


مدیرمسئول: ..................................................................................مهدی عابدینی عراقی
سردبیر:....................................................................................سیدرحیم موسوی ساروی 

اعضای شورای سردبیری:....................................................................................

کبر عنایتی، دکتر زمانه حســن نژاد، دکتر یوســف الهی، دکتر شــهرام قلیپور گودرزی، دکتر جواد لطفی نوذری،  دکتر علی رســتم نژاد، دکتر علی ا
دکتر عبدالرضا مهاجری نژاد، دکتر سامان سورتیجی

کاوه موسوی امور حقوقی:....................................................................................... دکتر 
کیاسری ح جلد: .............................................................. سیدروح اهلل شجاعی  صفحه آرایی و طر
خط عنوان فصلنامه: ........................................................................... استاد پیام غضنفری

اعضای شورای علمی: .......................................................................................
دکتر حمید خطیب شهیدی.....................................................)هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس(
دکتر حسن فاضلی نشلی.......................................................................)استاد دانشگاه تهران(
دکتر محمد مرتضایی............................................................)دانشیار پژوهشــگاه میراث فرهنگی(
دکتر مهرداد ملک زاده...........................................................)استادیار پژوهشــگاه میراث فرهنگی(
دکتر خداداد رضاخانی......................................)پژوهشگر و مدرس تاریخ ایران دانشگاه پرینستون آمریکا(
دکتر سینا فروزش.........................................................)استادیار دانشگاه علــوم و تحقیقات تهران(
کالیراد............................................................................ )استادیار دانشـگاه تهران( دکتر علی 
دکتر محمد اسماعیلی جلودار................................................................)استادیار دانشگاه تهران(

دکتر روبرتو دان   )پژوهشــگر و مدرس دانشگاه توشا ویتربو و سازمان تحقیقات فرهنگی مدیترانه و آسیا»ایزمئو« ایتالیا(
دکتر عابد تقوی..........................................................................)استادیار دانشگاه مازندران(
دکتر رضا شجری.........................................................................)استادیار دانشگاه مازندران(
دکتر حسن شجاعی......................................................................)استادیار دانشگاه مازندران(
کالنتر.....................................................................)استادیار دانشگاه مازندران( دکتر علی اصغر 
گوران....................................)پژوهشـگر ارشد پژوهشگاه موزه نئاندرتال ِمتَمن آلمان( دکتر سامان حیدری 
دکتر الهام قصیدیان...........................................)پژوهشگر ارشد پژوهشگاه موزه نئاندرتال ِمتَمن آلمان(
دکتر فرزاد مافی............................................................. )استادیار دانشـگاه آزاداســالمی واحد ابهر( 
دکترمیرموسی انیران..................................................)هیأت علمی دانشـگاه آزاداسالمی واحد زنجان(
کبر وحدتی......................................)پژوهــشگر باستان شناسی میراث فرهنگی خراسان شمالی( دکتر علی ا

 بیان کننده آرا و عقاید فصلنامه نیست و تنها پژوهش های محققان محترم را در بر دارد.
ً
*** مقاله های این فصلنامه لزوما

گورستان لفورک سوادکوه. کمربند مفرغی بدست آمده از  روی جلد: سگک 
کوکنده پشت جلد: نقشمایه خورشید با تکنیک نقاشی بر روی چوب. امام زاده یک تن 

ج رسکت نشانه: یکی از نقشمایه های بر

** قیمت: 500000 ریال

فصلنامه

سال نخست - شماره یکم - بهار 1399



�

فصلنامه

-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
باستان شناسی مازندران«
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3
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ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش 
گودرزی1 شهرام قلی پور 

1- دکترای تاریخ ایران دورۀ اسالمی. 

چکیده
از سیاســت های اقتصــادی نو گرایانــه عصــر پهلوی اول رونق تجــارت بود. به همین دلیل در اواخر 1304ش مدرســه 
کــه بارفروش  عالــی تجــارت بــا هــدف تربیت افــرادی متخصــص در زمینۀ تجــارت در تهران تأســیس شــد. از آن جایی 
مهم تریــن شــهر تجــاری مازنــدران بود، درســال 1307ش رئیس معــارف و چند تن از تجــار این شــهر، از وزارت معارف، 
کردند. هدف اساســی این مقاله بررســی شــاخص های  تأســیس شــعبۀ مدرســه عالی تجارت در بارفروش را درخواســت 
تجاری بارفروش و نقش آن در تقاضای تأســیس مدرســۀ عالی تجارت بود پاسخ به این پرسش ها که ضرورت تأسیس 
مدرســه عالی تجارت از نظرگاه متقاضیان چه بود؟ تقاضای تأســیس مدرســه به چه ســرانجامی رســید؟ مقالۀ حاضر با 
ح شده پرداخت.  روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران به پرسش های مطر
که تقاضای تأســیس مدرســۀ عالی تجارت بارفروش در راســتای توســعۀ علمی  نتایج حاصل از این پژوهش نشــان داد 
و رونــق تجــاری و متأثــر از سیاســت های دولــت مرکزی بوده اســت. علیرغم اهمیت تأســیس مدرســه، وزارت معارف با 

تأسیس مدرسه در بارفروش موافقت نکرد.

کلیدی: وزارت معارف، تجارت، مدرسۀ عالی تجارت، بارفروش. واژگان 
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مقدمه
اقتصــاد تجــاری ایــران در عهــد قاجار ســنتی، معیشــتی و نابرخــوردار از 
تشکیالت، سازماندهی و حمایت حکومت بود)شجاعی دیوکالئی، 1396: 
91(. پیــش از جنــگ جهانــی اول بیش تر روســتاییان و تجــار مازندران در 
نتیجۀ بازرگانی مستقیم با روسیه بهره مند شده  بودند و مشهدسر)بابلسر( 
کاالها و شــهر بارفروش مرکز بازرگانی مازندران بود. این وضع پس  بندرگاه 
انقالب1917م در روســیه به دلیل سیاست های خاص تجاری بلشویک ها 
ح هــای  تغییرکــرد. هم چنیــن در ســال های پــس از جنــگ جهانــی اول طر
اقتصادی و اجتماعی متعددی در راســتای کاهش رکود اقتصادی شــهرها 
به اجرادرآمد. حکومت پهلوی نیز جهت سازماندهی بخش های مختلف 

کشور دست به سیاست تمرکزگرایی اقتصادی زد.  اقتصاد 
کشـــور  دورۀ پهلوی اول تغییرات چشمگیری در وضعیت آمـــوزش نوین 
گرفــت. تحــول آموزشــی و احـــداث مـــدارس جدیــد، نخســتین  صـــورت 
از1300ش،  پیــش  تــا  بــود.  کشــور  نوســازی  بــرای  دولــت  برنامه هــای 
بــه  بارفــروش  شــهر  و  شــد  ایجــاد  مازنــدران  در  معــدودی  دبســتان های 
جهــت پیشــینه و تعــداد تأســیس مــدارس جدیــد از پیشــگامان آمــوزش 
کز مهم  نویــن در مازندران بوده اســت. در 1305ش شــو رای معــارف در مرا
اسـتان هـــای کشـــور از جمله ســاری تشــکیل شــد و برنامه های وســیع تری 
گســترش و  بــرای ســازماندهی و توســعۀ مـــدارس در مازنــدران، در زمینــۀ 
نظام مند ساختن آموزش ابتدایی به اجـــرا درآمد. در چنین شرایطی اهالی 
بارفروش در صدد تأســیس مدرســۀ عالی تجــارت برآمدند. پژوهش حاضر 
به دنبال بررســی ضرورت تأسیس مدرســۀ عالی تجارت بارفروش با روش 
توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران 
اســت. این ســند در زمرۀ اســناد دیوانیات و به شــمارۀ ردیف 293000056 

شمارۀ فیلم 00010056 تاریخ 1307ش است. 
در این باره نخســتین بار مقاله ای با عنوان مدرســۀ عالی تجارت به قلم 
بابــک اویســی مدیــرکل وزارت »فالحــت و تجارت و فوائد عامــه« در مجلۀ 
آینــده بــه چاپ رســید. ایــن مقاله به ضرورت تأســیس مدرســه تجارت به 
کشورهای اروپایی پرداخت: »به واسطۀ توسعۀ بی نهایت زیادی  تأسی از 
که  گردیده  کــه حیــات اقتصادی دنیــا پیدا نموده این نکته بیشــتر مســّلم 
کار آن مملکت از  که تّجار عاِلم و مجّرب زیادتر وجــود دارد  در هــر مملکــت 
همــه جهت پیش تر اســت و آتیــۀ آن درخشان تر«)اویســی، 1305: 557(. 
ع مورد  براســاس بررســی های انجام پذیرفته و مستندات موجود، با موضو

کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و پیشینه ای در دست  تحقیق تا
نیســت؛ بنابراین نگارنده با دســتیابی به اســناد مرتبط با تأســیس مدرسه 
ع و ضرورت  عالی تجارت در شهر بارفروش، با توجه به اهمیت این موضو
کاوی و بازخوانــی رخدادهــای مبتنــی بــر اســناد تاریخــی در زمینۀ  آن در وا
ح این اسناد ارزشمند  جریان آموزش نوین در مازندران، به بازخوانی و شــر

پرداخته است.  

اهمیتتجاریشهربارفروش
کشــور در زمینۀ تجاری بود. به  بارفروش یکی از شــهرهای مهم شــمال 
دلیــل رونــق تجــارت و عبــور و مرور بازرگانــان در این شــهر، آن را بارفروش 
می خواندند. در زمان صفویه، »بارفروش ده« مقامی بنام »بنه دار« داشــته 

گویا به معنای رئیس بازرگانان و انبارها بوده است.  که  است 
تجــاری  روابــط  .ق(  شــاه)حک1313-1324هـ  مظفرالدیــن  زمــان  در 
بارفروش با روســیه توســعۀ بسیار یافت. آمد و رفت تجار موجب رونق بازار 
گردید. مردم از راه بنادر جنوبی دریای مازندران  و افزایش درآمد این شهر 
کــو و حاجی ترخان)هشــترخان( و دیگر  بــه روســیه می رفتنــد و از طریــق با
کی، 1379 : 100(. عده ای  بنادر روسیه به تمام اروپا آمد و شد داشتند)نیا
از بازرگانان بارفروش همه ساله به بازار بین المللی معروف به »مکاره«، در 
کاالهای خود را  شــهری به نام »نیژنــی نووگرود«)نی ژینوگراد( می رفتنــد و 
کشــمش، برگه قیسی، هلو، زردآلو،  که عبارت بود از: پنبه، کنف، پرتقال، 
گــردو، و نظایــر آن ها بــود، به فــروش می رســانیدند و در آن بازار،  بهدانــه، 
کاالها چون: پارچه، مس آالت، ســماور، صندلی، پتو، تخت خواب،  انــواع 
خ خیاطــی، طال آالت، ســاعت و دیگراقــالم را خریداری  وســایل منــزل، چر
کاالهــا از فرانســه و آلمــان بــه بــازار روســیه آورده  کــه بعضــی از  می کردنــد 
کشــور، در وضع اجتماعی  می شــدند. رفت و آمد به روســیه و تجارت با آن 
مــردم بارفــروش اثرات زیادی داشــت. به ویــژه طبقۀ بــازرگان، خانه هایی 
به ســبک اروپا ســاختند و لوازم و وسایل زندگی به ســبک اروپا مانند میز و 
کار می بردند. این در حالی بود  صندلی، قاشــق و چنگال، ســماور و ... به 
کاشــان و حتی اصفهــان و تهران از این  کــه مــردم ایاالت دیگر مانند: یزد و 
که همــراه با وارد  نــوآوری و تجدد، بی اطالع بودند. این روابط ســبب شــد 
ک کنی، بسته بندی کنف  کارخانه هایی از روســیه مانند پنبه پا کاال،  کردن 
کارکنان روسی هم به بارفروش بیایند  و نظایر آن، تعدادی از مهندسان و 
گاه وارد زبان  کلمات روســی، ناخــودآ کند و حتی  و زبــان روســی رواج پیــدا 
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مردم شــود. برای رفتن به روســیه گذرنامه مرسوم نبود و بدون گذرنامه از 
طریق راه آهن روســیه، به کشــورهای اروپا می رفتند تا از صاحبان صنایع، 

کنند)همان(. مستقیمًا خرید 
اهــدای امتیــاز شــیالت بــه لیانــازوف، دایــر شــدن یــک شــعبه از بانــک 
کشــور در شــهر بارفروش  کنســولگری این  اســتقراضی روســیه و بازگشــایی 
تأســیس  ایــن شــهر شــد.  اقتصــادی  زمینــه ســاز تحوالتــی در نهادهــای 
کــه ریاســت آن بــا پســر امین الضرب  بانــک اســتقراضی روس در بارفــروش 
بود)عیسوی، 1388: 71( و نیز راه اندازی یک شعبه از بانک شاهنشاهی، 
کســبه و بازاریــان را در  زمینــۀ ســهولت فعالیت هــای تجــاری و داد و ســتد 

بارفروش، آمل و ساری فراهم نمود.
کم نشــین مازندران بود اما به ســبب  گرچــه تا اواخر عهدقاجار، ســاری حا ا

کارگــزاری و فواید عامــه در بارفروش،  وجــود ادارات مالیــه، اوقــاف، نظمیه، 
ایــن شــهر اهمیت به ســزایی در امــور اداری مازندران داشــت )گــروه مؤلفان، 

 .)193-149 :1379
کز تجاری مهم شمال ایران  شـــهر بـارفروش مرکز تجـــاری مازنـدران و از مرا
کاروان ها  کاروانســرا برای تجار و 13کاروانسرا برای  که 31  در عصر قاجار بوده 
داشــت. بــازار این شــهر تا پیــش از انقالب مشــروطه 406 باب دکان داشــت. 
کــه فرمانــدار آن نیــز از  لردکــرزن می نویســد:»بارفروش شــهری تجــاری اســت 
بازرگانان است، تمام سکنه آن را بازرگانان، پیشه وران و منسوبان به ایشان 
و محلیان مرفه تشــکیل می دادند، بازار وســیع این شــهر یک میل طول دارد. 

بازار بارفروش از مهم ترین بازارها بود«)کرزن،1380: 500/1(.

مدرسۀعالیتجارت
در ســال1300ش دولــت مرکــزی بــا درخواســت دکتــر بهرامــی2 مبنــی بر 
کرد. در همین سال درخواست تأسیس  تأسـیس مدرسـۀ تجـارت موافقـت 
ح و درســال1302ش بودجـــه آن تـــأمین  مدرســه تجــارت در تبریــز مطــر
گردیـــد. بـدیـــن ترتیب زمینۀ توســعۀ مدرســـه تجـــارت در ســایر شــهرهای 

گردید.  کشور فراهم 
کبــر داور، وزیــر فوائــد عامه، بــرای تربیت  در اواخرســال 1304ش علی ا
یک عده تاجر عاِلم و با خبر از اوضاع اقتصـــادی دنیـــا، مدرســه ای به نام 
کبــر داور، محمود افشــار را  »مدرســۀ عالــی تجارت« تأســیس نمــود. علی ا
کرد و ریاســت مدرســۀ تجارت را به وی ســپرد. افشــار  به همکاری دعوت 
کرد. این مدرســه در اوایل  مدرســه را مطابــق با مدارس اروپایی پی ریزی 
کالس های دورۀ دوم متوسطه بوده و یکـــی از ادارات تابعه وزارت  دارای 
فوایــد عامــه بــود و تحــت سرپرســتی آن وزارتخانه اداره می شــد. مدرســۀ 
کـــه از طـــرف وزارت فوائـــد عامـــه تأســیس شــده بود)اویســی،  تجـــارت 

2-  دکتر حســین خان بهرامی ملقب به احیاءالســلطنه)1255- 1319ش(پزشــک و سیاســتمدار، نماینده مجلس شو رای ملی در دوره های پنجم و نهم،رئیس اداره کل صحیه مملکتی، معاون فنی وزارت 
کشور و اداره کل احصائیه درعصر پهلوی اول بود.

تهران بانک اسقراضی

نگاره ای از بازار مشهور شهر نیژینوگراد روسیه
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در   .)558  -557  :1305
بــر  1306ش  مــاه  خــرداد 
وزارت  پیشــنهاد  حســب 
معــارف و تصویــب هئیت 
متبوعــه  وزارت  از  دولــت 
ع و جــزء وزارت  خــود منتز
گردید)محمــدی  معــارف 

زاوله،1392: 10(.
برنامۀ مدرســۀ تجارت هم به تصویب شــو رای عـــالی معـــارف رســـید و 
کامل شــناخته شد و شرط  ارزش مدرســۀ ذکر شــده نیز دورۀدوم متوســطۀ 
ورود بــه آن داشــتن تصدیــق دورۀاول متوســـطه بـــود. در روز چهارشـــنبه 
که نزدیک  دهـــم آبـان ســـال 1306ش، تدین وزیر معارف به مدرسۀ ادب 
بــازار و محــل مناســبی بــرای مدرســۀ تجارت بود رفــت و مدرســه را افتتاح 
نمود)صفی نژاد،1390: 150(. در آن زمان مدرسۀ تجارت دارای دو کالس 
غ التحصیالن مدرســۀ  بــود. ایــن مدرســه پس از چنــدی به علت آن کــه فار
کارهــای تجاری  حقــوق و علوم سیاســی واجد شــرایط الزم جهــت ورود در 
و وزارت فوائــد عامــه بودنــد؛ زائــد تشــخیص داده و منحل شــد )محبوبی 

اردکانی،1370: 405/1(. 
که از توابع وزارت بازرگانی)فوائد  در سال1309ش مدرسۀ عالی تجارت 
عامــه ســابق( بــود بــه وزارت فرهنــگ منتقــل و بــا مدرســه عالــی حقوق و 
علوم سیاســی ادغام شد. تا سال1312ش، تنها دو نفر از محصالن مدرسه 
تجارت سابق، در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادامه تحصیل داده 
گرفتند. در اســفند ماه1312ش با پیوســتن مدرســه عالی تجارت  و مدرک 
بــه مدرســه عالی حقوق و علوم سیاســی، دانشــکده حقوق به طور رســمی 

گشایش یافت.
برنامۀدرســی مــدارس تجــارت توســط شــو رای عـــالی وزارت معـــارف، 
تصـــویب و ابـــالغ مـی شـــد. ایـــن مـــدارس دارای برنامه های مدونــی بودند 
که یکـــی از ایـــن موارد ایجــاد یک نمونــه تجارت خانه بود تــا دانش آموزان 
کـالس، عمـال تجارت را نیـز یـاد بگیرنـد. غیـراز  عالوه بر یادگیری مطالـب در 
ایجـــاد تجارت خانــه، با مشــارکت دادن دانش آموزان یک شــرکت ســهامی 
کـــه توســـط دانـــش آمـــوزان اداره مـی شـــد. »بـــرای آن کـــه  نیز تشکیل شـــد 

گاه شــوند  کاماًل آ گردان ایــن دبیرســتان به امــور تجارتــی  شــا
و دروس خــود را عمــاًل نیــز تمریــن نماینــد نمونــه تجارتخانه 
ج از  گردان در ســاعات خار که شــا در دبیرســتان تهیـــه شـــده 
پروگرام مشــغول عملیات تجارتند. به عالوه شــرکت ســهامی 
کارهای مهم شرکت به  نیز از محصلین تشــکیل شده است و 
دســت دانش آموزان ســپرده شده تا به شکل عملی نیز با امور 

تجاری آشنا شوند«)محمدی زاوله،1392: 10-9(.

ضرورتتأسیسمدرسۀعالیتجارتدربارفروش
در عهد قاجار دادن امتیازات به خارجی ها به خصوص در 
نوار شــمالی به روس ها، ضربات ســنگینی بر مناطق شــمالی 
که مرکز مبــادالت تجارت با  از جمله شــهر تجــاری بارفروش 
روســیه بــود؛ وارد نمود. از اوایل قرن 13 بــر اثر ورود بی رویه 
کاالهای مصرفی و  کاالهــای خارجی بخــش قابل توجهــی از 

تولیــدی مــردم جنبــۀ وارداتی 
کــرد. محصــوالت داخلی  پیــدا 
ایــران  سراســر  و  منطقــه  ایــن 
کاالی خارجی را  توان رقابت با 
از دســت داد. بنابرایــن تولید و 
صــادرات به تدریج ســیر نزولی 
خارجــی  کاالی  و  کــرد  پیــدا 
جایگزیــن آن شــد. صاحبان 
صنایــع و مشــاغل بومــی در ایــن نواحی به تدریج مشــاغل خود را از دســت 

دادند و بیکار شدند و سیر تولید سنتی بومی رو به انحطاط نهاد. 
تجــار بــه دلیل عــدم توجــه و حمایت دولت تــوان مالی خود را از دســت 
که هســتۀ اصلی زندگی روســتاییان را  دادنــد. از دســت رفتــن تولید محلی 
تشــکیل مــی داد از یــک طرف و افــت تجــارت خارجی)صــادرات( از طرفی 
ع و  دیگر ســبب گســترش فقر و بیکاری شــد. این امر موجب رها شدن مزار
ج از مرزها به ویژه  کز تولیدی و هم چنین شــروع مهاجرت به ســمت خار مرا

کشور روسیه شد)فوران،48:1382(.
مهجــوری می نویســد: »پیش از جنــگ جهانی اول بیش تر روســتاییان و 
کســبه مازندران در نتیجه بازرگانی مســتقیم با روســیه ثروتمند شــده بودند 
کاالها و بارفروش مرکز بازرگانــی مازندران بود، ولی این  و مشهدســر بنــدرگاه 
وضع پس از انقالب کبیر در روسیه تغییر کرد«)مهجوری، 1345: 2/ 292(.

مناطــق شــمال ایــران از جملــه بارفــروش در جنــگ جهانــی اول تحــت 
اشــغال نیروهای روســیه درآمد. در نتیجه تجارت میان شــهرهای تجاری 
ع  شمال به ویژه بارفروش با روسیه متزلزل شد. امنیت اقتصادی بر اثر وقو
جنــگ و گســترش آن در شــهرهای تجــاری آســیب جــدی دیــد و مبادالت 

کم شد)حسن نژاد، 1393(.  بازرگانی به شدت 
مــردم مناطق شــمالی کشــور بارها و بارها در تلگراف هــا و نامه های خود 
نارضایتی خویش را از این اوضاع اعالم نمودند. تجار بارفروش از صادرات 
مــواد غذایــی بــه روســیه شــکایت می کردنــد. دولــت شــوروی در30 ژانویۀ 
کاال به شــوروی را  1926م بــدون اطــالع قبلــی، مقــررات اخذ اجازه صــدور 
کرد و ســرحدات شــمالی به روی صادرات بســته شــد. ایــن امر زیان  صــادر 
کرد. خســارت وارده بر تجــارت مرکبات،  فراوانــی بــه تجار ایرانــی تحمیل 

کبر داور علی ا سید محمد تدینمحمود افشار

کاروانسرای شاه عباسی محله بازار بابل
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تجار مازندران را واداشت مراتب ناخرسندی خود را از این مسأله به اطالع 
مجلس برســانند. وقتی این اقدامات به نتیجۀ مطلوب نرســید. در بهمن 
1305ش »جمعیــت نهضــت اقتصــاد بارفــروش« طی تلگرافــی به مجلس 
شــو رای ملــی اعــالم موجودیــت می کنــد. در ایــن تلگــراف آمده:»عملیات 
خانمان ســوز دولــت شــمالی، آخریــن هســتی مازندرانــی را به باد فنــا داده 
دیگر جان به لب و نفس به شــماره رســیده العالج جمعیتی به نام نهضت 
اقتصاد و هم صدائی با برادران شــمالی تشــکیل تا عقد قرارداد تجارتی که 
شــرافتمندانه متضمن منافع طرفین باشــد تــوازن واردات و صادرات، منع 
اشــیاء تجملی، حــق ترانزیــت، آزادی قیمت امتعه«)نــوری، 1389: 33- 

.)295-294 ،35
ح هــای اقتصادی  سیاســت های نوســازی در دورۀ پهلــوی اول، بــا طر
و اجتماعــی متعــددی در شــهرهای ایران اجرا شــد. گســترش ایجاد و راه 
اندازی مدارس نوین در ســطوح مختلف و با شــیوه های آموزشــی متمرکز 
کشــور از جمله این تحوالت بود. برپایی مدارس عالی تجارت  در سراســر 
ع  در شــهرهایی چــون تهران و تبریز نیــز در جریان همین تحوالت  به وقو
کــه مهم ترین هدف آن تربیت نیروی انســانی ماهــر در تجارت  پیوســت 
بــود و ضرورت هــای زمانــه و با تغییــرات پیش آمــده در صحنه های بین 
گمــان جمعی از  الملــل در عرصــۀ تجــارت متناســب به نظر می رســید. به 
گذار از فرآیند تجارت ســنتی و آشــنایی با فنون تجارت  مــردم بارفروش، 

گمشــده ای  نویــن در یــک مدرســۀ جدیــد همــان 
کــه می توانســت در دورۀ جدیــد نیــز پیشــینۀ  بــود 
موفقیت هــای تجــاری آنــان را تــداوم ببخشــد. بــا 
کار و جبران خسارات ناشی  کســب و  بهبود فضای 
از جنــگ جهانــی اول و قحطــی بعــد از آن، تجــار 
بارفــروش بــرای آن کــه از تجــارت خارجــی عقــب 
نماننــد در پــی تأســیس مدرســۀ عالــی تجــارت در 
بارفروش افتادند تا در بازارهای فروش محصوالت 
و خدمات در عرصۀ تجارت خارجی مؤثرتر باشند.

در شــهر بارفــروش »کمیســیونی مرکــب از رئیس 
معارف بارفروش و چند نفر از تجار« برای تأســیس 
کما:  مدرســه تجارت در شهر مذکور تشکیل شد)سا
و  معــارف  رئیــس  شــماره1(.  ســند   /293000056
که در پیش  تجــار بارفروش بــه اهمیت برنامــه ای 
گاه بودند. »محض این که معارف  داشتند، کامال آ
کار داشته و تجار بارفروش هم  مازندران پیشرفت 
کــه اهمیــت تجارتــی آن معین اســت. درآتیــه علمًا 
کما:  و عمــال از منافــع تجــارت بهرمنــد شوند«)ســا
کمیســیون  ایــن  293000056/سندشــماره1(. 
درصــدد بــود مدرســه را از منابــع بخــش خصوصی 
کنــد. به نظر  و بــدون دریافــت بودجــۀ دولتی اداره 
می رســد تجــار حتــی در صــورت جلــب همــکاری 
دولــت، اعتماد چندانی به تــداوم پرداخت بودجه 
ج بــه دولــت دایــر  نداشــتند: »بــدون توّجــه مخــار
کما:  شــود و اساســش نیز پایدار و محکم باشد«)سا
کمیســیون  اعضــای  293000056/ سندشــماره1( 

مذکــور در تاریــخ 16دی مــاه 1307ش از طریــق ادارۀ حکومــت مازندران 
کردنــد، »نظامنامــه  بــا واســطه وزارت داخلــه، از وزارت معــارف تقاضــا 
کننــد. علی رغم این کــه رئیس  مدرســه تجارتــی« را بــه بارفــروش ارســال 
کمیســیون تجار حضور داشــت، مشــخص  معارف بارفروش هم در جمع 
نیســت چرا مســتقیم از وزارت معارف، ارســال اساســنامۀ مدرسه تجارت 
را درخواســت نکردنــد. ادارۀ تعلیمــات عمومــِی وزارت معــارف و اوقاف و 
صنایــع مســتظرفه در پاســخ بــه تقاضــای حکومــت مازنــدران، برنامــه و 
کــه در نود و پنجمین جلســه رســمی شــو  اساســنامۀ مدرســه تجــارت - را 
رای عالی معارف به تصویب رســیده بود- را در تاریخ دهم بهمن ماه به 

کرد. مازندران ارسال 

اساسنامهوبرنامهمدرسهتجارت
مــاده)1( در ردیــف شــعبه علمی و ادبی دورۀ دوم متوســطه یک شــعبه 
کــه منظــور از آن تهّیه]تربیــت[ اشــخاصی  تجارتــی نیــز تأســیس  می شــود 
خواهــد بــود که بتوانند در تجارت داخل شــوند. شــرط ورود به این شــعبه 
ماننــد دو شــعبه دیگــر داشــتن شــهادت نامه]مدرک[ دورۀ اول متوســطه 

است. مدت تحصیل در این شعبه نیز سه سال خواهدبود. 
گرام این شعبه به قرار ذیل است: ماده)2( پرا

که منظور شده  تبصره: عدۀ ساعات فوق حداقلی است 

سالسومسالدومسالاول

331فارسی

221تحریرات فارسی و تجارتی

ـ22فقه

کــم  محا تشــکیالت  اصــول  و  تجــارت  قوانیــن 
تجارت

ـ22

ـ11حقوق تجاری

666انگلیسی

666روسی

ـ22حساب و جبر تجارتی

ـ22جغرافیای اقتصادی ایران و  ممالک معظمه

222دفترداری 

1ــقوانین حمل و نقل و بیمه

گمرکی و پستی 1ــنظامات 

11ـاصول و نظامات شرکت  ها

22ـتشکیالت تجارتی

عملیات تجاری به ســه زبان)فارســی و انگلیسی 
و روسی(

2ــ

کاند 1ــاصول فروش و پرپا

12ـاطالعات راجع به علم ثروت و اقتصاد تجارتی
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گرام فارســی شعبه علمی خواهد  گرام فارســی مطابق پرا ماده ســوم- پرا
بــود. فارســی تجارتــی عبارتســت از تحریــرات تجارتــی- انشــاء تلگرافــی و 

اسناد تجارتی- انشاء حمل و نقل- رمز تجارتی- ماشین نویسی.
 در فقه باب معامالت باید تدریس شود.

کــم تجــارت حقــوق تجاری-   قانــون تجــارت و اصــول تشــکیالت محا
قوانیــن حمــل و نقــل و بیمــه نظامات گمرکی و پســتی- اصــول و نظامات 

شرکت ها- علم ثروت به طور مختصر یک دوره.
گــرام فرانســه ســال اول و دوم  انگلیســی و روســی اول و دوم مطابــق پرا

متوسطه .
 در ســال ســوم تحریــرات تجارتــی- اســناد تجارتــی- رمــز- مکالمــه- 
ماشین نویســی. حســاب و جبــر تجارتی یــک دوره تمام به انضمــام قواعد 
تجــاری مربوط بــه اوزان و مقادیر- چرتکه- مقیاســات مختلفه ممالک و 

مقایسۀ آن ها با هم.
تشــکیالت تجــاری عبارتســت از داراالنشــاء- صنــدوق- انبــار- آرشــیو 

محاسبات.
 عملیــات تجــاری در تاالر مخصوصی تحت مراقبت معلم به طور فردی 

گرفت. دفترداری به طور بسیط و مضاعف.  یا شرکتی صورت خواهد 
کــه در نود و پنجمین جلســه  گــرام مدرســه تجارت  ایــن اساســنامه و پرا
شــو رای عالــی معــارف بــه تاریــخ 3 آبــان 1306 به تصویب رســیده اســت. 

کما: 293000056/ سند شماره 2و3( الزم االجرا است)سا
***

وزارت معارف به همراه اساســنامه و برنامۀ مدرســه تجارتی، در برگه ای 
گانــه، تذکر مربوط به آیین نامه تأســیس مدرســه تجارت را نیز ارســال  جدا
گویا همین تذکر امید تجار بارفروش را برای تأسیس مدرسه تجارت،  کرد. 
گردانید:»ضمنا متذکر  می شــود در تأســیس مدرســۀ تجارت  به یأس مبدل 

کــه در مرکز دائر اســت فعــال در مازندران محــل احتیاج  بــر روی شــالوده ای 
کــه دارای شــهادت نامۀ]مدرک[ دورۀ اول  گردانی  نیســت. زیــرا هنــوز شــا
متوســطه باشــند درآن صفحــات وجــود نــدارد و بنابرایــن مدرســۀ تجارت 
آن جا در صورتی که در حدود دورۀ دوم متوســطه باشــد داوطلب ورود پیدا 

کما: 293000056/ سند شماره 4(. کرد«)سا نخواهد 
ح قانــون ورودی بــه مدرســۀ تجــارت متقاضیان  وزارت معــارف بــا طــر
گفته  تأســیس مدرســه و مشتاقان دانش را در بارفروش ناامیدکرد. البته نا
نمانــد سیســتم آمــوزش آن روز ایــران که از ســال1300ش بر اســاس نظام 
آموزشــی فرانسه پایه گذاری شده بود، شــامل یک دوره تعلیمات ابتدایی 
که خود دورۀ  در دبستان و یک دوره تعلیمات متوسطه در دبیرستان بود 
دبیرستان به دو بخش دورۀ اول و دورۀ دوم تقسیم می شد. پیش از این 
ح تأســیس مدرسۀ عالی تجارت از سوی  اشــاره شــد که پس از تصویب طر
مقامــات وقــت در ســال1306ش شــرط ورود بــه این مــدارس را بــه پایان 
رســاندن دورۀ اول متوســطه قــرار داده بودنــد. از طرفــی فرامــوش نکنیــم 
کــه سیاســت وزارت معــارف در آن روزگار بــا توجــه به کمبودهــای مدارس 
نوین در سراســر کشــور، بیشــتر بر راه اندازی و حمایت از مدارس تعلیمات 
ابتدایــی متمرکــز بود و بســیار طبیعی بود تا تأســیس مدارس متوســطه در 
اولویــت نباشــد. بــا وجــود این که مازنــدران در آغــاز ســال تحصیلی همان 
ســال یعنــی1307ش نخســتین دورۀ متوســطه اول را در شــهر بارفــروش 
کــرده بود،3 اما از تأســیس مدرســه عالی تجارت محروم شــد.  راه انــدازی 
بی شــک برپایی مدرســۀ تجارت با توجه به مفاد درســی آن می توانســت 
ح  تحولــی بنیــادی و مؤثــر را در روند تجارت مازندران رقم بزند. شــاید طر
کــه چــرا وزارت معــارف در آن مقطع بــا نگاهی  ایــن پرســش بیــراه نباشــد 
گیرانــه تذکر به عــدم مجوز داد و بهتــر بگوییم چرا تجــار و رئیس  ســخت 
ح نکردند؟  معــارف بارفروش پس از چند ســال دوباره تقاضــای خود را طر

گشایش یافت )نک: قلی پورگودرزی و الهی، 1393: 98( 3- برای نخستین بار در 1307ش دورۀ اّول متوسطه در مدرسۀ شاهپور بارفروش 

تصویری از بازار نیژینوگراد روسیه
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که دانش آموزان نخستین دورۀ اول متوسطه در بارفروش پس از سه سال  چرا
کرده بودند.  کسب  غ التحصیل شده و شرط ورود به مدرسۀ تجارت را  فار

نتیجهگیری
کاهــش  موجــب  اول  جهانــی  جنــگ  از  بعــد  اقتصــادی  بحران هــای 
درآمدهــای صادراتــی شــهرهای تجــاری ایران شــد. در این زمــان مناطق 
شــمال ایــران از جمله بارفــروش تحت اشــغال نیروهای روســیه درآمد؛ در 
نتیجه تجارت میان شــهرهای تجاری شــمال به ویژه بارفروش با روســیه 
ع جنگ و گسترش آن در شهرهای  متزلزل شد. امنیت اقتصادی بر اثر وقو

کم شد.  تجاری آسیب جدی دید و مبادالت بازرگانی به شدت 
حکومــت پهلــوی برای برون رفــت از آن بحران ها اقدام به ســازماندهی 

ســاختار اقتصــاد تجاری ایــران نمود. بنابرایــن با توجه به ســابقۀ تجاری 
و پیشــگامی آمــوزش نویــن بارفــروش در مازنــدران، انتظــار می رفــت تــا 
اهالــی ایــن شــهر با اتخــاذ سیاســت های هماهنــگ و متــوازن بــا توجه به 
کنند. از  قابلیت هــای بومــی به رونق اقتصادی و تجاری بارفــروش کمک 
ح های مد نظر اهالی، تقاضای تأســیس مدرســۀ عالی تجارت در  جمله طر
بارفروش بود. این تقاضا در راســتای رونق تجاری و متأثر از سیاســت های 
دولــت و عملکــرد ســازمان های اقتصــادی و اجتماعی بوده اســت. وزارت 
غ  معارف با ســاخت مدرســۀ عالی تجارت در بارفروش به علت نداشتن فار
کــرد. تحقــق ایــن  التحصیــل دورۀ اول متوســطه در بارفــروش مخالفــت 
گاهی تجار، گسترش تجارت  تقاضا می توانســت موجب باال رفتن ســطح آ

کاالی بیشتر و توسعۀ اقتصادی منطقه شود. خارجی، صدور 
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اسناد
کم مازندران برای دریافت نظام نامه مدرسه تجارتی در بارفروش و پاسخ  کما، درخواست حا سا

وزارت معارف،1307/10/16، شماره بازیابی: 2930000056
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