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 چکیده
م) گرچه در اروپا آغاز ١٩١٤-١٩١٨ق/١٣٣٢-١٣٣٦( اول جهانی جنگ

 تدریج به دیگر نقاط جهان، ازجمله ایران رسید.آن به ۀشد، اما دامن
 های درگیر در جنگاما دولت، کردطرفی اعالم بی ینکه دولت ایرانباا

به مشهد  زیادی ازجملههای بخشموضع ایران را نادیده گرفتند و 
درآمد. حضور اشغالگران عالوه بر  نیروهای متجاوزاشغال نظامی 

ع انوا بروز قحطی و شیوع سبب به امنیت و اقتصاد ایران، آسیب 
 .ش`ری را به دنبال داشتدر مشهد شد که مرگ افراد بی هابی`ری
 ،پس از انقالب بلشویکی لیو  ،ها درآمدابتدا به اشغال روسمشهد 

 . دریگزین آنان شدندجاها یروهای روسی از مشهد خارج و انگلیسین
وضعیت زندگی و  به وجود آمدقحطی شدیدی در مشهد دوره، این 

خیریه داخلی و خارجی  مؤسساتدر این بحبوحه، بحرانی شد. مردم 
منظور کنرتل مشکالت و کاهش فشار اقتصادی و معیشتی به به

لی پژوهش حارض این است که سؤال اص. اقداماتی پرداختند
 قحطی در مشهد چه نقشی در ایامداخلی و خارجی مؤسسات خیریه 

اند؟ داشته اول جهانی های جنگطی سالقحطی در رفع بحران 
های پژوهش با استفاده از روِش تحقیِق تاریخی (از نوع توصیف یافته

دهد بر منابع اسنادی و مطبوعات نشان میو تحلیل) و با تکیه
مؤسسات خیریه داخلی ازجمله دارالعجزه و داراملساکین همگام با 
مؤسسات خیریه خارجی مانند هیئت هوسکاران قفقازی، 

ایجاد رسپناه،  های آمریکایی و کنسولگری انگلیس بامیسیون
و اطعاِم جمعیت کثیری از فقرا و مستمنداِن مشهد  آوری اعانهجمع

بحراِن قحطِی مشهد در  در فرایند کاهش، کنرتل و تا حدی رفع
  ی داشتند.بسزاهای جنگ جهانی اول، نقش مهم و سال

، قحطی جنگ اول جهانی، مشهد،ایران، دوره قاجار،  کلیدی: واژگان
  مؤسسات خیریه

 

Abstract 

The aftermaths of the First World War (1914-1918) 
which originated in Europe, gradually influenced 
many countries including Iran. Although the Iranian 
central government declared its neutrality to avoid 
entanglement in the First World War, the allied 
powers, dismissed Iran’s stance and imposed military 
occupation on considerable parts of Iran’s territory, 
including Mashhad. The presence of these occupying 
forces in Iran damaged national security and 
economy; moreover, it led to famine and incidence of 
several diseases causing the death of numerous 
people in Mashhad. Mashhad was initially occupied 
by Russian forces, though, after the Bolshevik 
Revolution, Russian forces left Mashhad and British 
forces replaced them. During this period a serious 
famine occurred in Mashhad and people encountered 
critical life. Meanwhile, national and foreign charities  
began to control the economic problems and reduce 
life pressure. The present research aims to seek the 
role of national and foreign charities in resolving the 
famine crisis in Mashhad during the years of World 
War I. A descriptive-analytical approach was adopted 
for the historical research methodology along with 
the use of documentary and press sources; the 
findings revealed that both national charities like Dar-
ul-Ajazah And Dar-ul-Masakeen, along with foreign 
charities like Caucasian Huscar community, 
American mission, and British consulate, through 
providing shelter, collecting donations and feeding a 
large population of poor and needy people, had a 
significant effect on decreasing, controlling, and 
partly eliminating the famine crisis in Mashhad 
during world war I. 
Keywords: Iran, Qajar period, First World War, 
Mashhad, Famine, Charity institutions 
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  مقدمه
-١٣٣٦های پیش از رشوع جنگ اول جهانی در سال

میرزا سلطان حسین ،حاکم خراسان م١٩١٤-١٩١٨ق/١٣٣٢
میرزا پرس نارصالدین، نیرالدوله بود و با رشوع جنگ

و  م)١٨٩٦-١٩٠٥ق/ ١٣١٣-١٣٢٤حک: شاه (مظفرالدین
حکومت خراسان  به ،السلطنهمیرزا نائبسپس کامران

ها در . با شدت گرف° جنگ اول جهانی، روسرسیدند
 یتفعال ۀوارد مشهد شدند و دامن م١٩١٤ق/١٣٣٢تابستان 

ل قب ،قاینات توسعه دادند. وضعیت دولت منطقهخود را تا 
بود که حتی به میل خود  آشفته یقدر به م١٩١٥ق/١٣٣٣از 

کند  توانست حکمران و والی برای خراسان تعیین±ی
در مناطق اطراف  یناامن ).٢٣٤: ١٣٧٨رضوی، مدرس(

خراسان در آتش قحطی و «و  رسعت افزایش یافتمشهد به
ها چون جنگ باعث انسداد راه» ناامنی مشغول سوخ° بود

 ،٣ق: س١٣٣٦رشق ایران، ( بود و فقداِن آذوقه و ناامنی شده
). حضور نیروهای نظامی روس و انگلیس در ١ص ،٧ش

های منتهی به مشهد باعث کمیابی کاال و اثاثیه اهمسیر ر 
 ،٢ق: س١٣٣٥چمن، ( ها شدزندگی و مسدود شدِن راه

داخلی، سبب ارشار و سارقین  ). عالوه بر این،١ص ،٦٣ش
و در انتقال  ندشد مواصالتی مشهدهای بروز ناامنی در راه

در  .آوردند به وجودای را مشکالت عمدهمواد غذایی به شهر 
کشاورزی  کاهش محصوالت و بروز خشکسالیمیان، این 

. البته اوضاع سایر نقاط ایران بهرت از مزید بر علت بودند
ونقل بر دامنه قحط و غال کمبود وسایل حمل مشهد نبود.

م به ١٩١٨ق/١٣٣٦االول طور که در ج`دیافزود، ه`نمی
و غال شدت ونقل در ایران قحط سبِب کمبود وسایل حمل

ای هم وفور غالت و به همین واسطه، اگر در منطقهیافت. 
کاال بود، حمل آن غیرمقدور بود. همین امر باعث گردید تا 

فریاد الجوع «اغلب شهرهای ایران با قحطی مواجه شده و 
: ١٣٧٨السلطنه، (عین» الجوع بلند و خلق خدا فنا شدند

مقارن  السلطنه وضعیت قحطی خراسان راعین ).٧/٥٠٥٥
 توصیف کرده است» بغایت دشوار«م ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶سال

 های زیادی از ایرانبخشدر بر این،  عالوه .)٧/٤٩٧٩ه`ن: (
حضور قوای  به سببکمبود ارزاق عمومی و افزایش قیمت 

 ونقل، احتکار وها و کمبود وسایل حملبیگانه، بدی وضع راه
 و حکومت مرکزی در تعیین ناتوانیایجاد کمبود مصنوعی، 

سوی ایران را به )٣: ١٣٧٠فارسانی،(ترابی هاقیمت تثبیت
میرزا والی خراسان نیز طی دو داد. کامرانقحطی سوق می

با  م١٩١٤-١٩١٦ق/١٣٣٢-١٣٣٤اش از سال حکمرانی
 دمدیریت ضعیف خود اوضاع را بیش از پیش نابسامان کر 

برخی  تدریجبه ،رشایطاین در  ).٢٣٤: ١٣٧٨رضوی، (مدرس
دولتمرداِن بانفوذ در مشهد که مؤسسات خیریه منبعث از از 

باهدف کمک و مؤسسات خیریه خارجی  ها بوداقدامات آن
-به رفع قحطی، شکل گرفتند. دارالعجزه، داراملساکین، گرم

های مقیم صندوق خیریه قفقازیو خانه، کمیته اجرائیه 
ت هوسکاران قفقازی و هیات خیریه آذربایجان، ئهی ،مشهد

بودند که طی داخلی و خارجی خیریه  مؤسساتجمله از 
ل یشکتدر مشهد  .١٩١٤-١٩١٨ق/١٣٣٢-١٣٣٦های سال
  توجهی به بینوایان و ضعفا کردند.قابل هاید و کمکشدن

  پیشینه پژوهش
شده، تاکنون پژوهشگران تاریخ قاجار و های انجامبا بررسی

 صورتخراسان، در مطالعات خود بهمحلی  پژوهشگران تاریخ
 برخی از دولتمردان، نقِش نگر، تصویر روشنی از جزئی

در رفع بحران قحطی خارجی  مؤسسات خیریه داخلی و
همچنین، اند. عرضه نکردهجنگ اول جهانی  ۀدور در  مشهد

اس انعکاین دوره  ۀنگارانجزئیات این مسئله در منابع تاریخ
ین اترین منبع به ترین و نزدیکنیافته است. مهم یچندان
-نوشته محمدتقی مدرس سالش`ر وقایع مشهد ،وقایع

 های دوره قاجار نوشته شدهرضوی است که در آخرین سال
رضوی تنها اشاراتی گذرا به قحطی مشهد است. مدرس

 تنها به روند مشهددارالعجزه اعظم نظرکرده نیز در مقاله . دارد
 گیری دارالعجزه در مشهد اشاره کرده است. افزون برشکل

 ایهاشار مشهدتاریخ معارص حقیقی در این، یوسف متولی
جزئی به گرانی اجناس و قحطی موجود در مشهد در فاصله 

  ی اول در مشهد کرده است.جنگ جهانهای سال

  روش پژوهش
های موجود و کمبود منابع، پژوهش حارض با باوجود آگاهی

ید دهای جای از اسناد، پژوهشبر مطبوعات مشهد، پارهتکیه
و منابع تاریخی با روش تحقیق تاریخی (از نوع توصیف و 
تحلیل) نقش برخی از دولتمرداِن بانفوذ در مشهد، مؤسسات 
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خیریه داخلی و خارجی را در فرایند کاهش بحراِن قحطی در 
 .داده استی قرار موردبررسمشهد در زمان جنگ اول جهانی 

  جنگ جهانی اول و قحطی در مشهد
عالوه بر تشدید ناامنی، حضور گسرتده جنگ اول جهانی 

هد ویژه مشنیروهای نظامی روسیه و انگلیس در رشِق ایران به
ها برای تهیه مایحتاج ها و انگلیسیرا به دنبال داشت. روس

نیروهای نظامی خود، مقادیر فراوانی غالت را از رستارس 
کردند. این مسئله به کمبود غالت در منطقه خراسان تهیه می

انجامید. عالوه بر این، هد و سایر شهرهای خراسان میمش
باعث انسداد مسیرهای عمده تجاری  جنگ اول جهانی

-روسیه و مسیر تجاری مشهد-ازجمله، مسیر تجاری مشهد
-۱۹۱۸ق/۱۳۳۲-۱۳۳۶های در فاصله سالافغانستان 

های تجارتی، فقدان آذوقه و م شده بود. انقطاع راه۱۹۱۴
 ای که فریادگونهرا به دنبال داشت. بهکمبود ارزاق عمومی 

 »پریشان و ناامن«فقرا و ناله ضعفاء برای تهیه نان در مشهِد 
 ،۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، ( ها بلند شده بودخبازخانه در
 ۱۳۳۲). وضعیت مشهد در زماِن جنگ یعنی از ۱ص ،۷ش
و  واسطه کمبود مواد غذاییم به۱۹۱۸تا  ۱۹۱۴ق/ ۱۳۳۶تا 

دچار قحطی سخت و شدید و شیوع  احتکار گندم
وضعیت «های عمومی شده بود که برخی از آن به بی`ری
). کمبود ۲۳۴: ۱۳۷۸رضوی، مدرس( اندیادکرده» مخوف

ویژه فقرا و عنوان منبع اصلی غذای مردم بهگندم و نان به
ق مردم ۱۳۳۴و ذغال برای گرمایش در زمستان  نیازمندان

 ،۲س ق:۱۳۳۴چمن، ( جه کردمشهد را با رشایط سختی موا
ق. نیز در ۱۳۳۵). کمبود نان و گرانی آن در سال ۱، ص۶ش

تری پیدا کرده است. عالوه بر برخی مطبوعات ±وِد عینی
) ۳، ص۸۴-۸۵، ش۲ق: س۱۳۳۵احتکار غالت (چمن، 

کمبود نزوالت آس`نی و بارش باران، عامل دیگری بود که 
 پخِت نان مواجه ساختها را با کمبود گندم برای خبازخانه

) کمبود گندم به افزایش ۲ص ،۱ش ،۲ق: س۱۳۳۶بهار، (
انجامید و افزایش م ۱۹۱۷ق/ ۱۳۳۵قیمت نان در شعبان 

جان «قیمت نان، نیازمندان، ضعفا و فقرای مشهد را به 
). قیمت ۱، ص۹۱ش ،۲ق: س۱۳۳۵چمن، »(آورده بود

 و گندم، نان و سایر اقالم مرصفی مانند گوشت، جو، قند
ق افزایش ۱۳۳۶های سال دیگر کاالها در بیشرت ماه

 ۲۵عنوان ±ونه، گندم از هر خروار چشمگیری داشت. به

بهار، ( تومان افزایش یافت ۳۷تا  ۳۶تومان به هر خروار 
). گرانی اجناس و قحطی که از ۴ص ،۵ش ،۲ق: س۱۳۳۶

های اولیه جنگ در رستارس ایران شیوع یافته بود، در سال
منتهی درجه رسیده بود. عدم امنیت و کمبود ارزاق  مشهد به

» آورحیرت«ق مشهد را در وضعیت ۱۳۳۶عمومی در صفر 
ها و دسته زن و مرد در خیاباندسته«که طوریقرار داد به

ها داِد گرسنگی داده با اطفال در بغل ِگرد شهر کوچه
تا جایی که در برخی از محالت مشهد چند نفر ». گشتندمی

تلف شدند. قحط و غال در مشهِد  ت فقر و گرسنگیاز شد
گ کام مر  جنگ اول جهانی، فرد فرِد فقرا و نیازمندان را به زمانِ 

). وضعیت ۱ص ،۱۲ش ،۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، ( بُرد
ای بود که در معابر گونهم به۱۹۱۸ق /۱۳۳۶قحطی در سال 

 ای از فقرا و مساکین با رنگ پریده وهمیشه عده«ها و کوچه
های به پشت چسبیده از شدت های کبود شده و شکملب

(رشق ایران، » دادندگرسنگی افتاده و ناله دلخراش رس می
). کمبود ارزاق عمومی، افزایش ۱ص ،۴۰ش ،۳ق: س۱۳۳۶

های ویژه گندم و نان، شیوع بی`ریقیمت ارزاق عمومی به
های تجاری سبب مرسی، خشکسالی و مسدود شدِن راه

 رو گروهیهد با بحران قحطی مواجه گردد. از اینشده بود مش
قیم م از متمولین، منورالفکران، عل`، اصناف، تجار تربیزی

ها، مشهد و مهاجران خارجی مشهد مانند قفقازی
های آمریکایی و کنسولگری انگلیس در مشهد برای میسیون

رفع بحران قحطی با امکانات موجود، اقدام به تأسیس 
های کردند تا با پرداخت اعانه، دادِن وعده مؤسسات خیریه

صورت روزانه در رفع گرسنگی و جلوگیری از غذایی به
ومیر فقرا و نیازمندان مشهد در راستای کاس° از حجم مرگ

باالی بحران قحطی کمک کنند. هرچند که اقداماتی از قبیل 
تأسیس دارالعجزه و داراملساکین برای کمک به فقرا امیدوار 

توانست به بحران قحطی و اوضاع ناگواِر ه بود اما ±یکنند
های مشهد خاÎه دهد چراکه این دست از فعالیت

برشدوستانه و خیریه تنها توانست از اتالف نفوس در سطوح 
  گسرتده جلوگیری ±اید.

  مؤسسات خیریه داخلی
 یجهانبا وقوع قحطی فراگیر در مشهد در ایام جنگ اول 

های زیادی از م)، تالش١٩١٤-١٩١٨ق/١٣٣٢-١٣٣٦(
جانب مردم و برخی از دولتمرداِن در مشهد ازجمله 
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التولیه نائب( یراالسالمظهکارگزار مشهد)، الدوله (محقق
السلطنه (والی خراسان)، برخی از آستان قدس)، قوام

های مقیم مشهد انجام اصناِف مشهد و هیئت آذربایجانی
اراملساکین و سایر ها با تأسیس دارالعجزه، دگرفت. آن

مؤسسات خیریه در مشهد توانستند تا حدودی بحراِن 
  زده کمک رسانند.یقحطقحطی را کنرتل کنند و به مردم 

  دارالعجزه
تالش خودجوش و پراکنده اشخاص حقیقی و حقوقی جهت 
تشکیل یک دارالعجزه برای کمک به رفع بحران قحطی در 

اواخر سال  در انسان دوستانهو  مشهد از اقدامات مهم
ظهیراالسالم  جواد یدسحاج رود. بش`ر می م١٩١٤ق/١٣٣٢

التولیه شاه و نائب)، داماد مظفرالدینحسینیالجواد (
 آستان قدس، از پیشگامان تأسیس دارالعجزه در مشهد بود.

تا شوال  ١٣٣٤االول ظهیراالسالم دو مرتبه یعنی از ربیع
-١٩٢٠ق/١٣٣٨-١٣٣٩م و از سال ١٩١٦-١٩١٧ق/١٣٣٥
 کاویانیان،( التولیه آستان قدس رضوی بود.م نائب١٩١٩
دارالعجزه  ی تشکیلو  ).١٠٦: ١٣٧٩؛ سلی`نی، ٤٣٦: ١٣٥٥

هاشم محمدشاهزاده م به ١٩١٦ق/١٣٣٤را در سال مشهد 
 تأسیستا با  کرد یشنهادپ ١قهرمان میرزا و حاج مرتضی میرزا

رشکت ط آن توسیک باب دارالعجزه در مشهد و تهیه لوازم 
مردم در زمان وقوع قحطی خدمات رضوری  خیریه فرهنگ به

ح با نامه صحیبرنامه و نظامیک آن رشکت  ارائه کنند. قرار بود
بر بنویسد و پرستان نظر جمعی از معارف خواهان و نوع

. ظهیراالسالم (جواد الحسینی) نیز نندکاقدام  آن اساس
طرف آستان  زاست ا حارض وعده داد هر چه از وی بخواهند

اما با . کندهمراهی و مساعدت  ی،طور شخصبهیا قدس 
 نبودنِ و از مشهد شاهزاده محمدهاشم میرزا  مسافرت

یشنهاد مزبور پیگیری نشد و به پ ،مساعدت یک هیات
در  ).٢-٣، ص٥٨، ش٢ق: س١٣٣٥چمن، ( یدنرسرسانجام 

مردم نامناسب  که رشایط معیشتیم ١٩١٥ق/١٣٣٣سال 

                                                             

حاج مرتضی میرزا قهرمان فرزند حاج محمد میرزا، متخلص به . ١
م در ۱۸۸۱ق/ ۱۲۹۸سال  بهشکسته از شاهزادگان قاجار بود که 

حیدریه متولد شد. از اعضای حزب دموکرات روستای ازغند تربت
مشهد بود و بعد از عزل نیرالدوله، کفالت ایالت خراسان را بر عهده 
گرفت و مدتی حاکم گناباد و سپس رسخس شد. سپس ±اینده 

تر شد، رضورت مشهد سخت در یمیاقلرشایط و  بود
  بیشرتی برای دایر کردن دارالعجزه احساس شد.

اواسط مطبوعات مشهد نظیر روزنامه آگاهی، مینو و چمن از 
 تأسیس دارالعجزه بیشرت به مسئلهم ١٩١٥ق/١٣٣٣ذیقعده 

حی رش زّوار) پس از اینکه ( یزیترب زوارزاده پرداختند. اسد آقا
دارالعجزه تحت امر  لمینو راجع به تشکی روزنامهدر 

 ،الدولهظهیراالسالم، متولی باشی آستان قدس و محقق
یگانه ، اظهار داشت: دکر مطالعه  ،کارگزار خارجه خراسان

یاء اح تواند جامعه رادر چنین رشایط سختی میای که وسیله
ه الصححفظو مسئله حراست از رسما  ،یگرسنگرفع  ند؛ک

 بهرت است آقایانی که دنبال« ی پیشنهاد داد:است. و  عابرین
خیر هستند خیاالت متعالی تولیت را تقویت  اتاقدام

  ).١ص ،٥٧ش ،٢ق: س١٣٣٥(چمن، » ندکن
ق/ ١٣٣٥الثانی ربیعنیز در  )حسینیال(جواد  یراالسالمظه

ضمن اظهار خوشحالی در توجه به همنوع، م ١٩١٧فوریه 
ه ری درماندگان و اعاناملنفعه، تشویق به دستگیمسائل عام

به فقرا از قبیل تأسیس دارالعجزه یا اخذ اعانه برای امور خیریه 
سال گذشته به رشکت اعالم کرد، همچنان که و معارف 

در تأسیس یک باب  است حارض داده،فرهنگ پیشنهاد 
 اآنکه رشکت فرهنگ بکند، مرشوط بر دارالعجزه کمک 

یر محقق الدوله نظپرستان نوعبرخی از فکری و هممساعدت 
 ، در این صورت ویاساسی بنویسد اینظامنامهو سایرین 

کرد خواهد که اقدام به مساعدت خواهد بود کسی  یناول
 با این تبلیغات در ).٢-٣، ص٥٨، ش٢ق: س١٣٣٥چمن، (

ای در دارالتولیه برای جلسه م١٩١٧ق/ ١٣٣٥الثانی ربیع١٤
بررسی موضوع دارالعجزه تشکیل شد و هر یک از اجزاء 

خود جهت کمک به دارالعجزه اعالم در حد توان مجلس 
 ).٢، ص٦١، ش٢ق: س١٣٣٥چمن، آمادگی کردند (

م منابعی ١٩١٧ق/١٣٣٥االول ج`دی ١٠یز در ن یراالسالمظه
قدس آستان  موقوفات ،التولیهحقدهم (عرش) یکازجمله 

االرض دفن اموات در آستان قدس را برای کمک به و حق

های رسحدی روسیه، متصدی بازسازی مقربه ایران در کمیسیون آب
ش/ ۱۳۲۳شهریور  ۱۹و رئیس بلدیه مشهد شد و در نادرشاه 

؛ شهوازی، ۳۲۳: ۱۳۷۳آزادی،م در تهران درگذشت (گلشن۱۹۴۴
  ).۳، ص۱۴۴، ش۱۰؛ رعد، س۸۰: ۱۳۸۲
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ساک`ق، ش`ره بازیابی: گرفت (تأسیس دارالعجزه در نظر 
الثانی ج`دی ١٤). وی در این رابطه در ١ص ،١٠٤٨١٤

م به همه رسکشیکان آستان قدس دستور داد ١٩١٧ق /١٣٣٥
» االرض اموات را برای مصارف دارالعجزه، وجوه حقهرماه«

یر بود، به حاجی متغه از ده تومان تا شصت تومان ک
جمعِ روشنایی آستان قدس) تحویل التولیه (صاحبشجاع
  ).٢، ص١٠٤٨١٤ساک`ق، ش`ره بازیابی: شود (داده 

  
  )٢، ص١٠٤٨١٤دارالعجزه (ساک`ق، ش`ره بازیابی: االرض به جوادالحسینی) به رسکشیکان برای اختصاص وجوه حققدس (دستور تولیت آستان 
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  )١، ص١٠٤٨١٤، ش`ره بازیابی:ساک`قبود (منابعی که ظهیرااالسالم برای تأسیس دارالعجزه اختصاص داده 

  
در این جلسه برحسب تقاضای تولیت با روسای ادارات و 

نه  سپسبرای تأسیس دارالعجزه مذاکره شد  شهر متفکرین
، خراسان) کارگزار(الدوله عبدالکریم محقق ازجمله؛ نفر

، شاهزاده مصطفی خراسان) رئیس پست(معتمدالوزاره 
از تجار ( یریحاجی محمدجعفر کشم )،رئیس معارف( میرزا

نگار آستان قدس، حاجی بدایعمصطفی میرزا ، مقیم مشهد)
-الدوله و سید محمد سلطانمصدق ،دفرتمحمدتقی ناظمِ 

ساک`ق، برای نوش° نظامنامه انتخاب شدند ( العل`ء
 ،۶۰ش ،۲ق: س۱۳۳۵؛ چمن، ۸، ص۷۲۷۴۲ش`ره بازیابی: 

فصل  ۵در مشهد دارالعجزه نامه اساس ترتیب،ینابه). ۱ص
تدوین شد  ق۱۹۱۵ق/ ۱۳۳۳الثانی ربیع ۲۵ماده در  ۳۱و 
: ۱۳۸۸؛ نظرکرده،۸، ص۷۲۷۴۲ساک`ق، ش`ره بازیابی: (

۲۲۷-۲۲۴(.  

هدف از ایجاد دارالعجزه تهیه مکانی نامه، در فصل اول نظام
 اتواننبرای مراقبت از کسانی بود که از کار و تحصیل معاش 

. فصل دوم )۱، ص۷۲۷۴۲ساک`ق، ش`ره بازیابی: بودند (
در دارالعجزه تأسیس و رشایط عضویت  ۀبه نحو  نامهاساس

که با مساعدت جمعی از خیرخواهان  اشاره کرده است
عضو مؤسس،  نوع صورت هیاتی متشکل از سهمشهد به

. اعضای مؤسس تأسیس شده استامدادی و افتخاری 
اعضای  .کردندتومان برای تأسیس پرداخت می ۲۵اقل حد

اید د ولی در ماه بننای پرداخت نکتوانستند اعانهافتخاری می
در  بایستمیاعضای امدادی  ، امادادندتومان شهریه می ۲

ساک`ق، ش`ره دادند (قران شهریه می ۵اقل حد ماه
هیات  نامه،اساس. فصل سوم )۲-۳، ص ۷۲۷۴۲بازیابی: 

از میان اعضای  کهکرد ها را معین میمدیره و تکالیف آن
یک سال مدت ی طور مخفی براموسسه با اکØیت آراء به

، ۷۲۷۴۲ساک`ق، ش`ره بازیابی: شدند (انتخاب می
. فصل چهارم به منابع عایدات و ترتیب محاسبات )۳ص

العاده، های فوقاز اعانه . در این فصلاختصاص داشت
 های اعانه که در سطح شهر توزیع شده بودند، صندوقشهریه

یاد شده است که وجوه دولت  و مبلغی از عواید
های مشهد یا یکی از تحویل یکی از بانکشده یر آو جمع

 موقعبهشد تا میهای معترب مورد اعت`د عمومی خانهتجارت
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 ).۶، ص۷۲۷۴۲ساک`ق، ش`ره بازیابی: شود (هزینه 
-کلیه وجوه عایدی در صندوق برای اتفاقات فوق دهمیک

هرماه صورت جمع و  مدیرهیئتو هشد میآوری العاده جمع
داد عجزه را به عموم اعضای موسسه ارائه میخرج دارال

بر این،  . عالوه)۷، ص۷۲۷۴۲ساک`ق، ش`ره بازیابی: (
مدیران دارالعجزه بر اساس نظامنامه داخلی و با نظر 

 ،۲س ق:۱۳۳۵چمن، شدند (انتخاب می مدیرهیئته
).۲۲۵: ۱۳۸۸؛ نظرکرده، ۲ص ،۶۶ش

  
  )۱، ص ۷۲۷۴۲ش`ره بازیابی: نظامنامه اساسی دارالعجزه مشهد (ساک`ق، 

  

های قحطی ، در سالخراسان الدوله کارگزارعبدالکریم محقق
برای ساماندهی  کهخراسان بود در از عنارص فعال و بانفوذ 

های زیادی تالشزده و فقرا در مشهد یقحطوضعیت مردم 
جه ذیح پس از عزل معززالدوله در او. انجام داد

و وارد  منصوبعنوان کارگزار خراسان به م۱۹۱۵ق/۱۳۳۴
یکی از رجال دانشمند «گردید و از سوی روزنامه چمن  مشهد

چمن از ورود چنین  روزنامه .معرفی شد» مجرب عرص خود
 ،۲ق: س۱۳۳۴چمن، شد ( اندازه خرسندشخصی بی

اواخر صفر روزنامه چمن همچنین در  ).۲ص ،۱۵ش
یکی از عنوان بهرا  م.محقق الدوله۱۹۱۶دسامربق/ ۱۳۳۵

دلیل بر این  .العمل دولت معرفی کردچند نفر مأمور صحیح
اعطای یک ح`یل سبز و نشان پادشاه به وی و مدعا توجه 

بر  ).۲-۳ص ،۳۹ش ،۲س ق:۱۳۳۴چمن، درجه اول بود (
تقدس « الدوله به خاطرمحقق ،اساس نوشته روزنامه چمن

ق: ۱۳۳۵(چمن،  بودند» امللهمصدق ،خوداع`ل و افعال 
ها در از مخالفان حضور روس). وی که ۱، ص۵۷، ش۲س

وزارت خارجه،  ، ازخراسان پس از وقوع انقالب اکترب بود
ی با آگاهی از و  کرد.ها از مشهد را تقاضای خروج روس

را تخلیه شهر از قشون روس وضعیت موجود در مشهد، 
مشهد در مسئله نان ، زیرا دانستخیلی رضوری می

العاده اسباب زحمت شده بود و این مسئله هرگونه فوق
 مناطقگزیده اسناد دریای خزر و آورد (به وجود میفسادی را 

  ).۲۴۴: ۱۳۷۴ش`لی ایران در جنگ جهانی اول، 
 دردارالعجزه  پیشگامان تأسیساز الدوله که یکی محقق

اعضاء یر اتی را با حضور ساجلسی اوقات گاه .بودمشهد 
ر خارجه برگزادر کارگزاری  ی رتق و فتق مسائل دارالعجزهبرا

). محقق الدوله ۱، ص۸۷، ش۲ق.: س۱۳۳۵چمن، کرد (می
عنوان کفیل ایالت خراسان بهم ۱۹۱۶ق/۱۳۳۵شوال در 
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در این ه ک . تصمیمیکمیسیونی مرکب از پنج نفر تشکیل داد
در  ره جلسات مزبو هر روز کمیسیون اتخاذ شد، برگزاری 

 امورات به رسیدگی برایو خارجه با حضور اعضاء کارگزاری 
رشق ایران، بود (برای شهر مشهد تأمین گندم  مهمی ازجمله

دیگر اقدامات مهم  از ).۲، ص۲۰، ش۲ق: س۱۳۳۵
الدوله در راستای رفِع بحراِن قحطی در مشهد تحت محقق

شاهزاده  بود. در این زمینه، هاخبازخانهِن ددرآور کنرتل 
رئیس ( یرزاممعتمده`یون نیز از طرف شاهزاده مصطفی

کرد میحمل گندم به شهر زمینه در  زیادی ) تالشمعارف
 الدولهمحقق). ۳ص ،۱۴ش ،۳س ق:۱۳۳۶رشق ایران، (

های مقیم های فرهنگی و هÙی قفقازیهمچنین از فعالیت
برای کمک به  »هیات هوسکاران قفقازی« مشهد ازجمله

صفر در گرفت. هیات هوسکاران قفقازی کمک میفقرا 
یکی » هیات ±ایش خورشید«با همکاری م ۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۷

زه را به نفع دارالعج» نادرشاه«از دو گروه تئاتری مشهد، تئاتر 
که با  )۴ص ،۵۹ش ،۲س ق:۱۳۳۷بهار، مشهد ±ایش داد (

و عواید آن را به دارالعجزه و سایر استقبال زیادی مواجه گردید 
مؤسسات خیریه در مشهد که برای زدودِن آثار فقر و قحطی 

  شده بودند، اختصاص داد. یستأس
م) ۱۸۷۰-۱۹۴۸ق/۱۲۸۷-۱۳۶۷( یرضو  کفائی عزیزاللهمیرزا 

االحکام از عل` و مدرسین آستان قدس مشهور به مروج
دیگر از  ). کفائی رضوی۳/۱۱۰: ۱۳۸۷رضوی بود (جاللی، 

سابقه تأسیس دارالعجزه در مشهد بود. وی پیشگامان 
و اعالم کرد از آغاز  روزنامه چمن نوشترا برای فعالیتش 

رای ب بودها خیلی رسد و رسما زیاد شبفصل رسما تا بهار که 
صحن جدید واقع در  ۀدارالعجز به  م امورتفتیش و تنظی

 بیرونِ دید که را قم  یلااهائری از سید ز  . وی در آنجارفتمی
و به دلیل  ایستاده بود دارالعجزه و داخل صحِن جدید درب

. توانست داخل شودیمشهد ±فقرای  کØت جمعیت
ی محلفکر افتاد به یت آن وضععزیزالله رضوی با مشاهده 

ه خیالی که دو سد و تهیه کنپناه یببرای اقامت افراد وسیع 
ین منظور او مصمم به همرا اجرائی ±اید.  داشتقبل سال 

الدین ابوطاهر قمی، وزیر سلطان سنجر، مقربه رشفشد تا 
 خلیهتبرای تأسیس دارالعجزه واقع در کنار قربستان قتلگاه را 

±اید. اما در این بین، برخی از مردم ساکن در آن تعمیر و 
محل، نسبت به ترصِف زمیِن محِل احداث دارالعجزه 

 ردنظرمو کردند در محل ها درخواست میشکایت کردند. آن
اکرب خبازِ ±ازخانه احداث شود. افزون بر این، حاجی علی

خانه داشت، خشخاشی که در این زمین دکاِن خبازی و هیزم
ه وجود ب مشکالتی در مسیر ترصف زمین برای عزیزالله رضوی

از تشکیل دارالعجزه آوردند. رسانجام وی پس از سه ماه تالش 
یدی ±ود ان، احساس یاس و ناامنوعهمو خدمت به 

  ).۲ص ،۶۴ش ،۲ق: س۱۳۳۵(چمن، 

  داراملساکین
از طرف برخی از دولتمردان  شدهانجامهای باوجود همه تالش

موسسه ی انداز و راه تأسیسبرای پیگیری در مشهد، 
نظر  به .مسکوت ماند م۱۹۱۸ق/۱۳۳۶در سال دارالعجزه

تأسیس دارالعجزه بود.  بر بودنزمان رسد یکی از دالیل آنمی
ی از دولتمردان که دغدغه معیشت مردم و رفعِ بحراِن برخ

را بجای دارالعجزه  داراملساکینقحطی داشتند، تأسیس 
طبق  .ی برداشتندمؤثر های مفید دانستند و در این زمینه گام

االول ج`دی ۸گزارش روزنامه رشِق ایران، در 
تشکیل زاده اللهمنزل آیتم کمیسیونی در ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶

رای شده هفت نفر بتصمیم گرفتهشد. در کمیسیون مزبور، 
نتخاب ا کمیسیون. تصمیم دیگر آوری فقرا انتخاب شوندجمع

 بود.» داراملساکین« عنوانبهرسای کوچه چهارباغ کاروان
داراملساکیِن نفر از فقرای مشهد را در  ۲۰۰سپس

 به هشدافتتاحدند. در داراملساکین جمع کر  یدالتأسیسجد
عنوان به روزطوِل هر نفر دو سیر و نیم نان و دو سیر آش در 

ده سیر نان و یک به هر نفر   دادند. همچنینغذایی می ۀوعد
رشق ایران، دادند (سیر کشمش برای تغذیه در شب می

 ۱۶در  ، یعنیپانزده روز بعد ).۲ص ،۳۲ش ،۳س ق:۱۳۳۶
ه ک شداز سوی داراملساکین مشهد منترش  یاسفند گزارش

داد معتمدالوزاره، رئیس پست ایالتی خراسان، از نشان می
طرف هیات کمیسیون به مدیریت داراملساکین انتخاب شده 

نفر  ۳۰۰ت پذیرایی از حدود یداراملساکین ظرفاین است. 
). البته ۱-۲، ص۳۴، ش۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، داشت (

از اقدامات  داراملساکینتشکیل باید در نظر داشت که 
 اندازیینکه راهباا. رسما بود متناسب با فصلِ  وی مقطع

برخی از متمولین مشهد بود اما در  موردتوجهداراملساکین 
م با پرداخت نشدِن اعانه ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶الثانی ج`دی

ای هها و نرسیدِن مخارج فقرا، یکی از داراملساکینتوسط آن
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ن، شهر منحل شد و همه فقرای مجتمع در آن مکان را اعم از ز 
طور مشرتک مرد و کودک را در یک مکان خیریه کوچک به

جایی دادند. کمبود نان و نرسیدِن غذا در آن مقطع زمانی 
 دنیا را وداع«هر سه روز یک یا دو نفر از فقرا  شده بودسبب 

 ،۳۵ش ،۳ق: س۱۳۳۶یران، رشق ا» (گفته به دار بقا بروند
  ).۲ص

عنوان والی بهم ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶ر اواخر سال السلطنه دقوام
 از موجیالسلطنه قوام انتصابگردید. خرب منصوب خراسان 

های مشهد به وجود آورد در میان اصحاب رسانهامیدواری 
 و مشکالت تواند نواقصمیوی چراکه معتقد بودند، 

 ،۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، کند ( وفصلحلخراسان را 
وخامت مطبوعات مشهد، . علت امیدواری )۱ص ،۳۶ش

که با رشوع جنگ اول جهانی و  ارزاق عمومی بود اوضاع
ه ارزاق ترقی پیدا کرد قیمِت یروهای بیگانه در مشهد، نحضور 

و اهالی را دچار فقر ±وده بود. تجربه قحطی سال 
السلطنه اقدامات باعث شد قوام م۱۹۱۵ق/۱۳۳۴

ای برای ساماندهی وضعیت فقرای مشهد انجام هنپیشگیرا
اعانت یتیم، «با عنوان مفصلی رسمقاله  دردهد. وی 

به وضعیت معیشتی مردم و اقدامات » دستگیری مسکین
از  پرستار و فقرایی کهاطفال بی یزی برایانگرقت یمقدمات

روز در  رو ه بودندبه موت کØت گرسنگی و استیصال مرشف
شدند، اشاره کرد. یمظاهر عموم  و انظارمعابر و مساجد 

از حاال  زمستان نزدیک است و اینک همچنین اعالم ±ود،
و هر شب چند نفر از شدت برودت و  اثرات آن ظاهرشده

برخالف روح اسالم را این وضع وی تداوم شوند. جوع تلف می
 اثرات سوءبیان کرد و  مرتبتیو موجب انزجار حرضت ختم

که در عین قدرت و داش° دانست گیر کسانی دامن را آن
ق: ۱۳۳۷بهار، اک داشتند (امس فقراگیری ثروت از دست

قبل از کرد السلطنه پیشنهاد قوام ).۱ص ،۲۷، ش۲س
کافی برای حفاظت  یلوسا ،رسیدن زمستان و شدت برودت

او برای نیل به این  .فراهم گردد مشهد ایتام و فقرای شهراز 
فقرا و ایتامی که مستحق  ادعدتمقصود دستور داد 

برای برآورِد و مجلسی  شوند ش`رش ،نگاهداری هستند
این اقدامات  یجه. درنتگرددها تشکیل حداقل مخارج آن

طور تخمینی هزار نفر و حداقل فقرا به ادعد، تمعلوم شد
ها تقریباً بیست هزار تومان خواهد شد. ماهه آنمخارج سه

تهیه آن  بود،چون تأدیه این وجه از عهده یک شخص خارج «
 طورتا ه`ن شدشهر موکول به همت متمولین، اعیان و تجار 

ج`عتی را از مرگ نجات  ،که در سال گذشته از روی فتوت
ق: ۱۳۳۷(بهار،  »ندکن در این سال نیز مساعدت دادند،

السلطنه به همین جهت از Îام قوام ).۱ص ،۲۷، ش۲س
شهر دعوت ±ود که با وی در تکفل و نگاهداری هزار  ینمتمول

ر هر یک به فراخو «د و ننکفقرای شهر موافقت و نفر از ایتام 
ت د و در دفرت ثبن±ایتقبل خود قدری که در قوه دارند، اعانه 

دو هزار تومان از طرف «طور موقت السلطنه به. قوام»کنند
 »د±و و بقیه را به همت ارباب فتوت موکول  کردخود اعطا 

  ).۱ص ،۲۷ش ،۲ق: س۱۳۳۷(بهار، 
 به نتیجه طور کاملبهمذاکرات رسمی همیشه باوجود این، 

 روزنامه آوری فقرا بود.و موردی از آن تصمیم، جمع رسید±ی
از برگزاری مجلسی در م ۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۷شوال  بهار در
متشکل از تجار و سایر طبقات برای ح`یت از فقرا  هداراالیال

هر کس جمعی از فقرا را به عهده مقرر شده بود گزارش داد که 
. دعملی نشرفت انتظار می که گونهآنین تصمیم اما ا .گیرد

هرچند، برخی افراد در خارج از آن مجلس، تصمیم گرفتند 
 حاج مالهاشمدست به اقدامات عملیاتی بزنند. برای ±ونه، 

با رشوع  م۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۷زمستان در ین مشهد،متمولاز 
در باال  واقع شهاب یرزادر کوچه مای گرمخانه فصِل رسما،

ای هگرمخانه فقرا را در شباین . کردتأسیس  یابان مشهدخ
تا آسوده باشند. این اقدام خیرخواهانه  ردکمیرسد پذیرائی 

قدردانی شد  از سوی اصحاِب مطبوعاتحاج مالهاشم 
  ).۴ص ،۳۳ش ،۲ق: س۱۳۳۷بهار، (

خاطر  بهعدم استقبال از کمیسیون داراالیاله و شاید به جهت 
 اغلب محالِت  در دالسلطنه دستور داقوام بود که رسدی هوا

آوری کرده و فقرا را جمع تاند ننقاطی را معین ک شهر مشهد
ر، بهاها را از رسما حفظ کنند (های متعدد آنوسیله بخاریبه

الثانی در ربیعنظمیه نیز ). ۲ص ،۳۵، ش۲ق: س۱۳۳۷
السلطنه مشغول به دستور قوامم ۱۹۱۹ق/ ژانویه ۱۳۳۷

بهار، ها شد (خانهها در گرمآوری فقرا و استقرار آنجمع
السلطنه چند روز پس از قوام ).۲ص ،۳۷، ش۲ق: س۱۳۳۷

 ءعطااکمری  آوری فقرا به اطفال لخت و عور، پوستینِ جمع
بافی فرستاد و های قالیها را به کارخانهکرد و بعضی از آن

بقیه را در نقاط معین پذیرایی ±ود. روزنامه بهار از این اقدام 
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انجمن  زودیمنتظرند تا به« :کرد و نوشتالسلطنه تقدیر قوام
 »آوری داßی فقرا تهیه شودو وسایل جمع شدهیلبلدی تشک

  ).۲، ص۳۸، ش۲ق: س۱۳۳۷(بهار، 
-ادامه  تالشبه  م۱۹۱۹ق/۱۳۳۷در زمستان السلطنه قوام

السلطنه در این زمینه، . یکی دیگر از اقدامات مؤثر قوامداد
اعضای بلدیه که باید نقش برگزاری انتخابات بلدیه بود. 

 پس از انتخابات،کردند ایفا می رفع بحراِن قحطیمهمی در 
د تا راجع به نیازهای بلدیه جلسه شدنمشغول تشکیل 

 ،اعالم شد م۱۹۱۹ق/ ۱۳۳۷ در زمستان .مذاکره کنند
بلدیه راجع به حوائج بلدی از طرف مبعوثان  یعمجم
اعالنی نیز منترش شد ها تصمیم آنو مطابق شده یلتشک

 ها،). باوجود این تالش۲ص ،۳۷ش ،۲ق: س۱۳۳۷بهار، (
زه دارالعجاستقرار آستانه درباره محل  یتتولهای یکارشکن

. ی برای تداوم آن فعالیت ایجاد کردموانع در سال بعد،
م طی ۱۹۱۹ق/۱۳۳۸الثانی ج`دی ۷نه در آستا یتتول

خرب عدم واگذاری منزل به ریاست بلدیه مشهد ای نامه
یه د تخلبرای ایجاِد دارالعجزه را اعالم ±ود، زیرا باوجو  موردنظر

تری الزم داشتند و پیشنهاد شد مهم این منزل آن را برای امر
 ق،ساک`( یندببدارک محل دیگری برای دارالعجزه تبلدیه 

پاسخ به این ). رئیس بلدیه در ۱، ص۱۱۱۲۹۸ش`ره بازیابی: 
را از این اقدام منرصف کند و تولیت آستانه خرب تالش کرد 

عالی این موسسه خیریه به همت عالیه حرضت، شد یادآور
 و تولیتوپنج تومان از کیسه گردیده و ماهی بیست یردا

 اریزآن و وپنج تومان هم از طرف آستانه به صندوق بیست
جانشینش از طرف  تولیتهم در غیاب مبلغ که آن  گرددمی

شده فقط همین منزل به دارالعجزه واگذار  .مساعدت نشد
اال حکه شد ماهی پانزده تومان کرایه آن دریافت ±یبود که 
`ق، ش`ره ساکتخلیه کنند (آن را محل  شدهداده دستور

).۲، ص۱۰۵۲۴۷بازیابی: 

  
).۱/۱۱۱۲۹۸ساک`ق، ش`ره بازیابی: دارالعجزه (نامه تولیت آستان قدس به رئیس بلدیه مشهد در رابطه با عدم واگذاری محل 

های برخی از دولتمردان در جهت زدودِن فقر عالوه بر فعالیت
و رفع بحراِن قحطی از مشهد، گروهی از اصناف مشهد نیز با 

 برای دستگیری از ذکرییانشاهای د داراملساکین کمکایجا
های قحطی در مشهد انجام دادند. فقرا و تهیدستان در سال

طور مشخصی وارِد از میان اصناف مشهد، صنف بزاز به
ی به فقرا شد. صنف بزاز در اواخر صفر رسانکمکگعده 
از جمعیت فقرا،  یآوری بخشم برای جمع۱۹۱۸ق/۱۳۳۶

ای تشکیل داد. در این کمیسیون قرار شد فرهن ۷کمیسیون 
نفر از فقرا و  ۵۰یک داراملساکین برای دستگیری از 

تهدیستاِن مشهد تأسیس کنند. میرزا احمد طهرانی با 
عنوان مدیر داراملساکین انتخاب تصمیم کمیسیون مزبور به

شد. داراملساکین صنف بزاز در کوچه رسشور برقرار شد. 
بزاز، تهیه پوستین، پیراهن، شلوار،  های صنفعمده کمک

سوخت و سایر مایحتاج برای فقرا و نیازمندان بود. اعانه 
طور ماهیانه از نگهداری فقرا در داراملساکین صنف بزاز به

رشق ایران، ( یدگردهای مشهد پرداخت میطرف بزازخانه
  ).۴، ص۱۵، ش۳ق: س۱۳۳۶
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  هایت خیریه آذربایجانئهی
در بودند که مشهد های عمده مهاجر در از گروه هاآذربایجانی

را » هات خیریه آذربایجانیئهی«، روزهای سخت قحطی
مله ازج تجار آذربایجانی مقیم مشهدبرخی از تشکیل دادند. 

حاجی رستم آقای قراباغی، حاج عبدالحسین آقای زوار، حاج 
یوسف وهاب اوف، حاج هاشم آقا تربیزی، یوسفعلی آقا 

جی ابوالقاسم آقا رضایوف، اس`عیل آقا سل`سی، حا
انتیقچی، جلیل آقا خامنه، محمدجعفر آقا میالنی، علی آقا 
انتیقچی، اس`عیل سیگاری، مشهدی وهاب تربیزی، 
یوسف تربیزی مشهور به رسخسی، محمدتقی دست`لچی، 
مشهدی عبدالله تاجرباشی، غالمحسین باقرزاده، حاج شیخ 

خامنه، حاجی محمد آقا رضا اردبیلی، مشهدی کاظم 
سل`سی، محمدصادق آقا تربیزی، حاجی ابوالقاسم آقا 

العابدین اسکوئی، حاجی مال محمود مغازه، مشهدی زین
اف، آقا مشهدی محمدحسین خوئی، ابوالقاسم آقا حسین

 ایخیریه تأسیسبه  م اقدام۱۹۱۸ق/۱۳۳۶ر صفر درصاف 
ها آذربایجانی. هیئت ها کردندت خیریه آذربایجانیئبنام هی

از سادات و  افراد نیازمندتا  دآوری اعانه برآمدرصدد جمع
با ا ر توانستند اظهار عرست ±ایند که ±ی دیگر مستمندان

. تجار آذربایجانی مبلغ گیری ±اینداعانه دستپرداخت 
عنوان اعانه در اختیار هیئت خیریه تومان به ۳۵۰۰

رشق دادند (قرار ها برای کمک به مستمندان آذربایجانی
روزنامه رشق ایران  ).۲، ص۲۱، ش۳ق: س۱۳۳۶ایران، 
ها را ستود و عموم تجار و پرستاِن آذربایجانینوع اتاقدام

نتیجه  تات دعوت ±ود ئاهالی را در همراهی با این هی
دهندگان را به اطالع عموم رساند اقدامات و اسامی اعانه

ف اصلی از هد ).۲ص ،۱۶، ش۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، (
آوری اعانه برای جمع» ت خیریه آذربایجانئهی«تشکیل 

بضاعت بود که موقعیت گیری از اشخاص بیدست
تکدی کنند و به مردم مزاحمت  داداجت`عی آنان اجازه ±ی

  ).۲، ص۲۱، ش۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، دهند (

  مؤسسات خیریه خارجی
های ها، میسیونهای مقیم مشهد ازجمله قفقازیخارجی

ها در همدلی و همراهی با مردم مذهبی آمریکایی و انگلیسی
های زده و برای رفع بحراِن قحطی در مشهد فعالیتیقحط

  خیرخواهانه انجام دادند.

  هااقدامات قفقازی
های مقیم مشهد که گروهی بانفوذ بودند با تأسیس قفقازی

های مقیم مشهد و هیئت های اجرائیه قفقازیکمیته
هوسکاران قفقازی در مشهد تالش کردند تا با امور خیریه در 

  رفعِ بحران قحطی در مشهد مؤثر واقع شوند.

  های مقیم مشهدکمیته اجرائیه قفقازی
و فقدان والی خراسان و اداره در روسیه با وقوع انقالب اکترب 

در  .بلدیه، وضعیت اتباع روسی مقیم مشهد نیز دگرگون شد
د قحطی در مشه اهش اثرات منفیبرای ک این رشایط بحرانی

از طرِف مهاجران قفقازی در  تشکیالت مردمی جدیدی
 های مقیمکمیته اجرائیه قفقازی«شکل گرفت که  مشهد
تشکیل کمیته یکی از علل اگرچه  از آن جمله بود.» مشهد

ها کمک به آسایش فقرای قفقازی مشهد بود اجرائیه قفقازی
. ودنیز بر آن مؤثر بانقالب روسیه  بروزعلل دیگری نظیر ولی 

ها با انتخاب آقا میر مرتضی موسوی، کمیته اجرائیه قفقازی
خاِن نصیر بیگوف، آقا میرعزیز محمداف، میرزا دکرت ابوالفتح

اف در اواخر آقا ایروانی و میرزا اسد علیزاده صادقعلی
های مقیم مشهد، م از سوی قفقازی۱۹۱۷ق/۱۳۳۵ذیحجه 

 ،۳ق: س۱۳۳۵رشق ایران، کرد (یت خود را آغاز رس`ً فعال
 هاییکی از اولین اقدامات کمیته اجرائیه قفقاز ). ۳، ص۲ش
 کمک به آسایش فقرای قفقازی مقیم مشهد بوداین ایام،  در
کان یک دربند د  خود وطنانتصمیم گرفتند برای آسایش همو 

نان را به قیمت معینی بفروشند. ، خبازی مخصوص بازکرده
ها را ستود و آن را به نامه رشق ایران این اقدام قفقازیروز 

ق: ۱۳۳۶رشق ایران، معرفی کرد ( »پرستینوع« یواقع یمعن
کمیته اجرائیه دیگر اقدام ابتکاری ). ۲ص ،۱۳، ش۳س

(کوپن) مخصوص  هاییتچاپ بلدر این زمینه ها قفقازی
ا هر ان ر نتوانستند یله آن میوسبهکه  برای فقرای قفقازی بود

، ۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، کنند (من، دو قران دریافت یک
-واکنش ،دوستانه کمیتهاقدامات انسان). این ۱ص ،۱۷ش

از سوی مدیر . در این راستا، های داخلی نیز به دنبال داشت
فروشی نان توسط نانوایی به خبازخانه مشهد از ارزان

 ،۲۵، ش۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، ها انتقاد شد (قفقازی
ذیقعده) بهمن (۱۰ها درقفقازیی ول ).۴ص

آسایش و رفاه فقرا اعم از م هدف خود را ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶
، ۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، کردند (اعالم قفقازی و غیره 
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 ها برایکمیته اجرائیه قفقازیبر این،  عالوه ).۲ص ،۲۷ش
مانند نوروز باستانی های ملی از جشن ،کمک به فقرا

های نههزی ندتصمیم گرفتدر این راستا  هاآن. کردند استفاده
 یدآوری ±ارا به نفع فقرا جمع م۱۹۱۸ق/۱۳۳۶نوروز سال 

کمیته اجرائیه  ).۲ص ،۳۴، ش۳ق: س۱۳۳۶رشق ایران، (
در مشهد ها یک انسجام درونی بین این مهاجران قفقازی

و گرانی  رفع مشکل قحطیین هدفش ترمهمایجاد کرد که 
  بود.

  قفقازیت هوسکاران ئهی
های مقیم مشهد جهت از فعالیت قفقازی یبخش دیگر 

های هÙی و تئاتر انجام کمک به فقرا از طریق اجرای برنامه
بود.  تأثیرگذار ،خیریه اتاقدامگونه اینگرفت که 

ان ین قفقازیریت خیصندوق جمع«های مشهد قفقازی
از آن  شدهکرده بودند که درآمد کسبتأسیس را » مشهد
ردند. تئاترهای قفقازی نیز کرا رصف امور خیریه می طریق

آمد. تئاتر به اجرا درمی» هیات هوسکاران قفقازی«توسط 
ه نوشت» ن باشدیاو نباشد ا« یعنی» لسونبوا-اواملاسون«

های هیات هوسکاران ، از اولین ±ایشینسكیك حاجیزبیعز
 ق/ مارس۱۳۳۶االول ج`دی ۸كشنبه یقفقازی بود که در روز 

ش گذاشته یبه ±ا یاز جوانان قفقاز  یابه همت عده م۱۹۱۸
صندوق «د آن پس از وضع مخارج به یشد و قرار بود عوا

رشق ل داده شود (یتحو» ان مشهدین قفقازیریت خیجمع
ت جوانان قفقازی ئهی). ۴ص ،۳۲، ش۳ق: س۱۳۳۶ایران، 

س این تئاتر پ یِد حاصل ازعوا ،دکر اعالم  پس از ±ایش تئاتر
ان ین قفقازیریت خیصندوق جمع«وضع مخارج به  از

این تئاتر که مورد استقبال . ل داده خواهد شدیتحو» مشهد
م ۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۶االول ج`دی ۸عمومی قرار گرفت در 

دیگر به ±ایش گذاشته شد و جوانان قفقازی اعالم  باریک
صندوق «کردند عایدی آن پس از وضع مخارج ک`کان به 

برای پرداخت اعانه فقرا » قازیان مشهدجمعیت خیریه قف
برای تشویق عمومی و تقدیم خواهد شد. در این آگهی 

مسلم است که «اعالم شده بود افزایش درآمدها، 
های این ±ایش عالی مبادرت خیرخواهان به خریدن بلیط

                                                             

2. Cook 

3. Hoffman 

(رشق  »کرده و از مساعدت با فقرا خودداری نخواهند ±ود
اگرچه هدف اصلی از ). ۴ص ،۳۲، ش۳ق: س۱۳۳۶ایران، 

 های خیریه بود از بهارآوری کمک±ایش این تئاترها جمع
که مشکالت اقتصادی و گرسنگی در  م۱۹۱۸ق/۱۳۳۷

های اهداف ت قفقازیئمشهد کمی کاهش یافت، هی
سوی امور بهداشتی سوق داد و ±ایشنامه به را خیریه خود

د یرصف خررا د آن یبه اجرا درآوردند تا عوارا » ن مال آالنیآرش«
ق: ۱۳۳۷بهار، دارالشفاء آستانه کنند ( یو جراح یلوازم طب

  ).۱ص ،۶۳ش ،۲س

  اقدامات میسیون آمریکایی
ا بروز بهایی بودند که یکی دیگر از گروه ییكایآمر یونرهایمیس

 آنهای خیریه خود را برای رفع فعالیت ،در مشهدقحطی 
زمان با نیز هم افزایش دادند. سابقه حضور آنان در مشهد

دهند های موجود نشان میگزارشبود.  جنگ اول جهانی
در  بار یننخستمیسونرهای مذهبی آمریکایی 

مشهد  در كوچه ارِگ برای درمان بی`ران م ۱۹۱۵ق/۱۳۳۴
 )۱۶۵: ۱۳۸۶رضوی، مدرستأسیس كردند ( یاخانهضیمر

تا حدودی از مرگ و میر بی`ران در مشهد  که در آن رشایط 
از پزشکان آمریکایی بودند و همرسش  ٢. دكرت كوكسته شدکا

طور م به۱۹۱۶ق/۱۳۳۵ که از طرِف مسیون آمریکایی در
مشهد اعزام شدند.  به یانجام خدمات پزشك یموقت برا

خود را به دكرت  یها سال بعد مشهد را ترك كردند و جاآناما، 
 از پزشکان آمریکایی بود که برای هوف`ن .دادند ٣نهوف`

 ).۷۵: ۱۳۳۳الدر، كرد ( یدر مشهد زندگ یمدت طوالن
ها در های خیریه آمریکاییفعالیترسمی رشوع ، حالبااین

 یلیونمیکایران، در پی پیشنهاد ایران مبنی بر درخواست وام 
 م۱۹۱۸آوریل  ۱۷در  ٤کالدولطبق تلگراف تومانی بود. 

طور گسرتده برای برطرف این مبلغ به کلق قرار بود ۱۳۳۶/
ریکا اما قوانین آم .به کار گرفته شود ویکردن قحطی و زیر نظر 

ر دانست که درگیپرداخت وام را تنها برای کشورهایی مجاز می
دولت  ،لذا برای رعایت این قوانین ،جنگ با آملان بودند

رد اهای خیریه را تشویق کرد تا جایی که امکان دانجمن یکاامر
این اقدامات با  .برای بهبود اوضاع ناگوار ایران کمک کنند

4.Caldwell 
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های موسوم به کمیته امدادرسانی ایران مدیریت کمیته
متشکل از میسیونرهای آمریکایی مقیم و ایرانیان رسشناس 

کالدول همچنین خرب داد Îام منابع مالی  .گرفتانجام می
ده شا ارسالایران از آمریک به یرساندریافت شده برای کمک

 .وپنج هزار دالر رسیده استو تاکنون مبلغ چهارصد و سی
 ، مبالغ بیشرتی برای کمککه پس از این ی تردیدی نداشتو 

. طبق گزارش به ایران در قالِب امور خیریه ارسال خواهد شد
 و کمک میسیونرهای آمریکایی در مشهد، همدان اکالدول ب

نشان و . گزارش ابودکرمانشاه کمک به فقرا در حال انجام 
در رسانی کمک های مشهد و همداندر شهر دهد می

ر د ای انجام گرفته است تا جایی که روزانهگسرتدهمقیاس 
شدند اطعام میاز فقرا و مستمندان حدود نه هزار نفر 

  ).۱۹۹-۲۰۰: ۱۳۸۶مجد، (
از وضعیت  مفصلیهای میسیون آمریکایی مشهد گزارش

که در جلب  ه استارائه دادو کمبود مواد غذایی  قحطی
 یرایستها مؤثر بود. نرشیه نیهای خیریه آمریکاییکمک

ضمن  ق۱۳۳۶/ رجب م۱۹۱۸آوریل  ۱۲چاپ لندن در ش`ره 
/ م۱۹۱۷تهیه گزارشی از مشهد به توصیف اوضاع در نوامرب 

. کالدول در مقاله ارسالی خود با ختپرداق ۱۳۳۶محرم 
/ م۱۹۱۷نوامرب  ۲۸مورخ » اع در ش`ل رشق ایراناوض«عنوان 
های بزرگ کنم دولتگ`ن می«نوشته است: ق ۱۳۳۶محرم 

. شوندمعموًال در زمان جنگ درگیر کارهای برشدوستانه ±ی
کنند. اگر شنویم که چنین میحال گاهی اوقات میبااین

ها تنها نوعی تجارت را برای تسهیل انتقال کاال از انگلیسی
-تنها عملی انساند به خراسان و تا مشهد راه بیندازند، نههن

 »دوستانه است، بلکه سود رسشاری نیز دربر خواهد داشت
 ،یپدر روحانهای ). گزارش۷۰-۷۲: ۱۳۸۶(مجد، 

ونرهای آمریکایی فعال ین میسیاز اولیکی  ،٥نیال.اف.اسلت
مردم ق ۱۳۳۶/م۱۹۱۸ هیدرژانودهد: نشان میدر مشهد 

 در رنج شدتبه ی روزانهغذا به دلیل کمبود مشهدر یفق
با رشایطی که داشتند تنها تعداد کمی  هاآمریکایی ند وهست
اطعام  در اختیار داشتند،كه  یها را هر روز ظهر با پولاز آن

های خیریه میسیون اقدامات ).٧٠: ۱۳۸۶مجد، ( كردندیم
آمریکایی معطوِف به رشِق ایران و مشهد نبود چراکه طبِق 

                                                             

5. L.F. Esseltyn 

 مارس ۱۶دبیر کمیته امداد آمریکا در ایران در  ،رشولِ تلگراف 
حدود بیست روزانه، به نیویورک: ق ۱۳۳۶/ ذیقعده م۱۹۱۸

عام اطهای آمریکایی توسط میسیون تهراناز فقرای  هزار نفر
ت شامل همدان، قزوین، کرمانشاه د و دامنه اقدامادنشمی

هرحال، ). به۴۸: ۱۳۸۶مجد، شد (میآباد نیز و سلطان
اش دولت آمریکا از نیمه اول قرن نوزدهم اهداف استع`ری

بود.  را ه`نند روسیه و انگلستان در ایران آشکار نکرده
ها در دوره قاجار همواره نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکایی

های مذهبی، های تبشیری، میسیونروهخود را از طریق گ
های خیرخواهانه در رستارس ایران خدمات پزشکی و فعالیت

ها در خیریه آمریکایی هایدادند. همین کمکگسرتش می
ی مذهبی در زمان جنگ اول هاقالب فعالیت میسیون

 ت آنان در مشهدیبر محبوببود که خراسان  یقحط جهانی و
ا در ر  کلیسادرمانگاه، مدرسه و یجاد ازمینه تدریج افزود و به

یک دهه بعد فراهم کرد، بدوِن آنکه دولتمردان و مردم نسبت 
ها آگاهی درستی داشته به اهداِف استع`ری آمریکایی

  باشند.
  ی انگلیساقدامات کنسولگر 

خراسان در ایجاد بحران قحطی اشغال نظامی  باها یسیلانگ
اقدامات مؤثر بودند، ولی پس از تثبیت موقعیت خود 

ها در این . انگلیسیی در مشهد رشوع کردنداخیرخواهانه
روزنامه رشق دادند. زمینه به متکدیان و فقرا نان و غذا می

روزه از گزارش داد همه م۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۶زمستانایران در 
نیا مقیم مشهد مقداری نان به دولت بریتا کنسولگریطرف 

شود و گدایان برای اخذ نان در ارباب تکدی مشهد داده می
مجتمع شده مأمورین دولت  کنسولگریپشت درب 

بنا به نوشته این روزنامه، کنند. بریتانیایی را دعا می
پرستی و عنوان نوعالظاهر این اقدام را بهعلیها انگلیسی

ان پرستدادند و این امر برای وطنمی ترحم به حال فقرا انجام
روزنامه رشق ایران در  واقعی خوشایند نبود. به همین جهت

خداوند حس و تعصبی êا مردم «انتقاد از این اقدام نوشت: 
ایران عنایت بفرماید تا فقرای خود را نگهداری کرده تن زیر 

، ۳ق: س۱۳۳۶(رشق ایران،  »آور ندهیمگونه بارهای ننگاین
ها اثرات منفی نیز به اقدام خیریه انگلیسی ).۲، ص۳۴ش
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امری که عمدی یا غیرعمدی بودن آن مشخص دنبال داشت. 
ه به آن اشار  روزنامه رشق ایراننبود، ولی چنان مشهود بود که 

مردم پس از اینکه از کنسولگری «نوشت:  آندرباره کرد و 
 چه رسها هر گردند در مسیر راه در بازار از مغازهانگلیس برمی

، ۳ق: س۱۳۳۶(رشق ایران، »دارندراهشان هست برمی
). در گزارش دیگری که باید با تردید به آن نگاه ۲، ص۳۴ش

 ٦دوم ویلیام جورج گری، که رسهنگکرد، آمده است 
 م) در اواخر سال۱۹۱۶-۱۹۲۱( رسکنسول انگلیس

م روزانه حدود شش هزار نفر از ساکنین ۱۹۱۸ق/۱۳۳۶
  ).۴۰۲: ۱۳۶۹مابرلی، ( دادمیمشهد را غذا و خوراک 

بعد از ورود قوای نظامی انگلیس به مشهد هنوز قحطی بر 
از  م۱۹۱۸ق/ ۱۳۳۶در اواخر سال  الیس .شهر حاکم بود

 شود؛میو یادآور  یادکردهشیوع فقر، گرسنگی و مرض در شهر 
اگرچه وضع غذایی در رسارس ایران بد بود ولی نسبت به 

اری از نقاط ش`لی و غربی زمستان گذشته که قحطی بسی
-ایران را دربرگرفت، بهبود حاصل شده است. الیس به کمک

کرده که هیات های غذایی تحت نظارت ارتش نیز اشاره

 میان تا در مالسون مقادیر معتنابهی مواد غذایی فراهم آورد
ر نیروهای نظامی بامر تقسیم این مواد را  کند.اهالی تقسیم 
ت سپردن این عمل به عهده ارتش را . الیس علعهده داشتند

-کمک کهینیز توضیح داده که در کشورهای رشقی هنگام

گیرد، بسیاری از رسانی از طریق عوامل محلی انجام می
). ۱۷۳: ۱۳۷۲الیس، گردد (تدارکات مزبور حیف و میل می

افزون بر این، با خروج نیروهای روسیه از ایران پس از انقالب 
ها دنبال محکم کردِن جای پای خود در اکترب روسیه، انگلیسی

ایران بودند. اقدامات خیریه کنسوِل انگلیس در مشهد را نیز 
 بیشرت ها برای نفوذِ توان بررسی کرد. انگلیسیدر این راستا می

ردِم ایران پس از عملیات نظامی و تثبیت در بین م
ریه های خیهای برشدوستانه و فعالیتیتشان، با کمکموقع

زده بیشرت شهرهای یقحطازجمله تقسیم غذا در بین مردِم 
دادند که زیادی انجام می هایویژه مردم مشهد، تالشایران به

ای از آن اطعاِم روزانه شش هزار نفر از فقرای مشهد ±ونه
  اقدامات بود.

  مؤسسات خیریه داخلی و خارجی در مشهد در زمان جنگ اول جهانی

لی
اخ

ه د
یری

 خ
ت

سا
ؤس

م
  

۱
جزه

لع
دارا

 .
  

)
۱۳

۳۶
-

۱۳
۳۲

  ق)
الدوله (کارگزار خراسان)، میرزا عزیزالله حاج سیدجواد ظهیراالسالم (تولیت آستان قدس)، عبدالکریم محقق

های مهم و مؤسسین دارالعجزه در مشهد معتمدالوزاره (رئیس پست خراسان) از شخصیتکفائی رضوی، 
مشهد ارائه خدمات فوری به فقرا و مستمندان در زمان قحطی، ایجاد رسپناه  ۀبودند. هدف از تأسیس دارالعجز 

بودِن  بَرالی، زمانبود. دارالعجزه مشهد به دالیلی ازجمله کمبود منابع م برای حفاظت از رسما و رفع گرسنگی
  ق مسکوت ماند.۱۳۳۶تأسیس آن و نبوِد زمینی مناسب برای احداث ساخت`ِن دارالعجزه در سال 

۲
ین

ساک
امل

دار
 .

  
)

۱۳
۳۶

-
۱۳

۳۵
  ق.)

السلطنه، حاج مالهاشم تربیزی، میرزا احمد الله زاده، معتمدالوزاره (مدیر داراملساکین مشهد)، قوامآیت
مشهد و مدیر داراملساکین صنف بزاز) از مؤسسین داراملساکین در مشهد بودند. طهرانی (از صنف بزازهای 

آوری فقرا و ایتاِم مشهد و ایجاد رسپناه (گرمخانه) در زمان قحطی مشهد درزمان جنگ اول ها باهدف جمعآن
 نان، آش و روزجهانی اقدام به تأسیس داراملساکین کردند. در داراملساکین به هر یک از فقرا در طی شبانه

  دادند.کشمش برای تغذیه می

۳
نی

جا
ربای

 آذ
ریه

خی
ت 

هیئ
 .

  ها
)

۱۳
۳۶

  ق.)
  

حاجی رستم آقای قراباغی، حاج عبدالحسین های مقیم مشهد ازجمله تجار آذربایجانی (گروهی از آذربایجانی
آقای زوار، حاج یوسف وهاب اوف، حاج هاشم آقا تربیزی، یوسفعلی آقا سل`سی، جلیل آقا خامنه، 
محمدجعفر آقا میالنی، مشهدی وهاب تربیزی، یوسف تربیزی حاج شیخ رضا اردبیلی، مشهدی کاظم خامنه، 

العابدین اسکوئی، حاجی مال محمود خوئی ی، مشهدی زینحاجی محمد آقا سل`سی، محمدصادق آقا تربیز 
ا هگیری از فقرا و مستمندان اقدام به تأسیس هیئت خیریه آذربایجانیآوری اعانه برای دستجمعو غیره) با 

  کردند.

                                                             

6. Colonel William George Grey 
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۱
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یم 
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ی 
ها

  

  
مشهد برای کمک به آسایش فقرای قفقازی کمیته های مقیم مشهد: مهاجران قفقازی . کمیته اجرائیه قفقازی۱

م در مشهد تأسیس کردند. کمیته مزبور باهدف زدودِن آثار قحطی ۱۹۱۷ق/۱۳۳۶ها را در سال اجرائیه قفقازی
  داد.ای تأسیس کرد و نان را باقیمت ارزان در اختیار فقرای قفقازی قرار میو گرانی در مشهد خبازخانه

  
های مشهد باهدف کمک به فقرای قفقازی، هیئت هوسکاران قفقازی: گروهی از قفقازی. هیئت هوسکاران ۲

های م تأسیس کردند. هیئت هوسکاران قفقازی عواید حاصل از فعالیت۱۹۱۷ق/۱۳۳۶قفقازی را در سال 
دس ق شان را در زمان جنگ اول جهانی برای کمک به فقرای قفقازی و خرید لوازم پزشکِی دارالشفاء آستانهÙی

  دادند.اختصاص می

۲.
ون

سی
می

اه
ی 

یی
یکا

آمر
  

های خیریه خود را با افتتاح مریضخانه در مشهد آغاز کردند. ق فعالیت۱۳۳۴های آمریکایی از سال میسیون  
  کردند.های غذایی بین فقرا تقسیم میها همچنین برای رفع بجراِن قحطی در مشهد روزانه وعدهآمریکایی

۳
ی 

لگر
سو

 کن
.

س
گلی

ان
  

ق در زمان جنگ اول جهانی روزانه مقادیر زیادی نان و غذا برای رفع بحراِن ۱۳۳۶کنسولگری انگلیس در سال   
  کرد.قحطی در بین فقرا و مستمنداِن مشهد تقسیم می

(مأخذ: نگارندگان)

  اهداف مؤسسات خیریه در مشهِد زمان جنگ اول جهانی
های جنگ اول جهانی و بروز قحطی در مشهد، گروهبا وقوع 

مختلف داخلی و خارجی که شاهد وضعیت بحرانی مردم 
بودند، متناسب با امکانات موجود اقداماتی برای کاهش 

گرسنگان انجام دادند که ایجاد مؤسسات  زدگان وآالم قحطی
خیریه یکی از این اقدامات بود. هدف غایی مؤسسات خیریه 

ین، منورالفکران و عل`ء متمولوسیله برخی از داخلی که به
مشهد در زمان جنگ اول جهانی تشکیل شده بود، پرداخت 
اعانه جهت خرید نان، غذا، پوشاک و تهیه رسپناه برای فقرا 

ِن مشهد بود. تا از آن طریق بتوانند مردمی که دچار و مستمندا
ومیر نجات دهند. مؤسسات قحطی شده بودند را از مرگ

کمیته ( یقفقاز خیریه خارجی که شامل هیئت مهاجران 
ها و هیئت هوسکاران قفقازی) مسیونرهای اجرائیه قفقازی

لف های مختشد با روشانگلیس می آمریکایی و کنسولگری
زده مشهد کمک یقحطبه امکانات خود به مردم  با توجهو 

کردند. مهاجران قفقازی در دو بعد اجت`عی و فرهنگی 
بردند. در بُعد اجت`عی، برخی های خود را پیش میفعالیت

از فعاالن سیاسی و اقتصادی قفقازی با پرداخت اعانه، 
احداث خبازخانه و تهیه دارو برای فقرا و مستمندان قفقازی 

و  همنوعانگری کردند مانع از تکدید سعی میدر مشه
مهاجران قفقازی شوند. مهاجران قفقازی مشهد در ابعاد 

رویج عالوه بر ت موردنظرشانهای ی تئاتربرگزار فرهنگی نیز با 
فرهنگ و آداب و رسوم خودشان در بین مردم مشهد با 

ها و کمک به فقرا و نامهیش±اکسب درآمد از راِه اجرای 
داِن مسل`ِن قفقازی به رفع بحران قحطی در مشهد مستمن

یاری رساندند. مسیونرهای آمریکایی مقیم مشهد نیز در رفع 
بحران قحطی مشهد مؤثر بودند. آنان که باهدف تبلیغ 

های مختلف به مسیحیت به مشهد آمده بودند از راه
فعالیت تبلیغی خود وارد شدند. ابتدا از طریق ارائه خدمات 

ای تأسیس کردند و در زمان بروز قحطی خانهمریضپزشکی، 
مشهد تالش کردند با همکاری مالی دولت آمریکا از طریق 
پرداخِت اعانه برای غذا و خدمات پزشکی به فعالیت 

ها ترویج مسیحت و نفوذ هدف غایی آن که هرچندبپردازند، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران بود. 

عال در ف ا یکی دیگر از مؤسسات خارجیکنسولگری بریتانی
ی دولت کنسولگر ی در مشهد بود. اول جهانزمان جنگ 

ین ترمهمانگلیس پس از سقوط روسیه تزاری یکی از 
فعال در مشهد بود که با حذِف رقیب  هایکنسولگری

های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران به اش در زمینهدیرینه
ین با تأمن کنسولگری که قدرتی بالمنازع تبدیل شد. ای

مایحتاج نیروی نظامی کمربندی رشقی از طریق خالی کردِن 
انبارهای غله خراسان به ایجاد بحران و کمبود مواد غذایی 
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انسانی  دامن زده بود، با اهداف تبلیغی و نشان دادن وجهه
داد  قرارکمک به نیازمندان و فقرا را در مشهد در رأس امور 

تبدیل  به کانون توجه نیازمندان گری بریتانیاتا جایی که کنسول
  شده بود.

  گیرینتیجه
عواملی همچون نبوِد امنیت، با جنگ اول جهانی زمان هم

خشکسالی، ضعف های ارتباطی مناسب، کمبود راه
کمبود مواد مدیریت، احتکار و حضور نیروهای خارجی باعث 

 دهد شازجمله مش ایران قناطمبروز قحطی در بیشرت غذایی و 
زیادی از فقر و گرسنگی جان سپردند. در  مردمِ طی آن  که

مشهد ناتوانی دولت و حکومت محلی در مدیریت بحران 
گیری مؤسسات خیریه قحطی یکی از علل اصلی شکل

بود. و داراملساکین در سطح شهر  داخلی مانند دارالعجزه
 برای مقابله باضعف ساختار سیاسی و اداری باعث شد 

آذربایجانی  تجار ازجمله های اجت`عیگروه قحطی، بحرانِ 
طور مستقل به اقداماتی بهمقیم مشهد با پرداخت اعانه، 

 فقرا در مشهد پرداختند، هرچند کهبرای رفع نیازهای اولیه 
نیز با مشکالت زیادی  ی مستقلهاگروههای افراد و فعالیت

در مشهد از و داراملساکین تشکیل دارالعجزه  شد.میمواجه 
به همت  ق۱۳۳۴اجت`عی بود که در  اقدامات مهمدیگر 

 )متولی آستان قدس(رین و دولتمردانی نظیر ظهیراالسالم خیّ 
، هرچند طوِل شکل گرفت خراسان) کارگزار(الدوله و محقق

عمر این نوع از مؤسسات در مشهد به دلیل مخارج زیاد و 
ترین ید. عمدهبر بودِن احداِث ساخت`ن چندی نپایزمان

 شد،خدماتی که در دارالعجزه به فقرا و مستمندان ارائه می
ا بهای غذایی و تهیه پوشاک بود. تهیه رسپناه، ارائه وعده

در اوایل سال عنوان والی خراسان السلطنه بهاب قوامصانت
م امنیت به خراسان و مشهد بازگشت و ارائه ۱۹۱۸ق/۱۳۳۷

مانند داراملساکین  یمؤسساتخدمات خیریه در قالب 
تالش  انتخابات بلدیه رسمیت بیشرتی یافت. او با برگزاری

مردمی نقش و رسمی  ینهاد های خیریه در قالِب کرد کمک
ین که داراملساک. کنرتل بحران قحطی داشته باشد در یپررنگ

طور مقطعی و بیشرت در فصوِل رسِد سال شکِل رسمی به به
های غذایی، وعده ارائه ،اآوری فقر جمعگرفت، با خود می

 هایبه کارگاهکودکان فقیر اعزام برخی از  ایجاد گرمخانه و
آن دست از مردِم نیازمنِد  ۀبافی در رفعِ آثارِ قحطی از چهر قالی

مشهد که با مشکالت اقتصادی و معیشتی مواجه بودند، 
نقش مهمی ایفا کرد. عالوه بر مؤسسات داخلی، برخی از 

ی اقدام اول جهانمشهد در زمان جنگ  مؤسسات خارجی در
های خیریه در راستای زدودِن آثار قحطی از چهره به فعالیت

توان به فعالیت مهاجران قفقازی شهر کردند. در این بین می
ها، صندوق مقیم مشهد در قالِب کمیته اجرائیه قفقازی

جمعیت خیرین قفقازیان مشهد و هیئت هوسکاران قفقازی 
های مقیم مشهد با احداث خبازخانه و قازیاشاره کرد. قف

های غذای آوری اعانه از طریق اجرای ±ایش، ارائه وعدهجمع
ویژه فقرای قفقازی و تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی، به فقرا به

نقش مهمی در رفع گرسنگی و کاهِش بحراِن قحطی در مشهد 
ایفا کردند. افزون بر مهاجران قفقازی مقیم مشهد، 

های مذهبی آمریکایی که از اوایل قرن نوزدهم با ونمیسی
های خیریه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در ایران کمک

خانه، اعزام پزشک به کردند، با احداث مریضدنبال می
ای از فقرا مشهد، ارائه خدمات پزشکی و اطعاِم بخِش عمده

و مستمندان در اغلب شهرهای ایران ازجمله مشهد در زماِن 
های خیریه شایان توجهی انجام جنگ اول جهانی، کمک

خی از نگاِه بر های کنسولگری انگلیس کمکدادند. بااینکه 
 ،دوستان شده بودمیهنگروهی از مایه تأسف مطبوعات 

ش را در قالب تقسیم نان و اهای انسان دوستانهفعالیت
 مشهدغذا در میان حدود شش هزار نفر از فقرا و مستمنداِن 

داد تا به رفع گرسنگی و قحطی حاصل از کمبود نان، ام میانج
توجه به این موضوع . گندم و سایر اقالم رضوری مدد رساند

مهم است که هرچند اقدامات خیریه و برشدوستانه 
ها در مشهد با استقباِل مردم مواجه ها و انگلیسیآمریکایی

 ِذ نرمها را در قالب نفو آن بایست فعالیتشده بود، اما می
  های سیاسی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد.در حوزه

  فهرست منابع
 .رانیدر ا یكائیون آمریسیخ میتار). ۱۳۳۳( .الدر، جان .۱

  تهران: نورجهان. .یل آذر یترجمه سه
دخالت نظامی بریتانیا در  ).۱۳۷۲( .اچ .الیس، سی .۲

تهران: موسسه مطالعات  .ترجمه کاوه بیات .ش`ل خراسان
  (پژوهشگاه). یو تحقیقات فرهنگ
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نگاهی به وضعیت ارزاق در ). «۱۳۷۰( .ترابی، سهیال .۳
ش`ره ( .گنجینه اسناد .»های جنگ جهانی اولایران در سال

۴-۳( ،۳۲-۲۴.  
مشاهیر مدفون در حرم  ).۱۳۸۷غالمرضا. ( ،جاللی .۴

  های اسالمی.. مشهد: بنیاد پژوهش۳. جرضوی
دارالفنون ). «۱۳۹۰(. زادهنجفعلی و  ،مجتبیخلیفه،  .۵

های هیات تبشیری ای برای مقابله با فعالیترضوی ایده
 .مطالعات اسالمی: تاریخ و فرهنگ .»پرس بیرتیان در مشهد

  .۹-۲۵)، ۸۷ش`ره (
تهران:  .القاب رجال دوره قاجار). ۱۳۷۹( .سلی`نی، کریم .۶

  نرش نی.
ها، روایتی از نامهو  هانام .)۱۳۸۲( .شهوازی، ستار .۷

مشهد:  .نگاران خراسان در دوران قاجاریهها و روزنامهروزنامه
  ایوار.

روزنامه خاطرات ). ۱۳۷۸السلطنه، قهرمان میرزا. (عین .۸
کوشش مسعود سالور و ایرج افشار. . به۷. جالسلطنهعین

  تهران: اساطیر.
 .رانیدر ا یاسناد جنگ اول جهان). ۱۳۷۰( .، بهروزیقطب .۹

  ن: قرن.تهرا
شمس ). ۱۳۵۵(الدوله)احتشام( .کاویانیان، محمد .۱۰

  مشهد: آستان قدس. .الشموس یا تاریخ آستان قدس
صدسال شعر ). ۱۳۷۳( اکرب.یگلشن آزادی، عل .۱۱

 ایهینشمشهد: مرکز آفر .به کوشش احمد ک`لپور .خراسان
  هÙی آستان قدس رضوی.

جنگ گزیده اسناد دریای خزر و مناطق ش`لی ایران در  .۱۲
 .)۱۳۷۴(. )م۱۹۲۴-۱۹۱۶( ق۱۳۴۰ق تا ۱۳۳۲جهانی اول: 

تهران: وزارت امور  .به کوشش محمد نادر نصیری مقدم
  .خارجه

 .عملیات در ایران). ۱۳۶۹مابرلی، جیمز فردریک. ( .۱۳
  ترجمه کاوه بیات. تهران: رسا.

تاریخ معارص مشهد ). ۱۳۹۲( حقیقی، یوسف.متولی .۱۴
ز اجت`عی مشهد ا-یاسی(پژوهشی پیرامون تاریخ تحوالت س

. مشهد: مرکز ۱. جانقالب مرشوطه تا انقالب اسالمی)
  های شورای اسالمی شهر مشهد.پژوهش

-۱۲۹۸بزرگ ( یقحط). ۱۳۸۶( .یجد، محمدقلم .۱۵
تهران:  .یمیترجمه محمد كر .م)۱۹۱۷-۱۹۱۹ش) (۱۲۹۶

  .یاسیهای سموسسه مطالعات و پژوهش
مشهد ). ۱۳۸۶( همکاران.و  ،، محمدتقییرضو مدرس .۱۶

مشهور به گزارش مكتب  یدیدر آغاز قرن چهاردهم خورش
مشهد: آهنگ  .یدیس یح مهدیح و توضیتصح .شاهپور

  قلم.
سالش`ر وقایع ). ۱۳۷۸( ی.رضوی، محمدتقمدرس .۱۷

 .کوشش ایرج افشاربه .های پنجم تا سیزدهممشهد در قرن
  های اسالمی.مشهد: بنیاد پژوهش

پیام  .»دارالعجزه مشهد. «)۱۳۸۸( .نظرکرده، اعظم .۱۸
  .۲۲۳-۲۲۷)، ۳ش`ره ( .بهارستان

 قدس آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان .۱۹
؛ ۱/۱۱۱۲۹۸ش`ره بازیابی سند:  ساک`ق).( رضوی

  .۸/۷۲۷۴۲،  ۷، ۶، ۳، ۲، ۱؛ ۲/۱۰۴۸۱۴، ۱؛ ۲/۱۰۵۲۴۷
، ۳۵، ۳۳، ۶،۲۷، ۵، ۱`ره شق). ۱۳۳۷( .روزنامه بهار .۲۰
۳۷ ،۳۸ ،۵۹ ،۶۳.  
، ۵۸، ۵۷، ۳۹، ۲۳، ۱۵ `رهش ق).۱۳۳۵( .روزنامه چمن .۲۱
۶۰ ،۶۱، ۶۳، ۶۴ ،۶۶، ۸۴ ،۸۵ ،۸۷ ،۹۱.  
 .۱۴۴ `رهش: )ق۱۳۳۷ ( .روزنامه رعد .۲۲

  .۲۰ق). ش`ره ۱۳۳۵( .روزنامه رشق ایران .۲۳
 ،۱۴، ۱۳ ،۱۲ ،۷ `رهشق). ۱۳۳۶. (روزنامه رشق ایران .۲۴
۱۵، ۱۶ ،۱۷ ،۲۱ ،۲۵ ،۲۷ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶ ،۴۰.  



 

  


