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ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺸﻬﺪ در دورۀ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ
(anajaf@birjand.ac.ir)  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ:  ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻒ زاده
 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ: ﺟﻠﯿﻞ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮔﺰﮐﻮه
ﭼﮑﯿﺪه

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 Darul-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

م( ﮔﺮﭼﻪ در اروﭘﺎ آﻏﺎز١٩١٤-١٩١٨/ق١٣٣٢-١٣٣٦) ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ
. ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ، اﻣﺎ داﻣﻨﮥ آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن،ﺷﺪ
 اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ،ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺮد
ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
 ﺣﻀﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ.اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز درآﻣﺪ
 ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻗﺤﻄﯽ و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع،آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
.ﺑﯿ`ریﻫﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﺑﯽﺷ`ری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ
، وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ،ﻣﺸﻬﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺷﻐﺎل روسﻫﺎ درآﻣﺪ
 در.ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ از ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺎرج و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ
 ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،اﯾﻦ دوره
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، در اﯾﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ.ﻣﺮدم ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﱰل ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ
 ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ.اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺎم ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ِ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺗﺤﻘﯿﻖِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻒ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ( و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻨﺎدی و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ داراﻟﻌﺠﺰه و داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی
،ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﴎﭘﻨﺎه
ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ و اﻃﻌﺎمِ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮی از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪانِ ﻣﺸﻬﺪ
 ﮐﻨﱰل و ﺗﺎ ﺣﺪی رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽِ ﻣﺸﻬﺪ در،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ
. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﺰای داﺷﺘﻨﺪ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
، ﻗﺤﻄﯽ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ، دوره ﻗﺎﺟﺎر، اﯾﺮان:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ

(ghasabian60@gmail.com)  ﺟﻠﯿﻞ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮔﺰﮐﻮه:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

...

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )ﺗﺮاﺑﯽﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ (٣ :١٣٧٠،اﯾﺮان را ﺑﻪﺳﻮی

ﭘﯿﺶ از ﴍوع ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی -١٣٣٦

ﻗﺤﻄﯽ ﺳﻮق ﻣﯽداد .ﮐﺎﻣﺮانﻣﯿﺮزا واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دو

١٣٣٢ق١٩١٤-١٩١٨/م ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦﻣﯿﺮزا

ﺳﺎل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽاش از ١٣٣٢-١٣٣٤ق١٩١٤-١٩١٦/م ﺑﺎ

ﻧﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﴍوع ﺟﻨﮓ ،ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﻣﯿﺮزا ﭘﴪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد اوﺿﺎع را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺮد

ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه )ﺣﮏ١٣١٣-١٣٢٤ :ق١٨٩٦-١٩٠٥ /م( و

)ﻣﺪرسرﺿﻮی .(٢٣٤ :١٣٧٨ ،در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ

ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﺮانﻣﯿﺮزا ﻧﺎﺋﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن

از دوﻟﺘﻤﺮدانِ ﺑﺎﻧﻔﻮذ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از

رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓ °ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ،روسﻫﺎ در

اﻗﺪاﻣﺎت آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻫﺪف ﮐﻤﮏ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٣٢ق١٩١٤/م وارد ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ و داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﻪ رﻓﻊ ﻗﺤﻄﯽ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .داراﻟﻌﺠﺰه ،داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ،ﮔﺮم-

ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ،ﻗﺒﻞ

ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ

از ١٣٣٣ق١٩١٥/م ﺑﻪﻗﺪری آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد

ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی و ﻫﯿﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،

±ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻤﺮان و واﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ

)ﻣﺪرسرﺿﻮی .(٢٣٤ :١٣٧٨ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف

ﺳﺎلﻫﺎی ١٣٣٢-١٣٣٦ق .١٩١٤-١٩١٨/در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﴎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و »ﺧﺮاﺳﺎن در آﺗﺶ ﻗﺤﻄﯽ و

ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﺿﻌﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﻮﺧ °ﺑﻮد« ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد راهﻫﺎ
و ﻓﻘﺪانِ آذوﻗﻪ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﴍق اﯾﺮان١٣٣٦ ،ق :س،٣
ش ،٧ص .(١ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در
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ﻣﺴﯿﺮ راهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ و اﺛﺎﺛﯿﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪنِ راهﻫﺎ ﺷﺪ )ﭼﻤﻦ١٣٣٥ ،ق :س،٢
ش ،٦٣ص .(١ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﴍار و ﺳﺎرﻗﯿﻦ داﺧﻠﯽ ،ﺳﺒﺐ
ﺑﺮوز ﻧﺎاﻣﻨﯽ در راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪهای را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اوﺿﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻬﱰ از
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ
ﻣﯽاﻓﺰود ،ﻫ`نﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟ`دیاﻻول ١٣٣٦ق١٩١٨/م ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در اﯾﺮان ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ ﺷﺪت
ِ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ ،اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻢ وﻓﻮر ﻏﻼت و
ﮐﺎﻻ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻞ آن ﻏﯿﺮﻣﻘﺪور ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و »ﻓﺮﯾﺎد اﻟﺠﻮع
اﻟﺠﻮع ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻓﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ« )ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ:١٣٧٨ ،
 .(٥٠٥٥/٧ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺤﻄﯽ ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﻘﺎرن
ﺳﺎل۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م »ﺑﻐﺎﯾﺖ دﺷﻮار« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
)ﻫ`ن .(٤٩٧٩/٧ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﺮان
ﮐﻤﺒﻮد ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﻗﻮای
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺪی وﺿﻊ راهﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،اﺣﺘﮑﺎر و
اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻌﯿﯿﻦ و

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺟﺎر و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت
ِ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان،
ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ
ﻣﺸﻬﺪ در دورۀ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﮥ اﯾﻦ دوره اﻧﻌﮑﺎس
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﺎﻟﺸ`ر وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس-
رﺿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺪرسرﺿﻮی ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺸﻬﺪ
دارد .اﻋﻈﻢ ﻧﻈﺮﮐﺮده ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی داراﻟﻌﺠﺰه در ﻣﺸﻬﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺘﻮﻟﯽﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ ﻣﺸﻬﺪ اﺷﺎرﻩای
ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎس و ﻗﺤﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﻬﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎوﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺎرهای از اﺳﻨﺎد ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻒ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ( ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدانِ ﺑﺎﻧﻔﻮذ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

۱۳۳۶ق :س ،۲ش ،۵ص .(۴ﮔﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎس و ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ از

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﱰده
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﴍقِ اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﻬﺪ
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .روسﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻼت را از ﴎﺗﺎﴎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﻼت در
ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎری
ازﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﻬﺪ-روﺳﯿﻪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﻬﺪ-
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۳۲-۱۳۳۶ق-۱۹۱۸/
۱۹۱۴م ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﻘﻄﺎع راهﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﻓﻘﺪان آذوﻗﻪ و
ﮐﻤﺒﻮد ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ِ
ﻣﺸﻬﺪ »ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎاﻣﻦ«
ﻓﻘﺮا و ﻧﺎﻟﻪ ﺿﻌﻔﺎء ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎن در
در ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س،۳
ش ،۷ص .(۱وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎنِ ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ از ۱۳۳۲
ﺗﺎ ۱۳۳۶ق ۱۹۱۴ /ﺗﺎ ۱۹۱۸م ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
اﺣﺘﮑﺎر ﮔﻨﺪم دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﯿﻮع
ﺑﯿ`ریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﻪ »وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺨﻮف« ﯾﺎدﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺪرسرﺿﻮی .(۲۳۴ :۱۳۷۸ ،ﮐﻤﺒﻮد
ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻘﺮا و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ذﻏﺎل ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۳۴ق ﻣﺮدم
ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد )ﭼﻤﻦ۱۳۳۴ ،ق :س،۲
ش ،۶ص .(۱ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎن و ﮔﺮاﻧﯽ آن در ﺳﺎل ۱۳۳۵ق .ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ±ﻮ ِد ﻋﯿﻨﯽﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺣﺘﮑﺎر ﻏﻼت )ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :س ،۲ش ،۸۴-۸۵ص(۳
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺰوﻻت آﺳ`ﻧﯽ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ،ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ِ
ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻨﺪم ﺑﺮای
)ﺑﻬﺎر۱۳۳۶ ،ق :س ،۲ش ،۱ص (۲ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن در ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۳۵ق۱۹۱۷ /م اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺿﻌﻔﺎ و ﻓﻘﺮای ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ »ﺟﺎن

...

ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ در

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺮوار  ۳۶ﺗﺎ  ۳۷ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﻬﺎر،
ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﮓ در ﴎﺗﺎﴎ اﯾﺮان ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ درﺟﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ارزاق
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻔﺮ ۱۳۳۶ق ﻣﺸﻬﺪ را در وﺿﻌﯿﺖ »ﺣﯿﺮتآور«
ﻗﺮار داد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ »دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ زن و ﻣﺮد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ دا ِد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ داده ﺑﺎ اﻃﻔﺎل در ﺑﻐﻞ ِﮔﺮد ﺷﻬﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ« .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻼت ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ِ
ﻣﺸﻬﺪ
از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ در
زﻣﺎنِ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺮد ﻓﺮ ِد ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ
ﺑُﺮد )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۱۲ص .(۱وﺿﻌﯿﺖ
ﻗﺤﻄﯽ در ﺳﺎل ۱۳۳۶ق ۱۹۱۸/م ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ
و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ »ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و
ﻟﺐﻫﺎی ﮐﺒﻮد ﺷﺪه و ﺷﮑﻢﻫﺎی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه از ﺷﺪت
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﻓﺘﺎده و ﻧﺎﻟﻪ دﻟﺨﺮاش ﴎ ﻣﯽدادﻧﺪ« )ﴍق اﯾﺮان،
۱۳۳۶ق :س ،۳ش ،۴۰ص .(۱ﮐﻤﺒﻮد ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻨﺪم و ﻧﺎن ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿ`ریﻫﺎی
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ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد .از اﯾﻦرو ﮔﺮوﻫﯽ
از ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان ،ﻋﻠ` ،اﺻﻨﺎف ،ﺗﺠﺎر ﺗﱪﯾﺰی ﻣﻘﯿﻢ
ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ،
ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ ،دادنِ وﻋﺪهﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ در رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺸﻬﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﺳ °از ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻی ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه و داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻣﯿﺪوار
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ±ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ و اوﺿﺎع ﻧﺎﮔﻮا ِر
ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺎÎﻪ دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﺗﻼف ﻧﻔﻮس در ﺳﻄﻮح
ﮔﺴﱰده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ±ﺎﯾﺪ.

آورده ﺑﻮد«)ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :س ،۲ش ،۹۱ص .(۱ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ

ﮔﻨﺪم ،ﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻣﴫﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺟﻮ ،ﻗﻨﺪ و

ﺑﺎ وﻗﻮع ﻗﺤﻄﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﺸﻬﺪ در اﯾﺎم ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ

دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ۱۳۳۶ق اﻓﺰاﯾﺶ

)١٣٣٢-١٣٣٦ق١٩١٤-١٩١٨/م( ،ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی از

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ±ﻮﻧﻪ ،ﮔﻨﺪم از ﻫﺮ ﺧﺮوار ۲۵

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم و ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدانِ در ﻣﺸﻬﺪ ازﺟﻤﻠﻪ
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...

ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ )ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺸﻬﺪ( ،ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم )ﻧﺎﺋﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﻪ

ﺑﻮد و ﴍاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪ ،ﴐورت

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس( ،ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن( ،ﺑﺮﺧﯽ از

ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای داﯾﺮ ﮐﺮدن داراﻟﻌﺠﺰه اﺣﺴﺎس ﺷﺪ.

ِ
اﺻﻨﺎف ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﯿﺌﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻈﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﻨﻮ و ﭼﻤﻦ از اواﺳﻂ

ﮔﺮﻓﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه ،داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ

ذﯾﻘﻌﺪه ١٣٣٣ق١٩١٥/م ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺤﺮانِ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﺳﺪ آﻗﺎ زوارزاده ﺗﱪﯾﺰی )ز ّوار( ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﴍﺣﯽ

ﻗﺤﻄﯽ را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽزده ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﻌﺠﺰه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ

داراﻟﻌﺠﺰه
ﺗﻼش ﺧﻮدﺟﻮش و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ در
ﻣﺸﻬﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل
١٣٣٢ق١٩١٤/م ﺑﺸ`ر ﻣﯽرود .ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم
)ﺟﻮاد اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ( ،داﻣﺎد ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﻧﺎﺋﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﻪ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد.
ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ از رﺑﯿﻊاﻻول  ١٣٣٤ﺗﺎ ﺷﻮال
١٣٣٥ق١٩١٦-١٩١٧/م و از ﺳﺎل ١٣٣٨-١٣٣٩ق-١٩٢٠/
١٩١٩م ﻧﺎﺋﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻮد) .ﮐﺎوﯾﺎﻧﯿﺎن،
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٤٣٦ :١٣٥٥؛ ﺳﻠﯿ`ﻧﯽ .(١٠٦ :١٣٧٩ ،وی ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﻌﺠﺰه
ﻣﺸﻬﺪ را در ﺳﺎل ١٣٣٤ق١٩١٦/م ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ
ﻣﯿﺮزا و ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮزا ﻗﻬﺮﻣﺎن ١ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯾﮏ ﺑﺎب داراﻟﻌﺠﺰه در ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم آن ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻗﺤﻄﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﴐوری
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد آن ﴍﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻌﺎرف ﺧﻮاﻫﺎن و ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم )ﺟﻮاد اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ( ﻧﯿﺰ
وﻋﺪه داد ﻫﺮ ﭼﻪ از وی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺎﴐ اﺳﺖ از ﻃﺮف آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﻣﯿﺮزا از ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﺒﻮدنِ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ
ﴎاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ )ﭼﻤﻦ١٣٣٥ ،ق :س ،٢ش ،٥٨ص .(٢-٣در
ﺳﺎل ١٣٣٣ق١٩١٥/م ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس و ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ،
ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮕﺎﻧﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺣﯿﺎء
ﮐﻨﺪ؛ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺣﺮاﺳﺖ از ﴎﻣﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ .وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد» :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﺎﻻت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ« )ﭼﻤﻦ١٣٣٥ ،ق :س ،٢ش ،٥٧ص.(١
ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم )ﺟﻮاد اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ( ﻧﯿﺰ در رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ١٣٣٥ق/
ﻓﻮرﯾﻪ ١٩١٧م ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎماﳌﻨﻔﻌﻪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و اﻋﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه ﯾﺎ اﺧﺬ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
و ﻣﻌﺎرف اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ،ﺣﺎﴐ اﺳﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺑﺎب
داراﻟﻌﺠﺰه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﴩوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ ﴍﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻢﻓﮑﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺪوﻟﻪ
و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
)ﭼﻤﻦ١٣٣٥ ،ق :س ،٢ش ،٥٨ص .(٢-٣ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
١٤رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ١٣٣٥ق١٩١٧ /م ﺟﻠﺴﻪای در داراﻟﺘﻮﻟﯿﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع داراﻟﻌﺠﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داراﻟﻌﺠﺰه اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻤﻦ١٣٣٥ ،ق :س ،٢ش ،٦١ص.(٢
ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم ﻧﯿﺰ در  ١٠ﺟ`دیاﻻول ١٣٣٥ق١٩١٧/م ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏدﻫﻢ )ﻋﴩ( ﺣﻖاﻟﺘﻮﻟﯿﻪ ،ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
و ﺣﻖاﻻرض دﻓﻦ اﻣﻮات در آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

 .١ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮزا ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزا ،ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ

اﯾﺮان در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آبﻫﺎی ﴎﺣﺪی روﺳﯿﻪ ،ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻘﱪه

ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۲۹۸ق۱۸۸۱ /م در

ﻧﺎدرﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ و در  ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۳ش/

روﺳﺘﺎی ازﻏﻨﺪ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات

۱۹۴۴م در ﺗﻬﺮان درﮔﺬﺷﺖ )ﮔﻠﺸﻦآزادی۳۲۳ :۱۳۷۳،؛ ﺷﻬﻮازی،

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻋﺰل ﻧﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

۸۰ :۱۳۸۲؛ رﻋﺪ ،س ،۱۰ش ،۱۴۴ص.(۳

ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺳﭙﺲ ﴎﺧﺲ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ±ﺎﯾﻨﺪه

 ،١٠٤٨١٤ص .(١وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در  ١٤ﺟ`دیاﻟﺜﺎﻧﯽ

ﺷﺠﺎعاﻟﺘﻮﻟﯿﻪ )ﺻﺎﺣﺐﺟﻤ ِﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس( ﺗﺤﻮﯾﻞ

١٣٣٥ق ١٩١٧/م ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﴎﮐﺸﯿﮑﺎن آﺳﺘﺎن ﻗﺪس دﺳﺘﻮر داد

داده ﺷﻮد )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،١٠٤٨١٤ :ص.(٢

...

ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ:

ﮐﻪ از ده ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ

»ﻫﺮﻣﺎه ،وﺟﻮه ﺣﻖاﻻرض اﻣﻮات را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داراﻟﻌﺠﺰه«
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دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس )ﺟﻮاداﻟﺤﺴﯿﻨﯽ( ﺑﻪ ﴎﮐﺸﯿﮑﺎن ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص وﺟﻮه ﺣﻖاﻻرض ﺑﻪ داراﻟﻌﺠﺰه )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،١٠٤٨١٤ :ص(٢
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ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﯿﺮااﻻﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،١٠٤٨١٤:ص(١

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ روﺳﺎی ادارات و

اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎن

ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ،

ﻧﻔﺮ ازﺟﻤﻠﻪ؛ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ )ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮاﺳﺎن(،

اﻣﺪادی و اﻓﺘﺨﺎری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺲ

ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﻮزاره )رﺋﯿﺲ ﭘﺴﺖ ﺧﺮاﺳﺎن( ،ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۵ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی

ﻣﯿﺮزا )رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺎرف( ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﻤﯿﺮی )از ﺗﺠﺎر

اﻓﺘﺨﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺎﻧﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ( ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺪاﯾﻊﻧﮕﺎر آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،ﺣﺎﺟﯽ

 ۲ﺗﻮﻣﺎن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻋﻀﺎی اﻣﺪادی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻧﺎﻇﻢِ دﻓﱰ ،ﻣﺼﺪقاﻟﺪوﻟﻪ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن-

ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻗﺮان ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره

اﻟﻌﻠ`ء ﺑﺮای ﻧﻮﺷ °ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎﮐ`ق،

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص  .(۲-۳ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﯿﺎت

ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص۸؛ ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :س ،۲ش،۶۰

ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آنﻫﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی

ص .(۱ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺸﻬﺪ در  ۵ﻓﺼﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﮐØﯾﺖ آراء ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل

و  ۳۱ﻣﺎده در  ۲۵رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۳۳ق۱۹۱۵ /ق ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ،۷۲۷۴۲ :

)ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص۸؛ ﻧﻈﺮﮐﺮده:۱۳۸۸،

ص .(۳ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﯾﺪات و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

.(۲۲۴-۲۲۷

اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از اﻋﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده،

در ﻓﺼﻞ اول ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد داراﻟﻌﺠﺰه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﺷﻬﺮﯾﻪ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﻋﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش ﻧﺎﺗﻮان

و ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه

ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص .(۱ﻓﺼﻞ دوم

ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از

اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﴍاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در داراﻟﻌﺠﺰه

ﺗﺠﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻮرد اﻋﺘ`د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ

ﯾﮏدﻫﻢ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ﻋﺎﯾﺪی در ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮق-

ﻣﺪﯾﺮان داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ

اﻟﻌﺎده ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮﻣﺎه ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ و

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :س،۲

ﺧﺮج داراﻟﻌﺠﺰه را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽداد

ش ،۶۶ص۲؛ ﻧﻈﺮﮐﺮده.(۲۲۵ :۱۳۸۸ ،

...

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص.(۶

)ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص .(۷ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
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ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺸﻬﺪ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۷۲۷۴۲ :ص (۱

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺤﻄﯽ

اﻋ`ل و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ،ﻣﺼﺪقاﳌﻠﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ )ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق:

از ﻋﻨﺎﴏ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎﻧﻔﻮذ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

س ،۲ش ،۵۷ص .(۱وی ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﻮر روسﻫﺎ در

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽزده و ﻓﻘﺮا در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی

ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ ﺑﻮد ،از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ،

اﻧﺠﺎم داد .او ﭘﺲ از ﻋﺰل ﻣﻌﺰزاﻟﺪوﻟﻪ در ذﯾﺤﺠﻪ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮوج روسﻫﺎ از ﻣﺸﻬﺪ را ﮐﺮد .وی ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از

۱۳۳۴ق۱۹۱۵/م ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب و وارد

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮ از ﻗﺸﻮن روس را

ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﻮی روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ »ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﴐوری ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎن در ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺠﺮب ﻋﴫ ﺧﻮد« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ از ورود ﭼﻨﯿﻦ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪ )ﭼﻤﻦ۱۳۳۴ ،ق :س،۲

ﻓﺴﺎدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد )ﮔﺰﯾﺪه اﺳﻨﺎد درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ش ،۱۵ص .(۲روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﺧﺮ ﺻﻔﺮ

ﺷ`ﻟﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول.(۲۴۴ :۱۳۷۴ ،

۱۳۳۵ق /دﺳﺎﻣﱪ۱۹۱۶م.ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از

ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه در

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺻﺤﯿﺢاﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء

ﻣﺪﻋﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ وی و اﻋﻄﺎی ﯾﮏ ﺣ`ﯾﻞ ﺳﺒﺰ و ﻧﺸﺎن

ﺑﺮای رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ داراﻟﻌﺠﺰه در ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار

درﺟﻪ اول ﺑﻮد )ﭼﻤﻦ۱۳۳۴ ،ق :س ،۲ش ،۳۹ص .(۲-۳ﺑﺮ

ﻣﯽﮐﺮد )ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :.س ،۲ش ،۸۷ص .(۱ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺪوﻟﻪ

اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ ،ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﻘﺪس

در ﺷﻮال ۱۳۳۵ق۱۹۱۶/م ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻔﯿﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن

33
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ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ روزه ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر در

±ﺎزﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﺧﺒﺎ ِز

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮرات

ﺧﺸﺨﺎﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دﮐﺎنِ ﺧﺒﺎزی و ﻫﯿﺰمﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ،

ﻣﻬﻤﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد )ﴍق اﯾﺮان،

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﴫف زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ رﺿﻮی ﺑﻪ وﺟﻮد

۱۳۳۵ق :س ،۲ش ،۲۰ص .(۲از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ

آوردﻧﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم وی ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻼش از ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﻌﺠﺰه

ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ در راﺳﺘﺎی رﻓ ِﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺤﺖ

و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ،اﺣﺴﺎس ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ±ﻮد

ﮐﻨﱰل درآوردنِ ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﺎﻫﺰاده

)ﭼﻤﻦ۱۳۳۵ ،ق :س ،۲ش ،۶۴ص.(۲

ﻣﻌﺘﻤﺪﻫ`ﯾﻮن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺼﻄﻔﯽﻣﯿﺮزا )رﺋﯿﺲ
ﻣﻌﺎرف( ﺗﻼش زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮐﺮد
)ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۱۴ص .(۳ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫÙی ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ
ﻣﺸﻬﺪ ازﺟﻤﻠﻪ »ﻫﯿﺎت ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی« ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻓﻘﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﺎت ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی در ﺻﻔﺮ
۱۳۳۷ق۱۹۱۸ /م ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »ﻫﯿﺎت ±ﺎﯾﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﯾﮑﯽ
از دو ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮی ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ »ﻧﺎدرﺷﺎه« را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داراﻟﻌﺠﺰه
ﻣﺸﻬﺪ ±ﺎﯾﺶ داد )ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق :س ،۲ش ،۵۹ص (۴ﮐﻪ ﺑﺎ
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اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻮاﯾﺪ آن را ﺑﻪ داراﻟﻌﺠﺰه و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زدودنِ آﺛﺎر ﻓﻘﺮ و ﻗﺤﻄﯽ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﯿﺮزا ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﮐﻔﺎﺋﯽ رﺿﻮی )۱۲۸۷-۱۳۶۷ق۱۸۷۰-۱۹۴۸/م(
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺮوجاﻻﺣﮑﺎم از ﻋﻠ` و ﻣﺪرﺳﯿﻦ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
رﺿﻮی ﺑﻮد )ﺟﻼﻟﯽ .(۱۱۰/۳ :۱۳۸۷ ،ﮐﻔﺎﺋﯽ رﺿﻮی دﯾﮕﺮ از
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .وی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ ﻧﻮﺷﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد از آﻏﺎز
ﻓﺼﻞ ﴎﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﴎد و ﴎﻣﺎ زﯾﺎد ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﺑﻪ داراﻟﻌﺠﺰۀ واﻗﻊ در ﺻﺤﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽرﻓﺖ .وی در آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺪ زاﺋﺮی از اﻫﺎﻟﯽ ﻗﻢ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮونِ
درب داراﻟﻌﺠﺰه و داﺧﻞ ﺻﺤﻦِ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐØت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮای ﻣﺸﻬﺪ ±ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ رﺿﻮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﻣﺤﻠﯽ
وﺳﯿﻊ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﯽﭘﻨﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺖ را اﺟﺮاﺋﯽ ±ﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر او ﻣﺼﻤﻢ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﱪه ﴍفاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻃﺎﻫﺮ ﻗﻤﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ،
واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻗﺘﻠﮕﺎه را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه ﺗﺨﻠﯿﻪ
و ﺗﻌﻤﯿﺮ ±ﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در آن
ِ
ﺗﴫف زﻣﯿﻦِ ﻣﺤﻞِ اﺣﺪاث داراﻟﻌﺠﺰه
ﻣﺤﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان
در ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺳﺴﻪ
داراﻟﻌﺠﺰه در ﺳﺎل۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و رﻓﻊِ ﺑﺤﺮانِ
ﻗﺤﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ را ﺑﺠﺎی داراﻟﻌﺠﺰه
ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﴍقِ

اﯾﺮان ،در

 ۸ﺟ`دیاﻻول

۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺰل آﯾﺖاﻟﻠﻪزاده ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎروانﴎای ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﻪﻋﻨﻮان »داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ« ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ۲۰۰ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﻣﺸﻬﺪ را در داراﳌﺴﺎﮐﯿ ِﻦ
ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎحﺷﺪه ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ دو ﺳﯿﺮ و ﻧﯿﻢ ﻧﺎن و دو ﺳﯿﺮ آش در ﻃﻮلِ روز ﺑﻪﻋﻨﻮان
وﻋﺪۀ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ده ﺳﯿﺮ ﻧﺎن و ﯾﮏ
ﺳﯿﺮ ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺷﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﴍق اﯾﺮان،
۱۳۳۶ق :س ،۳ش ،۳۲ص .(۲ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ۱۶
اﺳﻔﻨﺪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮی داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﻮزاره ،رﺋﯿﺲ ﭘﺴﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،از
ﻃﺮف ﻫﯿﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺣﺪود  ۳۰۰ﻧﻔﺮ
داﺷﺖ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۳۴ص .(۱-۲اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻞِ ﴎﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ راهاﻧﺪازی
داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در
ﺟ`دیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪنِ اﻋﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ و ﻧﺮﺳﯿﺪنِ ﻣﺨﺎرج ﻓﻘﺮا ،ﯾﮑﯽ از داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦﻫﺎی

ﻣﺮد و ﮐﻮدک را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﱰک

ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ،اﻋﯿﺎن و ﺗﺠﺎر ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫ`نﻃﻮر

ﺟﺎﯾﯽ دادﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎن و ﻧﺮﺳﯿﺪنِ ﻏﺬا در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از روی ﻓﺘﻮت ،ﺟ`ﻋﺘﯽ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا »دﻧﯿﺎ را وداع

دادﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﻨﺪ« )ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق:

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ دار ﺑﻘﺎ ﺑﺮوﻧﺪ« )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش،۳۵

س ،۲ش ،۲۷ص .(۱ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از Îﺎم

ص.(۲

ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ دﻋﻮت ±ﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﺗﮑﻔﻞ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻫﺰار

ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﯽ

ﻧﻔﺮ از اﯾﺘﺎم و ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ و »ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﱪ اﻧﺘﺼﺎب ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻮﺟﯽ از

ﺧﻮد ﻗﺪری ﮐﻪ در ﻗﻮه دارﻧﺪ ،اﻋﺎﻧﻪ ﺗﻘﺒﻞ ±ﺎﯾﻨﺪ و در دﻓﱰ ﺛﺒﺖ

اﻣﯿﺪواری در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد

ﮐﻨﻨﺪ« .ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ »دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻃﺮف

ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺸﮑﻼت

ﺧﻮد اﻋﻄﺎ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ارﺑﺎب ﻓﺘﻮت ﻣﻮﮐﻮل ±ﻮد«

ﺧﺮاﺳﺎن را ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س،۳

)ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق :س ،۲ش ،۲۷ص.(۱

ش ،۳۶ص .(۱ﻋﻠﺖ اﻣﯿﺪواری ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ،وﺧﺎﻣﺖ

ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺬاﮐﺮات رﺳﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

اوﺿﺎع ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﴍوع ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ و

±ﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﻮردی از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا ﺑﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ

ِ
ﻗﯿﻤﺖ ارزاق ﺗﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﺸﻬﺪ،

ﺑﻬﺎر در ﺷﻮال ۱۳۳۷ق۱۹۱۸ /م از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺴﯽ در

و اﻫﺎﻟﯽ را دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ±ﻮده ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺎل

داراﻻﯾﺎﻟﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺠﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﺣ`ﯾﺖ از ﻓﻘﺮا

۱۳۳۴ق۱۹۱۵/م ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت

ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﺮا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮای ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم

ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ.
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دﻫﺪ .وی در ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻋﺎﻧﺖ ﯾﺘﯿﻢ،

ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺎرج از آن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺴﮑﯿﻦ« ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم و اﻗﺪاﻣﺎت

دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ±ﻮﻧﻪ ،ﺣﺎج ﻣﻼﻫﺎﺷﻢ

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﺑﯽﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻓﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ از

از ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ ،در زﻣﺴﺘﺎن۱۳۳۷ق۱۹۱۸ /م ﺑﺎ ﴍوع

ﮐØت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﴩفﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ روز در

ﻓﺼﻞِ ﴎﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪای در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮزا ﺷﻬﺎب واﻗﻊ در ﺑﺎﻻ

ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮا را در ﺷﺐﻫﺎی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ±ﻮد ،اﯾﻨﮏ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و از ﺣﺎﻻ

ﴎد ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

اﺛﺮات آن ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه و ﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺪت ﺑﺮودت و

اﺻﺤﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ
ﺣﺎج ﻣﻼﻫﺎﺷﻢ از ﺳﻮی
ِ

ﺟﻮع ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وی ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺑﺮﺧﻼف روح اﺳﻼم

)ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق :س ،۲ش ،۳۳ص.(۴

و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺰﺟﺎر ﺣﴬت ﺧﺘﻤﯽﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﺛﺮات ﺳﻮء

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داراﻻﯾﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

آن را داﻣﻦﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻗﺪرت و داﺷ°

ِ
ﻣﺤﻼت
ﴎدی ﻫﻮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ دﺳﺘﻮر داد در اﻏﻠﺐ

ﺛﺮوت از دﺳﺖﮔﯿﺮی ﻓﻘﺮا اﻣﺴﺎک داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق:

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﺮا را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و

س ،۲ش ،۲۷ص .(۱ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻗﺒﻞ از

ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آنﻫﺎ را از ﴎﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻬﺎر،

رﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن و ﺷﺪت ﺑﺮودت ،وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ

۱۳۳۷ق :س ،۲ش ،۳۵ص .(۲ﻧﻈﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ

از اﯾﺘﺎم و ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .او ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ

۱۳۳۷ق /ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۱۹م ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل

ﻣﻘﺼﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﺮا و اﯾﺘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ

ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا و اﺳﺘﻘﺮار آنﻫﺎ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ )ﺑﻬﺎر،

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷ`رش ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآور ِد

۱۳۳۷ق :س ،۲ش ،۳۷ص .(۲ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺨﺎرج آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻟﺨﺖ و ﻋﻮر ،ﭘﻮﺳﺘﯿﻦِ ﮐﻤﺮی اﻋﻄﺎء

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﺮا ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ

ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و

ﻣﺨﺎرج ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻘﯿﻪ را در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ±ﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر از اﯾﻦ اﻗﺪام

...

ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊ در آن ﻣﮑﺎن را اﻋﻢ از زن،

»ﭼﻮن ﺗﺄدﯾﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ از ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج ﺑﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ آن
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...

ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪزودی اﻧﺠﻤﻦ

ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﱪ ﻋﺪم واﮔﺬاری ﻣﻨﺰل

ﺑﻠﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻤﻊآوری داßﯽ ﻓﻘﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد«

ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎ ِد داراﻟﻌﺠﺰه را اﻋﻼم ±ﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ

)ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق :س ،۲ش ،۳۸ص.(۲

اﯾﻦ ﻣﻨﺰل آن را ﺑﺮای اﻣﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ

ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۳۷ق۱۹۱۹/م ﺑﻪ ﺗﻼش اداﻣﻪ -

ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای داراﻟﻌﺠﺰه ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ )ﺳﺎﮐ`ق،

داد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،

ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۱۱۱۲۹۸ :ص .(۱رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﯾﻪ ﺑﻮد .اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ

ﺧﱪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ را از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﴫف ﮐﻨﺪ و

ﻣﻬﻤﯽ در رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺣﴬتﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻠﺪﯾﻪ

داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ و

ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۳۷ق۱۹۱۹ /م اﻋﻼم ﺷﺪ،

ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ از ﻃﺮف آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق آن وارﯾﺰ

ﻣﺠﻤﻌﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﻠﺪی از ﻃﺮف ﻣﺒﻌﻮﺛﺎن ﺑﻠﺪﯾﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻢ در ﻏﯿﺎب ﺗﻮﻟﯿﺖ از ﻃﺮف ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ

ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﻫﺎ اﻋﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ

ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﺸﺪ .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ داراﻟﻌﺠﺰه واﮔﺬار ﺷﺪه

)ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق :س ،۲ش ،۳۷ص .(۲ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ،

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺮاﯾﻪ آن درﯾﺎﻓﺖ ±ﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ

ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داراﻟﻌﺠﺰه

دﺳﺘﻮر دادهﺷﺪه ﻣﺤﻞ آن را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره

در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،۱۰۵۲۴۷ :ص.(۲

ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ در  ۷ﺟ`دیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۳۸ق۱۹۱۹/م ﻃﯽ
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ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺸﻬﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ داراﻟﻌﺠﺰه )ﺳﺎﮐ`ق ،ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ.(۱۱۱۲۹۸/۱ :

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺟﻬﺖ زدودنِ ﻓﻘﺮ

ﺗﻬﺪﯾﺴﺘﺎنِ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ

و رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ از ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﺻﻨﺎف ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب

اﯾﺠﺎد داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎنذﮐﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی از

ﺷﺪ .داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز در ﮐﻮﭼﻪ ﴎﺷﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.

ﻓﻘﺮا و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﻋﻤﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز ،ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،ﺷﻠﻮار،

از ﻣﯿﺎن اﺻﻨﺎف ﻣﺸﻬﺪ ،ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ وار ِد

ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﺮای ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮد .اﻋﺎﻧﻪ

ﮔﻌﺪه ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺷﺪ .ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز در اواﺧﺮ ﺻﻔﺮ

ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻘﺮا در داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از

۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮا،

ﻃﺮف ﺑﺰازﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ﴍق اﯾﺮان،

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ۷ﻧﻔﺮهای ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار ﺷﺪ

۱۳۳۶ق :س ،۳ش ،۱۵ص.(۴

ﯾﮏ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی از  ۵۰ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا و

آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در

ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ

روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻗﺤﻄﯽ» ،ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ« را

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﯿﺌﺖ

ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ازﺟﻤﻠﻪ

ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ در

ﺣﺎﺟﯽ رﺳﺘﻢ آﻗﺎی ﻗﺮاﺑﺎﻏﯽ ،ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﻗﺎی زوار ،ﺣﺎج

رﻓﻊِ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﻮﺳﻒ وﻫﺎب اوف ،ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ آﻗﺎ ﺗﱪﯾﺰی ،ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ آﻗﺎ
ﺳﻠ`ﺳﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ آﻗﺎ رﺿﺎﯾﻮف ،اﺳ`ﻋﯿﻞ آﻗﺎ
اﻧﺘﯿﻘﭽﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ آﻗﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎ
اﻧﺘﯿﻘﭽﯽ ،اﺳ`ﻋﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎری ،ﻣﺸﻬﺪی وﻫﺎب ﺗﱪﯾﺰی،
ﯾﻮﺳﻒ ﺗﱪﯾﺰی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﴎﺧﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ دﺳﺘ`ﻟﭽﯽ،
ﻣﺸﻬﺪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺎﺟﺮﺑﺎﺷﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
رﺿﺎ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﻬﺪی ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ
ﺳﻠ`ﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آﻗﺎ ﺗﱪﯾﺰی ،ﺣﺎﺟﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ آﻗﺎ
ﻣﻐﺎزه ،ﻣﺸﻬﺪی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮﺋﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﻮد
ﺧﻮﺋﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦاف ،آﻗﺎ ﻣﺸﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﴏاف در ﺻﻔﺮ ۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﯿﺮﯾﻪای
ﺑﻨﺎم ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺌﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ
درﺻﺪد ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از ﺳﺎدات و
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﮐﻪ ±ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﴪت ±ﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ دﺳﺖﮔﯿﺮی ±ﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺠﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ
 ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻗﺮار دادﻧﺪ )ﴍق
اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۲۱ص .(۲روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﺎنِ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺳﺘﻮد و ﻋﻤﻮم ﺗﺠﺎر و
اﻫﺎﻟﯽ را در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ دﻋﻮت ±ﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺎﻧﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪ
)ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۱۶ص .(۲ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای
دﺳﺖﮔﯿﺮی از اﺷﺨﺎص ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘ`ﻋﯽ آﻧﺎن اﺟﺎزه ±ﯽداد ﺗﮑﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺰاﺣﻤﺖ
دﻫﻨﺪ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۲۱ص.(۲

...

ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ در روﺳﯿﻪ و ﻓﻘﺪان واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و اداره
ﺑﻠﺪﯾﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺒﺎع روﺳﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ِ
ﻃﺮف ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی در
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ
ﻣﺸﻬﺪ« از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد
وﻟﯽ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎ ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻮﺳﻮی،
دﮐﱰ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢﺧﺎنِ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﯿﮕﻮف ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪاف ،ﻣﯿﺮزا
ﻋﻠﯽآﻗﺎ اﯾﺮواﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا اﺳﺪ ﻋﻠﯿﺰاده ﺻﺎدقاف در اواﺧﺮ
ذﯾﺤﺠﻪ ۱۳۳۵ق۱۹۱۷/م از ﺳﻮی ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ،
رﺳ`ً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۵ ،ق :س،۳
ش ،۲ص .(۳ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ
در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ درﺑﻨﺪ دﮐﺎن
ﺧﺒﺎزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزﮐﺮده ،ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان اﯾﻦ اﻗﺪام ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ را ﺳﺘﻮد و آن را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ »ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق:
س ،۳ش ،۱۳ص .(۲اﻗﺪام اﺑﺘﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ
ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی )ﮐﻮﭘﻦ( ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎن را ﻫﺮ
ﯾﮏﻣﻦ ،دو ﻗﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س،۳
ش ،۱۷ص .(۱اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،واﮐﻨﺶ-
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ از ارزانﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻪ

ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ،ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی

ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش،۲۵

ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم

ص.(۴

)ذﯾﻘﻌﺪه(

ﻗﺤﻄﯽزده و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م ﻫﺪف ﺧﻮد را آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه ﻓﻘﺮا اﻋﻢ از

ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﻗﻔﻘﺎزی و ﻏﯿﺮه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س،۳

وﻟﯽ

ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ

در۱۰ﺑﻬﻤﻦ
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ش ،۲۷ص .(۲ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ﺑﺮای

ﮐﺮده و از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﺧﻮدداری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ±ﻮد« )ﴍق

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ،از ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۳۲ص .(۴اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

±ﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻮد از ﺑﻬﺎر

ﻧﻮروز ﺳﺎل ۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻘﺮا ﺟﻤﻊآوری ±ﺎﯾﺪ

۱۳۳۷ق۱۹۱۸/م ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در

)ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۳۴ص .(۲ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی اﻫﺪاف

ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﻮق داد و ±ﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ

اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﺶ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ

»آرﺷﯿﻦ ﻣﺎل آﻻن« را ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﯾﺪ آن را ﴏف ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﻮد.

ﻟﻮازم ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ داراﻟﺸﻔﺎء آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻬﺎر۱۳۳۷ ،ق:
س ،۲ش ،۶۳ص.(۱

ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی
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ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫÙی و ﺗﺌﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم

ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد.

ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ آن

ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ

ﻣﺸﻬﺪ« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐﺷﺪه از آن

ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﻃﺮﯾﻖ را ﴏف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎزی ﻧﯿﺰ

ﻣﯿﺴﻮﻧﺮﻫﺎی

در

ﺗﻮﺳﻂ »ﻫﯿﺎت ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی« ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮ

۱۳۳۴ق۱۹۱۵/م ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿ`ران در ﻛﻮﭼﻪ ِ
ارگ ﻣﺸﻬﺪ

»اواﳌﺎﺳﻮن-ﺑﻮاﻟﺴﻮن« ﯾﻌﻨﯽ »او ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻛﺮدﻧﺪ )ﻣﺪرسرﺿﻮی(۱۶۵ :۱۳۸۶ ،

ﻋﺰﯾﺰﺑﯿﻚ ﺣﺎﺟﯿﻨﺴﻜﯽ ،از اوﻟﯿﻦ ±ﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﻫﻮﺳﮑﺎران

ﮐﻪ در آن ﴍاﯾﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿ`ران در ﻣﺸﻬﺪ

ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ  ۸ﺟ`دیاﻻول ۱۳۳۶ق /ﻣﺎرس

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .دﻛﱰ ﻛﻮك ٢و ﻫﻤﴪش از ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ

۱۹۱۸م ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﻪ ±ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ِ
ﻃﺮف ﻣﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ۱۳۳۵ق۱۹۱۶/م ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻪ از

ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﻮاﯾﺪ آن ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﺑﻪ »ﺻﻨﺪوق

ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ« ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد )ﴍق

اﻣﺎ ،آنﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻬﺪ را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻛﱰ

اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س ،۳ش ،۳۲ص .(۴ﻫﯿﺌﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎزی

ﻫﻮﻓ`ن ٣دادﻧﺪ .ﻫﻮﻓ`ن از ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای

ﭘﺲ از ±ﺎﯾﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻋﻮا ِ
ﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺲ

ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺸﻬﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺮد )اﻟﺪر.(۷۵ :۱۳۳۳ ،

از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﺑﻪ »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﴍوع رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در

ﻣﺸﻬﺪ« ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

اﯾﺮان ،در ﭘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در  ۸ﺟ`دیاﻻول ۱۳۳۶ق۱۹۱۸ /م

ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺎﻟﺪول ٤در  ۱۷آورﯾﻞ ۱۹۱۸م

ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ±ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎزی اﻋﻼم

۱۳۳۶/ق ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﱰده ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف

ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺎﯾﺪی آن ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﮐ`ﮐﺎن ﺑﻪ »ﺻﻨﺪوق

ﮐﺮدن ﻗﺤﻄﯽ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ« ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮا

ﭘﺮداﺧﺖ وام را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﳌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دوﻟﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎ ،اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد »ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد

ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﺑﻠﯿﻂﻫﺎی اﯾﻦ ±ﺎﯾﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎدرت

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻧﺎﮔﻮار اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ

2. Cook
3. Hoffman

ﻣﺬﻫﺒﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺑﺎر

4.Caldwell

ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﻢ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﴎﺷﻨﺎس

۱۹۱۸م /ذﯾﻘﻌﺪه ۱۳۳۶ق ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک :روزاﻧﻪ ،ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﻟﺪول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﱪ داد Îﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻃﻌﺎم

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان از آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎلﺷﺪه

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و داﻣﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪان ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽوﭘﻨﺞ ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

و ﺳﻠﻄﺎنآﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺠﺪ .(۴۸ :۱۳۸۶ ،ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل،

وی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻫﺪاف اﺳﺘﻌ`ریاش

ﻗﺎﻟﺐ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ِ
ﺑﻪ اﯾﺮان در

را ﻫ`ﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.

ﮐﺎﻟﺪول ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﻤﺪان و

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻤﻮاره ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد .ﮔﺰارش او ﻧﺸﺎن

ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی ،ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ،

ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﻤﺪان ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ در

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﴎﺗﺎﴎ اﯾﺮان

ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﱰدهای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ در

ﮔﺴﱰش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در

ﺣﺪود ﻧﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﻃﻌﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول

)ﻣﺠﺪ.(۱۹۹-۲۰۰ :۱۳۸۶ ،

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﻧﺎن در ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﯿﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ

اﻓﺰود و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را در

ﻗﺤﻄﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺐ

ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺪونِ آﻧﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﻧﴩﯾﻪ ﻧﯽﯾﺮاﯾﺴﺖ

ِ
اﻫﺪاف اﺳﺘﻌ`ری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﻪ

ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن در ﺷ`ره  ۱۲آورﯾﻞ ۱۹۱۸م /رﺟﺐ ۱۳۳۶ق ﺿﻤﻦ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ اوﺿﺎع در ﻧﻮاﻣﱪ ۱۹۱۷م/

اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻣﺤﺮم ۱۳۳۶ق ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎﻟﺪول در ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ

ﻋﻨﻮان »اوﺿﺎع در ﺷ`ل ﴍق اﯾﺮان« ﻣﻮرخ  ۲۸ﻧﻮاﻣﱪ ۱۹۱۷م/

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت

ﻣﺤﺮم ۱۳۳۶ق ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔ`ن ﻣﯽﮐﻨﻢ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای در ﻣﺸﻬﺪ ﴍوع ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در اﯾﻦ

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ±ﯽﺷﻮﻧﺪ.

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن و ﻓﻘﺮا ﻧﺎن و ﻏﺬا ﻣﯽدادﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ

اﯾﺮان در زﻣﺴﺘﺎن۱۳۳۶ق۱۹۱۸ /م ﮔﺰارش داد ﻫﻤﻪروزه از

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺎرت را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ از

ﻃﺮف ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن ﺑﻪ

ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن-

ارﺑﺎب ﺗﮑﺪی ﻣﺸﻬﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﺎن در

دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮد ﴎﺷﺎری ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«

ﭘﺸﺖ درب ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ

)ﻣﺠﺪ .(۷۰-۷۲ :۱۳۸۶ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ،

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ،

ال.اف.اﺳﻠﺘﯿﻦ ،٥ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﯽ و

در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :درژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۱۸م۱۳۳۶/ق ﻣﺮدم

ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﻘﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن

ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﺑﻪﺷﺪت در رﻧﺞ

واﻗﻌﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان در

ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ

اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺲ و ﺗﻌﺼﺒﯽ êﺎ ﻣﺮدم

از آنﻫﺎ را ﻫﺮ روز ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻛﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻃﻌﺎم

اﯾﺮان ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﺮای ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده ﺗﻦ زﯾﺮ

ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ )ﻣﺠﺪ .(٧٠ :۱۳۸۶ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻧﻨﮓآور ﻧﺪﻫﯿﻢ« )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶ ،ق :س،۳

ِ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﴍقِ اﯾﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺒﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖِ

ش ،۳۴ص .(۲اﻗﺪام ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

5. L.F. Esseltyn

...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﯾﺮان

ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻮﻟِﺮ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان در  ۱۶ﻣﺎرس
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دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺑﻮدن آن ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﺎﻟﺴﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن

ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره

اﻫﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ

ﮐﺮد و درﺑﺎره آن ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﯿﺲ ﻋﻠﺖ ﺳﭙﺮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ارﺗﺶ را

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ راه در ﺑﺎزار از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﴎ

ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﴍﻗﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻤﮏ-

راﻫﺸﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ« )ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶،ق :س،۳

رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از

ش ،۳۴ص .(۲در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه

ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد )اﻟﯿﺲ.(۱۷۳ :۱۳۷۲ ،

٦

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯿﻪ از اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

ﴎﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ )۱۹۱۶-۱۹۲۱م( در اواﺧﺮ ﺳﺎل

اﮐﺘﱪ روﺳﯿﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدنِ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد در

۱۳۳۶ق۱۹۱۸/م روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻨﺴﻮلِ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺸﻬﺪ را ﻧﯿﺰ

ﻣﺸﻬﺪ را ﻏﺬا و ﺧﻮراک ﻣﯽداد )ﻣﺎﺑﺮﻟﯽ.(۴۰۲ :۱۳۶۹ ،

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮ ِذ ﺑﯿﺸﱰ

ﺑﻌﺪ از ورود ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮ

در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدمِ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ

ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .اﻟﯿﺲ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۳۳۶ق۱۹۱۸ /م از

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ

ﺷﯿﻮع ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮض در ﺷﻬﺮ ﯾﺎدﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد؛

ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﺬا در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدمِ ﻗﺤﻄﯽزده ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻬﺮﻫﺎی

اﮔﺮﭼﻪ وﺿﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﴎاﴎ اﯾﺮان ﺑﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ

زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺷ`ﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ

اﻃﻌﺎمِ روزاﻧﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﻣﺸﻬﺪ ±ﻮﻧﻪای از آن

اﯾﺮان را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ-

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮد.

ﮐﺮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﻫﻨﮓ دوم وﯾﻠﯿﺎم ﺟﻮرج ﮔﺮی،
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ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﺎت

58
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻔﺎﺋﯽ رﺿﻮی ،ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﻮزاره )رﺋﯿﺲ ﭘﺴﺖ ﺧﺮاﺳﺎن( از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ داراﻟﻌﺠﺰه در ﻣﺸﻬﺪ

 .۱داراﻟﻌﺠﺰه

)۱۳۳۲-۱۳۳۶ق(

ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم )ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس( ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ )ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮاﺳﺎن( ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻌﺠﺰۀ ﻣﺸﻬﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮری ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ ،اﯾﺠﺎد ﴎﭘﻨﺎه
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﴎﻣﺎ و رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،زﻣﺎنﺑَﺮ ﺑﻮدنِ
ﺗﺄﺳﯿﺲ آن و ﻧﺒﻮ ِد زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘ`نِ داراﻟﻌﺠﺰه در ﺳﺎل ۱۳۳۶ق ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ

)۱۳۳۵-۱۳۳۶ق(.

 .۲داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ

آﯾﺖاﻟﻠﻪ زاده ،ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﻮزاره )ﻣﺪﯾﺮ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ( ،ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺣﺎج ﻣﻼﻫﺎﺷﻢ ﺗﱪﯾﺰی ،ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ
ﻃﻬﺮاﻧﯽ )از ﺻﻨﻒ ﺑﺰازﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺪﯾﺮ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺰاز( از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺎﻫﺪف ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا و اﯾﺘﺎمِ ﻣﺸﻬﺪ و اﯾﺠﺎد ﴎﭘﻨﺎه )ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ( در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺸﻬﺪ درزﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .در داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻘﺮا در ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻧﺎن ،آش و
ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.

)۱۳۳۶ق(.

 .۳ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ

ﮔﺮوﻫﯽ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ )ﺣﺎﺟﯽ رﺳﺘﻢ آﻗﺎی ﻗﺮاﺑﺎﻏﯽ ،ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
آﻗﺎی زوار ،ﺣﺎج ﯾﻮﺳﻒ وﻫﺎب اوف ،ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ آﻗﺎ ﺗﱪﯾﺰی ،ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ آﻗﺎ ﺳﻠ`ﺳﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ آﻗﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺸﻬﺪی وﻫﺎب ﺗﱪﯾﺰی ،ﯾﻮﺳﻒ ﺗﱪﯾﺰی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﻬﺪی ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ،
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺳﻠ`ﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آﻗﺎ ﺗﱪﯾﺰی ،ﻣﺸﻬﺪی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮﺋﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮﺋﯽ
و ﻏﯿﺮه( ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺖﮔﯿﺮی از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ.

6. Colonel William George Grey

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ

 .۱ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ

...

 .۱ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ را در ﺳﺎل ۱۳۳۶ق۱۹۱۷/م در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻫﺪف زدودنِ آﺛﺎر ﻗﺤﻄﯽ
و ﮔﺮاﻧﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻧﺎن را ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ارزان در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽداد.
 .۲ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران
ﻗﻔﻘﺎزی را در ﺳﺎل ۱۳۳۶ق۱۹۱۷/م ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻫÙیﺷﺎن را در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی و ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽِ داراﻟﺸﻔﺎء آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

.۲ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی

اﻧﮕﻠﯿﺲ

 .۳ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ۱۳۳۴ق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺸﻬﺪ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺠﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ روزاﻧﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل ۱۳۳۶ق در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻧﺎن و ﻏﺬا ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮانِ
ﻗﺤﻄﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪانِ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
)ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ِ
ﻣﺸﻬﺪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ در

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ

ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮوز ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی

ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ
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ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم

ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از را ِه اﺟﺮای ±ﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و
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ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺴﺘﻤﻨﺪانِ ﻣﺴﻠ`نِ ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

آﻻم ﻗﺤﻄﯽزدﮔﺎن و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ در رﻓﻊ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮد .ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ

ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﺒﻠﯿﻎ

داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان و ﻋﻠ`ء

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ

ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد وارد ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

اﻋﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ،ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎک و ﺗﻬﯿﻪ ﴎﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﻓﻘﺮا

ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻗﺤﻄﯽ

و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪانِ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر

ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را از ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﺎت

ِ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻏﺬا و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی )ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﺖ و ﻧﻔﻮذ

اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی( ﻣﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽزده ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻤﮏ

زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی دوﻟﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی در دو ﺑﻌﺪ اﺟﺘ`ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﺑُﻌﺪ اﺟﺘ`ﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ

ِ
ﺣﺬف رﻗﯿﺐ
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ

از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ،

دﯾﺮﯾﻨﻪاش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪ

اﺣﺪاث ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻬﯿﻪ دارو ﺑﺮای ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻗﻔﻘﺎزی

ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ

در ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن و

ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﴍﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدنِ

ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی ﻣﺸﻬﺪ در اﺑﻌﺎد

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
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داﻣﻦ زده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻧﺸﺎن دادن وﺟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻓﻘﺮا را در ﻣﺸﻬﺪ در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار داد

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام

ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ در راﺳﺘﺎی زدودنِ آﺛﺎر ﻗﺤﻄﯽ از ﭼﻬﺮه

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮ ِد اﻣﻨﯿﺖ،
ﮐﻤﺒﻮد راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺿﻌﻒ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﺣﺘﮑﺎر و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺮوز ﻗﺤﻄﯽ در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺮدمِ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ .در
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﻗﺤﻄﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﻟﻌﺠﺰه و داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد.
ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ`ﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
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ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﺮا در ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ داراﻟﻌﺠﺰه و داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ در ﻣﺸﻬﺪ از
دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﺟﺘ`ﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ۱۳۳۴ق ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺧ ّﯿﺮﯾﻦ و دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم )ﻣﺘﻮﻟﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس(
و ﻣﺤﻘﻖاﻟﺪوﻟﻪ )ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮاﺳﺎن( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﻮلِ
ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎرج زﯾﺎد و
ِ
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘ`ن ﭼﻨﺪی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ
زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدنِ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺗﻬﯿﻪ ﴎﭘﻨﺎه ،اراﺋﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﻧﺘﺼﺎب ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در اواﯾﻞ ﺳﺎل
۱۳۳۷ق۱۹۱۸/م اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اراﺋﻪ

ﺷﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوق
ِ
ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻮﺳﮑﺎران ﻗﻔﻘﺎزی
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻗﻔﻘﺎزیﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﺒﺎزﺧﺎﻧﻪ و
ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ±ﺎﯾﺶ ،اراﺋﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬای
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻘﺮای ﻗﻔﻘﺎزی و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ِ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮانِ ﻗﺤﻄﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﻔﻘﺎزی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ،
ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در اﯾﺮان
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪ ،اﻋﺰام ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ
ِ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻓﻘﺮا
ﻣﺸﻬﺪ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻃﻌﺎمِ
و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺎنِ
ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻧﮕﺎ ِه ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪاش را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎن و
ﻏﺬا در ﻣﯿﺎن ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪانِ ﻣﺸﻬﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎن،
ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﴐوری ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎلِ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻔﻮ ِذ ﻧﺮم
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد.

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

رﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﯾﻪ ﺗﻼش

 .۱اﻟﺪر ،ﺟﺎن .(۱۳۳۳) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ در اﯾﺮان.

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدی رﺳﻤﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻘﺶ
ِ
ﮐﺮد ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ در

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻬﯿﻞ آذری .ﺗﻬﺮان :ﻧﻮرﺟﻬﺎن.

ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﮐﻨﱰل ﺑﺤﺮان ﻗﺤﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داراﳌﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﻪ

 .۲اﻟﯿﺲ ،ﺳﯽ .اچ .(۱۳۷۲) .دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﯿﺸﱰ در ﻓﺼﻮلِ ﴎ ِد ﺳﺎل ﺷﮑﻞِ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ

ﺷ`ل ﺧﺮاﺳﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎوه ﺑﯿﺎت .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻓﻘﺮا ،اراﺋﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ،

و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه(.

اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ و اﻋﺰام ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ِ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در رﻓ ِﻊ آﺛﺎ ِر ﻗﺤﻄﯽ از ﭼﻬﺮۀ آن دﺳﺖ از ﻣﺮدمِ

اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول« .ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﺳﻨﺎد) .ﺷ`ره

۱۲۹۶ش( )۱۹۱۷-۱۹۱۹م( .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﯾﻤﯽ .ﺗﻬﺮان:

.۲۴-۳۲ ،(۳-۴

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ.

 .۴ﺟﻼﻟﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ .(۱۳۸۷) .ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮن در ﺣﺮم

 .۱۶ﻣﺪرسرﺿﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۸۶) .ﻣﺸﻬﺪ

رﺿﻮی .ج .۳ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.

در آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﺐ

 .۵ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،و ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻒزاده» .(۱۳۹۰) .داراﻟﻔﻨﻮن

ﺷﺎﻫﭙﻮر .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪی .ﻣﺸﻬﺪ :آﻫﻨﮓ

رﺿﻮی اﯾﺪهای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﺗﺒﺸﯿﺮی

ﻗﻠﻢ.

ﭘﺮس ﺑﯿﱰﯾﺎن در ﻣﺸﻬﺪ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ.

 .۱۷ﻣﺪرسرﺿﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ .(۱۳۷۸) .ﺳﺎﻟﺸ`ر وﻗﺎﯾﻊ

)ﺷ`ره .۹-۲۵ ،(۸۷

ﻣﺸﻬﺪ در ﻗﺮنﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر.

 .۶ﺳﻠﯿ`ﻧﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ .(۱۳۷۹) .اﻟﻘﺎب رﺟﺎل دوره ﻗﺎﺟﺎر .ﺗﻬﺮان:

ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.

ﻧﴩ ﻧﯽ.

 .۱۸ﻧﻈﺮﮐﺮده ،اﻋﻈﻢ» .(۱۳۸۸) .داراﻟﻌﺠﺰه ﻣﺸﻬﺪ« .ﭘﯿﺎم

 .۷ﺷﻬﻮازی ،ﺳﺘﺎر .(۱۳۸۲) .ﻧﺎمﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،رواﯾﺘﯽ از

ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن) .ﺷ`ره .۲۲۳-۲۲۷ ،(۳

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺧﺮاﺳﺎن در دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ .ﻣﺸﻬﺪ:

 .۱۹ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن ﻗﺪس

اﯾﻮار.

رﺿﻮی )ﺳﺎﮐ`ق( .ﺷ`ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺪ۱۱۱۲۹۸/۱ :؛

 .۸ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯿﺮزا .(۱۳۷۸) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات

۱۰۵۲۴۷/۲؛ ۱۰۴۸۱۴/۲ ،۱؛ .۷۲۷۴۲/۸ ، ۷، ۶، ۳، ۲، ۱

ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .ج .۷ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻟﻮر و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر.

 .۲۰روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر۱۳۳۷) .ق( .ﺷ`ره ،۳۵ ،۳۳ ،۶،۲۷ ،۵ ،۱

ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

.۶۳ ،۵۹ ،۳۸ ،۳۷

 .۹ﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﻬﺮوز .(۱۳۷۰) .اﺳﻨﺎد ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان.

 .۲۱روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻤﻦ۱۳۳۵) .ق( .ﺷ`ره ،۵۸ ،۵۷ ،۳۹ ،۲۳ ،۱۵

ﺗﻬﺮان :ﻗﺮن.

.۹۱ ،۸۷، ۸۵ ،۸۴ ،۶۶ ،۶۴ ،۶۳ ،۶۱ ،۶۰

 .۱۰ﮐﺎوﯾﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ) .اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ() .(۱۳۵۵ﺷﻤﺲ

 .۲۲روزﻧﺎﻣﻪ رﻋﺪ۱۳۳۷ ) .ق( :ﺷ`ره .۱۴۴

اﻟﺸﻤﻮس ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس.

 .۲۳روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۵) .ق( .ﺷ`ره .۲۰

 .۱۱ﮔﻠﺸﻦ آزادی ،ﻋﻠﯽاﮐﱪ .(۱۳۷۳) .ﺻﺪﺳﺎل ﺷﻌﺮ

 .۲۴روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق اﯾﺮان۱۳۳۶) .ق( .ﺷ`ره ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۷

ﺧﺮاﺳﺎن .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﮐ`ﻟﭙﻮر .ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی

.۴۰ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۲ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۱ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵

ﻫÙی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

 .۱۲ﮔﺰﯾﺪه اﺳﻨﺎد درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷ`ﻟﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول۱۳۳۲ :ق ﺗﺎ ۱۳۴۰ق )۱۹۲۴-۱۹۱۶م(.(۱۳۷۴) .
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﻧﺼﯿﺮی ﻣﻘﺪم .ﺗﻬﺮان :وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ.

 .۱۳ﻣﺎﺑﺮﻟﯽ ،ﺟﯿﻤﺰ ﻓﺮدرﯾﮏ .(۱۳۶۹) .ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾﺮان.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎوه ﺑﯿﺎت .ﺗﻬﺮان :رﺳﺎ.
 .۱۴ﻣﺘﻮﻟﯽﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ .(۱۳۹۲) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ ﻣﺸﻬﺪ
)ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ`ﻋﯽ ﻣﺸﻬﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( .ج .۱ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ.

...

 .۳ﺗﺮاﺑﯽ ،ﺳﻬﯿﻼ» .(۱۳۷۰) .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ارزاق در

 .۱۵ﻣﺠﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ .(۱۳۸۶) .ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺰرگ )-۱۲۹۸
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