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Abstract
Just before the occurrence of constitutional revolution some riots and crises 

began in Mashhad. The events made the city the central place for opponents of 
tyranny, though at the same time deep oppositions could be seen against the 
constitutional movement. Mashhad’s different social classes consisted of both 
opposing and advocating groups at the dawn of the constitutional revolution. 
Strong bonds with Russia or England could be seen as well, making the groups 
stay against each other. Considering the mentioned conditions, the study tried to 
see of what social classes Mashhad was composed at the beginning of the consti-
tutional revolution, what political tendencies and affiliations they had, and how 
the classes affected the sociopolitical structure of Mashhad. Taking a descrip-
tive-analytical method and using library resources and documents pertaining to 
the consulates, the study tried to find an appropriate answer for the mentioned 
questions. The results obtained from exploration of related documents on the 
issue showed that due to political and ethnic-tribal affiliations and aristocratic 
relationships, the dominant tendency of Mashhad’s social classes was reaction-
ary and against the constitution. The situation caused Mashhad’s failure to be 
just like Tehran, Tabriz, and Isfahan in being outstanding and pioneering in the 
constitutional revolution.
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چݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤچݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤ
به  را  شهر  این  که  داد  ی  رو مشهد  شهر  در  بحران هایی  و  شورش ها  مشروطه،  انقالب  از  پیش 

نیز در این  با جنبش مشروطه  کرد، هرچند مخالفت های عمیقی  کانونی علیه استبداد تبدیل 

از  ترکیبی  نیز  مشروطیت  انقالب  آستانه  در  مشهد  شهر  اجتماعی  طبقات  داشت.  وجود  شهر 

نیروهای مخالف و موافق بودند. همچنین وابستگی های عمیقی با روسیه یا انگلیس در بین آنان 

ی یکدیگر قرار می داد. پرسش اصلی پژوهش حاضر بر این  به چشم می خورد که آن ها را رو در رو

که شهر مشهد در آستانه انقالب مشروطه متشکل از چه طبقات اجتماعی و با  محور قرار دارد 

چه گرایش ها و وابستگی های سیاسی بود و طبقات چه تأثیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی 

گذاشتند؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری  شهر مشهد در این مقطع زمانی 

بر  یافته ها  است.  فوق  سؤاالت  به  پاسخگویی  درصدد  کتابخانه ای،  منابع  و  کنسولی  اسناد  از 

کثر طبقات اجتماعی مشهد به خاطر  که ترکیب ا اساس بررسی اسنادی موضوع نشان می دهد 

وابستگی های سیاسی و قومی-قبیله ای و نسبت های اشرافی، ارتجاعی و به سمت مخالفت با 

جریان مشروطه بود. همین امر موجب شد مشهد نتواند در انقالب مشروطه مانند تهران، تبریز و 

اصفهان مطرح و سرنوشت ساز گردد.
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مقدمه 
یدادی سیاسی، اجتماعی و رخدادی  انقالب مشروطه )1324-1323ق./ 1905-1906م.( رو
گرفت. درواقع، این  ، اصفهان و رشت را فرا گیر بود که دامنه آن شهرهایی همچون تهران، تبریز فرا
انقالب ائتالفی از گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی بود و تقریبًا تمام طبقات اجتماعی 
را درگیر ساخت که البته سهم هریک در حوادث و رخدادها متفاوت و متغیر بود. بااین حال، 
کانون مبارزات تبدیل شدند. برخی  کمی به  از میان شهرهای مهم و پرجمعیت ایران، تعداد 
شهرها یا از صف اول مبارزه بازماندند یا دیرتر از شهرهای دیگر در این زمینه به فعال جدی 
کانون های اول مشروطه خواهی، به  که دیرتر از  و مؤثر پرداختند. مشهد ازجمله شهرهایی بود 
و پژوهشگران در مورد تعیین سهم مشهد  که میان مورخین  وارد شد، هرچند  انقالب  صحنه 
در انقالب مشروطه اختالف نظرهایی دیده می شود. برخی سهم مشهد را در انقالب مشروطه 
جنبش  برای  جرقه ای  به عنوان  انقالب،  آستانه  در  شهر  این  تحوالت  از  و  دانسته اند  پررنگ 
که مشهد در انقالب مشروطه نقش بسزا و  گروهی دیگر بر این باورند  مشروطه یادکرده اند، اما 
گروه نیز به  مؤثری نداشته و هیچ وقت نتوانست به صف اول مشروطه خواهی بپیوندد. همین 
دو دسته تقسیم شده و در مورد علت انفعال مشهد در انقالب اختالف نظر دارند. برخی از این 
پژوهشگران فضای مذهبی و تسلط روحانیون و به دنبال آن عدم استقبال مردم را علت این 
امر بیان داشته اند و گروهی دیگر حضور روس ها در مشهد و فعالیت ها و دخالت های آنان در 
همه امور را علت انزوای مشروطه خواهان مشهد دانسته اند. به هرحال، سهم مشهد در جریان 
ی های آن و همچنین جو ارتجاعی مشهد، حضور نیروهای خارجی،  انقالب مشروطه و پیروز
بسزایی  سهم  مشهد  اجتماعی  طبقات  بی شک،  است.  قابل تأمل  سنتی  و  مذهبی  فضای 
که ساختار طبقات  گمان می رود  انقالب مشروطه داشتند. درواقع،  در  این شهر  در عملکرد 
که شاید حتی بیشتر از سایر عوامل، مشهد را  ، آن چنان تأثیرگذار بود  اجتماعی در این شهر
در جناح بندی های انقالب مشروطه هدایت کرد. بنابراین، پژوهش حاضر در تالش است تا با 
بررسی گرایش ها و وابستگی های مختلف طبقات اجتماعی مشهد، تأثیر آن را بر عملکرد این 

شهر در آستانه انقالب مشروطه بررسی نماید.
با توجه به اینکه مقاالت و پژوهش هایی در خصوص مشهد و سهم آن در انقالب مشروطه 
نگارش یافته و هریک به نوعی عواملی را شاخص و دست مایه پژوهش خود قرار داده اند، اما 
گرفته است. به عنوان نمونه، جاللی در مقاله  یابی قرار  ارز کمتر مورد تحلیل و  نقش طبقات 
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بررسی نقش و عملکرد  به  یکرد سیاسی علمای مشهد«  رو »نهضت مشروطه و سرنوشت سه 
این طبقه و جناح بندی های آنان در انقالب پرداخته است، اما گرایش های سیاسی، خارجی، 
قومی و اشرافی این طیف که می توانست در جناح بندی آن ها نقش مهمی داشته باشد مغفول 
زمینه ها،  مشهد:  در  »مشروطیت  مقاله  در  خوش بین  ملیحه  و  احمدی  حمید  است.  مانده 
در  مشهد  روحانیون  نقش  به  اشاره ای  مختصر  به طور  نیز  روسیه«  سیاست های  و  فرایندها 
داشته  مشروطه خواه  انجمن های  تأسیس  در  گرفته  صورت  تالش های  همچنین  و  انقالب 

ی قرار نگرفته است.  کاو است، اما جایگاه اثرگذار هیچ یک از طبقات مورد وا
همچنین  و  سیاسی  اشرافی،  قومی،  وابستگی های  نظیر  داده هایی  به  یافتن  دست  برای 
رابطه طبقات با قدرت های خارجی، اسناد کنسولی بهترین منبعی است که چنین اطالعاتی 
که پژوهش حاضر بر مبنای این اسناد،  را در اختیار قرار می دهد. بنابراین تالش شده است 
وضعیت و ساختار طبقات را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. اسناد کنسولی گزارش های روزانه، 
ی در ایران  ماهانه و ساالنه کنسول های انگلیس و نمایندگی های آن ها به شکل محرمانه یا ادار
با هدف  و  و اجتماعی است  نظامی  اقتصادی،  دربرگیرنده موضوعات  گزارش ها  این  است. 
باالدستی ها  نظارت  و  مطبوع  کشور  کوتاه مدت  و  میان مدت  طوالنی مدت،  برنامه ریزی های 
 Iran Political تولید می شد. باید اشاره کرد که برخی اسناد کنسولی در مجموعه چهارده جلدی
که برحسب سال های اشاره شده استفاده می شود. اسناد مورد استفاده  Diaries موجود است 
برای این پژوهش با شناسه 111/1906/371FO، شامل 23 صفحه است که موضوعات مختلفی 
همچون لیست قبایل خراسان، طبقات اجتماعی مشهد و افراد شاخص آن، حکام و مقامات 

یه و اطالعاتی در مورد ارتش خراسان را در برمی گیرد1. دولتی مناطق خواف و تربت حیدر

مشروطه در مشهد
در فاصله 1323-1324ق. یک جنبش اعتراضی بزرگ علیه دولت در اکثر شهرهای اصلی 
کشور رخ داد. این جنبش درنهایت به ایجاد یک نظام مشروطه متمایل شد تا تغییراتی در کنترل 
سیاسی کشور ایجاد کند. اگرچه عنوان مشروطه برای اکثر مردمی که در جنبش شرکت می کردند 
گاهی  معنای خاصی نداشت، اما این مفهوم توسط گروه های اجتماعی فعال که در پی افزایش آ
گرفت، اما در این زمان مشهد با مشکالت  سیاسی-اجتماعی مردم بودند، مورد استفاده قرار 

یخ دانشگاه اصفهان، در  گروه تار 1. مجموعه اسناد کنسولی برای نگارش این پژوهش، توسط دکتر مرتضی نورائی، استاد 
ی، از ایشان کمال تشکر و قدردانی را می نماییم. اختیار نویسندگان قرار گرفته است. به پاس این همکار
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بنابراین   )Nouraei, 2000: 252( .بود امور داخلی شهر درگیر  و سایر  نان  کمبود  ازجمله  مهم تری 
خواهان  مشروطه  صف  به  رشت  و  اصفهان   ، تبریز تهران،  همچون  شهرهایی  از  دیرتر  مشهد 
به  یج  به تدر که  شهرهایی  به  اشاره  از  پس  خراسان  روزنامه  شماره  اولین  سرمقاله  در  پیوست. 
کنون  تا که  نیز  خراسان  ملت  موقع  این  در   ]...[« است:  آمده  پیوستند  مشروطه خواهان  صف 
به واسطه محذورات و موانعی چند مانند غنچه با خون دل خاموش در عین هیجان آرام و در 
که به واسطه تأخیر در  ]...[ باالخره مجاهدین خراسان  کت بودند  منتهای جوش و خروش سا
اجرای احکام حجج اسالم از سایر برادران دینی شرمسار بودند پیمانه صبرشان از خون دل لبریز 
یه مصمم شدند«. )خراسان، س1، ش1:  نار قوای  به استعمال  اجرای مقاصد ملیه  در  گردیده 

)2-1
قدرت های  دخالت  و  نفوذ  همچون  عواملی  که  داشت  بیان  می توان  مشهد  شهر  مورد  در 
بیگانه )روسیه و انگلیس( در ایالت خراسان و رقابت آن ها بر سر اراضی حاصلخیز این منطقه 
وقوع بحران های اجتماعی و اقتصادی همچون ظلم و تعدی آصف الدوله نظیر احتکار گندم 
و به دنبال آن نارضایتی مردم مشهد ملخ خوردگی محصوالت کشاورزی مردم و فروش دختران 
یان، 1379: 254؛  کم قوچان )کاتوز قوچانی به ترکمن ها برای پرداخت مالیات به شجاع الدوله حا
یادی مشغول و مانع  کسروی، 1383: 227( مردم را تا حد ز کرمانی، 1346: 30/1؛  ناظم االسالم 
آن  از  که  این حوادث  برخی،  باور  به  به صف مشروطه خواهان شد. هرچند  آنان  به موقع  ورود 
از  بخشی  زمینه ساز  و  محرک  به نوعی  یادشده،  خراسان«  »جنش  یا  مشهد«  »انقالب  به عنوان 
اصالحات سیاسی، حقوقی و اجتماعی ایران شد که در پایان به استقرار مشروطه منتهی گردید. 
)نجمی، 1377: 75( از سوی دیگر فضای مستبدانه مشهد و گروه هایی که به استبداد تمایل 
داشتند، از دیگر دالیلی بود که سبب شد مشهد نسبت به مناطق اصلی مشروطه، با تأخیر وارد 
کمان مستبد، گروهی به نام سیاه جامگان که متمایل به جناح ارتجاع  جنبش شود. به غیر از حا
بودند، با مشروطه مخالف و مانِع اجتماع و سخنرانی مشروطه خواهان می شدند و بسیاری از 

مشروطه خواهان و مدیران روزنامه ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. )گلبن، 1387: 588(
در این بین، یکی از مهم ترین دالیل ورود شهر مشهد به جناح مخالف مشروطه، وضعیت 
طبقات اجتماعی مشهد و انفعال آنان در مقابل سیر تحوالت بود که از عوامل مختلفی ناشی 
می شد. منابع به طور مختصر و پراکنده اشاره ای به طبقات اجتماعی و موضع گیری آن ها در 
مقابل مشروطه یا مخالفان مشروطه داشته اند، اما اسناد کنسولی تصویری دقیق تر از این طبقات 
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در اختیار قرار داده است که با بررسی آن می توان تحلیلی واضح تر از موضع گیری این طبقات در 
مقابل مشروطه و چرایی ارتجاع حداکثری شهر مشهد یافت.

کم و مقامات دولتی طبقه حا
که در مورد ایالت و قبایل خراسان و شهر مشهد آمده  کنسولی پس از اطالعاتی  در اسناد 
است، به سه طبقه اجتماعی مهم این شهر و مهم ترین و شاخص ترین اعضای آن اشاره شده 
آن  به  اسناد  در  که  می شوند  محسوب  طبقه ای  اولین   ، شهر دولتی  مقامات  و  حکام  است. 
پرداخته شده است. در آستانه انقالب مشروطه این طبقه که شامل حکام، مقامات، خان های 
که به  مناطق و مأمورین زیردست آنان می شد با نسبت های قومی، اشرافی و وابستگی هایی 
ساخته  وابسته  ارتجاع  جناح  به  پیش  از  بیش  را  خود  داشتند،  انگلیس  و  روسیه  دولت های 
بودند و مقابل هرگونه حرکت مردمی که بیم آن می رفت اساس حکومت آنان در مشهد و اساس 

حکومت قاجار در سطح کشور را با خطر روبرو سازد، ایستادگی می کردند.
بر  است.  شده  معرفی  آن  کارمندان  و  خراسان  کل  ی  فرماندار بخش،  این  اول  قسمت  در 
که رهبری 55 هزار خانوار  کرد آنالو بود  کل خراسان و یک  این اساس، آصف الدوله، فرماندار 
قبیله شاهسون را به عهده داشت. پدرش حسین خان نظام الدوله رئیس توپخانه بود. هنگام 
تنظیم این اسناد در 1323ق. از آصف الدوله به عنوان یک مرد 65 ساله فوق العاده توانمند که 
یا  کم  برده شده است. دستیار حا نام  بریتانیا داشت،  کنسولگری  با  بسیار دوستانه ای  رابطه 
نایب االیاله، نصیرخان شهاب الملک، پسر آصف الدوله بود که با 33 سال سن، زبان فرانسوی 
ک و دائم الخمر بود. میرزا فرج اهلل بنان السلطنه وزیر آصف الدوله  می دانست، اما معتاد به تریا
ی زمین دار داشت. میرزا فرج اهلل شخصی همیشه بیمار و معتاد  بود. او داماد آصف الدوله و پدر
ک معرفی شده است. شخصی به نام شفیع خان، وزیر مالیه حکومت مشهد معرفی شده  به تریا
که با بنان السلطنه نسبت خویشاوندی داشت. میرزا بکه منشی الملک به عنوان منشی و شیخ 
احمد به عنوان عضو  انجمن، افراد دیگری هستند که در این لیست به آنان اشاره شده است. 
ی،  )اسناد کنسولی انگلیس، 111/1906/371FO: 8( بنابراین به نظر می رسد که فساد، شراب خوار
وابستگی های طایفه ای-قبیله ای و وابستگی به انگلیس ازجمله ویژگی هایی بوده که برخی از 
ی کل خراسان دارا بوده اند. مقامات دولتی منصوب شده از تهران زیرمجموعه  اعضای فرماندار
کم معرفی  شده اند. بر اساس اطالعات مندرج در این اسناد، ویژگی ها و وابستگی های  طبقه حا
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یابی است. )جدول 1( این مقامات به قابل تفکیک و ارز

جدول ۱:  فهرست مقامات دولتی منصوب شده از تهران برای شهر مشهد، مشخصات و وابستگی های 

)111/1906/371FO: 10-9 ،آنان  )اسناد کنسولی انگلیس

ف
ویژگی ها و منصبسننامردی

اقدامات
وابستگی 

قومی

وابستگی های 
اشرافی و 

درباری

وابستگی به 
دولت های 

خارجی

نسب و میزان 
نفوذ

1

میرزا 
علی خان 

خبیر 
السلطنه

35

مدیرکل 
تلگراف های 

خراسان و 
سیستان

انجام خدمات 
برای دولت 

ایران در هرات- 
استرآباد و غیره

از تیره 
ی انصار

زیر نفوذ 
روسیه و 
یافت  در

هدیه از آن ها

پسر میرزا 
محسن خان 
معاون دیوان 

در تهران- 
پدربزرگش میرزا 
پیشکار و وزیر 
حسام السلطنه 

2
میرزا یوسف 
 خان مکرم 

 الملک
32

متصدی 
اصلی 

گذرنامه 
خراسان و 
سیستان

آشنایی به زبان 
فرانسوی

برادرزاده 
رکن الدوله

دوست 
روس ها و 

انگلیسی ها
سید حسینی

3

میرزا 
محمدقلی 

خان 
منتخب 

 الملک

کارگزار 65
مشهد

کارگزار بجنورد-
باتجربه اما فاقد 

توانایی -
عالقمند به 

یافت هدیه در

قبیله 
ی  نور

مازندران

یافت  در
مدال از 
روس ها 
به عنوان 
پاداش 

خدماتش 
به آنان در 

بجنورد

پسر میرزا 
محمدرضا 
خان کارگزار 
سابق بوشهر

4

میرزا تقی 
خان 

معتضد 
الممالک

دستیار اول 25
کارگزار

جوانی باهوش-
آشنایی به زبان 

فرانسه

مادرش خواهر 
محتشم  السلطنه 
رئیس دفتر وزیر 

امور خارجه

پسر منتخب  
الملک 
- کارگزار

برادرش معضد 
الملک منشی 

مکاتبات 
در شعبه 
مکاتبات 

روسیه وزارت 
خارجه 

میرزا سید 5
دستیار دوم 40حسین

کارگزار

خدمت در 
این منصب به 

مدت طوالنی
سید بود
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6
حاج میرزا 

ابراهیم 
رکن الدوله

69
رئیس 

دیوان خانه 
تجارتی

پسر حاج سید 
حسین تاجر 

در تبریز سید 
بود

7
محمد 

حسین خان 
ساالر مکرم

50
فرمانده کل 
ارتش ایرانی 

خراسان

دارای رتبه امیر 
تومان،

قمارباز و 
مشروب خور 

و یک شخص 
ضعیف

قبیله 
افشار 

ترک

پدرش 
فراش باشی 
ناصرالدین 

شاه، مادرش 
شاهزاده 
ی،  قاجار
ازدواج با 

دختر رکن 
الدوله 

دوست 
روس ها و 
انگلیس ها

پسر 
محمدحسین 

خان 
حاجب الدوله 

فراش باشی

8
میرزا فتح اهلل 

خان 
فتح الدوله

68
فرمانده 
توپخانه 
خراسان

پسرش 
با دختر 

آصف الدوله 
کم کل  حا
خراسان 

ازدواج کرد

پسر میرزا 
فضل اهلل خان

9

سرتیپ 
عباسقلی 

 خان 
موتمن نظام

68
مسئول انبار 
زرادخانه در 

مشهد

پسر میرزا 
محمدحسین 

خان

10

سرتیپ 
علی خان 

منصور 
السلطنه

40
فرمانده 

گردان 800 
نفره افشار

دارای مقام امیر 
پنجه

پسر حاج 
اسداهلل خان، 

از نوادگان 
سرهنگ 

سرخوش خان 
که محمدشاه 

را تا هرات 
همراهی کرد

11

سرتیپ 
عبد الحسین 
خان مظفر 

نظام

50

بیگلر بیگی 
و مسئول 

گردان 
تهرانی و 800 

نفره نایب 
السلطنه

دارای مقام 
امیر پنجه– 

انجام اقدامات 
اصالحی در 

، موردتوجه  شهر
آصف الدوله 

قبیله 
ی  نور

مازندران

دوست بزرگ 
انگلیسی ها 

و عدم تمایل 
به روس ها

پسر 
عبدالوهاب 
مستوفی از 

تهران
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12

میرزا 
محمدرضا 

خان 
آصف دفتر

35

حسابدار 
نظامی 
خراسان

ایجاد مقررات 
برای گروه 

سربازان در 
خراسان- یک 

افسر بسیار 
باهوش

دوست بزرگ 
انگلیسی ها

پسر میرزا 
محمدعلی 

خان وزیر 
سابق کرمان

مشهد  شهر  در  که  است  دوازده گانه ای  پست های  شرح  و  مقامات  فهرست  فوق،  جدول 
بر این اساس، دوازده مقام دولتی و وظایف و وابستگی های آن ها  به خدمت مشغول بودند. 
تشریح شده است. بعضی از این مقامات در نقاط مختلف، خدماتی برای دولت ایران انجام 
کارهای عام المنفعه چندی در مشهد به انجام رساندند. وابستگی به قوم و  دادند و برخی نیز 
یان، از دیگر ویژگی هایی است که برای برخی  قبیله ای خاص و وابستگی های اشرافی با دربار
از این مقامات برشمرده شده است. قوم و قبیله پشتوانه قدرتمندی برای آنان محسوب می شد 
که در صورت لزوم می توانستند از توان نظامی آن برای دست یافتن به اهداف خویش استفاده 
، ضمن صاحب قدرت و نفوذ ساختن، آنان را وادار می ساخت  کنند و وابستگی به دربار قاجار
تغییر  هر  برابر  در  و  باشند  خراسان  ایالت  و  مشهد  شهر  در  ی  قاجار دولت  منافع  حافظ  که 
به  وابسته  نفر   6  ، مذکور نفر  دوازده  از  کنند.  مقابله  می انداخت،  خطر  به  را  قاجارها  نفوذ  که 
یا  برادران  پدران،  دیگر  سوی  از  بودند.  آنان(  ی  هردو یا  انگلیس  یا  )روس  خارجی  دولت های 
که  ی شغل و منصب داشتند  فرزنداِن بیش از نیمی از این مقامات، در دربار و دولت قاجار
ی می شد و هرچه بیشتر آنان را وابسته به  این امر هم باعث نفوذ و قدرت آنان در دولت قاجار
دربار و حکومت مرکزی می ساخت. سیادِت برخی از آنان نیز باعث افزایش نفوذ در بین توده 

مردم و سایر طبقات اجتماعی می شد.
خان های مشهد گروه دیگری هستند که فهرست آنان در این بخش آمده است. این اسناد 

نام 18 تن از خان های نواحی مشهد را آورده و شرحی مختصر از آن ها ارائه داده است.
ی چهارمین  ی با دو هزار خانوار بود. و 1. امیر  اسداهلل خان شوکت الدوله رئیس قبیله تیمور
کلیچ خان، از هرات به خواف آمد و همراه او برخی از  که برادر جوانش،  نسل از نوروزخان بود 
، میر عطااهلل  خان، پدر شوکت الدوله، بخش  ی نیز به مشهد آمدند. بعد از او خانواده های تیمور
ی ها را به خراسان آورد. امیر  اسداهلل خان روابط دوستانه ای با روسیه و انگلیس  باقی مانده تیمور

)111/1906/371FO: 11 ،داشت. )اسناد کنسولی انگلیس
کلیچ خان  2. امیر حسن  خان نصرت الملک پسر نصرت الملک و از اخالف مستقیم امیر 
و از دوستان بزرگ و نزدیک انگلیسی ها بود. این نزدیکی سبب شد تا او به تحریک روس ها، 
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روس ها  با  ی  همکار به  تمایلی  جهت  همین  به  شود.  تبعید  مشهد  از  آصف الدوله  توسط 
کمک می کرد. نصرت الملِک پسر در هنگام تنظیم  نداشت و به انگلیسی ها در تمام جوانب 
 ، ی اش، با جمعیت 5500 نفر این اسناد، یک فرِد زیرِ سِن قانونی معرفی شده که خانواده تیمور
زیر نظر  نیز  تش  گرفته بود. مالکیت زمین و مستغال قرار  موقتًا تحت مسئولیت شوکت الدوله 

دایی اش، جالل السلطان، اداره می شد.
3. شاهزاده حسن خان منتصرالملک1 از نوادگان فتحعلی شاه و پسر جعفرقلی میرزا بود. او 
یه،  کاالی شاهزاده، نیمه راه بین مشهد و تربت حیدر کاروانسرایی در  مالک زمینی بزرگ بود و 
یافت  ساخت که حدود 35000 تومان در ساخت آن هزینه شد. او از دولت ایران نیز حقوق در

)111/1906/371FO: 13 ،می کرد. )اسناد کنسولی انگلیس
یاست سواره های هزاره را بر  4. اسماعیل خان شجاع الملک از طایفه هزاره بود که مدتی هم ر

عهده داشت. پدرش از هرات به همراه حسام السلطنه به خراسان آمد.
5. محمدرضا خان شجاع الملک پسر یوسف خان هزاره و جوان ترین برادر اسماعیل خان 
هزاره بود. شجاع الملک در 1323ق. حکومت باخرز را بر عهده داشت و رئیس 500 سرباز هزاره 

بود. او به شدت تحت نفوذ روسیه بود، اما روابط غیردوستانه ای نیز با بریتانیایی ها نداشت.
و  حسام الملک  مهدی قلی  میرزا  حاجی  فرزند  اعزاز السلطان،  میرزا  خان بابا  شاهزاده   .6
بود.  حرم  متولی  مدتی  او  پدر  بود.  حسن خان  شاهزاده  خویشاوند  و  فتحعلی شاه  نوادگان  از 
یافت  و مواجب در ایران حقوق  از دولت  که  بزرگ بشمار می آمد  زمین داران  از  اعزار السلطان 

می کرد.
کم کالت، فرزند حاج عبدالفاتح  خان بود که پدرش از تهران  7. مهدی خان جلیل الملک حا
به مشهد سفر و در این شهر اقامت یافت. او زمین دار بزرگی در ناحیه مشهد محسوب می شد.
بود.  مستشارالملک  خان  محمدرضا  میرزا  فرزند  مؤتمن السلطنه  محمدخان  میرزاعلی   .8
مستغالت  و  زمین ها  او  شد.  به کارگماشته  خراسان  وزیر  به عنوان  مدتی  برای  مستشارالملک 
داشت  برادر  چهار  مؤتمن السلطنه  فروختند.  را  آن ها  پسرهایش  اما  گذاشت،  ارث  به  یادی  ز
انگلیس،  کنسولی  )اسناد  بود.  یه  حیدر تربت  سابق  کارگزار  مؤتمن الممالک  آن ها  از  یکی  که 

)111/1906/371FO: 13

9. میرزا عبداهلل خان مستشارالسلطنه برادرزاده مرحوم مستشارالملک و فرزند میرزا علیرضا 

1. او اولین شهردار مشهد و بانی بیمارستان منتصریه بود. 
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خان بود. پدر او نیز مدتی به عنوان حسابدار خراسان مشغول به کار شد. مستشارالسلطنه دارای 
ی، داماد مستشارالسلطنه  زمین و مستغالت قابل توجهی بود. شوکت الدوله رئیس قبیله تیمور

بود.
10. محمد امیر خان فرزند وزیر یار محمدخان بود. پدر او در زمان حسام السلطنه از هرات 

یافت می کرد. به مشهد آمد. محمد امیرخان از دولت ایران حقوق در
یحان، فرماندار ناحیه سرخس ایران بود. پدر او  11. محمد یوسف خان، پسر عباس خان ر
نیز در زمان حسام السلطنه از هرات به ایران نقل مکان کرد. او نیز حقوق بگیر دولت ایران بود.

12. میرزا مسعود خان، فرزند مستوفی محمد حسین خان، معروف به بکه بود. او مدتی پست 
در  میرزا مسعود خان  باخرز منصوب شد.  و  کم خواف  به عنوان حا و  را داشت  وزیر خراسان 

ناحیه مشهد دارای زمین و مستغالت بود.
و  می کرد  یافت  در حقوق  ایران  دولت  از  محتشم الممالک  حسین خان  محمد  میرزا   .13
کن شد.  زمین دار بود. پدرش مستوفی کابل بود که 30 سال قبل به مشهد سفر و در این شهر سا

)13 :371FO/1906/111 ،اسناد کنسولی انگلیس(
یه بود. او در  کم تربت حیدر ُکرد، حا کریم داد خان معززالملک پسر محمدحسین خان   .14
یه زمین و مستغالت داشت و مدتی خدمتکار سهام الدوله، سردار  نواحی مشهد و تربت حیدر

کرد در بیرجند بود. او پسر بیست ساله ای داشت که تحصیل کرده روسیه بود.
گزارش  کالت منصوب شد. به  تی، مدتی به حکومت  کال 15. یالنتوش خان پسر بهبودخان 
، اما فاقد شغل معرفی  اسنادی که در 1323ق. تنظیم شده بود، یالنتوش خان شخصی زمین دار
 :FO 371/1906/111 ،یافت می کرد. )اسناد کنسولی انگلیس گردیده که از دولت ایران حقوق در

)13
16. عبدالقیاص خان فرزند عبدالوحید خان هراتی، برای مدتی مستشار دادگاه عدالت در 
خراسان بود. پدرش در زمان حسام السلطنه از هرات به خراسان آمد. او حقوق بگیر دولت ایران 

بود.
یش علی خان سرتیپ، برای مدتی طوالنی  17. میرزا نصراهلل خان شوکت السلطنه فرزند میردرو
کم خواف بود. او از خویشاوندان شوکت الدوله نیز محسوب می شد. او حقوق بگیر دولت  حا

ایران و زمین دار بود.
18. اهلل یار خان فرزند نصراهلل خان جامی، در زمره زمین داران بزرگ بود و برای مدتی طوالنی 



205 معصومه گودرزی بروجردی؛ مینا معینی

ک، دورٔه جدید، بهار و تابستان 1401
سال اول، شمارٔه ی

سوار   500 رئیس  نیز  او  پدر  داشت.  عهده  بر  را  جامی  سوار   100 یاست  ر و  فریمان  حکومت 
فوق،  اطالعات  اساس  بر   )11-14  :371FO/1906/111 انگلیس،  کنسولی  )اسناد  بود.  جامی 
وابستگی های قومی، خارجی، سیاسی و اشرافی خان های مشهد قابل بررسی است. )جدول 2(

جدول 2: فهرست خان های مشهد، مشخصات و وابستگی های آنان )مأخذ: نگارندگان( 

ف
وابستگی سناسمردی

قومی
وابستگی به 

دولت های خارجی
وابستگی های 

حقوق بگیر دولت زمین داراشرافی و درباری
ایران

امیر اسداهلل خان 1
٭٭45شوکت الدوله

امیر حسن خان 2
٭٭٭5نصرت الملک

شاهزاده حسن خان 3
٭٭٭50منتصرالملک

اسماعیل خان 4
٭70شجاع الملک

محمدرضا خان 5
٭٭45شجاع الملک

خان بابا میرزا اعزاز 6
٭٭٭22السلطان

مهدی خان 7
٭45جلیل الملک

8
میرزاعلی 

محمدخان 
موتمن السلطنه

٭50

میرزا عبداهلل خان 9
٭٭٭55مستشارالسلطنه

٭60محمد امیر خان10

٭60محمد یوسف خان11

٭٭45میرزا مسعود خان12
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13
میرزا محمدحسین 

خان 
محتشم الممالک

٭٭30

کریم داد خان معزز 14
٭٭55الملک

٭٭60یالنتوش  خان15

٭30عبدالقیاص خان16

میرزا نصراهلل خان 17
٭٭٭35شوکت السلطنه

٭٭50اهلل یار خان18

ی از خان ها به قوم و قبیله ای وابسته و رهبری قوم یا سواره  ، بسیار بر اساس اطالعات مذکور
ی با  و سربازان آن را بر عهده داشتند همچون اسداهلل خان شوکت الدوله که رئیس قبیله تیمور
دو هزار خانوار بود. خان ها نسبت به مقامات دولتی، وابستگی کمتری به دولت های خارجی 
خان هایی  تنها  شجاع الملک  خان  محمدرضا  و  شوکت الدوله  خان  اسداهلل  امیر  داشتند. 
ک  یادی از این خان ها مال بودند که ارتباط آن ها با روسیه و انگلیس ثبت شده است. تعداد ز
داشتند.  مرکزی  دولت  با  عمیقی  وابستگی  پس  بودند.  ایران  دولت  حقوق بگیر  و  زمین دار  و 
گروه را هرچه بیشتر به  ، این  ، خویشاوندی و ارتباط آنان با اشراف و دربار قاجار از سوی دیگر

ی مرتبط می ساخت. حکومت قاجار

علما، مجتهدین و متصدیان حرم مطهر رضوی
ع( از دیرباز شهری مذهبی و مقدس به  شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه حضرت امام رضا)
شمار می رفت و به همین دلیل حضور علما و مجتهدین در این شهر پررنگ تر از سایر شهرهای 
گردانندگان  ، وجود حرم مطهر رضوی، طبقه ای متشکل از متولیان و  ایران بود. از سوی دیگر
که خط فکری و سیاسی آنان می توانست در ورود شهر مشهد  حرم در مشهد ایجاد نموده بود 
که  بود  بر مشهد آن چنان  و روحانیون  یا مشروطیت مؤثر باشد. تسلط علما  ارتجاع  به سمت 
کتاب آبی در این رابطه چنین گزارش داده است: »این تسلط علمائی در نفوس و قلوب کلیه 
طبقات ایرانیان که مانع از ترقی آنان است حصن حصینش در مشهد بنا شده است و می توان 
باالی  رده های   )34/1  :1363 آبی،  )کتاب  ندارد«.  وجود  طهران  در  قوه  و  نفوذ  این گونه  گفت 
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طبقه مذهبی به عنوان مدافعان اصلی قوانین و احکام مقدس عمل می کردند. آنان به نحوی 
در هر شورش علیه کسی که به چنین قوانینی توهین می کرد، دست داشتند. خصوصًا طالب 
که این  کرد  که نقش فعالی در این شورش ها بر عهده داشتند. بنابراین، می توان چنین فرض 
رهبران، انگیزه بخش کل بدنه این طبقه بودند و از ویژگی های خاص جامعه مشهد حمایت و 

)Nouraei, 2000: 95( .حفاظت می کردند
یکرد این  در خصوص مجتهدین و علمای مشهد، به طورکلی نویسندگان و پژوهشگران، رو
گروه نسبت به مشروطه را به سه دسته تقسیم بندی کرده اند. بر این اساس، گروه اول علمای نوگرا 
بودند که با شنیدن اوصافی از مشروطیت به آن متمایل و به دفاع از آن برخاستند و در این راه 
ی از آن فراخواندند. یکی از بزرگ ترین و معروف ترین این علما، میرزا محمد  مردم را به جانب دار
خراسانی معروف به آقازاده و فرزند آخوند خراسانی بود که پیشوای علمای مشروطه خواه مشهد 
که در این دوراِن بحران،  محسوب می شد. او مجتهدی پیشرو و آغشته به افکار انقالبی بود 
کنش آرام علما به پیشنهاد های او باعث شد که آنان را به  از تبریز وارد مشهد شد. در ابتدا، وا
گسترش بود،  که در تهران و سایر شهرها در حال  دلیل عدم حمایت قاطع از جنبش مشروطه 
به ترس متهم کند. )Nouraei, 2000: 225( گروهی دیگر از علما حکومت مشروطه را مخالف دین 
از  که طرفدار هیچ کدام  بودند  افرادی  گروه سوم  ایستادند. نهایتًا  برابر آن تمام قد  و در  دانسته 
جریان های مشروطه یا مشروعه نبودند. میرزا حبیب اهلل مجتهد در بین علما، مهم ترین پیرو این 

جریان بود. )میرزا صالح، 1346: 95؛ جمعی از نویسندگان، 1385: 146-137(
در اسناد کنسولی انگلیس نام سیزده نفر از مجتهدین مشهد به همراه مشخصات آنان ذکر 
گرچه اشاره نگردیده کدام یک از مجتهدین مشروطه خواه یا مرتجع هستند، اما با  شده است. ا
یک بررسی کلی می توان به این مهم دست یافت. اولین روحانی در این لیست، آقا میرزا حبیب 
که یک سید حسینی و پرنفوذ ترین مجتهد مشهد بوده است. آقا میرزا محمد، روحانی  است 
که روحانی بانفوذ و  پنج ساله از نوادگان وزیرخان، در زمره طرفداران مشروطه معرفی شده  سی و

واعظ خوبی بوده است. 
توده  که  بودند چرا برخوردار  قابل توجهی  نفوذ  از  و علما  به منابع،بیشتر مجتهدین  توجه  با 
قائل  ویژه ای  احترام  )ص(  پیامبر وابستگان خاندان  و  اوالد  برای  و سایر طبقات  مردم، تجار 
ی برخی علما  بودند و همین امر اعتبار فراوانی برای آنان به همراه داشت. در اسناد به زمین دار
اشاره شده است که نشانی از ثروت و دارایی آنان بود و پشتوانه بزرگی برایشان محسوب می شد 
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و در صورت لزوم به آنان امکان اقدامات مؤثر را می داد. همچنین باید اشاره کرد که درآمد عمده 
روحانیون و مجتهدین و طالب از موقوفاتی به دست می آمد که زیر نظر حکومت مرکزی و دربار 
گرچه با توجه به این  یاد آنان به حکومت محسوب می شد. ا ی بود که نشانگر وابستگی ز قاجار
را مخالف نهضت مشروطه دانست،  دالیل، به طورقطع نمی توان تمام این مجتهدین و علما 
یادی دالیل انفعال و مرتجع بودن آنان روشن می شود؛ دالیلی که تأثیر مستقیمی در  اما تا حد ز

جناح بندی های انقالب مشروطه داشت.
از  و  برخاست  مشروطه  با  مخالفت  به  که  بود  مجتهدینی  از  رضوی  ابراهیم  میرزا  آقا 
بر  داشتند  رضوی  مطهر  حرم  با  تنگاتنگی  ارتباط  که  او  امثال  کرد.  حمایت  مشروعه خواهی 
جریان مشروطه خواهی مشهد تأثیر نهادند و مشهد را عمًال تا مدتی منفعل و مرتجع باقی نگه 
داشتند و مقابل هرگونه تغییر ایستادگی کردند. درواقع، حمایت آنان از تأسیس انجمن ایالتی، 
فقط برای جلوگیری از حرکات توده مردم بود. کتاب آبی از قول سایکس می نویسد: »روحانیونی 
کنون هر حمایتی که در تأسیس  که بر مشهد فرمانروایی دارند، باطنًا از ارتجاعیون می باشند و تا
ی از تجدد و مشروطه خواهی نبوده است، بلکه فقط  انجمن ایالتی نموده اند، محض طرفدار
برای این بوده که بدین تدبیر جلوگیری نمایند از حرکات عامه که قدرت ممانعت آن را نداشته 
)کتاب  شود«.  مضمحل  استقاللشان  و  تسلط  عاقبت  کنند  اقدامی  علنًا  گر  ا می ترسیدند  و 
از طبقه علما و  آبی، 1363: 34/1( در این بین تشکیالت حرم مطهر رضوی نیز دست کمی 
ی وابسته به دربار  که ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و ساختاِر ادار روحانیون نداشت. این نهاد 
خواستار  که  چرا برخاست،  ارتجاعیون  از  حمایت  به  مشروطه،  دوره  جناح بندی های  در  بود، 
یادی در میان  حفظ امتیازات و نفوذ و ثروت خود بود. تشکیالت آستان قدس رضوی نفوذ ز
یافت  ی از روحانیون مشهد از آستانه مواجب در مردم به ویژه طبقه روحانیت داشت و بسیار
ی از مدارس و موقوفات نیز در  می کردند یا به نحوی با آن در ارتباط بودند. از سوی دیگر بسیار
اختیار آستان قدس رضوی بود و متولیان این مدارس و موقوفات پیرو تشکیالت آستانه بودند. 
متولی نیز که در رأس این تشکیالت قرار داشت، از سوی شاه انتخاب می شد، به همین جهت 
که حیات این دولت را به خطر  حافظ منافع دولت و دربار بود و در مقابِل هر تغییر و تحولی 
کرمانی، 1346: 680( این تشکیالت و سازمان از  می انداخت، مقاومت می کرد. )ناظم االسالم 
موقوفات و وجوه نقد که از سوی زائران به عنوان نذر تقدیم حرم مطهر رضوی می شد، صاحب 
ی که در آستانه انقالب مشروطه، درآمد آستانه به مبلغ چهارصد  یادی شده بود. به طور ثروت ز
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هزار تومان می رسید. )عین السلطنه، 1374: 1747/2( از این مبلغ وجوهی نیز عاید متولیان و 
مسئولین این تشکیالت می شد؛ مسئله ای که به وضوح در اسناد کنسولی بازتاب یافته است. 
بر اساس این اسناد، لیست متصدیان و متولیان حرم و شرح وظایف، وابستگی ها و درآمد آنان 

از تشکیالت حرم مطهر رضوی به شرح زیر است. )جدول3(

جدول ۳: فهرست متولیان حرم مطهررضوی، مشخصات و وابستگی های آنان )اسناد کنسولی 

)111/1906/371FO: 18 ،انگلیس

ف
شرحسنعنواننامردی

سید 1
35صهر السلطانمحمدکاظم

ع( و یک دهم درآمد تمام اموال موقوفه امام را  خادم حرم امام رضا)
به دست می آورد. بنابراین درآمد او بیش از 2000 تومان در ماه است. 
، داماد شاه و مرد کم عقلی است و با روس ها  او پسر امام جمعه تبریز
و انگلیسی ها رابطه دوستانه دارد. این تنها مقامی است که از تهران 

منصوب شده است.

حاج سید 2
حسین عرب

جالل التولیه 
معروف به 
نایب التولیه

60

پسر سید سعید، یکی از اعراب بغداد است. مادرش یکی از دختران 
فتحعلی شاه بود. او با یکی از شاهزاده های قاجار ازدواج کرد. ساالنه 

1300 تومان نقد، 150 خروار غالت و 100 خروار از موقوفات حرم 
یافت می کند. دو پسر به نام های موجدالتولیه و صاحب اختیار  در

کی و مست هستند. او دوست انگلیسی ها و  دارد. او و پسرانش تریا
روس ها است.

آقا میرزا 3
55________محمدعلی

پسر حاجی میرزا سید ]محمد رضوی[ از نوادگان مستقیم امام 
ع( و رؤسای سیدان رضوی در مشهد است. او دارای زمینی  رضا)
بزرگ و مالک موقوفات اختصاص یافته به سیدان رضوی است. 
]موقوفات سادات رضوی[ سالی 700 تومان نقد و 100 خروار غله 

یافت می کند و متولی فعلی حرم در همه امور حرم از او  از حرم در
مشاوره می گیرد. او دوست انگلیسی ها است و هیچ تمایلی به 

روس ها ندارد. پسرش، رئیس دفتر حرم است.

حاجی میرزا 4
40________عبدالحسین

پسر حاجی میرزا محمدکاظم و سید رضوی، ناظر یا مباشر حرم 
یافت  است و ساالنه 500 تومان نقد و 200 خروار غله از حرم در

می کند.
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میرزا 5
ک وقف حرم است. ساالنه 500 30________ابوالقاسم پسر آقابزرگ و متولی کلیه اسناد امال

یافت می کند. تومان نقد و 75 خروار غله از حرم در

پسر حاجی میرزا احمد و حسابدار حرم است.25معتمدالتولیهمیرزا طاهر6

حاجی میرزا 7
عبدالحسین

رکن التولیه 
معروف به 

نکیب
65

ع(  سید صفوی و اولین سرکشیک )رئیس نگهبان( حرم امام رضا)
کشیک منظم[ متمایز با حقوق  است. حرم دارای پنج مؤسسه ]

منظم است که هریک از آن ها یک روز در پنج روز خدمت می کنند. 
هر مؤسسه از یک سرکشیک و تعدادی دربان و فراش تشکیل شده 

است. 

شاهزاده 8
از اوالد فتحعلی شاه و مسئول داروخانه حرم است.60معین التولیههاشم میرزا

9
شاهزاده 

عبدالرضا 
میرزا

30سراج السلطان
کتای خان میرزا و از اوالد فتحعلی شاه است. یکی از دختران  پسر ا

کتای خان میرزا همسر ناصرالدین شاه بود. او مسئول کتابخانه حرم  ا
است.

حاجی میرزا 10
50________عبداهلل

پسر حاجی میرزا طاهر و از بستگان حاجی میرزا حبیب رئیس 
روحانی مشهد است. او با دختر مرحوم سهام الملک متولی حرم 

ازدواج کرد و منصب موروثی متولی مسجد گوهرشاد واقع در صحن 
ع( را دارد و متولی تمام موقوفات اختصاص یافته به  حرم امام رضا)
مسجد و دارای زمینی بزرگ در منطقه مشهد است. او مردی بسیار 

وارسته و متدین و مورد احترام مردم است.

حرم  متولیان  و  حکام  طبقه  مجتهدین،  روحانیون،  از  برخی   ، مذکور اطالعاِت  اساس  بر 

رضوی، با دولت های روس و انگلیس رابطه دوستانه و نزدیک داشتند که همین مسئله وابستگی 

یان قاجار نسبت  و عدم استقالل آنان را نشان می دهد. همچنین تعدادی از آنان با شاه و دربار

خویشاوندی نزدیک داشتند که این امر یکی از دالیل مقاومتشان در برابر مشروطه خواهی بود، 

همچون صهرالسلطان که داماد شاه و متولی آستان قدس رضوی بود و به نوعی در نقش حافظ 

به خطر  را  و سلطنت شاه  برابر هرآنچه مشروعیت  در  و  و سلطنت عمل می کرد  منافع دربار 

می انداخت، مقاومت می کرد. )ناظم االسالم کرمانی، 1346: 680( درواقع هرگونه تغییر در نظام 

ی می توانست منافع این گروه را تهدید و یا می توانست درآمدهای سرشار آنان  حکومتی قاجار
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، آستانه و تشکیالت حرم مطهر رضوی  از موقوفات حرم را کاهش یا حتی متوقف سازد. از این رو
که متولیان  در پی حفظ موقعیت موجود و حفظ نظام سنتی بود. بنابراین جای تعجب نبود 
ی از مجلس را بیان داشتند. کتاب آبی در این  حرم طی نامه ای به شاه، عدم تمایلشان در پیرو
چنین گزارش داده است: »تمام خدمه آستانه به استثنای یک نفر از آن ها که عمل تجدد را در 
مشهد مروج و مهیج بوده، به شاه نامه نوشتند که مجتهدین و علما و سادات آستانه که همگی 
ی مجلس شورای ملی یا اطاعت احکام دیگری  اوالد و نایب امام بزرگوارند مایل نیستند که پیرو
را جزو اوامر شخص شاه بنمایند و بدین واسطه خود را از هر جهت حاضر خدمات مرجوعه 
پادشاه نموده، هر اقدامی را که او بر ضد طرفداران مشروطه میل داشته باشد که نموده شود در 
عهده خواهند گرفت«. )کتاب آبی، 1363: 34/1( همچنین ظاهرًا آنان قصد داشتند که با این 
نامه مانع ورود حاجی شیخ الرئیس -از سرکرده های تجدد طلب تهران که به عنوان خادم باشی 
ی  ، فساد اخالقی و رفتار انتخاب شده بود- به تشکیالت آستانه شوند. )همان( از سوی دیگر
بود.  امور  اداره  در  شایستگی  و  کفایت  سلب  موجب  رضوی،  مطهر  حرم  متصدیان  از  برخی 

درنتیجه، انتظار اعمال تغییرات مثبت و سازنده ای از این گروه وجود نداشت.

تجار
دیگر طبقه مورد اشاره در اسناد کنسولی، تجار هستند. این طبقه در جامعه قاجار ازجمله 
اشخاص امین، محترم و معتمد محسوب می شدند که به دلیل مسافرت ها، نسبت به دوطبقه 
پیشین، بیشتر با دستاوردهای تمدنی غرب آشنا بودند. اسناد کنسولی به چند تن از مهم ترین 

: تجار اشاره  دارد و شرحی پیرامون آن ها آورده است. این تجار عبارت اند از
ک به هند بود.  1. حاج عبدالحسین تهرانی: پسر حاج آقا بزرگ و خریدار و صادرکننده تریا
را به میزان  کاالهایی  او خرده  او 200000 تومان محاسبه شده است.  ارزش تخمینی صادرات 
کت داشت. سرمایه او از 400000 تا 500000 تومان تخمین  اندک وارد می کرد و با پسرهایش شرا

زده می شد.
گفته  ، پسر مرحوم حاج  عبدالقاسم ملک التجار بود.  : آقا رضا رئیس التجار 2. رئیس التجار
 25000 ساالنه  درآمد  حداقل  با  و  تومان   400000 ارزش  به  روستاهایی  رئیس التجار  که  می شد 
و  بود  نیشابور شریک  کار معادن  با معاون التجار در  او  تومان در تصاحب داشت. همچنین 
ظاهرًا اندوخته بزرگی از سنگ های نتراشیده و صیقل نیافته داشت. او تمام دارایی خود را در 
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ی می کرد. ک سرمایه گذار روستاها و دیگر امال
و  محمدعلی  حاجی  محمدتقی،  حاجی  برادرهایش  با  ی  و رضایف:  محمد  حاجی   .3
داشت  شرکت  یک  او  بود.  شریک  عبدالکاظم  میرزا  حاجی  محمود،  میرزا  حاجی  پسرهایش 
که تجارت ایمن و محتاطانه در زمینه ابریشم، چای، برنج و تجارت فرش در تفلیس را انجام 

می داد. سرمایه برآورده شده او 50000 تخمین زده می شد.
در  بود.  شریک  زوار  اسماعیل  محمد  حاجی  برادرش  با  او   : زوار عبدالحسین  حاجی   .4
ک و سرمایه، بین  کردند. این امال ی  کی را خریدار ، مشهد، تربت، سبزوار امال 1321ق. در تبریز

80000 تا 100000 تومان برآورد می شد.
ک به بمبئی و واردات چای  5. حاجی میرزا محمد کرباسی-تاجر یزدی: او به صادرات تریا
تجارت  از  عمًال  او  جدید،  تعرفه های  اعالم  زمان  از  بود.  مشغول  بمبئی  از  ی  چلوار چیت  و 
یادی همچون یک کاروانسرا در نزدیکی  واردات عقب نشینی کرد. او دارای ثروت و مستغالت ز

بازار به ارزش 30000 تومان بود. همچنین مبلغ 50000 تا 60000 تومان نقدینگی داشت.
رکن التجار  یزدی،  محمد حسن  حاجی  برادر  او   : یزدی-رکن التجار محمدکاظم  حاجی   .6
واردات  و  بود  یزد  کمیسیون تجار  او نماینده  بود.  راستگو و صادق  مرحوم و شخصی بسیار 
کی  کان بزرگ و در روستاها امال چای از هند و صادرات کاال از یزد را بر عهده داشت. او از مال
به ارزش 40000 تا 50000 تومان داشت. سرمایه نقدی او نیز 10000 تا 15000 تومان و مجموع ثروتش 

بین 50000 تا 65000 تومان تخمین زده می شد. او از حمایت بریتانیا برخوردار بود.
7. حاجی میرزا حسن آفار یزدی: او با دو پسرش آقا محمد آفار و میرزا خلیل آفار شریک بود. 
کشمیر وارد می کرد، اما بعد عمًال از  یادی چای و شال از  قبل از اعالم تعرفه جدید، مقادیر ز
تجارت بازنشسته شد. ثروت او 30000 تومان نقد، 15000 تومان از روستاها و 6000 تومان از ملک 

خانه ثبت شده بود.
8. حاجی عبدالقاسم تهرانچی مغازه: او با چهار برادرش )حاجی محمد اسماعیل، حاجی 
ک تبریز  محمد ابراهیم، حاجی مهدی و حاجی احمد( شریک بود. ثروت آنان متشکل از امال
)سه پنجم بازارهای آباتچی و سه تیمچه به ارزش 25000 تومان تا 30000 تومان( بود. مغازه هایی 
ی آنان  کشان به ارزش 30000 تومان تا 40000 تومان بود. سرمایه تجار در تهران داشتند و سایر امال

30000 تومان برآورد می شد.
9. حاجی محمد تاجر درودی: او واردکننده بزرگ شکر و فردی بسیار راستگو بود. در مورد 
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کی به ارزش 73000 تومان و سرمایه ای به مبلغ 40000 تومان است. او گفته می شد که دارای امال
حاجی   .1 کرده اند:  یاد  بودند  برادر  باهم  که  افغان  بانکدار  سه  از  همچنین  اسناد  این 
دولتی  مقامات  نزد  و  می کرد  رسیدگی  دولتی  تجارت  به  که  معاون التجار  محمدحسن، 
 .3 بود.  اموال  محافظ  و  مراقب  که  معین التجار  کبر  علی ا حاجی   .2 بود.  عمومی  بانکدار 
که با تجار و بازرگانان مبادالت و تجارت عمومی بانکی را انجام می داد.  حاجی عبدالرحیم 
 7 تومان،   250000 ارزش  به  روستاهایی  تومان،  مبلغ  50000  به  نقد  پول  آن ها  که  می شد  گفته 
انگلیس،  کنسولی  )اسناد  را در اختیار داشتند.  کاروانسراهایی  و  تومان   20000 ارزش  به  خانه 

)111/1906/371FO: 17-16

شریک  تجارت  عرصه  در  برادرانشان  و  فرزندان  با  معموًال  تجار  فوق،  اطالعات  اساس  بر 
و  نفوذ  باعث  جریان  این  که  بودند  روستا  زمین دار  و  ک  مال و  یاد  ز آنان  شناور  سرمایه  بودند. 
طبقه  سیاسی  و  اشرافی  قومی،  وابستگی های  به  کنسولی  اسناد  هرچند  بود.  آنان  اهمیت 
تجار نپرداخته است، اما به طورکلی می توان این طبقه را نسبت به دوطبقه پیشین، مطلع تر از 
ی بیشتر در جریان افکار  تحوالت جهان و روشنفکرتر دانست. آنان به دلیل مسافرت های تجار
ی  گرفتند و با روشنفکران افق های فکری نزدیکی پیدا کردند. ازجمله تجار آزادی خواهانه قرار 
که به عضویت انجمن های مشروطه خواه در مشهد درآمدند، انجمن سعادت و انجمن ایالتی، 
به  درآمد. همچنین هنگامی که  ایالتی  انجمن  به عضویت  رکن التجار  نمونه  به عنوان  بودند. 
به عنوان  مشهد  در  که  افرادی  از  شد،  داده  انتخابات  دستور  مشروطه،  فرمان  صدور  دنبال 
ی رئیس التجار بود. )جاللی، 1382: 157،  نماینده مجلس راهی تهران شد، حاج رضا مهدو
، هنگامی که تعداد مشروطه خواهان در مشهد افزایش یافت، در ابتدای امر  160( از سوی دیگر
ترک،  بازرگانان  از  نفر  و حتی چند  برگزار می شد  بازرگانان  از  در منزل یکی  آنان  نشست های 

پشتیبانی مالی این جریان را عهده دار شدند.
امور  در  نفوذ  از  تجارت،  زمینه  در  مستقیم  عالقه  از  فراتر  تجار  که  داشت  بیان  می توان 
سیاسی شهر استفاده و درگیر اختالفات سیاسی شدند. گمان می رود که آنان به دلیل امنیت 
توانستند در فعالیت های  زیر پرچم قدرت های خارجی در شهر داشتند،  که در  و حفاظتی 
در  قابل توجهی  قدرت  از  که  رئیس التجار  و  معاون التجار  1321ق.  در  کنند.  شرکت  سیاسی 
ی که با  کنند، به طور کل ایجاد  شهر برخوردار بودند، متحد شدند تا جنبشی را علیه فرماندار 
استعفای نیرالدوله در 1321ق. مبلغ 150000 تومان به فرماندار کل جدید، رکن الدوله، پرداخت 
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کنسولی انگلیس، 111/1906/371FO: 17( ورود تجار به عرصه سیاست، به آرامی  کردند. )اسناد 
و بدون چالش نبود و به زودی اختالف نظر میان روحانیون و تجار در جنبش مشروطه آشکار 
شد. اولین درگیری میان آنان در مجلس محلی رخ داد و بعدها به اختالف عمیق تر بین آنان 
منجر شد. در 26 محرم 1325ق. در این مجلس اتفاق چالش برانگیز و پرتالطمی رخ داد. در 
مقابل  در  بازرگانان  اما  کنند،  کت  سا را  بازرگانان  کردند  سعی  روحانیون  داد،  ی  رو که  بحثی 
ی وجود دارد که علما چیزی در مورد آن ها نمی دانند. در این هنگام  پاسخ دادند که موارد بسیار
به طور  مردم  مذهبی  رهبران  که  ندارد  وجود  هیچ چیزی  که  داد  پاسخ  به شدت  مالها  از  یکی 
دلیل  به  بازرگانان  از  تعدادی  این،  از  پس  باشند.  نداشته  را  آن  به  رسیدگی  صالحیت  کامل 

)Nouraei, 2000: 256( .ناراختی یا اعتراض، اتاق شورا را ترک کردند
در  تجار  درواقع،  است.  تجار  ملکی  سرمایه های  کنسولی،  اسناد  در  دیگر  قابل توجه  نکته 
قشر  و  شدند  بخش  این  در  ی  سرمایه گذار و  زمین  خرید  به  متمایل  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمه 
ک، آنان را به مالکان شهر تبدیل  -زمین دار به وجود آمد. تمایل بازرگانان به تصاحب امال تاجر
ی، خانه ها و روستاها دارای ثروت قابل توجهی  کشاورز کرد. تجار از نظر نقدینگی، زمین های 
ی داشته باشند. خرید  بودند که این امر آنان را قادر می ساخت که در شهر موقعیت تأثیرگذار
ک و مستغالت به تجار اقتدار اجتماعی و نفوذ و ثروت می داد و به نحوی آنان را در مقابل  امال
و  ک  امال میزان  که  کرد  اشاره  بتوان  شاید   ، ازاین رو  )Ibid: 97( می داد.  قرار  سیاسی  کمیت  حا
یان بود. بنابراین، تمایل آنان به جناح  مستغالت تجار موجب افزایش قدرتشان در مقابل دربار
از  برخی  بااین حال،  نبود.  ذهن  از  دور  ی،  قاجار حکومت  قدرت  کاهش  برای  مشروطه طلبان 
سه  چنانچه  داشتند،  دوستانه ای  روابط  آنان  با  و  خارجی  دولت های  نفوذ  تحت   ، تجار این 
، از بزرگ ترین صرافان مشهد محسوب می شدند و برای مدتی موردحمایت  برادر افغاِن مذکور
کنسولگری انگلیس قرار داشتند و از مزایای خاصی برخوردار بودند. )ییت، 1356: 379(، اما 
اعتقاد بر این است که در دوره موردبحث، تاجران افغان بیشتر طرفدار سیاست روسیه بودند. 

)Nouraei, 2000: 100(

نتیجه
، روشنفکران  مشهد در آستانه انقالب مشروطه متشکل از طبقات حکام، روحانیون، تجار
با تجزیه وتحلیل  که  کنسولی به سه طبقه اشاره  شده است  گزارش اسناد  و توده مردم بود. در 
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هطبق تهمشهدهب هسمتهارتج عهی هتجد همشخصهنب ید.ه  ا ههه یهاینهاسع  ،هنبایشههجیکها؛
هخ نهه یهمشهده همق م ته ولتمهش ملهفبم نداریهکلهخباس ن،همق م ته ولتمهو طبق هحک مهو
هوابستگمهه یهقیمم،هنسبتهه یهخویش وندیهب هخ نیا ههسلطعتمه ممهشد.هاینهطبق هب هخ طب
ب هسمتهرع حهضده انگلصسه اشتعد،ه ه و ب ه ولتهه یه وسه ک ه ارتب طهعمصقمه ه و اشبافه ه و
ی فته ه ولتهایبانهحقیقه   هخ نهه یهمشهدها؛ ،هربخمها؛ هسییه یگب مشجوط همتم یلهری ند.ها؛
هری نده نزیب آن نهن  ،ه هاینه و ا؛ هافزایشهممه ا .ه راهب ه  ب ر آن نه ،هوابستگمه ک ههمصنهامب ممهکب نده
هقدرِتهخی ،هح فظهوضوصتهمیری هب شعد.هبع رباین،ههبچ ه ره ک هربایهحفظهمع فع،هحقیقهو
هحکیمتهرلینصبیهشی .هطبق ه وح نصینهش ملهعلم ،ه هتغصیب تیانه اشتعدهصبفهممهکب ندهت ها؛
ه؛مبههمخ لف نهمشجوط هب هشم ره همتیلص نهآست نهقدسهرضییهممهشدهک هعمدت ه ر مجتهدینهو
هپیشبب هآنه هفو لصتهه یهمؤثبیه ر همشجوط هری ههو هطبفدار همص نهآنهه هنجوهمهنصز ممهآمدندهام ه ر
ه وابطه هب زرن ن نهممهتیانهرص نه اشتهک ههبچعدهوابستگمهه هو هو همور هطبق هتج ر رب اشتعد.ه ر
هرصنهمشجوط هخیاه ن،هاینه ه ر هتج ر هب هتیر هب هحضور آن نهمشخصهنگب یده،هام هب هطورکلمهو
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