
مشهد در سده های سیزدهم و چهاردهم قمری/ قرن نوزدهم و 

اوایل سدۀ  بیستم میالدی، مقصد مهاجران زیادی از مناطق مختلف 

ایران و رسزمین های همجوار ایران همچون آسیای مرکزی، افغانستان، 

شبه قارۀ  هند و قفقاز بود. این گروه ها - که به انگیزه های مختلفی 

وارد این شهر شده بودند- به اشکال گوناگون بر وضعیت سیاسی، 

اجت¡عی، اقتصادی وفرهنگی آن تأثیرگذار شدند. بسیاری از آن ها نیز، 

با گذشت چند نسل عمالً به شهروندان اصلی مشهد تبدیل گردیدند و 

بازماندگان آن ها با شهرت های اولیۀ  خود (بخارائی، هروی، بادکوبه ای 

و...) تا عرص حارض به زندگی در این شهر ادامه دادند. از آن میان، 

قفقازی ها گروهی مهم از مهاجران را تشکیل می دادند. قفقازی ها 

که در دورۀ  قاجار و با انگیزه هائی چون زیارت، تجارت و تحصیل 

به مشهد  آمده بودند، در عرصه های مختلف منشأ اثر شدند؛ گاه در 

توسعۀ  زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی شهر فعال بودند وگاه 

در بروز تحوالت اجت¡عی و سیاسی آن جا دخالت داشتند. گروهی 

از این مهاجران قفقازی، طلبه های علوم دینی بودند که در مدارس 

اطراف حرم رضوی رسگرم تحصیل بودند و بیش از بقیه در صحنۀ  

تحوالت حضورداشتند. این گروه، در دو دهۀ  پایانـی حکــومت  

قاجار، از مهم ترین گروه های فعال در شهر بودند. مقالۀ  حارض، به 

بررسی صحنه های مهم نقش آفرینی طالب قفقازی و جایگاه آن ها 

در صحنۀ  تحوالت این شهر می پردازد. رویدادهائی مانند بلوای نان 

در سال ۱۳۲۱ق./۱۹۰۳م.، انقالب مرشوطۀ  ایران و استبداد صغیر از 

مهم ترین این صحنه ها بود.

ڪلیدواژه ها 
مشهد، طالب/ طلبه های قفقازی/ تحوالت سیاسی و اجت¡عی/ دورۀ قاجار
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طالب قفقازی  و نقش آنان در تحوالت
 سیاسے- اجت¡عی مشهد در اواخر عرص قــاجار

(حدود ۱۳۲۰-۱۳۳۰ق./ ۱۹۰۲-۱۹۱۱م.) 

درآمد: مهاجرت قفقازی ها به مشهد و فعالیت های آن ها در این شهر
از اوايل دورة قاجار، شمار چشمگيرى از اهالى قفقاز، براى امورى نظير زيارت، تجارت 
و تحصيل علوم دينى، به مشهد مهاجرت و مسافرت مى كردند. با گذشت زمان، گروهى 
از اين مهاجران و مسافران، مجاور و ساكن مشهد شدند. نبايد از نظر دور داشت كه اين 
منطقه در طى قرن ها و تا دورة حكومت فتحعلى شاه قاجار به طور رسمى جزو متصرفات 
ايران بود و پس از دو دوره جنگ هاى ايران و روسيه و براساس عهدنامه هاى گلستان 
(1228ق./1813م.) و تركمانچاى (1243ق./1827م.) از ايران جدا و تحت سلطة روسيه 
درآمده بودند. با اين همه، پيوندهاى خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى اهالى قفقاز با 
ايران و ايرانيان، كمابيش برقرار باقى مانده بود. عالوه بر اين، پيوستگى تاريخى، گستردگى 
قلمرو جنوبى روسيه در حد فاصل شمال غربى (آذربايجان) و شمال شرقى ايران (خراسان) 
نيز، بتدريج امكان ارتباط تازه اى براى ساكنان قفقاز و خراسان و به طور مشخص شهر مشهد 

فراهم آورد.
مسائل و تحوالتى همچون اختالفات قومى ارامنه و مسلمانان (پيرنيا، 1363، ص 568)، 
تمايل مسلمانان منطقه به فراگيرى علوم دينى (استادوخ، اسناد مكمل:578/98) و انقالب 
بلشويكى روسيه (ساكماق، تاريخ شفاهى:3/351)، از ديگر علل مهاجرت و ماندگارى 
قفقازى ها در مشهد بود. ابعاد اين مهاجرت تا آن جا گسترش يافت كه تعداد مهاجران روسيه 
در مشهد تا زمان جنگ جهانى اول به حدود پنج هزار نفر رسيد.(قطبى، 1370، ص 142) تا 
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آن جا كه سند مربوط به اين رقم نشان مى دهد، اين شمار بجز مأموران و كارگزاران حكومت 
روسيه مى باشند. در هر حال، اين مهاجران از نظر حفظ پيوند خود با روسيه و ارتباط با 
نمايندگان آن كشور در مشهد، دو گروه بودند. گروهى كه به خاطر شرايط ناشى از سلطة 
روسيه بر قفقاز يا ديگر تحوالت سياسى، ناگزير به مهاجرت شده و تابعيت ايران را پذيرفته 
بودند. اين گروه، بيش تر پس از انقالب روسيه به مشهد آمدند. خانوادة محمدتقى گيالنى، 
مصدق رشتى، كوزه كنانى و نصيرزاده، از همين گروه بودند.آن ها پس از استقرار در مشهد، 
پيوند خود را با روسيه گسستند و با گذشت زمان عمًال شهروند ايران و جزو اهالى مشهد 

شدند. آن ها با كنسولگرى روسيه در مشهد نيز ارتباطى نداشتند.
گروه ديگر از مهاجران قفقازى در مشهد، تجار و محصالن علوم دينى بودند كه قصد 
نخستين آن ها، بازگشت به وطنشان در تحت سلطة روسيه بود. بنابراين تابعيت روسى 
خود را حفظ كردند و تحت حمايت سياسى روسيه در اين شهر  مى زيستند. فهرستى از 
اتباع مشهدنشين روس در سال 1299ق./1881م. بيش از هشتاد نفر از تجار، كسبه، زوار و 
طالب قفقازى را نشان مى دهد كه از دربند، شكى، شيروان، قره باغ، ايروان، اردوباد و باكو 

آمده بودند.(استادوخ، اسناد مكمل:598-578) 
مهاجران قفقازى، در مجموع اقدامات فرهنگى و اجتماعى شايان توجهى در مشهد انجام 
دادند. ايجاد موقوفات، يكى از عرصه هائى بود كه اين مهاجران از آن طريق يادگارهائى از 
خود به جا گذاشتند. كربالئى على بادكوبه اى، واقف يك دكان و منزل براى مدرسة سادات 
يتيم در صحن عتيق (روزنامة ادب، شمارة 14، ص 107؛ ساكماق: 18027)؛ حاجى داداش 
بادكوبه اى، واقف حسينيه و مسجد داداش بيك در كوچة ارگ (سازمان اوقاف خراسان: 
مجموعة د-17)؛ حاجى محمدحسين قره باغى، واقف سراى حسينيه (سازمان اوقاف خراسان: 
مجموعة م-55)؛ مشهدى عبداهللا قره باغى، شريك لوله كشى آب در سال 1334ق./1915م. 
(بدايع نگار، 1334ق.، ص 13)؛ حاجى سليمان قره باغى، واقف پنج باب دكان در محلة 
سراب (ساكماق: 90374)، و خانوادة نصيرزاده واقف «چهار طبقه» براى آموزش و پرورش 

(بايگانى آموزش و پرورش: 153/1)، از جملة مشهورترين واقفان قفقازى در مشهد بودند.
تا آن جا كه به تحوالت اجتماعى و سياسى مربوط مى شود، قفقازي هاي مشهدنشين، در 
رخدادهاى منتهى به انقالب مشروطة ايران در اواخر دهة 1320ق./1900م. نقش برجسته اى 
داشتند. (قطبى، 1370، ص 142) در آن زمان تعدادى آزادى خواه از قفقاز به مشهد آمده بودند. 
(روزنامة خراسان، 1341، شمارة 3787، ص 7) حيدرعمواغلى - كه به يكى از جنجالى ترين 
چهره ها در انقالب مشروطة ايران تبديل شد - مدتى را در مشهد گذرانده بود. او، در سال 
1320ق./1902م. به عنوان مهندس برق، براى داير كردن كارخانة چراغ برق به مشهد رفت. 
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(رائين، بى تا، ص 6) اما بزودى در آن جا وارد فعاليت هاى سياسى شهر شد و كوشيد تا حزبى 
سياسى نظير آنچه در روسيه تشكيل شده بود، در مشهد پديد آورد. آن طور كه خود او گفته، 
تنها توانست يك نفر از اهالى يعنى مشهدى ابراهيم ميالنى را - كه صاحب كارخانة سيگار 
بود - با خود همراه كند و عمًال موفقيتى در اين زمينه به دست نياورد. او، يازده ماه بعد مشهد 
را ترك كرد. (رائين، بى تا، صص30-32) حيدرخان پس از وقوع انقالب مشروطه در ايران 
نيز، به طور مستقيم و غيرمستقيم تالش هائى براى تشكيل حزب در مشهد انجام داد. چنان كه 
در سال 1325ق. مرامنامة حزب مجاهد به بنيانگذارى حيدرخان عمواوغلى در مشهد چاپ 
شد (جاللى، 1376، صص 101-102) و در سال 1329ق./1911م. مأمور تأسيس حزب 
دموكرات ايران در خراسان و مشهد گرديد. (رائين، بى تا، ص181) نقش مهاجران قفقازى در 
تحوالت انقالب مشروطه در مشهد و از جمله رويدادهاى دورة استبداد صغير، به تكاپوهاى 
حيدرخان عمواوغلى محدود نبود. آنان به صورت فردى و جمعى جزو فعال ترين انقالبى ها 
بودند. نقش آفرينى قفقازى ها در مشروطه خواهى مشهد، حتا در ادبيات آن زمان نيز بازتاب 

يافته است:
چند تن هم ز مردم قفقاز

با خراسانيان شدند انباز
(تجلى سبزوارى، 1327، ص 13)

دربارة تأسيس عدالتخانه هم در مشهد چنين آمده:
اول آن كس كه شد مؤسس عدل

شد فدائى به راه مجلس عدل
بود شخصى ز خاندان كرم

على آقا و شهرة ايام
بادكوبه ُمقام آن كس بود
ساكن مشهد مقدس بود

(تجلى سبزوارى، 1327، ص 13)1 
البته چنان كه در بررسى عملكرد طالب قفقازى خواهيم گفت، اين عده از قفقازى ها، 

در جبهة ارتجاع و استبداد فعال بودند.
قفقازى هاى مقيم مشهد، بعدها نيز در تحوالت سياسى - اجتماعى مشهد نقش ايفا 
مى كردند. چنان كه در زمان جنگ جهانى اول، «كميته ي قفقاز» را در اين شهر تشكيل دادند 
كه به نفع عثماني و در برابر تبليغات انگليسي ها عمل مي كرد.(اليس، 1372، ص121)
همچنين قفقازى ها در بين هواداران قيام محمدتقى خان پسيان حضور شايان توجهى 
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 ۱- برای آگاهی بیش تر در باب نقش 

قفقازی ها در تحوالت مربوط به 

مرشوطیت در مشهد، عالوه بر منابع 

یادشده در مÏ، بنگرید به: کرمانی، 

۱۳۶۲، ص ۳۹۱؛ خراسانی، ۱۳۴۷، 

صص۶۳۴- ۶۳۵؛ الهی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۸؛ 

رابینو، ۱۳۶۸، صص ۸۶، ۲۲۶.
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داشتند. عبداهللا محمدف، وهابف، عسكرف، هاديف (ميرزاصالح، 1346، ص65)، برادران 
ذبيح اللهف، خليلف و تقيف (بهار،1371، ج1، ص297)، از جملة هواداران قفقازى پسيان 
بودند. به همين جهت بود كه انگليسى ها از آنان نفرت داشتند و در گزارش خود از آنان 
با عنوان افراد بي سر و پا ياد مى كردند.(ميرزاصالح، 1346، ص95) پس از شكست قيام 
پسيان، عده اى از هواداران قفقازى وى نيز دستگير و اعدام شدند.(ميرزاصالح، 1346، 
ص 119) ارادت قفقازى ها به پسيان تا آن اندازه بود كه پس از دفن وى، زنان قفقازى 
از جملة نوحه سرايان مرقد او بودند.(روزنامة خراسان، 1341، شمارة 3815 ، ص6) اين 
گروه همچنين، با تشكيل كميته اى به نام فوالد، درصدد پيگيرى آرمان هاى پسيان برآمدند. 

(ميرزاصالح، 1346، ص115)
قفقازى ها بجز فعاليت سياسى، در زندگى اقتصادى مشهد نيز نقش چشمگيرى 
داشتند. اساساً تجار و كسبه، بخش مهمى از مهاجران قفقازى را شامل مى شدند. يكى از 
تجار و سرمايه داران قفقازى مشهد، مشهدى نصير قره باغى يا نصيرحاجيف بود كه در سال 
1320ق./1902م. كارخانة صابون سازى را در محلة سراب ساخت.(روزنامة ادب، سال 
دوم، شمارة 2، ص21) يكى ديگر از عرصه هاى فعاليت اقتصادى قفقازى ها، صنعت برق 
مشهد بود. حاجى محمد معروف به رضايف و ميرمرتضى قره باغى، از جملة فعاالن اين 
صنعت بودند.(استادوخ: 2 و1 – 11 – 10 -  1322؛ استادوخ: اسناد مكمل، 72/260) 
برادران نصيرزاده (نصير بيكف ها) نيز از تاجران سرشناس مشهد بودند.آن ها بتدريج به 
مالكانى مهم در مشهد تبديل شدند.(ساكماق: 65989/ 3، 4، 6، 10، 33) در اسناد موجود 
در مركز اسناد آستان قدس رضوى و روزنامه ها وتحقيقات مربوط به تاريخ مشهد در دورة 
معاصر، اطالعات بيش ترى دربارة فعاليت هاى اقتصادى خانواده هاى قفقازى در مشهد 

وجود دارد.1 

طالب قفقازی 
همان طور كه اشاره شد، تحصيل علوم ديني يكي از علل مهم مسافرت قفقازي ها به مشهد 
بود. از اوايل دورة قاجار، بتدريج تعداد زيادى از طالب قفقازي وارد مشهد شدند و اين 
روند، تا دورة رضا شاه ادامه يافت. آن ها در مدارس ميرزاجعفر،2 خيرات خان، باالسر و 
پائين پا ساكن بودند.(ساكماق: 31440/1)  بيش تر آن ها مقيم مدرسة ميرزاجعفر بودند. اگرچه 
تعداد طلبه هاى قفقازي در مشهد مشخص نيست، اما در فهرست اتباع مشهدنشين روس، 
نام پنج نفر با خاستگاه دقيق آن ها ذكر شده كه مال يا شيخ بودند و علت اقامت آن ها در 
مشهد، تحصيل ذكر شده است. آن ها عبارت از سه نفر دربندي، يك نفر بادكوبه اي و يك 
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 ۱- برای Óونه هائی در این باره، بنگرید 
به: درودی، ۱۳۷۵؛ بقیعی، ۱۳۷۳؛ 
ماهوان، ۱۳۸۳؛ روزنامۀ نوبهار، ۱۸۹۹/ 
۴؛ روزنامۀ خراسان، ۳۸۱۳/ ۱؛ ساك¡ق: 
۲۷ و ۷۹۷۴۲/۱۸.

۲- مدرسۀ میرزاجعفر، در ش¡ل صحن 
عتیق واقع بود و دِر آن از صحن 
عتیق باز می شد. بانی آن، میرزاجعفر 
خراسانی بود که به هندوستان رفت 
و هنگام بازگشت از آن جا درگذشت. 
او، قسمتی از اموال خود را وقف 
امور خیریه کرد و مدرسۀ مذکور از 
محل این موقوفات ساخته و اداره می 
شد. مدرسۀ میرزاجعفر - که در سال 
۱۰۵۹ق. ساخته شد - از بهرتین مدارس 
قدیم مشهد بود. صحنی بسیار وسیع با 
ع¡رتی دو طبقه داشت که در حدود 
۸۵ اتاق را دربرمی گرفت. جلوی هر 
اتاق، ایوان کوچکی وجود داشت و Öام 
دیوارها و ایوان های آن، با کاشی معرق 
پوشیده شده بود. حاجی محمدنارصخان 
ظهیرالدوله، در سال ۱۲۸۵ق. این مدرسه 
را تعمیر کرد. میرزاجعفر مدرسۀ علمیه 
را برای تحصیل و اقامت طلبه ها وقف 
کرد و خود، در رسداب آن دفن شد. 
(محمدحسن رسوقدی، ۱۳۷۵، ص ۵؛ 
خجستۀ مبرشی، ۱۳۵۳، ص ۳۲۱)
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نفر شكوئي بودند: مالآقاباال دربندي، مالحسين دربندى، مالعلي اكبر دربندي،آخوند مالعلي 
بادكوبه اى و شيخ جعفر شكوئى. (استادوخ: اسناد مكمل، 98- 578)

از ديگر طالب قفقازى مشهد يا آن طور كه در آن زمان رايج بود «ترك زبان»، در سال هاي 
قبل از انقالب مشروطة ايران، سيدعيسي و برادرش ميرزاباباي لنكراني، قوام بادكوبه اي، 
ميرزابابا بادكوبه اي و ميرزاحاج بابا، از شاگردان شيخ ذبيح اهللا مجتهد قوچاني بودند.(جاللي، 
1376، ص 6)  از حاج سيدابراهيم و سيدعباس لنكرانى نيز به عنوان رؤساى طالب لنكرانى 
ساكن در مشهد در سال 1321ق./1903م. ياد شده است. (ناظم االسالم كرمانى، 1346، ص 
160) از ميان طلبه هاى قفقازِى مدرسة ميرزاجعفر، دانشمندان و روحانيان بزرگى برخاستند 
كه يكى از آن ها غالمحسين محامى بادكوبه اى، از  فقيهان بزرگ شيعه بود. (پسنديده، 1385، 

ص 166)
طالب قفقازى، عالوه بر فعاليت علمى- مذهبى، در زمينه هاى سياسى و اجتماعى نيز 
فعال بودند. آن چنان كه مى توان آن ها را از تأثير گذارترين و پر تحرك ترين طلبه هاى دورة 
قاجار به شمار آورد كه اسناد زيادي دربارة فعاليت هاى آن ها به جا مانده است. يكي از 
علل تأثيرگذاري طالب قفقازي، تابعيت روسي آنان بود كه در قياس با همقطاران ايرانى 
خود، امكان آزادي عمل و مصونيت بيش تري در اظهارنظر و موضع گيري آن ها در وقوع 
رويدادها فراهم مى كرد. عالوه بر اين، اقامت آن ها در مدارس واقع در محدودة  بَست 
حرم رضوى نيز، مصونيت ايشان را افزايش مى داد و از جمله، موجب حضور فعالشان در 
تحصن هاى محدودة حرم مى شد. دربارة اين فعاليت ها وتأثيرگذارى ها، در ادامه بيش تر 

توضيح داده خواهد شد.

منازعات طالب قفقازی با طالب ایرانی
يكى از مسائل اجتماعى مرتبط با طلبه هاى قفقازى ساكن در مشهد، اختالفات و گاه درگيرى هاى 
آن ها با طالب ايرانى (فارس زبان) بود. براى نمونه در اوايل سال 1321ق./1903م. طلبه هاى 
ايرانى از طالب قفقازي مدرسة ميرزاجعفر شكايت داشتند كه آن ها همواره اغتشاش مى كنند. 
از آن جا كه اين طلبه ها تبعة روسيه شمرده مى شدند، كارگزارى خارجة خراسان (نمايندگى 
وزارت خارجة ايران) در اين باره با پانا فيدين، كنسول روسيه در مشهد مذاكره كرد. پاسخ 
او، اين بود كه اين طالب تبعة روسيه نيستند؛ بنابراين رفع نزاع آن ها برعهدة متولى مدرسه 
است. كارگزارى خارجة خراسان، دربارة جواب كنسول روسيه، تلگرافى به مشيرالدوله، 
وزير خارجه نوشت. پس از آن، وزارت خارجة ايران در نامه اى به سفارت روسيه، حملة 
طالب تبعة روسيه را به مدارس خيرات خان، پائين پا و باالسر و كتك زدن طالب ايرانى 
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را گزارش داد و درخواست رسيدگى كرد.(ساكماق: 3146/3 و 31431/3) سفارت روسيه، 
در دهم ذيقعدة 1321ق. دربارة درگيرى طالب ترك تبعة روسيه با طلبه هاى ايرانى، آن را 

نتيجة اختالفات موجود ميان مجتهدان بزرگ برشمرد. (ساكماق: 31431/3)
به دنبال مذاكرة پانا فيدين با كارگزارى خراسان، مقرر شد محاكمة طالب مقصر در 
اين ماجرا، برعهدة مدرس و متولى هر مدرسه باشد.(ساكماق: 31440/1 و 31436/1)

كارگزارى خارجة خراسان نيز وارد عمل شد و سرانجام التزامنامة طالب ترك و فارس 
(قفقازى و ايرانى) مبني بر پرهيز از دعوا و نزاع، در صفر 1321ق. نوشته شد.(ساكماق: 3، 
31440/1) اما اين توافق، در عمل قابل اجرا نبود. اين موضوع هنگامى روشن شد كه كمى 
بعد و در يكم جمادى ثانى1321ق.، حجرة ميرزاحبيب اهللا را عمادالتوليه، متولى مدرسة 
باالسر، در اختيار حاجى ميرزا گذاشت كه طلبه اى بادكوبه اى بود. بدين ترتيب زمينة بروز 
نزاع ميان آن دو به وجود آمد. همزمان طلبه هاى ايرانى به كارگزارى خارجة خراسان رفتند 
و از شرارت طالب ترك قفقازى شكايت كردند. كارگزارى خراسان به استناد قرارداد 
منعقده با پانا فيدين، پاسخ داد كه رسيدگى به اين مسئله برعهدة عمادالتوليه است. ولى 
عمادالتوليه - كه مبلغى (تعارف) گرفته بود - اعالم بى طرفى كرد و كارگزار، ناگزير شد نزد 
پانا فيدين برود تا دوباره مذاكره كند. پانا فيدين فردى را فرستاد تا به طالب ترك گوشزد 
كند كه هرگاه شرارتى بكنند، والى اختيار دارد آن ها را حبس و تنبيه كند. كارگزارى خارجة 
ايران در خراسان، از اين موضوع كه تعارف نمى گذارد امور داخله فيصله يابد و پاى بيگانه 
به ميان نيايد، اظهار تأسف كرد.(ساكماق: 31436/1) در اين گونه موارد، معموالً طالب 
قفقازى با يكديگر متحدتر بودند و بنابراين شكايت عليه آن ها، عمًال دامنة نفوذ و دخالت 

كنسولگرى روسيه را در امور داخلى مشهد بيش تر مى كرد.

نقش طالب قفقازی مشهد در بلوای نان
اغتشاش نان در مشهد - كه از اواخر محرم 1321ق. آغاز شد - موضوع ديگرى بود كه 
طالب قفقازى نقش مهمى در آن داشتند. ماجرا وقتى باال گرفت كه سيستانى هاى خارج 
از شهر مشهد، به خاطر گران شدن نان و گوشت، در صحن حرم رضوى تجمع كردند. 
طبق گزارش غالمرضا، مباشر روزنامچة آستانه، در 28م محرم همان سال، گرانى نان به 
منتها درجة خود رسيد و نايب يوسف خان بيگلربيگى، براى جلب منفعت خود، از نانواها 
حمايت و به فقرا رحم نكرد. به دنبال آن، در 27م محرم، ضعفا و فقراى جان به لب رسيده، 
به خانة بيگلربيگى ريختند و آن را تاراج كردند و به آتش كشيدند. مردم همچنين خانة 
نقيب االشراف، ركن التولية سركشيك را - كه ارزاق در آن نگهدارى مى شد - تاراج كردند. 
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در اين گزارش به نقش طلبه ها اشاره نشده، ولى تأكيد شده كه  شهر در نهايت اغتشاش 
و آقايان در مسجد جمع و عموم اهالى شهر در صحن مقدس و مسجد گردآمده بودند. 
(ساكماق: 2590/2) رياضى هروى، از حاميان معاون التجار - كه اصالتاً هراتى و از متهمان 
گرانى نان بود - معترضان را مفسد و غارتگر توصيف كرده و دربارة رهبرى آن ها، مدعى 
شده كه «در پيشاپيش بلوائيان، آدم نامى شناخته شده اى نبود مگر چند نفر ترياكى آسمان جل 
و انبوهى از مردمان متفرقه، از هر طايفه و هر صنف».(1372، ص 153) وى دربارة نقش 
طالب در اين ماجرا، به طور كلى نوشته است: «همان اشخاص كه طرف بودند، جمعى از 
روضه خوانان عساكر حسينى را به وعده هائى به قيل و قال واداشتند» و باز، بدون اشاره به نقش 
طالب قفقازى نوشته است: «به درب هر خبازي يك نفر آخوند گذاشته بودند از براي نظم، 
ولى بيچاره هاى طلبه كه درسى بجز َضَرب نخوانده بودند و داخل در ظلمه نبوده و نيستند، با 

چه قوة جبريه  [اي] مى توانستند شورش قحطى را منظم سازند؟» (1372، ص 153)
برخالف اين دو گزارش، در تاريخ بيدارى ايرانيان، آشكارا به نقش طالب قفقازى 
در اين مورد اشاره شده است. براين اساس معترضان به گرانى نان، در روزهاى بعد به 
مدارس علوم دينى رفتند و عده اى از طلبه هاى لنكرانى تبعة روسيه را با جمعى از طالب 
ديگر بيرون كشيدند و به صحن آوردند و گفتند، شما كه رعيت خارج هستيد، چرا بايد 
مثل ما رعيت داخلى در سختى و مضيقه باشيد؟ شما راه چاره اى بجوئيد و تكليف ما را 
تعيين كنيد. آصف الدوله، والى خراسان، به عريضة طالب جواب نداد. طلبه ها نيز تجمع 
كردند و همراه با كسبه و علما، به صحن حرم رضوى و مسجد گوهرشاد وارد شدند و از 
طالب لنكرانى حمايت كردند. حاج سيدابراهيم و سيدعباس لنكرانى از سران معترضان، 
به آصف الدوله پيغام دادند كه اگر مسئلة نان و گوشت را اصالح كند، بست نشينان حرم 
متفرق خواهندشد و اگر اين موضوع  را نپذيرد، «او را با قوة جبريه معزول خواهندكرد 
تا مردم از ظلم او آسوده شوند» (ناظم االسالم كرمانى، 1346، ص 158). سپس اعتراض 
عمومى به كشمكش نظامى انجاميد و افراد حاجى معاون التجار و قزاق هاى محافظ بانك 
به مردم تيراندازى و آنان را تا درب صحن و مسجد گوهرشاد، تعقيب كردند. (ناظم االسالم 

كرمانى، 1346، ص 158)
آصف الدوله - كه متوجه نقش طالب قفقازى در اين مسئله شده بود - براى پايان دادن به 
ماجرا، به متولى باشِى آستانه پيشنهاد كرد كه حاج سيدابراهيم و سيدعباس لنكراني، از علماى 
مهم و رؤساى طالب لنكراني مقيم مشهد را احضار كند و نگه دارد تا مردم متفرق شوند. متولى 
باشى، آنان را نزد خود به دارالتوليه فراخواند و از آنان خواست تا اگر مطلبى و منظورى دارند، 
مطرح كنند تا با گفتگو حل و فصل شود. سران طلبه هاى قفقازى، چون دريافتند كه متولى باشى 
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از آصف الدوله حمايت مى كند، بر آن شدند تا مجلس را ترك كنند؛ ولى آصف الدوله پيغام داد 
آن دو را  توقيف كنند. اين خبر، باعث واكنش كنسولگرى روسيه شد و قائم مقام كنسولگرى، 
منشى خود را نزد متولى باشى فرستاد و اعالم كرد، اين دو نفر رعيت دولت روسيه هستند 
و شما حق بى احترامى به آن ها را نداريد. او، سپس آن دو سيد را  به كنسولگرى فراخواند. 
آصف الدوله نيز يكى از افراد خود را نزد قائم مقام كنسولگرى روس فرستاد و خواستار توقيف 
آن دو سيد در كنسولگرى شد. قائم مقام كنسولگرى پاسخ داد كه ما نمى توانيم رعيت خود 
را بدون تقصير توقيف كنيم و توليت، بايد مطالب خود را رسماً به كارگزارى خارجة ايران 
در مشهد بنويسد كه او اتهامات حاج سيدابراهيم و سيدعباس لنكرانى را تعيين كند تا از آن ها 
استنطاق و طبق قرار مرسوم با آن ها رفتار  شود. آصف الدوله - كه وضعيت را بحرانى ديد - 
وجهى به دست عبدالحسين خان مظفرنظام، براى قهوه خانة آن دو سيد فرستاد و تقاضا كرد كه 
آن ها روز بعد در بين معترضان حاضر نشوند. متولى باشى نيز به دست خادمان و دربانان حرم، 

درهاى مدارس را بست. (ناظم االسالم كرمانى، 1346، ص160)
رياضى هروى، عقب نشينى آصف الدوله را در مقابل طالب قفقازى، ناشى از قدرت 
روسيه و حمايت آن ها از طلبه ها بيان كرده و نوشته است كه از آن جا كه «صنف مزبور را 
سلطانى قوى و آقائى مقتدر است، رجال دولت ايران براى خشنودى خاطر رعيت، صرف نظر 
از زحمات و خسارات، فرمودند تا امنيت برقرار شود (1372، ص 154). بدين ترتيب، اگرچه 
مسئلة نان به نفع عموم مردم خاتمه يافت، اما  نشان داد كه طالب قفقازى با حمايت روسيه، 

قدرت بيش ترى براى دخالت در امور شهر مشهد داشتند.

واکنش طالب قفقازی مشهد به مسائل قفقاز
در دهة 1320ق./1900م. و همزمان با تحوالت فوق، موضوعى ديگر عرصة تازه اى براى تحرك 
اجتماعى طالب قفقازى ايجاد كرد و امنيت  شهر مشهد را نيز تحت تأثير خود قرار داد. به دنبال 
آن، اعمال نفوذ روس  و انگليس در امور شهر نيز بيش تر شد. ريشة موضوع به مسائل داخلى 
قفقاز مربوط مى شد. در آن جا ميان ارامنه و مسلمانان اختالف هائى بروز كرده بود و به طور 
مشخص در باكو ميان ترك هاى مسلمان و ارامنه، كشمكش و درگيرى باالگرفته بود. طلبه هاى 
قفقازي مشهد و بويژه ترك هاي قر ه باغى در سال 1323ق./1906م. به اين رخدادها واكنش 
نشان دادند و به تالفي حمالت ارامنه به ترك ها در قفقاز، به جامعة ارمني مشهد تعرض كردند 
(كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان، 1380، ص955). از آن جا كه  بيش تر 
تاجران ارمنى تبعة روسيه بودند، روس ها نيز با دامن زدن به اين درگيرى، درصدد بهره بردارى از 
آن در جهت رقابت با انگلستان و افزايش نفوذ خود در مشهد برآمدند. (وين، 1383، ص180)
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شورش ترك هاى قره باغ برضد ارامنه در 15م محرم 1323ق. با يك جرقة داخلى در 
مشهد آغاز شد. بدين ترتيب كه نوكر يكي از تجار تبعة روس - كه در كاروانسراي حاجي 
ابراهيم گلكار عيدگاهي اقامت داشت- «در ميان كوچه با زن مسلماني سهواً خوش باش 
گفت» (رياضى هروى، 1372، ص162) و در پى آن، حركت ضدارمنى شروع شد. اهالي 
محل - كه به دليل ساخته شدن بناهائي روي كوچة اطراف آن كاروانسرا با اجازة دو تن 
از اعيان نيز ناراضى بودند - در قالب دعواى ارمنى- مسلمان، فرصتى براى بيان اعتراض 

خود يافتند.
اهالي، اموال تجارى موجود در كاروانسراي حاجي محمدابراهيم گلكار را همچون پشم، 
پوست بز و گوسفند، به تاراج بردند يا آتش زدند. كاروانسراى مذكور نيز ويران شد. پس از 
آن متوجه دكان ها، مغازه ها و منازل ارامنه شدند. تنها ارمنياني كه در سراي سلطاني و سراى 
امام جمعه اقامت و تجارت داشتند، در امان ماندند. اما آن هائى كه در روي بازار و منازل 
منتصرالملك ساكن بودند وكاالهايشان در آن جا بود، غارت شدند. در چنين شرايطى، زنان و 
مردان ارمنى به كنسولگري روسيه پناهنده شدند. ناظم الملك، كارگزار حكومت ايران، مأمور 
حراست از كنسولگري روسيه شد. همچنين قرار شد مأموران دولت ايران، اموال غارتى را 
پس بگيرند. به دنبال آن، اهالي مال التجارة ارامنه را شبانه به ميان كوچه ها ريختند و كدخداهاي 
محله ها، آن ها را جمع كردند و به ادارة نظميه سپردند. اين اموال را، سپس كارگزارى خارجة 

دولت ايران به كنسولگري روسيه تحويل داد. (رياضى هروى، 1372، ص162)
مسيو دوگيرى، سركنسول روسيه در مشهد، در آن هنگام - كه جواني خشن بود و براي 
مداخله در امور شهر بهانه جوئي مي كرد - نزد آصف الدوله رفت و با خشونت به اوگفت كه 
اتباع ما امنيت ندارند و اگر تا دوازده ساعت ديگر امنيت برقرار نشود، قزاق هاى روسى وارد 
عمل خواهند شد. آصف الدوله، با خونسردي و خنده پاسخ داد: اين قزاق ها كه مي خواهيد 
به مشهد بياوريد، كجا بودند كه اتباع ايران را در قفقاز به قتل رساندند. او همچنين تأكيد كرد 
كه: «امنيت خراسان با من است نه با شما. برويد و ديگر شما را به اين ِسَمت نمي شناسم. 
مي خواهيد به روسيه اطالع بدهيد و مي خواهيد به ايران. برويد پي كار خودتان».(طالئي، 
1388، ص223) اين سخت ترين واكنش مقامى ايراني در مشهد به روس ها بود كه از وقوع 

يك بحران و افزايش نفوذ روس ها جلوگيري كرد.
از سوى ديگر، كنسولگرى بريتانيا در مشهد - كه نمى خواست حضور و مداخلة 
روس ها در منطقه بيش تر شود - وارد عمل شد. سرپرسى سايكس، كنسول انگليس در 
مشهد به يكي از عوامل خود در اين زمينه به نام مبارك علي شاه هندي اشاره كرده است.
(وين، 1383، ص180) مبارك على شاه، مدعى سيادت بود و عمامة سبزي به سبك هندي بر 
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سر مي گذاشت (طالئي، 1387، ص128) و رابط كنسولگري انگليس در مشهد بود. او، در 
مقابل دسيسة روس ها - كه مي خواستند طالب ترك قره باغي را برضد ارامنه بشورانند و زمينة 
حضور نظامي روسيه را به بهانة حمايت از اتباع خود فراهم كنند - اقدام كرد و مجتهدان شيعه 
را واداشت تا قول دهند در ماه محرم، عليه كاربرد خشونت موعظه كنند تا روس ها به اهداف 

خود نرسند. (وين، 1383، ص180)
به هرحال، خسارت هاي ناشي از واقعة سال 1323ق. درخور توجه بود. روس ها با 
حكومت خراسان در حال مذاكره بودند و اين امر، باعث نگرانى مردم و رواج پاره اي شايعات 
شد. از جملة اين شايعات، اين  بود كه روس ها به سن پترزبورگ تلگراف كرده اند كه پنجاه 
هزار تومان غرامت به خاطر غارت دكان هاي ارامنه از مردم خواهند گرفت و احتمال شورش 
مردم به خاطر ناتوانى در پرداخت اين جريمة سنگين به وجود خواهد آمد.(استادوخ: 13-
5-23-1323) در اين ماجرا، طلبه هاى قفقازى، هم كيشى را بر تابعيت مشترك خود با ارامنه 

ترجيح دادند.

طالب قفقازی  و رخدادهای مربوط به انقالب مرشوطه در مشهد
حركت هاى مرتبط با انقالب مشروطه، از ديگر وقايع مشهد بود كه قفقازى ها و از جمله 
طالب نقش مؤثرى در آن ايفا كردند. به طور كلى، عملكرد اين مهاجران را در جريان 
انقالب مشروطه، مى توان به دو گونه تقسيم كرد: يكى موضع گيرى آزادى خواهانه كه پيش تر 
به آن اشاره شد و افرادى نظير حيدرخان عمواوغلى نمايندة آن بودند؛ بخصوص كه همزمان 
با وقوع انقالب مشروطه در ايران، عده اى از آزادى خواهان قفقازى به مشهد آمدند.(روزنامة 
خراسان، شمارة 3787: 7) على آقا بادكوبه اى، از بنيانگذاران حركت مشروطه خواهى در 
مشهد بود.(تجلى سبزوارى، 1327، ص13) براساس نامه اى از حاج شيخ محمدكرمانى،از 
روز هشتم صفر 1327ق./1909م. - كه ركن الدوله از حكومت عزل شد - بيست نفر مجاهد 
قفقازى با بستن بازارهاى مشهد، انجمن ايالتى را برپا كردند. در مقابل مخالفان مشروطه با 
نيرنگ ركن الدوله، موضوع ترك و فارس را پيش كشيدند و شعار دادند كه ترك خارجى 

نبايد در واليت ما مجرى مرام مشروطه باشد. (ناظم االسالم كرمانى، 1362، ص391)
گونة ديگر از موضع گيرى و رفتار قفقازى ها، به حمايت عده اى از ايشان از استبداد و 
ارتجاع مربوط مى شد كه طالب قفقازى نيز از فعاالن آن بودند. البته نقش طلبه هاى ايرانى 
نيز چيزى بيش از انفعال نبود. چنان كه از مجموع گزارش هاى موجود، چنين پيداست كه 
طالب ايرانى، در حمايت از حركت  مشروطه خواهى در مشهد چندان فعال نبودند. ظاهراً 
يكى از علل اين موضوع اختالفات داخلى طالب مقيم مشهد بود. ضمناً بايد توجه داشت 
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كه منبع مالى عمدة روحانيان و طالب، موقوفاتى بود كه متولى آن تحت نظارت حكومت 
بود و بدين ترتيب، آن ها به نوعى با شاه حاكم در هر زمان (و در آن هنگام محمدعلى شاه) 
مرتبط بودند. البته اين به معناى حمايت تمامى علما و طالب از موضوعى مثل استبداد 
صغير نبود، اما دست كم بخش مهمى از انفعال آن ها را توجيه مى كند. درهرحال، روزنامة 
مجلس در تاريخ سوم جمادى اول 1325ق./1907م. به اختالفات مذكور اشاره كرده و 
آورده كه عصبيت ترك و فارس، قوچانى و تربتى، و سيستانى و قاينى، تاكنون باعث 
هزاران بدبختى ما شده و هنوز هم متروك نشده است. در همان جا پيشنهاد شده بود كه 
بهتر است طلبه ها بساط نفاق را برچينند (شمارة 113،ص3). در اين بين طالب قفقازي 
مقيم مشهد كه در دو سه سال نخست حركت مشروطه خواهى تحرك كم ترى داشتند، از 
سال 1329ق./1911م. به فعال ترين گروه در اين زمينه تبديل شدند. آن ها در جناح مخالفان 

مشروطه  و در كنار يوسف خان هراتى1  قرار گرفتند.
از پيروزى مشروطه خواهان و اخراج محمدعلى شاه از  يوسف خان هراتى پس 
كشور، به طرفدارى از استبداد و ارتجاع پرداخت. اما از آن جا كه در دورة پس از استبداد 
صغير، اين گونه هوادارى ها منفور شمرده مى شد، او مغضوب شد. در آن شرايط، او در 
مدرسة ميرزاجعفر بست نشست كه جزو آستانه و داخل بست بود. چند بار كه نظميه براى 
جلب وى اقدام كرد، روحانيان و طالب اجتماع كردند و به اسم بَست، مانع از دستگيرى 
او شدند. روزنامة نوبهار، نقش طالب قفقازى را در اين مسئله، در گزارش روز سه شنبه 
دوم جمادي اول 1329ق. آورده است. به نوشتة اين روزنامه، چند نفر طلبة قفقازي، شب و 
روز در كار برهم زدن شهر و دعوت مردم به ارتجاع  بودند و نظميه نيز، به خاطر نظر علما 
(آقايان) نمى توانست حرمت بست را بشكند. روزنامه به كنياز دابيژا، كنسول روسيه در 
مشهد نيز گوشزد كرد كه بعضي از طالب قفقازي داراى نام و نشان شناخته شده،  مرتكب 
اقداماتي شده اند كه گمان نمي رود مورد عالقة دولت روسيه باشد. سپس اظهار اميدواري 
كرد كه از طرف كنسولگري اقدامات الزم براي جلوگيري از حركات اين اشخاص به عمل 

آيد. (شمارة 45، ص3)
رابطة يوسف خان هراتى با طالب قفقازى مدرسة ميرزاجعفر، به خاطر همفكرى آنان 
در مخالفت با مشروطيت بيش تر شد. نوبهار، سه روز بعد در پنجم جمادى اول 1329ق. 
نفر هراتى - كه  او در صحن كهنه، نوشت: «يك  اقامت  دربارة يوسف خان هراتى و 
شارالتانى او را در تهران و مشهد همه مى دانند - از منزل خود فرار كرد و در مدرسة 
ميرزاجعفر، واقع در صحن كهنه بست نشست. اشخاص شورشى نيز او را گرفته، نگذاشتند 
از مدرسه خارج كنند. چند نفر هراتى و غيرهراتى را مسلح كرده و چند نفر را در ميان 
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۱. یوسف خان هراتی یا ریاضی هروی، 

مهم ترین و مؤثرترین شخصیت از 

مهاجران هراتی مقیم مشهد بود 

و با مراكز قدرت داخلی و خارجی 

ارتباط داشت. وی، نویسنده ای توانا، 

شاعری زبردست، وقایع نویسی دقیق 

و روزنامه نگاری ماهر بود كه كتاب 

بحرالفواید، حاصل سال ها تالش وی در 
عرصۀ شعر، مرثیه و جمع آوری اخبار 

و گزارش نویسی است. (نجف زاده، 

۱۳۸۸، ص ۱)
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صحن دستگير كردند و مشغول فساد شدند و از مدرسه خارج نشدند».(شمارة 46، ص1) 
همين روزنامه، پنج روز بعد در دهم جمادى اول دربارة ياران يوسف خان هراتي نوشت 
كه: «گمان نمى رود اشرار و ارتجاعيون، بتوانند كارى از پيش ببرند. فقط كسانى كه مورد 
توجه خواهند بود، رعاياي پست روس و بعضي از طالب خارجي هستند»، و دربارة 
طالب قفقازى و نقش كارگزارى خارجة ايران نيز چنين نوشت: «مجدداً تكرار مى كنم كه 
حضرات طالب ساكن مدرسة ميرزاجعفر، از خان هراتى حمايت كرده و مى كنند. نمى دانم 
از طرف كارگزارى ما اقدامى شده و جنرال كنسول از اين حركات تبعة خارجى - كه لطمه 

به اركان امنيت مملكت ما مى زنند - جلوگيرى كرده يا خير؟» (شمارة 47، ص3)
به هر روى، اين مرحله از حركت يوسف خان هراتى پس از مدتى با فرار وى به 
كنسولگرى روسيه، پايان يافت. اما از اواخر ماه رجب، رقابت مشروطه خواهان و مرتجعان 

شدت گرفت و طالب قفقازى نقش اصلى در شروع آن داشتند.
روزنامة نوبهار، در آخر رجب 1329ق. گزارش داد كه صبح جمعه يك دسته طلبة 
قفقازى، با حرارت مفرط به خانة آقاميرزا ابراهيم مجتهد رفته و او را تا در خانه كشيدند و به 
مسجد آوردند. اين اقدام، با واكنش مشروطه خواهان روبه رو شد. جمعى از آن ها در منزل 
شيخ ذبيح اهللا مجتهد قوچانى اجتماع كرده و اعتراض كردند كه چرا بايد رعاياى خارجه، 
محرك و مرتكب و فعال هر اجتماع و در هر غائله سردسته باشند؟ گزارش، در ادامه آورده 
كه كسبه و تجار مشروطه خواه، به انجمن ايالتى رفتند و خواستار توقف مداخلة طلبه هاى 
قفقازى و ديگر اتباع خارجه در اجتماعات شدند.(شمارة 65، ص4) در گزارش انگليسى ها 
نيز، به نقش طالب قفقازى اشاره شده و آمده كه پس از دستگيرى نايب محمد خنجرى، چند 
نفر از طلبه هاى قفقازى تبعة روس، به منزل ميرزا ابراهيم مجتهد رفتند و چادر برپا كردند و او 
را به دشمنى با دولت تشويق كردند. اين گزارش، نقش اصلى را بر عهدة كاتِب ميرزا ابراهيم 
مجتهد به نام شيخ مصطفى نظام العلماى شكوئى از اتباع روس دانسته و وى را متهم كرده 
كه از طرف دابيژاى كنسول پول گرفته تا ميرزا ابراهيم مجتهد را به بلوا وادارد (رابينو، 1352، 
ص123) و با قطع مذاكرات عازم حرم شوند.(وين، 1382، ص 271) در طرف ديگر ماجرا، 
مشروطه خواهان معتقد بودند كه اشخاصى كه به واسطة ظهور مشروطه خانه نشين شده اند، 
محرك اصلى اين وقايع هستند و عده اى از عوام الناس نيز دور آن ها اجتماع كرده اند و هر 
روز يك اعالن و اخطار منتشر مى كنند.1 مخالفان مشروطه، در مسجد گوهرشاد تجمع كردند 
و بر تابلوئى نوشته بودند: مرده باد دموكرات، زنده باد حجج االسالم. اين تجمع - كه در اوايل 
شعبان 1329ق. به تيراندازى پليس  و ژاندارم به مسجد گوهرشاد انجاميد (روزنامة نوبهار، 
شمارة 67، ص3) - بتدريج خاتمه يافت. در آن ميان اگرچه طالب قفقازى مخالف مشروطه، 
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۱. اطالعیۀ آخر رجب، بدین رشح بود:

 ۱. توقیف ادارۀ عدلیه؛ ۲. عدم تعرض 

ادارۀ نظمیه و ج¡عت پلیس به مردم؛ 

۳. اجزای آستانه را از تولیت، اهل علم 

و منرب را از عل¡ و تجار را از ریاست 

تجار بخواهند؛ ۴. ممنوعیت مسکرات 

و تئاتر و بیع و مجازات مرتکب؛ ۵. 

عدم جلب نسوان به نظمیه و حبس؛ 

۶. موقوف شدن کمیرسی و محاکم؛ 

۷. عدم تحمیل مالیات جدید بر مردم؛ 

۸. حفظ احرتامات نسبت به آستانه. 

(روزنامۀ نوبهار، ش¡رۀ ۶۶، ص۴)
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محركان اولية حوادث ماه رجب بودند، در ادامه از نقش آنان كاسته شد.
در ادامة رخدادهاى مربوط به مشروطيت در مشهد، از 18م ذيقعدة 1329ق. - كه 
دولت روسيه مخالفت خود با استخدام مورگان شوستر به شكل اتمام حجت به دولت 
ايران اعالم كرد - تظاهرات ضدروسى در مشهد به راه افتاد.1 مخالفت علنى و مسلحانه نيز، 
از اوايل محرم و به دست يوسف خان هراتى، طالب الحق و محمد قوش آبادى نيشابورى 
در آستانه آغاز شد.(خراسانى، 1347، ص633) حركت ضدمشروطه، سرانجام به اقدام 
نظامى عليه روسيه و بمباران حرم منتهى شد. دربارة اين اقدام نظامى - كه در اوايل سال 
1330ق. روى داد - جزئيات بيش ترى باقى مانده، اما اشارة چندانى به حضور طالب 

قفقازى در آن نشده است.
علت همكارى طالب قفقازى با مرتجعان مشهد، به اختالف قديمى مسلمانان و ارمنيان 
ساكن قفقاز و حمايت ارامنه از مشروطه خواهى ايرانيان بازمى گشت. طالب الحق، در سخنرانى 
محرم 1330ق./1911م. خود در مسجد گوهرشاد گفت كه اگر حامى مشروطه ارامنه بودند، 
حامى ما هم ترك هاى خارجه و مسلمان مى باشند كه براى فداكارى حاضر شده اند.(اديب 
هروى، 1331، ص332) منابع، آشكارا به مبارزة مسلحانة طلبه هاى قفقازى اشاره نكرده اند، 
بلكه فقط به حدود پانصدنفر از اشرار و جمعى از افغان ها اشاره دارند كه در سردرهاى صحن ها 
سنگر گرفته بودند.(خراسانى، 1347، ص633)  نگاه روس ها به موضع گيري قفقازي ها و اتباع 
روسيه نيز، دو پهلو بود. دابيژا تأكيد مى كرد كه مهاجران قفقازي، انقالبي هاى محلي و علما، 
مردم را برضد بيگانگان تحريك مى كنند و آنان را به مقاومت مسلحانه وامي دارند.او، مدعى 
بود كه به موقع به اتباع روس دستور داده تا در اين گونه امور شركت نكنند، ولي نمي تواند و 
حق ندارد آنان را از رفتن به مسجد منع كند.(كاظم زاده، 1354، ص637) همين موضوع، بهانة 

الزم را براى برخورد نظامى به آنان داد.
برخى از طالب قفقازى، بتدريج مقيم مشهد شدند و تالش كردند تابعيت ايران را به 
دست آورند. از كم و كيف اين مسئله در دورة قاجار چيزى نمى دانيم، اما برخى از طلبه ها 
- كه در اوايل دورة پهلوى هنوز براى تحصيل به مشهد مى آمدند - تقاضاهائى براى كسب 
تابعيت مطرح مى كردند. شيخ حسينعلى قفقازى، از طالب مدرسة ميرزاجعفر - كه داراى 
جواز اقامت از نظمية مشهد بود - از سال 1312ش./1352ق./ 1933م. از والى خراسان 
تقاضاى تابعيت كرد. يكى از شرايط پذيرش تابعيت ايران، داشتن مكنت كافى يا شغل 
معين براى تأمين معاش بود. ولى طى دو سال كه پروندة وى در ادارة نظميه مورد بررسى 
قرار گرفت، مشخص شد كه امرار معاش وى، فقط منحصر به 40 ريال از موقوفة مدرسة 
ميرزاجعفر بوده است و اين مبلغ، براى تأمين معاش كافى نبود. به همين جهت، وى طبق 
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۱. این دو بیتی خوانده می شد:

آنچه اندر پرده داری آس¡ن، بن¡ عیان

تن نخواهند داد بر ظلم و ستم، ایرانیان

رس به کف، جان در قدم داریم ما، 

ورد زبان یا که استقالل ایران یا که 

مرگ ناگهان

(شاه حسینی، ۱۳۲۸، ص ۴۴).
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شروط بند دوم از مادة هشتم قانون تابعيت، نمى توانست تابع ايران شود. در نوزدهم فروردين 
1314ش./1354ق./1935م. به نايب توليت آستان قدس اعالم شد كه تقاضاى وى، مورد 

قبول واقع نشده است. (ساكماق: 100282)

نتیجه
طالب قفقازى، گروه مهم و مؤثرى از طالب علوم دينى بودند كه براى تحصيل به مشهد 
 آمدند و در مدارس ميرزاجعفر، باالسر و پائين پا تحصيل مى كردند. آن ها در عين حال 
تابعيت روسى، خاستگاه جغرافيائى و محل اقامتشان در محدودة بست حرم رضوى، باعث 
ايفاى نقش مؤثرترى در رخدادهاى سياسى مشهد مى شد. اقامت در مدرسة ميرزاجعفر در 
صحن عتيق، باعث شده بود تا آنان در بسيارى از وقايع و مسائل شهر مشهد داخل شوند. 
حمايت سياسى كنسولگرى روسيه از آنان براى دستيابى به اهداف خود و حفظ منافع اتباع 

آن كشور، از علل اصلى پررنگ ترشدن نقش طلبه هاى قفقازى بود.
در عين حال، انسجام داخلى اين طالب و رقابت علما و مجتهدان بر سر موقوفات، 
باعث كشمكش آن ها با طالب فارس زبان و يا طلبه هاى ديگر مدارس مى شد و تابعيت 
روسى و مصونيت سياسى، پشتوانة آن ها را در درگيرى ها و مقابله با جور و ستم حكام 
بيش تر مى كرد. نقش محورى آنان در حل بحران گرانى نان و گوشت در سال 1321ق. در 
همين چارچوب قابل تحليل است. از سوى ديگر، مجموع عملكرد طالب قفقازى، نشان 
مى دهد كه آنان هيچگاه عليه روس ها موضع نگرفتند و تابع سياست كلى روسيه در ايران و 
بنابراين همچون آن ها مخالف مشروطيت بودند. در مقابل، به همين جهت انگليسى ها نگاه 
مثبتى نسبت به آن ها نداشتند و ايشان را واسطة دريافت رشوه از روس ها و ضربه به منافع 
خود مى دانستند. مشروطه خواهان ايرانى نيز نسبت به آن ها بدبين بودند. زيرا آن ها برخالف 
مشروطه خواهان قفقازى مشهد، پشتيبان محمدعلى شاه بودند و مشروطه خواهان، وجود 

آن ها را ابزارى براى از بين بردن استقالل داخلى ايران و نتايج مشروطيت مى دانستند.
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