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ــت .  ــه اوس ــد جزب ــت در کمن ــت و نیس ــه هس ــه هرچ ــت ، ک ــرت دوس ــاد حض ــام و ی ــا ن  ب
ــه خاطــر ایــن نشســت و ایــن گفــت  حضــرت اســتاد جابانــی ضمــن تشــکر از حضــرت عالــی ب
وگــوی صمیمانــه بــه عنــوان شــروع کالم  مــی خواهیــم بــه رســم معمــول دربــاره محــل تولــد 
ــی و دوران تحصیــالت علمــی دانشــگاه و زندگــی  ــی و جوان ، دوران کودکــی ، دوران نوجوان

ــد ؟  ــی را بفرمایی ــان توضیحات ــی خودت فرهنگ
خـــرد  و  جـــان  خداونـــد  نـــام  برنگـــذرد بـــه  اندیشـــه  برتـــر  کزیـــن 

دوران زندگـی هـر کـس دارای نشـیب و فرازهـای زیـادی اسـت . بنـده هـم از ایـن مقوله خارج نیسـتم . 
یعنـی بـه طـور طبیعـی مـا هـم زندگیمـان دارای مشـکالتی بـوده وبه هـر صورت بـاال و پائین داشـته اسـت ... 
البته خوشـی و خوبی زندگی به خاطر همین نشـیب و فرازها سـت . سـختی ها و آسـانی هاسـت ...که نشـان 
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استاد محمد جابانی)پژوهشگر ( - محمد معین فر )سر دبیر (- عکس از میترا نجاتی 
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بدهـد تـا چـه حد انسـان می توانـد در برابر مشـکالت مقاومت داشـته باشـد. 
ــراف  ــه ی تلگ ــان کوچ ــی قوچ ــاج ملک ــه ی ح در محل
ــواده ای متوســط  ــه ی ســابق در ســال 1304 در یــک خان خان
ــد  ــنامه ام را 1307 گرفتن ــی شناس ــتم. - ول ــا گذاش ــه دنی ــا ب پ
ــه کار  ــی  در تلگــراف خان ــرزا احمــد خــان جابان -  پــدرم می
مــی کــرد - مأمــور تلگــراف بــوده - درســال 1300 بــا مــادرم 
ــا  ــادرم از آق ــد و م ــان دماون ــل جاب ــدرم اه ــرده . پ ازدواج ک

ــد .  ــی قوچــان بودن لطفعل
بــه هــر صــورت یکــی از آن چیزهایــی کــه در وصلــت و 
ــه تدبیــر مــی  ایــن ازدواج اســت یــک مقــداری هــم تقدیــر ب
چربــد. مــن متولــد شــدم و االن ســنم در حدود 90 ســال اســت 
. دوران کودکــی بــرای مــن بســیار دوران خــوب و جالــب بود 
ــب مــال محمــد حســین  درمســجد ســفال ســوزها و  . در مکت

بعــد مســجد ترنو)اکبریــه( و بعــد هــم در یــک منــزل دیگــری کــه ســه تــا مکتــب دار بــا هــم شــریک شــدند 
دو ســه ســالی را در آنجــا بــا هــم گذراندیــم . یعنــی بــه طــور طبیعــی مــن ســه ســال در مکتــب بــوده ام کــه 

ــود محاســبه  ــده ب ــه اوضاعــی کــه پیــش آم ــا توجــه ب ب
ــه دبســتان مهــرداد  ــم خــب مــن در ســال 1313 ب کردی
ــن  ــول شــدم . بنابرای ــم . ثلــث آخــر، کالس دوم قب رفت
در دبســتان مهــرداد در ســال 1313 درآنجــا قبــول شــدم 
.مکتــب خانــه دارای یــک روش هــای بســیار خوبــی بــود 
ــم . از  ــی کن ــن ذکــر م کــه حــاال در قســمت روشــها م
ــود .  ــوب ب ــیار خ ــن بس ــی م ــاه دوران کودک ــر رف نظ
اوضــاع و احــوال خــوب ، چــون پــدر مــن مأمــور اجــراء 

دادگســتری بــود. 
در تلگــراف خانــه بــرو بیایــی بــود و تــا 1319 
تبدیــل                 تقریبــاً   مــن  کودکــی  دوران  کــه   1320 و 
مــی شــد بــه نوجوانــی . متأســفانه دوران نوجوانــی مــن 
بــا بیمــاری مــادرم و آمــدن متفقیــن بــه ایــران و خرابــی 
اوضــاع مملکــت و بــه خصــوص کارمنــدان دولــت رو 
قوچان - منزل محله حاجی ملکی - 1327بــه رو شــد و خانــواده مــا بــه ســختی هــای بســیار زیــادی 

میرزا احمد خان جابانی  - 1335
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دچــار شــد . ایــن ســختی 
هــا را هــر طــور کــه فکــر 
بکنیــد نمــی شــود کــه بــا 
ــاری  ــاس و معی ــک مقی ی
بســنجید . از یــک طــرف 
اجنبــی در خــاک مــا بــود 
ــع  ــر وض ــرف دیگ . از ط
مــردم  بــود  بــد  مــادی 
گرفتــاری  نهایــت  در 
و عســرت بــه ســر مــی 
. خیلــی ســخت  بردنــد 

ــال  ــا س ــی را ت ــود و دوران نوجوان ب
ــم.   ــختی گذراندی ــه س ــا ب 1325 م

ــم  ــا شش ــد ؛ ب ــاد ش ــان ایج ــوزگاری در قوچ ــک آم ــام کم ــه ن ــی ب ــک دوره کالس ــال 1323 ی در س
ابتدایــی معلــم مــی گرفتنــد آنجــا دو ســال ماهــی 15 تومــان کمــک هزینــه تحصیلــی مــی دادنــد. مدیــر ایــن 
کالس حــاج حســن رئیســی بــود، مــرد بســیار مهربــان ، دلســوزی بــود ، امــا روش تدریســش خــوب نبــود ، از 

از راست : محمد جابانی - حاج حسن رئیسی - قوچان 1347

محمد جابانی - 1320 محمد جابانی - 1325
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نظــر معلمــی هــم نحــوه ی برخــوردش زیــاد جالــب نبــود ؛ امــا یــک  انســان کاملــی بــود مــا نمــی توانیــم کــه 
در مجموعــه ی صحبــت هایمــان یکــی را بگوییــم ایــن همــه چیــزش خــوب اســت . خــب یــک چیزهــای 
بــدی هــم دارد ، بایســتی یــک توازنــی مابیــن ایــن مســائل وجــود داشــته باشــد . حــاج حســن رئیســی دو ســال 
بــا مــا بــود در آن دو ســال کمــک آمــوزگاری ، حــزب تــوده در قوچــان شــکل گرفتــه بــود ، چپــی هــا آمــده 
بودنــد ، جریــان آن ملــی شــدن صنعــت نفــت بــود ، وکالی مجلــس ، هیاهــوی بیــرون و درون ، تشــنجی در 

اوضــاع و احــوال بوجــود آورده بــود و مــا هــم از ایــن آشــفتگی خــارج نبودیــم. 
درآن زمــان نوجوانــی مــن شــکل مــی گرفــت . از یــک طــرف اینهــا مــی خواســتند کــه مــا برویــم مثــال ً 
جــزو نوجوانــان حــزب تــوده باشــیم . یــک آقایــی بــه نــام مهنــدس قندهــاری آمــده بــود کــه مســئول حــزب 
تــودۀ قوچــان بــود و فعالیــت مــی کــرد. متفقیــن هــم در ایــران بودنــد و هیــچ کــس هــم جلــوی ایــن هــا رو 
نمــی توانســت بگیــرد . فعالیــت ســینمایی هــم داشــتند ، شــاید بــرای اولیــن بــار بــود کــه نــوع فعالیــت جنگــی 

را در میــدان شــهر نمایــش مــی دادنــد و جالــب بــود روی هــم رفتــه . 
 انتقــال فکــر ، آمــوزش ، در ســن نوجوانــی خیلــی مؤثــر و آســیب پذیــری هــم زیــاد اســت . اگــر آدم 
پایــه ی کارش محکــم نباشــد ایــن آســیب پذیــری خیلــی زود انجــام خواهــد شــد. خــب وضــع اقتصــادی 
خــراب بــود . پــدرم 10 تومــان حقــوق مــی گرفــت مــن 15 تومــان حقــوق مــی گرفتــم . مــادرم هــم مریــض 
ــادرم  ــن م ــی در ســال 1319 م ــام رضــای فعل ــن بیمارســتان شــاه رضــای مشــهد و بیمارســتان ام شــد . همی
ــا  ــا همــان ســاختمان و ب ــدم در همــان بخــش جراحــی کــه االن هــم همــان بخــش ب را آوردم اینجــا خوابان
همــان درهــا وجــود دارد ، در ســال 1321 هــم آوردم آنجــا کــه بعــد فــوت کــرد . حــاال شــما ببینیــد کــه 
در ایــام نوجوانــی بــرای آدم مشــکالت اقتصــادی پیــش میــاد ، مــادر خوبــش را از دســت مــی دهــد ، مــن 
مــی خواســتم بــا پروفســور صادقــی بــروم دبیرســتان ، پــدرم مــی گفــت مــن پــول نــدارم و کتابهــا هــم خیلــی 
گــران بــود . از تهــران جــزوه مــی آمــد . یــک شــب گــوش ایســتاده بــودم کــه متوجــه شــدم و مــادرم را دیدم 
کــه گردنبنــدش را بــاز کــرد و بــه پــدرم گفــت : ایــن را ببــر بفــروش - آدم عــادی و بیســواد - بــرای پســر من 
کتــاب بخــر و پــول شــهریه اش را بــده بــرود بــه دبیرســتان ؛ مــن ایــن را بــه صــورت شــعر هــم درآوردم ، خــب 
در ایــن شــرایط از یــک طــرف شــوق درس ، از طــرف دیگــر نبــودن اوضــاع و احــوال مناســب  و شــرایط 
بــد اقتصــادی و تهاجــم فکــری بیگانــگان ، اینهایــی کــه مــی گویــم هــر کدامــش یــک مســئله ای بــود و از 
جملــه غوغــای مجلــس ، اینهــا همــه دســت بــه دســت هــم داده بــود تــا بــرای مــن و هــم ســن و ســاالن مــِن 
نوجــوان مشــکالتی را ایجــاد بکنــد . البتــه مــا بــه اوضــاع بــا دیــد خوبــی نــگاه مــی کردیــم . مــی توانســتیم 
و جــوری تربیــت شــده بودیــم کــه بتوانیــم بــد را از خــوب تشــخیص بدهیــم . یــک مقــداری مــن در ایــن 
مســائل کنجــکاو هــم بــودم . مرحــوم آســا در کمــک آمــوزگاری ریاضــی درس مــی داد هنــوز آن کتابهــای 
ابتدایــی و کمــک آمــوزگاری را دارم . مســائل پیچیــده و بــی خــود و بــدرد نخــوری را درس مــی دادنــد 
کــه اصــال ً بــه درد زندگــی نمــی خــورد . یــک عــده ای آمــده بودنــد بــرای معلمــی کمــک آمــوزگاری 
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کــه از تعلیــم و تربیــت ســر رشــته و اطالعاتــی نداشــتند ، از جملــه آقــای غالمحســین میالنــی کــه زبــان درس 
مــی داد و یکــی از آنهایــی بــود کــه الگویــی بــرای مبــارزه در زمــان مصــدق بودجلــوی منــزل خلیــل زاده 

ســخنرانی مــی کــرد : مــا بریتانیــای کبیــر را بریتانیــای صغیــرش مــی کنیــم...
 ایــن مســائل هنــوز در گــوش مــن طنیــن اندازاســت . آقــای معیــن فــر شــاید ایــن مســائلی کــه مــن بــه 
شــما میگویــم ، مســائل جامعــۀ آن روز مــا بــود ، ولــی اینهــا جایــی گفتــه نشــده . ایــن مســائلی اســت  کــه 

بایــد نوشــته بشــود کــه شــهر مــا کــی و در چــه شــرایطی و چگونــه بــه اینجــا رســید.
ــد  ــد . اســب هاشــان را آنجــا بســته بودن ــه بودن ــه ی حــاج ملکــی رو گرفت ــد محل روس هــا آمــده بودن
ــتیم ، و  ــورد داش ــا برخ ــا اینه ــار ب ــن ب ــا چندی ــه م ــود ک ــده ب ــم ش ــازل فراه ــاری من ــرای آبی ــکالتی ب و مش

ــود. ــوأم ب ــی مــن ت ــا نوجوان ــل کــه همــۀ اینهــا ب ــن قبی مشــکالتی از ای
بخصــوص یــک الگویــی کــه در آن زمــان بــرای مــا خیلــی نشــان دهنــدۀ جوانمــردی بــود ، ابوالحســن 
مختــاری بــود کــه بــا روس هــا مــی جنگیــد در منطقــه زو بــاران ، مــی رفــت جلــوی اینهــا را مــی گرفــت 
دعــوا بــه راه مــی افتــاد کــه آن را در همــان ســالها در منــزل عبدالعلــی بنزینــی گرفتنــد . آمــدن گــروه هــای  
دزدهــا و هــر کــدام یــه تفنگــی برداشــته بودنــد ، مــا هــم داشــتیم بــه عمــارت مــی رفتیــم بــه منــزل یکــی از 
دوســتان . دیــدم بیســت ســرباز بــا تفنــگ هــای سربازیشــان دارنــد فــرار مــی کننــد . ســربازها بــا تفنــگ هــا 

و اســلحه هایشــان  آمدنــد جلــو گفتنــد : پســر پیــاده شــو ... 
ــک  ــد ازحــدود ی ــاده شــدم . بع ــن پی ــد م ــو ده . بع ــم ت ــم کنی ــم قای ــی بردی ــا رو م ــی ه ــا داشــتیم قال م
کیلومتــر ســوار شــد . بعــد آنهــا گفتنــد ، ایــن دهاتــی هــا مــی ریزنــد، ایــن تفنــگ هــا را از مــا مــی گیرنــد ، 
پیــاده شــوید از ایــن شــکاف کــوه برویــم . اینهــا بلنــد شــدند رفتنــد . همــان تفنــگ هــای دولتــی آمــد پخــش 
شــد . بــرای مــردم وبــال گردنشــان شــد . دزد هــا و دســته هــای متعــدد در حــوزه ی قوچــان بوجــود آمــد . 
خوانینــی کــه در تبعیــد بودنــد برگشــتند . یعنــی اینهــا درســت همزمــان بــا نوجوانــی مــا اتفــاق افتــاد . اینهــا 
برگشــتند و در نتیجــه ، هرکــدام بــرای خودشــان دســته ای ، نوکــری ، بیــا و برویــی داشــتند . در خیابــان هــای 
قوچــان جــوالن دادِن ســواره هــا از یــک طــرف و شــاه دوســت هــا و کمونیســت هــا از طــرف دیگــر و یــک 
ســری از برخــورد هــای اینطــوری هــم در دبیرســتان جوینــی وجــود داشــت . ایــن دوران نوجوانــی بــه ایــن 
ســختی گذشــت و اگــر خواســته باشــم شــرح بدهــم ، شــرح ایــن بــی حــد شــود ، مثنــوی هفتــاد مــن کاغــذ 
شــود و حــاال برمــی گــردم بــه دوران معلمــی . در ســال 1325 مــن معلــم شــدم . درس نخوانــده معلــم شــدم . 

معلمــی کــه بــه قــول پرویــن اعتصامــی مــی گویــد : 
خـــودت زچـــه رو بـــه کجـــی نهـــی پـــا را ای آنکـــه راســـتی بـــه مـــن آمـــوزی
امـــا شـــدیم    خلـــق   را  آمـــوزگار   بـــا   و   الـــف   خـــود   نشـــناختیم  

اســتاد جابانــی عزیــز، بــه نظــر بنــده شــما تاریــخ شــفاهی یــک صــد ســالۀ قوچــان هســتید. 
ماشــاءاهلل وقتــی هــم تداعــی معانــی پیــش مــی آیــد بــه فراوانــی از نکاتــی یــاد مــی کنیــد کــه 
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مــن حتــی اصــاًل فکــرش را هــم نکــرده بــودم . بحــث فعالیــت گــروه هــای سیاســی ، حــاال از 
تــوده ای هــا و کمونیســت هــا و گروهــی کــه از طرفــداران مصــدق بودنــد و طرفــداران خــود 
ــما  ــه ش ــم ک ــی دان ــت و م ــؤال مجزاس ــک س ــش ی ــر کدام ــه ه ــا هم ــوی ... و اینه ــت پهل دول
پاســخ هــای مجــزا و طوالنــی بــرای ایــن ســؤال هــا داریــد . امــا اگــر قــرار باشــد ال بــه الی 
ایــن ســؤاالت وارد آن مقولــه شــویم وقــت کــم مــی آوریــم ، بنــا برایــن اجــازه مــی خواهــم 

همانطورکــه شــما هــم فرمودیــد، ســؤاالت آن را بگذاریــم بــرای یــک وقــت دیگــر ...
ــیاری از  ــم کــه بس ــی دانی ــًا م ــد و قطع ــم بودی ــم کــه شــما ســالهای ســال معل ــی دانی ــا م م
ــم  ــان ادارات دولتــی در کشــور هســتند . مــی خواهی دانــش آمــوزان شــما االن صاحــب منصب
بدانیــم کــه روش هــای آموزشــی ، روابــط بیــن معلــم و دانــش آمــوز بــا توجــه بــه ســطح علــم 
معلمیــن مــا در آن زمــان کــه شــما فرمودیــد از ششــم ابتدایــی معلــم مــی گرفتنــد و شــما بــه 
عنــوان معلــم معرفــی شــدید ، اینهــا بــرای مــا و بــرای نســل امــروز بــه نظــر مــن خیلــی جالــب 
اســت . راجــع بــه ایــن مســائل هــر طــور کــه خــود شــما صــالح مــی دانیــد پاســخ بدهیــد تــا 

ــا آن دوره تاریخــی و فرهنگــی آشــنا شــوند .  خواننــدگان مــا بیشــتر ب
    خیلــی ممنونــم . خــب دنبالــۀ  کار معلمــی را مــی گیریــم . مــن معلــم شــدم بــا همــان مــدرک ششــم 
ــا دو  ــی م ــم والیــت ، یعن ــد . دیپل ــم والیــت ان ــد کــه اینهــا دیپل ــا مــی گفتن ــه مــدرک م ــم شــیروان . ب رفت

کالس از ششــم باالتــر خوانــده بودیــم ، در 
ــد اینهــا  ــا مــی گفتن ــه م کمــک آمــوزگاری ب

ــد. ــت دارن ــم والی دیپل
این به چه معنی است ؟ 

ــم  ــن دیپل ــان ای ــم . در آن زم ــت معل تربی
یــک نــوع مــدرک تربیــت معلــم بــود . خــب 
ــیم کار  ــک در تقس ــی ش ــیروان و ب ــم ش رفتی
معلمــی بــاز هــم همــان پارتــی بــازی هــا ، 
یــک عــده ای پارتــی داشــتند و اینهــا در شــهر 
ــم شــیروان .  ــی رفت ــی پارت ــده ی ب ــد ، بن ماندن
مــا  چهــار نفــر بودیــم . بنــده از قوچــان ، رفیقم 
ــران .  حاضــری ، خاکشــور و محمــدی باجگی
مــا رفتیــم آنجــا . دو نفــر اضافــی بــود آنهــا را 
فرســتادند بجنــورد . مــن و محمــدی ماندیــم - 
ابالغ تغییر محل خدمت از زوارم به قوچان در قوچــان تعییــن مــی کردنــد کــه مــا بمانیــم ، 
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آنجــا جــزو قوچــان بــود - چهــار نفــر نیــرو در شــیروان زیــاد بودنــد . یــک مدرســۀ شــش کالســۀ پســرانه 
و یــک دو کالســۀ دخترانــه داشــت و ســه تــا هــم مدرســه اطــراف شــیروان بــود . ایــن انــدازه معلــم نمــی 
خواســت . مرحــوم صائبــی رئیــس فرهنــگ آمــده بــود شــیروان ، و چــون شــیروان یک کالس ششــم داشــت 
ــد و مــا کمــک آمــوزگاری  مــا مــی گفتیــم کــه بایــد کالس ششــم درس بدهیــم . اینهــا ششــم ابتدایــی ان
خواندیــم . کامــکار رئیــس فرهنــگ شــیروان بــود . خاکشــور جلــو دویــد  - خــدا رحمتــش کنــد - گفــت 
ــای رئیــس فرهنــگ شــیروان  ــم ایــن آق ــا مــی خواهیــم کالس ششــم درس بدهی ــای رئیــس فرهنــگ م آق
ــس  ــای رئی ــت : آق ــت گف ــود ، برگش ــوخ ب ــواب و ش ــر ج ــی حاض ــه خیل ــی ک ــد صائب ــذارد . بع ــی گ نم
فرهنــگ اینهــا چــه مــی گوینــد ؟ گفــت آقــای رئیــس فرهنــگ قوچــان مــا یــک کالس ششــم داریــم اینهــا 
همــه مــی خواهنــد کالس ششــم درس بدهنــد . آقــای صائبــی یــک بــه هیــکل مــا نــگاه کــرد تعــداد زیــادی 
هــم بودیــم ، گفــت : نــه ، آن طــور باشــد دالک از مشــتری زیادتــر مــی شــود . همــه دیگــر رفتنــد ، هیــچ 
کــس دیگــر بحــث نکــرد . کامــکار دامــاد مشــتی بهــادر بــود خانــم غنچــۀ ضمیــری را گرفتــه بــود . غنچــۀ 
ــد  ــادر را بع ــتی به ــرای مش ــن کاروانس ــه ای ــی ک ــان قدیم ــت از آن معلم ــی داش ــم ابتدای ــم شش ــری ه ضمی
ســلیمانی هــا گرفتنــد . غنچــۀ ضمیــری هــم رئیــس مدرســه ی شــیرین شــیروان بــود هــم زن رئیــس فرهنــگ 

مدیر و شاگردان دبستان بزرگمهر زو ارم -1327  
نشسته ردیف وسط :....؟ ، غالمحسین احمدی ، یار محمد جمالی ، محمد جابانی )مدیر مدرسه ( ، اسماعیل رستم زاده ، جان محمد نمازی ، صادقیان  

 نشسته ردیف پائین  از راست :...؟ ، براتعلی قهار زاده ، حسین قلی زاده ، ابراهیم لشکری سیفی ، ...؟
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بــود ، و یــک خانــم رضاپــور هــم بــود کــه کالس بعــدی را درس مــی داد ، نشــاط منطقــۀ دیویــن ، خواجــه 
منصــور زیــارت ، بزرگمهــر زو ارم ، 1319 ایــن اســامی را گذاشــته بودنــد  . مــن در مهــر 1325 رفتــم ، زو 
ارم شــیروان ، یــک جــای دور افتــاده و خــان و خــان بــازی بــود . مــا کــه رفتیــم آنجــا وارد ِده شــدیم چنــد 
نفــری را کشــته بودنــد . َدلمــه ی خــون هاشــان هنــوز آنجــا بــود ایــن قســمتی کــه مــی خواهــم بگویــم مربوط 
بــه آمــوزش و شناســایی معلــم اســت . آقــای معیــن فــر معلمــی کــه مــی رود ده بایــد خانــواده هــای روســتا و 
محیــط را بشناســد . بدانــد کــه در اینجــا چــه کارهایــی بایــد بکنــد . چــه چیزهایــی را مــردم دوســت دارنــد 
. بــا روش هــای خــاص وارد کار معلمــی بشــود کــه بتوانــد کار بکنــد . معلــم کاتالیــزور جامعــه اســت یعنــی 
تغییــر دهنــدۀ جامعــه معلــم اســت . اگــر مــا مــی بینیــم جامعــۀ مــا خــوب تغییــر نمــی کنــد تقصیــر معلمیــن 
ماســت . حــاال اقتصادشــان بــد اســت ، سوادشــان کــم اســت ، دولــت بــی توجــه اســت و ... هــر چــه هســت 
معلــم مــی توانــد مؤثــر باشــد . مــا رفتیــم تــو ده و فکــر نکردیــم کــه اینهــا مهــر و آبــان را در باغــات هســتند 
و ترجیــح مــی دهنــد کــه بچــه هاشــان اصــال ً ســواد نداشــته باشــند و دنبــال کار و اقتصــاد هســتند . چــون 
ــه خاطــر ایــن اســت  ــه ب ــواده هــا مــی خواهنــد ، ن در آنجــا مــن درک کــردم کــه تعــداد پســر را اگــر خان
کــه برایشــان کاکل پســری باشــد، بلکــه بــه خاطــر جنبــه اقتصــادی پســر مــی خواهنــد . یــک روز دیــدم کــه 
دانــش آمــوز نیامــد ، خیلــی ناراحــت شــدم .از آن مدرســه درآمــدم . منطقــۀ شــیروان ، منطقــۀ نگهبانــی هــا 
بــود . شــاپورخان در آنجــا مســتقر بــود . منطقــۀ شــمال شــیروان دســت باجگیــری هــا بــود. خوانیــن ســرحدی 
بودنــد . کامــکار بــه مــن گفــت کــه بیــا بــرو بغــن . علــی خــان بیچرانلــو در آنجــا مدرســه ای دایــر کــرده ، ده 
دســتگاه میــز و نیمکــت و بــا یــک فــراش مجانــی یــک ســاله هــم مــی دادنــد تــا مدرســه دایــر باشــد . مــا بلنــد 
شــدیم بــا میــرزا بابایــی فــّراش مدرســه ای کــه آنجــا داشــتیم رفتیــم بغــن . داخــل بغــن کــه شــدیم کدخــدا 
ولــی مــی گفــت : - مــن اســامی رو مخصوصــاً میگــم - بفرماییــن آقــای مدیــر خــوش آمدیــد . مــا رفتیــم 
تــو اتــاق ، اجــاق روشــن بــود ، یکــی یــک تفنــگ اینجــا و یکــی یــک تفنــگ آنجــا . دو نفــر لنگهایشــان را 

دادن بــه هــوا و... مــا هــم تــا اینهــا را دیدیــم وحشــت کردیــم .
 ســالم علیکــم . ســالم علیکــم . ایــن کیــه آقــا ولــی ؟ بــه کــردی گفــت : بابــا ایــن مدیــر اســت ... خــوش 
آمدیــد -  از جایشــان هــم بلنــد نشــدند - در همــان وقــت یکــی دونفــر را آوردنــد و بــه شــالق بســتند و یــک 
پولــی از آنهــا گرفتنــد و یــک زهرچشــم حســابی  هــم از مــا گرفتنــد کــه بلــه آقــای مدیــر مــا اینطــور هســتیم 
ــم  ــم آمدی ــرار کردی ــود ف ــوز خونهــا دلمــه شــده ب ــا از آن خــان و دم دســتگاه وهن ــم عجــب کــه م ...گفتی

اینجــا ، عجــب جایــی آمدیــم ! ...
صبــح بلنــد شــدیم گفتیــم کــه مــا برویــم جــای مدرســه . ایــن نصیربگــوف هــا در فرهنــگ و اقتصــاد 
ــم  ــود و اآلن ه ــازها ب ــی س ــۀ حلب ــه در بازارچ ــوف ک ــرای  نصیربگ ــه کاروانس ــد ازجمل ــر بودن ــی مؤث خیل
هســت و نمونــه اش مانــده ، بعــد دادنــد دســت ایلیانــی و یــک مدتــی نصیــری اســتفاده مــی کــرد . نصیــری 
قوچــان نماینــدۀ آن نصیربگــوف بــود . ایــن نصیربگــوف چهــار طبقــه مــال او بــود کــه داده بــه فرهنــگ - 
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نصیربگــوف هــا جــزو مهاجرانــی بودنــد کــه از قــره بــاغ آمــده بودنــد ، از گرجســتان و ... فرهنگشــان خیلــی 
بــاال بــود . ایــن بــاغ و دم و دســتگاهی کــه آنجــا داشــتند ، یــک خانــه بــاغ بــود ، بــا دو ســه تــا اتــاق . اینهــا 
را داده بودنــد بــرای مدرســه ، کــه مدرســه دایــر بشــود . مــا رفتیــم بســاطمان را همانجــا پهــن کردیــم در ایــن 
مدرســه مورچــه کــه حــاال زیــاد بــود شــپش هــم عیــن مورچــه از در و دیــوار بــاال مــی رفــت . مــن ِ معلــم 
... بگذریــم ، اصــال ً هیــچ کــس بــد نمــی دانســت کــه ایــن شــپش را از روی لباســش بــردارد . بعــد شــب 
مــی آمدیــم آتــش روشــن مــی کردیــم ایــن لبــاس هــا را مــی جوشــاندیم جریــک جریــک شــپش هایــش 
ــا بتوانیــم بخوابیــم . حــاال چــه وضعــی چــه افتضاحــی چــه عــدم بهداشــتی و ... کــه  را  در مــی آوردیــم ت
واقعــاً بعــد از اینکــه بهداشــت آمــد چــه خدماتــی انجــام دادنــد . چهــارده روز مــا در ایــن مدرســه بودیــم . در 
ایــن چهــارده روز یــک دفعــه مــا غــذای گــرم پیــدا نکردیــم کــه بخوریــم . یــک روز مــن ایــن میــرزا بابایــی 
ــِی  ــه کوچــک  پ ــرای مــا پیــدا کــن کــه بخوریــم ، رفــت یــک حب ــرو یــک چیــزی ب را فرســتادم گفتــم ب
)چربــی( گاو از یــک شــیره خانــه پیــدا کــرده بــود آورد ، مــا ایــن را تراشــیدیم در یــک ظرفــی انداختیــم 
ــان  ــم . هم ــم خوردی ــت )ترید(کردی ــان تلی ــش و ن ــم روی ــا . آب ریختی ــرم م ــد آب گ ــن ش ــد . ای ــاز ش ب
شــب یــک صــدای تیــری درآمــد ، دقایقــی بعــد دیدیــم جمعیــت ریختنــد مدرســه کــه پــدر شــیخ رحیــم را 
علیخانــی هــا کشــتند بیاییــد بــه داد مــا برســید . صبــح بــه عــوض اینکــه مــا بــه داد اینهــا برســیم ، بنــده معلــم 
ــا یــک  بــودم ، یــک لحــاف داشــتم - نصفــش را زیــرم مــی انداختــم، نصفــش را رویــم مــی انداختــم - ب
بالشــت و یــک خورجیــن و یــک کتــری و قــوری اینهــا را گذاشــتم روی ِ خــر، فــرار کــردم رو بــه شــیروان 
.آمدیــم  شــیروان گفتیــم آقــا مــا ایــن بغــن را نخواســتیم  . نــه بــه مــا نــان دادنــد نــه چیــزی دیگــر . گفتنــد بابــا 
شــاپورخان هــم از آنجــا مــی گویــد اینهــا مخالــف هــم بودنــد - اشــاره بــه جنــگ ِ خوانیــن شــیروان - گفــت 
ایــن آمــده پاشــنه  در خانــه مــا را در آورده گفتــه کــه بــرای چــه مدرســۀ مــا را دادیــد بــه علیخانــی هــا بایــد 
برگــردد ... گفتیــم خــب برمــی گردیــم ...گفــت شــرط دارد، شــرطش هــم اینســت کــه آن ده دســتگاه میــز و 
نیمکــت را بــرداری بیــاری ... گفتــم مــن اینــکار را مــی کنــم . حتــی اگــر بــه قیمــت جانمــان هــم تمــام بشــود 
. از آنجــا هشــت رأس از االغ هــای خیلــی راهــرو ) قچــاق ( فرســتادند مــن و میــرزا بابایــی  و عبدالحســین 
ســپاهی یکــی از شــاگردهای مدرســۀ  زو ارم ، فرهــاد توقــرو - نوکــر کســی بــود - چهــار نفــری اول شــب 
آمدیــم. ســاعت  ســه بعــد از نصــف شــب بــه روســتای بغــن رســیدیم . یــک دفعــه ای دیدیــم کــه آقاولــی 
کدخــدا پیــداش شــد . آقــای مدیــر تــو کجایــی ؟ اینهــا کــی هســتند ؟ نکنــد مدرســه را مــی خواهیــد ببریــد ؟ 
گفتیــم نــه بابــا . اینهــا مــی خواهنــد برونــد کــوه هیــزم جمــع کننــد. مــا برداشــتیم اینهــا را آوردیــم اینجــا . 
خــب چــی براتــون بیاریــم . قنــد منــی چهــل تومــان بــود . مــردم بــا کشــمش چــای مــی خوردنــد. اصــالً  چای 
وجــود نداشــت ، مــردم بــا همیــن گل پوپــک و اینهــا چــای مــی خوردنــد . بعــد مــا میــز و نیمکــت مدرســه 
ــا شــیروان  ــود م ــح زده ب ــم . ســپیدی صب ــم برداشــتیم آوردی ــار کردی ــی کــه کدخــدا رفــت ب را شــبانه وقت
رســیدیم . تمــام بدنمــان یــخ زده بــود از ســردی و ســرما . دِر مدرســۀ فرهنــگ را زدیــم . همــان فرهنگــی 
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ــت  ــع اس ــجد جام ــار مس ــه االن کن ک
. خــود کامــکار چــون چپــی بــود 
ــۀ  ــد .غنچ ــاز کن ــید در را ب ــی ترس م
ــه  ــت در ک ــود پش ــده ب ــری آم ضمی
ــم  ــد کــی پشــت در اســت ؟ گفت ببین
بابــا جابانــی ام، مــن مُــردم ، در را 
بــاز کــن . در را بازکــرد و یــک آش 
لَخَشــک و یــک چــای بــه مــا دادنــد 
کــه هیــچ وقــت فرامــوش نمــی کنــم  
ــت .  ــر داش ــی اث ــا خیل ــرای م ــه ب ک
ــا  ــا را باِرخره ــت ه ــز و نیمک ــد می بع
کردیــم و رو بــه زو ارم رفتیــم . وســط 
ــاّل  ــت ااّل و ب ــا گف ــی از خره راه یک

نمــی روم . نمــی توانــم بــروم . اگــر بــه ایــن تریــاک دادیــم و هــرکاری کردیــم نشــد . خــر را همآنجــا بــا 
ــب  ــف ش ــد از نص ــاعت دو بع ــیدیم زو ارم . س ــم رس ــم . رفتی ــان رفتی ــم بم ــد ، گفتی ــتیم بمان ــاد گذاش فره
دیدیــم فرهــاد آمــد . پالــون خــر رو پشــتش . فرهــاد چــی شــده ؟ گفــت گــرگ هــا آمدنــد خواســتن مــن 
ــد، گفتــم همیــن خــر را بخوریــد . مــا ماندیــم زو ارم . مــن فارســی صحبــت مــی کــردم . تــو ده  را بخورن
پنــج تــا  آدم بــود کــه فارســی صحبــت مــی کــرد بقیــه همــه تــرک . هیــچ کــس فارســی یــاد نداشــت . از آن 
پنــج تــا دوتــا ســه تــا شــاگرد آقانجفــی بودنــد کــه آمــده بودنــد مدرســه عوضیــه کــه یکــی از آنهــا شــیخ 
ــود کــه در مــن  ــد - مــرد بســیار فاضلــی ب ــان ان ــادی شــیروان - آنهــا هــم فارســی زب ـُـرزل آب عبدالحســین ب
خیلــی اثــر گذاشــت و محضــردار آنجــا بــود دو تــا هــم یکــی حــاج امیــن یکــی هــم حــاج علــی . بعــد مــا 
معلــم مدرســه شــدیم . کــم کــم رفتیــم تــوی خانــواده هــا . مــن ترکــی بلــد نبــودم آنهــا هــم فارســی بلــد 
نبودنــد . در 1319مدرســه دایــر شــده بــود - مــن معلــم ســومی بــودم – در ایــن مدرســه  ســه تــا معلــم عــوض 

ــد !...  ــم هــا کار نمــی کردن ــم معل ــود ، مــی خواهــم بگوی شــده ب
دو تــا معلــم یکــی آقــای محوالتــی و یکــی هــم شــیخ حبیــب اهلل زمانیــان روحانــی ، بــه دانــش آمــوزان 
یــاد نــداده بودنــد ، فارســی مــی خواندنــد و ترکــی معنــی مــی کردنــد . مــن گفتــم نمــی شــود،  بایــد فارســی 
معنــی کنیــد . هــرکار کــردم نشــد بــه قــول آنتـُـن ماکارنکــو )Anton Makarenko(  در کتــاب پداگوژیــک 
)Pedagogic( مــی گویــد: »آن دانشســرایی کــه بــه مــن دادنــد درســت کنــم ، هــرکار  مــی کــردم بچــه هــا 
زیــر بــار نمــی رفتنــد ، ایــن بــود کــه مجبــور بــه کارکــردن مســتبدانه شــدم . مــی گویــد  مــن ناچــار شــدم بــر 
اســب اســتبداد ســوار شــوم « - مــن هــم ناچــار شــدم و بــر اســب اســتبداد ســوار شــدم - آقــای معیــن فــر، مــا 
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را مــی زدنــد . روش تدریــس بــا زور و بــا چــوب بــود چــه در مکتــب خانــه و چــه در مدرســه . مــا هــم آن 
زور را منتقــل مــی کردیــم بــه شــاگردها . گفتــم هرکــس ترکــی صحبــت کنــه شــالق مــی خــورد . اینهــا الل 
شــدند. معلمــی کــه بایــد زبــان بچــه هــا را بــاز کنــد بچــه هــا را الل کــرد . صبــح آمدنــد اینهــا ، ســر صبــح 
آفتــاب نــزده مدرســه مــی آمدنــد مثــل بلبــل باهــم صحبــت مــی کردنــد و مــی خندیدنــد و قهقهــۀ آنهــا و ... 
یــک دفعــه ای دیــدم ســاکت شــدند . گفتــم ایــن بــاغ بــه ایــن بزرگــی بلبــل نــدارد ، بچــه هــا کجــا رفتنــد ؟؟؟ 
مــن چــه کاری کــردم . آمــدم دیــدم کتابهــا را بــاز کردنــد باهــم هیــچ صحبتــی نمــی کننــد. ای داد، عجــب 
الل بــازی بــرای اینهــا درســت شــد مــن عجــب کاری کــردم ؟؟؟ گفتــم حتمــاً بایــد بــا هــم صحبــت کنیــد . 
اینهــا باهــم دیگــر صحبــت کردنــد و مــا کــم کــم بــا خانــواده هــا آشــنا شــدیم و باالخــره ریشــه پیــدا کردیــم .  
دو دســته گــی رو از ده برداشــتم . مســجد تــو ده درســت کــردم . قرائــت قــرآن گذاشــتم . ازقوچــان گلیــم 
خریــدم بــا پــول اینهــا رفتیــم مسجدشــان را  رو بــه راه کردیــم و مــن شــدم بــرای آنهــا یــک الگــو ،  بــا اینکــه 
ســن کمــی داشــتم نســبت بــه آنهــا ، امــا معلــم هرچــی مــی گفــت همــان بــود .... خالصــه مــا فارســی هــم بــه 
اینهــا یــاد دادیــم . شــما در مــورد شــاگرد فرمودیــد . شــاگردهای همــان زمــان االن خیلــی هاشــان کدخــدا 
بودنــد همــه کاره بودنــد ، کوچــک تریــن شــاگرد ششــم ابتدایــی االن رئیــس دادگاه اســتیناف تهــران اســت . از 
دانــش آمــوزان همــان ده کــه چندیــن ســاله آنجــا کار مــی کنــد و بازنشســته هــم شــده . خــودش اول معلــم 
شــده بــود بعــد حقــوق خوانــد رفــت آنجــا .االن دو تــا دختــر دارد یــک پســر، هــر ســه دکترهســتند . دو تــا 

دامــاد دارد دکتــر و عــروس هایــش هــم دکتــر هســتند . 
نامشـــان هم ابراهیم لشـــکری بـــود از روســـتای زو ارم . عکس اش را هم  اآلن من دارم که شـــما مـــی توانید از 
تـــو آلبوم هـــا بردارید ببینید . من 5 ســـال آنجا ماندم از ســـال  1325تـــا 1330 . و االن که من بعـــد از 50 ، 60 

ســـال گذشـــته  که من می روم 
ــه ی خودم  ــ ــه ها خان ــ همۀ خان
برای  ندارد.  فرقی  هیچ  ــت،  ــ اس
ــان. تا  ــ ــم ش ــ اینکه من می شناس
ــی گویم  ــ ــن. م ــ می گویند حس
این حســـن پســـر کیـــه؟ تا همه 
ــی گویم. در  ــ ــان را  م ــ خاندانش
پراکنده  اینهـــا  اآلن  شـــیروان 
آنها  از  بســـیاری  اآلن  شـــدند 
ــدند ...  ــ ــدند، دکتر ش ــ ــدس ش ــ مهن
رئیـــس بهداشـــت و درمـــان 
که   ، صادقیـــان  دکتـــر  دبستان دارا  قوچان -1330 فاروج 
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پســـر شـــاگرد من اســـت، حتی همین چند 
وقـــت پیـــش گفت مـــن فاروج هســـتم 
کاری نداریـــد ؟ گفتـــم مـــی خواهم در 
ــت کنم. ــ ــه خیریه درس ــ ــاروج هم مؤسس ــ ف

ــه را آوردی زو ارم هزینه اش  ــ گفت اگر خیری
با مـــن . پدرش هـــم براتعلـــی اآلن آنجا 
اســـت ، بـــرادر بزرگـــش صـــادق  برادر 
کوچکترش ســـعادت قلی کـــه یک کمی 
بدجنـــس بود نســـبت به اینهـــا بعد محمد 
باقر بـــود . آخرش هم که محمـــد بود ... 
ــی کنم ، من  ــ یعنـــی اینهایی که من عرض م
ــم . برای چی؟ برای  ــ خانواده ها را می شناس
معلـــم مجرد  مـــن یک  اینکـــه وقتی که 
بودم بـــرای من غـــذا می آوردنـــد . من 
اصاًل مـــی آمدم می دیدم کـــه لباس های 
من شســـته شـــده و تمیز کردند گذاشتند 
آنجـــا . خانه من تمیـــز شـــده  . کی این 

کار را کـــرده ؟ یک رفیقی داشـــتم حاج عبـــداهلل ، که بعد فوت کـــرد زن این جوان بود . مـــن که می رفتم 
مدرســـه این زن می آمـــد خانه  مرا را جـــاروب می کرد و غذا درســـت می کرد و لباس هـــا را می برد 
می شســـت که من اصـــاًل متوجه نمی شـــدم . یعنی اگر یـــک معلم وظیفـــه اش را خـــوب انجام بدهد 
مـــردم خیلی دوســـتش خواهند داشـــت و اثر زیـــادی هم خواهد گذاشـــت . اما حاال چـــی ؟ معلم اصاًل  
شـــاگردش را نمی شناســـد . با دو ســـاعت حق التدریس که نمی شـــود معلم شـــد  . حـــاال در اینجا هم 
معلـــم از نظـــر اقتصادی ، هم جامعه ، هم دســـتگاه مشـــکالتی دارند . و اگر پیشـــرفتی نمی شـــود برای 
همیـــن هاســـت . خب همه  شـــاگردهایم االن خیلـــی خوبند . وضع شـــان هم خوب اســـت . همین چند 
وقتـــی یکـــی از آنها زنـــگ زد گفت آقـــای مدیر شـــنیدم  زنت فوت کـــرده ! یک چنـــد روزی بیایید  
اینجـــا مهمان ما باشـــید ، تو را کـــوه ببریم و... تمام ســـنگ و کلوخ مزارع آنجا را من می شناســـم . خب 
از آنجـــا منتقل شـــدم بـــه قوچان . حاال بـــرای من زن گرفتـــه بودند. بـــه هرصورت من منتقل شـــدم به 
قوچـــان . چون تمریـــن کالس های پنجم و ششـــم کرده بودم . حســـاب مظفری خوانده بودم دویســـت 
تا پانصد مســـئله می دانســـتم . قوچان ســـه تا مدرسه داشـــت : مدرســـه  دارا و حافظ و فرخی . من آمدم 
آنجـــا معلـــم کالس پنجم و ششـــم ریاضی شـــدم . آقای تقـــی کشـــاورز را به عنوان چپی به ســـرخس 
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منتقل کرده بودند یک قســـمت از بدنش َشـــل )فلج( بود برادر عباس کشـــاورز پســـر معظم الســـلطان . 
ایـــن منتقل شـــده بود رفته بود برود ســـرخس . بعد من شـــدم معلم جانشـــین او، حاال بـــه صاحبی گفته 
بودنـــد فالنـــی آمده اینجا معلم شـــده . آمـــد گفت تو کالس ششـــم بلدی تدریس کنـــی ؟ ریاضی اش 
کار مشـــکلی اســـت ! گفتم  : بلـــه من آمدم از ایـــن چراغ های نفتـــی دیوار کوب آمریکایی . من ســـه 
ســـال کار کردم ، هرسه ســـال شاگردهایم اول شـــدند . در بین تمام اســـتان اینها خوش درخشیدند و اول 
شـــدند و بـــاال آمدند . نمونه ای از شـــاگردان آن زمان دکتر قریش الحســـینی اســـت . مصیـــب باباپور ، 
علیرضـــا صالحـــی ، باباپور علی آبادی و هـــزاران نفر دیگر که اگـــر بخواهم نام ببرم کم نیســـتند ...اینها 
همه االن مشـــاغل بزرگی دارند . اینها شـــاگردان دبســـتان دارا بودند . بعد 1332 شـــد . ســـال 32 آقای 
خســـروان شـــد کفیل اداره و دولت مصدق هم ســـقوط کرد و بگیر ببند شـــد و آن جریان ســـال 32 در 
شـــهر ما بوجود آمـــد . خانه ها را غـــارت کردند . مـــن خودم دیدم یک قســـمت از ماشـــین کچلی را 
یکـــی برداشـــته فرار مـــی کند گفتم کجـــا می بری ؟ گفت این با روســـیه ســـروکار داشـــته . این دکتر 
علـــی خواجـــوی . گفتم بابا این ماشـــین کچلیه تو از مطب او برداشـــتی به حســـاب ... در شـــهریور هم 
هـــی معلمین این مدرســـه عوض شـــدند حتی فراش مدرســـه  دارا هم عوض شـــد . در یادداشـــت هایم 
نوشـــته ام مدرســـه دارا یک دفعه ای نادار شـــد . مدرســـه دارا منزل حاج حیدر بَرزویی بـــود آن زمانی 
کـــه ما بودیم تـــو خیابان روبروی بـــاغ ملی که حالـــت انحراف داشـــت . بعد از آنجا جلـــوی پل آمد. 
مدرســـه دیگر همه اش رفت - منزل مســـکونی بود مدرســـه اش کـــرده بودم . حجازی مدیر مدرســـه به 
بجنـــورد منتقل شـــد . غیور به شـــیروان منتقل شـــد . عبدالحســـین توفیقی رفت خانه  کـــودک . محمد 
رضـــا قهرمـــان زاده هم رفت خانه  کودک من ناظم دبســـتان مهرداد شـــدم . َشـــماخی به مشـــهد منتقل 
شـــد . دهقان فراش به مشـــهد منتقل شـــد و ابوالقاســـم قصابیان  شـــد خدمتگزار خود آقای خســـروان . 

تعدادی از همکاران در این عکس حضور دارند : ... طالب پور، سهرابیان ، خسروان ، قهرمان زاده ، عابدی ، دربان ، نادری و...  
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  اســتاد شــما از ســه تــا مدرســه نــام بردیــد 
ــود  ــرداد ب ــان مه ــرم هم ــتر نظ ــن بیش ــه م ک
کــه االن اشــاره فرمودیــد حافــظ - فرخــی و 

دارا ، امــا از مهــرداد یــاد نکردیــد. 
    مهــرداد هــم بــود اگــر آن را اســم نبــردم 
اشــتباه شــده . مــن در آنجــا درس خوانــدم . مهــرداد 
در ســال 1299 ســاخته شــد . 1300 در واقــع آمــاده 
بــود . بــه دســتور کلنــل محمــد تقــی خــان پســیان ، 
مــاژور محمــود خــان نــوذری کــه معاونــش بــوده به 
دســتور او ایــن را بــه ســبک مــدارس عشــق آبــاد در 
محــل دبســتان مهــرداد درســت کردنــد . در خیابــان 
ــن  ــه بی ــن کوچ ــی اولی ــا ، یعن ــوراخی ه ــام س حم
ــارش  ــی کن ــا آب ــپ . ب ــمت چ ــه س ــه  عوضی مدرس

ــد دبســتان مهــرداد .  نوشــته بودن
مهـرداد  کیـن  کـوش  اش  آبـادی  بـه   

نهــاد  نتــوان  دگربــاره  بنایــش 
ایـــن را هـــم با کاشـــی فیروزه ای نوشـــته بودنـــد و به خاطـــر این نامـــش را مهرداد گذاشـــتند که 

نام اولین پادشـــاه اشکانی اســـت . در سال  1332 
ناظم دبســـتان مهـــرداد شـــدم . به دســـتور دکتر 
مهران وزیـــر آمـــوزش و پرورش وقـــت . چهار 
کالس ابتدایـــی بـــدون امتحـــان ، پنجم و ششـــم 
امتحان داشـــت . همۀ مـــدارس قوچان شـــدند 4 
کالســـه . اینها را آوردند مهـــرداد . من رفتم حاال 
اینها لشکرکشـــی مـــی کنند حافظ یـــک طرف ؛ 
آن یکـــی آن طـــرف . خالصه من یک ســـال و 
نیم ناظم مدرســـه بـــودم آقای جهان شـــیر مدیر 
مدرســـه بود که ِســـرتیپیکا داشـــت - دیپلم زبان 
فرانســـه -  خیلی خوب بـــود اینها چنـــد تا برادر 
بودند . جوان شـــیرها ، آنها پســـران مش ذوالفقار 
بودنـــد ، خیلی مؤثـــر بودند . خود مـــش ذوالفقار 

ابالغ آموزگاری و نظامت دبستان مهرداد -1332

ابالغ مدیریت دبستان خبوشان -1331
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یـــک تاجر درجه یـــک بود ، اولین کســـی بود که بســـته بندی را در حـــوزه  قوچان آورده بـــود، اینها 
1318 آمـــده بودنـــد قوچان ...خالصه از32 مـــن آنجا بودم تا اواخر 33 ،ســـال 33  آقای محمد رئیســـی 
رئیس فرهنگ شـــد . من را از آنجا برداشـــت رئیس دبســـتان خبوشان گذاشت . دبســـتان خبوشان منزل 
عامـــل زاده ، کوچـــه حاجی شـــهید کریمـــی بود . من شـــدم آنجا رئیس مســـجد حاجـــی کریمی و به 
اصطـــالح رئیس مدرســـه . تا ســـال 35 آنجا بودم . من مســـئول مدرســـه بودم . رئیـــس انجمن همکاری 
خانه و مدرســـه بـــودم . مرحوم درویـــش ناصرعلی ابوالحســـن زاده بود . من با کمک ایشـــان ، شـــیخ 
مســـعود ، ناصر آقـــای حکیمیان ، پـــدر عباس حکیمیـــان حاج علی حکیمیـــان ، این افـــراد جزو هیئت 
مدیره آنجا بودند . ما توانســـتیم در مدرســـه خبوشـــان تغییرات زیـــادی را به وجود بیاوریم ، شـــاگردان 
مـــا در آنجا در حـــدود 200 نفر بودند ،  شـــیفتی مـــی آمدند . خیلی بـــی بضاعت بودند . ما توانســـتیم 
شـــبهای عید بـــرای 180 نفر از آنهـــا لباس عید تهیـــه کنیم . حتی پاشـــنه کش و کفش بـــرای آنها تهیه 
ــدرش نبود مادرش  ــ ــی پ ــ ــد و طوری بود که اگر کس ــ ــه هم دولتی بود. خب خدماتی ش ــ کردیـــم. این مدرس
می آمد مدرســـه. یکـــی آمد گفت آقـــای مدیر ما آقـــا نداریم .من یـــک دفعه ای به خـــودم آمدم که 
تو چه طور مدیری هســـتی کـــه نمی دانی این پـــدر ندارد . گفتم مـــادرت را بگو بیایـــد . یک دفعه ای 
دیدیـــم 10تا 15 تا مادر آمدند مدرســـه . پدرهـــا هم آمدند ، با اینهـــا صحبت می کردیـــم . بچه هایتان 

دبستان خبوشان - 1334 
 از راست : بستانچی ، گرایلی ،پرتوی ، جابانی ، ...  ، امینی ، فرزاد ، حجازی 
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از  یکی   . باشـــند  اینطور  باید 
آمد  قوچـــان  معتمدین  ایـــن 
گفـــت که تـــو مـــا را اذیت 
میکنی؟! گفتم مـــن تو را چه 
اذیتـــی کردم؟ گفـــت: یعنی 
به مدرســـه  َر  چی کـــه مـــا 
مخی)یعنـــی چه که مـــا را به  
مدرســـه میخواهی(؟-  انجمن 
مدرســـه پـــول مـــی گرفتند 
دیگـــر بد نام شـــده بودند-  : 
خـــب بگو ما همو پنـــج قَِران 
دیه  مدرســـه  به  نییم  بِتیـــم  َر 
)خـــب بگو مـــا همـــان پنج 
قِـــران را بدهیم دیگـــر نیاییم 
به مدرســـه(؟ گفتـــم پول ات 
را بگـــذار جیبت و بچه ات را 
بردار و برو . خیـــال می کنی ما 
برای پول شـــما را خواستیم . 

گفتـــم بـــرای اینکه بدانـــی بچه ات چـــه کار می کند . خـــب برای اولین بـــار بود که آنهـــا آمده بودند 
مدرســـه . من می خواهـــم بگویم که مدرســـه دارا معلم های عجیب و غریبی داشـــت نســـبت به جاهای 
دیگـــر . هیـــچ از تعلیم و تربیـــت در آنجا خبری نبود! من ســـیکل داشـــتم . چون ازآنجا که آمدم ســـال 
1330 هم ســـیکل گرفتم هم زن گرفتم ، کار بســـیار مشـــکلی بود... دبســـتان مهرداد هم که رفتم دارای 
یک پســـر شـــدم . اولین فرزنـــد ما در آنجا که بـــودم به دنیا آمد ، بعد هم رفتم دبســـتان خبوشـــان. . این 
مدرســـه خیلی رشـــد کرد . بعد از من آن مدرســـه دارای یک ســـاختمانی شـــد که زمین اش را اوقاف 
داد . در کوچـــه  کالته گی ها درســـت کردند . آقای احمد قائمی شـــد مدیر آن مدرســـه . من از ســـال 
1335 یـــک کالس هایی در تهران گذاشـــته بودند به نام تعلیمات اساســـی و عشـــایر. می بایســـتی بروم 
آنجـــا دوره ببینـــم و برگـــردم . گفتند بعد یک حـــوزه ای در اختیـــارت خواهد بود که افراد بی ســـواد 
را باســـواد کنـــی و فعالیتهـــای فرهنگی انجام بدهـــی ، من از قوچان انتخاب شـــده بودم. ما شـــش هفت 
نفـــر بودیم از حوزۀ خراســـان ، از قوچان من انتخاب شـــدم رفتم تهـــران . چهار مـــاه در دارالفنون دوره 
دیـــدم . همان دارالفنون مشـــهور . در ایـــن کالس ها یک عده ای آمـــده بودند ، خانم هـــا با لباس های 

ابالغ دبستان نجف آباد- سال 1335
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آنچنانی و رؤســـای فرهنگی 
دیگر شـــرکت کرده بودند. 
چون حقـــوق ما بـــود 150 
فـــوق  تومـــن  تومـــن 200 
رئیس  این  میدادنـــد.  العاده 
معرفی  را  خـــودش  فرهنگ 
کـــرده بود آمده بـــود آنجا  
200 تومان هـــم می گرفت. 
ِده هم نمی آمـــد و  نمی رفت. 
پیشـــرفتی  کارهایمان  ما  اگر 
نمـــی کنـــد  به خاطـــر این 

اســـت که ما روی یک روش خاصـــی کار نمی کنیم . همینطور کشـــکی و الکی کار انجـــام   می دهیم. 
ما شـــدیم مربی تعلیمات اساســـی ِدهِ نجـــف آباد . بعـــد از اون دوره ای که در تهـــران دیدیم آمدم رفتم 
ِدهِ نجـــف آباد . مـــن خانمم را برداشـــتم رفتیم ِده. یـــک اتاق هم بیشـــتر نگرفتم. یک فرزند داشـــتم . 

فرزند دوم هـــم آنجا بـــه دنیا آمد.

  علت شهرت دبستان مهرداد نسبت به فرخی و دارا و حافظ چه بود ؟ 
مهــرداد اولیــن مدرســه ای بــود کــه بــه ســبک جدیــد درســت شــده بــود . شــش کالس داشــت . جایــگاه 
معلــم معلــوم بــود . تختــه ســیاه معلــوم بــود . بخــاری هــای دیــواری ذغــال ســنگی داشــت . اتــاق معلــم جــدا 
بــود . اتــاق ناظــم جــدا بــود . زیــرش کــوره پــوش بــود . آن معلــم هــای اولیــن اش زیــاد جالــب نبودنــد ولــی 
ــود و دیپلــم داشــت ، آمــد و اولیــن مدیــر  مرحــوم میــرزا ابراهیــم ریاضــی کــه تحصیــل کــردۀ شــوروی ب
آنجــا شــد آقــای هاشــمی هــم بــود ولــی آنهــا زیــاد مؤثــر نبودنــد. ابراهیــم  ریاضــی کفیــل ادارۀ آمــوزش 
و پــرورش هــم بــود . خــودش تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت : مــا آمدیــم معلــم بشــویم گفتنــد از روســیه 
آمــدی تــو بایــد بیایــی امتحــان بدهــی . مــن رفتــم مشــهد امتحــان دادم .  گفتنــد ایــن چهارعمــل اصلــی را 
ــد اســت . او دیپلــم شــوروی  ــم  چهارعمــل اصلــی بل ــد ایــن معل ــاد دارد . وقتــی از آنجــا در آمــدم گفتن ی
ــا 1313 کــه  ــن در ســال 1312 ی ــا ســیکل شــناختند . م ــر ب ــی براب ــاد داشــت ، ول ــم عشــق آب داشــت ، دیپل
دبســتان مهــرداد رفتــم خیــال کــردم کــه مرحــوم منتظــری تــازه آمــده بــود آنجــا . خیــال کــردم او رئیــس 
مدرســه اســت ولــی بعــد دیــدم کارنامــه ام را ابراهیــم ریاضــی امضــاء کــرده بــود بنــام مدیــر مدرســه . مدیــر 
مدرســه قبــال ً هاشــمی نامــی بــوده کــه عکــس هایــی داریــم  ولــی نــه درایــن ســاختمان ، حــاال دبســتان کجــا 
بــوده عکــس هــای خوبــی نیســت . رجبعلــی منتظــری کــه در کتــاب دوم قوچــان شــرح حالــش را بــه طــور 

دبستان نجف آباد  کالس شبانه -1336
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کامــل آورده ام از چهــره هایــی بــود کــه بزرگتریــن خدمــت را بــه قوچــان کــرد . شــهرت و آوازۀ دبســتان 
مهــرداد... ایــن مدرســه مهــرداد را منتظــری پایــه گذاشــت .

بـود شـه  از  هـا  آوازه  همـه  ایـن  بــود   عبــداهلل  حلقــوم  از  گرچــه   
زمان رضا شـــاه پاســـبان می فرســـتادند، کاســـب ها را از ســـر دکان هاشـــان و پدرهای ما را از اداره 
برمی داشـــتند مـــی آوردند اکابر. منتظری می نشســـت تو اکابـــر درس می داد. وقتی بزرگتـــر های ما از 
دور منتظـــری را می دیدنـــد از همانجا جبهه می بســـتند به منتظـــری. منتظری هم آدم ســـاده ای نبود. او 

اهـــل باش محله بـــود. منتظری در باش 
محلـــه زندگی مـــی کرد، مـــی گوید 
پدرش  بخوانم.  می خواهـــم درس  من 
اگـــر درس بخوانی،  تـــو  می گویـــد 
برادرانـــت اینجـــا باید حمالـــی بکنند 
پول بـــه تو بدهنـــد، تو دیگر ســـهمی 
نـــداری، دیگـــر تـــو میـــروی درس 
بخوانـــی. می گوید من همۀ ســـهمم را 
می بخشـــم به برادرانم، اجـــازه بدهید 
منتظری  بخوانم.  درس  بـــروم  من  فقط 
میـــرود مشـــهد درس بخوانـــد. میرود 
مشـــهد، دایـــی اش داروخانه داشـــته، 
ــد از آنجا می-  ــ ــی کند. بع ــ آنجا کار م
-آید محرر شـــیخ محمـــد کبیر غروی 
می شـــود. بعد از آنجا مـــی آید معلم 
می شـــود. می آیـــد دبســـتان مهرداد 
و آنچه قوچـــان در آن زمان شـــاگرد 

داشـــت چه در ادارات دولتی، چه در بزرگســـال، همه شـــاگرد آن مدرســـه بودند. مرحوم حاج حســـین 
بـــرات زاده  برای من از گلســـتان صحبت می کرد. شـــعر گلســـتان را ازبر)حفظ( بود. گفتـــم تو از کجا 
یاد گرفتی گفت منتظری یاد داده توی دبســـتان مهرداد. این شـــیخ برات زاده در مشـــهد بود و پیشـــنماز 
مســـجد خیابان پنج راه ابومســـلم بود و اینها جد مادریشـــان مسجد سفال سوزها رو درســـت کردند. ماّل 
معصومـــه روضه خوان که زن گازور شـــد اینهـــا از همان طایفه اند. منتظری دبســـتان مهرداد را کشـــید 
باال. ســـال های ســـال آنجا بـــود . آنها چند تـــا بودند که آمدند معلم شـــدند. مال محمد صحاف، شـــیخ 
علی اکبر توســـلی، شـــیخ رجبعلـــی منتظری و اجتهـــادی. در حقیقـــت اینها که آمدند حـــوزۀ آقا نجفی 

شیخ رجبعلی منتظری  یکی از موسسین دبستان مهرداد قوچان 
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تعطیل شـــد. اینها همـــه آمدند معلم پیمانی شـــدند.
اســتاد جابانــی بفرماییــد چــه انگیــزه ای موجــب شــد کــه شــما بــه نویســندگی و تحقیــق و 

در واقــع مباحــث پژوهشــی رو بیاوریــد ؟
مــن کتــاب زیــاد مطالعــه مــی کــردم . وقتــی کتــاب مطالعــه مــی کــردم دیــدم تناقضاتــی بیــن نوشــته 
ــن  ــم . خــب ای ــن مطلــب رفت ــال ای هــای تاریخــی در مــورد قوچــان و آنچــه کــه هســت وجــود دارد . دنب
بابــای ســیاح کــه آمــده از قوچــان گذشــته ، یــک مطالبــی نوشــته . خــب ایــن مطالبــش هــم بعضــی هایــش بــا 
واقعیــت وفــق نمــی دهــد . ایــن افــرادی کــه از خــارج مــی آینــد مطالعــه مــی کننــد مطالعاتشــان خیلــی دقیــق 
ــه بعضــی از مســائل محلــی وارد نیســتند ، یــک  ــان محلــی وارد نیســتند و ب ــه زب و عمیــق اســت . و چــون ب
ســری مشــکالتی را ایجــاد مــی کننــد ، همیــن طــور کــه مــی خوانــدم دیــدم کــه خاطــرات ناصرالدیــن شــاه 
را کــه صنیــع الدولــه نوشــته ، صنیــع الدولــه کــوه هــای شــاه جهــان را نوشــته . خــوب ایــن را دقــت کــردم 
دیــدم بــا حقیقــت وفــق نمــی دهــد . کمــا اینکــه یکــی از دوســتان مــا در مــورد حاکــم قوچــان روی اســم 

امیــر حســین خــان کــه شــجاع الدولــه یــا عاصــف الدولــه آن شــعر مرحــوم بهــار را کــه :
خبوشـانی مُلـک  بـاد  آبـاد   ِ خـرم  خروشــان    مبــاد  ســتم  از  دلــی  هیــچ   

 این نصیحت را به امیرحســـین خان شـــجاع الدوله نســـبت داده بودنـــد و حال اینکه ایـــن مربوط به 
امیرحســـین خـــان عاصف الدوله بـــود که دخترها را گفت بفروشـــید و مالیـــات ما را بدهید. این تشـــابه 
اســـمی زمانـــش را از بین برده بـــود که ایـــن دو زمان باهـــم خیلی فـــرق دارد . آن زمانی که شـــعر را 
گفته، نســـبت به امیرحســـین خـــان دادند. آن زمان امیر حســـین خان چهار ســـاله بوده و این نمی شـــود 
و جـــور در نمـــی آیـــد . و یا اینکـــه همان کوه شـــاه جهان کـــه راجع بـــه اش گفته بودند مـــن به فکر 
افتـــادم کـــه بیایم در مـــوردش یک تحقیقـــی بکنم ، گفتـــم بهتر نیســـت دنبالش  بـــروم و خالءایی که 
پیـــدا شـــده  را مطالعه کنـــم  و آن خالء را پـــر کنم ؟  قلـــم و کاغذ  برداشـــتم راه افتادم . رفتـــم به قلّه 
شـــاه جهـــان . مبدأ تاریخی . این قضیه ســـالهای بعـــد از 1360 بود ... حاال مشـــکالتی بـــود، آقای حاج 
محمـــد خان روشـــنی به من کمک کرد و رفتم شـــاه جهـــان . طایفه هایـــی در اطراف بودنـــد ... انگیزه 
ای که مرا ســـر پا نگه داشـــت و مـــرا وادار کـــرد و خیلی روی آن تأکید دارم  دوقســـمت بـــود : قلم و 
قـــدم . ایـــن دو برای مـــن خیلی مؤثر بـــود . خب من باید قلـــم بزنم . قدم هـــم باید بزنم. هم اســـتواری 
خود انســـان اســـت  با طبیعت آشـــنا می شـــوم، دوســـت پیدا می کنم. هـــم اینکه یک ســـری چیزهای 
تـــازه ای می نویســـم. هم جســـمم را تقویت می کنـــم، هم روحـــم را، در نتیجه دنبال ایـــن کار افتادم و 
رفتـــم قلّه شـــاه جهان. کار مشـــکلی هم بود . وقتـــی رفتم آنجا از هر کس پرســـیدم آقا اینجـــا قبر دو تا 
پادشـــاه زادۀ مغولیـــه به نـــام جهان ارغیان و شـــاه جهان ، گفتند چنیـــن چیزی اینجا نیســـت . اینجا به نام 
قبـــر مادر کی قبـــاد معروف اســـت ! من به یـــک باره مانـــدم معطل . خب قبـــر مادر کی قبـــاد کجا ، 
اینجا کجا ؟! خب قباد یعنی پدر انوشـــیروان ، کار مشـــکل شـــد . افتـــادم به تحقیـــق . تحقیقی که انجام 
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شـــد جغرافیـــای قدیم پیش آمد . دیدم که جهان ارغیان اســـم شـــاهزاده نیســـت ، جهان ِارغیان اســـت. 
ارغیـــان ِده ایی بـــوده پهلوی بام صفـــی آباد که  حـــاال از بین رفته اســـت . یک قســـمت از ارغیانی ها 
اآلن تـــو صفی آباد هســـتند و ِده هم خراب شـــده . جهان ِارغیان یعنـــی ِده ِ جهانی که تابـــع ارغیان بوده . 
جغرافیـــدان ها هم ایـــن را نوشـــتند . دوازده  ِده را تابع ارغیان نوشـــتند یکی اش جهان اســـت . خب این 
از نظـــر جغرافیایی معلوم شـــد . پس آن یکی شـــاه جهان چه می شـــود ؟ شـــاه  را بـــه بلندترین نقطۀ هر 
محلـــه می گفتند ولـــی ِدهِ جهـــان پایین اینجا قـــرار گرفته به نام شـــاه جهـــان . پس آن قبـــر مادر کی 
قبـــاد چیه؟ پس ایـــن از کجا بوجود آمـــده . قباد وقتی آمده به اســـفراین ، از آن دّره انوشـــیروان آمده ، 
روی قلّـــه رفته از حیاتِلِه طرف روســـیه کمک گرفته که دوباره پادشـــاهی را برگردانـــده . مادرش اینجا 
فـــوت کـــرده با زیـــور آالتش هـــم اینجا دفن کردنـــد و به نـــام قبر مادر کـــی قباد معروف شـــده. من 
این را نوشـــتم مفصـــل برای مجله آینـــده آقای ایرج افشـــار. ایرج افشـــار این را چاپ کـــرد و از آنجا 
من با ایشـــان آشـــنا شـــدم، که پدر تاریخ ایران اســـت. نامه ها و یادداشـــتهای ایشـــان را به شـــما نشان 
خواهـــم داد . ایشـــان آن را چاپ کرد و اشـــعاری هـــم که مربوط بود به امیرحســـین خان چاپ شـــد ، 
در مورد اســـفراین و اِســـپرآیین و دولت آباد اســـفراین و حکم قمرآغـــا و ... این مطالب را من نوشـــتم 
و چاپ شـــد. و ایشـــان نســـبت به من محبـــت پیدا کرد تـــا یک کتابی مـــی دید چاپ کردم یا نوشـــتم 
می نوشـــت که آقـــای فالنی مدتی هســـت که من از نوشـــته های شـــما محـــروم مانـــدم کجایی تو ؟ 
اولیـــن بار هم کـــه با منوچهرســـتوده ی دیلمی آمد در این مرکز خراســـان شناســـی اش شـــرکت کرد 

 از راست : شیرزاد ، محمد جابانی ، محمد حسن جعفری  دربلندای قله شاهجهان - 1355 
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دیـــدم که مـــی گوید ایـــن جابانی کجاســـت ؟ می خواهم مـــن ببینمـــش . آمد و به مـــن خیلی محبت 
کـــرد و توصیه کرد گفت که دنبال نوشـــته هـــای ذبیح اهلل منصوری بـــه عنوان تاریخ نروی . او داســـتان 
نویـــس اســـت . خودت هم مـــی دانی که داســـتان با تاریـــخ اصلی فـــرق دارد . گفتم : بله اســـتاد خب 

البته داســـتان هم شـــصت درصدش بـــوده که :
سیســـتان  در  بـــود  یلـــی  داســـتان رســـتم  رســـتم  کردمـــش  منـــم 

 خالصــه ازآنجــا و بعــد از آشــنایی بــا ایشــان ســبب انگیــزه شــد کــه مــن بــروم دنبــال جغرافیــای قدیــم. 
و بگویــم خــب حــاال کــه مــا هســتیم و ایــن قوچــان کــه االن صــد ، صــد و بیســت ســاله درســت شــده و 
پــدران مــا ایــن را درســت کردنــد و اینجــا بودنــد چــرا مــا از زبــان ایــن مــردم نشــنویم کــه دراینجــا چــه کار 
کردنــد؟  زلزلــه چــه طــوری بــوده ، چطــوری آمدنــد ایــن شــهر را درســت کردنــد ، چــه کســانی ایــن شــهر 
را درســت کردنــد ؛ دنبــال ایــن کار افتــادم . ممکــن بــود بــرای ایــن شــهر هزارهــا متولــی پیــدا بشــود . دنبــال 
علــی اکبــر دبیــر ســهرابی افتــادم . دنبــال مهنــدس مغایــری افتــادم کــه ایــن شــهر را درســت کــرده بودنــد . 
وقتــی یکــی یکــی کاروانســراها را دنبالــش افتــادم جریــان حاجــی ملــک جریــان ژنــرال کاســتیگیر اتریشــی ، 
راه باجگیــران . خــب کــی درســت کــرده ؟ ژنــرال کاســتیگیر اتریشــی کــه بدبخــت نتوانســت درســت کنــد، 
مـُـرد و در ســوهان عمــارت دفنــش کردنــد . خــب پــس کــی ایــن را ادامــه داده ؟ آقــای حــاج حســین ملــک، 

ــرای  ــب کاروانس ــت ؟ خ ــا اس ــراها کج کاروانس
ــک  ــای مل ــو حاجــی ملکــی ... حــاج آق ــک ت مل
کیســت ؟ دنبــال مدیــر الدیــوان افشــار بایــد بــروی 
مــورخ درجــه یــک کــه همــه نوشــته هــا را قایــم 
ــی زن و  ــی خواه ــو م ــس، ت ــا را بنوی ــرده . اینه ک
بچــۀ مــردم را بــرای چــی بنویســی ؟ گفتــم عــالء 
جــان محمــد پســر تــو اســت مــن هــم مــی دانــم ، 
شــرح حــال ایــن را  نوشــته ام . نــه تــو نمــی خواهد 
اینهــا را بنویســی! بعــد ایــن اواخــر دیــد مــن جلــد 
اول مــردم شناســی را نوشــته ام و جلــد دوم ... 
ــا  ــتم، ام ــد اول نوش ــد را در جل ــن محم ــت: م گف
ــی اســت!  ــن محمــد چــه طورآدم ننوشــتم کــه ای
خــب حــاال برویــم جلــد دوم . گفــت مــی خواهــی 
»محمــد« را چــه بنویســی؟ گفتــم می نویســم شــرح 
ــود کــه  حــال در جلــد اول داده شــده.  از آنجــا ب
سال انتشار -1366مــا را بــه خانــه اش راه داد و مــی رفتیــم به شــاهرخ 
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شــمالی و ســاعتها ایــن نوشــته هــا را مــی آورد . نوشــته هــای پــدرش را دســتکاری کــرده ، خــودش برداشــته 
ــه . خــب اینهــا  را  یکــی یکــی  ــا خــط خــودش نوشــته و چقــدر از تاریــخ مــا حــذف شــده و ازبیــن رفت ب
آوردم بــاز بنــا بــه فکــر خــودم مقایســه کــردم بــا همدیگــر و یــک مشــکالتی بوجــود آمــد . ایــن مشــکالت 

کــم کــم بــرای مــا حــل شــد ...
خیلـی مسـائل اسـت کـه آدم بخواهـد از جاهای متعـدد بگیرد . ایـن مدیر الدیوان افشـار یکـی از آنهایی 
بـود کـه تاریـخ قوچـان را بـه وجـود آورد ) مدیـر الدیـوان افشـار جـد پـدری کـورش و دارا و ... بـود ( مـن 
آمـدم ایـن کتابهـا را بررسـی کـردم . مدیـر الدیـوان ضمن اینکه محمـد ناصرخان آمـده ، این مغضـوب بوده 
و آمـده رفتـه بـه بجنـورد و یکسـری مسـائلی بـوده گـر چـه کـه خرابـی حکومت قوچـان زیر سـر اینهـا بوده 
تـو نوشـته هـاش آمـده  - اینهـا بـرای آدم درد اسـت - ، نوشـته کـه حاکـم در دسـت مـا مدیـران دیـوان مثل 
مـرده ای بـود در دسـت غسـال . بـه هـر طـرف که می خواسـتیم این مـرده را ما حرکـت می دادیـم . خودش 
ایـن را مـی گویـد، ولـی تاریـخ را خـوب نوشـته ، آن گفتارهای محمـد ناصر خان ، خسـرو خـان و چیزهای 
دیگرمتأسـفانه ایـن پسـرش عـالء بسـیاری از اینهـا را حـذف کـرده و بـا خـط خـود نوشـته و هیـچ کـدام از 
کتابهایـش چـاپ نشـده و نمـی دانـم اینهـا را بـه آسـتان قـدس داده ! نمـی دانـم چـه کار کـرده ! چـون آنهـا 
رمـزی کار مـی کردنـد . مـن خیلـی از آن کتابهـا اسـتفاده کـردم ، یعنـی یـک ماه مـن رفتم خانۀ عـالء صبح 
سـاعت 8 مـی رفتـم 2 در مـی آمـدم . مـی گفـت آقـای توحـدی آمـد اینجا یک سـاعت بـا ما صحبـت کرد 
یادداشـت هایـی برداشـت رفـت . تـو چه مـی خواهی از ایـن کتابها که هی آنهـا را زیر و رو مـی کنی . گفتم 
مـن یـک چیـز دیگـر می خواهـم . همه خط خـود عال بود منتهـا مدیر الدیـوان از این یادداشـت هایی که من 
االن دارم می نویسـم داشـته . مثال ً زلزله ی شـیروان را یا حکومت فالن جا را اینها را یک یادداشـت هایی هم 
جداگانـه کـرده . اگـر مـا آنهـا را گیـر بیاریـم از ایـن طـرف و آن طرف کـه من چنـد تایش را گیـر آوردم با 
خـط خـودش در کتابـم گذاشـتم خیلـی جالب اسـت . خب تاریخ ما بـه این صورت دارد تحریف می شـود . 

وقتی من شعر آقای بهار را در تهران می خواندم می گوید که :
پِنْـَدِریٖ وٰایَـُه  ُخـدا  بِهشـِت  َدِر  اِمَْشـْو  مــاه َر َعــُرس مِنَــن شــو آرایَــه  پِنْــَدِریٖ                                      

مــن ایــن را کــه خوانــدم دکتــر محمــد جعفــر محجــوب گفــت :  لــذت بــردم .از کــدام شــهری ؟ گفتــم 
قوچــان . گفــت قوچــان چــه افــراد جالبــی داشــته . مــن و شــیخ حبیــب قهرمانــی  تنــد نویــس مجلــس بودیــم 
هردونفــر مــا هــم ســیکل داشــتیم . بعــد آن رفــت قاضــی شــد و مــن آمــدم معلــم شــدم و دنبــال کار را گرفتم. 
عجــب شــهری اســت قوچــان ! شــهر بســیار جالبــی  اســت ، خالصــه ایســتاد بــه تعریــف کــردن . حــاال منظــور 
مــن ایــن اســت  کــه دیــدم خیلــی از چیزهــا از بیــن رفتــه و... انگیــزه ام ایــن بــود ، ولــی  مــردم نمــی آمدنــد 
جلــو ،  مــدارک نمــی دادنــد بــه مــا . فــرار مــی کردنــد . بعــد یکــی ایــراد گرفــت از مــا کــه ایــن چیــه بابــا 
جــان .فــالن کفــاش را برداشــتی کنــار نــه نــه و بابــای مــا گذاشــتی ؟؟؟ گفتــم اگــر همــان حمــام چــی دالک 

نباشــه بابــا و نــه نــه تــو بــه حمــام برونــد چــه کســی آنهــا را کیســه بکشــد ... ؟
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ــا مــردم و اینهــا را  اینهــا انگیــزه شــد کــه مــن از آن نوشــتن خاطــرات حکومتــی بیایــم پاییــن . بیایــم ب
بنویســیم.

لطفــًا در ارتبــاط بــا شــیوه هــای تحقیقــات و پژوهــش هایتــان بــا توجــه بــه امکانــات موجــود 
در دهــه 60 توضیحاتــی را بفرماییــد . قطعــًا شــما پیشــینه هــای خیلــی بیشــتری داشــتید نســبت 
بــه تحقیقــات دهــه شــصت . فرمودیــد کــه ســال 60 شــروع کردیــد بــه تحقیــق . لطفــًا توضیــح 
ــخ   ــه تاری ــل مطالع ــردم اه ــم م ــان و ه ــاغ خبوش ــدگان ب ــم خوانن ــه ه ــن ک ــرای ای ــد ب دهی

قوچــان در ایــن ارتبــاط بیشــتر آشــنا شــوند . 
    خیلــی ممنونــم . مــن اینهــا را بــه یــاد داشــتم . تــو ذهنــم هــم بــود و االن خدمــت شــما عــرض مــی 
کنــم کــه مــن زمانــی کــه از زو ارم صحبــت مــی کنــم از ســید محمــد باغبــان کــه صحبــت مــی کنــم . ســید 
محمــد باغبــان و خانــم اش زن آقــا االن جلــو چشــمم هســتند . یعنــی آنهــا در حافظــه ام آنقــدر مانــده انــد  
کــه مــن اآلن آن را بــه صــورت تصویــری مــی بینــم . مــن حیفــم آمــد کــه اینهــا را کــه مــی دانــم ننویســم. 
چــون از حافظــه ام دور مــی شــود . اآلن اگــر شــما هــم دنبــال اینهــا نرویــد و ننویســید ، بعــداً کــم کــم از 

بیــن مــی رود . 
مــن روشــی کــه دارم روش بســیار ســاده ای اســت. روشــی کــه مــن دارم علمــی نیســت ولــی حســی و 
لمســی و دیدنــی  اســت. در روشــهای علمــی آزمــون و خطــا بســیار اســت . مثــاًل   نیوتــن تــو بــاغ خوابیــده 
بــود ســیب از درخــت افتــاد و جاذبــه رو کشــف کــرد. ایــن هــم عینــی اســت و هــم علمــی اســت. در جامعــه 
شناســی کــه مــا داریــم کار مــی کنیــم ایــن نیســت کــه مــا از الــف بــه ب برســیم مــا بــا مــردم متعــدد واقــوام و 
طوایــف مختلــف در جاهــای گوناگــون جامعــه ســروکار داریــم. مــا داریــم یــک مجموعــه را کار مــی کنیــم 
و بایــد آن را بشناســیم . اگــر مــن قوچــان را نشناســم نمــی توانــم کار کنــم. ایــن جابجایــی طوایــف ارمنــی 
هــا و زرتشــتی هــا و کلیمــی هــا را آورده و نشــانده آنجــا. ســوئد نماینــده تجــاری داشــته در بــازار مشــهد 
- نوشــتم، ثبــت هــم شــده - 1311 کــه ثبــت بوجــود آمــد، نوشــته نمایندگــی ســوئد آقــای فــالن در اینجــا 
ایــن ملــک را بــه ثبــت داده. پــس مــا از آنجــا مــی آییــم بــه حرکــت هــا بــه نــوع کســب بــه کارهــا و نــوع 
باربــری هــا و بــه انــواع  و اقســام دیگــر برخــورد مــی کنیــم . و اینهــا همــه بــه یــک نحــوی علمــی اســت . 
علــم یعنــی دانســتن و اینهــا دانســتنی هایــی اســت  کــه مــا در اختیــار داریــم و بایــد در اختیــار بگذاریــم . حاال 
اگــر نیامدیــم و بــه صــورت کتابــی یــک چهارچوبــی بــرای اینهــا تعییــن نکردیــم ایــن دلیــل برایــن نیســت 
کــه علمــی نباشــد . علمــی یعنــی همیــن هــا . مــن آنچــه کــه دیــدم و احســاس کــردم مــی نویســم . خیلــی هــا 
را کــه توانســتم بنویســم و اآلن ارائــه بدهــم ، ارائــه مــی دهــم و خیلــی هــا را هــم نتوانســتم ارائــه بدهــم بــه 
گوشــۀ قبــای حســنعلی برخــورد مــی کنــد کــه درآنجــا خــان شــهر بــوده . مــن در مــورد حــاج محمــد خــان 
هــر جــا کــه زمیــن داده و فــالن کــرده و در جریــان هــای بعــدی دزدی هایــی کــه اینهــا بــه کار زدنــد را هــم 

نوشــتم عکــس هایشــان را هــم گذاشــتم . دزد هــای ســرگردنه خودمــان را هــم برداشــتند بردنــد. 
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متأســفانه آن نویســنده ای کــه بیگانــه مــی باشــد یــک مقــداری کارش درســت اســت . بــرای اینکــه بــا 
طــرف و بــی طــرف نیســت . اگربــه کســی بــی طــرف برخــورد کنــد خــوب نوشــته اگرنــه ، مقــداری کارش 
لنــگ مــی زنــد . شــما حــاج ســیاح را مــی بینیــد آمــده ، لــرد ُکــرُزن آمــده و ... در ایــن مــوارد مطالبــی را 
نوشــتند . حــاال بســیاری از مــردم معتقدنــد کــه خــودی هــا بهتــر تحقیــق مــی کننــد و شــرطش ایــن اســت کــه 

خــودی هــا ســعی کننــد بــی طــرف باشــند. 
اآلن کتابهایــی در قوچــان نوشــتند . ســید رشــید زمــان مــا یــک دزدی بــوده کــه مــی آمــد و ... اون آقــا 
هــم آمــده نوشــته هایــش را بــه مــن داده . ســید رشــید شــده ، هــای هــای رشــید خــان ، ســردارکل قوچــان . 
باباجــان ایــن کــه آن ســید رشــید نیســت ! خــب اینهــا یــک عــده ای بودنــد کــه ســر گردنــه مــی گرفتنــد، از 
نزدیــک دیدیــم . دختــر حبیــب صدقــی معلــم شــده بــود مــن فرســتادمش ناحیــه . ابــرام بولشــویک معــاون 
خــودم بــود . آن درعبدآبــاد شــیروان خدمــت مــی کــرد . مــن بــا همــه شــان ســروکار داشــتم . پــس نویســنده 
اگــر خــودی باشــد ، بــی طــرف باشــد ، القــاء فکــر نکنــد . آقــای دولــت آبــادی نویســندۀ بســیار برجســته ای 
اســت و نظیــرش نیســت و شــاید نوشــته هــاش بــا ســعدی برابــری بکنــد . دولــت آبــادی گل ممــد کلمیشــی 
را آمــده یــک مبــارز چپــی گذاشــته ، چــون خــودش و فکــرش چپــی بــوده . مــا نبایــد رســتم بســازیم و القــاء 
فکــر بکنیــم ، بایــد بــی طــرف کار کنیــم . گل ممــد کلمیشــی بــا مــردم و دولــت مخالــف بــود . دزد بــود ... 

ایــن مبــارز نبــود کــه در آنجــا بیایــد کار بکنــد و... 
ــه زودی  ــم ب ــاید ه ــتم . ش ــل نوش ــا 1332 مفص ــع 1320 ت ــان وقای ــاری را در جری ــن مخت ــن ابوالحس  م
ــده اســت واآلن آسایشــگاه  ــران هــم خــودش هنــوز زن ــرار دادم ، ای ــاری را مــن الگــو ق چــاپ شــود . مخت
ســالمندان اســت ، رفتــم گفتــم تــو عکــس داشــتی بــا ابوالحســن - خوشــگل تریــن دختــر زمــان مــا بــود -  
گفــت : آقــای فالنــی مــن نمــی توانــم عکــس بدهــم ، دســت از ســر مــن بــردار .  مــن اســمش را برگردانــدم 
جیــران گذاشــتم . مــن از مختــاری مدرســه هایــش را نوشــتم . از دکتــر علــی خواجــوی هــم درســش و از 
ــاره ایــن را در مدرســه  ــد . خــب یــک ب حیــدر رحیمــی ، حســین مغنــی و ... همــۀ اینهایــی کــه باهــم بودن
عاصــی کردنــد داش غلــوم مشــهد شــد ، داش غلــوم قوچــان شــد ، دختــر را بلنــد کــرد چنــد مــاه رفــت و 
ــه او نــزد و ایــن شــد یــک الگــوی جوانمــردی . خــب  بعــد از مدتــی دختــر را ســالم برگردانــد و دســت ب
ایــن مختــاری را کــی درســت کــرد؟ دبــاش غالمعلــی ، تــاج محمــد خــان ، ســارون درگــزی . مــا اینهــا را 
مــی ســازیم ، جامعــه افــرادی بــه ایــن صــورت نمــی ســازد. مــا بایــد ســعی کنیــم کــه حقیقــت را بنویســیم. 
آقــای دکتــر خواجــوی مــی گفــت کــه مختــاری مــی خواســت درس بخوانــد نمــی توانســت بخوانــد . آن 
آقــای حســن اســالمی کــه مدرســۀ اســالمی را درســت کــرده بــود بــه ایــن مــی گفــت : کفــش هایــت را در 
بیــاور روی یــخ هــا و روی بــرف هــا راه بــرو . خــب  دیگــر ایــن دیوانــه مــی شــود. از کالس مــی زد بیــرون، 
بعــداً شــد ابوالحســن مختــاری . ایــن روش هــا بیشــتر میدانــی اســت و ســعی کــردم کــه بــی طرفانــه باشــد ، 
تــو کتابهــا نوشــتم آقــای معیــن فــر کــه مــن ســعی مــی کنــم خوبــی هــا را ببینــم کــه بــدی هــا و زشــتی هــا 
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دیدنــی نیســت . امــا در کتابهــای بعدیــم مجبــورم کــه بســیاری از مســائل را بازگــو کنــم کــه باعــث عبــرت 
ســایرین باشــد .  

دان هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان  عبــرت  آیینــه  را  مدائــن  ایــوان 
ــتاد  ــات اس ــه تحقیق ــد ک ــد گفتن ــما فرمودی ــه ش ــی ک ــه آنهای ــخ ب ــی و در پاس ــیار عال     بس
ــا  ــت و ب ــی اس ــی و میدان ــم عمل ــت و ه ــی اس ــم علم ــت ه ــد گف ــت . بای ــی نیس ــی علم جابان
ــت .  ــی اس ــتی و زیبای ــی از زش ــه تلفیق ــخ جامع ــًا تاری ــرو کار دارد . قطع ــه س ــای جامع واقعیته
ــروز  ــان ام ــخت را جوان ــای س ــن روش ه ــت و ای ــختی اس ــما روش س ــن روش ش ــر م ــه نظ ب
ــرداری کننــد و  ــا کتــاب کپــی ب ــه از چهارت ــد، بیشــتر مایلنــد بنشــینند در کتابخان دوســت ندارن
رفــع تکلیــف نماینــد و نمــره بگیرنــد . ولــی روش هــای شــما روش بســیار ســختی بــوده وهــم 

ــی .  ــم عمل ــت و ه ــی اس علم
ــۀ  ــمت از مجل ــک قس ــه ی ــم ک ــی خواه ــما م ــن دارم از ش ــه م ــتی ک ــک درخواس ــر ی ــن ف ــای معی آق
خودتــان را بــه روشــهای تدریــس و آمــوزش کــه شــامل حــال جامعــه مــی شــود اختصــاص بدهیــد ، بــرای 
اینکــه درهمیــن نجــف آبــادی کــه کمیتــه ی ملــی پیــکار بــا بیســوادی هســت و در ســال 1335 بــرای مــن 
ــود درصــد زن و مــرد و مــردم ایــن ِده را باســواد کــردم.  ــدم ، ن انگیــزه شــد و مــن دو ســال در ایــن ِده مان
ــی مــن از  ــی ســوادی ... یعن ــا ب ــارزه ب ــۀ مب ــم در کمیت ــا همــان روشــهایی کــه خــودم داشــتم و بعــد آمدی ب
آنجــا و از مــردم الگــو گرفتــم. بــه طــوری کــه همیــن مــردم از ســر چشــمۀ آب کــه مــی آمدنــد مــی دیدنــد 

جلسه پیکار با بی سوادی - 1345
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کالس دیــر مــی شــود ، بــا پاچــه هــای بــاال و بیــل هایشــان مــی آمدنــد تــو راهــروی مدرســه مــی گذاشــتند 
ــود .  ــر ب ــد ســر کالس مــی نشســتند . تــو شــبهای ســرد زمســتان و تــو گرمــای تابســتان کالس پ مــی آمدن
خــب اینهــا یــک جاذبــه ای مــی خواهــد . روش تدریــس و روش تحقیــق را مــن در جلســات بعــدی بــرای 

شــما خواهــم گفــت . چــون اون یــک بحــث علمــی اســت .
جنـاب اسـتاد جابانی در بیـن مورخان قوچان کنـدوکاوی داشـتم ، شـما از پرکارترین نفرات 
در موضـوع تاریـخ و مـردم شناسـی قوچان هسـتید . در ارتباط بـا ثبت فرهنگ و آداب و رسـوم . 
مخاطبیـن زیـادی داریـد ، درایـن زمینـه تألیفـات شـما هم بیشـتر اسـتقبال شـده و اکثـر محققین 
امـروز را مـن مـی بینـم کـه به شـما و آثـار شـما مراجعه مـی کنند و بـه ویـژه در ارتبـاط با بحث 
فرهنـگ و آداب و رسـوم و مـردم شناسـی شـما . بـه نظـر می آیـد که شـما تاریخ شـفاهی یکصد 
سـاله زنـده قوچـان هسـتید ؟ علـت اینکـه بـه شـما و آثـار شـما این قـدر اهمیـت داده می شـود 
چیسـت ؟ محققیـن در منابـع شـان هـر وقـت مـی خواهنـد راجـع بـه فرهنـگ و تاریـخ و مردم 
قوچـان تحقیـق کننـد سـراغ آثار شـما را می گیرنـد .علت  ایـن اقبال را شـما درچه مـی بینید ؟

چون من خودم را خدمتگزار همه جانبۀ شهرم  می دانستم و یک معلم بودم ... 
بــه حکــم کــس نمــی گردیــم محکــوم کـه مـا خـود خـادم خویشـیم و مخـدوم

بنــده خدمتگــزار جامعــه بــودم چــه در پســت شــهرداری و چــه در جاهــای دیگــر . ســعی کــردم همیشــه 
بــا حقیقــت روبــرو بشــوم . یعنــی پایــم را  از واقعیــت وحقیقــت فراتــر نگذاشــتم بــه طــوری کــه خــود همیــن 
ــی  ــه مــن خیل ــد از دوســتان بســیار صمیمــی مــن کــه نســبت ب ــد نفــری بودن نویســندگان قوچــان یــک چن
لطــف داشــتند و دارنــد . اینهــا بــا هــم خــوب نبودنــد بــه هــم بــد و بــی را مــی گفتنــد . یکــی از آنهــا کــه 
خیلــی هــم حــرارت داشــت بعــد از کتــاب مــردم شناســی کــه نوشــتم کتابهــای دیگــری را هــم بــه تألیــف 
ــو  ــردم ت ــذت ب ــی مــن ل ــای فالن ــه مــن تلفــن کــرد گفــت کــه آق ــود ب ــده ب ــن کتابهــا را خوان رســاندم ، ای
150 خانــواده رو نوشــتی و چــه خــوب نوشــتی . هیــچ کــدام را بــه آن یکــی دیگــر  ترجیــح ندادیــد و آنچــه 
خــودش بــوده نوشــتی و اگــر مــا ســعی بکنیــم تابــع احساســات نشــویم ، تابــع جریانــات قومــی نشــویم ، مــن 
نگویــم کــه فارســی زبانــم و نســبت بــه همــه جلوتــرم ، آن نگویــد مــن کــرد زبانــم جمعیتــم از همــه بیشــتر 
اســت و نســبت بــه همــه ســرم ، آن نگویــد مــن تــرک زبانــم و همــه چیــز را مــی دانــم ...  شــما مــی دانیــد کــه 
ســه قــوم و ســه طایفــه در حــوزۀ قوچــان باهــم کار مــی کردنــد و ایــن شــهر را ســاختند . بنابرایــن ارجحیتــی 
نداریــم . بلــه اگــر کردهــا نبودنــد تمــام ایــن خراســان را ازبــک هــا و تاتارهــا گرفتــه بودنــد. اینهــا حــق بــه 
گــردن مــردم دارنــد. و اگــر فــارس هــا نبودنــد زبــان فارســی در قوچــان از بیــن مــی رفــت. اینهــا حاکــم انــد، 
اینهــا زبــان فارســی را نــگاه داشــتند.  اگــر همیــن ترکهــا نمــی بودنــد بســیاری از مــا بــا مشــکالتی روبــه رو 
مــی شــد و اینهــا طایفــه هــای متعــددی هســتند . مثــال ً آمدنــد اینهــا را آق قویونلــی کردنــد یعنــی از خانــۀ 
خودشــان اینهــا را بیــرون کردنــد . مثــل تــرک هایــی کــه از منطقــه قارچــی قـُـِزی مــرو آوردنــد ، از مِهنــی ِ 
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عشــق آبــاد آوردنــد . اینهــا دراینجــا کار کردنــد . همــه شــان کار کردنــد ، دســت بــه دســت هــم دادنــد ایــن 
اقــوام و ایــن ملــک را نــگاه داشــتند . حــاال از نظــر اداری اگــر تقســیم مــی شــود ، از نظــر اصولــی کــه مهــم 
نیســت کــه شــیروان باشــد و قوچــان باشــد و فــاروج باشــد و یــا ایــن کــه حکومــت در کجــا قــرار بگیــرد. 
اخیــرا ًیــک عــده ای پیــدا شــدند مــی گوینــد آقــا نجفــی اهــل فــاروج اســت . فاروجــی هــم چنــد وقــت 
پیــش اهــل قوچــان بــود ، تاریــخ هســت ، جغرافــی هســت . آقــا نجفــی خــودش در مدرســۀ عوضیــه تحصیــل 

کــرده و در همانجــا دفــن شــده . آقــا نجفــی بــه هــر صــورت هرجایــی مــی خواهــد باشــد...
اسـت مـن  سـرای  ایـران  جـای  اســتهمـه  مــن  بــرای  از  او  نیــک  و  بــد   

  مــن ســعی کــردم احساســات را کنــار بگــذارم تابــع منطــق و تابــع خــرد و فکــر باشــم . ببینــم اینهــا هــر 
کــدام چــه کار کردنــد کارهایشــان  را بنویســم . ایــن خیلــی اهمیــت دارد . شــما نــگاه کنیــد از نظــر موســیقی 
واقعــاً ترکهــا خیلــی کار کردنــد . ایــن موســیقی از کجاهــا آمــده ؟ از گوســان هــا گرفتــه . مــن در کتــاب 
دهــم تاریــخ کاملــش را نوشــتم ، از آنجــا آمــده بــه اینجــا رســیده . از ترکســتان چیــن آمدنــد اینهــا تقســیم 
شــدند . خــب مــا وقتــی اینهــا را نــگاه مــی کنیــم هــر کــدام اینهــا یــک نــوآوری داشــتند و یــک خدمتــی 

کردنــد مجموعــۀ  اینهــا :
     جهان چون خط و خال و چشم و ابروست                که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

اینهــا همــه و همــه یکــی شــدند و آمدنــد ایــن شــهر را درســت کردنــد . مــا تاریــخ نویســیم بیاییــم همــه 
را منســجم کنیــم مثــل دانــه هــای زنجیــر بــه هــم وصــل کنیــم و فکــر کنیــم کــه ایــن شــهر بایــد آبــاد شــود .
اسـتاد جابانـی بحـث مـردم شناسـی و یـا بـه عبارتی نسـب شناسـی تبدیل شـده به یـک علم . 
چـه انگیـزه ای اصـاًل باعث شـد که شـما ایـن بخـش از مطالعاتتـان را اختصـاص بدهید بـه مردم 
شناسـی . آیا شـما سـابقه ای از مردم شناسـی و نسـب شناسی در خراسـان داشـتید ؟ یا حتی خارج 
از مرزهـای ایـران . چـه شـد کـه بـه ایـن فکـر افتادید که مـی شـود کتابی تحـت عنـوان مردم 

شناسـی نوشـت و بـه حریم خصوصـی خانـواده ها وارد شـد و ثبتشـان کرد .  
    نســب نامــه و نســب شناســی در بیــن اعــراب بــوده ، کــه مثــال ً در مــورد پیغمبــر و ... مطالعاتــی مــی 
کــردم در آن زمــان . ولــی بــه ایــن صورتــی کــه مــردم شناســی قوچــان را نوشــتم ، ســبک خاصــی اســت . 
وقتــی کــه رضاشــاه آمــد شناســنامه را آورد، افــراد دارای فامیــل شــدند . مــن دیــدم کــه مــا خیلــی بیشــتر از 

آن چیزهایــی کــه هســت بایــد بدانیــم و بشناســیم کــه اینهــا چــه کســی بودنــد . 
چـه انگیـزه ای ممکـن اسـت داشـته باشـد. یـک بابایی می آیـد مثل منتظـری ملکـش را واگـذار می کند 
بـه بـرادرش، مـی آیـد در آنجـا درس مـی خوانـد. مـی آیـد در قوچـان همـه نوکـر و خادمـش مـی شـوند و 
مـی گوینـد کـه او بـه قوچـان خیلـی خدمـت کـرده اسـت و یکـی بـا دسـت خالـی مـی آیـد از ِدهِ بهـار در 
اینجـا مـی شـود محرابـی بهـار- رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی - خـب ایـن را مـردم بایـد بداننـد کـه تنهـا 
ثـروت و مکنـت و قـدرت آدم هـا را نمـی سـازد . آدم ها خودشـان خودشـان را می سـازند. خیلی ها هسـتند 
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کـه مـی سـازند. دکتـر محرابـی بهـار مـی گویـد مـن 
وقتـی کـه مـی خواسـتم بیایـم خیابـان دسـتهایم همـه 
گچـی بـود، مـردم نگاه مـی کردنـد و می گفتنـد این 
دسـتانش همـه گچـی اسـت و از طرفـی هـم داوطلب 
امتحـان داده بـودم و اکابـر ششـم ابتدایـی را گرفتـه 
بـودم. آقـای غالمی کـه بعـد دخترمحـراب زاده را به 
همسـری گرفتـه بود ناظم دبسـتان امیرکبیـر بود گفت 
تـو کـه َدرِس هایـت خـوب اسـت . بیـا درس بخـوان 
بـرو دبیرسـتان. دسـت مـرا گرفت بـرد دبیرسـتان امیر 
کبیـر. گفتـم خـب مـن از کجـا بایـد بخـورم ؟  بایـد 
کارکنـم. مـی رفتم سـیم کشـی مـی کردم مـی آمدم 
پزشـکی  نظـام  رئیـس  همیـن  خوانـدم.  مـی  درس 
خراسـان . ایـن آقای دکتر اینطـوری کار کرده . حاال 
فـرض کـن پدر پروفسـور صادقـی مدیر بـوده این آقا 

آمـده پروفسـور شـده. ایـن از ده تـا پروفسـورهم باالتـر شـده. از ِدهِ یـادگار یکـی آمـده بـود مـی گفـت مـن 
شـاگرد اول شـدم پـول نـدارم بـروم درس بخوانـم . آن زمـان ما 200 تا یـک تومانی از چند نفـر جمع کردیم 
او را فرسـتادیمش بـرود درس بخوانـد. بـرای دکتـر مجتهـدی در تهران نوشـتم آقـای دکتر، من معـاون اداره 
ام در قوچـان ،  ایـن دانـش آمـوز شـاگرد اول شـده پول ندارد بـرود درس بخوانـد . برای من نامـه آمد آقای 

سال انتشار - 1375

دبیران دبیرستان امیر کبیر -1345
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فالنـی درسـت نوشـتی ایـن مدرسـه برای بچـه های 
بـی بضاعـت هـم هسـت . بـه نیابـت تولیـت عظمـی 
دسـتور دادنـد کـه مجانـی ثبـت نـام بشـود و مجانی 

درس بخوانـد ، درس خوانـد و شـد مهنـدس ... 
حـاال منظـور مـن ایـن اسـت کـه مـا در ایـن 
مـردم شناسـی سـعی کردیـم اوالً  نشـان بدهیـم که 
حاکـم  شـهر نمـی سـازد. نقدعلـی بقـال هـم الزم 
اسـت. اسـتاد حسـین خیاط هم الزم است.می گفت 
ه درسـت مـی کردیـم.  یـک قِـران مـی گرفتیـم ُجبَـّ
را  زهوارهـای دورش  آن  مـی گرفتیـم  قِـران  پنـج 
مـی زدیـم، چـرخ آمـده بـود رفتیـم چـرخ بخریـم، 
وقتـی آوردیـم دیدیـم گرامافـون درآمـد از کار. ما 
نمی دانسـتیم چرخ چیسـت؟ رفتیم چـرخ خیاطی را 
آوردیـم حـاال نمی دانیم چـه طوری اسـتفاده کنیم. 
کارگـزاری گمـرک بـود و حکومـت بـاز جـدا بود 

و آن را هـم مـی بایسـتی گمـرک مـی داد . مـی بیننـد یـک چندتایـی از ایـن انگورهای قرمـز از کنـار دیوار 
کارگـذاری در آمـده ایـن بـه آن مـی گویـد آنها چیسـت ؟ یکسـری  انگورهـای قرمز کوچکی اسـت که به 
آن ِسـک انگـور مـی گوینـد. و از آن بزرگتـر کـه تـرش هم هسـت، گفت این چیسـت؟ می گویـد برویم از 
ایـن تـرک هایـی کـه از روسـیه آمدنـد بپرسـیم اینهـا چیسـت ؟ مـی آینـد از آنهـا می پرسـند می گویـد آنها 
بامـادور اسـت ، بامـادور یـا همـان گوجـه فرنگـی . آقـای معیـن فر مردم شـهر مـا با پنـگال غذا مـی خوردند. 
ایـن آبگوشـت و گوشـت کوبیـده و نـان سـنگگ و ... را مهاجرین روسـیه آوردند . مدرسـه با میـز و نیمکت 
را مهاجریـن روسـیه آوردنـد . دکتـر قمرآریانهـا پیداشـد .اینهـا را اینهـا آوردنـد و درسـت کردنـد . خدمات 
ایـن ترکهـا را مگـر مـی شـود نادیده گرفـت؟ کرد آنجا مـرزدار بوده ، ترک موسـیقی را گرفتـه، فارس زبان 

را نـگاه داشـته ، خـب اینهـا همـه باهـم شـهر را درسـت کردند . 
ــم و در  ــع کردی ــن و از آن جم ــان از ای ــد توم ــری چن ــم نف ــا آمدی ــود ، م ــه ای نب ــان کتابخان در قوچ
پاســاژ کرباســی جایــی را اجــاره کردیــم بــرای کتابخانــه ، آقــای رازانــی را هــم گذاشــتیم و ماهیانــه انــدک 
حقوقــی بــه او مــی دادیــم و اولیــن کتابخانــه در قوچــان راه افتــاد. نتیجــه آن کتابخانــه ، کتابخانــه نزدیــک 
پــل اتــرک شــد ، شــهرداری کــه مــن آمــدم ، زمینــی دادنــد کــه بعــداً درســت کردیــم و بعــد از ایــن کــه  

کتابخانــه درســت شــد کالس هــای دیگــری هــم بوجــود آمــد... 

ابالغ معاونت اداره آموزش و پرورش قوچان - 1349
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در ســؤال قبلــی بــه طــور خالصــه فرمودیــد 
کــه اولیــن نوشــتۀ شــما رســاله ای بــوده بــه نــام 
ســیر فرهنــگ قوچــان و برنامــه  ده ســاله ای کــه 
ــی منتشــر شــد و االن  درســال43 دانشســرای عال
جــزو آثــار نایــاب اســت . آیــا درالبــالی دیگــر 
آثــار شــما بــه ایــن کتــاب اشــاره شــده اســت ؟ 
    بلــه اشــاره شــده ، یــک  قســمت از ســیر فرهنــگ 
ــه آن صــورت کــه پیــش  ــی آمارهــا ب آمــده اســت ول
بینــی کــرده بــودم نیامــده اســت  . در آمــوزش متوســطه 
اســتان کــه بــودم یــک اشــاراتی تقریبــاً بــه همیــن 
ترتیــب شــد و یــک برنامــه  اینطــوری گذاشــتند بــرای 
ــن  ــان همی ــاکری در کتابهایش ــای ش ــی آق ــتان . ول اس
ــت.  ــته اس ــش را  نوش ــۀ آمارهای ــد و هم ــر را آوردن اث
در اولیــن کتــاب خــودش اترکنامــه اشــاره کــرده 
کــه درمــورد فرهنــگ مــن چیــزی نمــی گویــم بــرای 
اینکــه فالنــی همــۀ  اینهــا را منتشــر کــرده و رســالۀ پــر 
و گویایــی هســت و مــن دیگــر چیــزی نمــی گویــم .

ــن در آن  ــر م ــی از نظ ــردم شناس ــث م  بح
مقطــع هــم خیلــی مهــم و هــم الزم بــوده . شــما 
فرمودیــد کــه شــیوه ای کــه مــن انتخــاب کــرده ام 
تــا کنــون کســی انجــام نــداده اســت یعنــی تــا 
آن تاریخــی کــه شــما بحــث مــردم شناســی را 
در منطقــه بــه دســت گرفتیــد و حاصلــش شــد دو 
ــه نوعــی  جلــد کتــاب مــردم شناســی قوچــان ب
نســب شناســی کردیــد و تاریــخ را نوشــتید. 
بفرماییــد ایــن شــیوه تحقیــق را چگونــه مــی شــود 
ــا  ــرد ت ــل ک ــان منتق ــروز قوچ ــن ام ــه محققی ب
ایــن راه  و روش تحقیقاتــی  شــما  بــه نســل هــای 

بعــدی برســد؟ 

ابالغ عضویت انجمن کتابخانه عمومی قوچان -1350
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 ببینیــد مــا یــک بــار مــی آییــم مثــل اعــراب کــه بــه نســب شناســی خیلــی اعتقــاد داشــتند ، کــه خودشــان 
و نســب شــان را بــه یــک جــای بزرگــی برســانند، یــک بــار اینطــوری کار مــی کنیــم . مثــل کــی فرزنــد کــی 

فرزنــد کــی تــا برســد بــه اال آخــر . 
یــک وقــت هــم مــی آییــم صحبــت مــی کنیــم مــی گوییــم کــه حســن فرزنــد حســین ، ولــی حســین در 
کجــا بــود ؟ چــه مــی کــرد ؟ و چــه انگیــزه ای او را از محــل خــودش کــوچ داد بــه شــهر مــا ، در ایــن شــهر 
بــا خــودش چــه ارمغانــی آورد ؟ از نظــر هنــر و زیبایــی و اقتصــادی و آموزشــی و اجتماعــی . مــا یــک وقــت 
هســت دنبــال ایــن هســتیم و یــک وقتــی اســم تنهــا ، اســم خالــی کــه فایــده ای نــدارد . آنچــه کــه نظــر مــن 
بــود  افــرادی کــه در ایــن شــهر بودنــد ، بــا خودشــان ارمغــان هایــی را آوردنــد. ایــن ارمغــان هــا در شــهر مــا 
بــه تدریــج جایگزیــن شــده اســت . مجموعــه رفتارهــا ، صنعــت ، فرهنــگ اجتماعــی مــا را همیــن رفتارهــای 
ــا خــودش اقتصــاد را هــم آورده ، ســخت کوشــی را  ــده ب ــزدی آم ــاوت بوجــودآورده اســت . اگــر ی متف
ــون  ــا صاب ــا خــودش آورده . م ــوع خاصــی از صنعــت را هــم ب ــالش را هــم آورده . یــک ن هــم آورده . ت
نداشــتیم . یــزدی بــا خــودش آن را هــم آورده . اگــر پارچــه بــوده - یــک پارچــه ای کــه بــا کارگاه هــای 
مــا کــه آن موقــع بهــش َکــرگاه مــی گفتنــد- اینهــا آن را آوردنــد  . تِیشــی یــا تَشــی  و آن چــرخ ریســندگی 
چوبــی مــادر بــزرگ اگــر یــک زمانــی کار مــی کــرد بــرای گلیــم بافــی ، بعــد مــی دیــدی کــم کــم بــرای 
چادرشــب نخــودی کار مــی کنــد . تــق و تــق و تــق آن ماســوره هــا جابجــا مــی شــد تــو کارگاه هــا و آنهــا 
ــان  ــا ن ــم آورده . ترکه ــان راه ــودش آورده ، ن ــا خ ــده آن را ب ــه آم ــی ک ــن وقت ــس ای ــد، پ ــی کردن کار م
ســنگگ را آوردنــد . مــی خواهــم ایــن را بگویــم کــه یــک نــان کلوخــی داشــتیم در آنجــا کــه از روســتای 
ــان  ــود بارهــا و بارهــا ایــن یــک هفتــه درصنــدوق ن ــد . گندمــش بســیار عالــی و دیــم ب کلوخــی مــی آوردن
دانــی مــا مــی مانــد وهیــچ وقــت خــراب نمــی شــد ، ولــی یــزدی هــا کــه آمدنــد ایــن نــان هــای نــازک را 
آوردنــد. ایــن بــه تبــع وقتــی کــه در یــک اجتماعــی ایــن نانوایــی هــا تشــکیل مــی شــود ، دیگــر نــان پختــن 
هــای  خانــه کــم کــم تعطیــل مــی شــود . کمــا اینکــه شــما االن مــی بینیــد خیلــی چیزهــا االن ازبیــن رفتــه 
اســت. مثــاًل مــا در قوچــان محصــول کشــمش زیــاد  داشــتیم ، کشــمش فــراوان تولیــد مــی شــد، وتاجــران 
کشــمش هــا را همیــن طورحمــل مــی کردنــد و ُدم آن را نمــی زدنــد ، کســانی آمدنــد بــا ایجــاد کارخانــه هــای 
کشــمش پــاک کنــی  ســر و ســامانی بــه آن دادنــد... پــس ایــن ارمغــان هــا از نظــر فرهنگــی بــار فرهنگیــش 
خیلــی زیــاد بــود، از جملــه ترکهــای مهاجــر کــه آمدنــد اولیــن مدرســۀ ملــی بــا میــز و نیمکــت را در قوچــان 
ایجــاد کردنــد . مدرســه بــا میــز و نیمکــت وجــود نداشــت . حاصــل ایــن مدرســه را کــه دکتــر مجیــد مؤیــد 
قریشــی، محمــد اغلــی بــه نــام آریــان ، عبدالوهــاب آریــان پــدر آریــان هــا و عــده ی دیگــری اینهــا آمدنــد 
کــه اســم هاشــان را مــن در کتابچــۀ دیگــری آورده ام ،اینهــا آمدنــد بــه هزینــۀ مــردم  یــک مدرســه ملــی 
ــی  ــد قریش ــزت مؤی ــی ، ع ــد قریش ــرت مؤی ــه عش ــود ازجمل ــی ب ــم های ــل آن خان ــد . حاص ــت کردن درس
ــه  ــه یوســفی کــه ب ــم نیشــابوری ، صدیق ــازاده ، خان ــم آق ــره ، خان ــم منی ــران صدرالســادات ، خان ــادر مه م



53فــصلنامه باغ خبوشان/ سال اول / شماره دوم و سوم

ــام نیشــابوری معــروف بــود ، اینهــا افــرادی بودنــد کــه بــا کالس ششــم از اینجــا درآمدنــد . ببینیــد یــک  ن
ــد . دومیــش مدرســه  اســالمی  ــز و نیمکــت درســت کردن ــا می ــازه ای اســت کــه ب ــوآوری و یــک کار ت ن
ــرادران حســن اســالمی درســت کردنــد کــه آقایــان دکتــر خواجــوی ، خســروان ، باقــر گلپــور  بــود کــه ب
اینهــا همــه شــاگردان آنجــا بودنــد . البتــه قبــل از آن رئیــس نظمیــه و رئیــس امنیــه قوچــان یــک مدرســه ای 
درســت کــرده بــود بــه نــام مدرســه ای کــه مربــوط بــه حضــرت رضــا )ع ( بــود کــه ایــن کتابهایــش آمــده 
کــه خیلــی هــم ســابقه اش قدیمــی اســت ، کــه آنجــا آقــای مســتوفی زاده و آقــای هاشــمی زاده بــزرگ بــه 
نــام شــاگرد ایــن مدرســه بودنــد . البتــه بیــن اینهــا فقــط دو نفــر در آن مدرســه ای کــه بوجــود آمــده در زمــان 
خیلــی جلوتــر کــه رئیــس امنیــه ونظمیــه قوچــان بوجــود آورده - یــک عکــس بســیار جالبــی هــم دارد کــه 
مــن در کتابهایــم گذاشــتم - ، قبــاًل بــوده میــز و نیمکــت داشــته زمــان قاجاریــه بــوده ، تمــام لبــاس هــا لبــاس 
ــد  ــرادران اســالمی بوجــود آوردن ــن مدرســه را حســن و ب ــاره ای قاجــاری اســت و یکنواخــت – وقتــی دوب
بازهمــان میــز و نیمکــت آمــده ، لبــاس هــا تغییــر پیــدا کــرده . ایــن بــار لبــاس هــا از آن فــرم قاجــار درآمــده 
و معلــوم مــی شــود کــه سیســتم عــوض شــده . بعــد ایــن خانــم هــا کــه آمدنــد برخــورد کــرد بــه زمــان رضــا 
ــی  ــا م ــدد تقســیم شــدند . خــب م ــف و متع ــم شــدند و  درجاهــای مختل ــا معل ــی از اینه شــاه ، دیگــر خیل
بینیــم کــه ایــن تغییــرات فرهنگــی یــک مســائلی بوجــود آورده ، چــون وقتــی کــه شــکل مدرســه تغییــر پیــدا 
کــرد محتوایــش هــم تغییــر پیــدا مــی کنــد ، نوشــتن اش هــم تغییــر پیــدا مــی کنــد . دیگــر آن نوشــته الــف 
ســرگردون ب را چــه کــردی در آن وجــود نــدارد . تاریــخ مــی آیــد ، جغرافــی مــی آیــد ، فارســی و ادبیــات 
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و شــعر مــی آیــد ، کمــا اینکــه مدرســه ای کــه اســالمی بــود و بــه وجــود آمــد، آقایــان عباســعلی خســروان 
رئیــس فرهنــگ شــاگرد همیــن مدرســه بــود . دکترعلــی خواجــوی ، باقــر گلپــور ، حیــدر لحمــی ، حســین 
مغنـّـی شــاگردان ایــن مدرســه بودنــد . بعــد فکــر مــی کردنــد کــه حســین مغنـّـی گاراژدار و داش غلــوم اســت 
... اینهــا تحصیــل نکردنــد. در صورتــی کــه تــا ســوم دبیرســتان اینهــا درس خواندنــد. اینهــا افــرادی بودنــد 
کــه کار کــرده بودنــد. ببینیــد مــا بایــد یــک مقــداری بــه عقــب برگردیــم آن ریشــۀ  فرهنــگ مــان را ببینیــم کــه 
از کجــا آمــده . بعــد کــه مــدارس جدیــد بوجــود آمــد مکتــب خانــه هــا جمــع شــد ، خــواه ناخــواه یــک 
عــده ای از حضــرات شــیوخ ناچــار شــدند آن کارهــای مکتــب خانــه هــا را رهــا کننــد و بیاینــد در فرهنــگ 
اســتخدام بشــوند ، در نتیجــه حــوزه هــای مدرســین کــم شــد . یــک بــاره  مــی دیدیــد کــه آنهــا همــه معلــم 
ــی اســتخدام بشــویم اگــر رســمی اســتخدام بشــویم نوکــر  ــد پیمان ــا بای ــد م ــد بودن ــم معتق ــا ه شــدند. اینه
ــی هایشــان  ــن اینهــا خیل ــر ای ــت هــم درســت نیســت . بناب ــان نوکــری دول ــت مــی شــویم و خــوردن ن دول
پیمانــی اســتخدام شــدند مثــل مرحــوم حبرانــی ، حبرانــی کتــاب لغتــی نوشــته بــود کــه 24000 لغــت جمــع 
کــرده بــود ، ولــی ســیل بــرد . هرچــه همــه مــا مــی گفتیــم بیاییــد اینهــا را بــه چــاپ برســانید متأســفانه ایــن 
ــراد  ــا اف ــود ب ــود و کار کــرده ب ــه ب ــه هندوســتان رفت ــان ب ــود کــه آن زم ــی کســی ب ــد . حبران کار را نکردن
هنــدی . خیلــی چیزهــا آموختــه بــود و از نظــر معلومــات واقعــاً در ســطح باالیــی قــرار داشــت و منتظــری کــه 
در واقــع پایــه گــذار فرهنــگ قوچــان بــود . اینهــا هــر کــدام از یــک جایــی آمدنــد . اینهــا مجموعــۀ  فرهنگ 
مــا را تشــکیل دادنــد و در یــک چارچــوب قــرار گرفــت . خــب مدرســه را مــی شــود در چارچــوب قــرار 
ــی  ــی ، آنهای ــن چیزهــای خواندن ــرار بدهــی در نتیجــه ای ــی در چارچــوب ق داد، اجتمــاع را کــه نمــی توان
کــه مــی بایســت در کتــاب بیایــد در کتــاب آمــد ولــی آن چیزهایــی کــه از نظــر صنعــت و کار جامعــه و 
نیازهــای جامعــه مثــاًل درهــا و پنجــره هــای گلــدار کــه در عشــق آبــاد اســت . فضــل اهلل آهنگــر کــه دایــی 
مرحــوم ریاضــی بــود . دِر مســجد ترکهــا را درســت کــرد ، کــه هنــوز از نظــر خــودش بــی نظیــر اســت . و 
دارای گل میــخ هــای خیلــی جالبــی اســت . پــس آن آهنگــر صنعــت را مــی آورد، و درهــای چوبــی قوســدار 
ــی 1337 کاروانســرای عامــل زاده را درســت مــی کنــد و آن قــوس  مــی آیــد،. بعــد عبــاس بنایــی اصفهان
زیبایــی  را کــه بــه وجــود مــی آورد از اصفهــان آورده بــود. پــس مــا مــی بینیــم از یــک طــرف اگــر ایــن 
درس آمــده ، ریاضــی آمــده از طــرف دیگــر در معمــاری قوســی بــه وجــود آمــده کــه جلــوی کار علــی 
اکبــر نهنــگ را گرفتــه اســت . شــما کارعلــی اکبــر نهنــگ را در کاروانســرای نیشــابوری نــگاه کنیــد قــوس 
کار آن را ببینیــد. عکــس هایــش اآلن هســت ، بعــد کار عبــاس بنایــی اصفهانــی را ببینیــد کــه اآلن چــه کار 
کــرده . یعنــی مقایســه یــک کار بنــای قبلــی بــا یــک نــوآوری جدیــد. نمونــه اش هــم بــاز یــک قــوس دیگــر 
مــی گویــم ، ورودی مدرســه بــزرگ عوضیــه از طــرف بــازار قوچــان ، بهتریــن کاری اســت کــه در آنجــا 

ارائــه شــده و از آن بهتــر معمــارزاده نتوانســت انجــام بدهــد .
مثــاًل یــک عــده ای قرشــمار)غیر شــمار( آنجــا آمــده بودنــد . آنهــا بــا خودشــان طــرز درســت کــردن 
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نوعــی ســبد را آوردنــد . اینهــا آهنگــری مــی کردنــد ، حــوزه قوچــان اســب داشــت ، گاری داشــت ، ایــن 
گاری هــا نیــاز بــه آهنگــر مخصــوص داشــت . چــوب را درســت مــی کردنــد بــه ایــن گاری هــا وصــل مــی 
کردنــد و کار چــوب رونــق پیــدا کــرد . زیــن اســب و لــگام و افســار و نمــد و نمــد مالــی جهــت درســت 
کــردن عــرق گیــر اســبها  بوجــود آمــد . پــالس ســبکتر بــرای حمــل و نقــل و گلیــم و...اینهــا همــه پدیــده 
هایــی بــود کــه از جاهــای مختلــف بــه ناچــار و الــزام بنــا بــه نیــاز بــه وســیله افــرادی کــه کــوچ مــی کردنــد 

مــی آمدنــد آنجــا بــه وجــود مــی آمــد . 
 آن یکــی آمــد کاروانســرا بــه وجــود آورد . اســب احتیــاج بــه کاروانســرا دارد ، احتیــاج بــه خــوراک 
دارد ، بــه جــو و کاه و بیــده )علوفــه خشــک شــده از یونجــه بــرای خــوراک دام در زمســتان( دارد . ایــن همــه 
کاروانســرا در قوچــان ، اینهــا بــرای چــه بــه وجــود آمــده  بــود؟ از کجــا ؟ خــب باالخــره محمولــه داشــتند 
حمــل مــی کردنــد ، آنجــا بــود کــه باربــر تعــدادش زیــاد شــد . مثــاًل هنــوز اینهــا درســت پــا نگرفتــه بــود . از 
مــزرج شــما مــی دیدیــد کــه صــد تــا خــِر باربــر بــه راه انداختــه بودنــد از راه رشــتخوار اینهــا مــی رفتنــد بــه 
طــرف درگــز ســرازیر مــی شــدند بــه روســیه . ایــن بارهــای  حــوزه ی قوچــان را از آنجــا حمــل مــی کردنــد . 
بعــد تــا ایــن راه باجگیــران درســت شــد . آن راه قدیــم از پشــت جنــگل سیســتان کــه در شــاهنامه هــم هســت 
... حــاال مــی خواهــم ایــن را بگویــم ، وقتــی کــه یــک محلــی بوجــود مــی آیــد راه ایجــاد مــی شــود، خــواه 
ناخــواه اینهــا راه مــی خواهنــد ، چــه پیــاده چــه ســواره بایــد یــک راهــی پیــدا کننــد بــه اینجــا . راه بوجــود 
آمــد ، در مســیر راه نیازهــای مســافرین را بایــد تأمیــن کننــد . ایــن نیازهــای مســافرین وقتــی خارجــی باشــند 
ــی کــه داخــل شــهر مــی شــدند  ــد . اینهای ــاز دارن ــوع نی ــی یــک ن ــد ، مســافرین داخل ــاز دارن ــوع نی یــک ن
اغلــب مســافر خارجــی بودنــد . نیــاز بــه شــراب داشــتند ، کبــاب داشــتند ، نیــاز بــه چیزهــای خاصــی داشــتند 
ارمنــی هــا آمدنــد . آمدنــد در مســیر قــرار گرفتنــد ، فروشــگاه هایــی درســت کردنــد کــه بتواننــد احتیاجــات 
آنهــا را رفــع کننــد . ببینیــد الزامــاً یــک چیزهایــی بــه وجــود آمــد کــه نمــی خواســتند . در نتیجــه شــهر مــا از 
نظــر فرهنگــی بســیار غنــی شــد . درســت اســت کــه مــن بارهــا در نوشــته هایــم گفتــم کــه قوچــان در چهــار 
راه حــوادث قــرار گرفتــه اســت . مغــول مــی آیــد مــی زنــد ، از آن طــرف ازبــک مــی آیــد مــی زنــد . تاتــار 
مــی آیــد مــی زنــد . ترکمــن مــی آیــد مــی زنــد . هــر کــس مــی آیــد از ایــن معبــر بایــد عبــور بکنــد ، خــب 
ایــن خیلــی مشــکل اســت . مــن یــک بــار آمــدم نوشــتم کــه قوچــان دروازۀ  اروپــا اســت . ایــن را در میــراث 
ایــران دکتــر شــاهرخ احکامــی چــاپ کــرده بــود . یکــی بــه او اعتــراض کــرده بــود کــه شــما چــه طــوری 
اینقــدر شــهرتان را بــاال بردیــد کــه دروازه اروپــا اســت ؟ کجــا دروازه اروپــا اســت ؟ گفتــم : ایــن آدم نــاوارد 
اســت . تمــام کســانی کــه مــی خواســتند بــه مشــهد برونــد مــی آمدنــد بنــدر اوزون آدا روســیه. از اوزون آدا 
از قســمت ســواره اش بــا کشــتی هــا مــی آمدنــد بــه عشــق آبــاد . از عشــق آبــاد مــی آمدنــد بــه حــوزه قوچــان 
ــم  ــا مــی گویی ــی م ــد ؟ وقت ــه مشــهد . راه دیگــری وجــود نداشــت . از کجــا مــی آمدن ــد ب بعــد مــی آمدن
قوچــان دروازۀ اروپــا اســت بــی جهــت نگفتیــم . ســفیر ایــران لــرد ُکــُرزن آن از کجــا مــی آیــد . ژنــرال ییــت 
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انگلیســی ، اینهــا همــه را در خاطراتــش نوشــته. شــما اآلن همیــن پــارک تنــدوره کــه برویــد راه هــای قدیــم 
کالســکه رو را کــه آنهــا آمدنــد دیــده مــی شــود . اینهــا همــه وجــود  دارد . در کنــار راه فعلــی درگــز کــه در 
قســمت پــارک تنــدوره گذاشــتند مــن چــون از اینچــه از قســمت پــارک تنــدوره شــکراب پیــاده تمــام اینهــا 
را تــا چهلمیــر درگــز رفتــم . ایــن راه هــا اآلن نــگاره اش در آنجــا مشــخص اســت . کســانی کــه مــی خواهنــد 
واقعــاً تاریــخ را بنویســند بایــد برونــد ببیننــد از نزدیــک اینهــا را کــه چــه طــوری اینهــا را درســت کردنــد و 
کالســکه بــا چــه زحمتــی مــی آمــده اســت . ایــن ارمغــان هایــی کــه آوردنــد بــه ایــن ترتیــب آمــد داخــل 
شــهر مــا شــد . شــهر مــا یــاد گرفــت کــه چــه طــوری کشــمش را بســته بنــدی کنــد بفرســتد بــه اروپــا، چــه 
طــوری لبــاس بپوشــد . در ضمــن پدیــده هــای نــو بوجــود آمــد و یــک چیزهــای تــازه آمــد مثــل آبگوشــت 
در حالــی کــه همیــن غــذا در بخــارا آش گفتــه مــی شــد. ایــن گوشــت کوبیــده را قــره باغــی هــا درســت 
کردنــد، گفتنــد اگــر کوبیــده بشــود خوشــمزه تــر مــی شــود . ایــن جایــی کــه ســرکار هراتــی خریــده بــود از 
جوانشــیر و از ذوالفقــار . ایــن نانوایــی ســنگکی در آنجــا داشــت ، پخــت نــان ســنگک در خانــه اش داشــت 
کــه مــن اینهــا را از نزدیــک خــودم دیــدم در قوچــان در همــان محلــه  ترکهــا . ترکهــا کــه آمدنــد چــون 
قــوی شــدند یــک محلــه ای بــرای خودشــان تشــکیل دادنــد کــه از جلــوی آن مســجد ترکهــا بــه قســمت 
پــل مــی شــد محلــۀ ترکهــا . کــه مــا مــی بینیــم طالبیــان هــا کــه اینهــا کتــاب فروشــی را بــه وجــود آوردنــد 
در قوچــان  و در میــدان کتــاب فروشــی داشــتند . خــود مــش ذوالفقــار تجــارت داشــت . میالنــی هــا گاری 
ــن مســجد  ــه در محــل  مســجد ترکهــا جمــع شــدند . ای ــرک نشــین مرف ــن قســمتهای ت دســتی داشــتند . ای
ــد . بعــد کنــارش آن  ــاد درســت کردن ــه ســبک مســاجد عشــق آب ــد و ب ترکهــا را از آقاعلــی عطــار خریدن
کاروانســرای ترکهــا کــه جوهــری مدتــی هــم آنجــا بــود . کنــارش چلوکبابــی هــا بــه وجــود آمــد و مــا تــا 
آن زمــان بــه آن صــورت چلــو کبابــی نداشــتیم . مشــتی محســن و چنــد نفــر آمدنــد چلوکبابــی هــا را درســت 
کردنــد . بعــد قهــوه خانــۀ عنبــر بــه وجــود آمــد و مقابــل آن قهــوه خانــه عــرش در میــدان بــه وجــود آمــد 
کــه مــال همــه بــود . اینهــا مــی آمدنــد آنجــا بــه مناســبت کاری کــه داشــتند قلیــان مــی کشــیدند و چیزهایــی 
مــی خوردنــد و آزاد بودنــد . بزرگتریــن کاروانســرایی کــه بــود حــاج ملــک درســت کــرد در محلــه حــاج 
ملــک ، خالصــه ایــن ارمغــان هــا دکتــر هــم داشــت . مثــاًل مصطفــی قلــی خــان کــه رئیــس گمــرک بــود 
در اول دروازه بــازار مشــهد بــا ویزیــت یــک قـِـران دکتــری مــی کــرد . بعــد کــم کــم دکترهــای تحصیــل 
کــرده مثــل پزشــک عبدالحســین صدرالحکمــا آمدنــد . اینهــا دارالفنــون دوره دیــده بودنــد و آمــده بودنــد 
و جلوتــر از آنهــا مثــل طبیــب ناصرالدیــن شــاه بــود کــه آقــای قصابیــان هــم کامــاًل نوشــته کــه آنهــا هــم 
دارالفنــون دیــده بودنــد کــه ســنگ قبرشــان در آن مســجد پزشــکی پیــدا شــده بــود . خــب ایــن مجموعــه را 
وقتــی مــا نــگاه مــی کنیــم دکتــر را یکــی آورده . کربالیــی قربانقلــی جــراح کــه در روســیه دوره دیــده بــود 
وقتــی خانــه اش مــی رفتــی مــی دیــدی ده نفــر مریــض خوابیــده اســت ، مثــل بیمارســتان هــای حــاال بــود ، 
منتهــا خصوصــی بــود . بــه نســبت اینهــا یــک خرابــات خانــه هایــی هــم بــه وجــود آمــده بــود . الزامــاً آنهایــی 
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کــه رفــت و آمــد مــی کردنــد دنبــال هــدف بودنــد و... 
اینهــا همــه یــک فرهنگــی اســت کــه از انتقــال و جابجایــی مســافر بــه وجــود مــی آمــد . از هــر مســافری 
ــا یــک  ــد . ب یــک چیــزی یــاد مــی گیریــم . مــا هیچــی یــاد نداشــتیم چــرخ خیاطــی هــم از روســیه آوردن
قـِـران ُجبَّــه مــی دوختنــد آن هــم بــا دســت ، بــا یــک چوبــی هــم انــدازه مــی گرفتنــد . اســتاد حســین و اســتاد 
رضــا مــی گفتنــد وقتــی کــه مــا ایــن وســیله را خریدیــم نمــی دانســتیم چیســت ؟!  گفتنــد چــرخ خیاطــی 

اســت .
کامــاًل درســت اســتاد ، چــون صحبــت از روســیه و ورود ابــزار کار و مــواد اولیــه شــد ، مثــاًل 
در پیشــۀ رنگــرزی گاهــی بــرای مانــدگاری ثبــات رنــگ نوعــی اســید هــای تــرش از روســیه 
وارد مــی شــد و رنگرزهــای مــا بــا اینکــه ســعی در رنگــرزی طبیعــی و گیاهــی داشــتند مجبــور 
ــه  ــه ویــژه رنــگ هــای آلمانــی داشــتند . ب ــه وارد کــردن اســیدها و رنــگ هــای شــیمیایی ب ب

همیــن خاطــر هــم بازارچــه رنگــرزی را ایجــاد کردنــد ...
 بلــه درســت اســت رنگــرزی هــم بــه وجــود آمــد . اینهــا اکثــراً از رنگهــای محلــی اســتفاده مــی کردنــد. 
ــد و خیلــی هــم خــوب  ــه داشــتیم کــه چــرم هــا را از آن رنگهــای محلــی اســتفاده مــی کردن ــاغ خان مــا دب
رنــگ مــی کردنــد و ایــن بحــث پیشــه هــا کــه بــه وجــود آمــد مثــاًل یــک نــوع چکمــه از روســیه آمــد و 
ــار  ــی عط ــاج موس ــد ، ح ــت کردن ــا درس ــا و روس ه ــا را ترکه ــد ، آنه ــت کردن ــا رو درس ــه ه ــن چکم ای
ــد تــو  ــد و رنــگ درســت مــی کردن ــار و چیزهــای دیگــر را مــی آوردن ایــن وســایل رنــگ را ، پوســت ان
ــد - فامیلــش را اون  ــل وارد کردن ــوع رنــگ نی ــرادرش آمــد از هندوســتان یــک ن خــم رنگــرزی . یــک ب
جوهرچــی گرفــت -  درســت بــا همیــن پدیــده هــا فامیــل هــم عــوض مــی شــد . حــاج موســی عطــار بــود ، 

فامیــل تدیــن گرفــت ، آن شــد جوهرچــی و ...
یکــی از نکاتــی کــه االن در قوچــان خیلــی بــرای مــن ســؤال مطــرح شــده ، نــام گــذاری 
هــای قدیمــی اســت . ببینیــد بعضــی از محلــه هــا همیــن طــور کــه اشــاره فرمودیــد مثــل محلــۀ 
تــرک هــا ، مســجد  تــرک هــا داریــم ، مســجد کفاشــها ، مســجد نمــد مالهــا ، مســجد صنــدل 
ســوزها ، یــک ســری پیگیــری هایــی داشــتم بابــت معمــاری مســاجد و ابنیــه قدیمــی کــه رســیدم 
بــه ایــن کــه قوچــان جدیــد کــه در محلــۀ نظرآبــاد ایجــاد شــد خیلــی از مســاجد کپی بــرداری 
از مســاجدی از شــهرکهنه اســت ، همیــن مســجد عــوض وردی خــان یــا مســجد جامــع امــروز 
قســمت آموزشــی و مدرســه یــا حــوزه علمیــه اش قبــاًل در شــهرکهنه بــوده ، بعــد از زلزلــه 1312 
آمــده در قوچــان جدیــد ســاخته شــده . مســجد صنــدل ســوزها در شــهرکهنه اســت ، مســجد 
ترناســب خــان کــه بعــداً ترنــو شــده ، مســجد پاچنــار کــه مســجد حــاج عبدالغنــی شــده ، همــه 
اینهــا قبــاًل آنجــا بــوده و بــا ایجــاد قوچــان جدیــد بــه دســتور شــجاع الدولــه در محــل جدیــد 
ــاًل بازارچــۀ رنگرزهــا ، بازارچــۀ  ــاره ســاخته شــد. کــه ایــن مث ــام هــای قبلــی دوب ــا همــان ن ب
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مســگرها ، بازارچــۀ حلــب ســازها و بازارچــۀ کفــاش هــا و... ضمــن ایجــاد اتحــاد بیــن یــک قــوم 
هــم زبــان ویژگــی هــای اقتصــادی هــم بایــد داشــته باشــد. در مســجد نمدمالهــا مــن رفتــم یــک 
ســنگ قبــری آنجــا دیــدم کــه ظاهــراً مدفــن بانــی اون مســجد بــوده . تحقیقــی دربــاره نمــد 
قوچــان داشــتم کــه تصویــر آن را ســنگ قبــر را نیــز ثبــت کــردم . اســتاد شــما علــت آن تمرکــز 
ــازار شــد را آن هــم در گذشــته هــای دور در  ــام گــذاری محلــه و ب ــه ن پیشــه را کــه منتهــی ب
چــه مــی بینیــد ؟ آیــا علتــش در آن پیشــۀ خــاص و تعــداد نفــرات زیــادی کــه در آن پیشــه فعــال 

بودنــد مــی بینیــد و یــا...؟  
ببینیـــد الزامـــاً وقتی که خان و حاکمی می آید - در آن قســـمت قوچان شناســـی مـــن این را آوردم 
- یک جایی ســـاکن می شـــود، نوکرهایـــش دور آن جمع می شـــوند ، این کار اجتماعی اســـت ، برای 
ایـــن که در دســـترس حاکم قـــرار بگیرند و هـــم اینکه نزدیک هم باشـــند ، مالکین همیـــن طور . چون 
اینهـــا یک وجه اشـــتراک  اقتصـــادی با هم دارنـــد. بعـــد آنهایی که ِحـــَرف مختلف دارنـــد دور هم 
جمـــع می شـــوند . وقتی که دور هم جمع می شـــوند بیشـــتر مـــی توانند بـــه هم کمک کننـــد . وقتی 
یـــک عده جمع می شـــوند دورهـــم از نظر امـــور دینی یـــک جایی برای خودشـــان مـــی خواهند که 
نمدمالها برای خودشـــان درســـت کردنـــد حاال آنها باید چـــه کار بکننـــد ؟ این وســـائل نمدمالی را از 
کجـــا بیاورنـــد؟ تاجر، نمد مال و پشـــم فـــروش و اینها بـــه وجود می آیـــد ، رنگ به وجـــود می آید ، 
رنگـــرزی ها به وجود مـــی آید ، وقتی دور هم جمع شـــدند ، تاجـــر می خواهند ، تاجر چـــرم به وجود 
می آیـــد ، وقتی چرم الزم داشـــتند دباغ خانه بـــه وجود می آیـــد ، قوچان مرکز نگهـــداری چهارپایان 
بود ، از اســـتر و گاو و گوســـفند و ... چـــرم کم می آوردند از ســـبزوار وارد می کردنـــد . من در اغلب 
کتابهایـــم مقـــدار مصرف اینها را نوشـــتم . ظروفی که مردم اســـتفاده مـــی کردند، آن زمـــان مثل حاال 
نبـــود که ظروف ارزان قیمت در دســـترس همه باشـــد ، در نتیجه یک ظروفی اســـتفاده مـــی کردند که 
ماندگاری داشـــته باشـــد - یونســـکو هم به مســـگرها خیلی توجه کرده -  مسگری ســـفیدکاری دنبالش 
بود، اســـتاد می خواســـت که با چکش اینها را درســـت کند، در نتیجه بعد روی و ظـــروف لعابی آمدند. 
ظروف لعابی را هم مســـافران روســـیه آوردنـــد . بعد ظروف چینـــی آمد و کم کم آن ظروف ســـفالی 
کـــه در قوچان درســـت می کردنـــد از بین رفت و ااّل همه کوره داشـــتند و با این کاســـه هـــای کوره ای 
چـــای می خوردند و از فنجان های ســـفالی اســـتفاده مـــی کردند. ما اصـــاًل چای نداشـــتیم بخوریم . ما 
کاکوتـــی و گل گاوزبـــان و گیاهان محلی اســـتفاده می کردیم. قند نداشـــتیم از کشـــمش اســـتفاده. می 
کردیـــم. اینهـــا همه پدیده های خارجی اســـت کـــه از آنجـــا و اینجا و رفـــت وآمدها ایجاد شـــد. از کله 
قندهایـــی که درســـت می کردند هرکـــدام در حدود دو پوت بـــود ، بعضی از کله قندهایشـــان 10 - 11 
کیلـــو  وزن داشـــت. بعضـــی ها هم کوچـــک بودند.اینهـــا پدیده های تـــازه ای بود که بـــا آمد و رفت 
افراد ایجاد شـــده بود . ما شـــیرینی نداشـــتیم ، خودمان شـــیرینی درســـت می کردیم  حلوا را آن رحمان 
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حلواپز درســـت می کـــرد . حلوای خاص خودمان بـــود . بعد این یـــزدی ها که آمدند حلـــوای ارده را 
بـــه وجود آوردنـــد . از اردکان یـــزد حلوای ارده آمـــد و یا  گز کـــه مرحوم گچ پز درســـت می کرد، 
حلـــوای مربوط بـــه قوچان چیـــز خاصی بود  که از شـــیره انگور درســـت مـــی کردند. یک نـــوع حلوا 
درســـت مـــی کردنـــد که گردو شکســـته داشـــت که به مـــا می دادنـــد . ما بـــا خودمان مـــی بردیم به 
مکتـــب. این قـــدر مقوی بود که بـــه آدم حالت انفجار دســـت مـــی داد و نوعی معجون بـــود و اینها کم 
کـــم تبدیل شـــد به نوعی شـــیرینی که یـــزدی ها آوردنـــد و آنها ســـعی کردند که فرهنگ خودشـــان 
را بـــه ما تحمیـــل کنند و مـــردم محل هـــم دیدند که این چیـــز خوبی اســـت و اســـتفاده اش کردند و 
در نتیجـــه اصـــل آنهـــا از بین رفت مـــی بینید چقدرایـــن فرهنگ ها مؤثر هســـت . من در یکـــی از این 
کارتهایـــی که اخیـــراً چاپ کردم ســـال44 تـــا 46 از جلوی پل عکـــس گرفتم . همـــان عکس را یک 
عکســـی از خودم گذاشـــتم به عنوان کارت ویزیت که برای افراد بفرســـتم شـــماره تلفن نوشـــتم . شما 
آن موقـــع نگاه می کردید کل خیابان بازار عشـــق آباد یک ماشـــین نداشـــت ، اما االن نـــگاه کنید برای 

... نیست  ها جا  ماشـــین 
 ... و همــه اینهــا حاصــل مــردم شناســی و تحقیقــات شماســت و ارمغــان هــا و فرهنــگ هــای 
گوناگونــی کــه روی هــم تأثیــر گذاشــته انــد . بســیار خــب ، یکــی دیگــر از آثــار چــاپ شــده  
شــما دربــاره ســرزمین و مــردم قوچــان ، کتــاب ششــم شماســت تحــت عنــوان بــه روایــت اســناد 
خانــدان صــراف باشــی ، کــه ایــن کتــاب بیشــتر دربــارۀ  فرهنــگ و آداب و رســوم و مــراودات 
تجــاری و بانــک داری در جامعــۀ آن زمــان بــا همدیگــر و ادارات اســت . اســناد ایــن کتــاب – 
کــه بســیار زیــاد هــم بــود - بــه نظــر حضرتعالــی چقــدر اهمیــت داشــت بــرای تاریــخ و فرهنــگ 

قوچــان کــه منجــر شــد بــه یــک کتــاب مســتقل  دربــارۀ ســرزمین و مــردم قوچــان ؟ 
مـــن در کتاب مردم شناســـی اول اشـــاراتی به این که چه کســـی اولیـــن بانک را بـــه قوچان آورد 
داشـــتم ... یک روز با خانـــم پروین صراف زاده که زمانی معلم دبســـتان پهلوی قوچان بـــود . در جوانی 
اول اســـتخدامش آنجا اســـتخدام شـــد و بعد زن بنیادی بهروز شـــد. با او یک روز برخـــورد کردم. من 
بازرس اداره بودم، او را می شـــناختم، بعد از احوالپرســـی گفتم کجا هســـتید؟ گفت مـــا نزدیک خیریه ایم . 
گفـــت آقای جابانی من این کتاب شـــما را خواندم، نوشـــته بودید کـــه اولین بانک را فالنـــی به قوچان 
آورد ، اولیـــن صـــراف پدرمن بـــود ، پدر بزرگ من بـــود چه طوری شـــما این را نوشـــتید ؟ گفتم من 
هیچ نمی دانســـتم که چنین چیزی وجود داشـــته اســـت . گفت  که ممکن اســـت شـــما یـــک قراری با 
مـــن بگذارید بیاییـــد خانه  ما ؟ گفتم : بلـــه . من با او قراری گذاشـــتم . خانه اش نزدیـــک خیریۀ ما بود. 
وقتـــی که من خانـــۀ او رفتم دیـــدم  در گوشـــۀ  خانه  پر اســـت از دفترچه ها و بســـته هایـــی که کنار 
هـــم چیده شـــده  . نشســـتیم به صحبت کردن ، هفت ، هشـــت ، ده ، نفـــری بودند . حاضریـــن را معرفی 
کردنـــد : دکتـــر صراف زاده ، مهندس صـــراف زاده ، این آقـــای صراف زاده این خانم صـــراف زاده ... 



هفتاد سال خدمت صادقانه به فرهنگ و تاریخ60

گفتـــم اینها از کجـــا آمدند گفت اینها خواهر و برادرهای من هســـتند ! اینها هم اســـنادی اســـت که من 
بـــه شـــما گفتم . من این ســـندها را گرفتم نگاه مـــی کردم ،  دیدم اینها عجب ســـندهایی اســـت که این 
خانـــم نگاه داشـــته اســـت . دیدم که ّجـــد صراف زاده هـــا تمام ســـندها را جمع کرده اســـت . چون او 
همـــه کارۀ  شـــجاع الدوله بوده اســـت ، حمام را او درســـت کـــرده . آن مغازه های دور میـــدان که بعد 
بازارچـــه ها به وجود آمده ، به دســـتور زن شـــجاع الدوله درســـت شـــده و فروخته شـــده . قبض های 
فروشـــش هســـت . اجاره هایش را تا ســـال های اخیر مـــی گرفته اســـت . عالوه براینکـــه اصطالحاتی 
در ایـــن قبالـــه ها وجود دارد کـــه من جای دیگر ندیـــدم. گفتم که خیلـــی ممنون ، من اشـــتباه کردم و 
شـــما هم اشـــتباه کردید که قباًل به مـــن نگفتید چون دو ســـه تا از آنها شـــاگردهای مـــن بودند . گفتم 
بـــا هم یک قـــراری می گذاریم مـــن باید اینها را دســـته بندی کنـــم . اینطوری نمی شـــود . گفتند تمام 
این اســـناد در اختیار شـــما باشـــد. با بزرگواری خـــاص و خالصانه گفتنـــد هر چه هزینۀ  کتاب بشـــود 
مـــا مـــی دهیم . همین طورهم شـــد . من این کتـــاب را جمع آوری کردم و کتاب بســـیار مســـتند جالبی 
شـــد. می دانید کـــه یکی از صـــراف زاده ها تاجر بـــود و بعد اولیـــن بانک روس ها که بـــه وجود آمد 
و بانک اســـتقراضی او رفت و ضامن این و آن شـــد ، بعد برای همان ورشکســـت کرد . همۀ اجناســـش 
را  فروخـــت مغازه هایـــش را فروخت و قرض های مردم را داد . ولی تنها پســـرش آمـــد رفت رانندگی 
یـــاد گرفت و رفت ســـربازی و اولین اتوبوس را خرید . او رانندۀ  ســـفیر فرانســـه شـــده بـــود . این بچه ها 
همـــه ، فرزندان اوهســـتند . یعنی بچه های نســـل دوم هســـتند و نشـــان دادنـــد که دکتر جـــراح دارند و 
متخصـــص دارند ، خـــود خانم پروین هم لیســـانس زبان انگلیســـی اســـت . خالصه اســـناد را آوردم به 
صـــورت مدّون درآوردم تقســـیم بندی کـــردم و خیلی چیز جالبـــی درآمد ، و فکر می کنـــم ، یکی از 
کتـــاب های مهم و بســـیار مســـتند دربارۀ قوچان همین کتاب صراف باشـــی باشـــد . چون نشـــان دهندۀ 
یـــک برهه از تاریخ ماســـت. یک برادر صـــراف زاده از مرشـــدهای خیلی بزرگ قوچان بـــود که خانه اش 
درکنار مســـجد پزشـــکی و مرکزعرفا بود. پـــس ببینید یک نفر هـــم بانک را به وجـــود آورد هم عرفان 
را بـــه وجود آورد هـــم حرکت را ایجاد کـــرد هم اولین اتوبـــوس را گرفتند آوردند ، اینها معلم شـــدند  
جراح شـــدند. این کتـــاب از نظر من نشـــان دهندۀ  یک حرکت و نشـــان دهندۀ  یک قســـمت از تاریخ 
کشـــور ما اســـت که جوشـــش و خروش را بـــه وجود آورده اســـت . با رکـــود و تنبلی و سســـتی این 
کتـــاب مبـــارزه می کند .  نشـــان می دهد کـــه اینها چـــه کار کردند و چـــه چیزی به وجـــود آوردند. 
خوشـــبختانه همیـــن عده االن هنوز ملک پدری شـــان را در فیالب نگاه داشـــته اند و چـــاه زدند و در آنجا 

کنند.  می  کار 
    یکــی از عوامــل مهــم رشــد اقتصــادی بــوده انــد . آن طــور کــه مــن البــالی اســناد نــگاه 
مــی کــردم رونــق اقتصــادی توســط ایــن خانــواده و همــان موضــوع  بانــک داری کــه شــما هم 

اشــاره فرمودیــد ، مشــخص اســت کــه جــزو اولیــن هــا بودنــد . 
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ــد ،  ــود کــه بعــداً درســت کردن ــل زاده اولیــن محــل بانــک اســتقراضی روس هــا ب ــزل خلی ــه ، من     بل
ــد . ــی را در آنجــا ســاخته ان ــک مل ــازار مشــهد - کــه اآلن بان ــد - در ب ــل زاده آنجــا را خری خلی

ــیک  ــات کالس ــوزۀ ادبی ــم در ح ــه ه ــما ک ــاعری ش ــعر و ش ــوع ش ــه موض ــم ب ــتاد برگردی اس
ــادم  ــن ی ــی. م ــش قوچان ــی و گوی ــعر محل ــوزۀ ش ــم در ح ــد و ه ــیارخوبی داری ــعار بس ــما اش ش
ــه کار گرفتیــد  ــردم. واژه هایــی ب هســت یــک فایــل صوتــی را از شــما شــنیدم و بســیار لــذت ب
کــه داشــتند فرامــوش مــی شــدند و نســل امــروز خیلــی از واژه هــا را فرامــوش کــرده. واژه هــای 
اصیــل قوچانــی را بــه نوعــی شــما بــا ســرودن ایــن اشــعار محلــی در واقــع احیــا کردیــد و زنــده 

نــگاه داشــتید. ضمــن توضیــح کمــی هــم از اشــعارتان بخوانیــد . 
ــم ...مــن آمــدم اشــعاری را گفتــم کــه یــک  ــرای شــما بخوان ــم از کــدام شــعرها ب خــب مــن نمــی دان
مقــداری دســت افــراد را بگیــرم . نوشــته هایــم  هــم اینطــور اســت. مــردم را در خیابــان هــا بــه دنبــال خــودم 
مــی گردانــم . یعنــی وقتــی مــا حرکــت مــی کنیــم حبیــب ترکــه را بشناســند و بداننــد کــه در میــدان شــهر 
اســت ، او چــه کار مــی کنــد ، اشــعار مــن اجتماعــی اســت . مــی دانیــد کــه شــعر بیــان احســاس درون اســت. 
آدم بعضــی وقتهــا یــک حالتــی پیــدا مــی کنــد کــه خــودش هــم تعجــب مــی کنــد. ایــن بــرای مــن واقعیتــی 
اســت. اگــر آن حــال را پیــدا نکنیــد شــعر هــم نمــی توانیــد بگوییــد  و شــعرهایت هــم بــه درد نمــی خــورد. 
. شــعرهای محلــی مــا اگــر از لغــات اســتفاده کنیــم و ببریــم در قالــب اوزان عروضــی ، ایــن هــم خــود یــک 
شــعر اســت . امــا اگــر بیاییــم آنچــه کــه بــه زبــان مــردم اســت بگوییــم مــی شــود شــعر محلــی . ولــی اگــر 
بیاییــم اینهــا را در قالــب عروضــی بریزیــم ایــن شــعر محلــی نمــی شــود ، ایــن مــی شــود اشــعار بــا اســتفاده از 
لغــات محلــی ، در اوزان عروضــی . مثــاًل مــن مــی گویــم کــه بــازار عشــق آبــاد برویــم . خــب بــازار عشــق 
آبــاد دکان اصغــر بســتنی فــروش بــود ، ضمــن اینکــه قالبــش را چــرخ مــی داد یــک شــعری مــی خوانــد کــه 

ایــن شــعر بــه زبــان همــه  مــردم عامــی هــم وجــود داشــت ... 
به عنوان مثال : 

فـــروش بســـتنی  خـــروش اصغـــر  و  جـــوش  بـــا  َر  قالـــب 
مِزنَـــه داد  و  مِتَـــه  مِزنَـــه تـــُو  فریـــاد  همیشـــه 
بســـتنی بهـــاره  نوبـــِر  بســـتنی.  بیـــا  گالبـــه  بـــا  ِهـــل 

 خب این شعری است که معلوم نیست کی گفته ، خیلی هم جالب گفته ...
دیکونـــه مختـــاری  پهلوونـــه عکـــس  یـــل  یـــک  اون 
مِِکـــرد  غوغـــا  خـــودش  مِِکـــرد وقـــت  کار  چـــه  تـــو  نِمَدنـــی 

 من آمدم شعر محلی را گفتم :
 

اوروســـا وقـــت  شـــارضا قدیمـــا  و  رجـــب  کلـــِب 
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حســـین کلـــِب  قربـــان  شـــینکلـــِب  و  شـــور  پـــر  روزای  چـــه 
ِطـــَرف یـــک  ســـواری  ِطـــَرفاســـب  یـــک  الری  خـــروس 
صفـــا از  پـــر  هـــا  بُـــال زندگـــی  و  درد  نـــه  و  غـــم  نـــه 
نداشـــت هیـــچ کـــس بـــه کـــس کاری نداشـــت ســـرباری  و  فضـــول 
بیـــدن  شـــاد  همـــه  بیـــدن مـــردم  آزاد  غـــم  و  درد  از 

 حــاال بــازار مشــهد ،  شــکراهلل فرنــی فــروش ، ســر خیابــان اول بــازار مشــهد ، درســت اآلن جلــو چشــم 
مــن اســت : 

فـــروش فرنـــی  فـــروششـــکراهلل  بَـــرِی  میـــوه  ِرختـــه 
قِلمـــی  خیـــار  َعمـــیمیگـــه  پســـر  بیـــا  بـــدو 
خیـــار داره  ســـر  بـــه  خیـــارگل  داره  ســـر  بـــه  کاکل 

گیالســـه  بیچـــۀ  عباســـهآلبالـــو  ی  نمـــزه  شـــهربانو 
دانـــه بهـــای  خانـــهنـــوری  بـــه  ببـــر  بخـــر 

جانـــه  قـــوت  ...نـــوری  بانـــه  نگیـــره  بیچـــه 
 ایـن اشـعار را خـودش گفتـه اسـت. آنها بـرای اینکـه بتوانند میوه ها را بفروشـند این را درسـت کـرده اند. 
خـب کمـی آن طـرف تـر مـی رویـم . کبوتر بازها جمع می شـوند . آقـای باقر گلپور ) مشـهور به باقـر لِتِّری( 

کـه مـن گفتـم سـیکل داشـت. اآلن بچه هایش هـم دبیر آمـوزش و پرورش هسـتند و کار مـی کنند و...
او مقیــاس لیتــر را در همــان مدرســه اســالمی ، لِتِّــر خوانــده بــود. بــه همیــن خاطــر او بــه اســم باقرلِتِّــری 

معــروف شــده بــود:
لِتّـــری باقـــر  ُچُغـــری ُدکـــون  و  ســـوالخ  هـــزار 
هـــا  کفتـــر  ســـراغ  پاپَـــردارا بریـــم  ســـیاها  ُدم 
پرپـــری ممـــد  لتـــرینشســـته  باقـــر  رفیـــق 

منـــن  نـــگا  منـــن کفتـــرارا  تعریفـــا  چـــه  اونـــا 
ســـیاه  کلـــه  و  ُســـُز  ......کلـــه  ســیاه   دم  و  ســفید  و  ســرخ 

 و بــاز پاییــن تــراز آن کــه مــی رویــم یــک دکانــی بــود متعلــق بــه  محمــد آقــا نزدیــک خانــۀ مــا بــود 
کــه هیــکل خیلــی درشــتی داشــت . 

عرض کنم که ملغان از ترکمن هایی بود که از آنجا آمده بود و...
ملغـــون ممـــد  جـــووندکـــون  و  پیـــر  از  بیـــدک  پـــر 
رجـــب ی  ننـــه  غلومـــه  وجـــبداش  یـــک  و  پرمدعـــا 
دکـــون میـــن  پریـــد  پرخـــونیکهـــو  ، چشـــما  بـــه دســـت  چاقـــو 
مکـــرد لـــی  لـــی  هـــی  و  مکـــرد مگفـــت  طـــی  َر  دکـــون  دور 
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غلومایـــم داش  ازو  اُُروســـا مـــو  جنـــگ  بـــه  کـــه 
بیدیـــم ســـاخته  ِدمـــن  خروســـا چـــار  مثـــال  خودمانـــه 
دویدیـــم مـــی  اوور  نســـا ایـــور  فاطمـــه  ی  بیچـــه  بـــا 
هـــا  کوچـــه  مینـــدو  کریـــزا گاهـــی  مینـــدو  گاهـــی 
کـــردن  فـــرار  زن   و  کـــردن  مـــرد  اختیـــار  رو  فـــرار 
میـــه زور  وقتـــی  میـــه  همیشـــه  ناجـــور  حســـاب  حـــرف 
مـــره در  زود  حســـاب  ...حـــرف  مـــره  او  جانشـــین  زور 

 خب محمد ملغان را شما اینجا خوب شناختید . ببینید اینها جنبۀ اجتماعی دارد. 
نِِمبَریـــد  بـــارون  نِِمَرســـید  اگـــر  زود  هـــا  گنـــدم 
قـــزک چولـــی  بـــا  خـــزک جوونـــا  پاچـــه  مثـــل  آروم 
خـــدا  از  مخاســـتن  گندماشـــانبـــارون  و  جـــو  بـــری 
کـــن بارونـــه  قـــزک  کـــن چولـــی  پایونـــه  بـــی  بارونـــه 
خاکـــه زیـــر  بـــه  هالکـــه گنـــدم  تشـــنگی  از 

ــی آن ســبد دســته داری  ــی قــزک مــی گفتنــد ، چول ــد آن را چول  یــک مترســکی درســت مــی کردن
بــود کــه برنــج را در آن بــر مــی دارنــد . قــزک را هــم ترکهــا مــی گوینــد هــم کردهــا مــی گوینــد یعنــی 

ــو...  دختــر کوچول
ــر وزن آنهــا تاریخچــۀ اجتماعــی قوچــان را  مالحظــه کردیــد کــه مــن از لغاتــی کــه اســتفاده کــردم ب

نوشــتم .
در قدیم ها دسته های عزا داری از چهار منطقه در می آمدند : 

کریمـــی حاجـــی  زعفرجنـــی دســـته  بـــا  و  شـــیر  بـــا 
ترکهـــا  مســـجد  َزنـــا دســـته  زنجیـــر  َزنـــا  ســـینه 
رضویـــه هـــم  دســـته  رســـیه یـــک  دورون  بـــه  تـــازه 
ممـــد ســـید  حـــاج  مِشـــد دســـته  بـــازار  پرکـــرده 
ِدیَـــر دســـته  یـــک  ســـرپزشـــکی  بـــه  ســـر  َر  راه  پرکـــرده  
آب بـــه  دســـت  بیـــد   رفتـــه  ...شـــیر  خـــراب   بیـــد  کـــرده  کاراَر 

  ایـن شـیر را گذاشـته بودنـد روی َطبَـق . حـاال ایـن شـیرش هـم پهلـوان آزمـون بـود ، می گفـت من هر 
وقـت مـی رفتـم مسـجد حاجـی کریمـی ، مـی گفتند ایـن را راه ندهیـد . فحش مـی داد می گفـت این اذیت 
مـی کنـد  . مـن هـم از یـک فرصـت اسـتفاده کـردم ، کسـی را مـی خواسـتند کـه روز عاشـورا شـیر بشـود ، 
کسـی پیـدا نشـد مـن هم زود این لباس شـیر را گرفتم پوشـیدم . آمدم جلوی مسـجد کفاش هـا - عذر خواهی 
مـی کنـم – در یـک لحظه به دستشـویی نیاز پیدا کردم ! گفتم من می خواهم بروم دستشـویی .گفتند نمی شـود.  
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وقتش نیسـت . یک خرابۀ کوچکی کنار مسـجد ترکها بود . من گفتم می روم زود بر می گردم : 
آب بـــه  دســـت  بیـــد  رفتـــه  ُخـــراب شـــیر  بیـــد  کـــرده  رو  کارا 
ِخَربَـــه  مینـــدو  بیتابـــهســـگا  شـــیره  دیـــدن  چـــون 
کنـــدن  اوره  دِم  مـــردنِرختـــن  ِخنـــَده  از  مردمـــا 

ــروم  ــدم ب ــن دوی ــه م ــد ک ــی گوی  م
خرابــه ، دیــوار کوتاهــی بــود. دســتم را به 
ــدازم آن  ــم کــه خــودم را بین ــوار گرفت دی
طرف، آن طرف خاکســتربود - خاکســترها 
ــه  ــه ب ــم ک ــد روی ه ــی ریختن ــم م را قدی
لهجــۀ محلــی کولیــک مــی گفتنــد- آنجــا 
خاکســتر و آشــغال و زبالــه ریختــه بودنــد. 
ایــن ســگها آنجــا بودنــد، تــا مــی بیننــد یک 
ــان  ــاپ کن ــاپ ه ــوراً ه ــد ف ــی آم هیوالی
ــگ  ُدم اش را  ــک س ــه او، ی ــد ب ــی پرن م
ــاره حاجــی  ــه یــک ب ــد. ب از بیــخ مــی َکنَ
ــه  ــا ب ــه بی ــود ک ــی ش ــر دار م ــی خب کریم

ــیاحت ... س
میــدان شــهر کــه هــر  و حــاال در 
دســته ای تــالش مــی کنــد کــه زودتــر بــه 

ــد : ــجد برس مس

تنـــه حبیـــب پلنـــگ ای پیرمرد شـــوخ و شـــنگ  یـــک  چـــرخ  یـــک  ســـوار 
متنـــه  تـــا  مزنـــه  مـــدرهپـــا  ور  ره  هـــا  کاله 
مـــذره  اینجـــی  ره  میـــذره  یکـــی   کنجـــی  ســـه  ره  یکـــی 
شـــیپوراش از  اذون  داداش وقـــت  ای  کـــه  مزنـــه  داد 
پِیشـــین  نمـــاز  دیـــنوقتـــه  از  تـــو  مشـــو  غافـــل 
َدَره  چیـــز  همـــه  مـــدره  دکونـــش  ور  قدیـــم  جنـــس 

حبیب پلنگ پوش در جلوی  مغازه ، میدان اصلی شهر قوچان 
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چغـــک و  ِکـــَرک  و  گـــرگ ســـهره  و  روبـــاه  و  قنـــاری 
گذرونـــده  ره  ســـال  ...صـــد  مونـــده  خـــوش  و  ســـرحال 

 خــب ببینیــد ایــن تجســم حبیــب پلنــگ اســت . یــک پلنــگ ایــن طــرف یــک پلنــگ آن طــرف . اینهــا 
را  پـُـر از کاه کــرده بــود  . جلــو مغــازه اش  گذاشــته بــود . در یکــی از کتــاب هایــم اینهــا را آورده ام ... 

 آقــای معیــن فــر ایــن را مــی خواهــم در یادداشــت هایــت بنویســی . اینهایــی کــه اینجــا گفتــه شــد یــک 
از هــزار اســت . اگــر خاطــرۀ یــک روز را ، انگیــزه  یــک حرکــت اجتماعــی را مــن بــرای شــما بگویــم ده 

تــا کتــاب مــی شــود . اینهــا را نمــی شــود کــم گفــت . 
مـا تـا نجـف آبـاد رفتیـم و بقیـه کارمـان همانجـا مانـد . مـن هـم یـک آدمـی نبـودم کـه در چارچـوب 
حرکـت  کنـم . مـن اگـر مثـاًل رئیـس فرهنـگ ناحیۀ یـک را بگویـم ، ریـزه کاری هایی  داشـت که خودش 
ده تـا کتـاب مـی شـود . اکثر قبرسـتان های مشـهد را من تبدیل به مدرسـه کردم . برای درسـت کـردن همان 
یـک تربیـت معلـم رفتـم به آقای قریش الحسـینی گفتـم آقای دکتـر، آقای مـژده ای اینها را گرفتـه بود . من 
شـکایت کـردم بـه اعلـم ، آمـد همینجـا ، صحبـت کردیـم . اعلـم حـق را بـه مـا داد . گفـت خراب کـن این 
نـرده هـا را ، حـاال یـک اعتبـاری هـم در آنجـا داد . در دانشـگاه ها و کارهایی کـه انجام شـد . حرکت هایی 
کـه ایجـاد شـد . اینهـا را اگـر خواسـته باشـم بگویم ، یکی دو تـا که نیسـت . 22 جلد اینهـا را 500 صفحه ای  
نوشـته دارم . اگـر خواسـته باشـم اینهـا را آمـوزش و تعلیـم بدهـم شـاید 50 جلـد کتـاب بشـود ، ده تـا کتاب 
در مـورد قوچـان نوشـته ام . اینهـا همـه  در طـول زندگـی ام اتفاق افتـاده . سـفرنامه هایی دارم کـه ریز به ریز 

سـفرهایم را نوشتم ..
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در شــهر مــا قوچــان اســتاد محمــد جابانــی را بــه عنــوان شــهردار هــم مــی شناســند . شــما 
ــهردار در  ــوان ش ــه عن ــما ب ــات ش ــن خدم ــد . ای ــوش نکردن ــوز فرام ــهردار هن ــوان ش ــه عن را ب
خاطــره هــا مانــده راجــع بــه موضــوع  شــهرداری و اینکــه شــما در آن دوره بــرای ایــن شــهر 
ــی انجــام شــد در دوران تصــدی  ــری هــای خوب ــر کارب ــد . تغیی ــادی انجــام دادی خدمــات زی
شــهرداری حضرتعالــی . راجــع بــه اینهــا یــک مقــدار بیشــتر صحبــت کنیــد . شــما چــه مدتــی و 

چــه کارهایــی بــرای ایــن شــهر کردیــد ؟
انجمــن شــهر قوچــان بــه ریاســت 
شــادروان حســن حیدریــان تشــکیل شــده 
ــروه و  ــه دو گ ــل همیش ــان مث ــود . قوچ ب
ــا  ــه اینه ــا هم ــن ب ــتند . م ــروه داش ــه گ س
بــه مناســبت شــغلی کــه در آمــوزش 
داشــتم.  ارتبــاط  داشــتم  پــرورش  و 
مــن هیــچ وقــت شــغل هــای کاذب را 
بــه حســاب نمــی آوردم، ولــی معلــم 
ــرورش  ــوزش و پ ــاون آم ــر مع ــودم. اگ ب
ــی دانســتم.  ــم م ــن خــودم را معل ــودم م ب
رئیــس آمــوزش و پــرورش و معــاون 
نمــی دانســتم در نتیجــه مــن یــک ارتبــاط 
معنــوی بــا مــردم و بــزرگان شــهر داشــتم. 
ــی مســتوفی زاده کــه  ــود، ول ســنم کــم ب
بــا  بــودم  هــم درس  پســرش  بــا  مــن 
ــه االن  ــتوفی ک ــوق مس ــی وث ــد تق محم
ــرای حقــوق اســت و بازنشســته هــم  دکت

شــده اســتاد دانشــگاه پاریــس بــود. خــب وقتــی مــن مــی رفتــم مســتوفی زاده بلنــد مــی شــد . کمــا اینکــه 
بــرای آن زمیــن گورســتان کــه مــن رفتــم آنجــا بلنــد شــد گفــت پســر جــان تــو از مــن مــی خواهــی کــه مــن 
زمیــن مجانــی بدهــم! بنویــس ، هرچــه میخواهــی بنویســی بنویــس ، مــن امضــاء کنــم . جشــن هــای 2500 
ســاله بــود . پولهــا را خــرج کــرده بودنــد ، تــه کشــیده بــود، کفگیــر بــه تــه دیــگ خــورده بــود . اوضــاع و 
احــوال خیلــی خــراب تــر از آنچــه کــه فکــر کنــی . بــاغ ملــی شــهرداری بــه گــرو رفتــه بــود و در مقابــل 
ســیصد تومــان ، شــرکتی از اینهــا طلــب داشــت ، در چنیــن شــرایطی آمدنــد پهلــوی مــن . مــن قبــول نمــی کردم 
هــر ســه گــروه آمدنــد گفتنــد بایــد قبــول کنــی . هاشــمی زاده گفــت : در چنیــن شــرایط ســخت الزم اســت 
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کــه کســی مــرد میــدان باشــد و مــا از ایــن جهــت آمدیــم تــو را انتخــاب کردیــم . گفتــم مــن مــرد میــدان 
ــی خواهــم  ــرای شــهرم م ــه و آنچــه کــه ب ــن روی عشــق و عالق ــم آنجــا م نیســتم کــه خواســته باشــم بیای
خدمــت کنــم مــی آیــم . گفتنــد اشــکال نــدارد ، تــو قبــول کــن . خــب مــن حزبــی هــم کــه نبــودم . البتــه 
بعــداً اشــکاالتی پیــش آمــد و اســتاندار گفــت ایــن حزبــی هــم نباشــد ، امــا چــون مــردم قبولــش کــرده انــد 
باشــد . مــن ســه ســال شــهردار بــودم ، از مهــر ســال  1350 تــا 1353 . ســال 53 هــم مــن بــه خاطــر عشــق بــه 
درس مــی خواســتم بــروم فرانســه کــه نشــد و بــاز مــرا بــرای مســئولیت دایــره ســاختمان ادارۀ کل آمــوزش 
ــدم ،  ــه ش ــر محل ــم  و رفتگ ــتم گرفت ــه دس ــارو ب ــه ج ــد از اینک ــد .  بع ــاب کردن ــان انتخ ــرورش خراس و پ
رفتــم مشــهد و شــدم عملــه بیــل بــه دســت ســاختمان اداره کل آمــوزش و پــرورش . مــن در یادداشــتهایم 
ــرود  ــه دســتش بدهنــد بایــد بعــداً ب نوشــته ام کســی کــه از کار خــودش قلمــش را بگــذارد زمیــن جــارو ب
بیــل و کلنــگ بــردارد  در آنجــا کار کنــد . در تمــام کارهــا حتــی کارگــری یــک برنامــه الزم دارد ، یعنــی 
ــرای خــودم بایــد داشــته باشــم . اوالً  ــو فــالن کار را بکــن مــن یــک برنامــه ب ــد ت ــه مــن وقتــی مــی گوین ب
مطالعــه مــی کنــم. ایــن اوضــاع و احوالــی کــه مــن االن بایــد بــروم ایــن چــه دارد و چــه بــرای آینــدۀ دور 
ــرمایه  ــم ؟ س ــه داری ــا چ ــن دارد م ــه ای ــازی ک ــن نی ــاال ای ــب ح ــکان . خ ــان و م ــن زم ــب ای الزم دارد ، خ
مــان چیســت ؟ پولــی بایــد داشــته باشــیم در آنجــا ، طــرز اجــرای آن چگونــه اســت کــه بــه نتیجــه برســد . 
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عناصــری کــه مــن بایــد ایــن را اجــرا کنــم در مــورد آنهــا ایــن عناصــر چیســت ؟ مــن در کجاهــا و در کــدام 
زمینــه ایــن برنامــه را بایــد اجــرا کنــم . خــب مــن اینهــا را مطالعــه کــردم ، بــا مطالعــه و بــا قــدم اســتوار و بــا 
ــه مــردم در بدتریــن شــرایط وارد میــدان شــدم و کار را شــروع کــردم . چــون وقتــی آدم  عشــق خدمــت ب
بــا برنامــه کار مــی کنــد  مــی دانــد بایــد از کجــا شــروع کنــد . افــرادی هســتند کــه ســدهای زیــادی مقابــل  
ــده،  ــراء ش ــی اج ــک روش خاص ــا ی ــده ب ــرا ش ــاًل اج ــه قب ــی ک ــه های ــون برنام ــد . چ ــی گذارن روی آدم م
ــا تســلیم  ــا آن روش هــا فــرق دارد . آنجــا ی ــوده . حــاال مــن روشــم ب ــا یــک روش خاصــی ب برخوردهــا ب
بــوده یــا تعمیــم بــوده ، یــا محبــت بــوده یــا لطــف بــوده. ممکــن اســت مــن یــک کــم خشــن تــر رفتــار کنــم. 
وقتــی کــه یکــی خیلــی محبــت دیــد ، وقتــی شــما بــه یکــی خیلــی پــول تــو جیبــی مــی دیدیــد و بــه یــک 
بــاره  پــول تــو جیبــی اش را قطــع مــی کنیــد ناراحــت مــی شــود. خــب ایــن کار را مشــکل مــی کنــد، در 
نتیجــه معارضینــی پیــدا مــی شــوند . شــهرداری هــم بــا همــۀ مــردم ســروکار دارد بــا گدایانــی ماننــد: ُصِغــی ، 
فاطــی آدو، ســر و کار داریــد ، بــا حســن دیوانــه کــه مــی آمــد تــو خیابــان هــا و جلــو شــهرداری مــی ایســتاد 
ســروکاردارید . بــا یــک عــدۀ دیگــر هــم کــه بدتــر از اینهــا هســتند هــم ســروکاردارید . بــا یــک عــده افــراد 
متفکــر هــم ســروکاردارید . توقــع هــر کــدام از اینهــا متفــاوت اســت . مــن آمــدم اولیــن برنامــه را نــگاه کردم. 
حــاال مــن از چهــار ، پنــج تــا برنامــه مــی گویــم و از هــر برنامــه ای خالصــه ای تعریــف می کنــم. گفتــم اول بروم 

ــد ؟  ــه درســت کردن ــم  گرمخان ببین
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هـوای قوچـان سـرد بـود ؟ رفتیـم دیدیـم کـه دو تـا از آن زنهـای بـدکاره کـه در خیابان ها مشـکالتی به 
وجـود آورده بودنـد ، یـک گوشـه ای از گـرم خانه خوابیده اند . حسـن دیوانه یک گوشـه خوابیده . حسـین 
درزی یـک گوشـه و... ای بابـا ایـن عجـب گرمخانـه ای شـده . اینهـا می روند گدایی شـان را  مـی کنند بعد 
مـی آینـد اینجـا مـی خوابنـد.  ایـن گرمخانـه ای که بـا چهار تا نـان و یک مقـداری ماسـت اداره می شـود... 
بـه مرحـوم تاتـار گفتـم : تاتـار جـان گفـت : بلـه . گفتـم حسـن دیوانـه را میفرسـتی تیمارسـتان مشـهد . ایـن 
گداهـای دیگـر را هـم همـه را میفرسـتی دنبال کارشـان ، اینجـا تعطیل . ما مسـتحقین را شناسـایی می کنیم و 
خواروبـار را دم در خانـه شـان مـی بریـم . در یـک مـدت کوتاهـی من همیـن کار را کردم ، به طـوری که از 
انصارالحجـۀ مشـهد کـه کمـک مـی کردنـد - آمدنـد ، بـا آقـای کفاش شـان و آقـای رفیعی زاده شـان آنجا 
را اداره مـی کردنـد - آمـده بودنـد قوچـان گفتـه بودنـد کـه ما می خواهیم به مسـتحقین شـهر کمـک کنیم . 
رفتـه بودنـد دم در خانـه ای کـه اینهـا فکـر مـی کردنـد مسـتحق اسـت. گفتـه بودند بـرای ما نصفه های شـب 
کمـک مـی آورنـد ، ولـی نمـی دانیـم از کجـا مـی آورنـد ! اینها پیگیـری کـرده بودند . دیـده بودند ماشـین 
شـهرداری مـی آیـد دور می ایسـتد ، بسـته های خواروبـار را به اینها می دهد و مـی رود . بعداً از انصار الحجه 
آمدنـد شـهرداری، آقـای فالنـی مـا از انصارالحجه آمدیم . هر جـا رفتیم می گویند به ما کمـک می کنند، پیگیری 
کردیـم فهمیدیـم از شـهرداری شـما بـدون هیچ شناسـایی این کار را انجـام می دهند . ما هـم گفتیم بله، برای 
اینکـه مـا  نمـی خواهیم مردم مسـتحق خجالت بکشـند! گفتنـد این پول هرچـه انصارالحجه می خواسـت بدهد 

شـما خودتـان بدهیـد . منظـور ایـن اسـت کـه آن دیوانه خانه و گـدا خانه تعطیل شـد. 
ــدی دارد ، رفتگرهــا  ــی کــه ماشــین هایــش یــک اوضــاع و احــوال ب ــم ایــن قوچان ــم ببینی ــم بروی گفتی
ــه آنهــا درســت حقــوق نمــی دهنــد و نمــی رســند  . برویــم ببینیــم ایــن محــل  درســت کار نمــی کننــد ، ب
آتــش نشــانی و آن جــای رفتگرهــا چــه طــور اســت . رفتیــم آنجــا دیدیــم کــه صــد تــا کبوتــر و خــروس 
الری جمــع شــده و اتــاق هــا کثیــف انــد وخالصــه جــای مناســبی بــرای شــهرداری نیســت ... یــک نفــر را 
آنجــا دیــدم گفتــم : شــما چــه کاره ای ؟ گفــت : مــن اینجــا خدمتگــزارم . گفتــم : مســئول اینجــا کیســت؟  
گفــت : حســن آقــا - حــاال فامیلــش را هــم نمــی گویــم – گفتــم : ایــن کبوتــر هــا مــال کیســت ؟ گفــت: 
مــال حســن آقاســت . گفتــم : بــه حســن آقــا بگــو کــه بیایــد اداره ، بــه او  بگــو شــهردار کارتــان دارد . نزدیکــی هــای 
ظهــر بــود دیــدم یــک جوانــی آســتین هایــش را داده بــاال، کفــش هــای پاشــنه خوابیــده آمــد. ســالم آقــای 
شــهردار ، بــا مــن کاری داشــتید ؟ گفتــم  : جنابعالــی ؟ گفــت : مــن حســن آقــا هســتم ! گفتــم : یعنــی تــو 
ــود ، هــم  ــا ، هــم مأمــور آنجــا ب همــان حســن آقــای آتــش نشــانی هســتی ؟ گفــت : هــا - ایــن حســن آق
راننــده آنجــا بــود – گفتــم : ظــرف مــدت ســه روز کبوترهــا را از آنجــا در میــاری . خــروس الری را هــم 
مــی بــری . لباســی کــه آتــش نشــانی مــی دهــد مــی پوشــی . دم در مرتــب مــی ایســتید . یــک دقیقــه ام اگــر 
غیبــت کنــی از آنجــا اخراجــی ! اِ آقــای شــهردار اینهــا ... گفتــم : بــرو گمشــو ، بــرو دنبــال کاَرت . یــک 
مقــداری هــم زبــان زور الزم اســت . دیگــر در اینجــا یــک مقــداری مــا ملــوک طوایفیــم . آن کارهــا را بــا 
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مالیمــت هــم نمــی شــود پیــش بــرد. 
روز بعد گفتم : این شهرداری مگر پاسبان ندارد ؟ گفتند : چرا دارد ، پاسبانش پدرهمین حسن آقا بود 
که دیروز آمد! با آقای موفق میالنی می رود میدان بار، این دالل ها که معامله می کنند پول نمی دهند، این 
پاسبان می رود آنجا  پول ها را می گیرد. بلند شدیم رفتیم میدان بار . دیدم این پاسبان لباس فرم ندارد . این 
پاسبان  با دالل ها صحبت می کند ، معامله جور می کند  یک پولی هم می گیرد . میدان بار پر از گرد و 
خاک و ... گفتم : آقای فالنی ؟ گفت : بله . تو پاسبان شهرداری هستی ؟ گفت : بله آقای جابانی ، ببخشید 
ما تا به حال خدمت شما نرسیدیم . گفتم : مردک مگر تو داللی ؟ پس تو همینجا بمان . همینجا برایت خوب 
است . از فردا دیگر شهرداری نمی آیی . فوراً حکم بازنشستگی اش را دادم ، گفتم : برو دنبال کارت . به 
شهربانی مراجعه کردم گفتم : از این پاسبانهایی که شما می فرستید دوره ببینند هزینۀ یکی از آنها را شهرداری 
می دهد، شش ماه دوره ببیند و بعد برای برای ما کار کند . یک جوانی  بود به نام امیری ، او را فرستادند دوره 
که بعداً آمد در شهرداری مأمور شد  ، اآلن هم افسر شده است . شماره تلفن داده بود که بروم  قوچان زنگ 
بزنم هم دیگر را ببینیم . شماره تلفن او را می دهم کارهای شهرداری را از او بپرسید . او از اول شهرداری 

استخدام شده برای انتظامات آنجا  . خب شهرداری کم کم رو به راه شد. 
یـک روز یـک سـری پرونـده  قطـور جلـوی میز من گذاشـتند ... اینهـا  چیسـت ؟ اینها عـوارض ندادند، 
ایـن هـا حـق اُِوشـانَه )آب بهـا ( ندادنـد. همـه اُِو)آب( مجانـی مـی گیرند . خـب اینها تـا به حال چـه کار می 
کردنـد . دیگـر هـر شـهردار آمـده اینهـا را نـگاه داشـته اسـت . حـاال مـی خواهند پای مـرا  در پوسـت گردو 
بگذارنـد ، بـا مـردم درگیـر کننـد که کارشـان را انجـام بدهند . گفتـم : خیلی خـب . اینها که آب بهـا ندادند 
اخطارشـان بکنیـد تـا سـه بـار اخطـار کنیـد ، اگـر ندادنـد آب شـان را قطـع کنیـد . بقیـۀ پرونـده هـا را هـم 

دسـتورش را دادم و تمـام شـد . 
 آمدیم به برنامه ریزی . رفتم آن سیصد تومان را از آقای دکتر زاهدی استاندار خراسان به چه زحمتی 
گرفتم . بعد آمدم بدهی را پرداخت کردم ، شهرداری را از گرو در آوردم  . حتی برای آسفالت آن خیابانی 
که منتهی می شود به پمپ بنزین پهلوی آقای دکتر اقبال رفتم تهران ، وقت گرفتم ، رفتم آنجا با او صحبت 
کردم ... چه آدم هایی بودند ! برای ساعت شش صبح به من وقت داد دکتر اقبال . شش صبح خیابان تخت 
جمشید ، پنج دقیقه مانده بود تا آمدم دم در،  در باز شد گفت آقای جابانی شهردار قوچان ؟ گفتم : بله.  
تشریف           دکتر  آقای  بفرمایید  دقیقه  دو  گفتند   . نهم  طبقۀ  رفتیم  شدیم  سوار  آسانسور  به  بفرمایید.   : گفت 
می آورند . دو دقیقه بعد رأس ساعت شش زنگ به صدا در آمد . رفتم داخل سالم کردم . گفت : سالم  
و بلند شد - دکتر اقبال ، رئیس شرکت نفت ، استاد دانشگاه – خالصه ، بعِد کمی احوالپرسی کرد که من 
گرم شوم  . گفت : برای چه آمدی ؟ جریان را برایش گفتم . گفت : می دانی االن چه وقت است ؟ گفتم 
بله ...حاال اسفند یا ... گفت : خب پسرجان اآلن که برنامه ها را بستند و پول ها را هم تقسیم کردند ، پولی 
وجود ندارد . تو قباًل چه کار می کردی ؟  گفتم : من معلم بودم . گفت  : پسر جان سرت را داغ کشیدند که 
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یک معلم بیایی شهردار بشوی ؟ آن هم برای 30 هزارتومان مراجعه کنید . من گفتم : 30هزار تومان بدهید 
ما فالن خیابان را آسفالت کنیم ! گفت : یعنی درست است برای 30 هزار تومان بیایی اینجا ما نداشته باشیم، 
بعد پیش تو خجالت بکشیم ؟ حاال البد می پرسید که برای چه قبول کردی ؟ باید بگویم ما را هم به زور 
آوردند اینجا گذاشتند ! کار من هم معلمی است ، باید بروم معلمی کنم . گفتم : من هم معلم هستم و به زور 
آوردند آقای دکتر! گفت :  درعین حال ناراحتت نمی کنم ، سعی می کنم که این را برسانم که چیزی هم 
به ما ندادند برگشتم آمدم ... با احترام بلند شد و ما را بدرقه کرد و برگشت . انضباط را ببینید شما ، ساعت 

شش صبح آفتاب نزده پشت میزش بود !!!
خالصه وقتی در قوچان شروع به کار کردم ، دیدم ما در شهرداری درآمدی نداریم ... آن یکی آمده 
شهردار شده آب بها نداده یکی دیگر آمده حجت االسالم شده آب بها نداده ، شهرداری هیچی ندارد . آمدم 
ببینم از قوچان  چه اجناسی صادر می شود ؟ گندم صادر می شد ، کشمش صادر می شد . خب بیاییم از اینها 
بگیریم ! چه طوری بگیریم ؟ اینها را باید طوری بگیریم که به مأمور نیازی نداشته باشیم . چون بعضی وقتها 
ما یک درآمد ایجاد می کنیم و همان درآمد هزینۀ حقوق مأمور وصول ما را جواب نمی دهد . خب این که 
فایده ندارد . یک درآمدهایی باید ایجاد کنیم که خود به خود به حسابمان واریز شود . آمدیم گفتیم خب 
کشمش از شهر ما خارج می شود و بارنامه هم صادر می شود . ما هیچ مأموری نمی خواهیم . وقتی  ده تن 
کشمش این شهر با ماشین ده تنی خارج می شود ، ده تن کشمش را ده تومان به شهرداری بدهد ، در بارنامه 
هم قید کنند و به حساب شهرداری بریزند ، در نتیجه درآمد باال رفت .  پنج تومان این بابا می دهد برای 
مجوز کسبش . آقای رئیس دفتر شهرداری پنج تومان هم حق حساب می گیرد تا این را صادر کند ، این می 
شود  همان 10 تومان . خب آن ده تومان را می دهد به شهرداری . رئیس دفترم را خواستم گفتم تو هم اینجا 
زیادی هستی . هر رئیسی که آمده با خودش یک نفر را آورده . اینها نه سواد دارند ، نه فهم و شعور درستی 
دارند . یک عده از آنها با من ابتدایی هم درس بودند . یک عده هم مثل آقای عباس کشاورز با من همکار 
بودند و یک عده هم مثل آقای ابوالفضل اژدری شاگرد من بودند . گفتم من شما را چه  کار کنم ؟ موفق 
میالنی سر کالس با من هم درس بود ، قوام زاده هم درس بود ، شما را بیرون کنم نمی شود ؟ من باید با شما 
کار کنم. باال غیرتاً به من قول بدهید ، کسی را هم از آسمان نمی آورم . معمارها را هم خواستم گفتم : ببینید 
معمار مشهدی هم نمی آورم . این کارها را بین شماها تقسیم می کنم . آقای پورمحمد ، آقای گل محمد گندمکار، 
حسن محمد ، حسین محمد ، من به شما این کارها را می دهم ، گران هم نمی دهم ، درست هم باید کار 
کنید ، برای  شهر خودتان است . اگر کار نکردید از مشهد می آورم . یعنی به هیچ وجه سعی نکردم که بروم 
از جای دیگر نیروی کار  بیاورم ، بعد آمدم برنامه سازی کردم . خب اینها یکی یکی ایجاد درآمد می کند. 
مردم هم عقل شان به چشم شان است . خب چه کار کنم ؟ باید یک کار چشم پُرکن انجام بدهم . آن کار 
چشم پُرکن چیست ؟ اول این است که دهانۀ میدان را که 80 سال است می گویند خراب کنیم. ماشین رفته 
داخل مغازه  عالقبندان دو نفر را کشته بود ! بیایم دورمیدان را بردارم . خب پولش را از کجا بیاورم ؟ باید 
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اینها را تأمین کنم ! در شهر یک باغ ملی بیشتر نداریم ! ما بیاییم یک باغ بزرگی درست کنیم . آن میدان 
60 متری را  درست کنیم . درخت بکاریم - آن بلوار را من درختان نارَونَش  را یکی 10 تومان از باغ علیان 
آوردم با گل همانجا کاشتم - بعد گفتم : برویم ببینیم قبرستان چه وضعی دارد؟ دیدیم زمین های سنگر را 
آمدند 210 هزار تومان قیمت گذاشتند که 100 تومان خودشان بخورند 110 هزار تومان هم به آنها بدهند ! 
این زمین هم قباله ندارد ! استفتاء هم کردند . گفتیم بسیار خب ، ما همین زمین را می گیریم استفتاء دیگری 
هم می کنیم از یک عالِم دیگر ، زمین مال کیست ؟ مستوفی زاده . آمدم مشهد رفتم پیش او . گفتم : آقا این 
زمین سنگر که به درد شما نمی خورد سهم خودت را به شهرداری ببخش برای قبرستان. گفت: من دستانم 
می لرزد، تو بنویس من امضاء می کنم. آقای حسن پزشکی تو با وراث معتمدی ارتباط داری ، بیا اقاًل به این 
وراث معتمدی بگو کاری انجام بدهند و بیایند سهم شان را ببخشند ، تو که اآلن همه کارۀ آنها هستی. خالصه 
آن هم  زمینش را بخشید! آقای صارمی هم نصف سهم اش را بخشید و نصف اش را نداد. بقیه را هم گفتیم 
می خریم و قسطی می پردازیم . چون یک حقوق متصوره ای مال عمه ی یکی از شجاع الدوله ها در زمین های 

سنگر بود ، آن کار را جلوگیری کرده بود. 

از راست : 1-....2-...3- رجب ابراهیمی 4- عبدالوهاب خلیل زاده 5- حاج محمد خان وکیل زاده 6-حیدر حیدریان 7- محمد بلوریان 8- قوام زاده 
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برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به »نگارش یک گزارش تاریخی « در صفحه 237 همین شماره از نشریه.

 زمین های سنگر کجا بود ؟ 
ــن هــای ســنگر .  ــد زمی ــی . آنهــا را مــی گوین ــاغ بهشــت فعل ــازار قوچــان قبرســتان ب همــان قبرســتان ب
آمدیــم برنامــه ریــزی کردیــم . بــا 7500 تومــان آن چــاه عمیــق را زدیــم کــه اآلن شــهر را آب مــی دهــد. 
تمــام نــرده هــای  اطرافــش را بــا 26000 تومــان خــرج کردیــم ، جــدول بنــدی کردیــم ، آن تابلوهــا را زدیــم 
ــم  چــه کســی  ــودم متأســفانه پارســال برداشــتند . نمــی دان ــودم آنجــا زده ب ــن نوشــته ب ــی کــه م آن تابلوی

برداشــته ؟ یــک شــعری هــم گفتــه بــودم : 
مانـدگار ی  چهـره  ام  گشـته  کنـون   «   » مــزار  روی  ز  ســنگم   ببردنــد 

ــه 25  ــرای برنام ــم . ب ــزی کردی ــه ری ــار دیگــر برنام ــرای 40 هکت ــود . ب ــن آنجــا ب ــار زمی خــب 12 هکت
ســاله . تمــام اینهــا را درســت کــردم . دیــدم یــک خیابــان کمربنــدی هــم الزم دارد . تمــام قوچــان از بــدو 
ســاختش یــک پــل دارد آن هــم آجــری بــود کــه آلمانــی هــا آمدنــد ســیمانی کردنــد . ایــن بدبخــت هــا 
بایــد بیاینــد از روی پــل برونــد . گفتــم یــک پــل دیگــر مــن مــی زنــم از ایــن طــرف بیاینــد . شــما از جلــو 
شــهرداری کــه مــی آمدیــد جلــو ســازمان آب 700 متــر مکعــب ظرفیــت داشــت . قبرســتان هــم جلــو بــود . 
آمــدم آن را کــردم 1000 متــر مکعــب ، مهنــدس رحمانــی مســئول ایــن کارهــا بــود . برنامــۀ آب و فاضــالب 
را بــه همــت او درســت کــردم . حتــی بــا آلمــان هــا بــرای کارخانــه کــود ســازی درمحلــه  کالتــه گــی هــا 
کــه نقطــه صفــر اســت و آب آنجــا جمــع مــی شــود و جانمایــی آن را هــم درنظــر گرفتیــم ...خالصــه نشــد، 
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مسجد آذربایجانیها - 1337

جریــان آن هــا مفصــل اســت  ... 
آمدیـم دهانـه هـای میـدان را خـراب کنیـم، چنـد تا از مغـازه دارها باهـم توافـق کردیم . آتش نشـانی را 
برداشـتم بـردم گفتـم آب را اول ببنـد بـه همیـن مغـازه هـا ، کارگرهـا را هـم فرسـتادم بـاالی مغازه هـا تا این 
شـیروانی هـا را خـراب کننـد. گفتـم : هرچـه مـی توانیـد سـروصدا بـه راه بیندازیـد . یـک بـاره قوچـان همـه 
ریختنـد کـه آقـا بدویـد دهانـۀ میـدان را خراب کردنـد . خب 80 دربنـد دهانۀ مغـازۀ میدان خراب شـد  اینها 
را درسـت کردیـم و برنامـه هـای سـنگ چیـن رودخانـه هـا را  و کارهـای دیگر... تا سـال 1353 همۀ  اسـناد 
آنهـا را در دفتـری دارم . بـه مـوازات اینهـا آن برنامـه اُُحـد را گرفتم . به مـوازات اینها زمین هـای کوره ها را 

خریـدم دادم بـه آمـوزش و پـرورش و بـه مـوازات اینهـا هـزاران کار دیگر انجام شـد . 
... واین شهرداری فعلی ؟؟؟

ــرای ورزش شــهر و مــا  ــود ب ــود کــه تــاج محمــد خــان بهــادری داده ب ایــن شــهرداری فعلــی زمینــی ب
همانجــا فوتبــال بــازی مــی کردیــم . زمیــن فوتبــال بــود . ایــن زمیــن هــا مــال خســرو خــان بــود . وقتــی کــه 
خســرو خــان پــدر تــاج محمــد خــان را کشــت . بعــد از او  تــاج محمــد خانــی هــا آمدنــد ، آن محــل دبســتان 
بهــادری را تصاحــب کردنــد کــه مــال خســرو خــان بــود هــم اینجــا را . آنهــا زمیــن هــای زیــادی داشــتند ، 
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با دانشجویان تربیت معلم قوچان - 1347

تــاج محمــد خــان اینهــا را تصاحــب کــرد . ایــن زمیــن را داد بــه آمــوزش و پــرورش . همیــن زمیــن فعلــی 
شــهرداری را . 

 پس کی بازار فروش احشام شد ؟
قباًل آنجا بازار فروش احشام بود ، بعد که آنجا شهرداری شد احشام را پشت باغات بردند. 

 چه سالی شهرداری ساخته شد ؟ 
جشـن های 2500 سـاله . سـال 1353 یا 1354. شـهرداری قبل از من سـاخته شـد . در سـال 1350 که من 
آمـدم شـهرداری سـاخته شـده بـود . بعد من کـه آمدم فشـار آوردم دیدم این زمیـن مال ماسـت ، اینها آمدند 
گرفتنـد . زمیـن پشـتش را گرفتیـم کـه آن دانشسـرای تربیـت معلـم  را بـا 65000 تومـان بانـی شـدم درسـت 
کردنـد . بعـد هنرسـتان آن طـرف را هـم زمیـن هایـی بود که کـوره های معمـار زادۀ بزرگ بـود ، در محضر 
رئیسـی نشسـته بودیـم . گفـت : بابـا ایـن کـوره ها را نمـی خرد کسـی !!! من هم بـودم آنجا به عنوان شـهردار 
انتخـاب شـده بـودم . خب با رئیسـی آشـنایی داشـتم . گفتـم : بگو چند می فروشـد ؟ گفت : متـری 5 تومان. 
رئیسـی هـم گفـت : متـری 3 تومـان . گفتنـد نمـی شـود ، هشـت هـزار  خـورده . گفتم : متـری 3 تومـان ، تو 
مـی خواهـی چـه کار کنـی ؟ شـد 24000 و خـورده ای تومـان . تا دسـت رئیسـی تو دسـت طرف آمـد ، من 
هـم دسـتم را روی دسـت آنهـا گذاشـتم . گفتـم : مـال شـهرداری ، فردا بیـا پولش را بگیـر . بعد همـه آنها را 

هنرسـتان کردیـم ، دادم به آمـوزش و پرورش . 
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شهرداری قبل از اینکه اینجا باشه کجا بود؟ 
شــهرداری در خیابــان مســجد ترکهــا بــود . آنجــا دو تــا زمیــن بــود متعلــق بــه ذبیــح شــتردار کــه بعــد 
آنجــا را کاظمیــان هــا گرفتنــد. یــک قســمت اش فرمانــداری بــود ، روبــروی مســجد ترکهــا شــهرداری بــود. 

اون ســاختمان هــای قدیمــی نمــی دانــم هنــوز هســت یــا نــه . 
بله هنوز هست !... 

و بــه عنــوان آخریــن ســؤال اســتاد جابانــی ، ایــن پشــتوانه و ذخیــرۀ فرهنگــی و تاریخــی 
شــما بــرای جوانــان بــرای محققیــن و پژوهشــگران امــروز شــهر مــا یــک الگــو باشــد . شــما بــه 
عنــوان پیــر ِدیــر قوچــان ، پیــر فرهنــگ و تاریــخ قوچــان چــه توصیــه ای بــه پژوهشــگران امروز 
ــاز هــم ثبــت شــود و  ــدگار باشــد ب ــا و مان ــرای اینکــه تاریــخ قوچــان همیشــه پوی مــا داریــد ب

فرامــوش نشــود و از ایــن انزوایــی کــه مــا االن داریــم بیــرون بیایــد ؟ 
توصیه این است که جوانها هرکاری که می خواهند انجام بدهند با برنامه انجام دهند . بدون برنامه هیچ 
کاری نکنند . وقتی صحبت برنامه پیش آمد . نیاز پیش می آید ، مشکالت پیش می آید ، برخورد ها پیش 
می آید ، وقتی شروع به کار کردند فقط و فقط برای رضای خدا و برای خدمت به مردم کار کنند . چه 
آنهایی که کار  اجتماعی می کنند ، چه آن جوانهایی که در مصدر کار هستند . چه آنهایی که می خواهند 
درس بخوانند ، شروع درسشان را با برنامه ریزی و هدفمند باشد . االن در کشور ما درس خواندن و کار 
کردن همه بی هدف است . من معتقدم کشوری که معلم ندارد، هیچ ندارد . معلم کاتالیزور جامعه است . 
معلم تغییردهندۀ جامعه است . اآلن ما معلم نداریم . اگر معلم داشته باشیم فرهنگ داریم . امروزه مدرسه 
دخترانه و پسرانه  که تعطیل می شود  تمام همسایه های آن اطراف ناراضی اند . ما بایستی یک معلم خوب 
داشته باشیم و اگر هر کس هم می خواهد یک کاراجتماعی خوب انجام بدهد با برنامه و اگر هم جنبه های 
اقتصادی کارش دارد بایستی با مالیمت و با مالطفت و یک منفعتی عادالنه ، نه کم و نه زیاد...االن که ما همه 
شدیم مصرف گر . خدا کند این مغز های متفکر به راه بیفتند و روزی ما تولید کننده باشیم و از این مصرف- 
-گرایی بیرون بیاییم. یک زمانی ما خودکفا بودیم ، ما کلی گندم و تخم مرغ محلی صادر می کردیم . اآلن 
در قوچان در شهرکهنه  و این روستایی ها یک مرغ نگهداری نمی کنند که از تخم مرغش استفاده کنند . 
این همه باغ هست ، شما مرغ  در باغاتشان نمی بینید . این روستاییان شانه شانه تخم مرغ از شهر می برند. این 
خجالت آور نیست ؟؟؟ این دیگر کارخانه الزم ندارد . درست است که خیلی بیماریها را درمان کردند ، 
من اینها را منکر نمی شوم ، ولی آمدند گفتند این بذرهای شما بذرهای خوبی نیست ، اینها زنگ می گیرد 
وسیاهی می گیرد . بیایید ما به شما بذرهای خوب بدهیم. آمدند بذرهای گندم دیم ما را گرفتند برداشتند 
بردند به جای آن بذرهای آمریکایی دادند . ما حاال دیگر بذر نداریم  و از همین بذر باید استفاده کنیم . همه 
چیز ما را از خودمان گرفتند، ما دیگر چیزی از خودمان نداریم . ما وابسته شدیم . وابستگی بزرگترین درد 
بی درمانی است که به وجود آورده اند . از این راه نفت و پوست حیوانات ما را می برند و چیزهایی آشغال 
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به ما تحویل می دهند...
پـس جوانـان بـا برنامـه کار کننـد ، با عشـق کار کنند و بـرای خدمت به مـردم کار کننـد و بدانند که این 
کشـور از آِن آنهاسـت . هیـچ خارجـی دلـش بـرای مـا نسـوخته اسـت . مـا خودمـان باید ایـن کشـور را آباد 
کنیـم . ایـن کشـور مربـوط و متعلـق به ماسـت . و مـا باید خودمان آسـتین هایمان را بـاال بزنیم ،  اینکـه می گویند 
نمـی شـود ، همـه اش حـرف مفـت اسـت . مـی شـود ، خـوب هم می شـود. یـک شـهرداری ازبین رفتـه را با 
وجـود حسـن آقـای کبوتـر بـاز و... به مـن دادند وقتی تحویل شـان دادم همه چیز داشـت . ایـن از کجا آمد؟ 
مـن پـول داشـتم ؟ مـن یـک معلـم یـک القبا کـه یک خانـه ای داشـتم که از پـدرم مانـده بـود و اآلن هم نان 
همـان خانـه را مـی خـورم . چیـزی اضافـه نکـردم . برای اینکه نخواسـتم پـول مردم را اسـتفاده کنم . با عشـق 
کار کـردم و اآلن هـم سـرفرازم و بـاز هم من از طریق یادداشـتهای شـما آقـای معین فر در حضور شـما اینجا 
عذرخواهـی مـی کنـم کـه آن طـوری کـه دلـم مـی خواسـت نتوانسـتم خدمـت کنـم بـه مـردم شـهرم ! البته 
مشـکالت زیـاد بـود ... و آخریـن جملـه ای که مـی خواهم بگویم که در شـهرداری قوچان در سـخنرانیم نیز 

گفتـم و ضبط شـده ی آن را دارم :

« » مـــن نگویـــم کـــه طاعتـــم بپذیـــر کـــش  خطایـــم  بـــر  عفـــو  قلـــم 

ــاغ خبوشــان  ــۀ ب ــا و فصلنام ــار م ــی کــه در اختی ــز... از وقت ــی عزی سپاســگزارم اســتاد جابان
ــب  ــید . موج ــربلند باش ــالم و س ــان س ــه تنت ــه همیش ــاء اهلل ک ــکرم . ان ش ــیار متش ــتید بس گذاش

ــاد ــان ب ــدا نگهدارت ــما ... وخ ــا برش ــتید ... دروده ــوده و هس ــا ب ــهر م ــار ش افتخ


