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چکیده
آموزش در هر جامعهای چندین نقش کلیدی ایفا میکند از یال سو میراث فرهنگی را زنده نگه
میدارد و سبب انتقال آن میشود از سوی دیگر مییتوانید عمی تغیییر و ت،یول باشید .آمیوزش
میتواند با گزینش و جهت دهی استعدادها برای آینده زمینهسازی کند .با توجه به نقش م،یوری
آموزش ،کسانی که در عراهی آموزشی و ت،قق کارکردهای نظام آموزشی فعالییت مییکننید ،از
جایگاه ویژهای در انتقال و حفظ میراث فرهنگی و تغییرپذیری اجتماعی برخوردارند .مقالیه پییش
رو به بررسی نقش یکی از فعاالن عراهی آموزش به نام م،مدادیب اختصاص دارد .او در نوجوانی
در مدرسه علمیه جعفریه قاین به مطالعه علوم ادبی فارسی و عربی معمول زمان خود پرداخت و با
تیزهوشی خاای که داشت ،خوشهچینی از خرمن دانش علمای این منطقه را سرلوحه کیار خیود
قرار داد .وی با قری،ه و استعدادی که داشت با همکاری دیگر معلمان ،زمانی هدایت نسی جیوان
منطقه را آغاز کرد که تا آن زمان کسب عل و دانش فراگیر نشده بود .ادییب کیه از او بیه عنیوان
بنیانگذار اداره فرهنگ قاین یاد میشود ،در زمان تصدی مسئولیت ایین اداره ،بیا چیالش بزرگیی
چون تخریب مدرسه تالب روبهرو شد .وی از معدود کسانی بود که از ترف وزارت معارف ،اوقیاف
و انای مستظرفه به دریافت نشان درجه دو علمی نای گردید .ثمره سیالهیا خیدمات آموزشیی
 .1عضو هیأت علمی و مربی گروه عل اتالعات و دانششناسی دانشگاه بیرجند nnasrollahi@birjand.ac.ir
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ادیب ،اندیشمندانی فرهیخته بودند که هر کدام از آنها در جایگاه خود ،نیامی از خیویش بیر جیای
گذاشتند .این پژوهش می کوشد تا جایگاه م،مد ادیب را در نظام آموزش و پرورش قاین را میورد
واکاوی قرار دهد.
واژگان کلیدی :آموزش و پرورش قاین ،اداره فرهنگ قاین ،م،مد ادیب.

مقدمه
با توجه به نقش م،وری آموزش در روند توسعه ،فعاالن عراهی فرهنگ و آموزش بالطب در
فرآیند توسعهی جوام از جایگاه ویژهای برخوردارند .بررسی زندگی این افراد افیزون بیر فوایید
متعدد آن از جنبهی مطالعات تاریخ فرهنگی میتواند در آشینایی آحیاد جامعیه بیویژه میدیران
فرهنگی با سبال مدیریت آنها حازز اهمیت باشد .م،مد ادیب از جمله فعاالن عراه فرهنیگ و
آموزش است که بررسی حیات فرهنگیی وی و ارزییابی نقیش او در تیرویج فرهنیگ و آمیوزش
فرزندان زادگاهش موضیو ،ب،یث نوشیتار حاضیر اسیت .از آنجیا کیه تیاکنون ت،قییق جیامعی
درخصوص معرفی م،مد ادیب که بتواند مورد استناد م،ققان حوزه تعلی و تربیت قرار بگییرد،
انجام نشده است؛ لذا نگارنده بر آن شد که اولین گام را در این زمینه بردارد .باشید کیه مقبیول
جامعهی علمی و فرهنگی قرار گیرد .در واق  ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسیش اسیت
که نقش و جایگاه خدمات آموزشی ادیب با تکیه بر زوایای زندگی علمیی ایشیان ،در آمیوزش و
پرورش قاین چگونه است؟

پیشینه خانوادگی
تبق مدارک و مستندات پرونده کارگزینی ادیب ،موجود در اداره ک آموزش و پرورش خراسیان
جنوبی ،وی در سال  1275شمسی متولد شده است ،لیکن در این خصوص اختالفاتی وجیود دارد.
برخی از مناب سال تولد وی را همین سال  1275شمسی دانستهاند (رجبی1395 ،؛ نااح و میری،
 ،275-274 :1392نااح357-356 ،222 :1395 ،؛ رجبی ،)250 ،235 :1398 ،اما برخیی منیاب
دیگر ،به اشتباه تولد او را سال  1282شمسی ذکر کردهانید (اسیتاد م،مید ادییب1382 ،؛ رجبیی،
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170 ،1384؛ رجبی و رجبی304 :1390 ،؛ تاریخچه آموزش و پرورش .)1393 ،...
م،مد ادیب فرزند اسماعی بن علیرضا بن ابوتالب قاینی اسیت .وی سیومین فرزنید از ییال
خانوادهی چهار نفری بود ،ادیب یال خواهر و یال برادر 1بزرگتر از خود و یال خواهر کوچکتر از
خود داشت .وی پدر خود را که نزد اهالی قاین به اسمعی پادشاه 2مشهور بود ،در سیال 1314
شمسی از دست داد .تا جایی که نگارنده به یاد دارد ،در خیابان امام خمینی و در ابتدای سمت
راست کوچه آهنگران (کوچه مدرسه علمیه جعفریه کنونی) ،درخت توت قطوری وجیود داشیت
که به درخت توت اسمعی پادشاه مشهور بود .ادیب در سال  1303شمسی بیا دختیر عمیهاش
بهنام فضّه که دختر یکی از متدیّنین شهر قاین ،مشهور به کربالیی علییاکبیر پییشنمیاز بیود،
ازدواج کرد و حاا این ازدواج دو فرزند ،به نامهای شیخ علیاکبر و شیخ علیرضیا شید .شییخ
علیاکبر (1394-1305ش ).در داروخانه پسرخالهاش ،موسوم به داروخانه بقراط 3به داروفروشی
مشغول شد و شیخ علیرضا (1367-1311ش ).دنباله کار پدر را گرفت و شغ شریف معلمی را
برگزید .نگارنده در کالس سوم دبستان پهلوی قاین ،افتخار شاگردی ایشان را داشته است.
در رابطه با چگونگی انتخاب نام خانوادگی ادیب ،نکتهای که شایان توجه است ،آن اسیت کیه
با توجه به اظهارات شاگردان وی ،او هیچ وقت اه خودستایی نبیوده و هرگیز خیود را ادییب و
متخصص در علوم ادبی قلمداد نمیکرده است و از این رو نبوده که این نام خانوادگی (ادیب) را،
برای خود برگزیده است .ب،ث انتخاب نام خانوادگی ادیب که خود او بارها بدان اشاره کیرده ،از
زبان یکی از شاگردانش چنین است« :زمانی که مأمور اداره سج برای اولین بار در سال 1308
شمسی به قاین میآید ،ادیب به جهت شیهرت مییرزا عبدالجیییواد ادییب نیشیابوری-1281( 4
 .1کربالیی علی که بعدها نام خانوادگی دادخواه را برای خود برگزید.
 .2نامبرده چون با یال ت،کّ خاای ا،بت میکرده ،از اینرو ،به لقب پادشاه مشهور گردیده است.
 .3اولین داروخانه به سبال جدید در قاین است که در سال  1315شمسی ،توسو مرحوم حاج م،مدحسن بقراط
(1372-1294ش ).تأسیس شد.
 .4الزم به ذکر است که ادیب نیشابوری لقب وی بوده نه نام خانوادگی او ،زیرا اولین سال اجباری شدن نام خانوادگی1304 ،
شمسی است که یال سال قب از فوت نامبرده است.
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1344ق ).در م،اف علمی آن روزگار خراسان و ارادتی که به وی داشت ،تصمی گرفت که این
نام خانوادگی را برای خود برگزیند».

1

تحصیالت
ادیب ت،صیالت مقدماتی تا عالیه را در زادگاه خود گذراند و حتی بیرای کسیب دانیش ،حتیی از
موتن خود بیرون نرفت .او در نوجوانی در مدرسه علمیه جعفریه قاین به ت،صی علوم ادبی فارسی
و عربی معمول زمان خود پرداخت و با تیزهوشی خاای که داشت ،خوشهچینیی از خیرمن دانیش
علمای منطقه را سرلوحه کار خود قرار داد؛ چنانکه دیگران در این باره گفتهاند ادیب «با توجه بیه
عالقه و استعدادی که داشت ،از هوش و درک و فه بسیار باالیی ه برخوردار بود» (استاد م،مید
ادیب1382 ،؛ رجبی170 :1384 ،؛ رجبی و رجبی305 :1390 ،؛ رجبی .)1395 ،علیااغر فاضیلی
(1370-1285ش ).یکی از معلمان ه دوره ادیب ،فض و کمال او را واقعا قابی سیتایش مییدانید
(راشد م،ص  )146 :1388 ،و میرزا ذبیحاهلل نااح از وی به عنوان «یکی از تالب فاض قاین» یاد
میکند (راشد م،ص  .)164 :1382 ،در برخی مناب دیگر ه به این نکته اشاره شده که «از فضال و
علمای عصر خویش شد و درجه اجتهاد گرفت» (رجبیی .)235 :1398 ،نویسینده بیه ایین مطلیب
نپرداخته که ادیب از چه کسانی اجازه اجتهاد گرفته است.
ادیب با هوش و ذکاوتی که داشت ،ت،صی در مدرسه علمیه جعفریه قاین را شرو ،کرد .از آنجیا
که در مدارس علمیه ،بیشترین تأکید بر آموزش زبان عربی بود ،وی «عالوه بر علوم فارسی ،بر زبان
عربی [نیز] تسلو کام داشت» (رجبی170 :1384 ،؛ رجبی و رجبی305-304 :1390 ،؛ تاریخچه
آموزش و پرورش 1393 ،...؛ رجبی .)236-235 :1398 ،یکیی از معمیرین 2از همسیر ادییب نقی

 .1مصاحبه با سیدجواد مصطفوی (بازنشستهی اداره دامپزشکی قاین) ،متولد  1309شمسی ،تاریخ مصاحبه .1398/2/18
برخی مناب عکس نامبرده را در تصویر ( 4اولین نفر ایستاده از چ  ،ردیف آخر) آوردهاند (راشد م،ص  ،355 :1388 ،نق
در رجبی.)240 :1398 ،
 .2مصاحبه با بیبی عصمت مظلومزاده ،متولد  1314شمسی که خانه پدریاش جنب خانه ادیب بوده است ،تاریخ مصاحبه
1398/3/23

انگذار اداره فرهنگ قاین |147
محمد ادیب ،بنی 

میکند ،زمانی که باجناق بزرگ ادیب 1به کار تب سینتی اشیتغال داشیته ،وی تنهیا ییاریگر او در
ترجمه کتب عربی تب سنتی-اسالمی به فارسی بوده است.
یکی از مهمترین ابعاد شخصیتی هر فرد ،داشتن خطی زیباست که به عنوان یال شیاخص مهی ،
برای افراد تأثیرات بسیار مثبتی از نظر جایگاه و شخصیت بهدنبال دارد .در همین رابطه ،برخی مناب
نیز از مهارت ادیب در خو و خوشنویسی (تصویر )1یاد کردهاند« :در نوشتن انوا ،خو از مهارت به-
سزایی برخوردار بود» (رجبی170 :1384 ،؛ رجبی و رجبی305-304 :1390 ،؛ تاریخچه آموزش و
پرورش 1393 ،...؛ رجبی .)236-235 :1398 ،نکته قابی توجیه در ایینبیاره آن اسیت کیه وی در
مدرسه علمیه جعفریه قاین ،از م،ضر درس استاد خطی بهره نجسته ،بلکیه خطیاتی را بیهایورت
خودآموز یاد گرفته است .در البالی مطالب برخی مناب نیز به خو خوش ادیب اشاره شیده اسیت:
«از ادیب دو جلد کتاب نفیس و بسیار خوشخو به یادگار مانده کیه متأسیفانه بیه چیاپ نرسییده
است( »2استاد م،مد ادیب1382 ،؛ رجبیی170 :1384 ،؛ رجبیی و رجبیی305 :1390 ،؛ رجبیی،
.)236 :1398
در رابطه با چگونگی آموزش زبان فارسی و خو در مدرسیه معصیومیه بیرجنید و در پیی آن
اشاره به مدرسه جعفریه قاین ،نکتیهای از زبیان مییرزا ذبییحاهلل ناایح قابی توجیه اسیت ،وی
میگوید« :در این مدرسه هیچ کتاب فارسی تدریس نمیشد و خو به کسی نمیآموختنید .بیه
این جهت اکثر آخوندها که فارغالت،صی میشدند ک و بیش عربی مییدانسیتند ،امیا فارسیی
نمیدانستند و خو نوشتن بلد نبودند ،مگر کسانی که از خانواده عل بیرون آمده بودند و خو را
از پدر به ارث برده بودند  ...غیر از مدرسه معصومیه بیرجند ،در مدرسه جعفریه قاین  ...هر یال
تعدادی تلبه با همان وض بیرجند نگاهداری میشدند و علیوم شیرعی مییآموختنید» (راشید
م،ص .)66-65 :1382 ،

 .1حاج شیخ غالم،سین حکی (1343-1261ش ).تبیبی حاذق و ماهر که بعدها نام خانوادگی تبی که مرتبو با زمینه
شغلیاش بود ،برگزید .ضمنا فرزند بزرگ وی ،در همین راستا ،نام خانوادگی بقراط را انتخاب کرده است.
 .2متأسفانه بر اثر بی توجهی بازماندگان ،اثری از دو کتاب فوق باقی نمانده است.
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استادان و همدرسان
 .1استادان
در یادداشتهای پراکندهای که از ادیب برجای مانده  -که برخی از آنها ه بسیار مخدوش اسیت
 ادیب از استادانی که در نزد آنها علوم ادبی و عربی را فراگرفته است ،یاد میکند .دو نفر از استادانبرجسته در مدرسه علمیه جعفریه قاین که بیشترین تأثیر را بر وی داشتهاند عبارتند از:
 .1-1آیتا ...سیدحسین امام( 1فقیه) :سیدحسین امام فرزند شیخالعلماء سیدزکیالدین ال،سینی در
سال  1293قمری در شهر قاین دیده به جهان گشود .وی از اوان جوانی نزد ابوی و اخیوی خیویش
به فراگیری علوم دینی پرداخته و سپس در مدرسه علمیه جعفریه قاین ت،صیالت خویش را ادامیه
داد و بعدا عازم نجف شد .وی پس از ده سال ت،صی در نجف ،در سیال [ 1332قمیری] بیه قیاین
مراجعت نموده و در همین مدرسه به تدریس مشغول گردید و سرانجام در سیال  1374قمیری در
مشهد مقدس دار فانی را ودا ،نمود (رجبی302 :1384 ،؛ فاض قاینی نجفی85 :1386 ،؛ رجبی و
رجبی242-241 :1390 ،؛ رجبی )326 :1398 ،و در حرم رضوی مدفون گشت.
 .2-1آیتا ...سیدذبیحاهلل حازری :وی در سال  1303قمری در قاین متولد شد .او فرزند سیدحسین
و نوه دختری مجتهد برجسته ،سیدابوتالب قاینی بود .وی پس از تیی مقیدمات در حیوزه علمییه
قاین ،به مشهد مقدس رفت و سطوح را در آنجا به انجام رسانید و سپس عازم نجف اشرف گردید و
از م،ضر علمای آنجا تلمذ نمود و پس از آن به قاین مراجعت کیرد .او از مدرسیین مدرسیه علمییه
جعفریه قاین بود و شاگردانی تربیت نمود .ایشان در سال  1372قمری در قاین درگذشیت (فاضی
قاینی نجفی94 :1386 ،؛ رجبی و رجبی )243 :1390 ،و در قبرستان شاهیال به خاک سپرده شد.
 .2همدرسان
زمانی که ه درسان ادیب ،پس از تی کردن ت،صیالت مقدماتی ،برای ت،صی  ،راهی ق و نجف
اشرف شدند ،ادیب بیشتر اوقاتش را بیه مطالعیه و دانیشافزاییی سیپری میینمیود .لیذا بیشیترین
تأثیرپذیری ادیب از ه درسانش زمانی اتفاق افتاد که نامبردگان پس از اتمام ت،صییالت عالییه ،بیا
 .1در اکثر م،اف علمی به کرّات ادیب عنوان میکرده که بیشترین تأثیرپذیری را از این استادش داشته است.
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کولهباری از تجربه و دانشاندوزی ،راهی زادگاه خود شدند و در مدرسه تالب ،کرسیهای علمی به
راه انداختند .در این میان ه درسان قبلی ادیب ،بهعنوان یال ه ب،ث ظاهر گشته و وی نهایت بهره
را از آموختهها و اندوختههای علمی آنان میبرد .از اینرو ،برخی از ه درسان ادیب در مدرسه علمیه
جعفریه قاین ،که وی در پارهای از یادداشتهای خود ،از آنان نام میبرد ،بدین قرار است:
 .1-2آیتا ...سیدعلی آیتیی :او در سال  1308قمری در خانوادهای روحانی در شهر قاین متولد شد.
پدرش سیدم،مدحسین مجتهد ،ادرالواعظین قاینات بود .ت،صیالت مقدماتی را در مدرسه علمیه
جعفریه قاین به اتمام رساند و سپس عازم نجف اشرف گردید و مدت هفت سال در آنجا به فراگیری
علوم دینی مشغول شد .پس از بازگشت به قاین به احیای حوزه علمیه پرداخت و هیئت علمی حوزه
را راهاندازی کرد .وی سرانجام در سال  1363شمسی در قاین رحلیت نمیود (رجبیی308 :1384 ،؛
فاض قاینی نجفی142 :1386 ،؛ رجبی و رجبی )241-240 :1390 ،و در قبرسیتان شیاهیال بیه
خاک سپرده شد.
 .2-2آیتا ...شیخم،مد فاض قاینی نجفی :او در سال  1310قمری در روستای خَرمِنج (فض آباد) از
تواب روستای کورغوند قاینات دیده به جهان گشود .پدرش شییخ عبیدالکری بنییاسیدی اسیت .وی
ت،صیالت مقدماتی را در نوغاب پسکوه نزد مرحوم آخوند مالعبدالجواد گذراند و سپس در مدرسیه
علمیه جعفریه قاین مشغول به ت،صی شد و دروس سطح را فراگرفت .وی پس از آن به سیبزوار و
تهران عزیمت نمود و سرانجام در نجف اشرف در مدرسه بزرگ آخوند خراسانی به ت،صی ادامه داد
تا به درجه اجتهاد رسید .از ایشان بیش از ده اثر ارزشمند باقی مانده اسیت .وی سیرانجام در سیال
 1405قمری در ق درگذشت (رجبی301-300 :1384 ،؛ فاض قاینی نجفیی215-214 :1386 ،؛
رجبی و رجبی231-230 :1390 ،؛ رجبی )329 :1398 ،و در قبرستان باغبهشت مدفون گشت.
 .3-2آیتا ...سیدم،مدرضا اامتی( 1مشهور به آقای سادات) :وی در سال  1312قمری در خانوادهای

 .1ایشان یکی از ه درسانی است که ادیب ،بیشترین ارتباط تنگاتنگ درسی را با او داشته است .باید گفت جدای از ه -
م،لهای بودنشان (م،له باال) ،وی نیز قرابت خانوادگی با ادیب دارد .خواهر کوچال ادیب بهنام معصومه ،همسر برادر بزرگ
آیتا ...اامتی (حاج سیدعبداهلل شفیعی) بوده است.
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مذهبی و متدین در شهر قاین چش به جهان گشود .در هفت سالگی جهت فراگییری علیوم دینیی
ابتدا به مکتبخانه رفت و سپس عازم مدرسه علمیه جعفریه قاین گردید و سطوح عالیه را در شیهر
قاین به پایان رساند .بعد از آن برای ادامه ت،صی عازم نجف اشرف گشته و از آنجا به قی و سیپس
به قاین بازگشته و سرانجام در همین مدرسه به ترویج و تدریس احکام دینی پرداخت .وی در سیال
 1395قمری رحلت کرد (رجبی303 :1384 ،؛ فاض قاینی نجفی295 :1386 ،؛ رجبیی و رجبیی،
 )240 :1390و در قبرستان شاهیال قاین به خاک سپرده شد.
 .4-2آیتا ...سیدعلی مهدوی ال،سیینی :او در سال  1314قمری در شهر قاین متولید شید .پیدرش
سیدحسین از علمای برجسته قاین بود .وی پس از ت،صی مقیدمات و سیطوح در مدرسیه علمییه
جعفریه قاین ،به ق مهاجرت کرد .سپس از آنجا به نجف اشرف رفت و پس از اتمام سطوح عالیه ،به
زادگاهش بازگشت و به تدریس فقه و ااول و تفسیر قرآن در مدرسه علمیه جعفریه قاین پرداخت.
وی در سال  1384قمری مطابق با سال  1343شمسی درگذشت و در ق [قبرستان نو] بیه خیاک
سپرده شد (فاض قاینی نجفی148 :1386 ،؛ رجبی و رجبی.)239 :1390 ،
 .5-2آیتا ...سیدمعصوم قهستانی :وی در سال  1315قمری در قاین چشی بیه جهیان گشیود.
دوران ت،صی خود را ابتدا در م،ضر اساتید مدرسه علمیه جعفریه قاین گذراند و پس از آن در
حوزههای علمیه مشهد ،تهران و نجف اشرف به فراگیری علوم دینی پرداخت .پیس از مراجعیت
به قاین ،در همین مدرسه به تدریس علوم دینی پرداخت .از او  25نسخه خطی به یادگار مانده
است .وی در سال  1353شمسی در قیاین رحلیت نمیود (رجبیی309 :1384 ،؛ فاضی قیاینی
نجفی335 :1386 ،؛ رجبی و رجبیی234-233 :1390 ،؛ رجبیی )328 :1398 ،و در قبرسیتان
فرخآباد مدفون گشت.

مناصب معلمی
از آنجاییکه روی آوردن ادیب بهکار معلمی ،ارتباط تنگاتنگی با دایر شدن مدرسه قاین دارد ،لیذا
قب از هر چیز به اقداماتی که در مسیر راهاندازی این مدرسه شد ،اشاره کوتاهی میگردد« .گامهای
برداشته شده در سال  1296خورشیدی با تأسیس دبستان [قاین] ،در سال  1298خورشییدی بیه
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ثمر رسید .دبستان قاین با چند سال فراز و نشیب در منزل مرحوم جانمیرزا پا گرفت .این مدرسیه
به ل،اظ روحیه مردم به نام "معرفت" نامگذاری و به مدیریت نظامالعلماء دشتبیاضی به حیات خود
ادامه داد .این دبستان از بدو تأسیس چهار کالسه بیود» (تاریخچیه آمیوزش و پیرورش .)1393 ،...
برخی مناب هر چند به همین سال تأسیس دبستان اشاره کردهاند ،اما متذکر شدهاند که «تیا سیال
[ 1315شمسی] زیر نظر معارف شوکتیه اداره میشد» (رجبی.)262 :1398 ،
مدرسه قاین هر از گاهی بیر اثیر کوتیهفکیریهیای آن زمیان بیه تعطیلیی کشییده مییشید ،تیا
اینکه میرزا ذبیحاهلل نااح 1مأمور راهانیدازی دوبیاره مدرسیه شید و تیا جیایی کیه توانسیت سیعی
کرد که امر آموزش و ت،صی دانیشآمیوزان در ایین منطقیه ،دچیار رکیود نشیود« .ناایح پیس از
اقامت چند ماهه در قاین و رایزنیی بیا علمیاء و اتمینیانبخشیی کیه مدرسیه تعارضیی بیا مسیاز
شییرعی نخواهیید داشییت ،موفییق بییه افتتییاح دوبییاره مدرسییه شیید .اسییتاد ذبیییحاهلل نااییح متولیید
روسییتای چهکنیید 2شهرسییتان بیرجنیید و فییارغالت،صییی مدرسییه شییوکتیه بییود (رجبییی.)1395 ،
نااییح در خییاتراتش اییینگونییه بییه قضیییه اشییاره میییکنیید« :درخواسییت مییردم قییاین و بییویژه
م،مییدولی میییرزا نییوربخش رزیییس تلگراف[خانییه] ،کییه ازجملییه سییادات قییاین بییود ،امیییر و
اترافیان او را بیرآن داشیت تیا میأموری توانیا و باسیواد را بیرای پییشبیردن و بیه دَوَران انیداختن
دبستان قاین اعزام دارد .بعید از مشیورتهیای تیوالنی قرعیه مأمورییت قیاین بیهنیام مین بییرون
آمیید و گفتنیید سییه ماهییه بییه قییاین بییرو و دبسییتان را دایییر کیین و یییال نفییر از اهییالی را بییرای
آموزگاری آماده کن ،هیر وقیت مدرسیه بیه خیوبی داییر شید ،بیه بیرجنید برخیواهی گشیت .ییال
نفر از تیالب فاضی قیاین را بیه آموزگیاری ترغییب نمیودم .معلومیات عربیی و ادبیی آن شیخص
که شیخ م،مد [ادیب] نام داشیت از مین زییادتر بیود ،در میدت چهیار میاه ،ییال دوره حسیاب و
 .1میرزا ذبیحاهلل نااح متولد  1274شمسی و در زمره ده نفر دانشآموخته دوره نخست مدرسه شوکتیه بیرجند بود.
مدیریت دبیرستان شوکتیه و سپس تصدی امور دانشسرای مقدماتی پسران بیرجند و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را
در کارنامه خود دارد .وی در سال  1345شمسی در مشهد به دیار حق شتافت و در باغ رضوان مدفون گشت (نااح:1395 ،
.)12،10
 .2روستای چهکندوک است ،نه چهکند که در حال حاضر ،جزو دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه است.
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مقییدمات جغرافیییا و تییاریخ را بییه او آمییوخت » (راشیید م،صیی 164 :1382 ،؛ نقیی در رجبییی،
163 :1384؛ نقیی در تاریخچییه آمییوزش و پییرورش 1393 ،...؛ نقیی در رجبییی1395 ،؛ نقیی در
رجبی.)234 :1398 ،
باید به ایین ن کتیه اشیاره شیود کیه خیاترات مییرزا ذبییحاهلل ناایح بیرای اولیین بیار در کتیاب
جسییتاری در تییاریخ ،فرهنییگ و آمییوزش نییوین بیرجنیید بییه کوشییش م،مدرضییا راشیید م،ص ی
منتشییر شییده اسییت و بقیییه منییابعی کییه پیرامییون اییین موضییو ،،مطلبییی نوشییتهانیید ،همگییی بییه
کتاب مزبور استناد کیردهانید .در ایین اثیر ،از زبیان مییرزا ذبییحاهلل ناایح بیه ایین موضیو ،اشیاره
شده است که «معلومات عربی و ادبیی آن شیخص کیه شییخ م،مید [ادییب] نیام داشیت از مین
زیادتر بیود» (راشید م،صی  ،)164 :1382 ،امیا در ییال منبی بیه ایین مطلیب در اثیر فیوق ،بیه
گونهای دیگیر نقی قیول کیرده اسیت و آن ایینکیه «معلومیات عربیی و ادبیی وی از بنیده کمتیر
نبود» .لیذا عیین نقی قیول مزبیور ارازیه مییگیردد« :مییرزا ذبییحاهلل ناایح در خیاتراتش اشیاره
می کند که یکی از تیالب فاضی قیاین موسیوم بیه شییخ م،مید (متولید سیال  1275شمسیی)
که بعدها نیام خیانوادگی ادییب را برگزیید و "معلومیات عربیی و ادبیی وی از بنیده کمتیر نبیود"،
بییه آموزگییاری ترغیییب نمییودم» (نااییح ،222 :1395 ،نقیی از راشیید م،صیی .)164 :1382 ،
متأسفانه همین نق قول نادرست به منب رجبی ( ،)234 :1398راه یافته است.
در مییورد دیگییری کییه بییه کتییاب جسییتاری در تییاریخ ،فرهنییگ و آمییوزش نییوین بیرجنیید بییه
کوشییش م،مدرضییا راشیید م،ص ی اسییتناد شییده ،منب ی اس یتناد کننییده از لفییظ «جییوان» بییرای
م،مد ادیب استفاده کرده است .بایید بیه ایین نکتیه اشیاره شیود کیه منبی اایلی بیه هییچ عنیوان
لفظ «جوان» را بهکار نبیرده اسیت؛ لیذا بیه کیار بیردن لفیظ جیوان در ایین مقولیه درسیت نیسیت؛
زیرا ناق که میرزا ذبیحاهلل ناایح اسیت ،متولید سیال  1274شمسیی اسیت ،در حیالیکیه «م،مید
ادیییب متولیید  1275شمسییی» (نااییح و میییری )275-274 :1392 ،اسییت و تنهییا یییال سییال
شمسی با ه تفاوت سنی دارند .منبعی که بیه اثیر فیوق اسیتناد کیرده ،بیدینگونیه اشیاره مییکنید
کییه «میییرزا ذبیییحاهلل نااییح یکییی از تییالب جییوان قییاین موسییوم بییه شیییخ م،میید کییه بعییدها نییام
خانوادگی ادییب گرفیت و در پیشیبرد فرهنیگ آنجیا میؤثر افتیاد را بیرای تیدریس مقیدمات دروس
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ابتییدایی آمییوزش داد و پییس از چنیید مییاه مراقبییت ،ادامییه کییار را بییه اییین جییوان سییپرد» (نااییح و
میییری ،273 :1392 ،نقیی از راشیید م،صیی  .)164 :1382 ،سییرانجام باییید گفییت بییا اییین فییراز و
نشیبهای شغلی که ادیب را تی سیال هیای متمیادی درگییر کیار تیدریس داشیت ،بیاالخره اولیین
دوره مسئولیت وی در سال  1315شمسی شرو ،میشود (تصویر.)2
ادیب ه زمان با اشتغال به کار معلمی در مدرسه معرفت ،با مدرسه علمیه جعفریه قیاین نییز در
تدریس زبان عربی و فارسی همکاری تنگاتنگی داشت و این همکاری را تا زمان بازنشسیتگی ادامیه
داد .از اینرو ،باید گفت ایشان تنها معلمی بود که در آن زمان بدون کسیوت روحانییت ،در مدرسیه
تالب قاین ،به تدریس اشتغال داشت« .زمانی که یکی از همکارانش (نظامالعلماء دشتبیاضی) از او
پرسیده بود در مدرسه تالب که آنچنان شهریهای به شما پرداخت نمییشیود ،ادییب در جیوابش
گفته بود ،مه نیست ،من از این تریق ،زکات عل خود را پرداخت میکن ».

1

حامی و مشوّق در تحصیل
ادیب عالوه بر حمایت همهجانبه از معلمان مرد ،از معلمان زن نیز حمایت مینمود .چنانکه اگیر
کسی به ادیب معرفی میشد ،وی نهایت همکاری را با فرد به عم میآورد .در این زمینیه ،یکیی از
معلمان قدی قاین به نام فاتمهرباب مؤمنی در خاتراتش میگوید« :برادرم آقای "امیدوار" [ناتنی]
که آموزگار بودند ،منتق قاین شدند و به توایهی مرحوم فرزان ،2من و مادرم بههمیراه بیرادرم بیه
قاین آمدی  .بهواسطه آقای فرزان ،به مرحوم شیخ م،مد ادیب معرفی شیدم و در تیول ییال سیال
اقامت در قاین ،بهعنوان معل سرخانه ،به درسدادن مشیغول شیدم .پیس از آن ،مین و میادرم بیه

 .1مصاحبه با سیدجواد مصطفوی ،تاریخ مصاحبه 1398/2/18
 .2عالمه سیدم،مد فرزان (1349-1273ش ).فرزند سیدعلیاکبر و برادر بزرگ آیتا ...سیدحسن تهامی (1344-1275ش).
در روستای سندادان (سیدان) بیرجند متولد گردید .وی عالوه بر استادی مسلّ و چیرهدست ،ریاست فرهنگ و اوقاف بوشهر،
شاهرود ،مکران (سیستان و بلوچستان) و «از اوای سال  1321تا سال  1332شمسی ،یعنی قریب یازده سال متوالی ،عهده-
دار ریاست فرهنگ بیرجند بود» (نااح.)267،265 :1395 ،
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بیرجند برگشتی  .از برگشتنمان به بیرجند مدتی نگذشته بود که مرحوم سرّی 1شاعر قاینی ،قااد
شده بود و من را برای مرحوم افشاری 2خواستگاری کرد .از ترفی ،مرحوم ادییب کیه ریاسیت اداره
فرهنگ و معارف [قاین] را عهدهدار بودند ،پسرخاله 3مرحوم شوهرم میشدند .در آن زمان ،قاین دو
مدرسه داشت :نوربخش دخترانه (در آن مدت  35سیال خیدمت کیردم) و پهلیوی پسیرانه و ییال
نمایندگی فرهنگ و معارف و اوقاف که مرحیوم ادییب رزییساش بیود و مرحیوم افشیاری معیاون»
(گفتوگو با خان فاتمهرباب مومنی.)1394 ،
باید گفت تمام ه ّ و غ ادیب این بود که والیدین را بیه هیر شیکلی شیده ترغییب کنید کیه
فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و در این راه ،از هیچ کوششی دریغ نمیکیرد .در آمیوزش و
ت،صی دختران سعیای وافر داشت ،چنانچه از زبان ادیب نق میکنند که بیه معلمیان گفتیه
بود ،من دختر ندارم و اال همان کاری میکردم که آقیای برهیانی 4انجیام داده اسیت« .مرحیوم
برهانی مدرس مدرسه معرفت و بهعنوان یکی از روحانیون پیشگام در ترویج و توسعه آمیوزش و
پرورش نوین ،هر سه دختر خویش را با حفظ حجیاب و رعاییت شیؤونات اسیالمی بیه مدرسیه
فرستاد و باعث تشویق امر آموزش دختران در قاین شد» (متولی حقیقی608 :1384 ،؛ رجبیی،
171 :1384؛ نااح و میری.)274 :1392 ،

اشتغال در دبستان و دبیرستان
ادیب سالهای متمادی از عمرش را برای تعلی و تربیت فرزندان این خطه سیپری نمیود و از
امر آموزش و ارتباط با نس جوان لذت میبرد .از اینرو است کیه برخیی از همکیاران وی ،از او

 .1بدی الزمان سرّی قاینی شاعر روشندل که در سال  1279شمسی در قاین متولد و در سال  1335شمسی درگذشت و در
مقبره ظهیرالدوله تهران مدفون گشت.
 .2یوسف افشاری (1372-1299ش ).معلمی که در سال  1337شمسی مسؤولیت اداره فرهنگ قاین را برعهده داشت.
 .3م،مد ادیب پسرخالهی نامبرده نبوده ،بلکه شوهرخاله وی است.
 .4حجهاالسالم شیخ حسین برهانی (1361-1277ش ).فرزند مالی،یی قاینی که سالها مقام معلمی مدارس قاینات را
عهدهدار بود (رجبی.)171 :1384 ،
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بهعنوان یار و یاور و همدم دانشآموزان مستعد و غیرمستعد یاد میکنند« .کارکنان دبستان در
آغاز ،شیخ م،مد ادیب بهعنوان مدیر و معل  ،میرزا م،مدحسن ارجمند 1بهعنوان ناظ و معلی
و میرزا سعیدخان 2و جمالالدین عقیلی بیناباج 3بهعنوان معلی از اولیین پرسین ایین مدرسیه
بودند» (رجبی .)1395 ،سایر معلمانی که با ادیب در دبستان شش کالسه پسرانه قاین در پایان
سال ت،صیلی  1321-1320شمسی همکاری میینمودنید ،عبیارت بودنید از :حسیین برهیانی،
عباس جواهری ،م،مدرضا معماری ،عبدال،سین سلیمانی ،یوسف افشاری ،م،مدرضا رخشانی-
مقدم ،م،مدحسین فوازدی ،ابوالفض یغمایی ،م،مدحسن پناهنیده ،علییاکبیر فخیر ،اسیداهلل
حقیقی و علی کمیلی (نااح و میری275-274 :1392 ،؛ نااح ،356 :1395 ،نقی در رجبیی،
 .)250 :1398شایان ذکر است که فرزند کوچال ادیب بهنام علیرضا ادیب ،ازجمله دانشآموزان
این دبستان در همین سال ت،صیلی بوده اسیت (ناایح و مییری416 :1392 ،؛ رجبیی:1398 ،
 ،251نق از راشد م،ص  .)41 :1388 ،باید اشاره کرد که در ابتدا کربالییی حسین قاسیمی و
سپس رمضان فت،ی ،از فراشان این دبستان بودهاند 4.تصویر  3م،مد ادیب را بیه همیراه سیایر
معلمان دبستان پهلوی نشان میدهد.
نخستین دبیرستان قاین موسوم به پهلوی در سال  1319شمسی بیه میدیریت شییخ م،مید
ادیب تأسیس شد .در سالهای نخسیت ،ایین دبیرسیتان فقیو در سیه پاییه اول (سییک اول)
دانشآموز میپذیرفت و پس از چندین سال ،سیک دوم نیز در آن ایجاد شد .در این دبیرستان،
م،مد ادیب دبیر فارسی و عربی بود و معلمیانی چیون عبیاس جیواهری ،م،مدرضیا معمیاری،

 .1نام او میرزا م،مدحسین ارجمند است (نااح.)310،229 :1395 ،
 .2میرزا سعیدخان نوربخش فرزند م،مدولی میرزای نوربخش (رزیس تلگرافخانه قاین)
 .3مشهور به نظامالعلمای دشتبیاضی متولد روستای بیناباج ،فرزند م،مدباقر عقیلی از مجتهدین نیمبلوک که بهدلی دانش
و آراستگی علمی ،به نظامالعلماء اشتهار داشت .وی در سن  65سالگی در مهرماه  1330شمسی درگذشت و در امامزاده
عبداهلل کارشال مدفون گشت (رجبی.)233-232 :1398 ،
 .4مصاحبه با سیدجواد مصطفوی ،تاریخ مصاحبه 1398/2/18
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م،مدرضا رخشانیمقدم ،ابوالفض یغمایی ،م،مد ملیح 1و علی کمیلی نیز در این دبیرستان به
تدریس اشتغال داشتند (نااح و میری275 :1392 ،؛ نااح ،358-357 :1395 ،نق در رجبی،
 .)254 :1398شایان ذکر است که فرزند بزرگ ادیب بهنام علیاکبر ادیب ،ازجمله دانشآمیوزان
این دبیرستان در سال ت،صیلی  1321-1320شمسی بوده است (نااح و میری،417 :1392 ،
نق در رجبی .)255 :1398 ،تصویر  4م،مد ادیب را به همراه سایر معلمان دبیرستان پهلیوی
نشان میدهد.
در منب اولیهای که این تصویر را  -که مربوط به سال  1326شمسی است  -با ذکیر اسیامی
منتشر کرده است ،عالوه بر ذکر نام ادیب و سایر معلمانی که در ردیف جلو نشستهانید ،اسیامی
تالتال دانشآموزان ردیف دوم و سوم نیز آمده است .نکته قاب توجه ایینکیه نیام فیرد ردییف
آخر ،به اشتباه سیدعلینقی نقوی 2ذکر گردیده که در منب اولیه از وی بهعنوان «رزیس معارف
و معلمان دبستان پهلوی قاین» (راشید م،صی  )355 :1388 ،ییاد شیده ،امیا ایین مطلیب بیا
تغییراتی ت،ت عنوان «رزیس معارف دبستان پهلوی» در اثری از رجبی ( ،)241 :1398که بعدا
انتشار یافته ،راه پیدا کرده است .لذا باید اشاره کرد که سییدعلینقیی نقیوی در آن زمیان جیزو
سایر دانشآموزان دبیرستان بوده و در آن زمان ،سن شناسنامهای وی  13سال بوده و به علیت
جثه درشت و قد بلند او ،به اشتباه از وی بهعنوان یال مقام مسئول یاد گردییده اسیت .ناگفتیه
نماند که هیچ تشابه اسمی دیگری در آن زمان با این نام (سیدعلینقی نقیوی) ،در قیاین وجیود
نداشته است.
سمتها و مسؤولیتهای م،مد ادیب ،عالوه بر اشتغال به کار معلمی ،به تفکیال سالهای خدمت
در جدول ذی آمده است.
 .1سیدم،مد ملیح از ت،صی کردههای مدرسه متوسطه شوکتی ،که در سال  1320شمسی به سمت دبیری دبیرستان
انتخاب و مشغول خدمت شد (راشد م،ص .)93 :1382 ،
 .2سیدعلینقی نقوی فرزند حاج سیدباقر نقوی ،در سال [ 1313شمسی] در شهر قاین متولد شد .وی در دوره اول ،نماینده
مردم قاینات در مجلس شورای اسالمی شد و در سال [ 1378شمسی] در یال تصادف رانندگی ،به دیار حق شتافت (رجبی،
.)504-503 :1398
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سمتهای محمد ادیب در طول دوران خدمت

نو ،مسئولیت

سال

مدیر دبستان و نماینده اداره فرهنگ قاین

1315-1317

مدیر دبستان ،دبیرستان و نماینده اداره فرهنگ قاین

1320-1324

نماینده اداره فرهنگ قاین

1327-1328

نماینده اداره فرهنگ قاین

1335-1336

منب ( :رجبی164 :1384 ،؛ رجبی)262 :1398 ،

در یکی از مناب منتشر شده ،اسامی و سالهای مسؤولیت رؤسای آمیوزش و پیرورش قاینیات در
جدولی تدوین شده که در آن یکی از دورههای مسؤولیت م،مد ادیب را سیهوا سیالهیای -1324
 1321آورده است (تاریخچه آموزش و پرورش  ،)1393 ،...در حالیکه برخی آثار که تبیق جیدول
فوق به مسؤولیتهای ادیب اشاره کردهاند ،دومین دوره مسیؤولیت وی را تیی سیالهیای -1324
 1320دانستهاند .از اینرو ،باید متذکر شد که در ابتدای سال  1320چندماهی م،مدرضا رخشانی-
مقدم ،مسؤولیت نمایندگی اداره فرهنگ قاین را عهدهدار بوده است (رجبی164 :1384 ،؛ تاریخچه
آموزش و پرورش 1393 ،...؛ رجبی.)262 :1398 ،

ادیب و چالش تخریب مدرسه طالب
برخی از بزرگان و سفرنامهنویسانی که در گذشته از این منطقه دیدن کردهاند ،به ن،یوی از ان،یاء
به مدارس دینی این دیار که در حک دانشگاههای امروزی بوده ،اشارهای هر چند اندک داشیتهانید.
ازجمله میرزا خانلرخان اعتصامالملال (1315-1243ق ).که در سال  1294قمری سفری بیه قیاین
داشته ،در یادداشتهایی ت،ت عنوان روزنامه سفر قاین ،وض مدارس دینی این خطیه را ایینگونیه
توایف میکند« :در والیت قاین سه مدرسه است .یکی در شهر قاین ،یکی در بیرجند که این دو را
رفته و از تالب آنها احواالت پرسیدهام .دیگری در بلیوک دُرُخیش اسیت» (راشید م،صی :1388 ،
 .)240مدرسه قاین ،ت،ت عنوان مدرسه علمیه جعفریه ،در ضل جنوب غربی مسیجد جیام قیاین
قرار داشت و همانند بسیاری از مدارس اولیه اسالمی که در کنار مساجد بنا میشدند ،ایین مدرسیه
ه کارکرد آموزشی-دینی خود را در کنار مسجد حفظ کرده بود.
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مدیریت مدارس آن زمان به وزارت معارف و اوقاف و انای مستظرفه 1واگذار شده بود و در قانون
تشکی آن وزارتخانه آمده بود که عالوه بر نظارت تامّه بر مدارس دولتی ،تولییت میدارس اوقیافی و
دینی نیز به آن وزارتخانه سپرده شده است؛ لذا مدیران این نهاد در راسیتای قیانون کشیف حجیاب
رضاخانی که در سال  1314شمسی اجرا شد ،به بهانه مستهلال بیودن بنیای میدارس قیدیمی ،بیه
تخریب مدارس دینی  -که یکی از کانونهای مبارزه بیا کشیف حجیاب بیود  -پرداختنید .سیاختار
فیزیکی این مدارس به گونهای بود که حجرههای متعددی آن را احاته کرده بود و عالوه بر فضیای
درسی تالب ،دارای کارکرد اقامتی نیز بود.
اولین دوره مسئولیت ادیب که در فااله سالهای  1315تا  1317شمسی بود ،وی را بیا چیالش
بزرگی روبهرو ساخت و آن تخریب تنها مدرسه قدی قیاین بیود .در ابتیدای ایین دوره (1315ش،).
تلگرافی مبنی بر تخریب مدرسه علمیه جعفریه قاین بهدست او رسید و وی را بسیار متأثر کرد ،زیرا
این مدرسه حق بزرگی بر گردن او داشت و وی خود را پرورش یافتهی آن مدرسیه مییدانسیت .از
اینرو در پاسخ تلگراف ،رسمأ انصراف خود را از تخریب مدرسه اعالم کیرد .شیایان ذکیر اسیت کیه
برخی مناب به اشتباه سال تخریب مدرسه را ،سال  1314شمسی ذکیر کیردهانید (رجبیی:1384 ،
 .)161سرانجام تخریب مدرسه در نیمه اول فروردین سال  1316شمسی به دستور میدیریت وقیت
اداره فرهنگ بیرجند (عطاءاهلل ناتقی )2اورت گرفت و چون کارگران قاینی ،تمایلی بیرای تخرییب
تنها مدرسه علوم دینی قاین از خود نشان نمیدادند ،بهناچار کارگرانی از منطقه شاخنات و عربخانه
بیرجند (هشت نفر) به قاین اعزام شدند و کار تخریب را دهروزه به پایان رساندند.

3

چون تخریب مدرسه در زمان مدیریت فرد خاای بهنام عطاءاهلل ناتقی اورت گرفت ،هر کدام از

 .1این وزارتخانه در سال  1317شمسی ،به وزارت فرهنگ تغییر نام داد.
 .2از وی هیچ گونه سوابقی در اداره ک آموزش و پرورش خراسان جنوبی یافت نشد ،اما میرزا ذبیحاهلل نااح در خاتراتش
مینویسد :عطاءاهلل ناتقی از سال  1314تا سال  1316شمسی به ریاست فرهنگ و اوقاف مکران به مرکزیت بیرجند منصوب
شد .وی به گمان ااالتا اه اراک یا کاشان بود (نااح.)261،249 :1395 ،
 .3مصاحبه با م،مدرضا ادیب (کارمند اداره ثبت اسناد و امالک قاین) ،نوه م،مد ادیب ،متولد  1342شمسی ،تاریخ مصاحبه
1398/2/7
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معلمان آن زمان که دست به قل بودند و به خاترهنویسی روی آوردند ،به نوعی از شخصیت ناتقی
سخن راندهاند .علیااغر فاضلی در خاتراتش ،از عطاءاهلل ناتقی اینگونه یاد میکنید« :بیا ایینکیه
معلمین مدارس شوکتی نظر خوبی به آقای ناتقی نداشتند ،کارشان را بهخوبی انجیام نمییدادنید»
(راشد م،ص  .)122 :1388 ،وی ه چنین در البالی برخی از خاتراتش ،ناتقی را از نظیر تیالب
اینگونه توایف میکند« :آقای ناتقی در بین تالب و روحانیون وجهه ندارند» (همان.)121 :
پس از تخریب مدرسه ،بهاورت موقت کالسهای درسی تالب به مسجد جام قاین منتق شد
و چون ساخت مدرسه جدید ،متکی به تأمین مناب مالی موقیوفی بیود ،لیذا فاایله زمیان تخرییب
مدرسه تا ساخت کام آن در مکان جدید ،به درازا کشید .چنانکه برخی مناب بدینگونه به موضو،
پرداختهاند« :پس از تخریب مدرسه ،م ،ب،ث و تدریس را مسیجد جیام قیاین قیرار دادنید ،تیا
سرانجام در سال [ 1330شمسی] اقدام به سیاخت مدرسیهای در اراضیی موقوفیه واقی در کوچیه
آهنگران نمودند» (رجبی .)161 :1384 ،بدین جهت برخی تالب بومی در موتن خیود نماندنید و
برای ت،صیالت مقدماتی ،رنج سفر را بر خود هموار نموده و راهی مشهد و ق شدند.
پس از تخریب تنها مدرسه دینی قاین ،تولی نکشید کیه در همیان سیال تخرییب ،اعتراضیات از
گوشه و کنار منطقه قاینات به گوش مقامات مسئول رسید .سرانجام مقامات باالدست ،ریاست اداره
فرهنگ و اوقاف مکران 1را جابهجا کردند ،تا از بیار اعتراضیات مردمیی را بکاهنید .از ایینرو ،مییرزا
ذبیحاهلل نااح در این رابطه چنین اظهار میدارد« :آقای حکمت 2پس از بازدید از مدارس سیستان و
بلوچستان [1316ش ،].در مراجعت بیه تهیران ،مرحیوم سییدعلی تمیدن 3معیاون اداره فرهنیگ و
شهرستانها و رزیس دفتر مخصوص وزیر فرهنگ را ،به ریاست فرهنگ و اوقاف استان مکران اعیزام
کرد و آقای ناتقی را نیز به ریاست فرهنگ سبزوار که به تازگی با شهرسیتان اسیفراین از فرهنیگ
 .1در مهرماه [ 1314شمسی] از مجمو ،نمایندگیهای فرهنگی بیرجند ،قاینات ،زاب  ،زاهدان و بلوچستان که تاب اداره
معارف خراسان بودند ،سازمان فرهنگی جدیدی بهنام فرهنگ مکران به مرکزیت بیرجند تأسیس شد (رجبی.)241 :1398 ،
 .2علیااغر حکمت (1359-1272ش ).از اسفند  1313تا تیر  1317شمسی ،وزیر معارف بود.
 .3وی از سال  1318-1316شمسی رزیس فرهنگ و اوقاف مکران بوده است (نااح .)263،261 :1395 ،نامبرده اه تربت
[حیدریه] و مردی بود اداری و فاقد معلومات (راشد م،ص .)219،193 :1388 ،
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خراسان مستق شده بود ،منصوب کرد» (نااح.)261 :1395 ،
بدون شال یکی از دالی سفر علیااغر حکمت شیرازی وزیر فرهنگ و اوقاف و انای مستظرفه
به قاین ،در بیستویک فروردین سال  1315شمسی ،یعنی یال سال قب از تخریب مدرسه ،جهت
موجه جلوه دادن این اقدام بوده است؛ چنانکه حکمت در شرح مسافرتهای خود به ایین موضیو،
اشاره نموده است .وی پس از توایف شهر قاین و مسجد جام آن ،درباره مدرسه قدیمیه (مدرسیه
علمیه جعفریه قاین) میگوید« :مدرسه قدیمی را نیز دیدم که بهکلیی مینطمس (م،یو و نیابود) و
ویران شده بود  ...قرار گذاردم که در م ،مدرسه قدیمه و روی همان پی و شالوده ،بنیای دبسیتان
جدیدی گذارده شود و از اعتبیارات دولیت سیاختمان شیود» (رجبیی ،247 :1398 ،نقی از راشید
م،ص .)297 :1388 ،
پس از گذشت یال سال از سفر قبلی ،حکمت دوباره عازم بیرجند میشود که نتیایج سیفر قبلیی
خود را به ببیند .میرزا ذبیحاهلل نااح در ضمن خاتراتش ،از سفر دوم علیااغر حکمت بیه بیرجنید
یاد کرده ،اینگونه میگوید« :آقای علیااغر حکمت وزیر فرهنگ در اوای سال  1316شمسی برای
بار دوم به همراه جمعی برای سرکشی از اوضا ،فرهنگی خراسان ،مکران و کرمان بیه بیرجنید وارد
شد  ...و در قاین ه از ساختمان [در دست احداث] دبستان پهلیوی و مدرسیه نیوربخش بازدییدی
داشت» (نااح.)261 :1395 ،
ادیب که در این خصوص هیچ حامی و پشتیبانی نداشت ،در مقاب فشارهای مقامات دولتی ،تاب
مقابله نیاورد و سرانجام مدرسه بهتور غ انگیزی تخریب شد؛ چنانکه اگر متولیان و علمای مدرسه
علمیه جعفریه قاین ،ه چون علمای مدرسه علمیه معصومیه بیرجند ،در ا،نه حضوری پیر رنیگ
میداشتند و ادیب را تنها نمیگذاشتند ،شاید ه اکنون ،وض مدرسه به گونیهای دیگیر بیود .نقی
است که ادیب ،تا پایان عمر در برخی م،اف و مجالس ،داستان تخریب مدرسه ورد زبانش بود ،امیا
به جهت ترس از اذیت و آزار حکومت ،نتوانست داستان تخریب مدرسه را به رشته ت،ریر درآورد.
درخصوص تخریب مدرسه علمیه معصومیه بیرجند ،گفتنی است که با درایت و زیرکیی متیولی
وقت این مدرسه ،وزیر فرهنگ وقت نتوانست این مدرسه را تخرییب کنید .علییاایغر فاضیلی در
خاتراتش ضمن اشاره به سفر علیااغر حکمت ،وزیر فرهنگ و اوقاف در سال  1315شمسی بیه

انگذار اداره فرهنگ قاین |161
محمد ادیب ،بنی 

بیرجند و انتقاد از رزیس وقت فرهنگ و اوقاف بیرجند (عطاءاهلل ناتقی) مییگویید« :اتیال ،پییدا
کردم جناب وزیر قصد دارند پس از بازدید از آیتاهلل حاج شیخ م،مدهادی هیادوی ،1بیه مدرسیه
تالب – مدرسه معصومیه – تشریف ببرند  ...من استنباط کردم چون به آقای وزیر اتال ،دادهانید
آقای ناتقی در بین تالب و روحانیون وجهه ندارند ،این برنامه تنظی شده است .در خدمت وزییر
به مدرسه تالب رفتی  ...بعد از چند دقیقه مرحوم حاج شییخ هیادی هی تشیریف آوردنید  ...در
ضمن از آقای ناتقی رزیس فرهنگ تلوی،ا تنقید [انتقاد] شد .آقای وزیر بلنید شیدند و بیا آقاییان
خداحافظی کردند و فرمودند می دارم وض اتاقها را ببین  ،بهخصوص از قسمتی که تازه ساخته
شده بازدید کن که با توضی،ات آقای آقاشیخ مهدی هادوی (آقازاده) ،فرزند مرحوم آیتاهلل آقیای
هادوی که سرپرستی و اداره مدرسه را عهدهدار بودند ،این کار نییز انجیام شید» (راشید م،صی ،
 .)121-120 :1388باید به این نکته قاب توجه اشاره کرد که به هر روشی شده ،بهانیه قیدیمی و
مستهلال بودن بنای مدرسه از وزیر گرفته شد و جای بسی شکر دارد مدرسه علمیه بیرجنید ،بیه
سرنوشت مدرسه علمیه قاین دچار نشد.
در سال [ 1317شمسی] آقایان م،مد ااحبجم (نایبال،کومه قاین) ،مدرسی( 2رزیس مالیه)،
م،مدولی میرزا [نوربخش] (رزیس تلگراف[خانه]) ،سیدمصطفی شریعتی 3و نظیامالعلمیای دشیت-
بیاضی اولین ساختمان مدرسه را در زمین مدرسه علمیه سابق ،احداث کردند .ایین مدرسیه بعید از
دولتیشدن مدارس ،دبستان پهلوی نامیده شد (رجبی.)1395 ،

 .1م،مدهادی هادوی فرزنیید حییاج مالحسین بیرجندی در سال  1277قمری در بیرجند متولد گردید .وی ازجمله
شاگردان زبده میرزای شیرازی اول بییوده و سرانجام در تاریییخ  1366قمری در بیییرجند به رحییمت ایزدی پیوست
(آیتی.)344-343 :1371 ،
 .2مرتضی مدرسی [قب از انتقال به فرهنگ ،رزیس مالیه بود] فرزند آیتا ...حاج شیخ علی مدرسی که لیسانسیه فیزیال
داشت .وی پس از رزیس فرهنگ شاهرود ،در سالهای [ 1320-1319شمسی] به ریاست فرهنگ بیرجند نیز منصوب شد
(راشد م،ص .)92 :1382 ،
 .3پدر آیتا ...سیدم،مد سعادت مصطفوی (1373-1286ش ).و جدّ پدری آیتا ...سیدحسن سعادت مصطفوی و جدّ
مادری آیتا ...سیدم،مدتقی نقوی که در سال  1316شمسی درگذشت و در قبرستان ابوالخیری قاین مدفون گشت.
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معرفی برخی شاگردان برجسته
سبال شاگردپروری ادیب ،زبانزد عام و خاص است .وی با منش و سیره معلمیی خیود ،چنیان در
ذهن و روح شاگردانش تأثیر گذاشت که همین شاگردان بارها در خاترات خود ،از وی به شایستگی
یاد کردهاند؛ شاگردانی که الگوپذیری از این سیره را ،وجهه همیت خیود قیرار داده و خیود بعیدا در
جایگاه معلمانی شایسته ظاهر شدند .این در حالی است که ادیب در مدرسه تالب قاین ،کالسهای
فنون تدریسی وجود نداشته که پشت سر بگذراند ،بلکه بهاورت ذاتیی ،خیوی و مینش معلمیی در
فطرت او نهادینه شده بود .از اینرو ،ثمره سالها خدمات ادیب ،وجود برخی اندیشمندانی فرهیخته
شد که هر کدام از آنها در جایگاه خود ،سرآمد و نامدار شدند .برخیی از دانیشآمیوزان دبسیتان ییا
دبیرستان پهلوی قاین و تالب دروس ادبی و عربی مدرسه علمیه جعفریه قاین که افتخار شاگردی
ادیب را داشتهاند ،بدین قرارند:
 .1آیتا ...سیدمحمدعلی فقیه :ایشان در سال  1347قمری در شهر قاین دیده به جهان گشیود.
وی فرزند آیتا ...سیدحسین امام بود و از م،ضر اساتید مدرسه علمیه جعفرییه قیاین بیویژه ابیوی
گرامیاش بهره فراوان برد ،چنانچه در  23سالگی به درجه اجتهاد رسید .سپس جهت ادامه ت،صی
عازم ق گردید .او آثار قلمی متعددی دارد که برخی از آنها به چاپ نرسیده اسیت .وی سیرانجام در
سال  1374شمسی در قاین دار فانی را ودا ،نمود (رجبی310-309 :1384 ،؛ فاض قاینی نجفیی،
311-310 :1386؛ رجبی و رجبی243-242 :1390 ،؛ رجبی )327 :1398 ،و در قبرستان فرخآباد
مدفون گشت.
 .2آیتاهلل سیدمحمدتقی نقوی :ایشان ت،صیالت ابتدایی خود را در قیاین گذرانیده و از م،ضیر
ادیب کسب فیض نموده است .وی شرح حال خیود را ایینگونیه بییان مییکنید« :در تیاریخ 1308
شمسی مطابق  1348هجری [قمری] در شهر قاین در خانواده مذهبی بهدنیا آمدم .مرحیوم پیدرم
تاجر بازار و از مالکین مشهور شهر بود و مرحوم مادرم ابیه حضرت حجهاالسالم آقای سیدمصطفی
شریعتی بود که از علمای مشهور شهر بود .دوران ابتدایی را تا کالس شش در قاین بهاتمام رساندم
و سپس از جهت عالقهای که به ت،صی علوم دینی داشت  ،وارد مدرسه تالب شدم و مقدمات را تا
سیوتی در قاین از علماء آن زمان فرا گرفت و سپس برای ادامه ت،صی از قاین به مشیهد مقیدس

انگذار اداره فرهنگ قاین |163
محمد ادیب ،بنی 

رفت  .برای ادامه ت،صی  ،از مشهد به قصد نجف اشرف خارج شدم و مدت یالسال و نی در تهران
و یالسال در ق برای مقدمات سفر به عراق معط شدم و سیرانجام بیه عیراق رفیت و در نجیف از
دروس اساتید آن دیار بهره بردم و در سال  1339شمسی به ایران آمدم» (رجبی و رجبیی:1390 ،
 ،237نق از نقوی1386 ،؛ رجبی .)329-328 :1398 ،در یکی از مناب به این مورد اشاره شده که
ایشان بعد از ت،صی دروس حوزه در قاین ،عازم نجف اشرف شده و نزد اساتید آن سامان بهره برده
است (فاض قاینی نجفی .)275 :1386 ،تاکنون هشت اثر از وی به چاپ رسیده است .وی در سال
 1398شمسی در تهران به دیار باقی شتافت و در ق  ،حرم حضرت معصومه (س) به خاک سیپرده
شد.
 .3آیتاهلل سیدحسن سعادت مصطفوی :ایشان تا کالس پینج دبسیتان در قیاین بیه ت،صیی
پرداخت و در دروس فارسی و عربی ،از م،ضر ادیب بهره فراوان برد .زندگینامهی او به قل خودشان
بدین قرار است« :اینجانب سیدحسن سعادت مصطفوی فرزنید حضیرت آییتاهلل جیام المعقیول و
المنقول حاج سیدم،مد سعادت مصطفوی ،در اول خردادمیاه  1315شمسیی در شهرسیتان قیاین
(خراسان جنوبی) متولد شدم .از شش سالگی به مکتب رفت و بعضی کتابهای فارسی را فرا گرفت
و پس از یالسال و نی  ،به مدرسه ابتدازی رفت و چون معلومات در حدّ کیالس دوم بیود ،از همیان
ابتداء مرا به کالس دوم بردند .تا کالس پنج را در قاین بودم .مرحوم والد [چون] بر اثر مبارزاتی که
با خاندان عل داشتند و حوزه علمیه قاین را احیاء کردند و موقوفیات آن را از تصیرف خانیدان علی
بیرون آوردند ،بر اثر مزاحمتهای آنها ،ناچار بیه مهیاجرت بیه تهیران شیدند و میا در سیال 1326
شمسی ،به تهران منتق شدی  .کالسهای شش ابتدایی و دبیرستان را در تهران تی نمیودم و در
ضمن ت،صی در این دوران ،نزد حضرت والد به ت،صی دروس مقدماتی حیوزوی اشیتغال داشیت
(آیتاهلل سیدحسن مصطفوی .)1394 ،تاکنون از ایشان پینج کتیاب و تعیدادی مقیاالت در زمینیه
فلسفه و کالم اسالمی منتشر شده است.
 .4دکتر سیدعلیرضا مجتهدزاده :در سال  1301شمسی در شیهر قیاین متولید شید و پیدرش،
سیدابوتالب را در کودکی از دست داد .او ت،صیالت خود را در مدرسه علمیه جعفریه قیاین شیرو،
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کرد و بعد از مدتی راهی بیرجند شد و پس از اخذ مدرک شش ابتدایی در میدارس کالسییال ،در
همین شهر به استخدام دولت درآمد .وی بعد از مدتی جهت ادامه ت،صی به مشهد عزیمت نمود و
دیپل گرفت .بعد از دیپل در دانشگاه تهران پذیرفته شد و با کسب درجه لیسانس ادبییات فارسیی،
در دبیرستان فردوسی مشهد به تدریس پرداخت .سپس مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی خیود
را از دانشگاه تهران دریافت کرد .موضو ،رساله دوره دکترای وی[ ،گردآوری] دییوان حکیی نیزاری
قهستانی بود .وی پس از  34سال خدمت در دانشیگاه فردوسیی مشیهد ،در سیال  1358شمسیی
بازنشسته شد و سرانجام در سال  1372شمسی به دیار باقی شتافت (رجبی و رجبی-167 :1390 ،
168؛ رجبی )331 :1398 ،و در حرم رضوی مدفون گشت.
 .5دکتر رضا زمردیان :ایشان در سیال  1312شمسیی در شیهر قیاین دییده بیه جهیان گشیود.
ت،صیالت ابتدایی و دوره اول متوسطه را در قاین گذراند .مدرک پنج ادبی را در مشیهد و میدرک
شش ادبی را در زمان سربازی در شیراز گرفت .در سال  1336شمسی وارد دانشکده ادبیات مشهد
شد و در سال  1339با رتبه اول در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغالت،صی گردید .در سال 1340
با استفاده از بورس ت،صیلی عازم فرانسه شد و از دانشیگاه سیوربن پیاریس دکتیرای زبیانشناسیی
گرفت .ایشان در سال  1344شمسی در دانشگاه مشهد در رشته زبیانشناسیی بیهعنیوان اسیتادیار
پذیرفته شد و در سال  1352شمسی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت .او در سال  1382شمسیی بیا
مرتبه استادی به افتخار بازنشستگی نای آمد .تاکنون از وی دهها کتاب و مقاله چاپ و منتشر شده
است (رجبی و رجبی169-168 :1390 ،؛ رجبی.)332 :1398 ،
 .6دکتر سیدکاظم للهی :سیدکاظ للهی در سال  1320شمسی در شهر قاین دییده بیه جهیان
گشود .وی ت،صیالت ابتدایی و سیک اول متوسطه را در قاین گذراند و سپس برای ادامه ت،صیی
به دانشسرای مقدماتی بیرجند رفت و در کنکور ورودی این دانشسرا و در امت،ان پایانی آن ،موفیق
به احراز مقام اول شد .پس از کسب دیپل متوسطه ریاضی در مشهد به دانشسرای عالی تهیران راه
یافت و در نهایت ،برای ادامه ت،صی به فرانسه رفت و در رشیته ریاضیی دانشیکده علیوم دانشیگاه
پاریس موفق به اخذ دکترای ریاضی م،یض گردیید .دکتیر للهیی تیی سیالهیای  1356و 1357
شمسی از پایهگذاران انجمن ریاضی ایران و دبیر انجمن ریاضی ایران بود .بعید از انقیالب اسیالمی،
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عضو هیأت برنامهریزی و تدوین کتابهای درسی گردید (رجبی و رجبی166-165 :1390 ،؛ دکتر
سیدکاظ للهی1396 ،؛ رجبی .)321-320 :1398 ،وی عالوه بر انتشار حیدود ده کتیاب بیه زبیان
فارسی ،تاکنون بیش از اد مقاله و گزارش پژوهشی به زبانهیای انگلیسیی و فرانسیه در ریاضیی و
کامپیوتر منتشر نموده است.

شیوه پرداخت حقوق
پرداخت حقوق معلمان ،خصواا در زمان پهلوی اول به این دلی که برخی از آنان ،حقوق خود را
از عواید اوقافی و برخی دیگر از بودجه دولت دریافت میکردند ،با تنگناها و م،دودیتهای خاایی
مواجه بود .این تنگناها به مرور زمان در زمان پهلوی دوم کاهش یافت .گفتنی است مییزان حقیوق
دریافتی معلمان نسبت به مخارج معیشتی مردم آن روزگار ،در حدّ بسیار مطلوبی بوده است .رزیس
[اداره] فرهنگ در پایان هر ماه ،حقوق هر یال از معلمان مدرسه معرفت را که از عاییدات اوقیافی و
بهاورت نقدی بود ،در دستمالی میپیچید و با خود به مدرسه میبیرد و همیانجیا نقیدا پرداخیت
میکرد .عالوه بر حقوق ،به هر یال از کارکنان مدرسه ،سالی سیه خیروار گنیدم هی داده مییشید
(رجبی« .)1395 ،میزان حقوق دریافتی شیخ م،مد ادیب ،زمانی کیه در مدرسیه معرفیت بیود ،در
فروردین سال  1307شمسی 200 ،قران بوده است» (رجبی163 :1384 ،؛ رجبی و رجبی:1390 ،
302؛ رجبی.)240 :1398 ،
یکی از معلمان ه عصر ادیب بهنام علیااغر فاضلی در خیاترات خیود ،بیه سیاختمان در دسیت
احداث اداره فرهنگ قاین و ه چنین وضعیت حقوق معلمان این منطقیه در سیال  1316شمسیی
اشاره کرده ،میگوید« :شب منزل نماینده فرهنگ قاین [ادیب] که بودی  ،آقای رزییس فرمودنید از
آقای فاضلی خواهش کردهام با اختیار تمام ،مدت کمی به قاین بیایند و بیه کارهیای شیما [ادییب]
سرواورتی بدهند و شما ه به کار ساختمان برسید .ابح آقای رزیس [فرهنگ و اوقیاف] حرکیت
کردند و آقای ادیب نماینده معارف و مدیر دبستان پهلوی که سرپرستی ساختمان را عهدهدار بودند
به م ،کار خود و بنده ه به مدرسه دولتی رفت  .مدرسه قاین وض مخصوای داشت ،معلمین از
اوقاف مدرسه حقوق میگرفتند و فقو آقای ادیب بود که از بودجه دولت شهریه دریافت میداشت.
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از اول فروردین ه کسی به آنها [معلمان] حقوقی نداده بود .از آن ترف ،اداره فرهنگ اسیتان بیه-
جای اینکه حقوق معلمین را حواله کند ،دبیر ورزش سیّار و دبیر سرود را مأمور قاین کیرد و آقیای
مهران رزیس دبیرستان را که رهبر پیشاهنگی استان بودند ،مأموریت دادند که به قاین بیاینید .ایین
سه نفر به مدرسه آمدند .وقتی از مأموریت آقایان مست،ضر شدم ،با ه رفتی سر ساختمان ،تا هی
آقایان ساختمان مدرسه را ببینند و ه جریان نیامدن معلمین را به آقای ادیب بگوی  .آقیای ادییب
فرمودند قدم آقایان به روی چش  ،ولی مدرسهای که شش ماه معلمین آن حقوق نگرفتیهانید ،ایین
تشریفات الزم را ندارد .گفت تقصیر از شماست که نماینده فرهنگ [قاین] بوده و تا بیهحیال اقیدام
نکردید .ایشان گفتند مستأجر اوقاف ،مالاالجاره را نداده است .ناچیار خیودم بیه مسیتأجر مراجعیه
کردم ،چون جوابهای خوبی نمیداد ،بهوسیله مأمورین مربوط در ظرف  24ساعت بعضی از میال-
االجارهها را واول کردم و حقوق معلمین را پرداخت نمودم» (راشد م،ص .)145-144 :1388 ،

بنیانگذار اداره فرهنگ قاین
ادیب که به عنوان بنیانگذار اداره فرهنگ قاین از وی یاد میشود ،با تعهید کیاری و توانیایی
تدریس خود توانسیت از عهیدهی بیار سینگین معلمیی ،برآیید .وی در سیال [ 1315شمسیی]
عهدهدار نمایندگی اداره فرهنگ قاین که ضمیمه مدرسه معرفت بیود ،گردیید و بیدین ترتییب
اولین رزیس و در واق بنیانگذار اداره فرهنگ قاین شد .وی با سعی و تیالش ،در سیال 1317
[شمسی] نمایندگی اداره فرهنگ قاین را از مدرسه معرفیت جیدا کیرد (اسیتاد م،مید ادییب،
1382؛ رجبییی170 :1384 ،؛ رجبییی و رجبییی305 :1390 ،؛ تاریخچییه آمییوزش و پییرورش ،...
1393؛ رجبی .)262 :1398 ،از اینرو ،اداره آموزش و پرورش قاین به پاس قدردانی از خیدمات
م،مد ادیب در ترویج عل و فرهنگ این منطقه ،در سیال  1347شمسیی دبسیتان دخترانیهای
بهنام «دبستان ادیب »1تأسیس کرد .شهرداری قاین نیز در سال  1386شمسیی خیابیانی را در
غرب شهر قاین بهنام ادیب نامگذاری کرد .این قدردانیها هر چنید دیرهنگیام و پیس از میرگ
ادیب ،اورت پذیرفت ،اما در جای خود ،قاب تقدیر و ستایش است.
 .1این دبستان ه اکنون در کوچهای در ابتدای میدان مبارزان قاین قرار دارد.
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دریافت نشان علمی
وزارت معارف و اوقاف و انای مستظرفه در زمان پهلوی اول بیه اندیشیمندانی کیه خیدمات
ارزندهای در راه ترویج عل و دانش ،انجام میدادند« ،نشان دانش» درجه یال ،دو یا سیه اعطیاء
میکرد« .ادیب در سال  1316شمسی ،از ترف وزارت اوقاف و انای مسیتظرفه آن زمیان ،بیه
دریافت مدال درجه دو علمی نای گردید (تصویر  .)5با وجیود درخواسیت مکیرر مقامیات بیاال،
خدمت به زادگاهش را بر مقام باالتر و هر جای دیگیر تیرجیح داد .روزی اسیتاد فیرزان رزییس
فرهنگ مکران ،بهاتفاق بازرس وزارت فرهنگ از مدرسه قیاین بازدیید نمودنید .آقیای فیرزان از
شاگردی خواست تا درباره آن توضیح دهد .پس از توضی،ات شیاگرد و اظهیارات آقیای ادییب،
بازرس وزارتخانه میگوید :شما باید در شهرهای بزرگ و در دانشکده ادبیات و الهییات تیدریس
میکردید[ .بهدنبالش] آقای فرزان میفرماید :آقای ادیب از قاین بییرون نمییرونید و اال شیهره
آفاق میشدند» (رجبی170 :1384 ،؛ رجبی و رجبی305-304 :1390 ،؛ تاریخچیه آمیوزش و
پرورش 1393 ،...؛ رجبی.)236-235 :1398 ،
شایان ذکر است که بنا بر استقصای نگارنده ،در دوره پهلوی اول و دوم کسی به غییر از ادییب در
اداره فرهنگ این منطقه (مکران و بیرجند) به کسب نشان علمی مفتخر نشده است کیه ایین خیود
گواهی بر دانایی و کماالت ادیب است.

بازنشستگی و وفات
ادیب در سال  1336شمسی بازنشسته شد (تصویر  )6و در سال  1339شمسی جهت معالجه به
مشهد عزیمت نمود و در مسافرخانه دربندعلیخان سکنی گزید ،ولی متأسفانه معالجات پزشکان در
روند بهبودی ایشان مؤثر واق نگردید و سرانجام در ساعت یک ونی بامداد روز  19شهریورماه همان
سال ،دار فانی را بدرود گفت .سپس به سفارش اسداهلل عل  ،از رجال سیاسیی آن زمیان ،در ای،ن
عتیق (انقالب) حرم مطهر ،در سمت شرقی قبر شیخحسنعلی نخودکی اافهانی مدفون گردید.
 .1مصاحبه با م،مدرضا ادیب ،تاریخ مصاحبه 1398/2/7
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یال از شاگردان ادیب بهنام سیدجواد مصطفوی در زمان فوت اسیتادش اشیعاری در رثیاء ایشیان
سروده است:
برون از زادگاه خود ،یکی استییاد دوران شید
ادیب مُلال قایین ،پایییییه بگیذار معییارف را
بهسال شصتوهفت 1از عمر ،در ماه ربیی اول
دُر دریای قاین ،دل به دلداری سپرد اکنیییون
جوادا مرگ استادت ،تو را شد رخنهای در دل

که وقت رفتنش ،چشمان هر بیننده گریان شد
انیس و مونس شبها ،شهنشاه خییراسان شید
وتن بگزید و از بودن ،در این قاین پشیمان شد
که قدر دُر همی داند ،بهایش ه نمایییان شد
سزد کز دیده خون باری ،که قاین بیتاحزان شد

نتیجهگیری
این نوشتار مروری بر زندگی علمی فردی است که برای کسیب علی و دانیش ،پیا را فراتیر از
موتن خود نگذاشت تا به آموزش فرزندان این منطقه بپردازد .م،مد ادیب در تنها مرکز علمیی
آن زمان قاین ،یعنی مدرسه علمیه جعفریه به ت،صی علوم ادبی و عربی پرداخت و مهی تیرین
دغدغه او تعلی و تربیت نس آیندهساز شهر قاین بود .وی تنها معلمی بود کیه هی در مدرسیه
تالب و ه مدارس نوین قاین ،به تدریس اشتغال داشیت .ادییب سیالهیا بیرای تأسییس اداره
فرهنگ قاین سعی و تالش وافر نمود و سرانجام در سال  1315شمسی نتیجه این کوششها به
منصه ظهور رسید .از اینروست که از وی بهعنوان بنیانگذار اداره فرهنگ قاین یاد میشود .هر
جا که سخن از تعلی و تربیت به سبال نوین میشود ،از ادیب که چهار دوره متناوب مسئولیت
اداره فرهنگ قاین را برعهده داشته است ،به نیکی یاد میشود .وی عالوه بیر علیوم فارسیی ،بیر
زبان عربی نیز تسلو داشت و از خو خوشی نییز برخیوردار بیود و در سیال  1316شمسیی بیه
دریافت نشان درجه دو علمی از ترف وزارت معارف و اوقاف و انای مستظرفه نای شید و بنیا
بر استقصای نگارنده ،در دوره پهلوی اول و دوم کسیی بیه غییر از ادییب در اداره فرهنیگ ایین
منطقه (مکران و بیرجند) به کسب نشان علمی مفتخر نشده است که این خود گواهی بر دانایی
و کماالت ادیب است.

 .1سن ادیب در زمان فوت به قمری (1380-1313ق 67 ،).سال بوده است.
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Muhammad Adib
The Founder of Qayen's Culture Administration
Sayyed Noorollah Nasrollahi1

Abstract
Education plays several key roles in any society; on the one hand it keeps the cultural
heritage alive and transmits it on the other hand it can be an act of transformation.
Education can be grounded in the selection and orientation of talents for the future. Given
the pivotal role of education, those active in the field of education and in the realization
of the functions of the educational system have a special place in the transmission and
preservation of cultural heritage and social change. The next article is devoted to
examining the role of one of the activists in the field of education, Mohammad Adib. As
a teenager, he studied the usual Persian and Arabic literary sciences at Ja'fariyyah
Seminary School, and with a keen sense of humor, put a cluster of knowledgeable
scholars in the area at the forefront of his work. With her talent and talent, she began
working with other teachers to lead the region's young generation at a time when
knowledge and knowledge had not been universal. Adib, known as the founder of the
Department of Culture in Qain, faced a major challenge during his tenure as
demolitionist. He was one of the few to receive a second-class scientific award from the
Ministry of Education, Endowments and the Industries. The fruit of years of literary
education were educated intellectuals, each of whom had a name for himself. This study
seeks to analyze Mohammad Adib's position in the Qain education system.
Keywords: Qain Education, Qain Culture Department, Mohammad Adib
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