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غالمحسن سپهری شــاملو بیشــتر از بقیه فامیل نسبت به
اجدادش حساسیت دارد .برای همین هم میانه خوبی با ایرج
میرزا ،شاعر شعر «داشت عباســقلی خان پسری  ». . .ندارد.
اگر جایی با اجداد او شــوخی کردید منتظر باشد تا خودش را
به شما برساند!
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مسعود نبی دوست

تماس كه ميگيرم يكي از اعضاي خانواده شاملو ،تلفن را جواب
مي دهد .با هم كمي درباره طايفه شــاملو و جد مشهورشان
عباسقلي خان صحبت مي كنيم و در البه الي گفتگو دستگيرم
مي شود كه آخرين خان ،يعني مرتضي خان سپهري شاملو در
قيد حيات است و به عنوان متولي فعلي موقوفه فعاليت مي كند.
قرار گفتگو با مرتضي خان را براي روز بعد در مدرســه علميه
عباسقلي خان هماهنگ مي كنم.
از در مدرســه كــه وارد مــي شــوم ،انتظار ديــدن مرد
درشــت هيكل و با دبدبه و كبكبه اي را دارم كه به ذهنيت من
از يك خان نزديك باشــد .اما در كمال تعجب ،مرتضي خان
سپهري شاملو پيرمرد آرام و با طمانينه اي است كه تفریحش
روي نشستن تخت جلوي مدرسه است و هيچ شباهتي به خان
تصور شده من ندارد .سر بقيه شاملوها هم حسابي شلوغ است.
آن ها دفتري در مدرسه عباسقلي خان دارند كه كارهاي مربوط
به موقوفات را همان جا هماهنگ مي كنند .از چند سال قبل كه
توانسته اند قسمتي از موقوفه را به خانواده برگردانند ،حسابي
سرشان شلوغ است و كل خانواده درگير رسيدگي به وضعيت
موقوفاتتحتاختياروگرفتنسايرموقوفاتهستند.تاريخچه
طايفه شاملوها ،عباسقلي خان و علي مردان خان و شعر ايرج
ميرزا درباره آن ها ،وضعيت فعلي موقوفات و  . . .گفتگوي 180
دقيقه اي ما با خانواده اصيلي اســت كه گره محكمي با هويت
مشهد خورده اند.

وسواس خاصي در جذب طلبه داريم

فقط فارغالتحصيالن دانشگاهي

عکس :سعید گلی

بر اســاس شــعر ايرجميرزا ،قديميها حكايتهايي درباره
عليمردانخان نقل ميكنند اما داســتاني كه مشهور است،
اين است كه روزي عباسقليخان به فرزندش عليمردانخان
گفت« :زماني كه من از دنيا رفتم ،همه اموالم را در راه خدا وقف
كنید ».عليمردانخان هم قبول كرد .اما چند شــب بعد در
طول مسيريكه با هم ميرفتند ،فانوس را پشت عباسقليخان
گرفتتانور،مقابلِ اوراروشننكند.عباسقليخاناعتراضكرد.
عليمردان گفت« :مالي كه بعد از مرگ وقف شود ،مثل چراغي
كه پشت سر روشن شود ،راهي براي انسان روشن نميكند».
عباسقليخان بعد از اين ماجرا اول مدرسه و بعد ساير اموالش را
وقف كرد.

موقوفهها شــدند و اداره اوقاف هم تمام تــاش خودش را كرد تا
موقوفه را پس ندهــد .پيگيريهاي قبل از انقــاب به نتيجهاي
نرسيد و كسي پاسخگو نبود.
بعد از پدرتان ديگر موقوفهای در اختيار شما قرار نگرفت
اما حتما از حجم موقوفات باخبر بوديد؟
تا حدودي اطالعات كلي داشــتم .وقفنامه هم دستبهدست به
پدرم رسيده بود .من از زمان بچگي با پدرم به كوچه عباسقليخان
و چهنو ميآمدم .آن زمان محله چهنوی پايينخيابان زمين زراعي
بود .پدرم به من ميگفت اين زمينها مال عباســقليخان است.
حتي بعدا بازاريها كه من را ميشناختند ،ميگفتند« :شما پسر
عباسقليخان هستيد .پيگيري كنيد تا موقوفات را پس بگيريد».
آن زمان چقدر از موقوفهها در اختيار شما بود؟
پدرم پيگير اين مســئله بود كه موقوفات را پس بگيرد ،ولي هيچ
بخشــي از موقوفه در اختيار ما نبود؛ البتــه نامهها و پروندههايي
كه پدرم در آن زمان جمعآوري كــرده بود ،خيلي كمك كرد كه
بتوانيم بخشــي از موقوفات را احيا كنيم .چــون آن نامهها حكم
سند را داشتند.
بعد از پدرتان هم اين وقفنامه و اسناد به شما منتقل شد
و به تعبيري شما خان بعدي بوديد ،درست است؟
فرزندان بزرگ خانواده شــاملو به عنوان متولي موقوفه ،وقفنامه
را در اختيار دارند و ادامه اســم كوچك آنها «خان» اســت .من
شناسنامه قديميام را دارم .اســمم مرتضيخان سپهري شاملو
بود .ولــي مثال وقتی براي گرفتن يك چك به بانک ميرفتم ،صدا
ميزدند «مرتضيخان» .این موضوع خيلي براي من خوشــايند
نبود .اين بود كه رفتم اداره ثبتاحوال و كلمه خان را حذف كردم.
چرا لفظ «خان» براي شما خوشايند نبود؟
قديمها خان معناي خوبي داشــت .وقتي ميگفتند خان ،مردم
ميفهميدند كه طرف فئودال ثروتمندي اســت(.ميخندد) اما
امروز ديگر خان ها را قبول ندارند.
بعد از شما هم كسي خان نبود .پس ميشود گفت شما
آخرين خانشاملو هستيد؟
همينطور اســت .چون تا نســل قبلِ از من يعنــي دوره پدرم،
محمدباقرخان و عمويم خانباباخان ،كلمه خان جزء جدانشدني
اســم بزرگترهاي فاميل بود ،اما من آخرين نفر فاميل بودم كه
پسوند خان داشتم.

مرحوم مستوفی
(کودک سمت راست در
عکس وسط)
عکسهای قدیمی
خاندان را در اختیار
خانواده شاملو گذاشته
است .در این عکس
هااعضای این خانواده
را در دو دوره قاجار و
پهلوی میبینید

محمد باقر خان
سپهری شاملو

مرتضی خان
سپهری شاملو

رسیدگی به 765
مستاجر کار ساده ای
نیست.
در حال حاضر  9 ،8نفر
از شاملوهاي فاميل با
خانوادههایشان درگير
اداره موقوفهها هستند که
البته فقط  6نفر از
آنها توانستند سر قرار ما
حاضر شوند

مصطفی قلی خان
شاملو

محمد طاهر قلی
خان شاملو

حیدر قلی خان
شاملو (وزیر شاه
کامران)

حسینقلی خان
شاملو

نميدانستيم موقوفه عباسقليخان چقدر است

شــما بــراي
گرفتن موقوفات
اقــدام كرديد.
طبيعتا بايد اثبات
ميكرديد كه پسر
عباســقليخان
هســتيد  .چه
سندي براي اين
ادعاي خودتان داشتيد؟
اصليترين ســند ما همان وقفنامه بود؛ البته
در نامههايي هم که پدرم از قبل انقالب داشت،
اوقاف تاييد كرده بود که ما از نسل عباسقليخان
هستيم .همين نامهها خيلي به ما كمك كرد.

پدرتان توصيهاي درباره وقفنامه نكرده
بودند؟
وقتي كه پــدرم وقفنامه را به مــن داد ،گفت:
«بايد اين سند وقفنامه و اسناد را مثل پسرت،
عزيز بداني ».هنوز هم اصل وقفنامه را در خانه
در لوله فلزي مخصوصش نگه ميداريم .چهار،
پنج سال پيش هم داديم پژوهش آستان قدس
رضوی آن را ترجمه كنند.
ترجمه وقفنامه اطالعات جديدي به
شما داد يا از تمام محتوای موقوفه از قبل
باخبر بوديد؟
ميدانســتيم كه كوچهباغ حسنخان ،سراي
گمرك ،كوچــه و مدرســه عباســقليخان

فرزندان شاملوها هستيم ولي وقتي رفتيم دادگاه ،گفتند« :نسلتان
راتاعباسقليخانبشماريد».همينطورمانديم.حاجآقامرتضيهم
عصبانيشدوگفت«:اگرشماچهارنسلخودتانراشمرديد،ماهشت
نسل را ميشماريم!» البته حق داشتند ولي ما گفتيم تا سه نسلمان
رابيشتربلدنيستيم.اينبودكهجديتربهدنبالقضيهافتاديم؛البته
حاجآقاخوابعمويمانراهمديدهبودندكهعزمشانبعدازآنراسختر
شد.برايهمينبقيهسندهارادراختيارمنقراردادندكهدرروند
دادگاهتاثيرداشت.
فكرميكرديدپيگيريهابهنتيجهبرسد؟
به نظرم نيــت واقف ،ما را جلو ميبــرد ولي بعد از هر
مرحلهايكهردميكرديم،ميديديمكهكوهبزرگي
بوده است .چندبار كار را به نتيجه رسانديم ولي باز
دادگاه تجديدنظر حكم را رد ميكــرد و كار را به
ديوان عالي كشور ميســپردند .دست آخر ديوان
عاليكشورحكمقطعيونهاييرابهنامماصادركرد.
غالمعلی سپهری شاملو کسی است که همه
شاملوها برگشتن متولی گری موقوفات به
خانواده را مدیون او هستند .ماجرای پیگیری های
قانونی را از زبان او میشنوید

علیمردان خان
شاملو

همراه تعداد زيادي روســتا وقف شده است اما
نميدانستيم تعداد روستاها چندتاست .براي
همين بعد از ترجمه وقفنامه خودمان شــوكه
شديم .شــما ببينيد همين روستاي ياقوتين
كه به دليــل حضور شــاملوها در آن ،هنوز در
اختيار موقوفه مانده حدود  2هزار و  500هكتار
گندم زار با  10حلقه چاه اســت .یا مثال وقتي
رفتيم باخرز ،ديديم كل باخرز بنا به ســند ،از
موقوفات عباســقليخان اســت و اهالي هم تا
حــدودي اطالع دارند كه ايــن منطقه موقوفه
اســت .يا زمين هاي وقفي بين تايباد تا باخرز
حدود  120هزار هكتار است .حتي يك روستا
به نام شاملو در بين موقوفهها داريم.

شــما يادگاريهايي داريد كه نسلبهنسل بين
فاميل منتقل میشود .چه چيزهايي از پدرانتان به
شما رسيده است؟
غير از وقفنامه ،ديوان خطي اشــعار حســنخان را داريم
كه ابياتي از آن باالســر حضرت امام رضا(ع) نقش شــده
است .دســتخطي هم به نستعليق اســت كه پدربزرگم
محمدطاهرخان نوشته و توصيههايي به فرزندانش كرده
است.
عكسهاي قديمي اجدادتان هم به همين صورت
به شما رسيده است؟
مرحوم مســتوفي كه عكــس او را همينجا داريم ،ســال
گذشته در 90سالگي فوت كرد .زماني كه مريض بود شبي
رفتيم عيادتــش ،بدون اينكه باخبر باشــيم ،خودش اين

با اینکه فقط 2درصد موقوفات در اختيار ماست

765مستاجر داريم

چطور توانســتيد شــجر هنامه فرزندان
عباسقليخان را تهيه كنيد؟
افتاديم دنبال تحقيقات .گشتيم و با شاملوها
ارتبــاط گرفتيم .از افراد دربــاره اجدادي كه
ميشــناختند ،ميپرســيديم تا به نقطههاي
مشترك برســيم و بفهميم كه مثال فالن فرد
حتما از شــاملوها بوده است؛ البته به
كتابخانه آســتان قدس رضوی
هم ســر زديــم كــه اطالعات
خوبي داشــت؛ بهخصوص
پنج جلد كتابــي كه دكتر
بيگدلي درباره شــاملوها
نوشته اســت .روي اين
شجرهنامه خيلي زحمت
كشــيديم؛ البتــه خود
حاجآقا هم خيلي از شاملوها
را ميشناسند.
االن اقوام شاملو چند نفرند؟
االن خيلي زياد هســتند .زماني هم

عباسقلی خان
شاملو (بیگلر
بیگی خراسان )

بخشی ازشجرهنامه
مرتضی خان سپهری شاملو

هر خانواده شاملو يك پيشوند در فاميلش دارد

بعد از ترجمه وقفنامه تعجب کردیم

براي اثبات شاملو بودن
14سال دادگاه رفتيم
پيگيري دريافت موقوفات عباسقليخان از اداره اوقاف بر
عهده شما بود .چقدر طول كشيد تا بتوانيد اسنادي را كه در
اختيارداريد،اثباتكنيد؟
زمان زيادي الزم بود كه حرف ما را در دادگاه بپذيرند .براي همين
حدود 14ســال به دادگاه رفتيم .از ســال 73كه من از نيشابور به
مشهد منتقل شدم ،از حاجآقا مرتضي خواستم كه پيگيري برگشت
موقوفه به خانواده را شــروع كنيم .حاجآقا هم مدارك را كمكم به
من ميدادند .در اولين نامه به اوقاف نوشــتيم كه« :حق فرزندان
عباسقليخان را بدهيد!» اين جرقه شروع كار بود .يكي از مسئوالن
اوقاف ،وقفنامهای را كه در يك دفتر 40برگ نوشــته شده بود ،به
من نشان داد و گفت« :آقاي شاملو! چيزي به عنوان حق اوالد در اين
موقوفه وجود ندارد ».من هم گفتم پيگير هستيم كه بتوانيم موقوفه
را به شكل درســت همانطور كه در وقفنامه آمده است ،با کمک
فرزندان عباسقليخان اداره كنيم .اين بود كه دادخواست نوشتيم.
باالخره هم ما را به دادگاه فراخواندند تا براي اثبات حرفمان همراه
شهود برويم آنجا.
شهودچهكسانيبودند؟
چندنفرازبزرگترهامثلمرحوممستوفيرابرديمتادربارهماشهادت
بدهند .فكر ميكرديم راهش همين اســت كه اين افراد بگويند ما

قوم شاملو از طايفههايي است كه شهرت زيادي در بين
تاريخشناسان دارد .فرزندان شاملو چه اطالعاتي درباره
گذشتگان خود دارند؟
يكبار از مرحوم پدرم در اينباره پرسيدم .گفتم« :اصطالح شاملو
از كجا آمده اســت؟» پدرم ميگفت كه اينها اقوامي بودند كه در
زمان اهلبيت در شام ساكن بودند و درگيريهايي هم با بنياميه
داشتند .اين طايفه بعدا در طول تاريخ به ايران مهاجرت كردند و
به شاملو يعني قوم شــامي معروف شدند .خاندان شاملو از هشت
طايفه قزلبــاش بودند كه به همراه صفويــه ،حكومت مركزي را
مغلوب كردند و شاهاسماعيل را به تخت نشاندند .در تاريخ اينطور
مشهور است كه شاهعباس صفوي بزرگ شده خاندان شاملو بوده
است .چون قوم شاملو و بهخصوص عباسقليخان بخش زيادي از
منطقه خراسان را در دست داشتهاند و جايگاه خاصي براي آنها
وجود داشــت؛ البته این در تاريخ نقل نشده ولي آن چيزي كه ما
ميدانيم ،از روابط فاميلي شاملوها و خاندان صفوي حكايت دارد.
رهبر معظم انقالب هم در جايي فرموده بودند كه« :عباسقليخان
يكي از خانهايي بود كه عاقبتبهخير شد».
از اجداد ديگرتان چطور ،اطالعاتي از آنها داريد؟
از حسنخان ،پدر عباسقليخان كه كوچهباغ حسنخان به نام او
مشهور است ،هم شنيدههايي وجود دارد .ديوان خطي شعري از او
داريم كه نسلبهنسل در خانواده منتقل شده است و امروز دست من
است .عليمردانخان هم كه پسر عباسقليخان بوده ،مرد فاضل،
باسواد و عارفی بوده است .اين شــعري هم كه درباره او گفتهاند،
هيچ صحت تاريخي ندارد .چون عليمردانخان در وقف شــدن
اموال تاثير زيادي داشت.
چطور شد كه موقوفه بزرگ عباسقليخان از دست شما
خارج شد؟
حدود 80 ،70سال پيش ابوالفتحخان ،پسرعموي پدرم متصدي
موقوفه بود .اين فرد در اواخر عمر خود دچار بيماري عصبي شد و
توانايي اداره موقوفات را از دست داد .براي همين بعد از او برادرش،
حاجعليخان متولي موقوفه شــد .مشخص نيست كه در زمان او
چه ســوءمديريتي اتفاق افتاد كه اداره اوقاف دوران طاغوت كه
دنبال بهانهاي براي تصرف موقوفه بود ،او را از متوليگري موقوفات
محروم كرد و خودش موقوفه را در دست گرفت .بعد هم پدرم و دو
تا از بزرگترهاي فاميل بدون توافق با یکديگر ،پيگير پسگرفتن

آخرينخانشاملو

سال گذشــته روزي داخل ماشين
نشسته بودم و در مسيري ميرفتم.
راديــو را روشــن كــردم .ديدم در
حال پخش برنامــهای طنز درباره
عباســقليخان اســت« :داشــت
عباسقليخان پسري /پسر بيادب
و بيهنري» چون برنامه با واقعيت
هماهنگ نبود ،خيلي ناراحت شــدم .از همانجا رفتم راديو و
گفتم با مدير فــان برنامه كار دارم .گفتند« :برنامه به صورت
زنده در حال پخش اســت و اگر ميخواهيد ايشان را ببينيد،
بايد منتظر بمانيد ».نشستم تا او آمد .احوالپرسي كردم .بعد
از او پرسيدم« :شــما از اين برنامهای كه ميسازيد ،چه هدفي
داريد؟ چه اطالعاتــي درباره آن داريــد؟» بنده خدا تعجب
كرد كه حاال چقدر قضيه براي شــنوندهای مهم شــده است.
گفت« :متن ايــن برنامه را از روي يك كتــاب ميخوانيم».
گفتم« :من از نوادگان عباســقليخان هســتم ».بنده خدا
همينطور شوكه شــد .فكرش را هم نميكرد كه در حالي كه
برنامهاي درباره عباســقليخان پخش ميكند ،نواده او بيايد
راديو .بعدا همان بنده خدا را آورديم مدرســه و همه شاملوها
را ديد.

چراغي كه پشت سر روشن شود

«خان» را از انتهای اسمم حذف کردم

گفتگوبانوادهبزرگ
ومتوليموقوفهعباسقليخان

داشت عباسقليخان پسري!

چه زماني مدرسه عباسقليخان را تحويل گرفتيد؟
سال .1387البته این مدرسه در وضعيت مناسبي قرار نداشت.
متاسفانه ساختوسازهاي جديد مدرسه به صورت غيرفني
صورت گرفته و به بنا آسيبهاي زيادي وارد شده بود .بعد حدود
يك ســال با ميراثفرهنگي رايزني كرديم تا اینکه خود آنها
يك كارشناس فرستادند و روند مرمت مدرسه را آغاز كرديم.
چه اصراري داريد كه اين بنا را مرمت كنيد؟
مدرسه عباسقليخان يكي از قديميترين مدرسههاي علميه
دايردركشوراست.برايهمينتالشماناينبودكهاینمدرسه
رابهحالتاوليهزمانساختخودشبرگردانيم،بنابراینبرخی
بخشهاي الحاقي را حذف كرديــم و بخشهای جديد را به
سبك قديم مدرسه ساختيم.
تا به حال چقدر براي اين امر هزينه كردهايد؟
70درصد مدرسه كه تا به حال مرمت شده ،حدود يكميليارد
تومان هزينه دربرداشته است.
شنيدهامكهدرجذبطلب ههموسواسخاصيداريد؟
در وقفنامه به تعداد طلب ه اشاره شده است اما اين قضیه تا قبل
از اينكه ما مدرسه را تحويل بگيريم ،رعايت نميشد .وقفنامه
فقط اين اجازه را داده كه طلب ه فقط در سالهاي تحصيلشان
در مدرسه حضور داشته باشند.
ما هــم مجبور بوديم طالبی را كه درسشــان تمام شــده ،به
مدارس ديگر منتقل كنيم .بعد از اين ،مرمت نصف مدرســه
را آغــاز كرديم و از طــرف ديگر با همــكاري مديريت حوزه
علميه ،فقط طلب ه فارغالتحصيل ليسانس دانشگاهي جذب
كرديم.
در حال حاضر چند طلبه داريد؟
در وقفنامــه آمــده كــه 92طلبــه در 92حجره مدرســه
درس بخواننــد؛ البتــه مــا االن طلبــ ه شــبخواب كمتر
داريــم و با توجه به اســتفتائاتي كــه انجــام دادهايم ،تعداد
بيشــتري طلبه جذب كردهايم كه بيشترشــان مشــهدي
هستند.

میز مصاحبه

كه جرقه كار شــروع شــد ،من روي پيدا كردن اينها حســاس
شــده بودم؛ يعني اگر مثال در خيابان ميشــنيدم كه كسي را به
نام شــاملو صدا ميزنند ،جلب ميشــدم .خيلي از شــاملوها را
پيدا كرديم و مســئله احياي موقوفات را مطرح ميكردم .بيشتر
هم اســتقبال ميكردند .حتي به ياقوتيــن تربتجام رفتيم و در
مسجد بين همه شاملوها صحبت كرديم تا با اتفاق نظر همه كار را
شروع كنيم.
چند درصد موقوفه در حال حاضر در اختيار شماست؟
شايد حدود يك تا 2درصد .البته موقوفات مشهد مشخص است ،اما
قسمتهايي كه خارج از مشهد است ،تا حدودي از بين رفته است.
در اين موقوفات چند مستاجر داريد؟
365مستاجر در مشهد و حدود 400نفر در تربتجام.
براي موقوفات افغانستان هم پيگيري كردهايد؟
نامهاي به اداره اوقاف نوشتهايم .اوقاف هم يك نامه به آن اضافه كرد
و آن را به يكي از مسئوالن اوقاف هرات كه به ايران آمده بود ،داد.
چند درصد موقوفات ،آن طرف مرز است؟
منطقه «فراه»« ،بادغيس» و «دارالسلطنه هرات» كه شايد حدود
 30تا 40درصد موقوفات ميشــود؛ البته بعيد به نظر ميرسد كه
پيگيريها در اين زمينه نتيجهبخش باشد.

عكسها را به ما يادگاري داد .بيشــتر عكسها هم مربوط
به شاملوهاست.
فاميل همه اقوام شــما شاملوســت .اين قضیه،
مشكلي در شناسايي اقوامتان ايجاد نميكند؟
سوال شما را من از پدرم پرسيدم .ايشان ميگفت« :وقتي
ميخواستيم برويم خانه يكي از پسرعموها ،ميگفتيم برويم
خانه شــاملو ولي چون فاميل همه ما شاملو بود ،مشخص
نميشد كه مقصود ما چه كسي است.
براي همين هم پيشــوندي به فاميل هــر خانواده اضافه
كرديم ».این اضافه كردن پيشوند از زمان شناسنامهدارشدن
مردم در دوره رضاخان اتفاق افتاد .االن ما در فاميل ،صفوي
شاملو ،فقير شاملو ،سپهري شاملو و فلورزه شاملو داريم .اين
پيشوندها نوعی كدپستي برای فاميل است.

40درصد موقوفات در افغانستان است

وقفنامــه عباســقليخان بيش
از 350ســال در بين بزرگان قوم
شاملو دستبهدست شده تا امروز
به دســت مرتضيخان رســيده
اســت .عباســقليخان در اين
وقفنامه اصرار دارد كه موقوفات
رافرزندانشبگردانندوليچنانچه
اجاره دادند ،اجــارهاش بيش از
سهسالنباشد.
موقوفات عباسقليخان 78رقبه
شــامل چند حمام ،كاروانسرا
و بــازار در پايينخيابان ،قنات
چهنــو ،زمينهــاي زراعــي
پايينخيابان تــا گل خطمي،
كوچهباغ حســنخان ،واليت
باخرز ،واليت بادغيس ،واليت
جام ،فراه و دارالسلطنه هرات
است كه بيش از 40 ،30درصد
آن در كشــور افغانستان قرار
گرفته است.بيشتر درآمد اين
امالك بايد صرف روشنايي،
جارو و معطر كردن دو ايوان
حرم رضوی و مخارج مدرسه
عباسقليخانشود.

