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مریم محمدشفیع

جلد نخست کتاب سورم سرا در سال 1378خ به کوشش جمشید و کریم ا ...قائمی منتشر شد؛
کتابی که به گفته ی بسیاری از پژوهش گران الگوی به نسبت کاملی در حوزه ی پژوهش های
روستایی و منطقه ای بود .از همان زمان این دو برادر زمینه-های جلد دوم این کتاب را فراهم
کرده بودند که متأسفانه با درگذشت دکتر جمشید قائمی انتشار آن به تعویق افتاد ،اما پس
از گذشت 17سال از چاپ جلد اول ،در سال 1395خ جلد دوم این کتاب توسط انتشارات
ِ
نوروزی گرگان در قطع وزیری و در  582صفحه به چاپ رسید .هرچند در مقدمه ی کتاب
هیچ توضیحی در مورد چگونگی چاپ کتاب و علت به تعویق افتادن آن ارایه نشده ،اما گویا
کار چاپ جلد دوم این کتاب که مقدمات آن از قبل انجام شده بود ،توسط فرزند مرحوم،
دکتر جمشید قائمی انجام شده است.
این کتاب مشتمل بر  3فصل است؛ فصل نخست ،شامل اسناد ازدواج (از 1299ق تا 1366ق/
1258خ تا 1325خ) :این بخش ،برگرفته از دفتر ثبت ازدواج متعلق به خانواده ی مرحوم آقا
شیخ ابوالحسن فرخی باالجاده ،متوفی به سال  1378خورشیدی ست که توسط فرزند کهتر
او در اختیار مرحوم ،دکتر جمشید قائمی قرار گرفته است .این دفتر در بردارنده ی  664مورد
عقدنامه است که شروع آن اول ذیحجه  1299و پایان آن اول ربیع االول  1366است.
فصل دوم ،شامل داستان و منظومه ی «عاشق و حوا» است .داستان عاشق و حوا ،داستان
عاشقانه ای ست که در اواخر دوره ی قاجار در باالجاده رخ داده است .کریم ا ...قائمی
پژوهش گر فرهنگ عامه ی استرآباد و مازندران به گردآوری و تدوین این داستان پرداخته و
این منظومه را ویرایش و تکمیل کرده است.
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فصل سوم ،مشتمل بر متن اسناد تاریخی است .در این فصل متن بازخوانی شده ی 417
برگ سند تاریخی از دوره ی فتحعلی شاه قاجار تا قبل از انقالب اسالمی آمده است .این
اسناد به  23موضوع تقسیم بندی شده اند ،این  23موضوع عبارتند از -1 :ازدواج و طالق
 -2مصالحه نامچه  -3روستای اسبومح ّله ی هزارجریب  -4خاندان نورمحمدی  -5روستای
آهنگرمحله گرگان  -6خاندان قاجار  -7تظلم نامه  -8پرسش و پاسخ شرعی  -9استشهادنامه
 -10اختالف سامان  -11هبه نامه  -12وکالت نامه  -13وصیت نامه  -14تقسیم نامه -15
جنگلبانی  -16احکام  -17نامه های دوستانه
 -18واگذاری دشتبانی  -19اجاره نامه
 -20قرارنامه  -21مبایعه نامه  -22متفرقه
 -23آبادی های دیگر
در پایان یادآوری یک نکته الزم است ،کسانی
که با آثار کریم ا ...قائمی و مرحوم ،دکتر جمشید
قائمی آشنایی دارند به خوبی متوجه خواهند
شد که در این کتاب ظرایفی که مدنظر این
دو برادر پژوهش گر بوده رعایت نشده است؛
ظرایفی چون ویراستاری دقیق ،نمایه  های
اعالم و دسته ِ
بندی دقیق بخش های مختلف
کتاب ،از جمله مواردی هستند که در این
کتاب رعایت نشده است ،البته مسلم ًا انتشار
چنین کتابی که حاوی متن بیش از یک هزار
عنوان سند است ،کاری بسیار دشوار بوده و الزم است به فرزند مرحوم جمشید قائمی دست مریزاد
گفت که اجازه نداد چنین کار سترگی روی زمین بماند .در نهایت می توان گفت این کتاب هم در
زمینه ی سندپژوهی و تاریخ محلی و هم چنین در زمینه ی فرهنگ عامه ،کتابی سودمند است و
جزء معدود آثار منتشر شده در استان گلستان است که در آن اسناد و منظومه های فرهنگ عامیانهی
مردم مورد موشکافی و ریشه یابی دقیق قرار گرفته و در اختیار مردم گذاشته شده است.
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