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اگر تاریخ تحول شهرها را از نظر بگذرانیم، 
خواهیم دید که هر یک بر اثر یک دسته   عوامل 

جغرافیایی مخصوص به وجود آمده و تا آن اصول 
موجود بوده  اند به حیات خود ادامه داده  اند، ولی 

به محض اینکه آن عوامل از بین رفته، شهرها نیز 
رو به انحطاط گذارده و کم  کم خراب و ویران 

شده   اند . . . شهر بیرجند، که مورد مطالعۀ ما در 
این مختصر قرار دارد، بهترین نمونه از یک مرکز 
تجمع انسانی است که بر اثر از بین رفتن عوامل 
انشاء آن، امروز ’مراحل آخرین‘ زندگانی شهری 
خود را می  پیماید و در حقیقت ’دقایق احتضار‘ 

خود را می  گذراند . . . با توجه مختصری به 
محیط جغرافیایی مسلم می  شود که ’بیرجند دیگر 
قادر به ادامه حیات نیست‘ و در محیط نامساعد 

امروزی محکوم به زوال یا انحطاطی است که 
تقریبًا آن را در زمرۀ دهات و قصبات در خواهد 
آورد . . . در صدر اسالم، بیرجند یا بیرگند )؟( 

از دهات خیلی قدیمی بوده . . . و فولکلور 
آن می    رساند که در دوره  های قبل از اسالم هم 

وجود داشته، ولی در ادوار سابق دارای جمعیتی 
کم، شاید حدود 3هزار نفر، و زندگی کشاورزی 
ساده بوده و بدین جهت توانسته است در محیط 
جغرافیایی نامساعدی که بیش از 50 کیلومتر تا 

حاشیۀ کویر مرکزی ایران فاصله ندارد، به حیات 
خود ادامه دهد . . . جمعیت قصبۀ بیرجند کم   کم 
تا آنجا زیاد شد که در سال   های جنگ بین    الملل 
اول )1332-1336ق/1914-1918( به 18هزار 
نفر بالغ گردید . . . هرقدر جمعیت آن افزوده 

می   شد . . . به همان نسبت فشار اقتصادی بیشتر 
شده و پایۀ زندگی اهالی نازل   تر می   شد. چنان 

که می   توان به جرأت گفت که هیچ فرد متوسط 
بیرجندی در صد سال اخیر ’غذای کافی‘ نداشته 

است . . . بر اثر اتصال راه شوسۀ مشهد به زاهدان 
. . . با از بین رفتن قافله  های شتر، عالوه بر آنکه 

لطمه  ها به محصوالت پوست و پشم ناحیۀ قاینات 
رسیده، شمار زیادی از زارعین که کار آنها تهیۀ 

علوفه برای این کاروان  ها بود، صدمۀ زیاد دیدند 
و مقدمات بحران اقتصادی شروع شد . . . بعد از 
خشکسالی 1324-1325ش/1945-1946 در این 

سال یک قطره باران در جنوب قاینات مشاهده 
نشده و سه سال خشکسالی است که معمرین 

90 ساله آنچنان خشکسالی را به خاطر ندارند و 
مردم ناچار به مهاجرت تن در داد   ند. در این سال 
حدود 40هزار تن از 250هزار تن مردم قاینات به 
مهاجرت رفته  اند و جمعیت بیرجند از ده   دوازده   

هزار نفر بیشتر نمانده . . . در ضمن، مطالعۀ وضع 

جغرافیایی مسلم می  دارد که پایداری شهر مزبور 
در محیط نامساعد ’تقریباً محال‘ به نظر می  رسد. 

این یادداشت  ها جزیی از مقالۀ مفصلی است که آن 
مقاله در مجلۀ معتبر یادگار، سال 3، شمارۀ 2، مهرماه 

1325ش/سپتامبر 1946 و اندکی بعد از پایان جنگ 
بین  الملل دوم به چاپ رسیده است و این همان سالی 
است که مخلص پاریزی از دانشسرای مقدماتی کرمان 
حایز رتبۀ دوم میان دانش  آموزان شده و طبق امتیازی 

که داشتم برای ادامۀ تحصیل در دانشسرای   عالی به 
تهران آمدم و سال بعد وارد دانشسرای   عالی شدم، 
در حالی که این مقاله را قباًل تحت عنوان ”انحطاط 
بیرجند“ خوانده بودم و تأسف داشتم که دیگر یک 

شهر بیابانی مهم را در شمال کرمان و جنوب خراسان 
نخواهم دید.

وقتی وارد دانشسرای   عالی شدم و دروس سال تحصیلی 
اعالم شد، متوجه شدم که نویسندۀ همان مقاله استاد 
جغرافیای انسانی و درس نقشه  برداری و نقشه  خوانی 

کالس ماست؛ استادی در مراحل پایان جوانی و به قول 
پاریزی  ها ”دوان  مرد“ و اندکی سیه  چرده و دودخوردۀ 

بیابانی و سیاه  سوختۀ کویری و نامش دکتر محمدحسن 
گنجی است و برای مخلص پاریزی جالب  تر از همه 

اینکه او کسی نیست جز نویسندۀ همان مقالۀ ”انحطاط 
بیرجند.“ استادی که چندصباحی پیش از آن از انگلستان 

و دانشگاه منچستر فارغ  التحصیل شده و به ایران 
بازگشته، به علت کماالت اخالقی و فضایل مکتسب که 
داشته، به دانشیاری یکی از بزرگ  ترین استادان دانشگاه، 
یعنی عباس اقبال آشتیانی نایل آمده و با کمال عالقه و 
درکمال قدرت روحی و تسلط بر مطالب درسی کالس 

خود را اداره می  کند.

روزی که من وارد دانشکدۀ ادبیات شدم، یک استاد 
سیاه  سوختۀ کویری ما همین استاد محمدحسن گنجی بود 
که نقشه  برداری درس می  داد. آن روزها )1325ش/1946( 

گروه تاریخ و جغرافیا در درس  ها مشترک بودند. پیر 
تاریخ ما عبدالحسین شیبانی وحیدالملک بود که تاریخ 
اروپا درس می  گفت. بعد نصراهلل فلسفی پیش از اسالم 

و صفویه و بعد رشید یاسمی دوران اسالمی و بعد 
خانبابا بیانی و مرحوم بهمنش و مرحوم عباس اقبال 

درس جغرافیای انسانی می  گفتند. در جغرافیا، مرحوم 
دکتر احمد مستوفی-که سال  ها بعد عروس خانوادۀ ما از 

بستگان او شد-درس جغرافیای اروپا را می  داد و دکتر 
احمد سعادت بوشهری درس هواشناسی می  داد و پیر 

دیر جغرافیا، جناب کیهان، درس جغرافیای اقتصادی و 
جغرافیای سیاسی ایران می  گفت، و من در دورۀ دبیرستان 
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با همۀ این اسم  ها آشنا بودم، چه از طریق مجالت و چه 
از طریق کتاب  های درسی.

طبعاً در روزهای نخستین درس و گفت  وگو با 
استادانی مثل دکتر صدیق اعلم و دکتر بیژن و دکتر 

جاللی روان  شناس و دکتر محمد خوانساری، نمایندۀ 
دکتر سیاسی، و خود دکتر سیاسی و دکتر محمد معین 
و استاد استادان دکتر هوشیار که روش تدریس درس 

می  داد و حبیب  اهلل صحیحی برایم هیجان  انگیز بود. 
اصالً مرحوم حبیب  اهلل صحیحی را من دیده بودم. او 
در امتحان کالس نهم سیرجان به بازرسی امتحانات 

آمده بود. او معلم زبان فرانسه گروه تاریخ بود و 
مؤلف کتاب فرانسه دبیرستان  ها نیز بود. خودتان می-

 توانید میزان هیجان کسی را درک کنید که از پاریز راه 
افتاده، آمده به تهران در مدرسۀ شیخ عبدالحسین اتاق 
گرفته و حاال سروکارش با نسل اول تحصیل  کردگان 

بعد از مشروطه و نخستین استادان دانشگاه ایران افتاده 
و در پوست نمی  گنجد.

سال  های بسیاری الزم بود تا برایم روشن شود که 
احکام تاریخ و جغرافیا و اصوالً همۀ علوم انسانی جزء 

احکام مطلق و بتّی و قطعی و جزمی معارف بشری 
نیست، بلکه عموماً احکامی است نسبی و آب  بردار و 

حتی دقیق  ترین آنها نیز همیشه خدشه  بردار است. چنان 
که فی  المثل می  گوییم در سرشماری یک روز جمعۀ 
اسفند 1318ش/مارس 1939، جمعیت تهران اندکی 
بیش از 518هزار نفر بوده است. با اینکه می  دانیم که 
دورۀ رضاشاهی بود که در یک روزی اعالمیۀ ”حکم 

می  کنم“ بعد از کودتا صادر کرده بود و با اینکه آن روز 
قرار شده بود همه در خانه  ها بمانند و ماندند و جواب 

مأموران را دقیقًا بدهند و دادند، به راستی اگر همۀ اینها، 
یعنی در خانه ماندن و جواب روشن دادن صددرصد 

عملی شود، آیا در آن روز و آن شب هیچ  کس در 
تهران از دنیا نرفته است؟ و آیا هیچ فرزندی آن روز 

بر سر خشت نیفتاده، یعنی متولد نشده است؟ پس این 
جمعیت که از نقیر و قطمیر صحبت می  کند، باز هم 
اگر نه یک درصد، بل یک در هزار یا یک در میلیون 
خدشه  بردار باشد، همین امر مطلق  بودن احکام علوم 

انسانی را زیر سؤال می  برد.

به  خاطر دارم که وقتی جغرافیای کیهان را در دانشگاه 
تهران می  خواندیم، رسیدیم به شرحی در باب شهربابک 
که در آن نوشته شده بود: ”از محصوالت شهربابک یکی 

هم خرماست.“ من وقتی در کالس ماژور مسعودخان 
کیهان این سطور را خواندم، ترسان و لرزان خدمت 

استاد کیهان رفتم و آرام و آهسته عرض کردم: جناب 

استاد، این شهربابک که شما نوشته  اید خرما داده، 
همسایۀ کوهستان ما پاریز است و جایی است که در 
قلب  االسد تابستان گاهی درخت  های گردو را سرما 
می  زند. خرما چگونه به عمل می  آید که باید گرمای 

خرماپزان را تجربه کرده باشد؟ استاد کیهان، که مردی 
مالیم و شریف و دوست  داشتنی بود، در جواب گفت: 

فرزند، من هم می  دانم که شهربابک سردسیر است، 
اما این مطلب را از یک کتاب جغرافیایی )گمان کنم 

معجم  البلدان، تردید از من است( نقل کرده  ام.

حاال بعد از ’مشت  مال‘ دکتر گنجی در باب بیرجند، 
نوبت سروکیسه  کردن جناب کیهان است و باید اشاره-

 ای هم بکنم به شرحی که در کتاب وزارتی جغرافیا در 
سیرجان خوانده بودم و یکی از مؤلفان نامدار آن کتاب، 

همین جناب مسعود کیهان بود.

در شهریور بیست که من در سیرجان دورۀ اول دبیرستان 
را می  خواندم، در کتاب جغرافی وزارتی، یک صفحۀ تمام 

دربارۀ دریای خزر نوشته شده بود:

به زودی این دریاچه خشک خواهد شد و بر طبق 
حساب  های مهندسین، تا 37 سال دیگر دریای خزر 
از بین خواهد رفت، زیرا که عمدۀ واردات این دریا 
رودخانه  های شمالی است، به  خصوص شط بزرگ 
ولگا که تا اندازه  ای جبران تبخیر آب را می  کند و 

اکنون در کاسپچین مشغول ساختن سدی روی ولگا 
می  باشند که آب آن برای آبادی بیابان  های شمال 

دریاچۀ خزر به کار برده خواهد شد و بدین سبب 
سالی چهار متر و نیم از آب دریا کم، و تا 37 سال، 

قسمت عمدۀ این دریاچه خشک خواهد شد. . . 
ژرفای دریای خزر از شمال به جنوب متفاوت است. 

مثالً سمت شمالی را می  توان باتالقی دانست که 
ژرفای آن 10 و بیشینۀ آن 16 متر است و هر سال 
مدتی تبخیر می  شود، ولی قسمت جنوب غربی که 
در دامنۀ کوه  های طالش و قفقاز واقع شده، ژرفای 

دریاچه از 500 تا 800 متر و در بعضی نقاط به 1000 
متر می  رسد. حجم آب آن 463344 کیلومترمکعب و 
سطح آب 26 متر از دریای سیاه و 75 متر از دریاچه 
آرال کمتر است . . . کرانه  های شمالی آن بیشتر شن-
 زار و دارای جزایر شنی متعدد است، ولی از دربند 

به بعد، کوه  ها تا کرانۀ دریا پیش آمده، دهانه  های 
آتش  فشان گاهی داخل دریای خزر جستن نموده، 

ستون  های گل  والی پرتاب می  کند. سپس از آن خط 
کرانه در دهانۀ رود کر ناحیۀ قزل  آغاج پست و در مرز 

ایران مجدداً کوهستانی می  شود. کرانه  های ایران، که 
دامنه  های کوه  های البرز است، همه شن  زار و پست و 
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دارای خلیج  های کوچک و برکه  های گوناگون است 
و رودخانه  های متعدد و دو بریدگی مهم دارد که یکی 

مرداب گیالن و دیگری خلیج گرگان است.1 

وقتی در 1320ش/1941 در سیرجان امتحان درس 
جغرافی می  دادم، مرحوم سیداسداهلل محمدی، معلم 

نجیب کرمانی تاریخ و جغرافی من که بسیار هم به من 
محبت داشت و البد او هم شاگرد جناب کیهان بوده 
است، ضمن صحبت از جغرافیا صحبت از سفیدرود 

پیش آورد که به کجا می  ریزد و من گفتم به دریای خزر 
و سپس مثل ’مرغ بی  محل،‘2 شروع کردم به توضیح 
دریای خزر و پیش  بینی خشک  شدن آن در ظرف 36 
سال و نقیر و قمطیر آن را بیان کردم و حتی بعضی 
از ارقام آب آن را هم گفتم که مورد تعجب مرحوم 

محمدی شد،3 و ضمن تعریف از قدرت حافظۀ من، 
برای اولین بار یک نمرۀ 18 در جغرافیا نصیب مخلص 

کرد و من با همین نمره که از خشک  شدن دریای 
خزر گرفته بودم، بعداً وارد دانشسرای مقدماتی کرمان 

شدم و در آنجا هم شاگرد دوم شدم و طبق مقرارت 
برای ادامۀ تحصیل به دانشسرای   عالی آمدم و در سال 

1326ش/1947 که در مدرسۀ شیخ عبدالحسین اتاق 
گرفته بودم، در رشتۀ تاریخ و جغرافیای دانشسرای   

عالی ثبت نام کردم و درس انتخاب کردم و وقتی برنامه 
را خواندم متوجه شدم که یکی از استادان نامدار ما، 
و در واقع شیخ   االساتید، همین جناب مسعود کیهان 

است و به خاطر آوردم که مؤلف همان کتاب وزارتی 
دورۀ اول دبیرستان هم کسی نیست جز استاد مسعود 

کیهان که به همراهی مرحوم علی  اصغر شمیم و مرحوم 
نصراهلل فلسفی، استادان تاریخ، و آقای محیط طباطبایی 
آن کتاب گرانقدر را تألیف کرده  اند و جالب آنکه این 
استاد محیط مؤلف جغرافیای وزارتی در کالس ششم 
دبیرستان، وقتی که من در تهران و در مدرسۀ رشدیه 
درس می  خواندم، یک سال پیش از آن، معلم تاریخ 

من بود و من در فضایل این استاد نامدار در یادواره  ای 
که به افتخار دکتر سلیم نیساری، معلم دیگرم، توسط 
فرهنگستان ایران چاپ شده است، شرحی مستوفی 

نوشته  ام.4

از این جناب کیهان غافل نباشید و دلم می  خواهد دو 
سه کلمه در باب او در این مجلۀ ایران  نامه، که به همت 

آقای دکتر محمد توکلی طرقی کاشانی چاپ می  شود، 
برای شما بنویسم. او فرزند عبدالمطلب مستشارالوزاره 

مستشار توپخانه و متولد 1273ش/1893 بود و در 
11 سالگی به اصرار پدرش به فرانسه رفت و تحصیل 

متوسطه کرد و دورۀ نظامی ’سن  سیر‘ را در فرانسه 
دید و یک سالی هم در ارتش فرانسه خدمت کرد و 

در بازگشت که از طریق دریا می  آمد، در فارس، جزء 
فوج پیاده  نظام شد و مخبرالسلطنه که حاکم والیت 

بود به او عنوان ماژوری داد و در نظمیۀ فارس شاغل 
شد )1333ق/1913(. در همین روزها که جنگ بین-

 الملل اول شروع شده بود، حزب دموکرات ایران 
در ژاندارمری نفوذ کرد و جنگ میان دموکرات  های 

آلمانوفیل و خوانین طرفدار انگلیس درگرفت که باید 
جای دیگر آن را دید.5 در کمیتۀ حافظین استقالل 

فارس ماژور مسعودخان و یاور محمدصادق کوپال و 
محمدتقی  خان عرب ]بهارلو[ و سلطان  حسن ملک  زاده 
و سلطان احمد اخگر و علیقلی  خان پسیان با پیشرفت 

نیروهای قوام  الملک در تنگنا قرار گرفتند و با خودکشی 
کم  نظیر علیقلی  خان پسیان و پسر عمویش، اعضای 

کمیته به تهران فراخوانده شدند.

تهران هم آرام نبود و طرفداران آلمان به مهاجرت دست 
زدند و کیهان نیز پس از انتقال به تهران در این جمع 
بود. با پیشرفت قوای روسی، ماژور مسعودخان نیز 

با سایرین به اسالمبول مهاجرت کرد. با پایان جنگ، 
در سال 1297ش/1919، ماژور به ایران برگشت و در 

ژاندارمری به کار پرداخت و با کلنل اسمایس انگلیسی 
و با کمیتۀ   آهن که در تهران تشکیل شده بود ارتباط 

یافت. اعضای این کمیته عبارت بودند از سیدضیاءالدین 
طباطبایی و محمودخان مدیرالملک ]بعدها معروف 

به جم که کرمانی بود و اهل قلعه عسکر بافت[، دکتر 
منوچهرخان طبیب شوهرخواهر کلنل کاظم  خان سیاح 

و میرزاموسی  خان رئیس خالصجات و مسعودخان 
سرهنگ و یاران دیگری از تهران.

تالش آیرون ساید و نورمن، وزیر مختار انگلیس، به 
نتیجه رسید )آبان 1299ش/نوامبر 1920( و مقدمات 

کودتا در کاروانسرای آق  بابای قزوین فراهم آمد و 
این ماژور مسعودخان کیهان بود که با اتومبیل خود 
سیدضیاء  الدین طباطبایی را از تهران به قزوین برد و 
با رضاخان قزاق ]سردار سپه بعد[ آشنا کرد و چنان 

1محمدابراهیم باستانی پاریزی، از سیر تا پیاز )چاپ 4؛ تهران: 

علم، 1387(، 449، نقل از کتاب جغرافی وزارتی تألیف شده در 
1317ش/1938.

2همان مرغ بی   هنگام است. خروسی که بی   موقع بخواند، و مرغی که 

صدای خروس بدهد. و صاحب   خانه   ها مرغ بی   هنگام را سر می   بُرند.
3عدد 46 و 33 و 44 را به خاطر دوتا 3 و دوتا 4 آن راحت به یاد 

سپرده بودم، یک راه برای حفظ کردن اعداد.
4یادواره دکتر سلیم نیساری، چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

5از جمله در مقالۀ مفصل نگارنده محمدابراهیم باستانی پاریزی،”صد سال 
تنهایی،“ در روزنامه اطالعات، آذرماه 1390 و تالش آزادی )چاپ 9؛ 

تهران: علم، 1383(، 297.
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که می  دانیم با دو هزار قزاق به راه افتادند و در سوم 
حوت ]اسفند[ 1299ش/22 فوریه 1921 تهران را 

بدون مقاومت تسخیر کردند و احمدشاه فرمان ریاست 
وزرایی سیدضیاء را صادر کرد، در حالی که ماژور 

مسعودخان کیهان وزیر جنگ کابینه بود و محمود جم 
کرمانی وزیر خارجه و البته رضاخان قزاق فرمانده 

ریویزیون قزاق.6 معلوم بود که این کار به سامان 
نخواهد رسید که به قول احمدآقاخان آن روز و 

سپهبد امیراحمدی بعد، ”سردار سپه گفت: این ماژور 
مسعودخان که با سیدضیاءالدین آمده، وزیر جنگ 
است و من رئیس دیویزیون قزاق؛ در حالی که او 

ماژور ژاندارمری است و من سردار سپه و این رئیس و 
مرئوسی درست درنمی  آید. باید من وزیر جنگ باشم.“7

بعد از سقوط کابینۀ کودتای سیدضیاء، چنان که 
می  دانیم، آن چند افسر عالی  رتبه  ای که هم  قسم شده 
بودند که نسبت به یکدیگر خیانت نکنند، اغلب تا 
آخر عمر بدین عهد و پیمان وفادار ماندند. از آن 

جمله ماژور مسعودخان بود که از همان اواسط کابینۀ 
سیدضیاء در 7 اردیبهشت 1300ش/26 آوریل 1921 
از وزارت جنگ استعفا کرد و کناره گرفت و یک ماه 

بعد هم سیدضیاء از ایران خارج شد. استاد مسعودخان 
عازم اروپا شد و در بازگشت به ایران از مشاغل نظامی 

به معارف منتقل شد )1303ش/1924( و به تدریس 
زبان فرانسه در مدرسۀ دارالفنون و مدرسۀ علوم سیاسی 

و تجارت و حقوق و دارالمعلمین عالی پرداخت و 
در 1307ش/1928 به همراه 130 نفر محصلین ایرانی 

که برای ادامۀ تحصیل به اروپا می  رفتند، او نیز به 
اروپا رفت و ضمن سرپرستی آنها خود نیز در تاریخ 

و جغرافیا به تحصیل ادامه داد و در بازگشت، به سال 
1314ش/1935 و یک سال بعد از تأسیس دانشگاه، به 
تدریس جغرافیا در دانشگاه تهران مشغول شد و همان 

بود که ما استثنائاً در دانشسرای  عالی از او به عنوان’ 
جناب کیهان‘ یاد می  کردیم و این لقب به خاطر وزارت 
او در کابینۀ سیدضیاء بود که آن روزها فقط وزیران را 

جناب خطاب می  کردند.

در تمام مدت طوالنی معلمی خود، مرحوم کیهان 
نیز، که نام فامیل خود را ظاهراً به خاطر تحصیالت 

جغرافیادانی خود انتخاب کرده بود، حتی یک مصاحبه 
و یک مقاله و حتی یک کلمه در باب مدت وزارت 

کودتای خود صحبت نمی  کرد: صٌم بکٌم و تنها به 
معلمی و عضویت فرهنگستان عصر پهلوی اکتفا کرد. 

او چهار سال معلم جغرافیای ما در رشتۀ تاریخ و 
جغرافیای دانشکدۀ ادبیات بود )1327-1330ش/1948-

.)1951

یک شوخی عجیب را هم بگویم مربوط به کابینۀ علی 
منصور، پسر حسنعلی منصور، نخست وزیر اواخر 

رضاشاه، که در زمان محمدرضاشاه مسئول کابینه شد. 
فکر می  کنم مطلب خیلی جدی شده و باید پای شوخی 

را به میان کشید.

مرحوم مسعودخان کیهان در 1320ش/1941 نیابت 
تولیت مسجد و مدرسۀ عالی سپهساالر را هم داشت و 
البته مدتی طوالنی نبود، ولی در آن روزها در عصرهای 
چهارشنبه، طبق روشی که از پیش هم معمول بود، چند 

تن از معاریف مذهبی و ادبی در یک مجلس دوستانه 
شرکت می  کردند و ظهر ناهار را در لقانطه )ساختمان 

نظامیه جلو مسجد سپهساالر که دیگر این روزها وجود 
ندارد( مهمان نایب  التولیه بودند و تا عصر به بحث و 
شعرخوانی می  پرداختند و گمان کنم نام اعضای این 
مجلس را که طبعاً طی سال  های طوالنی تغییر کرده 

بود استاد احمد مهدوی دامغانی در جایی تحت عنوان 
’اصحاب چهارشنبه‘ نوشته باشد و تا آنجا که به خاطر 
می  آورم، مرحوم احمد راد که خودش یک وقت نایب-
 التولیه بود و مرحوم دکتر شهیدی بروجردی و حبیب 

یغمائی از آن جمله بودند. احمد راد سال  ها رئیس ادارۀ 
فرهنگ شهرستان  ها در وزارت فرهنگ در عمارت 

ظل  السلطان بود و ابالغ مخلص پاریزی برای دبیری 
دیبیرستا  های کرمان به امضای اوست و یک شوخی هم 
همکالسی  ها بین من و او نسبت می  دهند که باید جای 

دیگر خواند.8

یغمائی در همان سال  ها که منصور نخست  وزیر شد، 
یک روز صحبت از این جلسه چهارشنبه می  کرد و 

می  گفت کابینۀ قبلی سقوط کرده بود و نام منصور به 
عنوان کاندیدا مطرح شد و فرمان گرفت و قرار بود 

روز شنبه کابینه  اش تعیین شود. یغمائی می  گفت: ظهر 
چهارشنبه ناهار چلوکباب خوردیم و ضمن چای، طبق 

معمول مشغول گفت  وگو شدیم و هر یکی حدسی 
می  زند که چه کسانی ممکن است عضو کابینه شوند 

و بیش از همه طبعاً نسبت به وزیر فرهنگ حساسیت 
داشتند که در سرنوشت آنها هم مؤثر بود. هر یکی 

مطابق ذوق خود بحثی می  کرد و می  گفت احتماالً فالن 
کس وزیر فرهنگ خواهد شد و دیگری می  گفت اگر 

فالن بیاید چنین و چنان خواهد کرد و همین طور بحث 
ادامه یافت، تا حدی که خسته  کننده شده بود. در این 

6باستانی پاریزی، تالش آزادی، 292.
7خاطرات نخستین سپهبد ایران، به کوشش غالمحسین زرگری )تهران: 

مؤسسۀ مطالعات فرهنگی، 1373(، 178.
8محمدابراهیم باستانی پاریزی، بازیگران کاخ سبز )تهران: نشر علم، 1386(.
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میان، مرحوم ماژور مسعودخان کیهان که طبق معمول 
ساکت  تر از همه بود، درین وقت حوصله  اش سر رفته 

و گفته بود: بهتر است بحث را عوض کنید. باالخره 
یک خری خواهد آمد و وزیر خواهد شد. بیخود وقت 
خودتان را تلف نکنید. مطلب با خندۀ حضار تمام شد 
و همه به خانه رفتند. پنج  شنبه و جمعه گذشت و صبح 
شنبه که رادیو تهران خبر تشکیل کابینه را می  داد، ضمن 
اعالم اعضای کابینۀ منصور گفت:  ”وزیر فرهنگ، آقای 

مسعود کیهان . . .“ بدین طریق آخرین پست وزارت 
جناب کیهان تعیین شده بود که البته چندان طولی هم 

نکشید و منصور توسط بخارائی کشته شد و کابینه جای 
خود را به کابینۀ هویدا داد و این عبارت کیهان تا سال  ها 

زبانزد اهل ناهار اصحاب چهارشنبۀ مسجد سپهساالر 
بود.

ماژور مسعودخان کیهان در سال 1345ش/1966 در 
تهران درگذشت. او متولد 1272ش/1893 و در واقع از 
اهالی قرن نوزدهم میالدی بود. یک باغ بزرگ در دامنۀ 
هفت  چشمۀ میگون داشت که اغلب وقت  ها، خصوصًا 

تابستان  ها، را در آنجا می  گذراند و یک سال هم که 
مخلص پاریزی دو سه ماهی در میگون باغچه  ای اجاره 
کرده بودم و با بچه  ها در آنجا بودیم، جناب کیهان ما را 

در آن باغ مهمانی کرد و من و همسرم – که خدایش 
رحمت کناد – و حمید و حمیده، فرزندانم، به زحمت 

از آن تپۀ عمودی باال رفتیم تا به عمارت کیهان رسیدیم. 
جایی که هفت  چشمه می  جوشید و معلوم نبود منبع 

آن کدام حوضچۀ سنگی داخل البرز بوده باشد. و این 
همان باغی است که وقتی آن را به بیمۀ ایران فروخت 
که مرکز پزشکی تحقیقاتی بسازند مایۀ گفت  وگوهای 
فراوان شد و مرحوم دکتر یحیی مهدوی و دکتر اصغر 

مهدوی، فرزندان حاج  حسین  آقا امین  الضرب که به 
خواهر داماد مرحوم ماژور مسعودخان کیهان بود، عقیده 

داشتند که این پروند  سازی برای بدنام کردن مرحوم 
کیهان دایی آنها بوده و درست هم می  گفتند. کیهان یک 
خانۀ یک  طبقه در کنار خیابان سابق شاهرضا )انقالب( 
نزدیک میدان فوزیه )امام حسین( داشت که با خانۀ ما 

در خیابان گرگان، چهارراه مظاهری، حدود دویست متر 
فاصله داشت و به همین دلیل من بارها و بارها در همان 

خانه به حضور مرحوم کیهان می  رسیدم که او به من 
لطف فراوان داشت.

این که بیش از حد عادی در باب جناب کیهان بحث 
کردم به چند دلیل بود: اول آنکه او از پایه  گذاران رشتۀ 

جغرافیا، و البته تاریخ، در دانشگاه تهران است، در حالی 
که خود نیز در ردیف اول تاریخ  سازان قرن بود. در ثانی 
آنکه این مقاله را می  خواهم به یاد استاد فقید خود، دکتر 

محمدحسن گنجی بیرجندی، بنویسم که از برکشیدگان 
مرحوم کیهان بود. دکتر گنجی معلم جغرافیای من بود 
هم در نقشه  برداری و هم در جغرافیای انسانی. عالوه 
بر آن، راهنمای من بود در ده  ها نقشه که برای اطلس 

تاریخی ایران رسم کرده بودم، هم در اطلسی که مرحوم 
احمد مستوفی پایه  گذار آن بود و هم در اطلسی که خود 

دکتر گنجی پایه  گذاری کرد، قرار بود به کمک دکتر 
تهرانی، از شاگردان دکتر گنجی، مجموعه نقشه  هایی را 
که صد و چند سال پیش مرحوم ذوالفقاربیگ کرمانی 

ترسیم کرده از آرشیو وزارت خارجه درآورده، زیر نظر 
دکتر گنجی با هم به چاپ برسانیم که این آرزو با مرگ 
دکتر به خاک رفت.9 سوم، و مهم  تر از همه، نظرم دربارۀ 

محتوای کتاب  ها و مقاالت جغرافیایی و تاریخی است 
که بعض معتقدند علمی که پایۀ آن بر قواعد و قوانین 

ثابت و به قول ریاضی  دان  ها ”دودوتا چارتا“ نباشد، 
نمی  تواند علم مطلق محسوب شود و من در جای دیگر 

نوشته  ام که در تاریخ، خصوصاً، گاهی دودوتا به  جای 
چارتا می  شود 22 تا.10

خود شما انصاف می  دهید که من با یک نمرۀ 18 در 
جغرافیای خشک  شدن بحر خزر به تحصیل دانشسرا و 

معلمی کرمان و دانشیاری و استاد تمامی دانشگاه تهران 
رسیده  ام، در حالی که بحر خزر نه تنها خشک نشده، 
بلکه امواج آن روزبه  روز ساحل را بیشتر می  خورند و 

محکم  تر می  کوبند و نازک  بدنان خزری بیشتر سال در آن 
دل به دریا می  زنند و تن به آفتاب آن می  سپارند.

دلیل این نقص، کمبود اطالعات اهل جغرافیا و تاریخ 
نیست، مواد اولیه  ای که پایه این فنون را می  گذارد ثابت 
نیست. علم جغرافیا با یک باد مخالف همۀ اصولش بر 
باد می  رود و علم تاریخ با یک پیش  آمد جوی یا طغیان 
اجتماعی همۀ اصول و پیش  بینی  های خود را از دست 
می  دهد. بعضی  ها می  گویند در جغرافیا اصول ریاضی، 
که پایه علمی است، کاربرد بیشتری دارد و حال آنکه 
زلزله و طوفان و باد و تغییر مسیر رودخانه  ها و میزان 

بارندگی کل اصول را در تردید باقی می  گذارد؛ چنان که 
باقی  ماندن دریای خزر مؤلفان کتاب درسی جغرافی را 

شرمنده کرد و هزاران دانش  آموز که بعدها دریا را دیدند 

9درباب ذوالفقاربیگ کرمانی )معروف به محالتی( من مقالۀ مفصلی 

دارم که در چاپ دوم کتاب درخت جواهر در صفحۀ 169چاپ شده 
است. ذوالفقاربیگ جزء شش نفره شاگردان دکتر کرشیش اطریشی 
معلم دارالفنون است که نخستین نقشۀ تهران را در 1275ق/1859 

ترسیم و منتشر کرد و به همین سبب پنجاه تومان از ناصرالدین   شاه 
جایزه گرفته است. بنگرید به محمدابراهیم باستانی پاریزی، درخت 

جواهر )چاپ2؛ تهران: علم، 1383(، 188.
10محمدابراهیم باستانی پاریزی، خودمشت   مالی )تهران: علم، 1385(، 464.
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از شب  هایی که برای حفظ ارقام آن را به صبح رساندند 
تأسف خوردند.

دکتر گنجی ما هم که پیش  بینی  اش اضمحالل بیرجند 
بود، از یک نکتۀ مهم در تاریخ و جغرافیا و اصوالً 

فلسفۀ تکوین عالم غافل بود که به قول آن رند نامدار 
چپ  مدار راست  گذار، ”در عالم همه  چیز متغیر است، 
جز قانون تغییر.“ وحشتی که استاد ما را بعد از پایان 
تحصیالت منچستر در مورد ”انحطاط بیرجند“ دامن 
گرفته بود، با اصول علمی متعارف البته می  خواند و 

خصوصًا احکام جغرافیای غرب را تا حدودی توجیه 
می  کرد، اما چه می  شود کرد با آبادی روستاهایی مثل 

شوره  گز در وسط بیابان بلوچستان و کرمان که با هیچ 
برنامه  ای و هیچ منطقی توجیه اقتصادی ندارد، ولی 

هست و هزاران سال هم هست که هست. درحالی که 
چند سال پیش از انقالب، وزیر کشاورزی ایران می-

 گفت: بیشتر روستاهای ایران توجیه اقتصادی ندارد، و 
باید آنها را در هم ’ادغام‘ کرد؟!

یک اصطالح را من در مورد شهرهای کویری بیست 
سی سال پیش به کار برده  ام که اینجا ناچارم آن را تکرار 
کنم و آن این که: ”شهرهای کویری بیش از آنکه و پیش 

از آنکه شهر آبی باشند، شهر خاکی  اند“ و بعد توضیح 
دادم که معنی این جمله این است که این شهرها ”زادۀ 
راه“ هستند و چنان که می  دانیم پیش از قرن اخیر، همۀ 

راه  ها بیش از آنکه آسفالت و راه  آهن و هوایی باشند، 
راه  های خاکی بوده  اند. در کویر، خصوصاً این راه  های 

دور و دراز و بی آب و آبادانی را شترها می  پیمودند که 
در اصطالح اقتصادی از آن به ’کشتی کویر‘ نام برده 

شده است، بیابان کویری که قسمت عمدۀ آن در کرمان 
و بلوچستان و جنوب خراسان است. ضرورت پیدایش 

شهرها و آبادی  های کویری غیر از آن است که مثاًل 
ساحل دریا یا کنارۀ زاینده  رود ایجاب می  کند.

قرن  ها و هزاره  ها پیش، مردمی که در نقاط آباد زمین و 
مثالً قارۀ سبز )سواحل اروپا( زندگی می  کردند متوجه 
اهمیت سرزمین  هایی مثل هند و هندوچین و اندونزی 
و کاالهای حاصله از آن سرزمین  ها شدند و با وجود 

وسایل مقدماتی که داشتند، به هر ترتیب بود، انترکوت 
خود را با فلفل و زردچوبه و زنجبیل و دارچین و هل و 

سایر ادویه هندی خوشمزه می  کردند. در این میان، راه 
دریایی ناامن بود و کشتی  ها ابتدایی و راه زمینی یگانه 

راه ارتباط بود و اشکال عمدۀ کویرهای بین راه فقظ این 
بود که نه آب داشت و نه آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی.

دو چیز کارگشا شد. اول کشف و ایجاد قنات، یعنی 
استفاده از آب  های ذخیره  شدۀ زیرزمینی و دوم، قاطر و 

خر و مهم  تر از هر دو شتر که راه بیابان را بی  وقفه طی 
می  کرد و خار می  خورد و بار می  برد و گاهی هر شتر تا 

صد من بار، برابر یک خروار یا سیصد کیلو، بار می-
 کشید. منتهی برای استراحت کاروان و تجدید قوای شتر 
و چارپا هر 6 فرسنگ )36 کیلومتر( راه الزم بود که یک 
پناهگاه بوده باشد. قریب 4هزار دهات بیابان  های کرمان 
و جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان و یزد جواب-

 گوی این احتیاج شد و بر طبق حسابی که من کرده و 
در کتاب اژدهای هفت  سر آورده  ام، دهات این بیابان  ها 

از طبس گرفته تا خور و بیابانک و انارک و عقدا و 
انار و راور و ماهان و نرماشیر و شوره  گز این فواصل 
را سیراب می  کنند و هر سه چهار دهکدۀ پی  درپی به 

یک شهرک، و هر سه شهرک به یک شهر بزرگ ختم 
می  شود که سیرجان و رفسنجان و بم و راور و یزد و 

باالخره نائین آسایشگاه این کاروان  هاست و بیرجند نیز 
یکی از این پایگاه  های عمده محسوب می  شود.

درست است که خشکسالی  ها و جنگ و سایر عوارض، 
گاهی این آبادی  ها و شهرک  ها را تهدید می  کند، ولی 

چرخۀ حیات در طبیعت و کلف  های خورشیدی، که به 
تحقیق همین جغرافی  دان  ها هر 11 سال یک  بار تجدید 

می  شود، نظم باران مختصر و آب و هوای آنجا را تا 
حدودی جبران و آبادی را قابل زیست می  کند. شهرهای 

کویری زادۀ راه  اند و شهرهای دریایی زادۀ آب. هر 
حاکمی که بر بیابان  های کرمان و سیستان و بلوچستان 
دست   یافته، در این سرزمینی که بیش از نصف کشور 

فرانسه و به اندازۀ تمام انگلستان، یعنی بیش از 
250هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و اگر یزد را بر سر 

آن بیفزاییم رقم 2 را باید به 3 تبدیل کنیم، آن حاکم اول 
کاری که باید بکند، باید راه نفس کشیدن این شهرها 

را باز کند و آن جاده است و امنیت و شتر، الغیر. برای 
نمونه از هزار سال پیش همان حدود شوره  گز یک مثال 

تاریخی بیاورم که مربوط به شروع کار سلجوقیان در 
کرمان است و از این مثال باز هم مقصودی دارم که 
بعداً معلوم خواهد شد: ”و چون تمام ممالک کرمان، 

قاورد را مسخر گشت-بر قاعدۀ آل سلجوق که نمودار 
تیروکمان بود-هم بر آن هیئت مظّله11 ساختند و بر 

مثال  ها نشانی هم بر مثال تیروکمان و کمانچه و بر زیر 
آن طغری نام و القاب بساختند. در راه سیستان و دره 

قاورد در چهار فرسنگی اسفه دربندی ساخته، دری 
از آهن درآویختند و مرد بنشاند و از سر دره تا فهرج 
بم-که 24 فرسخ است-در هر سیصد گام، میلی به دو 
برابر قامت آدمی، چنانچه در شب در پای آن میل میل 

دیگری می  توان دید، بنا نهاد تا خالیق و عباداهلل، در راه، 

11چتر.
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تفرقه و تشویش نکنند. و در سر دره که ابتدای امیال از 
آنجاست، خانی و حوض آب و حمام از آجر ساخته، و 

دو مناره مابین گرگ و فهرج بنا کرده، یک مناره چهل 
گز ارتفاع و دیگری بیست  وپنج گز ارتفاع و در تحت 

مناره کاروانسرا و حوض.

در شهر جمادی االول سنه 12،1025 که راقم این 
صحیفه محمدابراهیم، بعد از فوز سعادت زیارت 

حضرت امام الجن و االنس امام معصوم مرتضی علی-
 الرضا-علیه و علی آبائه التحیه و الثناء–با منسوبان 

و فرزندان، به وسیله فوت خاله مرحومه  ام و پرسش 
پسرخاله نور حّقه مردمی و مروت، نور حدیقۀ 

سخاوت و فتوت میرزاابوالفتح–سلمه اهلل تعالی و ابقاه 
فی ظل اعلیحضرت والد الماجد السلطان المطاع ملک 

جالل  الدین و الدنیا خّلد الظالله العالی–به سیستان 
رفته، قریب دو ماه در مالزمت نواب مستطاب ملک 

اسالم و مخدوم زادگان عظام به سر برده، به الحاح و 
التماس بسیار رخصت حاصل کرده و متوجه مسکن و 
وطن بود، آثار خیرات قاوردی را برأی العین مشاهده 

نمود. اگرچه از امیال قلیلی به جا مانده، اما منارۀ 
دوگانه برجاست و در راهی که از گرگ جدا شده، 

به جانب کشیت خبیص می  رود، راهیان می  گویند که 
یک دو منارۀ کوچک هست. حقا که چیزی فوق آن 

چه قاورد در بیابان گرگ نموده مقدور بشر نیست که 
به عمل آورد.13 هر که به نظر امعان در آثار آن ملک 
ملک  نشان نگرد، سایر اوضاع  او را تفرس می  تواند 

نمود:14
اّن آثارنا تدّل علینا

فانظروا بعدنا الی اآلثار
و از طرف یزد-در 10 فرسنگی یزد-چاهی ساخت و 
مرد بنشاند و الحال چاه قاورد می  گویند. و معتمدان با 

امانت و دیانت در ممالک بر کار کرد. چهار حد کرمان 
چنان شد که گرگ و میش با هم آب خوردی.15“

خواهشمندم خسته نشوید و مقاله را ادامه دهید. 
مقاالت من گرچه به قول آن استاد افغانی، مایل 

هروی، ”هواخوری می  کند،“ ولی به هر حال یک 
جایی حرف  ها به هم می  رسند. من تشبیه کرده-

 ام مقاله  ام را به یک شمع کم  نور. درست است که 
اطراف آن )حواشی و زوائد( مثل چربی  های اطراف 

12می 1666.

13در باب این کلمۀ ’گرگ‘ و موارد تاریخی آن بنگرید به محمدابراهیم 

باستانی پاریزی، گرگ پاالن   دیده )تهران: علم، 1389(، مقالۀ اول.
14شاید هم: اوصاف؟ او را.

15محمدابراهیم باستانی پاریزی، سلجوقیان و غز کرمان، بازنویسی 

میل قاوردی معروف به میل نادری، عصر سلجوقی، عکس برداری در 1316ش/1937.
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نخ شمع زیاد است، ولی اوالً نوری اگر باشد از همان 
زوائد است و ثانیًا، یک رشتۀ باریک به عنوان نخ در 

میان شمع هست که همۀ آنها را به هم مربوط می-
 کند و نگاه می  دارد. داستان قاورد سلجوقی و گفتار 

میرزامحمد خبیصی هم در مقالۀ مربوط به دکتر گنجی 
باالخره راهی به دهی خواهد برد.

این حرف  ها را کسی نوشته که خود 600 سال بعد از 
قاورد زندگی می  کرده و خود از احفاد ملک قاورد و هم 
از بستگان ملک  الملوک سیستان بوده و این ملک  الملوک 

را یک عنوان ظاهری و تشریفاتی حساب نکنید. او 
آدمی است که چند سال پیش از آن، یعنی در شروع 
کار شاه   عباس اول )ذی  قعده 996ق/سپتامبر 1588(، 

میزبان یک کاروان 10هزار شتری در سیستان بوده 
است. ”سیادت  پناه امیرمحمدامین مشهدی، که سال  ها در 
هندوستان بود، با قافله  ای که قریب به ده هزار شتر بار 
داشت به سیستان آمد و امیرمحمدامین، اگرچه قافله-

 باشی بود، اما استعداد و قابلیتش و حالتش در بزرگی  ها 
به مرتبه  ای بود که بر اکابر زمان در هر باب تفوق 

می  جست و میانۀ او و ملک  الملوک اختالط به نوعی 
گرم شده که یک ماه طفیلی ملک در سیستان ایستاد.16 
و جمیع اهل قافله با مهمان ملک بود.“17 در واقع، نوع 

مهمان  داری این ملک سیستان رفتار پی  تیوس را در 
پذیرایی از خشایارشا به خاطر می  آورد و چیزی کمتر 
از پذیرایی از 128 هیئت سران دولت  های غیر متعهد 

ندارد. فقط اشاره کنم که هر شتر اگر 3 متر راه را اشغال 
کرده باشد، این 10هزار شتر کاروانی را تشکیل می-

 داده که شتر اولش اگر در میدان انقالب تهران زانو زده 
باشد، آخرین شترش هنوز در کرج مشغول راه  پیمایی 

بوده است.18

این میرزامحمدابراهیم خبیصی از فرزندان شمس  الدین 
پسر تاج  الدین محمود خبیصی است که روزگاری که 

سلطان محمدخدابنده پدر شاه عباس را از تبعیدگاه 
هرات به زندان قلعه فهند در شیراز منتقل می  کردند و 
طریق عبور او از بیابان  های جنوب خراسان و کرمان 
بود، در خبیص مدتی مهمان خبیصی  ها بود و بسیار 

خود را مدیون آنها می  دانست و در تبعیدگاه شیراز به 
او خبر دادند که شاه اسماعیل دوم، تبعیدکنندۀ او، در 

خانه  ای مشکوک درگذشته، چون شاهزاده  ای دیگر باقی 
نمانده بیا و سلطنت کن. سلطان محمد آن روز که در 

خبیص بود، در ضمن مهمانی شمس  الدین خبیصی 
پیش  بینی کرد که سلطان به سلطنت خواهد رسید. 

سلطان که بیمار هم بود و اصاًل امیدی به بازگشت به 
سلطنت نداشت آن را طعنه تصور کرد و گفت: اگر 

من به سلطنت برسم تو وزیر من خواهی بود.19 وقتی 
اتفاق مرگ شاه اسماعیل افتاد و سلطان محمد را به 

قزوین بردند، اول کاری که کرد فرمان وزارت را به اسم 
شمس  الدین خبیصی فرستاد و او به پایتخت آمد و حتی 

در جنگ قراباغ هم شرکت کرد، ولی کاری از پیش 
نبرد و در تبریز بیمار شد و درگذشت و جسد او را به 
قزوین بردند و نامه فرستادند که فرزندان او به قزوین 

بیایند و نیامدند.

دوران خدابنده طولی نکشید و عباس  میرزا، پسر او، از 
هرات خود را به قزوین رساند و با کودتاگونه  ای پدر را 
محترمانه کنار گذاشت و خود به سلطنت نشست و هم 

اوست که به نام شاه   عباس اول یکی از معروف  ترین 
پادشاهان ایران بعد از اسالم است.20 او که بزرگ  شده و 
تربیت  شدۀ گنجعلی  خان، از امرای کرد قزلباش بود، پس 
از سلطنت برای اینکه کرمان را از تسلط ازبک خالص 

کند، گنجلعی  خان ُکرد زیگ را با اختیارات تام به 
حکومت سیستان و بلوچستان و کرمان و قندهار فرستاد 
و او از 1005ق/1596 تا 1034ق/1625 در کمال اقتدار 
حکومت کرد و یکی از یاران او در امر حکومت همین 

میرزامحمدابراهیم خبیصی، نوۀ شمس  الدین خبیصی، 
بود.

خان زیگ به اهمیت راه کویر خراسان و کرمان پی برده 
بود و بالنتیجه همان تأسیساتی را که پادشاهان سلجوقی 

مثل ملک قاورد و توران  شاه و دیگران در حق آبادانی 
این راه  ها به کار بسته بودند و در واقع دنبالۀ اقدامات 

پیش از اسالم بود، مثل زمان انوشیروان که برای تأمین 
راه  ها به کرمان آمد و با جبال  بارزی  ها جنگ کرد و 
اقدامات او را حاکم او آذرماهان، ایجادکنندۀ ماهان 

کرمان، ادامه داد و بعد از اسالم نیز در امپراطوری آل 
بویه عضدالدوله تا نرماشیر هم پیش رفت. باالخره 

همین خان زیگ است که بیشترین و زیباترین عمارات 

بدایع االزمان افضل کرمانی توسط میرزا محمدابراهیم خبیصی )تهران: 
کورش،1373(، 343.

16یک معنی آن مهمان است.

17محمدابراهیم باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی )تهران: 

صفی   علیشاه، 1378(، 198، نقل از احیاءالملوک.
18در باب کیفیت ادارۀ یک کاروان شتر بنگرید به محمدابراهیم باستانی 

پاریزی، نون جو و دوغ گو )چاپ 5؛ تهران: علم، 1385(، فصل همراه 
کاروان.

19باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، 92، به نقل از تاریخ 

عباسی مال جالل، تصحیح مرحوم سیف   اهلل.
20محمدابراهیم باستانی پاریزی، پوست پلنگ بر پشت پلنگ )چاپ 2؛ 

تهران: علم، 1381(، فصل یک وزیر کرمانی.
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تصویر کپی شده 
از گنجعلی خان

که در چهل ستون 
اصفهان وجود 
داشته و امروز 

دیگر نیست.
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عصر صفوی را در کرمان در اثر کوشش سی سالۀ 
حکومت او می  یابیم که از آن جمله است میدان 

بزرگ کرمان که در چهار طرف آن حمام مشهور 
و بازار مسگری و چارسوق و ضرابخانه و آب  انبار 
و کاروانسرای بزرگ و مسجدی زیبا را می  بینیم، با 

کتیبه  هایی به خط علیرضا عباسی.

طبق معمول، وقتی کاری بزرگ شروع می  شود، گروهی 
به کارشکنی می  پردازند و تحریکات مذهبی مقدمۀ 

آشوب تواند بود و کرمان که همیشه پناهگاه اقلیت-
 ها بوده است، در این موقع هدف قرار گرفت و یک 

روحانی فتوایی عجیب داد و آن بر اثر کشته شدن یک 
سرکارگر مسلمان توسط کارگران زرتشتی بود که آن 

آخوند فتوا داد و گفت: یک تن، دست تا آرنج در شیره 
فرو برد و داخل جوال ارزن کند و دست را بیرون آورد، 
به تعداد ارزنی که بر دست او چسبیده از افراد زرتشتی 
بکشند تا خونبهای آن سرکارگر ُمسلم باشد. گفته شد 

که شمار زرتشتیان کرمان به آن اندازه نرسد، فتوای 
خود را تعدیل کرد و گفت: هر اندازه دیدند، همه را به 

قتل برسانند. در افواه چنان آمده که چون هر سال در 
روز معین زرتشتیان برای زیارت خود در باب  کمال، 

مکانی نزدیک شهر جمع شوند، آنان را در یک جا قتل 
عام کنند. این مراسم قرار بود روز اورمزد بدی  ماه انجام 

گیرد. تاورنیه تعداد زرتشتیان آن ایام کرمان را حدود 
10هزار تن نوشته است. 

شاه   عباس یک شب در خواب دید که نصف کرمان دارد 
در آتش می  سوزد. تعبیر خواست، یاران خبر آشفتگی 

کرمان را بر اثر اقدامات عمرانی خان زیگ به زبان 
آوردند. او بالفاصله سوار بر اسب مخصوص خود، با 

یک مأمور همراه، عازم کرمان شد. به روایت عامه، این 
اسب از نوع تاتو و گویا از نژاد گورخر بوده و به همین 

سبب آن را گوراسب می  نامیدند. چنان تند حرکت 
می  کرد که دست و پای او هنگام حرکت از یکدیگر 

تشخیص داده نمی  شد. او 130 فرسخ فاصلۀ اصفهان تا 
کرمان را )و در واقع بیش از 20 منزل راه را که معموالً 
20 روز طول می  کشید( در 5 شبانه  روز پیمود. در شهر، 

ناشناس در یک کاروانسرا منزل کرد و آن روز خان 
حاکم هم اتفاقًا در شهر نبود وبه سر آسیا رفته بود. 

شاه به تفتیش مشغول شد و چون متوجه شد که خان 

مشغول تعمیر و در واقع تجدید بنای کل شهر است و 
در جهت خواسته  های خود شاه   عباس است، توقف در 

کرمان را تمام کرد و عزم بازگشت نمود.

در بین راه ناگهان برف و باران شروع شد و ناچار در 
محل باغین که نخستین منزل راه کرمان به اصفهان 

بوده است توقف کرد و در آنجا از شیخ  حسین نامی، 
اهل اشوئیه باغین، خواهش کرد که آن شب او را در 

خانۀ خود جای دهد. شیخ نیز خواهش تازه  وارد را 
به مهربانی پذیرفت و او را به خانه برد. اسبش را هم 

به طویله بردند. وقت شام هم برایش خروس  پلویی 
آوردند. بامداد فردا شاه ناشناس هنگام حرکت، به 
شیخ حسین گفت: یک کاغذی نوشته و زیر فرش 

نهاده  ام. آن را به صاحبش برسان. شیخ  حسین پس از 
رفتن مسافر، چون آن روز آبیاری داشت، پیامش را 

فراموش کرد و زن شیخ هنگام جاروی اتاق کاغذ را 
یافت و عصر به شیخ داد. شیخ متوجه شد که طغرای 

سلطنتی باالی آن است و به نام حاکم کرمان نوشته 
شده است. فردا بالفاصله راه افتاد و کاغذ را رساند. 
خان با دیدن کاغذ اول آن را بر چشم نهاد و بوسید 
و سپس گفت: مهمانت کجاست؟ جواب داد همان 
دیروز رفتند. خان بالفاصله اسب  ها را زین کرد و 

با گروهی به راه افتاد و دو منزل یکی کرد تا در 18 
فرسنگی یزد به شاه رسید و از دور متوجه شد که شاه 
در سایه اسب خود استراحت کرده است و غالمش در 

کنارش مراقب اوضاع است.

شاه از شیهۀ اسبان از خواب بیدار شد. خان که از 
اسب فرود آمده بود، مراسم احترام را به جای آورد و 
خواهش کرد که شاه بازگردد و او را در میان کرمانیان 

سرافکنده نسازد. شاه گفت: کرمان را دیدم. تو کار 
خود را ادامه بده، به زرتشتیان محبت کن، و مخارجی 
را هم که برای پذیرایی من در نظر داری بیاور همین 
جا یک کاورانسرا بساز که مسافر مجبور نباشد مثل 

من در سایۀ اسبش استراحت کند. آمدن من به کرمان 
لزومی ندارد. کرمان شاه همین جاست.21 این داستان 

را استادم مرحوم نصراهلل فلسفی در تاریخ بی  نظیر 
خود، زندگانی شاه  عباس اول، از یک نسخۀ خطی که 
در خانوادۀ مرحوم سالور بوده است نقل کرده است. 

وقتی شاه و خان خواستند از هم جدا شوند، شاه 
عباس خطاب به خان گفت: امروز حکومت هرات و 
قندهار نیز به قلمرو تو اضافه شد. تو بناهای خود را 

از مسجد و میدان و حمام و آب  انبار، همه را به همان 
صورت که شروع کرده  ای تمام کن، چه شکایات و 

فریادهای مردم تمام می  شود، اما عمارت و آثار خیر 
باقی می  ماند.22

21و عامه گویند که به همین دلیل نام آن آبادی’کرمونشو‘ شده و هنوز 

هم آبادی معروفی است و مخلص پاریزی در قهوه   خانۀ آن بارها ناهار 
خورده است.

22محمدابراهیم باستانی پاریزی، گنجعلی   خان )چاپ 3؛ تهران: علم، 

.249 ،)1386
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از این میرزامحمدابراهیم کاماًل ناشناس که من چند 
جا نام او را بردم نیز غافل نباشید. او کسی است که 
قسمت عمدۀ تاریخ افضل کرمان، یعنی کتاب بدایع 

االزمان فی وقایع کرمان را عینًا رونویس کرده و برای 
ما باقی گذارده است. از بدایع االزمان فقط یک نسخه 
تا زمان صفویه باقی بوده که این میرزامحمدابراهیم آن 

را رونویس کرده است، کتاب نمی  دانم به چه دلیل و در 
چه تاریخی از ایران خارج شده و باالخره در کتابخانۀ 
سلطنتی آلمان محفوظ مانده است. در 1304ق/1886، 

ده سال قبل از قتل ناصرالدین  شاه، مرحوم هوتسما، 
شرق  شناس و خصوصاً ترک  شناس معروف، آن را یافته 
و در جزء سری تواریخ آل سلجوق در پاریس به چاپ 
رسانده است، و بعدها، بر طبق تحقیقی که من کرده  ام، 

در جریان جنگ جهانی دوم و بمباران  های جنگ از میان 
رفته و اینک ما مانده  ایم و یگانه نسخۀ ناقصی که اول 

و آخر این کهنه  کتاب افتاده است؛ نسخه  ای که به همت 
هوتسما چاپ شده است، منتهی زیر عنوان ”محمدبن 

ابراهیم.“ 23

سال  ها پیش که من این کتاب را بازبینی کرده، تحت عنوان 
سلجوقیان و غز تجدید چاپ کردم. در مقدمۀ مفصل کتاب 
نوشتم: کاش یک دانشجوی کرمانی مقیم اروپا می  رفت به 
هلند و قبر هوتسما را اگر باقی مانده باشد، زیارت می  کرد 
و از جانب مخلص پاریزی یک فاتحه بر آن می  خواند.24 

این جمله را در هلند خوانده بودند. یک وقت متوجه شدم 
که دعوت  نامه  ای از هلند به من در ایران رسید که بیا و 

در کنگره شرق  شناسی هلند شرکت کن. و بعدها متوجه 
 )Arabizan( شدم که این کنگره اصالً مختص عربی  دان  ها
بوده و آقای تورج اتابکی، استاد فاضل دانشگاه اوتریخت، 

با خواندن همان جمله، مرحمت فرموده ما را دعوت به 
کنگرۀ عربی  دانان هلند کرده و صرفاً قصد او دیدار من 

از قبر هوتسما و سخنرانی در باب او و خدمت به تاریخ 
سالجقه، خصوصاً سالجقه کرمان، است. وگرنه عربی  دانی 

مخلص، هرچند قسمتی از ابن اثیر را هم ترجمه کرده  ام، 
مصداق حکایت همان سرهنگی است و صوفی  ای که میخ 
کفش خود را می  کوفت و سرهنگ آستین او را گرفت: که 
بیا و نعل بر ستورم بند. به هر حال، مخلص نیز که در این 
موارد به قول کرمانی  ها ”منتظر یک . . . بی  صاحب است،“ 
سر از پا نشناخته، پاشنه کفش  ها ورکشیده، خر خود جزء 
عالف  ها رانده و در آن کنگرۀ عربی  ذانان شرکت کردیم. 

چه، می  دانستم که به قول حافظ

اگرچه عرض هنر پیش یار بی  ادبی است
زبان خموش، ولیکن دهان پر از عربی است 

یک روز را اختصاص دادند به دیدار از قبر هوتسما که 

روزی بارانی هم بود. بسیاری از اعضای کنگره آمده 
بودند. آقای یانگ، متخصص هلندی ادبیات ترک، ابتدا 

شرحی در باب مرحوم هوتسما بیان کرد و شعری از 
یونس امره، شاعر عارف ترک، خواند که بسیار مؤثر بود 
و جملۀ مرا تکرار کرد و گفت چه بهتر که به جای یک 

دانشجوی ایرانی، خود استاد پاریزی بیاید و فاتحه بر 
سر قبر هوتسما بخواند. مخلص هم در سایۀ چتری که 

مرا از باران نگاه می  داشت این غزل حافظ را خواندم:

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ما و قدم پیر مغان خواهد بود

حلقۀ پیِر مغانم ز ازل در گوش است
ما همانیم که بودیم و، همان خواهد بود

ترک عاشق  کش من، مست برون رفت امروز
تا کرا خون دل از دیده روان خواهد بود

حقیقت این است که من می  خواستم غزلی دیگر 
بخوانم، یعنی غزلی که این شعر در آن است:

بر سر تربت ما بی می و مطرب منشین
تا به بویت ز لحد رقص  کنان برخیزم

اما نمی  دانم چه نیرویی آن غزل را از یادم برد و غزل ”تا 
ز میخانه و می“ را به جای آن نشاند. و به هر حال وقتی 

غزل پایان یافت، قطرۀ اشکی در گوشۀ چشم بعض 
بزرگان مجلس به چشم می  خورد.25

این یک پرده از خدمت میرزامحمدابراهیم خبیصی 
به تاریخ کرمان بود. اما مهم  تر از آن اینکه این 

میرزامحمدابراهیم که از خاندان شمس  الدین، وزیر شاه 
محمدخدابنده بود، وقتی خان زیگ به حکومت کرمان 
منصوب شد، جزء ندیمان و منشیان و یاران خان ُکرد 

درآمد. البته به دلیل موقعیت خانوادگی خود، هم به 
علت تسلط و تبحر او بر مسایل تحریر و انشاء و سیاق 
و حساب و کتاب، در واقع همان کاری را می  کرد که در 
مقیاس وسیع  تر مرحوم افضل کرمان در دربار سلجوقیان 

کرمان کرده بود و همان مقام را داشت، البته متناسب 
با تغییرات زمان و چنان می  نماید که در تمام مدت 

حکومت خان این موقعیت را از دست نداده بوده است.
در جزء یکی از کارهای مهمی که میرزامحمدابراهیم 
انجام داده، اشراف بر وقفیات خان است. بدین معنی 

که وقتی تصمیم به نوسازی شهر کرمان و بازارهای آن 

23باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 180.

24مرحوم هوتسما در بهمن 1321ش/ صفر 1362ق/فوریه 1943 فوت شد.

25باستانی پاریزی، سلجوقیان و غز کرمان، 106.
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گرفته شد، ناچار بودند بسیاری از خانه  ها و دکاکین و 
محل کسب  وکار بسیاری از مردم را جزء ساختمان-
 ها و فضاهای جدید بکنند و ظاهراً اصل شکایت به 
شاه عباس، عالوه بر زرتشتیان، همین توهم عامه بر 
مصادرۀ محل زندگی و کسب و کار آنان بوده است 

که در بررسی و بازرسی محرمانۀ شاه معلوم شد همۀ 
این کارها بر حسب نظم و نسق و حساب و کتاب و 

خریداری و دادن بها، حتی بیشتر از قیمت برآورد شده، 
صورت گرفته و داستان زرتشتیان هم یک تحریک 

مذهبی بوده و احتماالً به حساب تخریب یک آتشکده 
و معبد کوچک که وسط شهر بوده صورت گرفته است. 

شاه در بازگشت دستور رعایت حال زرتشتیان را داد 
و تأکید کرد که مبادا مویی از سر آنان کم شود. امروز 
ما در میان زرتشتیان کرمان رسمی داریم که به عنوان 

’خیرات شاه عباسی‘ معروف است و آن عبارت است 
از پختن و دادن حلوایی که به همین نام معروف شده 
و به شکرانۀ نجات زرتشتیان از یک قتل عام است و 

این مراسم در روز اورمزد به دی  ماه بوده، یعنی روز اول 
دی  ماه، البته به حساب تقویم خود زرتشتیان.26 

خان ُکرد تمام دارایی خود را وقف کرمان و کرمانیان 
کرده است، همچنان که مرحوم ارشام کرد که او هم 

بیرجندی و همشهری دکتر گنجی بود و اصاًل از اهل 

درخش بیرجند و تمام ثروت خود را طی سال  های 
طوالنی خدمت در کرمان وقف بر کرمان کرد.

میرزامحمدابراهیم وقف  نامۀ بزرگ خان را به خط خوش 
نوشت. این وقف  نامه در اصل 17 متر طول داشته و من 
12 متر آن را در منزل آقای میرزاحسین گنجعلی خانی، 

یکی از آخرین متولیان این وقف عظیم من دیده  ام و 
عکس این 12 متر را تماماً در چاپ پنجم گنجعلی  خان 

و آثار خیر او چاپ کرده  ام. در آن وقف  نامه مثاًل از 
”خسرو لنگ چارق  دوز می  توان یافت که همگی و تمامی 

چشمۀ باباخواجه را در فخرآباد فروخته به ثمن مبلغ 
پنج  هزار دینار تبریزی شاهی بالتمام“ و این پنج  هزار دینار 

تبریزی نصف یک تومان آن روز است، تا خانۀ انتقالی 
صفاخاتون بنت استاد فتح  اهلل با همگی گنبدهاء طویله که 
مکّسراً پنجاه و پنج ذرع است.27 و زمین خالی که یکصد 
و پنجاه ذرع مکّسر است با همگی باالخانه که در جانب 

غربی خانه واقع است مجموع به ثمن مبلغ بیست و نه 
هزار دینار تبریزی ]2 تومان و 9 قران امروزی[، به تاریخ 

شهر رمضان المبارک سنه ست عشر و الف ]رمضان 

نمای هوایی از میدان گنجعلی خان کرمان، عکس از دکتر محمدحسن گنجی، نقل از محمدابراهیم باستانی پاریزی، جغرافیای کرمان )چاپ 5؛ تهران: علم، 1384(.

26شاه جمشید سروشیان در فرهنگ بهدینان به این خیرات اشاره می   کند.

27ذرع مکسر واحد سنجش فرش و قالی و امثال آن است و مخصوص 

کرمان است و کمی از مترمربع کمتر است.
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1016ق/دسامبر 1607، سال بیستم سلطنت شاه عباس 
بزرگ[، و مهم  تر از همه آنکه خود میرزامحمدابراهیم 
نیز با وکالت از اقوام خود، شش دانگ ستاق سعدآباد 

را با باغ و بنگاه و کافه متعلقات فروخته است در بلده 
الصالحین خبیص به  ”ثمن مبلغ دوازده تومان تبریزی 

شاهی رایج کرمان.“28 و این وقف  نامه و حواشی آن 
یکی از شاهکارهای خطاطی و سندنویسی است. و من 

نمی  دانم اصل آن بعد از فوت حسین  خان متولی  باشی در 
اختیار چه کسی قرار گرفته است.

مقصود از بیان این مقدمات توضیح این نکته بود که 
شهرهایی مثل بیرجند و کرمان و یزد که سه نقطۀ مثلث 

جغرافیایی کویر ایران را تشکیل می  دهند، در واقع سه 
رأس مثلث تاریخ این سرزمین وسیع نیز هستند و بیش از 

آنکه زادۀ باران، که در کرمان 12 سانتی  متر متوسط سالیانه 
است، و رودخانه باشند که در بیرجند و یزد به معنای 
واقعی نیست و در کرمان فقط یک هلیل  رود داریم که 

ظاهراً دائم است، ولی همین سال گذشته میزان ورودی 
آب به پشت سد هلیل به صفر رسید. آری، این شهرها 
بیش از آنکه آسمان  نگر باشند، راه  نگر و زمین  نگرند و 

فقط عبور کاروان  های کاال از هند و بندرعباس و هرات و 
اصفهان بود که دلیل وجودی آنها به شمار می  رفت. و اینکه 
هفتصد سال پیش شمس  الدین تازیکو یکی از ثروتمندان 

همین راه، یعنی راه ادویه، بود که به روایتی 120هزار شتر 
داشت که یک بار 25هزارتای آن را نکودری  های سیستان 
ربودند و با خود بردند.29 و او به پشتوانۀ همین شتران و 

البته مرواریدهای بحرین توانسته بود زیباترین شاهزاده  خانم 
قراختائی کرمان، یعنی بی  بی ترکان، را به زنی بگیرد و 
مهم  ترین مسجد خود را در یزد بسازد.30 و اگر این همه 

را افسانه بدانیم، این برای ما مسلم است که کمتر از 100 
سال پیش، یعنی قبل از جهانگیرشدن اتومبیل، این حاجی 

علی  مراد دولت  آبادی سبزواری بود که با 4 هزار شتر 
بیابان  های کویر را درمی  نوردید و پنبۀ سیرجان و حنای 

نرماشیر و شوره  گز را به بندر گز در ترکمن صحرا تحویل 
کشتی  های روسی می  داد که آن کاال را در سرزمین  های 

آسیای مرکزی سمرقند و بخارا رنگین  ساز انگشت 
دست و پای دختران ترک و تاجیک شود.31

من اسامی ده  ها و شاید هم صدها ثروتمندان کویری 
راه ادویه را در تاریخ یاد کرده  ام، از زمان آذرماهان در 

عهد انوشیروان تا روزگار خواجه کریم  الدیم پاریزی 
و همین گنجعلی  خان عصر صفوی و حاج  آقاعلی 

رفسنجانی عصر قاجاری که همیشه یک کاروان شتر 
کاالی او در یکی از کاورانسراهای راه بندرعباس به 
یزد متعلق به خود او زانو زده بودند، و کاالی هند 

می  آوردند و کاالی کویر را حمل می  کردند و به هر 

حال، تا مشهد زوارریز خراسان و هرات پرآوازۀ 
افغانستان و زاینده  رود آبادگر گز برخوار اصفهان و 
بندرعباس کشتی  پذیر دهانۀ خلیج فارس و چابهار 
هندوسوز و ممالک هند حضور داشتند، شهرهای 

کویری یزد و بیرجند و زابل و کرمان نیز آبادان می-
 ماندند و این کل قانون آبادانی کویر است از شوره  گز 
تا گز برخوردار و تا بندر گز ترکمن  صحرا، میلیون  ها 

گز راه بی  آبادانی.

چند روز پیش در شهرک زیبای Point de Pic در دهانۀ 
سن  لران، صبح زود تماشاگر طلوع خورشید در آب  های 
سن  لران و شاهد عقب  نشینی موج مدّ آب  های اقیانوس 
اطلس و بازگشت آب  ها هنگام جزر به اقیانوس بودم. 

منظره  ای تماشایی که در دنیا کم  نظیر است. آن روز 
داخل جنگل  های انبوه شدم که نتیجۀ باران  های بی  انتها و 

رودخانه  های پرآب است و متوجه شدم که یک وجب 
خاک بی  سبزه و درخت نیست، ولی یک درخت میوه  دار 
و یک بوته هندوانۀ شریف  آباد یا اسحاق  آباد سیرجان در 

آنجا یافت نمی  شود و در صبحانۀ هتل به عنوان میوه یک 
’دروش،‘ به قول کرمانی  ها هندوانه درکنار میز گذارده 

بودند، درست به اندازۀ یک مثقال و معلوم بود که آن را 
البد از لوس  آنجلس و شاید هم جای دیگر به آنجا آورده 
بودند. درحکم دارو و دوا بود، آن طور که یک دانه خرما 
در صدر اسالم خاتون بخارا به عنوان هدیه به امیر فاتح 

عرب داد و می  گفت: این برای ما در حکم داروست.32

شهرهای کویری، برخالف کانادا، به جای آنکه 
مهاجرپذیر باشند، صادرات جمعیت دارند، یعنی سرریز 
جمعیت خود را حوالۀ شهرهایی مثل مشهد و اصفهان 

و شیراز جنت  طراز و سواحل خلیج فارس و دریای 
عمان و باالخره هند می  کنند و آنچه می  ماند به صورت 
متعادل االن چند هزار نفری است که مقدار محدود آب 
می  تواند آنها را سیراب سازد. با این همه، امنیت راه و 

رشد تجارت همیشه ثروتمندان بزرگی را در این شهرها 
پدید می  آورد، چنان که لطفعلی  خان زرندی – اهل زرند 
کرمان – می  توانست در هفت شب عروسی فرزند خود 
بیش از 300 من )هزار کیلو( ادویه مصرف کند، صرف 

نظر از سایر مخارج.33

28باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 188.

29مجمدابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ شاهی قراختائیان کرمان )چاپ 

2؛ تهران: علم، 1389(، 386.
30باستانی پاریزی، تاریخ شاهی قراختائیان، 492.

31بنگرید به مقدمۀ نگارنده بر یادداشت   های دکتر غنی، چاپ محمدعلی 

صوتی، 1379. 
32در باب داستان مالقات خاتون بخارا با سردار فاتح عرب بنگرید به 

محمدابراهیم باستانی پاریزی، حماسۀ کویر )تهران: علم، 1382(، 400.
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وقتی من آن چند گرم برش هندوانه را زینت سفرۀ 
ناشتایی آن هتل پرآوازۀ کانادایی دیدم، یادم به افسانه  ای 

دربارۀ مهاجرت یکی از مردم کرمان افتادم که بازگو 
کردن آن در این طرف دریاها بی  تناسب نیست. گفتم 

در ایام قحط و در سال  های خشکسالی مردم فقیر و به 
اصطالح سرریز جمعیت دست به مهاجرت می  زدند و 

به فارس یا خراسان هند می  رفتند. یک سال خشکسال، 
مردی از کرمان با زن و بچه خود خداحافظی کرد 

و گفت به فارس می  روم، شاید در آنجا، حدود 
اصطهبانات و نی  ریز که انجیر خودروی کوهی فراوان 

است، به کار بپردازم و ذخیره  ای از انجیر به دست آورم 
و سپس برگردم تا سال بعد که انشااهلل آبسال شود و 

از تنگی درآییم. او به راه افتاد و در حدود باغین برای 
استراحت خر خود را به بوته جاز بست و خواست 

بخوابد، اما از دور یک گیاه سبزینۀ غیر عادی چشم او 
را جلب کرد. یکی دو بوتۀ هندوانه بود که چند دانۀ 

هندوانه بزرگ برآورده بود.

توضیح بدهم که در بیابان گیاهی هست به نام  ’آدور 
اُشتری،‘ یک نوع ترشحی از نوع ترنجبین دارد و همان 

است که به قول قدیمی  ها ”شتر خار می  خورد و بار 
می  برد.“34 این گیاه مقاوم ریشۀ عمیقی دارد و می  گویند 
آنقدر ریشه  اش پایین می  رود که خود را به آب برساند 

و در واقع گیاه منحصر کویری است. مردمان روستاهای 
کرمان از طریق تفنن گاهی شاخۀ آن را می  بریدند 

و در ساقۀ آن شکاف کوچکی می  دادند و یک یا دو 
تخم هندوانه در آن می  نهادند و شکاف را می  بستند. از 
این’پیوند شکافی‘ بوتۀ هندوانه  ای در کویر پدید می-

 آمد که ریشه به آب رسانده بود و میوه  های آن پرآب و 
بسیار درشت می  شد.

به هر حال، جوان مأیوس مهاجر ما که هنوز از عالقه 
به زن و فرزند خالص نشده بود، با برخورد به این 

چهار هندوانه آنها را چید و از سنگینی  ای که داشتند به 
زحمت آنها را در خورجین نهاد و از همانجا سر خود 

را برگرداند و دوباره عازم شهر شد و در خانه را کوفت 
و به خانه رفت. زن او که هاج و واج مانده بود و توقع 
داشت که شوهرش الاقل پنج شش ماه دیگر با یک بار 

انجیر یا چند من جو و گندم بازگردد، از او پرسید: مرد، 
به همین زودی از رفتن پشیمان شدی؟ شوهر جواب 

داد: زن، آدم عاقل از خاکی که آدور اُشتری آن هندوانه-
 ای می  دهد که چهارتای آن یک بار وزن دارد، دل 

نمی  کند و به جایی نمی  رود که ده تا انجیر’کرمو‘ آخر 
روز مزد بگیرد یا نگیرد. پاشو بیل را بده به من بروم 

سرآسیاب روی زمین  های دیوانی بیل بزنم. خدا بزرگ 
است. و گویا خورجین خود را که وزن کرده بود 25 

من شده بود، یک بار کامل خر.

مقصودم از نقل این حکایت این بود که نباید فکر 
کرد که این همه باران و رودخانه و جنگل در کانادای 
سردسیر و حتی امریکای گرمسیر نان مفت توی سفرۀ 

آدم می  اندازد. به قول قدیمی  ها،  ”نان از زیر سنگ 
بیرون می  آید.“  هرچند مقصود آنها سنگ آسیا بوده 

است. حاال مشقت  های شهرهای کویری مثل بیرجند و 
کاشان و نائین و یزد و کرمان و بم و امثال آن را کنار 
بگذاریم و برگردیم به اصل مقصود که یادی از استاد 

نامدار، دکتر گنجی، بوده باشد.

استاد نامدار ما، محمدحسن گنجی، پس از پایان 
تحصیل در انگلستان و در بدو ورود به ایران البد 

سری به بیرجند زده و یک باره از کنار رودخانۀ تایمز 
در ساحل خشک  رود بیرجند شبی توی خانواده خفته 
و آن خشکسالی زمان جنگ و فقر مردم را دیده، طبق 
همۀ اصول و قوانینی که خوانده بود، حکم به انحطاط 

و حتی نابودی بیرجند داده بود، غافل از این که این 
شهرهای کویری مثل همان گیاهان کویری، صیص، به 
قول کرمانی  ها  ’صیصو‘ هستند؛ صد بار هم که آنها را 
بخمانی و بپیچانی باز هم نه می  شکنند و نه از هم جدا 
می  شوند. بیرجند هم خشکسالی  های عصر ساسانی را 
پشت سر نهاده و هم خشم طبیعت را در تابستان یک 
سالی دیده که چنان سیلی آمده که به قول همان دکتر 
گنجی تنورۀ آسیا از جا کنده از چند فرسخی شهر به 
وسط شهر آورده در ساحل همان خشک  رود به زمین 

افکنده بوده است.

ما کهنه  چناریم که از باد نلرزیم 

دلیل آن کم  کم روشن شد. بیرجند ماند و ماند و 
حتی یک وزیر درباری هم به اعلیحضرت تقدیم کرد 

که رفیق حجره و گرمابه و گلستان شاه بود. قصدم 
امیر اسداهلل علم است.35 علم نخست  وزیر 15 خرداد 
1342ش/4 ژوئیه 1943 هم بود. باری، سال  ها بعد 

همین جناب دکتر محمدحسن گنجی در دمادم آخر 
مرگ امیر در بیمارستانی در پاریس، از تهران راه افتاد و 

33احمدعلی وزیری کرمانی، تاریخ کرمان، به تصحیح و تحشیۀ 

محمدابراهیم باستانی پاریزی )چاپ 5؛ تهران: علم، 1385(، 691.
34بنگرید به مقدمۀ نگارنده بر چاپ پنجم جغرافیای کرمان در صفحۀ 

اول )به بهانۀ چاپ پنجم(.
35در باب مناسبات او با شاه بنگرید به محمدابراهیم باستانی پاریزی، 

گذار زن از گدار زندگی )چاپ 2؛ تهران: کیانا، 1382(، فصل جای پای 
زن در شکست گوادولوب، 213 به بعد. 
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به پاریس رفت و سند امالک او را گرفت و وقف کرد 
بر دانشگاه بیرجند که در اکبرآباد تأسیس شود و تأسیس 
شد و روزی رسید که تعداد دانشجویان این دانشگاه از 
آن تعداد جمعیت شهر بیرجند که دکتر گنجی در مقاله 
خود یاد کرده بود و کل ساکنان بیرجند را شامل می  شد 
بیشتر شده بود و از قضا در اردیبهشت 1365ش/آوریل 
1986 یک سمینار ایران  شناسی در همان دانشگاه بیرجند 

تشکیل شد که ده  ها استاد از تهران و شیراز و تبریز 
و کرمان و البته خود بیرجند بدان دعوت شده بودند. 

امضای دعوت  کننده آقای فقهی امام جمعه بیرجند بود. 

مخلص در آن سمینار، از اینکه دکتر گنجی حضور نیافته 
بود، هرچند او را دعوت کرده بودند، اظهار تأسف کردم. 

ولی به شوخی در جمع گفتم: می  دانم که چرا دکتر گنجی 
نیامده، اگر او آمده بود ناچار بود در دانشگاهی سخنرانی 

کند که به کوشش خود او در شهری تشکیل شده که 
آن شهر قرار بود سی سال پیش از این از صفحۀ کویر 
محو شود. باالتر از آن اینکه 2 سال پیش از مرگ این 

استاد بیرجندی نامدار، شهر بیرجند آنقدر باال رفت و باال 
رفت که به عنوان حاکم نشین و در واقع پایتخت جنوب 
خراسان شد و شهر مشهد را هم پشت سر نهاد و کارش 
به جایی رسید که به قول پاریزی  ها ”. . . ز هیچ  کس را به 
ریش خود راه نمی  دهد.“ یا به قول شاعر، داخل شهر شد 

و از دهی آمد بیرون . . .

امروز که دیگر بیرجند بیرجند قدیمی نیست، به تعبیر 
خانم سیما بینا نیمه  بیرجندی نیمه  کرمانی:

حاال اون یار منه که از بلن می  آیه
حاال با اسب سفید صد تومن می  آیه

حاال من اسب سفید صد تومن را چه کنم؟
حاال یاغی شده و به جنگ من می  آیه36

بسا که فردا برای تصرف و درآوردن طبس از چنگ 
یزدی  ها هم همین بیرجند یک جنگ هفت  لشکر به 

راه بیندازد، مقصودم همان طبسی است که وقتی یک 
جهانگرد عرب از آن عبور کرده بود، در خاطرات خود 
نوشته بود: فاما اهل الطبس، کلهم حاجی آقا و حاجیه 

بی  بی! یموتون من الجوع و یقولون: به به، طبس عجب 
آب و هوایی داره!

این که گفتم شرط آبادانی کویر و شهرهای آن، وجود 
یک حاکم نیرومند و دلسوز و تأمین راه  های تجارتی 

است و این نکته را در یک ماجرا که افضل کرمان نقل 
کرده می  توان کاماًل استنباط کرد: وقتی در اثر سقوط و 

اضمحالل سلجوقی در کرمان یک خأل سیاسی پدید آمد، 

از طرف اتابکان فارس آدمی به اسم فخرالدین عباس به 
حکومت کرمان آمد )604ق/1242(. او مردی ظالم بود 
و سودجو و اصاًل قصد حکومت واقعی نداشت. افضل 

کرمان می  نویسد: ”بازیادان ]کشاورزان[ فریاد می  کردند که 
جو کلی در خاک ریخت و وقت حصا در گندم آمد.“  

او کوتاه می  آمد و اجازۀ حصاد نمی  داد. ربع غله سهم او 
بود. باز به قول افضل: ”عباس، گربه  ای را لقمه  ای نمی-
 داد و موری از انبان او دانه نمی  کشید؛ برادر و خواجه 
و فوجی مدیر گدا که با وی بودند در یک بوته ریخته 
بودند و از یک قالب بدر آورده همه نادان، همه بخیل، 

همه ظالم، همه متکبر . . . گوسفندی از او گم شد، اهل 
محله را به صد دینار رکنی مخاطب داشت. مردم محله به 
]مسجد[ جامع التجاء بردند و سه شبان  روز نخوفتند و یا 
رب کردند، و بوریای مسجد بسوختند و قصد سوختن 

منبر کردند. بدان بیچارگان رحمت نکرد و پنجاه دینار از 
ایشان به چوب بستد.37

می  توانید مقایسه کنید رفتار همین فخرالدین عباس را 
با رفتار ملک قاورد سلجوقی، سرسلسلۀ سلجوقیان، که 

باز به قول همان افضل ”ملک قاورد پادشاهی بود معّمر، 
مدبر، مقبل و مظفر . . . در تأسیس مبانی جهانبانی، ملک 

کرمان یکصد و پنجاه سال در خاندان او بماند، و اوالد 
او همه از مکتسب او خورده و خواب اسب و آسایش 

روز ایشان نتیجه سهر و تعب او بود . . . از اخالق 
جهانداری او یکی آن بود که در محافظت عیار نقدی که 

زدی مبالغت نمودی، چنان که در مدت سی و چهار سال 
که پادشاه بود نیم ذره در نقد او زیادت و نقصان نرفت. 

گویند که هرگز رخصت نداد که بر خوان او بره یا بزغاله 
آورند، و قصابان نیز نهاراً جهاراً نیارستندی به مذبح برد، 

و گفتی: بره و بزغاله طعام یک مرد باشد و چون یک 
ساله شد طعام بیست مرد بَود و در پروردن آن رنجی به 

کسی نمی  رسد. علف از صحرا می  خورد و می  بالد.“38 
می  توانید مقایسه کنید با گم شدن گوسفند فخرالدین 

عباس و جریمه دادن صد دیناری مردم.

 به عبارت روشن  تر، بهترین حکام کرمان و کویر، 
که گاهی عنوان شاهی هم داشتند، مثل سلجوقیان 

و قراختائیان، حکامی بودند که در تأمین راه  ها 

36سیما بینا، خوانندۀ نامدار، فرزند سرهنگ بینا بیرجندی و از طرف 

مادر از خانوادۀ ایران   نژاد کرمانی است. خانم کرمانی در زاهدان معلم 
بود و با سرهنگ بینا بیرجندی که مأموریت زاهدان داشت، ازدواج کرد 
و نتیجۀ آن خانم سیما بینا است که حاال دیگر شهرت جهانی یافته در 

خواندن آهنگ   های محلی و دوبیتی   ها.
37مقدمۀ تاریخ کرمان،50 به نقل از المضاف الی بدایع االزمان، تصحیح 

عباس اقبال آشتیانی.
38باستانی پاریزی، سلجوقیان و غز در کرمان، چاپ 3؛ 329.
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می  کوشیدند، بی  طرفی را در بندرها )داراالمان( حفظ 
می  کردند، کاروانسراها را به کمک تجار ثروتمند آبادان 

و دائر و امن نگاه می  داشتند و راه تجارتی را صحیح 
و سالم در خراسان به هرات و طوس )مشهد( و در 

مرکز به اصفهان و ری و در غرب به شیراز و بوشهر 
تحویل می  دادند و خود البته سهمی از مالیات این 

تجارت می  بردند. و بدترین آنها کسانی بودند که دندان 
طمع به ثروت تجار می  دوختند و به بهانه  جویی  ها آنها 
را مصادره می  کردند و گاهی شریک دزد و رفیق قافله 

بودند.

از نمونۀ دوم آنها کم  وبیش داشتیم که به جای وظایف 
اصلی خود را در معامالت شریک می  کردند. چنان 

که مثاًل معین التجار اصفهانی از کرمان به حاج امین 
الضرب گزارشی از روابط خود با حکومت وقت 

می  دهد و می  نویسد: ”در کرمان، کتیرا نمی  شود 
خرید، کتیرای درهم را پنج هزار می  دهند.39 کتیرا 
را باید رفت پاریز و کوبنان خرید، نه آن هم یک-

 دست سفید، کارسازی می  دارند، درهم می  دهند . . . 
با بهجت  الملک ]سردار معتضد نایب  االیاله فرمانفرما 
در کرمان[ از بابت کتیرا سؤال کردم. می  گویند: شما 

خدمت حاجی آقا ]امین  الضرب[ عریضه عرض بدارید 
که ما هم شرکت می  کنیم. ده هزار تومان می  گذاریم، 

تریاک، انقوزه و کتیرا با هم شرکت می  کنیم، به 
انضمام مخارج. ولی اینها تمام حرف است.  ’االن را 

حکومت نمی  کنند، تجارت می  کنند.‘  همان تومان 35 
دینار صرف در روز است. قدغن کرده است که برات 
ندهند به تجار کرمان. مردم هم به واسطۀ مالی گرفتار 
شده  اند. باید از تحویل  خانه و گمرک پول بگیرند.“40 

مقصود من این است که حکام کرمان، آنها که می-
 خواهند شریک اقتصادی تجار شوند یا ثروتمندان را 
مصادره کنند بزرگ  ترین لطمه را به امنیت اقتصادی 
شهرهای کویری زده  اند و متأسفانه تعداد این حکام 

چندان هم کم نبوده   است.

نمونه شاخص عکس این حکام مثالً محمداسماعیل  خان 
وکیل الملک در عصر قاجاری بود که در هر روستای 
کرمان حمام ساخت و کاروانسراها را تکمیل کرد و 

قیمت کاالی صادراتی را باال برد و یا در عصر سلجوقی 
ملک قاورد که مثاًل کاروانسرا و میل راهنما در فهرج 

ساخت یا همین ترکان خاتون و پادشاه خاتون قراختائی 
که چند روستای خاتون  آباد تازه احداث کردند و میدان 
و کاروانسرا در شهر ساختند یا همین گنجعلی  خان، که 

منشی او میرزامحمدابراهیم وقف  نامه  اش را نوشته است، 
در آخرین نقطه  های ارتباطی راه کویر در در دهی طرف 
یزد کاروانسرای کرمونشو و زین  الدین را ساخت و در 

منتهی  الیه راه خراسان حوض گنج را بنا کرد و به عنوان 
پس بندر جاسک، که یکی از مهم  ترین بنادر فراموش-
 شدۀ کرمان است، آبادی گنج  آباد بنا کرد و در واقع با 
ساختن برج به نام خود در ساحل زاینده  رود، به شاه 

عباس گفت: من راه کویر را تا کنار زاینده  رود به شما 
تحویل دادم. دیگر خود دانید و اخالصتان. تا آخرین 

لحظۀ عمر نیز در سفرهای بیابانی مواظب اوضاع بود و 
باالخره در قندهار بود.

گنجعلی  خان به روایتی در سال 1033ق/1623 و به روایت 
دیگر 1034ق/ 1624، بعد از 30 سال جکومت کرمان و 

قندهار،”هنگامی که بر باالی ایوان ارگ قندهار در سریری 
که محجر ایوان تکیه داشت، خوابیده بود، محجر سستی 

پذیرفته او در میان خواب و بیداری از سریر نطع خزیده به 
زمین افتاد و ودیعت حیات به قابض ارواح سپرد. بعد از 

زمانی دراز خدمتکاران واقف شدند، پسرش علیمردان  خان 
نعش پدر را از قندهار به مشهد مقدس معلی نقل نموده 

در روضه رضویه مدفون گردانید.“41

وزیری مرگ او را در تابستان این سال می  نویسد و به 
همین سبب در پشت بام خوابیده بوده است و گوید 
”در سال هزار و سی   و پنج ]1035ق/1625[ تابستان 
باالی بام بر روی تخت خوابید، نزدیک صبح خواب-

 آلود جهت ادرار برخاست، از بام به صحن خانه افتاد، 
افتادن همان و مردن همان.“42 یک اشارۀ کوتاه وزیری 
دارد که گنجعلی  خان در آخر عمر از حکومت کرمان 
معزول شده و تنها حکومت قندهار داشته و به همین 
دلیل احتماالً باید مرگ او را نیز مشکوک دانست. به 
هر حال فرزندش علیمردان  خان همچنان مورد توجه 

بود و بعد از مرگ پدر به حکومت همان قندهار 
تثبیت شد. آب  انبار علیمردان  خان تا پیش از لوله  کشی 
آب سالی چند ماه کرمان را آب می  داد و کتیبه  ای به 

خط علیرضا عباسی بر سنگ مرمر نوشته شده بود 
که تاریخ آن این است: لب جهانی ازین برکه می  شود 

سیراب )1029ق/1640(.43

علیمردان  خان بعد از مرگ شاه عباس )1038ق/1628( 
در زمان شاه صفی مورد خشم قرار گرفت و به اصفهان 

39یعنی یک من )3 کیلو( پنج هزار.

40محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ”یک شمعک کوهی بر مزار ایرج 

افشار،“ ایران نامه، سال 27، شمارۀ 1 )بهار 1391(، 72-88؛ نقل از82.
41اسکندر منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، به تصحیح محمداسماعیل 

رضوانی )تهران: دنیای کتاب، 1377(، 1041.
42وزیری، تاریخ کرمان، 630.

43باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 348.
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احضار شد و نیامد و از همان قندهار به هندوستان پناه 
برد و تا آخر عمر در هند بود و از آن پس، قندهار هم 
به چنگ هندوستان افتاد که داستان مفصل را در کتاب 

نگارنده، گنجعلی  خان، فصل تحت عنوان ”آزرده ز 
بیگانه و افسرده ز خویش“ و ”دروازۀ طالیی هند“ و 

”به خاطر مشتی سنگ“ باید دید. و داستان آن را من در 
مقاله  ای در نشریۀ فرهنگ اصفهان هم نوشته  ام.

اینک که به قول کرمانی  ها  ”آب به ُکرت آخر است“ و 
این مقاله را به مناسبت درگذشت استاد نامدارم، مرحوم 

دکتر محمدحسن گنجی، بعد از 100 سال عمر پربار 
او می  نویسم، در فکر بودم که چگونه می  شود مطلب 

مربوط به دکتر گنجی بیرجندی را به تاریخ کرمان ربط 
داد، بر اساس آن سوگند که من خورده  ام که ”نباشد 

مقاله  ای که من در یادواره  ای بنویسم و در سمیناری یا 
کنگره  ای شرکت کنم، مگر آنکه آن مقاله و آن یادواره به 
تحقیقی یا به تقریبی به تاریخ کرمان مربوط بوده باشد،“ 

و در این فکر بودم که شاهد از غیب رسید.

توضیح آنکه چهل پنجاه سال پیش من مقاله  ای در 
باب گنجلعی  خان و آثار خیر او در مجلۀ دانشکدۀ 

ادبیات اصفهان نوشتم به مناسبت برج گنجعلی  خان 
که در کنار زاینده  رود است. مقاله بالفاصله در مجله 
خواندنیها نیز نقل شد.44 بالفاصله مرقومه  ای از دکتر 
گنجی، که آن روزها جزء استادان برجسته و نامدار 
جغرافیای دانشکده ادبیات تهران بود، توسط مجله 

خواندنیها به نگارنده رسید به این شرح که گمان کنم 
سوگند مرا به انجام می  رساند.

دکتر گنجی نوشته بود: 

دوست دانشمندم آقای باستانی پاریزی
مطالعۀ مقالۀ عمیق و عالمانۀ جنابعالی تحت 

عنوان گنجعلی  خان که در شمارۀ 89 و 90 مجله 
خواندنیها به نقل از مجلۀ دانشکدۀ ادبیات اصفهان 

چاپ شده بود، مرا به یاد مطلبی انداخت که 
بی  مناسبت نمی  دانم آن را به اطالع شخص شما 

برسانم و آن مطلب مربوط به بستگی  ای است که 
ظاهراً خانوادۀ ما با گنجعلی  خان دارد.

قباًل باید متذکر شوم: در یکی دو سال گذشته 
در خانوادۀ ما که درست معلوم نیست از چه 

تاریخی در بیرجند و اطراف آن حکومت داشته-
 اند، اشخاص معّمر زیاد بودند، منجمله عمر 

هر دو پدربزرگم که قریب 35 سال پیش فوت 
شده  اند از 90 سال تجاوز می  کرد و هیچ  یک 

از برادران و خواهران ایشان هم کمتر از این 
عمر نکردند. و آخرین فرد مربوط به نسلی که 
عموی مادر من بود و سال قبل در 90 سالگی 

دار فانی را وداع گفت.45 از ایام کودکی خود به 
خاطر دارم که جسته گریخته راجع به پیوستگی 
خانوادۀ ما به گنجعلی  خان داستان  های زیادی از 
زبان معمرین نقل می  شد. از جمله خوب به یاد 
دارم در سال  های اول بعد از کودتا ]سوم اسفند 

1299ش/1921[ که قانون ثبت احوال در شهر ما 
به مرحلۀ اجرا گذارده شد، من در آن ایام سال-

 های آخر تحصیل دبستانی خود را در مدرسۀ 
شوکتیه بیرجند طی می  کردم.46

یک روز بزرگان خانواده در خانۀ پدربزرگم که 
در آن تاریخ در حدود 90 سال عمر کرده بود 

جمع آمده بودند تا دربارۀ انتساب نام خانوادگی 
مناسبی با همدیگر مشورت کنند. در جلسۀ 

مشورتی همین پدربزرگ - که سواد درستی 
نداشت ولی سینه  اش پر از خاطرات جالب 

بود- رو به سایرین کرده چنین گفت: اصل و 
نسب خانوادۀ ما روشن است. ما همه اوالد 

گنجعلی  خان هستیم. و او آدمی بوده است مثل 
امیر )و مقصودش امیر قائن، امیر حشمت  الملک 
و امیر علم  خان و امیر شوکت  الملک بوده است( 

که در فتوحات هرات در خدمت شاه عباس 
شجاعت به خرج داده است.47

اوالد گنجعلی  خان پس از فتح هرات مدت  ها 
در افغانستان امروز و در ناحیه  ای به نام ’نُک-

 در‘ سکونت داشته  اند و از آنجا به ’سربیشه،‘ در 
60 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند، و سه راه 
بیرجند به زاهدان کوچ کرده و در محل اخیر 

اقامت گزیده  اند. و مسجد و حمام گنجی  ها در 
سربیشه که هنوز وجود دارد یادگار اقامت آنها در 

آنجاست. بنابراین نام حانوادگی ما باید نُکدری، 
و یا گنجی باشد. از آنجا که نام خانوادگی دوم، 
یعنی گنجی، به ذهن و خاطرۀ پیرمردانی که در 

جلسه خانوادگی ما که تعداد آنها در بیرجند 
بالنسبه زیاد هم هست - ماند نام خانوادگی 

44خواندنیها، سال 35، شمارۀ 94.

45من در حاشیۀ این نامه نوشته بودم: و همۀ اینها ارث خود را در 

طوالنی بودن عمر به استادم گنجی داده   اند که عمرش با نوح پیوند 
گیراد. بنگرید به باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 302.

46منسوب به شوکت الملک، پدر اسداهلل علم. 

47یعنی گنجعلی   خان در فتوحات هرات شرکت داشته. درباب مأموریت -

 های او رجوع شود به باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 36 به بعد.
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علیمردان خان  از کتاب الهور، تألیف پروفسور محمد باقر، تصویر نقاشی شده.
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گنجی را انتخاب کردند.48 و به این ترتیب تمام 
اعضای خانوادۀ ما که تعداد آنها در بیرجند 

بالنسبه زیاد هم هست، نام خانوادگی گنجی را 
انتخاب کردند.

از شما چه پنهان، من همیشه در نظر داشتم که 
دربارۀ این خاطرۀ ایام کودکی خود مطالعاتی 

به عمل آورم و رابطۀ آن را با مدارک تاریخی 
روشن کنم، ولی متأسفانه این توفیق هرگز نصیبم 
نشده بود تا اینکه مقالۀ جنابعالی را در خواندنیها 

خواندم، و عقیده دارم با اشارات مستندی که 
مسافرت  های مکرر گنجعلی  خان به خراسان و 

هرات نموده  اید و با توجه به اینکه سرزمین قاینات 
به هر تقدیر در سر راه این دو ناحیه به کرمان قرار 

دارد هیچ بعید نیست که اصالتی در گفته    ای که 
من از پدربزرگم به خاطر دارم وجود داشته باشد. 
چون مبنای بسیاری از حقایق تاریخی ایران در دو 
سه قرن اخیر داستان  های مشابهی است که سینه به 
سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و می  شود.

اگر قبول کنیم که در آنچه از حافظه نقل کردم 
واقعیتی وجود داشته باشد، باید اضافه کنم که اوالد 

گنجعلی  خان همین که به هر تقدیر راه به قاینات 
پیدا کردند و به خدمت امرای قائن درآمده و به 

اصطالح آن زمان به جرگۀ دیوانی  ها پیوستند و در 
سوانح تاریخی بعدی صفحات قاینات و سیستان، 

مخصوصاً در لشکرکشی  های امرای قاین، که 
خود مهم  ترین مرزداران ایران در دو سه قرن اخیر 

به شمار می  روند، به هرات و چخانسور )ناحیۀ 
مجاور سیستان در افغانستان فعلی( فداکاری  ها و 

خدمات صادقانه و مؤثر انجام داده  اند.

موضوع جالب این است که اعضای این خانواده 
از همان زمان  های قدیم تاکنون از همین راه امرار 
معاش کرده  اند و هم اکنون هم تقریبًا تمام افراد 
مؤثر خانوادۀ گنجی در خدمت دولت و بیشتر 

در فرهنگ هستند و برای نمونه یک نفر در این 
خانواده، که شاید تعداد آنها در بیرجند از کوچک 

و بزرگ به 200 نفر برسد، یافت نمی  شود که 
از راه کشاورزی یا کسب امرار معاش نماید و 

این خود می  رساند که ریشۀ عمیقی در اجتماع 
کشاورزی و دامپروری )مال  داری( و سوداگری 
قاینات نداشته  اند و به احتمال قوی بعد از دورۀ 

گنجعلی  خان به این سامان راه پیدا کرده  اند.

در خاتمه، داستان کوچکی را که در آن آخرین بار 
نام گنجعلی  خان از زبان مسن  ترین افراد خانوادۀ 

من به گوشم خورده برای جنابعالی نقل کنم: این 
فرد عبداهلل بیان گنجی، عموی مادر نگارنده بود 
که دو سال قبل در سن 90 سالگی دار فانی را 

وداع گفت. او مردی عامی ولی بسیار تیزهوش 
و پرحافظه بود و تمام کسانی که با او مؤانستی 
داشتند قول او را دربارۀ وقایع هفتاد سال اخیر 

قاینات حجت می  دانستند. یکی از نوه  های متعدد 
این عموی بزرگوارم هوس کار آزاد کرده بود و 

اتوبوسی در راه زاهدان و مشهد به راه انداخته بود، 
ولی پیوسته از بدی وضع خود شکایت می  کرد. 
در تابستان 1342ش/1963 که برای آخرین بار 

از محضر این مرد بزرگوار و بزرگ خانواده درک 
فیض می  کردم، همین صحبت از نابسامانی کار نوۀ 

او به میان آمد. رو به من کرده چنین گفت: عمو 
جان، اصالً ’اوالد گنجعلی  خان نفرین شده  اند،‘ 

زیرا نسل  ها از حقوق دیوانی و پول نوکری دولت 
استفاده کرده  اند و در کار آزاد تجربه و استعدادی 

پیدا نکرده  اند. این نوۀ من هم بیخود تالش می  کند 
و ول معطل است. بهتر است در یکی از ادارات 

دولتی کاری برایش دست و پا کنی.49

شاید به دلیل همین نسبت بوده که، غیرخودآگاه، وقتی 
مرحوم گنجی با هواپیمای هواشناسی از فضای کرمان 

می  گذشت یک عکس بی  نظیر از میدان خان و بازار 
اطراف آن برداشت که یک شاهکار عکاسی محسوب 

می  شود و من آن را در جغرافیای کرمان چاپ کرده  ام.50

مخلص پاریزی در مورد این حرف عموی دکتر گنجی 
که می  گفت: ”ما اوالد گنجعلی  خان نفرین  شده هستیم،“ 

همیشه به دیدۀ طعن و طنز و شوخی می  نگریستم و 
الاقل در باب خود گنجی آن را هرگز صادق نمی-

 دانستم. عالوه بر آن، مردی مثل گنجعلی  خان که تمام 
درآمد کرمان را صرف بناهای خیر و آبادانی والیت و 

48و خوب شد که نکدری را انتخاب نکردند، زیرا نه تنها شلوغ   کاری 

نکودری   ها در تاریخ سیستان مایۀ گرفتاری اوالد آنها بود، بلکه ممکن 
بود اوالد شمس   الدین تازیکو هم بعدها دادخواست و درخواست آن 

25هزار شتر که نکودری   ها در بیابان کرمان از آنها گردانده و برده بودند 
به دادگاه الهه بدهند. عالوه بر آن امروز برای من مشکل بود در یادوارۀ 

استادم محمدحسن گنجی مطلب را این طور راحت به تاریخ کرمان 
ربط دهم.

49خواندنیها، سال 35، شمارۀ 94 و نیز باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 304.

50باستانی پاریزی، جغرافیای کرمان، چاپ 5؛ 107. 

51این لیست باال بلند را آقای دکتر محمدحسین پاپلی یزدی استخراج 
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امنیت راه  ها کرده و یک دینار همراه خود به گور نبرده، 
دلیل ندارد که اوالدش ’نفرین  زده‘ شده باشند؟

دکتر گنجی عضو مادام  العمر انجمن جغرافیای انگلستان 
شده بود که خدمات او در جغرافیا مورد تأیید چنان 
انجمن مهمی بوده است. عالوه بر آن، عضو انجمن 
سلطنتی مردم  شناسی انگلستان و ایرلند بود و عضو 

شورای عالی آمار، عضو هیئت تحریریه دائرهًْ  المعارف 
بریتانیکا، عضو افتخاری انجمن امریکایی پیشرفت 
علوم، عضو شورای عالی مردم  شناسی ایران، عضو 

انجمن جغرافیایی کشورهای آسیا و افریقا، عضو کمیتۀ 
ملی آب  شناسی یونسکو، عضو هیئت ممیزۀ دانشگاه 

تهران )شورایی که تشخیص می  دهد چه استادانی 
مستحق ترفیع رتبه و تغییر درجه از استادیاری به 

دانشیاری و از دانشیاری یا استادی  اند(، عضو شورای 
دانشگاه تهران، عضو کمیسیون همکاری  های فرهنگی 

ایران و فرانسه، عضو کمیتۀ جغرافیایی فرهنگستان 
ایران، عضو کمیتۀ برنامه  ریزی آموزش و پرورش، عضو 
هیئت امنای مدرسۀ بازرگانی رشت، عضو هیئت امنای 

مدرسه عالی علوم اراک، عضو اتحادیۀ انجمن  های 
علمی، رئیس اولین کنگره جغرافی  دانان ایران 

)1352ش/1973(، عضو سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه  ها )سمت(، عضو محققین دائرهًْ-

 المعارف اسالمی، عضو کمیتۀ طرح اطلس اقلیمی ایران، 
عضو شورای عالی مرکز اطالعات جغرافیایی شهر 

تهران.51 عالوه بر آن، دکتر گنجی صدها شاگرد تربیت 
کرد که بیشتر آنها مثل دکتر مجتهدزاده، یا دکتر ودیعی 

شیرازی، یا دکتر بدیعی، صاحب مقاالت و تألیفات 
بسیار و از استادان بنام دانشگاه  اند.

دکتر محمدحسن گنجی در 24 جمادی الثانی 
1330ق/21 خرداد 1291ش/11 ژوئن 1912 در 

محلۀ خیرآباد بیرجند متولد شد و این 2 سال قبل از 
شروع جنگ بین  الملل اول و 4 سال بعد از به توپ 
بستن مجلس اول به دست لیاخوف رئیس قزاقخانه 
و به فرمان محمدعلی  شاه، و 8 سال قبل از کودتای 

رضاخان میرپنج و رئیس  الوزرایی سیدضیاء بود. دورۀ 
ابتدایی و متوسطه را در مدرسۀ شوکتیۀ بیرجند گذرانید 

)1302-1309ش/1923-1930(. لیسانس تاریخ و 
جغرافیا را از دارالمعلمین عالی تهران گرفت )1309-

1312ش/1930-1933( و در امتحان اعزام محصلین 
به خارج شرکت کرد و به انگلستان رفت و از دانشگاه 
ویکتوریا در منچستر فوق لیسانس جغرافیا گرفت و در 
1317ش/1938 به ایران بازگشت و جزو هیئت علمی 

دانشگاه تهران، گروه تاریخ و جغرافیا شد.

در شهریور بیست )1320ش/1941(، که پایان سلطنت 
رضاشاه بود، دکتر گنجی خدمت نظام وظیفه را انجام 
داد. سپس، با استفاده از فرصت مطالعاتی از دانشگاه 

کالرک درستر در ماساچوست امریکا درجه دکترا 
گرفت و به درجۀ دانشیاری دانشگاه تهران ارتقاء یافت 

)1334ش/1955( و در 1349ش/1970، به درجۀ 
استادی رسید.

او مدتی معاون اداری دانشگاه تهران )1347ش/1968( 
و بعد رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد )خرداد 
1335ش/ژوئن 1974( و تا اول بهمن 1354ش/فوریه 

1976 این سمت را داشت. حکم ارتقای مخلص پاریزی 
از سمت دانشیاری به استادی به امضای همین جناب 

گنجی صادر شده است. او ابالغ ما را امضا کرد و خود 
در همان اول بهمن 1354 بازنشسته شد و ده روز بعد 

عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران را یافت یا به قول استاد 
بزرگوارم مرحوم نصراهلل فلسفی جزء ’اساتیذ مماتیز‘ شد، 

در حالی که از طرف وزیر علوم حکم تأسیس دانشگاه 
بیرجند به نام او صادر شد )30 مهر 1354ش/اکتبر 

1975( و در تیرماه 1355ش/ژوئیه 1976 رئیس دانشگاه 
بیرجند شد و این همان روزگاری است که در بیمارستان 
فرانسه وصیت  نامۀ علم را در وقف اموالش برای دانشگاه 

بیرجند دمادم مرگ علم به امضای او رساند.

او خارج از دانشگاه تهران نیز بسیار فعال و تأثیرگذار 
بود. ریاست هواشناسی کل کشور را به عهده داشت که 
وزیر راه ابالغش را به عنوان معاون وزیر امضا کرده بود 

و این یکی از مهم  ترین تأسیسات مملکت ماست که 
در ارتقای صنعت هوانوردی تأثیر ماالکالم داشت )مهر 

1335ش/اکتبر 1956(. هرچند پیش  بینی  های هواشناسی، 
همیشه خدمات پشت  پرده او را تحت  الشعاع قرار می  داد. 
وقتی سد هیرمند در افعانستان بسته شد، دکتر گنجی از 
طرف ایران نمایندگی یافت که سهمیه  ای از آب هیرمند 

برای ایران اختصاص داده شود و او در این مورد تا 
حدودی موفق نیز بود. معاون پارلمانی وزیر راه هم 

شد )اردیبهشت 1342- مهر 1347ش/1973-1968( و 
نمایندگی ثابت ایران را هم در هواشناسی جهانی داشت 
)1335ش/1956(. کمک بسیار مهم و مؤثر دکتر گنجی، 
در امور تأسیس و آموزش مؤسسۀ نقشه  برداری سحاب 

باعث شد که مؤسسۀ سحاب، به سرپرستی مرحوم 

کرده و در نشریۀ مهم جغرافیایی خود که در دانشگاه مشهد چاپ 
می   شود درج کرده است. دکتر پاپلی از شاگردان برجستۀ دکتر گنجی 
بوده و چندین سال مجلۀ تحقیقات جغرافیایی را در مشهد و اصفهان 

منتشر کرده است که یکی از منظم   ترین مجالت این رشته از علوم 
است.
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مهندس عباس سحاب یکی از پُرکارترین و مستندترین 
سازمان  های نقشه  برداری ایران شود، و بسیاری از 

کشورهای همسایه امور نقشه  برداری خود را به مؤسسۀ 
سحاب مراجعه می  کنند. عضویت هیئت تحریریه 

دائرهًْ  المعارف کودکان، و بعد از انقالب عضویت کمیتۀ 
جغرافیایی مرکز بین  المللی ’گفتگوی تمدن  ها‘ را هم 

دریافت کرد )1378ش/1999(.

مهم  تر از همۀ اینها اینکه دکتر گنجی’مرد سال 
هواشناسی‘ سال 1380ش/2001 از طرف مهم  ترین 

مرکز هواشناسی عالم انتخاب شد و جایزۀ او را نیز با 
تشریفات تمام در سویس به او اهدا کردند. نمی  دانم 

هفتصد سال پیش، صاحب نزهت  المجالس این رباعی 
جمال  الدین خلیق را از کجا آورده و برای چه کسی نقل 

کرده بوده است. شما بخوانید و قضاوت کنید:

آن کس که بود هواشناسی او را
ممکن نبود خداشناسی او را

خواهی که خدای خویشتن بشناسی
خود را بشناس تا شناسی او را52

اما در باب حرف عمویش که گفت ما نفرین کرده 
هستیم، من همیشه این تردید را داشتم و می  گفتم آدمی 
با این همه عنوان و این سواد و این همه کاردانی و این 
همه توفیقات، اگر صد سال هم عمر کند – حال آنکه 
صد و یک سال عمر کرد - آری، با این مقدمات فکر 

می  کردم اگر صد سال هم عمر کند، تمام عمر نانش به 
قول پاریزی  ها توی روغن است و اما، ما در چه خیالیم و 

فلک در چه خیال. گویا راست گفته سولون به کرزوس 
حاکم سارد - که  ”تا آدم نمرده باشد نمی  توان گفت که 

او خوشبخت بوده یا خیر.“ 53 هنوز امضای اعطای امالک 
علم به دانشگاه بیرجند و حتی کفن او هنوز خشک نشده 
بود که دری به تخته خورد و پدیدۀ بزرگ در تاریخ ایران 

پدید آمد، انقالب 22 بهمن 1357ش/فوریه 1979. البته 
کارنامۀ دکتر گنجی روشن روشن بود و معلوم بود که 

مثل بسیاری از استادان فاضل و نامدار کشور به کار خود 
ادامه خواهد داد.

وقتی قانون پاک  سازی برای اعضای امنیتی و یاران سلطنت از 
مجلس می  گذشت، یک تبصرۀ کوچک در گوشۀ آن بود با 
یک کلمۀ غیر عادی که در اول کسی بدان توجه نمی  کرد و 

به طور عادی از روی آن می  گذشت. در جزء کسانی که می-
 بایست پاک  سازی شوند، یک تبصره می  گفت: اعضای گروه-

 ها و مجامعی که به صورتی با اسالم معارض بوده  اند – که 
این طبیعی به نظر می  رسید – فقط اشکال در جملۀ تکمیلی 

آن و مورد مثال آن بود: مثل مجمع فراماسونری و غیر آن.

از اتفاق روزگار چند سال قبل از انقالب کتابی منتشر شد 
به اسم فراماسونری در ایران، مرحوم اسماعیل رائین که 
اصاًل خود اهل بوشهر بود و من با او آشنایی و دوستی 

داشتم تاریخچۀ این داستان را از زمان قاجار و بعد از آن 
در سه جلد نوشته و کتاب پرتیراژی هم بود. جلد سوم 

آن مجموعۀ نام  هایی داشت که عضو انجمن فراماسونری 
در ایران بوده  اند و 600 یا 700 صفحه است. این نام  ها 
در یک لژ معروف به جواهری نامی در اختیار او قرار 

داشت. این کتاب نزدیک 2هزار اسم از معاریف ایران را 
ضبط کرده که بسیاری از آنها سال  ها پیش از انقالب به 

قول معروف ”آرد خود را بیخته و آردبیز خود را آویخته“ 
بودند. اما وقتی قانون پاک  سازی در مجلس مطرح بود، 

رندی کلمۀ فراماسون را در آن تبصره گنجاند و بالفاصله 
صدها تن از آنها که اسمشان در آن کتاب بود و کارمند 
یا بازنشستۀ دولت بودند، حقوقشان قطع گردید و یکی 

ازآنها همین دکتر محمدحسن گنجی بود که مترجم کتاب 
بشر چیست از مارک تواین هم بود که در 1322ش/1943 

ترجمه کرده بود، سالی که هنوز جنگ بین  الملل تمام 
نشده بود. او دو سال قبل از آن کتاب جنگ و جغرافیا و 

روابط دول بزرگ در اقیانوسیه را چاپ و منتشر کرده بود. 
او مؤلف کتاب تاریخ جغرافیا در تمدن اسالمی هم هست 
که دائرهًْ  المعارف اسالمی آن را به سال 1375ش/1992 به 
چاپ رساند. دکتر گنجی نویسندۀ مقالۀ ”آتشفشان سنت 

هلن“ در مجلۀ جغرافیا، شمارۀ سوم، بهار 1360ش/آوریل 
1981، غافل از آن بود که دو سال بعد آتشفشان واقعی 

آن بود که در خانۀ وسیع خود او در خیابان پاسداران 
تهران فوران خواهد کرد.54 بهتر است از زبان قلم خود 

او بشنویم. بشنوید از پایان روزگار دکتر گنجی مرحوم. 

52محمدابراهیم باستانی پاریزی، از سیر تا پیاز )تهران: علم، 1387(، 

353. نگویید باستانی فرق هوا و هوس را نمی   شناسد. فعاًل که گرفتار 
هواشناسی شده   ایم از این جناس استفاده می   کنیم.

53موالنا ابوالکالم آزاد، ذوالقرنین یا کورش کبیر، ترجمۀ محمدابراهیم 

باستانی پاریزی )چاپ 10؛ تهران: علم، 1385(.
54دکتر گنجی بیش ار صد مقالۀ تحقیقی نوشته که بیشتر آن در 

مباحث جغرافیایی است و نخستین آن تحت عنوان ”اقیانوس ساکن 
و دول اروپایی“ در 1321ش/1942، درست همان سالی که مقالۀ 

مخلص پاریزی نیز در روزنامۀ بیداری کرمان چاپ شده است. 

بنگرید به محمدابراهیم باستانی پاریزی، خودمشت مالی )چاپ 
2؛ تهران: علم، 1385(. البته مقاالت دکتر گنجی خارج از مباحث 
جغرافیایی هم بوده است. مثاًل ”خیام و دنیای امروز“ )اطالعات 

ماهانه، آبان   ماه 1330ش/نوامبر 1951( و ”مالحظاتی دربارۀ سیدمحمد 
فرزان،“ در کتابی که ابراهیم صهبا چاپ کرده بود. فرزان را من در 

دفتر مجله یغما بارها دیده بودم، مردی بزرگ و نویسنده   ای نامدار که 
مقاالت بسیاری از او در مجله یغما نیز به چاپ رسیده بود. یا مقاله 
”هانتینگتون و پارسیان هند“ که در مجلۀ چیستا به مدیریت مرحوم 

پرویز شهریاری، استاد ریاضی   دان کرمان به چاپ رسیده بود )مهرماه 
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دکتر در نامه  ای به تاریخ 15 دی  ماه 1377ش/4 ژانویه 
1999، به آقای دکتر سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری 

اسالمی وقت ایران می  نویسد:

متأسفانه در اوایل 1363ش ]آوریل 1984 شش 
سال بعد از انقالب[ به موجب ابالغ کارگزینی 

دانشگاه تهران، پرداخت حقوق بازنشستگی 
من قطع گردید و اینک قریب 15 سال است 

که زندگی خود را در سال  های اول با کارکردن 
در یک دارالترجمه، و بعد با فروش کتابخانه  ام 

گذراندم . . . و بیشتر از همه با مرکز دائرهًْ  المعارف 
بزرگ اسالمی . . . همکاری داشته  ام . . . جناب 
آقای خاتمی، اکنون 86 سال از عمرم گذشته و 
دیگر توان کارکردن در راه امرار معاش را ندارم 

و از هیچ  گونه بیمۀ اجتماعی و بهداشت هم 
برخوردار نیستم. این است که دست توسل به 

دامان آن جناب زده و استدعا دارم دستور و مقرر 
فرمایید به هر نحوی که مقتضی و مصلحت باشد 

موجباتی فراهم نمایند تا بتوانم حقوق بازنشستگی 
– که خود را شرعاً محق به آن می  دانم – یا معادل 

آن را دریافت نمایم . . . که: مصیبت بود پیری 
و نیستی. والسالم. با تقدیم احترام، محمدحسن 

گنجی.55

حاال چند کلمه در باب این دائرهًْ  المعارف بزرگ اسالمی 
که دکتر گنجی بدان اشاره می  کند بشنوید. یک آیت  اهلل 

بجنوردی داشته  ایم که در نجف مسکن داشت. وقتی 
مرحوم خمینی را به ترکیه و سپس عراق تبعید کردند، 
او با آیت  اهلل دمخور و هم  بحث شدند. پسران او نیز در 

نجف در زی اهل علم بودند. ارتباط این دو روحانی 
در نجف کار دست پسرش کاظم بجنوردی داد که در 

ایران بود و دانشجو بود. او به زندان افتاد و به دلیل 
ارتباط با مخالفان گویا به اعدام محکوم شد و چند 
سالی را در زندان در انتظار حکم بود که جمهوری 
اسالمی به صحنه آمد و کاظم بجنوردی را از زندان 

درآورد و بر کرسی مجلس شورای اسالمی از بجنورد 
نشاند و او یکی از جوان  ترین جوانان مجلس بود و 

نمی  دانم آیا به تبصره’جمعیت  های ضد اسالمی مثل 
فراماسون  ها‘ او هم رأی داده باشد یا نه؟ اما در سال-
 های بعد، دیگر در انتخابات شرکت نکرد و کوشش 
خود را برای تنظیم یک دائرهًْ  المعارف به کار برد و 

مهم آنکه بسیاری از متشردان دوران انقالب و استادان 
زخم  خورده را جمع و جور کرد و اینک یک جمعیت 
بیش از صد استاد کارکشته را در مجمع خود دارد که 

مقاالت دائرهًْ  المعارف را می  بینند و تنقیح می  کنند و 
به چاپ می  رسانند و چون اغلب پیر و سالخورده  اند، 
دائرهًْ  المعارف ناچار است هر سال برای یکی دو تا از 

آنها مجلس ختم و یادبود بگذارد.

از جمله کسانی که در این جمع کار می  کردند، تا 
آنجا که به خاطر می  آورم مرحوم عنایت  اهلل رضا بود، 
برادر پروفسور رضا، پاک  سازی  شدۀ کتابخانۀ سلطنتی 
و مرحوم دکتر محمدامین ریاحی بود، وزیر فرهنگ 

کابینۀ بختیار و دکتر بوذرجمهر مهر، همشهری کرمانی 
زرتشتی و مرحوم عباس زریاب خویی بود، استاد بی-
 بدیل تاریخ و مدیر گروه تاریخ و همین استاد مرحوم 
که دکتر محمدحسن گنجی باشد. من در مورد دو سه 
تن از آنان که یکی مرحوم دکتر زریاب خویی باشد و 
یکی دکتر محمدامین ریاحی باشد و یکی همین دکتر 

گنجی چندین نامه به این و آن نوشته  ام و بعضی از این 
نامه  ها البته نتیجه هم داد و بعضی هم مسکوت ماند و 

یکی از آنها همین دکتر گنجی بود. متن نامۀ من که بعد 
از مطالعۀ نامۀ دکتر گنجی به حجت  االسالم سیدمحمد 
خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نوشتم عینًا در همان 

مجلۀ تحقیقات جغرافیایی به چاپ رسیده است:

هفتم اردیبهشت 1380 ]ش/آوریل 2001[ توسط 
حضرت حجت  االسالم آقای ]سیدمحمود[ دعائی، 

مدیر روزنامه اطالعات
 مقام معظم ریاست جمهوری اسالمی ایران

عرض می  شود، بر خود لعنت می  فرستم که تا 
دریافت شمارۀ اخیر تحقیقات جغرافیایی خبر 
نداشتم که آقای دکتر محمدحسن گنجی – که 

پنجاه شصت سال پیش در دانشسرای عالی درس 

1366ش/اکتبر 1987(. دکتر گنجی بیش از 20 سخنرانی در مجامع 
علمی ایراد کرده و بیش از 10 مقدمه بر کتاب   های دیگران نوشته و 
پنج شش نقد کتاب داشته و نزدیک 15 مقاله به زبان انگلیسی دارد. 

او یادداشت   هایی بر کتاب کوه   ها و کوه   نامه ایران تألیف مهندس عباس 
جعفری نوشته که از انتشارات گیتاشناسی بود و در مجله سپهر چاپ 
شده، همچنین مقدمه   ای بر کتاب اصول جغرافیای انسانی تألیف جواد 
صفی   نژاد از انتشارات دانشگاه تهران. جواد صفی   نژاد یکی از بهترین 

شاگردان دکتر گنجی بود و آن ده سالی که من مدیریت داخلی 
مجلۀ دانشکده ادبیات را بعد از دکتر خوانساری داشتم )1339-

1349ش/1960-1970(، صفی   نژاد یکی از بهترین همکاران من بود. 
باز فراموش نکنم که دو استاد بیرجندی، دکتر محمداسماعیل رضوانی 

که مدتی معاون دانشکده ادبیات بود نیز از همکاران و شاگردان 
دکتر به شمار می   رفت، مثل دکتر جمال رضایی که در زبان   شناسی 

دست داشت و کتاب فرهنگ صبوری بیرجندی را در همان سال   ها به 
صورت ضمیمۀ مجلۀ دانشکده ادبیات برایش چاپ کردیم.

55این نامه در فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی دکتر پاپلی در شمارۀ 10 

صفحۀ 138 به چاپ رسیده است.
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نقشه  خوانی و نقشه  برداری به من می  داد - اکنون 
بیست و چند سال است که از چندرغاز حقوق 

بازنشستگی محروم مانده، و بدتر از آن در آستانه 
نود سالگی از هیچ نوع بیمه تأمین اجتماعی – که 

این روزها دیگر علف  های هرز هم به برکت آن در 
کنار گندم و جو ]از بیمه[ برخوردارند – از هیچ 
نوع برخوردار نیست و گویا از طرف مقام رئیس 
جمهور تقاضای ایشان به همان جایی ]مجلس[ 

ارجاع شده که ایشان چوب آن را می  خورد. موالنا 
چه خوش گوید:

پشه آمد از حدیقه و ز گیا
از سلیمان نبی شد دادخواه

کی سلیمان معدلت می  گستری
بر شیاطین و آدمیزاد و پری

مرغ و ماهی در پناه عدل تست
کیست آن گم  گشته کز فضلت نجست

پس سلیمان گفت: ای انصاف  جو
داد و انصاف از که می  خواهی؟ بگو 

گفت پشه: داد من از دسِت باد
کو دو دست ظلم بر ما برگشاد
بانگ زد آن شه که ای باد صبا

پشه افغان برد از ظلمت، بیا
هین مقابل شو تو و خصم و بگو

پاسخ خصم و بکن دفع عدو
باد چون بشنید آمد تیز تیز

پشه بگرفت آن زمان راه گریز
پس سلیمان گفت کای پشه کجا؟

باش تا بر هر دو من رانم قضا
گفت: ای شه، مرگ من از بودِ اوست
خود سیاه این روز من از دودِ اوست

او چو آمد من کجا یابم قرار؟
کو برآرد از نهاد من دمار 

]چند بیت در این بازنویسی افزوده شد.[

به عقیدۀ من، جمهوری اسالمی اگر از پنج 
انگشتش جواهر بریزد، این نقطۀ سیاه، به جای داغ 
نماز بر پیشانی او تا ابد باقی است که نتوانست یا 
نخواست و حقوق بازنشستگی کسانی مثل دکتر 
زریاب خویی و دکتر محمدامین ریاحی و دکتر 

بوذرجمهر مهر و همین دکتر محمدحسن گنجی 
را–آن نیز در عشرۀ نود–نپرداخته است.

به خاطر دارم که حدود پنجاه سال پیش، در زمان 
دکتر مصدق، حقوق بارنشستگی پدرم به تأخیر 

افتاده بود. از کرمان تلگراف کردم به نخست  وزیر: 
”. . . جناب آقای دکتر مصدق–پدرِ پیِر مردم 

ایران، پدرِ پیرِ هفتاد و چند ساله  ام . . . هنوز که 

هنوز است حقوق بازنشستگی او را نپرداخته  اند. 
اگر این حقوق برای کفن و دفن یا ذخیرۀ روز 

قیامت اوست-که این قدرها احتیاج ندارد. و اگر 
مربوط به دوران حیات اوست–جنابعالی که مزۀ 

هفتاد سالگی را چشیده  اید فکری به حال این 
پیرمرد بفرمایید که: مصیبت بود پیری و نیستی.“  

)کوچه هفت  پیچ، ص 451(
آن روزها صندوق مصدق خالی بود، ولی بالفاصله 

حقوق پیرمرد را پرداختند. الحمدهلل صندوق شما پر از 
دالرهای نفتی است که در مصرف آن متحیر مانده  اید. 
حق این است که دستی از آستین همت به در آورید.
این عریضه در روزهای آخر دوران اول ریاست 

شما تقدیم می  شود. گفت  ”لولی که بار می  بست، 
قالی به دار می  بست.“  مگر مجلس اصالحات 
شما–اگر واقعًا مجلس اصالحات باشد–قانون 
پاک  سازی را اصالح کند و ما هم از آن مجلس 

مأیوس نیستیم:
نومید نیستیم ز احساِن نوبهار

هرچند تخم سوخته در خاک کرده  ایم
با تقدیم احترام

باستانی پاریزی، استاد تاریخ دانشکدۀ ادبیات 
دانشگاه تهران

شهرک غرب – خیابان ایران  زمین – خیابان اول – 
پالک 226- تلفن 88091067- کدپستی 146858

من هم به کاظم بجنوردی ایجادکنندۀ دائرهًْ  المعارف 
احترام دارم به خیلی جهات، و هم به برادرش آیت  اهلل 
سیدمحمد بجنوردی احترام می  گذارم به علت روشن-

 بینی و قلم شیرین و محققانۀ او و اینکه در مقام قضایی 
بزرگی که دارد بسیار به فریاد درماندگان رسیده و 

خود یک روز می  گفت، هرچند نقل آن بدون اجازه 
صاحب کالم است، و آن اینکه پیرمرد دست به ریش 
جوگندمی خود کشید و در مقام اغراق گفت شاید به 
اندازۀ موهای این ریش باشد که من احکام اعدام را 

در کمیسیون تجدید نظر رد کرده باشم. باری من هم 
به بجنوردی احترام دارم و هم به دائرهًْ  المعارف ارج 

می  گزارم، خصوصًا که سه چهار نفر از دوستان قدیم من 
و استادان نامدار مثل زریاب خویی و دکتر محمدامین 

ریاحی و ایرج افشار–که به همین مناسبت کتابخانۀ 
گرانبهای خود را تقدیم دائرهًْ  المعارف کرد–و باالخره 
همین دکتر گنجی که از خوان دائرهًْ  المعارف در عالم 
بازنشستگی متنعم بودند، اما حرف من این است که 

کمک مؤسساتی مثل دائرهًْ  المعارف در ایام بازنشستگی 
مثل ”کاسه همسایگی“ است به قول کرمانی  ها، و به قول 
طنزآمیز ”کاسه همسایگی در حکم . . . فیل است که نه 

قاتق چاشت است و نه شوم شب.“ 
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اشکال کار این است که آدم در سن هشتاد نود سالگی 
تبدیل به کارگری شود که ’خوردوکردی‘ باشد، یعنی تا 
دستش می  جنبد، به قول پاریزی  ها، دهنش هم می  جنبد 
و این کمک  های زاهدانه که به قول حافظ  ”گاه هست 

و گاه نیست،“ به قول پاریزی  ها در حکم ”خمیرمایه 
پشت خمیر است،“ نه خود لگن خمیر. کشتی شکستۀ 

حیات، گنج بادآورد گنجی در ساحل امن دائرهًْ  المعارف 
به ساحل نجات رسید. حافط فرماید:

قسمت حوالتم به خرابات می  کند
هرچند این چنین شدم و آن چنان شدم

این خرابات که من شاهد مثال آوردم اتفاقاً جای بسیار آباد 
و آبرومندی است. مقصودم دائرهًْ المعارف اسالمی است که 
از بدو تأسیس از بهترین استادان و محققان سابق و الحق 
کمک گرفت و از خانه ای که پیش از آن در اختیار داشت 
خود را خالص کرد و در آبادی دارآباد شمال تهران زمین 

وسیعی در اختیار گرفت و به کمک شهردار وقت، آقای 
کرباسچی، ساختمان بزرگ و آبرومندی در چهار طبقه در 
دامنۀ کوه ساخت و در واقع، پشتش به کوه بند شد. اینک 
سالن های بزرگ اجتماعات آن مؤسسه مرکز سمینارهای 
ایران شناسی و بحث های تاریخی و فرهنگ شناسی است 

و مخزن های بزرگ برای حفظ و نگهداری چندین میلیون 
کتاب و وسایل تحقیقی جدید مثل اینترنت و کامپیوتر و 
ویدئو و سایر وسایلی در اختیار دارد که مخلص پاریزی 

در 87 سالگی و خصوصاً به سبب ضعف بینایی از استفاده 
از آن محروم است. آری، با این همه وسایل این مؤسسه 

امروز یکی از مراکز مهم تحقیقاتی ایران و حتی خاورمیانه 
شده و بعض جلدهای این دائرهًْ المعارف هم به عربی و 
هم به انگلیسی ترجمه و چاپ شده و در قرن 21 گمان 

کنم این دائرهًْ المعارف هیچ دغدغۀ خاطر دیگری ندارد جز 
آن دغدغه که کل دائرهًْ المعارف بریتانیکا هم با آن دست 

در گریبان است و آن عصر انقالب ‘بدون کاغذ’ در عالم 
فرهنگی است که بریتانیکا هم اعالم کرد که در سال پیش 
رو، دیگر دائره ًْالمعارف خود را چاپ نمی کند و فقط در 

فیسبوک در اختیار استفاده کنندگان است.

به حرف خود برگردم که بسیاری از آنها که در عالم 
بازنشستگی بی حقوق یا کم حقوق مانده بودند، از 

خوان بی دریغ بجنوردی های صاحب دائرهًْ المعارف 
متنعم شدند و چنانکه گفتم یکی از آنها همین دکتر 

محمدحسن گنجی 101 ساله بود. همۀ شاگردان این 
استادان بازنشسته از لطف دائرهًْ المعارف ممنون هستند 

و هرگز میزان اهمیت کمک آنان را انکار نمی کنند. نکتۀ 
من از جایی دیگر و مربوط به مسئلۀ دیگری است. 

در واقع حقوق بازنشستگی مثل آب باریک است که 

تا پایان عمر در خانۀ آدم جاری است، اما کمک  های 
موضعی مؤسسات دیگر در حکم رگبار بهاری است و 

عطای بزرگان. موالنا چه خوش فرماید:

کاریز درون جان تو می  باید
کز عاریه  ها دری ترا نگشاید

آن چشمه که در خانۀ تو می  زاید
به از رودی که از برون می  آید

به هر حال، شاگردان قدیم و دوستان و یاران دکتر گنجی 
همه دست یاری دادند. چه خانم دکتر دّره میرحیدر، جه 

دکتر مجتهدزاده، که یک وقتی در سوآس لندن مقامی مهم 
داشت و امروز در تهران است، چه دکتر مشیری که یک 
روزی مدیر گروه جغرافیا بود و دکتر پوراحمد کرمانی و 
ده  ها تن دیگر. همه یار استاد بودند و خصوصاً خانمی که 

مثل دختر در خانۀ او دستگیر استاد بود و متأسفانه نام او را 
فراموش کرده  ام. همه اینها بود، ولی هیچ  کدام از اینها جای 
حقوق بازنشستگی را نمی  گیرد که با حیثیت شغلی آدمیزاد 

هم سر و کار دارد. این را هم عرض کنم که بارها الیحۀ 
بازسازی پاک  سازی در کمیسیون  های مجلس مطرح شد 
و ریز تبدیل و تغییرات آن مدون گشت، اما همیشه ازین 
پا به آن پا می  شد و کسی همت نداشت که زنگوله را به 
گردن گربه ببندد و بالنتیجه مجلس تمام گشت و الیجه 

در کمیسیون دفن   ماند و امروز هم که دیگر گفت  وگو از 
آن بی  حاصل است که تقریباً همۀ کسانی که در تیررس آن 
قانون بودند روی در نقاب خاک کشیده  اند و به قول شاعر

کسی نمانده دگر تا به تیغ ناز کشی
مگر که زنده کنی مرده را و باز کشی

شک نیست که همان طور که دکتر گنجی گفته: مصیبت 
بود پیری و نیستی. آدم بعد از پنجاه  شصت سال کار 
مداوم برای نان  خورش در مضیقه بیفتد. البته صعب 

است، خصوصاً که همسر دکتر گنجی نیز چند سال پیش 
درگذشته بود و چنان شنیدم که یکی دو تا از دانشجویان 

قدیم او زندگی استاد را روبه  راه می  کردند و به همین دلیل 
مصداق این شعر مرحوم ادیب پیشاوری شده بود:

چو فرزند مریم سپردم جهان
نه شامم مهیا و نه چاشتم

دکتر گنجی در 101 سالگی از پلکان به زمین خورد و 
سرش به سنگ زمانه آمد، درست مثل جد اعالی او، 

گنجعلی  خان، که در بالکن خانه قندهار به زمین افتاد و 
به قول وزیری ”افتادن همان و مردن همان.“ مرگی که 

زندگان به دعا آرزو کنند.
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از خود مرحوم گنجی شنیدم که وقتی تلویزیون ایران 
چهره  های ماندگار انتخاب می  کرد، از دکتر گنجی هم به 

همین عنوان تجلیل کرد و گویا 26 سکۀ آزادی نیز به 
استاد تقدیم کرد و استاد این گنج بادآورده را به منزل 

خود برد، منزلی وسیع و درندرشت در خیابان پاسداران 
بود و دکتر گنجی و همسرش دو تن تنها با هم زندگی 

می  کردند. اندکی بعد، شبانگاه در تاریکی شب، کسی 
جوراب به سر کشیده به اتاق خواب آن دو وارد شده و 
بالفاصله دهن و دست و پای پیرمرد و پیرزن را بست 

و فریاد زد که امانت مرا بدهید بروم و اشاره کرد به 
26 سکه  ای که همین روزها با سالم و صلوات دریافت 

کرده و در روزنامه  ها سر و صدای شهرت آن پیچیده 
بود. چون همۀ نشانی  ها درست بود و پای جان هم 

در میان بود، سکه  ها را از صندوقی درآوردند و تقدیم 
حریف کردند. گنج بادآورد دکتر گنجی قسمت دیگری 

بود. او واسطه بود.

ای که بهر کوری دشمن، درِ شهرت زدی
آن چه نتوانست دشمن کرد شهرت می  کند

فردا که شاگردان استاد متوجه واقعه شدند، به استاد 
پیشنهاد کردند که این خانه درندرشت جای امنی برای 

استاد نیست. دکتر گنجی از سال  ها پیش در فکر بود که 
جایی مستقل به عنوان خانۀ جغرافیا در تهران تأسیس 
کند. به پیشنهاد شاگردان و همکاران، همین خانه در 
نظر گرفته شد و چون دکتر قالیباف، شهردار تهران، 

خود در گروه جغرافیای دانشگاه معلم است، فرصت را 
غنیمت شمرد و خانۀ استاد را خرید و مرکز تحقیقات 

جغرافیایی کرد که تا روزهای آخر زندگی، دکتر گنجی 
هم در همان خانه چند ساعتی با شاگردان کار می  کرد.

از پول فروش خانه هم یک آپارتمان کوچک در غرب 
تهران، خیابان پیامبر، خرید، و چون همسر او نیز، شاید 
بعد از شوکه شدن در قضایای دزد شبگرد سکه  ها بیمار 

شده و درگذشته بود، استاد تنها بدین آپارتمان انتقال 
یافت. مردی تنها در آستانۀ صد سالگی. اول آن مصیبت 

که شاعر فرموده بود: مصیبت پیری و نیستی.

خانۀ بزرگ گنجی تبدیل شد به گنج  خانۀ جغرافیا که 
هم امروز ده  ها استاد و دانشجو در آن به تحقیقات 

جغرافیایی می  پردازند، درست مصداق قول موالنا آنجا 
که گنج پنهان را در خرابۀ وجود آدمی می  بیند و آن را 

بازمی  یابد. این بیست و چند سکۀ طال بهانه بود:

گنج و گوهر کی میان خانه  هاست
گنج ما پیوسته در ویرانه  هاست

گنج آدم چون به ویران بُد دفین
گشت طین  اش چشم  بند آن لعین
گنج زیر خانه دولت  خانه نیست

از خرابی خانه مندیش و مایست
که ترا زان خانه از یک نقد گنج

آن عمارت کرد بی تکلیف و رنج
گنج  ها را در خرابه زان نهند
تا ز رنج اهل عمران وارهند

گنج مخفی بُد ز شکری جوش کرد
خاک را سلطان اطلس  پوش کرد 

و این بیت را به خاطر آن آوردم که بیشتر نقشه  های 
اطلس تاریخی ایران در همین خانه رسم و تهیه شده بود.

برگردیم به نامۀ دکتر گنجی در باب بستگی او به 
گنجعلی  خان و چاپ آن در مجلۀ خواندنیها. وقتی نامۀ 
دکتر گنجی به خواندنیها رسید و نسبت او با گنجعلی-

 خان تسجیل شد، مرحوم ابراهیم صهبا، شاعر باذوق 
طنزپرداز که خود بیرجندی بود و گویا در کالس  هایی 

هم با گنجی همراه بوده است، شعری طنزگونه در پاسخ 
گنجی فرستاد که در خواندنیها به اشارۀ مرحوم خسرو 
شاهانی، نمدمال، چاپ شد و ما هم برای اینکه از یک-

 نواختی و خشکی بخث خارج شویم و یادی هم از 
یک بیرجندی دیگر شده باشد، عین شعر صهبا را نقل 

می  کنیم:

داد گنجی به رفیقان خبری
داشت آن گنجعلی  خان پسری56

56این شعر را مرحوم صهبا به تقلید از شعر معروف ایرج   میرزا گفته 

است که هشتاد سال پیش در کتاب اول یا دوم دبستان چاپ شده بود و 
چند بیت از آن که در حافظه من مانده این است:

داشت عباسقلی   خان پسری
پسر بی ادب و بی هنری
اسم او بود علیمردان   خان

کلفت خانه ز دستش به امان 
)عجیب است که اسم پسر گنجعلی   خان علیمردان بوده که در باب او 

صحبت کرده   ایم و باز هم خواهیم کرد.(
هر چه می   گفت له له لج می   کرد

دهنش را به له له کج می   کرد
نه پدر راضی از او نه مادر

نه معلم نه له له نه نوکر
ای پسر جان من این قصه بخوان

تو مشو مثل علیمردان   خان
بسیاری از کلمات و عبارات ایرج   میرزا مثل کلفت و نوکر وله له و معلم 
سرخانه و حتی پدر و مادر امروز دیگر با فرزندان خداحافظی کرده و 

بچه   ها با اسم آنها هم بیگانه   اند و جای همۀ آنها را یک دستگاه کوچک 
به اسم کامپیوتر گرفته است.
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که ز کرمان به سوی قاین راند
رخت بر بیشه سربیشه کشاند
زین جهت تخم بزرگانم من

نوۀ گنجعلی  خانم من
چون شنید این سخن از وی صهبا
گفت: ای دوست مزن برگ به ما

بوده  ام با تو به عمری دمساز
بر من افشا ننمودی این راز
حال از پشت امیران گشتی؟

 نوۀ گنجعلی  خان گشتی؟
سر پیری پدری یافته  ای

پدر معتبری یافته  ای
خویش را صاحب عنوان کردی

میل موقوفه کرمان کردی؟
تو کجا خطۀ کرمان به کجا

تو کجا گنجعلی  خان به کجا
راه کج کن که به جایی نرسی

اندرین ره به نوایی نرسی
که تو را با همه اصرار و طلب

به امیران نرسد اصل و نسب
ور دروغ است ترا گرچه نبوغ
همه گویند: دروغ است دروغ

در جوانی همه با هم بودیم
یار هم  خانه و هم  دم بودیم
بهرۀ ما به جز از رنج نبود

در بساط من و تو گنج نبود
بی  جهت دم ز جدایی زده  ای
باز هم’حرف هوایی‘ زده  ای؟

به خدا قافیه را باخته  ای
تو همان آدم خودساخته  ای57

صهبا شوخی را با دروغ  های هواشناسی ربط داده که 
در آن باب صحبت فراوان است و جای دیگر باید 
دید، خصوصاً در گفت  وگوی همسر دکتر گنجی با 

رانندۀ تاکسی.58 اما اینکه می  گوید: میل موقوفۀ کرمان 
کردی؟ مخلص پاریزی جایی دیگر حدس زده که 

گنجی  ها باید اوالد دختری گنجعلی  خان باشند، زیرا 
این خان نامدار چند جا در وقف  نامۀ خود اوالد 

دختری را از ارث و ارتزاق محروم کرده است و به 
همین دلیل ساکنان سربیشه هیچ  وقت ادعای ارتزاق از 

این موقوفه را نداشته  اند.

اما آخرین نکته در باب داستان نفرین شدن خاندان 
این مطلب  بود.  گنجی و آنچه عموی دکتر گفته 

قندهار  قلعۀ  تاریخی مربوط می  شود:  واقعۀ  به یک 
معضل  یک  سیاسی خاورمیانه  در حیطۀ  همیشه 
بزرگ و یک استخوان گلوگیر بوده است و این 

معضل از عصر کورش و داریوش و اسکندر و دارا 
و یزدگرد و صالح و عرب و عجم و غزنوی و غز و 
غور و جالل  الدین خوارزمشاه و چنگیز نقش کلیدی 
خود را بازی می  کرده و این مربوط به قلعۀ قندهاری 

باید  است که به قلعۀ جمشید معروف است و 
بوده است  امروزی توضیح دهند که چگونه  مهندسان 

و چرا ”بعضی اتراک بر آن  اند که در روز جنگ، 
از پیش  تر می  نماید  بیشتر  قلعه در نظر  ارتفاع آن 

این  بر  اگرچه عقل تجویز  که طلسم جمشید است. 
59“ نمی  کند.

به نظر نگارنده، طلسم جمشید در مردمی است 
که در اطراف هلمند و قلعۀ قندهار ساکن  اند و 

”اوغان )افغان( خوبه، به  کرمانی  ها هم می  گویند که 
قندهار.“ می  دانیم آن میر ویس و پسرش محمود که 

امپراطوری صفویه را برانداخت و شاه سلطان حسین 
در همین چهل  ستون تاج بر سر او نهاد از همین 
قندهار بود.60 و آن پادگان انگلیسی که در عصر 

قاجار به کلی نابود شد و تنها یک تن زنده ماند که 
خبر این نابودی را به فرماندهان دوردست بدهد 

در حوالی همین طلسم جمشید بود و امروز هم ما 
می  دانیم که کل نیروی ناتو، که یک روزی قرار بود 
امپراطوری استالینی را به زانو درآورد، خودش در 

حوالی همین قندهار به زانو درآمده است. نیروهای 
ناتو را الوروف، وزیر خارجه شوروی، با یک تمهید 
سیاسی به دنبال  ’نخود سیاه،‘ به قول کرمانی  ها، به 
تا  بیندازند(  )تیر  بزنند  قندهار فرستاد که سنگ  کهنی 

بغل  هایشان وا شود و در حوالی همین طلسم، به قول 
کرمانی  ها، ناتو ”سرش به آهنگری است و . . . نش 

قلعنگری.  به 

و به هر حال، همین علیمردان  خان، پسر گنجلعی  خان، 
بود که وقتی در زمان شاه صفی جانشین شاه عباس 

هوا را در اصفهان پس دید و خود را در معرض 
خطر یافت، قلعۀ طلسم جمشید را خالی کرد و 

خود به الهور، پیش شاه  جهان، پناهنده شد و سال  ها 
در آنجا زیست و باغ شالیما را برای امپراطوری 

هند ساخت، نهر راوی را برای الهور آورد و خود 
در همانجا درگذشت و در کنار همان نهر راوی به 

57باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 310 به نقل از خواندنیها.

58باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 307 .

59نصرت   نامۀ ترحان، تصحیح دکتر انصار زاهد، چاپ کراچی، 121.

60تصویر این تاج   گذاری را من چاپ کرده   ام. بنگرید به باستانی پاریزی، 

سیاست و اقتصاد عصر صفوی، 577.
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خاک سپرده شد و من حدود پنجاه سال پیش که به 
هند رفتم در نزدیک الهور قبر او را زیارت کردم 
و به حساب اینکه در سال  های تحصیل در کرمان 

)1324ش/1945( روزها، و خصوصًا عصرها، ضمن 
گردش در بازار و نظربازی برای رفع تشنگی از پله-

 های آب  انبار علیمردان  خان پایین می  رفتم و دو دست 
خود را به شکل کاسه زیر شیر آب  انبار می  گرفتم و 

رفع تشنگی می  کردم، آری به احترام و سپاس آن 
روزها یک فاتحه هم بر قبر علیمردان  خان در الهور 

خواندم.61

ولی حقیقت این است که این رفتار علیمردان  خان 
را تاریخ برنتافت و تحمل نتوانست کرد و همه  جا 
او را به تکاهل و حتی خیانت موسوم کردند و من 

فکر می  کنم اینکه آن پیرمرد روشن  بین قوم و خویش 
دکتر گنجی گفته است ما اوالد خان همه نفرین شده 

هستیم، اشاره به این قضاوت اجتماعی تاریخی داشته 
است. البته شاه عباس دوم بعدها چندبار به قندهار 
لشکر کشید و چند بار قلعه دست به دست گشت 
و حتی صائب تبریزی نیز یک قصیدۀ به نظر من 

کمی آبکی تحت عنوان فتح قندهار گفته است که 
فتح  نامه بعد از فرخی سیستانی گفتن در حکم مثنوی 
گفتن بعد از موالناست.62 به هر حال چنان که گفتم 

تاریخ ایران این حرکت علیمردان  خان را برنتافت 
و عجیب  تر از همه آنکه خود علیمردان  خان هم از 

این حرکت خود پشیمان و گویا همیشه شرم  زده 
بود. یک روایت هم داریم که گویا شاه عباس دوم 

در مکاتبات خود با پادشاه هند، یک جا نوشته بوده 
است که ”به خاطر مشتی سنگ نباید مردم را به 

زحمت انداخت و در مناسبات خدشه وارد آورد.“ و 
خود امپراطوران هند، از جمله شاه  جهان، هم چند بار 

حمالت را تکرار کردند و اغلب با شکست همراه 
بود چنان که ”شاه  جهان سه نوبت به محاصرۀ قلعه 

پرداخت. دفعۀ اول شاهزادۀ شجاع با فوج مور و 
ملخ و خزانۀ بسیار متوجه قلعه گردید و جنگ  های 

رستمانه نموده، بی نیل مقصود برگردید. بعد از 
آن اورنگ زیب، و بعد از آن محمد داراشکوه مع 

سعداهلل  خان دیوان اعلی و جهد بسیار نمودند. همین 
که ایام سرما و برف می  رسید، ماندن آنجا متعذر 

ناچار می  گردیدند.  به هندوستان  می  شد. مراجعت 
خود علیمردان  خان می  نویسد: روزی حضرت 

قلعه  از علیمردان  خان پرسید: فتح  پادشاه  شاه  جهان 
به چه صورت می  آید؟ عرض کردم: مثل من نمک به 

حرام دیگری باشد.“63

و گمان کنم همین  قدر اشاره کافی باشد.

نمی  دانم می  شود این دو بیت شاعر روستایی سرحدی 
قهفرخی را در پایان این مقاله متناسبًا آورد یا نه؟ 

شعری که با بعض ادبیات بوستان افصح المتکلمین 
گوش به گوش در میدان مبارات پیش می  رود، و حتی 
گاهی گوش اسب سعدی را هم گاز می  گیرد که خیلی 

تند نرو! سرحدی قهفرخی گوید:

اگر دولت و کامرانی به جاست
به عمر دراز ار بمانی رواست

به بی دولتی ور ببایست زیست
شبی تب، شبی مرگ خوش دولتی است.

معلوم شد خانۀ هزار متری پاسداران و سکه های 
طالی چهره های ماندگار به گنجی نساخت. خانه 
همان بود که علیمردان در شاه جهان آباد ساخت و 

وقتی زنان درباری هند به دیدن همسر علیمردان خان 
رفتند و فرمان راتبه برای شوهرش بردند، آن زن 
چندین صندوق پر از طال را گشود و خطاب به 

شاهزاده خانم ها گفت اگر شوهر من راتبه و مقرری 
قبول نمی کند برای این است که لقمه نانی به قدر خود 

و عیالش دارد.64 کلیم کاشانی گوید:

طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی
یا حالتی که از سر عالم توان گذشت.

61محمدابراهیم باستانی پاریزی، از پاریز تا پاریس )چاپ 9؛ تهران: 

علم، 1381(، 176. عکس نقاشی او را هم در همان کتاب چاپ 
کرده   ام.

62قول محمداسماعیل خان وکیل   الملک در باب یک مثنوی که 

حاج محمدکریم خان گفته بود. بنگرید به یحیی احمدی کرمانی، 
فرماندهان کرمان، تصحیح و تحشیۀ محمدابراهیم باستانی پاریزی 

)تهران: علم، 1386(، احوال وکیل الملک.

63باستانی پاریزی، گنجعلی   خان، 443، نقل از کتب تاریخی. این حرف 

شاه عباس دوم، آدم را به یاد حرف حاج میرزا آقاسی می   اندازد که 
گویا گفته بود:”به خاطر مشتی آب شور ]مقصودش دریای خزر 

است[ نباید خاطر شیرین دوست را ]مقصودش روسیه است[ تلخ 
کرد.“ 

64ژان باتیست تاورنیه، سفرنامه تاورنیه، ترجمۀ حمید ارباب شیرانی 

)تهران: نیلوفر، 1382(، 1020.


