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کمال خجندي، رضاقلي خان هدایت و محمدهاشم 
آصف رستم الحکما

جلیل نوذري 
پژوهشگر مستقل

رستم التواریخ کتابي است که رخدادها و حكایت هاي دوره اي پُرتنش از تاریخ 
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و پُرشتاب روایت مي کند و خواننده را بي اختیار با خود به این سوي و آن سوي 
مي کشاند و لحظه اي به ذهن او قرار نمي دهد. مهار روایت چنین کتابي و دست 
یافتن به اهداف نویسنده از نگارش آن به چنین سبكي کاري است دشوار. آنچه 
در این مقاله به آن پرداخته می شود بخش هایي از این کتاب است که به شیخ 
کمال خجندی و نوادگان او در روستاهاي چار ده کالته در نزدیكی دامغان، 
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رستم التواریخ به قلم محمدهاشم، متخلص به آصف و شهیر به رستم  الحكما 
شد.1  منتشر  ایران  در  مشیري  محمد  ویرایش  با  134۸ش  در  نخستین بار 
عجیب تر از نام کتاب نام نویسندۀ آن است. از فرداي انتشار کتاب، نویسندگان 
و تاریخ دانان بنامي دربارۀ آن نوشته یا از آن در کتاب هاي خود نقل کرده اند. 
سهیلي  احمد  دانش پژوه،  محمدتقي  چون  کتاب شناساني  معرفي   اساس  بر 
خوانساري، ایرج افشار و دیگران، تعداد کتاب های رستم الحكما یا منسوب به او 

از مرز 60 عنوان فراتر رفته است.

با این حال، پژوهش ها بر سر هویت نویسندۀ کتاب تا چندي پیش دستاوردی 
نداشتند. به رغم همۀ بررسي های صورت  گرفته دربارۀ رستم التواریخ و انتشار و 
معرفي کتاب هاي دیگري از نویسندۀ آن، اطالعات ما از فردي با نام محمدهاشم 
آصف رستم الحكما هنوز محدود به همان است که نویسنده خود نوشته و در 
هیچ جاي دیگري نام و نشاني از او یافت نشده است. نگارنده بر این باور است 
که شرط هر نوع نقد و بررسي راهگشا از رستم التواریخ آن است که بر سر اینكه 
رستم الحكما  به  شهیر  آصف  به  متخلص  میرزامحمدهاشم  نام  با  نویسنده اي 
وجود نداشته اجماعي میان اهل فرهنگ حاصل شود. فقط در آن موقع و پس 
از آن توافق بر سر هویت رستم الحكماي حقیقي است که مي توان با فهم دالیل 
پنهان شدن او در پس “نامي پوشیده”2 با وی همدلی کرد و به اعتبارسنجي 

نوشته هاي کتاب بر پایۀ شناخت هاي تازه دست یازید.

به گمان من، عنوان محمدهاشم آصف رستم الحكما نامي قلمي بوده و شخصي 

 MS. به شمارۀ  توبینگن  دانشگاه  کتابخانۀ  در  یكي  است:  موجود  نسخۀ خطي  دو  التواریخ  رستم  1از 
OR. Quart 820 و دیگري نسخۀ کتابخانۀ ملي َملِک به شمارۀ 3۸0۸. ویراست محمد مشیري بر پایۀ 
میكروفیلم نسخۀ دانشگاه توبینگن تهیه شده است. چاپ  های دوم و سوم این ویراست در سال های 1352 
و 1357ش منتشر شد. نسخۀ مشیري مبناي ویراست تازه اي از کتاب شد که قاسم بیک زاده با مقابلۀ 
نسخۀ کتابخانۀ توبینگن آلمان و نسخۀ مجموعۀ خطي کتابخانۀ ملي ملک بازپرداخت و در ایاالت متحد 
امریكا منتشر کرد. نسخۀ ملک در پایان کتاب چند صفحه از نسخۀ دانشگاه توبینگن بیشتر دارد که در 
ویراست قاسم بیک زاده از صفحۀ 594 تا صفحۀ 596 آمده است و بیشتر به شعر است؛ از جمله دو بیت 
به زبان عربي، یگانه مورد عربي کتاب. دو چاپ دیگر از روي نسخۀ مشیري یكي به “اهتمام” عزیزاهلل 
علیزاده و دیگري با “تصحیح” میترا مهرآبادي در ایران پس از سال 1357ش منتشر شده است که هر 
دو بخش هاي شوخ و هزل متن را زدوده اند، بي آنكه با شرح و توضیح یا بر مبنای پژوهش نكته اي افزوده 

باشند که به روشن شدن ابهامي کمک کند. همۀ ارجاعات در این مقاله به ویراست بیک زاده است.
محمدحسن خان  به  بنگرید  گرفته ام.  افشار  ایرج  از  را  مستعار”  “نام  براي  پوشیده”  “نام  کاربردن  2به 
اعتمادالسلطنه، چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهي ناصرالدین شاه، به کوشش ایرج افشار )چاپ 2؛ 

تهران: انتشارات اساطیر، 1374(، جلد 2، هشت.
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با این نام هیچ  گاه نزیسته است. به موجب یافته هایم، رستم الحكما نام پوشیده اي 
الفصحا،  دانشنامه اي مجمع  است که رضاقلي خان هدایت، صاحب کتاب هاي 
التواریخ و  الفصول و همچنین نگارندۀ فهرس  العارفین و اصول  تذکرۀ ریاض 
ذیل بر روضة الصفاي میر خواند استفاده مي کرده است. با آنكه هنوز مطالعات 
او  کتاب هاي  از  بسیاري  و  نگرفته  رضاقلي خان هدایت صورت  دربارۀ  جامعي 
چاپ و حتي معرفي نشده اند و قدرش به درستی شناخته نیست، او و فرزندان 

و نوادگانش در ایران به جایگاه هاي بلند حكومتي و ادبي رسیده اند.

چه این هماني رضاقلي خان هدایت و محمدهاشم آصف رستم الحكما را بپذیریم 
و کمال خجندي  نسب خود  به  روشنی  اشارات  رستم الحكما  نپذیریم،  و چه 
دارد و آنچه او دربارۀ سكونتگاه اجدادش گفته و آنچه در گزارش اسارت خالوي 
خود، موسوم به حاجي امیر بابا خان، در ترکستان نوشته است و نیز آنچه در 

توصیف شهرهاي آن دیار آورده بدین سبب است.

در این مقاله ارتباط بین رستم الحكما و رضاقلي خان هدایت بر پایۀ سه زمینۀ 
موضع گیري سیاسي نویسنده و دودمان ایشان در کشمكش هاي بین قاجاریه 
داستان  و  دامغان  در  به چار ده کالته  آنها  نیاکان  تعلق سرزمیني  زندیه،  و 
اسارت تني از بستگان ایشان در ترکستان به دست داده مي شود. دو زمینۀ 
از  قوینلو  قاجارهاي  با  آنها  خاندان  سالۀ  و200  تنگاتنگ  پیوستگی  نخست 
ایشان  کتاب هاي  نگارش  زمان  تا  شاه سلطان حسین صفوي  دوران سلطنت 
نیاي دودمان  به  از آن را نشان مي دهد و زمینۀ سوم اشاره اي  و حتي پس 

آنهاست.

براي بررسي شباهت هاي خانداني رستم الحكما و رضاقلي خان هدایت مناسب 
است به روابط دیرینۀ دودمان ایشان با قاجارها و رخدادهاي منجر به حضور 
آنها در شیراز اشاره شود. مهري ادریسی آریمی در آغاز مقاله اش اشاره می کند 
که قاجارها نسل خود را از طایفه ای می دانند که شاه عباس اول ایشان را از 
گنجه در قفقاز به استرآباد )گرگان کنونی( در کنار رود گرگان کوچانده بود.3 
اینكه نیاکان دو نویسندۀ موضوع این مقاله از چه هنگام به چار ده کالته، که 

3مهري ادریسي آریمي، “فتحعلي خان قاجار از شاه سلطان حسین تا نادرشاه،” گنجینۀ اسناد، شمارۀ 15 

)پاییز 1373(، 22-27؛ نقل از 22.
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بر سر راه تاریخي دامغان به استرآباد است، وارد شدند بر من روشن نیست.4 
از  را  خود  هدایت،  رضاقلي خان  پدربزرگ  کمال،  اسماعیل  اینكه  به  توجه  با 
نوادگان کمال خجندي مي دانسته که محل زندگي و وفات او در تبریز بوده 
است،5 دور از ذهن نیست که ایشان هم از تبریز یا از گنجه، همراه با قاجارها یا 
جدا از آنها به این منطقه آمده باشند. علیرضا شاه حسینی از محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه در مطلع الشمس نقل می کند که چار دهی ها “سفیدپوست و 
ندارند.  دامغانی  و  به جنس طبرستانی  کبود چشم می باشند. مشابهتی  غالباً 
بنابراین، یا از جایي این جماعت به این ناحیه مهاجرت کرده و کسی آنها را 
کوچانیده، به این محل سكنی داد]ه[” یا آنكه بعد از کشتار مردان به دست 
زندیه و بی شوهر ماندن زنان، “خون الوار در داخل خون آنها شده و جنس را 

تغییر داده است.”6

عرصۀ  در  قاجارها  از  که  است  صاحب نامي  فرد  نخستین  قاجار  فتحعلي خان 
مي شود.  نمودار  سلطان حسین صفوي  شاه  دوران حكومت  در  ایران  سیاست 
حضور  دربارۀ  خود  پژوهش  در  استفاده شده  منابع  اطالعات  آریمي  ادریسي 
مي یابد.  متفاوت  را  افغان  محمود  نیروهاي  با  مواجهه  در  قاجار  فتحعلي خان 
عالم آراي  و  نادري  جهانگشاي  تاریخ  چون  قاجارها،  مخالف  گروه هاي  مآخذ 
نادري، “هیچ گونه اشاره اي به حضور فتحعلي خان و نیروي وي در ایام محاصرۀ 
اصفهان ندارند،” در حالي که منابع قاجاري که عموماً در دورۀ حكومت قاجارها 
نوشته شده اند، مانند جام جم اثر فرهادمیرزا معتمدالدوله و ناسخ التواریخ و 
روضة الصفاي ناصري هدایت و تاریخ محمدي، “همگي بر ورود فتحعلي خان 
ادریسي  به نوشتۀ  با محمود تأکید دارند.”7  به اصفهان و جنگ  با هزار سوار 
آریمي، از میان منابع دورۀ قاجاریه “فقط” رستم التواریخ “با طرفداري آشكاري 
اصرار دارد که فتحعلي خان از ابتدا در دربار شاه سلطان حسین به شغل للگي 
یا تعلیم و تربیت طهماسب میرزا مشغول بوده و در شروع دوران محاصره در 

4علیرضا شاه حسیني به نقل از زین العابدین شیرواني مي آورد: “چون دامغان و قومس از متصرفات اصلي 

علیرضا  به  بنگرید  استرآباد محسوب مي شد.”  از  آنها پس  منزلگاه دوم  بود، در حقیقت  قاجار  طایفۀ 
شاه حسیني، دیباج )چهار ده کالته(: گوهري در شمال دامغان )سمنان: حبله رود، 13۸7(، 17. قومس 

کهن بر محدودۀ سمنان کنوني منطبق است.
5در ادامه به این موضوع اشاره کرده ام.

6شاه  حسیني، دیباج، 75.

7ادریسي آریمي، “فتحعلي خان قاجار،” 24-23.
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پایتخت حضور داشته است” و همچنین، فقط رستم الحكما است که “روایتي 
عجیب در اثر خویش دارد که در هیچ یک از منابع دیگر دیده نشده است.” این 
روایت آن است که شاه سلطان حسین با مشاهدۀ جانبازي هاي فتحعلي خان، 
نخست می خواست یكي از دختران خود را به عقد وي درآورد، “اما در مواجهه 
بخشید که  بدو   .  .  . را  از حرمسراي خویش  باردار  زني  درباریان،  اعتراض  با 
را محمدحسن خان  نامش  به دنیا آورد که  بعدها در استرآباد پسري  این زن 
نامیدند و او فرزند فتحعلي خان و پدر آقامحمدخان قاجار محسوب مي شود.”۸ 
این موضوع در رستم التواریخ به این صورت آمده است: “دختر حسینقلي آقاي 
 .  .  . بود  آبستن  از آن واالجاه  و  بود  قاجار که مدخولۀ سلطان جمشیدنشان 

خاقان عیوق شأن محمدحسن خان را زایید.”9

امروز، بعد از افشاریه زندیه را حاکمان ایران مي دانیم. ظاهر روایت هاي رستم 
قاجاري،  عمومي  فضاي  با  همخواني  در  ناصري،  الصفاي  روضه  و  التواریخ 
محمدحسن  خان  متفاوت،  دیدگاه  این  در  همانندند.  و  است  دیگر  به گونه اي 
قاجار جایگاه ویژه اي دارد. این جایگاه ویژه نه فقط از اختصاص صفحات فراوانی 
از کتاب به او،10 بلكه از تقدم خروج او پیش از پیدایش زندیه روشن مي شود.11 
حكومت هاي نواحي ایران بعد از ابراهیم شاه افشار و پیش از استقرار زندیه در 

کتاب چنین اند: 

و  مازندران  مملكت  استرآباد  در شهر  قاجار  محمدحسن خان صفوي 
و  داشت  مالكیت  قبضۀ  در  و  تصرف  حیطۀ  در  را  گیالن  و  خراسان 
عالیجاه کریم خان . . . در شهر شیراز فارس و خوزستان و لرستان را در 
تحت حكم خود داشت و عالیجاه آزادخان دارالسلطنۀ اصفاهان و قلمرو 

علي شكر و قم و کاشان و ري را در ضبط و تصرف خود داشت.12 

هم  بعد  و  محمدحسن خان  طریق  از  صفویه  حكومت  روایت،  این  ظاهر  در 
نه  مي شناسیم  زندیه  و  افشاریه  نام  با  آنچه  و  مي یابد  ادامه  او  پسران  راه  از 

۸ ادریسي آریمي، “فتحعلي خان قاجار،” 24.

9م ح م ده اش م  آص ف  )رستم الحكما(، رستم  التواریخ، ویراستۀ قاسم بیک زاده )لوس آنجلس: کتاب و انتشارات 

پارس  ، 2009م/13۸۸ش(، 237.
10رستم  الحكما، رستم التواریخ، 354-301.

11رستم  الحكما، رستم التواریخ، 317.

12رستم  الحكما، رستم التواریخ، 341.
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حكومت هایي  و  بوده  صفویه  حكومت  در  گسستي  بلكه  حكومتي،  دوره هاي 
شاه  فرزند  را  محمدحسن خان  التواریخ  رستم  که  آنجا  از  ملوک الطوایفي اند. 
نادرشاه  بر  قاجاري است، پس  مادر  ناحیۀ  از  سلطان حسین مي داند که فقط 
به صراحت  نویسنده در دهان کریم خان می گذارد که  افشار هم مقدم است. 
به باباخان کودک )فتحعلي شاه بعدی( بگوید: “مرا ادعای پادشاهی نمی باشد 
به شما  باالرث  ایران  پادشاهی  ایران وکیلی هستم و می دانم که  و در دولت 
می رسد. من اتابک شما می باشم. صبر نمایید. چون من جامه بگذارم، پادشاهی 
به شما قرار خواهد یافت.”13 همچنین، یک بار از کریم خان به “وکیل جلیل 
دستگاه سلطنت و اتابک واالهمت سامی رتبت خاقان صاحبقران شمس الملوک 
فتحعلی شاه صفوی قاجار” نام مي برد.14 این دیدگاه به تبعیت از فضاي عمومي 
قاجاري و نوعي گفتمان تقابلي با زندیه است. اما رستم الحكما، چنان که روش 
اوست، در جاي جاي گزارش این بخش از کتاب خود با کاربرد طنز روایت را 
مخدوش کرده و جدي بودن آن را نفي مي کند. همین “خاقان عیوق شأن،”15 
یعنی محمدحسن خان، در گزارش دیگري از کتاب مي شود “حسن کل”16 که 

مادرش “مدخولۀ” شاه است؛17 و این چنین از او یاد مي کند:

خصوصاً  ایرانی،  همۀ  حال  بر  ]محمدحسن خان[  عیوق  شأن  خاقان 
اصفهانی بسیار گریست و متأسف گردید و فرمود: انشاء اهلل به زودی 
چارۀ آزادخان را خواهم نمود و شر اتباعش را از خالیق دفع می نمایم 
و بعد از آن چارۀ توشمال کریم خان زند ولد عیناق ]ایناق[ چوپان، هر 
چند از تخمۀ کیان باشد باید بكنم که از روی مكر و تزویر میرزاابوتراب 
خلیفه سلطانی را آلت کار خود نموده و به این بهانه پادشاهی ایران را 
می خواهد ضبط نماید. لر عیار عاقلي ست! اگر چنان چه از صلب خلد 
آشیانی شاه سلطان حسین جز من پسری مانده بود مردانه خدمتش 
شاهی  سلطانی ها  خلیفه  به  باشد!  شاه  پسر  باید  شاه  می نمودم.  را 

نمی رسد!1۸

13رستم  الحكما، رستم التواریخ، 457.

14رستم  الحكما، رستم التواریخ، 529.

15رستم  الحكما، رستم التواریخ، 237.

16رستم  الحكما، رستم التواریخ، 317.

17رستم الحكما، رستم التواریخ، 237.

1۸رستم الحكما، رستم التواریخ، 355.
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شاه  دوران  همان  از  که  است  این  الصفا  روضة  در  رضاقلي خان  نگاه  ظاهر 
سلطان حسین براي پادشاهي ایران فتحعلي خان قاجار را شایسته مي داند، اما 
نادر با غدر او را مي کشد و خودش و جانشینانش حكومت زور برقرار مي کنند.19 
بعد کریم خان مي آید و او هم مقبولیتي ندارد.20 محمد حسن خان قاجار از این 
منظر از جایگاه ویژه اي برخوردار مي شود. عالوه بر شرحي در جلد دوازدهم، 
شرح  و  سلطان حسن شاه”21  “حضرت  نیز  الصفا  روضة  سیزدهم  جلد  آغاز  از 
“گیتي ستاني” هاي “سلطان شوکت مدار،” “عوارف شاهانه” و “رایت نصرت آیت 
سلطاني” برای اشاره به محمد حسن خان پرداخته مي شوند.22 رضاقلي خان در 
پیشگفتار جلد سیزدهم به حكومتي با نام زندیه قایل نیست.23 استدالل او این 
است که خروج محمدحسن خان در زمان زندگانی و ابتدای وفات نادرشاه افشار 
صورت گرفته و تكرار شده و از این رو، “بدین مالحظات قاعدۀ دولت ابدمدت 
خواقین قاجاریه بر داعیۀ خوانین الواریه اقدم و اسبق و خود در همه حال تقدم 
این سالطین اولی و الیق است. بنابراین، بعد از زمان خاقان جنت مكان شهید 
با هر که معاصرند بین االجمال و  محمدحسن خان شرح حال خوانین زندیه 
التفصیل خالي از تطویل ترقیم خواهد یافت.”24 رستم التواریخ هم همین کار 
را مي کند، اما با این تفاوت که تباهي هاي ایران را به دورۀ طوالني صفوي- 
قاجاري نسبت مي دهد و دورۀ کریم خاني را چون گسستي درخشان در آن خط 

پُرنشیب تصویر مي کند.

است.  شیریني  و  تلخ  خاطرات  یادآور  هدایت  دودمان  براي  کریم خاني  دورۀ 
اسماعیل کمال، که پدر محمدهادی  خان و جد رضاقلی خان است، ساکن چار 
ده25 بود و به سبب حمایت آنها از فرزندان محمدحسن  خان، همراه با بستگان 

19رضاقلي خان هدایت، تاریخ روضة الصفاي ناصري، تصحیح و تحشیۀ جمشید کیانفر )چاپ 2؛ تهران: 

اساطیر، 13۸5(، جلد 13، 70۸5.
20هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 70۸9.

21هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7100. مشخص نیست چرا “محمدحسن” را “حسن” نوشته، آیا فقط 

افتادگی کلمۀ “محمد” در هنگام چاپ است یا ترفندی از سوی مورخ. 
22هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7147-7075.

23هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7071.

24هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7072.

25دیباج کنوني. “شهر دیباج در 53 کیلومتري شهرستان دامغان واقع شده . . . تا اواخر دورۀ قاجاریه 

چهار ده یكي از آبادي هاي بلوک سدن رستاق از توابع استرآباد بوده است . . . در اوایل سدۀ اخیر قلعۀ 
چهار ده مرکز بلوک رودبار بوده است . . . دیباج تا سال 1372 چهار ده نامیده مي شد که شامل چهار 
روستاي قلعه، زردوان، ورزن و کشه )که خالي از سكنه است و خرابه  ده یا امین آباد نامیده مي شود( بوده 
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و پیوستگان خود به دست زکی خان زند کشته شد. رضاقلی خان در توضیحات 
مسقط الرأس  را  “والدم  می نویسد:  طبرستانی  هدایت  نام  زیر  خود  به  مربوط 
چار ده کالته از ملک هزار جریب بوده که سمنان و دامغان از بالد مشهورۀ آن 
حدود است و چون نسب آباء و اجداد او به شیخ کمال خجندی می پیوسته در 
اسامی آن طایفه کمال الحاق می شده،26 چنان که جد فقیر را اسماعیل کمال 
می نامیدند و شهادت یافته است.”27 در مجمع الفصحا معرفي کوتاهي همراه 
با تعدادي از اشعار کمال خجندي آمده است، بي آنكه مؤلف اشاره اي به نسب 
بردن خود از او کند.2۸ در تذکرۀ ریاض العارفین هم معرفی کوتاهی از کمال 
خجندی به همان صورت و بی اشاره به نسب بردن خود از او می کند،29 و در 
مهدیقلی  حاج  می کند.30  یاد  کمال خجندی”  بابا  “شیخ  به  او  از  دیگر  جاي 

هدایت )مخبرالسلطنه(، نوۀ رضاقلی خان، دربارۀ اجداد او می نویسد: 

نظر به آثار ادبی سرسلسلۀ ما رضاقلی خان هدایت است. اجدادش در 
چهار ده کالته از مضافات دامغان زیست داشته اند و با قاجاریه مربوط 
بوده. جدش اسمعیل کمال که در زد و خورد زندیه به قاجاریه مقتول 
شده است خود را از اوالد کمال خجندی گمان می برده که معاصر 

خواجه حافظ بوده است.31

ده کالته  قریۀ چهار  اعیان  از  “آقا محمدهادی  که  است  نوشته  بیانی  مهدی 
جعفرقلي خان بن  مالزمت  جوانی  از  بود.  مازنداران  جریب  هزار  مضافات  از 
محمدحسن خان قاجار را اختیار کرده بود.”32 به نوشتۀ مخبرالسلطنه، “عمۀ 

است . . . از تجمیع روستاهاي مذکور روستاي دیباج تشكیل گردید. در سال 1375 . . . روستاي دیباج به 
شهر تبدیل و در آن شهرداري تأسیس گردید. از نظر تقسیمات کشوري دیباج در تابعیت بخش مرکزي 

شهرستان دامغان قرار دارد.” بنگرید به شاه حسیني، دیباج، 3-4.
26شاه حسینی، از قول اعتمادالسلطنه در مطلع الشمس، ساکنان قریۀ زردوان را چهار طایفه می نویسد 

که یكی از آنها “طایفۀ کمال” است. او اضافه می کند که این طوایف هنوز در محالت شهر دیباج ساکن 
هستند و فامیل جاللی از طایفۀ کمال منشعب شده است.“ بنگرید به شاه حسیني، دیباج، 75-74.

27هدایت، روضة الصفا، جلد 2، بخش 3، 17۸9.

2۸هدایت، روضة الصفا، جلد 2، بخش 1، 95-94.

29رضاقلی خان هدایت، تذکرۀ ریاض العارفین، مقدمه و تصحیح و تعلیقات ابوالقاسم رادفر و گیشا اشیدری 

)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 13۸5(، 245-243.
30هدایت، تذکرۀ ریاض العارفین، 2۸2.

31مهدیقلی هدایت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات: توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دورۀ 

زندگی من )چاپ 7؛ تهران: انتشارات زوار، 13۸9(، بیست وهشت.
32مهدی بیانی، “احوال و آثار رضا قلیخان هدایت معروف به له له باشی،” پیام نو، دورۀ 6، شمارۀ 12 )اسفند 
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موسوم  است  بوده  )فتحعلی شاه(  باباخان  زن  دارالمرز  نجبای  از  رضاقلی خان 
زن  بعدها  عزت نسا  طیغون.”  و  عزت نسا  آورد  دختری  دو  استاد،  حاجیه  به 
خود  که  اطالعاتي  گردآوري  با  نوایي  عبدالحسین  شد.33  آقاسی  حاج میرزا 

هدایت در نوشته  هایش به دست داده، در مقدمۀ فهرس التواریخ مي نویسد:

پدر وي در دستگاه جعفرقلي خان فرزند محمدحسن خان قاجار و برادر 
شدن  کشته  از  پس  و  داشته  اشتغال  خدمت  به  آقامحمدخان  دلیر 
سلسلۀ  بنیان  گذار  دستگاه  در  آقامحمدخان  تزویر  به  جعفرقلي خان 
قاجاریه ریش سفید عملۀ خلوت و صندوقدار جنسي شده، ولي به علت 
سوء ظن و تنگ نظري شهریار قاجار مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و 
باالجبار به عتبات عالیات پناه برده است. اما این دوران تبعید و دوري 
از وطن چندان نپاییده، زیرا در همان سال آقامحمدخان کشته شده 
آغاز سلطنت  آمده و در هنگام سفر و در  باز  به وطن  بار دیگر  او  و 
فتحعلي شاه، به عنوان تحویلدار و صاحب جمع کل متوجهات دیواني 
مأمور فارس شده و در هنگام سفر فتحعلی شاه به خراسان وي نیز همراه 
بوده و در طي این سفر است که خبر تولد فرزند خویش را شنیده و 
تیمناً و تبرکاً نام وي را رضاقلي نهاده است. رضاقلي اندکي بعد، یعني 
در سال 121۸]ق[، پدر خود را از دست داد و یتیم شد و چون مادرش 
به حبالۀ نكاح پسرعموي خود میرزامحمدمهدي خان متخلص به شحنه 
درآمد، وي در کنف حمایت و ظل عنایت ناپدري که مردي هوشمند و 
دانشوري آزاده و بلندنظر و روشندل بود قرار گرفت و الحق ناپدري در 

حق وي پدري کرد و در تربیت و تعلیم وي مردانه کوشید.34

هدایت در جلد آخر مجمع الفصحا، زیر مادۀ “هدایت طبرستانی،” اضافه می کند 
که پس از درگذشت پدر از آنجا که “جمعی از اقارب امی در بارفروش ]بابل 
به آنجا  کنونی[ مازندران سكونت داشتند،” به همراه مادر و پیوستگان خود 

رفته “در آن شهر متوطن شدیم.”35

1332(، 27-33؛ نقل از 27.
33هدایت، خاطرات و خطرات، بیست و نه.

34رضاقلی خان هدایت، فهرس التواریخ، تصحیح و تحشیۀ عبدالحسین نوایي و میرهاشم محدث )تهران: 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1373(، ۸.
امیرکبیر،  انتشارات  تهران:  2؛  )چاپ  مصفا  مظاهر  کوشش  به  الفصحا،  مجمع  هدایت،  35رضاقلی خان 

13۸2(، جلد 2، بخش 3، 17۸9.
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با  خود  پدر  روابط  مسئلۀ  به  الصفا  روضة  در  موضع  چند  در  رضاقلي خان 
آزار  و  ترس  با  روابط  این  که  مي شود  معلوم  و  است  پرداخته  آقامحمدخان 
همراه بوده است.36 پس از کشته شدن آقامحمدخان، پدر نویسنده در دوران 
فتحعلي شاه از عتبات برمي گردد و شاه جدید او را به “ریش سفیدي عمله جات 
شاهزاده  فرمانروایي  و  ایالت  آغاز  “در  بعدتر،  و  مي کند  منصوب”  خلوت 
مستقاًل  فارس  متوجهات  کل  تحویلداري  و  صاحب جمعي  به  حسینعلي میرزا 
مأمور گردید.”37 این همان شغل خزانه داري ایالت فارس است. بنابراین، در این 
نوشته ها به روابط دیرینۀ خاندان رضاقلي خان با خاندان قاجار، که مي توانسته 

از چار ده کالته تا شیراز و تهران باشد، اشاره شده است.

چند ماه قبل از قتل اتابک اعظم میرزاتقي خان فراهاني، رضاقلي خان از سوي او 
به سفارت خوارزم گسیل مي  شود. در راه بازگشت از این سفر، هدایت “به چهار 
ده کالته که مولد و منشأ آباء و اجداد من بنده است” مي رود. او در بخشي از 
سفارت نامۀ خوارزم، که آن را زیر عنوان “در ذکر چار ده کالته و حال اجداد 
قدیم” آورده است، با اشاره به آنكه چار ده کالته از اجزاي دامغان و از ملک 

هزار جریب است مي نویسد:

از آغاز خروج سلطان کشورستان محمدحسن خان  اهالي آن والیت 
قاجار  عالیۀ سالطین  علیۀ  سلسلۀ  به  قوانلو  قاجار  فتحعلي خان  ابن 
خدمت ها نموده اند، چنان که وقتي سلطنت ایران به کریم خان زند 
رسید، اهالي چار ده کالته به واسطۀ ارادت و اخالص به قاجاریه خدمت 
به سرداران زند نمي کردند. از جمله جد این چاکر ارادت شعار، محمد 
اسمعیل بیک مشهور به اسمعیل کمال، که رئیس الرؤساي آن بلوک 
نمي نموده.  وکیل خدمت  کریم خان  عم  بني  زند  زکي خان  به  بوده، 
زکي خان در آنجا به محاصره پرداخت . . . چهل تن از رؤساي آنها 
را به قتل رسانید و حكم کرد که کله مناري به یادگار خود ساخته 
بي فتوتي  و  بي انصافي[  ]و  بي مروتي  این  زند  وکیل  . چون   .  . شود 
از زکي خان زند بشنید، با او تغّیر و غضب کرده و اسراي چار ده را 

مرخص فرمود.3۸ 

36هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7422-7421.

37هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7460-7459.

3۸رضاقلی خان هدایت، سفارت نامۀ خوارزم، تصحیح جمشید کیانفر )تهران: مرکز پژوهشي میراث مكتوب، 
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نابكار زند”  از زکي خان به “زکي خان  نام بردن  با  التواریخ هم  وي در فهرس 
همین موضوع را با واژگاني کمابیش مشابه و قدري جزییات بیشتر بیان مي کند:

زکي خان از راه دامغان عزیمت صوب مقصود نمود و چون به محال 
چار ده که موطن و مسكن آباء و اجداد مؤلف این کتاب است رسید، 
فقیر  جد  کرد.  طلب  راتبه  و  سیورسات  و  خواست  تعدي  و  تطاول 
اسماعیل کمال و دیگر رؤساي آنجا تن در نداده به قلعۀ خود رفته 
حسینقلي خان  نواب  دولتخواه  و  خیرخواه  را  آنها  زکي خان  چون 
جنگ  بهانه  بدین  مي دانست،  قاجار[  محمدحسن خان  دوم  ]فرزند 
درانداخت و باالخره بر آنها غلبه یافت. جد فقیر و چهل نفر از آنها 
را به قتل رسانیده از رئوس آنها یادگار خود را کله مناري بساخت و 
قلعۀ آسمان فرسا]ي کالته[ را زمین آسا نمود39 و مردم آنجا را اسیر و 
به شیراز برد. کریم خان چون باخبر شد، بنا بر سالمت نفس در خشم 

شده، زکی خان را مغضوب و اسرا را مرخص فرمود.40

را  او  و  می پردازد  زکی خان  به  نگاه  همین  با  هم  الصفا  روضة  در  رضاقلی خان 
“قسی القلب”41 و “شریر بدنهاد مجوسی نژاد”42 می خواند. او در آنجا هم از قتل 

چهل نفر از اهالی چار ده کالته به دست زکی خان زند می نویسد:

چون اهالی آن محال را از ارادت کیشان سلسلۀ علیۀ قوینلو می دانست، 
بهانه کرده چهل نفر از رؤسای بالد را که با جد فقیر اسمعیل کمال 
مقتول  آورده  به دست  نمی کردند  تمكین  را  و وی  داشتند  موافقت 
مناری  کله  را  خود  یادگار  بی گناه  رؤسای  آن  رئوس  از  و  کرد،43 
بساخت و قلعۀ آسمان فرسای کالته را که بر دامان جبل بود با خاک 

.152 ،)13۸5
39از چهار روستای تشكیل دهندۀ چار ده، گشه را زکی خان زند ویران کرد و مردان آن کشته شدند. گشه 

هنوز هم خراب افتاده و به خرابه آباد مشهور بوده و اینک امین آباد خوانده مي شود. علیرضا شاه حسینی 
به  بنگرید  است.  گفته   11۸3 شیروانی  زین العابدین  قول  از  و  دانسته  1190ق  را  کشتار  این  سال 

شاه حسیني، دیباج، 9، 13 و 17-16.
40هدایت، فهرس التواریخ، 276.

41هدایت، روضه الصفا، جلد 13، 7172.

42هدایت، روضه الصفا، جلد 13، 7325.

43تعداد چهل تن کشته از بزرگان منطقه اند که به ترفند زکي خان زند خود را تسلیم وي کردند. تعداد 

کشته هاي جنگ در این ناحیه دو هزار نفر گفته شده است. بنگرید به شاه حسیني، دیباج.
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برابر نمود. و اهالی آن والیت را اسیر کرده به شیراز برد و کریم خان 
بر وی آشفت و بدو سخنان فضیحت  انگیز گفت و به اطالق آن اسرای 

بیچاره و رعایای بیكاره حكم راند.44

آن چه در باال آمد چهار نكتۀ اساسی دارد: 1. خدمت هاي نیاکان هدایت به 
خاندان محمدحسن خان قاجار؛ 2. نابودي نیاکان هدایت به دست زکي خان زند 
که این نیاکان در چار ده هزار جریب دامغان سكونت داشتند؛ 3. جبران زیان 
وارده به نیاکان هدایت از سوي کریم خان زند و 4. خدمات پدر رضاقلي خان به 

آقامحمدخان قاجار.

نیست  زند موضوعی  به دست زکی خان  قتل چار ده کالته ای ها  به  پرداختن 
در  او  مشابه  گزارش های  و  باشد  شدن  فراموش  قابل  رضاقلی خان  برای  که 
سفارت نامۀ خوارزم، فهرس التواریخ و روضة الصفا همگی حكایت از این دارند 
که او هر جا فرصت آن را بیابد به این موضوع اشاره می کند. رستم التواریخ 
پنهان می کند.  را  نویسنده هویت خود  است، هر چند  دیگر  فرصت  هم یک 
اساسی پیش گفته  نكتۀ  اخیر در خصوص چهار  آیا کتاب  باید دید که  اینک 

مشابهت هایی دارد یا نه.

جغرافیایي  مكان هاي  و  نام ها  با  بارها  کتاب  متن  در  التواریخ  رستم  خوانندۀ 
استرآباد و دارالمرز مازندران برخورد مي کند. همچنین، رستم الحكما با جزییات 
از وی  فراوانی به شرح کارهای محمدحسن خان قاجار می پردازد و اطالعاتی 
و زنان و فرزندانش45 به خواننده می دهد. چنان که گفته شد، این موارد در 
نوشته هاي رضاقلي خان هدایت هم به فراواني دیده مي شوند. پدر رستم الحكماي 
قاجار  فتحعلي خان  که  می گوید  وی  به  حكایت،  خوش  حسن  امیر  نوجوان، 
“اکثر اوقات در خانۀ” پدر گوینده در اصفهان “شرف نزول داشت و ایشان در 
خدمت گزاری به او کمال سعی را داشتند.”46 او همچنین مدعی می شود که در 
هنگام اقامت محمدحسن خان در اصفهان عموی او مراتب خدمت گزاری را بجا 
آورد و به همین سبب، کریم خان زند “خانمان دویست سالۀ ما را به دو ساعت 
بر باد فنا داد و در شیراز آن واالهمت باسط الید کریم الطبع تالفي مافات با ما 

44هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7173.

45برای مثال بنگرید به رستم الحكما، رستم التواریخ، 97-95.

46رستم الحكما، رستم التواریخ، 92-91.
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نمود و ابواب احسان و انعام بر روي ما گشود و خود در آن زمان به سلطان 
ظفر توأمان آقامحمدخان قاجار ولد خاقان عیوق شأن محمدحسن خان بسیار 
خدمت نموده ام.”47 اشاره به خانمان دویست ساله می تواند تاریخ حضور خاندان 
او در منطقۀ مورد نظر گوینده را هم عرض و هم زمان با استقرار خاندان قاجارها 

در منطقۀ استرآباد )گرگان( قرار دهد. 

رستم الحكما علت نابودي خاندان خود را خدمت هاي دیرینۀ ایشان به خاندان 
محمدحسن خان قاجار گفته است. کینۀ رستم الحكما از زکي خان زند هم مانند 
در  مي شود.  آشكار  مي گوید  سخن  او  از  که  جا  هر  در  هدایت  رضاقلي خان 
واقع، رستم الحكما زکي خان زند و نه کریم خان را عامل کشتار چار ده کالته 
خونریز  ظالم  “زکي خان  و  کینه ور”  بي مروت  زند  “زکي خان  را  او  و  مي داند 
بدعهد پیمان شكن”4۸ مي خواند. شرح ماجرا از قلم او این چنین است که وقتي 
خبر فتنه و آشوب مازندران به کریم خان مي رسد، زکي خان را با لشكر بسیار 
به آن دیار مي فرستد و سفارش مي کند: “فتنه جویان و سرکشان و طاغیان و 
یاغیان آن حدود را به چنگ بیاور، تنبیه نما و نزد من بفرست و تمشیت امور 
آنجا بده تا آنكه من تو را بخواهم.” چون “آن مزور سفاک بي باک وارد مازندران 
شد، جمع کثیري از دولتخواهان و خدمت گزاران خاقان خلدآشیان” را گرفته و 

با عذاب بسیار به “درجۀ شهادت رسانید.” شخصي به راوي گفت که

من در حضور آن سفاک بي باک بودم که از اهل چهار ده کالته هشتاد 
نفر مرد را با دست بسته آوردند. به جالد حكم نمود که سرهاي اینان را 
از تن جدا کن! چون جالد چهار نفر از ایشان را به ضرب شمشیر بي سر 
آن سفاک  افتاد.  زمین  بر  از دستش  و شمشیر  لرزید  نمود، دستش 
بي باک از روي غیظ از جا برجست و از دست جالد مذکور شمشیر را 
بگرفت و به دست خود هفتاد و شش نفر را گردن زد و به مكان خود 
قرار گرفت و مي خندید . . . اهل و عیال آن کشتگان را فرستاد آوردند و 

به اقسام فضایح در مأل عام پردۀ ناموس ایشان را پاره نمود.49

صاحب مروت”  “وکیل الدولۀ  کریم خان  به  زکي خان  بدسلوکي هاي  خبر  چون 

47رستم الحكما، رستم التواریخ، 92.

4۸رستم الحكما، رستم التواریخ، 531-530.

49رستم الحكما، رستم التواریخ، ، 461-460.
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رسید، پنهاني به سرکرده هاي سپاه نامه نوشت که به رسیدن نامه باید مرخص 
و متفرق شوند و هر یک به خانۀ خود روند و ایشان چنین کردند. او زکي خان 
را نیز طلب نموده که به ناچار روانه به جانب شیراز شد و به مدت شش ماه در 
اصطبل کریم  خان پناه گرفت. سپس، کریم خان او را احضار کرده و مي پرسد: 
تاراج و تفضیح اهل مازندران پرداختي و عبث و بي سبب ما  به قتل و  “چرا 
را در عالم بدنام ساختي؟” زکي خان مي گوید تو مرا مي شناختي و در پي این 
کار فرستادي. کریم خان از او روي برگردانید و فرمود: “خدا جزاي تو را بدهد! 
مي ترسم عاقبت اقرباي مرا بكشي و خاندانم را براندازي و او را از درجۀ اعتبار 

انداخت.”50 زکي خان زند عاقبت از عوامل نابودي خاندان کریم خان شد.

این  به  اما  نمي یابد.  پایان  جا  همین  در  نویسنده  دو  بستگان  میان  شباهت 
کمال  شیخ  نوادگان  -که  هدایت  پدری  خاندان  به  شباهت ها  این  که  دلیل 

خجندی اند- مربوط نمی شوند، جای اشاره به آنها در این نوشته نیست.

عالوه بر روابط دودماني نویسندگان رستم التواریخ و مجمع الفصحا و روابط ویژۀ 
آنان با محمدحسن خان و فرزندان او و همچنین، نشیمنگاه یكسان اجداد آنان، 
یعني چار ده کالته دامغان، مشابهت دیگري که مي توان بین آن دو شناخت 
اشاره ها به خجند و خوارزم و ترکستان در نوشته هاي آنان است. رستم الحكما 
در میانۀ گزارش جنگ هاي محمدحسن خان قاجار و کریم خان زند، بي آنكه در 
ظاهر دلیل روشن یا هیچ ارتباط معنایي و موضوعي میان موضوع گزارش او 
و ترکستان و خوارزم وجود داشته باشد، داستاني سر هم مي کند و به آن دیار 
مي پردازد.51 او مي نویسد که در یكي از نبردها در مازندران در میانۀ استرآباد 
و ساري که سپاه کریم خاني شكست سختي خورده و مي گریزند، “به قدر ده 
دوازده هزار نفر از قشونش از طوایف مختلفه در جنگل بي کرانۀ مازندران اسیر 
ترکمان و کوکالن و یموت گردیدند که ایشان را دست بسته به جانب قبة االسالم 
بخارا و سمرقند و ارکنج و خجند و سایر بالد و شهرهاي ترکستان بردند و 
همه را بنده وار فروختند.” یكي از آن اسرا خالوي رستم الحكما بوده است که 
در هنگام اسارت پانزده ساله ]![ بوده و از او به “شمع فروزان شبستان دیانت و 
امانت، شحنۀ سّیاس گروه مجرمین و سفاک اهل خیانت” و “کهف الحاج حاجي 

50رستم الحكما، رستم التواریخ، 462-461.

51رستم الحكما، رستم التواریخ، 367-363.
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امیر باباخان دیوان بیگي بخارا و سمرقند و خیوه و خجند” یاد مي کند. این اسیر 
دورۀ “چهار، بلكه پنج” پادشاه را درک مي کند که از ایشان به محمدرحیم خان 
را  و آخري  برد  نام مي  و شاه مراد  دانیال  پادشاه، سلطان  ابوالفیض  ارکنجي، 
هدایت  برد.  نام  پنجم  پادشاه  از  بي آنكه  مي خواند،  فر”  و  “امیرتیمور شوکت 
کج بختان  و  کج فهمان  براي  “از  که  مي کند  اضافه  مرحله  همین  در  درست 
مفتن مفسد آشوب طلب نامآل اندیش این عرض ها مي شود.” این اسیر، حاجي 
امیر باباخان، مدت چهل سال بر مسند حكمراني شهر و بلوک بخارا و دیگر 
شهرهاي ورارود ]ماوراء النهر[ مي نشیند و دیوان بیگي و صاحب اختیار آنجا بوده 
است و چهارباغ بخارا از بناهاي اوست. رستم الحكما خود مي داند که باورپذیري 
این داستان و سرگذشت شخصیت آن به صورتي که گفته شده مشكل است و 
پرسش هایي بر خواهد انگیخت. او دو پرسش را پیش بیني مي کند و در مقام 
پاسخ و به کوتاهي “التقیه دیني و دین آبایي” را از قول امام مي آورد و در مقام 
مورخ هم مي نویسد که “مورخین را کاري به حق و باطل و حالل و حرام و 
گناه و ثواب نمي باشد،” بلكه باید از روي تحقیق و با تجسس حقیقت قضایا را 

بنویسند و کسي که نام بزرگان را به زشتي برد، اهل خرد بزرگش نخوانند.52

در میانۀ شرح این داستان دو شعر از مؤلف گنجانده شده است. حتي اگر گزارش 
به ظاهر بي ربط او از ورارود و ترکستان را بتوان گزارش یک تاریخ نویس دانست، 
شعر گفتن او در مدح افرادي در دوردست توجیهي ندارد. رستم الحكما نخست 
قبة االسالم  را “پادشاه واالجاه چنگیزدستگاه  او  و  به مدح شاه مراد مي پردازد 
سایر  و  سبز  شهر  و  خجند  و  قرشي  و  قوقان  و  تاشكنت  و  سمرقند  و  بخارا 
السلطان حضرت ولي نعمتي اهل ترکستان  ابن  السلطان  شهرهاي ماوراء النهر 
شاه مراد واالنژاد” مي خواند و در ابیات شعر خود “به اقتضاي حكمت،” وي را 
به فاروق و صدیق و ذوالنورین ماننده مي کند و مداح حیدر کرار و در تواضع 
خود را خاک پاي او مي خواند. پس از ستایش او در دو بیت از پسرش میرحیدر 
یاد مي کند و شعر را با تخلص خود )آصف( و اینكه شهري است و نه روستایي 
به پایان مي برد. در شعر دوم، که “در تعریف و توصیف بالد دلنشین خلدآیین 
جاللت قران  فیروزي بنیان  ایران  روح بخشاي  دلگشاي  شهرهاي  و  ترکستان 
بخارا،  مي سراید.  غرا”  حكمت  “اقتضاي  به  را  ابیات  باز  است،  فردوس نشان” 
تا  تاشكند، تبت و کاشغر  قوقان،  ارکنج، خجند، شهر سبز، قرشي،  سمرقند، 

52رستم الحكما، رستم التواریخ، 363.
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ختا، چین و ماچین را درود و تهنیت مي فرستد و سپس به ري، گرگان، کرمان، 
عراق فارس، خوزستان، رشت، خراسان، آذربایجان، شیراز و صفاهان مي رسد و 
به اشاره براي جلب توجه خواننده مي سراید: “آصف عارف چنین گوید سخن/ 

نگذرد از رسم ما قّل و دّل ]سخن کوتاه و پُرمعني[.”53

این داستان فرعي سرنخ مهمي براي پي بردن به هویت نویسندۀ واقعي رستم 
براي روشن ساختن  پرده  در  یا  آشكارا  را  پُرمعنایي  اشارات  که  است  التواریخ 
هویت خود در اختیار مي گذارد. طبیعي است پرسیده شود چرا این قسمت اصاًل 
در متن روایت رستم التواریخ آمده است و از نظر منطق کتاب ضرورت وجود آن 
در چیست؟ براي منتقدي که نویسنده را هذیان نویسي بداند که سخن به گزافه 
گفته و ادعاهای دروغین مي کند،54 این داستان فرعي هم جز در تأیید باورهاي او 
نیست. اما واقعیت این است که این ابیات، مانند اشاره هاي دیگر در کتاب، همه 
سرنخ هایي هستند که نویسنده خواسته یا ناخواسته به دست مي دهد و برخي از 
آنها را با “العاقل یكفیه االشاره” برجسته مي  کند و برخي دیگر را هم به زبان کنایه 
و “اقتضاي حكمت” و “بیان ما قّل و دّل” و توجیه تقیه پیش چشم مي آورد. این 
داستان هم اشاراتی به جد اهالی چار ده کالته، یعنی کمال خجندی، دارد و هم 

اشارتی به سفارت خوارزم رضاقلی خان را در خود گنجانده است.

نسب  از  او،  خاندان  که  می شود  گفته  جنگي  گزارش  میانۀ  در  داستان  این 
شیخ کمال خجندي، یک طرف آن بودند. نباید از عنوان اصلی ای که در نام 
جد رضاقلی خان، یعنی اسمعیل کمال، آمده است به سادگی گذشت. چنان 
است  آن  به سبب  “کمال”  واژۀ  کاربرد  گفته شد،  باال  در  هدایت  قول  از  که 
در  بابا کمال خجندی می رساندند.  به  را  نسب خود  ده کالته  اهالی چار  که 
داستان پیش گفته و به ظاهر بی ربط خالویی که در ترکستان اسیر شد می توان 
نشانه هایي از کمال خجندی یافت. اشاره به ثروت و دارایي او همه طنز است، 
را که در مدح  تمام عمرش درویشانه زیست. رستم الحكما شعری  او در  زیرا 
جمم/  کجاست  آصفم!  “آصفم!  می دهد:  پایان  بیت  این  با  می آورد  شاه مراد 
شهریم! شهریم! نه از رستوق.”55 اجزای روایت در ظاهر پراکنده هستند و با 

53رستم الحكما، رستم التواریخ، 367. ترجمۀ افزوده در متن از ویراستار کتاب است.

54غالمحسین زرگرنژاد، “رستم الحكما: هذیان به جاي تاریخ،” کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 3۸-37 

)آبان و آذرماه 1379(، ۸1-76.
55رستم الحكما، رستم التواریخ، 365.
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هم ارتباطی ندارند: اسیر شدن به دست ترکمان ها، جایگاه با عّز و جاه در نزد 
شاهان ترکستان، بنا کردن “چهارباغ” در بخارا، ولي نعمت خواندن شاه مراد و 
توصیف او چون امیرتیمور و بعد هم تأکید بر روستایي نبودن و شهری بودن. 
آشكار است که اشارات نویسنده در توجه دادن به چیزی است که نمی  خواهد 

آن را به تمامی و بي پرده بگوید.

که  می برد  نام  خان”  بابا  امیر  “حاجی  به  اسیر  خالوی  این  از  رستم الحكما 
می توان آن را اسم خاص ندانسته و به معني بابا، پدربزرگ، جد یا نیا فهمید 
که پیشوندها و پسوند حاجي و امیر و خان به آن افزوده شده است. نویسنده 
داستان را به گونه ای نوشته است تا به ارتباط سرزمینی خاندان خود با خجند و 
سغد و خوارزم اشاره کند، بي آنكه مدرکي به دست دهد. کمال خجندی به حج 
رفت و در بازگشت ساکن تبریر شد. اصاًل بابا کمال نام اوست. سلطان حسین 
جالیري باغ بزرگي در نیم فرسنگي تبریز در اختیار او گذاشت که اشاره به 
“چهارباغ بخارا” مي تواند اشاره به همین باغ باشد که کمال خود آن را “بهشت 

خداي عّز و جل” مي خواند و خانقاه صوفیان شد.56

از حملۀ تقتمش خان، شاهزادۀ جغتایي، در 7۸7ق/13۸5م به  لوئیزان  لئونارد 
تبریز می نویسد که عالوه بر غارت شهر، هنرمندان و پیشه وران و دانشمندانش 
از آنجا به سرای )تاشكند کنونی( می برد. کمال  و از جمله کمال خجندی را 
خجندی چهار سال یا به قولی یازده سال در آنجا اسیر می ماند تا تیمور او را آزاد 
می کند. نویسندۀ مقاله از ابن کربالیي نقل می کند که کمال در سرای مریدانی 
بسیار یافت و به کرامات خارق العاده مشهور گشت و معجزاتی از او برآمد. در یكی 
از اعیاد، او 400 خلعت به مردم و از جمله یكی هم به حاکم شهر داد. لوئیزان از 
عالقۀ کمال به تبریز می نویسد و اینكه در شعر کمال، همانند شعر اغلب شاعران 
متصوف، “شهرها کانون خودآگاهی و قلمرو جان اند و نه پدیده ای مادی، آن  چنان 
که در شعر شاعران واقع گرا می توان یافت.”57 این اطالعات در بسیاری از جزییات 
خود، یعنی به اسارت گرفته شدن، به جایگاه بلند رسیدن، دلتنگی برای شهر و 

اقامت چهار / چهل ساله با گفته های رستم الحكما همخوانی دارد.

)پاییز 1371(،   40 شمارۀ  سال 10،  ایران نامه،  خجندی،”  کمال  دوران  و  “زندگی  لوئیزان،  56لئونارد 

6۸9-706؛ نقل از 692.
57 لوئیزان، “زندگی و دوران کمال خجندی،” 696. 
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نكتۀ دوم داستان ترکستان به کارگیری دوبارۀ رضاقلی خان از سوی امیرکبیر 
است. مي دانیم که رضاقلي خان هدایت در سال 1267ق/1۸51م و در هنگامي 
که 52 سال داشت به سفارت خوارزم رفت و سفرش قدري بیشتر از هشت 
ماه به درازا کشید. در ذکر نسب امیر بخارا او را امیر نصراهلل پسر امیر حیدر و 
امیر حیدر را پسر شاه مرادبیک مي نویسد.5۸ در روضة الصفا هم به شاه مرادبیک 
و پسر او امیر حیدر اشاره می کند که حاکم بخارا شد.59 رستم الحكما در شعر 
خود دربارۀ امیر بخارا مي گوید: “عالمي را کنند زیر و زبر / گر نماید اشارتي 
از موق”60 و ادامه می دهد: “میر حیدر شهی که شمشیرش / خصم را همچو 
حب کند مفلوق.”61 رضاقلي خان هم در سفارت نامۀ خوارزم مي نویسد: “حكم 
خان حضرت در آن والیت به منزلۀ وحي منزل است و کس را یاراي خالف 
حكم نخواهد بود.”62 از محمدرحیم خان هم در زمرۀ خوانین خیوق نام مي برد 
تک تک  خوارزم  سفارت نامۀ  بود.63  درگذشته  او  سفارت  از  پیش  مدت ها  که 
آنها  دربارۀ  و  مي برد  نام  را  رستم الحكما  شعر  در  مذکور  ترکستان  شهرهاي 
توضیح مي دهد.64 دور نیست که رستم الحكماي حقیقي در نشست هاي خود با 
بزرگان و ادیبان خوارزم و ورارود شعرخواني کرده باشد و شعري هم در وصف 
ابیات  این  و  باشد  گفته  در وصف شهرها  یا  مهمان نوازي شان  و  آنجا  بزرگان 

ویرایشي از آن شعر یا خود شعري باشد که آنجا خوانده است.

رضاقلي خان هدایت دربارۀ این سفر در مجمع الفصحا هم اشاراتي کرده است. سه 
مدخل در اینجا به دست داده مي شود. علي رامتیني بخارایي: “در سفارت خوارزم 
در اورگنج کهنه به زیارت مشایخ رفتم بر مرقد وي نیز فاتحه دادم؛”65 مجدالدین 
بغدادي: “در هنگام رفتن مؤلف به خوارزم مرقد او را در پهلوي نجم الدین ساخته 
دید؛”66 نجم الدین خیوقي خوارزمي: “در گرگانج قبرش زیارت شد.”67 او از شعري 

5۸هدایت، سفارت نامۀ خوارزم، 120. 

59هدایت، روضة الصفا، جلد 13، 7542-7541.

60به معنی گوشۀ چشم.

61به معنی پوست کنده. رستم الحكما، رستم التواریخ، 365.

62هدایت، سفارت نامۀ خوارزم، 6۸.

63هدایت، سفارت نامۀ خوارزم، 12۸.

64هدایت، سفارت نامۀ خوارزم، 123-120.

65هدایت، مجمع الفصحا، جلد 1، 1242.

66هدایت، مجمع الفصحا، جلد 1، 1906.

67هدایت، مجمع الفصحا، جلد 3، 2195.
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هم با عنوان “مسمط خوارزمیه و الخیوقیه” از خودش در پایان بخش سوم از جلد 
سوم نقل مي کند که در آن از زیبایي خوارزم و دلبرانش مي گوید و اندکي از چهرۀ 

شوخ رستم الحكمایي خود را مي نماید: 

خوارزم تو گویي به مثل هشت بهشت است
با چهرۀ غلمانش رخ حوري زشت است

. . .                   
بوده است به خوارزم نگاري ز بخارا

. . .                   
من سرخوش و او مست من الصبح الي شام
هم صحبت و هم بستر و هم بزم و مي آشام6۸

دلگشاي  شهرهاي  و  ترکستان  خلدآیین  دلنشین  بالد  توصیف  “در  شعر  در 
روح بخشاي ایران فیروزي بنیان جاللت قران فردوس نشان” پهنۀ این جغرافیا “به 
اقتضاي حكمت غرا” و بی آنكه از “رسم ما قّل و دّل” بگذرد، گسترده تر شده، 

مهر بیكران رستم الحكما به ایران بزرگ فرهنگي آشكار مي  شود:

حبذا شهر بخاراي شریف    
آن که باشد جنت از آن منفعل

حبذا اهلش که باشند از کمال    
نغزگوي و نغزفهم و اهل دل

قبة االسالم را نازم که هست    
پادشاهانش به شاهي مستقل

حبذا شهر سمرقند پسند     
گلخنش خوش تر ز فرخار و چگل

حبذا ارکنج و جان پرور خجند   
آن دو خلدآیین دلكش آب و گل

آفرین بر شهر سبز چون بهشت   
آن خوش آب با هواي معتدل

حبذا قرشي و قوقان، تاشكنت   
غّم و هّم گردد در آنها مضمحل

6۸هدایت، مجمع الفصحا، 1966-1964.
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آفرین بر تبت و بر کاشغر    
در حالوت این دو جا به از عسل

بر ختا و چین و ماچین و ختن   
آفرین! صد آفرین! از اهل دل

از ري و گرگان و کرمان و عراق  
فارس خوزستان و رشت خوش محل

وز خراسان و ز آذربایجان    
خاصه شیراز و صفاهان اجل

خوان به ترکستان سراسر تا به چین 
آیت لطف و صفا دور از مخل

حبذا ایران سراسر حبذا     
آن خوش اقلیم و سعادت مشتمل

مظهر حسن و سلیقه آن و بس   
هست نایاب اندر آن کشور پچل

جاي شیران است ایراِن گزین    
گربۀ آن بر َدَرد فیل و ابل

آصف عارف چنین گوید سخن
نگذرد از رسم ما قّل و دل69

آنچه در اینجا دربارۀ گزارشات نویسندۀ رستم التواریخ از رویدادهاي سیاسي 
نزد  خود  نظایر  با  است  آمده  آنها  در  خود  خاندان  نقش  و  زندیه  و  قاجارها 
رضاقلی خان هدایت و آثار او همخوانی دارد. فهم اینكه این دو تن یک نفرند که 
به اقتضای مالحظاتی خود را با دو هویت می شناساند در صورتي آسان تر می شود 
که شعبده بازی های کالمی و ترفندهای زبانی نویسنده را رمزگشایي کنیم و 
با فهم علل کار او، با او در پنهان کردن هویتش همدلی کنیم؛ شعبده بازی ها 
و ترفندهایي که برای حدود یک ونیم قرن توانسته است ذهن و تشخیص ما 
را با آن همه اشارات روشن از او دور کند. با این خوانش، بخش هایي از رستم 
التواریخ گزارشي است از درگیري و مشارکت نوادگان کمال خجندي ساکن 
که  توضیح  این  با  زندیه،  و  قاجارها  سیاسي  در کشمكش هاي  کالته  ده  چار 

نویسنده خود یكي از اعقاب همان نوادگان است.

69رستم الحكما، رستم التواریخ، 367-366.
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رضاقلي خان هدایت در 15 محرم 1215ق زاده شد و در 12۸۸ق در 73 سالگي 
درگذشت. او منصب شحنگي شیراز، امیرالشعرایي ایران و للگي دو شاهزادۀ قاجار، 
عباس میرزا )ُملک آرا( فرزند محمدشاه و مظفرالدین میرزا فرزند ناصرالدین شاه، را به 
عهده داشت. هدایت به سفر خوارزم رفت، مدتي حاکم فیروزکوه شد، ناظم و رئیس 
دارالفنون و نایب وزیر علوم بود. چاپخانه اي در تهران تأسیس کرد که “دارالهدایه” نام 
داشت. آخرین لقبي که دریافت کرد نّیرالملک بود که پس از وي به پسرش رسید. 
از نوشته های او تاکنون فهرس التواریخ، روضة الصفاي ناصري، مجمع الفصحا، ریاض 

العارفین و سفارت نامۀ خوارزم به صورت کتاب  هایی مستقل منتشر شده اند.

و صادق  مخبرالسلطنه  به  باید  به ویژه  رضاقلی خان  نام آور  نوادگان  و  فرزندان  از 
هدایت اشاره کرد. مهدیقلی خان مخبرالسلطنه پسر علیقلی خان مخبرالدوله و نوۀ 
رضاقلی خان است. او با سمت پیشخدمتی خاص ناصرالدین شاه به صورت رسمی 
وارد خدمات دولتی شد، به ریاست پستخانه و گمرک و تلگرافخانۀ تبریز رسید، 
در اولین هیئت دولت ایران وزیر معارف شد و پیش از به توپ بستن مجلس از 
سوي لیاخوف روسی و پس از آن، بعد از فتح تهران به دست مشروطه خواهان، 
به حكومت آذربایجان رسید. پس از آن، حاکم فارس، وزیر دارایي، برای بار سوم 
حاکم آذربایجان و دست آخر وزیر فواید عامه شد و به مدت شش سال در دورۀ 
ابوالقاسم الهوتی  کودتای  بود.70  نخست وزیر  )1306-1312ش(  پهلوي  رضاشاه 
در بهمن 1300ش/فوریه 1922م در دورۀ سوم حكومت آذربایجان او روی داد.71

صادق هدایت چهرۀ بی نظیر تاریخ ادبیات ایران در چند سدۀ گذشته و صاحب 
مجموعه ای از پژوهش ها و نوشته های گوناگون در زمینه های متفاوت و از جمله 

چندین مجموعۀ داستان کوتاه و اولین داستان بلند ایرانی با نام بوف کور است.

70اکبر زوار، “یاداشت ناشر،” در هدایت، خاطرات و خطرات، پنج و شش.

بازي هاي روزگار است که در  از  نیز  این  بعد.  به  71هدایت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، 331 

حكومت یكي از نوادگان کسي که از خجند به تبریز آمده است، صاحب منصبي دست به کودتا مي زند که 
سرنوشت بعدها او را به تاجیكستان و منصب وزارت فرهنگ آن دیار مي برد.


