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آنیھ ن اثر و ترجمیایه در بار

از یکی: "سدینوین اثر میاین پور در باره یآرییحی
ھ آخوندزاده داستانیآثار شا ب یستارگان فر"است بھ نام یان تََوجُّ

یالدیم١٨٧٥خ  یوسف شاه سّراج کھ در تاریت یحکاایخورده  
. ١"نوشتھ است

ن یامیکصد و سیمصادف است با ) ٢٠٠٨(امسال 
ین مناسبت ترجمھیآخوند زاده، بھ ھمیرزا فتحعلیسالمرگ م

.شودیم خوانندگان  مین اثر تقدیاز ایتازه ا
رزا ین میخطاب بھ جالل الدّ یآخوند زاده در نامھ ا

ھ و خواھش یترجمھ آثارش توصیدر باره ) شاهیپسر فتحعل(
] اصالً [تھران کھ باالصالھ یاز فضالیاگر شخص: " کندیم

یابھ گونھ [ینبغیرا کما یزبان باشد، اما زبان ترکیفارس
را بھ ھمان قواعد و ] شنامھ ھاینما[الت ین تمثیبفھمد، ا] ستھیشا

بھ یشروط و رسوم کھ در کتاب اشاره شده است از زبان ترک
، ینیھ چیو قافیاد و بدون سخن پردازیکم و زیساده، بیفارس

اق تََکلُّم، نھ یسیره یزبانان در دایمطابق اصطالح خود فارس
ده، منتشر یرجمھ کند و بھ چاپ رساناق انشاء تیسیره یدر دا
". سازد

را " ب خوردهیستارگان فر"الت و یتمثیترجمھ 
ات خود ی، در زمان حیرزا جعفر قراجھ داغیبھ نام میشخص

آن ھا بھ زبان یآخوند زاده بھ عھده گرفت و پس از ترجمھ 
، ]رسول پدرام[من . سنده، چاپ و منتشر کردید نویی، و تأیفارس

از انتشارات ٣٤٨–٣٤٥ما، چاپ پنجم، جلد اول؛ ص یاز صبا تا ن-1
١٣٥٧تھران . یبیجیکتاب ھایشرکت سھام
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و چند سال یحدود سیده ام، ولیرا ندیقراجھ داغیترجمھ 
در " ب خوردهیستارگان فر"نارسا و ُمثلھ شده از یش، ترجمھ ایپ

سخن، بھ نام شادروان دکتر زھرا یست و ششم مجلھ یبیدوره 
حدس . چاپ و منتشر شد) یز خانلریھمسر دکتر پرو(یخانلر

و نھ (یاوره امحیکھ بھ زبان ترکیزنم، متن داستان را کسیم
خوانده یشادروان زھرا خانلریداشتھ است، براییآشنا) یادب

را ی، مطالبیشان ھم طبق استنباط و برداشت شخصیاست و ا
کاغذ یاثر بر رویپاراگراف بھ پاراگراف بھ عنوان ترجمھ 

یجانیآذربایبھ زبان ترکیبا متن اصلیآورده است کھ  مطابقت
.ندارد

خود را یت سعیحاضر، مترجم نھایدر ترجمھ یول
ق و بدون ھر یدقیسنده، ترجمھ ایت نویّ کرده است کھ طبق وص

م خواننده بکند و ھمھ جا لفظ را یزائد تقدیھایگونھ ُجملھ پرداز
جاب کرده است، یسازد  و ھر جا ھم کھ ضرورت ایمعنیفدا

دشوار یخوانندگان امروزیرا کھ ممکن است برایکلماتیمعنا
.ح دھدیتوضید، در پاورقیمان

دارد کھ یخیتاریک واقعھ یشھ در ین داستان، ریا
ن سال سلطنت شاه یزمان وقوع آن مقارن است با شروع ھفتم

شاه یح آنکھ در سال ھفتم پادشاھیتوض. " یعباس بزرگ صفو
د آمد و منّجمان یدر آسمان پدیدنبالھ داریعباس، ستاره 

ا مرگ یر  ییتغین ستاره، نشانھ کردند کھ ظھور آییشگویپ
، منّجم یزدین محّمد ین زمان است و جالل الدّ یاز سالطیپادشاھ

د کھ شاه چند روز از سلطنت کناره یشین چاره اندیشاه، چنیباش
. خود بنشاندیرا کھ محکوم بھ مرگ باشد، بھ جایرد و کسیگ

بر تن کرده، تاج بر سر یرا لباس شاھ... ینامیوسفیپس 
ستاد و او ینھادند و بھ تخت نشاندند و شاه در برابر او بھ خدمت ا

قعده سال یکشنبھ دھم ذیاز پنجشنبھ ھفتم تا بامداد (سھ روز 
یوسفیقعده یکرد و روز دھم ذین صورت پادشاھیبد٢)١٠٠١

نت ر سلطیرباران کردند و شاه بھ سریختند و تیرا بھ دار آو
.٣"بازگشت

م. یالدیم١٥٩٣اوت ٨تا ٥از -2
م. ھمان مأخذ باال-3
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یشاه عباس اّول میخ زندگانیدر تارینصرهللا فلسف
یفرمان م]ن دوزیوسف زی[چھن مدت با آنکھ ھریدر ا: "سدینو

ش یبھ صالح کار خویچگونھ حکمیشد ھیمل اجرا متأ یداد ب
".نداد

یھمانطور–ن داستان یخواست آخوند زاده از نوشتن ا
ان ظلم و استبداد شاه و یب"–کند ین پور ھم اشاره میآرییحیکھ 
گر و ینان دیھ نشیوزراء و رجال و حاشیو چاپلوسینادان
یران محتشم و زبونیایرانین مطلب است کھ باعث ویح ایتوض

یذویعظام و وزرایدولت و علمایھمانا امنا" ھیّ دولت ِعل"
چاپلوسانھ یانیان دولت با بوزراء و ارک. العّز و االحترام بوده اند

یخود را ھنریکوشند اعمال پست و ابلھانھ یدر حضور شاه م
شاه با وقار و یوزرا. ستھ جلوه بدھندیشایبزرگ و خدمت

یکھ در خور مقام و منصب آنھاست، از لزوم دفع بالینیتمک
ر جنگ، یسردار زمان خان، وز. ندیگویم ستارگان سخن میعظ

زان ینکھ میایخواند و برایم" ھیّ ِعلیآستانھ ر سگ یپ"خود را 
ان یخود را بھ رخ شاه و درباریر خارق العاده یعقل و تدب

ران، کھ اصالً یبھ خاک ایان عثمانیسپاھیبکشد، از حملھ 
اگر چھ : "دیگویان آورده و میبھ مطلب ندارد، سخن بھ میربط

فم آمد کھ یحکنیان کمتر نبود، لیان ما از عثمانیلشکریشماره 
. بھ کشتن بدھم٥را در مقابل گروه ضالّھ٤ھیناجیسربازان فرقھ 

یخّطھ یتا انتھاین بود کھ دستور دادم از مرز عثمانیا
ان را نابود سازند، پل ھا یجان کشتزار ھا را معدوم و چارپایآذربا
ِکر پاشا، سردار کھ بَ یھنگام. ران و جاده ھا را خراب کنندیرا و
ما گذشت، اگر چھ در برابر خود از ما ھا ی، از مرز ھایعثمان

د، اما راه ھا چنان خراب شده بود کھ نتوانست یرا ندیکس
اده با یسوار و پیتوپخانھ را با خود حمل کند و تنھا با مشت

ل یتحصیبرایز شد ولیو مرارت وارد تبریھزاران سخت
ک یافت و نھ یک حبّھ گندم یورد نھ آیخواربار بھ ھر کجا رو

زان و یرأس گاو و گوسفند، ناچار بعد از سھ روز، افتان و خ
. ... رون شدیز بیل نواخت و از تبریشان کوس رحیگرسنھ و پر

یرستگار-4
گمراه-5
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خت و یان ما نریک قطره خون از دماغ لشکریین منوال حتّ یبد
چشم و کاھش جان دشمن یعساکر منصوره بھ کوریقاطبھ 
. ..."گزند مصون ماندھ ازیھمسا

تاب " گروه ضالّھ"در برابر ھجوم " عساکر منصوره"
ینھد و دشمن از مرز عبور میاورده رو بھ فرار میمقاومت ن

زد؛ یرینمیک قطره خون از دماغ کسیکند؛ در راه حفظ وطن 
ران ساختن پل ھا و جاده ھا؛ پا مال کردن زراعت کشاورزان یو

ر یو تدبیاست جنگیک سین بھ نام ایان بردن چارپایو از م
رسد و یبا تبختر و مباھات بھ عرض میمملکت دار

آورد و یخم بھ ابرو نم" ر آستانیسگ پ"حضرت از سخنان یاعل
جاد شده است، بھ یمصلحت ای، کھ از رویرانیو وین خرابیا

گانھ در یماند تا کشور از دستبرد بیمیھمان وضع و حال باق
!امان باشد

انداز خزانھ یپا"ھ، کھ خود را یر مالیزا محسن، وزریم
کند تا ین دولت را قطع مینامد، معاش مأموریم" عامرهی

. شماردیخود میبراین را ھنر بزرگیخزانھ را پر کند و ا
از یکمیپاییو دوروی، کھ در چاپلوسیآخوند صمد مالباش

ند و از کیران و رجال مملکت ندارد، شاه را دعا و ثنا میوز
یع الف میّ ش تشیج کیخدمات خود در ردّ مذھب تسنّن و ترو

.زند
مثبت یمایوسف سّراج سییلین گروه طفیاما در مقابل ا

دست بھ یعیوسیاست کھ با برنامھ یو مرد مصلح بزرگ... 
و یده آل اصالحات اجتماعیاو ایکار زده و مؤلّف در چھره 

" .خود را نمودار ساختھ استیفرھنگ
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٦)ش کواکبیآلدانم(ب خوردهیستارگان فر

تختیپاھ،یّ سلطنت صفوین سال ھاینخستدر ،نیقزو
از ، ید شاه صفوگوناگون، محمّ یحوادثوقوعیدر پ. بودرانیا

واعبّاس اّول را بھ پسرش شاه کناره گرفت و آنیتخت پادشاھ
. گذاشت

دروگذشتیعبّاس ماز سلطنت شاه شش سال
.افتادر اتّفاق  یزیھ واقعبود کھسال ھفتمشروع 

سھ . گذشتیمنوروز دیعو سھ روز از بودبھارلئااو
یبا سوگلیدر قصر شاھشاه عبّاس .  ساعت از ظھر گذشتھ بود

مبارک، یاز بود کھ خواجھ باشیاش، سلما خاتون مشغول راز و ن
:عرض کردیم باال بلندیوارد اتاق  شد و پس از تعظ

بھ یابیشرفی، تقاضاین منّجم باشیّ رزا صدرالدیم-
.  عالم را داردیحضور قبلھ 

شاه بھ سلما خاتون اشاره کرد کھ بھ حرمسرا برگردد و 
:اجھ  فرمودبھ خو

.دیاین  بگو بیّ رزا صدرالدیبھ م-
م، دست یبھ حضور شاه آمد، و پس از تعظیمنّجم باش

شاه . مشغول شدیینھ در برابر شاه،  بھ دعا و ثنا گویبر س
:دیپرس

افتاده است؟یرزا، اتفاقیم-
:عرض کردیمنّجم باش

ن روز ھا گردش یدر ا.  عالم بھ سالمت بادیقبلھ -
ن کھ پانزده روز از یدارد بر بر اکواکب، داللت

یخ وارد برج عقرب میمرینوروز گذشتھ، ستاره 
یرزا فتحعلین آثار میگلچ(یمش  اثرلریآخوندوف، سئچلیرزه فتحعلیم-6

١٩٨٨چاپ باکو . رزادهیقدیلیف لی، تأل)آخوندوف
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شوم بر مشرق یریتأث٧نین ِقران نَحسیشود، و ا
الخصوص در مملکت ین خواھد داشت، و علیزم

م را متوّجھ صاحب تخت و تاج یعظیران گزندیا
جان نثار آستان ین بنده یھذا ایعل. خواھد کرد

ش یخود دانستم کھ مراتب را پیفھ یآسمان جاه، وظ
. عالم برسانمیاز وقوع، بھ شرف عرض قبلھ 

ست سال از یش از بیبود و بیجوانیشاه در بحبوحھ 
یاست زندگین و دوست داشتنیریوه چھ ش. گذشتیعمرش نم

. ھ زده بر تخت سلطنتیو تکی؛ شاه ھم باش!ین سّن و سالیدر چن
آورده بود،  شاه جوان  یرا کھ  منّجم باشین جھت خبریبھ ھم

د و کم مانده یشاه پریرنگ از رو. بھ شدّت مضطرب کردرا
بھ خود آمد،  سر بلند یپس از لَحظھ ایول. ھوش بشودیبود ب

:ن گفتیّ رزا صدرالدیکرد و خطاب بھ م
.یکھ برویار خوب، مرّخصیبس-

کھ و تنھا یشاه، . کرد و خارج شدیکرنشیمنّجم باش
طھ خوردن در م ساعت غویماند و پس از نیدر  قصر شاھ

بلند خواجھ مبارک را احضار یشان، با صدایاز افکار پرییایدر
:ن کھ خواجھ داخل شد، بھ او فرمودیھم. کرد

رزا یدنبال میفرستیرا مین اآلن فّراشیھم-
رزا یر اعظم، سپھساالر زمان خان، میمحسن وز

ند یایکھ ب٨یخزانھ دار و آخوند صمد مالباشییحی
.خدمت
را کھ شاه ید اشخاصینکشیرفت و طولیخواجھ باش

دن  یشنیاحترام،  برایس از ادااحضار کرده بود، وارد شدند و پ
:آنگاه شاه فرمود. ستادندیشات شاه منتظر ایفرما

خ در برج سرطان کھ آن یزحل و مر) یکینزد(یمقارنھ : فرھنگ سخن-7
خ یبھ صورت اقتران مریچون در متن اصلیول. دانستندیمیرا باعث بدبخت

ت امانت در ترجمھ، بھ ین ھم بھ منظور رعاو برج عقرب ذکر شده است، م
م  . ھمان صورت ترجمھ کردم

یعنییمال باش. س استیسرکرده و رئینبھ معیدر زبان ترکیباش-8
ین مرجع مذھبیترین عنوان بھ عالیھ، ایان،  در دوران صفویمالیمال

م . گرفتی، طرف مشورت پادشاھان قرار مینیشد کھ در امور دیاطالق م
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یریامر خطیدر باره یشیچاره اندیشما را برا-
یرین باره تدبید در ایبا. ن جا احضار کرده امیبھ ا

ست ینیمعمولین مجلس، مجلسید و چون ایشیندیب
.دینید کھ بنشیاز جانب من اجازه دار

آنگاه، . امر شاه را اطاعت کردند و نشستندحاضران، 
آن ھا بازگو یبھ او داده بود برایرا کھ منّجم باشیشاه خبر

:کرد و ادامھ داد
توانم وجود خود را از یبھ نظر شما، من چگونھ م-

ن گزند مصون بدارم؟یا
یحاضران مات و مبھوت ماندند کھ چھ جوابیجملھ 

ر اعظم  یرزا محسن وزیکوت، مقھ سیک دقیپس از . بھ شاه بدھند
:شروع بھ صحبت کرد و گفت

ن نسبت بھ دولت یکمتریه ن بندیت ایّ مراتب عبود-
کھ خاطر یھمان طور. ستیده نیپوشیبر کس٩ھیّ ِعل

پدر سلطنتام یّ ر ملوکانھ مستحضر است، در ایخط
یعدّه ایھ ر اثر مداخلبعالم، یھ بزرگوار آن قبل

تا چھ ١٠عامرهیھ ن در امور مملکت، خزاننادا
بھ محض ،ن بندهیا. بودیتھینگیاندازه از نقد

ک از یدم و مقّرر شد ھر یشیاندیریوقوف، تدب
ا یشود و یبھ او ُمَحّول میچاکران درگاه کھ شغل

یاالت مملکت منصوب میاز ایالتیبھ حکومت ا
شکش یبھ عنوان پیلغگردد، بھ فراخور حال؛ مب

عالم یھم کھ قبلھ ید و زمانیم خزانھ نمایتقد
خود منّور ییف فرمایرا با تشریریامیکاشانھ 

یسازد، صاحب آن خانھ موّظف باشد کھ مقدار
موجود در ین قماش ھایس تریم کند و نفیپول تقد

بھ خاطر . سازدیونیانداز قدوم ھمایخانھ را پا
نون پس از گذشت ھفت سال ر بود کھ اکین تدبیھم

عامره از یعالم، بحمدهللا خزانھ یاز جلوس قبلھ 
در یتََصّور کم تجربگ. ز استیمال و جواھر لبر

م. بلند مرتبھ-9
م. یشاھیخزانھ -10
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ین بنده یایھ یشرفت امر وزارت از ناحیپ
ت ید با خلوص نیبایول. است محالین، امریکمتر

یر در باره یر از اتخاذ تدبیعرض کنم کھ عقل حق
...بردینمییاه بھ جاگردش ستارگان ر

آنگاه سپھساالر زمان خان شروع بھ صحبت کرد و 
:گفت

ش خود را در راه انجام  ین غالم خانھ زاد، ریا-
بھ . د کرده استیھ سفیّ خدمات صادقانھ  بھ دولت عل

یش، قشون عثمانیکھ ده سال پیعنوان مثال، ھنگام
ک بھ یبا نزدیاوغلیرچیبَِکرپاشا دمیبھ سرکردگ

ران را  یاد ھزار سرباز قصد حملھ بھ خاک اھفت
عالم، چاکر را بھ یداشت،  پدر بزرگوار آن قبلھ 

اگر چھ . ران منصوب فرمودیسپاه ایفرماندھ
کمتر یان ما از تعداد  عساکر عثمانیسپاھیشماره 

ک نفر از قشون فرقھ ییفم آمد کھ حتیحینبود، ول
، ١٢اطر مقابلھ با آن گروه ضالّھرا بھ خ١١ھیناجی

ن بود کھ دھقانان را مجبور کردم یا. بھ کشتن بدھم
جان،ین نقاط آذربایتا دور تریعثمانتا از سرحدات 

ابان یان را در بیکشتزار ھا را نابود کنند، چھارپا
ن یبھ ھم. ران سازندیرھا و پل ھا و جاده ھا را و

ا از مرز عبور کرد و قدم کھ بَِکر پاشیخاطر، وقت
ک نفر از یبا یبھ  درون خاک ما نھاد، نھ فقط حتّ 

ان ما روبرو نشد، بلکھ جاده ھا آن چنان یسپاھ
خود را یران شده بود،  کھ نتوانست توپخانھ یو

انش را از یپس مجبور شد سپاھ. اوردیھمراه ب
ز یاده با ھزاران زحمت و َمَشقّت بھ تبریسواره و پ
ل آذوقھ یتحصیرا  براییچون گروه ھابرساند و 

ک یا یک دانھ گندم و یل داشت،  یبھ اطراف گس
الجرم پس از . اوردیر نیا گوسفند ھم گیرأس گاو و 

نکھ، آشفتھ ید جز ایندیسھ روز، بَِکر پاشا چاره ا
م. یسپاه رستگار-11
م. گمراه-12
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ینیشان و در مانده و گرسنھ، کوس عقب نشیو پر
.ردیش گیز را بزند و راه فرار در پیاز تبر

ر، مملکت ین فکر و  تدبیایھ یدر سا
ب یفکر تخر. ران از ھجوم اجانب در امان ماندیا

ده واقع شد، کھ ید فایپل ھا و جاده ھا آن چنان مف
جاب ی، مصلحت اھمر پاشا کِ پس از فرار بَ یحتّ 

بمانند یران باقیپل ھا و جاده ھا ھمچنان وکرد کھ
یرشتھ گانھیاقوام بیه دوباریھ تا در برابر حمل

ق قطره ین طریبھ ا. میاط را از دست نداده باشیاحت
نمون دولت خون از دماغ سربازان قشون ظفریا

ح و سالم ماندند یخت و آنان صحینرنیھ بھ زمیّ عل
ھ از وحشت شان خواب راحت یتا دشمنان ھمسا

.نداشتھ باشند
ن درگاه آسمان یر ایھر چند سگ پیبار

یدر خود نمیور عجزن گونھ امیجاه، در انجام ا
عقل چاکر در دفع گزند ستارگان  قاصر یند  ولیب

...     است
رزا یبعد میلحظھ ا. وحشت شاه دو چندان شد

:خزانھ دار، آغاز سخن کرد و گفتییحی
شان و نمک ین کھ از خویکمترین بنده یا-

ت یر ھستم، و بھ لطف و عنایپروردگان جناب وز
وب شده ام، خود را از ن منصب منصیمعظم لھ بھ ا

ات یّ ات حسنھ و منویع و منقاد نیم قلب مطیصم
است کھ پرداخت یھیبد. دانمیھ میھ مشارالیعال

حقوق و مواجب افراد قشون و مأموران دولت، بھ 
ر بھ یحقیعالم و با امضایموجب فرمان قبلھ 

بھ ھنگام کمبود یول. شودیات ابالغ میحّکام وال
یر در خزانھ یجناب وزیمورد اشارهینگینقد

ت مشّوش بودم و آرام و قرار یعامره، چاکر بھ غا
دم و اگر چھ فرمان یشیاندیجھ چاره ایدر نت. نداشتم

ت و یّ ثیپرداخت مواجب را بھ منظور حفظ حیھا
اعتبار دولت در نظر مردم،  امضا کرده و بھ 
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دن یانھ و قبل از رسیمخفیفرستادم، ولیات میوال
ات یجداگانھ بھ حّکام والینامھ ایھا، طآن فرمان 

ا ین نامھ، فرمان و یر از ایکردم کھ غیابالغ م
ست و لذا از پرداخت یدر کار نیگریدینوشتھ 

خزانھ ین منوال، موجودیبد. مواجب امتناع ورزند
نھاد و ھر چند افراد قشون یعامره رو بھ فزونی

یلحقوق و مواجب ماندند، ویو مأموران دولت ب
حاکم بر کشور یت و ارزانیّ صلح و امنیھ یدر سا

افت حقوق و مواجب در خود یبھ دریازیران نیا
.دندیند

ن یک بیل، ذھن بارین قبیاز ایدر انجام امور
صادقانھ عرض کنم یکند ولیر، الحق کھ معجزه میحق

.رسدیبھ عقلم نمیر کواکب، چاره ایکھ در دفع تأث
:د، اظھار داشتیرسینوبت کھ بھ مالباش

اطھار، ی، بھ ُحرَمت ائمھ یخداوند تبارک و تعال-
و یات ارضیّ عالم را از بلیوجود مبارک  قبلھ 

اخالص و صداقت . مصون و محفوظ بداردیسماو
ل ی، نسبت بھ خاندان جل١٣دولت قاھرهین دعاگویا

.ف خارج استیھ از حدّ توصیصفو
یھ بھ دوران  پدر بزرگوار قبلھ کیزمان

ران یاز مردم ایمیمفتخر شدم، نیعالم، بھ مقام مالباش
اّول از . مذھب بودیتخت، سنّ یت پایّ نصف جمعیو حت
اد، ید و ارعاب زیق مواعظ حسنھ و سپس با تھدیطر

عھ یم مذھب شیمذھب ھا را بھ صراط مستقیسنّ یھمھ 
.ت کردمیھدایعشریاثنی

، در سرتاسر یحاضر، بھ لطف الھدر حال 
توان ینمیا شش نفر سنّ یش از پنج و یران بیایخّطھ 

ت را یران، کمال رضاین بابت از مردم ایاز ا. افتی
یشنھاد، آنان از مذھب آباء و اجدادیدارم کھ بھ محض پ

م. روزمند، غالبیپ-13
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آمدن بھ راه راست رغبت یدند و برایخود دست کش
.نشان دادند

یجھود ھا و ارمنیقھ یقصد داشتم کھ یحت
یاما عده ا. عھ بکنمیرم و آن ھا را ھم شیھا را ھم بگ

چونکھ . دندین کار را بھ مصلحت ندیش انجام ایر اندیخ
یانگشت شمار، جھود و ارمنیتعدادیدر ھر کشور

وجود دارد، پس در مملکت ما ھم اگر وجود داشتھ 
.نخواھد داشتیباشد، اشکال
شان سازم کھ طبق ن نکتھ را ھم خاطر نیا

اطھار،  ذات اقدس یح منقول از ائمھ یث صریاحاد
واجب االطاعت یصاحب تاج و تخت کشور اسالم

یعنیا نایب امام یاز واال بھ امام و ین امتیبلکھ ا. ستین
جماعت یع ائمھ یمن بھ جمیول. مجتھد اعلم تَعَلُّق دارد

نبر بھ میات  کتباً ابالغ کردم کھ از رویوالیھ یدر کل
ھ یصفویث مزبور سلسلھ یق اعالم کنند کھ  احادیخال

ن سلسلھ از خاندان یرا کھ شاھان ایز. شودیرا شامل نم
ث را در ینبوت و دودمان امامت بوده و امامان، آن احاد

یان فرموده اند و نھ در باره یبیگریاشخاص دیباره 
.اوالد خود

ات ر کواکب ذیاز تأثین زمان کھ خطریدر ا
کند، قلب جانثار از غم و اندوه ید میعالم را تھدیقبلھ 

و بھ ١٤تپدیر میاسینھ چون قلب پرنده ایدر درون س
کند جز احضار آن یخطور نمیریر تدبیعقل قاصر حق

دفع یچاره یگریدیملعون کھ بھتر از کسیمنّجم باش
ر ین شخص کھ خطر تأثیا. تواند بداندیند را من گزیا

مبارک رسانده یستارگان را بھ شرف عرض خاکپا
یش نمیبیآن را مکتوم داشتھ است، خائنیچاره یول

ص بدھد یزھر را تشخیشود، کسیمگر م. تواند باشد
ده و پادزھر آن را نشان ندھد؟یخود را کنار کشیول

م".تابھ یان در ماھیبریچون ماھ: " یمتن اصل-14
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یو آلھ مھ یهللا علیغمبر صلیحضرت پ
منّجمان یھمھ (١٥"ن کذّابیکّل منجم: "دیفرما

ث در ین حدیده دارد  کھ ایر عقی، البتھ حق)ندیدرغگو
کند و نھ در یدا میشخص منّجمان مصداق پیباره 
ن ملعونان یایھاییشگویبسا کھ پیا. علم آنانیباره 

یخود آن ھا ذاتاً اشخاصید، ولیآیمدرست از آب در 
.ستندینیح العملیدروغگو و صح
عالم او را احضار فرموده و عالج یقبلھ 

یواقعھ را از خود او بخواھند و اگر عذر و بھانھ ا
.آورد و امتناع کرد، گردنش زده شود

یخصومتیسابقھ یبا منّجم باشیمالباش
ش آمده بود تا او با یپینھ داشت و حاال فرصت خوبیرید

گر یدیو منّجم ھاین بھانھ، پدر منّجم  باشیتوّسل بھ ا
.را در آورد

ن منّجم ین ھا گذشتھ، از قرار معلوم، ایاز ا
نداشتھ یست عقل و شعور درست و حسابیبای، میباش

ین خبر ھولناکیداشت کھ او با دادن چنیچھ لزوم. باشد
اسباب  ید و دو دستاھو بشوین ھمھ ھیبھ شاه، باعث ا

!. ھالکت خود را فراھم سازد؟
ن بابت یکھ او را از ایاو بعد ھا بھ کسان

:ا شده بودند، جواب داده بودیمالمت کرده و علّت را جو
دادم، ین خبر را من ھر چھ زودتر بھ شاه نمیاگر ا-

گر آن را بھ گوش او یدیممکن بود کھ منّجم ھا
فتم و مقام و منصب یبرسانند و من از چشم شاه ب

.خودم را از دست بدھم
ک  رَ ـَ زھره تیمنّجم باشناگوارشاه کھ از خبر 

بر سر خشم یز مالباشیک آمیبود،  با سخنان تحرشده 
.بلند خواجھ مبارک را احضار کردیآمد و با صدا

:خواجھ کھ آمد، فرمود

م. ن صورت درج شده استیبھ ھمیدر متن اصل-15
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را بھ یرا بفرست تا منّجم باشین اآلن فّراشیھم-
. اوردیحضور من ب

حاضر یبعد، منّجم  باشیخواجھ رفت و ساعت
رو . غضبناک دو زانو نشستھ بودیریشاه چون ش. شد

:و گفتیکرد بھ منّجم باش
یپدر سوختھ، مرا از گزند ستارگان بھ وحشت م-

!َجالّد. ؟ییگویآن را نمیچاره ی، ولیانداز
تنومند، با یک چشم بھ ھم زدن، َجالّدیدر 

چاره یب. در دست وارد شدیھ کمر و طناببیخنجر
کند و شروع یکم مانده بود از ترس قالب تھیمنّجم باش

:شاه بھ َجالّد فرمود. دنیکرد مثل برگ درختان لرز
ن الساعھ سرش را از بدن ین سگ را ببر و ھمیا-

.جدا کن
ر بود ینکھ اھل شمشیسپھساالر زمان خان، با ا

بھ رقّت یحال منّجم باشدلش بھ. رئوف داشتیقلبیول
:ش بلند شد و عرض کردیآمد، از جا

ن سگ، عالج یتََصدُّقت گردم، پس از گردن زدن ا-
یم؟ استدعایم بخواھیتوانیمیواقعھ را از چھ کس

ین بنده ید ایش سفیعاجزانھ دارم، کھ بھ احترام ر
د و او را عفو یرش بگذریز از سر تقصینا چ
م، چنانچھ یخواھیاز او معالج واقعھ را . دییبفرما

از دادن جواب عاجز ماند، آن موقع، مقّصر 
. ص داده شده و مستوجب قتل خواھد بودیتشخ

:شاه بھ َجالّد فرمود
.فعالً او را بھ حال خود بگذار و برو-

:فرمودیآنگاه خطاب بھ منّجم باش
ن حادثھ را ارائھ یدفع ایر نشده چاره یملعون، تا د-

.کن
داشت و یار بدیچاره، حال بسیبیاشمنّجم ب

ھ چھ راه یّ دفع بلیبدھد و برایدانست چھ جوابینم
نجات جانش زبان بھ یبرایول.  ارائھ کندیچاره ا

:سخن باز کرد و گفت
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ن حادثھ، البتھ یمبارکت گردم، دفع ایقربان خاکپا-
ر مھلت یک ساعت بھ حقی. ر استیکھ امکان پذ

١٦"گیج اولغ بیز"بھ د تا بروم و ییعطا فرما

. مراجعھ کنم، آنگاه برگشتھ و عرض خواھم کرد
ن یاز ایگ، اصالً بھ مقوالتیج الغ بیدر ز

ن بھانھ یبا ایمنّجم باشیول. نشده استیل، اشاره ایقب
ن، کھ او یّ را بھ استاد موالنا جالل الدخواست خودیم

دانست، برساند یرا در علم نجوم با تجربھ تر از خود م
. کندییو از او چاره جو

از در یھنوز منّجم باش. شاه اجازه فرمود
رون نرفتھ بود کھ خواجھ مبارک داخل شد و عرض یب

:کرد
.داردیابیشرفین استدعایّ موالنا جالل الد-

:دشاه فرمو
در رفتن یھم بگو کمیبھ منّجم باش. دیایبگو ب-

. درنگ کند و در حضور ما بماند
موالنا، داخل اتاق شد و پس از عرض دعا و 

نشستن یالزم بھ جان پادشاه، بھ امر او، اجازه یثنا
:افت و عرض کردی
ن بنده، بھ ی، ھر چند ا!عالم بھ سالمت بادیقبلھ -

بھ دورم و یلطنتعلّت کھولت سّن از دربار س
ام، چون ین ایدر ایده ام، ولیعزلت گزیگوشھ 

خ یپانزده روز از نوروز بگذرد، بھ علّت اقتران مر
ُمھلک بھ ذات مبارک یو برج عقرب،  صدمھ ا

خود یفھ یعالم محتمل خواھد بود، لذا وظیقبلھ 
اب شوم و مراتب یدانستم کھ بھ حضور انور شرف

دفع آن یشتھ و چاره را قبل از وقوع معروض دا
ر از نظر ین امر خطیمبادا، ا. میرا اعالم نما

.مانده باشدیمنّجمان جوان مخف
:ت خوشحال شد و فرمودیشاه  بغا

را از و کواکبافالکو حرکاتاحوالمنجمانباشد کھیتابک… ج یز-16
دھخدا. کنندمعلومآن
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ن ین اآلن ما ھم مشغول گفتگو در ھمیموالنا، ھم-
دفع آن یچاره یحادثھ، معلوم است ول. میباره بود
.دییرا بگو

:دیموالنا بھ عرض رسان
یعنیام نحس، یست در آن ایبایعالم میقبلھ -

پانزده روز از نوروز گذشتھ، خود را از سلطنت 
ُمَحّول  یخلع، و تاج و تخت را بھ مجرم واجب القتل

ن یبھ ا. سازدیو خود را از انظار خلق مخف
ر کواکب بر سر آن یاز تأثیناشیق،  بالیطر

ران خواھد بود، یمجرم، کھ  در آن زمان پادشاه ا
.عالمیازل خواھد شد و نھ بر سر قبلھ ن

پس از رفع حادثھ و اعدام آن مجرم کھ در آن 
عالم از خفا یموقع  صاحب تخت و تاج است، قبلھ 

ر سلطنت جلوس فرموده ید و دوباره بر سریآیرون میب
خود ادامھ یو در کمال سعادت و سالمت بھ پادشاھ

.خواھد داد
یند مطلع شود، و کسن ترفید از اینبایاما احد

ً از تاج و دست کشیگمان نکند کھ قبلھ  ده یعالم، موقتا
را کھ بھ ید مجرمیق بایخالیاست؛  بالعکس ھمھ 

ار مملکت یند، پادشاه صاحب اختینشیتخت سلطنت م
ست بانوان حرم را ھم طالق داده و یبایم. کنندیتَلَقّ 

ست یبایبھ زنان حرم م. آن ھا را پاره کردیعقدنامھ 
ست یگر پادشاه نیگوشزد کرد کھ عبّاس پسر محّمد د

ا یده شود کھ آیاست و از آن زنان پرسیگریبلکھ کس د
ا با فقر و فاقھ یند و یدر آیگریحاضرند بھ عقد فرد د

روزگار را بھ قناعت بگذرانند؟ ھر کدام از آن زن ھا 
عقد او دوباره بھ اسم عبّاس یغھ یشد، صیکھ راض
ینوشتھ میتازه اید خوانده شده و عقدنامھ پسر محمّ 

یغھ یالمجلس صینشد، فیشود و ھر کدام ھم کھ راض
.گرددیشود و مرخص میمیطالقش  جار
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دا یپییاز مھلکھ رھایب منّجم باشین ترتیبد
ل شد و رنگ یاثر خوف و وحشت از وجود شاه زا. کرد

. دییگراید شده بود بھ سرخیصورت او کھ از ترس سف
کھ بھ آسمان ییافراد حاضر در مجلس با صدا

ن ھا گفتند و او را یت موالنا آفریبلند بود بھ عقل و درا
یخندان رو بھ مالباشیشاه با چھره ا. ن کردندیتحس

:دیکرد و پرس
واجب القتل یرا کھ طبق احکام شرع، مجرمیکس-

د کھ سلطنت و تاج و تخت را یبوده باشد سراغ دار
م؟یوا گذاربھ او 

:در جواب عرض کردیمالباش
بھ . دیعالم طول عمر عطا فرمایخداوند بھ قبلھ -

دا شده یپین، فرد نابکارین شھر قزویدر ایتازگ
را یاست کھ از او مجرم تر و واجب القتل تر، کس

ن یوسف زیاسمش . افتیتوان ین نمیزمیدر روز
ن یست و ھمیاصل و نسبش معلوم ن. است١٧دوز

م کھ از زمان سکونت اش  در شھر یدانیقدر م
ن،  اراذل و اوباش را دور خود جمع کرده یقزو

از ید خود ساختھ است و آنیاست و آن ھا مر
کرام و ینسبت بھ علمایو زبان درازییبدگو

. ستیعت عظام غافل نیخادمان شر
د کھ یگویدان خود مین ملعون آشکارا بھ مریا

و معتقد است کھ وجود . بندیقدر عوامفریعالیا علمایگو
است یمجتھد، زائد است و دادن خمس و مال امام کار

یت عوام از فتاویّ ده دارد کھ تبعین عقیھمچن. باطل
علما دارد یبرایبازار گرمیمجتھدان مرحوم، جنبھ 

ھ دولت ھم زبان ین حرف ھا گذشتھ، علیایو از ھمھ 
ده گرفتھ تا ید کھ از کدخدایگویاو م. کندیمیدراز

ظلم یعملھ یپادشاه مملکت و مأموران دولت ھمگ
بھ حال یستند و وجودشان نفعیش نیبیھستند و راھزنان

ن ین ساز و زیز: وزن فّراشسّراج بر ". وسف سراجی: "یمتن اصل-17
م . دوز
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مھ و مؤاخذه و یرا جریملک و ملّت ندارد و اگر کس
. نفس خودشان استیکنند، فقط بھ خاطر ھوایھ میتنب
در رفتار و کردارشان وجود ندارد یچ قاعده و قانونیھ

عالوه . کنندیتبھکاران و راھزنان عمل میوه یو بھ ش
دانش بھ ین دوز و مریوسف زیع است کھ ین شایبر ا

.تناسخ روح ھم معتقدند
ند یبین صالح میدولت قاھره چنین دعاگویا

ن ملعون یتخت را بھ اعالم، سلطنت و تاج ویکھ قبلھ 
ر او شده و پس از یم کند تا نحوست کواکب دامنگیتسل
ن واصل یاعمالش  بھ درک اسفل السافلیدن بھ سزایرس

.شود
ق ین نظر را تصدیافراد حاضر در مجلس ا

:ک صدا گفتندیکردند و 
ن دوز پدر سوختھ از ھر َجَھت یوسف زین یا-

یانسزاوار مجازات مرگ و مستحق عقوبت آسم
.است

:شاه خوشحال شد و گفت
ن یدھم و ایت مین شخص رضایبھ ھالکت ا-

ن فردا صبح، تمام و کمال بھ ید ھمیم، بایتصم
.دیاجرا در آیمرحلھ 

شھ افراد حاضر در مجلس را مرخص کرد و 
.ختم جلسھ اعالم شد

****
یآنچھ را کھ میدرستیچھ بسا خوانندگان ا

ن یدر ا. ندانندیخیتاریک واقعھ ید کنند و یخوانند ترد
ع یصورت از خوانندگان تقاضا دارم کھ بھ شرح  وقا

١٨"خ عالم آرا یتار" سال ھفتم سلطنت شاه عبّاس در 

.مراجعھ کنند

م . گ ترکمانیف اسکندر بیتأل" یعباسیخ عالم آرایتار"-18
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ن یوسف زین یده است  کھ ایحال وقت آن رس
ست؟      یم کھ کینیم و ببیکنیشما ُمعَّرفدوز را بھ 

م، از یسلییبھ نام کربالیاو پسر مرد
از . ن بودیاطراف قزویاز روستا ھایکیکشاورزان 

زکار ین و پرھیمتدیم شخصیسلییکھ کربالییآن جا
مال شود و در سلک یبود، آرزو داشت کھ پسرش روز

ر خود را در د پسین امیبھ ھم. دیان در آیعلما و روحان
چند سال . ن برد و بھ مکتب گذاشتیبھ قزویکودک

ادامھ یدن بھ سّن رشد، برایوسف پس از رسیگذشت و 
ل یتکمیالت بھ اصفھان رفت و سپس برایتحصی

یبزرگ راھیدر مجالس درس علما١٩معلومات و تلمذّ 
علوم یماند و ھمھ در کربال یادیاو مدّت ز. کربال شد

یدر کربال بود کھ او  با مشاھده . را فرا گرفتیاسالم
شتر کار ھا،  از یعلما در بیھایو حقھ بازیدغلکار

گر نخواست کھ داخل صنف آنان ین طبقھ متنفر شد و دیا
.بشود

و پس از مراجعت از یدر سّن چھل سالگ
ک سال، یوسف بھ ھمدان رفت و در عرض یکربال، 

بھ یرا نزد شخصیو تَرِکش دوزین سازیزیھ حرف
. ن بازگشتیل فرا گرفت و سپس بھ قزوینام اوستا خل

تخت بودن آن، حرفھ ین شھر، و بھ خاطر پایچون در ا
. توانست داشتھ باشدیمیشتریاو رونق بی

ین، زن گرفت و برایپس از ورود بھ قزو
.باز کردیامرار معاش خود و خانواده اش دکان

ر خواه بود، و یآزار و خیبیکھ مردییاز آنجا
ون یست روحانیناشایاز کار ھایدل پر خونیاز طرف
از آنان یینرو در نکوھش و بدگویان داشت ازیو دولت

ن خاطر یبھ ھم. ردیتوانست جلو زبان خودش را بگینم
داشتن صراحت و صداقت در گفتار و یجھ یو در نت

م. کردن، دانش آموختنیشاگرد-19
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دا کرد کھ یپیادیکدل زیروان یکردار، دوستان و پ
.ھالکتش شدیھ یسرانجام ما

فرمان یآن روز، و در اجرایجلسھ یفردا
ان و یاعیپادشاه، دو ساعت بھ ظھر مانده، ھمھ 

ان از یاشراف و ارکان دولت و علما و سادات و دولت
ھر . ده گرفتھ تا وزراء، در دربار حاضر شدندیکدخدا

ر گرفت و در کمال سکوت و گاه خود قرایدر جایکس
یشاه با تاج. پادشاه ماندییف فرمایآرامش منتظر تشر

یجواھر نشان در دست، بازوبند ھاییبر سر، عصا
ر مرّصع بر کمر،  در تاالر ین بر بازوان، و شمشیزر

ن بلند تر یک متر از سطح زمیکھ ییبار عام  و در جا
پس از کرد،یآن را از حّضار جدا نمیبود و پرده ا

:جلوس بر تخت سلطنت خطاب بھ حاضران فرمود
مردم، من  اکنون ھفت سال است کھ تحت  توّجھات -

کنم و تا یبر شما سلطنت میتعالیحضرت بار
ک از یچ یت و مرحمت بھ ھیتوانستھ ام از بذل عنا

ت یت رضایقھ نکرده ام و از شما ھم نھایشما، مضا
یمتگزارو خدیخاطر را دارم  کھ از جان نثار

.دینکرده ایھ کوتاھیصادقانھ نسبت بھ خاندان صفو
ح یل، کھ الزم بھ توضیدالینظر بھ پاره ایول

دانم، مجبورم کھ دست از سلطنت و تاج و تخت ینم
. ستھ تر از خود واگذار کنمیشایبکشم و آن را بھ فرد

ر اعظم،  ی، سپھساالر زمان خان، وزین فرد را مالباشیا
بھ شما ین و منّجم باشیّ موالنا جالل الدخزانھ دار،

فات یرفت و او را با تشریستیبا. خواھند کردیُمعَّرف
تخت سلطنت نشاند و بر شما ینجا آورد و رویکامل بھ ا

ار یھم واجب است کھ آن شخص را سلطان صاحب اخت
شات یکھ فرمایبھ حال کسیوا. دینعمت خود بدانیو ول

د یاطاعت از اوامر سلطان جدرد و دریده بگیما را نشن
!. بھ خرج دھدیکوتاھ

د، شاه تاج از سر برداشت و ینجا کھ رسیبھ ا
ده بود یرا کھ پوشیتخت گذاشت، لباس فاخریبر رو



ب یستارگان فرآخوندوفیرزا فتحعلیم
رسول پدرام: ترجمھخورده

24

ن خود را باز یر و کمربند زریاز تن در آورد، شمش
ت یّ د و خطاب بھ جمعیژنده پوشیکرد، آنگاه لباس

:حاضر گفت
افراد مردم ھستم، یھ یل بقمثیحاال من ھم فرد-

یدر جستجو. بھ نام عبّاس پسر محّمدیریمرد فق
یخدا حافظ!. دید دیگر مرا نخواھید کھ دیمن نباش

.حرمسرا شدیگفت و راھ
حاضران در مجلس، مات و مبھوت یھمھ 

یآن ھا از آنچھ کھ اتّفاق  افتاده بود، سر در نم. ماندند
. آوردند

ھمسران او را در یمھ طبق دستور شاه، ھ
کھ چشم بھ راه کرده بودنددر داخل حرمسرا جمع یاتاق

. شاه با ھمان لباس مندرس داخل اتاق شد. آمدنش باشند
خت و لباس کم مانده بود یدن او، و در آن ریزن ھا با د

یشاه با نگاھیر خنده و قاه، قاه بخندند، ولیبزنند ز
ند و رو بھ خود نشایغضب آلود، آن ھا را سر جا

:خواجھ مبارک کرد و گفت
ن جا یارانش در ایمال رسول را با دو نفر از دست-

.حاضر کن
. ن حاضر بودندییپایمال ھا، از قبل در طبقھ 

بھ محض ورود، شاه بھ آن ھا اذن نشستن داد و سپس 
:خطاب بھ زنان حرم گفت

م کھ ی، با کمال تأّسف مجبورم بگو!زمیھمسران عز-
گر ید کھ من دیبدان. تان دارمیبرایندیخبر ناخوشا

یگر قصر و دولت و حشمتید. ستمیران نیپادشاه ا
ور  فاخر بتوانم در یندارم کھ شما را با زر و ز

با یمجلّل نگھدارم، من فرقیدرون غرفھ ھا
ن یبھ ھم. ر و مستمندمیفقیگران ندارم و مردید

شما را طالق ینکھ ھمھ یندارم جز ایسبب چاره ا
د یتوانید میل باشیمایبھ ھر کس. دھم و آزاد بکنمب

.دیشوھر بکن
:آنگاه رو کرد بھ مال رسول و گفت
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.کنیطالقشان را جاریغھ یص-
مال رسول با استفاده از حضور دو نفر 

طالق ھمھ را یغھ یھمراھش بھ عنوان شھود عادل، ص
.خواند

زنان حرم ُمْضَطِرب و وحشت زده خود را در 
شد و از آن یدند کھ باورشان نمیدیمیدشواروضع

.اورندیتوانستند سر در بیگذشت نمیچھ کھ م
طالق، خواجھ یغھ یشدن صیپس از جار

شاه . آنان را پاره کردیمبارک بھ امر شاه، عقدنامھ ھا
:از نو خطاب بھ زنان حرم اظھار داشت

با فقر و یبھ زندگیھر کدام از شما کھ راض-
عبّاس پسر محّمد را بھ یعنیوده و مرا، قناعت ب

یغھ یم کھ صیگویقبول کند، از نو میشوھر
.کنندیعقدش را جار

زنان حاضر شدند کھ دو باره بھ یباً ھمھ یتقر
افھ یجوان و خوش قیلیچون شاه،  خ. ندیعقد او در آ

شاه عبّاس، بھ یل ناگھانیآن ھا تبدیبود، و از طرف
کنند و آن یتلقیتوانستند جدّ یا نمعبّاس پسر محّمد ر

ان آن ھا تنھا یاز م. کردندیفرض میشوخیرا نوع
شان و بھ زور یل باطنیبا رو، کھ بر خالف میدو تن ز

ت شرم یفرستاده شده بودند، در نھایشاھیبھ حرمسرا
:آھستھ گفتندییو با صدا

شاه از سرنوشت و مرتبت یما در مقام زوجھ ھا-
حاال یم، ولیشنود و خوشبخت بودار خویخود بس

ل بھ یم، مایمحروم شده این خوشبختیکھ از ا
.میستیبا عبّاس پسر محّمد نیھمسر

یکی. آن ھا بالفاصلھ مرخص شدندیھر دو
بود کھ حاکم گرجستان او را یگرجیاز آن دو، دختر

ھمان یشکش کرده بود کھ فردایپیشاھیبھ حرمسرا
خود را برداشت یخت ھاجواھرات و ریروز ھمھ 

زادگاه یش راھیپول، ھمراه پسر عمویوبا مقدار ھنگفت
.گرجستان، شدیعنیخودش، یاصل
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داستان او را باور نکرد و یدر گرجستان کس
یفراریشاھیھمھ تََصّور کردند کھ او از حرمسرا

معلوم یخواستند او را برگردانند ولیم. شده است
ش شد و او یاد رفتن ماجرایباعث از یست چھ عاملین

ازدواج کرد و تا آخر عمر در یگرجیسرانجام با پسر
.گرجستان ماند

ن و یاز بازرگانان قزویکیگر، دختر یزن د
یبھره ییبایچون از ز. خوشرو بودینامزد جوان

داشت، دالالن َمَحبّت، داستان وجاھت او را بھ یادیز
کردند یاستگارگوش شاه رساندند و او را از پدرش خو

ش یاو ھم، با استفاده از وضع پ. و بھ حرمسرا انداختند
ل یبرگشت و بھ وصال نامزدش نایپدریآمده، بھ خانھ 

.         آمد
گر را کھ یبھ خواجھ مبارک امر شد کھ زنان د

یاده بھ خانھ ایپیدوباره بھ عقد شاه در آمده بودند، پا
شان در نظر ین کھ برایششم قزویکوچھ یدر ابتدا

آنگاه، عبّاس پسر محّمد از . ت کندیگرفتھ شده بود، ھدا
.د شدیرون آمد و ناپدیحرمسرا ب

دان یمین دوز در سمت شرقیوسف زیدکان 
یدو ساعت از ظھر م. ن قرار داشتیمسجد شاه قزو

ن دوز نماز ظھر خود را خوانده بود و یوسف زی. گذشت
برد کھ یان میرا بھ پایاسبیدھنھ یھ یّ داشت کار تھ

ل یسفارش کرده بود کھ ھمان روز آن را تحویمشتر
دو تن از دوستان او ھم در کنارش نشستھ بودند و . دھد

ن دوز از یوسف زی. دادندیاو گوش میبھ حرف ھا
سال قبل، و یگفت کھ  خشکسالید و مینالیمیگران

ن، و بھ ھدریاطراف قزویکمبود آب در روستا ھا
، باعث یشتر محصوالت کشاورزیامدن بیرفتن و عمل ن

اه یر را بھ روز سیاز مردم فقیلیشده است و خیگران
:نشانده است و ادامھ داد

ن آب یتأمین دولت کھ برایکنم از ایمن تعجُّب م-
دارد یین ھزار جور امکانات و توانایقزویبرا
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چنان در خواب غفلت فرو رفتھ است کھ یول
یتخت خود نمیپایت  و آبادیرفاه رعیبرایفکر
.کند

از گرد و غبار از یظین لحظھ ابر غلیدر ا
ن دوز، یوسف زی. دان بھ آسمان بلند شدیمیسمت غرب

یا٢٠د کوکبھیسوزن در دست، سرش را بلند کرد و د
کرد کھ یر نمرسد و ھرگز بھ ذھنش خطویاز راه م

.  ده باشندین کوکبھ را بھ خاطر او تدارک دیا
یبا لباس شاطر٢١ش، دوازده شاطریشاپیدر پ

بر تن و کاله چھار تََرک بر سر، پشت سر آن ھا دوازده 
ک یرنگارنگ،  و بھ دنبال آن ھا یرق ھایا برقدار بیب

را یاز آن ھا طبقیکیدستھ از خدمتکاران خاّصھ کھ 
فّراش چماق یکرد، دستھ ایسر خود حمل میبر رو

آمد و پشت سر یبھ دست ھم از پشت سر آن ھا م
فاخر و جواھر نشان و یبا لباسیر آخوریفّراشان، م

یکھ دھنھ یرد در حالد و گردن بَند زمینھ بَند مرواریس
راق جواھرنشان را در دست یَ ن و یترکمن با زیاسب

.داشت، در حرکت بود
ر اعظم، ین گروه، محسن وزیپشت سر ا

خزانھ دار و آخوند ییحیرزا یسپھساالر زمان خان، م
ی، علماین و منّجم باشی، موالنا جالل الدّ یصمد مالباش

ان و اشراف و سران دولت، ی، اع٢٢اعالم، سادات ِکرام
سواره با جالل و جبروت در یاده و برخیپیعده ا

.حرکت بودند
ن دوز کھ یوسف زیآن ھا بھ جلو دکان 

و سپھساالر زمان خان یمالباش. دند، متوقف شدندیرس
ن یوسف زی. ن دوز کردندیوسف زیبھ ییم غّرایتعظ

در خود ویبر خاست و بھ نوبھ یدوز ھم از جا

دھخدا. ندیش پادشاه آیشاپیکھ پیاده ایسوار و پ-20
بلند کھیتاجچونیو کالھچند رنگیبا لباس ھاادگانیپینوع-21

دھخدا. یرفتندادهیپشاھانشیشاپیپ
م. بلند مرتبھ-22



ب یستارگان فرآخوندوفیرزا فتحعلیم
رسول پدرام: ترجمھخورده

28

آغاز یآنگاه مالباش. م کردیت تعجُّب، بھ آن ھا تعظینھا
:ن گفتیبھ سخن کرد و چن

ن مقدّر کرده است کھ یچنیت الھیّ وسف، مشیاستاد -
تاج و تخت سلطنت . یتو، از امروز پادشاه ما باش

قدم رنجھ . استیران از وجود شاه عبّاس تھیا
بھ یمراسم تاجگذاریفرموده و َجَھت برگزار

ن افتخار ید و ما را قریاوریف بیتشریبار سلطنتدر
.دییو سعادت فرما

ن دوز، مات و مبھوت مانده بود و یوسف زی
یاو م. ن استیدر شرف تکویدانست کھ چھ اتفاقینم
بزرگان مملکت در حضورش صف ید کھ ھمھ ید

بر زبان آورده ین حرف را مالباشیده بودند و ایکش
ن رجال کشور محسوب یوقار ترران از بایبود، کھ در ا

د، یدینکھ بھ چشم خود مین دوز با ایوسف زی. شدیم
افتاد، یت آنچھ را کھ اتّفاق  میّ توانست واقعینمیول

:باالخره بھ خود جرأت داد و گفت. باور کند
آقا و سرور من، من شما را ی، ایحضرت مالباش-

ن ین اشخاص در ایاز عقال و از موقّر تریکی
ا عقل خود را از یدانم آینمیدانستم ولیممملکت 

ین حرفید کھ چنیده ایا بنگ کشید و یدست داده ا
ر و ین دوز فقیک زیمن ! د؟یزنیرا بھ من م

بھ خدا، در ! چاره ام، من کجا و تاج و تخت کجا؟یب
ن حرکت شما را حمل بر چھ یدانم ایرتم و نمیح

یعاجزانھ دارم کھ با من شوخیبکنم؟  استدعا
.دید و سر بھ سرم نگذاریینفرما

کالم را بھ یآنگاه سپھساالر زمان خان رشتھ 
:دست گرفت و اظھار داشت

یعالم و ولین ساعت قبلھ یوسف، شما در ایاستاد -
جان نثار و سگ آستان شما ینعمت ما، و ما بنده 

د است کھ عاجزانھ بھ ما استدعا یاز شما بع. میھست
منزلت شماست کھ خسروانھ د بلکھ در شأن و یکن

م و یما نھ عقل خود را از دست داده ا. دیفرمان دھ
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ما سر یم، عقل و شعور ھمھ یده اینھ بنگ کش
ن مقدّر یچنیت الھیّ خودش است، بلکھ  مشیجا

یران تحت لوایفرموده است کھ امروزه سراسر ا
کھ حضرت یھمانطور. ردیسلطنت شما قرار گ

م کھ بھ دربار ید، تََمنّا دارھم اشاره فرمودنیمالباش
برگزار ید، تا مراسم تاجگذاریف فرما شویتشر

.گردد
شخدمت حاضر کرد و یآنگاه رو بھ چھار نفر پ

:گفت
.عالم بر تن کنندید خلعت شاھانھ را تا قبلھ یاوریب-

کھ خلعت شاھانھ در آن یشخدمت ھا با طبقیپ
یا بر روطبق ر. قرار داشت بھ درون دکان قدم نھادند

ین گذاشتند و شروع کردند بھ در آوردن رخت ھایزم
ن دوز و پوشاندن خلعت شاھانھ بر تن یوسف زییکھنھ 

.او
وسف یباالخره . ده نداشتین مخالفت فایدر ا

م ین دوز در برابر اصرار بزرگان کشور سر تسلیز
افت، یچون کار پوشاندن خلعت خاتمھ . فرود آورد

راق جواھر نشان را جلو ین و یزیرآخور، اسب دارایم
ن دوز را سوار بر اسب کردند و با یوسف زی. آورد

یصدا. ش گرفتندیکبکبھ و دبدبھ راه دربار را در پ
یفّراشان در کوچھ ھا" دور باش، دور باش: "ادیفر
ن از زن یقزویاھالیتمام. ر راه بھ آسمان بلند شدیمس

شت و مرد و بزرگ و کوچک، از پشت بام ھا و پ
دانستند کھ یکردند و نمیرت زده تماشا میپنجره ھا، ح

!.ستیاھو بھ خاطر چین ھمھ ھیا
****

ین دوز را جلو در ورودیوسف زیفراش ھا، 
و سپھساالر زمان یمالباش. اده کردندیدربار از اسب پ

م یم و تکریاو را گرفتند و در کمال تعظیر بازویخان ز
تخت یدند و بر رواو را بھ  درون تاالر کاخ بر

ان و اشراف و سران یوزراء، علما، سادات، اع. نشاندند
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نھ در حضور او یحکومت در برابر تاالر، دست بر س
خواند و تاج سلطنت را ییدعایمالباش. دندیصف کش
ر و کمربند مرّصع یشمش. ن دوز نھادیوسف زیبر سر 

ن را بھ بازوانش یزریرا بھ کمر او بست، بازوبند ھا
یدعا.  جواھر نشان را بھ دستش دادیاخت و عصااند
:ت گفتیّ خواند و آنگاه خطاب بھ جمعیگرید
!دییت بگویتھن-

ت بھ آسمان بلند یّ از جمع" مبارک باد"یصدا
انھ یطبل شادینقارخانھ شاھ. ن افکندیشد و در کاخ طن

قصر بھ ھوا یاز باالیرین لحظھ تیدر ا. نواخت
کھ در  یآن، توپخانھ ایادن صدیک شد و با شنیشل
. ک کردیر توپ شلیرون شھر بود صد و ده تیب

ران ی، شعر در ایاگر چھ بعد از حافظ و سعد
ل کرده و اشعار شاعران ین درجھ ییبھ پا انحطاط تَنَزُّ

یل شده است، ولیاز مضمون تبدیپوچ و خالیبھ الفاظ
ره کھ از طبع شعر بھین مراسم چند تنیخوشبختانھ در ا

بھ یید غّرایالبداھھ قصایدا شدند و فیداشتند، پیا
آنان با . سرودند و قرائت کردندیونیمناسبت جلوس ھما

وسف شاه، او را در عقل و ید از جلوس یف و تمجیتعر
، ییمان، در بخشش و سخاوت بھ حاتم طایحکمت، بھ سل

و شجاعت بھ رستم دستان و در قدرت و یریدر دل
و نکتھ پردازان . ھ کردندیقدر تشبصالبت، بھ قضا و 

بر تخت ٢٣خیر را بھ عنوان ماده تاریت زین ھم، بیقزو
:نشستن او ساختند

وسف ما،یشاه خوبان نبود "
".ران شدیک او شاه ُملک ایل

بھ حاضران یگرفتن مراسم، مالباشان یبا پا
:اعالم کرد

.دیف ببرید کھ تشریحاال مرّخص-

خ واقعھ یکھ بھ حساب ابجد تاریا عبارتیا مصراع یت یمجموع حروف ب-23
نیفرھنگ مع. را نشان دھدیا
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وسف شاه یخارج شدند و یھمھ، از دربار شاھ
م یگر، و عظیدیرا با خواجھ مبارک  و چند خواجھ 

ستاده بودند و یشخدمت کھ در حضور او ایگ سر پیب
دادند،  بر یک میرون تاالر کشیچند فّراش  کھ در ب

. تخت، تنھا گذاشتند و رفتندیرو
رت و افکار یاز حییایوسف شاه در دری

قھ کھ گذشت رو بھ یچند دق. خوردیمشّوش غوطھ م
:دیخواجھ مبارک کرد و پرس

د؟یھستیشما ک-
:خواجھ مبارک جواب داد

من، خواجھ . میما چاکران درگاه و خواجگان حرم ا-
.ردستان من ھستندین ھا ھم زیو ایباش

:شخدمت ھا گفتینگاه خطاب بھ پآ
د؟یھستیو شما ک-

:جواب دادیشخدمت باشیگ پیم بیعظ
م، من یشخدمت ھستیدرگاه و پینھ یما نوکران کم-

.ن ھا فرمانبرداران من ھستندین ھا و ایس ایرئ
:دیوسف شاه پرسی

یستاده اند، چھ کسانیرون ایکھ در بییپس آن ھا-
ھستند؟

:گ جواب دادیم بیعظ
ان، یشھ کمر بر میآن ھا ھم گروه فّراشند، کھ ھم-

.خدمتندیآماده 
:وسف شاه گفتی

ر دستان شما یخواجھ مبارک، ز. رونید بیشما برو-
.دیشما بمانیرون، ولیھم بروند ب

وسف ینکھ ھمھ از در خارج شدند، یپس از ا
:ش خواند و گفتیشاه خواجھ مبارک را پ

ترا . یباشید آدم خوبیاز ظاھرت معلوم است کھ با-
من یقت ماجرا را برایدھم کھ حقیبھ خدا قسم م

شھ در اندرون شاه عبّاس یتو کھ ھم.  یشرح بدھ
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خبر یھ بیِّ ن قَضیر ممکن است کھ از ای، غیبوده ا
.  یباش

ار صاف و یآدم بسیخواجھ مبارک کھ بھ راست
را تیّ د واقعیعالم بایبود، فکر کرد کھ بھ قبلھ یساده ا

او . ستیز نیقت در پاسخ سئوال او جایگفت، و کتمان حق
ستاد تا ھر لحظھ یایشھ  پشت در اتاق شاه عبّاس میھم

کھ او را صدا کردند، بالفاصلھ در خدمت حاضر باشد، 
روز یدیرا کھ در جلسھ ییحرف ھایجھ ھمھ یدر نت

ده بود و از یشد شنیان سران دولت رد و بَدَل میم
وسف شاه یبر بود و آن را از ابتدا تا انتھا بھ ھ باخیِّ قَض
.  ف کردیتعر

:دیوسف شاه پرسی
پس شاه عبّاس کجاست؟-

:خواجھ مبارک جواب داد
ست در یبش زد و معلوم نید و غیپوشییلباس گدا-

.کجاست
بود، یوسف شاه کھ آدم با ھوش و زرنگی
ن یاز ایلو. دادیاز ستارگان بھ دل راه نمیھرگز ترس

یول. بھ وحشت افتاده بودیو ناگھانیر عادیغیترق
د کھ بزرگان مملکت او را بر تخت سلطنت یدیچون  م

را کھ یتیر بار مسئولیکردن از زینشانده اند، شانھ خال
ز یبھ عنوان پادشاه بر دوش او گذاشتھ  شده بود، جا

ف یک پادشاه، وظایم گرفت کھ مثل یندانست و تصم
گ یشروع کار، اّول اسد بیبرا. انجام دھدخود را

:را احضار کرد و بھ او گفتیفراش باش
یو میدارین الساعھ، دوازده فّراش بر میھم-

ر یرزا محسن وزی، می، آخوند صمد مالباشیرو
خزانھ ییحیرزا یاعظم، سپھساالر زمان خان، م

و موالنا جالل ین منّجم باشیرزا صدرالدّ یدار، م
. یکنیمیر و در ارک  زندانیدستگن را یالدّ 

و گزارش یگردیکارت کھ تمام شد بر م
.یرسانیت خود را بھ عرض میمأمور
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آن وقت . گ اطاعت کرد و روانھ شدیاسد ب
را احضار کرد یشخدمت باشیگ پیم بیوسف شاه، عظی

:و گفت
م یاز گلویزیبگو تا شام مرا حاضر کنند، امروز چ-

.ن نرفتھ استییپا
:عرض کردیشخدمت باشیپ

.ھ غذا ھستندیّ آشپز ھا مشغول تھ.  سپرده ام-
:وسف شاه ادامھ دادی

د و حرم خانھ و اتاق ییایحاال شما و خواجھ مبارک ب-
د و یک بھ من نشان بدھیک بھ یکاخ  را یھا

.د اتاق استراحت من کدام استییبگو
و خواجھ مبارک جلو افتادند و یشخدمت باشیپ
.تک اتاق ھا–دند بھ نشان دادن تک شروع کر

الوان مفروش و یھایکف اتاق اّول با قال
از پرندگان و گل ھا و یوار ھا و سقف آن با اشکالید
.ن شده بودییب تزیب و غریاھان عجیگ

وار یگسترده نبود و بر دیدر اتاق دوم فرش
از پادشاھان سابق  و شاھزادگان یریآن تصاویھا

وار یبر د. خوردیبھ چشم میصفویھ نامدار سلسل
ران را یگر ایدیر پادشاھان سلسلھ ھایاتاق سوم تصاو

از پھلوانان یریدر اتاق چھارم تصاو. کرده بودندینقاش
گر بر یکدیوان مازندران در حال جنگ با یشاھنامھ و د

و ھا را بھ یر دیتصو. شدیده میوار ھا دیدیرو
اتاق پنجم یوارھاید.  ده بودندیصورت شاخ و دمدار کش

با یل صفویشاه اسماعیاز جنگ ھاییرا با صحنھ ھا
.ن کرده بودندییدشمنانش تز

از دختران ییحرم خانھ، نقش ھایدر اتاق ھا
شد کھ پسران را در حال دادن گل بھ یده میو پسران د

بھ پسر یدختر ھا و دختر ھا را در حال دادن جام شراب
. گسترده بودیرختخوابیھر اتاقداد و دریھا نشان م
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حرم خانھ را یاز اتاق ھایکیوسف شاه ی
استراحت خود انتخاب کرد و از خواجھ مبارک یبرا

:دیپرس
البسھ و جواھرات زنان حرم در یصندوقخانھ -

کجاست؟
:خواجھ مبارک در جواب عرض کرد

درش قفل است و ید، ولینیبیآن اتاق است کھ م-
. حسن آقا صندوقدار استد آن نزد یکل

درنگ، بھ دستور شاه، حاضر یحسن آقا را ب
د شاه یبازدیکردند و او در اتاق صندوق خانھ را برا

بود کھ در طول و عرض آن یاتاق بزرگ. باز کرد
در صندوق ھا را برداشتند . ده بودندیرا چییصندوق ھا

شال : نت آالت درون آن ھا را بھ نظر شاه رساندندیو ز
ر زنانھ، پارچھ یحریر، لباس ھایمت کشمیگران قیھا
یھاینھ، گوشواره و انگشتری، گل سیشمیابریھا

.دیمرواریجواھر و گردن بَند ھا
دختر بزرگ : وسف شاه، سھ دختر داشتی

ازده سال و دختر کوچک ییانیچھارده سال، دختر م
او . دو پسر شش و چھار سالھ ھم داشت. ھشت سالھ بود

ک ینھ، یک عدد گل سیش یھر کدام از دختر ھایبرا
ک گردن بَند، ی، یک عدد انگشتریجفت گوشواره و 

زنش یو برا٢٤ک طاقھ شال طوسیک دست لباس و ی
ک طاقھ شال طوس کنار گذاشت یک دست لباس و یھم 

:خواجھ مبارک داد و گفتو بھ دست 
یمن در کوچھ یبھ منزل قبلیبرین ھا را میا-

بھ آن ھا بگو . یدھیالم مین و بھ دست عیدوم قزو
کھ از بابت من دلواپس نباشند و فردا صبح پسر 

.م را بھ حضور من بفرستندیھا
اء را گرفت و بھ ھمراه یخواجھ مبارک، آن اش

.دو نفر فّراش بھ راه افتاد
شال "یدر متن اصل. شودیکھ در شھر طوس، در خراسان بافتھ میشال-24

م". یرضائ
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شخدمت یشاه بھ خواھش پ. شب شده بود
را ییطالیشمعدان ھا. ، بھ اتاق اّول برگشتیباش

شاه اّول وضو . شام پھن بودیسفره . روشن کرده بودند
سپس بر . گرفت و نماز مغرب و عشاء را بھ جا آورد

ھ یّ تھیمتنوعیشخدمت ھا غذا ھایپ. سر سُفره نشست
شد، سُفره را بر ر کھ یشاه شام خورد و س. ده بودندید
. ش را شستیآفتابھ لگن آوردند و شاه دست ھا. دندیچ

ش چاق یبرایانیقھوه آوردند، خورد و پشت سر آن قل
.دیکردند و او کش
وارد شد و یگ فّراش باشین موقع، اسد بیدر ا

ید کھ اوامر شاه را بھ جا آورده و افرادیبھ عرض رسان
. ل داده استیتحورا کھ دستور داده بود بھ زندان ارک

:شاه فرمود
.یکھ برویخوب، حاال مرّخصیلیخ-

پس از آن خواجھ مبارک آمد و عرض کرد کھ 
:اء را برده و رسانده است و افزود کھیاش
، یارسالیھ ھایھمسر و دختران شاه از بابت ھد-

ت شاد شدند و نھ فقط از بابت او نگران ینھایب
کھ یتظره ار منیغینبودند بلکھ بھ خاطر ترق

، یب شوھر و پدرشان شده است، از خوشحالینص
.شناختندیسر از پا نم

.ال شاه از بابت زن و فرزندانش آسوده شدیخ
ی، پاره ایشخدمت باشیاز خواجھ مبارک و پ

چھار ساعت از شب گذشتھ بود، . گر کردیدیسئوال ھا
رختخوابش را گسترده . برخاست و بھ خوابگاھش رفت

. بودند
:فرمودیشخدمت باشیقبل از خواب بھ پ

شھ در ید کھ مثل ھمیبھ فرماندھان نگھبان ھا بسپار-
.ھمھ جا قراول بگذارند

شخدمت یپ. دیآنگاه بھ رختخواب رفت و خواب
. خود رفتندیو خواجھ مبارک ھم بھ اتاق ھایباش
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وسف شاه بھ تاالر بار عام یصبح کھ شد، 
ل و یرزا جلیگ، میقربان بمال رمضان، . ف آوردیتشر

د و از ھر َجَھت یرا کھ از دوستان شاه جدیّ رزا ذکیم
منصب مال . دیمورد اعتمادش بودند، بھ حضور طلب

قشون را با لقب یرا بھ مال رمضان، سپھساالریباش
رزا یرا بھ میر اعظمیگ، منصب وزیبھ قربان بیخان
سوخ شھ منیھمیرا برایسپرد و منصب منّجم باشیّ ذک

ان، ین منّجم ھا جز ضرر و زیکرد، چون معتقد بود ا
دستور مؤّکد صادر . بھ حال دولت و ملّت ندارندینفع

ً ھم بھ حّکام وال ت ابالغ نمود کھ مبادا از یکرد و کتبا
جرأت کند و بر خالف احکام شرع ین بھ بعد کسیا

َجَھت مورد آزار و شکنجھ قرار یرا بیف، مسلمانیشر
و خود یا بھ طور دل بخواھیرد، و یاو باج بگداده و از 

ببرد و ینیا اعدام کند، گوش و بیمھ و یرا جریسر کس
را یقابل اعتمادیمفتش ھا. را در آوردیا چشم کسی

ات بروند، از وضع آن جا و ین کرد تا بھ والییھم تع
جھ را گزارش یند و نتیایبا خبر شوند و بیاھالیاز ھاین

.کنند
ه،  مفتش ھا را احضار و بھ آنان وسف شای

:گوشزد کرد کھ
د کھ از ییات بگویاز طرف من بھ حاکمان وال

بھ ناحّق بر ندارند، خلق را نچاپند، از یقدم. خدا بترسند
ن گونھ کار ین بدانند کھ انجام ایقیرند و یرشوه نگیکس

یو ھالکت آن ھا را در پیھا، سرانجام موجبات بدبخت
.خواھد آورد

ده اند یخود حاکمان، بارھا بھ چشم خود د
اندوختھ اند، و یق مال و ثروتین طریرا کھ از ایکسان

ا در یا سر خود را بر سر آن نھاده اند و یآخراالمر، 
اه افتاده یو خفّت و فقر و ذلّت بھ روز سیکمال خوار

نامشروع بھ یکھ ثروتییران، خاندان ھایدر ا. اند
کجا . نداشتھ اندییدوام و بقاچنگ آورده اند، ھرگز
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؟ ثروت و یثروت جعفر خان دامغان٢٥ون ھایرفت مل
م خان قراگوزلو بھ کجا رفت؟ کجا رفت یحشمت سل

ران ی؟ شاھان ایرازیشیرزا نقیامالک و مستغالت م
بھ ھم یاز عُّمال دولت پول و ثروتینند کسین کھ ببیھم

ر شکنجھ قرار داده و یزیبھ بھانھ ازده است، او را 
ا او را بھ یآورند؛ یستش را از دستش در میھست و ن
.نشانندیاه میا بھ خاکستر سیرسانند و یھالکت م

یمییات را با زالوھاین بابت حاکمان والیاز ا
کنند یورم میدن خون کسیسھ کرد کھ با مکیتوان مقا

را کھ ی، خونو چون صاحب خون، آن ھا را فشار دھد
ھم یرند و برخیمیھا میبعض. آورندیده باال میمک

م النفس و یاگر حکمران، سلیول. شوندیرنجور م
خود از راه حالل قانع یدرستکار باشد، بھ رزق و روز

ماند و یمیشھ در مقام خود باقیجھ ھمیشود و در نتیم
م و یز و در چشم پادشاھان، سلیدر نظر مردم، عز

کنند و روز بھ روز بر مقام و ی، جلوه مدرستکار
.  شودیمنزلت شان افزوده م

ن سخنان، شاه مفتش ھا را یراد ایپس از ا
ات یزان مالیسپس دستور داد کھ در م. مرخص کرد

ف دھند، و امر فرمود در ھمھ جا، جاده، و ھر جا یتخف
ات، یکھ الزم باشد، پل و کاروانسرا، و در وال

ن آب در یتأمیس کنند و برایمدرسھ تأسمارستان ویب
وه و یبھ زنان ب. بھ عمل آورندیمناطق کم آب،  اقدامات

ل، کمک یسرپرست و افراد کور و علیم و بیتیکودکان 
در ییسر و پایبید ھر گدایو نبا. الزم بشودیھا

ده و در سلک یت پوشیات بتواند لباس روحانیوال
یطبق ضابطھ و قاعده ادین کار بایا. دیان در آیروحان

رد و یصورت بگیخاص و با داشتن مجوز از مالباش
از یاده از حدّ نین و ُمَشّخص و زیّ ان ھم معیتعداد روحان
دولت حقوق و یعلما از خزانھ یبرا. جامعھ نباشد

م. کرور ھا: یمتن اصل-25
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بر قرار شود تا محتاج حکومت نباشند و یمقرر
حّق . ظلم خطاب نکنندیرا عملھ یمأموران دولت

ت دار یّ ان سلب و بھ افراد صالحیت از روحانقضاو
بھ یازیخود نیحّل دعاویسپرده شود تا ملّت برا

رفع مشکالت خود بھ یان نداشتھ باشند و برایروحان
ن دولت و ملّت یب، بین ترتیآنان مراجعھ نکنند تا بھ ا

وجوھات : ن مقّرر فرمود کھیھمچن.  جاد نشودیشکاف ا
ازمندان، در ھمھ جا در یا و ندادن بھ فقریھ، برایریخ

د در یرد و با قیار چھار شخص صالح قرار بگیاخت
از فقرا یوان محاسبات ارائھ شود تا بعضی، بھ دیدفتر

. بھره نمانندیگر بیدیھ بھره مند و برخیریاز وجوه خ
خمس و مال امام ندھد تا یکس: ن امر فرمود کھیھمچن

ییرھایوزگیدرو ییهللا از ذلت گدایاوالد رسول صل
مردم دنبال کسب و کار بروند و یھ یابند و مثل بقی

. امرار معاش کنند
را ییوسف شاه، فتوا ھاید اوامر ییعلما در تأ

ً بھ . فقھ استخراج و ارائھ کردندیاز کتاب ھا کتبا
جرأت کند و ین پس مبادا احدیات ابالغ شد کھ از ایوال

یا پایشکش و یپا خادمان دربار،یبھ شاه، وزراء و 
ق دادن رشوه تََوقُّع احراز مقام و یا از طریانداز بدھد و 

و یرا داشتھ باشد، بلکھ کاردانییدن بھ حکومت جایرس
. ردیشرفت قرار بگیو پید مالک ترقیبایخدمتگزار

ن و درستکار یامید تََوسُّط اشخاصیت بایات ھر والیمال
بماند و بھ تیھمان والیشود و در خزانھ یجمع آور

ھنگام ضرورت؛ مخارج دربار، طبق حساب و کتاب 
بر ی، باریدربارینھ ھایحوالھ شود تا پرداخت ھز

خزانھ ینگیاد نقدیازدین برایھمچن. ت نباشدیدوش رع
گ زاده ھا، خان زاده یمملکت مقّرر شد کھ تّجار، بی

ر یان و سادات و سایروحانیھا، شاھزادگان و حتّ 
ک در ده در آمد حاصلھ از یملّت اصناف و اقشار

ست آن را یک در بیامالک و مستغالت خود در شھر، و 
ز کنند و ھرگز وقفھ یمملکت واریدر روستا بھ خزانھ 
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در امر پرداخت حقوق و مواجب افراد قشون و یا
د بالفاصلھ از ید بلکھ بایایمأموران دولت بھ وجود ن

ن صورت یر ایات پرداخت شود؛  در غیوالیخزانھ 
.مقام سلطنت فراھم خواھد شدیموجبات شرمسار

مت امالک و مستغالت یاز قیک شاھییتومان
مملکت منظور یخزانھ ید و فروش شده، برایخر

ان برود؛ چون یاز م٢٦ع و شرایگردد و رسم موجود ب
یپول نزول مین رسمیافراد پولدار با استفاده از چن

شوند و مال و یمستمندان میچارگیدھند و باعث ب
. آورندینازل از چنگشان در مییامالک آنان را بھ بھا

، در ٢٧ر آخوریدانست کھ میوسف شاه می
الق ییرا بھ یاصطبل سلطنتیفصل تابستان اسب ھا

یمار اسب ھا، اھالیچرا و تیبرد و بھ بھانھ یم
یت و آزار و مراتع آن ھا را غارت میّ طراف را اذا

رد یگیدولت پول میر توپخانھ ھم از خزانھ یکند، ام
در عوض، پول ھا را یھا را بدھد ولیکھ حقوق توپچ

از یزند؛ خزانھ دار مملکت ھم مبلغ ھنگفتیب میبھ ج
یداد؛ والیوارد خزانھ کرده بود و بھ مردم میپول تقلب

یاز مردم میحدّ و حصریبیه ن ھم رشویقزو
بلند یاعتراض کسینکھ صدایایگرفت و فقرا را برا

یترساند؛ رؤسایمیدولتینشود از داروغھ ھا
لذا ھمھ . کردندینمیمحالت ھم بھ نظافت معابر تََوجُّھ

یشان افرادیآن ھا را از کار برکنار کرد، و بھ جای
. ق بھ کار گماشتیال

در زندان ارک از زندانبان ھا ینکھ مالباشیھم
او، مال رمضان را نشانده اند، دق ید کھ بھ جایشن

.مرگ شد و مرد
وسف شاه یکھ اشاره شد، یعالوه بر اقدامات
ض و چالھ ین را تعریقزویدستور داد کھ کوچھ ھا

یبرا. فتندیچولھ ھا را پر کنند تا رھگذران در آن ھا ن
م. د و فروشیداد و ستد، خر-26
م. س اصطبل و مھترانیرئ-27
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ن کرد و ییتعیو قانونات مردم، قاعدهیبھ شکایدگیرس
ی، از انبار غلھ یدستور داد کھ بھ خاطر خشکسال

صادر کرد تا ، یبھ فقرا گندم داده شود و اوامریسلطنت
از افراد ی،جلسھ ایآبیبھ منظور حّل مشکل ب

ص و مقنّ  یجھ یل شود و نتیماھر تشکیھایُمتََخّصِ
.بھ عرض برسدیمذاکرات بھ صورت کتب

از یکیدر یاز اتباع ھلندیعده اامیدر آن ا
از آنان یأتیھ. ج فارس سکونت داشتیخلیمناطق ساحل

ران، وارد یبا دولت ایتجاریَجَھت عقد قرارداد ھا
ھمھ . دندیأت بھ حضور شاه رسیھیاعضا. ن شدیقزو
او ین کشوردارییآنان از ھوش و فراست شاه و آی

مورد یاشدند و پس از عقد قرارداد ھیدچار شگفت
.ا مراجعت کردندینظر، با تُحف و ھدا
ک ھفتھ یوسف شاه بھ تخت سلطنت یاز جلوس 

از حسن یمثبت تازه ایاو ھر روز نشانھ ھا. گذشت
داد و مردم ھم آن ھا یاست و عدالت از خود بروز میس

و سعادت یروزگار بھروز. دندیدیرا بھ چشم خود م
و یآدم ھا قدر خوب!چھ سودیول. ده بودیران فرا رسیا

مگر جدّ ما، بابا آدم و مادر . شناسندیرا نمیخوشبخت
بزرگ ما ننھ حّوا، در بھشت چھ کم داشتند کھ با سر 

یسرشت آدم! از فرمان خدا از آن جا رانده شدند؟یچیپ
.  ن استیھم

گر مثل گذشتھ ھر روز آدم ین دیمردم قزو
دند و یدیمزان بر در قلعھ ھا نیشقھ شده را آویھا

قطعھ، قطعھ کردن اشخاص بھ دست جالدان را در 
ا در یاعدام در مالء عام و یدان شاه و صحنھ ھایم

ن موضوع یو ا. کردندیرا مشاھده نمیآوردن چشم کس
:اّول گفتند . نمودیب میآن ھا عجیبرا

د، آدم ین پادشاه جدیداست، ایکھ پیبھ طور"
."استیار دل رحم و با شفقتیبس

راد گرفتن از رأفت و یو بعد شروع کردند بھ ا
و ین عمل را بھ حساب سست عنصریاو و ایمھربان
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راد ھا، ھزار ین ایعالوه بر ا. اش گذاشتندیاقتیلیب
نکھ، یخالصھ ا. افتندیوسف شاه یگر ھم در یب دیجور ع

ن یسلطنت چنیھ یر سایدغدغھ در زیآرام و بیزندگ
ت مالل آور و ینھایخودشان بیرا برایپادشاه رئوف

.دانستندیخستھ کننده م
مقامات سابق کھ از کار برکنار شده بودند، بھ 

ن یشتریش آمده بیبردند و از فرصت پیت مردم پین
.مقاصد خود کردندیاجرایاستفاده را برا

و بلوا ینیبھ فکر توطئھ چیبھ نوعیھر کس
بر پا یمیعظن شورشید کھ در قزوینکشیطول. افتاد
رآخور سابق بود کھ ین شورش، میایمحّرک اصل. شد

خورد و از یابان بھ خزانھ دار سابق بر میدر خیروز
:پرسدیاو م

نم یدھم بھ خدا، بگو ببیب ترا قسم میرزا حبیم-
دارند؟ ید چھ نظریشاه جدیمردم در باره 

:دھدیب جواب  میرزا حبیم
ف یضعید و او را آدممردم از پادشاه تازه متنفرن-

.دانندیالنفس و بھ درد نخور م
:رآخوریم

یشتر میب، بھ خدا، مردم از من و شما بیرزا حبیم-
ک ی!  ؟یند، عجب حماقتیگویفھمند و راست م

م و شاه خودمان یرا آوردییسر و پاین دوز بیز
ھچل یخودمان را توی، دستیم و دستیکرد

یمات صادقانھ از خدیعوض قدردان! م؟یانداخت
ما، مقام و منصب ما را ھم از دستمان گرفت و 

ک سگ  ارج ییات بھ اندازه یوالیحاال در ھمھ 
یھم حدّ یبھ خدا، خفّت و خوار. میو قرب ندار

... دارد 
:خزانھ دار

شاه عبّاس ! م؟یم کھ او را پادشاه کردیمگر ما بود-
اعت ر از اطیغیبود کھ امر فرمود و ما ھم چاره ا
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از دستمان ساختھ یگریم و کار دیاز امر او نداشت
.نبود

:رآخوریم
خب، شاه عبّاس، در آن موقع  پادشاه بود و ما ھم -

حاال کھ شاه عبّاس یول. میع فرمان او بودیمط
ن را یدین ملعون بیدارد کھ ما ایست، چھ اشکالین

ر یھم است، از تخت بھ ز٢٨یند تناسخیگویکھ م
از دودمان  یو بعد شاھزاده ا. میم و ھالکش کنیبکش
ھر چھ باشد، بھ . میھ را بھ تخت سلطنت بنشانیصفو

مقام یخاطر اصل و نسبش ھم کھ شده، برا
.سزاوار تر استیپادشاھ

:خزانھ دار
اّما از دست . ده امیکامالً با تو ھم عق. ّق با تستح-

ساختھ است؟ بھتر است یما تنھا دو نفر چھ کار
ا یر توپخانھ و نظر او را ھم جویش امیم پیبرو
کار یھر چھ باشد او را ھم مثل ما از کار ب. میشو

.کرده اند
ر یام. ر توپخانھ رفتندیھر دو بھ مالقات ام

خوشحال شد و با دقّت بھ حرف دن آن ھایتوپخانھ از د
یوسف شاه رویھ یام علیقیاو ھم برا. شان گوش دادیھا

:موافق نشان داد و گفت
باقرخان، فرمانده سواره ین کار بدون ھمدستیا-

.ستیر نینظام امکان پذ
:ر توپخانھیام

یراض. ن دوستان من استیباقر خان از بھتر-
ادشاه بودن م کھ با پیگویبھ او م. کردن او با من

کھ ییا زود، ھمان بالیر ین، دیدیوسف شاه بین یا
پس عالج . بر سر ما آمد،  سر او ھم خواھد آمد

مطمئنم کھ حرف . د کردیواقعھ را قبل از وقوع با
ده ام یشنیوانگھ. من در باقرخان مؤثّر خواھد افتاد

را یات کتابیدر اجساد چنانکھ محتوآنکھ معتقد است بھ تناسخ ارواح-28
دھخدا. گریدینسخھ کنند در کتاب
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روز، شاه بر او خشم گرفتھ و یکھ در مراسم سالم د
خواندن نماز، در یه است کھ برااو را مالمت کرد

.وارد مسجد شده استیحال مست
اگر باقرخان موافقت کند، فرج خان، فرمانده 

یفرج خان پسر عمو. اده نظام ھم موافقت خواھد کردیپ
یچ وقت رویباقرخان و در ضمن داماد او ھم است و ھ

سابق یشما نزد والیول. زندینمیحرف او، حرف
. دیبکنیراضیو او را ھم بھ ھم دستد ین ھم برویقزو

سابق محالت ین مورد  با رؤساید کھ در ایاز او بخواھ
و داروغھ ھا صحبت بکند و جلب موافقت آن ھا را بھ 

.ردیعھده بگ
ک بھ یسران غائلھ از ھم جدا شدند تا ھر 

.  دنبال انجام تَعَھُّدات خود برود
از زودتر یلیده شده بود، خیکھ چینقشھ ا

.اجراء در آمدیرفت، بھ مرحلھ یآنچھ کھ انتظارش م
د کھ یا چھار روز طول نکشیشتر از سھ و یب

اشخاص مورد نظر طرق مالقات قرار گرفتند و یھمھ 
ان یاغی. کردندیشروع غائلھ، ابراز آمادگیبرایھمگ

:قرار گذاشتند کھ
را محاصره کنند و یصبح روز شنبھ، کاخ سلطنت-

وسف شاه را از تخت بھ یھ داخل قصر، با حملھ ب
ک یآن، یر آورده و بھ ھالکت برسانند؛ و در پیز

.  نندیبرگزیھ را بھ پادشاھینفر از تبار صفو
یش از باز شدن در ھایصبح روز موعود و پ

اده، آن یاز افراد ُمسلَّح، سواره و پیادیزیقصر، عده 
.را محاصره کردند

ع از ماجرا، دستور وسف شاه بھ محض اّطالی
او حوادث آن روز . قصر را باز نکنندیداد کھ در ھا

رزا یل میتوانست از چشم مقامات سابق، از قبیرا م
ییحیرزا یر اعظم، سپھساالر زمان خان، میمحسن وز

و موالنا ی، منّجم باشیخزانھ دار و آخوند صمد مالباش
خاطر نیند، و بھ ھمین کھ بد خواھش بودند ببیجالل الدّ 
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جلوس خود یھ یّ اط، در ھمان ساعات اّولیو محض احت
برخالف تََصّور او، یول. کرده بودیآن ھا را زندان

. ده بودندیچیگریتوطئھ را اشخاص د
وسف شاه، بھ محض اّطالع از یھواداران 

واقعھ، سالح بر گرفتند و دستھ، دستھ بھ طرف قصر بھ 
ل و یکھ با دلکردندیآن ھا اّول سع. راه افتادند

ان را وادار کنند کھ دست از حرکت یحت، شورشینص
جھ بود و باالخره  ینتیشان بیسعیول. خود بردارند

ھر . بھ پا شدیمحشر. دیکشیراندازیکار بھ جنگ و ت
، از جان خود گذشتھ یروزیدن بھ پیرسیدو طرف برا

، جنگ تن بھ تن شروع شد و آن یر اندازیپس از ت. بود
یھایر بھ جان ھم افتادند و جویَخنَجر و شمشھا با 

.خود روان شد
وقفھ یم بیسھ ساعت و نیزیجنگ و خون ر

ک بھ شش ھزار نفر از دو طرف، ینزد. افتیادامھ 
؛ دستھ، یشتریمردم حّق ناشناس ب. شدندیکشتھ و زخم

شدند و یان ملحق میآمدند و بھ شورشیدستھ از شھر م
کم، کم . شدیآنان اضافھ میروینجھ بر تعداد و یدر نت

وسف یان ھواداران یضعف و شکست در مینشانھ ھا
وسف شاه، تاب مقاومت یھواداران . شاه ظاھر شد

کرد یک از آن ھا سعیآوردند و مغلوب شدند و ھر ین
خود را از معرکھ نجات دھد و بھ فکر جان یبھ نوع

.خود باشد
قصر یک حملھ برق آسا در ھایان با یشورش

وسف شاه بھ درون آن ییرا شکستند و در جستجو
ده یعقیعده ا. افتندیاز او نیاثریول. ھجوم بردند

داشتند کھ او در گرما گرم جنگ از قصر خارج شده 
ج و دادن قوت قلب بھ ھوادارانش، ییتھیاست و برا

ان آن ھا انداختھ و در ھمان جا کشتھ شده یخود را بھ م
شده و خود را از یند کھ فرارگفتیھم میبعض. است

.کرده استیانظار مخف
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فتادند و یاو را نیان کشتھ ھا، جنازه یدر م
. دا نکرده استیاز او پیھم تا بھ امروز اثریکس

رون یاز آن جا ب. را غارت کردندیان قصر شاھیشورش
یر شدند و در آن جا ھمھ یآمده و بھ طرف بازار سراز

از آن جا رو . ھا را چپاول کردندمغازه ھا و کاروانسرا 
یھا نھادند و خانھ ھایھا و ارمنیھودییبھ محلّھ 

یو چھ رذالت ھا و کار ھا. آنان را تاراج کردندیھمھ 
!. کھ از خود بروز ندادندیشرم آور

یبا غروب آفتاب، ھر کس بھ خانھ و کاشانھ 
.دیخود رفت و غائلھ خواب

زندان ارک یھ راھآن روز، سران غائلیفردا
ر اعظم، سپھساالر زمان خان، یرزا محسن وزیشدند و م

و موالنا جالل یخزانھ دار و منّجم باشییحیرزا یم
ین را از زندان آزاد کردند و پس از شرح ماجرایالدّ 
:دندیروز پرسید
تاج و تخت یھ، کدام شاھزاده را برایاز نسل صفو-

.د؟یدانیق تر میال
:دین پرسیلدّ موالنا جالل ا

است؟ید کھ امروز، چھ روزییاّول بگو-
:ر آخور جواب دادیم

.د نوروز گذشتھ استیامروز، شانزده روز از ع-
:ن شکفت و گفتیگل از گل موالنا جالل الدّ 

. دیبھ دل راه ندھیگر غمیخدا را شکر، د
ک از یچیھ. روز اتّفاق  افتاد و خطر رفع شدیغائلھ، د

آن یست، ھمھ یسلطنت نیستھ یھ شایشاھزادگان صفو
از آن ھا را یبعض. ا کور شده اندیشعورند و یا بیھا 

را ھم خود شاه یل دوم کور کرد و برخیشاه اسماع
. خوردیک از آن ھا بھ درد سلطنت نمیچ یعبّاس و ھ

.پادشاه ما ھمان شاه عبّاس است کھ بود
:رآخور گفتیم

. میداشتیر خوشاو روزگایما در دوران پادشاھ-
افسوس کھ او یم، ولیما خوشبخت بودیھمھ 



ب یستارگان فرآخوندوفیرزا فتحعلیم
رسول پدرام: ترجمھخورده

46

ید شد و ما نمید و نا پدیدست از تاج و تخت کش
!م کھ او حاال در کجاستیدان

:زد و گفتیموالنا لبخند
. تاج و تخت را رھا کردیاو بھ خاطر علّت خاصّ -

گاه یما مخف. حاال آن علّت برطرف شده استیول
م و بھ قصرش یاوریم و او را بیوبر. میدانیاو را م

!میبرسان
کھ شاه یبلند شدند و بھ طرف خانھ ایھمگ

رون یاو را ب. بود بھ راه افتادندیعبّاس در آن جا مخف
بردند و او از نو صاحب تاج یآوردند و بھ کاخ سلطنت

. افتاده باشدیانگار نھ انگار کھ اتفاق. و تخت خود شد
.شتز بھ وضع سابق برگیھمھ چ

ن ستارگان کھ یرتم از حماقت ایمن در ح
یان دارند سرشان کاله میرانیدند کھ ایفھمیچطور نم

ران نبوده یچوقت پادشاه این دوز ھیوسف زی. گذارند
رنگ از او یلھ و نیان بودند کھ با حیرانین ایاست، بلکھ ا

ن باالتر کھ ستارگان یحماقت از ا. ک پادشاه ساختندی
ن دوز فلک زده و یوسف زیا بخورند و ان ریرانیب ایفر
در عوض، چھل سال ! گناه را بھ کام مرگ بفرستند؟یب

یھا و  ستمگریزیآزگار از آن باال نظاره گر خون ر
!بھ کار او نداشتھ باشند؟یشاه عبّاس باشند و کاریھا

شاه عبّاس یھایبارز ستمگریاز نمونھ ھا
شت، دو تن از آنان از پسرانش را کیکین بس کھ یھم

یگر، پسرید.  ست کردیرا ھم سر بھ نیکیرا کور، و 
ن او یجھ نوه اش جانشینماند و در نتیباقینیجانشیبرا
شود بھ گردن ستارگان یر ھا را ھم نمیتقصیھمھ . شد

یشاه عبّاس با آن ھا خصومت و عداوت شخص. انداخت
ده روز ن بود کھ پانزیکھ نداشت، بلکھ قصد ستارگان ا

تخت سلطنت یک نفر را از روید نوروز گذشتھ یاز ع
و در آن روز، .  ست کنندیاورند و سر بھ نین بییران پایا

نشستھ ین دوز بر تخت شاھیوسف زیپادشاه، یبھ جا
ر یبود و ستارگان، آن نگون بخت را از تخت بھ ز
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ھرگز بھ ذھن ستارگان خطور . آوردند و بھ کشتن دادند
ب دادن آن ھا، یان با فریرانیممکن است اکرد کھ ینم

ن را بھ آن یک پادشاه دروغی، یقیک پادشاه حقییبھ جا
.ندازند و آماج گزند آنان قرار دھندیھا ب

ن یھستند ایساده لوحی، عجب آدم ھا!بھ خدا
ین ملّت خطرناکیھا، کھ کم مانده بود با چنیسیانگل

» .شاخ بھ شاخ بشوند

بھ » ب خوردهیستارگان فر«کامل یھ ن بود ترجمیو ا
) آخوندوف(آخوند زاده یرزا فتحعلین، میر مشرق زمیقلم مول
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