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 شمه ئي از داستانهاي زندگاني
 شاه سلطان حسين صفوي
 نوشتة رستم الحكماء

توحيدخانه ئي بود پر از درويشانِ پاك سيرت و     ) يعني شاه سلطانحسين را   (اورا 
رانِ نيكوسريرت و صوفيانِ صافي ضمير كه شب  و روز به ذكر اسماءاهللا با افغان و     قلند

 1. نفير بوده اند  

 زاهدانِ  …چون بيست و پنج سال از مدت سلطنت آن فخرالسالطين گذشت      
لطيفش رسوخ    بي معرفت و خرصالحان بي كياست به تدريج در مزاج شريفش و طبع  

 بيرون و در طريق معوجِ گمراهي خاقاني   شاهراهنمودند و وي را از جادة جهانباني و  
 امور  ….  وي را داخل، و به افسانه هاي باطلِ بي حاصل اورا مغرور و مفتون نمودند    

خرصالحي و زاهدي چنان باال گرفت و امور عقليه و كارهاي موافق حكمت و تدبير        
 . در امور نيست و نابود گرديد

 العلمائي آخوند مال محمدباقر شيخ   ديباچة بعضي از مؤلفات جناب عالمه  
االسالم شهير به مجلسي را چون سلطان جمشيدنشان و اتباعش خواندند كه آن      
جنت آرامگاهي به داليل و براهينِ آيات قرآني حكمهاي صريح نموده كه سلسلة      
جليلية ملوك صفويه نسالً بعدِ نسل بي شك به ظهور جناب قائم آل محمد خواهد     
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حكام قوي دل شدند و تكيه بر اين قول نمودند و سررشتة          رسيد، از اين ا  

 و طرقِ متعددة فتنه و سبل معدودة فساد و    …مملكت مداري را ازدست رها نمودند  
در   ابواب افراط و تفريط در امور و ظلم به صورتِ عدل بر روي جهانيان گشودند  و 

 2.دميان خاليقْ هرج و مرجي زياده از حدِّ تقرير و تحرير روي دا 

زمرة خرصالحان، به افسانه و افسون، رسوخ در مزاج آن خالصة ايجادِ عصرِ    
خود نمودند و اورا از شاهراهِ قانونِ حكيمانة جهانداري بيرون كردند و به كريوة     

 اصفهان  …. گمراهي كه مخالف عقل و حكمت و مصلحت است اورا داخل نمودند
ر شد، خاليق به شيريني در هم افتادند و   بي مهتبلكه همة ايران مانند طويله و اصطبلِ

 هركس  هركس به پهلواني و شب روي كه ميتوانست از زن و دختر و پسر و مالِ 
 و به هرجا و به هر سرائي كه زن يا دختر    ….  محظوظ و متلذذ بشود كوتاهي نميكرد   

به  جميله يا پسر جميلي و يا اسب و استر رهواري گرانبهائي سراغ مينمودند ميرفتند و   
 را مي ربودند و    ن پهلواني و شب روي و چاالكي و چستي و به فنون عياري و مكاري آ      

 3. كام خود را از حاصل مينمودند 

هرساله در فصل بهار به موسمِ علف دادنِ دواب در باغهاي ] شاه سلطانحسين  [
و دلگشاي باصفاي پادشاهي با پنج هزار نفر از اهل حريم خود از خاتون و بانو و بي بي   

خدمتكار و كنيز و گيسوسفيد با صد خواجة سفيد و صد خواجة سياه يعني آغايانِ     
ميفرمود نرخرها و ماده خرهاي بسيار     . محرمِ حريمِ پادشاهي نزولِ اجالل ميفرمودند    

مي آوردند و برهمديگر مي انداختند و از تماشاي مجامعتِ آن نرخرها همه محظوظ و     
همة آن زنانِ سمن برِ  .  بيخود و بيهوش ميشدند متلذذ ميشدند و از فرط حظ و لذت

نسرين تنِ گل اندامِ الله رخسار در دلْ غمناك و اندوهگين ميشدند و آهِ سرد از دلِ      
 .پردرد برميكشيدند   
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و در هرسالي سه روز قدغن ميشد حسب االمر وااليش كه از همة خانه هاي    

 ماهروي پرناز و دختران    شهر اصفهان مرد بيرون نيايد و نازنينانِ طناز و زنان      
گل رخسار سروباالي سمن بر و لعبتانِ سيم اندامِ بلورين غبغبِ كرشمه سنجِ عشوه گرْ با           
كمالِ آراستگي در بازارها برسرِ دكانها و بساط شوهران بيايند و بنشيينند، خصوصا در              

  و آن سلطانِ جمشيدنشان با پانصدنفر زنانِ ماه طلعتِ       ….  قيصريه و كاروانسرها   
پري سيماي خود و چهارهزار و پانصد كنيزك و خدمتكارِ ماهروي مشكين موي دلربا      
و صد خواجة سفيد و صد خواجة سياه محرمان حريمِ پادشاهي به تماشاي تفرج   

 هر  ….  وردند بازارها و كاروانسراها و قيصره با تبختر و جاه و جالل تشريف مي آ        
د و تحسين ميفرمود، اگر آن زنْ   زني و دختري را كه آن فخرِ ملوك مي پسندي 

شوهردار بود و اين خبر به شوهرش ميرسيد، آن زن را شوهر طالق ميگفت و         
پيشكشِ آن زبدة ملوك مينمود، و آن افتخاِر تاجدارانْ آن جميله را به قانونِ شرعِ     
انور تصرف مينمود  و اورا با احسان و انعام باز به طريقة شرعِ انور مرخص ميفرمود و           

و همچنين اگر دخترِ جميله را    . ز به قاعدة منهاجِ مستقيم به خانة شوهرِ خود ميرفت       با
 …. به خوبي وصف ميفرمود چنين مينمودند   

وزير اعظم عاشقِ زيباپسري از خانوادة بزرگان گرديد، و جاسوسي نزد او         
فرستاد و او را به وصال خود راضي نمود و در مكاني مرغوب از او وعده خواست، و  

پيش از رفتنِ وي در آن مكان،    . به لباس مبدلِ رندانه با يكنفر مالزم در آن مكان رفت  
رندانِ دردمندِ سينه چاك و سرهنگانِ متعصبِ بي باك از اين داستان آگاه و باخبر    
شده بودند، آمده بودند و همه به لباسِ رندي و اسبابِ شب روي با روهاي پوشيده در           

 . كمينگاه آرميده بودند    

 داخل خانة يار مهربان و معشوق شيرين زبان گرديد و چند جامِ  …ون وزير چ
 از كمين   … ناگاه رندانِ عيار    …بادة ناب از دست ساقي شيرين شمايل دركشيد       

 … و ،بيرون آمدند و از نهانخانه بيرون تاختند و آن خام طمع را به روي انداختند    
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يعني وزير را دسته جمعي   (وكوفتند  لَحميِ  خود را بر سپرِ شَحميِ وي فرعمودهاي

 و …سبلِت و ابرويش را تراشيدند و مقعدش را داغ كردند،    و ريش و …، )گائيدند 
 . علوم نشد كه كيان بودند هريك از راهي گريختند و م 

چون آن سلطانِ جمشيد نشان از اين داستان اطالع يافت دلتنگ شد و چاره ئي   
 .خود التفاتي نفرمود و گذشتنميتوانست نمود، بنا بر مصلحتِ امر   

همچنين امير محمدحسين خان گويد كه از پدر خود امير شمس الدين محمد     
 در محلة  …كارخانه آغاسي شنيدم كه من به اتفاقِ محمدعلي بيك بيلدارباشي خلج          

 اصفهان ميگذشتيم كه ناگاه زني از اكابر از حمام با جارية خود    چهارسوي شيرازيانِ  
علي بيك مذكور دويد و آن زن را از جاي ربوده و در آغوش    محمد . بيرون آمد

و من هرچند به وي گفتم دست از او بردار فايده    . خود گرفت و در كرباس خانه دويد 
نبخشيد و اورا رها نكرد و ميگفت مانند شير نرْ طرفه غزالي را به چنگ آورده ام آن را                 

داستان را به عرض سلطانِ  اين …. و درِ خانه را برروي من بست. رها نميكنم 
 … ….  جمشيدنشان رساندند  

د فرمود كه داستانِ گذشتة    وسلطان جمشيدنشان به يساولِ واقفِ حضور خ  
قف حضور  وا. دارباشي را ازبراي مالباشي به تفصيل تقرير كن    لمحمدعلي بيك بي  

ه آن واالجاه از مالباشي پرسيد كه حكمِ شرعي اين چه گون   .  به عرض مالباشي رسانيد   
است؟ مالشي پرسيد كه اين زن از چه قوم و قبيله است؟ گفتند اين زن از اكابر اهل             

ازقراري كه محمدعلي : مباالشي خنديد و گفت. سنت يعني از اهل درگزين مي باشد
بيك معروض ميدارد در حالت بي شعوري و بي هوشي و عدمِ عقل اين غلط و اين           

را تكليفي نمي باشد و حرجي بر ديوانه و  خطا از او صادر شده و ديوانه و بي هوش 
 4.»لَيس علَي المجنونِ حرَج«: بي هوش نمي باشد، چنانكه خدا فرمود  
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امناي دولت از روي مصلحت انديشيِ كارِ خود، خسروخان گرجي والي 
تفليس را با پسرش گرگين خان كه از مريدان عالمه آخوند مال محمدباقر شيخ         

ي بود، به استصواب علما و فضال و فقها حاكم و بيگلربيگي    االسالم شهير به مجلس 
 و در آن وقت شيعيانِ باحماقت و رعونت      …. كابل و قندهار و هرات نمودند     

بي معرفت از مطالعة مصنفات و مؤلفاتِ علماي آن زمان چنان ميدانستند كه خون     
خان و  خسروخان و گرگين …. سنيان و مالشان و زنشان و فرزندشان حالل است 

اتباع و عمله جاتش شروع نمودند به ايذا و آزار نمودنِ اهل سنت به مرتبه ئي كه ازحدِ        
يعني زنان و دختران وپسرانشان را به جور و تعدي ميگادند        . تحرير و تقرير بيرون است  

و اموالشان را به زور و شلتاق مي بردند و به جور و جفا خونشان را ميريختند به ناحق، و    
مأيوس، و  » اِنَّ مع العسرِ يسرا «وكار چنان بر سنيان تنگ شد كه از آية    . يكردند  پروا نم

ربِّ اِنّي مغلوب «با يأس و ناكامي و نااميدي و حسرت مأنوس شده، و هريك ازايشان  
 5.ميخواندند  » فَانتَصِر 
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