نکاتی پیرامون زندگی محمد مؤمن جزائری شیرازی
محمد برکت

محمد مؤمن بن محمد قاسم جزائری شیرازی ،در رجب  1074هجری قمری در شییراز متولید شیده ،امّیا
اطالع دقیقی از تاریخ فوت و آرامگاه وی در دست نیست ،فقط میدانیم که در سال ( 1130تاریخ تیألیف
کتاب «خزانة الخیال») زنده بوده.
محمد مؤمن نزد پدر و اساتید مبرّز شیراز علوم مختلف را فرا گرفته و از سیزده سالگی دست به قلم شیده
و به تألیف و تصنیف پرداخته و در طول عمر خویش بیش از  40عنوان کتاب تألیف کرده.
در سن  24سالگی تصمیم به مهاجرت میگیرد و پس از سفر به شهرهای مختلف ایران و عراق ،سرانجام
به هند رفته و تا پایان عمر آنجا اقامت میکند.
در هند مدتی را به سختی و ناکامی به سر میبرد تا اینکه در سال  1102هجری قمری بیا سیپاه اورنیگ
زیب مواجه شده و با امیران و حکیمانی آشنا میشود که او را تکریم نموده و با توجه به دانش و فضل او،
وی را به مالقات اورنگ زیب ترغیب و تشویق نموده و پیشنهاد میکنند کتابی نوشته و آن را به پادشیاه
هدیه کند.
وی کتاب «جنات عدن» را مینویسد و به پادشاه اهداء میکند .هدیه مورد قبول اورنگ زیب قرار گرفتیه
و منصب طبیب و حکیم مخصوص نوه ارشدش جهاندار شاه ،عطا مینماید.
جزائری از سال  1102تا پایان عمر جهاندار شاه در سال  ،1124به مدت بیست و دو سال در سفر و حضر
مالزم وی بوده و ایامی خوشی را گذرانده ،بویژه روزگاری که در مُلتان اقامت داشتهاند.

 1مدیر مدرسه علمیه امام

عصر(عج)
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از میان نوشتههای جزائری ،فقط کتابهای  .1جنّات عدن  .2خزانة الخیال المشحونة بدرر األقیوال و غیرر
األمثال  .3زهرة الحیاة الدنیا  .4طیف الخیال فیی منیاظرة العلیم و المیال  .5لطیائف الظرائیف و طرائیف
المعارف  .6مشرق السعدین  .7مشکاة العقول فی شرح زبدة االصیول  .8المقامیات الناسیخة للمقامیات .9
منیة اللبیب در دسترس است .امّا کتاب «تعبیر طیف الخیال فی مناظرة العلم و المال» نسیخهای از آن را
مرحوم آقا بزر تهرانی دیده و گزارشی از آن در ذریعه ج 4ص 208داده است.
محمد مؤمن جزائری ،شرح حال خود را از بدو تولد و همچنین نام اسیاتید و تألیفیاتش را در کتیابهیای
«زهرة الحیاة الدنیا» «طیف الخیال»« ،تعبیر طیف الخیال» و «خزانة الخیال» آورده و تراجم نویسان هم
از گزارشات وی بهره بردهاند .امّا ایشان از ایّام اقامت او در هند دوره که دوره مهم و حساسیی از زنیدگی
جزائری است ،توصیفی نکردهاند .از آنجا که نثر او نثری مصینوع و متکلیف اسیت .بخصیوص دو کتیاب
«طیف الخیال» و خزانة الخیال» که در فن مقامه نویسی نوشته شده و مجموعهای از مقامات است؛ شاید
موجب این بیتوجهی شده است.
نوشتار حاضر نکاتی پیرامون کتابشناسی و نسخهشناسی بعضیی از کتابهیای محمید میؤمن جزائیری ،و
گزارشی از ایام اقامت او در هند ،بر اساس کتابهای فوق الذکر است.
الف :در فهرستهای موجود نسخه مستقل از کتاب «جنات عدن» معرفی نشده است .امّیا ایین کتیاب را
جزائری در مقدمه کتاب «زهرة الحیاة الدنیا» آورده است.
ب :کتاب «المقامات الناسخة للمقامات» که فقط یک نسخه به خط مؤلیف از آن شناسیائی شیده ،بعید از
دیباچه فقط دارای یک مقامه به نام «المقامة القمریة» است که بعدها جزائری آنرا در کتاب طیف الخییال
آورده است.
المقامات بر اساس تک نسخه موجود ،با تصحیح آقای محمد مهدی (احسان) رضائی در فصلنامه معیارف
در سال  1388چاپ و منتشر شده است.
ج :جزائری توسط جهاندارشاه و در زمان حکومت اورنگ زیب به منصب هیزاری (فرمانیدهی هیزار پییاده
نظام) میرسد .و بعدها در زمان حکومت پدرش ،به منصب امیری سه هزار پیاده و دویسیت سیواره نظیام
رسیده و لقب مؤمن علی خان را به دلیل این منصب دریافت میکند.
د :زمانی که جهاندار شاه به حکومت میرسد .جزائری یک بیت شعر (در آفاق زد سیکه بیر مهیر و میاه /
ابوالفتح غازی جهان دار شاه) جهت ضرب بر روی سکه می سراید که مورد قبول جهاندار واقع شیده و بیر
روی سکهها ضرب میشود.
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ضميمه:1
جهت مستند سازی گزارش فوق الذکر ،عبارتهای جزائری از «خزانة الخیال» آورده شده ،البتیه بیا حیذف
کلمات و جمالت ادبی و مدح و ثنای اشخاص .نشانه «؛ » بجای کلمات حذف شده آمده است.
مقامة اغرابیة :انّی احتملت فی الهند شدائد ال تحملها متون الجمال بل متون الجبال وکلّ تلك النکایةة
والشکایة والعسرة والحسرة إنّما کانت فی أوائل دخولی فی الهند آکلة األکباد فإنّه لمةا نزلةت معسةکر
السلطان وقد کان یومئذٍ فی أرض دکن؛ حتّی أرشدنی هادی التوفیق؛ وتشرّفت بصحبة امراء مشةفقین
واتّفقت الخلطة مع حکماء حاذقین کرماء؛ األمیر شمس الدین علی الملقّةب بمخلةخ خةان و؛ األمیةر
برهان الدین الملقّب بفاضل خان و؛ الحکیم محسن خان واستاد؛ األمیر محمدمهةدی الملقّةب بحکةیم
الملك روح اللّه فی عالم االنس أرواحهم؛ وکلّفونی بمالزمة السلطان األعظم؛ محمّد محی الدین اورنگ
زیب عالمگیر پادشاه الغازی؛ فأمرونی بجمع رسالة جامعة بین علم األبدان وعلم األدیان وحملها بطریق
الهدیّة لیظهر تبحّری فی غیر علم الطبّ أیضاً عند السلطان؛ ولمّا یلبثوا یومین فضةالً عةن أیّةام حتّةی
عرضوا علی السلطان وفود هذا الخامل الفقیر وأکثروا فی بسط حالی وشرح کمالی ثمّ قالوا هذا قلیل من
کثیر فحکم الملك باحضاری العطاء المنصب؛ والّفت رسالتی الوجیزة؛ التی سمّیتها بجنّات عةدن؛ فلمّةا
تبیّن عند الملك حالی؛ ولّانی طبابة أعزّ أحفاده ،محمّد معزّ الدین جهاندار شاه بهةادر غةازی؛ اذا امةره
الملك المکرّم وجدّه األکرم بالخروج إلی أطراف الهند والمسیر إلی مُلتان وسدّ الثغور إلی اقاصی ملةك
السند فرغبت طوعاً وکرهاً فی االغتراب وتهیّأت للسفر الّذی هو قطعة من العذاب وخرجةت معةه مةن
معسکر الملك؛ حتّی وصلنا بعد اللتیا والتی بلدة ملتان؛ وقد أنهی الخبر إلی السلطان وهو مقیم فی بلةدة
ملتان أنّ الملك قد ارتحل؛ فانتقل الملك من جدّ السلطان إلی والده أعنی؛ محمّد معظّم قطةب الةدین
شاه عالم پادشاه بهادر الغازی؛ فلمّا سمع السلطان فی بلدة مُلتان أنّ جدّه ارتحل والملةك إلةی والةده
انتقل أسرع فی الخروج سائراً إلی حضرته ،وسافر برجله وخیله حتّی وصل إلی خدمته؛ جلس الملك والد
السلطان علی سریر الملك و؛ ولّی عهده الولد المظفّر المنصور أعنی سلطاننا الخلف األکبر المذکور فعند
ذلك التمستُ من السلطان الرخصة للعود الی األهل واألوطان؛ فامتنع وأبی ،ووهب لی جوائز حصل منها
الغنی؛ وعرض علی الملك حقیقة حال هذا المجهول فصار أمری معلوماً لذلك الجناب؛ فحملت معی عند
المالزمة بطریق الهدیّة تصنیفی الکبیر المسمّی بزهرة الحیوة الدنیا إلیه؛ ولمّا انتقل السلطان المعظّم إلی
جوار اللّه الملك األعظم وقع القتال بین ورثته ،حتّی قتل اإلخوة الثالثة رحمهةم اللّةه وتفةرّد بالسةلطنة
أبوالفتح محمّد معزّالدین جهاندار شاه پادشاه فانشدت بیتاً لسکة والدراهم والدنانیر وأملیته علیه فکتبه
بخطّه الشریف وأمر الوزیر الکبیر بضربها علی النقود فی ممالك الهند؛ فصارت السکّة رایجة فی اآلفاق؛
والبیت هو قولی:
در آفاق زد سکه بر مهةر و مةاه

ابوالفتح غازی جهةان دار شةاه

وفی یوم جلوسه علی سریر الملك والسلطان خصّنی بمزایا جلیله؛ وشةرّفنی بخطةاب حکةیم الممالةك
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ومنصب ثالث هزاری ومائتی فارس؛ کما أشرت إلی مجمل هذه األحوال بقولی فی المقامةة الشةیرازیّة
من کتاب طیف الخیال؛ فترقیّت یا حکیم إلی المنصب الهزاری فصةرت الیةوم مةن الامةراء األعیةان و؛
فسمّیت اآلن مؤمن علی خان ثمّ بخطاب حکیم الممالك.
مقامة سلطانیّة :ثمّ توفی بعد بضع سنین جدّه المذکور وانتقل الملك منةه إلةی والةده المبةرور فةارتفع
بارتفاع قدره عند أبیه قدری؛ وارتقیت فی زمن دولة والده مةن بةین األقةران إلةی المنصةب الهةزاریّ
وخطاب مؤمن علیخان ثمّ توفّی بعد خمسین سنة أبوه رحمة اللّه علیه وانتقل الملك بعد محاربة اإلخوة
وقتلهم إلیه واستقلّ بالریاسة العامّة؛ فتشرّفت بخطاب حکیم الممالك فةی أیّةام دولتةه وترقّیةت إلةی
منصب ثالث هزاری ومائتی فارس فی عهد سلطنته ثمّ انقلب الزمان.

ضميمه:2
برای آشنایی با سه پادشاهی که محمد مؤمن جزائری در دربار آنان بوده ،شرح حیال آنیان بیا اختصیار از
دائرة المعارف بزر اسالمی آورده شده:

اورَنگزیب
ابوالمظفّر ،محییالدین محمّد عالمگیر غازی ،ششمین پادشاه گورکانی هند .او سوّمین پسر شاهجهان بود
که در  1027ق  1618 /م ،در دهود متولّد شد .اورنگزیب ،آموزشهای متداول عصر را زیرنظر اسیتادان
آغاز کرد و با زبانهای فارسی ،عربی ،ترکی و هندی ،آشنایی یافت .وی در دورهی شاهزادگی ،دو بیار در
 1045ق  1635 /م و  1062ق  1652 /م ،از سوی شاهجهان ،نایبالسلطنهی دکن شید .نییز ،بیهسیبب
شایستگی ،بارها ،از سوی پدر ،به مأموریّت های گوناگون فرسیتاده شید؛ ازجملیه :لشکرکشیی بیه بلیخ و
بدخشان ،برای مقابله با ازبکها ،در  1057ق 1647م؛ و دو لشکرکشی دیگر برای تسخیر قنیدهار ،مییان
سالهای  1059تا  1062ق ،فرماندهی جنگهای دکن ،لشکرکشی موفّقیّتآمیز به گلکنده در  1065ق
و بیجاپور در  1066ق.
پس از بروز بیماری سخت شاهجهان و پرشانی اوضاع مملکت در  1067ق ،میان  4بیرادر ی داراشیکوه،
شجاع ،اورنگزیب و مرادبخش ی بر سر جانشینی پدر ،درگیری سختی پدیید آمید؛ و هرییک در ناحییهی
حکمرانی خویش ،داعیهی پادشاهی برداشتند؛ امّا درایت اورنگزیب ،نخست او را بهسوی اتّحاد بیا بیرادر
کهتر خود ،مراد ،کشاند؛ که باهم بهسوی اکبرآباد حرکت کردند .در فاصلهی روییاروییهیا بیا داراشیکوه،
اورنگزیب ،نخست مرادبخش را دستگیر کرد؛ سپس ،طی مراسمی غیررسمی ،درحالیکه شیاهجهان در
قلعهی اکبرآباد محبوس بود ،در  1068ق ،در باغ شالیمار دهلی ،تاج بر سر نهاد .اورنگزیب ،در  1069ق،
پس از برپاداشتن جشن تاجگذاری ،عنوان «عالمگیر» را برای خود برگزید؛ آنگاه ،دستبیهکیار گسیترش
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قلمرو حکومت خویش شد.
یکی از مسائل مهمّ دوران حکمروایی اورنگزیب ،شورش مراتهه بهرهبری شیواجی پسیر شیاهجیی بیود.
اورنگزیب ،بارها ،ازجمله در  1072و  1074ق ،برای سیرکوب ایین شیورش اقیدام کیرد؛ و سیرانجام در
 1075ق ،توانست شیواجی را بهاطاعت خود درآورد؛ امّا وی در  1080ق ،از جنگ اورنگزیب گریخیت؛ و
ازآنپس ،فعّالیّت خود را با شدّت بیشتری برضدّ او ادامه داد .اگرچه نیاآرامیهیای گونیاگون تیا واپسیین
روزهای عمر اورنگزیب همچُنان ادامه داشت ،بااینهمه ،وی توانست در مدّت  50سال پادشیاهی خیود،
سرزمینهای قلمرو گورکانیان را تا دورترین مرزهای جنوبی گسترش دهد.
اورنگزیب ،در  91سالگی درگذشت؛ و او را در آرامگاهی که بهدستور خودش در درگاه شیخ برهانالیدین
در خلدآباد نزدیک اورنگآباد ساخته شده بود ،بهخاک سپردند.
مجموعهی نامههای بر جای مانده از وی ،گذشته از اهمّیّت تاریخی ،حکایت از تبحّر او در نگارش بهزبان
فارسی دارد .اورنگزیب ،در هنر خوشنویسی ،بهویژه خطّ نسخ ،مهارت بسییار داشیت؛ و نسیخههیایی از
قرآن کریم ،بهخطّ وی ،در موزههای گوناگون موجود است.
اورنگزیب ،در امر قضا ،بسیار سختگیر و دقیق بود؛ و بیرای برقیراری قیوانین اسیالمی و جلیوگیری از
منکرات و مقابله با متخلّفان ،مجازاتهای سنگین تعیین کرد .بهدلییل پافشیاری وی بیر میذهب حنفیی،
علمای اهلتسنّن بدو لقب «محییالدین» داده بودند .اورنگزیب ،با وضع جزیه برای هندوان در  1090ق
ی که در  972ق بهفرمان اکبر ملغی شده بود ی و جلوگیری از انتصاب هندوها در مقامات باالی حکیومتی
و دستور ویران کردن معابد هندوان ،موجبات نارضایی عمیقیی را در مییان آنهیا بیهوجیود آورد .اگرچیه
اورنگزیب بر مذهب تسنّن پای میفشرد؛ امّا گروه بسیاری از امرای وی ،از شیعیان بودند.
سیاست خارجی :اگرچه بههنگام جلوس اورنگزیب ،نمایندگانی از ممالک گوناگون بیرای گفیتن تبرییک
بهدیار وی آمدند؛ امّا ظاهراً او چندان تمایلی به ایجاد رابطهی سیاسی با همسایگان خود نداشته اسیت .در
بارهی ارتباط با ایران ،میدانیم که بوداقبیگ در  1069ق  1659 /م ،از سوی شاهعبّاس دوّم (سلی  1052ی
 1077ق) ،بههند رفت و در دهلی از وی استقبال بیسابقه و گرمی شید .تربییتخیان نییز ،در  1074ق ،از
سوی اورنگزیب بهایران گسیل شد؛ امّا رفتار نسنجیدهی وی در ایران ،چُنان شاهعبّاس را برآشیفت کیه
ضمن نوشتن نامهای توهینآمیز به اورنگزیب ،برآن شد که بهسوی شرق لشکرکشی کند؛ ولی با میر
ناگهانی وی در  1077ق ،نگرانی اورنگزیب از رویارویی با صفویان برطرف شد؛ و بعدها ،اورنیگزییب از
بهرسمیت شناختن سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطانحسین صفوی خودداری کرد.
سلطان سلیمان دوّم عثمانی (سلی  1099ی  1102ق) ،بیا نوشیتن نامیهای در  1101ق ،کوشیید بیا تحرییک
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اورنگزیب ازیکسو و سبحانقلیخان حاکم بخارا ازسویدیگیر ،اتّحیادی برضیدّ مسییحیان (اروپایییان)
بهوجود آورد؛ امّا مشکالت داخلی اورنگزیب ،بیشتر از آن بود که درگیر جنگهای خارجی شود .در پِیی
ناآرامیهای دکن و اشتغال اورنگزیب به این موضوع ،انگلیسیها برآن شدند تیا بیا اسیتفاده از فرصیت،
جای پای خود را در هند محکم کنند .در  1097ق ،شایستهخان ،حاکم بنگال ،عوارض گمرکیی معوّقیه را
از انگلیسیها طلب کرد؛ امّا آنها مقاومت کردند؛ و درگیری کوچکی میان دوطرف روی داد .برخوردهایی
نیز میان اورنگزیب و تجّار آلمانی و فرانسوی بر سر مسائل تجاری و محافظت از کشتیهای حجّاج کیه
عازم سفر مکّه بودند ،روی داد.
فرهنگ و هنر :در دورهی اورنگزیب ،علوم فقهی ،فلسفه ،اخالق و حدیث ،از جایگاه وییژهای برخیوردار بیود؛ و
مدارس مذهبی بسیاری تأسیس شد .از آثار مهمّ مذهبی این دوره ،میتوان از کتبا فتاوی عالمگیری ،مشهور بیه
فتاوی هندویه یاد کرد .در بارهی تاریخنویسیی نییز ،در ایین دوره ،آثیار برجسیتهای ماننید واقعیات عیالمگیری
عاقلخان خوافی ،عالمگیرنامهی کاظم قزوینی و مرآةالعالم بختاورخان ،تألیف گردید.
اگرچه اورنگزیب موفّق شد قلمرو گورکانیان هند را وسعت بخشد؛ امّا کشاکش میان دیدگاههای مذهبی
که از دورهی اکبر آغاز شده بود ،در این دوره نمود بیشتری یافت .مثالً او با پشتیبانی افراطیّون توانسیت
داراشکوه ،ولیعهد شاهجهان را که اندیشههای روشنبینانهی صوفیانه داشت ،ازمییان بیردارد .پیس از آن
نیز ،سیاستهای افراطی او ،که نقشبندیان در تقویت آن مؤثّر بودند ،بهجز هندوان ،مسلمانان را نیز آزرد.
جنگهای داخلی ،بهویژه در دکن که بیشتر منشأ مذهبی داشیت ،نارضیایی و شیورشهیای گسیتردهی
مردمی را سبب شد .ناتوانی اورنگ زیب در حفیظ نظیام اداری و یکپیارچگی مییان امیرا و دربارییان ،بیه
دشواریهای دیگر میافزود .سرانجام این بحرانها ،زمینهی تضعیف موقعیّت جانشینان اورنگزیب و نفوذ
هرچه بیشتر انگلیسیها را پس از مر او فراهم آورد؛ که در مدّت کمتیر از نییمقیرن ،بیه فروپاشیی و
سقوط سلسلهی گورکانیان شبهقارّه منجر شد.

بَهادُرشاهِ گورَکانی
عنوانِ دو تن از فرمانروایان بابری شبهقارّه که حدود  400سال بر این سرزمین فرمان راندند؛ و در زمیان
حکومت بهادرشاه دوّم ،سلسلهی گورکانیان منقرض شد.
1ی بهادرشاه اوّل :قطبالیدّین محمّید معظّیم ( 1053ی  21محیرم  1124ق  1643 /ی  18فورییهی ،)1712

هفتمین پادشاه بابری هند ،مشهور به شاه عالم.
وی ،دوّمین پسر اورنگزیب بود؛ در برهانپور زاده شد؛ و از نوجوانی ،به آموختن علوم مختلف پرداخیت؛ و
قرآن را از بَر کرد.
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چُنانکه از برخی مآخذ برمیآید ،او از  14سالگی وارد امور حکومتی گردید؛ و به صویهداری دکن منصوب
شد؛ از  1075ق  1664 /م ،گرفتار مناقشات دکن گردید؛ و در نبردهایی با مهراته ،حکومیتهیای محلّیی
بیجاپور و قطبشاهیان شرکت کرد .بهادرشاه ،پس از آن نیز ،دوبار در  1075و  1088ق ،بیه صیویهداری
دکن انتخاب شد .وی در  1085ق به دستور پدر مأمور کابل شد و لقب شیاه عیالم گرفیت؛ در  1091ق /
 1680م ،مأمور سرکوب شورش برادرش ،محمّد اکبر گردید؛ در  1096ق ،شهر حیدرآباد را تصیرّف کیرد؛
امّا پس از مدّت کوتاهی ،پدرش بهاو بدگمان شد؛ و از حکومت برکنارش کرد؛ و بهزندانش افکنید (1097
ق) .شاه عالم ،حدود  7سال در زندان ماند؛ تا در  1106ق  1695 /م ،بهدستور اورنگزیب ،آزاد شید؛ و در
همان سال ،به حکومت اکبرآباد (آگرا) منصوب گردید و الهور ،ملتان ،اوچ و سپس کابل نیز در قلمیرو او
قرار گرفت.
شاه عالم ،در سالهای آخر حکومت پدرش اورنگزیب ،خود را نسبت به تاجوتخت بیعالقه نشان میداد؛
امّا مخفیانه آمادهی تصاحب آن میشد .پس از مر اورنگزیب (ذیقعدهی  ،)1118میان فرزندانش نیزاع
شد .مدّت کوتاهی اعظمشاه و سپس کامبخش رشتهی کارها را دردست گرفتند؛ ولی شاه عالم ،در محیرّم
 ،1119در منطقهای در شمال الهور ،خود را فرمانروا خواند؛ و لقب بهادرشاه بر خود نهاد .وی ،سپس ،به
برادرش اعظمشاه پیشنهاد کرد که مطابق وصیّت پدر ،قلمرو بزر کورکانیان را میان خود تقسییم کننید؛
ولی وی نپذیرفت و کار به نزاع کشید .اندکی بعد ،در نبرد جاجو ،اعظیمشیاه و پسیرش را شکسیت داد و
بکشت؛ و در همان سال ،برادر دیگر خود کامبخش را نیز ،در حدود حییدرآباد ،منهیزم کیرد؛ کیه پیس از
چندی ،بر اثر زخمهایی که برداشته بود ،درگذشت.

جَهاندارشاه
محمّد معزّالدین (سلی  21صفر  1124ی  16محرّم  1125ق  19 /میارس  1712ی  1فورییهی  1713م)،
هشتمین پادشاه سلسلهی گورکانیان هند.
محمّد ،پسر ارشد بهادرشاه اوّل و نوادهی اورنگزیب ،در  10رمضیان  1071ق  29 /آورییل  1661م ،در
دکن متولّد شد .وی در دورهی فرمیانرواییی اورنیگزییب و نییز در دورهی سیلطنت پیدرش ،بارهیا بیه
مأموریّتهای نظامی فرسیتاده شید .اورنیگزییب ،وی را بیه صیوبهداری ملتیان برگزیید؛ و او در دورهی
پادشاهی بهادرشاه نیز ،مدّتی در همین مقام بود .عنوان جهاندارشاه زمانی بهاو داده شده که بهادرشیاه بیر
برادرش ،اعظمشاه پیروز شد و مناصب و القابی به هر  4پسر خود اعطا کرد.
چون بهادرشاه در محرّم  / 1124فوریهی  1712درگذشت ،هر  4پسرش :جهاندارشاه ،محمّد عظیمالشأن،
رفیعالقدر ملقّب به رفیعالشأن ،و محمّد خجستهاختر ملقّب به جهیانشیاه بیا او در الهیور بودنید .محمّید
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عظیمالشأن ،پسر دوّم بهادرشاه ،که بهتصریح منابع ،صالحیّت بیشتری نیز از جهاندارشاه داشت و توسّط
شماری از امرا و سران نظامی حمایت میشد ،خود را جانشیین پیدر خوانید؛ امّیا سپهسیاالر ذوالفقارخیان
میربخشی که از درباریان بانفوذ و صوبهدار دکن بود و گویا با عظیمالشأن نیز اختالف داشت ،بهحمایت از
جهاندارشاه برخاست .ذوالفقارخان ،دو برادر دیگر جهاندارشاه ،یعنی رفیعالقدر و محمّد خجسیتهاختیر را بیا
وعدهی تقسیم سرزمینهای پادشاهی ،با این شرط که در تمام آنها خطبه و سکّه بهنام جهاندارشاه باشد،
با خود همداستان کرد؛ امّا این اقدام ،زمینهساز اختالفها و جنگهای خونین میان پسران بهادرشیاه شید
که مدّتی نهچندان کوتاه ،آشفتگی اوضاع سیاسی و خسارات سنگین مالی و جانی بهدنبال داشت.
بهزودی ،در اوّل صفر  1124ق  28 /فورییهی  1712م ،جنگیی مییان جهاندارشیاه و بیرادران متّحیدش بیا
عظیمالشأن روی داد که به شکست و قتل عظیمالشأن انجامید .اختالف بر سر تقسیم غنایم ،جهاندارشیاه را
مقابل دو برادر دیگر قرار داد؛ و طی دو جنگ پِیدرپِی که بهفاصلهی یک روز پس از پیروزی جهاندارشاه بیر
عظیمالشأن روی داد ،نخست محمّد خجستهاختر (جهانشاه) و پسرش (رفیعالشأن) کشته شدند.
جهاندارشاه در اواییل ربییعاآلخیر همیان سیال ،از الهیور بیهسیوی پایتخیت حرکیت کیرد و در اواسیط
جمادیاالوّل ،وارد قلعهی شاه جهانآباد (دهلی) شد؛ و پس از جلوس بر تخت پادشاهی ،بهپیاس خیدمات
ذوالفقارخان ،منصب وزارت اعلی را بهاو داد.
جهاندارشاه ،پس از قتل عظیمالشأن ،فرمان دستگیری پسر او ،فرّخسیر را کیه در اکبرنگیر ،معیروف بیه
راجل محل ،اقامت داشت؛ خطاب به جعفرخان ،صوبهدار بنگال و ادویسه ،صادر کیرد؛ امّیا جعفرخیان کیه
باطناً هواخواه فرّخسیر بود ،او را مطّلع گردانید و فرّخسیر به عظیمآباد رفت که پیشتیر در قلمیرو پیدرش
عظیمالشأن واقع بود .حسینعلیخان بارهه ،صوبهدار عظیمآباد ،بهخدمت برخاست؛ و در ربیعاالوّل همیان
سال ،سکّه و خطبه بهنام فرّخسیر کرد؛ و سیپس ،بیا او و همراهیی بیرادرش سییّدعبداللّهخیان ،صیوبهدار
اللّهآباد ،جملگی ،روی به دهلی نهادند.
درحالیکه فرّخسیر و متّحدانش ،که شمار آنها بهسرعت رو به افزایش بود ،به پایتخت نزدیک میشیدند،
جهاندارشاه ،بدون هیچ اقدام مفیدی برای تثبیت دولت خود و اصالح امور ،اوقات را بیه خیوشگیذرانی و
مصاحبت با معشوقهاش اللکنور ،که امتیاز محل بیگم خوانده میشد ،میگذراند .سیاسیتهیای نادرسیت
جهاندارشاه در تفویض مناصب به افراد ،سهلانگاری و رقابتهای سیاسی مییان ذوالفقارخیان و برخیی از
بزرگان دربار ،ازجمله کوکلتاشخان ،که به منصب امیراالمرایی رسیده ،و ازجملهی معتمدان نزدییک شیاه
شده بود ،ازیکسو ،و دشمنی اللکنور با ذوالفقارخان و دسیسه برضدّ او ازسویدیگر ،نهتنها جهاندارشاه را
از تدبیر برای رویارویی با فرّخسیر بازداشت؛ بلکه موجب شد تا ذوالفقارخان نییز ،نسیبت بیه ایین حادثیه،
بیتفاوت بماند.
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سرانجام ،لشکریان فرّخسیر ،بهنزدیک پایتخت رسییدند؛ و جهاندارشیاه ،پسیرش اعزّالیدین را بیه مقابلیه
فرستاد .اعزّالدین یارای مقاومت نداشت و شکست خورد و تمام تجهیزات و جواهرات اردوییش بیهدسیت
فرّخسیر افتاد؛ و خود او شبانه به اکبرآباد (آگره) گریخت .جهاندارشاه نیز در شیب  4ذیقعیدهی  1124ق /
 22نوامبر  1712م ،از دهلی به آگره رفت .چندیبعد ،در اواسیط ذیقعیده ،بیا لشیکری بیزر  ،بیهجنیگ
فرّخسیر آمد .بهگفتهی خوافیخان ،نارضایی میان امرای ایرانی و تورانی که در خدمت جهاندارشاه بودنید،
و بهویژه اختالفهایی که میان ذوالفقارخان و کوکلتاشخان وجود داشت ،از ضعف این سپاه بود.

