
 

 شیرازی جزائری مؤمن محمد زندگی پیراموننکاتی 

 1محمد برکت

امّیا  ، دهشی هجری قمری در شییراز متولید    1074در رجب ، محمد مؤمن بن محمد قاسم جزائری شیرازی
خ تیألیف  )تاری 1130دانیم که در سال فقط می، اطالع دقیقی از تاریخ فوت و آرامگاه وی در دست نیست

 . زنده بوده«( خزانة الخیال»کتاب 

به قلم شیده   الگی دستمحمد مؤمن نزد پدر و اساتید مبرّز شیراز علوم مختلف را فرا گرفته و از سیزده س
 . هعنوان کتاب تألیف کرد 40و به تألیف و تصنیف پرداخته و در طول عمر خویش بیش از 

م سرانجا، گیرد و پس از سفر به شهرهای مختلف ایران و عراقسالگی تصمیم به مهاجرت می 24در سن 
 . کندبه هند رفته و تا پایان عمر آنجا اقامت می

اورنیگ   هجری قمری بیا سیپاه   1102برد تا اینکه در سال در هند مدتی را به سختی و ناکامی به سر می
، انش و فضل اوشود که او را تکریم نموده و با توجه به دزیب مواجه شده و با امیران و حکیمانی آشنا می

به پادشیاه   کنند کتابی نوشته و آن راقات اورنگ زیب ترغیب و تشویق نموده و پیشنهاد میوی را به مال
 . هدیه کند

رار گرفتیه  قهدیه مورد قبول اورنگ زیب . کندداء مینویسد و به پادشاه اهرا می« جنات عدن»وی کتاب 
 . نمایدعطا می، و منصب طبیب و حکیم مخصوص نوه ارشدش جهاندار شاه

ال در سفر و حضر به مدت بیست و دو س، 1124تا پایان عمر جهاندار شاه در سال  1102از سال جزائری 
 . اندتهبویژه روزگاری که در مُلتان اقامت داش، مالزم وی بوده و ایامی خوشی را گذرانده

                                                           
 )عج(مدیر مدرسه علمیه امام عصر 1
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و غیرر   المشحونة بدرر األقیوال  خزانة الخیال. 2جنّات عدن . 1فقط کتابهای ، های جزائریاز میان نوشته
الظرائیف و طرائیف    لطیائف . 5طیف الخیال فیی منیاظرة العلیم و المیال     . 4زهرة الحیاة الدنیا . 3األمثال 
. 9سیخة للمقامیات   المقامیات النا . 8مشکاة العقول فی شرح زبدة االصیول  . 7مشرق السعدین . 6المعارف 

ای از آن را نسیخه « لالعلم و الماتعبیر طیف الخیال فی مناظرة »امّا کتاب . منیة اللبیب در دسترس است
 . داده است 208ص 4مرحوم آقا بزر  تهرانی دیده و گزارشی از آن در ذریعه ج

هیای  ابرا در کتی  شرح حال خود را از بدو تولد و همچنین نام اسیاتید و تألیفیاتش  ، محمد مؤمن جزائری
یسان هم ه و تراجم نوآورد« الخیالخزانة »و « تعبیر طیف الخیال»، «طیف الخیال« »زهرة الحیاة الدنیا»

ساسیی از زنیدگی   حدوره مهم و  امّا ایشان از ایّام اقامت او در هند دوره که. انداز گزارشات وی بهره برده
خصیوص دو کتیاب   ب. از آنجا که نثر او نثری مصینوع و متکلیف اسیت   . اندتوصیفی نکرده، جزائری است

شاید ؛ ای از مقامات استقامه نویسی نوشته شده و مجموعهکه در فن م« و خزانة الخیال« طیف الخیال»
 .  توجهی شده استموجب این بی

و ، شناسی بعضیی از کتابهیای محمید میؤمن جزائیری     شناسی و نسخهنوشتار حاضر نکاتی پیرامون کتاب
 . است های فوق الذکربر اساس کتاب، گزارشی از ایام اقامت او در هند

ن کتیاب را  امّیا ایی  . معرفی نشده است« جنات عدن»نسخه مستقل از کتاب های موجود در فهرست: الف
 . آورده است« زهرة الحیاة الدنیا»جزائری در مقدمه کتاب 

ز بعید ا ، شیده  که فقط یک نسخه به خط مؤلیف از آن شناسیائی  « المقامات الناسخة للمقامات»کتاب : ب
یف الخییال  در کتاب ط است که بعدها جزائری آنرا« المقامة القمریة»دیباچه فقط دارای یک مقامه به نام 

 . آورده است

رف لنامه معیا با تصحیح آقای محمد مهدی )احسان( رضائی در فص، المقامات بر اساس تک نسخه موجود
 . چاپ و منتشر شده است 1388در سال 

ده ر پییا هیزا  جزائری توسط جهاندارشاه و در زمان حکومت اورنگ زیب به منصب هیزاری )فرمانیدهی  : ج
ام ویسیت سیواره نظی   دبه منصب امیری سه هزار پیاده و ، و بعدها در زمان حکومت پدرش. رسدنظام( می

 . کندرسیده و لقب مؤمن علی خان را به دلیل این منصب دریافت می

اه / که بیر مهیر و می   جزائری یک بیت شعر )در آفاق زد سی . رسدزمانی که جهاندار شاه به حکومت می: د
سراید که مورد قبول جهاندار واقع شیده و بیر   دار شاه( جهت ضرب بر روی سکه میغازی جهان ابوالفتح

 . شودها ضرب میروی سکه
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 : 1ضميمه

ذف حی البتیه بیا   ، آورده شده« خزانة الخیال»عبارتهای جزائری از ، جهت مستند سازی گزارش فوق الذکر
 . ستبجای کلمات حذف شده آمده ا« ؛ »نشانه . کلمات و جمالت ادبی و مدح و ثنای اشخاص

النکایةة   انّی احتملت فی الهند شدائد ال تحملها متون الجمال بل متون الجبال وکلّ تلك: مقامة اغرابیة

معسةکر   والشکایة والعسرة والحسرة إنّما کانت فی أوائل دخولی فی الهند آکلة األکباد فإنّه لمةا نزلةت  

 وتشرّفت بصحبة امراء مشةفقین ؛ حتّی أرشدنی هادی التوفیق؛ السلطان وقد کان یومئذٍ فی أرض دکن

األمیةر  ؛ األمیر شمس الدین علی الملقّةب بمخلةخ خةان و   ؛ واتّفقت الخلطة مع حکماء حاذقین کرماء

األمیر محمدمهةدی الملقّةب بحکةیم    ؛ الحکیم محسن خان واستاد؛ برهان الدین الملقّب بفاضل خان و

اورنگ  محمّد محی الدین؛ وکلّفونی بمالزمة السلطان األعظم؛ أرواحهم الملك روح اللّه فی عالم االنس

بطریق  فأمرونی بجمع رسالة جامعة بین علم األبدان وعلم األدیان وحملها؛ زیب عالمگیر پادشاه الغازی

ام حتّةی  ولمّا یلبثوا یومین فضةالً عةن أیّة   ؛ الهدیّة لیظهر تبحّری فی غیر علم الطبّ أیضاً عند السلطان

لیل من رضوا علی السلطان وفود هذا الخامل الفقیر وأکثروا فی بسط حالی وشرح کمالی ثمّ قالوا هذا قع

لمّةا  ف؛ التی سمّیتها بجنّات عةدن ؛ والّفت رسالتی الوجیزة؛ کثیر فحکم الملك باحضاری العطاء المنصب

اذا امةره  ؛ ار شاه بهةادر غةازی  محمّد معزّ الدین جهاند، ولّانی طبابة أعزّ أحفاده؛ تبیّن عند الملك حالی

قاصی ملةك  الملك المکرّم وجدّه األکرم بالخروج إلی أطراف الهند والمسیر إلی مُلتان وسدّ الثغور إلی ا

 السند فرغبت طوعاً وکرهاً فی االغتراب وتهیّأت للسفر الّذی هو قطعة من العذاب وخرجةت معةه مةن   

م فی بلةدة  وقد أنهی الخبر إلی السلطان وهو مقی؛ ة ملتانحتّی وصلنا بعد اللتیا والتی بلد؛ معسکر الملك

لةدین  محمّد معظّم قطةب ا ؛ فانتقل الملك من جدّ السلطان إلی والده أعنی؛ ملتان أنّ الملك قد ارتحل

ی والةده  فلمّا سمع السلطان فی بلدة مُلتان أنّ جدّه ارتحل والملةك إلة  ؛ شاه عالم پادشاه بهادر الغازی

الد جلس الملك و؛ وسافر برجله وخیله حتّی وصل إلی خدمته، خروج سائراً إلی حضرتهانتقل أسرع فی ال

ذکور فعند ولّی عهده الولد المظفّر المنصور أعنی سلطاننا الخلف األکبر الم؛ السلطان علی سریر الملك و

نها حصل مووهب لی جوائز ، فامتنع وأبی؛ ذلك التمستُ من السلطان الرخصة للعود الی األهل واألوطان

د فحملت معی عن؛ وعرض علی الملك حقیقة حال هذا المجهول فصار أمری معلوماً لذلك الجناب؛ الغنی

م إلی طان المعظّولمّا انتقل السل؛ المالزمة بطریق الهدیّة تصنیفی الکبیر المسمّی بزهرة الحیوة الدنیا إلیه

د بالسةلطنة  اإلخوة الثالثة رحمهةم اللّةه وتفةرّ   حتّی قتل ، جوار اللّه الملك األعظم وقع القتال بین ورثته

تبه ه علیه فکأبوالفتح محمّد معزّالدین جهاندار شاه پادشاه فانشدت بیتاً لسکة والدراهم والدنانیر وأملیت

؛ اآلفاق فصارت السکّة رایجة فی؛ بخطّه الشریف وأمر الوزیر الکبیر بضربها علی النقود فی ممالك الهند

 : والبیت هو قولی

 در آفاق زد سکه بر مهةر و مةاه  
 

 دار شةاه ابوالفتح غازی جهةان  
 

وشةرّفنی بخطةاب حکةیم الممالةك     ؛ وفی یوم جلوسه علی سریر الملك والسلطان خصّنی بمزایا جلیله
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کما أشرت إلی مجمل هذه األحوال بقولی فی المقامةة الشةیرازیّة   ؛ ومنصب ثالث هزاری ومائتی فارس

؛ فترقیّت یا حکیم إلی المنصب الهزاری فصةرت الیةوم مةن الامةراء األعیةان و     ؛ من کتاب طیف الخیال

 . فسمّیت اآلن مؤمن علی خان ثمّ بخطاب حکیم الممالك

ارتفع ثمّ توفی بعد بضع سنین جدّه المذکور وانتقل الملك منةه إلةی والةده المبةرور فة     : مقامة سلطانیّة

 لة والده مةن بةین األقةران إلةی المنصةب الهةزاریّ      وارتقیت فی زمن دو؛ بارتفاع قدره عند أبیه قدری

إلخوة اوخطاب مؤمن علیخان ثمّ توفّی بعد خمسین سنة أبوه رحمة اللّه علیه وانتقل الملك بعد محاربة 

إلةی   بخطاب حکیم الممالك فةی أیّةام دولتةه وترقّیةت     فتشرّفت؛ وقتلهم إلیه واستقلّ بالریاسة العامّة

 . منصب ثالث هزاری ومائتی فارس فی عهد سلطنته ثمّ انقلب الزمان

 : 2ضميمه

تصیار از  ان بیا اخ شرح حیال آنی  ، برای آشنایی با سه پادشاهی که محمد مؤمن جزائری در دربار آنان بوده
 : دائرة المعارف بزر  اسالمی آورده شده

 بزیاورَنگ

هجهان بود او سوّمین پسر شا. شاه گورکانی هندششمین پاد، الدین محمّد عالمگیر غازیمحیی، ابوالمظفّر
های متداول عصر را زیرنظر اسیتادان  آموزش، زیباورنگ. در دهود متولّد شد، م 1618ق /  1027که در 

دو بیار در  ، ی شاهزادگیدوره وی در. آشنایی یافت، ترکی و هندی، عربی، های فارسیآغاز کرد و با زبان
سیبب  بیه ، نییز . ی دکن شید السلطنهنایب، از سوی شاهجهان، م 1652ق /  1062م و  1635ق /  1045

 ولشکرکشیی بیه بلیخ    : ازجملیه ؛ رسیتاده شید  فهای گوناگون به مأموریّت، از سوی پدر، بارها، شایستگی
مییان  ، سخیر قنیدهار و لشکرکشی دیگر برای تو د؛ م 1647ق 1057در ، هابرای مقابله با ازبک، بدخشان
ق  1065آمیز به گلکنده در لشکرکشی موفّقیّت، های دکندهی جنگفرمان، ق 1062تا  1059های سال

 . ق 1066و بیجاپور در 

، بیرادر ی داراشیکوه     4میان ، ق 1067پس از بروز بیماری سخت شاهجهان و پرشانی اوضاع مملکت در 
ی و هرییک در ناحییه  ؛ درگیری سختی پدیید آمید  ، مرادبخش ی بر سر جانشینی پدر زیب و اورنگ، شجاع
سوی اتّحاد بیا بیرادر   نخست او را به، زیبامّا درایت اورنگ؛ ی پادشاهی برداشتندداعیه، رانی خویشحکم

، کوههیا بیا داراشی   ی روییارویی در فاصله. سوی اکبرآباد حرکت کردندکه باهم به؛ کشاند، مراد، کهتر خود
که شیاهجهان در  درحالی، طی مراسمی غیررسمی، سپس؛ گیر کردنخست مرادبخش را دست، زیباورنگ
، ق 1069در ، زیباورنگ. تاج بر سر نهاد، در باغ شالیمار دهلی، ق 1068در ، ی اکبرآباد محبوس بودقلعه

کیار گسیترش   بیه دست، گاهآن؛ را برای خود برگزید« گیرعالم»عنوان ، گذاریپس از برپاداشتن جشن تاج
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 . قلمرو حکومت خویش شد

. جیی بیود  رهبری شیواجی پسیر شیاه  هبشورش مراتهه ، زیبروایی اورنگیکی از مسائل مهمّ دوران حکم
و سیرانجام در  ؛ برای سیرکوب ایین شیورش اقیدام کیرد     ، ق 1074و  1072ازجمله در ، بارها، زیباورنگ
و ؛ زیب گریخیت اورنگ از جنگ، ق 1080امّا وی در ؛ خود درآورد اطاعتتوانست شیواجی را به، ق 1075
هیای گونیاگون تیا واپسیین     اگرچه نیاآرامی . دامه دادتری برضدّ او افعّالیّت خود را با شدّت بیش، پسازآن

، اهی خیود سال پادشی  50وی توانست در مدّت ، همهبااین، اشتدچُنان ادامه زیب همروزهای عمر اورنگ
 . قلمرو گورکانیان را تا دورترین مرزهای جنوبی گسترش دهد هایسرزمین

الیدین  دستور خودش در درگاه شیخ برهانو او را در آرامگاهی که به؛ سالگی درگذشت 91در ، زیباورنگ
 . خاک سپردندبه، آباد ساخته شده بوددر خلدآباد نزدیک اورنگ

زبان گارش بهنحکایت از تبحّر او در ، همّیّت تاریخیگذشته از ا، های بر جای مانده از ویی نامهمجموعه
هیایی از  و نسیخه ؛ مهارت بسییار داشیت  ، ویژه خطّ نسخبه، نویسیدر هنر خوش، زیباورنگ. فارسی دارد
 . ستاهای گوناگون موجود در موزه، خطّ ویبه، قرآن کریم

ز اراری قیوانین اسیالمی و جلیوگیری    برقی و بیرای  ؛ گیر و دقیق بودبسیار سخت، در امر قضا، زیباورنگ
، دلییل پافشیاری وی بیر میذهب حنفیی     هب. های سنگین تعیین کردمجازات، منکرات و مقابله با متخلّفان

ق  1090ن در با وضع جزیه برای هندوا، زیباورنگ. داده بودند« الدینمحیی»تسنّن بدو لقب علمای اهل
ومتی انتصاب هندوها در مقامات باالی حکی  بود ی و جلوگیری از فرمان اکبر ملغی شده ق به 972ی که در 

اگرچیه  . وجیود آورد هیا بیه  موجبات نارضایی عمیقیی را در مییان آن  ، و دستور ویران کردن معابد هندوان
 . از شیعیان بودند، امّا گروه بسیاری از امرای وی؛ فشردزیب بر مذهب تسنّن پای میاورنگ

ک ن بیرای گفیتن تبریی   نمایندگانی از ممالک گوناگو، زیبگام جلوس اورنگهناگرچه به: سیاست خارجی
در . داشته اسیت نی سیاسی با همسایگان خود امّا ظاهراً او چندان تمایلی به ایجاد رابطه؛ دیار وی آمدندبه
ی  1052 )سلیعبّاس دوّم از سوی شاه، م 1659ق /  1069بیگ در دانیم که بوداقمی، ی ارتباط با ایرانباره

از ، ق 1074در ، خیان نییز  تربییت . سابقه و گرمی شید لی از وی استقبال بیهند رفت و در دهبه، ق( 1077
عبّاس را برآشیفت کیه   هچُنان شا، ی وی در ایرانسنجیدهنامّا رفتار ؛ ایران گسیل شدزیب بهسوی اورنگ

لی با میر   و؛ شرق لشکرکشی کند سویبرآن شد که به، زیبآمیز به اورنگای توهینضمن نوشتن نامه
زییب از  اورنیگ ، و بعدها؛ زیب از رویارویی با صفویان برطرف شدنگرانی اورنگ، ق 1077ناگهانی وی در 

 . کرد حسین صفوی خودداریرسمیت شناختن سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطانبه

کوشیید بیا تحرییک    ، ق 1101 ای دربیا نوشیتن نامیه   ، ق( 1102ی   1099)سلی سلطان سلیمان دوّم عثمانی 
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اتّحیادی برضیدّ مسییحیان )اروپایییان(     ، دیگیر خان حاکم بخارا ازسویقلیسو و سبحانزیب ازیکاورنگ
در پِیی  . های خارجی شودتر از آن بود که درگیر جنگبیش، زیبامّا مشکالت داخلی اورنگ؛ وجود آوردبه

، ها برآن شدند تیا بیا اسیتفاده از فرصیت    انگلیسی، عزیب به این موضوهای دکن و اشتغال اورنگناآرامی
عوارض گمرکیی معوّقیه را   ، حاکم بنگال، خانشایسته، ق 1097در . جای پای خود را در هند محکم کنند

برخوردهایی . و درگیری کوچکی میان دوطرف روی داد؛ ها مقاومت کردندامّا آن؛ ها طلب کرداز انگلیسی
های حجّاج کیه  ر آلمانی و فرانسوی بر سر مسائل تجاری و محافظت از کشتیزیب و تجّانیز میان اورنگ

 . روی داد، عازم سفر مکّه بودند

و ؛ ای برخیوردار بیود  از جایگاه وییژه ، اخالق و حدیث، فلسفه، علوم فقهی، زیبی اورنگدر دوره: فرهنگ و هنر
مشهور بیه  ، توان از کتبا فتاوی عالمگیریمی، از آثار مهمّ مذهبی این دوره. مدارس مذهبی بسیاری تأسیس شد

ای ماننید واقعیات عیالمگیری    آثیار برجسیته  ، یین دوره ادر ، نویسیی نییز  ی تاریخدر باره. فتاوی هندویه یاد کرد
 .  تألیف گردید، ی کاظم قزوینی و مرآةالعالم بختاورخانعالمگیرنامه، خان خوافیعاقل

های مذهبی امّا کشاکش میان دیدگاه؛ ت بخشدنیان هند را وسعزیب موفّق شد قلمرو گورکااگرچه اورنگ
فراطیّون توانسیت  مثالً او با پشتیبانی ا. تری یافتدر این دوره نمود بیش، ی اکبر آغاز شده بودکه از دوره
پیس از آن  . ازمییان بیردارد  ، ی صوفیانه داشتبینانههای روشنولیعهد شاهجهان را که اندیشه، داراشکوه

. مسلمانان را نیز آزرد، جز هندوانبه، بندیان در تقویت آن مؤثّر بودندکه نقش، های افراطی اوسیاست، نیز
ی هیای گسیترده  ورشنارضیایی و شی  ، تر منشأ مذهبی داشیت ویژه در دکن که بیشبه، های داخلیجنگ

بیه   ،دربارییان  زیب در حفیظ نظیام اداری و یکپیارچگی مییان امیرا و     ناتوانی اورنگ. مردمی را سبب شد
زیب و نفوذ ی تضعیف موقعیّت جانشینان اورنگزمینه، هاسرانجام این بحران. افزودهای دیگر میدشواری

بیه فروپاشیی و   ، قیرن تیر از نییم  که در مدّت کم؛ ها را پس از مر  او فراهم آوردتر انگلیسیهرچه بیش
 . قارّه منجر شدی گورکانیان شبهسقوط سلسله

  گورَکانیبَهادُرشاهِ

و در زمیان  ؛ سال بر این سرزمین فرمان راندند 400قارّه که حدود روایان بابری شبهعنوانِ دو تن از فرمان
 . ی گورکانیان منقرض شدسلسله، حکومت بهادرشاه دوّم

، (1712ی فورییه  18ی    1643ق /  1124محیرم   21ی    1053)الیدّین محمّید معظّیم    قطب: ی بهادرشاه اوّل1

 . مشهور به شاه عالم، ن پادشاه بابری هندهفتمی

و ؛ رداخیت موختن علوم مختلف پبه آ، و از نوجوانی؛ در برهانپور زاده شد؛ زیب بوددوّمین پسر اورنگ، وی
 . قرآن را از بَر کرد
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داری دکن منصوب و به صویه؛ ارد امور حکومتی گردیدسالگی و 14او از ، آیدکه از برخی مآخذ برمیچُنان
هیای محلّیی   کومیت ح، و در نبردهایی با مهراته؛ گرفتار مناقشات دکن گردید، م 1664ق /  1075از  ؛شد

داری بیه صیویه  ، ق 1088و  1075ر ددوبار ، پس از آن نیز، بهادرشاه. شاهیان شرکت کردبیجاپور و قطب
ق /  1091در ؛ دستور پدر مأمور کابل شد و لقب شیاه عیالم گرفیت   ق به 1085وی در . دکن انتخاب شد

؛ ا تصیرّف کیرد  رشهر حیدرآباد ، ق 1096در ؛ محمّد اکبر گردید، مأمور سرکوب شورش برادرش، م 1680
 1097زندانش افکنید ) و به؛ ش کردو از حکومت برکنار؛ او بدگمان شدپدرش به، امّا پس از مدّت کوتاهی

و در ؛ آزاد شید ، زیبدستور اورنگبه، م 1695ق /  1106تا در ؛ سال در زندان ماند 7حدود ، شاه عالم. ق(
لمیرو او  بل نیز در قاوچ و سپس کا، ملتان، به حکومت اکبرآباد )آگرا( منصوب گردید و الهور، همان سال
 . قرار گرفت

؛ دادعالقه نشان میوتخت بیخود را نسبت به تاج، زیبهای آخر حکومت پدرش اورنگدر سال، شاه عالم
زندانش نیزاع  میان فر، (1118ی زیب )ذیقعدهپس از مر  اورنگ. شدتصاحب آن میی امّا مخفیانه آماده

در محیرّم  ، ولی شاه عالم؛ ی کارها را دردست گرفتندبخش رشتهشاه و سپس کاممدّت کوتاهی اعظم. شد
به ، سپس ،وی. و لقب بهادرشاه بر خود نهاد؛ روا خواندخود را فرمان، ای در شمال الهوردر منطقه، 1119

؛ سییم کننید  قلمرو بزر  کورکانیان را میان خود تق، ت پدرشاه پیشنهاد کرد که مطابق وصیّبرادرش اعظم
د و شیاه و پسیرش را شکسیت دا   اعظیم ، در نبرد جاجو، اندکی بعد. ولی وی نپذیرفت و کار به نزاع کشید

ز اکیه پیس   ؛ منهیزم کیرد  ، باددر حدود حییدرآ ، بخش را نیزبرادر دیگر خود کام، و در همان سال؛ بکشت
 . درگذشت، هایی که برداشته بودبر اثر زخم، چندی

 جَهاندارشاه

، م( 1713ی فورییه  1ی    1712میارس   19ق /  1125محرّم  16ی   1124صفر  21محمّد معزّالدین )سلی 
 . ی گورکانیان هندهشتمین پادشاه سلسله

در ، م 1661آورییل   29ق /  1071 رمضیان  10در  ،زیبی اورنگپسر ارشد بهادرشاه اوّل و نواده، محمّد
بارهیا بیه   ، ی سیلطنت پیدرش  زییب و نییز در دوره  رواییی اورنیگ  ی فرمیان وی در دوره. دکن متولّد شد

ی و او در دوره؛ گزیید داری ملتیان بر بهوی را بیه صیو  ، زییب اورنیگ . های نظامی فرسیتاده شید  مأموریّت
ه بهادرشیاه بیر   او داده شده کعنوان جهاندارشاه زمانی به. قام بودمدّتی در همین م، پادشاهی بهادرشاه نیز

 . پسر خود اعطا کرد 4شاه پیروز شد و مناصب و القابی به هر اعظم، برادرش

، الشأنمحمّد عظیم، جهاندارشاه: پسرش 4هر ، درگذشت 1712ی / فوریه 1124چون بهادرشاه در محرّم 
محمّید  . شیاه بیا او در الهیور بودنید    اختر ملقّب به جهیان محمّد خجسته و، الشأنالقدر ملقّب به رفیعرفیع
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تری نیز از جهاندارشاه داشت و توسّط صالحیّت بیش، تصریح منابعکه به، پسر دوّم بهادرشاه، الشأنعظیم
امّیا سپهسیاالر ذوالفقارخیان    ؛ خود را جانشیین پیدر خوانید   ، شدشماری از امرا و سران نظامی حمایت می

حمایت از به، الشأن نیز اختالف داشتدار دکن بود و گویا با عظیمخشی که از درباریان بانفوذ و صوبهمیرب
اختیر را بیا   القدر و محمّد خجسیته یعنی رفیع، دو برادر دیگر جهاندارشاه، ذوالفقارخان. جهاندارشاه برخاست

، نام جهاندارشاه باشدطبه و سکّه بهها خبا این شرط که در تمام آن، های پادشاهیی تقسیم سرزمینوعده
سران بهادرشیاه شید   های خونین میان پها و جنگساز اختالفزمینه، امّا این اقدام؛ داستان کردبا خود هم
 . دنبال داشتآشفتگی اوضاع سیاسی و خسارات سنگین مالی و جانی به، چندان کوتاهکه مدّتی نه

ارشیاه و بیرادران متّحیدش بیا     جنگیی مییان جهاند  ، م 1712ی هفوریی  28ق /  1124در اوّل صفر ، زودیبه
جهاندارشیاه را  ، سیم غنایماختالف بر سر تق. الشأن انجامیدست و قتل عظیمالشأن روی داد که به شکعظیم

ی یک روز پس از پیروزی جهاندارشاه بیر  فاصلهدرپِی که بهو طی دو جنگ پِی؛ مقابل دو برادر دیگر قرار داد
 .  الشأن( کشته شدنداختر )جهانشاه( و پسرش )رفیعنخست محمّد خجسته، شأن روی دادالعظیم

سیوی پایتخیت حرکیت کیرد و در اواسیط      از الهیور بیه  ، اآلخیر همیان سیال   جهاندارشاه در اواییل ربییع  
پیاس خیدمات   به، و پس از جلوس بر تخت پادشاهی؛ آباد )دهلی( شدی شاه جهانوارد قلعه، االوّلجمادی

 . او دادمنصب وزارت اعلی را به، ذوالفقارخان

معیروف بیه   ، سیر را کیه در اکبرنگیر  خفرّ، گیری پسر اوفرمان دست، الشأنپس از قتل عظیم، جهاندارشاه
کیه   امّیا جعفرخیان  ؛ صادر کیرد ، دویسهدار بنگال و اصوبه، خطاب به جعفرخان؛ اقامت داشت، راجل محل

تیر در قلمیرو پیدرش    آباد رفت که پیشسیر به عظیماو را مطّلع گردانید و فرّخ، سیر بودباطناً هواخواه فرّخ
االوّل همیان  و در ربیع؛ خدمت برخاستبه، آباددار عظیمصوبه، خان بارههعلیحسین. الشأن واقع بودعظیم
دار صیوبه ، خیان مراهیی بیرادرش سییّدعبداللّه   هبیا او و  ، و سیپس ؛ سیر کردنام فرّخسکّه و خطبه به، سال
 . روی به دهلی نهادند، جملگی، آباداللّه

، شیدند به پایتخت نزدیک می، سرعت رو به افزایش بودها بهنکه شمار آ، سیر و متّحدانشکه فرّخدرحالی
گیذرانی و  ه خیوش بی اوقات را ، بدون هیچ اقدام مفیدی برای تثبیت دولت خود و اصالح امور، جهاندارشاه

هیای نادرسیت   سیاسیت . گذراندمی، شدکه امتیاز محل بیگم خوانده می، کنورالل اشمصاحبت با معشوقه
های سیاسی مییان ذوالفقارخیان و برخیی از    انگاری و رقابتسهل، جهاندارشاه در تفویض مناصب به افراد

شیاه  ی معتمدان نزدییک  و ازجمله، منصب امیراالمرایی رسیدهکه به، خانازجمله کوکلتاش، بزرگان دربار
تنها جهاندارشاه را نه، دیگرکنور با ذوالفقارخان و دسیسه برضدّ او ازسویو دشمنی الل، سوازیک، شده بود

، یین حادثیه  انسیبت بیه   ، فقارخان نییز بلکه موجب شد تا ذوال؛ سیر بازداشتاز تدبیر برای رویارویی با فرّخ
 .  تفاوت بماندبی
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ابلیه  سیرش اعزّالیدین را بیه مق   پ، و جهاندارشیاه ؛ یتخت رسییدند نزدیک پابه، سیرلشکریان فرّخ، سرانجام
دسیت  ردوییش بیه  اعزّالدین یارای مقاومت نداشت و شکست خورد و تمام تجهیزات و جواهرات ا. فرستاد
ق /  1124ی هذیقعید  4نیز در شیب   جهاندارشاه. و خود او شبانه به اکبرآباد )آگره( گریخت؛ سیر افتادفرّخ
جنیگ  بیه ، ی بیزر  بیا لشیکر  ، در اواسیط ذیقعیده  ، بعدچندی. از دهلی به آگره رفت، م 1712نوامبر  22
، رشاه بودنید نارضایی میان امرای ایرانی و تورانی که در خدمت جهاندا، خانی خوافیگفتهبه. سیر آمدفرّخ
  .وداز ضعف این سپاه ب، خان وجود داشتقارخان و کوکلتاشهایی که میان ذوالفویژه اختالفو به

 


