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در دوره حاکمیت صفویان بر ایران ،گروهی از شاهزادگان صفوی به هندوستان رفتند .در بین
آن ها ،فرزندان سلطانحسینمیرزابنبهراممیرزابن شاهاسماعیل شهرت بسیار یافتند .این شاهزادگان
در پی اختالف بر سر قدرت ،حمالت بیامان ازبکان ،اوضاع نابسامان داخلی در ایران ،وعده و
وعید های اکبرشاه و جاذبه های کشور هندوستان بهدربار مغوالن هند پناه بردند .مهمترین پیامد این
مهاجرت ،از دست رفتن قندهار بود .پرسش اصلی در این پژوهش ،تعیین نقش این شاهزادگان ،در
دربار مغوالن هند بودهاست .نگارندگان کوشیده اند با بهرهگیری از روش تحقیق تاریخی ،مبتنی بر
روش تحلیلی -توصیفی بهآن پاسخ دهند .براساس فرضیة مطرح شده ،این اشخاص در رویدادها و
تحوالت سیاسی این حکومت ،نقش مؤثری ایفاء نمودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد
آنها در دوران سلطنت طوالنی مدت اکبرشاه وارد هند شدند .در مدت حضور خود در هند ،مورد
تکریم شاهان هندوستان بودند .با آنها ارتباط خویشاوندی محکمی برقرار نمودند .گاهی نیز با
اعمالشان ،نارضایتی مغوالن هند را در پی داشتند .اما در مجموع حضور مؤثر آنها در تحوالت مهمی
نظیر فتح دکن ،بلخ و بدخشان و تالش برای تصرف دوباره قندهار و آشوب های اواخر سلطنت
شاهجهان ،غیرقابل کتمان است.
کلید واژه ها :شاهزادگان صفوی ،قندهار ،مغوالن هند ،پناهندگی
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله سواالت تحقیق
در دوران پادشاهی شاه تهماسب ،قندهار به تصرف صفویان در آمد .او حاکمیت آن را به
برادرزاده خود سلطان حسین میرزا سپرد .پس از درگذشت سلطان حسین میرزا ،پسرانش که جانشین
او در قندهار بودند ،به دربار مغوالن هند پناه بردند .برای درک بهتر موضوع و نقش این شاهزادگان
در دربار مغوالن هند ،این پژوهش در تالش است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 -1کدام عوامل زمینه را برای مهاجرت پسران سلطانحسین میرزا به دربار مغوالن هند فراهم
نمود؟
 -2شیوه برخورد مغوالن هند با شاهزادگان صفوی چگونه بود؟
 -3نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغوالن هند چه بوده است؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق تعیین نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغوالن هند میباشد .روشن
شدن زوایای پنهان زندگی گروهی از این خاندان ،که تا کنون مهجور ماندهاند و تعیین میزان نقش
و تأثیر این عده از خاندان صفوی در تضعیف و تحکیم سلسله مغوالن هند ،از ضرورت های انجام
این پژوهش می باشد.
 -1-3پیشینة تحقیق
تا کنون در مورد رابطة سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و تأثیرات متقابل فرهنگی میان صفویان و
مغوالن هند ،پژوهشهای بسیاری انجام گرفته است .از جمله این پژوهش ها می توان به مقاله
روابط صفویان و گورکانیان هند نوشته فاطمه سرخیل منتشر شده در مجله تاریخ اسالم (،)1386
مقاله روابط بازرگانی ایران و هند در دوره صفویه نوشته ابوطالب سلطانیان منتشر شده در فصلنامه
تاریخ روابط خارجی ( )1388و همچنین مقاله نقش قندهار در روابط ایران و هند (صفویان و
گورکانیان) نوشته رضیه رضویان منتشر شده در فصلنامه تاریخ روابط خارجی ( )1383اشاره نمود.
تحقیقاتی نیز وجود دارد که بهطور مشخص بهعلت مهاجرت اقشار گوناگون جامعه ایران
بههندوستان اشاره نمودهاند .از جمله آنها پایاننامهای تحت عنوان تحلیل و بررسی پدیده مهاجرت
شاعران بههند در قرن دهم نوشته زهره خرمی در سال  1391می باشد .در این پژوهش نویسنده
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علت مهاجرت شاعران به هند را مورد بررسی قرار داده و ثبات نسبی سیاسی ،رونق اقتصادی،
آزادی ادیان و مذاهب و اقلیم مناسب هندوستان را از جمله عوامل مهاجرت شاعران به هند می
داند .همچنین عنوان می کند شاهان هند از تجارب ایشان در اداره و پیشبرد امور کشور خود استفاده
کرده اند  .پژوهشی دیگر از این دست تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر
صفوی نوشته حسن الهیاری می باشد .این پژوهش در سال  1395در فصلنامه مطالعات تاریخ
فرهنگی چاپ شده است .نویسنده ابتدا به جایگاه مهم سادات در ایران به خصوص در دوره صفوی
اشاره کرده است.اما دلیل مهاجرت سادات در این دوره را در تنش های داخلی میان ایشان ،اختالف
آنها با حکومت صفویان ،وجود حکومتهای شیعه مذهب در جنوب هند و ظرفیت باالی تجاری و
اقتصادی هندوستان می داند .مقاله ای نیز تحت عنوان مهاجرت ایرانیان به هند ،نوشته نرگس جابری
نسب در فصلنامه مطالعات شبه قاره در سال  1388منتشر شده است .نویسنده مقاله گروههای
مختلف مهاجر را به اهل علم و قلم ،عرفا و صوفیان و کسانی که به طمع جاه مقام به این سرزمین
کوچ نمودند تقسیم نموده است .از نگاه ایشان مهاجرت آنان را به هند موجب رواج زبان فارسی،
رشد خانقاهها و دادستدهای علمی ،فلسفی ،فنی و هنری میان دو کشور شده است .اما تا کنون
تحقیق مستقلی در مورد مهاجرت شاهزادگان صفوی به در دربار مغوالن هند انجام نگرفته است.
تنها عبدالحسیننوایی در کتاب روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه در چند سطر به
علت حرکت فرزندان سلطانحسین میرزا بهسمت هند اشاره کرده است .اما بهسرنوشت آنها در
هند اشاره نمیکند
-2سلطان حسین میرزای صفوی و قندهار
 -2-1معرفی سلطان حسین میرزا و فرزندانش
سلطان حسین میرزا پسر بهرام میرزا ،تنها برادر تنی شاه تهماسب بود (بدلیسی)202 /2 :1377،؛
(قزوینی .)16-17 :1367 ،او همچنین دو برادر دیگر به نام ابراهیم میرزا و بدیع الزمان میرزا داشت.

آنها در جریان شاهزاده کشی در دوره شاه اسماعیل دوم کشته شدند (بدلیسی202 /2 :1377،؛
(اسکندربیگ .)136-137/1 :1350 ،منابع بهتاریخ تولد سلطانحسین میرزا و اقداماتش تا قبل از به
حاکمیت رسیدن در قندهار اشاره چندانی نکردهاند؛ تنها اسکندربیگ و حسینیاسترآبادی به حضور
او در نبرد با عثمانی در سال  961ه.ق اشاره میکنند (اسکندربیگ80/1 :1350،؛ حسینیاسترآبادی،
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 .)78:1366در زمان شاهاسماعیل ،قندهار با خیانت شاهبیگ حاکم قندهار ،در اختیار سلسله مغوالن
هند قرار گرفت .پس از پناهنده شدن همایون ایران ،طبق قراردادی که میان شاهتهماسب و همایون
بسته شد؛ همایون اگر موفق می شد بر هندوستان مسلط شود ،باید قندهار را تسلیم حکومت ایران
میکرد .او بهقول خود وفا نکرد .شاهتهماسب این مسأله را برنتافت و با شکست دادن مغوالن و
تصرف قندهار ،حاکمیت آن ناحیه را بهسلطانحسینمیرزا سپرد و او بهمدت بیست سال حاکمیت
این منطقه را در اختیار گرفت .اسکندربیگترکمان در قسمتی از کتاب خود بهدوران حاکمیت
سلطانحسین میرزا بر قندهار اشاره کرده و آن را چنین توصیف کرده است« :سلطانحسین میرزا در
زمان شاه جنت مکان حسب الفرمان قضا جریان والی والیت قندهار و زمینداور و گرمسیرات کنار هیرمند
گشته مدتها در آن ملک بهیمن تربیت عم واال جناب کامران و کامیاب دولت بود»

(اسکندربیگ135092،و .)478همچنین نویسنده کتاب تاریخ عباسی بهجایگاه سلطانحسینمیرزا در
قندهار اشاره کرده و مینویسد« :سلطانحسین میرزا ولد بهرام میرزا که در قندهار صاحب شوکت و اقتدار

بود» .او سرانجام در سال  984ه.ق ،فوت کرد (منجم .)35 :1366 ،سلطانحسینمیرزا پنج فرزند پسر
داشت .آنها به ترتیب عبارت بودند از مظفرحسین میرزا ،رستم میرزا ،سنجر میرزا ،ابوسعید میرزا و
محمد حسین میرزا (اسکندربیگ .)1/136 ،1350 :همگی پسران او بهغیر از محمدحسین میرزا که
در دربار اقامت داشت ،با او در قندهار ساکن بودند .محمدحسینمیرزا از جمله شاهزادگانی بود که
در جریان کشتار شاهزادگان پس از روی کار آمدن شاهاسماعیل ،کشته شد (حسینیقمی:1363،
.)623برای درک بهتررابطه نسبی سلطان حسین میرزا با صفویان ،نموداری در زیر ترسیم شده است:
شاه اسماعیل
صفوی

مظفرحسین
میرزا

شاه طهماسب

ببهرام میرزا

سام میرزا

بدیع الزمان
میرزا

سلطان حسین
میرزا

ابراهیم میرزا

محمد حسین
میرزا

سنجر میرزا

ابوسعید میرزا

شجره نسب سلطان حسین میرزا صفوی

القاس میرزا

رستم میرزا

نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغوالن هند

| 199

 -2-1-1علت مهاجرت فرزندان سلطان حسین میرزا به هندوستان
پس از سلطان حسین میرزا ،محمدخدابنده ،حاکمیت قندهار را بهفرزندانش سپرد .در حکم
تفویض ،مقرر شده بود که مظفرحسینمیرزا حاکم قندهار و رستممیرزا حاکمیت زمینداور را در
اختیار داشته باشد و برادران تنی رستممیرزا یعنی سنجرمیرزا و ابوسعیدمیرزا ،با او در زمینداور
زندگی کنند (حسینیاسترآبادی .)66 :1356،حمزهبیگ ،مشهور بهکورحمزه نیز بهعنوان وکیل آنها
برگزیده شد (شاهنوازخان .)297-299/3 :1888 ،با گذشت زمان بین رستممیرزا و مظفرحسینمیرزا
اختالف بهوجود آمد؛ ریشه این اختالف از سیستان آغار شد .پس از تسلط ملکمحمود برسیستان
و تأیید حکومت او از طرف محمدخدابنده ،فرزندان سلطان حسینمیرزا در مقابل این انتصاب،
ساکت نماندند و بهسیستان حمله کردند .اما کاری از پیش نبردند و مجبور بهصلح شدند .در نتیجة
این صلح ،دختر ملک محمود باید بهازدواج مظفرحسینمیرزا در آمده و ملکجاللالدین فرزند
ملکمحمود ،دختر حمزهبیگ را بههمسری برگزیند .در عوض ملکمحمود باید با فرزندان
سلطانحسینمیرزا با حسن نیت رفتار می کرد (اسکندربیگ .)478-479/1 :1350،این مسأله آغاز
اختالف میان رستممیرزا و مظفرحسینمیرزا بود؛ بهطوری که زمینه جنگ میان آنها را فراهم کرد.
کنبو در این باره میگوید علت نارضایتی رستم آن بود که سرزمینهای کمتری نسبت به
مظفرحسینمیرزا در اختیار داشت (کنبو،بیتا .)140/1 :در اکثریت جنگهایی که میان این دو برادر
بهوقوع پیوست ،مظفرحسینمیرزا پیروز میدان بود؛ زیرا از حمایت ملکمحمود حاکم سیستان،
برخوردار بود .آنچه که بیشتر از پیش بهتیرگی روابط میان آنها کمک کرد ،کشتن حمزهبیگ ،وکیل
آنها ،بهدست مظفرحسینمیرزا بود .البته این امر بهضرر خود او تمام شد و باعث گردید امور قندهار
بهدست محمدبیگبیان که بهوعده جانشینی مسبب قتل حمزهبیگ بود ،بیفتد(اسکندربیگ:1350 ،
482-481/1و .)228از طرف دیگر ازبکان که از وضعیت نابسامان دربار ایران آگاه شده بودند ،شروع
بهدست اندازی بهخاک ایران نمودند (قزوینی .)16-17 :1367 ،از سال  998ه.ق بهعلت تحریک
ازبکان از سوی سنی های خراسان و اختالفات شدید میان امرای خراسان ،بهحدی گسترش یافت
که ازبکان بهطور کامل بهخراسان مسلط شدند (حسینیقمی .)895 - 899 : 1363 ،شهر فراه که
مورد هجوم شدید ازبکان بود ،از رستممیرزا کمک خواست .رستم از هرج و مرج حاکم بر خراسان
و توجه شاهعباس به عراق استفاده نمود .او بر فراه مسلط شد و با مخالفین شاهعباس در خراسان،
همراه شد .رفتن رستممیرزا بهخراسان ،زمینه تسلط مظفرحسینمیرزا بر زمینداور را فراهم کرد .از
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دست دادن زمینداور ،باعث شد رستممیرزا بهقلعه هزارجات برود .گرچه بهاین ناحیه مسلط شد؛ اما
کاری از پیش نبرد .سرانجام تصمیم گرفت بهسمت هند حرکت کند .در مورد علل حرکت رستممیرزا
به هندوستان ،اسکندربیگ مینویسد امرای خراسان که رستم را برای تسخیر خراسان تشویق کرده
بودند ،او را تنها میگذارند .همچنین شکست رستم از ملکمحمود ،حمالت مداوم ازبکان و ترسی
که از نقشههای پنهانی مظفرحسینمیرزا داشت را از دیگر عوامل تصمیم رستممیرزا برای مهاجرت
بههند میداند (اسکندربیگ .)482-485 /1 :1350،نویسنده تاریخ فرشته نیز حمالت ازبکان و
اختالف میان دو برادر را زمینه ساز حرکت رستم به هندوستان می داند (هندوشاه.)217/2 :1388 ،
از طرف دیگر حمالت پی درپی ازبکان ،مظفرحسینمیرزا را نیز درمانده کرده بود به گونه ای که
راهی جز رفتن به هندوستان نداشت .ازبکان تالش بسیاری نمودند تا از حرکت او بهسمت هند
جلوگیری کنند .البته اقدامات اکبرشاه نیز در تصمیم مظفرحسینمیرزا برای رفتن بههندوستان بی
تأثیر نبوده است (شاهنوازخان .)297-299 /3 :1888،زیرا هندیها همیشه در طمع تصرف بر قندهار
بودند .با اقدامات خود ،تالش می کردند او را از ماندن در قندهار متنفر سازند .آنها چنین وانمود
کردند که ممالک هندوستان ،تنها راه چاره و مایه آرامش مظفرحسین میرزا میباشد و از مالزم و
خدمتکار قدیم او قرابیگ کورچائی برای رسیدن بههدف خود استفاده کردند بهگفتة ترکمان او به
اکبرشاه قول داد که مظفرحسین میرزا را راضی بهآمدن به هندوستان کند تا قندهار ضمیمه خاک
مغوالن شود .قرابیگ با تحفه و هدایای بسیار ،بهدربار مظفرحسین میرزا آمد .ابتدا توانست مادر او
را با وسوسه و وعده و وعید راضی کند؛ پس از آن هم مظفرحسینمیرزا بهرفتن راضی شد
(اسکندربیگ .)485- 486 /1 :1350،جهانگیر ،علت حرکت فرزندان سلطانحسینمیرزا بهسمت
دربار هند را در درخواستهای مکرر شاهزادگان صفوی ،برای کمک بهآنها ،بهعلت نداشتن قدرت
کافی برای حفظ قندهار ،عنوان میکند (جهانگیر .)148 -149 :1357،عبدالحسیننوائی نیز در تحلیل
پناهندگی فرزندان سلطانحسینمیرزا بههند ،بهچشم طمع بابریان بهقندهار ،جنگ و نزاع میان
فرزندان سلطانحسین میرزا و همچنین اوضاع نابسامان حکومت مرکزی اشاره نموده است (نوائی،
 .)52-52 :1387در نتیجه سلطانحسینمیرزا ،پس از چند مکاتبه و عهد و پیمان سرانجام بهسمت
هندوستان حرکت نمود (کنبو ،بیتا .)41/1 :ناگفته نماند پیش از این نیز عدم حمایت شاه تهماسب
از هنرمندان باعث شده بود گروه بیشماری از آنها همچون عبد الصمد شیرازی به هندوستان پناهنده
شوند (افضل طوسی و هوشمند مفرد.) 7 :1395 ،
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 -3نقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار اکبر شاه
 -3-1چگونگی برخورد اکبرشاه با شاهزادگان صفوی پس از ورود بههند
در سال ورود فرزندان سلطانحسین میرزا بهدربار اختالف نظر وجود دارد .خافیخان
سال ورود رستممیرزا بههند را سال  1004ه.ق میداند (خافیخاننظامالملکی .)204/2 :1874،او
همچنین در جلد اول کتاب خود سال چهلم ( )1003جلوس اکبری را سال پناهنده شدن مظفرحسین
میرزا و تصرف قندهار بهدست اکبرشاه میداند (خافیخاننظامالملکی .)552 /1 :1874،نویسنده
طبقاتاکبری در مورد سال ورود شاهزادگان صفوی می گوید« :بهتاریخ دوازدهم مهر ماه الهی سنه سی
و هشتم موافق محرم سنه اثنی والف میرزارستمبنصفوی که حکومت زمینداور را داشت التجا بهدرگاه جهان

پناه آورده( »...نظامالدیناحمد،بیتا .)423/2 :الهوری سال چهلم( 1003ه.ق) سلطنت اکبرشاه را سال
ورود رستم میرزا می داند و مینویسد« :قندهار این حصار استوار از سال چهلم سرآرائی حضرت عرش
آشیانی بعد از التجا میرزارستمصفوی بدرگاه سالطین مطاف بندگان این آستان گردون نشان بود»

(الهوری .)182/2 :1874،مآثررحیمی دوازده شهریور موافق سال  1002ه.ق را تاریخ ورود رستم به
دربار ذکر کرده است (نهاوندی،بیتا )930/1:و قانع تتوی مینویسد رستم در سال  1002ه.ق ،به
خدمت اکبر شاه رسیده است (قانع تتوی .)489/3 :1957 ،شاهنوازخان نیز سال  1001ه.ق قمری
را سال ورود رستممیرزا بههند و سال 1003ه.ق را سال ورود مظفرحسینمیرزا بههندوستان ذکر
نمودهاست (شاهنوازخان299/3 :1888،و .)436منابع بهنحوه و ورود و استقبال اکبرشاه از شاهزادگان
صفوی نیز اشاره کردهاند .نویسنده کتاب مآثراالمرا در مورد نحوه ورود رستم بهدربار ،چنین
مینویسد« :در سال سی و هشتم اکبری سنه ( )1001هزار و یک بکنار آب چناب رسید .سرا پرده و بارگاه
و قالینها و دیگر رخت فراشخانه مصحوب قرابیگترکمان از سرکار پادشاهی فرستادند و متصل آن کمر
خنجر مرصع بدست حکیم الملک ارسال یافت .چون نزدیک رسید شریفخان و آصفخان و شاهبیگخان
و برخی امرا باستقبال دستوری یافتند .بچهار کروهی الهور روز جشن دسهرا خانخانان و زین خان کوکه
پذیره گشته با سنجر میرزا برادر خود و چهار پسر مراد ،شاهرخ ،حسن ،ابراهیم و با چهارصد ترکمان دولت

مالزمت دریافت( » ...شاهنوازخان .)436/3 :1388،این مطلب با اندک اختالف ،در جلد دوم کتاب
طبقات اکبری ،جلد اول کتاب ذخیره الخوانین و جلد اول کتاب مآثررحیمی نیز ذکر شده است
(نظامالدیناحمد،بیتا423/2:؛ بهکری،بیتا99/1 :؛ نهاوندی،بیتا .)93 /1 :اما مظفرحسین میرزا؛ ابتدا
پسر بزرگتر خود بهراممیرزا را بههمراه مادرش بهخدمت اکبر فرستاد ،سپس قندهار را تسلیم
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شاهبیگارغون نمود و خود بههمراه سهپسر دیگرش حیدرمیرزا ،القاصمیرزا و تهماسبمیرزا
بهسمت دربار هند حرکت کرد (کنبو ،بیتا .)41/1 :اسکندر بیگ ترکمان ،در مورد ورود مظفرحسین
میرزا بهدربار هند و نحوه استقبال اکبرشاه ،می نویسد« :چون بهخدمت پادشاه رسید منظور نظر عاطفت
و اشفاق گشته بهخطاب فرزندی و جاگیرهای عالی ارجمندی یافت و او نیز پیشکشهای نفیس و پادشاهانه

کشیده جواهر مرصعآالت آنچه داشت بر طبق اخالص نهاد» (اسکندربیگ.)481/1 :1350،
 -3-2نقش رستم میرزا در دربار اکبرشاه
اکبرشاه پس از ورود رستممیرزا به هند ،ناحیه ملتان ( ،)Moltanرا به او بخشید (نظامالدیناحمد،
بیتا .)423/2:رفتار همراه با تکریم اکبر با رستممیرزا ،بهادعای شاهنوازخان ،در راستای تالش برای
کشاندن مظفرحسینمیرزا برای تسلط کامل بر قندهار بود که بهگفته جهانگیر باعث شد ،اکبرشاه،
والیتی دو سه برابر والیت تحت تصرفش در قلمرو صفوی را در اختیارش قرار دهد
(شاهنوازخان299/3 :1888،و ,436جهانگیر .)149 :1359،پس از گذشت حدود دو سال از حاکمیت
او بر ملتان ،درسال  1003ه.ق حاکمیت چیتور ( )Chittoorبهاو محول شد .در سال  1004ه.ق نیز
به حاکمیت پتهان منصوب شد .در سال 1006ه.ق نیز حاکمیت رایسین و حوالی آن ،در اختیارش
بود (شاهنوازخان .)436-437 /3 :1888،ناگفته نماند که دو برادر رستم ابوسعیدمیرزا و سنجرمیرزا
در سال  1005ه.ق ،بهفاصله چند ماه از یکدیگر فوت کردند (اسکندربیگ .)229/1 :1350،رستممیرزا
در فتح احمدنگر ( (Ahmadnagarو تسلط بر نظامشاهیان دکن بههمراه عبدالرحیمخانخانان
حضور داشت (نهاوندی،بیتا .)932/1 :او تا پایان سلطنت اکبر در این ناحیه ماند( .بهکری،بیتا:
.)99/1
 -3-3نقش مظفرحسین میرزا در دربار اکبرشاه
مظفرحسینمیرزا هیچگاه نتوانست مانند رستممیرزا بههندوستان خو بگیرد .او که همیشه آرزوی
بازگشت بهایران را داشت ،از بودن در هندوستان ناراضی بود .بههمین دلیل دستور پادشاه را اطاعت
نمی کرد .همین مسأله زمینه کدورت میان او و اکبرشاه را فراهم آورده بود (اسکندربیگ:1350،
 .)478/1شاهنوازخان نیز بهعدم رضایت او ،اشاره کرده و چنین نوشته است « :میرزا از ناسازی روزگار
بههیچ چیز هندوستان خورسند نبود .از سادهلوحی گاهی اراده ایران میکرد و گاهی عزیمت حجاز»...

(شاهنوازخان .)302/3 :1888،سرانجام عدم رضایت از شرایطش او را بهبستر بیماری انداخت و در
زمان حضور برادرش رستم در دکن ،در سال  1008ه.ق ،درگذشت .بدین ترتیب همگی پسران
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سلطانحسین میرزا بهغیر از رستم میرزا در همان سالهای اولیه ورودشان بهقلمرو مغوالن هند،
بهمرگ طبیعی فوت کردند (اسکندربیگ.)299/1 :1350،
 -4نقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار جهانگیرشاه
 -4-1رستم میرزا در دربار جهانگیرشاه
رستممیرزا در دوره پادشاهی جهانگیر نیز در سمت خود در دکن ابقاء شد (جهانگیر:1359 ،
13؛ بهکری ،بیتا .)99/1 :او در دفع ناآرامیهایی که از طرف شخصی بهنام عنبرحبشی در دکن
فرماندهی میشد ،تالش زیادی نمود اما کاری از پیش نبرد .ناآرامیها روزبه زور گستردهتر می شد
(خافی خان نظام الملکی260-261/1 :1874 ،و .)273به همین دلیل جهانگیر شاه از او درخواست
کرد تا به نزد وی بیابد .بهدنبال این درخواست رستم در سال 1021ه.ق بههمراه فرزندانش ،وارد
دربار شد (جهانگیر .)128 :1359،از آنجایی که ورود رستم و فرزندانش بهدربار ،تقریبا مقارن با
فوت غازیخانترخان حاکم تهته ( )Thathبود؛ جهانگیر ،رستم میرزا را بهحاکمیت تهته منصوب
کرد (سیدجالل تتوی .)94 ،1965:اما رستم پس از ورود بهاین ناحیه ،دست بهظلم و تعدی زده
بهطوری که بسیاری از بزرگان تهته آنجا را ترک نمودند (بهکری ،بیتا .)100-101/1 :خبر ظلم و
ستم او بهجهانگیر رسید .او را به دربار خواند تا در مورد اعمال خود پاسخگو باشد .رستم پس از
گذشت مدتی ،از طرف جهانگیر بخشیده شد و در رکابش قرار گرفت (جهانگیر149 :1359 ،و.)193
رستم میرزا همچنین در تحوالت و ناآرامیهای اواخر سلطنت جهانگیر ،نقش داشت .جهانگیر تا
آنجا بهاو اعتماد داشت که محترمخانخواجهسرا ،خلیلبیگذوالقدر و قدائیخانمیرتوزک را با
سوگند رستممیرزا ،مبنی بر اینکه این افراد با شاهزاده خرم(شاهجهان) ارتباط دارند ،کشت
(خافیخاننظامالملکی.)404-403/1 :1874 ،
 -4-1-1نقش فرزندان رستم میرزا در دربار جهانگیرشاه
براساس نسبنامه که در کتاب تحفةالکرام آورده شده است ،رستم میرزا دارای شش فرزند پسر
و چهار دختر بوده است .اسامی فرزندان پسر او عبارت بودند از :مراد ،شاهرخ ،حسن ،ابراهیم،
بدیعالزمانمیرزا و میرزامستی (قانعتتوی .)312/3 :1971،اما شاهنوازخان و کنبو از چهار فرزند پسر
رستم بهنامهای مراد ،شاهرخ ،حسن ،ابراهیم ،در زمان ورود بهدربار اشاره نموده اند و نامی از
بدیعالزمانمیرزا و میرزامستی به میان نیاورده اند (کنبو،بیتا41/1 :؛ شاهنوازخان.)436/3 :1888،
جهانگیر نیز از میرزاسهراب ،در کتاب خود نام برده و او را از فرزندان میرزارستم میداند و مدعی
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است که او در رود کشمیر ( ،)Kashmirغرق شدهاست .از آنجاییکه علت مرگ میرزامستی در
کتاب تحفةالکرام نیز ،غرق شدن در رود کشمیر بودهاست؛ میتوان نتیجه گرفت که میرزاسهراب،
همان میرزامستی میباشد .بهاحتمال غریب بهیقین بدیعالزمان میرزا و میرزاسهراب ( میرزامستی)،
بعد از ورود رستم بهدربار هند ،متولد شده اند .آنها در دوره اکبر نقش ندارند اما پس از روی کار
آمدن جهانگیر ،حضور آنها پررنگتر میشود .کوچکترین فرزند رستم ،مراد ،بههمراه شاهزاده خرم
برای یاری او بهدکن میرود (الهوری .)165-167/1 :1867،همچنین در تسلط شاهزاده خرم بر
رایانان نیز نقش دارد .بههمین دلیل در سال  1024ه.ق جهانگیر بهپاس خدمتی که مراد انجام میدهد،
به او لقب التفات خان اهدا میکند (کنبو،بیتا67-68/1 :؛جهانگیر155 :1359،و  .)169-170نویسنده
کتاب مآثراالمرا ،بدیعالزمانمیرزا را با لقب شاهنوازخان و میرزای دکنی معرفی کرده است
(شاهنوازخان.)670/2 :1888،
 -4-2نقش فرزندان مظفرحسین میرزا در دربار جهانگیر شاه
نقش فرزندان مظفرحسینمیرزا در تحوالت هند نسبت بهرستممیرزا کمتر است .منابع در مورد
نام فرزندان سلطانحسینمیرزا متناقض سخن گفتهاند .نویسنده مآثراالمرا در قسمتی از کتاب خود
از بهراممیرزا ،حیدرمیرزا ،القاسمیرزا و طهماسمیرزا بهعنوان فرزندان مظفرحسینمیرزا نام برده
است؛ اما در قسمت دیگر کتاب خود میگوید پس از فوت مظفرحسینمیرزا فرزندان او یعنی
بهراممیرزا ،حیدرمیرزا و اسماعیلمیرزا در هند میمانند (شاهنوازخان .)301-302/3 :1888،در این
کتاب نهتنها نامی از القاسمیرزا و تهماسبمیرزا نیست؛ بلکه از شخصی بهنام اسماعیلمیرزا سخن
به میان آمده است .اسکندربیگترکمان نیز بدون اینکه نامی از فرزند بزرگتر مظفرحسین میرزا
بیاورد ،میگوید که او پسر بزرگش را بههمراه مادرش بهدربار هند فرستاد .او اشاره میکند که پس
از فوت مظفرحسینمیرزا در سال 1008ه.ق ،سه پسر بهنامهای حیدر میرزا ،اسماعیلمیرزا و بهرام-
میرزا در هند میمانند (اسکندربیگ .)486/1 :1350،نویسنده کتاب عمل صالح ،بهترتیب از
بهراممیرزا ،حیدرمیرزا ،القاسمیرزا و طهماسبمیرزا بهعنوان فرزندان مظفرحسینمیرزا نام بردهاست.
اما براساس شجرهنامهای که نویسنده کتاب تحفةالکرام از فرزندان مظفرحسینمیرزا در کتاب خود
آورده است ،بهیک فرزند دختر ،بهنام قندهاریبیگم و چهار فرزند دیگر او بهنامهای اسماعیلمیرزا،
طهماسمیرزا ،بهراممیرزا ،حیدرمیرزا ،القاسمیرزا ،اشاره کرده است (قانعتتوی.)312/3 :1971،
فرزندان مظفرحسینمیرزا ،مدتی را بههمراه رستممیرزا در تهته بهسر میبرند (جهانگیر.)128 :1359،
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جهانگیر از یکی از دختران مظفرحسین میرزا برای شاهزاده خرم ،خواستگاری می کند و جشن
ازدواج آنها در سال  1019ه.ق برگزار میشود .در سال  1020ه.ق ،دختر آنها با نام بانوبیگم متولد
میشود (الهوری .)389-390/1 :1867 ،نویسنده متنخباللباب معتقد است که دختر مظفرحسین
میرزا در سال  1017ه.ق بهازدواج شاهزاده خرم درمیآید و برخالف دیگر منابع ،مدعی است که از
او فرزندی متولد نمیشود (خافیخاننظامالملکی.)26/1 :1874،
 -5نقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار شاهجهان
 -5-1رستم میرزا در دربار شاهجهان
رستممیرزا در اواخر سلطنت جهانگیر ،از طرف او بهصوبهداری بهار ( ،)Baharمنصوب شده
بود؛ پس از برتخت نشستن شاهجهان ،همراه با دو فرزند خود مرادمیرزا و حسنمیرزا ،بهخدمت
شاهجهان رسید و شاه او را از صوبه بهار عزل کرد (الهوری .)203/1 :1867،طاهرآشنا در علت
عزل او از طرف شاهجهان ،مینویسد« :چون میرزای معظمالیه را عارضه نقرس مزمن عالوه کبر سن
گشته از حرکت بازداشته بود از تکلیف نوکری معاف نموده یک لک و هشتهزار روپیه سالیانه مقرر فرمودند»

(آشنا .)70 ،1388:در نتیجهی این بیماری و معاف شدن او از خدمت بهشاه ،رستم نقشی در دوره
پادشاهی شاهجهان نداشته و منابع نیز سخنی از او بهمیان نیاوردهاند؛ تنها بهخواستگاری دختر او
برای محمدشجاع ،اشاره نمودهاند که بههمین مناسبت جشن باشکوهی در سال  1042ه.ق برگزار
شده است .کنبو در مورد نحوه برگزاری جشن چنین می نویسد ...« :و بهدستور محفل پر نور طوی
مذکور رعایت همگی رسوم مقرره از بستن حنا و تقسیم فوطهای زربافت و وضع خوانهای گل و پان،

شیرینی و خوشبوی بهشایستگی تمام وقوع افتاد( »...کنبو،بیتا .)447-452/1 :ناگفته نماند بهگزارش
شاهنوازخان ،یکی از دختران رستممیرزا ،قبالبههمسری سلطانپرویز درآمده بود (شاهنوازخان،
)348-349/3 :1888؛ همچنین براساس نسبنامه آورده شده در کتاب تحفةالکرام ،داراشکوه نیز
یکی دیگر از دختران رستممیرزا را بهعقد خود درآورده بود (قانعتتوی .)312 ،1957،رستممیرزا
سرانجام پس از حدود پنجاه سال خدمت بهمغوالن هند ،در سال  1052ه.ق ،فوت میکند .نویسنده
عمل صالح در این باره میگوید« :او درسال  1002ه.ق بهخدمت اکبرشاه رسیده بود و بهمالزمت او در

آمده بود و پنجاه سال در خدمت مغوالن هند بود» (کنبو،بیتا .)306/2 :اما نویسنده منتخباللباب و
مآثراالمرا سال فوت او را 1051ه.ق میدانند (خافیخاننظامالملکی591/1 :1874،؛
شاهنوازخان .)440/3 :1888،بهکری نیز اواخر سال  1048ه.ق را زمان فوت او دانسته است (بهکری،
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بیتا .)100/1 :شاهنوازخان در کتاب خود بهشخصیت و رفتار رستممیرزا اشاره کرده و می نویسد:
« میرزا مرد دنیا بود بهمزاج روزها آشنا .نسبت بهبرادر بزرگ بسیار آرمیده و ضابطهدان» .رستممیرزا استعداد
شاعری نیز داشته و تخلص او فدائی بودهاست (شاهنوازخان.)440/3 :1888،
 -5-2نقش فرزندان رستم میرزا در دربار شاهجهان
فرزندان رستم در تحوالت این دوره بسیار تأثیرگذار بودند .بدیع الزمان میرزا ،ملقب به
شاهنوازخان ،در سرکوب فتنه خانبهادرخان ،صوبهدار دکن ،موثر بود (شاهنوازخان.)719/1 :1888،
او پس از آرامش ناحیه دکن ،از طرف شاه بهفوجداری دارالخالفه منصوب می شود (الهوری:1867،
 .)477/1شاهنوازخان در دفع فتنه نظامشاهیان دکن نیز حضور پررنگی داشت .آنها ،خطبه بهنام
حکومت ایران خوانده و اعالم استقالل کرده بودند .شاه در سال  1045ه.ق سپاهی را بهسمت دکن
روانه کرد .شاهنوازخان در این لشکرکشی و فتح قالع مختلفی چون سادهون و اودیسه ()Udisa
حضور داشت (کنبو،بیتا100-123/2 :و130-133و .)146-147او در سال  1049ه.ق ،به حاکمیت
اودیسه منصوب شد (الهوری .)183/2 :1867،از آنجایی که در سال  1051ه.ق اودیسه ،به
درخواست محمدشجاع بهاو تعلق گرفت .شاهنوازخان در سال  1052ه.ق به حاکمیت جونپور،
منصوب شد (خافیخان نظامالملکی .)588/1 :1874،پس از آن در سال  1056ه.ق بهحاکمیت مالوه
( )Malvahگمارده شد (شاهنوازخان .)672/2 :1888،شاهنوازخان تا سال  1058ه.ق ،حاکمیت بر
مالوه را در اختیار داشت ،تا اینکه اسالمخان حاکم دکن ،فوت کرد .بهدنبال آن شاهجهان ،شاهزاده
مرادبخش را بهحاکمیت دکن منصوب کرد .اما تا رسیدن شاهزاده ،شاهنوازخان بهحفاظت والیت
دکن مأمور شد .پس از آمدن مرادبخش ،بهعلت ناسازگاری آن دو با یکدیگر ،شاه آنها را عزل و
شایستهخان را بهصوبهداری دکن منصوب نمود (آشنا487 :1388 ،و .)519شاهنوازخان در علت
ناسازگاری آن دو می نویسد« :اما چون مزاج شاهزاده بهسبب نوجوانی و ناتجربگی خودسریها داشت
صحبتها برهم خورد و از این ناسازگاری آخر معامالت ملکی از رونق افتاد و فصل و قطع مقدمات صورت

نپذیرفت» (شاهنوازخان )672-673/2 :1388،پس ازآن شاه او را بهاجین ( ،)Ujjenفرستاد
(بهکری،بیتا .)217/2 :با پناهنده شدن علیمردانخان حاکم قندهار ،به هندوستان ،والیت قندهار
در سال  1047ه.ق بهتصرف مغوالن هند در آمد .اما از آنجایی که آنها بلخ و بدخشان را تصرف
کرده بودند و درگیر قتل و غارت ازبکان بودند ،پادشاه صفوی بار دیگر بهفکر تسخیر قندهار افتاد
و موفق شد درسال  1058ه.ق،آن ناحیه را بهتصرف خود درآورد (خافیخاننظامالملکی:1874 ،

نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغوالن هند

| 207

 .)673-675/1شاه نیز سپاهی برای تسلط دوباره بر قندهار فرستاد .بار اول فتح قندهار میسر نشد
در سال  1062ه.ق اورنگزیب برای بار دوم مأمور تصرف قندهار شد .شاهنوازخان نیز بهدستور
شاه برای کمک بهلشکر اورنگزیب بهسمت قندهار حرکت نمود (آشنا500-511 :1388،و-544
 .)541وی در دفع فتنه عادلشاه بیجاپوری ،بههمراه اورنگزیب نقش داشت .اورنگزیب با همکاری
امرا ،توانست بیجاپور را در مدت زمان کمی تسخیر کند .سرانجام عادلشاهیان تسلیم شدند و همچون
گذشته به اطاعت از مغوالن هند گردن نهادند (کنبو،بیتا .)256-258/3 :فرزند دیگر رستم ،مراد میرزا
(التفاتخان) ،تنها در دفع نافرمانی جگتسنگه ،فرمانروای کوه کانگره ،در سال  1051ه.ق ،حضور
داشت (الهوری .)237/2 :1874،پس از آن دیگر نامی از او برده نمی شود .شاهنوازخان دلیل آن را
در این نکته میداند که او در دوره پادشاهی شاهجهان اقدام خاصی انجام نمیدهد .در نتیجه شاه
در سال  1052ه.ق ،او را از خدمت به خود معاف کرده و با تعیین ساالنه هزار روپیه ،مراد ،در پتنه
( )Patnaاقامت میگزیند .همچنین شاهنوازخان در مورد مدت حضور او در پتنه میگوید« :مدتها
در بلده پتنه گوشه عافیت گذرانید کامروای امن و امان بود .و ابواب آسودگی و فراغت بر روی روزگار خود

میگشود» (شاهنوازخان .)583/3 :1888،حسنمیرزا فرزند دیگر رستم نیز ،در سال  1038ه.ق،
بهحکومت بنگال ( )Bngalمنصوب شد .او در دفع نافرمانی جگتسنگه نیز بههمراه فرزندش
صفشکنخان ،حضور داشت (الهوری163-164/2 :1867،و .)246-247در سال  1056ه.ق،
بهحاکمیت جونپور ( )Jounpurمنصوب شد .اما مرادکام دیگر فرزند رستم ،مدتی منصب قوشبیگی
(خافیخاننظامالملکی642/1 :1874،و ،)562و مدتی نیز ،سمت قراول بیگی داشت (کنبو ،بیتا:
 .)263-264/2لقب مکرمخان نیز در سال  1063ه .ق ،بهاو اهدا شد .ناگفته نماند که مرادکام ،برای
فتح قندهار ،به همراه اورنگزیب ،حضور داشتهاست .اما بهمیزان نقش او اشاره نشده است (کنبو:بی
تا1 /3،و244و .) 70-71عالوه بر حضور فرزندان رستم در تحوالت این دوره ،ما شاهد حضور و
نقش آفرینی نوادگان او نیز بوده ایم .از جمله آنها صفشکنخان ،فرزند میرزاحسن بود که
شاهزادهبیگم ،همسر او بود (نمکینبهکری .)143 :1962 ،بهمناسبت جشن نوروز سال  1048ه.ق
شاه با گرفتن منصب قوربیگی از مرادکام (مکرم خان) ،این سمت را به صف شکن خان اهدا کرد.
در همین زمان شاهجهان سیصد مهر انعام نیز بهعبداهللخان صفوی اهدا کرد .عبداهللخان فرزند
میرعارف ،از فرزندان ساممیرزاصفوی بود که بهگفته الهوری در دوره پادشاهی اکبرشاه  ،برای
جهانگردی وارد الهور میشود .چون آبوهوای خوش هندوستان و مهماننوازی اکبرشاه را میبیند،
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در هندوستان ماندگار میشود .او پس از گذشت مدتی بهمرگ طبیعی فوت می کند (الهوری:1867،
 .)142-143/2صفشکنخان در تصرف بلخ و بدخشان نیز حضور داشته است( .کنبو،بیتا-384/2:

.)386
 -5-3نقش فرزندان مظفرحسین میرزا در دربار شاهجهان
میرزاحیدرصفوی ،فرزند مظفرحسینمیرزا بود .شاهجهان پس از برتخت نشستن ،به منصبش
افزود .او چهار سال بعد در سال  1040ه.ق ،فوت کرد (شاهنوازخان.)555/3 :1888،
میرزانوذرصفوی ،فرزند میرزاحیدر ،بود .از ابتدای سلطنت شاهجهان ،در منابع نامی از وی برده
نشده است .تنها الهوری در کتاب خود ،به انتساب او به فوجداری ناحیه کول ،در سال 1049
ه.ق ،اشاره کرده است (الهوری .)155-157/2 :1867،پس از تصمیم شاهجهان برای تسخیر بلخ و
بدخشان ،او لشکری بهفرماندهی شاهزاده مرادبخش ،بهآن ناحیه فرستاد .میرزانوذر در این لشکرکشی
حضور دارد (چندربهانبرهمن .)809 :1385 ،همچنین در لشکرکشی برای تصرف قندهار نیز نقش
دارد .وی در اواخر سلطنت شاهجهان ،بیمار شد .بههمین دلیل شاهجهان او را در سال  1061ه.ق،
از خدمت بهشاه معاف کرد و سیهزار روپیه ساالنه برای او مقرر شد و مانند مراد میرزا در پتنه مقیم
شد .او سرانجام در سال  1074ه.ق فوت نمود .شاهنوازخان ،شخصیت او را چنین توصیف کرده
است« :میرزامصرف باد دست بود .هرچه آمدی افشاندی .اما اکثر بحال محتاجان پرداختی .»..میرزا محمد
سلطان برادر کوچک میرزانوذر بود .زمانی که شاهجهان ،اسالمخان را بهحاکمیت دکن ))Dekkan
منصوب نمود ،میرزا محمد سلطان بههمراه او بهدکن فرستاده شد .وی در سال  1060ه.ق ،به منصب
قوربیگی دست یافت و مدتها بر این منصب باقی ماند (شاهنوازخان556-558/3 :1888،و.)581
او همچنین در فتح قندهار ،بههمراه میرزانوذر ،حضور داشته است (آشنا.)504-505 :1388،
 -6آشوبهای اواخر سلطنت شاهجهان و پادشاهی اورنگزیب:
 -6-1نقش شاهنوازخان در آشوب های اواخر سلطنت شاهجهان
در آغاز نارآمیهای اواخر سلطنت شاهجهان ،شاهنوازخان از حامیان داراشکوه بود .او که برای
دفع فتنه دکن در این ناحیه بهسر میبرد ،از اطاعت اورنگزیب سرپیچی نمود .بههمین دلیل بهدستور
اورنگزیب ابتدا در برهانپور( )Burhanpurزندانی شد (محمدبختاورخان،بیتا17/1 :؛ مطلبی
انبالوی1000/2 :1971،و .)1082اما پس از پیروزی اورنگزیب بر داراشکوه ،اورنگزیب
شاهنوازخان را بخشید و او را به صوبهداری گجرات منصوب نمود (شاهنوازخان.)673/3 :1888،
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از طرف دیگر اورنگزیب که از تدارک لشکر جدید از طرف داراشکوه آگاه شده بود ،سپاهی برای
تعقیب او فرستاد .داراشکوه نیز ترسید و در حین فرار از دست سپاهیان اورنگزیب ،بهسمت گجرات
رفته ،وارد احمدآباد شد .شاهنوازخان حاکم گجرات که از همان ابتدا با اورنگزیب مخالف بود،
پس از رسیدن او بهاحمدآباد ،با داراشکوه همراه شد .حمایت دوباره شاهنوازخان باعث شد
داراشکوه بار دیگر بهفکر تجهیز سپاه افتاده و نزدیک بیستهزار نیرو فراهم نمود
(خافیخاننظامالملکی .)60-63/2 :1874 ،پس از آن بهسمت اجمیر) (Ajmirحرکت نمود.
داراشکوه از نزدیک شدن سپاه اورنگزیب ،آگاه شد و سپاهی برای مقابله با آنها فرستاد .سرانجام
در سال  1069ه.ق فرستادگان اورنگزیب توانستند بر نیروهای شاهنوازخان مسلط شده و بسیاری
از افراد او را از میان بردارند .او برای جبران کشتار افراد خود به دفاع از آن ها رفت ،تیری بهاو
اصابت نمود و باعث مرگش شد .داراشکوه نیز راه فرار پیش گرفت (شاهنوازخان-675/3 :1888 ،
 ،674مطلبی انبالوی .)1094 /2 ،1971 :نویسنده کتاب ذخیرهالخوانین در معرفی شخصیت و عالیق
شاهنوازخان چنین گفته است« :در فهم و دانش و ادراک بینظیر است و در تدابیر امور ملکی و سازش
دنیوی و در اخوت بیقرینه است بسیار بهامر دنیا میرسد و خود بهکل و جزو پرداخت مینماید .شکار
دوست مثل وی کم (کسی) دیده شد و امروز اجتماع کالونت و سازنده رباب و بین و قانون و طنبوره نزد
اوست .در خدمت دولتمندان او دیگر دیده نشد بهغایت میل بهراگ شنیدن دارد و در بساط و فروش نهایت
مقید است و طعام هم خوب با بیست و سی کس خورد و خلق و تواضع و شیرینگوی و حلمگویا بهحصه

او آمده .اما در کارسازی عباداهلل سعی موفوره دارد ،کم کسی بهوسیله ایشان بهمراد رسیده باشد» (بهکری:بی-
تا.)2/217 ،
 -6-1-1معرفی فرزندان شاهنوازخان و پیوند خویشاوندی او با مغوالن هند
براساس سلسله نسب ذکر شده در کتاب تحفهالکرام ،شاهنوازخان سه فرزند دختر و دو فرزند
پسر داشتهاست .یکی از دختران او بههمسری اورنگزیب درآمده بود .یکی دیگر از دختران او نیز
همسر موسویخان بود .دو فرزند پسر او نیز معصومخان و میرمعظمسعادتخان بودند .معصوم خان
دارای یک فرزند دختر بوده و دختر او نیز فرزندی با نام فرزندخان داشتهاست .میرمعظم نیز یک
فرزند دختر و پسر بهنام آرامبانو و اکرمخان داشتهاست .او ،دخترش آرامبانو را بههمسری شاهزاده
کامبخش درآورده بود (قانعتتوی .)312/3 :1971 ،شاهجهان یکی دیگر از دختران وی را برای
شاهزاده مرادبخش خواستگاری میکند .طاهرآشنا در مورد جشن ازدواج آنها مینویسد ...« :بندگان
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اشرف آن صبیه صفیه را بهحرمسرای همایون طلبیدند و مجلس عقد در دولتخانه مبارک انعقاد یافت و
بهپادشاهزاده جهان خلعت خاصه با چارقب زردوزی (و جواهر) و مرصعآالت و اسب خاصه با زین طال و
فیل خاصه با یراق نقره و ماده فیل که قیمت مجموع آن یک لک روپیه بود ،شفقت شد و شب بیست و دوم
ماه مذکور موافق  1052ه.ق در ساعت مسعود ،قاضی عسکر واال در حضور معلی خطبه نکاح خواند و چهار

لک روپیه مهر مقرر گردید» (آشنا .)370 :1388،اما آنطور که از کتاب عالمگیرنامه مشخص است،
شاهنوازخان دو فرزند پسر و دو فرزند دختر دیگر نیز داشته که تحفهالکرام بهآنها اشاره نکرده
است .فرزندان پسر او عبارتبودند از :سیادتخان ،و محمداحسان که در زمان حضور او در دکن
بههمراهش بودند (منشیمحمدکاظم .(211/1 :1868،سیادت خان مدتی نیز صوبه دار دهلی بوده
است )چندربهان برهمن.)128 :1385 ،
 -6-2نقش صف شکن خان در ناآرامیهای اواخر سلطنت شاهجهان و پادشاهی اورنگ
زیب
عالوه بر شاهنوازخان ،صفشکنخان فرزند حسنمیرزا نیز در نارآمیها حضور پررنگی داشت.
او برخالف شاهنوازخان ،حامی اورنگزیب بود .صفشکنخان ،اورنگزیب را در جنگ با
داراشکوه همراهی نمود او پس از پیروزی اورنگزیب و حرکت داراشکوه بهسمت الهور ،نیز
تعقیب داراشکوه را بهعهده گرفته بود (مطلبی انبالوی .)1040-1046 /2 :1971،صف شکن خان
در جریان تالش دوباره داراشکوه برای دستیابی بهسلطنت ،با همکاری شاهنوازخان حاکم گجرات،
مسئولیت توپخانه را بهعهده داشت (خافیخاننظامالملکی60-61/2 :1874،و .)65عالمگیرنامه
مدعی است صف شکن خان برای مدتی مورد عتاب شاه قرار گرفته و از مناصبش عزل میشود.
منشیمحمدکاظم در مورد علت خشم شاه چیزی نمیگوید .اما ظاهرا خیلی زود مورد بخشش قرار
می گیرد .صفشکنخان سرانجام در سال  1072ه.ق بهمرگ طبیعی فوت می کند
(منشیمحمدکاظم.)750-765/2 :1868،
 -6-3نقش مکرم خان در ناآرامیهای اواخر سلطنت شاهجهان و پادشاهی اورنگ زیب
مکرمخان نیز از حامیان اورنگزیب بود .او در آن زمان حاکمیت جونپور را دراختیار داشت.
ابتدا تسلیم محمدشجاع برادر اورنگ زیب که با داراشکوه همپیمان شده بود ،گشت .اما سرانجام با
مقاومت سپاه اورنگزیب در مقابل محمدشجاع ،بهسپاه اورنگزیب پیوست و لقب آفرین یافت
(خافیخاننظامالملکی .)45-58 /2 :1874،او بار دیگر به حاکمیت جونپور منصوب شد (مطلبی
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انبالوی )1077 /2 :1971،سرانجام در سال  1080ه.ق بهعلت تبشدید از دنیا رفت .مرادکام طبع
شاعری نیز داشته است (شاهنوازخان .)586/3 :1888،او یک دختر و یک پسر داشت .نام پسرش
رستمثانی بود .رستمثانی دختری با نام سیدالنساءبیگم داشته که در سال  1096ه.ق بهعقد شاهزاده
معزالدین درآمده است (قانعتتوی.)312/3 :1971 ،
 -6-4نقش میرزا محمد سلطان در دربار اورنگ زیب
میرزامحمدسلطان ،در ناآرامیهای اواخر سلطنت شاهجهان با اورنگزیب همراهی نمود .پس از
انتصاب محمداعظم ،بهحاکمیت دکن در سال  1068ه.ق ،مأمور کمک بهشاهزاده در دکن شد
(منشیمحمدکاظم .)44-46/1 :1868،در سال  1077ه.ق که خبر آمدن شاهعباسدوم بهسمت هند
شنیده شد ،اورنگزیب او را بههمراه محمدمعظم روانه کابل کرد .اما خبر فوت شاه ایران ،قبل از
رسیدن سپاه بهالهور ،باعث بازگشت محمدسلطان بهدکن شد .او تا پایان عمر خود در دکن باقی
ماند (شاهنوازخان.)581-583 /3 :1888،
 -6-1-4نقش صدرالدین محمد (میرزا شاهنوازخان) در اواخر سلطنت مغوالن بر هندوستان
صدرالدینمحمد ،پسر میرزاسلطان بود .او در سال  1094ه.ق بهلقب خانی رسید .مدتی نیز صوبه
دار خاندیس بود .او همچنین ملقب بهصدرالدین محمدخانصفوی بود .وی پس از فوت
اورنگ زیب ،از حامیان محمداعظم بود .در جنگ زخم برداشت؛ اما کشته نشد .پس از بر تخت
نشستن بهادرشاه  ،بهدربار او آمده و لقب میرزاشاهنوازخان دریافت نمود .پس از فوت بهادرشاه،
حامی عظیمالشأن بود و سرانجام بهدست حامیان جهانشاه بهقتل رسید (شاهنوازخان-693/3 :1888،
 .)691شاهنوازخان در مورد شخصیت او چنین مینویسد« :مردی بیسود و گزند بود و بسیار ضعیف
بنیه کمخوری و کمطعامی او مشهور است .گویند برای او در یک دراج قدری کباب و قدری پلو و قدری

قلیه طیار میکردند .در سیر خوردن بهقدر ماشهها افزوده چون بهچندتوله رسید ثقالت آورد» (همان.)694 :
 -6-5معرفی زیب النساء
در اینجا الزم است بهزیبالنساء ،فرزند اورنگزیب از دالرابانو ،دختر شاهنوازخان نیز
اشاره شود .دالرابانو ،بهغیر از زیبالنساء ،صاحب پنج فرزند دیگر بهنامهای محمداعظم ،محمداکبر،
کامبخش ،زینتالنساءبیگم و زبدهالنساءبیگم بود (قانعتتوی .)312/3 :1971 ،زیبالنساء ،در در سال
1048ه.ق متولد شد .نویسنده مرآةالعالم از او بهعنوان زنی عالم و محقق نام برده و مینویسد« :حافظ
کل قرآن از تحصیل علوم عربی و فارسی بهره تام داشت .خط نستعلیق نسخ و شکسته را بهزیبایی مینوشت.
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در رتبه علم و هنر جمیع کتب تصنیف وکتابخانهای داشت .بسیاری از علما و فضال و صلحا و منشیان بالغت
دثار و خوشنویسان سحرنگار بهاین ذریعه کامیاب افضال آن صدرآرای مشکوی عزت و جاللند .چنانچه
مالصدرالدین اردبیلی بهموجب امر علیه در کشمیر سکونت گرفته بهخدمت ترجمه و تفسیر کبیر کهمسمی
بهزیبالتفاسیر است دارد و دیگر رسائل و کتب بهنام نامیه ترتیب مییابد قدرت و رفعت آن مهین دوحه

حسنات از سایر فرزندان بدرجهاعلی است» (محمدبختاورخان،بیتا.)393/2 :
 -7نتیجه
فرزندان سلطان حسین میرزا در پی بروز اختالفات داخلی ،حمالت بی امان ازبکان به
خراسان ،اوضاع نابسامان داخلی در ایران ،و تالشهای اکبرشاه برای تسلط بر قندهار به هندوستان
پناهنده شدند .هیچ یک به غیر از مظفرحسین میرزا در اندیشه بازگشت نبود .ظاهرا نافرمانی
مظفرحسین میرزا و مرگ زودهنگام او بر موقعیت فرزندانش در هندوستان تأثیر منفی گذاشته است.
اما رستم میرزا و فرزندانش در دوره جهانگیر و پس از آن ،تحوالت دوره پادشاهی شاهجهان و
آشوبهای اواخر سلطنت او نقش ویژهای دارند .بررسی دقیق رفتار اورنگزیب با شاهزادگان
صفوی ،بهدلیل مرگ چندتن از آنان در همان سالهای اولیه و دستور لغو تاریخ نویسی در این دوره،
به خوبی امکان پذیر نیست .اما در مجموع ،اکثریت آنها در دوران سلطنت طوالنی مدت مغوالن بر
هندوستان ،در تالش بودند تا برتری خویش را حفظ کنند .خود را با آداب و رسوم هند تطبیق
دادند .با آنها پیوند خویشاوندی برقرار نمودند .در برهه های مهم ،نقش های کلیدی بر عهده داشتند
و از هر فرصتی برای حفظ برتری خویش استفاده نمودند .در حقیقت مهاجرت آنها به هند سرآغاز
فصل جدیدی از روابط میان دو سلسله صفویان و مغوالن هند بود .مسأله ای که تا کنون به آن توجه
نشده است .آنچه که مسلم است درک بهتر روابط میان دو سلسله صفویان و مغوالن هند ،به تحقیق
بیشتر نیاز دارد تا ابعاد پنهان روابط این دو سلسله بیش از پیش آشکار شود.
 -8منابع
 -1آشنا ،میرزا محمدطاهرخان ،مخلص شاهجهاننامه ،مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر جمیل
الرحمن ،دهلینو :مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی1388،
 -2اسکندربیگترکمان ،تاریخ عالمآرای عباسی ،جلد اول ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،
1350
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 -3افضل طوسی ،عفت السادات و هوشمند مفرد ،ندا ،بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد
شیرازی در دربار شاه تهماسب صفوی و گورکانیان هند ،فصلنامه مطالعات شبه قاره هند ،سال
هشتم ،شماره  ،23-42 ،26دانشگاه سیستان و بلوچستان ، :بهار1395
 -4بدلیسی ،شرفخانبنشمسالدین ،شرفنامه تاریخ مفصل کردستان ،جلد دوم ،بهاهتمام
والدیمیر ویلیا مینوف زرنوف ،تهران :انتشارات اساطیر1377،
 -5بهکری ،شیخفرید  ،ذخیرهالخوانین ،بی جا :بینا ،بیتا
 -6جهانگیر پادشاه ،جهانگیرنامه ،بهکوشش محمدهاشم ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1359،
 -7چندربهانبرهمن ،چهارچمن ،مقدمه و تصحیح سیدمحمدیونسجعفری ،چاپ اول ،دهلینو:
مرکز رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران1385 ،
 -8حسینیاسترآبادی ،سیدحسنبنمرتضی ، ،از شیخ صفی تا شاه صفی از تاریخ سلطانی،
انتشارات علمی1366،
 -9حسینیقمی ،قاضیاحمدبنشریفالدین ،خالصةالتواریخ ،بی جا :بینا1363،
 -10خافیخاننظامالملکی (محمدهاشمخان) ، ،منتخباللباب ،بهاهتمام اشیاتک سوسیتی بنگاله
به تصحیح مولوی کبیرالدین احمدصاحب ،کلکته1874،
 -11شاهنوازخان ،مآثراالمرا ،جلد اول ،جلد دوم و جلد سوم ،بهتصحیح مولوی
عبدالرحیم،کلکته1888 ،

 -12قانعتتوی ،میرعلیشیر  ،تذکره مقاالت االشعرا شرح احوال و آثار  719نفر از شعرای
فارسی گوی هند  ،با مقدمه و تصحیح و حواشی سید حسامالدین راشدی ،کراچی :سندی ادبی
بورد1957،
 ،___________ -13تحفةالکرام ،جلد سوم ،بهاهتمام و حواشی سیدحسامالدین راشدی،
حیدرآباد :انتشارات غالم ربانی1971،
 -14قزوینی ،ابوالحسن  ،فوائدالصفویه ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1367،

 -15کنبو ،محمدصالح ،عمل صالح موسوم به شاهجهاننامه ،جلد اول ،جلد دوم و جلد سوم،
به ترتیب و تحشیه دکتر غالم یزدانی و ترمیم و تصحیح دکتر وحید قریشی ،سید امتیازعلیتاج ناظم
مجلس ترقی ادب ،الهور،بیتا
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 -16الهوری ،عبدالحمید ،پادشاهنامه در احوال ابوالمظفر شهابالدین محمد شاهجهان
پادشاه ،جلد اول و جلد دوم ،بهاهتمام اشیاک سویتی بنگاله و تصحیح مولوی کبیرالدین احمد و
مولوی عبدالرحیم متعلقین ،کلکته :کالج پیرمن1867،
 -17محمدبختاورخان ،مرآةالعالم تاریخ اورنگزیب ،جلد دوم ،بهتصحیح و مقدمه و حواشی
ساجده س -علوی ،الهور :انتشارات ادارهی تحقیقات پاکستان،،بیتا
 -18مطلبی انبالوی ،صادق ،آداب عالمگیری ،جلد دوم ،به تصحیح و تهذیب عبدالغفور
چودهری ،الهور :انتشارات اداره تحقیقات پاکستان1971 ،
 -19منجمیزدی ،مالجاللالدین محمد ،تاریخ عباسی یا روزنامه مال جالل ،انتشارات وحید،
1366
 -20منشیمحمدکاظم ،عالمگیرنامه ،جلد اول و جلد دوم ،بهاهتمام اشیاتک سوسیتی بنگال،
بهتصحیح مولوی خادم حسین و مولوی عبدالحی ،کلکته :کالج پیرمن1868 ،
 -21نظامالدین احمد ،طبقات اکبری ،جلد دوم ،به اهتمام ایشیاتک سوسائتی ،بنگال ،بیتا

 -22نمکین بهکری ،یوسف میرکبنابوالقاسم ،تاریخ مظهر شاهجهانی دربیان احواالت والیت
سند از بهکر تا تهته ،بهتصحیح و مقدمه و حواشی سیدحسامالدینراشدی ،پاکستان :انتشارات
انجمن ادبی سند1962 ،
 -23نوائی ،عبدالحسین ،روابط سیاسی و اقتصادی در ایران دوره صفویه ،تهران :انتشارات
سمت1387،
 -24نهاوندی ،مالعبدالباقی ،مآثررحیمی ،جلد اول ،بهسعی و تصحیح محمد هدایت حسین
مدرس ،کالکته :کالج کلکته ،بیتا
 -25هندوشاه استرآبادی ،محمدقاسم ،تاریخ فرشته از بابر تا عادلشاهیان ،جلد دوم ،تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1388 ،

