
 
 

 در دوره اکبرشاه بابری یشابوريالدین احمدخان ن شهاباقدامات و خدمات 
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 چکیده

تیموریان هند، شمار زیادی از ایرانیان به هند مهاجرت کردند و /در دوره بابریان
تمایل برخی از . کار گرفته شدند تعدادی از آنها در مشاغل مهم حکومتی به

ه استفاده از توان مهاجران ایرانی برای تثبیت حکومت و دفع شاهان تیموری ب
مخالفان و نیز اداره امور اداری و نظامی، موجب استخدام آنها در دربار و دیوان 

های یکی از این مهاجران ایرانی یعنی سید  این مقاله به اقدامات و فعالیت. شد
عنایت اکبرشاه به . تالدین احمد نیشابوری در دربار بابریان پرداخته اس شهاب
های متنفذ دربار چون مادر ایرانی شاه،  الدین و حمایت برخی از شخصیت شهاب

عالوه عواملی چون منفعت طلبی  به. از جمله عوامل نفوذ و رشد وی بود
تورانیان با /الدین و رقابت آشکار و نهان عناصر غیرایرانی خاصه جغتائیان شهاب

های  ت بابریان و نیز برخی اختالفات و رقابتایرانیان در تصاحب مشاغل حکوم
داخلی بین ایرانیان مهاجر، موجب اشتغال دراز مدت وی در مناصب و مشاغل 

 .   حکومتی بود
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 مقدمه
-٩٣٢: حک (گورکانیان هند/یموریان هند ت/ بنیانگذار سلسله بابریان که بابریفرماندهان
تورانی / از ترکان جغتاییبیشتر، را برای فتح دهلی و تسلط بر هند یاری کردند )ق١٢٧٤

اما بعد از استقرار و تثبیت این سلسله، افزون بر نجبای تورانی .  بودندالنهر ماوراءو اهالی 
  در مشاغل درباری و نیزنیان و نیز تعدادی از ایراها ها و هندینک، شماری از افغاو تر

حکومت بابریان برای دستیابی به اهداف  رو از این .دیوانی، به خدمت گرفته شدند
شماری از نظامیان و دیوانساالران و علمای متعلق به  ،سیاسی و نظامی و فرهنگی

و  میزان حضور و نفوذ این عناصر .های قومی و زبانی مختلف را در اختیار داشت گروه
در روند برپایی و تثبت این حکومت و نیز اداره تشکیالت اداری و نظامی های قومی  گروه

 سیاست شاهان تیموری ها و قدرت و همبستگی درونی گروهآن، متأثر از عواملی چون 
 درباره مهاجرت ایرانیان به هند و ایفای .ها بود در برقراری ارتباط با هر یک از این گروه

حکومتی شبه قاره هند و نیز  های هکومت بابریان و دیگر سلسلنقش شماری از آنان در ح
 و مقاالت بابریان، های قومی و دینی در دربار گروهها و منازعات آنها با دیگر  رقابت
 احمد نیشابوری در دوره الدین شهابسید نقش  اما درباره 1.نوشته شده است هایی کتاب

رو در این مقاله به  ت نرسیده است از اینی تا کنون به دساکبرشاه کتاب یا مقاله مستقل
 .اقدامات و خدمات وی به حکومت بابریان در دوره اکبرشاه، پرداخته خواهد شد

 
 الدین آغاز کار شهاب

 زیادي در دست اطالع ،الدین پیش از ورود به مشاغل حکومتی باره زندگي و شهابدر
بدائونی، ( ،)ق١٠٠٢متوفی ( محمد شریف وقوعی نیشابوریبنابر نسبت وی با میر. نیست

 زمان مهاجرت .آباد نیشابور بود ز سادات روستای اسحاقاحتماال وی نیزا ، )٣/٢٥٦
؛ عالمی، ١٧٨بیات،  ( منابع از برخيهای از اشاره. الدین به هند نیز ناشناخته است شهاب

ن  مالزم همایوق٩٦٢وی در  که توان دریافت ، می)١/٦٠٥؛ نهاوندی، ١/٣٤٢، اکبرنامه

                                                                                                                                            
نـسانی،  ، تهـران، پژوهـشگاه علـوم ا      مهاجرت تاریخی ایرانیان به هنـد     فرهنگ ارشاد،   : ـ  برای نمونه، نک  . ١

السلطنه ایرانی مغـوالن هنـد؛ محمـد بیـرم خـان بهـارلو               مقتدرترین وکیل «نوروزی، جمشید،   ؛  ١٣٧٩
، پیـاپی   ٤، سال نـوزدهم، شـماره        پژوهشی تاریخ اسالم و ایران     -فصلنامه علمی ،  »مخاطب به خانخانان  

 ؛ ١٣٦-١٢٣، ص١٣٨٨، ٨١
Afzal Husain, The Nobility under Akbar and Jahangir; a study of family groups, New Delhi, 1999; 

Yog Raj Malhotra, Babur’s Nobility and administration in Hindustan, Jalandhar, 1996. 



  ١١٣ در دوره اکبرشاه بابری حمدخان نیشابوريالدین ا شهاباقدامات و خدمات 

 پس از پناهندگی به ایران، شاه بابری در عملیات سرکوب مخالفان و تسخیر مجدد هند
  عالمينوشته  و بههمایون» میرسامان«الدین  شهاب، )١٧٨(نوشته بایزید بیات  به .بود

ها و  ظاهراً اداره بیوتات یا سازمان .بودهمایون در دهلي » میربیوتات«، )١/٣٥٤، اکبرنامه(
نیز بیوتات که میربود » خانسامان«بخشی از وظایف میرسامان یا لطنتی س های هکارخان

، اکبرنامه؛ عالمی، ١/٦١٦ ؛ شاهنوازخان صمصام الدوله،٢/٤٣٧هروی، : ـ نک(شد  خوانده می
همسر همایون، حمیده بانو بیگم ملقب به مریم مکاني از ). Ibn Hasan, p.237؛ ٣/٥٧٩

الدین  با همسر شهاب) ق٥٣٦متوفی (د جام تربتی نوادگان عارف و صوفی معروف شیخ احم
؛ خافی خان نظام الملکی، ٣/٧١٦، اکبرنامهعالمی، : ـ نک(نسبت خویشاوندی داشتتند 

نخستین خبر . و شاید این نسبت در انتصاب وی به این سمت بی تأثیر نبوده است) ١/١٤٣
داری دهلی، توسط  صوبه، متعلق به )ق١٠١٤-٩٦٣(الدین در دربار اکبرشاه از حضور شهاب

تتوی و (ق این سمت را داشت ٩٦٧ق تا ذیقعده ٩٦٦احتماالً او ز جمادي الثاني .وی است
دردر همین دوره برادران و دامادها و تعدادي از ). ٢/٩٤، اکبرنامه؛ عالمی، ٥٩٤قزوینی،

ه وی در دور) ٣/٢١( نوشته کنبو به). همانجا(الدین در دهلی گرد آمدند  بستگان شهاب
 .داری، مسیر نهر معروف شهر را ترمیم و الیروبی کرد صوبه

ای از درباریان به دنبال راهی  ق و در دوره جوانی اکبرشاه، عده٩٦٧الثانی  در جمادی
به همراه سه تن از   نیزالدین  شهابدر این میان. خان بهارلو بودند برای برکناری بیرام

، ادهم )رضاعي شاه و رئیس متنفذ حرمسرامادر  (ماهم آنگه/ ماهم آنکه-سران توراني
 به تمهید مقدمات برکناري - الدین اتکه خان و شمس)  ماهم آنکهفرزند (خان کوکه

؛ ٩٩، ٩٦-٢/٩٤، اکبرنامهعالمی، ( ند و سپس جنگ با طرفداران او پرداختخان بیرام
 نوشته فرشته به). ٣٧-٢/٣٦؛ بدائونی، ٢/١٤٣؛ هروي، ٥٩٦-٥٩٤تتوی و قزوینی، 

توانستند رضایت شاه را برای برکناری  ، با ماهم آنکه و ادهم خانالدین شهاب، )٢/١٦٠(
) همانجا(الدین در این راه بیش از سایرین فعال بود  شهاب. هموطن خود به دست آورند

در این دوره برخی از  .خان مانع دستیابی وی به منافع و اهدافش بود چرا که ظاهراً بیرم
، ٢/١٠٠، اکبرنامهعالمی، : نک(الدین نهاده شده بود ، بر عهده شهابخان وظایف بیرام

الدین روشن نیست، مسلم  داری شهاب هر چند زمان پایان یافتن صوبه). ١٧٤، ١٠٣
منظور  دار نبوده است، چرا که اکبرشاه که به ، صوبهق٩٦٧ ذیقعده است که وی پس از

 را به وزیر ایرانی دیوان اعليجنگ با بیرام از دهلی خارج شد، اداره این صوبه 
 ). ٢/٤٣؛ بدائونی، ٢/١١١،١٨٢همان،  (سپرد) عبدالمجید تایبادي مخاطب به آصف خان(
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 الدین و وکالت سلطنت شهاب
) ق٩٦٧الثانی تا اوایل رجب  از اواخر جمادی(داري دهلي، مدتي الدین بعد از صوبه شهاب
؛ ٩٦-٢/٩٥، اکبرنامهعالمی، (از منابع برخي . السلطنه شد دار بخشی از وظایف وکیل عهده

، به اداره مشترك امور سمت وکالت توسط ) Ibn Hasan, 140 ؛١/٦٦٨نهاوندی، 
 اشاره خان در ماه نخست بعد از برکناري بیرم) مادر رضاعي شاه(الدین و ماهم آنکه  شهاب
به صوابدید » يمهمات ملکي و مال«، )٢/٥٦٨(نوشته شاهنوازخان صمصام الدوله  به. اند کرده

اما، . الدین واگذار شد و وي چند روزي به اداره امور وکالت پرداخت ماهم آنکه، به شهاب
الدین را در جرگه کسانی که این منصب را داشتند،  ، نام شهاب)٢٣٢،آیین اکبري( عالمی

 . پرداخت ، غیررسمی به اداره امور وکالت ميالدین  احتماالً شهاب. ذکر نکرده است
، ازدواج )١/١٤٣؛ خافی خان نظام الملکی، ٥٩٤تتوی و قزوینی، ( منابع ازبرخي

هر چند . اند را عامل مناسبات نیک آن دو دانستهالدین با دختر ماهم آنکه سخن  شهاب
 نزدیک مادر خویشاناز ) ماما آغا (الدین ، زن شهاب)٣/٧١٦، اکبرنامه ( عالمینوشته به

در هر حال، . همسر داشته استالدین دو  شهاب د همشای.بود) مریم مکاني (ایراني شاه
، نقش )م آنکه و ادهم خان کوکهماه (الدین، همانند دو شخصیت برجسته توراني شهاب

 از منصب وکالت و نیز بسیج خان سزائي در ترغیب شاه به صدور فرمان برکناري بیرمب
-٢/٣٦؛ بدائونی، ٥٩٦-٥٩٤؛ تتوی و قزوینی،٢/٩٤همان،  (داشتویامرا براي مخالفت با 

الدین با ماهم آنکه در براندازی  ، همراهي شهاب)٥٩٤( نوشته تتوی و قزوینی به). ٣٧
گیري  ، موضع)٢/٩٤، اکبرنامه ( اما عالمی.خویشاوندی آن دو بودثر از أبیرم مت
 . دانسته استورزي او  شناسي و حقیقت لیه بیرم را برآمده از تدبیر، حقالدین ع شهاب

الدین و  شدند، با نظر شهاب ه میان بیرم و رقیبان، امرائي که از بیرم جدا میدر منازع
-٢/٩٥، اکبرنامهعالمی، (یافتند  ماهم آنکه، به مناصب، القاب و جاگیرهاي جدید دست مي

ها، چندان تمایلي به سپردن  البته بیشتر توراني). ١/٦٦٨؛ نهاوندی، ٢/٣٧؛ بدائونی،  ٩٩و ٩٦
آنها را ) ٢/١٠٠، اکبرنامه(اي که عالمی  رو عده از این. ایرانیان نداشتندزمام امور به دست 

. هاي متنفذ دربار، توطئه کردند الدین و دیگر ایراني خوانده، علیه شهاب» ترکان ساده لوح«
هرچند اکبرشاه، عوامل این توطئه را مجازات و تبعید کرد، اما براي آرام کردن اوضاع در 

بهادرخان اقتدار چندانی . السلطنه کرد درخان را که تورانی بود، وکیلق، بها٩٦٧اوایل رجب 
با توجه به این ). همانجا(نداشت و وظایف وکالت، عمدتاً در دست ماهم آنکه قرار گرفت 

 .الدین در اداره امور، به کلی از میان زایل نگشت اوضاع، احتماالً سهم شهاب
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 انیالدین و ایجاد اختالف میان سران تور شهاب
تماد اکبرشاه و  مورد اع همچنانالدین ها، شهاب پس از سپردن وکالت سلطنت به تورانی

 خان، گ با بیرم جنبهدر عزیمت را شاه اکبرق، ٩٦٧ اواخر رجب وی در .صاحب نفوذ بود
همان، (شد » نگهداشتن شورشیان خطرناك« عهده دار اموري چون همراهی کرد و

رتبه و متنفذ دیوان و دولتخانه   دولتمردان عاليرگهدر جق نیز، ٩٦٩-٩٦٨در ). ٢/١٠٣
ق، با تعدادي از امراي عالیرتبه ٩٦٩ رمضانو در) ٢/١٧٤، همان (شاه در آگره بود

دو امیر قدرتمند ایجاد اختالف میان سران تورانی که منجر به قتل در توطئه  دیوانخانه
 این پس از .کت کرد، شد، شر)شمس الدین محمد اتکه خان، ادهم خان کوکه(آنها 

 اکبرشاه اما. بیمناک و متواری شدند و دیگر تحریک کنندگان الدین شهاب ،واقعه خونین
الدین را از نگراني درآورد  خان میرمنشي مشهدي، شهاب ام اشرفق، با اعز٩٦٩در شوال 

؛ تتوی و قزوینی، ١٧٨، ٢/١٧٦، اکبرنامهعالمی،  (مشغول داشت» مهمات سابق«و به 
نسبت وی با مادر اکبرشاه  ماهم آنکه، الدین با اید عالوه بر خویشاوندی شهابش). ٦١٨

 . نیز در دلجویی از وی بی تأثیر نبوده است
 

 داری دارالخالفه آگره تصدی امالک خالصه و صوبه
عالمی، (داري مالوه  ق و بعد از پایان دوره نخست صوبه٩٧٦الدین در ربیع االول  شهاب

 زیاد وزیر ایرانی دیوان اعلي  سبب مشغله در این زمان، به. به دربار رفت، )٢/٣٣٣، اکبرنامه
رو شاه بر آن شد که سامان  از این. ، نظم و اداره خالصجات مختل شده بود)مظفرخان تربتي(

در ). همانجا(نمودن و اداره خالصات را به فردی مومن، رعیت پرور، کاردان و فعال بسپارد 
الدین با  ، شهاب)همانجا(نوشته عالمي  به. الدین سپرده شد ه شهابنتیجه اداره خالصجات ب

ق ٩٨٢وی تا صفر . خوبی از عهده این کار برآمد و در کوتاه مدت، رضایت شاه را جلب کرد به
؛ بدائونی، ٣/٨٧همان، (داری آگره منصوب شد، همچنان وکیل دیوان خالصه بود  که به صوبه

 اکبرشاه عازم صوبه بنگاله و عملیات تسخیر ممالک ق که ٩٨٢وی در آخر صفر ). ٢/١٧٥
؛ ٣/٨٧، اکبرنامه؛ عالمی، ١٩٠قندهاری،(داري دارالخالفه آگره رسید شرقي شد، به صوبه

ق و زمان بازگشت شاه از سفر ٩٨٢الدین تا رمضان  شهاب). ٢/١٧٥؛ بدائونی، ٢/٢٨٤هروي، 
و پس از آن نیز به ) ٣/١١١، نامهاکبر؛ عالمی، ١٩٧قندهاری، (جنگي مذکور، در آگره بود 
 .داری مالوه و گجرات رسید مناصب عالی از جمله صوبه
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 داری گجرات  صوبه
؛ قندهاری، ٢١٨-٣/٢١٧همان،  (صوبه دار گجرات شدق ٩٨٥ن ، در شعباالدین شهاب
هایی  سبب عدم لیاقت امرای پیشین، دستخوش ناآرامی و شورش گجرات به). ٢٣٣و٢٣٠

در نتیجه شماری از امرای الیق و کاردان ایرانی و نورانی از جانب دربار . چند شده بود
قندهاری، ( ها و رسیدگی به اوضاع گجرات به آن صوبه اعزام شدند برای سرکوب شورش

ق، یکي از ٩٨٦در ذیحجه ). ٢١٨-٣/٢١٧، اکبرنامهعالمی، ؛ ٢/٢٥٠؛ بدائونی، ٢٣٣
گرچه در فرمان شاه، . موریت گجرات یافت مأنیز) خان قلیچ (رتبه توراني فرماندهان عالي

مین آسایش بیشتر دار و کمک به تد ادن صوبهخان براي یاري د  بود که قلیچذکر شده
 وی اما حضور ،)٣/٢٦٤، همان(گردیده رعیت و انتظام بهینه سپاه گجرات، عازم آن دیار 

موجب نگرانی و  به شاه و اعتبارش نزد دیگر امراي توراني،  تقربسبب در گجرات، به
یکي از منصبداران این که در فرمان اعزام . بودالدین   محدودیت براي شهابایجاد
به گجرات، تأکید شده بود ) خواجه غیاث الدین علي آصف خان قزویني (رتبه دربار عالي

  را سامان خواهد دادالدین و قلیچ خان، سپاه گجرات با هماهنگي شهاب که وی
 .الدین در اداره امور گجرات است خان و شهاب  مشارکت قلیچ، نشان دهنده)همانجا(

 توسعه امیران اعزامی، به سرعت اوضاع را آرام کرد و در صددکمک با الدین  شهاب
داران و امراي  ق، مقرر شد صوبه٩٨٧ ذیقعده در. گجرات برآمد در مرزهاي بابریانقلمرو 
 به جنگ با ،ن اتالیق شاهزاده سلیمخا الدین  قطببه فرماندهیهاي مالوه و گجرات  صوبه

از نتیجه این جنگخبري ). ٢٨٠-٣/٢٧٥همان،  (فرنگیان مستقر در سواحل هند بپردازند
ق، تعدادي از ٩٩٠ ربیع االول الدین در دانیم که شهاب با این حال مي. در دست نیست

اعزام » رتسو« فتح بندر مهم برای) میرزاخان (امرا و سپاهیان صوبه را تحت امر دامادش
ای  الدین نتیجه سبب عدم لیاقت داماد شهاب به، )٣/٣٨٩، اکبرنامه (نوشته عالمی به. کرد

الدین همچنان  هر چند که شهاب) همانجا(دربر نداشت و موجب نارضایی اکبرشاه شد
 جمادي االول الدین در  شهاب).٢/٢٩٩، بدائونی(نفوذ و اعتبار خود را در دربار حفظ کرد

عالمی، (وی را گرفت و اعتمادخان گجراتي جایبرکنار شدداري گجرات  وبهق، از ص٩٩١
 و مورد اعتماد مردم آن  گجراتوی مدتی دراز حاکم). ٢/٣٦٨؛ هروي، ٣/٤٠٣، اکبرنامه
 ). ٣٢٣-٢/٣٢٢همانجا؛ بدائونی، (ایالت بود

و  تغییر کرد که حکومت مستقل حالیالدین در  ، شهاب)٢/٣٢٧ (نوشته بدائونی به
به نظر این حال با . بودشده هاي گجرات  ها و شورش تدرانه او، مانع و دافع فتنهمق
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 را در پی نداشت و در اوایل شعبان  گجراتامنیت پایدار، ویرسد حکومت چند ساله  می
دار جدید وارد شهر شد، اکثر امراء  الدین احمدآباد را ترك گفت و صوبه ق که شهاب٩٩١

الدین به یکي از سران مقتدر  و جاگیرداران سابق صوبه و حتي شماري از نوکران شهاب
  گجراتای را در هاي گسترده پیوستند و اسباب شورش) مظفرخان گجراتي (مخالف شاه
 . )٣٢٨-٢/٣٢٧؛ بدائونی، ٤١٠-٣/٤٠٩، اکبرنامه؛ عالمی، ٢/٣٧٠هروي،  (مهیا کردند
 بدگوهري و منفعت طلبي نوکران و ، نزدیک اکبرشاهر، مشاو)٣/٤٠٩،اکبرنامه( عالمی

قطب  (الدین و یکي دیگر از جاگیرداران قدرتمند توراني گجرات مالزمان سابق شهاب
پروائي  تدبیري و بي  بي را مسبب اصلی شورش دانسته و آن را به)الدین محمدخان

 مدارا کردند و  بدگوهران و فتنه افروزانده است که باالدین نسبت دا الدین و قطب شهاب
-٣/٤٠٩همان، (البته عالمی .  غفات ورزیدند سپاهیان وفادار خدمت گرفتن از در به

طلبي صوبه دار جدید و دیر رسیدن نیروهاي کمکي را نیز، در  تدبیري و منفعت بي) ٤١٠
قادات تند عالمي، ظاهراً  افزون بر انت.دانسته استگسترش دامنه شورش گجرات موثر 

. اند ها  متهم کرده الدین را به دست داشتن در این شورش اي دیگر نیز، شهاب عده
دار جدید   صوبهپاسخ بهالدین در  ، شهاب)٣٧١-٢/٣٧٠ (الدین احمد هروی نوشته نظام به

ا  اظهار داشت که مخالفت آنه را به فرمانبري فراخواند،شورشیانکه از وی خواسته بود، 
 و انگیزی  در پي فرصت براي فتنهدار جدید ندارد؛ آنها ربطي به رفتن من و آمدن صوبه

 . نیز ابایي نداشتند) الدین شهاب(  خود ويساختن از هالك  در این میانبغي بودند و
ایرانیاني ) میرعابد، خلیل بیگ، میریوسف بیگ، میرم بیگ (بعضي از سران شورشیان

عالمی، (، به دنبال منافع خود بودندالدین  شهاباز نفوذ و اعتباربا استفاده بودند که از 
) ٢٤٥(جهانگیرشاه .اندیشیدند  نیز نمیالدین به رعایت حرمت شهاب) ٣/٤١٠، اکبرنامه

. ق و شرح سفر خود به گجرات، به این شورش اشاره کرده است١٠٢٧در حوادث صفر 
گجرات، تعدادي از امرا و سپاهیان داري  الدین از صوبه  بعد از عزل شهابنوشته وی به

الدین این صوبه را ترك  الدین دل در گجرات بسته و حاضر نشدند همراه شهاب شهاب
اما با . این افراد، به امید خدمت تحت امر اعتمادخان و ماندن در گجرات بودند. کنند
 و به توجهي اعتمادخان، آنان تنها چاره ماندن را، علم کردن سلطان مظفر گجراتي بي

    .آشوب کشاندن گجرات دیدند
الدین یاری خواست چرا که از نفوذ   برای فرونشانیدن شورش، از شهاباعتمادخان

 که  راگناتياینکه اعتمادخان پرشرط  به الدین نیز شهاب. وی در میان شورشیان آگاه بود
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ه وی پیوست ب ، دو لک روپیه، به او واگذارد و نیز دریافتپیش از این به جاگیر وي بود
هر چند که وساطت ). ٢/٣٢٨؛ بدائونی، ٤١١-٣/٤١٠، اکبرنامه؛ عالمی، ٢/٣٧١هروي، (

الدین و همراهی وی با اعتماد خان نیز نتوانست شورشیان را آرام کند و این  شهاب
هروي، (شورش در نهایت با ارسال سپاهیان جدید از سوی اکبر شاه سرکوب شد 

ق میرزا عبدالرحیم ٩٩٢در محرم . )٤٢١، ٤١٢-٣/٤١١ ،اکبرنامه؛ عالمی، ٣٧٣-٢/٣٧٢
الدین نیز در آن   با سپاهی به گجرات فرستاده شد و در نبردی سخت که شهاببهارلو

ق نیز ٩٩٢ صفر در). ٤٢٦-٣/٤٢٣همان، (حضور داشت شورشیان را شکستی سخت داد
در  .وستند به سپاهیان گجرات پی امراء و جاگیرداران صوبه مالوه،شپاهی متشکل از

الدین،  درگرفت، شورشیان به  نبردی که با مشارکت این امیران و حضور شهاب
، اکبرنامهعالمی، (فرماندهی مظفر گجراتی شکست سخت دیگری متحمل شدند 

ق، ٩٩٢ شعبان الدین در سرکوب شورشیان، در سبب اقدامات شهاب به). ٤٣٠-٣/٤٢٨
، همان(ی وی واگذار شد به جاگیر) سرکار بروچ( گجرات یکي از مناطق مهم صوبه

 ). ٤٣٨-٣/٤٣٧، اکبرنامه
 رسید آگره فراخوانده شد و به صوبه داري مالوه بهق ٩٩٣الدین در محرم  شهاب

دهد که اکبرشاه از  انتصاب وی به این سمت نشان می). ٤٥٧-٣/٤٥٦همان، (
عتقاد های او برای سرکوب شورشیان راضی بود و به همدلی وی با شورشیان ا کوشش
.  مالوه منصوب شدداری  در عهد سلطنت اکبرشاه، پنج بار به صوبهالدین شهاب .نداشت

الدین اعتماد کرد اما سپردن صوبه مالوه به وی در واقع تقلیل  هرچند اکبرشاه به شهاب
ها از نقش وی  شاید رنجش شاه و توراني. جایگاه او و دور کردنش از مرکز حکومت بود

 یکی از اسباب دور ساختن الدین اتگه خان کوکه و شمس ان ادهممیدر جدال خونین 
 به کابل در  به نام حسن خان و فرار ویالدین شورش برادر شهاب. وی از مرکز بود

 ق نیز٩٧٣تحریک شاهزاده محمدحکیم براي حمله به پنجاب در اواخر سال و ق ٩٧١
 ).  ٢/٩٠ بدائونی، ؛٢/٢٧٦همان، (الدین بی تأثیر نبود  در تقلیل جایگاه شهاب

اکبرشاه را جلب  ، رضایتخان اوزبک شورش عبدهللا مالوه با سرکوب در الدین هابش
 برکنار داري مالوه ق، از صوبه٩٧٤در شعبان  حال بااین). ٢/٢٢٤، اکبرنامهعالمی، ( کرد

هاي اله آباد و  همان سال اکبرشاه را در اردوکشی علیه اوزبکان در صوبه ذیقعده شد و در
 ).   همانجا (ق، همراه شاه عازم آگره شد٩٧٤ در اواخر ذیحجه ه همراهی کرد واود

همزمان با . غاز شدق آ٩٧٥، در اواخر ربیع االول الدین شهابداری  دوره دوم صوبه
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 در صوبه مالوهرا  شورش تنی چند از شاهزادگان تیموری  یافتموریتاین انتصاب، مأ
. ها به مالوه رفت  نیز برای دفع این شورشق،٩٧٥ شوال). ٢/٣١٣همان، (سرکوب کند 

، همان(داده شد الدین   شهابی به جاگیرپس از این عملیات سرکار سرونج از توابع مالوه
 بار ق،٩٧٦ در ربیع االول الدین شهاب). ١٠٧-٢/١٠٦؛ بدائونی، ٢/٢٢٢؛ هروي، ٢/٣٣١

 ). ٢/٣٣٣، اکبرنامهعالمی، (برکنار شدداري مالوه  دیگر از صوبه
ق و ارتقاء وی به ٩٨٤ در ربیع االول  در مالوه،الدین شهابداری  دوره سوم صوبه

 جنگ مأمور داری مالوه، صوبه، با حفظ همان سالذیحجه در . هزاری آغاز شد منصب پنج
  شدبا راجه علیخان و تسخیر مناطقی از دکن واقع در مرزهاي جنوب شرقي مالوه

ق که دامنه ٩٨٥االول  در جمادی). ٢/٢٤٤ بدائونی، ؛٢/٣٣٠؛ هروي، ١٩٨-٣/١٩٧همان، (
الدین و سپاهیانش  شورش مظفرحسین میرزا، از گجرات به مالوه کشیده شد، شهاب

اما برخی . مأموریت یافتند که دفع این شاهزاده تیموري را بر تسخیر خاندیس مقدم بدارند
اه، باعث ناخشنودي بیشتر از امراء مالوه با کم توجهي و سهل انگاري در اجراي دستور ش

، اکبرنامهعالمی، (هاي سابق صادر شد  وی شدند و دستور بازگشت امراء اعزامي به تیول
خان و تسخیر  الدین در جنگ با راجه علي ، شهاب)٢/٢٥٠(نوشته بدائونی  به). ١٩٨-٣/١٩٧

ز امراء اما با جدائي یکي ا. خاندیس، بسیار کوشید و در آستانه پیروزي کامل قرار گرفت
اما . الدین، سپاهیان ضعیف و ناکام شدند از شهاب) قطب الدین محمدخان(مقتدر توراني 

الدین در مدت کوتاهي با تسلیم شدن و تقدیم  مأموریت شهاب) ٢/٣٣٣(نوشته هروي  به
ق و چند ماه بعد از خاتمه عملیات ٩٨٥هر روی، در شعبان  به. هدایا، خاتمه یافت

داري گجرات منصوب شد  از حکومت مالوه برکنار و به صوبهالدین  خاندیس، شهاب
 ).٢١٨،٢٣٧-٣/٢١٧، اکبرنامه؛ عالمی، ٢٣٠،٢٣٣قندهاری، (

 در. ق آغاز شد٩٩٣ بر مالوه، در ربیع االول الدین شهابداری  دوره چهارم صوبه
 داران، مأمور فتح دکن شد الدین نیز به همراه برخی دیگر از صوبه ق شهاب٩٩٣شعبان 

الدین  خان تورانی بود که با شهاب فرماندهی این سپاه بر عهده اعظم). ٣/٤٦٥مان، ه(
انگیزی زیادی  از این رو میان آنها دشمنی و فتنه. سبب قتل پدرش دشمنی داشت به

خان  و در نهایت، اختالف میان اعظم) ٣٦١-٢/٣٦٠؛ بدائونی، ٢/٣٨٤روي، ه( پدیدار شد
انع فتح دکن گردید، اختالف و منازعه میان سپاهیان الدین عالوه بر اینکه م و شهاب

 ).٤٩١-٣/٤٨٩، اکبرنامهعالمی، (اکبرشاه را نیز افزایش داد 
 توراني، خان از تغییر اعظمپس ق و ٩٩٨، در صفر الدین شهابداری  دوره پنجم صوبه
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 خان اعظم، )٢/٣٧٢ (نوشته بدائونی به). ٢/٣٧٢؛ بدائونی، ٥٧٢-٣/٥٧١همان،  (شروع شد
 مالوه را ویران ساخت و به ،الدین  با شهابدشمني شدید سبب پیش از ترك مالوه، به

ر مالوه، با الدین ب به این ترتیب آغاز صوبه داري مجدد شهاب. خاك سیاه نشاند
اطالعات مشخصي، .  مردم همراه شد نارضاییهاي مالي و احتماالً ها و محدودیت دشواري

حال، احتماالً  بااین. بود شرایط مالوه در دست نیستاي بهالدین بر در باره عملکرد شهاب
ق، ٩٩٩زیرا در صفر. وي فرصت کافي براي آبادي صوبه و جلب نظر مثبت مردم نیافت

  ). ٢/٣٧٤؛ بدائونی، ٢/٤٢٩؛ هروي، ٣/٥٨٤، اکبرنامهعالمی،  (در اوجین درگذشت
 
  گیری نتیجه

وی را در  سیاست ، نیشابوریالدین ابشه  اقدامات سیاسی و نظامی بررسی بااین مقاله
 که ظاهراً اغلب از عنایت الدین شهاب .، بررسی کردمواجهه با رقیبان ایرانی و جغتایی

، ند مادر ایرانی شاه برخوردار بودهای دربار مان شاه و حمایت برخی از شخصیتاکبر
و برای داشت داری و اداره امالک خالصه  ر دهه مشاغل مختلفی چون صوبهحدود چها

  .تثبت حکومت اکبر و سرکوب مخالفان و شورشیان کوشید
الدین که تا هنگام مرگ او تداوم یافت و بارها وی را تا  خدمات فراوان نظامی شهاب

وقفه دو عنصر ایرانی و تورانی  های بی آستانه مرگ پیش برد، تحت تأثیر منازعات و رقابت
الدین به امور حکومتی، تا حدی تحت تاثیر  بنخستین دهه از دوره اشتغال شها. قرار داشت

همراهی جدی وی با عناصر عمدتاً تورانی برای برکناری بیرام خان بهارلو از شغل مهم نایب 
حال در سه دهه بعد، شواهد چندانی از اتحاد و همراهی  بااین. السلطنگی قرار داشت

ی از مشاغل مهم حکومتی های ایران الدین با عناصر تورانی برای کنار زدن شخصیت شهاب
الدین چند سال بعد از برکناری  دهد که شهاب حتی شواهد و قرائن نشان می. شود دیده نمی

و قتل بیرام خان بهارلو، نه تنها از عنصر تورانی فاصله گرفت بلکه به واسطه برخی 
وی . های مقتدر تورانی با وی به به دشمنی برخاستند عملکردهای وی، تنی چند از شخصیت

از این . حتی برای مدتی با فرزند بیرام خان بهارلو همکاری کرد و از عنایت او برخوردار شد
رو منافع شخصی و کوشش برای دستیابی به قدرت بیشتر، بیش از هر عامل دیگری در 

اندیشی  منفعت طلبی و مصلحت .الدین، تأثیر داشت های شهاب اقدامات و فعالیت
ت اکبرشاه، عامل مؤثر و تعیین کننده در نزدیکی و دوری وی الدین برای کسب رضای شهاب

الدین به واسطه  شهاب. به عنصر ایرانی در طی چهار دهه حضور او در مشاغل حکومتی بود



  ١٢١ در دوره اکبرشاه بابری حمدخان نیشابوريالدین ا شهاباقدامات و خدمات 

خدمات فراوان نظامی و اداری به همایون و اکبر و نیز برخورداری از حامیانی چون مادر 
های  رد و هم توانست به سالمت از گردنهاکبرشاه، هم اعتبار خود را تا آخر عمر حفظ ک

 . سختی چون دشمنی برخی از عناصر تورانی گذر کند
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