142
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

سال نوزدهم ،شماره هفتادوچهارم
تابستان 7931

اسماعیلیه نزاری محمدشاهی و قاسمشاهی ایران در دوران صفویه

تاریخ دریافت2331/3/21:

تاریخ تأیید2337/7/2 :

سيد مسعود شاهمرادي

1

با ظهور صفویان و رسميت تشيع اثني عشري در ایرران اسرماعيايان ارياري برا
مشکالت و محدودیتهایي مواجه شداد .اياریان محمدشاهي به دابال ااكرامي
در حفظ موقعيت خود در ایران ااتقال فعاليتها و حتي مركي امامت خویش به
هند را برگيیداد؛ ولي اياریان قاسمشاهي با اتخاذ سياست تقيره و در پوشرش
تصوف به حيات خود ادامه دادارد و موفرش شرداد ترا ااتهراي دوران صرفویه
سازمان خویش را بازسازي و سازماادهي اموده آن را به دوران بعردي منتقر
امایند.
مسئاه پژوهش حاضر بررسي اوضاع و احوال سياسري فرهنگري اجتمراعي و
مذهبي اسماعيايان اياري محمدشاهي و قاسمشاهي ایران در دوران صرفویه برا
بهرهگيري از روش پرژوهش توصريفي ر تحاياري و تکيره برر اسرناد و مردار
تاریخي است.

کلیدواژگان :اسماعیلیان نزاری ،فرقه محمدشاهی ،فرقه قاسمشاهی ،صفویه ،انجدان.
 .1دكتراي اريخ ا يمر  ،يمرتيد يخ ررا م ارريخس يمر ان ديه رليم پزرك زنجرنن ه ري
.shahmoradi@gmail. com

s. m.
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مقدمه

پس از شهادت امام صادق

در سال241ق ،گروهی مدعی شدددد امامدت در فرزددد او،

اسماعیل رسیده است .این گروه ،مرگ اسماعیل را ادکار کرددد و او را مهدی قائم دادستند.
این گروه را «اسماعیلیر خالصر» دامیده ادد .گروهی دیگر گفتند پس از امام صادق  ،دوه
آن حضرت ،محمد ناسماعیل ،امدام اسدت و ندون پددر او در زمدان حیدات امدام ر فدر
صادق

در گذشتر ،امام ،امامت پس از خود را ر محمد ناسماعیل سدررده اسدت .ایدن

گروه« ،اسماعیلیر مبارکیر» خوادده شدهادد 2.پس از مرگ محمد ناسماعیل ،طرفداران او
(مبارکیر) ر دو گروه منش ب شددد؛ گروهی ،منکدر مدرگ وی شدددد و گدروه دیگدر ،دا
پذیرش مرگ محمد ن اسماعیل ،سلسلر امامت را در فرزددان و ذریر او راری سداختند .از
این دو گروه ،گروه دخست ،سلف قرامطر محسوب میشود و گدروه دوم ،سدلف فاطمیدان
مصر هستند .در سال 417ق و ا درگذشت خلیفر فاطمی مستنصر ،دزاع ر سر رادشینی او،
مورب پیدایش دو شاخر «مست لویر» و «دزاریر» در میان اسماعیلیان گشت .حسن صباح،
آغازگر حرکت اسماعیلیر دزاری در ایران است .رام ر اسدماعیلیان ددزاری ایدران ،پدس از
دا ودی دولت و قل رهایشان ر دست مغوالن (414د411ق) ،رکلی از میان درفت .امامدت
دزاری رقرار مادد و دیدری دگذشدت کدر از طرید دو سد لر مختلدف از امامدان د ائمدر
قاسمشاهی و محمدشاهی د از دسلی ر دسل دیگر رسید .تأسیس دولت صفویر و رسمیت
تشیع اثندیعشدری در ایدن سدرزمین ،آغداز دوراددی ردیدد در حیدات اسدماعیلیر ددزاری
محمدشاهی و قاسمشاهی ایران محسوب میشود .ر سبب وا ستگی صدفویان در تشدیع
اثنیعشری و عزم آدان رای محدودکردن تمدامی حرکدتهدای غیرهمسدو دا صدفویان،
دزاریان ایران مجبور ر أتخاذ سیاست های دو رای حفد حیدات خدویش شدددد .امامدت
 .1خ.ک هكبختن ،فرق الشیعة ،ص  11ر16؛ يجررا میرن ،اريخ ا پاي رو اربيشی جر ر (يلیاريت
يلفاق) ،ص156ر.151
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محمدشاهی دزاری در موارهر ا سیاست های دولت صفویر ردانار در هندد د دل مکدان
دمود؛ اما دزاریان قاسمشداهی ،سیاسدت ت یدر را در پدیش گرفتندد و همسدویی دا تشدیع
اثنیعشری و تصوف را سرلوحر اقدامات خویش قرار داددد و دینگوددر ،توادسدتند حیدات
خویش را استمرار خشند و تا پایان دوره صفوی ،سازمان دعوت و ف الیتهای فرهنگی و
ارتماعی خود را ازسازی دمایند.
دکتر مهم در اره حیات اسماعیلیر دزاری ایران در دوران د از حملر مغوالن ،ا هامات
مورود در تاریخ دهضت اسماعیلیر در این دوران است؛ زیرا از این زمان ر د ،در سدبب
آشفتگی تشکی تی دزاریان و رویژه رعایت ت یر از سوی آدان ،توضیح و تبیدین روشدن و
واضح تاریخ آدان ،ا مشک تی عدیده موارر میشود کر این امدر در داره تداریخ دزاریدان
ایران در دوران صفویر دیز هویداست .توضیحات دارسای منا ع دوران صدفویر و یدا حتدی
ف دان گزارش هایی از دزاریان ایران در منا ع این دوران از یك سو ،و در دسدتر

دبدودن

منا ع خاص دزاریان از دیگر سو ،آشکار ساختن زوایای گوداگون حیات دزاریان ایران در این
دوران را ا مشک ت عدیده موارر میسازد .دااینحدال ،مدیتدوان دا اسدتفاده از م ددود
گزارشهای منا ع دوران صفویر ،و همچنین پژوهشهای مح ان مطال ات ددزاری و دیدز
رخی از منا ع خاص دزاریان و اسناد و کتیبدرهدای رردایماددده از آددان کدر اکندون در
دستر

است ،گزارشی از حیات سیاسی ،فرهنگدی و ارتمداعی دزاریدان ایدران در دوران

صفویر ارائر دمود .ر اسا

اط عات حاصل از این منا ع و مدارك ،درمییا یم کر دزاریان

محمدشاهی در موارر ا سیاستهای دولت صفویر ر دانار ر هند د ل مکان دموددد؛ امدا
دزاریان قاسمشاهی ر رهبری ائمر خویش کر در ادجدان مست ر وددد ،دا هدرهگیدری از
پوشش تصوف ،ر حیات خویش ادامر داددد و عنصری ردیدد ،ی ندی ت یدر را دیدز در آن
افزوددد تا از شدت تورر صفویان ر خویش کاهند؛ سیاستی کر درعمل ،موف یتآمیز ود.
آدان ر احیای سازمان دعوت خویش پرداختند و ف الیتهای فرهنگی و ارتماعی خدویش
را دیز سامان داددد؛ اما در عین حال ،ر شدت از درگیرشدن در امور سیاسی پرهیز کردددد؛
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زیرا تجر یات اوایل دوره صفوی را کر منجر ر شدت عمل صفویان دسبت ر آدان گردید،
فراموش دکرده وددد .ااین حال ،ادامر ایدن روددد ،دردهایدت ،سدبب گرویددن سدیاری از
دزاریان قاسمشاهی ر تشیع امامی و در دتیجدر ،کداهش نشدمگیر دزاریدان قاسدمشداهی
گردید؛ تا دادجا کر امروزه دشادی از تشیع اسماعیلی دزاری در ادجدان مشاهده دمیشود و
تنها آثار دزاریان در این داحیر ،محدود ر نند م بره و همچنین کتیبرهایی از روزگار حضور
ائمر دزاری در این داحیر و مناط مجاور آن است.
در اره وض یت سیاسی ،فرهنگی و ارتماعی اسماعیلیر دزاری ایران در دوران صفویر،
اثر مبسوط و مست لی تألیف دشده است .نا راین ،اوضاع و احوال اسماعیلیر دزاریر ایران در
دوره صفویر ،ا ا هام رو رروست .ااینحال ،در ال رالی پژوهشهای ادجامیافتدر در مدورد
تاریخ اسماعیلیان ،اشاراتی ر وض یت دزاریر ایران در دوره صفوی مشاهده میشود .فرهاد
دفتری در اثر خویش ا دام تاریخ و عقاید اسمااعلیل  ،رنبرهایی از حیدات دزاریدر ایدران در
دوران صفویر را مورد تورر قرار داده است؛ ولی این اثر ر سبب رویکرد کلی خویش کدر
تاریخ اسماعیلیر از ا تدای ظهور تا دوران م اصر را مورد ررسی قرار داده ،از پدرداختن در
ا اد گوداگون حیات دزاریر ایران در دوران صفوی ازماددده و تنهدا اشداراتی در وضد یت
2

دزاریر ایران در این دوران دموده اسدت .در مددخل «اَدْجِددان» در دائمة الاعمار زمگر

اسالمي تألیف مجید سمی ی و همچنین دادشنامر  ،Iranicaمباحثی در مورد مرکز امامدت
دزاریان قاسم شاهی ایران در دوران صفویر مطرح شده است .یکی از هترین آثار در مدورد
حیات دزاریر ایران در دوران صفوی ،م الدر اسدماعیل شدراهی و همکداران او دا عندوان
« .1يَهْ ِوي » ،ي خ متيشي مو م يخيک يمت .هي «يه وي » ،دخ انيبع مو یى ب صكخ شري «يهنركي »
«يهنوي » ه ن آاوم يمت؛ آ چني ك ي انيبع بااىآ و ،يمرتفيدم ي

يژم «يه روي » زر

ي يميارت ياياري

يمیيپ زى دخ ي ن احل خ يج يفرت( .خ.ک مری رن ،دائرر يلیرريخس برنخا يمر ان ،ج  ،11ارولل
«يه وي » ،ص 113ر115؛ جهت يط پي

ب تا دخ اكخد يه وي  ،خ.ک
Daftary, »ANJEDĀN«, Iranica, Vol. II, p. 77.
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«سنگدوشترهای منط ر هفتاد قلر و ارتباط آدها ا تاریخ اسماعیلیان ادجدان» 2اسدت کدر
ر صورت میدادی ،کتیبرهای ررایمادده از دزاریان ایدران ،درویدژه در دوران صدفویر را
شناسادده است .این کتیبرها ،زوایای داشناخترای از حیدات فرهنگدی و ارتمداعی دزاریدان
ایران در دوره قاسمشاهی را روشن میسازدد.
پژوهش حاضر ،درصدد است ا کنار هم دهادن روایات منا ع تاریخی ،آثار و مدارك در
دستر

و خاصِ اسماعیلیان دزاری (منا ع مکتوب و کتیبرها) و همچندین ،پدژوهشهدای

مح انِ مطال ات دزاری ،اوضاع و احوال اسماعیلیان ددزاری محمدشداهی و قاسدمشداهی
ایران را در دوران صفویر ررسی کند و روایتی «یکرارنر و همگدون» از حیدات سیاسدی،
فرهنگی و ارتماعی آدان را در این دوران ارائر دماید و ر سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
 .2تأثیر ظهور صفویر و رسمیت تشیع در ایران ر ف الیتهای اسماعیلیر دزاری ایدران
نگودر وده است؟
 .1شرایط و اوضاع سیاسی ،فرهنگی و مذهبی اسماعیلیر دزاری ایران در دوران صفویر
نگودر وده؟ و نر مراحلی را طی دموده است؟
صفویان و اسماعیلیه نزاری

اسماعیل صفوی در سدال307ق ،دد از پیدروزی در آققویودلوهدا ،وارد تبریدز گردیدد و
حکومت صفویر را در ایران تأسیس دمود کر تا سال2231ق در دودمادش دوام یافدت .در
حکومت رسیدن شاهاسماعیل ،آغاز یك دوره ردید را در تاریخ ایران مشدخ

مدیکندد.

1

شاهاسماعیل پس از ورود ر تبریز ،یدردگ تصمیم گرفت مذهب شی ر را مذهب رسدمی
قرار دهد 3.رقراری تشیع اثنیعشری ر عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویر ،مورب
 .1خ.ک ه ا پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،1131 ،ميل ي ّل ،ش  ،6ص 111ر.111
 .6خ یا ،ي اي دخ خيم پصا جو و ،ص 651ر.656
 .1خ.ک يمننوخ ب ک ااكیي  ،پيلمآخيى پبيمى ،ج  ،1ص 62؛ لكيهوا ا ،ايخ ا حب ی يلس ا ،ج  ،3ص
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آگاهی یشتری ر هویت ملی و دین طری  ،ایجاد دولت متمرکزتر و قویتر شد 2.ظهدور
صفویر و اع م مذهب شی ر اثنیعشری رعنوان مذهب رسمی دولت صفوی ،فرصتهای
مناسبتری را رای ف الیت دهضتهای شی ی د ر طور عام د در ایران دویدد مدیداد؛ امدا
رخ ف این پیش ینی ،صفویان رزودی سیاست مذهبی مشخصی در پیش گرفتند کر رز
محدودکردن ادواع عامیادر تصوف و دهضت های مختلف شی ی کر از حدود و ثغور مدذهب
اثنی عشری یرون قرار می گرفتند ،هدفی دداشت .این سیاست ،حتی علیر قزلباشهدا کدر
صفویان را ر قدرت رسادده وددد ،اعمال شد 1.ر طور کلی ،میتدوان گفدت از آدجدا کدر
صفویان اور ر مذهب رسمی را ا وفاداری ر دولت م ادل میدادستند ،ریشرکنی ع ایدد
مخالف ضروری ود.

3

دزاریان در واقع ،در دهر های اوّلیر حکومت صفویان از شدت رعایت ت یر کاستند؛ امدا
خوش ینی دزاریان هم عمری کوتاه داشت .ننین ر دظدر مدیرسدد کدر پدس از اسدت رار
حکومت صفوی ،هویت واق ی امامان دزاری و پیروان آدها ،ا ورود آدکر خود را همچندان
در زیر پوشش صوفیادر مرشد و مرید مخفی داشتر وددد ،تا حددودی هتدر شدناختر شدد.
ف الیت های روزافزون و ارزتر اسماعیلیان دزاری ،دیری دگذشت کر مورد توردر دخسدتین
شاهان صفویر و علمای اثنیعشری قرار گرفت و واکنش آدها نیزی رز سختگیدری در
پیروان این فرقر دبود.
ذکر این دکتر الزم است کر افزون ر اخت ف دظرهای ع یدتی مورود ین اسدماعیلیر
و اثنیعشریر  ،آدچر سبب د ینی و دگاه منفی علمای اثنیعشری ر اسماعیلیر مدیشدد،
 311ر 312؛ جنيبو  ،روضة الصفوية ،ص 156ر.153
 .1م كخ  ،ي اي پصا صفك  ،ص  62 65ر .63
 .6جهت يط ع ب تا دخ اكخد «منلبيج » ،خ.ک
Üzüm. ,» KlZlLBAŞ«, İslam Ansiklopedisi,cilt: 25, sayfa: 546-557.

 .1م كخ  ،ي اي پصا صفك  ،ص .63
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سا ر تاریخی پیشین در مورد اقدامات اسماعیلیر ود کر دشواریهای فراوادی رای امامیر
دیز ایجاد میکرد .اسماعیلیان در قرون پیشین ،سیاست درگیدری مسدتمر دا سدنیان را در
پیش گرفتر وددد و از دیگر سو ،اهلسنت دیز قاطبر شی یان را ،فارغ از تمدایزات اساسدی
ین آدها ،ر عنوان گروهی یکرارنر مورد حملر قدرار داده و درای آددان محددودیتهدای
فروادی ایجاد می کرددد؛ تا آدجا کر امامیر دیز دین سبب ،آسیب فدراوان مدیدیدددد .ایدن
وض یت ،سبب گردید تا علمای امامیر سیاست مرز ندی آشکار ین امامیر و اسدماعیلیر را
در پیش گیردد؛ زیرا در غیر این صورت ،زمینر اتهام همکاری میان آدها کام ً فراهم دود.
رخی از مؤلفان و علمای امامیر ،در این مسیر تا رایی پیش رفتند کر کتابهایی در ضددّ
قرامطر و اسماعیلیان تألیف کرددد؛ در قرن ششم هجری ،کتاب نقض هترین شاهد ر این
موضع گیری تند امامیر در را ر اسماعیلیر است 2.نا ر موارد یانشده ،میتدوان اقددامات
علمای امامیر ر ضدّ اسماعیلیان را در دوران صفویر کر سیاست رسمی حکومت دیز مبتنی
ر پشتیبادی از مذهب اثنیعشری ود ،هتر درك دمود.
الف .نزاریه محمدشاهی در دوران صفویه

در دهر های اوّلیر حکومت صفویان ،رهبر محمدشاهیان ،شاهطاهر دکنی ،سدیویکمدین و
م روفترین امام سلسلر محمدشاهی ود1.شاهطداهر ،مدتکلم و دیدز شداعری تواددا دود و
خدمات سیاسی ارزشمندی ر سلسلر دظام شاهی احمدددگر ،در دکدن کدرد .مفصدلتدرین
 .1ب پنكي هیكه  ،ي دخ كتيب لك ش باي يباي يهنجيخ ي يمیيپ ز
ارو ارو ي

هنيخ هنيخ ي

ي نركه آ خدم يمت «لرنرت برا

شی ازحوي بيد( ». ...من نن خي  ،برض اثيلی يلنكيصی فن هارض

برض فضيئح يلا يفض ،ص )315
 .6ياياي د خم احیوجيشن دخ ي اي  ،ي اي ز وي ن ي ن جرب ي يمیيپ ز هنيخ دخ اي ي زخيهري اري
د خي صفك  ،پبيخ يهو ي پ ءيلو ن اؤان جيمبناحیو ،احیو جيمبناؤان جيم ،خضنيلو نبناحیو
جيم ،طيشابنخضنيلو ن ،خضنيلو ن د

يبنطريشا (اتكفري 315ق) جريمطريشابرنخضرنيلرو ن د

حس نن دكنن (اتكفي 351ق)( .خ.ک صيبا  ،ايخ ا فاق يم ان ،ج  ،6ص 131ر)133
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شرحی کر در اره این امام دوشتر شده ،آن اسدت کدر محمدقاسدم هندوشداه اسدترآ ادی،
م روف ر فرشتر ،در تاریخ م روف خود ر دام گیشن ازةاهلاي (تألیف  )2021کر م موالً ر
تاریخ فرشتر شهرت دارد ،آورده است.
فرشتر کر از م ام شاهطاهر ر عنوان امام اسماعیلی دزاری آگاه ود ،میگوید کر پدران
او در ایران پیروان سیاری داشتند و در محلی در ددام خندد (خواددد) د دزدیدك قدزوین د
زددگی میکرددد .ا گذشت زمان ،شاهطاهر ،سجادهدشین یا رئیس خادواده و متا ان خدود
شد .وی شخصیت فوقال اده ااست دادی ود و ر رهت علم و ت وایی کر داشت ،محبو یت
فراوادی کسب کرد و همر پیشینیان خود را تحتالش اع قرار داد .شاهاسماعیل صفوی دیدز
اخبار شاه طاهر را شنید و از محبو یت زیاد او یمناك شد؛ اما ر اثر شفاعت میدرزا حسدین
اصفهادی ،یکی از م امات صاحبدفوذ در ار صفوی و از پشتیبادان شاهطداهر ،امدام ددزاری
دعوت شد کر ر رمع علمای در ار شاهاسماعیل در سلطادیر ریوددد؛ ولی پیروی مذهبی از
شاهطاهر سوءظن شاه اسدماعیل را رادگیخدت .دار دیگدر در میدادجیگری میدرزا حسدین
اصفهادی کر ممکن است پنهادی ر کیش اسماعیلی دزاری محمدشاهی درآمده اشدد ،در
شاهطاهر ارازه داده شد کر در کاشان اقامت گزیند .در آدجا شاهطاهر مدر

علوم دینی در

حوزه مذهبی محل شد و محص ن و مریدان فراوادی پیدا کرد .ر دظر میرسدد کدر عدده
زیادی از پیروان و مریدان شاه طاهر رای حضور در رلسات در

او ر کاشان میرفتندد.

موف یت شاهطاهر رزودی تورر مأموران محلی و علمای اثنیعشری را رادگیخت و آددان
اخباری در اره ت الیم اسماعیلی شاهطاهر رای شاهاسدماعیل فرسدتاددد .وی را همچندین
متهم ساختند کر اسماعیلیان و دیگر فرق الحادی را رهبری میکند و ا س طین خدارری
مکاتباتی دارد .شاهاسماعیل کر در پی فرصت مناسبی میگشت تدا شداهطداهر را از میدان
ردارد ،اکنون آن فرصت را یافت و فرمادی رای ر سیاست رسدادیدن امدام ددزاری صدادر
کرد؛ اما میرزا حسین اصفهادی ،دوست شاهطاهر در در ار صفوی ،ر موقع او را از این امدر
آگاه ساخت .در 314ق امام دزاری ا خادوادهاش از کاشان گریخدت و در ایدن ترتیدب ،از
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رفدت و

دست مأمورادی کر در پی او فرستاده شده وددد ،ران ر در درد .وی در فدار

سرس ،از راه دریا ر سدوی هندد رواددر شدد و در گدوا از کشدتی فدرود آمدد .ددینگوددر
شاه اسماعیل وی را مجبور ر فرار ر هند کرد؛ رایی کر امامان دی سلسلر محمدشاهی
در آن اقامت گزیددد.

2

گفتنی است خراسادی فدائی در کتاب هدایة الاؤمنلن الطالبلن گزارشی از وقایع مر وط ر
شاهطاهر و شاهاسماعیل صفوی را ر دست داده کر رالب تورر اسدت 1.مطدا

گدزارش

 .1فاشيد دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص 552 553 ،511؛
Daftary,» ŠĀH ṬĀHER ḤOSAYNI DAKKANI«, Encyclopædia Iranic, online
edition.

 .6احیوبن نيلريبو ن لايميهن فويئن ي حيجن آلكهو ،ي اررا سارا ن هك سرنوري

مراي نوري

اتألا يمیيپ زن يمت .دفتا  ،ي خي «ديه ینواا ن هك سنوم هنيخ خ ريخي يل ا» لكيهوم يمت .فويئن،
ي يل س ليكن لايميهن ،جيپا يمیيپ زن اتكفي ز

ي 1151ق بركد دخ خ مرتي د بريد ،هند رک

ا هو ان ست .فويئن ،دخ ا ي ميلشي 1163 1111ق م بيخ دخ شنو ب د ويخ ياي هرنيخ
مزطي احیوجيم آميلي مك  ،مفا كاد

مرت،

ب ي انصی ارز ین اهین دخ ي اي ديد .فويئن بر مريل

1136ق ،دخ د بيد دخربجت .ي ي چنو كتيب دخ بيخم ايخ ا يصكل پاي و هنيخ بيمن ايهوم يمت؛ ياري
جها

ي  ،ب تا ب مبی كتيب شوي ة يلیؤان ن يلطيلب ن ي مت ك دخ ايخ ا جنبش يمریيپ ز يمرت

يحتیي ًت آ خي ب يجيخم آميلي مك هكجت يمت .ي رن كتريب ،انبرع بسر يخ رايهبهري ن ي جهرت اريخ ا
يمیيپ ز يمت .آ .آ .م ی كهف ،چن ن يظهيخ هظا انكنو ك كتيب فويئن «براي يمرتفيدم يشرل فامر »
يحتیيتً فاط باي خشباي فام يمیيپ ز ك ب

بي فيخمن آجني ن ديجتنو ،هكجرت جروم يمرت .چنر ن

باان آ و ك فويئن باي هكجتن ي ن كتيب ،ي كتيبخيه غنن يمیيپ ز ي شنو ك حري

هسرا كی ريبن بركدم،

يمتفيدم كادم يمت دخ اكيخد د لا ،ب منن جفيشن ك دخ هند خشبراي فامر بريمن ايهروم ،ان ر هیركدم
يمت .بي ي ن شی  ،بي و رفت يمتخايج اطيلی صح ح ك فويئن ي انيبع مو م ارتبا دخ كتيب لركد آ خدم
اي كنك هيارزك بكدهو ،ب جهت برضن لصكص ي ي ن كتيب ،كيخ چنوي آميهن ه ست( .خ.ک لايمريهن

فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز (شوي ة يلیؤان ن يلطيلب ن) ،صفحي يلف ر ج؛ بوخمي « ،يدب ري يمریيپ زن» ،كتريب
ايم يدب ي

فزسف  ،ش ،21 21ص 31؛ دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص  516ر 511؛
)Ivanow., Ismaili Literature, p. 153
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فدائی ،نون شاه طاهر ر ریاست دزاریر محمدشاهی رسید ،او از قزوین عازم کاشان گردید
و پیروان اسماعیلیر دیز از هر طرف ر سوی او رهسرار گشتند .در این زمدان ،میدرزا شداه
حسین اصفهادی کر «داظر شاهاسماعیل» دامیده شدده دیدز دسدبت در او «اردات» داشدتر
است .ااینحال ،فدائی میدویسد :شهرت او ،سبب حسادت رخی گردید؛ تا دادجا کدر «از
روی حسد و عداوت سراسر تهمت ،ر شاهاسماعیل دوشتند کدر حدال طایفدر اسدم یلیر و
داعیان ایشان ،مادند صبح از شرح و یان مستغنی است و شاهمحمد طاهر کر در این عصر
م تدای ایشان است ،در ترویج آن مذهب می کوشد و مذهبشان ر غایت در ترقی است و
ملحدان و نراغکشان 2و محمودیان 1و زددی ان َدرو مجتمدع گشدتراددد و دا سد طین و
زرگان اتحاد تامی داردد و س طین اطراف ،ا او ی ت کردهادد و زود است کر در مدذهب
اثناعشری احدی اقی دمادد و همر مذهب اسم یلیر اختیار کنند .شاهاسم یل صفوی نون
خود او هم در سلسلر رلیلر متهم ود ،ر رهت رفع اتهام حکم کرد کر پرواددر قتدل او را
نویسند و در پنهادی ،ر میرزا حسین کر داظر دیوادی ود ،ندو ست دمدود در فرارکدردن
شاهمحمد طاهر ا اهل یت خود ر عزیمت هندوستان».
مشخ

3

است کر فدائی خراسادی خواستر است روایتی از این ماررا ر دست دهد کدر

در آن دشادی از دشمنی شاهاسماعیل ا شاهطاهر و اسماعیلیر دباشدد .شداهطداهر حسدینی
 .1يحتیيتً انظكخ ي چايغك ي  ،طي ف «يشل حق» شستنو؛ را م ابشبن ي ايهن ،بي راي ششي پافريهن
آديب اتك ابشبن ليص لكد ك دخ اكيخد بي باديجتشي يم ان اطيبات هويخد .ي رن آ ر ن ،بر
مبی بالن يپتايدي
ارتاوي

غزكآا ن دخ حق ياي پزن

ي اي ز ش ي يم

 ،بي مي ا فاق غريلن ا ريبهت ديخد خرر شري ن ي

ه ن دخ آ يفت انجكد( .خ.ک ج لن ااو  ،اسركد ديخ كش صرفك ،

دائر يلیريخس بنخا يم ان ،ج  ،11اولل «يشل حق» ،ص  311ر )313
 . 6انظكخ ي احیكد ي  ،ز ا ي آ ن هاطك يمت ك احیكد زس خيهن آ خي دخ ميل 211ق بن ي ههريد.
جهت يط ع ب تا دخ بيخم هاطك  ،خ.ک پز اضي ذكي ان مايرك لك ،جنبش هاطك  ،اهراي ه را يد ري ،
.1121
 .1احیوبن نيلريبو ن لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص  165ر .161
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دکنی در هند ،در سلك مناصحان حکمران احمد دگر ،رهان دظامشداه (321دد340ق) در
آمد .شاهطاهر توادست رهان دظامشاه را ر کیش شی ی درآورد و دظامشاه در سال 344ق،
مذهب تشیع را مذهب رسمی دولت دظامشاهیان قرار داد .وفات او را میان سالهای 311
و 314ق دوشترادد.

2

از شاه طاهر آثار سیاری در ک م ،ف ر ،ادب و شرحهای مت دد ر آثار ف هی و ک مدی
علمای اثنیعشری اقی مادده است .ر ع وه ،از او دیدوان قصداید و یدك مثندوی ددون
عنوان کر ا این یت آغاز میشود ،در دست است« :هر آدکس کدر در کدام گیتدی دهدد
دل* ر دزدیك اهل خرد دیست عاقل» 1.دسخرای خطی مت ل ر قرن یازدهم هجری در
کتا خادر مجلس دیز مورود است کر حاوی قصاید شاهطاهر است؛ اش ار آغاز و ادجام ایدن
دسخر خطی ،ننین است « :از وقت است کر ر طب ت اضای فلك*افکند در سدر ایدوان
نمن گل توشك ...اد افروختر ر قصر زر اددود سرهر* شدمع روی تدو و پرواددر او خیدل
3

ملك».

دین گودر ،امامت دزاری محمدشاهی کر در آغاز شدکلگیدری ایدن ادشد اب در دین
اسماعیلیر دزاری ،ظاهراً از پشتیبادی یشتر دزاریان در ضی از مناط رخوردار ودددد ،در
 .1شيل ستا ،ا ع دخ شنو ،ص  116ر 111؛ بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتريب اريم يدب ري

فزسرف ،

ش ، 21 21ص33؛ حس نن ،ايخ ا ي زچن هظي جيم ،ص  13ر  ،15ااوا ؛
Rapson, Cambridge History of India, vol. 3, p. 460.
؛2. Poonawala,. Biobibliography of Ismaili Liturature, p. 273-275

بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي
خ.ک انررن

فزسف  ،ش ، 21 21ص  .33جهت بالرن ي آاريخ ي ،

 ،فهامررتكيخم كترريبشرري فيخمررن ،ج  ،6ص 1113؛ شیرري  ،ج  ،1ص 615؛ شیرري  ،ج ،3

ص .11
 .1خ.ک يه ويهن دكنن ،مصي و جيمطيشا دكنن ،هسخ لطن ،جریيخم اروخک كتيبخيهر ا زر
.21598


IR10-
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اوایل قرن دهم هجری ر هند منت ل گردید .ا ورود این ،اید گفت در آغاز قرن سیزدهم
هجری ،این سلسلر از امامان دزاری من طع گردید.
ب .نزاریه قاسمشاهی در دوران صفویه

در دهر های اوّلیر حکومت صفویان ،رهبر قاسمشاهیان دورالدین محمد ،م روف در ا دوذر
علی ود کر ر رای پدرش ،غریب میرزا رعنوان سیوپنجمین امام قاسمشاهی ،ر مسند
امامت دشستر ود 2.ا وذر علی ،م اصر شاهاسماعیل اوّل و پسر و رادشین اسدماعیل ،شداه
طهماسب اوّل (330د314ق) ود .وی از قرار م لوم ا دختر یا خواهر شاه طهماسب ازدواج
کرد 1.این امر ،دشادگر روا ط حسنر این امام دزاری قاسمشاهی ا صفویان است .دا وردود
این ،شاه طهماسب ،دزاریان قاسمشاهی را در زمان سیوششمین امامشدان ،مدراد میدرزا د
پسر و رادشین ا وذر علی 3د مورد ت یب و اذیت قرار داد .تاریخ الفی ذیدل سدال312ق در
ت یب و آزار دزاریان ادجدان در روزگار مراد دامی کر مدعی امامت آدها وده اسدت ،اشداره
 .1خ.ک لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص 115ر .111ياياي د خم ميممجيشن ،ي اي ي ريد ي رن
جرب ي يمیيپ ز ي هنيخ دخ د خي ي زخيهي اي د خي صفك

زي ي د خي يه وي (ي يلا مرا ري دم

ش ا ) پبيخ يهو ي ميممجيم (اتكفي حو د 111ق) ،يم جيم ي يحیوجيمبنميممجيم (اتكفي حو د
 263ق) ك هخست ن ياي م ل لك ش بكد جي زي احنین دخ يه وي ك يهوكن بررو اارا ديئیرن
ياياي ميممجيشن جو ،دخمت كاد .احیوبنيم جيم ،استنصا بيهلل د

يبناحیوبنيم جيم (اتكفري

225ق) ك حو د 212ق با اسنو يايات ه ست دخ ي ن اي بكد ك ياياي ميممجيشن ب طكخ مطرع،
دخ يه وي استاا جوهو آغي را د خم يح ي يه وي دخ ك ش هنيخ برو ي د خم يلیرك

جروهو .ي رن

ياياي  ،پبيخ يهو ي پبويلس جيم (اتكفي 233ق) ،غا یا ا ي ي استنصا بيهلل مك (اتكفري 313ق)،
يبكذخپزن (هكخيلو ن) ،اايدا را ي (اتكفري 321ق) ،ذ يلفاريخپزن ري لز رليهلل ي ّل (اتكفري 1131ق)،
هكخيلوشا (هكخيلو ن) پزن (اتكفي 1126ق) لز ليهلل د

(اتكفي 1131ق) .بنيباي ن ،لز رليهلل د ،

آلا ن يايان يمت ك دخ يه وي يميات ديجت يمت( .خ.ک دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص 511
ر561 511؛ صيبا  ،ايخ ا فاق يم ان ،ج  ،6ص )135
 .6دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .515
 .1لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .111
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میکند .مطا این گزارش ،رم ى از اهالى ادجدان و رستاق کاشان ،در مدراد ددامى کدر
دعوى امامت مىکرد ،پیوستند و رم ى دیگر در آن دواحى ،ر متا ت محمدود پسدیخادى
متهم شددد .شاه طهماسب ،امیرخان موصلو ،حاکم همدان را ر ادجدان ،و دیع الزمدان را
ر کاشان فرستاد تا این افراد را سرکوب کنند .مراد کر نا ر دوشتر تاریخ الفی «پسدرى در
کمال حُسن» ود ،دستگیر شد و رمع کثیری از متا ادش ر قتل رسیددد و اموال سیاری
از آن رماعت ضبط گردید؛ زیرا از تمامى والیت سند و کیج و مکران تحدف و هددایا در
ایشان فرستاده وددد .د از مدتی ،یکی از امرا ر مراد «ت ل خاطرى» پیدا کرد 2و زمینر
فرار او را فراهم دمود و مراد ر راه الر و هرمز گریخت .هنگامی کر شاهطهماسب از فدرار
مراد مطلع شد ،ر غایت رآشفت .سرادجام مراد د از نهار ماه ،دیگر ار در دواحى قندهار
دستگیر شد .در پی این امر ،مراد و رمیع تا ادش ر همراه امیری کر زمینر فدرار مدراد را
1

فراهم کرده ود ،ر قتل رسیددد.

تفصیل یشتر در اره این حادثر ،در کتاب قاضی احمد قمی ذیدل سدال 312ق آمدده
است .مطا

این روایت ،رم ى از اسماعیلیر در ادجددان دودهاددد کدر مریددادی در هندد

داشترادد و هر سالر از آدجا مبالغ سیاری دذر رای ایشان ارسال میشده است .مراد کر نا
ر دوشتر قمی از «م حده ادجدان» و «غ مزادهاى» وده کر «خدالى از حسدنى دبدود»،
رهبری این گروه را در ادجدان ر عهده داشتر است و مریدان ر خددمت او آمدده و «زر و
ارنا » رای او میآوردهادد .نون این خبر ر شاهطهماسب رسید ،ر امیرخان موصلو 3کر
 .1اتكى آصفلي من نى ،ايخ ا يلفن ،ج  ،2ص .5221
 .6شیي  ،ص .5223
 .1ي جیز كت ب شي يه وي ك ايكنك بيمن يمت ،كت ب ي يمت ك دخ آ هي «يبكيلیرصرك برناكمرن
اكصزك ،من  »332آاوم يمت( .خ.ک جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي

بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص )111
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در آن اوان حاکم همدان ود ،حکمى رهت سرکو ی این گروه دوشت 2.امیر خان ،مدراد را
دستگیر کرد؛ اما او توسط رخی فراری داده شد کر در دهایت ،دو اره دستگیر شد و ر قتل
گزارش قمی ،محمد م یم دامی هم کدر از کدارگزاران حکدومتی دود « ،در

رسید .مطا

واسطر مصاحبت او» ر قتل رسید.
مطا

1

گزارش هر دو منبع ،درمییا یم کر مراد ،پیروان فراوادی در هند داشتر است کر

مبالغ هنگفتی پول از سند و راهای دیگر رای او میفرستاددد .در خصوص دلیل رخدورد
شاهطهماسب ا دزاریان قاسمشاهی ،ا ورود پیودد خویشی کر ین آدان ایجداد شدده دود،
منا ع یادشده اط عات صریحی ر دست دمیدهند؛ ااینحال ،ا استفاده از رخدی قدراین
میتوان دالیلی رای این امر رشدمرد .دکتدر کلیددی در ایدن مدورد ،ت صدبی اسدت کدر
طهماسب در زمینر اعت ادات شی ی امامی خدود دارا دود 3.در واقدع ،دوران او د طدر آغداز
قدرت یا ی ف های شی ر امامیر است .طهماسب کر ف دان عالمان ،متکلمان و ف یهان آشنا
ر مبادی ک می و اعت ادی شی ر امامیدر را احسدا
علی ن عبدال ال کرکی ،مشهور ر مح

مدیکدرد ،در اقددامی ت یدینکنندده

کرکی را از ربل عامدل فراخواددد تدا مسدتولیت

پاسخگویی ر دیازهای مذهبی و فکری شی یان و تر یت عالمان و ف یهان مورد دیاز را در
 .1يلحس نى يلایى ،خالصة يلتكيخ ا ،ج  ،1ص.526
 .6شیي  ،ص  521ر .523با يميس يفت شي زژ ش ن هك ك ب صكخ

ا ويهن با ابني يمنزتشي

يفتجوم دخ ماديب اابام جيمغا ی دخ يه وي يه ي رافت يمت ،خ ي تن ي ماككبن يمیيپ ز يه وي
دخ اي جيمطهیيمی يخيئ جوم ك جيلی اكج يمت .هتي ج ي ن احا ق بيمتي جنيلتن ،ه ي دشنوم متل
غيخ

آاشمك

دخ ي ن جا ي يمت؛ ب ركه ي ك حتن يجسيد مابيه ي ه ن ب آاش ك وم يمت.

(جهت يط ع ب تا ،خ.ک ارن

اریيخ « ،يمنزتشي مكلت يه وي » ،جستيخشي اريخ خن ،ش ،6

ص  23ر )116

 .1خ.ک م كخ  ،ي اي پصا صفك  ،ص 51 55؛ شیچن ن ،خ.ک يمرننوخ ب رگ ااكیري  ،پريلمآخيى
پبيمى ،ج  ،1ص 161ر.163
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عهده گیرد 2.موق یت و دفوذ فراوان مح

کرکی ،زمینر را رای مهاررت دهها عالم شی ی

دیگر از ربل عامل و حتی سایر سرزمینهای شی ی ر ایدران فدراهم سداخت .دیشدك،
حاصل تمامی این موارد ،ی نی اعت اد شدید طهماسب ر تشیع امامی ،و همچنین مهاررت
عالمان شی ر امامی و ت ش آدان رای تبیین اددیشرها و اعت ادات امامیر ،گسترش دیش
از پیش تبلیغات سازمانیافتر تشیع امامی و ردّ افکار و اعت ادات مخالفان ود .دیهی است
کر در این اوضاع و احوال ،شرایط رای گروههای دظیر دزاریان قاسمشاهی کدر در مندا ع
صفوی از آدان ا عناوینی دظیر «م حده» یاد شده 1دیز درمراتدب سدختتدر گدردد و دا
مخالفتهای حکومت موارر شودد .رع وه ،در زمادی کر طهماسب حتی ر قزلباشان کدر
هستر اصلی و ف ال دهضت صفویر وددد دیز فای آمده و درصدد کاهش قدرت آدان ود،

3

دباید ادتظار هبود شرایط رای دیگر گروههای ف ال در رام ر ایرانِ آن روزگار د از رملدر
دزاریان د را داشت.
دکتر سیار مهم دیگر کر دباید در اره علل اِعمال محدودیت ر دزاریان قاسدمشداهی
توسط طهماسب دادیده گرفتر شود ،اشارات رخی منا ع ر حضدور د طویدان در رریاددات
مر وط ر دزاریان قاسمشاهی در این زمان است .ر اسا

روایت تاریخ الفی« :آدچر در این

سال در ایران سادح شد ،این است کر رم ى از اهالى ادجدان و رستاق کاشدان ،در مدراد
دامى کر دعوى امامت مىکرد ،اتفاق دمودددد و رم دى دیگدر در آن ددواحى ،در متا دت
محمود پسیخادى کر دعوت دبوت کرده و یکصدوپنجاه سال قبل از این فوت شده ،مدتهم
شددد 4 ».این روایت ،احتمال حضور و ف الیت د طویان را کر روا ط دزدیك ا دزاریر داشتند
 .1خ.ک يل نيئا  ،األنوار النعمانیة في بیان النشأ اإلنسانیة ،ج  ،6ص  15ب برو؛ ج بن ،ا ع اصكس،

ص 131ر131؛ لكيهسيخ  ،خ ضي يل ني

فن يحكيل يلرزیيء يلسيدي  ،ج  ،1ص .31

 .6يلحس نى يلایى ،ل صة يلتكيخ ا ،ج  ،1ص .526
 .1خ.ک خ یا ،ي اي دخ خيم پصا جو و ،ص .162
 .3اتكى آصفلي من نى ،ايخ ا يلفن ،ج  ،2ص .5221
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و تحت تأثیر ع اید دزاری دوره الموت قرار گرفتر وددد 2،در رمع دزاریان ادجدان ت ویدت
میکند .حضور د طویان در این رویدادها ،رویژه از این رهت مهم است کر آدان دیز مادند
دیگر هزارهگرایان ،دوره های هزار سالر را در واقع ت رفرای میان دو کمال پایدانداپدذیر از
زمان میدادسترادد؛ اعت ادی کر ر پایر آن ،رهایی از درد و هرجومرج را مدیطلبیددهاددد.

1

د طویر ا تمسك ر این امر ،میکوشیددد اعت اد ر هزاره را رای توریر ادعاهای استوار ر
مهدویت و دجات خشی خویش تبلیغ کنند 3.دیهی است کر هرگوددر ادعدای مبتندی در
مهدویت ،در طن خود گودرای رقا ت ع یدتی ا صدفویان را دمدودار مدیسداخت و ددین
رهت ،دمی توادست ر هیچ ورر خوشایند آدان اشد؛ زیرا دهضت صفویر ،ر پایدر دعدوی
ا یت مهدی

ود.

4

ر عبارت دیگر ،در مورد نرایی رویارویی صفویان ا دزاریان در ایدن دوران ،ایدد در
تشا ر خاستگاه فکری د اعت ادی صفویان و دزاریان تورر خاص دمدود .تشدیع و تصدوف،
مبنای ارکان اعت ادی آدها ود .رایگاه امام اسماعیلیر دزاری ،یشباهت ر رایگاه و مبنای
مشروعیت شاه صفوی دبود .شاهان صفوی ،میراث دار ماترك غنی طری ت صدفوی در دو
سده ودیم گذشتر وددد و امامان اسماعیلی دزاری دیز ا تورر ر سا ر تداریخی و مدذهبی
خویش ،ر گودرای دیگر از ننین هرهای دصیب می رددد .هدر دو دا وردود تفداوتهدای
مبنایی ،دگرشی شی ی داشتند و تمای ت اطنی و متصوفادر دیز دزد هر دوی آدها مشترك
ود؛ ولی شاهان صفوی در این دگرش ،همچون رهبران دزاریر خود را در مرحلدر امامدت
درسادددد .شاید توان همین دعوی واحد و رایگاه و مشروعیت همسان را یکی از عوامدل
مهم در رخورد صفویان ا ائمر دزاری د هم شاهطاهر محمدشاهی و هم مراد قاسمشداهی
 .1خ.ک دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .561
2. Eliade, Millenarianism«,The Encyclopedia of Religion,Vol. 9, p. 98.

 .1خ.ک ذكي ان مايرنلك ،جنبش هاطك  ،ص .61
 .3خ.ک ج بن ،ا ع اصكس؛ اي آغي موم د ي دشم ش ا  ،ص .122
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د محسوب دمود .در واقع صفویان دمیتوادستند دظاره گر رقیبادی اشد کر مرتبدرای ندون
آدان و لکر یشتر ،رای خود قائل وددد .نا راین ،از میان این دو (شاهان صدفوی و ائمدر
دزاری) ،تنها یکی می توادست رح رلوه کند و اقی مادد .در واقع ،میتوان دلیدل مهدم
ت یر دزاریان ر تشیع امامیر را در ادوار دی صفویر ،درك صحیح و رموقع آددان از ایدن
مستلر دادست کر از دا ودی کامل آدان رلوگیری کرد .افزون در مدوارد یدانشدده ،درای
حکومتی نون صفویان کر حکومتی تمرکزگرا محسوب میشد ،ورود قلمروهای مست ل و
مدعی ر رهبری ائمر دزاری رص ح دبود.
رالب است ،یادآور شویم خیرخواه هراتدی (داعدی و دویسدنده ددزاری متوفدای دد از
سال340ق) کر هم م اصر شاهطهماسب اوّل و هم م اصر مراد میدرزا و امدام پدیش از او
وده است ،می گوید کر یکی از امامان دزاری روزگار او ،رای مدت هفت سدال خدود را از
ادظار پوشیده داشت؛ ی نی مستور ود و قاعدتاً منظورش اید مراد میرزا وده اشد .ر هدر
ت دیر ،دزاریان ایران در دوره سلطنت شاهاسماعیل اوّل و شاهطهماسب اوّل ،دا مشدک ت
ردیدی دستوپنجر درم میکرددد.

2

ا سلطنت شاهاسماعیل دوم (314د311ق) و رادشین او محمد خدا نده (311د334ق)،
صفویان دا ازهدم پاشدیدگی اوضداع داخلدی و اخت فدات خدادوادگی خدود مواردر شدددد؛
رگودرایکر این کشمکش ها و منازعات ،صفویر را دندار آشدفتگیهدای فدراوان دمدود.

1

دهضت های دینی کر از ت یب و سیاست دو شاه دخستین صفویر ران ر در درده ودددد،
اینك مهلت و مجالی رای تنفس یافتند کر رخصوص رای دزاریان ،سیار رموقدع دود.
 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص  .511جهرت آاريخ شايارن ،خ.ک اصرن في ل الركيم شايارن
(خميل ل الكيم ،مطرري

ل الركيم ،انتخری ي يجرريخ غا برن) ،اهراي يه یرن يمریيپ زن/ 1311 ،

1113ش.
 . 6جهت ي ضيع د خي يمیيپ ل د

احیو لويبنوم ،خ.ک خ یرا ،ي راي دخ خيم پصرا جو رو ،ص

111ر131؛ م كخ  ،ي اي پصا صفك  ،ص 11ر.11
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در دوران سلطنت شاهعبا

اوّل (334د2031ق) ا سلب قدرت قزلباشان ،تغییرات عمی ی

در سا ختار دولت صفوی ایجاد شد و دظم و آرامش در دولدت صدفوی داز آمدد .دا آدکدر
شاهعبا

مادند پیشینیان خدود در سیاسدت محددودکردن گدروههدای غیرهمسدو ،دظیدر

طری تهای صوفیادر و رخی رنبش های دیگر همچون د طویان ادامر داد 2،ولی در را در
رخی سازمان اقلیتها و فرقرهای مذهبی ،از رملر دزاریدان ،دا تسدامح و گذشدت رفتدار
میکرد و ازاینرو ،دزاریان پس از آن ،مورد ایذای صفویان قرار دگرفتند.
در این میان ،امامان قاسم شاهی د از مراد میرزا ،ار دیگر در ادجدان ظاهر شددد و از
آدجا دون سروصدا ر رت و فت امور مر وط ر پیروان خویش پرداختند؛ دون آدکر وارد
امور سیاسی شودد .در ح ی ت ،امامان دوره متأخر ادجدان ا صفویان روا ط دوستادر یافتند.
خلیلاهلل اوّل د رادشین مراد میرزا د کر سیوهفتمین امام محسدوب مدیشدود و در ددام
صوفیادر شاهذوالف ار علی دیز خوادده میشد 1،دا یکدی از شداهزاده خدادمهدای صدفوی د
احتماالً خواهر شاه عبا

اوّل د ازدواج کرد.

3

گواه ر این روا ط دزدیك میان صفویان و امامان دزاری ،کتیبرای است کر در آن ،متن
فرمانِ صادرشده شاه عبا

اوّل در ررب سال 2034ق ،دیده میشود .نا ر این منشور یا

فرمان کر خطاب ر امیر خلیلاهلل ادجدادی ،امام قاسمشاهی آن زمان ،دوشتر شدده اسدت،
شی یان ادجدان کر از محال دارالمؤمنین قم محسوب میشددهاددد ،مادندد دیگدر شدی یان
پیرامون قم ،از پرداخت ضی مالیاتها م اف شدهادد .رالب آن است کر در ایدن فرمدان،
شی یان ادجدادی ،شی ر اثنیعشری تل ی شدهادد و این دشان میدهدد کدر در ایدن زمدان،
 .1خ.ک يلليخ« ،هاطك » ،ااجی حس ن ج ا ،كتيب ايم ايخ ا جغايف ي ،ش  12ر  ،13ص 133ر 135؛

مايرنلك« ،هليشن د لا ب هاطك » ،احا اي

يم ان ،ش  ،1ص  53ر.11

 .6لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .111
 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .512
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دزاریان ایران ت یر ر اثنیعشری ودن میکردهادد؛ همچنانکر ر تصوف ت یر میدمودددد.
این کتیبر ،در یکی از مسارد ادجدان دصب شده ود.

2

ذوالف ار علی (خلیلاهلل اوّل) را میتوان ا خلیلاهلل کر مطا دوشتر روی سنگ قبرش
در ادجدان در 2043ق ،هفت سال پس از صدور فرمانِ ذکرشده وفات یافتدر اسدت ،یکدی
دادست 1.در یکی از کتیبر های روستای ادجدان ،ش ری حك شده کر در آن ،دام «خلیدل»
ورود دارد و ا تورر ر تاریخِ ذکرشده در کتیبر ،اید منظور از آن ،خلیلاهلل اوّل د رادشین
مراد میرزا د اشد:
در روز و شبست ورد من یاد عیي*غافل نشمدد زمماني از یماد عیي*نشمدد
خیلل در هة دو جهان*محتاج زجگ عیي و اوالد عیمي سمن ( 3 999تصوویر شومار
یك)

در رخی دیگر از کتیبر های ادجدان و یکی از مناط همجدوار آن (قتلدو) ،از فرزدددان
خلیلاهلل اوّل دیز یاد شده است.

4

 .1جهت اتن ي ن فااي  ،خ.ک «مكيد فااي جيم پبيس صفك ك دخ اس و يه وي انبيجرو» ،جریيخم
اوخک كتيبخيه ا ز

.IR10-21300


 .6دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .512
 .1جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا

پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص .115
 .3شیي  ،ص .111
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تصوير شماره يك :سنگنوشته مربوط به شاه خليلاهلل اوّل در انجدان

رادشین امام خلیلاهلل اوّل دیز دام صوفیادر دورالدهر (شاه دورالدین) علدی داشدت .ایدن
امددام را کددر سددیوهشددتمین امددام در سلسددلر امامددان محسددوب مددیشددود ،مددیتددوان ددا
دورالدهر( ن)خلیل اهلل کدر در رردب 2011ق درگذشدتر ،یکدی دادسدت 2.خلیدلاهلل اوّل و
دورالدهر ،در ادجدان دفن شدهادد.

1

در رخی از سنگدوشترهای ادجدان و مناط مجاور آن (دره نکاب و نشمر قتلو) دیز
دام دورالدهر ر نشم میخورد( 3.تصویر شماره دو) خاکی خراسادی ،شاعر دزاری کر م اصر
این هر دو امام وده و اددکی د از 2014ق درگذشتر است ،مکرراً شاهذوالف دار (خلیدل) د
کر احتماالً حیدر دیز دامیده میشده د و شاه دورالدهر نذوالف دار را در اشد ار خدود سدتوده
 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .512
 .6لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .131
 .1جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا

پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص .116 113 ،112 ،111
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است .همچنین ،از ادجدان ر عنوان م ر آدان کر ظاهراً خود ر آدجا سفر کرده دوده ،ددام
می رد .خاکی ر پیروان امام خویش و دفوذ گسترده او در خراسدان ،عدراق عجدم و هندد
اشاره میکند.

2

خراسادی فدائی هم اش اری در ستایش شداهذوالف دار از دو شداعر گمندام ددزاری د دل
میکند کر م اصر این دو امام ودهادد .این دو شاعر ،عبارت ودهادد از م عزیزاهلل قمی و
دیازی دامی کر داعی دیز وده است 1.رخی از اش ار م عزیزاهلل قمی اینگودرادد:
اگر ظهور امامت دبودی در عالم*اثر ز خل دبودی و در رهان دیار*اگر امدامشناسدی،
خداشناسی تو*وگردر آتش دوزخ دهد ترا آزار*امام وقت شر ذوالف ار را شنا *کر هست
خوارر همان د د...

3

از اش ار دیازی کر نا ر گفتر فدائی از رادب شداهذوالف دار در دین مدردم در دعدوت
مشغول وده است 4دیز میتوان ر این ا یات اشاره دمود:
ای دل زةاه راسمت ز اخمالن نم *دگ*ز م ر ز راه زا مل و زمة خمدد منم
ستم*رو زندگي ش ذوالفقار کن*ورن زِةوز حشة زسي زاشدت ندگ*نامش مداگ
ذکة ززان ساز و حةز جان*جگ ذکة پاک حضةت او زةملار دگ

 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمریيپ ز  ،ص  .513جهرت يجرريخ لريكن ،خ.ک كز ري
رادآ خ

5

لريكنلايمريهن،

باخمن غ يثيلو ن ا اجيشن ،ب ككجش اسركد ا اجيشن ،مم آخيمت .1136 ،

 .6خ.ک لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص 111ر.113
 .1شیي  ،ص 111ر.111
 .3شیي  ،ص .112
 .5شیي  ،ص .113
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تصوير شماره دو :سنگنوشته مربوط به نورالدهر در انجدان

ر اسا

گدزارش خراسدادی فددائی ،دا شدروع امامدت دورالددین ،زرگدان و ر سدای

اسماعیلیر « از هر ملك و دیار رای تجدید عهد ر حضورش از خراسان و خارا و هرات و
کا ل و دخشان و محال ایران و عر ستان و هندوستان و سائر دها [رسیده و] سهم امام
و دذورات ر آستان مبارك میرسادیددد».

2

تا دیمر دوم قرن یازدهم ،تجدید حیات دعوت قاسمشاهی در ادجدان ،موف یدت کامدل
یافتر ود .یك شاعر دزاری ر دام محمود علی ،از مردم مؤمن آ اد قهستان و از م اصدران
امام دورالدهر ،در منظومر لندی دام داعیان ،م لمان و دیگر عام ن قاسمشاهی را در د اط
مختلف خراسان ،قهستان ،عراق عجم ،کرمان ،افغادستان ،دخشان ،ترکستان و شبر قداره
هند ،از رملر :مولتان ،الهور و گجرات یاد کرده است.
 .1شیي  ،ص 113ر.131
 .6دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .513

1
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شاه خلیلاهلل دوم ،پسر و رادشین دورالدهر ،آخرین امام قاسمشاهی ود کر در ادجددان
اقامت داشت 2.این امام کر سیودهمدین امدام سلسدلر قاسدمشداهی اسدت ،در ذوالحجدر
2030ق درگذشت .شاه دزار (متوفای 2234ق) مل ب ر عطاءاهلل ،رادشین خلیدلاهلل دوم،

1

م ر دعوت قاسمشاهی را از ادجدان ر روستای کهك 3،واقدع در همدان دزدیکدی ،منت دل
ساخت و ر این ترتیب ،دوره فرعی ردیدی در تداریخ دد از المدوت اسدماعیلیان ددزاری
شروع شد.

4

از شاهدزار دوم ،ا نخلیلاهلل ،نهلمین امام سلسلر امامان قاسمشاهی ،قصدیدهای داقی
مادده کر ر قصیده شاهدزار موسوم است .ایوادف( 1درگذشتر 2370م) در ادزلات اسااعلیي از
آن یاد کرده است .این قصیده ،ر سیاق اش ار صوفیادر سروده شده اسدت .دوشدتراددد کدر
شاهدزار ا صوفیان طری ر د مت اللهی ارتباط دزدیك داشتر و در میان آددان ،در عطداءاهلل
م روف وده است .ایوادف دوشتر است ازاین رو اسماعیلیان کرمان« ،عطداءاللهی» خواددده
میشددد 4.خراسادی فدائی دیز اش اری از دزار د ل کرده کر رخی از ا یات آن ننین است:
در انجان اهل خةد نشئ فلضم*اندر سة غفیتزدگان رنج خاارگ*امةوز زم
 .1لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .131
 .6شیي  ،ص .131
 .1خ متي كهکِ اح

 ،دخ  15ك زكاتا يه وي

يمع يمت .جهت يط پي

ب تا دخ اكخد «كهک»،

خ.ک
Daftary,»KAHAK«, Iranica, Vol. XV, pp. 349-350.

 .3دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .513
5. Ivanov.
 Poonawala, Biobibliography of Ismaili؛6. Ivanow , Ismaili Literature, p148
؛Liturature, p. 281

بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص .35
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من نبةد غافل و فةدا*سجاده املد کند لدح مگارگ

1

دام دزار دیز در رخی از کتیبرهای ادجدان و مناط مجداور آن (قتلدو و نکداب) دیدده
روایاتِ رخی از آدها ،دزار ،ف الیتهایی رهت عمدران و آ دادی ایدن

می شود کر ر اسا
منط ر داشتر است.

1

پس از شاهدزار دوم ،پسرش شاه سید علی ،در ردای او دشسدت 3.دد از سدید علدی،
نهلودومین امام این سلسلر ،ی نی سید حسن لی کر ر سید حسن یگ دیز م روف است،
رادشین او شد 4.در طی امامت حسن لی ود کر دادرشاه مهارمان افغادی را از ایران یرون
رادد و سرس ،سلسلر صفویر را رادداخت و خود را ر سلطنت رسادد و سلسدلر افشداریر را
تأسیس کرد.

1

سنگدوشتر ها و کتیبرهای اقیمادده از دزاریان قاسمشاهی در ادجدان و مناط مجاور
آن ،شواهدی از ت ش قاسمشاهیان رهت ماددگارکردن ددام ،ل دب و شدرح ف الیدتهدای
عمرادی آدها را ارائر میدهد .امامان قاسدمشداهی در عمدران و آ دادادی ادجددان و ددواحی
 .1لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .131
 .6جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا

پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص.115 116 ،113 ،112 ،111
 .1لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .131
 .3شیي  ،ص .136
 .5دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص 511؛ شیچن ن ،بنلا و ب لايميهن فويئن ،اريخ ا يمریيپ ز ،
ص  .136هيدخ ،ز
ه يه و من

ي دمتل ا جيمطهیيمی د  ،زسا ي خي ب هي جيمپبيس مك با اخرت مرزطنت
لطب خي ب هي ي كاد ي ن دخ حيلن بكد ك جيم طفزن ج الكيخم دخ رهكيخم بكد .اي

1132ق ك هيدخ اتريمی يپ

هظاي

ا یع دجت اغي برا اخرت مرزطنت جزركس كراد يهاراي

مزسز صفك خمی ت يفت ،ي ي ن جيم صفك خي ه ن ب مبن يخ فامتيد احبكس كاد .ظيشايً زر

ي

متل جيمطهیيمی د  ،جيم پبيس مك خي هيب نري كادهرو ي اري مريل 1611ق دخ يصرفهي بركد( .خ.ک
ااپ ن صفك  ،ا یع يلتكيخ ا ،ص  21رر 23؛ من نرن ،فواير الصرفوية ،ص  26رر31؛ كريظم ارا
پيلمآخي هيدخ  ،ج  ،1ص  612ر )661

،
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پیرامون آن ت ش دموددد و این امر را ا ایجاد و توس ر رخی آرامگاهها ،مسارد ،قل رهدا،
نشمر ها و ...اررایی کرددد .در رخی از سنگدوشترها و کتیبرهای دره نکاب و قتلدو ،در
پیرامون ادجدان ،از ف الیت امامان فرقر دزاری رای ایجاد نشمرها و درختکداری صدحبت
ر میان آمده است .مشخصاً دورالدهر ،فرزدد خلیلاهلل ادجدادی و سیوهشتمین امام دزاری
ادجدان ،ر اسا

دو کتیبر مورود در رهت ایجاد نشمرهدای نکداب و مبداركآ داد کدر

امروزه ر قتلو دامبردار شده ،کوشیده است .درختکاری دره نکاب دیز ر اسا

سنگدوشتر

مورود ،از اقدامات این امام دزاریر وده است( 2.تصاویر شماره سر و نهار)

تصوير شماره سه :كتيبه ايجاد چشمه توسط نورالدهر در قتلو
«باني و ساعي چشمه مباركآباد ...اين بنده درگاه نورالدهر الحسيني»...

 .1جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا

پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص .115 113 ،112 ،116
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تصوير شماره چهار :كتيبه مربوط به نورالدهر و اشاره به ايجاد چشمه و درختکاري
در چکاب
«هو اهلل سبحانه تعالي ،باني و ساعي تعميير سرچشمه چکاب و نشاندن اشجار ،اقل خلقاهلل،
نور الدهربنخليلاهلل الحسيني به تاريخ روز شنبه يازدهم شهر رمضان المبارك 0011ق صورت
اتمام يافت».

اوضاع مذهبی و فرهنگی نزاریه قاسمشاهی در دوران صفویه

دزاریان قاسمشاهی دوره ادجدان کر از دیمر دوم قرن دهم تا اواخر قرن یازدهم طول کشید
و م اصر خش زرگ تر عهد صفویر در ایران ود ،ت الیم اواخر دوره الموت را آنننانکدر
در دوشترای اسماعیلی خوارر دصیرالدین طوسی اد کا

یافتر ود ،حف کرده وددد.

2

اما آثار اسماعیلی عهد فاطمی کر ر اددیشر هدای اسدماعیلی خواردر دصدیرالدین اثدر
گذاشتر ود ،ظاهر ًا دیگر در دسدتر

دزاریدان دوره دد از المدوت کدر در خدارج از شدام

 .1لكيج هص ايلو ن احیوبنحسن طكمن ( 531ر116ق) ،ف زسركس ،ديه رینو ،ارن م خ يضرندي
ارا س ،ي جیز هك سنوري

حن یيهن يمت ك آايخ چنو بر مربک مر يق يمریيپ ز ي دخ بريخم

جهي جنيمن حاي ق بيطنن فزسفن دخ اكض ح پاي و آهي هكجت يمت.
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می زیستند ،قرار دداشت .در دتیجر ،در دوره تجدید حیات دعوت ددزاری ادجددان ،دزاریدان
رکلی رغبت و ع قر اسماعیلیان مت دم را ر رهانشناسی و اددیشرپردازی در اره خل ت
عالم و آدم از دست داده وددد و تنها اشارات گذرایی ر ادوار پیامبران در تاریخ میکرددد.

2

دزاریان قاسم شاهی دوره ادجدان ،ع یده قیامت را دیز ر صورتی کر در طی دهرهدای
واپسین دوره الموت مورد تفسیر و تأویل مجدد قرار گرفتر دود ،قبدول داشدتند 1.در داره
ع یده قیامت اید خاطر دشان دمود کر در دوره دزاری الموت ،حسن (علی ذکره الس م) ،پسر
محمد ن زرگ امید ،در سال 113ق ص ی قیامت در داد .او کر از آن پس ،خویش را امام
خوادد ،اع م داشت ار تکلیف شری ت از مردم رگرفتر شده اسدت .ددین سدان ،صد ی
قیامت در داده شد و اد ب دینی تمامعیاری ر وقدوع پیوسدت 3.دا اعد م دور قیامدت،
خداوددان الموت کر تا آن زمان حجت و داعی وددد ،خود امام شددد؛ اما این روددد ،ادامدر
دیافت؛ زیرا ر لالدین حسن ( 407د 421ق) از رادشینان حسن (علی ذکره السد م) ،پایدان
دوران قیامت و آغاز مرحلر ردیدی در تاریخ اسماعیلیان دزاری ،ی ندی دوره ازگشدت در
دین را اع م داشت و از همدین رو ،ددام دومسدلمان یافدت 4.دا وردود ایدن ،رادشدین او
ع ءالدین محمد ( 421د 413ق) ،در این سیاست تغییر ایجاد کرد و تدا ادددازهای خواهدان
ازگشت ر دوره قیامت شد.

1

 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص .531
 .6شیي  ،ص .536
 .1خ.ک جررك نن ،ارريخ ا جهيهل رريى جررك نى ،ج  ،1ص 666ر ر631؛ شیررويهن ،جررياع يلترركيخ ا ،ص
153ر111؛ شيجسن ،فام يمیيپ ز  ،ص 132ر613؛ ايدلكهگ ،فام شي يم ان ،ص .113
 .3خ.ک جررك نن ،ارريخ ا جهيهل رريى جررك نى ،ج  ،1ص 631ر ر633؛ شیررويهن ،جررياع يلترركيخ ا ،ص
111ر111؛ شيجسن ،فام يمیيپ ز  ،ص 626؛ ايدلكهگ ،فام شي يم ان ،ص .113
 .5خ.ک شیويهن ،جياع يلتكيخ ا ،ص 111؛ ايدلكهگ ،فام شي يم ان ،ص .113
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امامِ حاضر ،همچنان د ش اصلی و مرکزی را در اعت ادات دزاریدان قاسدمشداهی دوره
ادجدان داشت .دزاریان دوره ادجدان دیدز مادندد اسدماعیلیان قددیم م ت دد ودددد و تأکیدد
میکرددد کر امام و حجت او ،دمیتوادند در یك زمان هر دو مسدتور و غایدب از دسدتر
م ت دان خود اشند .قاسمشاهیان این دوره مادند دزاریان دورِ قیامت و روزگاران دی عهد
الموت ،مردم را ر سر دستر میدادستند؛ ی نی اهل تضاد (کافران و مسلمادان غیرددزاری و
مخالفان و م اددان امام) ،اهل ترتب یا اهل ح یا اهل ح ی ت (دزاریان قاسمشداهی کدر
ف ط ر ح ی ت رزئی رسیده وددد) و اهل وحدت (حجت کر ر شدخ
تجلی کلمر الهی و ح ی ت ر ادی تورر داشت).

امدام درعندوان

2

از دیگر دکات مهم در اره دزاریان قاسمشاهی دوره ادجددان ،سدازمان دعدوت دزاریدر
قاسمشاهی در این دوره است .از دخستین دهرهدای دوره ادجددان ،دعدوت قاسدمشداهی
تجدید سازمان یافت؛ در ف ط رای سرزددگی و توادمندی خشیدن ر دعوت و ف الیتهای
آن ،لکر ر رهت م اصدد مدرتبط دیگدری همچدون تثبیدت اقتددار مرکدزی امامدان در
رماعت های پراکنده دزاری و از میان ردن م ام و موق یت سلسلر پیران محلی .دا وردود
این ،سلسلرمراتب یا حدود دعوت دزاریر قاسمشاهی ،در قیا

ا تشکی ت پیچیدهای کدر

اسماعیلیان فاطمی داشتند ،ت ریباً ساده اقی مادد کر خود دشادر سدادهترشددن تشدکی ت
مورد استفاده دزاریان دوره الموت ود.
در رأ

1

سلسلرمراتب تشکی تی دعوت قاسمشاهی در دوران ادجددان ،شدخ

قرار داشت کر اکنون داظر و حاضر ود و کوشش میکرد ا پیروان خویش تما

امدام
مست یم

داشتر اشد .د از امام در سلسلرمراتب تشکی ت دعوت این فرقر ،پنج حد یا مرتبر ورود
داشت .حجت در مرکز و پایگاه دعوت اقامت داشت و االترین عامل دینی و اداری در امر
 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص  536ر.531
 .6شیي  ،ص .531
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دعوت و دستیار عمده امام ود .پس از حجت ،یك مرتبر منفرد داعدی وردود داشدت کدر
مبلغی ود ر م نای وسیع کر حدود ف الیتش محدود ر منط ر یا رماعت خاصی دمیشد.
مستولیت اصلی داعی ،آن ود کر ر طور منظم از رماعتهدای مختلدف ازرسدی کندد و
شرایط و اوضاع و احوال آدها را ر مرکز دعوت گزارش دهد؛ افزون ر اینکدر دسدتورها و
رهنمودهای مرکز را دیز ر سمع رهبران محلی رسادد .گذشتر از این کار ،تبلیدغ و اشداعر
دعوت در راهایی کر یرون از حوزه اقتدار رام ر دزاری خاصی قرار داشت ،ر عهده داعی
ود .از قرار م لوم ،داعیان سیاری از این دوع ورود داشتند کر پیوستر از د طرای ر د طدر
دیگر رای دشر دعوت قاسمشاهی سفر میکرددد .مرتبر پایینتر از داعی در سلسلرمراتدب
دعوت ،مرتبر م لم ود کر م موالً عهدهدار ف الیتهای دعوت در یك رماعت یدا منط در
خاص ود .م لمان را حجت در مشورت ا امام ادتخاب مدیکدرد .هدر م لمدی را در طدور
مت ارف ،دو طب ر از مأذودان کمك میکرددد؛ یکی ،مأذون اکبر کر ارازه داشت در تبلیدغ
ع اید فرقر رردازد و هرکس را ر پایر قضاوت و ا تکار خویش ر کدیش ددزاری درآورد و
دیگری ،مأذون اصغر کر م ام پایینتری در سلسدلرمراتدب دعدوت داشدت و تنهدا وقتدی
می توادست این کارها را ادجام دهد کر از م لم ارازه میگرفت .گروددگان م مدولی مادندد
گذشتر ،مستجیب خوادده می شددد .مستجیبان ،در سلسلرمراتب دعوت مرتبرای دداشدتند؛
اما اگر ر کسب صفات و خصال خاصی دایل میآمددد ،م لم آدهدا را در م دام یدا مرتبدر
مأذون اصغر ترقی می داد .اعضای عادی فرقدر ،ی ندی مسدتجیبان ،اغلدب مریدد خواددده
میشددد کر از اختفای تشکی ت دعوت در زیر پوشش تصوف حکایت میکرد.

2

در اره اسامی داعیان ،حجدتهدا و م لمدانِ دعدوت قاسدمشداهی در دوران ادجددان،
اط عات روشنی در منا ع دیامده است؛ ااینحال ،در رخی از سنگدوشترها و کتیبرهدای
ادجدان کر از دزاریان قاسمشاهی ر رای مادده ،ر دام افرادی غیدر از ائمدر قاسدمشداهی
 .1شیي  ،ص  531ر.531
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اشاره شده کر احتماالً رعنوان حجت یا داعی ف الیت داشترادد کر از میان آدها میتوان ر
افرادی دظیر :قاسم ندصیر ،عماد نمحمد و دورود نکلک ب اشاره کرد 2.خراسادی فددائی
دیز از شاعری ر دام «دیازی» سخن گفتر کر از رادب شاهذوالف ار در ین مردم ر دعدوت
مشغول وده است.

1

ذکر این دکتر ضروری است کر رخی از این کتیبرها و سنگدوشترها ،یادگر ت ل دات
مذهبی دزاریانِ قاسمشاهیِ دوره ادجدان دیز هستند .از دیدگاه مذهبی ،سدنگدوشدترهدا و
کتیبر های اسماعیلیان در منط ر ادجدان و مناط مجاور آن ،قا ل تورر هسدتند .یکدی از
تأکیدهای غالب کتیبر های این داحیر ،اظهار ارادت صاحبان کتیبرها ر حضدرت علدی
است .در یشتر کتیبرهای این منط ر ،قبل از دام امام دزاری ،حجت ،داعی و یا حجداران و
هنرمندان ،اظهار دوستی ر امام علی

ر صورتهای مختلفی از قبیل :غ م شاه ،غ م

شاه ذوالف ار ،نده آلعلی ،غ م شاه ملك و غ م شاه غریبان آمده است.

3

همچنین ،ت ل و ادتساب ائمر دزاری قاسمشاهی ر سدادات حسدینی در دوشدترهدای
منط ر ادجدان دیده میشود .یشتر امامادی کر در این سنگدوشترها از آددان ددامی درده
شده ،پسودد الحسینی داردد .این امر ،دشان از ت ش آدها رهت دشاندادن ادتسا شدان در
امام حسین

دارد .کسادی همچون :شاهخلیلاهلل اوّل ،دورالدهر و دزار از این پسودد دین

منظور استفاده کردهادد .ع وه ر این ،در سنگدوشتر های یادشدده ،امامدان اسدماعیلیر از
ل بهای صوفیادر خود ر رای استفاده از دام اصلی خویش هره رسترادد.
 .1خ.ک جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

4

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه روي »،

ه ا پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص 115 116ر.111
 .6لايميهن فويئن ،ايخ ا يمیيپ ز  ،ص .112
 .1جايشن د لاي « ،منگهكجت شي انطا شفتيد مز

يخابيط آههي بي ايخ ا يمیيپ ز ي يه وي » ،ه ا

پزین ر اخصصن فاشنگزژ شن ااكن  ،ش  ،6ص .113
 .3خ.ک شیي  ،ص .113 116
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در اره اوضاع فرهنگی دزاریانِ قاسمشاهی ایران در دوران صفویر ،دکتر مهم این است
کر دوره ادجدان ،دوره احیای ف الیتهای اد ی در میدان دزاریدان ایدران و ضدی ددواحی
همجوار ود .احیای دهضت دزاری در دوره ادجدان ،مایر تشوی ف الیتهای اد ی در رام ر
شد و عدهای از دزاریان تحصیلکردهتر و مهذبتر کر در ایران و دواحی اطراف میزیستند،
شروع ر دوشتن دخستین آثار ع یدتی دوره د از الموت ر ز ان فارسی کرددد.

2

از قدیمترین و م روفترین این دویسندگان ،محمدرضا ا دنسدلطان حسدین غوریدادی
هراتی ،م روف ر خیرخواه هراتی ،داعی و دویسنده پُرکداری اسدت کدر قریحدر شداعری
مدیکدرد.

متوسطی داشت و د از سال340ق درگذشت .وی در ش ر« ،غریبی» تخلد

خیرخواه در آثار منظوم و منثور خود ،اشاراتی ر زددگی خویشتن دارد کر از این اشارات تدا
حدی می توان ر زددگی او واقف شد .پدرش خوارر سلطان حسین (زددده در اوایدل قدرن
دهم هجری) ،از ررال اسماعیلیر ود و در شمال افغادستان ف الیت میکرد و ظداهراً امدام
وقت اسماعیلی قرار ود او را رعنوان داعدی خراسدان ،کا دل و دخشدان منصدوب کندد.
ازاین رو ،وی را ر م ر خویش فراخوادد؛ ولی وی در راه کشتر شد و خیرخواه روان ا همر
مخالفتها ،ر رای پدر ر حضور امام رسید و ر دعوت خراسان منصوب شد.
خیرخواه در اقتبا

1

و ادتحال آثار مؤلفان دیگر ،دستی توادا داشت؛ ننانکر هفت داب

ا واسحاق ( واسحاق) قهستادی را ر صورت ک م پیر درآورد و ر داصرخسدرو دسدبت داد.
قهستادی ،این اثر را در دوره امامت مستنصر اهلل سوم ،شاه غریب یا غریب میرزا (متوفدای
حوالی 304ق) ،در اره سرگذشت خود و رای راهنمدایی اهدل ظداهر و دعدوت آددان در
 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص  511ر .511

 .6بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص 33؛ دفتا  ،ايخ ا پاي و

يمیيپ ز  ،ص 513 516؛
Ivanow. , Ismaili Literature,p.142.
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گرویدن ر دعوت امامان رح و یان ضی از ح دای دیدن درای «رماعدت ضد فای
مستجیبان» دوشتر ود.
از آثار خیرخواه می توان ر ک م پیر یا هفت اب شاه سید داصر ،رسالرای در ح ی دت
پیر ،دیوان غریبی ،فصلی در شناخت امام و قط ات یدا تصدنیفات خیرخدواه اشداره کدرد.

2

دفتری میدویسد کر دوشترهای خیرخواه ،از لحاظ توضیح و تبیدین ع ایدد دزاریدان در آن
روزگار ،از رنبر تاریخی ارزشمند است؛ 1ولی ایوادف محتویات آثار خیرخواه را ر هیچ ورر،
روایت درست و موث ی از م ت دات اسماعیلی دمیدادد.

3

از همین دوره ،اید از ا وال اسم کوهرایرای یا امری شیرازی (د333 .ق) یاد کنیم کر از
شاعران و صوفیان زرگ روزگار خویش ود .وی مدتی در خدمت شاهطهماسب صفوی ر
سر می رد؛ اما داً از دظر او افتاد و در 373ق ر فرمان آن پادشاه ،کور گردید و عاقبت در
سال 333ق ر حکم شاه عبدا

اوّل صدفوی در شدیراز کشدتر شدد .در دیدوان اشد ار او،

ش رهایی در مرثیر دورالدین و مراد میرزا ،سیوپنجمین و سیوششمین ائمر سلسلر امامان
دزاری ،یافت شده است .از دیگر آثار ا وال اسم کوهرایرای ،رسالرای دا ددام ذکمة و فرمة و
جداب مةآت الصفاء است.

4

 Poonawala, Biobibliography of؛1. Ivanow. , Ismaili Literature,p 270& 142-144
؛Ismaili Liturature,p 276-277

بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص 31ر35؛ دفتا  ،ايخ ا پاي و

يمیيپ ز  ،ص 513؛ مهستيهن ،شفت بيب يبكيمحيق ،ص .6

 . 6دفتا  ،اختصا دخ ايخ ا يمیيپ ز ؛ منّتشي

ک جیيپت اسزیي  ،ص .611
3. Ivanow. , Ismaili Literature, p.144.

Ivanow. , Ismaili؛ 4. Poonawala, Biobibliography of Ismaili Liturature, p277-278
؛Literature, p.144-145

بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص .35
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از شاعری ر دام داعی کر م اصر امام مستنصر اهلل ثادی (متوفای 111ق) دوده اسدت
دیز خبر داریم .گمان میرود این شاعر ،همان موالدا داعی ادجدادی اشد کر اسکندر یدك
منشی از او و رادرش ،ملك طیفور ادجدادی (حیات در اواخر قرن دهم تا اواسط قرن دهدم
هجری) ،در سدلك شد رای در دار شداهطهماسدب اوّل صدفوی (330دد314ق) در تماریخ

عالمآرای عباسي یاد کرده است 2.ا آدکر تاریخ دقی حیات او م لوم دیست ،امدا مدیتدوان
حد

زد کر در اواخر دوره امامت مستنصر اهلل میزیستر است.

1

ر ددبال اینان ،اید از امامقلی خاکی خراسادی کر پدس از سدال 2014ق درگذشدت و
پسرش علی قلی رقامی خراسادی یا دز ادی (حیات در دیمر دوم قرن یازدهم هجدری) یداد
کنیم .خاکی و پسرش کر در دز اد ،دهکدهای واقع در کوههدای میدان مشدهد و دیشدا ور
میزیستند ،رای پنهانداشتن ع اید و اددیشر هدای ددزاری خدود ،در شد ر و شدیوه یدان
صوفیادر متوسل شددد .امامقلی خاکی خراسادی در روزگار سیوهفتمین و سدیوهشدتمین
ائمر دزاری ،شاهذوالف ار و شاهخلیلاهلل دورالدهر (قرن یازدهم هجری) مدیزیسدت .دیدوان
اش ار او ،شامل 100غزل و  31قصیده و  3ترریع ند است .در اش ار وی ،اشاراتی ر امامان
روزگارش ورود دارد .خاکی ،یك مثندوی هدم دا عندوان «طلدوع الشدمس» یدا «طوالدع
الشمو » دارد کر افزون ر 2300یت میشود و آن را در سال 2011ق سروده است؛ ولی
ظاهراً داتمام است 3.از زددگی پسر خاکی ،ی نی علی لی رقدامی خراسدادی ،نیدزی دادسدتر
 .1خ.ک يمننوخ ب ک ااكیي  ،پيلمآخيى پبيمى ،ج  ،1ص 126ر.121

 .6بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص .31

 .1دفتا  ،ايخ ا پاي و يمیيپ ز  ،ص 516؛ بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسرف ،

ش ، 21 21ص 35؛ شیچن ن ،خ.ک
Ivanow. , Ismaili Literature, p.147.
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دیست .قصیده ای ا دام قصیده ذریر در دیوان او هست کر دام و توالی امامان دزاری در آن
آمده است .گفتنی است کر این قصیده را ر خاکی خراسادی ،پدر رقامی دیز دسبت دادهادد.

2

نتیجه

ظهور صفویان و رسمیت تشیع در ایران ،سبب شد تا اسماعیلیان دزاری ا خوش یندی در
وض یت ردید نگردد و در دهر هدای اوّلیدر ایدن دوران ،از شددت رعایدت ت یدر کاهندد.
ااینحال ،دزاریان محمدشاهی و قاسمشاهی ا مشک ت عدیدهای ،رویژه در اوایل دوران
صفویر ،موارر شددد؛ زیرا ف الیت های روزافزون و آشکار آدان در اوایل ایدن دوران ،سدبب
رلب تورر و رادگیختن حساسیت شاهان صفوی ،و مت اقب آن ،ایجاد محدودیت و فشدار
ر دزاریان گردید .این امر ر گریز امام دزاری محمدشاهی ر هند و قطع ارتباط ائمر دزاری
محمدشاهی ا ایران منجر شد؛ نراکر امامان دی این سلسلر از دزاریان ،در هند اقامدت
گزیددد .دزاریان قاسم شاهی دیز در دوران صفویان ا محدودیت هایی رو دررو شدددد؛ امدا
توادستند ر حیات خود در ایران ادامر دهند .از دالیل این امر ،ت یر دزاریان قاسمشاهی در
تشیع امامیر و تصوف ود .آدان از م ر رهبری خود در ادجدان ،ر پیگیری امور مر وط در
مذهب خویش پرداختند و موف شددد سازمان دعوت خویش را ازسازی دمایندد .در ایدن
دوران ،ف الیتهای اد ی در میان دزاریان قاسمشاهی احیا شد و دخستین آثار ع یدتی دوره
د از الموت ر ز ان فارسی تألیف گردید .در تحلیل کلی ،اید گفت صفویان تنها اعت داد
ر تشیع دوازده امامی را م ادل وفاداری ر دولت خویش قلمداد میکرددد و دمیتوادسدتند
ورود گروه هایی دظیر دزاریان را کر در مبادی فکری و ع یدتی تشا هات فراواددی دا آدهدا
داشتند ،از شمول تمرکزگرایی حکومت خویش خارج سازدد .از منظر دیگر ،دوران صدفویر،
Ivanow. , Ismaili؛ 1. Poonawala, Biobibliography of Ismaili Liturature,p280
؛Literature, p. 48

بوخمي « ،يدب ي يمیيپ زن» ،كتيب ايم يدب ي

فزسف  ،ش ، 21 21ص .35
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دوران داکامی اسماعیلیر دزاری محمدشاهی ود؛ زیرا سرکو ی آدان توسط صفویان و ادت ال
مرکز امامت محمدشاهی ر هند در پی آن ،سبب قطع ارتباط آدان ا ایران ،و سرس ،پایان
حیات این شاخر از امامت دزاری در تداریخ اسدماعیلیر گردیدد؛ امدا دزاریدان قاسدمشداهی
توادستند ا در پیش گرفتن سیاست ت یر ،ر حیات خود ادامر دهند و وارد مرحلر ردیدی از
تاریخ خویش گرددد.
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