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بسم هللا الرحمن الرحيم
معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي
مقدمه
معلومات درمورد تاريخ،فرهنگ،عنعنات،رسوم وعقيدهُ هرملت،دين ومذهب براي
باشنده گان آن ملت وپيروان آن دين ومذهب يك امرضروري است تامردم ازافتخارات
تاريخي،فرهنگي،سياسی،اقتصادی واجتماعی خود معلومات حاصل نمايند  .و ازان با
خبر شوند تا در انکشاف آيندهُ آن سهم فعال بگيرند .
دين مقدس اسالم كه كامل ترين دين در جهان است براي اولين باردورهُ جاهليت
رادرجهان ازميان برداشت ومردم را ازتاريكي نجات داد وروش جديد زنده گي راكه
مساوات،برادري  ،برابري وعدالت اجتماعي شعارآن بود به مردم جهان به ارمغان آورد
كه در را ُس آن رهنماي بشريت حضرت محمد( ص) قرارداشت حضرت محمد( ص)که
آخرين پيامبردرجهان است وهيچ پيامبري بعدازاو به وجود نميايد  .حضرت محمد( ص )
مردم رابه يكتاپرستي وراه راست دعوت نمود كه تحت رهبري خالقانهُ اوموفقيت هاي
بزرگي نصيب مسلمانان گرديد .و مردم را از جهل و نادانی نجات داد .
ولي جانشيني پيامبراكرم حضرت محمد(ص) يكي ازمسايل عمدهُ مسلمانان
درامورسياسي،مذهبي وتاريخي اسالم است حضرت محمد (ص) درزمان حيات خود
برعالوهُ امورامرونهي ومسايل نبوت،رهبري سياسي وقانون گذاري جامعه اسالمي را
نيزبه عهده داشت.
بعدازرحلت حضرت محمد (ص) درسال يازدهم هجري مطابق 632ميالدي موضوع
رهبري وقيادت جامعه اسالمي به حيث يك مشكل بزرگ دربين مسلمانان گرديد.يك گروه
ازمسلمانان به حضرت علي (ك) كه خودحضرت محمد (ص) درزمان حيات
خوددرغديرخم به تمام مسلمانان بيان كرد كه من كنت موال هه فعلي مواله ترجمه:هركه
رامن موالي اويم پس علي موالي اواست .وفادارماندند كه اين گروه بعدآ بنام شيعه
يادميشدند وگروه ديگري ازمسلمانان به حضرت ابوبكرصديق بيعت كردندكه بعدآ بنام
سله باعث اختالفات درتاريخ بعدي اسالم شد.
اهل سنت معروف گرديدند كه اين م ُ
مذهب اسماعيليه كه يكي ازشاخه هاي مهم دين مقدس اسالم ميباشد داراي تاريخ پرافتخار
وروشن است كه درطول تاريخ بخاطرتامين عدالت اجتماعي برضدامپراتوران وقت قيام
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هاي زيادي را به راه انداختند وهميشه درجستجوي حقيقت بودند وبراي شناخت بهتر
اسماعيليان  ،تاريخ اسماعيليه را ازنظرزمان به شش دوره تقسيم كردند .
-1دورهُ اول ازسال  11تا148هجري  765-634ميالدي
-2دورهُ دوم ازسال 148تا268هجري  884-765ميالدي
 -3دورهُ سوم ازسال 268ت 490هجري 1094-884ميالدي
 -4دورهُ چهارم ازسال 490تا654هجري 1خ1257-1094ميالدي
 -5دورهُ پنجم ازسال 654تا1233هجري 1817-1257ميالدي
-6دورهُ ششم ازسال 1233تا امروزادامه دارد.
كه درموردهردوره معلومات مختصرارايه شده است.
مذهب اسماعيليه درمسيرتكاملي وتاريخ تحولي خودازنظرفكري،سياسي وعقيده تی راه
هاي پرخم وپيچ ودشوارودرعين حال پرافتخاروجالب توجهي راپيموده است وازنظرعلم
تاريخ اديان وزنهُ سنگين شمرده ميشود.
دربارهُ عوامل وشرايط كه درسالهاي  70قرن دوم هجري مطابق قرن هشتم ميالدي
مذهب اسماعيليه رابوجود آوردوشرايط براي شكل گيري وجهت گيري نهضت هاي
انقالبي كامال آماده گرديده بود بقدرت رسيدن عباسيان درسال 132هجري قمري مطابق
 750ميالدي بود كه موجب تحوالت مهم در منطقه گرديد.بدين معني كه عباسيان نمايندة
فرقهُ هاشميه بودند وقتيكه بقدرت رسيدند فرقهُ مذكوررا رسمي ساختند كه باعث مخالفت
حنفيه شدند اين مخالفت زمينه رابراي جناح فاطميه كه درراس آن امام جعفرصادق
قرارداشت آماده ساخت .
اكثرمنابع عقيده دارندكه ابوالخطاب اولين كسي است كه نهضتي ازنوع نهضت باطني
را سروسامان داد كه اول رابطهُ نزديك باامام محمدباقرو امام جعفرصادق داشت ولي
درسال 138هجري قمري مطابق 755ميالدي ابوالخطاب به دستور عيسي بن موسي
حاكم كوفه بقتل رسيد پيروان اوبعدازمرگش به دور محمد بن اسماعيل بن امام
جعفرصادق جمع شدند وفرقه اسماعيلي هويت واقعي پيدا كرد .
دگرمن حبيب ا هلل معلم تاريخ حربی شوونحی – کابل
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دين مقدس اسالم
اسماعيليان درتاريخ اسالم
پيش آنكه راجع به اسماعيليان معلومات دهيم بايد اول دين ومذهب راتعريف نماييم
تعريف دين
دين درلغت به معني شريعت،قانون،روش،مذهب،جزا وحساب است.
دين دراصطالح عبارت ازنظام زنده گي انسان ها است كه ابعاداعتقادي،فكري ،اخالقي
وعملي رادربرميگيرد ويا دين عبارت ازشيوه عمل خدايي ياروش خدا درآفرينش جهان
وپرورش انسان است .
به عبارت ديگردين عبارت ازاصول وارزش هايي كه برعمل خداوند(ج) درآفرينش
جهان حاكم است .ويا دين عبارت ازپيروي ازشيوه عمل خداوند(ج) درآفرينش وپرورش
انسان است  .خداوند اين قانون را بر اساس نيازمندی های روحی  ،جسمی  ،فردی و
اجتماعی انسانها تنظيم کرده و فرستاده است  .هر کس که به قانون خداوند يعنی دين عمل
کند در دنيا و آخرت زنده گی خوب خواهد داشت  .دين (سه ) شاخه دارد عبارت اند از :
 – 1اصول دين (اعتقادات )  - :يعنی آنچه که اصل  ،پايه و ريشهُ دين است مانند درخت
 – 2فروع دين  - :فروع جمع فرع است به معنی شاخهُ درخت  .درخت اصلی ريشه
دارد و فروع (شاخ درخت) که ازريشهُ درخت پيدا ميشود .مانند برنامه های عملی دين.
 – 3اخالق (صفات نيک و خوبی که از دين ميآموزيم )
تعريف مذهب :
مذهب عبارت ازسيستم عقيده وباوركه انسان را وادارميسازد تاعقايد خود
رابادرنظرداشت رسوم وعنعنات جهاني به جهان وباورخود نزديك سازد .يعني مذهب
عبارت باوروعقيدهُ شخصي هر انسان بوده كه قلب وروح او آنرا قبول كند وازان عقيده
پيروي كند  .به عبارت ديگر مذهب روش و راهی که بواسطهُ آن مسلمانان از آن دين
پيروی کنند  .مثآل در دين گفته شده است که نماز بخوان  .ولی مذهب طريق نماز
خواندن را به ما ياد ميدهد که دست بسته و يا دست باز بخوانيم .
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تعريف اسالم :

اسالم درلغت به معني تسليم شدن،منقادبودن وگرويدن است ودراصطالح شرع تسليم
شدن به احكام شريعت وعمل نمودن واجراكردن احكام شريعت اطالق ميگردد .

سرآغاز اوليه شيعيان اسماعيلي :
سرآغازتقسيم شدن اسالم به دو شاخه سني وشيعه برسرجانشيني پيامبراسالم حضرت
محمد (ص) كه خاتم االنبيا است وپيامبرديگري نميتوانست جانشين اوشود،شروع شد
زيراكه الزم بودبعدازرحلت حضرت محمد (ص) شخصي وظايف پيامبررابه عنوان
رهبرجامعه ودولت اسالمي به عهده گيردوادامه وحدت ويكپارچگي امت اسالمي راتحت
رهبري واحد تامين كند.
گروهي ازمسلمانان ابوبكرصديق را بعد رحلت حضرت محمد (ص) درسال يازدهم
هجري مطابق  632ميالدي به عنوان خليفهُ اسالم انتخاب كردند كه بعد ازاودرسال
13هجري مطابق  634ميالدي حضرت عمرفاروق وبعدازاودرسال 23هجري مطابق
 644ميالدي حضرت عثمان يكي بعدديگري به خالفت رسيدند كه ازخاندان مكي قريش
بودند .
گروهي ديگري ازمسلمانان ميگويندكه حضرت محمد (ص) نص امامت وجانشيني رابه
حضرت علي (ك )بن ابي طالب پسركاكا ودامادخود داده است كه ازاهل بيت وخاندان
بني هاشم بود وميگويند كه اين نص امامت به فرمان الهي بوده است كه پيامبر(ص) در
غديرخم قبل ازرحلتش آنرا براي مردم آشكارساخته است
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حضرت علي (ك) خودبه حقانيت ادعايش برپيشوايي وامامت اعتقادداشت وپيروان
اوعليه آنانيكه اين نص امامت راناديده گرفته بودند اعتراض كردند كه اين اعتراض كننده
گان بنام شيعه شهرت يافتند .
شيعيان به اين عقيده بودند كه پيغمبراسالم متضمن حقايق باطني است كه عقل انسان
مستقيما قادربه درك فهم آن نيست ازين روبايد يك رهنماوپيشواي ديني محق ،يعني امام
نيازاست به اين طريق آنان معتقد بودند كه جانشين پيامبر(ص) بايدپاسدارمعنوي اسالم
ورهبرجامعه يا امت مسلمانان باشد چنين شخص به اين صفات وسجايا يكي ازاهل بيت
باشد كه فيصلهُ پيامبر(ص )درغديرخم بود .

غديرخم :
مسلمانان شيعه ميگويند که حضرت محمد (ص) بعد از باز گشت از آخرين سفر حج
به دستور خداوند ( ج ) بتاريخ  18ذی الحجه سال دهم هجری ق ( 21مارچ
632ميالدی) که در منطقهُ غدير خم که بين مکه و مدينه قرار دارد مسلمانان را توقف
داد و فرمود که اگر کسی از مسلمانان پيش رفته باشد باز گردند و اگر کسی عقب مانده
باشد منتظر آنها باشيم که همه جمع شوند و دستور داد که تمام مسلمانان به نماز ظهر
آماده شوند وقتيکه نماز اداء کردند دران وقت آية كريمه  67سورة مباركه المايده :
يايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة يعصمك من الناس
برای حضرت محمد(ص) نازل شد :ترجمه :برسان اي پيامبرآنچه كه خداوند (ج)
برتونازل كرده به مردم برسان واگرنه كردي و نه رسانيده باشي تبليغ رسلت واداي
وظيفه نكرده اي وخداوند (ج) ترا از شروآزارمردم محفوظ خواهدداشت .
درين محل حضرت محمد (ص) فرمودندكه :جبراييل ازجانب پروردگاراين دستوررا
به من داد كه من درين ناحيه توقف نمايم وبه هرشخص سفيد و سياه بگويم كه علي بن
ابي طالب برادرمن،وصي من ،جانشين من وبعد از من امام ميباشد  .سپس من جبراييل
راگفتم كه في الحال يارسيدن اين حكم از خداي من بخشش بطلبد زيراكه به من معلوم
است كه درين جا تعداد افراد متيقن كم استند مگرضرر رسان وعداوت كننده گان زياد اند
من علي را اكثرا با خود دارم وبه جديت به ايشان توجه به خرچ ميدهم .
خداوند (ج )علي بن ابي طالب را ولي وامام تو مقرر نموده واطاعت آنرا به هر شخص
واجب قرار داده است  .دستور ايشان نافذ وقول ايشان روا است .آنانيكه او را تصديق
ميدارند مستحق رحمت ايزدي آنانيكه قبول ندارند مستحق عذاب خداوند (ج ) اند .
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مطابق اين فرمان خداوند (ج) حضرت محمد (ص) امر داد كه منبري را آماده سازند
وقتيكه منبر آماده شد حضرت محمد (ص) به منبر باال شد گفت )( :من آخرين پيامبر
خداوند (ج ) ميباشم وبعد از من پيامبر ديگري بوجود نميايد ومن دو چيز يعني قرآن كريم
و اهل بيت را بعد از خود براي شما ميگذارم اگرازهردو پيروي كنيد هر گزاز راه
راست منحرف نخواهي شد)) وسپس دست علي رابلند نمود تا همه مردم ايشان را در
كنار رسول خداوند (ج) مشاهده نمودند ودرين هنگام فرمودند (( :من كنت مواله فعلي
مواله وآل من واله وعاد من عاده )):
ترجمه  :هر كه را من موالي اويم علي موالي او است يا هللا دوست بداركسي را كه
علي را دوست دارد  .رسول خدا (سه) باراين جمله يعني هر كه را من موالي اويم علي
موالي او است تكرار نمودند .بعدآ حضرت محمد (ص)  ،حضرت (ک) را به به
منبرخواست و دست علي را بلند كرد وگفت(( :چه كسي از مومنان برخود مومنان
اوالست جمعيت حاضر جواب دادند خدا (ج) ورسولش بهتر ميدانند پيامبر (ص) فرمودند
حكم پذيرفتن علي به حيث موال وآقا از جانب خداوند (ج) است وآن حكم را خداوند (ج)
برمن نازل فرمود آگاه باشيد كه من حق تبليغ ورسالت خودرا اداكردم )) مردم گفتند :بلي
ما شنيديم وبر دستورخداوند (ج) ورسولش را با قلب هاي خويش اطاعت وقبول داريم
سپس تمام مردم به شمول حضرت ابوبكر صديق،حضرت عمر فاروق،حضرت
،عثمان،طلحه وزبير به حضرت علي (ك) بيعت كردند .اين موضوع در تاريخ يعقوبي
جلد دوم صفحه  112در مسند احمد بن حنبل جلد  4صفحه  281در تاريخ ابن كثيرجلد 5
در دايره المعارف اسالمي جلد  2صفحه ... 993وغيره ذكر گرديده است .
درجلد دوم تاريخ يعقوبي آمده است (( :اللهم وآل من واال وعاد من عاد والنصر من
نصر و اخذل من خذله ترجمه :خداوندا توبا آن باش كه اوبا علي دوست است ودشمن
آناني باش كه با علي دشمن باشند وكمك به كساني كن كه اورا مدد كند و دستگيرآن نشو
كه مددگار علي نشوند )).
بعدآ پيامبر(ص) به علي گفت ((:فقال له قم علي فانمي فمن كنت موال فهدا اليه رضيك
من بعدي اماما وها ديا فلونوله انصار صدق موله .ترجمه  :برخيز علي زيرا من ترا بعد
از خود به حيث امام وهادي پسنديدم لذا هركه را من مواليم او ولي اوست سپس شماري
از مردم مددگار و دوست صادق ووفادار او شويد )) .
دركتاب مقريزي الحاكم باامرهللا صفحه  75-67آمده است كه  :بعد از آنكه پيامبر (ص)
به اساس آيه مباره بلغ واليت حضرت علي (ك) را اعالن نمودند وحضرت علي (ك) را
به حيث امام معرفي كردند ازجانب مسلمانان با دل وجان قبول گرديد آية كريمه نازل شد
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 (( :اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اال اسالم دينا  .ترجمه :
امروز كامل كردم براي شما دين شما را وتمام كردم بر شما نعمت هاي خودرا واختيار
كردم اسالم را ذين براي شما . )).
همچنان خداوند (ج) درسوره دوم آية  924فرمود  (( :قال اني جا علك لناس اماما قال
ومن زريتي  ...ترجمه :گفت خدا هر آيينه من ميگردانم ترا پيشواي مردمان گفت ابراهيم
واز اوالد من نيز پيشوايان پيدا كن  . )).چناچه خداوند (ج) به آن حضرت فرموده بودكه
من قبل از شما نيز به پيامبران زنان وفرزندان را دادم كه اين معني رادارد كه رسول
اكرم (ص) نيز داراي خانواده است .اين مجلس زياد دوام كرد حتي نماز شام وخفتن را
يكجا در خفتن خواندند وقتيكه حضرت محمد (ص) وحضرت علي (ك )از منبر پايين
شدند حضرت عمر(رض) اين موقف ومقام را به حضرت علي (ك )تبريك گفت ودر
پايان حضرت محمد( ص) با مسلمانان وداع كرد و به طرف مدينه حركت كردند .

دوره هاي تاريخي اسماعيليان از نظر زمان :
اول -دوره عرب  :ازسال  11تا 148هجري (765-634ميالدي )
درين دوره با آغازاسالم امامان ما درمناطق مختلف عرب زنده گي ميكردند كه قرار
ذيل اند :
 -1موالنا علي از 11تا.4هجري (661 – 634ميالدي) مدت  29سال .
 -2امام حسين از40تا 61هجري ( 661تا  680ميالدي) مدت 21سال .
 -3ذين العابدين از61تا95هجري ( 680تا 713ميالدي )مدت 33سال .
 -4محمدباقر از 95تا114هجري ( 713تا  733ميالدي ) مدت  20سال.
 -5جعفرصادق از 114تا148هجري(733تا767ميالدي) مدت 34سال.
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دوم -دوره ستر (مخفي)ازسال  148تا 268هجري(765تا884ميالدي)
ازينكه دشمنان درمقابل امامان ظلم وستم كردند به همين سبب حضرت ا مام محمد بن
اسماعيل به سلميه (سوريه) رفت ودر آنجا دعوت خاموشانه(مخفيانه)را آغاز كرد
ازهمين رو اين دوره را بنام دوره ستر ميگويند كه درين دوره پنج امام زنده گي كردند
 -1امام اسماعيل از148تا158هجري(767تا 773ميالدي)مدت  10سال.
 -2محمدبن اسماعيل از158تا197هجري(773تا813ميالدي)مدت 40سال
 -3وفي احمد از197تا212هجري(813تا828ميالدي)مدت  15سال.
 -4تقي محمد از212تا225هجري(828تا841ميالدي) مدت  13سال.
 -5رضي الدين عبدهللا از225تا268هجري(841تا884ميالدي)43سال

سوم -دوره فاطميان مصراز268تا487هجري(884تا1094ميالدي) :
دراين دوره به صورت كل به تعداد ( )8امام زنده گي ميكردند كه قرار ذيل اند
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

محمدالمهدي از268تا322هجري(884تا934ميالدي)مدت  54سال .
قايم از322تا334هجري(934تا946ميالدي) مدت  12سال .
المنصور از334تا341هجري (946تا953ميالدي) مدت  7سال .
امام معز از341تا365هجري(953تا975ميالدي) مدت  24سال .
امام عزيز از365تا386هجري(975تا996ميالدي) مدت  21سال .
حاكم بامرهللا از386تا411هجري(996تا1021ميالدي) مدت  25سال
الظاهر از411تا427هجري(1021تا1036ميالدي) مدت  16سال .
مستنضرباهللا از427تا487هجري(1036تا1094ميالدي)مدت60سال.

چهارم – دوره الموت از487تا 655هجری( 1094تا1257ميالدي ) :
دراين دوره به تعداد ( )9امام زنده گي ميكردند كه عبارت اند از :
 -1موالنا نزاراز487تا490هجري(1094تا1097ميالدي) مدت  3سال .
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 -2موالناالهادي از490تا530هجري(1097تا1136ميالدي)مدت40سال.
 -3موالناالمهتدي از.53تا552هجري(1136تا1157ميالدي)مدت22سال.
 -4موالناقاهراز552تا557هجري(1157تا1162ميالدي) مدت  5سال .
 -5موالنااعليذكرالسالم از557تا561هجري(1162تا1166ميالدي)مدت 4سال.
 -6اعلي محمد از561تا607هجري(1166تا.121ميالدي) مدت  46سال
 -7جالل الدين حسن از607تا618هجري(1210تا1221م)مدت 11سال.
 -8عالوالدين محمد از618تا653هجري(1221تا1255م) مدت  35سال.
 -9ركن الدين خيرشاه از653تا655هجري(1255تا1257م)
مدت2سال.

پنجم -دوره بعد ازالموت از655تا1233هجري(1257تا1817ميالدي) :
دراين دوره به تعداد ( )18امام زنده گي ميكردند كه عبارت اند از :
 -1شمس الدين محمداز655تا710هجري(1257تا1310م)مدت  53سال .
 -2قاسم شاه از 710تا771هجري(1310تا1370ميالدي) مدت  60سال .
 -3اسالم شاه از771تا827هجري(1370تا1423ميالدي) مدت  54سال .
 -4محمدبن اسالم شاه از827تا868هجري(1423تا1463م)مدت 40سال.
 -5مستنصرباهللا از868تا880هجري(1463تا1475ميالدي)مدت 12سال
 -6عبدالسالم از880تا899هجري(1475تا1493ميالدي)مدت  19سال .
 -7غزيب ميرزا از899تا902هجري(1493تا1496م ) مدت  3سال .
 -8ابوذرعلي از902تا915هجري(1496تا1509ميالدي)مدت  11سال .
 -9مرادميرزااز915تا920هجري(1509تا1514ميالدي)مدت  5سال .
-.1ذوالفقارعلي از920تا922هجري(1514تا1516م) مدت  2سال .
-11نورالدين علي از922تا957هجري(1516تا1550م)مدت45سال.
-12خليل هللا علي از957تا993هجري(1550تا1585م)مدت  35سال .
-13نزاردوم از993تا1038هجري(1585تا1628م) مدت  43سال .
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-14سيدعلي از1038تا1.71هجري(1628تا1660م) مدت  32سال .
-15حسن علي از1071تا1106هجري(1660تا1694م)مدت  35سال.
-16قاسم علي از1106تا1143هجري(1694تا1730م) مدت  36سال.
-17ابوالحسن علي از1143تا1194هجري(.173تا1780م)مدت  50سال
-18خليل هللا علي دوم1194تا1233هجري(1780تا1817م) مدت  37سال

ششم -دوره آقاخان از سال 1233هجري(1817م)تاامروز:
امامان اين دوره عبارت اند از :
 -1آقاحسن عليشاه از1233تا1298هجري(1817تا1881م) مدت  64سال .
 -2آقاشاه عليشاه از1298تا1302هجري(1881تا1885م) مدت  4سال
 -3سلطان محمدشاه از1302تا1374هجري(1885تا1957م) مدت  72سال
 -4شاه كريم الحسيني از1374هجري(1957م)تاامروزحيات دارند .

دوره امامت :
امام كسي است كه مردم را هم دردين وهم دردنيا رهبري ميكند واز خاندان پيامبر (ص)
مبتني برقرآن كريم وصفات كه يك امام داشته باشد كه علم وعصمت است .پيروي كند
ودرمورد علميت امام در آية  7-3قرآنكريم آمده است :
(( وما يعلم تاويله االهلل وراسخون في العلم )).
ترجمه :هيچكس تاويل آنرا جزءخداوند (ج) وراسخان علم نميدانند .
پيامبر(ص) بهترين راسخان درعلم بود كه خداوند(ج) علم به همه آنچه كه بر وي نازل
شده بود به وي داده بود وبعد از او امامان برگزيده خداوند(ج) است كه قرآنكريم به ارث
به آنها داده شده است .امام داراي هفت صفت است كه عبارت اند از :
اول -امام گذشته اورا به امامت نصب كند .
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دوم -بايد از اهل بيت رسول اكرم (ص) با شد.
سوم -علم دين بايدش كه بدان بلند شود ودرخت امامت .
چهارم -بايد كه پرهيزگار باشد .
پنجم -بايد كه جهادكننده باشد.بادست با كافران وبا زبان با منافقان .
ششم -خصلت هاي نيكو بايدش جزء چنانچه اندر پيامبر(ص) بود .
هفتم -بايد كه او بي نياز باشد از دعوي كردن مر خويشتن را ازامامت اگر
او دعوي كند خصم گردد وزير حكم حاكم آيد آنگاه خصم حاكم نتواند بود .
اينك امامان اسماعيلي رابه طور مختصرمعرفی ميكنيم ودرمورد زنده گي آنها معلومات
مختصر ارايه مينماييم :

 -1امامت موالنا علي (ع) :
علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف بتاريخ  13رجب سال  599يا
 600ميالدي درحاليكه مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم كه طواف خانه كعبه را ميكرد
در داخل خانه كعبه تولد گرديد.
مادرش ميگويد  :وقتيكه پسرم تولد شد از غيب صدا شنيدم كه نام طفل خود را علي
بگذاريد كه خداوند(ج) نام اورا از نام خود مشتق كرده است  .اصال نام پدر علي عمران
بود و او را به كنيت ابي طالب خواندند كه كاكاي حضرت محمد (ص) بود .
لقب علي بنام اسدهللا بوده وبنام هاي ابوالحسن وابوتراب هم ياد ميشد علي اولين شخص
ازجوانان بود كه در سن ( )10سالگي دين مقدس اسالم را قبول كرد .علي با فاطمه
الزهرا دختر حضرت محمد(ص) ازدواج كرد كه تا هنگام حيات شان با زن ديگري عقد
نكاح نكرده بود و ازفاطمه الزهرا (دو) پسربنام هاي حضرت امام حسن وامام حسين و
(دو )دختربنام هاي زينب و كلثوم داشتند .
حضرت علي (ك) در تمام جنگ هاييكه در زير پرچم حضرت محمد(ص) صورت
گرفت در صف مقدم قرارداشت وپرچمدار اسالم بود ودر هيچ جنگ شكست نخورده
وگويند كه در جنگ ها صدايش به آسمان ها شنيده ميشد كه ميگوفت (( :ال فتي اال علي
ال سيف اال ذوالفقار. )).
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يعني جوان مردي چون علي وشمشيري چون ذوالفقارنيست  .ذوالفقار شمشيري بود كه
حضرت محمد (ص) به حضرت علي (ك) داده بود .
حضرت علي (ك) در تمام غزوات از خود لياقت وشايستگي نشان ميداد وپيروزي بدست
مياورد  .درجنگ خيبر كه در سال هفتم هجري صورت حضرت علي(ك) چشم درد بود
وعلم بردار اسالم حضرت ابوبكر صديق وحضرت عمر فاروق بودند كاري پيشبرده
نتوانستند وبه تعداد (پنجاه ) نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند لذا حضرت محمد (ص)
حضرت علي (ك) راطلب كرد وآب دهن خودرا برچشم او ماليد وعلم اسالم را به او داد
وبه ميدان جنگ روان كرد  .يهودان قهرمانان مشهورخود هر يك حارث خيبري ،مرحب
عنتر و ياسر را وارد ميدان جنگ ساختند كه از طرف حضرت علي(ك) به يك ضرب
كشته شدند .بعدا حضرت علي(ك) دروازه خيبر را با گفتن هللا اكبر كند وباالي خندق
گذاشت وازان تاريخ بنام فاتح خيبر معروف شد.
حضرت علي(ك) ازسال  11تا  40هجري( 632تا 661ميالدي) يعني مدت  29سال
امامت كرد وازسال  35تا 40هجري( 656تا  661م) خالفت نمود .
وقتيكه حضرت محمد (ص) به روز دوشنبه تاريخ  12ربيع االول سال يازدهم هجري (
سال  632ميالدي) به عمر  63سالگي رحلت كردند حضرت علي(ك) مصروف غسل
تجهيز و تكفين آن حضرت (ص) بود كه مغيرة بن شبعة اموي به ابوبكرصديق
وعمرفاروق گفت كه قبايل خزرج و اوس انصار در سقيفه بني ساعده جمع شدند
ودرمورد امارت وخالفت گفتگو دارند حضرت ابوبكر وحضرت عمر بدون آنكه
حضرت علي (ك) وحضرت عباس كاكاي حضرت محمد (ص) را خبر كنند به آنجا
رفتند بدون آنكه آن حضرت(ص) را به خاك بسپارند كه اين موضوع باالي روحيه
خانوادهُ حضرت محمد(ص) تا ثيرمنفي كرده بود وتمام اصحاب پيامبر(ص) نزد حضرت
علي(ك) آمدند واظهار كردند كه يا اميرالمومنين دستت را بده تا به شما بيعت كنيم ولي
حضرت علي(ك) قبول نكرد وبه جمع آوري قرآنكريم شروع كرد .
در روز دوم شهادت حضرت عثمان(رض) بتاريخ  25ذي الحجه سال  35هجري(656
ميالدي) مسلمانان مهاجرين و انصار در مدينه در مسجد نبوي جمع شدند وحضرت
علي(ك) رابه حيث خليفه چهارم اسالم انتخاب كردند وتمام مردم نيز به او بيعت نمودند
تنها مردم شام كه معاويه در آنجا والي بود بيعت نكردند و معاويه به مخالفت بر خاست .
در دوران خالفت حضرت علي(ك) به نسبت اختالفات بين مسلمانان جنگ هاي داخلي
واقع شد درين دوره معاويه،حضرت بي بي عايشه،طلحه و زبير به اين نظر بودند كه
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قصاص حضرت عثمان (رض) زودتر گرفته شود ولي حضرت علي(ك) ميخواست كه
اول وضع داخلي بهبود يابد وبعدآ ياغيان ،cقاتالن و مجرمين به جزاي اعمال شان برسند
كه اين اختالفات باعث جنگ هاي جمل وصفين گرديد .
جنگ جمل بين حضرت علي(ك) وحضرت بي بي عاشيه  ،طلحه و زبير درسال 36
هجري( 657ميالدي)دربصره واقع شد وبه اثر ميانجيگري حضرت قعقاع نزديك بود كه
صلح شود ولي به تحريك عبدهللا بن سبا رهبر منافقان جنگ ادامه پيدا كرد كه در نتيجه
آن طلحه وزبير به شهدت رسيدند و حضرت بي بي عايشه دستگير گرديد جنگ پايان
يافت وحضرت بي بي عايشه را به بسيار عزت واحترام دوباره به خانه شان به مدينه
فرستادند ازينكه حضرت بي بي عايشه درين جنگ باالي شتر سوار بود شتر در عربي
جمل را گويند به همين سبب اين جنگ را بنام جنگ جمل ياد ميكردند .
جنگ صفين بين حضرت علي(ك) ومعاويه درسال  37هجري( 658ميالدي) در منطقه
صفين واقع شد تعداد قواي حضرت علي(ك) درين جنگ به (يكصدوبيست هزار) نفرواز
معاويه به(سه صدهزار) نفرميرسيد ولي معاويه شكست خورد وجنگ به نفع حضرت
علي(ك) بود ودر آخرين لحظه پيروزي طرفداران معاويه اوراق قرآنكريم را باالي نيزه
ها بلند كردند وگفتند كه اين كالم هللا (ج) بين ما وشما ميانجي است .حضرت علي(ك)
گفت كه درين كار مكر وفريب است معاويه وطرفدارانش پابند قرآنكريم نيستند ولي
اشعث بن قيس از ميان قوا به نزد حضرت علي(ك) آمد حضرت علي(ك) را مجبور
ساخت كه حكميت را قبول كند حضرت علي(ك) عبدهللا بن عباس(رض) راحكم تعين
كرد ومعاويه شخصي رابنام عمروبن عاص حكم تعين كرد اما اشعث عبدهللا را قبول
نكرد وابو موسي اشعري را حكم تعين كرد هر (دو) حكم بعد ازجروبحث زياد بين خود
فيصله كردند كه معاويه وحضرت علي(ك) راهر(دو) برطرف سازند وشخص (سوم
)رابقدرت برسانند ولي وقتيكه در محضرعام آمدند ابتدا ابوموسي اشعري گفت كه
حضرت علي(ك) و معاويه هر(دو) برطرف هستند سپس عمرو بن عاص گفت چون
ابوموسي اشعري نماينده خد حضرت علي(ك) رابرطرف كرده است من معاويه را به
حيث خليفه پيشنهاد ميكنم به اين ترتيب عمروبن عاص حكميت رانقص كرد درحاليكه
موضوع حكميت در مورد قاتلين حضرت عثمان(رض) بود نه موضوع خالفت .اين
فيصله قبول نشد وبدبختي هاي ديگري را به بار آورد كه دربين طرفداران حضرت
علي(ك) نيز اختالفات بوجود آمد و يك گروه ديگر بنام خوارج بميان آمد كه نه حضرت
علي(ك) را و نه معاويه راقبول داشتند وبر ضد هر (دو) قرار گرفتنئد ومركز خالفت
اسالمي به (دو) حصه تقسيم شدكه يك مركز دركوفه ومركز ديگر دردمشق بود .
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واقعه ديگريكه درين دوره واقع شد اين بود كه خوارج كوفه وبصره باهم يكجا شدند وبه
طرف نهروان (عراق) حركت كردند ودر طول راه اشخاصيكه با آنها مخالفت ميكردند
به قتل ميرسانيدند وقتيكه به نهروان رسيدند با حضرت علي(ك) مقابل شدند جنگ سخت
بين شان واقع شد و به تعداد (چهارهزار) نفر از طرفداران اشعث باالي حضرت
علي(ك) حمله كردند ولي شكست خوردند و تنها ( )9نفر زنده ماندند ومتباقي كشته شدند
و حضرت علي(ك) دوباره به كوفه رفت اين جنگ به مشوره اصحاب كرام صورت
گرفته بود اكثر باغيان ومنافقان به جزاي اعمال خود رسيدند  .همچنان درين دوره
معاويه وعمروبن عاص پالن حمله باالي مصر را گرفتند تا قدرت حضرت علي(ك) را
ضعيف سازند .
حضرت علي(ك) داراي علم  ،تقوا  ،قناعت و اخالق عالي بود سخنان فيصله كن ميگفتند
به عدالت وانصاف حكم ميكردند با خوشي دنيا محبت وعالقه نداشتند  .بسيارفكرميكردند
لباس ارزان قيمت ميپوشيدند  .خوراك بسيار عادي ميخوردند  .عزت علماءرا زياد
ميكردند  .مردم بيچاره و مظلوم را نزد خود ميخواستند ودر هنگام شب براي عبادت
خداوند(ج) بر ميخاستند وبه آواز بلند ودردناك گريه ميكردند و ميگفتند  :اي دنيا كسي
ديگر را فريب بده عمرت كوتاه  ،قدر و قيمت نا چيز و پايين است از من دور شو.

كار نامه هاي حضرت علي(ك) :
وقتيكه حضرت محمد (ص) به پيامبري مبعوث شد حضرت علي(ك) اولين شخصي از
جوانان بود كه به دين مقدس اسالم مشرف گرديد وهميشه همراه حضرت محمد(ص) بود
ودر هنگام هجرت حضرت محمد(ص) ازمكه به مدينه حضرت علي(ك) را دربستر
خواب خود گذاشت تا مشركين خبر نشوند كه آن حضرت(ص) هجرت كرده است ونيز
مال امانت هاي مردم كه در نزد حضرت محمد(ص) بود به صاحبان شان بسپارد
حضرت علي(ك) به بسيار شجاعت ومردانگي اين وظيفه را انجام داد وبعد از تسليمي
مال امانت هاي مردم به مدينه هجرت كرد .
حضرت علي(ك) در تمام غزوات حضرت محمد(ص) اشتراك كرده بود وتنها در غزوه
تبوك حضرت محمد(ص) اورا در مدينه گذاشت  .درغزوه بدربتاريخ  17رمضان سال
دوم هجري( 624ميالدي) تعداد زياد از مشركين وكافران را از بين برد .در غزوه احد
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ماه شوال سال سوم هجري( 625ميالدي) شجاعت خودرا آشكار سخت واولين شخصي
بود كه به حضرت محمد(ص) خورا رسانيد  .ودر غزوه خيبر ماه محرم سال هفتم
هجري( 629ميالدي) از خود شجاعت نشان داد وقلعه تاريخي خيبر را فتح كرد وبه فاتح
خيبر مشهور شد .ودر جنگ نهروان باخوارج كوفه وبصره كه به مشورهُ اصحاب كرام
صورت گرفت نيز پيروز گرديد .
درسال  .4هجري( 661ميالدي) (دو) نفر از خوارج بنام هاي بركت بن عبدهللا وداود بن
بكرا با عبدالرحمن بن ملجم عهد بستند كه در شب  18رمضان سال  .4هجري(661
ميالدي) حضرت علي(ك)  ،معاويه و عمرو بن عاص حاكم مصر را در يك وقت به قتل
برسانند بركت بر معاويه زخم جزيي زد  .داود دران شب عمرو بن عاص كه به مسجد
نرفته بود خطيب مسجد را به قتل رسانيد وعبدالرحمن بن ملجم بتاريخ  18رمضان سال
 40هجري( 661ميالدي) حضرت علي(ك) رادر وقت اداي نماز صبح به شهادت رسانيد
ودوره درخشان خلفاي راشدين به پايان رسيد .

 – 2امامت امام حسين (ع) :
موالنا امام حسين پسر حضرت علي(ك) خليفه (چهارم ) اسالم درسال چهارم
هجري( 626ميالدي) مدينه منوره تولد گرديد مادرش فاطمه الزهرا دختر حضرت
محمد(ص) بود كه پيامبر(ص) شخصا درگوش او آذان داده واورا بسيار دوست داشت
.اسم وكنيه اوابوعبدهللا ولقب او سيد ،ولي و مبارك است  .حضرت محمد(ص) وحضرت
علي(ك) هر (دو) در تعليم وتربيت امام حسين بسيار زياد كوشش كردند .
حضرت امام حسين همه ساله به حج ميرفت و آن مسافت را پياده طي مينمود .تعداد
زيادي ازمسلمانان در كوفه بعد از شهادت حضرت علي(ك) به پسر بزرگ او امام حسن
بيعت كردند اما امام حسن قبول نكرد واستعفاء داد وبا معاويه صلح كرد واز فعاليت
سياسي كنار رفت وبعد از رحلت او درسال  49هجري( 669ميالدي) شيعيان امام حسين
پسر (دوم) حضرت علي(ك) را به خالفت رسانيدند و به او بيعت كردند .
معاويه در وقت حكمراني خود پسر خود يزيد را خواست وبرايش گفت :كه از( چهار)
نفرمرا هراس است  -1 :امام حسين پسر علي  -2عبداللله بن زبير  -3پسر عمر -4
عبدالرحمن بن ابوبكر .
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وقتيكه يزيد پسر معاويه درسال  61هجريقمري( 681ميالدي)بقدرت رسيد امام حسين بن
علي وعبدهللا بن زبير به او بيعت نكردند ومردم كوفه وبصره نيز پيام ها را به امام
حسين روان كردند واورا به رهبري خود دعوت نمودند كه به كوفه بيايد وبر ضد بني
اميه قيام كند  .يزيد ازاين موضوع خبر شد و آمادگي ميگرفت وعبيدهللا بن زياد را به
كوفه فرستاد .عبي دهللا بن زياد طرفداران امام حسين را به قتل رسانيد ومسلم بن عقيل كه
بنام امام حسين بيعت ميگرفت از طرف عبيدهللا بن زياد تعقيب ميشد بتاريخ  3ذي الحجه
سال  61هجري( 681ميالدي) اورا دستگير كرد وبه شهادت رسانيدند حضرت امام
حسين ازين موضوع خبر نداشت وبتاريخ  8ذي الحجه سال  61هجري( 681ميالدي) از
مكه به طرف كوفه حركت كرد واز حركت او يزيد بن معاويه خبر شد حر بن يزيد
رياجي را با (يك هزار) نفر را در راه امام حسين فرستاد اين هر (دو) در منطقه كربال با
هم مقابل شدند حر به امام حسين گفت كه بايد ازين جا فرار كني  .اما حضرت اما حسين
يك نامه را به قيس بن مسهر داد كه به سليمان خزاعي برساند ولي قيس از طرف
طرفداران عبيدهللا بن زياد دستگير شد واورا از بام قصر يزيد به پايين انداختند و به امام
حسين نامه نوشته كردند كه بايد به يزيد بيعت كني  .امام حسين در جواب نوشت  :كه با
عمرو بن سعد بن وقاص سپهساالر يزيد مالقات ميكنم ولي طرفداران عبيدهللا بن زياد
قبول نكردند وبتاريخ  8محرم سال  61هجري( 681ميالدي) آب را باالي حضرت امام
حسين قطع كردند.
حضرت امام حسين ياران خودرا امر كرد كه زمين را بكنند ياران چنين كردند آب
شيرين دران دشت پيدا شد عبيدهللا بن زياد ازين موضوع خبر شد امر كرد كه اورا ازين
آب نيز بي نصيب سازند وبه تعداد ( 17هزار) نفرديگررا به آنجا فرستاد وصحنه را به
آن حضرت تنگ ساخته و امام حسين را محاصره كردند وبه امام حسين پيشنهاد كردند
كه يا به يزيد بيعت كن ويا قتال؟ راه (سوم ) وجود ندارد امام حسين قتال را انتخاب نمود
.وياران خود() 32نفرسوار وبه تعداد( ) 40نفرپياده بودند آرايش جنگي داد و زهيربن
رياقين را بر سمت راست وحبيب بن مظاهير را به سمت چپ گماشت وپرچم را به
برادرش عباس سپرد وخود وهمراهانش برابر خيمه ها استادند جنگ در گرفت ياران
امام يكي بعد ديگري جام شهادت نوشيدند عبدهللا بنام امام حسين ،قاسم بن امام حسن،
ابوبكربن اميرالمومنين  ،عمربن علي ،عباس بن علي معروف به ابوالفضل ،شهزاده علي
اكبربن امام حسين ،علي اصغربن امام حسين هر يك تعداد زيادي از دشمن راهالك
ساختند وبعدا خودشان هم جام شهادت نوشيدند صرف ذين العابدين كه دران وقت بيمار
بود امام حسين اورا وصي و ولي خود تعين كرد وگفت  :امانتي را كه از جد بزرگوارم
در نزد من است به تو ميسپارم وخود با اهل بيت وداع كرد وبه ميدان جنگ رفت  .آنگاه
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مالك بن بشركندي باالي حضرت امام حسين حمله كرد و او را زخمی ساخت ودر زمين
نشست وزخم را بسته كرد وكودك خودرا در دامن خود گرفت دران وقت يك مرد بي
عاطفه به آن كودك تير زد وكودك را به شهادت رسانيد  .امام حسين آب خواست چون
آب را به دهن نزديك ساخت حصين بن نمير برآن حضرت تير زد وبه دهنش خورد
ومانع نوشيدن آب شد وقدح را رها كرد .ميخواست به طرف آب برود يك تير بر دوش
آن حضرت اصابت كرد امام حسين تير بيرون كشيد شخصي بنام زرعه بن شريك تميمي
شمشير بران حضرت فرود آورد امام دست خورا سپرقرار داد شمشير بر دستش فرود
آمد سنان بن اوس با نيزه باالي امام حسين حمله كرد وآن حضرت به زمين افتاد درين
لحظه خولي بن يزيداصبحي از شقي ترين افراد از اسپ پايان شد خواست سر آن
حضرت را جدا كند دستش لرزيد نتوانست وبرادرش بنام شيل پياده شد سر امام حسين را
جدا كرد به اين ترتيب بتاريخ ( )10محرم سال  61هجري( )10اكتوبرسال  681ميالدي)
حضرت امام حسين(رض) با ( )72تن از ياران خود به شهادت رسيد  .از شهادت نواسه
پيامبر(ص) تمام مسلمانان غمگين شدند .
امام حسين براي اصالح دين جدش قيام ميكند وبه شهادت ميرسد كه شهادت اوسمبول
والگوي خوب براي همه عصرها ونسل ها است  .شهادت جنگ نيست  ،بلكه رسالت
است  ،سالح نيست  ،بلكه پيام است  .خون امام حسين مايه حيات بخشي است كه در
گذرگاه زمان بر كالبد ملت ها دميده ميشود وآنها را به زنده گي فرا ميخواند  .اين شهادت
در راه تامين عدالت واحياي مجدد دين بود وبه بازمانده گان درس حماسه آفريني وسنت
جهادعليه ستمگران را به ارمغان گذاشت  .و پيامد قيام عاشوراي امام حسين(رض)
عبارت اند از :
قيام امام حسين بر مسلمانان جهان سنت گذاشت تا بر ضد نظامهاي فاسد وستمگر چون
يزيد قيام كنند.
 -1درس وفا وپايداري درراه خدا واحياي مجدد دساتيردين اسالم.
 -2تصميم واراده محكم امام حسين بعد ازرسيدن نامه اهل كوفه.
 -3مستحق وبر حق بودن وشايستگي آن حضرت در احراز امارت مسلمانان
 -4قيام امام حسين درمقابل مظالم وستمگري يزيد به ره روان راه حق سرمشق
جاويدان بود .
 -5امام حسين با ريختاندن خون معصوم خويش سرزمين خشك وسوخته كربال را
آبياري نمود كه بعدها پايگاه عظيم مسلمين جهان گرديد.
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 -6بعد از شهادت امام حسين كوفيان پيمان شكن پشيمان شدند .و ازبي وفايي خود
توبه كردند وبه غرض خون خواهي امام حسين قيام ها را به راه انداختند .
 -7مردم م دينه بر ضد يزيد قيام كردند يزيد شخصي را بنام مسلم بن عقبه بخاطر
سركوب آنها فرستاد ومدت ( )3روز در مدينه قتل عام جريان داشت  .اين حادثه
باعث گرايش ها در بين شيعيان گرديد كه ذيال به آن ميپردازيم :

جنبش مختاريه :
مختاربن عبيد ثقفي بخاطرانتقام گرفتن خون امام حسين در سال  66هجري (685
ميالدي) باالي كوفه حمله كرد وكوفه را گرفت وجنبش خودرا بنام (سومين) پسر
حضرت علي(ك) يعني برادر تني امام حسين محمد معروف به ابن الحنفيه آغاز كرد .
محمد را ازآن جهت ابن الحنفيه ميگويند كه مادرش از قبيله بنو حنفيه بود .
مختارابن الحنفيه را مهدي اعالن كرد يعني امام نجات بخش كه احياء كننده حقيقي
اسالم  ،گستراننده عدالت بر روي زمين ورهايي دهنده ستمديده گان از ظلم و ستم است .
اين جنبش با موالي اعتماد كرد موالي يعني گرونده گان غير عرب به دين اسالم بودند كه
در دوره امويان مانند مسلمانان درجه دوم رفتارميشد وبا مسلمانان عرب حقوق مساوي
نداشتند ويك طبقه محروم اجتماعي در كوفه بودند وخواستار مساوات در بين مسلمانان
ش دند وبه جنبش مختاريه پيوستند وبر ضد امويان قرار گرفتند وخودرا شيعه المهدي
ميناميدند آنها پيروزي زياد بدست آوردند اما بعد از مرگ مختار در سال 67
هجري( 681ميالدي) ومرگ ابن الحنفيه درسال  81هجري( 700ميالدي) اين جنبش
تحت نام كيسانيه تا قيام عباسيان در تاريخ شيعه نقش مهم داشت .

جنبش توابيه :
اين جنبش به رهبري سليمان بن صرد بعد از شهادت امام حسين بوجود آمد كه
اعضاي آن از سن ( )60سالگي به باال بودند كه تعداد آنها به (شصت هزار) نفر ميرسيد
اين گروه عبيدهللا بن زياد را از كوفه خارج ساختند وكوفه را گرفتند اما بعد از يك سال
رهبر اين گروه يعني سليمان كشته شد واين گروه نيز پراگنده گرديد .
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جنبش كيسانيه :
ازميان جنبش مختاريه يك شاخه تندرو هم ازلحاظ عقيده و هم از لحاظ سياسي جدا
شدند كه بنام كيسانيه ياد ميشدند اين جنبش از گروه هاي متعدد تشكيل شده بود ازعلويان
حنفي يا افراد ديگري از خاندان بني هاشم را امام خويش ميشمردند و(سه) خليفه پيش
ازحضرت علي(ك) راغاسب ميدانستند .
ومعتقد بودند امت اسالم با قبول حكومت و خالفت (سه) خليفه قبل از حضرت علي(ك)
قدم به راه اضمحالل گذاشته اند  .همچنان آنها علي و(سه) فرزندش هر يك حسن  ،حسين
و محمد را (چهار) امام اصلي خود وجانشينان پيامبر(ص) ميدانستند كه آنها از جانب
خداوند(ج) به امامت تعين شده اند .وآنها داراي سجاياي نيكو وصفات خارق العاده هستند
كيسانيه عمدتا متكي به پشتباني موالي مسلمان شده جنوب عراق  ،ايران  ،عراق و
ديگرنقاط بودند  .آنها با محكوم دانستن خلفاي پيش از علي(ك) وبني اميه به عنوان
غاصبين حقوق علي وفرزندان او با عزم باز گردانيدن پيشوايي عملي امت اسالم به
علويان  ،يك سياست فعال ضد حكومتي را در پيش گرفته بودند .
اين گروه به رهبري ابوامره نسان كه پيرو ابن الحنفيه بود فعاليت ميكردند ابوامره
رئيس محافظي ن مختاريه بود ولي بعد از او اين گروه به (سه) بخش تقسيم شدند كه
عبارت اند از :

 -1كربيه :
اين گروه به رهبري ابوكرب معتقد بودند كه ابن الحنفيه وفات نكرده ودر كوه
رضوان( ايران) مياشد و غيبت اختيار كرده است و بعدا به عنوان مهدي ظهور
خواهدكرد وعدالت را تامين ميكند .

 -2هاشميه :
اين گروه به رهبري احيان السراج معروف به ابوالهاشم به مرگ ابن الحنفيه معتقد
بودند وبر ضد امويان تبليغ ميكردند وخودرا به حضرت عباس كاكاي پيامبر(ص) نسبت
ميدادند به عباسيان بيعت كردند وپيروزي زياد بدست آوردند ولي به (چهار) گروه تقسيم
شدند كه عبارت اند از :
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الف -بيانيه :
اين گروه به رهبري بيان بن سمعان التميمي فعاليت ميكردند اين گروه در اول
ميگفتند كه ابوالهاشم زنده است ولي مخفي ميباشد و بعدا به عنوان مهدي خواهد آمد اما
بعدها ميگفتند خداوند(ج) بيان را به پيامبري برگزيده است وتعدادي هم به امامت بيان
معتقد بودند .

ب -كيسانيه خالصه :
اين گروه امامت را منحصر به خاندان ابن الحنفيه ميدانستند ومعتقد بودند كه سر انجام
او به حيث مهدي ظهور خواهد كرد .

ج -راونديه :
اين گروه ميگفتند كه هاشم پسر ابن الحنفيه قبل از وفات خود حق امامت را به محمد بن
علي در خاندان بني عباس تفيض كرده است كه باعث بقدرت رسيدن عباسيان شد وبعد از
محمد پسرش ابراهيم را به امامت قبول كردند او ابتداء بنام هاشميه وبعدا بنام عبدهللا
راونديه معروف شد .

د -حربيه يا حارثيه :
اين گروه بنام رئيس شان عبدهللا بن الحرب يا حارث لكندي بنام حربيه ياد ميشدند اين
گروه طرفدار خاص عبدهللا بن معاويه نبيره جعفر بن ابي طالب برادر حضرت علي(ك)
بودند آنها ميگفتند كه بعد ازمرگ ابوالهاشم امام مرحوم پسر كاكاي حود معاويه را
جانشين خود ساخت  .بعدا اين گروه نيز به (دو) بخش تقسيم شد  .كه عبارت اند از :

يكي -حربيه جناحيه :
اين گروه طرفدار امامت معاويه از خاندان حضرت علي(ك) بودند كه بايد بقدرت
برسند .

ديگري -رياحيه :
اين گروه طرفدار عباسيان بودند كه بايد بقدرت برسند وبخاطر پيروزي عباسيان بسيار
فعاليت ميكردند .
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 - 3اماميه :
درميان شاخه هاي عمده شيعه يكي هم اماميه بود اين فرقه كه ميراث كهن مشترك
اسماعيليان و اثني عشريان است قايل به سلسلهء خاص از امامان نسل علويان حسيني
بودند وسياست صلح آميززا در پيش گرفتند واز لحاظ عقيده تي از بعضي نظريات
كيسانيه مانند محكوم ساختن پيشينيان حضرت علي(ك) در خالفت پيروي كردند .
فرقه اماميه مانند ديگرگروه هاي شيعه در كوفه متمركز بودند رشته امامان خويش را
از طريق يگانه پسر بازمانده حضرت امام حسين بن علي(ك) يعني علي بن حسين ملقب
به ذين العابدين پيروي ميكردند .

 -3موالنا ذين العابدين (ع) :
نام اصلي موالنا امام ذين العابدين  .علي بن حسين است  .كنيت او ابومحمد ملقب به
ذين العابدين معروف به امام سجاد فرزند امام حسين بود كه بتاريخ ( )5شعبان سال 38
هجري( 657ميالدي) درمدينه منوره و به روايتي در كوفه بدنيا آمد  .مادرش بنام
شهربانو دختر يزد گرد سوم پادشاه ساساني ايران بود .همسر او بنام فطمه دختر حضرت
امام حسن بن علي(ك) بود.
موالنا ذين العابدين بعد از شهاذت پدرش امام حسين در دشت كربال در راءس بازمانده
گان ابالغ پيام وقيام انتقام كشته شدن امام حسين را به عهده داشت شهادت امام حسين
جنبش جديد را در كوفه بوجود آورد وبسياري از مردم دچارپشيماني وندامت شدند وبراي
انتقام گرفتن خون امام حسين گناه خودرا جبران كنند .
موالنا ذين العابدين بعد از شهادت پدرش امام حسين درسال()61هجري(681ميالدي)
به سن ( )23سالگي به امامت رسيد او چون بيوفايي مردم كوفه وظلم وستم يزيد ديده بود
تا حد امكان از درگيري سياسي دوري اختياركرد وبه عبادت وپرهيزگاري مشغول بود.
هنگاميكه مردم مدينه درسال()63هجري(682ميالدي) برضد يزيد قيام كردند امام ذين
العابدين از شهر خارج شد وبه عبادت مشغول گشت به اساس زهد ،تقوا وپرهيز گاري
اوبود كه به ذين العابدين مشهور شد .
21

+

موالنا امام ذين العابدين شب ها براي بينوايان طعام ميداد وخودرا معرفي نميكرد
وبينوايان نميدانستند كه او كي است .موالنا ذين العابدين در سال
()95هجري(713ميالدي) بعد از ()33سال امامت چشم از جهان پوشيد كه در همان شب
تعداد زيادي از بينوايان بدون طعام ماندند وبعد ازآن آنها درك كردند كه او امام ذين
العابدين بود .

 – 4موالنا امام محمد باقر(ع) :
نام اصلي موالنا امام محمد باقر  ،محمد بن علي بن حسين بن علي(ك) بن ابي طالب .
كنيت او ابوجعفر و لقب او باقر است كه روز جمعه ماه رجب سال
()57هجري(577ميالدي) درشهرمدينه بدنيا آمد .مادرش فاطمه دخترامام حسن بن
علي(ك) بود.
موالنا امام محمدباقرهنوز كودك خوردسال بود كه خانواده اش گرفتار واقعهُ كربال
شدند وبعد از وفات پدرش در سال()95هجري(713ميالدي) به امامت رسيد ولقب
باقرالعلوم به او داده شد كه معني آن احاطه برتمام علوم است.ميگويند كه اين لقب را
حضرت محمد(ص) برايش داده است درين مورد روايت است كه قاضي نعمان
ميگويدكه(( :جابربن عبدهللا سلمندترين صحابه پيامبر(ص) كه هنوززنده بود در مسجد
نبوي نشسته بود و گفت اي جابرتو مردي را از خاندان من مالقات ميكني كه هم نام من
است و سيمايش به سيماي من ميماند او علم را ميشگافد او باقرالعلوم است  .پيامبر(ص)
به جابر گفت خداوند(ج) به او نور حكمت عطاء ميكند پس چون اورا ديدي سالم مرا
برايش برسان . )) .
موالنا امام محمد باقر در حضور برادرانش يك صندوق مملو از اسلحه وكتاب از
رسول خدا از پدرش دريافت كرد كه نشانه بزرگ اقتداروقدرت او بود كه شامل شمشير،
زره  ،كاله و يك نيزه كوتاه كه به پيامبر(ص) تعلق داشت.
موالنا امام محمد باقر تمام كوشش خود را در جنبه هاي ديني پيروان خود ساخت و از
فعاليت هاي سياسي كناره گيري نمود  .او صفات ،سجايا و وظايف امامان را به عنوان
رهبر روحاني جامعه مطرح ساخت ونيز اعتبار ابداع اصل تقيه  ،يعني پنهان داشتن
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عقيده واقعي از روي احتياط درشرايط نا مساعد  ،به وي ميرسد كه بعدها هم اسماعيليان
و هم اثني عشريان آنرا پذيرفتند.
موالنا امام محمدباقر با تاييد بر نص امامت مقصودش آن بود كه امام مرجعيت و
اقتدار خودرا از خداوند(ج) ميگيرد نه از يك عامل انساني و يا از بيعت مردم عادی.
گذشته ازآن چون اقتدار ومرجعيت امام از عالم باال از جانب خداوند(ج) است (علم
حقيقي تنها به امامان از خاندان پيامبر(ص) اختصاص دارد نه به همه امت پيامبر(ص) .
با سعي و تالش موالنا امام محمدباقر عده زيادي از محدثين و فقه هاي معروف آن
وقت به حلقه پيروان او پيوستند و مكتب فقهي وكالمي كه در اسالم بوجود آمده بود
معاصر او است  .امام محمدباقردر حقيقت اولين امام از سلسله حسيني بود كه پيروانش
اورا به عنوان ناقل حديث ميدانستند واواولين امامي است كه به نظامندي كردن تعاليم
ديني پرداخت .
موالنا امام محمدباقر به اين عقيده بود كه نهاد امامت ماهيتا ارثي است ومتكي بر قيام و
خروج امام نيست قدرت مكتب امام محمدباقراعتقاد براين امربود پيامبر(ص) علنا و
آشكارا حضرت علي(ك) را با نص بر جانشيني خود برگزيده است  .معني سخن آن
بودكه اقتدار حجت امام متكي به اين نيست كه عده از مردم اورا بر گزيدند يا به او بيعت
كنند  .موروثي بودن نص امامت نكته قطعي در عقيده ما بود به علت منصوص بودن امام
علم موروثي به او اعطا شده است كه اين علم  ،علم حقيقي است  .به اين ترتيب امام
محمدباقر مكتب فقي جديدي را بنياد گذاشت كه مذهب اهل بيت بود كه سر چشمه فقه
اسماعيلي واثني عشري است  .فقه اسماعيلي در مصرو فقه اثني عشري در بغداد وقم
تدوين گرديده است .
به نظر موالنا امام محمدباقر  ،امام مانند نبوت امر الهي ومبتني بر قرآن است و
نظريات خود با تاييد نهادن براحاديث نبوي روشن ميسازد برآيه()55سوره( )5تاكيد
ميگذاشت (( :انما وليكم ورسوله والدين آمنو الدين يقيموالصلوة ويوتون الذكات وهم
راكهون  )).ترجمه  :همانا ولي شما خداوند(ج)و پيامبراو ومومنان هستند كه نماز بر
پاي ميدارند وزكات ميدهند وآنها ركوع كننده گان هستند  .امام محمدباقر درتفسير اين آيه
مباركه معتقد است كه حضرت محمد(ص) همراه يهودان بود كه اين آيه نازل شد
وپيامبر(ص) به مسجد رفت كه علي(ك) درمسجد نمازميخواند .
همچنان موالنا امام محمدباقر با تاكيد آيه( )5-3وآيه( (( : )7-5اليوم اكملت لكم دينكم
والممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا  )) .ترجمه  :امروز دين شمارا به اكمال
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رسانيدم و نعمت خودرا به شما تمام واسالم را دين شما بر گزيدم  .كه اين آيه وقتيكه
درغدير خم پيامبر(ص) علي(ك) را به امامت منسوب كرد نازل شد .
همچنان موالنا امام محمدباقر آيه ( )4سوره ( )59را گوا مياورد كه آيه چنين است :
((يا يهاالذين آمنو اطيعوهلل و اطيعوالرسول واولي االمر منكم  )) .ترجمه  :اي كسانيكه
ايمان آورديد اطاعت كنيد خداوند(ج) را واطاعت كند رسول او را وصاحبان امر را .امام
محمدباقر در تفسيراين آيه ميگويد كه  :اول االمر امامان اهل بيت است واطاعت ازآنها
واجب ميباشد زيراكه خدوند(ج) آنها را از اهل علم قرار داده است .
موالنا امام محمدباقر درسال()114هجري(733ميالدي) بعد از ()20سال امامت به
عمر( )57سالگي چشم از جهان پوشيد .

انقسام شيعيان در زمان امام محمد باقر (ع) :
شيعيان در زمان امام محمدباقر به (سه) حصه تقسيم شدند كه عبارت اند از

-1

نهضت حسيني :

نهضت حسيني تحت رهبري عبدهللا بن الحسن المتنا بن علي شروع به فعاليت نمود
اين نهضت كه مانند جنبش زيديه پس از امامت امام محمدباقر اهميت زياد يافت ودرواقع
محمد پسر عبدهللا معروف به نفس الزكيه آغاز شد.

 -2نهضت زيديه :
اين نهضت از طرف زيد بن علي(ذين العابدين ) برادر تني امام محمدباقر رهبري ميشد.
وبا واصل بن عطا يكي از بنيان گذاران مكتب معتزله كه يك جنبش ديني وسياسي بود
همكاري داشته است  .زيد تعليم ميداد امام عادل جانشين امام غير عادل شود اين تعليم
غلط است زيراكه امام هميشه عادل است
همچنان زيد به اين عقيده بود كه :
-

به امام مهدي ونص امام دلچسپي نداشت .
هريك از اعضاي اهل بيت ميتواند ادعاي امامت كند .
امام بايد قادر به خروج به خروج عليه حكومت ظالم وغاصب باشد وبراي احقاق
حق خود شمشير بر گيرد .
اصل تقيه(مخفي) در سياست وخط مش او جاي نداشت .
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 طرفداري از اجتماع امت يعني سقيفه بني ساعده بخاطر جانشيني پيامبر(ص) ميكرد.
 -2باقريه (امام محمدباقر) :
موالنا امام محمد باقرتوجه خودرا به صفات الهي ائمه معطوف داشت  .و اصول ها
ئيكه امام محمدباقر براي امام پيشنهاد كرد قرار ذيل است :
-1
-2
-3
-4

تقيه(مخفي) يعني پنهان داشتن مذهب در شرايط نا مساعد .
نص امامت يعني امام بايد از طرف امام قبلي نص (جانشين ) شود .
گردآوري احاديث بر اساس گفته امامان و ائمه اطهار استوار است .
بنيان گذار علم فقه اسالمي .

انقسام شيعيان بعد از امام محمدباقر (ع)
بعد ازرحلت امام محمد باقرشيعيان به (چهار) دسته تقسيم شدند كه عبارت اند از :
 -1باقريه
 -2نفس الذكيه
 -3مغيريه
 -4جعفريه

 -1باقريه :
اين گروه در انتظار بازگشت امام به عنوان مهدي ماندند يعني عقيده داشتند كه امام
زنده است و اگر وفات كرده باشد دوباره به عنوان مهدي ظهور ميكند.

 -2نفس الذكيه :
اين گروه به نفس الذيكه (خون پاك ) كه از اعقاب حضرت امام حسين بن علي (ك)
بود ،پيوستند دردوره امامت امام جعفر صادق نيز جنبش محمد نفس الذكيه اهميت
داشت اين جنبش در زمان پدرمحمد يعني عبدهللا نواده حضرت امام حسن بن علي بن
ابي طالب آغاز شد .عبدهللا پسرش محمد را از زمان تولدش براي نقش مهدي نامزد
كرده بود ،متاسفانه اين جنبش به علت نداشتن سازمان و تشكيالت مناسب در سال
 145هــ ق ( 762م) توسط عباسيان شكست خورد.
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 -3مغيريه و منصوريه :
دسته سوم بيعت خود را به مغيره و منصوريه افگندند .مغيره بن سعيد از جمله متفكران
غالي و منصور عجلي خداوند (ج) به مشخصه هاي انساني توصيف كرده اند .مغيره
ميگفت كه(( :خداوند مردي است از نور كه تاجي از نور برسر دارد )).منصور خود را
وصي امام محمد باقر ميگفت و بعد از امام محمد باقر ادعا امامت كرد وبعدا ً ادعايي
پيغمبري نموده و گفت (( :به آسمان سعود كردو در آنجا خداوند (ج) بر سر او دست
كشيده و به زبان سرياني به او سخن گفته است و او را به پيغمبري به زمين فرستاده
است )).و ميگفت (( :پس از او تا شش نسل در اوالدش پيامبر خواهد بود و هفتمين آن
مهدي خواهد بود)) او عشر و رساخيز را انكار ميكرد و بهشت و دوزخ را با تعبير
رمزي تجارت جهاني ميدانست.

 -4جعفريه :
گروه از پيروان وفادار به امام محمد باقر فرزند بزرگ او را به نام ابو عبدهللا جعفر
ملق ب به صادق را به امامت برگزيدن و اورا به نام امام منصوص از جانب پدرش امام
محمد باقر شناختند.

 -5امامت امام جعفر صادق (ع) :
اسم مبارك شان جعفربن محمدباقر لقبش صادق است كه بتاريخ  17ربيع االول سال
 80هجري(699ميالدي) درشهرمدينه تولدگرديده است مادرش مروه بنت قاسم بن محمد
بن ابوبكرصديق ميباشد .كه درسال  114هجري (733ميالدي) بعداز رحلت پدرش به
امامت رسيد .
فرقه اماميه در دوره امامت امام جعفرصادق فوق العاده گسترش يافت ويكي ازجماعت
هاي بزرگ ديني درآمد .ام ام جعفرصادق دانشمندترين امامان حسيني ومعلم واالمقام بود
در دوره امام جعفرصادق عباسيان توانستند امويان را سقوط دادند ابومسلم خراساني كه
امويان را از قدرت انداخت از امام جعفرصادق دعوت كرد كه خالفت اسالمي را قبول
كند اما امام جعفرصادق اين پيشنهاد ابومسلم خراساني را قبول نكرد .
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در دوره امامت امام جعفرصادق زيد بن علي برادر تني امام محمدباقر وكاكاي امام
جعفرصادق در مخالفت حكومت قرار گرفت و گفت (( :حكومت ظالم به حكم جامعه
مسلمان برطرف شود و اماكم عادل را جانشين آن سازد واين نظريات با عقايد خوارج
كوفه نزديك بود وگفت اگر امامي ميخواهد به امامت شناخته شود بايد مدعاي خويش را
علنا اعالن كند  )) ...به هر حال جنبش زيديه بعد از قيام نافرجام زيد درسال
122هجري( 740ميالدي) دركوفه زنده ماند اين جنبش در نيمه دوم قرن سوم هجري(نهم
ميالدي) به تشكيل دو دولت يكي دريمن وديگري درشمال ايران در كرانه هاي درياي
خزر كه بنام ديلم ياد ميشد موفق شدند .
عباسيان كه از اين قيامها درس خوبي آموخته بودند نه تنها در كوفه بلكه درمناطق
دور دست خراسان فعاليت هاي خود را زياد ساختند .ودر سال 132هجري(750ميالدي)
بقدرت رسيدند .قيام عباسيان نقطه عطفي درتاريخ اوليه اسالم بود كه با آن تغيرات
اقتصادي  ،اجتماعي وسياسي در نظام جديد پديد آمد وهمچنان تمايز ميان مسلمانان عرب
وموالي(مسلمانان غيرعرب) ازبين رفت  .باوجود آنهم عباسيان منبع وسرچشمه ياس ونا
اميدي شيعيان كه همه چشم به انتظارآن بودند كه فردي از خاندان علي(ك) بر مسند
خالفت بنشيند .گرديد  .زيراكه عباسيان بعد رسيدن بقدرت به تعقيب وآزار پيروان
شيعيان وعلويان پرداختند به همين سبب انديشه هاي ضد عباسي بوجود آمد  .در چنين
حالت وشرايط امام جعفرصادق يگانه نقطه اتكا ومحور تجمع وكانون بيعت شيعيان شد.
امام جعفرصادق سنت صلح گرايي اماميه را ادامه ميداد و به عنوان عالم ديني شهرت
جهاني يافت .او از جمله ناقالن ثقه حديث بود وازسبب سلسله احاديثي كه كه زنجيره
اسناد آنها به او ميرسيد مورد قبول اهل سنت نيز بود .عالوه براين او فقه را تعليم ميداد
واعتبار تاسيس مذهب فقهي شيعه امامي.پس كارهاي اوليه پدرش به او ميرسيد وبنام او
مذهب جعفري خوانده ميشود  .امام جعفرصادق به عنوان مرجع تعليم نه تنها مورد قبول
پيروان شيعه خود بود بلكه بسياري مسلمانان ديگر كه متقي وپارساي مدينه وكوفه نيز به
تعليمات او به ديده قدر مينگريستند وبسياري از متفكران وبرجسته ترين علماي فقه
وحديث به دور او جمع شدند.
امام جعفرصادق مفهوم اساسي اصل عقيده به امامت را ،كه بعدها از اصول عقايد اثني
عشريان واسماعيليان شد ،پرداخت  .اصل عقيده شيعه اماميه برين اعتقاد نهاده شده بود
كه بشر پيوسته وتا ابداالبد نياز به امام وپيشوايي كه هدايت يافته از سوي خداوند(ج)
.معصوم وبري از گناه باشد وبعد ازپيامبر(ص) به عنوان معلمي موثق بتواند اورا درهمه
مسايل وامور روحاني ومعنوي رهنمايي كند ،دارد .پيشوايي ديني وحكمراني دنيوي حق
امام است اما پيشوايي و امامت او وابسته به حكومت عملي او نيست  .وعالوه براين
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چنين تعليم ميداد كه پيامبر اسالم خود علي(ك) رابه عنوان وصي و جانشين خويش
منصوص كرده است واين امر به فرمان الهي ونص صريح انجام گرفته است و بعد از
علي(ك) امامت ميبايست با نص از پدر به پسر در ميان فرزندان علي(ك) وفاطمه منتقل
گردد وپس از امام حسين درميان فرزندان او تا آخرادامه يابد .اين امام علوي حسيني كه
يگانه امام محق و مشروع در هر برهه اي از زمان است  .داراي علم خاص است و
معني ظاهر وباطن قرآنكريم و پيام اسالم ميداند  .در حقيقت جهان نميتواند بدون چنين
امامي كه حجت خداوند(ج) بر روي زمين است  ،باقي بماند  .شناخت امام حقيقي
واطاعت از او وظيفهُ محض هر مؤمن است .
امام جعفرصادق با اين عقيده توانست تشيع را پس از شكست هاي متعدد آن در گذشته.
بر مبناي عدم درگيري سياسي  ،استواري واستحكام بخشيد زيراكه اكنون ديگرالزم نبود
كه براي اظهار واعالم حق ومدعاي خويش امام بر امامت ورهبري  ،عليه حكومت
مستقروقت قيام كند  .به عباره ديگرنهاد امامت وخالفت از جنبه عقيده تي از يكديگرجدا
شد.
عدهُ از متفكران غالي نيزبه حلقه ياران امام جعفرصادق جذب شدند اما امام
جعفرصادق پندارهاي عناصر تندرو اين گروه را از پيروان خود در محدوده قابل
اغماض نگهداشت  .بر جسته ترين اين گروه ابوالخطاب اسدي بود  .كه از معروف ترين
غالت اوليه شيعه به شمار ميرفت .امام در آغازابوالخطاب را به نماينده گي خود به كوفه
فرستاد اما ابوالخطاب شروع به نشر انديشه هاي تندروانه وغلوآميزيدرباره امام نمود با
گذشت زمان ابوالخطاب پيرواني پيدا كرد كه خطابيه خوانده ميشد كه خط ومش انقالبي
را در پيش گرفتند كه با موضوع كناره جويي وصلح خواهي امام در تضاد بود در نتيجه
موالنا امام جعفرصادق مجبوربه طرد وانكار او شد  .درسال 138هجری ق( 755م )
ابوالخطاب وطرفداران او در مسجد كوفه جمع شدند وقصد شورش را داشتند اما مورد
حمله قواي دولتي قرار گرفتند وقتل عام شدند  .بعد از كشته شدن ابوالخطاب  ،خطابيه به
چندين گروه تقسيم شدند كه يك تعداد از خطابيه ها به دور فرزند بزرگ امام جعفرصادق
كه اسماعيل نام داشت جمع شدند به همين خاطر اسماعيليه نخستين رابا خطابيه يكی
ميدانند.
امام جعفرصادق درسال 148هجري(767ميالدي) بعد از( )34امامت درگذشت كه
بعداز وفات او اختالفات در بين شيعه بوجود آمد گروهي پسر بزرگ امام جعفرصادق كه
اسماعيل نام داشت وقبال امام جعفرصادق نص امامت را به او داده بود بيعت كردند .
گروهي ديگراز امام موسي كاظم پسر ديگرامام جعفرصادق تابعيت كردند وگروهي هم
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از محمد پسراسماعيل پيروي نمودند به اين ترتيب بعد از رحلت امام جعفرصادق پيروان
او به(شش) گروه تقسيم شدند كه عبارت اند از:

 - 1نا ووسيه :
اين گروه منكر رحلت امام جعفرصادق بودند وبه مهدي بودن او معتقد بودند رهبري
اين گروه را عبدهللا بن الناووس به عهده داشت به همين سبب بنام ناووسيه ياد ميشدند .

 - 2شميطيه :
تعداد اين گروه كم بود آنها به امامت محمد بن جعفرصادق معروف به ديباج
برادركوچك وتني موسي كاظم معتقد بودند اينها نيز بنام رهبر خود يحي الشميطيه خوانده
شدند.

 -3افطحيه :
بيشتر پيروان امام جعفرصادق به بزرگترين فرزند اوعبدهللا افطح برادر تني امام
اسماعيل گردن نهادند  .عبدهللا مدعی بود که پدرش نص ( دوم ) امامت را بنام او کرده
است که پيروانش را به همين سبب افطحيه ميگفتند .

 -5اثنا عشريه :
وقتيكه عبدهللا برادر امام اسماعيل ( ) 70روز بعد از پدرش وفات کرد اکثريت پيروان او
به موسی کاظم پيوستند واثناعشريه را تشكيل دادند .

 -6اسماعيليه خالصه :
اين گروه معتقد بودند كه اسماعيل بعد از رحلت پدرش وفات كرد
آن كسي را به امامت نپذيرفتند .

مگر بعد از

 -7مباركيه :
اين گروه ميگفتند كه اسماعيل در زمان حيات پدر خود فوت كرده است اما امام
جعفرصادق بعد از مرگ اسماعيل نص امامت را بنام محمد بن اسماعيل كرده است وآنها
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ادعا نمودند كه نص امامت بعد ازامام حسن وامام حسين ازبرادر به برادر منتقل نميشود
به همين جهت امام موسي كاظم را قبول نداشتند .واوالد امام اسماعيل بن امام
جعفرصادق نسال بعد نسل ونصآ بعد نص امام هستند واجب است بشناسي آنها را ودر
غير آن در گمراهي هالك خواهي شد .اين گروه را بخاطري مباركيه ميگفتند كه لقب
امام اسماعيل المباركيه بود واسماعيليه نخستين بنام مباركيه ياد ميشدند .

ائمه مستور(امامان مخفي) :
نصيرالدين طوسي ميگويد  :پسران ائمه با تفويض روحاني انتخاب ميشدند  .اين
مسئله با بررسي جنبهُ ديگر آيين اسماعيلي يعني فرق بين امام مستودع (فعال) و امام
مستقر(امام ضروري) قابل حل است  .كالم پيرمينويسد شخص امام مستودع يكي از
فرزندان بزرگ امام است كه بر تمام رمز و راز امامت آشنا است وبا اجراي وظيفه
بزرگترين فرد زمان خودش ميباشد  .ليكن وي ازطريق موروثي صاحب امامت نه شده
است چون ازين طريق كسي ديگري جزء سادات نميتواند امام شود .
وامام مستقر امامي است كه تمام حقوق امامت به او تفويض شده وهم اين حقوق
را به جانشين خودواگذارنموده است .
ستر در امام خطر در رابطه نزديك با اين آيين بود طبق اين آيين  ،بعضي از
داعيان القاب و وظايف امام را اتخاذ ميكردند در حاليكه امام واقعي نا شناس و مستوربود
تا اعمال را اداره كند و افكارعمومي را بدون اينكه امام مستقر به خطر افتد ،هدايت كند .
فرزند خوانده گان امام وخصوصا قداحي ها وظايف امام مستودع را انجام نميدادند
ازينرو در فهرست دروزي ها آن نام هايي كه اشاره به نسل وخاندان قداح دارد ائمه
مستودع هستند .حاالنكه بقيه ائمه مستقر ميباشند سعيد عبيدهللا آخرين امام دوره
خطروآخرين قداحي نيز بودكه در زمان مرگ او ابوالقاسم محمدالقايم جانشين او شد نه
فرزند او بلكه امام مستقر بشمار ميرفت.

 -6امامت موالنا امام اسماعيل (ع) :
موالنا امام اسماعيل پسرامام جعفرصادق درسال  101هجري(720ميالدي) در شهر
مدينه بدنيا آمد لقبش المبارك بود و مادرش فاطمه بنت حسن بن علي بن ابي طالب است
كه  25سال بزرگتر از برادر خود امام موسي كاظم بود .
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اسماعيل با محافل سياسي فعال پيروان پدرش ارتباط داشت ودر سال138هجری ق
(755ميالدي) در يك توطعه ضد عباسي اشتراك داشت كه اين شورش از طرف
ابوالخطاب به راه انداخته شده بود از قرار معلوم بين اسماعيل وابوالخطاب تماس ها
وجود داشت.
در مورد اسماعيل نظريات مختلف وجود دارد بعضي ميگويند كه اسماعيل در زمان
حيات پدرش در سال 145هجري(763ميالدي) وفات كرده است .وبعضي ديگر ميگويند
كه اسماعيل تا سال 152هجري(769ميالدي) زنده بود ودر بصره ديده شده است وبعداز
وفات پدرش وفات كرده است .اين كار را پدرش بخاطري انجام داد كه از آزار واذيت
عباسي ها در امان باشد .
در اكثر منابع آمده است امام جعفرصادق اول اسماعيل را جانشين خود ساخت ونص
امامت را بنام او كرد واسماعيل قبل ازوفات پدرش وفات كرد وامام جعفرصادق در
مراسم تشيع جنازه او شاهدي ازدربار منصور خليفه عباسي را دعوت كرده بود وامام
جعفرصادق نص امامت را به محمد پسر اسماعيل منصوص كرد .
در ام الكتاب نوشته شده است كه(( :امام اسماعيل با ابوالخطاب ارتباط داشت و بعد از
مرگ ابوالخطاب كه در سال 138هجري(755ميالدي) اتفاق افتاد پيروان ابوالخطاب به
دور اسماعيل پسرامام جعفرصادق جمع شدند و مذهب اسمعيليه را بنيان گذاشتند .و
خطابيه ها خود را فداي اسماعيل ساختند )) .
اسماعيل بعد از رحلت پدرش امام جعفر صادق درسال 148هجري (767ميالدي) به
امامت رسيد چون منصور خليفه عباسي رفتار ظالمانه با امام اسماعيل داشت موالنا
اسماعيل مجبورگرديد شهر مدينه را ترك كرد وبه سلميه (درسوريه) رفت و خود را
مخفي ساخت و از يك محل به محل ديگر ميرفت و داعيان از مخفي گاه او با خبر بودند
واز موالنا اسماعيل هدايت ميگرفتند وبه جماعت ميرسانيدند و موالنا اسماعيل در رفع
مشكالت پيروان خود به داعيان هدايت ميداد .
ازينكه مذهب اسماعيليه توسط اسماعيل پسر امام جعفرصادق،ابوالخطاب اساس گذاشته
شد بعضي نظريات اسماعيليان نخستين با خطابيه ها مشابهت دارد و به تاويل باطني آيات
قرآنكريم عقيده داشتند .موالنا اسماعيل در سال 158هجري(775ميالدي) بعد از()10
سال امامت در سلميه رحلت نمود .
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 -7امامت موالنا محمد بن اسما عيل(ع) :
محمدپسراسماعيلپسرامام جعفرصادق (هفتمين) امام اسماعيلي است كه در سال
121هجري(738ميالدي) تولد گرديد كه ( )8سال كالن تر از كاكاي خود امام موسي
كاظم بود .تعليمات ابتدايي اودر نزد پدرش اسماعيل وپدر كالنش امام جعفرصادق
صورت گرفت .
موالنا امام محمدبن اسماعيل در دوران خلفاي عباسي هر يك (منصور ،مهدی  ،هادي
هارون الرشيد  ،امين الرشيد و مامون الرشيد) زنده گي ميكرد كه خلفاي عباسي با
اسماعيليان مخالفت داشتند لذا موالنا امام محمد كه در سال 158هجري (775ميالدي) بعد
از رحلت پدرش به امامت رسيده بود از ترس عباسيان مانند پدرش در ستر زنده گي
ميكرد و دعوت اسماعيلي توسط داعيان جاري بود .موالنا محمد به كشورهاي سوريه
ايران  ،خراسان  ،هند وغيره سفر كرد هدف او ازين سفر مخفي ساختن خود از
دستگيري عباسيان  ،تبليغ مذهب اسماعيلي و ديدار پيروان خود بود .
موالنا محمد لقب (المكتوم) يعني پنهان را به خود گرفت ورابطه خودرا با مباركيه
كوفه حفظ كرده بود وداعيان را قندهار،هند،سند،هرات وديگر مناطق فرستاد وخودش
بخاطرتعقيب عباسياندر تقيه بود .
موالنا محمد سال هاي اخيرعمر خودرا درخوزستان (جنوب غربي ايران) سپري نمود
و در آنجا پيروان زياد داشت و نام رمزي خود را (الميمون ) گذاشته بود كه پيروان
اورا ميمونيه ميگفتند .
موالنا محمد گاهي به كوه نهاوند(همدان امروزي) نزد منصور قاضي القضات عباسي
ميرفت بعدا با ساره خواهر اسحاق بن عباس حكمران ري(تهران امروزي) ازدواج
كردكه نام اصلي اوزينب بود  .اين دختر مانند زبيده خواهر هارون الرشيد از جمله عقيده
مندان و اخالص مندان موالنا امام بود .كه ثمره ازدواج آنها عبدهللا ملقب به وفي احمد
.محمد ملقب به رضي  ،احمد ملقب به وفي  ،قاسم ملقب به تقي وعبيدهللا ملقب به مهدي
است .
موالنا محمد در (ري) ايران زنده گي خوب داشت ولي جاسوسان عباسي از مقيم بودن
موالنا امام درشهر ري آگاه شدند لذا هارون الرشيد به اسحاق حكمران شهر ري نامه
ف رستاد كه محمد پسر اسماعيل را دستگيركنيد اما حكمران از بودن موالنا امام محمد
انكار كرد و موالنا امام را به نهاوند(همدان امروزي) فرستاد وقتيكه قواي هارون الرشيد
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به شهر ري آمدند امام محمد را نيافتند اسحاق حكمران شهر ري را زنداني ساختند ودر
زندان بقتل رسانيدند.
والي نهاوند كه ابومنصور بن جوشن نام داشت از عالقه مندان موالنا امام محمد بود
موالنا امام كار دعوت اسماعيلي را در نهاوند شروع كرد  .هارون الرشيد يك غوا را به
رهبري محمدبن علي خراساني بخ اطر گرفتاري موالنا امام به نهاوند فرستاد اما محمد بن
علي خراساني سر تعظيم به موالنا امام قرود آورد وامام را آگاه ساخت موالنا امام
مجبورشد از شهر نهاوند به شهر دماوند(نييشاپورامروزي) رفت ودر آنجا شهري را بنام
محمد آباد ساخت كه فعال هم موجود است .
موالنا امام محمد بن اسماعيل از شهردماوند ايران به شهرتدمر سوريه رفت ودر آنجا
مخفي زنده گي كرد و داعيان را جهت دعوت اسماعيلي به نقاط مختلف فرستاد وبه
پيروان خود ميكرد و داعيان هدايات موالنا امام محمد را به پيروان شان ميرسانيدند
موالنا محمد نص امامت را به پسرش وفي احمد داد .اكثرمنابع ميگويند كه اكثر پيروان
امام جعفرصادق به دور محمد بن اسماعيل جمع شدند ودر قرن(دوم هجري)مطابق
قرن(هشتم ميالدي)توسط محمد بن اسماعيل وابوالخطاب وميمون القداح نهضت اسمعيليه
تاسيس شد و عبدهللا بن ميمون پسر محمد بن اسماعيل است .
موالناامام محمددرسال 197هجري(813ميالدي) بعد از ( )40سال امامت در سوريه
رحلت نمود ومقبره او بنام زريح موالي محمدبن علي معروف است

 -8امامت موالنا وفي احمد (ع) :
نام اصلي موالنا وفي احمد بنام عبدهللا بن محمد بن اسماعيل و لقب او وفي است به
همين سبب به وفي احمد مشهور بود كه در سال 179هجري ق ( 795ميالدی)درشهر
محممد آباد (نزديک نيشاپور) تولد گرديد مادرش ساره(زينب) خواهر اسحاق حكمران
شهر ري (تهران امروزي) بود.
موالنا وفي احمد در سال 197هجري(813ميالدي) بعد ازرحلت پدرش موالنا محمد
به امامت رسيد كه يك سال امامت او در دوره هارون الرشيد و متباقي در دوران امين و
مامون بود  .مامون الرشيد روش خودرا در مورد علويان تغير داد وبه اوالد حضرت
علي(ك) احترام ميكرد وايران را از سلطه بغداد آزاد ساخت لذا موالنا وفي احمد به ايران
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آمد به همراه آمنه دختر منصور بن جوشن حكمران همدان ازدواج كرد كه ثمره ازدواج
آنها يك پسر بنام علي و يك دختر بنام فاطمه بود .
موالنا وفي احمد مدتي دعوت اسماعيلي را در ايران آغاز كرد و بعدا نظر به حالت
سياسي با ( )22نفر از داعيان خود به ديلم(شمال ايران ) رفت و در آنجا با يك خانم
علوي ازدواج كرد كه ثمره ازدواج آنها يك پسر بنام احمد ملقب به تقي محمد است كه
بعدا به امامت رسيد .
درزمان موالنا وفي احمد داعيان به مناطق مختلف به دعوت اسماعيلي ميرفتند موالنا
وفي احمد برادر خود حسين بن محمد بن اسماعيل را معاون خود مقرر كرد و داعيان را
هدايت دادند كه از او اطاعت نمايند به همين سبب يك تعداد مردم از حسين بن محمد
پيروي كردند اما خود حسين بن محمد به آنها ميگفت كه من غالم امام هستم و امام وفي
احمد است واز او پيروي كنيد.وموالنا امام از طريق داعيان به پيروان خود هدايت ميداد
و با آنها روابط بر قرار نموده بود  .همچنان يك پسر موالنا امام بنام علي و يك برادر
موالنا امام از طرف عباسيان بقتل رسيدند وموالنا امام وفي احمد درسال 212هجري
( 828ميالدي) بعد از( )15سال امامت در شهرسلميه سوريه رحلت نمود.

-9امامت موالنا تقي محمد (ع) :
نام اصلي موالنا تقي محمد بنام احمد و لقبش تقي بود كه در سال
بدنيا آمد .
ميالدي) در شهر

هجري(

موالنا تقي محمد بعد از رحلت پدرس در سال 212هجري(828ميالدي) به امامت
رسيد  .كه دوران امامت او مصادف با (دو) خليفه عباسي(مامون الرشيد و معتصم باهلل)
بود كه آنها با موالنا امام مخالفت داشتند .موالنا امام بخاطر تعقيب عباسيان خودرا تاجر
معرفي كرده بود كه در سلميه و شام به حيث تاجر معروف بود و به تعداد( )20داعي هم
همراه موالنا امام تاجران بزرگ بودند و هدايات امام را به تمام اسماعيليان ميرسانيدند.
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والي شام اطالع يافت كه امام تقي محمد در سلميه است لذا بخاطر وستگيري او هدايت
داد ولي موالنا امام خبر شد و سلميه را ترك كرد .
مامون الرشيد خليفه عباسي روزي با ابوترمزي داعي اسماعيلي رو برو ميشود
وخودرا از جمله محبان اهل بيت معرفي ميكند داعي اين موضوع را به موالنا امام
اطالع ميدهد اما موالنا امام از نيرنگ مامون خبر بود باور نميكرد وباز هم به داعي
ميگويد كه برايش بگو كه خود من امام هستم داعي ميگويد كه من امام هستم مامون با
شنيدن اين سخن به نفرهاي خود هدايت ميدهد كه او را به قتل برسانيد .
در دوره خالفت مامون الرشيد بود كه فرقه معتزله بوجود آمد مامون اين فرقه را
قبول ميكند و علماء رابه اين مذهب دعوت ميكند .و داعيان اسماعيلي درين دوره در
بصره جلسه بزرگ را تشكيل دادند و كتابي را بنام (اخوان الصفا) نوشته كردند كه به
تعداد( ) 52رساله دارد و از تمام علوم مروجه آن وقت بحث ميكند روايت است كه اين
كتاب بزرگ را موالنا تقي محمد نوشته كرده است و داعيان درين دوره مردم را به
مذهب اسماعيلي دعوت ميكردند و هدايات موالنا امام را به پيروان او ميرسانيدند موالنا
امام ازين طريق با پيروان خود ارتباط داشت  .موالنا امام تقي محمد نص امامت را به
پسر خود بنام رضي عبدهللا داد وخودش در سال  225هجري( 841ميالدي) بعد از ()13
سال امامت در شهر سلميه رحلت نمود ودر آنجا دفن گرديد .

-10امامت موالنا رضي الدين عبدهللا (ع) :
نام اصلي موالنا رضي الدين عبدهللا بنا م عبدهللا حسين و لقبش رضي بود به همين
م) در شهر
هجري(
سبب به رضي الدين عبداله مشهور شد كه در سال
بدنيا آمد و بعد ازرحلت پدرش در سال  225هجري( 841ميالدي) به امامت رسيد ودر
سلميه يك تجارت بزرگ را به راه انداخت .
موالنا رضي الدين عبدهللا در زمان ( )8خليفه عباسي امامت كرده است كه عبارت اند
از -1 :محمدمعتصم227-218هج  -2هارون واثق 232-227هج  -3جعفرمتوکل -232
247هج  -4محمدمنتصر248-247هج  – 5محمد مستعين 252-248هج
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 – 6زبيرمعتز255-252هج  –7محمدمهتدی 256-255هج  –8احمدمعتمد 279-25هج
موالنا امام داعيان را به مناطق مختلف فرستاد ومردم دسته دستهبه دين اسالم و مذهب
اسماعيليه داخل شدند يكي ازين داعيان بنام ابوالقاسم حسن بن فرخ بن هوشب در كوفه
بود كه تعداد زيادي از مردم اثناعشري در كوفه و يمن به مذهب اسماعيلي پيوستند نظر
به لياقت ودانش ابن هوشب بود كه بر تمام يمن تسلط پيدا كرد و در تاريخ دعوت بنام
) ،بحرين،سند،هند و ديگر
منصور يمن معروف گرديد و مبلغين را به يمامه(
مناطق فرستاد .
ابو عبدهللا شيعي حسين بن احمد بن ذكريا را كه به شيعي مشهور است يكي ديگراز
داعيان اسماعيلي بود كه امام رضي الدين عبدهللا او را به نزد ابن هوشب به يمن فرستاد
و در تعليمات دعوت وريده وتوانا گرديد.
بعدا ابن هوشب مطابق هدايت موالنا امام رضي الدين عبدهللا به مغرب( مراکش فعلی)
(افريقاي شمالي) فرستاده شد كه ابن هوشب مغرب را كامال فتح كرد و دعوت اسماعيلي
در آنجا جاري شد  .همچنان درين دوره ابن الفضل كه از مذهب شيعه اماميه به مذهب
اسماغيلي درآمده بود در يمن به دعوت اسماعيلي پرداخت و هدايات موالنا امام رضي
الدين عبدهلل را به پيروان او ميرسانيد.
موالنا رضي الدين عبدهللا نص امامت را به پسر خود مهدي داد و خودش در سال
 268هجري( 884ميالدي) بعد از( )43سال امامت در شهر عسكرمكرم(شام) رحلت
نمود .

-11امامت و خالفت موالنا عبدهللا المهدي (ع) :
نام اصلي موالنا عبدهللا المهدي بنام عبدهللا لقبش مهدي بود كه روز دوشنبه به تاريخ 12
شوال سال  260هجري( 31اگست  873ميالدي) درعسكرمكرم(شام) بدنيا آمد .با دختر
كاكاي خود ابوعلي محمد بن احمد كه به سيدالخيرمشهوربود ازدواج كرد كه ثمره ازدواج
آنها يك پسر بنام قايم ميباشد .
موالنا عبدهللا المهدي بعد از رحلت پدرش درسال 268هجري( 884ميالدي) به امامت
رسيد او روزجمعه تمام مردم را جمع كرد و خطبه يي را به كمال بالغت و فصاحت
ايراد نمود كه همه خلق از مقامات،كلمات با بركات،تبليغات،معجزات،كرامات و فيوضات
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در رسيدند  .ولقب اميرالمومنين به او دادند كه دعوت او به مذهب اسماعيلي در تمام
شهرها جاري بود .موالناالمهدي بعد از مرگ كاكاي خودكه يكي از داعيان بود ابوحسين
بن اسوت را داعي تعين نمود ولي او از طرف قرمطيان به شهادت رسيد و كاردعوت
را خود موالنا امام به دوش گرفت .
كاردعوت اسماعيلي در زمان موالناالمهدي به اوج ترقي خود رسيد .موالنا امام در
دوره ستر(مخفي) مركز دعوت را در سلميه (سوريه) تعين كرده بود و بعد از دوره ستر
) انتقال داد كه موالنا امام نام آن شهر را
مركز دعوت را به شهررقاده(
دارالخالقه گذاشت .درين دوره دعوت در مناطق مختلف صورت كرفت كه بنام جزايرياد
ميشد و در هر جزايريك داعي وجود داشت كه كار دعوت را انجام ميدادند مانند اوحاتم
رازي درايران،ابويعقوب سجستاني درخراسان،النفسي درآسياي ميانه،بن هوشب دريمن ،
الهيثم در سند،ابومحمددركوفه،ابوعبدهللا شيعي در مغرب(شمال افريقا الجزيره و مراکش
امروزي) وديگران...
نبايد عبدهللا المهدي و عبدهللا اكبررا يكي دانست .عبدهللا المهدي اساس گذار دولت
فاطميان در مصراست و عبدهللا اكبر از خاندان علوي نبود بلكه از ناحيه اهوازدر
خوزستان(جنوب غرب ايران) است كه موالناامام محمد بن اسماعيل سال هاي اخير عمر
خودرا در آنجا سپري كرده بود.عبدهللا اكبر در شهر عسكرمكرم در(چهل) كيلومتري
شم ال اهواز كه به بندقيرمعروف است زنده گي اختيار كرد كه در آنجا (دو) خانه داشت
دريك خانه دعوت اسماعيلي را سازمان ميداد و از آنجا داعيان را به اطراف خوزستان
فرستاد كه فعاليت هاي او موجي از خصومت را بر برعليه او شروع شد او مجبور
گرديد به شهربصره رفت و درميان بني اعمام كه از فرزندان عقيل بن ابي طالب  ،برادر
حضرت علي(ك) بودند توقف كرد ولي از آنجا به شام رفت و در شام داعيان دوباره با
او ارتباط بر قرار كردند و در سال  261هجري( 874ميالدي) در آنجا وفات كرد.
در دوره موالنا المهدي ابن هوشب كه از يك خانواده برجسته شيعه امامي بود توسط
عبدان به مذهب اسماعيلي درآمد وبه يمن فرستاده شد و ابن الفضل نيز همراه اومتحد شد
و به دعوت اسماعيلي شروع كردند بعدا ابن هوشب در سال  270هجري( )883هيثم
رابه سند(پاكستان امروز) فرستاد و هيثم دعوت اسماعيلي را در هند آغاز كرد.
درسال  280هجري( 893ميالدي) عبدهللا شيعي به مغرب(الجزيره امروزي) رفت و
در ميان بربرهاي كتامه(شرق الجزاير) به دعوت اسماعيلي آغاز كرد و با برادرس
ابوالعباس كه اصال از جماعت امامي كوفه بودند و توسط داعي ابوعلي به مذهب
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اسماعيلي پيوستند دعوت اسماعيلي را به سطح عالي رسانيدند .و اصولنامه اسماعيلي را
در جلسات بطور منظم براي بربرهاي كتامي تعليم ميداد اين جلسات درسي به مجالس
الحكمه معروف بود و به داعيان ديگر نيز دستور داد كه چنين جلسات راتشكيل دهند .
ابوعبدهللا شيعي تا سال  290هجري( 903ميالدي) بعضي مناطق افريقا به شمول
تونس و الجزايرفتح كرد .قواي كتامه تا سال 296هجري( 908ميالدي) موفقيت هاي
زياد بدست آوردند .و اغلبيان سني كه دست نشانده گان خالفت عباسي در افريقا بودند
وحكمران شان زيادت هللا سراسيمه شد و شهر رقاده در حومهُ قيروان( درکشورتونس )
كه مركزشان بود رها كرد وبه مصر فرار نمود و مردم قيروان قصرهاي شهر رقاده را
غارت كردند و بعدا ابوعبدهللا شيعي خودش وارد رقاده شد بزرگان قيروان اين پيروزي
را به او تبريك گفتند .ابوعبدهللا فرمان عفو عمومي را به مردم قيروان اعالن كرد و
پيروزي انصارالحق  ،ناميكه بربرهاي كتامي اسماعيلي به آن خوانده ميشدند جشن گرفتند
ابوعبدهللا دستور داد كه آذان به شيوه شيعيان گفته شود و در خطبه نماز جمعه به اهل
بيت دعا گفته شود و در آذان حي وعلي خيرالعمل عالوه كرد .و شهرميله (در کشور ليبيا
) را نيز تصرف كرد و از موالناالمهدي دعوت كرد
نزديک مديترانه )و سيف(
كه به مغرب (الجزاير و مراکش امروزی در شمال افريقا) بيايد.
موالناالمهدي با فرزندش شهزاده قايم و چند نفر از غالمان خود در سال  289هجري
( 902ميالدي) ازشهر سلميه خارج گرديد وبه شهر حمص(در کشور سوريه) رسيد
قرامطه شهر سلميه را غارت كردند و داعي او حسين اهوازي را به شهادت رسانيدند و
خزينه موالناالمهدي را غارت نمودند .
موالناالمهدي از شهر حمص به شهر رمله(فلسطين) و از آنجا به طرف مصر حركت
كرد وقتيكه به مصر رسيد داعي ابوعلي محل بودوباش را برايش تعين كرد و ابن عباس
را به محافظت موالناالمهدي مقرركرد .مكتفي باهللا خليفه عباسي براي محمد بن عيسي
حكمران مصر نامه فرستاد كه امام را دستگيركند و حكمران مصر ابن عباس را نزد
خود خواست و مكتوب را برايش خواند وابن عباس امام را اطالع داد لذا موالناالمهدي
مصر را ترك كرد و به ترابلس حركت كرد و در مسير راه دزدها اموال موالنا امام را
غارت نمودند موالنا ازساير اموال پريشاني نميكرد و تنها تفسير قرآنكريم كه ائمه بود
افسوس نمود باالخره موالنا امام به ترابلس رسيد و خليفه عباسي به گرفتاري موالنا امام
موفق نگرديد .
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موالناالمهدي از طرف ترابلس به طرف سجلماسه(جنوب شرق مراكش) حركت كرد
حكمران سجلماسه كه السيع بن مدرا بود در اول از موالنا امام استقبال كرد ولي درين
لحظه خط رسيد كه امام را دستگيرنموده زنداني كند .ابوعبدهللا شيعي از السيع بن مدرا
خواست كه موالنا امام را رها سازد و از جنگ دست بكشد .لذا موالنا اما را آزاد ساختند
و بر اسپ سوار كرده به طرف شهر رقاده حركت دادند وقيكه موالناالمهدي به رقاده ر
سيد از طرف مردم استقبال گرديد و ابوعبدهللا شيعي به مردم گفت (( :اين شخص باالي
اسپ امام من و شما است و من شما را به سوي اين شخص دعوت نمودم من وعده
خودرا پوره كردم بعد ازين حكم امام است )).
موالناالمهدي در محرم  297هجري(اكتوبر 909ميالدي)عازم افريقا شد و بتاريخ
( )20ربيع الثاني سال  297هجري( 4جنوري سال  910ميالدي) پيروزمندانه وارد شهر
رقاده گرديد بزرگان قيروان و بربرهاي كتامه او را به حكمراني انتخاب كردند و فرداي
آن روز يعني روز جمعه  21ربيع الثاني  297هجري( 5جنوري  910ميالدي) براي
اولين بار در تمام مساجد قيروان خطبه بنام موالناالمهدي خوانده شد و نام كامل او را
(االامام المهدي باهللا امير المومنين )ذكركردند و اعالن گرديد كه سرانجام امامت به اهل
بيت سپرده شد .و دوره ستر(مخفي) خاتمه يافت  .و به تمام فقه هاي ا فريقا دستور داده
شد كه فتواي خود را بر طبق اصول فقه شيعي صادر كنند و به تعليمات امام جعفرصادق
توجه خاص مبذول دارند .افلح بن هارون ملوسي به حيث قضات انتخاب شد ومجالس
تعليمي اسماعيلي را كه ابوعبدهللا شيعي آغاز كرده بود توسط اين شخص كتامي ادامه
يافت .وخالفت شيعي به خالفت فاطمي معروف گرديد كه اين نام مشتق از نام فاطمه
دختر پيامبر(ص) ميباشد .
ابوعبدهللا شيع ي كه موالناالمهدي را در خالفت فاطمي كمك كرده بود ازينكه تمام
قدرت و خزاين بدست موالناالمهدي بود رنجيده خاطر گرديد و تحت تاثير دولت قرامطي
در آمد و بين موالناالمهدي وابوعبدهللا شيعي اختالفات بوجود آمد  .و اين اخالفات زيادتر
گرديد .
موالناالمهدي بعد از رسيدن به خالفت (دو) شهري را بنام هاي دارالخالقه (تونس
امروزي) و ديگري مهديه(قاهره امروزي) اعمار نمود شهرمهديه كه در ساحل بحيره
مديترانه است يك وقت پايتخت خالفت فاطميان بود و در حال حاضربندر بزرگ افريقاي
شمالي است .و در اطراف شهر ديوارنمود كه از (سه) طرف ديوار از يك طرف بحيره
مديترانه بود تا از حمالت دشمن جلو گيري كند .موالناالمهدي بعد از اعمارشهر فابريكه
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كشتي سازي اعماركرد و به تعداد( )900كشتي دران دوره ساخته شد و در شهر مهديه
گدام هاي غله را نيز اعمار نمود كه يك بندرگاه بزرگ بود .
موالناالمهدي در نامه خطاب به جامعه اسماعيلي يمن نوشته بود كه ميكوشد تا
اصالحات خو را با سير واقعي حوادث در تاريخ قديمي اسماعيلي سازش دهد و ميگويد
كه  (( :رهبران مركزي نهضت اسماعيلي مرتبه حجت يعني نماينده گان كامل وتام
االختيارامام و مهدي غايب محمد بن اسماعيل را داشته اند  .و اسماعيليان از طريق
حجت ها به امام غايب خود تماس حاصل كند)) .
موالناالمهدي با اصالحات خودمرتبه خويشتن و پيشينيان خود را از مرتبه حجتي
مهدي منتظر به مرتبه امامي ارتقا داد و نيز روشن ساخت كه افراد مورد بحث همگي در
خفا خويشتن را امامان بر حق نسل امام جعفرصادق ميدانستند ولي به داليل امنيتي اين را
فاش نميساختند .و ميگفت كه پيشينيان او از باب تقيه نام هاي مستعار مختلفي چون
مبارك .ميمون بر خويشتن مينهادند و نيز براي فرار از تعقيب عباسيان خود را حجت
هاي امام غايب وانمودميكردند و عبدهللا خود از نام رمزي و مستعار سعيد استفاده كرده
است .
همچنان موالناالمهدي ميگويد كه (( :اعتقاد قديمتر اسماعيليان به مهدويت محمد بن
اسماعيل در واقع سؤتفاهمي بود و يك نام و وجه تسميه جمعي بود كه مهدويت همه
امامان بر حق و مشروع ذريه امام جعفرصادق را شامل ميشد .و رهبران پيش از او در
بكار داشتن تقيه(مخفي) چنام موفق بوده اند كه خود اسماعيليان نيز به مهدويت محمد بن
اسماعيل كه يكي ازين اقدامات تقيه آميز بوده،اعتقاد پيدا كرده اند )).
اين گفتار و اصالحات موالناالمهدي نهضت يكپارچه اسماعيلي را به(دو) گروه رقيب
تقسيم كرد كه يك گروه به رهبري مركزي وفادار ماندند و اقوال موالناالمهدي را در باب
اينكه امامت در ميان اجداد او نسل به نسل انتقال شده تا به او رسيده است ،پذيرفتند.
گروه ديگر مخالف دستگاه رهبري مركزي شدند و بر اعتقاد خود به مهدويت محمد بن
اسماعيل باقي ماندند كه بيشتر در عراق  ،بحرين و ايران بودند كه به قرامطه مشهور
شدند از طرف حمدان وعبدان رهبري ميشدند .و بعد از آنها عيسي بن موسي به رهبري
اين گروه رسيد و دربحرين ابوسعيد جنابي اين گروه را رهبري ميكرد و در سال 286
( 899ميالدي)يك دولت مستقل را در بحرين تاسيس كرد .ابوسعيد در سال300هـ ق
(913ميالدي) كشته شد و اين گروه از طرف پسران او رهبري ميشد پسر كوچك اوكه
ابوطاهرسليمان نام داشت درسال317هجري (930ميالدي) زائران مكه را قتل عام كرد
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و كاروان هاي زائران را غارت كردند و حتي سنگ حجراالسود را از خانه كعبه گرفتند
و به االحساء پايتخت خود در بحرين بردند كه اين بي حرمتي آنها دنياي اسالم را به
لرزه درآورد .ابوطاهر در سال 319هجري(931ميالدي) امور حكومت را به يك جوان
ايراني سپرد و اورا مهدي اعالن كرد اين جوان ايراني شريعت و آيين عبادي اسالم را
لغو كرد وبعد از( )80روزبسياري از بزرگان قرمطي رادر بحرين بقتل رسانيد
ابوطاهر مجبور شد كه او را دستگير كرد و بقتل رسانيد و اعتراف كرد كه مهدي
دروغين و نيرنگباز بوده است كه اين حادثه نفوذ رهبران قرمطي را لطمه زد و درسال
339هجري(950ميالدي) سنگ حجراالسود را دوباره به خانه كعبه آوردند و در جاي
اصلي آن گذاشتند.
اسماعيليان يمن در ابتداء به موالناالمهدي وفادار بودند ولي در سال  299هجري ق
(911ميالدي) ابن الفضل بر ضد ابن هوشب كه داعي بزرگ اسماعيلي بود قرار گرفت
و با ابن هوشب اعالن جنگ داد ولي ابن الفضل در سال 303هجري(915ميالدي) فوت
كرد و قرمطيان يمن ازهم پاشيد.
در ايران در قسمت هاي شمال غربي ومركزي كه اعراب آن مناطق را جبال ميگفتند
در سال 260هجري(870ميالدي) خلف حالج دعوت اسماعيلي را آغاز كرد كه مركز
دعوت در منطقه ري(تهران امروزي) بود و بعدا در منطقه قم  ،كاشان  ،همدان و ديگر
مناطق ايران گسترش يافت  .غياث (سومين)داعي ري به ابتكار خود دعوت اسماعيلي را
در خراسان گسترش داد و فيلسوف بزرگ ودانشمندعالي ابوحاتم بن حمدان رازي رئيس
دعوت اسماعيلي در زادگاه خود شهر(ري)مقررشد و او دعوت اسماعيلي را به
آذربايجان  ،ديلم (شمال ايران)  ،گيالن  ،گرگان  ،طبرستان و ديگرمناطق انتشار داد و
بسياري از مردم به مذهب اسماعيلي درآمدند كه تا سال 286هجري( 899م) به
موالناالمهدي وفادار بودند ولي بعد ازين سال او را نپذيرفتند و منتظررجعت محمد بن
اسماعيل بودندو با ابوحاتم رازي مخالفت كردند او مجبورشد به آذربايجان رفت و در
سال 322هجري(934ميالدي) در آنجا وفات كرد.
در خراسان كه قبآل داعي غياث دعوت اسماعيلي را گسترش داده بود ابوعبدهللا خادم
به حيث اولين داعي فرستاده شد او مركز دعوت را در نيشاپور قرار داد كه بعدآ حسين
بن علي مروزي يكي از اميران دستگاه سامانيان دعوت اسماعيلي در مناطق زير فرمان
خودازجمله ميمنه،فارياب،هرات،گرجستان،غور،مرورود(باالمرغاب امروزي افغانستان)
رسانيد  .بعد ازحسين بن علي مروزي شخص ديگري بنام محمد بن احمدنسفي كار
دعوت اسماعيلي را پيش ميبرد ودعوت را تا بخارا پايخت سامانيان رسانيد و از آنجا كار
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دعوت در سراسر ماورالنهر پخش گرديد  .نسفي حتي اميرنصر بن احمد ساماني كه
پادشاه سامانيان بود  ،به مذهب اسماعيلي درآورد و بعدآ ديگر بزرگان سامانيان نيز به
مذهب اساعيليه درآمدند  .كه اين موفقيت هاي نسفي به شورش سربازان ترك انجاميد
وسرباران اميرنصر را بر طرف كردند وپسرش نوح اول درسال 331هجري (943م)
بقدرت رسيد وبخاطرآرام ساختن اهل سنت برضد اسماعيليان قرارگرفت و بسياري از
آنها را بقتل رسانيد ولي با وجود آنهم داعيان بزرگ ديگر مانند ابويعقوب سجستاني و
ديگران كار دعوت اسماعيلي را به پيش بردند .
در ميان داعيان زكرويه بن مهرويه به تبليغات خود بنام موالناالمهدي پرداخت و در
سال 288هجري( 901ميالدي) چند نفر از پسران خودرا به عنوان داعي به شام فرستاد و
آنها به زودي بسياري از اعراب بدوي را در مناطق سماوه  ،پالميرا و رود فرات به
مذهب اسماعيليه درآوردند .و پيروان بدوي را گفتند كه (( :موالناالمهدي در شهر سلميه
است برويد براي او بيعت كنيد  )).درين وقت موالناالمهدي ازترس عباسيان از شهر
سلميه به شهر رمله(فلسطين) رفت ودرآنجا توقف كرد و منتظر زكرويه وپسرانش شد
زكرويه و پسرانش از موالناالمهدي خواستند كه دوباره به سلميه بيايد اما اسماعيليان
دران وقت قدرت جنگ را با عباسيان نداشتند و خود را مخفي ساختند .عباسيان در سال
 291هجري(904ميالدي) بسياري ازاعراب بدوي اسماعيلي را از بين بردند  .حسين
بن ذكرويه كه رهبري بدويان اعراب را به عهده داشت قهر شد قصر موالناالمهدي را در
رسانيد.
بقتل
را
او
خدمتگاران
وهمه
ساخت
ويران
سلميه
درسال291هجري(904ميالدي)حسين بن ذكرويه را قواي عباسي دستگيركرد و به
بغداد فرستاد او هويت وجاي موالناالمهدي رابه عباسيان گفت و عباسيان در جستجوي او
برآمدند ولي موالناالمهدي به مصر رفته بود .درسال 294هجري(907ميالدي) ذكرويه
نيزاز طرف عباسيان دستگير گرديد و در اسارت فوت كرد .
موالناالمهدي در سال 308هجري(921ميالدي) به پايتخت جديد خود بنام مهديه كه
خودش آنرا ساخته بود رفت كه سختمان معماري قاطمي ومسجديكه موالناالمهدي ساخته
بود هنوز هم در مهديه(تونس امروزي)باقي است .وبنام پايگاه قدرت دريايي خالفت
فاطمي محسوب ميشد.
موالناالمهدي پس از آنكه حكومت فاطميان را كه ازالجزاير ،تونس  ،ليبيا و ترابلس را
در بر ميگرفت  ،بنيان گذاشت بتاريخ ()15ربيع االول322هجري (22فبروري سال
934ميالدي) بعد ازمدت ( )54سال امامت به عمر( )63سالگي رحلت نمود.
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-12امامت وخالفت موالنا قايم (ع) :
نام اصلي موالنا قايم بنام محمد نزار ،لقبش قايم بامرهللا و كنيه اش ابوالقاسم است پسر
مالناالمهدي كه در سال 28هجري(893ميالدي) در سلميه بدنيا آمد بعد از رحلت پدرش
درسال 322هجري(934ميالدي) به امامت رسيد  .درين دوره نيز داعيان زيادي به نقاط
مختلف فرستاده شدند او نيز مانند پدرش درحسن  ،سيرت  ،عدالت  ،مروت و كرامت
شهرت داشت  .موالناالقايم برعالوه ايكه يك شخص دلير و سپاهي شجاع بود يك سياست
مدار و مدير قوي نيز بود فابريكهُ كشتي سازي كه در دوره پدرش موالناالمهدي بنيان
گذاري شده بود درين دوره توسعه يافت  .موالناالقايم بخاطر دفاع بحري خود كشتي
بزرگ جنگي را ساخت تا حمالت دشمن را قطع كند  .درين دوره ساختمان هاي مجلل
در نزديكي منصوريه(جنوب قيروان)  ،فسطاط(پهلوي قاهره) و مدينت الزهرا ساخته شد.
در دوره موالناالقايم شورش هاي طوالني بربرهاي خارجي مذهب برهبري
ابويزيدمخلد بن كيداد يكي از شاخه هاي بربرهاي زناته شروع شده بود.اينها با بربرهاي
) كه طرفدارفاطميان بودند رقابت داشتند ابويزيد كه بر خرسوار بود وبه
صنها(
حمار معروف بود در منابع ديگر بنام دجال يعني دروغگو و فريب كارخوانده ميشد .
ابويزيد در سال 332هجري(943ميالدي) بر ضد فاطميان قيام كرد وباالي افريقا
حمله نمود شهر قيروان را كه اهالي آن سني مذهب بودند از شورشيان حمايت كردند،
گرفتند و شهر مهديه مركز خالفت فاطميان را محاصره كردند  .در دوره موالناالقايم
شخصي بنام طالوت در ترابلس بر ضد امام شورش كرد و خود را پسر امام مهدي
معرفي كرد ولي مردم از او حمايت نكردند و قيام خاموش شد.
موالناالقايم در دوره خالفت پدرش به امور نظامي در مقابل بربرهاي شمال افريقا
مشغول بود و در سال 299هجري(911ميالدي) اكثرشهر هاي مغرب(سرزمين هاي
شمال افريقا و اسپانيه) را تصرف نمود و شورش هاي دوره پدرش را خاموش ساخت.
جزاير ساردني در سواحل ايتاليا وقسمتي از مراكش را نيز تصرف كرد  .اولين حملهُ
فاطميان بطرف مصر در سال  301هجري(914ميالدي) شروع شد و تا بندر اسكندريه
(نزديك قاهره) را اشغال كردند  .دومين حمله فاطميان بطرف مصر درسال 306هجري
( 919ميالدي) صورت گرفت كه فاطميان تا پايتخت مصر پيشرفتند كه اين هر(دو) حمله
به فرماندهي موالناالقايم در زمان پدرش بود.
موالناالقايم بعد ازرسيدن به امامت در سال 323هجري(935ميالدي) سومين حملهُ
خود را باالي مصربه فرماندهي ريدان آغازكرد ولي شكست خورد  .و در زمان امامت
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خود به شورش هاي بربرها مقابل شد و از خود دفاع نمود ومردم در دوره امامت او به
خرسندي زنده گي ميكردند .
موالناالقايم در جريان جنگ با شورشيان درسال 334هجري(946ميالدي) بعد
از( )12سال امامت در گذشت و پسرش موالناالمنصورمطابق نص امامت جانشين او
شد .اما وفات موالناالقايم را مدت يك سال مخفي نگهداشتند زيراكه ابويزيد ميخواست
مصر را بگيرد لذا بخاطريكه مورال عساكرفاطمي ضعيف نشود وفات او را فاش نكردند

-13امامت وخالت موالنا المنصور (ع) :
نام اصلي موالناالمنصور بنام اسماعيل فرزند موالناالقايم  ،كنيت او ابوطاهر و لقبش
منصوراست .كه درسال 302هجري(914ميالدي) در قيروان بدنيا آمد  .او اولين خليفه
و امام فاطمي است كه در افريقا تولد شده بود و بعد از رحلت پدرش درسال 334هجري
(946ميالدي) به امامت و خالفت رسيد كه پدرش مصروف جنگ با ابويزيد بود وقتيكه
موالناالمنصور به خالفت و امامت رسيد در مقابل ابويزيد به جنگ آغاز كرد و ابو يزيد
را شكست داد و از مهديه خارج ساخت ابويزيد فراركرد موالناالمنصوراو را تعقيب كرد
ابويزيد به سودان رسيد و قوايش در جنگ هالك شدند موالناالمنصور اشخاص جنگ ديده
خود را به سودان فرستاد ابويزيد را دستگيركردند و به قتل رسانيدند.
موالناالمنصور بعد از شكست ابويزيد يك شهري را در نزديكي قيروان بنام منصوريه
اعمار نمود كه به تعداد(پنج) دروازه داشت بنام هاي  :ا-باب القلبي -2باب الشرقي -3
باب الزويله -4باب الكتامه -5باب الفتوح اين شهر تا ختم دوره خالفت او مركزخالفت
فاطميان بود .در دوره موالناالمنصور سكه ربع و دينار مروج بود كه يكطرف آن الاله
هللا و طرف ديگرآن ا لمنصورباهللا االمام اميرالمومنين نوشته شده بود اين سكه در زمان
موالناالمهدي و امام قايم در سجلماسه(جنوب شرق مراكش) ساخته شده بود.
در دوره امامت موالناالمنصور كار دعوت را در ايران ابويعقوب سجستاني  ،در
مغرب(مراکش امروزی در شمال افريقا) جعفر بن منصور ،در يمن ابن رهين و ابن جفم
پيش ميبردند داعيان وظيفه داشتند كه بسيار هوشيارانه سفر نمايند و در يك جا نباشند .
درين دوره والي مغرب شورش كرد و شهر هرت را محاصره نمود و رابطه خود را با
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خالفت فاطمي قطع نمود و امويان را برسميت شناخت  .ولي موالناالمنصور شخصا
خودش به مقابل او رفت و او را شكست داد وبرگشت.
موالناالمنصور در سال 337هجري(948ميالدي) اميرحسين بن علي رهبر قبيله بني
كلب را به سيسل فرستاد و در آنجا معماري درخشان انجام دادكه دوره درخشان تمدن
اسالم به شمار ميرود .بعدا موالناالمنصور در سال  341هجري(953ميالدي) بعد
از( )7سال امامت و خالفت در شهرمهديه درگذشت .و در شهر مهديه دفن گرديد.

-14امامت و خالفت موالنا المعز (ع) :
نام اصلي موالناالمعز بنام معد به معني آماده شده فرزند موالناالمنصوراست  ،كنيه اش
ابوتميم و لقبش معزالدين پسر امام المنصور است  .كه در سال 319هجري ( 931م )
در شهرمهديه تولد شد و در فضاي جنگ مانند يك سرباز خوب از آب به درآمد  .موالنا
امام زبان هاي عربي  ،بربري  ،نوبي  ،ايتالوي  ،يوناني و سالوي را ياد گرفته بود.
موالناالمعز بعد از رحلت پدرش درسال341هجري(953ميالدي) به امامت و خالفت
رسيد  .او يك شخص اليق  ،فاضل و عالم در علم فلسفه و ساينس بود دربار او هميشه
علماء  ،فقه ها  ،محدثين و مورخين جمع بودند و خودش نيز چند رساله را تاليف كرده
است .
موالناالمعز در جنگ و ديپلوماسي خط ومش موفقيت آميزي را دنبال كرد كه باعث
گسترش قلمرو فاطميان گرديد و خالفت فاطميان را ازيك قدرت محلي به يك قدرت
امپراتوري تبديل كرد و توجه خودرا به تبليغ و اشاعه مذهب اسماعيلي در خارج از
قلمرو فاطميان معطوف داشت .
اهل سنت بعد ازاستقرارخالفت فاطمي بر ضد اسماعيليان تبليغ ميكردند كه اسماعيليان
چون تاويل باطني احكام شرع دست يافته اند  ،ديگرشريعت را رعايت نميكنند .درحاليكه
فاطميان از آغاز روي كار آمدن شان توجه خويش راهرچه بيشتر بر موضوعات شرعي
معطوف داشتند  .در واقع ادبيات اسماعيلي دوره فاطمي به راه هاي مختلف بر جدايي نا
پذيري ظاهر و باطن شريعت  ،برجدايي ناپذيري اوامرو نواهي ظاهر شرع و معني
باطني و حقيقي آن حكم ميكند.
موالناالمعز ابوحنيفه نعمان بن محمد بن منصورتميمي را كه معروف به قاضي نعمان
بود وظيفه داد كه جامع فقه اسماعيلي را فراهم آورد و مكتب فقهي را بسازد و در سال
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343هجريي(954ميالدي) مقام قاضي القضاتي قاضي نعمان را كه در زمان پدرش
انتخاب شده بود تائيد كرد و برايش اجازه داد كه هر روز جمعه بعد از نماز ظهر مجالس
الحكمه را تشكيل دهد  .قاضي نعمان احاديث فقهي را جمع آوري كرد و كتابي را بنام
(كتاب االيضاح) بيرون آورد كه ازان به حيث مجموعه فقهي استفاده كردند و كتاب
ديگري رابنام (دعايم اللسالم) تاليف نمود كه قانون نامه رسمي اسماعيليان و دولت
فاطميان بود.
موالناالمعز فعاليت هاي دعوت اسماعيلي را در بيرون از قلمرو حكومت خود مورد
توجه قرار داد و قرمطيان كه در بحرين  ،عراق و ايران فعاليت داشتند و دعوت
اسماعيلي را ضعيف ميساختند با تبليغات موالناالمعز قرمطيان به اسماعيليان نزديك شدند
و فعاليت هاي ضد اسماعيلي آن ها خنثي گرديد .ابويعقوب سجستاني به طرفداران فاطمي
پيوست و عدهُ زيادي از طرفداران و پيروان سجستاني در خراسان ،سيستان  ،مكران و
آسياي مركزي با امام اسماعيلي بيعت كردند ولي خلف پسر احمد صفاري در سال
361هجري(971ميالدي) سجستاني را به قتل رسانيد  .داعيان اسماعيلي در سال
347هجري(958ميالدي) در سند يك امير محلي را به مذهب اسماعيلي دعوت كردند و
تعداد زيادي از مردم نيز به مذهب اسماعيلي گرويدند .و در ملتان پاكستان امروزي
مركز دعوت اسماعيلي تاسيس گرديد.
موالناالمعز نقشه فتح مصر را طرح كرد اگرچه مصر در زمان اولين خلفاي فاطمي
(سه) مرتبه مورد حمله قرار گرفت .و در سال 357هجري(968ميالدي) با مرگ كافور
حكمران سلسله نانوان اخشيدي خراب شد و داعيان اسماعيلي بر فعاليت خود در مصر
افزودند خصوصا داعي ابوجعفراحمد بن نصر كه يك بازرگان ثروتمند بود دعوت فاطمي
رادرفسطاط ( پهلوي قاهره) گسترش داد  .داعيان فاطمي به مردم وعده صلح  ،آرامش و
رفاه را تحت رهبري حكومت فاطميان ميدادند و ميگفتند كه مصررا ازفقر و بيچاره گي
نجات ميدهند.
در سال 358هجري(969ميالدي) يك قواي فاطمي برهبري جوهر كه يك غالم
آزادشده صقلي در خدمت فاطميان به طرف مصر حركت كرد .زيراكه جوهر لياقت و
توانايي خود را درجنگ هاي حكمرانان محلي ثابت ساخته بود .جوهر بعد از(چهار) ماه
به مصر رسيد و در(دو) كيلومتري بيرون فسطاط (ًنزديک قاهره)شمال مسجد ابن
طولون توقف كرد و با بزرگان مصر از جمله قاضي القضات ابوطاهرذهلي،داعي
ابوجعفر وسران خاندان علوي حسني و حسيني داخل مذاكره شد  .جوهر امان نامه
راصادر كرد ودران ازاستقرارمجدد سنت پيامبر و امنيت راه هاي زيارت را تضمين
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نمود  .بعدها فطميان به تدريج به معرفي مذهب اسماعيلي و ضرورت تغيراتي در جنبه
هاي ظاهري و آئين هاي ديني پرداختند  .اما هر گز به زور براي تغير مذهب اعاياي
خود متوصل نه شدند  .و هر مردم به همان مذهب خود در مصر باقي ماندند.
جوهربه عنوان نائب الحكومه فاطميان مدت(چهار) سال از358تا362هجري مطابق
(969تا973ميالدي) بر مصر حكومت كرد جوهر در مصر همان كاري را انجام داد كه
فاطميان درافريقا انجام دادند .يعني رجال اداري و قضائي دولت پيشين راعمدتآ برسركار
نگهداشت  .مانند ابن فرات وزيروابوطاهرذهلي قاضي القضات و ديگران  .اما يك
بربركتامي به عنوان ناظر دركنارهرمامور عالي رتبه دولتي به كار گماشته شد كه اين
كار انتقال حكومت به دولت فاطمي و احياي اقتصاد كشور را آسان تر ساخت.
جوهر در سال 359هجري(969ميالدي) باالي فلسطين و شام نيز حمله كرد اما
قرمطيان بحرين در اتحاد با آل بويه و ديگر قدرتها  ،فاطميان را در دمشق شكست دادند
كه اين اولين شكست فاطميان بود كه باعث برخود نظامي بين فاطميان و قرمطيان گرديد.
جوهر در مصر به اعمارو تاسيس شهر جديد پرداخت كه نقشه آن توسط خود موالناالمعز
ترتيب شده بود كه مانند شهر منصوريه در بيرون فسطاط افريقا بود كه اين شهر بنام
شهرقاهره معزيه شهرت يافت و در پهلوي آن يك مسجد را اعمار نمود كه بنام
مسجداالزهر ياد ميشد .اين شهر در مدت(سه) سال تكميل گرديد و همچنان قصري را
براي خليفه و امام فاطميان  ،تعميري را براي وليعهد وقصري را براي ادارات دولتي و
قواي فاطمي اعمار گرديد  .كه قصر موالناامام به تعداد(چهارهزار) اتاق داشت  .در
سال361هجري(972ميالدي) موالناالمعز ميخواست به مصربرود  .و حكومت
افريقا(مغرب) را به بلگين پسراميرصنهاجه سپرد كه بعدآ موسس سلسله زيريان در
مغرب شد.
موالناالمعز دررمضان سال 362هجري(جون سال 973ميالدي) با تمام اعصاي
خانواده  ،بزرگان اسماعيلي  ،روساي قبايل كتامه و نيز گنجينه هاي دولت فاطمي در
حاليكه قاضي نعمان دركنار او بود از درياي نيل گذشتند و به قصريكه براي او
دريايتخت جديدش ساخته شده بود داخل شد كه با اين انتقال مرحله شمال افريقا ئي خالفت
فاطمي ازسال 297تا362هجري(909تا973م) به پايان رسيد.
موالناالمعز در مصر از طرف تاجران ملي،بزرگان،فقه ها واهالي مصر استقبال
گرديد  .موالناالمغز وقتيكه به قاهره رسيد خطبه اي را ارشاد فرمودند « :من به اين
خاطر به مصر نيامدم كه ثروت و دارايي مصر را تصرف نمايم مقصد من صرف قايم
كردن حق و حقيقت است .حمايت نمودن از حاميان و اعالن جنگ عليه كفاراست .و من
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در تمام زنده گي ام ميخواهم كه اعمال نيك داشته باشيد و آنچه جدم حضرت محمد(ص)
فرموده اند مطابق آن عمل نمايم» موالناالمعز در جامع االزهر يك كتابخانه اعماركرد و
در پهلوي آن يك مدرسه را نيز اعمار نمود كه درجه دانشگاه را داشت علماء و
دانشمندان از نقاط مختلف جهان به آنجا آمدند كه مصارف آنها را موالنا امام ميپرداخت.
بعد از آنكه فاطميان در مصر مستقر شدند مجالس تعليمي محرمانه وعمومي و ديگر
كارهاي دعوت اسماعيلي ادامه يافت كه ابتداء قاضي نعمان و بعدآ پسران او اين وظيفه
را به عهده داشتند .غازي جوهر بعد از فتح مصر متوجه شام(سوريه) گرديد كه مركز
آن شهردمشق بود او سپهساالر جعفربن فالح را به آنجا فرستاد ولي قرمطيان باالي او
حمله كردند و او را به شهادت رسانيدند غازي جوهر كه ازين موضوع خبر شد خودش
به شام رفت وشام را فتح كرد.
موالناالمعز در مصر مدت(دو) سال بود كه درين مدت حمالت قرمطيان را دفع
كردوحكومت فاطمي را درقاهره تكميل نمود ودرسال 365هجري(975م) بعد از()24
سال خالفت و امامت در مصر رحلت نمود و درآنجا دفن شد.

-15امامت وخالفت موالنا العزيز (ع) :
نام اصلي موالناالعزيز بنام نزار فرزند موالناالمعزاست  ،كنيت او ابومنصور و لقبش
العزيزباهلل ميباشد كه بتاريخ 14محرم سال344هجري( 10مي 955ميالدي) در شهر
مهديه بدنيا آمد و بعد از رحلت پدرش درسال365هجري(975ميالدي) به خالفت و
امامت رسيد  .در دوره موالناالعزيز رسومات مذهبي هر مذهب آزاد بود و مردم بدون
تبعيض زنده گي ميكردند  .درين دوره بود كه مقام وزارت بوجود آمد و يعقوب بن كليس
اولين وزير مقرر شد كه جديدا مسلمان شده بود و قبال مذهب يهودي داشت .
درين دوره صنعت و تجارت رونق زياد يافت و مناقشات محلي از بين رفت و در
زمينهُ حقوق و مزاياي اجتماعي بين مسلمانان و غيرمسلمان كدام فرق و امتياز وجود
نداشت و بسياري از افراد غيرمسلمان به مقامات دولتي رسيدند چنانچه بعدازوفات يعقوب
كه وزيربود يك نفرمسيحي بنام عيسي بن نسطورس به وزارت رسيد و اسحاق بن المناد
يهودي را والي شام مقرر كردند.
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موالناالعزيز درقسمت بازسازي و ساختن تعميرات جديد  ،مساجد  ،قصرها و شفاخانه ها
عالقه زياد داشت  .مسجد جامع النور را اعمار نمود و در نزديكي درياي نيل قصري را
بنام قصرالبحر ساخت و قصر ديگري براي دربار اعمار نمود كه بنام قصرالمذهب ياد
ميشد  .درين دوره فتوحات نيز صورت گرفت كه يعقوب بن كليس وزير دفاع او ساحه
)،يمن،حجاز
وسيع را تصرف نمود و بطرف بحر خزر(بحيره سياه) ،قلزم(
(درعربستان)،حمص(درسوريه)،حمات(درسوريه) و حلب(درسوريه) پيشروي صورت
گرفت .درسال386هجري ( 996ميالدي) امپراتوري بيزانس(روم) بعضي مناطق
سوريه را گرفت ولي موالناالعزيز دوباره آن مناطق را گرفت و موالنا امام شخصا
خودش بقابل او رفت و او را شكست داد و امپراتور روم از موالنا امام اطاعت كرد .و
در مكه معظمه نيزبنام موالنا العزيز خطبه خوانده شد.
موالناالعزيزپسرش حاكم را به نص امامت انتخاب نمود و خودش در سال 386هجري
(996ميالدي) بعد از( )21سال امامت به عمر( )42سالگي چشم از جهان پوشيد.

-16امامت وخالفت موالناحاكم بامرهللا (ع )
نام اصلي موالنا حاكم بامرهللا بنام المنصور فرزند موالناالعزيز است  ،كنيت او
ابوعلي و لقبش الحاكم بامرهللا است كه بتاريخ  23ربيع االول سال 375هجري
(993ميالدي) درقاهره تولد گرديد به سن(هشت) سالگي ازطرف پدرش به امامت
منصوص شد وبعداز رحلت پدرش درسال386هجري(996ميالدي) به سن(يازده)
سالگي به امامت و خالفت رسيد  .او مانند پدرش خوش خلق و با انصاف بود و به خاطر
آسايش مردم زياد كوشش نمود به دهقانان كمك كرد وماليات راباالي دهقانان كم ساخت و
دربهتر ساختن زراعت و آبياري و جمع آوري مواشي از خارج اقدام نمود و بخاطرپاك
سازي نهراسكندريه مبلغ (پانزده هزار) دينار مصرف نمود وبخاطر جلوگيري از طغيان
آب درياي نيل توسط انجنر الحسن بن الحسين سدها ساخته شد بسياری اززمين های
دولتی به مردم توزيع گرديد .
موالنا حاكم بامرهللا در قسمت ديوان قضا وجزا توجه خاص داشت وخودش درتغير
لباس در بازار ها گشت و گذار نمود و اگركسي قيمت فروشي ويا دزدي ميكرد باالي
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مركب سوار مينمود و در بازار جار ميزدند كه دزدي كرده است يا قيمت فروشي نموده
است .درين دوره هيچكس نميتوانست شراب توليد كند و يا شراب بنوشد  .در وقت نماز
تمام دكان ها بسته ميشد و تمام مردم نماز ادا كردند و مردم در امن و آسايش زنده گي
ميكردند ودر تمام قلمرو فاطميان قمار خانه ها و جاهاي فسق وفجور را نابود ساختند و
مدارس را بناء كردند.
موالنا حاكم بامرهللا به تبليغ مذهب اسماعيليه اقدام كرد و دعوت اسماعيلي درين دوره
به اوج خود رسيد و داعيان به مناطق مختلف كار دعوت را بصورت درست ادامه دادند.
در عراق داعيان اسماعيلي عده از اميران محلي و رؤساي با نفوذ قبايل را متمركز ساختند
و پشتباني آنها را حاصل نمودند و اميد وار بودند خالفت عباسي را سرنگون كنند .برجسته
ترين داعيان اين دوره حميدالدين كرماني كه در كرمان ايران تولد شده بود و به حيث
داعي در عراق بود و بنام حجت العراقين(عراق عرب وعراق حجم) معروف بود  .او
تشكيالت مذهبي را سر وسامان داد  .درين تشكيالت بعد از امام،خليفه،داعي كبير معروف
به باب يا داعي الدعات قرار داشت تحت نظر او(دوازده) نفر حجت بود كه در(دوازده)
منطقه فاطمي فعاليت داشتند و در كنار آنها داعيان بودند كه درسراسرجهان پراگنده بودند
وداعيان به مقام هاي ذيل تقسيم ميشدند:
-1داعي بالغه -2داعي مطلق -3داعي مجدود وياوران داعي را بنام ماذون ميگفتند.
در سال 401هج ق(1010ميالدي) قرواش بن مقلد حكمران موصل ،كوفه و ديگر
شهرهاي عراق اطاعت خود را از خلفاي فاطمي پذيرفتند و دستور دادند كه خطبه را بنام
موالنا حاكم بخوانند  .خليفه عباسي درين وقت القادرباهللا بود ازفعاليت اسماعيليان ترسيد
ودرسال 402هجري ق (1011ميالدي) يكي ازعلماي اسالمي رابه در بار خود خواست
و دستور داد كه اعالن كند كه الحاكم بامرهللا از تباراصيل علوي و فاطمي نيست و آنرا
در سراسر قلمرو عباسي بخوانند.
موالنا حاكم در جامع االزهرگفت «:من اميرالمومنين رو به روي شما نشسته به
روشني قرآنكريم كتاب خداوند(ج) و آيات مباركه به شما بيان ميفرمايم در معامله دين
كدام چيز نيست .هدايت گروهي را از بين ببريد هر شخص كه از سخنان خداوند(ج)
منكر است او كافر است .خداوند(ج) فرموده است شما از رسن(ريسمان) خداوند محكم
بگيريد كه اوگسستني نيست امروز هم روز است و فردا هم روزاست فردا از بين ميرويم
امروزضرورت دنياي هميشگي را با خود داشته باشيم  .اي گروه مسلمانان من امام شما
هستم تمام مسلمانان برادر يكديگرهستند .پس باهم مانند برادر زنده گي كنيد هر شخصيكه
از توحيد و رسالت اقرار كند او شخص دربين نفاق نمياندازد او از همه بيشتر در اخوت
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اسالمي داخل است » ...بعد ازين گفتار موالنا حاكم مخالفت ها از بين رفت و به تمام
مذاهب آزادي بوجود آمد.
در دوره خالفت موالنا حاكم مذهبي بنام دروز بوجودآمد بعضي داعيان مانند اخرم،
حمزه و درزي شروع به نشر انديشه هاي علوآميزي در مورد موالنا حاكم و امامت او
كردند .اين داعيان با استفاده از روايات غالت شيعه قديم نهضت ديني جديد را به راه
انداختند و اعالم داشتند كه دور اسالم به پايان رسيده است .در سال 410هجري ق
(1019ميالدي) حمزه و درزي( درفارسي بمعني خياط) جنبش جديد درزي ها را اعالم
كردند و درقاهره پيروان يافت .موالنا حاكم درين وقت داعي الدعات فتگين و داعي
حميدالدين كرماني رابه قاهره دعوت كرد تا رسمأ به رد مذهب جديد از نقطه نظر كالم و
االهيات بپردازند .كرماني انديشه هاي علوآميز آنها را رد كرد و گفت دور اسالم و
اعتبار شريعت اسالمي در دوره جانشينان حاكم و تا آخرزمان بر جاست.
موالنا حاكم به ساختمان هاي جديد عالقه داشت و يك دارالحكومه(دارالعلوم) را ساخت
كه بهترين مركز علمي بود تدريس در بخش هاي قرائت،فقه،نحو،نجوم،ادبيات ،طب ،
فلسفه وغيره به شكل آزادانه بحث ميكردند  .عالوه بر معاش براي آنها انعام نيز ميداد كه
مسؤول دارالحكومه قاضي عبدالعزيز بن محمد بن نعمان بود  .براي دانشجو تمام
ضروريات از قبيل :رنگ،دوات،قلم،كاغذ و ديگر ضروريات از طرف موالنا حاكم داده
ميشد  .موالنا حاكم برعالوه دارالحكومه(دارالعلوم) يك كتابخانه بزرگ را تاسيس كرد كه
كتابهاي كمياب و نادرالوجود را دربخش هاي مختلف به آن كتابخانه انتقال داد اين كتابها
آنقدر با ارزش و معتبر بودند كه مانند آن در دربار فرمانروايان و پادشاهان ديگر پيدا
نميشد .موالنا حاكم بخاطر ترقي و پيشرفت علم نجوم يك رصدخانه ( ستاره شناسي)
درجبل معظم اعمار نمود كه رياست آن به عهده ساينس دان مشهور علي بن يونس
گذاشته شده بود  .موالنا امام مساجدد زيادي را اعمار نموده است يكي ازين مساجد بنام
مسجد حاكم  ،مسجد ديگري بنام مسجد راشده و مسجد ديگري هم بنام مسجد جامع مقس
بود كه نماز جمعه را در مسجد راشده اداء ميكرد و ماهانه مبلغ( )9220درهم را درين
مسجد مصرف مينمود .
موالنا حاكم پيروان خود را آموزش و دانش روحاني و باطني تعليم ميداد كه اين
تعليمات در دارالحكومه(دارالعلوم) صورت ميگرفت و تعداد زيادي ازمردم به
مراتب بلند روحانيت نايل آمدند  .موالنا حاكم بامرهللا شورش هاي مغرب اقصي
روميان و دمشق راخاموش ساخت ودرسال397هجري(1007ميالدي) وليد بن
هشام اموي كه به افريقاي شمالي فرار كرده بود نام خود را ابواكره گذاشت و
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باالي مصر حمله كرد كه وزير اعظم حسين بن جوهر و قاضي القضات
عبدالعزيز بن محمد بن نعمان در خفا با ابواكره اموي دست بيعت دادند موالنا
حاكم خبر شد آنها را از كار برطرف ساخت و يكي از فرماندهان توانا بنام فضل
بن حسن توانست ابواكره اموي را شكست داد و او را دستگيرنمود وتوسط فضل
بقتل رسيد و شورش خاموش گرديد و فضل بمقام وزارت رسيد  .در دوره موالنا
حاكم سكه طالئي و نقره ئي مروج بود كه يك طرف آن كلمه الاله هللا محمد
الرسول هللا و طرف ديگر آن حاكم بامرهللا نوشته شده بود.
در مورد رحلت موالنا حاكم نظريات مختلف وجود دارد بعضي ميگويند كه موالنا
حاكم درشب( )29شوال سال411هجري(1021ميالدي) خارج از قاهره رفت و در
وقت بازگشت مورد حملهُ يوسف بن دواس قرار گرفت .گذارش ديگر اين است كه وقيكه
موالنا حاكم در سال 409هجري(1019ميالدي) در يكي از محالت قاهره گشت و گذار
ميكرد يك نامه دريافت كه خواهرش بنام ست الملك عدم عفت دارد حاكم امر كرد كه اين
محله را غارت كند خواهرش ترسيده توسط گروه يوسف بن دواس موالنا حاكم را بقتل
رسانيد  .برخي هم ميگويند كه بتاريخ ( )27شوال سال 411هجري(1021ميالدي)
موالنا حاكم بعد از( )25سال امامت و خالفت درگشت وگذار شبانه ناپديد شد.

-17امامت و خالفت موالنا الظاهر(ع) :
نام اصلي موالنا الظاهر بنام علي فرزند موالنا حاکم بامرهللا است  ،كنيت ابوالحسن يا ابو
معد و لقبش الظاهراال عزازالدين است كه به لقب الظاهر شهرت داشت بتاريخ ()10
رمضان سال 395هجري( جون 1005ميالدي) در قاهره بدنيا آمد  .و بعد از رحلت
پدرش در سال 411هجري(1021ميالدي) به سن(شانزده) سالگي به امامت و خالفت
رسيد  .در كار هاي حكومت خواهر موالنا حاكم كه ست الملك نام داشت او را مشوره
ميداد در سال 415هجري(1025ميالدي) ست الملك وفات كرد اراكين دولتي يك شورا
را ازاشخاص ذيل هريك :شريف اكبرعجمي ،شيخ ابوالقاسم علي بن احمد،نجيب الدوله ،
اكبر جرائي و شيخ محسن ساخت كه اين شورا هر روز يك مرتبه نزد موالنا امام ميامدند
و از او مشوره ميگرفتند و كارسلطنت را پيش ميبردند.درسال416هـ ( 1026ميالدی)
سطح آب درياي نيل پائين آمد كه مدت(سه) سال دوام كرد كه درين مدت قحطي در
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سراسر مصر بوجود آمد ملت به كمبود مواد غذائي و محصوالت زراعتي مواجه گرديد
خزانه دولت خالي شد كه يك گاو به قيمت( )50دينار رسيد .افسران به نسبت عدم اجراي
معاشات شان بمشكالت اقتصادي روبرو شدند .موالناالظاهربراي رفع مشكالت مردم
صندوقي را تاسيس كرد كه از طبقه ثروتمند پول جمع آوري نمود و به طبقه نادارجامعه
كمك ميكرد كه بعد از(سه) سال آب درياي نيل دوباره طغيان كرد و محصوالت زراعتي
افزايش يافت و مردم از قحطي نجات يافت و دوباره خوشحال گرديدند.
موالناالظاهربا امپراتور بيزانس قرار داد امضاء كرد ومردم بيزانس موالنا امام را
برسميت شناختند و براي اولين بار در يك دولت غير اسالمي خطبه بنام بني فاطمي در
مساجد روم خوانده ميشد .مهمترين واقعه ديگر درين دوره آن است كه داعيان اسماعيلي
در عراق به تبليغ مذهب اسماعيلي پرداختند و گروهي از مردم به آئين اسماعيلي
گرويدند .همچنان درين دوره در شهرهاي هسپانيه خطبه بني فاطمي جاري بود و تبليغ
دعوت اسماعيلي را پيش بردند  .موالنا الظاهربراي عساكر خود يك تعليم گاه را اعمار
كرد كه درآن قشون نظامي را تعليم ميداد و ضمنا ساير بخش هاي علوم نيز تدريس
ميشد .موالنا امام يك قصر را بنام لؤلؤ در نزديك يك تفريگاه ساخت كه بعضي اوقات
ازآن ديدن ميكرد و در پهلوي آن يك فابريكه را ساخت كه درآن مهمات جنگي ساخته
ميشد كه در حدود(سه هزار) نفر دران كار ميكردند درين دوره شورش ها نيز صورت
گرفت ولي ازطرف موالنا امام خاموش گرديدند.
در سال 421هجري(1031ميالدي) قيصر روم با(ششصدهزار) نفر متوجه
شام(سوريه) گرديد .موالناالظاهر يك سردار اليق را بمقابل قيصر روم فرستاد درين
جنگ قيصر روم شكست خورد و اكثريت قوايش در اثرگرمي هوا و كمبود آب هالك
شدند .كه مردم آنرا از كرامات موالنا امام ميدانستند .و بيرق فاطميان در شام و فلسطين
بلند گرديد  .موالناالظاهر بتاريخ ( )15شعبان سال 427هجري(1036ميالدي) بعد
از( )16سال امامت و خالفت به سن( )32سالگي چشم از جهان پوشيد .

-18امامت و خالفت موالناالمستنصرباهللا (ع ) :
نام اصلي موالناالمستنصرباهللا بنام معد فرزند موالناالظاهر است  ،كنيت ابوتميم و
لقبش مستنصرباهلل است كه بتاريخ( )16جمادي االخرسال420هجري( 2جون 1029م)
در قاهره بدنيا آمد كه در سن(هشت) ماهگي از طرف پدرش به امامت منصوص شد و
در سن(هفت) سالگي بعد از رحلت پدرش در427هجري(1036ميالدي) به امامت و
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خالفت رسيد .در طي( )9ماه اول خالفت او اقتدار حقيقي دردست علي بن احمد بن
جرجرائي كه وزير بود  ،قرار داشت مادرموالنا امام ازسودان بود .نائب حكومت بود كه
درين دوره امن و امان كامل در قلمرو فاطميان وجود داشت  .در سال 436هجري
(1044ميالدي) وزير اليق فاطميان(علي بن احمد) وفات كرد و اوضاع مصر خراب
گرديد تا اينكه درسال 422هجري (1050ميالدي) قاضي ابو محمدحسن بن علي
يازوري به وزارت رسيد تا حدي نظم و امنيت در كشور برقرار شد .ولي اين وزير نيز
بعد از(هشت) سال وزارت وفات كرد كه بعد از مرگ او دوباره بي نظمي داخلي شروع
شد وسپاهيان تركي امنيت راخراب كردند وبعضي مناطق مصرراگرفتند وخالفت فاطمي
در بحران عميق فرو رفت  .در دوره (شانزده) اول خالفت موالنا امام المستنصرباهللا به
تعداد( )40وزير و به تعداد( )42قاضي بر طرف گرديدند  .و هر روز به تعداد(هشت
هزار) شكايت عليه تشكيالت خالفت به خليفه ميرسيد .
درين دوره بعدازمرگ انوشتگين حاكم تركان فاطمي درسوريه ناصرالدوله حاكم تعين
شد .خليفه او را به قاهره خواست و فرمانده قشون تركان ساخت لذا او منتظر فرصت
بود كه از خليفه انتقام بگيرد او ترك نژاد فاطميان سوريه را بر ضد سلطه فاطميان
گردانيد .ملكه مادر ،سوداني ها را مسلح ساخت به همين سبب بين سوداني ها و تركان
برخورد صورت گرفت تركان پيروز شدند و ناصرالدوله خود را دراسكندريه(پهلوي
قاهره بندرقديمي مصر) مستقل اعالن كرد و به طرف قاهره حركت كرد و اكثر مناطق
مصر را گرفت ولي كشته شد درين وقت موالنا امام ازسوريه يك سردار ارمني را كه
بدرالجمالي نام داشت و در خدمت فاطميان سوريه بود كمك خواست بدرالجمالي در
سال466هجري (1074ميالدي) به قاهره آمد .شورش تركان را با قواي ارمني خاموش
ساخت و تركان را ازمصر خارج ساخت و درمصرصلح وآرامش دوباره بوجودآمد.
موالنا امام ماليات را براي(سه) سال معاف كرد كشت وزراعت فراوان شد و صنعت نيز
پيشرفت نمود وخليفه به ياد بود اين سال يك كتابخانه بزرگ را تاسيس كرد.
كار دعوت اسماعيلي درين دوره به اوج خود رسيد داعيان برعالوه قلمرو فاطميان در
بيرون امپراتوري فاطميان نيز كار دعوت را پيش بردند .برجسته ترين داعيان درين
دوره حسن صباح و المويدفي الدين شيرازي بودند مويدفي الدين شيرازي در سال
390هجري(1000ميالدي) در شيراز مركزفارس تولد شده بودوبعدآ داعي اسماعيلي
فارس شد و بسياري ازمردم را به مذهب اسماعيلي درآورد و حتي بسياري از شخصيت
هاي بزرگ دربار عباسي نيز به مذهب اسماعيلي درآمدند كه باعث عكس العمل عباسيان
گرديد .داعي المويد مجبور شد كه در سال 439هجري(1047ميالدي) به قاهره رفت و
با داعي الدعات قاسم بن عبدالعزيز يكي از نبيره هاي قاضي نعمان رابطه بر قرار كرد
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ازينكه در دعوت اسماعيلي ازخود فعاليت زياد نشان داده بود در450هجري(1058م) به
حيث داعي الدعات مقرر شد بواسطه اين داعي بود كه ارسالن بساسيري يكي از
سرداران تركي چند شهر عراق را تصرف كرد وازموالنا امام پشتباني نموده
وميخواست بغداد را بنام اوفتح كند  .موالنا امام در447هجري(1055م) مويد را به
عراق فرستاد تا ضروريات و كمك مالي را به بساسيري برساند .درسال 448هجري
(1057ميالدي) بساسيري بر سلجوقيان در بغداد شكست سخت دادو در سال 450هجري
(1058ميالدي) بساسيري در بغداد پيروزشد و دستور داد كه آذان به طريقه شيعيان
بگويند و خطبه بنام المستنصرباهللا بخوانند و خليفه عباسي كه قايم بود به اميرعقيلي
سپرده شدبه اين ترتيب فاطميان بغداد را گرفتند .ولي وزيرجديد قاهره نميخواست از
بساسيري حمايت خودرا ادامه دهد و بساسيري در مقابل حمله قواي طغرل مقاومت كرده
نتوانست و درسال 451هجري(1059ميالدي) تسليم شد و از طرف سپاهيان سلجوقي
بقتل رسيد.
دعوت اسماعيلي درايران تحت رهبري داعي عبدالملك بن عطاش ادامه يافت وپايگاه
سري را در اصفهان مركزسلجوقيان تاسيس كرد .عبدالملك يك شخص دانشمند و عالم
بود واولين داعي بود كه جوامع مختلف اسماعيلي را در ايران تشكيل داد و داعي ابوالنجم
و داعي مومن نيز در زيردست عبدالملك بودندوكار دعوت را در مناطق مختلف ايران
پيش ميبردند  .در ايران داعي ديگرحسن صباح بود كه در سال 428هجري ( 1034م)
درمنطقه ري(تهران) دريك خانواده اثني عشري تولد گرديده بود و توسط داعي عبدالملك
به موالناالمستنصرباهللا معرفي گرديد.
يكي ديگرازداعيان بزرگ اسماعيلي درين دوره ابومعين ناصر بن خسرو بن حارث
قبادياني بودكه بيشتربنام ناصرخسرو شهرت داردكه درسال394هجري ( 1004ميالدي)
در قباديان بلخ يكي از نواحي خراسان تولد گرديده بود كه در جواني در مرو(ترکمنستان)
در دربارغزنويان وسلجوقيان وظيفهُ دولتي داشت ولي در 437هجري(1045ميالدي)
درسن( )43سالگي دست خوش تحوالت روحي گرديد مسير زنده گي را تغير داد و از
وظيفه استعفاء داد و ظاهرا به خاطرزيارت خانه كعبه به سفر رفت و مدت(سه) سال در
قاهره توقف كرد و به عنوان داعي تعليم وتربيت يافت و با مويد شيرازي رابطهُ محكم
برقراركرد و به ديدارموالناالمستنصرباهللا مشرف گرديد و مقام مهمي درتشكيالت فاطمي
به اوداده شد وازطريق حجاز،يمامه،بحرين،عراقوايراندرسال444هجري( 1052ميالد)
به زادگاه خود (بلخ) رسيد و به حيث حجت خراسان كارخود را آغاز كرد و يك پايگاه
سري را دربلخ ايجاد نمود و دعوت خود را درنيشاپور ،طبرستان (مازندران امروزي) و
ديگر مناطق خراسان گسترش داد و در بلخ دشمني اهل سنت برضد او شروع شد و در
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سال452هجري (1060ميالدي) خانه او را ويران كردند و او به دره يمگان بدخشان
فرار كرد وبا علي بن اسد امير خودمختاربدخ شان كه با اسماعيليان رابطه نزديك داشت ،
رابطه خود را بر قرار كرد و دعوت اسماعيلي را در بدخشان  ،هونزه  ،شمال پاكستان
و تاجكستان ادامه داد .
يكي ديگر ازموفقيت بزرگ فاطميان درين دوره دعوت اسماعيلي دريمن بود كه تحت
رهبري علي بن محمد صليحي درمنطقه كوهستاني حراز(يمن) كار دعوت را پيش بردند
اين شخص سلسله صليحي را دريمن اساس گذاشت و مدت يك قرن ازسال  432تا532
هجري (1038تا1138ميالدي) حكمروائئ كرد و خطبه بنام خلفاي فاطمي خوانده شد.
و بعدها امراي صليحي عمان  ،بحرين و بعضي مناطق عربستان كه قرمطيان درآنجا
حكومت داشتند درسال470هجري (1077ميالدي) سقوط دادند و خالفت فاطميان را
برسميت شناختند و علي صليحي هم رئيس دعوت اسماعيلي وهم رئيس دولت صليحي
در يمن بود .در سال454هجري(1062ميالدي) داعي علي صليحي يك شخص را بنام
لمك بن مالك الحمادي كه قاضي القضات در يمن بود به قاهره فرستادكه مدت(پنج) سال
در قاهره داعي مويد براي او اصول عقايد اسماعيلي را تعليم داد وقتيكه به يمن رفت بعد
ازعلي صليحي داعي يمن مقرر گرديد  .واحمدمكرم پسرعلي صليحي به حيث رئيس
دولت بود و قدرت واقعي در دست سيده همسر مكرم بود او مقر دولت را از صنعا به
ذوجيله (يمن) انتقال داد كه بعد از مرگ شوهرش درسال 477هجري(1084ميالدي) به
حيث حجت يمن مقرر شد كه اولين زن درسلسله مراتب دعوت اسماعيلي بود بعدا موالنا
امام  ،سيده را مسوول امور دعوت اسماعيلي در مغرب هند ساخت و جامعه اسماعيلي
را در گجرات هند اساس گذاشت و رابطه خودرا با يمن نيز حفظ كرد.
طوريكه قبال گفته شد در دوره موالناالمستنصرباهللا شورش ها بوجود آمد موالنا امام
يك شخص را بنام بدرالجمالي ارمني ازسوريه خواست بدرالجمالي بعد از خاموش ساختن
شورشها تشكيالت و سازمان هاي مدني.حقوقي و ديني را قبضه كرد و قدرت سياسي را
يكسره در دست گرفت  .با وجود اقدامات بدرالجمالي قدرت فاطميان درشام و فلسطين در
مقابل قبايل نوبقدرت رسيدهُ ترك از دست دادند و در شام و فلسطين فاطميان تنها
برمناطق عسقالن  ،عكا و صور حكمروائي داشتند  .موالنا امام استحكامات شهر جديد
قاهره را بوجود آورد كه داراي(سه) باب بود بنام هاي(باب النصر  ،باب الفتوح و
بابالزويله) كه خرابه هاي آن تا حال در قاهره موجود است.
درسال 471هجري(1079ميالدي) در زمان قدرت بدالجمالي يك داعي از ايران بنام
حسن صباح وارد قاهره شد موالنا امام المستنصرباهللا مخفيانه به او گفت كه جانشيني را
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به پسر بزرگ او نزار بدهد  .چونكه بدرالجمالي طرفدار پسرخورد او مستعلي بود .
حسن صباح به ايران رفت و مردم را به مرتفعات (بلندي ها) فرستاد تا زمينه تسخير
قلعه الموت رامساعد سازد.
موالنا امام المستنصرباهللا درسال 487هجري(1094ميالدي) بعد از مدت (شصت)
سال امامت و خالفت رحلت نمود.

-19امامت موالنا نزار(ع)
نام اصلي موالنا نزاربنام نزار فرزند موالنا المستنصرباهلل است و لقبش المصطفي الدين
باهللا ميباشد كه بتاريخ ( )10ربيع االول سال437هجري ق(1045ميالدي) در قاهره
بدنيا آمد .از طرف پدرش قبال به امامت منصوص گرديده بودودرسال487هجري
(1094ميالدي بعد از رحلت پدرش به امامت رسيد .ولي افضل پسر بدرالجمالي كه بعد
از وفات پدرش درسال487هجري(1094ميالدي) وزيردولت فاطميان تعين شده بود
پسر خورد موالناالمستنصرباهللا كه بنام ابوالقاسم احمد ملقب به مستعلي بودجانشين موالنا
امام اعالم كرد و موالنا نزار را كه مطابق قانون شيعيان از طرف پدرش منصوص
امامت شده بود محروم ساخت  .زيراكه مستعلي با خواهر افضل ازدواج كرده بود افضل
با پشتباني قواي فاطميان از بزرگان دربار و برادران موالنا نزار هر يک ( عبدهللا و
اسمماعيل جبرآ بيعت گرفت .
موالنا نزار ميفرمايد ((:اي برادران نزد من اسناد است كه دست نويس پدرم موالنا
المستنصرباهللا است كه خو دم را وارث خويش تعين نموده است كه اين بيعت به مستعلي
بيعت جبري است. )).
موالنا نزاربه اسكندريه رفت كه دراسكندريه ناصرالدوله بود وقتيكه از تمام جريان
خبر شدبه اطراف و نواحي خبر داد كه بيايند و به امام نزار بيعت كنند .قاضي جالل
الدوله نيز پشتباني خود را ازموالنا نزاراعالن كرد  .داعيان درين دوره به جاي هاي
مختلف ميرفتند كه از موالنا نزار هدايت ميگرفتند و كار دعوت اسماعيلي راپيش
ميبردند .خصوصا داعيان هريك حسن صباح وناصر خسرو ميگفتند كه بعد ازين مركز
دعوت اسماعيلي نزاري را در ايران درقلعه الموت قرار ميگيرد  .مستعلي براي
دستگيري موالنا نزار به اسكندريه لشكركشي نمود اما شكست خورد و به مصر رفت
مردم اسكندريه به موالنا نزار بيعت كردند و او را به خالفت برداشتند گواه اين امر كه
موالنا نزار در اسكندريه امام وخليفه است دينار طاليي است كه در1994ميالدي)كشف
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شد  .كه اين سكه ممتاز در488هجري(1095ميالدي) در اسكندريه ضرب شده بود اين
سكه در كتابخانه موسسهُ مطالعات اسماعيلي در لندن ميباشد .موالنا نزارپسرش هادي را
به امامت منصوص ساخت  .افضل بن بدرالجمالي بار دوم باالي اسكندريه حمله كرد
موالنا نزار و افتگين را دستگير كرد و به قاهره آورد افتگين را درقاهره بقتل رسانيد و
موالنا نزار رابه زندان انداختند كه در سال490هجري(1097ميالدي) بعد از(سه) سال
امامت در زندان چشم ازجهان پوشيد  .به اين ترتيب بعدازرحلت موالناالمستنصرباهللا
اسماعيليان به (دو ) گروه تقيسم شدند كه يكي بنام نزاريان و ديگري بنام مستعلويان .
درتاريخ ها مسطور است که موالناالمستنصرباهللا يکی ازداعيان اسماعيلی را که حسن
سعيد نام داشت خواست و سطری سربسته به مهر خود به او داد و گفت که ((:هرکس از
اوالد من که اين سطر را خواست به او بده و بدانکه او جانشين من است )).لذا بعد از
مرگ موالناامستنصرباهللا درسال 487هجری ق (1094ميالدی) پسرش شاه نزار ،حسن
سعيد را خواست و گفت که امانت را به من بده حسن سعيد نوشته را به او داد و گفت که
مطيعم به آنچه فرمايی و فرماندهی  .نزار گفت برادرم مستعلی خيال آشوب را دارد برو
وبه تعداد ( )10اسپ را مهيا کن تا درين شب از دست دشمن فرار کنيم چاره ديگرنيست
حسن سعيد مطابق فرمان موالنا نزار عمل کرد و آنحضرت با (دو) پسر و حسن سعيد
در همان شب از مصر به طرف شام حرکت کردند و بعد از طی نمودن چندين راه به
مغاره که مکان راحبی بود آواز دادند راحب آمد و گفت که شما نزار ميباشيد با (دو )پسر
خود؟ گفت بلی .نزار از او پرسيد از کجا فهميدی که من نزاربا (دو ) پسر خود هستم .
گفت روزی مستنصرباهللا با بزرگان خود به سياحت آمده بود من او را ابراز حاجتی
کردم برايم گفت که بعد از يک سال فالن ماه  ،فالن هفته  ،فالن روزفرزند من بنام نزار
با (دو) پسر خود و حسن سعيد يکی از حاميان من ازينجا خواهند آمد و حاجت خود را
ازاو بخواهيد من تا حال منتظر آمدن شما دريجا بودم...
مستعلی خبر شدکه نزار در بغداد است يک نفر را نزد خليفه بغداد فرستاد و گفت
برادرم نزار را از بغداد به مصر روان کنيد  .نزار که خبر شد پسر خود هادی رابه
همراه حسن سعيد به ايران فرستاد و گفت که به نزد حسن صباح به قلعه الموت برويد و
خودش دوباره به طرف مصر حرکت کرد  .درنواحی مصر ،شام و سلميه داعی محی
الدين جماعت اسماعيلی را به امامت نزار دعوت نمود و گفت که وليعهد او پسرش هادی
است که به همراه حسن سعيد به ايران رفته است  .درالموت حسن صباح ازهادی و حسن
سعيد استقبال کرد و به امر و فرمان آنحضرت رفتار نمود  .موالنا نزار را دستگير
کردند و به قاهره بردند ودر سال 490هجری ق (1097ميالدی) بعد از (سه ) سال
امامت در زندان چشم از جهان پوشيد .
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عصر فاطميان :
دوره فاطميان به عنوان عصر طاليی نهضت اسماعيلی در تاريخ اسماعيليه به شمار
ميرود و تاسيس خالفت فاطمی در سال 297هجری ق (909ميالدی) در شمال افريقا اوج
موفقيت و پيروزی اسماعيليان را مشخص ميسازد و اسماعيليان برای اولين بار صاحب
يک دولت مهم تحت رهبری امام شان موالناالمهدی شدند و مذهب اسماعيلی نيز جايگاه
خود را در ميان جوامع دينی که تحت حمايت دولت بودند و تعبيری ازان خويش از اسالم
داشتند  ،يافته بودند .اين موفقيت نه تنها برای اسماعيليان بلکه برای تمام شيعيان بود که
سال ها آرزوی بقدرت رسيدن خاندان اهل بيت رامينمودند.ازينرو خليفه وامام اسماعيلی
فاطمی ميتوانست چون سخنگوی اسالم شيعی بطور کلی عمل کند  ،همانگونه که خليفه
عباسی سخنگوی اسالم اهل تسنن بود.
اسماعيليان در دوره فاطميان اجازه يافتند که آشکارا و بدون ترس از تعقيب و سياست
در درون قلمرو فاطميان به پيروی از معتقدات دينی خويش بپردازند  .حاالنکه در بير
ون از مرزهای دولت خويش مانند قبل ناچار به رعايت تقيه بودند  .در واقع با استقرار
دولت فاطمی نياز به ترويج يک مذهب دولتی و يک قانون نامه شرعی پديد آمد هر چند
مذهب اسماعيلی هر گز نميباييست بر مردم سرزمين های تحت حکومت فاطميان تحميل
شود  .قوانين مذهب اسماعيلی که در مرحله زيرزمين بودن جنبش اسماعيلی وجود
نداشت .در اوايل دوره فاطمی تدوين شد و اسماعيليان فاطمی دارای مذهب فقهی خود
بودند  ،همانگونه که نظامهای عمده فقه اهل تسنن وجود داشت .خلفاء و امامان فاطمی
در راستای دعاوی کلی و جهانی خود  ،با بقدرت رسيدن  ،فعاليت های خود را در امر
دعوت رها نساختند داعيان خودرا به عنوان مبلغين دينی و سياسی در داخل و خارج
قلمرو خود فرستادند  .فاطميان درسال 358هجری ق (969ميالدی) مصر را فتح کردند
و آنرا به حيث يک شهر سلطنتی بنيان گذاشتند ازينکه رهبری عالی دعوت اسماعيلی و
دولت فاطمی حق ويژه خليفه و امام فاطمی بود برای تربيت داعيان و تعليم اسماعيليان
عادی سازمانها و تاسيسات دانش و تعليمی خاص بوجود آمد داعيان فاطمی که درعلم
کالم و الهيات تحصيل کرده بودند در عين حال عالمان و نويسنده گان جامعه خويش نيز
بودند و سنت های فکری متمايزی ايجاد کردند  .اسماعيليان پايدارترين ارمغان های
خويش را به الهيات و فلسفه اسالمی بطور کلی  ،و به انديشه های تفکرشيعی به طور
خاص هديه کردند  .تشکيالت دولت فاطمی در دوره شمال افريقا از سال  297تا 362
هجری ق( 909تا  973ميالدی) تقريبآ ساده باقی ماند اما در مصر فاطميان نظام های
اداری و مالی پيچيده را پديد آوردند.
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دستگاه مرکزی اداری فاطميان که در راس آن خليفه و وزيرش قرار داشتند و از چند
ديوان ازان جمله ديوان اموال  ،ديوان جيش و ديوان انشاء تشکيل شده بود وزيران
فاطمی عمومآ بر اساس فضايل  ،استعداد و شرايط الزم  ،بدون هيچگونه وابستگی دينی
 ،قومی و نژادی انتخاب ميشدند نظر به اين سياست چند نفر از مسيحيان ارمنی به
وزارت رسيدند  ،يهوديان به ديوان انشاء مقرر ميشدند و فقه های اهل سنت در راس
دستگاه قضايی خالفت فاطميان قرار گرفتند  .و قاضی القضات دولت فاطمی شدند  .اما
سياست آزادمنشانه نژادی فاطميان دربه خدمت گرفتن بربرها،ترک ها،سودانيها،ديلمی ها
و عرب ها منجر به رقابت های چاره ناپذير و دسته بندی ها در ارتش و دستگاه اداری
شد و سر انجام باعث بی نظمی و نا آرامی در خالفت فاطميان گرديد .فا طميان پس
از آنکه در مصر مستقر شدند يک شبکه وسيع تجارتی و بازرگانی بر قرار کردند در
رقابت با عباسيان که از خليج فارس برای مقصد تجارتی استفاده ميکردند فاطميان راه
تجارتی ديگری را به هند بوجود آوردند که از دريای سرخ(بحيره احمر) ميگذشت و تمام
تجارت بين المللی ميان اوقيانوس هند و دريای مديترانه را تحت کنترول خود آوردند
وازين مدرک عايدات زيادی بدست آوردند .
خالفت فاطمی در مصر پايگاه مهم اقتصادی را بدست آوردند .مولف و داعی بزرگ
اين دوره ناصر خسرو بلخی در سال های  439تا  441هجری ق( 1047تا 1050
ميالدی) از قاهره ديدن کرداز پايتخت با شکوه فاطميان ،به تعداد(بيست هزار) دکان
بازار های متعدد،کاروان سرای ها،حمام ها،خانه ها  ،باغ های زيبا و قصرهای باشکوه
که همگی تحت الشعاع کاخ فاطميان قرار داشتند ،ياد ميکند و ميگويد که پارچه فروشان
 ،صراف ان و جوهر فروشان مصر به علت صلح،آرامش و امنيت فوق العاده که
درسراسر قلمروشان وجود داشت دروازه های دکان های خود را قفل نميکردند .
مصر دردوره فاطميان يک قدرت دريايی عمده محسوب ميشدکه با امپراتوری بيزانس
رقابت ميکرد  .فلطميان درمصر کتابخانه بزرگ را تاسيس کردند که در نتيجه فعاليت
آنها مصر مرکز خالفت فاطميان مرکز پر رونق تحقيقات اسالمی،علوم،هنر و فرهنگ
شد و نقش مهم در تجارت جهانی داشتند .
فاطميان توانستند شمال افريقا،مص،حجاز،فلسطين،شام و ديگر مناطق را تصرف کنند
و به عنوان پاسداران و حاميان شهرهای مقدس مکه و مدينه جامشين عباسيان شوند  .و
ازسال  450تا  451هجری ق ( 1058تا 1059ميالدی) در بغداد خطبه بنام خليفه فاطمی
خوانده شد و داعيان فاطمی در سراسر سرزمين های مرکزی و شرقی ازشام گرفته تا
آسيای مرکزی فعاليت ميکردند  .وبسياری ازمردم را درقلمرو عباسيان مانند :سلجوقيان
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 ،صفاريان  ،غزنويان و ديگر سرزمين های مشرق زمين به خالفت فاطميان بيعت
کردند  .درين دوره داعيان هر يک  :ابويعقوب سجستانی،حميدالدين کرمانی،حسن صباح
 ،ناصر خسرو بلخی و ديگران فعاليت های زياد انجام دادند  .همچنان برجسته ترين
داعی در دوره موالناالمستنصرباهلل مويد فی الدين شيرازی بود که در فارس و خوزستان
کار دعوت اسماعيلی رابه پيش ميبرد .
دعوت يکپارچه و متحد اسماعيلی بعد از مرگ موالناالمستنصرباهلل د سال 487هجری
ق ( 1094ميالدی) به دو شاخه تقسيم شد يکی نزاريه و ديگری مستعلويه  .که موالنا
نزار از طرف پدرش به امامت منصوص شده بود و برادرش مستعلی توسط افضل پسر
بدرالجمالی وزير پدرش به خالفت رسيد .
خالفت مستعلی را تنها دستگاه دولت در قاهره  ،يمن و هندوستان برسميت شناختند
ولی در سرزمين های شرقی که فاطميان قدرت سياسی نداشتند خصوصآ اسماعيليان
ايران و مناطق تحت قلمرو سلجوقيان از موالنا نزار طرفداری کردند و در شام (سوريه)
هر دو گروه طرفداران داشتند و اسماعيليان بدخشان و آسيای مرکزی نيز به موالنا نزار
بيعت کردند  .مستعلی و جانشينان بعدی او از هيچ قدرتی بر خوردارنبودند و قدرت
بدست وزيران شان بود .
در دوران خالفت مستعلی جنگ جويان صليبی در شرق ميانه ظاهر شدند و در سال
492هجری ق (1099ميالدی) اورشليم (نزديک سوريه) را از سپاهيان فاطمی که در
راس شان افضل بود  ،گرفتند و با مسلمانان وارد جنگ شدند و بعضی قسمت های
فلسطين و شام را از نزد آمر پسر مستعلی گرفتند  .در سال 524هجری ق (1130م) آمر
پسر مستعلی کشته شد و مستعلويه نيز به دو شاخه تقسيم شدند که يکی بنام حافظی و
ديگری بنام طيبی ياد ميشدند .
طيب پسر آمر است که آمر قبل از مرگ خود او را جانشين خود ساخته بود که بعد از
مرگ پدر خود در سال524هجری ق (1130ميالدی) خليفه فاطمی شد  .سپاهيان فاطمی
ابوعلی احمد ملقب به کتيفات پسر افضل پسر بدرالجمالی را به وزارت انتخاب کردند  .و
عبدالمجيد پسر کاکای آمر نايب خالفت فاطمی بود وقتيکه کتيفات به وزارت رسيد
عبدالمجيد را زندانی ساخت و حکومت امام (دوازدهم) شيعيان اثنی عشری را در سال
260هجری ق( 874ميالدی) در غيبت بسر ميبرد  ،اعالن کرد  .کتيفات اينک يک شيعه
(دوازده) امامی شده بود و خود را نايب امام غايب ناميد  .ولی در سال 526هجری ق
( 1131ميالدی) طرفداران سلسله فاطمی کودتاه کردند کتيفات کشته شد و عبدالمجيد از
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زندان آزاد گرديد و خود را الحافظ الدين هللا خليفه و امام اعالن کرد و مذهب اسماعيليه
دوباره رسمآ مذهب رسمی دولت فاطمی گرديد .
درين مورد روايت است که آمر پسر کاکای خود حافظ را جانشين خود تعين کرده بود
طوريکه حضرت محمد (ص) پسر کاکای خود حضرت علی (ک) را در غدير خم
جانشين خود تعين کرده بود .
اعالم حافظ خود را به عنوان امام سبب اختالفات در بين اسماعيليان مستعلی گرديد
مانند  :دو دستگی که دربين اسماعيليان نزاری و مستعلی بود  .دستگاه رهبری مصر و
شام از خالفت حافظ حمايت کردند که به حافظيه مشهور شدند و مستعليا ن يمن خودشان
نيز به دو گروه تقسيم شدند  .يکی زريعيان عدن و برخی از همدانی های صنعا که از
حافظ طرفداری کردند و ديگری آمريه  .به اين ترتيب در سال 526هجری ق(1132م)
دعوت يکپارچه و متحد اسماعيلی جامعه روزگار موالناالمستنصرباهلل برای هميشه به
شاخه های متخاصم نزاری  ،حافظی و طيبی تقسيم شده بود .
فعاليت دعوت فاطمی تنها به مصر و يمن منحصر شد دارالعلوم در سال 526هجری ق
(1132ميالدی) از قصر خليفه فاطمی به ساختمان ديگر انتقال کرد و دعوت حافظی
بکلی از بين رفت خلفاء فاطمی در سنين خورد در گذشتند و قدرت در دست وزيران شان
بود  .صالح الدين بن ايوب به وزارت رسيد او در سال567هجری ق(1171ميالدی)
دستور داد که خطبه بنام خالفت عباسی خوانده شود .
 -20موالنا الهادی (ع ) :
نام اصلی موالناالهادی بنام علی پسر موالنا نزار ملقب به الهادی است که در سال
470هجری ق (1078ميالدی) در قاهره بدنيا آمد و بعد از شهادت پدرش در490هجری
ق ( 1097ميالدی) به امامت رسيد  .دردوره موالناالهادی مرکز امامت نظر به شرايط
سياسی از قاهره به قلعه الموت ايران که در ميان کوه های البرز در يکی از نقاط مرتفع
و بلند ترين نقاط کوه واقع است  ،انتقال يافت .
واژه الموت يک کلمه ديلمی (شمال ايران) است که در اصل ( آله آموت ) بود که آله
در زبان فارسی و دری بمعنی عقاب و آموت در لهجه های محلی بمعنی آموخت است .
ولی م عنی اصلی وغير محلی آن آشيانه است  .قلعه الموت باالی صخره (سنگ) بزرگ
در سال 246هجری ق( 860ميالدی) توسط امرای ديلمی ساخته شد که از لحاظ نظامی و
سوق الجيشی مستحکم بود به اساس افسانه محلی قلعه را اولين بار توسط عقابی که در
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باالی صخره ای بزرگ ميچرخيد به يک حکمران محلی نشان داد  .حکمران مذکور آنجا
را الموت يا آشيانه عقاب نامگذاری کرد که در اطراف قلعه کوه های بلند بود .
حسن صباح که در سال 428هجری ق (1034ميالدی) در شهر قم ايران تولد گرديد با
نظام الملک و عمرخيام در نيشاپور در يک مکتب درس ميخواند  .بعدآ به مذهب
ا سماعيليه پيوست و بنام مستعار (دهخدا) به تبليغ مذهب اسماعيليه پرداخت و در سال
483هجری ق (1090ميالدی) قلعه الموت را تسخير کرد و لقب (سيدنا) را به خود
گرفت .
در دوره موالناالهادی نظم ونسق درقلعه الموت بدست حسن صباح بود  .ولی حسن
صباح خود رايک غالم کوچک موالناالهادی حساب ميکرد  .درين دوره در دنيای اسالم
در يغداد خلفای عباسی ف در مصر خلفای فاطمی خطبه و سکه موجود بود مناسبات بين
الموت و حکمرانان سلجوقی خوب نبود با وجود آنهم داعيان اسماعيلی به نقاط مختلف
ميرفتند و کار دعوت اسماعيلی جاری بود مانند  :داعی حکيم النجم در شام که بعد از
مرگ او داعی ابوطاهر به شام رفت  .و داعبان ديگر بهرام بن موسی و داعی اسماعيل
مردم دمشق را به مذهب اسماعيلی دعوت کردند .
روزی موالناالهادی به بابا سيدنا حسن صباح گفت (( :از طرف توخالفی ظاهر خواهد
شد  . )).حسن صباح ازين خبر به غايت افسرده و متفکر شد و از خدمت بيرون رفت
وآن شب تا صبح در انديشه بود  .صبح به خدمت آمد و گفت يا موال اميد است اين مطلب
را به من ظاهر بگردانيد موالناالهادی خبری به او گفت حسن صباح با شنيدن اين خبر از
خدمت مرخص شد و به خانه خود رفت و درهمان ساعت طشت وکارد رامهيا ساخت و
(چهار ) فرزند خودرا سر بريد و بعدآ گفت ( :ای جماعت من هر چهار فرزند خود را
سر بريدم که شما هز باطن کار با خبر باشيد و بعد از من گمراه نشويد و منافقين شماتت
نکنند و بگويند که حسن صباح از جهت خود و اوالد خود اين امر را ظاهر کرد و بدانيد
که اين سلسله از نسل موالنا نزار است  . ).پيروان تمامآ به صداقت و جوانمردی بابا
سيدنا حسن صباح شکرها نمودند  .حسن صباح در دوره موالناالهادی در518هجری ق
(1124ميالدی) در سن ( )90سالگی وفات کرد .
بعد از مرگ باباسيدنا حسن صباح  ،کيا بزرگ اميد که از مردم ديلم (شمال ايران) بود
او نيز يک فرمانده توانا و مدير باکفايت بود به خدمت موالناالهادی آمد و گفت که (( :اين
حکومت و دولت که حسن صباح به بنده واگذارنموده بود بشما تسليم نمايم )).موالنالهادی
جواب دادکه (( :توبه حال خود بر قرارباشی تا وقت ظاهر شدن خواهد آمد  )).کيابزرگ
اميد به عرض رسانيدکه ميخواهم در خدمت گذاری و فرمانگذاری به سربرم و در کار
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آخرت مشغول باشم  .موالناالهادی فرمود اگر اين خيال را داری پس پسر خود محمد را
به جای خود قرارنما و خود به بندهگی و اشتغال نما .
درين دوره سلجوقيان برای آزمودن توانايی بزرگ اميد جانشين حسن صباح باالی
ق الع رودبار و قهستان ايران حمله کردند ولی نزاريان از جانشين حسن صباح پشتبانی
نمودند حمالت سلجوقيان را دفع کردند و چندين قالع ديگر را از سلجوقيان گرفتند .و
حتی يک قلعه جديد بنام (ميمون دز) را در حومه الموت جديدآ اعمار نمودند و سلجوقيان
اميد شکست دادن نظامی نزاريان را ازدست دادند.سلطان محمد دوم (511تا 525هجری
ق مطابق 1118تا 1131ميالدی) مجبور شد با کيابزرگ اميد صلح کند و سلطان سنجر
سلجوقی که تا 552هجری ق (1157ميالدی) زنده بود با نزاريان تفاهم داشت وجنگ
نميکرد .
در سال 526هجری ق (1132ميالدی) نزاريان ايران ابوهاشم علوی راکه مدعی
امامت زيديه بود در ديلم شکست دادند  .همچنان نزاريان به همراه باونديان و ديگر
سلسله های محلی طبرستان (مازندران)  ،گيالن و ديگر جاها در گير جنگ ها بودند .
درين دوره بهرام ايرانی که داعی در شام بود کار دعوت اسماعيلی را در شام پيش
ميبرد و از حمايت حکمرانان محلی بوری در دمشق بر خوردار بود عده زيادی از مردم
را به مذهب اسماعيلی در آورده بود ولی در سال 522هجری ق (1128ميالدی) کشته
شد و در همان سال يک تعداداز اسماعيليان در دمشق قتل عام شدند .
نزاريان درشام اولين قالع که قدموس نام داشت درسال 522هجری ق(1133ميالدی)
خريداری کردند بعدآ قالع کهف ومصياف(مصياد) را در سال 535هجری ق (1141م)
که مهم ترين سنگر درشام بود بدست آوردند که به دشمنی اهل سنت و صليبيان مواجه
شدند  .موالناالهادی در سال 530هجری ق (1136ميالدی) بعد از ( )40سال امامت
رحلت نمود .

 - 21موالنا المهتدی (ع ) :
نام اصلی موالناالمهتدی بنام محمد لقبش مهتدی بن علی الهادی است که درسال
500هجری ق (1106ميالدی) در قلعه الموت ايران تولد گرديده است و بعد از رحلت
پدرش درسال 530هجری ق (1136ميالدی) طبق نص امامت به امامت رسيد  .درزمان
تخت نشينی موالناالمهتدی رياست قلعه الموت بدست کيابزرگ اميد جانشين حسن صباح
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بود  .کيابزرگ اميد که از ديلم (شمال ايران شامل طبرستان  ،گيالن و گرگان ) ميشد
يک فرمانده توانا و با کفايت بود خط ومش حسن صباح را در الموت حفظ کرد  .و مرز
های دولت نزاری را وسعت بخشيد و چندين قالع ديگررا که بنام قالع الدعوت ياد
ميشدند تسخير کرد .
در سال 532هجری ق (1138ميالدی) کيا بزرگ اميد در گذشت و پسرش بنام محمد
در الموت جانشين او شد  .روابط بين نزاريان و سلجوقيان درين دوره نيز ادامه يافت و
نزاريان درين دوره توانستند مواضع خويش را در سرزمين های عمده تحکيم بخشند با
همسايگان خود در قزوين  ،سيستان و ديگر مناطق در منزعات بودند .
درين دوره داعيان نزاری قهستان در مناطق غور،گرجستان،قفقاز و ديگر مناطق کار
دعوت را انجام ميدادند .همچنان پيروان موالناالمهتدی برای تجديد پيمان ازهر طرف به
خدمت او رسيدند  .موالناالمهتدی کار سلطنت را به محمد پسر کيا بزرگ اميد گذاشته
بود و خودش در کار جماعت مصروف بود و جماعت نيز با صداقت و اخالص خدمت
ميکردند .
محمد بن کيا بزرگ اميد در دوره مالناالمهتدی تمام نواحی اسماعيلی را يکپارچه
ساخت و بعضی از قالع ديگر را در جوار گيالن اشغال کرد  .اما سرزمين های نزاری
که از يکديگر فاصله زياد داشتند ارتباط آنها با الموت دشوار بود و در هر سرزمين
نزاری يک داعی کل که از طرف الموت منصوب ميشد  ،اداره ميگرديد .
آنانيکه فوق العاده منضبط ودرکاردعوت اسماعيلی متحد بودند رهبری عاليه الموت را
قبول داشتند وبدون هيچگونه مخالفتی خط ومش رهبری الموت که درابتداء توسط نماينده
گان امام نزاری ،سپس توسط خودامامان طرح ميشد،اطاعت ميکردند نزاريان متحد خود
را وقف مهيا ساختن زمينه برای حکومت کلی امام اسماعيلی نزاری نموده بودند .
يک تعداد مبلغين اسماعيلی در دوره موالناالمهتدی در زمان پادشاهی عالوالدين حسين
غوری به غور دعوت شدند اما جانشينان او همهُ آ نها را با طرفداران شان بقتل رسانيدند
با وجود آنهم اسماعيليان نزاری همبستگی خود را حفظ کردند و در کاردعوت خود متحد
بودند  .موالناالمهتدی در سال 552هجری ق (1157ميالدی) بعد از( )22سال امامت
رحلت کرد .
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 - 22موال نا القا هر (ع ) :

نام اصلی موالنا القاهربنام القاهربقوت هللا بن موالناالمهتدی است که درسال 520هجر
(1126ميالدی) در قلعه الموت تولدگرديد بعدا زرحلت پدرش در552هجری ق(1157م)
طبق نص امامت  ،به امامت رسيد  .موالناالقاهر رياست قلعه الموت را خودش بدوش
گرفت و محمد بن کيا بزرگ اميد را وزير خود مقررنمود  .جماعت،امراء،رؤسا،ادارات
بعدآ ديگران به موالناالقاهر بيعت کردند  .موالناالقاهر داعيان بزرگ را بخاطر تحکيم
دولت اسماعيلی به کشورهای مختلف جهان فرستاد و يک مرکز قوی اسماعيلی را در
کشورهای مختلف جهان بوجود آورد و دعوت اسماعيلی جاری بود  .نزاريان درين دوره
مواضع خود را در سرزمين های عمده تحکيم بيشتر بخشيدند و اسماعيلی نزاری رهبری
عاليه الموت را قبول داشتند  .و استقالل خود را در ميان امپراتوری متخاصم سلجوقی
نيز حفظ ميکردند .
در دوره موالناالقاهر امام اسماعيليان نزاری و محمد پسر کيا بزرگ اميد که وزير او
بود نهضتی در ميان اسماعيليان جوان بوجود آمد تا آنچه را که در حوزه های اسماعيلی
نوعی آيين مردم محسوب ميشد بار ديگر احياء نمايند .
با اينکه ای آيين را رهبری اسماعيلی از بين برده بودند  .آيينی که قانون شريعت ديگر
به آن افراديکه باطن يعنی مفهوم درونی آنرا در ميافتند اشاره نداشت ...
در پايان زمان وقتيکه امام  ،عدالت کامل را در جهان بر قرار کرد يعنی روز قيامت
که تعدادی از اسماعيليان در حساب رسمی نهايی به بهشت موعود خواهند رسيد شريعت
از بين خواهد رفت ...
وقتيکه محمد وزير موالناالقاهردريافت که در ميان جوانان افرادی هستند که متمايل به
اين ديدگاه ميباشند که درواقع ديدگاه پسرش حسن بود و انتظارميرفت که جانشين او گردد
اعمال سخت گيرانه را در پيش گرفت  .محمد به تعداد ( )1250نفررا به قتل رسانيد و به
تعداد ( )250نقر را تبعيد ساخت و حسن هم اعالن کرد که امام نيست .
در دوره موالناالقاهردعوت اسماغيلی جاری بود و داعيان از نقاط مختلف به حضور
موالناالقاهر ميآمدند و از موالناالقاهر هدايات ميگرفتند و هدايات موالناالقاهر را دوباره
به جماعت های اسماعيلی ميرسانيدند  .درين دوره بين نزاريان الموت و سلجوقيان هيچ
جنگی صورت نگرفت و سلطان سنجر سلجوقی در سال 552هجری ق (1157م ) با
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اسماعيليان نزاری به يک نوع تفاهم رسيده بود و حکمرانان قهستان را از حمالت
سلجوقيان معاف ساخت ازينرو اسماعيليان نزاری متحدان زيادی را در بين اردوی
سلجوقی يافتند و روابط صلح آميز بين شان بر قرار بود  .مردم زنده گی عادی داشتند
موالناالقاهر در سال 557هجری ق (1162ميالدی) بعد از ( )5سال امامت رحلت نمود .

 - 23موالنا حسن علی ذکر السالم ( ع ) :
نام اصلی موالنا حسن علی ذکرالسالم بنام حسن بن موالناالقاهر لقبش علی ذکرالسالم
است که درسال539هجری ق (1144ميالدی) در قلعه الموت تولد گرديد  .بعد از رحلت
پدرش در سال 557هجری ق (1162ميالدی ) طبق نص امامت  ،به امامت رسيد  .او
يک شخص بسيار مهربان  ،با سخاوت و شجاع بود  .موالنا حسن علی ذکرالسالم در
بين مردم محبوبيت زياد داشت بعضی ها او را همان امامی ميدانستند که حسن صباح
وعده آمدنش را قبآل به اسماعيليان داده بود .
موالنا حسن علی ذکرالسالم از جمله خلفای مشهور و معروف فاطميان است که علی سينا
معاصر او است که در مذهب اسماعيليه تصنيفات زياد دارد و خواجه نصيرالدين طوسی
و بابا افضل کاشانی در خدمت او تحصيل علوم نمودند و مردم را به مذهب اسماعيليه
دعوت ميکردند .
درين دوره دولت سلجوقی و خالفت عباسی ضعيف شده بودند به همين سبب هيچ
جنگی با اسماعيليان صورت نگرفت  .و مردم در امن و آرامش زنده گی کردند .

اعالم قيامت يا رستا خيز درين دوره :
مؤرخين ايران نوشته اند که حسن دانش بسيار داشت و از جمله بر تعاليم پيشين
اسماعيلی  ،فلسفه و تصوف واقف وعالم بود و نيز بر تاويل اسماعيلی و کاربردهای آن
استادی داشت .
موالنا حسن علی ذکرالسالم نماينده گان مختلف نزاری را به قلعه الموت فراخواند و
بتاريخ  17رمضان سال 559هجری ق (1164ميالدی) در ميدان مصلی  ،درپايان قلعه
الموت مراسم باشکوهی ترتيب داد وپيامی را به حاضرين ابالغ کرد که مدعی بود از
جانب امام غايب به او رسيده است  .و امام اينک دستور و فرامين جديدی برای مومنان
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فرستاده است  .او اعالم داشت که امام زمان درود و رحمت خويش را بر آنان فرستاده
است و سپس ب ه آواز بلند در حاليکه شمشيری بدست گرفته بود چنين ادامه داد که او شما
را بنده گان خاص گزيده خويش خواند  ،بار تکليف شريعت را از شما بر گرفته و شما
را به قيامت رسانيده است  .و بعدآ خطبه ای به زبان عربی ايراد کرد و فرمود که
سخنان امام است  .محمد بستی سخنان و خطبه او را به زبان فارسی ترجمه نمود بنا بر
مضمون آن حسن نه تنها مانند پيشينانش داعی و حجت امام در الموت بود  ،بلکه خليفه
امام نيز بود  .امام همچنين به شيعه خود نصيحت فرموده بود که در امور دينی و دنيايی
مطيع و متابع حسن باشند و سخن او را سخن امام شناسند  .حسن بعد از آنکه خطبه خود
را به انجام رسانيد  ،دو رکعت نماز عيد را خواند و اعالم کرد که اين روز تاريخی روز
عيد قيامت است بعدآ افطار کردند و از آن زمان به بعد نزاريان هر سال روز ()17
رمضان را جشن ميکرفتند .
در حدود (دو) ماه بعد بتاريخ  17ذوالقعده سال 559هجری ق(1164ميالدی) مراسم
مشابهی در قلعه مومن آباد قهستان بر پا شد پيام و خطبه را قبآل در الموت ايراد شده بود
ُريس مظفرُ ،ريس داعيان قهستان برای مردم آنجا خواند  .در مورد مقام و مرتبه
حسن اعالم شد که حسن در حقيقت خليفه خدا درروی زمين است همانگونه که موالنا
المستنصرباهللا خليفه و امام فاطمی قبآل اين مقام را داشت  .که مراسم مشابهی در سام نيز
داير گرديد .
درحقيقت اظهارات حسن برای اعالم قيامت آن روز واپسين که همه در انتظار آن
هستند و در آن روز به حساب و اعمال آدميان رسيده گی ميشود و گروهی برای هميشه
به بهشت و گروهی به دوزخ ميروند  ،منجر گشت  .اما از قيامت برای اسماعيليان حی
و زنده بر مبنای تاُويالت اسماعيلی و به استناد تعليمات و سنن و روايات قديم اسماعيلی
 ،کآل تعبيری رمزی و روحانی پرداخته گشت  .در واقع معنای اين جز آن نبود که حقايق
بدون پرده و در وجود شخص امام نزاری تجلی پيدا کرده بود  .در راستای تعاليم قديم
اسماعيلی امامی که دور قيامت را آغاز مينهاد قايم القيام محسوب ميشد و اين مرتبه بود
که در سلسله مراتب دينی دعوت اسماعيلی هميشه باالتر از مرتبه امام معمولی بود ،
همچنانيکه رسالت او دعوت قيامت خوانده ميشد .
چهارمين خداوند الموت  ،حسن که نزاريان با جملهُ دعايی علی ذکرالسالم از او ياد
کرده اند در ابتداء اعالم نمود که فقط خليفهُ امام غايب يا قايم که قيامت را اعالم کرده
بود  ،ميباشد  .اما بعدآ مرتبهُ خليفه به صراحت با خليفهُ هللا برابر دانسته شد و با مرتبهُ
موالناالمستنصرباهللا که امام بود  ،برابر نهاده شد  .به عبارهُ ديگر موالنا حسن علی
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ذکرالسالم در(دو) مرحله مدعی شد که امام و امام قايم است  .هر چند ميگفت که به
ظاهر او فرزند محمد بن کيابزرگ اميد است که امام نبود  ،محسوب ميشده است .
اعالم قيامت در سال 559هجری ق (1164ميالدی) داستان و مرحلهُ بحث انگيزی را
در تاريخ اسماعيليان نزاری عرضه ميدارد  .اما چنين به نظر ميرسد که اعالم قيامت در
الموت و مومن آباد توجه دنيای خارج را به خود جلب نکرده است و تاريخ نگاران هم
عصراهل سنت نيزازآن ذکری نکرده اند پس به خوبی معلوم ميشود که در شيوهُ زنده گی
نزاريان ايران در دور قيامت تغيرات شديد بوجود نيامده بود که دنيای خارج را به خود
جلب ميکرد  .ام بعد از سقوط الموت يک قرن بعد تر مورخان ايران نوشته اند که حسن
علی ذکرالسالم در راستای آنچه از وقوع قيامت انتظار ميرفت  ،شريعت را ملغی ساخت
وقوم خود را از رعايت اوامر و نواهی آ معاف داشت  .و ديگر در هيچ منابع نزاری و
تاريخ نگاران مسلمان از هيچگونه تغيرات در اعمال و رفتار دينی نزاريان خبرنداده اند.
در حقيقت هيچ شواهدی در دست نيست که بر طرفداری نزاريان دور قيامت از بی
شريعتی آنها داللت کند  .حتی جوينی که هميشه در طعن و لحن نزاريان زبان گشاده
دارد از اين دور ياد نکرده است .
شکی نيست که دستگاه رهبری نزاری درين زمان بر باطن يعنی معنويت درونی دين
 ،بيشتر از ظاهر يعنی رعايت معنای لفظی شريعت تاکيد ميکردند و از اينرو از مومنان
دور قيامت انتظار ميرفت که توجه بيشتر به کشف واقعيت باطنی و روحانی نهفته در
پشت احکام اثباتی دين نشان دهند .
نزاريان نزديک به (هفت) دهه از نمايندهُ اصلی امام يعنی حجت پيروی و اطاعت
کرده بودند در حاليکه مشتاقانه در انتظار ظهور خود امام بودند اکنون انتظار آن به سر
آمده بود معلم محقی که حسن صباح وعدهُ آمدنش را داده بود اينک سر انجام خود را به
مردم شناسانده بود  .اکنون برای مومنان فرض بود که اوامر او را اطاعت و از تعاليم او
پيروی کنند  .قيامت دور جديدی را در تاريخ دينی نزاريان نخستين گشود و آنان ازين
پس به امام خويش مستقيمآ دسترسی داشتند .
موالناحسن علی ذکرالسالم در سال 561هجری ق (1166ميالدی) بعد از (چهار) سال
امامت به شکل مرموزی در قلعهُ لمسر به شهادت رسيد .
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 -24موالنا اعالی محمد ( ع ) :
نام اصلی موالنا اعالی محمد بنام نورالدين محمد بن موالنا علی ذکرالسالم لقبش اعال
است به همين جهت به اعالی محمد مشهوربود که درسال 542هجری ق (1147ميالدی)
در قلعه الموت بدنيا آمد  .و بعد از شهادت پدرش در سال 561هجری ق (1166ميالدی)
مطابق نص امامت  ،به امامت رسيد  .بعد از رسيدن به امامت اولين کاريکه کرد قاتل
پدرش را که شوهر همشيرهُ پدرش از خاندان بويه بود به جزای اعمالش رسانيد .
موالنا امام در تعاليم خود تاکيد برنقش اساسی امام،به خصوص امام حاضر ،امام زمان
داشت  .اصل عقيدهُ قيامت به صورتيکه موالنا اعالی محمد عرضه داشت متضمن
استحاله و ديگرگونی های کامل شخصی نزاريان بود ة که ازين پس ميبايست امام را به
واقعيت روحانی حقيقيش بشناسند  .الزمهُ نيل به اين شناخت  ،تعالی مابعدالطبيعی شخص
امام بود به گونهُ که مومن را قادر سازد که حقيقت را بدون پرده مشاهده کند .
نظريه يا عقيدهُ قيامت،که بنايش برسنت های دينی پيشين بود،عصر جديدی را درتاريخ
دوری اسماعيليان نزاری می افزود  ،آن شخص امام قايم بود يعنی امامی که دور قبامت
را آغاز کرد موالنا اعالی محمد امام حاضر اسماعيليان نزاری را با امام قايم عينيت داد
 ،و در نتيجه هر امام نزاری را باالقوهُ يک امام قايم کرد .
در دورهُ قيامت سلسله مراتب درجات و مقامات دعوت در تشکيل و سازمان ساده ُ
الموت از بين رفت در جهان روحانی قيامت  ،هنگاميکه مومنان ميتوانند حقيقت روحانی
امام قايم را بشناسند  ،ديگر نيازی به حدود و مرتبيکه ميان شخص امام و پيروانش
واسطه ميشدند  ،نبود  .بنابرين در قيامت (سه) دستهُ آرمانی از مردم ميتوانستند وجود
داشته باشند که نمايندهُ (سه) سطح متفاوت از هستی در ميان مردم عالم بودند و اين ها بر
حسب نسبت شان به امام نزاری تعين ميشدند که عبارت اند از :

 - 1اهل تضاد :
اهل تضاد که شامل همهُ کسانی ميشد که بيرون از جامعهُ نزاری بودند  .اهل تضاد
کسانی هستند که امام نزاری را به امامت نميشناختند  .اين ها فقط در جهان ظاهر وجود
دارند  ،ولی معنآ ناموجود هستند که در دور قيامت جايی ندارند.
 - 2اهل تربت  :پيروان معمولی و عادی امام نزاری هستند که که اهل تربت
خوانده ميشوند  .ايشان گزيده گان و نخبگان بشريت هستند  .اين نزاريان پوستهُ شريعت
را شگافته و شناخت شان از معنی لفظی و ظاهری به معنی درون آن راه يافته است  .اما
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اينها فقط به حقيقت جزيی دست يافته اند زيراکه هنوز شنا خت کامل از باطن ندارند .
نزاريان عادی در قيامت زمينی فقط برای رستگاری جزيی ميابند .

 - 3اهل وحدت :
اهل وحدت امام را به وافعيت روحانی حقيقی اش شناخته اند  .اينها به قلمرو يا جهان
حقيقت رسيده اند يعنی به باطن نهفته در پشت باطن معمولی راه يافته اند  .نه تنها به
حقيقت جزيی بلکه به حقيقت کلی واصل گشته اند  .تنها اهل وحدت هستند که رستاخيز
يافته اند و در دور قيامت هستی روحانی دارند و بنا برين تنها آنها در حالت بهشت گونهُ
که در جهان برای شان متحق شده از رستگاری کامل بر خورداری يافته اند .
موالنا اعالی محمد به صراحت نزاری تبار بودن خود را تايُيد کرد و بيان داشت که
پدرش حسن علی ذکرالسالم در واقع به نسبت جسمانی هم امام بود  ،زيرا پسر يکی از
اخالف نزار بن مستنصرباهللا بود که قبآل به قلعهُ الموت پناه برده بود  .و پسر محمد بن
کيابزرک اميد نبود  .و با اعالم قيامت دورهُ ستر  ،يعنی اختفا نيز به پايان رسيد .
در زمان موالنا اعالی محمد کار دعوت اسماعيلی جاری بود و داغيان اسماعيلی به
سرزمين های مختلف فرستاده ميشدند که ازآن جمله بزرگترين داعی رشيدالدين بن سنان
بن سليمان بن محمد بود که نام اصلی اش ابوالحسن سنان بن سليمان بن محمد بود که در
نزديک بصره در سال 520هجری ق (1126ميالدی) در يک خانوادهُ شيعه امامی تولد
گرديد که بعدآ به مذهب اسماعيليه پيوست و به الموت رفت تا مطالعات اسماعيلی خود را
زياد کند و درآ ن زمان موالنا حسن علی ذکرالسالم درسال557هجری ق(1162ميالدی)
سنان را به شام (سوريه ) فرستاد  .سنان مدتی درقلعهُ کهف توقف کرد و در بين نزاريان
شام محبوبيت پيدا کرد و به رياست نزاريان شام منصوب شد  .او دعوت نزاريان شام را
تقويت بخشيد و قالع نزاريان را مستحکم ساخت و يک گروه خاص فدايُيان را تشکيل
داد اين ماموريت واقعی فدايُيان نزاری بود که زمينه ساز داستان های خيالی يُی شد که
در محافل جنگجويان صليبی در شرق ميانه و شرق نزديک و اروپا شيوع پيدا کرد .
درين افسانه ها به سنان به عنوان (پير مرد کوهستان ) ( ،شيخ الجبل ) اشاره ميشد و اين
عنوان را بعدها ماکوپولو و ديگران بر خداوندان الموت هم اطالق کردند  .سنان در فنون
جنگی مهارت داشت و در فن سياست و ديپلوماسی استاد بود و در شرايط دشوار استقالل
جامعهُ نزاری شام را حفظ کرد  .زمانيکه سنان در شام بقدرت رسيد نزاريان شام قبآل
از طرف نورالدين زنگی و صالح الدين (ايوبی) تهديد ميشدند و صليبيون نيز گاهی با
آنها جنگ ميکردند .در چنين شرايط سنان در ابتداء باصليبيان و دولت التينی آنها روابط
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دوستانه برقرار نمود و درسال 569هجری ق (1173ميالدی) سفيری را به دربار
آمالريک اول پادشاه ممالک التينی اوشليم فرستاد  .درين موفع صالح الدين(ايوبی)
ميخواست مناطق شام و ديگر سرزمين های نزاری را اشغال کند  .درين وقت اهالی
زنگيان موصل و حلب که از جاه طلبی صالح الدين(ايوبی) ناراض بودند با سنان متحد
شدند و در سال های  571-570هجری ق ( 1176-1174ميالدی) (دو) دفعه جتگ بين
نزاريان و صالح الدين(ايوبی) صورت گرفت و صالح الدين قلعهُ مصياف را محاصره
کرد ولی بعدآ بين شان صلح بر قرار شد .
بعدآ رابطه بين نزاريان و صليبيان خراب شد نزاريان با صليبيان وارد جنگ شدند در
سال 537هجری ق(1142ميالدی) نزاريان قلعهُ صليبيان را که بنام کرک دوشواليه
(حصن االکراد) که در جنوب بهرا (جبل بهرا) واقع بود  ،گرفتند  .در سال 588هجری
(1192ميالدی) کنراد مونفريی پادشاه التينی اوشليم کشته شد که بخاطر بدنام ساختن
سنان قتل او را به سنان نسبت دادند و حتی گفتند که سنان ميخواست ريچارد اول پادشاه
انگلستان که در آن وقت درسرزمين های قدس به سر ميبرد  ،بقتل برساند  .در حاليکه
منابع ديگر مسلمانان نوشته اند که محرک اصلی اين جنايات خود ريچارد بود .
سنان در سال 589هجری ق (1193ميالدی) در قلعهُ کهف (سوريه) بعد از( )30سال
خدمت گذاری در گذشت .
درين دوره درسال 552هجرب ق (1157ميالدی) سلطان سنجر سلجوقی فوت کرد و
دولت سلجوقی رو به سقوط گذاشت  .و سلسلهُ ديکر ترک بنام خوارزمشاهيان قلمرو
سلجوقيان را گرفتند  .منطقهُ خوارزم در جيحون سفلی را پايگاه خود ساختند آنها استقالل
خود را تثبيت کردند و امپراتوری خود را توسعه دادند و سلجوقيان را بکلی سقوط دادند.
زوال سلجوقبان موجب احيای خالفت عباسيان شد .
بين خوارزمشاهيان و نزاريان اختالفات پيدا شد  .نزاريان با همسايگان خود در ايران
و در اياالت ديگر بحر خزر اختالفات داشتند  .در حاليکه خواجه نصيرالدين طوسی و
بابا افضل کاشانی در دورهُ موالنا اعالی محمد نيز مردم را به مذهب اسمالی دعوت
ميکردند و صداقت خاص به موالنا اعالی محمد داشتند  .همچنان نزاريان قهستان درين
دوره بر خورد نظامی با غوريان و ملوک نصری سيستان پيدا کردند .
موالنا اعالی محمد بتاريخ ( )10ربيع االول 607هجری ق (1210ميالدی) بعد از
( ) 46سل امامت و سلطنت دنيای فانی را وداع گفت و پسرش جالل الدين حسن طبق
نص امامت  ،به امامت رسيد .
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 - 25موالنا جالل الدين حسن ( ع ) :
نام اصلی موالنا جالل الدين حسن بنام حسن بن موالنا اعالی محمد لقبش جالل الدين
است که در سال 562هجری ق (1166ميالدی) در قلعهُ الموت چشم به جهان گشود و به
جالل الدين مشهور است و بعد از رحلت پدرش در سال 607هجری ق(1210ميالدی)
طبق نص امامت به امامت رسيد  .موالنا جالل الدين حسن (حسن سوم ) که از انزوای
جامعهُ نزاری از جهان خارج خسته شده بود روابط بهتری با مسلمانان اهل سنت و
حکمرانان آنها بر قرار کرد و به پيروان خود دستور داد که احکام شرع را به روش اهل
سنت بکار دارند  .سپس خداوند گار جديد الموت رسوالن را به نزد خليفهُ عباسی ناصر ،
محمد خوارزمشاه و ديگر حکمرانان اهل سنت فرستاد و آنها را از سياست و خط ومش
خود آگاه ساخت .
موالنا جالاللدين حسن علمای اهل سنت و ديگر مذاهب را دعوت کرد که بيايند و
پيروان او را تعليم دهند و نيز به آنها اجازه داد که هر کتابی را از زمرهُ کتب (ضاله)
ميشمارند از کتابخانهُ الموت حذف کنند  .در سال 608هجری ق (1211ميالدی ) ناصر
خليفهُ عباسی تقرب رهبر نزاريان را به مذهب سنت تصديق کرد و فرمان داد که حقوق
جالل الدين حسن بر سرزمين های نزاری برای اولين بار رسمآ از طريق خليفهُ عباسی
برسميت شناخته شد  .و همهُ نزاريان اين اصالح دينی جالل الدين حسن را پذيرفتند .
زيراکه او را امامی ميدانستند که امت خود را هدايت ميکند و شريعت را با توجه به بافت
اوضاع و احوال زمانه  ،تعبير و تفسير ميکند و آنرا فرمان به اعمال تقيه تلق کردند .
بر قراری روابط با اهل سنت بوسيلهُ موالنا جالل الدين حسن خوبی های زيادی برای
جامعهُ نزاری که چندين سال به عنوان (مالحده ) در حاشيه قرار داده شده بودند  ،داشت.
او با قرار دادن جامعهُ خود در قلب امور معاصر مسلمانان  ،اين وضع را به کلی تغير
داد که هم امنيت را در سرزمين خود و هم صلح و آشتی را ميان نزاريان و ديگر
مسلمانان بدست آورد  .در نتيجهُ آن حمالت غوريان برضد نزاريان قهستان خاتمه يافت.
و در شام نيز وضعيت نزاريان بهتر گرديد و امام نزاری با خليفهُ عباسی متحد شد .
اهميت نزاريان در ساختار منطقهُ قدرت ازينجا معلوم ميشود که در سال 610هجری
( 1213ميالدی ) موالنا امام نزاری شخصآ سپاهيان خود را برای الحاق به نيروهای
مظفرالدين ازبک آخرين حکمران ايلدگزی آذربيجان و يکی از متحدان عمدهُ خليفهُ
عباسی ناصر  ،رهبری کرد  .در آن هنگام مظفرالدين در گير لشکرکشی بر ضد يک
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امير سرکش بود و به عنوان تقدير از نقش نزاريان درين لشکر گشی شهر های ابهر (
مربوط شهر زنجان ) و زنجان ( درايران ) را به موالنا امام نزاری وا گذار شد  .و
برای اهل سنت مفاد زياد داشت که ازان جمله وقتيکه مغوالن از دريا آمو گذشتند بسياری
از از اهل سنت از خراسان و ديگر مناطق از ترس مغوالن به شهر های نزاريان و به
قالع قهستان پناه برده بودند و نزاريان از آنها پذيرايی کردند.
موالنا جالل ادين حسن به خطر قريب الوقوع مغوالن پی برده بود  ،اولين حکمران
مسلمان بود که با آنها وارد مذاکره گرديد  .و در سال 618هجری ق (1221ميالدی )
بعد از ( )11سال امامت رحلت نمود .

 - 26موالنا عالوالدين محمد (ع ) :
موالنا عاوالدين محمد (محمد سوم ) در سال 609هجری ق (1212ميالدی ) در قلعهُ
الموت چشم به جهان گشود و بعد از رحلت پدرش به سن ( ) 9سالگی طبق نص امامت ،
به امامت رسيد  .او وزير پدرش را در جايش گذاشت که امور دولت نزاری را با موالنا
امام کمک کند  .موالنا عالوالدين محمد روابط دوستانهُ خود را با خالفت عباسی حفظ
کرد در ابتداء شريعت سنی را تاکيد ميکرد ولی به تدريج آنرا کمتر اجرا مينمود  .درين
دوره عقايد قيامت دوباره احيا گرديد و دستگاه رهبری نزاری کوشش کردند که اظهارات
عقيده تی مختلف و خط ومش دينی خداوندان الموت را توضيح دهند و برای مردم آشکار
سازند يعنی اين کشش عقالنی و فکری بود که به سود جامعهُ نزاری صورت ميگرفت .
زنده گی فکری و عقالنی جامعه اکنون از سيل پی در پی علمای خارجی که از ترس
حمالت مغوالن ميگريختند و به قالع نزاريان پناه بردند  ،نيروی محرکهُ جديد يافته بود
اين دانشمندان با بهره گيری از کتابهای نزاريان و حمايت آنان ازعلم و دانش و آزادی
در حفظ معتقدات مذهبی شان  ،بر کوشش های عقالنی و فکری نزاريان افزودند  .و در
پرورش انديشه های اسماعيلی نزاری دوران الموت سهم عمدع گرفتند .
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ازجملهُ علمای مسلمان يکی نصيرالدين طوسی بود که در سال597هجری ق(1202م)
در يک خانوادهُ شيعهُ  12امامی تولد گرديد  .و در جوانی در حدود 624هجری(1227م)
وارد خدمت ناصرالدين عبدالرحيم بن ابی منصور داعی نزاری قهستان شد و روابط
دوستانه بين شان بر قرار گرديد و به پاس اين دوستی (دو) کتاب بزرگ خود را در علم
اخالق يعنی اخالق ناصری و اخالق محتشمی را بنام محذوم نزاری خود يعنی محتشم
ناصرالدين تاُليف کرد  .خواجه نصيرالدين بعدآ به الموت رفت و از سخاوت های
کريمانهُ خود موالنا ام ام نزاری تا زمان تسليم شدن الموت به مغوالن برخوردار بود .
نصيرالدين بعد از سقوط الموت مورد اعتماد فاتح مغول يعنی هالکو قرار گرفت و به
تحقيقات علمی و فلسفی خود ادامه داد ودر سال 672هجری ق (1274ميالدی) در بغداد
وفات کرد  .نصيرالدين طوسی مدت ( )30سالدر قالع نزاری سپری کرد و رسالت زياد
در بارهُ نجوم  ،االهيات  ،فلسفه و ديگر موضوعات نوشته کرد روضة السليم اثر عمدهُ
اسماعيلی او و سير السلوک سرگذشت روحانی او را در بر دارند بيان ميکند که چگونه
يه مقام قبول وتصديق مرجعيت تعليمی امام نزاری رسيده است  .طوسی به انديشه ها و
تفکر نزاری روزگار خويش کمک شايانی نموده است .
خواجه نصيرالدين طوسی ميگفت  « :قيامت ضرورتآ يک رويداد معادی و آخر زمانی
در تاريخ بشريت نيست  ،بلکه حالت وضعی گذران در زنده گی است  ،و آن موقعی
است که پردهُ تقيه بر داشته ميشود تا حقيقت بدون هيچ حجابی در دسترس قرار گيرد »به
اين ترتيب تعاليم حسن علی ذکرالسالم را در مورد تقيه تايُيد کرد.
در نتيجهُ تحميل شريعت اهل سنت بر جامعهُ نزاری بوسيلهُ جالل الدين حسن بازگشت
به تقيه و به دور جديدی از ستر تلقی ميشد که در حقيقت بار ديگر در باطن دين پنهان
ميگشت از نظر اصولی  ،امام حاضر نزاری ميتوانست حالت قيامت را هر زمان که
بخواهد برای بشريت يا برای نخبگان و خاصان آن پديد آورد  .زيراکه هر امامی باالقوه
)
امام قايم نيز بود  .در نتيجه حيات انسان ميتوانست به ارادهُ امام حالت متناوبی(
ميان دورهُ قيامت  ،که در آن حقيقت آشکار بود و دورهُ ستر که در آن حقيقت پوشيده و
مخفی بود  ،باشد .
درتعاليم دورهُ اخير الموت  ،اصطالح سترمعنی جديد پيدا کرد و به مفهوم پوشيده گی
حقايق دينی و پوشيده بودن واقعيت روحانی حقيقی امام بکار ميرفت  ،نه به معنی اختفا
و غيبت جسمانی امام  ،چنانچه در دورهُ پيش از فاطميان و در اوايل دورهُ الموت ازين
واژه فهميده ميشد و اين تعاليم آنها را با صوفيان نزديک تر ساخت .
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در دورهُ موالنا عالوالدين محمد مغوالن امپراتوری خوارزمشاهيان را مورد حمالت
خود قرار دادند .و در سال 624هجری ق (1227ميالدی) چنگيز فوت کرد مغوالن مرو
 ،نيشاپور و بيشتر مناطق خراسان را گرفتند و بسياری ازعلماء و دانشمندان اهل سنت
از ترس مغوالن به شهرهای نزاريان و قالع نزاريان قهستان پناه بردند ولی مغوالن
باالی نزاريان حمله نکردند بخاطريکه در سال 618هجری ق (1221ميالدی) سفير
موالنا عالوالدين محمد با چنگيز دمالقات کرده بود  .و نزاريان امنيت مناطق خود را
تامين ميکردند و تجارت شان انکشاف کرده بود و نفوذ شان تا سيستان رسيد با زوال
امپراتوری خوارزم  ،نزاريان مناطق دامغان ( در ايران ) و قلعه های قومس  ،طارم و
ديگر را در ايران گرفتند  .وبا خالفت بغداد روابط حسنه داشتند  .در سال 628هجری ق
(1231ميالدی) سلطان جالل الدين آخرين حکمران خوارزمشاهيان را بقتل رسانيدند .و
خود را با نزاريان نزديک ساختند .
در سال 644هجری ق (1246ميالدی) موالنا عالوالدين محمد سفيری را به مناسبت
تخت نشينی گيوک خان بزرگ مغوالن به مغولستان فرستاد تا پيام صلح و آشتی را به او
برساند  .اما گيوک که ميخواست تمام ايران بگيرد به صلح دلچسپی نشان نداد .
درسال 649هجری ق (1251ميالدی) گيوک فوت کرد و منگوقا آن جانشين او گرديد
منگوقا آن ميخواست فتوحات خود را در غرب آسيا تکميل کند  .اوليت خود را به از بين
بردن دولت اسماعيليان نزاری و خالفت عباسی داد .درسال 650هجری ق(1252ميالی)
ير ادر خود هالکو را وظيفه داد که ايران را بگيرد هالکو بخاطر انجام اين وظيفه مدت
(چهار) سال به جمع آوری قواء پرداخت  .مغوالن باالی قالع نزاری در قهستان حمله
کردند و چند قالع نزاری را ويران ساختند و قلعهُ گرد کوه را محاصره نمودند  .ولی
تمام اسماعيليان از خود دف اع کردند تا اينکه اختالفات در بين شان بوجود آمد که اکثر
فرماندهان به جانشينی پسر موالنا امام يعنی رکن الدين خورشاه خوش نبودند که درين
اختالفات بود که موالنا عالوالدين محمد در سال653هجری ق (1255ميالدی) بعد از
مدت ( )35سال امامت به شکل مرموزی به شهادت رسيد .

 - 27موالنا رکن الدين خورشاه (خيرشاه ) ( ع ) :
موالنا رکن الدين خورشاه بن امام عالوالدين محمد است که در سال 610هجری ق
( 1213ميالدی ) در قلعهُ الموت تولد گرديد و بعد از شهادت پدرش طبق نص امامت
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در سال 653هجری ق (1255ميالدی) به امامت رسيد  .و با مغوالن وارد مذاکره شد
اما مغوالن خواستار تسليم شدن خود امام و فلعه های نزاری شدند  .ولی موالنا امام مدت
يک سال مهلت خواست و گفت که قلعه های الموت و لمسر ويران نشوند  .موالنا امام
بخاطری به تعويق انداخت که چار ُهکار را جستجو کند  .و کوشش کرد که به يک تفاهم
با مغوالن قالع نزاری را از ويران ساختن نجات دهد .
درشعبان 654هجری ق سپتامبر1256ميالدی) هالکو بر مقر قدرت نزاريان حمله کرد
و به تمام قواء مغول در ايران فرمان داد که در الموت جمع شوند و به بتاريخ  18شوال
سال 654هجری ق (8نوامبر1256ميالدی) بر فراز تپه ايکه مقابل قلعهُ ميمون بود و
موالنا رکن الدين خورشاه در آنجا زنده گی مينمود  ،قرارگاه جور کرد و باالی نزاريان
حمالت خود را شروع کردند موالنا امام سر انجام مجبور شد که تسليم شود و بتاريخ 29
شوال سال 654هجری ق (19نوامبر1256ميالدی) موالنا امام به همراه نصيرالدين
طوسی و وزيرش مويدالدين و ديگربزرگان نزاری از قلعهُ ميمون دژ به زير آمدند  .به
اين ترتيب دفتر دولت نزاريان ايران بسته شد .
موالنا رکن الدين خورشاه که در اسارت مغوالن بود فرمانی برای همه فرماندهان خود
صادر کرد که قلعه های نزاری را تسليم کنند  .و مغوالن در حدود (چهل ) قلعه را در
منطقهُ رودبارگرفتند محافظان را اسيرکردند و قلعه ها را ويران ساختند  .ولی فرماندهان
قلعه های الموت  ،لمسر و گرد کوه تسليم نشدند و فکر کردند که موالنا امام از روی
مجبوريت که تحت فشار قرار داشت چنين فرمانی داده است .
قلعهُ الموت درذوالقعدهُ 654هجری ق (دسامبر 1256ميالدی) تسليم شد و قلعهُ لمسر
مددت يک سال ديگر مقاومت کرد و گرد کوه آخرين سنگر نزاريان در ايران بود که
تسليم شد  .و محافظان آن سرانجام در سال 669هجری ق (1220ميالدی) بخاطر
احتياجات به جامه و لباس تسليم شدند  .جوينی که در مذاکرات صلح با نزاريان از طرف
هالکو نماينده گی ميکرد از کتابخانهُ بزرگ و با ارزش قلعهُ الموت توصيف زياد کرده
بود که هزاران نوع کتاب در آن موجود بود .
مغوالن تا زمانيکه موالنا امام برای شان فايده داشت با او رفتار خوبی انجام ميدادند .
و پس از آنکه قلعه های نزاريان را گرفتند هالکو به مذاکرات موالنا امام و خان بزرگ
مغول موافقه کرد  .وبتاريخ اول ربيع االول 655هجری ق ( 9مارچ 1257ميالدی)
موالنا امام نزاری عزم سفر کرد .و خان مغول (منگوقا آن ) ظاهرآ از پذيرفتن موالنا
امام در قراقرم به بهانهُ اينکه هنوز قلعه های نزاری (لمسر و گرد کوه ) تسليم نشدند ،
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امتناع ورزيد  .و در وقت بازگشت در نزديک مغولستان محافظين مغول موالنا را به
شهادت رسانيدند و هزار نفر از نزاريان را در مناطق مختلف ايران بقتل رسانيدند  .و
دولت نزاری ايران را سقوط دادند .
علت سقوط دولت نزاريان اين بود که در داخل الموت در بين اسماعيليان اختالفات
بوجود آمد يک تعداد از محافظه کاران موالنا رکن الدين خورشاه را به صلح و آشتی و
تسليم شدن تشويق ميکردند و گروهی هنوز هم روح فداکاری و عدم انحراف از اصول
نخستين اسماعيليان با تسليم شدن مخالف بودند و مغوالن را به شکست مواجه ساختند .
مغوالن با نيرنگ و دلجويی موالنا امام نزاری را متردد (دودل ) ساختند موالنا امام
فرزند خود را به مغوالن به گروگان گذاشت اما به نسبت خورد سالی او را قبول نکردند
وخود موالنا امام را خواستند که تسليم شود موالنا امام تسليم شد ولی در سال 655هجری
(1257ميالدی) بعد از (دو ) سال امامت به شهادت رسيد  .و پسرش موالنا شمس الدين
محمد طبق نص امامت  ،به امامت رسيد .

نظر مختصری در مورد دوره الموت :
حسن صباح که دعوت فاطمی را در قلمرو سلجوقيان در ايران تبليغ ميکرد تا سال
487هجری ق ( 1094ميالدی) بصورت رهبر اسماعيليان ايران بود و از سياست مستقل
در مقابله با ترکان سلجوقی پيروی ميکرد ودر حقيقت گرفتن قلعهُ الموت در 483هجری
ق (1090ميالدی) آغاز يک قيام آشکار بر ضد سلجوقيان بود  .در چنين اوضاع بود که
حسن صباح در مشاجرهُ جانشينی موالنا المستنصرباهللا  ،جانب نزار را گرفت  .و روابط
خود را با حکومت فاطمی و پايگاه مرکزی دعوت در قاهره که از مستعلی برادر نزار
طرفداری ميکردند  ،قطع نمود و خود را وقف نهضت نزاری ساخت  .سلجوقيان
نتوانستند نزاريان را از سنگرهای کوهستانی شان بيرون سازند .
حسن صباح و (دو) جانشين او درالموت به عنوان داعی ديلم يا حجت حکومت کردند:
 – 1حسن صباح از  483تا  518هجری ق (  1090تا  1124ميالدی ) .
 – 2کيا بزرگ اميد از  518تا  532هجری ق (  1124تا  1138ميالدی ) .
 – 3محمد بن کيابزرگ اميد از 532تا 557هجری ق (1138تا  1162ميالدی ).
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ايشان نماينده گان تام االختيار ايُمهُ نزاری که دسترسی به آنها برای پيروان شان ميسر
نبود  ،بودند  .و بعد از آنها با حکومت حسن علی ذکرالسالم ايُمهُ نزاری در الموت ظاهر
شدند  .و امور دولت و جامعهُ خود را بدست گرفتند که (  ) 5نفر بودند  ،عبارت اند :
 – 1حسن علی ذکرالسالم از  557تا  561هجری ق (  1162تا 1166ميالدی ) .
 – 2نورالدين محمد از  561تا  607هجری ق (  1166تا 1210ميالدی ) .
 – 3جالل الدين حسن از  607تا  618هجری ق (  1210تا  1221ميالدی ) .
 – 4عالوالدين محمد از  618تا  653هجری ق (  1221تا  1255ميالدی ) .
 - 5رکن الدين خورشاه از  653تا  654هجری ق (  1255تا  1256ميالدی ) .
به اين ترتيب دولت و جامعهُ نزاری در دورهُ الموت بوسيلهُ (سه ) داعی يا حجت
و(پنج ) امام رهبری ميشد که عمو مآ در منابع و ما ُ خذ فارسی از آ نها به عنوان
خداوندان الموت ياد ميشود .
شرايط نزاريان الموت با دولت فاطمی فرق داشت  .اسماعيليان نزاری از همان آغاز
به يک جنگ انقالبی و زنده ماندن در يک محيط خصمانه می انديشيدند و به عوض
متکلمان و فقه های دانشمند  ،فرماندهان نظامی تربيت ميکردند
حسن صباح در سال 428هجری ق (1034ميالدی) در شهر قم در يک خانوادهُ شيعی
بدنيا آمد پدرش علی بن محمد بن صباح کوفی بود که در شهر قم زنده گی ميکرد  .و در
سن ( )17سالگی بوسيلهُ اميرحزاب يکی ازداعيان اسماعيلی درشهرری(تهران امروزی)
با عقايد اسماعيلی آشنايی يافت  .و بعدآ به مذهب اسماعيلی در آمد و در 464هجری ق
(1072ميالدی) ابن عطاش ريُس دعوت اسماعيلی در ايران به شهر ری آمد و به حسن
صباح توجه کرد  .چون از استعداد او آگاه شد در سال 469هجری ق (1076ميالدی)
حسن صباح به توصيهُ ابن عطاش به پايتخت فاطميان به مصر رفت ومدت (سه ) سال
در مصر ماند و درس های مهمی فرا گرفت وقتيکه به ايران آمد به مسافرت ها در ايران
شروع کرد که مدت ( )9سال طول کشيد و قدرت سلجوقيان را درين دوره ارزيابی نمود
و تا سال  480هجری ق ( 1087ميالدی) توجهُ خود را به ديلم (شمالی ايران ) معطوف
داشت زيراکه اين منطقه از مرکز قدرت سلجوقيان دور بود  .و در جستجوی يک مرکز
مناسب شد وسرانجام قلعهُ الموت که در منطقهُ رودبار ديلم قرار داشت انتخاب کرد .
قلعهُ الموت بر صخرهُ بلند در کوه البرز واقع است که قرارگاه سلجوقيان بود  .برای
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گرفتن اين قلعه يک تعداد از داعيان را به اطراف قلعه فرستاد تا اهالی آنجا را به مذهب
اسماعيلی در آوردند .
از فعاليت حسن صباح  ،دولت سلجوقيان خبر شد خواجه نظام الملک وزير قدرتمند
آنها و سالطين بزرگ سلجوقی آلپ ارسالن و ملک شاه که از اسماعيليان نفرت داشتند
دستور دادند که حسن صباح را دستگير کنند ولی مؤفق به اين کار نه شدند و بتاريخ ()6
رجب 483هجری ق ( 4سپتامبر1090ميالدی) حسن صباح مخفيانه به قلعهُ الموت داخل
شد و تحت نام مستعار(دهخدا) خود را معلم معرفی کرد و به کودکان محافظين قلعهُ
الموت درس ميداد و بسياری از محافظين قلعه به مذهب اسماعيلی در آمدند و ايرانيان را
برای بر انداختن ترکان سلجوقی تشويق ميکردند و دست به قيام زدند و قلعهُ الموت را
گرفتند  .تسخير قلعهُ الموت بدست حسن صباح مرحلهُ جديد در فعاليت اسماعيليان ايران
بود  .زيراکه سلجوقيان در ايران بيگانه بودند و حکومت شان مورد نفرت ايرانيان بود و
همچنان حسن صباح زبان فارسی را به عنوان زبان دينی اسماعيليان جانشين زبان عربی
ساخت.
حسن صباح وقتيکه در قلعهُ الموت مستقر شد به استحکامات آن پرداخت و آنرا
بصورت قلعهُ تسخيرناپذير درآورد که در مقابل حمالت و محاصرهُ طوالنی مقاومت
کرده بتواند  .وبعدآ دايرهُ نفوذ خود را در سراسر منطقهُ رودبار و نواحی ديلم گسترش
داد و قالع ديگری را نيز تصرف نمود .
در سال  484هجری ق ( 1091ميالدی) حسن صباح حسين فايُنی را به منطقهُ قهستان
( جنوب شرق خراسان ) فرستاد مردم قهستان که از ظلم و ستم سلجوقيان به تنگ آمده
بودند دست به قيام زدند و سلجوقيان را عقب راندند که بعد از رودبار  ،قهستان دومين
سرزمين اسماعيليان ايران شد .
در سال 485هجری ق (1092ميالدی) سلطان ملک شاه و نظام الملک يک قواء را
بخاطر تسخير قالع الموت و قهستان فرستاد که اين عمليات به مرگ ملک شاه تمام شد
با مرگ ملک شاه جنگ های داخلی در امپراتوری سلجوقيان شروع گرديد  .سلطان
برکيارق که مدعی تاج و تخت سلطنت سلجوقيان بود با برادر ناتنی خود مصروف جنگ
بود در سال 498هجری ق (1105ميالدی) برکيارق فوت کرد و سلطان محمد تپربقدرت
رسيد و برادرش سلطان سنجر به عنوان نايب او در خراسان و بلخ بود  .اسماعيليان
ازين اختالفات سلجوقيان استفاده کرده قلعه های ديگری را در دامغان و قومس ايران
گرفتند و گردکوه يکی از قلعه های مستحکم نزاريان ايران گرديد که ريُس آن مويد الدين
80

+

)
مظفر بود  .بعدآ قالع ديگری در ارجان که منطقهُ مرزی بين فارس و خوزستان(
بود بدست آوردند که ريُس دعوت اسماعيلی در آنجا داعی ابو حمزه بود  .در489هجری
(1096ميالدی) در غرب الموت  ،قلعهُ بسيار مهم ديگر بنام لمسرکه بنام تبسر نيز
خوانده ميشد توسط کيابزرگ اميد گرفته شد .
اسماعيليان نزاری بعد ازين پيروزی به مرکز قدرت سلجوقيان يعنی اصفهان متوجه
شدند که رهبری اسماعيليان را درين منطقه احمد بن عبدالملک بن عطاش به عهده داشت
در سال 494هجری ق ( 1100ميالدی) قلعهُ شاهدز را در اصفهان تصرف کرد و به
تع داد ( سی هزار) نفر را به مذهب اسماعيلی در آورد  .و قدرت سلجوقبان را ضعيف
ساخت  .فرماندهان قلعه های مستحکم از طرف الموت مقرر ميشدند و عمومآ از عمل و
ابتکار منطقهُ خود آزاد بودند .هرسرزمين اسماعيلی تحت رهبری يک ريُس قرار داشت.
حسن صباح و جانشينان او در الموت تا زمانيکه امامان نزاری خود عمآل زمام امور
جامعه و دعوت اسماعيلی و دولت خود را در دست گرفتند  ،حجتان امام غايب محسوب
ميشدند درين وقت اسماعيليان نزاری ايران دعوت جديدی را در ايران آغاز کردند که به
زبان فارسی بود .
در سال 500هجری ق (1107ميالدی) سلطان محمد تپر پادشاه سلجوقيان قلعهُ شاهدز
را محاصره کرد داعی احمد بن عبدالملک بن عطاش شجاعانه از خود دفاع نمود ولی
دستگير گرديد  .و سلجوقيان قلعه را تصرف کردند  .بعدآ سلجوقيان مدت ( ) 8سال پی
در پی قلعهُ الموت و ديگر قلعه ها را تحت حمالت خود قرار دادند و محصوالت
کشاورزی را سوختاندند ولی مؤفق به گرفتن قلعه ها نه شدند  .نزاريان مقاومت کردند .
حسن صباح در پايان عمر خود کيابزرگ اميد را که در قلعهُ لمسرحکمران بود به
قلعهُ الموت خواست و خودش در سال 518هجری ق ( 1124ميالدی ) در اثر مريضی
فوت کرد  .اسماعيليان نزاری به حسن صباح به ديدهُ قدر مينگريستند و او بنام سيدنا
ميخواندند  .او مدت (  )30سال در الموت مصروف کتابت و دعوت نزاری بود و در
رعايت قوانين شرع بسيار دقيق بود و اجرای آنرا در جامعهُ اسماعيلی سخت گير .
جانشين حسن صباح  ،کيابزرگ اميد نام داشت که از مردم ديلم بود نيز يک فرماندهُ توانا
و شجاع بود خط و مش حسن صباح را تعقيب ميکرد .
در سال 520هجری ق ( 1126ميالدی) سلجوقيان برا ی آزمايش توانايی فرماندهُ جديد
الموت  ،باالی قالع رود بار و قهستان حمله کردند ولی نزاريان متحدآ از خود دفاع
کردند و حتی چند قالع ديگر را نيز در رودبار از سلجوقيان گرفتند و همچنان قلعهُ ديگر
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را در حومهُ الموت بنام قلعهُ ميمون دژ جديدآ اعمار ساختند  .بنا ّء سلجوقيان اميد خود را
در گرفتن قلعه های نزاری از دست دادند  .سلطان محمد(دوم) و سلطان سنجرسلجوقی با
نزاريان اسماعيلی صلح کردند که ازينرو اسماعيليان نزاری متحدان بيشتری در اردوی
سلجوقيان بدست آوردند  .ودرسال 526هجری ق (1132ميالدی)نزاريان ايران ،ابوهاشم
«علوی» را که مدعی امامت زيديه بود و پيروانی در خراسان نيز داشت در ديلم شکست
دادند  .اسماعيليان نزاری يک نيروی قوی شدند .
در سال 532هجری ق (1138ميالدی)کيابزرگ اميد در گذشت و پسرش بنام محمد
در الموت جانشين او شد  .روابط بين نزاريان و سلجوقيان درين دوره نيز خوب بود و
اسماعيليان نزاری مواضع خود را تحکيم بيشتر بخشيدند  .حتی نزاريان قهستان کوشش
کردند که دعوت اسماعيلی را در غور (افغانستان مرکزی)  ،گرجستان و ديگر مناطق
ماوراء قفقاز گسترش دهند و استقالل خود را در مقابل سلجوقيان حفظ کردند  .و در
دعوت اسماعيلی متحد بودند و رهبری الموت را قبول داشتند .
در سال 557هجری ق (1162ميالی)محمد بن کيابزرگ اميد در گذشت حسن جانشين
او گرديد که در بين نزاريان محبوبيت زياد داشت  .حسن شخصی است که حسن صباح
وعدهُ آمدنش را داده بود  .يعنی موالنا حسن علی ذکرالسالم بن موالنا القاهر است .
موالنا حسن اولين امام نزاری است که علنآ خود را در الموت آشکار ساخته بود مؤرخان
ميگويند که  « :حسن در هر زمينه دانش زياد داشت  ،بر فلسفه و تصوف واقف بود و
بر تا ُ ويل اسماعيلی و کاربردهای آن استادی داشت  .موالنا حسن بتاريخ ( )17رمضان
سال 559هجری ق (1164ميالدی) نماينده گان مختلف سرزمين های نزاری را به قلعهُ
الموت دعوت کرد و گفت که  « :از جانب امام غايب به او فرمانی رسيده است و امام
اينک دستورها و فرمانها ی جديدی برای مومنان فرستاده است و اعالن کرد که اين روز
تاريخی  ،روز عيد قيامت است .»...
بعد از گذشت (دو) ماه مراسم مشابهی در قلعهُ مومن آباد قهستان داير گرديد و خطبهُ
که در الموت ايراد شد  ،ريُس مظفر ريُس داعيان قهستان برای مردم خواند  .در حقيقت
اظهارات موالنا حسن در الموت و مومن آباد به اعالم قيامت  ،آن روز واپسين که همه
در انتظار آن هستند و در آن روز به حساب اعمال آدميان رسيده گی ميشود و گروهی
برای هميشه به بهشت و گروهی به دوزخ ميروند  ،منجر گشت  .دستگاه رهبری
نزاريان درين زمان بر باطن يعنی معنويت درونی دين  ،بيشتر از ظاهريعنی معنای
لفظی شريعت تاکيد ميکردند  .ازينرو از مومنان در دور قيامت انتظار ميرفت که توجهُ
بيشتری به کشف واقعيت باطنی و روحانی نهفته در پشت احکام اثباتی دين شان دهند .
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نزاريان که مدت (هفت) دهه از نمايندهُ اصلی امام يعنی حجت پيروی و اطاعت کرده
بودند مشتاقانه در انتظار ظهور خود امام بودند که اکنون آن انتظار به سر آمده بود .
حسن صباح که وعدهُ آمدنش را داده بود اينک سر انجام خود را به مردم شناسانده بود .
در سال 561هجری ق (1166ميالدی) موالنا حسن علی ذکرالسالم به شکل مرموز
در قلعهُ لمسر به شهادت رسيد و پسرش نورالدين محمد به امامت رسيد  .موالنا نورالدين
محمد ملقب به اعالی محمد در تعاليم خود تاکيد بر نقش اساسی امام  ،بخصوص امام
حاضر  ،امام زمان  ،داشت  .اصل عقيدهُ قيامت به صورتی که موالنل اعالی محمد
ع رضه ميداشت متضمن استحاله و دگرگونی کامل شخصی نزاريان بود که ازين پس بايد
امام را به واقعيت روحانی حقيقيش بشناسند .
در سال 607هجری ق (1210ميالدی)موالنا اعالی محمد رحلت نمود و پسرش
موالنا حسن ملقب به جالل الدين به امامت رسيد موالنا جالل الدی حسن که از انزوای
جامعهُ نزاری از جهان خارج خسته شده بود تمايل داشت که روابط خوب را با تمام
مسلمانان بر قرار کند  .به پيروان خود دستور داد که احکام شرع را به روش اهل سنت
بکار برند  .بعدآ سفيران خود را نزد ناصر خليفهُ عباسی و محمد پادشاه خوارزم وديگر
حکمرانان فرستاد و آنها را از سياست و خط و مش خود آگاه ساخت و خالفت عباسی
حکومت موالنا جالل الدين حسن را برسميت شناخت  .موالنا جالل الدی حسن در سال
618هجری ق ( 1221ميالدی) رحلت نمود و پسرش عالوالدين محمد به امامت رسيد
او نيز روابط خو را مانند پدرش حفظ کرد .
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 - 28موال نا شمس الدين محمد ( ع ) :
نام اصلی موالنا شمس الدين محمد بنام محمد لقبش شمس الدين است که در سال 632
هجری ق (1234ميالدی)در قلعهُ الموت تولد گرديد  .و در سال 654هجری ق(1256م)
مقارن حمالت مغول باالی اسماعيليان به علت خرابی اوضاع دشواربه دستور پدرش بعد
از نص امامت به آذربايجان انتقال داده شد و در منزل شخصی نزاری قهستانی شاعر
اسماعيلی بنام سعدالدين که يکی از داعيان امام بود زنده گی اختيار کرد و بعد از شهادت
پدرش موالنا امام رکن الدين خورشاه در سال 655هجری ق (1257ميالدی) به امامت
رسيد  .به روايت نزاری  ،گروهی از بزرگان اسماعيلی پيش ازسقوط الموت پسر خورد
سال موالنا رکن الدين خورشاه که شمس الدين نام داشت پنهانی به آذربيجان برده بودند
او در آنجا به عنوان درزی گر مخفيانه زنده گی ميکرد و نام مستعار زر دوز داشت .
موالنا شمس الدين محمد درشهر زردوز آذربيجان برا ی دعات يک مرکز تاسيس کرد
که شمشير مغوالن نجات يافته بود وبعد ازمدتی ارتباط خود را با پيروانش برقرارساخت.
اگرچه اکثريت اسماعيليان نزاری در اثرحمالت مغوالن کشته شدندو تمام خزاين نزاريان
را گرفتند و قالع نزاريان را ويران ساختند  .ولی اسماعيليان دوباره باالی مغوالن حمله
بردند و قلعه های الموت  ،قهستان و گردکوه را دوباره تصرف کردند  .و به حمالت
متفابل مغوالن مواجه شدند .
در تاريخ اسماعيليان ( سه ) شمس وجود داشت که عبارت اند از :
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 - 1شمس تبريز  - :شمس تبريز فرزند امام عالوالدين محمد يعنی کاکای امام شمس
الين محمد است  .از اينکه از تبريز بود بنام تبريزی ياد ميشود او استاد صوفی مشهور
اسالم موالنا جالل الدين محمد بلخی بود .
 - 2امام شمس الدين محمد  - :اما شمس الدين محمد فرزند موالنا رکن الدين
خورشاه است که بعد از رحلت پدرش طبق نص امامت  ،به امامت رسيد .
 - 3پير شمس الدين سبزواری  - :پيرشمس الدين سبزواری که يکی از اوالدهُ
موالنا امام جعفر صادق ميباشد که در زمان موالنا قاسم شاه پسر امام شمس الدين محمد
به حيث پير به هندوستان فرستاده شد .
گروهی از اسماعيليان معتقد اند فالسفه و علمای بزرگ از جمله شمس الدين محمد
تبريزی  ،حسام الدين محمد و موالنا جالل الدين محمد بلخی نيز درين دوره زنده گی
ميکردند  .فرو ريختن دولت نزاريان ايران  ،نزاريان شام را نيز نکان داد  .و چندی بعد
آنها نيزمورد تهاجم مغوالن قرارگرفتند و درسال 656هجری ق ( 1258ميالدی) خالفت
عباسی را سقوط دادند و متوجه شام شدند ودرسال 658هجری ق (  1260ميالدی) وارد
دمشق مرکز شام شدند ديری نگذشت که بيبرس از سالطين مملوک مغوالن را از شام
خارج ساخت و نز اريان نيز همراه سالطين مملوک همکاری کردند اما سالطين مملوک
نزاريان شام را سقوط دادند .
موالنا شمس الدين محمد در سال 710هجری ق ( 1310ميالدی) بعد از ( )53سال
امامت در آذربايجان رحلت نمود .

 - 29موالنا قاسم شاه ( ع ) :
موالنا قاسم شاه پسرموالنا شمس الدين محمد در سال 660هجری ق (1262ميالدی)
در شهر آذربايجان تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در 710هجری ق(1310ميالدی)
طبق نص امامت  ،به امامت رسيد  .اما به علت ادعای محمد شاه برادر موالنا امام وضع
دشوار شد و سلسلهُ امامان نزاری به (دو) شاخه تقسيم شدند يکی بنام قاسم شاهی و
ديگری بنام محمد شاهی  .که اين جدايی نزاريان ضربهُ ديگری بود که بر اسماعيليان
نزاری وارد کرد .
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سلسلهُ محمد شاهی در ابتداء در بخش های شمال ايران و آسيای مرکزی اهميت يافتند
و در قرن ( دهم) هجری ق (شانزدهم ميالدی) مقر آن به هند انتقال يافت و در آخر قرن
( دوازدهم ) هجری ق ( هجدهم ميالدی) اين سلسله از امامان نزاری از بين رفت  .و
شاخهُ قاسم شاهی تا حال دوام دارد و تمام جمعيت اسماعيليان نزاری جديد را شامل
ميشود که بر نص امامت موالنا قاسم شاه معتقد بودند .
موالنا قاسم شاه در امور مهاجرين اسماعيلی در هند،افغانستان،شام،ملتان و پامير توجهُ
زياد نمود زيراکه بعد از سقوط الموت يک تعداد اسماعيليان که زنده ماندند به اين مناطق
مهاجر شدند و جامعهُ پراگندهُ اسماعيلی را در چنين شرايط به تقيه در آورد و بعد از
الموت نزاريان ايران به عنوان بخشی از روش ها به جامعهُ غير در آمدنی خويش را در
زير خرقهُ صوفيان پنهان ساختند  .چنانچه اولين شاعرنزاری بعد از الموت سعدالدين
قهستانی انديشه های خود را برای پنهان داشتن از اسماعيليه به صوفيان بيان داشت .
بدون آنکه رابطه با طريقهُ صوفيان داشته باشد  .اين کار او سرمشق برای بسياری از
نويسنده گان بعدی نزاری در ايران  ،افغانستان و آسيای مرکزی شد .
نزاريان بعد از ويران ساختن قالع اسماعيلی در قهستان  ،حکومت آنجا را به خانواده ُ
آل کرت که مذهب سنی داشتند سپردند  .موالنا قاسم شاه داعيان را به مناطق مختلف
فر ستاد که داعی شاه نزار را به هند،بهاوالدين ذکريا را به بدخشان،تبت و کشمير،شمس
الدين علی را نيز به هند و برادر خود مومن شاه را به فارس،خراسان و قزوين فرستاد .
آنها مذهب اسماعيليه را تبليغ ميکردند و بسياری از مردم مذهب اسماعيليه را قبول
کردند  .و تعداد اسماعيليه زياد گرديد .
موالنا شمس الدين سبزواری را که در سبزوار ايران زنده گی ميکرد و از اوالدهُ
موالنا جعفر صادق ميباشد لقب پير داد و جهت تبليغ به هند فرستاد که درين دوره در
نقاط مختلف بدخشان،کشمير،ملتان،سند،ايران و کراچی بسياری از مردم به مذهب
اسماعيليه گرويدند و خود موالنا قاسم شاه در شهر آذربيجان بطور مخفی زنده گی ميکرد
و پيروان او نيز به شيوهُ صوفيانه به جامهُ مريدان آنها بيرون می آمدند .صوفيان نيز
سنت باطنی خويش را که مبتنی بر تمايز نهادن ميان ابعاد ظاهر و باطن دين  ،يعنی ميان
شريعت و معنی درونی آن بود  ،داشتند .
درين دوره بعد از تهاجم مغوالن در الموت سلسله های مختلف بوجود آمدند و برای
نزاريان فرصت مناسب پيدا شد و دوباره در ديلم جمع شدند از ان جمله کيا سيف الدين
در سال 770هجری ق ( 1368ميالدی) سلطهُ خود را بر نواحی ديلم گسترش داد و از
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اسماعيليان طرفداری کرد ولی به سلسلهُ محلی زيدی رو برو گرديد و جنگ بين شان
مو سس سلسلهُ زيديه بر نواحی آ ن مسلط گرديد .
صورت گرفت و سيدعلی ُ
موالنا قاسم شاه در سال 771هجری ق ( 1370ميالدی) بعد از(  ) 60سال امامت در
گذشت و پسرش بنام اسالم شاه طبق نص امامت  ،به امامت رسيد .

 - 30موال نا اسالم شاه ( ع ) :
نام اصلی موالنا اسالم شاه بنام سيد احمد لقبش اسالم شاه است که در745هجری ق
(1344ميالدی) در قايم آباد تولد گرديد  .وبعد از رحلت پدرش در 771هجری ق مطابق
سال 1370ميالدی) طبق نص امامت،به امامت رسيد  .موالنا اسالم شاه در ابتداء در
آذربايجان زنده گی ميکرد ولی بعدآ به شهر بابک و کهک ( کرمان ايران ) سکونت
اختيار کردند و از ايران به اسماعيليان شام و ايران هدايت داد که بطور مخفی زنده گی
کنند و مخفيانه مردم را به مذهب اسماعيليه دعوت کنند و در کار دعوت از احتياط کار
بگيرند  .به اين ترتيب اسماعيليان ايران و امامان شان در کار تقيه بعد از سقوط الموت
مؤفق بودند و اطالعات در مورد امامان بسيار اندک و ناچيز است  .مرکز اسماعيليان
در انجدان که در مرکز ايران در حوالی محالت و قم واقع است در مدت (دو) قرن مقر
امامان قاسم شاعی باقی ماند .
موالنا اسالم شاه داعيان اسماعيلی را به مناطق مختلف افغانستان،بدخشان،هونزه
)،کاشغر ،چين و ديگر مناطق فرستاد  .يکی از نخستين
چنرال،کابل،يارقند(
داعيان که سيد ملنگ شاه نام داشت حکمرانی و وظايف خود را در شغنان يکی از
نواحی بسيار عمدهُ بدخشان مستقر ساخت  .و به دنبال او داعی (دومی) بنام مير سيد
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حسن شاه خاموش به آن منطقه فرستاده شد  .اين داعيان اسماعيلی سلسلهُ پيران و ميران
تشکيل دادند که بر شغنان،روشان و نواحی مجاور در بدخشان تا روزگار جديد حکومت
کردند تمام مناطق آسيای مرکزی که کوه های پامير و هندوکش آنرا محافظت ميکردند .
از خطر حمالت مغول ها مصوؤن ماند .اما درنيمهُ قرن (نهم) هجری ق (پانزده ميالدی)
جزءامپراتوری تيموری در آمد  .بعد از تيموريان،بدخشان را ازبک ها گرفتند  .ولی
سلسله های محلی مختلف ازان جمله سلسلهُ تيموريان محلی و ميران اسماعيلی شغنان
پيوسته در برابر حکومت آنها مقاومت ميکردند و مردم را به مذهب اسماعيليه دعوت
ميکردند  .و مردم به مذهب اسماعيلی پابند بودند .
در دورهُ امامت موالنا اسالم شاه کار دعوت در مناطق مختلف جاری بود  .موالنا
اسالم شاه درين دوره پير صدرالدين سبزواری پسر پير شمس الدين سبزواری که در
سال 679هجری ق (  1300ميالدی) در سبزوار تولد گرديده بود تعليمات اسالمی را فرا
گرفته بود  ،به ايران خواست و بخاطر دعوت اسماعيلی به هند و پاکستان فرستاد در اثر
کار و فعاليت پير صدرالين بود که که قسمت های زيادی در سند،پنجاب،گجرات و ديگر
مناطق به مذهب اسماعيلی گرويدند و موالنا امام لقب پير را به او داد  .و مسلمانان
مذاهب ديگر بخاطر پاکدامنی و صداقت او،او را لقب خواجه دادند که معنی خواجه
عزيز و صاحب خانه است  .پير صدرالدين در هند در مناطق سند،پنجاب،کشمير و ديگر
مناطق جماعتخانه ها ساخت و اولين جماعتخانه را در کوته مکان (پنجاب) ساخت و
مکی را در آن مقرر کرد و نزرانهُ جماعت را به موالنا امام آورد و دعا وبرکات را از
طرف موالنا امام برای شان داد .
موالنا اسالم شاه معاصر امير تيمور گرگان (تيمور لنگ) بود و نخسين امام سلسله ُ
قاسم شاهی بود که در انجدان ايران زنده گی ميکرد و زنده گی فقيرانه داشت و مردم را
مخفيانه به مذهب اسماعيلی دعوت مينمود  .درين دوره امنيت در ايران خوب بود و
حکومت خورد ومحلی در مناطق مختلف بوجود آمده بودند .
در سال 795هجری ق (1392ميالدی) مطابق 772هجری شمسی امير تيمور گرگان
باالی مازندران ،فارس و سيستان حمله کرد که اسماعيليان نيز در آن مناطق زنده گی
ميکردند آنها بعد از اشغال الموت توسط هالکو نواسهُ چنگيز از قتل عام هالکو نجات
يافته بودند و در آن مناطق زنده گی داشتند توسط امير تيمور گرگان به شهادت رسيدند به
اين ترتيب دفعهُ دوم قتل عام اسماعيليان صورت گرفت .
موالنا اسالم شاه در سال 827هجری ق (1423ميالدی) بعد از( )54سال امامت
رحلت نمود و پسرش محمد طبق نص امامت  ،به امامت رسيد .
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 - 31موالنا محمد بن اسالم شاه ( ع ) :
موالنا محمد بن اسالم شاه در سال 773هجری ق ( 1372ميالدی) در شهر کهک
(بابک) کرمان تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش درسال 827هجری ق (1423ميالدی)
طبق نص امامت  ،به امامت رسيد  .موالنا محمد با پيروی از پدرش داعيان اسماعيلی را
به مناطق مختلف فرستاد و در شهرها ومراکز اصول اسماعيلی تدريس را بناء نهاد .
حسن کبيرالدين پسر پير صدرالدين حجت موالنا محمد بن اسالم شاه در هند بود حسن
کبيرالدين در سال 795هجری ق(1416ميالدی) بعد از وفات پدرش به حيث داعی تعين
شده بود که قبآل همراه پدرش به ديدار موالنل اسالم شاه مشرف شده بود وقتيکه هنوز
پدرش نيز زنده بود مردم را به مذهب اسماعيلی دعوت ميکرد  .بعدآ لقب پير را به جای
حجت و لقب مالو آخند را به جای داعی قرار داد و در سازمان جديد پير نايب امام
گرديد  .و از نزديک ترين مقام به امام بود که دربيشترمناطق اين پيران به شکل موروثی
باقی ماندند مانند  :بدخشان،بعضی مناطق آسيای مرکزی،هند،افغانستان و ديگر مناطق
اسماعيلی .
موالن ا محمد بن اسالم شاه توسط تعليق و خطوط با مريدان خود ارتباط داشت و هميشه
حالت جماعت را پرسان ميکرد و پيران را جهت تبليغ مذهب اسماعيلی به مناطق مختلف
فرستاد  .امامان نزاری در آغاز دورهُ انجدان مانند رهبران و پيشوايان نهضت های
مذهبی ديگر از تغير اوضاع و احوال دينی ايران که از مشخصات آن تفرقهُ سياسی ،
شيوع جانبداری از آل علی و تمايالت شيعی از طريق بعضی از طريقه های صوفيان
استفاده کردند  .امامان نزاری با وجوديکه هنوز هويت خود را مخفی ميداشتند دعوت
خويش را از نو سازمان دادند تا ازين طريق نفوذ خود را گسترش دهند رهبری اين
جوامع بعد از سقوط الموت در دست پيرها و ميرها بود که به عنوان داعيان وظايف خود
را انجام ميدادند و خود را در زير خرقهُ صوفيان پنهان ميساختند .
صوفيان نيزتاويل و تعاليم باطنی راکه بيشتربه اسماعيليان منسوب بود،بکار ميبردند
که درحقيقت يک نوع به هم آميختگی و اختالط ميان تصوف ايران و اسماعيليان نزاری
که (دو) سنت باطن گرای مستقل در عالم اسالم بودند  ،پديد آمده بود  .و فرصت بيشتری
برای فعاليت های نزاريان بوجود آورد يکی ازين نمونه های قديمی تعامل ميان تصوف و
پدرش در سال 868هجری ق ( 1463ميالدی) طبق نص امامت،به امامت رسيد .
اسماعيلی گری رسالهُ صوفی مشهور گلشن راز از محمود است .
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موالنا محمد بن اسالم شاه با سيده خديجه بی بی دختر سيد عالم شاه ازدواج کرد
احتماآل درين دوره اسماعيليان برای بقای خود از ميراث تصوف استفاده نمودند و در
لوای صوفيه زنده گی ميکردند  .در دورهُ موالنا محمد بن اسالم شاه بسياری از
اسماعيليان به صنايع روی آوردند و به خصوص در هنر زرگری پيشرفت زياد نمودند
 .و مذهب اسماعيليه رو به ترقی بود درين دوره حکومت تيموريان ضعيف گرديده بود و
امنيت در ايران خراب شد ولی اسماعيليان در امن زنده گی ميکردند بخاطريکه انجدان
از مراکز اصلی سلسله های سنی مذهب که بر ايران حکومت ميکردند به دور بود  .و
در نزديکی شهرهای قم و کاشان که ازمراکزسنتی تعاليم شيعی درايران بود،قرار داشت.
موالنا محمد بن اسالم شاه در سال 868هجری ق (1463ميالدی) بعد از مدت ( ) 40
سال امامت رحلت نمود و پسرش مستنصرباهللا (دوم) طبق نص امامت به امامت رسيد .

 - 32موالنا مستنصر باهللا ( دوم ) ( ع ) :
نام اصلی موالنا مستنصرباهللا دوم بنام حيدرعلی بن موالنا محمد بن اسالم شاه است
که در سال806هجری ق ( 1402ميالدی) در شهر بابک کرمان بديا آمد و بعد از رحلت
موالنا مستنصرباهلل دوم به شاه قلندر نيز معروف بود و در بين مردم محبوبيت داشت .
موالنا مستنصرباهللا دوم علم مروجهُ دوران خود را تحصيل کرده بود که نمونهُ آن
نخستين آثار بعد از الموت بزبان فارسی بوسيلهُ ابو اسحق قهستانی و خيرخواه هراتی که
از جملهُ نويسنده گان پر کار و يکی از داعيان اسماعيلی در غرب افغانستان بود ،پديد
آورده شده است  .نزاريان انجدان درين دوره يک سازمان تشکيالت عمومی را ايجاد
کردند که نقش اساسی در اثبات و در بيان و اظهار هويت آنان داشت .
ظهور امامان و دسترسی داشتن جامعه به آنها از طريق ميانجی گری نماينده گان و کار
گذاران معتمد يا داعيان از وسايل اساسی اين تحول جديد بود  .قبل از دورهُ احيای انجدان
و حتی مدتی بعد از آن بسياری از گروهای نزاری از هم متالشی شدند .و به علت عدم
تماس با امام خود يا نمايندهُ او  ،هويت های جديد کسب کرده بودند  .اما نزاريان در
ايران که اکثريت اهالی آن سنی مذهب بودند هنوز به کار داشتن تقيه را يک امر
ضروری ميدانستند و خويشتن را به جامهُ صوفيان در آوردند  .ازينرو امامان نزاری
درين دوره مانند مشايخ صوفيه کلمات چون شاه و علی بر نام خود می افزودند و
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اصطالحات مرشد و مريد صوفيان را بکار ميبردند و از نظر خارجييان  ،امام نزاری
که در انجدان زنده گی ميکردند يک مرشد صوفی يا پير يا شيخ بود  .و نيز آنها را
سادات پارسامنش علوی و از اعقاب پيامبر ( ص ) ميشمردند  .نزاريان عادی همچون
مريدان امام عمل ميکردند .
در بافت رابطهُ صوفی – نزاری در اوايل دوران انجدان  ،شواهد گران بهايی در
کتابی بنام پنديات جوانمردی  ،در بارهُ نصايح و اندرزهای موالنا امام مستنصرباهلل دوم
باقيمانده است  .اين خطابات برای مومنان حقيقی و کسانيکه درجستجوی يافتن معيارهای
عالی سلوک و اخالق و فتوت روحانی هستند تقدير شده است  .خواجه های نزاری اين
کتاب را به زبان گجراتی ترجمه کردند و عقيده دارند که اين پنديات را امام وقت برای
رهنمايی و هدايت شان فرستاده است  .نزاريان بدخشان  ،هونزه و نواييشمال پاکستان اين
پنديات را حفظ کردند  .در کتاب پنديات جوانمردی به نزاريان با اصطالح صوفيان اهل
حق و اهل حقيقت اشاره شده است و امام نيز پير  ،مرشد و قطب خوانده شده است .
نزاريان درين دوره دارای يک سازمان دعوت سری بودند که در راُس شان امام حی
وزنده قرار داشت که بعد از امام  ،حجت که درپايگاه دعوت با امام قرار داشت ريُس
اجرايُيهُ سازمان دعوت و دستيار امام بوده است  .در مرتبهُ پايانتر از حجت  ،داعی قرار
داشت که مسؤول باز رسی مختلف در جوامع مختلف بوده و دادن گذارش از وضعيت
آنها به پايگاه مرکزی دعوت و بردن دستور از امام و حجت به رهبران محلی بود .
مرتبهُ پايُين تر از داعی  ،معلم قرار داشت که فعاليت او مربوط به يک منطقهُ خاص بود
که از طرف حجت به تايُيد امام مقرر ميشد و هر معلم را (دو) ماذون ياری ميکردند
ماذون اکبر و ماذون اصغر  .ماذون اکبر اجازه داشت عقايد را بياموزد و هر کس را به
مذهب اسماعيلی دعوت کند و نوکيشان را بنام مستحب ياد ميکردند و مذون اصغر اين
کار را به اجازهُ معلم ميتوانست انجام دهد .
در دوران امامت موالنا مستنصرباهلل دوم اسماعيليان آزادانه و بدون تقيه در تمام
مناطق رفت و آمد ميکردند و از احترام پادشاهان  ،امراء و حکام بر خوردار بودند ولی
تمام مسعی را در تقيهُ بنيهُ مالی اسماعيلی صرف کرد و برای حمايت از پيشه وران ،
تجار  ،دهقانان  ،م تخصصين وغيره تخصيص مالی نمودند و بعد از بهبود زندهگی مالی
شان دوباره قرض خود را به خزانهُ اسماعيلی تحويل نمودند.
موالنا مستنصرباهلل دوم توجهُ خاص به علوم و ترقی جماعت داشت در مبانی دعوت
تجديد نظر نمود و مجلس مناظره بين اسماعيليان و علمای دعاتی بر قرار نمود  .داعيان
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توانا را به مناطق مختلف فرستاد که ازآن جمله نواسهُ پير حسن کبيرالدين بنام نوربخش
در کشمير  ،تبت و د اعی نورصابربن حسن را به افغانستان  ،پير شمس الدين دوم را به
سند و داعی سيد کمال الدين دوم را به پنجاب فرستاد که در نتيجهُ آن بسياری از مردم به
مذهب اسماعيلی گرويدند  .حسن کبيرالدين فرزند پير صدرالدين که جانشين پدرش بود
عدهُ زيادی از مردم هند را به مذهب اسماعيليه درآورده بود به حضور موالنا امام آمده
بود  .همچنان پير تاج الدين پسر پير صدرالدين برادر حسن کبيرالدين که از طرف موالنا
محمد بن اسالم شاه جهت دعوت به هند وپاکستان فرستاده شده بود به ديدار موالنا
مستنصرباهلل دوم و نذرانهُ مردم اسماعيليهُ هند و پاکستان را با خود آورد که مورد قبول
موالنا امام قرار گرفت که در جملهُ آن نذرانه يک کاالی دوخت مردم اسماعيلی هند
وپاکستان بود موالنا امام کاال را به طور تحفه به پير تاج الدين داد و مردم شک کردند
که پير کاال را به امام نداده است و خودش پوشيده است لذا پير از غم وغصه در سال
846هجيری ش (872هجری ق ) مطابق 1467ميالدی وفات کرد و موالنا امام
مستنصرباهلل بعد از وفات تاج الدين بخاطر شک کاالی مردم هند و پاکستان داعی ديگر
را به آنجا فرستاد  .ولی بعد از وفات پير تاج الدين يکی از پيران حسن کبيرالدين بنام
امام الدين عبدالرحيم مشهور به به امام شاه کوشش کرد که در سند به مقام پيری برسد اما
موفق نشد  .زيراکه پيران حسن کبيرالدين از جانشينی کاکای خود تاج الدين خوش نبودند
و به مخالفت برخاستند  .موالنا امام که اختالفات پسران پير حسن کبيرالدين به تنگ آمده
بود ديگر پيری به آنجا نفرستاد و د ر عوض يک کتاب را بنام پنديات جوانمردی به آنها
فرستاد که اين کتاب اندرزها و رهنمودهای موالنا امام مستنصرباهلل دوم انجدان را در بر
دارد جای ( 26مين) پير را  ،بعد از تاج الدين گرفت  .و هدايت داد که مطايق آن کتاب
عمل کنند  .و موالنا مستنصرباهلل دوم درسال 880هجری ق ( 1475ميالدی) بعد ازمدت
(  ) 12سال امامت رحلت نمود وپسرش موالنا عبدالسالم به امامت رسيد .

 - 33موال نا عبدالسالم ( ع ) :
موالنا عبدالسالم فرزند موالنا مستنصرباهلل دوم است که در سال 814هجری ق
(1410ميالدی) و به روايت ديگر در سال 826هجری ق (1422ميالدی) در شهر بابک
کرمان ايران بدنيا آمد و بعد از رحلت پدرش در سال 880هجری ق (1475ميالدی)
مطابق نص امامت  ،به امامت رسيد  .نام ديگر موالنا امام عبدالسالم بنام محمود پسر
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موالنا مستنصرباهلل است که در شهر انجدان مربوط اصفهان ايران زنده گی ميکرد و
گاهی به شهر بابک ميرفت .
در دورهُ امامت موالنا عبدالسالم هياُت از تمام منطق اسماعيلی برای ديدار و بيعت با
موالنا عبدالسالم ميآمدند و جشن ها برپا کردند  .شاعر اسماعيلی بنام خاکی خراسانی به
اين منا سبت قصيدهُ را به زبان فارسی قراـُت نمود :
يا صاحب الزمان نظری کن مرا به حال = درلطف خود نگر منگر در افعال
د رين جشن موالنا عبدالسالم تغيرات جديد را در دعوت و وظايف دينی اعالن نمودند که
کلمهُ(مکی) را به (کامريا) تبديل کرد  .اسماعيليان به مناسبت جشن جلوس امام هدايا و
اموال را به امام تقديم نمودند و دستور صادر کردند که خمس و ذکات که از زمان های
گذشته به امام تقديم مينمودند در مراسم جلوس امام تقديم کردند  .درين دوره اسماعيليان
اکثرآ به تجارت و صنعت روی آوردند .
موالنا عبدالسالم کتابی را بنام پنديات جوانمردی برای خواجه های هند نوشته کرد که
سراسر پند و اندرز است که از جملهُ پنديات آن يکی اين است :
 – 1مومن آن است که زبانش حق باشد  – 2 .مومن آن است که سخنش يکی باشد .
کتاب ديگری بنام مداـُن االسرار است که از عقايد اسماعيلی و امور وحی الهی بحث
ميکند  .همچنان کتاب عقايد اسالم درين دوره برای اسماعيليان که در سرزمين های جديد
پراگنده بودند  ،فرستاد  .در کتاب پنديات پيوسته وظايف مومنان را در شناخت و اطاعت
از امام حاضر خاطر نشان ميسازد و تاکيد ميورزد که هيچ نوع از خود گذشتگی در
مورد سفر به ديدار امام نيست و همچنان تاکيد مشابهی از وظيفهُ مومنان برای پرداخت
ديون مذهبی بويژه عشريه (ده يک) (دو) در (صد) از درآمد ساالنه به امام است .
کار دعوت درين دوره جاری بود کار دعوت را در کشمير نواسهُ پيرحسن کبيرالدين
که نوربخش اولياء علی نام داشت  ،پيش ميبرد که از کشمير به به جمو ميرفت و از آنجا
به بدخشان  ،گلگت  ،يارقند و ديگر جهت دعوت به مذهب اسماعيلی ميرفت و نام او در
کشمير بسيار مشهور گرديد و اورا پير مطها ميگفتند در کار دعوت به مذهب اسماعيلی
(دو) پسر او بنامهای سيد شمس الدين دوم و سيد اسماعيل شاه با ايشان کمک کردند و
بعد از پير مطها پسرش سيد شمس الدين دوم داعی کشمير مقرر گرديد وکار دعوت را
پيش ميبرد  .در رورهُ تبليغ سيد شمس الدين دوم حاکم کشمير باالی اسماعيليان ظلم وستم
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شروع کردند و در کشمير يک قوم بنام (چک) اسماعيلی بودند که اکثريت آنها را حاکم
کشمير به شها دت رسانيد و يک تعداد شان مخفيانه به پنجاب و ملتان رفتند .
موالنا عبدالسالم به شهر کرمان سفر کرد و کار دعوت به مذهب اسماعيليه را در آنجا
منظم ساخت و با اسماعيليان سند  ،کشمير  ،پنجاب و هند تعلقات مستحکم ساخت و به
اسماعيليان بدخشان نيز فرمان صادر کرد و ارتباط خود را با آنها مستحکم ساخت .
موالنا عبدالسالم درسال 899هجری ق (1493ميالدی ) بعد از (  ) 19سال امامت در
شهر انجدان رحلت نمود که در قبرش آيهُ مبارکهُ « آ من الرسول بما انزل اليک » نوشته
شده است و در قسمت پايُين صندوق قبرش اين نوشته شده است :
آ ستان درت ای شاه از روی تحقيق = قبله گاه همه عالم شده در شرع و طريق

 - 34موال نا غريب ميرزا ( ع ) :
نام اصلی موالنا غريب ميرزا بنام عباس بن محمود شاه (عبدالسالم) لقبش غريب
ميرزا است که در سال 825هجری ق (1421ميالدی) در شهر بابک کرمان ايران تولد
گرديد که بعد از رحلت پدرش درسال 899هجری ق (1493ميالدی) طبق نص امامت به
امامت رسيد و به مدت ( ) 5سال بمناسبت تخت نشينی اش از نقاط مختلف اسماعيليان
جمع شدند و مدت (دو) هفته را مراسم بر پا داشتند ولی بعد از رسيدن به امامت مقر
امامت را به انجدان کاشان انتقال داد  .بخاطريکه موالنا امام وقت کم را صرف کارهای
دنيوی ميکرد مردم او را غريب ميرزا ميگفتند که در شهر انجدان ايران زنده گی فقيرانه
داشت  .انجدان يک شهر کوهستانی است و از مرکز ( ) 34ميل فاصله دارد ازينکه
حالت سياسی ايران به علت هجوم ترکمنان نا امنی و اغتشاش بروز کرده بود وضعيت
ايران خراب شد برای اسماعيليان منطق کوهستانی جای امن بود .
موالنا غريب ميرزا بخاطر خرابی اوضاع سياسی ايران مخفيانه در لباس درويش
برای ديدار مريدانش به افغانستان  ،بلوچستان  ،پامير و ديگر مناطق اسماعيلی سفر کرد
و از آنجا به هند رفت و مدت (يک ) سال در سند و پنجاب اقامت گزيد  .در روره ُ
امامت موالنا غريب ميرزا  ،يک برادرش بنام نورالدين در نزديکی انجدان يک شهر را
بناء نهاد که نامش را نورآباد گذاشت که درين شهر اسماعيليان از هندوستان  ،پاکستان و
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ديگر مناطق ميآمدند و نذرانهُ خود را به موالنا غريب ميرزا تسليم نمودند و دوباره
فرامين و هدايات موالنا امام را به تمام جماعت مناطق خود ميرسانيدند  .وقتيکه اين
تعليقات به جماعت اسماعيلی ميرسيد از خوشحالی جشن ميگرفتند .
درين دوره کاردعوت به مذهب اسماعيلی جاری بود و داعيان به مناطق مختلف جهت
تبليغ مذهب اسماعيليه فرستاده ميشدند  .يکی ازين داعيان و دانشمندان اين دوره بنام ابو
اسحاق قهستانی بود که کتابی را بنام (هفت باب ) وکتاب ديگری رابنام (تاريخ قهستانی )
نوشته کرد که درآن احواالت امامان را بيان کرده است و کتاب (هفت باب ) در باره ُ
شناخت امام زمان و اصول دين بود .
موالنا غريب ميرزا هميشه مردم را به راه نيک و با سعادت رهنمايی ميکرد او مانند
اجداد خود در سخاوت  ،اخالق و جوانمردی بی مثال بود و در سال 902هجری ق
مطابق( 1496ميالدی) بعد از ( سه ) سال امامت در شهر انجدان رحلت نمود و پسرش
بنام ابوذر علی به امامت رسيد .

 - 35موال نا ابو ذر علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا ابوذر علی بنام محمد نورالدين فرزند عباس (غريب ميرزا ) لفبش
ابوذر علی است که در سال 843هجری ق (1440ميالدی) در شهر بابک کرمان ايران
تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال 902هجری ق (1496ميالدی) طبق نص
امامت  ،به امامت رسيد .تمام کوشش های خود را مصرف کمک های مادی ومعنوی به
پيروانش نمود مريدان او از هند  ،پاکستان و ديگر مناطق اسماعيلی به ديدار موالنا امام
ميآمدند و هدايات ميگرفتند و فرامين وهدايات موالنا امام را دوباره به مردم ميرسانيدند .
موالنا ابوذرعلی داعيان با کفايت را در هر منطقه مقرر کرد و ترک تقيه را اعالن نمود
و دستور داد که نسبت به فرقه ها و مذاهب ديگر که در مناطق شان زنده گی ميکنند
رفتار سوء (رفتار نامنسب ) نداشته باشند و به مذاهب ديگران احترام بگذارند تا ارزش
و احترام مذهب شان حفظ گردد و بين شان مناسبات نيک بر قرار شود .
در دورهُ امامت موالنا ابوذرعلی در ايران بعد از وفات اميرتيمور گرگان که در سال
807هجری ق ( 1405ميالدی) فوت کرده بود بد امنی بوجود آمد و در هر جا حکومت
های خورد و کوچک تشکيل گرديد و امنيت بکلی خراب شد  .ولی با بقدرت رسيدن
موالنا ابوذرعلی بمقام امامت در ايران انقالب بوجود آمد يعنی شاه اسماعيل صفوی در
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سال 905هجری ق (1499ميالدی) حکومت صفوی را در ايران اساس گذاشت  .شجره ُ
شاه اسماعيل صفوی به امام موسی کاظم بن امام جعفرصادق ميرسيد  .افراد صفوی در
گيالن و مازندران درجهُ صوفی داشتند و مريدان زياد ازآنها پيروی کردند  .شاه اسماعيل
صفوی شهر تبريز را پايتخت خود قرار داد و امنيت را در تمام مناطق تامين کرد .
اجداد شاه اسماعيل صفوی  ،صوفی بودند ولی خودش مذهب اثنی عشری را در سال
907هجری ق (1501ميالدی) مذهب رسمی ايران اعالن کرد که فرصت های خوبی
برای فعاليت نزاريان و ديگر نهضت های شيعی بوجود آورد.
درين دوره هويت دينی نزاريان ايران برای اولين بار در دورهُ بعد از الموت  ،بهتر
شناخته سد  .ولی صفويان بعد از استحکام قدرت به آزار و اذيت مذاهب ديگر شروع
کردند  .نزاريان که سرگرم فعاليت های علنی تری بودند توجهُ سالطين صفوی و علمای
آنها را به خود جلب کردند و چند مالی متعصب صفوی ها اسماعيليان را مورد آزار و
اذيت قرار دادند  .اما موالنا ابوذرعلی با شاه اسماعيل صفوی رابطه بر قرار کرد .
پادشاه به موالنا امام بسياراحترام ميکرد و از پرهيزگاری و ديانت موالنا ابوذرعلی ،
شاه اسماعيل صفوی بسيار خوش شد و دخترش صابره خاتون را به موالنا ابوذرعلی به
نکاح در آورد که ثمرهُ اين ازدواج امام مراد ميرزا است  .پادشاه ايران شاه اسماعيل
صفوی به موالنا ابوذرعلی لقب ( اميراالمراء ) داد و اسماعيليان درين دوره در امن
زنده گی ميکردند و اسماعيليان هند و پاکستان نيز به ديدار موالما امام به ايران ميآمدند و
هدايات موالنا ابوذرعلی را به مناطق شان ميرسانيدند  .اما شاه اسماعيل صفوی پادشاه
ايران  ،شاه طاهرحسين امام نزاری سلسلهُ محمد شاهی را مورد آزار و اذيت قرار داد
شاه طاهر حسين يک دانشمند بود و محبوبيت زياد داشت دولت صفوی ايران او را متهم
به توطعه برضد پادشاه صفوی ساختند و دستور قتل اورا صادر کردند ولی شاه طاهر در
سال 926هجری ق (1520ميالدی) به هند فرار کرد  .اما نزاريان قاسم شاهی در امن
وامان زنده گی ميکردند .
موالنا ابوذرعلی در سال 915هجری ق (1509ميالدی) بعد از ( يازده) سال امامت
در انجدان رحلت نمود و پسرش موالنا مراد ميرزا طبق نص امامت  ،به امامت رسيد .

 - 36موال نا مراد ميرزا (ع ) :
نام اصلی موالنا مراد ميرزا بنام علی شاه فرزند موالنا ابوذرعلی  ،لقبش مراد ميرزا
است و بنام مرا علی هم مشهور است  .که در سال 868هجری ق (1463ميالدی)در
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شهر انجدان ايران چشم به جهان گشود و بعد از رحلت پدرش در سال 915هجری ق
(1509ميالدی) طبق نص امامت به امامت رسيد  .بعد از رسيدن موالنا مراد ميرزا به
امامت هياُت بزرگی از تمام مناطق اسماعيليه نشين به حضور موالنا امام رسيدند که
بزرگترين آنها از شام بود  .اين هياُت تحايف و هداياء زياد ی را به موالنا امام تقديم
داشتند که از آن جمله يک کتاب خطی بود که از زمان امام مستور موالنا وفی احمد مانده
بود که موالنا امام ازين تحايف بسيار خوش شد وشاعراسماعيلی خراسانی درمدح موالنا
مراد ميرزا چنين گفته است :
علی در جامعه موال مراد است = خداوند زمين و عرش و آسمان است
موالنا مراد ميرزا رابطهُ خوب با شاه اسماعيل صفوی پادشاه ايران بر قرار کرد که
در بعضی از موضوعات باهم مصلحت ميکردند  .اسماعيليان درين دوره شان وشوکت
پيدا کردند و کار دعوت به مذهب اسماعيلی جاری بود و موالنا مراد ميرزا داعيان را به
مناطق مختلف هند  ،پنجاب  ،گجرات  ،سند  ،ملتان  ،افغانستان و ديگر مناطق فرستاد .
داعيان مردم را به راه راست هدايت ميکردند و از مناطق مختلف نذرانه جمع آوری
نمودند و به وقت و زمانش به موالنا امام ميآوردند و از حضور موالنا امام هدايات و
فرامين را به اسماعيليان مناطق خود ميرسانيدند و تعداد اسماعيليان درين دوره رو به
افزايش بود  .موالنا مراد ميرزا به پيروان خود دستور ميداد که اسماعيليان از سياست
دوری نمايند و به تجارت  ،صنعت و کشاورزی اشتغال ورزند که بعد از مدتی بهترين
صنعت گران و غنی ترين تاجران گرديدند .
درين دوره اولين پادشاه صفوی ايران که شاه اسماعيل صفوی نام داشت در سال
 905هجری ق(1499ميالدی) بقدرت رسيده بود در دورهُ موالنا ابوذرعلی اسماعيليان
قاسم شاهی در آرامش زنده گی ميکردند درين دوره به آزار واذيت نزاريان قام شاهی
پرداخت  .موالنا مرادميرزا از قرار معلوم فعاليت های سياسی داشت و از جنبش نقطويه
که يک جنبش دينی – سياسی مرتبط با مذهب شيعه و شاخهُ از حروفيه بود  ،حمايت
ميکرد صفويان گروه حروفيه را سرکوب کردند .موالنا امام که پيروان زياد در ايران ،
سند  ،هند وديگر مناطق داشت از طرف حکومت صفوی دستگير گرديد و در سال 920
هجری ق (1514ميالدی ) بعد از (  ) 5سال امامت رحلت نمود و به روايتی در سال
981هجری ق (1574ميالدی ) توسط حکمرانان صفوی بقتل رسيد .
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 - 35موال نا ذوالفقار علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا ذوالفقارعلی بنام خليل هللا فرزند موالنا علی شاه (مرادميرزا) و
لقبش ذوالفقارعلی است که در سال 886هجری ق (1481ميالدی)در شهر انجدان ايران
تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش درسال 920هجری ق(1514ميالدی) طبق نص امامت
به امامت رسيد که در مراسم بيعت لقب ذوالفقارعلی را انتخاب کرد و مطابق روش
پدرش رفتار نمود و با دولت صفوی ايران روابط نزديک بر قرار کرد  .در دورهُ موالنا
ذوالفقارعلی نيز در ايران شاه اسماعيل صفوی که در سال907هجری ق (1501ميالدی)
قدرت خود را استحکام بخشيده بود  ،در را ُ س قدرت بود و ايران در نظم وآرامش قرار
داشت  .و صفويان ايران اسماعيليان را آزار و اذيت نميکردند و موالنا امام با يک خانم
صفوی ازدواج کرد .
چون دولت صفوی ايران در دورهُ امامت موالنا ذوالفقارعلی به اوج قدرت خود رسيده
بود نزاريان از تکتيک دوم استفاده کردند گروه خاص اسماعيليان را انتخاب کردند و از
ميان آنها فرماندهان و افراد را بر گزيدند و به نگهبانی و پاسداری در مناطق اسماعيليه
نشين و مراکز اداری اسماعيليان مقرر کردند  .مدارس برای دعوت تاسيس گرديد که
استادان و مدرسين عالی قدر مقرر شدند و به جمع آوری کتب علوم مختلف از چهار
گوشهُ جهان اقدام نمود  .موالنا ذوالفقارعلی بر عبادت ونماز پايداربود روز(  ) 15هر
ماه را برای شنيدن شکايات معين نمود و خود ناظر برقضايای عمومی و خصوصی بود
درين دوره نيز محمد رضا بن سلطان حسين غوريانی هراتی معروف به خير خواه
هراتی شاعر ونويسندهُ پرکار که مسؤول دعوت در بدخشان نيز بود کتابهای زيادی
نوشته کرد که يکی بنام ديوان غريبی نام داشت که در بيان شناخت امام زمان و محبت
امام بود  ،درين دوره نوشته شد .
درين دوره اسماعيليان بخاطر نجات از تعقيب دولت صفوی ايران به جامهُ مذهب
اثنی عشری که از طرف شاه اسماعيل صفوی در ايران در سال907هجری ق(1501م)
مذهب رسمی دولت ايران اعالن شده بود  ،در آمدند که به علت داشتن ميرث علوی و
سنن شيعهُ امامی مشترک با (دوازده ) اماميان اين کار را کردند به همين سبب در انجدان
يک کتيبه يافت شد که در آن نزاريان را شيعيان ياد کرده اند .
موالنا ذوالفقارعلی مانند اجداد خود يک شخص مهربان  ،سخاوتمند و با انصاف بود
که در سال 922هجری ق ( 1516ميالدی) بعد از (دو ) سال امامت در انجدان رحلت
نمود  .وطبق نص امامت پسرش موالنا نورالدين علی به امامت رسيد .
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 - 38موال نا نورالدين علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا نورالدين علی بنام نورالدهر يعنی نور زمانه فرزند موالنا
ذوالفقارعلی  ،لقبش نورالدين علی است که در سال 893هجری ق (1487ميالدی) در
شهر انجدان ايران تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال 922هجری ق (1516م)
طبق نص امامت به امامت رسيد  .و با يک دختراز خاندان صفوی ازدواج کرد ازينکه
خانمش از خاندان صفوی ايران بود لذا با دولت صفوی ايران رابطهُ بسيار خوب داشت
درين دوره امنيت در ايران خوب بود اسماعيليان زنده گی خوب داشتند ولی در سال
930هجری ق (1524ميالدی) شاه اسماعيل صفوی بعد از ( )24سال پادشاهی فوت کرد
و پسرش بنام شاه طهماسب به سن ( )10سالگی پادشاه شد که بخاطر خورد سالی او
امنيت داخلی در ايران خراب شد .
در دورهُ پادشاهی شاه طهماسب صفوی در ايران يک شاعر اسماعيلی بنام قاسم اميری
زنده گی ميکرد که مالهای متعصب ايران اورا کافر ميگفتند و به پادشاه معرفی نمودند و
پادشاه ايران اين شاعر را کور ساخت و به شيراز فرستاد اين شاعر با وجود ظلم و ستم
دولت صفوی ايران باز هم در مورد موالنا امام و اسماعيليان شعرها ميگفت .
در دورهُ امامت موالنا نورالدين علی کار دعوت به مذهب اسماعيليه جاری بود که کار
دعوت در بدخشان به شکل نورمال جريان داشت  .اما در قسمتی از هند  ،کشمير ،
پنجاب و سند وفاداری خود را درست نشان ندادند  .ليکن در گجرات که سيد امان شاه که
نام اصلی او امام الدين – عبدالرحيم يکی از پسران حسن کبيرالدين که به امان شاه
مشهور بود نسبت به ديگر برادران خود به موالنا امام نورالدين علی وفادار بود و در
سال های قبل از موالنا نورالدين علی نيز به امامان قاسم شاهی وفادار بود .
چنانچه قبآل گفتيم که موالنا مستنصرباهللا دوم بعد از وفات پير تاج الدين ديگر پيری به
آن مناطق روان نکرد و يک کتاب بنام (پنديات جوانمردی) فرستاد  .يک تعداد به امامان
نزاری وفادار ماندند و به ديدار امامان شان ميآمدند ولی يک تعداد ديگر از جامعهُ
نزاری خواجه های هند جدا شدند  .چنانکه بعد ازمرگ امان شاه پسرش بنام نورمحمد
خود را از جامعهُ نزاری جدا ساخت و فرقهُمستقل را بنام امام شاهيه به اسم پدرش
تاسيس کرد و مدعی امامت برای خود شد ولی اکثريت خواجه های گجرات قبول نکردند
و به امام نزاری وفادار ماندند و بعد از مرگ نورمحمد در سال 940هجری ق (1533م)
فرقهُ شاهيه به چندين گروه تقسيم گرديد و رابطهُ خود را با امام نزاری قطع کردند و به
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مذاهب مختلف پيوستند به همين سبب موالنا امام نزاری بر عالوهُ پنديات جوانمردی يک
پير ديگر بنام دادو به آنجا فرستاد تا از بر گشت خواجه های نزاری به مذاهب ديگر
جلوگيری کند اين شخص با خواجه ها رابطهُ خود را قايم کرد .
موالنا نورالدين علی با بر پا کردن مجالس درس به بحث و مذاکره و تنظيم امور
اسماعيليان پرداخت و تمام وقت خود را در پيشرفت وترقی اسماعيليان صرف کرد و از
سياست دوربود  .در دورهُ امامت موالنا نورالدين علی اوضاع داخلی ايران خراب گرديد
و در منا طق مختلف اغتشاشات بوجود آمد و بر ضد موالنا نورالدين علی يک توطعه
ساخته شد و اورا دستگير کردند و در سال 957هجری ق (1550ميالدی)بعد از مدت
( ) 45سال امامت رحلت نمود  .در مورد رحلت او مورد ديگری هم است که ميگويند
موالنا نورالدين علی توسط يک شخص بنام عبدالرحمن بقتل رسيده است و همسرش در
دربار صفويان ايارن چنين وانمود کرد که شوهرش جزء فداـُيان دربار طهماسب بود و
در همان راه کشته شد و در انجدان دفن گرديده است .

 - 39موال نا خليل هللا علی اول ( ع ) :
موالنا خليل هللا علی اول فرزند موالنا نورالدی علی است که درسال 932هجری ق
(1526ميالدی) در شهر انجدان ايران تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال
957هجری ق ( 1550ميالدی) طبق نص امامت به امامت رسيد  .زمانيکه موالنا خليل
هللا علی اول بر مسند امامت نشست جمع کثيری از اسماعيليان از مناطق مختلف برای
بيعت به حضور موالنا اما ميآمدند و بعد از گرفتن هدايات و فرامين از حضور موالنا
امام دوباره به مناطق شان ميرفتند .
موالنا خليل هللا علی اول در وضع اجتماعی اسماعيليان و دعوت به مذهب اسماعيلی
نوآوری نمود و اسماعيليان اهميت و اعتبارزياد پيداکردند  .موالنا امام که قبآل در شهر
انجدان زنده گی ميکرد از انجدان مهاجرت نمود و در محالت کهک (بابک) شهر کرمان
ايران اقامت گزيد و از آنجا اسماعيليان را رهبری ميکرد  .و کار دعوت به مذهب
اسماعيلی درين دوره جاری بود و تعداد زيادی از داعيان را به هند فرستاد تا مزارع و
دهات ايجاد کنند غذا و لباس به ساکنين آنجا کمک نمايند که اين عمل باعث شد که
هزاران نفر در آجا تحت لوای شان در آمدند و کار دعوت طبق معمول در ايران  ،شام و
ديگر مناطق نيز جريان داشت  .دردورهُ موالنا خليل هللا علی اول در منطقهُ بدخشان يک
داعی مشهور بنام محمد رضا بن سلطان حسين غوريانی هراتی معروف به خيرخواه در
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خدمت موالنا امام بود و کتابهای يک دانشمند مشهور اسماعيلی بنام ابواسحاق قهستانی را
جمع آوری کرد و برای اسماعيليان تعليم ميداد و خودش نيز چندين کتاب را به زبان
فارسی نوشته کرد و اسماعيليا را نصيحت مينمود که مورد پسند مردم قرار داشت .
در دورهُ امامت موالنا خليل هللا علی اول در ايران شاه طهماسب اول درسال
930هجری ق (1524ميالدی) پادشاه شده بود در خراسان  ،يزد و کرمان بی امنی
بوجود آمد و دولت امنيت داخلی را تامين کرده نتوانست در چنين اوضاع خراب بود که
در سال 996هجری ق (1576ميالدی) شاه طهماسب اول صفوی توسط يکی از زنان
خود مسموم گرديد که با قتل او بين پسرانش خانه جنگی ها شروع شد  .و بسياری از
مردم دين جنگ ها کشته شد تا اينکه نواسه اش بنام شاه عباس اول پسر محمد خدابنده در
سال 996هجری ق (1588ميالدی) بقدرت رسيد که يک شخص شجاع و دالور بود
دشمنان صلح را از بين برد و امنيت داخلی را در ايران تامين کرد .
موالنا خليل هللا علی اول در سال 993هجری ق (1585ميالدی) بعد از ( )35سال امامت
رحلت نمود .

 - 40موال نا شاه نزار دوم ( ع ) :
نام اصلی موالنا شاه نزار اول بنام شاه نزار فرزند موالنا خليل هللا علی اول لفبش نزار
است و بنام عطاهللا نيز ياد ميشود که در سال 973هجری ق(1565ميالدی) در شهر
انجدان ايران تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال 993هجری ق
(1585ميالدی) طبق نص امامت به امامت رسيد  .و بعد ازرسيدن به امامت موالنا نزار
گروهی از اسماعيليان از مناطق مختلف جهان برای بيعت به حضورموالنا امام آمدند.
موالنا نزار علم دوست و دانش طلب بود در قصرش انجمن ادبی تاسيس کرد که علماء ،
فقه ها و فالسفه برای بحث  ،مذاکره و منظرهُ علمی دران جمع شدند و خود موالنا نزار
نيز به شعر دست رسی داشت که اين چند بيت از اشعار او است :
تانيست چمن اليق پر رشحه تبارم = تا نيست صدف قابل در قطره نريزم
در انجمن اهل خرد تشنهُ فيضم = اندر سرغفلت زده گان رنج خمارم
امروزبه من ره نبردغافل و فردا = سجادهُ اميد کند لوح مزارم
موالنا نزار دوم در شهر کهک زنده گی ميکردند و اسماعيليان مناطق ديگر به حضور
موالنا امام ميآمدند و بعد از گرفتن هدايات و فرامين دوباره به مناطق شان ميرفتند .درين
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دوره اسماعيليان ايران در شهر کهک مشغول کارهای زراعت بودند و در نزديک اين
شهريک باغ را تيار کردند که در داخل باغ انواع ميوه جات بود ودر داخل باغ يک تخت
از سنگ مرمر جور کردند که موالنا امام در باالی آن تخت می نشست و پيروان خود را
هدايت ميدادو رهنمايی ميکرد  .و همچنان درين دوره اسماعيليان در خراسان  ،يزد و
کرمان نيز زنده گی ميکردند  .در کرمان يک گروه صوفی بنام عطاهللا شاه مشهور بود
که موالنا نزار دوم را پير خود قبول کرد و حضرت موالنا امام نزار دوم در بين شان
بنام عطاهللا مشهور بود و بسياری از اسماعيليان از خراسان به کرمان ميآمدند و در آنجا
سکونت اختيار کردند موالنا نزار دوم يک قصيدهُ صوفيانه را نوشته کرده بود که
اسماعيليان آنرا ميخواندند  .درين دوره يک شاعر اسماعيلی بنام قاسم اميری که قبآل در
دورهُ موالنا نورالدين علی از طرف صفويان کور ساخته شده بود  ،قصايد و شعرهای
زياد در مورد اسماعيليه نوشته کرده بود که در سال 999هجری ق ( 591ميالدی) از
طرف صفويان به شهادت رسيد .
همچنان درين دوره يک داعی بزرگ اسماعيلی بنام عبدالنبی ناصر زنده گی ميکرد
که مردم را به مذهب اسماعيلی دعوت ميکرد و قصايد زيادی را در مورد اسماعيليه
نوشته کرده بود  .درين دوره چنانچه قبآل گفتيم که بعد از مرگ پير تاج الدين امامان
نزاری پير ديگری را به هند نفرستادند و کتاب پنديات جوانمردی را فرستادند که يک
تعداد به امامان نزاری وفادار ماندند و کتاب مذکور را هدايات و رهنمايی امام دانستند
ولی يک تعداد ديگر از مذهب اسماعيليه به مذاهب ديگر برگشتند لذا موالنا نورالدين
علی يک شخص را بنام دادو به آنجا فرستاد که از برگشت اسماعيليان به مذاهب ديگر
جلوگيری کند  .اين شخص در دورهُ امامت موالنا نزار دوم در سال 1001هجری ق
( 1593ميالدی) فوت کرد  .دادو در تحکيم و روابط ميان خواجه های هند و پايگاه
دعوت نزاری در انجدان ايران نقش بسيار زياد داشت  .و اوضاع را کنترول ميکرد .
بعد از مرگ او موالنا نزار دوم خودش خواجه های هند را تحت کنترول قرار داد و
سلسلهُ پيری را پايان داد و موالنا نزار دوم با خواجه های هند هميشه در تماس بود .
درين دوره کار دعوت به مذهب اسماعيلی در شهرهای خراسان  ،کرمان  ،فارس ،
ايران و ديگر مناطق جريان داشت و مرکز دعوت شهر کهک بود  .موالنا نزار دوم در
سال 1038هجری ق (1628ميالدی) بعد از (  ) 43سال امامت در کهک در گذشت و
پسرش موالنا سيد علی طيق نص امامت به امامت رسيد .
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 - 41موال نا سيد علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا سيد علی بنام اسماعيل فرزند موالنا شاه نزار(نزاردوم) و لقبش
سيدعلی است که در سال 1015هجری ق (1605ميالدی) در شهر کهک تولد گرديد و
بعد از رحلت پدرش در سال 1038هجری ق (1628ميالدی) طبق نص امامت به امامت
رسيد و بعد از رسيدن به مقام امامت ملقب به سيدعلی شاه گرديد  .موالنا سيدعلی نظربه
خرابی اوضاع داخلی ايران و حملهُ افغانها باالی صفويان ايران مقردعوت امامت را
ازشهرکهک به شهر بابک کرمان ايران انتقال داد و بخاطر بهبود وضع زنده گی
اسماعيليان کوشش زياد به عمل آورد اسماعيليان که در مناطق مختلف زنده گی ميکردند
آرام باشند و بخاطر آرامی اسماعيليان کوشش کرد که اعتماد شاه عباس دوم که در سال
1052هجری ق (1642ميالدی) پادشاه ايران شده بود بدست آورد و از جملهُ مقربان
پادشاه ايران گرديد .
در دورهُ امامت موالنا سيدعلی اسماعيليان که در جنگ آوری و نبرد صاحب
نظربودند در داخل در داخل قوای ايران شامل شدند  .ازينکه اکثريت باشنده گان شهر
کرمان ايران مذهب اسماعيلی داشتند و مردم صوفی بودند موالنا امام سيدعلی را پير
خود ميگفتند هيچکس حاضر نبود که والی کرمان شود و هر کسيکه والی تعين ميشد
امنيت را تامين کرده نتوانست لذا از طرف دولت ابران موالنا سيدعلی به حيث والی
کرمان مقرر گرديد  .امنيت را تامين کرد و جنگ ها پايان يافت و اسماعيليان بسيار
ترقی وپيشرفت کردند اگرچه بعضی مالهای متعصب ميخواستند که امنيت اين منطقه را
خراب سازند ولی نتوانستند .
در دورهُ امامت موالنا سيدعلی مريدان از بدخشان  ،چين  ،هند  ،پاکستان و ديگر
مناطق اسماعيلی با هدايا و تحايف به حضور موالنا امام ميآمدند و هدايات و فرامين را
دوباره به مناطق شان ميرسانيدند  .موالنا امام شعراء و نويسنده گان را مورد تشويق
فرار ميداد در خراسان يک شاعر مشهوراسماعيلی بنام امام قلی که معنی قلی در زبان
ترکی غالم است يعنی غالم امام که شهرت زياد داشت و راجع به امام و خاندان او
قصايد زياد نوشته کرده بود و يک ديوان او بنام خاکی خراسانی نام داشت  .ولی اين
شاعر مشهور اسماعيلی توسط شاه عباس دوم پادشاه ايران به زندان انداخته شد موالنا
امام سيدعلی با استفاده از نفوذ سياسی که داشت از نزد سلطان عثمانی در خواست نمود
که اسماعيليان شام و ديگر مناطق تحت قلمرو عثمانی آزادی بيشتر داشته باشند .
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موالنا سيدعلی در شهرهای بابک و سرجان ايران که مربوط کرمان بودند زمين های
زياد داشت و در آن زنده گی ميکرد  .و در سال 1071هجری ق (1660ميالدی) بعد از
مدت ( )32سال امامت در اثر مريضی رحلت نمود .

 - 42موال نا حسن علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا حسن علی بنام باقرشاه فرزند موالنا اسماعيل (سيدعلی) و لقيش بنام
حسن علی است که در سال 1042هجری ق (1632ميالدی) در شهر کهک کرمان ايران
تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال 1071هجری ق (1660ميالدی) طبق نص
امامت به امامت رسيد و بنام سيد حسن نيز ياد ميشد که گاهی در شهر کهک کرمان
ايران و گاهی هم در شهر بابک زنده گی ميکرد  .موالنا حسن علی روش پدر خود را
در مورد روابط نزديک با شاه عباس دوم پادشاه ايران ادامه داد و جايگاه خود را در
دربار صفويان ايران بدست آورد .حتی شاه عباس دوم پادشاه ايران را با قبول استقالل
داخلی اسماعيليان درشهرکرمان متقاعد ساخت و خودش بر امورات آنجا نظارت ميکرد.
با درگذشت شاه عباس دوم در سال 1078هجری ق (1667ميالدی) و بقدرت رسيدن
پسرش شاه سليمان صفوی رابطهُ حسنه يی که بين اسماعيليان و صفويان ايران وجود
داشت رو به ضعف و سردی گذاشت زيراکه دشمنان اسماعيليان به پادشاه ايران گفتند که
گسترش و نفوذ اسماعيليان برای مملکت ما خطر است .
موالنا حسن علی داعيان را به نقاط مختلف فرستاد و همه را به پير ملقب نمود  .پير
علی اصغربيک را به هند  ،محراب بيک را به خراسان  ،علی اکبربيک را در ايران ،
پسر شمس الدين را نيز به هند و ميرزاشاه باقری را که از بزرگترين شخصيت ها بود
که در دربار صفويان نيز مقام خوبی داشت در کرمان تعين نمود  .داعيان همه وقت خود
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را در خدمت موالنا امام و مريدان سپری ميکردند و وظيفهُ دعوت به مذهب اسماعيلی را
بصورت درست انجام دادند .
در دورهُ امامت موالنا حسن علی بعد از مرگ شاه عباس دوم پادشاه ايران  ،امنيت در
ايران خراب شدوفساد اداری دردولت ايران شروع گرديد.وقتيکه درسال 1106هجری ق
( 1694ميالدی) شاه اسماعيل صفوی فوت کرد و پسرش شاه حسين صفوی پادشاه ايران
گرديد جنگ های داخلی آغاز شد تعصبات مذهبی نيز بوجود آمد  .خزانهُ دولت خالی
گرديد و به مامورين خود عوض پول  ،زمين ميداد و معاش وجود نداشت که باعث
خراب شدن امنيت در ايران گرديد  .اما در کرمان شاه حسين صفوی پادشاه ايران ،
موالنا حسن علی را والی تعين کرده بود امنيت را در آن منطقه تامين کرد و وضع مليی
اسماعيليان درين دوره خوب بود و زمين های زيادی را خريداری نمودند و زنده گی
شان خوب شد  .موالنا حسن علی در سال 1106هجری ق (1694ميالدی) بعد از مدت
( )35سال امامت در کرمان رحلت نمود  .پسرش موالنا قاسم علی طبق نص امامت به
امامت رسيد .

 - 43موال نا قاسم علی ( ع ) :
نام اصلی موالنا قاسم علی بنام سيدجعفرعليشاه فرزند موالنا باقرشاه (حسن علی )
است که در سال 1090هجری ق (1680ميالدی)در شهر کهک کرمان ايران تولد گرديد
و بعد از رحلت پدرش درسال 1106هجری ق (1694ميالدی) طبق نص امامت به
امامت رسيد که در شهر ضلع کرمان زنده گی ميکرد در حاليکه ديگر خاندان او در
شهرهای کهک و بابک کرمان ايران زنده گی ميکردند  .موالنا قاسم علی در سياست
داخلی ايران نقش مهم داشت با وجوديکه دولت ايران درين دوره ضعيف گرديده بود باز
هم موالنا قاسم علی را والی کرمان تعين نمود او اوضاع سياسی و اداری کرمان را بهتر
ساخت و خدمات مهمی در امور فرهنگی انجام داد و به ادباء و فالسفه کمک زياد نمود .
موالنا قاسم علی بطور دايم در محالت مقيم بود و با دختر شاه طهماسب دوم ،پادشاه
ايران که سرمين نام داشت ازدواج کرد که اين وصلت نشانهُ نزديکی و ارتباط بين
اسماعيليان و صفويان ميباشد  .درين دوره علماء و فالسفهُ اسماعيلی منصب مهمی در
دربار ايران بدست آوردند و به اغلب شاعران و استادان اسماعيلی به همکاری علماء و
فالسفهُ اثنی عشری قوانين شيعه را که از فقه جعفری استنباط و تدوين نمودند ودر محاکم
موسسات حقوقی وقانونی ايران مورد استفاده قرار گرفت .
و ُ
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در دورهُ امامت موالنا قاسم علی دولت افغانستان از ضعف دولت صفوی ايران استفاده
کرده باالی ايران حمله کرد وبه مردم ايران خسارات زياد رسانيدند خصوصآ در مرکز
ايران شهر (اصفهان) و مناطق شرقی ايران اين خسارات و تلفات زيادتر بود  .همچنان
درين دوره کار دعوت به مذهب اسماعيلی جاری بود و داعيان به مناطق مختلف جهت
تبليغ مذهب اسماعيليه فرستاده ميشدند و مريدان نيز از مناطق مختلف به ديدار موالنا
امام ميآمدند هدايات و فرامين موالنا امام را دوباره به مناطق شان ميبردند  .و درين
دوره در بين جماعت اسماعيليه مکی و کامريا مقرر شدند که به حضور موالنا امام
نذرانه ميآوردند و در وقت آوردن نذرانه مريدان تکاليف زياد را متحمل شدند رفت و آمد
به ايران مشکل بود و حتی درين سفرها وفات ميکردند زيراکه هم در داخل ايران امنيت
خوب نبود و هم در سرحدات ايران رفت و آمد دشوار بود ولی باز هم وظيفهُ خود را
بصورت درست انجام دادند .
موالنا قاسم علی در سال 1143هجری ق (1730ميالدی) بعد از (  ) 36سال امامت
در شهر کرما ايران رحلت نمود  .وپسرش موالنا ابوالحسن علی به امامت رسيد .

 - 44موال نا ابوالحسن علی ( ع ) :
موالنا ابوالحسن علی فرزند موالنا سيد جعفرعليشاه ( قاسم علی ) بنام های سيد محمد
حسن شاه  ،حسن بيک و ابوالحسن عليشاه نيز ياد ميشد که در سال 1115هجری ق
(1704ميالدی) در شهر بابک کرمان ايران تولد گرديد و بعد از رحلت پدرش در سال
1143هجری ق (1730ميالدی)طبق نص امامت به امامت رسيد  .که در شهر کرمان
زنده گی ميکرد و مريدان و پيروان او از مناطق مختلف به ديدار شان ميآمدند تعليقهُ
مبارک را برای شان قراـُت ميکردند هدايات و تعليقات مبارک را دوباره به مناطق خود
ميبردند و برای مردم ابالغ مينمودند .
اولين اقدام موالنا ابوالحسن علی اين بود که اعالن کرد تمام امواليکه پيروانش به
مناسبت جلوس شان آورده بودند در اعمار شهر جديد که در آن عدهُ زيادی از نخبگان
فرهنگ و دانش اسماعيلی ساکن خواهند شد  ،بکار خواهند رفت و ساختمان کهنه را
ويران نمود  .موالنا امام ساختمانهای زيادی را اعمار کرد که در آنها انواع مختلف
درخت از مناطق شام آورده غرس نمود  .موالنا ابوالحسن در کرمان از لحاظ سياسی
قدرت و اهميت خاص پيدا کرد و به حيث والی کرمان وظيفه اجراء مينمود و با نادرشاه
قلی (نادرافشار) که درسال 1149هجری ق (1736ميالدی) طهماسب دوم را بر طرف
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ساخت و خودش را پادشاه ايران اعالن کرده بود روابط بر قرار کرد و حتی روابط شان
به خويشاوندی تبديل گرديد و به همراه نادرشاه فلی به هندوستان سفرکرد و در هند از
جماعت اسماعيلی ديدن نمود و دوباره به کرمان آمد و با صوفيان برجستهُ ايران که قبآل
با اسماعيليان روابط داشتند رابطهُ خود را مستحکم ساخت .
نادرشاه قلی (نادرافشار) دراخيرسلطنت خود خراسان (مشهد) را پايتخت خود قرار داد
و باالی مردم شيعه و مردم صوفيان به ظلم وستم شروع کرد مردم از او ناراض شدند و
از طرف سرداران خود در سال 1160هجری ق (1747ميالدی) بقتل رسيد و اوضاع
داخلی ايران خراب گرديد و اوالدهُ نادرشاه بين خود جنگ ميکردند تا اينکه در سال
1164هجری ق (1751ميالدی) کريم خان (زند ) ملوکالطوايفی را ازبين برد خودش
بقدرت رسيد و امنيت را تامين کرد و موالنا ابوالحسن را دوباره والی کرمان تعين نمود
موالناابوالحسن در سياست محلی کرمان نقش مهم داشت و بعد از درگذشت کريم خان
زند نيز درکرمان خود مختارانه حکومت کرد .موالنا امام در کار دعوت تعديالت آورد
و داعی را لقب (وکيل) ميداد  .موالنا ابوالحسن علی در سال 1194هجری ق (1780م)
بعد از ( )50سال امامت در محالت ايران رحلت نمود و در نجف دفن گرديد .

 - 45موال نا خليل هللا علی سوم ( ع ) :
موالنا خليل هللا علی سوم فرزند موالنا ابوالحسن علی است که درسال 1153هجری ق
( 1740ميالدی) در کرمان تولد گرديد و به سن (دو) سالگی به محالت ايران نزد کاکای
خود ميرزا محمدباقر فرستاده شد و بعضی اوقات به کرمان و شهر بابک و شهر کهک
کرمان ايران ميرفت بعدآ با دخترکاکای خود که بی بی سرکار نام داشت ازدواج کرد که
(دو) سال خوردتر از موالنا خليل هللا علی سوم بود  .ثمرهُ ازدواج آنها يک پسر بنام
حسن علی شاه ميباشد اين ازدواج در شهر يزد ايران صورت گرفته بود  .موالنا خليل
هللا علی سوم شخص شجاع و فياض بود هميشه به سواری اسپ در محالت  ،کهک و
بابک شهر کرمان سفر ميکرد و مردم او را ميديدند و احساس خوشی ميکردند .
موالنا خليل هللا علی سوم بعد از رحلت پدرش در سال 1194هجری ق (1780م )
طبق نص امامت به امامت رسيد مريدان از شام  ،ايران  ،هند و ديگر مناطق به ديدار
موالنا امام ميامدند و نذرانهُ خويش را پيشکش مينمودند بعضی اوقات مريدان خود را
تدريس ميکرد  .تعداد اسماعيليان درين دوره در شهرهای کهک  ،بابک  ،يزد و ديگر
مناطق ايران نيز زياد گرديد  .برای مريدان تعليقات و فرامين مبارک را قراـُت ميکردند
و دوباره به مناطق شان ميرفتند هدايات و فرامين را با خود به مناطق شان ميبردند .
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کار دعوت به مذهب اسماعيليه درين دوره بر حسب معمول به شکل محتاطانه در هر
جا از طريق وکيل ها صورت گرفت  .موالنا امام زمين های زيادی را خريداری کرد
وبرای مريدان خود توزيع نمود و خودش نيز محل رهايشی ساخت و در آن سکونت
اختيار ميکرد  .در دورهُ امامت موالنا خليل هللا علی سوم در ايران خاندان زنديه در
راُس قدرت بود و خاندان قاجاری نيز در حال قدرتمند شدن بودند و بين ای (دو) خاندان
اختالفات موجود بود .
آقامحمد قاجار در سال 1208هجری ق (1794ميالدی) لطف علی آخرين حکمران
خان دان زنديه را بقتل رسانيد و عوض آن دولت قاجاری را تاسيس کرد و به قتل عام
خاندان زنديه شروع نمود و بعدآ اسماعيليان را نيز مورد ظلم و ستم قرار داد  .موالنا
خليل هللا علی سوم به نسبت ناآرامی و بی ثباتی از کرمان به کهک رفت که مدت ()20
سال در آنجا زنده گی ميکرد و در سال 1231هجری ق (1815ميالدی) در شهر يزد
ايران اقامت گزيد که اين شهر در سر راه سند و بلوچستان بود که برای زاـُرين که ازان
مناطق ميآمدند از لحاظ امنيت خوب بود زيراکه پيروان موالنا امام همه ساله از هند به
ديدار مول(انا امام ميآمدند  .وقاجاريان حتی کاکای موالنا امام را نيز گرفتار کردند .
در سال 1210هجری ق (1796ميالدی) فتح عليشاه قاجار در ايران به پادشاهی رسيد
او همراه اسماعيليان روابط خوبی بر قرار کرد  .موالنا خليل هللا علی سوم نيز با فتح
عليشاه قاجار پادشاه ايران روابط خوب داشت اما موالنا امام قربانی يک توطعه شد
طوريکه منازعه بين طرفداران موالنا امام و دکانداران محل در شهر يزد ايران صورت
گرفت نزاريان به خانهُ موالنا خليل هللا علی سوم پناه بردند و بيرون نميآمدند  .مالحسين
يزدی که يکی از علويان شيعهُ اثنی عشری بود يک تعداد مردم را جمع کرد و باالی
خانهُ موالنا امام حمله کردند و موالنا خليل هللا علی سوم را با يک تعداد از يارانش در
سال 1233هجری ق (1817ميالدی) بعد از ( )37سال امامت به شهادت رسانيدند و
خانهُ او را چور و چپاول نمودند  .فتح عليشاه قاجار پادشاه ايران به حکمران يزد دستور
داد که مال حسين و همه همدستانش را برای مجازات به تهران مرکز ايران بفرستند .
ميگويند که فتح عليشاه قاجار مخفيانه به مذهب اسماعيليه درآمده بود  .لذا مالحسين را به
چوب بست و موی ها و ريش هايش را بر کند ام کسی را قصاص نکرد  .و جسد موالنا
امام را به نجف عراق بردند و در آنجا دفن کردند و پسرش موالنا آقاحسن عليشاه طبق
نص امامت به امامت رسيد .
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 - 46موال نا شاه حسن علی ( ع ) :
موالنا شاه حسن علی فرزند موالنا خليل هللا علی سوم است که درسال 1220هجری ق
(1804ميالدی) در شهر کرمان ايران تولد گرديد  .و بعد از شهادت پدرش در سال
1233هجری ق (1817ميالدی) در سن ( )13سالگی طبق نص امامت به امامت رسيد .
مادرش محترمه بی بی سرکاره غرض شکايت و داد خواهی برای شوهر و فرزندش به
دربار فتح عليشاه قاجار رفت فتح عليشاه قاجار به حاجی زمان حگمران يزد ايران
دستور داد که م الحسن و همدستانش را به تهران بفرستد  .در تهران مالحسن را بسته
کردند و موی ها و ريشش را کندند .
فتح عليشاه قاجار پادشاه ايران امالک و اموال موالنا امام را به خانواده اش استرداد
کرد و عالوه بر امالک خودش يک اندازه زمين و امالک را در محالت نزديک شهر قم
برايش بخشش نمود و بخاطر دلجويی آن حضرت دختر خود را بنام (کريمه بانو)
معروف به (سروجهان) را به موالنا شاه حسن علی نکاح کرد و نيز موالنا امام را به
حکومت قم منصوب نمود و لقب افتخاری (آقاخان ) را به او اعطاء کرد .که بعد ازان به
آقاخان محالتی معروف شد و اين لقب در خاندان موالنا شاه حسن علی به ميراث ماند .
موالنا امام در دربار فتح عليشاه قاجار از احترام خاص برخوردار بود و زنده گی آرام
را در ايران سپری ميکرد و يک نيروی نظامی را در محالت جمع آوری کرده بود  .در
سال 1250هجری ق (1835ميالدی) فتح عليشاه قاجار فوت کرد و پسرش بنام محمد شاه
جانشين او گرديد موالنا امام با اين بيروی نظامی خود جهت تبريکی و ادای احترام به
پادشاه جديد (محمدشاه) رفت و مورد احترام پادشاه جديد قرار گرفت و در سال
1251هجری ق (1836ميالدی) موالنا امام را به حيث حکمران کرمان تعين کرد .
زيراکه کرمان در آن وقت به علت حمالت افغانها  ،بلوچها و بعضی شهزادگان قاجاری
نا آرام بود موالنا امام به زودی نظم و آرامش را در کرمان باز آورد  .اين کار به
حمايت قبايل محلی خراسانی و عطاهللا هی از جمله پيران کرمان صورت گرفت  .اما
دوران حکومت او کوتاه بود زيراکه در سال 1252هجری ق (1837ميالدی) به تحريک
مرزاشاه آقاسی صدراعظم آن وقت قاجاری موالنا امام از حکومت کرمان برطرف
گرديد  .بخاطريکه صدراعظم مذکور دختر موالنا امام را به پسر خود خواستگاری کرده
بود ولی موالنا امام قبول نکرد .بين موالنا امام وصدراعظم دشمنی بوجود آمد وبرطرفی
موالنا امام (آقاخان اول) باعث جنگ ها بين اسماعيليان و قاجاريان گرديد موالنا امام
برادر خود را سردارابوالحسن که مشغول تامين امنيت بود و برادر ديگرش سردارمحمد
باقرخان را خواست و به دفاع در مقابل قوای دولتی آماده گی ميگرفت  .موالنا امام مدت
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()14ماه تحت محاصرهُ قاجاريان بود و باالخره در اثر ميانجيگری فريدون ميرزا
حکمران فارس برادر زوجهُموالنا امام  ،جنگ آرام شد .
وقتيکه موالنا امام از ارگ بيرون شد قوای دولتی او را گرفتند و اموالش را غارت
نمودند و اورا با خانواده اش به کرمان انتقال دادند در حاليکه محل بودوباش موالنا امام
در محالت بود و در کرمان مدت ( )8ماه در اسارت قوای دولتی قرار داشت  .بعدآ
محمد شاه پادشاه ايران موالنا امام را عفوکرد و دوباره به امواک خودش به محالت رفت
مدت (دو) سال در آنجا آزاد زنده گی کرد ولی دشمنان موالنا امام افواهات پخش کردند
که (آقاخان اول ) برضد حکومت قاجاری آماده گی جنگ ميگيرد  .در سال 1256هجری
ق (1840ميالدی) محمد شاه پادشاه قاجاری ايران به بهانهُ شکار به نزديک محالت رفت
تا از فعاليت های (آقاخان اول) معلومات بدست بياورد شخصی را به نزد موالنا امام
فرستاد ولی موالنا امام در همين موقع به شکار رفته بود و به مالقات پادشاه نرسيد
پادشاه ناراض شد  .وقتيکه موالنا امام از دولت خواست که به ادای فريضهُ حج برود به
او اجازه دادند اما راه ها توسط افراد نظامی بسته گرديد و به فرماندهان مخفيانه دستور
دادند که مواد خوراکی را به (آقاخان اول) تهيه نکنند و نفروشند  .اما موالنا امام ازين
پالن دولت خبرنداشت يک تعدادمتعلقات خود را به زيارت اماکن مقدسه به نجف(عراق)
فرستاد و در ماه رجب سال 1256هجری ق(1840ميالدی) خودش جهت ادای فريضهُ
حج سفر کرد که درين سفر به تعداد(پنجصد) نفر اعم از برادران  ،برادرزاده گان و
ديگر متعلقات موالنا امام و مريدانش همراه بودند وقتيکه در مرز يزد رسيدند قوای
دولتی باالی آنها حمله کرد  .موالنا امام با پيروان خود به دفاع بر خاست و به تعداد
(چهارهزار) نفر دولت را شکست داد و در حدود (چهارصد) اسپ و مقدار زياد اسلحه و
مهمات دولتی بدست موالنا امام رسيد  .موالنا امام به پيروان خود بطرف شهر بابک که
قلعهُ موروثی موالنا امام بود حرکت کرد  .قبل از آمدن موالنا امام سرداران کندهاری
(سردارکندل خان  ،خدارحم خان  ،مهردلخان و ديگران ) در قلعهُ موروثی موالنا امام
سکونت اختيار کرده بودند با آمدن موالنا امام دروازهُ قلعه را بسته کردند و اجازهُ داخل
شدن به موالنا امام ندادند  .افراد موالنا امام قلعه را محاصره نمودند اما سرداران
کندهاری معذرت خواستند موالنا امام معذرت آنها را قبول کرد و بطرف فارس حرکت
کرد در فارس از طرف فضل هللا خان استقبال گرديد .
در سال 1257هجری ق (1841ميالدی)موالنا امام به طرف کرمان عزيمت نمود
وقتيکه به بندر سيدعلی رسيد يک قوای (چهارهزار) نفری دولتی به قوماندانی اسفنديار
با موالنا امام مقابل شد  .و جنگ سخت صورت گرفت درين جنگ اسفنديار زخمی شد و
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قوای دولتی شکست خورد و يک تعداد به موالنا امام تسليم گرديدند  .درين سال در
منطقهُ زنجان ايران يک قوای ايرانی به قوماندانی عبدهللا باالی موالنا امام حمله نمود و
جنگ آغاز گرديد و عبدهللا تحت محاصره قرار گرفت و درمناطق نيز برضد موالنا امام
به تحريک صدراعظم ايران آماده گی جنگ گرفته شده بود  .بنابران موالنا امام جنگ را
با دولت ايران بی فايده دانست و تصميم گرفت که به بندر عباس برود و ازان طريق به
به عربستان و يا هندوستان برود  .موالنا امام و پيروان او ازين جنگ ها خسته شدند
درين وقت (دو) نماينده از کرمان آمدند و از موالنا امام دعوت به کرمان کردند اما
موالنا امام تصميم خود را به آنها نگفت و آنها را رخصت نمود ولی در باطن پالن رفتن
به افغانستان را داشت که اين نشانهُ پايان دادن امامت اسماعيلی در ايران بود .
موالنا امام با پيروان خود بعد از (هفت) روز راه پيمايی به سرحد افغانستان رسيد و
به طرف افغانستان حرکت کرد و بعد از عبور از مرز ايران به منطقهُ الش جوين
افغانستان رسيد که از طرف شاپسندخان حکمران آنجا استقبال گرديد موالنا امام از
مهمانوازی و خدمت گذاری شاپسندخان اظهار سپاس کرد و از آنجا به طرف کندهار
حرکت نمود و درسال 1257هجری ق (1841ميالدی) با جمع کثيری از متعلقات و
پيروان خود رسيد که از طرف بزرگان و خانهای کندهار استقبال شدند  .و شهزاده تيمور
والی کندهار جای مناسب بودو باش را برای موالنا امام تعين نمود  .مردم کابل  ،قطغن ،
بدخشان  ،بلخ  ،بخارا  ،پشاور ،ملتان  ،سند و ديگر مناطق که از آمدن موالنا امام به
کندهار خبر شدند سرن اسماعيلی از مناطق متذکره به ديدار موالنا امام به کندها آمدند
موالنا امام آنها را به حضور پذيرفت و جوامع اسماعيلی اين مناطق با امام خود تماس
مستقيم بر قرار کردند .
وقتيکه موالنا امام (آقاخان اول) در کندهار بود انگليس ها هم در کندهار بودند از
محبوبيت موالنا امام خبر شدند با او رابطه بر قرار ساختند و امنيت راه های کراچی را
به اسماعيلين دادند  .و درسال 1258هجری ق (1842ميالدی) موالنا امام به سند رفت و
در آنجا يک سواره نظام را تنظيم نمود و تماس خود را با خواجه های نزاری که
ازپيروان او بودند  ،دوباره احياء کرد  .خواجه های نزاری اولين بار بود که امام خود را
ميديدند ورابطهُ شان بر قرار گرديد .
در سال 1260هجری ق (1844ميالدی) موالنا امام (آقاخان اول) سند را ترک کرد و
به گجرات رفت و با پيروان خود در آنجا زنده گی ميکرد و در سال 1262هجری ق
بمبی رفت و در آنجا نيز از طرف خواجه ها نزاری مورد
(1846ميالدی) از گجرات به
ُ
احترام قرار گرفت  .و از آنجا ميخواست که به زادگاه خود ايران برود انگليس ها نيز
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بخاطر بازگشت موالنا امام ميانجيگری نمودند ولی به جايی نرسيد  .موالنا امام مورد
تعقيب ايرانی ها قرار داشت و محمدشاه قاجار پادشاه ايران در جستجوی او بود به همين
سبب مدت کوتاهی به کلکته و در سال 1265هجری ق (1848ميالدی) برای هميشه در
بمبـُی زتده گی اختيار کرد که آغاز دورهُ جديد در تاريخ اسماعيليان نزاری است ازينکه
بمبـُی در آن وقت بندر جهانی بود  .محمدشاه قاجار پادشاه ايران از موالنا امام اطالع
يافت باالی انگليس ها اعتراض کرد که چرا به آقاخان اول پناه داده اند .
موالنا امام (آقاخان اول) نخستين امام اسماعيلی از سلسلهُ خود بود که در هند زنده گی
اختيار کرد خواجه های نزاری که برای چندين قرن نمايندهُ يک جامعهُ بزرگ اسماعيلی
بودند  ،سرانجام توانستند امام خود را در ميان خود پذيرفتند  .موالنا امام (آقاخان اول) به
زودی پايگاه و محالت رهايشی رادر بمبـُی  ،پونا و بنگلور بنياد نهاد در ايام خاص
مذهبی در بزرگترين جماعتخانهُ بمبـُی حضور ميافت و در اقامت گاه خود که تاالر آقا
نام داشت بطور منظم با پيروان خود مالقات ميکرد و پيروان نيز برای گرفتن دعا و
برکات به ديدار موالنا امام ميآمدند  .و در طول ()30سال اقامت خود در بمبـُی ارتباطات
خود را با اسماعيليان کاشغر  ،بخارا  ،ايران  ،يمن  ،شام و اطراف افريقا و ساير عالقه
جات دور افتاده و عقب مانده تامين نمودند و در چنين شرايط مشکل اسماعيليان توانستند
از مذهب خود دفاع نمايند و در اجرای مراسم مذهبی خود آزاد بودند  .حتی اسماعيليان
آسيای مرکزی که تحت تسلط روس بودند ولی مراسم مذهبی خود را آزادانه انجام ميدادند
موالنا امام (آقاخان اول) به عنوان پيشوای روحانی يک جامعهُ مسلمان از حمايت
انگليس ها در هند برخوردار بود که اين امر باعث تثبيت و تقويت مقام او شد که در
آغاز برای تثبيت اقتدار و مرحعيت مذهبی خود به مشکالت زياد مواجه گرديد  .خواجه
های نزاری هند برای مدت زيادی بدون پير مانده بودند و اسماعيليان (ست پنت ) تحت
تاثير عناصر هندو قرار گرفتند ( .ستپنت) سرآغاز تکامل اوليهُ آن صورت خاص از
کيش اسماعيلی است که منعکس کنندهُ اوضاع و احوال تاريخی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و
سياسی معين در نيم قارهُ هند بوجود آمده بود  .طريقهُ(ست پنت) بر مفاهيم و مضون های
بومی بيشماری که در بافت اسالمی هندی شبه قاره شايع بود  ،بنيان گرفته بود .
خواجه های نزاری مجبوربودند برای حفظ جان خود روزگاردرازی تظاهر به «غير»
کنند و خود را سنی و يا شيعهُ دوازده امامی بنمايانند خواجه ها ی نزاری برای حل
وفصل امور قضايی خود را مانند ديگر مسلمانان هند اغلب متوسل به آداب  ،رسوم و
عرف هندوان ميشدند  .نه مقررات احکام اسالمی  ،اين امر بخصوص در امور مربوط
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ارث صادق بودند  .و گروه های جدايی طلب به نوبت سر بر آوردند و برای جامعهُ
خواجه ها ادعای ميراث سنی يا اثنی عشری ميکردند .
در چنين اوضاع و احوال بود که موالنا امام (آقاخان اول) دست به اقدامی برای تعين
و تجديد هويت دينی خاص برای پيروان خواجهُ خود زد و در سال 1277هجری ق
( 1861ميالدی) موالنا امام سندی را که معتقدات و اعمال دينی اسماعيليان نزا ری را
مشخص ميکرد  ،انتشار داد و از خواجه های پيرو خود خواست آنرا امضاء کنند و از
امضاءکننده گان خواسته شد که به وفاداری و ايمان خويش به امام و مذهب شيعهُ
اسماعيلی بنا بر تفسير و تعبير او  ،پيمان بندند  .اين سند که شاخصی در تايُيد هويت
اسماعيلی نزاری بود در بمبـُی و جاهای ديگر پخش شد  .اکثريت خواجه ها ی اسماعيلی
آنرا پذيرفتند  .اما گروه کوچک جدايی طلب استاده گی کردند و مرجعيت ( آفاخان
اول)را به چالش خواندند و هويت اسماعيلی جامعهُ خواجه ها را انکار کردند  .و در سال
1282هجری ق (1866ميالدی) دعوای خود را در دادگاه عالی بمبـُی مطرح ساختند که
به دادگاه موالنا امام ( آقاخان اول )اسناد و مدارک مختلف در بارهُ تاريخ جامعهُ
اسماعيلی و قيمويت پيشوايی خويش را به دادگاه ارايه کرد و دادگاه دعوا را به نفع
موالنا امام صادر کرد  .و ( آقاخان اول) را به پيشوايی روحانی آن جامعه و وارث تبار
امامان الموت شناخت .
موالنا امام (آقاخان اول) به تدريج مؤفق شد نظارت خود را از طريق سازمان سنتی
جامعهُخواجه های نزاری بر همهُ آنها بگستراند  .شخصآ رؤسای جماعت خانه های عمدهُ
خواجه های نزاری را مقرر ميکرد  .اين صاحب منصبان عبارت بودند از  :مکی که
معموآل ريُس مذهبی و اجتماعی هرجامعهُ محلی خواجه بود  ،و دستيار او کامريا بود که
هر جماعت خواجه  ،هر اندازهُ که بود مکی و کامريای خود را با وظايف معين و معلوم
از جمله جمع وری وجوه ديون مذهبی  ،نظارت و سرپرستی بر مراسم دينی در جماعت
خانه ها داشت  .اسماعيليان نزاری هنوز برطبق اين ساختار سنتی سازمان يافته اند .
اصطالح مکی و کامريا از سانسکريت گرفته شده اند و جماعت خانه به مرور ايام در
ميان جوامع اسماعيلی نزاری غير خواجه پذيرفته آمد  .موالنا اما ( آقاخان اول) تجديد
فعاليت های ادبی را نيز در بين اسماعيليان تشويق کرد  .در بين اين پيشگامان احيای
ادبی مقدم از همه  ،نوهُ بزرگ او  ،شهاب الدين شاه بود که رساالت چندی را به زبان
فارسی در بارهُ وجوه اخالقی و عرفانی تعاليم نزاری نوشته کرده بود  .موالنا امام شاه
حسن علی ( آقاخان اول ) در سال 1298هجری ق (1881ميالدی) بعد از ( )64سال
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امامت در بمبـُی رحلت نمود  .و پسرش موالنا شاه عليشاه طبق نص امامت به امامت
رسيد .

 - 47موال نا شاه عليشاه ( ع ) :
موالنا شاه عليشاه فرزند موالنا شاه حسن علی ( آقاخان اول ) است که در سال
1246هجری ق (1830ميالدی) در محالت ايران تولد گرديد  .و بيشترين دوران جانی
خود را در ايران سپری نموده بود و بعدآ به بمبـُی رفت و بعد از رحلت پدرش در سال
1298هجری ق ( 1881ميالدی)طبق نص امامت به امامت رسيد  .موالنا امام مرتبآ از
جوامع مختلف خواجه ها در گجرات و سند بازديد ميکرد و پيروان او نيز از نقاط
مختلف به ديدار موالنا امام ميآمدند و هدايات وفرامين را به مناطق شان ميبردند .
موالنا امام مدتی به شهر کراچی پاکستان رفت و در آنجا زنده گی اختيار کرد و
بيشترين وقت خود را در پيشرفت تعليم تربيه و معيارهای رفاهی نزاريان صرف کرد .
) که در جامعه در جريان بود
همچنان موالنا امام برای گردآوری گينان ها (
کوشش خاص مبذول داشت و گروهی از پيروان خود را ماموريت داد که دست نويس
های مربوطه را پيدا و جمع آوری کنند  .موالنا امام شاه عليشاه ( آقاخان دوم) ورزشکار
و شکارچی ماهر بود در سال 1302هجری ق (1885ميالدی) به بيماری ذات الريه (
) که دريک روز شکار در نزديک پونا عارض او شده بود بعد از(چهار) سال امامت
رحلت نمود و در نجف دفن گرديد .

 - 48موال نا سلطان محمد شاه ( ع ) :
موال نا سلطان محمدشاه ( آقاخان سوم ) فرزند موالنا شاه عليشاه ( آقاخان دوم ) است
که در سال 1294هجری ق ( 1877ميالدی) در شهر کراچی پاکستان تولد گرديد  .و بعد
از رحلت پدرش در سال 1302هجری ق ( 1885ميالدی) طبق نص امامت طی مراسم
خاصی به امامت رسيد که در آن وقت (هشت) ساله بود که تحت سرپرستی و مراقبت
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مادرش (شمس الملوک )نوهُ فتح عليشاه قاجار پادشاه ايران که زن قابل و کار دان بود
بزرگ شد  .و در عين حال کاکای او آقای جنگی شاه به عنوان سرپرست او تعين گرديد
موالنا سلطان محمدشاه ( آقاخان سوم)تحصيالت خود را در بمبـُی به پايان رسانيد و از
جمله زبان عربی و فارسی و نيز زبان و ادبيات انگليسی را آموخت  .موالنا امام در
سال 1316هجری ق ( 1898ميالدی) دعوت اسماعيلی برای اولين بار در اروپا ديدن
کرد .و بعدها مقر دايمی خود را در آنجا قرار داد و در طول زنده گی روابط نزديک با
انگليستان داشت و القاب و نشان های متعدد از آن حکومت دريافت کرد  .اين روابط او
منافع بسياری برای پيروان او در هند و افريقا که تحت مستعمرهُ انگستان بودند به بار
آورد و به آرامی زنده گی ميکردند .
موالنا سلطان محمد شاه ( آقاخان سوم) توجهُ خود را به امور اتباع خويش معطوف
داشت و در سال 1317هجری ق( 1899ميالدی) برای نخستين بار به ديدار پيروان خود
)
به شرق افريقا رفت  .درين دوره مهاجرت خواجه ها و ديگرآسيايُيان به زنگبار(
افزايش يافت و تا جنگ اول جهانی ماندگارهای خواجه های نزاری حتی در بسياری از
مراکز شهری شرق افريقا از جمله مومباسا ،دارالسالم نايروبی و کامپاال وجود داشت  .و
در سال 1323هجری ق (1905ميالدی) هنگاميکه موالنا سلطان محمدشاه (آقاخان سوم)
در شرق افريقابود عرض حالی برضد او در دادگاه عالی بمبـُی مطرح شد که اين شکايت
را بعضی اعضای خانوادهُ او به دادگاه برده بودند حکم دادگاه عليه مدعيان که در راُس
شان دختر کاکای موالنا امام يعنی حاجی بی بی قرار داشت  ،موقعيت امام را در ميان
خانواده و جامعه اش مجددآ تثبيت کرد .و اين حکم هويت اسماعييليان را نيز مشخصن
ساخت  .ازين پس موالنا امام ( آقاخان سوم) کوشش های اصولی و منظمی به جای
آورد تا هويت متابعان و پيروان خود را از شيعهُ دوازده امامی و سنيان جدا سازد  .به
اين ترتيب سياست دينی او برای مدتی بر مدار تثبيت و تاُييد هويت اسماعيلی نزاری
پيروانش متمرکز بود و در عين حال  ،پيروانش را ملزم به احترام گذاشتن به سنن واداب
ديگر مسلمانان ميساخت  .اين هويت در قانون اساسی که موالنا امام برای پيروانش در
مناطق مختلف انتشار داد  ،تعريف شده بود که نخستين قانون اساسی 1323هجری ق
( 1905ميالدی) در زنگبار منتشر شد  .اين خط ومش شقاق های اتفاقی را که بعضی از
گروه های تجزيه طلب پيش ميآوردند و جذب شدن اسماعيليان به جوامع ديگر متوقف
ساخت  .موالنا سلطان محمدشاه ( آقاخان سوم) توجهُ بيشتر خود را به خط ومش ها و
سياست ها يی معطوف ميکرد که نه تنها برای پيروانش بلکه برای همه مسلمانان سودمند
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و فايده بخش باشد و برای اصالحات متعدد در آموزش و پرورش اقدام کرد و يکی از
پايه گذاران دانشگاه مسلم ليک موالنا امام است .
موالنا سلطان محمدشاه درهمان حال پايش به امور هند کشيده شد و بطور مؤثر در
بحث هايی که منجر به استقالل هند و پاکستان ازحکومت انگليستان گشت  ،گشت شرکت
ميکرد و در طی جنگ جهانی اول موالنا امام انديشه های خود را در باره آينده هند در
کتابی نوشت و بعدا ً درسال  1348هــ ق ( 1930م) به نماينده گی از مسلمانان هند در
کنفرانس ميز گرد لندن شرکت کرد و با ديگر شرکت کننده گان برجسته مانند مهات ما
گاندی و محمد علی جناح موسس دولت پاکستان به بحث و گفتگو در باره سرنوشت هند
نشست مداخله و در گيری موالنا امام ( آغا خان سوم ) در امور بين المللی  ،هنگاميکه
در سال  1355هــ ق ( 1937م) برياست جامعه ملل در جنيو برای يک دوره انتخاب شد،
به اوج خود رسيد تا آن زمان موالنا امام اسماعيلی سالگرد طاليی ( 50سال امامت) خود
را در سال  1352هــ ق ( 1935م) جشن گرفته بود.
موالنا سلطان محمد شاه همزمان با تحريف و تجديد هويت اسماعيلی پيروان خود ،با
جديت برای تحکيم موقعيت و سازمان دهی مجدد پيروانش به صورت يک جامعه متجدد
اسالمی با معيار های باالی تعليم و تربيت ،بهداشت و رفاه اجتماعی کوشيد .چنانچه قبالً
گفتيم در سال 1323هــ ق( 1905م) سلطان محمد شاه يک رشته قوانين و قواعد مکتوب
صادر کرد که نخستين قانون اساسی جامعه اسماعيلی را در شرق افريقا بوجود آورد اين
قانون و قوانين که بعدا ً به مناطق ديگر صادر گرديد در عين حال قوانين شخصی و
فردی جامعه را در باره موضوعات مانند :ارث ،ازدواج ،طالق ،قيموميت ،و امثال آنرا
معين ميساخت .قانون اساسی  1323هــ ق ( 1905م) که آغاز گر تعين خط مش های
تاسيسی و تجدد گری موالنا سلطان محمد شاه بود ،يک سازمان اداری جديد را نيز
بصورت شورايی مبتنی بر سلسله مراتب برای اسماعيليان نزاری شرق افريقا پيش بينی
ميکرد .بعداز آن قانون اساسی مشابه با نظام های اداری شورايی برای جوامع اسماعيلی
هند و پاکستان نيز بوجود آمد .صاحب منصبان در اين نظام شورايی از طرف موالنا امام
برای دوره محدود و معين منصوب مشوند و حقوق دريافت نميداشتند ،و خدمات
داوطلبانه بود و پيروان خود را تشويق ميکرد .در سال 1328هــ ق (  1910م) موالنا
امام تغيرات در آئين واعمال مذهبی پيروان خود پديد آورد که بر امور روحانيت ،مفهوم
و معنی باطنی آن تاکيد کرد اين تغيرات با عث شد که تمايز بيشتری ميان اسماعيليان
نزاری و شيعيان دوازده امامی ،در ايران و هند که درآنجا اسماعيليان در اثر بکارداشتن
تقيه ويا خود را جامه اثناعشری درآورده بودند پديد آورد .اين اقدامات به تامين و مصؤن
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ماندن هويت جداگانه اسماعيليان نزاری که در امان حال تجريد گرايی را تجربه ميکردند
کمک کرد.
موالنا سلطان محمد شاه در اصالحات خود به احکام صادره دادگاه عالی بمبی توجه
داشت که بر طبق آن پيروان خواجه او جدا از خواجه های بودند که به جوامع سنی يا
اثناعشری پيوسته بودند .اين حکم در عين حال موضع موالنا امام را نسبت به ر
پيروانش ،دارايی ها  ،امالک و عايدات جامعه آنها را روشن ساخت .وابستگی و صميت
اسماعليان به امام شان زياد بود که او را « موالنا حاضر امام » خطاب ميکردند و همه
اصالحات او را در مورد تغير آئين مذهبی شان پذيرفتند .شخص امام به عنوان پيشوا
مذهبی و رئيس تشکيالت اداری جامعه در کانون و مرکز همه قانون های اساسی
اسماعيلی قرار داشت .او يگانه کسی باد که قانون اساسی را تغير دهد و در آنها تجديد و
اصالح کند .تعليم و تربيه اسماعيليان چه زن و چه مرد در تمام سطوح تحصيلی و معيار
های بهداشتی آنها و نيز شرکت زنان در امور جامعه در برنامه اصالحات او از اولوليت
های خاص بر خوردار بودند.
موالنا سلطان محمد شاه وجوه ديون مذهبی و نذوراتی و پول ها که در جشن های
سالگرد امامت جمع آوری شده بود برای تامين مصرف سياست های تجدد گرانه خود
بکار ميبرد و نهاد ها و تاسيسات مختلف را بوجود آورد که مفاد آنها تنها به مردم
اسماعيليه نبود بلکه به غير اسماعيليان نيز ميرسيد مدارس ،موسسات آموزشی ،عرفه
يی ،کتابخانه ها ،باشگاه های ورزشی وتفريحی و شفاخانه ها را در افريقا ،هند
،پاکستان و ديگر مناطق اعمار نمود .در شام اسماعيليان نزاری که بيشتر به شاخه محمد
شاهی پيوسته بودند وخبری از امام خود نداشتند در سال  1304هــ ق ( 1887م ) به
شاخه قاسم شاهی پيوستند از موالنا سلطان محمد شاه تابعيت کردند اين اسماعيليان که
اکنون تعداد شان ( 80000نفر) هشتاد هزار نفر ميرسيد درسلميه زندگی ميکند.
در ايران بعد از آنکه موالنا شاه حسن علی ( آغا خان اول ) در سال  1257هــ ق
( 1841م) ايران را ترک کرد و به هند رفت .نزاری های ايران رهبری مؤثر و
کارآمدی نداشتند و جوامع پراگنده اسماعيلی ايران بار ديگر به جامه اثنا عشری که
مذهب رسمی کشور بود درامدند .موالنا سلطان محمد شاه از بمبی يک نفر اسماعيلی را
بنام ميرزا حسن از اهالی ده سده در جنوب خراسان مقرر کرد که امور پيروان او را در
) کند  .بعد از مرگ ميرزاحسن در سال 1305هـ ق (1887م)
ايران رتق و فنق (
اين مقام را به پسرش مراد ميرزا داد  .و اسماعيليان ايران هيچگونه تماس مستقيم با
موالنا امام نداشتند و مراد ميرزا رهبری به سرش افتاد و از شکايت حاجی بی بی عليه
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موالنا سلطان محمدشاه حمايت کرد و گفت که بايد پسرحاجی بی بی که صمد شاه نام
داشت به امامت برسد و اختالفات را بوجود آورد  .موالنا سلطان محمدشاه (آقاخان سوم)
بر آن شد که نظارت و کنترول خود را برجامعهُ اسماعيلی ايران از طريق محمد بن ذين
العابدين معروف به فدايی خراسانی که از دانشمندترين اسماعيليان آن زمان بود  ،اعمال
کند  .فدايی خراسانی (سه) مرتبه برای مالقات با موالنا سلطان محمدشاه به بمبـُی رفت و
از طرف موالنا امام به عنوان معلم درامورمذهبی اسماعيليان مقررکرد  .فدايی خراسانی
مرتبآ به ديداراسماعيليان نقاط مختلف ايران ميرفت  .وميراث آنها را برای شان تو ضيح
ميداد  .و از نو بيعت آنها را به موالنا امام سلطان محمدشاه ميگرفت و رهنودها و
هدايات موالنا سلطان محمدشاه را به آنها ميرسانيد  .و اسماعيليان ايران که قبآل آداب
مذهبی خود رابه شيوهُ شيعيان اثناعشری انجام ميدادند و اکنون از آنها خواسته شد که به
شيوهُ جامعهُ نزاری انجام دهند  .و يکی ازين اقدامات در تاُييد هويت اسناعيليان آن بود
که در پايان نماز های روزانه شان نام همه امامام خود را ذکر ميکردند و تا مرگ فدايی
خراسانی در سال 1342هـ ق (1923م) موالنا سلطان محمدشاه اقتدار خود را بر جامعهُ
اسماعيلی ايران تثبيت کرده بود .
موالنا سلطان محمدشاه ( آقاخان سوم) سياست تجددگرايی خود را صورتی محدود در
بارهُ اسماعيليان ايران نيز خصوصآ در زمينهُ آموزش و پرورش يسط داد  .در حال
حاضر در حدود ( )30000سی هزار اسماعيلی نزاری در ايران زنده گی ميکنند که
نيمی در خراسان و شهرهای کرمان  ،بابک  ،سيرجان  ،محالت  ،تهران  ،يزد و
اطراف آنها زنده گی ميکردند .
در بارهُ تاريخ جديد اسماعيليان نزاری افغانستان  ،آسيای ميانه و شمال پاکستان
معلومات زياد در دست نيست  .اسماعيليان اين مناطق کوهستانی که در وسط سلسله کوه
های پامير  ،هندوکش و قراقرم زنده گی ميکردند که دور مانده از جوامع اسماعيلی
هستند و از تماس با امام شان محروم بودند .
اسماعيليان نزاری بدخشان بيشترين اسماعيليان افغانستان و آسيای ميانه هستند در طی
قرن ( )19ميالدی مناطق شمالی بدخشان به خانان آسيای مرکزی ملحق شد و يک قسمت
زير تسلط روسيه رفت و انگلستان نيز قيموميت خود را در بدخشان گسترش داد که در
سال 1313هـ ق (1895م) هنگاميکه کميسيون مرزبندی انگيس و روس ساحل راست
دريای پنج(دريای آمو) يکی از سرچشمه های عمدهُ دريای آمو را به حکومت بخارا که
در آن وقت تحت نظارت روسيه بود  ،واگذار شدند  .و ساحل چپ که شهر عمدهُ آن
فيض آباد بود به افغانستان گذاشتند ازينرو تماس مستقيم موالنا سلطان محمدشاه (آقاخان
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سوم) با پيروان خود در بدخشان مشکل شد  .و هنگاميکه آسيای ميانه جزء اتحاد شوروی
گرديد اين مشکل زيادتر گرديد  .آخرين تماس موالنا سلطان محمدشاه با پيروان خود در
آسيای مرکزی در سال 1342هـ ق (1923م) بوده باشد که درين سال يکی از خواجه ها
را بنام پير سبزعلی به عنوان سفير خود به آنجا فرستاده بود  .اسماعيليان تاجکستان تا
فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1410هـ ق (1991م) با امام خود تماس نداشتند .
در شمال پاکستان مانند  :چترال  ،گلگت  ،هونزه و ديگر مناطق جوامع اسماعيلی
وجود دارد که سابقهُ آنها به دوران انجدان در تاريخ اسماعيليه ميرسد که اکنون تعداد آنها
به (پنجاه هزار) نفر ميرسد  .مذهب اسماعيليه را داعيا که از بدخشان به هونزه آمده
بودند در آنجا رواج دادند  .حکومت هونزه چند قرن حکومت مستقل ذاشت که در راُس
شان ميرها قرارداشت که سليم خان اولين ميرهونزه بود که درسال 1342هـ ق (1923م)
فوت کرده بود  .و در زمان جانشينان او تمام جمعيت هونزه توسط داعيان بدخشان
اسماعيلی شدند  .اين داعيان خليفه های محلی را برای آموزش عقايد اسماعيلی برای آنها
تعين نمودند  .تا اينکه در سال 1309هـ ق (1891م) شمال پاکستان هونزه  ،چترال و
ديگر مناطق نواحی اطراف آن جزء هند برتانوی گرديد  .که بهد از آن موالنا امام با
صفدرخان و جانشينان او روابط نزديک بر قرار کرد  .سفير و نمايندهُ موالنا امام يعنی
سبزعلی نيز از هونزه ديدنکرد و در سال 1342هـ ق جماعتخانه را در آنجا اعمار نمود
آيُين های مذهبی هونزه با اسماعيليان بدخشان يکی است  .همچنان در يارکند  ،کاشغر ،
اياالت سينکيانگ چين نيز اسماعيليان نزاری وجود دارد .
موالنا سلطان محمدشاه (آقاخان سوم) امام (چهل و هشتمين) اسماعيلی يرای پيروان
خود در کشور های مختلف جهان اين امکانات را بوجود آورد که به عنوان جامعهُ متحد
با هويت اسالمی در قرن (بيستم ) زنده گی کنند .
موالنا سلطان محمدشاه (آقاخان سوم ) (چهار) بار ازدواج کرد و (دو) پسر بنام های
پرنس علی خان سال های 1366 – 1329هـ ق ( 1960 – 1911م) و پرنس
صدرالدين تولد1352هـ ق ( 1933م) داشت  .موالنا سلطان محمدشاه در وصيتنامهُ خود
نوشت که کريم فرزند علی خان جانشين او است  .موالنا سلطان محمد شاه در سال
1374هـ ق (  1957م) بعد از ( )72سال امامت در ژنيو رحلت نمود و در مصر دفن
گرديد .
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 - 49موال نا حضرت شاه کريم الحسينی
موالنا شاه کريم الحسينی فرزند پرنس علی خان فرزند موالنا سلطان محمدشاه است که
بتاريخ 22قوس سال 1315هـ ش (  13دسامبر  1936م) در شعر ژنيو تولد گرديد .
تحصيالت ابتدايی و متوسطهُ خود را در مدرسهُ خصوصی نوروزهُ شهر ژنيو مرکز
سويس به پايان رسانيد  .و تحصيالت عالی خود را در دانشگاه ( هارورد ) اياالت
متحدهُ امريکا در سال  1365هـ ق (  1959م ) در رشتهُ تاريخ اسالم به پايان رسانيد .
وقتيکه موالنا سلطان محمدشاه نواسهُ خود را به امامت منصوب کرد در حاليکه پدرش
آقا علی خان نيز حيات داشت سران اسماعيليان و سران سياسی جهان تعجب کردند که
چرا موالنا سلطان محمدشاه پسر خود را جانشين خود نساخت بعدآ آقاعلی خان پدر موالنا
شاه کريم الحسينی در سال 1365هـ ق (1959م ) در اثر تصادم موتر چشم از جهان
پوشيد بعد ازان اسماعيليان و سران سياسی جهان تصديق کردند که موالنا سلطان
محمدشاه از عواقب کار آگاه بوده است .
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اين جانشينی از طرف فرزندان موالنا سلطان محمدشاه به گرمی استقبال شد  .و تخت
نشينی موالنا شاه کريم الحسينی در بمبـُی هندوستان  ،شهرکراچی پاکستان  ،نايروبی
افريقا وغيره مناطق اسماعيلی جشن ها برپا کردند  .موالنا شاه کريم احسينی که به
(آقاخان چهارم ) نيز ياد ميشود اسماعيليان جهان او را بنام (امام حاضر) ياد مينمايند .
موالنا امام حاضر اسماعيليان جهان سياست پدرکالن خود (موالنا سلطان محمدشاه )
را در تجديدگرايی دنبال کرد و آنرا توسعه داد و خود نيز برنامه ها و نهادهای جديد را
بخاطر رفاه و بهره مندی پيروانش بوجود آورد  .همچنان انواع مختلف مسايل اجتماعی ،
توسعه يی و فرهنگی که برای مسلمانان و کشورهای جهان سوم اهميت و فوايد گسترده
دارد  ،توجه نشان داده است .
موالنا شاه کريم الحسينی ( آقاخان چهارم ) دقيقآ بر امور دينی و دنيوی جامعهُ خويش
نظارت ميکند منظمآ به ديدار پيروان خود درنقاط مختلف آسيا  ،افريقا و امريکای شمالی
ميرود و آنها را با فرامين خويش رهنمايی ميکند او نظام شورايی پيچيدهُ ادارهُ جامعه را
که قبآل بوجود آمده بود حفظ کرده و به بسط و توسعهُ آن در سرزمين های جديد در اروپا
و اياالت متحدهُ امريکا و کانادا به علت مهاجرت عدهُ زيادی از پيروانش از شرق و شبه
قارهُ هند در سال 1389هـ ق ( 1970م ) به مغرب زمين  ،پردخته است  .معيارهای
باالی تعليم تربيه  ،شغلی و تجاری  ،جذب و يکی شدن سريع اين مهاجرين اسماعيلی را
با زنده گی اقتصادی متوطن های جديدی که بر گزيده اند  ،تسهيل کرده است .
موالنا شاه کريم الحسينی قانون اساسی جداگانه را برای پيروان خواجه های خود
درشرق افريقا  ،هند و پاکستان صادر کرده بود  ،فصل جديدی در تاريخ قانون اساسی
جامعهُ اسماعيلی در سال  1405هـ ق (  1986م ) آغاز شد  ،و آن هنگامی بود که امام
اسماعيلی برای همه پيروان در جهان انتشار داد  .بر مبنای اين قانون اساسی يک نظام
شورايی متحدالشکل با هياُتهای وابستهُ آن اينک در(چهارده) منطقهُ جهان که اسماعيليان
نزاری در آنجا متمرکز اند از جمله هند  ،پاکستان  ،سوريه  ،کينيا  ،تانزانيا  ،فرانسه ،
پرتگال  ،کانادا  ،اياالت متحدهُ امريکا به کار مشغول است .
نظام شورايی هنوز بعضی از جوامع اسماعيلی را از جمله جماعت های فارسی زبان
ايران  ،افغانستان و تاجکستان در بر نگرفته است اين جوامع از طريق نظام های ديگری
که مبتنی بر کميته های خاص است اداره ميشوند  .درسال های اخير توجهُ خاص به
امورمذهبی  ،اجتماعی واقتصادی اسماعيليان بدخشان درتاجکستان که درسال 1410هـ
ق(  1991م ) تشکيل گرديد  ،معطو ف شده است  .اسماعيليان تاجکستان که در حدود
(دوصدهزار) نفرهستند اين فرصت را داشتند که برای اولين بار امام خود را در سال
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1414هـ ق ( 1995م ) ببينند  .پيش از آن کمک های انسان دوستانه و توسعه طلبانهُ
موالنا شاه کريم الحسينی (آقاخان چهارم) از طريق برنامهُ توسعه و نجات پامير آن
منطقه را از مصيبت اقتصادی رهايی داده بود  .اسماعيليان بدخشان اينک دها هرازنفر
درشغنان  ،روشان و ديگر نواحی بدخشان تاجکستان به تجديد بيعت با امام خود پرداختند
موالنا شاه کريم الحسينی (آقاخان چهارم) بار دوم در سال 1415هـ ق ( 1998م ) از
پيروان خود در تاجکستان ديدن کرد .
اسماعيليان نزاری الگوی سنتی سازمان اجتماعی و دينی خودرا به صورت جماعتهای
 .محلی و جماعتخانه ها حفظ کرده اند  .امور اجتماعی هر جماعت کماکان زير نظر يک
مکی ويا کامريا  ،که اکنون کار خزانه دار را ميکنند  ،اداره ميشود اين کارگذاران در
امورات خاص مانند  :مراسم ازدواج  ،تدفين و نيز عبادات روزانه شرکت ميجويند و اين
مراسم را انجام ميدهند  .همچنان آنها وجوهات مذهبی را جمع آوری ميکنند  .از زمان
موالنا سلطان محمدشاه موضوعات دينی اسماعيليان خصوصآ تعليم و تربيهُ دينی به
هياُت های خاصی که انجمن اسماعيلی خوانده ميشد  ،سپرده شده بود اين انجمن از سال
1406هـ ق (  1987م ) هياُت تعليم وتربيه دينی طريقهُ اسماعيلی نام يافته اند دارای
سلسله مراتب محلی  ،منطقوی و ملی خاص خود هستند اين هيات مسؤول توزيع و پخش
ادبيات و نوشته های دينی از جمله برنامه های درسی که برای کودکان و محصلين
اسماعيلی در سراسر جهان پديد آمده است  ،نيز هستند .
موالنا امام شاه کريم الحسينی برنامه ها و طرح های تازه برای منافع اجتماعی ،
اقتصادی و آموزشی برای اسماعيليان و غير اسماعيليان ابتکار کرده است  .و يک شبکهُ
تاسيسی مجتمع بنام شبکهُ توسعهُ آقاخان را بوجود اورد  .اين شبکه با پياده کردن برنامه
های توسعهُ اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی ساالنه بطور اوسط (صدمليون) دالر صرف
) ميکند  .همچنان مؤسسهُ مطالعات اسماعيلی که
فعاليت های غير انتفاعی (
برای پيشبرد مطالعات اسالمی و اسماعيلی بطور کلی در سال 1397هـ ق( 1977م) در
لندن تاسيس شد  .و نيز دانشگاه آقاخان يا دانشگاه طب  ،پرستاری و تعليم و تربيه و
شفاخانهُ وابسته به آن در سال  1405هـ ق (  1985م) در شهر کراچی پاکستان افتتاح
شد  ،ياد کرد  .موالنا حاضر امام ( آقاخان چهارم ) جوانان سماعيلی را تشويق کرده
است که هدف خود را يک زنده گی متعادل معنوی و دنيوی قرار دهند  ،به تحصيالت
عالی تخصصی روی آورند و در پی کسب کماالت دانشگاهی و علمی باشند و به اين
طريق پيروان خود را برای زنده گی در دنيای قرن( )21که حکومت در دست شايندگان
خواهد بود  ،آماده ميسازند .
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موالنا حاضر امام (آقاخان چهارم ) مقدار زيادی از امکانات و منابع خود را صرف
ارتقاء شناخت بهتر دين اسالم  ،نه تنها به عنوان يک دين بلکه به عنوان يک
تمدن بزرگ جهانی با سنتهای اجتماعی  ،فکری و فرهنگی متنوع  ،کرده است .
برای برای اين مقصود برنامه های ابتکاری جديد برای حفظ و احيای ميراث فرهنگی
)
جوامع مسلمان به اجراء گذاشته است  .باالترين نهاد درينجا تراست (
آقاخان برای فرهنگ است که در سال  1407هـ ق (  1988م ) در ژنيو برای باالبردن
سطح آگاهی ازاهميت خاص محيط سازی هم در بافت تاريخی و هم در بافت امروزی
است  .برنامهُ موالنا حاضرامام برای معماری اسالمی که درسال  1399هـ ق (1979م)
) تاسيس
) و در مؤسسهُ تکنالوژی ماساچوست (
در دانشگاه هارورد (
شد برای آن بود که معماران و برنامه ريزانی را تربيت کند که بتواند نيازهای جوامع
جديد مسلمانان را بر آورده سازند و برنامهُ حمايت از شهرهای تاريخی که در اوايل سال
 1409هـ ق ( 1990م ) به اجراء گذاشته شد برای حفظ و مرمت بناها و فضاهای
عمومی در شهرهای تاريخی اسالمی مانند  :قاهره  ،زنگبار و غيره ميباشد .
موالنا حاضر امام شخصآ به عمليات و کارهای همه نهاد و مؤسسات خود عالقه مندی
نشان ميدهد و از طريق دفتر خود در(اکليمان) در نزديکی شهر پاريس فعاليت های آنرا
تنظيم ميکند  .اسماعيليان عصرحاضر که در بيش از( شانزده ) کشور به شکل پراگنده
زنده گی مينمايند مانند  :هند  ،پاکستان  ،بنگله ديش  ،ماليزيا  ،سنگاپور  ،افغانستان ،
ايران  ،بحرين  ،کويت  ،عمان  ،قطر ؛ عربستان  ،مارات متحدهُ عرب  ،سوريه  ،کينيا
 ،تانزانيا  ،پرتگال  ،فرانسه  ،انگلستان  ،کانادا  ،اياالت متحدهُ امريکا  ،چين  ،تاجکستان
وغيره کشور ها ميباشند موالن ا حاضر امام به اکثريت کشورها مسافرت انجام داده واز
مناطق شان ديدن به عمل آورده و مدارس و مکاتب را مطابق نيازمندی های آنها تاسيس
کرده وتمام ضروريات آنها را رفع ميکند .
تحت رهنمايی های حکيمانهُ موالنا حاضر امام ( چهل ونهمين) امام اسماعيليان  ،فرقهُ
اسماعيليه بيش از پيش گام های سريع و بی سابقه را در شاهراه ترقی و تمدن برداشته و
در سطح زنده گی،تعليمات،صحت،تعاون اجتماعی و ديگر امورات فردی و اجتماعی
انکشافات قابل مالحظه پديد آمده است .
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