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مقدمه
معلومات درمورد تاریخ ،فرهنگ ،اوضاع اجتماعی ،اوضااع سیاسای ،اوضااع ااتصاادی ،عنعناات،
رسوم وعقیده هرملت ،دین ومذهب براي باشنده گان آن ملت وپیروان آن دین ومذهب یك امرضروري
است تا مردم ازافتخاارات تااریخي ،فرهنگاي ،سیاسای ،ااتصاادی واجتمااعی ملات ،دیان و ماذهب خاود
معلومات حاصل نمایند و ازان با خبر شوند تا در انکشاف آینده آن سهم فعال بگیرند.
دین مقدس اسالم كه كامل ترین دین در جهاان اسات باراي اولاین بااردوره جاهلیات رادرجهاان ازمیاان
برداشاات ومااردم را ازتاااریكي و ظلماات نجااات داد و روش جدیااد زنااده گااي را كااه مساااوات ،باارادري،
برابري وعدالت اجتماعي شعار آن بود به مردم جهان به ارمغان آورد كه در راس آن رهنماي بشریت
حضرت محمد( ص) ارارداشت .حضرت محماد(ص) کاه آخارین پیامبردرجهاان اسات وهای پیاامبري
بعدازاو به وجود نمي آید .حضرت محمد( ص ) مردم رابه یكتاا پرساتي وراه راسات دعاوت نماود كاه
تحت رهبري خالاانه اوموفقیات هااي بزرگاي نصایب مسالمانان گردیاد .و ماردم را از جهال و ناادانی
نجات داد.
ولي جانشیني پیاامبراكرم حضارت محماد(ص) یكاي ازمساایل عماده مسالمانان درامورسیاساي،
مااذهبي وتاااریخي اسااالم اساات ،حضاارت محمااد (ص) درزمااان حیااات خااود باارعالوه امااور امرونهااي
ومسایل نبوت ،رهبري سیاسي واانون گذاري جامعه اسالمي را نیز به عهده داشت.
بعااد ازرحلاات حضاارت محمااد (ص) درسااال یااازدهم هجااري مطاااب  632ماایالدي موضااوع رهبااري
وایادت جامعه اساالمي باه حیاك یاك مشاكل بازرن درباین مسالمانان گردیاد .یاك گاروه ازمسالمانان باه
حضرت علي (ك) كه خود حضرت محمد (ص) درزمان حیات خود درغدیرخم به تمام مسلمانان بیاان
كاارد كااه ماان كناات مااو ه فعلااي مااو ه .ترجمااه :هركااه راماان مااو ي اویاام پااس علااي مااو ي اواساات.
وفادارماندناااد كاااه ایااان گاااروه بعااادآ بناااام شااایعه یااااد میشااادند وگاااروه دیگاااري ازمسااالمانان باااه حضااارت
ابوبكرصاادی بیعاات كردنااد كااه بعاادآ بنااام اه ال ساانت معااروف گردیدنااد كااه ایاان مس اله باعااك اختالفااات
درتاریخ بعدي اسالم شد.
مذهب اسماعیلیه كه یكي ازشااخه هااي مهام دیان مقادس اساالم میباشاد داراي تااریخ پرافتخاار وروشان
است كه درطول تاریخ بخاطرتامین عدالت اجتماعي برضد امپراتوران وات ایام هاي زیادي را به راه
انداختنااد وهمیشااه درجسااتجوي حقیقاات بودنااد وبااراي شااناخت بهتاار اسااماعیلیان ،تاااریخ اسااماعیلیه را
ازنظرزمان به شش دوره تقسیم كردند.
دوره اول ازسال  11تا148هجري  769-632میالدي
دوره دوم ازسال 148تا268هجری  889- 769میالدي
دوره سوم ازسال 268ت 490هجري  1108- 889میالدي
دوره چهارم ازسال  490تا  654هجري  1276- 1108میالدي
دوره پنجم ازسال  655تا 1232هجري  1817- 1276میالدي
دوره ششم ازسال  1232هجری 1817میالدی تا امروزادامه دارد.
كه درموردهردوره معلومات مختصرارایه شده است.
دگرمن حبیب هللا عبیدی

-5-

اداره نشرات سیمای شغنان

مذهب اسماعیلیه درمسایرتكاملي وتااریخ تحاولي خاودازنظرفكري ،سیاساي وعقیاده تای راه هااي پارخم
وپی ودشوار و درعین حال پرافتخار و جالاب تاوجهي راپیماوده اسات وازنظارعلم تااریخ ادیاان وزناه
سنگین شمرده میشود.
درباااره عواماال وشاارایط كااه درسااالهاي  70ااارن دوم هجااري مطاااب ااارن هشااتم ماایالدي مااذهب
اسماعیلیه رابوجاود آورد وشارایط باراي شاكل گیاري وجهات گیاري نهضات هااي انقالباي كاامال آمااده
گردیده بود بقادرت رسایدن عباسایان درساال 132هجاري اماري مطااب  750مایالدي باود كاه موجاب
تحو ت مهم در منطقه گردید .بدین معني كه عباسیان نمایندة فراه هاشمیه بودند واتیكه بقدرت رسیدند
فراه مذكوررا رسمي ساختند كه باعك مخالفت حنفیه شدند این مخالفت زمینه رابراي جناح فاطمیه كه
درراس آن امام جعفرصادق ارارداشت ،آماده ساخت.
اكثرمنااابع عقیااده دارنااد كااه ابوالخطاااب اولااین كسااي اساات كااه نهضااتي ازنااوع نهضاات باااطني را
سروساااامان داد كاااه اول رابطاااه نزدیاااك باااا اماااام محمااادباارو اماااام جعفرصاااادق داشااات ولاااي درساااال
138هجري امري مطاب 755میالدي ابوالخطاب به دستور عیسي بن موساي حااكم كوفاه بقتال رساید
پیروان او بعد ازمرگش به دور محماد بان اساماعیل بان اماام جعفرصاادق جماع شادند وفرااه اساماعیلي
هویت وااعي پیدا كرد.
با عرض احترام
دگرمن حبیب ا هلل معلم تاریخ حربی ښوونځی – کابل
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دين مقدس اسالم
اسماعيليان درتاريخ اسالم

پیش آنكه راجع به اسماعیلیان معلومات دهیم باید اول دین ومذهب راتعریف نماییم.
تعريف دين :
دین درلغت به معني شریعت ،اانون ،روش ،مذهب ،جزا و حساب است.
دین دراصطالح عبارت ازنظام زنده گي انساان هاا اسات كاه ابعااد اعتقاادي ،فكاري ،اخالااي وعملاي
رادربرمیگیرد ویاا دیان عباارت ازشایوه عمال خادایي یاا روش خادا درآفارینش جهاان وپارورش انساان
است.
پوهنوال محمد ابراهیم ناورزی مینویساد کاه« :دیان مجموعاه ای کلای اعتقاادات ،احساساات و اعماال
انفرادی یا اجتماعی است .دین عبارت ازارتباط انسان با اوای مافوق انسانی که آدمی به آن اعتقاد پیدا
کرده و خود را وابسته به آن میداند .دین عبارت است از رابطه بین محدود و نا محدود یاا رابطاه باین
فنا و ابدیت و یا وسیله ای که آدمی را به درک سبب وجود خویش به سوی چیزی وراء وجود خودش
1
هدایت کند».
دین عبارت از مجموعه ای از راهنمایی های خداوند(ج) است کاه انساان آزاد را در انتخااب راه و
بهترین مرزها و حدود زنده گی فردی و اجتماعی کمک میکند .یعنی روش نزدیکی به خداوند(ج) در
راه و االب تعین شده و زنده گی کردن و عمل کردن است.
به عبارت دیگردین عبارت ازاصول وارزش هایي كه برعمل خداوند(ج) درآفرینش جهان حاكم است.
ویا دین عبارت ازپیروي ازشیوه عمل خداوند(ج) درآفرینش وپرورش انسان است .خداوند ایان ااانون
را بر اساس نیازمندی های روحی ،جسمی ،فردی و اجتماعی انسانها تنظیم کرده و فرستاده است .هر
کس که به اانون خداوند یعنی دین عمل کند در دنیا و آخرت زنده گی خوب خواهد داشت.
دین سه شاخه دارد عبارت اند از:
 .１اصول دین(اعتقادات)؛ یعنی آنچه که اصل  ،پایه و ریشه دین است مانند درخت.
 .２فروع دین؛ فروع جمع فرع است به معنی شااخه درخات .درخات اصالی ریشاه دارد و فاروع
(شاخ درخت) که ازریشه درخت پیدا میشود .مانند برنامه های عملی دین.
 .３اخالق؛ صفات نیک و خوبی که از دین میآموزیم.
دین دارای سه مرتبت است:

1

اساسی ترین معتقدات ادیان جهان ،صفحه  ،2-1پوهنوال محمد ابراهیم«نورزی)
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 .１مرتبه ای ناط اسات کاه پیغمبار میباشاد تاا شاریعت بیااورد و کتااب تاالیف کناد و ماردم را باه
پذیرش آن دعوت نماید.
 .２مرتبه ای وصاایت اسات کاه بنیااد تاویال بنهاد و مثال هاا و رمزهاا را معنای کناد و خلا را از
گمراهی ،شک و گمان به حقیقت برساند.
 .３مرتبه ای امامت است که ظاهر و باطن را امام نگهدارد و خل را به اندازه اطاعت ایشاان از
عمل تاویل بهاره دهاد در هرزماانی .پاس ثابات شاد کاه تماامی دیان باه اماام اسات .مصاداق ایان
سخن ،کالم خداوند(ج) است که بعد از تعین جانشین حضرت محمد(ص) که حضرت علی(ک)
را بنا به نزول آیه ای  67سوره ای المایده به حیك جانشین خویش تعاین نمودناد بعاد ازان باود
که آخرین آیه ای مبارک خداوند(ج) بر حضرت محمد(ص) نازل گردید اوله تعالی:
״ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم ا سالم دینا.״
ترجمه :״ امروز من دین شما را را تکمیل نمودم و نعمت های خویش را بر شما کامال سااختم
2
و من برای شما دین اسالم را پسندیدم.״

تعريف مذهب
مذهب عباارت ازسیساتم عقیاده وباوركاه انساان را وادارمیساازد تاعقایاد خاود رابادرنظرداشات رساوم
وعنعنات جهاني به جهان وباورخود نزدیك سازد .یعني مذهب عبارت باوروعقیده شخصي هار انساان
بوده كه الب وروح او آنرا ابول كند وازان عقیده پیروي كند .باه عباارت دیگار ماذهب روش و راهای
که بواسطه آن مسلمانان از آن دین پیاروی کنناد .ماث در دیان گفتاه شاده اسات کاه نمااز بخاوان .ولای
مذهب طری نماز خواندن را به ما یاد میدهد که دست بسته و یا دست باز بخوانیم.
تعريف اسالم
اسالم درلغت به معني تسلیم شدن ،منقاد باودن ،اسیرشادن ،ساالم ،درود وگرویادن اسات و همچناان در
معنی اسالم آ مده است :السلم و السالمه یعنای ساالم باودن از بیمااری هاای ظااهری و درونی(جسامی و
روحی) .ومعنی اساالم دراصاطالح دارای دو معنای عاام و خااص اسات اساالم در معنای عاام باه تماام
ادیان آسمانی که در برگ یرنده ای اطاعات و فرماانبرداری نسابت باه آنچاه از طارف هللا(ج) آماده اسات
اطالق میشود .و معنی خاص اسالم هرآنچه حضرت محمد(ص) ازطرف هللا(ج) آورده است .همچنان
اساالم در اصااطالح عبااارت از شاارع تسالیم شاادن بااه احكااام شاریعت وعماال نمااودن واجراكااردن احكااام
شریعت اطالق میگردد .مانند :نماز خواندن ،روزه گرفتن ،زکات دادن ،حج نمودن وغیره.
حضرت علی(ک) در مورد تعریف اسالم میفرماید «:اسالم یعنی تسلیم شدن و تسلیم شدن همان یقین
و یقااین عبااارت اساات از تصاادی و تصاادی یعناای اااارار و اااارار یعناای اداء و اداء یعناای عماال مااومن.
مومن دینش را از هللا(ج) میگیارد ،ناه از راه و عقال خاود .ماومن کسای اسات کاه ایماانش بوسایله ای
عملش شناخته میشود و کافر کسی است که کفرش بوسیله ای انکارش شناسایی میشود».
عوامل ظهاور دیان اساالم عوامال ااتصاادی ،اجتمااعی و سیاسای عربساتان ابال از ظهاور دیان مباین
اسالم بود و تحلیل گران میگویند که تحولی را که دین اسالم بوجود آورد یک تحول انقالبی بود که به
2
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جای نظام ابیلوی و برده گی یک نظام عدالت اجتماعی را بوجود آورد کاه ایان عوامال عباارت بودناد
از:
 .１انحطاط راه های تجارتی که از فارس از طری عربساتان باه ساوریه و حبشاه میرفات در راه
زد و خورد های محلی صورت میگرفت.
 .２تضاد بین دو ابیله ای اریش ( بنی هاشم و بنی امیه) که ابیلهای بنی هاشم درمیان ماردم فقیار
و بیچاره محبوبیت زیادتر داشتند.
 .３زمینه ای فکری پیدایش یکتا پرستی و مقاومت بت پرستان.
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سرآغاز اوليه شيعيان اسماعيلي
سرآغازتقسیم شدن اسالم به دو شاخه سني وشیعه برسرجانشیني پیامبراسالم حضرت محماد (ص) كاه
خاتم ا نبیا است وپیامبردیگري نمیتوانست جانشاین اوشاود ،شاروع شاد زیراكاه زم باود بعادازرحلت
حضرت محمد (ص) شخصي وظایف پیامبررابه عنوان رهبرجامعه ودولت اساالمي باه عهاده گیارد و
ادامه وحدت ویكپارچگي امت اسالمي راتحت رهبري واحد خود تامین كند.
گروهااي ازمساالمانان ابوبكرصاادی را بعااد از رحلاات حضاارت محمااد (ص) درسااال ی اازدهم هجااري
مطاب  632میالدي به عنوان خلیفه اسالم انتخاب كردند كه بعاد ازاودرساال 13هجاري مطااب 634
میالدي حضرت عمرفاروق وبعدازاو درسال 23هجري مطاب  644میالدي حضرت عثمان یكي بعد
دیگري به خالفت رسیدند كه ازخاندان مكي اریش بودند.
«گروهي دیگري ازمسلمانان میگویند كه حضرت محمد (ص) نص امامت(تعین صریح جانشینی به
وسیله ای شخص سلف مربوط است .به نظر شیعه در مسله ای جانشینی در امامت کاه مطااب آن هار
امامی ،به هدایت الهی جانشین خود را تعین میکند ).وجانشیني رابه حضرت علي (ك )بان اباي طالاب
پسركاكا وداماد خود داده است كه ازاهل بیت وخاندان بني هاشم بود ومیگویند كه ایان ناص امامات باه
3
فرمان الهي بوده است كه پیامبر(ص) در غدیرخم ابل ازرحلتش آنرا براي مردم آشكارساخته است».
« اسماعیلیان نخست طالب شاناخت کامال و خااص وارك برحا حضارت محماد(ص) و جانشاین بار
گزیااده ای او علاای باان اباای طالااب بودنااد ،زمااه ای رساایدن بااه ایاان هاادف باار انااداختن نظااام موجااود و
4
جایگزین کردن آن با نماینده ای حقیقی خداوند(ج) بود».
اسااااماعیلیان جماعاااات بزرگاااا ی از مساااالمانان شاااایعی هسااااتند کااااه بااااا رحلاااات امااااام جعفرصااااادق(ع)
درسال148هجری(765میالدی) در صحنه ای تاریخ ظاهر شدند.
« اسماعیلیه یکی از مذاهب فعال و پربار امامیه ای تشیع که دارای تاریخ درخشان مبارزه و جنبش
هاااای سیاسااای و نهضااات فرهنگااا ی بخصاااوص خاااود باااوده اسااات کاااه بعاااد از رحلااات حضااارت اماااام
جعفرصادق(ع) درسال148هجری(765میالدی) بمنظوربر اراری ح و عدالت پیش از سایر مذاهب
5
اسالم عرض وجود نموده است».
حضرت علي (ك) خودبه حقانیت ادعایش برپیشوایي وامامت اعتقاد داشات و پیاروان اوعلیاه آنانیكاه
این نص امامت را نادیده گرفته بودند اعتراض كردناد كاه ایان اعتاراض كنناده گاان بناام شایعه شاهرت
یافتند.
«اسااماعیلیان بربیشااتر معاناادان(مخالفان) خااود چنااد مزیاات داشااتند .آنهااا از ابتااداء اصاارار داشااتند کااه
احکام ارآنی دارای یک معنی ظاهری و لفظی است که از الفاظ و عبارت بندی ظاهری کالم بر میاید
3

مختصری در تاریخ اسماعیلیه  ،صفحه  ، 33فرهاد دفتری
4
ابویعقوب سجستانی متفکر و داعی اسماعیلی  ،صفحه 18
5
 -اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخ  ،صفحه  ، 195عبدالستار«نجات»

دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 10 -

اداره نشرات سیمای شغنان

و آشکار است و یک معنا یا تاویل(تاویل بمعنی بیرون کشیدن معنای درونی عبارت بندی لفظی ،یا از
معنای ظاهری یک متن یا یک آیین دینی یا یک فریضه ای ماذهبی اسات .در میاان شایعیان اساماعیلی
مراد آن اساتنباط بااطن از ظاهراسات ،).بااطنی (بااطن بمعنای درون ،داخال ،پنهاان یاا رمازی کاه در
ورای عبارت بندی ظاهری متون مقدس و فرایض دینی ارار دارد .معانی پنهاان ارآنکاریم و شاریعت
درمقابل ظاهر) که حقیقتآ مفهوم اصلی را بیان میکند .یک مسلمان عادی واتی به اختالف میاان وحای
و عقل بر میخورد ،آنآ نمیواند از معنای ظاهری به معنای باطنی و باالعکس انتقال کند .برخالف آنان
اسااماعیلیان همیشااه باار ایاان امکااان کااه بااه زعاام آنهااا در ساااختار کااالم مناازل نهاااده شااده بااود ،واااوف
6
داشتند».
در باره ای تاویل در سوره ای سوم( آل عمران) آیه ای( )7ارآنکریم آمده است:
« هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتااب و اخار متشاابهات فاماا الاذین فای الاوبهم
زیع فیتبعون ماا تشاابه مناه ابتغااء الفتناب و ابتغااء تاآ ویلاه و ماا یعلام تآویلاه ا هللا والراساخون فای العلام
یقولون آمنا به کل من عند ربندها و ما یذکرا لواا لباب .ترجمه :اوست که ایان کتااب را بار تاو ناازل
کرد .بخشی از آن آیات محکمات است .آنها اساس کتاب است .و بخشای دیگرمتشاابهات اسات .اماآنهاا
که در دل های شان میل به باطل است برای فتنه جویی و میل به تاویل از متشابهات پیروی میکنند .و
حال آنکه تاویل آن را جزء خدای و راسخان در علم که میگویند به آن ایمان آورده ایم ،همه از پیشگاه
7
خداوند است ،نمیدانند .وجزء خردمندان کسی پند نمیگیرد».
شاایعیان همیشااه گ فتااه انااد کااه مااراد ازالراسااخون فاای العلاام فقااط میتوانااد صاااحبان تاویاال باشااند و ایاان
صاحبان تاویل ،که سر آغاز شان علی ابن ابی طالب است وارثان برگزیده ای این وظیفه هستند وبعاد
از علی در میان سلسله امامانی که از نسل او هستند ادامه یافته است.
شیعیان به این عقیده بودند كه پیام اسالم متضمن حقای باطني است كه عقل انساان مساتقیما ااادر باه
درك وفهم آن نیست ازین رو باید یك رهنما و پیشواي دیني محا  ،یعناي اماام نیازاسات باه ایان طریا
آنان معتقد بودند كه جانشین پیامبر(ص) باید پاسدارمعنوي اسالم ورهبرجامعه یاا امات مسالمانان باشاد
چنین شخص به این صفات وسجایا یكي ازاهل بیت باشد كه فیصله پیامبر(ص )درغدیرخم بود.
غديرخم :
مسلمانان شیعه میگویند که حضرت محمد (ص) بعد از باز گشات از آخارین سافر حاج باه دساتور
خداوند (ج) بتاریخ  18ذی الحجه سال دهم هجری ق ( 21مارچ 632میالدی) که در منطقه غدیر خم
که بین مکه و مدینه ارار دارد مسلمانان را تواف داد و فرماود کاه اگار کسای از مسالمانان پایش رفتاه
باشد باز گردند و اگر کسی عقب مانده باشد منتظر آنها باشیم که همه جمع شوند و دستور داد که تماام
مسلمانان به نماز ظهار آمااده شاوند واتیکاه نمااز اداء کردناد دران واات آیاب كریماه  67ساورة مباركاه
المایده :
6
7

ابو یعقوب سجستانی  ،صفحه ای 22
ابویعقوب سجستانی متفکر و داعی اسماعیلی ،صفحه ای 84
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یایهاالرسول بلغ ماانزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالب یعصمك من الناس بارای حضارت
محمد(ص) نازل شد :ترجمه :برساان اي پیامبرآنچاه كاه خداوناد (ج) برتوناازل كارده باه ماردم برساان
واگرنااه كااردي و نااه رسااانیده باشااي تبلیااغ رساالت واداي وظیفااه نكاارده اي وخداونااد (ج) تاارا از ش ار و
آزارمردم محفوظ خواهدداشت.
درین محل حضرت محمد (ص) فرمودند كه :جبراییل ازجاناب پروردگااراین دساتوررا باه مان داد
كه من درین ناحیه تواف نمایم وبه هرشخص سفید و سیاه بگویم كه علي بن ابي طالب برادرم ،وصي
من ،جانشین من و بعد ازمن امام میباشد .سپس من جبراییل راگفتم كه في الحال با رسیدن این حكام از
خداي من بخشش بطلبد زیراكه به من معلوم است كه درین جا تعداد افاراد متایقن كام اساتند مگرضارر
رسان وعداوت كننده گان زیاد اند من علي را اكثرا با خود دارم و به جدیت باه ایشاان توجاه باه خارچ
میدهم.
خداوند (ج )علي بن ابي طالب را ولي وامام تو مقرر نموده واطاعت آنرا به هر شخص واجب ارار
داده اساات .دسااتور ایشااان نافااذ واااول ایشااان روا اساات .آنانیكااه او را تصاادی میدارنااد مسااتح رحماات
ایزدي آنانیكه ابول ندارند مستح عذاب خداوند (ج ) اند.
مطاب این فرمان خداوند (ج) حضرت محمد (ص) امر داد كاه منباري را آمااده ساازند واتیكاه منبار
آماده شد حضرت محمد (ص) به منبر با شد گفت « :انی تارک فیکم ثقلین کتاب هللا و ذریتای و هماا
حبالن ممدودان ینقطعان م ینفصالن حتی یردکم علی الحوض» ترجماه :مان بعاد از خاود دو چیاز
مهمی را در نزد شما میگذارم و آن دو چیز عبارت اند از کتاب خدا وعترت من(اهل بیت) که هار دو
چیاز محکاام انااد و هاار گاز اطاع و جادا نمیشااوند و ایاان هاار دو را بگیریاد کااه ایاان هاار دو شااما را وارد
8
حوض کوثر مینمایند»
وسپس دست علي رابلناد نماود تاا هماه ماردم ایشاان را در كناار رساول خداوناد (ج) مشااهده نمودناد
ودرین هنگام فرمودند « :من كنت مو ه فعلي مو ه وآل من و ه وعاد من عاده»:
ترجمه  :هر كه را من مو ي اویم علي مو ي او است یا هللا دوست بداركسي را كه علي را دوسات
دارد .رسول خدا سه باراین جمله یعني هر كه را من مو ي اویم علي ماو ي او اسات تكارار نمودناد.
بعدآ حضرت محمد (ص) ،حضرت علی(ک) را به به منبرخواست و دست علي را بلند كرد وگفات:
«چه كسي از مومنان برخود مومنان اول است؟ جمعیت حاضر جواب دادناد خادا (ج) ورساولش بهتار
میدانند .پیامبر (ص) فرمودند حكم پذیرفتن علي به حیك مو وآاا از جانب خداوند (ج) است وآن حكم
را خداوند (ج) برمن نازل فرمود آگاه باشید كه من ح تبلیغ ورسالت خودرا ادا كاردم » ماردم گفتناد:
بلي ما شنیدیم وبر دستورخداوند (ج) ورسولش را با الب هاي خویش اطاعت وابول داریم.
سپس تماام ماردم باه شامول حضارت اباوبكر صادی  ،حضارت عمار فااروق ،حضارت عثماان ،طلحاه
وزبیر به حضارت علاي (ك) بیعات كردناد .ایان موضاوع در تااریخ یعقاوبي جلاد دوم صافحه  112در

8
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مسند احمد بن حنبل جلد  4صافحه  281در تااریخ ابان كثیرجلاد  5در دایاره المعاارف اساالمي جلاد 2
صفحه ... 993وغیره ذكر گردیده است.
درجلد دوم تاریخ یعقوبي آمده است« :اللهم وآل من وا وعاد من عاد والنصر من نصر و اخذل مان
خذله .ترجمه :خداوندا توبا آن باش كاه اوباا علاي دوسات اسات ودشامن آنااني بااش كاه باا علاي دشامن
باشند وكمك به كساني كن كه اورا مدد كند و دستگیرآن نشو كه مددگار علي نشوند».
بعدآ پیامبر(ص) به علي گفت«:فقال له ام علي فانمي فمن كنت مو فهدا الیه رضیك من بعدي اماما
وها دیا فلونوله انصار صدق موله .ترجمه :برخیز علي زیرا من ترا بعد از خود به حیك اماام وهاادي
پسندیدم لذا هركه را من مو یم او ولي اوست سپس شماري از مردم مددگار و دوست صادق ووفادار
او شوید».
دركتاب مقریزي الحاكم باامرهللا صفحه  75-67آمده است كه :بعد از آنكه پیامبر (ص) به اساس آیه
مبارکه بلغ و یت حضرت علي (ك) را اعاالن نمودناد وحضارت علاي (ك) را باه حیاك اماام معرفاي
كردند ازجانب مسلمانان با دل وجان ابول گردید آیب كریمه نازل شد« :الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت
علیكم نعمتي ورضیت لكم ا اسالم دینا .ترجمه  :امروز كامل كردم براي شما دین شما را وتمام كردم
بر شما نعمت هاي خودرا واختیار كردم اسالم را دین براي شما».
همچنان خداوند (ج) درسوره دوم آیب  924فرمود «:اال اني جا علك لناس اماما اال ومن زریتي ...
ترجمه :گفت خدا هر آیینه من میگردانم ترا پیشواي مردمان گفت اباراهیم واز او د مان نیاز پیشاوایان
پیادا كاان ».چناچااه خداوناد (ج) بااه آن حضاارت فرماوده ب ودكااه ماان ابال از شااما نیااز باه پیااامبران زنااان
وفرزندان را دادم كه ایان معناي را دارد كاه رساول اكارم (ص) نیاز داراي خاانواده اسات .ایان مجلاس
زیاد دوام كرد حتي نماز شام وخفتن را یكجا در خفتن خواندند واتیكه حضرت محماد (ص) وحضارت
علي (ك )از منبر پایین شدند ،حضرت عمر(رض) این مواف ومقام را به حضرت علي (ك ) تبریاك
گفت ودر پایان حضرت محمد( ص) با مسلمانان وداع كرد و به طرف مدینه حركت كردند.

دگرمن حبیب هللا عبیدی
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دوره هاي تاريخي اسماعيليان از نظر زمان
سیر انکشاف تاریخ اسماعیلیان به آسانی و ساهولت اابال درک و فهام اسات « .تااریخ اساماعیلیه از
نظر زمان به شش دوره تقسیم میشود که عبارت اند از:
دوره اول -ازسال  11تا 148هجری
دوره دوم -ازسال  148تا 268هجری
دوره سوم -ازسال  268تا 487هجری
دوره چهارم -از 487تا 655هجری
دوره پنجم -ازسال  655تا 1232هجری
9
دوره ششم -از1232هجری تا امروز»

دوره اول -دوره عرب  :ازسال  ۱۱تا ۱۴۸هجري (۷۶۹- ۶۳۲ميالدي )
« درین دوره با آغازاسالم امامان ما درمناط مختلف عرب زنده گي میكردند كه ارار ذیل اند :
مو نا علي از  11تا 40هجري (661 – 632میالدي) مدت  29سال.
امام حسین از 40تا  61هجري (  661تا  680میالدي) مدت  21سال .
زین العابدین از 61تا  95هجري (  680تا 714میالدي )مدت  34سال .
محمدباار از  95تا  114هجري (  714تا  733میالدي ) مدت  19سال.
جعفرصادق از  114تا  148هجري( 733تا 765میالدي) مدت  33سال.

دوره دوم -دوره ستر (مخفي)ازسال  ۱۴۸تا  ۲۶۸هجري( ۷۶۵تا ۸۸۹ميالدي)
ازینكه دشمنان درمقابل امامان ظلم وستم كردناد باه هماین سابب حضارت ا ماام محماد بان اساماعیل باه
سلمیه (سوریه) رفت ودر آنجا دعاوت خاموشاانه(مخفیانه)را آغااز كارد ازهماین رو ایان دوره را بناام
دوره ستر میگویند كه درین دوره پنج امام زنده گي كردند.
امام اسماعیل از 148تا 158هجري( 765تا  775میالدي) مدت  10سال.
محمد بن اسماعیل از 158تا  179هجري( 775تا  795میالدي)مدت  40سال
وفي احمد از 179تا  212هجري( 795تا  843میالدي)مدت  15سال.
10
«تقي محمد از 212تا  265هجري( 843تا  847میالدي) مدت  53سال».
11
«رضي الدین عبدهللا از 265تا  286هجري( 21سال ) 847 ،تا 890میالدي( 43سال)».
999

امامت یک ارزیابی مختصرتاریخی ،صفحه  ، 4الواعظه ظواهر نورعلی
10
 اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخ،صفحه  ، 545عبدالستار«نجات»11
 -اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخو صفحه  ، 545عبدالستار«نجات»
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دوره سوم -دوره فاطميان مصراز ۲۶۹تا  ۴۸۷هجري( ۸۹۰تا  ۱۰۹۴ميالدي) :
دراین دوره به صورت كل به تعداد ( )8امام زنده گي میكردند كه ارار ذیل اند.
محمدالمهدي از 296تا 322هجري( 909تا  934میالدي)مدت  54سال.
اایم از 322تا 334هجري( 934تا 946میالدي) مدت  12سال.
المنصور از 334تا  342هجري ( 946تا 954میالدي) مدت  7سال .
امام معز از 342تا 365هجري( 953تا 975میالدي) مدت  24سال .
امام عزیز از  365تا  386هجري(  975تا  996میالدي) مدت  21سال.
حاكم بامرهللا از 386تا 411هجري( 996تا  1021میالدي) مدت  25سال
مو ناالظاهر از 411تا  427هجري( 1021تا  1036میالدي) مدت  15سال.
مو نامستنضرباهللا از 427تا  487هجري( 1036تا  1094میالدي)مدت60سال.

دوره چهارم – دوره الموت از ۴۸۷تا  ۶۵۵هجری( ۱۰۹۴تا۱۲۵۷ميالدي ) :
دراین دوره به تعداد ( )9امام زنده گي میكردند كه عبارت اند از:
مو نا نزاراز 487تا  488هجري(1094تا 1095میالدي) مدت یکسال.
مو ناالهادي از 488تا  528هجري( 1095تا  1135میالدي)مدت40سال.
مو ناالمهتدي از 528تا 550هجري( 1135تا 1157میالدي)مدت22سال.
مو ناااهراز 550تا  555هجري( 1157تا 1162میالدي) مدت  5سال.
مو نااعلي ذكرالسالم از 555تا  561هجري(  1162تا 1166میالدي)مدت4سال.
مو نا اعلي محمد از 561تا  607هجري( 1166تا  1210میالدي) مدت  44سال
جالل الدین حسن از 607تا  618هجري(1210تا1221م)مدت 11سال.
عالوالدین محمد از 618تا  653هجري(1221تا  1255م) مدت  34سال.
ركن الدین خیرشاه از 653تا 655هجري(1255تا1257م)مدت  2سال.

دوره پنجم -دوره بعد ازالموت از ۶۵۵تا  ۱۲۲۸هجري(۱۲۵۷تا۱۸۱۷ميالدي) :
دراین دوره به تعداد ( )18امام زنده گي میكردند كه عبارت اند از :
شمس الدین محمداز 655تا 710هجري(1257تا1310م)مدت  53سال .
ااسم شاه از  710تا  771هجري(1310تا1370میالدي) مدت  60سال .
اسالم شاه از 771تا  826هجري(1370تا1423میالدي) مدت  53سال .
محمدبن اسالم شاه از 826تا  868هجري(1423تا1463م)مدت 40سال.
مستنصرباهللا از 868تا  885هجري ( 1463تا  1480میالدي) مدت 17سال
عبدالسالم از 885تا 900هجري (1480تا 1494میالدي) مدت  14سال .
دگرمن حبیب هللا عبیدی
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غریب میرزا از  900تا  904هجري ( 1494تا  1498م ) مدت  4سال .
ابوذرعلي از  904تا  915هجري ( 1498تا  1509میالدي) مدت  11سال .
مرادمیرزا از 915تا  982هجري ( 1509تا  1574میالدي) مدت  65سال .
12
«-10ذوالفقارعلي از 982تا  1044هجري ( 1574تا  1634م) مدت  60سال»
 -11نورالدین علي از 1044تا  1082هجري ( 1634تا  1671م) مدت37سال.
-12خلیل هللا علي از 1082تا  1091هجري( 1671تا  1680م) مدت  9سال .
-13نزاردوم از 1091تا  1135هجري( 1680تا  1722م) مدت  42سال .
-14سیدعلي از 1135تا  1149هجري( 1722تا  1736م) مدت  14سال .
13
«-15حسن علی از ( 1149تا ) 1160هجری ( 1736تا 1747م) مدت 11سال».
14
«-16ااسم علي از( 1160تا ) 1170هجري ( 1747تا  1756م) مدت  9سال».
-17ا«بوالحسن علي از 1170تا  1207هجري(  1756تا  1792م) مدت  36سال
-18خلیل هللا علي دوم 1207تا  1232هجري( 1792تا1817م) مدت  25سال

ششم -دوره آقاخان از سال ۱۲۳۲هجري(۱۸۱۷م)تا امروز:
امامان این دوره عبارت اند از :
آااحسن علیشاه از 1232تا  1298هجري(1817تا1881م) مدت  64سال .
آااشاه علیشاه از 1298تا  1303هجري( 1881تا 1885م) مدت  4سال
سلطان محمدشاه از 1303تا  1377هجري( 1885تا 1957م) مدت  72سال
15
شاه كریم الحسیني از1377هجري (1957م تا امروز ) حیات دارند».

12

 مختصری در تاریخ اسماعیلیه  ،صفحه  ، 238فرهاد دفتری13
 اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخ  ،صفحه  - 552عبدالستار«نجات»14
 اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخ  ،صفحه  ، 552عبدالستار«نجات»15
تاریخ و عقاید اسماعیلیه  ،صفحه  ، 629فرهاد دفتری
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دوره امامت و خالفت
« امام واژه ای عربی اسات باه معنای رهبار ،پیشاوا و یاا ر ایس .و بیشاتر باه رهبار یاا پیشاوای یاک
جامعه یا مرجعی در یک زمینه ای پژوهش و تحقیا اسات و در فقاه وکاالم اساالمی از جنباه ای فنای
16
برجانشینی مشروع و بر ح یا پیشوای عالی جامعه ای اسالمی اطالق میشود»
امااام كسااي اساات كااه مااردم را هاام دردیاان وهاام دردنیااا رهبااري میكنااد واز خاناادان پیااامبر (ص) مبتنااي
برارآن كریم وصفات كه یك امام داشته باشد كه علم وعصمت است ،پیروي كند ودرمورد علمیت امام
در آیب  7-3ارآنكریم آمده است:
״ وما یعلم تاویله ا هلل وراسخون في العلم.״ ترجمه:هیچكس تاویل آنرا جزء خداوند (ج) وراسخان علم
نمیدانند.
پیامبر(ص) بهترین راسخان د رعلم بود كه خداوند(ج) علم به همه آنچاه كاه بار وي ناازل شاده باود باه
وي داده بود وبعد از او امامان برگزیده خداوند(ج) است كه ارآنكریم به ارك به آنها داده شاده اسات.
شیعیان برای اشخاصی که آنها را پیشوای امت مسلمانان پس از پیامبر(ص) میدانستند ،بکار میبردند.
« عمو م فراه ای شیعه را عقیده این است که امامت یک منصب معنوی الهای باوده و اماام بعادی باه
اساس نص امام ابلی تعین و برگزیده میشود و منصب ادسای امامات باه او د و احفااد ذکاور حضارت
امااام حسااین(ع) نساال بااه نساال تااا پایااان جهااان ادامااه دارد و جهااان هیچگاااه ازامااام حاای خااالی بااوده
17
نمیتواند».
چنانچه حضارت محماد(ص) فرماوده اسات « :لاو خلات ا رض مان اماام الزماان سااعب لمتات باهلهاا»
ترجمه «:اگ ر زمین ساعتی از وجود امام زمان خالی شاود زماین و اهال آن هاالک گردناد ».در جاای
دیگر حضرت محمد(ص) فرموده است« :من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتب الجاهلیب و الجاهل
فرالنار » .ترجمه « :کسی که بمیرد و نشناسد امام وات خاود را جاهال مارده اسات و جاای جاهال در
18
آتش جهنم است».
حدیك شریف است که حضرت محمد(ص) فرموده است« :من یعرف الشریعب والحقیقب باال اماام فقاد
کفاار و هااو فاای صاااللب » .ترجمااه «:هاار کساای کااه بشناسااد شااریعت و حقیقاات را باادون امااام ،پااس در
ضاللت است ».همچنان امام زین العابدین(ع) فرماوده اناد « :الساعید مان عارف اماام واتاه و یبایعاه و
حکمتااه علاای نفسااه و مالااه و او ده » .ترجمااه «:سااعید و رسااتگار کساای اساات کااه امااام وااات خااود را
بشناسد و بیعت کناد باه او و حااکم بداناد او را بار نفاس خاود ،ماال و او د خاود و تسالیم باشاد در امار
19
او».

16

امامت و مرجعیت دینی اهل بیت حضرت محمد(ص) ،صفحه  ، 31خرم بیک سلیمی
17
 اسماعیلیان در ګذرګاه تاریخ  ،صفحه  – 195عبدالستار«نجات»18
 امام و مرجعیت دینی اهل بیت حضرت محمد(ص)  ،صفحه  – 8خرم بیک«سلیمی»19
 -امام و مرجعیت دینی اهل بیت حضرت محمد(ص)  ،صفحه  – 9خرم بیک«سلیمی»
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امام داراي هفت صفت است كه عبارت اند از:
اول -امام گذشته اورا به امامت انتصاب كند.
دوم -باید از اهل بیت رسول اكرم (ص) باشد.
سوم -علم دین بایدش كه بدان بلند شود ودرخت امامت.
چهارم -باید كه پرهیزگار باشد.
پنجم -باید كه جهادكننده باشد .بادست با كافران وبا زبان با منافقان.
ششم -خصلت هاي نیكو بایدش جزء چنانچه اندر پیامبر(ص) بود.
هفتم -باید كه او بي نیاز باشد از دعوي كردن مرخویشتن را ازامامت اگر او دعوي كند خصام گاردد.
وزیر حكم حاكم آید آنگاه خصم حاكم نتواند بود.

دگرمن حبیب هللا عبیدی
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معرفی مختصر امامان اسماعيلي
 .۱موالنا علي
علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف بتاریخ  13رجب سال  598یا  599مایالدي
درحالیكه مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشام كاه طاواف خاناه كعباه را میكارد در داخال خاناه كعباه تولاد
گردید.
ماادرش میگویاد  :واتیكااه پسارم تولااد شاد از غیااب صادا شانیدم كااه ناام طفاال خاود را علااي بگذاریاد كااه
خداوند(ج) نام اورا از نام خود مشت كرده است .اصال نام پدر علي عمران بود و او را به كنیات اباي
طالب خواندند كه كاكاي حضرت محمد (ص) بود.
لقب علي بنام اسدهللا بوده وبنام هاي ابوالحسن وابوتراب هم یاد میشد علي اولین شخص ازجوانان باود
كااه در ساان ( )10ساالگي دیاان مقاادس اسااالم را ابااول كاارد .در راه دعااوت بااه اسااالم فااداکاری نمااود و
حضرت محمد(ص) او را زیاد دوست داشت .حضرت محمد0ص) هنگامیکه در مدینه باا مهااجرین و
انصااار پیمااان باارادری امضااار کاارد علاای را باارادر خااود خوانااد و درسااال دوم هجااری علااي بااا فاطمااه
الزهرا دختر حضرت محمد(ص) ازدواج كرد كه تا هنگام حیات شان با زن دیگاري عقاد نكااح نكارده
بود و ازفاطمه الزهرا (دو) پسربنام هاي حضرت امام حسن وامام حسین و(دو ) دختربنام هاي زیناب
و كلثوم داشتند.
حضرت علي (ك) در تمام جنگ هاییكه در زیر پرچم حضرت محمد(ص) صاورت گرفات در صاف
مقدم ارارداشت وپرچمدار اسالم بود ودر هی جنگ شكست نخورده وگویند كه در جناگ هاا صادایش
به آسمان ها شنیده میشد كه میگفت « :فتي ا علي سیف ا ذوالفقار».
یعني جوان مردي چون علي وشمشیري چون ذوالفقارنیست .ذوالفقار شمشیري بود كه حضرت محماد
(ص) به حضرت علي (ك) داده بود.
حضرت علي (ك) در تمام غزوات از خود لیاات وشایستگي نشان میداد وپیروزي بدست میاورد .در
جنگ بدر سه نفر از پهلوانان مشکین بنام های عتبه بن ربیعه ،شیبه بن ربیعاه و ولیاد بان عتباه را در
جنگ تن به تن از بین بردند ،در جنگ احد پرچمدار کفار طلحه بن ابی طلحه را از پا در آوردو خود
را به حضرت محمد(ص) رسانید ،در جنگ خندق عمرو بان عبادود پهلاوان مشاهور مشارکین را بقتال
رسنید ،درجنگ خیبر كه در سال هفتم هجري صاورت حضارت علاي(ك) چشام درد باود وعلام باردار
اسالم حضرت ابوبكر صدی وحضرت عمر فاروق بودند كاري پیشبرده نتوانستند وبه تعاداد (پنجااه )
نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند لذا حضرت محمد (ص) حضرت علي (ك) راطلب كارد وآب دهان
خااودرا برچشاام او مالیااد وعلاام اسااالم را بااه او داد وبااه میاادان جنااگ روان كاارد .یهااودان اهرمانااان
مشهورخود هر یك حاارك خیباري ،مرحاب عنتار و یاسار را وارد میادان جناگ سااختند كاه از طارف
حضرت علي(ك) به یك ضرب كشته شدند .بعادا حضارت علاي(ك) دروازه خیبار را باا گفاتن هللا اكبار
كند وبا ي خندق گذاشت وازان تاریخ بنام فاتح خیبر معروف شد.
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حضرت علاي(ك) ازساال  11تاا  40هجاري( 632تاا 661مایالدي) یعناي مادت  29ساال امامات كارد
وازسال  35تا 40هجري( 656تا  661م) خالفت نمود.
واتیكه حضرت محمد (ص) به روز دوشنبه تاریخ  12ربیاع ا ول ساال یاازدهم هجاري ( ساال 632
ماایالدي) بااه عماار  63سااالگي رحلاات كردنااد حضاارت علااي(ك) مصااروف غساال تجهیااز و تكفااین آن
حضرت (ص) بود كه مغیارة بان شابعب اماوي باه ابوبكرصادی وعمرفااروق گفات كاه ابایال خازرج و
اوس انصار در سقیفه بني ساعده جمع شدند ودرماورد اماارت وخالفات گفتگاو دارناد حضارت اباوبكر
وحضرت عمر بدون آنكاه حضارت علاي (ك) وحضارت عبااس كاكااي حضارت محماد (ص) را خبار
كننااد بااه آنجااا رفتنااد باادون آنكااه آن حضاارت(ص) را بااه خاااك بسااپارند كااه ایاان موضااوع بااا ي روحیااه
خانواده حضرت محمد(ص) تا ثیرمنفي كارده باود وتماام اصاحاب پیاامبر(ص) نازد حضارت علاي(ك)
آمدند واظهار كردند كه یا امیرالمومنین دستت را بده تا به شما بیعت كنیم ولي حضرت علي(ك) اباول
نكرد وبه جمع آوري ارآنكریم شروع كرد .و به ابوبکر(رض) بیعت کارد و در اداره ای امورخالفات
اسالمی با او همکار بود.
در روز دوم شااهادت حضاارت عثمااان(رض) بتاااریخ  25ذي الحجااه سااال  35هجااري( 656ماایالدي)
مسلمانان مهاجرین و انصار در مدینه در مسجد نبوي جمع شدند وحضرت علاي(ك) راباه حیاك خلیفاه
چهارم اسالم انتخاب كردند وتمام مردم نیز به او بیعت نمودند تنها مردم شام كه معاویه در آنجاا والاي
بود بیعت نكردند و معاویه به مخالفت بر خاست.
در دوران خالفت حضرت علي(ك) به نسبت اختالفات بین مسلمانان جنگ هاي داخلي وااع شاد دریان
دوره معاویه ،حضرت بي بي عایشاه ،طلحاه و زبیار باه ایان نظار بودناد كاه اصااص حضارت عثماان
(رض) زودتار گرفتاه شاود ولاي حضارت علاي(ك) میخواسات كاه اول وضاع داخلاي بهباود یاباد وبعاادآ
یاغیان ،ااتالن و مجرمین به جزاي اعمال شان برسند كه این اختالفات باعك جنگ هاي جمل وصفین
گردید.
جنگ جمل بین حضرت علي(ك) وحضرت باي باي عاشایه ،طلحاه و زبیار درساال  36هجاري(657
میالدي)دربصره وااع شد وبه اثر میانجیگري حضرت اعقاع نزدیك بود كه صلح شود ولي به تحریاك
عبدهللا بن سبا رهبر منافقان جنگ ادامه پیدا كارد كاه در نتیجاه آن طلحاه وزبیار باه شاهادت رسایدند و
حضرت بي بي عایشه دستگیر گردید جناگ پایاان یافات وحضارت باي باي عایشاه را باه بسایار عازت
واحترام دوباره به خانه شان به مدینه فرستادند ازینكه حضرت بي بي عایشاه دریان جناگ باا ي شاتر
سوار بود شتر در عربي جمل را گویند به همین سبب این جنگ را بنام جنگ جمل یاد میكردند.
جنگ صفین بین حضرت علي(ك) ومعاویه درسال  37هجري( 658مایالدي) در منطقاه صافین واااع
شد تعداد اواي حضرت علي(ك) درین جنگ به (یكصدوبیست هزار) نفرواز معاویه به(سه صدهزار)
نفرمیرسید ولي معاویه شكست خورد وجنگ به نفع حضرت علي(ك) بود ودر آخرین لحظاه پیاروزي
طرفداران معاویه اوراق ارآنكریم را با ي نیزه ها بلند كردند وگفتند كه این كالم هللا (ج) بین ما وشما
میااانجي اساات  .حضاارت علااي(ك) گفاات كااه دریاان كااار مكاار وفریااب اساات معاویااه وطرفاادارانش پابنااد
دگرمن حبیب هللا عبیدی
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ارآنكریم نیستند ولي اشعك بن اایس از میاان ااوا باه نازد حضارت علاي(ك) آماد حضارت علاي(ك) را
مجبور ساخت كه حكمیات را اباول كناد حضارت علاي(ك) عبادهللا بان عبااس(رض) راحكام تعاین كارد
ومعاویه شخصي رابنام عمروبن عاص حكام تعاین كارد اماا اشاعك عبادهللا را اباول نكارد واباو موساي
اشااعري را حكاام تعااین كاارد هاار (دو) حكاام بعااد ازجروبحااك زیاااد بااین خااود فیصااله كردنااد كااه معاویااه
وحضاارت علااي(ك) را هاار(دو) برطاارف سااازند وشااخص (سااوم )رابقاادرت برسااانند ولااي واتیكااه در
محضرعام آمدند ابتدا ابوموسي اشعري گفت كه حضرت علاي(ك) و معاویاه هار(دو) برطارف هساتند
سپس عمرو بن عاص گفات چاون ابوموساي اشاعري نمایناده خاود حضارت علاي(ك) رابرطارف كارده
است من معاویه را به حیك خلیفه پیشنهاد میكنم به این ترتیاب عماروبن عااص حكمیات را نقاص كارد
درحالیكه موضوع حكمیت در مورد ااتلین حضرت عثمان(رض) بود نه موضوع خالفت .ایان فیصاله
ابول نشد وبدبختي هاي دیگري را به بار آورد كه درباین طرفاداران حضارت علاي(ك) نیاز اختالفاات
بوجود آمد و یك گروه دیگر بنام خاوارج بمیاان آماد كاه ناه حضارت علاي(ك) را و ناه معاویاه رااباول
داشتند وبر ضد هر (دو) ارار گرفتن د ومركز خالفات اساالمي باه (دو) حصاه تقسایم شادكه یاك مركاز
دركوفه ومركز دیگر دردمش بود.
وااعااه دیگریكااه دریاان دوره وااااع شااد ایاان بااود كااه خااوارج كوفااه وبصااره باااهم یكجااا شاادند وبااه طاارف
نهروان (عراق ) حركت كردند ودر طاول راه اشخاصایكه باا آنهاا مخالفات میكردناد باه اتال میرساانیدند
واتیكه به نهروان رسیدند با حضرت علي(ك) مقابل شدند جناگ ساخت باین شاان واااع شاد و باه تعاداد
(چهارهزار) نفر از طرفداران اشعك با ي حضرت علي(ك) حمله كردند ولي شكست خوردناد و تنهاا
( )9نفر زنده ماندند ومتبااي كشته شدند و حضرت علي(ك) دوباره به كوفه رفت این جنگ به مشوره
اصحاب كرام صورت گرفته بود اكثر باغیان ومنافقان باه جازاي اعماال خاود رسایدند .همچناان دریان
دوره معاویه وعمروبن عاص پالن حمله با ي مصر را گرفتند تا ادرت حضرت علي(ك) را ضعیف
سازند.
حضرت علي(ك) داراي علم ،تقوا ،اناعات و اخاالق عاالي باود ساخنان فیصاله كان میگفتناد باه عادالت
وانصااف حكام میكردناد ،باا خوشاي دنیاا محبات وعالااه نداشاتند ،بسایارفكرمیكردند لبااس ارزان ایمات
میپوشیدند ،خوراك بسیارعادي میخوردند ،عزت علماءرا زیاد میكردند .مردم بیچاره و مظلوم را نازد
خود میخواستند ودر هنگاام شاب باراي عباادت خداوناد(ج) بار میخاساتند وباه آواز بلناد ودردنااك گریاه
میكردند و میگفتند :اي دنیا كسي دیگر را فریب بده عمرت كوتاه ،ادر و ایمت نا چیز و پایین است از
من دور شو.
كار نامه هاي حضرت علي(ك) :
واتیكه حضرت محمد (ص) به پیامبري مبعوك شد حضرت علي(ك) اولین شخصي از جوانان بود كه
به دین مقدس اسالم مشرف گردید وهمیشه همراه حضارت محماد(ص) باود حضارت علای(ک) ماردی
بود شجاع ،د ور ،نیرومند و در عین حال خبیر و دانا .در ااموس زنده گی او تارس و هاراس وجاود
نداشت او هم شخصیت بزرن میدان جنگ بود و هم رجل برجسته ای علم دین .میخواهم چند کارنامه
ای او را مشااات نمونهاااای خاااروار ذکااار نماااایم« .حضااارت علااای(ک) در هنگاااام هجااارت حضااارت
محمد(ص) ازمكه به مدینه به دستور رسول هللا(ص) در بستر خواب او استراحت کند تا مشركین خبر
دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 21 -

اداره نشرات سیمای شغنان

نشوند كه آن حضرت(ص) هجرت كرده است زیراکه دشمن او را تعقیب میکرد کاه فارار نکناد .ونیاز
مال امانت هاي مردم كه در نزد حضرت محمد(ص) بود به صاحبان شاان بساپارد باا وجودیکاه خطار
جانش بود حضرت علي(ك) به بسیار شجاعت ومردانگي این وظیفه را انجام داد وبعد از تسلیمي مال
20
امانت هاي مردم به مدینه هجرت كرد که این کار شجاعت او را نشان میدهد».
حضاارت علااي(ك) در تمااام غاازوات حضاارت محمااد(ص) اشااتراك كاارده بااود وتنهااا در غاازوه تبااوك
حضرت محماد(ص) اورا در مدیناه گذاشات .درغازوه بادربتاریخ  17رمضاان ساال دوم هجاري(624
میالدي) « سه) نفر از جناگ آوران و پهلواناان مشاهور مشارکین بناام هاای عتباه بان ربیعاه ،ولیاد بان
عتبه و شیبه بن ربیعه که هر سه در فنون جنگی مهارت داشتند از صف مشرکین خارج شدند و داخل
میدان جنگ گردیدند و از مسلمین خواستند که سه نفر خود را به میدان جنگ بفرستند که جنگ تن باه
تن کنند .سه نفر از انصاراهل مدینهبطرف میدان رفتند ولی مشرکین ابول نکردند و گفتناد کاه از ااوم
خود ما از اهل اریش باشند لذا حمزه بن عبدالمطلب ،علی بن ابی طالب و عبید بن حارك داخل میدان
جنگ شدند حمزه عتبه را از بین برد ،علی ولید را به یک ضربه باه زماین اناداخت و شایبه در برابار
21
عبید مقاومت کرد علی به کمک عبید رفت و شیبه را از بین برد و لقب اسدهللا با او داده شد».
«درغزوه احد ماه شوال سال سوم هجري( 625میالدي) حضرت علی(ک) ادرت و شجاعت خودرا
آشكار ساخت که پرچمدار اوای کفار طلحه بن ابی طلحه را به یک ضارب شمشایر از باین بارد چاون
رسول هللا(ص) درین جنگ مجروح گردیده بود و مشرکین میخواستند که او را بقتل برسانند حضارت
علی(ک) اولین شخصی بود که خود را به حضرت محمد(ص) رساانیده باود و او را محافظات میکارد
با وجودیکه حضرت علی(ک) درین جنگ(هشتاد) زخم بر داشته بود بااز هام حضارت محماد(ص) را
22
را ترک نکرد».
در غزوه ای خندق سال پنجم هجری(627میالدی) «حضرت علی(ک)امتحان اابل تحساینی از خاود
به نمایش گذاشت عمرو بن عبدود پهلوان مشهور مشرکین به مسلمانان صدا کردند که آیا کسی از شما
است که با من مبارزه کناد؟ حضارت علای(ک) پایش آماد .عبادود کاه در مقابال خاود علای نوجاوان کام
تجربه جنگی را دید مغرورانه گفت که تو چرا آمدی ای پسر برادرم؟ هر دو از اسپ پایین شدند و باه
شمشیر جنگ ی شروع کردند حضرت علای(ک) باه یاک ضارب شمشایر عبادود را باه زماین اناداخت و
دیگ ر پهلوانان مشرکین فرار نمودند و حضرت علی(ک) با این پیروزی خاود باه نازد رساول هللا(ص)
23
آمد»
ودرغزوه خیبر مااه محارم ساال هفاتم هجاري( 629مایالدي) کاه باین مسالمانان و یهودیاان صاورت
گ رفاات فااتح العااه ای یهودیااان(خیبر) باارای مساالمانان دشااوار شااد و بساایاری از مساالمانان بااه شااهادت
رسیدند .حضرت محمد(ص) فرمود  «:من فردا پءچام را باه ماردی میادهم کاه خادا و رساولش او را
دوست دارنادو خیبار بدسات او فاتح خواهاد شاد او اهال فارار و عقاب نشاینی نیسات ».ساپس حضارت
20
21
22
23

عصاره ای از زنده ګانی چهار یار پیغمبر(ص) ،صفحه  ، 53حسرت هللا (ازهری) 1388هجری شمسی
عصاره ای از زنده ګانی چهار یار پیغمبر(ص) ،صفحه  ، 54حسرت هللا(ازهری)
ستاره ګان هدایت در تاریخ اسالم ،صفحه  ، 200داکتر مصطفی(سباعی) 1382هجری شمسی
ستاره ګان هدایت در تاریخ اسالم  ،صفحه  ، 201داکتر مصطفی(سباعی)
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علاای(ک) را خواساات حضاارت علاای(ک) بااا وجودیکااه چشاام درد بااود بااه خاادمت رسااول هللا(ص) آمااد
حضرت محماد(ص) آب دهاان را باه چشام او مالیاد و پارچم اساالم را باه و داد و باه میادان جناگ روا
کرد .یهودیان اهرمانان مشهور خود را هر یک حاارك خیباری ،مرحاب عنتار و یاسار را وارد میادان
جن اگ ساااختند ماارد یهااودی یااک ضااربه باار حضاارت علاای(ک) زد کااه سااپر از از دساات او افتاااد لااذا
حضرت علی(ک) دروازه ای که در پهلوی العه افتاده بود بر داشت و با آن به جای سپر از خود دفاع
کرد و یهودیان را از بین برد و دروازه ای خیبر را با گفتن هللا اکبر کند و با ی خندق گذاشت و ازان
تاریخ به بعد به فاتح خیبر معروف شد .ابن رافع که درین جنگ همراه حضرت علی(ک) بود میگویاد
دروازه ای که حضرت علی به عنوان سپر ازان استفاده کرد من باا هفات نفار دیگار دروازه را جابجاا
24
کرده نتوانستم».
ودر جنگ نهروان با خوارج كوفه وبصره كاه باه مشاوره اصاحاب كارام صاورت گرفات نیاز پیاروز
گردید.
وصيت حضرت علی(ک) برای فرزندانش
« حضاارت علاای(ک) پسااران خااود حساان و حسااین(رض) را ناازد خااود خواساات و گفاات :شااما را بااه
رعایت تقوای الهی سفارش میکنم ،و اینکه خواهان دنیا نباشید اگر به شما اابال نماید ،و برای آنچه که
بدست نیاوردید اندوه گین نگردید ،ساخن حا بگ وییاد ،باه یتایم رحام کنیاد ،فریاادرس مظلاوم و دردمناد
باشید ،برای آخرت کار کنید ،دشمن ستم گر باشید و یارو یاورستمدیده ،به حکم کتاب خادا عمال کنیاد،
در اجرای احکام خداوند تحت تاثیر سرزنش هیچکس ارار نگیرید و باه پسار دیگارش محماد معاروف
به حنفیه نیز وصیت کرد و فرمود که در حفاظ احتارام حسان و حساین باه او سافارش کارد و گفات کاه
25
هی کاری را بدون مشورت و همآهنگی آنان انجام ندهید»
سخنان جاودان حضرت علی(ک)
شما را به تقوای الهی سفارش میکنم ،پس نمیرید و رخت از جهاان بار نبندیاد مگار اینکاه مسالمان و
فرمانبرد ار خداوند باشید ،تهیدستان و مستمندان را در اموال خود سهیم کنیاد ،از خداوناد پاروا کنیاد ،و
مراب پیمان و فرامین پیامبر(ص) باشید ،به مردم باه نیکاویی ساخن بگوییاد آنگوناه کاه خداوندشاما را
فرمان داده است ،الب آدمی چون ظرف است بهترین آن دلی است که بیشاتر آگااه اسات و آنچاه را کاه
میگویم به خاطر بسپارید :مردم سه نوع اند :گروهی دانشمندان ربانی ،جمعی فراگیران و جوینده گان
راه رستگ اری و عده ای مردمان پست و احم اند کاه دنبالاه رو کاه باا هار باادی همساو میشاوند و از
نور علم بهره ای نمیگیرند و به پایگاه و رکنی محکم پناه نمی برند .علم از ثروت بهتار اسات زیراکاه
علم تو را حفاظ میکناد و تاو ماال را .علام بار اثار کاار رشاد میکناد و ازدیااد میاباد اماا ماال باا خارج و
مخارج نقصان میابد.
یا علم است که عالم درین دنیا فضیلت ،عبادت و بنده گی خدا را کساب میکناد و بعاد از مارن از او
به نیکویی یاد میکنند .اما آثار و مز یت ثروت و مال با زوال آن از بین میرود و جماع کنناده گاان ماال
24
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در عین حال که زنده اند ،مرده اند .در حالیکه دانشمندان تا جهان باای است نام و نشاان شاان جااودان
26
است و یاد شان در دل ها باای میباشد».
درسااال  4هجااري( 661ماایالدي) (دو) نفاار از خااوارج بنااام هاااي باارك باان عباادهللا وداود باان بكاارا بااا
عباادالرحمن باان ملجاام عهااد بسااتند كااه در شااب  18رمضااان سااال  4هجااري( 661ماایالدي) حضاارت
علي(ك) توساط عبادالحمن بان ملجام ،معاویاه توساط بارک بان عبادهللا و عمارو بان عااص حااكم مصار
توسااط داود باان بکاارا در یااك وااات بااه اتاال برسااانند باارك باار معاویااه زخاام جزیااي زد .داود دران شااب
عمرو بن عاص كه به مسجد نرفته بود خطیب مسجد را به اتل رساانید وعبادالرحمن بان ملجام بتااریخ
 18رمضان سال  40هجري( 661میالدي) حضرت علي(ك) رادر واات اداي نمااز صابح بعاد از24
سال وده ماه امامت و چهار سال و ده ماه خالفت به شهادت رسانید ودوره درخشان خلفاي راشدین باه
پایان رسید.

 .۲موالنا الحسين
مو نااا امااام حسااین پساار حضاارت علااي(ك) خلیفااه (چهااارم ) اسااالم بتاااریخ سااوم شااعبان سااال چهااارم
هجري( 626میالدي) مدینه منوره تولد گردید مادرش فاطمه الزهرا دختر حضرت محمد(ص) بود كه
پیامبر(ص) شخصا درگوش او آذان داده واورا بسایار دوسات داشات .اسام وكنیاه اوابوعبادهللا ولقاب او
سااید ،ولااي و مبااارك اساات .حضاارت محمااد(ص) وحضاارت علااي(ك) هاار (دو) در تعلاایم وتربیاات امااام
حسین بسیار زیاد كوشش كردند.
حضاارت امااام حسااین همااه ساااله بااه حااج میرفاات و آن مسااافت را پیاااده طااي مینمااود .تعااداد زیااادي
ازمسلمانان در كوفه بعد از شهادت حضرت علي(ك) به پسر بزرن او امام حسن بیعت كردند اما امام
حسن ابول نكرد واستعفاء داد وبا معاویه صلح كرد واز فعالیت سیاساي كناار رفات وبعاد از رحلات او
درسااال  49هجااري( 669ماایالدي) شاایعیان امااام حسااین پساار (دوم) حضاارت علااي(ك) را بااه خالفاات
رسانیدند و به او بیعت كردند.
معاویه در وات حكمراني خود پسر خود یزید را خواست وبرایش گفت :كه از( چهار) نفرمارا هاراس
است:
 -1امام حسین پسر علي
 -2عبداللله بن زبیر
 -3عبدهللا پسر عمر
 -4عبدالرحمن بن ابوبكر.
واتیكااه یزیااد پساار معاویااه درسااال  61هجریقمااري( 681میالدي)بقاادرت رسااید امااام حسااین باان علااي
وعبدهللا بن زبیر به او بیعت نكردند « .سران شیعی کوفه همچون سالیمان بان صارد الخزاعای ،حبیاب
بن مظاهر و مسلم بن عوسجه ازطرفداران با وفای حضرت علی(ک) بودند و درجنگ جمل و صافین
26
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در رکاب او جنگیده بودند به حضرت امام حساین(ع) ناماه نوشاتند و او را دعاوت کردناد کاه رهباری
پیروان خود را در کوفه به عهده گیرد .ودیگر گروه های ماردم كوفاه وبصاره نیاز پیاام هاا را باه اماام
حسااین روان كردنااد واورا بااه رهبااري خااود دعااوت نمودنااد كااه بااه كوفااه بیایااد وباار ضااد بنااي امیااه ایااام
27
كند».
یزید ازاین موضوع خبر شد و آمادگي میگرفت وعبیدهللا بن زیاد را به كوفه فرستاد .عبیدهللا بن زیاد
طرفداران امام حسین را به اتل رسانید ومسلم بن عقیال كاه بناام اماام حساین بیعات میگرفات از طارف
عبیدهللا بن زیاد تعقیب میشد بتاریخ  3ذي الحجه سال  61هجري( 681میالدي) اورا دستگیر كرد وبه
شااهادت رسااانیدند حضاارت امااام حسااین ازیاان موضااوع خباار نداشاات وبتاااریخ  8ذي الحجااه سااال 61
هجري( 681میالدي) از مكه به طرف كوفه حركت كرد واز حركت او یزید بن معاویه خبار شاد حار
بن یزید ریاجي را با (یك هزار) نفر را در راه امام حسین فرستاد این هر (دو) در منطقه كربال با هام
مقابل شدند حر به امام حسین گفت كه باید ازین جا فرار كني  .اما حضرت اماا حساین یاك ناماه را باه
ایس بن مسهر داد كه به سلیمان خزاعي برساند ولي ایس از طرف طرفداران عبیدهللا بن زیاد دستگیر
شد واورا از بام اصر یزید به پایین انداختند و به امام حسین نامه نوشته كردند كاه بایاد باه یزیاد بیعات
كني .امام حسین در جواب نوشت :كه با عمرو بن سعد بن وااص سپهساا ر یزیاد مالااات میكانم ولاي
طرفداران عبیدهللا بن زیاد ابول نكردند وبتاریخ  8محرم سال  61هجري( 681مایالدي) آب را باا ي
حضرت امام حسین اطع كردند.
حضرت امام حسین یاران خودرا امر كرد كه زمین را بكنند یاران چنین كردند آب شیرین دران دشت
پیدا شد عبیدهللا بن زیاد ازین موضوع خبر شد امر كرد كاه اورا ازیان آب نیاز باي نصایب ساازند وباه
تعداد ( 17هزار) نفردیگررا به آنجا فرستاد وصحنه را باه آن حضارت تناگ سااخته و اماام حساین را
محاصره كردند وبه امام حسین پیشانهاد كردناد كاه یاا باه یزیاد بیعات كان ویاا اتاال؟ راه (ساوم ) وجاود
ندارد امام حسین اتاال را انتخااب نماود .ویااران خاود() 32نفرساوار وباه تعاداد( ) 40نفار پیااده بودناد
آرایش جنگي داد و زهیربن ریااین را بار سامت راسات وحبیاب بان مظااهیر را باه سامت چاپ گماشات
وپرچم را به برادرش عباس سپرد وخود وهمراهاانش برابار خیماه هاا اساتادند جناگ در گرفات یااران
امااام یكااي بعااد دیگااري جااام شااهادت نوشاایدند عباادهللا بنااام اماام حسااین ،ااساام باان امااام حسان ،ابااوبكربن
امیرالمومنین ،عمربن علي ،عباس بن علي معاروف باه ابوالفضال ،شاهزاده علاي اكباربن اماام حساین،
علي اصغربن امام حسین هر یك تعداد زیادي از دشمن راهالك ساختند وبعدا خودشان هم جام شاهادت
نوشیدند صرف ذین العابدین كه دران وات بیماار باود اماام حساین اورا وصاي و ولاي خاود تعاین كارد
وگفت  :امانتي را كه از جد بزرگوارم در نزد من است باه تاو میساپارم وخاود باا اهال بیات وداع كارد
وبه میدان جنگ رفت .آنگاه مالك بن بشركندي باا ي حضارت اماام حساین حملاه كارد و او را زخمای
ساخت ودر زمین نشست وزخم را بسته كرد وكودك خودرا در دامن خود گرفت دران واات یاك مارد
بي عاطفه به آن كودك تیر زد وكودك را به شاهادت رساانید .اماام حساین آب خواسات چاون آب را باه
دهن نزدیك ساخت حصین بن نمیر برآن حضرت تیر زد وبه دهنش خورد ومانع نوشیدن آب شد وادح
را رها كرد .میخواست به طرف آب برود یك تیر بار دوش آن حضارت اصاابت كارد اماام حساین تیار
بیرون كشید شخصي بنام زرعه بن شریك تمیمي شمشایر باران حضارت فارود آورد اماام دسات خاورا
27
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سااپرارار داد شمشاایر باار دسااتش فاارود آمااد ساانان باان اوس بااا نیاازه بااا ي امااام حسااین حملااه كاارد وآن
حضاارت بااه زمااین افتاااد دریاان لحظااه خااولي باان یزیداصاابحي از شااقي تاارین افااراد از اسااپ پایااان ش اد
خواست سر آن حضرت را جدا كند دستش لرزید نتوانست وبرادرش بنام شیل پیاده شد سر امام حسین
را جدا كرد به این ترتیب بتاریخ ( )10محرم سال  61هجري( )10اكتوبرسال  681میالدي) حضرت
امااام حسااین(رض) بعااد از ده سااال و ده ماااه اماماات بااا ( )72تاان از یاااران خااود بااه شااهادت رسااید .از
شهادت نواسه پیامبر(ص) تمام مسلمانان غمگین شدند.
امام حسین براي اصالح دین جدش ایام میكند وبه شهادت میرسد كه شاهادت اوسامبول والگاوي خاوب
براي همه عصرها ونسل ها است .شاهادت جناگ نیسات ،بلكاه رساالت اسات ساالح نیسات ،بلكاه پیاام
است .خون امام حسین مایه حیات بخشي است كه در گذرگاه زمان بر كالبد ملت ها دمیده میشود وآنها
را به زنده گي فرا میخواند .این شهادت در راه تامین عدالت واحیاي مجدد دین باود وباه بازماناده گاان
درس حماسااه آفرینااي وساانت جهادعلیااه سااتمگران را بااه ارمغااان گذاشاات .و پیامااد ایااام عاشاوراي امااام
حسین(رض) عبارت اند از:
ایام امام حسین بر مسلمانان جهان سنت گذاشت تا بر ضد نظامهاي فاسد وستمگر چون یزید ایام كنند.
درس وفا وپایداري درراه خدا واحیاي مجدد دساتیردین اسالم.
تصمیم واراده محكم امام حسین بعد ازرسیدن نامه اهل كوفه.
مستح وبر ح بودن وشایستگي آن حضرت در احراز امارت مسلمانان
ایام امام حسین درمقابل مظالم وستمگري یزید به ره روان راه ح سرمش جاویدان بود.
امام حسین با ریختاندن خون معصوم خویش سرزمین خشك وسوخته كربال را آبیاري نماود كاه بعادها
پایگاه عظیم مسلمین جهان گردید.
بعد از شهادت امام حسین كوفیان پیمان شكن پشیمان شدند .و ازبي وفایي خود توبه كردند وبه غارض
خون خواهي امام حسین ایام ها را به راه انداختند.
مردم م دینه بر ضد یزید ایام كردند یزید شخصي را بناام مسالم بان عقباه بخااطر ساركوب آنهاا فرساتاد
ومدت ( )3روز در مدینه اتل عام جریان داشت .این حادثه باعك گرایش ها در بین شیعیان گردید كاه
ذیال به آن میپردازیم :
جنبش مختاريه
مختاربن عبیاد ثقفاي بخاطرانتقاام گارفتن خاون اماام حساین در ساال  66هجاري ( 685مایالدي) باا ي
كوفه حمله كرد وكوفه را گرفت وجنبش خودرا بناام (ساومین) پسار حضارت علاي(ك) یعناي بارادر ناا
تني امام حسین محمد معروف به ابن الحنفیه آغاز كارد .محماد را ازآن جهات ابان الحنفیاه میگویناد كاه
مادرش از ابیله بنو حنفیه بود.
« لشااکریان شااام در دوره ای خالفاات عباادالملک باان مااروان درسااال 67هجااری(686ماایالدی) باارای
تسخیر عراق حرکت کرد اما ازطرف ابراهیم بان اشاتر کاه سارداری ااوای مختاار را باه عهاده داشات
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شکست خاورد دریان جناگ فرماناده ای لشاکریان شاام ابان زیااد معاروف کشاته شاد .دریان گیار و دار
اشراف کوفه بر مختار ایام کردند اما آنها نیز توسط ابراهیم بن اشتر به شکست مواجه شدند .بعد ازین
وااعه مختار دست شیعیان را که تا کنون از انتقام گیری بر حذر داشته شده بودند ،در گرفتن انتقاام از
اشراف کوفه آزاد گذاشت .بیشتر کساانی کاه سابب حادثاه ای ساون آور و غام انگیاز کاربال و شاهادت
امام حسین(ع) بودند از جمله شمر بن ذی الجوشن و عمار بان ساعد از مخفیگااه بیارون کشایدند و سار
زدند اما عده ای از اشاراف توانساتند باه بصاره بگریزناد و خاود را تحات حمایات والای آنجاا ،مصاعب
28
برادر کوچکتر دشمن مکی خلیفه ارار دهند»
مختارابن الحنفیه را مهدي اعالن كرد یعني امام نجات بخش كه احیاء كننده حقیقي اسالم گساتراننده
عدالت بر روي زمین ورهایي دهنده ستمدیده گان از ظلم و ستم است.
این جنبش با موالي اعتماد كرد موالي یعني گرونده گاان غیار عارب باه دیان اساالم بودناد كاه در دوره
امویااان ماننااد مساالمانان درجااه دوم رفتارمیشااد وبااا مساالمانان عاارب حقااوق مساااوي نداشااتند ویااك طبقااه
محروم اجتماعي در كوفه بودند وخواستار مساوات در بین مسلمانان شدند وبه جنبش مختاریه پیوستند
وبر ضد امویان ارار گرفتند وخودرا شیعه المهدي مینامیدند آنها پیروزي زیااد بدسات آوردناد اماا بعاد
از ماارن مختااار در سااال  67هجااري( 681ماایالدي) وماارن اباان الحنفیااه درسااال  81هجااري(700
میالدي) این جنبش تحت نام كیسانیه تا ایام عباسیان در تاریخ شیعه نقش مهم داشت.
جنبش توابيه
« بعد از وااعه ای کر بال شیعیان مانند بسیاری از اهالی کوفه که مصرانه حسای(ع) را باه میاان خاود
دعوت کرده بودند ،عمیقآ متاثر شدند حس نادامت ساراپای آنهاا را فارا گرفتاه باود و داعیاه ای در آنهاا
پیدا شد که انتقام خون حسین(ع) را از ااتالنش بستانند و اصور خود را در پشتبانی و یاری او جبران
سازند ازینرو مردمان خویشتن را توابان خواندند .اینان در اواخرسال 61هجاری(680مایالدی) رسامآ
جنبشی را تدارک دیدند که صد تن شیعه ای جانباز کوفی اعضای اصلی آن را تشاکیل میدادناد و های
29
یک از اعضای آن کمتر از( )60سال نداشت».
این جنبش به رهبري سلیمان بن صارد بعاد از شاهادت اماام حساین بوجاود آماد كاه اعضااي آن از سان
( )60سالگي به با بودند كه تعداد آنها به (شانزده هزار) نفر میرسید این گروه عبیدهللا بن زیاد را از
كوفه خارج ساختند وكوفه را گرفتند اما بعد از یك سال رهبر این گاروه یعناي سالیمان كشاته شاد وایان
گروه نیز پراگنده گردید.

28
29
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جنبش كيسانيه
ازمیاان جنابش مختاریاه یاك شااخه تنادرو هام ازلحاااظ عقیاده و هام از لحااظ سیاساي جادا شادند كاه بنااام
كیسانیه یاد میشدند این جنبش از گروه هاي متعدد تشكیل شده بود ازعلویان حنفاي یاا افاراد دیگاري از
خاندان بني هاشم را امام خویش میشمردند و(سه) خلیفه پیش ازحضرت علي(ك) راغاسب میدانستند.
ومعتقد بودند امت اسالم با ابول حكومات و خالفات (ساه) خلیفاه ابال از حضارت علاي(ك) اادم باه راه
اضمحالل گذاشته اند .همچنان آنها علي و(سه) فرزندش هر یك حسن ،حسین و محمد را (چهار) اماام
اصلي خود وجانشینان پیامبر(ص) میدانستند كه آنها از جانب خداوند(ج) به امامت تعین شده اند .وآنها
داراي سجایاي نیكو وصفات خارق العاده هستند.
كیسانیه عمدتا متكي به پشتباني موالي مسلمان شده جناوب عاراق ،ایاران ،عاراق و دیگرنقااط بودناد.
آنها با محكوم دانستن خلفاي پیش از علي(ك) وبني امیه به عنوان غاصبین حقوق علي وفرزندان او با
عزم باز گردانیدن پیشوایي عملي امت اساالم باه علویاان ،یاك سیاسات فعاال ضاد حكاومتي را در پایش
گرفته بودند.
ایاان گااروه بااه رهبااري ابااوعمره کیسااان كااه پیاارو اباان الحنفیااه بااود فعالیاات میكردنااد ابااوعمره ر اایس
محافظین مختاریه بود ولي بعد ازاو این گروه به (سه) بخش تقسیم شدند كه عبارت اند از:
كربيه
این گروه به رهبري ابوكرب معتقد بودند كه ابن الحنفیه وفات نكرده ودر كوه رضوان( ایاران) میاشاد
و غیبت اختیار كرده است و بعدا به عنوان مهدي ظهور خواهدكرد وعدالت را تامین میكند.
هاشميه
این گروه به رهبري احیان السراج معروف به ابوالهاشم به مرن ابن الحنفیه معتقد بودند وبر ضاد
امویان تبلیغ میكردند وخودرا به حضرت عبااس كاكااي پیاامبر(ص) نسابت میدادناد باه عباسایان بیعات
كردند وپیروزي زیاد بدست آوردند.
«ابوهاشام درسااال 98هجااری(716ماایالدی) در روسااتای حمیماه وااااع در ماارز فلسااطین و عربسااتان
هنگام بازگشت از دیدار از دربار برادر و جانشین ولید ،یعنی سلیمان اموی  99 – 96هجاری- 715
30
717میالدی) در گذشت پس از مرن ابوهاشم پیروان او به (چهار) گروه تقسیم شدند».
این گروه ها عبارت اند از:
الف -بیانیه
ب -کیسانیه ای خالصه
ج -راوندیه
د -حربیه یا حارثیه
30
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الف -بيانيه
ای ن گروه به رهبري بیان بن سمعان التمیمي فعالیت میكردند ایان گاروه در اول میگفتناد كاه ابوالهاشام
زنده است ولي مخفي میباشد و بعدا به عنوان مهدي خواهد آمد اما بعدها میگفتند خداوند(ج) بیان را به
پیامبري برگزیده است وتعدادي هم به امامت بیان معتقد بودند.
« در وااع بیانیه به صورت یاک گاروه مجازا باه نظریاات غلام آمیاز مختلفای مانناد نسابت دادن مقاام
نبوت باه اماماان باه دلیال وجاود ناور الهای در آنهاا و انتقاال ایان ناور الهای از یکای باه دیگاری اعتقااد
31
داشتند».
ب -كيسانيه خالصه
این گروه امامت را منحصر به خاندان ابن الحنفیه میدانستند ومعتقد بودناد كاه سار انجاام او باه حیاك
مهدي ظهور خواهد كرد .و معنقد بودند که از ابوهاشم فرزندی بااای نماناده باود بارادر کاوچکتر خاود
بنام علی را جانشاین خاویش اارار داده اسات آنهاا ایان علای حنفای را اماام خاویش میشاناختند و پاس از
مرن او رشته ای امامت را از طری پسرش حسین ادامه دادند.
ج -راونديه
این گروه میگفتند كه هاشم پسر ابن الحنفیه ابال از وفاات خاود حا امامات را باه محماد بان علاي در
خاندان بني عباس تفیض كرده است كه باعك بقدرت رسیدن عباسیان شد وبعد از محمد پسرش ابراهیم
را به امامت ابول كردند او ابتداء بنام هاشمیه وبعدا بنام عبدهللا راوندیه معروف شد.
د -حربيه يا حارثيه
این گروه بنام ر یس شان عبدهللا بن الحرب یا حارك لكندي بنام حربیه یاد میشدند این گروه طرفادار
خاص عبدهللا بن معاویه نبیره جعفر بن ابي طالب برادر حضرت علي(ك) بودناد آنهاا میگفتناد كاه بعاد
ازمرن ابوالهاشم امام مرحوم پسر كاكاي حود معاویه را جانشین خود ساخت .بعادا ایان گاروه نیاز باه
(دو) بخش تقسیم شد  .كه عبارت اند از:
يكي -حربيه جناحيه
این گروه طرفدار امامت معاویه از خاندان حضرت علي(ك) بودند كه باید بقدرت برسند.
ديگري -رياحيه
این گاروه طرفادار عباسایان بودناد كاه بایاد بقادرت برساند وبخااطر پیاروزي عباسایان بسایار فعالیات
میكردند.
31
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سومی -اماميه
درمیان شاخه هاي عمده شیعه یكي هم امامیه بود این فراه كه میراك كهن مشترك اسماعیلیان و اثني
عشریان است اایل به سلسلهء خاص از امامان نسال علویاان حسایني بودناد وسیاسات صالح آمیاززا در
پیش گرفتنا د واز لحااظ عقیاده تاي از بعضاي نظریاات كیساانیه مانناد محكاوم سااختن پیشاینیان حضارت
علي(ك) در خالفت پیروي كردند.
فراه امامیه مانند دیگرگروه هااي شایعه در كوفاه متمركاز بودناد رشاته اماماان خاویش را از طریا
یگانه پسر بازمانده حضرت امام حسین بن علي(ك) یعني علي بن حسین ملقب به ذین العابدین پیاروي
میكردند.

.۳

موالنا زين العابدين

نام اصلي مو نا امام زین العابدین ،علي بن حسین است .كنیات او ابومحماد ملقاب باه زیان العابادین
معروف به امام ساجاد فرزناد اماام حساین باود كاه بتااریخ ( )5شاعبان ساال  38هجاري( 657مایالدي)
درمدینااه منااوره و بااه روایتااي در كوفااه باادنیا آمااد .مااادرش بنااام شااهربانو دختاار یاازد گاارد سااوم پادشاااه
ساساني ایران بود .همسر او بنام فطمه دختر حضرت امام حسن بن علي(ك) بود.
حضاارت امااام حسااین(ع) کااه بااا  72تاان از یاااران خااود بتاااریخ دهاام محاارم 61هجااری( 10اکتااوبر
680میالدی) به شهادت رسید پسرش علی بن حسین که بعدآ لقب افتخارآمیز زین العابدین بادو اطاالق
شد به علت آنکه بیمار بود و از چادرش بیرون نیاید ،زناده ماناد .مو ناا زیان العابادین بعاد از شاهاذت
پدرش امام حسین در دشت كربال در راءس بازمانده گان ابالغ پیام وایام انتقام كشته شدن اماام حساین
را بااه عهااده داشاات شااهادت امااام حسااین جناابش جدیااد را در كوفااه بوجااود آورد وبساایاري از ماااردم
دچارپشیماني وندامت شدند وبراي انتقام گرفتن خون امام حسین گناه خودرا جبران كنند.
مو نا زین العابدین بعد از شهادت پدرش امام حسین درسال()61هجري(681میالدي) به سن ()23
سالگي به امامت رسید او چون بیوفایي مردم كوفه وظلم وستم یزید دیده بود تا حاد امكاان از درگیاري
سیاساااااي دوري اختیااااااركرد وباااااه عباااااادت وپرهیزگااااااري مشاااااغول باااااود .هنگامیكاااااه ماااااردم مدیناااااه
درساال()63هجاري(682مایالدي) برضاد یزیااد ایاام كردناد اماام ذیان العاباادین از شاهر خاارج شاد وبااه
عبادت مشغول گشت به اساس زهد ،تقوا وپرهیز گااري اوباود كاه باه ذیان العابادین مشاهور شاد .ازان
جااایی کااه امااام زیاان العاباادین از سیاساات کناااره گ یااری کاارد و بیشااتر اواااات خااود را در دعااا و عبااادت
سپری میکرد ازینرو او را امام سجاد میگفتند.
مو نااا ام اام ز یاان العاباادین شااب هااا بااراي بینوایااان طعااام میااداد وخااودرا معرفااي نمیكاارد وبینوایااان
نمیدانستند كه او كي است .مو نا زین العابدین در سال ()95هجاري(714مایالدي) بعاد از()34ساال و
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پانزده روز امامت چشم از جهان پوشید كه در همان شب تعاداد زیاادي از بینوایاان بادون طعاام ماندناد
وبعد ازآن آنها درك كردند كه او امام زین العابدین بود.

.۴

موالنا محمد ن الباقر

نام اصلي مو نا امام محمد باار  ،محمد بان علاي بان حساین بان علاي(ك) بان اباي طالاب ،كنیات او
ابوجعفر و لقب او باار است كه روز جمعه ماه رجب ساال ()57هجاري ( 577مایالدي) درشاهرمدینه
بدنیا آمد .مادرش فاطمه دخترامام حسن بن علي(ك) بود.
مو نا امام محمدباارهنوز كودك خوردسال بود كاه خاانواده اش گرفتاار وااعاه كاربال شادند وبعاد از
وفات پدرش در سال()95هجري(713میالدي) به امامت رسید ولقب باارالعلوم به او داده شد كه معني
آن احاطه برتمام علوم است.میگویند كه این لقب را حضرت محمد(ص) برایش داده است دریان ماورد
روایت است كه ااضي نعمان میگویدكه«:جابربن عبدهللا سلمندترین صحابه پیامبر(ص) كاه هنوززناده
بود در مسجد نبوي نشسته بود و گفت اي جابرتو مردي را از خاندان من مالاات میكني كه هم نام من
است و سیمایش به سیماي من میماند او علم را میشگافد او باارالعلوم است .پیامبر(ص) به جابر گفات
خداوند(ج) به او نور حكمت عطاء میكند پس چون اورا دیدي سالم مرا برایش برسان».
مو نا امام محمد باار در حضور بارادرانش یاك صاندوق مملاو از اسالحه وكتااب از رساول خادا از
پدرش دریافت كارد كاه نشاانه بازرن ااتدارواادرت او باود كاه شاامل شمشایر ،زره  ،كااله و یاك نیازه
كوتاه كه به پیامبر(ص) تعل داشت.
مو نا امام محمد باار تمام كوشش خود را در جنبه هاي دیني پیروان خود ساخت و از فعالیت هاي
سیاسي كنااره گیاري نماود  .او صافات ،ساجایا و وظاایف اماماان را باه عناوان رهبار روحااني جامعاه
مطرح ساخت ونیز اعتبار ابداع اصل تقیه  ،یعني پنهان داشتن عقیده وااعي از روي احتیاط درشرایط
نا مساعد  ،به وي میرسد كه بعدها هم اسماعیلیان و هم اثني عشریان آنرا پذیرفتند.
مو نا امام محمدباار با تایید بر نص امامت مقصودش آن بود كه امام مرجعیات و ااتادار خاودرا از
خداونااد(ج) میگیاارد نااه از یااك عاماال انساااني و یااا از بیعاات مااردم عااادی .گذشااته ازآن چااون ااتاادار
ومرجعیااات اماااام از عاااالم باااا از جاناااب خداوناااد(ج) اسااات (علااام حقیقاااي تنهاااا باااه اماماااان از خانااادان
پیامبر(ص) اختصاص دارد نه به همه امت پیامبر(ص).
با سعي و تالش مو نا امام محمدباار عده زیادي از محادثین و فقاه هااي معاروف آن واات باه حلقاه
پیااروان او پیوسااتند و مكتااب فقهااي وكالمااي كااه در اسااالم بوجااود آمااده بااود معاصاار او اساات .امااام
محمدبااردر حقیقت اولین امام از سلسله حسیني بود كه پیروانش اورا به عناوان نااال حادیك میدانساتند
واواولین امامي است كه به نظامندي كردن تعالیم دیني پرداخت.
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مو نا امام محمدباار به این عقیده بود كه نهاد امامت ماهیتا ارثي است ومتكي بر ایام و خروج اماام
نیست ادرت مكتب امام محمدبااراعتقاد براین امربود پیامبر(ص) علنا و آشاكارا حضارت علاي(ك) را
با نص بر جانشیني خود برگزیده است .معني سخن آن بودكه ااتدار حجت امام متكي به این نیسات كاه
عده از مردم اورا بر گزیدند یا به او بیعت كنند.موروثي بودن نص امامت نكته اطعي در عقیده ما بود
به علت منصوص بودن امام علم موروثي به او اعطا شده است كه این علم ،علم حقیقي است .به ایان
ترتیب امام محمدباار مكتب فقاي جدیادي را بنیااد گذاشات كاه ماذهب اهال بیات باود كاه سار چشامه فقاه
اسماعیلي واثني عشري است .فقه اسماعیلي در مصرو فقاه اثناي عشاري در بغاداد واام تادوین گردیاده
است.
به نظر مو نا امام محمدباار  ،امام مانند نبوت امر الهي ومبتني بار اارآن اسات و نظریاات خاود باا
تایید نهادن براحادیك نبوي روشن میسازد برآیه()55سوره( )5تاكید میگذاشت (( :انما ولایكم ورساوله
والدین آمنو الدین یقیموالصلوة ویوتون الذكات وهم راكهون)).
ترجمه  :همانا ولي شما خداوند(ج)و پیامبراو ومومنان هستند كه نماز بر پاي میدارناد وزكاات میدهناد
وآنهااا ركااوع كننااده گااان هسااتند .امااام محماادباار درتفساایر ایاان آیااه مباركااه معتقااد اساات كااه حضاارت
محمد(ص) همراه یهودان بود كه این آیه نازل شد وپیامبر(ص) باه مساجد رفات كاه علاي(ك) درمساجد
نمازمیخواند.
همچنان مو نا امام محمدباار با تاكید آیه( )5-3وآیه( « :)7-5الیوم اكملت لكم دینكم والممت علایكم
نعمتي و رضیت لكم ا سالم دینا ».ترجمه :اماروز دیان شامارا باه اكماال رساانیدم و نعمات خاودرا باه
شما تمام واساالم را دیان شاما بار گزیادم .كاه ایان آیاه واتیكاه درغادیر خام پیاامبر(ص) علاي(ك) را باه
امامت منسوب كرد نازل شد.
همچنان مو نا امام محمدباار آیه ( )4سوره ( )59را گوا میاورد كه آیه چناین اسات « :یاا یهاالاذین
آمنو اطیعاوهلل و اطیعوالرساول واولاي ا مار مانكم ».ترجماه  :اي كساانیكه ایماان آوردیاد اطاعات كنیاد
خداوند(ج) را واطاعت كند رسول او را وصاحبان امر را .امام محمدباار در تفسیراین آیه میگوید كاه
 :اول ا مر امامان اهل بیت است واطاعت ازآنها واجب میباشد زیراكه خدوند(ج) آنها را از اهل علام
ارار داده است.
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انقسام شيعيان در زمان امام محمد باقر (ع)
شیعیان در زماان اماام محمادباار باه (ساه) حصاه تقسایم شادند كاه عباارت اناد از نهضات حسایني ،
نهضت زیدیه و بااریه ( امام محمد باار).

.１نهضت حسيني
تحت رهبري عبدهللا بن الحسن المتنا بن علي شروع به فعالیت نمود این نهضت كه مانند جنبش زیدیه
پس از امامت امام محمدباار اهمیت زیاد یافت ودروااع محمد پسر عبدهللا معروف به نفس الزكیه آغاز
شد.
.２نهضت زيديه
این نهضت از طرف زید بن علي(ذین العابدین ) برادر تني امام محمادباار رهباري میشاد .وباا واصال
بن عطا یكي از بنیان گذاران مكتب معتزله كه یك جنبش دیني وسیاسي بود همكاري داشته است  .زید
تعلیم میداد امام عادل جانشین امام غیر عادل شود این تعلیم غلط است زیراكه امام همیشه عادل است
همچنان زید به این عقیده بود كه  :به امام مهدي ونص امام دلچسپي نداشت.
هریك از اعضاي اهل بیت میتواند ادعاي امامت كند.
امام باید اادر به خروج به خروج علیه حكومت ظالم وغاصب باشد وبراي احقاق ح خود شمشیر بار
گیرد.
اصل تقیه(مخفي) در سیاست وخط مش او جاي نداشت.
طرفداري ازاجتماع امت یعني سقیفه بني ساعده بخاطر جانشیني پیامبر(ص) میكرد.
.３باقريه (امام محمدباقر)
مو نااا اماام محمااد باارتوجااه خااودرا بااه صاافات الهااي ا مااه معطااوف داشاات .و اصااول هااا یكااه امااام
محمدباار براي امام پیشنهاد كرد ارار ذیل است :
تقیه(مخفي) یعني پنهان داشتن مذهب در شرایط نا مساعد .
نص امامت یعني امام باید از طرف امام ابلي نص (جانشین ) شود.
گردآوري احادیك بر اساس گفته امامان و ا مه اطهار استوار است.
بنیان گذار علم فقه اسالمي.
« دوره ای امامت امام محمد باار(ع) همچنین مقارن بوده است باا مراحال آغااز علام فقاه ،مسالمانان
متقی مفهوم عربی کهن سنت یعنی آداب و رسوم عرفی یا رویه ای مساتقر جامعاه را کاه در دوره ای
اسالم از نو ادم به منصه ای ظهور گذاشته بود ،آشکارا با سنت پیامبر(ص) عینیت دادند ،ایان عینیات
به به نوبه ای خود سبب شد که نیاز به مجموعه ای از احادیك و روایات پدید آید کاه در آنهاا گفتاار و
رفتار پیامبر(ص) گذارش و سینه به سینه از طری سلسله ای نا گسسته ای از راویان و مراجع مؤث
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روایت شده باشد .فعالیت در زمینه ای گرد آوری و بررسی احادیك که در ابتداء عمدتآ به جهت مقابله
با استفاده ای گ سترده اضات اسالمی از استد ت انسانی در عوض آن برای استناد و به اول و عمل
حضرت محمد(ص) درافتاوی اضایی آغااز گشاته باود ،پاس از مادت کوتااهی باه یکای از زمیناه هاای
32
وسیع در علوم اسالمی تبدیل گردید ،و مکمل علم فقه شد».
در تکااوین علااوم دیناای اسااالمی ،از امااام محماادباار(ع) بااه عنااوان یکاای از راویااان احادیااك ،بااویژه
33
احادیثی که در تایید نهضت شیعه و منقول از علی بن ابی طالب بود ،یاد شده است.
امااام محمااد باااار(ع) درسااال 114هجااری(733ماایالدی) بعااد از( )19سااال و دو ماااه و دوازده روز
امامت به عمر ( )57سالگی چشم از جهان پوشید.

انقسام شيعيان بعد از امام محمدباقر (ع)
بعد ازرحلت امام محمد باارشیعیان به (چهار) دسته تقسیم شدند كه عبارت اند از :
.１بااریه
.２نفس الذکیه
.３مغیریه
.４جعفریه
هر یک ازین گروه ها را بطور جداگانه تشریح خواهم کرد.
.１باقريه
این گروه در انتظار بازگشت امام محمد بااار(ع) باه عناوان مهادي ماندناد یعناي عقیاده داشاتند كاه اماام
زنده است و اگر وفات كرده باشد دوباره به عنوان مهدي ظهور میكند.
.２نفس الذكيه
این گروه به نفس الذكیه (خون پااك ) كاه از اعقااب حضارت اماام حساین بان علاي (ك) باود ،پیوساتند
دردوره اماماات امااام جعفاار صااادق نیااز جناابش محمااد نفااس الذكیااه اهمیاات داشاات ایاان جناابش در زمااان
پدرمحمد یعني عبدهللا نواده حضرت امام حسن بن علي بن ابي طالب آغاز شد .عبدهللا پسرش محمد را
از زمان تولدش باراي نقاش مهادي ناامزد كارده باود ،متاسافانه ایان جنابش باه علات نداشاتن ساازمان و
تشكیالت مناسب در سال  145هــ ق ( 762م) توسط عباسیان شكست خورد.

32

تاریخ و عقاید اسماعیلیه  ،صفحه  ، 76داکتر فرهاد دفتری
 19تاریخ و عقاید اسماعیلیه  ،صفحه  ، 88داکتر فرهاد دفتری

دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 34 -

اداره نشرات سیمای شغنان

.３مغيريه و منصوريه
دسته سوم بیعت خود را باه مغیاره و منصاوریه افگندناد .مغیاره بان ساعید از جملاه متفكاران غاالي و
منصور عجلي خداوند (ج) را به مشخصه هاي انساني توصیف كارده اناد .مغیاره میگفات كاه :خداوناد
مردي است از نور كه تاجي از نور برسر دارد.
« منصور خود را وصي امام محمد باار میگفت و بعد از رحلت امام محماد بااار ادعاا امامات كارد».
وبعدا ادعایي پیغمبري نموده و گفت (( :به آسامان ساعود كاردو در آنجاا خداوناد (ج) بار سار او دسات
كشاایده و بااه زبااان سااریاني بااه او سااخن گفتااه اساات و او را بااه پیغمبااري بااه زمااین فرسااتاده اساات )).و
میگفت (( :پس از او تا شاش نسال در او دش پیاامبر خواهاد باود و هفتماین آن مهادي خواهاد باود)) او
عشر و رساخیز را انكار میكرد و بهشت و دوزخ را با تعبیر رمزي تجارت جهاني میدانست.
.４جعفريه
گروه از پیروان وفادار به امام محمد باار فرزند بزرن او را به نام ابو عبدهللا جعفر ملقاب باه صاادق
را به امامت برگزیدن و اورا به نام امام منصوص از جانب پدرش امام محمد باار شناختند.

.۵

موالنا امام جعفرن الصادق

اسااام مباااارك شاااان جعفاااربن محمااادباار لقااابش صاااادق اسااات كاااه بتااااریخ  17ربیاااع ا ول ساااال 83
هجري( 699میالدي) درشهرمدینه تولدگردیده است مادرش مروه بنت ااسم بن محمد بان ابوبكرصادی
میباشد .كه درسال  114هجري ( 732میالدي) بعداز رحلت پدرش به امامت رسید.
فراه امامیه در دوره امامت امام جعفرصادق فوق العاده گسترش یافت ویكي ازجماعت هاي بزرن
دیني درآمد .امام جعفرصادق دانشمندترین امامان حسیني ومعلم وا مقام بود در دوره امام جعفرصادق
عباساایان توانسااتند امویااان را سااقوط دادنااد ابومساالم خراساااني كااه امویااان را از ااادرت انااداخت از امااام
جعفرصاادق دعاوت كاارد كاه خالفات اسااالمي را اباول كناد امااا اماام جعفرصاادق ایاان پیشانهاد ابومساالم
خراساني را ابول نكرد.
در دوره امامت امام جعفرصادق زید بن علي برادر تني امام محمدباار وكاكاي امام جعفرصادق در
مخالفت حكومت ارار گرفت و گفت«:حكومت ظالم به حكم جامعه مسلمان برطرف شود و اماكم عادل
را جانشین آن ساازد وایان نظریاات باا عقایاد خاوارج كوفاه نزدیاك باود وگفات اگار اماامي میخواهاد باه
امامات شاناخته شاود بایاد ماادعاي خاویش را علناا اعاالن كناد  » ...امااا اماام جعفار صاادق(ع) سیاساات
بیطرفانه را در مقابل کاکای خود اختیار نمود و به او احترام میکرد .ولی عاده ای از پیاروان زیاد کاه
امااام جعفاار صااادق(ع) را صاااحب نااص اماماات میدانسااتند ازاطااراف زیااد پراگنااده شاادند و بااه امااام
جعفرصاااااادق پیوساااااتند .باااااه هااااار حاااااال جناااااابش زیدیاااااه بعاااااد از ایاااااام نافرجاااااام زیاااااد درسااااااال
122هجري(740میالدي) دركوفه زنده ماند این جنبش در نیمه دوم ارن سوم هجري(نهم مایالدي) باه
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تشكیل دو دولت یكي دریمن ودیگري درشمال ایران در كرانه هاي دریاي خزر كه بنام دیلام یااد میشاد
موف شدند.
عباساایان كااه از ایاان ایامهااا درس خااوبي آموختااه بودنااد نااه تنهااا در كوفااه بلكااه درمناااط دور دساات
خراسان فعالیت هاي خود را زیاد سااختند .ودر ساال 132هجاري(750مایالدي) بقادرت رسایدند .ایاام
عباسیان نقطه عطفي درتاریخ اولیه اسالم بود كه با آن تغیرات ااتصادي ،اجتمااعي وسیاساي در نظاام
جدید پدید آمد وهمچنان تمایز میان مسلمانان عرب وموالي(مسلمانان غیرعارب) ازباین رفات .بااوجود
آنهم عباسیان منبع وسرچشمه یااس وناا امیادي شایعیان كاه هماه چشام باه انتظاارآن بودناد كاه فاردي از
خاندان علي(ك) بر مسند خالفت بنشیند ،گردید .زیراكه عباسیان بعد رسایدن بقادرت باه تعقیاب وآزار
پیروان شیعیان وعلویان پرداختند به همین سبب اندیشه هاي ضاد عباساي بوجاود آماد .در چناین حالات
وشرایط امام جعفرصادق یگانه نقطه اتكا ومحاور تجماع وكاانون بیعات شایعیان شاد .اماام جعفرصاادق
سنت صلح گرایي امامیه را ادامه میداد و به عنوان عالم دیني شهرت جهاني یافت .او از جملاه ناااالن
ثقه حدیك بود وازسبب سلسله احادیثي كه كه زنجیره اسناد آنها به او میرسید مورد ابول اهل سنت نیز
بود .عالوه براین او فقه را تعلایم میاداد واعتباار تاسایس ماذهب فقهاي شایعه اماامي.پاس كارهااي اولیاه
پدرش به او میرسید وبنام او مذهب جعفري خوانده میشود .امام جعفرصادق به عنوان مرجع تعلایم ناه
تنها مورد ابول پیروان شیعه خود بود بلكه بسیاري مسلمانان دیگر كه متقي وپارساي مدینه وكوفه نیز
به تعلی مات او به دیده ادر مینگریستند وبسیاري از متفكران وبرجسته ترین علماي فقه وحدیك باه دور
او جمع شدند.
امام جعفرصادق مفهوم اساسي اصل عقیده باه امامات را ،كاه بعادها از اصاول عقایاد اثناي عشاریان
واسماعیلیان شد ،پرداخت .اصل عقیاده شایعه امامیاه بارین اعتقااد نهااده شاده باود كاه بشار پیوساته وتاا
ابدا بد نیاز به امام وپیشوایي كه هدایت یافته از سوي خداوند(ج) .معصوم وباري از گنااه باشاد وبعاد
ازپیامبر(ص) به عنوان معلمي موث بتواند اورا درهمه مسایل وامور روحاني ومعنوي رهنمایي كند،
دارد .پیشوایي دیني وحكمراني دنیوي ح امام است اما پیشوایي و امامت او وابسته به حكومت عملي
او نیست  .وعالوه براین چنین تعلیم میداد كه پیامبر اسالم خود علي(ك) رابه عنوان وصي و جانشاین
خااویش منصااوص كاارده اساات وایاان اماار بااه فرمااان الهااي ونااص صااریح انجااام گرفتااه اساات و بعااد از
علي(ك) امامت میبایست با نص از پدر به پسر در میان فرزندان علاي(ك) وفاطماه منتقال گاردد وپاس
از امااام حسااین درمیااان فرزناادان او تااا آخرادامااه یابااد .ایاان امااام علاوي حساایني كااه یگانااه امااام محا و
مشروع در هر برهه اي از زمان است .داراي علم خاص است و معني ظاهر وباطن ارآنكریم و پیاام
اسالم میداند .در حقیقت جهان نمیتواند بدون چنین اماامي كاه حجات خداوناد(ج) بار روي زماین اسات،
بااي بماند .شناخت امام حقیقي واطاعت از او وظیفه محض هر مؤمن است.
امام جعفرصادق با این عقیده توانست تشیع را پاس از شكسات هااي متعادد آن در گذشاته .بار مبنااي
عدم درگیري سیاسي ،استواري واستحكام بخشید زیراكه اكنون دیگر زم نبود كه براي اظهار واعاالم
ح ومدعاي خویش امام بر امامت ورهبري ،علیه حكومات مساتقروات ایاام كناد .باه عبااره دیگرنهااد
امامت وخالفت از جنبه عقیده تي از یكدیگرجدا شد.
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عده از متفكران غالي نیزبه حلقه یاران امام جعفرصادق جذب شدند اما اماام جعفرصاادق پنادارهاي
عناصر تندرو این گروه را از پیروان خاود در محادوده اابال اغمااض نگهداشات .بار جساته تارین ایان
گااروه ابوالخطاااب اس ادي بااود .كااه از معااروف تاارین غااالت اولیااه شاایعه بااه شاامار میرفاات .امااام در
آغاز ابوالخطاااب را بااه نماینااده گااي خااود بااه كوفااه فرسااتاد امااا ابوالخطاااب شااروع بااه نشاار اندیشااه هاااي
تندرو انه وغلوآمیزیدرباره امام نمود با گذشت زمان ابوالخطااب پیرواناي پیادا كارد كاه خطابیاه خواناده
میشد كه خط ومش انقالبي را در پیش گرفتند كه با موضوع كناره جویي وصلح خواهي امام در تضاد
بود در نتیجه مو نا امام جعفرصاادق مجبورباه طارد وانكاار او شاد .درساال 138هجاری ق( 755م )
ابوالخطاب وطرفداران او در مسجد كوفاه جماع شادند واصاد شاورش را داشاتند اماا ماورد حملاه ااواي
دولتي ارار گرفتند واتل عام شدند .بعد از كشته شدن ابوالخطاب  ،خطابیه به چندین گروه تقسیم شادند
كه یك تعداد از خطابیه ها به دور فرزند بزرن امام جعفرصادق كه اسماعیل نام داشت جماع شادند باه
همین خاطر اسماعیلیه نخستین رابا خطابیه یكی میدانند.
امام جعفرصادق درسال 148هجري(767میالدي) بعد از( )33ساال و ده مااه و هجاده روز امامات
درگذشت كه بعد از رحلت او اختالفات در بین شیعه بوجود آمد گروهي پسر بزرن اماام جعفرصاادق
كاه اسااماعیل نااام داشات وااابال امااام جعفرصااادق ناص امامات را بااه او داده باود بیعاات كردنااد .گروهااي
دیگراز امام موسي كاظم پسر دیگرامام جعفرصادق تابعیت كردند وگروهي هم از محمد پسراساماعیل
پیروي نمودند ب ه این ترتیب بعد از رحلت امام جعفرصادق پیاروان او به(شاش) گاروه تقسایم شادند كاه
عبارت اند از:
 .１نا ووسيه
این گروه منكر رحلت امام جعفرصادق بودند وبه مهدي بودن او معتقد بودناد رهباري ایان گاروه را
عبدهللا بن الناووس به عهده داشت به همین سبب بنام ناووسیه یاد میشدند.
.２شميطيه
تعداد این گروه كم بود آنها به امامت محمد بن جعفرصادق معروف به دیباج برادركوچك وتني موساي
كاظم معتقد بودند اینها نیز بنام رهبر خود یحي الشمیطیه خوانده شدند.
- .３افطحيه
بیشتر پیاروان اماام جعفرصاادق باه بزرگتارین فرزناد اوعبادهللا افطاح بارادر تناي اماام اساماعیل گاردن
نهادند .عبدهللا مدعی بود که پدرش نص ( دوم ) امامت را بنام او کرده است که پیروانش را باه هماین
سبب افطحیه میگفتند.
 -.４اثنا عشريه
واتیكه عبدهللا برادر امام اسماعیل ( ) 70روز بعد از پدرش وفاات کارد اکثریات پیاروان او باه موسای
کاظم پیوستند واثناعشریه را تشكیل دادند.
.５اسماعيليه خالصه
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گروهااای کاااه منکااار مااارن اساااماعیل در زماااان حیاااات پااادرش بودناااد اعتقااااد داشاااتند کاااه پاااس از اماااام
جعفرصادق(ع) وی امام برح و راستین است و نیز معتقد بودند که اسماعیل زنده اسات و سار انجاام
به عنوان مهدی ظهور خواهاد کارد .اینهاا از مادعای خاود دفااع میکردناد کاه اماام جعفرصاادق(ع) باه
عنوان یک امام نمیتوانسته است جزء حقیقت بگوید ،وی ساخنی کاه حا اساماعیل را بار امامات زایال
سازد ،بر زبان نرانده بوده است.ازینرو آنان دلیلی برای گرفتن بیعت خویش از اسماعیل نداشتند .آنان
معتقد بودند که امام جعفرصادق(ع) مرن اسماعیل را از روی تقیه و برای حفظ جان فرزند خود ،که
وی پنهان کرده بود ،اعالم داشته است.
این گروه معتقد بودند كه اسماعیل بعد از رحلت پدرش وفات كرد مگر بعد از آن كسي را به امامات
نپذیرفتند.
.６مباركيه
این گروه میگفتند كه اسماعیل در زمان حیات پدر خود فاوت كارده اسات اماا اماام جعفرصاادق بعاد از
مرن اسماعیل نص امامت را بنام محمد بن اسماعیل كرده است وآنها ادعا نمودند كه نص امامت بعاد
ازامام حسن وامام حسین ازبرادر باه بارادر منتقال نمیشاود باه هماین جهات اماام موساي كااظم را اباول
نداشتند .واو د امام اسماعیل بن امام جعفرصادق نسال بعد نسل ونصآ بعد نص امام هستند واجب است
بشناسي آنها را ودر غیر آن در گمراهي هالك خواهي شد .ایان گاروه را بخااطري مباركیاه میگفتناد
كه لقب امام اسماعیل المباركیه بود واسماعیلیه نخستین بنام مباركیه یاد میشدند.
ائمه مستور(امامان مخفي)
ازینکه امامان اسماعیلی تحت تعقیب و آزار ارار داشتند در نتیجه به تقیه و به سر بردن در خفا توسل
جستند .اسماعیلیان نخستین به علت آنکه در اوضاع و احوال نامساعد و متخاصمی زنده گای میکردناد
ادبیات متناوبهی بوجود نیاوردند و بیشتر ترجیع دادند که عقاید خویش را به طری شفاهی تبلیغ کنند.
نصیرالدین طوسي میگوید :پسران ا مه با تفویض روحاني انتخاب میشدند .این مس له با بررساي جنباه
دیگر آیین اسماعیلي یعني فرق بین امام مستودع (فعال) و امام مستقر(امام ضروري) اابال حال اسات.
كااالم پیر مینویسااد شااخص امااام مسااتودع یكااي از فرزناادان باازرن امااام اساات كااه باار تمااام رمااز و راز
امامت آشنا است وبا اجراي وظیفه بزرگترین فارد زماان خاودش میباشاد .لایكن وي ازطریا ماوروثي
صاحب امامت نه شاده اسات چاون ازیان طریا كساي دیگاري جازء ساادات نمیتواناد اماام شاود .واماام
مساااتقر اماااامي اسااات كاااه تماااام حقاااوق امامااات باااه او تفاااویض شاااده وهااام ایااان حقاااوق را باااه جانشاااین
خودواگذارنموده است.
ستر در امام خطر در رابطه نزدیك با این آیین بود طب این آیین ،بعضاي از داعیاان القااب و وظاایف
اماااام را اتخااااذ میكردناااد در حالیكاااه اماااام وااعاااي ناااا شاااناس و مساااتوربود تاااا اعماااال را اداره كناااد و
افكارعمومي را بدون اینكه امام مستقر به خطر افتد ،هدایت كند.
فرزند خوانده گان امام وخصوصا اداحي ها وظایف امام مستودع را انجام نمیدادند ازینرو در فهرست
دروزي ها آن نام هایي كه اشاره به نسل وخانادان ااداح دارد ا ماه مساتودع هساتند .حا نكاه بقیاه ا ماه
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مسااتقر میباشااند سااعید عبیاادهللا آخاارین امااام دوره خطروآخاارین اااداحي نیااز بودكااه در زمااان ماارن او
ابوالقاسم محمدالقایم جانشین او شد نه فرزند او بلكه امام مستقر بشمار میرفت.

.۶

موالنا اسماعيل

مو نا امام اسماعیل پسرامام جعفرصادق درسال  101هجري(720میالدي) در شهر مدینه بدنیا آمد
لقبش المبارك بود و مادرش فاطماه بنات حسان بان علاي بان اباي طالاب اسات كاه  25ساال بزرگتار از
برادر خود امام موسي كاظم بود.
اسماعیل با محافل سیاسي فعال پیروان پدرش ارتباط داشت ودر سال138هجری ق (755میالدي)
در یك توطعه ضد عباسي اشتراك داشت كه این شورش از طرف ابوالخطاب باه راه انداختاه شاده باود
از ارار معلوم بین اسماعیل وابوالخطاب تماس ها وجود داشت.
«روایت اسات کاه ظااهرآ اساماعیل باه همکااری چناد تان دیگردسات انادر کااران پارداختن یاک ایاام
نظامی برضد حکومت وات بوداز جمله ای این اشخاص از بسام بن عبدهللا یکای از شاعیان تنادرو کاه
در کوفه صرافی میکردند ،نام برد .منصورخلیفه ای عباسی اسماعیل ،امام جعفرصادق و بساام را باه
حضور خویش خواست و آنان را که مظنون به توطعه علیه دستگاه خالفت بودند باه نازد خلیفاه بردناد
خلیفه از مجازات اسماعیل چشم پوشی کرد ولی بسام را به سیاست رسانید .زیراکه بسام تدارک ماالی
34
این ایام را به عهده داشت».
در مورد اسماعیل نظریات مختلف وجود دارد بعضي میگویند كه اساماعیل در زماان حیاات پادرش
در سااال 145هجااري(763ماایالدي) وفااات كاارده اساات .وبعضااي دیگاار میگوینااد كااه اسااماعیل تااا سااال
152هجري(769میالدي) زنده بود ودر بصره دیده شده است وبعداز وفات پادرش وفاات كارده اسات.
این كار را پدرش بخاطري انجام داد كه از آزار واذیت عباسي ها در امان باشد .
در اكثر منابع آمده است امام جعفرصادق اول اسماعیل را جانشین خود ساخت ونص امامات را بناام
او كرد واسماعیل ابل ازوفات پدرش وفات كرد واماام جعفرصاادق در مراسام تشایع جناازه او شااهدي
ازدربار منصور خلیفه عباسي را دعاوت كارده باود واماام جعفرصاادق ناص امامات را باه محماد پسار
اسماعیل منصوص كرد.
در ام الكتاااب نوشااته شااده اساات كااه«:امااام اسااماعیل بااا ابوالخطاااب ارتباااط داشاات و بعااد از ماارن
ابوالخطاااب كااه در سااال 138هجااري(755ماایالدي) اتفاااق افتاااد پیااروان ابوالخطاااب بااه دور اسااماعیل
پساارامام جعفرصااادق جمااع شاادند و مااذهب اساامعیلیه را بنیااان گذاشااتند .و خطابیااه هااا خااود را فااداي
اسماعیل ساختند».

34
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اسماعیل بعد از رحلت پدرش امام جعفر صادق درسال 148هجري (765میالدي) باه امامات رساید
چون منصور خلیفه عباسي رفتار ظالمانه باا اماام اساماعیل داشات مو ناا اساماعیل مجبورگردیاد شاهر
مدینه را ترك كرد وبه سلمیه (درسوریه) رفت و خود را مخفاي سااخت و از یاك محال باه محال دیگار
میرفاات و داعیااان از مخفااي گاااه او بااا خبا ر بودنااد واز مو نااا اسااماعیل هاادایت میگرفتنااد وبااه جماعاات
میرسانیدند و مو نا اسماعیل در رفع مشكالت پیروان خود به داعیان هدایت میداد.
ازینكه مذهب اسماعیلیه توسط اسماعیل پسر امام جعفرصادق،ابوالخطاب اساس گذاشاته شاد بعضاي
نظریات اسماعیلیان نخستین با خطابیه ها مشابهت دارد و به تاویل باطني آیات ارآنكریم عقیده داشتند.
مو نا اسماعیل در سال 158هجري(775میالدي) بعد از( )10سال امامت در سلمیه رحلت نمود.

.۷

موالنا محمد ابن اسما عيل

محماد پسراساماعیل پسارامام جعفرصاادق (هفتماین) اماام اساماعیلي اسات كاه در ساال 127هجاري
(738میالدي) تولد گردید كه ( )8سال كالن تر از كاكاي خود امام موسي كاظم بود .تعلیماات ابتادایي
اودر نزد پدرش اسماعیل وپدر كالنش امام جعفرصادق صورت گرفت.
مو نااا امااام محمااد باان اسااماعیل در دوران خلفاااي عباسااي هاار یااك (منصااو ،مهاادی ،هااادي هااارون
الرشید ،امین الرشید و مامون الرشید) زنده گي میكرد كه خلفاي عباسي با اساماعیلیان مخالفات داشاتند
لذا مو نا امام محمد كه در سال 158هجري (775میالدي) بعد از رحلت پدرش به امامت رسایده باود
از ترس عباسیان مانند پدرش در ستر زنده گي میكرد و دعاوت اساماعیلي توساط داعیاان جااري باود.
مو نا محمد به كشورهاي سوریه ایران ،خراساان ،هناد وغیاره سافر كارد هادف او ازیان سافر مخفاي
ساختن خود از دستگیري عباسیان  ،تبلیغ مذهب اسماعیلي و دیدار پیروان خود بود.
مو نا محمد لقب (المكتوم) یعني پنهان را به خود گرفت ورابطه خودرا با مباركیه كوفه حفظ كارده
بود وداعیان را اندهار ،هند ،سند ،هرات ودیگر مناط فرستاد وخودش بخاطرتعقیب عباسیان در تقیه
بود.
« مو نا امام محمد بن اسماعیل از احترام خاصی بر خوردار بود ولی ازینکاه کاکاایش موسای کااظم
در حجاز زنده گای میکارد محماد بان اساماعیل از زادگااهش حجااز بطارف مشارق روی آورد و اختفاا
گزید و ازینر و لقب مکتوم پیدا کرد او اول به جنوب عراق و سپس به ایران رفت .این هجرت بناا بار
عقیده ای اسماعیلیان بعدی آغازگر دوره ای ستردر نهضت اسماعیلیه ای ادیم است کاه باا بار آمادن و
35
استقرار خالفت فاطمی به پایان رسید»
مو نا محمد سال هاي اخیرعمر خودرا درخوزستان (جنوب غرباي ایاران) ساپري نماود و در آنجاا
پیروان زیاد داشت و نام رمزي خود را (المیمون ) گذاشته بود كه پیروان اورا میمونیه میگفتند.
35
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مو نا محمد گاهي به كوه نهاوند(همدان امروزي) نزد منصور ااضي القضات عباساي میرفات بعادا
با ساره خواهر اسحاق بن عباس حكمران ري(تهران امروزي) ازدواج كرد كه نام اصلي اوزینب بود.
این دختر مانند زبیده خواهر هارون الرشید از جمله عقیده مندان و اخالص مندان مو نا امام باود .كاه
ثمره ازدواج آنها عبدهللا ملقب به وفي احمد ،محمد ملقب به رضي ،احمد ملقب به وفي ،ااسم ملقاب باه
تقي وعبیدهللا ملقب به مهدي است.
مو نا محمد در (ري) ایران زنده گي خوب داشت ولي جاسوسان عباسي از مقیم باودن مو ناا اماام
درشااهر ري آگاااه شاادند لااذا هااارون الرشااید بااه اسااحاق حكمااران شااهر ري نامااه فرسااتاد كااه محمااد پساار
اسااماعیل را دسااتگیركنید امااا حكمااران از بااودن مو نااا امااام محمااد انكااار كاارد و مو نااا امااام را بااه
نهاوند(همدان امروزي) فرستاد واتیكاه ااواي هاارون الرشاید باه شاهر ري آمدناد اماام محماد را نیافتناد
اسحاق حكمران شهر ري را زنداني ساختند ودر زندان بقتل رسانیدند.
والي نهاوند كه ابومنصور بن جوشن نام داشت از عالاه مندان مو نا امام محمد باود مو ناا اماام كاار
دعااوت اسااماعیلي را در نهاونااد شااروع كاارد .هااارون الرشااید یااك غااوا را بااه رهبااري محماادبن علااي
خراساني بخاطر گرفتااري مو ناا اماام باه نهاوناد فرساتاد اماا محماد بان علاي خراسااني سار تعظایم باه
مو ناااا اماااام اااارود آورد واماااام را آگااااه سااااخت مو ناااا اماااام مجبورشاااد از شاااهر نهاوناااد باااه شاااهر
دماوند(نییشاپورامروزي) رفت ودر آنجا شهري را بنام محمد آباد ساخت كه فعال هم موجود است.
مو نا امام محمد بن اسماعیل از شهردماوند ایران به شهرتدمر ساوریه رفات ودر آنجاا مخفاي زناده
گي كرد و داعیان را جهت دعوت اسماعیلي به نقاط مختلاف فرساتاد وباه پیاروان خاود روان میكارد و
داع یان هدایات مو نا امام محمد را به پیروان شان میرسانیدند مو نا محمد ناص امامات را باه پسارش
وفي احمد داد .اكثرمنابع میگویند كاه اكثار پیاروان اماام جعفرصاادق باه دور محماد بان اساماعیل جماع
شدند ودر ارن(دوم هجري) مطاب ارن(هشتم میالدي)توسط محماد بان اساماعیل وابوالخطااب ومیماون
القداح نهضت اسمعیلیه تاسیس شد و عبدهللا بن میمون پسر محمد بن اسماعیل است.
مو نا امام محمد درسال 198هجري(815میالدي) بعد از ( )40سال امامت در سوریه رحلت نماود
ومقبره او بنام زریح مو ي محمد بن علي معروف است.
.۸

موالنا وفي احمد

نام اصلي مو نا و في احمد بنام عبدهللا بن محمد بن اسماعیل و لقب او وفي است باه هماین سابب باه
وفي احمد مشهور بود كه در سال 169هجري ق ( 795میالدی)درشهر محمد آبااد (نزدیاک نیشااپور)
تولد گردید مادرش ساره مشهور به (زینب) خواهر اسحاق حكمران شهر ري (تهران امروزي) بود.
محمد بن اسماعیل پسر بزرن خود عبدهللا ملقب به وفی احمد را جانشین خاود سااخت .عبادهللا بارای
آنکه از تعقیب عباسیان در امان بماند به بخش های مختلف ایران پناه برد و هویت و مکان خود را از
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همه کس به جزء از یاران مورد اعتماادش ،پنهاان داشات ابتاداء در اهاواز و بعادآ در خوزساتان ایاران
سک ونت اختیار کرد و سپس از آنجا به عراق و از عراق به سلمیه ای سوریه رفت.
مو نا وفي احمد در سال  198هجري( 815میالدي) بعاد ازرحلات پادرش مو ناا محماد باه امامات
رسید كه یاك ساال امامات او در دوره هاارون الرشاید و متباااي در دوران اماین و ماامون باود .ماامون
الرشید روش خودرا در مورد علویان تغیر داد وبه او د حضرت علي(ك) احترام میكرد وایران را از
سلطه بغداد آزاد سااخت لاذا مو ناا وفاي احماد باه ایاران آماد باه هماراه آمناه دختار منصاور بان جوشان
حكمران همدان ازدواج كرد كه ثمره ازدواج آنها یك پسر بنام علي و یك دختر بنام فاطمه بود.
مو نا وفي احماد مادتي دعاوت اساماعیلي را در ایاران آغااز كارد و بعادا نظار باه حالات سیاساي باا
( )22نفر از داعیان خود به دیلم(شمال ایران ) رفت و در آنجا با یك خانم علوي ازدواج كرد كه ثمره
ازدواج آنها یك پسر بنام احمد ملقب به تقي محمد است كه بعدا به امامت رسید.
درزمان مو نا وفي احمد داعیان به مناط مختلاف باه دعاوت اساماعیلي میرفتناد مو ناا وفاي احماد
برادر خود حسین بن محمد بن اسماعیل را معاون خود مقرر كرد و داعیاان را هادایت دادناد كاه از او
اطاعت نمایند به همین سبب یك تعداد مردم از حسین بن محمد پیروي كردند اما خود حسین بان محماد
به آنها میگفات كاه مان غاالم اماام هساتم و اماام وفاي احماد اسات واز او پیاروي كنیاد .ومو ناا اماام از
طری داعیان به پیروان خود هدایت میداد و با آنها روابط بر ارار نموده بود .همچنان یك پسر مو ناا
امام بنام علي و یك برادر مو نا امام از طرف عباسایان بقتال رسایدند ومو ناا اماام وفاي احماد ابال از
رحلتش پسر خود احمد را جانشین خود تعین کرد و درسال 212هجاري ( 838مایالدي) بعاد از()15
سال امامت در شهرسلمیه سوریه رحلت نمود.

.۹

موالنا تقي محمد

نااام اصاالي مو نااا تقااي محمااد بنااام احمااد و لقاابش تقااي بااود كااه درسااال 198هجااري ( 815ماایالدي)
درشهرمصیاف سوریه بدنیا آمد.
مو نا تقي محمد بعد از رحلت پدرس در سال 212هجري( 838میالدي) به امامات رساید .كاه دوران
اماماات او مصااادف بااا (دو) خلیفااه عباسااي(مامون الرشااید و معتصاام باااهلل) بااود كااه آنهااا بااا مو نااا امااام
مخالفت داشتند .مو نا امام بخاطر تعقیب عباسیان خودرا تاجر معرفي كارده باود كاه در سالمیه و شاام
به حیك تاجر معروف بود و به تعداد( )20داعي هم همراه مو نا امام تاجران بزرن بودند و هادایات
امام را به تمام اسماعیلیان میرسانیدند .والاي شاام اطاالع یافات كاه اماام تقاي محماد در سالمیه اسات لاذا
بخاطر وستگیري او هدایت داد ولي مو نا امام خبر شد و سلمیه را ترك كرد.
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ماامون الرشااید خلیفااه عباساي روزي بااا ابااوترمزي داعاي اسااماعیلي رو باارو میشاود وخااودرا از جملااه
محبان اهل بیت معرفي میكند داعاي ایان موضاوع را باه مو ناا اماام اطاالع میدهاد اماا مو ناا اماام از
نیرنگ مامون خبر بود باور نمیكرد وباز هم به داعي میگوید كه برایش بگاو كاه خاود مان اماام هساتم
داعي میگوید كه من امام هستم مامون با شنیدن این سخن باه نفرهااي خاود هادایت میدهاد كاه او را باه
اتل برسانید.
در دوره خالفت مامون الرشید بود كه فراه معتزله بوجود آمد مامون این فراه را ابول میكند و علمااء
رابه این مذهب دعوت میكند .و داعیان اسماعیلي درین دوره در بصره جلسه بزرن را تشكیل دادند و
كتابي را بنام (اخوان الصافا) نوشاته كردناد كاه باه تعاداد( )52رسااله دارد و از تماام علاوم مروجاه آن
وات بحك میكند روایت است كه این كتاب بازرن را مو ناا تقاي محماد نوشاته كارده اسات و داعیاان
دریاان دوره ماارد م را بااه مااذهب اسااماعیلي دعااوت میكردنااد و هاادایات مو نااا امااام را بااه پیااروان او
میرسانیدند مو نا امام ازین طری با پیروان خود ارتباط داشت .مو نا امام تقي محمد ناص امامات را
به پسر خود بناام رضاي عبادهللا داد وخاودش در ساال  225هجاري( 841مایالدي) بعاد از ( )13ساال
امامت در شهر سلمیه رحلت نمود ودر آنجاا دفان گردیاد ( .درکتااب اساماعیلیان در گاذرگاه تااریخ در
صفحه  545رحلت مو نا تقی محمد را سال 265هجری نوشته شده است).

.۱۰

موالنا رضي الدين عبدهللا

نام اصلي مو نا رضي الدین عبدهللا بنا م عبدهللا حسین و لقبش رضي بود به همین سابب باه رضاي
الاادین عبدالااه مشااهور شااد كااه در سااال 228هجااري(  844م) در شهرساالمیه سااوریه باادنیا آمااد و بعااد
ازرحلت پدرش در سال  265هجري( 881میالدي) به امامت رساید ودر سالمیه یاك تجاارت بازرن
را به راه انداخت.
مو نا رضي الدین عبدهللا در زمان ( )8خلیفه عباسي امامت كرده است كه عبارت اند از :
.１محمدمعتصم 227-218هجری
.２هارون واث 232-227هجری
.３جعفرمتوکل 247-232هجری
.４محمدمنتصر248-247هجری
.５محمد مستعین 252-248هجری
.６زبیرمعتز255- 252هجری
.７محمدمهتدی 256-255هجری
.８احمدمعتمد 279-256هجری
مو نا امام داعیاان را باه منااط مختلاف فرساتاد وماردم دساته دساتهبه دیان اساالم و ماذهب اساماعیلیه
داخل شدند یكي ازین داعیان بنام ابوالقاسم حسن بن فرخ بن هوشاب در كوفاه باود كاه تعاداد زیاادي از
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مردم اثناعشري در كوفه و یمن به مذهب اسماعیلي پیوستند نظر به لیاات ودانش ابان هوشاب باود كاه
بر تمام یمن تسلط پیدا كرد و در تاریخ دعوت بنام منصور یمن معروف گردید ومبلغین رابه یمامه(در
شرق نجد عربستان سعودی) بحرین ،سند ،هند و دیگر مناط فرستاد .
ابو عباادهللا شاایعي حسااین باان احمااد باان ذكریااا را كااه بااه شاایعي مشااهور اساات یكااي دیگااراز داعیااان
اسماعیلي بود كه امام رضي الدین عبدهللا او را به نزد ابن هوشب به یمن فرستاد و در تعلیمات دعوت
وریده وتوانا گردید.
بعدا ابن هوشب مطاب هدایت مو نا امام رضي الدین عبدهللا به مغرب( مراکش فعلی)
(افریقاي شامالي) فرساتاده شاد كاه ابان هوشاب مغارب را كاامال فاتح كارد و دعاوت اساماعیلي در آنجاا
جاري شد .همچنان درین دوره ابن الفضل كه از مذهب شایعه امامیاه باه ماذهب اساماغیلي درآماده باود
در یماان بااه دعااوت اسااماعیلي پرداخاات و هاادایات مو نااا امااام رضااي الاادین عباادهلل را بااه پیااروان او
میرسانید.
مو ناااا رضاااي الااادین عبااادهللا ناااص امامااات را باااه پسااار خاااود مهااادي داد و خاااودش در ساااال 286
هجري( 889میالدي) بعد از( )43سال امامت در شهر عسكرمكرم(شام) رحلت نمود.

.۱۱

موالنا محمد ن المهدي

نام اصلي مو نا عبدهللا المهدي بنام عبدهللا لقبش مهدي بود كه روز دوشنبه باه تااریخ  12شاوال ساال
 259هجااري( 31اگساات  873ماایالدي) درعسكرمكرم(شااام) باادنیا آمااد .بااا دختاار كاكاااي خااود ابااوعلي
محمد بن احمد كه به سیدالخیرمشهوربود ازدواج كرد كه ثمره ازدواج آنها یك پسر بنام اایم میباشد.
مو نا عبدهللا المهدي بعاد از رحلات پادرش درساال 286هجاري( 899مایالدي) باه امامات رساید او
روزجمعه تمام مردم را جمع كرد و خطبه یي را به كمال بالغت و فصاحت ایراد نماود كاه هماه خلا
از مقامات ،كلمات با بركات ،تبلیغات ،معجزات ،كراماات و فیوضاات در رسایدند .ولقاب امیرالماومنین
به او دادند كه دعوت او به مذهب اساماعیلي در تماام شاهرها جااري باود .مو ناالمهادي بعاد از مارن
كاكاي خودكه یكي از داعیان بود ابوحسین بن اسوت را داعي تعین نمود ولاي او از طارف ارمطیاان
به شهادت رسید و كاردعوت را خود مو نا امام به دوش گرفت.
كااااردعوت اساااماعیلي در زماااان مو ناالمهااادي باااه اوج ترااااي خاااود رساااید .مو ناااا اماااام در دوره
ستر(مخفي) مركز دعوت را در سلمیه (سوریه) تعین كرده بود و بعاد از دوره ساتر مركاز دعاوت را
به شهررااده(جنوب ایروان افریقا) انتقال داد كه مو نا امام نام آن شاهر را دارالخالااه گذاشات .دریان
دوره دعوت در مناط مختلف صورت كرفت كه بنام جزایریاد میشد و در هر جزایریك داعاي وجاود
داشت كه كار دعوت را انجام میدادند مانند ابوحااتم رازي درایاران ،ابویعقاوب سجساتاني درخراساان،
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النفسااي درآساایاي میانااه ،باان هوشااب دریماان  ،الهیااثم در سااند ،ابومحمددركوفااه ،ابوعباادهللا شاایعي در
مغرب(شمال افریقا الجزیره و مراکش امروزي) ودیگران...
نبایااد عباادهللا المهاادي و عباادهللا اكبااررا یكااي دانساات .عباادهللا المهاادي اساااس گااذار دولاات فاطمیااان در
مصراست و عبدهللا اكبر از خاندان علوي نبود بلكه از ناحیه اهوازدر خوزساتان(جنوب غارب ایاران)
است كه مو ناامام محمد بن اسماعیل سال هاي اخیر عمر خودرا در آنجا سپري كرده بود.عبدهللا اكبر
در شهر عسكرمكرم در(چهل) كیلومتري شمال اهواز كه به بندایرمعروف است زنده گاي اختیاار كارد
كه در آنجا (دو) خانه داشات دریاك خاناه دعاوت اساماعیلي را ساازمان میاداد و از آنجاا داعیاان را باه
اطراف خوزستان فرستاد كه فعالیت هاي او موجي از خصومت را بر برعلیه او شروع شد او مجبور
گردید به شهربصره رفت و درمیان بني اعمام كه از فرزندان عقیل بن ابي طالب ،برادرحضرت
علي(ك) بودند تواف كرد ولاي از آنجاا باه شاام رفات و در شاام داعیاان دوبااره باا او ارتبااط بار اارار
كردند و در سال  261هجري( 874میالدي) در آنجا وفات كرد.
در دوره مو نا المهادي ابان هوشاب كاه از یاك خاانواده برجساته شایعه اماامي باود توساط عبادان باه
مذهب اسماعیلي درآمد وبه یمن فرستاده شد و ابن الفضل نیز همراه اومتحد شد و به دعوت اسماعیلي
شروع كردند بعدا ابن هوشب در سال  270هجاري( )883هیاثم راباه سند(پاكساتان اماروز) فرساتاد و
هیثم دعوت اسماعیلي را در هند آغاز كرد.
درسال  280هجري( 893میالدي) عبدهللا شیعي به مغرب(مراکش والجزیره امروزي) رفت و در
میان بربرهاي كتامه(شر ق الجزایر) به دعوت اسماعیلي آغاز كرد و باا بارادرس ابوالعبااس كاه اصاال
از جماعت امامي كوفه بودند و توسط داعي ابوعلي به مذهب اساماعیلي پیوساتند دعاوت اساماعیلي را
به سطح عالي رسانیدند .و اصولنامه اسماعیلي را در جلسات بطور منظم براي بربرهاي كتامي تعلایم
میداد این جلس ات درسي به مجاالس الحكماه معاروف باود و باه داعیاان دیگار نیاز دساتور داد كاه چناین
جلسات راتشكیل دهند.
ابوعباادهللا شاایعي تااا سااال  290هجااري( 903ماایالدي) بعضااي مناااط افریقااا بااه شاامول تااونس و
الجزایرفتح كرد .اواي كتامه تا سال 296هجاري( 908مایالدي) موفقیات هااي زیااد بدسات آوردناد .و
اغلبیان سني كه دست نشانده گان خالفت عباسي در افریقاا بودناد وحكماران شاان زیاادت هللا سراسایمه
شد و شهر رااده در حومه ایروان( درکشورتونس ) كه مركزشان بود رها كرد وبه مصار فارار نماود
و مردم ایروان اصرهاي شهر رااده را غارت كردناد و بعادا ابوعبادهللا شایعي خاودش وارد راااده شاد
بزرگان ایروان این پیروزي را به او تبریك گفتند .ابوعبدهللا فرمان عفاو عماومي را باه ماردم ایاروان
اعااالن كاارد و پیااروزي انصااارالح  ،نامیكااه بربرهاااي كتااامي اسااماعیلي بااه آن خوانااده میشاادند جشاان
گرفتند.
ابوعبدهللا دستور داد كه آذان به شیوه شیعیان گفته شود و در خطبه نماز جمعه به اهل بیت دعا گفته
شااود و در آذان حااي وعلااي خیرالعماال عااالوه كاارد .و شااهرمیله (در کشااور لیبیااا نزدیااک مدیترانااه )و
سیف(درشهرکرمان ایران) را نیز تصرف كرد و از مو ناالمهدي دعوت كرد كه باه مغارب (الجزایار
و مراکش امروزی در شمال افریقا) بیاید.
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مو ناالمهاادي بااا فرزناادش شااهزاده اااایم و چنااد نفاار از غالمااان خااود در سااال  289هجااري (902
میالدي) ازشهر سلمیه خارج گردید وبه شهر حمص(در کشور سوریه) رساید ارامطاه شاهر سالمیه را
غااارت كردنااد و داعااي او حسااین اهااوازي را بااه شااهادت رسااانیدند و خزینااه مو ناالمهاادي را غااارت
نمودند.
مو ناالمهاادي از شااهر حمااص بااه شااهر رمله(درفلسااطین) و از آنجااا بااه طاارف مصاار حركاات كاارد
واتیكه به مصر رسید داعي ابوعلي محل بودوباش را برایش تعاین كارد و ابان عبااس را باه محافظات
مو ناالمهدي مقرركرد .مكتفي باهللا خلیفه عباسي براي محمد بن عیسي حكمران مصر نامه فرستاد كه
امام را دستگیركند و حكمران مصر ابن عباس را نزد خود خواسات و مكتاوب را بارایش خواناد وابان
عباس امام را اطالع داد لذا مو ناالمهدي مصر را ترك كرد و به ترابلس حركت كرد و در مسایر راه
دزدها اموال مو نا امام را غارت نمودند مو نا ازسایر اموال پریشاني نمیكرد و تنها تفسایر ارآنكاریم
كه ا مه بود افسوس نمود با خره مو نا امام به ترابلس رسید و خلیفه عباسي به گرفتاري مو ناا اماام
موف نگردید.
مو ناالمهدي درسال 296هجری( 908میالدی)از طرف شهر ترابلس باه طارف سجلماساه (جناوب
شرق مراكش) حركت كرد حكمران سجلماسه كه الیسع بان مادرار باود در اول از مو ناا اماام اساتقبال
كرد ولي درین لحظه خط رسید كه امام را دستگیرنموده زنداني كناد .ابوعبادهللا شایعي شاهر سجلماساه
را تحت محاصاره اارار داد و از الیساع بان مادرار خواسات كاه مو ناا اماام را رهاا ساازد و از جناگ
دست بكشد « .الیسع در آغاز سرپیچی میکند بعدآ فکر کرد که با اوای ابوعبدهللا شیعی تواناایی جناگ
را ندارد با استفاده از تاریکی شب با افرد خانواده اش فرار کرد و اوای ابو عبدهللا شایعی داخال شاهر
شد و مو نا امام را از زندان آزاد ساختند و براسپ سوار كردهبه میدان عمومی کاه ساپاهیان در آنجاا
گرد آمده بودند برد و با این سخنانش او را معرفی کرد :این شخص همان مهدی اساتکه شاما را باه آن
36
بشارت میدادم».
بعد ازین پیروزی مو نا امام به همراه ابوعبدهللا شیعی باه طارف شاهر راااده حركات کردناد وایكاه
مو ناالمهدي به رااده ر سید از طرف مردم استقبال گردید و ابوعبادهللا شایعي باه ماردم گفات « :ایان
شخص با ي اسپ امام من و شاما اسات و مان شاما را باه ساوي ایان شاخص دعاوت نماودم مان وعاده
خودرا پوره كردم بعد ازین حكم امام است».
مو ناالمهاادي در محاارم  297هجري(اكتااوبر 909میالدي)عااازم افریقااا شااد و بتاااریخ ( )20ربیااع
الثاني سال  297هجري( 4جنوري ساال  910مایالدي) پیروزمنداناه وارد شاهر راااده گردیاد بزرگاان
ایااروان و بربرهاااي كتامااه او را بااه حكمرانااي انتخاااب كردنااد و فاارداي آن روز یعنااي روز جمعااه 21
ربیع الثاني  297هجري( 5جنوري  910میالدي) براي اولین بار در تمام مسااجد ایاروان خطباه بناام
مو ناالمهادي خوانااده شااد و نااام كاماال او را (ا امااام المهادي باااهللا امیاار المااومنین )ذكركردنااد و اعااالن
گردید كه سرانجام امامت به اهل بیت سپرده شد .و دوره ستر(مخفي) خاتمه یافت .و به تمام فقه هاي ا
36
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فریقااا دسااتور داده شااد كااه فتااواي خااود را باار طبا اصااول فقااه شاایعي صااادر كننااد و بااه تعلیمااات امااام
جعفرصادق توجه خاص مبذول دارند .افلح بان هاارون ملوساي باه حیاك اضاات انتخااب شاد ومجاالس
تعلیمي اسماعیلي را كه ابوعبدهللا شیعي آغاز كرده بود توسط این شخص كتامي اداماه یافات .وخالفات
شیعي به خالفت فاطمي معروف گردید كه این نام مشت از نام فاطمه دختر پیامبر(ص) میباشد.
 «بنیان گذار دولت بزرن فاطمی (عبدهللا المهدی)  ،نقش مهمی را در صحنه ای زتده گی در شرق
و غاارب و در تاااریخ کارهااا ،رنااج هااا ،داسااتان هااای شااورانگیز و اصااه هااای عااالی اش بااازی کاارد
وعظمت و بزرگی را با روشن ترین مظاهرآن در زنده گی اش متجلی ساخت و در سخاوت تا انادازه
37
ای معروف شد که او را ضرب المثل ارار دادند» .
ابوعبدهللا شیعي كه مو ناالمهدي را در خالفت فاطمي كمك كارده باود ازینكاه تماام اادرت و خازاین
بدست مو ناالمهدي بود رنجیده خاطر گردید و تحت تاثیر دولت ارامطاي در آماد و باین مو ناالمهادي
وابوعبدهللا شیعي اختالفات بوجود آمد .و این اخالفات زیادتر گردید.
مو ناالمهدي بعاد از رسایدن باه خالفات (دو) شاهري را بناام هااي دارالخالااه (تاونس اماروزي) و
دیگاري مهدیااه(ااهره اماروزي) اعمااار نماود شااهرمهدیه كاه در ساااحل بحیاره مدیترانااه اسات یااك وااات
پایتخت خالفت فاطمیان باود و در حاال حاضاربندر بازرن افریقااي شامالي اسات .و در اطاراف شاهر
دیوارنمود كه از (سه) طرف دیوار از یك طرف بحیره مدیترانه باود تاا از حماالت دشامن جلاو گیاري
كند .مو ناالمهدي بعاد از اعمارشاهر فابریكاه كشاتي ساازي اعمااركرد و باه تعاداد( )900كشاتي دران
دوره ساخته شد و در شهر مهدیه گدام هاي غله را نیز اعمار نمود كه یك بندرگاه بزرن بود.
مو ناالمهدي در نامه خطاب به جامعه اسماعیلي یمن نوشته بود كه میكوشد تا اصالحات خاو را باا
سیر وااعي حوادك در تاریخ ادیمي اسماعیلي سازش دهد و میگوید كه  « :رهباران مركازي نهضات
اسماعیلي مرتبه حجت یعني نماینده گان كامل وتام ا ختیاراماام و مهادي غایاب محماد بان اساماعیل را
داشته اند .و اسماعیلیان از طری حجت ها به امام غایب خود تماس حاصل كند».
« عبدهللا المهدی درین نامه نوشته بود که در حقیقت امامان راستین بعد از اماام جعفرصاادق(ع) ناام
های غیر از اسم وااعی خویش بر گزیده بودند ،خویشتن را مبارک ،میمون و سعید خوانده اند .اکناون
روشن شده است که مبارک لقب اسماعیل بن جعفرصادق(ع) ،میمون لقب محمد بان اساماعیل و ساعید
38
نام مستعار عبدهللا المهدی ابل از ظهورش در شمال افریقا بوده است».
مو ناالمهدي با اصالحات خودمرتبه خویشتن و پیشینیان خود را از مرتبه حجتاي مهادي منتظار باه
مرتبه امامي ارتقا داد و نیز روشن ساخت كه افراد مورد بحك همگاي در خفاا خویشاتن را اماماان بار
ح نسل امام جعفرصادق میدانستند ولي به د یل امنیتي این را فاش نمیساختند .و میگفت كه پیشینیان
او از باب تقیه نام هاي مستعار مختلفي چون مبارك.میمون بر خویشتن مینهادناد و نیاز باراي فارار از

37
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تعقیب عباسیان خود را حجت هاي امام غایاب وانمودمیكردناد و عبادهللا خاود از ناام رمازي و مساتعار
سعید استفاده كرده است.
همچنان مو ناالمهدي میگویاد كاه « :اعتقااد اادیمتر اساماعیلیان باه مهادویت محماد بان اساماعیل در
وااع سؤتفاهمي بود و یك نام و وجه تسمیه جمعي بود كه مهدویت همه امامان بر ح و مشروع ذریاه
امام جعفرصادق را شامل میشد .و رهبران پیش از او در بكار داشتن تقیه(مخفي) چنان موف بوده اند
كه خود اسماعیلیان نیز به مهدویت محمد بن اسماعیل كه یكي ازین اادامات تقیه آمیز بوده،اعتقااد پیادا
كرده اند».
این گفتار و اصالحات مو ناالمهدي نهضت یكپارچه اسماعیلي را به(دو) گروه رایب تقسیم كرد كه
یك گروه به رهبري مركزي وفادار ماندند و ااوال مو ناالمهدي را در باب اینكه امامت در میان اجداد
او نسل به نسل انتقال شده تا به او رسیده است ،پذیرفتند .گروه دیگر مخالف دساتگاه رهباري مركازي
شدند و بر اعتقاد خود به مهدویت محمد بن اسماعیل بااي ماندند كه بیشتر در عاراق ،بحارین و ایاران
بودند كه به ارامطه مشهور شدند از طرف حمادان وعبادان رهباري میشادند .و بعاد از آنهاا عیساي بان
موسي به رهبري این گروه رسید و دربحرین ابوسعید جنابي این گاروه را رهباري میكارد و در ساال
 899( 286میالدي)یااااك دولاااات مسااااتقل را در بحاااارین تاساااایس كاااارد .ابوسااااعید در سااااال300هااااـ ق
( 913ماااایالدي) كشااااته شااااد و ایاااان گااااروه از طاااارف پسااااران او رهبااااري میشااااد پساااار كوچااااك اوكااااه
ابوطاهرسلیمان نام داشت درسال317هجاري (930مایالدي) زا اران مكاه را اتال عاام كارد و كااروان
هاي زا ران را غارت كردند و حتي سنگ حجرا سود را از خانه كعبه گرفتند و باه ا حسااء پایتخات
خااود در بحاارین بردنااد كااه ایاان بااي حرمتااي آنهاا دنیاااي اسااالم را بااه لاارزه درآورد .ابوطاااهر در سااال
319هجري(931میالدي) امور حكومت را به یاك جاوان ایراناي ساپرد و اورا مهادي اعاالن كارد ایان
جوان ایراني شریعت و آیین عبادي اسالم را لغو كارد وبعاد از( )80روزبسایاري از بزرگاان ارمطاي
رادر بحرین بقتل رسانید ابوطاهر مجبور شد كه او را دستگیر كرد و بقتل رسانید و اعتراف كرد كه
مهاادي دروغااین و نیرنگباااز بااوده اساات كااه ایاان حادث اه نفااوذ رهبااران ارمطااي را لطمااه زد و درسااال
339هجااري(950ماایالدي) ساانگ حجرا سااود را دوباااره بااه خانااه كعبااه آوردنااد و در جاااي اصاالي آن
گذاشتند.
اسماعیلیان یمن در ابتداء به مو ناالمهدي وفادار بودند ولي در سال  299هجري ق (911میالدي)
ابن الفضل بر ضد ابن هوشب كاه داعاي بازرن اساماعیلي باود ،اارار گرفات و باا ابان هوشاب اعاالن
جنگ داد ولي ابن الفضل در سال 303هجري(915میالدي) فوت كرد و ارمطیان یمن ازهم پاشید.
در ایااران در اساامت هاااي شاامال غربااي ومركاازي كااه اعااراب آن مناااط را جبااال میگفتنااد در سااال
260هجااري(870ماایالدي) خلااف حااالج دعااوت اسااماعیلي را آغاااز كاارد كااه مركااز دعااوت در منطقااه
ري(تهران امروزي) بود و بعادا در منطقاه اام ،كاشاان ،همادان و دیگار منااط ایاران گساترش یافات.
غیاااك (سااومین)داعي ري بااه ابتكااار خااود دعااوت اسااماعیلي را در خراسااان گسااترش داد و فیلسااوف
باااازرن ودانشااااامندعالي ابوحاااااتم بااااان حمااااادان رازي ر اااایس دعاااااوت اسااااماعیلي در زادگااااااه خاااااود
شهر(ري)مقررشااد و او دعااوت اسااماعیلي را بااه آذربایجااان  ،دیلاام (شاامال ایااران) ،گاایالن ،گرگااان،
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طبرسااتان و دیگرمناااط انتشااار داد و بساایاري از مااردم بااه مااذهب اسااماعیلي درآمدنااد كااه تااا سااال
286هجري( 899م) به مو ناالمهدي وفادار بودند ولي بعد ازین سال او را نپذیرفتناد و منتظررجعات
محمد بن اسماعیل بودندو با ابوحاتم رازي مخالفت كردند او مجبورشد به آذربایجان رفت و داعیان را
به اصفهان ،گرگان،طبرستان و دیگر مناط فرستاد و کار دعوت اسماعیلی را پیش بردناد و بسایاری
از مردم به کیش اسماعیلی گرویدند و در سال 322هجري(934میالدي) در آذربایجان وفات كرد.
در خراسان كه اب داعي غیاك دعوت اسماعیلي را گسترش داده بود ابوعبدهللا خادم به حیك اولین
داعي فرستاده شد او مركز دعاوت را در نیشااپور اارار داد كاه بعادآ حساین بان علاي ماروزي یكاي از
امیران دستگاه سامانیان دعوت اسماعیلي در منااط زیار فرماان خودازجملاه میمناه ،فاریااب ،هارات،
گرجسااتان ،غااور ،مرورود(با مرغاااب امااروزي افغانسااتان) رسااانید .بعااد ازحسااین باان علااي مااروزي
شااخص دیگااري بنااام محمااد باان احمدنساافي كااار دعااوت اسااماعیلي را پاایش میباارد ودعااوت را تااا بخااارا
پایخت سامانیان رسانید و از آنجا كار دعوت در سراسر ماورالنهر پخش گردید .نسفي حتي امیرنصر
بن احمد ساماني كه پادشاه سامانیان بود ،باه ماذهب اساماعیلي درآورد و بعادآ دیگار بزرگاان ساامانیان
نیز به مذهب اساعیلیه درآمدند .كه این موفقیت هاي نسفي به شورش سربازان ترك انجامید وسرباران
امیرنصر را بر طرف كردند وپسرش نوح اول درسال 331هجري (943م) بقدرت رسید وبخاطرآرام
ساختن اهل سنت برضد اسماعیلیان ارارگرفات و بسایاري از آنهاا را بقتال رساانید ولاي باا وجاود آنهام
داعیان بزرن دیگر مانند ابویعقوب سجستاني و دیگران كار دعوت اسماعیلي را به پیش بردند.
در میاااان داعیاااان زكرویاااه بااان مهرویاااه باااه ت بلیغاااات خاااود بناااام مو ناالمهااادي پرداخااات و در ساااال
288هجري( 901میالدي) چند نفر از پسران خودرا به عناوان داعاي باه شاام فرساتاد و آنهاا باه زودي
بسیاري از اعراب بدوي را در مناط سماوه ،پالمیرا و رود فرات به مذهب اساماعیلیه درآوردناد .و
پیروان بدوي را گفتند كاه « :مو ناالمهادي در شاهر سالمیه اسات برویاد باراي او بیعات كنیاد ».دریان
وات مو ناالمهدي ازترس عباسیان از شهر سلمیه به شهر رمله(فلسطین) رفت ودرآنجا توااف كارد و
منتظر زكرویه وپسرانش شد زكرویه و پسرانش از مو ناالمهدي خواستند كه دوباره به سلمیه بیاید اما
اسماعیلیان دران وات ادرت جنگ را با عباسیان نداشاتند و خاود را مخفاي سااختند .عباسایان در ساال
 291هجااري(904ماایالدي) بساایاري ازاعااراب باادوي اسااماعیلي را از بااین بردنااد .یحاای وحسااین باان
ذكرویه كه رهبري بدویان اعراب را به عهده داشت اهر شاد اصار مو ناالمهادي را در سالمیه ویاران
ساخت وهمه خدمتگاران او را بقتل رساانید .درساال291هجاري (904مایالدي) حساین بان ذكرویاه را
اااواي عباسااي دسااتگیركرد و بااه بغااداد فرسااتاد او هویاات وجاااي مو ناالمهاادي رابااه عباساایان گفاات و
عباسااااایان در جساااااتجوي او برآمدناااااد و لاااااي مو ناالمهااااادي باااااه مصااااار رفتاااااه باااااود .درساااااال294
هجري(907میالدي) ذكرویه نیزاز طرف عباسیان دستگیر گردید و در اسارت فوت کرد.
« یحی بان زکرویاه شاهر سالمیه را تحات محاصاره اارار داد ماردم دروازه ای شاهر را بااز نکردناد
یحی به آنها میگوید که بخااطر جناگ نیاماده بلکاه بخااطر صالح و آشاتی آماده اسات ماردم دروازه ای
شهر را باز نمودند واتی داخل شهر شد تمام ساکنین شهر را بقتل میرساند و به سربازان خاود دساتور
میدهد که تمام حیانات را نیز از بین ببرند وبعدآ به اصر مو نا امام عبدهللا النهدی میرود و تمام افراد
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خانواده ای امام را که تعداد شان به (هشتادوسه) نفر میرسید سرهای شان را از تن جدا میکند و سپس
بطرف اصر عباسی ها رفت و به تعداد(پنجاه وهفت) نفر که در اصر بودند همه را بقتل رسانید».

39

بخاطر فتح کردن مصر خلیفه ای فاطمی(عبدهللا المهادی) ساه دفعاه باا ی مصار حملاه کارد :حملاه
اول درسال 301هجری( 914میالدی) عبدهللا المهدی امام و خلیفه ای فاطمی به فرماندهی حباساه بان
یوسف کتاامی صاورت گرفات واتیکاه مقتادر خلیفاه ای عباسای خبار شاد چهال هازار نفار را بمقابال او
فرستاد حباسه مجبور باه عقاب نشاینی گردیاد .حملاه ای دوم درساال 307هجاری( 920مایالدی) تحات
فرماندهی ولیعهد او القایم بامرهللا از راه طرابلس صورت گرفت .واتیکه مقتدر خلیفه ای عباسی خبار
شد به تعداد شصت هز ار نفر را به فرماندهی ماونس خاادم بمقبال او روان کارد دریان دوره نیاز ااوای
فاطمی شکست خورد .حمله ای سوم درسال 321هجری( 933میالدی) تحت فرمانده ای کتامی حبشی
بن احمد صورت گرفت او در مدت کوتاه بر بسیاری از شهرهای مصر تسلط پیدا کرد .مو ناالمهدي
در سال 308هجري(921م یالدي) به پایتخت جدید خود بنام مهدیه كه خودش آنرا ساخته بود رفت كاه
ساختمان معماري فاطمي ومسجدیكه مو ناالمهدي ساخته بود هنوز هم در مهدیه(تونس امروزي)باااي
است .وبنام پایگاه ادرت دریایي خالفت فاطمي محسوب میشد.

مدت حکومت عبدهللا المهدی را به سه مرحله تقسيم کرد:
اول – این مرحله با اساس گذاری بنای دولت و استحکام ارکان آن آغاز میگردد.
دوم – از ابتدای خالفت امام عبدهللا المهادی ازساال 297تاا 301هجاری( 909تاا 914م) کاه طای
این مدت تمام صالحیت ها را بدست میگ یرد و هماه وظاایف رهباری را عهاده دار میشاود باا ایان کاار
خ ود ثابت کرد که او فرماندهی است که تجاارب و معارفتش از عقال مادرک و اندیشاه ای ناورانی اش
الهام میگیرد.
سوم – ازسال 303تا 309هجری( 915تا 922میالدی) را در برمیگیرد در حقیقت این مرحله از
شدیدترین مراحل خشونت و دگرگ ونی و آشوب و اغتشاش ناه تنهاا در و یاات فااطمی در مغارب دور
40
بلکه در تمام بخش های مغرب(مراکش) و به خصوص در جزیره ای صقلیه بود».
مو ناالمهاااادي پااااس از آنكااااه حكوماااات فاطمیااااان را كااااه ازالجزایاااار ،تااااونس ،لیبیااااا و تاااارابلس را
دربرمیگرفت ،بنیان گذاشت بتاریخ ()15ربیع ا ول322هجري (22فبروري سال  934مایالدي) بعاد
ازمدت 25سال خالفت و مدت( )54سال امامت به عمر( )63سالگي در مغرب(مراکش)رحلت نمود.

39
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.۱۲

موالنا القايم

نام اصلي مو نا اایم بنام محمد نزار ،لقبش اایم بامرهللا و كنیه اش ابوالقاسم است پسار مالناالمهادي
كاااااه در ساااااال 28هجاااااري( 893مااااایالدي) در سااااالمیه بااااادنیا آماااااد بعاااااد از رحلااااات پااااادرش درساااااال
322هجري(934میالدي) به امامت رسید .درین دوره نیز داعیان زیادي به نقاط مختلف فرستاده شدند
او نیز مانند پدرش درحسن ،سیرت ،عدالت ،مروت و كرامت شهرت داشت .مو ناالقایم برعالوه ایكه
یك شخص دلیر و سپاهي شجاع بود یك سیاست مدار و مدیر اوي نیز بود فابریكه كشتي سازي كه در
دوره پاادرش مو ناالمهاادي بنیااان گااذاري شااده بااود دریاان دوره توسااعه یافاات .مو ناالقااایم بخاااطر دفاااع
بحري خود كشتي بزرن جنگي را سااخت تاا حماالت دشامن را اطاع كناد .دریان دوره سااختمان هااي
مجلل در نزدیكي منصوریه(جنوب ایروان)  ،فسطاط(در پهلوي ااهره) و مدینت الزهرا ساخته شد.
در دوره مو ناالقایم شورش هاي طو ني بربرهاي خارجي ماذهب برهباري ابویزیدمخلاد بان كیاداد
یكااي از شااااخه هااااي بربرهاااي زناتاااه شاااروع شاااده بااود.اینهاااا باااا بربرهاااي صااانها(پایتخت یمااان) كاااه
طرفدارفاطمیان بودند راابت داشتند ابویزید كه بر خرسوار بود وبه حمار معروف باود درمناابع دیگار
بنام دجال یعني دروغگو و فریب كارخوانده میشد.
بربرها با ابویزید متحد شدند و در سال 332هجري(943میالدي) بر ضد فاطمیان ایام كرد وبا ي
منط جنوب افریقا حمله نمود .درسال 333هجاری(944مایالدی) اهاالی شاهرایروان کاه ساني ماذهب
بودند و سنگر سنیان مالکی در شمال افریقا بودند ،از شورشیان حمایت كردندو شوشیان شهر ایروان
را گرفتند شورشیان باه اهاالی شاهر ایاروان وعاده داده بودناد کاه آنهاا را از حکومات فاطمیاان رهاایی
خواهند داد اما اهالی یروان چون خویشتن را دست خوش غارت بربرها و شورشیان یافتناد باار دیگار
از خالفت فاطمیان حمایت کردند و خود را به فاطمیان تسلیم نمودند .درین میان مو نا اایم صرفآ یک
خط دفاعی را در مقابل ابویزید در پیش گرفت و برای جلوگیری از اتل و غاارت شورشایان ساپاهیان
خود را به سه گ روه تقسیم کرده بود .ابویزید اوای تقسیم شده ای فاطمیان را که در ایروان و مهدیه به
فرماندهی میصوربود ،شکست داد و میصور کشته شد.
« شورشیان شهر مهدیه را که مو نا امام ااایم در آنجاا باود محاصاره کردناد اماا مهدیاه مادت یکساال
دلیرانه مقاومات کارد و باا وجودیکاه باه ابویزیاد ااوای کمکای از طارف امیار بربرهاا فرساتاده شاد اماا
نتوانست مهدیه را بگیرد و بسیاری از اوای بربرها که ازین جنگ ها خسته شده بودند سر کرده هاای
41
خود را ترک نمودند و ابویزید مجبور به عقب نشینی به ایروان گردید».
در دوره مو ناالقایم شخصي بناام طاالوت در تارابلس بار ضاد اماام شاورش كارد و خاود را پسار اماام
مهدي معرفي كرد ولي مردم از او حمایت نكردند و ایام خاموش شد.
مو ناالقایم در دوره خالفت پدرش به امور نظامي در مقابل بربرهاي شمال افریقا مشغول بود و در
سال 299هجري(911میالدي) اكثرشهر هاي مغرب(سرزمین هاي شمال افریقا و اسپانیه) را تصرف
نمااود و شااورش هاااي دوره پاادرش را خاااموش ساااخت .جزایاار ساااردني در سااواحل ایتالیااا واساامتي از
41
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مراكش را نیز تصرف كرد .اولین حملاه فاطمیاان بطارف مصار در ساال  301هجاري(914مایالدي)
شروع شد و تا بندر اسكندریه (نزدیك اااهره) را اشاغال كردناد  .دوماین حملاه فاطمیاان بطارف مصار
درسااال 306هجااري ( 919ماایالدي) صااورت گرفاات كااه فاطمیااان تااا پایتخاات مصاار پیشاارفتند كااه ایاان
هر(دو) حمله به فرماندهي مو ناالقایم در زمان پدرش بود.
مو ناالقایم بعد ازرسیدن به امامت در سال 323هجري(935مایالدي) ساومین حملاه خاود را باا ي
مصربه فرماندهي ریدان آغازكرد ولي شكست خورد .و در زمان امامت خود به شورش هاي بربرهاا
مقابل شد و از خود دفاع نمود ومردم در دوره امامت او به خرسندي زنده گي میكردند.
مو ناالقایم در جریان جنگ با شورشیان درسال 334هجري(946میالدي) بعد از( )12سال امامت
در گذشت و پسرش مو ناالمنصورمطاب نص امامات جانشاین او شاد .اماا وفاات مو ناالقاایم را مادت
یاااك ساااال مخفاااي نگهداشاااتند زیراكاااه ابویزیاااد میخواسااات مصااار را بگیااارد لاااذا بخاطریكاااه ماااورال
عساكرفاطمي ضعیف نشود وفات او را فاش نكردند.

.۱۳

موالنا المنصور

نام اصلي مو ناالمنصور بنام اسماعیل فرزند مو ناالقایم ،كنیت او ابوطاهر و لقبش منصوراست .كاه
درسال 302هجري(914میالدي) در ایروان بدنیا آمد .او اولین خلیفه و امام فاطمي است كه در افریقا
تولد شده بود و بعد از رحلت پدرش درسال 334هجري (946میالدي) باه امامات و خالفات رساید كاه
پاادرش مصااروف جنااگ بااا ابویزیااد بااود واتیكااه مو ناالمنصااور بااه خالفاات و اماماات رسااید در مقاباال
ابویزید و شورشیان سیاست تهاجمی را در پیش گرفت به جنگ آغاز كرد و ماه ها در تعقیب آنها بود
شورشیان و ابو یزید را شكست داد و از مهدیه خارج ساخت ابویزید به ایروان فراركرد مردم ایروان
ابویزید را نپذیرفتند و درسال 335هجری(946میالدی) بطرف مغرب(مراکش) رفت و مردم ایاروان
از مو ناالمنصور استقبال کردند .مو ناالمنصورابویزید را تعقیب كرد ابویزید باه مسایله (درساودان )
رسید و اوایش در جناگ هاالك شادند مو ناالمنصاور اشاخاص جناگ دیاده خاود را باه ساودان فرساتاد
ابویزید را دستگیركردند و به اتل رسانیدند.
مو ناالمنصور بعد از شكست ابویزید یك شهري را در نزدیكي ایروان بنام منصاوریه اعماار نماود
كه به تعداد(پنج) دروازه داشت بنام هاي  :ا-باب القلبي -2باب الشراي -3بااب الزویلاه -4بااب الكتاماه
-5باب الفتوح این شاهر تاا خاتم دوره خالفات او مركزخالفات فاطمیاان باود .در دوره مو ناالمنصاور
سكه ربع و دینار مروج بود كه یكطرف آن اله هللا و طرف دیگرآن المنصورباهللا ا مام امیرالمومنین
نوشته شده بود این سكه در زمان مو ناالمهدي و امام اایم در سجلماسه(جنوب شرق مراكش) سااخته
شده بود.
در دوره امامت مو ناالمنصور كاار دعاوت را در ایاران ابویعقاوب سجساتاني  ،در مغرب(ماراکش
امروزی در شمال افریقا) جعفر بن منصور ،در یمن ابن رهین و ابن جفم پیش میبردند داعیان وظیفاه
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داشتند كه بسیار هوشیارانه سافر نمایناد و در یاك جاا نباشاند .دریان دوره والاي مغارب شاورش كارد و
شااهر هاارت را محاصااره نمااود و رابطااه خااود را بااا خالفاات فاااطمي اطااع نمااود و امویااان را برساامیت
شناخت .ولي مو ناالمنصور شخصا خودش به مقابل او رفت و او را شكست داد وبرگشت.
مو ناالمنصور در سال 337هجري(948میالدي) امیرحساین بان علاي رهبار ابیلاه بناي كلاب را باه
سیسل فرستاد و در آنجا معماري درخشان انجام دادكه دوره درخشان تمدن اسالم به شمار میرود .بعدا
مو ناالمنصااور در سااال  341هجااري(953ماایالدي) بعااد از( )7ساال اماماات و خالفاات در شااهرمهدیه
درگذشت .و در شهر مهدیه دفن گردید.

.۱۴

موالنا المعز

نام اصلي مو ناالمعز بنام معد به معني آماده شده فرزند مو ناالمنصوراست  ،كنیه اش ابوتمیم و
لقبش معزالدین پسر امام المنصور است .كه در سال 319هجري ( 931م ) در شهرمهدیه تولاد شاد
و در فضاي جنگ مانند یاك سارباز خاوب از آب باه درآماد .مو ناا اماام زباان هااي عرباي ،برباري،
نوبي ،ایتالوي ،یوناني و سالوي را یاد گرفته بود.
مو ناالمعز بعد از رحلت پدرش درسال341هجري(953میالدي) به امامت و خالفت رسید .او یاك
شخص ی  ،فاضل و عالم در علم فلسفه و ساینس باود درباار او همیشاه علمااء  ،فقاه هاا  ،محادثین و
مورخین جمع بودند و خودش نیز چند رساله را تالیف كرده است.
« در دوه ای خالفت خلیفه چهارم فاطمی مو ناالمعزالدین هللا بود که خالفت فاطمی سر انجاام روی
صلح و آرامش را دید و از امنیت داخلی بر خوردار گردید .دو امری که برای دنبال کردن یک خط و
مش مؤثر در بسط المرو حکومت و فتوحات جدید زم بود معز برناماه ریازی عاالی ،ساازمان دهناده
42
ای کار آمد و سیاستمدار فوق العاده با استعداد در امر دبپلوماسی بود».
مو ناالمعزدر جنگ و دیپلوماسي خط ومش موفقیت آمیزي را دنبال كرد كه باعاك گساترش المارو
فاطمیان گردید با مهارت های خاصی که داشت سراسر مغرب(مراکش) را تحات تسالط خاود در آورد
و بعدآ توجه ای خود را به سازماندهی یک لشکرکشی بزرن در برای استقرار مجادد اادرت فاطمیاان
مبذول داشت .و خالفت فاطمیاان را ازیاك اادرت محلاي باه یاك اادرت امپراتاوري تبادیل كارد و توجاه
خودرا به تبلیغ و اشاعه مذهب اسماعیلي در خارج از المرو فاطمیان معطوف داشت.
اهل سنت بعد ازاستقرارخالفت فاطمي بر ضد اسماعیلیان تبلیغ میكردند كه اساماعیلیان چاون تاویال
باطني احكام شرع دست یافته اند ،دیگرشاریعت را رعایات نمیكنناد .درحالیكاه فاطمیاان از آغااز روي
كار آمدن شان توجه خویش راهرچه بیشاتر بار موضاوعات شارعي معطاوف داشاتند .در واااع ادبیاات

42
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اسااماعیلي دوره فاااطمي بااه راه هاااي مختلااف باار جاادایي نااا پااذیري ظاااهر و باااطن شااریعت ،برجاادایي
ناپذیري اوامرو نواهي ظاهر شرع و معني باطني و حقیقي آن حكم میكند.
مو ناالمعز ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصورتمیمي را كه معاروف باه ااضاي نعماان باود وظیفاه
داد كااااااااه جااااااااامع فقااااااااه اسااااااااماعیلي را فااااااااراهم آورد و مكتااااااااب فقهااااااااي را بسااااااااازد و در سااااااااال
343هجریي( 954میالدي) مقام ااضي القضاتي ااضي نعمان را كه در زمان پادرش انتخااب شاده باود
تا ید كارد و بارایش اجاازه داد كاه هار روز جمعاه بعاد از نمااز ظهار مجاالس الحكماه را تشاكیل دهاد.
ااضي نعمان احادیك فقهي را جمع آوري كرد و كتابي را بنام (كتاب ا یضااح) بیارون آورد كاه ازان
به حیك مجموعه فقهي استفاده كردند و كتاب دیگري رابنام (دعایم اللسالم) تالیف نمود كه اانون ناماه
رسمي اسماعیلیان و دولت فاطمیان بود.
درسال 347هجری(958میالدی) اوای فاطمیان برهبری جاوهر سپهساا ر مو نااالمعز در نزدیکای
تاهرت اوای بزرن بربرهای زناته را به سرکرده گی یعلی بن محمدکهاز متحدان خلفای اموی اسپانیه
بود ،شکست داد درین جنگ محمد بن الفتح امیر آن منطقه کشته شد و جوهر مدت یکساال را در آنجاا
سپری نمود ومناط زیادی را گرفت .اوای فاطمی در سال 349هجاری(960مایالدی) پایگااه امویاان
را در مغرب ااصی(مراکش و الجزایر) محاصره کارد و در نتیجاه ای شاجاعت و د وری زیاری بان
مناد ر یس ابیله ای صنهاجه که اب نیز بطرفداری فاطمیان برضد ابویزید جنگ میکرد و از مدافعان
برجسته ای فاطمیان بود ،تسخیر گردید .موا ناالمعز در مقابل این فداکاری زیری بن مناد در خاموش
ساختن شورش ها به او اجازه داد که شهر آشیر را که در مرکز مغرب ارار داشت مستحکم سازد .او
هر لحظه آماده ای دفاع از فاطمیان در مقابل بربرهای زناته و دیگر دشمنانش بود.
مو ناالمعز فعالیت هاي دعوت اسماعیلي را در بیرون از المرو حكومت خود مورد توجه ارار داد
و ارمطیان كه در بحرین ،عراق و ایاران فعالیات داشاتند و دعاوت اساماعیلي را ضاعیف میسااختند باا
تبلیغات مو ناالمعز ارمطیاان باه اساماعیلیان نزدیاك شادند و فعالیات هااي ضاد اساماعیلي آن هاا خنثاي
گردیااد .ابویعقااوب سجسااتاني بااه طرفااداران فاااطمي پیوساات و عااده زیااادي از طرفااداران و پیااروان
سجستاني در خراسان ،سیستان ،مكران و آسیاي مركزي با امام اسماعیلي بیعت كردند ولي خلف پسر
احمد صفاري در ساال 361هجاري(971مایالدي) سجساتاني را باه اتال رساانید .داعیاان اساماعیلي در
سال 347هجري( 958میالدي) در سند یك امیار محلاي را باه ماذهب اساماعیلي دعاوت كردناد و تعاداد
زیااادي از مااردم نیااز بااه مااذهب اسااماعیلي گرویدنااد .و در ملتااان پاكسااتان امااروزي مركااز دعااوت
اسماعیلي تاسیس گردید.
مو ناالمعز بعد از آرام ساختن مغرب(مراکش و الجزایر) به کار تهیه ای تدارکات زم برای فاتح
مصر ،که هدف حیاتی برای فاطمیان باود ،پرداخات .اگرچاه مصار در زماان دو خلفااي فااطمي (ساه)
مرتبه مورد حمله ارار گرفت .ولی مؤف به فتح آن نشدند .تدارکات دای و پرتالش مدت ده ساال دوام
کرد و مو ناالمعز منتظر فرصت مناسب برای شروع حمله بود .بخاطر این هدف پایگاه نظامی دولت
فاطمیان را گسترش داد و بسیاری از ابایل بربر و غیر بربر جذب اوای فاطمی شدند و دعوت فاطمی
را در مصر شدت بخشید و گ وشش نمود که بسیاری از مقامات بلند رتبه ای نظامی و اشخاص با نفوذ
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دولت اخشیدی مصر را به کیش اسماعیلی در آورند و احتیاجات نیروی انسانی و مالی این لشکرکشی
را مرفااوع ساااخت و جااوهر کااه سپهسااا رش بااود بااه فرماناادهی ایاان لشااکر تعااین نمااود .و در سااال
357هجااري( 968ماایالدي) بااا ماارن كااافور حكمااران سلسااله نااانوان اخشاایدي خااراب شااد و داعیااان
اسماعیلي بر فعالیت خود در مصر افز ودناد خصوصاا داعاي ابوجعفراحماد بان نصار كاه یاك بازرگاان
ثروتمند بود دعوت فاطمي رادرفساطاط ( پهلاوي اااهره) گساترش داد .داعیاان فااطمي باه ماردم وعاده
صلح  ،آرامش و رفاه را تحت رهبري حكومت فاطمیان میدادند و میگفتند كه مصررا ازفقر و بیچااره
گي نجات میدهند.
«درسال 358هجري(969میالدي) یك اواي فاطمي برهبري جاوهر كاه یاك غاالم آزادشاده صاقلي
در خدمت فاطمیان به طرف مصر حركت كرد .زیراكه جوهر لیاات و توانایي خود را درجناگ هااي
حكمرانان محلي ثابت ساخته بود .جوهر بعد از(چهار) ماه به مصر رسید و در(دو) كیلومتري بیارون
فسطاط (نزدیک ااهره)شمال مسجد ابن طولون تواف كرد و با بزرگان مصر از جمله ااضي القضات
ابوطاهرذهلي،داعي ابوجعفر وسران خاندان علوي حسني و حسیني داخل مذاكره شد.جوهر امان ناماه
را صادر كرد ودران ازاستقرارمجدد سانت پیاامبر و امنیات راه هااي زیاارت را تضامین نماود .بعادها
فطمیان به تدریج به مع رفي مذهب اسماعیلي و ضرورت تغیراتي در جنباه هااي ظااهري و آ این هااي
دیني پرداختند  .اما هر گز به زور براي تغیر ماذهب اعایااي خاود متوصال ناه شادند .و هار ماردم باه
43
همان مذهب خود در مصر بااي ماندند».
جوهربااااه عنااااوا ن نا ااااب الحكومااااه فاطمیااااان ماااادت(چهار) سااااال از358تااااا362هجااااري مطاااااب
(969تا 973میالدي) بار مصار حكومات كارد جاوهر در مصار هماان كااري را انجاام داد كاه فاطمیاان
درافریقا انجام دادند .یعني رجال اداري و اضا ي دولت پیشین راعمدتآ برسركار نگهداشت .مانناد ابان
فاااارات وزیروابوطاااااهرذهلي ااضااااي القضااااات و دیگااااران .امااااا یااااك بربركتااااامي بااااه عنااااوان ناااااظر
دركناره رمامور عالي رتبه دولتي به كار گماشاته شاد كاه ایان كاار انتقاال حكومات باه دولات فااطمي و
احیاي ااتصاد كشور را آسان تر ساخت.
جوهر در سال 359هجري(969میالدي) با ي فلسطین و شام نیز حملاه كارد اماا ارمطیاان بحارین
در اتحاد با آل بویه و دیگر ادرتها ،فاطمیان را در دمش شكست دادند كه ایان اولاین شكسات فاطمیاان
بود كه باعك برخود نظامي بین فاطمیان و ارمطیان گردید.
درسال  359هجری( 970میالدی) درمصر به اعمارو تاسیس شهر جدید پرداخات كاه نقشاه آن
توسط خود مو ناالمعز ترتیب شده بود كه مانند شهر منصوریه در بیارون فساطاط افریقاا باود كاه ایان
شهر بنام شهرااهره معزیه شهرت یافت و در پهلوي آن یك مسجد را اعمار نمود كه بنام مسجدا زهر
یاد میشد .این شهر در مدت(سه) سال تكمیل گردید و همچنان اصري را براي خلیفاه و اماام فاطمیاان،
تعمیااري را بااراي ولیعهااد واصااري را بااراي ادارات دولتااي و اااواي فاااطمي اعمااار گردی اد .كااه اصاار
مو ناامام به تعداد(چهارهزار) اتاق داشت .در ساال361هجاري(972مایالدي) مو نااالمعز میخواسات
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به مصربرود .و حكومات افریقاا(مغرب) را باه بلگاین پسرامیرصانهاجه ساپرد كاه بعادآ موساس سلساله
زیریان در مغرب شد.
مو ناالمعز دررمضان سال 362هجري(جون سال 973میالدي) با تمام اعصاي خانواده  ،بزرگان
اسماعیلي  ،روساي ابایل كتامه و نیز گنجینه هاي دولت فاطمي در حالیكه ااضي نعمان دركنار او بود
از دریاي نیل گذشتند و به اصریكه باراي او دریایتخات جدیادش سااخته شاده باود داخال شاد كاه باا ایان
انتقال مرحله شمال افریقا ي خالفت فاطمي ازسال 297تا362هجري(909تا973م) به پایان رسید.
درسال  378هجری( 989میالدی) ا زهر به یک دانشگاه بزرن مبدل شد کاه اولاین دانشاگاه جهاان
است و از آن زمان به صورت یکی از نهادها و مؤسساات اصالی علاوم ماذهبی در دنیاای اساالم بااای
مانده است.
مو نااااالمعز در مصااار از طااارف تااااجران ملي،بزرگان،فقاااه هاااا واهاااالي مصااار اساااتقبال گردیاااد .
مو ناالمغز واتیكه به ااهره رسید خطبه اي را ارشاد فرمودند « :من به این خاطر به مصر نیامدم كه
ثااروت و دارایااي مصاار را تصاارف نمااایم مقصااد ماان صاارف اااایم كااردن حا و حقیقاات اساات .حمایاات
نمودن از حامیان و اعالن جنگ علیه كفاراسات .و مان در تماام زناده گاي ام میخاواهم كاه اعماال نیاك
داشته باشید و آنچه جدم حضرت محمد(ص) فرموده اند مطاب آن عمال نماایم» مو نااالمعز در جاامع
ا زهر یك كتابخاناه اعمااركرد و در پهلاوي آن یاك مدرساه را نیاز اعماار نماود كاه درجاه دانشاگاه را
داشاات علماااء و دانشاامندان از نقاااط مختلااف جهااان بااه آنجااا آمدنااد كااه مصااارف آنهااا را مو نااا امااام
میپرداخت.
بعااد از آنكااه فاطمیااان در مصاار مسااتقر ش ادند مجااالس تعلیمااي محرمانااه وعمااومي و دیگاار كارهاااي
دعوت اسماعیلي ادامه یافت كه ابتداء ااضاي نعماان و بعادآ پساران او ایان وظیفاه را باه عهاده داشاتند.
غازي جوهر بعد از فتح مصر متوجه شام(ساوریه) گردیاد كاه مركاز آن شهردمشا باود او سپهساا ر
جعفربن فالح را به آنجا فرستاد ولي ارمطیان با ي او حمله كردند و او را به شهادت رسانیدند غازي
جوهر كه ازین موضوع خبر شد خودش به شام رفت وشام را فتح كرد.
مو ناااالمعز در مصاار ماادت(دو) سااال باود كااه دریاان ماادت حمااالت ارمطیااان را دفااع كردوحكوماات
فاطمي را درااهره تكمیل نماود ودرساال 365هجاري(975م) بعاد از( )24ساال خالفات و امامات در
مصر رحلت نمود و درآنجا دفن شد.

.۱۵

موالنا العزيز

نام اصلي مو نااالعزیز بناام نازار فرزناد مو ناالمعزاسات ،كنیات او ابومنصاور و لقابش العزیزبااهلل
میباشد كه بتاریخ 14محرم سال344هجري( 10مي 955میالدي) در شهر مهدیاه بادنیا آماد و بعاد از
رحلاات پاادرش درسااال365هجااري(975ماایالدي) بااه خالفاات و اماماات رسااید .در دوره مو ناااالعزیز
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رسومات مذهبي هر مذهب آزاد بود و مردم بدون تبعیض زنده گي میكردند .دریان دوره باود كاه مقاام
وزارت بوجود آمد و یعقوب بن كلیس اولین وزیر مقرر شد كه جدیادا مسالمان شاده باود و اابال ماذهب
یهودي داشت.
تحکیم و توسعه ای ادرت فاطمیان در شام و گرفتن آن از عباسیان و بیزانسیان هدف اصالی و مقادم
مو ناااالعزیز در زمینااه ای گسااترش الماارو و سیاساات خااارجی او بااود« .درسااال  365هجااری(976
میالدی) یک اواء را به سرکرده گی جوهرسپهسا ر آزموده و کهنه کار برای باز پاس گارفتن دمشا
به شام فرستاد .زیراکاه درساال  364هجاری ( 975مایالدی) الفتگاین (آلپتگاین) تارک یکای از امارای
نظامی ابلی آل بویه در بغداد دمش را گرفته باود .واتیکاه جاوهر باا ی دمشا حملاه کارد یاک ااوای
ارمطاای بااه ساارداری اعصاام بااه کمااک آلپتگاا ین رسااید و جااوهر مجبااور بااه عقااب نشااینی بااه رملااه(
درفلسااطین) گردیااد و ماادت هفااده ماااه در محاصااره بااود تااا اینکااه اعصاام درسااال  366هجااری(977
میالدی) در گذشت و جعفر جانشین او شد و تحت شرایط صلح آمیز به جوهر اجازه داد کاه باه مصار
44
بر گردد».
درسال 367هجری( 978میالدی) مو ناالعزیزخود پا به میدان جنگ گذاشات آلپتگاین و ارامطاه را
شکست داد آلپتگین اسیر گردید و ارامطه معاهده ای صلح امضاء کردند .درین دوره خالفت فاطمیاان
به مناط مختلف گسترش یافت و ادرت آنها از بحر اتالنتیک و بحیره ای مدیترانه غربی تا بحیره ای
احمر ،حجاز ،یمن ،شام و فلسطین برسمیت شناخته شد و داعیان در داخل و خارج المرو فاطمیاان باه
فعالیت خود ادامه دادند و از اشخاص باا اساتعداد و تواناا بادون در نظار داشات عقایاد ماذهبی آنهاا کاار
گرفت.
درین دوره صنعت و تجارت رون زیاد یافت و در بهبود وضع ااتصادی مصر نقش مهم داشت .و
منااشات محلي از بین رفت و در زمینه حقاوق و مزایااي اجتمااعي باین مسالمانان و غیرمسالمان كادام
فااارق و امتیااااز وجاااود نداشااات و بسااایاري از افاااراد غیرمسااالمان باااه مقاماااات دولتاااي رسااایدند چنانچاااه
بعدازوفات یعقوب كه وزیربود یك نفرمسیحي بنام عیسي بن نسطورس به وزارت رسید و اساحاق بان
المناد یهودي را والي شام مقرر كردند.
مو ناالعزیز دراسمت بازسازي و ساختن تعمیرات جدید  ،مساجد  ،اصرها و شفاخانه ها عالااه زیااد
داشت  .مسجد جامع النور را اعمار نمود و در نزدیكي دریاي نیل اصري را بنام اصرالبحر ساخت و
اصر دیگري براي دربار اعمار نمود كه بنام اصرالمذهب یاد میشد .درین دوره فتوحات نیز صاورت
گرفت كاه یعقاوب بان كلایس وزیار دفااع او سااحه وسایع را تصارف نماود و بطارف بحار خزر(بحیاره
ساایاه) ،الزم( نااام ااادیمی دریااای ساارخ یکاای از بناادرهای ااادیم مصاار) ،یماان ،حجاااز (درعربسااتان)،
حمص(درسوریه) ،حمات(درسوریه) و حلب(درسوریه) پیشروي صورت گرفت .درسال386هجري (
 996میالدي) امپراتوري بیزانس(روم) بعضي منااط ساوریه را گرفات ولاي مو نااالعزیز دوبااره آن
مناط را گرفت و مو ناا اماام شخصاا خاودش بقابال او رفات و او را شكسات داد و امپراتاور روم از
مو نا امام اطاعت كرد .و در مكه معظمه نیزبنام مو نا العزیز خطبه خوانده شد.
44
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مو ناالعزیزپساااارش حاااااكم را بااااه نااااص اماماااات انتخاااااب نمااااود و خااااودش در سااااال 386هجااااري
(996میالدي) بعد از( )21سال امامت به عمر( )42سالگي چشم از جهان پوشید.

.۱۶

موالنا الحاكم بامرهللا

نام اصلي مو نا حاكم باامرهللا بناام المنصاور فرزناد مو نااالعزیز اسات  ،كنیات او اباوعلي و لقابش
الحاكم بامرهللا است كه بتاریخ  23ربیع ا ول سال 375هجري (993میالدي) درااهره تولد گردید باه
سن(هشااااات) سااااااالگي ازطاااااارف پااااادرش بااااااه ام اماااااات منصااااااوص شاااااد وبعااااااداز رحلاااااات پاااااادرش
درسال386هجري(996میالدي) به سن(یازده) سالگي به امامت و خالفت رسید.
مو ناالحاکم بامرهللا در دوران خالفت خود به مشکالت زیاد مواجه گردید یکی ازین مشکالت بوجود
آمدن اختالفات در بین اوای جناح غربی لشاکرفاطمیان کاه از بربرهاا تشاکیل شاده باود و ااوای جنااح
شرای که عمدتآمرکب از ترکان و دیلمیان بود .و چندین شورش صورت گرف یکی ازین شورش ها
شورش جراحیان فلسطین درسال  402هجری( 1012میالدی) برهبری مغرج بن دغفل به راه انداخته
شاده باود و رملاه مهام تارین شاهر جناوب فلساطین را گرفتناد ولای ایان شاورش هاا توساط مو ناالحااکم
خاموش گردیدند .او مانند پدرش خوش خل و با انصاف بود و باه خااطر آساایش ماردم زیااد كوشاش
نمود به دهقانان كمك كرد ومالیات رابا ي دهقانان كام سااخت و دربهتار سااختن زراعات و آبیااري و
جمع آوري مواشي از خاارج ااادام نماود و بخاطرپااك ساازي نهراساكندریه مبلاغ (پاانزده هازار) دیناار
مصرف نمود وبخاطر جلوگیري از طغیان آب دریاي نیل توسط انجنر الحسن بن الحسین سدها ساخته
شد بسیاری اززمین های دولتی به مردم توزیع گردید.
« یکاای از مشخصااه ای ممتاااز دوران خالفاات مو ناالحاااکم در پاایش گاارفتن اااادامات شاادید برضااد
مسیحیان و یهودیان بود .و تاحدی به افزایش محبوبیت او در میان مسلمانان مصر گردید و محادودیت
های زیا دی بارای مسایحیان و یهودیاان کاه مجباور باه رعایات ااوانین و احکاام اساالم نیاز شادند ،اایال
45
شد».
مو نا حاكم بامرهللا در اسمت دیوان اضا وجزا توجه خاص داشت وخودش درتغیر لباس در باازار
ها گشت و گذار نمود و اگركسي ایمات فروشاي ویاا دزدي میكارد باا ي مركاب ساوار مینماود و در
بازار جار میزدند كه دزدي كرده است یا ایمت فروشاي نماوده اسات .دریان دوره هایچكس نمیتوانسات
شراب تولید كند و یا شراب بنوشد .در وات نماز تمام دكان ها بسته میشد و تمام مردم نمااز ادا كردناد
و ماردم در اماان و آسااایش زنااده گاي میكردنااد ودر تمااام الماارو فاطمیااان اماار خانااه هااا و جاهاااي فسا
وفجور را نابود ساختند و مدارس را بناء كردند.

45
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مو نا حاكم بامرهللا به تبلیغ مذهب اسماعیلیه اادام كرد و دعوت اسماعیلي درین دوره باه اوج خاود
رسااید و داعیااان بااه مناااط مختلااف كااار دعااوت را بصااورت درساات ادامااه دادنااد .در عااراق داعیااان
اسماعیلي عده از امیران محلي و رؤساي با نفاوذ ابایال را متمركاز سااختند و پشاتباني آنهاا را حاصال
نمودند و امید وار بودند خالفت عباسي را سارنگون كنناد .برجساته تارین داعیاان ایان دوره حمیدالادین
كرماني كه در كرمان ایران تولد شده بود و به حیك داعي در عراق بود و بنام حجات العرااین(عاراق
عرب وعراق حجم) معروف بود .او تشكیالت مذهبي را سر وسامان داد .درین تشكیالت بعد از اماام،
خلیفه ،داعي كبیر معروف به باب یا داعي الدعات ارار داشات تحات نظار او(دوازده) نفار حجات باود
كه در(دوازده) منطقه فاطمي فعالیت داشتند و در كناار آنهاا داعیاان بودناد كاه درسراسارجهان پراگناده
بودند وداعیان به مقام هاي ذیل تقسیم میشدند:
.１داعي بالغه
-2.２داعي مطل
-3.３داعي مجدود ویاوران داعي را بنام ماذون میگفتند.
در سال 401هج ق(1010میالدي) ارواش بن مقلد حكمران موصل ،كوفه و دیگر شهرهاي عاراق
اطاعت خود را از خلفاي فاطمي پذیرفتند و دستور دادند كه خطبه را بنام مو نا حااكم بخوانناد .خلیفاه
عباسي درین وات القادرباهللا بود ازفعالیت اسماعیلیان ترسید ودرسال 402هجري ق (1011مایالدي)
یكاي ازعلماااي اسااالمي رابااه در بااار خااود خواساات و دسااتور داد كااه اعااالن كنااد كااه الحاااكم بااامرهللا از
تباراصیل علوي و فاطمي نیست و آنرا در سراسر المرو عباسي بخوانند.
مو نا حاكم در جامع ا زهرگفت «:من امیرالمومنین رو به روي شما نشساته باه روشاني ارآنكاریم
كتاب خداوند(ج) و آیات مباركه به شما بیان میفرمایم در معامله دین كدام چیز نیسات .هادایت گروهاي
را از بین ببریاد هار شاخص كاه از ساخنان خداوناد(ج) منكار اسات او كاافر اسات .خداوناد(ج) فرماوده
است شما از رسن(ریسمان) خداوند محكم بگیرید كه اوگسستني نیست امروز هم روز است و فردا هم
روزاساات فااردا از بااین میاارویم امروزضاارورت دنیاااي همیشااگي را بااا خااود داشااته باشاایم  .اي گااروه
مسلمانان من امام شما هستم تمام مسلمانان برادر یكدیگرهستند .پس باهم مانند برادر زنده گي كنید هر
شخصیكه از توحید و رسالت اارار كناد او شاخص درباین نفااق نمیانادازد او از هماه بیشاتر در اخاوت
اسالمي داخل است » ...بعد ازین گفتار مو نا حاكم مخالفت ها از بین رفات و باه تماام ماذاهب آزادي
بوجود آمد.
«در دوره خالفات مو ناا حااكم مااذهب جدیادی بناام دروز(درزیاه) بوجودآمااد بعضاي داعیاان ماننااد
اخرم ،حمزه و درزي شروع به نشر اندیشه هاي علوآمیزي در مورد مو نا حاكم و امامات او كردناد.
این داعیان با استفاده از روایات غالت شیعه ادیم نهضت دیني جدید را به راه انداختند و اعالم داشاتند
46
كه دور اسالم به پایان رسیده است».
در سال 410هجري ق (1019میالدي) حمزه و درزي( درفارسي بمعني خیاط) جنبش جدید درزي ها
را اعااالم كردن اد و درااااهره پیااروان یافاات .مو نااا حاااكم دریاان وااات داعااي الاادعات فتگااین و داعااي
46
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حمیدالدین كرماني رابه ااهره دعوت كرد تاا رسامب باه رد ماذهب جدیاد از نقطاه نظار كاالم و ا هیاات
بپردازند .كرماني اندیشه هاي علوآمیز آنها را رد كرد و گفت دور اسالم و اعتبار شریعت اسالمي در
دوره جانشینان حاكم و تا آخرزمان بر جاست .و کوچکترین سند و شاهدی وجود نادارد کاه د لات بار
این کند که خود مو ناالحاکم به نحوی از انحاء در تشوی و یا حمایت از عقایاد غلاو آمیازی کاه بنیاان
گ ذاران نهضت درزیه با آن اایل بودند ،دست داشته باشد .مو ناالحاکم ااطعاناه باه مخالفات باا نهضات
جدید پرداخت و عقاید آنها را رد میکرد.
مو ناااا حااااكم باااه سااااختمان هااااي جدیاااد عالااااه داشااات ودرساااال 395هجاااری(1005مااایالدی) یاااك
دارالحكومه(دارالعلوم) را در یکی از اسمت هاای اصار فاطمیاان در اااهره سااخت كاه بهتارین مركاز
علمي بود تدریس در بخش هاي ارا ت ،فقه ،نحو ،نجوم ،ادبیات ،طب  ،فلسفه وغیره به شاكل آزاداناه
بحك میكردند .عالوه بر معاش براي آنها انعام نیز میداد كه مسؤول دارالحكومه ااضي عبادالعزیز بان
محمد بن نعمان بود .براي دانشجو تمام ضروریات از ابیل :رنگ،دوات،الم،كاغذ و دیگر ضاروریات
از طرف مو نا حاكم داده میشد .مو نا حاكم بارعالوه دارالحكوماه(دارالعلوم) یاك كتابخاناه بازرن را
تاسیس كرد كه كتابهااي كمیااب و ناادرالوجود را دربخاش هااي مختلاف باه آن كتابخاناه انتقاال داد ایان
كتابها آنقدر با ارزش و معتبر بودند كه مانند آن در دربار فرمانروایاان و پادشااهان دیگار پیادا نمیشاد.
مو نا حاكم بخاطر تراي و پیشارفت علام نجاوم یاك رصادخانه ( ساتاره شناساي) درجبال معظام اعماار
نمود كه ریاست آن به عهده ساینس دان مشهور علي بن یاونس گذاشاته شاده باود .مو ناا اماام مسااجدد
زیادي را اعمار نموده اسات یكاي ازیان مسااجد بناام مساجد حااكم ،مساجد دیگاري بناام مساجد راشاده و
مسجد دیگري هم بنام مسجد جامع مقس باود كاه نمااز جمعاه را در مساجد راشاده اداء میكارد و ماهاناه
مبلغ( )9220درهم را درین مسجد مصرف مینمود.
مو نااا حاااكم پیااروان خااود را آمااوزش و دانااش روحاااني و باااطني تعلاایم میااداد كااه ایاان تعلیمااات در
دارالحكومه(دارالعلوم) صورت میگرفت و تعداد زیادي ازمردم به مراتاب بلناد روحانیات نایال آمدناد.
مو ناااااا حااااااكم باااااامرهللا شاااااورش هااااااي مغااااارب ااصاااااي رومیاااااان و دمشااااا راخااااااموش سااااااخت
ودرسال397هجري(1007میالدي) ولید بن هشام اموي كه به افریقاي شمالي فرار كرده بود ناام خاود
را ابوركاو ه گذاشاات و بااا ي مصاار حملااه كاارد كااه وزیاار اعظاام حسااین باان جااوهر و ااضااي القضااات
عبدالعزیز بن محمد بن نعمان در خفا با ابوركوه اموي دست بیعت دادند مو ناا حااكم خبار شاد آنهاا را
از كااار برطاارف ساااخت و یكااي از فرماناادهان توانااا بنااام فضاال باان حساان توانساات ابورك اوه امااوي را
شكساات داد و او را دسااتگیرنمود وتوسااط فضاال بقتاال رسااید و شااورش خاااموش گردیااد و فضاال بمقااام
وزارت رسید .در دوره مو نا حاكم سكه طال ي و نقره ي مروج بود كه یك طارف آن كلماه الاه هللا
محمد الرسول هللا و طرف دیگر آن حاكم بامرهللا نوشته شده بود.
در ماااورد رحلااات مو ناااا حااااكم نظریاااات مختلاااف وجاااود دارد بعضاااي میگویناااد كاااه مو ناااا حااااكم
درشب( )29شوال سال411هجاري(1021مایالدي) خاارج از اااهره رفات و در واات بازگشات ماورد
حملاااه یوساااف بااان دواس اااارار گرفااات .گاااذارش دیگااار ایااان اسااات كاااه وایكاااه مو ناااا حااااكم در ساااال
409هجااري( 1019ماایالدي) در یكااي از محااالت ااااهره گشاات و گااذار میكاارد یااك نامااه دریافاات كااه
خواهرش بنام ست الملك عدم عفت دارد حاكم امر كرد كه ایان محلاه را غاارت كناد خاواهرش ترسایده
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توسط گروه یوسف بن دواس مو نا حاكم را بقتل رسانید .برخاي هام میگویناد كاه بتااریخ ( )27شاوال
سال 411هجري(1021میالدي) مو نا حاكم بعد از( )25سال امامت و خالفت درگشات وگاذار شابانه
ناپدید شد.
.۱۷

موالنا الظاهر

نام اصلي مو نا الظاهر بنام علي فرزند مو نا حاکم بامرهللا است ،كنیت ابوالحسن یا ابو معاد و لقابش
الظاهرا عزازالدین است كه به لقب الظاهر شاهرت داشات بتااریخ ( )10رمضاان ساال 395هجاري(
جون 1005میالدي) در ااهره بدنیا آمد .و بعد از رحلت پادرش در ساال 411هجاري(1021مایالدي)
به سن(شانزده) سالگي به امامت و خالفت رسید  .در كار هاي حكومت خاواهر مو ناا حااكم كاه سات
الملك نام داشت او را مشوره میداد در سال 415هجري(1025میالدي) ست الملاك وفاات كارد اراكاین
دولتااي یااك شااورا را ازاشااخاص ذیاال هریااك :شااریف اكبرعجمااي ،شاایخ ابوالقاساام علااي باان احمااد،نجیب
الدوله ،اكبر جرا ي و شیخ محسن ساخت كه این شورا هر روز یك مرتبه نزد مو نا امام میامدند و از
او مشوره میگرفتند و كارسلطنت را پیش میبردند.
«درسال 415هـجری(  1025میالدی) سطح آب دریاي نیل پا ین آماد كاه مدت(ساه) ساال دوام كارد
كه درین مدت احطي در سراسر مصر بوجود آمد ملت باه كمباود ماواد غاذا ي و محصاو ت زراعتاي
47
مواجه گردید که باعك بحران ااتصادی و شورش ها گردید».
در اثر این احطی خزانه دولت خالي شد كه یك گاو به ایمت( )50دینار رسید .افسران به نسبت عدم
اجراي معاشات شان بمشكالت ااتصادي روبرو شدند .مو ناالظاهربراي رفع مشكالت مردم صندواي
را تاسیس كرد كه از طبقه ثروتمند پول جمع آوري نماود و باه طبقاه نادارجامعاه كماك میكارد كاه بعاد
از(سه) سال آب دریاي نیل دوباره طغیان كرد و محصو ت زراعتي افزایش یافت و ماردم از احطاي
نجات یافت و دوباره خوشحال گردیدند.
مو ناالظاهرباااا امپراتاااور بیااازانس اااارار داد امضااااء كاااردو امپراتاااور بیااازانس اجاااازه یافااات باااه
تعمیرکلیسااای ویااران شااده مزارمقاادس در اورشاالیم بپااردازد .ومااردم بیاازانس مو نااا امااام را برساامیت
شناختند و براي اولین باار در یاك دولات غیار اساالمي خطباه بناام بناي فااطمي در مسااجد روم خواناده
میشااد .مهمتاارین وااعااه دیگاار دریاان دوره آن اساات كااه داعیااان اسااماعیلي در عااراق بااه تبلیااغ مااذهب
اسماعیلي پرداختند و گروهي از ماردم باه آ این اساماعیلي گرویدناد .همچناان دریان دوره در شاهرهاي
هسااپانی ه خطبااه بنااي فاااطمي جاااري بااود و تبلیااغ دعااوت اسااماعیلي را پاایش بردنااد .مو نااا الظاااهربراي
عساكر خود یك تعلیم گاه را اعمار كرد كه درآن اشون نظامي را تعلیم میداد و ضمنا سایر بخش هاي
علوم نیز تدریس میشاد .مو ناا اماام یاك اصار را بناام لؤلاؤ در نزدیاك یاك تفریگااه سااخت كاه بعضاي
اواات ازآن دیدن میكرد و در پهلوي آن یك فابریكه را ساخت كه درآن مهمات جنگي ساخته میشاد كاه
در حدود(سه هزار) نفر دران كار میكردند دریان دوره شاورش هاا نیاز صاورت گرفات ولاي ازطارف
مو نا امام خاموش گردیدند.
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در سال 421هجري(1031مایالدي) ایصار روم با(ششصادهزار) نفار متوجاه شام(ساوریه) گردیاد.
مو ناالظاهر یك سردار ی را بمقابال ایصار روم فرساتاد دریان جناگ ایصار روم شكسات خاورد و
اكثریاات اااوایش در اثرگرمااي هااوا و كمبااود آب هااالك شاادند .كااه مااردم آناارا از كرامااات مو نااا امااام
میدانسااتند .و بیاارق فاطمیااان در شااام و فلسااطین بلنااد گردیااد مو ناالظاااهر بتاااریخ ( )15شااعبان سااال
427هجااري(1036ماایالدي) بعااد از( )15سااال اماماات و خالفاات بااه ساان( )32سااالگي چشاام از جهااان
پوشید.

.۱۸

موالنا موالناالمستنصرباهللا

ناااام اصااالي مو ناالمستنصااارباهللا بناااام معاااد فرزناااد مو ناالظااااهر اسااات ،كنیااات اباااوتمیم و لقااابش
مستنصرباهلل است كه بتاریخ( )16جمادي ا خرسال420هجري( 2جاون 1029م) در اااهره بادنیا آماد
كه در سن(هشات) مااهگي از طارف پادرش باه امامات منصاوص شاد و در سان(هفت) ساالگي بعاد از
رحلت پدرش در427هجري(1036میالدي) به امامت و خالفت رسید .در طي( )9ماه اول خالفات او
ااتدار حقیقي دردست علي بن احمد بن جرجرا ي كه وزیر بود ،ارار داشت مادرمو نا اماام ازساودان
باود .نا ااب حكوماات بااود كااه دریاان دوره اماان و اماان كاماال در الماارو فاطمیااان وجااود داشاات .در سااال
436هجري (1044میالدي) وزیر یا فاطمیاان(علي بان احماد) وفاات كارد و اوضااع مصار خاراب
گردید تا اینكه درسال 422هجري (1050میالدي) ااضي ابو محمدحسن بن علي یاازوري باه وزارت
رسید تا حدي نظم و امنیت در كشور برارار شد .ولي این وزیر نیز بعد از(هشت) سال وزارت وفات
كرد.
« بعااد از ماارن یااازوری درسااال 450هجااری(1058میالدی)دوباااره بااي نظمااي داخلااي شااروع شااد
وزیران بی کفایت یکی بعد دیگری جانشین اوگردیدند وسپاهیان تركي امنیت راخراب كردند وبعضاي
48
مناط مصرراگرفتند وخالفت فاطمي دربحران عمی فرو رفت».
در دوره (شانزده) اول خالفت مو نا امام المستنصرباهللا به تعاداد( )40وزیار و باه تعاداد( )42ااضاي
بر طرف گردیدند .و هر روز به تعداد(هشت هزار) شكایت علیه تشكیالت خالفت به خلیفه میرسید.
درین دوره بعدازمرن انوشتگین حاكم تركان فاطمي درسوریه ناصرالدوله حاكم تعین شد .خلیفه او را
به ااهره خواست و فرمانده اشون تركان ساخت لذا او منتظر فرصت بود كه از خلیفه انتقاام بگیارد او
ترك نژاد فاطمیان سوریه را بر ضد سلطه فاطمیان گردانید .ملكه ماادر ،ساوداني هاا را مسالح سااخت
به همین سبب بین سوداني ها و تركان برخورد صورت گرفت تركان پیروز شدند و ناصرالدوله خاود
را دراسكندریه(پهلوي ااهره بندراادیمي مصار) مساتقل اعاالن كارد و باه طارف اااهره حركات كارد و
اكثر مناط مصر را گرفت ولي كشته شد درین واات مو ناا اماام ازساوریه یاك ساردار ارمناي را كاه
بدرالجمالي نام داشت و در خدمت فاطمیان سوریه بود كماك خواسات بادرالجمالي در ساال466هجاري
(1074میالدي) به ااهره آمد .شورش تركان را با ااواي ارمناي خااموش سااخت و تركاان را ازمصار
48
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خارج ساخت و درمصرصلح وآرامش دوباره بوجودآمد .مو نا امام مالیات را براي(ساه) ساال معااف
كرد كشت وزراعت فراوان شد و صنعت نیز پیشرفت نمود وخلیفاه باه یااد باود ایان ساال یاك كتابخاناه
بزرن را تاسیس كارد .و بادرالجمالی باه باا ترین مقاام دولتای در دولات فاطمیاان نایال آماد .و نخساتین
شخصی بود که به مقام وزیرالسیف والقلم منصوب گشت.
كااار دعااوت اسااماع یلي دریاان دوره بااه اوج خااود رسااید داعیااان باارعالوه الماارو فاطمیااان در بیاارون
امپراتوري فاطمیان نیز كار دعوت را پایش بردناد .برجساته تارین داعیاان دریان دوره حسان صاباح و
الموید في الدین شیرازي بودند مویدفي الدین شیرازي در سال 390هجاري(1000مایالدي) در شایراز
مركزفارس تولد شده بودوبعدآ داعاي اساماعیلي فاارس شاد و بسایاري ازماردم را باه ماذهب اساماعیلي
درآورد و حتي بسیاري از شخصیت هاي بزرن دربار عباسي نیاز باه ماذهب اساماعیلي درآمدناد كاه
باعك عكس العمل عباسیان گردید .داعي الموید مجبور شد كه در سال 439هجري(1047میالدي) باه
ااهره رفت و با داعي الدعات ااسم بن عبدالعزیز یكي از نبیره هاي ااضي نعمان رابطه بر ارار كرد
ازینكه در دعوت اسماعیلي ازخود فعالیت زیاد نشان داده بود در450هجري(1058م) به حیاك داعاي
الدعات مقرر شد.
طغرل رهبر سلجوایان غزنویان را شکست داد و درساال  429هجاری( 1038مایالدی) در نیشااپور
خود را سلطان اعالن کرد .سلجوایان خود را حامیان مذهب سنی میدانستند و به این بهانه ادعا کردناد
که برای رهانیدن عباسیان از ایمومیت بوییان شیعی و آزاد ساختن جهاان اساالم از فاطمیاان آماده اناد.
طغرل درسال 447هجری( 1055میالدی) وارد بغاداد شاد و ااایم خلیفاه ای عباسای او را تاییاد کارد و
اعالن کرد که اوای خود را به سرکوبی فاطمیان به شاام و مصار روان میکناد .اماا اخاتالف در داخال
اردوی ساالجوایان بوجااود آمااد و بساساایری بااه طرفااداری فاطمیااان در عااراق مااانع او شااد .ابوالحااارك
ارسالن البساسیری در اصل غالم ترک نژاد بود در وات حکمرانی آل بویه در عراق باه مقاام امیاری
لشکر ارتقاء یافته بود .و چند شهر عراق را در تصارف خاود داشات از مو ناالمستنضارباهللا پشاتبانی
نمود و میخواست بغداد را به نام او فتح کند .مو نا امام درسال 447هجری( 1055میالدی)موید رابه
عااااراق فرسااااتاد تااااا ضااااروریات و کمااااک مااااالی را بااااه ارسااااالن بساساااایری برساند.درسااااال 448
هجری(1057میالدی) بساسایری سالجوایان را در بغاداد شکسات داد .کاار وفعالیات داعای المویدالادین
بود که بساسیری سلجوایان را شکست داده باود .بساسایری رایاب سرساخت وزیار عباسای ابان مسالمه
بود زیراکه ابن مسلمه پنهانی با طغرل سلجوای ارتباط داشت .در سال 450هجاري (1058مایالدي)
بساسیري در بغداد پیروزشد و دستور داد كه آذان به طریقه شیعیان بگویند و خطبه بنام المستنصرباهللا
بخوانند و خلیفه عباسي كه اایم بود به امیرعقیلي سپرده شدبه این ترتیب فاطمیان بغداد را گرفتند .ولي
وزیرجدید ااهره نمیخواست از بساسیري حمایت خاودرا اداماه دهاد و بساسایري در مقابال حملاه ااواي
طغرل مقاومت كارده نتوانسات و درساال 451هجاري(1059مایالدي) تسالیم شاد و از طارف ساپاهیان
سلجواي بقتل رسید.
دعوت اسماعیلي درایران تحت رهبري داعي عبدالملك بن عطاش اداماه یافات وپایگااه ساري را در
اصفهان مركزسلجوایان تاسیس كرد .عبدالملك یاك شا خص دانشامند و عاالم باود واولاین داعاي باود كاه
جوامااع مختلااف اسااماعیلي را در ایااران تشااكیل داد و داعااي ابااوالنجم و داعااي مااومن نیااز در زیردساات
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عبدالملك بودندوكار دعوت را در مناط مختلف ایران پیش میبردند .در ایران داعي دیگرحسن صباح
بود كه در سال 428هجري ( 1034م) درمنطقه ري(تهران) دریك خانواده اثني عشري تولد گردیاده
بود و توسط داعي عبدالملك به مو ناالمستنصرباهللا معرفي گردید.
یكي دیگرازداعیان بزرن اسماعیلي درین دوره ابومعین ناصر بن خسرو بن حارك ابادیاني بودكه
بیشااتربنام ناصرخساارو شااهرت داردكااه درسااال394هجااري ( 1004ماایالدي) در ابادیااان بلااخ یكااي از
نااواحي خراسااان تولااد گردیااده بااود كااه در جااواني در مرو(ترکمنسااتان) در دربارغزنویااان وساالجوایان
وظیفه دولتي داشت.
«ناصرخسرو بلخی در 437هجري(1045میالدي) درسن( )43سالگي دست خوش تحو ت روحي
عظیمی گردید مسیر زنده گي آینده اش رابکلی تغیر داد درنتیجه ای این تحول که بصورت نمادین به
عنوان یک خواب ازان یاد میکند همه لذات جسمانی را طرد میکند و از وظیفه خویش در بلخ استعفاء
داد ودرسال  437هجری( 1045میالدی) ظاهرا باه خاطرزیاارت خاناه كعباه باه سافر رفات کاه مادت
49
(هفت) به درازا کشید»
ناصرخساارو بلخاای دریاان ساافر خااود مدت(سااه) سااال در ااااهره تواااف كاارد و بااه عنااوان داعااي تعلاایم
وتربیت یافت و با موید شیرازي رابطه محكم براراركرد و به دیدارمو ناالمستنصرباهللا مشرف گردید
و مقااام مهمااي درتشااكیالت فاااطمي بااه اوداده شااد وازطری ا حجاااز ،یمامااه ،بحاارین ،عااراق و ایااران
درسال444هجری( 1052میالدی) به زادگاه خاود(بلخ) رساید و باه حیاك حجات خراساان كاارخود را
آغاز كرد و یك پایگاه سري را دربلخ ایجاد نماود و دعاوت خاود را درنیشااپور ،طبرساتان (مازنادران
امروزي) و دیگر مناط خراسان گسترش داد و در بلخ دشمني اهل سانت برضاد او شاروع شاد و در
سال452هجري (1060میالدي) خانه او را ویران كردناد و او باه دره یمگاان بدخشاان فارار كارد وباا
علي بن اسد امیر خودمختاربدخشان كاه باا اساماعیلیان رابطاه نزدیاك داشات ،رابطاه خاود را بار اارار
كرد و دعوت اسماعیلي را در بدخشان ،هونزه ،شمال پاكستان و تاجكستان ادامه داد.
یكي دیگر ازموفقیت بزرن فاطمیان درین دوره دعوت اسماعیلي دریمن بود كه تحت رهبري علي
بن محمد صلیحي درمنطقه كوهستاني حراز(یمن) كار دعوت را پیش بردند این شخص سلسله صلیحي
را دریماان اسااااس گذاشاات و مااادت یااك اااارن ازسااال  432تاااا 532هجااري (1038تاااا1138مااایالدي)
حكمروا ئ كارد و خطباه بناام خلفااي فااطمي خواناده شاد .و بعادها اماراي صالیحي عماان  ،بحارین و
بعضي مناط عربستان كه ارمطیان درآنجا حكومت داشتند درسال470هجري (1077میالدي) سقوط
دادند و خالفت فاطمیان را برسمیت شناختند و علي صلیحي هام ر ایس دعاوت اساماعیلي وهام ر ایس
دولت صلیحي در یمن بود .در سال454هجري(1062میالدي) داعي علي صلیحي یك شخص را بناام
لمك بن مالك الحمادي كاه ااضاي القضاات در یمان باود باه اااهره فرساتادكه مادت(پنج) ساال در اااهره
داعي موید براي او اصول عقاید اسماعیلي را تعلیم داد واتیكه به یمن رفت بعد ازعلي صالیحي داعاي
یمن مقرر گردید  .واحمدمكرم پسرعلي صالیحي باه حیاك ر ایس دولات باود و اادرت وااعاي در دسات
سیده همسر مكرم بود او مقر دولت را از صنعا به ذوجیله (یمن) انتقال داد كه بعد از مارن شاوهرش
49
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درسال 477هجري(1084میالدي) به حیك حجت یمن مقرر شد كه اولین زن درسلسله مراتب دعوت
اسماعیلي بود بعدا مو نا امام ،سیده را مسوول امور دعوت اسماعیلي در مغرب هند ساخت و جامعاه
اسماعیلي را در گجرات هند اساس گذاشت و رابطه خودرا با یمن نیز حفظ كرد.
طوریكه ابال گفته شد در دوره مو ناالمستنصرباهللا شورش ها بوجود آمد مو نا امام یك شخص را
بنااام باادرالجمالي ارمنااي ازسااوریه خواساات باادرالجمالي بعااد از خاااموش ساااختن شورشااها تشااكیالت و
سازمان هاي مدني.حقواي و دیني را ابضه كرد و ادرت سیاسي را یكسره در دسات گرفات .باا وجاود
اادامات بدرالجمالي اادرت فاطمیاان درشاام و فلساطین در مقابال ابایال نوبقادرت رسایده تارك از دسات
دادند و در شام و فلسطین فاطمیان تنها برمناط عسقالن ،عكا و صاور حكمروا اي داشاتند .وفلساطین
بار دیگر تحت رهبری حسان جراحای سار باه شاورش بار داشات .مو ناا اماام اساتحكامات شاهر جدیاد
ااهره را بوجود آورد كه داراي(سه) باب بود بنام هاي(باب النصر ،باب الفتوح و بابالزویله) كه خرابه
هاي آن تا حال در ااهره موجود است.
درسال 471هجري(1079میالدي) در زمان ادرت بدالجمالي یك داعي از ایاران بناام حسان صاباح
وارد ااهره شد مو نا امام المستنصرباهللا مخفیانه به او گفات كاه جانشایني را باه پسار بازرن او نازار
بدهد .چونكه بدرالجمالي طرفدار پسرخورد او مستعلي بود .حسن صباح به ایران رفات و ماردم را باه
مرتفعات (بلندي ها) فرستاد تا زمینه تسخیر العه الموت رامساعد سازد.
مو نا امام المستنصرباهللا درسال 487هجري(1094میالدي) بعد از مادت (شصات) ساال امامات و
خالفت رحلت نمود.

.۱۹

موالنا نزار

نام اصلي مو نا نزاربنام نزار فرزند مو نا المستنصرباهلل است و لقبش المصاطفي الادین بااهللا میباشاد
كه بتاریخ ( )10ربیع ا ول سال437هجري ق(1045میالدي) در ااهره بدنیا آمد.ازطرف پدرش ابال
به امامت منصوص گردیده بود و درسال487هجری  1094میالدي ) بعد از رحلت پادرش باه امامات
رسید .اما انشقاق بزرگی در نهضت اسماعیلی بوجود آمد.
«دعااوت یااک پارچااه و متحااد اسااماعیلی دوره ای مستنصاارباهللا بااا ماارن او 478هجااری (1094
ماایالدی) بااه دو شاااخه تقساایم شااد .مستنصاارباهللا پساار باازرن خااود ابومنصااور ناازار را مطاااب اااانون
شیعیان ،به ناص باه جانشاینی خاود منصاوب کارده باود .اماا افضال پسار بادرالجمالی کاه بعاد از وفاات
پاااادرش وزیاااار دولاااات فاطمیااااان تعااااین شااااده بااااود و همااااه ااااادرت در دساااات داشاااات پساااار خااااورد
مو ناالمستنصرباهللا را که بنام ابوالقاسم احمد ملقب به مستعلی ،که با خواهر افضل ازدواج کرده بود،
جانشین مو نا امام اعالم کرد و به پشتبانی اوای فاطمی ،افضل از همه رجال بزرگاان درباار فااطمی
50
و رهبران دعوت در ااهره برای مستعلی بیعت گرفت».
50
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و مو نا نزار را كه مطاب اانون شیعیان از طارف پادرش مناوص امامات شاده باود محاروم سااخت.
زیراكه مستعلي با خواهر افضل ازدواج كرده بود افضل با پشتباني اواي فاطمیان از بزرگان دربار و
برادران مو نا نزار هر یک ( عبدهللا و اسماعیل) جبرآ بیعت گرفت.
مو نا نزار میفرماید «:اي بارادران نازد مان اساناد اسات كاه دسات ناویس پادرم مو ناا المستنصارباهللا
است كه خودم را وارك خویش تعین نموده است كه این بیعت به مستعلي بیعت جبري است».
مو نا نزاربه اسكندریه رفت كاه دراساكندریه ناصارالدوله افتگاین والای باود واتیكاه از تماام جریاان
خبر شاد باه اطاراف و ناواحي خبار داد كاه بیایناد و باه اماام نازار بیعات كنناد .ااضاي جاالل الدولاه بان
عمارنیز پشتباني خود را ازمو ناا نازاراعالن كارد.و بسایاری از سااکنان اعاراب آن منطقاه باه نازار
بیعت کردند و لقب المصطفی الدین هللا به خود گرفت .داعیان درین دوره به جاي هاي مختلف میرفتند
كه از مو نا نزار هدایت میگرفتند و كار دعاوت اساماعیلي راپایش میبردناد .خصوصاا داعیاان هریاك
حسن صباح وناصر خسرو میگفتند كه بعد ازین مركاز دعاوت اساماعیلي نازاري را در ایاران درالعاه
الموت ارار میگیرد .مستعلي براي دساتگیري مو ناا نازار باه اساكندریه لشكركشاي نماود اماا شكسات
خورد و به مصر رفت مردم اسكندریه به مو نا نازار بیعات كردناد و او را باه خالفات برداشاتند گاواه
این امر كه مو نا نزار در اسكندریه امام وخلیفه اسات دیناار طالیاي اسات كاه در1994میالدي)كشاف
شااد .كااه ایاان سااكه ممتاااز در488هجااري (1095ماایالدي) در اسااكندریه ضارب شااده بااود ایاان سااكه در
كتابخانه موسسه مطالعات اسماعیلي در لندن میباشد .مو نا نزارپسرش هادي را به امامت منصاوص
ساخت .افضل بن بدرالجمالي بار دوم با ي اسكندریه حمله كرد مو نا نزار و افتگین را دستگیر كرد
و باااه اااااهره آورد افتگاااین را دراااااهره بقتااال رساااانید و مو ناااا نااازار راباااه زنااادان انداختناااد كاااه در
سال488هجري(1095میالدي) بعد از(سه) سال امامت در زندان چشم ازجهان پوشید .به این ترتیاب
بعدازرحلت مو ناالمستنصرباهللا اسماعیلیان به (دو ) گروه تقیسم شدند كه یكي بنام نزاریان و دیگاري
بنام مستعلویان.
درتاریخ ها مسطور است که مو ناالمستنصارباهللا یکای ازداعیاان اساماعیلی را کاه حسان ساعید ناام
داشت خواست و سطری سربساته باه مهار خاود باه او داد و گفات کاه « :هارکس از او د مان کاه ایان
سااطر را خواساات بااه او بااده و بدانک اه او جانشااین ماان اساات ».لااذا بعااد از ماارن مو ناامستنصاارباهللا
درسال 487هجری ق (1094میالدی) پسرش شاه نزار ،حسن سعید را خواست و گفات کاه امانات را
به من بده حسن سعید نوشته را به او داد و گفت که مطیعم باه آنچاه فرماایی و فرمانادهی  .نازار گفات
بارادرم مسااتعلی خیاال آشااوب را دارد بارو وبااه تعااداد ( )10اساپ را مهیااا کان تااا دریان شااب از دساات
دشمن فرار کنیم چاره دیگرنیسات حسان ساعید مطااب فرماان مو ناا نازار عمال کارد و آنحضارت باا
(دو) پسار و حسان سااعید در هماان شاب از مصاار باه طارف شااام حرکات کردناد و بعااد از طای نمااودن
چندین راه به مغاره که مکان راحبای باود آواز دادناد راحاب آماد و گفات کاه شاما نازار میباشاید باا (دو
)پسر خود؟ گفت بلی .نزار از او پرساید از کجاا فهمیادی کاه مان نزارباا (دو ) پسار خاود هساتم .گفات
روزی مستنصرباهللا با بزرگان خود به سیاحت آمده بود من او را اباراز حااجتی کاردم بارایم گفات کاه
بعد از یک سال فالن ماه ،فالن هفته ،فالن روزفرزند مان بناام نازار باا (دو) پسار خاود و حسان ساعید
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یکی از حامیان من ازینجا خواهناد آماد و حاجات خاود را ازاو بخواهیاد مان تاا حاال منتظار آمادن شاما
دریجا بودم...
مستعلی خبر شد که نزار در بغداد است یک نفر را نزد خلیفه بغداد فرستاد و گفت بارادرم نازار را
از بغداد به مصر روان کنید .نزار که خبر شد پسر خود هادی رابه همراه حسن سعید به ایران فرستاد
و گفت که به نزد حسن صباح باه العاه الماوت برویاد و خاودش دوبااره باه طارف مصار حرکات کارد.
درنواحی مصر ،شام و سلمیه داعی محی الدین جماعات اساماعیلی را باه امامات نازار دعاوت نماود و
گفت که ولیعهد او پسرش هادی است که باه هماراه حسان ساعید باه ایاران رفتاه اسات .درالماوت حسان
صباح ازهادی و حسن سعید اساتقبال کارد و باه امار و فرماان آنحضارت رفتاار نماود .مو ناا نازار را
دستگیر کردند و به ااهره بردند ودر سال 490هجری ق (1097میالدی) بعاد از (ساه ) ساال امامات
در زندان چشم از جهان پوشید.
مستعلی در دوره ای حکومت کوتاه خود -495 – 487هجری(1101 – 1094میالدی) بازیچاه ای
دست افضل بود درسال 492هجری(1099میالدی) صلیبیون اوای فاطمی باه سارکرده گای افضال را
شکست دادند و بیت المقدس را گرفتند .درمیانه ای ایان درگیاری درساال 495هجاری(1101مایالدی)
مستعلی فوت کرد و افضل پسرپنج ساله ای او را که ابوعلی المنصور نام داشت به لقب آمرباحکام هللا
جانشین او ساخت .و افضل خودش حکمران وااعی دولت فااطمی باود.و چناد دفعاه باا صالیبیون جناگ
کرد .وبعد از(بیست وهفت) سال وزارت درسال515هجری(1121میالدی) بقتل رسید.
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عصر فاطميان

دوره فاطمیان به عنوان عصر طالیی نهضت اسماعیلی در تاریخ اسماعیلیه به شمار میرود و تاسایس
خالفااات فااااطمی در ساااال 297هجاااری ق (909مااایالدی) در شااامال افریقاااا اوج موفقیااات و پیاااروزی
اسماعیلیان را مشخص میسازد و اسماعیلیان برای اولین بار صاحب یک دولت مهم تحت رهبری امام
شان مو ناالمهدی شدند و مذهب اسماعیلی نیز جایگاه خود را در میان جواماع دینای کاه تحات حمایات
دولت بودند و تعبیری ازان خویش از اسالم داشتند ،یافته بودند .این موفقیت نه تنهاا بارای اساماعیلیان
بلکه برای تماام شایعیان باود کاه ساال هاا آرزوی بقادرت رسایدن خانادان اهال بیات رامینمودناد.ازینرو
خلیفه وامام اسماعیلی فاطمی میتوانست چون سخنگوی اسالم شیعی بطور کلی عمل کند ،همانگونه که
خلیفه عباسی سخنگوی اسالم اهل تسنن بود.
« اگ ر دولت امام عبادهللا المهادی فااطمی دارای آداب ،رساوم ،تنظایم ،ترتیاب ،اداره ،اااماه عادالت و
استقرار نظام نمی بود ،هر گز در صحنه ای دنیای عرب و اسالمی در مغرب (مراکش) ظاهر نمیشد
51
و تا مدت طو نی زنده گی نمیکرد».
اسااماعیلیان در دوره فاطمیااان اجااازه یافتنااد کااه آشااکارا و باادون تاارس از تعقیااب و سیاساات در درون
المرو فاطمیان به پیاروی از معتقادات دینای خاویش بپردازناد .حا نکاه در بیار ون از مرزهاای دولات
خویش مانند ابل ناچار به رعایات تقیاه بودناد .در واااع باا اساتقرار دولات فااطمی نیااز باه تارویج یاک
مذهب دولتی و یک اانون نامه شرعی پدید آمد هر چند مذهب اساماعیلی هار گاز نمیباییسات بار ماردم
سرزمین های تحت حکومات فاطمیاان تحمیال شاود .ااوانین ماذهب اساماعیلی کاه در مرحلاه زیارزمین
بااودن جناابش اسااماعیلی وجااود نداشاات .در اوایاال دوره فاااطمی تاادوین شااد و اسااماعیلیان فاااطمی دارای
مذهب فقهی خود بودند  ،همانگونه کاه نظامهاای عماده فقاه اهال تسانن وجاود داشات .خلفااء و اماماان
فاطمی در راستای دعاوی کلی و جهانی خود ،با بقدرت رسیدن ،فعالیت های خود را در امار دعاوت
رها نساختند داعیان خودرا به عنوان مبلغین دینی و سیاسای در داخال و خاارج المارو خاود فرساتادند.
فاطمیان درسال 358هجری ق (969میالدی) مصر را فتح کردند و آنرا باه حیاك یاک شاهر سالطنتی
بنیان گذاشتند ازینکه رهبری عالی دعوت اسماعیلی و دولت فاطمی ح ویژه خلیفه و امام فاطمی بود
برای تربیت داعیان و تعلیم اسماعیلیان عادی سازمانها و تاسیسات دانش و تعلیمی خاص بوجاود آماد
داعیان فاطمی که درعلم کالم و الهیات تحصیل کرده بودند در عین حال عالمان و نویسنده گان جامعه
خویش نیز بودند و سنت های فکری متمایزی ایجاد کردند .اسماعیلیان پایدارترین ارمغان های خویش
را به الهیات و فلسفه اسالمی بطور کلای ،و باه اندیشاه هاای تفکرشایعی باه طاور خااص هدیاه کردناد.
تشکیالت دولت فاطمی در دوره شمال افریقا از سال  297تاا  362هجاری ق( 909تاا  973مایالدی)
تقریبآ ساده باای ماند اما در مصر فاطمیان نظام های اداری و مالی پیچیده را پدید آوردند.
«در مااورد تشااکیالت دوره ای فاطمیااان بایااد گفاات کااه هاار خلیفااه کااه در عااین حااال امااام اسااماعیلیان
فاطمی نیز بود ،از طری نص خلیفه و امام پیشین انتخاب میشد .این انتخاب میتوانسات کاه در مجلاس
52
عمومی انجام شود یا در موجودیت چند شخص معتمد که تا آن زمان زم آید ،بر آن آگاه باشند».
51
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دستگاه مرکزی اداری فاطمیان که در راس آن خلیفه و وزیرش ارار داشاتند نهااد وزارت در سراسار
تاااریخ فاطمیااان اهمیاات زیاااد داشاات خلفاااء و امامااان فاااطمی در مرحلااه ای اول تاااریخ شااان در شاامال
افریقا ،هم ر یس دولت بودند و هم فرمانده کل ااواء و هماه اماور مملکات را شخصاآ اداره میکردناد و
خودشان تصمیم میگرفتند و با عده ای از اشخاص مورد اعتماد مشوره میکردند .وبه هایچکس عناوان
وزیر داده نشده بود .ابن کلس سازماندهنده ای امور اداری و مالی دو خلیفاه نخسات فااطمی در مصار
اولین کسی بود که در دوره ای مو ناالعزیز چنین عنوانی دریافت کارد .تاا زماان بادرالجمالی وزرای
فاطمی که مجری اوامر خلیفه بودند .آنها میا نجی و رابطه بودند و های ااتاداری از خاود نداشاتند .اماا
از زمان بدرالجمالی همه ادرت به وزیرداده شده بود .و نهاد های دولتی از طریا نظاام هاای دیاوانی
عماال میکاارد و از چنااد دیااوان ازان جملااه دیااوان امااوال ،دیااوان جاایش و دیااوان انشاااء تشااکیل شااده بااود
وزیران فاطمی عمومآ بر اساس فضایل ،استعداد و شرایط زم ،بدون هیچگونه وابستگی دینی ،اومی
و نژادی انتخاب میشدند نظر به این سیاست چند نفر از مسیحیان ارمنای باه وزارت رسایدند ،یهودیاان
بااه دیااوان انشاااء مقاارر میشاادند و فقااه هااای اهاال ساانت در راس دسااتگاه اضااایی خالفاات فاطمیااان اارار
گرفتنااد .و ااضاای القضااات دولاات فاااطمی شاادند .امااا سیاساات آزادمنشااانه نااژادی فاطمیااان دربااه خاادمت
گرفتن بربرها ،ترک ها ،سودانیها ،دیلمای هاا و عارب هاا منجار باه راابات هاای چااره ناپاذیر و دساته
بندی ها در ارتش و دستگاه اداری شد و سار انجاام باعاك بای نظمای و ناا آرامای در خالفات فاطمیاان
گردید.
ااضاای القضااات کااه در راس اااوای اضااایی ااارار داشاات معمااوا از میااان اسااماعیلیان برگزیااده میشااد
اغلب ر یس اداری سازمان دعوت نیز بود .در مصر تبلیغات عقیده تی به هدف افزایش تعداد گروناده
گ ان اساماعیلی آشاکارا انجاام میشاد.با آماوزش و تعاالیم علاوم مختلاف اساماعیلی هماراه باود کاه توساط
متکلمان و فقه های اسماعیلی صورت میگرفت.
«درسال  365هجری( 975میالدی) علی بن نعمان در ا زهار بارای جمعیات کثیاری از روی یاک
متن فقهی که پدرش ااضی نعمان آنرا تالیف کرده باود ،تادریس میکارد .ابان کلاس وزیار هار هفتاه در
ااامتگااااه خاااود در بااااره ای فقاااه اساااماعیلی درس میگ فااات .و از کتااااب کاااه خاااود نوشاااته باااود اساااتفاده
53
میکرد».
مجالس الدعوة که از زمان مو ناالحاکم شروع شده بود تحت ریاست داعی الدعات تشکیل میگردید،
بر مبنای درس های منظمی در موضوعات مختلف ترتیب یافته بود .دران مجالس در باره ای کاالم و
حکمت بحك میشد بنام مجالس الحکمه معروف شد .داعی ادلدعات مسؤل نصب داعیاان شهرساتان هاا
و ایا ت در المرو فاطمیان بود.
فا طمیان پس از آنکه درمصر مستقر شدند یک شبکه وسیع تجارتی و بازرگانی بر ارار کردند در
راابت با عباسیان که از خلیج فارس برای مقصد تجارتی استفاده میکردند فاطمیان راه تجارتی دیگری
52
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را به هند بوجود آوردناد کاه از دریاای سارخ( بحیره احمار) میگذشات و تماام تجاارت باین المللای میاان
اوایانوس هناد و دریاای مدیتراناه را تحات کنتارول خاود آوردناد وازیان مادرک عایادات زیاادی بدسات
آوردند.
خالفت فااطمی در مصار پایگااه مهام ااتصاادی را بدسات آوردناد .مولاف و داعای بازرن ایان دوره
ناصر خسرو بلخی در ساال هاای  439تاا  441هجاری ق( 1047تاا  1050مایالدی) از اااهره دیادن
کرداز پایتخت با شکوه فاطمیاان ،باه تعداد(بیسات هازار) دکاان باازار هاای متعادد،کاروان سارای هاا،
حمااام هااا ،خانااه هااا  ،باااغ هااای زیبااا و اصاارهای باشااکوه کااه همگاای تحاات الشااعاع کاااخ فاطمیااان ااارار
داشااتند ،یاااد میکنااد و میگویااد کااه پارچااه فروشااان ،صاارافان و جااوهر فروشااان مصاار بااه علاات صاالح،
آرامش و امنیت فوق العاده که درسراسر المروشان وجود داشت دروازه های دکان های خاود را افال
نمیکردند.
مصر دردوره فاطمیاان یاک اادرت دریاایی عماده محساوب میشاد کاه باا امپراتاوری بیازانس راابات
میکاارد .فلطمیااان درمصاار کتابخانااه باازرن را تاساایس کردنااد کااه در نتیجااه فعالیاات آنهااا مصاار مرکااز
خالفت فاطمیان مرکز پر رون تحقیقات اساالمی ،علاوم ،هنار و فرهناگ شاد و نقاش مهام در تجاارت
جهانی داشتند.
فاطمیان توانستند شمال افریقا ،حمص ،حجاز ،فلسطین ،شاام و دیگار منااط را تصارف کنناد و باه
عنوان پاساداران و حامیاان شاهرهای مقادس مکاه و مدیناه جامشاین عباسایان شاوند .و ازساال  450تاا
 451هجااری ق ( 1058تااا  1059ماایالدی) در بغااداد خطبااه بنااام خلیفااه فاااطمی خوانااده شااد و داعیااان
فاطمی در سراسر سرزمین های مرکازی و شارای ازشاام گرفتاه تاا آسایای مرکازی فعالیات میکردناد.
وبسیاری ازمردم را درالمرو عباسیان مانناد :سالجوایان ،صافاریان ،غزنویاان و دیگار سارزمین هاای
مشاارق زمااین بااه خالفاات فاطمیااان بیعاات کردنااد .دریاان دوره داعیااان هاار یااک  :ابویعقااوب سجسااتانی،
حمیدالدین کرمانی ،حسن صباح  ،ناصر خسرو بلخی و دیگران فعالیت های زیاد انجام دادند .همچنان
برجساااته تااارین داعااای در دوره مو ناالمستنصااارباهلل مویاااد فااای الااادین شااایرازی باااود کاااه در فاااارس و
خوزستان کار دعوت اسماعیلی راباه پایش میبارد .پیاروزی دعاوت فاطمیاان در سارزمین هاای شارای
اسااالم خصوصااآ در عااراق و ایااران واکاانش هااای دشاامنانه ای خالفاات عباساای و ساالجوایان و دیگ ار
حکمرانان محلی تا ماورالنهر را بر انگیخت .و برضد اسماعیلیان به تبلیغات شروع کردند.
دعاااوت یکپارچاااه و متحاااد اساااماعیلی بعاااد از مااارن مو ناالمستنصااارباهلل د ساااال 487هجاااری ق
(1094مایالدی) باه دو شااخه تقسایم شاد یکای نزاریاه و دیگاری مساتعلویه .کاه مو ناا نازار از طارف
پدرش به امامت منصوص شده بود و برادرش مستعلی توسط افضل پسر بدرالجمالی وزیار پادرش باه
خالفت رسید.
خالفت مستعلی را تنها دستگاه دولت در ااهره ،یمن و هندوستان برسمیت شناختند ولی در سرزمین
هااای شاارای کااه فاطمیااان ااادرت سیاساای نداشااتند خصوصااآ اسااماعیلیان ایااران و مناااط تحاات الماارو
ساالجوایان از مو نااا ناازار طرفااداری کردنااد و در شااام (سااوریه) هاار دو گااروه طرفااداران داشااتند و
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اسماعیلیان بدخشان و آسیای مرکزی نیز به مو نا نزار بیعت کردند  .مستعلی و جانشینان بعدی او از
هی ادرتی بر خوردارنبودند و ادرت بدست وزیران شان بود.
در دوران خالفت مستعلی جنگ جویان صلیبی در شرق میاناه ظااهر شادند و در ساال 492هجاری
ق (1099میالدی) اورشلیم (نام ادیمی شهر ادس یا بیت المقادس) را از ساپاهیان فااطمی کاه در راس
شان افضل بود ،گرفتند و با مسلمانان وارد جنگ شدند و بعضی اسمت های فلسطین و شام را از نزد
آمر پسر مستعلی گرفتند .در سال 524هجری ق (1130م) آمر پسر مستعلی کشته شد و مستعلویه نیز
به دو شاخه تقسیم شدند که یکی بنام حافظی و دیگری بنام طیبی یاد میشدند.
طیب پسر آمر است که آمر ابل از مرن خود او را جانشین خود ساخته باود کاه بعاد از مارن پادر
خود در سال524هجری ق (1130میالدی) خلیفه فاطمی شد .سپاهیان فااطمی اباوعلی احماد ملقاب باه
کتیفات پسر افضل پسر بدرالجمالی را باه وزارت انتخااب کردناد .و عبدالمجیاد پسار کاکاای آمار نایاب
خالفاات فاااطمی بااود واتیکااه کتیفااات بااه وزارت رسااید عبدالمجیااد را زناادانی ساااخت و حکوماات امااام
(دوازدهم) شیعیان اثنی عشری را در سال 260هجری ق(874میالدی) در غیبت بسار میبارد ،اعاالن
کرد .کتیفات اینک یک شیعه (دوازده) امامی شده بود و خود را نایب امام غایب نامیاد .ولای در ساال
526هجری ق (1131میالدی) طرفداران سلسله فاطمی کودتاه کردند کتیفات کشته شد و عبدالمجید از
زندان آزاد گرد ید و خودرا الحافظ الدین هللا خلیفه و امام اعالن کرد و ماذهب اساماعیلیه دوبااره رسامآ
مذهب رسمی دولت فاطمی گردید.
درین مورد روایت است که آمر پسار کاکاای خاود حاافظ را جانشاین خاود تعاین کارده باود طوریکاه
حضرت محمد (ص) پسر کاکاای خاود حضارت علای (ک) را در غادیر خام جانشاین خاود تعاین کارده
بود.
اعاالم حاافظ خااود را باه عنااوان اماام ساابب اختالفاات در بااین اساماعیلیان مسااتعلی گردیاد ماننااد  :دو
دستگی که درباین اساماعیلیان نازاری و مساتعلی باود .دساتگاه رهباری مصار و شاام از خالفات حاافظ
حمایت کردند که به حافظیه مشهور شدند و مستعلیا ن یمن خودشان نیز به دو گروه تقسیم شادند .یکای
زریعیان عدن و برخی از همدانی های صنعا کاه از حاافظ طرفاداری کردناد و دیگاری آمریاه .باه ایان
ترتیااااب در سااااال 526هجااااری ق( 1132م) دعااااوت یکپارچااااه و متحااااد اسااااماعیلی جامعااااه روزگااااار
مو ناالمستنصرباهلل برای همیشه به شاخه های متخاصم نزاری ،حافظی و طیبی تقسیم شده بود.
فعالیااات دعاااوت فااااطمی تنهاااا باااه مصااار و یمااان منحصااار شاااد دارالعلاااوم در ساااال 526هجاااری ق
( 1132میالدی) از اصر خلیفه فااطمی باه سااختمان دیگار انتقاال کارد و دعاوت حاافظی بکلای از باین
رفت خلفاء فاطمی در سنین خورد در گذشاتند و اادرت در دسات وزیاران شاان باود .صاالح الادین بان
ایااوب بااه وزارت رسااید او در سااال567هجااری ق(1171ماایالدی) دسااتور داد کااه خطبااه بنااام خالفاات
عباسی خوانده شود.
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.۲۰

موالنا الهادی

نام اصلی مو ناالهادی بنام علی پسر مو نا نزار ملقب به الهادی اسات کاه در ساال 470هجاری
ق (1078میالدی) در ااهره بدنیا آماد و بعاد از شاهادت پادرش در 488هجاری ( 1095مایالدی) باه
امامت رسید .دردوره مو ناالهادی مرکز امامت نظر به شرایط سیاسی از ااهره به العه الموت ایاران
که در میان کوه های البرز در یکی از نقاط مرتفع و بلند ترین نقاط کوه وااع است ،انتقال یافت.
« بنابر یک افسانه ،عقاابی حکمارا ن دیلمای را باه سااختن العاه دریان محال راهنماایی کارده باود .و
ازینرو آنرا الومت نامیدند .واژه الموت یک کلمه دیلمی (شمال ایران) است که در اصل ( آله آموت )
بود که آله در زبان دیلمی بمعنی عقاب و آموت در لهجه های محلی بمعنی آموختن و یاد دادن اسات.
ولاای معناای اصاالی وغیاار محلاای آن آشاایانه اساات .العااه المااوت بااا ی صااخره (ساانگ) باازرن وااااع در
دیلمان شمال ایران در سال 246هجری ق(860میالدی) توسط امارای دیلمای سااخته شاد کاه از لحااظ
نظامی و سوق الجیشی مستحکم بود به اساس افسانه محلی العه را اولین بار توسط عقابی که در با ی
صخره ای بزرن میچرخید به یک حکمران محلی نشان داد .حکمران مذکور آنجا را الموت یا آشایانه
54
عقاب نامگذاری کرد که در اطراف العه کوه های بلند بود».
حساان صااباح باان علاای باان محمااد باان جعفاار باان حسااین باان محمااد باان صااباح حمیااری کااه در سااال
428هجری ق (1034میالدی) در شهر ام ایران تولد گردید با نظام الملک و عمرخیام در نیشاپور در
یک مکتب درس میخواند.در ابتداء در مذهب شیعه اثنی عشری تعلیم و تربیت یافت بعدآ توساط امیاره
ضراب یکی از مبلغان مذهب اسماعیلی به مذهب اسماعیلیه پیوست و به حقانیات امامات اساماعیل بان
جعفرصادق(ع) و جانشینانش اعتقاد یافت و بنام مساتعار (دهخادا) باه تبلیاغ ماذهب اساماعیلیه پرداخات
درسال 464هجری( 1072میالدی) حسن صباح به خدمت داعای عبادالملک بان عطااش در شاهر ری
رفت وعبدالملک بن عطاش لیاات و استعداد حسان صاباح را تاییاد کارد و مقاام ساازمان دعاوت را باه
عهده ای او گذاشت.
درسال 367هجری( 1075میالدی) حسن صباح ازشهر ری به اصفهان آمد باه اجاازه ای عبادالملک
ابن عطاش از اصفهان بطرف مصار حرکات نماود و درساال 471هجاری) 1078مایالدی) باه اااهره
رسااید .جمااااعتی از داعیاااان فااااطمی از او اساااتقبال کردناااد در واااات توااااف در مصااار ماااورد حساااادت
باادرالجمالی ااارار گرفاات بخاطریکااه باادرالجمالی طرفاادار ناازار نبااود و حساان صااباح مو نااا ناازار را
حمایت میکرد .حسن صباح درسال 473هجری( 1081میالدی) دوباره به اصفهان رسید .و در ایران
بخاطر دعوت اسماعیلی مسافرت های زیااد کارد .و باا سالجوایان دشامنی داشات در فکار تادارک ایاام
بزرن برضدسلجوایان گردید و در جستجوی محل مناسب بارای پایگااه عملیااتی خاود شاد .و در ساال
483هجری ق (1090میالدی) العه الموت را تسخیر کرد و لقب (سیدنا) را به خود گرفت.
در دوره مو ناالهادی نظام ونسا درالعاه الماوت بدسات حسان صاباح باود .ولای حسان صاباح خاود
رایک غالم کوچک مو ناالهادی حساب میکرد .دریان دوره در دنیاای اساالم در یغاداد خلفاای عباسای
54
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ف در مصر خلفای فاطمی خطبه و سکه موجود بود مناسبات بین الموت و حکمرانان سالجوای خاوب
نبود با وجود آنهم داعیان اسماعیلی به نقاط مختلف میرفتند و کار دعوت اسماعیلی جاری باود مانناد :
داعی حکیم النجم در شام که بعد از مرن او داعی ابوطااهر باه شاام رفات .و داعباان دیگار بهارام بان
موسی و داعی اسماعیل مردم دمش را به مذهب اسماعیلی دعوت کردند.
روزی مو ناالهادی به بابا سیدنا حسن صباح گفت « :از طرف توخالفی ظاهر خواهد شد ».حسان
صباح ازین خبر به غایت افسرده و متفکر شد و از خدمت بیارون رفات وآن شاب تاا صابح در اندیشاه
بود .صبح به خدمت آمد و گفت یا مو امید اسات ایان مطلاب را باه مان ظااهر بگردانیاد مو ناالهاادی
خبری به او گفت حسن صباح با شنیدن این خبر از خدمت مرخص شد و به خانه خود رفت و درهمان
ساعت طشت وکارد رامهیا ساخت و (چهار ) فرزند خودرا سر برید و بعادآ گفات « :ای جماعات مان
هر چهار فرزند خود را سر بریادم کاه شاما ا ز بااطن کاار باا خبار باشاید و بعاد از مان گماراه نشاوید و
منافقین شماتت نکنند و بگویند که حسان صاباح از جهات خاود و او د خاود ایان امار را ظااهر کارد و
بدانید که این سلسله از نسل مو نا نزار است ».پیروان تمامآ به صداات و جوانمردی بابا سیدنا حسان
صباح شکرها نمودند .حسان صاباح در دوره مو ناالهاادی در518هجاری ق (1124مایالدی) در سان
( )90سالگی وفات کرد.
بعد از مرن باباسیدنا حسن صباح  ،کیا بزرن امید که از مردم دیلم (شمال ایران) بود او نیاز یاک
فرمانده توانا و مدیر باکفایت بود به خدمت مو ناالهاادی آماد و گفات کاه « :ایان حکومات و دولات کاه
حسن صباح به بنده واگذارنموده بود بشما تسلیم نمایم ».مو نالهادی جواب دادکه « :توبه حال خود بر
ارارباشی تا وات ظاهر شدن خواهد آمد ».کیاابزرن امیاد باه عارض رساانید کاه میخاواهم در خادمت
گذاری و فرمانگذاری به سربرم و در کار آخرت مشغول باشم .مو ناالهادی فرمود اگار ایان خیاال را
داری پس پسر خود محمد را به جای خود ارارنما و خود به بندهگی و اشتغال نما.
درین دوره سلجوایان برای آزمودن توانایی بزرن امید جانشین حسن صباح باا ی ااالع رودباار و
اهستان ایران حمله کردند ولی نزاریان از جانشین حسن صاباح پشاتبانی نمودناد حماالت سالجوایان را
دفع کردند و چندین االع دیگر را از سلجوایان گرفتند .و حتی یک العه جدید بناام (میماون دز) را در
حوماااه الماااوت جدیااادآ اعماااار نمودناااد و سااالجوایان امیاااد شکسااات دادن نظاااامی نزاریاااان را ازدسااات
دادند.سلطان محمد دوم (511تا 525هجری ق مطاب 1118تا 1131میالدی) مجبور شد با کیابزرن
امید صلح کناد و سالطان سانجر سالجوای کاه تاا 552هجاری ق (1157مایالدی) زناده باود باا نزاریاان
تفاهم داشت وجنگ نمیکرد.
در سال 526هجری ق (1132میالدی) نزاریان ایران ابوهاشم علوی راکه مدعی امامت زیدیه بود
در دیلاام شکساات دادنااد .همچنااان نزاریااان بااه همااراه باوناادیان و دیگاار سلسااله هااای محلاای طبرسااتان
(مازندران)  ،گیالن و دیگر جاها در گیر جنگ ها بودند.
درین دوره بهرام ایرانی کاه داعای در شاام باود کاار دعاوت اساماعیلی را در شاام پایش میبارد و از
حمایت حکمرانان محلی بوری در دمش بر خوردار بود عده زیادی از ماردم را باه ماذهب اساماعیلی
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در آورده بااود ولاای در سااال 522هجااری ق (1128ماایالدی) کشااته شااد و در همااان سااال یااک تعااداداز
اسماعیلیان در دمش اتل عام شدند.
نزاریان درشام اولین االع که ادموس نام داشات درساال 522هجاری ق(1133مایالدی) خریاداری
کردند بعدآ ااالع کهاف ومصیاف(مصایاد) را در ساال 535هجاری ق (1141م) کاه مهام تارین سانگر
در شام بود بدست آوردند که به دشمنی اهل سنت و صلیبیان مواجاه شادند .مو ناالهاادی در ساال 528
هجری ق ( 1135میالدی) بعد از (  ) 40سال امامت رحلت نمود.

.۲۱

موالنا المهتدی

نام اصلی مو ناالمهتدی بناام محماد لقابش مهتادی بان علای الهاادی اسات کاه درساال 500هجاری ق
(1106میالدی) در العه الموت ایران تولد گردیده است و بعد از رحلت پدرش درسال  528هجری ق
( 1135میالدی) طب نص امامت به امامت رساید  .درزماان تخات نشاینی مو ناالمهتادی ریاسات العاه
الموت بدست کیابزرن امید جانشین حسن صباح بود  .کیابزرن امید کاه از دیلام (شامال ایاران شاامل
طبرستان ،گیالن و گرگاان ) میشاد یاک فرماناده تواناا و باا کفایات باود خاط وماش حسان صاباح را در
الموت حفاظ کارد  .و مارز هاای دولات نازاری را وساعت بخشاید و چنادین ااالع دیگاررا کاه بناام ااالع
الدعوت یاد میشدند تسخیر کرد.
در سال 532هجری ق (1138میالدی) کیا بزرن امیاد در گذشات و پسارش بناام محماد در الماوت
جانشااین او شااد  .روابااط بااین نزاریااان و ساالجوایان دریاان دوره نیااز ادامااه یافاات و نزاریااان دریاان دوره
توانستند مواضع خویش را در سرزمین های عمده تحکیم بخشند با همسایگان خود در ازوین ،سیستان
و دیگر مناط در منزعات بودند.
درین دوره داعیان نزاری اهستان در مناط غور،گرجستان ،افقااز و دیگار منااط کاار دعاوت را
انجاام میدادناد .همچنااان پیاروان مو ناالمهتادی باارای تجدیاد پیمااان ازهار طارف بااه خادمت او رساایدند.
مو ناالمهتدی کاار سالطنت را باه محماد پسار کیاا بازرن امیاد گذاشاته باود و خاودش در کاار جماعات
مصروف بود و جماعت نیز با صداات و اخالص خدمت میکردند.
محمد بن کیا بزرن امید در دوره مالناالمهتدی تمام نواحی اسماعیلی را یکپارچه ساخت و بعضی
از االع دیگر را در جوار گایالن اشاغال کارد  .اماا سارزمین هاای نازاری کاه از یکادیگر فاصاله زیااد
داشت ند ارتباط آنها با الموت دشوار بود و در هر سرزمین نزاری یاک داعای کال کاه از طارف الماوت
منصوب میشد ،اداره میگردید.
آنانیکه فوق العاده منضبط ودرکاردعوت اسماعیلی متحد بودند رهبری عالیه الموت را ابول داشتند
وبدون هیچگونه مخالفتی خط ومش رهبری الموت که درابتداء توسط نمایناده گاان اماام نازاری ،ساپس
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توسط خودامامان طرح میشد ،اطاعت میکردند نزاریان متحد خود را واف مهیاا سااختن زمیناه بارای
حکومت کلی امام اسماعیلی نزاری نموده بودند.
یک تعداد مبلغین اسماعیلی در دوره مو ناالمهتدی در زمان پادشااهی عالوالادین حساین غاوری باه
غااور دعااوت شاادند امااا جانشااینان او همااه آ نهااا را بااا طرفااداران شااان بقتاال رسااانیدند بااا وجااود آنهاام
اسماعیلیان نزاری همبستگی خود را حفظ کردند و در کاردعوت خاود متحاد بودناد .مو ناالمهتادی در
سال  550هجری ق( 1157میالدی) بعد از(  ) 22سال امامت رحلت کرد.

.۲۲

موال نا القا هر

ناااام اصااالی مو ناااا القاهربناااام القااااهربقوت هللا بااان مو ناالمهتااادی اسااات کاااه درساااال 520هجااار
(1126مایالدی) در العاه الماوت تولدگردیاد بعادا زرحلات پادرش درساال  550هجاری ق (  1157م)
طب نص امامت ،به امامت رسید .مو ناالقاهر ریاست العه الماوت را خاودش بادوش گرفات و محماد
باان کیااا باازرن امیااد را وزیاار خااود مقررنمااود .جماعاات ،امااراء ،رؤسااای ادارات بعاادآ دیگااران بااه
مو ناالقاهر بیعت کردند  .مو ناالقاهر داعیان بزرن را بخاطر تحکیم دولات اساماعیلی باه کشاورهای
مختلااف جهااان فرسااتاد و یااک مرکااز اااوی اسااماعیلی را در کشااورهای مختلااف جهااان بوجااود آورد و
دعوت اسماعیلی جاری بود .نزاریان درین دوره مواضع خود را در سرزمین های عمده تحکیم بیشتر
بخشاایدند و اساااماعیلی نااازاری رهباااری عالیاااه الماااوت را اباااول داشاااتند .و اساااتقالل خاااود را در میاااان
امپراتوری متخاصم سلجوای نیز حفظ میکردند.
در دوره مو ناالقاهر امام اسماعیلیان نزاری و محمد پسر کیا بزرن امید که وزیر او باود نهضاتی
در میان اسماعیلیان جوان بوجود آمد تا آنچه را که در حوزه های اسماعیلی نوعی آیین مردم محسوب
میشد بار دیگر احیاء نمایند.
بااا اینکااه ایان آیااین را رهبااری اسااماعیلی از بااین باارده بودنااد .آییناای کااه اااانون شااریعت دیگاار بااه آن
افرادیکه باطن یعنی مفهوم درونی آنرا در میافتند اشاره نداشت ...
در پایان زمان واتیکه امام ،عدالت کامل را در جهان بر ارار کرد یعنی روز ایامت کاه تعادادی از
اسماعیلیان در حساب رسمی نهایی به بهشت موعود خواهند رسید شریعت از بین خواهد رفت ...
واتیکه محمد وزیر مو ناالقاهر دریافت که در میان جوانان افرادی هستند که متمایل باه ایان دیادگاه
میباشند که دروااع دیدگاه پسرش حسن بود و انتظارمیرفت که جانشین او گردد اعمال سخت گیرانه را
در پیش گرفت .محمد به تعداد ( )1250نفررا به اتل رسانید و به تعداد ( )250نقر را تبعید ساخت و
حسن هم اعالن کرد که امام نیست.
در دوره مو ناالقاهردعوت اسماع یلی جاری بود و داعیان از نقاط مختلف باه حضاور مو ناالقااهر
میآمدند و از مو ناالقاهر هدایات میگرفتند و هدایات مو ناالقاهر را دوباره به جماعت های اسماعیلی
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میرسانیدند  .درین دوره بین نزاریان الموت و سلجوایان هی جنگی صاورت نگرفات و سالطان سانجر
سالجوای در ساال 552هجااری ق ( 1157م ) باا اساماعیلیان ناازاری باه یاک نااوع تفااهم رسایده بااود و
حکمرانان اهستان را از حمالت سلجوایان معاف ساخت ازینرو اسماعیلیان نازاری متحادان زیاادی را
در بین اردوی سلجوای یافتند و روابط صلح آمیز بین شان بر ارار بود .مردم زنده گی عادی داشتند.
مو ناالقاهر در سال  555هجری ق (1162میالدی) بعد از ( ) 5سال امامت رحلت نمود.

.۲۳

موالنا علی ذکره السالم

نام اصلی مو نا حسان علای ذکرالساالم بناام حسان بان مو ناالقااهر لقابش علای ذکرالساالم اسات کاه
درسال539هجری ق (1144میالدی) در العه الموت تولد گردید .بعد از رحلت پدرش در سال 555
هجااری ق ( 1162ماایالدی ) طبا نااص اماماات ،بااه اماماات رسااید او یااک شااخص بساایار مهربااان ،بااا
سخاوت و شجاع بود .مو نا حسن علی ذکرالسالم در بین مردم محبوبیت زیاد داشت بعضی هاا او را
همان امامی میدانستند که حسن صباح وعده آمدنش را اب به اسماعیلیان داده بود.
مو نا حسن علی ذکرالسالم از جمله خلفای مشهور و معروف فاطمیان است که علی ساینا معاصار او
است که در مذهب اسماعیلیه تصنیفات زیاد دارد و خواجه نصیرالدین طوسی و بابا افضل کاشانی در
خدمت او تحصیل علوم نمودند و مردم را به مذهب اسماعیلیه دعوت میکردند.
دریاان دوره دولاات ساالجوای و خالفاات عباساای ضااعیف شااده بودنااد بااه همااین ساابب هاای جنگاای بااا
اسماعیلیان صورت نگرفت .و مردم در امن و آرامش زنده گی کردند.
اعالم ایامت یا رستا خیز درین دوره مؤرخین ایران نوشته اند که حسن دانش بسیار داشت و از جمله
بر تعالیم پیشین اسماعیلی  ،فلسفه و تصوف وااف وعالم بود و نیز بر تاویال اساماعیلی و کاربردهاای
آن استادی داشت.
مو نا حسن علی ذکرالسالم نماینده گان مختلاف نازاری را باه العاه الماوت فراخواناد و بتااریخ 17
رمضان سال 559هجری ق (1164میالدی) در میدان مصلی ،درپایان العه الموت مراسم باشاکوهی
ترتیب داد وپیامی را به حاضرین ابالغ کرد که مدعی بود از جانب اماام غایاب باه او رسایده اسات .و
امام اینک دستور و فرامین جدیدی برای مومنان فرستاده است .او اعالم داشت که اماام زماان درود و
رحمت خویش را بر آناان فرساتاده اسات و ساپس باه آواز بلناد در حالیکاه شمشایری بدسات گرفتاه باود
چنین ادامه داد که او شما را بنده گان خاص گزیاده خاویش خواناد ،باار تکلیاف شاریعت را از شاما بار
گرفته و شما را به ایامت رسانیده است .و بعدآ خطبه ای به زبان عربی ایراد کرد و فرمود که سخنان
امام است  .محمد بستی سخنان و خطبه او را به زبان فارسی ترجمه نمود بنا بر مضامون آن حسان ناه
تنها مانند پیشینانش داعی و حجت امام در الموت بود ،بلکه خلیفه امام نیز بود .امام همچناین باه شایعه
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خود نصیحت فرموده بود که در امور دینای و دنیاایی مطیاع و متاابع حسان باشاند و ساخن او را ساخن
امام شناسند .حسن بعد از آنکه خطبه خود را به انجام رسانید ،دو رکعت نمااز عیاد را خواناد و اعاالم
کرد که این روز تاریخی روز عید ایامت است بعادآ افطاار کردناد و از آن زماان باه بعاد نزاریاان هار
سال روز ( )17رمضان را جشن میکرفتند.
در حدود (دو) ماه بعد بتاریخ  17ذوالقعده ساال 559هجاری ق(1164مایالدی) مراسام مشاابهی در
العه مومن آبااد اهساتان بار پاا شاد پیاام و خطباه را ااب در الماوت ایاراد شاده باود ریاس مظفار ،ریاس
داعیان اهستان برای ماردم آنجاا خواناد  .در ماورد مقاام و مرتباه حسان اعاالم شاد کاه حسان در حقیقات
خلیفه خدا درروی زمین است همانگونه که مو نا المستنصرباهللا خلیفه و امام فاطمی اب ایان مقاام را
داشت .که مراسم مشابهی در سام نیز دایر گردید.
درحقیقت اظهارات حسن برای اعالم ایامت آن روز واپسین کاه هماه در انتظاار آن هساتند و در آن
روز به حساب و ا عمال آدمیان رسیده گی میشود و گروهی برای همیشه به بهشت و گروهی به دوزخ
میروند ،منجر گشت .اماا از ایامات بارای اساماعیلیان حای و زناده بار مبناای تااویالت اساماعیلی و باه
استناد تعلیمات و سنن و روایات ادیم اسماعیلی ،ک تعبیری رمزی و روحانی پرداخته گشت .در وااع
معنای این جز آن نبود که حقای بدون پرده و در وجود شخص اماام نازاری تجلای پیادا کارده باود .در
راساتای تعاالیم اادیم اساماعیلی اماامی کاه دور ایامات را آغااز مینهااد ااایم القیاام محساوب میشاد و ایاان
مرتبااه بااود کااه در سلسااله مراتااب دیناای دعااوت اسااماعیلی همیشااه بااا تر از مرتبااه امااام معمااولی بااود،
همچنانیکه رسالت او دعوت ایامت خوانده میشد.
چهارمین خداوند الموت ،حسن کاه نزاریاان باا جملاه دعاایی علای ذکرالساالم از او یااد کارده اناد در
ابتداء اعالم نمود که فقط خلیفه امام غایب یا اایم که ایامت را اعالم کرده بود ،میباشد .اما بعادآ مرتباه
خلیفه به صراحت با خلیفه هللا برابار دانساته شاد و باا مرتباه مو ناالمستنصارباهللا کاه اماام باود ،برابار
نهاده شد .به عباره دیگر مو نا حسان علای ذکرالساالم در(دو) مرحلاه مادعی شاد کاه اماام و اماام ااایم
است  .هر چند میگفات کاه باه ظااهر او فرزناد محماد بان کیاابزرن امیاد اسات کاه اماام نباود ،محساوب
میشده است.
اعالم ایامت در سال 559هجاری ق (1164مایالدی) داساتان و مرحلاه بحاك انگیازی را در تااریخ
اسماعیلیان نزاری عرضه میدارد .اما چنین باه نظار میرساد کاه اعاالم ایامات در الماوت و ماومن آبااد
توجه دنیای خارج را به خود جلب نکرده است و تااریخ نگااران هام عصاراهل سانت نیاز ازآن ذکاری
نکرده اند پس به خوبی معلوم میشاود کاه در شایوه زناده گای نزاریاان ایاران در دور ایامات تغیارات
شدید بوجود نیامده بود که دنیای خارج را به خود جلب میکرد .اما بعد از سقوط الموت یاک اارن بعاد
تر مورخان ایران نوشته اند که حسن علی ذکرالسالم در راستای آنچه از واوع ایامت انتظار میرفت،
شریعت را ملغی ساخت واوم خود را از رعایت اوامر و نواهی آ معاف داشت .و دیگر در هی منابع
نزاری و تاریخ نگاران مسلمان از هیچگونه تغیرات در اعمال و رفتار دینی نزاریان خبرنداده اند .در
حقیقت هی شواهدی در دست نیست که بر طرفداری نزاریاان دور ایامات از بای شاریعتی آنهاا د لات
کند .حتی جوینی که همیشه در طعن و لحن نزاریان زبان گشاده دارد از این دور یاد نکرده است.
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شکی نیست که دستگاه رهبری نزاری درین زماا ن بار بااطن یعنای معنویات درونای دیان ،بیشاتر از
ظاااهر یعناای رعایاات معنااای لفظاای شااریعت تاکیااد میکردنااد و از ایناارو از مومنااان دور ایاماات انتظااار
میرفت که توجه بیشتر به کشف وااعیت باطنی و روحانی نهفته در پشت احکام اثباتی دین نشان دهند.
نزاریان نزدیک به (هفت) دهه از نماینده اصلی امام یعنی حجت پیروی و اطاعات کارده بودناد در
حالیکه مشتااانه در انتظار ظهور خود امام بودند اکنون انتظار آن به سر آمده بود معلم محقی که حسن
صباح وعده آمدنش را داده بود اینک سر انجاام خاود را باه ماردم شناساانده باود .اکناون بارای مومناان
فرض بود که اوامر او را اطاعات و از تعاالیم او پیاروی کنناد .ایامات دور جدیادی را در تااریخ دینای
نزاریان نخستین گشود و آنان ازین پس به امام خویش مستقیمآ دسترسی داشتند.
مو ناحسن علی ذکرالسالم در سال 561هجری ق (1166میالدی) بعاد از (چهاار) ساال امامات باه
شکل مرموزی در العه لمسر به شهادت رسید.

.۲۴

موالنا اعال محمد

نام اصلی مو نا اعالی محمد بنام نورالادین محماد بان مو ناا علای ذکرالساالم لقابش اعاال اسات باه
همین جهت به اعالی محمد مشهوربود که درسال 542هجری ق (1147میالدی) در العه الموت بدنیا
آمد .و بعد از شهادت پدرش در ساال 561هجاری ق (1166مایالدی) مطااب ناص امامات ،باه امامات
رسید .بعد از رسیدن به امامت اولین کاریکه کرد ااتل پدرش را که شاوهر همشایره پادرش از خانادان
بویه بود به جزای اعمالش رسانید.
« مو نا امام در تعالیم خود تاکید برنقش اساسی امام ،به خصوص امام حاضر ،اماام زماان داشات.
و تعالیم پدرش را از دو جنبه تغیر داد :یکی آنکه مدعی امامت پدرش شد و بناابرین خویشاتن را اماام
به مفهوم کامل کلمه دانست .دوم آنکه امام ،مخصوصآ امام حاضر نزاری را در کانون و مرکز عقیده
55
ای ایامت ارار داد».
اصل عقیده ایامت به صورتیکه مو نا اعالی محمد عرضه داشت متضمن استحاله و دیگرگونی هاای
کامل شخصی نزاریان بوده که ازین پس میبایست امام را به وااعیت روحانی حقیقیش بشناسند .زماه
نیل به این شناخت ،تعالی مابعدالطبیعی شخص امام بود به گونه که مومن را اادر سازد که حقیقات را
بدون پرده مشاهده کند.
نظریه یا عقیده ایامت ،که بنایش برسانت هاای دینای پیشاین باود ،عنصار جدیاد دیگاری را درتااریخ
دور اسماعیلیان نزاری می افزود ،آن شخص امام ااایم باود در ادوار پیاامبران پیشاین نباز اماماان ااایم
وجود داشت در هر دور امام اایم با پیامبر آن دور همزمان بود .یعنای اماامی کاه دور ایامات را آغااز
کرد مو نا اعالی محمد امام حاضر اسماعیلیان نزاری را با امام اایم عینیت داد ،و در نتیجه هر اماام
نزاری را باالقوه یک امام اایم کرد.
55
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در دوره ایامت سلسله مراتب درجات و مقامات دعاوت در تشاکیل و ساازمان سااده الماوت از باین
رفت در جهان روحانی ایامت ،هنگامیکه مومنان میتوانند حقیقت روحانی امام اایم را بشناسند ،دیگر
نیازی به حدود و مرتبه ایکه میاان شاخص اماام و پیاروانش واساطه میشادند ،نباود .بناابرین در ایامات
(سه) دسته آرمانی از مردم میتوانستند وجود داشته باشند که نماینده (سه) ساطح متفااوت از هساتی در
میان مردم عالم بودند و این ها بر حسب نسبت شان به امام نزاری تعین میشدند که عبارت اند از :
 .１اهل تضاد  :اهل تضاد که شامل همه کسانی میشد که بیرون از جامعه نزاری بودناد .اهال
تضاد کسانی هستند که امام نزاری را به امامت نمیشناختند .یعنی مخالفان و دشمنان امام کاه
این ها فقط در جهان ظاهر وجود دارند ،ولی معناآ نااموجود هساتند کاه در دور ایامات جاایی
ندارند.
.２اهل تربت  :پیروان معمولی و عادی امام نزاری هستند کاه کاه اهال تربات خواناده میشاوند.
ایشان گزیده گان و نخبگان بشریت هستند .این نزاریان پوسته شاریعت را شاگافته و شاناخت
شان از معنای لفظای و ظااهری باه معنای درون آن راه یافتاه اسات .اماا اینهاا فقاط باه حقیقات
جزیی دست یافته اند که هم ظاهر را می بینند و هم باطن را  .زیراکه هناوز شانا خات کامال
از بااطن ندارنااد .نزاریااان عااادی در ایامات زمیناای فقااط باارای رساتگاری جزیاای میابنااد و بااه
رستگاری کامل نمیرسند.
.３اهل وحدت  :اهل وحدت امام را به وافعیت روحانی حقیقی اش شناخته اند .اینها به المرو یا
جهان حقیقت رسیده اند یعنی به باطن نهفته در پشت باطن معمولی راه یافتاه اناد .ناه تنهاا باه
حقیقت جزیی بلکه به حقیقت کلی واصل گشته اند .تنها اهل وحدت هستند که رساتاخیز یافتاه
اند و در دور ایامت هستی روحانی دارند و بنا برین تنها آنها در حالت بهشات گوناه کاه در
جهان بارای شاان متحا شاده از رساتگاری کامال بار خاورداری یافتاه اناد.و در بهشات ابادی
هستی دارند.
نزاریان دور ایامت انتظار داشتند به هویت امامی که ایامت را آغاز کارده باود ،پای ببرناد چنانچاه
مو نا اعالی محمد گ فته بود که او نه تنها خلیفه ای امام  ،بلکه خود امام اسات و باه صاراحت نازاری
تبار بودن خود را تایید کرد و بیان داشت که پدرش حسن علی ذکرالساالم در واااع باه نسابت جسامانی
هم امام بود ،زیرا پسر یکی از اخالف نزار بن مستنصرباهللا بود که مخفیانه ااب باه العاه الماوت پنااه
برده بود .و پسر محمد بن کیاابزرک امیاد نباود .باه ایان ترتیاب (هفتااد) ساال بعاد از در گذشات مو ناا
ن زار ،سلسله ای امامان نزاری باز ادم به صحنه ظهور نهادند .و ازین زمان به بعد نزاریان خداوندان
الموت را از حسن دوم به بعد امامان خویش میشناختند .و با اعالم ایامات دوره ساتر ،یعنای اختفاا نیاز
به پایان رسید.
در زمان مو نا اعالی محمد کار دعوت اسماعیلی جاری بود و داعیان اسماعیلی به سرزمین هاای
مختلف فرستاده میشدند که ازآن جمله بزرگترین داعی رشیدالدین بن سنان بن سلیمان بن محمد بود که
نام اصلی اش ابوالحسن سنان بن سلیمان بن محمد باود کاه در نزدیاک بصاره در ساال 520هجاری ق
(1126میالدی) در یاک خاانواده شایعه اماامی تولاد گردیاد کاه بعادآ باه ماذهب اساماعیلیه پیوسات و باه
دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 79 -

اداره نشرات سیمای شغنان

المااوت رفاات تااا مطالعااات اسااماعیلی خااود را زیاااد کنااد و درآ ن زمااان مو نااا حساان علاای ذکرالسااالم
درسااال557هجااری ق(1162ماایالدی) ساانان را بااه شااام (سااوریه ) فرسااتاد .ساانان ماادتی درالعااه کهااف
تواف کرد و در بین نزاریان شام محبوبیت پیدا کرد و به ریاست نزاریان شام منصوب شد .او دعوت
نزاریااان شااام را تقویاات بخشااید و اااالع نزاریااان را مسااتحکم ساااخت و یااک گااروه خاااص فااداییان را
تشکیل داد این ماموریت وااعی فداییان نزاری باود کاه زمیناه سااز داساتان هاای خیاالی یای شاد کاه در
محافل جنگجویان صلیبی در شرق میانه و شرق نزدیک و اروپا شیوع پیادا کارد .دریان افساانه هاا باه
سنان به عنوان (پیر مرد کوهستان )( ،شیخ الجبل ) اشاره میشاد و ایان عناوان را بعادها ماارکوپولو و
دیگران بر خداوندان الموت هم اطالق کردند .سنان در فنون جنگی مهارت داشت و در فان سیاسات و
دیپلوماسی استاد بود و در شرایط دشوار استقالل جامعه نزاری شام را حفظ کارد .زمانیکاه سانان در
شام بقدرت رسید نزاریان شام اب از طرف نورالدین زنگای و صاالح الادین (ایاوبی) تهدیاد میشادند و
صلیبیون نیز گاهی با آنها جنگ میکردند .در چنین شرایط سانان در ابتاداء باصالیبیان و دولات تینای
آنهااا روابااط دوسااتانه برااارار نمااود و درسااال 569هجااری ق (1173ماایالدی) ساافیری را بااه دربااار
آمالریک اول پادشاه ممالک تینی اورشلیم فرستاد .درین موفع صالح الدین(ایوبی) میخواست مناط
شام و دیگر سرزمین های نزاری را اشغال کند .درین وات اهالی زنگیان موصال و حلاب کاه از جااه
طلبای صاالح الادین(ایوبی) نا اراض بودناد باا سانان متحااد شادند و در ساال هاای  571-570هجااری ق
( 1176-1174میالدی) (دو) دفعه جتگ بین نزاریان و صالح الدین(ایوبی) صورت گرفت و صالح
الدین العه مصیاف را محاصره کرد ولی بعدآ بین شان صلح بر ارار شد.
بعاادآ رابطااه بااین نزاریااان و صاالیبیان خااراب شااد نزاریااان بااا صاالیبیان وارد جنااگ شاادند در سااال
537هجری ق(1142میالدی) نزاریان العاه صالیبیان را کاه بناام کارک دوشاوالیه (حصان ا کراد)کاه
درجنوب بهرا (جبل بهرا) وااع بود ،گرفتند.درسال 588هجری (1192میالدی) کنراد مونفریی پادشاه
تینی اوشلیم کشته شد که بخاطر بدنام ساختن سنان اتل او را باه سانان نسابت دادناد و حتای گفتناد کاه
سنان میخواست ریچارد اول پادشاه انگلستان که در آن وات درسرزمین های ادس به سر میبرد ،بقتال
برساند .در حالیکه منابع دیگر مسلمانان نوشته اند که محرک اصلی این جنایات خود ریچارد بود.
سنان در سال 589هجری ق (1193میالدی) در العه کهف (سوریه) بعد از( )30سال خادمت گاذاری
در گذشت.
دریاان دوره درسااال 552هجاارب ق (1157ماایالدی) ساالطان ساانجر ساالجوای فااوت کاارد و دولاات
سلجوای رو به سقوط گذاشت .و سلسله دیکار تارک بناام خوارزمشااهیان المارو سالجوایان را گرفتناد.
منطقه خوارزم در جیحون سفلی را پایگاه خود ساختند آنها استقالل خود را تثبیت کردند و امپراتوری
خود را توسعه دادند و سلجوایان را بکلی سقوط دادند .زوال سلجوابان موجب احیای خالفت عباسایان
شد.
بین خوارزمشاهیان و نزاریان اختالفات پیدا شد .نزاریان با همسایگان خاود در ایاران و در ایاا ت
دیگااار بحااار خااازر اختالفاااات داشاااتند .نزاریاااان رودباااار باااا مازنااادران درگیااار بودناااد ودرساااال590
هجری( 1194میالدی نزاریان اهستان درگیر جنگ با حکمرانان سیستان شدند و نزاریان را وادار به
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تسلیم کرد و درسال 602هجری( 1205میالدی) یکی از سرداران خوارزم بناام میااج یاک تعاداد از
نزاریااا ن المااوت را بقتاال رسااانید و خااود را طرفاادار ازوینیااان و دشاامنان نزاریااان المااداد کاارد و مرتبااا
بااا ی رودبااار حملااه میکردنااد .در حالیکااه خواجااه نصاایرالدین طوساای و بابااا افضاال کاشااانی در دوره
مو نا اعالی محمد نیز مردم را به مذهب اسماعیلی دعوت میکردند و صداات خاص به مو نا اعالی
محمااد داشااتند  .همچنااان نزاریااان اهسااتان دریاان دوره باار خااورد نظااامی بااا غوریااان و ملااوک نصااری
سیستان پیدا کردند.
مو نااا اعااالی محمااد بتاااریخ ( )10ربیااع ا ول 607هجااری ق (1210ماایالدی) بعااد از ( )44س اال
امامت و سلطنت دنیای فانی را وداع گفات و پسارش جاالل الادین حسان طبا ناص امامات ،باه امامات
رسید.

.۲۵

موالنا جالل الدين حسن

نام اصلی مو نا جالل الدین حسن بنام حسن بن مو نا اعالی محمد لقابش جاالل الادین اسات کاه در
سال 562هجری ق (1166میالدی) در العه الموت چشم به جهان گشود و به جالل الدین مشهور است
و بعااد از رحلاات پاادرش در سااال 607هجااری ق(1210ماایالدی) طبا نااص اماماات بااه اماماات رسااید.
مو نا جالل الدین حسان (حسان ساوم ) کاه از انازوای جامعاه نازاری از جهاان خاارج خساته شاده باود
روابط بهتری با مسلمانان اهل سنت و حکمرانان آنها بار اارار کارد و باه پیاروان خاود دساتور داد کاه
احکاام و دسااتورهای شااریعت را بااه روش اهاال ساانت مراعااات کننااد .سااپس خداونااد گااار جدیااد المااوت
رسو ن را به نزد خلیفه عباسی ناصر ،محمد خوارزمشاه و دیگر حکمرانان اهل سنت فرساتاد و آنهاا
را از سیاست و خط ومش و اصالحات دینی خود آگاه ساخت.
مو نا جال لدین حسن میخواست علمای اهل سنت و دیگار ماذاهب را متقاعاد ساازد کاه جامعاه ای
نزاری تعلیم و رسوم گذشته را به فراموشی سپرده است و نیز به آنها اجاازه داد کاه هار کتاابی را از
زمره کتب (ضاله) میشمارند از کتابخانه الموت حذف کنند .در ساال 608هجاری ق (1211مایالدی )
ناصر خلیفه عباسی تقرب رهبر نزاریان را به مذهب سنت تصدی کرد و فرمان داد کاه حقاوق جاالل
الدین حسن بر سرزمین های نزاری برای اولاین باار رسامآ از طریا خلیفاه عباسای برسامیت شاناخته
شد .و همه نزاریان این اصالح دینی جالل الدین حسن را پذیرفتند .زیراکاه او را اماامی میدانساتند کاه
امت خود را هدایت میکند و شریعت را با توجه به بافت اوضاع و احوال زمانه ،تعبیر و تفسیر میکند
و آنرا فرمان به اعمال تقیه که در دور ایامت از آنها برداشته شده بود ،تلقی کردند.
« درچنین اوضاع و احوال به نظر میرسد که بسیاری از نزاریان از انزوا و گوشه گیری خسته شده
بودند و آرزوی بازگشت به وضع طبیعی و تماس و پیوند متعاف با دیگر مسلمانان بودناد جاالل الادین
نزاریان را با جهان خارج آشتی دادو بارای اولاین باار دولات نازاری را حکمراناان و ساالطین نامادار
56
جهان اسالم برسمیت شناختند».
56
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بر ااراری رواباط باا اهال سانت بوسایله مو ناا جاالل الادین حسان خاوبی هاای زیاادی بارای جامعاه
نزاری که چندین سال باه عناوان (مالحاده ) در حاشایه اارار داده شاده بودناد ،داشات .او باا اارار دادن
جامعااه خااود در الااب امااور معاصاار مساالمانان  ،ایاان وضااع را بااه کلاای تغیاار داد کااه هاام امنیاات را در
سرزمین خود و هم صلح و آشتی را میان نزاریان و دیگر مسلمانان بدست آورد .در نتیجه آن حمالت
غوریان برضد نزاریان اهستان خاتمه یافت .و در شام نیز وضعیت نزاریان بهتر گردید و امام نزاری
با خلیفه عباسی متحد شد.
اهمیاااات نزاریااااان در ساااااختار منطقااااه ااااادرت ازینجااااا معلااااوم میشااااود کااااه در سااااال 610هجااااری
( 1213ماایالدی ) مو نااا امااام ناازاری شخصااآ سااپاهیان خااود را باارای الحاااق بااه نیروهااای مظفرالاادین
ازبک آخرین حکمران ایلدگزی آذربایجان و یکی از متحدان عمده خلیفه عباسی ناصر ،رهبری کارد.
در آن هنگام مظفرالدین در گیر لشکرکشی بر ضد یاک امیار سارکش باود و باه عناوان تقادیر از نقاش
نزاریان درین لشکر کشی شهر های ابهر ( مربوط شهر زنجان ) و زنجان ( درایاران ) را باه مو ناا
امام نزاری وا گذار شد  .و برای اهل سنت مفاد زیاد داشت که ازان جمله واتیکه مغو ن از دریاا آماو
گذشتند بسیاری از از اهل سنت از خراسان و دیگر مناط از ترس مغو ن باه شاهر هاای نزاریاان و
به االع اهستان پناه برده بودند و نزاریان از آنها پذیرایی کردند.
مو نا جالل الدین حسن به خطر اریب الواوع مغو ن پی برده بود ،اولین حکمران مسلمان بود که
با آنها وارد مذاکره گردید .و در سال 618هجری ق (1221میالدی ) بعد از ( )11سال امامت رحلت
نمود.

.۲۶

موالنا عالوالدين محمد

مو نا عالوالدین محمد (محمد سوم ) در سال 609هجری ق (1212میالدی ) در العه الموت چشام
به جهان گشود و بعد از رحلت پدرش درسال  618هجری( 1221میالدی)باه سان ( ) 9ساالگی طبا
نص امامت ،به امامت رسید .او وزیر پدرش را در جایش گذاشت که امور دولت نزاری را باا مو ناا
امام کمک کند .مو نا عالوالدین محمد روابط دوستانه خود را با خالفت عباسای حفاظ کارد در ابتاداء
شریعت سنی را تاکید میکرد ولی به تدریج آنارا کمتار اجارا مینماود .دریان دوره عقایاد ایامات دوبااره
احیا گردید و دستگاه رهبری نزاری کوشش کردند که اظهاارات عقیاده تای مختلاف و خاط وماش دینای
خداوندان الموت را توضیح دهند و برای مردم آشکار سازند یعنی این کوشش عقالنی و فکری بود که
به سود جامعه نزاری صورت میگرفت.
زنده گی فکاری و عقالنای جامعاه اکناون از سایل پای در پای علماای خاارجی کاه از تارس حماالت
مغو ن میگریختند و به االع نزاریان پناه بردند ،نیروی محرکه جدید یافته بود این دانشمندان باا بهاره
گیری از کتابهای نزاریان و حمایات آناان ازعلام و داناش و آزادی در حفاظ معتقادات ماذهبی شاان ،بار
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کوشش های عقالنای و فکاری نزاریاان افزودناد .و در پارورش اندیشاه هاای اساماعیلی نازاری دوران
الموت سهم عمده گرفتند.
« عده ای از علماء و متکلمان غیر اسماعیلی نیز در اثر حمالت مغول ها خویشتن را تحت حمایات
نزاریان دانش دوست ارار دادند ،نقش فعال در حیات فکری جامعه ای نزاری داشاته اناد .ازمیاان ایان
علماء که در فالع نزاری رودبار و اهستان بناه برده بودند معاروف تارین و بزرگتارین هماه ،مانجم و
ماتکلم شایعی ،نصاایرالدین ابوجعفرمحماد باان محماد طوسای بااود کاه از فالساافه ای طاراز اول روزگاار
57
خویش محسوب میشد».
ازجمله علماای مسالمان یکای نصایرالدین طوسای باود کاه در ساال597هجاری ق(1202م) در یاک
خاااانواده شااایعه  12اماااامی تولاااد گردیاااد .و در جاااوانی در حااادود 624هجاااری(1227م) وارد خااادمت
ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منص ور داعی نازاری اهساتان شاد و رواباط دوساتانه باین شاان بار اارار
گردید و به پاس این دوستی (دو) کتاب بزرن خود را در علام اخاالق یعنای اخاالق ناصاری و اخاالق
محتشمی را بنام محذوم نزاری خود یعنی محتشام ناصارالدین تاالیف کارد .خواجاه نصایرالدین بعادآ باه
الموت رفت و از سخاوت های کریمانه خود مو نا امام نزاری تا زمان تسلیم شدن الماوت باه مغاو ن
برخوردار بود  .نصیرالدین بعد از سقوط الموت مورد اعتماد فاتح مغول یعنی هالکو ارار گرفت و به
تحقیقات علمی و فلسفی خود ادامه داد ودر سال 672هجری ق (1274مایالدی) در بغاداد وفاات کارد.
نصاایرالدین طوساای ماادت ( )30سااالدر اااالع ناازاری سااپری کاارد و رسااا ت زیاااد در باااره نجااوم ،
ا هیات ،فلسفه و دیگر موضوعات نوشته کرد روضب السلیم اثار عماده اساماعیلی او و سایر السالوک
سرگذشت روحانی او را در بر دارند بیان میکند که چگوناه یاه مقاام اباول وتصادی مرجعیات تعلیمای
امام نزاری رسیده است .طوسای باه اندیشاه هاا و تفکار نازاری روزگاار خاویش کماک شاایانی نماوده
است.
خواجه نصیرالدین طوسی میگفات  « :ایامات ضارورتآ یاک رویاداد معاادی و آخار زماانی در تااریخ
بشریت نیست ،بلکه حالت وضعی گذرایی در زنده گی است ،و آن مواعی است که پرده تقیه بر داشته
میشود تا حقیقت بدون هی حجابی در دسترس ارار گیرد »به این ترتیب تعالیم حسان علای ذکرالساالم
را در مورد تقیه تایید کرد.
در نتیجه الزام رعایت شریعت به شیوه ای اهال سانت بار جامعاه نازاری بوسایله جاالل الادین حسان
بازگشت به تقیه یعنی پنهان داشتن عقیده ای دینی وااعای خاود از بااب احتیااط ،و رجعات باه دوره ای
ستر ،یعنی دوره ای که بار دیگر حقیقت در باطن نهفته میشود ،تعبیار میگردیاد .و باه دور جدیادی از
ستر تلقی میشاد کاه در حقیقات باار دیگار در بااطن دیان پنهاان میگشات از نظار اصاولی ،اماام حاضار
نزاری میتوانست حالت ایامت را هر زمان کاه بخواهاد بارای بشاریت یاا بارای نخبگاان و خاصاان آن
پدید آورد .زیراکه هر امامی باالقوه امام اایم نیز باود .در نتیجاه حیاات انساان میتوانسات باه اراده اماام
حالت متناوبی(جستجو – نوبت و متعادل) میان دوره ایامت ،که در آن حقیقت آشکار بود و دوره ستر
که در آن حقیقت پوشیده و مخفی بود ،باشد.
57
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درتعالیم دوره اخیر الموت ،اصطالح سترمعنی جدید پیدا کرد و به مفهوم پوشیده گی حقای دینای
و پوشیده بودن وااعیت روحانی حقیقی امام بکار میرفات ،ناه باه معنای اختفاا و غیبات جسامانی اماام،
چنانچه در دوره پیش از فاطمیان و در اوایل دوره الموت ازین واژه فهمیده میشد و این تعاالیم آنهاا را
با صوفیان نزدیک تر ساخت.
در دوره مو نا عالوالدین محمد مغو ن اوای خود را داخل سرزمین های اساالمی سااخت سامراند
و بخااارا را گرفاات و بخاااطر تعقیااب ساالطان محمااد خوارزمشاااه اااوای خااود را بطاارف ایااران فرسااتاد
ورسال 618هجری( 1221میالدی) چنگیز از دریای آمو گذشت و بلخ را گرفت .وپسر خود تولی را
بخاطر گرفتن خراسان فرستاد .او شهرهای مرو ونیشاپور را ویران ساخت و مردم را اتل عام نمودو
تمام مناط امپراتوری خوارزمشااهیان را ماورد حماالت خاود اارار دادناد .و در ساال 624هجاری ق
(1227ماایالدی) چنگیااز فااوت کاارد مغااو ن ماارو  ،نیشاااپور و بیشااتر مناااط خراسااان را گرفتنااد و
بسیاری از علماء و دانشمندان اهل سنت از ترس مغو ن به شهرهای نزاریان و االع نزاریان اهساتان
پناه بردند ولی مغو ن با ی نزاریان حمله نکردند بخاطریکه در سال 618هجری ق (1221میالدی)
ساافیر مو نااا عالوالاادین محمااد بااا چنگیااز مالاااات کاارده بااود  .و نزاریااان امنیاات مناااط خااود را تااامین
میکردند و تجارت شان انکشاف کرده بود و نفوذ شان تا سیستان رسید با زوال امپراتوری خاوارزم ،
نزاریااان مناااط دامغااان ( در ایااران ) و العااه هااای اااومس  ،طااارم و دیگاار را در ایااران گرفتنااد .وب اا
خالفت بغداد روابط حسنه داشتند .در سال 628هجری ق (1231میالدی) سالطان جاالل الادین آخارین
حکمران خوارزمشاهیان را بقتل رسانیدند .و خود را با نزاریان نزدیک ساختند.
در سال 644هجری ق ( 1246میالدی) مو نا عالوالدین محمد سفیری را باه مناسابت تخات نشاینی
گیوک خان بزرن مغو ن به مغولستان فرستاد تا پیام صالح و آشاتی را باه او برسااند .اماا گیاوک کاه
میخواست تمام ایران بگیرد به صلح دلچسپی نشان نداد.
درسال 649هجری ق ( 1251میالدی) گیوک فوت کارد و منگوااا آن جانشاین او گردیاد منگوااا آن
میخواست فتوحات خود را در غرب آسیا تکمیل کند .الویت خود را به از بین بردن دولات اساماعیلیان
نزاری و خالفت عباسی داد .درسال 650هجری ق(1252میالی) یرادر خود هالکو را وظیفه داد که
ایران را بگیرد هالکو بخاطر انجام این وظیفه به جمع آوری اواء پرداخت .و یک اوای مغولی تحت
ایادت کیدبواا مسیحی درسال 651هجری ( 1253میالدی) با ی االع نزاری در اهستان حمله کردند
و چند االع نزاری را ویران ساختند و با اوای پنج هزار نفری العه گارد کاوه را محاصاره نمودناد .و
یک سردار خود بنام بوری را برای گرفتن االع شاهدز فرساتاد و یاک ااوای دیگار باه العاه ای طاارم
روان کرد ولی تمام اسماعیلیان از خود دفاع کردند تا اینکه اختالفات در بین مو نا عالوالدین محمد و
مشااوران او بوجاود آمااد کاه آنهااا خواهاان تسالیم شاادن باه مغااو ن بودناد و مو ناا عالوالاادین محماد بااه
مریضی دجار گردید و خود را از رؤسای دیگر نزاری کناره کشید اکثر فرماندهان باه جانشاینی پسار
مو نا امام یعنی رکن الدین خورشاه خوش بودند که ولیعهد در جاایش بنشایند وباا مغاو ن ماذاکره کناد
که درین اختالفات بود که مو نا عالوالدین محمد درسال653هجاری ق (1255مایالدی) بعاد از مادت
( ) 34سال امامت به شکل مرموزی در شیرکوه نزدیک الوت به شهادت رسید.
دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 84 -

اداره نشرات سیمای شغنان

.۲۷

موالنا رکن الدين خيرشاه (خورشاه)

مو نااا رکاان الاادین خورش ااه باان امااام عالوالاادین محمااد اساات کااه در سااال  627هجااری ق (1230
میالدی ) در العه الموت تولد گردید و بعد از شهادت پدرش طب نص امامت در سال 653هجری ق
(1255میالدی) به امامت رسید.
« رکن الدین خورشاه(خیرشاه) پیش از آنکه با مغو ن وارد مذاکره شود میخواست مواعیت خود را
با دیگ ر مسلمانان مجاور خویش تثبیت کند نزاریاان نخسات لشکرکشای خاود باه مغارب دیلام را تکمیال
کردناد و العااه ای را کااه در خلخااال در محاصااره داشااتند ،گرفتنااد و پااس ازان نماینااده هااای خااود را بااه
گیالن و دیگر نواحی مجاور فرستاد و حکمرانان آنجا را از مرن پدرش و جلوس خودش آگاه ساخت
و نیز کوشش کرد که رابطاه ای خاود را باا آنهاا بهباود بخشادو باه هماه نزاریاان دساتور داد کاه اوامار
58
شریعت را پیروی کنند».
مو نااا رکاان الاادین خیرشاااه ساافیری بااه ناازد یسااورنویین فرمانااده اااوای مغااول در هماادان فرسااتاد
وخواساااتارمذاکره شاااد ولااای فرماناااده جاااواب داد کاااه باااا خاااود هالکاااو مالااااات کناااد .درساااال 654
هجری( 1256میالدی) شهنشاه برادر مو نا رکن الدین خیرشاه با هالکو مالاات کردند هالکو نمایناده
ای خود را باا آنهاا باه ااالع نزاریاان فرساتاد کاه خودشاان ااالع هاا را خاراب کنناد تاا ااوای مغاول در
سرزمین آنها خرابی نکنند .اما مغو ن خواستار تسلیم شدن خود امام و فلعاه هاای نازاری شادند .ولای
مو نا امام مدت یک سال مهلت خواست و گفت که العه های الموت و لمسر ویران نشوند .مو نا امام
بخاطری به تعوی انداخت که چاره کار را جساتجو کناد  .و کوشاش کارد کاه باه یاک تفااهم باا مغاو ن
االع نزاری را از ویران ساختن نجات دهد .نماینده های هالکو در رودباار بااای ماندناد تاا از تخریاب
العه ها نظارت نمایند.
درشعبان 654هجری ق سپتامبر1256میالدی) هالکو بر مقر ادرت نزاریان حملاه کارد و باه تماام
اواء مغول در ایران فرمان داد که در الموت جمع شاوند و باه رکان الادین خیرشااه پیاام فرساتاد کاه در
دماوند نزد او بیاید و اگ ر در مدت پنج روز خاودش نیاماد پسارش خاود را بفرساتد .مو ناا رکان الادین
خیرشاااه پساارش رابتاااریخ  17رمضااان( 8اکتااوبر) پساارش را فرسااتاد « هالکااو کااودک را بااه عااذر
اینکه هنوز خیلی کوچک است باز گردانید و پیام دادکه اگر خود خیرشاه آمده نمیتواند برادر دیگرخود
را بفرستد .مو نا رکان الادین خیرشااه بتااریخ 5شاوال 654هجاری( 26اکتاوبر 1256مایالدی) بارادر
59
خود شیران شاه را با(سه صد) نفرفرستاد که دو روز بعد به دربار هالکو رسیدند».
درین هنگام هالکو پیام دیگا ر فرساتاد کاه خاود خیرشااه العاه ای میماون دز را ویاران ساازد و باه ماا
بیاید .درین وات اوای مغول از هر طرف با ی رودبار حمله کرد و خودش با اوای خود حرکت کرد
و به بتاریخ  18شوال سال 654هجری ق (8نوامبر1256میالدی) بر فراز تپه ایکه مقابل العه میمون
بود و مو نا رکن الدین خورشاه در آنجا زنده گی مینمود ،ارارگاه جور کرد و با ی نزاریان حمالت
58
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خود را شروع کردند و درخت های نزاریان را از پیش روی العاه اطاع کردناد مو ناا اماام سار انجاام
مجبور شد که تسلیم شود و بتاریخ  29شوال سال 654هجری ق (19نوامبر1256میالدی) مو نا امام
به همراه نصیرالدین طوسی و وزیارش مویدالادین و دیگربزرگاان نازاری از العاه میماون دژ باه زیار
آمدند .به این ترتیب دفتر دولت نزاریان ایران بسته شد.
مو نا رکن الدین خورشاه که در اسارت مغو ن بود فرمانی برای همه فرماندهان خود صادر کارد
کااه العااه هااای ناازاری را تساالیم کننااد .و مغااو ن در حاادود (چهاال ) العااه را در منطقااه رودبارگرفتنااد
محافظان را اسیرکردند و العه ها را ویران سااختند .ولای فرمانادهان العاه هاای الماوت ،لمسار و گارد
کوه تسالیم نشادند و فکار کردناد کاه مو ناا اماام از روی مجبوریات کاه تحات فشاار اارار داشات چناین
فرمانی داده است.
العه الموت درذوالقعده 654هجری ق (دساامبر 1256مایالدی) تسالیم شاد و العاه لمسار ماددت یاک
سال دیگر مقاومت کرد و گرد کوه آخرین سنگر نزاریان در ایران باود کاه تسالیم شاد .و محافظاان آن
ساارانجام در سااال 669هجااری ق (1220ماایالدی) بخاااطر احتیاجااات بااه جامااه و لباااس تساالیم شاادند .
جوینی که در مذاکرات صلح با نزاریان از طارف هالکاو نمایناده گای میکارد از کتابخاناه بازرن و باا
ارزش العه الموت توصیف زیاد کرده بود که هزاران نوع کتاب در آن موجود بود.
مغو ن تا زمانیکه مو نا امام برای شان فایده داشات باا او رفتاار خاوبی انجاام میدادناد  .و پاس از
آنکه العه های نزاریان را گرفتناد هالکاو باه ماذاکرات مو ناا اماام و خاان بازرن مغاول موافقاه کارد.
وبتاریخ اول ربیع ا ول 655هجری ق ( 9مارچ 1257میالدی) مو نا امام نزاری عزم سفر کارد .و
خااان مغااول (منگواااا آن ) ظاااهرآ از پااذیرفتن مو نااا امااام در اراااارم بااه بهانااه اینکااه هنااوز العااه هااای
ناازاری (لمساار و گاارد کااوه ) تساالیم نشاادند ،امتناااع ورزیااد و در وااات بازگشاات در نزدیااک مغولسااتان
محافظین مغول مو نا را به شهادت رسانیدند و هزار نفر از نزاریان را در مناط مختلف ایران بقتل
رسانیدند .و دولت نزاری ایران را توسط حسن صباح با گرفتن العه ای الموت تاسیس گردیده بود بعد
از 166سال توسط مغو ن درسال 654هجری(1256میالدی) سقوط داده شد.
علت سقوط دولت نزاریان این بود که در داخل الموت در بین اسماعیلیان اختالفات بوجود آماد یاک
تعداد از محافظه کاران مو نا رکن الدین خورشاه را به صلح و آشتی و تسلیم شدن تشوی میکردند و
گروهی هنوز هم روح فداکاری و عدم انحاراف از اصاول نخساتین اساماعیلیان باا تسالیم شادن مخاالف
بودند و مغو ن را به شکست مواجه ساختند.
مغو ن با نیرنگ و دلجویی مو نا امام نزاری را متردد (دودل ) ساختند مو نا امام فرزند خود را
بااه مغااو ن بااه گروگااان گذاشاات امااا بااه نساابت خااورد سااالی او را ابااول نکردنااد وخااود مو نااا امااام را
خواستند که تسلیم شود مو نا امام تسلیم شد ولی در سال 655هجاری (1257مایالدی) بعاد از (یاک )
سال امامت به شهادت رسید .و پسرش مو نا شمس الدین محمد طب نص امامت ،به امامت رسید.
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نظر مختصری در مورد دوره الموت
حسن صباح که دعوت فاطمی را در المرو سلجوایان در ایران تبلیغ میکرد تا ساال 487هجاری ق
( 1094میالدی) بصورت رهبر اسماعیلیان ایران بود و از سیاست مستقل در مقابله با ترکان سلجوای
پیروی میکرد ودر حقیقت گرفتن العه الموت در 483هجری ق (1090میالدی) آغاز یک ایام آشکار
بااار ضاااد سااالجوایان باااود .در چناااین اوضااااع باااود کاااه حسااان صاااباح در مشااااجره جانشاااینی مو ناااا
المستنصرباهللا ،جانب نزار را گرفت .و روابط خود را با حکومت فاطمی و پایگاه مرکزی دعوت در
ااهره که از مستعلی برادر نزار طرفداری میکردند ،اطع نمود و خود را واف نهضت نزاری ساخت.
سلجوایان نتوانستند نزاریان را از سنگرهای کوهستانی شان بیرون سازند.
حسن صباح و (دو) جانشین او درالموت به عنوان داعی دیلم یا حجت حکومت کردند:
 – 1حسن صباح از  483تا  518هجری ق (  1090تا  1124میالدی ).
 – 2کیا بزرن امید از  518تا  532هجری ق (  1124تا  1138میالدی ).
 – 3محمد بن کیابزرن امید از 532تا 557هجری ق (1138تا  1162میالدی ).
ایشان نماینده گان تام ا ختیار ایمه نزاری که دسترسی به آنها برای پیروان شان میسر نبود  ،بودند.
و بعد از آنها با حکومت حسن علای ذکرالساالم ایماه نازاری در الماوت ظااهر شادند .و اماور دولات و
جامعه خود را بدست گرفتند که (  ) 5نفر بودند ،عبارت اند :
.1
.2
.3
.4
.5

حسن علی ذکرالسالم از  557تا  561هجری ق (  1162تا 1166میالدی ).
نورالدین محمد از  561تا  607هجری ق (  1166تا 1210میالدی ).
جالل الدین حسن از  607تا  618هجری ق (  1210تا  1221میالدی ).
عالوالدین محمد از  618تا  653هجری ق (  1221تا  1255میالدی ).
رکن الدین خورشاه از  653تا  654هجری ق (  1255تا  1256میالدی ).

به این ترتیب دولات و جامعاه نازاری دردوره الماوت بوسایله (ساه ) داعای یاا حجات و(پانج ) اماام
رهبری میشد که عمو مآ در منابع و ما خذ فارسی از آ نها به عنوان خداوندان الموت یاد میشود.
شرایط نزاریان الموت با دولت فاطمی فرق داشت .اسماعیلیان نزاری از همان آغاز به یک جنگ
انقالبی و زنده ماندن در یک محیط خصمانه می اندیشیدند و به عاوض متکلماان و فقاه هاای دانشامند،
فرماندهان نظامی تربیت میکردند.
نهضت نزاری از همان آغازبا تحو ت عقیده تی همراه بود وعقاید خود را در مواجهه با اوضااع و
احوال دگرگ ون شونده تکامل بخشیدند .نزاریان ایران آثار خاود را باا زباان فارسای نوشاته میکردناد و
نقش مهم در حیات فرهنگی داشتند و کتابخانه های بزرگی را بوجود آوردند ولی این آثار و کتابها در
اثر جنگ ها و تهاجمات سلجوایا ن و مغو ن از بین رفت و العه های آنها را به خاک هموار ساختند.
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حسن صباح در سال 428هجاری ق (1034مایالدی) در شاهر اام در یاک خاانواده شایعی بادنیا آماد
پدرش علی بن محمد بان صاباح کاوفی باود کاه در شاهر اام زناده گای میکارد .و در سان ( )17ساالگی
بوسیله امیرحزاب یکی ازداعیاان اساماعیلی درشاهرری(تهران اماروزی) باا عقایاد اساماعیلی آشانایی
یافت .و بعدآ به مذهب اساماعیلی در آماد و در 464هجاری ق (1072مایالدی) عبادالملک بان عطااش
ریس دعوت اسماعیلی در ایران به شهر ری آمد و به حسن صباح توجه کرد .چون از استعداد او آگاه
شد در سال 469هجری ق (1076میالدی) حسن صباح به توصیه ابن عطاش به پایتخات فاطمیاان باه
مصر رفت ومدت (سه ) سال در مصر ماناد و درس هاای مهمای فارا گرفات واتیکاه باه ایاران آماد باه
مساافرت هاا در ایاران شاروع کاارد کاه مادت ( )9ساال طااول کشاید و اادرت سالجوایان را دریاان دوره
ارزیااابی نمااود و تااا سااال  480هجااری ق ( 1087ماایالدی) توجااه خااود را بااه دیلاام (شاامالی ایااران )
معطااوف داشاات زیراکااه ایاان منطقاه از مرکااز ااادرت ساالجوایان دور بااود .و در جسااتجوی یااک مرکااز
مناسب شد وسرانجام العه الموت که در منطقه رودبار دیلم اارار داشات انتخااب کارد .العاه الماوت بار
صااخره بلنااد در کااوه الباارز وااااع اساات کااه ارارگاااه ساالجوایان بااود .حساان صااباح پایگ ااه خااود را در
مازندران ایجاد کررد برای گرفتن این العه یک تعداد از داعیان از ابیل اسماعیل ازوینی ،محمادجمال
رازی ،ابوالقاساام ریجااانی و دیگاران را بااه اطااراف العااه المااوت فرسااتاد تااا اهااالی آنجاا را بااه مااذهب
اسماعیلی در آوردند.
از فعال یت حسن صباح  ،دولت سلجوایان خبر شد خواجه نظام الملک وزیر ادرتمند آنها و ساالطین
بزرن سلجوای آلپ ارسالن و ملک شاه که از اسماعیلیان نفرت داشتند دستور دادند کاه حسان صاباح
را دستگیر کنند ولی مؤف به این کار نه شدند و حسن صباح مخفیانه از مسایر کوهساتانی باه اازوین
رف ت و العاه ای الماوت دریان واات در دسات مهادی علاوی یکای از حکمراناان ملکشااه سالجوای باود.
داعیااان اسااماعیلی بعضاای از سااپاهیان مهاادی علااوی را بااه کاایش اسااماعیلی در آوردنااد .حساان صااباح
خااودش ابتااداء بااه منطقااه ای اشااکور و بعاادآ بااه انجاارود کااه در پهلااوی العااه ای المااوت بودنااد رفاات
وسرانجام درروزچهارشنبه مؤرخ  6رجب سال483هجری (4سپتامبر 1090میالدی) مخفیانه به العاه
الموت داخال شاد و تحات ناام مساتعار(دهخدا) خاود را معلام معرفای کارد و باه کودکاان محاافظین العاه
الموت درس میداد و بسیاری از محاافظین العاه باه ماذهب اساماعیلی در آمدناد و ایرانیاان را بارای بار
انداختن ترکان سلجوای تشوی میکردناد و دسات باه ایاام زدناد و العاه الماوت را گرفتناد .تساخیر العاه
الموت بدست حسن صباح مرحله جدید در فعالیت اسماعیلیان ایاران باود .زیراکاه سالجوایان در ایاران
بیگانااه بودنااد و حکوماات شااان مااورد نفاارت ایرانیااان بااود و همچنااان حساان صااباح زبااان فارساای را بااه
عنوان زبان دینی اسماعیلیان جانشین زبان عربی ساخت.
حساان صااباح واتیکااه در العااه المااوت مسااتقر شااد بااه اسااتحکامات آن پرداخاات و آناارا بصااورت العااه
تسخیرناپذیر درآورد که در مقابل حمالت و محاصره طو نی مقاومت کارده بتواناد .وبعادآ دایاره نفاوذ
خود را در سراسر منطقه رودبار و نواحی دیلم گسترش داد و االع دیگری را نیز تصرف نمود.
در سال  484هجری ق ( 1091مایالدی) حسان صاباح حساین فااینی را کاه یاک داعای مقتادر و باا
کفایاات بااود بااه زادگاهشااش ،بااه منطقااه اهسااتان ( جنااوب شاارق خراسااان ) فرسااتاد او در آنجااا دعااوت
اسماعیلی را شروع کرد و مردم اهستان که از ظلم و ستم سلجوایان به تنگ آمده بودناد دسات باه ایاام
زدند و سلجوایان را عقب راندند که بعد از رودبار ،اهستان دومین سرزمین اسماعیلیان ایران شد.
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در سااال 485هجااری ق (1092ماایالدی) ساالطان ملااک شاااه و وزیاارش نظااام الملااک یااک اااواء را
بخاطر تسخیر االع الموت ،رودبار و اهستان فرستاد ااوای سالجوای برهباری ارساالنتاش در رودباار
حسن صباح را با (هفتاد و دو) نفار از یاارانش محاصاره کارد حسان صاباح از یکای از داعیاانش بناام
ابوعلی اردستانی که در ازوین مشغول دعوت بود کمک خواست او(سه صد) نفر را به کمک فرساتاد
و اوای سلجوایان را از بین بردند .که این عملیاات باه مارن ملاک شااه تماام شاد باا مارن ملاک شااه
جنگ های داخلی در امپراتوری سلجوایان شروع گردید.درباریان پسار(چهارده) سااله ای ملکشااه کاه
محمود نام داشت به سلطنت رسانیدند ولی سلطان برکیاارق کاه مادعی تااج و تخات سالطنت سالجوایان
بود با برادر ناتنی خود مصروف جنگ بود درساال 487هجاری(1094مایالدی) محماود فاوت کارد و
برکیارق بقدرت رسید و در سال 498هجری ق (1105میالدی) برکیاارق فاوت کارد و سالطان محماد
تپربقدرت رسید و برادرش سلطان سنجر به عنوان نایب او در خراساان و بلاخ باود .اساماعیلیان ازیان
اختالفات سلجوایان استفاده کرده فعالیت های خود را در بخش شمال شارای کاوه البارز گساترش دادناد
العااه هااای دیگااری را ازابیاال دژ منصااوره کااوه و مهرین(مهرنگ اار) را در شاامال دامغااان و العااه ای
استوناوند را در منطقه ای دماوند ایران گرفتند و گردکوه یکی از مهم ترین العه ها در ایا ت اومس
در (پانزده) کیلومتری شمال غبی ایران را گرفتند که یکی از العه های مستحکم نزاریان ایران گردید
که ریس آن موید الدین مظفر بود که مخفیانه به مذهب اسماعیلی گرویده بود و سلجوایان خبر نداشاتند
بعدآ اسماعیلی بودن خود را آشکار ساخت و برضد سلجوایان جنگ کرد و تحت رهبری حسن صباح
فعالیت میکرد .بعدآ االع دیگری در ارجان که منطقه مرزی بین فارس و خوزستان(درشمال ایران )
بود بدست آوردند که ریس دعوت اسماعیلی در آنجا داعی ابو حمزه بود.
درسال 486هجری(1093میالدی) اسماعیلیان اصبه ای انجرود را گرفتند و ااوای(ده هازار) نفاری
سالجوایان را باه فرماناادهی ابومحماد زعفراناای شکسات دادناد .و راه را باارای گارفتن العااه هاای دیگار
هموار ساخت.حسن صباح در 489هجری (1096میالدی) کیابزرن امید را با سه نفار دیگررؤساای
اسماعیلی( کیا ابوجعفر ،ابوعلی و گرشاسپ) برای گرفتن بسیار مهام در غارب الماوت ،بناام لمسارکه
بنام تبسر نیز خوانده میشد فرستاد که این العه توسط کیابزرن امید گرفته شد .حسن صباح العاه را باا
استحکامات اوی بازسازی کرد و کیابزرن امید بیش از بیست سال در العه ای لمسر کاه دوماین العاه
ای مهم در سلسله االع اسماعیلی در دیلم بود .سپری نمود.
اسااماعیلیان ناازاری بعااد ازیاان پیااروزی بااه مرکااز ااادرت ساالجوایان یعناای اصاافهان متوجااه شاادند کااه
رهبری اسماعیلیان را درین منطقه احمد بن عبدالملک بن عطاش به عهده داشت در سال 494هجاری
ق ( 1100میالدی) العه شاهدز را در اصفهان تصرف کرد و به تعداد ( سی هزار) نفر را به ماذهب
اسماعیلی در آورد  .و ادرت سلجوابان را ضاعیف سااخت  .فرمانادهان العاه هاای مساتحکم از طارف
الموت مقرر میشدند و عمومآ از عمال و ابتکاار منطقاه خاود آزاد بودناد .هرسارزمین اساماعیلی تحات
رهبری یک ریس ارار داشت.
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«درسال494هجری( 1101میالدی) برکیارق و سلطان سنجر برای از میان برداشتن اسماعیلیان باا
هم تواف کردناد و فرماان اتال عاام ا ساماعیلیان اصافهان را صاادر نمودناد .و نزاریاان را باه ناام هاای
60
توهین آمیزی یاد میکردند».
اسماعیلیان با وجود چنین تهدیدات و درگیری ها فعالیت های خود را برهبری احمد بن عبدالملک بن
عطاش در اصفهان و دیگ ر مناط شدت بخشایدند .احماد خاود را بناام معلام کودکاان در پایگااه نظاامی
سلجوایان در العه ای شاهدز(دزکوه) معرفی کرد و بسیاری از محافظان پایگاه را به مذهب اسماعیلی
در آورده بود .و العه ای شاهدز را اساماعیلیان گرفتناد .باا گارفتن العاه ای شااهدز فعالیات اساماعیلیان
زیاد تر شد و یک تعداد از امیران و سپاهیان سلجوایان نیز مذهب اسماعیلیه را ابول کردند.
حسن صاباح و جانشاینان او در الماوت تاا زمانیکاه اماماان نازاری خاود عما زماام اماور جامعاه و
دعوت اساماعیلی و دولات خاود را در دسات گرفتناد ،حجتاان اماام غایاب محساوب میشادند دریان واات
اسماعیلیان نزاری ایران دعوت جدیدی را در ایران آغاز کردند که به زبان فارسی بود.
در سال 500هجری ق (1107میالدی) سلطان محمد تپر پادشاه سلجوایان العه شاهدز را محاصره
کرد داعی احمد بن عبدالملک بن عطاش شجاعانه از خود دفاع نمود ولی دستگیر گردید .سلجوایان او
را زنااده پوساات کردنااد و پساار احمااد را نیااز بقتاال رسااانیدند و ساارهای آنهارابااه نزدمسااتظهرخلیفه ای
عباسی فرستادند .ودرسال501هجری(1108میالدی) سلطان محمد تپر گرفتن العاه ای ارجاان را باه
عهده ای فخرالدین چاولی گذاشت و این العاه را ویاران کارد .ودریان ساال یاک ااوار را تحات ایاادت
وزیرش ضیاء الملاک پسار نظاام الملاک باه العاه ای رودباار فرساتاد.با نزاریاان جناگ شادید صاورت
گرفت سلجوایان العه رودبار را تصرف کردند.ولی به گرفتن العه ای الموت مؤف نشدند.
درسال 503هجری(1109مایالدی) کاار تساخیر العاه ای الماوت را باه انوشاتگین شایرگیر حکماران
ساوه گذاشتند شیرگیر فکر میکرد که حمله ای مستقیم با ی الموت فایده ندارد بران شد که نزاریان را
از راه خسته ساختن و فرسودن آنها را ضعیف سازد .بعدآ سلجوایان مادت ( ) 8ساال پای در پای العاه
الموت و دیگر العه ها را تحت حماالت خاود اارار دادناد و محصاو ت کشااورزی را ساوختاندند ولای
مؤف به گرفتن العه ها نه شدند .نزاریان مقاومت کردند.
حسن صباح در پایان عمر خاود کیاابزرن امیاد را کاه در العاه لمسارحکمران باود باه العاه الماوت
خواست و خودش در ساال 518هجاری ق ( 1124مایالدی ) در اثار مریضای فاوت کارد .اساماعیلیان
نازاری باه حسان صاباح بااه دیاده اادر مینگریساتند و او بنااام سایدنا میخواندناد او مادت (  )30سااال در
الموت مصروف کتاب ت و دعوت نزاری بود و در رعایت اوانین شرع بسیار دای بود و اجارای آنارا
در جامعه اسماعیلی سخت گیر .جانشین حسن صباح  ،کیابزرن امید نام داشت کاه از ماردم دیلام باود
نیز یک فرمانده توانا و شجاع بود خط و مش حسن صباح را تعقیب میکرد.
در سال 520هجاری ق ( 1126مایالدی) سالجوایان بارا ی آزماایش تواناایی فرماناده جدیاد الماوت،
با ی االع رود بار و اهستان حمله کردند ولی نزاریاان متحادآ از خاود دفااع کردناد و حتای چناد ااالع
دیگر را نیز در رودبار از سلجوایان گرفتند و همچنان العه دیگر را در حومه الموت بنام العه میمون
60
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دژ جدیدآ اعمار ساختند .بناء سلجوایان امید خود را در گرفتن العه های نزاری از دست دادند .سلطان
محمد (دوم) و سلطان سنجرسلجوای با نزاریان اساماعیلی صالح کردناد کاه ازینارو اساماعیلیان نازاری
متحدان بیشتری در اردوی سلجوایان بدست آوردند .ودرساال 526هجاری ق (1132میالدی)نزاریاان
ایران ،ابوهاشم «علاوی» را کاه مادعی امامات زیدیاه باود و پیروانای در خراساان نیاز داشات در دیلام
شکست دادند .اسماعیلیان نزاری یک نیروی اوی شدند.
تااا بایااان دوره ای باازرن امیااد نزاریااان بطااور واضااح دولاات مسااتقلی باارای خااود تشااکیل داده بودنااد
سرزمین های پراگنده ای المرو این دولت در اساس مرکاب باود از دو منطقاه در ایاران یعنای رودباار
ناحیه ای وسیع در اهستان و بخش جنوبی جبل بهراء درشام(سوریه) .پایتخت این دولات معماوا العاه
ای الموت و گ اهی بصورت اتفاای یکی از االع رودبار بود .المرو نزاریان در اهستان وسیع باود اماا
پیوسته بهم نبود و چندین شهر و العه را شامل میگردید .نزاریان که العه هاای خاود را در شارق کاوه
البرز از دست دادند اما العه های دیگار در ااومس و گردکاوه در دسات داشاتند و گردکاوه آخارین العاه
بود که به مغو ن تسلیم شد .در شام نزاریان منطقاه ای جبال بهاراء تحات تسالط خاود داشاتند و ر ایس
شان در منطقه ای مصایاف و یاا کهاف مساتقر باود کاه از طارف الماوت منصاوب میشاد .باا وجودیکاه
سرزمین های نزاریان به مسافات زیاد از یکدیگر دور بودند ولی همبستگی و وحدت باهم داشتند.
در سااال 532هجااری ق (1138میالدی)کیااابزرن امیااد در گذشاات و پساارش بنااام محمااد در المااوت
جانشین او شد .روابط بین نزاریان و سلجوایان درین دوره نیز خوب بود و اسماعیلیان نزاری مواضع
خود را تحکیم بیشتر بخشیدند  .حتی نزاریان اهساتان کوشاش کردناد کاه دعاوت اساماعیلی را در غاور
(افغانستان مرکزی) ،گرجستان و دیگر مناط ماوراء افقاز گسترش دهند و استقالل خود را در مقابل
سلجوایان حفظ کردند .و در دعوت اسماعیلی متحد بودند و رهبری الموت را ابول داشتند.
« حسن صباح و دو جانشین بعدی او از هی یک از امامان بعاد از مو ناا نازار ناامی نبردناد .چناین
مینماید که با نبودن امامی حاضر و ناظر حسن صباح که ریاست عالیه ای دعوت نزاری را بر عهاده
داشت ،سر انجام ،به عنوان حجت امام شناخته شد.اصطالح حجت از ابل برای یکی از مراتاب باا ی
تشکیالت دعوت فاطمی بکار رفته بود .و اکثریت اسماعیلیان اولیه رهبران مرکزی نهضت اسماعیلی
را حجت های امام مستور ،مو نا محمد بن اسماعیل میگ فتند و عقیده برین باود کاه در زماان غیبات و
61
اختفای امام حجت یا نماینده ای اودر میان مردم است».
در سال 557هجری ق (1162میالی)محمد بن کیابزرن امید در گذشت حسن جانشین او گردید که
در بین نزاریان محبوبیت زیاد داشت .حسن شخصی است که حسان صاباح وعاده آمادنش را داده باود.
یعنی مو نا حسن علی ذکرالسالم بن مو نا القاهر است .مو نا حسن اولین امام نزاری اسات کاه علناآ
خود را در الموت آشکار ساخته بود مؤرخان میگویند که  « :حسن در هار زمیناه داناش زیااد داشات،
بر فلسفه و تصوف وااف بود و بر تا ویل اسماعیلی و کاربردهای آن استادی داشت.
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مو نا حسن بتاریخ ( )17رمضان سال 559هجری ق (1164مایالدی) دساتور داد کاه در مصاالی
عمااومی المااوت منبااری کااه روی بااه جانااب مغاارب داشاات نهادنااد و چهااار علاام باازرن بااه چهااار رناگ
مختلف( سفید ،سرخ ،زرد و سبز) بار چهاار ساتون منبار نصاب کنناد و نمایناده گاان مختلاف سارزمین
های نزاری را به العه الموت دعوت کرد نزاریان رودبار و دیلم در مقابل منبر جای داده شدند ،آنانی
که از خراسان و اهستان آمده بودند در دست راست منبر ،نزاریانی کاه از مرکاز و غارب ایاران آماده
بودند در سمت چپ منبر جای گ رفتند و مو نا حسن که جامه ای سفید پوشیده بودبه منبر با شد و به
حاضرین مجلس سالم و تهنیت گفت و بعدآ با صدای بلند پیامی را که چناین مای نماود از اماام مساتور
مخفیانه به او رسیده است و متضمن دستورهای تازه برای پیروان او است بیان داشت:
« اماام زماان شااما را درود و تارحم فرساتاده اساات .و بناده گاان خااواص گزیاده ای خاویش خوانااده و
بارتکلیف شریعت از شما بر گرفته و شمارا به ایامت رسانیده اسات .آنگااه خطباه ای باه زباان عربای
ایراد کرد به این اسم که عین سخن امام است و فقیاه محمدبساتی را کاه عربای میدانسات بار پاای منبار
داشاات تااا خطبااه را بااه زبااان فارساای باارای حاضاارین ترجمااانی کنااد .در خطبااه حساان نااه تنهااا داعاای و
حجت ،بلکه خلیفه ای امام خوانده شده بود ،با ااتدار بیشتر و مرتبه ای با تر .امام همچنان از پیروان
خود خواسته بود که شیعیانش در اماور دینای و دنیاوی مطیاع و تاابع حسان باشاند و حکام او را محکام
دارندو اول او را اول امام بشناسند وبعد از ایراد خطبه از منبر پاایین آماد و دو رکعات نمااز خواناد و
مردم را به افطار دعوت کرد و گفت امروز عید ایامت است و مردم به جشن و شادی مشغول شدند و
62
ازان روز باز نزاریان هفدهم رمضان را هر سال جشن میگیرند».
بعد از گذشت (دو) ماه مراسم مشابهی در العه مومن آباد اهستان دایر گردید و خطبه که در الماوت
ایراد شد ،ریس مظفر ریس داعیان اهساتان بارای ماردم خواناد .در حقیقات اظهاارات مو ناا حسان در
الموت و مومن آباد باه اعاالم ایامات  ،آن روز واپساین کاه هماه در انتظاار آن هساتند و در آن روز باه
حساب اعمال آدمیان رسیده گی میشود و گروهی برای همیشه به بهشات و گروهای باه دوزخ میروناد،
منجاار گشاات .دسااتگاه رهبااری نزاریااان دریاان زمااان باار ب ااطن یعناای معنویاات دروناای دیاان ،بیشااتر از
ظاهریعنی معنای لفظی شریعت تاکید میکردناد  .ازینارو از مومناان در دور ایامات انتظاار میرفات کاه
توجه بیشتری به کشف وااعیت باطنی و روحانی نهفته در پشت احکام اثباتی دین شان دهند.
نزاریااان کااه ماادت (هفاات) دهااه از نماینااده اصاالی امااام یعناای حجاات پیااروی و اطاعاات کاارده بودنااد
مشتااانه در انتظار ظهور خود امام بودند که اکنون آن انتظار به سر آمده بود .حسان صاباح کاه وعاده
آمدنش را داده بود اینک سر انجام خود را به مردم شناسانده بود.
در سال 561هجری ق (1166میالدی) مو نا حسن علی ذکرالسالم به شکل مرموز در العه لمسار
به شهادت رسید و پسرش نورالدین محمد به امامت رسید .مو نا نورالدین محمد ملقب به اعالی محمد
در تعالیم خود تاکید بر نقش اساسی امام ،بخصوص امام حاضر ،امام زمان ،داشت .اصل عقیده ایامت
بااه صااورتی کااه مو ناال اعااالی محمااد عرضااه میداشاات متضاامن اسااتحاله و دگرگااونی کاماال شخصاای
نزاریان بود که ازین پس باید امام را به وااعیت روحانی حقیقیش بشناسند.
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در سال 607هجری ق (1210میالدی)مو نا اعالی محمد رحلت نمود و پسرش مو نا حسن ملقب
به جالل الدین به امامت رسید مو نا جالل الادین حسان کاه از انازوای جامعاه نازاری از جهاان خاارج
خسته شده بود تمایل داشت که روابط خوب را با تمام مسلمانان بر اارار کناد .باه پیاروان خاود دساتور
داد که احکام شرع را به روش اهل سنت بکار برند .بعدآ سفیران خود را نازد ناصار خلیفاه عباسای و
محمد پادشاه خوارزم ودیگر حکمرانان فرستاد و آنها را از سیاست و خط و مش خاود آگااه سااخت و
خالفااات عباسااای حکومااات مو ناااا جاااالل الااادین حسااان رابرسااامیت شاااناخت .مو نااااجالل الااادین حسااان
درسال 618هجری( 1221میالدی) رحلت نماود و پسارش عالوالادین محماد باه امامات رساید او نیاز
روابط خو را مانند پدرش حفظ کرد.

.۲۸

موال نا شمس الدين محمد

نام اصلی مو ن ا شمس الدین محمد بنام محماد لقابش شامس الادین اسات کاه در ساال  632هجاری ق
(1234میالدی)در العه الموت تولد گردید .و در سال 654هجری ق(1256م) مقاارن حماالت مغاول
با ی اسماعیلیان به علت خرابای اوضااع دشاوار باه دساتور پادرش بعاد از ناص امامات باه آذربایجاان
انتقال داده شد و در منزل شخصی نزاری اهستانی شاعر اسماعیلی بنام ساعدالدین کاه یکای از داعیاان
امااام بااود زنااده گاای اختیااار کاارد و بعااد از شااهادت پاادرش مو نااا امااام رکاان الاادین خورشاااه در سااال
655هجری ق (1257میالدی) به امامت رسید .به روایت نزاری ،گروهی از بزرگان اسماعیلی پیش
ازسااقوط المااوت پساار خااو رد سااال مو نااا رکاان الاادین خورشاااه کااه شاامس الاادین نااام داشاات پنهااانی بااه
آذربیجان برده بودند او در آنجا به عنوان درزی گار مخفیاناه زناده گای میکارد و ناام مساتعار زر دوز
داشت.
مو نااا شاامس الاادین محمااد درشااهر زردوز آذربایجااان باارا ی دعااات یااک مرکااز تاساایس کاارد کااه
ازشمشاایر مغااو ن ن جااات یافتااه بااود وبعااد ازماادتی ارتباااط خااود را بااا پیااروانش برارارساااخت .اگرچااه
اکثریت اسماعیلیان نزاری در اثرحمالت مغو ن کشته شدندو تمام خزاین نزاریاان را مغاو ن گرفتناد
و االع نزاریان را ویران ساختند .نزاریانی از اتل عام مغو ن نجات یافته بودناد باه افغانساتان ،ساند،
پنجاب و دیگر بخش های هند رفتند و نزریان رودبار مجددآ متشکل شدند وبعد از کمتر از بیست سال
بعد از سقوط الموت یک ادرت نظامی را بوجود آوردناد و دوبااره باا ی مغاو ن حملاه بردناد و العاه
های الموت ،اهستان و گردکوه را دوباره تصرف کردند .و به حمالت متفابل مغو ن مواجه شدند.
در تاریخ اسماعیلیان ( سه ) شمس وجود داشت که عبارت اند از :
 .１شمس تبریز  - :شمس تبریز فرزند امام عالوالدین محمد یعنی کاکای امام شامس الاین محماد
است  .از اینکه از تبریاز باود بناام تبریازی یااد میشاود او اساتاد صاوفی مشاهور اساالم مو ناا
جالل الدین محمد بلخی بود.
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.２امام شمس الدین محمد  - :اما شمس الدین محمد فرزند مو نا رکن الدین خورشاه است که بعد
از رحلت پدرش طب نص امامت  ،به امامت رسید.
.３پیر شمس الدین سبزواری  - :پیرشمس الدین سبزواری کاه یکای از او ده مو ناا اماام جعفار
صااادق میباشااد کااه در زمااان مو نااا ااساام شاااه پساار امااام شاامس الاادین محمااد بااه حیااك پیاار بااه
هندوستان فرستاده شد.
گروهی از اسماعیلیان معتقد اند فالسفه و علمای بزرن از جمله شمس الدین محماد تبریازی ،حساام
الدین محمد و مو نا جالل الدین محماد بلخای نیاز دریان دوره زناده گای میکردناد  .فارو ریخاتن دولات
نزاریان ایران ،نزاریان شام را نیز تکان داد  .و چندی بعد آنها نیزماورد تهااجم مغاو ن ارارگرفتناد و
درسال 656هجری ق (  1258مایالدی) خالفات عباسای را ساقوط دادناد و متوجاه شاام شادند ودرساال
658هجری ق (  1260میالدی) وارد دمش مرکز شام شادند دیاری نگذشات کاه بیبارس از ساالطین
ممالیک مصر مغو ن را از شام خارج ساخت و نزاریان نیز هماراه ساالطین ممالیاک مصارهمکاری
کردند اما سالطین ممالیک نزاریان شام را سقوط دادند.
مو نااا شاامس الاادین محمااد در سااال 710هجااری ق ( 1310ماایالدی) بعااد از ( )53سااال اماماات در
آذربایجان رحلت نمود.

.۲۹

موالنا قاسم شاه

مو نااا ااساام شاااه پساارمو نا شاامس الاادین محمااد در سااال 660هجااری ق (1262ماایالدی) در شااهر
آذربایجان تولد گردید و بعد از رحلت پدرش در 710هجری ق(1310میالدی) طبا ناص امامات ،باه
امامت رسید .اما به علت ادعای محمد شاه برادر مو نا امام وضع دشوار شد و سلسله اماماان نازاری
به (دو) شاخه تقسیم شدند یکی بنام ااسم شاهی و دیگری بنام محمد شاهی .که ایان جادایی نزاریاان باه
دو شاخه ضربه دیگری بود که بر اسماعیلیان نزاری وارد کرد.
سلسله محمد شاهی در ابتداء در بخش های شمال ایران و آسیای مرکزی اهمیت یافتناد و در اارن (
دهم) هجری ق (شانزدهم میالدی) مقر آن به هند انتقال یافت و در آخر ارن ( دوازدهم ) هجری ق (
هجدهم میالدی) این سلسله از امامان نزاری از بین رفت .و شاخه ااسم شاهی تا حال دوام دارد و تمام
جمعیت اسماعیلیان نزاری جدید را شامل میشود که بر نص امامت مو نا ااسم شاه معتقد بودند.
مو نا ااسم شااه در اماور مهااجرین اساماعیلی در هناد ،افغانساتان ،شاام ،ملتاان و پاامیر توجاه زیااد
نمود زیراکه بعد از سقوط الموت یک تعداد اسماعیلیان که زنده ماندناد باه ایان منااط مهااجر شادند و
جامعه پراگنده اسماعیلی را در چنین شرایط به تقیه در آورد و بعد از الموت نزاریان ایران به عناوان
بخشی از روش ها به جامعه غیر در آمدنی خویش را در زیار خرااه صاوفیان پنهاان سااختند .چنانچاه
اولااین شاااعرنزاری بعااد از المااوت سااعدالدین اهسااتانی اندیشااه هااای خااود را باارای پنهااان داشااتن از
اسماعیلیه به صوفیان بیان داشت .بدون آنکه رابطه با طریقه صوفیان داشته باشد .این کار او سرمش
برای بسیاری از نویسنده گان بعدی نزاری در ایران ،افغانستان و آسیای مرکزی شد.
دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 94 -

اداره نشرات سیمای شغنان

نزاریان بعد از ویران ساختن االع اسماعیلی در اهستان ،حکومت آنجا را به خانواده آل کارت کاه
مذهب سنی داشتند سپردند .مو نا ااسم شاه داعیان را به مناط مختلف فرستاد که داعی شااه نازار را
به هند ،بهاوالدین ذکریا را به بدخشان ،تبت و کشمیر ،شمس الادین علای را نیاز باه هناد و بارادر خاود
مومن شاه را به فارس ،خراسان و ازوین فرستاد .آنها مذهب اسماعیلیه را تبلیغ میکردند و بسیاری از
مردم مذهب اسماعیلیه را ابول کردند .و تعداد اسماعیلیه زیاد گردید.
مو ناا شاامس الادین ساابزواری را کاه در ساابزوار ایاران زنااده گای میکاارد و از او ده مو ناا جعفاار
صاادق میباشاد لقاب پیار داد و جهات تبلیااغ باه هناد فرساتاد کاه دریاان دوره در نقااط مختلاف بدخشاان،
کشمیر ،ملتان ،سند ،ایران و کراچی بسیاری از مردم به مذهب اسماعیلیه گرویدند و خود مو نا ااسم
شاااه در شااهر آذربا یجااان بطااور مخفاای زنااده گاای میکاارد و پیااروان او نیااز بااه شاایوه صااوفیانه بااه جامااه
مریدان آنها بیرون می آمدند .صوفیان نیز سنت باطنی خویش را که مبتنی بر تمایز نهاادن میاان ابعااد
ظاهر و باطن دین ،یعنی میان شریعت و معنی درونی آن بود ،داشتند.
دریاان دوره بعااد از تهاااجم مغااو ن در المااوت سلسااله هااای مختلااف بوجااود آمدنااد و باارای نزاریااان
فرصت مناسب پیدا شد و دوباره در دیلم جمع شدند از ان جمله کیا سیف الدین در سال 770هجری ق
( 1368میالدی) سلطه خود را بار ناواحی دیلام گساترش داد و از اساماعیلیان طرفاداری کارد ولای باه
سلسله محلی زیدی رو برو گردید و جنگ بین شان صورت گرفت و سیدعلی مو سس سلسله زیدیه بر
نواحی آ ن مسلط گردید.
مو نااا ااساام شاااه در سااال 770هجااری ق ( 1370ماایالدی) بعااد از(  ) 60سااال اماماات در گذشاات و
پسرش بنام اسالم شاه طب نص امامت ،به امامت رسید.

.۳۰

موال نا اسالم شاه

ناااام اصااالی مو ناااا اساااالم شااااه بناااام ساااید احماااد لقااابش اساااالم شااااه اسااات کاااه در745هجاااری ق
(1344ماایالدی) در اااایم آباااد تولااد گردیااد .وبعااد از رحلاات پاادرش در 770هجااری ق مطاااب سااال
1370میالدی) طب نص امامت ،به امامت رسید .مو نا اسالم شااه در ابتاداء در آذربایجاان زناده گای
میکاارد ولاای بعاادآ بااه شااهر بابااک و کهااک ( کرمااان ایااران ) سااکونت اختیااار کردنااد و از ایااران بااه
اسااماعیلیان شااام و ایااران هاادایت داد کااه بطااور مخفاای زنااده گاای کننااد و مخفیانااه مااردم را بااه مااذهب
اسااماعیلیه دعااوت کننااد و در کااار دعااوت از احتیاااط کاار بگیرنااد .بااه ایاان ترتیااب اسااماعیلیان ایااران و
امامان شان در کار تقیه بعد از سقوط الموت مؤف بودند و اطالعات در ماورد اماماان بسایار انادک و
ناچیز است .در زمان مو نا اسالم شاه مقرمرکازی اماماان اساماعیلیان ااسام شااهی در انجادان کاه در
نزدیک یک کوه کم ارتفاع در مرکز ایران در حوالی محالت و ام وااع است انتقال یافات و در مادت
(دو) ارن مقر امامان ااسم شاهی باای ماند.
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مو نا اسالم شاه داعیان اسماعیلی را به مناط مختلف افغانساتان ،بدخشاان ،هاونزه چنارال ،کابال،
یاراند( در سینکیانگ چین) ،کاشغر ،چین و دیگر منااط فرساتاد« .یکای از نخساتین داعیاان کاه ساید
ملنگ شاه نام داشت حکمرانی و وظایف خود را در شغنان یکی از نواحی بسیار عمده بدخشان مستقر
ساخت  .و به دنبال او داعی (دومی) بناام میار ساید حسان شااه خااموش باه آن منطقاه فرساتاده شاد .ایان
داعیااان اسااماعیلی سلسااله پیااران و میااران تشااکیل دادنااد کااه باار شااغنان ،روشااان و نااواحی مجاااور در
بدخشان تا روزگار جدید حکومت کردند تمام مناط آسیای مرکزی که کوه های پامیر و هندوکش آنرا
63
محافظت میکردند ،از خطر حمالت مغول ها مصوؤن ماند».
اماااا درنیماااه اااارن (نهااام) هجاااری ق (پاااانزده مااایالدی) جزءامپراتاااوری تیماااوری در آماااد .بعاااد از
تیموریان ،بدخشان را ازبک هاا گرفتناد .ولای سلساله هاای محلای مختلاف ازان جملاه سلساله تیموریاان
محلی و میران اسماعیلی شغنان پیوسته در برابر حکومت آنها مقاومت میکردند و ماردم را باه ماذهب
اسماعیلیه دعوت میکردند .و مردم به مذهب اسماعیلی پابند بودند.
در دوره امامت مو نا اسالم شاه کار دعوت در مناط مختلف جاری بود .مو نا اساالم شااه دریان
دوره پیااار صااادرالدین سااابزواری پسااار پیااار شااامس الااادین سااابزواری کاااه در ساااال 679هجاااری ق (
1300میالدی) در سبزوار تولد گردیده بود تعلیماات اساالمی را فارا گرفتاه باود ،باه ایاران خواسات و
بخاطر دعوت اسماعیلی به هند و پاکستان فرستاد در اثر کار و فعالیت پیر صدرالین بود که که اسمت
های زیادی در سند ،پنجاب ،گجرات و دیگر منااط باه ماذهب اساماعیلی گرویدناد و مو ناا اماام لقاب
پیر را به او داد .و مسلمانان مذاهب دیگر بخاطر پاکدامنی و صداات او ،او را لقاب خواجاه دادناد کاه
معنی خواجه عزیاز و صااحب خاناه اسات .پیار صادرالدین در هناد در منااط ساند ،پنجااب ،کشامیر و
دیگر مناط جماعتخانه ها ساخت و اولین جماعتخاناه را در کوتاه مکاان (پنجااب) سااخت و مکای را
در آن مقرر کارد و نزراناه جماعات را باه مو ناا اماام آورد و دعاا وبرکاات را از طارف مو ناا اماام
برای شان داد.
مو نا اسالم شاه معاصر امیر تیمور گرگان (تیمور لنگ) بود و نخسین امام سلسله ااسم شاهی باود
که در انجدان ایران زنده گی میکرد و زنده گی فقیرانه داشت و مردم را مخفیانه باه ماذهب اساماعیلی
دعاوت مینماود  .دریان دوره امنیات در ایاران خاوب باود و حکومات خاورد ومحلای در منااط مختلااف
بوجود آمده بودند.
« امامان نزاری در آغاز دوره ای انجدان مانند رهبران و پیشوایان بعضی از جوامع و نهضت های
مذهبی دیگر از تغیر اوضاع و احوال وجود دینی ایران ،که از مشخصات آن تفراه ای سیاسی ،شیوع
جانبداری از آل علی و گرایش های و تمایالت شیعی از طری برخی از طریقت هاای صاوفیانه باود،
استفاده کردند .در چنین اوضاعی ،امامان نزاری با آنکه هنوز هویت خود را مخفی میداشاتند ،دعاوت
64
خوبش را از نوسازمان دادند».
63

 مختصری در تاریخ اسماعیلیه ،صفحه  ، 223فرهاد دفتری64
 -مختصری در تاریخ اسماعیلیه ،صفحه  ، 231فرهاد دفتری
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در ناازد نزاریااان ااساام شاااهی دوره ای انجاادان امااام حاضاار نقااش و مقااام اصاالی و مرکاازی را در
اعتقادات نزاری داشت .امام حاضر را در حقیقت روحانی وااعی او ،به عناوان تجلای کلماه ای الهای،
مشاهده کرد .و رسیدن بدان داناش آرزوی نهاای هار ماومن باود .و در راس سلساله مراتاب تشاکیالتی
دعااوت نزاریااان ااساام شاااهی در دوره ای انجاادان ،شااخص امااام ااارار داشاات کااه حاضاار و ناااظربود و
کوشش میکرد که با پیروان خود تماس مستقیم داشته باشد.
در سااال 795هجااری ق (1392ماایالدی) مطاااب 772هجااری شمساای امیاار تیمااور گرگااان بااا ی
مازندران ،فارس و سیستان حمله کرد که اسماعیلیان نیز در آن مناط زنده گای میکردناد آنهاا بعاد از
اشغال الموت توسط هالکو نواسه چنگیز از اتل عام هالکو نجات یافته بودند و در آن مناط زنده گی
داشتند توسط امیر تیمور گرگان به شهادت رسیدند به این ترتیب دفعه دوم اتل عام اسماعیلیان صورت
گرفت.
مو نا اسالم شاه در سال 824هجری ق ( 1434مایالدی) بعاد از( )54ساال امامات رحلات نماود و
پسرش محمد طب نص امامت ،به امامت رسید.

.۳۱

موالنا محمد ابن اسالم شاه

مو نا محمد بن اسالم شاه در سال 773هجری ق ( 1372میالدی) در شهر کهاک (باباک) کرماان
تولد گردید و بعد از رحلت پدرش درسال 824هجری ق (1434میالدی) طب نص امامت ،به امامت
رسید  .مو نا محمد با پیاروی از پادرش داعیاان اساماعیلی را باه منااط مختلاف فرساتاد و در شاهرها
ومراکز اصول اسماعیلی تدریس را بناء نهاد.
حسن کبیرالدین پسر پیر صدرالدین حجت مو نا محمد بن اسالم شاه در هند بود حسن کبیرالدین در
سال 795هجری ق(1416میالدی) بعد از وفات پدرش باه حیاك داعای تعاین شاده باود کاه ااب هماراه
پدرش به دیدار مو نا اسالم شاه مشرف شده بود واتیکه هنوز پدرش نیز زنده بود مردم را به مذهب
اسماعیلی دعوت میکرد .بعدآ لقب پیر را به جای حجت و لقب مالو آخند را به جای داعی ارار داد و
در سازمان جدید پیر نایب امام گردید و از نزدیک ترین مقام به امام بود که دربیشترمناط این پیران
به شکل موروثی باای ماندند مانند  :بدخشان ،بعضی مناط آسایای مرکازی ،هناد ،افغانساتان و دیگار
مناط اسماعیلی.
مو ناا محماد باان اساالم شااه توسااط تعلیا و خطاوط بااا مریادان خاود ارتباااط داشات و همیشاه حالاات
جماعت را پرسان میکرد و پیران را جهت تبلیغ ماذهب اساماعیلی باه منااط مختلاف فرساتاد .اماماان
نزاری در آغاز دوره انجدان مانند رهبران و پیشاوایان نهضات هاای ماذهبی دیگار از تغیار اوضااع و
احوال دینی ایران که از مشخصات آن تفراه سیاسی ،شیوع جانبداری از آل علی و تمایالت شایعی از
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طری بعضی از طریقه های صوفیان استفاده کردند .امامان نزاری با وجودیکه هناوز هویات خاود را
مخفی میداشتند دعوت خویش را از نو سازمان دادند تا ازین طری نفوذ خود را گسترش دهند رهبری
این جوامع بعد از سقوط الموت در دست پیرها و میرها بود که به عنوان داعیان وظایف خود را انجام
میدادند و خود را در زیر خراه صوفیان پنهان میساختند.
صوفیان نیزتاویل و تعالیم باطنی راکه بیشتربه اسماعیلیان منسوب بود ،بکار میبردند که درحقیقت
یک نوع به هم آمیختگی و اختالط میان تصوف ایران و اسماعیلیان نزاری که (دو) سنت باطن گرای
مستقل در عالم اسالم بودند ،پدید آمده بود  .و فرصت بیشتری برای فعالیت هاای نزاریاان بوجاود آورد
یکی ازین نمونه های اادیمی تعامال میاان تصاوف و پادرش در ساال 868هجاری ق ( 1463مایالدی)
طب نص امامت ،به امامت رسید .اسماعیلی گری رساله صوفی مشهور گلشن راز از محمود است.
مو نا محمد بن اسالم شاه با سیده خدیجه بی بی دختر سید عالم شاه ازدواج کرد احتماا درین دوره
اسماعیلیان برای بقای خود از میراك تصوف استفاده نمودند و در لوای صوفیه زنده گی میکردند .در
دوره مو نا محمد بن اسالم شاه بسیاری از اسماعیلیان به صنایع روی آوردند و به خصوص در هنار
زرگاری پیشارفت زیااد نمودنااد .و ماذهب اسااماعیلیه رو باه تراای بااود دریان دوره حکومات تیموریااان
ضعیف گردیده بود و امنیت در ایران خراب شد ولی اسماعیلیان در امن زنده گی میکردند بخاطریکاه
انجدان از مراکاز اصالی سلساله هاای سانی ماذهب کاه بار ایاران حکومات میکردناد باه دور باود .و در
نزدیکی شهرهای ام و کاشان که ازمراکزسنتی تعالیم شیعی درایران بود،ارار داشت.
مو نااا محمااد باان اسااالم شاااه در سااال  868هجااری ق ( 1464ماایالدی) بعااد از ماادت (  ) 40سااال
امامت رحلت نمود و پسرش مستنصرباهللا (دوم) طب نص امامت به امامت رسید.

.۳۲

موالنا مستنصر باهللا ( دوم )

نااام اصاالی مو نااا مستنصاارباهللا دوم بنااام حیاادرعلی باان مو نااا محمااد باان اسااالم شاااه اساات کااه در
سال806هجاری ق ( 1402مایالدی) در شاهر باباک کرماان بادیا آماد و بعاد از رحلات پادرش درساال
 868هجااری(1464میالدی)مو نااا مستنصاارباهلل دوم بااه شاااه الناادر نیااز معااروف بااود و در بااین مااردم
محبوبیت داشت طب نص امامت ،به امامت رسید.
مو نا مستنصرباهللا دوم علم مروجه دوران خود را تحصیل کرده بود که نمونه آن نخستین آثار بعد
از الموت بزبان فارسی بوسیله ابو اسح اهستانی و خیرخواه هراتی که از جمله نویسنده گان پر کاار
و یکای از داعیااان اساماعیلی در غاارب افغانساتان بااود ،پدیااد آورده شاده اساات .نزاریاان انجاادان دریاان
دوره یاک سااازمان تشاکیالت عمااومی را ایجااد کردنااد کاه نقااش اساسای در اثبااات و در بیاان و اظهااار
هویت آنان داشت .او نخستین امام نزاری ااسم شاهی است که به طور اطاع و یقاین باا انجادان ارتبااط
داشت و این محل تا ارن یازدهم هجری(هفدهم میالدی) مقر امامان ااسم شاهی بود.
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ظهور امامان و دسترسی داشاتن جامعاه باه آنهاا از طریا میاانجی گاری نمایناده گاان و کاار گاذاران
معتمد یا داعیان از وسایل اساسی این تحول جدید بود .ابل از دوره احیای انجدان و حتی مدتی بعاد از
آن بسیاری از گروهای نزاری از هم متالشی شدند .و به علت عادم تمااس باا اماام خاود یاا نمایناده او،
هویت های جدید کسب کرده بودند .اما نزاریان در ایران که اکثریت اهالی آن سنی مذهب بودند هنوز
به کار داشتن تقیه را یک امر ضروری میدانستند و خویشتن را به جامه صاوفیان در آوردناد .ازینارو
امامان نازاری دریان دوره مانناد مشاایخ صاوفیه کلماات چاون شااه و علای بار ناام خاود مای افزودناد و
اصطالحات مرشد و مرید صوفیان را بکار میبردند و از نظر خارجییاان ،اماام نازاری کاه در انجادان
زنده گی میکردند یک مرشد صوفی یا پیر یاا شایخ باود .و نیاز آنهاا را ساادات پارساامنش علاوی و از
اعقاب پیامبر ( ص ) میشمردند .نزاریان عادی همچون مریدان امام عمل میکردند.
« در بافات رابطااه صااوفی – ناازاری در اوایاال دوران انجاادان ،شااواهد گااران بهااایی در کتااابی بنااام
پناادیات جااوانمردی ،در باااره نصااایح و اناادرزهای مو نااا امااام مستنصاارباهلل دوم باایمانااده اساات .ایاان
خطابات برای مومنان حقیقی و کسانیکه درجستجوی یافتن معیارهای عالی سلوک و اخالق و فتاوت
روحانی هستند تقدیر شده است  .خواجاه هاای نازاری ایان کتااب را باه زباان گجراتای ترجماه کردناد و
عقیده دارند که این پندیات را امام وات برای رهنمایی و هدایت شان فرستاده است .نزاریان بدخشاان،
هونزه و نوایی شمال پاکستان این پنادیات را حفاظ کردناد .در کتااب پنادیات جاوانمردی باه نزاریاان باا
اصطالح صوفیان اهل ح و اهل حقیقت اشاره شده است و امام نیاز پیار ،مرشاد و اطاب خواناده شاده
65
است».
نزاریان درین دوره دارای یک سازمان دعوت سری بودند که در راس شاان اماام حای وزناده اارار
داشت که بعد از امام ،حجت که درپایگاه دعوت باا اماام اارار داشات ریاس اجراییاه ساازمان دعاوت و
دستیار امام بوده است .در مرتبه پایانتر از حجت ،داعی ارار داشت که مسؤول باز رسای مختلاف در
جوامع مختلف بوده و دادن گذارش از وضعیت آنها به پایگاه مرکزی دعوت و بردن دستور از امام و
حجت به رهبران محلی بود .مرتبه پایین تر از داعی ،معلم ارار داشت کاه فعالیات او مرباوط باه یاک
منطقه خاص بود که از طرف حجت به تایید امام مقرر میشد و هر معلم را (دو) ماذون یاری میکردند
ماااذون اکباار و ماااذون اصااغر  .ماااذون اکباار اجااازه داشاات عقایااد را بیاااموزد و هاار کااس را بااه مااذهب
اسماعیلی دعوت کند و نوکیشان را بنام مستحب یاد میکردند و مذون اصغر این کار را به اجازه معلم
میتوانست انجام دهد.
در دوران امامت مو نا مستنصرباهلل دوم اسماعیلیان آزادانه و بدون تقیه در تمام مناط رفت و آمد
میکردند و از احترام پادشاهان ،امراء و حکام بر خوردار بودند ولی تمام مسعی را در تقیه بنیه ماالی
اسماعیلی صرف کرد و برای حمایت از پیشاه وران ،تجاار ،دهقاناان  ،متخصصاین وغیاره تخصایص
مااالی نمودنااد و بعااد از بهبااود زناادهگی مااالی شااان دوباااره ااارض خااود را بااه خزانااه اسااماعیلی تحویاال
نمودند.

65

 -مختصری درتارخ اسماعیلیه ،صفحه  ، 233فرهاد دفتری

دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 99 -

اداره نشرات سیمای شغنان

مو نا مستنصرباهلل دوم توجه خاص به علوم و تراای جماعات داشات در مباانی دعاوت تجدیاد نظار
نمود و مجلس مناظره بین اسماعیلیان و علمای دعاتی بر ارار نمود .داعیان توانا را به مناط مختلف
فرستاد که ازآن جمله نواسه پیر حسن کبیرالدین بناام ناوربخش در کشامیر ،تبات و داعای نورصاابربن
حسن را به افغانستان ،پیر شمس الدین دوم را به سند و داعی سید کمال الدین دوم را به پنجاب فرستاد
که در نتیجه آن بسیاری از مردم به مذهب اسماعیلی گرویدند .حسان کبیرالادین فرزناد پیار صادرالدین
که جانشین پدرش بود عده زیادی از مردم هند را به مذهب اسماعیلیه درآورده باود باه حضاور مو ناا
امام آمده بود .همچنان پیر تاج الدین پسار پیار صادرالدین بارادر حسان کبیرالادین کاه از طارف مو ناا
محمد بن اسالم شاه جهت دعوت به هند وپاکستان فرستاده شده بود به دیدار مو نا مستنصرباهلل دوم و
نذرانه مردم اسماعیلیه هند و پاکستان را با خود آورد کاه ماورد اباول مو ناا اماام اارار گرفات کاه در
جمله آن نذرانه یک کا ی دوخت مردم اسماعیلی هند وپاکستان بود ،مو نا امام کا را به طور تحفاه
به پیر تاج الدین داد و مردم شک کردند که پیر کا را به اماام ناداده اسات و خاودش پوشایده اسات لاذا
پیاار از غاام وغصااه در سااال 846هجیااری ش (872هجااری ق ) مطاااب 1467ماایالدی وفااات کاارد و
مو نا امام مستنصرباهلل بعد از وفات تاج الدین بخاطر شک کا ی مردم هند و پاکستان داعی دیگر را
بااه آنجااا فرسااتاد  .ولاای بعااد از وفااات پیاار تاااج الاادین یکاای از پیااران حساان کبیرالاادین بنااام امااام الاادین
عبدالرحیم مشهور به به امام شاه کوشش کرد که در سند باه مقاام پیاری برساد اماا موفا نشاد .زیراکاه
پیران حسن کبیرالدین از جانشینی کاکای خود تاج الدین خوش نبودند و به مخالفت برخاستند.
«مو نا امام که اختالفات و منازعات بالانقطاع پسران پیر حسن کبیرالدین بار سار ریاسات باه تناگ
آمده و خسته شده بود و در عین حال میخواست سلطه ای مستقیم خود را برجامعه ای خوجه ها تثبیات
کند،تصمیم گرفت دیگر پیری به آنجا نفرستاد و در عوض یک کتاب را بنام پندیات جوانمردی به آنها
فرستاد که این کتاب اندرزها و رهنمودهای مو نا امام مستنصرباهلل دوم انجدانی را در بار دارد جاای
(26مین) پیررا ،بعد ازتاج الدین گرفت 66».و مو نا امام هدایت داد که مطای آن کتاب عمل کنناد و
مو نااا مستنصاارباهلل دوم درسااال 885هجااری ق ( 1480ماایالدی) بعااد ازماادت (  ) 12سااال اماماات
رحلت نمود وپسرش مو نا عبدالسالم به امامت رسید.

.۳۳

موال نا عبدالسالم

مو نا عبدالسالم فرزند مو نا مستنصرباهلل دوم است که در سال 814هجری ق (1410مایالدی) و
به روایت دیگر در سال 826هجری ق (1422میالدی) در شهر بابک کرمان ایران بدنیا آمد و بعد از
رحلت پدرش در سال 885هجری ق (1480میالدی) مطاب نص امامت ،به امامات رساید .ناام دیگار
مو نا امام عبدالسالم بنام محمود پسر مو نا مستنصارباهلل اسات کاه در شاهر انجادان مرباوط اصافهان
ایران زنده گی میکرد و گاهی به شهر بابک میرفت.

66

 -مختصری در تاریخ اسماعیلیه  ،صفحه  ، 244فرهاد دفتری

دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 100 -

اداره نشرات سیمای شغنان

در دوره اماماات مو نااا عبدالسااالم هیااات از تمااام منط ا اسااماعیلی باارای دیاادار و بیعاات بااا مو نااا
عبدالسالم میآمدند و جشن ها برپا کردند .شاعر اسماعیلی بنام خاکی خراسانی به این منا سبت اصایده
را به زبان فارسی اراـت نمود :
یا صاحب الزمان نظری کن مرا به حال درلطف خود نگر منگر در افعال
د رین جشن مو نا عبدالسالم تغیرات جدید را در دعوت و وظایف دینی اعالن نمودند که کلمه(مکی)
را به (کامریا) تبادیل کارد .اساماعیلیان باه مناسابت جشان جلاوس اماام هادایا و اماوال را باه اماام تقادیم
نمودند و دستور صادر کردند که خماس و ذکاات کاه از زماان هاای گذشاته باه اماام تقادیم مینمودناد در
مراسم جلوس امام تقدیم کردند .درین دوره اسماعیلیان اکثرآ به تجارت و صنعت روی آوردند.
مو نا عبدالسالم کتابی را بنام پندیات جوانمردی برای خواجه های هند نوشته کرد که سراسر پند و
اندرز است که از جمله پندیات آن یکی این است :
 .１مومن آن است که زبانش ح باشد.
 .２مومن آن است که سخنش یکی باشد.
کتاااب دیگااری بنااام مداااـن ا ساارار اساات کااه از عقایااد اسااماعیلی و امااور وحاای الهاای بحااك میکنااد.
همچنااان کتاااب عقایااد اسااالم دریاان دوره باارای اسااماعیلیان کااه در ساارزمین هااای جدیااد پراگنااده بودنااد،
فرستاد .در کتاب پندیات پیوسته وظایف مومنان را در شناخت و اطاعت از اماام حاضار خااطر نشاان
میسازد و تاکید میورزد که هی نوع از خود گذشاتگی در ماورد سافر باه دیادار اماام نیسات و همچناان
تاکید مشابهی از وظیفه مومنان برای پرداخت دیون مذهبی بویژه عشریه (ده یک) (دو) در (صاد) از
درآمد سا نه به امام است.
کار دعوت درین دوره جاری بود کار دعوت را در کشمیر نواسه پیرحسن کبیرالادین کاه ناوربخش
اولیاء علی نام داشت ،پیش میبرد که از کشمیر به به جمو میرفت و از آنجا به بدخشان ،گلگت ،یاراند
و دیگر جهت دعوت به مذهب اسماعیلی میرفت و نام او در کشمیر بسایار مشاهور گردیاد و اورا پیار
مطها میگفتند در کاار دعاوت باه ماذهب اساماعیلی (دو) پسار او بنامهاای ساید شامس الادین دوم و ساید
اسماعیل شاه با ایشان کمک کردند و بعد از پیر مطها پسرش سید شمس الدین دوم داعی کشمیر مقرر
گردید وکار دعوت را پیش میبرد .در روره تبلیغ سید شمس الدین دوم حاکم کشامیر باا ی اساماعیلیان
ظلم وستم شروع کردند و در کشمیر یاک ااوم بناام (چاک) اساماعیلی بودناد کاه اکثریات آنهاا را حااکم
کشمیر به شها دت رسانید و یک تعداد شان مخفیانه به پنجاب و ملتان رفتند.
مو نا عبدالسالم به شهر کرمان سفر کرد و کار دعوت به مذهب اسماعیلیه را در آنجا منظم ساخت
و با اسماعیلیان سند ،کشمیر ،پنجاب و هند تعلقات مستحکم ساخت و به اسماعیلیان بدخشان نیز فرمان
صادر کرد و ارتباط خود را با آنها مستحکم ساخت.
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مو نااا عبدالسااالم درسااال 899هجااری ق (1494ماایالدی ) بعااد از (  ) 19سااال اماماات در شااهر
انجدان رحلت نمود که در ابرش آیه مبارکه « آ من الرسول بما انزل الیک » نوشته شاده اسات و در
اسمت پایین صندوق ابرش این نوشته شده است :
آ ستان درت ای شاه از روی تحقی

.۳۴

ابله گاه همه عالم شده در شرع و طری

موال نا غريب ميرزا

نام اصلی مو نا غریب میرزا بنام عباس بن محمود شاه (عبدالساالم) لقابش غریاب میارزا اسات کاه
در سااال 825هجااری ق (1421ماایالدی) در شااهر بابااک کرمااان ایااران تولااد گردیااد کااه بعااد از رحلاات
پدرش درسال 899هجری ق (1494میالدی) طب نص امامت به امامات رساید و باه مادت ( ) 5ساال
بمناسبت تخت نشینی اش از نقااط مختلاف اساماعیلیان جماع شادند و مادت (دو) هفتاه را مراسام بار پاا
داشتند ولی بعد از رسیدن به امامت مقر امامت را به انجدان کاشان انتقال داد .بخاطریکاه مو ناا اماام
وات کم را صرف کارهای دنیوی میکرد مردم او را غریب میرزا میگفتند که در شاهر انجادان ایاران
زنده گی فقیرانه داشت .انجدان یک شهر کوهستانی است و از مرکاز ( ) 34میال فاصاله دارد ازینکاه
حالت سیاسی ایران به علت هجوم ترکمنان نا امنی و اغتشاش بروز کرده باود وضاعیت ایاران خاراب
شد برای اسماعیلیان منط کوهستانی جای امن بود.
مو ناا غریااب میارزا بخاااطر خرابای اوضاااع سیاسای ایااران مخفیاناه در لباااس درویاش باارای دیاادار
مریدانش به افغانستان ،بلوچستان ،پامیر و دیگر مناط اسماعیلی سفر کرد و از آنجاا باه هناد رفات و
مدت (یک ) سال در سند و پنجاب ااامت گزید .در روره امامات مو ناا غریاب میارزا ،یاک بارادرش
بنام نورالدین در نزدیکی انجدان یاک شاهر را بنااء نهااد کاه ناامش را نورآبااد گذاشات کاه دریان شاهر
اسماعیلیان از هندوستان ،پاکساتان و دیگار منااط میآمدناد و نذراناه خاود را باه مو ناا غریاب میارزا
تسلیم نمودند و دوباره فرامین و هدایات مو نا امام را به تمام جماعت مناط خود میرسانیدند .واتیکه
این تعلیقات به جماعت اسماعیلی میرسید از خوشحالی جشن میگرفتند.
درین دوره کاردعوت به مذهب اسماعیلی جاری بود و داعیان به مناط مختلف جهت تبلیاغ ماذهب
اسماعیلیه فرستاده میشدند  .یکی ازین داعیان و دانشامندان ایان دوره بناام اباو اساحاق اهساتانی باود کاه
کتااابی را بنااام (هفاات باااب ) وکتاااب دیگااری رابنااام (تاااریخ اهسااتانی ) نوشااته کاارد کااه درآن احااوا ت
امامان را بیان کرده است و کتاب (هفت باب ) در باره شناخت امام زمان و اصول دین بود.
مو نا غریب میرزا همیشه مردم را به راه نیک و با سعادت رهنمایی میکارد او مانناد اجاداد خاود
در سخاوت ،اخالق و جوانمردی بی مثال بود و در سال 904هجاری ق مطااب ( 1498مایالدی) بعاد
از ( سه ) سال امامت در شهر انجدان رحلت نمود و پسرش بنام ابوذر علی به امامت رسید.

دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 102 -

اداره نشرات سیمای شغنان

.۳۵

موال نا ابی الذر علی

نام اصلی مو نا ابوذر علی بنام محماد نورالادین فرزناد عبااس (غریاب میارزا ) لفابش اباوذر علای
است که در ساال 843هجاری ق (1440مایالدی) در شاهر باباک کرماان ایاران تولاد گردیاد و بعاد از
رحلت پدرش در سال 902هجری ق (1496میالدی) طب نص امامت  ،به امامت رسید .تمام کوشش
های خود را مصرف کمک های مادی ومعنوی به پیروانش نمود مریدان او از هند ،پاکساتان و دیگار
مناط اسماعیلی به دیادار مو ناا اماام میآمدناد و هادایات میگرفتناد و فارامین وهادایات مو ناا اماام را
دوباره به مردم میرسانیدند .مو نا ابوذرعلی داعیان با کفایت را در هر منطقه مقرر کرد و ترک تقیه
را اعالن نمود و دستور داد ک ه نسبت به فراه ها و مذاهب دیگر که در منااط شاان زناده گای میکنناد
رفتار ساوء (رفتاار نامنساب ) نداشاته باشاند و باه ماذاهب دیگاران احتارام بگذارناد تاا ارزش و احتارام
مذهب شان حفظ گردد و بین شان مناسبات نیک بر ارار شود.
در دوره امامت مو نا ابوذرعلی در ایران بعد از وفات امیرتیمور گرگان کاه در ساال 807هجاری
ق ( 1405میالدی) فوت کارده باود باد امنای بوجاود آماد و در هار جاا حکومات هاای خاورد و کوچاک
تشکیل گردید و امنیت بکلی خراب شد  .ولی با بقدرت رسیدن مو نا ابوذرعلی بمقام امامات در ایاران
انقالب بوجود آمد یعنی شاه اسماعیل صفوی در سال 905هجری ق (1499میالدی) حکومت صفوی
را در ایااران اساااس گذاشاات .شااجره شاااه اسااماعیل صاافوی بااه امااام موساای کاااظم باان امااام جعفرصااادق
میرسید .افراد صفوی در گیالن و مازندران درجه صوفی داشتند و مریدان زیاد ازآنها پیروی کردناد.
شاه اسماعیل صفوی شهر تبریز را پایتخت خود ارار داد و امنیت را در تمام مناط تامین کرد .اجداد
شاااه اسااماعیل صاافوی ،صااوفی بودنااد ولاای خااودش مااذهب اثناای عشااری را در سااال 907هجااری ق
(1501میالدی) مذهب رسمی ایران اعالن کرد که فرصت های خوبی برای فعالیت نزاریاان و دیگار
نهضت های شیعی بوجود آورد.
درین دوره هویت دینی نزاریان ایاران بارای اولاین باار در دوره بعاد از الماوت ،بهتار شاناخته شاد.
ولی صفویان بعد از استحکام ادرت به آزار و اذیت مذاهب دیگر شاروع کردناد نزاریاان کاه سارگرم
فعالیت های علنی تری بودند توجه سالطین صفوی و علمای آنها را به خود جلب کردناد و چناد ماالی
متعصب صفوی ها اسماعیلیان را مورد آزار و اذیت ارار دادند .اما مو نا ابوذرعلی با شاه اسماعیل
صفوی رابطه بر ارار کرد .پادشاه به مو نا امام بسیاراحترام میکرد و از پرهیزگاری و دیانت مو نا
ابوذرعلی  ،شاه اسماعیل صفوی بسیار خوش شد و دخترش صابره خاتون را باه مو ناا اباوذرعلی باه
نکاح در آورد که ثمره این ازدواج امام مراد میرزا است .پادشاه ایران شاه اسماعیل صفوی به مو نا
ابوذرعلی لقب ( امیرا مراء ) داد و اسماعیلیان دریان دوره در امان زناده گای میکردناد و اساماعیلیان
هند و پاکستان نیز به دیدار مو ما امام به ایران میآمدند و هدایات مو نا ابوذرعلی را به مناط شاان
میرسانیدند .اما شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایران ،شاه طاهرحسین امام نزاری سلسله محماد شااهی را
مورد آزار و اذیت ارار داد شاه طاهر حسین یک دانشمند باود و محبوبیات زیااد داشات دولات صافوی
ایران او را متهم به توطعاه برضاد پادشااه صافوی سااختند و دساتور اتال اورا صاادر کردناد ولای شااه
طاهر در سال 926هجری ق (1520میالدی) به هند فرار کرد .اما نزاریان ااسم شاهی در امن وامان
زنده گی میکردند.
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مو نا ابوذرعلی در سال 915هجاری ق (1509مایالدی) بعاد از ( یاازده) ساال امامات در انجادان
رحلت نمود و پسرش مو نا مراد میرزا طب نص امامت ،به امامت رسید.

.۳۶

موال نا مراد ميرزا

نام اصلی مو نا مراد میرزا بنام علی شاه فرزند مو ناا اباوذرعلی ،لقابش ماراد میارزا اسات و بناام
مرا علی هم مشهور است .که در سال 868هجری ق (1463میالدی)در شاهر انجادان ایاران چشام باه
جهااان گشااود و بعااد از رحلاات پاادرش در سااال 915هجااری ق (1509ماایالدی) طب ا نااص اماماات بااه
امامت رسید .بعد از رسیدن مو نا مراد میرزا به امامت هیات بزرگی از تمام مناط اسماعیلیه نشاین
به حضور مو نا امام رسیدند که بزرگترین آنها از شام بود .این هیات تحایف و هادایاء زیااد ی را باه
مو نا امام تقدیم داشتند که از آن جمله یک کتاب خطی بود که از زمان امام مستور مو نا وفای احماد
مانده بود که مو نا امام ازین تحایف بسیار خوش شد وشاعراساماعیلی خراساانی درمادح مو ناا ماراد
میرزا چنین گفته است :
علی در جامعه مو مراد است

خداوند زمین و عرش و آسمان است

مو نا مراد میرزا رابطه خوب با شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایران بر ارار کرد کاه در بعضای از
موضوعات باهم مصلحت میکردند  .اسماعیلیان درین دوره شان وشوکت پیدا کردناد و کاار دعاوت باه
مذهب اسماعیلی جاری بود و مو نا مراد میرزا داعیان را باه منااط مختلاف هناد ،پنجااب ،گجارات،
ساند ،ملتاان ،افغانساتان و دیگاار منااط فرساتاد  .داعیاان مااردم را باه راه راسات هادایت میکردنااد و از
مناط مختلف نذرانه جماع آوری نمودناد و باه واات و زماانش باه مو ناا اماام میآوردناد و از حضاور
مو نا امام هدایات و فرامین را به اسماعیلیان مناط خود میرسانیدند و تعاداد اساماعیلیان دریان دوره
رو به افزایش بود  .مو نا مراد میرزا به پیاروان خاود دساتور میاداد کاه اساماعیلیان از سیاسات دوری
نمایند و به تجارت  ،صنعت و کشاورزی اشتغال ورزند که بعد از مدتی بهترین صنعت گران و غنای
ترین تاجران گردیدند.
درین دوره اولین پادشاه صافوی ایاران کاه شااه اساماعیل صافوی ناام داشات در ساال  905هجاری
ق(1499میالدی) بقدرت رسیده بود در دوره مو نا ابوذرعلی اسماعیلیان ااسم شاهی در آرامش زنده
گی میکردند درین دوره به آزار واذیت نزاریان اام شاهی پرداخت مو نا مرادمیارزا از اارار معلاوم
فعالیت های سیاسی داشت و از جنبش نقطویه که یک جنبش دینی – سیاسی مرتبط با مذهب شایعه و
شاخه از حروفیه بود ،حمایت میکرد صفویان گروه حروفیه را سرکوب کردند .مو نا امام که پیروان
زیاد در ایران ،سند  ،هند ودیگر منااط داشات از طارف حکومات صافوی دساتگیر گردیاد و در ساال
 920هجاااری ق (1514مااایالدی ) بعاااد از (  ) 5ساااال امامااات رحلااات نماااود و باااه روایتااای در ساااال
981هجری ق (1574میالدی ) توسط حکمرانان صفوی بقتل رسید.
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.۳۷

موال نا ذی الفقارعلی

نااام اصاالی مو نااا ذوالفقااارعلی بنااام خلیاال هللا فرزنااد مو نااا علاای شاااه (مرادمیاارزا) و لقاابش
ذوالفقارعلی است که در سال 886هجری ق (1481میالدی)در شهر انجدان ایاران تولاد گردیاد و بعاد
از رحلاات پاادرش درسااال 982هجااری ق(1574ماایالدی) طب ا نااص اماماات بااه اماماات رسااید کااه در
مراسم بیعت لقب ذوالفقارعلی را انتخاب کارد و مطااب روش پادرش رفتاار نماود و باا دولات صافوی
ایران روابط نزدیک بر ارار کرد .در دوره مو نا ذوالفقارعلی نیز در ایران شاه اسماعیل صفوی که
در سال907هجری ق (1501مایالدی) اادرت خاود را اساتحکام بخشایده باود ،در را س اادرت باود و
ایران در نظم وآرامش ارار داشت .و صافویان ایاران اساماعیلیان را آزار و اذیات نمیکردناد و مو ناا
امام با یک خانم صفوی ازدواج کرد.
چون دولت صفوی ایران در دوره امامت مو نا ذوالفقارعلی به اوج ادرت خود رسیده بود نزاریان
از تکتیک دوم استفاده کردند گاروه خااص اساماعیلیان را انتخااب کردناد و از میاان آنهاا فرمانادهان و
افراد را بر گزیدند و باه نگهباانی و پاساداری در منااط اساماعیلیه نشاین و مراکاز اداری اساماعیلیان
مقرر کردند  .مدارس برای دعوت تاسیس گردید که استادان و مدرسین عالی ادر مقرر شدند و به جمع
آوری کتااب علااوم مختل اف از چهااار گوشااه جهااان اااادام نمااود .مو نااا ذوالفقااارعلی باار عبااادت ونماااز
پایداربود روز(  ) 15هر ماه را برای شنیدن شکایات معاین نماود و خاود نااظر براضاایای عماومی و
خصوصی بود درین دوره نیز محمد رضا بن سالطان حساین غوریاانی هراتای معاروف باه خیار خاواه
هراتی شاعر ونویسنده پرکار که مسؤول دعوت در بدخشان نیز باود کتابهاای زیاادی نوشاته کارد کاه
یکی بنام دیوان غریبی نام داشت که در بیان شناخت امام زمان و محبت اماام باود ،دریان دوره نوشاته
شد.
درین دوره اسماعیلیان بخاطر نجات از تعقیب دولت صفوی ایران به جامه مذهب اثنی عشری کاه
از طرف شاه اسماعیل صفوی در ایران در ساال907هجاری ق(1501م) ماذهب رسامی دولات ایاران
اعالن شده بود ،در آمدند که باه علات داشاتن میارك علاوی و سانن شایعه اماامی مشاترک باا (دوازده )
امامیان این کار را کردند به همین سبب در انجدان یک کتیباه یافات شاد کاه در آن نزاریاان را شایعیان
یاد کرده اند.
مو نا ذوالفقارعلی مانند اجداد خود یاک شاخص مهرباان ،ساخاوتمند و باا انصااف باود کاه در ساال
1044هجری ق ( 1634میالدی)بعداز( ) 60سال امامت در انجدان رحلت نمود وطب نص امامت
پسرش مو نا نورالدین علی به امامت رسید.
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.۳۸

موال نا نورالدين علی

نام اصلی مو نا نورالدین علای بناام نورالادهر یعنای ناور زماناه فرزناد مو ناا ذوالفقاارعلی  ،لقابش
نورالدین علی است که در سال 893هجاری ق (1487مایالدی) در شاهر انجادان ایاران تولاد گردیاد و
بعد از رحلت پدرش در سال 1044هجری ق (1634م) طب نص امامت به امامت رساید .و باا یاک
دختراز خاندان صفوی ازدواج کرد ازینکه خانمش از خاندان صفوی ایران باود لاذا باا دولات صافوی
ایران رابطاه بسایار خاوب داشات دریان دوره امنیات در ایاران خاوب باود اساماعیلیان زناده گای خاوب
داشتند ولی در سال 930هجری ق (1524میالدی) شاه اسماعیل صافوی بعاد از ( )24ساال پادشااهی
فوت کرد و پسرش بنام شاه طهماسب به سن ( )10سالگی پادشاه شد که بخاطر خورد سالی او امنیات
داخلی در ایران خراب شد.
در دوره پادشاهی شاه طهماسب صفوی در ایران یک شااعر اساماعیلی بناام ااسام امیاری زناده گای
میکرد که مالهای متعصاب ایاران اورا کاافر میگفتناد و باه پادشااه معرفای نمودناد و پادشااه ایاران ایان
شاعر را کور ساخت و به شیراز فرستاد این شاعر با وجود ظلم و ستم دولت صفوی ایران باز هم در
مورد مو نا امام و اسماعیلیان شعرها میگفت.
در دوره امامت مو نا نورالدین علی کار دعوت به مذهب اسماعیلیه جاری بود کاه کاار دعاوت در
بدخشان به شکل نورمال جریان داشت .اما در اسمتی از هند ،کشمیر ،پنجاب و سند وفااداری خاود را
درست نشان ندادند .لیکن در گجرات که سید امان شاه که نام اصلی او امام الدین – عبدالرحیم یکی از
پسران حسن کبیرالدین که به امان شاه مشهور بود نسبت به دیگر برادران خود به مو نا امام نورالدین
علی وفادار بود و در سال های ابل از مو نا نورالدین علی نیز به امامان ااسم شاهی وفادار بود.
چنانچه اب گفتیم که مو نا مستنصرباهللا دوم بعد از وفات پیر تاج الدین دیگار پیاری باه آن منااط
روان نکرد و یک کتاب بنام (پندیات جوانمردی) فرستاد .یک تعداد به امامان نزاری وفاادار ماندناد و
به دیدار امامان شان میآمدند ولی یک تعداد دیگر از جامعه نزاری خواجه های هند جدا شدند .چنانکاه
بعد ازمرن امان شاه پسرش بنام نورمحمد خود را از جامعه نزاری جدا سااخت و فراهمساتقل را بناام
امام شاهیه به اسم پدرش تاسیس کرد و مدعی امامت برای خود شد ولی اکثریت خواجه هاای گجارات
ابااول نکردنااد و بااه امااام ناازاری وفااادار ماندنااد و بعااد از ماارن نورمحمااد در سااال 940هجااری ق
(1533م) فراه شاهیه به چندین گروه تقسیم گردید و رابطاه خاود را باا اماام نازاری اطاع کردناد و باه
مذاهب مختلف پیوستند به همین سبب مو نا امام نزاری بار عاالوه پنادیات جاوانمردی یاک پیار دیگار
بنام دادو به آنجا فرستاد تا از بر گشت خواجه های نزاری به مذاهب دیگر جلوگیری کناد ایان شاخص
با خواجه ها رابطه خود را اایم کرد.
مو نااا نورالاادین علاای بااا باار پااا کااردن مجااالس درس بااه بحااك و مااذاکره و تنظاایم امااور اسااماعیلیان
پرداخت و تماام واات خاود را در پیشارفت وتراای اساماعیلیان صارف کارد و از سیاسات دورباود .در
دوره امامت مو نا نورالدین علی اوضاع داخلی ایران خراب گردید و در منا طا مختلاف اغتشاشاات
بوجود آمد و بار ضاد مو ناا نورالادین علای یاک توطعاه سااخته شاد و اورا دساتگیر کردناد و در ساال
1082هجری ق (1671میالدی)بعد از مدت ( )45سال امامت رحلت نمود .در مورد رحلت او مورد
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دیگری هم است که میگویند مو نا نورالدین علی توسط یک شخص بنام عبدالرحمن بقتل رسیده اسات
و همسرش در دربار صفویان ایران چنین وانمود کرد که شوهرش جزء فداـیان دربار طهماسب بود و
در همان راه کشته شد و در انجدان دفن گردیده است.

.۳۹

موال نا خليل هللا علی (دوم)

مو نااااا خلیاااال هللا علاااای دوم فرزنااااد مو نااااا نورالاااادین علاااای اساااات کااااه درسااااال 932هجااااری ق
(1526میالدی) در شهر انجدان ایران تولد گردید و بعد از رحلت پدرش در ساال  1082هجاری ق (
1671میالدی) طب نص امامت به امامت رسید .زمانیکاه مو ناا خلیال هللا علای دوم بار مساند امامات
نشست جمع کثیری از اسماعیلیان از مناط مختلف برای بیعت به حضور مو نا اما میآمدند و بعد از
گرفتن هدایات و فرامین از حضور مو نا امام دوباره به مناط شان میرفتند.
مو نا خلیل هللا علی دوم در وضع اجتماعی اسماعیلیان و دعوت به مذهب اسماعیلی نوآوری نماود
و اسماعیلیان اهمیت و اعتبارزیاد پیداکردند .مو نا امام آخارین اماام نزاریاان ااسام شااهی باود کاه در
شهر انجدان زنده گی میکرد از انجدان مهاجرت نمود و در محالت کهک (بابک) شاهر کرماان ایاران
ااامت گزید و از آنجاا اساماعیلیان را رهباری میکارد .و کاار دعاوت باه ماذهب اساماعیلی دریان دوره
جاری بود و تعداد زیادی از داعیان را به هناد فرساتاد تاا مازارع و دهاات ایجااد کنناد غاذا و لبااس باه
ساکنین آنجا کمک نمایند که این عمل باعك شد کاه هازاران نفار در آنجاا تحات لاوای شاان در آمدناد و
کار دعوت طب معمول در ایران ،شام و دیگر مناط نیز جریان داشت .دردوره مو نا خلیل هللا علی
دوم در منطقه بدخشان یک داعی مشهور بنام محمد رضا بن سلطان حسین غوریاانی هراتای معاروف
به خیرخواه در خدمت مو نا امام بود و کتابهای یک دانشمند مشهور اسماعیلی بنام ابواسحاق اهستانی
را جمع آوری کرد و برای اسماعیلیان تعلیم میداد و خودش نیز چندین کتاب را به زبان فارسی نوشته
کرد و اسماعیلیا را نصیحت مینمود که مورد پسند مردم ارار داشت.
در دوره امامااات مو ناااا خلیااال هللا علااای دوم در ایاااران شااااه طهماساااب اول درساااال 930هجاااری ق
(1524میالدی) پادشاه شده بود در خراسان ،یزد و کرمان بی امنی بوجود آماد و دولات امنیات داخلای
را تامین کرده نتوانست در چنین اوضاع خراب بود کاه در ساال 996هجاری ق (1576مایالدی) شااه
طهماسب اول صفوی توسط یکی از زنان خود مسموم گردید که با اتل او بین پسرانش خانه جنگی ها
شروع شد  .و بسیاری از مردم دین جناگ هاا کشاته شاد تاا اینکاه نواساه اش بناام شااه عبااس اول پسار
محمد خدابنده در سال 996هجری ق (1588میالدی) بقدرت رسید که یک شخص شجاع و د ور بود
دشمنان صلح را از بین برد و امنیت داخلی را در ایران تامین کرد.
مو نا خلیل هللا علی دوم در سال  1090هجری ق (1680میالدی) بعد از ( )35ساال امامات رحلات
نمود.
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.۴۰

موال نا نزار (دوم)

نام اصلی مو نا شاه نزار اول بنام شاه نزار فرزند مو نا خلیال هللا علای دوم لقابش نازار اسات و بناام
عطاهللا نیز یاد میشود که در سال 973هجری ق(1565میالدی) در شهر انجادان ایاران تولاد گردیاد و
بعد از رحلت پدرش در سال 1091هجاری ق (1680میالدی)طبا ناص امامات ،باه امامات رساید .و
بعد ازرسیدن باه امامات مو ناا نازار گروهای از اساماعیلیان از منااط مختلاف جهاان بارای بیعات باه
حضورمو نا امام آمدند .مو نا نزار علم دوست و دانش طلب بود در اصرش انجمن ادبی تاسیس کرد
که علماء  ،فقه ها و فالسفه برای بحك  ،مذاکره و منظره علمی دران جماع شادند و خاود مو ناا نازار
نیز به شعر دست رسی داشت که این چند بیت از اشعار او است :
تانیست چمن ی پر رشحه تبارم
در انجمن اهل خرد تشنه فیضم
امروز به من ره نبردغافل و فردا

تا نیست صدف اابل در اطره نریزم
اندر سرغفلت زده گان رنج خمارم
سجاده امید کند لوح مزارم

مو نا نزار دوم در شهر کهک زنده گی میکردند.
«مو نا نزار پایگاه و مرکز دعاوت را از شاهرانجدان باه شاهر کهاک کاه در نزدیکای انجادان باود
67
انتقال داد و به این ترتیب به دوران اجدان در امامت اسماعیلی نزاری خاتمه داد».
و اساااماعیلیان منااااط دیگااار باااه حضاااورمو نا اماااام میآمدناااد و بعاااد از گااارفتن هااادایات و فااارامین
دوباره به مناط شان میرفتند .درین دوره اسماعیلیان ایران در شهر کهک مشغول کارهاای زراعات
بودند و در نزدیک این شهریک باغ را تیار کردند که در داخال بااغ اناواع میاوه جاات باود ودر داخال
باغ یک تخت از سنگ مرمر جور کردند که مو نا امام در با ی آن تخت می نشست و پیاروان خاود
را هدایت میدادو رهنمایی میکرد .و همچناان دریان دوره اساماعیلیان در خراساان ،یازد و کرماان نیاز
زنده گی میکردند .در کرمان یک گروه صوفی بنام عطاهللا شاه مشهور بود که مو نا نزار دوم را پیر
خود ابول کرد و حضارت مو ناا اماام نازار دوم در باین شاان بناام عطااهللا مشاهور باود و بسایاری از
اسماعیلیان از خراسان به کرمان میآمدند و در آنجا سکونت اختیار کردند مو نا نزار دوم یک اصیده
صوفیانه را نوشته کرده بود که اسماعیلیان آنرا میخواندند .درین دوره یک شاعر اسماعیلی بناام ااسام
امیااری کااه اااب در دوره مو نااا نورالاادین علاای از طاارف صاافویان کااور ساااخته شااده بااود ،اصاااید و
شااعرهای زیاااد در مااورد اسااماعیلیه نوشااته کاارده بااود کااه در سااال 999هجااری ق ( 591ماایالدی) از
طرف صفویان به شهادت رسید.
همچنان درین دوره یک داعی بزرن اسماعیلی بنام عبدالنبی ناصر زنده گی میکرد که مردم را به
مذهب اسماعیلی دعوت میکرد و اصاید زیاادی را در ماورد اساماعیلیه نوشاته کارده باود .دریان دوره
چنانچه اب گفتیم که بعد از مرن پیر تاج الدین امامان نزاری پیر دیگری را به هند نفرستادند و کتاب
پندیات جوانمردی را فرستادند که یک تعداد به امامان نزاری وفادار ماندند و کتاب مذکور را هادایات
67
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و رهنمایی امام دانستند ولی یک تعداد دیگر از مذهب اسماعیلیه باه ماذاهب دیگار برگشاتند لاذا مو ناا
نورالادین علاای یااک شاخص را بنااام دادو بااه آنجااا فرساتاد کااه از برگشاات اساماعیلیان بااه مااذاهب دیگاار
جلوگیری کند .این شخص در دوره امامت مو نا نزار دوم در سال 1001هجاری ق (1593مایالدی)
فوت کرد .دادو در تحکیم و روابط میان خواجه های هند و پایگاه دعوت نزاری در انجدان ایران نقش
بسیار زیاد داشت .و اوضاع را کنترول میکرد .بعد از مرن او مو نا نزار دوم خاودش خواجاه هاای
هند را تحت کنترول ارار داد و سلسله پیری را پایان داد و مو نا نزار دوم با خواجه های هند همیشه
در تماس بود.
درین دوره کار دعوت باه ماذهب اساماعیلی در شاهرهای خراساان ،کرماان ،فاارس ،ایاران و دیگار
مناااط جریااان داش ات و مرکااز دعااوت ش اهر کهااک بااود .مو نااا ناازار دوم در سااال 1135هجااری ق
(1722میالدی) بعد از (  ) 43سال امامت در کهک در گذشت و پسرش مو ناا ساید علای طبا ناص
امامت ،به امامت رسید.

.۴۱

موال نا سيد علی

نام اصلی مو نا سید علی بنام اسماعیل فرزند مو نا شاه نزار(نزاردوم) و لقبش سایدعلی اسات کاه
در سال 1015هجری ق (1605میالدی) در شهر کهک تولاد گردیاد و بعاد از رحلات پادرش در ساال
1135هجری ق ( 1722میالدی) طب ناص امامات باه امامات رساید و بعاد از رسایدن باه مقاام امامات
ملقب به سیدعلی شاه گردید .مو نا سیدعلی نظربه خرابی اوضاع داخلی ایاران و حملاه افغانهاا باا ی
صفویان ایران مقردعوت امامت را ازشهرکهک به شهر بابک کرمان ایران انتقال داد و بخاطر بهبود
وضااع زنااده گاای اسااماعیلیان کوشااش زیاااد بااه عماال آورد اسااماعیلیان کااه در مناااط مختلااف زنااده گاای
میکردند آرام باشاند و بخااطر آرامای اساماعیلیان کوشاش کارد کاه اعتمااد شااه عبااس دوم کاه در ساال
1052هجری ق (1642میالدی) پادشااه ایاران شاده باود بدسات آورد و از جملاه مقرباان پادشااه ایاران
گردید.
در دوره امامت مو نا سیدعلی اسماعیلیان که در جناگ آوری و نبارد صااحب نظربودناد در داخال
در داخاال اااوای ایااران شااامل شاادند .ازینکااه اکثریاات باشاانده گااان شااهر کرمااان ایااران مااذهب اسااماعیلی
داشتند و مردم صوفی بودند مو نا امام سایدعلی را پیار خاود میگفتناد هایچکس حاضار نباود کاه والای
کرمان شود و هر کسیکه والی تعاین میشاد امنیات را تاامین کارده نتوانسات لاذا از طارف دولات ایاران
مو نااا ساایدعلی بااه حیااك والاای کرمااان مقاارر گردیااد امنیاات را تااامین کاارد و جنااگ هااا پایااان یافاات و
اساماعیلیان بساایار تراای وپیشاارفت کردنااد اگرچاه بعضاای مالهاای متعصااب میخواسااتند کاه امنیاات ایاان
منطقه را خراب سازند ولی نتوانستند.
در دوره امامت مو نا سیدعلی مریدان از بدخشان ،چین ،هند ،پاکستان و دیگر مناط اسماعیلی با
هدایا و تحایف به حضور مو نا امام میآمدند و هدایات و فرامین را دوباره به مناط شان میرسانیدند.
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مو نا امام شعراء و نویسنده گان را مورد تشوی فرار میداد در خراسان یک شاعر مشهوراسماعیلی
بنام امام الی که معنی الی در زبان ترکی غالم است یعنی غالم امام که شهرت زیاد داشت و راجع به
امام و خا ندان او اصاید زیاد نوشته کرده بود و یک دیوان او بنام خاکی خراسانی نام داشت .ولی ایان
شاعر مشهور اسماعیلی توسط شاه عباس دوم پادشاه ایران به زندان انداخته شد مو نا امام سیدعلی با
استفاده از نفوذ سیاسی که داشت از نزد سلطان عثمانی در خواست نمود که اساماعیلیان شاام و دیگار
مناط تحت المرو عثمانی آزادی بیشتر داشته باشند.
مو نا سیدعلی در شهرهای بابک و سرجان ایران که مربوط کرمان بودند زمین های زیاد داشت و
در آن زنده گی میکرد .و در ساال 1149هجاری ق (1736مایالدی) بعاد از مادت ( )14ساال امامات
در اثر مریضی رحلت نمود.

.۴۲

موال نا حسن علی

نام اصلی مو نا حسن علی بنام باارشاه فرزند مو ناا اساماعیل (سایدعلی) و لقایش بناام حسان علای
است که در سال 1042هجری ق (1632میالدی) در شهر کهاک کرماان ایاران تولاد گردیاد و بعاد از
رحلت پدرش در سال 1149هجری ق (1736میالدی) طب نص امامات باه امامات رساید و بناام ساید
حسن نیز یاد میشد که گاهی در شهر کهک کرمان ایران و گاهی هم در شهر بابک زنده گی میکرد( .
در کتاب اسماعیلیان در گذرگاه تاریخ نوشاته ای عبدالساتار«نجاات» رحلات مو ناا سایدعلی و شاروع
امامت مو نا حسن علی در سال1071هجری ذکر گردیده است).
« مو نا حسن علی مقر امامت خود را ازشهر کهاک باه شاهر باباک کاه در 180کیلاومتری کرماان
وااع است انتقال داد که علت و انگیزه ای اصلی آن توجه امام به امنیت زایرین نزاری هنادی باود کاه
68
به ایران میامدند زیراکه بابک به بنادر خلیج فارس و مسیر پیروان زایرین هندی او نزدیکتر بود».
مو نا حسن علی روش پدر خود را در مورد روابط نزدیک با شاه عبااس دوم پادشااه ایاران اداماه داد
و جایگاه خود را در دربار صفویان ایران بدست آورد .حتی شااه عبااس دوم پادشااه ایاران را باا اباول
استقالل داخلی اسماعیلیان درشهرکرمان متقاعد ساخت و خودش بار اماورات آنجاا نظاارت میکارد .باا
درگذشاات شاااه عباااس دوم در سااال 1078هجااری ق (1667ماایالدی) و بقاادرت رساایدن پساارش شاااه
سلیمان صفوی رابطاه حسانه یای کاه باین اساماعیلیان و صافویان ایاران وجاود داشات رو باه ضاعف و
سردی گذاشت زیراکه دشمنان اسماعیلیان به پادشاه ایران گفتند کاه گساترش و نفاوذ اساماعیلیان بارای
مملکت ما خطر است.
مو نااا حساان علاای داعیااان را بااه نقاااط مختلااف فرسااتاد و همااه را بااه پیاار ملقااب نمااود  .پیاار علاای
اصغربیک را به هند  ،محراب بیک را به خراسان ،علی اکبربیک را در ایران ،پسار شامس الادین را
نیز به هند و میرزاشاه بااری را کاه از بزرگتارین شخصایت هاا باود کاه در درباار صافویان نیاز مقاام
68
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خوبی داشت در کرمان تعین نمود  .داعیان همه وات خاود را در خادمت مو ناا اماام و مریادان ساپری
میکردند و وظیفه دعوت به مذهب اسماعیلی را بصورت درست انجام دادند.
در دوره امامت مو نا حسن علی بعد از مرن شاه عباس دوم پادشاه ایران ،امنیت در ایران خراب
شد و فساد اداری دردولت ایران شروع گردید .واتیکه درساال 1106هجاری ق ( 1694مایالدی) شااه
اسماعیل صفوی فوت کرد و پسرش شاه حسین صفوی پادشاه ایران گردید جنگ های داخلی آغاز شد
تعصبات مذهبی نیز بوجود آمد .خزانه دولت خالی گردید و به مامورین خود عوض پول ،زمین میاداد
و معاش وجود نداشت که باعك خراب شدن امنیت در ایران گردید .اما در کرمان شااه حساین صافوی
پادشاه ایران ،مو نا حسان علای را والای تعاین کارده باود امنیات را در آن منطقاه تاامین کارد و وضاع
امنیت ی اساماعیلیان دریان دوره خاوب باود و زماین هاای زیاادی را خریاداری نمودناد و زناده گای شاان
خوب شد.و شهربابک به یکی از مراکز عمده و مهم نزاریان تبدیل گردید .مو نا حسن علی در ساال
(1160هجری ق ) ( 1747میالدی) بعد از مادت ( )34ساال امامات در کرماان رحلات نماود .پسارش
مو نا ااسم علی طب نص امامت به امامت رسید.

.۴۳

موال نا قاسم علی

نام اصلی مو نا ااسم علی بنام سیدجعفرعلیشاه فرزند مو نا باارشاه (حسن علی ) است که در سال
1090هجااری ق (1680ماایالدی) در شااهر کهااک کرمااان ایااران تولااد گردیااد و بعااد از رحلاات پاادرش
درسال (1160هجری ق) (1747میالدی) طب نص امامت به امامت رسید که در شهر ضالع کرماان
زنااده گاای میکاارد در حالیکااه دیگاار خاناادان او در شااهرهای کهااک و بابااک کرمااان ایااران زنااده گاای
میکردند .مو نا ااسم علی در سیاسات داخلای ایاران نقاش مهام داشات باا وجودیکاه دولات ایاران دریان
دوره ضعیف گردیاده باود بااز هام مو ناا ااسام علای را والای کرماان تعاین نماود او اوضااع سیاسای و
اداری کرمان را بهتر ساخت و خدمات مهمی در امور فرهنگی انجاام داد و باه ادبااء و فالسافه کماک
زیاد نمود.
مو نا ااسم علای بطاور دایام در محاالت مقایم باود و باا دختار شااه طهماساب دوم ،پادشااه ایاران کاه
ساارمین نااام داشاات ازدواج کاارد کااه ایاان وصاالت نشااانه نزدیکاای و ارتباااط بااین اسااماعیلیان و صاافویان
میباشد .درین دوره علماء و فالسفه اسماعیلی منصب مهمی در دربار ایران بدست آوردند و باه اغلاب
شاااعران و اسااتادان اسااماعیلی بااه همکاااری علماااء و فالساافه اثناای عشااری اااوانین شاایعه را کااه از فقااه
جعفاری اسااتنباط و تاادوین نمودنااد ودر محاااکم و موسسااات حقااوای واااانونی ایااران مااورد اسااتفاده ااارار
گرفت.
در دوره امامت مو نا ااسم علی دولت افغانستان از ضعف دولت صفوی ایران استفاده کرده باا ی
ایران حمله کرد وبه مردم ایران خسارات زیاد رسانیدند خصوصآ در مرکاز ایاران شاهر (اصافهان) و
مناااط شاارای ایااران ایاان خسااارات و تلفااات زیااادتر بااود .همچنااان دریاان دوره کااار دعااوت بااه مااذهب
اسماعیلی جاری بود و داعیان به مناط مختلف جهت تبلیغ مذهب اسماعیلیه فرستاده میشدند و مریدان
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نیز از مناط مختلف به دیدار مو نا امام میآمدند هادایات و فارامین مو ناا اماام را دوبااره باه منااط
شان میبردند .و درین دوره در بین جماعت اسماعیلیه مکی و کامریا مقرر شدند که به حضور مو ناا
اماام نذراناه میآوردنااد و در واات آوردن نذراناه مریاادان تکاالیف زیاااد را متحمال شادند رفاات و آماد بااه
ایران مشکل بود و حتی درین سفرها وفات میکردند زیراکه هم در داخل ایران امنیت خوب نبود و هم
در سرحدات ایران رفت و آمد دشوار بود ولی باز هم وظیفه خود را بصورت درست انجام دادند.
مو نااا ااساام علاای در سااال (1143هجااری ق) ( 1730ماایالدی) بعااد از ( )9سااال اماماات در شااهر
کرمان ایران رحلت نمود .وپسرش مو نا ابوالحسن علی به امامت رسید.

.۴۴

موال نا ابی الحسن علی

مو نا ابوالحسن علی فرزند مو نا سید جعفرعلیشاه ( ااسم علی ) بنام های سید محمد حسن شاه،حسن
بیک و ابوالحسن علیشااه نیاز یااد میشاد کاه درساال 1115هجاری ق (1704مایالدی) در شاهر باباک
کرمان ایران تولد گردید و بعد از رحلت پدرش درسال(1170هجری ق ) ( 1756میالدی) طب نص
امامت به امامت رسید .که در شهر کرمان زنده گی میکرد و مریدان و پیاروان او از منااط مختلاف
به دیدار شان میآمدند تعلیقه مبارک را برای شان اراـت میکردند هدایات و تعلیقات مباارک را دوبااره
به مناط خود میبردند و برای مردم ابالغ مینمودند.
اولین اادام مو نا ابوالحسن علی این بود که اعالن کرد تماام اموالیکاه پیاروانش باه مناسابت جلاوس
شان آورده بودناد در اعماار شاهر جدیاد کاه در آن عاده زیاادی از نخبگاان فرهناگ و داناش اساماعیلی
ساکن خواهند شد ،بکار خواهند رفت و ساختمان کهنه را ویران نمود .مو نا امام سااختمانهای زیاادی
را اعمار کرد که در آنها انواع مختلف درخت از مناط شام آورده غرس نماود .مو ناا ابوالحسان در
کرمان از لحاظ سیاسی ادرت و اهمیت خاص پیدا کرد و به حیك والی کرمان وظیفه اجراء مینماود و
با نادرشاه الی (نادرافشار) که درساال 1149هجاری ق (1736مایالدی) طهماساب دوم را بار طارف
ساااخت و خااودش را پادشاااه ایااران اعااالن کاارده بااود روابااط باار ااارار کاارد و حتاای روابااط شااان بااه
خویشاوندی تبدیل گردید و به همراه نادرشاه فلی به هندوستان سفرکرد و در هند از جماعت اسماعیلی
دیدن نمود و دوباره به کرمان آمد و باا صاوفیان برجساته ایاران کاه ااب باا اساماعیلیان رواباط داشاتند
رابطه خود را مستحکم ساخت.
نادرشاه الای (نا درافشاار) دراخیرسالطنت خاود خراساان (مشاهد) را پایتخات خاود اارار داد و باا ی
مردم شیعه و مردم صوفیان به ظلم وستم شروع کرد مردم از او نااراض شادند و از طارف سارداران
خوددرسال 1160هجری ق (1747میالدی) بقتل رسید و اوضاع داخلی ایران خاراب گردیاد و او ده
نادرشاااااه بااااین خااااود جنااااگ میکردنااااد تااااا اینکااااه در سااااال 1164هجااااری ق (1751میالدی)کااااریم
خان(زند)ملوک الطوایفی را ازبین بردخودش بقدرت رسید و امنیت را تامین کارد و مو ناا ابوالحسان
را دوبااره والاای کرمااان تعااین نمااود .روابااط باین شااان دوسااتانه بااود مو ناابوالحساان در سیاساات محلاای
کرمان نقش مهم داشت و بعد از درگذشت کریم خاان زناد نیاز درکرماان خاود مختاراناه حکومات کارد
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وبرعالوه ای کرمان بعضی مناط دیگر را نیز تحت فرمان مو نا ابوالحسن علی ارار داشت .مو نا
امام در رفاه و آرامش پیروان خود کوشش کرد .و محبوبیت او در بین مردم بیشتر گردید.
« در مخالفت هایی که بعد از مرن کریم خان زند بر سر جانشینی در ایران بوجود آمد مو ناا اماام
از صادق خان برادر کریم خان پشتبانی کرد خاود مو ناا ابوالحسان علای یاک فرماناده ای مقتادر و باا
کفایت بود واتیکه اعظم خان یکی از امیران کندهار با ی کرماان حملاه نماود ابوالحسان علای شخصاآ
69
فرماندهی اواء را ب ه عهده داشت اوای اعظم خان را شکست داد و چندین مناط دیگر را گرفت».
مو نا ابوالحسن علی در کار دعوت تعدیالت آورد و داعی را لقاب (وکیال) میاداد .مو ناا ابوالحسان
علی در سال 1207هجری ق (1817م) بعد از ( )36سال امامت در محالت ایران رحلت نماود و در
نجف دفن گردید.

.۴۵

موال نا خليل هللا علی(سوم)

مو ناااا خلیااال هللا علااای ساااوم فرزناااد مو ناااا ابوالحسااان علااای اسااات کاااه درساااال 1153هجاااری ق
( 1740میالدی) در کرمان تولد گردید و به سن (دو) سالگی به محالت ایران نازد کاکاای خاود میارزا
محمدباار فرستاده شد و بعضی اواات به کرمان و شهر بابک و شهر کهک کرمان ایران میرفت بعادآ
با دخترکاکای خود محمدصادق خان که بی بی سرکار نام داشت ازدواج کرد که (دو) سال خوردتر از
مو نا خلیل هللا علی سوم بود .ثمره ازدواج آنها یک پسر بناام حسان علای شااه میباشاد ایان ازدواج در
شهر یزد ایران صورت گرفته بود .مو نا خلیل هللا علی سوم شاخص شاجاع و فیااض باود همیشاه باه
ساواری اسااپ در محاالت ،کهااک و باباک شااهر کرماان ساافر میکارد و مااردم او را میدیدناد و احساااس
خوشی میکردند.
مو نااا خلیاال هللا علاای سااوم بعااد از رحل ات پاادرش در سااال 1207هجااری ق (1792م ) طب ا نااص
امامت ،باه امامات رساید و مقار امامات را از شاهر کرماان باه شاهر کهاک انتقاال داد مریادان از شاام،
ایران ،هند و دیگر مناط به دیدار مو ناا اماام میامدناد و نذراناه خاویش را پیشاکش مینمودناد بعضای
اواات مریدان خود را تدریس میکرد تعداد اسماعیلیان درین دوره در شهرهای کهاک ،باباک ،یازد و
دیگاار مناااط ایااران نیااز زیاااد گردیااد .باارای مریاادان تعلیقااات و فاارامین مبااارک را اراااـت میکردنااد و
دوباره به مناط شان میرفتند هدایات و فرامین را با خود به مناط شان میبردند.
کار دعوت به مذهب اسماعیلیه درین دوره بر حسب معمول به شکل محتاطانه در هر جاا از طریا
وکیل ها صورت گرفت .مو نا امام زمین های زیاادی را خریاداری کارد وبارای مریادان خاود توزیاع
نمود و خودش نیز محل رهایشی ساخت و در آن سکونت اختیار میکارد در دوره امامات مو ناا خلیال
هللا علی سوم در ایران خاندان زندیه در راس ادرت بود و خاندان ااجاری نیاز در حاال ادرتمناد شادن
بودند و بین ای (دو) خاندان اختالفات موجود بود.
69
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آاامحمد ااجار در سال 1208هجری ق (1794میالدی) لطف علای آخارین حکماران خانادان زندیاه
را بقتل رسانید و عوض آن دولت ااجاری را تاسیس کرد و به اتل عاام خانادان زندیاه شاروع نماود و
بعدآ اسماعیلیان را نیز مورد ظلم و ستم ارار داد .مو نا خلیال هللا علای ساوم باه نسابت نااآرامی و بای
ثباتی از کرمان به کهک رفت که مدت ( )20سال در آنجا زنده گی میکرد و در سال 1230هجری ق
(1815میالدی) در شهر یزد ایران ااامت گزید که این شهر در سر راه سند و بلوچستان بود که برای
زاـرین هندی که ازان مناط میآمدند از لحاظ امنیت خوب بود زیراکه پیروان مو نا امام همه ساله از
هند به دیدار مو نا امام میآمدند .وااجاریان حتی کاکای مو نا امام را نیز گرفتار کردند.
در سال 1210هجری ق (1796میالدی) فتح علیشااه ااجاار در ایاران باه پادشااهی رساید او هماراه
اسماعیلیان روابط خوبی بر ارار کرد .مو نا خلیل هللا علی سوم نیز با فتح علیشاه ااجار پادشاه ایران
روابط خوب داشت اما مو نا امام اربانی یک توطعه شد طوریکه منازعه بین طرفداران مو نا امام و
دکانداران محل در شهر یزد ایران صورت گرفت نزاریان به خانه مو نا خلیل هللا علی سوم پناه بردند
و بیرون نمیآمدند .مالحسین یزدی که یکی از علویان شیعه اثنی عشری بود یک تعاداد ماردم را جماع
کرد و با ی خانه مو نا امام حمله کردند.ومو نا خلیال هللا علای ساوم را باا یاک تعاداد از یاارانش در
سال 1232هجری ق (1817میالدی) بعد از ( )25سال امامت به شهادت رسانیدند و خانه او را چور
و چپاول نمودند .فتح علیشاه ااجار پادشاه ایران به حکمران یزد که زمان خان نام داشت دستور داد که
مال حسین و همه همدستانش را برای مجازات به تهران مرکز ایران بفرستند .میگویند که فاتح علیشااه
ااجار مخفیانه به مذهب اسماعیلیه درآمده بود .لذا مالحسین را به چوب بست و موی ها و ریش هایش
را بر کند اما کسی را اصاص نکرد  .و جسد مو نا امام را به نجف عراق بردند و در آنجا دفن کردند
و پسرش مو نا آااحسن علیشاه طب نص امامت به امامت رسید.

.۴۶

موال نا شاه حسن علی

مو ناااا شااااه حسااان علااای فرزناااد مو ناااا خلیااال هللا علااای ساااوم اسااات کاااه درساااال 1220هجاااری ق
(1804میالدی) در شهر کرمان ایران تولد گردید .و بعد از شهادت پدرش در ساال  1232هجاری ق
(1817ماایالدی) در ساان ( )13س االگی طب ا نااص اماماات بااه اماماات رسااید .مااادرش محترمااه باای باای
سرکاره غرض شکایت و داد خواهی برای شوهر و فرزنادش باه درباار فاتح علیشااه ااجاار رفات فاتح
علیشاه ااجار به حاجی زمان حکماران یازد ایاران دساتور داد کاه مالحسان و همدساتانش را باه تهاران
بفرستد .در تهران مالحسن را بسته کردند و موی ها و ریشش را کندند.
فتح علیشاه ااجار پادشاه ایران امالک و اموال مو نا امام را به خانواده اش استرداد کارد و عاالوه
بر امالک خودش یا ک انادازه زماین و اماالک را در محاالت نزدیاک شاهر اام بارایش بخشاش نماود و
بخاطر دلجویی آن حضرت دختر خود را بنام (کریمه بانو) معروف به (سروجهان) را باه مو ناا شااه
حسن علی نکاح کرد و نیز مو نا امام را به حکومت ام منصوب نماود و لقاب افتخااری (آااخاان ) را
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به او اعطاء کرد .که بعد ازان به آااخان محالتی معروف شد و این لقاب در خانادان مو ناا شااه حسان
علی به میراك ماند.
« مو نا حسن علی شاه (آااخان اول) چهل وششمین اماام نازاری اساماعیلی در درباار فاتح علیشااه
ااجااار از احتاارام خاااص برخااوردار بااود و زنااده گاای آرام را در ایااران سااپری میکاارد و یااک نیااروی
نظااامی را در محااالت جمااع آوری کاارده بااود .در سااال 1250هجااری ق (1835ماایالدی) فااتح علیشاااه
ااجار فوت کرد و پسرش بنام محمد شاه جانشین او گردید مو نا امام با این بیروی نظامی خود جهات
تبریکی و ادای احترام به پادشاه جدید (محمدشاه) رفت و مورد احترام پادشااه جدیاد اارار گرفات و در
سااال 1251هجااری ق (1835ماایالدی) مو نااا امااام را بااه حیااك حکمااران کرمااان تعااین کاارد .زیراکااه
کرمان در آن وات به علت حمالت افغانها ،بلوچها و بعضی شهزادگان ااجاری نا آرام بود مو نا امام
به زودی نظم و آرامش را در کرمان باز آورد .این کار به حمایت ابایل محلی خراسانی و عطاهللا هی
از جمله پیران کرمان صورت گرفت که مو نا حسن علیشاه را امام خود میدانستند و به او کمک زیاد
70
کردند».
آااخان اول به مواع گ ذارش پیروزی خود را باه تهاران فرساتاد اماا انتظاار او بارای دریافات عاوض
وجوهی که خرچ کرده بود بیهوده شد.و دوران حکومت او کوتاه بود زیراکه در سال 1252هجری ق
(1837میالدی) به تحریک مرزاشاه آااسی صدراعظم آن وات ااجاری مو نا امام از حکومت کرمان
برطارف گردیاد و مارزا نصارت الدولاه بارادر محمدشااه ااجاار عاوض او حکماران کرماان تعاین شااد.
بخاطریکه صدراعظم مذکور دختر مو نا امام را به پسر خود خواستگاری کرده بود ولی مو ناا اماام
ابول نکرد .بین مو نا امام وصدراعظم دشمنی بوجود آمد وبرطرفی مو نا اماام (آااخاان اول) باعاك
جنگ ها بین اسماعیلیان و ااجاریان گردید.
« آااخان اول برطرفی خود را ابول نکرد برادر خاود را سردارابوالحسان کاه مشاغول تاامین امنیات
بااود و باارادر دیگاارش سااردارمحمد باارخااان را خواساات و بااه دفاااع در مقاباال اااوای دولتاای کااه تحاات
فرماندهی سهراب خان بخاطر سرکوبی آااخان اول فرستاده شده بود ،آماده گای میگرفات .مو ناا اماام
مدت ()14ماه تحت محاصره ااجاریان باود وبارادرش محمادباار زخمای و اسایر گردیاد و باا خره در
71
اثر میانجیگری فریدون میرزا حکمران فارس برادر زوجهمو نا امام  ،جنگ آرام شد».
واتیکه مو نا امام از ارن بیرون شد اوای دولتی او را گرفتند و اماوالش را غاارت نمودناد و اورا
با خانواده اش به کرمان انتقال دادند در حالیکه محل بودوباش مو نا امام در محالت بود و در کرمان
مدت ( )8ماه در اسارت اوای دولتی ارار داشت .بعدآ محمدشاه پادشاه ایران مو نا امام را عفوکرد و
دوباره باه اماوا ک خاودش باه محاالت رفات مادت (دو) ساال در آنجاا آزاد زناده گای کارد ولای دشامنان
مو ناااا اماااام افواهاااات پخاااش کردناااد کاااه (آااخاااان اول )برضااادحکومت ااجااااری آمااااده گااای جناااگ
میگیرد.درسااال 1256هجری ا (1840ماایالدی) محمااد شاااه پادشاااه ااجاااری ایااران بااه بهانااه شااکار بااه
نزدیک محالت رفت تا از فعالیت های (آااخان اول) معلومات بدست بیاورد شخصی را به نزد مو نا
70
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امااام فرسااتاد ولاای مو نااا امااام در همااین مواااع بااه شااکار رفتااه بااود و بااه مالاااات پادشاااه نرسااید پادشاااه
ناراض شد .واتیکه مو نا امام از دولت خواست که به ادای فریضاه حاج بارود باه او اجاازه دادناد اماا
راه ها توسط افراد نظامی بسته گردید و به فرمانادهان مخفیاناه دساتور دادناد کاه ماواد خاوراکی را باه
(آااخان اول) تهیه نکنند و نفروشند .اما مو نا امام ازین پالن دولت خبرنداشت یک تعدادمتعلقات خود
را بااااه زیااااارت اماااااکن مقدسااااه بااااه نجااااف(عراق) فرسااااتاد و در ماااااه رجااااب سااااال 1256هجااااری
ق(1840میالدی) خودش جهت ادای فریضه حج سفر کرد که درین سفر به تعداد(پنجصد) نفر اعم از
برادران ،برادرزاده گاان و دیگار متعلقاات مو ناا اماام و مریادانش هماراه بودناد واتیکاه در مارز یازد
رسیدند اوای دولتی با ی آنها حمله کارد .مو ناا اماام باا پیاروان خاود باه دفااع بار خاسات و باه تعاداد
(چهااارهزار) نفاار دولاات را شکساات داد و در حاادود (چهارصااد) اسااپ و مقاادار زیاااد اساالحه و مهمااات
دولتی بدست مو نا امام رسید .مو نا امام با پیروان خود بطرف شهر بابک کاه العاه ماوروثی مو ناا
امام بود حرکت کرد .ابال از آمادن مو ناا اماام سارداران کنادهاری (ساردارکندل خاان ،رحمادل خاان،
مهردلخان و دیگران ) در العه موروثی مو ناا اماام ساکونت اختیاار کارده بودناد باا آمادن مو ناا اماام
دروازه العااه را بسااته کردنااد و اجااازه داخاال شاادن بااه مو نااا امااام ندادنااد .افااراد مو نااا امااام العااه را
محاصااره نمودنااد امااا ساارداران کناادهاری معااذرت خواسااتند مو نااا امااام معااذرت آنهااا را ابااول کاارد و
بطرف فارس حرکت کرد در فارس از طرف فضل هللا خان استقبال گردید.
در سال 1257هجری ق (1841میالدی)مو نا امام به طرف کرمان عزیمات نماود ومیخواسات کاه
به بندر عباس برود یک اوای (چهارهزار) نفری دولتی به اوماندانی اسفندیار با مو نا امام مقابل شد.
و جنگ سخت صورت گرفت درین جنگ اسفندیار کشته شد و اوای دولتی شکست خورد و یک تعداد
به مو نا امام تسلیم گردیدند .درین سال در منطقه زنجان ایران یک اوای ایرانی باه اومانادانی عبادهللا
با ی مو نا امام حمله نمود و جنگ آغاز گردید و عبدهللا تحت محاصره ارار گرفت و درمناط نیز
برضد مو نا امام به تحریک صدراعظم ایاران آمااده گای جناگ گرفتاه شاده باود .بناابران مو ناا اماام
جنگ را با دولت ایران بی فایده دانست و تصمیم گرفت که به بندر عبااس بارود و ازان طریا باه باه
عربستان و یا هندوستان برود .مو نا اماام و پیاروان او ازیان جناگ هاا خساته شادند دریان واات (دو)
نماینده از کرمان آمدند و از مو نا امام دعوت به کرمان کردند اما مو نا امام تصمیم خاود را باه آنهاا
نگفت و آنها را رخصت نمود ولی در باطن پالن رفتن به افغانستان را داشت که این نشانه پایاان دادن
امامت اسماعیلی در ایران بود.
مو نا امام باا پیاروان خاود بعاد از (هفات) روز راه پیماایی باه سارحد افغانساتان رساید و باه طارف
افغانستان حرکت کرد و بعد از عبور از مرز ایران به منطقه ش جوین افغانستان رسید که از طرف
شاپسااندخان حکمااران آنجااا اسااتقبال گردیااد مو نااا امااام از مهمااان نااوازی و خاادمت گااذاری شاپسااندخان
اظهار سپاس کرد و از آنجا به طرف کندهار حرکت نمود و درسال 1257هجری ق (1841مایالدی)
با جمع کثیری از متعلقات و پیروان خود رسید که از طرف بزرگان و خانهای کنادهار اساتقبال شادند.
و شهزاده تیمور والی کندهار جای مناسب بودو باش را برای مو نا امام تعین نمود.و راولینسن نمایده
ای سیاسی انگلستان در کندهار که ااب آااخاان اول را در ایاران دیاده باود و از نفاوذ او اطاالع داشات
وعده ای همکاری داد .مردم کابل ،اطغن ،بدخشان ،بلخ ،بخارا پشاور ،ملتان ،ساند و دیگار منااط
که از آمدن مو نا امام به کندهار خبر شدند سرا ن اسماعیلی از مناط متذکره به دیدار مو نا اماام باه
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کندها آمدند مو نا امام آنها را به حضور پاذیرفت و جواماع اساماعیلی ایان منااط باا اماام خاود تمااس
مستقیم بر ارار کردند.
واتیکه مو نا امام (آااخان اول) در کندهار بود انگلیس ها هم در کندهار بودند از محبوبیات مو ناا
امام خبر شدند با او رابطه بر ارار ساختند و امنیت راه های کراچی را به اسماعیلیان دادند .و درسال
1258هجری ق (1842میالدی) مو نا امام به سند رفت و در آنجا یک سواره نظام را تنظیم نماود و
تماس خود را با خواجه های نازاری کاه ازپیاروان او بودناد ،دوبااره احیااء کارد .خواجاه هاای نازاری
اولین بار بود که امام خود را میدیدند ورابطه شان بر ارار گردید.
« آااخان اول درسال1259هجری(1843میالدی) بخاطر فتح بلوچستان با انگلیس ها همکاری نمود
و برادرش محمدباار با اوای سوره نظام خود شیرخان حکمران بلوچستان را شکست داد و این کماک
ها بخاطری بود که انگلیس ها وعده کردند کاه امنیات بازگشات او را باه ایاران ترتیاب دهناد .و بارادر
دیگ ا رش ابوالحساان خااان در بلوچسااتان ایااران پیااروزی زیاااد بدساات آورد و ماادت دو سااال بخااش هااای
مختلف بلوچستان را در دست داشت .ولی درسال1262هجری(1846مایالدی) در جناگ باا ااجاریاان
اسیر گ ردید و ااجاریان او را باه تهاران بردناد ناصارالدین شااه ااجاار پادشااه ایاران ساخت تحات تااثیر
مهارت های نظامی و ورزیده گی او اارار گرفات و او را عفونماود و جازء خاصاان خاود اارار داد و
دختر خود را که مهرجهان نام داشت به او نکاح کرد .و سردارابوالحسن تا آخر عمر خود در محالت
72
خود در ایران سپری نمود».
در سال 1260هجری ق (1844میالدی) مو نا امام (آااخان اول) سند را ترک کارد و باه گجارات
رفت و با پیروان خود در آنجا زنده گی میکرد و در سال 1262هجری ق (1846میالدی) از گجرات
به بمبی رفت و در آنجا نیز از طرف خواجه ها نزاری مورد احترام ارار گرفت .و از آنجا میخواست
که به زادگاه خود ایران برود انگلیس ها نیز بخاطر بازگشات مو ناا اماام میاانجیگری نمودناد ولای باه
جااایی نرسااید .مو نااا امااام مااورد تعقیااب ایراناای هااا ااارار داشاات و محمدشاااه ااجااار پادشاااه ایااران در
جستجوی او بود به هماین سابب مادت کوتااهی باه کلکتاه و در ساال 1265هجاری ق (1848مایالدی)
برای همیشه در بمبـی زتاده گای اختیاار کارد کاه آغااز دوره جدیاد در تااریخ اساماعیلیان نازاری اسات
ازینکه بمبـی در آن وات بندر جهاانی باود .محمدشااه ااجاار پادشااه ایاران از مو ناا اماام اطاالع یافات
با ی انگلیس ها اعتراض کرد که چرا به آااخان اول پناه داده اند.
مو نا امام (آااخان اول) نخستین امام اسماعیلی از سلسله خود بود که در هند زنده گی اختیاار کارد
خواجه های نزاری که برای چندین ارن نماینده یک جامعه بزرن اسماعیلی بودند ،سرانجام توانساتند
امام خود را در میان خود پذیرفتند .مو نا امام (آااخان اول) به زودی پایگاه و محالت رهایشای رادر
بمبـی ،پونا و بنگلور بنیاد نهاد در ایام خاص مذهبی در بزرگترین جماعتخانه بمبـی حضور میافت و
در ااامت گاه خود ک ه تا ر آاا نام داشت بطور منظم با پیروان خود مالاات میکرد و پیروان نیز برای
گرفتن دعا و برکات به دیدار مو نا امام میآمدند .و در طول ()30ساال ااامات خاود در بمباـی ناه تنهاا
نزاریان هند را که چندین سال بدون رهبر و یا نماینه ای از جانب امام بسار بردناد ،تحات ااتادار خاود
آورد بلکه ارتباطات خود را با اسماعیلیان کاشغر ،بخارا ،ایران ،یمن ،شاام و اطاراف افریقاا و ساایر
72
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عالاه جات دور افتاده و عقاب ماناده تاامین نمودناد و در چناین شارایط مشاکل اساماعیلیان توانساتند از
مذهب خود دفاع نمایند و در اجرای مراسم مذهبی خود آزاد بودند .حتی اسماعیلیان آسیای مرکزی که
تحت تسلط روس بودند ولی مراسم مذهبی خود را آزادانه انجام میدادند.
مو نا امام (آااخان اول) به عنوان پیشوای روحاانی یاک جامعاه مسالمان از حمایات انگلایس هاا در
هند برخوردار بود کاه ایان امار باعاك تثبیات و تقویات مقاام او شاد کاه در آغااز بارای تثبیات ااتادار و
مرحعیت مذهبی خود به مشکالت زیاد مواجه گردید .خواجه های نزاری هند برای مدت زیادی بادون
پیر مانده بودند و اساماعیلیان (سات پنات ) تحات تااثیر عناصار هنادو اارار گرفتناد( .ساتپنت) سارآغاز
تکامل اولیه آن صورت خاص از کایش اساماعیلی اسات کاه مانعکس کنناده اوضااع و احاوال تااریخی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی معین در نایم اااره هناد بوجاود آماده باود .طریقه(سات پنات) بار مفااهیم و
مضون های بومی بیشماری که در بافت اسالمی هندی شبه ااره شایع بود ،بنیان گرفته بود.
خواجه های نزاری مجبوربودند برای حفظ جان خود روزگاردرازی تظاهر به «غیر» کنند و خود
را سنی و یا شیعه دوازده امامی بنمایانند خواجه ها ی نزاری برای حل وفصل اماور اضاایی خاود را
مانند دیگر مسلمانان هند اغلاب متوسال باه آداب ،رساوم و عارف هنادوان میشادند .ناه مقاررات احکاام
اسالمی ،این امر بخصوص در امور مربوط ارك صاادق بودناد .و گاروه هاای جادایی طلاب باه نوبات
سر بر آوردند و برای جامعه خواجه ها ادعای میراك سنی یا اثنی عشری میکردند.
در چنین اوضااع و احاوال باود کاه مو ناا اماام (آااخاان اول) دسات باه ااادامی بارای تعاین و تجدیاد
هویت دینی خاص بارای پیاروان خواجاه خاود زد و در ساال 1277هجاری ق (1861مایالدی) مو ناا
امااام سااندی را کااه معتقاادات و اعمااال دیناای اسااماعیلیان ناازا ری را مشااخص میکاارد ،انتشااار داد و از
خواجه های پیرو خود خواست آنرا امضاء کنند و از امضااءکننده گاان خواساته شاد کاه باه وفااداری و
ایمااان خااویش بااه امااام و مااذهب شاایعه ا سااماعیلی بنااا باار تفساایر و تعبیاار او ،پیمااان بندنااد .ایاان سااند کااه
شاخصی در تایید هویت اسماعیلی نزاری بود در بمبـی و جاهای دیگر پخش شاد .اکثریات خواجاه هاا
ی اسماعیلی آنرا پذیرفتند .اما گروه کوچک جدایی طلب استاده گی کردند و مرجعیت ( آفاخان اول)را
باه چاالش خواندناد و هویاات اساماعیلی جامعاه خواجاه هااا را انکاار کردناد .و درساال 1282هجااری ق
( 1866ماایالدی) دعااوای خااود را در دادگاااه عااالی بمبااـی مطاارح ساااختند کااه بااه دادگاااه مو نااا امااام (
آااخان اول )اسناد و مدارک مختلف در باره تاریخ جامعه اسماعیلی و ایمویات پیشاوایی خاویش را باه
دادگااه ارایااه کارد و دادگاااه دعااوا را باه نفااع مو نااا اماام صااادر کاارد .و ( آااخاان اول) را بااه پیشااوایی
روحانی آن جامعه و وارك تبار امامان الموت شناخت.
مو نا امام (آااخان اول) به تدریج مؤف شد نظارت خود را از طری ساازمان سانتی جامعهخواجاه
های نزاری بر همه آنها بگستراند .شخصاآ رؤساای جماعات خاناه هاای عماده خواجاه هاای نازاری را
مقاارر میکاارد .ایاان صاااحب منصاابان عبااارت بودنااد از :مکاای کااه معمااوا ری اس مااذهبی و اجتماااعی
هرجامعه محلی خواجه بود ،و دستیار او کامریا بود که هر جماعت خواجه ،هر اندازه که بود مکی و
کامریااای خاااود را باااا وظاااایف معاااین و معلاااوم از جملاااه جماااع وری وجاااوه دیاااون ماااذهبی ،نظاااارت و
سرپرستی بر مراسم دینی در جماعت خاناه هاا داشات اساماعیلیان نازاری هناوز برطبا ایان سااختار
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سانتی ساازمان یافتاه اناد  .اصااطالح مکای و کامریاا از سانساکریت گرفتاه شااده اناد و جماعات خاناه بااه
مرور ایام در میان جوامع اسماعیلی نزاری غیر خواجه پذیرفته آماد .مو ناا اماا ( آااخاان اول) تجدیاد
فعالیت های ادبی را نیز در بین اساماعیلیان تشاوی کارد .در باین ایان پیشاگامان احیاای ادبای مقادم از
همه ،نوه بزرن او ،شهاب الدین شاه بود که رسا ت چندی را به زبان فارسی در باره وجاوه اخالاای
و عرفااانی تعاااالیم ناازاری نوشاااته کااارده بااود .مو ناااا امااام شااااه حسااان علاای ( آااخاااان اول ) در ساااال
1298هجری ق (1881میالدی) بعد از ( )64سال امامت در بمبـی رحلت نمود .و پسرش مو نا شاه
علیشاه طب نص امامت ،به امامت رسید.

.۴۷

موال نا شاه عليشاه

مو نا شاه علیشاه فرزند مو نا شااه حسان علای ( آااخاان اول ) اسات کاه در ساال 1246هجاری ق
(1830میالدی) در محالت ایران تولد گردید و بنام آااخان دوم نیز یاد میشد .و در ابتدای ایاام آااخاان
اول شاه علیشاه را به عراق بردند و مدت چند سالی با مادر خود در عراق زنده گی میکرد و در آنجاا
زبان های عربی ،فارسی و عقاید نزاری را آموخت .بیشاترین دوران جاانی خاود را در ایاران ساپری
نموده بود و بعدآ به بمبـی رفت و بعد از رحلت پدرش در سال  1298هجری ق ( 1881میالدی)طب
نص امامت ،به امامت رسید .مادرش سروجهان دختر پادشاه ااجاری ایران بود.
مو نا امام(آااخان دوم) در زمان حیات پدرش به عنوان ولیعهد مرتبآ از جوامع مختلف خواجه ها در
گجرات و سند بازدید میکرد و جماعتخانه های آنها را سازمان میداد و پیروان او نیز از نقااط مختلاف
به دیدار مو نا امام میآمدند و هدایات وفرامین را به مناط شان میبردند.
مو نا اماام (آااخاان دوم) مادتی باه شاهر کراچای پاکساتان رفات و در آنجاا زناده گای اختیاار کارد و
روابااط حساانه ای پاادرش را بااا انگ لاایس هااا حفااظ کاارد .و جیمزفرکیساان حکمااران بمبیاای آااخااان دوم را
عضو شورای اانون گذاری بمبیی منصوب نمود .و بیشترین وات خاود را در پیشارفت تعلایم تربیاه و
معیارهای رفاهی نزاریان صرف کرد و در بهبود زنده گی خوجه های نزاری توجه ای زیاد داشت .و
چندین مدرسه را برا کودکان آنجا تاسیس کرد.
« آااخان دوم به خانواده های بی بضاعت کمک میکرد و باا پیاروان خاود در خاارج از هناد ارتبااط
میگرفت و به خصوص ب ه پیروان خاود در ناواحی دریاای آماو ،برماا و شارق افریقاا توجاه ای خااص
73
داشت».
آااخان دوم بخاطر توجه به رفاه و آسایش پیروان خود در هند محبوبیت و اعتبار زیاد داشت و اورا
به ریاست انجمن ملی محمدی تعین کردند او درین مدت بار تاسیساات آموزشای و بشار دوساتانه بارای
رفاه مسلمانان هند افزود .او مانند پدرش به طریقه ای نعمت هللا هی ارتباط نزدیک داشت .صفی علی
73
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شاااه مؤسااس یکاای از شاااخه هااای مهاام ایاان طریقااه از جملااه ای بزرگاان نعماات هللا هاای بااود در هنااد از
مهمان نوازی آااخان دوم برخوردار شد و یک اثر صوفیانه ای خود را بنام زیدة ا سرار باه خاواهش
آااخان اول نوشته کرد و به چاپ رسانید.
« آااخان دوم نظر به تصویب یک تعداد از علماء اثنی عشاری باا شامس الملاوک دختار میارزا علای
محمد از خاندان فتح علیشاه ازدواج کرد که سومین همسر علی شاه بود که ثمره ای ازدواج آڼها پسری
بنام سلطان محمدشاه بود کاه جانشاین او گردیاد و دو پسار دیگارش از همسار ابلای او پایش از پادر در
74
گذشتند».
همچنان مو نا امام برای گردآوری گینان ها (اصیده ها) که در جامعه در جریان بود کوشاش خااص
مبذول داشت و گروهی از پیروان خود را ماموریت داد که دست نویس هاای مربوطاه را پیادا و جماع
آوری کنناااد  .مو ناااا اماااام شااااه علیشااااه ( آااخاااان دوم) ورزشاااکار و شاااکارچی مااااهر باااود در ساااال
1303هجری ق (1885میالدی) به بیماری ذات الریه(کیساه هاوایی ساینه) کاه دریاک روز شاکار در
نزدیک پونا عارض او شده بود بعد از(چهار) سال امامت رحلت نمود و در نجف دفن گردید.

.۴۸

موال نا سلطان محمد شاه

مو نا سلطان محمدشاه مشهور به ( آااخان سوم ) فرزند مو نا شاه علیشاه ( آااخان دوم ) است که
در سااال 1294هجااری ق ( 1877ماایالدی) در شااهر کراچاای پاکسااتان تولااد گردیااد .و بعااد از رحلاات
پدرش در سال 1303هجری ق ( 1885میالدی) طب نص امامت طی مراسم خاصی به امامت رسید
که در آن وات (هشت) ساله بود که تحت سرپرستی و مراابت مادرش (شمس الملوک )نوه فتح علیشاه
ااجار پادشاه ایران که زن اابل و کار دان بود بزرن شد .و در عین حال کاکای او آاای جنگی شاه به
عنوان سرپرست او تعین گردید
مو نا سلطان محمدشاه ( آااخان سوم)تحصیالت خود را در بمبـی به پایان رسانید و از جملاه زباان
عرباای و فارساای و نیااز زبااان و ادبیااات انگلیساای را آموخاات .مو نااا امااام در سااال 1316هجااری ق (
 1898میالدی) دعوت اسماعیلی برای اولین بار در اروپا دیدن کارد .و بعادها مقار دایمای خاود را در
آنجا ارار داد و در طول زنده گی روابط نزدیک با انگلیستان داشت و القاب و نشان های متعدد از آن
حکومت دریافت کرد .این روابط او منافع بسیاری برای پیروان او در هند و افریقا که تحت مساتعمره
انگستان بودند به بار آورد و به آرامی زنده گی میکردند.
مو نا سلطان محمد شاه ( آااخان سوم) توجاه خاود را باه اماور اتبااع خاویش معطاوف داشات و در
سال 1317هجری ق( 1899میالدی) برای نخستین بار به دیادار پیاروان خاود باه شارق افریقاا رفات.
درین دوره مهاجرت خواجه ها و دیگرآسیاییان باه زنگباار(در تانزانیاا) افازایش یافات و تاا جناگ اول
جهااانی ماناادگارهای خواجااه هااای ناازاری حتاای در بساایاری از مراکااز شااهری شاارق افریقااا از جملااه
74
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مومباسااا ،دارالسااالم نااایروبی و کامپااا وجااود داشاات .و در سااال 1323هجااری ق (1905ماایالدی)
هنگامیکه مو نا سلطان محمدشاه (آااخان سوم) در شرق افریقا بود عرض حاالی برضاد او در دادگااه
عالی بمبـی مطرح شد که این شکایت را بعضی اعضای خانواده او به دادگااه بارده بودناد حکام دادگااه
علیه مدعیان که در راس شان دختر کاکای مو نا امام یعنی حاجی بی بای اارار داشات ،مواعیات اماام
را در میان خانواده و جامعه اش مجددآ تثبیت کرد .و ایان حکام هویات اساماعییلیان را نیاز مشخصان
ساخت  .ازین پس مو نا امام ( آااخان سوم) کوشاش هاای اصاولی و منظمای باه جاای آورد تاا هویات
متابعان و پیروان خود را از شیعه دوازده امامی و سانیان جادا ساازد .باه ایان ترتیاب سیاسات دینای او
بارای ماادتی بار ماادار تثبیات و تاییااد هویاات اساماعیلی ناازاری پیاروانش متمرکااز باود و در عااین حااال،
پیروانش را ملازم باه احتارام گذاشاتن باه سانن واداب دیگار مسالمانان میسااخت .ایان هویات در ااانون
اساسی که مو نا امام برای پیروانش در مناط مختلف انتشار داد ،تعریف شده بود که نخساتین ااانون
اساسی 1323هجری ق (1905میالدی) در زنگبار منتشر شد .این خط ومش شقاق های اتفاای را که
بعضی از گاروه هاای تجزیاه طلاب پایش میآوردناد و جاذب شادن اساماعیلیان باه جواماع دیگار متوااف
ساخت.
« مو نا سالطان محمدشااه ( آااخاان ساوم) توجاه بیشاتر خاود را باه خاط وماش هاا و سیاسات هاا یای
معطوف میکرد که نه تنها برای پیروانش بلکه برای همه مسلمانان سودمند و فایده بخش باشد و برای
اصالحات متعدد در آموزش و پرورش اادام کرد نفش اصلی در تغیار کاالج انگلیسای باه یاک دانشاگاه
75
پیشرو داشت و نیز یکی از پایه گذاران دانشگاه مسلم لیک مو نا امام(آااخان سوم) است».
مو نا سلطان محمدشاه درهمان حال پایش به امور هند کشیده شد و بطور ماؤثر در بحاك هاایی کاه
منجر به استقالل هند و پاکستان ازحکومات انگلیساتان گشات ،شارکت میکارد و در طای جناگ جهاانی
اول مو نا امام اندیشه هاای خاود را در بااره آیناده هناد در کتاابی نوشات و بعادا درساال  1348هـاـ ق
( 1930م) به نماینده گی ازمسلمانان هند در کنفرانس میاز گارد لنادن شارکت کارد و باا دیگار شارکت
کننده گان برجسته مانند مهات ما گاندی و محمد علی جناح موسس دولت پاکستان باه بحاك و گفتگاو
در باره سرنوشت هند نشست « .مداخله و در گیری مو نا امام ( آاا خان سوم ) در امور بین المللای،
هنگامیکه در سال  1355هــ ق (1937م) بریاست جامعه ملل در ژنیو بارای یاک دوره انتخااب شاد،
به اوج خود رسید .تا آن زمان مو نا امام اسماعیلی سالگرد طالیی ( 50سال امامت) خود را در سال
76
 1352هــ ق ( 1935م) جشن گرفته بود».
مو نا سلطان محمد شااه همزماان باا تحریاف و تجدیاد هویات اساماعیلی پیاروان خاود ،باا جادیت بارای
تحکیم مواعیت و سازمان دهی مجدد پیروانش باه صاورت یاک جامعاه متجادد اساالمی باا معیاار هاای
با ی تعلیم و تربیت ،بهداشت و رفاه اجتماعی کوشید .چنانچه ابال گفتیم در سال 1323هـاـ ق(1905
م) سلطان محمد شاه یک رشته اوانین و اواعد مکتاوب صاادر کارد کاه نخساتین ااانون اساسای جامعاه
اسماعیلی را در شرق افریقا بوجود آورد این اانون و اوانین که بعدا به مناط دیگر صادر گردیاد در
عاااین حاااال ااااوانین شخصااای و فاااردی جامعاااه را در بااااره موضاااوعات مانناااد :ارك ،ازدواج ،طاااالق،
75
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ایمومیت ،و امثال آنرا معین میساخت .اانون اساسی  1323هــ ق ( 1905م) که آغاز گر تعین خط
مش های تاسیسی و تجدد گری مو نا سلطان محمد شاه بود ،یک سازمان اداری جدید را نیز بصورت
شورایی مبتنی بر سلسله مراتب برای اسماعیلیان نزاری شرق افریقا پیش بینی میکرد .بعداز آن اانون
اساساای مشااابه بااا نظااام هااای اداری شااورایی باارای جوامااع اسااماعیلی هنااد و پاکسااتان نیااز بوجااود آمااد.
صاحب منصبان در این نظام شورایی از طرف مو نا امام برای دوره محدود و معین منصوب مشوند
و حقااوق دریافااات نمیداشاااتند ،و خاادمات داوطلباناااه باااود و پیاااروان خااود را تشاااوی میکااارد .در ساااال
1328هــ ق (  1910م) مو نا امام تغیارات در آ این واعماال ماذهبی پیاروان خاود پدیاد آورد کاه بار
امور روحانیت ،مفهوم و معنی باطنی آن تاکیاد کارد ایان تغیارات باا عاك شاد کاه تماایز بیشاتری میاان
اسماعیلیان نزاری و شیعیان دوازده امامی ،در ایران و هند که درآنجاا اساماعیلیان در اثار بکارداشاتن
تقیه ویا خود را جامه اثناعشری درآورده بودند پدید آورد .این اادامات به تامین و مصؤن ماندن هویت
جداگانه اسماعیلیان نزاری که در امان حال تجرید گرایی را تجربه میکردند کمک کرد.
مو نا سلطان محمد شاه در اصالحات خود به احکام صادره دادگاه عالی بمبی توجه داشت که بر طب
آن پیروان خواجه او جدا از خواجه های بودند که به جوامع سنی یا اثناعشری پیوسته بودند .این حکم
در عین حال موضع مو نا امام را نسبت به ر پیروانش ،دارایی ها  ،امالک و عایدات جامعاه آنهاا را
روشن ساخت .وابستگی و صمیت اسماعلیان به امام شان زیاد بود کاه او را « مو ناا حاضار اماام »
خطاااب میکردنااد و همااه اصااالحات او را در مااورد تغیاار آ ااین مااذهبی شااان پذیرفتنااد .شااخص امااام بااه
عنااوان پیشااوا مااذهبی و ر اایس تشااکیالت اداری جامعااه در کااانون و مرکااز همااه اااانون هااای اساساای
اسماعیلی ارار داشت .او یگانه کسی باد که اانون اساسی را تغیر دهد و در آنها تجدید و اصالح کناد.
تعلیم و تربیه اسماعیلیان چه زن و چه مرد در تمام سطوح تحصیلی و معیار های بهداشتی آنها و نیاز
شرکت زنان در امور جامعه در برنامه اصالحات او از اولولیت های خاص بر خوردار بودند.
مو نا سلطان محمد شاه وجوه دیون مذهبی و نذوراتی و پول ها که در جشن های سالگرد امامت جمع
آوری شده بود برای تامین مصرف سیاست های تجادد گراناه خاود بکاار میبارد و نهااد هاا و تاسیساات
مختلف را بوجود آورد که مفاد آنها تنها به مردم اسماعیلیه نبود بلکه باه غیار اساماعیلیان نیاز میرساید
مدارس ،موسسات آموزشی ،عرفه یی ،کتابخانه ها ،باشگاه های ورزشی وتفریحای و شافاخانه هاا را
در افریقا ،هند ،پاکستان و دیگر منااط اعماار نماود .در شاام اساماعیلیان نازاری کاه بیشاتر باه شااخه
محمد شاهی پیوساته بودناد وخباری از اماام خاود نداشاتند در ساال  1304هـاـ ق ( 1887م ) باه شااخه
ااسم شاهی پیوستند از مو ناا سالطان محماد شااه تابعیات کردناد ایان اساماعیلیان کاه اکناون تعاداد شاان
( 80000نفر) هشتاد هزار نفر میرسید درسلمیه زندگی میکند.
در ایران بعد از آنکه مو نا شاه حسن علی ( آغا خان اول ) در ساال  1257هـاـ ق ( 1841م) ایاران
را ترک کرد و به هند رفت .نازاری هاای ایاران ر هباری ماؤثر و کارآمادی نداشاتند و جواماع پراگناده
اسماعیلی ایران بار دیگر به جاماه اثناا عشاری کاه ماذهب رسامی کشاور باود درامدناد .مو ناا سالطان
محمد شاه از بمبی یک نفر اسماعیلی را بنام میارزا حسان از اهاالی ده ساده در جناوب خراساان مقارر
کاارد کااه امااور پیااروان او را در ایااران ادراه کنااد .بعااد از ماارن میرزاحساان در سااال 1305هااـ ق
(1887م) این مقام را به پسرش مراد میرزا داد .و اسماعیلیان ایران هیچگونه تماس مستقیم با مو ناا
امااام نداشااتند و مااراد میاارزا رهبااری بااه ساارش افتاااد و از شااکایت حاااجی باای باای علیااه مو نااا ساالطان
دگرمن حبیب هللا عبیدی

- 122 -

اداره نشرات سیمای شغنان

محمدشاه حمایات کارد و گفات کاه بایاد پسارحاجی بای بای کاه صامد شااه ناام داشات باه امامات برساد و
اختالفات را بوجود آورد  .مو نا سلطان محمدشاه (آااخان سوم) بر آن شد که نظارت و کنترول خاود
را برجامعااه اسااماعیلی ایااران از طری ا محمااد باان زیاان العاباادین معااروف بااه فاادایی خراسااانی کااه از
دانشمندترین اسماعیلیان آن زمان بود ،اعمال کند .فدایی خراسانی (سه) مرتبه برای مالااات باا مو ناا
ساالطان محمدشاااه بااه بمبااـی رفاات و از طاارف مو نااا امااام بااه عنااوان معلاام درامورمااذهبی اسااماعیلیان
مقررکرد .فدایی خراسانی مرتبآ به دیداراسماعیلیان نقاط مختلف ایران میرفت .ومیاراك آنهاا را بارای
شان تاو ضایح میاداد .و از ناو بیعات آنهاا را باه مو ناا اماام سالطان محمدشااه میگرفات و رهنودهاا و
هدایات مو نا سلطان محمدشاه را به آنها میرسانید .و اسماعیلیان ایران که اب آداب مذهبی خود رابه
شیوه شیعیان اثناعشری انجاام میدادناد و اکناون از آنهاا خواساته شاد کاه باه شایوه جامعاه نازاری انجاام
دهند .و یکی ازین اادامات در تایید هویت اسماعیلیان آن بود که در پایان نمااز هاای روزاناه شاان ناام
همه امامان خود را ذکار میکردناد و تاا مارن فادایی خراساانی در ساال 1342هاـ ق (1923م) مو ناا
سلطان محمدشاه ااتدار خود را بر جامعه اسماعیلی ایران تثبیت کرده بود.
مو نااا ساالطان محمدشاااه ( آااخااان سااوم) سیاساات تجااددگرایی خااود را صااورتی محاادود در باااره
اسااماعیلیان ایااران نیااز خصوصااآ در زمینااه آمااوزش و پاارورش بسااط داد .در حااال حاضاار در حاادود
( )30000سی هزار اساماعیلی نازاری در ایاران زناده گای میکنناد کاه نیمای در خراساان و شاهرهای
کرمان ،بابک ،سیرجان ،محالت ،تهران ،یزد و اطراف آنها زنده گی میکردند.
در باره تاریخ جدید اسماعیلیان نزاری افغانستان ،آسیای میانه و شامال پاکساتان معلوماات زیااد در
دست نیست  .اسماعیلیان این مناط کوهستانی که در وسط سلسله کوه های پامیر  ،هندوکش و اراارم
زنده گی میکردند که دور مانده از جوامع اسماعیلی هستند و از تماس با امام شان محروم بودند.
اسماعیلیان نازاری بدخشاان بیشاترین اساماعیلیان افغانساتان و آسایای میاناه هساتند در طای اارن ()19
میالدی مناط شمالی بدخشان به خانان آسیای مرکزی ملح شد و یک اسمت زیر تسلط روسیه رفت
و انگلستان نیز ایمومیت خود را در بدخشان گسترش داد که در سال 1313هـ ق (1895م) هنگامیکه
کمیسیون مرزبندی انگیس و روس ساحل راست دریای پنج(دریای آمو) یکی از سرچشمه هاای عماده
دریای آمو را به حکومت بخارا که در آن وات تحت نظارت روسیه بود ،واگذار شادند .و سااحل چاپ
که شهر عمده آ ن فایض آبااد باود باه افغانساتان گذاشاتند ازینارو تمااس مساتقیم مو ناا سالطان محمدشااه
(آااخان سوم) با پیاروان خاود در بدخشاان مشاکل شاد .و هنگامیکاه آسایای میاناه جازء اتحااد شاوروی
گردید این مشکل زیادتر گردید .آخرین تماس مو نا سلطان محمدشاه با پیروان خود در آسیای مرکزی
در سال 1342هـ ق ( 1923م) بوده باشاد کاه دریان ساال یکای از خواجاه هاا را بناام پیار سابزعلی باه
عنااوان ساافیر خااود بااه آنجااا فرسااتاده بااود .اسااماعیلیان تاجکسااتان تااا فروپاشاای اتحاااد شااوروی در سااال
1410هـ ق (1991م) با امام خود تماس نداشتند.
در شمال پاکستان مانناد  :چتارال ،گلگات ،هاونزه و دیگار منااط جواماع اساماعیلی وجاود دارد کاه
سابقه آنها به دوران انجدان در تاریخ اسماعیلیه میرسد که اب تعداد آنها به (پنجااه هازار) نفار میرساد
ولی اکنون تعداد شان زیااد گردیاده اسات .ماذهب اساماعیلیه را داعیاان کاه از بدخشاان باه هاونزه آماده
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بودند در آنجا رواج دادند .حکومت هاونزه چناد اارن حکومات مساتقل داشات کاه در راس شاان میرهاا
ارارداشت که سلیم خان اولین میرهونزه بود که درسال 1342هـ ق (1923م) فوت کارده باود .و در
زمان جانشینان او تمام جمعیت هونزه توسط داعیان بدخشان اساماعیلی شادند .ایان داعیاان خلیفاه هاای
محلی را برای آموزش عقاید اسماعیلی برای آنها تعین نمودند .تا اینکه در سال 1309هـ ق (1891م)
شمال پاکستان هونزه ،چترال و دیگر مناط نواحی اطراف آن جزء هند برتانوی گردید .که بعد از آن
مو نا امام با صفدرخان و جانشینان او روابط نزدیک بر ارار کرد .سفیر و نماینده مو ناا اماام یعنای
سبزعلی نیز از هونزه دیدن کرد و در سال 1342هـ ق(1923میالدی) جماعتخاناه را در آنجاا اعماار
نمود آیین های مذهبی هاونزه باا اساماعیلیان بدخشاان یکای اسات .همچناان در یارکناد ،کاشاغر ،ایاا ت
سینکیانگ چین نیز اسماعیلیان نزاری وجود دارد.
« آااخان سوم درسال1365هجری(1946میالدی) یک شرکت سرمایه گذاری امانی تاسیس کرد این
شرکت به بازرگ انان و سازمان های تعاونی و باه اشخاصای کاه نیااز باه کماک ماالی در سااختن خاناه
77
های شان داشتند پول ارض میداد».
مو نا سلطان محمدشاه (آااخان سوم) امام (چهل و هشتمین) اسماعیلی برای پیروان خود در کشور
های مختلف جهان این امکانات را بوجود آورد که باه عناوان جامعاه متحاد باا هویات اساالمی در اارن
(بیستم ) زنده گی کنند.
مو نا سلطان محمدشاه (آااخان سوم ) (چهار) بار ازدواج کارد و (دو) پسار بناام هاای پارنس علای
خااان سااال هااای 1366 – 1329هااـ ق ( 1960 – 1911م) و پاارنس صاادرالدین تولااد1352هااـ ق
( 1933م) داشت .مو نا سلطان محمدشاه در وصیتنامه خود نوشت که کریم فرزند علی خان جانشین
او است.
مو نا سلطان محماد شااه در ساال 1377هاـ ق (  1957م) بعاد از ( )72ساال امامات در ژنیاو رحلات
نمود و در مصر دفن گردید.

.۴۹

موال نا شاه کريم الحسينی

مو نا شا ه کریم الحساینی فرزناد پارنس علای خاان فرزناد مو ناا سالطان محمدشااه اسات کاه بتااریخ
22اااوس سااال 1315هااـ ش (  13دسااامبر  1936م) در شااهر ژنیااو( درکشااور سااویس) تولااد گردیااد.
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه خصوصی لوروزه شهر ژنیو مرکز ساویس باه پایاان
رسانید .و تحصیالت عالی خود را در دانشگاه ( هارورد ) ایا ت متحده امریکا در سال  1365هـ ق
(  1959م ) در رشته تاریخ اسالم به پایان رسانید .واتیکه مو نا سلطان محمدشاه نواسه خاود را باه
امامت منصوب کرد در حالیکه پدرش آاا علی خان نیز حیات داشت سران اسماعیلیان و سران سیاسی
جها ن تعجب کردند که چرا مو نا سلطان محمدشاه پسر خود را جانشین خود نساخت بعدآ آااعلی خان
پاادر مو نااا شاااه کااریم الحسااینی در سااال 1365هااـ ق (1959م ) در اثاار تصااادم مااوتر چشاام از جهااان
77
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پوشید بعد ازان اسماعیلیان و سران سیاسی جهان تصدی کردند که مو نا سلطان محمدشاه از عواااب
کار آگاه بوده است.
این جانشینی از طرف فرزندان مو نا سلطان محمدشاه به گرمی استقبال شد .و تخت نشاینی مو ناا
شاه کریم الحسینی در بمبـی هندوستان ،شهرکراچی پاکستان ،نایروبی افریقا وغیاره منااط اساماعیلی
جشن ها برپا کردند .مو ناا شااه کاریم الحساینی کاه بناام (آااخاان چهاارم ) نیاز یااد میشاود اساماعیلیان
جهان او را بنام (امام حاضر) یاد مینمایند.
«مو نااا امااام حاضاار اسااماعیلیان جهان(آااخااان چهااارم) سیاساات پاادرکالن خااود (مو نااا ساالطان
محمدشاه ) را در تجدیدگرایی دنبال کرد و آنرا توساعه داد و خاود نیاز برناماه هاا و نهادهاای جدیاد را
بخاطر رفاه و بهره مندی پیروانش بخصوص در هناد ،پاکساتان و افریقاا بوجاود آورد .همچناان اناواع
مختلف مسایل اجتماعی ،توسعه یی و فرهنگی کاه بارای مسالمانان و کشاورهای جهاان ساوم اهمیات و
78
فواید گسترده دارد ،توجه نشان داده است».
مو نا شاه کریم الحساینی ( آااخاان چهاارم ) دایقاآ بار اماور دینای و دنیاوی جامعاه خاویش نظاارت
میکند منظمآ به دیدار پیروان خود درنقاط مختلف آسایا ،افریقاا و امریکاای شامالی میارود و آنهاا را باا
فرامین خویش رهنمایی میکند او نظام شورایی پیچیاده اداره جامعاه را کاه ااب بوجاود آماده باود حفاظ
کرده و به بسط و توسعه آن در سرزمین های جدید در اروپا و ایا ت متحده امریکا و کاناادا باه علات
مهاجرت عده زیادی از پیروانش از شرق و شبه ااره هند در سال 1389هـ ق ( 1970م ) باه مغارب
زمین ،پرداخته است .معیارهای جدید با ی تعلیم تربیه ،شغلی و تجاری ،جذب و یکی شدن سریع این
مهاجرین اسماعیلی را با زنده گی ااتصادی متوطن های جدیدی که بر گزیده اند ،تسهیل کرده است.
آااخان چهارم در طی سال های 1401- 1401هجری(1982- 1983مایالدی) باه مناسابت بیسات و
پنجمین سالگ رد امامت برنامه ای جدید ااتصادی در زمینه ها آغااز کارد و در اجارای ایان برناماه هاا
سخت توجه داشت.
مو نا شاه کریم الحسینی اانون اساسی جداگانه را برای پیاروان خواجاه هاای خاود درشارق افریقاا،
هند و پاکستان صادر کرده بود ،فصل جدیدی در تاریخ اانون اساسی جامعه اسماعیلی در سال 1405
هـ ق (  1986م ) آغاز شد ،و آن هنگامی بود که امام اسماعیلی بارای هماه پیاروان در جهاان انتشاار
داد .بر مبنای این اانون اساسی یک نظام شورایی متحدالشکل با هیاتهای وابسته آن اینک در(چهارده)
منطقه جهان که اسماعیلیان نزاری در آنجا متمرکز اند از جمله هند ،پاکستان ،سوریه ،کینیا ،تانزانیاا،
فرانسه ،پرتگال ،کانادا ،ایا ت متحده امریکا به کار مشغول است.
نظااام شااورایی هنااوز بعضاای از جوامااع اسااماعیلی را از جملااه جماعاات هااای فارساای زبااان ایااران،
افغانستان و تاجکستان در بر نگرفته است این جوامع از طری نظام های دیگری که مبتنای بار کمیتاه
های خاص است اداره میشوند .درساال هاای اخیار توجاه خااص باه امورماذهبی ،اجتمااعی وااتصاادی
اسااماعیلیان بدخشااان درتاجکسااتان کااه درسااال 1410هااـ ق( 1991م) تشااکیل گردیااد ،معطااوف شااده
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است.اسماعیلیان تاجکستان که درحدود (دوصدهزار) نفرهستند این فرصت را داشاتند کاه بارای اولاین
بااار امااام خااود را در سااال 1414هااـ ق ( 1995م ) ببیننااد .پاایش از آن کمااک هااای انسااان دوسااتانه و
توسعه طلبانه مو ناا شااه کاریم الحساینی (آااخاان چهاارم) از طریا برناماه توساعه و نجاات پاامیر آن
منطقااه را از مصاایبت ااتصااادی رهااایی داده بااود .اسااماعیلیان بدخشااان اینااک دهااا هرازنفاار درشااغنان،
روشااان و دیگاار نااواحی بدخشااان تاجکسااتان بااه تجدیااد بیعاات بااا امااام خااود پرداختنااد مو نااا شاااه کااریم
الحسینی (آااخان چهارم) بار دوم در سال 1415هـ ق ( 1998م ) از پیروان خود در تاجکستان دیدن
کرد.
اسماعیلیان نزاری الگوی سنتی سازمان اجتماعی و دینی خاودرا باه صاورت جماعتهاای محلای و
جماعتخانه ها حفظ کرده اند .امور اجتماعی هر جماعت کماکان زیر نظار یاک مکای ویاا کامریاا ،کاه
اکنون کار خزانه دار را میکنند ،اداره میشود این کارگذاران در امورات خاص مانند  :مراسم ازدواج،
تادفین و نیااز عباادات روزانااه شارکت میجوینااد و ایان مراساام را انجاام میدهنااد .همچناان آنهااا وجوهااات
مذهبی را جمع آوری میکنند .از زمان مو نا سلطان محمدشاه موضوعات دینی اسماعیلیان خصوصاآ
تعلیم و تربیه دینی به هیات های خاصی که انجمن اسماعیلی خوانده میشد ،سپرده شده بود ایان انجمان
از سال 1406هـ ق (  1987م ) هیات تعلیم وتربیه دینی طریقه اسماعیلی نام یافته اناد دارای سلساله
مراتب محلی ،منطقوی و ملی خاص خود هستند این هیات مسؤول توزیع و پخش ادبیات و نوشته های
دینی از جمله برنامه های درسی که برای کودکاان و محصالین اساماعیلی در سراسار جهاان پدیاد آماده
است ،نیز هستند.
مو نا امام شاه کریم الحسینی)آااخان چهاارم) برناماه هاا و طارح هاای تاازه بارای مناافع اجتمااعی،
ااتصاادی و آموزشاای باارای اسااماعیلیان و غیاار اسااماعیلیان ابتکااار کاارده اساات .و یااک شاابکه تاسیساای
مجتمع بنام شبکه توسعه آااخان را بوجود اورد .این شبکه با پیاده کردن برنامه های توسعه اجتماعی،
ااتصادی و فرهنگی سا نه بطور اوسط (صدملیون) دالر صرف فعالیت های غیر انتفاعی (بدون سود
و فایده) میکند .همچنان مؤسساه مطالعاات اساماعیلی کاه بارای پیشابرد مطالعاات اساالمی و اساماعیلی
بطااور کلاای در سااال 1397هااـ ق( 1977م) در لناادن تاساایس شااد ک آااخااان چهاارم ځااودش ر اایس آن
هستند .و نیز دانشگاه آااخان یا دانشگاه طاب ،پرساتاری و تعلایم و تربیاه و شافاخانه وابساته باه آن در
سال  1405هـ ق (  1985م) در شاهر کراچای پاکساتان افتتااح شاد کاه دارای( )721بسترمیباشاد ،یااد
کرد .همچنان خدمات آموزش و پرورش آااخان در کشورهای رو به انکشاف فعالیت دارد و درمناط
مختلف کودکستانها ،مکاتب بیت العلم و دیگر بخش های آموزشی ایجاد کرده است .مو نا حاضر امام
( آااخان چهارم ) جوانان سماعیلی را تشوی کرده است که هدف خود را یک زنده گی متعادل معنوی
و دنیوی ارار دهند  ،به تحصیالت عاالی تخصصای روی آورناد و در پای کساب کماا ت دانشاگاهی و
علمی باشند و به این طری پیروان خود را برای زنده گی در دنیای اارن( )21کاه حکومات در دسات
شایسته گان خواهد بود ،آماده میسازند.
« مو ناا حاضاار امااام (آااخاان چهااارم ) بااه عنااوان یاک رهباار مساالمان متجاادد باا بیاانش و دیااد بااین
المللی ،عالاه ای عمیقی به پیشبرد شناخت بهتر اساالم و میاراك هاای فرهنگای آن از خاود نشاان داده
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است و در کشورهای مختلف جهاان بسایاری از آثاار و آبادات تااریخی و فرهنگای را بازساازی نماوده
79
است».
و همچنان مقدار زیادی از امکانات و منابع خود را صارف ارتقااء شاناخت بهتارارزش هاای دیان
مقدس اسالم ،نه تنها به عنوان یک دین بلکه به عنوان یک تمدن بزرن جهانی با سانتهای اجتمااعی،
فکری و فرهنگی متنوع و سایر ارزش ها کرده است.
برای این مقصود برنامه های ابتکاری جدید برای حفظ و احیاای میاراك فرهنگای جواماع مسالمان باه
اجراء گذاشته است .با ترین نهاد درینجا تراست (اتحاد چندین شرکت) آااخان برای فرهنگ است کاه
در سال  1407هـ ق (  1988م ) در ژنیو برای با بردن سطح آگاهی ازاهمیت خاص محیط ساازی
هم در بافت تاریخی و هم در بافت امروزی است برنامه مو نا حاضرامام برای معماری اسالمی که
درساااال  1399هاااـ ق (1979م) در دانشاااگاه هاااارورد (در شاااهر کاااامبریج امریکاااا ) و در مؤسساااه
تکنالوژی ماساچوست (نام ایالت) تاسیس شاد بارای آن باود کاه معمااران و برناماه ریزانای را تربیات
کند که بتواند نیازهای جوامع جدید مسلمانان را بر آورده سازند و برنامه حمایت از شهرهای تااریخی
که در اوایل سال  1409هـ ق ( 1990م ) به اجراء گذاشته شد برای حفظ و مرمت بناهاا و فضااهای
عمومی در شهرهای تاریخی اسالمی مانند  :ااهره ،زنگبار و غیره میباشد.
مو نا حاضر امام شخصآ به عملیات و کارهای همه نهاد و مؤسسات خود عالاه مندی نشان میدهد
و از طری دفتر خود در(اکلیمان) در نزدیکی شهر پاریس فعالیت های آنرا تنظایم میکناد .اساماعیلیان
عصرحاضر که در بیش از( شانزده ) کشور به شکل پراگنده زنده گی مینمایند مانناد  :هناد ،پاکساتان،
بنگلااه دیااش ،ما لیزیااا ،ساانگاپور ،افغانسااتان ،ایااران ،بحاارین  ،کویاات ،عمااان ،اطاار؛ عربسااتان ،مااارات
متحده عرب ،سوریه ،کینیا ،تانزانیا ،پرتگال ،فرانسه ،انگلستان ،کاناادا ،ایاا ت متحاده امریکاا ،چاین،
تاجکستان وغیره کشاور هاا میباشاند مو ناا حاضار اماام باه اکثریات کشاورها مساافرت انجاام داده واز
مناط شان دیدن به عمل آورده و مدارس و مکاتب زیادی را مطاب نیازمندی های آنها تاسیس کارده
وتمام ضروریات آنها را رفع میکند.
« آااخان چهارم مقدارزیادی از امکانات و منابع خود را صرف ارتقاء شناخت بهتر اساالم ،ناه تنهاا
به عنوان یک دین بلکه به عنوان یک تمدن بازرن جهاانی باا سانت هاای اجتمااعی ،فکاری ،فرهنگای
80
متنوع وغیره کرده است».
« آااخان چهارم بیش از سه صد مؤسسه ای آموزشی در هند ،پاکستان ،کینیا ،تانزانیا وغیره ممالاک
تاسیس و بوجودآورد .این مدارس از مراکز نگهداری و پرورش کودک تا مدارس ابتدایی ،تخصصی،
بازرگانی و دانشگاه ها(  -1دانشاگاه آااخاان و دانشاکده ای طبای ،مدرساه و نرسانگ در کراچای – 2
دانشاگاه آااخااان باارای آساایای میانااه  – 3مؤسسااه ای آااخااان باارای فرهناگ در ژنیااو  – 4مؤسسااه ای
81
مطالعات اسماعیلی در لندن) شامل میشود».
79

 تاریخ و عقاید اسماعیلیه  ،صفحه  ، 622فرهاد دفتری80
 مختصری در تاریخ اسماعیلیه  ،صفحه  ، 281فرهاد دفتری81
 -تاریخ سیاسی اسالم و اسماعیلیان  ،صفحه  ، 61خرم بیک«سلیمی»
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تحت رهنمایی های حکیمانه مو نا حاضار اماام ( چهال ونهماین) اماام اساماعیلیان ،فرااه اساماعیلیه
بیش از پیش گام هاای ساریع و بای ساابقه را در شااهراه تراای و تمادن برداشاته و در ساطح زناده گای
ااتصااادی ،تعلیمااات ،صااحت ،تعاااون اجتماااعی و دیگاار امااورات فااردی و اجتماااعی انکشااافات ااباال
مالحظه پدید آمده است.

با عرض احترام
دگرمن حبیب هللا معلم تاریخ حربی ښوونځی
کابل -افغانستان
سال 1396هجری شمسی
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جدول امامان اسماعيلی از کتاب اسماعيليان درګذرګاه تاريخ
جاادول سااال تولااد ،سااال اماماات ،سااال رحلاات و ماادت اماماات امامااان اسااماعیلی از صاافحه ای  190تااا
صفحه  194کتاب اسماعیلیان در گذرگاه تاریخ مؤلف عبدالستار«نجات»
مدت امامت
سال رحلت
سال امامت
سال تولد
شماره اسم
29سال
40هجری
11هجری
 598م
حضرت علی(ک)
1
21سال
61هجری
40هجری
 4هجری ق
امام حسین(ع)
2
34سال
95هجری
61هجری
38هجری
زین العابدین(ع)
3
114هجری 19سال
95هجری
57هجری
محمدباار(ع)
4
114هجری 148هجری 34سال
83هجری
جعفرصادق(ع)
5
148هجری 153هجری  5سال
101هجری
اسماعیل(ع)
6
153هجری 193هجری 40سال
127هجری
محمد بن اسماعیل
7
193هجری 212هجری 19سال
169هجری
وفی احمد (ع)
8
212هجری 265هجری 53سال
198هجری
تقی محمد(ع)
9
265هجری 286هجری 21سال
228هجری
رضی الدین عبدهللا
10
286هجری 322هجری 36سال
259هجری
عبدهللا المهدی(ع)
11
322هجری 334هجری 12سال
280هجری
مو ناالقایم(ع)
12
334هجری 341هجری 7سال
302هجری
مو ناالمنصور(ع)
13
341هجری 365هجری 24سال
319هجری
مو ناالمعز(ع)
14
365هجری 386هجری 21سال
344هجری
مو ناالعزیز(ع)
15
386هجری 412هجری 26سال
375هجری
مو ناالحاکم بامرهللا
16
412هجری 427هجری 15سال
395هجری
مو ناالظاهر(ع)
17
427هجری 487هجری 60سال
420هجری
مو ناالمستنصرباهللا
18
487هجری 488هجری 2سال
436هجری
مو نا نزار(ع)
19
488هجری 537هجری 49سال
470هجری
مو ناالهادی(ع)
20
537هجری 552هجری 15سال
500هجری
مو ناالمهتدی(ع)
21
552هجری 557هجری 5سال
520هجری
مو ناالقاهر(ع)
22
557هجری 561هجری 4سال
539هجری
اعلی ذکرالسالم(ع)
23
561هجری 607هجری 46سال
552هجری
مو نا اعلی محمد(ع)
24
607هجری 618هجری 11سال
572هجری
جالل الدین حسن(ع)
25
618هجری 653هجری 35سال
590هجری
عالوالدین محمد(ع)
26
653هجری 655هجری 2سال
610هجری
رکن الدین خیرشاه
27
655هجری 710هجری 55سال
633هجری
شمس الدین محمد
28
710هجری 771هجری 61سال
690هجری
مو نا ااسم شاه(ع)
29
771هجری 827هجری 56سال
745هجری
مو نا اسالم شاه(ع)
30
827هجری 868هجری 41سال
772هجری
محمدبن اسالم شاه
31
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

مستنصرباهللا دوم(ع)
مو ناعبدالسالم(ع)
غریب میرزا(ع)
مو نا ابوذرعلی(ع)
مو نامرادمیرزا(ع)
مو ناذوالفقارعلی(ع)
مو نانورالدین علی
مو ناخلیل هللا علی
مو نا نزاردوم(ع)
مو نا سید علی(ع)
مو نا حسن علی(ع)
مو نا ااسم علی(ع)
مو ناابوالحسن علی
مو ناخلیل هللا علی
مو ناحسن علی شاه
مو ناشاه علی شاه
سلطان محمد شاه
شاه کریم الحسینی
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806هجری
826هجری
845هجری
862هجری
886هجری
906هجری
923هجری
943هجری
972هجری
1015هجری
1042هجری
1090هجری
1115هجری
1103هجری
1219هجری
1246هجری
1294هجری
1315شمسی

868هجری
880هجری
899هجری
902هجری
915هجری
920هجری
922هجری
957هجری
993هجری
1038هجری
1071هجری
1105هجری
1144هجری
1192هجری
1233هجری
1298هجری
1302هجری
1376هجری
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880هجری
899هجری
902هجری
915هجری
920هجری
922هجری
957هجری
993هجری
1038هجری
1071هجری
1105هجری
1144هجری
1192هجری
1233هجری
1298هجری
1302هجری
1376هجری
حیات

12سال
19سال
3سال
13سال
5سال
2سال
35سال
36سال
45سال
33سال
34سال
39سال
48سال
41سال
65سال
4سال
74سال
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جدول سال های امامت ،امامان اسماعيلی ازصفحه ۶۲۷تا  ۶۲۹کتاب تاريخ و عقايد اسماعيليه -
مؤلف -فرهاد دفتری
شماره

اسم

سال امامت

سال رحلت

مدت امامت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

حضرت علی(ک)
امام حسین(ع)
زین العابدین(ع)
محمدباار(ع)
جعفرصادق(ع)
اسماعیل(ع)
محمد بن اسماعیل
وفی احمد (ع)
تقی محمد(ع)
رضی الدین عبدهللا
عبدهللا المهدی(ع)
مو ناالقایم(ع)
مو ناالمنصور(ع)
مو ناالمعز(ع)
مو ناالعزیز(ع)
مو ناالحاکم بامرهللا
مو ناالظاهر(ع)
مو ناالمستنصرباهللا
مو نا نزار(ع)
مو ناالهادی(ع)
مو ناالمهتدی(ع)
مو ناالقاهر(ع)
اعلی ذکرالسالم(ع)
مو نا اعلی محمد(ع)
جالل الدین حسن(ع)
عالوالدین محمد(ع)
رکن الدین خیرشاه
شمس الدین محمد
مو نا ااسم شاه(ع)
مو نا اسالم شاه(ع)
محمدبن اسالم شاه

632میالدی
661میالدی
680میالدی
714میالدی
732میالدی
765میالدی
770میالدی

661میالدی
680میالدی
714میالدی
732میالدی
765میالدی
770میالدی
810میالدی

882میالدی
934میالدی
946میالدی
953میالدی
975میالدی
996میالدی
1021میالدی
1036میالدی
1094میالدی

934میالدی
946میالدی
953میالدی
975میالدی
996میالدی
1021میالدی
1036میالدی
1094میالدی
1095میالدی

1162میالدی
1166میالدی
1210میالدی
1221میالدی
1255میالدی
1256میالدی

1166میالدی
1210میالدی
1221میالدی
1255میالدی
1256میالدی
1310میالدی

29سال
19سال
34سال
18سال
33سال
5سال
40سال
سال
سال
سال
52سال
12سال
7سال
22سال
21سال
25سال
15سال
58سال
2سال
سال
سال
سال
4سال
44سال
11سال
34سال
2سال
54سال
سال
سال
سال
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

مستنصرباهللا دوم(ع)
مو ناعبدالسالم(ع)
غریب میرزا(ع)
مو نا ابوذرعلی(ع)
مو نامرادمیرزا(ع)
مو ناذوالفقارعلی(ع)
مو نانورالدین علی
مو ناخلیل هللا علی
مو نا نزاردوم(ع)
مو نا سید علی(ع)
مو نا حسن علی(ع)
مو نا ااسم علی(ع)
مو ناابوالحسن علی
مو ناخلیل هللا علی
مو ناحسن علی شاه
مو ناشاه علی شاه
سلطان محمد شاه
شاه کریم الحسینی
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1468میالدی
1480میالدی

1480میالدی
1498میالدی

1498میالدی
1574میالدی
1634میالدی
1671میالدی
1680میالدی
1722میالدی
1754میالدی

1792میالدی
1817میالدی
1881میالدی
1885میالدی
1957میالدی
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1574میالدی
1634میالدی
1671میالدی
1680میالدی
1722میالدی
1754میالدی

1792میالدی
1817میالدی
1881میالدی
1885میالدی
1957میالدی
حیات

12سال
سال
سال
سال
5سال
60سال
37سال
9سال
42سال
33سال
سال
سال
48سال
41سال
64سال
4سال
72سال
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دگرمن حبیب هللا عبیدی
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