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جسـته و  . انـدكي در دسـت اسـت    هـاي  از اسماعيليان ايران پس از المـوت آگـاهي    :چكيده

گريخته نثري يا نظمي اين جا و آن جا با ترس و دلهره در دل زمين يا شكافي در ديوار باقي مانـده  

تاباند اما شعري كه محمود سروده  به ساليان تيره نوري مي تر كم. دعا و مناجات است تر بيش. است

. رازها پرده برداشته است ترين مهمو از ترس را فروخورده . شاعر شوريده است. از نوع ديگر است

انـد چـه    براي يك گروه كوچك مذهبي كه در پـس كـوهي يـا در حاشـيه كـويري پنـاه گرفتـه       

شـان؟ نـام رهبـران    هاي هـا و پناهگـاه   اسرار است؟ نـام رهبرشـان؟ نـام زيسـتگاه     ترين مهمچيزهايي 

ايـن شـعر در اينجـا بـه     . سـت محليشان؟ سلسله مراتب ارتباطشان؟ اين همه در شعر محمود آمـده ا 

روش تك نسخه تصحيح شده و با روش تاريخي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است تا گسـتره  

جغرافيايي قاسمشاهيان، نام رهبران محلي، سلسله مراتب دعوت و باورهـاي روزگـار شـاعر، سـدة     

  . م، به دست داده شود17 ./ق11

    قهستان، محمود، نزاري، نورالدهراسماعيليه، قاسمشاهي،   :كليدي هاي واژه
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Qasim Shahi Communities in the poem of Mahmoud 
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Abstract: There are small traces of Iranian Ismaili communities in the post Alamut era. 

Sporadic prose or odes in fear and anxiety, here and there, dug in the ground or in a wall 

crack have been extant. Most are prayers and supplications which throw a little light on the 

dark centuries; however the poem of Mahmoud is totally different. The intoxicated poet, 

free from fear, unfolds the secrets. For a small religious group, taken refuge in a remote 

mountainous castle or dwelled around a horrific desert what would be the most crucial 

secret? The name of the leader? The name of their settlements and shelters? the name of 

their local leaders and hierarchies? All are revealed in the poetry of Mahmud. Critically 

edited the single manuscript and based on the historical method, this paper contributes to 

analyze and to reveal some facts such as: geographical domain of Qasim shahi, the names 

of local leaders and hierarchies in call (Da’wa) and contemporary beliefs in 11
th

 / 17
th 

 

century. 
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  مقدمه

بيتي محمود را در دفترهاي دو تن  76از همان نخستين ساليان آشنايي با اسماعيليه، نگارنده، اين قصيده 

تر  به دنبال يافتن نسخه قديمي. از پرشورترين اسماعيليان ايران ديده و از آن در كارش هم سود برده بود

ـان       . دست نيامد روزگاراني سپري شد كه به اينك ضـمن سپاسـگزاري از هـر دو ايـن عزيـزان، آقاي

ـيس    صدرالدين ميرشاهي و غياث ـانم تهمينـه رئ ـادات و   الدين ميرشاهي و قدرشناسي از سركار خ الس

ـابع      اكرم ناصري كه در هنگام عدم حضور در ايران با تالش خود امكان دسترسـي بـه برخـي از من

ـا      ين قصيده پس ازفارسي را در اختيارم نهادند، ا تصحيح به روش تك نسخه ارائـه خواهـد شـد و ب

ـنجيده   ديدي انتقادي مطالب تاريخي آن استخراج گرديده، سپس با ديگر شواهد و مدارك تاريخي س

خواهد شد تا گسترة جغرافيايي جوامع قاسمشاهي، سلسله مراتب دعوت، نام رهبـران ايـن جوامـع و    

  . م مشخص گردد 17/ ق 11در سدة اي از باورهاي مذهبي آنان  پاره

  معرفي شاعر

ـيده   . از سراينده اين قصيده اطالع زيادي در دست نيست ـين قص تقريباَ تمام آگاهي ما درباره او به هم

آيـد كـه    خود را محمود خطاب كرده اسـت برمـي   73از آن جا كه شاعر در بيت . شود محدود مي

ـته  در با. تخلصش و شايد نامش نيز محمود بوده است الي قصيده در نسخه غياث الدين ميرشاهي نوش

كه مشخص نيست چه كسي اين را نوشته و محمود، خالوي چـه  » من اشعار خالو محمود علي«: شده

كسي را به نام سلطانعلي كـه  ) 31بيت(از خانواده او هم اطالعي نداريم فقط  شاعر در يك جا . بوده

ـته بـرادر خـود     در يكي از روستاهاي قهستان مقام معلمي در س ـاهيان داش لسله مراتب دعوت قاسمش

توان با اطمينان  كند كه اين روستا زادگاه خودش نيز بوده، مي خوانده است و چون بالفاصله اشاره مي

در هر دو نسخه زادگاه شاعر بسكك ذكر شـده كـه امـروز    . اش دانست تري وي را برادرواقعي بيش

ـتاهاي كنـوني ايـن منطقـه     . چنين روستايي در اين محدوده وجود ندارد تا آن جا كه از روي نام روس

توان داوري نمود شايد بتوان اين واژه را با گسك مي
1

يا مسك 
2

ـاق دانسـت    ـال   . قابل انطب ـا در ح ام

________________________________________________________________ 

گسك، آبادي از دهستان فخررود، بخش قهستان، شهرستان درميان در اسـتان خراسـان    1390برابر با سرشماري سال    1

   :رود ميجنوبي به شمار 

  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1828. 

در اسـتان خراسـان    مطابق همان سرشماري، مسك، آبادي از دهستان مياندشت، بخـش مركـزي، شهرسـتان درميـان       2

  .همان. جنوبي است؛ رك
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حاضر هيچ يك از اين دو روستا تا آنجا كه جستجو شد داراي سكنه اسماعيلي نيسـت و اسـماعيليان   

ـا در مجمـوع مسـك و        قهستان هم از اين روستاها به عنو ـاهي ندارنـد؛ ام ان مراكز قـديم خـود آگ

ـتان بـه      اند كه از مهم روستاهاي نزديك آن در زمره مومن آباد ياد شده ـان در قهس ترين مراكـز نزاري

از منطقه مؤمن آباد به عنوان مركز مهم اسـماعيلي  . م14/ق8حمداهللا مستوفي در سدة . رفت شمار مي

نشين قهستان ياد كرده است
1

زيسـت نيـز    و زمچي اسفزاري كه حـدود يـك سـده پـس از او مـي      

ـادي و متابعـت حسـن    «نويسد كه به  بخصوص از روستاي مسك ياد كرده و درباره آنجا مي بد اعتق

.مشهور هستند» صباح
2

دو سنگ نبشته نيز به خط نسبتا زيباي نسخ در روستاي مسـك وجـود دارد    

ـاد  «ها از  كه يكي از آن ـاال عمادالـدين   (الـد  ... حكومت ملك معظـم عم ـا، احتم ـاريخ  » )ناخوان در ت

 كند و كتيبه ديگري كه ظاهراً به خط همان شخص نخست است ولي ايـن  ياد مي. م 1303 ./ق702

ـاه  »...]يا سرق... سرف... [عميد  بن دولتشاه«بار خود را با نام  معرفي كرده از گرفته شدن قهستان و قتل ش

ـيش       . كند حكايت مي. م 1306/ق705علي نامي در تاريخ  ـا چنـدي پ ـتا ت ـالي روس ـارات اه بنابر اظه

تاريخ فوق درست . است اي نيز به نام شاه علي در اين روستا وجود داشته كه اكنون از ميان رفته مقبره

مصادف با همان محدوده زماني بسيار خطرناك پس از سقوط الموت براي اسـماعيليان ايـران بـوده    

توان اطالع يافت در اين روزگاران حكومـت مركـزي    است و تا آنجا كه از ديگر منابع تاريخي مي

ـا ظـ  .) ق716 - 703(و الجايتو .) ق703 - 694(ايران در دست غازان  ـار   بوده، ام ـتان در اختي اهراً قهس

ركن الدين در هرات به جاي پـدر   بن فخرالدين. م1306./ق 705خاندان كرت قرار داشته است و سال 

اند كـه   منابع از لشكركشي او به خواف و قصبات آن سخن رانده و متذكر شده. رانده است حكم مي

.تر اين قصبات را ويران كرده است وي بيش
3

سيار، قاتل شاه علي يا آمر بـه قتـل او   بنابراين به احتمال ب 

  .  بايست همين شخص بوده باشد مي

.اند از سوي ديگر نويسندگان آشنا به منطقه از قلعه بزرگي در مومن آباد سخن گفته
4

هم اكنون 

شـود بـه    نيز در روستاي مسك آثار يك قلعه بزرگ وجود دارد كه كتيبه سر در آن مربوط مي

________________________________________________________________ 

  . 147دنياي كتاب، ص : ، به كوشش گاي ليسترانج، تهراننزهةالقلوب، )1362(حمداهللا مستوفي    1

، 2امـام، ج   محمد كاظم به تصحيح هرات، مدینةروضات الجنات في اوصاف ، )1338(زمچي اسفزاري الدين محمدمعين   2

  .99دانشگاه تهران، ص : تهران

، بـه كوشـش محمـد دبيـر     حبيب السير ،)1333(؛ غياث الدين ميرخواند430- 432، صص 1زمچي اسفزاري، همان، ج    3

  .150خيام، ص : ، تهران3سياقي، ج

  . 99، ص 2؛ زمچي اسفزاري، همان، ج 146حمداهللا مستوفي، همان، ص    4
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اي بزرگ را كه ظاهراً داراي  ر واقع سال ساخت و شايد بازسازي قلعهو د. م 1788./ ق1202سال 

» كشت حاال آن عجب حصني حصـين «دهد و ماده تاريخ آن را  برج بوده است به نظم نشان مي 9

.تعيين كرده است
1

شاعر اين كتيبه كه تخلص يا مقام وزير داشته آمر آن را شاه ميرزا صادق معرفي  

ـتان در     از وجود ميرز. كرده است ـتان و قهس ا صادق نامي به عنوان داعي بـزرگ خراسـان، افغانس

روزگار صفويه آگاهي داريم كه پسرش به نام صوفي معاصر امام قاسمشاهي، شاه خليـل اهللا يكـم   

ـلي ايـن مقالـه     هم) يعقوبشاه(اش  بوده و نوه) م 1633 ./ق 1043متوفي ( عصر محمود شاعر قصيده اص

و اوايـل سـدة    9تـوان حـدود اواخـر سـدة      اني ميـرزا صـادق را مـي   است، بنابراين زمـان زنـدگ  

زنـدگانيش ادامـه يافتـه    . ق 1202توانسته تا سال  در نتيجه وي نمي. در نظر گرفت. م 16 و 15 ./ق 10

باشد؛ مگر اين كه تاريخ ذكر شده بر كتيبه را سال بازسازي بنا در نظر گرفته و آمر اصلي قلعـه را  

ور اسماعيلي به شمار آوريم كه اين تفسير تا حدودي قابـل قبـول بـه نظـر     همان ميرزا صادق مشه

رسد؛ زيرا ظاهراً اين قلعه بنابر نظر كارشناس ميراث فرهنگي كه آثار مسـك را ثبـت كـرده     مي

  .است، ساخت دوره صفويه بوده و در دورة قاجار بازسازي شده است

رخ داده و باعث ويراني . ق898ول ربيع اال 21اسفزاري از يك زلزله مهيب در مسك كه در 

.بسيار شده سخن رانده است
2

شايد از اين حقايق پراكنده بتوان چنين نتيجه گرفت كه اصـل بنـاي    

در دوران . ويـران شـده اسـت   . ق898شده كه بر اثر زلزلـه سـال    قلعه مربوط به دوره الموت مي

باره ساخته شده و بار ديگر در سـال  گري ميرزا صادق بر قاسمشاهيان اين مناطق، اين قلعه دو داعي

به هر روي آثار اين مرمت نيـز هنـوز بـر ايـن بنـا ديـده       . مورد تعمير قرار گرفته است. ق 1202

  .شود مي

  

________________________________________________________________ 

  : متن كتبه چنين است   1

  صاحب عقل است و با دولت قرين/ شاه زي شاني كه ميرزا صادق است«   

  ساخت از الطاف رب العالمين/ در محال قاين اندر ارض مسك   

  مأمن و مأوايي متينمنزلي / قلعه اي محكم و دژي استوار   

  باغ فردوس است و هم خلد برين/ از باليا و مصائب در امان   

  كو به پا كرد اين زمان از خشت طين/ الحق آن نيكو مكان پايدار   

  پايه محكم كرد در قعر زمين/ كنگره انداخت بر اوج سپهر   

  هاي اين بناي دلنشين خانه/ كشت حاال چون به تو باغ جنان   

  .»كشت حاال آن عجب حصني حصين«/ زد رقم از بهر تاريخش وزير   

   .99، ص 2 اسفزاري، همان، ج   2
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ـتاني بـودن شـاعر     به هر روي اگر بسكك همان مسك يا گسك نباشد،  دست كـم در قهس

زادگاهش را  24و  23هاي  ترين دليل، تصريح خود شاعر است كه در بيت مهم. توان ترديد كرد نمي

ـتاني بـودن وي    . نمايد كند و براي آن سرزمين اظهار دلتنگي مي قهستان معرفي مي نشانه ديگـر قهس

هاي ديگـر فقـط كليـاتي     ز قسمتدر حالي كه ا. آگاهي او از يكايك روستاهاي اين منطقه است

تر با قهستان و سپس خراسان بزرگ است و بقيـه منـاطق را    در واقع ميزان آشنايي او بيش. داند مي

  .شناسد با جزئيات نمي

توان به احتمال گمان بـرد   اند مي اين كه خودش و برادرش هر دو از اسماعيليان و قهستاني بوده

سنگ نبشته، روستاي مسك، عكس ها اهدايي رضا تابعي و باقر حامدي.2  
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از تولد و مرگ او آگـاهي  . رفته است وكيش به شمار نميكه پدرش نيز بر همين مذهب بوده و ن

امـام  .) م 1669 ./ق 1079متـوفي در  ( از نورالـدهر ) 76و  73ابيـات  (نداريم ولي چـون در دو جـا   

توان معاصر اين  كند كه گويي امام حاضر اوست، بنابراين شاعر را مي اي ياد مي قاسمشاهي به گونه

خواند اما از خودش هيچ اطالعـي بـه    روستاي مسك مي» ولي«محمود برادر خود را . امام خواند

ـين       دست نمي دهد كه آيا خودش هم نقشي در دستگاه دعوت داشته است يـا خيـر فقـط بـه تخم

توان گمان برد كه به جهت اطالعات قابل توجهي كه از جوامع قاسمشاهي داشته خودش هـم   مي

ـتانيان    از اظهار دلتنگي برا. در امر دعوت دست داشته است ي زادگاهش و درودي كـه بـراي قهس

بـرده اسـت    آيد كه شاعر، اين قصيده را زماني سروده كه خارج از قهستان بسر مـي  فرستد برمي مي

آيا ممكن است كه . كند اي هم نمي هايش اصالً در اين مورد حتي اشاره باكي ولي برخالف ديگر بي

  به دنبال مأموريتي بوده است؟ 

  قاسمشاهيانگستره جغرافيايي 

شود كه  هايي مي پردازد، شامل سرزمين پهنه جغرافيايي كه محمود در قصيده خود به ترسيم آن مي

بندي خود شـاعر، نـاظر بـر     تقسيم. امروز در كشورهاي ايران، افغانستان، پاكستان و هند قرار دارد

  :كند وي اين جوامع را به پنج منطقه به شرح زير تقسيم مي. روزگار خودش است

هايي از افغانستان را هم دربـر   منظور شاعر البته خراسان بزرگ است كه بخش :خراسان .الف

  : كند به شرح زير است مناطقي كه وي ياد مي. شود گيرد اما شامل قهستان نمي مي

ـتان     به صورت پطرو هم نوشته مي :پترو. 1 شود، امروز دهي از دهستان بخـش مركـزي شهرس

.رود ن رضوي به شمار ميتربت حيدريه در خراسا
1

ترين جامعه قاسمشـاهي   بايست مهم قاعدتاً مي 

رفته؛ زيرا مسكن داعيان موروثي و مقتدر اين ديار خراسان به شمار مي
2

بوده و منطقه قهستان هـم   

بعدها به داليلي كه بر ما روشن نيست اين خاندان به سده، روستايي . زير نظر آنان قرار داشته است

________________________________________________________________ 

شود و آبادي است از دهستان صفائيه، بخش مركزي  امروز به صورت پطرو نوشته مي 1390برابر همان سرشماري سال    1

  شهرستان زاوه در استان خراسان رضوي؛ 

  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1828. 
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.كننـد  نوبي و سر راه قائن به بيرجند، مهاجرت ميدر خراسان ج
1

ظـاهراً ايـن مهـاجرت باعـث      

در ايـن    امروز تا آنجا كه جستجو شد قاسمشـاهيان بـومي  . شود كه از اهميت پترو كاسته شود مي

  .كنند مناطق به طور كلي زندگي نمي

كرده و در حدود  ايل عرب تباري كه از روزگاري نامعلوم به خراسان مهاجرت :ايل شيباني. 2

طـوايفي از  . ها خزاعه و خزيمـه مشـهور شـدند    از ميان آن. زيستند حيدريه مي جام و تربت تربت

رخ داده باشد و بنا بـر  . م 17 ./ق11ها در تاريخي كه مشخص نيست و احتماالً بايد پيش از سدة  آن

در حالي كه . اجرت كردندداليلي كه بر ما پوشيده مانده به مناطق داخلي ايران، از جمله فارس مه

خان عرب شيباني  نام آور شد و مـورد   اسماعيل در دورة صفوي يكي از رؤساي اين قبيله به نام مير

.توجه صفويان قرار گرفت
2

ها در مناطقي از جمله اطراف بيرجند و گنابـاد   طوايف ديگري از آن 

   . از ميان آنان برخاست) علم(باقي ماندند و خاندان مشهور خزيمه 

شايد منظـور شـاعر   . امكان دارد كه اين واژه به دست نساخان تحريف شده باشد :ايل بيچاره. 3

بقاً در خراسان سكونت داشته و بعدها به فارس ايل جباره بوده كه مانند ايل شيباني عرب تبار و سا

اند مهاجرت كرده
3

توان ميان دو ايل عرب شيباني و ايل جباره كه در اينجا از آنان ياد شده با  آيا مي 

برند و تا آنجا كه  طوايفي كه امروزه در حاشيه كوير مركزي ايران با نام عرب خراساني به سر مي

ترين نشاني كه از عرب خراسانيان  هستند ارتباطي يافت؟ قديمي جستجو شد اكثراً اسماعيلي مذهب

گـردد؛ زيـرا نگارنـده     برمي. م 1666/ .ق 1072به عنوان پيروان قاسمشاهيان دردست است به سال 

سنگ مزار يكي از آنان و به احتمال از رؤساي اين قبيله را در محوطه بيروني آرامگاه شاه غريب 

محمد رضا «هاي اين سنگ مزار، شخص مدفون  مطابق نوشته. ان يافتدر انجد) مستنصرباهللا سوم(

ـته اسـت  » ولد نصر عرب خراساني صـرف اجـازه دفـن او در مقبـره خـانوادگي امامـان       . نام داش

  .تواند نشان دهندة جايگاه واالي اين قبيله در نزد امامان بوده باشد قاسمشاهي مي

هاي تحـت تعقيـب در    جرم ارتباط با گروه از طرف ديگر امري شيرازي، شاعر ايراني كه به
________________________________________________________________ 
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دوره شاه تهماسب دستگير گرديد،
1

اسـماعيليان قاسمشـاهي   . ظاهراً به همـين قبيلـه منتسـب بـود     

دانند و نگارنده اشعاري از شاعري با تخلص امـري در  امروزي، امري شيرازي را هم كيش خود مي

ظـر تـاريخي بـا تـاريخ زنـدگاني امـري       هاي اسماعيليان ايران و بدخشان ديده است كه از نبياض

امري . شيرازي قابل تطبيق است، و از سوي ديگر مفاهيم اسماعيلي در اشعار او كامالً آشكار است

اي خود را اردستاني و متولد كهپايه معرفي كـرده و اصـل دودمـان خـود را بـه      شيرازي در قصيده

ذواليمينين خزاعي نسبت داده است
2

ـين، مؤسـس    بن اليمين همان طاهركه شايد منظورش از ذو  حس

باشد كه چنين لقب داشـت، و از سـوي   .) م872 -  820./ق259 - 205حكومت (طاهريان  سلسلة

رسد كـه   طايفه خزاعه نسبشان به عرب شيباني مي. رفتديگر از موالي طايفه خزاعه به شمار مي

ـته مطابق خبري كه افو. هاي نخست هجري به خراسان مهاجرت كردند در سده اي نطنـزي بـه   ش

.) م1576 -  1524./ق984-  930(مذكور در اوايل سلطنت شاه تهماسب يكم  دست داده مقر قبيله

.در حوالي اردستان، ميان كاشان و اصفهان، بوده است
3

بنابراين بعيد نيست عرب خراسانيان امروز  

  .نان ياد شده استاي باشند كه در اين جا از آ ايران از اعقاب همان قبايل شيباني يا جباره

. هاي استان هرات افغانستان است امروز نام يكي از شهرها و نام يكي از ولسوالي :غوريان.  4
4

نام 

.دانيم  محمد رضا پسر سلطان حسين غورياني بوده است اصلي خيرخواه هراتي هم تا جايي كه مي
5

 

آن روزگاران نيز تـابعي از  توان تصور كرد كه غوريان در  از آن جا كه وي هراتي خوانده شده مي

ـين شـهري بـوده كـه امـروز در       هرات بوده است و اين تاكيدي است بر اين كه منظور شاعر هم

  . واليت هرات جاي دارد

ـتا بـه اسـامي    . به درستي مكان آن شناخته نشد :الخ. 5 : امروز در خراسان رضوي نـام دو روس

ـيه  كالته الخي كه دهي از دهستان كيبر، بخش جلگه زوزن  شهرستان خواف است؛ و ديگري س

هاي مالين، بخش مركزي شهرستان زاوه باشد الخ كه دهي از دهستان
6

با اين جاينـام تـا حـدودي     

________________________________________________________________ 

بنگـاه  : به كوشـش احسـان اشـراقي، تهـران    ، اآلثار في ذكر االخيار نقاوة، )1350(اي نطنزياهللا افوشته هدايت بن محمود   1

 .515ترجمه و نشر كتاب، ص 

ايشياتيك سوسـائيتي بنگالـه،   : ، كلكته3، به كوشش محمد هدايت حسين، ج مĤثر رحيمي، )1931(مالعبداهللا نهاوندي   2

 .1499ص 

 .196اي نطنزي، همان، ص افوشته   3

4  http://herat.gov.af/fa/page/5864. 
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  :، مركز آمار ايران1390نتايج سرشماري سال    6
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ـيه الخ     در حالي كه در استان. هماهنگ است ـتا س هاي مجاور ايران در افغانستان نيز نـام دو روس

.ه استان زابـل اسـت  وجود دارد كه يكي در واليت فراه قرار دارد و ديگري متعلق ب
1

ـتاي    دو روس

ـتان نيازمنـد     ـتاهاي افغانس متعلق به ايران در حال حاضر فاقد سكنه اسماعيلي مذهب است و روس

  .   تري است تحقيق بيش

  .نام شهرستاني در استان خراسان شمالي كه در جنوب غربي بجنورد واقع شده است :جاجرم.  6

  .مكان آن مشخص نشد :كوهسار.  7

ـتان خراسـان       امروز بيش :جام.  8 ـتاني در شـرق اس تر به نام تربت جام مشهور اسـت و شهرس

  .رضوي است

ـين نـام يكـي از    . نام واليتي در غرب افغانستان و هم مرز بـا ايـران اسـت    :فَرَه، يا فَراه . 9 همچن

  . هاي همين واليت نيز هست ولسوالي

مركزي شهرستان تايبـاد در خراسـان    امروز نام روستايي از دهستان كراب، بخش :كوه آباد.  10

.رضوي است
2

  

علـت  . اند اكثر مناطق ياد شده كه در ايران واقع شده است امروز از سكنه اسماعيلي خالي شده

ها بر بيگانگان فاش شده و ناگزير از مهاجرت شـده   گاه آن شايد سكونت. يا علل آن روشن نيست

توان گمان ديگـري   هاي نزديك به مرز افغانستان ميدر مورد شهرها و روستا. اند يا به تحليل رفته

نيز مطرح كرد كه ممكن است بر اثر حمله يا حمالت افغانان در اواخر حكومت صفويه دچـار  

آنچه در اين ميان حيـرت انگيـز   . مشكالتي شده و باقي ماندگان به قهستان مهاجرت كرده باشند

ديزباد مشهورترين روستاي اين منطقـه،  . استنشين اطراف نيشابور  است عدم ذكر مناطق اسماعيلي

. رفته است هاي مهم قاسمشاهيان به شمار مي بدون ترديد در روزگار محمود نيز يكي از سكونتگاه

خاكي خراساني شاعر مشهور قاسمشاهي كه ديوانش را والديميـر ايوانـف بـه چـاپ رسـانده     
3

و  

زيسته اسـت؛ زيـرا در    د، در همين دوران مياش در ديزباد مورد تكريم مردم ديزباد قرار دار مقبره

از شاه نورالدهر هم به عنوان امام خود ياد كرده . م 1646 ./ق 1056ديوانش ضمن ياد كردن از تاريخ 

است
4

اي يعقوبشاه را نيز ستوده از سوي ديگر خاكي در قصيده. 
5

رسد كه  و از اين جهت به نظر مي 

________________________________________________________________ 
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   .1339همان، بيت شمارة    5



 161  قاسمشاهيان در شعر محمود

آيا به راستي محمود از وجود . وبشاه قرار داشته استكه در آن روزگاران ديزباد هم در تبعيت يعق

اطالع بوده است؟ آيا رقابتي ميان رهبـران يـا مـردم اسـماعيلي مـذهب       قاسمشاهيان اين مناطق بي

قهستان و اطراف نيشابور موجود بوده كه محمود اين رقابت را با ناديده گـرفتن آنـان در شـعرش    

ـين  . نكرده استنشان داده است؟ محمود از هرات هم ذكري  در حالي كه خيرخواه هراتي در هم

.زيسته و خود و پدرش را پير هرات خوانده است محدوده زماني به تقريب مي
1

رسـد   به نظر مـي  

اختالف ميان پيروان داعيان موروثي خراسان و قهستان با  برخي از مناطق قاسمشاهي كـه بعـدها   

دان به نام مراد ميرزايي مشـهور شـدند  منجر به شقاق و انشعاب گرديد و پيروان اين خان
2

در ايـن   

  .روزگار هم وجود داشته است

ـا   تر آن كند كه بيش شاعر در اين بخش عمدتاً از روستاهايي ياد مي :قهستان. ب ها تا به امروز پابرج

از سـوي ديگـر   . گاه اسماعيليان؛ اما برخي ديگر از اسماعيلي مذهبان خالي شده است هستند و سكونت

ـتاهايي كـه    . شود نشين روزگار حاضر نمي تعداد زيادي از روستاهاي اسماعيليهشامل  به خصـوص روس

ـالي ايـن امـر    . داده است دهد روزگاري جمعيت بزرگي را در خود جاي مي شواهد نشان مي دليل احتم

عالوه بر مورد اختالفي كه در باال ذكر شد ممكن است اين باشد كه پس از مهاجرت داعيان مـوروثي  

راسان به سده، بسياري از پيروانشان نيز به قهستان كوچيده و در روستاهاي اطراف، ساكن شده باشند خ

ـاعر رخ داده   و اين همه اتفاقاتي بوده كه ظاهراً پس از سروده شدن اين شعر و چه بسا پس از مرگ ش

ـا برخـي از   اما به ج. و در اين صوت طبيعي بوده است كه شاعر سخني از اين جوامع نرانده باشد ز اينه

ـتا   . اند روستاهاي اطراف بيرجند نيز از قلم افتاده شايد دليلش اين بوده كه هر معلم بر بيش از يـك روس

ـاطقي  . گاه معلمان را در شعر خود ذكر كرده است نفوذ داشته ولي محمود فقط سكونت به هر روي من

  :كه وي در زير نام قهستان آورده به شرح زير است

ـتان بيرجنـد واقـع در خراسـان       :ماهوسك .1 دهي از دهستان القورات در بخش حومـه شهرس

.جنوبي است
3

  

تا آن جا كه جستجو شد نشاني از اين منطقه به دست نيامد اما يك بار ديگر نام اين  :رايك. 2

نشين در يك رسالة اسماعيلي ديگر تقريبا معاصر  روستا به عنوان يكي از روستاهاي مهم اسماعيلي

________________________________________________________________ 
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.شود شاعر ديده ميهمين 
1

  . رود بنابراين احتمال ضبط غلط آن از ميان مي 

.دهي از دهستان القورات بخش حومه شهرستان بيرجند، استان خراسان جنوبي است :يهن. 3
2

   

همان بورنگ است كه امروز روستايي از توابع شهرستان درميـان خراسـان جنـوبي     :بـورنج . 4

.است
3

   

در هنگام معرفي شاعر به طور مشـرح مطـرح شـد امـروز چنـين       همان گونه كه :بسكك. 5

  .روستايي در اين منطقه وجود ندارد

نام دو روستاي خنگ باال و پايين از توابع القورات، بخش مركزي شهرستان بيرجنـد   :خُنگ. 6

.در خراسان جنوبي است

4

  

رسد منظور شـاعر همـان    اين نام امروز بر روي چندين روستا قرار دارد ولي به نظر مي :نوده. 7

ـتا هـم از توابـع القـورات، بخـش      . روستاي نودهي باشد كه در نزديكي خنگ قرار دارد اين روس

.رود مركزي شهرستان بيرجند به شمار مي
5

   

.هاي شهرستان قائنات در خراسان جنوبي است يكي از بخش :سده. 8
6

  

.ن بيرجند در خراسان جنوبيدهي است از دهستان عربخانه بخش نهبندان شهرستا :كُندر. 9
7

  

نگارش درست آن آرك است كه امروز نام يكي از روستاهاي خوسف خراسـان   :عارك. 10

.رود جنوبي به شمار مي
8

  

.نام روستايي از توابع فشارود شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :اَفكشت. 11
9

  

.روستايي از توابع دهستان فشارود شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :سرخيج. 12
10

  

.امروز با نام گازار مركز دهستان شاخنات شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :جازار. 13
11

  

________________________________________________________________ 

   .416معزي، همان، ص    1
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محمـود در ايـن منطقـه بـه ايـل      . بدون ترديد منظور شاعر، عراق عجم بـوده اسـت   :عـراق  .ج

دهنـد و در   كند كه امروز جمعيت بزرگي از اسماعيليان ايران را تشـكيل مـي   عطاءاللهي اشاره مي

ـتاهاي    شهرها و روستاهاي استان كرمان بخصوص شهرهاي كرمان، سيرجان و شهر بابـك و روس

هـاي آنـان را در اكثـر شـهرها و      گـاه  اند و نگارنـده شخصـاً سـكونت    اطراف اين شهرها پراكنده

اي كه خود او يا  احتمال زيادي وجود دارد كه اشاره وي به منطقه. روستاهاي اين مناطق ديده است

هـاي   اند همان تحريف واژه برقو، ابرقو باشد كه امروز در تقسيم بندي نساخان بعدي سيرقو نوشته

در حالي كه به شهر بابـك هـم نزديـك و احتمـاالً     . استان يزد است كشوري در شمار شهرهاي

رسد كه محمود از عراق عجم فقط به  بدين ترتيب به نظر مي. مسكن همان عطاءاللهيان بوده است

در حالي كه از زيستگاه امـامش كـه در اَنجـدان بـوده     . ذكر جوامع عطاءاللهيان بسنده كرده است

ز روستايي است بسيار كهنسال از روستاهاي دهستان مشك آبـاد  انجدان امرو. سخني نگفته است

بخش مركزي شهرستان اراك در استان مركزي و مقبره چند تن از امامان قاسمشـاهي و خـانواده   

وي همچنين طوايف عرب خراساني را كه در آن روزگار هم در . آنان را در خود جاي داده است

اگـر غفلـت او را   . آنان اشاره شد، ناديده گرفتـه اسـت   زيستند و پيش از اين به همين محدوده مي

توانيم براي مقـر امـام نيـز     دربارة عرب خراسانيان به پاي عدم اطالع او بگذاريم، بدون ترديد نمي

پروايي، خط قرمزهايي رسد كه محمود در عين بي تر به نظر مي بيش. چنين فرضي را صحيح بدانيم

باك ما پس از عراق بـه سـوي   شاعر بي. ها گذشته است ذكر آن براي خود قائل بوده و آگاهانه از

شد و عمـدتاً در دسـت بازمانـدگان     هايي رفته كه در آن روزگاران هندوستان خوانده مي سرزمين

اين جوامع . در حالي كه امروزه به كشورهاي هند، پاكستان و افغانستان تعلق دارد. بابر تيموري بود

  :عبارت بودند از

  .رود امروز مركز ايالت پنجاب پاكستان به شمار مي :الهور .1

  . امروز مركز ناحيه مولتان و يكي از شهرهاي استان پنجاب پاكستان است :مولتان يا ملتان. 2

  . رود اسماعيليه در هند به شمار مي ايالتي در غرب هند و از مراكز بسيار قديمي :گجرات. 3

.تان استنام روستايي نزديك ملتان پاكس :ديول. 4
1

  

پور باشد كه امروز شهري است از ناحيه حفـيظ   رسد همان جالل كه به نظر مي :جالله پور. 5

.آباد واقع در استان پنجاب پاكستان
2

  

________________________________________________________________ 

1  http://www.places-in-the-world.com/1419072-pk-place-daul.html. 

2  http://www.places-in-the-world.com/1167710-region-punjab.html . 
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  .پايتخت و نام واليتي در افغانستان :كابل. 6

هـاي تَخـار،    اگر منظور شاعر يكَه توت باشد، امروز نام چندين روستا در ايالـت  :بيك توت. 7

ندوز، بغالن، فارياب، بلخ، هرات و كابل كشور افغانستان استقُ
1

از آنجا كه مناطق نزديـك بـه   . 

ـتان خوانـده     هرات را محمود در شمار خراسان ذكر كرده و استان ـتان را تركس هاي شمالي افغانس

از يكه اين كه بالفاصله پس از كابل . است، بنابراين احتماالً اشاره وي به يكه توت كابل بوده است

  .دهد گويد، به اين احتمال قوت مي توت سخن مي

) احتماالً در امـور كشـاورزي  (اش ناظر به نوعي تسهيم  اين نام كه وجه تسميه :چاريك كار. 8

گرفته است كه مشـهورترين آن   بوده ظاهراً در روزگاران پيش، نام روستاهاي متعددي را دربر مي

.امروز به صورت چاريكار مركز واليت پروان افغانستان است
2

  

  .اطالعي به دست نيامد :فريصه. 9

  .العي به دست نيامداط :ليهان. 10

هـاي   اگر بتوان آن را همان كنگ دانست بايد گفت كـه امـروز يكـي از ولسـوالي     :گتگن. 11

.واليت نيمروز افغانستان است
3

    

.هاي واليت ننگرهار در غرب افغانستان است امروز يكي از ولسوالي :دره نور. 12
4

   

كه اخيرا نامش به شَنديد تغيير يافته هاي واليت هرات است  امروز يكي از ولسوالي :سبزار. 13

.است
5

   

تعيين محل دقيـق آن انـدكي دشـوار اسـت زيـرا امـروز نـام چنـدين موضـع در           :جوي نو. 14

هاي باميان، غور، وردك، اروزگان، فراه، نيمروز و هرات افغانستان است واليت
6

.  

تر يك اسم عام براي  بيش تعيين محل اين موضع نيز دشوار است زيرا عالوه بر اين كه :كُتَل. 15

منطقه است، همانند مورد بـاال نـام چنـدين محـل در     ) توپوگرافي(وصف وضعيت پستي و بلندي 

رود هاي غزني، باميان، فراه و ارزگان افغانستان نيز به شمار مي ايالت
7

ـين     كه دقت عمـل را در تعي

________________________________________________________________ 

1  http://www.places-in-the-world.com/search-places.html . 
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  .كند منطقه مشكل مي

ركستان، مناطقي بوده است كه به روزگار او در رسد منظور شاعر از ت به نظر مي :تركستان.  ه

اگـر ايـن احتمـال    . شـده اسـت   هاي ترك ازبك و دست نشاندگان آنان اداره مي دست حكومت

برخي از مناطق . م 17/ .ق 11تواند نوري بيافكند به تاريخ سياسي سدة  صحيح باشد شعر محمود مي

  :اين مناطق به شرح زير است. خبريم ها بي ياد شده كه از وضعيت آنان در اين سال

هـاي   توان به احتمال بسيار اين جاينام را با غور، سرزميني كوهستاني واقع در كـوه  مي :غـوري .1

  . بابا و واليت كنوني غور در قلب افغانستان تطبيق داد

ـتان و سـابقا مجـاور        امروز نام يكي از واليت :قندز، قندوز، كندوز. 2 هـاي شـمال شـرق افغانس

.شد شد و در آن روزگار در دست ازبكان اداره مي شمرده ميبدخشان 
1

   

رسد آخرين نساخان يعني هـر دو آقايـان ميرشـاهي اصـل ايـن واژه را       به نظر مي :بدخشـان . 3

تشخيص نداده و به ظن خود و به قرينه سابقه اسماعيليه در بدخشان و در نظر گرفتن وضع كنوني 

نويس، واژه صبرقان را به صورت شكل  الدين ميرشاهي در زير ثاند؛ زيرا غيا به بدخشان تغيير داده

ـته كـه امـالي صـحيح آن      . اصلي واژه ذكر كرده است احتمال دارد شاعر به صورت شـبرقان نوش

انـد   بوده است و نساخان بعدي به علت عدم آشنايي با اين نام نتوانسته) تحريف شاپورگان(شبرغان 

رت صحت اين گمان بايد افزود كه شبرغان مركـز ايالـت   در صو. آن را به درستي تشخيص دهند

ـين    جوزجان در شمال افغانستان كنوني بوده كه امروز نيز اين ايالت در شمار مناطق اسـماعيلي نش

 .شود افغانستان ياد مي
2

كند كـه   اين كه شاعر، بدخشان را در شمار نياورده يك بار ديگر ثابت مي 

ـتان و شـايد حتـي از قلمـرو       اين منطقه از حيطه رهبري خاندان  داعيان مـوروثي خراسـان و قهس

  . قاسمشاهيان نيز در آن زمان خارج بوده است

  سلسله مراتب دعوت

ـله مراتـب دعـوت متعلـق بـه دوران        هـاي ماقبـل    در شعر محمود، اثري از برخـي مقامـات سلس

اي به ناطق، اساس، امام، باب، حجت، ماذون و مستجيب در شعر  او اشاره. شود قاسمشاهي ديده نمي

________________________________________________________________ 

   .98 - 97دانش، صص : يگانه، مسكو. آ. به كوشش آ تاريخ بدخشان،، )1973(قربان محمدزاده و محبت شاهزاده   1

  :، خاوران»اسماعيليه در افغانستانآغاز تاريخ «، )1388مهرماه  9( اهللا جويا نجيب   2

http://www.khawaran.com/ افغانستان- در- اسماعيليه- تاريخ- آغاز/تاريخــــــي  



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  166

احتماالَ براي رعايت شرايط اختفا . گيرد در برابر، اصطالحات ديگري را به كار مي. كند خود نمي

ناطق و اساس در شـعر او بـه نبـي و وصـي تغييـر      . است  ها شده قيه، ناگزير از تغيير اين عنوانو ت

را نشانده است كه البته ) 76بيت (و قائم اعظم ) 8بيت (به جاي لفظ امام، وي الفاظ موال . اند يافته

.رفت هر دو به نوعي در دوران الموت نيز به كار مي
1

ميان امام و از باب يا هر آن كس كه واسطه  

ـته تـا او را     شايد محمود در پايـه . ساير مقامات دعوت باشد در اين شعر اثري نيست اي قـرار نداش

  .مالقات كند يا نام او رابداند

) 9بيـت (كنـد   هاي هر منطقه اعالم مي شاعر اگرچه در آغاز قصيده، هدف خود را ذكر معلم

رسد كه  پرداخته خواهد شد اما به نظر ميكه اصطالحي نسبتاً جديد است و در دنباله سخن بدان 

يكي از مافوق هـا بـدون ترديـد،    . گويد دست كم در اين جا از دو مرتبه مافوق و مادون سخن مي

» داعـي «و » رهبر«، »پير«ها را  هستند كه شاعر، آن) صوفي و صادق(همان يعقوب شاه و نياكان او 

شعر محمود نه تنهـا بـا پسـوند شـاه يـاد شـده       يعقوبشاه در ) 13تا  10هاي  بيت(نامد  خراسان مي

اند نيـز وصـف    كه حتي دستگاه پادشاهي وي با مالزماني كه در خدمتش بوده) 72، 11هاي  بيت(

گويي شمرده شود؛ زيرا اين خاندان كه همان داعيان  سخن محمود نبايد گزافه). 11بيت (شده است 

ـتگاه تجملـي بـراي    اند و پيش از اين ني موروثي خراسان و قهستان بوده ز معرفي شدند به راستي دس

نيز به احتمال ) 26بيت (كه در رايك معلم بوده  اشاره محمود به حسين نامي. خود برپا كرده بودند

زياد به پسر همين يعقوبشاه بايد برگردد كه اشعار زيادي از وي را نگارنده در دسـت اسـماعيليان   

كنوني خراسان ديده است
2

نگـاري اسـت از او بـه چـاپ      تر شبيه خـاطره  كه بيشاي نيز  و رساله 

رسيده است
3

ز «دليل اين احتمال اين است كه شاعر پس از ذكر او در بيت بعدي افزوده است كه . 

________________________________________________________________ 

ـاني،    تسليم ةروض، )2005(نصيرالدين طوسي: براي عنوان موال در آثار دورة الموت رك   1 ، به كوشش سيد جـالل حسـيني بدخش

ـام،  219تئـوريس، ص  . بي. آي: لندن ـازنگري در روابـط   «، )1389(مـريم معـزي  : پيوسـت مقالـه  . »حكايـت سيسـتان  «؛ گمن ب

، )1390(كاتـب  محمـود  بن ؛ حسن121 ، ص 6، شنامه مطالعات تاريخ اسالمفصل، »اسماعيليان و ملوك نيمروز بر پايه متني نويافته

طوسـي،  : براي عنوان قائم در آثار دورة المـوت رك . 308، 184، 97، 40، 34، 27، 4ميراث مكتوب، صص : تهران ديوان قائميات،

ـا   «نام، ؛ گم360، 334، 318، 306، 292، 246، 190؛ حسن محمود، همان، صص 195، 174، 135همان، صص  ـاب باب هفت ب

ـاري   :اي، تبريز ، ترجمة فريدون بدرهفرقه اسماعيليه، )1346(هاجسن. مارشال گ: ، پيوست كتاب»سينا ـا همك كتابفروشي تهران ب

  .572، 544، 542، 532، 530، 521، 520، 512فرانكلين، صص 

  :   يعقوبشاه پيش از اين نيز شناخته شده بود بن برخي از اشعار حسين   2

W. Ivanov(1933), A Guide to Ismaili Literature , London, Royal Asiatic Society , pp. 112- 113; W. 

Ivanow (1963), Ismaili Literature ,Tehran, Tehran University, pp. 150- 151; I. K. H. Poonawalla(1977), 

Bibliography of Ismaili Literature, Malibu, California, p. 282. 

   .422 - 413 صص، »يعقوبشاه بن رساله حسين«معزي، : بازنويسي شده كامل رساله در اين كار قابل دسترسي است   3
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و اين ميرزگ احتماالً اشاره بـه يكـي از اجـداد اوسـت كـه مـا از او       » ميرزگ يادگار است آن

رگ و بلند مرتبه وجود داشته كه بعدها به افتخـار  خبريم؛ اما ظاهراً در اين خاندان ميرزايي بز بي

.اند، مانند ميرزا كوچك و غيره او نام چند تن از اسالف را گذارده
1

ـيم لقـب    تا آن جا كه مي  دان

شد اما اين كه آيا اين خانـدان پيونـدي بـا تيموريـان      ميرزا در دوره تيموري به شاهزادگان داده مي

از طرف ديگر اين خاندان به نام ميرزايان سده نيـز هـم   . نيستاند يا خير اطالعي در دست  داشته

. اكنون شهرت دارند
2

سنت شفاهي قهستان نسب اين خاندان را به حسين قايني و دختر حسن صباح 

در حــالي كــه در همــايش خواجــه نصــيرالدين طوســي كــه در اســفند مــاه ســال   . رســاند مــي

دوستانه با دكتر جالل حسيني بدخشاني كه  در تهران برگزار شد در گفتگويي. م 2011 ./ش1389

خود از اسماعيليان خراسان و فردي مطلع و فرهيخته در زمينه مطالعات اسماعيلي است، ايشان در 

پي اثبات پيوستن خواجه نصيرالدين به اسماعيليه اظهار داشت  كه دختر خواجه در هنگام اقامت 

ـتان درآمـده بـود و     در قالع اسماعيليان به عقد جد اعالي خاندان دا عيان موروثي خراسـان و قهس

تـرين تـاريخي كـه     در حالي كه قديمي. علت اقتدار اين خاندان در طول تاريخ نيز همين بوده است

شود م مي16./ق 10توان براي اين خاندان از مدارك موجود تعيين كرد مربوط به اواسط سدة  مي
3

 

ن خاندان دارنـد بايـد پـذيرفت كـه قـدمت      و چون همين مدارك حكايت از اقتدار و رهبري اي

  .  هاي پيش از آن نيز بازگردد ها و شايد سده حضور مقتدرانه آنان بايد به سال

كند ارس خان نام داشته كه سـاكن دره نـور، احتمـاال در     دومين پيري كه محمود از او ياد مي

شـود   ز از آنجا مشخص ميمافوق بودن مقام وي ني). 55بيت (واليت ننگرهار افغانستان بوده است 

كند كه مرادخان طاهري را ارس خان در فالن موضـع بـه كـار گمـارده      ذكر مي 54كه در بيت 

علـي خواجـه كـه در جـوي نـو مقـام       » سـرور «ارس خان را  57به همين ترتيب در بيت . است

خـود  رساند كه هر پير چند معلم در زيـر دسـت    اين موارد مي. داشته به شمار آورده است معلمي

اصطالح پيـر بـه نظـر    . شده است انجام مي) داعي(داشته است و عزل و نصب معلمان به دست پير 

بيت (پير فاضل علي در گجرات : رفته است، مانند تر به كار مي رسد كه براي مناطق شرقي بيش مي

سماعيليه اين مورد را دربارة ا). 45بيت (، پير محمد، برادر كسي كه در مولتان معلم بوده است )46
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توان ديد كه تأكيدي بر اين برداشت از شـعر   هند، پاكستان، افغانستان، خراسان و بدخشان بهتر مي

  . محمود است

انتخـاب  ) يا داعيـان (رسد مادون پيرها معلم ها بودند كه از سوي پيرها  ترتيب به نظر مي بدين

هـاي   هـا از اصـطالح   معلـم  محمود در ذكر. پرداختند شدند و زير دست آنان به كار دعوت مي مي

» سـاقي «و ) 56، 28، 24هـاي   بيـت (» درويش«، )62، 26، 20هاي  بيت(» عارف«: ديگري همچون

هـا را بـه جهـت ادبـي      نيز استفاده كرده است كه به درستي روشن نيست آيا ايـن واژه ) 54بيت (

ـ   اگر معلـم . شده است برگزيده يا در واقعيت بيروني هم به كار گرفته مي ر دسـت پيرهـا و   هـا زي

آن چـه  . هاي قبل بوده باشـد  ها هم رديف ماذونان در دوره كردند پس بايد مقام آن داعيان كار مي

البته مشخص نيست كـه  ). 9بيت (تازگي دارد به كار بردن واژه كشور براي قلمرو هر معلم است 

دوره فـاطمي   اگر قلمرو هـر حجـت در  . شاعر به تعمد يا به تساهل چنين لفظي را برگزيده است

شد يك جزيره قلمداد مي
1

دور از ذهن نخواهد بود كه واژه كشور هم براي هر معلم از سر تفكر  

  . و تعمد برگزيده شده باشد

ـتي مشـخص       هايي ياد مي محمود براي ياد كردن از نام معلمان، گاه از عنوان كنـد كـه بـه درس

دهنده جايگاه اجتماعي آن فـرد در روزگـار   آمده يا نشان  نيست آيا جزئي از نام آنان به شمار مي

، ميـرزا  )40و  30هـاي   بيـت (مـال  : توان از اين عنوان ها ياد كرد چنان كه مي. خودش بوده است

، 31، 30هـاي   بيت(، خواجه )19بيت (، بابا )50، 42، 18، 14هاي  بيت(، مير )38و  17هاي  بيت(

، اميـر  )72، 44، 11هاي  بيت(، شاه )52و  34هاي  بيت( ، ملك )33و  31هاي  بيت(، سلطان )57

نگارنده پيش از اين بـا چنـد   ). 57، 55، 54هاي  بيت(، خان )52بيت (، حاجي )49اميرك، بيت (

ـته    ـنايي داش نفراز معلمان ياد شده از طريق آثار به جامانده از آنان يا خاطرات اشخاص محلي، آش

توان به داوري نشست كـه   كرد آن گاه ميها را مشخص  است اما اگر بتوان يكايك اين شخصيت

از طرف ديگر به كار گرفتن . اين معلمان از نظر پايگاه اجتماعي در كدام طبقه و قشر جاي داشتند

رسد در راستاي همان هدف استتار، زير پوشش صـوفي   اصطالحاتي مانند درويش و بابا به نظر مي

توان  تر مي وضعيت اسماعيليان منطقه كم ها و آن چه بر حسب آشنايي با اين شخصيت. گري باشد

در آن ترديد كرد، سرآمدي نسبي معلمان در دانش و جايگاهشان از نظر منزلت اجتماعي در ميان 

  .مردم شهر و روستاي خود آنان بوده است

________________________________________________________________ 
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دادنـد كـه در شـعر     پايين ترين جايگاه در سلسله مراتب دوره فاطمي را مستجيبان تشكيل مي

و ) 43بيـت  (» عشـاق «، )26بيـت  (» محبـان «، )23و  8هـاي   بيـت (» مؤمنان«: ايه محمود با واژه

هر چند واژه محـب را  . اند به معناي جماعت و توده جوامع اسماعيلي ياد شده) 43بيت (» مستان«

رسـد در   كه به نظر مـي ) 62، 60، 51، 30، 29هاي  بيت(گاه براي معلمان نيز به كار گرفته است 

  . شده است ه مجموعه پيروان قاسمشاهيان گفته ميمعناي اصلي كلمه ب

  باورها

محمود، شاعر قصيده فوق از يك سو قصد سخن گفتن از باورهاي خود و جامعه خود را نـدارد و  

رسد كه ميزان دانش و بينش او در حدي بوده كـه ايـن مقـوالت دغدغـه      از ديگر سو به نظر نمي

در شعر او ردپايي از باورهاي جوامع قاسمشاهي اين  با اين وجود، جسته و گريخته. ذهني اش باشد

دمدور آ: هاي ششگانه خلقت باور به دوران. توان ديد دوره را مي
)ع(

، نوح
)ع(

، اسـماعيل 
)ع(

، موسـي 
)ع(

 ،

عيسي
)ع(

، محمد
)ص(

اي به  بدون آن كه اشاره) 69تا  67هاي  بيت(شود  كماكان در اين قصيده ديده مي 

ـيدنا آورده    ا. دوران هفتم داشته باشد ما در توالي اين دوران ها و نام انبياء هر دوره، ناگهـان نـام س

كه به احتمال بسيار، منظورش، حسن صباح است و شايد تكريم وي بـه عنـوان   ) 70بيت (شود  مي

وي سپس يك بار ديگر بعد از ذكر سـيدنا بـه   . گذار دورة جديد، دور هفتم؟ در تاريخ خلقت پايه

آيا به راستي ارتباطي ميان ). 72و  71هاي  بيت(رود  يان موروثي خراسان ميسراغ مدح خاندان داع

هاي بزرگ خلقت و نام  حسن صباح و اين خاندان وجود داشته است؟ گويي شاعر به دنبال دوران

آيـا  . كند انبيايي كه هر دوران به دست آنان ساخته شده از حسن صباح و سپس اين خاندان ياد مي

  اين خاندان بوده يا جهان بيني خود شاعر؟ اين باور پيروان 

باوري كه در اين قصيده بسيار ملموس است ترس از آخرت و مبحث شفاعت است و شـاعر  

كوشد تا تمامي صاحب مقامان دعوت از امام و معلم گرفته تا همه مؤمنان و محبـان را شـفيع    مي

اين ترس از جزاي گناهان و باور . )تا به آخر 63بيت (خود گرداند تا خداوند از گناه او درگذرد 

كه در  چنان. به شفاعت بحث جديدي نبوده و در شمار باورهاي دست كم نزاريه قرار داشته است

شود ديوان اشعار يكي از داعيان اواخر دوران الموت نيز ديده مي
1

قايل شدن صفاتي بـراي خـدا و   . 

تأثير افكـار غيـر اسـماعيلي حـاكم بـر      دهندة  ذكر خداوند با برخي از صفات ثبوتيه ظاهراً نشان
________________________________________________________________ 
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ـينيان    گويي شاعر اسماعيلي از جنجال). 66و  64هاي  بيت(جوامع قاسمشاهي بوده است  هـاي پيش

.گونه صفتي براي خداوند بي خبر بوده است خود بر سر انكار هر
1

» حاجي«گونه كه عنوان  همان.

البته اگر اين عنوان جزيي از . دنشان از تغيير باورها دار) 52بيت (در ذكر يكي از معلمان » حاجي«

. نام فرد به شمار نرفته باشد، بار ديگر نشان از تحليل اعتقادات و باورهاي جوامع قاسمشـاهي دارد 

عشري كه حاكم بر جوامع آنان بودنـد قـرار    تأثير اهل سنت و شيعيان اثني ظاهراً عقايد آنان تحت

رسـد جوامـع    به نظر مـي . ته سهمي داشته باشدتوانس هرچند كه اختفاء و تقيه نيز مي. گرفته است

خبـر   داد بـي  قاسمشاهي اين دوران از مبحث تاويل هم كه اساس اعتقادات اسماعيليه را تشكيل مي

آنان گويي از تاريخ مذهب خود نيز آگاهي نداشتند و چيـزي دربـارة اعمـال قرمطيـان در     . بودند

دانستند يا حتي از افكار ناصرخسـرو در   يحمله به حجاج خانه خدا و ربوده شدن حجراالسود نم

نكوهيدن حج ظاهري
2

  .مطلبي به گوششان نخورده بود 

 اصل قصيده

غــالم شــاه مــردانم چــه بــاك از خــارجي دارم

به قلبم سكه شاهي ز دل جوهر چه مـي خـواهي

شــب معــراج پيغمبــر، كــه بــوده راهبــان بــر در

رســولي چــون نبــي دارم بــه دل مهــر علــي دارم

كــز بســتر نبــي شــد جانــب داور شــب معــراج

سـالك ] و[رهـر ] اي[هزاران پند گفتم من تـرا 

مرو دنبال نام و ننگ، سگ نفـس آور انـدر بنـد

اگر مـوال شـود يـارم نسـازد مـرد حـق خـوارم       

معلم هـاي هـر كشـور بگـويم اسـم هـر رهبـر

بــه اول از خراســان گــو ز پيــر و رهبــر او گــو

دانتو يعقوب شاه داعي دان، امورش امـر شـاهي

مقام و منزلش پترو خـدا خـواهي بـه امـرش رو

  

ــارجي دارم   ــاك از خ ــه ب ــزدانم چ ــر ي ــع ام مطي

ي چـه بـاك از خـارجي دارم   بيا گر مرد اين راهـ 

به غير خواجة قنبـر؟ چـه بـاك از خـارجي دارم    

نظر را بر وصـي دارم چـه بـاك از خـارجي دارم    

نديد آنجا به جز حيدر چه بـاك از خـارجي دارم  

بكن گوش ار نه اي هالك چه باك از خارجي دارم

ز مردان اين شنودم پند چه بـاك از خـارجي دارم  

از خــارجي دارمخبــر از مؤمنــان آرم چــه بــاك 

شفيع خود كنم يك سر چه باك از خـارجي دارم 

دمادم ذكر ايشان گـو چـه بـاك از خـارجي دارم    

مالزم هاش راهي دان چـه بـاك از خـارجي دارم   

ز من اين نكته ها بشنو چه بـاك از خـارجي دارم  
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خــدا يــا نقــد صــوفي را نگهــدار از همــه آفــات

دگــر از ايــل بيچــاره تــو ذكــر ميــر حيــدر گــو

ـان ] را[تو شمس الدين علي دان كه باشد مسكنش غوري

ميان الخيـان ره بـين بـه جـو مـال كمـال الـدين

دگــر ميــرزا علــي را دان كــه باشــد ايــل شــيباني

رستم ياد كو ساكن به جا جرم اسـت  كنيم از مير

هم از بابا علي كوهساري طلب كن همت و ياري

ـام او يكي عارف كه در جام است و محمود است ن

ــاكن ــره س ــد در ف ــه باش ــق او ك ز اهللا داد و خل

غالم علي بـه كـوه آبـاد دلـش ازمـا سـوي  آزاد

كند مرغ دلم پـرواز بـه مولـد گـاه خويشـم بـاز

م مـن بـه صـد دسـتان    بپا پيك صبا برسـان سـال

به ماهوسك نعمت اهللا است غالم خاص اهللا است

به رايك ساكن عارف كه اسمش شاه حسـين آمـد

ز ميرزگ يادگار است آن، منور ديـن و دنيـايش

بجو درويش قطب الدين كه دريهن است قطب ديـن

دان بي شك ولي مي دان به خلقش چون نبي مي) ورا(

خواجه جـان باشـد  كه نقد  چه مال قاسم بو رنج

به بسكك مـرد  حـق يقـين سـلطان علـي باشـد

مرا مولود از آن خاك است و دايم جسته ام همـت

نزد اهـل كـه تـا مـه    ]به [ز سلطان بازگو آن به

ملــك انــدر ســده رهبــر بــه امــر داعــي ســرور

چه گويم وصف از كندر رضا ساكن د ران چـون در

بود در عارك و در افكشت امين و امن بـا ايمـان

به سرخيج دوست محمد را دعا گـوييم در هـردم

ز جــازار ولــي گــويم هــم از ميــرزا علــي گــويم

بشو سوي عـراق اي دل بشـكرت روز هـر منـزل

ــد ــفا باش ــد ص ــان را ص ــاء اللهي ــات عط جماع

دان]را[معلم در حد كرمان تو مـال شـاه بيـك

بدين و مذهبش صلوات چه باك از خـارجي دارم 

مز صدقش سر  بسر برگو چه باك از خارجي دار

ز لطفش جان و دل شادان چه باك از خارجي دارم

كند بيگانـه را تلقـين چـه بـاك از خـارجي دارم     

ــاك از خــارجي دارم  ــي چــه ب ــاي مردان اگــر دان

ز عشاقان دل گرم است چه باك از خـارجي دارم 

ـارجي دارم ] كن؟[طلب زان بنده باري چه باك از خ

مطهر جان و جسم او چـه بـاك از خـارجي دارم   

ــود از ــاك از خــارجي دارم ب ــاطن چــه ب زمــره ب

شوند عشاق او دلشـاد چـه بـاك از خـارجي دارم    

شود با مؤمنان هم راز چـه بـاك از خـارجي دارم   

چـه بـاك از خـارجي دارم    به درويشان قوهستان

به سوي حق ورا راه است چه باك از خـارجي دارم 

محبان را چو عين آمد چه بـاك از خـارجي دارم  

چه باك از خـارجي دارم  كز آن روشن بود جانش

طريقت دان حقيقت بين چه باك از خـارجي دارم 

محــب متقــي ميــدان چــه بــاك از خــارجي دارم

محب خانـدان باشـد چـه بـاك از خـارجي دارم     

اخويم چون ولي باشد چـه بـاك از خـارجي دارم

ز روح خواجه ها همت چه باك از خارجي دارم

رمبود در خنك و در نوده چه باك از خـارجي دا 

خدايش حافظ و ياور چـه بـاك از خـارجي دارم   

دلش از مهر موال پـر چـه بـاك از خـارجي دارم    

ثنا گويم و را از جان چـه بـاك از خـارجي دارم   

نه اندوه بيند و نه غـم چـه بـاك از خـارجي دارم    

و را كلب علي گـويم چـه بـاك از خـارجي دارم    

كه گردد مدعا حاصل چه بـاك از خـارجي دارم  

ا باشـد چـه بـاك از خـارجي دارم    معلم شان رضـ 

بود از جملـه مـردان چـه بـاك از خـارجي دارم     
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معلـــم در ســـيرقو دان ز احشـــامات دل آگـــاه

ــ   ــان ب ــتان مجالسش ــاقان هندوس ــتانز عش ود بس

حســن شاهســت در الهــور داعــي ســوي موالنــا

ايل بـين سـاكن مولتـان اخـويش پيـر محمـد دان      

معلــم در حــد گجــرات پيــر فاضــل علــي باشــد

خضر خان ساكن ديـول بـه ديـول نيسـتش مبـدل

ــا ــام او دان ــكه ن ــور كس ــه پ ــدر جالل ــود ان ب

ــل ــد كاب ــروف در ح ــد مع ــي باش ــز اميرك عزي

بود رخصـت  بك توت مير محمد را دعا خواندن ز

يكي در چاريك كار است كه اسمش رحمه اهللا اسـت

آن ملـك حـاجي معلـم دان    دگر انـدر فريضـه

بــه ليهــان كــرد آن حيــدر قاســم بــه حــق گويــا

مــراد خــان طــاهري را ارس خــان گنگــنش داده

ارس خان داعي حق دان كه انـدر دره نـور اسـت   

بود درويش علـي در اصـل سـبزار عـارف حيـدر

ر]و[از علـي خواجـه بيـاد آ   دگر از جـوي نـو و

كُتل يك موضعي باشد محمد رهبـر اسـت آنجـا

شــنو زاقلــيم تركســتان و حــق دانــان آن كشــور

محب است
1

در غوري كه امرش هست دسـتوري 

ــي ــر جمع ــر س ــم ب ــدز معل ــداد در قن ــود حق ب

بديع آن عارف حق دان كه ساكن در بدخشان
2

اسـت  

ــن خــدا دانهــا ــم هــا بحــق اي ــن معل ــه حــق اي ب

ــ ــي فـ ــر الهـ ــر و مهتـ ــاه كهتـ ــر پنـ ردي و اكبـ

كني ز اسـرار آگـاهم نمـائي سـوي خـود راهـم

ــو      ــازي ت ــار س ــي ك ــو اله ــازي ت ــي ني ــي ب اله

ــي ــالح و يحيـ ــق صـ ــوا بحـ ــق آدم و حـ بحـ

ــت ــمعيل و قربان ــه اس ــت ب ــوح و طوفان ــق ن بح

همي دان مير نـور اهللا چـه بـاك از خـارجي دارم    

بگويم صدق آن مستان چه بـاك از خـارجي دارم  

در اين اسرار بـا معنـا چـه بـاك از خـارجي دارم     

مطيــع امــر الــرحمن چــه بــاك از خــارجي دارم 

ز خـارجي دارم چه او فاضل ولي باشد چه بـاك ا 

خبير و عالم  و اكمل چـه بـاك از خـارجي دارم   

ــاك از خــارجي دارم  غــالم خاصــه مــوال چــه ب

غالم صـاحب دلـدل چـه بـاك از خـارجي دارم     

خداوندش دهد فرصت چه باك از خـارجي دارم 

محب خاص اهللا است چـه بـاك از خـارجي دارم   

ـارجي دارم  بود حق دان بود حق خوان چه باك از خ

شود دلها چـه بـاك از خـارجي دارم    از آن روشن

بود ساقي از ايـن بـاده چـه بـاك از خـارجي دارم     

ـارجي دارم  از ان، آن گوشه مأمور است چه باك از خ

ـارجي دارم  به صدق و خلق چون قنبر چه باك از خ

ارس خانش بود سرور چه بـاك از خـارجي دارم  

درآن حدش بود ما وا چـه بـاك از خـارجي دارم   

ـارجي دارم كه يك يك گويم ا ي رهبر چه باك از خ

به گويم ار نه دل كوري چه باك از خـارجي دارم 

دل تاريــك را شــمعي چــه بــاك ز خــارجي دارم

به تحقيق از محبان است چه باك از خارجي دارم

گنــاهم را عفــو فرمــا چــه بــاك از خــارجي دارم

زتقصيرات من بگـذر چـه بـاك از خـارجي دارم    

خـارجي دارم كمينه كلب در گاهم چـه بـاك از   

يقين دانـاي رازي تـو چـه بـاك از خـارجي دارم     

به بخشـائي گنـاه مـا چـه بـاك از خـارجي دارم      

شدم در امر و فرمانت چه بـاك از خـارجي دارم  

________________________________________________________________ 
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بحـــق موســـي و عيســـي رســـول اهللا نبـــي مـــا

ــاي او ــاز و دع ــه اعج ــا و راي او ب ــيد ن ــه س ب

مش بــر همــه فــايقبحــق صــوفي و صــادق علــو

ــاي او ــت دع ــا و آن دس ــر م ــاه پي ــه يعقوبش ب

چرا انديشـه بـاطن از ايـن ضـدان كنـي محمـود

ــن ــردان راه دي ــن م ــند اي ــن باش ــرم م ــفيع ج ش

ــد حــق شناســانند ــدان بون شــفيع و هاســم و ول
1

ــائم اعظــم ــزرگ آن ق ــدهر ب ــور ال بحــق ذات ن

  

شــفيع آخــرت فــردا چــه بــاك از خــارجي دارم

رئيسان بـا رضـاي او چـه بـاك از خـارجي دارم     

كه غمگين باد نا اليق چـه بـاك از خـارجي دارم   

رضـاي او چـه بـاك از خـارجي دارم     رضاي حق

چه نور الدهر شد ياور چه بـاك از خـارجي دارم  

بزرگان راست اين آئين چه بـاك از خـارجي دارم  

غالمــش را غالماننــد چــه بــاك از خــارجي دارم

بــود بــا اينهــا همــدم چــه بــاك از خــارجي دارم

 

 گيري نتيجه

ـته و معاصـر    مـي . م17./ق 11شاعر قصيده فوق محمود قهستاني اسـت كـه در اواسـط سـدة      زيس

تري برادرش در  به احتمال، خودش و با اطمينان بيش. بوده است.) م1079./ق  669  متوفي(نورالدهر 

ـتان      اجـداد  (دستگاه دعوت قاسمشاهيان و در زير دست خاندان داعيـان مـوروثي خراسـان و قهس

ـتره جغرافيـايي     آنگونه كه از قصيده وي برمـي . اند كرده فعاليت مي) ميرزايان سده كنوني آيـد گس

گرفتـه اسـت كـه امـروز بـه كشـورهاي ايـران،         عي را دربر ميقاسمشاهيان در آن دوران، جوام

: وي جوامع قاسمشـاهي ايـران را در زيـر سـه بخـش     . افغانستان، پاكستان و هند تقسيم شده است

تـر   برد كه بيش از خراسان از جوامعي نام مي. كند ياد مي) عجم(، قهستان و عراق )بزرگ(خراسان 

در اينجا وي از دو ايل شيباني . ت و فراه قرار داشته استجام، هرا در اطراف تربت حيدريه، تربت

كند كه امروزه طوايـف   نيز به عنوان پيروان قاسمشاهيان ياد مي) به احتمال بسيار جباره(و بيچاره 

ـتاهايي مـي   از قهستان بيش. كنند اسماعيلي آنان در آنجا زندگي نمي پـردازد كـه در    تر به ذكر روس

  . ودنداطراف بيرجند واقع شده ب

در حالي كه در ايـن  . كند در بخش عراق عجم هم فقط به ذكر جماعات عطاءالهيان بسنده مي

انـدازد   ميان اسامي برخي از مناطق ديگر را كه از ديگر منابع از وجودشان باخبر هستيم از قلم مي

و برخي را به خـاطر رعايـت شـرايط اختفـا     . ها كامالً آشكار است كه عمدي بودن برخي از آن

دهـد   در برابر، خبر از مناطقي مي. گيرد اي را احتماالً به سبب رقابت و شايد انشقاق ناديده مي پاره

________________________________________________________________ 
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ـيش  از هند و پاكستان و بخش. ها بي خبر بوديم كه تقريباً از وجود آن تـر از   هاي شرقي افغانستان ب

ـتند   كند كه در اطراف الهور، ملتان، پنجاب، گجـرات و كا  شهرها و مناطقي ياد مي . بـل قـرار اش

ـتان خوانـده و از     ـته تركس مناطقي از افغانستان را كه در دست شيبانيان و جانشينان آنان قرار داش

  . ياد كرده است) به احتمال بسيار شبرغان(غور، قندوز، بدخشان 

ـبت بـه دوران   از قصيده محمود مي ـين    توان پي برد كه در نظام فكري قاسمشاهي نس هـاي پيش

هاي ششگانه كماكان برقرار بوده اما دور هفتم ظاهراً با آغاز  باور به دوران. تغييراتي رخ داده است

در حـالي كـه برخـي از اعتقـادات حاكمـان و      . شـده اسـت   دعوت جديد و حسن صباح آغاز مي

عناوين سلسله مراتب دعـوت نيـز بـه    . سني و شيعه به باورهاي آنان نيز راه يافته است همسايگان

، )رهبـر، داعـي  (، پيـر  )قائم اعظم(نبي، وصي، موال : داليلي از جمله تقيه تغيير يافته و اصطالحات

  . به جاي آن نشسته بوده است) محب(معلم و مؤمن 
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