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  چكيده
ايـن  . ي اراك اسـت كيلـومتر  35 سال واقـع در  كهن وانجدان روستايي كوهستاني 

 وجـود دو مقبـرة  . ماعيلي بـوده اسـت  قمري مركـز امامـان اسـ    مهمنطقه در قرن ن
 بـه امامـان نـزاري از شـاخة    كـه مربـوط    ،ايـن روسـتا   در غريب    قلندر و شاه    شاه

بازديد از اين منطقه و بـا اسـتفاده از    در. است سخنشاهي است، گوياي اين   قاسم
 ي اسـكلت در ومي، تعـداد زيـاد  يكي از اهالي بتوسط شده   هاي قديمي تهيه  عكس
. بودخبري نداده  ها  جود آنكسي از و غريب به دست آمد كه تا آن زمان    شاه مقبرة

ها متعلق به   كه اين اسكلت  جمله آن از. دهاي متعددي را مطرح كر  اين مسئله سؤال
ـ ناچه كساني و چه دور  ك قتـل عـام خـونين بـوده يـا يـك مقبـرة       ي است؟ آيا ي

 ،قتل عام كشيده شده است؟ در صورت صحت فرضيةخانوادگي كه بعدها به آتش 
چه بوده است؟ در هر دو صورت چه كسي يا كساني به اين كـار دسـت    آنعلت 
ي اي و ميداني پاسخ  خانه منابع كتاب چرا؟ اين مقاله سعي دارد با استفاده ازو زدند؟ 

 روش تحقيـق عبـارت اسـت از روش تـاريخي از نـوع     . االت فوق بيابـد براي سؤ
  .شناسي  شناسي باستان  تحليلي با كمك از اسكلت ـ فيتوصي
  .هماسبط    هاي سوخته، اسماعيليه، تيمور، شاه  انجدان، اسكلت :ها  دواژهيكل

 
  مقدمه .1

گفتـه  ) انغـوره (انكـر  كه در پارسـي اصـيل بـه آن انكـره دو      ،نام انجدان از گياه انگدان
ـ    نظر مـي ه ب ).ب 114: 1288 ،هدايت( گرفته شده است ،شد  مي ن نـام  رسـد انتخـاب اي
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. داري بـوده اسـت   فور اين گياه و اهميت آن در طب و دامبراي روستاي فوق به دليل و
درجـه و   50انجدان در طول جغرافيـايي   .آباد قرار دارد كيلومتري امان 10اين آبادي در 
هـاي آزاد قـرار    متري از سـطح آب  2000شمالي در ارتفاع  ةدرج 33ايي يعرض جغراف

قله در هفتادارتفاعات  محصور در ةدر دشتي كوچك ميان كوه و در پهن اين روستا. دارد
 ان، واقـع اسـت  آبـاد، مركـز دهسـت    پرآب و دائمي در جنوب شرقي امـان  اي كنار چشمه

  .)181: 1386؛ دهگان، 44: 1382سلطاني، (
اسـتان  هاي جغرافيايي، انجـدان در جـايي قـرار دارد كـه امـروزه بـه آن        بندي در تقسيم

 شـهرهاي  عراق عجم، .شد راق عجم يا ايالت جبال ناميده ميگويند و در قديم ع ميمركزي 
 ،قـم  ،)99 /2 :2010 ،حمـوي (ري و شهر ،كرمانشاهزنجان، قزوين، همدان، دنيور، ، اصفهان

مشـخص  . )162: 1368ي، اصـطخر ( گرفـت  بـر مـي  دررا  گلپايگـان و  ،كاشان، نهاوند، كره
     ً            ظاهرا  با تغييـر   .است بودهكدام شهر                 ً    اين روستا دقيقا  جزو هاي تاريخي نيست كه در دوران

اي كـه گـاه در شـمار     بـه گونـه  . نـد داد اران اين مناطق تغيير تابعيـت مـي  د حاكمان و اقطاع
. تر تابع كره يا كرج بـود   ما بيشگرفت، ا و گاه در زير نام فراهان قرار ميروستاهاي اصفهان 

. آمـد  مـي حسـاب  ه ب» فائق«نام ه شهر معروفي نبود و جزو روستاهاي بزرگ اصفهان ب كرج
سـاكن   كـرج در هاي مهاجر اعراب بودند، پس از مهاجرت به ايـران   كه از خاندان ،ليان ِج  ع 

هـا   اين آبـادي . كردندبه هم مرتبط  را و كرج ،فائقين، جابلق، برقرود يچهار روستا و شدند
را بعدها  كرج ).48: 1347يعقوبي، (بط شدند تديگر مر يكبه و مزرعه  ،از طريق زمين، آب

 ارتفـاع شـهري در  تا بدان اندازه رشد يافت كه در قرن پنجم آن را  ناميدند وابودلف  به نام
  .)589- 588: 1361مقدسي، ( كردند توصيف مي هاي دور از هم با ساختمان
 بـه نظـر  الي كرج، ايـن شـهر از ميـان رفـت و     بودن اه   مذهب شايد به دليل شيعه بعدها و

در وفي در قـرن هشـتم از كـرج    زيرا مست مغول به روستا تبديل شد؛ رسد كه پس از حملة مي
 فراهـان  امـا  ،)76- 75: 1336، قزوينـي  مستوفي(يكي از روستاهاي فراهان ياد كرده بود  حكم
 )300: 1364مدرسي طباطبايي، (كه در وسط سه كوه قرار داشت  شد ييالقي محسوب مي ةمنطق

  .)56: 1361قمي، (رفت  به شمار مييكي از روستاهاي شهر قم و 
هاي قبل  اندور و از داشتاي  استراتژيكي ويژه ويژه كرج، موقعيت عراق عجم، به ةمنطق

بنـابراين  . بـود هـاي اسـماعيليه    ترين مراكز گسترش انديشه از سقوط الموت يكي از قديمي
اي  جوي مكاني امن و حاشيهو در جست كه ،امامان اسماعيلي ،زماني كه الموت سقوط كرد

را داشـت و شـايد بتـوان    آنان نظر  هاي مد ويژگياين روستا  .را برگزيدندبرآمدند، انجدان 
كه معتقدند با ورود امامان اسماعيليه به انجدان اين مذهب  ،گفت برخالف نظر اكثر مورخان
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پيـرو  يـا پيرامـون آن   اي از مـردم انجـدان    عده ها آن قبل از ورود ،در منطقه گسترش يافت
  .مذهب اسماعيلي بودند

  
  در انجدان شاهي امامان قاسم .2

و مورخان بعد خالف اظهارات جويني بر، مغوالن به دستهاي اسماعيليه  پس از انهدام قلعه
تقسـيم   دورهدرواقع به سـه  تاريخ اسماعيليه پس از الموت  .    ً              كامال  از بين نرفتند آناناز وي، 

 .كردنـد تالش  براي تثبيت قدرت خود در رودبار نزاريان) دوران ستر(دو قرن اول در  .شد
نزاري    ةجانشيني امامان جامع رقابت بر سر. زيستند ميتصوف در اين زمان در پوشش  ها آن

ي قمر دهمامامان محمدشاهي در قرن . م كردشاهي تقسي محمدشاهي و قاسم  ةرا به دو شاخ
نزاريـان قـرار    تدريج مورد قبـول اكثـر   شاهي، كه به اما امامان قاسم ،به هند مهاجرت كردند

  .ظهور كردند در انجدانميالدي  پانزدهم /قمري نهمدوم قرن  ةگرفتند، در نيم
كنـد، وجـود    شاهي را در انجدان اثبات مي معتبر، كه حضور امامان قاسمنخستين مدرك 

بـر اسـاس تـاريخ     .غريب مشـهور اسـت      طقه به نام شاهآرامگاه مستنصرباهللا است كه در من
 دوم نـزار  در حالي كه ؛ فوت كرده استق  903يا  904سال  اين امام در صندوق مزار وي،

از امامـان  نسل  6ساله  230زماني  ةدر اين فاصل. شده استدر كهك دفن  ق 1134در سال 
 شاهي امامان قاسم زند كه حدس مينگارنده  .)Ivanow, 1938: 50(امامت كردند  شاهي قاسم

پايگـاه دائمـي خـود     مثابـة شـاه انجـدان را بـه     ،از زمان اسـالم  يعني ،پيش از مستنصرباهللا
حـوادث   .يافت نشـده اسـت   كند ييدأا تر گمانسنگ قبري كه اين  مدرك يااما  برگزيدند،
  .كند مي تر بيشييد اين نظريه را أاحتمال ت چون يورش تيمور به اين ناحيه، ،تاريخي

قمـري  نهـم  آيد، انجدان از اواخـر قـرن    گونه كه از مدارك و اسناد برمي آن ،به هر حال
انجـدان نيـز   گيرد و آخرين مدرك از حضور آنـان در   شاهي قرار مي گاه امامان قاسم  نشيمن

خـرين  آ و شاهي بـود  كه سي و نهمين امام قاسم ،اهللا دوم خليل    شاه شود به مقبرة مربوط مي
اهللا  خليل    پس از شاه كه ،نزارزيرا  ؛)539: 1385 دفتري،(شد  امام نزاري انجدان محسوب مي

از انجـدان بـه    را شـاهي  مقر دعوت امامت قاسـم  ،)43: 1341 حسيني، شاه( به امامت رسيد
بنـابراين روسـتاي    ).539: 1385 دفتـري، ( كـرد در نزديكي انجـدان منتقـل    كهكروستاي 

اين  .دششاهي و مورد توجه پيروان اسماعيليه  مقر امامان قاسم ،طوالني يانجدان، براي مدت
د و حوادثي را براي امامان نزاري كرامر بعد از مدتي توجه حاكمان ايران را به خود معطوف 

  .و مردم اين روستا رقم زد
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  شده در انجدان هاي كشف اسكلت .3
 زير ةسرداب بارة، دربه عمل آوردغريب    شاه ةاز مقبر 1387 سال درنگارنده در بازديدي كه 

در  .اما در آن زمان گفته شد راهي به درون اين سردابه وجود نـدارد  ،مقبره مطالبي شنيد اين
 با يكي از افراد بومي به نام آقاي كه براي تحقيق در اين مكان صورت گرفت، بعدي بازديد

اي  حرفهي عكاسكه  ،وي. نظيري در اختيار نهاد د كه اطالعات بيشآشنا  محمدتقي محمدي
كرده بود و در  يهته يشپ سال 18را كه خود از حدود  يريتصاو دلبازي و دست با ،نيز بود

 يـر ز ةبا اشـاره بـه سـرداب    كه بود وي. همگان قرار نگرفته بود به نگارنده سپرد يدمعرض د
، نگارنـده  )2 و 1 يرواتص(سوخته در سردابه  يها از اسكلت ييها دادن عكس   مقبره و نشان

  .دكناقدام  يخيمسائل تار يكشف برخ يرا بر آن داشت تا برا
در  ،به درون سردابه رفته بود 1374 سالدر  ينگارنده توضيح داد كه وقت رايب محمدي

و  بودنـد اسكلت كنار هم قـرار گرفتـه    10اتاقك بود كه در هر اتاقك حدود  15زير مقبره 
و رو بـه قبلـه    يگرد يكها در كنار  اسكلت. جا بود اسكلت در آن 60تا  50      ً       مجموعا  حداقل 

      ً             احتماال  از مكان دفن  بودندجوي دفنيه به اين مكان آمده و كساني كه در جست. قرار داشتند
بـه   يهـاي بزرگـ   مشاهده شد كه سنگ ،نگارنده از محل يددر بازد. ها اطالع داشتند اسكلت

. هاي غيرمجاز بوده اسـت  از حفاري يهاي ناش                          ً              پايين ريخته شده كه احتماال  به دليل تخريب
     ً  سـبتا  ن ها مدفون شوند و احتمال دارد هنـوز بقايـاي   ها زير سنگ امر باعث شده اسكلت ينا

مربـوط   يرآمده از تصاو  دست  بر اساس شواهد به. ها بر جاي مانده باشد  از اسكلت سالمي
 يرو سوختگي وجود. مشاهده شد يم سوختگيها عال ، در تعدادي از اسكلت1374به سال 
  .دكررا مطرح  چندياالت ؤس مسئله اين. گرفت قرار كارشناس تأييد مورد ها اسكلت

  
  خانوادگي ةمقبرقتل عام يا  .4

 نيـز  عـادي كـه گـاهي مـردم     ،اي خـانوادگي  ، سردابه را مقبـره تاريخ اراك ةدهگان، نويسند
 ةدر كتاب خود به سـرداب  وي .كردند، دانسته است آن دفن مي هاي عزيزان خود را در جنازه

و ده كـر ، اشاره يكي ديگر از مقابر امامان اسماعيلي انجدان، )3وير تص( قلندر   شاه ةزير مقبر
 گذاشتند و بعـد از گذشـت زمـان    جا مي اموات خود را در آنانجدان مردم  افزوده است كه
  .كردند ن جديد آماده ميامحل را براي مرحوم ند وآورد ميها را بيرون  بقاياي جنازه

هـاي انباشـته را بيـرون     و اسـتخوان كردند سپس زماني رسيد كه اهالي در دخمه را باز 
ها را روي هـم ريختـه و در دخمـه را     رو به قبله گذاشتند و باقي استخوانها را  كله ،ندآورد
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وي در ادامـه   ).28- 27: 1345دهگان، ( براي هميشه متروك شد اين مقبرهمسدود كردند و 
ده كرو ذكر  اشاره نيز 3 در 4به ابعاد ) 4تصوير ( غريب   شاه ةاي در زير مقبر به وجود دخمه

دادند تا در پناه سيد صـاحب   جا قرار مي هاي اموات خود را در آن كه اهالي يا سادات جنازه
كـه ميـرزا محمدحسـين طبيـب      رسم دفن اموات در دخمه رايج بوده تـا آن  .دنآرام گير قبر

 كه فرزند ميرزا محمد انجداني از بزرگان زمان بـود و در طبابـت مهـارتي داشـت     انجداني،
كـرده   كه از پزشكان تحصيل ،خان غفاري  ابو پدر دكتر عبدالوه ،)ق 1186شهيد در سال (

شـهر اراك بـود، از دفـن امـوات بـه ايـن صـورت         ةكرد در هند و از اولين طبيبان تحصيل
  ).161: 1372؛ صديق، 29: 1345دهگان، ؛ 5: 1331 انجداني،( جلوگيري كرد
م يـ ها متعلق به مردم عادي روسـتا بـوده باشـد، وجـود عال     شود اين اسكلت اگر تصور

 ةفرض بـر ايـن باشـد كـه ايـن يـك مقبـر        اگر .نيست پذير  ها توجيه تگي در اسكلتسوخ
ولي بعدها به آتش كشيده شده اسـت، بايـد    ،خانوادگي يا سادات ناحيه يا مردم عادي بوده

بنابراين فقط يك . شود اين مقبره آثاري از سوختگي مشاهده نمي بر ديوارهاي سردابة گفت
در جـايي  جمعـي بـوده كـه     ها مربوط به كشتاري دسته اسكلتكه  اين ؛ماند احتمال باقي مي

ال اصلي ؤاما س. اند شده و در سردابه قرار دادهنبوده ها  فرصت دفن آنديگر سوزانده شده و 
 علـت سـوزانده   ؟است شدهام چه كساني انج به دستاين است كه كشتار در چه زماني و 

  .كند الي ديگر را مطرح ميؤشدن س  
 يشناسـ  استخوان دكتري يجو دانش ي،رمضان يمبه همراه مر ،االتؤپاسخ س يافتن يبرا

  ).6و  5 يرواتص( يمسردابه شد يراه ديگر بارعكاس انجدان،  يمحمد يو محمدتق
هـا   هاي غيرمجاز روي اسـكلت  هاي بزرگي كه به دليل حفاري با ورود به مقبره با سنگ

   ً   عمـال    ،سـازي  براي پـاك  محمديهاي  تالشبا وجود  .رو شديم هروب) 7تصوير ( افتاده بود
ديوارهـاي  در سـوزي   اثـري از آتـش   نبـود  ،از سوي ديگر .باقي نمانده بود سالمياسكلت 
  .شدييد تأ اًمجدد سردابه
       ً جمه عمال  شناسي اين بود كه بدون داشتن استخوان فمور يا جم استخوان كارشناس نظر

مانده را به اميد  هاي باقي اندك استخوان اين ؛ با وجودها وجود ندارد يابي اسكلت امكان زمان
 .يافتن زمان اين وقايع برداشتيم
كه روشـي   ،14روش كربن . پذير نبود هاي آزمايشگاهي امكان متأسفانه استفاده از روش

 .كـاربرد نداشـت   ،بـود  هـا  سـده  بارةدر كه در بحث ما ،طوالني است هاي تعيين دوره براي
ناچار بايـد   به ،دوش ميمربوط به يك قتل عام  كه به نظر ،ين معمابنابراين براي يافتن پاسخ ا

اني و به چه علتي انجدان كه در چه زم با بررسي اين .رفت تاريخيو منابع  ها به سراغ كتاب
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اي از حقـايق   بتـوان گوشـه  امامان اسماعيلي مورد تهاجم قرار گرفته است، شـايد   اندر دور
  .شده را يافت دفن

در زمـان   باريك ؛ تاريخي مورد يورش و قتل و غارت قرار گرفت اندورانجدان در دو 
بار دوم در زمـان  و  )6 :1339ميرخواند، ؛ 136: 1363شامي، (ق  775تيمور مربوط به سال 

چـون زمـان فـوت    . )5883 /8 :1382قزوينـي،    و تتـوي (هماسب صـفوي  ط   حكومت شاه
نشـده  بنـا   تهاجم تيمور هنوززمان وي در  ةبنابراين مقبر ،ق بوده است 904 غريب در   شاه

پس اگر اين گمان صحيح باشـد كـه   . ها را به اين واقعه نسبت داد بود تا بتوان اين اسكلت
غريب متعلق بـه يـك كشـتار همگـاني و        مزار شاه ةمدفون در سرداب ةهاي سوخت اسكلت
ايـن  . شـود   مـي مربـوط  هماسب به انجـدان  ط   شاه ة      ً       احتماال  به حمل، ستها زدن جنازه  آتش

بوده اسـت   ،امامان نزاري ةسي و ششمين امام از سلسل ،مراد ميرزا واقعه مصادف با امامت
جمعي جان خـود را   جريان يك قتل عام دسته تعدادي از اهالي انجدان در كه برابر با منابع

  .دست دادند از
ق آورده كـه گروهـي از مـردم     981در ذيـل وقـايع سـال     ،تاريخ الفيدر كتاب  تتوي،
در ايـن   .معتقد به امامت فردي به نام مـراد شـدند   كه از روستاهاي كاشان بودند، ،انجدان

 .هـاي نقطـوي مـتهم شـدند     ميان گروهي از روسـتاهاي اطـراف نيـز بـه داشـتن انديشـه      
الزمـان بـه    فرستادن اميرخان موصلو، حاكم همـدان، بـه انجـدان و بـديع     هماسب باط   شاه
را بـه دسـت آوردنـد و بـه درگـاه      مـردم   جميـع آن « .آمدها بر ان درصدد سركوب آنكاش

خانـه محبـوس گشـته و ديـدار      كه پسري در كمال حسن بود، در دولت ،فرستادند و مراد
باشي بـه محافظـت مـأمور شـدند و جمعـي كثيـر از        نژاد بيگ ايشيك آقاسي بيگ ولد فرخ

 چـه از تمـامي   از آن جماعـت واصـل خزانـه شـد،    متابعانش به قتل رسيدند و اموال بسيار 
مجمـوع بـه جنسـه بـه      .واليت سند و كيج و مكران تحف و هدايا به ايشان فرستاده بودند

  ).5883 /8: 1382 و قزويني، تتوي( »دست قزلباشان افتاد
 بارةاتهاماتي درضمن اشاره به  ،واقعه بيان اين در ،التواريخ ةخالص ةنويسند حسيني قمي،

هماسب مبني بر حمله به انجدان و منـاطق اطـراف   ط   فرمان شاه بارةدر، چگونگي تولد مراد
  :است آوردهآن چنين 

آدم كـه در  قـدر   ايـن داروغگـى   ةبهان  بهتر  پيشدر روز كه اين حكم برسد اول به اين الكا 
بعـد از آن  . مهيا باشند بفرستد؛ كمره صد نفر، جردبادقان پنجاه نفر، فراهان پنجاه نفرجا  آن

آن ملحـد را بـه    ،است گرفتـه جا  آنكه آن ملحد   خود متوجه شود و آن قلعه موضع كمره
دست آورده قين و شكنجه كند كه تمامى مريدان را به دست دهد و در آن حـوالى هرجـا   
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و هر كه باشـد تمـامى را بـه قتـل       ده از ترك و تاجيك و عربمريد او باشد به دست آور
كه ناظر  ،يساول قور ولد حسن على خليفهقلى    شاهآورده، مال و امالك را تمامى به وقوف 

نفـر مريـد صـاحب وقـوف در      ضبط كنـد و آن ملحـد را بـا دو    ،ايم اموال صونك فرموده
  ).583- 582: 1383 ي،قم ينيحس( گاوصندوق نهد و محل آمدن پيش ما آورد

اي  اهميـت ويـژه                                        ب عد اقتصادي قضيه براي حمله به نزاريان ،بر مبناي توضيحات يادشده
كـه امـام    ،ها هاي ارسالي آن اهميت پيروان هندي اسماعيليان و پول به كه چنان .است داشته

. اسـت شـده  ، در همين منبـع اشـاره   اقتصادي براي شاه تبديل كرده بود ينزاري را به قدرت
و  ،فراهـان، روسـتاها   ةداران اسـماعيليه در منطقـ   وسعت طـرف  فرمان مزبور عالوه بر اين،

  .دكن  ميشهرهاي اطراف را عيان 
همـراه بـا    طهماسـب در سـركوب مـردم انجـدان      احتمال دارد اجـراي فرمـان شـاه   

براي مواجهه با غير مسلمانان  اين نوع برخورد در زمان اين شاه، .سوزي بوده باشد آتش
طهماسب بـه    اي در زمان دومين لشكركشي شاه منابع از چنين حادثه .سابقه داشته است

جنود اسالم بر سر ارباب كفر و ظلم  در اين حال،« .اند گزارش داده )ق 957( گرجستان
تيـغ يمـاني غازيـان     ايمـان رسـيدند،   چون به مسكن و مقام گرجيـان بـي   ايلغار نموده،

 سرزمين را از خون گبران و كشيشـان رنگـين سـاخته،    آن ةسرافشاني آغاز نموده عرص
خـواه   غنيمت فراوان به دست سـپاه كينـه   هاي آن بدكيشان را به آتش قهر سوخته، خانه

رسـد كـه    چنـين بـه نظـر مـي     ).76: 1375؛ مسـتوفي،  85 /1: 1382ن، تركمـا ( »درآمده
تـري نشـان     خشـونت بـيش   صفويان در برخورد با افرادي كه مذهب متفـاوتي داشـتند  

احتمـال دارد صـفويان در    .طور كه در برخـورد بـا گرجيـان انجـام دادنـد      همان دادند، مي
بــه  ،برخــورد بــا نزاريــان انجــدان، بــه علــت مســائل مــذهبي، عــالوه بــر قتــل و غــارت

سوخته شدگان  هاي كشته دست زده باشند و در اين ميان جنازهنيز كشيدن اين روستا   آتش  به
زير  ةافراد ديگري از اطراف به سرداببه دست هاي سوخته  ين جنازهممكن است ا .باشد

  .باشندشده مقبره منتقل 
 .شاهي نبودند قاسم ةنزاريهميشه در مقر دعوت  )ابوذرعلي(مراد ميرزا و امام پيش از او 

داران زيـادي در كاشـان و نقـاط     هايي در بيرون از انجدان داشت و طرف مراد ميرزا فعاليت
 طـرف مـادر   ميرزا از مراد ).583- 582: 1383 قاضي حسيني،( ايران مركزي يافته بودديگر 

فعاليت در  ةاين امر به وي اجاز .)508: 1964 غالب،( از نزديكان صفويه بود) مادري ةجد(
از اسماعيليان معاصـر سـوريه بـر آن     يگزارش حتي .داد امور سياسي و تحرك اجتماعي مي

افرادي عالم به هاي آن  كه مدرس محالت مدارسي براي دعوت گشوددر اين امام است كه 
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شايد بتوان از سخن فوق چنين نتيجه گرفت كه اين مـدارس  ). 412: همان( رفتند شمار مي
هاي آنان مورد بدگماني قرار  براي ترويج اسماعيليه بنا شده بود و به همين علت هم فعاليت

  .اسب شدهمط   گرفت و منجر به واكنش از سوي شاه
پس  .دوران مراد ميرزا را بايد دوران تحرك اسماعيليه دانست چه بيان شد، آنبه با توجه 

جمعي از پيروانش كشته شدند و هداياي بسياري كه از سوي مريـدانش   ،از دستگيري مراد
در اين زمـان محمـد مقـيم، بـرادر      .دشضبط  در سند و مكران براي وي فرستاده شده بود،

هماسـب يكـي از   ط   شـاه . بيك، جزو پيـروان مـراد بـود و مـراد را فـراري داد     وزير ميرزا 
در مـراد را  توانسـت  مـاه   جوي مراد فرستاد كه پس از چهـار و سرداران خود را به جست

زماني كـه چگـونگي    .هماسب بازگرداندط   حوالي قندهار افغانستان دستگير كند و نزد شاه
دستيارانش به همراه مراد و گروهي از پيروانش كشـته  فرار وي آشكار شد، محمد مقيم و 

  ).584 - 583: 1359؛ حسيني قمي، 5884-  5883 /8: 1382قزويني،  و تتوي( شدند
در  ، يكي از داعيـان و نويسـندگان اسـماعيلي معاصـر بـا ايـن وقـايع،       خيرخواه هراتي

ظاهر از نظرها  به ،مانند دوران حسن صباح ،وي معاصرتصنيفاتش اشاره كرده كه امام نزاري 
 هفـت از امامي كـه         ً                    احتماال  منظور خيرخواه هراتي كه )52: 1339 هراتي،( است پنهان شده

هماسـب  ط   شـاه  .، امام مراد ميرزاي مورد بحـث باشـد  است سال دوران ستر وي ادامه يافته
جـا كـه ايـن     از آن. ميرزا را كمي بعد از مالقـات سـفير عثمـاني داد    دستور دستگيري مراد

ايـن  بايست  مي ،)583- 582 ،460 :1383 حسيني قمي،( انجام شدق  974مالقات در سال 
  .دستور در اين زمان داده شده باشد

 ،االسماعيليه اعالم ةنويسند ،و غالب ،تاريخ و عقايد اسماعيليه ةنويسند ،فرهاد دفتري
منـابع  بنـا بـه نقـل برخـي از     . انـد  دانسـته ق را زمان مرگ مراد ميرزا  981هر دو تاريخ 

 ،بـر ايـن اسـاس    .ق به امامت رسيد 915 مراد ميرزا بعد از فوت پدر درسوريه، اسماعيلية 
اين در حالي اسـت كـه منـابعي چـون      .سالگي بايد به امامت رسيده باشد 47وي در سن 

 انـد  كـرده  مراد ميرزا را در هنگام مرگ پسـري در كمـال زيبـايي معرفـي     تتوي و قزويني،
  ).5883/ 8: 1382 يني،و قزو يتتو(

دارد باز هم نام امامي پـيش   امكان ياشده است؟ آ يانامام اشتباه ب ينا يزندگ يختار ياآ
مورخان اسـماعيلي بـراي اصـالح آن در تـاريخ           ًظاهرا  يا پس از وي فراموش شده باشد؟

احتمـال دارد كـه   ). 109: 1372 معـزي، ( انـد  زندگي مراد ميرزا و جانشينانش دست بـرده 
هماسب اول صفوي در زندان ط   شدن وي به فرمان شاه   كشته دليلميرزا به   مرادنيافتن قبر 

 ةممكن است وي در سـرداب  .باشد شدهميرزا در مكاني غير از انجدان مدفون   مرادباشد و 
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مكـاني كـه    حتـي امكـان دارد در كمـره،    .غريب به خاك سپرده شده باشد    شاه ةزير مقبر
 .نقطويه افزايش يافتند ةهماسب، پيروان فرقط   در زمان شاه. مدفون باشد دستگير شده بود،

د حكومـت در سـركوب ايـن دو    شهاي اعتقادي ميان نقطويان و اسماعيليه باعث  شباهت
  .گروه تفاوتي قائل نشود

مهم  مراكز يكي از .يافتندتبليغ       ً     مجددا  فرصتهماسب اول، نقطويان ط   پس از مرگ شاه
 فعاليت نقطويـان در عباس صفوي    شاه ةدوردر  ).45 /3: 1339فلسفي، ( كاشان بود نقطويه

خـالف و امـور خـارج از     افزايش يافت كـه اقـدامات   به نام خسرو يدرويشقالب فعاليت 
يكـي از   ).516- 515 :1350اي نطنـزي،   افوشـته ( دشحكومت  ةمقابل ساز آنان زمينهاخالق 

 .كشـته شـد  عباس در نصرآباد كاشان   شاهبه دست كاشي  فرقه ميرسيداحمدبزرگان اين 
ملحدان  زيادي از كه اسامي تعداد اي در باب علم نقطه يافت شد هاي او رساله كتاب در
له باعـث سـركوب نقطويـان از سـوي     ئاين مس ).476 /2 :1350 تركمان،(كرد  برمال را

روستاهاي كاشان بـه حسـاب    جزو اين زمانجا كه انجدان در  از آن .شدعباس اول   شاه
 كـه در  احتمـال آن  ،نقطويان هاي موجود ميان افكار نزاريان و به دليل شباهت آمده و مي

وجـود   كشته شده باشندمردم انجدان نيز  تعدادي ازعباس   زمان شاه نقطويان در كشتار
 انجدان نشده است، مستقيمي به فرمان سوزاندن اجساد ةمنابع اشار يك از  هيچ در .دارد

براي اثبات ايـن فرضـيه   . سوزي بوده باشد اما احتمال دارد كه كشتار مردم همراه با آتش
 كـردن زمـان دقيـق سـوزانده       شناسي جديدتر براي مشخص هاي تحقيق باستان به روش

  .استنياز ها  شدن اسكلت  
  

 يگير نتيجه .5

دسـتگاه نـزاري    مغـوالن،  بـه دسـت  قتل عام اسـماعيليه   فروپاشي قدرت الموت و پس از
بـه آذربايجـان    وي را د وهـ فراري د الدين خورشاه را بن ركن الدين محمد توانست شمس

اسـماعيليان بـه    ،اين حوادث پس از .ترتيب نسل امامان نزاري ادامه يافت   بدين ؛دنمنتقل ك
شـدن     نزديك ه باامامان اسماعيلي .شد امامان اسماعيلي آغاز دوران ستر و تقيه روي آوردند

 مركـز ايـران را   مدتي روستاي انجدان در پس از و نددرآمد دراويشپوشش  در به صوفيان
       ً  احتمـاال   و نـد بودپيش ساكن  اين منطقه از چند نزاريان در هر .برگزيدند براي فعاليت خود

 با ظاهر به ابتدا اما امامان اسماعيليه در ،دندشاين منطقه  در هاي خود باعث گسترش انديشه
 بـراي چنـد   انجـدان  ترتيب به اين .شدند عنوان صوفيان صاحب كرامت به اين منطقه وارد

باعـث شـد    منطقـه هـاي نـزاري در ايـن     گسترش انديشـه . امامان اسماعيلي بود قرن مركز
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 .نـد نكطي  هاي زيادي را نشيب و فرازو به طور كلي ساكنان انجدان،  ،اسماعيليان اين خطه
 قلنـدر و    موسـوم بـه شـاه    ةاز جملـه دو مقبـر  ، اسـت  جـاي مانـده   آثاري براين دوران  از

  .است غريب كه متعلق به اين امامان   شاه
 جا قرار آن شده كه تعدادي اسكلت در اي پيدا غريب سردابه  شاه ةمقبر در زير اخيراً

 در .سـوخته بودنـد   هـا  آن تعـدادي از  آمـده   دسـت   هبهاي  اساس عكس بر .استداشته 
 اسـناد  بررسـي متـون تـاريخي و    شدن اين اجساد،   سوزانده جوي علت مرگ وو جست

متون تاريخي  آمده از   دست   هنتايج ب .نمود مي الموت الزامي از مربوط به اسماعيليان بعد
مربوط  اولين كشتار .است در انجدانگوناگون  هاي اناسماعيليان در دور كشتار حاكي از
قتـل عـام دوم در زمـان     .ه اسـت هاي اين روستا بود قمع نزاريقلع و  و تيمور ةبه حمل

اين قتل  در. ه استپسيخاني روي داد ةفرق عنوان مبارزه با هماسب اول صفوي باط  شاه
اختالفـات  عالوه بر علل اين حمله  ةدربار. است شدهصراحت نام برده  انجدان به عام از
 تـرس از  و عشريه براي امـام نـزاري  ارسال  از مسائل مالي و اقتصادي ناشي از ،مذهبي
زمان  در ها قتل عام نزاري سومين دور. بايد ياد كرد نيزگيري اين مذهب در ايران  قدرت

اسناد  در كه به دليل آن. زمان با سركوب نقطويان اتفاق افتاد عباس اول هم  حكومت شاه
انجـدان   ن آمده وجمله كاشان سخن به ميا ايران از گوناگونقتل عام نقطويان مناطق  از
اي از اهـالي انجـدان    د عـده راحتمال دا شد، محسوب ميكاشان  روستايي از آن زمان در
با اطمينـان   اين سه حمله،در ميان  .دست داده باشند جان خود را از در اين كشتارها نيز
زيـرا در آن زمـان    نظر متعلق به كشتار تيمـور نيسـت،  د هاي مور توان گفت اسكلت مي
كشـتار   ها متعلق به اين اسكلت       ًاحتماال  بنابراين .ساخته نشده بود هنوزغريب   شاه ةمقبر

 انرسد بايـد متعلـق بـه دور    خصوص به نظر مي هو ب است هصفوي ةدور مردم انجدان در
طهماسب در برخورد بـا غيرمسـلمانان خشـونت      شاه. شدبا 974طهماسب در سال   شاه

 برخورد وي بـا گرجيـان و مسـيحيان، فرمـان قتـل و     اين امر در  .داد زيادي به خرج مي
له در برخورد بـا  ئاحتمال دارد اين مس .شود ها مشخص مي زدن منازل آن   غارت و آتش

ايـن   و سوزي بـوده باشـد   قتل و غارت به همراه آتش مردم انجدان نيز رخ داده باشد و
 ةتوسط بازماندگان يا مردم روستاهاي اطـراف بـه درون سـرداب            ًشده بعدا  اجساد سوخته

اجسـاد در  سـوزي   آتشكه اين است چه مشخص است  آن .غريب منتقل شده باشد  شاه
طور  همان ،ها زيرا از يك طرف آثار سوختگي روي استخوان، محلي ديگر رخ داده است

سـردابه اثـري از   از سوي ديگر در خـود  و  شود ديده مي كه در تصاوير مشخص است،
  .خورد سوختگي به چشم نمي
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