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شیخ ابواسحاق کازرونی در نیمۀ دوم قرن چهارم هجری در 

خانوادۀ زرتشتی نومسلمانی در کازرون متولد شد. این دوره 

مقارن با حکومت آل بویه بود که با سیاست تسامح مذهبی از 

ترین مراکز کرد و کازرون از اصلیمیهای دینی حمایت اقلیت

حاق بعد از شد. شیخ ابواسمینشین فارس محسوب زرتشتی

تحصیل نزد مشایخ فارس، وارد طریقت ابن خفیف )از عارفان 

بزرگ شیراز( شد؛ چرا که کاربرد عملی این طریقت را در حوزۀ 

دید. از این رو، مقالۀ مىمذهبی بیشتر منطبق با اعتقادات خود 

تحلیلی و با تکیه بر منابع اصلی،  ـ حاضر با روش توصیفی

شیخ ابواسحاق چه نقشی  ست کهدرصدد پاسخ به این پرسش ا

نتیجۀ تحقیق حاکی از  داشتند؟ در ترویج دین اسالم در کازرون

آن است که شیخ ابواسحاق در اواخر قرن چهارم هجری طریقت 

خاص خود، موسوم به طریقت مرشدیه، را تأسیس کرد و موعظۀ 

خود را در راستای نشر اسالم در مساجد کازرون آغاز نمود که 

رو شد. شیخ ابواسحاق نیز با حاکمان زرتشتی روبهبا مخالفت 

مرشدیه و همچنین تشکیل دستۀ مطوعه  ساخت مسجد و خانقاه

در کازرون، نسبت به تضعیف موقعیت زرتشتیان اقدام نمود که 

 این عوامل، در غایت موجب گسترش دین اسالم در کازرون شد.
 

 

کازرونی، کازرون، اسالم، شیخ ابواسحاق گسترش : هاکلیدواژه
 .آل بویه زرتشتیان،

 

Sheikh Abu Eshaq Kazerouni was born in the 

second half of the fourth century in a new Muslim 

Zoroastrian family in Kazeroun. This period 

coincided with the rule of Al-e Buye, which 

supported the religious tolerance policy of 

religious minorities, and Kazeroun was one of the 

main centers of Zoroastrians of Fars. Sheikh Abu 

Eshaq entered the tradition of Ibn Khafif (from the 

great mystics of Shiraz) after studying at the 

Mashayekh of Persia, because the practical 

application of this tradition in the religious sphere 

is more in line with his beliefs. Therefore, the 

present paper uses a descriptive- analytical method 

and based on the main sources, seeks to answer the 

question of what role Sheikh Abu Eshaq played in 

the promotion of Islam in Kazeroun? The result of 

the research suggests that Sheikh Abu Eshaq 

established his own specialty called Morshediyeh 

Tariqat in the late fourth century AH and began 

his preaching in the direction of the publication of 

Islam in the Kazeroon mosques, which was faced 

with the opposition of the Zoroastrian rulers. 

Sheikh Abu Eshaq, by constructing a mosque and 

a monastery of Morshediyeh, as well as the 

formation of a Military soldier in Kazeroun, 

sought to weaken the position of Zoroastrian, 

which ultimately led to the spread of Islam in 

Kazeroun. 
 

Keywords: The spread of Islam, Sheikh Abu Eshaq 

Kazerouni, Kazeroun, Zoroastrian, Al-e Buye. 
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 مقدمه. 1

از کازرون )واقع در فارس(، به عنوان یکی از 

ترین مراکز و شهرهای تمدّن و ترین و بزرگمهم

شود که در دوران طالیی میفرهنگ اسالمی یاد 

ترین مراکز اقامت دانشمندان، اسالم از بزرگ

شاعران، صوفیان و دیگر بزرگان بوده است که از 

وف، شیخ ابواسحاق کازرونی جملۀ آنها، عارف معر

 باشد. می

های نخستین اسالم رشد تصوّف در فارس، از سده   

های چهارم و پنجم هجری، شروع شد و در سده

صوفیان فارس از مشهورترین عرفای آن دوران به 

آمدند. دربارۀ رونق تصوف در فارس، شمار می

تحفۀ اهل ابراهیم در مقدمۀ کتاب الدین شرف
ق در مناقب روزبهان 077که آن را به سال ، العرفان

 ق( نوشته، آورده است که 676بقلی شیرازی )م: 

معروف و مشهور است میان خالئق که پارس برج 

اولیاست و مسافران از عرب و عجم بدین امید 

گردند تا زیارت اولیاء کنند متوجه این خطه پاك مى

 . (8: 7430الدین ابراهیم، )شرف

نام که پس از عصر جنید )م: ترین پرآوازه

قرن چهارم را  ۷ق(47۹-۷33)و حالج 7ق(۷۹0

تحت تأثیر خود قرار داد، نام شیخ کبیر ابوعبداهلل 

                                                                      
ترین . ابوالقاسم جنید بغدادی، مشهور به سید الطائفه، بزرگ7

شخصیت تصوّف بغداد و مشهورترین نمونۀ جمع شریعت و 

)هجویری،  زیستمیبغداد  طریقت، در اصل از نهاوند بود و در

7486 :7۹0 ،۷82 ،034.) 

. حسین بن منصور معروف به منصور حالج، در اصل اهل بیضاء ۷

ق( و با توطئه وزیر او، 4۷7)م فارس بود. در روزگار المقتدر عباسی

که به ادعای حلول تعبیر  "انا الحق"حامد بن عباس، به جرم قول 

ز محاکمه به دار رفت )همان: شد، دستگیر و زندانی شد و پس امی

063.) 

ق( بود و پس از او، شیخ 407خفیف )م: بن  محمّد

ق(، از شهرت زیادی 3۷6-42۷ابواسحاق کازرونی )

 برخوردار شد. 

شیخ ابواسحاق کازرونی، معروف به شیخ مرشد 

از بزرگان صوفیۀ خطۀ فارس و مؤسس طریقت 

مرشدیه بود. وی دارای مرتبۀ روحانی واالیی بود و 

اند. در مناقب و کرامات بسیاری به او نسبت داده

فردوس مقاماتش تألیفاتی بوده است که از جملۀ آنها 
اثر محمود بن عثمان  4المرشدیه فی اسرار الصمدیه

ألیف کرده ق ت 0۷8ق( است که در سال 032)م: 

بود. شهرت ابواسحاق نه تنها مکتب عرفانی فارس، 

ها تحت تأثیر قرار بلکه مکتب خراسان را نیز تا قرن

ترین اهداف طریقت او داد. ترویج دین اسالم، از مهم

 بود.

های طریقت تبیین پیشینه و تحوّل فعالیت

مرشدیه در حوزۀ مذهبی و اجتماعی، اهمّیت آن را 

تحوّل فرهنگی و تاریخی ایران و برای شناخت سیر 

درك بهتر خدمات متقابل ایران و اسالم، دوچندان 

کند. با توجّه به اهمّیت طریقت مرشدیه و مى

هایش در حوزۀ مذهبی، هدف این تحقیق، فعالیت

شناخت طریقت مرشدیه و نقش شیخ ابواسحاق در 

است.گسترش دین اسالم در کازرون 

                                                                      
ای به نامه، اقتباس از سیرتالصمدیه اسرار فی المرشدیه فردوس. 4

خطیب امام ابوبکر محمّد  اثر سیرت مرشدیهزبان عربی، به نام 

ق(، سومین جانشین شیخ 27۷عبدالکریم بن علی بن سعد )م 

(. محمود بن عثمان، 484-48۷/ 2: 7444عثمان، است )ابن ابواسحاق

باب در کازرون تألیف کرد. وی همچنین  37این کتاب را در 

انوار المرشدیه فی را به نام  فردوس المرشدیهتلخیصی از کتاب 

ای موجود ، در سی فصل، تألیف کرد که از آن نسخهاسرار الصمدیه

 است )همان: پنجاه و نه(. 
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در این مقاله این براین اساس، مسئلۀ پژوهش 

است که شیخ ابواسحاق کازرونی چه اقداماتی برای 

 نشر اسالم در کازرون انجام دادند؟ 

فرضیه حاکی از آن است که شیخ ابواسحاق با 

نقش ، تبلیغ دین اسالم در میان زرتشتیان کازرون

مؤثری در گسترش اسالم در این شهر ایفا نمود و در 

نقاه مرشدیه و این راستا با تأسیس مسجد و خا

تشکیل گروه نظامی، نسبت به تضعیف قدرت و 

جایگاه سیاسی و مذهبی زرتشتیان اقدام نمود.  

شیخ ابواسحاق، عارف نامدار اواخر قرن چهارم و 

اوایل قرن پنجم هجری، برای نشر اسالم در کازرون، 

های زیادی انجام داد اما آنگونه که باید فعالیت

و طریقت او معرفی نگردید جایگاه عرفانی و مذهبی 

های عرفانی ایران شناخته شده و در بین گرایش

هایی که تاکنون به این موضوع نیست. شمار کتاب

شمارند و به صورت اند نیز انگشتپرداخته

اند. اى، به نحوی گذرا به آن پرداختهحاشیه

، بهجستجو در تصوّف ایرانکتاب کوب، درزرین

وپرداختههای آنمکتبوایراندربررسی تصوّف

به چند تن از عارفان و صوفیان مطالباینضمندر

بزرگ فارس از جمله شیخ ابواسحاق کازرونی، اشاره 

. کیانی نیز در کتاب (۷78: 7420کوب، )زرینکرده است 

و هارباطها،خانقاهتاریخبررسی، بهتاریخ خانقاه

اسالمیهایسرزمیندرصوفیاناستفادهموردمراکز

صورتبهوپرداخته وایرانشام،مصر،مکّه،مانند

شیخ ابواسحاق در زمینۀ گسترش به اقداماتمختصر

-۷72: 746۹)کیانی، است کردهاشارهفارسخانقاه در

اى با . نویسندۀ دیگری به نام کاوتس، در مقاله(۷78

عنوان شبکه کازرونی از کتاب مجموعه مقاالت 

از جادۀ ابریشم دریایی از خلیج اندازهایی چشم

، به موضوع جایگاه فارس تا دریای شرقی چین

طریقت مرشدیه در مناسبات فرهنگی و اقتصادی 

ایران و حوزۀ اقیانوس هند پرداخته است و کارکرد 

های اقتصادی این طریقت را با دیگر شبکه

عصر آن مقایسه و سپس ـ فرهنگی هم اقتصادی

. به این ترتیب، (86-02: 74۹۷س، )کاوتکند میارزیابی 

پژوهش مستقل و جامعی در زمینۀ نقش شیخ 

ابواسحاق در گسترش دین اسالم در کازرون، 

نشین، صورت عنوان یکی از مراکز مهم زرتشتیبه

نگرفته است. مقاله حاضر، که بر مبنای تحقیق 

ـ تحلیلی و براساس منابع  تاریخی و شیوۀ توصیفی

اصلی تدوین شده؛ به تبیین چگونگی گسترش دین 

های چهارم و اسالم در میان زرتشتیان کازرون )سده

پنجم هجری( پرداخته و نشان داده که شیخ 

ابواسحاق که خود نیز یک زرتشتی تازه مسلمان بود، 

 توانست نقش تأثیرگذاری در این راستا ایفا نماید. 

 

 ای تاریخی کازرون. جغرافی2

شمار ترین شهرهای فارس بهکازرون از مهم

آید که از شمال به ممسنی، از غرب به شهرستان می

ـ از جنوب به شهرستان  ـ استان بوشهر دشتستان

فیروزآباد و از شرق به شهرستان شیراز محدود است. 

نام شهر تاریخی کازرون، از گازران و گازرون 

در زمان دیلمیان که گرفته شده است؛ زیرا 

های توزی بافی در کازرون، پارچههای پارچهکارخانه

نمودند، دوازده میبافتند و صادر میرا  1و دبیکی

هزار گازر یعنی شویندگان الیاف کتان، در این شهر 

کردند و به همین جهت این شهر به میزندگی 

                                                                      
( که به لحاظ 787: 7428ام شهری در مصر است )بارتولد، دبیک ن .1

های دبیک و بافت زیبای آن به این نام مشابهت این پارچه با پارچه

 معروف بوده است.
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 گازرانگازران یعنی شهر گازرها معروف شده بود. 

 افتی فیتحر کازرون و گازرون صورت به ظتلفّ در

های از دیگر نام .است مانده یباق کازرون نام اکنون و

پیشین کازرون؛ نُورد، بلدالعتیق، شهر کهنه و  

؛ افشار 24: 7482)ثواقب، همچنین شهر سبز می باشد 

کازرون همچنین به واسطۀ تولید . (3۹4: 748۷سیستانی، 

های مرغوب با شهر دمیاط مصر رقابت پارچه

کرده و به همین جهت به دمیاط عجم نیز مشهور می

. برخی از اهالی کازرون (636 ۷: 7467)مقدسی، است 

طور عامیانه، وجه تسمیه کازرون را از کوه نیز به

 های آن به خاطردانند و معتقدند چون کوهمیزران 

داشتن درختان و ثمرات جنگلی، زرخیز است، آن را 

کوه زران نامیده و به صورت کازرون تحریف یافته 

که ریشۀ تاریخی ندارد و تنها در اعتقاد برخی از 

 می)سالای بیان شده است تسمیهمردم چنین وجه

. در قرون بعد به کازرون، دیار (37، 4۹: 7487کازرونی، 

. (۷۹7-۷8۹: 7400)عقیلی،  اندنیز گفته 7ابواسحاق

دربارۀ پیدایش این شهر گویند که بنای آن را اول 

طهمورث دیوبند نهاده است. پس از آن خراب شد 

تا اینکه شاپور بن اردشیر بابکان، شهر شاپور را 

بساخت و کازرون را نیز عمارت کرد و آن را از 

 . (732: 744۹)ابن بلخی، توابع شاپور قرار داد 

ازرون، یک منطقۀ کوهستانی است که شهرستان ک

اند و دشت های آن از دو رشته تشکیل شدهکوه

کازرون و دریاچۀ پریشان در حد فاصل این دو رشته 

قرار دارند. کازرون شهری گرمسیری است ولی از 

                                                                      
.  شهرت ابواسحاق به حدی بود که حتی نام ابواسحاق و یا شیخ 7

هایی از قرن هفتم هجری به بعد، به عنوان محل ابواسحاق بر سکه

الشعاع شد و نام شهر را تحتمیای کازرون، حک ضرب و به ج

 (.۷۹7-۷8۹: 7400داد )عقیلی، میقرار 

آنجا که در حد فاصل دو منطقۀ سردسیری و 

گرمسیری فارس قرار داشته، هوای آن به اعتدال 

نگاران به خوش آب و  غالب جغرافی نزدیک بوده و

اند هوایی کازرون و معتدل بودن آن اشاره کرده

. در (7۷7: 7468؛ جیهانی، 77۹، 77۷: 7430)اصطخری، 

: 7430)اصطخری، کازرون، خصب و میوه فراوان بوده 

های مختلفی از جمله؛ نارنج، ترنج، لیمو و میوه (77۷

د می شده های گرمسیری در آن تولیو انواع میوه

. در این شهر نوعی (7۷2: 746۷)حمداهلل مستوفی، است 

آمده که به خرمای میخرمای بسیار خوب به عمل 

جیالنی )گیالنی( معروف بوده و گویند مثل آن در 

جهان و حتی در کرمان و عراق وجود نداشته است 

 .(743: 7430؛ اصطخری، 7۷6)همان: 

و شیراز  یاقوت، این شهر را در فارس بین دریا

که تا شهر شیراز هیجده فرسخ فاصله داشته، بیان 

از کازرون به  .(3۷۹ 3: 7406)یاقوت حموی، کند مى

یکی رفت؛ سمت جنوب دو راه به سوی سواحل مى

راهی بود که از دریز به کمارج و از آنجا به خشت، 

رسید و سپس وارد میواقع در کنار رودخانه شاپور 

؛ مسیر دیگر، راهی (773: 7430 )اصطخری،شد میتوج 

بود که از اراضی ماصرم و جره گذشته و از آنجا به 

رسید. در غندیجان راهی از آن منشعب میغندیجان 

ای دیگر از رفت و شعبهمیشد و به طرف نجیرم می

و در  (764: 744۹)ابن بلخی، رسید میاین راه به توج 

ندر گناوه، بندر ادامه به بنادر کوره ارجان از جمله ب

: 7430)اصطخری، شد میشینیز و بندر مهروبان وصل 

این اساس، شهر کازرون، به عنوان توفقگاهی . بر(773

در پس کرانه خلیج فارس و مراکز تجاری محسوب 

های اى این ناحیه بین کرانهشد. نقش واسطهمى

خلیج فارس و درون فالت ایران باعث شده مردم 
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و سوداگری مهارت داشته باشند. کازرون در تجارت 

 در وصف آنها گفته شده که 

بر جمع مال نیک حریص باشند و در غربت صبور 

باشند و مال بسیار به دست آورند و بیرون از فارس 

 به هر شهری که باشند مشهور و معروف گردند

 .(7۷7)همان: 

حدی بود که خریداران  تجارت کازرون به

تلف به این شهر محصوالت کازرون از نقاط مخ

بندی شده آمدند و بدون اینکه بارهای بستهمى

خریدند و محصول را بگشایند، همچنان سربسته مى

بردند، زیرا که به فروشندگان آن اعتماد به شهرها مى

شد که خرواری بار داشتند؛ تا جایی که گاه مى

شد، بدون اینکه کازرونی به ده دست داد و ستد مى

)ابن و محصول را از نظر بگذرانند بار را بگشایند 

 .(736: 744۹بلخی، 

ترین عامل در مبادالت بازرگانی و رشد و مهم

های توسعۀ اقتصادی و تجاری، وجود شبکه راه

های تجاری امن با تأسیسات مناسب برای کاروان

تجاری بود. طریقت مرشدیه، به اقتضای شرایط 

توجه  های تجاریاقتصادی و مذهبی به تجار و راه

اى داشت و امکانات رفاهی بازرگانان را تأمین ویژه

. بر این اساس، این (06: 74۹۷)کاوتس، کرد مى

توانست سبب طریقت، عالوه بر رشد تجارت، مى

گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی در ضمن ارتباطات 

 . (8۷)همان: تجاری با مناطق دیگر شود 

 

 گیری طریقت مرشدیههای شکل. بستر3

ابواسحاق ابراهیم بن شهریار بن زادان فرخ بن 

ق( دارای کنیۀ ابواسحاق و 3۷6-42۷خورشید )

معروف به شیخ مرشد، از مشایخ صوفیۀ قرون چهارم 

و پنجم هجری و مؤسس طریقت مرشدیه )اسحاقیه، 

ق در نورد کازرون متولّد شد 42۷کازرونیه(، در سال 

پدرش،  .(۷67: 7407؛ جامی،28: 7444)ابن عثمان، 

شهریار و مادرش، بانویه بنت مهدی، هر دو پیش از 

والدت او اسالم آورده بودند؛ اما جدش، زادان فرخ، 

)ابن عثمان،  همچنان بر دین زرتشتی باقی مانده بود 

؛ زرکوب 064: 7466نیشابوری، ؛ عطار 77-7۷: 7444

. حسینی فسایی، شیخ ابواسحاق (732: 7427شیرازی، 

مانی که منتسب به سلمان فارسی بوده را از قبیله سل

 نویسد: میداند و میاست، 

حضرت سلمان فارسی  در قصبه و بلوك کازرون، 

گفتند و میقبیله و عشیره داشته و آنها را سلمانی 

ها در قصبه کازرون باقی تاکنون قبرستان سلمانی

است و زیارتگاه اهالی آن نواحی است.... و از اعیان 

سلمانی، شیخ ابواسحق ابراهیم بن شهریار این قبیله 

المال  کازرونی، صدقات حضرت سلمان را از بیت

گرفت و بر میعباس بود، که در دست خلفای بنی

 نمود.میقبیلۀ سلمانی قسمت 

نویسد که پیامبر اکرم)ص(، این میوی همچنین 

)حسینی فسایی، قبیله را از جزیه معاف داشته بود 

7460 :۷ /7340-7348)  . 

شیخ ابواسحاق در نوجوانی به دلیل شرایط 

نامساعد اقتصادی، به امر پدر مجبور به کار بود؛ اما 

چون اشتیاق او به فرا گرفتن قرآن بسیار بود، عاقبت 

پدر و مادرش پذیرفتند که در کنار کار به فراگیری 

؛ عطار 73: 7444)ابن عثمان،قرآن نیز اهتمام ورزد 

 .(064: 7466نیشابوری، 

شیخ ابواسحاق پس از تحصیل نزد مشایخ فارس 

، بر آن شد که (6۷-67، 38-3۷: 7444)ابن عثمان، 

ـ حارث  طریقت یکی از شیوخ معروف آن عصر

ق( و 407)م: ق(، ابن خفیف434محاسبی )م: 

-70)همان: ـ را برگزیند  ق(428ابوعمرو بن علی )م: 
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در سن پانزده ؛ بنابراین (063: 7466؛ عطار نیشابوری ، 78

سالگی از طریق یکی از مریدان ابن خفیف به نام 

ق( که ابواسحاق را در کودکی 4۹7اکار )م: حسین 

و  (۹۷-۹7: 7463)جنید شیرازی، مالقات کرده بود 

 بعدها، از او خرقۀ تصوف گرفت، وارد طریقت ابن

خفیف شد؛ زیرا روش عملی این طریقت در حوزۀ 

)ابن دید مىات خود دینی را منطبق با اعتقاد

. از این رو، ویک( ؛ بیست و بیست۷2-7۹: 7444عثمان،

شیخ ابواسحاق، ترویج دین اسالم را وجهۀ همت 

هایی به مرکزیت خود قرار داد و در این راستا، خانقاه

 کازرون ایجاد کرد.

که  7شیخ ابواسحاق شاگردان بسیاری داشت

بن عثمان فهرستی طوالنی از اسامی ایشان را محمود

. مؤلف کتاب (377-4۹4)همان: آورده است 

نویسد میدر مورد شیخ ابواسحاق  المحجوبکشف

 «داشت از محتشمان قوم بود و سیاستی عظیم»

. از شیخ ابواسحاق جز روایت (۷67: 7486)هجویری، 

و نیز  (463-426: 7444)ابن عثمان، در باب اعتقادات 

ای خطاب به ابوالفتح عبدالسالم بن گونهوصیت

و اشعاری به لهجۀ  (440)همان:  ق(304)م: احمد 

چیزی بر جای نمانده  (403-462)همان: کازرونی 

 است.

                                                                      

مرید  نینامدارتر( ق032ی )م: انیبل یعل بن محمّد نیالدنیام خیش .7

وی همچنین از  (.۷۷4-۷7۹: 7487)ابن عثمان، بود شیخ ابواسحاق

شاعران بزرگ دورۀ خود نیز بود که در بعضی از اشعار خود نام شیخ 

خواجوی  (.4/807: 7427 صفا،)ابواسحاق را به تصریح آورده است 

الدین محمود بن علی بن محمود کرمانی کرمانی )ابوالعطاء کمال

الدین، احترام و ارادت ق(( به شیخ ابواسحاق و شیخ امین68۹-024)

الدین اشت و تحت تعلیمات صوفیانه و عارفانۀ شیخ امینخاص د

 (.26۷-267، ۹4-۹7: 7403قرار گرفت )خواجوی کرمانی، 

شیخ ابواسحاق تا پایان عمر خویش مجرد باقی 

ق، پس از چهار ماه 3۷6القعده ماند و در هشتم ذی

: 7420کوب، )زرینرگذشت بیماری، در نورد کازرون د

اکنون، آرامگاه شیخ ابواسحاق تنها اثر . هم(۷78

. شیخ ابواسحاق ۷باقیمانده از مجموعه مرشدیه است

در زمان حیات خویش، در خانقاه کازرون به فعالیت 

پرداخت و با گرد آوردن مریدان بسیار، طریقت می

گذاری مرشدیه را در اواخر قرن چهارم هجری پایه

تا رسالت مذهبی خود را  (732: 7444)ابن عثمان، کرد 

در چارچوب اشاعۀ دین اسالم در کازرون، انجام 

دهد. به همین جهت موعظه خود را در مساجد 

کازرون آغاز نمود. دوران حیات شیخ، مقارن با 

حکومت آل بویه بود که در غایت موجب بسط و 

گسترش اسالم در کازرون شد. 

   

بویه در قبال مذهبی آلتسامح  . سیاست4

 های مذهبیاقلیت

ترین در تاریخ ایران بعد از اسالم، یکی از مهم

ق( 330-4۷7بویه )حکـ.های حکومتگر، آلسلسله

بویه، علی، حسن و احمد که خلیفه بودند. پسران آل

ق( به آنان به ترتیب 443-444المستکفی )حکـ.

. الدوله )حکـق(، رکن448-4۷7عمادالدوله )حکـ. 

لقب  ق(426-443ق( و معزالدوله )حکـ. 4۷7-466

                                                                      
مجموعه مرشدیه کازرون )شامل؛ مسجد جامع، خانقاه، مناره و . ۷

تحت السراج )اقامتگاه مریدان غریب( که شیخ ابواسحاق کازرونی، 

کازرون، بنیان نهاد،  هجری در شهر چهارم قرن دومۀ نیم درآن را 

صوفیانه  های معماریمیراثترین از معروفهای متمادی، طی سده

عطار ؛ 7۹6-7۹7، 78۷، 736، 733، 43-44: 7444)ابن عثمان،  شد

 (.060-063: 7428؛ عقیلی، 064: 7466 ،نیشابوری
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ای به قدرت رسیدند که امپراطوری داد، در دوره

های به دلیل کشمکش ق(626-74۷)حکـ.عباسیان 

های کوچک در آستانۀ سقوط بود. داخلی حکومت

های فارس، ری، اصفهان و جبال بویه که سرزمینآل

دند که با را زیر سلطۀ خود در آورده بود، امیدوار بو

العجم را جایگزین لةادعای سلطنت اجدادی، دو

العرب کنند. اگرچه این اندیشۀ سیاسی با ظهور لةدو

دولت ترك سلجوقی در قرن پنجم هجری با 

شکست مواجه شد، لیکن در یک دورۀ تاریخی 

های ایرانی بود. گرایش ق( احیاگر سنت462-377)

توجیه آل بویه به مذهب شیعه نیز در همین راستا 

شدنی است. آل بویه که در اصل زیدی مذهب 

بودند، تالش کردند بین پیروان مذاهب و فرق 

گوناگون )مسیحی، یهودی، زرتشتی، شیعی، سنی( 

آشتی مذهبی برقرار نمایند؛ اگرچه به نوشتۀ کرمر، 

های مذهبی آنان موجب گسترش بیشتر سیاست

.(08، 0۷: 7402)کرمر، کشمکش مذهبی شد 

چهارم و پنجم هجری در شهرها و  در قرون

نواحی مختلف ایران و بغداد، پیروان ادیان مسیحی، 

کردند که به دلیل مییهودی و زرتشتی نیز زندگی 

بویه از سیاست تسامح مذهبی، افرادی از پیروی آل

اهل ذمه، مشاغل با اهمیتی نیز در اختیار داشتند و 

برخی  های دینی درشاهد بهبود نسبی وضعیت اقلیت

های ها هستیم، که در شرایط و موقعیتاز عرصه

های یکسان نبوده است. مختلف این دوره به شکل

بویه زمانی که به ثبات سیاسی و امنیتی دولت آل

الدوله و به ویژه دست یافت )بعد از امیراالمرایی رکن

ق((؛ شرایط و بسترهای 40۷-448عضدالدوله )حکـ. 

مختلف برای قشرهای  هایبسیار مناسبی در عرصه

های دینی که به نوعی مختلف از جمله برای اقلیت

توان گفت عامالن و مشوقان اصلی در بیشتر می

ها خود امراء و وزرای آنان بودند، به همراه زمینه

های دینی داشت؛ از این رو، از لحاظ سیاسی اقلیت

توانستند به دربار راه یابند و به میبویه در دورۀ آل

اصب دیوانی از جمله وزارت نایل آیند و در کنار من

ترین مسلمانان نقش مهمی را ایفا کنند. از بزرگ

وزیران عضدالدوله دیلمی، مردی نصرانی به نام 

. همچنین در (388: 7420)فقیهی، هارون بود  بن نصر

این دوره، فرد دیگری به نام  سهل بن بشر نصرانی 

مسکویه رازی، )ابن به حکومت اهواز منصوب شد 

های .  زرتشتیان نیز مانند دیگر اقلیت(6377: 7406

پای مسلمانان در دولت دینی تا حدودی توانستند پابه

بویه نقش سیاسی داشته باشند. از جمله در فارس آل

موقعیت آنها از لحاظ سیاسی و اجتماعی و ...، بهتر 

از جاهای دیگر بود. در این دوره، سکونتگاه 

ای داشت و در ایالت فارس جایگاه ویژهزرتشتیان 

آداب و رسوم آنها در آنجا آشکارتر بوده و 

های بسیاری در آنجا وجود داشته است آتشکده

 . به نوشتۀ مقدسی: (42: 7432حوقل، )ابن

زرتشتیان در این شهر تا حدودی آزادی عمل 

بیشتری در انجام مراسم خود داشتند بدون اینکه 

مورد آزار و اذیت قرار گیرند. همچون دیگر شهرها 

روند، مینشانه راه مجوسان )زرتشتیان( در آنجا بی

پوشان )مردان دانشمند و عالم( را حرمت طیلسان

زرتشتیان( در  -گبران )آتش پرستان ندارند. آداب

های کافران، شود. در جشنمیآنجا به کار برده 

، ۷647: 7467)مقدسی، شود میبندی بازارها آذین

637-637) . 

امرای بویه در کارهای دیوانی و اداری از 

کردند؛ تا آنجا که بیشتر دبیران میزرتشتیان استفاده 

و دفتردارها از مغان )روحانیون زرتشتی( بودند. از 

دار جمله؛ ابونصر خواشاذه مجوسی )خزانه
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 6: 7406)ابن مسکویه رازی، عضدالدوله در بغداد( 

، ابوسعید ماهک، پسر بنداری رازی )منشی (362

ق((، ابوسعد بهرام 488-40۹الدوله )حکـ. صمصام

)ابن خلدون، بن اردشیر )کاتب دربار عضدالدوله( 

و علی بن عباس مجوسی )پزشک  (66۷ 4: 7466

 (.۷۷۷: 7436)ابن ندیم، بیمارستان عضدی بغداد( بودند 

یا « ماهربیا»علی بن عباس، از اهالی فارس معروف به 

بود. او طبیب مخصوص عضدالدوله نیز « هالی عباس»

، معروف عضدی کناشبود و اثر بزرگ طبی به نام  

های علمی و عملی، ، مشتمل بر بخشالملکیبه کتاب 

  .(۷32: 7400)العبری، را به او تقدیم کرد 

رسد سیاست تساهل و تسامح خاندان میبه نظر 

و تسامح امرا و پادشاهان بویه برگرفته از تساهل آل

پیشین ایرانی )شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانیان 

های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن و...( و زمینه

های ایرانی و متمایل دوره و وابستگی آنان به خاندان

گری و عالقه و اشتیاق آنها به علم و دانش به تساهل

زمان  بوده باشد و در سایۀ همین سیاست بود که در

عضدالدوله دیلمی، خصوصاً در بخش علمی و 

بویه به رونق و فرهنگی و عمرانی، دولت آل

 شکوفایی خاصی دست یافت.

عضدالدوله که سنت قدیم شاهنشاهی ساسانی را 

بویه را به سلطنت واقعی تبدیل احیاء، و امارات آل

بویه را به ای را عنوان کرد تا نسب آلنامهکرد، نسب

: 7402)کرمر، ساسانی بهرام گور برساند  فرمانروای

. این رویکرد عضدالدوله عامل دیگری در قبول (84

فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و نگرش مثبت به 

میراث فرهنگی ایران باستان بود؛ از این رو، آزادی 

زرتشتیان در زمان عضدالدوله بیشتر از هر زمانی 

ار گذشته بود. زیرا وی به زبان پهلوی، رسومات و آث

ایران عالقه فراوان داشت و اوّلین پادشاهی است که 

پس از اسالم خود را شاهنشاه خوانده است. کتیبۀ 

عضدالدوله در تخت جمشید، عالقۀ وی را به تاریخ 

کند. واضح است که در عهد میو گذشتۀ ایران اثبات 

توانستند از آزادی و میچنین امیری، زرتشتیان 

؛ 20-26: 7424)افسر، وردار شوند جایگاه بهتری برخ

 . (727: 7486رویگر، 

به این ترتیب، زرتشتیان فارس که در حیات 

فرهنگی آن دوره سهم مؤثری داشتند، از چنان نفوذ 

ها و و اعتباری برخوردار بودند که در چالش

ای با مسلمانان از حمایت و پشتیبانی برخوردهای فرقه

ند. برای نمونه، در بویه برخوردار بودحکمرانان آل

ق، بر اثر فتنۀ عظیم بین زرتشتیان و مسلمین 46۹سال 

های زرتشتیان غارت و خود آنها دچار در شیراز، خانه

رنج و محنت شدند. این خبر که به عضدالدوله رسید، 

سران فتنه و آشوبگرها را جمع کرده و همه را تنبیه 

لعبری، ؛ ابن ا7۷2-7۷3 72: 7427)ابن اثیر، سخت نمود 

. در نتیجۀ تساهل و تسامح مذهبی (۷48: 7400

حکومت آل بویه، افرادی با گرایشات مختلف دینی و 

های مذهبی، توانستند آداب و رسوم، مراسم و فعالیت

دینی و مذهبی مخصوص خود را که ریشه در 

شان داشت، بدون تعصب موقعیت اجتماعی و تاریخی

وبۀ خود، نقش جای آوردند. این امر به نو ترس به

ـ اجتماعی و  سیاسیمؤثری در ارتقاء و تثبیت جایگاه

های میزان حضور و نحوۀ مشارکت آنها در عرصه

مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی 

 در دورۀ آل بویه داشته است.

 

. وضعیت مذهبی کازرون5

در دورۀ حکومت آل بویه، فارس یکی از 
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های مهم دین زرتشتی و شهر کازرون از پایگاه

شمار نشین بهترین مراکز زرتشتیترین و بزرگمهم

آمد. تعداد مسیحیان و یهودیان در فارس، در این می

زمان، نسبت به زرتشتیان بسیار کمتر بوده است. به 

در پارس گبرکان و ترسایان و جهودان »گفتۀ اصطخری 

و یک دهکده هم بدون آتش  باشند و غلبه گبرکان دارند

. ابن حوقل (7۷7، 776: 7430)اصطخری،  «شوددیده نمی

 نویسد:مینیز 

شمارۀ زردشتیان بیشتر از صاحبان سایر مذاهب و 

یهود کمتر از نصاری است و زردشتیان در فارس 

بیشتر از نقاط دیگر هستند زیرا که مرکز فرمانروایی 

ان در آنجاست های آنها و آتشکدهو ادیان و کتاب

باشند میو در زمان ما نیز مردم وارث همان امور 

 .(2۹: 7432)ابن حوقل، 

نگاران مسلمان در سدۀ چهارم هجری، جغرافی

به وجود چندین آتشکدۀ مهم در ایالت فارس اشاره 

کنند که رونق داشته و مورد احترام مردم بوده می

ن تنها از طریق دیوا»نویسد میاست. ابن حوقل 

 .(34)همان: « ها آگاه شدتوان به تعداد آتشکدهمی

های مهم فارس دارای والیت شاپور از والیت

و آتشکدۀ « سرخس»آتشگاهی بوده است معروف به 

. (774: 7468)جیهانی، « چند کلونی»دیگری معروف به 

و آتشکدۀ « شبرخشین»اصطخری، آتشگاه اولی را 

ور قرار داشته، دیگر را که در مقابل درِ ساسان شاپ

نامد. می (776: 7430)اصطخری، « گنبد کلوشن»

و « سیوخشین»حوقل نام این دو آتشکده را ابن

ضبط کرده  (34: 7432)ابن حوقل، « کاوسن جنبذ»

اندر وی دو »آمده است که  حدودالعالماست. در 

حدود العالم من )« آتشکده است که آن را زیارت کنند

و مسعودی نیز  (744: 746۷، المشرق الی المغرب

ای است که آن در شهر شاپور فارس آتشکده»نویسد: می

« دارند و دارا پسر دارا ساخته استمیرا محترم 

 .(672 7: 7426)مسعودی، 

کازرون به عنوان یکی از شهرهای مهم والیت 

شاپور، یکی از مراکز زرتشتیان بود. در سدۀ چهارم 

هجری، هنوز دو آتشکده در این شهر بوده که رونق 

اند. جیهانی داشتهمیداشته و مردم شهر آن را بزرگ 

)جیهانی، « کالرودن»و « حصه»این دو آتشکده را 

« جفته»ل نام آنها را نامیده است. ابن حوق (776: 7468

ذکر کرده است و  (34: 7432)ابن حوقل، « کواذن»و 

نام  (776: 7430)اصطخری، اصطخری، چفته و کالزن 

بدون ذکر نام  حدود العالمبرده است. صاحب 

در کازرون دو آتشکده است که آن »گوید میها آتشکده

، حدود العالم من المشرق الی المغرب)« را بزرگ دارند

محمود بن عثمان نیز به وجود  .(74۷: 746۷

)ابن عثمان، هایی در کازرون اشاره کرده است آتشکده

7444 :۷۹) . 

با این حال، دین اسالم از همان آغاز مورد 

پذیرش مردم واقع شد و جای خود را در این شهر 

ای از باز کرد. وجود مسجد و منبر در این شهر نشانه

بلخی حضور دین اسالم در میان مردم بوده است. ابن

های کازرون جامع و در بعضی از شهرك»نویسد: می

. مقدسی، مسجد (736: 744۹)ابن بلخی،  «منبر باشد

ای قرار داشته جامع کازرون را که بر روی تپه

ذکر کرده است و بعدها  (363 ۷: 7467)مقدسی، 

یاقوت نیز همانند مقدسی از مسجد جامع شهر که بر 

)یاقوت ای بنا شده سخن گفته است روی بلندی تپه

محمود بن عثمان نیز به دو  (3۷۹ 3: 7406حموی، 

ره کرده که یکی از آنها را مسجد در کازرون، اشا

مسجد سروك )سرو کوچک( و دیگری را مسجد 

 . (4۷، ۷8، 73: 7444)ابن عثمان، گفتند میجامع 
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مردم این شهر در ابتدا بر مذهب شافعی بودند و 

حمداهلل مستوفی در سدۀ هشتم هجری به این 

. (7۷6: 746۷)حمداهلل مستوفی، کند میموضوع اشاره 

خ ابواسحاق کازرونی، در مسلمان سعی و ارشاد شی

شدن مردم کازرون بسیار مؤثر بود. مخالفان اصلی 

شیخ ابواسحاق در کازرون، زرتشتیان بودند و شمار 

زیاد زرتشتیان و قدرت باالی آنها در این منطقه، 

ضرورت مبارزه با آنها را از دیدگاه شیخ و پیروانش 

ا در نمود تا موقعیت برتر زرتشتیان رمیتر جدی

به  کازرون تضعیف کند و اسالم را گسترش دهد.

این ترتیب، شیخ که خود نیز فرزند یک زرتشتیِ تازه 

ناپذیر در تبلیغ اسالم مسلمان بود، به شکلی خستگی

در میان زرتشتیان شهر کازرون و شهرهای اطراف 

شیخ مرشد در »که به گفته ابن عثمان کوشید؛ چنانمی

ه امروز مسلمانان در میان کافران گفت کمیابتدای کار 

توان شمرد، اما روز باشد که مسلمانان غالب شوند و می

چنان شود که کافران در میان مسلمانان بتوان شمرد از 

. زمانی که (787: 7444)ابن عثمان: « اندکی ایشان

ها را از کازرون برانداخت ابواسحاق آتشگاهشیخ

الم(، به چندین زرتشتیان، در پذیرش دین جدید )اس

ای به ناچار یا با العمل نشان دادند: عدهروش عکس

ای عالقه حاضر به قبول دین جدید شدند. عده

ای خواستار شدند و عدهمقاومت کرده و کشته 

 .(770-776)همان: مهاجرت گشتند 

 

 های گسترش اسالم در کازرون. زمینه6

نخستین اختالف شیخ ابواسحاق با زرتشتیان، با 

دلیل اخالل بنای مسجد آغاز می شود. او به

ای )که به ظاهر روابط دوستانهخوانان مخالفقصه

با زرتشتیان داشتند( در جلسات وعظش در مسجد 

جامع و سپس در مسجد سروك )در محلۀ زیر 

کازرون(، بر آن شد تا پیروانش را به صحرای نورد 

 کازرون )محلۀ فخاران فعلی( در غرب شهر فراخواند

. پس از آنکه زرتشتیان (7۷2، 78، 73: 7444)ابن عثمان، 

ای را که او در آن صحرا به محراب با سنگ برافراشته

کردند، وی میکرد، هر بار تخریب میدفعات بر پا 

مصمم شد تا مسجدی در آنجا احداث کند. مسجدی 

شد به میکه به نوبۀ خود، هر بار که دیوارش بلند 

شد. با وجود دشمنی مییب دست زرتشتیان تخر

بزرگان زرتشتی با اقدام شیخ و تالش آنها برای 

تخریب این بنای مذهبی، سرانجام شیخ، در سال 

ق، با حمایت مالی یکی از پیروانش، توانست در 407

طول چهار سال مسجدی بر پا کند که هسته اولیه 

مقرّ اصلی این طریقت شد. مسجدی که در زمان 

در سه نوبت گسترش یافت و حیات شیخ مرشد، 

 کارکرد مسجد جامع گرفت.

مسجد و خانقاه دو بنای اصلی مجموعۀ مرشدیۀ  

دادند. ابن عثمان میکازرون را از همان آغاز، تشکیل 

 :نویسدمیچنین جامع مسجد یبنا علت انیب در

 نآ مسجد بنا سبب شنیدم از شیخ مرشد که گفت:

 یمحراب شکل و کردم جمع سنگ اول که بود،

 نماز موضع آن در و گفتممی نماز بانگ و ساختم

 محراب آن تا بفرمود گبران هترم روز کی. کردممی

از  بهتر یمحراب گرید یروز. کردند خراب و برکندند

 باز که فرستاد کس گبران ریام. بساختم و کردم بنا آن

 ملول گبران ریام. ساختم آن از بهتر ربا سوم. بکنند

 اگر ست،ین یخلل ما کار در مقدار نیا از گفت و شد

. مربرآ او روزگار از دمار و کنم خراب کند بنا مسجد

گذراندم و بانگ نماز میهمچنان در آن موضع نماز 

انداختند و میآمدند و سنگ میگفتم و گبران می

دادند. چون دو سه روز بگذشت دیوار میدشنام 
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خبر یافته بیامدند و مسجد بنیاد نهادن کردم. گبران 

آن دیوار را بکندند. چون دو سه روز دیگر بگذشت 

باز دیوار مسجد بنا کردم و دیگر بار گبران بیامدند و 

آن را خراب کردند... از بس که گبران مرا منع کرده 

داشت ملول شدند و من بودند و هیچ فایده نمی

 شدم بر ایشان و گبرانمیگفتم و غالب میبانگ نماز 

توانستند کردن... بعد از آن شیخ مرشد با هیچ نمی

دوستان و اصحاب مشورت کرد و گفت این مسجد 

توانم که از برای مسلمانان این میکوچک است و 

مسجد بزرگ گردانم... شیخ مرشد مسجد را به قدر 

افزون کرد و مدتی بدان بگذشت. بعد  7بیست هرس

تا دیگر  پنجاه هرس رسانید ومیاز آن مسجد تما

صد هرس رسانید. می بگذشت این بار مسجد تما

بعد از آن شیخ بفرمود نماز جمعه آنجا کردند و پیش 

از آن اهل نورد ) کازرون( نماز جمعه به شهر کهنه 

کردند بعد از آن به شهر کهنه نرفتند از برای نماز 

 .(۷8-۷6)همان:  جمعه

 استقرار مردم و ساخت و سازهای آنان در اطراف

بنای جدید، هستۀ مرکزی کازرون را، که پیش از آن 

های نودر، دریست و راهبان از سه بخش جدا به نام

به سمت  (732: 744۹)ابن بلخی، تشکیل شده بود 

جا کرد؛ جایی که محل این مسجد غرب آن جابه

جایگزین آن شده اما به حیات آن پایان نداده بود، 

فتۀ ابن عثمان تدریج شهر قدیم نام گرفت. به گبه

پیش از شیخ مرشد کازرون نبود، دیهی مختصر بود از »

طرف قبلی رباط شیخ و آن را نورد گفتندی و شهر 

                                                                      
هرس، چوب پوشش »نویسد: میدربارۀ هرس  برهان قاطع. مؤلف 7

: ذیل 7404: ذیل هرس؛ دهخدا، 746۷ریزی، )تب« خانه را گویند

هرس(. در نتیجه، هرس، تیرهای چوبی است که در گذشته برای 

شد و مساحت ساختمان را با تعداد میپوشش سقف منازل استفاده 

 دادند. کار رفته در آن نشان میهای بههرس

. (۷۹-۷8: 7444)ابن عثمان، « بلدالعتیق بود یعنی شهر کهنه

بنابراین، وجود شیخ ابواسحاق و اقدامات وی، نقطه 

عطفی در تکوین و گسترش شهر کازرون و نشر 

به این ترتیب این شهر، از این منطقه بود.اسالم در 

نیمۀ دوم قرن چهارم هجری، یعنی زمان شیخ 

ـ مرکز کوره  ابواسحاق کازرونی، که شهرشاپور

ترین شهر والیت ـ رو به ویرانی رفت، مهم شاپور

 .(632 ۷: 7467)مقدسی، شاپور گردید 

با بنای مسجد توسط شیخ ابواسحاق و برگزاری    

 گفته ابن عثمان: تبلیغات وی، بهنمازجمعه و 

گرفت و میبود مسلمانی قوت میهر روز که 

شدند و میشدند و گبران عاجز میمسلمانان غالب 

گرفت. از برکات شیخ مرشد میدین گبری نقصان 

العزیز گبران به خدمت شیخ اهلل روحهقدس

شدند و مردم از هر طرف میآمدند و مسلمان می

و بر حوالی مسجد جامع و رباط شیخ،  آمدندمی

ساختند و کازرون معمور شد... میها خانه

 . (۷۹: 7444عثمان،  )ابن

روایت مسلمان شدن بیست و چهارهزار نفر از 

عطار ؛ 487، ۷۹)همان: زرتشتیان کازرون به دست او 

، (736: 7427؛ زرکوب شیرازی، 06۹: 7466، نیشابوری

نماید، اما حکایت از محبوبیت میآمیز اگرچه اغراق

 وی در میان پیروان ادیان دیگر دارد.

 

 های غازیان مسلمان. مجاهدت7

شیخ ابواسحاق در اقدام بعدی خود تالش نمود برای 

نیز  ۷رفع خطرات زرتشتیان که از حمایت حاکم فارس

                                                                      
. در عصر شیخ ابواسحاق )قرون چهارم و پنجم هجری(، حکومت ۷

فارس، بعد از باکالیجار و خسرو فیروز، به خلف نامدار او 

الدوله فناخسروبن خسرو فیروز بن عضدالدوله رسید سلطان

 (. 736: 7427)زرکوب شیرازی، 
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ای از مطوعه به وجود آورد. ، دستهبرخوردار بودند

در زمینۀ پایبندی شیخ  توصیف جالبی شیرازنامه

او پیوسته در حال جهاد »ابواسحاق به عقیده اش دارد 

با زرتشتیان و گروه کافران بود و به همین خاطر او را 

. (736: 7427)زرکوب شیرازی،« شیخ غازی نامیدند

شخصی به نام غیاث واضح بود می، فرمانده گروه نظا

 که عرب نژاد بود و در سرکوب پیروان زرتشت در

. از (۷۹: 7444)ابن عثمان، کازرون اهتمامی تمام داشت 

این زمان قسمتی از تاریخ حیات شیخ ابواسحاق از 

ها و ق، صرف مبارزه با زرتشتی407حدود سال 

های آنها در روستاهای مجاور شدخراب کردن خانه

و پیروان دین  (۷78: 7420کوب، ؛ زرین770)همان: 

 ه برآمدند.زرتشت در کازرون درصدد مقابل

به گفتۀ منابع تاریخی متعلّق به قرن چهارم 

ها حاکم کازرون فردی زرتشتی بوده هجری، تا مدت

است. نام این حاکم خورشید مرزبان یا خورشید 

مجوسی بود که از او به نام دیلم مجوسی نیز یاد 

. خورشید مجوسی (734، 776: 7444)ابن عثمان، شد می

ل اینکه شیخ ابواسحاق و دیگر زرتشتیان، به دلی

موقعیت سیاسی، اجتماعی و مذهبی آنها را به خطر 

کردند و در صدد بودند میانداخته بود با وی دشمنی 

تا موانعی در کار شیخ ابواسحاق ایجاد کنند ولی این 

امر به نزاعی سخت میان مسلمانان و زرتشتیان شهر 

انجامید و شیخ ابواسحاق از این مهلکه جان به در 

برد. به روایت ابن عثمان: زرتشتیان نزد دیلم 

مجوسی رفتند و شکایت کردند که شیخ ابواسحاق و 

فتور و سستی عارض »پیروان او در دین و ملت آنها 

کرده و تا کی در دست این شیخ خواری کشیم و تحمل 

دیلم مجوسی در عالم مستی  «.ای بیندیشکنیم؟ چاره

داد تا به قرارگاه شیخ ای از زنان گبر را مأموریت عده

 بروند و او را به قتل برسانند: 

و این از برای تحریض گبران و دشمنان شیخ 

توانید که بروید و گفت که اگر شما مردانید نمیمی

شیخ را به قتل آورید، این زنان بفرستم تا بروند و 

  شیخ را به قتل آورند.

زرتشتیان وقتی این سخن را شنیدند درصدد قتل 

شیخ ابواسحاق برآمدند. در آن مجلس ترکی حاضر 

بود که با شیخ دوستی داشت و او را از این حکایت 

باخبر کرد. شیخ ابواسحاق بدون اینکه کسی را آگاه 

کند به روستای کفو )شرق کازرون( رفت و در آنجا 

وی برآمدند  شود. مریدانش، در جستجویمیپنهان 

شود که زرتشتیان، میولی او را نیافتند. در شهر شایع 

اند. به این ترتیب، کشمکشی شیخ ابواسحاق را کشته

شود تا میسخت بین مسلمانان و زرتشتیان واقع 

ده هزار مرد مسلمان از رستاق و شاپور و »آنجا که 

های . مسلمانان خانه«کوهستان در رباط حاضر شدند

را آتش زدند و خراج زیادی از گبران  زرتشتیان

عثمان، هفتصد نفر از گرفتند تا آنجا که به نوشته ابن

آنها مسلمان شدند. مسلمانان همچنان در پی کشتن 

زرتشتیان بودند که شیخ ابواسحاق با اطالع از این 

 .(770-776)همان: ماجرا، به کازرون بازگشت 

ه آنچه در مورد مدارای مذهبی دورۀ آل بوی

های شیخ جالب است اینکه پس از درگیری

هایشان، ابواسحاق با زرتشتیان و تخریب خانه

وزیر ق(، 370-423)زرتشتیان محلی از فخرالملک 

آل بویه در شیراز، تقاضای کمک کردند. فخرالملک 

نیز شیخ را به شیراز فراخواند و دربارۀ نبردش با 

 زرتشتیان از او توضیح خواست. شیخ ابواسحاق،

دید یارانش که خواستار سفر او به رغم صوابعلی

بصره بودند، همراه با جماعتی از مشاهیر و معاریف 
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کازرون وارد شیراز شدند. هرچند که شیخ در آنجا 

ای در امور تبرئه شد؛ اما وی را از هرگونه مداخله

. پس از بازگشت شیخ به (77۹-778)همان: منع کردند 

لیکن »استقبال وی شتافتند.  کازرون، اهل آن منطقه به

خورشید مجوسی و قوم دیلمی و گبران به غایت 

اما « شکسته شدند و شب و روز در غم و انده بودند

. بار دیگر (777)همان: ورزیدند میپنهانی دشمنی 

خورشید مجوسی به درخواست مکرر زرتشتیان از 

شیخ ابواسحاق و پیروانش نزد فخرالملک شکایت 

 کرد که: 

اند و مردم از ملت گبری از رون را خراب کردهکاز

اند و ها خراب کردهاند و آتش خانهکار باز داشته

برند و این شیخ جمعی از فرمان حکم من نمی

اوباش بر سر خود جمع کرده است و همه مطیع 

اند و هر روز که هست کار او باال فرمان او شده

دست گیرد و هر کجا کدخدایی بارکش بود، بهمی

وی مسلمان شدند و سیم و زر در پای او ریختند و 

اگر یکسال دیگر همچنین بگذرد و دفع وی نکنی 

 حاکم روی زمین گردد... 

به این ترتیب، خورشید مجوسی توانست نظر 

ای علیه فخرالملک را با خود همراه سازد و از او نامه

 پیروان شیخ ابواسحاق  بگیرد مبنی بر اینکه 

گردد او را بگیر و محبوس کن مییخ هر که گرد ش

و هر که سیم و زر دارد از وی بستان تا عاجز و 

محکوم بماند و هر که درویش و مسکین باشد او را 

کاری مشغول دار و هر که کشتنی باشد بکش، اما به

)همان: هیچ زحمت شیخ مدار و او را تنها بگذار... 

734-733). 

بین شیخ  به این ترتیب، فخرالملک نتوانست

ابواسحاق و زرتشتیان آشتی برقرار کند؛ تا اینکه، 

یکی از مریدان شیخ، خورشید مجوسی را به سبب 

سعایتی که از شیخ ابواسحاق نزد فخرالملک، کرده 

. این (732)همان: ق مسموم کرد  376بود، در سال 

ها همچنان ادامه یافت. زرتشتیان بار دیگر خصومت

از جمله، مردی به نام  درصدد قتل شیخ برآمدند،

شهروز بن خربام، تیری به سوی شیخ انداخت که بر 

در حجرۀ او فرود آمد. شیخ ابواسحاق او را شناخت 

که یکی از نزدیکان سلطان ولی به کسی نگفت. چنان

از شیخ خواست که تیر را به او دهد تا آن را 

شناسایی کند و سلطان او را مجازات کند ولی شیخ 

. (487-40۹)همان: کرد و تیر را به وی نداد او را منع 

شیخ چنان به شهروز لطف کرد که بعدها وی 

مسلمان شد و در زمره هواخواهان شیخ درآمد. به 

 گفته ابن عثمان: 

این شهروز عمل دیوان کرده بود و به سبب آن صد 

دینار وام داشت. روزی به خدمت شیخ آمد و طلب 

دهد. شیخ صد معاونت کرد تا شیخ قرض وی باز 

دینار از احمد بن علی بازرگان قرض خواست و 

وی داد تا به قرض باز دهد و گفت اگر قرض  به

وی بیشتر از این بودی باز دادمی و جای شکر 

بودی، زیرا که وی دشمن من بود و قصد من 

کرد و کافر بود و امروز بحمداهلل تعالی مسلمان می

ن است است و از جملۀ دوستان و هواخواهان م

 . (776)همان: 

شیخ ابواسحاق بعدها وصیت کرد تا آن تیر و نام 

کسانی که به دست وی مسلمان شده بودند با وی 

 . (487)همان : دفن شود 

منصبان و دشمنی زرتشتیان، خصوصاً صاحب

روحانیون زرتشتی با وی که حداقل دوبار قصد جان 

وی کردند، بیانگر این واقعیت است که شیخ در 

ترویج دین اسالم و جهاد با کفار کوشا بوده است. 

 نویسد:میابن عثمان در این باره 

صورتاً و پروردۀ وی بودند، اهل کازرون همه نعمت
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، زیرا که اهل نواحی کازرون بیشتر گبران و معناً

واسطۀ قدوم پرستان و گمراهان بودند و بهآتش

مبارك و برکات انفاس شریف وی همه از گمراهی 

 .(77)همان: خالص یافتند 

های مذهبی شیخ، در همان زمان حیاتش فعالیت

ابعاد گسترده و وسیعی یافته بود و از طریق تشکیالت 

شد. وی، برای تبلیغ و ترویج اسالم، میمنظمی اداره 

عالوه بر مسجد جامع، با کمک مریدان و پیروان 

های متعددی به مرکزیت کازرون، در خویش، خانقاه

اها و شهرهای غرب و جنوب غربی ایران بنیان روست

رسید نهاد؛ که مجموع آنها به شصت و پنج باب مى

 .(736: 7427؛ زرکوب شیرازی،786)همان: 

شیخ ابواسحاق، پس از اینکه موفق به جذب  

پیروان زیادی در کازرون شد، برای نشر اسالم در 

دیگر مناطق، پیروانش را به جهاد فراخواند. فرماندۀ 

این گروه شخصی به نام ابوعبداهلل محمّد بن جذین 

طور که گفته شده برخی از آنان برای بود و حتی آن

آسیای صغیر( رفتند آناطولی )اجرای فرامین شیخ، به

 . (787-787: 7444)ابن عثمان، 

به این ترتیب، پیروان مرشدیه نقش مهمی در 

مسلمان کردن مسیحیان آناطولی نیز ایفا نمودند. این 

مریدان، در آناتولی نفوذ بسیاری داشتند و مورد 

 در احترام پادشاهان عثمانی بودند. طریقت مرشدیه

 این طریقت خانقاه و بود معروف هیاسحاق به یآناتول

منابع از  .افتی شهرت خانه ابواسحاق به آنجا در زین

وجود چند ابواسحاق خانه در شهرهای مهم آناطولی 

در ارجیش، ارزروم، قونیه، بورسه و ادرنه از جمله؛

 .(Kara, 1993: 23-24; Koprulu, 1969: 230)دهند خبر می

بدین ترتیب، حضور و نفوذ طوالنی طریقت مرشدیه 

 در قرن دهم هجریدر آناتولی، پس از پایان کار آن 

دستور  ق(۹47-۹70)حکـ. شاه اسماعیل صفوی که

کشتن بزرگان این سلسله را داد و بناهای مهم این 

 (788: 7463 ،جهانگشای خاقان) طریقت را ویران نمود

.(Koprulu,1969: 234 همچنان در این منطقه باقی ماند

طریقت مرشدیه همچنین در هند و چین نیز گسترش 

ق(، جهانگرد معروف 00۹-074) بطوطه ابن یافت.

 یهاخانقاه در بارها های خود،سفرطول  درمراکشی، 

 و کوتیکال کازرون، در مقرشان در مرشدیه قتیطر

 تون،یز در و در غرب هند ماالبار ساحل از بنادر کولم

مورد  نیچ یشرق ساحل در چوانجو مشهور بندر

های بود. به گفته او، خانقاه پذیرایی قرار گرفته

های آبی تجاری احداث مرشدیه که بر سواحل راه

ای در تبلیغ برای طریقت و شده بود، نقش عمده

، 2۹2، 28۹ :7440ابن بطوطه، ) گسترش اسالم داشتند

مرشدیه پس های طریقت . به این ترتیب، فعالیت(668

از مرگ شیخ ابواسحاق همچنان با مرکزیت کازرون 

 وی مرگ از پس هامدت تا را خیش نامو  ادامه یافت

 .داشتند نگاه زنده یی وسیعی،ایجغراف گسترۀ در

 

 . نتیجه 8

شیخ ابواسحاق کازرونی از بزرگان صوفیۀ نیمۀ 

دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در کازرون بود. 

شیخ، مقارن با تحوالتی بود که در دوران حیات 

غایت موجب بسط و گسترش اسالم در کازرون شد.

شیخ ابواسحاق، پس از تحصیل مقدمات علوم و 

مصاحبت با مشایخ فارس، وارد طریقت ابوعبداهلل 

خفیف، از صوفیان بزرگ شیراز، شد. محمّد بن 

بویه زمان با دورۀ حکومت آلدوران حیات شیخ هم

های رویکرد تساهل و تسامح، از اقلیتبود که با 

، فارس هدوراین در کرد. بنابراین، میدینی حمایت 
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های دین زرتشتی بوده پایگاهترین بزرگهنوز یکی از 

نشین نیز از مراکز مهم زرتشتیاست و شهر کازرون 

آمد. شیخ ابواسحاق نیز یک زرتشتی تازه مىشمار به

های یکی از جنبه مسلمان بود که تبلیغ دین اسالم،

مهم زندگی او شده بود و در این راستا، طریقت 

خاص خود معروف به طریقت مرشدیه را تأسیس 

نمود و سخنرانی خود را در مساجد کازرون آغاز کرد 

رو شد، ولی این امر با که با استقبال اکثریت مردم روبه

مخالفت حاکمان زرتشتی، به دلیل ترس از دست دادن 

رو شد شان روبهی، سیاسی و اجتماعیموقعیت مذهب

هایی نیز بین آنها رخ داد. با این وجود، که کشمکش

شیخ ابواسحاق، در جهت رسیدن به اهداف خود، 

عنوان یک اقدام به ساخت مسجد و خانقاه مرشدیه، به

پایگاه متمرکز، نمود و سپس برای رفع خطر 

مات زرتشتیان، گروه نظامی نیز تشکیل داد که این اقدا

به تضعیف موقعیت زرتشتیان و گسترش دین اسالم 

در کازرون منجر شد. 

 

 منابع 
، تاریخ بزرگ اسالم کامل(. 7427ابن اثیر، عزالدین علی )

و ایران. ترجمۀ علی هاشمی حائری. تهران: شرکت 

 چاپ و انتشارات کتب ایران.

مختصر (. 7400ابن العبری، غریغوریوس بن هارون )

ترجمه عبدالمحمّد آیتی. تهران: علمی و . تاریخ الدول

 فرهنگی.

سفرنامۀ ابن (. 7440ابراهیم ) بن محمّد بطوطه، ابن
بنگاه ترجمه  :موحد. تهران محمّدعلی . ترجمۀبطوطه

 و نشر کتاب. 

. تصحیح گای لسترنج و فارسنامه(. 744۹ابن بلخی )

 رینولد آلن نیکلسون. تهران: دنیای کتاب.

. ترجمۀ جعفر االرض ةصور(. 7432ابن حوقل، محمّد )

 شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

تاریخ ابن خلدون (. 7466ابن خلدون، عبدالرحمن )
ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی. تهران: مؤسسۀ  )العبر(.

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

فردوس المرشدیه فی اسرار (. 7444ابن عثمان، محمود )

به  اق کازرونی(.الصمدیه )سیرت نامۀ شیخ ابواسح

 کوشش ایرج افشار. تهران: کتابخانۀ دانش.

مفتاح الهدایه و مصباح (. 7487ابن عثمان، محمود )
)سیرت نامه سید امین الدین بلیانی(. تصحیح  العنایه

منوچهر مظفریان. تهران: فرهنگستان زبان و ادب 

 فارسی.

تجارب (. 7406ابن مسکویه رازی، ابوعلی مسکویه )

 نقی منزوی. تهران: توس.ترجمۀ علیاالمم. 

ترجمۀ  الفهرست.(. 7436ابن ندیم، محمّد بن اسحاق )

 نا[. جا[: ]بیمحمّدرضا تجدد. ]بی

المسالک (. 7430اصطخری، ابواسحاق ابراهیم )

. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه والممالک

 و نشر کتاب.

. می شیرازتاریخ بافت قدی(. 7424افسر، کرامت اهلل )

 تهران: انجمن آثار ملی.

پژوهش در نام شهرهای (. 748۷افشار سیستانی، ایرج )
 . تهران: روزنه.ایران

ایران. تاریخیجغرافیای(. 7428)بارتولد، والدیمیر
 تهران: توس.سردادور،حمزهترجمۀ

تبریزی، محمّدحسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان 

اهتمام دکتر محمّد معین. . به برهان قاطع(. 746۷)

 تهران: امیرکبیر.

 جغرافیای تاریخی  بیشاپور و(. 7482)ثواقب، جهانبخش

. تهران: کازرونیّه.                     کازرون  

نفحات االنس من (. 7407جامی، عبدالرحمن بن احمد )
پور. . به کوشش مهدی توحیدیحضرات القدس

 تهران: سعدی.

تذکرۀ هزار مزار )ترجمۀ (. 7463جنید شیرازی، عیسی )
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تصحیح نورانی وصال. شیراز: کتابخانه شدّاالزار(. 

 احمدی.

 مقدمه (.7463)  اسماعیل شاه خاقان/ تاریخ جهانگشای

 مرکز: اسالم آباد مضطر. دنا اهلل دکترها: پیوست و

 پاکستان. و ایران فارسی تحقیقات

. ترجمۀ العالماشکال (. 7468جیهانی، ابوالقاسم بن احمد )

 علی بن عبدالسالم کاتب. تهران: آستان قدس رضوی.

به کوشش  (.746۷) حدود العالم من المشرق الی المغرب

 منوچهر ستوده. تهران: کتابخانۀ طهوری.

.  فارسنامه ناصری(. 7460حسینی فسایی. میرزا حسن )

تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی. تهران: 

 امیرکبیر.  

. تصحیح گای القلوبهةنز(. 746۷ستوفی )حمداهلل م

 لسترنج. تهران: دنیای کتاب.

الدین محمود بن علی بن خواجوی کرمانی، ابوالعطا کمال

. به دیوان کامل خواجوی کرمانی(. 7403محمود )

 کوشش سعید قانعی. تهران: بهزاد.

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 7404اکبر )دهخدا، علی

اقدامات سیاسی، مذهبی، فرهنگی (. 7486رویگر، محمّد )
استهبان:  ق(.404-4۷8و عمرانی عضدالدوله دیلمی )

 انتشارات سته بان.

(. 7427زرکوب شیرازی، احمد بن شهاب الدین )

. به کوشش اسماعیل واعظ جوادی. تهران: شیرازنامه

 بنیاد فرهنگ ایران.

تصوف  جستجو در(. 7420کوب، عبدالحسین )زرین
 . تهران: امیرکبیر.ایران

آثار الرضا )در (. 7487سالمی کازرونی، صدرالسادات )
 تهران: کازرونیه. تاریخ و جغرافیای شیراز و کازرون(.

تحفۀ اهل العرفان فی مناقب (. 7430الدین ابراهیم )شرف
سید االقطاب روزبهان )بخشی از مجموعه روزبهان 

پژوه. تهران: انجمن به کوشش محمّدتقی دانش نامه(.

 آثار ملی.

. تهران: تاریخ ادبیات در ایران(. 7427) صفا، ذبیح اهلل

 دانشگاه تهران.

. به االولیاء ةتذکر(. 7466عطار نیشابوری، فریدالدین )

 کوشش محمّد استعالمی. تهران: زوار.

های ضرب کازرون با نام سکه(. 7428عقیلی، عبداهلل )
. به کوشش فردوس المرشدیهذیل کتاب  بواسحق.ا

 ایرج افشار. تهران: انجمن آثار ملی.
های ایران در دورۀ دارالضرب(. 7400عقیلی، عبداهلل )

 . تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار.اسالمی
 . تهران: صبای گیالن.آل بویه(. 7420فقیهی، علی اصغر )

جادۀ ابریشم  اندازهایی ازچشم(. 74۹۷کاوتس، رالف )
. ترجمۀ محمّدباقر وثوقی و پریسا صیادی. دریایی

 تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسالم.

. ترجمۀ احیای فرهنگی در عهد آل بویه(. 7402کرمر، جوئل )

 محمّدسعید حنایی کاشانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

. تهران: تاریخ خانقاه در ایران(. 746۹کیانی، محسن )

 طهوری.

مروج (. 7426ابوالحسن علی بن حسن )مسعودی، 
. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. الذهب و معادن الجوهر

 تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

احسن (. 7467مقدسی، ابوعبداهلل محمّد بن احمد )

نقی منزوی. ترجمۀ علی .االقالیم فةالتقاسیم فی معر

 تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

کشف (. 7486هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان )
. مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود المحجوب

 عابدی. تهران: سروش.

(. 7406عبداهلل )الدین ابییاقوت حموی، شهاب

. ترجمۀ علینقی منزوی. تهران: سازمان البلدانمعجم

 )پژوهشگاه(.میراث فرهنگی کشور
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