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سخن :و سر آغازدرآمد
در این مختصر سعی خواھیم ورزید تا فرآیند کاری و زمان دعوت کیش اسماعیلی را درعالقھ 

ی، جات شمالی پاکستان مورد بررسی قرار داده و نقش برخی از داعیان، شخصیت ھای علم
روف  را در راستای گسترش و فروغ دعوت اسماعیلیین محلی سرشناس و معھنگی و متنفذفر

بازتاب دھیم. با وصف آنکھ میدانیم کھ نگارش، تحقیق و پژوھش پیرامون این چنین موضوع 
عقیدتی کاری است دشوار و مشحون از فراز و فرود، اما با-حساس، درخور توجھ و تاریخی

یم ورزید تا از دست داشتھ ھای مان و دیدگاه ھای مردم و شخصیت ھای محیط آنھم تالش خواھ
مطبوعی در دسترس ندارند، چیزی بھ نگارش گیریم کھ باعث خوشی و منطقھ کھ ھیچگونھ مواد 

و مسرت خواننده ھا، و شخصیت ھای عالقھ مند تاریخ نگاری و تاریخ پژوھی اسماعیلیان منطقھ 
با وصف آنکھ دانشمندان غربی روی تاریخ اسماعیلیان پژوھشھای کسترده یاد شده، گردیده باشد. 

ای را انجام داده اند، اما با تأسف فراوان باید اظھار کرد کھ در مورد تاریخ پیدایش اسماعیلیھ و
فرآیند پیشرفت، تکامل، دشواری ھا و چالش ھای روزوار آن ھیچ چیزی را در اختیار نگذاشتھ 

ی را نیز بھ نگارش گرفتھ اند، دیدگاه ھای شخصی خود را بھ شمول نوشتھ ھای اند، و یا اگر چیز
غرض آلود، مملو از جزمگرایی و تعصب ، نیز شامل برگھ ھای نگارشی شان نموده اند. 

یاد داشت ھایی را کھ در این جزوه گرد ھم خواھیم آورد، در ذات خود یک پژوھش ابتدایی است 
ھ و ھم بر اساس نظریات و روایات راویان محل و منطقھ بھ نگارش کھ بر مبنای مواد دست داشت

گرفتھ شده است، اما میتواند اساس و بنیاد پژوھش ھای بعدی ژرفتر را برای آنھایی کھ میل دارند 
پیرامون مسایل منوط بھ دعوت اسماعیلی در عالقھ جات شمالی پاکستان بھ نگارش نشینند، تشکیل 

خواھد داد. 
یقت  انکار نا پذیر است کھ شالوده دعوت اسماعیلی عالقھ جات شمالی پاکستان را، این خود حق

مساعی ھمھ جانبھ و تالش ھای خستگی ناپذیر داعیان، مبلغان، پیر ھا، شخصیت ھای معروف
دری بھ این ھدف مقدس ھمت –و میر ھای بدخشان تشکیل می دھد کھ با زبان شیرین فارسی 

شوار است تا در مورد ھرکدام و ھر یک از آنھا  چیزی را بھ گونھ گماشتند. با وصف آنکھ د
، اما در مورد کارکرد ھای بسا از آنھا از طریق سیاق جزوه موجودمفصل بھ نگارش گرفت 

آشنایی حاصل خواھد گردید. در ضمن قابل تذکر است کھ باید دانشمندان و پژوھشگران منطقھ 
مایان را با در اختیارگذاشتن  دست داشتھ ھای شان پیرامون شمال پاکستان نیز در زمینھ میتوانند

این دعوت و داعیان این منطقھ کھ از محیط پھناور بدخشان کوھستانی بھ این سرزمین آمده اند و 
رسالت دینی و عقیدتی شان را بھ سر رسانده اند، یاری رسانده و این جزوه را در آیینده ھا ھر چھ 

سازند. بیشتر از پیش غنامند تر 
در مورد کامگاری و مؤثریت این اثر خیلی ھا کوچک الزم نیست تا چیزی را بھ نگارش گیریم، 

دات دست اندرکاران ، پژوھشگران و نویسنده ھای ازیرا نظریات ، افکار و اندیشھ ھای سالم و انتق
و ھم خواننده این سرزمین ، در تأئید و تردید آن نقش برازنده را بازی خواھند کرد و ھم نگارنده
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من تالش ورزیده ام  تا منابع و سرچشمھ ھایی را کھ در را در روشنایی بیشتر قرار خواھند داد. 
در ھم در وسط وھم فرآیند کار کرد ھای خویش بکار برده ام، توام با تصویر، منابع و مأخذ آنھا

رد کاربرد ھمھ عالقھ مندان و ثبت و قید نموده ام تا بیشتر و مؤثق تر موبرگھ  ھای فرجامین آن
خواننده ھای عزیز قرار گرفتھ بتوانند. بھ امید پیروزی و بھروزی ھمھ عزیزان .

"عالیجاه فدا علی ایثار ھونزایی  "

( مناطق شمال پاکستان) فرآیند آغاز دعوت اسماعیلی در بدخشان
ھق کھ مطابق 452ال حقیقت مسلم این است، مادامی کھ حضرت پیر شاه ناصر خسرو در س

است ، زادگاھش را ترک نموده و بھ دره یمگان بدخشان افغانستان پناه گزین شد، فروغ م،1060
دعوت اسماعیلی نیز در ھمھ سرزمین ھای ھمجوار افغانستان، فراتر از مرزھا رفتھ و الی مناطق

طق  شمال پاکستان، منایکیستان)،شان افغانستان، پاکستان، ترکستان  چین، تاج( بدخبدخشانات
آسیای مرکزی، ترکستان چین، بھ ویژه سریقول، یارکنت، کاشغر، قوقند،  یاسین، چترال، واخان 

و بونی چترال گرم چشمھ، و ( واخان پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکستان چین) ھا، 
گسترش پیدا کرد. 

ای دینی و آئین خردورزی، بھ برکت دعوت اسماعیلی بھ مثابھ قوی ترین مکتب عقیدتی و باور ھ
و سیادت  پیر سترگ، ناصر خسرو بھ شدت خود بھ پیش میرفت کھ نقش تاریخی وی، یاران و 
ھمکارانش را در زمینھ کھ داعیان، آموزگاران، مشنری ھا، مبلغین، پیر ھا و خلیفھ ھا تشکیل 

تن از روحانیون عالقھ جات میداد، نباید بدست فراموشی سپرد. مولوی محمد عبدالرزاق  کھ یک 
شمالی پاکستان  است و سفر نامھ پیر را ترجمھ و تدوین نموده است، در مقدمھ آن می گوید کھ

سالھ پیر در دره یمگان صفحھ جدیدی را در تاریغ تبلیغ  و ترویج  آئین پلورالیسم ، 28حضور 
رمندان راه حقیقت و طریقتتعدد گرایی و خردورزی، نھ تنھا برای پیروانش بلکھ برای ھمھ باو

باز نموده است. 
خوشبختانھ نقش حکمرانان محلی و بھ ویژه سھم آستاندار آن زمان بدخشان ، امیر اسد ، در اشاعھ
و گسترش اندیشھ ھای پیر ناصر خسرو و اسماعیلیسم در کلیت اش، دارای اھمیت تاریخی است.

مصممانھ داخل میدانشر و آفریده ھای خویدر این زمان است کھ پیر کامگارانھ در نگارش آثا
نبرد عقیدتی و عقالنی گردیده کتاب ھای متعددی را بھ نگارش می گیرد، آنگونھ کھ خود فرموده 

است : 
یکی کتاب دعوت       با    طراف   جھان   ھمی فرستم ھر سال

تا  آنکھ  خصم   من  بداند       در دین نھ ضعیف و سست و زارم   
ن ھمھ کتب، آثار و رسالھ ھای پیر، باعث استقرار و استحکام عقیده و طریقھ گردیده و برای ای

ھمگان اسباب و سرچشمھ ھای تبلیغ و ترویج را فراھم نموده و آئین و کیش اسماعیلی را از گزند
پیش  آنھایی کھ بھ مفھوم باطنی آن پی نبرده و بر خالف محتوا و سیاق آن تبلیغات زھر آگین را بھ

می بردند آن گونھ کھ  در طول تاریخ کارکرد ھا و موجودیت این کیش، بر خالف آن عمل نموده 
اند. این دعوت بر بنیاد خالقیت و نبوغ علمی و عقالنی پیر ناصر خسرو، داعیان و یاوران عقیدتی 

یاد شده بھ علی ابن اسد،  در سراسر مناطقابوالمعالی اش، در نتیجھ پشتیبانی سیاسی و اجتماعی
گونھ سرسام آور پھن گردید و در آفرینش فرھنگ و تھذیب جدید عقیدتی، اخالقی و اجتماعی ، 

نقش تاریخی را بازی کرد. 
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ابوالمعالی ابن اسد، بھ مثابھ یک امیر پختھ سیاسی، عقیدتی و اجتماعی، کھ حاکمیت بدخشان را در 
ما و عرفای محیط و محل دفاع بیدریغ تصرف معقول خویش داشت، ھمواره از علم، معرفت، عل

محمود طرزی بھ قول از مستشرق معروف بارتولد برشت می نویسد پروفیسور. چنانچھ می نمود
کھ بدخشان در زمان حاکمیت علی ابن اسد، بدون در نظرداشت ھمھ دشواری ھای محیط پیرامون 

ین، منافقین و دشمنان عقیده و ممالک ھمسایھ، از ھر گونھ حمالت وحشت و دھشت افگنانھ مخالف
و باور، بھ شمول سالطین وحاکمیت سلجوقیان، در امان باقی ماند و تا کنون از آخرین ریاست و 
رئیس  حاکم بدخشان، سلطان محمد بدخشی، در ھمھ آثار و آفریده ھای مستشرقین خیلی ھا خوب

نام ابوسعید تیموریبود کھ شخصی بھ م،1500در ضمن در سال یادآوری ھا صورت میگیرد.
ت سلطان محمد بدخشی، حملھ ور میشود، موصوف را اسیر ساختھ و حاکمیت و مرکز بر ریاس

دعوت اسماعیلی نیز در اختیار مخالفین قرار میگیرد. برای خواننده ھا واضح است کھ ابو سعید
تخت و تاج م،1459تیموری از ساللھ امیر تیمور گورگانی بوده کھ بعد از بابر میرزا در سال 

سلطنت تیموری را در اختیار گرفتھ و از قدرت و صالحیت خویش در راستای قلع و قمع  ھمھ
جانبھ مخالفین خویش دست بھ اقدام می زد. بعد آن سلطان عبد هللا تیموری بر سرنوشت مردم 

خشانات بخارا حاکم میشود. بعد آن مناطق دیگری را از قبیل پاردریا، مناطق فالت پا میر، بد
کابل، قندھار را الی مرزھای ھندوستان، خراسان و عراق عجم را نیز بھ تصرف خود در می 
آورد. بعد از اسیر نمودن سلطان محمد بدخشانی، و فروپاشی مرکز دعوت اسماعیلی، ریاست

جز قلمرو و حاکمیت خویش می سازد. جھت معلومات بیشتر در زمینھدعوت اسماعیلی را نیز 
یروی رزمی و جنگی ابوسعید تیموری ، میتوانید بھ دایرة المعارف اسالم، مراجعھ نمایید. قوت و ن

دعوت اسماعیلی در عالقھ چترال( چترار)

شاھزاده ھای بھ شمول و حاکمبت  امیر نشین بدخشانات و فالت پامیر امروزی بعد آنکھ ریاست 
تحویل مھاجم ھای نظام سایرکمیت آن بھحامنھدم شد و، بدخشان نحاکم بر مناطق نا ھمگو

و کیش آئین،داده شد، ھمھ داعیان و مشنری ھای این عالقھ کھ رسالت تبلیغ و ترویج بینش
، و تعداد معینی از آنھا در اسماعیلیسم را بدوش داشتند، بھ مناطق  و ممالک ھمجوار پناھنده شدند

ه و تا حدی و تا یک زمانی از احتیاط کاری مقیم شد،ل، سری قورمنطقھ چترال، ھونزا، کاشغ
کار می گرفتند و در حقیقت در حالت تقیھ کار کرد ھای عقیدتی و باور ھای دینی قرار داشتند. 

بھ ھمین سان بعد از یک مدت زمانی شرایط بھبود پیدا می کند و رفت و آمد این داعیان و مشنری 
ه و برای انتشار و گسترش مجدد دعوت کیش و آئین ھا در منطقھ یاد شده بیشتر و مؤثر تر گردید

اسماعیلی، کمر ھمت را می بندد. بھ سلسلھ ھمین گونھ کار کرد ھا و دعوت است کھ در زمان پیر 
میپھن مناطق سریقول، چترال، یاسین، ترکستان، و شینھ، ناصر خسرو دامنھ این دعوت الی 

برشت نیز مورد تأئید قرار گرفتھ است، گفتھ دتولدر برخی از آثار متقدمین، کھ توسط بارگردد. 
یکی از حاکمان بدخشان توسط نیرو ھای تیوری بھ شکست مواجھ کھ  بابر میرزامیشود، زمانی 

کھ وابستھ بھ زدر این زمان یکتن از افراد و شخصیت ھای برجستھ سیاسی دیگر نیمی شود،
محمود طرزی نیز در ھعروف بوده  و عالمسلطان محمد بدخشی ممردم بدخشان بوده و با نام 

و در این زمان است گرفتار میشودمتوسط قوت ھای مھاجآثارش از وی  یاد آوری نموده است، 
کھ در اصل بھ حاکمیت میرزا بابر، یاران و ھمدستان اش، خاتمھ داده میشود. 

شان امروزی افغانستان، منطقھ چترال و ھونزا از دیدگاه موقعیت جغرافیایی خود، بھ منطقھ بدخ
نام قدیمی " انجگان"کھ  خشان افغانستاندنزدیکی بیشتر دارد، بھ ویژه با منطقھ کران و منجان ب

بر اساس اظھارات را نیز احتوا میکند . ، ، اسکتول، و یمگانگرم چشمھحھ سااش بوده است،
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ود بھ منطقھ چترال آمده و فرآیند مردمان این عالیق ، گفتھ میشود کھ گویا پیر شاه ناصر خسرو خ
ردمان آنجا را  دعوت را با سایر ھمکاران و یارانش بھ پیش برده است، کھ یکی از ثبوت دالیل م

فرمایشات مردم ، کھ بر اساس در چترالکوھیروزیارتگاه پیر ناصر خسمیتوان موجودیت
دعوت مربوط  بھ ز کتب و آثار منطقھ باور بر این است کھ در یکی از نقاط کوه یاد شده بعضی ا

حتی گفتھ میشود کھ در یکی از گوشھ ھای این نیز در آنجا مدفون ھستند. ،اسماعیلی ناصر خسرو
یاد میشود می گویند کھ با وصف مدفون بودن برخی از آثار و آفریده " لتکوه "، کوه کھ بھ نام

نعلیین چوبی، و غیره سامان آالت ھای دینی و عرفانی پیر، عصا، قاشق چوبی، کاسھ ھای چوبی، 
مورد نیاز زندگی روز مره، در آن جا موجود ھستند کھ نمایندگی از حضور شان در آن جا نموده 

و فرآیند طاعت، عبادت، و کار کرد ھای علمی شان را نشان دھنده است. 

ِگتآغاز دعوت اسماعیلی درفرآیند ِگل

نخواھد بود اگر کسی ادعا نماید کھ دعوت اسماعیلی در برای مردمان چترال تا حدی قابل پذیرش 
ومنطقھ چترال بعد از آغاز دعوت در مناطق ھونزا و گلگت ، بھ منصھ اجرا گذاشتھ شده است. 

علت تقدم بودن دعوت اسماعیلی در چترال نیز بر بنیاد تشریف آوری پیر بزرگ در این منطقھ 
یان صاحب صالحیت توسط پیر، شامل این ادعامی باشد، و یا ھم فرستادن مشنری ھا و داع

1310برای آغاز دعوت می باشد. آغاز دعوت اسماعیلی در منطقھ گلگت، مصادف است با سال 
، قلمداد نموده اند کھ تقریباً رقمم)1088-89را( عیسوی، می باشد در صورتی کھ سال وفات پیر 
گفت کھ دعوت اسماعیلی در منطقھ گلگت و بایدبیشتر از دو صد سال بعد را نشان دھنده است. 

حاکمیت این منطقھ را بدوش داشت.راجھ ترا خان، آغاز شده بود کھ در آنزمان م1310در سال
وفات نموده است کھ بعد از سقوط الموت حضرت امام شمس الدین محمداین سالی است کھ 

در مورد آغاز می برد. زندگی درویشانھ و مشحون از روحانیت را در منطقھ آذرباجان، بسر
، می " تارخ جمو"در اثر شان مولوی حشمت هللا خان،دعوت اسماعیلی در منطقھ گلگت ، 

در منطقھ حاکمیت را بسر می برد، یک تن از شخصیت ھای کھ راجھ ترا خان،نویسد، مادامی 
نپخش و گسترش آئیبھ منظور ، لبھ تاج الدین مغومعروف و سپھساالر اسماعیلی موسوم 

اسماعیلی اطراف و اکناف بدخشان را زیر حمالت خود قرار داد، کھ در نتیجھ توانست مناطق
چترال، پونال، و یاسین را فتح نمود و داخل منطقھ گلگت شد کھ در فرجام آنرا نیز، زیر تصرف

بعد از فتح این منطقھ جھت بھ یاد گار گذاشتن اثراتی از خود، در جوار فمو صوخود در آورد. 
یک کوه برجی را بھ ساختار گرفت کھ تا بھ امروز بھ نام برج مغول ھا، یاد گردیده و مشھور 

مولوی موصوف می نویسد کھ یکی از اھداف حملھ تاج الدین مغول بر منطقھ گلگت، اشاعھ است. 
و پخش دعوت مردم بھ کیش و آئین اسماعیلی در محیط یاد شده بود. در این  زمان حاکم  گلگت

خان برای اینکھ ھنوز حاکمیت را در اختیار خود داشتھ باشد، بھ گونھ فوری کیش و آئین راجھ 
تاج الدین مغول بخاطر این مسئلھ از داشتن حاکمیت در این منطقھ اسماعیلی را بھ آغوش کشید. 

منصرف گردیده و ھمھ شرایط کار کرد ھای بعدی را برای راجھ ترا خان، آماده ساخت و بھ این 
ھ تنھا دعوت اسماعیلی مورد پذیرش قرار گرفت، بلکھ بھ نحو خیلی ھا درست و مثبت،شیوه ن

گسترش پیدا نمود. در این زمان تاج الدین مغول خود وارد منطقھ ھونزا شد، آنجا را فتح کرده
و آئین اسماعیلی را معرفی نمود و بھ تعقیب آن سفر دعوت خویش را بسوی ترکستان چین

امروزی است، آغاز نمود و توانست بھ وجھ خیلی ھا ساده مذھب و یانگ)سنکیانک ( شنککھ 
آئین اسماعیلی را بھ مردمان منطقھ نھ تنھا معرفی، بلکھ از ماھیت و اھمیت بینش عقالنی و 

بر بنیاد قول مؤلف تاریخو تذھیب قرار داد. رانسانی آن نیز مردمان محیط یاد شده را در تنوی
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دعوت اسماعیلی در چترال و سایر مناطق یاد شده در حقیقت مدیون  چترال، پھن، و گسترش 
بوده و نام وی در تاریخ اسماعیلیان این منطقھداعی تاج الدین مغول،فداکاری ھا و نوآوری ھای 

برای ھمیش جاویدان باقی خواھد ماند.

اسماعیلی در گلگت ھایحکمرانو نقش حضور 

دعوت اسماعیلی شناختھنھ تنھا اینکھ من حیث مرکز ، م)1565-م1310،( گلگت، از سال
شده بود، بلکھ برای مدت ھای خیلی ھا زیاد حاکمان این منطقھ ھمھ یکی پی دیگری در آنجا

در امر استقرار حاکمیت و آئین اسماعیلی بھ شمول دعوت  مردمان ھمجوار آنجا بھ آئین خود، 
اجھ میرزا خان توانست حاکمیت اسماعیلی را الی سال نقش بارزی را ادا نموده بودند. حکمران ر

بھ نحو خیلی ھا شایستھ بھ پیش برد، و لی در آخر مھتر منطقھ چترال باالی راجھ میرزا م،1565
خان، حملھ ور شد و راجھ مجبور بھ ترک دیار، خانھ و کاشانھ خود شد، و سرنوشتش او را  بھ 

گزین شد. در این ایام راجھ میرزا خان در بالتستان با منطقھ  بالتستان کشانید و در آنجا مسکن
کیش دوشیزه ھای یکی از حکمرانان محلی ازدواج نموده و بخاطر آنکھ مصؤن باقیمانده باشد، 

را پذیرفت و لی بعد ھا دوباره خود را آماده ساخت و از بالتستان بر منطقھ گلگت دوازده امامی
ھ گلگت را بار مجدد در تصرف خود در آورد. اما دیگر با حملھ ور شد و در فرجام توانست منطق

مذھب اسماعیلی عالقھ مند نھ شد و حتی آنھایی کھ طرفداران وی بودند نیز بر اساس سنت اینکھ
با دین و آئین حاکمان خود باید وفادار باقی بمانند، از آمد بار مجدد او مسرور شدند و با وی 

ن جا توجھ خواننده ھای عزیز را با شجره راجھ ھای منطقھ در ایھمکاری بی شائبھ نمودند. 
گلگت، بھ گونھ فشرده آشنا می سازیم: 

،     بھ کیش اسماعیلی گرویده بود.م1335–م 1310،راجھ تُرا خان -1
م،1390-م1335،کراجھ سوما-2
م ،1435–م 1390،راجھ خسرو خان -3
، راجھ کمال خان، راجھ بھرام خان ، اجداد راجھ حیدر.م1480–م1435راجھ حیدر خان،  –4
م،1515–م 1480راجھ چلیس خان،  -5
،م1565–م 1515راجھ نور خان، -6
کھ مذھب اثنا عشری را پذیرفتند.م ، 1600–م 1565راجھ میرزا خان، -7

( جمو و کشمیر) ھونزا و جمو ! داشتھ ھای مؤلفین تاریخ عھد عتیقاجمالی بر نظر

واقعیت این است کھ بعد از آنکھ داعی تاج الدین مغول منطقھ را در تصرف خود در آورد، برای 
مدت ھای خیلی ھا زیاد مذھب اسماعیلی، آئین رسمی و دولتی مردمان آن ساحھ بھ شمار میرفت.  

نقش اساسی داشتھ اند، اما اینکھ چھ تعداد افراد، شخصیت ھا و داعی ھا در زمان تاج الدین مغول
و چگونھ مسایل تعلیم و آموزش اسماعیلی را بھ پیش می بردند و یا ھم دعوت چگونھ آغازگر دید 
و نحوه تبلیغ و ترویج چسان بھ پیش برده می شد، ھیچگونھ اسنادی و مدارک معتبری، امروز  در 

در امر اشاعھ و گسترش حتی در مورد نقش نخستین داعی تاج الدین نیزاختیار ما قرار ندارد.
دعوت اسماعیلی و استقرار آئین اسماعیلی، تاریخ نگاران از خاموشی استفاده نموده و در زمینھ 

ھیچگونھ ابراز نظر نکرده اند، کھ علت آن را میتوان مخالفت ھا، تفاوت ھا، و یا ھم نبود و عدم
، قلمداد کرد. موجودیت مواد معین و مفید در زمینھ 
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بسا افراد و شخصیت ھای تاریخ دوست و یا ھم تاریخ نگار، کھ را باید واضح سازیمیک مطلب 
بھ ویژه آنھایی کھ نوشتھ ھای شان را  در مورد اسماعیلیان با مخالفت ھا ، و مناقشات آغاز می 

، ھمواره نگاشتھ اند کھ گویا حضور داعی تاج الدین مغل در منطقھ بخاطر اشاعھ و پخشنمایند
بوده است تا کسانی کھ در آنجا حکمرانی داشتھ اند، آنھا را نماعیلی نبوده بلکھ بخاطر آدعوت اس

از میان بردارد و خود بر حاکمیت محیط و منطقھ نفوذ داشتھ باشد و یا ھم اظھار می کنند کھ گویا
ئین داعیان، مبلغین و مشنری ھا، بھ شمول داعیان اسماعیلی ھمواره بخاطر پخش و اشاعھ دین و آ

خود از شمشیر استفاده نموده اند، در صورتی کھ چنین ھر گز نبوده است. و یا ھم برخی ھا بر این 
باور و عقیده ھستند کھ گویا داعیان آنوقت تنھا می خواستند تا قدرت و صالحیت دولتی و حکومت 

و پخش کیش چترال قبضھ کنند و بعد آن در اشاعھ ( بزرگان)،اخاندان مھتر ھداری را از چنگ 
خود اقدام بالفعل نمایند.  برخی ھم بھ این باور ھستند کھ گویا کار کرد ھای داعیان اسماعیلیان در 

آن زمان، در حقیقت استفاده منظم از اختالفات میان حکمرانان بدخشان و مھتران چترال برای 
سعی ورزیده اند تا بھ کرسی نشاندن حقانیت عقیدتی شان بوده است و در این زمان آنھا ھمواره 

افراد و شخصیت ھای معروف و سرشناس حکومتی و دولتی را بسوی عقیده و باور خود بکشانند 
و بعد از طریق آنھا دارای حاکمیت عینی اسماعیلی شوند. 

ھا، حکمرانان و هتعداد زیادی از شاھزادم،1500اما یک حقیقت را باید دانست کھ در سال ھای 
یاست خود مختار و یا مستقل بدخشان آن زمان، اسباب در گیری ھا را در شخصیت ھای عقیدتی ر

تا دیگران نیز بھ نفع و قوت آینده خود دست بکار شوند و این در  میان آنھا باعث گردیده است
زندگی اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، و اقتصادی ھمھ انسان ھای روی زمین، بھ وفرت مورد  

امروز نقش منفی و یا مثبت  آن را در جھان کنونی در زندگی مشاھده قرار گرفتھ است، کھ 
روزوار انسان ھا کھ در سده  بیست و یک زندگی بسر می برند، بھتر مشاھده کرده میتوانیم.  

در اثر خویش می نویسد کھ بھ نام  ، مرحوم وزیر قدرت هللا بیک،نویسنده تاریخ عھد عتیق ھونزا
طقھ عالقھ جات شمالی پاکستان وجود نداشتھ و شاید اگر ھم بوده ، شخصی در منتاج الدین مغول 

بھ این منطقھ خود را رسانده باشند و بخاطر ادامھ اشی قلعھ الموت شایدباشد، فقط بعد از فروپ
بر اساس قول برخی ھا، حتی این مسئلھ کھ دعوت بھ کار خویش آغاز نموده باشند، در صورتی 

، ولی این مسئلھ ر بودن مناطق از ھمدیگر، کمتر امکان داشتھ باشدنیز بھ نسبت بعد مکانی و دو
واضح است کھ اکثر مناطق عالقھ جات شمالی پاکستان در آن زمان از عقیده اثنا عشری پیروی

میکردند و شاید داعیان در زمینھ بخاطر بدست آوردن و ایجاد شرایط و امکانات  بھتربرای تبلیغ 
ین جنین اقدامات دست یازیده باشند کھ دور از امکانات نیست و ھم قابلو ایجاد مراکز دعوا، بھ ا

درک و فھم است. 
از این جا است کھ انسان میتواند حکم نماید کھ در حقیقت داعی تاج الدین مغول، خود از جملھ سپھ 

حاکمیت شاھزاده  نشین بدخشانات بوده و برای گسترش قلمرو حاکمیت عقیدتی خود، نساالرا
تر در زمینھ کار کرد ھا داشتھ است، کھ تا ھنوز عالیم و یادگار ھای زیادی از ایشان در زمینھ بیش

بھ شکل عمارت ھا و ساختار ھای تاریخی، بجا مانده اند کھ ثبوت این ادعا را تصدیق کننده ھستند. 
آذری"، " جمشید در برخی از آثار و آفریده ھا بھ این نکات متوجھ میشویم کھ، گویا در زمان 

، گفتھ میشود کھ تعداد زیادی ( کھ خود آنقدر واضح نیست کھ ھدف از کدام جمشید است : مترجم)
: سید شاه برھان ولی، سید سلطان علی، سید شاه از افراد و شخصیت ھای معروف، مانند 

بھ ، در منطقھ یاد شده سید شاه اکبر، سید میر ابراھیم، و دیگران،"ولی"افضل،  سید شاه ولی
تبلیغ و ترویج دین اسالم آغاز نمودند و بھ اطراف و اکناف مناطق شمال پاکستان، سفر می کردند 
و بیشتر در مورد مذھب اثنا عشری بھ تبلیغات گسترده مصروف بودند و مزار و آرامگاه ھای 

مندر جوار دیوار ھای قصر بالتستان موجود است کھ مردم ھنوز جا،اکثر آنھا امروز نیز در آن
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حیث اماکن مقدسھ و یاد گار آن شخصیت ھا، مورد تقدیر و تقدیس قرار میدھند. عالوه بر آن گفتھ 
آثار و عالیم  مذھب ،و سایر مناطقچترال، گلگت، ھونزه، دونگ، یاسین،میشود کھ در منطقھ 

َمت"ھندوئیسم، بھ ویژه  ست،کتاب ھای زیادی نیز بھ زبان سانسکریت بدست آمده ا، کھ" بُد 
نیز بھ چشم میخورد کھ پژوھش بیشتر را در زمینھ ایجاب می نماید. 

انتشار زمانی و مکانی اسالم در ھونزا !

امیر کبیر سید علی گفت کھ  پخش و گسترش دین اسالم در منطقھ ھونزا توسط  حضرت باید 
از صورت گرفت کھ در ھمان زمان برخیھمدانی ، و دانش آموزش سید نور محمد بخش،

و سایر دھکده نیز در مناطق گلگت کار کرد ھای تبلیغی توسط داعی اسماعیلی، تاج الدین مغول
با پالیسی خیلی ھا محتاطانھ، صورت گرفت کھ بعد ھا زمینھ نھایت درستی را برای پیشبرد ھا 

لمقاصد عقیدتی اش، فراھم ساخت. این بدان معنی است کھ اشاعھ دین اسالم در منطقھ گلگت قب
از بالتستان یا ھونزا صورت گرفتھ بود. بر اساس نگارش ھای مولوی حشمت هللا خان، در زمان 
شاه آذر جمشید، تعدادی از شخصیت ھای معروف و صاحب اختیار و صالحیت کھ من حیث 

شاه ولی هللا، سید شاه برھان، سید مشنری ھا و مبلغین در منطقھ کار می کردند، میتوان از 
در امر اشاعھ و گسترش اسالم کھ ید میر افضل، سید سلطان اکبر، و سید ابراھیم، سلطان علی، س

در این جا میل دارم با شھامت ھرچھ بیشتر اعالن نمایم کھ دین نقش اساسی داشتھ اند، یاد نمود.
اسالم در منطقھ گلگت و شاید ھم در سایر مناطق توسط داعی برزگ اسماعیلی ، تاج الدین مغول

آمد و بعد ھا این ھمان شخص بود کھ در راستای دعوت مردم منطقھ بھ آئین اسماعیلی بھ میدان
از منطقھ گلگت گریز نمود و در فرجام بھ راجا میرزا خاننقش بارز را بازی نمود. باید گفت کھ 

بالتستان رسید و در آنجا رو بھ مذھب اثنا عشری آورد و در ھمکاری ھای نا ھمگون بھ شمول
اکثریت افراد را بھ مذھب اثنا عشری نھ تنھا اینکھ از نیروی نظامی و حکومت داری،استفاده
کرد، بلکھ با فشار، ظلم و تعدی، آنھا را مجبور بھ تغییر کیش و آئین نمود، و این شخص دعوت 

باعث فروغ این آئین در آنجا گردید. مزید بر آن باید گفت این شخص در عھد آذر جمشید، دوباره 
و اکثر افراد را در شدلتستان بھ گلگت آمد و در آنجا نیز بھ دعوت آئین اثنا عشری داخل اقداماز با

ھمین اکنون نیز مزار و یا آرامگاه این شخصیت در منطقھ آنجا نیز بھ مذھب اثنا عشری در آورد.
گلگت در میان مردم از ادای احترام ویژه بر خوردار است. 

مناطق عالقھ جات شمالی پاکستان قرار بر این خصیت ھای فرھنگی تاریخ نگاران و شدر میان 
است کھ مردمان ھونزا در زمانی پیرو آئین بت پرستی بوده اند، و تا ھنوز ھم عالیمی از آنھا در 

سھال بوتن، ھال بوتن، تھول بوتن، ھندومت، اکثراً بھ نام ھای : رااین منطقھ وجود دارد کھ آنھا
ند. در میان این اقوام سنت بر این بوده است مرده ھای شان را مانند اھل ھنودو غیره یاد می نمای

، او را با تمام متعلقاتش دفن ع می کردودابا  این جھان می سوختانده اند، و زمانی کھ کسی اگر
می نمودند، بھ شمول زیورات ، اگر قشر نسوان می بود. باید گفت کھ این سنت در میان کالش 

نیز ( کھ با مردمان نورستان افغانستان ھم کیش و ھم آئین بوده اند) شمال پاکستانھای مناطق
مروج است. اما کالش ھا زمانی کھ این گونھ حرکات را انجام دادند، بعد ھا برخی از مسلمانان 
منطقھ با آگاھی این مطلب، قبرستان ھا را جھت بدست آوردن زیورات، مورد دستبرد قرار 

پاکستان، مروج است کھ در آستان برخی از مناطق عالقھ جات شمالی میان مردمان در میدادند. 
ھایی  کھ اشکال و یا اجسام حیوانات مرده وجود دارند، مواد خوراکھ، از قبیل شیر، روغن و 

بھ نزد حیوانات مراجعھ می نمودند غیره ضروریات را میگیرند و جھت خواستن مراد و حاجات
در حقیقت مراد حاصل میشود و لی مجسمھ حیوان از جای خود حرکت نمودو میگویند کھ اگر 
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حاجت خواه و مراد طلبنده را مورد اگر بجای خود ساکن بود، در حقیقت مراد و نیت شخص
پذیرش قرارنداده است، لذا باید، بار مجدد و یا ھم بار ثانی و ثالث با تعھد بھتر و شایستھ تر 

کاستھ شده باشد. ی گناھان و تقصیراتشاند تا از سنگینمراجعھ نماین
، مطابق ھق955گفتھ میشود کھ اشاعھ مذھب اثنا عشری در میان مردمان منطقھ ھونزا، در سال 

ریاست ابن میوری تام، میر عیاشوی ثانی، آغاز گردیده است. این زمانی بوده است کھ م،1548
با دختر میر ابدال خان ، بھ اسم شاه ھونزا را در اختیار داشت کھ بعد ھا بر اساس ضرورت 

خاتون عقد ازدواج کرد کھ در نتیجھ آن فرآیند رفت و آمد میان مردمان ھونزا و بالتستان آغاز 
میشود، و بعد در نتیجھ رفت و آمد افراد سر شناس و معروف کھ در دانش دینی دارای اختیار و 

ند و آنھا را با جھان بینی اسالمی آشناصالحیت بودند، مردمان این منطقھ را آموزش بھتر میدھ
می سازند. و این ھمان زمانی است کھ مردمان ھونزا از شیوه پرستش اصنام ابا ورزیده و بسوی

پرستش نور و علم واقعی میروند. بعد از آمدن دین اسالم در این مناطق دیگر از سوزاندن مرده ھا
از میان رفت، اما ھنوز ھم برخی از عالیم در و دفن نمودن اسباب و لوازم خانھ با جسد مرده، 

ھری انکار نمود، مثالً نام ھای غیر اسالمی، مانند: نمیتوانمیان مردم وجود داشت کھ از آن 
مانند: شلی باتی، شادون، ، و یا ھم اسم خانم ھا،سنگ، اورکا سنگ، چھار سنگ، بیال سنگ

مورد کار برد قرار میگرفتند.ند و و غیره در میان مردم منطقھ وجود داشتکپوری،

فرآیند دعوت اسماعیلی در ھونزا !

میگیرد بھ دعوت اسماعیلی و اشاعھ و پخش آن  در ھونزا، نویسنده تاریخ باستان طآنچھ کھ ارتبا
" میر سلیم خان ثانی در عھد حاکمیت ھونزا، مرحوم  وزیر میر قدرت هللا بیک می نویسد کھ : 

عیلی را پذیرفت و بھ داعی سید شاه اردبیل( سھرابی)، کیش اسماخود، بر اساس کار دعوت
شده است " حتی در زمینھ روایتمیثاق عھد بست و بیعت نمود. سرکرد گان و داعیان آن دوره

در منطقھ بدخشان زندگی خویش را در غربت سپری میکرد، آئین کھ کھ میر سلیم خان مادامی
با آنھا ھمکاری شسید شاه اردبیلی، دست بیعت داد و برای ھمیاسماعیلی را پذیرا شد و بھ داعی

بھر حال باید گفت کھ میر سلیم شاه دعوت اسماعیلی را بر اساس میل و رغبت و ھمیاری داشت. 
شخصی خودش پذیرفت و ھیچگونھ فشار و اکراه باالی شان صورت نگرفتھ بود.مگر گفتھ میشود 

و شرایط دشوار آن زمان، نخواست تا میر سلیم شاه در کھ داعی سید شاه روی ملحوظات معین 
راستای اشاعھ و پخش دعوت اسماعیلی در ھونزا داخل اقدام شود، و فرموده بود اگر شرایط 
زمانی و مکانی زمینھ را مساعد ساخت، وی شخصاً میر سلیم شاه را از منطقھ بدخشان بھ ناحیھ 

یگاه معین خواھد رساند. ھونزا خواھد خواست و توسط وی دعوت را بھ جا
حتی گفتھ میشود کھ میر سلیم خان با داعی سید شاه اردبیلی موضوعی را در میان گذاشت و از 
وی پرسید کھ ، چون در میان پیروان من تعداد اسماعیلیان خیلی ھا کم ھستند و اگر من این دنیای 

داعی سید شاه ش خواھد گرفت.فانی را ترک گویم، چھ کسی مسؤلیت مراسم تدفین و تکفینم را بدو
برایش می گوید تشویش را بھ خود راه نده در میان شما داعی خواھد بود کھ این مسؤلیت را بدوش

یه بھ ھر سویر سلیم خان در حالت نزع بود، ھموارگیرد. بھ تعقیب آن گفتھ میشود، مادامی کھ می
ما در شی رسد کھ بطرف ما و نظاره میکرد و می پرسید کھ آیا از طرف شرق کسی بھ نظر نم

است و میر سلیم خان حال آمدن باشد؟ مردمان جواب میدھند کھ فردی سوار بر اسپ در حال آمدن
میکند. آن شخص راکب بر اسپ در حقیقت داعی میر سید شاه بوده است کھ بر احساس راحت 

، و مادامی کھ داعی اساس قول و تعھد خویش در برابر میر سلیم خان، بھ ھونزا سفر نموده است
وعده اش را پوره نمود. انسان وافی بوده را بھ چشم سر می بیند، می گوید میر سید شاه
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حضور سید حسین شاه اردبیلی بھ منطقھ ھونزا و علل ناکامی دعوت اسماعیلی !!

دعوت اسماعیلی وابستھ بھ مناطق عالقھ جات نآنھایی کھ در مورد مسایل نا ھمگو
را تاریخ وفات میر سلیم خان م،1833تان قلم فرسایی نموده اند، سال شمالی پاکس

، پسر بزرگھ بعد از ختم مراسم تدفین و تکفین اشتعیین نموده اند، و گفتھ میشود ک
خان ، بھ حیث جانشین پدر شان قیادت جامعھ غضنفر علیشان موسوم بھ میر 

زمان بود کھ میر غضنفر خان، بدوش گرفت. در ھمیناسماعیلی و حاکمیت ھونزا را 
بھ این اندیشھ افتاد کھ باید سید میر حسین خان اردبیلی را از منطقھ م،1838در سال 

گلگت
بھ ھونزا فرا خواند تا باشد در راستای دعوت اسماعیلی، اشاعھ و گسترش ھر چھ 

د حسین شیند.  قابل تذکر است کھ سینقش عقالنی و اخالقی اش را بھ بازی نبیشتر آن، 
خان اردبیلی، پسر یکی از شخصیت ھای معروف اسماعیلی، داعی بزرگوار سید شاه
اردبیلی می باشد کھ در مورد او در برگھ ھای قبلی چیزی را در خور خوانش دوستان

بھ اخان، شخصی رغضنفر علیدر این زمان میر و عالقھ مندان، در میان گذاشتیم. 
یام رسان و یا ایلچی بھ منطقھ بدخشان افغانستان می ، من حیث پآخوند تراب خاننام 

فرستد تا داعی سید حسین خان اردبیلی را بھ منطقھ ھونزا بیاورد و بھ کارزار تبلیغات  
دعوت اسماعیلی در آن منطقھ، وارد میدان عمل شود. 

با پیشانی باز مورد پذیرش قرار میدھد خان را غضنفر علیسید موصوف دعوت میر 
میشود. موصوف توانست رسفر را بسوی ھونزا بر می بندد و رھسپار آن دیاو رخت 

از طریق منطقھ بروغیل، بھ ناحیھ گلگت آید، و بعد رھسپار ناحیھ ای کھ اکنون بھ نام 
بعد ھا در آن جا مقیم گردیده و الی آخرین ، وارد شده، وناصر آباد ھونزه  یاد میشود

ماند، و ھموار کار زار دعوت و تبلیغ کیش مراحل زندگی اش در آن جا باقی می
اسماعیلی  را بدوش می گیرد. 

میر غضنفر خان بخاطر استقبال گرم سید موصوف، وزیر زاده زینت شاه خان را بھ 
ھمراھی چند تن دیگر از عزیزان و محسن سفیدان منطقھ ای فرستاد تا موصوف را با 

ایند.زینت شاه خان معھ ھمراھانش، بھ بدرقھ نماعزاز بھ دارالخالفھ ھونزااکرام و 
را بھ امام زمان از طریق دست بوسی سید ( بیعت)،منطقھ ھنی رسیده و میثاق تعھد

حسین اردبیلی، با اراده کامل شان سپردند و مسؤلیت خویش را من حیث ارادتمند، 
سید حسین خان حضور خدمت میر غضنفر علی خان کھ مرفوع ساختند. مادامی

خوند تراب خان از زینت شاه خان و ھمراھانش کمی ھم شاکی بوده و آرسیدند،
کھ زینت شاه خان و ھمراھانش قبل از اینکھ بھ میر غضنفر علی خان اظھارمی نماید 
بیعت شان را من حیث عھد میثاق بھ پیر و داعی سید حسین شاه خان بیعت کنند، آنھا

یلی وابستھ ساختند، و برایش گویا تفویض نموده اند و خود را بھ کیش و آئین اسماع
سید شاه حسین خان، ھم پیر و ھم امیر شان می باشد. از این سبب گفتھ باشند کھ اکنون 

بیعت  بھ میر سید حسین شاه، ابا رمیر غضنفر علی خان، ناراحت میشود و از اظھا
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می ھم میورزد و بھ این اندیشھ میشود کھ باید قبل از پذیرش کیش و آئین اسماعیلی ک
.قبل از آنکھ میر حسین شاه ان دتأمل نماید و بعد تصمیم  راسختر و مستحکم تر بگیر

دعوت دھد،بھ غصھ آمده و دو بار بھ منطقھ اصلی اش موصوف را می هرا اجاز
ورشکستگی را در امر دعوت اسماعیلی در منطقھ بھ عیک نوفرستد کھ بدون تردید

عی سید حسین شاه خان، بھ آرمان و مقصد وجود می آورد. از این سبب پیر و دا
تبلیغاتی اش در امر اشاعھ و پخش دعوت اسماعیلی، نتوانست برسد، و بار مجدد من 
حیث یک شخص بھ اصطالح ناکام و بدون دست آورد، رھسپار بدخشان کوھستان 
افغانستان میشود. در این جا باید دالیل محیطی، منطقوی و زبانی را  نباید از نظر 

ر داشت. دو
در راستای تبلیغ سید میر حسین شاهاری ان عینی می گویند کھ علت عدم کامگشاھد

و ترویج دعوت اسماعیلی، و غضب شدن میر غضنفر علی خان در برابر او، در 
آخوند فردی و خود خواھانھ آخوند تراب خان بوده است.حقیقت در نتیجھ تالش ھای 

ق بلخ و بخارا رفتھ و در امر حصول و تراب خان شخصی بوده است کھ بھ مناط
کسب علم و عرفان، کار کرد ھای زیادی داشتھ است و از ھر نقطھ نظر شخص فعال 
و کار دانی نیز بوده است. آخوند تراب خان عالقھ داشتھ است کھ باید من حیث وکیل و 

سین شاه یا ھم قاضی مسایل عقیدتی سید شاه اردبیلی بھ کار آغاز نماید، اما پیر سید ح
اردبیلی موصوف را من حیث کارمند امور دیوان بیگی، تنظیم  و ترتیب نموده است،

کھ باعث رنجش موصوف در زمینھ شده است.
چون وظیفھ ای کھ بھ آخوند تراب خان سپرده شده بود، مطابق ذوق، سلیقھ و خواست 

بود. آخوند و ھم در حقیقت او را در برابر یک آزمایش جدید قرار دادهوی نبوده
تراب خان عقده مند شده بود، و در تالش آن میشود تا میر سید غضنفر خان را بھ 

ناکامی در ھمھ امور، بھ ویژه دعوت اسماعیلی،سازد.نحوی از انحا دچار

!!یحضور سید یاقوت شاه خان بھ منطقھ ھونزا و فرآیند دعوت اسماعیل

وی منطقھ ھونزا بود کھ در راستای پیر حسین یکی از شخصیت ھای روحانی و معن
.یلی ھا زیادی را بازی نموده بوددعوت ، اشاعھ و گسترش دعوت اسماعیلی، نقش خ

بعد از آنکھ ایشان دیگر روی معاذیر معین نتوانستند بھ کار کرد ھای شان ادامھ دھند، 
در کھ، ابن سید شاه عبد الرحیمسید یاقوت شاهجای ایشان را داعی و مشنری وقت، 

و هابتدا من حیث مشنری در عرصھ دعوت اسماعیلی در مناطق زیباک، شاخ در
نواحی ھمجوار من حیث مروج و ُمبَلِغ آئین اسماعیلیسم، مشغول کار کرد ھای فعال

بود، مسؤلیت دعوت را بدوش گرفت. موصوف بعد آنکھ توانست بھ منطقھ محالت 
امام حسن علی شاه بھره مند شدند، ایران رفتھ و از دیدار با امام الوقت، حضرت 

قترکستان آمده و از آن طریبھ شھر قوقنددوباره از طریق آستان ھرات افغانستان
توانست بھ منطقھ سریقول و بعد رھسپار ھونزا گردیده و بھ کار ھای تبلیغاتی شان ھر 
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یغضنفر خان از حضور یابی داعچھ بیشتر از پیش اقدام ورزیدند. مادامی کھ میر 
اطالع حاصل نمودند، نماینده ھای خویش را بخاطر استقبال گرم شان الی مذکور

منطقھ مسگر فرستادند و ایشان را با شان و دبدبھ خیلی ھا قابل وصف، بھ منطقھ 
ت میر غضنفر خان حضور بھم مادامی کھ سید یاقوت شاه بھ خدمھونزا انتقال دادند. 

ه خان کھ از حضور امام وقت آمده بودند بھ ، میر بھ دست بوسی سید یاقوت شارساند
شاه ، اقدام ورزیدند. از این سبب بود کھ ھم مثابھ نماد ادای بیعت بھ امام حسن علی 

آنھایی کھ در محیط کاری، اختیار و صالحیت میر غضنفر خان قرار داشتند، ھمھ رو 
نبھ آئین اسماعیلی آوردند کھ باعث شکوفایی  ھر چھ بیشتر از پیش کار ھای د اعیا

ن تنھا برای بھ ویژه، داعی سید یاقوت شاه، گردید. باید گفت کھ سید یاقوت شاه خا
)، در ھونزا اقامت داشتند و بعد از آن از میر غضنفر خان 25مدت بیست و پنج روز (

تا بھ مناطقی کھ در ابتدا کار و استدعا نمودند تا موصوف را اجازه برگشت بدھند
فعالیت داشتند، بروند و مردمان آن مناطق نیز در انتظار شان قرار داشتند. اما قابل یاد 

وصوف در این آن مدت زمان کوتاه، توانستند افراد و اشخاص درس آوری است م
و من حیث ، پیر،خلیفھ ، داعی، دھندخوانده و اھل دانش را زیر تعلیم و تربیھ خویش

شان، کار ھا بھ وجھ تمشنری و مبلغ در اختیار جماعت گذاشتند تا بعد از برگش
خلیفھ در میان جماعت بھ یک احسن بھ پیش بروند، کھ بعد از آن نظام پیر داری و 

قابل یاد آوری است کھ نظام تبلیغاتی در میان ھمھ وا سنت عقیدتی تبدیل گردید.
و پیروان اسماعیلی در مناطق چترال، گلگت، بھ شمول سریقول، رواج پیدا نبستگا

کرد، و تا زمانھ ھای خیلی دیر بھ گونھ متداوم و بدون توقف ادامھ داشت. برای 
است کھ نظام پیر داری و خلیفھ، ھم جماعت را تعلیم و آموزش میدادند ھمگان واضح

و ھم مراسم تشریفات مذھبی را بھ شمول مرگ و میر، بھ پیش می بردند. 
داعی سید یاقوت شاه توانست، در مدت زمان خیلی ھا کوتاه اقامت شان در ھونزا، 

و آموزش دادند. مادامی موضوع امام شناسی را بھ نحو نھایت شایستھ و مؤثر، تعلیم
ایشان بھ کار دعوت آغاز گر شدند، افراد و اشخاص محیط پیرامون ھونزا، تقریبا ً

بالتستان، استور، گلگت، ھمھ داری باور شیعھ اثنا عشری بودند، کھ میتوان از مناطق 
و مردمان ھمجوار شان یاد آور شد. ایشان توانستند مسایل  بھ شمول منطقھ ھونزا، 

شناسی، عقاید بنیادین شیعھ، امامت و، والیت حضرت مرتضی علی، تأویل  و امام
بازتاب  ویژگی ھای بینش و تعلیمات  اسماعیلیسم در تصوف  و سایر ارکان  دینی  را 

در ھمان زمان بود کھ باور مندان بھ تشکیلبرای جماعت ، بھ تعلیم و آموزش نشینند.
د و در آن بھ خوانش مدیحھ ھا، قصاید، مناقب،مجالس، محافل و نشست ھا آغاز نمودن

نعت ھا و دیگر سروده ھای عرفانی را  در وصف رسول خدا، مرتضی علی ، بھ
اولیا و اوصیا را  بھ خوانش و بازتاب، می نشستند. باید گفت کھ سنت یاد شده شمول 

د و از تقریباً تا ھنور باقی است، و کسانی در این مجالس و محافل اشتراک می ورزن
یاد میشوند.  " موالیی"،آن استفاده می کنند، بھ نام 

، وخواجھ شھداخواجھ شاه طالب،بھ ھمین ترتیب ، داعیان و مبلغین دیگر، از قبیل 
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تشریف آوردند و بھ کار دعوت " گوجال"،، بھ منطقھ ھونزای علیا میرزا اسماعیل
آغاز گردیده بود. در نتیجھ ھمین کار کرد ھا و ادامھ دادند کھ  توسط سید یاقوت شاه 

دعوت داعیان و مبلغین بود، کھ ھمگان گوش بفرمان طریقھ و آئین اسماعیلی گردیدند.  

اسماعیلی درھونزای سفلی،" شینھ" !نقش داعی سید عبد الحمید، در فرآیند دعوت 

( گوجال) لیابا وصف آنکھ در مناطق مرکزی شمال پاکستان، بھ شمول ھونزای ع
دعوت اسماعیلی بھ برکت کارکرد ھای داعیان قبالً یاد شده بھ اوج خود رسیده بود، 

تعدادی از خانواده ھا و دستھ ھای  م،ھنوز ھ( شینھ)اما در منطقھ ھونزای سفلی 
در جوار( شیعیان دوازده امامی)،کوچک مردمان دارای باور ھای مذھب اثنا عشری

عبدتا جایی کھ مربوط بھ کار کرد ھای داعی ی بردند. اسماعیلیان حیات بسر م
میشود، باید اظھار کرد کھ در نتیجھ مساعی ھمھ جانبھ  و فرزند پرتو شاهالحمید

صادقانھ داعی و مشنری موصوف بود کھ میر غزن خان فرزند میر غضنفر خان کھ 
عی مخلص بھ کیش امارت ھونزا را عھده دار بود، بھ کیش اسماعیلیھ در آورده شد. دا

و آئین باطنیھ توانست مدت سھ سال را در ھونزا بدور از خانھ و کاشانھ، خانواده و 
در زیر امارت خان اول منطقھ ھونزا، رسالت دعوت اسماعیلی را بھ پیش دوستان

برد و برای آینده گان زمینھ خیلی ھا درست را برای انجام کار ھای بعدی، مساعد 
ساخت.

است کھ تا ھنوز ھمھ اسماعیلیان مناطق شمال پاکستان ، بھ ویژه منطقھ از ھمین سبب 
ھونزا و شینھ خویشتن را از جملھ ارادتمندان سید موصوف و خانواده اش کھ نقش 
بنیادی را در راستای تنویر اذھان مردم در آن شرایط دشوار در دره ھا و کوه پایھ 

مواره بر روح و روان او و خانواده یدانند و ھھای دشوار گذر، بازی نموده است ، م
. فرزند سید عبد المجید کھ در میان ھای شریف و نجیبش اتحاف ادعیھ می نمایند

معروف است بھ نسبت ادامھ دعوت و کار کرد ھای " بھ پیر بلبل "،مردم مردم بھ 
بھ تنگ آمده و در فرجام دقیق در مناطق یاد شده، توسط مھتر چترال، شجاع الملک

باطنیھ را در آنجا آغازگر شد، و تا ت، فرار نمود و دعولآنجا بھ منطقھ سری قواز 
موصوف بار مجددحد خیلی ھا زیاد توانستند فرآیند دعوت را بھ نقطھ اکمال برسانند.

ھای با روی کار آمدن امارت میر محمد نظیم خان بھ منطقھ ھونزا آمد و کار و فعالیت
( جوالی ف بعد از وفات میر محمد نظیم خان نمود.سید موصوخویش را آغاز

بھ منطقھ چترال رھسپار شد و در آن جا، داعی اجل را لبیک گفت. دوباره م)1938
جھت معلومات بیشتر دوستان و خواننده ھای عزیز، اینک سلسلھ شجره میر ھای 

اسماعیلی ھونزا را در ذیل بھ نگارش میگیریم: 
ت اجتماعی و عقیدتی بر بنیاد دعوت داعی این شخصی:میر محمد سلیم خان ثانی  

سید شاه اردبیلی، بھ دعوت اسماعیلی پذیرفتھ شد، و بعد ھا باعث رشد و استحکام 
دعوت در منطقھ گردید. این شخص ھمواره داعیان و آموزگاران دعوت را در ھمھ 
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القھ ھای شمال پاکستان را در راستای دعوت اسماعیلی مورد حمایھ مناطق و ع
بیدریغ خود قرار میداد. 

در نتیجھ دعوت داعی سید این شخصیت اجتماعی و سیاسیمیر غضنفر خان :
خویش دعوت اسماعیلی را بدون قید و شرط نیاقوت شاه، با ھمھ رعایا و وا بستگا

پذیرا شد. 
میر محمد غزن خان

، در نتیجھ حملھ انگلیس م1891میر صفدر علی خان در سال:صفدر علی خان میر
ھا بر مناطق و عالقھ جات شمالی پاکستان، و از طریق ترکستان خود را بھ کشور 

شد.نچین رسانده و در آن جا پناه گزی
،  دیر محمد نظیم خان کھ برادر نا تنی میر صفدر علی خان بوم:میر محمد نظیم خان 

در نتیجھ حملھ انگلیس ھا بر مناطق یاد شده دست گیر و بعد از مدت زمان معین من 
حیث امیر امارت ھونزا تقرر حاصل نمود. باید گفت کھ اوالده میر صفدر علی خان، 

بسر می برند.کشور چین حیاتشینکیانگ ( سنکیانگ)،ھنوز ھم در منطقھ 
میر محمد غزن خان ثانی

این شخصیت عقیدتی و اجتماعی آخرین :ملقب بھ غازی ملت میر محمد جمال خان 
امیر و حکمران دعوت و آئین اسماعیلی در عالقھ جات شمال پاکستان بود. با وصف 

کھ من حیث امیر موروثی امارت ھونزا با سایر خانواده اش کار میکرد، من حیث آن
نماینده امام وقت  در امور  جماعت آسیای میانھ ، جھت انفاذ اصول و قوانین عملکرد 
بر طریقھ و عقیده  در میان پیروان و باورمندان، کار کرد ھای بی نظیری داشت. این 

د بکار آیی قنسل عالی کار در میان جماعت آسیای شخص بعد از انفاذ قانون در مور
موصوف صدارت این کار را برای مدت شش سال بھ عھده م،1969میانھ در سال 

داشت. باید گفت کھ ریاست موروثی و صدارت امارت امیر نشین ھونزا در سال 
م، 1976طی فرمان حکومت پاکستان  پایان یافت، و امیر مذکور نیز در سالم،1974

ده از جھان پوشید.دی
مریدان و باورمندانی کھ بعد از وفات میر محمد جمال خان، باقی مانده بودند آنھا را

یاد می نمودند. شاه ارکری از این سبب شاه زیباک و یا شاه ارکری،بھ نام مریدان 
کھ " ارکری"،ی گفتند کھ خانواده سید یاقوت شاه خان با خانواده خود در منطقھ م

در وادی چترال قرار دارد، زندگی را بسر می بردند.  و پیروانی کھ در حلقھ مریدی
حسن اردبیلی، شامل شده بودند آنھا را مریدان سید شاه دسید غالم علی شاه ، فرزند سی
ن آباد، می گفتند. شجره شاھان حسن آباد قرار ذیل است: حسین و یا مرید ھای شاه حس

سید شاه اردبیلی 
سید شاه حسین 

سید غالم علی شاه 
سید شاه عبد الحسین 
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کی سید نادر شاه ُم
(سر مشنری برای چترال )سید افسر جان ، 
سید جالل الدین 

خواننده ھای عزیز واضح نباشد کھ برخی از دستھ ھای سید ھا و یا بھتر شاید برای 
گفتھ شود، خواجگان منطقھ سری قول در وسط ھونزا دعوت اسماعیلی را بھ پیش می 
بردند و از خود پیروان و مریدانی بجا گذاشتند کھ این دستھ ھای عقیدتی را بھ نام 

یاد می نمایند. مزید بر آن اسماعیلیانی کھ در منطقھ شینھ لخواجگان سری قوان مرید
و صاحب داعی سید شاه عبد الحمید،حیات بسر می برند، آنھا را مریدان و پیروان 

یا پیر بلبل در میان مردم معروف است، " بلبل پیر"زاده شاه نواز و شاه عارف کھ بھ 
واھیم شجره پیران و داعیان سید شاه عبد الحمید و پیر یاد می نمایند. در این جا میخ

جھت وضاحت مطلب یاد می شوند،" شاھان ارکری"،کھ بھ نام سید یاقوت شاه، را 
و دریافت معرفت بھتر و بیشتر در زمینھ بھ نگارش می گیریم: 

سید شاه نواز شاه
سید شاه عبد الرحیم اول 

وت شاه سید یاق
سید شاه پرتو شاه  

سید شاه عبد الرحیم ثانی 
سید شاه عبد الحمید 

لیث هسید شاھزاد
" بلبل پیر" سید شاه نواز شاه

( شاه زیباک)سید شاه عبد الجبار 

!!ر"ھ" غزقدعوت اسماعیلی در منطگسترش نقش خانواده شاه کالن در امر
ردر منطقھ غزش آئین اسماعیلی با وصف آنکھ در مورد دعوت، اشاعھ و گستر

و سایر نواحی اطراف آن مانند، پونال، اشکومن، معلومات چندان مؤثق در دست 
نیست، با آنھم  باید  اظھار گردد کھ  موجودیت آئین اسماعیلی در این مناطق مدیون

منطقھ چترال، می باشد کھ میتوان از وکار کرد ھای داعیان و آموزگاران بدخشان 
و فرزند رم علی شاه،داعی و مشنری سید کؤثر و ماندگار یت ھای خیلی ھا مفعال

او، بھ شمول ان او و یا ھم فرزند وی شاه کالن و یا سجاده نشینسید ظھورارشدش 
ارکری، شاھان حسن آباد چترال، سادات ارچین وسنوغر چترال، و خواجگانشاھان

منطقھ پامیرات ھر دو کنار دریای ، بھ ویژهنافغانستابدخشانمنطقھ سری قول و
آمو، یاد آور شد. باید اضافھ نمود کھ نقش خانواده شاه کالن، در امر گسترش آئین

لاسماعیلی نھ تنھا در مناطق یاد شده بلکھ، در مناطق ترکستان چین، بھ ویژه سری قو
اطق منطقھ بدخشان افغانستان، بھ ویژه مناطق  زیباک، کران و منجان، بھ شمول من

قابل یاد آوری است. شاھد این ادعای ما، ( سر غیالن)،نو سر گیالدرایم، کزدی، 

www.shughnan.com



16

کار کرد ھای یک تن از شخصیت ھای خیلی ھا معروف و قابل وصف خانواده شاه 
کالن، سید کرم علی شاه اول، کھ در دوران امامت حضرت امام خلیل هللا ثانی، در 

ماعت مناطق مختلف آسیای مرکزی، بھ منطقھ محالت ایران مقیم بوده و برای ج
شمول عالقھ جات شمالی پاکستان، خدمات شایستھ و بی نظیری را انجام داده است. 

بر اساس روایات تاریخی، سید کرم علی شاه در مدت اقامت شان در دربار امام ، 
و گرفتھ ادرس و تعلیم دینی و دنیوی را نزد، عموی کھن سال امام، سید باقر شاه فر

وی را برای پیشبرد امور دعوت در میان مردمان آسیای میانھ ، بھ ویژه مناطق یاد 
دیده گانش را،شده، آماده  ساختھ است. گفتھ میشود، مادامی کھ سید باقر شاه قوه دید

از دست می دھد،  سید کرم علی شاه را بھ آسیای میانھ برای تبلیغ و دعوت آئین 
رم علی شاه در قدم نخست بھ منطقھ چترال رسیده و در اسماعیلی، می فرستد. سید ک

اختیار اقامت می کند و یاد میشودجنل کوچ"، "یکی از ناحیھ کوچک تر کھ بھ نام
یاد میشود" برانداس"،بعد از مدت زمانی رھسپار منطقھ دیگری در یاسین کھ بھ نام 

ی ماند.در ھمان جا الی آخر عمر باقی مشرھسپار گردیده و برای ھمی
بعد آن سید ظھور، فرزند سید کرم علی شاه، بخاطر ادامھ شکوفایی ھر چھ بیشتر از 
پیش رسالت پدر خویش، رھسپار ایران گردیده و خود را بھ دربار امام حسن علی شاه

رسانده و بعد از اخذ تعلیم و آموزش و آشنایی ھر چھ بھتر با کار دعوت، با بدست 
رمان امام وقت، در امر پیشبرد کار دعوت در مناطق یاد شده بار مجدد بھ آوردن ف

میھن بر میگردد. قابل یاد آوری است سلسلھ ای از دشواری ھا، اغتشاشات، و نا امنی 
ھا در این زمان در منطقھ بھ وجود می آید و برخی از حکمرانان بر خالف کار کرد 

خی ھا مجبور بھ ترک محل و منطقھ می ھای پیران و سید ھا قیام می نمایند و بر
پیر سید باقر شاه بعد آنکھ از این گونھ اوضاع و احوال آگاه میشود، تصمیم نمایند. 

محیط و منطقھ آبایی اش کھ بھ یارکند، ( یارقند)، می گیرد تا خانواده خود از طریق 
ا با تأسف،شغنان می باشد، رھسپار گردیده و میل داشت بھ کار دعوت ادامھ دھد، ام

شخصی کھ در بدخشان من حیث امیر بدخشان و یا بھتر گفتھ شود، آستان دار بدخشان 
با پیر بخاطر برخی از مسایل مذھبی بھ مخالفت برخاستھ و زمینھ کار دعوت را 
برایش مساعد نمی سازد، و در فرجام آستان دار بدخشان موصوف را با برخی از 

تکریم المعروف، و سید شاه کالن اول را بھ شھاداعضای خانواده اش، بھ شمول سید 
می رساند، کھ قبور اشخاص موصوف ھمین اکنون در بدخشان افغانستان موجود است 

کھ زیارتگاه اکثریت  پیروان آئین اسماعیلی را تشکیل می دھد. 

شجره خانواده  شاه کالن: 
ثانی  فعالیت داشتند.  کھ در دوران امامت حضرت امام خلیل هللا ،سید کرم علیشاه
ھور شاه سید ط، پسر ارشد شان

سید طھور شاه .سید علی پرست  و سید باقر شاه ، پسران  
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کھ بھ شاه کالن معروف است سید کیریم حیدر:
پسران شاه کالن ھستند. سید شاه سالمت، سید شاه کالن ثانی و سید شاه میرزا،

ت.، فرزند سید شاه سالمت اسسید باقر شاه
، فرزند، سید شاه کالن ثانی است. سید جالل علی شاه

در ھمھ مناطق عالقھ جات شمالی پاکستان، بھ سبب دشواری ھای ناشی از موقعیت 
جغرافیای سیاسی، و مناطق کوھستانی دشوار گذر، و نبود وسایل و مسایل حمل و نقل 

نبی ھم بخاطر کار دعوت اسماعیلی در این مناطق بھ دشواری پیش میرفت، و از جا
کرد ھای سنتی عقیدتی در میان مردم و نبود روابط با امام و نھاد ھای امامت در 
آنزمان، و حاکمیت حاکمان اھل سنت و جماعت، کار کرد ھای عقیدتی، بھ ویژه 

امام زمان در دعوت آئین اسماعیلی تا حدی خوب پیش نمیرفت. از ھمین سبب بود کھ 
راستای آفرینش شرایط مساعد و مناسب برای کار کرد ھای آنوقت از میر ھونزا در 

نمود. ری مثبت و بدون درد سر برای ساکنانعقیدتی در میان جماعت ، مطالبھ ھمکا
در ضمن یکی دیگر از دشواری ھایی در میان جماعت وجود داشت، نحوه ناھمگون

ئین اسماعیلی ، دعوت از نطقھ نظر علمی و عملی، بھ ویژه اصول و شیرازه بنیادین آ
مطابق سلیقھ و ذائقھ پیران و خلیفھ ھا، صورت میگرفت و ھمآھنگی کاری و پالیسی

کمتر بھ نظر می رسید. 

و فرآیند دعوت آئین اسماعیلی ! عبد الصمد شاه بھ عالقھ جات شمالیحضور سیّد 

تان، در زندگی عقیدتی و اجتماعی اسماعیلیان عالقھ جات شمالی پاکسم،1921سال 
یکی از سال ھای خوشبختی، کامگاری و توفیقات مزید در راستای پیشبرد کار کرد ھا 

حضرت امام بھ شمار میرود. مسئلھ از این قرار بود کھ یک تن از اعضای خانواده 
کھ در آن زمان من حیث افسر عالی ،حمد شاه، جناب سید عبد الصمد شاهسلطان م

نمود، جھت بررسی یک موضوع تازه از طریق رتبھ ھند برتانوی ایفای وظیفھ می
مادامی کھ ار م،1922گردید. در سال ( کاشغر)،منطقھ ھونزه رھسپار ترکستان چین 

سفر شان برگشتند، جماعت آنجا را از سیاق ھدایات و رھنمود ھای امام سلطان محمد 
بر طریقھ و ، و پیام و فرمان امام را در راستای استحکام عملکرد آگاه ساختندشاه ،

عقیده بھ جماعت رسانیده و ھم آنھا را برای ساختار و بنیاد جماعت خانھ ھا در مناطق 
مختلف، مورد تشویق و ترغیب قرار دادند.  بعد از آن بود کھ جماعت با بسا مسایل از 
نزدیک آشنا شدند و ھم برای شان اطمینان حاصل شد تا در راه ھر چھ بھتر و بیشتر 

عقیده و طریقھ، در ھمھ مناطق عالقھ جات، بھ ویژه در منطقھ ھونزا، استحکام امور 
بر اساس فرمایش برخی از شخصیت مساعی مشترک و بدون تفرقھ را بھ پیش ببرند. 

ھای سابقھ دار اسماعیلی در منطقھ، اظھار میشود کھ ، موصوف در خطابھ شان در 
ز تنھا زره ای از نور کلی  " شما امروآن وقت برای جماعت اظھار نموده است کھ : 

را در برابر خود می بینید، اما یقین داشتھ باشید کھ زمانی میرسد کھ شما شاھد مشاھده 
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اساس ھمین پیشبینی و اظھار نظر برلی  در این محیط و مکان خواھید بود."نور ُک 
ای نور موالنا شاه کریم الحسینی، برم،1960سال واندی، در سال 39بود کھ بعد از 

تشریف تخستین بار در میان جماعت عالقھ جات شمالی پاکستان ، بھ شمول ھونزه 
آورده و از ھمان منبری کھ سیّد عبد الصمد شاه وعده داده بود، جماعت را مورد

خطاب قرار داده و از دیدار ظاھری شان آنھا را برخوردار ساختند. 

بعد از ختم این ال پاکستان : بھ مناطق شمسبز علی( مشنری)،سفر دراز مدت پیر 
، بر مبنای فرمان حضرت امام سلطان م1923رویداد بزرگ، یک سال بعد ، در سال 

، رھسپار منطقھ شدند، و از آنطریق وارد بدخشان، ترکستان چین، کاشغر، محمد شاه 
ھمھ وصایای و ھدایات پیر سبز علی در زمان اقامت شان و سایر مناطق شدند. 

طان محمد شاه را در امر استحکام اتحاد و اتفاق جماعت، بھ شمول رت امام سلحض
ساختار اماکن مقدسھ و جماعت خانھ، بھ آنھا رسانیده و ھم در مورد دتسریع فراین
رفت، ترقی و تعالی جماعت ، شروطی را با آنھا در میان گذاشتھ و آنھا شنحوه ھای پی

ایت فرمودند. پیر سبز علی با را بسوی آفرینش محیط سالم برای جماعت واحد، ھد
وصف ھمھ دشواری ھا، نا مالیمات سیاسی زمانی، و دشوار بودن محیط جغرافیای 

سیاسی، باز ھم توانستند از ھمھ مناطق یاد شده دیدن نمایند و جماعت را از ھدایت و
رھنمایی ھای امام وقت، مستفید سازند. بھ منظور حصول معلومات بیشتر در زمینھ 

کھ بھ زبان انگلیسی در در آسیای مرکزی"،علی" پیر سبزبھ سفر نامھ میتوان 
اکریت سایت ھای اسماعیلی،اقبال نشر یافتھ است، مراجعھ نمود. 

شمال پاکستان : شاه بھ جماعت بدخشان و منطقھ پیام حضرت امام سلطان محمد

ه، از طریق حضرت امام سلطان محمد شام،1940در سال یاد آوری است کھ قابل
رادیو سراسری ھندوستان، پیام شفاھی شان را بھ جماعت بدخشان و عالقھ جات 

ھمھ جماعت "ق آن از این قرار بود: اشمالی پاکستان بھ زبان فارسی، فرستادند کھ سی
سرحدات شمال ھندوستان و بدخشان، گلگت و ھونزه، را بھ دعا ھای خیر و سالمتی 

زندان روحانی من ھستید کھ ھر گز شما را فراموش یاد می نمایم، و ھمھ شما فر
نخواھم کرد، و برای ھمیش در دارین بھ فکر و ذکر من خواھیدبود. یقین داشتھ باشید 

ھونزا مانند آفتاب خواھد تابید. بر کھ نور محبت و لطف من بر سایر جماعت ھای
بان انگلیسی و آموختن زخورد ساالن و زیر دستان مھربان باشید وپسران خود را بھ

اروپایی، تشویق و ترغیب نمائیید وبھ صحت و تندرستی جسمانی تان ھم متوجھ 
باشید." 

حضرت م،1946در سال برگزاری جشنواره الماس و پی آمد ھای آن برای جماعت : 
امام سلطان محمد شاه، در آستان بمبئی،ھندوستان  در فرآیند برگزاری جشواره الماس 
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در ھمان وقت بر اساس ھدایت امام، برخی از شخصیت ھای شان قرار داشتند. 
سرشناس عقیدتی، اجتماعی و فرھنگی جمعیت اسماعیلیان بدخشان، ھونزه، گلگت، 
چترال ، و غیره مناطق بھ حضور امام شرف یاب شدند. امام نماینده ھای جماعت یاد 

دند.شده را در سالون جداگانھ ای  بھ گونھ ویژه ، مورد پذیرش قرار دا
کھ بحیث میر ھونزا ایفای وطیفھ می نمودند، مرحوم قدرت هللا بیک خاندر آن زمان

حضور حمد شاه بھره مند شده بودند،نیز از نوازش و الطاف حضرت امام سلطان م
اشتند. در آن وقت حضرت امام فرمودند، کھ ما میل داریم شانزده ھزار روپیھ را د

رای فرزندان عالقھ جات شمالی، بھ ویژه چترال جھت پیشبرد امور تعلیم و آموزش ب
و مشاھده نماییم کھ شما چھ کرده میتوانید، و بعد آن و گلگت در اختیار شما گذاریم،
در این وقت، امام دیگری را نیز انجام خواھیم داد.در این راستا کار ھای بیشتر

این چنین ارشاد سلطان محمد شاه در یکی از ھدایات شان، بھ جماعت مناطق یاد شده
فرموده بودند: 

نماینده شما فرزند روحانی عزیز قدرت هللا بیک خان کھ فرزندان روحانی عزیزم !
چندی قبل بھ ھمراھی تنی چند از فرزندان روحانی ام بھ آستان بمبی آمده بودند، 

زش ھدایاتی را برای شان در راستای ساختار دبیرستان ھا و پیشبرد فرآیند تعلیم و آمو
مؤثر برای فرزندان روحانی ام، فرستادم تا باشد شما از این فرصت استفاده درست و 

اکم خوب و زم، قدرت هللا بیک خان، من حیث  حمعقول نموده باشید. شما فرزند عزی
بخاط منفعت مردم و ملت تان، باید از این برنامھ پشتیبانی دقیق و عالی نمایید،دلسوز، 

ل، گلگت و حومھ آن ، از این نعمت تعلیم و آموزش استفاده تا باشد کھ مناطق چترا
اعظمی نموده باشند. 

من یقین دارم کھ شما بھ این نصیحتم، توجھ دقیق را مبذول داشتھ و ھمین اکنون حد 
اقل دو باب  مکتب را در منطقھ تان بنیان گذاری نمایید ، زیرا در مورد با قدرت هللا 

، ھمھ مسؤلیت نھ ھدایت داده شده و با الطفات و نوازش بیک خان، بھ حد کافی در زمی
را در زمینھ پذیرا شدند.  در این مکاتب عالوه بر فرآیند تعلیم و آموزش عمومی،باید 

من بھ شما من حیث زبان ھای ، انگلیسی، فارسی و اردو نیز  بھ تدریس گرفتھ شوند.
ابرای شما من حیث بخشش ادای سھم خویش در زمینھ، ساالنھ دوازده ھزار روپیھ ر

"خواھم پرداخت کھ باید با در نظر داشت شرایط زیر بکار برده شود

م، 1950در فبروری، :شاه بھ عالقھ جات شمالی پاکستانتوجھ امام سلطان محمد
غالم علی تاگپور پاکستان ، در منزل –شھر کراچیدر حضرت امام سلطان محمد شاه 
شمالی پاکستان را بھ حضور خویش پذیرفتند. امام در جماعت بدخشان و عالقھ جات 

ھدایت شان از جماعت خواستند تا از کار برد مواد مخدر، ابا ورزیده و در راستای 
فروغ تعلیم و آموزش فرزندان شان اقدام علمی و عملی نمایند، و اما در زمینھ ساالنھ 

ه، گسیل خواھند داشت. چھار ھزار روپیھ را بطور بخشش بخاطر پیشبرد امور یاد شد
در ھمان وقت بود کھ جماعت خانھ مرکزی اسماعیلی عالقھ جات شمالی پاکستان، بھ
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ه بود. بعد ساختار آن ادارات جماعتیحیث مرکز تعلیم و آموزش بھ ساختار گرفتھ شد
نیز بالنوبھ، بھ ساختار گرفتھ شده بودند و ھم یکباب مکتب لیلیھ نیز برای اطفال و 

اعضای بی بضاعت جماعت تدارک دیده شد. بعد از تأسیس و بنیان گذاری فرزندان
این مکتب نھ تنھا اینکھ تعلیم و آموزش سکوالر بھ پیش رفت، بلکھ تعلیم و آموزش 

امام سلطان محمد شاه، برای مذھبی نیز از فروغ زاید الوصفی، برخوردار گردید. 
مان و جماعت، یازمندی ھای زفروغ ھر چھ بیشتر تعلیم و آموزش مذھبی مطابق ن

نیر بدخشانی را از شھر کراچی بھ عالقھ جات شمالی پاکستان منتقل نمودند تا سیّد م
بربرای جماعت در راستای علم و حکمت دینی، خدمات شایانی را بھ انجام رساند. 

بنیاد ھمان تصمیم از ھر منطقھ دو دو دانش آموز را بھ نزد شاه سیّد منیر بدخشانی می 
فرستادند تا آنھا از اندوختھ ھای خود، در مورد تاریخ، عقیده، حکمت و فلسفھ بھ میان 

فیضیاب نمایند. اما بعد از سپری شدن یک را آمدن عقیده و باور اسماعیلیسم ، آنھا 
اجتماعی، سیّد منیر -سال، روی دالیل نا معین و بھ میان آمدن برخی شرایط سیاسی

ھ شھر کراچی دوباره فرستاده شوند، و از ھمان لطف و بدخشانی، مجبور شدند تا ب
عنایت مادی و معنوی کھ حضرت امام برای جماعت در نظر گرفتھ بود، بعد از 
رھسپار شدن سیّد منیر بدخشانی ھیچگونھ مفادی در اختیار جماعت قرار گرفتھ 

را بھ نام بعد از رھسپار شدن سید منیر بدخشانی، در ناحیھ گلگت ، اداره اینتوانست. 
بھ وجود آوردند کھ از طریق آن بھ نشر و تعلیم و تدریس کتب، ادارة البالغھ گلگت،

ین، تحفة الناظرین، و ھفت باب داعی عوت ناصری، تعلیم و آموزش شھادتّ د،زیر نام
و سایر کتاب ھا، اقدام ورزیدند، و نیز مشنری ھا را بھ اطراف و اکناف ابو اسحاق،

آئین وکیش برای تبلیغ و ترویج عقاید ،یاطق دور دست ترعالقھ جات و من
اسماعیلی، می فرستادند.

میر ھونزا من حیث نمایده امام در راستای قیادت جماعت عالقھ جات شمالی و 
! !آسیای میانھ 

جماعت عالقھ جات شمالی و م،1951حضرت امام سلطان محمد شاه ، در سال 
تفید ساخت کھ در آن زمان میر ھونزا نیز تشریف بدخشان را از دیدار خویش مس

ودند کھ در آینده ھا،  میر داشتند. در آن زمان حضرت امام سلطان محمد شاه فرم
ده من در امور جماعت بوده و با ایشان ھمھ امور را بھ گونھ درست و ننمایھونزا

ھونزه، اعتامام فرمودند کھ از این بھ بعد، سرپرستی جمدقیق بھ پیش خواھند برد.
، بھ دوش ایشان خواھد بود و گلگت، پونیال، اشکومن، گوپس، یاسین، و منطقھ چترال

مرا در ھر زمانی و در ھر مکانی از پیشرفت، ترقی، تعالی و دشواری ھای جماعت 
مزید بر آن امام فرمودند کھ از این بھ بعد بھ گونھ منظم در جریان قرار خواھند داد. 

میانھ نیز بھ آنھا تفویض خواھد شد. قیادت جماعت آسیای 
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تشریف آوری امام زمان، شاه کریم الحسینی،  بھ عالقھ جات شمالی پاکستان !! 

با در نظر داشت توجھ  الزم و در خور ستایش امام سلطان محمد شاه بھ عالقھ جات 
،م1957شمالی پاکستان، امام زمان بعد از جلوس برسریر امامت، یازدھم جوالی سال 

توجھ شان را بھ این منطقھ مبذول داشتند. از ھمین سبب بود کھ امام در تاریخ 
بھ عالقھ جات شمالی تشریف م،1960اسماعیلی برای اولین بار، بیستم ماه اکتوبر سال

امام زمان در آن وقت بدون در نظرداشت دشواری ھای آن زمان و شرایط  آوردند. 
تشریف برده ر، ه، گلگت، و غزبھ مناطق ھونزمشکل محیطی و راه ھای دشوار گذر،

و در آن زمان بھ جماعت ھدایت داده و فرمودند کھ از این بھ بعد امام، بخاطر رفع 
دشواری ھای مادی و معنوی شما، با شما ھمکاری نموده و در راه ترقی و تعالی 

مادی و معنوی شما خدمات الزم را انجام خواھند داد. 

ن نامھ اسماعیلی برای جماعت آسیای میانھ !! انفاذ نخستین آئی

م،1969ماه مارس، سال 21بعد از نخستین تشریف آوری امام زمان بھ منطقھ، در 
اولین بار ادارات جماعتی و نظام ُمکی و کامریا را ، برای جماعت عالقھ جات شمالی 

ذ ساختند و با و نظام آئین نامھ را برای جماعت آسیای مرکزی نیز از آن طریق، ناف
ھدایت جدید از طریق عالقھ جات شمالی پاکستان، برای ھمگان ابالغ گردید. در ھمان 
زمان انجمن کاری عقیدتی اسماعیلی در امور عقیده و عملکرد بر طریقھ بنیان گذاری 
شد و جماعت توانست در راستای پیشبرد امور عقیدتی سھم فعال شان را ادا نمایند. 

ت کتب و آفریده ھای زیر را جھت استفاده جماعت بدست نشر این انجمن توانس
بسگارد: 

کتاب المناقب -
گلدستھ مناقب -
حسن صباح، حقایق و افسانھ ھا-
کالم پیر  ناصر خسرو، حصھ اول -
کالم پیر ناصر خسرو، حصھ دوم -

ا بھ حد امام بھ منظور اشاعھ و نشر این ھمھ آثار، بھ ویژه کالم پیر ناصر خسرو ر
خیلی ھا زیاد مورد ستایش قرار دادند. باید گفت کھ انجمن ھا، دفاتر و سایر نھاد ھا و 
مؤسسات نیز در مدت زمان معین تا بھ امروز، در شرف تأسیس ھستند و بھ کار ھای 

عمراناتی، مادی، معنوی و عقیدتی می پردازند. 
موضوع ھذا را با برخی از اکنون می خواھیم عالقھ مندان، دوستان و خواننده ھای 

مسایل تاریخی و عقیدتی زمان امامت حضرت امام سلطان محمد شاه، کھ برای 
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جماعت بدخشان  و عالقھ جات شمالی پاکستان جھت رفع دشواری ھا، سؤ تفاھمات، 
و برداشت ھای نادرست، از عملکرد بر طریقھ را بھ ذھن شان می پروراندند، شما را

مین اما م  کھ بھ زبان فارسی بھ مناطق آسیای میانھ بھ شمول با مرور و خوانش فرا
روشان بدخشان افغانستان فرستاده و متن روسی آنھا در اختیار نگارنده قرار –شغنان 

گرفتھ است، آشنا سازم.   

24فرمان شماره 
بھ ایشان زیباک ، شاه عبد المعانی ،در مورد الغأ حرکت پنجھ بھایی، و ضرورت 

.1928مارس، 22-فبروری22!نیکبار در سھ سال از دربار آقا خابازدید 

شاه عبدالمعانی و جماعت عزیز، ارادتمند، صادق و فرمانبردار!
در پناه  عصمت خداوند بوده باشید. 

تو عصمهبھ ھمھ ارادتمندان، اعم از ذکور، اناث و جوانان ، دعا میکنم کھ در پنا
ستی کامل، موفقیت و مسرت باشید و در عملکرد بر عقیدهخداوند بوده، دارای تندر

و باور تان بر صراط المستقیم استوار باشید. امید دارم کھ ھمھ شما از وسوسھ شیطان 
بدور بوده و در امان دایمی خداوند بوده باشید. 

من میل دارم در این فرمانم، بھ ھمھ شما ھدایت دھم تا آن عادات مذموم ای کھ در 
شما وجود دارند، بر شما مستولی اند و من از آنھا آگاه ھستم، باید متروک قرار میان 

داد، زیرا آنھا باعث  ناراحتی من می شوند. و برای ھمھ شما ھدایت میدھم تا از 
عادات گذشتھ تان صرف نظر کنید. تنی چند کھ در گذشتھ مال سرکار ما را جمع می 

ر را انجام دھند. باید دقت کرد کھ ھمھ مال سرکارنمودند ، از این بھ بعد نباید این کا
ھا، بھ من انتقال اباید توسط پیر ھا جمع آوری گردیده از طریق چترال و یا سایر مجر

.بدھند
من چندی پیش بھ ھندوستان بر گشتم، اما ھیچ کسی بھ این مسئلھ با دقت کامل برخورد 

اند، و مال سرکار( مال واجبات )، نھ نموده است. توجھ الزم را بھ آن مبذول نداشتھ
را انتقال نھ داده اند. بعد از این نباید این چنین عمل صورت گیرد، و باکی ندارد در 
ھر کجایی کھ من قرار داشتھ باشم. آنچھ را جمع آوری می کنید، آنرا بفرستید و از کم 

و تن از افراد بودن آن نباید خجلت زده باشید. در آینده باید مال واجبات را توسط د
مؤمن و صادق بھ من بفرستید. سخن در مورد تحریک پنجھ بھایی است. اگر پولی کھ 

م مختلط نکنید، دقت نمائید و تشویش نداشتھ ھپیر بدست می آید، پول آنھا را با5-4از 
باشید. ھمھ سال چھره ھا و شخصیت ھای سر شناس از سراسر جھان بھ نزد من می 

و یا سایر امور ھدایت می شوند، و آنھایی کھ جھت انتقال واجباتآیند و از من جویای 
نزد من می آیند ھیچ نوع دشواری برای آنھا رخ نداده و بھ میان نھ آمده است.

بعد از ھر سھ سال ، باید پیر ھا بھ نزد من بیایند ، و آنھایی کھ مشتاق دیدار با من 
نامھ داشتھ باشند.  من عقیده دارم کھ باورمندان منھستند، باید از پیر ھای شان اجازه
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با روح و روان خود، در خدمت من قرار دارند. از اختالفات ذات البینی خود بگذرید،
و بدون قید و شرط باید از فرمان من اطاعت کنید. باور دارم کھ خداوند در این راستا 

جات میدھد. خداوند بھ شما را از غم و مصیبت، ناشما را یار و مددگار بوده و شم
زندگی درست اعطا فرماید. 

، ھجری قمری. 1346ماه رمضان، 
25شماره نفرما

نامھ  شاه عبد المعانی بھ  خلیفھ سید عرب شاه، در مورد الغأ حرکت پنجھ بھایی 
ر" پیر شاه " !و تعویض ذک

م.1928سپتامبر، 6
بھ حضور عالیقدر خلیفھ سید عرب شاه!

در پناه عصمت پروردگار بوده باشید! 

خلیفھ عزیزم سید عرب شاه، در پناه عصمت پروردگار بوده  باشید. بھ برکت موالی 
زمان ھمھ امور ما درست بوده و امید دارم کھ شما با ھمھ جماعت دارای صحت و 

کامل بوده باشید. زمان زیادی سپری گردیده است کھ از شخص شما و از آرامش 
جماعت احوال درست و دقیق ندارم. از این سبب خواستم سید میرزا شاه را کھ حامل 
فرمان امام عالیقدر است، بسوی شغنان بفرستم تا شما از آن مطلع بوده باشید. از آن 

ب اینکھ برخی از مناطق شما مانند، شاه درهجایی کھ من نزد شما آمده نمیتوانم، بھ سب
، و خارق زیر اثر روسیھ قرار دارند. فرمانی را کھ بھ شما می فرستم،نغند، سو چ

بھ اطالع جماعت برسانید و از متن آن فراتر نروید. مقام عالی برای جماعت فرمان
یا محمد  یا کر، "، را خواند و بجای آن ذپیر شاه داده است کھ از این بھ بعد نباید " 

بار تکرار نمائید، و بیشتر از ھدایت درا صبحگاه و شامگھان، برای پنج صعلی،
داده شده ، فراتر نروید، و داشتھ ھای فرمان مبارک را کھ در سیاق آن درج است،

در زندگی روزمره تان تطبیق نمائید.
عرض احترام بھ ھمھ مردان، زنان و جوانان، و در پناه عصمت خداوند باشیدبا

، ھجری شمسی. 1307شاه عبدالمعانی ، سنبلھ 

27ن شماره فرما
فرمان آقا خان بھ خواجھ بدل 

در مورد آشتی نمودن با ایشان حارث و الغأ حرکت پنجھ بھایی. 
م.1928نوامبر ، 14–اکتوبر 16

و  ثابت قدم طریقھ، موکی خواجھ بدل عزیزم و ھمھ مریدان مقیم قادبھ مؤمنان ص
سوچان، بدخشان، شاه دره، غند، شغنان، در مارخت، غاران،چترال ، لوت کوه، 

،داشکاشم،زیباک ، رین، نودی، سدیشتراگی، واخان ، منجان، درایم، راغ، یار قن
و ھمھ کھن ساالن !بھ ھمھ محالت ذکر شده ، بھ مردان و زنان، خورد و بزرگ
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کھ ھمھ شما در پناه عصمت خداوند بوده باشید، و امید می برم کھ بھ ھمھ مدعا می نکن
آرزو ھای دینی و دنیوی تان موفق و کامگار باشید. من ھمواره بھ دربار خداوند دعا 

را بھ درگاه خود قبول فرموده وھمھ آرزو ھای نمیکنم کھ تا راز و نیاز شما مؤمنا
ما را برآورده سازد. آرزو دارم کھ ھمھ آنھا صادقانھ و با عقیده راسخ با ھمھ نیک ش

و مسلمان خود، روابط سالم داشتھ ، با محبت و شفقت زندگی  شبرادران ھم کی
مشترک را سپری نمائید. در کار ھای نیک ھمدیگر را یاری کنید و دل ھای تان را از 

ران باال ندانید، ظاھر و باطن تان را باید از و خویشتن را از دیگکدورت پاک کنید، 
، پاک نگھدارید و در فرستادن زکات تان کاھل ( مال واجبات )طریق پرداخت زکات 

اسماعیل و نباشید. آنچھ کھ در نامھ ذکر شده است باید فی الفور مورد اجرا قرار گیرد.
بار .مواصلت ورزیدندرا کھ حامل پیام  و نامھ شما بودند، بھ دربار من عبد الرحیم

فرمان میدھم ، آنچھ کھ در متن فرمان سال گذشتھ بود، باید مورد اجرا قرار مجدد 
گیرد. 

بھ ھمھ مخلصان و مؤمنان، بھ ویژه آنھایی کھ مسؤلیت جمع آوری زکات را دارند،
فرمانبرداری کنند. برخی از مؤمنان ای کھ حارث،ناز ایشاباید در ھمھ امور خود ا 

قرار دارند و تحریک پنجھ بھایی را بھ وجود آوردند، کھ قبالً طی فرمانم شغنان در 
مورد الغأ قرار داده شده بود، نباید با بدست آوردن این فرمان ، ھنوز ھم خویشتن را

خداوند بھ لطف و مرحمت بی پایان خویش، طرفداران، تحریک پنجھ بھایی، بشمارند.
تا باشد،  ھمذموم و اندیشھ ھای زشت، نگاھداشتمسایلھمھ ارادتمندان خود را از ھمھ

آماده دریافت مسرت دارین شوند. 

1347جمادی االول،
مسلمھ و پیروان صادق و درستکار خاتم النبیین،مؤمنان با اراده و مصمم، امت 

دوستان عزیز، برادران بھ جان برابر و متحد، و موکی زیاد نزدیک بھ من شاه عبد 
مریدان و پیروان صادق او، ساکنان بدخشان ، چترال، غزر، ورشیگوم،المعانی و 

، شغنان، سایر محالت، ھمھ ن، وا خادسری قول، یار کناشکومن،ھزاره، ملک دشت،
مرد و زن، ضعفا و اقویا، جوانان و پیران کھ  در پناه عصمت خداوند یکتا و مالک 

آرزوی تندرستی، سالمتی، کامیابی ھر دو سرا، قرار دارید، باید بدانید کھ ھمواره در
و خوشبختی و مصونیت شما را از قادر توانا مطالبھ می نمایم. امید دارم کھ ھمھ 
جماعت با پیروی از سنت دیرینھ بابا و اجداد خویش، مانند ھمیشھ بخاطر اجرای 
ھدایت قادر مطلق و انجام وظایف و مسؤلیت ھای خود در سایھ ھدایت موالی زمان 

اشتھ و ھمواره در قطار حامیان ایجاد محبت، صداقت و دوستی در میان انسان قرار د
ھا، بوده و ھمواره بر صراط المستقیم، روان باشید. 

و پیروی از ھدایت خداوندی، دلھای تان را پاک هبا انجام کار ھای نیک و محمود 
تاریکی ھاینگھدارید و از ھرگونھ ملوثات خود را دور نگھدارید و روان تان را از
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نگھدارید و از ھر گونھ اعمال ناپسند و غیر اخالقی، ھمواره ظظاھری و باطنی محفو
خود را دور نگھدارید و باعث توھین و تحقیر دیگران نشوید و در خانواده ھای تان 

فضای پر محبت و دوستی، را بیافرینید.  باید بدانید کھ از طریق مسایل یاد شده 
نجات یابید و در رحمت جاودانگی خداوند ، قرار گیرید. ھمیشھ میتوانید برای ھمیش

بھ وجھ امطابق قانون و مقررات زندگی نمائید و مسؤلیت ھای مادی و معنوی تان ر
احسن بھ سر رسانید و در روشنی ھدایت و آموزش معلمان و داعیان تان بوده باشید.     

ھمی خویش، بر خالف آداب و سنت این اواخر، برخی از انسان ھا بھ نسبت نا فدر 
ھای اجداد خود، گفتار و ھدایت آموزگاران و موکی ھای شانرا بھ انحراف می کشانند

و از راه راست و صراط المستقیم  بدور میروند. این گونھ اعمال خالف حرکات و 
اخالق اسماعیلی بوده و بر ضد نظام خانواده و زندگی انسانی بر روی زمین می باشد.

ھمھ جوامع باید احترام قایل بود و مسؤلیت ھای اخالقی خود را از صمیم دل انجام بھ
داد، و از موکی شاه عبد المعانی، باید پیروی کرد، شخصی کھ بدون در نظر داشت 

سن و سال جوانش ، ھمھ جانبھ و صادقانھ در امر تطبیق ھدایات و نظام ما، با اخالق 
باید ھمھ ھدایات او را بھ حیث احکام قابل قدر حمیده و نیکو بھ سر می رساند. 

دانستھ، ھمھ زنان و مردان باید خود را قوانین مروجھ طریقھ اسماعیلی، آگاه ساختھ
و مطابق آن حرکت نمایند.  ھمھ جوانان ، فرزندان، مردان و زنان را باید از علم بھره 

مند ساخت و در برابر ھدایت مطیع و فرمان بردار باشید. 
باید مال سرکار را جمع نموده و یک جا با مال واجبات جماعت کھ قبالً ( پیر)،کیُم

صادقانھ بھ مکان ای کھ الزم باشد، برساند ، زیرا  اختیار شان گذاشتھ شده است،در
این عمل خود بر زندگی جماعت زیاد اثر خواھد گذاشت، و مطابق آن باید عمل نمود. 

رک نموده و بر راه راست روان باشند. در زمان ھمگان باید شرایط جھانی را د
شواری ھای اقتصادی باید از صبر و حوصلھ کار گیرید، و ھمواره مشکور باشید. د

1348، لشّوا

و من هللا توفیق 
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