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   اسماعیلیسم !! با بینش  پیر روشانپیرامون برخی از تشابهات عقیدتی   

   

  :  پیکار نو تدویپژوهش  
 
 ۲۹۲۹سنبله  ۹۲

 

مد معروف به پیر بایزید انصاری )بایزیدبن عبدالّله قاضی بن شیخ مح
مؤسس جنبشی دینی و مّلی در میان افغانان . نام  روشن یا روشان (،

خوند َدرویزه ، تذکره ، گ منقور بوده است  «بازید»به صورت او بر ُمهرش 
 
ر(.  88)ا

خوند 
 
مورخان دورة بابری و دیگران ، به تبع حاجی مالمحّمد مشهور به مالزنگی استاد ا

 «پیر تاریک »، دشمن سرسخت بایزید، پیر روشن را به طنز (29) تذکره ، گ درویزه 
 92، با از طریق نیای پنجمش ، شیخ سراج الدین خوانده اند. بایزید مدعی بود که نسبتش 

واسطه به ابوایوب انصاری ، صحابی مشهور، می رسد. مادر بایزید َایَمنه ) رجوع کنید به 
بادی ، ج صورتهای دیگرش : ِبهبین ، بیَبن ، رجوع کنید به اورنگ 
 
نوة عم  (942، ص 9ا

ْنْدَهری بود. بایزید در 
َ
یعنی یک سال پیش از  ،222حدود پدرش و دختر حاج ابوبکر جال

نکه به چهل روزگی برسد، پدر 
 
حکومت بابر در هند، در شهر جالندهر متولد شد. پیش از ا

رفت . خانواده بایزید، که از سیطرة حکومت  گوَرم )وزیرستان (او به موطنش شهر کانی 
نجا ب (229)ح بابری به وحشت افتاده بودند، به ِبهار مهاجرت کردند 

 
ا کاروانی به و از ا
دلزده  ، از َاْیَمنهکانی گورم رفتند. پدرش عبدالّله ، که زنی دیگر داشت و از او فرزندانی چند

شد و او را طالق داد. بایزید، که در این زمان حدود هفت سال داشت ، پس از این ، 
زار شد و زندگی خانوادگی خود را ناخوشایند یافت و رفته رفته از پدر و مادر و نابرادریش بی
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اثر این بیزاری همة عمر در او ماند. تحصیالت اولیة او، به سبب اشتغال به امور خانوادگی 
و تجارت ، ناتمام ماند. هر چند، هّم خود را به عبادت مصروف می داشت ، هرگاه امکانی 
ورد و با جّد و جهد به کسب معرفت و اجرای دقیق مناسک و 

 
می یافت ، به مطالعه رومی ا

ض دینی می پرداخت . با اینهمه ، از هر جهت خود را در فشار می دید. پدرش به او فرای
اجازه نمی داد که به حج رود یا برای تحصیل علم به جای دیگر سفر کند یا مرید پیر 
ن نیز 

 
طریقتی شود. در حدود شانزده سالگی ، همراه پدر به سفری تجاری رفت . پس از ا

طی همین سفرها با سلیمان اسماعیلی مذهب مالقات کرده  چندین سفر دیگر کرد و ظاهرا  
خوند درویزه ، تذکره ، گ 

 
رای بایزید، نظیر  پ (. 89است )ا

 
ثیر سلیمان در بعضی از ا

 
تا

کید مفرِط او بر نظریة 
 
ویلهای مکّررش از جمله دربارة ارکان خمسة دین و « پیرکامل »تا

 
و تا
رای حروفی او، مشهود است 

 
به  929به بعد،  22کنید به قندهاری ، گ  ) رجوعبرخی از ا

در تذکرة االبرار به پیوند بایزید با مرتاضان نیز اشاره و گ فته شده است که او  (.952بعد، 
َون (نظریة تناسخ ارواح 

َ
واگ

 
نان فرا گرفته است . بایزید رفته رفته  حلول )اوتار(و  )ا

 
را از ا

)یاد خدا در دل ( و در زمان « ذکرخفی »به مدارج هشتگانة سیر و سلوک را پیمود. خود را 
ن فرا رسیده بود که  «اسم اعظم »مناسب ، به ذکر 

 
مشغول می داشت . اینک زمان ا

دیگران را به تعالیم خود فراخواند. ازینرو با کاروانی به هند رفت ، ولی از قندهار به 
تن دیگر را موطنش بازگشت و صومعه ای در زیِر زمین ساخت و نخست همسرش و چند 

 «میاْن روشن »مردم ، براساس رؤیاهای خوِد او و دیگران ، او را  چله نشینی واداشت .به 
می خواندند. بایزید با مخالفتهای بسیاری از جانب مردم والیت ، از جمله پدر و شاگردانش 
نها هوش فوق العاده و منطق قاطعش را در بحثها می ستودند، ولی نسبت به 

 
مواجه بود. ا

صالحّیت علمی او در تفسیر کالم الّله و دعوی مهدوّیت و الهامات رّبانیش معترض بودند و 
کافر و منافق خواندن مسلمانان از جانب او را محکوم می کردند. بایزید با معترضان 
مد. رفته رفته مریدانش رو به 

 
شتی درمی ا

 
برخوردی قاطع داشت ، ولی گاهی نیز از در ا

خلفای  ی برگزید تا در نقاط دورتر به تبلیغ بپردازند. این خلفا نیز در همه فزونی نهادند و او 
جا با پیران و مشایخ محّلی ، که افکار عامه را بر ضّد این فرقه می شوراندند، برخورد 

 داشتند.

تعالیم او . عقاید اصلی بایزید را می توان به اختصار چنین بیان کرد )بایزید انصاری ، 
ن طاعات و  فت(: معر 2، ج 2259

 
حق ، فرِض عین است و این معرفت ، که بدون ا ِِ

حاصل  «پیِر کامل »عبادات و خیرات و مبّرات مقبول خداوند نخواهد شد، جز از طریق 
نمی شود؛ و او کسی است که اهل شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت باشد و به مقام 
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ُمظهِر حقایق اسرار الهی و  رسیده باشد. او)سکینه ( قربت و وصلت و وحدت و سکونت 
قوا بَاخالِق الّله »تجّسم  ) رجوع است ، یعنی روحش مّتصف به اوصاف الهی است  «َتَخلَّ

طلب او و اطاعت از او بر همگان فرض است . اطاعت او اطاعت  (.95کنید به همان ، ص 
ن ، اطاعت خداست . چ

 
له وسّلم و، به تبِع ا

 
نین مرشِد رسول الّله ، صلی الّله علیه وا

کاملی خوِد بایزید است . این معنی را، هم در خواب و هم در بیداری ، به او گ فته اند. 
نان که به اخالص اطاعت او کنند، به ارشاد او مقامات مذکور را تا مرحلة 

 
« توحید»ا

گ فته اند، زیرا « مسکین »بایزید را  و بعد(. 94) رجوع کنید به همان ، ص خواهند پیمود 
 (.454) رجوع کنید به قندهاری ، گ باشد نایل شده است « سکینه »ترین مقام که به باال

در تعالیم او به توبة مبتدیان و خلوت گزینی و چله نشینی ساالنه و ذکر خفی اسم الهی و 
مراقبه و اعمال و ریاضتی از این گونه اهمیتی خاص داده شده است . بنابراین تعالیم ، 

خرین مقام می رسیدند، به احتمال زیاد از ادای  چون سالکان در معراِج 
 
روحانِی خود به ا

زاد می شدند 
 
 ر(. 88) تذکره ، تکالیف شرعی ا

 
 

نچه در دبستان مذاهب 
 
مده است احتماال  مقررات  (984 982، ص 2)ج ا

 
دربارة تعالیم او ا

داشتند در  جنگی دوره ای است که بایزید با بابریان و دیگر قبایل افغان که با او خصومت
 نبرد بوده است .

غاز کرد که تا کانی گورم 
 
تبلیغات دینی در خارج از موطنش . بایزید کار تبلیغ را از دهی ا

یک روز راه بود ولی با واکنش شدید روبرو شد و به موطنش بازگشت . مخالفت با او چنان 
پیش گرفتن روشی باال گرفت که نزدیک بود به طرد او از جامعه بینجامد. ولی یک چند با 

مدن وضعی نامطلوب جلوگیری کرد. بایزید پس از چند سال تبلیغ 
 
میز، از پیش ا

 
مسالمت ا

)نزدیک و ارشاد در میان ایلهای منطقة خود به میان سندیها و بلوچها رفت و َسّیدپور 
باد سند(

 
را مرکز فعالیتهای خود قرارداد. و نمایندگانش ، به رغم مخالفت پیران و  حیدرا

وردند. در این مرحله ، عل
 
مای رقیب ، در همه جا پیروزی ابتدای  ی چشم گیری به دست ا

نان را به 
 
بایزید مبّلغانش را نزد حاکم و اشراف و روحانیان سرزمینهای مجاور فرستاد و ا

قبول دعاوی خویش فراخواند. یکی از این مبّلغان نیز نزد اکبرشاه و دیگری نزد میرزا 
د. کساِن دیگری نیز به هند و بلخ و بخارا گسیل شدند و یک تن نزد سلیمان بدخشانی رفتن

خوند، فرستاده شد 
 
 پ (. 22) تذکره ، سیدعلی ترمذی ، مرشِد ا
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جنگ با بابریان . برخی از هوشمندان زمانه که ناظر رشد قدرت بایزید بودند، پیش بینی 
) رجوع کنید به  کردند که بزودی او شمشیر خواهد کشید و سبب خونریزی خواهد شد

به  422)گ علت اقداماِت جنگی او، چنانکه در حالنامه  (.422، 499، 492قندهاری ، گ 
روایت شده ، چنین است : کاروانی از هند به کابل می رفت و در نزدیکی دهی که  بعد(

ساکنانش از پیروان سرسخت و متعّصب بایزید بودند توقف کرد. غفلت تاّم کاروانیان از 
ورد. کاالی کاروانیان را به یغما بردند و تباه کردند. امور ا

 
خروی ، روستاییان را به خشم ا

ن روستا را قتل عام 
 
این واقعه خشم حکومت کابل را برانگیخت ، به طوری که مردم ا

کردند و کودکانشان را به اسارت بردند. ولی بایزید به تپه ای در منطقة یوسف زئی گریخت . 
نجا او را محا

 
صره کردند، اّما بایزید با ایشان جنگید و حلقة محاصره را گسست و خود در ا

غازپور نامیده است . این جنگ در بقیه 
 
را به خیبر و تیراه رساند. او این رزمگاه نخستین را ا

نکه درگذشت . تفصیل جنگ در 
 
حیات بایزید، به مّدت دوسال ونیم ، ادامه یافت ، تا ا

ن را نقل کرده است . به گ فتة او، محسن خان غازی که حالنامه نیامده ، ولی ماّل 
 
َدرویزه ا

ورده بود سرانجام در محل ُتّراَغه بایزید را شکست داد. بایزید، که 
 
باد ا

 
لشکری از جالل ا

الم خستگی و تشنگی عاقبت االمر در 
 
 284پای پیاده به تپه ها گریخته بود، رنجور از ا

نکه  22اک سپرده شد ) تذکره ، درکاالپانی درگذشت و در هشت نگر به خ
 
پ (. پس از ا

برخی از گوَجرها شبانه به قبر او بیحرمتی کردند، شیخ عمر، فرزند و خلیفة بایزید، تابوت 
نکه در 

 
ن را در جنگها پیشاپیش خود حرکت می داد تا ا

 
ورد و ا

 
بایزید را از قبر بیرون ا
ن را بازیافتند و در تابوت در رود سند افتاد.  (282)گیرودار یکی از جنگها 

 
گویند بعدها ا

ظاهرا  از این  (.595 422و بعد،  482) رجوع کنید به قندهاری ، گ بهّته پور دفن کردند 
 (.259) رجوع کنید به همان ، گ محل تاکانی گورم سه روز راه است 

میخته با نکات تبلیغی از خود نوشته 
 
و فعالیتهای ادبی و فرهنگی او . بایزید شرح حالی ا

ن میان سه رساله در 
 
لیف کرده است که از ا

 
چندین رساله در شرح عقاید فرقة خویش تا

ن نقل می کند و 
 
یاتی از قرا

 
یه یا ا

 
ن است که ا

 
ثار ا

 
لیف این ا

 
دسترس است . روش او در تا

نها چندان دقیق 
 
سپس احادیث مناسبی )که داوریش دربارة صّحت یا عدم صّحت ا

ن می افزاید و در 
 
نها، هرجا که ممکن باشد، اقوال مشایخ و اولیا را نیز می نیست ( بر ا

 
پ ی ا

نهای  ی 
 
ثار او تکرار می شود. از جمله احادیثی که نقل می کند ا

 
ورد. این شیوه اغلب در ا

 
ا

نها خطاب به خود اوست « احادیث قدسی »است که او 
 
)برای مثال می خواند و برخی از ا

نچه از نسخ خطی حتی  (.294، 82رجوع کنید به قندهاری ، گ 
 
با علم به این واقعیت که ا

خر است ، تسلط او بر زبان عربی ، از نظر ادبی ، ضعیف و 
 
ثارش به ما رسیده نسخی متا

 
ا
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نوشته هایش دارای اغالط نحوی است . دشمن اصلی و معاصر او، ماّل درویزه ، در 
این پ (. 82ذکره ، گ ) تخیرالبیان او کلماتی یافته که به تعبیر او بدون رابطة نحوی است 

ثار را او خود برای اعضای خانواده و دیگر مریدانش می خواند و توضیح می داد 
 
)قندهاری ا

نان حالتی مقدس گونه  (982، گ 
 
و ک تاب خیرالبیان و مقصودالمؤمنین باالخص در نزد ا

ها شیخ یافت . بایزید مدعی بود که خیرالبیان به او الهام شده است . گویند وقتی یوسف زئی
عمر، پسر بایزید، را شبانگاه با شتاب دنبال می کردند، عمر، که از سر غفلت ک تاب 
خیرالبیان را در جای  ی در مسیر خود جاگذاشته بود، سپاه را متوقف ساخت و چندان 

وردند 
 
دربارة مقصودالمؤمنین نیز گویند که  (428)همان ، گ درنگ کرد تا ک تاب را باز ا

ل الدین ، فرزند دیگر بایزید، بوده است ؛ زیرا هرگاه که این ک تاب نجات دهندة جاِن جال 
را با خود داشت از زخم شمشیر و خنجر دشمنان مصون بود. گویند وقتی درویشی را هاتف 

)همان ، گ غیبی ندا داد که گوشه نشینی اختیار کند و به مطالعة این دو ک تاب بپردازد 
نچه از نثر پشتوِی او  داستانهای  ی از این گونه دربارة (.224

 
او نقل شده است . به حکایت ا

باقی مانده ، به نظر می رسد که او می کوشیده است تا به پیروی از نمونه های عربی و 
ثار 

 
فارسی ، به نثر مسجع بنویسد، هرچند موجب خلل در شیوة زبان پشتو باشد. در ا

حات متعارف عربی و اصطال )دین و عرفان و اخالق (بایزید به سبب نوع موضوعات 
قرار گرفته )از لهجه های یوسف زئی و قندهاری (  فارسی فراوانی در کنار کلمات پشتو

ثار شناخته شده بایزید از این قرار است :
 
 است . ا

بعضی از قسمتهای این  (.422فصل ؛ قندهاری ، گ « = بیان »( خیرالبیان ، در چهل 2
و هندی است . وقتی که بایزید در بستر مرگ بود و ک تاب به عربی و فارسی و برخی به پشتو 

نان را به توجه به خیرالبیان سفارش کرد و گ فت 
 
خرین وصیت او را جویا شدند، ا

 
مریدان ا

نچه به او الهام شده در این ک تاب ضبط است 
 
این ک تاب در اثبات  (.482)همان ، گ که ا

ن را تصحیح کرد و در وحدت وجود است . موالناعبدالقدوس براساس نسخه توبینگن 
 
ا

کادمی به چاپ رساند. ک تاب  242در  2292
 
صفحه در پیشاور جزو انتشارات پشتو ا

خیرالبیان ، گذشته از ارزش دینی ، به اعتبار اینکه قدیمترین متن مدّون و موجود در 
ن زبان اهمیتی خاص دارد.

 
 پشتوست در تاریخ ادبی ا

ن را براساس دو نسخة ک تابی است به عربی که م( مقصودالمؤمنین 9
 
یرولی مسعودخان ا

صفحه چاپ  222جزو انتشارات مؤسسة مطالعات اسالمی در  2229خطی تصحیح و در 
کرده است ؛ این ک تاب به موضوعاتی چون وعظ و نصیحت ، عقل ، ایمان ، خوف ، 
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خرت ، توکل و توبه ، و مقامات هشت گانه 
 
رجا، روح ، شیطان ، قلب ، نفس ، دنیا، ا

عت ، طریقت ، حقیقت ، معرفت ، قربت ، وصلت ، وحدت ، سکونت ( می )شری
 پردازد.

ن شرح حیات  ( صراط التوحید )به عربی و فارسی (.2
 
بایزید در این رساله ، که قسمتی از ا
غاز به وصف مقاماتی که در سیر روحانی خود تا مرحلة 

 
« پیِر کامل »خود اوست ، در ا

ساله ای ، که بویژه خطاب به ملوک و امراست ، پایان می پیموده است می پردازد، و با ر 
پذیرد. این رساله به نصیحت امرا می پردازد و مراحل مختلف ارتقای نفس انسانی را، که 
نان می خواهد که نزد چنان 

 
فقط با ارشاد پیر کامل امکان می یابد، وصف می کند و از ا

نان که زیر  به بعد( 284بعد، و  22، ص 2259)بایزید انصاری ، پیری توبه کنند 
 
ومی گوید ا

نظر وی یا خلفایش به ریاضت و مجاهده پرداخته اند به حسب لیاقت خویش از عنایت 
 لیاقت و اخالص ضروری است . «تقّرب »الهی برخوردارند، زیرا برای 
ن 

 
لیف ا

 
ن را  228در خاتمة رساله ، سال تا

 
ضبط شده و مؤلف افزوده است که هرکس ا

موخت . بایزید نسخه ای از این رساله را  «علم التوحید»بدان عمل کند  بخواند و
 
را خواهد ا

ن خوشحال شد 
 
)قندهاری ، گ با فرستاده ای خاص نزد اکبرشاه فرستاد و او از وصول ا

 این رساله به تصحیح محّمد عبدالشکور به طبع رسیده است . (.498

ثارش را برای امرای مختلف می رساله ای است که بایزید در زما( فخرالطالبین 4
 
نی که ا

ن را برای میرزا سلیمان حاکم بدخشان ارسال داشته است و اکنون هیچ نسخه ای 
 
فرستاد ا

ن موجود نیست .
 
 از ا

« ُمْخِلص »زندگینامة بایزید به قلم خود او که بعدها علی محمد ( حالنامه )به فارسی (، 5
ن را بازنویسی اوالد ب« خانه زاِد »بن ابوبکر قندهاری ، 

 
ایزید و یکی از خلفای این فرقه ، ا

 کرده و بسط داده است .

)گنجینه سبحان الّله ، ش یک نسخة بدون تاریخ از این ک تاب در دانشگاه اسالمی علیگره 
ن نسخه ای تهیه کرده است ، در این  (222 294

 
موجود است که دانشگاه پنجاب اخیرا  از ا

. از این ک تاب نسخة دیگری نمی شناسیم ، ولی کنت  مقاله ارجاعات بدین نسخه است
ن « پاره های موجود»به برخی  (248، ص 9) رجوع کنید به ترجمه انگلیسی ، ج نوئر 

 
از ا

 اشاره کرده است .
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تغییر و تبدیل »در دیباچة ک تاب می گوید که متن حالنامة بایزید به مرور زمان  علی محّمد
ن  یافته بود و نیز مقتضی بود که« 

 
ذیلی در بارة جنگهای فرزندان و نوادگان بایزید، به ا

افزوده شود و، بنابراین ، به درخواست برخی دوستان به این کار پرداخت و از منابع ک تبی 
، 2492)و شفاهی بهره جست . این روایت ، که تاریخ وقایع را تا زمان اورنگ زیب 

تطرادات منظوم و منثور طوالنی ادامه داده است ، هرچند حاوی اس (292قندهاری ، گ 
)غالبا  نوشتة خود او( دربارة تعالیم فرقه و حوادث جزئی راجع به مؤمنان است ، دارای 
مزایای ادبی بسیاری نیز هست . در بخش نخست ک تاب ، که شامل شرح مفصل زندگی 

ن
 
نها هم ، در مقایسه با ا

 
تاریخها  بایزید است ، تاریخهای اندکی یافت می شود و برخی از ا

در قسمتهای بعدی ک تاب ، مشکوک می نماید. در شرح زندگی بایزید نیز جزئیات جنگهای 
او با مغوالن )در دو سال ونیم پایان عمرش ( نیامده است ، و این بخش از ک تاب ناگهان 
نها از زن و مرد 

 
پایان می یابد، ولی مؤلف شرحی مفصل در بارة دودمان بایزید و انساب ا

ورده است
 
 . ا

ادعا شده است که بایزید در رشد فرهنگی افغانان سهم بسزای  ی  و بعد( 452در حالنامه )گ 
داشته و نخستین کسی است که به زبان پشتو قصیده و غزل و رباعی و قطعه و مثنوی 
سروده است و پیش از او کسانی فقط یکی دو بیت به این زبان سروده بودند. البته این 

میز است 
 
ن به پشتو سخن مبالغه ا

 
ن ، قصیده و نظایر ا

 
؛ زیرا، از زمانهای خیلی پیشتر از ا

موجود است . ولی می توان گ فت که فرزندان و خلفای بایزید به تبع او اشعار بسیاری به 
زبان پشتو سرودند. افغانان خارج از حوزة این فرقه هم از اینان پیروی کردند واین خود 

 پشتو به عنوان زبان ادبی شد.انگیزه ای برای استفادة بیشتر از 

در پیشرفت موسیقی سرزمین خود نیز سهمی دارد. حاجی محّمد، از خلفای  پیِر روشن
افزود و، در نتیجة تعلیمات او، موسیقی به رباب ، چند تار (229)متوفی میرفضل الّله ولی 

می داناِن افغان الحان جدیدی ساختند، که عموما  خاص رقص بود؛ ولی نوازندگان ن
نها را اصالح کرد و با راهنمای  ی او 

 
هنگ ا

 
هنگ صحیح بنوازند. بایزید ا

 
نها را با ا

 
توانستند ا

، عارفانه و عشق معنوی و  صوفیانه های  )نوعی ترانة «سرود سلوک »نوازندگان توانستند 
.س .َا.ر.ی  روحانی 

 
. )دهناسری ( ودیگر الحان خوشایند، و نیز شش مقام را بسرایند: ن . ا

هنگهای نظامی )برای میدان جنگ (؛ و مقام  ؛؟(
 
پنج پرده ؛ چهارپرده ؛ سه پرده ؛ ا

 شهادت . همچنین تعمیم رسم الخط افغانی را به بایزید نسبت داده اند.
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پیروان این فرقه به سبب کشته شدن در جنگهای داخلی و خارجی و مخالفت شدید علما 
ریبا  از میان رفتند. گویند عقاید این فرقه در قسمتهای مختلف هندوستان پراکنده شدند وتق

ن در تیراه و کوهات و برخی از َپتهانهای اورک زئی و 
 
امروز فقط درمیان بازماندگان مؤسس ا

ْش پیروانی دارد ) رجوع کنید به < فرهنگ جغرافیای  ی ناحیة 
َ
؛ و نیز 94پیشاور > ، ص َبْنگ

 (.292، ص 22ج  2لیدن 

عرفان شناخت حق ورسیدن به حقیقت وافراگیری :  ن شرق جایگاه تصوف روشانی درعرفا
الفبای ک تاب وجودانسان است عرفان شرق وباالخصوص عرفان اسالمی نگرش 

ن است. 
 
به عباره دیگرعرفان باطنی،سفربه عالم درون وطی مقامات اساس ومایه ا

ن توسط نیروی اعظیم توحید، ذکرمدام، 
 
دیدبعدچهارم وفعال شدن حس ششم وباالثرا

 عرفان 
 
تفکروعشق باحق پروازبه عالم قدس میباشد.یکی ازممیزه های عرفانی وخاصتا

بیریامرشد بوده که معلم روحانی یعنی پیرطریقت نور و اسالمی داشتن استادروحانی یعنی 
شاگرد یامریدرادرسفرخودشناسی  روشنای  ی راه وهادی سالک، رهروویامرید میباشدکه

رف کردن حجاب هاکمک ویاری میرسانددرمشرب شرقیان وخداشناسی برغلبه برموانع وبرط
 هرلحظه به دل پیرکامل فیض ربانی میرسد وازدل اوبه دل مریدش می تابد.

وحتی درعرفان شرق وغرب محبت بیکران به محبوب  وجه مشترك درعرفان شرق عشق است
غرب ناکرانمندیعنی همین عشق نقطه اتصال وبل پیوندمعرفتی میباشدهمه عرفای شرق و

عشق رابرترازعقل دانسته ونزدیک ترین وسیله رسیدن به مطلوب ومحبوب حقیقی میباشد. 
تنهاعارف معاصرشاعربزرگ شرق اقبال الهوری عقل وعشق رایکی میداندصرف میگویندکه عقل 
ت رندانه عشق راندارد ورنه هردو یکی اند. درمشرق زمین سنت های عرفانی مختلف 

 
ن جرا

 
ا

، عرفان هندوی  ی، عرفان بودای  ی وچینی وجوددارد. بایدگ فت که سرچشمه مانندعرفان اسالمی
اصلی عرفان اسالمی مدینه منوره وسرحلقه عرفاحضرت پیامبرگرامی محمد مصطفی)ص( می 
ن افغانستان مدینه االولیای مقدس مامیباشد. گرچه عده ی 

 
باشد. اماجای رشدوباشنده گان ا

میزه عرفان بودیزم، فالطونیزم ومسیحیت ازصاحب نظران بدین باوراندکه عرفان ا
 
سالمی ا

 وعرفای متقدم، متاخرومعاصرو مستشرقین خیلی نام 
 
است امابه یقین کامل وبه اتفاق نظرعلما

 اساسی 
 
مور و مورد قبول مانند نیکلوسون انگلیسی و ماسیسنیون فرانسوی منبع و منشا

 
ا

ن و سنت یعنی کالم الهی و حدیث
 
  عرفان را اسالمی را قرا

 
درفشان رسول مقبول خاتم االنبیا

ن سراغ کردن کاِرنابجا میباشد.
 
 میدانند و بس و مرجع دیگری برای ا

mailto:npaikar@live.com
http://www.shughnan.com/
http://www.shughnan.com/


 

9 
npaikar@live.com                                                                                 www.shughnan.com 

وجود  بین اندیشه و حدت الوجودی تصوف ما و مک تب ویدانتا هندواز اینکه مشترکات زیادی 
دارد و جای شک نیست که با عرفان ادیان سماوی و غیر سماوی دیگر هم شباهت های وجود 

نها در مورد عرفان ما به گونه که خود ما میشناسیم نیز قابل دّقت است مثال  دار 
 
د نظر عرفای ا

عارف هندی میگوید: نام سنائی غزنوی این حکیم اقلیم عشق برای من از عسل شیرین  )اوشو(
است زیرا این صوفی منحصر به فرد ناممکنات را در عالم سر  تر و از شراب بهشتی پر کیف تر

ییم به تصوف روشانیان و 
 
ممکن ساخته بخاصریکه یکه زود تر به اصل موضوع برگردیم می ا

ن در عرفان شرق. قافله ساالر مک تب عرفانی و انقالبی روشانیان 
 
نهضت روشانی و جایگاه ا

فکر بزرگ عصرش شخصیت چندی بعدی شیخ سراج الدین بایزید فرزند قاضی عبدهللا م
 داشت:

و دعوتگر علیه ظلم و استعمار بود. ب: مبلغ، اصالحگر اجتماعی و احیا  الف: مرد متفکر مبارز 
نرا 

 
زادی ا

 
دینی بود. ج:عارف و صوفی بزرگ بود )که معاندین و مغرضان و دشمنان اسالم و ا

نی و انقالبی و تصوف زنده در شرق پیر تاریک گ فته بودند( پیر روشان بنیان گذار مک تب عرفا
ن را از اثار پر بار و پیروان او میتوان در عرفان شرق تثبیت کرد این خدا مرد 

 
بوده و جایگاه ا

ثار ذیل را به نسل های بعدی به یادگار مانده.
 
 بزرگ ا

: این اثر به زبانها پشتو، دری و هندی نوشته شده در حدود سه صد صفحه .خیرالبیان2
مده این اثر پیر روشان از میباشد ک

 
ه به سبک نیمه عروضی و نثر مسجع به رشته تحریر ا

شریعت و طریقت بخصوص وحدتالوجود بحث میکند و مانند مک توبات امام ربانی تلفیق 
 شریعت محمدی را با طریقت مصطفوی نشان میدهد. 

ی دیگر ترجمه گردیده این اثر به زبان عربی نوشته شده که بعدا  به زبانها . مقصودالمؤمنین:9
و از مقامات تصوف عرفان بحث میکند شامل مباحث ذیل است وعظ، ایمان، خوف، رجا، 

خرت، توکل، قناعت، و توبه میباشد.
 
 نفس، شیطان، قلب، روح، دنیا، ا

: این اثر عارف بزرگ حضرت بایزید انصاری همانست که به دست خلیفه خود . فخرالطالبین2
کم بدخشان بخاطر تلقین و تبلیغ و هدایت و استقامت دادن به او بنام محمد یوسف به حا

سفانه از خود اثر تا حال کدام 
 
ارسال گردیده است موضوع ک تاب فوق در حالنامه ذکر شده متا

 نسخه بدست نیامده.
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نرا به دست یکی از . صراط التوحید4
 
: این اثر را پیر روشان به زبان عربی ودری نگاشته و ا

بر پادشاه هم فرستاده بود. این اثر در چهار باب بر موضوعات اهم شریعت، خلفایش به اک
نی و احادیث نبوی )ص( یافته است.

 
یات قرا

 
 طریقت، معرفت، و سکونت به استناد ا

این اثر بایزید روشان به زبان دری نگاشته شده وبعد از رحلت شان توسط یکی . حالنامه: 5
 ل شامل موضوعات ذیل میباشد.از مریدانش تکمیل گردیده و به سه فص

فصل اول زنده گی نامه پیر روشان دوم الطریق مدارج عرفانی و منازل روحانی و تصوفی و 
 فصل سوم در مورد مبارزات او و فرزندان او علیه ایتعمار و متجاوزین میباشد.

 . تذکره روشانی.9

وران عصرش بود.2
 
 . مک توبات که حاوی نامه ها به حکمرانان و نام ا

 . فرحت المجتبی: رساله منظوم پشتو است که مسایل عرفانی را به بیان گرفته.8

ثار این بزرگ مرد عرصه شعرو ادب عرفان و مبارز راه حق شامل 
 
رسم الخط پشتو نیز در ا

 است.

رهنمای سالکان راه حق و حقیقت هم « پیر روشان»خالصه این شخصیت بزرگ و چند بعدی 
هم مبلغ واحیاگر و اصالحگر اجتماعی و دینی و هم سپه ساالر در تصوف و عرفان بوده و 

پیر روشان میدان مبارزه علیه استعمار یعنی مرد شمشیر و قلم و علم و عرفان و تصوف میباشد.
و نهضت روشانیان خصوصیت و مشخصه خاص خود ر دارا بوده مک تب اومک تب ادبی عرفانی 

رفان پویا و زنده و قدرت علمی و روحانی به مبارزه و انقالبی است که توانست مردم را بوسیله ع
علیه استعمار متحد ساخته و رسالت ایمانی و وطنی خود را نماید. شباهت مک تب روشانی با 

 عرفان عالمه اقبال خیلی زیاد است.

 اندیشه مهدویت در جنبش روشنیهاثرات  بینش و  

غاز قرن دهم، دوباره زمزمه
 
غاز شد و در میان اهلهای  ی درباره پایان جه در ا

 
سنت،  ان، ا

نان که در سراسر ممالک اسالمی حضور 
 
وردند. ا

 
زمینه مناسبی برای مدعیان مهدویت فراهم ا
 شمردند.  های فرا رسیدن قیامت می داشتند، خود را مهدی موعود و یکی از شرط
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ی و در به رهبری بایزید انصاری در زمان اکبرشاه، یکی از شاهان تیمور  «روشنیه»جنبش  
مد. بایزید فردی درس  ای پشتون منطقه

 
نشین میان کشورهای افغانستان و پاکستان به وجود ا

سواد اما باهوش و زیرک بود و برای نجات قوم پشتون از سلطه شاهان تیموری و  ناخوانده و کم
چون مهدویت،  برانگیختن مردم برای ایستادن در برابر حکومت وقت، به ادعاهای  ی بزرگ 

گیری این جنبش، پیروان  بودن و علم غیب پرداخت. این مقاله، به عوامل شکل مسیح
ن و برخی از عقاید، باورها و ک تاب

 
نان می برجسته ا

 
های موجود درباره این  پردازد. منبع های ا

ن دشوار است. اما این نوشتار  جنبش، بسیار اندکند و از این
 
رو، پرداختن به گوشه و کنار ا

 
 
و انتظار « گرای  ی هزاره» :  بسترهای پیدایش روشنیه  نها به نیکی بهره ببرد. کوشیده است از ا

های فرهنگی اهل ک تاب است. یهودیان و مسیحیان  برپای  ی روز داوری درباره هزاره از ویژگی
سنت نیز  گرای  ی را به مک تب خلفا پا گشودند و برخی از اهل مسلمان صدر اسالم، هزاره تازه

ن
 
ن شدند. ا

 
و امامان  )صلي هللا عليه واله(که پیامبر اسالم « مهدویت»اه اندیشه ناب گ پیرو ا

ترین نمود فرهنگ  درافکنده بودند، دچار انحراف شد. مهم )عليهم السالم(معصوم 
گرای  ی یا تعیین وقت پایان جهان و برپای  ی قیامت، در تاریخ االمم و الملوک طبری، دیده  هزاره
فرا « اشراط الساعة»دانست و به انتظار  ا هنگام رستاخیز میشود. او پایان قرن پنجم ر  می
 ( 2خواند. ) می

غاز قرن دهم، دوباره  های او تحقق نیافت. از این بینی اما قرن ششم گذشت و پیش
 
رو، در ا

غاز شد و در میان اهل زمزمه
 
سنت، زمینه مناسبی برای مدعیان  های  ی درباره پایان جهان، ا

وردند. 
 
نان که در مهدویت فراهم ا

 
سراسر ممالک اسالمی حضور داشتند، خود را مهدی  ا

شمردند. شبه قاره هند یکی از این مناطق بود  می های فرا رسیدن قیامت  موعود و یکی از شرط
شاهیان و احمدشاهیان ، بر  شاهیان ، قطب های شیعی مانند نظام که برخی از حکومت

ن )دکن( حکم می بخش
 
ورکانیان یا همان مغوالن هند ، در مناطق راندند و گ های جنوبی ا

مده بودند و هر روز بر دامنه قدرت خود می
 
نان در پایان قرن  شمال هند روی کار ا

 
افزودند. ا

ها را از بین بردند یا در تنگنا  دهم، قدرت فراگیر سرتاسر شبه قاره هند شدند و دیگر حکومت
 قرارشان دادند. 

های ناروای  ها و تعصب در چنین اوضاعی به دلیل افراط قمری(2424 292)اکبرشاه تیموری 
ویزی قرار داد و  مسلک خود، فرا رسیدن هزاره اول اسالمی را دست گزاران سنی  برخی از کار

 
ا

 ،« توحید الهیه»یا « اکبریه»اعالم کرد که عمر دین اسالم به پایان رسیده است و مردمان از 
یین

 
 (9د. )وبنیاد او، پیروی باید کننهای ن ا
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چند نفر در هند پیش از این کار اکبرشاه، ادعای مهدویت کرده بودند. سیدمحمد جونپوری از 
نان به شمار می

 
رفت. پیروان جونپوری پس از او چند سال به حکومت بخشی از دکن دست  ا

پیر »عصر اکبرشاه بود که پیروانش او را  بایزید انصاری دومین مدعی مهدویت و هم یافتند. 
خواندند. این شخص در شمال  می «پیر تاریک»و دشمنانش وی را  )پیر روشن(« نروشا

ن پایه های سلیمان قیام کرد. کوه ارتفاعات کوه
 
گاه قوم  جا، زیست های شمالی و جنوبی ا

ن قرار  رو، منطقه میان هند و ایران را که کوه پشتون بود و از این
 
های هندوکش و سلیمان در ا

های مهمی مانند هرات، بلخ، غزنه، قندهار، کابل و...،  دربرگرفتن شهرداشتند، به انگیزه 
از مدنیت چندانی برخوردار )قوم پشتون یا افغانان(، افغانستان نامیدند. ساکنان این منطقه 

 (2. )کردند ای زندگی می ای و قبیله نبودند و عشیره

نان را نیروی نظامی بالقوه قدرت، حاکماناما  
 
. این منطقه در قرن دهم، شمردند ای می ا

مد. بایزید انصاری در این دوره  بخشی از قلمرو حکومت گورکانیان یا مغوالن هند به شمار می
 
ا

میخته با حرکت ه و کنار کابل ، ادعای مهدویت و در حکومت اکبرشاه تیموری، در گوش
 
را ا
های  برخی از ک تابخود بر ضد سلطه گورکانیان هند قرار داد و جنبشی دراز به راه انداخت. 

سیب نامیده«  روشنیه»فرق و مذاهب این جنبش را 
 
ن را از نمودهای ا

 
پذیری اندیشه  اند و ا

ای برای بررسی چگونگی سوءاستفاده از اندیشه موعودگرای  ی در اسالم و نیز  مهدویت و نمونه
 توان دانست.  مهم بودن این اندیشه در میان مسلمانان می

  بایزید و ادعای مهدویت

های جنبش  دو گمانه درباره ادعای رهبر این فرقه وجود دارد: یکم. پیر روشان برای تقویت پایه
چون عاملی برای قیام مردم  رو، اندیشه مهدویت را هم خود، چنین ادعا کرده است، و از این

های جائر و سوءاستفاده طالبان قدرت، باید بررسی کرد؛ دوم. پیر روشان  بر ضد حکومت
اند؛ زیرا  هدویت نداشته است، بلکه مخالفانش او را به داشتن این ادعا متهم کردهدعوی م

نان با برخی از ادعاهای بزرگ رهبران جنبش
 
توانستند جنگ عقیدتی و تبلیغاتی  ها، بهتر می ا

شنای  ی با فرقه  راه بیندازند و پشتوانه
 
ورند. باری، برای ا

 
ای دینی   مذهبی برای خود فراهم ا

ثیرگذاری نیک یا بد اندیشه مهدویت در این جنبش، ناگزیر به شناختن روشنیه و 
 
چگونگی تا

 شخصیت و باورهای پیر روشن باید پرداخت. 

نامیدند، در اوایل قرن دهم هجری در  بایزید انصاری که پیروانش وی را پیر روشان می 
گاهی به دن های سلیمان و شمال پاکستان امروزی( )جنوب کوهپنجاب  (2)جلندهر 

 
مد. ا

 
یا ا

الدین انصاری  اند که او از تبار شیخ سراج چندانی درباره پدرش، عبدهللا وجود ندارد، اما گ فته
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و شخصی روحانی، صاحب نفوذ و از اهل طریقت بوده و منصب قضاوت را نیز بر عهده  (8)
 نام داشت و دختر عموی پدر او بود.  بنین مادر بایزید، (2.)داشته است

ن سرزمین،  چندی پس از
 
تولد بایزید، بابر، شاه مغول با پراکنده ساختن نیروهای افغان در ا

اش به  زندگی را برای افغانان دشوار کرد. بنابراین، قاضی عبدهللا، پدر بایزید با خانواده
ن خاستگاهشان کان

 
جا بماند و همراه با او به هند  گرم بازگشت، اما مادرش نتوانست در ا

برای یادگیری علم شوق فراوانی داشت، اما در این راه سرخورده شد؛ زیرا  رفت. وی در کودکی
 داشت.  رسانی به خانواده، او را از این کار باز می خدمت

ن هنگام در میان پشتون «من ال شیخ له ال دین له»پدیده پیری و مریدی و عبارت 
 
ها رواج  در ا

ثیر پذیرفتن از این محیط و ناا
 
اش، به تصوف و  مید شدن از پدر و خانوادهداشت و بایزید با تا

عرفان گرایید، کارهای دنیا را ترک گ فت، به ریاضت و اعتکاف پرداخت و طریق تصوف 
 اختیار نمود. چندی بعد گویا به انگیزه تجارت به قندهار سفر کرد، اما به گ فته خودش در پ ی 

 

 

ثیر فراوانی از اندیشه
 
رو،  های صوفیه پذیرفت. از این پیر روشن به دلیل چنین پیشینه، تا

رای وی دیده می
 
او به رغم نظر  (24.)شود مسائلی مانند حلول، اتحاد و تناسخ در میان ا

دانست، بلکه به چهار زبان پشتو، فارسی، هندی و عربی، ک تاب  صوفیه، علم را حجاب نمی
ن را ها نوشته شده است و پ این زبان خیرالبیان بهنوشت. برای نمونه، ک تاب  می

 
یروانش ا

دانند. برخی از محققان این  ک تاب مقدس و خطاب حق تعالی به بایزید و صحیفه امر الهی می
لیف موجود به زبان پشتو دانسته

 
او در بخشی از این ک تاب  (22.)اند ک تاب را نخستین تا

 نویسد:  می
غاز ک تاب به بزرگی و به درستی حروف

 
کنم  م. من گم نمیهللا تما  ها بسم  یا بایزید بنویس در ا
ن کسانی که می

 
نویسند برای درست  کنند یک حرف یا نقطه باز می نویسند باز خراب می مزد ا

 شدن بیان. 

ن بیش حال
 
 .پردازد تر از هر چیز به شرح حال خویش می نامه ک تاب دیگر بایزید است که در ا

مقصود بی از بایزید نقل نموده، ک تاب عر دبستان المذاهبسومین ک تابی که صاحب 
. گویا وی مدعی بوده که خداوند در این ک تاب بدون واسطه جبرئیل با او المؤمنین است

ثیرپذیری او از افکار صوفیه و اعتقادش به وحدت وجود را از میان نقل  .سخن گ فته است
 
تا
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از باورمندان به جدای  ی چنین  توان دریافت. وی هم های موجود درباره پیر روشن، می قول
کلمه شهادت گ فتن، فعل شریعت است و تسبیح و  کرد:  طریقت بود و ادعا می شریعت از

روزه  تحلیل زبان به ذکر شاغل بودن و دل را از وسوسه نگاه داشتن، فعل طریقت است...
شامیدن و جماع کردن منع نمودن، فعل شریعت 

 
ماه رمضان داشتن و خود را از خوردن و ا

بدی باز داشتن، فعل طریقت است. زکات مال و عشر است... شکم پر نساختن و اندام از 
دادن فعل شریعت است و فقیر و صائم را اطعام و جامه دادن و درماندگان را دست گرفتن 

بدی بودن، فعل شریعت است و طواف خانه دل و  فعل طریقت است. طواف خانه خدا و بی
چنین دائم به یاد  هم با نفس مبارزه نمودن و طاعت فرشتگان کردن، فعل طریقت است. و

  .خدا بودن و ذات حق به چشم دل دیدن معرفت است

یه  او مردم را به ریاضت امر می
 
ِه...»کرد و با استناد به ا وا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ

ُّ
هر کجا » ؛«َفَاْيَنَما ُتَول

ب، خاک، با در نماز رو به قبله نمی «جا روی خداست. روی کنید همان
 
د ایستاد. چهار عنصر ا

تش را از مطهرات می
 
دانست و مدعی بود که رسیدن باد به تن انسان، او را پاک و از غسل  و ا

ب بی
 
دم نمی نیاز می و شستن بدن با ا

 
نان را  کند. بایزید خداناشناسان را ا

 
دانست و کشتن ا

ِئَك »گ فت:  کشت و می شمرد. بنابراین، مخالفان خود را می مانند گاو و گوسفند جایز می
َ
 ُاْول

 َ
ْ
نان گم» ؛«ْنَعاِم َبْل ُهْم َاَضّل َكاال

 
نان مانند چهارپایان هستند، بلکه ا

 
پیر روشن   «ترند. راه ا

گ فت: هر کس خود را نشناسد از زندگی جاوید و حیات ابدی خبر ندارد، مرده است و مال  می
احب های گوناگون تص رسد. بنابراین، مال و دارای  ی مخالفانش را به شکل او به زندگان می

نان می کرد و حتی هم می
 
دایرةالمعارف االسالمیة از ک تاب  .بست راه با فرزندان خود، راه بر ا

، ازدواج بدون نکاح را و با کشتن یک گاو و دادن کند که فرقه روشنیه  منتخب اللباب نقل می
  . اند شمرده ولیمه جایز می

اری مؤثر بودند، اما عامل سنت به بایزید انص این افکار در جذب مریدان و گرایش اهل
رفتند. وی به همین دلیل عنصر  یابی وی برای قیام بر ضد دولت وقت به شمار نمی قدرت

دیگری بر عقاید خود افزود؛ یعنی با توجه به فراگیری اندیشه مهدویت در میان مسلمانان و 
خرالزمان یکی از  که اهل این

 
 «راط الساعةاش»سنت، قیام امام مهدی)عليه السالم( را در ا

گرایان اسالمی درباره نزدیکی پایان جهان و رسیدن  شمرند و نیز با وجود تبلیغات هزاره می
قیامت در پایان اولین هزاره اسالمی، زمینه را مناسب دید و مدعی مهدویت و مسیح بودن 

 شد. 
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در تحقیق درباره جنبش روشنیه، مشکالت تحقیق   :بایزید و چگونگی ادعای مهدویت  
که جنبش روشنیه  کند؛ زیرا افزون بر این های کوچک مردمی بیشتر نمود پیدا می درباره جنبش

ن صورت پذیرفت، عاملی مانند ناتوانی مردم 
 
در امپراطوری بزرگ مغوالن هند و در اوج قدرت ا

نان از نزدیکی به مراکز مهم تمدن و فرهنگ مک توب 
 
این منطقه در نوشتن و برخوردار نبودن ا

ای که مؤسس این فرقه نخستین یا از شمار نخستین نویسندگان به  جود دارد، به گونهنیز و
ثار مک توب و گزارش زبان پشتو بوده است. بنابراین، نمی

 
های بسیاری  توان انتظار داشت که ا

رو، برای بررسی این فرقه تنها به  ها وجود داشته باشد. از این درباره تاریخ و مرام این جنبش
ترین  توان دست پیدا کرد. مهم های استوار بر پایه اطالعات شفاهی می تحلیل و  احتماالت

منبع درباره مهدویت بایزید انصاری، ک تاب دبستان المذاهب است. ک تاب فرهنگ فرق 
ن، از همین ک تاب و مقاله نجیب مایل هروی بهره 

 
اسالمی نیز در تعریف این فرقه و بنیادگذار ا

اند و تنها فرقه روشنیه را  منبع، منابع دیگر به این ادعا پرداخته به جز این دو .برده است
نان با فرقه  .اند دانسته «سهروردیه»ای از سلسله صوفیه  شاخه

 
روشنیه » گ فتنی است ا

  متفاوتند.  «جلوتیه

 
میرمحمد صدیق فرهنگ نیز در ک تاب افغانستان در پنج قرن اخیر، اطالعات کمابیش خوبی 

گوید که  ای به ادعای مهدویت وی می افکند، اما بدون هیچ اشاره نصاری درمیدرباره بایزید ا
 ا پیر کامل و مکمل شمرده است.پیر روشن پس از ناامید شدن از یافتن پیر کامل، خود ر 

بنابراین، با توجه به اندک بودن منابع موجود، داوری درباره ادعای مهدویت او دشوار 
یکم. بایزید فردی فعال و انقالبی بوده که به  باره وجود دارد:  ایننماید و تنها دو گمانه در  می

غاز کرده و  های گسترده طلبی یا نجات مردم خود از سلطه مغوالن هند، تالش دلیل قدرت
 
ای ا

ای سود برده است؛ یعنی از تصوف برای جمع  های خود از هر وسیله برای رسیدن به هدف
  مرادی و از اندیشه مهدویت برای ایجاد انگیزه، شور و کردن مریدان و ایجاد رابطه مریدی 

ن را پشتوانه رکت خود قرار داده است. دیگر مدعیان 
 
شوق در میان پیروانش کمک گرفته و ا

های موجود در  زمینه گیری از  نیز برای برپا ساختن دولتی عادل و دور از ظلم و ستم با بهره
طلب  دوم. وی فردی مبارز و قدرت دادند؛  می جوامع اسالمی به تشکیل دولت مهدوی وعده

ورد تا با شعار عدالت بوده که توانسته است عده
 
گرای  ی قدرت دولت مرکزی و  ای را گرد ا

رو، قدرت حاکم او را متهم کرد که ادعای مهدویت  های محلی را به خطر اندازد. از این مقام
ن
 
ورد. گاه بهانه دارد و ا

 
کشته شد و روشنیه   میالدی 2528 زید دربای ای برای سرکوبش فراهم ا

نشین بدل گردید.  ای کوچک در مناطق افغان سیر صعودی خود را از دست داد و به فرقه
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قمری 2442الدین فرزند بایزید پس از او رهبری این فرقه را به دست گرفت. وی در سال  جالل
ن را تصرف کرد، اما پس از چندی فردی از قوم 

 
شیعه هزاره او را کشت. به غزنین حمله و ا

قمری، به دست 2425میان احداد، نوه بایزید نیز که رهبری فرقه را بر عهده گرفت، در سال 
گیر، کشته شد. پس از وی، فرزندش عبدالقادر و دیگرانی، رهبران این  افراد نورالدین جهان

رامی از بین رفت و در میان دیگر فرقه
 
پیرمردان گاهی از  .شد ها پراکنده فرقه بودند. روشنیه به ا

ای با چنین نام و باورهای خاص  کنند، اما امروز هیچ گروه یا فرقه بایزید و سلسله او یاد می
های بنگش شمار اندکی از پیروان بایزید  شود که در گوشه و کنار کوه توان یافت. گ فته می نمی

نان اطالع درس ،انصاری وجود دارند
 
 تی در دست نیست. اما از چگونگی عقاید و تعداد ا

نها را پیکرهای سنگ شده 
 
الدین و  جاللاکنون در رود سند دو صخره سیاه وجود دارد که ا

نان به رود سند افکنده شده  می)پیر روشن( ، پسران بایزید انصاری الدین کمال
 
دانند. گویا ا

ل اتصال های  ی در مح ، نزدیک گردابجاللیه و کمالیههای  ها هنوز به نام بودند. این صخره
نها به اشکالی در می رودهای کابل و سند قرار دارند. برخی از مردم چنین می

 
یند و  پندارند که ا

 
ا

نها را تکه توانند با نزدیک شدن به قایق می
 
نها را به هالکت برسانند.  ها ا

 
 تکه کنند و سرنشینان ا

 پ ي نوشت ها :

، چاپ پنجم: انتشارات 22  9ص ،2 . نك: محمد بن جریر طبری، تاریخ االمم و الملوک، ج2
 قمری. 2442موسسة االعلمی للمطبوعات، بیروت 

ستان قدس 295. نك: محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسالمی، ص9
 
، چاپ سوم: انتشارات ا

 شمسی. 2225رضوی، 
، چاپ دوم: 59 42، ص2. نك: میرمحمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج2

 شمسی. 2284یعتی افغانستانی، تهران ناشر محمدابراهیم شر
 . 982، ص2. نك: دبستان مذاهب، ج4
 . 945. نك: فرهنگ فرق اسالمی، ص5
 . 59، ص2. افغانستان در پنج قرن اخیر، ج9
 ( 52، ص29نامه دهخدا، ج ای است در هند. ) لغت . جلندهر یا جالندهر قصبه2
صف فکرت، ص8

 
ستان 942. نك: مونت استورات، افغانان، ترجمه ا

 
، چاپ دوم: انتشارات ا

 شمسی. 2222قدس رضوی، مشهد 
 . 52، ص2. افغانستان در پنج قرن اخیر، ج2
ثیرپذیری وی از سلیمان اسماعیلی و پیوند وی با برخی از مرتاضان و هم24

 
چنین  . درباره تا

اپ علی حداد عادل، چ نامه جهان اسالم، زیر نظر غالم های ابتکاریش نک: دانش نشینی چله
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 شمسی. 2225دوم: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، تهران 
 . 52و  58، ص2. افغانستان در پنج قرن اخیر، ج22
 . 58. همان، ص29
خانه  ، چاپ اول: انتشارات ک تاب982، ص2خسرو اسفندیار، دبستان مذاهب، ج . کی22

 شمسی. 2299طهوری، تهران 
 . همان. 24
 . 989. همان، ص25
یه. سور 29

 
 . 225ه بقره، ا

یه22
 
 . 222. سوره اعراف، ا

 . 949. فرهنگ فرق اسالمی، ص28
 تا[.  ، انتشارات دار المعرفة، بیروت ]بی928، ص24. نك: دایرةالمعارف االسالمیه، ج22
 . 942و  949. نك: فرهنگ فرق اسالمی، ص94
  ک تاب، قم، چاپ چهارم: انتشارات بوستان 229. نك: یحی  ی یثربی، عرفان نظری، ص92
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