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دریافت نمودم. اخیراً یکی دونامه ازدوستان راه دور ازطریق پست الکترونیکی 

ازینکه درآغازنامه ها با نامهای آشنایی برخوردم خیلی ها مسرورگردیدم، اما 

خوانش نامه ها به حدی متاثیرم ساخت که ازبیانش قاصرم. میشود گفت که عزیزان 

درقبال مسایل علمی وپژوهشی درحد فهم ودرک خود برخورد نموده وآب رانادیده 

 خانه قاضی رفته اند.موزه کشیده اند ویا هم سربخود 

بدیهی است که ماوشما بهر تعبیروسلیقه ای روشنفکردوران خویشتنیم، وازبی 

تحملی های ارباب قدرت درباب واقعیت های اجتماعی کشورخویش فراوان 

چیزهای شنیده ایم، که براساس بدفهمی ها وتلقیات ناجایز خون های فراوانی 

ال می ترسم که چشم حسود کژ بین ریخته شد وسرهای بلندی برسردارشدند. حا

وگوش کج شنو وخودبینی به قرائت نابجای مطالب معینی درکتاب "بدخشان 

درتاریخ" پرداخته وکسانی راآگاهانه وغیرآگاهانه درموضع مخاصمت آن 

 دعوت نموده است.  بااسماعیلیان

اده منکه به گفته برخی ازشما عزیزان پیرو سنخ فکری وشاگرد ابرمردی ازتبار آز

گان وعدالت خواهان این میهن بوده ام، خوشبختانه تاهنوز براثروزش بادهای 

متحول وفیشنی غرب گرایی تغیرنکرده ام، وباهمان رسم وطرز دید آن بزرگان 

باورمند هستم وهرگزوهرگز انسانی رابه رسم بد آئینی تحقیر نخواهم کرد، چه 

افغانستان، خدای ناخواسته رسد به جماعت پرافتخار، محروم وستمکش اسماعلیه 

 توهین یا بهتان روا دارم. العیاذ باهلل



برگردیم به اصل موضوع. چنانکه آگاهان امورتحقیق وپژوهش میدانند ، 

دربررسی محتوای اجتماعی یک جمع خواه قومی باشد یا مذهبی، سیاسی 

وفرهنگی. سنت وروال معمول پژوهش چنین است که مجموع دریافت های موافق 

الف به اعتباراسناد ومنابع تاریخی نقل قول می شود. آنگاه دیدگاه گزارشگر ومخ

بامقایسه نیکی ها وبدی ها به نبشت می آید. من بحیث کسی که درمکتب توهین 

وبهتان تربیه نشده ام وشاید هم درجهت دفاع ازارزش های جماعت اسماعلیه 

ام، میدانم که مذهب اسماعلیه دربرابرمعاندین آن کمترازاهل آن به مقابله نپرداخته 

بااینکه یک روند عدالت گرا ومبارزامرحق بوده است، درتاریخ فراوان بهتان ها 

دیده وجفاها کشیده است، اما به همت اندیشه های پرصالبت فرهیخته گانی چون 

 حجت جزیره خراسان با چنین بهتان ها مبارزه نموده است.

گاه های مرا درباب جماعت اسماعلیه به نظر من دوستان نبایست تمامیت دید

ازروزگارسامانیان تادوره غزنویان، سلجوقیان) تعالیم مفصل ناصرخسرو 

ومقاومت حسن صباح( غوریان وخوارزمشاهیان وحوادث دوره مغول که حکام 

 درجستجوی رافضی، قرمطی ومالحده این دوره ها با شمشیرهای برهنه

مت وجانبازی های ایشان سخن گفته ام اسماعیلی( بودند ومن به تفصیل ازشها)

نادیده گرفته وبرسرمسایل علمی تنها انگشت باالی موضوعی میگذاشتند که با 

تاسف برخالف واقعیت درتمام سال ها وسده های اخیر درمناطق زیست ما درگمان 

 ها وباورهای عده ای کاذبانه خفته است.

شماباوردارم، خواستم تابطالن  بنده درحالیکه به بیهوده گی همچو دیدگاه ها درحد

(برپاره ای 4051این مسایل را درزمان شاه رضی الدین که پنجصد سال پیش)

ازبدخشان حکومت میکرد بارویکرد به منابع این دوره ابتدا نقل قول کنم آنگاه 

پاسخ بدهم. همان است که بااستفاده ازنگارش موضوع موردبحث درتاریخ های 

رشیدی"، غالب شاه غایب اف در"تاریخ ختالن"، میرزامحمد حیدر "تاریخ 

میرزاسنگ محمد بدخشی در"تاریخ بدخشان" وهمچنان دیدگاه های شاه عبدهللا 

ودیگران بیاورم. آنگاه جمع بندی خودرانسبت به بطالن موضوع  یمگی بدخشی 

چنین بیاورم: "من)نویسنده این اثر( که درمیان جماعت اسماعلیه دوستان 

م، درمورد اجرای همچو حرکاتی بارها ازایشان پرسیده ام، که روشنفکری دار

ایشان این گفته ها رانپذیرفته وآنرابه افراد متعصب مذاهب دیگر نسبت داده اند که 

برایشان ساخته اند" بازدرهمین صفحه اضافه نموده ام که "باید گفت که منسوب 



ین قبیل عمل های نمودن همچو برچسپ ها به جریان اسماعلیه دراجرا نمودن ا

 ناشایست ازروزهای اول پیدایش این جریان جای داشته است."

زمانیکه واقعیتی درمیان  -ازبیان مطلب فوق خواننده چیزفهم فوراً درمی یابد

پیروان یک جمع مربوط به مذهب، گروه، دیدگاه واندیشه مورد تائید قرارنمیگیرد، 

نگیزه های مختلف ازسوی معاندین دربطالنش نباید شک کرد، وآن چیزیست که با ا

یا پیروان مذاهب دیگر به نشانی این گروه احاله گردیده است. مگراین سطرها 

بیانگر ردموضوع مورد نظر ازسوی بنده نیست؟ به نظرشما چگونه میبایست می 

 نوشتم؟

(کتاب بدخشان درتاریخ که باقید منابع وریفرنسها 191-194اگرمطالب صفحات)

ل گیومه ها آورده شده اند، بحثهای ابداعی یعنی مال فکری من می امانتاً درداخ

بودند، یعنی این الفاظ برای نخستین باربوسیله من به کارمی رفتند، آنگاه خاضعانه 

درپیشگاه جماعت اسماعلیه معذرت میخواستم، اما حاال که اینها مال فکری وایحاد 

وانم به عوض میرزاحیدر کرده من نبوده وتوضیحات مورخین دیگرهستند، نمیت

 وغالب شاه غایب اف معذرت بخواهم وشما میتوانید با آنها دعواکنید.

درین حال بافهم این نزاکت علمی بایست هموطنم فوالد ستیغ که بااحساسات 

ونادانسته حرف های قلمبه ونابابی را باکاللت قلم به آدرس من حواله کرده است، 

اشخصیت، روان واهلیت ایشان آشنا نیستم، نمی ازمن معذرت بخواهد. ازینکه من ب

توانم این همه یاوه سرایی جناب رابرخاسته ازکدامین کمبود ارزشها درذهن ایشان 

ارزیابی کنم. درپاسخ به الفاظ صفراشکن این هموطنم بایست عالوه کنم که من 

فرزندیک خانواده غریب وبیچاره بدخشان هستم، برویت اسنادوشواهد وشناخت 

ادی ازجماعت شما تمام دروس خودرا ازابتدائیه تادوره دوکتورا باامتیازسپری تعد

کرده وباپای خودراه رفته ام. من به اخذگواهی نامه های اعزازی وخریده شده با 

ودکاوکلبسه باوروعالقه ای ندارم، اما ازینکه درروزگاربی همه چیزما چنین 

 ه نمیگیرم.تقلبات حتی علمی بازارپررونقی دارد برشما خرد

درمورد برداشت های دوست عزیزم آقای قوت نیرو بایست عرض کنم که به همان 

پیمانه ازگالیه شما ازخود رنجیدم که شاید شما درموردمن ازقول دوستان ذیغرض 

آزرده شده اید. میگویند درسایت شغنان چیزهای نوشته شده که من به دلیل 

خوانده ام، اماازینکه انعکاسات مصروفیت ونداشتن اطالع وآدرس آنها رانه 



آنراازنامه آقای نیرو دانستم، ازایشان سپاسگزارم که مرادرجریان قرارداده اند. 

اینکه آقای نیرونوشته اند: "نوشته اعتراضیه محترم علیشاه صبار درمقابل نوشته 

شما تمام شوق واشتیاقم را به یاس ونومیدی مبدل کرد وخیلی ها متاثیرم ساخت که 

چگونه آنهمه دشنام ، توهین وبهتان)ملحد، چراغ کش، بزغاله بند، توت  شما

مال...راکه درطول تاریخ ازطرف متعصبین به پیروان اسماعیلیان برچسپ ونسبت 

داده شده بود، دردوصفحه تاریخ بدخشان خالصه نموده اید واززیربرقه وچادری 

" درینجا به معترضه میرزاحیدر، غایب اف وفرقانی نثاراسماعیلیان نمودید...

پراگنی متوسل گردیده اند. اول اینکه میرزاحیدروغایب اف برقه پوش نبوده ومثل 

شما مرد هستند وایشان مخالفین اسماعلیه هم نبوده وهمچو مورخ درمورد پژوهش 

خود منبعی برای بیان خود داشته ونشان داده اند. دوم اینکه زمانیکه من به گفته 

میرزاحیدروغایب اف رابیان داشته ام، آنگاه به اصطالح  شما حرفهای زیربرقه

شما دشنامهای برخاسته ازسوی من نبوده، بلکه سالله نگارشی آنها به حداقل 

پنجصدسال میرسد. که ما بخواهیم نخواهیم چنین نگارشها درکتبخانه منطقه 

 ت.وجوددارند وبرای باراول نیست که "بدخشان درتاریخ" آنهاراروایت نموده اس

درمورد اینکه نخستین واکنشها ازکجابرخاسته است، این رامیگذارم به فضای 

کسالت بار وکشنده فرهنگی میهنم، که هرنوع کاروتالش علمی وفرهنگی را 

درپویه زمان باواکنشهای منفی سرکوب کرده اند، تا دیگردستی باقلم آشنا نگردد 

 وچیزی رابه خزینه فرهنگی جامعه نیفزاید.

موطنان روشنفکرم دوستانه تقاضا میکنم تابیشتربخوانند ومعیارهای درآخرازه

علمی ولزوم استفاده ازمواخذ وریفرنسها وضرورت اقتباس ونقل قول کردنها 

رابدانند. تا باگفتن به اصطالح "بینی ات راپشک برد" دنبال پشک نروند 

ه ویکباربینی خودراببینند. درغیرآن بیان همچو اعتراضات دست وپاشکست

ازنظرآگاهان جزاینکه تنگ ظرفی خودرابه نمایش گذارند، معنی دیگررانمیرساند. 

  سالمت باشید. یارزنده وصحبت باقی.

شغنان به نشربسپاریدسیمای درسایت  نوت: نوشته را  

 


