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 ادامه و ختم باب دوم 
 

 اسماعیلیان و بازی های بزرگ ابر قدرت های سده نوزدهم:  
سیای میانه در اواخر سده نوزدهم،  با گسترش سیطره قدرت های استعماری 

 
روسیه و بریتانیای کبیر در ا

سیای میانه یاد می شود. 
 
باعث سلسله ای از مباحث و جدال گردید که در تاریخ به بازی های بزرگ در ا

نکه در منطقه حاکمیت معینی داشته باشند، سلسله ای از 
 
این دو ابر قدرت و امپراتوری زمان،  بخاطر ا

لماتیک را به شمول مسایل نظامی، سیاحت و توریزم، بررسی ها و پژوهش های علمی و تغییرات دیپ
گاهی پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، تهذیب و مذهب مردمان این 

 
اکادمیک را به منظور دریافت ا

وردند. در این زمان، دلچسپ ی بازی گران بازی های بزرگ 
 
سرزمین مسدود و اک تشاف نشده، به میان ا

سیای منطقه ای
 
، در راستای شناخت و بازیابی سنت های اجتماعی، فرهنگی، و عقیدتی جمعیت های ا

میانه، به نحو خیلی ها برازنده انکشاف یافت. بسا از افسران نظامی کشور روسیه که سابقه ای در مورد 
مو را زیر کنترول خود داشتند، در راستای ثبت اسناد

 
و  شرق شناسی داشته و قسمت شمالی دریای ا

سیای میانه، به نحو تشدیدی و 
 
مدارک اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ساختار تبارشناسانه جمعیت های ا

با عالقه  مندی فراوان، مساعی فراوان را بخرج دادند. نگارش ها، پژوهش ها، گزارش ها و بررسی های 
عیلی افغانستان و شان شامل معلومات در مورد مناسبات و روابط اسماعیلیان و جمعیت های غیر اسما

غازین سده بیست، زیر اثر خود 
 
حاکمان بخارا بود ، که تقریبن برخی از مناطق بدخشان را الی مراحل ا

داشتند،. این همه گزارش ها، تحقیقات و پژوهش ها به مرکز سوق و اداره شان فرستاده می شد، و 
مرزی و کوهسار، بکار برده می  توسط روس ها در راستای تعیین پالیسی کاری و دیپلماتیک در مناطق

شدند. در حقیقت شرایط مشابهی در افغانستان و مناطق شمال پاکستان وجود داشت که افسران 
انگلیسی زیر نام های نا همگون، سعی می ورزیدند تا مناطق یاد شده را به هر نحوی که شود، زیر اثر و 

ن استفاده اعظمی نموده و برای مدت کنترول خود داشته و هم بخاطر تطبیق منافع دراز مدت شا
 
ن، از ا

ن حاکمیت داشته باشند. بسا از بررسی ها، تحقیقات و پژوهش های افسران بریتانیای کبیر، 
 
ها بر ا

متوجه مناطق شمالی هند برتانوی بود. این بررسی ها و سروی ها، اک ثرًا در بر دارنده ماهیت سیاسی 
است توسعه طلبانه  شان را در قسمت های شمال هرچه بیشتر بودند و انگلیس ها را قادر ساخت تا سی

از پیش توسعه بدهند. یکی از مشهور ترین نماینده نظامی انگلیس که از منطقۀ پامیر دیدن نموده و به 
های پژوهشی و بررس ی هایش در  کار، بود که  (John Wood) جان وودسیاحت خود ادامه داده است، 

ن سرزمین، به ویژه امورعقیدتی و باور ها، مسئله زبان و نژاد راست ای توضی ح منطقه پا
 
می ر، م ردم ا

ساکنان پامیر، به خصوص مناطق واخان، و اشکاشم  بدخشان افغانستان، دارای بهترین و بیشترین 
 اعتبار در میان سایر کار کرد ها می باشد.                             

نچه که مربوط به ساحۀ کاری روس
 
یه می شود، نخستین معلومات، توضیحات و تفسیرات پیرامون عقاید ا

تاجیکستان، و روابط شان با جمعیت اهل سنت و  -پامیر بدخشانو باور اسماعیلیان مناطق کوهسار 
نها توسط الکسی بابرینسکا 

 
م.، تهیه و تدارک دیده شده ١۸۶١-١۹٣۸جماعت مناطق اطراف و اکناف ا

سیای میانه گزارشی را تهیه نموده بود که بر م١۹٠٢بود. موصوف در سال 
 
.، در مورد اسماعیلیان ا
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از پیرهای منطقه پامیر و بررسی زندگی پیروان شان که زیر حاکمیت  مبنای مصاحبه موصوف با سه تن
شوروی سابق در مناطق اشکاشم، غاران، واخان، شغنان و روشان تاجیکستان، و مناطق برون از 

یند پژوهش ها و بررسی حاکمیت افغانستان، ت
 
ور شد که، دالیل تسریع فرا

 
هیه دیده شده بود . باید یاد ا

های مناطق یاد شده توسط روس ها و انگلیس ها، رقابت های نا همگون این دو ابر قدرت زمان  در 
مناطق هندو کش، بخاطر حصول اهداف معین در منطقه را تشکیل م ی داد. غالبن بعد از انضمام 

ت های سیاحت علمی و شرق شناس روس جهت بررسی ها و ناحیه پامی
 
ر توسط روس ها، دو تن از هیا

 پژوهش های ژرف تر، به منطقه اعزام شده بودند.                                                                  
 -١۹۵۸وفسیماندانشمندان و پامیر شناس های مشهور روس، الکساندربابرینسکا و الکساندر 

م. این گونه سیاحت ها و ١۸۹٤ -١۹١٤م.، در سال های ١۸۸٧ -١۹۶٤ایوانوف و زره بین  م.،١۸٧٣
پژوهش های علمی و اکادمیک را بسر رسانده و و در مورد تاریخ، مراسم تشریفات عقیدتی، رسوم و سنت 

ادبیات گ فتاری و ها وعمل کرد بر باور های دینی، داشته های ادبیات و گ فته های  شفاهی، زبان و 
فریده های خیلی با ارزش ، تاریخی و ادبی را به نسل های امروز، به ویژه پژوهشگران 

 
ثار و ا

 
نوشتاری، ا

 جوان به ودیعه گذاشتند.                                                        
فاهم نامه و قرارداد نامه ای قبل از این گونه کار کرد ها، مشاهدات و بررسی های علمی و اکادمیک ، ت

مو، در 
 
میان روس ها و انگلیس ها، در مورد کنترول مرز های مناطق شمال افغانستان به امتداد دریای ا

ن، روسیه حاکمیت بخارا را بر مناطق ترکستان جنوبی ، م.١۸٧٣جنوری سال 
 
 رسید که مطابق ا

 
به امضا

سیای میانه، محدود و بدخشان مورد پذیرش قرار داد. این قرار داد نام
 
ه، پیشروی روس ها را در ا

ساخت. این بازی بزرگ با بسا مسامحه کاری ها از سوی روسیه منجر گردید وزمینه پیشروی بیشتری را 
حق نداشت قوت  م.، روسیه١۸۹۵سال برای انگلیس ها درمنطقه مساعد ساخت. بر مبنای قرارداد نامه 

یکستان توسعه بخشد، در صورتی که قوت های نظامی و های خویش را پیش تر ازمنطقه مرغاب تاج
استخبارات انگلیس نیروی کاری و کار کرد های استخبارات شان را الی منطقه گلگت عالقه جات شمالی 
پاکستان، توسعه بخشید. در نتیجه این گونه معامله و پالیسی روس ها، منطقه اساسی و استراتیژیک 

را که نقش اساسی نقطه اتصال و گذرگاه بازرگانی با کشور چین را از  ،'گنبد بازی 'اقتصادی و بازرگانی 
مو من حیث مرز رسمی 

 
طریق خاک بخارا، فرغانه و هندوستان بازی می کرد، از دست داد، و دریای ا

سیای مرکزی در دوران نظام های استعماری و 
 
میان افغانستان و روسیه تعیین گردید. این گونه انقسام ا

ن گذاشت. استکباری، ا
 
ثر خیلی ها ناهمگون را بر ساکنان منطقه، به شمول اسماعیلیان ساکن در ا

گاهان امور بر این عقیده و باور هستند که، انضمام پامیر توسط روس ها و انگلیس ها، دارای بینشی 
 
ا

ن این که اسماعیلیان نزاری از زیر 
 
مثبت و سر نوشت سازهم بود به ویژه از دیداندازعقیدتی، وا

شارهمسایه های شان، بخصوص حاکمان بخارا و حاکمیت های افغانستان، که اک ثریت شان را اهل ف
سنت و جماعت تشکیل می داد، و اسماعیلیان را به ارتداد گرای  ی و خالف اصول اسالمی بودن، به باد 

تنها اینکه  مالمتی می گرفتند، در امان و مصؤنیت کلی باقی ماندند. در صورتی که باور من این است، نه
نها را به دو قسمت جغرافیای 

 
مسئله مذکور باعث تغییر و انکشاف در زمینه یادشده نگردید، بلکه ا

سیاسی تقسیم نمود؛ نیروهای بنیادی شان را ضعیف ساخت؛ زمینه های تفتیش متداوم عقاید و باور 
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عرفانی و دینی بودند،  های دینی را در میان مردمانی که دارای فرهنگ، تاریخ  و داشته های مشترک
نها را در هراس و دشواری دایمی قرار داد. از این سبب 

 
مساعد ساخت و از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز ا

مو، با وصف این همه مشترکات یاد شده، به شمول زبانی، عقیدتی، 
 
بود که مردمان هر دو کنار دریای ا

نه گردیده و بسا از اصول اساسی، بنیادین عملکرد ادبی، سیاسی و اجتماعی، تا ح  ّدی از هم دیگر بیگا
بر طریقه وعقیده را نیز از دست دادند. بعد از وقوع این همه حوادث، با تشاویشی که اسماعیلیان از 

مو
 
و  )پیرها، خلیفه ها، مشایخ(همسایه های شان داشتند، رهبران روحانی مردمان هر دو کنار دریای ا

وردند تا کمی هم راحت تر باشند. اما جمعیت  سایر شخصیت های با نفوذ ، رو 
 
به روس ها و انگلیس ها ا

های اهل سنت وجماعت هردو منطقه اسماعیلیان شغنان، روشان، واخان، اشکاشم، ومنطقه زیباک 
یین شان را تغییر دهند و جز ایشان 

 
نها کیش و ا

 
را زیر پیگرد ها و تفتیش عقاید شدید قرار می دادند تا ا

ور، به سطح قتل و غارت و شوند. قابل 
 
وری است که حتی بعضن برخورد های خیلی ها تشویش ا

 
یاد ا

مده است.                                            
 
 کشتار های انفرادی و دسته جمعی، نیز به میان ا

از ابتدا در نتیجه این همه کار کرد ها و وضع محدودیت های بی فرجام، مردمان منطقه اسماعیلیه نشین 
در انزوا قرار داده شده کوهسار مناطق بدخشان و سلسله کوه های هندوکش، با وصف حفظ اتحاد 

فرهنگی و اقتصادی شان را از  -وهمبستگی عقیدتی و باور های دینی و تباری، روابط و مناسبات اجتماعی
ن گردید تا دست دادند. موانع ایجاد شده تصنعی، در راستای مناسبات معنوی و روحانی شان

 
، باعث ا

فرینش این همه دشواری ها، به سادگی بتوانند نفوذ 
 
کشورهای ابرق درت و مستقیمًا دخیل در در ا

استعماری و ایدیولوژیک خود را بیش تر از پیش گسترش دهند و سایر شیوه های اثر گزاری و نفوذ بر 
ن را به تکاپو نشینند. با همین شیوه ها می خواست

 
ند، روحانیون بانفوذ، پیر ها، خلیفه منطقه و مردم ا

فرهنگی، و سیاسی خویش قرار  -ها، علما و مشایخ اسماعیلیان منطقه را زیر نفوذ کاری و روابط اجتماعی 
دهند. مشاورین روسی مقیم کاشغر و بمبئی، گزارش های شان را به مراکز شان در شهر تاشکند و سنت 

قا خان سوم، به پترزبورگ، در مورد روابط تنگاتنگ امام 
 
وقت اسماعیلیان، امام سلطان محمد شاه ا

سیای مرکزی، می فرستادند. روس ها از امکانات در گیری ها، مناقشات و 
 
شمول پیروان شان در ا

اغتشاش میان طرفداران روس و انگلیس، که غالبًا از انگلیس ها طرفداری می کردند، هراس شدید 
فرینی و امنیت و با در نظر داشت اصول داشتند. اما اسماعیلیان منطقه با د

 
ر نظر داشت سیاست صلح ا

موزش پیر سترگ، ناصر خسرو، 
 
بنیادین عقیده و باور های خرد گرایانه شان، که از هدایت امام وقت وا

ن همه تشاویش 
 
الهام می گرفتد، همواره انسان های هم کار و یاری رسان باقی ماندند و بی معنی بودن ا

 .                                                                                             را ثابت ساختند
سیای مرکزی، از روابط و مناسبات شان با 

 
در عین زمان، انزوای طوالنی و دراز مدت اسماعیلیان ا

نها سنت های ویژه عمل کر 
 
د بر طریقه و عقیده مرکزدعوت و حاکمیت اسماعیلیان نزاری باعث گردید تا ا

را، به شمول سنت های ادبی، عرفانی، مراسم تشریفات مذهبی، قیادت مستقل و غیر وابسته مبنی بر 
ن را شجره و نسب نامه من حیث اسناد دست داشته و با 

 
سنت و نظام پیر داری که بنیاد مناسبات ا

نهاد ها و مؤسسات امامت به سطح  اعتبار در راستای ادامه قیادت روحانی و معنوی، را بیرون از اثرات
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سیای میانه، به گونه ویژه مطابق شرایط عینی و ذهنی زمان و مکانی 
 
نها در میان جماعت ا

 
جهان و نبود ا

ن زیست می نمودند، توسط پیر ها، خلیفه ها، و مشایخ، انکشاف می دادند.
 
                                                                               که در ا

سیای میانه موفق شدند، روابط انفرادی،  دهم م.و اوایل سده  نهم .در اواخر سده 
 
بود که اسماعیلیان ا

تی شان را با پیشوای وقت شان، حضرت امام سلطان محمد دسته جمعی، جمعیتی واجتماعی و عقید
ن مطابق امکانات دس

 
قا خان سوم، استحکام بخشند، و بعد ا

 
ت داشته و شرایط حاکم بر شاه، ا

محیط، و بر بنیاد مساعی مشترک و صادقانه شان، با پیروی از هدایات و رهنم ود های امام الوقت، من 
حیث منبع و مرجع با صالحیت و اختیار امور عقیدتی و باور های تاریخی که پیروی از بینش تاریخی 

ن هدایات قیادت
 
مندانه و دوران ساز به زندگی عقیدتی و  امامت است، استحکام بخشیدند و درضیای ا

یین باطنیه در سر خط کاری و فکری  شان  قرار داشت، ادامه دادند.                                           
 
                                                                 اجتماعی شان که کیش وا

نکه  در برابر حرکت های بنیاد گرایانه مذهبی در  سابق(، )نظام سوسیالستی شورویروس ها 
 
با وصف ا

سیای میانه در هراس بودند، و بی دینی را تبلیغ و ترویج می نمودند، اما جهت گیری سالم، عقالنی و 
 
ا

منطقی اسماعیلیان در برابر نظام ها، باعث شد تا اسماعیلیان امورعقیدتی شان را بتوانند تا حدودی در 
زادی 

 
و استقالل به پیش ببرند و بتوانند مال واجبات، ذکات، و ده یک، شان را من حیث مسؤلیت ا

ن زمان 
 
قرار  در شهر بمبئی ، هندوستانعقیدتی و مذهبی به حضور پیشوای مذهبی شان، که در ا

ن که پیر ها و خلیفه ها، من حیث افراد و 
 
داشت، بدون کدام تشویشی و تفتیشی بفرستند. با وصف ا

یت های با اختیار و صالحیت دینی و اجتماعی جمعیت های محلی، توسط نیرو های استخبارات شخص
نهم بخاطر اثر معنوی و نفوذ قابل مالحظه 

 
روسی و انگلیسی مورد احترام و اکرام قرار نمی گرفتند، با ا

نها در میان مردم دهکده ها، قرا و قصبات، و نه ب
 
نا

 
ها دروازه های خاطر مسایل قومی و یا نژادی، با ا

ن که قدرت و صالحیت شان 
 
مذاکرات، مفاهمه و گ فتمان را باز نگهداشتند. پیر ها، و خلیفه ها، بخاطر ا

را در میان حاکمان محالت مانند، شغنان، روشان، واخان، زیباک، و اشکاشم افغانستان و سایر 
 
 
ثیر مؤثر و با نفوذ قابل مالحظه مناطق اسماعیلیه نشین، حفظ نمایند، و هم بر مریدان و پیروان شان تا

ن 
 
داشته باشند، با حاکمان محالت یاد شده داخل شیرازه روابط مغلق و تا حدی پیچیده گردیده و حتی ا

مزید بر پالیسی ها را در ایجاد روابط شان با نیرو های استعماری روس و انگلیس، نیز بکار می بردند. 
نها مالیه می پرداختند و هم تحای

 
ن، به ا

 
نها تهیه می دیدند. حتی گ فته می شود که ا

 
ف خوبی را برای ا

با وصف داشتن مسؤلیت امور عقیدتی و م.، ٢٠م. و اوایل سده ١۹سده برخی از پیر ها، در اواخر 
ن 
 
روحانی، دارای برنامه های شخصی، سیاسی، و اجتماعی خود بودند و در راستای تطبیق و تدوین ا

ن هم پیروان  و مرید های این شخصیت های روحانی و معروف  داخل اقدامات مؤثر می شدند. با
 
وصف ا

در میان جماعت، روی دالیل مشخص و غیر مشخص به مناطق ناهمگون بدخشاِن هر دو طرف پراکنده 
شدند. از یک طرف برای پی رها و خلیف ه ها، به ویژه برای مریدان دشوار بود تا محیط و مناطق جغرافیای 

ن با سایرین زیست خواهند نمود، دشوار به سیاسی شان را ترک 
 
نمایند، و با فرهنگ جدیدی که در ا

نها 
 
ن هم تا حدی این مسئله باعث رشد و انکشاف زندگی خانوادگی و اقتصادی ا

 
نظر می رسید، اما با ا

گردید. از سوی دیگر شخصیت های روحانی، پیر ها، خلیفه و مشایخ، توانستند دارای مراکز دیگری 
ن جا ها جدیدًا استقرار یافتند و منابع جدیدی در اختیار شان قرار می گرفت،  شوند که

 
مریدان شان در ا
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تا بتوانند از وضعیت درست تر اقتصادی شان استفاده نموده و مال واجبات، ذکات، ُحشر، ُخمس و 
ن، روا

 
بط اجتماعی پیر ها و غیره را بتوانند به گونه بهتر بدست بیاورند و به دربار امام بفرستند. مزید برا

مریدان نیز از نقطه نظر گسترش محیط جغرافیای سیاسی، اجتماعی شان، مستحکم تر و با اعتبار تر 
گردید. و از همین سبب بود که برخی از پیر ها در مناطق دیگر دارای مریدان جدید شدند و روابط 

ن، روشان، اشکاشم، شیوه، اجتماعی شان را الی مناطق زیباک، منجان، گرم چشمه، درواز، شغنا
باد، اوچ، 

 
واخان، درایم، ارگو، کزدی، عالقه جات شمالی پاکستان، چترال، گلگت، هونزا، کریم ا

ن در تقیه بسر 
 
غزر، شینه، و ترکستان چین، کاشغر، یارقند، اویغور و سایر مناطقی که امروز پیروان ا

          می برند، گسترش دادند.                               
باید گ فت که برخی از این پیرها، نقش خیلی ها مؤثر در راستای ارتقا و انکشاف وضعیت اجتماعی و 
نکه تعدادی از پیرها را بعضی از افراد پژوهشگر و بررسی 

 
عقیدتی منطقه پامیر بازی نمودند. با وصف ا

نها سهم درستی را منح
 
نهم، ا

 
یث میانجی میان قوت ها و نیرو کننده، در جهت منفی قرار داده اند، با ا

های مختلف داخلی و خارجی، جهت بر قرار سازی هر چه مستحکم تر همه جمعیت ها و تبارز شخصیت 
عقیدتی و اجتماعی شان برای بهبود نسبی زندگی خانوادگی و جمعی اسماعیلیان بازی نموده اند. پیروان 

نها در  این همه پیرها، همواره هر گوشه و کنار زندگی شان را
 
موزش ا

 
مطابق مشوره ها، نصایح، تعلیم وا

شیرازه اخالقیات عقیدتی، ترتیب وتنظیم نموده اند. این گونه روابط و مسایل داخلی، باعث شدند، پیر 
ها در مورد امور سیاسی و اجتماعی نیز دخالت و گرفتاری داشته باشند، تا صالحیت و اختیار فردی، 

نها در خانوادگی، روحانی و اجتماعی ش
 
ان را نیز در مطابقت با صالحیت و اختیار اجتماعی ،سیاسی، ا

رشیف نگاران، 
 
جامعه قرار داده باشند. یاد داشت ها و نگارش های برخی از تاریخ شناسان، به ویژه ا

ن است که چقدر حاکمان افغانستان، باالی اسماعیلیان، ظلم و ستم را روا داشته اند. گ فته 
 
حاکی از ا

 حتی بر زنان، کودکان، پیرمردان  و کهن ساالن، نیز ترحم را روا نداشتند.             می شود که 
بر بنیاد اسناد و مدارک تاریخی، و برگه های پژوهشی تعدادی از دانشمندان و وقایع نگاران هر دو کنار 

مو، بیان می شود که یکی از پیر های مشهور، خیلی ها معروف و صاحب اختیار شغن
 
ان، پیر دریای ا

ن وقت افغانستان، در سال 
 
سید فرخ شاه و پیروانش برنامه اغتشاش و قیام را بر خالف حاکمان ظالم ا

نها با فرستادن .م١۸۸٣
 
نکه مرکز شغنان را بدست خود گرفته بودند، قیام ا

 
، برپا نموده بودند. بعد ا

نها 
 
گردید. باید گ فت که راز نیروی های مقابله از طرف مخالفین شان از مرکز کشور، باعث شکست ا

شکست در افشا سازی برنامه قیام توسط برخی از افراد سست عنصر و فرصت طلب و وابسته به 
سیاست های بیگانه، رخ داد. بعد از شکست شورش، تعدادی از روشانی ها، به سرکردگی خداداد 

ر شان در ناحیه درواز قرار ، حضور امیر بخارا که مق .م١۸۸٣مینگباشی، نامه ای را در ماه نوامبر سال 
روشان به امارت بخارا  -داشت، فرستادند که حاکی از پیشنهاد شورشیان مبنی بر پیوستن ناحیه شغنان 

بود. پیر سید فرخ شاه و سایر شخصیت های سر شناس و با اعتبار شغنان، به نیروی قوی تری، یعنی 
حمایت و حفاظت خویش قرار دهند. بهر حال،  امپراتور روسیه مراجعه نمودند تا باشد، پامیر را زیر

ن وقت، با داشتن دالیل ناهمگون معین و نا مشخص از پیشنهاد اغتشاشیون و قیام 
 
حاکمیت روس در ا

کننده ها، حمایت دقیق و قابل مالحظه نکرد. چونجکه پیر سید فرخ شاه هیچ گونه حمایه ای را از روس 
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ورد، از این سبب شیوه و س
 
یاست کاری اش را تبدیل نمود و داشت در تکاپوی حمایت ها بدست نه ا

باد، 
 
ورد، که  سردارعبدهللا جان،حاکمیت افغانستان قرار گیرد، دخترش را در عقد نکاح حاکم خان ا

 
درا

ن، 
 
این اقدام موصوف نیز کاری نشد و هم زندگی پیر و پیروانش را در مصؤنیت قرار نداد. بعد از ا

باد خواسته
 
شد و در فرجام بخاطرعدم فرمان برداری از امیر افغانستان، به اعدام  موصوف به خان ا

محکوم گردید. پیر سید  یوسف علیشاه، فرزند پیر سید فرخ شاه، بعد از اعدام پدرش خیلی ها فعال شد 
 و موضوع انضمام پامیر را بار مجدد به روس ها پیشنهاد نمود.

م. بود که روسیه تزاری ١۹٠۵گردید، اما در سال یه . بطور رسمی جز قلمرو روسم١۸۹۵پامیر در سال 
، 'خود مختار بدخشان کوهی'حاکمیت و اداره مستقیم را بر منطقه پا میر بنیان گذاشت، که به ناحیه 

تشویق و ترغیب مردمان  نام گذاری شد. همچنان مقامات ذیصالح استعماری و استکباری روس، جهت
ر راستای از میان برداشتن پالیسی برده داری در میان اسماعیلیان پامیر، برخی از قدمه های مثبت را د

پامیر توسط همسایه های اهل تسنن شان، منع قرار دادن پیگرد های  پ ی در پ ی و متواتر، و معاف 
نها از پرداخت مالیات بر عایدات، را نیز در بر داشت. این گونه اقدامات حاکمیت و امپراتوری 

 
ساختن ا

اقتصادی در میان ساکنان جمعیت اسماعیلیان منطقه و فالت  -رار وضعیت سیاسی روس، باعث استق
پامیر گردید و هم زمینه بازگشت بسا از پناه گزینان را که در نتیجه فشار های دست اندرکاران حکومت 
 افغانستان و امارت بخارا خانه و کاشانه شان را از دست داده بودند، مساعد ساخت. بعد از حضور یابی
مد، و 

 
نیرو های نظامی سرحدی روسیه، دگرگونی های قابل مالحظه ای در قسمت غربی پامیر به وجود ا

شهر خاروق من حیث مرکز ناحیه یاد شده عرض هویت نمود. نیرو های نظامی روسیه در مساعی مشترک 
ر کانال ها، و همکاری های متقابل با شخصیت های با نفوذ، ایشان ها، پیر ها، مشایخ، در راستای حف

و بکار برد تخم های اصالح شده ای زراعتی و بذری برای دهاقین و زارعین، به منظور جلوگیری از کشت 
خشخاش و سایر گونه های وابسته به مواد ُمخدر، نقش بنیادی و قابل ارزشی را در امر انکشاف و ارتقای 

 -١۹٣۹روسی، ای. ک. کوبیکس سطح زندگی کیفی ساکنان پامیر زمین، بازی نمودند. خدمات افسر 
دفاع قانونی و معقول از اسماعیلیان پامیر، در برابر حاکمیت بخارا بخاطر سپارش  در راستای م.١۸۹۵

وری و در خور ستایش تاریخی و زمانی است. پیشنهادات و 
 
تعهد در امر حل مسایل ناهمگون قابل یاد ا

ی پ ی درپ ی از سوی ملیشه های شبه نظامی درخواست های متواتر بخاطر قطع مداخالت و مزاحمت ها
نها برای مدت های معین زندگی 

 
مو، در برابر اسماعیلیان مناطق پامیر باعث شد تا ا

 
هر دو طرف ساحل ا

میز خود را باهم سپری نمایند، و ناحیه غربی پامیر زیر حمایه و محافظت 
 
برو مند و صلح ا

 
فقیرانه، اما  ا

                            افسران روسی قرار گرفت.        
سیای میانه در سده بیستم   

 
 اسماعیلیان ا

سیای مرکزی میان روسیه، چین افغانستان، و 
 
انقسام منطقه  پر نفوذ و ُمزدحم اسماعیلیان پامیر ا

فرینش و انکشاف  جدید م. ٢٠م. و اوایل سده ١۹سده امپراتوری بریتانیای کبیر، در اواخر 
 
باعث ا

یند چنین انکشاف اجتم -سیاسی 
 
اعی و اقتصادی در بین جمعیت های ناهمگون اسماعیلی گردید. فرا

اجتماعی و اقتصادی کشور های  ی بنا  یافته بود که جمعیت  -ها، به نحوه های بینش و تصورات سیاسی 
ن ها انضمام یافته بودند. این انضمام یاد شده باعث ایجاد و استحکام بیش تر 

 
های یاد شده به خاک ا
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روابط میان انسان ها، گروه ها، دسته ها و شخصیت های منفرد گردید، و از سوی  ی هم به روابط 
متحدانه و متحد الشکل سنتی که در میان اسماعیلیان مروج بود، کمی هم از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی 

پیر و پیر  متضرر ساخت.  یکی از این گونه تغییرات برجسته در حقیقت تعویض و تغییر نظام و سیستم
داری بود. این نظام، من حیث ستون فقرات عمل کرد عقیدتی در میان پیروان و مریدجها، بخاطر 
نها به مناطق مختلف، دیگر نتوانستند ارتباط متداوم الزم را داشته باشند، که بدون تردید 

 
پراکنده شدن ا

وانضمام جدید جغرافیای  ی، باعث گسست و سستی در مناسبات گردید، که در نتیجه این گونه انقسام 
اجتماعی، اسماعیلیان در کشور های یاد شده، با برخی از چالش ها، دشواری ها و سیستم  -سیاسی 

نها، سردچار گردیدند. انکشاف فضای سیاسی در 
 
تعبیر و تفسیر سنت ها، به شمول کار برد و تطبیق ا

ه بیستم، شیرازه ساختار سیاسی، روسیه، بریتانیا، هندوستان، چین و افغانستان، در ابتدای سد
اجتماعی و اقتصادی را شکل داد و در بسا موارد ضربه های شدیدی را بروضع زندگی خانوادگی، 
ثیر سو گذاشت. 

 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عرفانی اسماعیلیان منطقه پامیرزمین، نیز تا

نحوه زندگی و شرایط محیط زیست  پژوهش ها، بررسی ها و مشاهدات کشور های یاد شده پیرامون
ن، دارای ابعادعمومی بوده و از بازتاب جزئیات و تفصیل در زمینه خود داری می 

 
اسماعیلیان مقیم در ا

 نمودند. 
 خراسان بزرگهای میانه در سرزمیناسماعیلی در سدهداعیان نقش 

سیس حكومت فاطمیان در سال
 
فاطمیان و قرامطه، . نزاع میان م۹۰۹ھ. ق./۲۹۷ عواملی مانند تا
ھ. ق. ۴۸۳ سازی دعوت، استقرار حكومت نزاری الموت توسط حسن صباح در سالتقویت و یكپارچه

م. و نیز عوامل دیگری در گسترش و نفوذ سیاسی، فرهنگی و فکری جوامع اسماعیلی ایران ۱۰۹۰/
ثیرگذار و مورد توجه بوده

 
دد زبان و فرهنگ ای كه حكومت الموت، تثبیت مجاند. همچنین شیوهتا

ی نمود مورد توجه خاص قرار گرفته است. اسماعیلیان به عنوان یك جامعهفارسی را تبیین و تقویت می
ن به میانهعمده

 
غاز ا

 
ی قرن دوم/هشتم بازمیی مسلمان شیعی، تاریخی طوالنی و پرحادثه دارند كه سرا

مور  دعوتگردد. پس از یك ظهور پرابهام در جنوب عراق، 
 
یت اسماعیلی به سرعت در شرق یا ما

فریقا، جای  ی كه اسماعیلیان حكومت 
 
عربستان، یمن، سوریه، و سایر ممالك عربی از جمله شمال ا

م. بنیان نهادند، گسترش یافت. در همین ۹۰۹ ھ. ق. /۲۹۷خودشان یعنی خالفت فاطمیان را در سال 
از خوزستان در جنوب غربی ایران و های ایرانی، اسماعیلی به بسیاری از نواحی سرزمین دعوتحال، 

سیای میانه توسعه یافت. بدلیل 
 
دیلم در سواحل جنوبی دریای خزر تا خراسان و ماوراءالنهر در ا

های فکری و ادبی متنوعی را های قومی و فرهنگی اجتماعی مختلف، اسماعیلیان سنتوابستگی به گروه
 ۲۵ند. در حال حاضر اسماعیلیان در بیش از های عربی، فارسی و هندی بسط و تبیین نمودبه زبان

مریكای شمالی پراكنده
 
فریقا، اروپا و ا

 
سیا، خاورمیانه، ا

 
اند. از میان تمام جوامع اسماعیلی كه كشور در ا

ترین تاریخ متوالی هستند. ، به های ایران و یمن دارای طوالنیاند، ساكنین سرزمینتا زمان ما باقی مانده
ن است که ی

 
های میانه در این سرزمین و داعیان و ك مروری تاریخی بر جوامع اسماعیلی سدهدنبال ا

ن كه جزو دانشمندان و نویسندگان این جامعه محسوب میمبلغان برجسته
 
شدند، ارایه دهد. ی ا

ی اك ثریت به جامعه م.۱۰۹۴/ ھ. ق.۴۸۷اسماعیلیان ایران عمدتًا فارسی زبان بوده و از سال 
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ی مرزهای تعلق دارند. اسماعیلیان  فارسی زبان كه امروزه بطور عمده درمحدوده اسماعیلیان نزاری 
 طور دره ونزا و دیگر مناطق شمالی پاكستان سكونت دارند، بهایران، افغانستان و تاجیكستان و همین

االصل و سایر اسماعیلیان نزاری نقاط مختلف دنیا، به واالحضرت ی هندیهمراه اسماعیلیان خوجه
قاخان چهارم به عنوان چهل و نهمین امام و رهبر روحانی شان معتقد و وفادارند. فرقهپ

 
رنس كریم ا

ی کوفه را به عنوان نخستین اسماعیلیان شناسای  ی کردهشناسان امامی بعدی، دو گروه منشعب شده
 )ع(صادق ی خالصیه' معروف شدند، مرگ اسماعیل، پسر بزرگ جعفر اند. گروه اول كه به 'اسماعیلیه

ی اصلی جانشینی وی را انكار نموده و در انتظار بازگشت او به عنوان مهدی یا قائم نشستند. و گزینه
گروه دوم، ضمن پذیرش مرگ اسماعیل در زمان حیات پدر، پسر وی محمد را به عنوان امام جدیدشان 

ه شهرت یافتند. جزئیات زیادی ی اسماعیل یعنی المبارك، به مباركیبرگزیدند؛ این گروه به افتخار كنیه
ی قرن سوم/نهم در دست نیست. كمی پس از در مورد تاریخ متعاقب از اسماعیلیان نخستین تا میانه

م. و زمانی كه اك ثریت امامیه، امامت برادر ناتنی اسماعیل یعنی موسی الكاظم ۷۶۵ھ. ق. /۱۴۸سال 
عشری محسوب شد را م شیعیان اثنیم.( كه بعدها به عنوان هفتمین اما۷۹۹ھ. ق. /۱۸۳)وفات 

پذیرفتند، محمد بن اسماعیل از اقامتگاه همیشگی علویان در مدینه، بطور مخفیانه خارج شد و برای 
غازگر

 
زار خلفای عباسی، ا

 
ی اسماعیلی گشت. بطور یا دوران اختفاء در تاریخ اولیه دورالّستر جلوگیری از ا

نجا پیروانی های پایانی عیقین محمد بن اسماعیل سال
 
مرش را درخوزستان گذرانده است، زیرا در ا

زیستند. در رفتند به صورت مخفیانه در كوفه میداشته و نیز اك ثر مباركیه كه از حامیان وی بشمار می
حقیقت خوزستان که در جنوب غربی ایران واقع شده برای چند دهه، به عنوان پایگاه رهبری اسماعیلیه

 ی نخستین باقی ماند.
م.، مباركیه خود به دو گروه مجزا منشعب ۷۹۵ھ. ق. /۱۷۹با وفاِت محمد بن اسماعیل، كمی پس از

شدند. اك ثریت، مرِگ وی را نپذیرفته و او را مهدی دانستند، در حالیكه گروه اندكی از تداوم امامت در 
شكار نموده است كه تا حدود یك قرن پس از

 
محمد بن  اوالد وی پیروی نمودند. تحقیقات جدید ا

اسماعیل، گروهی از اوالد وی به عنوان رهبران مركزی اسماعیلیان نخستین، برای ایجاد یك جنبش 
نمودند. این رهبران كه شجرهمند فعالیت میاسماعیلی انقالبی یكپارچه و گسترده، بطور مخفیانه و نظام

رفته، تا سه نسل و برای شان در زمان مقتضی مورد تصدیق اسماعیلیان قرار گی علوی فاطمینامه
زار و شكنجه

 
بطور علنی ادعای امامت اسماعیلی را مطرح  ،خلفای عباسیهای محافظت درمقابل ا

ی دعوت ننمودند. نخستیِن این رهبران، عبدهللا پسر محمد بن اسماعیل بود كه سازمان تجدید قوا شده
ویت محمد بن اسماعیل، سازماندهی اسماعیلی را حول ایدیولوژی اصلی اسماعیلیان اولیه یعنی مهد

موران نمود. رهبری یك جنبش انقالبی ضد خلفای عباسی، تحت نام یك امام غائب كه نمی
 
تواند توسط ما

شكاری برای عبدهللا و دو جانشین اش كه محتاطانه هویت 
 
عباسی دستگیر شود، در واقع مزایای ا

كرده بودند، در بر داشت. عبدهللا یك  حقیقی خود را تحت لوای رهبران مركزی اسماعیلیه مخفی
گذراند. وی سرانجام  خوزستاناش را در نزدیكی اهواز در متخصص و طراح متبحر بود كه دوران جوانی

كیلومتری شمال اهواز گردید.  ۴۰ در عسكرمكرم سكنی گزید و موجب رونق اقتصادی این شهِر واقع در
شود. عبدهللا در لباس یك نام 'بند قیر' شناخته میامروزه بقایای عسكر مكرم در جنوب شوشتر به 
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نجا تصمیم به سازماندهی یك جنبش گسترده
 
ی بازرگان ثروتمند در عسكر مكرم زندگی كرد و از ا

كردند. بدین گونه، خوزستان ای از داعیان نمود كه در مناطق مختلفی فعالیت میاسماعیلی با شبكه
ن،  دعوتقیت های  ی شد كه موفپایگاه اصلی فعالیت

 
اسماعیلی در قرن سوم/نهم را رقم زد. متعاقب ا

عبدهللا بدلیل عداوت دشمنان مجبور به فرار از عسكر مكرم شد؛ وی سرانجام در سلمیه در مركز سوریه، 
 اسماعیلیان اولیه شد، اقامت گزید.  دعوتكه برای چند دهه مركز فرماندهی سّری 

سازماندهی مجدد جنبش اسماعیلی، نتایج محسوسی را از حدود  های عبدهللا برایتالش ظهور قرامطه:
های كه داعیان پرشماری به طور همزمان در جنوب عراق و بخشهنگامی م.۸۷۳/ھ. ق. ۲۶۰ سال

داعی ایرانی و از نزدیكان عبدهللا یك كردند، نمایان ساخت. حسین اهوازی، مختلف ایران فعالیت می
ورد. سپس حمدان قرمط، بود كه توانست حمدان قرمط را 

 
ئین اسماعیلی درا

 
را در  دعوتدر كوفه به ا

ن پس اسماعیلیان به افتخار نام نخستین رهبر محلی
 
شان، به قرامطه شهرت جنوب عراق، جای  ی كه از ا

ی ترین داعیان اولیهیافتند سازماندهی نمود. معاون ارشد حمدان كه برادر زن وی، و یكی از فاضل
هالی خوزستان بود، عبدان نام داشت. عبدان داعیان بسیاری را به خدمت گرفته و اسماعیلی، و از ا

موزش داد، كه در زمان خود به نواحی مختلف پیرامون خلیج فارس اعزام شدند. در میان داعیانی كه در 
 
ا

از ابوسعید حسن بن توان كردند، میهای مختلف ایران فعالیت میزبان و بخشهای فارسیسرزمین
' در سواحل شمالی خلیج فارس بود، به طور خاص فارسی: گناوه، كه از اهالی بندر جنابه 'ام جنابیبهر 

ورد و سپس به بحرین در نام برد. ابوسعید در ابتدا موفقیت
 
های زیادی در نواحی جنوبی ایران بدست ا
میزی در میان قبشرق عربستان عزیمت نمود، جای  ی كه وی دعوت خود را بطور موفقیت
 
ایل بادیها

ن دیار گسترش داد. وی سرانجام دولت مستقل قرمطی در بحرین را كه 
 
نشین بومی و ایرانیان ساكن ا

مون برادر عبدان، به عنوان داعی فارس 
 
سیس نمود. همچنین ما

 
برای حدود دو قرن ماندگار بود، تا

ن دیار به نام وی به 
 
مونیهمنصوب شد و ظاهرًا اسماعیلیان ا

 
غاز دعوت در نواحی غرب شهرت یافتند.  ما

 
ا

و  م.  ۸۷۰ھ. ق. /۲۶۰یمعروف است نیز به دهه جبالی و شمال غربی ایران كه نزد اعراب به منطقه
ن بازمی

 
ھ. ق. ۲۶۰ '، فادی بن شادان كه در سالعشری اثنیگردد، چرا که محقق امامی 'شاید قبل از ا

ی ' در ایران نوشته بود. دعوت در ناحیهقرامطهای بر عقاید اسماعیلیه 'وفات یافت، قباًل ردیهم.  ۸۷٣/
، كه توسط رهبر مركزی جنبش اسماعیلی اعزام شده بود، بنیان خلف حالججبال را یك داعی به نام 

كه جماعت  ،'جنوب تهران امروزی نهاد. خلف در روستای كلین واقع در بخش پاشاپویا در نزدیكی ری '
ن می

 
ن پس، به عنوان پایگاهی در قرار یافت، و ناحیهزیستند استامامی قابل توجهی در ا

 
ی ری از ا

شان، خدمت عملیات دعوت در جبال قلمداد گردید. نخستین اسماعیلیان ری به نام اولین رهبر محلی
ی ری، به پسرش احمد و پس از او به یكی خلفیه نامیده شدند. جانشینی خلف به عنوان داعی بلندمرتبه

كه از اهالی كلین بود، رسید. غیاث، دعوت را به قُ م كه یكی دیگر از غیاث ام از شاگردان ممتازش به ن
در ایران بود، و كاشان، همدان و شهرهای دیگر جبال گسترش داد. غیاث ی شیعیان امامیمراكز عمده

غاز نمود. با وجود این، تالش
 
های اولین داعیان در همچنین برای نخستین بار، دعوت را در خراسان ا

های حمدان و عبدان درعراق، در تحریك حمایت روستائیان برای اهداف قیام، ناكام همانند كوشش ری 
ی حكمرانان ماند. طولی نكشید كه داعیان ایرانی سیاست جدیدی كه همانا تبیین پیامشان برای طبقه
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ءالنهر نیز به های اولیه در جبال، این سیاست در خراسان و ماورابود، در پیش گرفتند. پس از موفقیت
مد. در راستای همین سیاست بود كه غیاث، یكی 

 
ی سامانی در خراسان به نام برجسته از امیراناجرا درا

ورد. در نتیجه حسین بن علی مروزی 
 
یین اسماعیلی درا

 
ی نفوذ این امیر كه بعدها خود یك داعی را به ا

مذهب اسماعیلی گرویدند. جانشین  به طالقان، میمنه، هرات، غرجستان و غور شد، افراد بسیاری در 
 از اهالی ری بود كه متعاقبًا پنجمین داعی جبال گشت. ابوحاتم رازی برجسته ی غیاث، حكیم دانشمند 

' از او یاد بزرگ تر'اكبر های عبدهللا كه بعدها در منابع فاطمی به عنوان ی تالشدر نتیجه هادیه:دعوت
م. بطور ۸۹۰/ھ. ق. ۲۸۰یارچه و پویا در اوایل دههشده و جانشینانش، یك جنبش اسماعیلی یكپ

های كوچك كوفی شد. این جنبش بطور محرمانه به طور مركزی از سلمیه هدایت میكامل جایگزین گروه
دعوت برای ' یا« الهادیهدعوت»شد. در این زمان اسماعیلیان مبارزه و جنبش سیاسی اعتقادی خود را 

 الحقدعوتنامیدند، و همچنین گاهی از عباراتی چون می عوتد' و یا بطور خالصه هدایت درست
كردند. اسماعیلیان بر اعتقاد به مهدویت محمد بن اسماعیل متحد 'دعوت به سوی حقیقت' استفاده می

ی دوم قرن سوم/نهم، كه بر الوقوع وی بودند. جنبش اسماعیلی نیمهشده و در انتظار بازگشت قریب
سازد، ی اسالم حقیقی و كسی كه حكومت عدل را در جهان مستقر میكنندهظهور مهدی، یعنی اعاده
ن ، جاذبههای مختلف محروممتمركز شده بود برای گروه

 
ای مسیحای  ی داشت. در واقع اسماعیلیه در ا

ن، 
 
زمان به عنوان یك جنبش معترض اجتماعی در مقابل حكومت ستمگر عباسی و ساختار اجتماعی ا

های منحصربفردی را در میان شیعیان امامی در عراق ی اسماعیلی موفقیتش اولیهشد. جنبشناخته می
نها بدون امام مانده بودند و در شرایط اغتشاش پس از وفات امام یازدهم

 
ورد، زیرا ا

 
شان، و ایران بدست ا

قرار داش تند. در همان حال، چن  دپارگی حكومت  م. ۸۷۴-۸۷۳/  ھ. ق.۲۶۰حسن عسكری در سال 
داد، از الشعاع قرار میی عباسی را تحتای كه كه قدرت خلیفههای مختلف حاشیهسیان و چالشعبا

و دیگران بتوانند  اسماعیلیانسیستان، موجب شد تا  صفویانهای جدیدی چون جمله ظهور سلسله
 شان را گسترش دهند. های اعتراضیفعالیت

م. از هم ۸۹۹ /ھ. ق. ۲۸۶نشقاق عمده در سال جنبش اسماعیلی با یك ا ادعای امامت عبدهللا مهدی:
ینده

 
ن سال، رهبر مركزی جنبش و مؤسس ا

 
ی حكومت فاطمیان یعنی عبدهللا مهدی، گسیخت. در ا

شكارا برای خود و اجدادش كه عماًل جنبش اسماعیلی را پس از محمد بن اسماعیل رهبری كرده بودند، 
 
ا

مد. عبدهللا مهدادعای امامت نمود. در این زمان،
 
ی در صدد تبیین اصل استمرار در امامت اسماعیلی برا

اند، ولی به دانستهوی همچنین تشریح نمود كه این رهبران پیشین همواره خودشان را امام راستین می
زار عباسیان، هویت حقیقیشیوه

 
شان را افشا ننمودند. به ی تقیه و برای محافظت از خود در مقابل ا

ویت محمد بن اسماعیل، تنها ترفندی از سوی رهبران مركزی اسماعیلی اولیه، عبارت دیگر، ترویج مهد
یا نمایندگان ارشد مهدی غائب را استفاده می حّجتهای مستعار مختلف و عناوینی چون كه ظاهرًا نام

جنبش  م.۸۹۹/ھ. ق. ۲۸۶كردند، بوده است. این تجدید سازمان توسط عبدهللا مهدی در سال 
ن زمان را، به دو فرقهی اسماعیكپارچه

 
ی رقیب تقسیم نمود. اسماعیلیان وفادار كه بعدها به نام یلی در ا

اسماعیلیان فاطمی شهرت یافتند، این تجدید نظر را پذیرفته و از مفهوم استمرار در امامت، حمایت 
فریقا و مصر را شامل می

 
د. از سوی شنمودند. این گروه وفادار، اك ثریت اسماعیلیان یمن و نیز شمال ا
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شان به مهدویت محمد بن را رد كرده و بر اعتقاد اولیه عبدهللا مهدیدیگر، گروه مخالف، اظهارات 
اسماعیل باقی ماندند. از این پس لفظ قرمطی بطور خاص برای اسماعیلیان مخالفی مورد استفاده قرار 

یان را، به عنوان امام قبول ی فاطمگرفت كه عبدهللا مهدی و پیشینیان و نیز جانشینان وی در سلسله
نداشتند. انشعاب قرمطی ناموافق )با عبدهللا مهدی( به مركزیت بحرین در ابتدا شامل جوامع عراق و 

 بیشتر ساكنین جبال، خراسان و ماوراءالنهر بود. 
سیس خالفت فاطمی در سال  دوران فاطمیان:

 
فریقا، اوج موفقیت م.۹۰۹/ھ. ق. ۲۹۷تا

 
در شمال ا

سیاسی مذهبی اسماعیلیه، به استقرار حكومت یا دولتی  دعوتن اولیه را رقم زد. سرانجام، اسماعیلیا
دوام یافت. در واقع پیروزی فاطمیان بیانگر  م.۱۱۷۱/ھ. ق. ۵۶۷منجر شد كه بیش از دوقرن و تا سال 

رمان شیعی كه بعد از حكومت كوتاه اولین امام شیعیان
 
علی بن  این بود كه پس از انتظاری طوالنی، ا

های مكرر ناكام مانده بود، اكنون به وقوع پیوسته بود. با شكست م.(۶۶۱/ھ. ق. ۴۰ابیطالب )وفات 
خود را متوقف  دعوتدار شدن قدرت، شان، پس از عهدهامامان فاطمی در راستای رسالت جهانی

های مركزی و شرقی نی دوم قرن پنجم/یازدهم بود كه داعیان فاطمی در سرزمینكردند. اما تنها در نیمه
نها، و نیز اسالمی توانستند جمعیت روزافزونی را در قلمرو عباسیان و گماشته

 
های بویه و سلجوق ا

ئین اسماعیلی های مشرق ایرانو دیگر سلسله غزنویان،، صفاریانممالك تحت حكمرانی 
 
زمین را به ا

ورند. این نوكیشان، خلیفه
 
ی جوامع راستین شیعی پذیرفتند. همهی فاطمی را به عنوان امام زمان درا

اسماعیلی فاطمی به  دعوتقرمطی باقیمانده خارج از بحرین نیز از هم پاشیده، و یا بیعت خود را به 
فاطمی كه به عنوان  داعیانمركزیت شهر زیبای قاهره كه توسط خود فاطمیان بنا شده، برگرداندند. 

موزشی ویژه
 
قاهره تعلیم دیده بودند، همزمان دانشمندان و  ای درمتخصصین الهیات در مؤسسات ا

نها متون كالسیك ادبیات اسماعیلی در مورد بسیاری از شان نیز محسوب مینویسندگان جماعت
 
شدند. ا

ویل را تهیه نموده و همچنین باطنیو  ظاهری موضوعات 
 
ن توسعه یا تفسیر باطنی را تا كامل تا

 
ترین ح ّد ا

نهای  ی كه بطور سری در سرزمین دوران فاطمی، داعیاندادند. 
 
كردند، های ایرانی فعالیت میبویژه ا

ورده و سهم مهمی در تمدن اسالمی ایفا نمودند. همچنین سنت
 
 های عقالنی ممتازی را بوجود ا

ی و دو جانشینش در سلسله م.(۹۳۰/ھ. ق. ۳۲۲)وفات عبدهللا مهدی  سازی دعوت اسماعیلی:یكپارچه
فریقا بودند. در زمان خلیفه فاطمیان، بیشتر مشغول

 
ی استقرار و تحكیم حكومت فاطمی در شمال ا

ورده و مقر حكومت فاطمی را به  م.۹۶۹/ھ. ق. ۳۵۸چهارم امام المعز كه مصر را در سال 
 
به تصرف درا

نجا منتقل كرد. همین بود که فاطمیان توانستند بطور مؤثرتری به فعالیت
 
بپردازند. در هر  دعوتهای ا

، ابوعبدهللا خادم را به عنوان نخستین م.۹۰۲/ھ. ق. ۲۹۸لمهدی قبل از ترك دائمی سلمیه در حال، ا
ن دیار اعزام كرد. ی خراسانداعی برجسته

 
ی خود را در نیشابور در الخادم، پایگاه مخفیانه داعیبه ا

مهدی مستقر نمود. وی دعوت را به نیابت از عبدهللا م. ۹۰۳ -۹۱۳/ھ. ق. ۲۹۰-۳۰۰حدود سالها
گسترش داد، در حالیكه پیش از او، غیاث مذهب اسماعیلی را به نام مهدی غائب، محمد بن اسماعیل 

ی اسماعیلی در خراسان ای بود كه هر دو فرقهكنندهدر خراسان معرفی كرده بود. در چنین اوضای گیج
داعی توسط  م.۹۱۳/ھ. ق.۳۰۷رفت الخادم موفق شد در سال گونه كه انتظار میشكل یافتند. همان
ورد. دیگر تعدادی از افراد برجسته ابو سعید شعرانی

 
ن والیت را به مذهب اسماعیلی درا

 
مهم  داعیی ا
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ی سلسلهخوشنام در تاریخچه امیری خراسان كه پیش از این نیز ذكر شد، حسین بن علی مروزی بود كه 
باالمرغاب امروزی شابور به مروالرود 'از نی دعوت،شد. در زمان وی، پایگاه والیتی ی سامانی محسوب می
مروزی، محمد بن احمد نسفی كه حكیم و فیلسوفی دانشمند و از  داعی' منتقل شد. در شمال افغانستان

سیای میانه بود، به عنوان جانشین خود تعیین اهالی حومه
 
ی نخشب )عربی: نسف(، شهر كوچكی در ا

دهند، طونی به تفكر اسماعیلی را به وی نسبت میی نوافالنسفی كه معرفی نوعی فلسفه داعینمود. 
ی داعی قبل از او، مقامات بارگاه سامانی را به ،مقر دعوت را به ماوراءالنهر منتقل کرد تا مطابق توصیه

ورد. نسفی پس از مدت كوتاهی اقامت در بخارا پایتخت 
 
ازبكستان ' سامانیمذهب اسماعیلی در ا

نجا در نفوذ به الیهبه سرزمین اجدادی خو ،'امروزی 
 
های درونی حكومت د، نخشب بازگشت، زیرا از ا

نفوذی كه به كیش اسماعیلی تر بود. سپس در بخارا سكنی گزیده و با كمك افراد ذیسامانی موفق
ورده بود از جمله اشعث وزیر دربار، در دعوت امیر جوان سامانی، نصر بن احم د 

 
ھ.ج ۳۳۱-۳۰۱)درا
شكارا در بخارا به موعظه و ی موفقیتیافت. نسفی به پشتوانه توفیق( م.۹۴۳-۹۱۴/ق. 

 
هایش، ا

عربی: سخنرانی پرداخت و در همان حال، دعوت را از طریق یكی از داعیان زیردستش به سیستان '
كه  المحصول ك تاب' گسترش داد. داعی نسفی بار دیگر مهدویت محمد بن اسماعیل را در سجستان

شود تصدیق نمود. به نظر ی نوافالطونی نیز میشناسی مبتنی بر فلسفهیهانی جدیدی از کشامل نظریه
ای در رسد ك تاب المحصول نسفی بطور گسترده مورد پذیرش محافل قرمطی قرار گرفته و نقش عمدهمی

 های ایران كه بر عکس قرمطیان بحرین، فاقد رهبری مركزی بودند، داشته است. اتحاد قرمطیان سرزمین
در خراسان و ماوراءالنهر، پس  دعوتنسفی و سازمان  داعیی اقبال ستاره مانیان برعلیه قرامطه:جهاد سا

سنی حكومت سامانی متحد بودند، رو به افول نهاد. تحت فرماندهی  علمایاز قیام سربازان ترك كه با 
ابستگان نسفی و و ،م.(۹۵۴-۹۴۳/ھ. ق. ۳۴۳-۳۳۱نوح بن نصر )پسر و جانشین امیر نصر دوم یعنی 

زار و  م.۹۴۳/ھ. ق. ۳۳۲نزدیكش در بخارا در سال 
 
نها مورد شدیدترین ا

 
اعدام شدند و پیروان دینی ا

قرمطی  «گذارانبدعت»سنی مذهب حكومت سامانی برعلیه  علمایشكنجه قرار گرفتند. در این دوران، 
اوراءالنهر تحت رهبری در خراسان و م دعوتكردند. اما با وجود این فشار و مانع عظیم،  اعالن جهاد

نها ابویعقوب پسر نسفی، مسعود ملقب به دهقان و پس از وی داعیان برجسته
 
ی دیگر که مهمترین ا

به  م.۹۲۳-۹۱۲/ھ. ق. ۳۱۰-۳۰۰سجستانی بود تداوم یافت.در این اثنا، ابوحاتم رازی در طی سالهای 
ذربایجان و دیلم كه در قرون را ب دعوتری، مسئولیت را به عهده گرفت. او  داعی عنوان پنجمین

 
ه ا

و گرگان می )مازندران(ی خزر از جمله دیلمان، گیالن، طبرستان میانه شامل تعدادی از والیات حاشیه
شد، گسترش داد. ابوحاتم مخصوصًا در دعوت چند تن از حكمرانان محلی به مذهب اسماعیلی كه 

نها احمد بن علی، حكمران ری در طول سال
 
بود، به م. ۹۲۴-۹۱۹/ھ. ق. ۳۰۷-۳۱۱های نخستین ا

مذهب، ابوحاتم به طبرستان رفت و در موفقیت دست یافت. اما پس از تصرف ری توسط سامانیان سنی
ن محل، الداعی الصغیر با اسفار بن شیرویه 

 
نجا بر علیه امام زیدی ا

 
متحد  م.(۹۳۱/ھ. ق. ۳۱۹)وفاتا

ورد  و بز 
 
ودی پیروان زیادی در طبرستان و دیگر نواحی شمال شد. ابوحاتم، شیرویه را به كیش خود درا

ایران كه تحت حكمرانی این امیر دیلمی بود، جذب نمود. ابوحاتم همچنین مرداویج بن 
نعمتش سر به ی سپاهیان اسفار را كه بعدها در مقابل ولیفرمانده ،م.(۹۳۰/ھ. ق. ۳۲۳)وفاتزیار
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ورد. طبق ی زیاریان را در طبرستان شورش برداشته و سلسله
 
و گرگان بنیان نهاد، به کیش خود درا

های معروف میان داعی ابوحاتم و فیلسوف و طبیب برجسته ابوبكر محمد بن زكریای گزارشات، مناظره
ی قرمطی مخالف در حضور مرداویج انجام گرفت. از قرار معلوم ابوحاتم نیز مانند نسفی به شاخهرازی،

شناخت. در واقع وی با كه معاصر وی بوده را به رسمیت نمی تعلق داشته و امامت عبدهللا مهدی
ابوطاهر جنابی رهبر دولت قرمطی بحرین در ارتباط بوده و همانند او در انتظار ظهور مهدی در سال 

بوده است. حتی ممكن است ابوحاتم ادعای نیابت مهدی غائب را مطرح كرده  م.۹۲۸/ھ. ق. ۳۱۶
بت شد موعد ابوحاتم برای ظهور مهدی درست نبوده است، مرداویج به كه ثاباشد. به هر حال، هنگامی

ذربایجان بود 
 
مقابله با این داعی و جماعت وی پرداخت. سپس ابوحاتم به مفلح كه حكمرانی محلی در ا

ن ناحیه
 
درگذشت. با مرگ ابوحاتم،  م.۹۳۴/ھ. ق. ۳۲۲ ی شمال غربی ایران، در سالپناه برد، و در ا

نان به دست عبدالملك كوكبی، ' دچار اغتشاش و بییلیاناسماعقرمطیان '
 
نظمی شدند، و نهایتًا رهبری ا

ینده
 
ی اسماعیلیان نزاری، و فرد دیگری به نام اسحاق از ساكنین گردكوه در نزدیكی دامغان، پناهگاه ا

تانی، ذكر شده، احتمااًل ابویعقوب اسحاق بن احمد سجس داعیكه در ری اقامت داشت، افتاد. دومین 
 نسفی در خراسان بوده است.  داعیمرید و خلف 

، به رودبار الموت دعوتهای ابوحاتم در دیلم بود كه بدلیل موفقیت گسترش دعوت به رودبار الموت:
ی گمنام جستانی بود نیز گسترش یافت. یكی از نخستین حكمرانان یا دیلمان كه پایگاه سنتی سلسله
ی الموت را كه بعدها ی قرن سوم/نهم، قلعهبان، در حدود میانهجستانی به نام وهسودان بن مرزو

ی نزاری شد بنا نهاده بود. جستانیان بطور سنتی، از تشیع و اسماعیلیه دعوتپایگاه مركزی حكومت و 
چشم، كه كردند. مهدی بن خسرو فیروز معروف به سیاهحكمرانان زیدی علوی در طبرستان حمایت می

ی الموت غلبه كرد، نخستین جستانی بود كه بر پدرش در قلعه م.۹۱۹/ھ. ق. ۳۰۷اندكی پس از سال 
ن پذیرفت. پس از شكست خوردن از محمد بن مسافر، مؤسس 

 
اسماعیلیه را به شكل قرمطی و ناموافق ا

به همراه همكیشان خود  م.۹۲۸/ھ. ق. ۳۱۶چشم در سال ی قدرتمند مسافری در دیلم، سیاهسلسله
رزوی افزودن رودبار به قلمرو خویش به اسفار بن شیر 

 
ویه پناه برد. اما خیلی زود به دست اسفار كه در ا

ی نیرومند مسافری یا ساالری كه الشعاع سلسلهها تحتبود، به قتل رسید. پس از سیاه چشم، جستانی
ران حكومت می كردند، قرار گرفتند.  در سالبر بخش

 
ذربایجان و ا

 
ھ. ق. ۳۳۰ های مختلف دیلم و نیز ا

را در اختیار داشت،  طارمی شمیران در ی مسافریان كه قلعهمحمد بن مسافر مؤسس سلسله م.۹۴۱/
ی به مذهب توسط پسرانش وهسودان و مرزوبان، معزول شد. هر دو نفر این مسافریان توسط داعیان ر 

یید می م.۹۵۴-۹۵۵ / ھ. ق.۳۴۳شناسی متعلق به سالاسماعیلی پیوسته بودند، و مدارك سکه
 
كند تا
نها به قرمطیه وفادار بوده و به مهدویت محمد بن اسماعیل به جای امامت خلیفه

 
ی فاطمی همكه ا

در شمیران  م.(۹۴۱-۹۶۶/ھ. ق. ۳۳۰-۳۵۵)اند. وهسودان بن محمد عصرشان، المعز، اعتقاد داشته
-۹۴۱/ھ. ق. ۳۴۶-۳۳۰)ماند و بر طارم حكومت كرد، در حالیكه برادر قدرتمندتر وی مرزوبان 

ران، و نیز ارمنستان و دیگر بخش ،م.(۹۵۷
 
ذربایجان و ا

 
های قفقاز را الی دربند تسخیر كرده خیلی زود ا

ی مسافریان بر قلمرو گسترده و از محل استقرارش یعنی اردبیل در شمال غربی ایران، شروع به حكمرانی
 ،م.۹۲۹/ھ. ق. ۳۱۷كردند در سال نمود.پس از انقراض ساجدیان كه از طرف عباسیان حكومت می
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ذربایجان صحنه
 
نان مفلح، افسر سابق ا

 
ی كشمكش میان حكمرانان مستقل محلی گردید؛ یكی از ا

یین جدید  ساجدی بود كه به ابوحاتم رازی پناه داده واحتمااًل یكی از افرادی
 
بود كه توسط داعیان به ا

مده بود. در 
 
ذربایجان را در دست  ،م.۹۳۸/ھ. ق. ۳۲۶درا

 
كهارجی دیثم بن ابراهیم كردی كنترل ا

ھ. ق. ۳۳۰ابوالقاسم علی بن جعفر، وزیر در سال  وزیرشی اختالف میان دیثم و گرفت. در نتیجه
مد. در ا م.۹۴۱/

 
صل، ابوالقاسم همزمان با خدمت در دربار به طارم گریخت و به خدمت مسافریان درا

' در شمال غربی ایران بطور قرمطیباطنی 'داعی داری، به عنوان یك ساجدی و كسوت رئیس خزانه
نجا نمود. وی در ترغیب هممخفیانه فعالیت می

 
ذربایجان، از ا

 
مذهبش مرزوبان بن محمد برای غلبه بر ا

ندهان سپاه را در خدمت دیثم وارد كرده بود، نقش مؤثری ی دیلمی و فرماكه بسیاری از افراد برجسته
داشت. همچنین، براثر تحریك ابوالقاسم، اك ثریت لشكریان دیثم كه شامل تعداد زیادی از قرمطیان 

 داعیبود، وی را رها كرده و وفاداری خود به مرزوبان را اعالم كردند. طولی نكشید كه مرزوبان، 
شكارا ابوالقاسم را به عنوان وزیر 

 
ن وی اجازه یافت تا ا

 
را با توفیق  دعوتخود منصوب كرد و پس از ا

سری فاطمی بود و حدود سال  داعیبیشتری، در قلمرو مسافریان تبلیغ نماید. ابن هیكل كه خود یك 
ثارش به حضور یك جامعه م.۹۵۵/ھ. ق. ۳۴۴

 
ذربایجان دیدن كرد، در ا

 
' در قرمطیی بزرگ باطنی 'از ا

ن دیار اشاره
 
ی مسافریان كه سرانجام مجبور به كند. از قرار معلوم، قرمطیه تحت حكومت بازماندهمی ا

ی مسافری پس از تسلیم شدن به سلجوقیان، سرانجام بازگشت به طارم شدند، تداوم یافت. سلسله
ار شان در رودبهای كوهستانیی پایگاهتوسط نزاریان الموت كه شمیران و دیگر قالع طارم را به شبكه

 ملحق نمودند، منقرض گردید. 
قرمطیه در خراسان و ماوراءالنهر، در قلمرو سامانیان در اواخر  قرمطیان در خراسان و ماوراءالنهر:

ثار 
 
ای كه بطور مخفیانه، پس از نسفی و نویسنده داعیانحکومتشان تداوم یافت. اطالعات ناقصی در ا

چون ابوالفضل رنجور و  داعیانیند باقی مانده است. كردمیهای شرقی ایران فعالیتپسرش در سرزمین
عتیق، و همچنین ابوهیثم احمد بن حسن جرجانی، شاعر و فیلسوف اسماعیلی اهل گرگان و شاگردش 

گمنامی از خراسان به نام ابوتّمام كه  داعیاند. همچنین زیستهمحمد بن سرخ نیشابوری در این دوره می
كرده است. پل واكر در مطالعات اخیرش د نیز در این ناحیه فعالیت میبه گروه معاند نسفی وابسته بو

فریننده  اثری بوده كه به احتمال قوی، تنها فرقهبیان می
 
شناسی اسماعیلی در كند كه درواقع، ابوتّمام ا

مورد مذاهب اسالمی بوده است. مهمتر از همه، باید به ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی اشاره 
هایش یعنی خراسان و سیستان، هدایت نمود. وی احتمااًل را در پایگاه اصلی فعالیت دعوت كنیم كه
در جبال را به عنوان جانشین ابوحاتم رازی، و نیز در عراق را بر عهده داشته است.  دعوترهبری 

صفاری  امیرسجستانی به عنوان یك ملحد به دستور  داعیی فاطمی امام المعز، همزمان با خلیفه
خرین ک تابش در  ،م.(۹۶۳-۱۰۰۳/ھ. ق. ۳۹۳-۳۵۲)سیستان، خلف بن احمد 

 
اندکی پس از تکمیل ا

 اعدام شد.  م.۹۷۱/ھ. ق. ۳۶۱سال 
دست نیز بود؛ ای زبرفیلسوف و حكیم دانشمند، داعی سجستانی، نویسنده ابو یعقوب سجستانی: 

ثار متعددی كه از وی باقی مانده ادانش
 
ی سّنت مهم کالم ست، به مطالعهپژوهان اخیر بر مبنای ا

های ایران، بویژه خراسان، در طول قرن چهارم/دهم پرورش یافت فلسفی كه توسط داعیان سرزمین
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ی ی یك مك تب ایرانی مشخص در مورد اسماعیلیهپرداختند. این سّنت تعلیمی كه در واقع نماینده
غاز گردید. 

 
نرا برای نخبگان  داعیفلسفی بود، ظاهرًا برای اولین با توسط نسفی ا

 
نسفی و جانشینانش ا

سازد كه چرا ی اسالمی در خراسان نگاشتند و این مشخص میی جامعهحكومتی و اقشار تحصیل کرده
نها تالش می

 
روز فلسفی را بدون اینكه به ای جدید و عقالنی، اصطالحات و مباحث بهكردند كه به گونها

یین نمایند. برمبنای نوعی مك تب نوافالطونی كه در محافل شان لطمه بزند تبذات شیعی پیام دینی
ای های فكری ماوراءالطبیعی پیچیده كه با شیوهایرانی، نظام داعیانعقالنی خراسان رواج داشت، این 

میخته شده بود را با نظام فلسفی نوافالطونی، تشریح میابتكاری با حكمت شیعی
 
كردند. جهانشان ا

به عنوان اولین و دومین موجودات ابداع شده، به امر خداوندی عقل کل و نفس بینی نوافالطونی، با 
شناسی جدید، به ی جهانو این نظریهداد؛ نشناختنی ، بخش مهمی از نظام فكریشان را شكل می

تر پیش از فاطمیان گردید. شاید سجستانی پیشروترین بینی اساطیری قدیمیتدریج جایگزین جهان
ثارش نه تنها برای درك اسماعیلیهنوافالطونی شیع

 
ی فلسفی، بلكه ی در دوران خود محسوب شده، و ا

همچنین برای كشف چگونگی پذیرش موضوعات نوافالطونی توسط متفكران مسلمان بسیار ارزشمند 
ایرانی پیشرو در اوایل دوران فاطمی، در مورد بسیاری از  داعیانبوده است. جالب توجه است كه 

ثاری به طبع رسانده مباحث کالمی،
 
نها با یكدیگر اختالفا

 
نظرهای  ی نیز داشتند و درگیر مناظرات اند؛ ا

شدند. ابوحاتم رازی كه خود مك تب نوافالطونی را طوالنی در مورد ابعاد مشخصی از عقایدشان می
نسفی نگاشت،  المحصولهای خاصی از ك تاب خود را در تصحیح اندیشه االصالحاقتباس نمود، ك تاب 

خود را در دفاع از نسفی درمقابل انتقادات ابوحاتم، به  'ك تاب دفاع' النصرةدر حالیكه سجستانی ك تاب 
ن،

 
« مك تب ایرانی»حمیدالدین كرمانی،  داعی دانشمند كه متعلق به همان طبع رسانده است. پس از ا

این مناظره به قضاوت در مورد  ،'زارهاك تاب چمنی فلسفی بود، در ك تاب الریاض 'اسماعیلیه
نخستین  ،م.(۹۵۳-۹۷۵/ھ. ق. ۳۶۵-۳۴۱)ی فاطمی امام المعز پرداخت.همانگونه كه ذكر شد، خلیفه

اسماعیلی فاطمی خارج از قلمرو فاطمیان، كه جوامع  دعوتفرد از خاندانش بود  که امکان توجه به 
ن از طریق 

 
ای فت قابل مالحظهفاطمی، به پیشر  داعیانخود و در لوای موفقیت  داعیانقرمطی در ا

دست یافته بودند را یافت. در این راستا و برای جلب حمایت قرمطیان شرقی، المعز كوشید تا از لحاظ 
شناسی ی کیهانعقیدتی در ابعاد محدود با قرمطیان کنار بیاید از جمله از طریق موافقت جزئی با عقیده

فاطمی كه از  دعوتها، سجستانی به این تالشی نوافالطونی مطرح شده توسط داعیان ایرانی. در نتیجه
ثار وی پرداخت جذب شد. در همان زمان، جوامع مخالف تحت رهبری یا نفوذ 

 
ن پس به حفظ ا

 
ا

ی فاطمی المعز كه وی را به عنوان امام زمان راستین شناختند، بیعت نمودند. سجستانی نیز با خلیفه
فاطمی در خراسان، سیستان، مكران و  دعوته افول ی بازگشتی را در اقبال رو باین پیشرفت، نقطه

 های شرقی ایران رقم زد. دیگر سرزمین
ورد،  م.:۹۵۸/ھ. ق. ۳۴۷دولت اسماعیلی سند،

 
المعز همچنین پیروزی چشمگیری را در سند بدست ا

استقرار  م.۹۵۸/ھ. ق. ۳۴۷ جای  ی كه با تغییر مذهب حكمران محلی، حكومتی اسماعیلی در حدود سال
ی فاطمی را به رسمیت شناخته، و . حكمران این والیت كه در مولتان مستقر بود، حقانیت خلیفهیافت

ی عباسی به نام وی خطبه خواند. تعداد ك ثیری از هندوهای این والیت به مذهب به جای خلیفه
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' هجوم سلطان محمود غزنوی عماًل 'از مولتان با م.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۶اسماعیلی پیوستند که در سال 
ن، سلطان محمود ریشه

 
ن به پرداخت خراج مجبور گردید. كمی پس از ا

 
کن شد و حاكم اسماعیلی ا

عام اسماعیلیان مولتان و سایر نواحی تحت قلمروش كرد و تالشهای مكرر اسماعیلیان برای شروع به قتل
زار غزنویا

 
ن در مناطق شمالی استقرار مجدد دولت محلی در سند را خنثی نمود. اما اسماعیلیه با وجود ا

كه برای حدود  سومراهند بطور مخفیانه باقی ماند و بعدها، اسماعیلیان تحت حمایت خاندان اسماعیلی 
های المعز و در سند حكومت نمود، قرار گرفتند. با وجود تالش تاتاسه قرن بطور خودمختار در شهر 

های ایران شامل دیلم، ز سرزمینهای معینی اتر در بخشفاطمی، قرمطیه برای حضور طوالنی دعوت
ذربایجان و غرب ایران ازجمله عراق، مقاومت نمودند. مهمتر از همه اینكه، المعز نتوانست بر قرمطیان 

 
ا

نسوی بحرین كه مانعی جدی برای گسترش حكومت فاطمی به سرزمین
 
های اسالمی مركزی و شرقی ا

ی فاطمیان هبری دو جانشین المعز در سلسلهسوریه و فلسطین بودند، غلبه یابد. دعوت فاطمی تحت ر 
بطور نظام م.(۹۹۶-۱۰۲۱/ھ. ق. ۳۸۶-۴۱۱و الحاكم )م.( ۹۹۶-۹۷۵/ھ. ق. ۳۸۶-۳۶۵)یعنی العزیز 

های ایرانی تقویت گردید. در این زمان فاطمیان متوجه مشكالت گسترش قلمروشان ای در سرزمینیافته
لاقع موازنهبه نواحی شرقی جهان اسالم شده بودند و در و

 
نها و ا

 
بویه كه قدرت اصلی را ی قدرت میان ا

رمان جهانیبر حكومت عباسی داشتند به بن
 
شان را كه همانا بست رسیده بود. با وجود این، فاطمیان ا

ی مسلمانان بود، رها نكردند. در راستای همین هدف بود كه فاطمیان بویژه تصدیق امامان توسط همه
موزش  دعوتكه شخصًا سازمان  در زمان حكومت الحاكم

 
های نمود، فعالیترا پیگیری می داعیانو ا

نهای  ی كه اهل را در سرزمین دعوت
 
های ایرانی، حفظ و تقویت كردند. بسیاری از داعیان فاطمی از جمله ا

كه توسط الحاكم در دارالعلم  های شرقی بودند، در این دوره از ساختار دقیقایران و دیگر سرزمین
موزشی در قاهره،  م.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۵از قصر فاطمی در سال بخشی 

 
سیس شد، و دیگر مؤسسات ا

 
تا

توان به احمد بن ی ایرانی در این دوران، میكمتر شناخته شده داعیانشدند. در میان مند میبهره
دابی اسماعیلی به نام شدهی شناختهابراهیم نیشابوری كه تنها رساله

 
ل و ایده یداعرا در باب  الداعیا

 
ا

 خصوصیات او نگاشته است اشاره نمود. 
این دوره، حمیدالدین احمد بن عبدهللا  داعیترین حكیم و به طور حتم، برجسته حمیدالدین كرمانی:

شد. همانگونه كه ترین فیلسوف اسماعیلی در تمام دوران فاطمیان نیز محسوب میكرمانی بوده كه فاضل
ید، كرمانیاو برمی نسبتاز 

 
احتمااًل در استان كرمان در ایران متولد شده است. وی بعدها، حداقل در  ا

ن استان، اشاره  داعیی اسماعیلی كرمان و یك یكی از رساالتش به ارتباط با جامعه
 
مطیع از توابع ا

در مناطق مركزی  دعوتی عراق بود و رهبری نموده است. در دوران مورد بحث ما، كرمانی داعی برجسته
حّجتایران كه به عراق عجم معروف بود را نیز بر عهده داشت؛ از این رو به عنوان افتخاری  و غربی
ترین حكیم دوران، و داعی ارشد دو عراق، شهرت یافت. كرمانی به عنوان فاضل حّجتیعنی  العراقین
افراطی فاطمی، عقاید  دعوتبه قاهره فراخوانده شد تا به نمایندگی از  م.۱۰۱۴/ھ. ق. ۴۰۵در سال 

مطروحه توسط بنیانگذاران جنبش و مذهب دروز را رد نماید. سپس، وی به عراق بازگشت، جای  ی كه 
رامش خرد( را در سالاش راحتعمدهاثر 

 
ن  م.۱۰۲۰/ھ. ق. ۴۱۱العقل )ا

 
تصنیف كرده و كمی پس از ا

ی ق، به جبههنفوذ محلی در عراذی امیرانهای كرمانی بود كه تعدادی از رحلت نمود. بدلیل كوشش
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فاطمی در شرق، فراهم شد. كرمانی كه  دعوتهای بعدی فاطمیان متمایل شدند و زمینه برای موفقیت
ی اسماعیلی در ی شیعهحدود چهل رساله از خود بر جای گذاشت. وی عقیدهای متبحر بود، نویسنده

ثارش تشریح نمود. او همچنین در مقابل حمالت
 
ایران و دیگر  زیدیانجدلی  باب امامت را در برخی از ا

های ارسطوی  ی و مخالفان، از فاطمیان دفاع نمود. كرمانی به عنوان یك فیلسوف، به طور كامل با فلسفه
، از جمله فارابی و معاصر خویش ابن سینا سلمانی مفالسفه ماوراءالطبیعیهای نوافالطونی و نیز نظام

شنای  ی كامل داشت. در كه پدر و برادرش در سرزمین بومی
 
مدند، ا

 
ئین اسماعیلی درا

 
شان ماوراءالنهر به ا

ی تركیبی ممتاز از كنندهی فلسفی به اوج خود رسید که منعكسنظام ماوراءالطبیعی كرمانی، اسماعیلیه
تشریح  العقلدر راحتی و عقاید عرفانی بود. در این نظام كه بطور كامل های یونانحكمت شیعی، سنت

نچه را كه می
 
شناسی اسماعیلی در ی کیهانی سوم توسعهتوان به عنوان مرحلهشده، كرمانی همچنین ا

ورد، مطرح میسده
 
ی کیهانی خود، به جای دو ُبعد سازد. كرمانی در عقیدههای میانه به حساب ا

ی فلسفی عقل و روح در دنیای روحانی، كه توسط پیشینیانش در مك تب ایرانی اسماعیلیهنوافالطونی 
ی مجزای  ی را جایگزین نمود كه با پذیرش جزئی نظام گانهی عقول دهمورد قبول واقع شده بود، مجموعه
 كیهانی ارسطوی  ی فارابی همراه بود. 
ل بویه می

 
فاطمی حتی پس از اینكه  دعوت :م. ۱۰۵۵/ھ. ق. ۴۴۷شوند. سلجوقیان جایگزین ا

ھ. ق. ۴۴۷سلجوقیان تندرو سنی مذهب به عنوان حكمرانان قدرتمند حكومت عباسی، در سال 
های شرقی با موفقیت گسترش پیدا شیعی شدند، تداوم یافت و در سرزمینبوئیان جایگزین م. ۱۰۵۵/

-۱۰۳۶/ھ. ق. ۴۸۷-۴۲۷)نصر ی فاطمی امام المستهای نخست حكمرانی خلیفهكرد. درواقع، در دهه
ن ی فاطمی در بسیاری از بخشاسماعیلیه ،م.(۱۰۹۴

 
های ممالك ایرانی كه عمومًا جوامع قرمطی در ا

های مختلف طور خاص در عراق و بخشفاطمی در این دوران، به داعیانسكنی داشتند ریشه دواند. 
اشتند. در خراسان و ماوراءالنهر نیز، ایران ازجمله فارس، اصفهان، ری، و دیگر مناطق جبال فعالیت د

زمانی كه تركان  و م.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۵ های بسیاری را پس از سقوط سامانیان در سالموفقیت دعوت
قراخانی و غزنوی قلمرو پیشین سامانیان را بین خود تقسیم كردند، كسب نمود. گواه این ادعا این 

ان حكمران بخش شرقی سلطنت قراخانی كه بر بغراخ ،م.۱۰۴۴/ھ. ق. ۴۳۶ واقعیت است كه در سال
فاطمی  داعیانی سیردریا مسلط بود، تعداد ك ثیری از اسماعیلیانی را كه توسط های میانی درهسرزمین

مده بودند قتل عام نمود. همچنین دعوت فاطمی در قلمرو غربی 
 
فعال در قلمروش به اسماعیلی در ا

یگر نواحی ماوراءالنهر نیز فعال بود. در این ناحیه، احمد بن قراخانیان در بخارا، سمرقند، فرغانه و د
ھ. ق. ۴۸۲و یا زودتر در سال م. )۱۰۹۵/ھ. ق. ۴۸۸خضر حاكم محلی قراخانی، در سمرقند در سال 

 به اتهام گرویدن به اسماعیلیه اعدام شد.                                     م.(۱۰۸۹/
ه ترین داعی فاطمی دوران المستنصر باهلل بود . وی در حدود  المؤئیید فی الدین شیراز برجست

اهل دیلم، دیده به جهان  در شیراز در استان فارس، و در یك خانواده م.۱۰۰۰/ھ. ق. ۳۹۰سال
ل بویه

 
عهده گرفت، دارای را به دعوتدر فارس، جای  ی كه وی نهایتًا رهبری گشود. پدرش در محافل ا
به خدمت ابوكالیجار مرزوبان بوی  ی  م.۱۰۳۷/ھ. ق. ۴۲۹را ادامه داد و در سال نفوذ بود. المؤید راه پدر 

كه از مركز حكمرانیش در شیراز، بر فارس و خوزستان حكومت م.( ۱۰۴۸-۱۰۲۴/ھ. ق. ۴۱۵-۴۴۰)
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مد. سرگذشت زندگی المؤید در دههمی
 
خوبی در به ،م.۱۰۵۹/ھ. ق. ۴۵۱های بعدی تا سالكرد، درا

شده است. در هر حال، او در مدت كوتاهی ابوكالیجار و بسیار از درباریان وی، و  اش ثبتنامهزندگی
ورد. موفقیت 

 
نیز تعداد ك ثیری از سربازان دیلمی كه در خدمت بوئیان بودند را به مذهب اسماعیلی درا

رت ی بغداد شد و داعی را مجبور به مهاجای به تحریك خلیفههای خصمانهالمؤید در فارس باعث واكنش
به قاهره رسید و  م.۱۰۴۷/ھ. ق. ۴۳۹نمود. وی در سال  م.۱۰۴۳/ھ. ق. ۴۳۵دائمی از شیراز در سال 
ن المؤید نقشی  دعوتدار نقشی فعال در امور حكومت و در مدت كوتاهی، عهده

 
فاطمی گردید. پس از ا

عهده گرفت كه برای كلیدی به عنوان میانجی میان فاطمیان و فرمانده ارتش ترك، ارسالن بساسیری را بر 
های مالی و مادی مدت كوتاهی فاطمیان را در عراق و بر علیه سلجوقیان رهبری نمود. المؤید حمایت

موفق به تصرف بغداد شده  م.۱۰۵۸/ھ. ق. ۴۵۰مهمی را از جانب فاطمیان به بساسیری، كه در سال 
 خطبهیر بود به نام المستنصر ی عباسی در مقر حكمرانیش اسو برای یك سال تمام در حالی كه خلیفه
داعیاعظم ' داعیالمؤید به عنوان  ،م.۱۰۵۸/ھ. ق. ۴۵۰ی خواند، ارائه نمود. در سال پرحادثه

ی كوتاه تا كمی قبل از فاطمی در قاهره، كه به استثناء یك دوره دعوت' و مدیر اجرای  ی سازمان الدعات
در  المؤیدیهمجالسشد. اثر اصلی المؤید، ادامه داشت، منصوب  م.۱۰۷۸/ھ. ق. ۴۷۰وفاتش در سال 

' است كه هریك بیانگر اوج تفكر اسماعیلی بوده و بر مبنای مجالسهشت جلد و حاوی یكصد جلسه '
موزش الحكمهمجالس' « جلسات خَرد»های  ی كه وی در خطابه

 
و دیگر اسماعیلیان ایراد می داعیان' برای ا

      نمود، طبع یافته است.                 
ی حكومت طوالنی المستنصر پس از یك دوره م.:۱۰۹۴/ھ. ق.۴۸۷درز میان نزاریان و مستعلویان در 

ی ی یكپارچهو جامعه دعوتدرگذشت. نزاع بر سر جانشینی وی،  م.۱۰۹۴/ھ. ق.۴۸۷در سال 
ن دوران، حسن صباح در اسماعیلی را به دو شاخه

 
ی رقیب نزاری و مستعلوی منشعب نمود. در ا

ایگاه رهبر اسماعیلیان ایران، در پ ی یك خط مشی انقالبی مستقل بود، و در حمایت از نهضت نزار كه ج
های افضل، وزیر قدرتمند فاطمی، از حقوق جانشینیی اصلی المستنصر بوده و بدلیل دسیسهبرگزیده

ی زار را با كنیهتر نای هم درنگ نكرد. وزیر به سرعت برادر كوچكاش محروم گردیده بود، برای لحظه
المستعلی به خالفت فاطمی منصوب نمود. اما حسن، جانشینی نزار را برای امامت اسماعیلی پس از 

فاطمی در قاهره كه با اعالم وفاداری  دعوتی مركزی المستنصر به رسمیت شناخت و ارتباطش را با اداره
شناختند، قطع نمود. از این پس، به مستعلی، وی و اوالدش را به عنوان امامان پس از المستنصر 

اسماعیلیان سرزمین ایران كه امامت نزار و اوالدش را پذیرفته و به نام نزاریه شهرت یافتند، مستقل از 
ی اسماعیلیهاسماعیلیان مصر و جوامع یمن و گجرات كه به حكومت فاطمی وابسته بوده و بعدها شاخه

 ی مستعلوی را شكل دادند، رشد یافتند. 
، م.(۱۰۹۰-۱۲۵۶/ ھ. ق.۴۸۸-۶۵۴)اسماعیلیان ایران در طول دوران تاریخی الموت  ان الموت:دور 

حكومت مستقل خود را به همراه یك حکومت تابعه در سوریه مستقر نمودند. این حكومت كه فرماندهی 
ن در دژ كوهستانی الموت واقع بود، در اواسط سلطنت سلجوقیان توسط حسن صباح بنیان 

 
مركزی ا

ھ. ۶۵۴ ی مغوالن در سالسال، تا زمان سقوطش توسط هجوم گسترده ۱۶۶اده شد و حدود نه
شان ایجاد های  ی رسمی برای ثبت وقایع حكومتیدوام یافت. اسماعیلیان ایران، تاریخچه ،م.۱۲۵۶/ق.
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نها 
 
های حسن ' بود و زندگی و فعالیتی رهب ر مازندگی نامه' «سرگذشت سیدنا»كردند كه نخستین ا

لیفات مذهبی باح، نخستین فرمانروای الموت را در برداشت. این تاریخچهص
 
ها، همانند بسیاری از تا

های نزاری توسط سه مورخ انجام شده توسط اسماعیلیان نزاری دوران الموت، باقی نماندند. اما تاریخچه
)وفات هللا ضلرشیدالدین ف ،م.(۱۲۸۳/ھ. ق.۶۸۱)وفات های جوینی ایرانی دوران ایلخانی به نام

مورد بازبینی و استفاده قرار  م.(۱۳۳۷/ھ.  ق.۷۳۸)وفات و ابوالقاسم كاشانی  م.(۱۳۱۸/ھ.  ق.۷۱۸
 گرفتند كه منابع اصلی ما در باب تاریخ اسماعیلیان ایران در این دوره،  محسوب می شوند.  

موریت حسن صباح:
 
ی ی شیعهوادهدر یك خان م.۱۰۵۰/ھ. ق.۴۴۰یی دههحسن صباح در میانه ما

شد، دیده به جهان گشود. عشری در قم، كه بطور سنتی شهری شیعی در مركز ایران محسوب میاثنی
های اسماعیلی، ی صباح به شهر ری، دیگر مركز مهم تعالیم شیعی و محل فعالیتپس از مدتی خانواده

شسالگی، با عقیده ۱۷نقل مكان نمودند. حسن كمی پس از سن 
 
نای  ی یافت و با تالش ی اسماعیلی ا

یین گروید. در سال  داعیان
 
حسن كه به تازگی به كیش جدیدش  ،م.۱۰۷۲/ھ.  ق.۴۶۴محلی، به این ا

ن زمان در ری اقامت داشت قرار گرفت. ابن عطاش استعداد 
 
مده بود مورد توجه ابن عطاش كه در ا

 
درا

او را برای سفر به قاهره و منصوب نمود و همچنین  دعوتحسن را كشف كرده و وی را به مقامی در 
نجا، راهنمای  ی كرد. سرانجام حسن در سال ارتقای تعالیم اسماعیلی

 
به  م.۱۰۷۸/ھ.  ق.۴۷۱اش در ا

رسد مصر مقر حكومت فاطمیان رسید و حدود سه سال را در قاهره و اسكندریه سپری نمود. به نظر می
 «ی سپاهفرمانده»رترین وزیر و مقتد ،م.(۱۰۹۴ھ. ق./۴۸۷بدرالجمالی )وفات  حسن در مصر با

برگزیده شده بود، مشاجراتی  الدعاتداعیتر به دنبال المؤید شیرازی به عنوان فاطمیان كه كمی پیش
ھ.  ۴۷۳برانگیز از مصر اخراج شد و در سال داشته است. در هر حال، حسن ظاهرًا در وضعیتی ابهام

های مهمی را از رسد كه وی درس. به نظر میایران در اصفهان بازگشت دعوتبه مركز  م.۱۰۸۱ق./
ن زمان بدلیل مشكالت فراوان، به

 
سرعت رو به فاطمیان در مصر فراگرفته بود. حكومت فاطمیان در ا

گاه بود و در استراتژی 
 
زوال نهاد. اكنون حسن از ناتوانی فاطمیان در حمایت از اسماعیلیان ایران كاماًل ا

ینده
 
به مناطق  دعوت،را مورد توجه قرار داد. حسن مدت نه سال در خدمت اش، این نك ته انقالبی ا

ی خزر در دیلم سفر نمود. در طول همین های حاشیهمختلف ایران در خوزستان، قومس و نیز استان
اش و نیز ارزیابی قدرت نظامی سلجوقیان در مدت بود كه حسن به تنظیم استراتژی انقالبی ضد سلجوقی

دژ كوهستانی و  ،م.۱۰۸۷ھ.  ق./۴۸۰رسد وی در سال پرداخت. به نظر می مناطق مختلف ایران
عنوان مكانی مناسب برای استقرار مركز فرماندهیی رودبار دیلم را بهغیرقابل تسخیر الموت در منطقه

ی در منطقه دعوتهای دیلم منصوب شده بود فعالیت داعیاش، انتخاب نمود. حسن كه به عنوان 
ھ.  ۴۸۵)وفات الملك های حسن خیلی زود مورد توجه نظامیت نمود. فعالیترودبار را تقو

لپ ۳۰كه برای  ،م.(۱۰۹۲ق./
 
شاه بود، قرار گرفت. ارسالن و ملكسال وزیر دربار سالطین سلجوقی، ا

ن زمان به رودبار رسیده بود دستگیر كند. حسن در سال ولی نظام
 
الملك نتوانست حسن را كه در ا

ن نفوذ كرد و این قلعه م.۱۰۹۰ھ. ق./۴۸۳
 
ی رسوخاز طریق حامیانش به الموت و نواحی اطراف ا

ای هوشمندانه و با شعار نهضت اسماعیلیان ایران برای مقابله با كوه البرز را با برنامهناپذیر رشته
د. گذاری حکومت اسماعیلی نزاری در ایرانرا رقم ز سلجوقیان، تسخیر نمود. فتح الموت همچنین بنیان
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ریزی و یقینًا قاهره هیچگونه نقشی در سازماندهی یا هدایت این نهضت، كه حسن با ابتكار خود برنامه
 اجرا نمود، برعهده نداشت. 

ای مركب از رسد حسن صباح مجموعهبه نظر می تثبیت مجدد هویت ایرانی توسط حسن بن صباح:
ن سلجوقی داشته است. وی به عنوان یك های سیاسی و مذهبی برای انجام نهضتش بر ضد تركاانگیزه

های ضد شیعی سلجوقیان را كه در جایگاه مدافعان جدید سنیان توانست سیاستاسماعیلی نمی
كنی حكومت شیعی فاطمی از جهان اسالم بودند تحمل كند. نهضت حسن به افراطی، مقید به ریشه

، كه به جذابیت عمومی و موفقیت اولیهایرانی وی نیز بود «ملی»ای غیر مشهود، تجلی احساسات گونه
های ترك، حكومتشان های نخستین قرن پنجم/یازدهم تعدادی از سلسلهاش در ایران منجر شد. در دهه

نها غزنویان و قراخانیان بودند. ورود سلجوقیان كه را در سرزمین
 
های ایرانی برپا كردند كه نخستین ا

غازگر دورانی تازه از حکمرانی بیگانگان بود  تهدیدی برای احیای فرهنگ و احساسات ملی
 
ایرانی بودند ا

نان اعراب با ترکان جایگزین شدند. این رنسانس فرهنِگ ایرانی اسالمی خاص، بر عواطف 
 
كه در ا

گاهانه از هویت ایرانی و میراث فرهنگیایرانیان مسلمان
 
ی اعراب ها سلطهشان در طول قرن شده كه ا
ل محافظت نموده بودند، ب

 
ن بودند و توسط سامانیان و ا

 
غازگر ا

 
نیان نهاده شد. این فرایند كه صفاریان ا

ناپذیر رسیده بود. به هر ای بازگشتی تركان بر این منطقه به مرحلهبویه تداوم یافت، تا دوران سلطه
ی شدت مورد نفرت طبقات اجتماعشان بهشدند و سلطهحال تركان سلجوقی در ایران بیگانه محسوب می

ها و مختلف ایرانیان بود. احساسات منفی ایرانیان بر علیه تركان، با غارت شهرها و روستاها توسط ترك
نها به طور مدام پس از موفقیتشان كه گروهسربازان یاغی

 
های های سلجوقیان از جلگههای بزرگی از ا

سیای میانه به ایران جذب می
 
شخصًا نفرت خویش از گیری شدت یافت. َحسن، شدند، به طور چشما

ثارش اظهار نموده است. در واقع بر مبنای هدف نهای  ی ریشهتركان و سلطه
 
نها بر ایران را در ا

 
كنی ی ا

ی سلجوقیان در ایران بود كه حسن خود را وقف این كار نموده و اسماعیلیان ایران را در غالب یك سلطه
ن مورد نیز حائز اهمّیت است كه حسن برای تجلی جنبش انقالبی، سازماندهی كرد. در این زمینه ذكر ای

اش و با وجود اعتقادات اسالمی غیر قابل انعطافش، زبان عربی را با زبان فارسی به هوشیاری ایرانی
ی عمدهعنوان زبان مذهبی اسماعیلیان ایران، جایگزین نمود. این برای نخستین بار بود كه یك جامعه

نمود؛ این امر همچنین علت نگارش کلیهاش اقتباس میان زبان مذهبیی مسلمان، زبان فارسی را بعنو
ی ادبیات اسماعیلی به زبان فارسی در میان تمام جوامع اسماعیلی فارسی زبان )نزاری( در دوران الموت 

ن را توضیح می
 
 دهد.و پس از ا

ر رودبار و حسن صباح پس از تثبیت جایگاهش در الموت، نفوذ خویش را د: گسترش نفوذ الموت
ن در دیلم، از طریق جذب تازه

 
نها را به گونهنواحی مجاور ا

 
ای سازمانكیشان و تصرف قالع بیشتری كه ا

ساخت، گسترش داد. مدركی وجود دارد كه های طوالنی مقاوم مییافته برای مقاومت در برابر محاصره
ذماندهكند حسن حداقل تعدادی از باقیاشاره می

 
ربایجان و دیگر نواحی را كه بدلیل های خرمیان در ا

 خواندند نیز به مذهب اسماعیلی جذب نمود.شان خود را پارسیان میاحساسات ایرانی
غاز نزاع بین سلجوقیان و اسماعیلیان در

 
طولی نكشید كه الموت مورد هجوم  م.:۱۰۹۱/ھ. ق.۴۸۴ا

غاز سلسله جنگنیروهای نزدیك
 
پایان سلجوقیان و های بیترین امیر سلجوقی قرار گرفت و این ا
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حسین قائنی را به سرزمین بومی داعی م.۱۰۹۱ھ.  ق./۴۸۴اسماعیلیان در ایران بود. حسن در سال 
ورد. این 

 
ن دیار فراهم ا

 
ناحیه-الیق در مدت كمی در قهستان داعیاش قهستان فرستاد تا حامیانی را در ا

نجا در مدت كوتاهی بر ضد  به موفقیت دست یافت -یزرع در جنوب شرقی خراسانای لم
 
و اسماعیلیان ا

سلجوقیان به شورش برخواسته و تعداد زیادی از قالع و برخی شهرهای عمده مانند تون، طبس، قائن و 
وردند. در نتیجه قهستان پس از رودبار به دومین قلمرو اصلی برای فعالیت

 
های زوزن را به تصرف درا

ای مستقل را حسن یك حكومت منطقه م.۱۰۹۲ھ.  ق./۴۸۵اسماعیلیان ایران تبدیل شد. در سال 
برای اسماعیلیان ایران بنیان نهاد. سلطان ملكشاه با توجه به قدرت روزافزون اسماعیلیان، سپاه بزرگ 
سلجوقی را بر علیه اسماعیلیان به رودبار و قهستان گسیل داشت. با این وجود در زمان مرگ ملكشاه در 

یروهای سلجوقی پراكنده شدند و جنگ داخلی برای بیش از یك دهه و تا ، نم.۱۰۹۲ھ.  ق./۴۸۵سال 
كه محمد تاپار به عنوان سلطان بی چون و چرا به پیروزی رسید و برادرش  م.۱۱۰۵ھ.  ق./۴۹۸سال 

ی شرق در بلخ مستقر شد، تداوم یافت. حسن صباح در این دوران السلطنهِِ نایبسنجر در كسوت
شوب در اردوی سلجوق

 
سانی قدرت خویش را تحكیم نموده و به نواحی دیگر ایران از جمله پرا

 
یان، به ا

نجا گردكوه و تعداد دیگری از قالع نزدیك دامغان را به تصرف خود 
 
والیت قومس، كه اسماعیلیان در ا

وردند، گسترش داد. اسماعیلیان چندین قلعه را  در ارجان كه منطقه
 
های ای مرزی بین استاندر ا

ابوحمزه بود كه همانند حسن  داعیو فارس بود نیز متصرف شدند. رهبر اسماعیلی ارجان، خوزستان 
اش در مصر گذرانده بود. در خود دیلم نیز اسماعیلیان بطور مدتی را برای ارتقای تعالیم اسماعیلی
نها همچنین دژهای نظامی بیشتری در شمال ایران، امتناوب حمالت سلجوقیان را دفع می

 
ز كردند؛ ا

در غرب الموت را تصرف نمودند. كیا بزرگ امید كه در یك نبرد نظامی  )یا لنبسر(جمله دژ كلیدی لمسر 
ورد، برای مدت 

 
سال و تا زمانی كه برای جانشینی حسن صباح به  ۲۰دژ لمسر را به تسخیر خود درا

ن
 
ماعیلیان فعالیترا بر عهده داشت. به عالوه در این دوران، اسالموت فراخوانده شد، فرماندهی ا

هایشان را به شهرهای بسیاری در سرتاسر ایران گسترش داده و نیز توجه شان را به مقر حكومت 
سلجوقیان در اصفهان معطوف نمودند. در این ناحیه، اسماعیلیان تحت رهبری احمد پسر ابن عطاش، 

سلجوقیان را نگهبانی  دژ كه مسیرهای اصلی پایتختی شاهبا تصرف قلعه م.۱۱۰۰ھ.  ق./۴۹۴در سال 
نكرد، به موفقیت سیاسی عمدهمی

 
چنان كه روایت شده است احمد در جذب حدود ای دست یافتند. ا

دژ ی اصفهان موفق شد و همچنین از نواحی اطراف شاهنفر به مذهب اسماعیلی در ناحیه ۳۰۰۰۰
جانشینان بعدی وی در  های حسن وکرد. هیچ مدرك تاریخی در مورد گسترش فعالیتمالیات جمع می

رسد جوامع اسماعیلی كوچك و الموت، به بدخشان و دیگر نواحی ماوراءالنهر وجود ندارد. به نظر می
سیای میانه تا حدود قرن هفتم/سیزدهم بطور مستقل از الموت، فعالیت میی این ناحیهدورافتاده

 
ی ا

 داعیانهایش را با اعزام تعدادی از تهای نخستین قرن ششم/دوازدهم، حسن فعالیاند. در سالكرده
ای از قالع ایرانی به سوریه گسترش داد. با این وجود، حدود نیم قرن تالش برای استقرار شبكه

ی اسماعیلی ایرانی در اوایل های برجستهاسماعیلی در سوریه الزم بود. به جز حسن، رهبران و شخصیت
رئیس مظفر حاكم گردكوه، به جای حكیمان و فیلسوفان  دوران الموت مانند بزرگ امید، حسین قائنی و



 

23                                     داکتر ن. ش.  پیکار                                            شغنان سیمایادره نشرات انترنتی  

  

 

ایرانی پیشین در دوران فاطمیان، همگی فرماندهانی الیق و متخصص در  داعیاندانشمندی همچون 
ن شرایط عاجل و کوتاه

 
 مدت مناسب بودند . امور نظامی بودند که برای ا

قی اسماعیلیان ایران، الگوی در زمان كوتاهی نهضت ضد سلجو استراتژی ضد سلجوقی حسن صباح:
ورد. حسن صباح، ماهیت ی خود را كه متناسب با این دوران بود بهی ویژههای مبارزهوشیوه

 
دست ا

نها را به خوبی دریافته بود. وی بر 
 
توزیع قدرت در حكومت سلجوقی و نیز قدرت نظامی بسیار عظیم ا

ی دف مقهور نمودن منطقه به منطقهنهایت ممتاز و مناسب، با ههمین اساس یك استراتژی بی
های غیرقابل تسخیر طراحی نمود. وی همچنین برای كسب سلجوقیان از طریق تعداد ك ثیری از قلعه

های بعدی اهداف نظامی و سیاسی، به شگرد قتل مخالفین برجسته متوسل شد. این سیاست در دوران
میز در مورد اسماعیلیان نزاری مای بسیار اغراقبگونه

 
كه تقریبًا هر ترور با هر هدفی در بطوری طرح شد،ا

اسماعیلی، كه « فدائیان»های شرقی و مركزی جهان اسالم در دوران الموت را به خنجرهای سرزمین
موریت

 
كردند. در همین زمان های سیاسی بودند، منسوب میمجاهدانی جوان و فداكار و مجریان ما

موزشافسانه
 
ها از همان ابتدا به ساخته و منتشر شد. این قتل فدائیاناین  های  ی در مورد بكارگیری و ا

ها نیز خود موجب تحریك برای قتلهای متعاقب عامالن عامعام اسماعیلیان منجر شد، و این قتلقتل
نها می

 
 شد.ا

ھ.  ۴۸۷در این خالل، جدای  ی نزاری مستعلوی در سال  پیامدهای انشقاق نزاری مستعلوی:
ن زمان حسن صباح، رهبر شقاق اسماعیلیان به دو فرقهموجب ان م.۱۰۹۴ق./

 
ی رقیب شد. در ا

مسلمان اسماعیلیان ایران و احتمااًل دیگر اسماعیلیان در تمام قلمرو سلجوقیان بود. وی كه برای چندین 
كرد، در این زمان از امامت نزار حمایت نموده و تمام سال یك سیاست انقالبی مستقل را دنبال می

ی این تحوالت، حسن دعوت مستقل نزاری را بنیان نهاد. در را با قاهره قطع نمود. در نتیجهروابطش 
رسید اسماعیلیان ی اسماعیلی ایران از وی حمایت نمودند، درحالی كه به نظر میاین راستا، تمام جامعه

سیای میانه تا مدتی از این انشقاق به كلی بی
 
نتیجه در مصر را بر بیخبر بودند. نزار كه رهبری یك قیام ا

توسط رژیم فاطمی دستگیر و اعدام شد. نزار اوالد ذكوری  م.۱۰۹۵ھ.  ق./۴۸۸عهده داشت، در سال 
نها بعدها نیز بر ضد فاطمیان شوریدند. با این وجود حسن صباح نام جانشین نزار 

 
داشت كه برخی از ا

ن دوران سکه كه پس از وی بر مسند امامت نشسته بود را افشا نساخت. شواهد
 
شناسی كشف شده از ا

سال پس از وفات وی و تا زمانی كه امامان اسماعیلی نزاری در  ۷۰دهند كه نام نزار تا حدود نشان می
های الموت اعالن حضور نموده و امور مربوط به جامعه و حكومتشان را شخصًا برعهده گرفتند، بر سكه

شكار، حسن همچنان به عنوان رهبر بزرگ جنبش شده در الموت نقش بسته بود. در غیاب امضرب
 
ام ا
 ،م.۱۰۹۴ھ.  ق./۴۸۷گرفت. كمی پس از سال اسماعیلی نزاری محسوب شده و مورد اطاعت قرار می

شدند، امام غایب محسوب می هایحّجتی اسماعیلی به عنوان همانگونه كه رهبران مركزی جنبش اولیه
ی ارشد امامی كه در دسترس عموم نبود منصوب گردید.در چنین یا نماینده حّجتحسن نیز به عنوان 

كردند كه جنبش اسماعیلی 'نزاری' ایران یك ی اسماعیلی تصور میاوضاعی بود كه افراد خارج از جامعه
' اسماعیلیان فاطمی را ارائه نموده القدیمهدعوت' و مغایر با دعوت قدیم 'الجدیدهدعوت'« دعوت جدید»

ی قدیمی شیعی شد اساسًا بازنویسی نظریهكه به زبان فارسی بیان می« دعوت جدید»است. اما در واقع، 

javascript:void(LaunchGlossary('ContentLink.asp?type=glossary&id=243'))
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ی طوالنی در میان اسماعیلیان بود. این اعتقاد توسط حسن ی تعلیم بود كه دارای سابقهیعنی نظریه
ن توسط مورخان ایرانی و نیز ای تبیین شد كه باقی نمانده است بخشور مبسوط در رسالهبط

 
های  ی از ا

ن دوران، شهرستانی )وفات 
 
كه خود نیز احتمااًل اسماعیلی بوده  م.(۱۱۵۳ھ.  ق./۵۴۸حكیم معاصر ا

ِت هر امام چون و چرای هدایی تعلیم كه بر مرجعیت بیاست حفظ و مورد استفاده قرار گرفت. نظریه
كید دارد، شالوده

 
ن را تشكیل میدر زمان خودش تا

 
داد. ی تعالیم نزاری در دوران الموت و پس از ا

، حقانیت حكومت عباسی را زیر سؤال برد و موجب واكنشتعلیمی چالش عقالنی برخاسته از عقیده
                          اسماعیلیان تاخته بود.                                                                                                        های رسمی تشكیالت سّنی به رهبری غزالی گردید كه در چند اثر جدلی خود به 

سلطان  م.۱۱۰۱ھ. ق./۴۹۴های نزاریان، در سال در پ ی موفقیت نشینی و تثبیت بعدی نزاریان:عقب
ان و سنجر در خراسان توافق نمودند تا مناسبات مؤثرتری را با نزاریان كه تهدیدی بركیارق در غرب ایر 

عام توسط شدند در قلمروشان برقرار كنند. با وجود هجوم و قتلعمده برای سلجوقیان محسوب می
شان را با مدیریت خوب حفظ نمودند. اما های اخیر، نزاریان تمام دژهای نظامیسلجوقیان در سال

مدن محمد تاپار )بخت و 
 
( به سلطنت، كه م.۱۱۰۵ -۱۱۱۸ھ. ق./۴۹۸-۵۱۱اقبال نزاریان با روی كار ا

های قومی در میان سلجوقیان خاتمه داد، پایان یافت. در دوران حكمرانی به منازعات دودمانی و رقابت
دژ در ن شاهشان را در رشته كوه زاگرس از دست دادند. با از دست رفتوی، نزاریان ایران بیشتر قالع

ی اصفهان را نیز از دست دادند. با وجود برتری نزاریان نفوذ خود در ناحیه ،م.۱۱۰۷ھ. ق./۵۰۰سال 
ن اقامت قدرت نظامی و جنگ طوالنی و طاقت

 
فرسا، سلجوقیان در تصرف الموت كه حسن صباح در ا

ودبار، قومس و قهستان ایشان را در ر داشت ناكام ماندند؛ همچنین اسماعیلیان ایران موقعیت منطقه
قیام نظامی اسماعیلیان  ،م.۱۱۲۴ھ. ق./ ۵۱۸حال در زمان وفات حسن در سال حفظ نمودند. با این

نان برای ایران در مقابل سلجوقیان كارای  ی خود را از دست داد، و در همان حال حمله
 
ی محمد تاپار به ا

 «بستبن»ی ی از این زمان وارد مرحلهتحقق اهدافش نیز به شكست انجامید. روابط اسماعیلی سلجوق
نیز سیاست م.(۱۱۳۸/۱۱۲۴ھ. ق./ ۵۳۲-۵۱۸)جدیدی شد.دومین فرمانروای الموت، كیا بزرگ امید 

های سلف خویش را ادامه داد و با وجود حمالت جدید سلجوقیان در رودبار و قهستان، حكومت نزاری 
و دیگر  م.(۱۱۲۸ھ. ق./۵۲۲ )وفاتهای بهرام شرا بیش از پیش استحكام بخشید. در این اثنا، با تال

نزاری در جنوب سوریه احیا شد و از سال  دعوتایرانی كه از سوی الموت اعزام شده بودند،  داعیان
غاز گردید. اكنون قلمرو پراكنده، تسخیر قلعهم.۱۱۳۲ھ. ق./۵۲۷

 
های نظامی ثابت در مركز سوریه نیز ا

ران و احتمااًل نواحی مجاور در افغانستان گسترش یافته بود و ی حكومت نزاری از سوریه تا شرق ای
زارهای بی

 
همبستگی جالب توجه و حس اتحاد خویش را در میان محیطی به شدت متخاصم و تحمل ا

چون و چرای نزاریان از رهبرانشان، وقفه حفظ نمود. در حقیقت، استحكام این حكومت و اطاعت بی
نها از جمله جنگجویان صلیبی اروپای  ی را متحیر میهمواره سلجوقیان و دیگر دشمنا

 
ساخت. نزاریان ن ا

انداز مترقیانه ایران شامل ساكنین كوهستان، روستائیان و ساكنین شهرهای كوچك، همچنین یك چشم
موزشی پیشرو را تداوم بخشیدند.

 
نها ك تابخانهو سیستم ا

 
های بزرگ های عظیمی در الموت و دیگر قلعها

ن و سوریه بنیان نهادند. در اواخر دوران الموت، بسیاری از اندیشمندان و محققین مسلمان خود در ایرا
موزشی نزاریان بهرهها و حمایتاز ك تابخانه

 
-۵۳۲)مند شدند. پس از بزرگ امید فرزندش محمد های ا
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ن را به هایشابه جانشینی وی نائل شد. در زمان او نزاریان ایران فعالیت م.(۱۱۳۸-۱۱۶۲ھ. ق./ ۵۵۷
نها همچنین از طریق 

 
توجهی را برای نفوذ در غور، در های قابلتالش داعیانگرجستان گسترش دادند. ا

 دعوترسد كه شرق قهستان كه امروزه بخشی از افغانستان مركزی است انجام دادند. به نظر می
دین حسین الو با تقاضای حاكم غور، عالء م.۱۱۵۵ھ. ق./۵۵۰اسماعیلی نزاری در حدود سال 

جهانسوز در این ناحیه استقرار یافته است. در دیلم، نزاریان همچنان در معرض خصومت زیدیان و 
 های محلی همانند باوندیان طبرستان و گیالن بودند. دیگر سلسله

السالم چهارمین فرمانروای الموت، حسن دوم علی ذكره م.:۱۱۶۴/ھ. ق. ۵۵۹اعالم قیامت در سال 
ای در الموت و طی مراسم ویژه  م.۱۱۶۴ھ. ق./۵۵۹در سالم.( ۱۱۶۲-۱۱۶۶ ھ. ق./۵۶۱-۵۵۷)

با اتكا به  قیامتمورد انتظار است.  «روِز پایانی»قهستان اعالن قیامت یا رستاخیز بزرگ نمود كه همان 
ویل و یا تفسیر باطنی اسماعیلی، بگونه

 
شكار در ذات امام تا

 
ای روحانی به معنای ظهور حقیقت ا

نزاری تفسیر شده است. از این روی، از دیدگاه اسماعیلیان كه قادر به درك اصالت روحانی  اسماعیلی
اند بودند، بهشت برین در این دوران، فیقوانین ثابت نهفته باطنحقایق غیرقابل تغییر دینی كه در 

مرو هستی الواقع در همین دنیا بر پاست. در نتیجه، جهان ظاهری كه شامل غیراسماعیلیان بود به قل
ای برای استقالل از دیگران در منظر نزاریان همانند اعالمیه قیامتی غیر روحانی منتسب گردید. اعالمیه

ی عمده بر ضد بود. نزاریان دوران قیامت، عمال جهان ظاهر را نادیده گرفته و از هر گونه مبارزه
و امام  قائمسط نزاریان به عنوان را اعالم نمود، تو قیامتدشمنانشان خودداری نمودند. حسن دوم كه 

-۱۲۱۰ھ. ق./۵۶۱-۶۰۷ی نزار بن مسنتصر باهلل تصدیق گردید. نورالدین محمد )راستین و از سالله
ی ، پسر و جانشین حسن دوم نیز حكمرانی درازمدت خویش را وقف گسترش ساختاری عقیدهم.(۱۱۶۶
های صلیبی به ین سنان بود كه در جنگنمود. این دوران همچنین همزمان با فعالیت رشیدالد قیامت

نكه توسط حسن دوم، كمی پس از سال  «پیرمرد كوهستان»
 
ھ. ۵۵۷شهره بود. سنان پیش از ا

اش را ارتقا اش را در الموت گذرانده و تعالیم اسماعیلیبه سوریه اعزام شود، دوران جوانی م.۱۱۶۲ق./
در اوج  م.۱۱۹۳ھ. ق./ ۵۸۹مان مرگش در سال سال و تا ز  ۳۰داده بود. وی نزاریان سوریه را برای 

 افتخار و اقتدارشان رهبری نمود. 
و پس از مرگ سنجر،  م.۱۱۵۷ھ. ق./ ۵۵۲در این احوال، در سال  انحطاط و فروپاشی سلجوقیان:

پادشاهی بزرگ سلجوقیان در ایران و جاهای دیگر تجزیه شد. در برخی مناطق مختلف، تعدادی از 
ای ناحیهیگزین سلجوقیان شدند. همزمان با این تحوالت، قدرت جدیدی در خوارزم، های ترك جاسلسله

ای از تركان در جنوب رود سیحون در شرق ایران پدیدار شد. حكومت موروثی این ناحیه به دست سلسله
اه كه خراجگزار سلجوقیان بوده و لقب سلطنتی و سنتی مربوط به این ناحیه، یعنی خوارزم شاه را به همر 

های ایرانی، شاهیان با گسترش قلمرو به خراسان و دیگر سرزمینداشتند افتاد. پس از سنجر، خوارزم
ن، خوارزم

 
شاهیان با کنار زدن بقایای جحکومت سلجوق، امپراطوری ادعای استقالل نمودند. متعاقب ا

شدند، وب میخود را به سمت غرب ایران گسترش دادند. خوارزمشاهیان كه جانشین سلجوقیان محس
نها با نزاریان در رودبار و سایر نواحی ایران را افزایش دادند. در قهستان، نزاریان روابط خصومت

 
میز ا

 
ا

ی ی سیستان یا نیمروز بودند. در نتیجههمچنان مجبور به درگیری با غوریان و مالكیان از والیت همسایه
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ها ی را که مدتفرصت م.(۱۱۸۰-۱۲۲۵ھ. ق./ ۵۷۵-۶۲۲)ی عباسی افول سلجوقیان، ناصر خلیفه
ورد. در این دوران حاكم جدید بود برای احیای قدرت و نفوذ سلسله

 
ن بود به دست ا

 
ی خویش منتظر ا

كوشید تا با تشویق پیروانش به ( م.۱۲۱۰ -۱۲۲۱ھ. ق./۶۰۷-۶۱۸الدین حسن سوم )الموت جالل
نی مذهب برقرار نماید. بعدها این ای با تشكیالت سهمانند سّنیان، روابط حسنه شریعترعایت 

و یا نوعی وانمود كردن برای حفظ امنیت و بقای جامعه و نیز گسترش ارتباط با  تقیهسیاست به عنوان 
سایر جوامع مسلمان تعبیر گردید. به هر حال، امام اسماعیلی نزاری در این زمان و برخالف دوران 

جهان پیرامون وفق داده بود. این سیاست جدید نزاریان  ی خویش را باای متهورانه جامعهقیامت، بگونه
ی سنی به عنوان الدین حسن از سوی خلیفه ناصر و دیگر رهبران برجستهبسیار موفق واقع شد، جالل

های اسالمی منصوب، و تمام امتیازات وی بر قلمرو نزاریان به رسمیت شناخته شد. در سرزمین امیر
ی این ی خلیفه ناصر شركت جست. در نتیجههای پیچیدهمانالدین حسن همچنین در پیجالل

تحوالت، حمالت غوریان بر ضد نزاریان قهستان متوقف شد و در همان زمان نزاریان سوریه در نزاع با 
مند شدند؛ بسیاری از سنیان بویژه محققین و دانشمندان های ایوبیان بهرهصلیبیون، به موقع از كمك

نها كه پس از نخستین
 
تهاجم مغوالن به خراسان گریخته بودند نیز در شهرها و قالع نزاریان قهستان  ا

ن در  دعوتپناه جستند. در اواخر قرن هفتم/سیزدهم، 
 
نزاری فعاالنه در بدخشان كه هنوز اسماعیلیان ا

 پیرنزاری، كه بعدها  داعیانجوامع كوچك پامیری باقی مانده بودند گسترش یافت. در همین زمان 
 به مولتان و دیگر نواحی سند اعزام شدند.  دعوتشدند از سوی الموت برای انتشار ه میخواند

ثیر هجوم مغوالن:
 
های پایانی حكومت نزاریان در ایران تحت رهبری عالءالدین محمد دهه چنگیزخان و تا

های ینترین ادوار تاریخ ایران و بلكه سرزمبا یكی از پرتالطم م.(۱۲۲۱-۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۳-۶۱۸) سوم
چنگیز خان فرمانروای امپراطوری جدید مغول،  ،م.۱۲۲۰ھ. ق./۶۱۷اسالمی همزمان بود. در سال 

بخارا و سمرقند را تسخیر نمود. یك سال بعد، وی با عبور از رود سیحون، بلخ را متصرف شد. سپس، 
 
 
غازین حكومت مغوالن با تسخیر خراسان، شهرهای مرو و نیشابور را نیز ویران كردند. در سالهای ا

عالءالدین محمد بود كه شمار روزافزونی از مسلمانان سنی و شیعه به نزاریان قهستان كه هنوز از رونق و 
ن زمان به وضوح توسط مورخ و سفیر ثبات بهره

 
وردند. شرایط ممتاز نزاریان قهستان در ا

 
مند بودند پناه ا

بارها به قهستان  م.۱۲۲۴-۱۲۲۶ق./ ھ.۶۲۱-۶۲۳های غوری، منهاج سراج جوزجانی كه در طول سال
ن مالقات نموده، تشریح شده است. برجسته محتشمسفر نموده و با 

 
ترین یا فرمانروای اسماعیلیان ا

موزشی نزاریان بهرهاندیشمند و محققی كه از حمایت
 
مند گردید فیلسوف، حكیم و دانشمند بزرگ های ا

ھ. ۶۲۴بود. در حدود سال  م.(۱۲۰۱-۱۲۷۴ھ. ق./۵۹۷-۶۷۲)شیعی، نصیرالدین طوسی 
دانشمند نزاریان قهستان، نصیرالدین عبدالرحیم بن ابی «ِ محتشم»، طوسی به خدمت م.۱۲۲۷ق./

مد. طوسی روابط دوستانه م.(۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۵)وفات منصور 
 
ی نزدیكی با نصیرالدین برقرار كرد، درا

را به وی تقدیم نمود. دوران ارتباط وی  اخالق ناصری بطوریكه اثر ارزشمند خویش در باب اخالق، یعنی 
ادامه یافت برای طوسی كه مذهب اسماعیلی  م.۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۴و تا سال  ۳۰با اسماعیلیان كه حدود 

را نیز پذیرفته بود بسیار پربار و سودمند سپری شد. طوسی که در طول این سالها، مدتی را در دژهای 
ثار مربوط به میموننزاریان در قهستان و سپس درقالع الموت و 

 
دژ در رودبار گذراند، تعدادی از ا
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مانده در مورد تعالیم اسماعیلی نزاری ی باقیترین رسالهکه جامع «روضة التسلیم»اسماعیلیه از جمله 
الدین منگوبرتی شود را تحریر نمود. با مرگ جاللپس از اعالن قیامت در دوران الموت محسوب می

خرین فرمانروای خوارزمشاهیان که خود با الموت وارد جنگ و  م.(۱۲۲۰-۱۲۳۱ھ. ق./۶۱۷-۶۲۸)
 
ا

های امام طور مستقیم با مغوالن مواجه شدند. تالشمنازعات سیاسی نیز شده بود، نزاریان ایران به
ی عباسی برای ایجاد یک اتحاد با پادشاهان فرانسه و انگلیس درمقابل عالءالدین محمد به همراه خلیفه

میز با مغوالن نیز نتیجهاثر ماند؛ تمام کوشش نزاریان برای برقراری یک پیمان مسالمتمغوالن بی
 
ای در ا

ن 
 
تصمیم  م.(۱۲۵۱-۱۲۵۹ھ. ق./۶۵۷-۶۴۹)بر نداشت. در هر صورت وقتی که خان بزرگ منگوقاا

سیا را تکمیل کند اولویت را به ویرانی حکومت نزاری در ایران
 
داد و  گرفت که استیالی مغوالن بر غرب ا

موریت رابه برادرش هوالکو واگذار نمود. 
 
 این ما

الدین خورشاه پسر جوان عالءالدین محمد که رکندر حالی م.:۱۲۵۶/ھ. ق. ۶۵۴سقوط الموت در سال 
خرین فرمانروای الموت جانشینی پدرش را در دست  م.۱۲۵۶دسامبرھ. ق./۶۵۳در شوال 

 
به عنوان ا

غاز نمودند. چند ماه بعد در  پایانگرفت اقوام مغول فشارهای بی
 
خود را بر نزاریان قهستان و قومس ا

سپاه اصلی مغول با فرماندهی هوالکو از طریق خراسان وارد ایران شد.  م.۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۴بهار سال 
خرین سال حکومت نزاری، خورشاه و هوالکو سفرای بی

 
نتیجهشماری را ردوبدل نموده و مذاکرات بیدر ا

رسد که خورشاه در تردید میان مقاومت و تسلیم، امیدوار بود که دادند. به نظر می ی بسیاری انجام
حداقل دژهای اصلی نزاریان در ایران را از ویرانی توسط مغوالن حفظ کند در حالیکه هوالکو به چیزی 

 و م.۱۲۵۶نوامبر ۱۹ھ. ق./ ۶۵۴شوال  ۲۹داد. سرانجام درکمتر از تسلیم کامل نزاریان رضایت نمی
نکه سپاه اصلی مغول در میمون

 
مده و نزاریان را به یک پس از ا

 
ن مستقر بود گرد ا

 
دژ که امام نیز در ا

درگیری شدید کشاند، خورشاه تسلیم شد. این شکست پایان دوران الموت در تاریخ اسماعیلی سرزمین
سال بعد مسر تا یکهای ایران را رقم زد. الموت نیز یک ماه بعد به مغوالن تسلیم شد، در حالیکه ل

خرین پایگاه نزاری در ایران تا سال مقاومت نمود و گردگوه به
 
در برابر  م.۱۲۷۰ھ. ق./ ۶۶۹عنوان ا

ن واقعه یعنی سال محاصره
 
ن  ،م.۱۲۵۷ھ. ق./ ۶۵۵ی مغوالن پایداری نمود. یک سال پس از ا

 
منگوقاا

در حالیکه  م.۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۵سال  عام سراسری نزاریان در ایران را صادر نمود. در بهارفرمان قتل
انگیز خویش الدین خورشاه به عبث برای مالقات با خان بزرگ به مغولستان رفته بود به پایان غمرکن

 رسید و در مغولستان مرکزی توسط محافظان مغول خود به قتل رسید. 
  م.۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۴ فروپاشی حكومت نزاری در سال ی پس از الموت:قرون اولیه

 
ای غاز مرحلهسرا

شان را از دست ی اسماعیلیان ایران بود كه اكنون برای همیشه قدرت سیاسیجدید در تاریخ قرون میانه
ی نزاری تعلق داشتند، تحت های ایران كه همه به شاخهداده بودند. از این پس اسماعیلیان سرزمین

سیای میانه با
 
قی ماندند. تاریخ دو قرن اوِل این عنوان جوامع اقلیت مذهبی در ایران، افغانستان و ا

های اخیر ی این دوره در سالجوامع پس از سقوط الموت همچنان نسبتًا مبهم است. تنها وقایع عمده
های شفاهی و مانند سنتای و سایر منابع اولیهتوسط تحقیقات مدرن بر مبنای تواریخ متعدد منطقه

ی مغوالن، در وضعیت اریان ایران پس از فاجعههای ناقص خود نزاریان روشن شده است. نز نوشته
شفته

 
بردند. تعداد بسیاری در رودبار و قهستان از دم شمشیر مغوالن گذشتند و ای به سر میمغشوش و ا
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شان، دژهای كوهستانی و های سنتیمانده در هر دو ناحیه، مجبور به خروج از اقامتگاههای باقیگروه
در بردند به عام مغوالن جان سالم بهند. بسیاری از نزاریان كه از قتلروستاها و شهرهای اطرفشان شد

های متعددی كه در نواحی مجاور در افغانستان و بدخشان و نیز سند مهاجرت نمودند، در حالیكه گروه
مناطق و شهرهای دوردست پراكنده شدند از هم پاشیده و یا به تدریج با جوامع مذهبی دارای اک ثریت در 

شان همسان گشتند. در این دوران، نزاریان از هرگونه رهبری مركزی كه پیش از این در الموت اطراف
ی نزاری، بار دیگر نیافته و پراكندهمتمركز بود نیز محروم بودند. در چنین اوضاعی بود كه جوامع سازمان

یران، افغانستان و شدند. حدود دو قرن پس از سقوط الموت، جوامع نزاری ا تقیهمجبور به رعایت شدید 
بدخشان، و سایر مناطق در سوریه و هند، بصورت محلی و مستقل از یكدیگر، تحت رهبری محلی 

الدین محمد، پسر خود رشد یافتند. در این اثنا، گروهی از بزرگان نزاری در تالش بودند تا شمس داعیان
مخفیانه محافظت نمایند. از قرار  الدین خورشاه، كه به امامت نزاری نائل شده بود را بطور كوچك ركن

ن دیار بگذراند. این حقایق 
 
ذربایجان انتقال یافت تا در لباس یك خیاط باقی عمرش را در ا

 
معلوم وی به ا

ھ. ۷۲۰)وفات الدین نزاری قهستانی ی منظوم سعدالدین بن شمسبا اشارات مشخص در سفرنامه
یید ق م.(۱۳۲۰ق./

 
رار گرفته است. نزاری قهستانی كه از اهالی بیرجند در كه هنوز انتشار نیافته، مورد تا

شود، مدتی در بارگاه حاكمان كرت در قهستان بوده و نخستین شاعر نزاری پس از الموت محسوب می
رسد در نمود. نزاری قهستانی در طول زندگی سفرهای زیادی انجام داد و به نظر میهرات خدمت می

ذربایجان و احتماالً شمس امام م.۱۲۸۰ھ. ق./۶۷۸حوالی سال 
 
تبریز مالقات نموده الدین محمد را در ا

ی دوم قرن نهم/پانزدهم، الدین محمد در ایران و تا نیمهاست. در واقع در مورد امامان پس از شمس
 اطالع روشنی در دست نیست. 

اری در الدین محمد، بیست و هشتمین امام نز شمس شاهی:های محمدشاهی و قاسمدرز میان شاخه
ی امامان نزاری و وی، رشتهدرگذشت. یك نزاع مبهم بر سر جانشینی م.۱۳۱۰ھ. ق./ ۷۱۰حدود سال 

نها را به دو شاخه، كه به محمدشاهی و قاسم
 
ی امامان شاهی شهرت یافتند تقسیم نمود. شاخهپیروان ا

 ه داشت، كمی پس از سالهمراشماری را در دیلم و بدخشان بهنزاری محمدشاهی كه در ابتدا پیروان بی
شاهی تا زمان معاصر باقی مانده و از ی قاسممتوقف شد. از سوی دیگر، شاخه م.۱۷۸۶ھ. ق./۱۲۰۱
قاخان شناخته دهه

 
های نخستین قرن سیزدهم/نوزدهم، امامان این سلسله بیشتر تحت عنوان موروثی ا

اری كه پیش از این و پس از دوران نز  دعوتی مهلك دیگری بر اند. در هر صورت این انشقاق ضربهشده
الموت ویران شده بود وارد كرد. دراین ضمن نزاریان در دیلم، جای  ی كه فعاالنه در دوران ایلخانی و 

ن باقی ماندند، بطور نظام
 
ن روزگار دیلم توسط سلسلهیافتهتیموری در ا

 
مدند. در ا

 
های محلی ای گرد ا

های متناوبی در منطقه داد تا فعالیتسی به نزاریان اجازه میشد و این چندپاره گی سیامختلف اداره می
نها همچنین موفق الموت و لمسر، كه به

 
طور كامل توسط مغوالن ویران نشده بود، داشته باشند. ا

عنوان مثال، تعدادی از شدند تعدادی از حاكمان محلی در شمال ایران را به سوی خود جذب نمایند. به
ل
 
قسمت اعظم دیلم را در  م.۱۳۶۸ھ. ق./۷۷۰الدین كه در سال جمله كیاسیفکشیج، از امیران ا

كنترل خویش گرفت، به اسماعیلیان نزاری گرویدند. یكی از رهبران نزاری كه به خداوند محمد شهرت 
بود نیز  م.(۱۴۰۴ھ. ق./۸۰۷)وفات یافته و احتمااًل همان امام نزاری محمدشاهی، محمدبن مؤمن شاه 
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کرد. ها و ائ تالفات محلی در این ناحیه بازی میرار یافته و نقش فعالی را در كشمكشدر دیلم استق
خداوند محمد برای مدتی در الموت مستقر شد، ولی نهایتًا مجبور به تسلیم در برابر تیمور شد كه وی را 

از جنبش نزاریان راند های  ی از مازندران حكم میبه سلطانیه تبعید نمود. بع دها، بانو اسكندر كه بر بخش
دیلم حمایت نمود. نزاریان نفوذ و اعتبار خود در شمال ایران را تا پایان قرن دهم/شانزدهم كه استان

ی جالب توجه این است كه صفویان ی خزر به قلمرو صفویان پیوستند، حفظ نمودند. نك تههای حاشیه
وان زندان سلطنتی برای اعضای شورشی ی الموت را قبل از اینكه برای همیشه رها شود، به عننیز قلعه

 دادند. خاندانشان مورد استفاده قرار می
ن  نزاریان قهستان و بدخشان:

 
پس از هجوم مغوالن كه به تخریب تمام خراسان و شهرهای بزرگ ا

نها بطور پراكنده 
 
ن پس، ا

 
انجامید، نزاریان قهستان هرگز نتوانستند قدرت خویش را دوباره بازیابند. از ا

شان بدون هیچگونه قدرت سیاسی باقی ماندند. نزاریان بدخشان كه روستاهای اطراف شهرهای قبلی در
ی دولت نزاری دوام ای منحصربفرد به ناصرخسرو وفادار بودند، بطور كلی خارج از محدودهگونهبه

ناحیه گسترش نزاری در اواخر دوران الموت فعاالنه در این  دعوتگونه كه ذكر شد، یافتند. اما همان
موریت  داعینزاری توسط دو  دعوتیافت. برمبنای سنت محلی نزاریان بدخشان، 

 
كه از جانب الموت ما

كه سیدشاه ملنگ و سیدشاه خاموش نام داشتند،  داعیانی شغنان معرفی شد. این داشتند در ناحیه
نواحی مجاور بدخشان در را بنیان نهاده و بطور موروثی بر شغنان، روشان و  پیرهاو  میرهای سلسله

ن، بدخشان از روی اقبال از حوادث دوران هجوم مغوالن در 
 
شمال رود سیحون، حكم راندند. پس از ا

ی قرن نهم/پانزدهم بخشی از قلمرو امپراطوری تیموری شد. در اوایل امان ماند. نهایتًا این ناحیه در میانه
شدت مورد ها كه تسلطشان بهتصرف ازبكقرن دهم/شانزدهم نیز بدخشان برای مدت كوتاهی به 

شفته
 
مد. در چنین اوضاع ا

 
الدین، امام نزاری ای بود كه شاه رضیمخالفت حّكام محلی بود، درا

نجا به محمدشاهی، از پایگاه اصلی فعالیت
 
هایش در قهستان و سیستان به بدخشان مهاجرت كرد و در ا

ن دیار حكومت خویش را بنیان نهاد
 
ھ. ۹۱۵ الدین در سال. با این وجود شاه رضیكمك نزاریان ا

ن نزاریان بدخشان از سوی میرزاخان،  م.۱۵۰۹ق./
 
ن  امیردر یك نبرد كشته شد و متعاقب ا

 
تیموری ا

زار شدید قرار گرفتند. 
 
 ناحیه، مورد ا

در  شاهی در انجدان كه روستای بزرگیدر این میان، امامان نزاری قاسم ی انجدان:رونق دوباره در دوره
مركز ایران و در نزدیكی قم و محالت بود، مستقر شدند و احیای مجدد انجدان را در دوران تاریخی پس 

غاز نمودند. امام مستنصر باهلل كه در سال 
 
 م.۱۴۸۰ھ. ق./۸۸۵از الموت در میان اسماعیلیان نزاری، ا

ن زمان هنوز جماعت اس
 
ن ساكن وفات یافت، نخستین امامی بود كه در انجدان كه در ا

 
ماعیلی در ا

ن دوران اسماعیلیان نزاری در ایران با تعالیم و اصطالحات 
 
شكارا اعالم حضور نمود. در ا

 
بودند، ا

میخته شده بودند در حالی که همزمان پیرهای صوفی شروع به استفاده از عقاید عمدتًا منسوب 
 
صوفیانه ا

سماعیلیان نزاری و صوفیان در ایران، ی این پیوستگی میان ابه اسماعیلیان کرده بودند. در نتیجه
یین

 
امامان با صوفیانه كه به ارتب اط های()طریقههای نزاریان برخی مفاهیم ظاهری خاص را نیز از ا

و مرید اشاره داشت، اقتباس نمودند. این تغییر رویه تا حدودی به  (مرشد)یا خودشان در جایگاه پی ر 
ن دوران، اتخاذ گردید. به هر نزاریان در جامعهمنظور تقیه و برای اطمینان از امنیت 

 
ی عمومًا سنی ا
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نها و پایداری و 
 
حال، ماهیت باطنی تعالیم این دو جامعه، همچنین سهم مهمی را در پیوستگی ا

های مختلف ایران ی نزاری ایفا نمود. این موضوع همچنین علت اینكه نزاریان بخشماندگاری جامعه
الّدین رومی را به همکیش فای ایرانی بسیاری همانند فریدالّدین عطار و جاللبویژه بدخشان، شعرا و عر 

ی دیگر را تحت سازد. بعدها در دوران صفویان نیز، نزاریان ایران در یك تقیهشمارند روشن میخود می
امامی كه مذهب رسمی قلمرو صفویان بود اتخاذ نمودند. انجدان برای حدود دو ی دوازدهعنوان شیعه

شاهی عمل نزاری قاسم دعوتقرن و همزمان با حكومت صفویان بر ایران، به عنوان مقّر امامان و رهبران 
شد و نیز چند نفر از قلندر شناخته میهای امام مستنصر باهلل كه به نام صوفی شاهکرد. مقبرهمی

غازگر رونق مجّد جانشینان وی هنوز در انجدان باقی مانده
 
 دعوتهای د فعالیتاست. دوران انجدان ا

های ایران بود. این رونق همچنین موجب تثبیت نظارت انجدان بر جوامع مختلف نزاریان در سرزمین
ن زمان با ساز و كارهای محلی رشد یافته بودند گردید. زیربنای رونق انجدان از طریق 

 
نزاری كه تا ا

گروه صوفی مهیا شد و نهایتًا این  های چندگسترش گرایشات شیعی در ایران و بویژه به سبب فعالیت
به  م.۱۵۰۱ھ. ق./۹۰۷ی دوازده امامی به عنوان مذهب ایرانیان صفوی در سال فرایند با پذیرش شیعه

های صوفی بودند كه با نفوذ خود، ی یكی از مبارزترین گروهاوج خود رسید. صفویان خود نماینده
 دادند.  گرایشات شیعی و وفاداری علوی را در ایران گسترش

شاهی تحت رهبری : در دوران انجدان، دعوت نزاری قاسمشاهیانسازماندهی مجدد دعوت توسط قاسم
مستقیم امامان در انجدان مجددًا سازماندهی و تقویت شد و نه تنها در جذب نوكیشان جدید بلكه در 

ن زمان از امامان مح
 
كردند مدشاهی حمایت میجلب بیعت دیگر نزاریان ایرانی بویژه در بدخشان كه تا ا

های موروثی داعیان، میرها، یا شان، مناصب سلسلهنیز موفق گردید. امامان همچنین با تثبیت رهبری 
پیرها كه در جوامع مختلف اسماعیلی ایران پدیدار شده بودند را از بین بردند. در این زمان بود كه 

الخصوص در خراسان، مور این جوامع، علیامامان، نمایندگان قابل اطمینان خود را برای مدیریت ا
شان و نیز افغانستان و بدخشان منصوب نمودند. این نمایندگان بطور مرتب برای گزارش امور جامعه

وری شده، به انجدان مراجعه میتحویل وجوه مذهبی جمع
 
ی دوم قرن یازدهم/هفدهم، كردند. در نیمها

وق داده شد. جوامع نزاری به سرعت گسترش یافته و در های ارزشمندی سرونق انجدان به سوی موفقیت
 دعوتهای ایرانی، در مركز ایران، كرمان، خراسان، افغانستان و بدخشان ظاهر شدند. سرتاسر سرزمین

ی هند نیز موفق قارههای شبهشد بویژه در سند، گجرات و دیگر بخشنزاری كه از انجدان هدایت می
های اریان محمدشاهی با امامان مستقر در انجدان بیعت نمودند. فعالیتبود. در همین زمان، اك ثر نز 

ثار ابو اسحاق قهستانی و خیرخواه هراتی كه پس از سال 
 
ادبی نزاریان ایران در دوران انجدان نیز با ا

غاز گردید. نزاریان سرزمین م.۱۵۵۳ھ. ق./۹۶۰
 
های ایرانی بویژه در بدخشان، بخش قابلدرگذشت ا

ن تدوین یافته یراث ادبی جامعهتوجهی از م
 
شان را كه به زبان فارسی در دوران الموت و قرون پس از ا

وردن مجدد قدرت گذشتهبود، حفظ نمودند. اسماعیلیان سرزمین
 
شان در های ایران در پ ی بدست ا

 ی مغوالن بطور ناگهانی خاتمهدوران تاریخی الموت، كه نوعی برتری مذهبی سیاسی بوده و با سلطه
یافت، نبودند. با این وجود در پایان قرون میانه، رونق انجدان حداقل به طور جزئی شرع به جبران 
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سیای میانه و نیز بسیاری دیگر از فاجعه
 
ی مغول کرده بود تا اسماعیلیان نزاری در ایران، افغانستان و ا

میز و موفق نمی حیات در جوامع مذهبی صلحمناطق جهان را قادر به ادامه
 
 اید.ا

فرینش دراسماعیلیسم:            
 
 عقايد  فلسفی و تصور ا

نان بر اين عقيده
 
ن با كلمه  ا

 
شود، دو عالم  تعبير مى «كن»اند كه خداى تعالى به واسطه حقيقتى كه از ا

فريد: 
 
 را ا
و  باشد عالم باطن كه عالم امر و عالم غيب است و مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح و حقايق كلى مى   ١

 نزديك ترين موجود اين عالم به خدا عقل اول است. 
عالم ظاهر كه عالم خلق و شهادت است و مشتمل بر اجزاى علوى و سفلى و اجسام فلكى و عنصرى    ٢

ن اجسام ديگر 
 
ن كرسى و پس از ا

 
است و بزرگ ترين موجودات اين عالم، به ترتيب، عرش و پس از ا

گردد تا اينكه به امر  نقصان تنزل يافته، از نقصان به كمال باز مىاست.اين دو عالم چنانكه از كمال به 
غاز و انجام سلسله هستى خداست.  تعبير مى «كن»الهى كه با كلمه 

 
شود، منتهى شود، و بدين ترتيب ا

است، و پيامبر مظهر نفس كل، يعنى  )عقل كلى(امام مظهر عالم امر است و حّجت او مظهر عقل اول 
ام حاكم بر عالم باطن و معلم ديگران است. كسى جز به واسطه او عالم باهلل امام اسم است.ام

گردد، و پيامبر حاكم بر عالم ظاهر است و قوام شريعت به اوست. و هرگز زمان از پيامبر يا شريعت  نمى
او خالى نخواهد بود، چنانكه از وجود امام و دعوت او نيز خالى نخواهد بود، و امام گاهى پنهان 

گردد، ولى دعوت او ظاهر خواهد بود تا اينكه حّجت از جانب خدا بر بندگان تمام گردد. در روى  مى
وجود دارد و او پيامبرى صاحب شريعت است، يعنى پيامبرى كه قانون الهى را كه به  «ناطق»زمين يك 

غاز كند.ناطق، مشابه زمينى عقل اول   كه دعوت  شود ابالغ مى وسيله فرشته به او القا مى
 
سمان را ا

 
در ا

موجود است و او امامى است كه وارث بالفصل پيامبر  «وصى» باشد. همچنين در روى زمين يك كرد   مى
و كسى است كه بنياد و اساس امامت و نخستين امام هر عصر است. وظيفه مخصوص او به عنوان امين 

ن م
 
ويل است كه ظاهر را به معنى مك توم، يعنى به اصل ا

 
رساند. وصى، مشابه عقل دوم  ىراز نبوت، تا

عالوه بر اين يك امام وجود دارد كه وارث امام اساس است و وظيفه او ايجاد تعادل ميان ظاهر  .باشد مى
نها ضرورى است، مى

 
شود و هر مرحله  باشد. ادوار نبوت از هفت دور تشكيل مى و باطن، كه پيوستگى ا

گردد، و يك يا چند  ك ناطق و يك وصى افتتاح مىاز دوره نبوت، يعنى هر دوره غيبت، به وسيله ي
نان مى

 
خرين امام  دسته هفتگانه از امامان جانشين ا

 
ن دوره به وسيله ا

 
يا  )يعنى قائم(گردد. و سپس ا

است، يعنى پيامبر جديد  «مقيم»پذيرد و او امام  ده پايان مى امام رستاخيز كه دوران پيشين را خاتمه مى
دم كه امام دورانش شيث بود، نوح كه  ادوار . انگيزد را برمى

 
شش پيامبر اولوا العزم بدين قرار است: ا

سام امام دورانش بود، ابراهيم كه امام دورانش اسماعيل بود، موسى كه امام دورانش هارون بود، عيسى 
له كه امام دورانش على عليه السالم بود. و ن

 
اطق كه امام دورانش شمعون بود، محمد صلى هللا عليه و ا

ورد، بلكه معانى مك توم منزالت را با 
 
هفتم او همان امام رستاخيز است و او شريعت جديدى نخواهد ا

شكار خواهد كرد. از نظر اسماعيليان امامت داراى مراتب 
 
انقالب و تحول كه مقتضى اين كار است ا

  :چهارگانه زير است
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ن را  و اين عالىانگيزد  كسى است كه پيامبر ناطق را برمى    امام مقيم: ١

 
رب »ترين درجه امامت است و ا

 نيز گويند. «الوقت
وصى و جانشين پيامبر و امين راز و ياور او است و سلسله امامان مستقر در نسل او     امام اساس: ٢ 

 يابد.  تداوم مى
ماعيليان دو كند. راه تعيين امام از نظر اس او كسى است كه امام پس از خود را تعيين مى   امام مستقر: ٣

 چيز است: يكى وراثت، و ديگرى نص امام مستقر. 
كند و حق تعيين امام پس از  او به نيابت از امام مستقر به انجام امور امامت قيام مى   امام مستودع: ٤

 خود را ندارد. وى را نائب االمام نيز گويند.
ويل اس

 
نان شرايع الهى يكى از عقايد شاخص اسماعيليان در معارف و احكام دينى، تا

 
ت. به عقيده ا

ن را جز امام و جانشين او نمى
 
سمانى  داراى ظاهر و باطن است و باطن ا

 
نچه در شرايع ا

 
داند، و همه ا

مده، مثالها و رموزى است براى حقايق باطنى. مثاًل طهارت را به تبرى جستن از مذاهب مخالف باطنيه، 
 
ا

مو
 
ذون است، و نماز را به دعا براى امام، و زكات را به و تميم را به فراگيرى دانش از كسى كه به ا

 
ختن ما

ن و روزه را به نهان داشتن معرفت از ظاهر گرايان و حج را به 
 
نشر دانش براى مستعدان و مستحقان ا
ويل نموده

 
ويالت موجب شد كه علماى اسالم، اسماعيليه  كوچ كردن براى كسب دانش تا

 
اند. اين گونه تا

نان به عنوان يكى از فرقهرا خطرى جدى براى ع
 
ورند و حتى از قبول ا

 
هاى اسالمى  قايد اسالمى به شمار ا

ن قدر در انديشه»امتناع ورزند. مرحوم استاد مطهرى در اين باره گ فته است: 
 
هاى اسالمى بر  باطنيه ا

اند. به همين دليل  توان گ فت اسالم را قلب كرده اند كه مى اساس باطنيگرى دخل و تصرف كرده
ورند. در حدود سى سال پيش كه م

 
نها را جزء فرق اسالمى به شمار ا

 
دار »سلمين جهان حاضر نيستند ا
سيس شد و مذاهب شيعه اماميه، زيدى، حنفى، شافعى، « التقريب بين المذاهب االسالميه

 
در قاهره تا

تند، ولى از مالكى، حنبلى هر كدام نماينده داشتند، اسماعيليان خيلى كوشش كردند كه نماينده بفرس
هانرى كاربن در بيان تفاوت ميان عرفان شيعه اثنا عشرى و «. طرف ساير مسلمين مورد قبول واقع نشد

عرفان شيعه اثنا عشرى به اقتران و تعادل ظاهر و باطن شرع معتقد است، اما »گويد:  اسماعيلى مى
داند.پس چون اين معانى  ى مىعرفان اسماعيلى همه احكام ظاهرى را داراى معانى مك توم و حقيقت باطن

ن معانى وابسته است، بنابر اين 
 
باطنى برتر از معانى ظاهرى احكام است و ترقى روحانى پيروان به درك ا

ن را درهم شكست. اين كار همان است كه 
 
ظاهر شرع به منزله قشرى است كه بايد يك با ر به طور قطع ا

ن را انجام داد. به اين طريق
 
ويل اسماعيلى ا

 
ن احكام باز گرداند،  تا

 
كه احكام شريعت را به حقيقت ا

نان تكاليف و احكام شريعت براى 
 
يعنى به ادراك معنى حقيقى تنزيل يا شريعت رسانيد. بنابرعقيده ا

امامت از ديد «. معتقد پا بر جاي  ى كه بر مبناى معانى روحانى و باطنى رفتار كند محذوف است
سماعيليه از ماوراءالنهر و دره سند تا مغرب و در سراسر جهان، اسماعيليان اگر بتوان براى مك تب ا

اى روشن تعيين كرد، انديشه امامت اسماعيلى، خاستگاه و  اى اصلى و مشخصه اى محورى، ايده انديشه
نان همچون خداشناسى، كيهان و جهان

 
ن در كنار ساير تعاليم ا

 
شناسى، نفس، عقل و  پيامدهاى ا

غاز تصورى قابل درك و معادشناسى، از اهميت ممت
 
نها از همان ا

 
ازى برخوردار است. هرچند تعاليم ا
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داد اما هم در حيطه عمل و هم در  مرتبط را درباره خداوند، جهان، انسان، معنا و فلسفه تاريخ ارائه مى
حوزه نظر، نقش و كاركرد مسئله امامت فرازمند بوده است. شايد بتوان گ فت اين مسئله در مك تب 

موزهاسماعيلي
 
نان را در پيوندى محكم،  ه، به نخ تسبيحى ماند كه همه تعاليم و ا

 
ها و ابعاد فعاليت ا

ن كه مبناى نبوت و امامت هر دو نياز همواره  جهت
 
دهى، منظم، كاربردى و معنادار كرده است . با ا

بعد از  انسان به معلم معصوم و راهنماى مؤيد از جانب خداوند متعال است و در سطحى جايگاه امام
تر است، به طورى كه در هر يك از  تر و جدى مقام نبوت و ناطق است، اما در سطوحى نقش امام عميق

ن دوره دوره
 
اند كه پرده از حقايق  هاى تاريخ مقدس زندگى بشر و ظهور هر يك از نطقاء، هفت امام ا

ن، شريعت و كال درونى و مهر سر از محتواى باطنى و دل
 
چه، به  .دارند م ناطق برمىانگيز مستور در قرا

ويل »قول داعى بزرگ سجستانى: 
 
ان دعوة الرسول كانت الى التنزيل والشريعة ودعوة الوصى الى التا

. به تعبيرى ديگر، اين مسئله امامت است كه به عنوان جزىئ از سلسله نبوت، تاريخ انسان را «والحقيقة
قائم و حّجت مستور اسماعيلى، پيش از پايان جهان و در  گيرد و در نهايت امام از ابتدا تا انتها در بر مى

غاز مى
 
زاد را ا

 
ستانه رستاخيز جديد، دوره معرفت محض روحانى و ا

 
نهد. بر اساس برخى منابع، عقيده  ا

ن « اى بودن تاريخ مقدس دينى دوره»اسماعيليه در باره امامت از نظريه 
 
نان تركيب يافته است، كه ا

 
ا

ييد زده است. بر پايه اين  نيز برگرفته از دوره
 
ن مهر تا

 
ن كريم بر ا

 
هاى پيامبران مختلف الهى است كه قرا

، هر يك با طول زمانى  «هفت دوره»معتقد بودند كه تاريخ مقدس بشر در  «اسماعيليان قديم»نظريه
غاز مى معينى، به پايان مى

 
ورنده وحى است و شريعتى دارد، ا

 
در هر شود.  رسد . هر دوره با پيامبرى كه ا

ها و  ها، روش يك از اين ادوار كه درمجموع هجده هزار سال به طول انجاميده است، مردمى با سنت
دم واضع  زيسته هاى مختلف مى طرق معيشت و دين

 
زيسته است و به همين  در دور ما مى «دين»اند. ا

دميان»سبب ما را 
 
مت است و هر هفت گويند. هر دورى هزار سال دوام دارد و هر هفت هزار سال قيا «ا
اند:  هاست. مردم در هريك از ادوار، مطيع دو حكم )چهل و نه هزار سال( قيام قيامت دور قيامت

خرت. ناموس شريعت نسبت
 
دمى است به ناموس شريعت و دنيا ناموس قيامت وا

 
دمى وحاكمان هاى ا

 
  ا

ن پيامبران
 
خرت، نسبت ا

 
ن قائمان قيامتهاى انسان است با خدا و حاك اند. ناموس قيامت و ا

 
اند.  مان ا

ثير مى
 
كند، به  پذيرند. پيغمبرى براى ايشان شريعتى وضع مى مردم در دور نخست از حس و خيال تا

ن قادر باشند. سپس اين دوره به پايان مى
 
غاز مى شكلى كه به فهم ا

 
گردد. در  رسد و دوره كمال ا

يد و بر همه ادوار قبلى سيطره مى جاست كه امام مى اين
 
گيرد و معارف  بد و پرده از چهره حقيقت برمىيا ا

ويل اين سخن  حسى و وهمى و خيالى صحت معقوالت مطلق روحى الهى مى
 
رد »يابند و اين باور از تا

مده است. بر اساس اين نظريه، در شش دوره اول  «ء الى اوله الشى
 
يعنى به معناى حقيقى باطن، پديد ا

شوند،  اند. اينان كه پيامبران اولواالعزم نيز خوانده مى ور كردهظه )نطقاء السته(تاريخ بشر، شش ناطق 
دم )ع(، نوح )ع(، ابراهيم )ع(، موسى )ع(، عيسى )ع(

 
و حضرت محمد  عبارت بودند از: حضرت ا

گانه، ائمه مقيم وجود دارند. امام مقيم،  اى قبل يا همزمان با دوره هر يك از ناطقان شش )ص(. در مرتبه
ن دوره است. امامان مقيم اين شش دوره عبارتحافظ، ياور و ب

 
اند  رپا دارنده   به تعبيرى مربى ناطق   ا

از: هنيد، هود، تارح، اد، خزيمه و جناب ابوطالب. بر پايه اين نظريه، هريك از شش ناطق نخستين را 
 گردد. اساس كه ممكن شود، جانشين مى نيز ناميده مى« صامت»و « اساس» روحانى كه« وصى»يك 
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است مستقر يا مستودع باشد، معناى رمزى و باطنى پيام نازل گرديده را براى برگزيدگان تعبير 
اين اوصيا در شش دوره نخست عبارت بودند از: شيث، سام، اسماعيل، هارون يا يوشع،  .كند مى

اسحاق  هاى مستقر بودند. هابيل براى دوره اول تاريخ مقدس و شمعون الصفا و على، كه اوصيا يا اساس
اند. در پ ى هر وصى يا اساس صامت، به ترتيب  دار نقش اساس مستودع بوده براى دوره سوم، عهده

مدند كه اتما  هفت امام مى
 
اى يا فقط در دوره ششم،  شدند و در هر دوره ناميده مى كنندگان( )تكميلا

تكاليف خاص، پيامبر  يابد و با خصوصيات ويژه و مسئوليت و هفتمين امام به مرتبه ناطقى اعتال مى
ممكن است يك تا  )امامان مستقر(گردد. در كنار سلسله اصلى هفت امام در هر دوره  ناطق بعدى مى

هفت امام مستودع نيز وجود داشته باشد. امامان در هر دوره به مثابه حافظان و نگهبانان حقيقى ك تب 
كنند. امام هفتم در هر دوره يا فقط در  مقدس و شريعت، در دفاع از جنبه ظاهر و باطن، ايفاى نقش مى

غاز مى دور ششم كه به مرتبه ناطقى ارتقا مى
 
كند؛  يابد، شريعت ناطق پيشين را نسخ و دوره جديدى را ا

خر تاريخ عالم( اين تركيب تغييرات و تحوالتى مى
 
پذيرد و امام هفتم در اين  هر چند در دور هفتم )دور ا

دم )ع( )ناطق  مى هاى ديگر را نيز ايفا دوره نقش
 
 زمانى دور اول تاريخ مقدس بشر كه به دور ا

 
كند. مبدا

دم 
 
ن دوره( شناخته شده است، از زمان هبوط جناب ا

 
غازطوفان نوح ) )ع(ا

 
غاز وتا ا

 
سال بعد ٢٢٤٢ا

دم(
 
اند از :  ادامه دارد. اين دوره، دوره ظهور و امامان مستقرند. هفت امام مستقر اين دوره عبارت ازتولد ا

نوش بن شيث، قينان بن انوشن، مهليئل بن قينان، يارد بن مهليئل، اخنوخ بن يارد، متوشالح بن ا
دم و امام مقيم اين دوره است.ك تاب

 
سمانى  اخنوخ و المك بن متوشالح. هنيد نامى مربى جناب ا

 
ا

دم )ع( است. دوره دوم تاريخ مقدس بشر  حضرت دارد ومنسوب به صحف نام دراين دوره متداول
 
با ا

غاز و تا نبوت ابراهيم )ع( استمرار داشته است. اين دوره نيز دوره ظهور و كشف 
 
يت طوفان نوح ا

 
مبدا

ن نيز مستقرند. سلسله امامان مستقر اين دوره نيز همچون دوره اول، به  است و امامان هفت
 
گانه ا

سام، شالخ بن قينان  رسانند. امامان مستقر اين دوره عبارت اند از: ارفكشاد بن اساس دوره نسبت مى
بن ارفكشاد، عابر بن شالخ، فالج بن عابر، رعوا بن فالج، سروج بن رعوا و ناحور بن سروج. از ميان 

برده  كارمى اين سلسله، اسم قينان بن ارفكشاد حذف شده و گ فته شده است كه چون قينان، سحر به
نچه برخى  است، پدرش اورا شايسته ندانسته وفرزند او، شالخ را به امامت

 
برگزيده است؛ نظير ا

گويند )البته نه به علت  مى (اسماعيليه درباره انتخاب محمد بن اسماعيل از سوى امام صادق )ع
ن جناب 

 
شايسته نبودن اسماعيل، بلكه به سبب فوت او( . امام مقيم اين دوره هود )ع(، رسول ناطق ا

اريخ مقدس بشر، جناب ابراهيم )ع( ناطق، و نوح )ع( و اساس دوره نيز سام )ع( است. در دوره سوم ت
ن تارح است و اساس دوره دو نفرند: اسماعيل بن ابراهيم )اساس مستقر( و اسحاق بن 

 
امام مقيم ا

سلسله ائمه سبعه يا اتما نيز از نسل هر دو اساس ادامه يافته است، ولى اين . (ابراهيم )اساس مستودع
غاز دوره ستر به شمار مى

 
يد  دوره، ا

 
و حالت ستر، تا دوره ششم ادامه دارد. به همين سبب ائمه متم، ا

ن اند از: قيذار ب يا به اساس مستودع پيوند دارند يا به امام مقيم. امامان مستقر اين دوره عبارت
اسماعيل، سالمان بن قيذار، بنت بن سالمان، الهميسع بن بنت، يقداد بن الهميسع و اد بن يقداد. و 

اند از: يعقوب بن اسحاق، يوسف بن يعقوب، افرايم بن يوسف، رازح  امامان مستودع دوره سوم عبارت
كه با ناطقيت موص، يونان بن ايوب و شعيب بن صيفون. دوره چهارم تاريخ مقدس  بن عيص، ايوب بن
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هاى هارون و يوشع بن  جناب موساى كليم )ع( شناخته شده است، به ترتيب داراى دو اساس به نام
رسد.  ، مربى موسى( مى« اد»نون است و نسبت سلسله امامان مستقر به امام مقيم دوره )شخصى به نام 

زار بن معد، مضر بن نزار، اند از: عدنان بن اد، معد بن عدنان، ن هفت امام مستقر اين دوره عبارت
اند از: ايليا بن  الياس بن مضر، مدركة بن الياس و خزيمة بن مدركة. امامان مستودع دور چهارم عبارت

بسباس، اليسع بن اخطف، صموئيل الراىئ، داوود بن بسى، سليمان بن داوود، عمران بن ماائن و 
عيليان با رسالت ناطق اين دوره، جناب عيساى زكريا بن برخيا. دوره پنجم تاريخ مقدس بشر از نظر اسما

غاز مى
 
شود. شخصى به نام زيمه، مربى و حافظ و معرف مسيح است و جناب يحي  ى و شمعون  مسيح ا

يند. تعداد امامان مستقر اين دوره بر  الصفا، به ترتيب اوصياى عيسى و اساس مستقر دوره به شمار مى
 
ا

چهارده امام ارتقا يافته است، ولى امامان مستودع دوره هفت هاى گذشته، از هفت امام به  خالف دوره
رسد. اين دوره نيز  مى)خزيمه( نفرند. نسبت امامان مستقر نيز همچون دوره گذشته به امام مقيم دوره 
اند از: كنانة بن خزيمه، نضر بن  دوره امامت امامان مستودع است. چهارده امام مستقر اين دوره عبارت

ن نظر، فهر بن مالك، غالب بن فهر، لؤى بن غالب، كعب بن لؤى، مرة بن كعب، كنانة، مالك ب
كالب بن مرة، قصى بن كالب، عبد مناف بن قصى، هاشم بن عبد مناف، عبدالمطلب بن هاشم و 

 . عبدهللا بن عبدالمطلب
يا، هفت امام مستودع اين دوره عبارت اند از: مرقص يا عبدالمسيح، فيلبس، اسطفاس، هرقل، ارم

 دوره ششم تاريخ مقدس از نظر اسماعيليان با رسالت حضرت محمد مصطفى 
 
مروة الراهب و بحيرا. مبدا

غاز مى
 
ابيطالب  بن شود. امام مقيم اين دور جناب ابوطالب است واساس ووصى دوره، جناب على )ص( ا

امان مستقر، كه هفت اند: ام )ع(. در اين دوره نيز دو گروه از امامان به انجام وظيفه الهى پرداخته
اند از: حسن بن على )ک(، حسين بن على )ک(، على  نفرند، و امامان مستودع. امامان مستقر عبارت

بن الحسين )رض(، محمد بن على )ک(، جعفر بن محمد )رض(، اسماعيل بن جعفر و محمد بن 
سر سلسله امامان  اسماعيل. بر اساس اختالف انظار ميان برخى انشعابات اسماعيلى، گاه امام على

شود و درنتيجه امام حسن )رض( امام مستودع خواهد بود و گاه امام على اساس دوره  گانه ياد مى هفت
ن شناخته مى

 
غاز مى (گاه سلسله امامان از امام حسن )رض شود و ا

 
گردد. گاه اسماعيل بن جعفر از  ا

گيرند و  و در سلسله امامان قرار مىشود و در نتيجه امام على  و امام حسن )رض( هر د سلسله حذف مى
نچه مسلم است در اين دوره  گاه وجود اسماعيل تغييرى در وضعيت سلسله ايجاد مى

 
كند. به هر حال، ا

)دور پيامبرى حضرت محمد )ص(( محمد بن اسماعيل امام هفتم دوره، امام متم، اساس، صامت، 
خر نا

 
ن كه اك ثر  ميده مىوصى و ناطق دوره بعدى )دور هفتم كه دور معادى ا

 
شود( است. گويا بعد از ا

امام ) شيعيان پيرو امام صادق )رض( به امامت موساى كاظم )رض( دل سپردند، محمد بن اسماعيل
ورد و در پنهانى زيست. به عقيده اسماعيليان، 

 
هفتم دور ششم( مدينه را ترك كرد و به سوى مشرق روى ا

غاز شد و «دوره ستر»با پنهان گشتن او 
 
و مهدى يا قائم خواهد بود و بر  «ناطق هفتم»پس از ظهورش  ا

خر حكمرانى خواهد كرد. تنها در او مرتبه ناطق و اساس يكى مى
 
خرين  دور معادى ا

 
شود و نيز اوست كه ا

غاز مى
 
خر دوره پايانى جهان ا

 
كند، ولى  شود و او شريعت اسالم را نسخ مى امام است. با ظهور امام ا

ورد و فقط حقايق باطنى نهفته در وراى همه شرايع قبلى را كه تنها نخبگان تا حدى  شريعت جديدى نمى
 
ا
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شكار مى
 
ن اطالع داشتند به طور كامل ا

 
ترتيب، در دور واپسين تاريخ مقدس و پيش از  سازد. بدين از ا

زاد از هر رمز و راز، برا ى تمامى جهانيان معلوم مى
 
خر رسد، حقايق، ا

 
ن كه جهان به ا

 
دور شود و  ا

شود؛ به طورى كه در اين عصر مسيحياي  ى و مهدوى، ديگر نيازى  معرفت و علم روحانى محض شروع مى
به عدالت بر جهان فرمان خواهد راند و سپس  )محمد بن اسماعيل(به ظاهر شرايع نيست و امام ناطق 

دميان مى عالم جسمانى را به پايان مى
 
قائم اين حال، وى نشيند. در  رساند و به داورى روز رستاخيز ا

، و دور او پايان زمان و عصر تاريخ بشريت خواهد بود. داعى حميدالدين القيامة امام روز رستاخيز
ن 
 
كرمانى، پس از بيان اين كه خالفت بالفصل پيامبر )ص( به سبب وجود نص و حقانيت على )ک( از ا

ور  اوست، از حقانيت اهل بيت در خالفت پس از على سخن به ميان مى
 
گويد: در مرتبه بعد  د و مىا

نان شدند. اين كسان همان 
 
كسانى قرار دارند كه در حفظ دعوت علمى و عملى پيامبر و على جانشين ا

ييدى 
 
سمانى مؤيدند. در اين ميان هر امام هفتمى از قدرت و تا

 
ييدى ا

 
امامان هستند و هر كدام به تا

سمانى و انكارناپذير و تحقيرنشدنى برخوردار و در مو
 
ازات عددى شريف است و به همين سبب نيز پايان ا

است كه دور ناطقان و مبعوثان خداوند است. اين هفتمين امام چنان  «دور كبيرى »در  «دور صغير»يك 
ن برخوردار بوده  مرتبه

 
اى دارد كه اساس )جانشين مبعوث مؤيد كه حظى وافر از بركات قدسى دارد( از ا

  .است
از پرداختن به حفظ عبادات ظاهر و باطن، به عنوان وار ث مقام پيامبر  مرتبه اين امام عبارت است

اين عصر با  «دور كبير»)ص( و اساس در اين مهم... . حاصل گزارش دور ششم تاريخ مقدس اين شد كه 
غاز شد و ادوار هفت

 
گانه صغير اين دور نيز كه با امامت حضرت على )ک(  ناطقيت حضرت محمد )ص( ا

غاز شده بود با امامت محمد بن اسماعيل تتميم يافت و محمد بن اسماعيل به  على يا حسن بن
 
)ک( ا

غازگر 
 
خرين دور صغير ابتدا به مقام اساس و سپس به مقام ناطق ارتقا يافت و بدين ترتيب ا

 
عنوان امام ا

خرين دور كبير عالم 
 
او به  شد و به هر دليل چون پنهان گشت، جامعه اسماعيلى كه از بعد )دور هفتم(ا

وسيله حجج و ابواب و داعيان، همواره با او در ارتباط و در تبليغ دعوت او خواهند كوشيد، منتظرند تا 
غاز نهد. ديرى نپاييد كه اسماعيليان بعدى 

 
محمد بن اسماعيل بيايد و پايان زمان و عصر تاريخ بشريت را ا

نان كه با سمت داعى، حّجت يا باب محمد بن اسماعيل، به فع
 
اليت در دعوت مشغول بودند در و ا

غاز دور هفتم به سلسله بزرگ
 
غاز دور هفتم كه به علت پنهان  .ها قائل شدند ترى از دوره همين ا

 
يعنى ا

خير افتاده بود و مى
 
بايست تا قبل از ظهور محمد بن اسماعيل، مسيرى  گشتن محمد بن اسماعيل به تا

مختلف ظاهر و باطن حقيقت بود، سير كند، بر پايه هاى  هاى ستر را كه مبين اشكال و صورت از دوره
مالحظات و تفكرات اخترشناسى تبديل به دور عظيمى شد كه خود دربردارنده ادوار مختلف ديگر و 

ن حقيقت ظهور مى نويدبخش دوره
 
كند و ديگر به احكام ظاهرى نياز  هاى كشف و تجلى شد كه در ا

شكاراى امام
 
ت از جانب عبيدهللا )عبدهللا( مهدى و ديگر جانشينان او، نيست. بدين ترتيب و با دعوى ا

ضرورت تجديد نظر در عقيده اسماعيليان نخستين درباره مقام محمد بن اسماعيل   به عنوان قائم مقام و 
شكار شد. بر اساس ادعاى جديد، اسماعيليان فاطمى ضرورتا به وجود بيش از يك سلسله 

 
امام واپسين   ا

هاى  در دور حضرت محمد )ص( قائل شدند و انتظارات ويژه ظهور قائم را به زمان گانه از ائمه هفت
ن بود كه امام هفتم، 

 
ينده فرا بردند. يك نتيجه روشن اين جرح و تعديل در مبانى اعتقادى، ا

 
دورترى در ا
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بخش ظهور مسيحاي  ى خود را، كه در مقبوليت و موفقيت نهضت اوليه اسماعيليه  اهميت ومفهوم حيات
ن كه به نواده  نقش قطعى داشت، از دست داد. بدين

 
ترتيب، مهدويت محمد بن اسماعيل، به جاى ا

معينى از امام جعفر صادق )رض( باز گردد، يك معناى جمعى پيدا كرد و رهبران نهضت كه تا كنون به 
ا به اطاعت پرداختند و مردم ر  به انجام وظيفه مى )محمد بن اسماعيل(امام مستور  «هاى حّجت»عنوان 

ترتيب  كردند، از مقام حّجتى امام قائم منتظر به مرتبه امامت تحول و ترقى يافتند و بدين از او دعوت مى
به طور ضمنى مهدويت محمد بن اسماعيل نفى شد. بر اساس توسعه جديد در انديشه امامت اسماعيلى، 

، امكان يافت تا عصرحاضر و حتى شد اسماعيل ختم مى محمد بن گانه كه به  ادوار صغير امامان هفت
ينده

 
نها قائم و ناطق تلقى گردد؛ زيرا رجعت محمد  بينى اى بسيار دورتر و پيش ا

 
خرين ا

 
نشده ادامه يابد و ا

شود. اولين دوره  بن اسماعيل انكار شده بود. از ادوار صغير بعدى به عنوان تتمه دور ششم ياد مى
از نسل محمد بن اسماعيل ادامه پيدا كرد. بدين ترتيب،  تتميمى ائمه سبعه به صورت امامان مستقر

عبدهللا بن محمد رضى، احمد بن عبدهللا وفى، حسين بن احمد تقى، عبيدهللا مهدى، محمد بن على 
قائم، اسماعيل بن محمد المنصور باهلل و معد بن اسماعيل، المعز لدين هللا، امامان اين دور شناخته 

شد، با قيام عبيدهللا مهدى و ادعاى امامت  اين دور، به دور ستر نام برده مى شدند. هر چند از ابتدا از
ها و  او، دوره كشف و ظهور نام گرفت. يكى ديگر از تحوالت در عقيده اسماعيليان كه به نوعى از انديشه

م گرفت و نوعى اصالح و تجديد نظر در عقايد عبيدهللا مهدى به شمار مى عقايد پيشين سرچشمه مى
 
د، ا

اصالحاتى بود كه از سوى چهارمين امام فاطمى و هفتمين امام در اين دوره، المعز لدين هللا، در تعاليم 
طلبانه  هاى توسعه اسماعيليان فاطمى صورت پذيرفت. اين اصالحات كه بيشتر به منظور تعقيب سياست

، براى جلب حمايت هاى شرق اسالمى ارزيابى شده است فاطميان براى بسط حدود قلمرو در سرزمين
هاى شرقى صورت گرفت و شامل اصالحاتى در تعاليم اسماعيليان فاطمى شد. بر  جوامع قرمطى سرزمين
كه  .ھ. ق٢۸۶برخى از نظريات اسماعيليان نخستين دوره قبل از سال« معز»اساس اين اصالحات، 

ييد قرمطيان قرار داشت( را ديگر بار به رسميت شناخت و م
 
حمد بن اسماعيل به عنوان همچنان مورد تا

هفتمين امام دوره اسالم، بار ديگر از سوى اسماعيليان فاطمى به عنوان قائم و ناطق شناخته گرديد و 
اين امر مغاير با تداوم امامت دانسته نشد. اين تداوم بدون انقطاع در امامت، بعدها از طرف قاضى 

گانه از ائمه در دور ششم تاريخ دينى )دور  نعمان   كه با صراحت به وجود بيش از يك سلسله هفت
ييد قرار گرفت . هرچند او در رساله

 
اى كه احتماال در اواخر عمر  حضرت محمد )ص(( قائل بود   مورد تا

هاى رسول يكى از  خود نوشت تصوير متفاوتى از اين عقيده فاطميان عرضه داشت، در پاسخ پرسش
دهد كه: قائم در اصل سه حد دارد: حد  ر او توضيح مىجوامع اسماعيليه شرقى درباره قائم و ظهو 

ن) عالم
 
گاه حد داورى روز قيامت. در اين  كون( جسمانى، حد قيامت يا عالم )كَ  ون( روحانى، و ا

بنابراين  كند. تر، از وجود دو حد جسمانى براى قائم ياد مى توضيحات قاضى نعمان به صورت خاص
ر ششم تاريخ به عنوان امام هفتم دور اسالم ظاهر شد و بر اين اظهارات، قائم، نخست در پايان دو 

اساس، اولين حد جسمانى خود را در شخص محمد بن اسماعيل )ناطق هفتم كه شريعت جديدى را 
ورد؛ اما چون در دور ستر كامل ظهور كرده بود، شريعت او نيز كه دربردارنده 

 
اعالم نكرد( به دست ا

ويل معانى باطنى شرايع قب
 
لى بود، مخفى و مستور ماند. به همين دليل، قائم خلفاي  ى را براى خويش تا
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نها حد جسمانى ثانوى خود را تحميل كرد. از طريق همين خلفاست كه قائم معناى باطنى 
 
تعيين و در ا

شكار مى
 
رساند. در  بينى شده است به انجام مى كند و كارهاي  ى را كه براى او پيش احكام را براى مردم ا

شكار شدند و اينان تا پايان عالم  ابتدا
 
نها با عبيدهللا در دور كشف ا

 
خلفا نيز مخفى و مستور بودند، اما ا

ن قائم به حد جديدى 
 
نها حّجت قائم خواهد بود. پس از ا

 
خرين ا

 
جسمانى حكومت خواهند كرد و ا

ن كه فراتر رود و
 
شكار خواهد شد و پيش از ا

 
با نفس كلى يكى  خواهد رسيد و در دور روحانى ستارگان، ا

شود بر مردمان داورى خواهد كرد. هر چند در بيان قاضى نعمان ابهاماتى در تبيين و تطبيق وجود 
نان  گر سلسله امامان اسماعيلى و دوره رسد كه بتواند توجيه دارد، به نظر مى

 
هاى بعدى ظهور و بروز ا

غاز شده بود باشد. زيرا بنابه نظرات قاضى نعمان، در دوره فترتى كه از زما
 
ن غيبت محمد بن اسماعيل ا

ن همچنان تا هنگام ظهور محمد بن اسماعيل امام قائم و ناطق هفتم تداوم 
 
دوره اسالم و شريعت ا

 يافته است. مى
ميز بود. ابو يعقوب  براى جلب حمايت قرمطيان تا حدودى موفقيت هاى معز فاطمى البته كوشش

 
ا

كرد، در زمان  طى تعلق داشت و از تعاليم داعى نسفى پيروى مىسجستانى كه در اوايل عمر به جناح قرم
ليف كرد، مدافع 

 
ثارى كه پس از به خالفت رسيدن معز تا

 
معز فاطمى به فاطميان پيوست و در تمامى ا

مشروعيت و امامت خلفاى فاطمى گرديد. در نتيجه قرمطيان خراسان و سيستان و مكران نيز كه از داعى 
دند به اسماعيليان فاطمى پيوستند. زيرا به طور روشن اسماعيليان اعالم كردند كر  سجستانى اطاعت مى

پذير نيست و حقايق  امكان «شريعت»بدون  «حقيقت»كه ظاهر و باطن مكمل يكديگرند و دسترسى به 
هميشه با شرايع يا ظواهر دين ارتباط دارد. دومين دوره امامان تتميمى دور ششم، به نحو مستقر و از 

غاز افتراقات جدى و پايان خالفت فاطمى است. سلسله امامت نسل 
 
معز ادامه يافت. اواسط اين دوره ا

غاز شد و بعد از او حسين بن نزار  )العزيز باهلل( اين دوره با نزار بن معز
 
به خالفت  )الحاكم بامرهللا(ا

از اسماعيليان به رهبرى اى  ( عده)الحاكم بامرهللارسيد. در زمان خالفت و امامت ششمين خليفه فاطمى 
هاى درزى همچون جواز  شدند و چون عقايد و انديشه« حاكم»شخصى به نام درزى، قائل به الوهيت 

ازدواج با محارم، الوهيت حاكم، عقيده به تناسخ، حلول خداوند در انسان و ... مورد پذيرش مردم مصر 
مد.  «دروزيه»اى به نام  ين ترتيب فرقهقرار نگرفت، او ناچار به ترك مصر و مهاجرت به شام شد. بد

 
پديد ا

به امامت رسيد و بعد از  «الظاهر تعزيز دين هللا»فرزند او على بن الحسين،  ، «الحاكم بامرهللا»بعد از 
ترين بحران  به خالفت رسيد. با مرگ مستنصر بزرگ «المستنصر باهلل»او فرزند ارشدش معد بن على، 

كرد. افضل پسر بدرالجمالى كه در مقام وزارت، اقتدارى تمام داشت، به قصد اى در اسماعيليه بروز  فرقه
مستحكم كردن موقعيت خود، نزار فرزند ارشد مستنصر را كه نص امامت و خالفت بر او قرار گرفته بود 

 «المستعلى باهلل»ترين برادر او ابوالقاسم احمد را با لقب  از حقوق خود محروم كرد و در عوض جوان
ن زمان نهضت فكرى واحدى را تشكيل جايگ

 
زين وى ساخت و بدين ترتيب نهضت اسما عيليه كه تا ا

ناپذير  داد به دو شاخه اصلى مستعلويه و نزاريه منقسم شد. اين افتراق به تضعيف كلى و جبران مى
 هر چند اسماعيليان مصر و يمن و گجرات و بسيارى از اسماعيليان شام .دعوت اسماعيليه انجاميد

را پذيرفتند و با اين كار اصل اوليه انديشه اسماعيليه را، كه امامت بعد از حسن و « مستعلى»امامت 
تر  تر نوبت به امامت برادر كوچك شود و با وجود برادر بزرگ )رض( از برادر به برادر منتقل نمى حسين
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ان عراق و ايران و... به نص رسد، مخالفت كردند، گروه بزرگى از اسماعيليان شام و تمامى اسماعيلي نمى
اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را نوزدهمين امام خود و جانشين بحق پدرش شناختند. در شاخه 
مر باحكام هللا به خالفت رسيد و بعد از مرگ او، مستعلويان با 

 
مستعلويان، بعد از المستعلى باهلل، اال

به دو شاخه حافظيه و طيبيه انجاميد. طيبيه بحران جديدى مواجه شدند كه به انشعاب مستعلويه 
مده بود و امامت 

 
منسوب به طيب )تنها فرزند مستعلى( بودند كه فقط چند ماه پيش از مرگ پدر به دنيا ا

 .رسيد و خالفت پدر به او مى
حافظيه يا مجيديه منسوب به شخصى به نام ابوميمون عبدالمجيد، عضو ارشد خانواده فاطميان و  

مر»عموزاده 
 
هستند. عبدالمجيد كه ابتدا با عنوان وليعهد، زمام امور را به دست گرفته بود، پس از  «ا

ن «الحافظ لدين هللا»چندى مدعى خالفت و امامتند و لقب 
 
جا كه عمو حافظ  را براى خود برگزيد. از ا

ن شد تا براى امامت و خالفت شناخته نشده بود ادعاى وى با اشكاالتى مواجه شد. از اين رو، وى بر 
 
ا

تبيين مشروعيت امامت و خالفت خود، دست به تنظيم سجلى زند تا بدين وسيله بتواند خود را 
مر قلمداد كند. اين سجل به موارد مختلفى در تاريخ اسالم و فاطميان استناد داشت و به 

 
جانشين بحق ا

حضرت على )ک( را گونه كه حضرت محمد )ص( عموزاده خويش  طور ويژه چنين مفادى داشت: همان
مر نيز خود عموزاده

 
هرحال، بيشتر  اش حافظ را به جانشينى برگزيد. به وصى و جانشين خود قرار داد، ا

ن پس 
 
اسماعيليان مستعلوى درمصر وشام ويمن امام حافظ را پذيرفتند. سلسله امامان حافظى كه از ا

الظافر بامرهللا، الفائز به وسيله . ق. ھ۵۵۵هاى  ناچار به نحو امامان مستودع استمرار يافت تا سال به
ستانه انقراض فاطميان به دست صالح باهلل و العاضد لدين هللا

 
الدين ايوبى، برخى  ادامه يافت؛ ولى در ا

نان به طيبيه پيوستند و تشكيالت دعوت حافظى به وسيله سپاهيان صالح
 
الدين برچيده شد و  از ا
خرين امام اين سلسله نيز چند  «عاضد»

 
روز پس از شكست، در پ ى بيمارى كوتاهى درگذشت. دعوت ا

ريزى كرد.  قاره هندوستان پ ى مستعلوى طيبى، پايگاه اصلى و هميشگى خود را در يمن و سپس در شبه
مر را بيست و يكمين امام اسماعيلى مستعلوى معرفى كرد. بر 

 
مر، ملكه سيده، طيب بن ا

 
پس از مرگ ا

مر فرزند نوزاد خود طيب را به گروهى از داعيان مورد اعتمادش سپرده  پايه اعتقادات مستعلويان طيبى،
 
ا

شوب حكومت حافظ، در  .بودند «ابن مدين»بود كه تحت رياست 
 
اين داعيان، طيب را دردوره پر ا

نها در اعقاب طيب   كه  .نقاط امنى پنهان كردند
 
اسماعيليان مستعلوى طيبى معتقدند كه امامت ا

اند   تداوم يافته است و سرانجام، در پايان دوره فعلى ستر در تاريخ مذهبى  ندههمچنان در استتار ما
غازگر دوره كشف خواهد گرديد

 
ترتيب، امامت در  بدين .بشر، يكى از همين امامان ظهور خواهد كرد و ا

غاز نمود و كار دعوت به عهده 
 
بخشى از انشعابات اسماعيلى )مستعلوى   طيبى( دوره ستر جديدى را ا

شود و اين جمعيت  گيرى و انجام مى داعيان سپرده شد و تا اكنون نيز اين دعوت به وسيله داعيان پ ى
مر»منتظر ظهور امامى از نسل 

 
اند كه از طريق اعقاب فاطمى خود به محمد بن اسماعيل و  «طيب بن ا

اى  انشعابات فرقه رساند. البته جماعت طيبى نيز از از طريق او به امام على )ک( و فاطمه )س( نسب مى
مستعلويان  ھ. ق. ۹۹۹مصون نماند و با مرگ يكى از داعيان مطلق به نام داود بن عجب شاه در سال 

منشعب شدند.  «داوديه و سليمانيه»طيبى بر سر جانشينى وى اختالف كردند و به دو شاخه 
شاه پذيرفتند و به  بن عجب الدين را به جانشينى داود هندوستان، داود بن برهان« هاى طيبى بهره» اك ثر
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ها، سليمان بن  و گروه كوچكى از بهره «طيبيان يمن»معروف شدند؛ در حالى كه بيشتر « داوديه»
مشهور شدند. بدين  «سليمانيه» حسن هندى را بيست و هفتمين داعى مطلق خود شناختند و به

اى زمان به انشعابات ه ترتيب، بخشى از سلسله امامت اسماعيليان كه در طول حوادث و پديده
ن پس تا به امروز كار دعوت  «دوران ستر» وارد ھ. ق.۵٤۶تر تجزيه شده بود، از سال  كوچك

 
شد و از ا

داعى، تا عصر حاضر  ۵٢سلسله داعيان داودى به صورت تقويمى، با  .پذيرد به وسيله داعيان انجام مى
، به كمك  «الدين لّدين بن طاهر سيفا محم د برهان»ادامه يافته است و در حال حاضر داعى مطلق 

اند . سلسله داعيان  ساير داعيان پيرو ان كه به صورت مستودع هستند، به كار دعوت اسماعيلى مشغول
نها به صورت مستقر ادامه  ٤۹سليمانى از شاخه مستعلوى، طيبى نيز با 

 
امام مطلق كه سلسله نسب ا

، چراغ دعوت را روشن نگاه «بن حسن مكرمى شرفى حسين»يافته است، تا اين زمان با داعويت 
 داشته و منتظر ظهور قائم از نسل خودند. 

 دود دین در اسماعیلیسم:  تصور و بینش ح
ازطرف خداوند اجازه نطق وتبلیغ رسالت را  درعالم ظاهر ازدیدگاه ما ناطق کسی است که اول ناطق:

 دریافت کرده باشد. 
نرابه بهترین مصدقترین )پیغمبر( هب درجه رفیع است که ناطق این رتبه روحانیت یک مذ دوم اساس:

 
ا

ل خویش تفویض مینماید، و بعد از پیغمر)ص( مرتبه والیت را دارا می باشد.
 
 وکاملترین ا
روزگار پیشوای برحق و رهنمای تام االختیار بشر  دردرجه سوم امام )ع( قراردارد. و امام درهر سوم امام:

ن کریم خداون
 
 "فرامیخوانم هرگروهی را با امام زمانشان درروز باز پرس." د می فرماید:است. درقرا

گواه، دلیل برهان. معلوم تصدیقی که موصل  ازمعنی این واژه هویداست، حّجت یعنی چهارم حّجت:
که موصل اند پس عالم حادث  -بمجهول تصدیقی باشد مانند عالم متغیر است. و هر متغیر حادث است 

بر سه قسم است: قیاس استقرائ تمثیل. یا حّجت اقناعی. حّجتی است که مفید گمان است. حّجت خود 
ن گمان بمقصود باشد مانند متواترات و غیره که قیاس خطابی است. یا حّجت 

 
باشد نه یقین و مقصود از ا

ن اسکات و الزام خصم باشد یا حّجت 
 
الزامی. مرکب از مقدمات مسلم. نزد خصم است که مقصود از ا

ن رسیدن بنتیج. قطعی باشدقط
 
یا حّجت حق بر   عی. حّجتی است که مفید یقین باشد و مقصود از اقام. ا

گردید،  ججت مرتبه چهارم پس ازامام زمان است. و قسمیکه ازتعریف فوق استنباط خلق. انسان کامل
و  می فرستندحّجت کسی است که امام اورا جهت ارشادات معنوی مامور برای تبلیغ و کامل ساختن دین 

ایشان مسؤلیت تبلیغ درمیان مردم را دارند. مثال حضرت حسن صباح )حّجت اعظم( وحضرت 
 ناصرخسرو )حّجت جزایر( بودند.

ن است. در باورهای ما اسماعیلیان  حّجت اعظم:
 
اعظم درلغت بمعنی بزرگ تر، بزرگوارتر، اعاظم جمع ا

و چند حّجت جزایر از حّجت اعظم دستور  حّجت اعظم صالیت دینی بیشتری را برعهده داشته است
نرا در بین جماعت ارشاد می فرموده اند. حّجت اعظم از ارتباط مستقیم با امام زمان 

 
پذیر بوده و اوامر ا
 برخورداربوده است.

نها جزیره خراسان  حّجت جزایر:
 
درگذشته ها محدوده اسالم به چندین جزایر تقسیم بوده که یکی از ا

 ر مسئول تبلیغ و ارشادات دین درمیان مسلمین بوده است.است. حّجت جزای
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نرا در  سیراب معرفت معلمین صادق کسانی بوده اند که نزد حّجت ازعلم پنجم معلم صادق:
 
گردیده و ا

بین مردم تبلیغ می نموده اند. درزمان حضرت ناصرخسرو یکی از جمله مشهورترین معلم سید سهراب 
شنای  ی کامل دارند.  نام و کالم این بزرگولی بوده است. مردم بدخشان ب

 
 مرد اندیشمند ا

این مرتبه رفیع است که ازطرف کردن دعوت دین  کننده، خواهنده، بهدعاکننده، طلب ششم داعی:
ردد. و او اجازه تبلیغ در بین مردم به دین خویش را دارد. گحّجت به شخص و یا اشخاص تفویض می 

ت علم دین و اداره امور دینی مردم رانجام دهد و انسجام بخشد، داعی کسی که متحقق شده باشد بمعرف
 است.

ما  روحانی اذن داده شده اجازت دستوری داده یکی از مراتب اذون )ماذون اکبر و ماذون اصغر(،م
و پایین تر از داعی و باالتر از مستجب است. این شخص و یا اشخاص بنابر دستور داعی امر  اسماعیلیان
 ن جماعت اسماعیله دارا می باشند. بیو تبلیغ و اجرای مناسک دینی را در  ارشادات

داشته باشد به دریافت جواب سواالت  درلغت بمعنی جواب داده شده. یعنی کسی نیاز هفتم مستجب:
ذشته بنابرظلم وستم دهریان گخویش. قشرعظیم از جماعت اسماعیلیه رامستجب تشکیل می دهد. در 

اگر چیزی رامیشنوند وش عمل نمایند گ ، برای مستجب امرشده بود که باید مثلبرجماعت اسماعیلیه
ر با کسی غیراسماعیلی بحث نمایند، حتمًا ازع هده گ. هدف ازین امر این بود انباید بروز به دیگری بدهند

مده نمی توانند، بنابرین اجازه انتقال ارشادات معنوی مذهبی رابه دی
 
تند. ری نداشگاین امر بیرون برا

مستجب زیرک: تعریف این کلمه درمذهب اسماعیلی اینست، کسانیکه پژوهش می کنند و ازعلم الهی 
بهرمند می شوند بنام مستجب زیرک یادمی شوند. و این مستجبین می توانند با داعی وماذون داخل 

با جهد می  ردیده وحل تکلیف کنند ولی اجازه تبلیغ را بخاطر سلسله مراتب مذهبی ندارند.گ مکالمه
 توانند به مرتبه ماذون برسند.

سیای میانه:
 
 سفر تاریخی  مشنری سبزعلی، نماینده امام به ا

حیات بسر می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت،  مشنری سبزعلیدر شرایطی که 
راه و سایر وسایل حمل و نقل، خوار و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بین 

وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر کسی که این گونه اقدام را می کرد، دقیقن همه این 
کوتاهی ها و نارساییجها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیابی های دقیق و سنجیده قرار می دادند. 

سیای      م.،١۹٢٣پیر سبزعلی، در سال 
 
میانه شدند و همواره سعی می ورزید  رهسپار مناطق مختلف ا

سیای مرکزی که از سنت 
 
تا بهترین و شایسته ترین معلومات را پیرامون عملکرد عقیدتی اسماعیلیان ا

ن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای 
 
ورده و ا

 
ماندگار پیر سترگ، ناصر خسرو پیروی می کردند، بدست ا

یند معقول مناس
 
ینده ها درایجاد ف را

 
بات با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پیر ناصر خسرو، سعی ا

با درایت و حافظه ی  م.،١۹٢٣بیدیغ را بخرج داده باشند. پیر سبزعلی بعد از برگشت شان در سال 
خوبی که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود تا برگه های یاد 

ن در اختیار سایر داشتی را در زمینه داشته 
 
باشد، زیرا عبور و مرور از برخی مناطق که حاکمیت کلی ا

بردران اهل اسالم قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت ها بر دشواری های بعدی کار کرد ها در 
زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت های سفر با اهمّیت 
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در روز هفته   ،'سفر با اهمّیت عالیجاه مشنری سبزعلی' زیر عنوان   " گجراتی"،تاریخی  شان به زبان و 
بدست نشر سپرده شد. قرار یاد  م.،١۹٢٤به تاریخ هف ده هم فبروری سال  ،'اسماعیلی بمبئی 'نامه 

ن زمان و به ویژه کار مندان قنسل امامت هندوستان، گ فته 
 
می شود که در شیوه داشت برخی از افراد ا

وردند که در 
 
های گزارشدهی پیر سبزعلی و یا بهتر گ فته شود در گزارش اصلی شان تغییراتی به وجود ا

 حقیقت باعث کم رنگ شدن گزارش اصلی مشنری سبزعلی گردید و زیبای  ی خود را تا حدی از دست داد.
 در  م.،١۸٧١ن علی، در سال پیر سبزعلی رمضا زیست نامه فشره مشنری سبزعلی فرزند رمضان علی:

در بمبئی دار فانی  م.،١۸۸۹دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال ، هندوستان 'موندره کوچ'
را پدرود گ فتند، و مادر شان مسؤلیت بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگی مشقت بار 

فری
 
ن روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم شان و مشحون از دشواری های ناشی از زندگی دشوار ا

دوستان،  ' میجشود که موصوف هیچ گونه عالقه ای به دبیرستان و دبستان نداشته و همواره در حلق ه
، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر و بی دفاع را مورد ازیت  'رفقا، و عزیزان

زار  قرار می داد. برادر بزرگ 
 
-١۸۶۰)پیر سبزعلی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریموو ا

ستان کراچی فرستاده شد تا در یکی از شرکت های فرد  م.(،١۹٢٤
 
در گوادر فرستاد، و بعد  به ا

ب در محلی که کار می کرد، 
 
اسماعیلی کار کند. مادامی که در شهر کراچی قرار داشت، بخاطر کمبود ا

ب به داخل نزدیک ترین جماعت الزم دید تا بخاطر نوشیدن
 
ب بنوشد. در ا

 
خانه محل مراجعه نماید و ا

ب رسان(، یا سقاوه،'سونه بای  ی' خانه بانوی  ی به نام داخل جماعت
 
مسؤلیت توزیع و تقسیم  ، )خواهر ا

ب نوشیدنی در داخل جماعت
 
ب را خانه را داشت. مادامی که سبزعلی داخل جماعتا

 
خانه شد و لیوان ا

، و صدا زد که  گیالس را ک ثیف نمودی. سبزعلی صدایش توسط سونه بای  ی شنیده شدوشید، گرفت و ن
پرسید: "چرا ک ثیف شد؟" سونه بای  ی گ فت: "قراری که من معلومات دارم، خودت سیگار دود میجکنی و 
ن در تماس شد و از این سبب ک ثیف شد." این سخن سبزعلی را خیلی ها نا امید ساخت 

 
لبان ک ثیفت به ا

ن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را ه م نباید دود کند، و این در حقیقت چرخشی بود عظیم در 
 
و بعد ا

نکه وی را در امور 
 
زندگی فردی اش. پیر با وارس محمد ریمو همه روزه نزدیک تر می شود و با وصف ا
موزش

 
مذهبی نیز یاری و  بازرگانی م دد و یاری می رساند، در کار های عقی ده و ب اور، به ویژه تعلیم و ا

یاورش میججگردد. وقتی که کار کرد هایش در زمینه جدی تر می شوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ 
خانه ی اد توظیف می کن د. چون جماعت ،'جماعتجخانه پاسانی 'کامریای  یکی از جماعتجخانه ها، به نام 

ی را به پیش ببرد، مشنری سبزعلی من ش ده مشنری ای نداشت که مسؤلیت تبلی غ و ت رویج امور مذهب
غاز مسؤلیت یاد شده را بدوش می گیرد. مادامی حضرت امام سلطان محمد شاه، برای 

 
حیث شخص نو ا

ورد، به پیر گ فت : از جماعت م.،١۹۰۵بار دوم، ماه اپریل سال 
 
"باید به خانه یاد شده  دیدن به عمل ا

خانه من حیث مکی جماعت م.،١۹۰٧زعلی در سال پیر سبمثل و مانند جماعت گوادر زندگی کنی." 
نکه همه کار کرد های بازرگانی وارس را به پیش می برد، و  ،'پسانی'

 
تعیین و توظیف شد. پیر با وصف ا

جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار می داد، وارس محمد وی را من حیث  م.،١۹١٢ الی سال
یین و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی نماینده ویژه خود در همه امور روز وار تع

تعیین نمود که در حقیقت مرحله ی سوم تغییرات در زندگی شخصی و فردی پیر   ،'اومادا'  خانه جماعت
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تلقی می شد و وی را به شخصی بامسؤلیت و منطم در همه امور روزوار جماعت، در امور بازرگانی، در 
شنری و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.  جنگ دوم جهانی خدمت گزاری برای جماعت و یک م

یند بازرگانی کشور هندوستان را مانند سایر  م(،١۹١٤-م ١۹١۸)
 
به گونه خیلی ها نا مناسبی فرا

ورد. بسا از مواد بازرگانی پیر سبزعلی در قطار 
 
کشورهای جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در ا

 -١۹٢٧)لستان در نیمه راه توقف نمودند. در همان روزها، وزیر رحیم بصریه واگون های کشور انگ
رزوی نیک خواهانه امام وقت، حضرت امام سلطان محمد  م.(،١۸۸۵

 
گاه ساخت تا در برابر ا

 
پیر را ا

ب 
 
غازگر شود.  )پنجاب(،شاه، به سفر منطقه چنج ا

 
و مناطق مرزی شمال شرقی کشور، به سفر خویش ا

بود که پیر سبزعلی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانی خود، هیچ چیزی را به امام در همین اثنا 
زمان نگ فت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پیر همه دار و ن دار خود را که 
ر در میان قطارهای انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش د

ستان کویته، ترک نمود. بدون 
 
ستان کراچی را به قصد ا

 
راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد خویش، ا

فاطمه منوط به خانواده  )الواعظه(،در نظرداشت شرایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشنری دیگری 
ویج عقیده و باور نیز مشنری سبزعلی را  در راستای تبلیغ و تر  ،'گوجران واال ' غالم وابسته به عالق ه 

روزه، دهم اپریل سال  ٢٧باطنی، نیز همراهی می کرد. حضرت امام سلطان محمد شاه برای یک 
قای  م.،١۹٢۰ وارد شهر کراچی شدند. در بیست و نهم اپریل سال م.،١۹٢۰

 
مکی عمومی عقیدتی، ا

وری حضرت امام این چنم.(١۹١٤-١۹٢۸، )رحمت هللا فرزند لطف علی
 
ین فرمودند: ، هنگام تشریف ا

"حضرتا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عینی و عملی مشنری پیر سبزعلی، مفاد زیادی 
ورده است."

 
امام از شنیدن این چنین حرف خیلی ها مسرور شدند و  را به جماعت و ما، به ارمغان ا

گاهی دقیق دارم، و ایشان نهاظهار فرمودند که
 
ستان کراچی  : " من، از همه این مسایل ا

 
تنها اینکه در ا

ستان بمبئی، ک تی وار و 
 
خدمات شایانی را به سر رسانیده اند، بلکه کارجهای طاقت فرسای  ی را در ا

در همان زمان بود که، پیر سبزعلی حضرت امام سلطان محمد شاه را به ماکران، نیز به سر رسانیده اند." 
مشنری گ فت: "شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام  خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به

می دهید، شما در منطقه کارادار زندگی میجکنید، تبلیغ میججکنید و دانش معنوی و روحانی به اذهان 
جماعت و مردمان منطقه می دهید، از این سبب الزم دانسته می شود که شما باید به منطقه گاردن نیز 

نجا نی
 
بادان." ز تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتری را می دهیم. بروید و برای جماعت ا

 
بع د خانه ا

ن امام دست شان را بر دوش پیر سبزعلی گذاشته، تبریکات خود را برایش تقدیم کرد و در ضمن وی را 
 
ا

با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متبرک ساخت. کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران 
ن، امام الوقت  ،'بلبل س ند' خانه ها، لقب جماعت

 
را به مشنری سبزعلی تفویض نموده بودند. مزید بر ا

نکه لقب 
 
را کمای  ی  'بلب ل س ند' فرمودند: "من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و بجای ا

ی اقامت داشت و همه می دهم. پیر سبزعلی در شهر کراچ ،'طوطی باغ بهشت' کنید، من شما را لقب 
نجا مترکز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتی  سهم 

 
فعالیت های خود را در ا
امام سلطان محمدشاه سخاوتمندانه منظور فرمودند تا به جماعت  م.،١۹٢٣فعال داشت. هفتم مارس 

دیدار دهند، و پیر سبزعلی  ،' اپون ' در منطق  )نماینده های فرستاده شده جماعت بدخشان(،بدخشان 
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"من، خیلی مسرور خواهم شد نیز در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان فرمودند: 
سیای میانه بگیرید."

 
مادگی تان را برای سفر به ا

 
موصوف با اشاره سر به زمین من  اگر شما هر چه زودتر ا

مادگی تان را به مام، لبیک گ فتند. امام فرمودندحیث نماد ادای احترام و منظوری فرمایش ا
 
: "شما ا

ن جماعت نیز را با فرمانم از 
 
منطقه یاد شده بگیرید و من شما به جماعت معرفی می کنم و در ضمن ا

پیر سبزعلی، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و طریق شما مورد نوازش قرار خواهم داد." 
ستان کراچی برگشت نمود.  م.،١۹٢٣تاریخ دوازدهم دسامبر سال  پنج روز را در بر گرفت، به

 
دوباره به ا

کراچی مورد  )ریل(،پیر سبزعلی با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف رهبری جماعتی در ایستگاه قطار
ستان بمبئی  م.،١۹٢٣پذیرای  ی باشکوهی قرار گرفت. پیر سبزعلی، به تاریخ بیست ونهم ماه دسامبر

 
به ا

مان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نیز، از سفر اروپای  ی اش، روز یک شنبه ، سیزدهم رسید. در ه
برگشت، و پیر سبزعلی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم  م.،١۹٢٤جنوری سال 

نهم  نمود. امام، پیر سبزعلی را مورد ستایش و تمجید بی پایان قرار داد و موصوف  را به تاریخ بیست و
با لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طال را نیز به پیر تفویض نمود. م.، ١۹٢٤جنوری سال 

وارد هندوستان  م.،١۹٢٣مادامی که حضرت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپای  ی شان در سال 
ه سپردند تا به شدند، در مدت زمان اقامت شان در هن د، پیر سبزعلی را نزد خود خواستند و برایش وظیف

مادگی دقیق و کامل بگیرند. امام در محضر همگان اظهار کرد: "در 
 
سیای میانه، ا

 
سفر خویش به سوی ا

ماده میان شما یک تن باید به بدخشان برود، و روی خود را بطرف پیر سبزعلی کرد، و فرمود: 
 
یا شما ا

 
"ا

غاز گر شوید؟" پیر سبزعلی می گوید: "
 
نچه را که شما مهستید تا به این سفر ا

 
ن، نوکر شما هستم و هر ا

ن اقدام بیجچون و چرا 
 
ن و متناسب به قوت و نیروی بشری خویش، به ا

 
هدایت می فرمائید، مطابق ا

' امام افسر و یا محافظ شخصی اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه خواهم نمود."
ن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند.  ای را برای پیر تدارک نماید. ولی افسر ،'جوازنامه 

 
مذکور نتوانست ا

غاز خواهی کرد؟"بعد از سپری شدن چند روز امام، از پیر پرسید: 
 
پیر گ فت   "چه زمانی به سفر خویش ا

که: "چون به مناطق فرامرزی میروم، لذا ایجاب اسناد و مدارک دقیقی را خواهد کرد." امام، بار ثانی 
مور را خواست و بر 

 
ق  ا، پیر از سفر ما

 
ایش گ فت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افسر گ فت: "ا

یا برای سفر خویش 
 
نروز، مادامی که امام پیر را مورد پرسش قرار داد که ا

 
خود در هراس است." فردای ا

موری که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف ش
 
مادگی نمود ولی گ فت که "ما

 
ماده است، پیر اظهار ا

 
ده ا

بود، هنوز به دریافت اسناد مورد نیاز کامگار نشده است." پیر سبزعلی، فرمان امام را که به زبان دری 
ن جماعت بدخشان مورد خطاب قرار داده شده بود، به تاریخ  پنجم اپریل سال 

 
ارشاد شده بود و در ا

ورد. پیر سبزعلی در زمینه می نویسد:  م.،١۹٢٣
 
لی ها خورسند شدم و "من از هدایت امام خیبدست ا

نقدر در میان مردم پخش شده بود که حتی 
 
 من حیثهمواره باب مسرت بر رخم باز می شد. این پیام ا

یشی قرار می گرفتند، سخن از سفر 
 
عنوان روزنامه ها بکار برده می شد. حتی اگر چند تن باهم  در هما

سیای میا
 
نه کاملن کوهستانی و دشوار گ ذر من بود. من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق ا

نجا  به زبان 
 
ن، برایم گ فته می شد که هیچ کسی در ا

 
است. مصؤنیت نیز قابل تشویش است. مزید برا

های هندی و اردو، سخنی هم بر زبان نمی رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیری سخن زده 
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دیشه شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود. من با وصف هزاران گونه دشواری، به این ان
ن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمین نزنم و هم  بر عقیده و ایمان خود در برابر 

 
شود، به ا

ئین و کیش اسماعیلی ثابت قدم باقی بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موضوع زبان، خیلی ها 
 
ا

        قرار گرفتم."                                                                                                                 به تشویش و اضطراب 
"من، از وظیفه ای که برایم سپرده شده بود، خیلی ها مسرور بودم و در پير سبزعلی، می نویسد :  

ن به گونه ای بودم که شاید 
 
یک روز برایم مانند سال سپری می شد. مسئله در میان مردم عامه انتظار ا

نیز انتشار پیدا کرد. همواره در مورد چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، 
فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشریفات عقیدتی و اجتماعی جداگانه، و غیره. همواره با 

ون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم افراد و اشخاص ناهمگ
ن در مطابقت جدی و 

 
سیای میانه بدست بیاورم و خودم را با ا

 
یک تصور درستی را از اوضاع و احوال ا

 امام پیر را دوباره می خواهد و از وی می پرسد: "هنوز هم اگر تشویشی در دل داری  دقیق قرار ده م."
برایم بگو." پیر اظهار می نماید که هیچ چیزی را در ذهن خود به گونه منفی جای نمی دهم. بعد امام 

نها در کارزار  پیر شمساظهار فرمودند که: "شما باید بدانید که پیر صدرالدین و 
 
را من توظیف نمودم و ا

و هدایت من بر زبان شان  خویش کامگار بودند زیرا به هر جای  ی که رفتند و سفر نمودند، فقط نام من
بود و از این سبب همواره کامگار و پیروز بودند و هم شما باید از سفر پیر ناصرخسرو بیاموزید که چگونه 
در سفر طوالنی تاریخی وعقیدتی خویش موفق شد و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش های فردی، 

ستان 
 
امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و مالی، خویشتن را به ا

خدمات شایان تاریخی برای جماعت خراسان زمین و امام گردید." امام، پیر سبزعلی را با فرمان خویش 
سیای میانه است." نوازش کرد و برایش گ فت: 

 
"امروز من بسوی اروپا می روم و شما بسوی دیگری که ا

سیای میانه، با  م.،١۹٢٣ل، سال پیر سبزعلی و همراهانش به تاریخ هفتم اپری
 
دهلی را به قصد سفر ا

همسفرانش، رمضان علی، غالم علی، سید مراد علی بدخشانی که اغلبن من حیث محافظ  امام در 
و  .  پیر سبزعلیداخل ماشین امام  سفر می کرد، مال قربان و پنج تن بدخشانی دیگر، ترک نمودند

ت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات همراهانش به هر جای  ی که رسیدند، جماع
شان جماعت را بسوی وحدت و یکپارچگی، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدتی شان 
در ذهن، افکار و اندیشه های کافه جماعتی که با ایشان و همراهانش شان مالقات و دید  و  وادید را پیدا 

 نیت عام و تام حفظ نموده اند.                                                                                                 نموده بودند، با مصؤ
ستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام 

 
پیر سبزعلی، با همسفرانش به ا

ن والیت برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا سلطان محمد شاه نامه ای را عنوانی کمیشنر 
 
نظامی ا

سیب در امان باشند. در ضمن، امام برای پیر سبزعلی  مشوره داده بود تا 
 
نها از هرگونه گزند و ا

 
باشد ا

نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار سر را نیز مانند امام به سر کند تا 
ت باشد مورد 

 
ادای احترام من حیث نماینده با صالحیت امام مورد پذیرش قرار گیرد. مادامی که هیا

نجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن از باشندگان 
 
داخل شهر پشاور شد، شرایط در ا

ه منطقه پشاور طی حمله ناگهانی بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود و دوشیز 
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جوانش را نیز اختطاف کرده بود. در این زمان، مادامی که پیر به نزد کمیشنر رفت، دربان اجازه ورود را 
برای پیر نداد. پیر سبزعلی تنها نامه فرستاده امام را در اختیار دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود 

ربان خواست تا شخصی که  نامه را برگشت. مادامی که کمیشنر نامه را مطالعه نمود پریشان شد و از د
ورده باید هر چه زود تر نزد کمیشنر منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتی که پیر بار مجدد وارد مقر 

 
ا

ن که با کمیشنر 
 
زندگانی کمیشنر شد، دربان به طور خیلی ها عجوالنه موصوف را اجازه ورود داد و بعد ا

خواهی کرد و برایش گ فت که: "بعد از این، تا زمانی که در این دیدار کرد،  کمیشنر از پیر خیلی ها عذر 
جا مهمان هستید، هر زمانی که خواستید مرا ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید." پیر 

باد و سایر مناطقی 
 
که نام از یاد سبزعلی به همین سان به مناطق مختلف چترال، گلگت، هونزا، کریم ا

رد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی منطقه، ، دیدن کرفته اند
از قبیل مهتر چترال را نیز مالقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و 
ت را به نحو خیلی ها خوب مورد 

 
هدایتی که به کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیا

ستان چترال سخن میگوید و اظهار میکند که: "اک ثر مردمانی را که در پذیر 
 
ای  ی قرار دادند. پیر در مورد ا

نها سعی می نمودند تا از طریق کشمیر و دره بروغیل واخان به 
 
چترال دیدم، بدخشانی ها بودند، و ا

ن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا ا
 
ز مردمان بدخشان هندوستان رفته و بعد ا

مده مصروف بازرگانی بودند و همواره روپیه کابلی با خود داشتند و از چترال مواد مختلف 
 
در این منطقه ا

ورده و به بدخشان 
 
از قبیل: چای، البسه باب، نمک، گوگرد و غیره نیازمندی های شان را بدست ا

 رهسپار می شدند."
نکه 

 
ت معیتی شان بعد از ا

 
هم ه مناطق عالقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند،  پیر سبزعلی، و هیا

سینکیانگ چین، میل داشتند وارد منطقه شوند. افسر  –جهت دیدار با جماعت اسماعیلی ترکستان 
سرحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چین 

گست 
 
نها روز شنبه، چهارم ا

 
وارد ترکستان شدند. واضح است که کاروان شان از  م.،١۹٢٣دادند. ا

طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پامیر، داخل ترکستان شدند. مادامی که پیر با همراهان شان به 
منطقه مزدحم اسماعیلی نشین رسیدند، میجخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه 

وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پیر خواستند تا در دهند، اما جماعت بخاطر عالقه مندی 
قدم نخست فرمان را باید بشنوانند و بعد میتوانند روی سایر مسایل بحث و سخن رانی کنند. پیر، فرمان 
را بیرون مهیا ساختند، اعضای جماعت هر کدام شان به نوبۀ خود، فرمان مبارک را مورد زیارت و 

ند و برخی ها اشکریزان شدند و احساس سعادت و مسرت برای شان رخ داد. در این جا بوسیدن قرار داد
سیای میانه نقشی نداشته و 

 
نقدر در دگرگونی عقیدتی جماعت ا

 
میل دارم خواننده را به سایر مطالبی که ا

ه تنها داستان گونه منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده، نام افراد و اشخاص بسیاری گرفت
نها مالقات صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اک تفا کنم که پیر الی مناطق ترکستان، 

 
شده که با ا

ن رهسپار هندوستان می شود و 
 
قاشغر، قوقند، سریقول، خاروق و غیره مناطق سفر نموده و بعد ا

نچه که گزارش را حضور امام تقدیم می کند و از طرف امام زمان مدال طال برایش تفویض 
 
می شود. ا

مد و برایش اهمّیت خیلی زیاد قایل شده بودند، در واقعیت 
 
همواره از این سفر سخن ها به میان می ا
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نچه که باید صورت می گرفت، و برای جماعت مفید واقع می شود، نظام جدید عقیدتی به میان می 
 
امر ا

مد
 
مد تا جماعت بسوی ترقی و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نیا

 
ینده  ا

 
ن در ا

 
مدن ا

 
و به امید به میان ا

 ها.
سیای مرکزی:  ناصر خسرو،تهذیب ماندگار معنوی  روشن'' چراغ سنت  

 
 در میان اسماعیلیان ا

فرینش، تکامل و انکشاف ادیان، مذاهب، باورها و عقاید انسان ها، در 
 
یند زمانی پیدایش، ا

 
اگر به فرا

ئینی و کیشی فراز و فرود تاریخ  به دی
 
ده ژرف علمی و عقالنی نظر افگنیم، دیده می شود که هیچ دینی، ا

بدون حضور مراسم تشریفات مذهبی در ذهن و عملکرد باورمندان اش، به مثابه ایجادیات شفاهی مردم 
در قفس سینه ها، باقی مانده و تا به امروز به زیست معقول خویش ادامه داده باشد، هرگز وجود ندارد. 

نکه دارای کدامین سوابق، محتوا و سیاق هر 
 
ئینی که از این ویژگی ها برخوردار نبوده است، بدون ا

 
ن ا

 
ا

هم بوده است، مکان خویش را در زمانه های معین به سایر باورها و عقاید به ودیعه گذاشته و خود از 
هر نحوی که به بسترعملکرد دینی و مذهبی در انزوا قرار گرفته است. مراسم تشریفات مذهبی، به 

مشاهده گرفته می شوند، دارای بعد فرعی بوده و در راستای تطبیق و تحقق اصول وبینش بنیادین 
فرینی می کنند. مراسم تشریفات مذهبی با در نظرداشت ویژگی های سنتی 

 
مذهب و باورهای دینی نقش ا

وار نگهداری اصول زرین خود، حیثت ستون فقرات درونی و معنوی عقیده و باور ها را در راستای است
همان عقیده و باور تشکیل دهنده هستند. سنت های عقیدتی در همه ادیان دارای ابعاد زمان و مکان 
راسته و پیراسته می شوند، و بسوی 

 
بوده و مطابق شرایط و نیازمندی های باورمندان گونه می پذیرند، ا

ئین و
 
کیش، مراسم تشریفات خود را  تا زمانی حفظ و  انکشاف بهتر، عقالنی تر و زمانی تر می روند. هر ا

نها از بینش جمع گرایانه، مشمول گرایانه، تع دد پسندانه، و شایسته ساالری 
 
نگهداری می کند، که ا

برخوردار بوده و باورمندان را از تشریک مساعی با سایر انسان ها، امت مسلمه و کافه بشریت، دور 
سیاق خود، معرف عرفان، تهذیب و فرهنگ عقیدتی و باورهای نساخته بلکه از نقطه نظر محتوا و 

نها را من حیث فروع، با اصول دین به مغالطه گرفت. 
 
انسانی در میان سایر باورمندان باشند، و نباید ا

سیای 'جچراغ روشن' ، سنت  و رسم 
 
یکی از باشکوهترین پدیده های عقیدتی و مذهبی اسماعیلیان ا

افغانستان، تاجیکستان، مناطق شمال پاکستان و منطقه ترکستان چین  مرکزی است، که در بدخشان
است، من حیث سنت تشریفات مذهبی، مشاهده میشود. این رسم، در میان باشندگان مناطق یاد 

نیز معروف   ' دعوت سیدنا ناصر خسرو'، ' دعوت پیر'، و 'جچراغ روشن' ،، ' دعوت ناصری'شده به نام 
مطابق عنعنه مردمان مناطق یاد شده در روز سوم بعد از وفات شخص متوفا، و مشهور است. این سنت 

مطابق تشریفات ویژه راه اندازی می شود که در اصل در بردارنده، سیاق مشحون از هدایت، نورانیت، 
مواظبت معنوی از جماعت، پیروان، و شخصیت های معتقد، تعیین و تفسیر شیرازه اخالقیات عقدیتی 

ئین اسماعیلی، مدیحه خوانی که بعضًا باورمندان کی
 
نیز گ فته می شود، خوانش و ' م داح خوانی'، ش و ا

یات کالم هللا مجید، و سایر بخش های ادبیات و سروده های عرفانی است. در بخش نخست 
 
قرائت ا

خلیفه که شخصیت دوم روحانی و عامل کار کرد های عقیدتی در میان  'جچراغ روشن' ،مراسم تشریفات 
پنبه، و روغن زرد را که کار بردش در میان مردمان  ،"قندیل"،سماعیلیان بعد از پیر است، چراغ دانا

سیای میانه خیلی ها معمول است، تهیه و تدارک می بیند و شخص خلیفه، فتیله را مطابق رسم و شیوه 
 
ا
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دارنده سیاق عرفانی و  را که در بر 'چراغ نامه 'مروجه و مرسوم مردمان مناطق یاد شده تاب داده و متن 
نهای  ی که در مراسم احتفال در خانه و منزل 

 
معنوی و ادبی چراغ روشن است، به خوانش می نشیند. ا

اقارب متوفا، حضور دارند، به گونه دستهججمعی با خلیفه و سایر اشتراک کننده ها در تکرار ابیات، 
مول ارزش عرفانی و سنتی دعوت یاد سروده ها، درود، همخوانی نموده و زینت باطنی و معنوی به ش

شده را با فرستادن درود و صلوات به حضرت رسول اکرم، اهل بیت، پنج تن پاک وچهارده معصوم، به 
ن . بازتاب می نشینند

 
متشکل ازسروده های عرفانی، دینی، ادبی و عقیدتی هستند  ' چراغ نامه'مزید بر ا

د)ص(، فرشته ها و مالئک مقرب، و سایر پیامبران که در ستایش خداوند تبارک و تعالی، حضرت محم
خدا، به ویژه پیامبران مرسل واهل ک تاب، امامان دوراهل تشییع، حّجتان، داعیان، بخصوص حکیم 
بزرگ، دانشمند و فیلسوف گرایش باطنیه، حّجت خراسان، سید شاه ناصرخسرو، بکار برده می شوند و 

ن، خوانش کالم هللا مجید، دعائ
 
یه ها، و نیایش ویژه باطنیان و بینش اسماعیلیسم که با مزید برا

ن می باشد. این سنت کهن، و لی تازه از دیدگاه 
 
راسته و پیراسته شده است، نیز جز بنیادین ا

 
عقالنیت ا

سیاق، محتوا، بینش و گرایش باطنی اش، در گسترده بستر تاریخی، زیر نظارت و هدایت امامان وقت 
کار برد قرار گرفته است. تفسیر و تعبیر خردورزانه سنت یاد شده، در همه مذهب اسماعیلیسم، مورد 

نها 
 
زمانه ها و سده های گذشته بر اساس صالحیت و اختیار امامان اسماعیلی و نماینده های باعتبار ا

مانند سید شاه ناصرخسرو و سایر پیران و داعیان کوهستان، مورد تطبیق قرار داده شده است. قابل یاد 
ور 
 
ن در حفظ و ا

 
ی است که در مورد زمان و مکان پیدایش این رسم دینی، و اثر بخشی  معنوی و باطنی ا

ئین و هم سایر مشاهدین 
 
استحکام دیدگاه و تصور جمع گرایانه اسماعیلیسم در میان پیروان این کیش و ا

ن، و اینکه چگونه این سنت توانست در جریان بیشتر از هزار سال بدون در نظر داش
 
ت شرایط و زمان  ا

موزش ناصر 
 
نامناسب، و نبود روابط ظاهری و جسمانی با پیشوای شان، و صرف اتکا به تعلیم و ا

خسرو، با وصف تفتیش عقاید و باور ها از سوی مالهای متعصب، جزم گرا و بی خبراز بینش جمع 
ن مضمر است، به شمول حکام تک گرای،

 
متعصب و مخالف  گراینه دینی و عقیدتی ای که در سیاق قرا

اندیشه های جمعی و عقالنی دینی، با صدور احکام ارتداد و تک فیر بر سایر باورمندان، تا کنون من حیث 
وسیله ماندگار و مستحکم حفظ اصول بنیادین عقاید و باور های دینی این مردمان، به ویژه معنویت و 

اریخی است، در میان جماعت مورد روحانیت عقالنی که جز جدا ناپذیر تصور و بینش اسماعیلیسم ت
تقدیر، تکریم و تقدیس قرار دارد و هم  تا حدی باعث بروز دیدگاه های ناهمگون در میان پژوهشگران 
سیای جنوبی، مناطق شمال پاکستان، 

 
سیای میانه، ا

 
عرصه شناخت باطنیه و اسماعیلیسم، در ا

دیده است. پروفیسور ا. ای. برتلس، و ترکستان چین و سایر دانشمندان اروپا و امریکای شمالی، گر 
دارای پیشینه تاریخی ' چراغ روشن'، پژوهشگرعلوم فلسفی، شاه خمارف، به این باور هستند که سنت 

ئین مهر پرستی گرفته شده است، و عالوه بر 
 
ن، گویا اینکه موضوع ۶خیلی ها قدیم بوده و گویا از ا

 
ا

ئین زردشتی، و گویا اینکه، چون مردمان چراغ و نور در همه ادیان و باور ها وجود دا
 
رد، به شمول ا

ن 
 
ثر هستند، از این سبب سابقه این سنت را نیز به ا

 
ئین خیلی ها متا

 
مناطق بدخشانات نیز از این دو ا

قاخان . داک ترعزیزهللا نجیبمتوصل میدانند
 
موزش مذهبی واالحضرت ا

 
، کار شناس ارشد اداره تعلیم و ا

پژوهشگران و کارشناسان معتبرعرصه الهیات شناسی، به این باور است که سنت برای پاکستان و یکی از 
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ئین مهر پرستی ارتباط مستقیم  نداشته و زاده بینش و تفکر ' چراغ روشن'، 
 
ئین زردشتی، و ا

 
به دین و ا

سیای جنوبی، به ویژه مناطق 
 
سیای میانه و ا

 
ناصر خسرو است که  برای پیشبرد دعوت اسماعیلیسم در ا

ل پاکستان بکار برده شده بود. و شاید هم  تصوراتی از تنویر گرای  ی و مهر پرستی که به نحوی از انحا شما
در همه ادیان و باورجها به اشکال مختلف حضور دارد، با خود داشته باشد، اما در واقعیت امر این 

سیای میانه بوده و در حقیقت باعث استح
 
کام هر چه بیش سنت به این شیوه اش مختص اسماعیلیان ا

یند دعوت اسماعیلیسم در منطق یادجش ده گردیده است. دانشمند نامدار، پروفیسور برتلس، در 
 
تر فرا
یش بزرگ بین المللی که به مناسبت بزرگ داشت از هزاره فیلسوف سترگ،  م.،١۹٧۶سال 

 
در هما

لی ها بااهمّیت علمی حکیم ناصر خسرو در دانشگاه مشهد برگزار شده بود، اشتراک نموده و موضوع خی
ن راسنت 

 
یش پیشکش نمود که بخشی از ا

 
ن هما

 
در  ' چراغ روشن'،و در خور ستایشی را به مشترکین ا

ن تماس 
 
ن سخنرانی نموده و کمتر با معنا و مفهوم باطنی و معنوی ا

 
برداشت که روی تاریخچه پیدایش ا

یش یاد شده در نگارش مفصل شان این گونه اب
 
    راز عقیده نموده است:                                                                                                         گرفت. موضوف در هما

'چراغ روشن' ، ' شب دعوت' ، و یا هم ' شب  "به حدس و گمان من، مراسم تشریفات سنت ماندگار
سیای م چراغ گردان'،

 
رکزی مورد بازتاب قرار می گیرد، دارای سابقه خیلی ها که در میان اسماعیلیان ا

قدیم بوده و در واقعیت طرحی بوده است حقیقی و بدون تردید به گونه ای دیگر قبل از اسالم و به 
زمانه های حاکمیت شهاب الدین سهروردی، بر میجگردد، و باید گ فت که این، تنها نظر و بینش 

پژوهشگر دیگری، مرحوم شاه خمارف، ضمن تحقیق  اما( ، ١٠٧ -١۰۸)ص شخصی من است." 
ئین 

 
با ' چراغ روشن'، به نحو دیگری فرموده است که گویا سنت  ' چراغ روشن'،پیرامون تاریخ و فلسفه ا

ن گرفته است، و به گمان اغلب شاید هم تا حدی بر گردد به 
 
دیانت زردشتی ارتباط داشته و الهام از ا

ن در پامیر زمین نیز زیاد محسوس و ملموس است که واژه زمانه های مهر پرستی، که اثر 
 
" پای ات ا

ن زمانه ها مورد کارجبرد قرار داشته است. موصوف در  مهر"،
 
که به پامیر امروز اطالق میشود نیز از ا

ئین زردشت، زمینه اینگونه اظهار نظر می نماید: " 
 
... اما در خصوص ارتباط دادن سنت چراغ روشن با ا

ید و هم باید  درست نیست
 
ورد های علمی امروز این چنین قضاوت درست نمی ا

 
زیرا بر اساس دست ا

نچه که امروز به عنوان 
 
دانست که دین زردشت هیچگاهی در سرزمین بدخشان و پامیرات مروج نبوده و ا

ئین مهر پرستی د
 
تش پرستی داریم، همه مربوط و منوط به کیش قدیم تری  است که عبارت از ا

 
ر بقایای ا

ئین زردشتی می باشد." 
 
 ( ١٤۹-١۵۰)ص. برابر ا
ئین دیگر، به اسالم و سنت و تشریفات اسالمی  باید

 
گ فت که سنت چراغ روشن نسبت به هر دین و ا

وابستگی کامل تردارد زیرا پیروان ناصر خسرو من حیث اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان، با همه 
نها سعی می ورزند تا اسالم را بر  مسایل دینی شان پا بن د بوده و تنها تفاوت

 
شان با دیگران این است که ا

نی اش که به زمان حضرت محمد 
 
و موال مرتضی علی بر می گردد، مورد  )ص(،مبنای سیاق عقالنی و قرا

را که شامل قصاید، ابیات عرفانی، و سروده های  'چراغ روشن'،پذیرش قرار دهن  د. مثاًل مادامی که متن 
فریده های شخصیت های اسالمی داعیان و حجّ 

 
تان طریقه اسماعیلیسم، به شمول مناجات، اشعار و ا

ن است. از این سبب پیوند دادن سنت چراغ 
 
می باشند، نشان دهنده منبع پیدایش و جایگاه اصلی ا

روشن به سایر ادیان و مذاهب کاری است نابجا و خالف قضاوت پژوهش ها و واقعیت های تاریخی.  
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تش قوی تر است. و  ' ن ور'،نمود که در سنت چراغ روشن، موضوع و مقام  باید اضافه
 
از مقام و جایگاه ا

نی نیز مراجعه کنیم، دیده می شود که مقام نور خیلیجها عالی بوده و موقف 
 
اگر به سیاق و محتوای قرا

تش دارای بینش هالک کننده و سوزاننده بوده و هم وسیله مجازات و توبیخ است. اما وا
 
ژه ' ن ور' و ا

بینش نور و نورانیت، درحقیقت هدایت، راستا، صراط المستقیم، تنویر و تمکین و راه نجات و رهای  ی 
مقام  ' چراغ روشن'،و بطور عموم در سنت  ' چراغ نامه'،است. از این سبب می توان گ فت که در 

ن باال تر است. از ع ' نور خ داوند'، ' ن ور نبی خدا'، و'نور امامت'،فلسفی نور، یعنی 
 
تش و تصور ا

 
باره ا

مطابق فلسفه عقالنی همه فرقهجها و به ویژه اسماعیلیسم و سایر مذاهب و باور ها در میان امت مسلمه، 
الزم می دانند که اگر از بینش نور و علوم معنوی و عقالنی برخوردار باشند، و براه راست و صراط 

ند به اصل واصل گردند. در این جا  بار مجدد می خواهم المستقیم روان باشند، به گونه بهتر میتوان
بینش و نظریات شاه خمارف را پیرامون ایجاد متن و سیاق چراغ نامه که شاید به چنده زار سال تاریخ بر 

 گردد، این گونه می نویس د:
ن نمائیم زیرا را تعیی ،' چراغ نامه'"شاید دشوار باشد، از نقطه نظرعلمی و تاریخی بتوانیم نگارنده متن 

مدن خود چراغ دان ها، قن دیل ها، و دیپک ها، 
 
ن به چندین ه زار سال بر می گردد که بدست ا

 
سابقه ا

مده اند، قدیم بودن این سنت 
 
در قبرستان ها که بر اساس کاوش های علمی و باستان شناسی بدست ا

ن(،
 
است. باید گ فت که این هم ه  را نشان دهنده )اگر دقیقًا همین سنت چراغ روشن هم نباشد مشابه ا

چ راغ دان ها، و قن دیل ها درقب رس تان ه ای مردم ان سک ای  ی که زم انی در پامی رات و بدخشانات حیات 
بر بنیاد نظریات و بینش نگارنده های باال، می توان قضاوت نمود بسر برده اند، دریافت گردیده است." 

ای  ی، به قبرستان رفتن ها با داشتن چراغ، و غیره که، شاید هم تصور چراغ، تنویر، بینش روشن
رامش و 

 
موضوعی باشد که با پیدایش انسان و بشریت ارتباط داشته باشد، زیرا این خود وسیله ای ا

سکون فکری و ذهنی بود برای انسان ها و مردمان قدیم، به ویژه در مواقع مرگ ومیر و یاد نمودن ارواح 
نیز منجحیث پدیده روبنای  ی عقیدتی در میان  ' چراغ روشن'،سنت گذشتگان شان. ولی بدون تردید 

اسماعیلیان تنها محصول بینش اسماعیلیسم نیست و هم فرهنگ و زبان ادیان و باورها نیز همواره 
فرامرزی بوده است وهیچ دینی نیست که پیشدادی نداشته باشد، از این سبب می توان گ فت که این 

ایر تصورات و بینش معمول در میان انسان در راستای روشنی و تنویر، هم تصوری است برگرفته از س
ن 
 
ولی این که چرا گونه موجود را به خود گرفته است، منوط است به شرایط و زمانی که این سنت در ا

مده است زیرا همه مراسم تشریفات مذهبی به مثابه ستون فقرات عقیدتی عملکرد برعقیده، 
 
به وجود ا

ی زمانی و مکانی بوده و برای همیش ثابت نیستند، بلکه مطابق شرایط زمان و مکان دارای ویژگی ها
دگرگون می شوند و گونه می پذیرند، به ویژه برای اسماعیلیان بعد از سقوط امپراتوری فاطمیان در مصر، 

سیای میانه بسوی تقیه رفتند و سنت 
 
لجکرد یگانه راهی بود در راستای عم ' چراغ روشن'،اسماعیلیان ا

ئین اسماعیلیسم، در شیرازه منازل، حجره ها، خانه و کاشانه ها، به نحو مک توم و پنهان و 
 
بر طریقه و ا

نهای  ی که محتوای این سنت را به مفهوم باطنی اش درک کرده نمی 
 
دور از انظار دیگران به ویژه ا

ئین شاه خمارفتوانستند. هر چند 
 
ئین مهر ' چراغ روشن'،  ا

 
پرستی قبل از اسالم می داند و را وابسته به ا

شخص ناصر خسرو نمی باشد. او در زمینه این گونه می  ' چراغ نامه'،اضافه می کند که نگارنده متن 
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سیای میانه، به ویژه در سرزمین پامیر و منطقه بخارا نگارد: 
 
ئین اسماعیلی درا

 
نجای  ی که گسترش ا

 
" از ا

ن  زمان وابسته بیشتر از هزار سال حکایه دارد، از این سبب پ
 
یدایش سنت چراغ روشن نیز می تواند به ا

ن بر بنیاد متون قباًل تهیه شده و هدایت داده 
 
دانسته شود و هم می توان گ فت که شاید متن امروزی ا

مده و بع د ها مطابق شرایط زمان و مکان و نیازمندی های 
 
شده ناصر خسرو برای بار نخست به میان ا

باطنیه تجدید نظر شده و با شرایط زمان و مکان مورد تطبیق قرار داده شده مردمان و پیروان طریقه 
سیای میانه به نام و نشان پیر شاه ناصر 

 
است. و هم چون همه سنت های مروج در میان اسماعیلیان ا

 ،'دعوت ناصری  خسرو ختم می شود، از این سبب سنت فعلی چراغ روشن نیز از همین سبب به نام '
و این ادعا تا حدی هم درست است زیرا، بر اساس فرموده شخص ناصر خسرو،  مسما شده است.

ورده است که به نام '
 
ن در مورد تن و جان، و  ،'مصباح ایشان ک تابی را به رشته نگارش درا

 
است که در ا

نیز   ،'خوان االخوان بقای روح بعد از فنای جسمانی، تصنیف نموده است که  در اثر ماندگار خویش، '
ور شده است." از 

 
ن یاد ا

 
 ' ناصرخسرو و اسماعیلیسم'وفیسور برتلس، در اثر شان پر  (١۵١-١۵٢)ص. ا
در محیط بدخشان به  ' چراغ روشن'،می نویسد که:  "در واقعیت امر، سنت  م.(،١۹۵۹)مسکو ، 

ن جا، مورد 
 
ن جا به شیوهجهای مختلف مطابق رسم و رواج عقیدتی مردمان مقیم ا

 
مده و در ا

 
کار میان ا

تش پرست بوده اند و سنت چراغ 
 
برد قرار گرفته است. و اینکه گویا مردمان بدخشان در گذشته ها ا

ن ارتباط دارد، از ریشه نادرست می باشد. و هم اینکه این سنت با حضور یابی ناصر 
 
روشن نیز به ا

وت اسماعیلی خسرو در بدخشان به منظور پیش برد رسالت عقیدتی اش در راستای انتشار و گسترش دع
ن استفاده نموده است، نیز تا حدودی دارای شواهد معین نیست. اما باید دانست که ناصرخسرو 

 
از ا

یاد می شدند.  و  'مجالس دعوت'، نشست های  ی را در میان پیروان ترتیب و تنظیم می نمود که به نام 
ن مجالس دعوت، بعد ها به 

 
تبدیل شدند و تا به  شن'،' مجلس چراغ رو برخی ها بر این باور هستند ا

امروز ادامه  یافته است."  واژه های، چراغ، دیپک، قندیل، فانوس، سراج، مصباح، و غیره به نحو 
یاد می شود، و به همین سان در زبان های  ”Lampas“دیگری در زبان التینی نیز جای دارند و به نام 

ن در
 
واقعیت امر میان همگان هم مشترک است و  اروپای باختری و خاوری، نیز کارجبرد دارد و بینش ا

هم دارای هدف و غرض واحد بخاطر تنویر و ارتقای سطح معنویت و روحانیت در میان انسان های 
ئینی که خود انتخاب نموده است. بینش چراغ در حقیقت در 

 
مختلف باورمند به هر دینی و هر ا

قندیل های  ی از سنگ ساخته می شدند و فرماسیون اقتصادی و اجتماعی دوره سنگ، بر می گردد که 
ن 
 
نها گذاشته می شد و برای مقصد و مرامی که در نظر داشتند، از ا

 
بعد چربی و روغن را در داخل ا

نجا قندیلججهای ساخته 
 
استفاده می نمودند. مثاًل در مصر و یونان باستان به قبرستان ها می رفتند، درا

از و ماهی، همانند بوده و بعد ها این فرهنگ به سرزمین پرنده، باز سنگ را می دیدند که به شکل، 
سیای میانه، افریقا، روم  خراسان وسرزمین ایران امروزی نیز سرایت کرد

 
و راه خود را قدم به قدم بسوی ا

و غیره ، در نتیجه مهاجرت ها و پناهگزینیجهای جبری و قصدی، و یا هم رضامندانه، به راه پیمای  ی خود 
 ادامه داد.

ستان سرایان و قصه پردازان معروف و مشهور پیرامون زندگی حضرت محمد)ص(، و کار کرد هایش دا 
ساخته شد، شرایط  ' مسجد نبوی'،حرف های  ی دارند و می گویند زمانی که در مدینه مسجدی به نام 
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ن از برگ درختان استفاده می نمود تا روشن با
 
نحضرت بخاطر تنویر ا

 
نقدر درست نبود و ا

 
شد و زندگی ا

 ) قاهره ' تعریف االنساب'در اثر خویش  م.(١٢٧٢ھ. ق./۶٧١بعد ادای نماز کنند. قرتوبی، )وفات 
ھ. ٤۰' تمی م الده اری'، )وفات می نویس د که یک تن از بازرگانان س وریه به نام   ،(٢۵٢م.، ص. ١۹۸٧
ور  م.(،۶۶۰ق./

 
د و به مسجد نبوی هدیه یک دانه چراغدان را که مملو از روغن حیوانی بود به مدینه ا

 نمود.                           
ن زمان منحیث یکی از خوب ترین روی داد ه  ا به نظر می رسید و  

 
ن چراغ در مسجد در ا

 
روشن نمودن ا

هم باعث مسّرت حضرت محمد)ص(، نیز گردیده و این اقدام بازرگان موصوف باعث شد تا رسول خدا 
م ده است، زم انی که حضرت امام محم د باقر به وی لقب 'س راج' ، را اع

 
ط  ا فرماید. در ک تاب "الک  افی"، ا

ھ. ق.( دیده از جهان فروبست؛ پسر شان، حضرت امام جعفر صادق، هدایت ١١٤م./ ٧٣٣)وفات  
دادند تا در من زل شان چراغی وی ژه روشن گ ردد. به همین سان این سنت در هنگ ام وفات حضرت امام 

یند ١٤٨م./ ٧٦۵ق  )وفات جعف ر صاد
 
ھ. ق.(، نیز به مشاهده گذاشته شده بود. و بدون تردید این فرا

سیای مرکزی نیز اثر گذاشته است، زیرا پیر ناصرخسرو خود از همه امور و مسایل 
 
خود بر اسماعیلیان ا

گاه گردید. گ فته میجشود که ش
 
ستان امامت به شمول سنت های معمول و مشهور درگاه امامت  ا

 
خصی ا

 " توره خان"،که بدخشانی االصل بوده است برای رئیس خان که از خانواده و قبیله  "تاج مغ ل"،به نام 
منطقه گلگت بوده است پناه میجدهد، و بع دها به نسبت عمیق تر شدن مناسبات میان این هر دو، 

ورد، و رئیس خان به کیش اسماعیلی میجگرود، و تاج مغل، دخترش را در عقد نکاح رئیس خ
 
ان در می ا

رئیس خان روی دالیل نا معین، تاج مغل را به حمله  بر مناطق مختلف عالقهجججات شمالی پاکستان 
ترغیب می نماید که در نتیجه مناطق: چترال، یاسین، کوهستانهای غ ذر و پونیال، در اختیار تاج مغل 

ن ز 
 
مان توره خان حاکمیت گلگت را قرار می گیرد. مادامی که تاج مغل داخل منطقه گلگت شد، در ا

ورد، از این سبب برای شان نه تنها تسلیم شد، بلکه 
 
بدوش داشت، و چون در برابر مهاجمین تاب نه ا

ئین شان نیز مشرف گردید. و باید گ فت این زمانی بود که عقیده و باور اسماعیلیسم به گونه 
 
به کیش و ا

ن در این مناطق بر اساس مساعی همه جان
 
به و فراگیر تاج مغل، پهن گردید و مردمان قدم به گسترده ا

م وزه ه ای مان دگار پیر 
 
قدم به عملکرد بر طریقه و عقیده شان بر بنیاد پالیسی خلفای فاطمی و به ویژه ا

وردند. گ فته می شود که تاج مغل از طریق کوه های دشوارگذر 
 
سترگ، سید شاه ناصرخسرو، روی ا

ن زمان به نام ترکستان بزرگ یاد می گردید، رهسپار شد و در پامیر، به منطقه سینکیانگ چی
 
ن، که در ا

ن جا نیز به دعوت اسماعیلیسم ادامه داد. تاریخ نگاران در نگارش های شان می نگارند که، قلمرو 
 
ا

حاکمیت اسماعیلی در زمان این شخصیت فعال که خود عامل اصلی این همه کارکردها بود، الی 
مول سینکیانگ امروز، غرب افغانستان الی استان هرات باستان، جوزجانان، که ترکستان بزرگ، به ش

ن می شود، والیت غور، مناطق جنوب شرق چترال و گلگت، الی مرزهای 
 
شامل شبرغان و حومه ا

هندوستان، منطقه یفتل بدخشان افغانستان، به شمول راغ، درایم و منطقه سر گیالن"سرغیالن"، 
ن امروزی در بدخشان را 

 
در بر می گرفت. و هم ابراز نظ رهای خیلی زیادی وجود داشته و حاکی از ا

هستند: مادامی که سنت "چراغ روشن"، هنوز در مرحله ابتدای  ی و نخستین خویش قرارداشت، این تاج 
مغل بود که باعث گسترش و مروج سازی این سنت در میان مردمان زیر حاکمیت و قلمرو او گردید. 
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یده براین است که سنت چراغ روشن برای مدت های زیادی تنها برای  فرد متوفا بکار برده برخی ها را عق
ن نبود، اما برخی ها این سنت را با مراسم چهاردهم شعبان "شب 

 
می شد، و هنوز دعوت بقا شامل ا

"، برات"، به مغالطه می گرفتند و از این سبب پیروان پیر ناصرخسرو نام این سنت را به "چراغ روشن
سیای مرکزی به نام  شب برات یاد 

 
تبدیل نمودند تا از سنت " فاتحه چراغان"، که در میان اسماعیلیان ا

ماه هشتم از ماه های قمری است که بعد از ماه رجب و « شعبان»می شد، تشخیص و جدا دانسته شود. 
ن
 
گرفته « شعب»ريشه است. اين نام از « شعابين» و« شعبانات» قبل از ماه رمضان قراردارد. جمع ا

مدن و اجتماع داللت دارد. بعضي از اهل لغت گ فته اند 
 
شده که ه م بر جاي  ی و افتراق و هم بر فراهم ا

ن را از باب اختالف لغات دانسته اند .واژۀ « اين واژه از اضداد است»
 
به معنی « َشعب»ولي ديگران ا

َوَجعَ لناُکم ُشُعوَبًا َو َقباِئَل َو...؛ »د فرمود: امت و قوم نيز ازهمين ريشه گرفته شده است. چنان که خداون
ن «. شما را از امت ها و قبيله ها قرار داديم

 
وجه نام گذاری شعبان، طبق روايتی از پيامبراکرم )ص( ا

ن منشعب می گردد، و نيز گ فته شده: 
 
چون شعبه های رحمت »است که خير بسيار)ماه رمضان( از ا

ن بسيار است ،شعبا
 
نکه روزی بندگان خدا در اين ماه بسيار منشعب « نش نامندخدا در ا

 
يا به جهت ا

بشخور، يا به 
 
می شود و حسنه مضاعف می گردد. اما عرب جاهلی چون در اين ماه برای پيدا کردن ا

منظور غارتگری، پراکنده و منشعب می شدند، اين را وجه تسميه شعبان پنداشتند. از جهت عظمت و 
ن را اهميت اين ماه که د

 
تعبير می کنند. « شعبان المعظم»ر مقدمه ماه مبارک رمضان قراردارد، معمواًل ا

                                             ما می توانیم معنی و مفهوم واقعی این  مناسبت را در سروده زیر مشاهده کنیم:                                                     
ن  چه مبارک

 
 دادند« براتم» که اين تازه « شب قدر»سحری بود و چه فرخنده شبی           ا

مدیم، دانسته شد که سنت چراغ روشن در ابتدا دارای شکل واحد برگزاری بود و تنها 
 
نگونه که گ فته ا

 
ا

ن پیوستند، که می توان ا
 
ز برای شخص متوفا برگزار می گردید، اما بع دها شاخه های دیگری نیز به ا

ور شد، و الزم است دانسته شود که امروز 
 
دعوت فنا، دعوت بقا، دعوت صفا، و دعوت رضا، یاد ا

دعوت صفا و دعوت رضا، دیگر در مراسم تشریفات "چراغ روشن"، حضور برای برگزاری ندارند و مورد 
سیای جنوبی، ب

 
ه ویژه مشاهده قرار نمی گیرند. باید گ فت که سنت "مجلس حیاتی"، در میان جماعت ا

جماعت خوجه، نیز از سنت چراغ روشن سرچشمه می گیرد، به این دالیل که تاریخ و سبقه این 
سیای میانه خیلی ها، نزدیک است، و لی سنت ناصرخسرو بیشتر از 

 
جماعت نسبت به سنت جماعت ا

رفت ه هزار سال سابقه دارد، از این سبب پیرهای جماعت خوجه نیز مشابه این سنت را از ناصرخسرو گ
اند و دقیق تر این است که "مجلس حیاتی"، در زمان حضرت امام سلطان محمد شاه، بر بنیاد 

ورده شد و مورد مشاهده قرار می گرفت. در اثر 
 
سیای جنوبی به اجرا در ا

 
 .Major Jدرخواست جماعت ا

Biddulph اش می نگارد که: "در شب  ،١٢٣ صفحه در م.،١٩٧٧، "تبار های هندوکش"، سال
رگزاری مراسم چراغ روشن، در میان مردمان کوهستانات بدخشان افغانستان و سایر مناطق پامیر، ب

شخصیت روحانی واجب االحترام این اقوام که به نام "خلیفه"، یاد می شود و از خالفت و نیابت گرفته 
مده، و بخاطر ادای احترامش خوراک تهیه و تدارک 

 
دیده می شده است، به منزل نو رفته در خاک ا

شود. خلیفه لقمه ای از خورک را در دهان خود نموده و بعد دیگران که در صحنه حضور دارند موصوف 
را همراهی می کنند. بعد همه مراسم که عبارت از خوانش چراغ نامه، تاب دادن فتیله، تهیه و تدارک 
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یند شب هنگام ادامه پیدا می کند." نو
 
یسنده ها، دانشمندان، روغن، و خوانش سایر ضروریات در فرا

شع را و نظم نویسان اعصار مختلف، پیرامون سیرت رسول اکرم، و نورانیت وی در راستای هدایت عالم 
فریده های  ی دارند که در وصف 

 
بشریت، و قایل شدن ارزش به نورانیت او و اهل بیت اش، همواره ا

 
 
نحضرت چیزهای  ی را به گ فتار نشسته اند. مثاًل "اکبر ا

 
بادی" در اثر خویش "سیر منظوم"، هم نورانیت ا

در مورد پیامبر خدا و هم اهمّیت نورانیت، "چراغ"، و "قندیل" سخنانی داشته اند و هم سروده ای 
نحضرت را بازتاب داده 

 
دارند که در وصف نور و نورانیت، و هم اینکه به گونه نمادین  شخصیت نورانی ا

رپرستی و سنت دیانت زردشتی دارای پیشینه تاریخی اند. باید گ فت که سنت چراغ روشن با سنت مه
نها را از یک منبع و سرچشمه دانست، زیرا در قدم نخست زردشتی ها، اگر 

 
همسان نبوده و نمی توان ا

فردی در خانواده شان وفات می یافت، جسد وی را الی سه روز به گور نمی سپاریدند و حتی ب رای م دتی 
ن را به تپ ه های بلن دی انتقال داده و م ی گذاشت ند تا طعمۀ الشخوران گردد. نگاه می داش تند و بع  د ها 
 
ا

و یا هم درهنگام بهار، خزان و به ویژه زمستان صندوق های بسیار بزرگی می ساختند که جسد یک 
ن جاگیر گردد. جسد را می 

 
انسان بطور ایستاده، با پاهای گسترانیده و دستان باز می توانست در ا

د و الی فصل بهار نگهداری می نمودند، زیرا در زمستان الشخواران پیدا نمی شدند و هم اگر گذاشتن
جسد خیلی ها خشکیده می شد، از این سبب باید در بهار زیر باران می گذاشتند تا نرم گردد، و حتی 

ان وقت اثرات باران باید در گوشت، پوست، خون و استخوانش نفوذ می نمود ، نرم می شد و هم در هم
است که سر و کله الشخواران پیدا می شد و بعد جسد را به تپه بلندی می بردند و می گذاشتند تا مورد 
نها میسر گردد. این خود کاماًل با سنت 

 
ن در نظر داشتند برای ا

 
نها قرار گیرد، و ثوابی را که  از ا

 
طعمه ا

هنگی قرار نداشته و از این لحاظ باید گ فت که س
 
نت چراغ روشن دارای ویژه گی های اسالمی در هما

مراسم تشریفات "چراغ روشن"، در سنت اسالمی بوده و از جای و منبع دیگری ظهور نکرده است. 
سیای مرکزی، به گونه ژرف ریشه داشته 

 
سیاق و متون مواریث فرهنگی و باورهای دینی اسماعیلیان ا

اح معروف، فیلسوف نامدار، حکیم و است. این رسم با سنت ماندگار ناصرخسرو، حّجت خراسان، سیّ 
ستان امام و خلیفه فاطمی، حضرت امام مستنصرباهلل، ارتباط گسست 

 
دانشمند بی بدیل، و خادم ا

ناپذیر دارد. روح و روان  دعوت ناصرخسرو، در قرائت نامه های ناهمگون و ک ثیری که برخی از قسمت 
ایسته بازتاب می گردد، به نام "دعوت ناصری"، و های این سنت یاد شده را در بر می گیرد، و به نحو ش

یا به گونه ساده "دعوت"، یاد می شود. سنت "چراغ روشن"، در فراز و فرود س ده ها، در خدمت دو 
هدف معین و سترگ انسانی قرار داشته است: اول، از دیدگاه تاریخی، وسیله ای بوده است برای پیرها 

سیای مرکزی در را
 
ستای گسترش و استحکام شیرازه های دینی در میان جماعت و داعیان جماعت ا

ناهمگون در مناطق کوهسار، و کوه پایه های پامیر و بدخشانات وابسته جغرافیای سیاسی، 
افغانستان، تاجیکستان، عالقه جات شمالی  پاکستان و منطقه ترکستان تاریخی، سنکیانگ فعلی واقع 

، از دیدگاه فرهنگ عقیدتی، جماعت و باورمندان را در امر در سرزمین پهناور جمهوری خلق چین. دوم
حفظ و نگهداری اتحاد و هویت تاریخی و عقیدتی جماعت در ادوار مختلف تاریخی، فراز و فرود زمانی، 
ئین و کیش باطنی ساخته 

 
مکانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توانمند و معتق د با واقعیت های ا

فریدگارعالمیان، و ستایش سرور کائنات، رسول اکرم)ص(، و است. در دل این سنت، نیای
 
ش و ذکر ا
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ستان نیروی زوال ناپذیر یزدانی و طلب استدعا و یاری از نیروی ماندگار و 
 
امامان، و انجام دعا و ثنا به ا

بی نیاز در مراحل زمانی با اهمّیت در زندگی انسان ها، و کافه بشریت، جهت رهای  ی از دشواری ها، 
ن سنت یاد شده وسیله ای است در امر اندیشیدن روی معانی و  مصیبت

 
الم می بوده و مزید برا

 
ها و ا

ن 
 
اهداف تنویرگرایانه و متوازن زندگی مادی و معنوی در این کائنات و روز موعود، مطابق هدایت قرا
موزه های حضرت محمد)ص(، و هدایات امامان زمانه ها، می باشد. اصطالح "چراغ روش

 
ن"، مجید، ا

ن "چراغ 
 
در واقعیت امر ترجمه عبارۀ عربی است که مفهوم"سراج منیر"، که معنی لفظی و واژه ای ا

نی است که در ختم سوره 
 
یت  ٣٣روشن"، بوده و در حقیقت واژه قرا

 
، به حیث صفت و کنیه ی ٤٦ا

ِني ِنِه َوِسَراًجا مُّ
ْ
ِه ِبِإذ ى اللَّ

َ
"و مردم را به فرمان   (٤٦:٣٣ًرا )حضرت محمد)ص(، ذکر شده است. َوَداِعًيا ِإل

ن پیرامون 
 
یت نور که در سیاق ا

 
خدا بسوی او بخوانی، و چراغی تابناک باشی". همچنان این اصطالح با ا

یت  ٢٤"نوٌرعلی نور"، سوره 
 
یاتی که بر مؤلفه نور و فروزندگی داللت می کند، نیز در ارتباط  ٣۵ا

 
و سایر ا

یه زیر مشاهده
 
نگونه که در ا

 
 می نمائیم: است. ا

َجاَجُة كَ  ِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ
ْ
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ال َ

ْ
َماَواِت َواال ُه ُنوُرالسَّ َها َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ اللَّ َانَّ

ٍة َيَكاُد َزيْ   َغْرِبيَّ
َ
ٍة َوال  َشْرِقيَّ

َّ
َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة ال وٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ ْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّ

َ
ْو ل
َ
ُتَها ُيِضيُء َول
ُه ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم )

اِس َواللَّ ْمَثاَل ِللنَّ َ
ْ
ُه اال ُه ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب اللَّ  (٣۵:٢٤اللَّ

ن چرا
 
سمان ها و زمین است. َمَثِل نور او چون چراغدانی است که در ا

 
ن چراغ درون "خدا نور ا

 
غی باشد. ا

بگینه چون ستاره ای درخشنده. از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه 
 
ن ا

 
بگینه ای و ا

 
ا

تش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر. 
 
باختری افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد هرچند ا

گاه خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نماید و برای م
 
ورد، زیرا بر هر چیزی ا

 
ردم مثل ها می ا

( این بینش با شیوه های تمثیلی و کنایه های ناهمگون در ارتباط با بازتاب نور، در همه ٣۵:٢٤است." )
یید 

 
یند این سنت گسترش یافته است. پروسه تنویر چراغ چنین دانسته می شود که بر مال کننده تا

 
فرا

ت که در سلسله جاویدان بینش و تصور امامت در کلیت امر، به مجدد اصول و قواعد نور یزدانی اس
توضیح وتفسیر گرفته شده است. یکی دیگر از جهات با اهمّیت مراسم تشریفات چراغ روشن، با بسا 
ت، مشاهدات، و کار کرد های عام مشابه دیگر منوط به دنیای اسالم، مانند بینش و 

 
گونه های اجراا

فرینش اسباب نزدیک شدن تصور قربانی که سنت حضرت 
 
ابراهیم علیه الّسالم، را در پ ی دارد و باعث ا

نی اش می شود، نیزعمومیت دارد. در 
 
و قربت باورمندان به سلسله جاویدان و ماندگار امامت با تصور قرا

نطور که در 
 
یند عملکرد روی پارسای  ی، ایثار و فداکاری مؤمن اصرار می ورزد، ا

 
اصل این سنت در فرا

ْقَوى ِمنُكْم ) مجید ارشاد شده است. کالم هللا ُه التَّ
ُ
ِكن َيَنال

َ
 ِدَماُؤَها َول

َ
ُحوُمَها َوال

ُ
َه ل ( ٣٧:٢٢لن َيَناَل اللَّ

نچه به او می رسد پرهیزگاری شما است." ) "گوشت
 
(. ٣٧:٢٢و خون این شتران شما به خدا نمی رسد. ا

نی، ما را به  بینش و اندیشه ژرف وا می دا
 
یه قرا

 
نچه را که در عالم ظاهر این ا

 
رد تا بدانیم که خداوند هرا

ن را نمی 
 
انجام می دهیم هدایت فرموده است اما، بدون تردید دارای تصور باطنی هم است و اگر ما ا

ن مغروق نشویم، در حقیقت یک بخش عظیم کاری، فکری، عبادت و نیایش ما 
 
شناسیم و به ژرفای ا

نیایش ها و عبادات رچوالستیک " مراسم نمایشی و نمادین"، ما با  نیمه باقی می ماند. یعنی اینکه اگر
ن که در واقعیت در امر ساختار شخصیت معنوی و روانی انسان  ها ، در 

 
سیاق و محتوای باطنی ا
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یه مبارکه باال، به 
 
نصورت مطابق تعبیر و تفسیر ا

 
مطابقت قرار نگیرند و نقشی را بازی کرده نتوانند، در ا

وشن گردد که خداوند تنها به بازتابجهای زبانی و عباره های لفظی ما قدر و قیمت قایل همگان باید ر 
نچه باعث اسباب تغیر و تعویض بینش ما از گرایش منفی، کاستی ها و نا رسای  ی ها، 

 
نبوده ، بلکه ا

بسوی شناخت معرفت و حقانیت زندگی معنوی و بشری گردیده و ما را من حیث انسان معتقد، 
، متقی و پرهیزگار، در میان امت مسلمه معرفی نماید، بیشتر نیاز داشته و مورد تقدیر و تکریم باورمند

ن کریم باز می گردند، خیلی ها نادر سعی می ورزند تا ژرفای معنی و 
 
نهای  ی که به سیاق قرا

 
قرار می دهد. ا

ن را مطابق دانش زبان و ادبیات عربی که همواره مانند سایر زبان های
 
زنده جهان در تغییر و  مفهوم ا

گاه سازند، و 
 
ن خویشتن را ا

 
یات محکمات و متشابهات ا

 
دگرگونی است، به شناسای  ی گیرند و از مفاهیم ا

ن در تحقق و تطبیق 
 
بعد تاریخی، شرایط زمان و مکان ظهور دین و عقیده در نظر داشته باشند و بعد ا

ن در زندگی روزمره خویش، داخل اقدام علمی و عملی شون
 
یه زیر، همه انسان ها و ا

 
نگونه  که در ا

 
د، ا

گاهانه بردارند. مثاًل 
 
فرینش کائنات مطابق علم عقلی و نه نقلی، قدم مثبت و ا

 
باورمندان را به شناخت ا

یه مبارکه بسا مطالب نه تنها در مورد بینش  چراغ و روشنی توضیحات می دهد، بلکه پیرامون 
 
در این ا

نها نیز ما یان را به تفکر و تعقل فرا می خواند.  نحوه کارکردها و اجرای وظایف
 
ِذي َجَعَل ِفي ا

َّ
َتَباَرَك ال

َماء ُبُروًجا  ِنيًراالسَّ سمان برج ها را مستقر  َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا مُّ
 
ن خدای  ی که در ا

 
یعنی" بزرگوار ا

ن چراغ روشن، خورشید و ماه درخشنده و تابان را روشن سا
 
( مراسم ٦١:٢۵خت" )داشت و در ا

تشریفت سنت چراغ روشن در طریقه شیعه امامی اسماعیلی همانند سایر جمعیت های مذهبی بخاطر 
رامش و سکون، و بخاطر پیشکش 

 
التماس و دریافت برکات و بازتاب اظهار سپاس و شکران و جستجوی ا

ری____های  ی که در شرایط دعائیه ها به روح و روان فرد متوفا و بخاطر نجات و رهای  ی خودی از دشوا
و زمان دشوار به گونه های ناهمگون عرض وجود می کنند، صورت می گیرد. بسا از این مراسم با گذشت 
زمان در شیرازه س یاق ویژه ف رهنگی، تاریخی و جغرافیای سیاسی منحیث سنت بعد از مراسم وابسته به 

سیای جنوبی، انکشاف خاک سپاری و تشییع جنازه مانن د م راسم، "ثمر" و "زیا
 
رت"، در سنت جماعت ا

سیای مرکزی، سنت "چراغ روشن"، 
 
یافته است. یکی از نمونه های این چنین مراسم در میان جماعت ا

خویش، به مناسبت م. ٢٠٠٩است. امام وقت، حضرت شاه کریم الحسینی، در تعلیقه یازدهم جوالی 
گاه زاد روز امامت در زمینه چنین ارشاد فرمودند: "من 

 
با مسّرت فراوان و ویژه می خواهم جماعتم را ا

سازم که متن مشترک "چراغ روشن"، را که جزعمل کرد مراسم تشریفات وابسته به تشییع جنازه و خاک 
سپاری اعضای متوفای مربوط به سنت ناصرخسرو است، برای رعایت و مشاهده این رسم تصویب 

ن 
 
نها کار گرفته می شد و بازتاب نمودم. این متن مشترک تعویض کننده همه ا

 
متونی است که تا کنون از ا

دهنده اصول بنیادین طریقه ما، یعنی مرکزیت امامت موروثی جستجوی فردی بر مبنای هدایت امام 
 زمان و تعهدات تاریخی ما در برابر بینش یک بشریت واحد و زندگی مشترک می باشد." 

سیای مرکزی ریشه ژرف داشته و سنت چراغ روشن، در سنت و مواریث فرهنگی و
 
عقیدتی اسماعیلیان ا

برای سده های متمادی توسط پیروان سنت ناصرخسرو رعایت گردیده است. جماعت وابسته به این 
سنت متشکل است از: جماعت ب دخشان افغانستان، ب دخشان تاجیکستان، ب دخشان عالقه جات 

ر می باشد. سنت یاد شده جماعت اسماعیلی، شمالی پاکستان، ترکستان چین، و سایر مناطق کوهسا
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پیرها، داعیان و حّجتان را  در راستای گسترش و استحکام باورهای دینی، عقیدتی و اجتماعی، و حفظ و 
نگهداشت اتحاد و اتفاق به شمول هویت عقیدتی مردمان مناطق یاد شده را در شرایط  خیلی ها ادبار 

سیای مرکزی، اصول و قواعد مراسم تاریخی، یاری رسان و ممد بوده است. 
 
در سنت اسماعیلیان ا

ن اولویت بیتشر دارد، زیرا این روش پارسای  ی است که 
 
تشریفات مذهبی بر مسایل و بینش ظاهری ا

ن مورد پذیرش قرار می گیرند و امیدها، تحقق می یابند. از این سبب، امامان شان 
 
کارکردهای مبنی بر ا

الیشی را در همه شئون زندگی مذهبی و تشریفات سنتی مورد ترغیب قرار  در زمانه ها همواره سادگی و
 
بی ا

داده و از متحمل شدن مصارف سنگین و گزاف که تا حدی خود نمای  ی و تظاهر نیز است، منع قرار داده 
ن همواره می خوانیم که خداوند تبارک وتعالی هرگز میل ندارد تا بر 

 
ن عظیم الشا

 
اند. در سیاق قرا

ان فشار وارد شود و با دشواری ها سر دچار شوند، بلکه همواره باید سهولت ها را بیافرینیم، زیرا باورمند
فرینش سهولت برای خود و دیگران نیز یکی از شیوهجهای رحمت و برکات است. این ارزش ها باید 

 
ا

دشواری ها و  تشویق و ترغیب شوند و مورد حمایه قرار گیرند و خانواده ها را باید از روبرو شدن با
مشکالت هنگام مراسم عزا داری و مغمومیت و اندوه نجات دهیم. رسم چراغ روشن در کلیت خویش بعد 
از ختم مراسم تک فین و تدفین، در شب سوم وفات فرد مطابق امکانات دست داشته، مورد رعایت قرار 

 
 
ن را نداشته باشند. با وصف می گیرد. بعضًا دیرتر هم صورت می گیرد، اگر خانواده ها امکانات مادی ا

نکه این سنت در میان همه جماعت وابسته به سنت ناصرخسرو یکسان است، اما بازهم گ فته می شود 
 
ا

که این رسم در میان جماعت بدخشان تاجیکستان، بعد از وفات فرد در شب دوم مشاهده می شود. 
وری است که برپای  ی سنت و رسم چراغ روشن برای نوزادا

 
ن، مجاز دانسته نه شده است. این قابل یاد ا

ورده می شود که 
 
رسم در منازل خانواده های عزادار و مات م دیده بعد از ختم دعای شام به اجرا در ا

ن که شامل خوانش 
 
معمواًل به نام "دعوت فنا" یاد می شود. سیمای مرکزی این سنت را، شکل ظاهری ا

یند ا
 
یاتی از کالم هللا مجید، فرا

 
ستدعا، تضرع، زاری، التماس و بازتاب ابیات عرفانی، از چراغ نامه، ا

ن را "م داح خ وان می 
 
قبیل مدح خوانی، قصیده خوانی که توسط  مدیحه خوان که بعضا به گونه سّنتی ا

نامند"، و خلیف ه ه ا به خوانش گرفته می ش ود، تشکیل دهن ده است. متن "چراغ نامه"، بازتاب دهنده 
یند پژوهش های فردی، مرکزیت بینش و تصور 

 
امامت، اصول و قوانین عملکرد بر طریقه و عقیده در فرا

نی در مورد تصور بشریت 
 
مبنی بر هدایت امام زمان و ارزش یابی ای که طریقه اسماعیلی از بینش قرا

یند رعایت و مشاهده چراغ روشن، در شیرازه زمانی معین که برای 
 
واحد دارد، می باشد. مادامی که فرا

نش چراغ نامه در نظر گرفته شده است، به پایان می رسد، اشتراک کننده ها به گونه عادی و خود خوا
مانی به مدیحهجسرای  ی، خوانش قصیده، نعت، منقبت و اناشید )قصاید وسروده های اسماعیلیان شرق 

ان محمد میانه ، به ویژه جماعت سوریه(  هستند، اقدام می ورزند. زمانی هم بود که حضرت امام سلط
سیای مرکزی، به ویژه به ١٩٢٠شاه ، در اواسط سال 

 
م.، متن تصویب شده چراغ روشن را به جماعت ا

سیای مرکزی توسط نماینده ویژه خود 
 
ن طریق به سایر نقاط  ا

 
مناطق عالقه جات شمالی پاکستان و از ا

فتمان مستقیم، به فرستادند، اما به نسبت موجودیت دشواری های ناشی از نبود وسایل مفاهمه و گ 
ن زمان موجود در میان جماعت، و مقاومت برخی از 

 
شمول سایر مؤلفه های وابسته به اوضاع و احوال ا

نهای  ی که منافع  فردی و خانوادگی 
 
افراد و اشخاص دارای صالحیت و اختیار در میان مردم،  به ویژه ا
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گرفت و پیرها و خلیفه همواره بر اساس شان را در خطر می دیدند، متن یاد شده جنبه عملی را به خود ن
کارکردهای سنتی و سابق و استفاده از متون سابقه و کهن دست داشته شان استفاده به عمل می 
وردند، که این مسئله خود قابل پرسش بوده و در حقیقت عدول از بینش امامت موروثی و ادای بیعت 

 
ا

 به امام و تصور امامت است.
مدیم، سنت چراغ روشن فش رده ای پیرامون دی 

 
نگونه که گ فته ا

 
دان داز تاریخی و سنتی "چراغ روشن": ا

در همه مناطق و جغرافیای سیاسی ای که اسماعیلیان و پیروان پیر ناصرخسرو حیات بس می برند، به 
مظاهره و مشاهده گرفته می شود. در مناطق عالقه جات شمال پاکستان، تعمیل کننده های این سنت، 

ن از چربی حیوان ذبح شده تکه سفید
 
ی را روی زمین می گذارند و چراغی را روشن می سازند که روغن ا

ن را بعضًا "دعوتی"، می نامند، روشن می گردد، و تا زمانی که این 
 
به مقصد مّعین چراغ روشن که ا

الف تصور چراغ روشن است،  برای سایر روشنی ها  و چراغ ها اجازه کارکرد و فعالیت داده نمی شود و خ
و بینش ماهوی این سنت به شمار می رود. مادامی که فتیله مخصوص این مراسم را تهیه و تدارک می 
ن مجید به خوانش گرفته می شوند و سایر کارکردهای مورد نظر نیز 

 
یاتی از قرا

 
بینند، در این هنگام ا

ای مقصد یاد شده، با تیل تعمیل گردیده و فتیله با روغن تهیه دیده شده از چربی حیوان ذبح شده بر 
ن، سایر امور به اجرا 

 
غاز نماید و در روشنی ا

 
روغن نمناک گردیده و بعد روشن می گردد تا به سوختن ا

غازکننده در برابر خلیفه ایستاده می شود و به 
 
ورده می شوند. در این هنگام قاضی و یا شخص ا

 
در ا

غاز گر می شود و دیگران نیز با
 
او به گونه مشترک تکرار می نمایند. چراغدان در  خوانش درود و صلوات ا

مقابل خلیفه با سنت تکراری سه بار بر زمین گذاشته می شود. این خود بازتاب دهنده بینش توحید 
یعنی یگانه بودن خداوند تبارک وتعالی، واحد بودن چراغ یزدانی و نور مبین و جاویدان، و رابطه سه 

حضرت محمد)ص(، و با امام زمان که وصی و سخنگوی پیامبر است،  گانه، یعنی رابطه با خداوند، با
ن، از سیاق کاری و متون جماعت افغانستان و تاجیکستان دیده و دانسته شده 

 
می باشد. عالوه بر ا

رد شده ،"َدل ده"، کمی هم نمک نرم 
 
ن کارد خورد، گندم نیمه ا

 
ن جا، ظرفی را که در ا

 
است که در ا

ن را با خوانش درود و شده، با مقداری پنبه ق
 
رارداده شده است بدست قاضی داده می شود و بعد ا

صلوات در پیش روی خلیفه قرار می دهد. در این هنگام خلیفه از جای خود برخاسته و سایر اشتراک 
هنگ  ٢٧کنندهججها نیز از ایشان پیروی نموده و همگان به پا می شوند و 

 
بیتی را از چراغ نامه، با ا

وانش میجنشینند. گوسفندی را که برای مقصد ذبح تدارک می بینند، نباید الغر و ضعیف کوَرس به خ
باشد بلکه باید دارای نیرو و ظرفیت چربی باشد تا از یک طرف باعث روشن نگهداری بیشتر چراغ گردیده 

یند و مراسم سنت یاد شده ادای بی احترامی نه شده باشد، و هم بر بنیا
 
د عقیده و و از جانبی هم به فرا

نچه را که در راه خدا ، دین و عقیده اختصاص می دهی، باید از 
 
باور پیشدادیان ما، گ فته می شود که ا

همه بهتر و شایسته باشد. اما در این قسمت می خواهم به عرض رسانم که، حتی اسماعیلیان ما نیز هنوز 
کید می ورزند زیرا از فرهنگ میحط پیرامون مت

 
کید شان بر این است روی ظواهر مسئله تا

 
ثر هستند و تا

 
ا

که گوسفند مورد نیاز برای دعوت، باید هم که چاق باشد و از نیروی فزیکی و جسمانی قوی تری 
برخوردار باشد. عقاًل میججپذیریم که باید هم چنین باشد تا از دیدانداز اجتماعی و فرهنگی در نزد 

دگاه معنوی و عینی به اندیشه نشینیم. این هم یک دیگران احساس کمبودی نکرده باشیم، اما اگر از دی
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ز است که گردانندگان دعوت یاد شده را وا می دارد تا در مورد برکت بیشتر گوسفند فربه 
 
نوع حرص و ا

به اصرار نشینند تا منافع و اشتیاق اشتراک  کننده ها نیز را در نظر گیرند، در صورتی که نزد خداوند 
مده بینش گوسفند فربه و یا ال

 
ن کریم ا

 
نگونه که در قرا

 
غر، هردو دارای هیچ گونه اهمّیتی نیست، زیرا ا

نچه که به خدا می رسد و 
 
است که گوشت، پوست و روغن این حیوانات شما به خدا نمی رسند، بلکه ا

از شما مشکور خواهد بود، تقوا و پرهیزگاری شما به شمول نیت تان خواهد بود که در برابر این عمل 
انجام می دهید، بدون تردید حایز اهمّیت بیشتر می باشد. گوسفند وضو داده میشود، بعد ظاهری 

ن را کمی می فشارد تا نرم تر شود، و در 
 
خلیفه کمی نمک نرم شده را در دست چپ خویش قرار داده و ا

با  دست راستش کارد ریزه است که فردی در اختیارش می گذارد و بعد با کارد نمک را ریزه نموده و
مقداری از گندم نرم شده مخلوط ساخته و به دستیار خود می دهد تا به گوسفند دعوتی بخوراند. در این 
غازگر می شود و دستیار خلیفه رویش را بسوی قبله دور داده و به ذبح 

 
وقت خلیفه به خوانش  تکبیر ا

ن، خلیفه پنبه را گرفته و بعد از تم
 
غاز می نماید. بعد ا

 
ن نمودن گوسفند، ا

 
اس با پیشانی، به تابیدن ا

ن را در اطراف انگشتانش پیچانده و بعد از تکمیل شدن، به 
 
غاز می کند تا فتیله ای ساخته شود، و ا

 
ا

پارچه های خورد و ریزه تقسیم می نماید. بعد دستیار خلیفه فتیله های داخل روغن را گرفته و کمی می 
ماده

 
گردد. باید گ فت که چراغدان معمواًل از سنگ ویژه ای  فشارد تا روغن کمتر شود و برای روشن شدن ا

ساخته میججشود که  "سنگ سنگلیج" یاد شده  و در اصل از "سنگ مرمر و رخام" ساخته می شود که 
ن نصواری و یا تیره گون می باشد.

 
 رنگ ا

خر سخن: 
 
ان که برای همه وابستگان سنت ماندگار پیر سید شاه ناصرخسرو، داعی بزرگ و حّجت خراس ا

ستان و مقام حضرت امام مستنصرباهلل سرچشمه گرفته 
 
اختیار و صالحیت کاری و دعوت اش، از ا

شکار و تفهیم است که مراسم تشریفات و سنت "چراغ روشن"، که در ابعاد تعابیر وتفاسیر، 
 
است، ا

ماعیلیان ظاهری و باطنی اش بازتاب گردیده و برای همیش انعکاس خواهد یافت. در فرهنگ عقیدتی اس
سیای میانه و سایر کشورهای اسماعیله نشین که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند، ریشه 

 
جماعت ا

ن را با  
 
خیلی ها ژرف و تاریخی دارد، و باید اظهار کرد که پیروان این سنت ارزش واقعی و ماندگار ا

تکریم می کنند.  گوشت، پوست، استخوان، نبض، فکر، ذکر و بینش عقالنی خود، احساس، تقدیر و
این سنت برای بیشتر از یک هزار سال به گونه های مختلف، با امکانات و دیدگاه های ناهمگون، در 
یند تقیه عقیدتی و عمل کرد بر عقیده وباور، بر بنیاد ابراز 

 
شرایط خیلی ها دشوار و مختنق، به شمول فرا

موزش عقالنی و خرد گرای س
 
االر بزرگ ناصرخسرو، و هدایت امام وقت وفاداری و صداقت به تعلیمات و ا

که بر بنیاد عقیده وباور تشیع، تطبیق کننده و تحقق پذیرنده اراده یزدانی در میان پیروان و بندگان خدا 
سیای مرکزی، ١٩٢٣-١٩٢۵است، مورد کاربرد قرارداشته است.  در سال های 

 
م.، در میان جماعت ا

پاکستان، که نخستین بار به داشتن نهاد ها و ادارات به ویژه در میان جماعت عالقه جات شمال 
جماعتی موفق شدند، برخی ها را تالش بر این بود تا مسیرهدایت دقیق امام را با فهم کم شان تعبیر و 
ن بهره برداری سیاسی کنند و  جماعت را به سوی پریشانی استقامت بخشند. 

 
تفسیر شخصی نموده، از ا

ئین طریقه و کیش در میان اما، خوشبختانه حضورشخصیت 
 
گاه و خبره، وفادار به اصول و ا

 
های ا

جماعت به گونه فوری توانستند جلو بلواگران را بگیرند و از سیاق و محتوای فرهنگ و تاریخ عقیدتی 
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شان، دفاع عقالنی و منطقی نمایند. در کشورعزیز ما افغانستان، نیز نظام جدید مؤسساتی و ادارات 
ر سال های اخیر با در نظرداشت شرایط زمانی و مکانی، حضورفزیکی پیدا نمودند امامت و جماعتی د

وبدون تردید برخی از تغیرات و دگرگونی ها در عرصه های ناهمگون، به شمول عمل کرد برعقیده و 
ن هم مواصلت تعلیقه و هدایت امام در مورد تحقیق، تدقیق و تطبیق 

 
مد که یکی ا

 
طریقه نیز به میان ا

روشن"، سنت ماندگار سید شاه ناصرخسرو مطابق حقایق عینی و ذهنی جامعه، با حفظ اصول "چراغ 
و ارزش های معنوی و تاریخی فرهنگ عقیدتی مردمانی که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند، بود و 
برای جماعت ابالغ گردید. بدون تردید و بر بنیاد اسناد و مدارک دست داشته، موضوع شامل ساختن 

خانه ها در ت چراغ روشن به سیاق مراسم تشریفات مذهبی ای که همین اکنون در شیرازه جماعتسن
بیشتر از بیست و پنج کشور جهان جریان دارد، با قیادت و رهبری ادارات جماعتی، به ویژه قنسل و 

ورهای طریقه بورد های کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان، کانادا، امریکا و کش
نها مسؤلیت اخالقی، عقیدتی و سنتی داشتند تا طراحان 

 
اروپای  ی، به مشوره گذاشته شده بود و ا

ن اقدام 
 
تغییرات متن و سیاق"چراغ نامه" را با ایشان دقیقًا مطرح می ساختند و بعد جهت تطبیق ا

نهم همه اسناد و مدارک خیلی دقیق ارزیابی شده بودند. 
 
اما برخی ها باز هم صورت میگرفت، و با وجود ا

ن  ٦٠مانند سال های 
 
ن را جهت و جنبه سیاسی دهند و از ا

 
در عالقه جات شمالی پاکستان می خواسند ا

به نفع دسته ها و گروهای بی باوری که در گذشته ها چندان عالقه ای به این گونه مسایل نداشتند، 
نهای  ی که در

 
سرمداری ادارات قرار داشتند، اواًل خود  کارکردهای تبلیغاتی داشته باشند و از سوی دیگر ا

ن برای پیروان این 
 
گاهی دقیق نداشتند و هم در تفهیم، توضیح و تشریح ا

 
از محتوای هدایت یاد شده ا

ن را باید مطابق شرایط محیط 
 
سنت از شفافیت و دقت گرای  ی استفاده کرده نتوانستند، که چگونه ا

نها حیات بسر می کشورهای خود، و مطابق شرایط موجوده کشوره
 
ای اروپای  ی که اعضای جماعت در ا

برند و تابع قوانین معین اجتماعی هستند که در برخی از کشورها، مانند افغانستان و تاجیکستان هنوز از 
ن یادی نیست، مورد تطبیق قرار دهند. در سنت اسماعیلیسم مشهود است که امام مسؤلیت همگانی 

 
ا

عت را بدوش دارند، زیرا بینش بیعت به صالحیت و اختیار او، این عمل کرد بر طریقه و عقیده جما
موضوع رابیشتر از پیش روشن ساخته و امام خود همواره می فرمایند که با سنت، تاریخ و ارزش های 
عقیدتی جماعت هرگز مسامحه و مصالحه منفی صورت نخواهد گرفت بلکه به ژرفای سیاق تاریخی 

ن جهت مصؤنیت عقیدتی، ذهنی و فکری جماعت کار جماعت مراجعه صورت خواهد گ
 
رفت و مطابق ا

نگونه خود فرموده است: "از سال 
 
م، تا کنون، هدف اساسی من این ١٩۵٧صورت خواهد گرفت، ا

بوده است، تا از تاریخ مان، از تاریخ جماعت مان نکاتی را بیرون ساخته و از طریق مساعی همه جانبه 
نها را با سایر  و صادقانه در شرایط امروزی،

 
هویت شیعه امامی اسماعیلی مسلمان و روابط درونی ا

داب و سنن دینی، مسلمانان 
 
مکاتب فکری و برداشت ها، اندیشه ها، مناسک و تشریفات مذهبی، ا

غاز به 
 
تقویت کنم. احساس می کنم که در این مقطعی از تاریخ جماعت  مان، که سنت های مختلف ا

داب و مناسک ای را مطرح کنیم هم گرای  ی می کنند، به وی
 
ن جنبه ای از دین، ا

 
ژه خیلی ها مهم است تا ا

که خیلی ها حیاتی هستند، از جمله صورت های ناهمگون بیان ها و بازتاب های اعتقادی و مناجات ها را 
که ریشه در تاریخ و سنت طریقه ی شیعه امامی اسماعیلی مسلمان دارند، بر حسب تفسیر و تعبیر امام 
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ان، داشته باشیم. خوشنودم به اطالع جماعت برسانم که کار ّسری و مک توم و با تحمل در باره این زم
یند پیشرفت قرار دارند و شما از کاری که مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن و 

 
موضوعات، در فرا

موزش مذهبی، طی سال های گذش
 
موزش و تربیت دینی و اداره طریقه و ا

 
ته انجام انجمنجهای تعلیم و ا

داده اند، با خبر هستید که به تاریخ ما مراجعه نموده اند تا رشته ها و ریشه های متنوعی را که بخشی از 
سیای  ی بوده اند دریافت کنند تا همه جماعت ها از هر پیشینه تاریخی 

 
تاریخ ما درجهان عرب، در دنیای ا

داب که هستند و دارای هرگونه خاست گاهی که باشند، بتوانند حس 
 
شنای  ی با مناسک و ا

 
همدلی و ا

دینی در این زمان از دین ما داشته باشند. با خشنودی به اطالع جماعت می رسانم که به نتایج مؤثری و 
موزش دینی و 

 
ینده توسط انجمن های تعلیم و ا

 
خوبی از این کار رسیده ایم و اجرای این کار در طی سال ا

لی، بعد از نهای  ی شدن متن های یاد شده پیش برده خواهد طریقه اسماعیلی و مؤسسه مطالعات اسماعی
موزش دینی جماعت 

 
داب دینی ما بطور رسمی در ا

 
رزوی من این است که این درک از مناسک و ا

 
شد. ا

مان، به ویژه در ک تاب های درسی دوره میانه، که در حال حاضر در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در 
.... این اصول همچنین در یک متن یک دست و جامع از دست تهیه و تدارک است، منعکس شود.

ینده در اختیار جماعت قرار داده خواهد شد، بازتاب 
 
"نکاح"، که از طریق مؤسساتم طی چند ماه ا

خواهد یافت. بسیاری از اعضای جماعت ام از افغانستان، تاجیکستان و شمال پاکستان منوط به سنت 
رب حضور عینی دارند. مراسم "چراغ روشن"، بخش مهمی از ناصرخسرو هستند که اکنون در جهان غ

نها است و در نتیجه، به مؤسساتم توصیه کرده ام که در اسرع وقت، متن مشترک و جامعی را 
 
سنت ا

ن برای عمل کرد به این سنت و مراسم تشریفات استفاده نمود. این متن نیز، 
 
فراهم سازند که بتوان از ا

نها اشاره نمودم." )اگلیمونت،  انعکاس دهنده اصولی خواهد
 
م. به ٢٠٠٨دسامبر،  ١٣بود که به ا

 مناسبت مالقات با رهبران جماعت(
 اگر گویم صفاتت  شاه  ناصر                   نمی دانم ز حالت  شاه ناصر
 اگر گویم که مردی کار بودی                 فزون از مرد کاری شاه ناصر

 شده  یمگان مقامت شاه ناصر                   زایران رو نهادی در بدخشان
   زاقدام شریفت  ملک یمگان                     شده باغ جنان یا شاه ناصر

 (١١ )چ راغ  نام ه، ص.،                                                                                    
مدن اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان )پام 

 
یر/ پای مهر(: فروپاشی حاکمیت تزار روس و به میان ا

ن الی سال ١٩١٧تغییرات در نتیجه پیروزی انقالب سوسیالستی
 
م.، ١٩١٨م.، بلشویک ها، که اثرات ا

ورد. مرکز نظامی روس ها که در شهر 
 
به همه قلمرو فالت پامیر پخش گردید، دگرگونی های  ی را به وجود ا

وردن پیام پیروزی بلشویک ها، همگان پراگنده شده و مسؤلیت  خارق جابجا شده بود، بعد
 
از بدست ا

امنیتی و مصؤنیت نیم بند محیط پامیر را بدست حاکمان محلی سپردند. امارت بخارا از این وضعیت 
م.، بر منطقه پامیر ١٩٢٠استفاده نموده و به زود ترین فرصت داخل اقدام شد و به گونه فوری در سال 

ن، شهرستان خارق  که حیثیت مرکز را داشت، در اختیار و صالحیت  حمله نمودند
 
که در نتیجه ا

نکه حاکمان 
 
مد و جز خاک امارت بخارا، رسمًا اعالن گردید. با وصف ا

 
کارمندان  نظامی امارت بخارا در ا

، امارت بخارا، برای مدت خیلی ها کم منطقه را در اختیار داشتند، و به زود ترین فرصت شغنانی ها
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برعلیه حاکمان بخارا ق دجعلم نمودند و عساکر شان را خلع سالح نموده و پا میر بار مجدد در اختیار 
مد. نخستین دسته نیروهای محافظت سرحدی شوروی ها، در سال 

 
قوت های نظامی شوروی در ا

ل که م. به منطقه پامیر، به ویژه شهر خارق رسیدند و توسط نیروهای محلی، به شمول مردم مح١٩٢٠
روابط حسنه را قباًل با برخی از مؤسسات و نهادها بر قرار نموده بودند، به نحو خیلی ها شایسته مورد 

 استقبال گرم قرار گرفتند.                                    
م.، نخستین دسته پژوهش اکادمیک، عقیدتی و اجتماعی حاکمیت شوروی که در ١٩٢١بع  دتر در سال 
ن، ت

 
س ا

 
. دیاکوف قرار داشت، من حیث نماینده ویژه جمهوری ترکستان شوروی و مدیر دفاع از را

شکار و جدی 
 
مناطق سرحدی شهر خارق و ساحه پامیر، فرستاده  شده بود. این نخستین جهت گیری ا

مو بود که برای همیش 
 
استراتیژیک شوروی وقت  در برابر حراست از امور مرزهای ناحیه علیای دریای ا

له حاکمان امارت بخارا و امیر نشین افغانستان را خاتمه بخشید. با حضوریابی شوروی و نیروهای مداخ
یند عمرانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در پ ی داشت، مورد حمایت و 

 
نظامی شان در پامیر که فرا

غاز گردی
 
د، که زمینه پشتیبانی مردم به گونه ژرف قرار گرفت. ساختار شوروی در هر دهکده و قصبه ا

سهم گیری و اشتراک فعال کارشناسان محلی را در راستای حکومت داری و اداره محیط و منطقه گردیده 
و نظام جدید  کاری، شیوه حکومت داری، به شمول دگرگونی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

ورد که در واقعیت امر شیوه های زندگی اجتماعی و اداره س
 
نتی، به شمول اقتصادی را به وجود ا

فسقال ها، و منگباشی ها را تعویض نمود. این گونه دگرگونی ها و تعویضات باعث 
 
قاضیان، ارباب ها، ا

پیدایش احساس دوگانه در ذهنیت ساکنان محل گردید: برخی ها از حضورشوروی ها و دگرگونی های 
نها صورت گرفته بود، که زندگی کارگران، دهاقین و ک

 
سبه کاران را رقم زده بود، ناهمگونی که توسط ا

احساس راحت و مسّرت می نمودند. دسته دیگری، هم از دگرگونه ها هراس داشتند زیرا کارمندان زیر 
ن سنت های گذشته که حاکمیت خان ساالری و قبیله 

 
دست شان را از دست داده بودند و هم بر بنیاد ا

خانوادگی، روحانی و اجتماعی خویش را  نیز  ساالری را بر سایرین بقبوالنند، از دست می دهند و هویت
به شمول مسایل عقیدتی، در مخاطره قرار گرفته می دیدند، از این سبب در اعتراض و اعتصاب و 
وری است که اصالحات و دگرگونی های نیروی انقالبی 

 
اغتشاش زندگی بعدی را بسر می بردند. قابل یاد ا
شخصیت های روحانی و اجتماعی، به شمول پیرها و سوسیالستی جامعه شوروی، تا حدی موجودیت 

مالکان زمین )فیودال ها(، را نادیده گرفتند که باعث دلسردی و تا حدی هم اغتشاش در میان 
ن 
 
باشندگان گردید. شوروی ها در پیاده سازی برنامه ترقی و انکشاف شان پیگیر بودند، و بخاطر تطبیق ا

نی ها بودند، بر خالف مخالفین و اغتشاش کننده ها، استفاده از نیروهای محلی که عالقه مند دگرگو
ماده هر گونه قیام، مقابله و مجادله ساختند. بع د ها اک ثریت مطلق مردم محل، 

 
نها را ا

 
اعظمی نموده و ا

هنگی قرار گرفته و اک ثریت شان به صفوف قوای مسلح شوروی زمان پیوستند و 
 
با برنامه شوروی در هما

نها را در بسا مناطق به بعدها نیروی مش
 
ترک شان را بر خالف ملیشهجججها، "بسماچ ها"، بکار بردند و ا
م.(، جز ١٩٢١-١٩٢٤شکست  قابل مالحظه ای سردچار ساختند. بدخشان تاجیکستان، از سال )

م.، جز جمهوری خود مختار و جدید ١٩٢۵جمهوری سوسیالستی ترکستان شوروی بود، و در جنوری 
. بنیان گذاری جمهوری خود مختار و نوبنیاد تاجیکستان، بر بنیاد شرایط و زمینه های تاجیکستان گردید
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جغرافیای  ی، زبانی و تبارشناسی محل و منطقه عرض وجود نمود. برخی از منابع تاریخی و مطالعات بشر 
ت شناسی قدیم، حکم می کنند که، مردمان بدخشان و یا فالت پامیر، بدون در نظرداشت تع دد و ک ثر 

زبانی و فرهنگی، به شمول ناهمگونی های تباری، نژادی، و مذهبی، خویشتن را تاجیکان کوهسار یاد 
می نمودند. این مسئله فک تور اساسی و بنیادی جدا سازی جمهوری تاجیکستان شوروی را، از 

م.، تشکیل داده و باعث اتحاد و اتفاق ملی میان همه ساکنان ١٩٢٩اوزبکستان شوروی، در سال 
جمهوری تاجیکستان نوبنیاد شوروی سوسیالستی شد. نقش اساسی را در زمینه یک تن از اسماعیلیان 

م.( بدوش داشت. ناحیه خودمختار ١٨٩٩ -١٩٣٧بدخشان تاجیکستان، شیرین شاه فرزند شاه تیمور)
بدخشان کوهی، به چندین قسمت مدیریت و اداری، به شمول شغنان، روشان، ونج، اشکاشم، درواز 

مرغاب، با حفظ برخی از ویژگی های ذات البینی و نهادینه شان، تقسیم گردید. در همین وقت است  و
که شهرستان خارق من حیث مرکز ناحیه خود مختار بدخشان کوهی، معرفی می شود. اک ثر ساکنان 

ئ
 
ین مناطق یاد شده، به استثنای ، منطقه مرغاب، ونج، و قسمتی از درواز، همه شان پیرو کیش و ا

اسماعیلی هستند. پژوهشگران این منطقه به این باور هستند که فیصدی اسماعیلیان این مناطق، 
، فایز ساکنان را تشکیل داده و باقیمانده را مسلمانان اه ل سنت و جماعت متشکل از اقوام و ٨٨%

وی تبارهای ناهمگون، تاجیک، قرغز، و دیگران تشکیل می دهند. در زمان حضور و حاکمیت شور 
سابق نفوس اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان رو به افزایش بود. نفوس اسماعیلیان بدخشان 
ن در 

 
تاجیکستان، در اواخر سده بیست، به دوص د هزار تن می رسید، که در حدود یک صد هزار ا

بیرون از پامیر، به ویژه شهر دوشنبه، مسکو، و سایر جمهوریت های مستقل، به شمول ناحیه ختالن، 
ندگی بسر می بردند.  پروژه های عام المنفعه مطروحه توسط حاکمیت شوروی در مناطق یاد شده، ز 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردمان گردید. شوروی در  -باعث انکشاف وضعیت و شرایط اجتماعی 
خالل موجودیت دو دهه خود در منطقه، موفق شد، تا ساختارها و نهادهای انکشاف و رشد اقتصادی، 

سیس بگیرد، تا بتواند ب
 
موزش، امور خدمات اجتماعی و فرهنگی را به تا

 
ه شمول نهادهای تعلیم و ا

وضعیت همگانی زندگی جمعیت های ساکن در منطقه را، رونق بیشتر بخشد. انکشاف عرصه روحانی، 
نهم، شوروی ها و نظام سوسیالستی، 

 
نقدر به باطنی و عقیدتی کمی هم پیچیده به نظر می رسید، اما با ا

 
ا

امور م ذهبی مردمان مناطق کوهسار بدخش ان متعرض نبودند، و با شخصیت های معنوی و روحانی به 
خ وندها، میانه خوبی داشتند، و حتی پیروان امام اسماعیلیان، حضرت امام 

 
شمول پی رها، شیخ ها، ا

ه باشند، حضور امام سلطان محمد شاه را اجازه می دادند، مال واجبات شان را، هر زمانی که خواست
ن بود که ساکنان محیط و 

 
شان بفرستند. عم ده ترین مسئله برای گردانندگان نظام سوسیالستی وقت ا

نها در امر تبلیغ و 
 
مناطق یاد شده را در پیشبرد پالیسی و امور سیاست سوسیالستی نگهدارند، و از ا

ن مناطق می باشد
 
ن ایدیولوژی که باعث ترقی و تعالی ا

 
، خیلی ها فعال نگهدارند. در اواخر سال ترویج ا
م.، بر خورد های و معامالت شدیدتری را در برابر فعالین مذهبی و رهبران روحانی محیط و ١٩٢٠های 

یند اغتشاش و قیام، به منظور ایجاد بی 
 
نهام ناشی از تنظیم و ترتیب فرا

 
منطقه پامیر، بکار می بردند و ا

نوقت، در برابر حاکمیت نوبنیاد و نظمی ها توسط برخی از مالهای واب
 
سته به بنیادگرای  ی اسالمی در ا

نوپ ای شوروی سوسیالستی بود. حاکمان دوره شوروی، در سال های یاد شده، رهبران روحانی و عقیدتی 
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نها، به نظام شوروی پابندی نداشته و ذهنیت 
 
مناطق یاد شده را زیر فشار قرار می دادند، بخاطر اینکه ا

ر منطقه، به شمول دهقانان  و کارگران را از نظام دلسرد ساخته و به نفع قیادت عقیدتی ساکنان فقی
ن ها حاکمیت خالف 

 
شان، امام وقت، مردمان را نه تنها مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند بلکه، بر ا

زادی فردی را در انتخاب زندگی روزمره، گردانندگی می کنند.                           
 
                                ا

م.، سرحدات میان مردمان پامیربدخشان افغانستان و پامیر بدخشان تاجیکستان، ١٩٣٦در سال های 
موبه گونه کامل مسدود گردید و دیگر زمینه ای برای ایجاد روابط میان اسماعیلیان هر 

 
دو کنار دریای ا

مو، از میان رفت و اسماعیلیان 
 
بدخشان تاجیکستان دیگر قادر نبودند مال واجبات دو کنار دریای ا

ن وقت در بمبئی حضور 
 
شان را از طریق  پا میر بدخشان افغانستان، به دربار امام زمان که در ا

فرینش حاکمیت سنتی بر 
 
داشتند، برسانند. برخی از شخصیت های روحانی، به ویژه پیرها که در زمینه ا

این گونه مناسبات را مورد مشق و تمرین قرار می دادند، یا از میان  جمعیت را هنوز در سر می پروراندند.
برداشته بودند و یا هم به تبعید سوق داده می شدند. یکی از چنین حوادث ناگوار را می توان قتل 
شخصیت روحانی قابل قبول و بانفوذ، سید یوسف علیشاه را که در حضور مریدانش از بین برده شد، 

ور نمود. بر 
 
نهای  ی که به سوسیالیسم و یاد ا

 
خی از شخصیت های معروف و مشهور شغنان، به شمول ا

کمونیسم واقعی وفادار بودند، اما بخاطر ویژگی های قومی، محیطی، ملی و زبانی شان، به شمول 
عقیده و باورهای دینی را قدر و قیمت زمانی می دادند، در زمان جوزف ستالین، به نام های 

اسوس نیروهای برون مرزی، و حمایت کننده های نظام بورژوازی محیط و منطقه، ناسیونالیست ها، ج
نها را گرفتند، و 

 
به باد نیستی فرستاده شده اند. به کارکردهای پیرها خاتمه داده شد، و خلیفه ها جای ا

نها نی
 
ت ا

 
ز حتی خلیفه ها توسط نیروهای حاکم دولتی در منطقه تعیین می شدند و صالحیت کاری و اجرا

مستقل نبود، و هم اختیار داشتن ارتباط به بیرون از مرز را نداشتند. و خلیفه ها فقط  در مسایل خیلی 
فرینی 

 
ها عادی، مانند مراسم تدفین و تک فین، ازدواج، و سایر سنتجهای عادی، می توانستند نقش ا

یند
 
موزشی تربیوی مطروحه  کنند. حاکمان نظام شوروی به نحوی کارها را تنظیم و ترتیب نمودند که فرا

 
ا

نها، خود زمینه عدم دلبستگی به عقیده و باور را از میان برد و بسا انسان ها احساس راحت 
 
توسط ا

داشتند، زیرا بر مصؤنیت شان لطمه ای هم وارد نمی شد. پیرامون مسایل گسترش اسماعیلیسم و شیوه 
ن، به ویژه بعد از زمان ناصرخسرو نظریات و

 
م ده اند  های عملکرد بر ا

 
دی داندازهای ناهمگونی به میان ا

ور شد. داک تر سرفراز نیازوف که من حیث استاد دانشگاه تورنتو، در 
 
نها یاد ا

 
که می توان در ذیل از ا

موزش وابسته به دانشگاه یاد شده ایفای وظیفه می کنند و خود نیز وابسته به 
 
انستیتوت تعلیم و ا

ست، در زمینه اینگونه ابراز نظر می نماید: " در مورد اینکه جمعیت اسماعیلی بدخشان تاجیکستان ا
سیای میانه رشد نموده است، نظریاتی 

 
چگونه اسماعیلیسم بعد از وفات پیر سید شاه ناصرخسرو در ا

نها مطابق به شرایط زمان و مکان نوشته شده و تا حدی مغرضانه بوده اند و با 
 
وجود دارند که برخی از ا

ن رفته اند، اما برخی از نظریات وجود داشته اند که بخاطر درست بودن شان از مرور زمان از میا
دیدانداز تحقیق و پژوهش های علمی و اکادمیک، تا به امروز از فراز و فرود هر گونه حوادث ناگوار عبور 

نهم همه این گونه نوشته تنها یگانه شک
 
ل نوشتاری نموده و خود را تا این زمانه ها رس انده اند. با وصف ا

و ابراز نظر ها در موارد ناهمگون به ویژه مراسم تشریفات مذهبی کیش اسماعیلی نبوده و بلکه باید گ فت 
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که، با وصف دبستان واحد عقیدتی ناصرخسرو، بازهم گونه های ناهمگون عملکردها بر عقیده و باور 
ما در بنیاد و اصول بلکه تنها در وجود داشته اند که حتی بعضن با هم در نتاقض نیز قرار گرفته اند، ا

نکه در کدام زمانی به نگارش گرفته 
 
ثار و داشته های ناصرخسرو بدون ا

 
فورم و گونه های اجرای  ی شان. ا

ئین 
 
ئین مان یاری رسان بوده اند. مسایل جدید و امروزین ا

 
شده اند، همواره ما را  در فهم حقیقی دین و ا
تاریخی است که در نتیجه قرار گرفتن مسایل و  -اجتماعی اسماعیلیسم در بدخشان خود یک پدیده 

مده و متشکل از تهذیب و ادبیات گذشته ها است 
 
وسایل ناهمگون زمانه ها در برابر همدیگر به وجود ا

که در ذات خود بازتاب دهنده تعددگرای  ی، جمع گرای  ی و انسان ساالری بوده و در ضمن بعضن عالیم و 
تش، احترام به داشته های مسایل قبل از 

 
اسالم را نیز بازتاب دهنده هستند. به گونه مثال، پرستش ا

بعضی از حیوانات، مهرپرستی، پرستش اجرام سماوی، بودیسم، قرمطی گرای  ی، به ویژه در مناطق 
چترال، گلگت، هونزا و واخان افغانستان، به مشاهده می رسد. مطلب دیگری که امروز باید در نظر 

سیای میانه می باشد که بعد از زمان گرفت، حضور متداو
 
م برخی از نیروهای سیاسی و نژادی در ا

سیای میانه 
 
ناصرخسرو باعث برخی گرفتاری های بجا و نابجا در این منطقه گردیده است. اسماعیلیان ا

به ویژه بدخشانی های پامیر تاجیکستان به این عقیده و باور هستند که این همه گونه های تعددگرای  ی و 
ثرت گرای  ی و گستردگی بینش در میان اسماعیلیان تشکیل دهنده هویت عقیدتی و تاریخی شان می ک 

سیای میانه و بدخشان دارای 
 
سیای میانه موقعیت اسماعیلیان ا

 
باشد.  قبل از حضور شوروی ها در ا

نظام شیوه ها و ویژگی های دلچسپ ی بود که تقریبن با حدود و صغور معنوی اش، به ویژه در راستای 
ن زمان البته القاب و عناوین: 

 
عقیدتی و اجتماعی ، با حاکمیت فاطمیان مصر زیادی داشت. در ا

حجّ ت، داعی، مشنری، پیره ا، خلیفه ها، س ید ها، خواجه، شیخ ها، میر ها، شاهان، معلم، 
اور ماذون، ماذون اکبر و اصغر، مستجب و غیره مروج بوده و در راستای پیشبرد امور عقیده و ب

کارکردهای با افتخاری داشتند که تا به امروز با وصف موجودیت هر گونه حوادث ناگوار زمانی، تاریخی و 
اجتماعی، از گزندها دور مانده و در هستی امروزی قرار دارند. داک تر سرفراز نیازوف به این باور است که، 

ئین
 
اسماعیلی را بدوش نداشته  بعد از ناصرخسرو، دیگر کسی در بدخشان مسئولیت دعوت کیش و ا

است. " در صورتی که شاید کارکردهای سید منیر بدخشانی، سید سهراب ولی، شاه ملنگ، شاه 
خاموش، ش اه کاشان، و در این اواخ ر سید زمان الدین "عدیم"، شخصیت های  ی بوده اند که مسئولیت 

که تنها این شخصیت ها بودند  دعوت را با در نظرداشت ظرفیت های شان به پیش برده و هم باید گ فت
که توانستند سنت ماندگار پیر ناصرخسرو را زنده نگهدارند." داک تر سرفراز نیازوف به این عقیده است که 
،نخستین شخصی که بعد از ناصرخسرو من حیث وسیله ارتباط میان امامت و جماعت به گونه رسمی 

سیای میانه سفر نمود، پیر سبزعلی بود که بر
 
ن به ا

 
اساس هدایت امام سلطان محمد شاه در سال  ا

ن سخن زده شد. در مورد سفر ١٩٢٣
 
غازگر شده در برگه های پیشین در مورد ا

 
م.، به سفر خویش ا

 موصوف نظریات و گ فتنی های متعددی موجود هستند:
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 سیای میانه انتقال داد که ام
 
ام برخی ها می گویند که وی پیام امام سلطان محمد شاه را به جماعت ا

ن جماعت را به عدم خشونت در برابر نظام شوروی سابق مورد هدایت، تشویق و ترغیب قرار می 
 
در ا
 داد.

  دیگران می گویند که اصل حضور شان تنها به خاطر این بود تا نظام پیر داری تبدیل و سیستم
 جدید را به معرفی گیرد.

 ر مورد اینکه جماعت باید از تعلیم و تعداد دیگری به این عقیده هستند که موصوف پیام امام را د
موزش استفاده کنند و هم در ساختار و اعمار دبیرستان ها و دبستان ها در همه مناطق اقدام عملی 

 
ا

 کنند.

  برخی دیگر به این عقیده هستند که شاید هدف شان از تعویض سنت "چراغ روشن"، به خوانش
 تسبیحات ساده در میان جماعت بوده باشد. 

 وری مال و هم د
 
یگران به این باورهستند که اصلن پیر سبزعلی میخواست تا جماعت در جمع ا

ستان امام انتقال دهند و یا اینکه در صورت 
 
وری یا به ا

 
ن را بعد از جمعججججا

 
واجبات کندی نکرده و ا

که قرار داشته باشد ، به نفع جماعت به مصرف رسد.  در   ،  در هر جای  ینیازمندی وضرورت جماعت
مینه افزوده می شود که گویا پیام امام که از طریق مشنری  سبزعلی این هم بود که:  شوروی ها به شما ز 

ب میدهند، شا باید به 
 
نها به شما ا

 
نها همکاری کنید، و اگر ا

 
به گذشت زمان خدمت خواهند کرد و با ا

نها شیر بدهید". اکنون اگر این حرف ها درست باشند و یا هم نادرست، حقیقت
 
این است که شوروی  ا

نچه که در توان شان بود، مردم بدخشان را مورد خدمت گزاری قرار دادند و همه 
 
ها در زمان خود ا

موزش در نظام شوروی 
 
نها توانستد از نقطه نظر تعلیم و ا

 
ساکنان بدخشان درنتیجه پالیسی درست ا

نجا قرار د
 
م.(.  ٢٠٠١اشته باشند. )نیازوف،سابق از مقام خیلی ها بلندی در میان سایر مردمان مقیم ا

مدن حاکمیت شوروی سوسیالستی، 
 
برخی را عقیده بر این است گویا بدخشانی ها بعد از به میان ا

اگرعقیده و باور های شان به گنه کامل از دست ندادند، تا حدی به سوی بینش و نظریات سوسیالستی 
مساعی همه جانبه شوروی ها در زمینه به که در نتیجه ، (Atheismرفتند و یا هم  بسوی بی باوری )

نقدرعالی بود که در واقعیت 
 
مد، اما باید گ فت که شیرازه های اخالقی، انسانی و زیست اجتماعی ا

 
میان ا

نرا سوسیالیسم اسالمی خواند.  واقعیت امر این است که اسماعیلیان بدخشان هرگزعقیده 
 
امر می توان ا

ن عقیده بر بنیاد عقالنیت استوار بود و سوسیالیسم نیز عقل و باور شان را از دست ندادند زیرا 
 
ا

نهای  ی هم که 
 
برو عزت و حیثیت انسان ها به گونه ژرف حفظ و نگهداری می کرد. حتی ا

 
انسانی، شرافت ا

من حیث اعضای حزب کمونست، و یا خود شان با باور در مورد کمونیسم می اندیشیدند، همواره بسا 
ی خویش را که در تاریخ عقیده وباور شان ریشه های ژرفی را دوانیده بود، مورد از مراسم تشریفات مذهب

ئین ٢٠٠٣مشاهده و عملکرد درست قرار می دادند.  )نیازوف، 
 
م.(. علت حفظ و نگهداشت کیش و ا

سیای میانه به ویژه در بدخشان افغانستان و 
 
اسماعیلیسم به شمول هویت تاریخی و فرهنگی شان،  در ا

نها از مردمان دیگر تا حدودی دور مانده بودند و با وصف همه دشواری تاجیکستا
 
ن، این بوده است که ا
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های  ی که از سوی مسلمانان اهل سنت و جماعت کشور های تاجیکستان، افغانستان و پاکستان متوجه 
نهم توانستند از دور بودن فضای جغرافیای  ی شان از سایرین دارای دشواری های ز 

 
نها بود، با ا

 
ندگی و ا

نکه 
 
اقتصادی باشند، اما عقیده باور و تاریخ پُ ر بار و عقالنی شان را حفظ و حراست نمایند. با وصف ا

م.، از دست دادند به ویژه مادامی  ٣٠اسماعیلیان تاجیکستان رابطه مستقیم  با امام را  در سال های 
دیدگاه تاریخی هم کیش شان که سرحدات جنوبی شان با افغانستان و با اسماعیلیان همجوار و از 

اسماعیلیان بدخشان افغانستان در زمان حاکمیت شدید الحن جوزف ستالین بسته شده بود. بهرحال، 
گاه گاهی نام و شهرت امام در نوشته ها به زبان روسی و یا هم به زبان سریلیک شنیده می شد و مردمان 

موزش پیر ناصرخسرو همواره ا
 
مام و بینش قیادت از طریق امام را در سر خط با در نظر داشت تعلیم و ا

کارهای عقیدتی شان از طریق کارکردهای ماندگار، داعیان، مشنری ها، پی رها و خلیفه ها، قرار داشت و 
ن همه 

 
معنویت را همواره مورد تقویت و حمایت بیدریغ قرار می دادند. پیرها و خلیفه ها با وصف ا

همواره سعی می ورزیدند تا جماعت را مطابق امکانات دست داشته نارسای  ی های اجتماعی و اقتصادی، 
شان  در روشنای  ی های نسبی قرار دهند. این شخصیت های روحانی مطابق هدایت و رهنمای  ی های پیر 
ناصرخسرو که از هدایت و بینش تاریخی امامت مشحون بود، جماعت را بر راه راست و مستقیم هدایت 

مداح خوانی، قصیده خوانی، پیشبرد امورعرفانی و غزل سرای  ی ها، به  می نمودند. در ضمن موضوع
الت موسیقی سنتی، مانند رباب، غژک، تنبور، دنبوره، سی تار، نی، دف، چنگ و غیره نیر 

 
وسیله ا

ن در شیرازه زمانی بود که دسترسی 
 
یکی از دیگر از وسایل حفظ و نگهداشت طریقه و عقیده و عملکرد برا

ستان ها و اماکن مقدسه نیز نقش خیلی ها روشن به امام 
 
و ادارات و نهادهای امامت وجود نداشت. ا

فعالی را در راستای حفظ و نگهداشت عقیده وطریقه در طول بیشتر از یک هزار سال بازی نموده اند. 
مو، به گونه های 

 
بینش تصوف و صوفیسم، نیز در اسماعیلیان بدخشان، در هر دو طرف کنار دری ای ا

ن شده اند مخ
 
تلف، به نام ها، القاب، شیوه ها، البسه و سبک، داخل زندگی عقیدتی و حتی گسترش ا

که می توان، از شیخ ها، میرها، شاهان، قلندرها، چراغ داران، درویزه داران، سی د ها، ملنگجها، 
ستان توغ داران، بزرگ ها، ن ذرداران، کجک ول داران، چهل تار داران، درویشان، پیران کوهست

 
ان، ا

 داران، عارفان، سالکان، عابدان، و غیره  یاد کرد.
 


