اسماعیلیسم  :دیدانداز ها ،چالش هاا ،ااعییاه هااا یااعیال ع ،نا  ،گااایش للسا ، ،سا ه
گاای ا الااط  ،جهان اط ا عساله عاش ،کا اسماعیل ُمدعن ! !
نگاعنده  :لیصل دیوج کاع ش اس سابق انستیوت ل دن
یاجمه ا باگادان  : :داکاتا نصاالدین شاه " پیکاع"
 ۱۴نومبا ۲۰۱۶
یاانتو -کانادا

اگا به یاعیال اس م اعم از یس ن ا یشیع ،ا باه ایا ه یااعیال پاا از لاااز ا لاااد اسماعیلیسام ،ا خاصاتن
داعه امپاایا ااوعا لاطمیا ااان ا ن اعیا ااان  ،ندا ااا گ ا ا عای ا داشا ااته باشا اایم  ،با ااه مش اااهده م ا ا نشا اای یم کا ااه
اسماعیلیسم دع شایاازه سااختاع لکااا ا باااع هااا ع،یادی خاود باه ساه دساته ا ییبیااا ا ی،سایاا ،
ساااختاعا ا عیااادت عانااان ی،ساایم م ا شااود .دسااته نتسااه اسااماعیلیان ن ا اعا هساات د کااه ب عگات ااین
شاخه عا یشکیل داده ا م،صد نگاعشم دع این م،اله نی همان اساماعیلیان نا اعا هسات د .ایان دساته
ا از ن اعیان به گونه س ت ا یاعیت دع کشوع هااا  ،ه داساتان ،پاکساتان ،یاجیکساتان ،السانساتان،
نانیه غاب کشوع چین ،کشوع ایاان ا سوعیه ،زیسه داعند.
اسماعیلیان م اطق اسیاا ج وب ا ماک ا ،داعاا ای گ هاا زبان  ،یاعیت  ،لاه گا  ،نا ادا ا یبااعا
هست د که دع شاایط ک ون دع الای،اا ماک ا ا شاع  ،دع کشوع هاا اعاپاا غابا ا شااع ا امایکااا
شمال که دع نتیجاه دشاواعا هااا سیاسا زماان دع م ایط ا مایهن شاان  ،مجباوع باه پ ااه گ ی ا دع
سااسااا جهااان ا بااه ایا ه دع ایاان کشااوع هااا شاادند ،نیااات بسااا ما بانااد .بااا دع نداداشااه دیدانااداز یااام
ش اس ااژگان ییولوژیک " الهیات ش اسانه" ،اسماعیلیان بتش ان،سام شده از شاخه ب عگ شاییه
هساات د کااه هویااه ع،یاادی ا بااااع هاااا دی ا شااان بااا ب یاااد خااط لکاااا ا هاادایه امامااان شااان کااه دع
شیاازه یاعیال ع،یدی از انهاا پیاااا کااده اناد  ،داعاا گوناه هااا نااهمگون هاویت باوده اناد کاه بینان
باعث الای ش اسباب انشیاب ا جدای ا دع میان انها گادیده استه .باید دانسه که ای گونه انشایابها
ا ان،سام ها اکاثان با ب یاد صبسه گاایش هاا للس ،بوده ا نه با ب یااد شاجاه ،نساد ،دادماان ا یاا
سلسله امامان .ا اگا اسماعیلیسم عا به ن و گساتاده باه ییایای گیاایم ،بایاد گا،اه کاه اساماعیلیان از
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سااده داازده بااه بیااد همااواعه دع پ ا شا اخه می ااوا ا باااط بیا ش دی ا ا ما هب شااان بااوده ا ایاان
بدان می نیسه که از ظواها ا مؤل،ه هاا ظاهاا دی داعا ا بااع هاا ائی شان بداع باوده باشا د.
پا اهش هااا پیاامااون بیا ش اسماعیلیساام همااواعه ب یاااد یاااعیت  ،جامیااه ش اسااانه ،ا الهیااات ش اسااانه (
ییولوژیک) ،داشته اسه که دع این نگاعش نی سی باه عمال ما ااعیام یاا ان یها ید ا غ ااا لاه ا
ع،یدی عا با امانه داعا کامل ا با صدق ا ص،ا ن،ظ ا نگهداعا ک یم .ای گونه پ اهش هاا صاادعانه
ا باادان بی ا ش جانبداعانااه ،از یکعاااس جمییااه اسااماعیل عا بااه گونااه دعسااه بااا طاااز ی،کااا ا بی ا ش
للساا ،انهااا بااه میال ا گالتااه ا دع ساامن سااایاین عا کااه دع ای ااده هااا دع زمی ااه میاال بااه نگاااعش هاااا
اکادمیک ا پ اهش  ،کاتابتانه اا ،سانوا ا یا هم م یع داشته باش د  ،خیل ها اثاا گا اع ا ناالع
خواهد بود.
باه اسااتث اا نناوع ل یکا باخا از ییااابیا ا ی،اساایا متاون ا ساایاق نکاعشا سااده هااا میانااه ا چ ااد
نگاااعش جدیااد للساا ،ا بشاش اسااانه ا کااه پیاامااون اسااماعیلیان ا اسماعیلیساام بااه ایا ه یصااوع ،طاااز
ی،کاا ا نگاااش انهااا الایاده شااده انااد ،دیگااا چیا ا عاباال م اساابه ا کااه از لاای اد ی،کااا ع ،نا ا بیا ش
لساا ،انهااا نمای اادگ ک ااد ،بااه عشااته نگاااعش ا پا اهش دع ااعده نااه شااده اسااه .هاادس از اصاااعم عاا
مساله  ،این سبد اسه که اسما عیلیان من نیاث جمییاه اعلیاه عابال م نداه دع دنیااا اسا م
که من نیث شتصیه ن،وع ،لکاا ا ع ،ن ازاد اندیش با داشتن طاز ی،کا می،ول ا عهای ا بتاش
از گونه هاا ناهمگون ناعسای ا ع،یدی  ،اجتماع  ،سیاس  ،اخ ع  ،که لاای د هاا ناهمگون یاعیت
ان عا به اثبات عسانیده اسه بایاد عملکااد داشاته باشا د ،زیااا یشاویش از ان داعیام کاه یااعیال میاصاا ا
مدعن ان یا جای ا که دیده میشود بسوا خاود شاک ا خاود اسام ل دع نتیجاه عیاادت با باکاناه ا
غیا اندیشم دانه ا دسته اا عهباان ،که میل داعند این طاز ی،کا ع ،نا ا خااد انادیش عا از صا،وس
ان بابای د ،عاانه اسه .ا این خود اسیله یشویش ا نگاان نه ی ها بااا جمییه یاد شده اساه ،بلکاه
دشاواع الااین باااا اعناااا جماعااه ،عیااادت ا امامااه اسااه کااه عساااله با عگ یاااعیت ا ع،یاادی عا بااا
ب یاد شیاازه هدایه دی داعا ا ائین پااعا ،بداش داعند.
دع این جا میل نداعم از ان همه کامگاعا ها ،شکولای ا هاا ا التتااعات ع ،نا ا للسا ،اساماعیلیان
ن اعا سده هاا گ شته یادااعا ک م زیاا همگان معابق ع یق ا امکانات عی دسه داشته خود دع
لااز ا لااد ان گام ها باداشته ا ان عا باا بصایات کامال باه خاوانش گالتاه اناد .بجااا ان میتاواهم باا
گادم به ان بی ش که شتصیه مت،کا ،دانشم د ع،یده ابااع عی ا ااعی  ،لیلسوس ،شاعا ا ستن
پاداز سده بیساه ه داساتان با عگ داکاتاا ع ماه اعباال ههاوعا ،کاه دع نتساتین ماانال زنادگ اش
پیاامااون " س ا ه هاااا ع ،ن ا دنیاااا اس ا م"  ،نگاااعش هااای ا عا بااه ال اای ش گالااه مکااث ک ا م کااه
نتستین اثااش دع ساال 1908م ،زیاا ع اوین" لاای اد انکشااس میتال یاک دع لااعس" ،باه ع عاه م ادان
عاسه شد که دع ان نه ی ها پیاامون مسایل ا عسایل لاعس یوجه کاد ،بلکه عاا الکاع ا بی ش ع ،ن
ا للس ،دنیاا عاب نی ستن به میان ااعده ا اس م عا دع م ااق بی ش للسا ،خاداندیشاانه کاه از
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ائین ا کیش زعدشات اثاا پ یالتاه باود ا باا باخا از اندیشاه هااا ع،لا ا للسا " ،بهائیسام" ،لاجاام
م یابد ،به میال نشسه .اعبال سی اعزید یا اعیباط می،ول للسا،ه اسا م عا باا للسا،ه یوناان ماوعد
پ ا اهش ع اااع داده ا ان ااا کاااملن ازاد ا لاااعا از اث ااات للساا،ه یونااان نم ا دانسااه  ،انگونااه کااه دع مااوعد
بیا ش للساا ،ایااان زمااین کااه داعاا اثااات بیشااماع بااا للساا،ه ا دانااش ع،یاادی عاااب بااود ،سااتن ما
گا،ه ا اناا للس،ه ازادا که عبل از للس،ه ب ث با انگی ا بی ش للس ،ا عالان دنیاا عاب که باه
ای ه دع ا جود الک دا به میان امده اسه  ،م دانسه .اعبال زمان که للس،ه ا عالان ع ،ن ایااان
زمین عا موعد اعزیاب عااع م داد ،اثاات زیادا عا دع ان مشاهده کاده بود کاه دع نتیجاه لاای اد متاداام
م اسبات لاه ا ادبیات ایاان با داشاته هاا ا بیا ش للسا " ،بهائیسام" ،باه اجاود اماده باود کاه انااا
ماان نیااث ماادعن یااین لاای ااد انکشاااس بیا ش میتااا ل یااک ،علمااداد ما کاااد .دکاتااین اسماعیلیساام ،دع
بی ش ع مه اعبال دع ن،ی،ه اما ان داشاته هااا للسا ،ا یها ید ا لاه ا باااع هااا ایاانا اساه
کااه اا دع مکاتااد لکاااا " بهائیساام" ،مشاااهده م ا کاااد .م یااد بااا ان اعبااال ساچشاامه ا م ااابع همااه
للس،ه ا دانش اسماعیلیان ن اعا عا ناش از داشته هاا للس ،مکاید ناهمگون اسا م کاه ادبیاات ا
لاه ایاانا دع لاوق ان عاااع داعد ،اعزیااب ما کااد .اعباال ما گویاد اگاا باه مساایل بیاانا مکایاد
متتلی اس م ندا اندازیم ا به ای ه اگا به ظواها ا شکلیات انها دعیاق شاویم ،مکاتاد صاولیانه دع
میاان انهاا ناشا از بیا ش دعانگاایاناه ،می اوا ا گااایش بااط اسماعیلیسام ما باشاد باا ی،ااات انکااه
باطن گاایا ا اسماعیلیسام باا ب یااد ی،کاا ع ،نیاه ا اساتدهل للسا ،اساتواع اساه ا بیا ش صاولیانه
باب یاد عبادت ا نیایش عاش،انه که دع ان بااا ع ،نیه ظالیه کمتا اجود داعد ،م باشد.
همه ج بش هاا ع،یدی  ،اجتماع ا سیاس  ،دع نتیجه عادم کااع ایا ا نداام هاا ا نهااد هااا بشااا باه
میان ما ای اد کاه میتاوان از ناکاات م دکیاان ،خاام دی اان ،ساابداعان ،سااا سااان ،عاامعاه ،غالیاان ا
سایاین یاد کاد .اس م دع ماانل ابتدای ا خود داعاا لاانید دعیق انکشااس نباود یاا زماان کاه باا ساایا
مکایاد لکاااا  ،لاه گا  ،یها ید ا داشاته هاااا می ااوا مادمااان ساازمین هاااا اشااسال شااده میالااه
ناصل نکاده بود .دع ااعییه اما اس م دع دنیاا عاب به میان اماد ا دع دنیااا عجام ا یاا غیاا عااب
عشد ا انکشاس کاد ا بی ش ندام جهان عا به می للس ،اش به خود گالاه کاه هاا گا نما یاوان
از ن،ش باازنده ا مشهود دانشم دان ،ل س،ه ،عالا ،مشایال ا ادباا عجم ،دع این عاستا انکاع اعزید.
باید اظهاع کاد که یصوع جهانشمول بودن اس م دع ن،ی،ه زمان صوعت گاله که بیا ش للسا ،ا
یه یب مکاید لکاا  ،یهودیه ،عیسویه عا با داشاته هااا للسا ،اعیانااا عادیم باه امیا ش گالاه ا
به للس،ه ایاان ا ه دستان باستان نی مااجیه مکاع کاد .اعبال مادام که اس م ا للس،ه اسا م عا
به یصویا م نشی د نم خواهد ان عا خیل ها پاکی ه ،مباا از ها گونه شکسه ها ا عیتاه هاا ،میالا
ک ااد ا جهااان بااودنش عا ی هااا دع هساات ش اس ا لاه ا ا یه ا ید عاااب میال ا ک ااد ا ان عا یکدانااه ا
دعدانه میال ک د .م ید با ان دع این گونه یشای ات م،صل سی نداعد که عجم عا دع بااباا عااب عاااع
دهد ا یا با عکس بلکاه باه میالا گاالتن ژعس لاای اد جهاان شادن اسا م  ،اعادام عملا ا للسا ،ما
ک د.
داک تر نصرالدین شاه " پیکار"

3

اداره نشرات سیمای شغنان

اعبال مسایل ا للس،ه اس م عا من نیث مواعیث یاعیت میال م ک د ا چهاه اسماعیلسایم عا دع
ان یک ج بش متاع ا یاعیال ع ،ن ان زمان میال م ک د  ،اما اظهاع م داعد که باید یوجه بیشتا
عا بااه یاااعیال ع ،ن ا ایاان دیاان ب ا عگ جهااان میعااوس داشااه دع غیااا ان ب ادان یی،اال ،ا یاادبا دع دیاان
شیاازه می وا ا باط ان از میان خواهد عله ا دین دع میان پیااان ب چاعه ،زباون ا لااعا از یکاایم
ا ی،دیس میال خواهد شد ا دع میان دین ستی ان عایان میال خواهد شد.
اگاا بااه دبیاساتان لکاااا ا باااع اسماعیلیساام مادعن ندااا انادازیم ،ایاان طااز ی،کااا داعاا ازادا ا اعاده
کامل ی،سیا ا ییبیا ع،یدی اسه که یوسط یک ماجع یام اهختیاع ا معلق به لهم دنیوا ان ی دیم
ا یاییاد ما شاود کاه پیشاواا عاناان یی ا امااام ناساا دع صادع ان عااا عاااع داعد کاه دع لاااز ا لااااد
یاعیال همواعه به گونه عمل با سیاسه هاا جهان ک اع نم اید ،یا زمان که پیااانش از سیاسه هاا
جاااعا متاااثا ا یااا اسااید پ ا یا نباش ا د .اعااا خااان اال دع سااال 1842م ،ااعد ه داسااتان گادیااده ا دع
یکاااپوا دعیالااه کمااک هاااا مااال ا می ااوا از پیااااان خااود م ا شااود .دع ایاان زمااان اسااه کااه ال اااد
صاند مال ا سامایه به ای ه خوجه ها ا دع سمن بازعگانان ه دا اهصال نیا اا عا ناه ی هاا دع زمی اه
هاااا یاااد شااده بلکااه دع ناال م اعشااه اا کااه دع ان زمااان میااان اعاخااان ا باخ ا از پیااااان اش عاا
مسااایل جانشاای بااه میااان امااده بااود ،بااه کمااک دسااتگاه موجااود انگلاایس هااا دع ه داسااتان ،مااوعد
نمایه همه جانبه عااع گاله .اعا خان اهساته اهساته هماه ایان اعشااع عا ماوعد ک تااال عاااع داد ا باا
لادا که دع میان خوجه ها خیل ها ن،او داشاه ،از خاود سااخه ا کااع هاا باه هماین م اوال باه پایش
ما علت ااد .اعااا خااان دع همااین زمااان داشااه ن،ااو ش عا گسااتاش ببتشااد ا باااا االااین باااع دع انجااا ماان
نیااث امااام ناسااا ا اشااکاع دع میااان خوجااه هااا شا اخته شااد ا االااین باااع بااود کااه عشااا خوجااه خااود عا
اسماعیلیان علمداد نمودند .دع این زماان باود کاه اعاا خاان سای اعزیاد یاا باه کماک دانشام دان عاصاه
یاعیال ا الهیات ش اس س ه هاا خوجه عا ک اع گ اعد ا بجاا ان از اصاع نات ا عبااعه هااا بیشاتا
اابسته به شاق میانه  ،موعد کاع باد عااع داد.
امام دع کشوع ه داستان خیل ه سی اعزید یا این عشاا از مادماان عا باا مساایل مادعن اسا م اشا ا
سازد ا بااا انها زمی ه های ا عا لااهم سازد یا انها بتوان د بااا ای ده ساازا خاود ا لازنادان شاان ن،اش
باعز داشته باش د .مکاید ،بیماعساتان هاا ،پاساتاع گااه هاا ا غیااه باااا شاان ب یاان گ اشاه کاه باعاث
اش ای ا انها با دنیاا غاب گادید .مادام که شاایط دع ه داستان کما دگاگاون شاد دع ان ماان ،اماام
مایدان خویش عا با اعایه کمک هاا مادا ا پول به کشوع هاا غاب ا امایکاا شمال انت،اا ل داد یاا
دع ان جا دع ساختاع زندگ نوین شان سهم گیاند.
بیااکاس ا بااع ها :بااا همگان هویدا اسه که اداعه انکشاس اعاا خاان یکا از ب عگاتااین نهااد هااا
امامه اسه که دع سااسا جهان بااا اعی،اا سعح همه انهای ا که نیاز م اد هسات د ا دع لاای اد ل،اا،
ان اا ،ا گاس گ عااع داعند ،به میان امده اسه .این نهاد ی ها بااا اسماعیلیان نبوده بلکه بااا همه
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مسلمانان ا نت کاله بشایه اسه که م ابع پول ا یمویال ان یوساط ااهباان جماعاه خوجاه ا ساایا
همکاعان دع این زمی ه صوعت گالته ا اکاثا کااع کااد هاا دع زمی اه باه گوناه عساام دانه صاوعت ما گیااد
که یک از دهیل عماده پیشااله کااع دع ایان نهااد هاا شاده اساه .ایان چیا هاا ما هب نیسات د اماا از
طایق کاع هاا مال  ،پول  ،اعتصادا ا غیاه شیاازه اخ عا دیان ا ائاین عا نیا بازیااب ما ده اد .بایاد
گا،ه که جمییه اسماعیل نی نیثیه یک نهاد غیا دالت عا به خود گالته ا یا ندا از سایا نداام
هاا بااعا دیگاا که ی ها دع شیاازه م هد کاع کاد ها داعند  ،ی،اات کل داعد.
ندام بااکااس دع شیاازه اداعات انکشاس اعاخان ،که یوسط باخ از عهباان یییاین شاده یوساط اماام
به م صه اجاا عااع داده م شود باعث گادیده اسه که الااد ا اشتاص اال باه نداام اسماعیلیسام ا
ع،یده ا باع ا به کاع کاد هاا شتص ا لادا امام اعه ،اهسته اهسته دلسااد گادیاده ا خویشاتن عا
دع این اداعات مشاهده کاده نمیتوان د .به میان ااعدن ندام جدید نهادی اه شاده یوساط اماام زماان ،باه
گونه اا از طایاق الاااد ا اشاتاص خوجاه ا دیگاانا کاه باا انهاا بااخ س هماه ی،دساات ائاین خاودا،
سا ه  ،لاه ا ا یها ید مانادگاع خاویش کااع ما ک ااد باعاث گادیاده اساه کاه شتصایه هااا خااود
گادان اسماعیل که سالیان دعاز من نیث ساکاده هاا جماعه دع غیااب اماام اعاه کااع کااده اناد ،ا
امااز بدان انکه پالیس اداعات امامه ا شتص اماام عا دانساته باشا د انهاا مان نیاث الاااد با کااعه ا
هیچکاعه علمداد م ک د ا شتصیه یاعیت ا لاه گ ا ع،یدی شان که همواعه زیا ناام ا نشاان اماام
زمان بسوا عشد  ،یاع ا ییال علته اسه ،شکسته م شود ا انها بدان ای که بدان اد چاه کسا ایان
کاااع عا ما ک ااد ا چااا ما ک ااد ،دع باابااا هاادایه امااام عاااع ما گیانااد ا گ شااته ،ای ااده ا نااال خااود عا از
میان م باند .مداعک پول ا مال این نهاد هام از طایاق ااهباان باین المللا ا هام یوساط اساماعیلیان
ن اعا پاداخته م شود ا از این سبد ندام بیااکااس کاه دع نتیجاه عادعت ماال ا پاول باه میاان اماده
اسااه بااه شاایوه بیااکااسا دعدناااک بااوده ا خااود بااه یااک عاادعت ماکا ا یباادیل شااده اسااه کااه بااا ب یاااد
ص نیه ا اختیااع اماام نباوده ا نتا باه شتصایه یااعیت ا ع،یادی اماام زماان ا اماماه نیا صادمه
ااعد خواهد کاد .با اصی داشتن این همه م ابع پول ا مال  ،ه وز هام دع باخا از م ااطق اساماعیله
نشین کشوع هاا مان د ه داستان ،پاکستان ،یاجیکستان ،ع عه جاات شامال پاکساتان ،ا باه شامول
السانسااتان ،دشااواعا هاااا لاااان ا ل ااا عاه اسااماعیلیان ع اااع داعد .ی هااا یااک ییااداد ال اااد ا اشااتاص ا
نتا بایااد گا،ااه نل،ااات میااین یوانسااته انااد صاااند مااال ا م ااال شااوند ا نتا دع مااوعد ندااام صا ،
مسکن ،ا ییلیم اموزش انگونه که امام زمان اعزا م باد ،ه وز به میان نه امده اسه .ای گوناه شایوه
ها ا کااع کااد هاا باعاث گادیاده اساه کاه کایش شتصایه باه میاان ایاد ا انهام بیااان از شایاازه اداعات
امامه ا جماعه که کاع کاد هاا شان سابه خیل ها س گین عا با شایاازه لکااا جماعاه ااعد نماوده
ا دع عاسااتاا ایجاااد اخت لااات ،ناااهمگون هااا ،ا یباااعز هااا چااه بهتااا ا بیشااتا کاایش شتصاایه میااان
اسماعیلیان  ،ن،ش بازا م ک د.
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اگا به س ه هاا یاعیت این ائین ندا اندازیم ،دیده م شود که همواعه س ه هاا ع ،ن ا للسا،
ان باعاث الاای ش اجاد ا مساات لکااا دع میاان ساایا انساان هااا هااا باااع م اد ا باه ایا ه انهاای ا کاه
میاال داشاات د للساا،ه ،نکمااه ،دیاان ا ائااین عا بااا هاام امت ا ات بتش ا د ،گادیااده اسااه .داعه ناکمیااه
خل،اا لاطم ا هدایه ا عیادت امامان ان اعه که مسؤلیه ا عسااله پیشاباد ،ییبیاا ا ی،سایا دیان
ا دنیاا پیااان خود عا بداش داشت د ،یا ه وز دع هن ا لکا همه یاعیال نگاعان ،پ اهشاگاان ا یونیاد
پاسااتان بااوده اسااه ا للساا،ه نااو ال طااون داعه انهااا یااا بااه امااااز بااا سااا خااوان علم ا ا لاه گ ا همااه
پوی اادگان ن،یااه ا ن،انیااه دیاان ا ائااین عاااع داعد .ایجاااد دانشااگاه اهزهااا دع زمااان ناکمیااه خل،اااا
لاااطم کااه دع ععاااع ب عگات ااین ا شایسااته ی ااین نهاااد هاااا اموزش ا کاثااات گاایانااه ،ییاادد پس ا دانه ا
شایساته ساااهعانه دع لاااز ا لااااد یاااعخ جامیااه بشاااا عاااع گالتااه بااود ،یکا از نمونااه هااا ا نماااد یباااعز
شتصاایه علما ا لاه گا بیا ش امامااه عا بازیاااب ده ااده اسااه .دع شااایط ک ااون  ،یصااوع امامااه از
دید انداز بیشتای ه ها به گونه دیگاا بازیاب داده میشود که یا نادا خا س ان یصاوعای اساه کاه دع
زمانه هاا هاا خیل هاا عادیم ا دع داعه هااا متتلای لاای اد ساتا ،دع زماان ج ابش عاداله خواهاناه
ش اایال ا پی ااا کوهس ااتان نس اان ص اابا  ،دع زم ااان نجت ااان ا داعی ااان ج ای ااا داازده گان ااه ک ااه بیا ا ش
اسماعیلیسم عا ال باه یاین ساعو دالتا  ،سیاسا ا اجتمااع دع میاان همگاان بادان دیگاا اندیشا
هاا شان پهن شده بود  ،ا هام دع زماان پیاا با عگ  ،نجاه ،داعا ا شتصایه نکماه گساتا بیا ش
اسماعیلیساام ا نااو ال طونیساام ،ناصااا خساااا  ،عساایده بااود .امااااز بااا اصاای همااه مساااع خسااتگ
ناپ یا هادا ا عاید ب عگ ائین اسماعیلیسم ،ان یصوعات بی ش ع ،ن دیاازا ی هاا دع ااژه هاا ،عبااعه
ها ،اثاع ا نوشتاع ا نگاعش ها باع اسه  ،اما با انها کاع کاد هااا عی ا کمتاا دیاده ما شاوند ا الاااد،
اشاتاص ،شتصایه هااا خاود خااواه ،بادان اندیشاه غااق دع دنیااا مادیااات ا بتااطا خاود بی ا هاااا
خودا  ،دانسته ا یا نادانسته دع عاستاا پتش ا گستاش ااعی هدایه پیشواا این ائین ناو ااعا عا
از خود بازیاب ناداده ا دع همکااعا باا باخا از الاااد ناا ساالم ا ناو ااعد باه ایان ائاین سلساله انادت ا
یگااانگ میااان ایاان پیااااان عا از شاایاازه یاااعیال ع ،نا ا اجتماااع ان یااا ناادا داع ساااخته انااد کااه خااود
باعث الای ش دعز ها ،دعیچاه هاا ،دساته هاا ،ناعاسا هاا ،ناا عساایت هاا ،ا شتصایه هااا خاود کاماه ا
خ س نهاد ا بی ش امامه گادیده اسه.
اگا دع موعد این شتصیه هاا م ل  ،م ع،وا خود گادان ا ناکم صا به ک ایم ،دع عادم نتساه
یصویا عاشان کااع کااد هااا شتصایه نویسا ده ،شااعا ا الهیاات شا اس ع عاه جاات شامال پاکساتان،
ع مه نصیاالدین نصیا هاون ای ا دع هان هاا یاک ا هاا کادام انهاای ا کاه باا موصاوس اشا ای ا خیلا هاا
ن دیااک داعنااد  ،خعااوع ما ک ااد کااه دع شاایاازه " خانااه نکمااه" ،دع اسااتان کااچا ا دع ایاان اااخااا دع
ایاهت مت ده امایکا ،داعاا کاع کاد ها ا لیالیه هاا گستاده اا اسه که باااا پیاااان ،متلصاان ا
االیان عاه ا عسم خود ،گستاش سیاق دانش ک سیک اس م  ،داشته هاا شتصیه هاا للس ، ،ا
اخ ع دنیاا گ شاته اسماعیلیسام ،مان اد نمیدالادین کاماان  ،ع یا الادین نسا ، ،المؤیاد لا الادین
شیال ا ،موهناا عام ،نجاه خااساان پیاا ناصاا خسااا ،ناایم الااازا ا ساایاین عا باا سالی،ه ا شایوه
داک تر نصرالدین شاه " پیکار"

6

اداره نشرات سیمای شغنان

ای ه لکاا خودا دع پیشگالته اساه .موصاوس دع سامن دع کااع کااد هااا نگاعشا خاود ،از داساتان
هاا عاط ،گ شته ،گ ان هاا مم وعه یوسط ندام لکاا خوجه ها ،عصاید پیا ناصا خسااا ،اناشاید
ا م اعااد ،نیااه هااا ا ماثیااه هااا نیا معااابق اق ا ساالی،ه لااادا  ،بیا ش ییبیاااا ،ا ی،ساایاا خااودا
است،اده اعدم م ک اد  .هاون ای ا بیشاتاین پیاااان خاود عا دع م ااطق ع عاه جاات شامال پاکساتان،
پ جاب ا س د  ،استان کااچ  ،اس م اباد  ،عاال پ دا ا پشااع پاکستان داعد ،ا دع ایان اااخاا اثااات
ک اااع ک ااان خان ااه نکم ااه ا لاای ااد مااس اام یشا اای،ات ما ا هب ی ااا ن اادا ایا ا ه انه ااا ،دع یاجیکس ااتان،
السانستان ،سی کیان چین " یاکستان چین" ،ایاان ،سوعیه ،امایکا ،ا ایالاه هااا متتلای کاناادا ،
م سوس ا ملموس اسه.
دع دنیای ا که جامیه بشاا امااز نیات بسا م باد ،مملو از چالش ها ،دشواعا ها ،دین گایا ا هاا،
خاد ا للس،ه گاای ا ها اسه .دین داعان دع گااش دی ا بااع هاا لکاا خاود نتوانساته اناد دیان عا
به گونه اا که گویا باعث یاع ا پیشاله زندگ دنیاا ا نجات اخااا انسان ها گادد ،میال ک د
بلکااه دیاان داعد دع اختیاااع ب ا دی ااان ع اااع گیاااد ا از ان ماان نیااث اب ا اع خیل ا هااا ُبانااده ا بموعااع دع
عاستاا میال بی ش " اسا ما لوبیاا"  ،باد بی ا دی ا  ،باد میالا نماودن دیان ا عادم یی،ال  ،یادبا ا
ی،کا دین داعان  ،با خ س خود شان است،اده دعیق م ک د.
دع اسماعیلسم ،شیوه دی داعا به گونه دیگاا اسه که همواعه خاد گاای ا  ،للس،ه ش اسا  ،ا امتا ات
دیاان ،خاااد ا للساا،ه عا جا ب یااادین بانامااه کاااعا ا ع،یاادی خااود دانسااته ا همگااان عا بسااوا ان مااوعد
یشویق ا یاغید عااع م دهد .با اصی انهم دع شیاازه لکاا ائین اسماعیلیسام  ،نناوع داعناد الاااد
ا اشتاص که مساع همه جانبه خود عا بتااطا ن،اظ لادائیان ،بااعم ادان ا پیاااان خاویش عا بیااان
از ندااام ساااختاعا نهاااد هاااا امامااه ا مؤسسااات جماااعت بتااات ما ده ااد یااا انهااا عا دع شاایاازه یاعیااک
اندیش  ،خاالات پاست  ،س ه پاست غیا ع ،ن  ،ا خاد ستی ا ا دنباله عاا کایش هااا شتصایه
 ،نگهداعا ک د ا زمی ه خاد اندیش عا بااا انها مسااعد نساازند .باااع م ادان کایش شتصایه دع نداام
ساااختاع لکاااا اسماعیلیساام ،نااه بسااوا عانانیااه ا می ویااه خاااد گااا عاانااه هساات د ا نااه هاام بسااوا
نهادی ااه شاادن ا مؤسسااای شاادن ع،یااده ا بااااع هاااا دی ا  .از ایاان عا پیااااان زمااان انهااا داعنااد اهسااته
اهسته خویشتن عا جدا سازند ا به بی ش ا یصوع یاعیت اماماه دابااعه بپیوندناد .اماا عابال یااد ااعا
اساه کااه ننااوع کایش شتصاایه دع یاااعیال ع،یاادی اسماعیلیسام بااا میگااادد باه زمانااه هاااا داعیاااا از
امااز که سی اعزیده اند خود عا از ندام ساختاع ع،یدی متماک ایدیولوژیک ا نهاددی ه شده اماماه
داع سازند ا باعث ایجاد لاکسیون ا انشیاب دع داخل این ندام شاوند ا خویشاتن عا ناق بجاناد ا
دیگاان داع از عاه عاسه ،کج اندیش ،ا بدعه گااا میالا ک اد ،دع صاوعی ایان هماه نااس هاا هماواعه
دع شیاازه یاعیال ع،یدی نت اس م نی با ب یاد سود ا م ،یه گاای ا بوده ا نه یونید پاسات  ،نباوت
ا یااا امامااه دع اصاال م تااوا ا ساایاق دی ااداعا اش .شاااید عاباال دعک باشااد کااه ،باادان دع ندااا داشااه
ای کااه همااه کاااع کاااد هاااا ع،یاادی ا بااااع هاااا عالااان دی داعانااه دع اسماعیلیساام عا زیااا لااواا متماک ا
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مؤسسااای جایااان داعد ا بیا ش ماک یااه یااا س تاالیساام عااوا دع ان بااه مشاااهده ما عسااد ،بااانهم ازادا
بیان ،مثبه اندیش  ،گاایش ع ،ن  ،همدیگا پ یاا ،انتاام به س ه ها ا داشته هاا یاعیت دیگاان
ان،دع ،موعد انتاام ا اکاام عااع نما گیاناد .کااع کااد هااا علما  ،پ اهشا  ،یااعیت  ،لاه گا ا عالاان
انسااتیتوا معالیااات اسااماعیل ل اادن ،داعاا خصوصاایات ای ا ه کاااعا اکادمیااک خااودا اسااه ا دع
ن،ی،ا ااه دع عاس ااتاا زن ااده سا ااازا متا ااون ا سا اایاق ما اااده ک سا اایک گ شا ااته پیااما ااون بی ا ا ش ع ،ن ا ا
اسماعیلیسم  ،معابق لهم ،نیاز ا دعک زمان میاصا از دین ا دی داعا دع کاع ا پیکاع عااع داعد.
ایان اداعه دع ایان چ این کااع کااد هااا علما ا ع ،نا خاود ،دع ایان عاساتا سای ما اعزد :اال دشاته
هاا یاعیت عا باید عا  ،عاان ا می اا جدید دهد ،ا دام به م توا ا سیاق ع ،ن گ شته هام نبایاد
صدمه اندک باسد ا معابق لهم ،دعک ا ی،سیا علم ا ع ،ن زمان ا بیا ش ییبیاا می اوا ،بااط ا
عالااان ائااین اسماعیلیساام یاااعیت سااده هاااا میانااه ،بایااد کاااع کاااد داشااه .ای کااه چ ااا یااا ه ااوز اداعه
پ اهش هاا اسماعیل ل دن یا ک ون نتوانسته اسه دع شایاازه ی ،ی،اای خاود اثااات ساودم دا عا دع
لاای د کاعا پ اهش اش بازیاب دهد ،شاید هم موجودیه ندام بیااکااییک ناکم با لنااا نهااد یااد
شااده اسااه کااه دع ن،ی،ااه اسااباب الاای ش با اعتباااعا ،ا ن،ااو اندیشااه هاااا غیااا ع ،نا دع شاایاازه
کاعا این مؤسسه عا لااهم ساخته ا دشواعا هاا میین عا بااا دیگا اندیشان داخل ایان نهااد باه بااع
ااعده اسه .این پالیس کاعا بیاا کااییک گونه ،ه وز هم با مب اا سیاق ا م تواا دی  ،سیاسا ،
اجتماااع ا پ اهش ا داعه هاااا اسااتیماع گاای ا ا ا کلونیالیساام سااال هاااا  60ا  70ماای دا اعاپااا دع
ناکاه بااوده ا نتا بیناان صا نیه ع ،نا کاااعا خااود عا بااه شاکل مکاتااوم دع جهااه متااالی امااام
اعه عااع داده ا نت دع موعد م،ام ا ایوعیته امام زماان کاه دع نتیجاه بیا ش یااعیت اماماه مان نیاث
شتص اایه ی ااام اهختی اااع ،انس ااان کام اال ،ا مس اات،ید از یص ااوع ع ،نی ااه کام اال ک ااه دع ادبی ااات ج اااعا
اسماعیلیسم سده هاا میاناه ،ا داعه اساماعیلیان نا اعا بکااع بااده شاده اساه ،نما اندیشاد  .ا دام
بازیاب شتصیه امام الوعه عا من نیث م،ام ب یادید جهان کاه دع نتیجاه دیاد ا ادیاد هاا ،م عاات
ها ،نشسه ها ،مصانبه ها ،گا،تمان هاا ،ا اباااز نداا هااا باا ساایا شتصایه هااا ساا شا اس ،مان اد
عؤساا جمهوع ،نتسه ازیاان ،شتصیه هاا لاه گ  ،ع،یدی  ،عالان  ،سیاسا  ،مجتهادان ،عالاا ا
خااادمین دنیاااا بشاایه صااوعت میگیاااد نیا  ،مااوعد اعجگا اعا هزم عاااع نما گیاااد کااه خااود باعااث بااااز
کیش شتصیه دع میان باخ از اسماعیلیان م شود.
ای ان چ ااین ناکااات ا کاااع کاااد هاااا باخ ا  ،دسااته اا ا یااا نل،ااه اا از عهب ااان س ا ت ا خااانوادگ دع
اداعات امامه ا جماعت دع سااسا جهان ،باه ایا ه کشاوع هاای ا کاه اساماعیلیان دع ان نیاات بساا ما
باند ا جدیدن با اداعات امامه ا جماعت عاه خود عا دع نال پیمودن هست د  ،از یک طااس شتصایه
ا یصوع یاعیت امامه عا دع انداع انها یانوان نشان داده ا هام اماام عا مان نیاث عهباا عاناان بیشاتا
از بیسااه ملیااون انسااان بااعم ااد ائااین اسماعیلیساام ا م،ااام عانااان اش عا بااه مثابااه پیشااواا نااق ا
ن،انیااه ا شتصاایه اجتماااع  ،بشاااخواه ا خااادم کالااه مساالمانان بااه ایا ه ا کالااه بشاایه دع کاال عا
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کمت ااا یب اااعز داده ا ام ااام عا ی ه ااا دع التت اااعات سکوهعیس ااه ه اااا دنی اااا سکوهعیس اام غسا ال داده ا
شتصاایه الای ا م ا ک ااد .ایاان گونااه پالیس ا هااا میتوان ااد س اابه س ا گی عا بااه پیکااا بی ا ش ع ،ن ا
اسماعیلیسم ا التتاعات مدعن زمان ک ون اش که به عله هاا شامال بال دگ بهتا ا یاا مشاابه باه زماان
خل،اااا لاااطم عساایده اسااه ،ااعد سازند.گ شااته از ایاان همااه مسااایل  ،ناااس هااا اگا،تمااان هااا ،عیااادت
ائین اسماعیلیسم دع شاایط ک ون داعاا بیاق ،سااد مل  ،یا سااد ائی  ،ا ائاین ناماه خاودا اساه
که من نیث هویه یاعیت ا زمان همه اساماعیلیان جهاان بادان انکاه داعاا چاه پیشای ه هسات د ،باه
کدام زبان ستن م گوی د ا داعاا کدامین عیشه ا بیشه پیدایش اند ،به کدام یه ید ،لاه  ،یاعیال
ا چساالیاا سیاس  ،اجتماع ییلق داعند ،دع سااسا جهاان بازیااب داده ما شاود .م یاد باا ان اماام
زمان یوانسته اسه عاابط اداعات امامه ا جماعت عا به سعح جهان ط میالا نمای اده هاا ،سا،اا ا
هیات نمای دگ دع بسا کشوع هاا جهان ا بستن عااعد هاا متتلای پیااماو مساایل ا کااع هااا اابساته
ب ااه ام ااوع دی ا ا  ،لاه گا ا  ،اجتم اااع  ،اموزشا ا  ،صا ا ،عماانا ا ا بل ااد ب ااادن س ااعح زیس ااه ل ااادا،
خانوادگ  ،ییلیم ا ص  ،اسات کام بتشایده ا خاود شتصان مان نیاث یاک م،اام بل اد پایاه عسام
مان د ( عئیس ا ماجع اختیاع)  ،به جهانیان میال شده ا میال م شود.
ساختاع اداعات جماعت به ای ه کاع کاد هاا اداعه طای،ه ا اموزش م هب سی داعد یا هماه عملکااد
ها با طای،ه ا ع،یده عا مت اد الشاکل بساازند کاه از یاک طااس دعساه اساه اماا ،بادان دانساتن ای کاه
جماعت که دع ایان شایاازه زنادگ ما ک اد داعاا ساوابق نااهمگون یااعیت  ،سا ت ا ع ،نا باوده ا دع
عدم دام هدس اساس این گونه ای اد هاا عملکاد با طای،ه داعاا کدامین سود ا م ،یه اساه بایاد
از دیدانداز بی ش کاثات گاای ا  ،ییدد پس دا ا عالان ش اس ع ،ن موعد باعس عااع گیاد .همگون
سازا لاای د عملکاد با ع،یده ا طای،ه ،یا مااسم یشای،ات م هب ا ییلیم ا اماوزش ع،یادی ا باااعا
که به گونه بی ش استیماعا ا استثماعا جدید از طایق انستیتوت ل دن طا ا دیا این ما گاادد ،دع
ن،ی،ه به زبان انگلیس نوشته م شود ا بید به زبان هاا نااهمگون کاه جماعاه باه انهاا ساتن ما
عان ااد ،یاجمااه گادیااده ا بیناان نتا باادان دعندااا داشااه سااوابق ناااهمگون جماعااه بااه شاامول زبااان،
ادبیااات ،یاااعیال ا یها ید گ شااته جهااه لااگیاااا لاسااتاده ما شااوند کااه باادان یادیااد معااابق ساایاق ا
م تواا کشوع های ا که جماعه هاا متتلی دعان نیات بسا م باند ،لاستاده م شوند که یا ندا
خیل ها زیانباع به ندا ما عساد .ایان عمگااد دع ن،ی،اه مسالم دع بااباا ان هماه یصاوعای کاه از جماع
گاایا ا  ،ییاادد پسا دا ،ا شایسااته ساااهعا سااتن ما گویااد عاااع گالتااه ا دیگااان عا از شا اخه هویااه
خودا ،بااع ها ،م توا ،سیاق ،پالیس هاا مل دع عاستاا ییلیم ا اموزش ا داشته هاا هویه مل
ا یباعا شان م اام م سازد.
ای گونه ناکات دع ن،ی،ه داعد اهسته اهسته به ندام ک تاال ب عید ا شاط همه جوامع ا نهاد هاا
م ل  ،عوم ا مل یبدیل گادیده ا از ان ازادا هااا بیاان ع،ایاد ا باااع هاا کاه اماااز دع سااساا جهاان
بااه شاایاع ا لاای ااد مباااعزه انسااان هااا یباادیل شااده اسااه ،م اااام ساااخته ا گسااتاش بیا ش لکااا انسااان
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هاااا اابسااته بااه جمییااه هاااا یاااد شااده عا دع هب ا ا ااژه هااا ،عباااعه هااا  ،پالیس ا هااا ا ادبیااات "
مییاااعا" ،دع کاتمااان ع اااع م ا دهااد .ای گونااه کاااع کاااد هااا کااه دع ن،ی ،اه بااه یااک لاای ااد اساایع ندااام
بیااکااس یبدیل شده اسه ،دع ااعییه اما با الااد ا انسان هاا بااع م د ا دساته هااا اابساته باه
انها که شامل ائین ا کیش اسماعیلیسم هست د ،داعاا اختیاع ا نیااا عیاادت باا ب یااد اداا انتااام
دا جانبه  ،هم یست میاله ش اسانه ،ا بااعم داناه نباوده ای هاا باا ب یااد ظاواها زنادگ کاه داعاا اثاا
پ یاا زمان ا غیا دایم باشد ،به الای ش گالته شده اسه.
دع این ندام ،باخ از الاادا که به گونه هاا ناهمگون خویشاتن عا مالاک ساامایه ا داعایا ا سااخته ا
اند ا خیل ها کم دع لکا همکیشاان شاان از هاا نگااه نیسات د ،ا نتا ثااات شاان دع نتیجاه کااع کااد
هاا ااهبان ا عساکاعان جماعاه گوناه یجماع ا یماکا عا باه خاود گالتاه اساه ،داعناد باه " اساماعی ن
ایا ه" ،یباادیل شااوند ا باااس لاه ا  ،عالااان ،یاااعیال ،ساااب،ه ا یها ید هیچگونااه اهمیتا عایاال نیساات د.
این ها دع کاع کاد هاا ناهمگون شان انسان هاا م اطق اسماعیل نشین کشوع ها ا متتلی به ای ه
اسیاا میانه عا خلع س زبان  ،لکاا ،ع،یدی ا لاه گ ساخته ا ناکمیه ن ادا ،یبااعا ا یها یب
ا مااساام یشاای،ات ما هب خااودا عا کااه دع یاااعیال جماعااه اساایاا میانااه ،ایااان ا شاااق میانااه ،بااه ایا ه
سوعیه ا غیاه داعا هیچگونه ساب،ه اا نبوده اسه ،با انها به ییمیل ا یعبیق م گیاند.
ندام کاعا اداعات اماماه  ،باا اصای انکاه ن،اش خیلا هاا اعزناده ا عا دع انت،اال پ اهگ ی اان الای،اا دع
سااال هاااا  ، 70از ااگ اادا ،ا دع سااال هاااا  ،80از السانسااتان بااه کشااوع هاااا اعاپااا ا امایکاااا شاامال
بازا کاده اسه ،اما بتااطا نناوع عملا نداام بیااکااسا ا عادم یوجاه باه زنادگ انساان هااا عاماه،
باخ ا از ایاان جمییااه هااا ه ااوز هاام بااه پاااا خ اود از دیدانااداز اعتصااادا ،مااال ا خااانوادگ ایسااتاده
نیست د ا نت جمییه های ا که از کشوع هاا یاد شده بدان نمایه اداعات امامه ا از طایق کشاوع
هاا معبوع پ یالته شده اند ،به مااید ناله بهتا ا دعساه یاا داشاته ا م ساجم یاا هسات د .یکا از
مسایل اا که شبکه انکشاس اعاخان یا ک ون نتوانسته اسه م دم سازد این اسه که کاع م ادان ایان
اداعه دع کشوع هااا متتلای باه ایا ه یاجیکساتا ،السانساتان ا ع عاه جاات شامال پاکساتان ا نتا دع
ایاان اااخااا ای ااان ا سااوعیه ،دع شاایاازه ندااام کاغ ا پاان ا خااودا غاااق بااوده ا دع کاااع کاااد هاااا شااان
جمییه های ا که موعد خدمتگ اعا عااع م ده د ،انها عا از ن،عه نداا اختیااع زباان  ،لکااا ا لاه گا
ساکه ،خاموش ا خلع س نماوده ا بیاد معاابق هان خاودا شاان کاه از یاک طااس مادالع پالیسا
هاااا کشااوعا کااه دع ان کاااع ما ک ااد باشااد ا از سااوی ا هاام ی هااا بااه سااود الاااد ا اشتاصا اا دع ایاان
لاای د هاا مصااس ا مشسول هست د ،گادان دگ شود .ننوع شان دع ایان کشاوع هاا باا اسااس عاوت
سامایه ا پول م چاخد ،ا نه با مب اا ظالیه سازا ا الای ش شیاازه عیاادت ا عهبااا ا انساان هااا
زمانگاا ،یی به اصع اماازا با می م  ،اش " لازناد زماان" ،عا بیاد از اعایاش ا پیااایش لکااا
که دع ااعییه اما مس شوی ا اسه ،با مساند م نشان د یا باشد بدان صادا ا ناواا عی ا کااع ک اد ا
دع زندگ شان به استث اا بازیاب عباعه " ن "  ،دیگا لهم ا بازیاب دیگا ا عا نداشته باش د.
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اداعه هاااا ا ابسااته بااه امامااه مان ااد ل ساال هااا ،ساااختاع شااها هاااا باسااتان  ،لااوکس ،صا داق ا جها
پااول ،ا هاام باخا از اداعات جماااعت مان ااد ع ساال هااا ،ییلاایم ا امااوزش ع،یاادی ا سااکوهع ،دع اظهاااع
بیان شان ادعا داعند که بتااطا دلااع از نماعاه ا داشاته هااا م ،اول ا غیاا م ،اول انهاا هسات د ،اماا
دیده شده اسه کاه بینان ا نتا شااید هام همیشاه نتوانساته اناد چ این کااعا عا بک اد کاه میتاوان از
شاایط به میان امده دع السانستان ،ایااان ،عا ق جاات شامال پاکساتان ،یاجیکساتان ،ساوعیه ،ا غیااه
که از اعاایع نمیتوان اد جلاو گیااا ک اد ا یاا اگاا پایش باین ما بودناد ا ی هاا مان نیاث میاانج کااع ما
ک ااد ا پالیسا هااا ا لاای ااد کاااع هاااا سیاسا عا نادیااده ما گیانااد ا خیلا هااا م الدااه کاعانااه ا یساالیم
طلبانه به پیش م عاند ا نت باخ ها با این بااع اند که این نهاد هاا خاود نیا دع باخا با ثباای هاا
ن،ش بازا م ک د .جماعه اسیاا میاناه ناداد بیشاتا از ها اع ساال بادان اعیبااط مسات،یم ظااهاا ا
دستاس مست،یم به هدایه امام اعاه ا نهااد هااا اماماه ا جمااعت  ،باا ب یااد ییلایم ا اماوزش ناصاا
خساا ،داعیان ،نجتان  ،پیا ها ،خلی،ه ها ،مشایال ا علماا ثابه عدم به کیش ا ائاین اسماعیلیسام،
با باگ اعا س ه " چااا عاشان"  ،خاوانش مدی اه هاا ،عصااید ،اشایاع ا ساااده هااا عالاان  ،باگا اعا
دعااوت ب،ااا ا دعااوت ل ااا ماان نیااث پاااعه اا از س ا ه " چ اااا عاشاان" ،علااتن بااه م ا اع هااا ،عاادمگاه هااا،
یوانست د ائین خود عا ص ه ا س مه نگاهداعا ک د ا ان عا به عیمه جان ا مان نیاث عا ا عاان
شان به نااسه ا صیانه گیاند.
انگوناه کااه امااام لامااوده اسااه  " :هاایی ص ا اای ا  ،هاایی دعیااای ا ا هاایی کااوه نم ا یوانااد باعااث ایجاااد
دیواع دع باابا م به ا م اسبات می وا ا عا نان امام ا ماید گادد".
به بهاناه ن،اظاه ا نااساه  :بادان دع نداا داشاه کااع بااد زباان انکشااس ا پیشااله دع زمی اه هااا
ناااهمگون ،ندااام بیااکااس ا دع نهاااد هااا  ،اداعات امامااه ا جماااعت  ،زیااا نااام ن،اظااه ،مصااؤنیه ا
دلاااع از جماعااه دع شاایاازه زناادگ ع،یاادی  ،اجتماااع  ،لاه گا  ،ا سیاسا شااان کااه دع میااان دیگ ااان
نیات بسا م باند ،با السوس ا دعد لاااان دع لاای د این همه کاع کااد هااا شاان از شایوه بیااکااسا
ا لیباالیسم لجام گسیتته کاع ما گیاناد ا جماعاه عا بینان دع هاااس عاااع ما ده اد ا زمی اه ی،کاا ا
یی،ل عا که عاه نجات انسان هاسه ،از انها به گونه عمل ا غیا م ص،انه م گیاند ا انها عا با دیدانداز
هاا غیا ع ،ن دع نیایش ییبدا که هیی عاه نجات عا بااا شان یاسیم کاده نمیتواناد ،عاااع ما ده اد
که خاود ج،اای ا اساه دع عاساتاا یت،اق هادایه اماام دع اماا خادمتگ اعا باااا جماعاه ،اماه ا کالاه
بشایه .با اصی ای که این اداعات کاع کادهااا زیاادا عا دع اماا پ ااه دادن جمااعت کاه دع ساال هااا
70م ،از کشوع ااگ دا ،ا یا السانستان سال هاا 90م ،از م ایط ا مایهن شاان با جاا شاده بودناد ،باه
شمول یهیه ا یداعک غ ا ا پوشش لوعا بااا اسماعیلیان م ع،ه پامیا یاجکستان دع شاایط دعگیااا
هاا داخل سال هاا 1990م ،ن،ش بازا کاده اند اما بایاد گا،اه کاه ه اوز هام باا دع نداا داشاه اثاا
گ ا اعا ایاان نهاااد هااا ا عاابع ا کااه دع سااعح جهااان بااا سااایا نیااهاااا موجااود دع کشااوع هاااا پیشااالته
اعتصادا داعند  ،نتوانسته اند جماعه عا دع زماان میاین ا مشاتص باا پیشابی هاا ا پیشاگیاا هاا از
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عایاداد هااا دع ناال باه میاان امادن نجاات ده اد ا دع مالاوع ساازا عی ا  ،عملا ا سیاسا ان داخاال
اعدام مؤثا ا زمان شده باش د.
از این سبد ااسح باید اظهاع کاد که نباید لهم این م ادادیه هاا ا کاسات هااا اداعات عا دع زمی اه
ناش از نبود م ابع ا ساچشمه هاا پول دانساه بلکاه نناوع الاااد بیااکااات ا یلای ک اده زماان دع
شیاازه اداعات امامه ا جماعه اسه که ن،ش خود عا من نیث ن ل دشواعا ها نداساته بلکاه باه
مثاباه میااانج میااان کشااوع هااا ،مؤسسااات ا جماعااه دع زمااان لااعیا ا دشااواعا هاااا ناااهمگون  ،ن،ااش
بااازا م ا ک ااد کااه داعاا مؤثایااه نااه چ اادان هساات د ا جماعااه همااواعه دع ش ااایط ک ااون ا نت ا دع
شیاازه هاا میین یاعیال گ شته ع،یده ا طای،ه نی با ای گونه عاش هاا  ،ساادچاع شاده اساه .بینان
دیده م شود که نهاد هاا اماماه مان نیاث جا مواهباان ا داناا هااا خااعج دع کااع کااد هااا شاان
بیشااتا بااه اع اااا لک ااا ا بانامااه هاااا سیاس ا  ،اجتماااع ا یبلیسااات لکاااا انهااا ب ا ل یوجااه نمااوده ا
سانوشااه کاااعا ا گالتاااعا ا مصاااالیه عی ا زناادگ عازااع جماعااه عا از دیدانااداز عی ا بااداع م ا
گ اعند ا عاز گ عان میک د ا زمان عا نی دع یلی عااع م ده د.
بیااکااس دع شیاازه سیاس کاع کاده نمیتواند ا یا بهتا گا،تاه شاود کاه دع گا،تااع ا عبااعه هااا جمیا
ظاها شده نمیتواند ا ل مادام که موسوع یوان ا عدعت ا اثاگ اعا پاول ا ساامایه باه میاان ما ایاد ،
به گونه هاا ماموز  ،نه،ته ا کاتمان زیا اثا نیاا هاا عااع داد ک ده عاااع گالتاه دع بکااع بااد ا لاای اد
ی ،ق ان از داغتاین شیوه هاا بیااکااس که سود ااع به الااد ا به مناع جماعه ا م یط یمام م
شااود ،خیل ا هااا زیاکانااه بکاااع گالتااه میشااود ،کااه میتااوان از لاای ااد کاااعا دع یاجیکسااتان ،السانسااتان،
ع عااه جااات شاامال پاکسااتان ،سااوعیه ا یااا ناادا ایااان ا سااایا کشااوع هاااا نااو بااه اساات ،ل عساایده ا یااا
اابسته به جهاان ساوم یااد ااع شاد .دشاواعا هااا اعتصاادا اا کاه دع ایان کشاوع هاا دع نتیجاه کااع ا
لیالیه الااد غیا انتتاب  ،بلکه انتصاب اداعه انکشاس اعا خان که سازمان ده ده گان بی ش لسااد ا
بیااکااس دع میان این نهاد ا جماعه هست د ،سبد شکستن ا خوعد ا خمیا شدن نیاا ا یوان خااد
جمی ا انسان هاا عادا ا ابتدای ا  ،صادق ،اال اکاع کشته گادیاده ا ساادمداعان دعاا ،نیانا ا
لایااد عا عازااع ه ااا چ ااه بیشااتا ا بهت ااا از پ اایش صاااند ا مال ااک س ااامایه ساااخته ا اکاثای ااه اعن اااا
جماعااه عا بااه ل،ااا ،ا ی گدساات سااادچاع ساااخته اسااه کااه بیماااعا هاااا عاان ا  ،خااانوادگ  ،جاادای ا
خانواده ها ،ازداات هاا ب ثما عا به اجود ااعده اسه.
از ایاان ساابد مااادام کااه دا نیااااا کاااعا ،نکومااه اش ااالیه ا نهاااد غیااا دالت ا خااود متتاااع ا غیااا
نساب ده دع باابا مادم ا یوده ها ا ل به بهانه مادم شایی ،ب بناعه ا یوده هاا م ااام بادان
ای که بدان د که چ،دع انها دع جایان لهام کااعا ا ابساته باه خاود شاان عاااع داعناد ا کااع عا باه پایش ما
باند ،نتستین چی ا که دع این عاستا مؤثا کاعا عااع میگیاد ،سیاسه عام ا لایبکاعانه اسه.
داک تر نصرالدین شاه " پیکار"

12

اداره نشرات سیمای شغنان

اعت ا کااه دالااه یاجکسااتان نیااااا ندااام ا ج گ ا اش عا دع سااال 2013م ،بااه م ع،ااه خااود متتاااع
بدخشان کوه ا اسماعیلیه نشین پاامیا بدخشاان یاجکساتان لاساتاد ،هادلش از ایان عاااع باود یاا بااع
مجاادد ک تاااال م اایط عا کااه یااا ناادا بااه عاش لیباالیساام دع اختیاااع پااامیاا هااا عاااع گالتاه بااود ا اداعه
انکشاااس اعاخااان دع نمایااه انهااا عاااع داشااه ا دالااه یاجکسااتان از ای ااده ان ژعلاان نگااان بااود ،ا دع
گیاا ها باعث ماگ ا میا صد ها یان گادیاد ،اداعه انکشااس اعاخاان باه ایا ه انهاای ا کاه دع ساادمداعا
ان عااع داشت د ،بتاطا ن،ظ م،ام بازعگان  ،سیاس ا اعتصاادا شاان دع بااباا ان هماه مداالم دالاه
هیی کس از جاا خود نج بید یا از جماعه دلااع م ع،ا ا دعساه صاوعت گالتاه باشاد ا ان شایاع ا
ییهد ا پیمان ن،اظه ا نااسه اسماعیلیسم نی م،هومش عا از دسه داده باود .اساماعیلیان ماادام
که دع باابا نیاا هاا دالت عااع گالت د ،ناچاع بدان نمایاه کسا بایاد از خاود دلااع ک اد .دع زمی اه
از اسماعیلیان اثا گ اع دع لاای د گا،تمان صلح ا م اکاه است،اده نکادند  ،بلکه انسان هااا عاادا اا
عا به میان کشیدند یا لاای د صلح عا به کماک ا یااعا اداعه انکشااس اعاخاان باه ایا ه انهاای ا کاه از خاود
چیا ا عا باااا گا،ااتن نداشاات د بااه پاایش گشاایدند ا خااود از ایاان لاای ااد بهاااه بیشااتا ا م،یااد یااا جساات د ا
مباعزین عاه همادیگا لهما عا با نهایاه خ ثا اانماود کادناد .ا خاود نشاان دادناد کاه بجا ایان اداعه ا
پول که دع اختیاعش عااع داعد هیی کس دیگا ا هیی نهادا دیگا نمیتواند دع نل ایان چ این مساایل
ن،ش عا بازا ک د .ا از همین سابد اساه کاه دالاه بایاد باا ایان اداعه میاملاه ک اد بجااا انکاه باا خاود
مادم که باا اا گالتتااع هسات د ،دع گا،تماان ا ب اث عاااع گیاناد ا انهاا عا نتا از ناق ب اث شاهااندا
م اااام ساااخت د .ایاان دع ن،ی،ااه خااود یااک دگاگااون م ،ا ایاان مادمااان دع شا اخه هویااه خااودا،
ع،یدی ا یاعیت انها م باشد.
به عباعه دیگا ،مادام اداعه انکشاس اعاخان م اکاایش عا با نیاا هاا دالت یاجیکستان اغاز م ک د
ا انهاام گویااا ماان نیااث میااانج ب اااا بااه میااان ااعدن مصااال ه دع میااان نیاااا هاااا دعگیااا ،ایاان خااود
لاای دا اسه بااا ایجاد سهوله بااا خود ا ایجاد دشواعا ها بااا جماعه م ع،اه پاامیا ،زیااا انهاا
داعند اهسته اهسته است ،ل لکااا ،ع،یادی ا سیاسا ایان جماعاه عا از اختیااع انهاا بیااان سااخته ا
انها عا دع میدان سیاس خلع س ک د ا از جانب هم انهای ا که من نیث نمای ده هاا ع،یدی امام
دع میان جماعه اسیاا میانه باه ایا ه یاجکساتان کااع ما ک اد ،خاود داعاا اصال پیادایش ه ادا پااک
بوده ا از طایق سامایه ا پول عدعت ا ص نیه اجتماع  ،سیاس ا نت ع،یدی عا با این بتش از
جماعه که داعاا یاعیال نهایه عدیم هست د به مشق ا یماین گالته ا با خوعد شان عا مان د نهاد هااا
غیااا دالت ا کشااوع هاااا غاب ا  ،امایکااای ا ا کانااادای ا دع عاصااه هاااا کاااعا ا خاادمای زیااا نااام خاادمه
گ اعا ا" سایوا " ،یی ا کااع کااد هاا ا لیالیاه هااا عسااکاعانه  ،باه پایش ما باناد کاه هویاه ع،یادی ،
عماال کاااد یاااعیت بااا ع،یااده ا طای،ااه  ،ا مااساام یشاای،ات ما هب عا داعد زیااا پاسااش عاااع ده ااد کااه دع
ااعییه اما هویه زدای ا م ض اسه .بینن این پاسش به میان ما ایاد کاه ی،ااات میاان ایان گوناه
یم ااین ا مشااق عاادعت بااا ساالعه ا عاادعت ناکمیااه هاااا ندااام ایااو کااییااک یااا عانانیااه اش ااال چااه
ی،اااای داعد .شاااید هاام یکا دیگااا از مساااع اداعات انکشاااس اعتصااادا اعاخااان دع عاسااتاا خایااداعا
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سادمداعان دیکاتایوع کشوع هاا ناهمگون اعام ساازا ظاالمین ایان کشاوع هاا باشاد یاا اساماعیلیان عا از
گ ناد ا اساید انهاا بیااان ساازد دع صاوعی اا کاه ایان دع ات خاود م ااام ساازا اساماعیلیان از نااق
مشااع شاان ناه ی هاا باه مثاباه اساماعیلیان بلکاه مان نیاث شاهااندان عاانون ان کشاوع هاا کاه معاابق
عاانون اساسا کشاوع خااود ناق زیسااه مساالم داعناد ا از ن،اوق شاهااندا نیا بایاد مساات،ید شااوند .دع
شاایط ک ون ان گونه که اگاه داعیم اسماعیلیان کشوع هاا پاکستان ا سوعیه ا نت السانساتان کاه
دع شاایط خیل ها دشواع نیات بسا ما باناد ،اداعات اماماه هایی گااع عاانون کااده نمیتوان اد یاا ایان
مااادم عا از شااا ب یاااد گاایااان دیگااا نجااات بده ااد بلکااه م الدااه انهااا عا بااا پااول خایااداعا ما ک ااد ا دع
ن،ی،ااه یااک لاه ا مبتا ل زیسااه اجتماااع عا بااه اجااود ما ااعنااد ا هااا زمااان کااه پاداخااه پااول دع
یاخیا عااع گیاد باز ا نشه ا دهشه دع باابا انها از سا گالتاه میشاود انگوناه کاه شااهد ایان موساوع
دع کااچا پاکساتان بااودیم .هماه یا ش هااا الاااد ا اشااتاص یصا اداعات امامااه بتااطا جماعااه
نیسه بلکه بتاطا ان اسه یا بتوان د از طایاق خایاداعا کشاوع هاا ا دساته هااا الااطا اهال سا ه ا
جماعه جماعه اسماعیلیان عا بهااسان د که گویا از انها دلاع م ک د ا ل ن،ی،اه مسالم ایان اساه
کااه انهااا سااته دع هاااس هساات د کااه شاااید بااه زاد یااین لاصااه بااا ایاان سیاسااه شااان اکاثایااه معلااق
جماعه اسماعیل این م اطق عا از دسه ده د.
اگا به ساب،ه یاعیت اسماعیلیان ا دشواعا هاا گ شته نه چ دان داع شان ندا اندازیم دیده شاده ا
ه وز دیده م شود که این نهاد ها ا اداعات با اصی انکه داعاا عاابط خوب دپلوماییک ا سیاسا باا
کشوع ها هست د ا م بع ا ساچشمه انهم ااسح اسه ،این ها نتوانست د یا جلو دشاواعا هااا باه میاان
امده دع ااگ دا ،ایاان ان ،ب  ،سوعیه ،یاجیکستان ،السانستان طالباان  ،ساوعیه ا ساایا کشاوع هاا عا باه
گونااه م ع ،ا ناال ا لصاال سااازند بلکااه همکاااعا هاااا شااان بااا ب ا هویااه ی ااین دیکاتااایوع هااا ،نکمااا ا
خائ ین به ن و خوب پیش علته اسه ا ل دع جای ا که یک انسان خوب ،دانساته ،باا عا ت ا باا شااس
ا داعاا هویه مادم  ،مل ا عوم باشاد باا انهاا هماواعه دع متال،اه عاااع ما گیاناد ا متاداام متاالی
اداعات امام ااه ا جماع ااه ب ااه نس اااب ما ا ااعن ااد ،انگون ااه ک ااه دع زم ااان اس ااتی ا ش ااوعاا س ااابق دع
السانسااتان انهااای ا عا کااه اطاان پاسااه ،انسااان ان ،ب ا  ،ماایهن داسااه ا خاادمتگاع بودنااد ا عاسااها ا
شاکاا السان شان عا موعد انت،اد سالم عااع میدادند ،انها عا سد شوعاا ا یاا اصاع ماد عاز انوعاه،
" انت سویتسیم " ،یا خ ق شوعا ها یاد م کادند.
باز هم اگاا باه یااعیال اماماه اسماعیلیسام باه گ شاته باا گاادیم ،اماماه داعه لاطمیاان باا ب یااد نیاااا
للساا،ه ،نمکااه ،اسااتدهل ،ع ،نیااه ،علمیااه ا دانااش مکایااد ا دبیاسااتان هاااا لکاااا ناااهمگون
استواع بود .ا اگا به زمان امپاایوعا امامان ن اعا با گاادیم ،نیا باا بیا ش ان ،بیگااا ،لاای اد انساان
ساااهعا ،عااداله ا موازنااه ،خاادمه گا اعا بااه خلااق ا یااوده هاااا عداایم انساان  ،اداا انتااام بااه م،ااام
شااامال انسااان ،مباااعزه ا اجتهاااد بااا خا س نکماااا ظااالم ا ما داع ،گسااتاش ییلاایم ا امااوزش للساا ،ا
لاستان داعیاان نجتاان ا اموزگااعان باه ج ایاا داازده گاناه ا غیااه اساتواع باود .اماا اگاا اماااز مشااهده
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ک یم ،نهاد هاا امامه خ س گ شه به عوه استثماع ،اساتیماع ،ی،اعاه الگ ا  ،ناکمیاه با عیاد ا ب اد
خوجااه ایساام کااه خااود زاده لاای ااد ی،کااا ا بی ا ش اسااتثماع ،اسااتیماع ،ی،ااوق طلب ا  ،عانیااه بازعگااان ا
یجاااعت ا کمااای ا پااول ،ا دع زیااا ساالعه نگهااداعا جماع اه ا دعاا پااگ ا هااا ا خ ا س هاادایات امااام ا
اصااول امامااه کاااع کااادن  ،اسااتواع بااوده ا ب اااا ع ،نیااه ا اسااتدهل بااه ای ا ه دع عملکاااد بااا ع،یااده ا
طای،ه جای ا نگ اشته اند ا جماعه ل،یا ا نایوان ،بتصاوص جماعاه اسایاا ج اوب ا الای،اا ا باخا
از الااد نهایه زعن  ،ب هویه ا بل گوا اابسته به جماعه اسیاا میانه ،یاجیکستان ،السانستا،
ع عه جات شمال پاکستان عا دع یک لاای د خیل ها خعیا ی میق ا ی میا عااع داده ا عازاناه ها اعان
دشواعا ع ت ناپ یا عا دع میان انسان هاا اابساته باه ایان جمییاه ،میتاوان مشااهده کااد کاه اماام از
ان اگاه دعیق نداعد ا نت نم خواه د که امام از ان اگاه ناصل ک د.
این عانیه که خود ناش از بی ش استثماعا استیماع گاایا ا اساه ا هام ناشا از عانیاه خوجاه هاا کاه
خود این لاای اد عا ساپاا نماوده اناد ا اک اون ان عا باا ه یاه جماعاه اسایاا میاناه باه مشاق ا یمااین
نشسته اند .این خود ائین اسماعیلیسم عا دچاع اساواس ا متااطاه عاااع ما دهاد ا جمییاه عا دع ایان
ش ااایط خیل ا هااا نساااس بسااوا لااپاش ا باااده ا بااا متاااطاه شاادید سااادچاع م ا سااازد .ایاان عانیااه
بیااکااس باید دعیق اعزیایاب گاادد ،دعد هاا بایاد ماوعد باعسا دابااعه عاااع گیاناد ،هماه مساایل بایاد
اسید ش اس دعیق شود ا اگا این چ ین نشود جماعه هاا غیا خوجه یا از این جمییه م ُباند ا
یااا هاام عاسااتاا کاااعا ا اابسااتگ بااه جمییااه خوجااه عا کااه دع ان بی ا ش پلوعالیساام ،کاثااات گاای ا ا ،
ییددپس ا دا ا شایسااته ساااهعا هااا گ ا دیااده نمیشااود ،یسیااا داده ا بسااوا دیگاااا خواه ااد علااه کااه
بازیااب ده ااده هویااه یاااعیت شااان خواهاد بااود ا یااا هاام دع یکاااپوا هویاه جدیااد ع،یاادی ا بااااعا عاااع
خواه د گاله.
یادداشه :بااا داستان ا ع عه م دان یاعیال اسماعیلیه ا سایا مسایل به ایا ه دع ماوعد خوجاه هااا
اسااماعیلیه سااه پ ااه ،بهاااه هااا ا اسااماعیلیه طیبا  ،ا ی ااوهت جدیااد دع جامیااه ع،یاادی ن ا اعا ،هزم
اسااه یااا بااه اثااا دکاتااوع لاهاااد دلتاااا " ،متتصاااا" دع یاااعیال اسااماعیلیه ،باگااه  ،265-243عجااوع
لامای د.
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