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 فهرست مطالب

            (   63 -1)             ظهور   بینش  فلسفی و عقیدتی اسماعیلیسم در تاریخ  اسالم  :باب اول
 بازی های بزرگ ابر قدرت ها در سده نوزده اسماعیلیان و 

 سیای میانه در سده بیست
 
 اسماعیلیان ا

  سیای میانه داعیان نقش
 
 اسماعیلی در ا

  سیای میانه
 
 رزم سامانیان  در برابر بینش  قرامطه در ا

   )لنهر
 
ثیر قرمطیان در  سرزمین خراسان و پار دریا) ماورا

 
 تا
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   سازی دعوت اسماعیلی                                                   نقش فاطمیان در یكپارچه 

 گسترش دعوت  اسماعیلی به رودبار الموت 

 انی در گسترش اسماعیلیسمستنقش ابو یعقوب سج 

  گسترش اسماعیلیسم حمیدالدین كرمانی در  نقش 

 ثیر گذاری فاطمیان بر اسماعیلیان  منطقه سند
 
 تا

 از  زمانه های فاطمیان،  غزنویان  الی اسماعیلیان 

  غاز نزاع میان سلجوقیان و اسماعیلیان
 
 ا

  ل بویه می شوند
 
 سلجوقیان جاگزین ا

 علل مخالفت  های غزنویان با برقراری رابطه با فاطمیان 

 خالفت عباسیان در برقراری مناسبات  میان غزنویان و فاطمیانم 

 نفی اتهام وابستگی  غزنویان به فاطمیان 

 دوری فاطمیان از مناطق زیر اثر  غزنویان 
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 صباح ما

 حسن صباح و تثبیت مجدد هویت ایرانی 

 در محیط  و مناطق  ایران گسترش نفوذ الموت 

 غاز نزاع میان سلجوقیان و اسماعیلیان
 
 ا

 ل سلجوق
 
 سلجوقیان ،سالجقه، یا  ا

 روابط خواجه نظام الملک و اسماعیلیان 
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 استراتژی ضد سلجوقی حسن صباح 

  وپاشی سلجوقیانانحطاط و فر 

 درز و  شکاف  میان نزاری ها و مستعلوی ها 

 پیامدهای انشقاق نزاری و  مستعلوی 

 عقب نشینی و تثبیت نیروی  بعدی نزاری ها 

   با اسماعیلیان بدخشانات گسترش مناسبات نزاری های  قهستان 
 

ن    باب چهارم :
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  سقوط  نابه هنگام الموت 

 سده های نخستین   بعد  از الموت 

  رونق کارکرد های  بار مجدد  دوره انجدان بعد از الموت 

 ثیر هجوم مغوالن بر فروپاشی الموت
 
 چنگیزخان و تا

 درز میان شاخه های محمدشاهی و قاسم شاهی 

 سیای میانهسا
 
 زماندهی مجدد دعوت  قاسم شاهی در ایران و ا

  فرینش در ادبیات اسماعیلیسم الموت
 
 عقايد  فلسفی و تصور ا

 دود دین در اسماعیلیسم دوره الموتـتصور و بینش ح 

 
سیای میانه    باب پنجم :

 
   ( 213 -99) پسمنظر تاریخی و چالش های اسماعیلیان  بدخشانات ، مناطق مرکزی و ا

 جغرافیای بشری امروز اسماعیلیان افغانستان 

 اسماعیلیان افغانستان در دوره های  غزنویان، غوریان و سلجوقیان 

 سیای میانه
 
 سفر مشنری سبزعلی به  مناطق اسماعیلیان بدخشان  و  ا

تبعید. ـی و  ـ تنهای بازتاب نوای طغیان،   حکیم ناصر خسرو، 

 سیای میانه نقش ناصر خسرو  در گسترش بینش نو افالطونیسم
 
 و اسماعیلیسم در ا

  ثار  ناصرخسرو
 
ا بانکداری در   سیستم و نظام محاسبات و 

 ثار ناصر خسرو  شخصیت تاریخی و عقیدتی
 
 امام علی)ع( در ا

  ابوالمعالی ابن اسد، شخصیت همکار و حامی  ناصر خسرو 

  ثار ناصر خسرو
 
 اصطالحات واژگانی اسماعیلیسم در ا

  فرینش شعری ناصر خسرو
 
ا  نظام 

  فرنامه ناصر خسرو س 

  جامع الحکمتین 
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   سیای میانه ، و ناصرخسرو
 
 اسماعیلیان  ا

 
 (256 -214)                        ناصر خسرو  نقش دیگر اندیشان  در بازتاب اسماعیلیسم  وباب ششم :  

 عقلی و باطنی بودن کیش  اسماعیلیسم 

 مراتب دعوت در اسماعیلیسم 

 عیلیسم بینش و تصور  معاد در اسما 

  ناصرخسرو ، و فردوسی پیرامون دانش و خرد 

  ن از دیدگاه ناصر خسرو
 
ویل ا

 
ن و تا

 
 سیاق و محتوای قرا

 ن
 
ویل ا

 
ن و تا

 
 توجه خاص اسماعیلیه به قرا

  بینش عقلی و باطنی بودن در شیرازه فکری اسماعیلیان 

 ن  در دیدانداز  اسماعیلیان
 
ویل ا

 
ن ، فهم و تا

 
 هدایات  قرا

 فرینش در اسماعیلیسمدیدگاه معتزله پ
 
 یرامو ن بینش و تصور ا

  جبر و اختیار از دیدانداز ناصر خسرو ،  معتزله  و دیگران 

  بینش  زوال نظام های متخاصم در  کالم  فرخی سیستانی و ناصر خسرو 

 بینش ناصر خسرو  در مورد زوال حاکمیت های متخاصم و جابر 
 

 ( 285 – 257)                   ن، چالش ها و تفاوت ها   اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستا باب هفتم :
 پـذیری نهاد های جماعتی و امامت در افغانستانگونه 

 های مناطق مرکزی افغانستان در زمان زمامداران و حاکمان گذشتهمکی 

 بینی مدرن  اسماعیلیان افغانستانوضعیت فرهنگی و جهان 

 نها صدمه فرهنگی طالبان به اسماعیلیان و م
 
 یراث مکـتوب و غیر مکـتوب  ا

 ورد ها و چالش ها
 
غاز فصل نو برای اسماعیلیان ، دست ا

 
 افغانستان و ا

 
یندباب هشتم  : 

 
 ( 311 – 286 )                              جات شمالی پاکستان  دعوت اسماعیلی در عالقه فرا

 غاز دعوت اسماعیلی در مناطق ناهمگون  شمال پاکستان
 
 ا

 سماعیلی در عالقه چترال )چترار(دعوت ا 

 غاز دعوت اسماعیلی در ِگلِگت
 
یند ا

 
 فرا

 های اسماعیلی در گلگتحضور و نقش حکمران 

  )نظر اجمالی بر داشته های تاریخ نگاران عهد عتیق هونزا وجمو ) جمو و کشمیر 

 یند دعوت اسماعیلی در هونزا
 
 فرا

 ت اسماعیلیحضور حسین شاه اردبیلی در هونزا و علل ناکامی دعو 
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 یند دعوت اسماعیلی
 
 حضور سید یاقوت شاه خان به منطقه هونزا و فرا

  ،شینه":داعی سید عبدالحمید، و دعوت اسماعیلی درهونزای سفلی" 

 غزر "نقش خانواده شاه کالن در گسترش دعوت اسماعیلی در" 

 حضور سّید عبدالصمد شاه به عالقه جات شمالی و دعوت اسماعیلی 

 ن محّمد شاه به جماعت بدخشان و شمال پاکستانپیام امام سلطا 

  سیای میانهپاکستان  میر هونزا نماینده امام در قیادت جماعت عالقه جات  شمالی
 
 و ا

 وری امام زمان، شاه کریم الحسینی، به شمال پاکستانتشریف
 
 برای بار نخست  ا

 ئین
 
سیای میانهانفاذ نخستین ا

 
 نامه اسماعیلی برای جماعت ا

  
 (  320 – 312)                                    منظر تاریخی و زمان معاصر، اسماعیلیان نزاری چین، پس:  باب نهم 

  دیدانداز تاریخی سنت های عقیدتی اسماعیلیان چین 
 

 نتیجه
 

 ( 323 – 321) ...........................................................................................................ادبیات کار بردی
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 باب اول
 

غازین
 
 سخن ا

 

 : اسالم در تاریخ  بینش فلسفی و عقیدتی  اسماعیلیسم  ظهور 

 
ن ،.م ٧٦۵ھ. ق. /١٤٨بعد از وفات حضرت امام جعفر صادق )ع(، 

 
ها به پیروان او به دو قسمت تقسیم شدند. قسمتی از ا

یا هفت امامیه معروف شدند، زیرا اسماعیل را امام  'سبعیه'ل پیوستند، که به اسماعیلیان و نیز شیعه پسر بزرگش، اسماعی
هفتم می دانند. ) علی، حسن، حسین، علی زین العاب الدین، محمـد باقـر، جعفـر صادق و اسماعیل(، و دسته دیگر، به 

دهم گرویدند، و ایشان همان موسویه یا اثنا عشریه اند. امام موسای کاظم، برادر کوچک اسماعیل و فرزندان او تا امام دواز 
م.، از دیدگان مردم مخفی شد. ٨٧٣ /ق.ھ.٢٦٠است که  گویا در سامرا، به سال 'محمد الهمدی' دوازدهم امام غائب 

ا پس از خود به اسماعیلیان نیز به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که می گویند اسماعیل پیش از پدر نمرده است و پدرش او ر 
امامت برگزیده است، و اسماعیل قائم و مهدی منتظر است که برای نجات اّمت خود باز خواهد گشت. دسته دیگری می 
گویند، امامت بعد از امام  جعفر صادق و مهدی به محمد بن اسماعیل رسید، زیرا بعد از حسن و حسین، دیگر  امامت از 

نان منسوبند. که در نسل فرزند، باقی می ماند. این گروه را مبارکیه گویند که برادر به برادر منتقل نمی شود، بل
 
قرمطیان به ا

اینان معتقدند که محمد بن اسماعیل نمرده است و او قائم است و مهدی و خاتم پیامبران است. نظام و تشکیالت اسماعیلیه: 
ن اختالف نظریات و هیچ جماعتی ن -در تاریخ اسالم و در تاریخ عمومی، به گمان اغلب 

 
یست که به اندازه اسماعیلیان در باره ا

ورده بینش وجود داشته باشد
 
.  و یا هم اینکه سده های چندی را طی کرده و تخت هایــی را سرنگون کرده  و دولت ها را پدید ا

نگونه که الزم است در اذهان برخی از بینشمندان، تاری
 
یین و کیش، ا

 
خ نگاران و مسلمانان است. هنوز تاریخ این فرقه، ا

ورده است، علل ناهمگون شاید وجود داشته باشند، اما 
 
نچه این ابهام را به وجود ا

 
جانبدار، در پرده ابهام باقی مانده است. ا

ن را در روشنایــی 
 
نها است که تاریخ نگاران می خواهند ا

 
دو علل خیلی ها روشن و واضح هستند که می توان: شیعه بودن ا

نکه تشیع اسماعیلیه، در نظر برخی ها و حتی اکـثریت ها وسیله است و نه مذهب سیاسی علو
 
ی این فرقه تحلیل کنند. و حال ا

غایت و این دارای حقیقت نیز است زیرا هر کسی هر پدیده ای را بر بنیاد منافع خودی مورد بررسی قرار داده و همواره قرار 
هجوم و  موردایر فرق که با حکومت عباسی مخالفت می ورزیدند، همواره خواهد داد. و دیگر اینکه، اسماعیلیه نیز، مانند س

ن شد که  ارعاب بوده اند
 
. از این رو کوشش های شان پنهان بود و جمعیت های سّری تشکیل می دادند. و این امر موجب ا

ن را یکی از 
 
ن ببرند. و دشمنان شان، مانند بیشتر پیروان شان، ا

 
رق شیعه بدانند که برای فدسته محدودی پـی به حقیقت ا

ن، فرزندان فاطمه، ُدخت رسول خدا، تالش می کنند. با وجود قرابت روحی، سیاسی  ندن بازگردا
 
خالفت به صاحبان شرعی ا

و اعتقادی که میان شیعه و اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان وجود دارد، اگر نخواهیم اسماعیلیه را به جنبش اشتراکی بابکی 
ن دچار اشکال خواهند شد، زیرا جنبش بابکی، اگر به عنوان یک نیروی ارتباط دهیم، 

 
شاید برخی ها در شناخت حقیقت ا

مسلح منظم از بین رفت، ولی همواره به عنوان یک فکر، که راه خود را در میان مردم کشود و یاران و پیروانی در زیر پرچم 
ورد، باقی ماند. شاید هم یکی از دالیل شکس

 
ت بابک این بود که حوزه دعوت او، از یک حوزه اقلیمی تجاوز نکرد خود گرد می ا

ذربایجان سکونت داشتند، یعنی تنها قبایل ایرانی، نفوذ داشت و در میان 
 
و تنها در میان گروهی از مردم که در کوه های ا
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ن بودند  رخنه اعراب که اکـثر بالد های دنیا سروری داشتند، و ُترک و َبرَبر که به اصطالح حافظ ، ماده ا
 
سالم و سپاه منظم ا

زاد  اسماعیلیه ها ازهماننکرده بود. اما 
 
یین شان همگانی باشد، و توانستند غالب و مغلوب دین داران ا

 
غاز می خواستند که ا

 
ا

یز افکار دهشت انگ میمون،فکر و اندیشمند و جزم گرایان همه طوایف و دسته ها را گردهم بیاورند و یک جا سازند. عبدهللا 
ن ها  ،داشت که به پایمردی وعجیب و جسورانه

 
هوش سر شار و چابکی شگـفت انگیز و مردم شناسی ژرف خود توانست به ا

غاز امر، بر برخی از فرق معتدل و میانه رو شیعه داللت می کرد، بخاطر اخذ 
 
تحقق بخشد. دیدیم که واژه اسماعیلیه، که در ا

رزمید. برخی از اصول  اجتماعی که اسماعیلیه از اصحاب بابک و مزدک گرفتند،  خیررفت و تا اقدرت از خلفای عباسی به پیش 
 از این قرار است: 

  مساوات میان مـرد و زن 

 ن
 
ن بطور رایگان و عادالنه میان نیازمندان ا

 
 ابطال ملکیت زمین و تقسیم ا

  دم با وجود اختالف در نژاد، ملیت، زبان، مبارزه با جزم گرایــی و عصبیت مذهبی و عقیدتی و نشر افکار برادری میان همه مر
نهابنا بر این برخی را عقیده و باور بر این است که ظهور اسماعیلیه  رّد عملی بود در برابر دسته 

 
قوم و طرز بینش و فکر ا

نها برخاستند"، ول
 
یین اسماعیلیسم وارد شدند و به یاری ا

 
ی این شعوبیه، اگر چه بغدادی می گوید: "شعوبیان به کیش و ا

ن سبب بود که شعوبیان و اسماعیلیان هر دو، با دولت حاکم و تعصب عربی دشمنی می ورزیدند. از این رو پهلو  
 
همکاری به ا

نکه با هم ممزوج شوند یا تصادم کنند. اسماعیلیان نخست در خفا عمل می کردند و سازمان های 
 
به  پهلو پیش رفتند، و بدون ا
سیس کردند. از این ج

 
بود که به شیوه جمعیت های فیثاغوری عمل می نمود.  'اخوان الّصفا'معیت ها یکی هم جمعیت مخفی تا

خرین  -و کسی از َاسرار این جمعیت ها 
 
جز بزرگان قوم که با پیشوایان نهضت تقرب داشتند و مراحل هفتگانه را پیموده  و به ا

ن زمان یک جم
 
گاهی نداشت. اسماعیلیه در ا

 
مبادی سیاسی، اجتماعی، فلسفی عیت سّری بود که دارای مرحله رسیده بودند، ا

زادی دینی و تمایالت عقالنی. 
 
اسماعیلیان به امام معصوم باورمند هستند، این امام معصوم را نصیرالدین و عقالنی، متصف به ا

ثار بی شماری می خواند. بر همگان واضح است که  ،شخص معرفت و محبت'قندیل عزت صمدی، و ' ، و 'نور هدایت' طوسی 
 
ا

ورده 
 
یین اسماعیلیسم به رشته نگارش در ا

 
توسط دانشمندان، شخصیت های پژوهشگر، محققان، مخالف و موافق با کیش و ا

شده است . در این جا فقط  میخواستم نظریات و بینش یک تن از هموطنان ما که در دنیای غربت به سر می برند، پژوهشگر 
قزلباش و هزاره  'عنوان قه مندی شان به تاریخ، تاریخ نگاری و به ویژه تاریخ اسالم  کـتابی را زیر احمدعلی محّبی که بر بنیاد عال

موزنده  'در البالی تاریخ افغانستان
 
ورده اند، و در زمینه کار کرد های اسماعیلیان چیزی هایــی گـفته اند که ا

 
، به رشته تحریر در ا

نگارش شان به مشاهده نمی رسد، کمی خوانندگان عزیز و عالقه مندان کیش  که هیچگونه تعصبی دراست و مهم تر از همه این
غاز می گردد. 

 
یین اسماعیلیسم را به نکاتی در زمینه جلب نمایم. نوشته شان با این سروده زیبای موالنای بلخ ا

 
 و ا

 من چو اسماعیلیانم بی حذر      
زادم ز س                             

 
 ر بل چو اسماعیل ا

 فارغم از طمطراق و از ریا               
 بیا  " قل تعالی"  گـفت جانم را                                

است که پنج سال قبل از رحلت پدر، پدرود حیات گـفت و بدیار خاموشی )ع(،اسماعیل پسر ارشد حضرت امام جعفر صادق 
هی اسماعیل از سلسله امامیه دوری گزیده، و بعــدها نام اسماعیلیه را بر به هواخوا -پیوست. در این زمان عـده ای در دو گروه 

وازه مرگ او خود گرفته، راه و رسم و 
 
پندار و کردار دیگر گرفتند. یکی از این دو گروه به مرگ اسماعیل باور نداشته و گـفتند که ا

ده است. اسماعیل را مهدی موعود شمرده و به از تـرس و هـراس خلفای عباسی که جابرانه حاکمیت و سلطنت می راندند، بو
انتظار نشستند. گروه دیگر مرگ اسماعیل را در زمان حیات پدر پذیرفته و پس از وفات حضرت امام جعفر صادق )ع(،  پسر 

ن'اسماعیل را که محمـد نام داشت، به امامت و حتی 
 
که  ھ. ق. ، هنگامی١٤٨، شناختند. محمد بن اسماعیل در 'باالتـر از ا

ستان های  اکـثر شیعـه ها امام موسای کاظم را رهبر روحانی شناختند، به گونه پنهانی به کوفه
 
به مرکز گروه مبارکیه رفتند و در ا
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مختلف به گشت و گذار پرداختند و حتی باری هم سـرحد شان به منطقه خوزستان نیز کشانیده شد. اسماعیـلیه ها گروه های 
تند که در بسط و توسعه معتقدات خود کمال جدیت را بخرج داده و با مخالفین و بد خواهان با مذهبی، سیاسی و فرهنگی هس

قرمطی، الحادی، با طنیه، مبارکیه، سبعیه، نزاری، 'ای نیرو و توانایــی خاص تا پای جان به مبارزه و اجتهاد برخاسته و به نام ه
شکارا ساخته و بعضن و غیره بسر بـ، 'مستعلویه، حافظی، رافضیه، داؤدی، طیبیه

 
رده اند و گاهی هم نام شان براعال و واضح ا

، یکی می دانند. شاید عـده ای از پیروان ابوالخطاب بعد 'پیروان خطابیه'شیعه هم پنهان داشته انـد. باری اسماعیلیه را با غالت 
اینکه روابط بین اسماعیلیه و  واقعیت (٨١-٨٣اشعری، ص.از درگذشت او به گروه اسماعیلیه پیوسته باشند. )سعد بن عبدهللا 

ابوالخطاب مغشوش بوده وتفاوت های فاحشی بین اصول عقاید ایشان وجود دارد. خطابیه به الوهیت امامان شان باور 
دند داشتند و معتقـد بودند، اما اسماعیلیان فاطمی خطابیه را ملحد شماریده و در برابر شان واژه و عباره های زشتی را بکار می بر 

اکـثریت مبارکیه که به مرگ اسماعیل (. ٤٩-۵١، ص.و هر نوع ارتباط با خطابیه را منکر بودند. )دعائم االسالم، قاضی نعمان
بخود گرفته ، محمد را امام هفتم تام  ،'حمدان قرمط'باور نداشتند و در انتظار ظهور او بسر می بردند، نام قرامطه را از نام 

 شدند. سبعیه چنین می پنداشتند شمردند و به سبعیه معروف
غاز می شود. تعداد پیامبران هفت انـد و پس 'اول العزم'که "هر دوری از تاریخ بشر با پیامبری ناطق 

 
، و امامی اساس یا صامت ا

ید، دوره هر پیامبری هزار سال است و چون دور او بسر رسد، پیامبر دیگری با شریعت
 
ی از هر ناطقی هفت امام روی کار می ا

ویل شریعت است." )اسماعیلیه، فرقانی، ص. 
 
محمد پسر بزرگ ( ۸٢دیگر ظهور می کند. امام یا اساس، عالم به علم و تا

غاز 
 
اسماعیل از مدینه بدون سرو صدایــی به عراق عرب هجرت نموده و با این حرکت خود دوره استتار یا تقیه و دوره پنهانی را ا

ھ. ق. بود که داعیان اسماعیلی در بالد اسالمی پدید ٢٦٠در بر گرفته است. در سال  تقریبن یک قرن را نموده که این دوره 
مده و در عراق و در سلمیه سوریه و یمن به فعالیت های تبلیغاتی دست یازیدند. از دیدگاه اسماعیلیه، امامت و مهدویت باید 

 
ا

ید. در سال 
 
عث از اهالی سواد کوفه که قرمط لقب دارد ھ. ق. حمدان پسر اش٢٦١تحت یک حکومت پر از عدل و داد درا

می زنند. اینکار مؤثر افتاد و  )پسان ها لفظ قرمط بسیار فراگیر می شود!( به فرستادن مبلغین، مشنری ها و داعیان دست
یند، تا جایــی که خلیفه بر

 
اخت و سر اقتدار بغداد را به وحشت و نگرانی اند مردمان بسیار گرد حمدان و دیگر دعات گرد می ا

یک برخورد خونین بین قرامطه وعباسی ها در گرفت. پیشتر از این هم به . ھ. ق٢٨٧باالثر سرکوب گری در پیش گرفت و در
 داعیههمین ارتباط در یمن کار هایــی به انجام رسیده و از پیشروی قرمطیان جلو گیری شده بود. یمن سرزمینی است که 

اعیان، ابن حوشب که به منصورالیمن نامبردار است، وعلی بن فضل، گسترده و رواج اسماعیلی قبلن از اثر تبلیغ دو تن از د
پیدا کرده است. دعوت ها به یمامه در حجاز و شمال افریقا ، قیروان به بر بر ها رسیده و بنیاد حاکمیت فاطمی نهاده شده 

ر خواهد شد. اما به ارتباط یمن و حجاز است. تهداب گذاری حکومت فاطمی توسط عبیدهللا مهدی در شمال افریقا بعدن ذک
به شرق حجاز یعنی بحرین رسیده و قسمت بزرگ بحرین ھ. ق.٢٨٠پیش از این نماینده حمدان قرمط یعنی ابو سعید جنابی در 

ن دعوت اسماعیلی توسط خلف و پسرش 
 
ورده  بود. بعد از ا

 
ورده و حکومت مستقل به روی کار ا

 
را زیر چنبره تبلیغ اسماعیلی ا

نجا به  فرارود، 
 
، نیز پهن و 'ماورالنهر'احمد در منطقه مرکزی ایران امروزی که عرب ها این منطقه را جبال می گـفتند، رسید و از ا

ن 
 
سرازیر شد. از منطقه جبال مردی به نام غیاث  به خراسان افتاد و همراه با ابو عبدهللا خادم دست بکار شده بود. در پهلوی ا

وردند و در میمنه، جانشین او محمد بن احمد بن نسفی )نخشبی(، امیر حسین مروزی و 
 
نیز چون دعات زبر دست سر بر ا

تالقان، غور، هـرات و غرجستان پیروانی فراهم کردند. محمد بن احمد نسفی، از جلمه شخصیت های صاحب نظر در زمان خود 
مدن عبیدهللا )عبدهللا( بود. اسماعیلیان اولی و یا نخستین، به شمول حمدان و عبدان قرمطی 

 
نها بودند،  با رویکار ا

 
و پیروان ا

مناسبات خود را با رهبری مرکزی، همین عبیدهللا، دعوت را متوقف کردند. این توقف به زودی موجب از ھ. ق. ٢٨٦مهدی در 
 ،'فاطمیه'رقه مهم ( در اثر این اختالف بود که ف١٢۵-١٢٦بین رفتن خود شان شد. )دفتری، کیا بزرگ امید در الموت، ص. 

بود که ابوعبدهللا الشیعی، دعوت اسماعیلی را در میان قبایل کـتامه در شمال افریقا شروع کرد. ھ. ق.٢٩٧ظاهر شد. در سال 
نانکه اصل تداوم عقیده امامت محمد بن اسماعیل و ظهور دو باره او را پذیرفته بودند،  به شمول حمدان قرمط و عبدان شوهر 

 
ا

ران، به اصالحات و تلقیات عبیدهللا فاطمی، تن نداده و خاصتن نام قرمطیان را بر خود حمل نموده، بازگشت خواهرش و دیگ
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بر دولت خود بر بحرین و بعضی مناطق دیگر مثل ری و غیره . ھ. ق٤٧٠محمد بن اسماعیل را به انتظار نه نشستند، و تا سال 
فاطمه زهرا، دانسته و به اعتراض قرمطیان وقعی نگذاشتند. سردسته این ها پایدار ماندند. گروهی فاطمی خود را اوالده بی بی 

وازه و قدرتمند و دیر پای و دارای قواعد و ضوابط مستحکم،  اوالده است و فاطمیهمان عبدهلل 
 
وردن حکومت پر ا

 
که با رویکار ا

ند خالفت فاطمی پا بر جا بنشینند. الحاق بر مس ھ. ق.،٢٩٧-۵٦٧، از سال 'اوالد و بنیاد'توانستند که توسط چهارده تن از 
سیای مرکزی در برابر خالفت عباسیان 

 
این ها و گروه های دیگر اسماعیلی درممالک اسالمی شمال افریقا، شرق میانه و ا

نها را تیره و تباه ساخته بودند. یکی از امرای شیعی بنام 
 
باسی را یک القایم باهلل خلیفه ع ،'بساسیری 'ایستادگی کرده و روزگار ا

نها به اقصا و سایر نقاط جهان اسالمی گماریده شده  و هر کدام با قوت در 
 
سال از خالفت معزول ساخته بود. دعات و مبلغین ا

بنیان گذاشتند که هنوز هم  ھ. ق.، ٣۵٨اداره مملکت زیر تسلط خود می پرداختند. در شمال افریقا اولن در المغرب در سال 
لغین و نمایندگان خود را به نام های حّجت در دوازده جزیره یا منطقه، مطابق تقسیمات دست داشته از پا بر جاست. ایشان مب

این قرار تعیین کرده بودند: عرب، روم، صقالیه، نوب، خزر، هند، سند، زنج، حبش، چین، الچین، دیلم )شامل همه 
لیان نخستین را می توان از منابع مربوط دوره خلفای فاطمی مناطق ایران، خراسان، پار دریا، یا )فرارود(. اصول عقاید اسماعی

و دیگر نوشته ها دست چین کرد. اسماعیلیان نخستین میان ظاهر و باطن وجوه تمایز قایل بودند و باید هم این چنین باشد، 
بردن به بواطن، کار هر عامی  و ادعا می کردند که هر ظاهری برای خود باطنی دارد که پا بر جا و غیر قابل تغییر است و رموز پـی

ویل 
 
گاه است و قدرت تا

 
یند. امام است * که به باطن هر چیز ا

 
ن می توانند برا

 
نیست و فقط بزرگان و خواص از عهده انکشاف ا

شکار هستند. در دوره ستر دعات کار ابالغ را می کردند. داعیان عمده این دوره، 
 
ن را دارد. امامان گاهی مستور و زمانی هم ا

 
ا

 حسن بن احمد ذکرویه و میمون القداح، بودند.
ویل، فقه، دعوت و انتشار مذهب 

 
هرچند اسماعیلیان فاطمی در زمان زمامداری، وسیعن به رواج علم و فلسفه پرداخته، علم تا

مانند غزنویان و را از افریقا پیشتر برده و الی هندوستان و ملتان و سند رسانده بودند، اما روبرو بودن شان با مخالفین متعصب 
سلجوقیان ، ظاهرن هواه خواه خلفای عباسی ، که در برخورد های شان داستان ها دارند، زننده و دلگیر کننده بود. خواجه 
احمد حسن معروف به حسنک، وزیر سلطان محمود و سلطان مسعود بخاطر رفتن و پذیرفتن سوغات خلیفه فاطمی مصر و 

، قزوین و 'الموت'داران و پیشروان اسماعیلیه نزاری و مبتکر گزیدن قلعه های استوار در  دیگری حسن صباح که خود از داعیه
ورده و پیراهن لرز بر جان دشمنان اسماعیلی بیفگند.

 
مده بود . وی توانسته بود، فدائیانی ببار ا

 
 قهستان خراسان و غیره برا

سیای میانه در سراس
 
سلسله کوه های  ،'پای مهر'ر مناطق فالت پامیر، واقعیت مسلم این است که اسماعیلیان نزاری ا

 ،'بام جهان'هندوکش و نظام سلسله جبال های قراقرم، که  در نگارش ها و برگه های تاریخ نگاران متقدم و معاصر، که به 
ترک را معروف است، پراکنده شــده اند. شش کشوری که در این منطقه کوهستانی موقعیت جغرافیایــی دارند و با هم مرز مش

اکـثریت  ، افغانستان، چین، هندوستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان اند.تشکیل می دهند، عبارت، از کشورهای
مطلق اسماعیلیان در ایالت بدخشان که میان افغانستان و تاجیکستان تقسیم شده است زندگی بسر می برند،  و هم در عالقه 

شقرغان ایالت شنکیانگ کشور چین، نیز مقیم هستند. هزاره های اسماعیلی که چترال منطقه شمال پاکستان و شهرستان تا
سیای میانه هستند. 

 
بیشترین رقم شان در مناطق مرکزی افغانستان زندگی می کنند، نیز شامل دسته اسماعیلیان نزاری ا

سیای میانه در کلیت امر، دارای شیوه ها و روش های معین عملکرد مذهبی، و 
 
اجتماعی، ارزش ها، کام گاری ها، اسماعیلیان ا

سیای میانه، در سال های اخیر زندگی شان از محـدوده 
 
دشواری ها و چالش های ویژه و بخصوص خود هستند. اسماعیلیان ا

مده و در سراسر جهان، به شمول اروپا، و امریکای شمالی مستقر شده و جز 
 
های محیط جغرافیایــی سنتی و تاریخی شان بیرون ا

کا، کانادا، و اروپا حیات رگ جهانی اسماعیلی گردیده اند. اکنون در کشور های، هندوستان، پاکستان، روسیه، امریجمعیت بز 
 برند.                                                          بسر می

سیای میانه، همـواره بازتاب دهن
 
ـده سنت  های بی نظیر و ساختار بر بنـیاد پـژوهش ها و برداشت های ژرف تاریخی، جماعت ا

دینامیک عقالنی، فرهنگی، و بینش گرایش جمعی بوده و همواره در برهه های ناهمگون تاریخی، زمانی، و مکانی بوده است 
که برای رشد، انکشاف، استحکام و ترویج باور های بزرگ دینی و سیاسی، از قبیل دیانت زردشتی، کلیسای نسطوری، 
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اصول فلسفه مانویت، و اسالم، به شمول دیدگـاه ها و جهان بینی های بزرگ، مانند، سوسیالیسِم، عیسویت، بودیسم، 
مل ژرف  در راستای کاوش عقالنی، بینش 

 
فرینش اسباب تفکر، اندیشه و تا

 
نشنالیسم، لیبرالیسم، و هومانیسم، که باعث ا

دمان، دانشمندان و شخصیت های سرشناس این منطقه های انسان گرایانه در بسا از مواقع و فرصت های معمول در میان مر 
سیای مرکزی را می توان در شیرازه جمع گرایانه و تعدد پسندانه فرهنگی، زبانی، تباری 

 
گردیده است. غنامندی فرهنگی جوامع ا

رد، به مشاهده وعقیدتی مردمان مسلمان، به ویژه اسماعیلیان این منطقه  را که به گونه عینی وعملی در میان شان وجود دا
تباری، زبانی و اجتماعی در این منطقه کوهستانی و دشوار  دسته   و گروه ٢٠نشست. باید گـفت که در شرایط کنونی بیشتر از

ن را اسماعیلیان تشکیل می دهنـد، بدون دشواری و پیروی از پالیسی ها  و شیوه های 
 
گـذر که اکـثریت مطلق باشندگان ا

میز، در 
 
کنار هم حیات بسر می برند. اکـثریت مطلق زبان ها و بینش های فرهنگی این مناطق باستانی بوده همزیستی مسالمت ا

و بحیث منبع و سرچشمه الیزال و ازرشمند فرهنگی، نقش خیلی ها با ارزشی را در امر شناخت ژرف هرچه بیشتر از پیش تاریخ 
ه، بازی می کنند. بعد از گسترش و پهن شدن دامنه عقیده زبانی، تباری، فرهنگی و عقیدتی دسته های مردمان ساکن در منطق

نکه دسته های 
 
اسالمی در منطقه، زبان و ادبیات فارسی به مثابه زبان حاکم، بر سایر زبان های محلی و قومی، با وصف ا
همه، مکالمه، کوچکـتر زبان های یاد شده هرگز به باد فراموشی سپرده نه شده بودند، غلبه حاصل نموده و به یک زبان مفا

گـفتمان، و بازتاب ادبیات، فرهنگ و داشته های عرفانی وعملکرد بر طریقه و عقیده در میان همه مسلمانان، و به  ویژه  در 
ن ساحات و عرصه های پژوهشی و 

 
سیای میانه، یکی از ا

 
میان جمعیت های اسماعیلی، تبدیل گردید.  تاریخ اسماعیلیان نزاری ا

دالیل این مسئله، دارای .خ و فرهنگ  اسماعیلیان است، که کمترین  ثبتیات و بازیابی ها را در بر دارد تحقیقی  پیرامون تاری
 ابعاد نا همگون است:           

 شناخت  نظام و شیوه های سنت  تاریخ نگاری در میان اسماعیلیان این منطقه  -اول 
غازین گسترش دعوت اسماعیلی در منطقه                                                                                       عدم موجودیت مواد بسنده پیرامون فراز و فرود  مرا - دوم

 
      حل ا

 مردمان این منطقه توسط ابر قـدرت های سابق، روسیه تزاری و بریتانیای کبیر انضمام  -سوم 
ار دادن جمعیت های این منطقه، توسط اقوام، گروه ها و همسایگانی که دارای پیگرد هـای عقیدتی، و در انزوا قر  -چهارم 

 ایدیولوژی، برنامه ها و سیاست های خودی و قومی بودند.              
زاد، مستقل و غیروابسته، که در نتیجه فشار های  -پنجم 

 
عدم موجودیت شرایط عینی و ذهنی، برای پژوهش هـای نقادانه ا

مده است.                      سیاسی و گروه
 
 ی به میان ا
سیای میانه، به ویژه اسماعیلیان فالت پامیر، توسط ١٩اعتبار از نیمه دوم سـده 

 
م.، جمعیت های قومی و مذهبی مسلمان درا

پژوهش و ، مورد استفسار و بررسی خیلی ها زیاد قرار گرفته اند. گونه های )روسیه و اروپای غربی( مستشرقین شرقی وغربی 
استفسار شان بسیار زیاد هم نا همگون بوده است. همه پژوهش ها، به استثنای کار کرد های اندک روی مسایل عقیدتی و باور 

سیاسی، و  -های تاریخی این مردمان، همه در واقعیت امر پیرامون مسایل، فلسفی، فلولوژی، ایدیولوژیک، اجتماعی 
بدخشان تاجیکستان در دوران حاکمیت شوروی سابق، مادامی که مستشرقین و زبان  اقتصادی بوده اند. تاریخ اسماعیلیان

پامیر را بحیث محیط فرهنگی،  زبانی، تباری و تهذیبی  متعدد، جمع گرا و تعدد پسند و نا متجانس  باز یابی  ،شناسان شوروی
ن
 
نها در پژوهش های شان مسایل فرهنگ ذاتی و درونی خود را نیز در ا

 
دخیل ساختند، و هم هرگز میل نداشتند تا  کردند، ا

یند پژوهش های علمی، اکادمیک، و تاریخی خود قرار دهند. و باید عالوه نمود 
 
نها را نیز جز فرا

 
مسایل مذهبی و باور های دینی ا

ستان، به که  شرایط پژوهش، و استفسار در راستای زندگی فرهنگی و عقیدتی اسماعیلیان افغانستان، عالقه جات شمالی پاک
شمول ترکستان و مناطق  دور دست کشور چین،  در وضعیت بدتر و وخیم تر قرار داشته است. تاریخ و زندگی اجتماعی و 
سیای میانه در دهه اخیر، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق و به اصطالح بعد از به استقالل رسیدن 

 
عقیدتی اسماعیلیان ا

سیای میا
 
یند جدی پژوهش های علمی، اکادمیک وعقیدتی، برخی از دانشمندان و برخی از جمهوریت های ا

 
نه، شاهد فرا

شخصیت های برون مرزی و درون مرزی بوده اند، که هدف شان گویا نه تنها پـُرنمودن خالهایــی بوده است که در زمان شوروی 
فرینش برگه های دقیق تر و قابل محاسبه 

 
فرینش گرفته شده بود، بلکه ا

 
تاریخ گذشته و معاصر مردمان این جوامع سابق به ا
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یند کاری به گونه دقیق تر و با قید خامه پژوهشبوده است، تا باشد موارد معینی که از 
 
گران قبلی، باز مانده است در این فرا

نکشاف مسؤلیت تر، مورد تحقیق، بررسی و استفسار قرار گیرد. در قدم نخست توجه این گونه پژوهش ها، در وهلـه اول روی ا
سیای میانه، تمرکز گردید. از این سبب، هنوز هم امور عقیدتی و 

 
امور اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جمعیت ها و کشورهای ا

ورده شده و قابل توجه جدی، 
 
یند کاری و پژوهشی، به مثابه مؤلفه های به انزوا در ا

 
باور های مردمان این سرزمین ها، در فرا

ت اسماعیلی، یکی از معتبر ترین نهاد های پژوهشی، اکادمیک و بررسی مسایل تاریخ باورها و قرار دارد . انستیتوت تحقیقا
عقاید به شمول سنت های اسماعیلی مردمان سرزمین های یاد شده، توانست در این راستا خدمت بزرگی را انجام دهـد و مواد 

 ر بسپارد.                                                                                           پژوهشی گسترده ای را به زبان های معتبر ملی و بین المللی بدست نش
یین اسماعیلیسم در سر زمین خراسان و منطقه جغرافیایــی فرا رود  تاریخ قدیم:

 
در اواخر  )ماورا النهر(،رسالت  دعوت  کیش و ا

غاز شده بود. در خالل سال ها
 
ابوعبدهللا "خادم"، ، برخی از داعیان و مسیونرها، از قبیل ٩۵٤و  ٩٠٣ی سـده نوزدهم ا

یین اسماعیلی را در منطقه به عهده داشتند. مسؤلیت دعوتالحسین ابن علی المروزی،و محمد بن احمد النسفی، 
 
 ا

ی را کمایــی نمودند و امتیاز خیلی ها معتبر  م.(،٩١٤-٩٤٣)اسماعیلیان، در زیر اثر حاکمیت امیر سامانی، امیر نصر دوم 
کامگار شدند؛ شخصیت های با نفـوذ، معروف و مشهور دربار، به شمول امیر سامانی، وزرای وابسته به وی، سایر شخصیت 
وردند. و تردیدی ندارد 

 
های با صالحیت، دانشمندان و شعرا مانند، استاد شاعران، رودکی سمرقندی را در کیش اسماعیلی در ا

یین اسماعیلی، فرا تر از مرز های امارت امرای سامانی رفته و الی مناطق ، اگر گـفت که این ه
 
مان زمانی بود که دعوت ا

یند رسالت دعوت، نه )کریدور(بدخشانات، به شمول داالن 
 
، بزرگ پامیر پهن گردید. کامگاری های داعیان اسماعیلی، در فرا

فرینش تشویش، تنها در محیط و مناطق زیر اثر امارت سامانیان، بلکه فرا ت
 
ن در سایر مناطق قباًل یاد شده باعث اسباب ا

 
ر از ا

نان، باعث بر 
 
نگرانی، و دلهره در میان اهل تسنن، به ویژه دسته های نظامی گردید، که در فرجام در نتیجه قیام های پیاپـی ا

ین، شخصیت های سرشناس اندازی حاکمیت سامانیان گردید. در نتیجه این همه کار کرد های خصمانه مخالفین و منافق
، به م.٩٤٣اسماعیلیان، به ویژه دانشمندان، شعرا و نویسنده ها و داعیان، به شمول احمد النسفی و همکارانش، در سال 

ویخته شدند و بعد همه اسماعیلیان مناطق خراسان و فرارود، مورد تعقیب و پیگرد های متداوم و پـی در پـی، قرار 
 
جوقه دار ا

درنظرداشت این همه دشواری، پیگـرد ها، مظالم، قتل و کشتارها، دعوت اسماعیلی بار مجدد در نتیجه مساعی  گرفتند.  بدون
، و سیـّد سهراب ولیهمه جانبه و خستگی ناپذیر داعی النسفی، ابویعقوب سجستانی، پیر ناصر خسرو، سید منیر بدخشانی، 

                                    دیگران کارنامه های دعوت را بدوش گرفتند.           
سیای صغیر، به شمول مناطق ترکستان چین، و عالقه جات شمالی پاکستان، بعد  در اصل 

 
احیای مجدد دعوت اسماعیلی در ا

از حضور یابی شخصیت بی بدیل و ماندگار، و فعالیت های بی نظیر داعی کیش اسماعیلی و حّجت سرزمین خراسان، شاعر، 
 -که بر بنیاد هدایت خلیفه  م.(،١٠٠٤ –١٠٧٠)انشمند، فیلسوف، سّیاح، و متفّکر زمان، پیر شاه ناصر خسرو، سخنسرا، د

من حیث حّجت خراسان تعیین و توظیف شده بود، به اوج و شکوفایــی م.(،١٠٣٦-١٠٩٤)امام، فاطمیان المستنصر باهلل،
خی اش، با بسا از دشواری، ها نامالیمات، و چالش های طاقت خود رسیده بود. ناصرخسرو در فراز و فرود کار کرد های تاری

فرسا مواجه گردید که در فرجام بر بنیاد دسایس مخالفین و منافقین، مجبور به ترک زادگاه خود شد، و در دره یمگان بدخشان 
نی امیر اسماعیلی بدخشان، افغانستان، پناه گزین گردید. در همان زمان است که ناصر خسرو، در نتیجه ابراز مالطفت و مهربا

نجا، از سر می گیرد. در منطقه 
 
امیرعلی ابن اسد، در دره یمگان به دریافت پناهگاه موفق می شود و کار زار دعوت را  در ا

معروف است، به 'جامع الحکمتین'یمگان بدخشان است که ناصر خسرو، کـتاب فلسفی و الهیات شناسی خود را ، که به
نها، از نحوه های گسترش دعوت و اشاعه شمول دیوان شعری اش 

 
ورد که در سیاق و متون ا

 
را به رشته تحریر در می ا

اسماعیلیسم، به شمول تعبیر و تفسیر اسماعیلیان از دین مبین اسالم، در میان ساکنان سرزمین بدخشان، مناطق همجوار، 
             و اّمت مسلمه سایر مناطق افغانستان، سخن سرایــی می نماید.           

ن بعد از وفات ناصرخسرو در بدخشان 
 
برخی به این باور هستند که  گویا گونه های کاری و نظام دعوت، و استقرار و استحکام ا

و مناطق همجوار مبهم و نا معین است، در صورتی که همگان می دانند که تا به امروز سنت ناصر خسرو، به همه قوت و نیروی 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      12                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

نتیجه نظام پیر داری و خلیفه، با تطبیق و تحقق سنت چراغ روشن، دعوت  بقـا و دعوت  فنـا، مدیحه  خود، باقی است که در
وردها 

 
خوانی، قصیده خوانی، نعت، منقبت و سایر بازتاب های عرفانی، تا به امروز ادامه دارد، و بر بنیاد همه این دست ا

فرامین، تعلیقه، و سخنرانی ها، از این سنت تقدیر به عمل است، که امام حاضر و ناظر، درهمه هدایات خویش، به شمول 
ورده و در همین اواخر هدایت دقیق و جامع شان در راستای انضمام سنت 

 
را  که به نام سنت پیر ناصرخسرو در  ،'چراغ روشن'ا

بایــی خود زندگی میان اسماعیلیان معروف است، جزعملکرد مراسم تشریفات مذهبی در میان همه اسماعیلیانی که در مناط
 
ق ا

ن هایــی که روی دالیل معین و نا معین به سایر کشورهای جهان پناهنده 
 
می کنند و پیرو سنت ناصر خسرو هستند، به شمول ا

شده اند، مطابق شرایط زمان و مکان، با حفظ اصالت سیاق و محتوای تاریخی این سنت گران سنگ ساخته است. پیروان 
عتماد و اعتباری را که  امام به سنت و طریقه ما، ارزانی فرموده است برای همیش به خود ببالند و ناصر خسرو باید بخاطر این ا

ن مطابق شرایط زمان و مکان از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نورزند و از تعابیر، 
 
در تطبیق و تحقق منطقی، اخالقی و انسانی ا

و تباری، که برای  سنت تاریخی باور های عقیدتی مان، تفاسیر، و توضیحات خودی، شخصی، دسته ای، گروهی، قومی 
ن این است که، ناصرخسرو 

 
زیانبار خواهد بود،بپرهیزند. ناصر خسرو، در بدخشان به کامگاری های بی بدیلی دست یافت، و ا

سیای میانه عرض وجود می نماید، و 
 
ب است که از این سبمن حیث مؤسس و بنیان گذار سنت مباحث و مذاکرات عقالنی در ا

این شخصیت بزرگ در انتشار، انکشاف و استحکام این سنت یاد شده نقش بنیادی و تاریخی خود را بازی نموده است، و از 
همین جهت نام و نشان این دانشمند میدان عقیده و ایمان باطنیه، تا هنوز در میان پیروان به نام های: شاه، پیـر، سیـد، 

 .    نا، و غیره در میان معاصران نیز،  به نکویــی یاد می شود حضرت، داعی، حّجت، منجی، سّید
میـز،    

 
زمانی هم بود که شخصیت و زندگی  ناصر خسرو در میان پیروانش، ازسیاق تاریخ و فلسفی، به محتوای سحر ا

ه انتقال داده می افسـانوی، قصه پردازی ها، داستان سرایــی ها، به میان کشیدن سـنت های ناهمگون، روایات مختلف، و غیر 
، که توسط 'افسانه های تاریخی در مورد ناصرخسرو در بدخشان' شد، که شاهد این ادعای ما، نگارش کـتابی است زیر عنوان: 

پاکستان، به رشته تحریر در  -در شهر پشاور ھ. ش. ١٣٧٧پوهنمل سید ابراهیم بامیانی استاد اسبق دانشگاه کابل، در سال 
ف
 
ثار و ا

 
ورده است. ا

 
ناصر خسرو در حقیت امر، گـذارنده سنگ الهیات شناسی(، )ریده های، فلسفی، اخالقی و تیولوژیک ا

سیای میانه، مـی باشد. این حضور عقالنی، اخالقی و حکیمانه ناصر خسرو 
 
یین اسماعیلی درا

 
بنـای دکـترین و فـلسفه کیـش و ا

تشریفات مذهبی گردیده و ازهمین خیر و برکت است، که  بود، که باعث رشد و انکشاف سنت عقالنی در عملکرد ها و مراسم
یین 

 
سیای مرکزی را من حیث پیروان سنت عقالنی ناصر خسرو، در سراسر جهان می شناسند. از دعوت ا

 
امروز همه اسماعیلیان ا

گاهی دقیق و درستی در دست نیست، در صورتی که کار کرد های شخصیت ها، داع
 
یان و پیر اسماعیلی در سده های میانه، ا

ستان ها، زیارت گاه ها، و غیره خود شاهد هر گونه اثرات، کار کرد ها، 
 
ها، امیران، شاهان، به شمول اماکن مقدسه، مانند ا

سیای 
 
و سایر فعالیت های نا همگون، می توانند بازتاب نمادینی باشند از کار کرد های دعوت اسماعیلی سده های میانه در ا

 
 
موزش پیر ناصرخسرو بود که مرکزی و مناطق همجوار ا

 
ن در زمانه های یاد شده. باید اظهار کرد و دانست که، بر بنیاد تعلیم و ا

سیای میانه از سایر اثرات عقیدتی، به ویژه از شاخه مستعلوی، که اسماعیلیسم را در سال 
 
به دو  م.،١٠٩٤اسماعیلیان نزاری ا

ندند و به سنت های عقیدتی شان بر اساس هدایات امامان وقت، ادامه شاخه نزاری و مستعلوی تقسیم نمود، در امان باقی ما
سیای میانه، گـفته 

 
دادند. بر اساس فرمایشات برخی از دانشمندان، به ویژه بر بنیاد متون و سیاق شفاهی تاریخ اسماعیلیان در ا

، در )فالت و کریدور پامیر( می شود که اسماعیلیسم شاخه نزاری به مناطق و سرزمین بدخشان افغانستان و تاجیکستان
ن زمان پخش 

 
مراحل و زمانه های  فرجامین دژ الموت، با فرستادن دو تن از داعیان اسماعیلیسم شاخه نزاری، توسط امامان ا

ن زمان به منطقه شغنان 
 
ن شخصیت های ُمبّلغ، سید شاه ملنگ است که توسط مقامات عالی ا

 
و اشاعه گردیده است. یکی از ا

شود تا با استفاده از نفوذ حاکمان محل که با اسماعیلیان میانه خوبی داشتند و یا هم خود داخل کیش اسماعیلی  فرستاده می
مذهبی  -قرار داشتند، در زمینه به کار کرد های داعیانه شان، ادامه دهند. به تعقیب سید شاه ملنگ، داعی و شخصیت روحانی

چه بیشتر سید شاه ملنگ به محیط فرستاده می شود تا به کارزار تبلیغاتی دیگری به نام سید شاه خاموش، جهت حمایه هر 
موزش کیش باطنیه، اقدام مؤثر نموده باشند. بر اساس برخی از شواهد 

 
شان در راستای پخش، اشاعه و گسترش، تعلیم و ا
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، گـفته می شود که این دست داشته تاریخی و پژوهشی دانشمندان و عالقه مندان عرصه مطالعات و پژوهش های اسماعیلی
ها در حقیقت بنیان گذاران حلقه های خانوادگی میر ها و شاهان شغنان را تشکیل دهنده هستند، که در زمینه می شخصیت

، و پایان 'والنگه'،'شغنانسیمای'که در سایت های  ،'دید انـداز تاریخی میـر ها و شاهان شغنان'توان به نگارش بنده زیر عنوان
و مجالت دانشکده زبان های اسالوی، دانشگاه و اکادمی علوم  ، 'شغنانسیمای'ام که در سایت  دکـتوری  نامه کاندید

ن زمانی بود که بر محیط و منطقه شغنان حاکمان   م،٢٠١٠تاجیکستان، در سال 
 
اقبال نشر یافته اند، مراجعه صورت گیرد. ا

 ارای شیرازه های فرهنگ و تهذیب قومی و تباری خود بودند. قبایل ناهمگون، ترک و تاجیک، حاکمیت داشتند و هر کدام د
ن وقت توسط خوانین، میر ها، بیک ها، شاهان و سادات، حکم روایــی می شدند. اسماعیلیان 

 
ن، مردمان شغنان ا

 
مزید بر ا

ن زمان به مثابه اقلیت های کوچک، به خاطر موجودیت سیاست های نا همگون در میان حاکمان محل
 
، زیر فشار شغنان در ا

نها قرار می گرفتند و بخاطر انجام و عملکرد بر طریقه و عقیده شان، زیر فشار های سنگین تفتیش عقاید 
 
و شرارت های کرداری ا

 و باور قرار می گرفتند.            

 سده نوزدهم:   در یان و بازی های بزرگ ابر قدرت هااسماعیل

سیای میانه در اواخر سده نوزدهم، باعث سلسله ای از با گسترش سیطره قدرت های استعماری روسیه 
 
و بریتانیای کبیر در ا

سیای میانه یاد می شود. این دو ابر قدرت و امپراتوری زمان،  بخاطر 
 
مباحث و جدال گردید که در تاریخ به بازی های بزرگ در ا

نکه در منطقه حاکمیت معینی داشته باشند، سلسله ای از تغییرات دیپلماتیک 
 
را به شمول مسایل نظامی، سیاحت و توریزم، ا

گاهی پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، تهذیب و مذهب مردمان 
 
بررسی ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را به منظور دریافت ا

وردند. در این زمان، دلچسپـی بازی گران بازی های بزرگ منطقه ای، در 
 
این سرزمین مسدود و اکـتشاف نشده، به میان ا

سیای میانه، به نحو خیلی ها برازنده را 
 
ستای شناخت و بازیابی سنت های اجتماعی، فرهنگی، و عقیدتی جمعیت های ا

مو را زیر 
 
انکشاف یافت. بسا از افسران نظامی کشور روسیه که سابقه ای در مورد شرق شناسی داشته و قسمت شمالی دریای ا

سیای کنترول خود داشتند، در راستای ثبت اسناد و مدار 
 
ک اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ساختار تبارشناسانه جمعیت های ا

میانه، به نحو تشدیدی و با عالقه  مندی فراوان، مساعی فراوان را بخرج دادند. نگارش ها، پژوهش ها، گزارش ها و بررسی های 
غانستان و حاکمان بخارا بود ، که شان شامل معلومات در مورد مناسبات و روابط اسماعیلیان و جمعیت های غیر اسماعیلی اف

غازین سده بیست، زیر اثر خود داشتند،. این همه گزارش ها، تحقیقات و 
 
تقریبن برخی از مناطق بدخشان را الی مراحل ا

پژوهش ها به مرکز سوق و اداره شان فرستاده می شد، و توسط روس ها در راستای تعیین پالیسی کاری و دیپلماتیک در مناطق 
کوهسار، بکار برده می شدند. در حقیقت شرایط مشابهی در افغانستان و مناطق شمال پاکستان وجود داشت که  مرزی و

افسران انگلیسی زیر نام های نا همگون، سعی می ورزیدند تا مناطق یاد شده را به هر نحوی که شود، زیر اثر و کنترول خود 
 
 
ن حاکمیت داشته باشند. بسا داشته و هم بخاطر تطبیق منافع دراز مدت شان، از ا

 
ن استفاده اعظمی نموده و برای مدت ها بر ا

از بررسی ها، تحقیقات و پژوهش های افسران بریتانیای کبیر، متوجه مناطق شمالی هند برتانوی بود. این بررسی ها و سروی 
عه طلبانه  شان را در قسمت های ها، اکـثرًا در بر دارنده ماهیت سیاسی بودند و انگلیس ها را قادر ساخت تا سیاست توس

شمال هرچه بیشتر از پیش توسعه بدهند. یکی از مشهور ترین نماینده نظامی انگلیس که از منطقۀ پامیر دیدن نموده و به 
های پژوهشی و بررسـی هایش در راستـای توضیـح منطقه  کار، بود که  (John Wood) جان وودسیاحت خود ادامه داده است، 

ن سرزمین، به ویژه امورعقیدتی و باور ها، مسئله زبان و نژاد ساکنان پامیر، به خصوص مناطق واخان، و پامیـر، م
 
ـردم ا

 اشکاشم  بدخشان افغانستان، دارای بهترین و بیشترین اعتبار در میان سایر کار کرد ها می باشد.                             
نچه که مربوط به ساحۀ کاری روسیه می ش

 
ود، نخستین معلومات، توضیحات و تفسیرات پیرامون عقاید و باور اسماعیلیان ا

نها توسط  -پامیر بدخشانمناطق کوهسار 
 
تاجیکستان، و روابط شان با جمعیت اهل سنت و جماعت مناطق اطراف و اکناف ا

سیای میانه م.، در م١۹٠٢م.، تهیه و تدارک دیده شده بود. موصوف در سال ١۸۶١-١۹٣۸الکسی بابرینسکا 
 
ورد اسماعیلیان ا
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از پیرهای منطقه پامیر و بررسی زندگی پیروان شان که زیر  گزارشی را تهیه نموده بود که بر مبنای مصاحبه موصوف با سه تن
حاکمیت شوروی سابق در مناطق اشکاشم، غاران، واخان، شغنان و روشان تاجیکستان، و مناطق برون از حاکمیت 

یند پژوهش ها و بررسی های مناطق یاد شده توسط روس افغانستان، تهیه دید
 
ور شد که، دالیل تسریع فرا

 
ه شده بود . باید یاد ا

ها و انگلیس ها، رقابت های نا همگون این دو ابر قدرت زمان  در مناطق هندو کش، بخاطر حصول اهداف معین در منطقه را 
ت های سیاحت علمی و شرق شناس روس تشکیل مـی داد. غالبن بعد از انضمام ناحیه پامیر توسط 

 
روس ها، دو تن از هیا

 جهت بررسی ها و پژوهش های ژرف تر، به منطقه اعزام شده بودند.                                                                  
ایوانوف و زره بین  م.،١۸٧٣ -١۹۵۸سیمانوفدانشمندان و پامیر شناس های مشهور روس، الکساندربابرینسکا و الکساندر 

م. این گونه سیاحت ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را بسر رسانده و و در ١۸۹٤ -١۹١٤م.، در سال های ١۸۸٧ -١۹۶٤
مورد تاریخ، مراسم تشریفات عقیدتی، رسوم و سنت ها وعمل کرد بر باور های دینی، داشته های ادبیات و گـفته های  شفاهی، 

فریده های خیلی با ارزش ، تاریخی و ادبی را به نسل های امروز، به ویژه پژوهشگران زبان و ادبیات 
 
ثار و ا

 
گـفتاری و نوشتاری، ا

 جوان به ودیعه گذاشتند.                                                        
مه و قرارداد نامه ای میان روس ها و انگلیس قبل از این گونه کار کرد ها، مشاهدات و بررسی های علمی و اکادمیک ، تفاهم نا

مو، در جنوری سال 
 
 رسید که ، م.١۸٧٣ها، در مورد کنترول مرز های مناطق شمال افغانستان به امتداد دریای ا

 
به امضا

ن، روسیه حاکمیت بخارا را بر مناطق ترکستان جنوبی و بدخشان مورد پذیرش قرار داد. این قرار داد نامه، پیشر 
 
وی مطابق ا

سیای میانه، محدود ساخت. این بازی بزرگ با بسا مسامحه کاری ها از سوی روسیه منجر گردید وزمینه پیشروی 
 
روس ها را در ا

حق نداشت قوت های خویش  م.، روسیه١۸۹۵سال بیشتری را برای انگلیس ها درمنطقه مساعد ساخت. بر مبنای قرارداد نامه 
توسعه بخشد، در صورتی که قوت های نظامی و استخبارات انگلیس نیروی کاری و کار را پیش تر ازمنطقه مرغاب تاجیکستان 

کرد های استخبارات شان را الی منطقه گلگت عالقه جات شمالی پاکستان، توسعه بخشید. در نتیجه این گونه معامله و پالیسی 
نقش اساسی نقطه اتصال و گذرگاه بازرگانی با  را که ،'گنبد بازی 'روس ها، منطقه اساسی و استراتیژیک اقتصادی و بازرگانی 

مو من حیث مرز رسمی میان 
 
کشور چین را از طریق خاک بخارا، فرغانه و هندوستان بازی می کرد، از دست داد، و دریای ا

سیای مرکزی در دوران نظام های استعماری و استکباری، اثر خیلی
 
ها  افغانستان و روسیه تعیین گردید. این گونه انقسام ا

گاهان امور بر این عقیده و باور هستند که، 
 
ن گذاشت. ا

 
ناهمگون را بر ساکنان منطقه، به شمول اسماعیلیان ساکن در ا

ن این که 
 
انضمام پامیر توسط روس ها و انگلیس ها، دارای بینشی مثبت و سر نوشت سازهم بود به ویژه از دیداندازعقیدتی، وا

یه های شان، بخصوص حاکمان بخارا و حاکمیت های افغانستان، که اکـثریت شان را اهل اسماعیلیان نزاری از زیر فشارهمسا
سنت و جماعت تشکیل می داد، و اسماعیلیان را به ارتداد گرایــی و خالف اصول اسالمی بودن، به باد مالمتی می گرفتند، در 

ینکه مسئله مذکور باعث تغییر و انکشاف در زمینه امان و مصؤنیت کلی باقی ماندند. در صورتی که باور من این است، نه تنها ا
نها را به دو قسمت جغرافیای سیاسی تقسیم نمود؛ نیروهای بنیادی شان را ضعیف ساخت؛ زمینه های 

 
یادشده نگردید، بلکه ا

و دینی بودند،  تفتیش متداوم عقاید و باور های دینی را در میان مردمانی که دارای فرهنگ، تاریخ  و داشته های مشترک عرفانی
نها را در هراس و دشواری دایمی قرار داد. از این سبب بود که مردمان هر دو 

 
مساعد ساخت و از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز ا

مو، با وصف این همه مشترکات یاد شده، به شمول زبانی، عقیدتی، ادبی، سیاسی و اجتماعی، تا حــّدی از هم 
 
کنار دریای ا

ده و بسا از اصول اساسی، بنیادین عملکرد بر طریقه وعقیده را نیز از دست دادند. بعد از وقوع این همه دیگر بیگانه گردی
مو
 
)پیرها، خلیفه حوادث، با تشاویشی که اسماعیلیان از همسایه های شان داشتند، رهبران روحانی مردمان هر دو کنار دریای ا

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

اهل سنت وجماعت هردو منطقه اسماعیلیان شغنان، روشان، واخان، اشکاشم، ومنطقه زیباک را زیر پیگرد ها و تفتیش 
ور 
 
یین شان را تغییر دهند و جز ایشان شوند. قابل یاد ا

 
نها کیش و ا

 
ی است که حتی بعضن برخورد عقاید شدید قرار می دادند تا ا

مده است.                              
 
ور، به سطح قتل و غارت و کشتار های انفرادی و دسته جمعی، نیز به میان ا

 
               های خیلی ها تشویش ا
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ا در انزوا قرار داده شده در نتیجه این همه کار کرد ها و وضع محدودیت های بی فرجام، مردمان منطقه اسماعیلیه نشین از ابتد
کوهسار مناطق بدخشان و سلسله کوه های هندوکش، با وصف حفظ اتحاد وهمبستگی عقیدتی و باور های دینی و تباری، 

فرهنگی و اقتصادی شان را از دست دادند. موانع ایجاد شده تصنعی، در راستای مناسبات معنوی  -روابط و مناسبات اجتماعی
فرینش این همه دشواری ها، به سادگی بتوانند و روحانی شان، باعث 

 
ن گردید تا کشورهای ابرقـدرت و مستقیمًا دخیل در در ا

 
ا

ن را 
 
نفوذ استعماری و ایدیولوژیک خود را بیش تر از پیش گسترش دهند و سایر شیوه های اثر گزاری و نفوذ بر منطقه و مردم ا

انیون بانفوذ، پیر ها، خلیفه ها، علما و مشایخ اسماعیلیان منطقه را زیر به تکاپو نشینند. با همین شیوه ها می خواستند، روح
فرهنگی، و سیاسی خویش قرار دهند. مشاورین روسی مقیم کاشغر و بمبئی، گزارش های شان را  -نفوذ کاری و روابط اجتماعی 

قا به مراکز شان در شهر تاشکند و سنت پترزبورگ، در مورد روابط تنگاتنگ امام وقت اسم
 
اعیلیان، امام سلطان محمد شاه ا

سیای مرکزی، می فرستادند. روس ها از امکانات در گیری ها، مناقشات و اغتشاش میان 
 
خان سوم، به شمول پیروان شان در ا

طرفداران روس و انگلیس، که غالبًا از انگلیس ها طرفداری می کردند، هراس شدید داشتند. اما اسماعیلیان منطقه با در نظر 
فرینی و امنیت و با در نظر داشت اصول بنیادین عقیده و باور های خرد گرایانه شان، که از هدایت امام د

 
اشت سیاست صلح ا

موزش پیر سترگ، ناصر خسرو، الها
 
کار و یاری رسان باقی ماندند و بی معنی بودن م می گرفتد، همواره انسان های هموقت وا

ن همه تشاویش را ثابت ساختند.       
 
                                                                                       ا

سیای مرکزی، از روابط و مناسبات شان با مرکزدعوت و حاکمیت 
 
در عین زمان، انزوای طوالنی و دراز مدت اسماعیلیان ا

نها سنت های ویژه عمل کرد بر طری
 
قه و عقیده را، به شمول سنت های ادبی، عرفانی، مراسم اسماعیلیان نزاری باعث گردید تا ا

ن را شجره و نسب نامه من 
 
تشریفات مذهبی، قیادت مستقل و غیر وابسته مبنی بر سنت و نظام پیر داری که بنیاد مناسبات ا

و مؤسسات امامت به  حیث اسناد دست داشته و با اعتبار در راستای ادامه قیادت روحانی و معنوی، را بیرون از اثرات نهاد ها
ن زیست 

 
سیای میانه، به گونه ویژه مطابق شرایط عینی و ذهنی زمان و مکانی که در ا

 
نها در میان جماعت ا

 
سطح جهان و نبود ا

 می نمودند، توسط پیر ها، خلیفه ها، و مشایخ، انکشاف می دادند.
سیای میا دهم م.و اوایل سده  نهم .در اواخر سده 

 
نه موفق شدند، روابط انفرادی، دسته جمعی، جمعیتی بود که اسماعیلیان ا

ن واجتماعی و عقید
 
قا خان سوم، استحکام بخشند، و بعد ا

 
تی شان را با پیشوای وقت شان، حضرت امام سلطان محمد شاه، ا

و  مطابق امکانات دست داشته و شرایط حاکم بر محیط، و بر بنیاد مساعی مشترک و صادقانه شان، با پیروی از هدایات
رهنمـود های امام الوقت، من حیث منبع و مرجع با صالحیت و اختیار امور عقیدتی و باور های تاریخی که پیروی از بینش 
ن هدایات قیادت مندانه و دوران ساز به زندگی عقیدتی و اجتماعی شان 

 
تاریخی امامت است، استحکام بخشیدند و درضیای ا

یین باطنیه در سر خط کاری و 
 
                 فکری  شان  قرار داشت، ادامه دادند.                                                                                           که کیش وا
سیای میانه در هراس  )نظام سوسیالستی شوروی سابق(،روس ها 

 
نکه  در برابر حرکت های بنیاد گرایانه مذهبی در ا

 
با وصف ا

د، و بی دینی را تبلیغ و ترویج می نمودند، اما جهت گیری سالم، عقالنی و منطقی اسماعیلیان در برابر نظام ها، باعث شد بودن
زادی و استقالل به پیش ببرند و بتوانند مال واجبات، ذکات، و ده 

 
تا اسماعیلیان امورعقیدتی شان را بتوانند تا حدودی در ا

ن زمان یک، شان را من حیث مسؤلیت عقیدت
 
 در شهر بمبئی ، هندوستانی و مذهبی به حضور پیشوای مذهبی شان، که در ا

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

و انگلیسی مورد احترام و اکرام قرار اختیار و صالحیت دینی و اجتماعی جمعیت های محلی، توسط نیرو های استخبارات روسی 
نها در میان مردم دهکده ها، قرا و قصبات، و نه ب

 
نهم بخاطر اثر معنوی و نفوذ قابل مالحظه ا

 
خاطر مسایل نمی گرفتند، با ا

ن 
 
نها دروازه های مذاکرات، مفاهمه و گـفتمان را باز نگهداشتند. پیر ها، و خلیفه ها، بخاطر ا

 
که قدرت و قومی و یا نژادی، با ا

صالحیت شان را در میان حاکمان محالت مانند، شغنان، روشان، واخان، زیباک، و اشکاشم افغانستان و سایر مناطق 
ثیر مؤثر و با نفوذ قابل مالحظه داشته باشند، با حاکمان 

 
اسماعیلیه نشین، حفظ نمایند، و هم بر مریدان و پیروان شان تا

ن پالیسی ها را در ایجاد روابط شان با نیرو های محالت یاد شده داخل شیرازه روابط 
 
مغلق و تا حدی پیچیده گردیده و حتی ا

نها تهیه می استعماری روس و انگلیس، نیز بکار می بردند. 
 
نها مالیه می پرداختند و هم تحایف خوبی را برای ا

 
ن، به ا

 
مزید بر ا
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با وصف داشتن مسؤلیت امور عقیدتی م.، ٢٠. و اوایل سده م١۹سده دیدند. حتی گـفته می شود که برخی از پیر ها، در اواخر 
ن داخل اقدامات مؤثر می 

 
و 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 در میان جماعت، روی دالیل مش
 
خص و غیر شدند. با وصف ا

مشخص به مناطق ناهمگون بدخشاِن هر دو طرف پراکنده شدند. از یک طرف برای پیـرها و خلیفـه ها، به ویژه برای مریدان 
ن با سایرین زیست خواهند 

 
دشوار بود تا محیط و مناطق جغرافیای سیاسی شان را ترک نمایند، و با فرهنگ جدیدی که در ا

نها گردید. نمود، دشوار به نظر می رسید، ام
 
ن هم تا حدی این مسئله باعث رشد و انکشاف زندگی خانوادگی و اقتصادی ا

 
ا با ا

ن جا 
 
از سوی دیگر شخصیت های روحانی، پیر ها، خلیفه و مشایخ، توانستند دارای مراکز دیگری شوند که مریدان شان در ا

، تا بتوانند از وضعیت درست تر اقتصادی شان استفاده ها جدیدًا استقرار یافتند و منابع جدیدی در اختیار شان قرار می گرفت
ن، 

 
نموده و مال واجبات، ذکات، ُحشر، ُخمس و غیره را بتوانند به گونه بهتر بدست بیاورند و به دربار امام بفرستند. مزید برا

حکم تر و با اعتبار تر روابط اجتماعی پیر ها و مریدان نیز از نقطه نظر گسترش محیط جغرافیای سیاسی، اجتماعی شان، مست
گردید. و از همین سبب بود که برخی از پیر ها در مناطق دیگر دارای مریدان جدید شدند و روابط اجتماعی شان را الی مناطق 
زیباک، منجان، گرم چشمه، درواز، شغنان، روشان، اشکاشم، شیوه، واخان، درایم، ارگو، کزدی، عالقه جات شمالی 

باد، اوچ، غزر، شینه، و ترکستان چین، کاشغر، یارقند، اویغور و سایر مناطقی که پاکستان، چترال، گلگت
 
، هونزا، کریم ا

ن در تقیه بسر می برند، گسترش دادند.                                        
 
 امروز پیروان ا

یت اجتماعی و عقیدتی منطقه پامیر بازی باید گـفت که برخی از این پیرها، نقش خیلی ها مؤثر در راستای ارتقا و انکشاف وضع
نها 

 
نهم، ا

 
نکه تعدادی از پیرها را بعضی از افراد پژوهشگر و بررسی کننده، در جهت منفی قرار داده اند، با ا

 
نمودند. با وصف ا

همه  سهم درستی را منحیث میانجی میان قوت ها و نیرو های مختلف داخلی و خارجی، جهت بر قرار سازی هر چه مستحکم تر
جمعیت ها و تبارز شخصیت عقیدتی و اجتماعی شان برای بهبود نسبی زندگی خانوادگی و جمعی اسماعیلیان بازی نموده اند. 
نها در شیرازه 

 
موزش ا

 
پیروان این همه پیرها، همواره هر گوشه و کنار زندگی شان را مطابق مشوره ها، نصایح، تعلیم وا

ه اند. این گونه روابط و مسایل داخلی، باعث شدند، پیر ها در مورد امور سیاسی و اخالقیات عقیدتی، ترتیب وتنظیم نمود
اجتماعی نیز دخالت و گرفتاری داشته باشند، تا صالحیت و اختیار فردی، خانوادگی، روحانی و اجتماعی شان را نیز در 

نها در جامعه قرار داده باشند. 
 
یاد داشت ها و نگارش های برخی از تاریخ مطابقت با صالحیت و اختیار اجتماعی ،سیاسی، ا

ن است که چقدر حاکمان افغانستان، باالی اسماعیلیان، ظلم و ستم را روا داشته 
 
رشیف نگاران، حاکی از ا

 
شناسان، به ویژه ا

 اند. گـفته می شود که حتی بر زنان، کودکان، پیرمردان  و کهن ساالن، نیز ترحم را روا نداشتند.             
مو، بیان می بر ب

 
نیاد اسناد و مدارک تاریخی، و برگه های پژوهشی تعدادی از دانشمندان و وقایع نگاران هر دو کنار دریای ا

شود که یکی از پیر های مشهور، خیلی ها معروف و صاحب اختیار شغنان، پیر سید فرخ شاه و پیروانش برنامه اغتشاش و قیام 
ن وقت افغان

 
نکه مرکز شغنان را بدست خود گرفته .م١۸۸٣ستان، در سال را بر خالف حاکمان ظالم ا

 
، برپا نموده بودند. بعد ا

نها گردید. باید گـفت که 
 
نها با فرستادن نیروی های مقابله از طرف مخالفین شان از مرکز کشور، باعث شکست ا

 
بودند، قیام ا

ت طلب و وابسته به سیاست های بیگانه، رخ راز شکست در افشا سازی برنامه قیام توسط برخی از افراد سست عنصر و فرص
،  .م١۸۸٣داد. بعد از شکست شورش، تعدادی از روشانی ها، به سرکردگی خداداد مینگباشی، نامه ای را در ماه نوامبر سال 

یه حضور امیر بخارا که مقر شان در ناحیه درواز قرار داشت، فرستادند که حاکی از پیشنهاد شورشیان مبنی بر پیوستن ناح
روشان به امارت بخارا بود. پیر سید فرخ شاه و سایر شخصیت های سر شناس و با اعتبار شغنان، به نیروی قوی تری،  -شغنان 

ن 
 
یعنی امپراتور روسیه مراجعه نمودند تا باشد، پامیر را زیر حمایت و حفاظت خویش قرار دهند. بهر حال، حاکمیت روس در ا

و قابل مالحظه  عین و نا مشخص از پیشنهاد اغتشاشیون و قیام کننده ها، حمایت دقیقوقت، با داشتن دالیل ناهمگون م
ورد، از این سبب شیوه و سیاست کاری اش را نکرد. چون

 
که پیر سید فرخ شاه هیچ گونه حمایه ای را از روس ها بدست نه ا

باد، تبدیل نمود و داشت در تکاپوی حمایت حاکمیت افغانستان قرار گیرد، دخترش را 
 
سردارعبدهللا در عقد نکاح حاکم خان ا

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

 
درا
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باد خواسته شد و در فرجام بخاطرعدم فرمان برداری از امیر افغانستان، به اعدام محکوم گردید. پیر سید  
 
یوسف علیشاه، خان ا

 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 حاکمیت و اداره مستقیم ١۹٠۵گردید، اما در سال . بطور رسمی جز قلمرو روسیه م١۸۹۵پامیر در سال 

، نام گذاری شد. همچنان مقامات ذیصالح 'خود مختار بدخشان کوهی'بنیان گذاشت، که به ناحیه  را بر منطقه پا میر
تشویق و ترغیب مردمان پامیر، برخی از قدمه های مثبت را در راستای از میان برداشتن  استعماری و استکباری روس، جهت

تسنن شان، منع قرار دادن پیگرد های  پـی در پـی و پالیسی برده داری در میان اسماعیلیان پامیر توسط همسایه های اهل 
نها از پرداخت مالیات بر عایدات، را نیز در بر داشت. این گونه اقدامات حاکمیت و امپراتوری روس، 

 
متواتر، و معاف ساختن ا

زمینه  اقتصادی در میان ساکنان جمعیت اسماعیلیان منطقه و فالت پامیر گردید و هم -باعث استقرار وضعیت سیاسی 
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 نیرو های نظامی سرحدی روسیه، دگرگونی های قابل مالحظه ای در 

مد،
 
و شهر خاروق من حیث مرکز ناحیه یاد شده عرض هویت نمود. نیرو های نظامی روسیه در  قسمت غربی پامیر به وجود ا

، و بکار مساعی مشترک و همکاری های متقابل با شخصیت های با نفوذ، ایشان ها، پیر ها، مشایخ، در راستای حفر کانال ها
جلوگیری از کشت خشخاش و سایر گونه های  ی زراعتی و بذری برای دهاقین و زارعین، به منظور برد تخم های اصالح شده 

وابسته به مواد ُمخدر، نقش بنیادی و قابل ارزشی را در امر انکشاف و ارتقای سطح زندگی کیفی ساکنان پامیر زمین، بازی 
بر دفاع قانونی و معقول از اسماعیلیان پامیر، در برا م.در راستای١۸۹۵-١۹٣۹نمودند. خدمات افسر روسی، ای. ک. کوبیکس 

وری و در خور ستایش تاریخی و زمانی است. 
 
حاکمیت بخارا بخاطر سپارش تعهد در امر حل مسایل ناهمگون قابل یاد ا

پیشنهادات و درخواست های متواتر بخاطر قطع مداخالت و مزاحمت های پـی درپـی از سوی ملیشه های شبه نظامی هر دو 
مو، در برابر اسماعیلیان مناطق پامیر ب

 
برو مند و صلح طرف ساحل ا

 
نها برای مدت های معین زندگی فقیرانه، اما  ا

 
اعث شد تا ا

میز خود را باهم سپری نمایند، و ناحیه غربی پامیر زیر حمایه و محافظت افسران روسی قرار گرفت.     
 
 ا

سیای میانه در سده بیستم   
 
 اسماعیلیان ا

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

فرینش و انکشاف  جدید سیاسی م. ٢٠م. و اوایل سده ١۹سده اواخر 
 
اجتماعی و اقتصادی در بین جمعیت های  -باعث ا

یند چنین انکشاف ها، به نحوه های بینش و تصورات سیاسی 
 
و اقتصادی کشور هایــی اجتماعی  -ناهمگون اسماعیلی گردید. فرا

ن ها انضمام یافته بودند. این انضمام یاد شده باعث ایجاد و استحکام بیش تر 
 
بنا  یافته بود که جمعیت های یاد شده به خاک ا

روابط میان انسان ها، گروه ها، دسته ها و شخصیت های منفرد گردید، و از سویــی هم به روابط متحدانه و متحد الشکل 
از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی متضرر ساخت.  یکی از این گونه تغییرات برجسته در  ن اسماعیلیان مروج بودمیاسنتی که در 

رد عقیدتی در میان پیروان حقیقت تعویض و تغییر نظام و سیستم پیر و پیر داری بود. این نظام، من حیث ستون فقرات عمل ک
نها به مناطق مختلید و مرید

 
ف، دیگر نتوانستند ارتباط متداوم الزم را داشته باشند، که بدون تردید ها، بخاطر پراکنده شدن ا

اجتماعی،  -باعث گسست و سستی در مناسبات گردید، که در نتیجه این گونه انقسام وانضمام جدید جغرافیایــی، سیاسی 
نت ها، به شمول کار برد و اسماعیلیان در کشور های یاد شده، با برخی از چالش ها، دشواری ها و سیستم تعبیر و تفسیر س

نها، سردچار گردیدند. انکشاف فضای سیاسی در روسیه، بریتانیا، هندوستان، چین و افغانستان، در ابتدای سده 
 
تطبیق ا

بیستم، شیرازه ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شکل داد و در بسا موارد ضربه های شدیدی را بروضع زندگی 
ثیر سو گذاشت. پژوهش ها، خانوادگی، اجتماعی، سیا

 
سی، اقتصادی، فرهنگی و عرفانی اسماعیلیان منطقه پامیرزمین، نیز تا

ن، دارای 
 
بررسی ها و مشاهدات کشور های یاد شده پیرامون نحوه زندگی و شرایط محیط زیست اسماعیلیان مقیم در ا

 دند. ابعادعمومی بوده و از بازتاب جزئیات و تفصیل در زمینه خود داری می نمو
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 نقش علمی و فلسفی داعیان اسماعیلی خراسان در گسترش بینش نو افالطونیسم و اسماعیلیسم: 

پیشرفت میراث فرهنگی دنیای قدیم تا پایان قرن سوم/ نهم در دسترس مسلمانان قرار گرفته بود. این امر از نهضت بزرگ ترجمه 
ثار امتون بی

 
فالطون و ارسطو، )ارسطوطالیس(، جالینوس، بطلیموس و بسیاری شمار حکمت یونانی به زبان عربی منتج شد. ا

رامی النهرین و شام به زباندیگر از حکیمان و فرزانگان یونانی نخست عمدتن به وسیله دانشمندان مسیحی بین
 
های سریانی و ا

نان سپس همان مواد را به زبان عربی ترجمه نمودند. این نهضت ترجمه، پس از کوش
 
ای که در های پراکندهشترجمه شد، و ا

مون )
 
-٢١٨/ م. ٨١٣-٨٣٣دوره بنی امیه صورت گرفت، رسمن زیر حمایت و نظارت خلفای اولیه عباسی، به ویژه خلیفه ما

مد و وی در کاخ خود در بغـداد بیتھ. ق.١٩٨
 
نجا به الحکمه را بنیان گذاشت و کـتابخانه( درا

 
ای داشت و کار ترجمه در ا

-گرفت. به هر تقدیر، اکنون مسلمانان از نزدیک نه تنها با شاخهشمندان به طور منظم و درست صورت میوسیله گروهی از دان
شنا شدند، بلکه با منطق و ما

 
شنایــی بعـدهای مختلف علوم یونانی، مانند طب، علوم طبیعی، ریاضیات و نجوم ا

 
الطبیعه ا

ثیرات فرهنگ یونانی را به علوم اسالمی و دیگ
 
ثار استادان بزرگ یافتند، و تا

 
ر سنن دانشی منتقل ساختند. در فلسفه، در کنار ا

ثار یونانی، نوشته
 
های مؤلفان مکـتب موسوم به نوافالطونی نیز با تفسیرهایــی از قرن سوم/ نهم به بعد به عربی ترجمه شد. این ا

ندیشه اسماعیلی دوره فاطمی به گونه اخص و نوشته های نوافالطونی عربی اثری زاینده بر تکامل فلسفه اسالمی بطور کلی و بر ا
شود که به وسیله پلوتینوس اند بر مکـتبی اطالق میدانان جدید فلسفه سکه زدهای که تاریخگرایــی، واژهداشت. نوافالطون

سیس شد.  وی فلسفه افالطون را به طرزی که از اصام.( که در نزد مسلمانان با شیخ ٢٧٠)فت
 
لت بر الیونانی معروف بود، تا
نکه عـده

 
ن افزودند، عمدتن به خوردار بود، از نو تدوین کرد. فلسفه نوافالطونی پس از ا

 
ای از شاگردان پلوتینوس مطالبی بر ا

تنی، )فت 
 
م.( تنظیم و تدوین یافت. ..... در چنین اوضاع و احوالی بود که محمد نسفی، ابوحاتم رازی،  ٤٨۵دست پروکلوس ا

ن زمان در میان محافل فرهیخته و تحصیل سجستانی، بر پایه گونهمهمتر از همه ابو یعقوب 
 
ای از فلسفه نوافالطونی که در ا

سیای مرکزی شایع بود، در باره موضوع
 
های فلسفی مختلفی پرداختند که عمومن در ها و مضمونکرده بعضی از مناطق ایران و ا

ن زمان نوشته
 
که در سرزمین های عرب نشین و شمال افریقا به فعالیت های قاضی نعمان و دیگر نویسندگان اسماعیلی ا

ترین سّنت الهیات شناسی صدوری نوافالطونی ممتاز پرداختند، که قدیممشغول بودند، وجود ندارد. داعیان با یک جهان
نان به علت عالقه مشترک شان به فلسفه و بحثفلسفی شیعی را عرضه می

 
نده شدند. های کالمی طویل وعریض نیز کشادارد. ا

لیف عمده نسفی
 
ترین کـتاب یک داعی است نوشته شده است، و قدیم ق.،ھ. ٣٠٠/م.٩١٢که در سال  "کـتاب المحصول"،تا

ن مطرح شده، باقی نمانده است. اما مشهور است که برای مدتی در محافل حوزه
 
های مختلفی که موضوعات فلسفه یونانی در ا

داعی معاصر نسفی، ابوحاتم رازی که داعی ری بود مورد انتقاد قرار داد، و کـتاب   رواج وسیع داشته است. کـتاب محصول را 
د که جانشین نسفی در های تعالیم نسفی نگاشت. کـتاب االصالح رازی سبب شاالصالح خود را در تصحیح برخی از جنبه

به رشته الکامل"، االنسانر عنوان "ابو یعقوب سجستانی جوابیه رد او بنویسید. نسفی کـتاب دیگری را زی حینی کهخراسان، 
ورد که دارای محتوای خیلی

 
ها مؤثری را در "بیان شریعت، طریقه و حقیقت" "انسان کامل"، "در بیان انسان کامل تحریر در ا

زاد"، "در بیان سخنورزی"، "در بیان سلوک"، "در بیان معرفت انسان کامل" ، و سایر مسایل سخن گـفته است. تا این 
 
و ا
های اسماعیلیان نزاری که به زبان فارسی نوشته شده است در شغنان، روشان و نویسن، بزرگـترین مجموعه واحد از دستزما

مده است. مجموعه دست
 
های های بهرههای عربی کـتابحانهنویسدیگر نواحی بدخشان افغانستان و تاجیکستان بدست ا
شدید پیشوای جامعه طیبی داؤودی قرار دارد، هنوز کلن در دسترس  اسماعیلی، در سورات و بمبئی )ممبئی(، که زیر نظارت

ثار اسماعیلی که در مغربمحققان نیست. بیشترین تعداد دست
 
وری شده و مشتمل است نویس های ا

 
زمین در یک محل گردا

ن است که در کـتابخانه مؤسعنوان به زبان های عربی، فارسی، گجراتی و دیگر زبان١٢٠٠بر 
 
سه مطالعات های هندی، ا

مده است. مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن که در سال 
 
قاخان ١٩٧٧اسماعیلی در لندن فراهم ا

 
م.، به هّمت پرنس کریم ا

سیس شد، در حال حاضر با چاپ و انتشار تک نگاشت
 
هایــی در سلسله انتشارات چهارم، امام حاضر اسماعیلیان نزاری تا
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های خطی به تحقیقات و اش، و همچنان با انتشار و اکـتساب نسخههای تحقیقاتیامهمیراث اسماعیلی خود، و نیز در دیگر برن
 (          ٢٦-٢٨کند.  )مختصری در تاریخ اسماعیلیه، فرهاد دفتری، صص، مطالعات اسماعیلی کمک می

، منجم، فیلسوف نصیرالدین ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، دانشمند، پژوهشگر شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان :
فریدهو فقیه معروف ادبیات فارسی است که اکـثرًا در نگارش

 
ای ادبی اهل تشیع به اسم محقق طوسی ودر حلقات ها و ا

الـدعات، یعنی سر خیل داعیان مورد خطاب قرار گرفته است. طوسی به تاریخ یازدهم اسماعیلیان زمانش به نام سلطان
م.، در شهرک طوس که اکنون یکی از نواحی مشهد خراسان است، دیده به ١٢٠١فبروری ١٧ق.، مطابق ھ. ۵٩٧االول جمادی

م.، در شهر بغداد، چشم از جهان فرو بسته است. ١٢٧٤جون  ٢۵ق. مطابق ھ. ٦٧٢الحجه ذی ١٨جهان کشوده و به تاریخ 
ر مورد زندگی دوران کودکی و های کمی دبا وصف تحقیقات گسترده پیرامون حیات پر بار طوسی، هنوز هم مواد و داشته

نکه در زیست
 
تو بیوگرافی(، شخصینوجوانی اش، در اختیار داریم، بجز ا

 
اش که در َسیر و سلوک اقبال نشر یافته است نامه )ا

مده است گوید که وی در خانوادهمندانش قرار گرفته است. طوسی در این رساله میو در اختیار دانشمندان و عالقه
 
ای به دنیا ا

اش اشاعه و پخش علوم و گرایــی و معنویت عینی درعلوم شرعی بوده است که یکی از وظایف بنیادیکه جانبدار تصور باطن
ها را باور بر این باشد. برخی بازتاب دهندهدهندۀ وابستگی عقیدتی موصوف را حکمت باطنی بوده است که درحقیقت نشان

موزش خویش را در یک محیط پیرامون اهل تشیع بسر است که طوسی در یک خانوادۀ کوچک دیده به جه
 
ان کشوده و ا

 رسانده است، اما شواهدی دقیق در زمینه در دسترس نیست.                                                  
ی نبوده و فقط یابیم این است که والدین طوسی از پیروان اسماعیلمگر یگانه چیزی را که از طریق سیاق سیر و سلوک در می

شود که وی از مراحل ها و اظهارات طوسی هویدا میمناسبات شخصی موصوف در اواخر زندگی او اتفاق افتاده است. از پژوهش
غازین زندگی

 
اش، به ویژه در برابر اصول و قواعـد شرعی بوده و همواره اش، شنوندۀ مشتاق افکار، نظریات و بینش خانوادها

کید ورزیده است که
 
توانیم. اما پدرش همواره بدون پیروی وبررسی جدی شریعت، راه دیگری را در مذهب سراغ کرده نمی تا

سعی می ورزیده تا برخورد تعبدی وبرون از دایرۀ خردگرایــی را در برابر مسایل دینی نداشته باشد، به سبب اینکه او دارای بینش 
موزش و پرورش فکری خود، مدیون فعالیت روشنگرایانه و برخورد باز در مسایل شرعی و فقهی بود.

 
های خالقانۀ پدر طوسی در ا

مـوز باهوش تاجمامای خویش که زمانی دانش
 
باشد. پدر طوسی میل ق.( بوده است، میھ. ۵٤٨/م.١١۵٣الدین  شهرستانی )ا

موزش منظم وپخته باشد و ازهمۀ شاخه
 
مند گردیده تداول بهرههای علوم و حکمت مداشت تا پسرش دارای سطح بلند وعالی ا

بینی واندیشه های تمام مکاتب فکری و ِفَرق ناهمگون را مورد مالحظۀ دقیق و جدی قرار دهـد. یکی از نخستین وجهان
موزگاران طوسی که توسط پدرش برای طوسی انتخاب شده بود، کمال

 
الدین محمد حاسب بود  که بر بنیاد قول طوسی، وی ا

ق.(، و طوسی ھ.٦١٠/م.١٢١٣الدین کاشانی بوده است. )معروف و مشهور و فیلسوف، افضلشاگرد یک دانشمند، عالم 
یند 

 
غازگر شده است. اما بر اساس قول طوسی، گویا فرا

 
موزش ریاضیات را زیر اثر و نفوذ علمی شخص موصوف، ا

 
اولین بار ا
موزش یاد

 
نقدر مقتدر و بـااثر نبـود که این مسئله خود باعث گردیدا

 
های مذهبی را ها و پرسشکه طوسی باید همیشه مثال شـده ا

موزگارش تر او گردید. طوسی به حیث دانشهای بعـدها و کنجکاویبیشتر طرح نماید و این چنین تصور وی باعث کاوش
 
موز، ا

 
ا

نقدر زیر اثر پرسش
 
موزگارش دهـد که بعضَا باعث صلب صالحیت سخنهای ناهمگون خود قرار میرا ا

 
گردید و در میپردازی ا

نهایــی نقد کند که ورزید. به طور مثال، کمالفرجام حتی از ارایۀ پاسخ به گونۀ حتم، ابا می
 
الدین همواره سعی می نمود تا از ا

گاهانه و بدون تعقل در راه شریعت گام بر می
 
الدین داد، کمالداشتند، اما زمانی که طوسی این مطالب را زیر بحث قرار میغیرا

نچه مغز و هستۀ مسئله است، هنوز هم الزم نیست تا برایت افشا گردد، زیرا تو هنوز نهایت جوان هستی و به او م
 
ی گـفت: "ا

نوقت می
 
گاهی نداری.زمانی که به پختگی رسیدی در ا

 
های فردی خود به ژرفای توانی در نتیجۀ پژوهشدر مورد این عالم هیچ ا

ن کمال الدین بوده است که در اوشاین چنین حقایق، پـی ببری." شاید این همه ک
 
های طوسی نتیجۀ پدر و استاد معظم ا

درخشش طوسی در پهنای علم و حکمت نقش نهایت سترگ را بازی کرده و تمام قوۀ فکری، هوش و ذکاوت طوسی فقط بعد از 
اش جهت دریافت علم اشانهوفات پدرش به گونۀ فوری متبارز گردیده است. و این زمانی بوده است که طوسی جوان از خانه و ک

ینده را که مبنی بر تصورات معنویات ماندگار و جاویدان باشد، و معرفت، بیرون می
 
رفت تا بتواند روی عالم انسانیت دنیای ا
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فرینش گیرد. طوسی در زیست
 
موزش خود به نامهتصویر برداری واقعی نماید و مسرت جاویدان را به ا

 
اش کمی در مورد تعلیم و ا

نها پیرامون الهیاتویژه 
 
شناسی و فلسفه، بحث نموده و در مورد اینکه زیر اثر کدامین دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و از ا

موزش گرفته است، هیچگونه معلوماتی را در 
 
اختیار خواننده بهره گرفته است، و یا اینکه ریاضیات و نجوم را نزد چه کسی به ا

موزندۀ بی بدیل و نادر بوده است که جهت فرا گرفتن یاد سایر منابع میبر اساس و بن ،گذارد. امانمی
 
دانیم که طوسی یک ا

دهد، به سفرهای های او را تشکیل میترساحۀ اصلی پژوهش و کاوشهرچه بیشتر علم و حکمت به ویژه نجوم شناسی که بعد
سالگی رسیده بود، توانست محصول فکری  ١٧نهای علمی و پژوهشی، پرداخته است. وقتی که طوسی به  سفراوان و سیاحت

الـدین و با فرید بگیردداد، به خوانش را بازتاب می ابوعلی سینا را که "االشارات و التنبیهات" عنوان داشت و بینش فلسفی او
ن میداماد در نشست

 
شـاعر و  خواست باهای علمی و فلسفی قطب الدین سرخسی، در نیشاپور اشتراک ورزیـده و مـزید بر ا

کند، با وصف اخذ مفاد بزرگ  ق.(، نیز معرفت حاصل نماید. طوسی بیان میھ. ٦١٧م./١٢٢٠الدین عطار)عارف معـروف فریـد
یوس است.  ازنتیجۀ پژوهش و حـد از مطالعه و پژوهش در مورد الهیاتو استفادۀ بی

 
شناسی، هنوز هم نهایت متَاثر و حتا ما

ها و اصل رامون دریافت حقیقت مطلق، واحد، بی نظیرو سرچشمه و بنیاد پیدایش چنین حقیقتثمر خویش پیتحقیق گویا بی
نچه را که در بارۀ تصور الهیات

 
یند برگشت عقالنی به  میعاد را دریابد. طوسی ا

 
-ها و فرقهشناسان وابسته به دستهبرگشت و فرا

موخت، مورد قدردانی ژرف قرار میهای ناهمگون توحید
 
-هد، اما این چنین بینش را در برابر باورهای دینی نمیدپرستی ا

یند را می گرایــی گذشتگان بود که چنین شیوهپذیرفت، زیرا چنین شیوه به نظر وی، یک شیوۀ تعبدی و عاری از واقعیت
 
ها وفرا

ارج بیشتر قایل شد.  مداری و الهیات شناسی،های باطنی امور شریعتپذیرفتند، مگر باید به جهات و تصورات معنوی و گرایش
یند پژوهش

 
-تر به شوق و ذوق و سلیقۀ  فردی خود میهای خویش، فرا گرفتن علوم، فلسفه و حکمت را قرینطوسی در فرا

نهم طوسی برخالف سایر دانشمندانی که می
 
گـفتند که داند، زیرا وی همواره با استدالل و عقالنیت سرو کار می داشت. اما با

ها به گونۀ گـفت که درک و شناخت همۀ پدیدهتواند به کنه همۀ مسایل برسد، در صورتیکه او میذریعه عقل، انسان می
نرا ژرفتر واقعی

 
اش در حد صالحیت عقل و خرد انسانی نبوده بلکه باید انسان دارای علم الهی و یا علم َلدّنی باشد، تا بتواند ا

ها نهایت گـفت، چون عالم بشریت و دنیای انسانکشاند که می ها طوسی را به سویــیدرک نماید. در فرجام چنین اندیشه
های عقالنی فردی اند، لذا دریافت حقانیت صرف از طریق کاوشهای مختلفناهمگون بوده و دارای نظریات متعدد و اندیشه

گاهی همۀ این واقعیتالکاملین و یا کار سازی است که از ممکن نبوده بلکه بیشتر به مداخله و حمایۀ مکمل و مشابه اکمل
 
ها ا

ن با تمام اصول و منابع
 
شنایــی دقیق دارد.  طوسی بر بنیاد این استدالل که چون خرد انسانی صالحیت داشته و به علم ا

 
اش، ا

گـفت که الزم نمود، میکشف همۀ حقایق و به ویژه حقیقت مطلق را ندارد، لذا مادامی که با اسماعیلیان نیز در زمینه بحث می
پیرامون این چنین موضوعات جر و بحث کرد، زیرا محیط پیرامون ما هنوز با چنین اندیشه ها سازگار نیست. این زمانی نیست 

ستان
 
موزش و حکمت ا

 
ق.(، ھ. ٦٤٤/م.١٢٤٦دار اسماعیلی ناحیۀ کوهستان، محتشم شهاب الدین )بود که طوسی در مورد ا

گاه شد و فرستادن نامه به طوسی جهت ارایۀ پاسخ 
 
ستانهای فلسفی و عالقهبه برخی پرسشا

 
دار جهت مذاکره و مندی شخصی ا

ستان
 
دار محتشم که در سفر خود در گـردکـوه قرار داشت، مالقات مختصر نماید مباحثه با طوسی، زمینه را مساعد ساخت تا با ا

مت، زمانی بوقوع پیوست که ساز در زندگی طوسی به ویژه در امر تحقیق و جستجوی مسایل علوم و حک. مرحلۀ سرنوشت
نرا افکار و احوال قائد 

 
موصوف در خراسان مصروف تدوین و ترتیب اثر پرمحتوای خود "فصول مقدس" بود که محتوای ا

داد و اثری بود نهایت با ارزش، زیرا طوسی ق( تشکیل میھ. ۵٦١م./١١٦٦السالم )اسماعیلیان نزاری، امام حسن علی ذکره
محتوای اثر خویش، فصول مقدس که در حقیقت امر تنویر کنندۀ ضمیر و اشتعال بخشندۀ تفکر و اندیشۀ گوید که از خود می

ورده است. باید گـفت که اثر محیط پیرامون محتوای عبارهحداند، منافع بینهادی انسـان
 
هـا، تصّورات وحصر معنوی را بدست ا

ز پیش طوسی بسوی اسماعیلیسم گردید. باید گـفت که این و بینش فلسفی چنین فصول مقدس باعث گرایش هرچه بیشتر ا
-ق.( که بعد از شهابھ. ٦۵۵م./١٢۵٧ناپذیر شخصی طوسی و مداخلۀ ناصرالدین محتشم )مسایل در نتیجۀ تالش خستگی

ستان
 
مدند و باعث گردیدند که طوسی بحیث مستجب در دعوت الدین بحیث ا

 
دار کوهستان توظیف شده بود، به وجود ا

ن بود که نصیرالدین طوسی داخل حلقۀ عیلی، پذیرفته شود. و در حقیقت در همین وقت و شاید هم کمی بعـداسما
 
تراز ا
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کند، که قریب سی سال زندگی او را در بر گرفته خدماتی ناصر گردیده و مناسبات نهایت نزدیک را با رهبر اسماعیلیان پیدا می
م با بود.نظریات و اندیشه

 
برخی احتکارات فکری در مورد طوسی و روابط او با باورهای دینی کیش اسماعیلی، های ناهمگون توا

اند که شاید تا حدی هم ناشی از مالحظات و های مختلف باالوسیلۀ دانشمندان و پژوهشگران مستقل بازتاب یافتهبه گونه
که به منظور مسرور نگهداری مقامات های نگارندگان حرفوی بوده است های مذهبی بوده و یا هم نگارشگرایش های سلیقه

نگونه نوشته
 
ها را فراهم ساخته اند، کشانده باشد. معلوماتی را که صاحب صالحیت باورهای دینی و کیش دیگری که اسباب ا

اش به سوی گذارد اندکی نشان دهندۀ شکایت نازک وی ازشیوۀ گرایشطوسی در اثر خود، سیر و سلوک، در اختیار ما می
وری است که برخیاسماعیلی

 
-الدین کاشانی و کمالالدین شهرستانی، افضلها به شمول مامایش مانند: تاجسم است. قابل یادا

شماری داشتند به نحوۀ الدین محمد حسیب که به نحوی از انحا با اسماعیلیان در مکالمه و مفاهمه بوده و با هم تمایالت بی
موزش گذاشته می شدند، افراد را ایکه تعبیر و تفسیر تصورات باطنی و معنوی

 
نزمان توسط پژوهندگان اسماعیلی به معرض ا

 
در ا

شود که طوسی ارتباط نهایت نزدیک را با ناصرالدین محتشم داد. دیده میبسوی کیش اسماعیلی مورد تشویق و ترغیب قرار می
موزش عقیدتی و عالقمند به فلسفۀبرقرار می

 
اخالقی. ناصرالدین مقدماتی را برای نگارش  کند، او شخصی بود با کیفیت عالی ا

مادگی میرساله
 
ستانگرفت اما به نسبت حجم زیاد کار اداری ای را  در بارۀ  فلسفۀ اخالقی، ا

 
دار کوهستان، اش به مثابۀ ا

نرا به پایۀ اکمال برساند. طوسی جهت به پایۀ اکمال رساندن این اثر ارزشمند وقت، به از یکی از شاگ
 
ردان خود که از نتوانست ا

ن را تکمیل نماید که در حقیقت کار 
 
نقطۀ نظر شیوۀ پژوهش مورد اعتبار و اعتماد استاد خویش بود، سپرد و موصوف توانست ا

ن زمان، 
 
نهم در میان اهل خبره مورد تقدیر فراوان قرار گرفته است. در ده سال بعد ا

 
مستقل پژوهشی نبوده، اما با وصف ا

مده بود، و رسالت معینیه که دیگری را از قبیل "گشایشطوسی برخی از کارهای 
 
نامه"که در مورد اخالقیات به رشتۀ تحریر در ا

ق.(، نخستین کـتابش را ھ.٦٣٣م./ ١٢٣۵در مورد نجوم است، نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفته بودند. طوسی در سال )
غاز و انجام"، به نگارش گرفته بود. هایش بکه "اخالق ناصری" نام داشت، یک جا با سایر رساله

 
ه شمول "تولی و تبرا"، " ا

مون که در رودبار 
 
طوسی بعد از تکمیل نمودن اثر خویش، اخالق ناصری، یک جا با ناصرالدین محتشم رهسپار دژ الموت و ما

خواست ینکه گویا میهای ناهمگون در مورد این حرکت طوسی وجود دارند، به شمول اشود. نظریات و بینشقرار دارد، می
ایکه با خلفای عباسی در بغداد سازی برخی از رازها در میان اسماعیلیان انجام دهد و به نسبت وابستگیکشفیاتی را جهت افشا

نها همکاری نزدیکـتر و جدی
 
میز، زیرا تر نموده باشد که خود عملی بوده پراز دشواری و جسارتداشت، بتواند از این طریق با ا

 
ا

نز 
 
توانست در برابر نظام سیستماتیک و نحوۀ مبارزه و اجتهاد شخصیت معروف و مشهور مان هیچ فردی و یا حاکمیتی نمیدر ا

مد طوسی به اسماعیلی، خداوند الموت حسن صباح، دست به چنین اقدامی زند. اما برخی
 
ها را عقیده بر این است که رفت و ا

موزش  دژ الموت، روی یک ضرورت بنیادی و ماموریت وی
 
در امر راهنمایــی کارمندان و تشنگان علم و معرفت به ویژه تعلیم و ا

باوری در پرستی و انسانگرایــی، امور اداری و سایر مسایل مبرم و حیاتی در راه استقرار شیرازۀ سترگ باورمندی که توحیدباطن
ن قرار داشته باشد، صورت گرفته است. و روی همین دلیل بوده باشد که

 
ستان محراق ا

 
دار محل شاید بخاطر اطمینان خاطر ا

خویش برخی از افراد وافی و وابسته به خویشتن را با طوسی یک جا به مرکز فرماندهی  اسماعیلیان، قلعۀ الموت فرستاده باشد، 
بهر حالت  های کرداری همواره در فراز و فرود  تاریخ به وفرت به وقوع پیوسته است.توان تردید داشت و چنین شیوهکه نمی

طوسی همواره این سفرها را برای خود من حیث عزت و و قار دانست زیرا این خود زمینۀ مساعدی بوده است در امر کسب 
حیث یک واقعیت انکارناپذیر معرفت با فرماندهان اسماعیلی که در مرکز فرماندهی الموت قرار داشتند. از جانب دیگر من

گران همۀ اقشار و ماعیلیان نزاری دورۀ الموت همواره برای دانشمندان، محققین و پژوهشتاریخی باید  پذیرفت که حاکمیت اس
سیای میانه های جوامع اعم از اهل سّنت و جماعت و هم اهل تشیع که باری از دست  توسعه طلبان مغل در بخشدسته

 
های ا

مده بودند، میزبان نهایت مطمئن و پویو به ویژه خراسان
 
نزمان دارای یک زمین، به ستوه ا

 
ن قلعۀ الموت در ا

 
ا بود. مزید برا

فریده
 
ثار و ا

 
های نژادی، زبانی و های ناب و کمیاب، بود که همۀ عالقمندان علم و حکمت، بدون وابستگیکـتابخانه مجهز با ا

ن استفاده بعمل می
 
ت رهبری و کـتابخانه معقیدتی، از ا

 
وردند و در حقیقت امر قلعۀ الموت و به ویژه هیا

 
نها یک پناهگاه ا

 
جهز ا

نزمان. بدون در نظرداشت گرایــیبدیل بود، برای تشنگان علم و معرفت، فرهنگ و راه حقیقت، واقعیتبی
 
های جامعۀ انسانی ا
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های خصوصی، فردی، جمعی و یا گروهی بود، اقامت بیست اینکه پیوند نزدیک طوسی با ادارۀ دژ الموت دارای کدامین برنامه
 
 
میز و رود. همۀ فعالیتترین دورۀ حیات پربارو مصروفیت او به شمار مینجا، یکی از پرمحصولسالۀ موصوف در ا

 
های ابتکارا

وری 
 
های ممتاز جمعیت ق.(، و سایر نخبگان و شخصیتھ.٦۵٣م./١٢۵۵های وی زیر نظر و حمایت امام عالءالدین محمد )نوا

ن دوره، صورت گرفته است. از همۀ پس منظر 
 
های فرهنگی و مکالمات و مباحثات طوسی با افراد و شخصیتاسماعیلیان ا

فریده
 
ثار و ا

 
نزمان، و هم از طریق ا

 
زادی عقالنی و خردورزانۀ فلسفی او استنباط می -های عقیدتیاکادمیک ا

 
گردد که ایشان از ا

همگون به ویژه فضا و محیط پیرامون الموت محظوظ بوده و باعث شده است که موصوف به نگارش مسایل و مضامین نا
التسلیم اش، روضةشناسی، ریاضیات، فلسفه و حکمت وعلوم مثبته، اقدام عملی نماید. طوسی اثر نهایت مهم فلسفیستاره

نامۀ بسیار معروف وی از االقتباس را به پایۀ اکمال رساند. دفاعق.(، و اساسھ. ٦٤٠م./١٢٤٠)فردوس انقیاد(، را در سال )
ثاری است که به پایۀ اکمال رسید. این همه ر فخرالدین رازی زیر نام )شرح ابوعلی سینا در براب

 
ن جمله ا

 
االشارات والتنبیهات(،از ا

فریده
 
خر طوسی و سایر نگارشا

 
نها را تذکر دادیم، باعث شدههای ا

 
اند تا نصیرالدین های معروف و مشهور موصوف که قباًل ا

اش، بدون نخستین طوسی در قلعۀ الموت اعم از زندگی شخصی و پژوهشیراکسب نماید. سالهای  سلطان الدعاةطوسی لقب 
فرین، در کلیت خود مصؤن و مصروف بود. اما نوشته

 
دهندۀ اضطراب و های بعدی او بازتابدر نظرداشت شرایط دشوارا

مـد
 
نرا افواهات فراگیر مردم پیرامون ا

 
مـد مغلدلواپسی وافری بود که اسباب ا

 
عینیت تبدیل گردید، فراهم ها، که بعـدها به ا

سیای مرکزی و قسمتساخته بود. مغول
 
ن شدند تا بر ایران ها زمانی که ا

 
های شمالی خراسان را اشغال نمودند، در تالش ا

های ور شوند و بتوانند مرکز تجمع و فرماندهی دعوت اسماعیلی را که عبارت از قلعۀ الموت بود و اولویت کارزار فعالیتحمله
نها را تشکیل میتبلیغات

 
ن بسا از پایگاهی ا

 
نها داد، اشغال نمایند. قبل از ا

 
های اسماعیلیان درناحیۀ کوهستان،در کنترول ا

مده بود. در سال )
 
ها، به قلعۀ رود بار رسیده  و نیت پیشروی ق.(، شخص هالکو، جنگ ساالر مغلھ.٦۵٤/ م.١٢۵٦درا

مون، دوخته ببعدی
 
برون ود. بعد از انجام یک سلسله مذاکرات و مفاهمات ناهمگون وغیرقابلاش را به قلعۀ الموت و دژ ما

ت رهبری اسماعیلیان را مجبور به تسلیم ساختند، و مغول
 
ها بدون در نظرداشت این مسئله، اقدام به یک رفت، در فرجام هیا

یند معاملهتخریب همگانی و قتل عام اسماعیلیان در ایران زدند، که این نیز خود گویای بسا از حق
 
گری را در  ایقی است که فرا

ن وقت، 
 
سال پیش توسط داعی سترگ، وافی راه و کیش طریقت و  ١٦٦قبال داشته است. حکومت اسماعیلیان که  در ا

نویس معروف ها، قرار گرفت. حتی تاریخرحمانۀ مغولحقیقت پیریزی شده بود، به طور سیستماتیک مورد چپاول و غارت بی
یند چپاول همراهی کند، مادامیق.(، خود اعتراف میھ. ٦٨١م./١٢٨٢)وفات  عطاملک جوینی

 
که مهاجمان مغول را در فرا

فریدهمی
 
ثار و ا

 
الت و لوازم ستاره شناسی را های کـتابخانه الموت را توام با ساماننمود، برایش اجازه داده شده بود تا برخی از ا

 
ا

ات دهد. شاید هم نقش نصیرالدین طوسی در این حوادث نهایت مهم باشد و از گزند حوادث جهت استفادۀ بعدی شان، نج
ت برانگیز دورۀ زندگی شخصی وی به شمار می کننده و جدالشاید هم، یکی از جهات نهایت گیج

 
رود. طوسی بحیث رئیس هیا

مها، مشورۀ واگذاری بدون قید و شرط و مسالمتاسماعیلیان در مذاکره و مفاهمه با مغـول
 
یز قدرت و مرکز فرماندهی الموت را ا

ت فرماندهی اسماعیلی اصرار میداد، در صورتیبه مهاجمان مغول می
 
نها صالحیت دفاع معقول را از که اعضای هیا

 
ورزیدند که ا

نگونه که در برابر تجاوز سلجوقیان و خوارزمیان، کامگارانه انجام داده بودند، و اکنون در 
 
برابر مراکز و حاکمیت خویش را ا

ها نیز پایداری و استقامت نشان خواهیم داد. طوسی بعد از فروپاشی الموت، به گونۀ فوری روابط خود را با اسماعیلیان مغول
کردند که بدون تردید این چنین اش حفظ و نگهداری میکرد که گویا او را برخالف اراده و صالحیت فردیقطع نموده و ادعا می
ن گـفته می شود سمی راه را برای طوسی در جهت رسیدن به دربار و دادگاه مغولاظهارات عقیده و بیان ر 

 
ها، هموار کرد. مزید برا

نکه بیم داشت که نشود با ریختن ها، هال کو را جهت حمله به عراق مورد تشویق قرار میطوسی سردمدار مغول
 
داد، با وصف ا

نهم  بدون موجب که ترغیب
 
گیرد، وقتی گرفتار مصیبت یزدانی بخاطر ف طوسی صورت میاش از طر خون خلفای عباسی و ا

یند که: طوسی چه نقشی را در امر تخریب، فروپاشی حاکمیت و نظام های دیگری نیز به میان میاعمالش گردد. بسا پرسش
 
ا

یا وی خود فردی بوده معتقد به باور شیعۀ اثناعشر ک
 
ه اسماعیلیان را به الموت و پایان حاکمیت اسماعیلی، بازی نموده است؟ ا

میز حاکمیت به مغولتسلیم بدون قید و شرط، و واگذاری مسالمت
 
نها در راه از میانا

 
برداری خلفای عباسی، تا ها و ترغیب ا
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هنگی خویش را به همباشد حلف وفا داری و هم
 
نها، تبارز داده باشد؟ و یا هم طوسی ا

 
کیشان خود، جهت اطمینان خاطر ا

-نشست و فقط میصیت مستقل با داشتن باور مطمئن به تصور و بینش اسماعیلیسم به اندیشه میحیث یک شخهنوز من
های اسماعیلی را سر و سامان بهتر بعدی خواست جهت مبارزه و اجتهاد عینی، معقول و عقالنی مجدد درعالم تقیه پارتیزان

های مسلکی و حرفوی بوده خواهیها و خودطلبیدهد؟ و یا هم اینکه شاید مسئلۀ طوسی یک موضوع شخصی برای فرصت
ن همه پرسش

 
ای را برای شان دریافت نمود، زیرا دانشمندان کنندهتوان به سادگی پاسخ قانعاند که نمیهایــیباشد؟  اینها ا

 های فکری متعددی در زمینهناهمگون دارای نظریات و تراوش
 
های یند فعالیتاند، به ویژه بر بنیاد نیات و اعمالی را که  در فرا

اش انجام داده است. از یک نقطۀ نظر شاید تغییر جهت و روگردانی  طوسی از اسماعیلیان و پیدایش تمایالت او چند بعدی
نها مفید واقع شده باشد زیرا مشتری درستی پیدا کرد و توانست با استفاده از امکانات 

 
بسوی مهاجمان مغول و ابراز وفا داری به ا

ن طریق توانست به پژوهشصدمادی و مالی ر 
 
ذربایجان به ساختار گرفت که از ا

 
اش های علمی بعدیخانۀ بزرگ مراغه را در ا

خر زندگی
 
اش را در راه انکشاف و گسترش این پروژۀ با اعتبار علمی، سپری نمود و هم خویشتن را  ادامه دهد. طوسی روزهای ا
ستان مغولامور اداری و دادهای دیگری از قبیل مدیریت با وصف داشتن مسئولیت

 
ها، مصروف ساختار جداول گستری در ا

ید که چگونه طوسی علم نجوم، تنظیم و ترتیب کـتابخانۀ شخصی ساخت. و بعضَا برای پژوهشگران پرسشی به میان می
 
ا

فریدهتوانست با وصف اینقدر مسئولیت
 
ثار، ا

 
ها و رسائل زیاد، های متعدد و کـثیر، هنوزهم توانسته است به نگارش بسا از ا

االمامه"، "تجریداالعتقاد" و غیره. با وصف این همه تذکرات و المحصل"، "رسالتالمصارع"، تلخیصبپردازد. مثاَل: "مصارع
اش وداع کند و تصورات و بینیهای ضد و نقیض، طوسی هنوز هم نمی توانست به طور کل با دنیای اسماعیلیسم وجهاننگارش

فرینشبینش فلسفی و انس
 
نرا نادیده بگیرد، زیرا موصوف چنان ارتباط ژرف با این مکـتب فکری داشت که شالوده ا

 
های انی ا

ماده می "اخالق ناصری"علمی و فلسفی او را رقم زده بود. هنگامی که طوسی طبع دوم اثر خود 
 
کرد، ستایش و مدح شامل را ا

نرا که در مورد امام عالالدین محمد و شخص ناصرا
 
اش را لدین محتشم بود، حذف کرد ولی کارکردها و نظریات اصلیمقدمۀ ا

هنگی داشت، خوانی و همهای خود را که با تصور و بینش اسماعیلیسم همدست نخورده گذاشت. حتی شیوۀ بازتاب اندیشه
 
ا

ی در اثر خویش نخورده باقی گذاشت، که این خود ژرفای پیوند طوسی را با اسماعیلیان، نشان دهنده است. طوسنیز دست
دارد و با سایر مکاتب فکری کمتر تماس گرفته و اگر العقاید"توضیحات مبسوطی را پیرامون دکـترین اسماعیلی ارایه می"قواعـد

اند که در اثر دیگر او "سیر و سلوک" و ای اند که از زبان عربی گرفته شدهالفظیهای تحتچیزی را نیز نوشته است، فقط ترجمه
داری کامل موضوع و دیدگاه اصول اند. طوسی با امانتاش، "اوصاف االشرف"، نیز به وفرت قابل مشاهدهگونهرسالۀ تصوف

المحصل، که در زمرۀ وحدت روحانی را که  در ادبیات اسماعیلیسم، جایگاه ویژه دارد، حفظ و حرمت نموده است. تلخیص
ن به گونۀ واضح از ھ.٦٦٩/م.١٢٧١رود در سال )کارهای علمی دورۀ اخیراو به شمار می

 
ق.(، تکمیل شده بود و طوسی در ا

موزشی کیش اسماعیلیسم بطور قطع دفاع می
 
رسد که فخرالدین رازی را که زمانی نماید. حتی به نظر مینظام و دکـترین تعلیمی و ا

ت ممکنه را بخشد. طوسدر مورد اسماعیلیان تعبیر بد داشت، به نقد گرفته و بینش او را تصحیح مجدد می
 
ی حتی بسا از افترا

ورده شده که در مورد نص امامت از جانب دیگران به مغالطه گرفته شده بود و یا به گونۀ مخاصمت
 
میز به رشتۀ تحریر در ا

 
ا

مد داشت و بکرد. با خانوادهبودند، نیز رد نموده و زندگی باقی ماندۀ خود را در میان اسماعیلیان ایران سپری می
 
ه ها رفت و ا

ن است که طوسی و خانوادهدست به سفرهای خود ادامه میهای دور محالت و دهکده
 
اش با اسماعیلیان داد که خود حاکی از ا

ایران به ویژه مردمان ناحیۀ کوهستان، رابطۀ تنگاتنگ داشته است. یک واقعیت مسّلم است که در همۀ ادیان، عقاید و 
نها  متحمل تحوالت بنیادی و حتی باعث تغییر کیش در میان برخی باورهای دینی همواره یکجا با بینش عمومی

 
-و رشد معنوی ا

ها نامهها را از دنیای عیسویت به ویژه در نگارشتوان بسا نمونهها که به یقین یک پدیدۀ نو نیست، گردیده است. در زمینه می
گستین، توانیم. مثاَل در نوشتهکرده میهای دینی و سکوالر محیط پیرامون خود، مشاهده های شخصیتنامهو زیست

 
هایسّنت ا

فرینش٤٣٠)وفات 
 
وری م.(، که در همۀ ا

 
اش یک اساس همگانی را که بازتاب دهندۀ مساعی او در شناخت های ادبیها و نوا

ر جدید جهت توانیم، به شمول قضاوت عادالنه و در موازنه نگهداری باو تر محیط پیرامون است، مشاهده کرده میهرچه عقالنی
های نهایت برازندۀ چنین ژانر و سبک های متصّور از زندگی و روزگار زیست همگانی اجتماعی. یکی از نمونهمقابله با چالش
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ق.(، و"سیر و سلوک"، نصیرالدین ھ. ۵٠۵/م.١١١١الَضالل" اثر امام غزالی )وفات توان در "المنقـُد ِمنادبیات اسالمی را می
ن اشعار و قصاید اعترافیه و اقراریهطوسی به درستی می

 
ای نیز وجود دارند که تبارز دهندۀ چنین توان مشاهده کرد. عالوه برا

توان از قصیدۀ اعترافیۀ ناصرخسرو، یاد کرد. موضوع تغییر و تعویض کیش، هر دو اند که میهای مذهبیتجارب و اندوخته
-ورت گرفته است که افکار و بینش بزرگـترین متفکرین اسالمی را برای سدهغزالی و طوسی بر بنیاد یکی از بزرگـترین مباحثاتی ص

یا بشر قادر است و یا 
 
های زیاد، به خود معطوف داشته است. به ویژه مسایل همچو، روابط عقل و وحی، و یا هم اینکه ا

 
 
گاهی حاصل نماید. و یا هم خواهد بود تا از حقیقت مطلق نیروی یزدانی و باورهای مذهبی با در نظرداشت معارف بشری، ا

یا حقایق مطلق دیگری نیز وجود دارند؟ غزالی بحیث حقوق
 
فریدگار که یک حقیقت مطلق است، ا

 
یا بجز از ذات ا

 
-اینکه، ا

ها محصور شده بود و یکی شناس و فقیه در امور باورهای اهل سّنت و جماعت، در فراز و فرود زندگی خود توسط بسا از پرسش
موزگار صادق، تصوف و سایر کزی های مر از پرسش

 
موزش ا

 
ای که در برابر او قرار داشت، علم کالم، فلسفه، حکمت، علم و ا

برانگیز و مشحون از مسایل جهت رهیافت بسوی حقیقت مطلق و پویا بود. موصوف بعد ازسپری نمودن زمان نهایت بحث
توان از اثرات شده او هنوز با خود در مورد اینکه نمی های بدون پاسخ، رو بسوی تصوف نمود. حتی با وجود مسایل یادپرسش

موزش تکذیب نمود و یا به جدال گرفت و روی اهمّیت خرد و گرایش عقالنی، برای ضرورت رسالت، 
 
یند تعلیم و ا

 
ِخرد در فرا

مد، تصوف برای او پدیده ای بود که هرگز با شورزید. چون طوسی یک سده بعداصرار مجدد می
 
یعیسم سازگاری تر به میان ا

یند حل این گونه مناقشه و ناسازگاری میان این 
 
نداشت، و انتخاب او میان فلسفۀ احتکاری و تعلیم معلم صادق بود که فرا

-دهد. در متن طبع جدید این رساله مدرس رضوی میها، موضوع اساسی محتوای اثر طوسی، سیر و سلوک را تشکیل میپدیده
مده بدست نشر سپرده شده گوید که اثر حامل هیچگونه ع

 
نوان نبوده و فقط به نام سیر و سلوک توسط هر کسی که پیش ا

ن نظر انداخته شود، تصور تغییر کیش طوسی را بطور واضح تشخیص  کرده می
 
توانیم، و است. اما زمانی که، ژرفتر به سیاق ا

ن است که مسئله خود کمکاین 
 
مطابق سیاق رساله، تعیین نمود. بهر حال اثر بتوان عنوان دقیق و مناسب را برایش رسان ا

فریده
 
ثار و ا

 
های طوسی، برخوردار است، زیرا توضیح روشنی را در مورد مراحل اول زندگی یاد شده از مقام عالی در قطار سایر ا

ئین، و بینش دقیقی را که در  مور 
 
یند تغییر کیش و ا

 
موزش، تصور روحانیت و معنویت، فرا

 
د افکار و نویسنده، تعلیم و ا

موزش، منپروراند، انعکاس میهای اسماعیلیسم، در فکر خویش میاندیشه
 
موزش باصالحیت دهد. موضوع تعلیم و ا

 
حیث ا

ئین شیعه نیز از مقام واال و 
 
موزشی کیش و ا

 
که ناشی از مرجع بااعتبار و مشروع باشد، مورد نظر طوسی بود، که دکـترین ا

داد نه صالحیت و اختیار را به امام وقت، معصوم و از اهل بیت رسول باشد، رجعت میشامخی برخوردار است. طوسی این گو
موزش عرصه باورهای دینی و دنیوی می

 
دانست. او به این باور بود و و تنها او را مرجع قانونی و مشروع پیشبرد امور تعلیم و ا

ن های عینی و حقانیت باورهگـفت که تنها امام زمانه است که واقعیتمی
 
ای انسانی را جامه عمل پوشانده و در تعمیل و تحقق ا

بدیل طرح، نظیر و بیصاحب اختیار و اتوریته محض است، زیرا به نظر طوسی، این فقط امام زمانه است که شخصیت بی
-دان خود میهای تاریخی و قوانین اسالمی، در میان پیروان و باورمنتطبیق و تدقیق دکـترین اسماعیلیسم در شیرازه و داشته

فریدهباشد. او می
 
ثار و ا

 
حیث مساعی مراحل نخستین تدوین دکـترین اسماعیلی، الصفا، منهای مانند، رسایل اخوانافزاید که ا

الدین شیرازی، الدین کرمانی، "المجالس"، المؤید فیالعقل" حمیداالفتخار" ابویعقوب سجستانی، "راحت" کـتاب
های اسماعیلی، در حقیقت وقف نگارش، توضیح و تفسیر این گونه ، و سایر منابع و سرچشمه"زادالمسافرین"، پیر ناصرخسرو 

موزش واقعی و حقیقی از طریق امام
 
اند. الوقت و هادی زمان، معصوم و معلم صادق، شدهتصور و بینش، یعنی تعلیم و ا

نهایــی که میل دارند با دکـترین و جهان
 
های شان را رفت ژرفتر حاصل نمایند و دریافتبینی اسماعیلیسم، معطوسی می گـفت، ا
موزشی داعی سترگ، حسن صباح، خود را از دیدگاه در راستای حقیقت

 
شناسی استقامت بخشند، باید با بینش و تصورات ا

ن را به گونه کل مورد درک و شناخت قرار داده بتوانند.                          عقالنی و علمی، قرین
 
                                                                                                                تر سازند تا ا

دانند، حسن صباح، مهندس چیره دست ساختار، طرح و دیزاین حاکمیت اسماعیلی در سرزمین ایران طوری که همگان می
ن را به مثابه وسیله نیرومند عقالنی در  بود. این همان حسن صباح بود که بینش تعلیم و

 
موزش را گونه مجدد بخشید و ا

 
ا

ن را "دعوت جدید"، و های عالم بشریت به چنان یک جهانراستای ثبوت نیازمندی
 
بینی مورد نیاز مبدل ساخت که شهرستانی ا
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فریده
 
ثار و ا

 
های حسن صباح که به نام اد داشتنماید. این موضوع در یهای خود یاد میمدرن یا "الدعوة الجدیده"، در ا

ن"فصول چهارگانه" که اکنون با دریغ و افسوس زیاد در اختیار ما قرار ندارد، نیز یاد گردیده که در واقعیت شمه
 
ها در ای از ا

 شود کهالنحل" نیز مورد بازتاب قرار گرفته است. از توضیحات شهرستانی چنین برداشت میاثر بکر شهرستانی، "الملل و
نظیر و کمیاب، بر خوردار بایست از یک قوت عقالنی خارق العاده بیهای اصلی حسن صباح در زمینه میکارکردها و نگارش

بند و بار نظام سلجوقی، مطرح شده بود، باعث گردیده بوده است. این بینش حسن صباح که در حقیقت برعلیه حاکمیت بی
ن من است تا ذهنیت و خشم غزالی، را بر انگیزد و

 
ثار خود، از ا

 
موز او را وادار سازد، تا در اکـثر ا

 
یند ا

 
فرین حیث فرا

 
شی دشوارا

ور 
 
موزشی حسن به گونه نهایت فشرده یاد مییاد ا

 
نماید، از این سبب دشوار است تا قوت شود. اما چونکه شهرستانی از بینش ا

ن
 
موزشی، حسن صباح را به گونه کامل ا

 
یند دیالکـتیک ا

 
درک نمود و مورد شناخت همه جانبه قرار داد. از  طرح عقالنی و فرا

فریده
 
ثار و ا

 
-های طوسی، به ویژه "سیر و سلوک"، و"روضةاین سبب با وضاحت کامل باید گـفت که این صرف بر بنیاد ا

گاهانه به نگاری و تاریخالتسلیم"، است که امروز دانشمندان و پژوهشگران عرصه های تاریخ
 
تعبیر شناسی، روی این موضوع ا

بعـدی حسن دارند، در صورتی که شیوه طرح و تشریح مسایل وابسته به طوسی از شخصیت چندتر گام بر میو تفسیر دقیق
صباح، کاماًل متفاوت از دیگران است.  به معنی اینکه نحوه مذاکره و مباحثه طوسی از شیوه تعبیر و تفسیر شخص حسن صباح 

نها را در نگارشتا حدی متفاوت هستند، اما به گونه 
 
ها و های خود دقیق بازتاب داده و تا حدی اگر واژهنمادین و سمبولیک ا

نقدر هم ازهم جدا پنداشته نمی
 
شوند. اصطالحات تغییر خورده باشند، سیاق و محتوای کالم و جهان بینی و دیدگاه عقیدتی، ا

نچه را که حسن در مورد تصور و بینش امامت، اختیار، عصمت، تعلیم 
 
موزش سخن گـفته است، همه دالیل را برای به ا

 
و ا

ن از مباحثات عقالنی و منابع شرعی، کالمی و الهیات
 
ن ، شیرازه هستیاثبات رسانی ا

 
-شناسی دریافت نموده است.عالوه برا

ن به تعبیر و تفسیر میای که طوسی دکـترین و جهانشناسانهشناسانه و معرفت
 
ن چبینی اسماعیلی را در ا

 
یزی است که نشیند، ا

فریده
 
ثار، ا

 
توانیم. اما باید گـفت که ها و ترکیبات ادبیات عقالنی و عرفان حسن صباح دریافت کرده نمیاکـثرًا به نحو واضح در ا

نقدر مشترکات افکار و اندیشهدر جهان
 
دهنده توان دریافت که شاید طوسی ادامـهها وجود دارند، که میبینی حسن و طوسی، ا

نقدر در راستای ده کارکردهای حسن بعد از سقوط و فروپاشی الموت بوده باشد. حتی میبخشنو انکشاف
 
توان گـفت که طوسی ا

سازی هر چه بیشتر و بهتر دکـترین حسن مساعی فراوان را  بخرج داد که برای یک سده دیگر نیز بعد از در گذشت حسن پخته
ن هرگز کاسته نه شد

 
یــی دقیق و خردمندانه ا

 
ه بود. "سیر و سلوک"، طوسی اثری است که به شیوه نهایت متراکم، صباح از کارا

های میانه معمول های نگارشی ویژه سدهمغلق و انتزاعی، به نگارش گرفته شده است، و از مهارت استادانه خود که در شیوه
-پژوهندگان عرصه الهیاتمندان عرصه های ناهمگون، به ویژه بوده است، استفاده نموده و در اختیار خوانندگان وعالقه

شناسی، قرار داده است. شاید هم اینگونه نگارش طوسی، بخاطری باشد که خواسته است از رازهای مکـتوم او که در شیرازه 
گاهی صورت نگیرد و از همین سبب هم بوده است که وی نامه مخفی

 
اش را حضور داعی ای و پنهانیالفاظ پنهان ساخته است، ا

موزشان، مظفر ابن محمد میالداعات اسماعیلی
 
گاهی داشت که طوسی یک شخصیت ا

 
دیده، با درایت فرستد و شخص مظفر ا

های دینی و سطح عالی تفکر، بینش و اندیشه عقالنی، صاحب صالحیت و اختیار در امر تعبیر و تفسیر عقالنی امور و داشته
ن در میان دیگران زندگی بیدر شرایط زمانی و مکانی

 
ها نمود. برخیاش را ، سپری میگرایــیر و عاری از تعصب و جزمنظیای در ا

های طوسی، متوجه مقامات عالی رهبری اسماعیلیان، به شمول امام وقت بوده است تا را باور بر این است که برخی از نوشته
نکه از طریق فردی، و یا کسی دیگر، تا باش

 
د از اوضاع و احوال درونی و خواسته است به گونه مستقیم در ارتباط باشد بجای ا

گاهی الزم برخوردار بوده اند، تا برای اتخاذ تدابیر مقتضی  جهت حل 
 
نها خود در زمینه از ا

 
نکه ا

 
نها را مطلع سازد بدون ا

 
بیرونی ا

نهایــی که تحمل ترقی، پیشرفت و ارتقای علمی و عقالنی نظام مطر 
 
فرینی که با گمان اغلب از طرف ا

 
وحه برخی از مسایل دشوارا

فرینش دشواری 
 
های گرفتند، گرفته باشند. البته نوشتهها در سر راه شان قرار میاسماعیلیان را نداشتند و همواره در پـی ایجاد ا

فرینش مفاهمه و مکالمه بودند و نه برای ایجاد و تدوین کـتب و یا جزوه
 
موزشی در راستای شان صرف برای ا

 
های درسی و ا

موزش مذهب
 
نزمان. بعضًا پرسشی پیشبرد تعلیم و ا

 
ی در شیرازه اصول اخالقیات عقیدتی و باورهای دینی اسماعیلیسم مروج در ا

مد که طوسی به کدامین دلیل و برهان، بهترین نظریات و داشتهبه میان می
 
های فکری بکر خود را فقط به گونه محرمانه، ا
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ن باید گـفت که طوسی در این نامه یلیان میمخفی و پنهان از انظار دیگران، در اختیار رهبری و قیادت اسماع
 
گذاشت. مزید برا

اش را در راستای اینکه های فلسفی، اجتماعی و باورهای دینیمخفی خود از رئیس داعیان، خواسته است افکار و اندیشه
مود، بازتاب نماید. عالوه ها، تمیز نمود و به هر یک و هر کدام باید پاسخ معقول ارایه نها را از نادرستیچگونه توانست درستی

ن از دیدگاه مظفر چگونه مورد بررسی قرارخواهد گرفت، تا باشد 
 
ن خواسته است، بداند که حقیقت، واقعیت و معکوس ا

 
برا

فرینش افکار و اندیشه
 
های مشترک های بعدی او در مذاکرات، مباحثات و طرح و دیزاین برنامهباعث ایجاد سهولت در امر ا

یندهکاری با رهبری 
 
های مختلف دعوت سراسری اسماعیلی در سرزمین کننده دشواری در زمینهها گردد و مرفوعالموت برای ا

سیای میانه، به ویژه افغانستان وعالقه
 
ها به این باورهستند که به گمان جات شمال پاکستان باشد. اما برخیایران و مناطق ا

شخصی و فردی  داشته باشد و تنها خواسته است ذکاوت، بینش،  اغلب نگارش نامه پنهانی طوسی به مظفر، تنها جهت
اش اش را با قائد اسماعیلیان در میان گذارد و موصوف را از شخصیت اکادمیک خودیفراست، درایت و عروج علمی و عقالنی
گاه سازد، تا باشد این گونه نگارش

 
ن اهدافی گردند که طوسی در افکار خوها مصدر خدمتا

 
داد. د پرورش میگزاری به ا

توان مقایسه کرد و یا هم در برابر هم قرار داد، نامه مشابه پیر بزرگ ناصر خسرو را به این مسئله که زمانی خواست همچنان می
ستانتا نامه

 
ق.(، به بصره رسیده بود. اما ھ.٤٤٣م./ ١٠۵١دار شهر بصره، علی ابن احمد بفرستد، زمانی که در سال)ای را به ا

تدالل کرد که شاید انتقال طوسی از ناحیه کوهستان به قرارگاه مستحکم اسماعیلیان دژ الموت و اشترا ک فعال و مؤثر باید اس
ای که حاوی سیاق و محتوای داشت اگر وی قادر به نگارش این چنین نامهاو در پیشبرد فرایند دعوت اسماعیلی، امکان نمی

نانی که نیت سو در برابر او داشتند  تا ضرری را متوجه کارکردهای های عالی و شامخ طوسی و دافکار و اندیشه
 
ور از انظار ا

ینده
 
ها، باید گـفت که قصد و اراده طوسی در این مورد در اثر نهایت مؤثرش اش نساخته باشند. گذشته از این چنین بحثا

ضح و بدون دغدغه، مسامحه، بازتاب گردیده است که تنها خواسته است تشخیص معین و مشخص، وا "سیر و سلوک"،
باوری را از دریچه ذهن، افکار و پیرامون اصطالحات، بینش و تصور معنویت، گرایش باطنی، روحانیت ، گرایش مادی و دنیا

شناسانه ها از دیدگاه و سیاق الهیاتهای خودی انعکاس داده باشد. موصوف در این مرحله زمانی جهت ظواهر پدیدهاندیشه
فرینش تصور و پژوهش )تیولوژی(،

 
های فلسفی اتکا نموده و همواره تالش ورزیده است تا استدالل و اقامه دعوایش روی ا

های دینی پایه گذاری کرده و سعی ورزیده است این گونه مسایل را با همگان در میان گذارد تا باشد از حمایت عقالنیت در باور 
یهتری برخوردار شده باشد، و تفهیم نموده باشقوی

 
سمانی از طریق ا

 
-د که دسترسی به علم لدّنی، دانش مکـتوم، فهم کـتاب ا

تواند. عقالنی میسر شده می -های مستمرعلمیهای مشهود خداوندی مندرج درکـتاب کائنات، تنها از طریق استدالل و پژوهش
ا این هر دو، شخصیت جداگانه شاید هم الزم نباشد، نصیرالدین طوسی را درهیچ موردی با حسن صباح به مقایسه گرفت، زیر 

حیث شخصیت اکادمیک محقق، پژوهشگر، و دیگری های جداگانه هستند. یکی منها و ظرفیتها، صالحیتو دارای نقش
ده و یک شخصیت هم اکادمیک، و پژوهشگر در دنیا معنویت، سیاست، عدالت اجتماعی، مبارز و مجتهد، قائد، سازمان

ن. حتی این هر دو شخصیت از دیدگاه پالیسیبینی گسترده عقدارای  جهان
 
موزشی النی و فلسفی به معنی واقعی ا

 
های تعلیمی، ا

فریدههای مشخصیها و برازندگیاز هم دارای تفاوتشناسی(، )الهیاتو ایدوئلوژی و تیولوژی 
 
ثار و ا

 
های پیشینیان و اند که در ا

نها را به مفهوم گستردهیپژوهشگران زمان و شرایط کنونی، به وضاحت به مشاهده م
 
موزشی ا

 
اش مورد رسد. حتی باید دکـترین ا

فریده
 
ثار و ا

 
ن دکـترینی بود که در همه ا

 
تر الموت بازتاب گردیده بود وشیرازه عقالنی و های مراحل بعدبررسی قرار داد، زیرا این ا
ن دکـترین را می

 
ت پژوهشگرعرصه باورهای دینی به مشاهده گرایانه، شخصیها و بینش تنویرتوان در افکار، اندیشهعلمی ا

فریدهنشست، که شمه
 
ثار و ا

 
ن را می توان در ا

 
ستان خداوند ای از ا

 
های طوسی در مراحل واپسین زندگی پربار در قرارگاه و ا

ث
 
ار الموت را به مطالعه گرفت. الزم به دانستن است که موضوعی جامع و قابل مفاهمه و مکالمه عمومی نیز در ادبیات و ا

رسد، به ویژه دوره زرین خلفای فاطمی و انکشاف بیشتر و هرچه اسماعیلی قبل از دوره الموت بطور واضح  به مشاهده می
ن در کارکردهای علمی و اکادمیک سّنت عقالنی دوره الموت، را نیز میگسترده

 
توان به مثابه ادامه بینش عقالنی و اخالقی تر ا

مسئله بینش ما را بهتر و بیشتر از پیش، در راستای خدمات ارزنده تاریخی، علمی، سیاسی و اسماعیلیسم، مشاهده نمود. این 
فلسفی حسن صباح  و نصیرالدین طوسی و بینش علمی و دکـترین فلسفی اسماعیلیسم را که بر بنیاد و شالوده سّنت قدیم 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      27                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

موزش ناشی از تصور تشیع، تدوین و ترتیب گردیده بود، مورد برر 
 
ن می توان تعلیمی و ا

 
سی و ارزیابی دقیق قرار داد. مزید برا

نها کار می روی برخی از عرصه
 
موزشی طوسی سخن راند که وی همواره روی ا

 
نمود و با اصرار فراوان میل داشت های فکری و ا

ها در بینش شههای "امر" و" کلمه"، یا سخن خدا. اگر این گونه اندیحقانیت شان را به اثبات برساند، که عبارتند از عباره
دهم و در  -های چهارم های اسماعیلی، مانند احمد نسفی، و ابو یعقوب سجستانی، در سدهمتافیزیک برخی از شخصیت

فریده های حمیدالدین کرمانی،زیرعناوین و بازتابهای بعدفرصت
 
ثار و ا

 
ن در ا

 
حیث میانجی های فکری"امر باری"، که منتر ا

ن را به مثابه گـفتمان نمادین و سمبولیک با میمیان خداوند وعقل اول قرار 
 
گیرد، طوسی همواره روی این امر اصرار ورزیده و ا

موزگار کل" یا معلم اول، من
 
موزگار جهانی و یا "ا

 
ن بعدحیث مظهر امر باری و هدایت میا

 
ثار و دانست که اثرات ا

 
تر در ا

فریده
 
فریده طوسی "سیر دیگر از ابعاد نهایت با اهمّیت های پسین چرخش الموت، نیز محسوس و ملموس بود. یکیا

 
ای که درا

ثار پیر 
 
سمانی است که در ا

 
و سلوک" مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گرفته است، مسئله دانش و علم یزد انی و فهم ا

ترین یکی از بزرگ ناصرخسرو به نام "علم لدنی"، یاد می شود، برای جوینده و مرجع دارای اهمّیت بسزا است، و این هم شاید
ئین عرصه

 
موزندگان، پیروان و پژوهشگران میدان باور های مذهبی و ا

 
موزش طوسی برای ا

 
های خدماتی دکـترین تعلیم و ا
وان کودکی الی مرحله تغییر عقیده اسماعیلی باشد. همچنان در این اثـر با

 
موزشی، تعلیمی و عقیدتی طوسی از ا

 
اهمّیت، زنـدگی ا

سازد، تالش و های تقریبًا بدون پاسخ مواجه میگیرد و خواننده را با جهانی از پرسشورد شرح و تفسیر قرار میاش مو باور فردی
های مشحون از عالیم ناپذیر او را با سایر افراد به گونه انفرادی، در راستای کسب علم و دانش، به ویژه عرصهمساعی خستگی
طوسی به این باور بوده است که حصول علم و معرفت واقعی و عینی، از طریق  دهد.راشنالیسم، نشان مییا گرایش عقالنی 

قابل دستیابی است، از طریق مساعی همه  نظیر باشد،اید در هستی ما بیدبیرستان و مدرسه معلم صادق یا معلم کل که ش
ید. نویسنده در شناسانه، بالوسیله حصول و معرفت علم لدنی و نایاب ناپذیر فردی و خودجانبه و خستگی

 
می تواند که بدست ا

دهد و روی ارزش تاریخی، های فکری اسماعیلیان دوره الموت را نیز بازتاب میترین پژوهشسیر و سلوک بهترین و ناب
موزش، اصرار ورزیده و پیشنهاد می

 
های نماید که این مسئله باید در شیرازه افکار و اندیشهاجتماعی، مادی و معنوی تعلیم و ا

ئینج
 
موزشی قید گردد و به مثابه ا

 
موزشی بدون هراس و دغدغه، در اختیار دانشمعی و در یک نظام با ثبات ا

 
-نامه تعلیمی و ا

موزان وعالقه
 
یند ا

 
مندان این عرصه گذاشته شود. بدون تردید موجودیت سه دهه طوسی در الموت و همکاری و یاری شان با فرا

های ، یکی از ارزشمندترین و مؤثرترین دورهھ.ق.(٦۵٤/م.١٢۵٦ -ق. ھ.٦٢٠م./١٢٢٤) هایبینش اسماعیلیسم، به ویژه سال
ثار خود را در این سالها به نگارش گرفته است، اما با افسوس 

 
کاری و نگارشی حیات پربار طوسی، به شمار می رود. طوسی بسا ا

ثار نهایت کمی باقی مانده است و در اختیار قرار  فراون باید گـفت که بعد از فروپاشی و اضمحالل مرکزیت و رهبری الموت،
 
ا

ن روی کارکردها و وابستگی
 
های فردی، علمی و عقیدتی طوسی، با ژرفای بیشتر اندیشید. گرفته اند که می توان بر بنیاد ا

مد بسا از شخصیت
 
نگی و های علمی، فرهکـتابخانه بزرگ الموت، مرکزی بود برای طوسی نهایت با اهمّیت و باعث جمع ا

نهایــی که به علم و معرفت عالقه داشتند، و از روی تشویش تجاوزات مغول
 
ها، یگانه راهی را که مناسب حال عقیدتی. حتی ا

ن زمان در بار حسن صباح بود.  
 
خود دیدند، پیوستن به اسماعیلیان الموت و استفاده اعظمی از کـتابخانه معروف و مشهور ا

فریدهیکی از خدمات بزرگ طوسی به اسما
 
ثار و ا

 
های عقیدتی هایــی بود که از اصول و سّنتعیلیان، در حقیقت حفظ و حراست ا

اخالق هایــی در مورد دعوت اسماعیلی، سّنت عقالنی و اخالقی اسماعیلیان، اثر راند. به ویژه رسالهو اخالقی الموت سخن می
توان یاد کرد. های اسماعیلیسم هستند، میویژگی دهنده خصوصیات وطوسی که بازتاب رسالهناصری، اخالق محتشمی، و سه

غاز و انجام"، و یا تذکره که مفهوم نصیحت، تذکر و تشویق را میطوسی هنگام اقامت خود در کوهستان، اثری را به نام 
 
-"ا

ثار بااهمّیتی است در راستای بینش قیامترساند، به نگارش گرفته و اظهار می
 
اسی، بهشت و شننماید که این اثر، یکی از ا

ها به ها، بازگشت دوباره انساندوزخ که در بیست باب و فصل تدوین و ترتیب گردیده است، از زندگی مادی و معنوی انسان
ن، بازگشت مجدد روح و روان انسانی بعد از ممات، مسئله رستاخیز، 

 
اصلیت شان، تصور مرگ و بینش عقالنی در مورد ا

نظر، سخن در مورد قضاوت در یوم الحشر، مجازات و مکافات، بهشت و ها از هر نقطهسانها میان انها و ناهمگونیتفاوت
نی در مورد حیات و ممات انساندوزخ و برخی افکار، اندیشه

 
ثار تالش میها و تصورات سیاق قرا

 
ورزد تا ها. طوسی در این ا
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نی اسماعیلیسم را پیرامون مسایل یادشده بر
 
شناسی، مفهوم اخالقی بهشت و ایــی و تصورات باطنگر بنیاد معنوی دیدگاه قرا

ن چه را که طوسی 
 
ن مورد توضیح و تشریح، قرار دهد. ا

 
دوزخ، و شناخت ژرف از این مفاهیم بر بنیاد تفسیر و تعبیر باطن قرا

ثارخود: 
 
غاز و انجام"، میدر ا

 
موزشی اسماعیلیان را پینگارد، صرف می"روضةالتسلیم"، و "ا

 
رامون تصور و خواهد دکـترین  ا

غاز و انجام در میان پژوهشگران 
 
بینش بهشت و دوزخ، به شیوه نهایت دقیق و منطقی، قابل فهم و جامع، معرفی نماید. اثر او ا

اثناعشری، )دوازده امامی(، به ویژه صدرالدین شیرازی که به مال صدرا معروف و مشهور است، از توجه خاصی برخوردار است. 
الغیب"، مشهور و د که متن مکمل این اثر را به زبان عربی تبدیل و در متن تفسیر خود که به "مفتاحو مال صدرا شخصی بو

ن ذکری به عمل نه
 
ورده است. واضح است که موجودیت طوسی در الموت، قرارگاه معروف است، بکار برده ولی از منابع ا

 
ا

ادمیک و شکوفایــی بینش راشنلیسم او در مورد باورهای ترین دوره کارهای علمی و اکمستحکم اسماعیلیان یکی از درخشان
فکری خود را روی هزاران برگه کاغذ های شناسی )تیولوژی(، بوده است. وی در این دوره بسا از تراوشدینی به ویژه الهیات

ثار و 
 
فریدهچکانیده است و سایرین را در زمینه به چالش های مباحثات عقالنی گرفته است. طوسی در این دوره ا

 
های ذیل را ا

نظیر در راستای شناخت و فهم واقعی از زیبا و بیبه نگارش گرفته است که هر کدام شان در ذات خود دارای اهمّیت نهایت 
غاز و دین باوری و دین شناختی اند: تجریدالعقاید، شرح اشارت بوعلی سینا، قواعد

 
العقاید، اخالق ناصری، اخالق طوسی، ا

دابطی، تحریراقلیدس، جریدالمنطق، اساسانجام،  تحریر مجس
 
داب البحث، ا

 
المتعلمین، االقتباس، زیج ایلخانی، ا

-نما، اثبات واجبالحساب، اثبات عقل، جام گیتیاثبات بقاء نفس، تجرید الهندسه، اثبات جوهر، جامع روضةالقلوب
المثلث، نامه، اختیارات نجوم، رساله در کلیات طب، ایام و لیالی، علمالوجود، الجبرواالختیار، استخراج تقویم، خالفت

المؤمنین الدستور و دعوت صورالکواکب مطلوب المؤمنین، روضةالتسلیم، رساله الکل، االعتقادات، شرح اصول کافی، کـتاب
باشند. یک مسئله واضح است که بسا ها، و غیره میهای مسرت و لذتای در نعمتالحضور، مجارات طوسی، رسالهلی اهل

شناختی، گرایش داری، دینر عرضه دیننظیری داند که تا به امروز از اهمّیت بیکـتب و رسایل طوسی در این دوره نوشته شده
های دینی، مراسم تشریفات دینی، اصول و فروع در داری و سّنتو دیانت بشری، دین و فلسفه، دین و حکمت دین عقالنی

دین، گرایش ظاهری و باطنی در دین، بر خوردار هستند. نصیرالدین طوسی زندگی نهایت مغلق اما پرباری را سپری نموده 
موزشی توان در چنین فشردهمیاست که ن

 
ها خالصه نمود، به ویژه نقش وی در جهت حمایت از حاکمیت و نظام تعلیمی و ا

مدند و هم ایجاد گونههای بعدیاسماعیلیان، چالش
 
-ای که بعد از فروپاشی دستگاه حاکمیت اسماعیلیان در الموت به میان ا

شکارا با سلجوقروابط )مکـتوم(های ناهمگون 
 
ن زمان، و حفظ روابط ، و یا ا

 
یان و همکاری با سایر دسته و حلقات موجود در ا

خرین مراحل زندگی
 
-اش با اسماعیلیان مناطق مختلف ایران، موضوعی است که به پژوهشنهایت نیک، حسنه و متداوم الی ا

به امید قوی در زمینه کارکردها  گرایــی و تعصب و واقعبینانه، دارد کههای ژرفترعلمی و اکادمیک بدون جانبداری و فارغ از جزم
                                                                                                                                        . صورت خواهند گرفت

زاد ان
 
دیشی اسماعیلیسم در بدخشان و ابوالمعالی ابن اسد، شخصیت همکار و یار حّجت خراسان در گسترش بینش ا

سیای میانه
 
فرین بدخشان زمین ی ابن اسد امیر بدخشان، یکی از فرزانه فرزندان دانشمند اسماعیلی سرزمین محبتبوالمعالا :ا

 
ا

یند ها بزرگ و سترگاست، که نقش خیلی
 
ای را در زندگانی شیعیان اسماعیلیه بدخشان افغانستان و تاجیکستان، به ویژه در فرا

های نه تنها عقیدتی بلکه فردی بود با بینش و تفکر ژرف دعوت اسماعیلیسم، اجرا نموده است. موصوف یکی از شخصیت
نجا را داشته و بعد از وی جانشینانش برای مدت

 
های سیاسی، فقیه، متکلم و ادیب توانا بوده که چندین سال امارت مستقل ا

دهنده ای را که بازتابن حکمروایــی کرده و توانستند حکومت نمادین و نمونهمدیدی  هر کدام به نوبه خود، در محیط بدخشا
حیث الگو، در سرزمین پامیرها، عملی سازند. وی با مقاومت معقول و سیاست و فرهنگ سیاسی خلفای فاطمیان باشد، من

ن ستمکاران، جابران و تکهبی
 
در شیرازه فکری سلجوقیان حیات بسر می ها و باور های اسالمی که داران عقیدهمانند، در برابر ا

گیرد، و از سرزمین مقدس و مردخیز بدخشان شجاعانه دفاع عقالنی و علمی نموده و نبرد زندگی را با افتخار و بردند، قرار می
برو و عزت بی

 
ورده بسازد که محتوا ورساند، که تنها میپایان به پایان میکمایــی ا

 
سیاق عقیدتی  خواست رضایت خلق و خدا را برا

یند تاریخ ، تشکیل
 
اش را در راه ترویج، تکـثیر و تنویر مذهب و کیش دهنده بوده است. او سراسر زندگیاسماعیلیسم را در فرا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
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ها و شیرازه اخالق عقیدتی و دینی وقف نموده و با قامت رسا و سازی اندیشهاسماعیلیسم، تقویت و استحکام ایمان و پهن
 
 
موخت. اخالق شاخص و شامخ ا

 
امیرعلی ابن اسد با نهایــی را که از زمان و مکان درک نداشتند، درس تاریخی و اسالمی ا

گذارد و باری که سلجوقیان راه اندازی نموده بودند، امارت مستقل خود را در بدخشان اساس میمالحظه بیداد و شرایط فاجعه
زادی

 
زادی شده و نهضت ا

 
نجا بنیانگذار استقالل و ا

 
هنگی میپیشخواهی را ا

 
کند. در سراسر تاریخ بدخشان در مجموع و در ا

مداری و ساختار های نظام دولتهای مناطق یاد شده شخصیتی بعد از ناصرخسرو با این ویژگیهای  تاریخی اسماعیلیههمه دوره
مهم بود، دوره بر دار  اجتماعی کمتر سراغ گردیده است. دوره حیات علی ابن اسد از جهات گوناگون دوران سرشار از حوادث

گرایــی و پیگرد های متواتر ابوعلی ابن سینا، دوره میله داغ کردن ابوعبدهللا رودکی و نمودن حسنک وزیر، دوره تعصب و جزم
تش کشیدن کلبه پیر ناصرخسرو، به تاراج بردن همه اموال منقول و غیرمنقول 

 
دوره راندن فردوسی از دربار غزنه و در فرجام به ا

ئینه تفکر و زمین بود. همه این رویدادهای عام و به ویژه اسماعیلیان در خراسانکشیفشرده این که زمان نسلاو و 
 
ها، در ا
ن امیر بزرگ ریشه کرد و جوانه گرفت و در راستای استقالل سرزمین خود نقش جوانمردانه

 
ای را به بازی بینش اندیشمندانه ا

زادی زیر زعامت خردمندان
 
الم و دردنشست. این ا

 
برو برخواسته بود و ا

 
های ه وی که از متن جامعه خودی و محیط عزت و ا

ن را درک میهای جامعه را شناخته و حساسیتدانست و نیازمندیمردمان سرزمین خویش را نغز می
 
-های عقیدتی و اجتماعی ا

زادی
 
ن های عقیدتی و اصنمود، بدخشان را به مهد فرهنگ، تهذیب، عرفان و ادبیات ا

 
الحات اجتماعی با معیارهای منطقی ا

ها را در نطفه خشکانید. علی ها و فرهنگ عدم تساوی میان انسانجویــیها، برتری های هر گونه بلندپروازی تبدیل کرد و ریشه
-مه زمینهپرستانه ههای اسماعیلی محدود نکرد، بلکه با برنامه شفاف میهنابن اسد تنها خویشتن را در محدوده افکار و اندیشه

غوش باز به سراغ تهذیب همگرایــی، حفظ تنوع اندیشههای همدیگرها را برای فعالیت
 
های عقیدتی اندیشانه مساعد ساخت و با ا

فرینش
 
های رنگارنگ و تعدد گرایانه مذهبی را فراخ ساخته بود. دوره امارت علی ابن اسد، فرهنگی سازی رفته و زمینه ا

یند گسترش اخالق
 
ن دورهانسانی، دوره کمک در امر بالندگی جوانه بدخشان، فرا

 
ای است که های دانش و خرد، و عالوه برا

استدالل گریز نموده بودند در خود گرایان پرخاشگر بیبدخشان هزاران پناهنده را که همگان از دست دیوهای زنده و تعصب
نجای داد و فرهنگ و تهذیب عقیدتی و انسان

 
رسانید. و باید گـفت که در نتیجه موجودیت این  ساالری را به نقطه اوج ا

ی را به نحو دار های بزرگ بود که علی ابن اسد توانست یک دنیای مشحون از علم، دانش، تهذیب، و حکومتشخصیت
نخیلی

 
فرینش نشیند. سال ها شایسته ا

 
بدخشان، مصادف است با سرکوب جمعی از اسماعیلیان در  امیرهای حکمرانی به ا

ستان
 
ای غور، غزنه، و بعضی شهر های دیگر، و در این چنین حالت یگانه مکانی که به گونه مستقل بدون درد سر باقی ها

زیر حاکمیت این جزیره بودند و مرکز  دریا "ماورالنهر"،ها به شمول پار مانده بود، جزیره بدخشان بود که سایر شهرستان
جات شمالی پاکستان، چترال، گلگت، چشمه، برخی از مناطق عالقهرمهای گها در نواحی جنوب، بخشکارکردها و فعالیت

گرفت و کنجوت،هونزا و کشمیر، الی منطقه تراجمیر بوده و در ناحیه شرقی الی یارکنت، قوقند، سریقول و قاشقر را در بر می
ور و غزنه نیز، بلخ باستان، غدر ناحیه شمالی الی قسمت خوارزم، سمرقند و بخارا را نیز تحت پوشش خود داشت و از امور 

زادیاندیش بدخشان بوده و بنیانگرا و سالمر اسد، یک امیر روشنفکر، جمعمیکرد. اوارسی می
 
خواهی بدخشان گذار نهضت ا

-رود. به اثر سعی و تالش داعیان و شخصیتهای نامدار دنیای اسماعیلیسم به شمار میمانند حسن ابن صباح، یکی از چهره
ها خوب امیر بودند، دامنه فعالیت و ترویج افکار و تصورات بینش و کیش و فرهنگی بدخشانی که همکاران خیلی های علمی

الدین حسین سلطان ء داده و بیشترین احکام دربار اعالاسماعیلیسم را حتی  در میان دولتمداران سلجوقی و غزنویان گسترش 
عباس پرویز در کـتاب تاریخ "دیالمه و غزنویان"، سلطان غور را نیز به  غور پیرو مذهب اسماعیلیه شدند و به اساس فرمایش

وردند. امارت بدخشان که  کارنامه فرزندان پاک
 
ن  بر تارک زمان میمذهب خود در ا

 
زادیطینت ا

 
-درخشید، جایگاه نهضت ا

بدخشان بحیث پایتخت جزیره  خواهی و گرایش ملی و مقاومت ملی در برابر حاکمان غزنوی و سلجوفی شده بود. روی این اصل
شمار نظامی و خراسان تبدیل شد، و امیر بدخشان مسئول نظارت بر تمام امور خراسان پهناور گردید.  امیرعالوه بر امور بی

های مسایل اجتماعی و مداری در زیر ساختدفاعی، به مسایل پربار فرهنگی نیز بذل توجه فرموده بود، به ویژه در امور دولت
-١٠۵٣خ. و ٤٤١-٤٤۵های )سالی به ویژه دعوت کیش اسماعیلیسم نیز نقشی را به بازی نشست. همان بود که در عقیدت
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حکیم دانشور فیلسوف بزرگ، پیر شاه ناصرخسرو که به عنوان حّجت جزیره خراسان در بخش کارهای مذهبی و  م(،١٠۵٢
و سپری نمودن زمان و مکان زیادی به سرزمین خراسان  دعوت اسماعیلیسم توظیف شده بود، بعد از طی نمودن فواصل زیاد

ر بدخشان قرار گرفته و شرایط مساعدی را برایش در میرسد و مورد استقبال صمیمانه ایرسد و به ویژه دره یمگان بدخشان ممی
ئین اسماعیلیسم، فراهم می

 
د. حکیم کنراستای زیست و معیشت فردی به شمول سایر کارهای دعوت، تبلیغ و ترویج ا

ن سرزمین که پسند بدخشان با شخصیتناصرخسرو درمحیط زیبا و تعدد
 
های معروف و مشهور و مبلغان نامدار اسماعیلی ا

: ملک جهان شاه، خواجه بشیر، سید سهراب ولی، بابا حیدری، سید محمد های چونیاران راستین امیر بدخشان بودند چهره
شنا می یدالدین ضریری، شاه سید محمد محدث...مدنی، خواجه سلمان، احمد "دیوانه"، حم

 
شود و برای عملی کردن و غیره ا

نها تدابیری را اتخاذ کرده و دستورهای الزمی را ارایه میطرح 
 
دارد. دعوت روشنفکرانه حکیم فرزانه، که در بلخ های خویش با ا

نجا به نتیجه
 
هالن، متعصبان و به اصطالح حاکمان و عالمان رسد، و با مقاومت جاای نمیزادگاهش با مردمان اهل محیط ا

تش کشانیده میشود. دارو و ندارش تاراج گردیده و خانهدنیا تنها ظاهرپرست و طرفداران نظام سلجوقی مواجه می
 
شود. اش به ا

سوده خاطر است، او در 
 
قیده زیبایــی اما در قلمرو امارت بدخشان که همفکران او در حاکمیت قرار دارند، از هر نقطه نظر ا

ن محیط رامؤمنین میها و شخصیتمردم و سرزمین بدخشان را فرشته
 
خواند و خویشتن را به نحوی فرمانروای ها و مسئولین ا

 کند:شیعیان بدخشان خطاب می
 

 دانی که چون شدم که ز دیوان جدا شدم  
شنناگاه   با  فر                                             

 
 ا    شدمشتگان   ا

 بر جان من چو نور امام زمان بتافت      
 الضحـا شدمالسرار بودم و شمسلیل                                             

 از بهر دین ز خانه براندند مر، مرا         
 تا با  رسول حق به هجرت سوا شدم                                                

ن خ
 
 دای را که به یمگان ز فضل او  شکر ا

 بر جان و مال شیعت، فرمانـروا شدم                                               
 تا میـر مؤمنان جهان مرحبـام گـفت          

 نزدیک مؤمنـان ز در مرحبا شـدم                                                
گیرد و در ضمن امیر بدخشان نیز او را مورد تفقد و عزت قرار مورد احترام و اکرام مردم قرار میحکیم فرزانه بلخ در بدخشان 

مد خیلیداده و پیش
 
گردد. او در زمینه اینگونه ابراز ها دقیق و ظریفانه امیر باعث خوشنودی هر چه بیشتر از پیش حکیم میا

وله ابوالمعالی علی ابن اسد،  یدر دل و هوشیار مغز و روشن ضمیر الد"امیر بدخشان که معروف است به عیننظر نموده است: 
ی و قوی حافظه و پاکو تیز

 
نکه دنیا  بدو روی داشت ذهن و پسندیدهفکر و دوربین و باریک اندیش و دارای بینش را

 
روش، و ا

ئین صداقت و امانت روزمرهو امید در زندگی 
 
داری، و بر ملک و مکنت اسالف و و در گاهش رفیع و با وقار در برابر پیروان ا

ان، پیر بزرگ به نگارش اثر گرانبهای خویش، شخبنیاد درخواست و تقاضای امیر بد برگذشتگان خویش مالک و حاکم بود." 
م جوزجانی شاعر اسماعیلی که یشهای کالمی مجموعه شعری ابوالهشالحکمتین، که در واقعیت امر پاسخی است به پرسجامع

سازد، به ویژه دالیل اثبات م زیست نموده است. ناصرخسرو در این اثر خویش موضوعات بسیاری را مطرح میدر سده چهار 
صانع و مصنوع، توحید، کمال و جمال خداوند)ج(، جنس و نوع ، تفاوت میان مدرک و ادراک، تناسب جسمانی و یا تناسب 

ن ر نفس و جسم انسانجسمانی میان اجناس، نفس و عقل، اثرات اجرام سماوی و فلکی ب
 
ها، معنی و مفهوم ابدیت و انواع ا

-کند. امیر بدخشان بارها با متفکران و بینشحیث تحفه، اهدا می..... را مورد بحث قرار داده و کـتابش را به امیر بدخشان من
داخته و مسایل چون مندان غیراسماعیلی در باب مسایل کالمی، شرعی، فقهی، فلسفی وغیره، به گونه فعاالنه به بحث پر 

زادی و اختیار را نیز مطرح کرده است. و دلیل عالقه مندی امیر به نوشتن موضوعات پیرامون
 
های ارایه پاسخ به پرسش ا
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ها بوده باشد. محیط عرفانی، سرایش شعر، ادبیات و فرهنگ م به وسیله ناصرخسرو شاید هم روی همین نیازمندییشابواله
ن نیز ا

 
ن را میگذارد و به سرایش اشعار خودی میثر میبدخشان بر امیر ا

 
 توان در این سروده مشاهده نمود: پردازد که نمونه ا

 فخر دانا به دانش و ادب است
 فخر نادان به جامه و سلب است                                       

 ادب  و  دانش  از  ادیب   کنون
 خوار هر چند مرد با ادب است                                         

 ناکسان  پیشــگام   و   کامــروا     
 فاضالن دور مانده این عجب است                                       

 سبب  این  همـه  نـــدانــد  کس      
 جز همان کـو مسبب سبب است                                      

ترین احساس درونی و فطری، تفکر اندیشه و دیدانداز وسیع و بینش عرفانی امیر، ناشی از بنیادیشخصیت فرهنگی، ادبی و 
ن بدون تعلل کار می

 
مداری او نیز با رویکرد عقالنی او در های دولتکند. شیوهجهانی او است  که در راستای تعمیل و تحقق ا

فرینش بینش کـثرت
 
یندی است که مورد توجه همه دانشگرایــی فکری و باورهای دینی، فر راستای ا

 
دوستان بوده مندان و دانشا

و بیانگرمشارکت همگانی و دسته جمعی، تساوی حقوق شهروندی همگرایــی و همسویــی او را در موارد گوناگون و ابعاد مختلف 
موزی گیرد و اتوان به همه نسلنشان می دهد که می

 
نها را در این راستا به بازا

 
ن منها نمونه باشد و ا

 
ترین حیث شایستهز ا

های فراوانی در اطراف حکیم و داری، استفاده معقول نمایند. قبلن ذکر نمودیم که شخصیتها در پیشبرد حکومتاندوخته
نها به نوبه خود، نقشی را به بازی نشستهامیر بدخشان قرارداشته

 
اند که در این قسمت، نباید کارکردها، و اند که هر کـدام ا

نکه سالفداکاری 
 
ها میان های سید منیر بدخشانی را که از خانواده سید سهراب ولی است، بدست فراموشی سپرد، با وصف ا

 اند. زمان زیست شان تفاوت وجود دارد، اما فرهنگ کاری همه یکسان بوده
 شغنانی، فرزند سید سهراب ولی -داعی، سید منیر بدخشانی 

 سالها در سفر به سر گشتیم   
 عاشقانه به بحر و برگشتیم                       

 ظاهر و باطن جهان دیدیم 
 معنی خاص هر ُصور گشتیم                        

 بی خبر طالب همی  بودیـم 
 تا که از خویش باخبر گشتیم                        

فتـاب  جمــال   او    دیـدیـم  
 
 ا

 هللا ولی( ده چون  قمر  گشتیم     )شاه نعمتباز تابنـ                            
نزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی

 
جز خراسانکبیر بود، و از ایران امروزی  که سیدسهراب ولی در سرزمین ایران کنونی که در ا
سالگی جها نبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که گویا در سن پنبعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر سر زبان

کند که شود و درعالمرویا یک شخصیت روحانی در نبود وجود جسمانی به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمیبیمار می
بشارهای زالل، های شامخ،دریاطبیب جسمانی و روحانی شما در سرزمین کوهستانی بدخشان که دارای کوه

 
های خروشان، ا

وقرار، معتقد و دوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگبخش، مردمانصافدشت و دمن پهن، طبیعت گوارا و شفا
گردد تا سرزمین میم رسد، مبتنی بر رویاهایش مصمکه به سن بلوغ میساالر،قرار دارد. سید سهراب ولی مادامیباورمند و انسان

ار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام مستع اش را ترک گـفته و با شخصی موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسماصلی
ن رهسپار منطقۀ ُجرم بدخشان به ویژه اکنون افغانستان، یاد می شود کهنموده، رهسپار کشوری میخدمت می

 
شود. بعد از ا

ستان حّجت خراسان و سرزمین ادبرسیده و خدمت درۀ یمگان
 
ن گزاری و مالزمت ا

 
پرور بدخشان، سید شاه ناصرخسرو، ا
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در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خسرو،  گردد. موصوفها شرفیاب میم و دانشمند زمانهحکی
گیرد. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستی کامل برخوردار گردیده و به شاعر و فیلسوف عصرهاقرار می

فریده
 
ثار و ا

 
صحیفه در عقاید  ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بهشغول میهای پیر ممطالعه، تحقیق و خوانش ا

فاق و انفس" می
 
ستان پیر ناصرخسرو، کار و فعالیتدینی،علم یزدانی و ا

 
اش در شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در ا

اخذ مقام و مرتبت ماذون اکبر که  بهامرتبلیغ و ترویج ماهیت اساسی عقیده و باور دینی کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی، 
شود. سال وفات سید سهراب ولی در ای است در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پیر بزرگوار مفتخر میاصطالح ویژه

نقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ ُجرم بدخشان دردرۀ  داشتهاسناد و مدارک دست
 
موجود نبوده و تنها ا

وری است که یکیاز ویژگییمگان د
 
های زندگی خانوادگی بابا و اجداد ر دهکدۀ موسوم به ُاشنگان مدفون گردیده است. قابل یاد ا

ها و دنیای اسالم همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهسید زمان
دوستان نموده و در تفکیک دین ر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویجدرویشی، قلندری و ملنگ منشانه سف به لباس

های امپراتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن زمانیکه هنوز از کشورکشایــی .انداز دین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده
تش اختالفات حاکمان و سرداران نظام و سیستم حکومت

 
سوخت. خوانین و الطوایفی میهای ملوکو بدخشان همواره درا
های قومی جنگیداشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعین خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه

نها را مورد تاراج قرار میبر ضعفا به تاخت و تاز می همواره جریان داشت. اقوام قوی
 
امر یک  دادند. در حقیقتنشستند و ا

گردید. های روحانی میدانش و شخصیتانقالب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنین حاالت باعث فرار بسا افرادبا
نجایــی که اخالف "عدیم" در چنین اجتماعات

 
نها ها زندگی بسر میپر از دشواری  از ا

 
بردند، گزند حوادث و نامالیمات روزگار ا

ثر می
 
تر، مانند شغنان، مناطق پـرامن یاد چنین مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و بهساخت، و بر بنرامتا

نها درمسایل سیاسیواخان، قصد سفر می ،اشکاشم، زیباک
 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه  -کردند. ا
-پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشاورمندان و پیروان شان میبازان به دعا و ثنای بنشینی معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه

طرفی، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند، های درویشی وبیداشتند و به شیوههای زمانه خویشتن را بدور نگه می
-لکهای مهجری قمری، حکومت ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پیرامون رابا معرفت خویش، فراهم می

مو زیر سلطۀ امیرعبدالرحمان خان زمین و بدخشان الی مرزهایالطوایفی قطغن
 
 پامیرات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای ا

مو واقع است زیر تسلط امیربخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان  -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون 
 
دریای ا

وردند. مادامیتحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامین و هدایات بدست می شـده در حقیقت امرمناطق یـاد
 
-ا

مو اعتبار خط که امپراتوری روسیه به رهبری 
 
مرزی را  نیکوالی روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فالت پامیر شد، دریای ا

ن مربوط به امیر بخارا شد
 
ن به پیدا کرد که در نتیجه ساحل شرقی ا

 
، و از منطقۀ پامیر الی منطقۀ درواز به شمول ساحل غربی ا

نکه ساحل شرقی رود جیحون را در ظاهر امر به حکومت بخارا  .گرفت حکومت شاهی افغانستان تعلق
 
تزارروس با وصف ا

چند سال منطقۀ  اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقی ماندند و بعدازگذشتدهندگان نظامیواگذار کرد،اما فرمان
 مذکور را الی پامیر بطور کلی به تصرف خود در 
 
مدن شرایط جدید، خانوادۀ ا

 
مدن شوروی، نسبت به وجود ا

 
ورد. بعـد ازبوجود ا

اش ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست عقیده و باورهایدینی یشاترا بر وفق مراد خود و اسالف خوسید سهراب ولی این تغییر 
ود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور سپری نمودن مراحل ابتدایــی به ترک دیار اصلی خ
نجا از نقطۀ گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنزندگی، در دهکـده

 
شود. اما محیط پیرامون ا

 رسد و تصمیم مینظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی
 
ستان شیوه که از نقطۀنظر اقتصادی و مالی تمایز نسبی گیرد تا به ا

نجا مسکن گزین می
 
نها بوده است. داشت، رهسپار گردیده ودر ا

 
 شود. فشرده اینکه روزگار همواره بر خالف تمایالت ا

سال  (،٣٧)"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامـه هـذا، سید منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی و هفت 
ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  دهنـده هویت موصوف بوده و نیز گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب

غ حیثمن "ماکران،"باصالحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه  -و مشنری در امر دعوت اسماعیلی، می ُمَبّلِ
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 م.(١٩٢٠ماه می، سال  ۵) کراچی، ش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پی
در دهکده  م.،١٨٨٢درسال م.(١٨٨٢-١٩۵٧)مشنری سید منیرالدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانی"، 

ش به نام سید منیرالدین شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خوی -روشان
های با علم، دانش، بیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منیر بدخشانی، سید محمد قاسم که یکی از شخصیت

عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانی، صاحب صالحیت علمی و عرفانی، داعی 
س
 
حیث باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی مییای میانه، عارف بیدوران خود در میان جماعت ا

سیای 
 
موزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطنی به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای ا

 
کارمند عقیدتی، مشنری و ا

زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به مرکزی و جنوبی، جهت تبلیغ، ترویح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای 
ستانگونه

 
ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار و های خیلیها، و زیارتگاهای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، ا

سایر اقوام و بدیل، نه تنها در میان پیروان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامیر جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان بی
مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخی یا  شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان، 
اویغور و کاشغر جمهوری خلق چین، از احترام و اکرام قابل وصفی برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام 

ت و بافت اجتماعی سید منیر بدخشانی معلومات چندانی در دست نیست و به هر منبع و خانوادگی، و ساختار و تشکیال
تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگی موصوف تر و مستندتر و علمیتر و دقیقتر، خوبمرجعی که سر زدیم تا بیش

پژوهشی غنامند وابسته به اسماعیلیان، به  هایها،  نهادبنویسیم، طورشاید و باید کامگار نه شدیم، زیرا حتی منابع، سرچشمه
است که  باورمندان نگذاشتههای اسماعیلی لندن، نیز چیزی را در زمینه تا هنوز در اختیار ویژه انستیتوی مطالعات و پژوهش

جالل  قدر، دکـتور سیدشود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گـفته میاسباب اتکای عالقه
رشیف و داشتهبدخشانی که یکی از پژوهشگران نهاد یاد شده می

 
سف فراوان در ا

 
های قلمی باشد، در زمینه نگارشی دارند که با تا

ن نه شدیم.  سید منیر بدخشانی، شخصیت روحانی، 
 
و الکـترونیک کـتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نیز موفق به دریافت ا

ئین باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانی و دانش عقیدتی مشنری حقیقت و راه حقانیت، وافی
 
اش دین محمدی و پیرو کیش و ا

جات شمال پاکستان مانند، چتـرال علیـا و سفـلی، اش که اکـثرًا در مناطق سند، بلوچستان، عالقهدر فکر و ذکر باورمندان
بـاد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهکـده

 
برند، زنده و ماندگار است. بر رد و ریزه زندگی به سر میهای خو لگت، هـونـزا، کـریم ا

با و اجداد سید منیر بدخشانی، یک زمانی از سرزمین خراسان به داشته دانسته میاساس اسناد و مدارک دست
 
ویژه شود که ا

نجا تا زمانی به پیش برده)ایران کنونی(،
 
مده و زندگی شان را در ا

 
روی دالیل معین و نامعین،به  اند و بعدهابه مناطق پار دریا ا

اند که بعضًا جبری و تا حدی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گسترش ها، دست یازیدهها، و پناهگزینیمهاجرت
جهت  ،١٩٢٣ماه اکـتوبر سال ٣١و باور باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشنری سبزعلی، به تاریخ  و استحکام عقیده

سیای میانهانجام و
 
ن دیار گردیده است، در یکی از ظیفه و انتقال پیام حضرت امام سلطان محمد شاه به جماعت ا

 
، رهسپار ا

های: "مواریث فرهنگی اسماعیلی"، های شان، به ویژه )سفرنامه مشنری سبزعلی(، که به زبان انگلیسی در سایتیاد داشت
ماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پیر موصوف "اسماعیلی نت"، "و وب سایت انستیتوت مطالعات اس

شغنان بدخشان جمهوری  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موکی )پیربا یک تن از برادرن سید منیر بدخشانی که من
ن زمان ایفای وظیفه می

 
ی سبزعلی در نموده است، مالقات کرده است. لطفًا به متن انگلیسی، "مشنر تاجیکستان ، در ا

موزش ابتدایــی را در خانه و کاشانه بدخشان"، مراجعه نمائید.سید منیر
 
اش به ی پدری بدخشانی در قدم نخست تعلیم و ا

ن زمانه
 
موزش زبان عربی، دری، و تا حدی زبان روسی که در ا

 
موزش نشست و بعد،  پدر بزرگش موصوف را به ا

 
ها در قلمرو و ا

ن به تعلیم و ، خیلیحاکمیت زیر تصرف شوروی سابق
 
ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد ا

فریده
 
ثار و ا

 
موزش ژرفتر امور اسالمی، عمکرد بر طریقه و عقیده، شریعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه ا

 
های ا

صرخسرو، کاشانی، سلمان فارسی، اقبال، مانند: حافظ، سعدی، عطار، نا های عرفانی و فرهنگی کالسیکادبا، شخصیت
نی، کسایــی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانی، حسن صباح، مؤید فی

 
الدین شیرازی، جامی، نسفی، و حضرت بیدل، قـاا
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ثار ناصرخسرو، به ویژه وجه دین)هویت عقیدتی، عرفانی و باوری 
 
االخوان، سفرنامه و دیگران را های اسماعیلی(، خوانهمه ا
اش را در کشور ایران سپری نموده جوانی و جوانیهای نوا نغز و ژرف به خوانش گرفته است.سید منیر بدخشانی روزهخیلی

ن وقت به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس ی
 
م.، در 1347 شد و نام ایران در سال اد میاست، که در ا

لمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک  ان عربی(نتیجه پیشنهاد سفیر کبیر پارس )فارس به زب
 
توظیف در کشور ا

و کند، و تا حدی که شرایط معرفت حاصل می م.(١٩٢۵، )وفات سال تن از داعیان اسماعیلی موسوم به فدایــی خراسانی
نجا، وامکانات دست

 
محیط پیرامون اسماعیلیان،  های خراسانی و سایر شخصیتیاری رسان بود، از اندوخته ی را داشته ا

سال عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی،  ١٦م.،که١٨٩٩مند گردیده است. سید منیرالدین بدخشانی، در سال بهره
بوسی امام وقت، حضرت امام سلطان به دست "وادی"،هندوستان شد و برای اولین بار توانست در منطقه  -رهسپار بمبی 

اس استناد برخی از دانشمندانی که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش محمد شاه برسد. بر اس
صحیفه تقسیم  ٣٦به نگارش گرفته شده است که به  "الناظرین"،نمایند که کـتابی از سید سهراب ولی به نام هستند، اظهار می

اثر "شش تاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخسرو که در ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کـشود. از این سبب برخیمی
گردیده است، به نگارش گرفته شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منیر بدخشانی این چنین هدایت شان بازتاب  فصل"،

ئین اسماعیلی، به من خدمت  من  حیث مشنری دهد: "شما باید منیم
 
گزاری در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و ا

ها، و این بود که سید منیر بدخشانی بعد از سپری شدن زمان وخدمات معین به امام و به جماعت، در قطار مشنری  نمائید".
داعیان معروف، صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستین شخصیت روحانی و عقیدتی  بود که از 

ورد و فعالیتمناطق، هونزا، چترال، گلگت و کشمیر 
 
های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به سر دیدن بعمل ا

تا بتواند  رابه مصر، عراق، و یمن، فرستادهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رساند. بر اساس کارکرد
فریدهنویسدست

 
ثار و ا

 
در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و  تر نشیند کههایــی را به جستجو و پژوهش ژرفها و نسخ خطی ا

مده بودند. بدخشانی توانست که پژوهش گسترده
 
ئین اسماعیلیسم، به رشته تحریر در ا

 
های اداری و های پالیسیای را در زمینها

پسند و  ها موردداری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت
 گرفت. مسّرت امام سلطان محمد شاه، قرار

م.، من حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمبی"، که بعد ١٩١٢سید منیر بدخشانی، در سال 
فرینش"، 

 
موزگار زبان و ادبیات فارسیمسما گردید، منبه "کلوب احیای مجدد و ا

 
ی هادری برای واعظین و مشنری  -حیث ا

نکه یک دانشمند بود، منکشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می
 
حیث یک کرد. سید منیر بدخشانی با وصف ا

شد. به تاریخ دهم اپریل سخنور نهایت عالی نیز باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می
نکه دو باره به بمبی برگردند، سید روزه، و ٢٧امام سلطان محمد شاه برای یک سفر م.،١٩٢٠سال

 
ارد کراچی شدند. اما قبل از ا
بخاطر کار جّدی  ناحیه "ماکران"،منیر بدخشانی را جهت تبلیغ و ترویج امور دینی و عقیدتی، به مناطق، سند، بلوچستان و 

اق زیرین، ضمیمه ساختند تا برای ای را هم با محتوی و سیفرستاد و نامه ذکریه"، -"ذکری نژاد تباری موسوم به در میان دسته
نجا برسد و ایشان با سید منیر بدخشانی همکاری دقیق نمایند:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه هذا، سید 

 
مردمان ا

سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت موصوف  (،٣٧)منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی وهفت 
ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصالحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و ز گوشهبوده و نی

غ حیث منطقه ماکران، من فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و و مشنری در امر دعوت اسماعیلی، میُمَبّلِ
تر امام سلطان محمد شاه جهت شناسایــی بهتر و بیشم.(١٩٢٠ال ماه می، س ۵." )کراچی، باورمندان را در زمینه مطالبه دارم

سید منیر بدخشانی توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نیز روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب 
ن نشدیم. به امید اینکه اگهای خیلیفرموده بودند که فعاًل با وصف تالش

 
ر دوستان، ها ممتد، موفق به دستیابی ا

تردید با همه ما سهیم  مندان بدخشانی، دسترسی داشته باشند، بدونخویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و عالقه
ن زمانه

 
ها دشوار، مشحون از ها خیلیخواهند ساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانی را به مسؤلیتی مؤظف ساختند که در ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      35                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ها سر دچار گردید، اما چون اش با بسا دشواری ماًل  طاقت فرسا بود. سید منیر در زمینه کاری خطرات و از نقطه مادی و مالی کا
عقیده و ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شرایط نامساعد محیطی و مخالفین خود را با پیشانی باز، خرد و منطق رسا، 

توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، " مسکات"، اش در مناطق، "بدخشانی به رسالت کاری و عقیدتیساخت. مرفوع می
گذرانه، فلسفی و منطقی، توانست یکی از باشندگان سر "پاسانی"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گونه کارهای از خود

-ری"،  به ویژه خانوادههای "ذکها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پیروان خیلیشناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم
وباش مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدین، که به منطقه کراچی جهت بودهای عالیجاه دل

ورد.  سید منیر بدخشانی یکی
 
ئین اسماعیلی در ا

 
های سرشناس در راستای تبلیغ، ترویج، اشاعه و از چهره مقیم شده بودند، به ا

م.، به ١٩٢۵و ایمان باطنی بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محمـد شاه، در سال گسترش عقیده 
ار مجدد یک جا با عالیجاه علی بایــی م.،  ب١٩٣٦شرق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش ببرد. همچنان در سال 

ت کنترول و بررسی امورعقیدتی و دینینانجی، من
 
، به شرق افریقا فرستاده شد.  سید منیر بدخشان پیر سبزعلی را در حیث هیا

-های محیط پیرامون شان، یاری و همکاری میکارهای تبلیغات دینی و عقیدتی در بمبئ و کراچی، در میان پیروان و سایر انسان
سیای میانه، به ویژه  ها، چنین گـفته می شود که سید منیر بدخشانی مشنری سبزعلی را نمود. بر اساس اقوال برخی

 
در سفر ا

گاه، دانشمند، و یک اسماعیلی متعهد، 
 
مناطق پامیر و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منیر بدخشانی، یک ُمَبلغ ا

نقدر به کارزار تبلیغاتی، مصروف شده بود که حتی زمینه ازدواج برایش مساعد نه شده 
 
وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف ا

خرین مراحل زندگیبود، و ال
 
-حیث یک روحانی متعهد مجرد، باقی ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر کارهای بیاش منی ا

-وکار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد نوازش پدرانه "مشنری ومبلغ رضابا لقب  م.،١٩۵٤ل نظیرش، موصوف را در سا
م.، در شهر کراچی، دیده از جهان ١٩۵٧هشتم ماه اکـتوبر سال ی، روز پنجشنبه، مادرانه قرار داد. سید منیر بدخشان

نهم دو اثر فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت
 
های کاری و تبلیغی، موفق به نگارش کـتب نه شده است، اما با وصف ا

شهر کراچی  در م.،١٩۵٨که در سال  "گلدسته فلسفه"،زیر عنوان،  اند که یکیها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهخیلی
ن نهاد جنسًا 

 
پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراچی، در کـتابخانه ا

های نامشود که دو تن از شخصیت های دیگری: به موجود هست. در منابع نه چندان معتبر و تا حدی خصوصی، اظهار می
که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگی سید سهراب  حسین "ولی"،سید منیر حسین "گیالنی"، و سید 

ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ولی، و به ویژه سید منیر بدخشانی، در قرابت و شباهت خیلی
نها نیز تا حدی  با ویژگی

 
وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور تحلیل و های این خانواده دارای همخوانی است، که اینک جهت ا

هنگی خانوادگی میان شان، بههای یاد شده و همتجزیه زندگی شخصیت
 
سید منیر حسین  پردازم:شرح مختصر زندگی شان می ا

اش را در راستای مبارزه برای های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که زندگیاز شخصیت " گیالنی"، یکی
کراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی، به ویژه تساوی حقوق زنان، سپری نموده است. موصوف در مقامات بلند پایه دمو 

ساالر، دولتی و حکومتی نیز کارکرد هایــی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار نظام دموکراتیک و انسان
شوبگر پاکستان، به ویبار از طریق نظامچندین

 
ن که جنرال های ا

 
ژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده شده است. بعد ا

زاد، تساوی حقوق 
 
زاد و دموکراتیک، مطبوعات ا

 
مد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات ا

 
الحق بر سر حاکمیت ا

 
ضیا

مه مسایل تنها در شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را سپرد، اما ه
ن نظام دیکـتاتوری خشن و مردمهای کاغـذ و طرح برگه

 
ستیز به ها باقی ماند، و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت، و به عوض ا

مد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکـتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائـتالفی را بر خالف حکومت سازمان
 
دهی وجود ا

ن خیلینمودند، که نقش سید 
 
فرین از دید گاه سیاسی بود. از همین سبب بود که ها برازنده و نقشمنیر حسین گیالنی در ا

 
ا

ائـتالف مردمان دموکراتیک در اواسط سال سید منیر حسین گیالنی، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام 
سیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک١٩٩٠های

 
استقالل"، و حزب "تحریک نفاذ فقه جعفری"، "  م.، تا

قای قاسم، و "حزب قومی پشتوندسته مسلم
 
تشکیل گردیده بود، سید منیرحسین گیالنی، در  خواه"،لیک"، به ویژه دسته ا
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ن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها سید منیر حسین گیالنی، در سال امر استحکام گونه
 
های هر چه بهتر و دموکراتیک ا

سیس حزب خودی به نام  م.،١٩٩٦
 
های عماًل اقدام نمود، و همواره بر خالف نظام "جبهه دموکراتیک اسالمی"،به تا

داد. سید منیر حسین گیالنی، با پسند، به مبارزه خود ادامه میدیکـتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانی وعدالت
نظیر بوتو، بخاطر ادای احترام به پدرش، از همین سبب بود که با برگشت مجدد بیای خوبی داشت، ذوالفقار علی بوتو، میانه

میل داشت تا با وی نیز در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت زمان معین مشاهدات و 
ن مردمان مناطق سند، بلوچستان،  و نظیر دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیاها، خویشتن را از حلقه بیبررسی

باد ادامه داده و همواره بر خالف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی می
 
ورزید ، مناسبات ایران و حیدر ا

 تر و بهتر از پیش سازد.پاکستان را هر چه معقول
ثار بارگاه نام "نیاک"، مزاهای کشور ایران به در یکی از دهکده سید حسن ولی:

 
ستان متبرکه و منوره، فیض ا

 
ری است که ا

-یزدانی و نورانی، از سید حسین "ولی"، یا بهتر گـفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاج
رامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قبری دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حالدین سید حسن ولی

 
ضرت ، و ا

رامگاه این بزرگواران، در زمانه
 
اند و در میان مردم از های ناهمگون به بازسازی گرفته شدهسید حسن ولی، سید سهراب ولی که ا

ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبین مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده تکریم و تقدیس خیلی
ن 
 
االدین سید حسن ولی، مسجدی . " نذر کرد امیر اعظم امیر حسین امیر داؤد و درویش تاجانده ها نوشته شداین عبارهشرقی ا

اند. های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب
رفته است، و از دودمان همین گروه  منطقه به شمار میالدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و درویش تاج

 اند:  اند، و به چنین صفت او را متصف نمودههللا خواندهبوده است، که موصوف را ولی یا ولی
ن الزهـاد و العبـاد حضرت مفخر العــرفا والفـقـرا والصالحی"سرکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقین خداوند و مخدوم سـاللة

الملت والحق والدین السـالکین و المحققین زبـدة المشایخ والصلحاء و المتشرعیین والمتورعین تـاجالعـارفینقـدوة الفقـرا، قطب
العـالمین درویش حسن ابوالحسین." سـید حسن ولی، مالک العارفین والسـالکین الخصوص بنظـر ربافتخار والمتورعین قـدوة
های زیادی را خریداری نموده و همواره از های و چراگاهدست داشته، زمین و باغگواهی اسناد و مدارکروستای نیاک بوده و به 

ن طریق در خدمت انسان
 
يكي از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولي "اطاق ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. ا

مده، سه شبانه روز در سرا" كه هر كسي به قريه نياك مي
 
نجا سكنی میا

 
سا

 
 تانه مباركه بوده است. مرحوم تاجگزيد و مهمان ا
هللا، پسر هللا، پسر فضلالدين لطفالدين سيد حسن ولی، پسر حسن، پسر پيرزاد، پسر حسن، پسرعبدهللا، پسر تاج

ر قاسم، پسر الهول محمد، پسر حمزه سراهنك، پسر علی، پسر زيد، پسر عبدالرحمن شجری، پسمحمد، پسر حمزه، پسر ابن
سالگي  ٧٢باشد. سيد حسن ولي درالسالم میحسن، پسر زيد، پسر امام حسن مجتبی عليه الّسالم، پسر امام علی عليه

ثاری هم از موصوف که نمایندگی از افکار، بینش و تصورات عقیدتی
 
اش، نماید، در دسترس نداریم. به امید درگذشته است، و ا

 های یاد شده.ان در زمینهپیروزی، بهروزی و همکاری دوست
 بنازم جان روح افزای سّید

 بنازم صورت زیبای سّید                              
 همه اسرار او دارد کماهی

ن  دل  دانای سّید                                
 
 بنـــازم  ا
فتاب هر دو عالم

 
 توان دید ا

 یـده   دانـای   سـّیدبه  نـور د                                 
 سر افرازی کنی در دین و دنیا

 گرت در سر ُبود سودای سّید                                  
 به نزد  همت  ما  هفت  دریا
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 بود یک قطره از دریای سّید                                   
 دید  هللا نور از اودو چشم نعمت
وای سّید                                    

 
 هللا()شاه نعمت                   که باشد روز و شب ما

مـوبدخشان منطقه:دیدانداز تاریخی بدخشان افغانستان
 
مو دریا در این دره به ی قدیمی است در دره علیای ا

 
دریا )جیحون(، ا

ن در افغانستان، به نام داالپنج شهرت فراوان دارد و بلنـدرود
 
شود. هنگام تعیین ن و یا کریدور واخان خوانده میترین قسمت ا

المللی در اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، کاریدور درازی در مجاورت رود واخان، که الی مرز چین امتداد دارد، به مرزهای بین
سیای مرکزی جدا سازد.  های زیر نظارت روسیه تزاری برتانوی را از زمینسرزمین افغانستان واگذار شد تا قلمرو امپراتوری هنـد

 
در ا

مودریا و ریزابهدّره
 
ن، در کرانۀ چپ رود کوْکچه و در کرانۀ راست رود پامیر که مرز افغانستان و جمهوری های عمیق ا

 
های ا

ن به تاجیکستان را در مشرق داالن واخان تشکیل می
 
موسوم است؛ و « علی شور »دهد؛ رود ُغْند )گوْنت( که قسمت علیای ا

قسو( معروف است هایش به مرغاب، و در مرتفعنگ که در نواحی نزدیک به سرچشمهرود بارتَ 
 
ترین قسمتش به دریای سفید )ا

های فالت پامیر، ارتفاعات کوهستانی عظیمی که ملتقای هندوکش، قراقوروم و کونلون شان است، احاطه در میان کوه ـ سنگ
های مختلف، در های خاراسنگ متعلق به دورهورۀ پرکامبرین و تودههای زیرزمینی دشده است.ساختار کوه قطعاتی از سنگ

میان طبقات باالیــی چینه های بازمانده از عصر مزوزوئیک پراکنده است. میانگین ارتفاع این ناحیه، بین سه تا چهارهزار متر 
ن کوه ـ سنگ

 
نها پنج تا ششمانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین های برج است، و برفراز ا

 
هزار متر است. ارتفاع ا

ای که در حکومت شوروی رسد )ارتفاع قلههزار متر میها در شمال تاجیکستان به بیش از هفتارتفاع برخی از قلل کوه
کادمی علومکمونیسم خوانده شده، در رشته کوه

 
جبال ای که لنین نامیده شده در سلسلهمتر، و ارتفاع قله ٤٩۵,٧های ا

الیــی،ترانس
 
رسد )قلة هزار متر میهای هندوکش نیز در مرز افغانستان و پاکستان به بیش از هفتمتر است(. ارتفاع کوه ١٣٤,٧ا

توان به نورستان های بسیار پرشیب میمتر است(. از حوضه کوکچه تنها از تنگ ٤٨۵,٧هاکوه نوشاخ در این رشته کوه
رسد، و ارتفاع چندین تنگ دیگر در راه می متر ٤٠٠,٤تنگ انجمن که به پنجشیر)کافرستان( و دّرۀ پنجشیر رسید. )ارتفاع 

ب و هوای بسیار سخت دارد، میانگین دمای دشت های فالتی شکل متر است ۵٠٠,٤نورستان، حدود 
 
(. این سرزمین مرتفع ا

گراد است. سردترین دما در ه سانتیدرج  ١٢تا  ١٠گراد زیر صفر، و در تیرماه حدود درجه سانتی ٢٠ماه حدود پامیر، در دی
 ٨٠٠غربی به رسد. میزان بارندگی ساالنه در ارتفاعات رو به مغرب یا شمالگراد زیر صفر میدرجه سانتی ۵٠زمستان به کمتر از

قسو به کمتر ازمیلی ٢٠٠های محصور پامیر به کمتر از رسد. در دشتمتر نیز میمیلی ۵٠٠,١تا
 
متر لیمی ١٠٠متر و در حوضۀ ا

ورده است. در بستر دّر جیحون که حدود کاهش می
 
متر  ٤٠٠تا ٣٠یابد که همین امر مرتفعات نامبرده را به صورت بیابان درا

بهای ریزابهارتفاع دارد، و نیز در دّره
 
ای این صحرایــی یا استپـی است اما در نواحی میانههوا گرم و نیمهوهای فرعی جیحون، ا

بدّره
 
باد، مرکز بدخشان افغانستان میانگین دمای هوا اوها ا

 
ز دمای معتدلی با باران بالنسبه فراوان برخوردار است؛ در فیض ا

نجا به درجه سانتی٤/٢٦گراد و در تیرماه درجه سانتی ١/٠ماههوا در دی
 
متر میلی ۵٢١گراد است. میزان بارندگی ساالنه در ا

نها، کمربندی از جنگلها و بیابانّرههای گرم پایین این درسد. در میانۀ استپمی
 
های طبیعی وجود دارد که های سرِد ارتفاعات ا

ن از تیرۀ مخروطیان یا سروهای کوهی است. پهنای این جنگل
 
-های کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر میبیشتر درختان ا

ن افزایش میرود انداز متر است؛ و هرچه به طرف مشرق پیش می ۵٠٠,١رسد، و در درۀ کوکچه 
 
یابد و سرانجام در قسمت ۀ ا

های اولیه تقریبًا در همه جا قطع شده است. شود. درختان جنگلعلیای دّرة واخان و پامیر، به سبب خشکی، ناپدید می
عتی های زرا های طبیعی، زمینها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای کشاورزی تنها در دّرهبنابراین، فعالیت
بیاری می

 
نها را ا

 
نها به ا

 
های دامداری نیز رسد، فعالیتمتر می ۵٠٠,٣تا  ٠٠٠,٣کند. در برخی از نواحی مرتفع پامیر، که ارتفاع ا

ن و مهاجرت اقوام 
 
امکان دارد. جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادۀ ابریشم از ا

ن از تاجیکز نژادها و زبانمختلف بدانجا، به نمایشگاهی ا
 
های فارسی زبان های گوناگون تبدیل شده است. بیشتر جمعیت ا

غربی رود های شمالخموتشکیل یافته است که عمدتًا در حوضۀ کوکچه و نواحی َدْرواز )نسی در طرف افغانستان، در پیچ
هایــی از ها، از حیث جمعیت برتری دارند. گروهگر قومها بر دی، تاجیکبرند. در سراسر بدخشاِن افغانستانجیحون، به سر می
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های پامیر، و نزد همسایگان تاجیک خود، نشین یا تاجیکهای کوهتر در قسمت بدخشان تاجیکستان، به تاجیکاقوام قدیم
َچه مشهورند. اینان به زبانهای ایرانی شرقی گـفتگو می

ْ
ها در حوضة غنـد ُشْغنی اند:کنند و به چندین گروه قومی تقسیم شدهبه َغل

های نزدیک ها که همگی به گویشها در ناحیۀ روشان در مجاورت جیحون؛ باْرَتْنگ)گونت( و ُخُرگ )ُخُروک/خاروغ(؛ روشانی
ها را در خاک تاجیکستان، چهارم کل غلچهگویند و بزرگـترین گروه قومی این منطقه، و ظاهرًا سهبه هم )فارسی قدیم( سخن می

نها به حدود یکدهند؛ واخیمیتشکیل 
 
رسد و تقریبًا نیمی از ایشان در پنجم کّل جمعیت این اقوام میهای دّره واخان که عّدة ا

نان به چنداند؛ یاْزغالمیافغانستان ساکن
 
ای به همین نام در شماِل رسد و تقریبًا در سیزده روستا در دّرههزار تن میها که عدۀ ا

نان با افراد گروهبرند؛ ِاْشکاِشمیسر می روشاِن تاجیکستان، به
 
رسد و هـزار تن میهای زیباکی و سنگلیچی، به چندها که تعداد ا

برند؛ قوم ونجی که پیچد، به سر میبه طورعمده در افغانستان، در نزدیک جایــی که رود جیحون به سوی داالن واخان می
-کنند. این قوم، حدود یک قرن است که به زبان مادری شان تکلم نمییترین منطقه تاجیکستان زندگی مدردره ونج در شمالی

اند. برند، ادغام شدهکه در دّره ُمنجان )کوکچه علیا( در افغانستان به سر می تاجیکستانکنند و اکنون در قوم ُمنجی، همسایۀ 
ها به مذهب شیعۀ اسماعیلی، که کیش نزوای زبانی اقوام پامیر با بروز مذاهب گوناگون همراه شده است. بیشتر این قوم

اند. اما اقوام ونجی اند و به فرقۀ نزاری وفادار ماندهزمین، گرویده( شاعر بزرگ و دانشمند نامدار خراسان٣٩٤-٤٨١ناصرخسرو )
. اقلیت ها هستنداند و اکنون با سرعت در حال اختالط با تاجیکو یازغالمی در دهه دوم قرن هشتم به مذهب تسّنن بازگشته

الخط ندارند؛ کوشش مقامات شوروی سابق برای های پامیر رسمها  نیز مذهب تسّنن دارند. هیچیک از زبانکوچکی از بارتنگی
شود. میان ها به زبان ادبی جا نیفتاد. زبان تمدن، تاجیکی )فارسی( است که با خط سیریلیک نوشته میتبدیل زبان ُشغنی

هایــی چون شیوۀ زندگی، فرهنگ ماّدی و سازمان اجتماعی ها به معنای اخص، در زمینهتاجیک های پامیر )َغلَچه( وتاجیک
کاری دارند. دامداری با هایــی که امکان کشت هست، دیمپایه(. در کوه٩٧-٩٩اختالف مهمی وجود ندارد )کوسماول ، ص. 

نجا رواج دارد. عالوه بر تاجیکهای کوتاهکوچ
 
کنند. از قرن یــی از ازبکان در منطقۀ بدخشان زندگی میهاها گروهمدت نیز در ا

مدهسیزدهم، پشتون های ِغلزایــی، نخست به صورت چادرنشین و سپس نیمه
 
هایــی از اند، و گروهچادرنشین، به همین نواحی ا

(، به ٦٢٩رن اول /اند. نخستین بار، نام بدخشان در منبعی چینی )هوان تسانگ، قاقوام قرقیز نیز در این منطقه مستقر شـده
مده است. سابقه منطقۀ بدخشان از دیرباز از مراکز تجمع قوم ایرانی بوده، و به لحاظ کوهستانی 

 
صورت پوـ توـ چانگ ـ نا، ا

ن در اوایل دورة اسالمی ، در کـتاب
 
مده های جغرافیبودن، کمتر پای جهانگشایان بدانجا رسیده است. نام ا

 
دانان مسلمان ا

(، بلخ در اواخر قرن ٢٨٨ در دورۀ اسالمی شهری هم به نام بدخشان داشته است. به نوشتة یعقوبی )ص.است. این منطقه 
-( می٣٢١-٣٢٢سوم، هفتاد و چهار منبر در شهرهایــی که چندان بزرگ نبودند داشت؛ مانند شهر بدخشان. ابن فقیه)ص.

تا جیحون هشت فرسخ است. به نوشتۀ اصطخری، اش نویسد: ربع سوم خراسان که در مغرب نهر جیحون قرار دارد، فاصله
اقلیمی است که شهرها و روستاها دارد و قصبه مرکزش را بدخشان می »بدخشان در نیمۀ اول قرن چهارم، از نواحی بلخ و 
-٢١٩ش، ص. ١٣٦٨« )هاست و مشک بسیار افتـد به بدخشانها معدنخوانند... از بدخشان لعل خیزد و الژورد و در این کوه

باد و پرنعمت دارد و انگورستان(. همو می٢١٧
 
ها نویسد: شهر بدخشان از شهر َمْنگ کوچکـتر است و مناطق روستایــی بزرگ و ا
ن رود َجْریاب )شاخۀ اصلی جیحون( جاری است )

 
(. به نوشتۀ ٢٧٨-٢٧٩، ص.١٩٦٧و جویبارها دارد و در سمت غربی ا

غازش در٦٤مسعودی )ص.
 
ن سوی رباط معروف به بدخشان است که تا بلخ بیست روز  (، رود َکِلف یا جیحون ا

 
اقلیم پنجم ا

( رشته کوه کوچکی نیز از بدخشان به سوی  پایین ٤٢٨راه است و انتهای والیت بلخ همانجاست. به گـفتۀ ابن حوقل )ص. 
م امتداد می

ْ
ن الطایقان )طالقان( و َوْروالیز قرار دارد و تا ُخل

 
از بدخشان بیجاده )سنگی شبیه به یاقوت(  یابد.امتداد دارد که در ا

ید )همانهای گلی و اناری و سرخ و شرابی به دست میهای قیمتی که در زیبایــی مانند یاقوت است به رنگخوب و سنگ
 
، ا

ل به دو ناحیه َوّخان)واخان( و ُشقنّیه )ُشقنان( محدود میهمو می .(٤٤٩)ص.  فران است شود که جایگاه کاافزاید: َوْخش و ُختَّ
نها ُمشک و برده صادر می شود. در َوّخان کانهای متعدد، از جمله نقره وجود دارد )همان، ص. 

 
( و راه خّتل به ٤٧٦و از ا

گذرد و از بدخشان تا َمْنگ شش مرحله راه است )همان،ص. صغانیان از گذرگاه بدخشان از روی رود خرباب )جریاب( می
(. ٤۵٧،٤۵٤روز راه و از بلخ تا بدخشان سیزده منزل راه است )همان، ص.  نیز هفت ( و فاصله الطایقان تا بدخشان۵١٨



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      39                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

شهریست بسیار نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم »نویسد: ( دربارۀ بدخشان می١٠۵صاحب حدودالعالم )ص. 
شد، و های بلخ محسوب میاز رستاقبه نوشتۀ مقدسی، بدخشان «. است و زر و بیجاده و الجورد و از تبت مشک بدانجا برند

برومند و دژی از )ساخته٣٠٣،٢٩٦بر مرز ترکستان، باالی طخارستان قرار داشت )ص.
 
های( زبیده )همسر (. کاروانسرایــی ا

نجا گوهری یاقوت مانند و ٣٤٧؛ دولتشاه سمرقندی، ص. ٣٠٣انگیز است )همان، ص.هارون( دارد که شگـفت
 
(. در معادن ا

تش نمییافت می سنگ فتیله
 
ن را در روغن نهند، مانند فتیله روشن شود و از شود که مانند گیاِه َبردی در ا

 
سوزد و هنگامی که ا

ن خوان )ُسفره( 
 
تش نهند دوباره مانند گذشته پاک شود. از ا

 
رند و ساعتی در شعله های ا

 
ن کاسته نشود و وقتی از روغن بیرون ا

 
ا

تش اندازند تا پاک شود. همچنین سنگ دیگری دارند که چون در  بافند و چون چرکین شود، به جایمی
 
ن را در تنور ا

 
شستشو ا

( مانند لعل بدخشان در جای دیگر ٩٤، ٩٨به گـفتۀ بکران )ص.  )مقدسی، همانجا(.خانۀ تاریک نهند، اندکی روشنی دهد 
( می نویسد که عامه مردم، ۵٢٨-۵٢٩، ص.١نیست و در درۀ مقابل معدن لعل، معدن الجورد بدخشان است. یاقوت )ج.

ن است؛ و از اینجا  بدخشان 
 
ن همان جایگاهی است که معدن َبَلْخش و الجورد در ا

 
بدخشان را به صورت َبَلْخشان خوانند؛ و ا

نجا سنِگ بازرگانان تبتی وارد می
 
شوند. بدخشان، شهری است در باالی طخارستان که به سرزمین ترکستان محدود است. در ا

ق می گویند. ر فتیله
ْ
ن َطل

 
، چنگیز به همه منطقۀ بدخشان لشکرها ٦١٧.است که مردم گمان می کنند َپِر پرندگان است و به ا

ن را بزور گشود )جوینی، ج.
 
نجا را بلطف و اکـثر ا

 
مویه ٦٦٧(.در ١٠٢،  ص. ١فرستاد و ا

 
ب ا

 
، ُبراق )از سرداران مغول( از ا

ورد گذشت و به خراسان رفت و از مرز بدخشان
 
(. بعد از ٤١)وصاف حضرة، ص. و َکْشم و... تا نزدیک نیشابور را به تصرف درا

نجا را ایالت باالشان )َبَلْخشان( خوانده است. او می۵٧-۵٩،مارکوپولو)ص.ق.ھ. ٦٧٠/م.١٢٧١
 
افزاید ( در گذر از بدخشان، ا

ن مسلمان
 
ن دوازده روز وقت اند و زبان مخصوص به خود دارند و  این ایالت سرزمکه مردم ا

 
ین وسیعی است که برای پیمودن ا

نجا به خود لقب ذوالقرنین داده
 
های اصیل و انـد که مخصوص اسکندر بوده است. غیر از معادن، اسبالزم است. تمام ُحّکام ا

نویسد: بدخشان ی( م٤٧۵تیزپا دارد. مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است. ابوالفداء )ص. 
نجا قلعه

 
ای عجیب بنا کرد. به نوشتۀ در باالی طخارستان و محدود به سرزمین ترکان است. زبیده، دختر جعفربن منصور، در ا

های بدخشان باال و بدخشان پایین قرار داشت که مرز در پِس شهرهای )ختا( دو ناحیه به نام (١٢٢، ٣٧٤، ٣٧٩)ص. دمشقی 
مد.چین به حساب می
 
الن و بدخشان باال خوانده می ا ل که ُختَّ شد، قرار داشت ... و واشجرد در طخارستان علیا، ناحیة ُختَّ

بزرگـترین شهر بدخشان بوده است. نمک نشادری، که در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی است، در بدخشان دارای 
ملکت بزرگی است از اقلیم چهارم و بالد مشهورش بخارا و نویسد: ماوراءالنهر م( می٢٦١هایــی است. حمدهللا مستوفی)ص.کان

ُمش )از امرای محلی ماوراءالنهر( و شاهان بدخشان نسبت به امیر َغْزَغن ٧۵٢سمرقند و بدخشان و... است. در
ْ
، ُالجایتو و َسُتل

الدین شامی (. به نوشتۀ نظام٢٤٢، ص. ١)از امرای بزرگ ماوراءالنهر( اظهار اطاعت و بندگی کردند )عبدالّرزاق سمرقندی، ج. 
های منطقۀ پیمان تیمور و امیرحسین(، شاهان بدخشان در کوهکـفایتی امیر بیان سولدوز )از امرای هم( بر اثر بی١۵)ص.

وردند. در این هنگام، امیرتیمور به همراه امیرحسین ، به دفع امیر بیان )سولدوز( لشکر کشید. وی به جانب 
 
بدخشان  سربرا

نجا( گریخت و بدخشان بدخش
 
ان گریخت، سپاه مشترک امیرحسین و تیمور وقتی به بدخشان رسیدند، شاه بهاءالدین )امیر ا

مد )همان، ص.
 
نان درا

 
ورد و به اتفاق امیرحسین عازم ٧٦٣(. در ١٦به تصرف ا

 
م، از توابع بلخ، لشکرها گردا

ْ
، تیمور در ُخل

ب شور با پادشاهان بدخشان صلح کردند. میان امیرحسین بدخشان شدند، و چون به طایقان )طالقان( رسید
 
ند، در محل ا

هایــی درگرفت که به صلح )امیر ماوراءالنهر( و شاهان بدخشان از یک سو و ملک حسین والی هرات از سوی دیگر، جنگ
-وی را غارت کرد )شرفهای ها و رمهانجامید. اما تیمور به بدخشان لشکر کشید و شاه بدخشان، شیخ علی، را دستگیر و گله

(. مدتی بعد، دوباره شاهان بدخشان با امیرتیمور درگیر شدند و ۵٣الدین شامی، ص. ؛ نظام١٣٣-١٣٤الدین علی یزدی، ص.
نان را سرکوب کرد. در زمان بابرشاه، سلطان محمد بدخشانی با نام مستعار 

 
قصد داشت که نظام ایالتی ایرانی به « اللی»تیمور ا

ورد، 
 
اما در مقابل لشکریانی که ابوسعید )گورکانی( به سرکوبی وی فرستاده بود، تسلیم شد و به هرات رفت و پسرش به وجود ا

کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر، پسر ابوسعید، امیر بدخشان شد. پس از مدتی، جانشین سلطان محمد از کاشغر مراجعت کرد 
ورد، و ابوبکر از 

 
شاه سلطان محمد  ،٨٧١بدخشان رانده شد. به دنبال اعتراض ابوسعید، در و بدخشان را دوباره به دست ا
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الزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا )بایقرا( به ، بدیع٩٠٨(. در١٦)که در هرات بود( به قتل رسید )بدخشی، ص
ن سوی روان شد و بدخشدرخواست امیرخسرو شاه، شاه بدخشان، با دوازده

 
ورد )روملو، هزار سوار از بلخ به ا

 
ان را به دست ا

خر٩٦، ص ١٢ج.
 
، در نتیجة قیامی، ازبکان از بدخشان رانده شدند. ناصر میرزای تیموری، برادر بابر، به عنوان ٩١٠(. در ا

مد. در 
 
میرزا( پسر سلطان محمود میرزا با رضایِت بابر به ، سلطان اویس میرزا )معروف به خان٩١٣امیر بدخشان روی کار ا

الدین، رئیس اسماعیلیان کوهستان (. مدتی بعد، شاه رضی٣٩، ص. ١دخشان رسید )اسکندر منشی، ج. حکومت ب
، مکررًا خبر ٩١٦هفده(. در -به قتل رسید )بدخشی، ص. شانزده  ٩١۵بدخشان، قسمتی از بدخشان را تصرف کرد، اما در 

ماعیل رسید. وی ابوالفـوارس تیمور بهادرخان را با استیالی شیبک خان بر خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر به گوش شاه اس
، ٩٢٠(. در١٤٧-١۵٠، ص.١٢گروهی از امرا و لشکریان به سرحد قندوز و حصار شادمان و بدخشان و... فرستاد )روملو، ج. 

کشته  دو سردار ازبک، جمشید سلطان و مهدی سلطان که حکومت حصار و بدخشان را داشتند، در جنگ با سپاه بابر میرزا 
شدند و والیت حصار و بدخشان طبق نشان همایون ]شاه اسماعیل[ مجددًا به خان میرزا )یا سلطان اویس میرزا( داده شد 

، میرزاخان امیر بدخشان درگذشت. بابر سلیمان، فرزند او را که کودکی خردسال بود به ٩٢۵)اسکندر منشی، همانجا(. در
، همایون، پسر بابر، با سپاهی به بدخشان رفت. میرزا ٩۵٤ان گماشت. در جای فرزند خود همایون، به حکومت بدخش

مد )روملو، ج.
 
الن و ُقندوز و َبْغالن، به مقابلۀ وی ا غاز سلطنت ٤١٩، ص.١٢سلیمان، امیر بدخشان با سپاهیان ُختَّ

 
(. در ا

مد و شاه ایران وی را 
 
کمک کرد تا سرکشان کابل و غزنین و  شاه طهماسب، محمدشاه هندی به قصد گرفتن کمک به دربار او ا

ورد )اسکندر منشی، ج.
 
، امیر بدخشان، ٩٨٣در تمام دوران سلطنت شاه طهماسب تا .(١٠٠، ص.١بدخشان را به اطاعت درا

نجا گماشته بود. در این سال ، نوۀ او، شاهرخ، وی را از بدخشان بیرون کرد، اما 
 
میرزا سلیمان بود که بابر وی را به حکومت ا

)هنگام سلطنت شاه محمد خدابنده(، ازبکان به فرماندهی  ٩٩٢و مدتی بعد به بدخشان بازگشت )بدخشی، ص. هفـده(. درا
عبدهللا خان )اوزبک( بدخشان را مسخر کردند، سلیمان و شاهرخ به هندوستان گریختند و عبدالمؤمن خان، فرزند عبدهللا 

، محمد بابر شاه، پسر عمر شیخ میرزای ٩٩٩(. در ۵٤٩، ص.٢نشی، ج.خان )اوزبک(، حاکم بلخ و بدخشان شد )اسکندر م
گورکانی، که از ترس سپاه اوزبک مملکت خود را رها کرده بود و در حدود کابل و حصار شادمان، بی سروسامان می گشت، 

یاری خواستن، به  سلطان اویس میرزا، عم زادۀ خود را، که )قباًل( حاکم بدخشان بود و به میرزاخان شهرت داشت، برای
(، حاکم بدخشان، جان ۵٠٨، ص. ٢به نوشته اسکندرمنشی )ج. ١٠٠٤(.در٤٢٩، ص.٢دربار شاه عباس اول فرستاد )ج.

، به حکومت وی بر بلخ و بدخشان ١٠٠٦محمد قراول )اوزبک( بوده است. در نامه شاه عباس به عبدالمؤمن خان اوزبک در
اوزبکان در خراسان عبداالمین خان را به پادشاهی برداشتند و به بدخشان لشکر (، ١٠٠٦اشاره شده است. درهمین سال )

مد و به طالقان فرار نمود
 
-١٧٧)منجم یزدی، ص. . کشیدند... محمد زمان خان، والی بدخشان، شبانه از قلعة خود به زیر ا

مد، در اواسط ماه شوال، ایلچِی بدیع١٠١٠در. (١٧٦
 
ن میرزا، حاکم بدخشان، با تحف و هدایا الزما، که شاه عباس به هرات ا

(. پس از مراجعت شاه عباس از خراسان، باقی خان )اوزبک( اراده حمله به بدخشان ٢٢١به خدمت وی رسید )همان، ص. 
الزمان میرزا که در خود نیروی جنگ صحرا را نمی دید، در قلعه ها گریختند و بدیعکرد. بدخشیان از ترس اوزبکان به کوهستان

وفایــی کردند و در میانشان تفرقه و پراکندگی افتاد. سرانجام، باقی خان بر قلعه بدخشان( متحصن شد. بدخشیان با او بی)
الزمان میرزا را به قتل رسانید و بدخشان را به یکی از امرای معتمد خود سپرد. به نوشتة میرزا محمد کاظم مسلط شد و بدیع

خان، را که از رود جیحون عبور کرده و برای تسخیر بدخشان رفته بود، سرزنش کرد. در  مروی وزیر نادر سردار خود، طهماسب
نجا را به دربار نادر ١١۵٩زمان نادر والی بدخشان میرز انبات نامی بود. او در 

 
، برخالف معمول هر سال، باج و خراج ا

قا حسن بیک، مین باشی ُکرد َمرَدکانلو، و چند تن از امر 
 
ذربایجانی روانه ا را با پنجنفرستاد. نادر ا

 
هزار سپاهی خراسانی و ا

ن بود به دربار نادر بفرستد. چون سپاه نادر به سوی 
 
خراسان کرد. میرزا نبات، ناگزیر شد که مالیات سال قبل و سالی را که در ا

مد )همان، ج.
 
(. ١٠٩٣ـ١٠٩٨،١٠٩٤ـ١٠٩٩،ص.٣بدخشان حرکت کرد، میرزا نبات به پاس احترام وی، به پیشواز او ا

نجا گـفتگو داشته است، می
 
نجا فارسیشیروانی، سیاح قرن یازدهم، که به بدخشان سفر کرده و با شاه ا

 
-نویسد: عموم مردم ا
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-اند. بدخشان اسماعیلی مذهب بیاند. اغلب بر مذهب ابوحنیفهاند و ایالتشان ترک زبانزبانزبان و ساکنان دهاتش نیز فارسی
نج
 
 (. ١٢١ا اندک استص.شمار دارد و شیعه ا

ها دربارۀ خط مرزی، با بیگ قراتگین قره تکین ] م.، پس از الحاق فرغانه به روسیه، روس١٨٧٦/اوتق.ھ.١٢٩٣در شعبان   
ن، ناحیۀ مزبور بدخشان کوهستانی ]تابع بخارا باقی ماند و نواحی جنوبی

 
مودریا پیمانی منعقد کردند که براساس ا

 
تر مسیِر ا

ن تاریخ، بدخشان به دو قسمت مجزا تقسیم شد )بارتولد، ص. بدخشان افغا
 
(. منابع: ٣١٣نستان، به افغانستان پیوست. از ا

؛ ١٩٦٧البلدان، چاپ دخویه، لیدن ؛ ابن فقیه، مختصر کـتاب١٩٦٧االرض، چاپ دخویه، لیدنابن حوقل، کـتاب صورة
رای ١٨٤٠دیسالن، پاریس اسماعیل بن علی ابوالفداء، کـتاب تقویم البلدان، چاپ رینود و 

 
؛ اسکندر منشی، تاریخ عالم ا

؛ همان، ترجمه ١٩٦٧الممالک، چاپ دخویه، لیدنش؛ ابراهیم بن محمد اصطخری، کـتاب مسالک١٣۵٠عباسی، تهران 
ش؛ واسیلی والدیمیروویچ بارتولد، گزیده مقاالت تحقیقی ١٣٦٨فارسی قرن پنجم/ششم هجری، چاپ ایرج افشار، تهران 

ش؛  ١٣٦٧ش ؛ میرزا سنگ محمد بدخشی، تاریخ بدخشان، چاپ منوچهر ستوده، تهران١٣۵٨ریم کشاورز، تهران ترجمة ک
ش؛ مارکوپولو، سفرنامۀ مارکوپولو، ترجمه حبیب  ١٣٤٢محمدبن نجیب بکران، جهان نامه، چاپ محمد امین ریاحی، تهران

هانگشای، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی، لیدن ش؛ عطاملک بن محمد جوینی، کـتاب تاریخ ج١٣۵٠هللا صحیحی، تهران
ش؛ حمدهللا بن ابی بکر حمدهللا ١٣٤٠المغرب، چاپ منوچهر ستوده، تهران؛ حدودالعالم من المشرق الی١٩١١-١٩٣٧

                                                                ش.                                                           ١٣٦٢القلوب، چاپ گی لسترنج، تهران مستوفی، کـتاب نزهة
یند زمانی همواره دارای نظام :منظر تاریخی ناحیه شغنانپس

 
های واحد و مرکزی نبوده و مناطق مرزی والیت بدخشان در فرا

اند. این مناطق الی رسیدن رار گرفتههای نامگون تباری، مورد حکم روایــی قها، امیرها و حاکمان دودماناغلبًا توسط شاهزاده
ای اند. شغنان مانند واخان، اشکاشم و َدرواز منطقهمستقل شاهزاده نشینی بوده حاکمیت هایاعراب به این سرزمین، حایز 

دهد، که در نتیجه مساعی مهر(، بدخشان افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میمیر، پایاست که خط مرزی میان پامیر )پای
ن زمان، در سال 

 
ن م١٨٩٦مشترک مذبوحانه امپریالیسم انگلیس و روسیه تزاری ا

 
، به دو قسمت انقسام گردید که یک بخش ا

نمایند، به پامیر تاجیکستان و قسمت دیگری به پامیر بدخشان افغانستان که هر دو ناحیه را به نام بدخشان کوهستانی یاد می
اند، از هم جدا  همواره دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی، و باورهای دینی بودهتعلق گرفت و مردمان این منطقه را که 

های استعمارگرایانه و سودجویانه بوده سازی پالیسیها را که شعار همیشگی شان در امر پیادهساخته و سیاست جدایــی ملت
نگاران، جهانگردها ها، تاریخمندان، زبان شناساست، مورد تطبیق و تدقیق قرار دادند. دسته محدودی از پژوهشگران، دانش

اند، و اگر چیزی را هم به نگارش گرفته اند، فرسایــی نموده المللی، در مورد شغنان قلمو شخصیت های فرهیخته ملی و بین
و مکان در های خودی که زمان ها، تصورات و اندیشهها، پیشداوری خود تحقیق مستند اکادمیک نبوده و تنها روی پیشبینی

نها قرار داده است، ارقام نموده
 
ن مرز و اند بدون تردید از اهمّیت ویژهاختیار ا

 
ای در راستای  بازتاب تاریخ و معارف مردمان ا

های تقریبًا مستند زمانی برخی از پژوهشگران بوم، برخوردار است. از جغرافیای سیاسی و تاریخی این منطقه مبنی بر پژوهش
یدچنین بر می
 
نچه که مربوط به ژرفای  ا

 
که منطقه شغنان از زمانه های نهایت کهن و باستان به همین نام یاد شده است، ولی ا

ن می
 
غربی در منابع کهن چینی و اسالمی برای نواحی جنوبچندانی نه یافته است. شود، تا هنوزبه وضاحت تاریخ ا

ن نام شغنان )به ظاهر شا مستقل( و برای نواحی جنوب تاجیکستان نام ختالن )یعنی منطقه فرمانروایــی خود مختار و
 
شرقی ا

های زیرزمینی شبگاهی، به چینی شه نی یا شه کی نی( غنان، زاغه نیان یعنی دارندگان مساکن زیرزمینی یا دارندگان منزلگاه
ورده 

 
نها معنی لفظی اند. ولی محققین جغرافیای تاریحی در این باب متوجه معانی لفظی ساده این دو نام نشدها

 
اند و برای ا

اند. برای معانی لفظی که نگارنده برای این اسامی تعیین نموده است، یک اسطورۀ شغنانی محلی معروف گواه خاصی نیاورده
مده است: شخصی اساطیری به نام 

 
ن مطلبی است از مقاله والیت شغنان در وبالگ جیحون بدین قرار ا

 
شیخ صادقی است و ا

  خاموش
 
خر شغنان )ساکت، ا

 
نجا وفات کرد. شاهان متا

 
سوده( به شغنان رفت و مردم را به دین اسالم دعوت نمود و در ا

 
رام و ا

یید این معنی لفظی شغنان، شاغدره شاخدره کنونی، نگارش تاریخ نامۀ چینی خود را از نواده
 
گان شاه خاموش میدانند. در تا

نجا )یعنی کشور شه کی نی، که سوز سرمایش مردم را تانگ شو را در دست داریم که در باب این والیت می
 
گوید: "در سرمای ا
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ن نموده است( هیچگونه غله به بار نمیناچار به استفاده از گرمای طبیعی داخل غارهای مصنوعی و طبیعی می
 
یـد. بومیان ا

 
ا

کنند. این رسند، تاخته و غارت میامیر( میهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به پومی )پانـد و معمواًل به کارواننااهالن
ها( به سر برند."در کـتب پهلوی به ها، شاغهمردم کوهستانی به فرامین حاکمان اعتنا ندارند، و عادت دارند که در غارها )زاغه

مودریا )جیحوهای سیالبی )رنگهنگام سخن از رود
 
ن( تحت نام ها( از سرزمین شغنان ناحیه پامیر به عنوان سرچشمه رود ا

های عبری،عربی سیحون و جیحون نشان از سکونت این ها( یاد شده است. نامها، زاغهسوراک )سرزمین غارها، سوراخ
شوریان و یونانیان 

 
مردمان سامی در سمت بین گرگان و بلخ دارد. کـثرت این مردم در عهد باستان در این نواحی کم نبوده چه ا

ریبی شرق )عرب این ناحیه را از حدود سمنان به
 
شناسان منظور از اند. گروهی از ایرانهای شرقی( نامیدهسوی شرق کشور ا

ریائی
 
ریبی را در اینجا ا

 
شوریان و یونانیان هر دو یکسان در این ها )یعنی ساکنین اصلی این نواحی دانستها

 
اند( که بعید است ا

اند، ،عرب به تدریج در میان مردمان ایرانی به تحلیل رفتـهرابطه دچار این اشتباه فاحش شده باشند. این مردم سامی یهود
که مهاجرین عرب بعد ازاسالم نیز در این مناطق دچار چنین سرنوشتی شدند. به احتمال زیاد نام ایرانی تازی )دراصل همچنان

میخته این مردم با قبیله پار 
 
سی چادرنشین دائی )دادیکان، یعنی پرستنده ایزد اژدهاوش مردوک، اژیدهاک، سامیان بابلی( به ا

 نیاکان تاجیکان( اطالق گردیده است. 
واليت شغنان چنانچه در باال نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات مستقل بودند و توسط شاهان و امرای 

باشد. شغنان در نج واقع میشدند. شغنان در جنوب كران و در شمال واخان در دو سمت دريای پمحلی خودشان اداره  می
م.، به دو بخش تقسيم ١٨٩٦های خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه به سال دوران زمامداری عبدالرحمن خان و در اثرتالش

ن ولسوالي شغنان امروز افغانستان را تشكيل می
 
ن مربوط به  تاجيكستان و قسمت ديگر ا

 
دهد. از شد، كه يك بخش ا
يد كه اين منطقه در زمانجغرافياي تاريخی شغ

 
های خيلی قديم نيز با همين نام ياد شده است. حاال ببينيم كه وجه نان بر می ا

ريايــی بنام سكایتسميه يا معنای نام شغنان.نام شغنان از نام قديمی
 
ها يا سكايا كه چندهزار سال پيش از امروز در ترين قوم ا

نها نام برديم، ولی اهالی هـاامروز بقايای همان سكايــی هایواخان ساكن بودند گرفته شده است. شغنانی
 
اند كه در باال از ا

هااند. اگر اين فرضيه اند و يا مخلوطی از اقوام تازه وارد و سكايــیاند كه از مناطق ديگر به اينجا تاختهواخان امروزی مردمانی
ئين زردشت نبتوان نتيجه گرفت كه شغنانیمحتمل باشد، می

 
نهايــیودهها پيرو ا

 
كه اند. اين نظريه خود بطالنی است بر نظريه ا

ئين زرئشت بودهمی
 
اند، زیرا برخی از رسوم ها مهرپرست و يا ميترايــی بودهاند. شايد شغنانیگويند مردم شعنان نيز پيرو ا

ن جای خود را يافته است. از جمله مقدس شمر 
 
ئين زردشت تاثير نموده و در ا

 
تش، وعنعنات مهرپرستی بر ا

 
دن خورشيد و ا

تشها اشتباهًا زردشتیبدين لحاظ برخي
 
تش را گرامی و مقدس پرستخوانند، در حاليكه ايشان يزدانپرست میها را ا

 
اند و فقط ا

مده است. كمالشمارند. نام شغنان برای نخستينمی
 
الدين اف در بار در منابع چينی مربوط به حوادث سده های ششم و هفتم ا

نی" )شغنان(  -كی -نويسد، كه "شیفيای تاريخی خود "سغـد و تخارستان" از قول سيون تسزان جهانگرد چينی میكـتاب "جغرا
كيلومتر تخمين  ٧۵تا ٧٠دی" )واخان( اخذ موقع كرده است. جهانگرد موصوف مساحت شغنان را  -ته  -سی -در شمال "دمو

-متر مساحت است. اراضی شغنان كوهستانی، و متشكل از سنگالخكيلو ٣ - ٤گويد كه مركز شغنان دارای نموده  است، و می
م.از شغنان عبور نموده ٧٢٩چاو" كه بسال -باشد. جهانگرد ديگر چينی بنام "خویهای المزرع میها و دشتها وريگستان

نرا دارای ده ايالت گـفته است، هر كدام ازين اياالت دارای رهبر و ارتش جداگانه خود بوده
 
واز حكمرانان همجوار اند  است ا

سال بعد ازهموطنش  ٢٢كيون" كه -باشند. زاير چينی بنام "اوكنند. هريك در قلمرو خويش دارای استقالل كامل میاطاعت نمی
 باشد.گويد كه "شی نی" )شغنان( متشكل از پنج ايالت میاز شغنان عبور می كند می ٧۵١خوی چاو بسال

-همواره مستقل بوده و هيچگاهی در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود نبودهنويسد كه شاهان شغنان البرونی می
اند. شاهان شغنان حتی در زمان اسالم نيز لقب خود را حفظ نموده، لقب "شغنان شاه" را داشتند. در مورد مركز شغنان اگرچه 

بوده و قلعه  بهرپنجهنان از دير زمان تا كنون همان اند اما اكـثريت خاورشناسان را باور اين است كه مركز شغنظريات مختلف
قلعه"، مركز شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز هـم "راشت ی برپنجه دارالحكومه شاهان شغنان بوده است. عـده

ن توسطشغنان محتمل می
 
شاهی يا اميری  دانند. شايد هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش ا
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وردهقلعه نيز مركز يكی ازين ايالتگشت، راشتاداره می
 
اند. ها بوده باشد. حاال ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسالم ا

قای كمال
 
كه خراسان در زير فرمان ابولفضل ابن يحی ابن خالد برمكی بود،  ٧٩٣تا ٧٩٦های گويد كه در سالالدينوف میا

ورده باشند. اسالم راه يافت. شغنان بدست اعراب فتح نشد، اينها عرباسالم در شغنان 
 
ها نبودند كه بزور اسالم را به شغنان ا

نهايــی در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند، بلكه خود سربازان خراسانی بودند و تازه به اسالم گرويده بودند. فتح 
 
توسط ا

شهور به ه در اوائل قرن نهم ميالدی در زمان حكومت ابولفضل ابن سهیل مكامل شغنان بدست مسلمانانی مربوط می شود ک
--٢١٢/م. ٨٢٦-٨٢٧پرداخت در سال كه شغنان به مسلمانان میاکمیت داشتند. باج و خراجیحذوالرياستين در خراسان، 

ن تا قرن دهم  هزار درهم بود. ظاهرًا شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتحميالدی بالغ بر چهلھ.ق.  ٢١١
 
گرديد ولی مردم ا

اسالم را هنوز نپذيرفته بودند، بلكه بر همان ديانت نياكان خود باقي ماندند. از ديانت پيش از اسالم مردم شغنان در تواريخ 
مده است، همين

 
تش و يا خورشيد را مقدس میقدر میچيزی نه ا

 
نها ا

 
نها زردشتی دانيم كه ا

 
شمردند، ولي معلوم نيست كه ا

ريايــی را داشتهودهب
 
های جهانگردان چينی )تسزان و جوی چاو( بر اند. از گـفتهاند و يا مهرپرست و يا كدام ديانت ديگر قديمی ا

يد كه دين بودا در شغنان دارای كرو فری نبوده است. در سال می
 
شخصی بنام شاه خاموش از ايران  ق.ھ.٦٦۵/م.١٢٦٦ا

خره اين شخص در شغنان وفات نمود و چنانچه در جای ديگر نيز امروزی به شغنان رفته تا مردم را 
 
به اسالم دعوت نمايد. باال

نهایــی که شاه خاموش را منگـفتيم شاهان متاخر شغنان خود را نوادگان شاه خاموش می
 
حیث دانند. چون نظریات ا

-لت دیگری داشت که در واقعیت میدانند که واقعیت ندارد، زیرا شاه خاموش رساانتشاردهنده دین اسالم در شغنان می

نجا استحکام نماید، در صورتیکه شاه خاموش خود از جمله پیروان باطنی نبود و خود دارای باور 
 
ئین باطنیه را در ا

 
خواست ا

نرا گسترش بدهد و ازهمین سبب است اکنون در شغنان یک دسته نهایت 
 
شیعه اثناعشری بود اما در محیط شغنان نتوانست ا

نکه موضوع شاه خاموش برای خوانندهکوچک شیع
 
زادانه بر طریقه خودعملکرد دارند. برای ا

 
های یان اثناعشری حضور دارند وا

                 گیریم.                                                              های شاه خاموش و یاران اورا در ذیل به نگارش میمحترم واضح  شده باشد،  بطور کامل فعالیت
نامه و سلسله شاهان و میرهای ِخطه کوهستان ملک شغنان را که یکی از عالیق دشوارگذر بدخشان "کنون در این اوراق نسب

های موجوده میران که در کشور همسایه، جمهوری تاجیکستان که سابق وابسته به اتحاد شوروی سابق است، از روی نسخه
نچه که در اختیار ما قرار گرفته است بود، به تفصیل و تفسیر به 

 
نگارش گرفته شده است، بازنویسی می کنیم. در این جا فقط ا

وردهمندان این عرصه بهرهبدون  کمی و کاستی بازنویسی خواهیم نمود، تا باشد دوستان و عالقه
 
            .                                                      باشند ای را از این بدست ا

جود حضرت ابوالبشر،  شود که خداوند تبارک وتعالی به قدرت یزدانی خویش و تقدس برکاتش کالبد وجود ذیدر متن گـفته می
دم صفی

 
دم دمید و از صلب پاکش فرزندان متعدد ذکور و اناث ا

 
فریده و روح مقدس را اندر وجود او حضرت ا

 
هللا علیه الّسالم را ا

ورد. ا
 
الّسالم، پسر او انواس، پسر او قینان، پسر او مهالئیل، پسر او َیرد، پسر او ز جمله فرزندان او، شیث علیهرا به وجود ا

پسر او ابوطالب، پسر او علی شاه مردان، پسر او امام حسین، نوح، .. پسر وعبدالمناف، پسر او هاشم، پسر او عبدالمطلب، 
پسر او امام جعفر صادق، پسر او امام موسی کاظم، پسر او امام علی موسی العابدین، پسر او امام محمد باقر، پسر او زین

، پسر او امام محمد تقی، پسر او امام علی نقی، پسر او امام حسن عسکری، پسر او علی اکبر، پسر او علی اصغر، پسر او 
 
الرضا

و سید شاه طاهرالدین، پسر سید شاه میرزا الدین، پسر اسید شاه نصرالدین، پسر او سید  مظفرالدین، پسر او سید شاه  کما ل
حسین، پسر او سید شاه صفی حیدر، پسر او سید شاه نسیم حیدر، پسر او سید شاه کریم حیدر پسر او سید شاه نقیب حیدر، 
-پسر او سید شاه خاموش، پسر او سید شاه حداد، پسر او سید شاه خداداد، پسر او سید شاه سلطان علی، پسر او سید دولت

اه حسینی، پسر او سید شاه خطاب، پسر او سید شاه دولت که دارای هجده پسر بود، پسر او سید شاه مظفر بیک، پسر او ش
سید شاه امیر بیک، پسر او سید شاه ونجی خان، پسر او سید شاه میر بیک، پسر او سید شاه قباد خان، پسر او سید شاه 

او سید شاه اکبر خان، است که در این ایام در ملک حصارشادمان عالقه  عبدالرحیم خان، پسر او سید شاه امیر خان، پسر
دارالسلطنه فاخره بخارای شریف در قید حیات بوده و از طرف امیر روشن ضمیر و واالجاه شهامت دستگاه شهریاری جناب امیر 

شریف بر نامزدی کار سرفراز است، و  عالی سید عبداالحد خان بهادرسلطان، خلدهللا ملکه و سلطانه برتبه جلیله فاخره بخارای
سید شاه اکبر خان را نیز چند پسران صلبی بوده اند، مشارالیه سید شاه اکبر خان، در هنگام محاربه و اغتشاش حاکم مزار 
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م.، با امیر کابل، امیرعبدالرحمن  خان، مکان و ملک موروثی خود را از ١٨٨٨شریف محمد اسحاق خان جنت مکان در سال 
افاغنه خالی نموده و رفته به قلعه بر پنچه حکومت خانه شغنان به حکومت نشست و پس از مدت قلیل باز حکومت  طائـفه

نجا قرار گرفت تا 
 
مده و ملک شغنان را تصرف نمودند و میر سید اکبر خان فرار نموده باز به ملک حصار رفته و در ا

 
افاغنه ا

ت روس و انگلیس برای تعیین سرحدات و حدود ارضی، غیر محدود و م.، یک انجمن مخصوصه دول١٨٩٧مادامی که در سال
مده به اتفاق تعیین حدود سرحدی و ایالقات پامیرات و کوهستانات بر پا شده نماینده

 
های طرفین، در پامیر باهم گرد هم ا

وزیع نمودند و یک قسمت های غیرمعلومه متعلقه دولت بخارا و افغانستان و روس و انگلیس را بطور واضح تقسیم و تاراضی
ن به عالقه دولت افغانستان مربوط شد و در این اثنا قطعه

 
ای از ملک روشان، ملک شغنان به امارت بخارا و برخی دیگری ا

شغنان و واخان یک قلعه امارت خانه سرحدی بخارا گردید. لذا دیده شد که از طرف دولت بخارای شریف، یک حاکم 
نجا گردید و بعـدها او را مخصوص به  قلعه شغنان باش

 
نجا تعیین گردید و مدت بیشتر از دو سال حاکم ا

 
د، بنًاء سید اکبر شاه ا

ن میرزا یولداش را تعیین نمودند و به 
 
از حکومت شغنان عزل نمودند و بجای او ایشان قلی بیک را نصب نمودند و پس از ا

ن تاریخ به بعد، ملک شغنان،  م.،میرزا یولداش بنا بر سبب از حکومت معزول شد و١٩٠٤تاریخ
 
به بخارا رهسپار شد و از ا

مورین، دولت روسیه می
 
باشد ولی یک تن روشان و واخان، به عهده دولت روس سپرده شد که تا کنون با ضبط و ثبت روابط ما

مور را از طرف جناب امیر بخارا قائم مقام حکومت خانه شغنان جهت ادای امور ملکی به گونه متداوم م
 
باشد و هرگونه یما

ن به فیصله رسیدهنماید. داد و دعوای اهالی را حکم و حل و فصل میوعرض
 
اند که باید امور سرحّدات در حضورداشت مزید برا

فصل وهای حکومت روسیه و امارت بخارا مورد کنترول قرار گیرد و همه مسایل باید در صورت بروز مورد حلدو تن از نماینده
نکه به لفظ و لغت خود سخن میقرار گیرند. م

 
رانند، اما زبان عمومی شان وقتی که با ردم شغنان، روشان، و واخان با وصف ا

شود که این طائـفه اسماعیلیه بوده و از پیروان امام رانند. در برگه نوشته میدری سخن می -شوند، با زبان پارسیهم مالقی می
 اند.                                                                                                            و مدنیت تا حدی دور مانده باشند و این مردم از علمجعفر صادق)ع(، می

با و اجداد شان 
 
دیگر پوشیده مباد که میران و سیدهای  اشراف ملک شغنان کوهستان هر یک به طرزی سلسله انساب شان از ا

مدهنامه شان را به دفاتر و شعبات ثبت و قید نمودهنون به گونه متواتر، نسبتا به اک
 
اند و در اند، و اینکه اصاًل از کجا ا

نها  کوهستان قرار گرفته اند، و دارای چه مراتب و مقام بوده
 
موزش ا

 
اند، مانند مراتب شیخی، مالیــی، و بزرگ قوم و تعلیم ا

نها 
 
مده اند و در این محیط مقیم شدهفقط از ملک خراسان است، زیرا ا

 
اند. همه این شاهان، میران و سیدها خود از همان جا ا

نها فرزندانی چند باقی ماندهبه ذات حق پیوسته
 
وردهاند وفقط از ا

 
نها سّنت و شیوه اجداد و پدران شان را بجا ا

 
 اند که هر کدام ا

اند و همه شان سعی یق شخصیت معنوی شان، پیشوای مردم شده اند و در میان مردم یا بطور حاکمیت و یا ریاست و یا بطر
های اند تا شخصیت کاری، اخالقی و عقیدتی شان را در میان مردم باال برده و اعتباری را کمایــی نمایند که بتواند برای نسلنموده

نکه از فر 
 
ینده شان نیز از مقام و موقف بلند، برخوردار باشد. مردم این دیار با وصف ا

 
مدها

 
-زندان این شاهان و میران به دنیا ا

دهند. این های خاص و عام، مورد کاربرد قرار میگاهحیث اماکن مقدسه و زیارتهای شان را مناند، اما تا کنون مزار و مقبره
صفاتی  شاهان، سـّیدها و میران، بخاطر کارکردهای دقیق و خدمات عقیدتی، اجتماعی و اخالقی در میان مردم، به القاب و

ن  نام
 
ها و میران شوند. فرزندان نامداری که از این شاهان، سیدها و القاب یاد میمتصف اند که تا به امروز در میان مردم به ا

توان از سّید شاه اند و تا به امروز در میان مردم اهالی از احترام و اکرام معین برخوردار هستند، میشغنان باقی مانده بوده
ه "کاشان"، سّید شاه "ملنگ"، بابه عمر "یمگی"، خواجه "سبز پوش"، سّید شاه "صفدر"، "شاه لنگر" "خاموش"، شا

های اند، پیوند گذشتگان خود را به خانوادههایــی که از خاندان این بزرگان دین و عقیده باقی ماندهکرد. برخی از شخصیتیاد 
 شود.                                                      احترام شان  در میان مردم هرگز فراموش نمی دانند و از همین سبب است که عزت وائمه اطهار قرین می

باید گـفت که سّید میر حسن شاه "خاموش"، فرزند سّید حیدر اصفهانی است که از اهل اولیای متقّدمین بوده اند و در ملک 
-نامه شان واضح میداشته به ویژه از شجرهو در اسناد و مدارک دستاند هجری چشم به جهان گشوده ٤۵٩اصفهان در سنه 
هجری، جهان  ۵٣١توانیم که موصوف در سال اند، و بر مبنای این سند گـفته میسال در قید حیات بوده ٧٢شود که حدود 

نجایــی که گـفته شد، و در شجرة
 
مدهفانی را وداع و به جاویدانگی پیوسته است. از ا

 
است که سّید میر حسن شاه  السادات نیز ا
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مده و برای مدت بیست
 
ستان اصفهان بدنیا ا

 
النور شان به های پدر فائضیک سال زیر اثر هدایت و رهنمایــیوخاموش، در ا

کسب و تحصیل علم دین اشتغال ورزیده و از ابتدای پیدایش شان عالیم فهم و دانش عظیم در چهره شان هویدا بود. وقتی 
ام ) و حتی در زمان والدتم سالگی رسیدند، فرمودند که من دیگر در میان و انظار مردمان دنیا بالغ شدهزدهموصوف به سن دوا

ستان بینم و مینماید که من در خواب و هم در بیداری میو اظهار می به بلوغ رسیده بودم(،
 
دانم که در ملک بغداد، در ا

نهم به علت زبان شد،جیالن که در اصطالح امروزی گیالن خوانده می
 
واو ا

 
شناسی عملی در خانواده سّید ابو صالح شناسی و ا

اند، بخاطر موسی جنگی دوست، یک دسته افراد منور و دانشمند از انوار و تبار حضرت امام حسین، در یک محل جمع شده
نکه در این خانواده فرزند باصفا و نیک

 
ورد هاش بر انساننامی  چشم به جهان گشوده و قدوما

 
ن دیار برکات فراوان خواهد ا

 
ای ا

ن در سرزمین و دیار ما نیز خواهد رسید. بعد از انقضای چند روز قافله
 
ستان جیالن و بغداد به ملک اصفهان و اثرات ا

 
ای از ا

شور النی مشهور و منالناس خبر والدت باهرالسعادت، جناب مستطاب وافرااللقاب، سّید عبدالقادر جیرسید و در افواه اهل
بینی و انتشار این اخبار، قدسیت و کرامت سّید میر حسن شاه "خاموش"، نیز در میان اهل اصفهان گردیده، و بخاطر پیش

برمال گردیده و کرامت شان بر جمله مؤمنان باورمند به وضاحت رسید و دانستند که این فقط جناب مستطاب سّید میرحسن 
خبر داد که باعث ارتقای شید جمالی حضرت غوث االعظم، سّید عبدالقادر "جیالنی"شاه خاموش بود که مایان را از ظهور خور 

هر چه بیشتر و بهتر اعتقاد و اعتماد اهل اصفهان در برابر شاه خاموش گردید. باید گـفت که سّید عبدالقادر جیالنی ملقب به 
سالگی، دنیای فانی را  ٩١یکان، به سن ، چشم به جهان گشوده و بر اساس اقوال دوستان و نزد٤٧١الدین، در سال محی

مده است هجری، وفات یافته است. در نگارش ۵٦٢شود که موصوف در سال ترک گـفته است، چنین معلوم می
 
های داستانی ا

های زیبا روی داشته نژادان واالگهرکه به سّید عبدهللا صومعی، معروف بوده  و دارای دو تن دوشیزهکه شخصی از سیادت
بی نصیبه  در عقد نکاح میر سّید حیدر . باید گـفت که بی بی فاطمهبی نصیبه و دیگری بیبیهر کدام را نامی بوده ،  است، که

بی کشاید و بیمحصول زندگی مشترک شان چشم به جهان می"خاموش"،گیرد که بعدها سّید شاه حسن اصفهانی قرار می
الدین ملقب به عبدالقادر جیالنی من حیث محصول اشته است که سّید محیفاطمه، در عقد نکاح سّید ابوصالح جیالنی قرار د

نها، چشم به جهان کشوده است.                                                                                     
 
     زندگی مشترک ا

سال علم قال را به پایه اکمال رسانیده و در علم حال یک واکنون در مورد شاه خاموش باید گـفت که موصوف برای مدت بیست
ستان بغداد روانه می

 
شود وبعد از سپری نمودن چهار روز، وارد  و علم باطن نیز خود را به پایه اکمال رسانیده و بعد بسوی ا

ستان گیالن می
 
ماند و ر بغداد باقی میالدین عبدالقادر جیالنی مالقات نموده و برای مدت چندی دشود و با جناب سّید محیا

ورده و بطرف مدینه منوره  روانه میشتابد و طواف بیتهللا شریف میبعد بسوی  بیت
 
شود و در حقیقت به مرام المقدس را بجا ا

ن میو مقصدی که در زندگی
 
گوید که رسد و میرسد. روزی شاه خاموش در گردش بود، ندایــی ازغیب برایش میاش داشت، به ا

اصفهانی سر از تفکر و تعمق بردار، و سّید شاه حسن خاموش جوابی را نداد، و باز بار دوم و سوم برایش ندایــی از غیب ای سّید 
نجا باید گوید که ای سّید اصفهانی ترا میرسد و برایش میمی

 
باید به سوی کوهستان سرزمین ختالن رهسپار شد و متوجه مردم ا

نجا را من
 
ن با دوستان همسفر حیث داراالمان بباشی و ا

 
نجا همه چیز بر روی تو مفتوح خواهد شد. موصوف بعد از ا

 
سازی و درا

گاهش بسوی هندوستان سیاحت نموده و از طریق مناطق و منازل دشوار
 
گذر چترال و از طریق کوتل دوراه عبور نموده ودر ا

شود، و این خشان  افغانستان مقیم میفرجام بساحل دریای پنج که به جیحون موسوم است، رسیده و در ملک شغنان بد
ن حاکمیت داشت. با رسیدن شاه 

 
ورده بود و بر ا

 
زمانی بود که شاهزاده کاشغر به قوه بازوی خود، شغنان را بتصرف در ا

ثیر کارکردهای عقیدتی شاه 
 
ن سوی دریای پنج همه زیر تا

 
ن به شمول ا

 
خاموش به شغنان مردم محیط شغنان، اطراف و اکناف ا

ئین پرداختند و حاکم شغنان دوشیزه خاموش
 
ای داشت نهایت زیبا، با شدند، و ایشان به تعلیم، تدریس و ترویج علم دین و ا

شکر، که در سن چهارده سالگی قرار داشت درگیر مرض فلج بود و شاهزاده شغنان با بی گلصورت و با سیرت موسوم به بی
ورد و حضرت شاه 

 
های خالص و اخالصمندانه  حسن خاموش دوشیزه بیمار را از طریق دعانفس مسیحانه شاه خاموش پناه ا

ن شان، و از طریق دعا و نیایش به درگاه حضرت باری 
 
تعالی، موصوفه را از مریضی دشوار نجات داد. چون در محیط شغنان ا

د، لذا یگانه وسیله برای وقت مردمان بجز از طبیعت زیبا دیگر چیزی را جهت تداوی و معالجه خود و فرزندان شان نداشتن
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گران بود تا بتوانند از این طریق اقناع روحی و فکری نموده و خویشتن را ممنون شان مراجعه به روحانیون، مشایخ، و تعویض
و مشکور سازند. در این ایام که شاه خاموش از خود شایستگی زیادی را تبارز داد و بر اساس روان و معنویات مردم توانستند  

خرین مراحل زندگی اش را در میان تودهمعنوی و روحانی شخصیت
 
ها، معّین سازد و از همین سبب هم بود که موصوف الی ا

رامگاه او منحیث شخصیت معنوی و محبوب دلپربارش من
 
ستان و محل زیارت خواص عوام ها، باقی ماند وهنوز هم ا

 
حیث ا

از مریضی دشوارمنش، نجات یافت، پدرش تصمیم گرفت تا این دوشیزه  نهال حاکم شغنان باشد. چون زمانی که دوشیزه نومی
یند نکاح او با شاه خاموش در سال

 
ورد و این بود که فرا

 
هجری، صورت گرفت. فرزندانی که ٤٩٠را در عقد نکاح شاه خاموش درا

ی و تدریس و تعلیم امور دینی و از خاندان شاه خاموش باقی ماندند، همه شان بر اساس دعا و ثنای پدر بزرگوار به حکومت دار 
نمودند. چندی در محیط و عالقه شغنان ها را در سایه لطف و مرحمت انسانی،  نگهداری میدنیوی پرداختند و همه انسان

نگذشت که شاه خاموش، نیت زیارت ملک و دیار زیبای ختالن را نمود و بسوی ختالن رهسپار شدند. سفر شان از طریق 
رسیدند. ایشان برای مدت معینی در این منطقه باقی ماندند وهمه  درواز )درباز(،فت که در فرجام به ناحیه صورت گر ونجمنطقه

ثیر روابط و مناسبات، کردار و پندار نیک شاه 
 
ساحات و نواحی ونج را به سیر و سیاحت به مشاهده نشستند. شاه ونج زیر تا

را در عقد نکاح شاه خاموش در بیاورد. محصول زندگی مشترک شاه و  نماید تا دوشیزه جوانشخاموش قرار گرفته فیصله می
دوشیزه پسری بود که او را ابو یوسف شاه نام گذاشته بودند و خلعت قلندری را به او بخشیدند. بعد شاه خاموش در ختالن، در 

باد را نیز به مشاهده و هرک مؤمنگردید اقامت اختیار نمودند و هم همه ساحات شمنطقه کوچکی که به نام داراالمان یاد می
 
ا

دسته  مالقات الدین گلنام با علم و دانش، میر سّید جاللسیاحت نشستند. شاه در این منطقه با شخصیت نهایت خوش
ئین و کیش خود دعوت نمودند و برای استحکام و 

 
نها با ا

 
نمودند و به مرور زمان با مردمان ختالن روابط ایجاد نموده و اکـثریت ا

یند کار عقیدتی، چند تن از خلیفهت
 
موزش گیرند و قویت این فرا

 
نها به ا

 
نجا فرستاد تا امور باورهای دینی را با ا

 
های شغنان را به ا

نها را در راستای شناخت واقعیت
 
ن قریه را به نام دهکدها

 
شغالن )شلغان(  های عینی و عقیدتی همکار و همیار شوند. بعدها ا

شناختند. ایشان مادامی که از نمود که وی را سّیدعلی شاه ولی میحیه شخصیت دیگری زندگی میمسمی ساختند. در این نا
باد به استقبال شاه خاموش با پای پیاده حضور رساندند و از ایشان ورود شاه خاموش اطالع حاصل  نمودند، الی منطقه مؤمن
 
ا

وردند." 
 
 )سرخ افسر(استقبال نغزی به عمل ا

ریایــی است که به نام سکایــیترین نامر این است که گویا نام شغنان، یکی از قدیمها را باور ببرخی
 
ها و یا سکایا، که های اقوام ا

های امروز از شود که شغنانیاند، گرفته شده است، و گـفته میهزار سال پیش از امروز در فالت پامیر حیات بسر بردهچند
های قومی خورد و کوچک دیگری تاخت و تاز ت پامیر زندگی نموده و بر دستهاند که زمانی در فالهایبقایای همان سکایــی

نها را به خویشتن ُمدغم  ساخته
 
اند. مبنی بر همین ادعا است که گویا زمانی در شغنان باستان نموده و مناطق شان را گرفته و ا

اند، سبب شده است با هم به مناقشه بر خواسته  اند و مادامی که محیط زندگی را بر خود تنگ دیده وزندگی نموده سه برادران
های محیطی صورت گیرد، در نتیجه دو تن از این برادران سه گانه، یکی رهسپار اشکاشم و دیگری وارد دهلیز که مهاجرت

نها درگیری گردد. حتی میواخان کنونی می
 
است که  ها و مناقشات فصلی و زمانی صورت گرفتهگویند که سالیان متمادی میان ا

ن را فقط موجودیت موقعیت مناسب جغرافیایــی، سیاسی، استراتیژیک و اقتصادی مناطق اشکاشم و واخان، 
 
علت بروز ا

ای از محیط تسلط پیدا کنند و به حاکمیت خویش ادامه دهند. اند تا بر این گوشهبوده است  که هر یک از برادران خواسته
ستند که گویا شغنان همان محل جغرافیای باستان است که در اثر ماندگار شاهنامه از برخی دیگر از پژوهشگران به این باور ه

ن را خیونیان یا خیوانیان، )شغنانیان(، گـفته
 
ن به عنوان )خیون(، شغنان یاد شده و اهالی ا

 
ثار محققین ا

 
اند. در بعضی از ا

ئین زردشتی داشته با
 
نقدر هم ساده بیان شده است که مردمان منطقه شغنان ارتباط با ا

 
شند، که به ثبوت رساندن این مسئله ا

ئین مهرپرستی وابستگی دارند، زیرا بسا از سنترسد، اما گـفته میبه نظر نمی
 
های فرهنگی و توانیم که شغنانیان بیشتر به ا

 ه است.                                                                                         ناشی شدباورهای دینی این مردمان به گونه نمادین و سمبولیک، ازروش های مهر پرستی و يا )میترائیسم(، 
تش، مهتاب، 

 
تش، هم اکـثرًا حتی دیده شده است که مردمان این ناحیه به خورشید، ا

 
به گونه مثال تقدیس از خورشید، ا

ها مانند سایر مناطق مرزی بدخشان باطنیه هستند، ه چون شغنانیخورند. اما این مسئله را باید دانست کها، سوگند میستاره
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نها اجرام سماوی را بازتاب
 
فرینش و نشانها

 
های خداوندی می دانند، و از این سبب است  که به این اجرام سماوی دهنده نور ا

سیون تسان، جهانگرد معروف اوف در اثر "جغرافیای تاریخی ُسغد و تخارستان"، از قول الدینکنند. کمالسوگند یاد می
دی"، یعنی واخان امروزی موقعیت دارد. وضعیت و  -ته  -سی -نویسد که "شکنی"، )شغنان(، در شمال "دموچینایــی، می

گیرد، زیرا در قدم نخست موقعیت جغرافیای سیاسی و اجتماعی کنونی شغنان با این چنین نظریات در مطابقت کلی قرار نمی
توان قیاس نمود اینکه به گمان غالب شغنان شاید یک زمانی دارای حدود ست، ولی گمان دیگری را که میناحیه نهایت خورد ا

و ثغور بزرگـتری بوده و شامل اشکاشم، واخان، زیباک، شیوه، روشان، راغ ، یفتل  و سایر مناطق همجوار بوده است، که در 
ن زمین زراعتی به حد کافی در اختیار ن ناحیهزمینه باید مدارک بیشتری را باید در اختیار گذاشت. شغنا

 
ای است که در ا

ن به منظور تداوم زندگی روز
 
ن محل قرار ندارد، ولی مردم این ناحیه به گونه نسبی با داشتن امکانات محدود شان از ا

 
 ساکنین ا

نکه باغستانوار خود استفاده درست به عمل می
 
ورند. با وصف ا

 
نهم درخت های زیادی در ناحیه شغنانا

 
-وجود دارند، اما با ا

ن تنها برای یک مدت کوتاه در موسم تابستان میهای میوه
 
                                                                های مردم این ناحیه را نسبی تکافو نماید.                                                                                      تواند نیازمندیدار و مثمر ا

نجا موجود هستند که میمیوه
 
لوگیالس، سیب، غوز، گیالس، ناک، به شمول های ناهمگون در ا

 
لو، ا

 
لو، ا

 
توان از توت، زردا

ن ناحیه رسد. از دید محصوالت زراعتی ایمرغابی ناک، که در اکـثر مناطق افغانستان و حتی کشورهای همسایه نیز به نظر نمی
ن کار نمود و محصوالت زراعتی را جهت سپری های بیدچار دشواری 

 
شماری بوده و حتی زمین بایر هم وجود ندارد تا روی ا

ورد. مشهورترین و یا بهتر گـفته شود، مرّوج
 
های پیداوار زراعتی این ناحیه، ترین مؤلفهنمودن زندگی طبعی ساالنه، بدست ا

باشد. یکی ازمناطق وسیع وابسته به شغنان، ناحیه شیوه است ، باقلی، ُمشنگ، و غیره میگندم، جو، جواری، ارزن، جودر
-کنند که همگان مصروف و مشغول کارزار زراعت و داممیکه دارای مراتع وسیع بوده و مردم بومی اندکی در این منطقه زندگی 

ن منطقه نبوده و همواره توسط زورمندان به نحوی از انحا های این منطقه در اختیار مردمان اصلی ایپروری هستند. اکـثر چراگاه
های سایر والیات و مردمان حایز پول و سرمایه به فروش رسانیده شده است. بطور مثال در زمان جهاد و بعد از باالی کوچی

ستان کندوز های محلی به کوچیحاکمیت جهادی، این منطقه توسط قوماندان
 
ده است که )کهن دژ(، به فروش رسی های ا

ن به زبان انگیسی موجود است که توسط یک تن از کارمندان اداره حالل احمر)صلیب سرخ(،  بین
 
المللی در اسناد و مدارک ا

ها و افراد گونه صورت گرفته است، در اختیار قرار دارد، که مزین با امضای قوماندانافغانستان، که  در نتیجه  سروی پژوهش
های فیزیکی میان ناقلین های گروهی، برخوردباشد. باید اظهار نمود که این ناحیه همواره اسباب درگیری الحال شغنان میمعلوم

 و باشندگان اصلی، بوده است.                                                                                                 
راه ابریشم قرار داشته و مردم این های زیاد، در مسیر شاهخشان در درازای زمانهمنطقه شغنان مانند سایر مناطق مرزی بد

النکا، که به اصطالح دیش، پاکستان کنونی، سری های چین، هندوستان، بنگلهجا با دیگران از این طریق به کشور ناحیه یک
ی و شناخت تهذیب و فرهنگ سایر مردمان، گردید، جهت بازرگانی، حصول علم و معرفت، بررسقدیم جزیره سراندیب یاد می

شنایــی با دنیای برون مرزی، رفتتبادل اندوخته
 
مد داشتهوها، و ا

 
فرینش فرهنگ و تهذیب جدید را فراهم ا

 
اند، که اسباب ا

ه گویا نمایند کساخته است. باید گـفت که قول برخی از پژوهشگران در مورد این اقوام درست نیست به ویژه زمانی که اظهار می
زار دیگران در شاه

 
ن اند، در صورتیها شـدهراهزمانی این مردمان باعث اذیت و ا

 
که این مردمان ناحیه شغنان، اطراف و اکناف ا

ن بر منال اندکی هم  که داشتهوها قرار گرفته و مالبوده است که همواره مورد هجوم بیگانه
 
اند، به یغما برده شده و مزید برا

های صاحب محسن سفیدان، شخصیتتازها صورت گرفته است. بر بنیاد اظهارات وو عقیدتی شان نیز، تاخت باورهای دینی
قسقال

 
های شفاهی مردم شغنان، باور بر این است ها، میرزاها، و مجریان عملکرد بر باورهای دینی، و داشتهنفوذ، اربابان، ا

ن در شیرازه جغرافیای سیاسی کنونی، که شغنان زمانی دارای شاهان و میرهای مستقل و بانفو
 
ذ خود بوده، و قلمرو سابق ا

باالیــی را های گذشته جهت حفظ محدوده جغرافیای سیاسی خویش، دیوارهای بلندگردد. شاهان شغنان در زمانهمحدود نمی
، تا از گزند حوادث روزگار و اندهای مستحکم سنگی را نیز بنیان گذاشتهاند و قلعهدر نقاط ناهمگون شغنان، به ساختار گرفته

توان از قلعه بهرپنجه، قلعه رسانی ادعای موجوده میافگنان، در امان بوده باشند. جهت به اثباتمهاجمان بیگانه، دهشت
توان از موجودیت قطار(، نام گرفت. همچنان میقلعه )قلعه سرخ(، و دیوار مستحکم سفیل، یا هم )صدفّیل، صدفید، راشت
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خانه، سر ا و حصارهای کهن دیگری نیز در ساحات مختلف شغنان یاد کرد، که توسط باشندگان محل به نام توپهمخروبه
ها، از یک تهذیب و تمدن کهن و ابتدایــی نمایندگی کرده و حاکی از ها و دیوارها است. موجودیت این همه حصارها، قلعهزبان

ن است که شاهان، میرها و حاکمان شغنان در این 
 
مناطق و اماکن نیروهای رزمی و جنگی شان را حفظ نموده و به منظور ا

وران، بکار برده باشند. الزم نمیتاز مجدد جهت عقبوداشته خود، و تاختدفاع از حریم دست
 
دانم تا مسایل رانی هجوم ا

ثر دکـتر"پامیرزاد"، "تاریخ شغنان بیشتری را در مورد ناحیه شغنان ذکر کنم، زیرا بسا  موضوعات ناب و تقریبًا دست اول در ا
باستان"، و جزوه حسینی" حسنیار"، "بدخشان و اسماعیلیان" به طور مشرح و مفصل بازتاب گردیده است. من فقط سعی 

ن مسایل و اموری یاد
 
ور شوم که در این دو اثر کمتر به مالحظه رسیده است.   نمودم تا از ا

 
 ا
های های خوشبخت تاریخ ندارند، زیرا تاریخ فقط متعلق به ملیتف است که : "ملتمعرو  میرها و اسماعیلیسم در  شغنان:

نگونه که در فراز و فرود تاریخ دیده شده است، پیش
 
هنگ اکـثریت جنبشبدبخت است." )ح. بیگی( ا

 
زادیا

 
خواهی ضد های ا

یند تاریخ، نقش مبارزات داشته های نزدهم و بیستم را  روشنفکران کشورها بدوشاستعمار، استثمار و استبداد، سده
 
اند. در فرا

نکه به دسته
 
ن قبل از ا

 
های بندیعادالنه و روشنگرانه  منورین کشور عزیز ما افغانستان نیز، از این امر مستثنی نیست. بنا برا

نها بپرداریم، الزم دانسته می
 
که همواره روی زبان نامه "روشنفکر"، شود تا اندکی هم در مورد واژهسیاسی و ترکیب اجتماعی ا

ن کدام  ای را انجام دهیم و بعد خواهیم دانست که روشنفکرهاست، تبصره اختصار گونه
 
 پیدایش ا

 
کیست؟ زادگاه و منشا

رمان و مقدسات است؟ و چرا روشنفکر همیشه نقش پیش
 
نهم روشنفکر واقعی که بجز از ا

 
هنگ را داشته است، و البته ا

 
ا

پروراند و در گدایــی قدرت و ستای خدمت به انسان و مقام انسانیت باشد، چیز دیگری را به سر نمیاش که باید در را ایدیولوژیک
داند، بلکه تغییر و اش نمیگیرد و  فروپاشی را یگانه راه پیروزی وکامگاری برنامه، قرار نمیصالحیت از حاکمان ظالم و بی

صادی، سیاسی، فرهنگی و عرفانی یک جامعه را در بردارنده باشد، دگرگونی بنیادی را که همه عرصه های زندگی اجتماعی، اقت
ن به مبارزه عادالنه که دارای گونه

 
های ناهمگون است، اقدام می ورزد. از همه راه اساسی همه تحوالت دانسته و در راستای ا

نهایــی که در حوزه مسایل اندیشه، تفکر، تعقل و بینش
 
ن همه برداشت اولتر باید گـفت که واژه روشنفکر به ا

 
هایــی انسانی، و ا

شود که گردد. از این جا دیده میکش و تولید کننده، دارد، اطالق میهای زحمتکه از محیط پیرامون و وضعیت اجتماعی توده
 کار دارد.  "سخن و کالم"، سرو هایــی مطرح است که با روشنفکر فقط در حوزه

یند و فراز و فرود انقالب مشروطیت در سر 
 
موزش در فرا

 
زمین ایران، فرزندان اشرافیت که از محیط انگلیس بعد از ختم تعلیم و ا

های نامیدند و در راستای اشاعه و گسترش افکار و اندیشهنام "منورین"، و یا "منورالفکر"، میگشتند، خویشتن را به بر می
له پیش میگیری را بهای جامعه ایرانی، فعالیت های چشمکردهشان، در میان سایر تحصیل

 
احمد، که بردند. قرار اظهارات ا

م.، در ١٩۵٢المللی کارگران روشنفکر"، که در سال گوید که: "اتحادیه بینیکی از نویسندگان نخبه کشور ایران است، می
یت فکر کسی است که فعالفکر، پذیرفت.: "روشنپاریس انعقاد یافته بود، با وسعت نظر بیشتری، تعبیر زیر را برای روشن

میخته با ابتکار و ابراز شخصیت، در صورتی که این فعالیت فکری بر فعالیتروزانه
 
های اش مستلزم نوعی تالش فکری باشد، ا

نمودند: "روشنفکران در بدنی روزانه او بچرخد." در فرهنگ سیاسی شوروی سابق، روشنفکر را این گونه تعاریف و تفسیر می
کنند، و این الیه شامل، مهندسان، متخصصان، ل از مردمانی که کارهای فکری میمتشک -حقیقت یک الیه واسط هستند 

موزگاران، و سایر افراد از این قماش هستند."  سمور 
 
کارمندان عرصه ساینس و تکنولوژی، وکالی دادگستری، هنرمندان، ا

م.، در مجله "دالوس"، ارگان ١٩۵۵مارتین لیپ ست، در مقاله، "روشنفکران امریکایــی و و ضع موجوده شان"، که در سال 
فریننده فرهنگ نویسد: "ما کسانی را روشنفکر میاکادمی هنرها و علوم امریکا، انعکاس یافته است، چنین می

 
دانیم که ا

ن و یا هم توزیعهستند، یا بکار
 
ن فرهنگ". غرضتکـثیر و برنده ا

 
ها از فرهنگ، در حقیقت یک دنیای راز و استعاره کننده ا

السطح هستند. نخست هسته ، که شامل هنرها، علوم و مذاهب است. در داخل این گروه روشنفکران دو دسته  مختلفاست
فرینندگان فرهنگ، یعنی علما و هنرمندان، فیلسوفان و نویسندگان و تنی

 
چند هم از مدیران مطبوعات، و برخی هم  شامل ا

ن  چیزی هستند که دسته رسد به کسانی که توزیعدوم نوبت مینویسان. و پس از این هسته، در درجه دسته روزنامه
 
کنندگان ا

ورده
 
موزگاران و اغلب روزنامهاول را به وجود ا

 
نگاران. مزید بر این دو دسته، دسته اند، یعنی مجریان هنرهای مختلف و اکـثر ا
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ن کسانی که فرهنگ را به شماریمسومی نیز هستند که در حاشیه دو گروه اول قرار گرفته و جز روشنفکران می
 
شان، یعنی تمام ا

ور شغل خویش بکار میعنوان جز الزام
 
زاد هستند، همچون پزشکان، و ا

 
برند، که اکـثرت شان در واقعیت اعضای مشاغل ا

-های مشروطهپیش نهضتشده در پیشاگذاشتهمانده و یا عقبگستری و غیره. روشنفکران نه تنها در کشورهای عقبوکالی داد
هنگی مبارزات طبقاتی و انقالبیافته نیز پیشاند، بلکه در ممالک انکشافلبی قرار داشتهط

 
های متعدد را بخاطر انکشاف و ا

نها از اقشار و طبقان مختلف بر میاستقرارحکومات دلخواه شان نیز، بدوش داشته
 
خیزند، اما خود را متعلق به اند. اگر چه ا

نها در شرایط مختلف های مشترک پیشرونده میتمام کشور جهان دارای خصلت و ویژگیدانند و در هیچ طبقه ویژه نمی
 
باشند. ا

ل احمد، در اثر خویش
 
، اقتصادی و اجتماعی دارای اهداف و دیدانداز واحد هستند، یعنی ساختار جامعه ایدیال خود شان. ا

 دهد: می چهار زادگاه را برای روشنفکران تذکر  "در خدمت و خیانت روشنفکران"،

 زادگاه روشنفکری اشرافیت 

 زادگاه روشنفکری مالکیت ارضی 

 زادگاه روشنفکری روحانیت 

 کند. وری و کارمند دولت را احتوا میهای مختلفش، از کار ساده تا پیشهزادگاه روشنفکر شهرنشینی با تمام حرفه 
-"روشنفکر"، به این نتیجه مینامه دیگر، واژهبا در نظرداشت مطالب یادشـده وحصول معرفت با تعاریف و تواصیف متعدد 

نهمه دار و ندار او را تنها افکار،  رسیم که، روشنفکر مانند سایر اقشار  و طبقات جامعه حایز مال و متاعی در جامعه است
 
که ا

فرینش و مؤلفه البداش تشکیل میبینش و تنویرگرایــی
 
زیر اجتماعی را با عباره  دهد. بنًا بهتر خواهد بود که تا این پدیده معقول ا

نهمه متاع زندگی، افکار و اندیشه شان را در راستای بهبود زندگی 
 
ن قشری از جامعه هستند که ا

 
تعریف نمود: "روشنفکران ا

وردن و ساختار یک جامعه ایدیال، بکار می
 
مین عدالت اجتماعی، به میان ا

 
برند. روشنفکر در واقعیت امر پیامبر انسان یعنی تا

-برهنه محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و عقیدتیها و مردمان مستضعف و پاو اجتماعی کـتله عظیم توده سیاسی
ن با همگان زیست میای می

 
نگونه که از سیاق تاریخ کشور عزیزنمایند." باشد که در ا

 
موختها

 
ایم، مان افغانستان و منطقه ا

 
 
خواهی در ممالک های مشروطهجوش دموکراتیک ونهضتهای خودغازین جنبشنیمه دوم سده نزده، در واقعیت امر مرحله ا

شرقی زیر تسلط استعمار و استثمار، مانند ایران، افغانستان و جهان عرب، بوده که بر بنیاد اقوال بسا از شخصیت های 
صفت یکی از متقدمین و پیشگامان  الدین افغانی را بهنگاران میهن عزیز ما، سید جمالشناسان و تاریخسرشناس کشور و تاریخ

ن پروسه و فرایند بینش سیاسی، قلمداد می
 
کنند. چنانچه مؤرخ شهیر و شناخته شده کشور ما، میر غالم محمد غبار، نقش ا

الدین "این عالم شرقی و فیلسوف اسالمی )سید جمالالدین افغانی را این چنین برجسته ساخته و می نویسد: سید جمال
تشینافغانی(، ی

 
باک نفس و متهور و بیک ادیب، نویسنده فاضل و دانشمند، یک مرد و شخصیت سیاسی، انقالبی و خطیب ا

شد و پشت بود که توجه مراکز سیاسی و علمی اروپا را به خود معطوف داشت. وی از هر مستعمره و کشور استبدادی رانده می
ی و قلمی در دست و چپن و دستاری به تن داشت، می لرزیدند. سالطین  مستبد اسالمی از هیبت این مردی که تنها کـتاب

نویسد: ناصرالدین شاه، پادشاه مستبد ایران بدست یکی از پیروان این شخص کشته شد." داکـتر تقی ایرانی در این مورد می
قا خان کرمانی و سید جمال

 
ن برای الدین افغانی، و دیگران کاشته "تخم انقالب سیاسی نیز به وسیله مرزا ا

 
شد که صدا و نوای ا

ن توسط "تیر میرزا رضای کرمانی، که قاتل ناصرالدین شناخته می
 
طلبی، های مشروطهشود، بلند گردید و به فریادبار نخست ا

 گردد."های دموکراتیک و استقالل طلبی، منتهی میو جنبش
های دموکراتیک، به ویژه خواهی و حرکتمشروطه هایداشته در مورد کشورهای یادشده و جنبشبا برسی اسناد و مدارک دست

خواهان، به ویژه مشروطه خواهان دوره اول، در واقعیت یک دهد که ترکیب اجتماعی مشروطهدر افغانستان، نشان می
غاز جنبش روشنفکران با زادگاه روحانیت و جنبش خیلی

 
ن را از همان ا

 
ها مختلف بوده است، اما نقش برجسته ورهبری ا

های مشروطیت در ایران و افغانستان شاهد این ادعا هستند. اگر هر دو دسته فیت بدوش داشته است، چنانچه انقالباشرا
های طبقاتی حایز چنین سرشت انقالبی هستند که از جمله مؤتلفین الذکر نه از نظر موقف اجتماعی ونه هم از دیدگاه ویژگیفوق



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      50                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

نها تفویض میمطمئن نهضت محسوب شده بتوانند، اما عوام
 
-نمایند. علت پیشلی که وجود دارند که این رسالت را جبرًا به ا

هنگی روحانیت و اشرافیت در نهضت
 
نها به های دموکراتیک، در کشور خواهی و جنبشهای مشروطها

 
های متذکره، دسترسی ا

ول دسترسی به منابع انتشارات و اخبار، جراید، روزنامه، وسایل اطالعات جمعی و نشرات متداول در همان کشورها، به شم
شود که اعتبار این گونه افراد و اشخاص در میان مردم به ویژه های خارجی، باعث میمرزی، به زبانجراید و مجالت برون

نها در ارتقا و انکشاف جنبش
 
های دموکراتیک مذهبیون، قوی گردد. باید از عوامل دیگری که باعث بیداری زنان، نقش و سهم ا

شنایــی زنان، با فرهنگ و تهذیب و خواهی در کشورهای افغانستان و ایران گردید، یادروطهو مش
 
ن عبارت است از: ا

 
ور نمود و ا

 
ا

دموکرات روسیه، انقالب بورژوازی دموکراتیک، و بعد تدارک های روشنفکری ملهم از انقالب سوسیالتمدن اروپایــی، جنبش
موزشی، که با برای انقالب سوسیالستی اکـتوبر، گشایش ر 

 
مدن مدارس تعلیمی و ا

 
وزنامه و جراید به سطح جهان، به میان ا

سف فراوان زنان افغانستان با وجود این همه حرف
 
وردها و دستتا

 
نها فاصله داشتند و در ا

 
ها در سطح جهانی، هنوز از ا

-١٩١٨)اشتند.  جنگ اول جهانی ها محصور بودند و به پیشبرد امور منزل، خانه و کاشانه، اشتغال دچهاردیواری خانه
نها،  م.(،١٩١٧)انقالب سوسیالستی اکـتوبر م.(،١٩١٤

 
مدن ممالک سوسیالستی، شکاف ایدیولوژیکی میان ا

 
و به میان ا

های زیر های دموکراتیک در کشور داری، ظهور نهضتهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای یادشده و دنیای سرمایهرقابت
در سال  المسلمین"،حزب "اخوانهای اسالمی علیه قدرت استعماری بریتانیا، ایجاد منجمله نهضتاستعمار و استثمار، 

پاشی سیستم استعماری کهن و استثماری جهان غرب، همه این عواملی بودند که در تغییر در مصر، تضعیف و از هم م.،١٩٢٨
غاز حرکت ای را بجا گو خصلت و شیوه مبارزاتی روشنفکران، اثر قابل مالحظه

 
ذاشت. بطور مثال، روشنفکران افغانستان، از ا

تشینسده بیستم، با وجود ترکیب اجتماعی ناهمگون، )روحانیون وطنخواهی در اوایل مشروطه
 
موزگاران ا

 
مزاج پرست، ا

ختلف(، و تا های مهای دربار، پسران اشراف و ملیتبچهافغانی و هندی، افسران شجاع، کارمندان دولتی، کسبه کاران، غالم
حدودی هم با دیداندازها، افکار و بینش ناهمگون، در راستای پیشبرد مبارزات ملی و مشروطه خواهی یک پارچه و دارای مرام، 

نها را دسته اول خیلی خواهانمنظور و سمبول واحد بودند. مرحوم غالم محمد "غبار"، در مورد مشروطه
 
ها اندک نوشته و ا

نها در مرکز یعنی کابل متمرکز بوده و با تودهداند، که داری میبازرگانی و زمین مشتمل از بورژوازی ملی
 
های عظیم اکـثریت ا

خواهان دسته اول را به این مردم در ارتباط چندانی نبودند. نویسنده: "افغانستان در مسیر تاریخ"، روشنفکران جنبش مشروطه
 نماید: ها، تقسیم میدسته

 های دربارگروه لیبرال 

  حزب جمعیت "سر"، ملی 

  روشنفکران انفرادی 
ها طوالنی است که در تاریخ معاصر کشور عزیز قرار شواهد سیاق تاریخی، حضور غالمان در دربار شاهان، دارای سابقه خیلی

طان، یاد شده و همیشه در خدمت و حراست شخص سل های دربار"،بچگان دربار"، و یا " لیبرالما افغانستان به نام "غالم
اند که به امور عادی اشتغال داشته اند و در هایــی بودهبچهاند. در دربار امیر غالمخانواده و امور ناهمگون دربار اشتغال داشته

اند که با وصف اینکه دارای مقام و منزلت بچگانی بودهاند، اما غالمباالیــی دست چندان نداشتهمسایل سیاسی و اجتماعی بلند
اند، که محمد اعظم خان ها خوبی را نیز در مسایل سیاسی و اجتماعی بازی نمودهاند، نقش خیلیشاه بوده خوبی در دربار

دینه محمد خان، یکی از این گونه شخصیت
 
، که در دربار باشد. در میان میرهای شغنانهای سرشناس می"شغنانی"، فرزند ا

زادیاند و همواره منهللا خان نقش اساسی داشتهامیر حبیب
 
خواهانه و ملی شان حیث روشنفکران لیبرال و دموکرات در مبارزه ا

 های زیر نام برد: توان از شخصیتاند، میامان نمودهبیبر علیه استعمار و استثمار انگلیس در داخل کشور مبارزه 

 محمد اصغر خان شغنانی 

  میر یاربیک خان شغنانی 

  عبداالحد خان شغنانی پسر شاه بیک خان 
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 م صدیق خان شغنانی، پسر کرم خدا خان غال 

 محمد عثمان خان شغنانی، پسر محمد حسن خان 
 

وری است که در میان میرهای شغنان که من
 
شوند ها"، یاد میاند و بعضًا به نام "غالم بچهحیث افراد دربار کار نمودهقابل یادا
اند و کارکردهای شان ترتیب و مشغول و مصروف بوده های حضوری"، در درباربچهاند که به نام "غالمهایــی بودهشخصیت

ها و ساختار حاکمیت و ایجاد روابط معقول های بی دریغ در امور پالیسیتنظیم امور دربار و حضور شاه، به شمول مشوره
بچه ه غالمسیاسی و اجتماعی و دپلوماسی کشور و حکومت با اطرافیان و کشورهای همسایه بوده است. از این سبب اطالق واژ 

ن نقش شان در استحکام سیاست ملی و در مورد شخصیت هایــی که دارای این گونه مقام و موقف شامخ بوده
 
اند و بیشتر از ا

نوس نبوده و کاربرد عباره مشروطه
 
نقدر ما

 
نها خواهان و مبارزین لیبرال دموکراتمبارزه علیه متجاوزین انگلیس، ا

 
ها، برای ا

توان از اند میبچگان حضوری"، نقش بسزایــی داشتههای شغنان که در شیرازه "غالمدموکراتلیبرالسزاوارتر است. میرها و 
 های زیر یاد کرد: شخصیت

  محمد حسن خان شغنانی 

 مظفر شاه خان شغنانی، پسر محمد حسن خان 

 ساالر در عصر  عبدالرحمن  خان محمد اکرم خان شغنانی، پسر پروانه خان شغنانی، نائب 

 االحد خان شغنانی، پسر شاه بیک خان شغنانیعبد 
دینه محمد خان، صفر محمد خان متخلص قابل یاد

 
وری است که میرهای شغنان، اسامی محمد حسن خان، ا

 
به "ُستره"، ا

-عدالتیاند که همواره در برابر بیزمین بودههای سرشناس شغنانشاه بیک خان، زرپادشاه خان، از جمله خوانین و شخصیت
نها دارای صالحیت طلبانه دست یازیدهها و اغتشاشات معقول و اصالحهای حاکمان و ظالمان وقت، به قیامو نابرابری ها 

 
اند. ا

نها برای حاکمان وقت یکی از دشواری و اختیار عام در محیط و منطقه شغنان حتی در قطغن نیز بوده
 
های اند. موجودیت ا

نهاساسی به شمار می
 
توانستند در براندازی ظالمان محیط و منطقه قیامی را بر پا نمایند. از این ا هر لحظه میرفته است، زیرا ا

نها را به مزکزکشور، کابل انتقال می دهند و 
 
نها در امان باقی بمانند، ا

 
ن وقت برای اینکه گویا از شر ا

 
سبب شاه و درباریان ا

ن زمان میهای ترین دبیرستانفرزندان شان را شامل خوبترین و شایسته
 
نها بخاطر فرزندان شان دیگر میل ا

 
سازند تا باشد ا

فرینش درد سر بیرهسپار شدن دوباره به خانه و کاشانه را در سر نپرورانند و باعث اغتشاش
 
-درمان نشوند. شخصیتها و یا ا

ها خوب، های خیلیتحیث شخصیهای یادشده هر کدام شان به مقامات رفیع دولت و دولتمداری رسیدند و فرزندان شان من
مدند. به گونه مثال میتحصیل

 
که مربوط شهرستان  توان از سرهنگ محمد علی شغنانیکرده، حرفوی و مسلکی نغز، به بار ا

گاه عرصه نظامی در دوران حاکمیتهای خیلیحیث یکی از افراد و شخصیتدهشهر بود، من
 
های شاهی ها بانفوذ، مؤثر و کارا

ها حسنه و نزدیک با خانواده شاهی بود، و از همین محمد داؤود عرض وجود نمود و دارای روابط خیلی و دوره حاکمیت سردار
ورد. همچنان از میر زرپادشاه خان و میر محمد حسن 

 
سبب هم بود که عمه سردار محمد داؤود خان را به عقد نکاح خویش درا

وری نمود. در 
 
ها زیاد میان این مقامات، شخصیتی که  از شهرت خیلیخان، که باشندگان شهرستان دهشهر بودند، یادا

، حاجی شاه بیک خان شغنانی، است. حاجی شاه بیک شغنانی، فرزند رحمان بیک شغنانی، از خانواده برخوردار گردید
طقه، های بانفوذ محیط و مندر زمان امیر عبدالرحمن خان با جمعی از بزرگان قومی، میرها و شخصیت میرهای شغنان است که

ورده شد. امیر، موصوف را مانند فرزندان سایر شخصیت
 
ن زمان های یادشده که شامل دبیرستانبه دربار ا

 
های خوب و عالی ا

موزش عالی خود را به پایان رساند. بر اساس فرامینی که 
 
شدند، وی را به کشورعربستان فرستاد و در رشته فقه و فلسفه تعلیم و ا

اند، نامبرده بحیث سفیر دولت شاهی هللا خان، صادر شدههللا خان و شاه امان، امیر حبیبتوسط امیر عبدالرحمن  خان
ن به رتبه کرنیلی نیز ارتقا یافته است. همچنان بحیث جنرال

 
قنسل افغانستان افغانستان در هندوستان توظیف گردیده و ضمن ا

موریت )تاشکند(،در تاشکنت 
 
مختار جمهوری روسیه در شهر تاشکنت، زیراش با امضای و تقرر حاصل نموده و ما
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موریت عسکری و ملکی تاشکنت معرفی گردیده است. از البالی فرامین  م،١٩٢٢راسکولینکـف، در چهارم ماه مارس
 
به ما

الدین خان سفیر دولت بخارا در کابل و بعدًا بدرقه او دیگری که مبنی بر مسؤلیت تشریفاتی و پذیرایــی نامبرده از حاجی برهان
بسوی کشورش از طریق مرزهای شغنان و روشان ارقام یافته است، موصوف در مسئولیت مراسم تشریفات وزارت امور خارجه 

را در  "شیر و خورشید"،نیز کار نموده است. در یک فرمان سلطان احمد شاه قاجار، شاهنشاه ایران نامبرده، دریافت نشان 
یند فرجامین کارش بحیث خورشیدی، قرین افتخار دانسته شده  ١٣٤٠سال 

 
است. حاجی شاه بیک خان شغنانی، در فرا

سناتور والیت بدخشان در دوره صدارت محمد هاشم خان، انتصاب گردیده است. برادران حاجی شاه بیک خان شغنانی، به 
برده از پرداخت اند، و بر حسب فرامین شاهان نامعبدالسالم، عبدالمجید، و عبدالسعید، در شغنان زندگی نمودههای:نام

-شود که زمان بیک یکی دیگری از شغنانیمالیات و ادای باج و خراج حکومتی معاف و مستثنا قرار داده شده بودند. گـفته می
های مختلف بازی نموده است. ای را در زمانهها برازندهداری، نقش خیلیهاست که در دربار راه پیدا نموده در نظام حکومت

هللا خان، الی مقام ریاست شغنانی، پسر میر رحمان بیک خان شغنانی، در دوران حاکمیت امیر امان حاجی شاه بیک خان
ن جایــی که امیر حبیب

 
هللا خان همواره با موصوف از در مخالفت و مخاصمت برخورد عمومی استخبارات دربار شاه رسید. از ا

نکه به قدرت و حاکمیت شاهی رسید، حاجی شاه بمی
 
یک خان را کوته قفلی )نظربند(، نمود و همه دارو و ندار نمود، بعد ا

موصوف را به شمول باغ زیبایش که به، "باغ مال وردک"، معروف است، مصادره نمود، اما به حاجی شاه بیک خان هیچگونه 
ه نام سرهنگ ضرر جانی و جسمانی نرساند و هم مانند دیگران به ُکشتار گاه نفرستاد. حاجی شاه بیک پسر دیگری داشت، ب

ب الی منطقه پامیر، به ویژه بروغیل ایفای و حیث افسر مناطق خمکه دارای رتبه نظامی خیلی بلندی بود و من عبدهللا بیک،
 
ا

برند. شخصیت دیگری که درعرصه شعر، عرفان، همین اکنون در شهر کابل حیات بسر میطیفه نموده است، که بازماندگانش 
غا"، که از شناموسیقی معنوی، و بیدل

 
سی در افغانستان معروف و مشهور است، مرحوم محمد عبدالحمید مشهور به "قندی ا

اش، به میرهای شغنان رسیده و بر اساس و اقوال برخی از دوستان، باشد، پیدایش اجدادیشهرستان بهشار شغنان می
با و اجداد استاد گرانقدر، جناب قاسم یار می

 
-شند و حتی اگر مغالطه صورت نگیرد، گـفته میباموصوف وابسته به خانواده ا

غا، باید  عموی شان باشد. اکنون کمی هم در مورد شخصیت ادیب، شاعر، و بیدلشود که در حقیقت مرحوم قندی
 
شناس ا

شنایــی عالقه
 
غا"، باید چیزی را جهت حصول ا

 
 مندان، اقارب، و مشتاقان موصوف به نگارش گرفت:معروف مرحوم "قندی ا

غا" عارف فرهيخته و بيدلبدالحميد اسير"قندیمحمد ع 
 
شناس معاصر، معروف ومشهور. محمد عبدالحمید اسیر معروف به ا

قا"،"قندی
 
ها بلند مرتبه کشور عزیز ما افغانستان است. زادگاه شناس، هنرمند و هنرپرور خیلیدانشمند، ادیب، شاعر، بیدل ا
-رسد. بیدلباشد و بدون تردید نسبش به سلسله  میرهای شغنان میمی اش دهکده بهشار شغنان بدخشان افغانستاناصلی

ئینه شعر بیدل"، موصوف شناس بزرگ ایران، حسن حسینی، نویسنده کـتاب 
 
شناس ارجمند را لقب  بیدل"بیدل و سیری در ا

ی به عرفان گراييد و اسير دارچراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش نموده است. مردی كه از كودكو پاس
سال  ۵٠هایبيدلی بود وسال انيس عرفان و انديشه ٦۵شناسی كه بيدل.بيدل شدو با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گـفت

غازيد و در پايان دار عرس بيدل در پذيرايــی عارفان و عاشقان پهنایاشراق معنويت. مردی كه زندگی را از كاخسكان
 
های سلطنتی ا

سال تبعيد و شكنجه و يک عمر بيداد و استبداد را  ١١ینستوهی كه فرزانه.ی خويش اختيار كردفقر را در كاخ محقرانه سلطنت
نکه زبان به شکوه گشوده باشدبه خاطر همهگناهان ناكرده

 
اليش و ريا زيست و ساليان عارفیكه بی.ی خويش، تحمل كرد، بی ا

 
ا

و باالخره .داشتی، شايقانه رهبری كرد و ادامه دادلخرا در منزل خويش، بی هيچ چشممتمادی حلقه های درس بيدل و موالنای ب
ریسخن ازعبدالحميد .ی که در باران زر و سيم زاده شد و در نبود هيچ سيم و زری در بوريا فقر، پدرود حيات گـفتشاهزاده

 
ا

ساله  ١٨شد. پدرش حاجی مير عبدالقادر  هجری شمسی در باغنواب شهر كابل زاده١٢٩۵/ قمری  ١٣٣۵اسير است که در سال 
ی ميرهای شغنان بدخشان، به دربار امير عبدالرحمن انتقال يافت.ازمرگ نجات يافت و در بود که در شماراسرای خانواده

ش هللا ميرعبدالقادر و فرزند بزرگهللا خان بود و در عصر امانهللا در خدمت مادرامانخدمت دربار شد. در عهد امير حبيب
 .دار دربار بودند و با او کابل را ترک گـفتندوظيفه
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مد شکنجه عملی، زندان و تبعید را الی عبدالحمید اسیر، بی اسیر و سیاست:
 
نکه خود خواسته باشد در متن سیاست به دنیا ا

 
ا

نگونه که خود نوشته است: من از روی واقعيتسالیان دراز، و حتی اخیر عمر، رنج سکوت را بدوش کشید. 
 
بايد خاطر نشان  ا

ن میسالتمام است که بر باالی اعصاب و دماغ ما فشارهای مااليطاق وارد می ۵٠سازم که 
 
پدر و برادر .پردازدشود و بهتضعيف ا

نها در حالی كه عبدالحميد اسير كارمند دربار بودند، از اين روخانواده
 
سال داشت، از باغ نواب شهر کابلبه حوالی  ٦يا۵ی ا

ن زندگی داشت، انتقال يافت. عمير امروزی صدارت که مربوط سردار نصرهللا خان بود ولیمادر امانت -قصر عليا
 
هللا خان در ا

هللا کلکانی به قدرت رسيد، پدر وقتيحبيب.گذار می كردوهای ارگ با فرزندان سردارها گشتهللا خان در باغدر روزگار امير امان
نها از محدودهلهاز کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانوادهالو برادر عبدالحميد، با امير امان

 
-کوچه خانهی ارگ به باغبانی ا

نها هر روز از طرف افراد حبيب
 
هللا ادامه داشت و ی مادركالن عبدالحميد انتقال يافت. فشار سياسی، خشونت و تالشی خانها

نها می  خواستند پدر وبرادر فاميل و طال
 
سليم نمايند. عبدالحميد اسير در نگارشخاطراتش از اين دوره به تلخی های دربار را تاز ا

اما اين بدان معنی نبود که ظهور .هللا را توسط نادرخانبرپا شدن جشنی در خانواده خود دانسته استياد نموده و سقوط حبيب
نها باشد. اسير در اين موردنادر خان مورد رضايت و خوشنودی عبدالحميد و خانواده

 
بايدحكومت يا دولتی روی :نويسدمی ی ا

مد که منافع انگليس را مدنظر میكار می
 
بود. بنابر اين داشت و اينمملكت در پس پرده يکی از مستعمرات انگليس بايد میا

ن اين بود که کسی يا کسانی را به اوجقدرت برسانند که سالها حلقه غالمی انگلی روی دست انگليسنقشهماهرانه
 
يس ها بود و ا

صفخان و 
 
مده باشند و اين گونه اشخاص همان خاندان سردار ا

 
را بگوش داشته و در مكـتب سياستشان موفق و كامياب بدر ا

ها بود و برادرانمحمد حسين مانند شاه ولی خان و هاشم خان و محمد عزيز ترين اينيوسف خان بودند که نادر شاه از برجسته
نويسد: "نادر خان که در .اسير میهللا حركت نمودداشتند. نادر خان در اول به نام امان خان و شاه محمود خان هركدام ديپلومه

-کرد و هر کسی که بهاو میهای عمومی کابل باالی اسپـی سوار ومانند مقوايــی در سير و حركت بود با مردم شهر تعارف میجاده
هللا خان را می صاحب سلطنت امان مبارکباشد." گـفت. "به صاحبشگـفت که سلطنت به شما مبارک باشد، وی در جواب می

هللا که مادرشهزاره بود و دانست، اما بعد به نام خود بيعتگرفت. و مدعيان ديگر سلطنت سردار محمد امين برادر اندر امان
نادر خان بود در اين دوره .هللا پسر ارشدخوشدل خان لوی ناب کنار زده شدی امانوالی علی احمد خان شاغاسی شوهر همشيره

از هند برگشتند اما همکاری با نادر خان را نپذيرفتند. نادر خان برادراسير را که از هند برگشته بود، به زندان  اسيرکه پدر و برادر
غاز گرديدانداخت و از اين ايام به بعدمشکالت عملی عبدالحميد در کنار فاميلش بی

 
نکه خواسته باشد ا

 
عبدالخالقرفيق نزديک .ا

نويسد: "نادر خان در محوطه ی قصر گلخانه می خواست مسابقه صنفی عبدالحميد، نادر خان را کشت. عبدالحميد می و هم
ها در هایمكـتب استقالل و نجات را تماشا کند. من در تيم مکـتب استقالل بودم. نادر خانبرای ديدن بچهنهايــی فوتبال بين تيم

دم. در همينلحظه از عقب من عبدالخالق با تفنگچه باالی نادر خان فير کرد. بعد مقابل تيم ما قرار گرفت. من در صف اول بو
ها را قطار نشاندند و مرمی دوم وسوم را هم خالی کرد و نادر در مقابل من به زمين افتاد. در همان لحظهعساکر قومی بچه

ن به گونهاخواستند تير باران کنند که شاه محمودخان مانع شد و گـفت ما قاتل را گرفته
 
هایديگر زندانی ی فراوان بچهيم. بعد از ا

ن با برادرش که او هم زندانی شد. عبدالحميد مدت يک و نيم سال در خانه نظربند گرديد کهاجازه
 
ی خروج نداشت. بعد از ا

، اما در قندهار، شمسی بود. قرار بود به شهر گنگجخانسور بروند ١٣١٤بود، همراه فاميلبه چخانسور تبعيد گرديد و اين سال 
نها را به ريگستان گرم

 
ن سمت بود،تبعيد ا

 
در .سير تبديل نمود تا بر نگردندداؤود خان که مسؤول نظامی و ملكی ا
نجا از گياه و سرسبزی و دکان و بازار اثری نبود. کردند. خود از جنگل هيزم میريگستان،گوشت خود را با شکار مهيا می

 
وردند ا

 
ا

ی عبدالحميد وفات کردند. بعد از دو سال که بهگرشک انتقال يافتند، زادهريا،مادركالن، زن برادر و برادردر اثر امراض و مال
دار در در گرشک به خصوص مردم زمين.همه در حال مريضی و مرگ بودند و به شفاخانه گرشک بردهشدند تا بهبود پيدا کردند

مد و
 
قيام سرکوب شد. حکام اين واقعهرا هم به نام تبعيديان کابل کردند که  اثر ظلمحکمران منطقه شورش کردند. قوای دولتی ا

غا میروز رها و به قندهار انتقاليافتند. قندی ٢٣بعد از .اشبه زندان و کوته قفلی افتاددر نتيجه بار ديگر اسير و خانواده
 
گويد: در ا

ن گذران میدپول روزانه می ۵٠ها، ها يک افغانی و برایخوردقندهار برای کالن
 
کرديم. در قندهار صدهاتبعيدی ديگر ادند که با ا

-چون ميرغالم محمد غبار، مير عبدالرشيد بيغم، مير حامد، صبور خاننسيمی پغمانی، عبدالصبورغفوری و ديگران بسر می
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مدن شاه محمود به عنوان صدراعظم مجال نفس کشيدن در کشورپيد
 
ا شد و اسير با پدر بردند. تا اينکه هاشمخان کنار فت و با ا

ن به دنبال سياست و جرم سياسی ١١و برادرانش بعد از 
 
 .يــی که نکرده بود نگشتسال تبعيد به کابل برگشت و بعداز ا

موزش:
 
موزش را نخست از کوتی باغچهدروس و ا

 
غاز کرد،بعد همراه با عبدالحميدکه در دربار زندگی داشت، درس و ا

 
ی ارگ ا

کـتب امانی شامل گرديد. تا اين کهعصر نادر خان شد و به اتهام همدستی در قتل نادر زندانی و تبعيد فرزندان بزرگان دولت به م
غا میشد و ازتحصيل بازماند. قندی
 
ن کريم نويسد: به مضمون علوم دينی، ادبيات و جغرافياعالقها

 
ی زياد داشتم. و از استاد قرا

ی ذکاوت و هوش بلند عبدالحميد هويدا بود تا جايش که استاد جغرافيا از کودک.بردخويش بنام قاری محمود پنجشيری ناممی
غا میداد. قندیرا می ١٠ی ليبس جرمنی، بدون سوال به او نمره

 
درسان : "اين روش دكـتور ليبس باعث حسادت همنويسدا

چهارم تعليمی که مضمون مكـتب رسانيدند. يکی از روزها درساعت  صنف گرديد. باالخره موضوع را به دكـتور "ايون" مدير
داد دكـتور ايونداخل صنف گرديد... نگاهی به سوی شاگردان انداخت... تا اين که نظرش بر جغرافيا را دكـتور ليبس درس می

قای حميد فالن شهر در کجا واقع شده 
 
منافتاد و با تبسمی که بر لب داشت مرا صدا زد. من در برابر مدير قرار گرفتم. گـفت ا

ن مكث به مدير گـفتم کهاين شهر، شهر كيست در وادی راين جرمنی و با نوک عصا شهرک مذکور را نشاندادم. در است. من بدو
ن نيز معلومات دادم

 
دكـتور ايون از فرطخوشی و هيجان به کرتی من چنگ زده مرا که طفل دوازده ساله .مورد نفوس و پيداوار ا

گـفت و يكدانه قلم مونت بالنک را در جيب کرتیمن تعليق نمود."بعد از اين بيش نبودم از زمينبلند کرد و موفقيت مرا شادباش 
موزش بود. در زمان تبعيد با تحمل همه رنجو ياس

 
-دوره باز عبدالحميد زندانی و تبعيد و ازمکـتب رانده شد. اما هميشه به فکر ا

غاز کرد وقتی که درقندهار 
 
نجا درس را ا

 
انتقال يافتند. پای درس مفتی صدرالدين از ها، نزد مولوی ضياءالدين عالم بزرگ ا

سيایميانه نشست و مختصرالمعانی را درس گرفت
 
مد، اصول .مهاجران تبعيدی ا

 
بعد از پايان دوران تبعيد، وقتیبه کابل ا

حديث و عقايد را نزدمولوی روشندل که در زيارت مولوی صاحب سرای زرداد تدريس شاشی، مشکات شريف، فقه شريف،
ممی

 
نشست وكافيه اين حاجب، وخت. نزدموالنا محمد امين قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نمود ا

غا میايساغوچی، شمسيه عمر كاتبی و قطبی را درسًا فرا گرفت. قندی
 
نويسد: "همه تالش برای اين بود که اگر از اين راه بتوانم ا

ن امکان به سخن حضرتابوالمعانی پـی برم که از اين طريق
 
مدم تا اگر روزی برسد پذير نگرديد. باز در صددچارههم فهم ا

 
جويــی برا

 و من بتوانم شعری از اين عارف بزرگواررا مورد تحليل قرار بدهم."

شنا گرديد. حاجی عبدالخالق برادر اسير، درهفته  اسیر و بیدل:
 
عبدالحميد اسير نخستين باردر محيط خانواده با ابيات بيدل ا

های چون حاجی عبدالعزير لنگرزمين، برادرش صوفی موج، عبدالرحيم خان خوانی داشت. شخصيتمجلس بيدل چند شب
نها میبه خانه ميرزاابراهيم خليلرحيمی، عبدالسالم اثيم مجددی،

 
مدند و اشعار بيدل را میی ا

 
ن ا

 
خواندند. عبدالحميد که ا

ن مجالس حضور داشت زمان خورد
 
دردوران مکـتب شايد در تاثيرپذيری از اين مجالس بود، که "ید:می نویسسال بود، در ا

ی بيشترعبدالحميد به ادبيات بود." و باز هم می افزاید : "ديوان ميرزا صائب اصفهانی، واقفالهوری، محمدعلی حزين، عالقه
ن بود که نخست از ها عطش مرا سيراب نساهاللی چغتالی، نظری نيشاپوری را از بازار خريدارینمودم ولی اين کـتاب

 
خت. علت ا

غا می".سرچشمۀ بلند نوشيده و گوشش در مجالس شبانه با ادبيات بيدل انس گرفته بود
 
نويسد: "با امير محمد اثير روزی قندیا

شناسهمان زمان کاکا روپيه هديه کردم. معنی اشعار او را نمی فهميدم و گاه گاه از بيدل٨٠به بازار رفتم و کليات بيدل را به 
در " .شدمهاحجره داشت، مفهوم ابيات مشکل را جويا میی قاضی فيض هللا، در مسجد ازبکالدين که در كوچهسيدتاج

کنند. رود. شب را همانجاسپری میمی فرزه "خليفه مير احمد"همين زمان با برادرشحاجی عبدالخالق، نزد خليفه صاحب 
 گويد: ميلی مینی دهد. اماپير با بیخواهد به عبدالحميد درس و تلقيبرادرش از پير می

زند "اين بچه درس خود را بخواند، او را به پيری ومريدی چه کار، به هر حال فردا بعد از نماز صبح عبدالحميد را صدا می
پيدا  شود که كلياتی را گويد: چند روزی میشناسی، او در جوابمیگويد: "های فرزند! بيدل صاحب را میودست او را گرفته می

ن هيچچيز عايد من نمیام اما از مطالعهکرده
 
وارگی هميشهکليات بيدل همدم او بودی ا

 
وقتی در پايان ايام تبعيد به .شود..." درا

مد مجالسادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل، به راه انداخت در سال
 
عرس حضرت ابوالمعانی را در ١٣٣٠و١٣٢٩هایکابل ا

شايقجمال، شايق هروی، موالنا سليم راغی، ضيا قاری زاده، صوفی عشقری،  دانشمندانی چون:باغ نواب برگزار کرد که 
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ن ابراهيمخليل، خليل
 
هللا خليلی، مولوی خسته، قاری فوالد، عبدالسالم اثيم مجددی،رحيم جان رحيمی و ديگران در ا

غاز میعرس با کالممحفل .شركت داشتند
 
هنگ به عنوهللا مجيدا

 
کرد. ان شاگرد اسير، غزليات بيدل را زمزمه میشد، استاد سرا

ن ها، عرس بيدل با شکوه خاصی برگزار میهای دوران حضور شورویدر سال
 
شد،شمار زيادی از ادبا و شهريان کابل در ا

ن فضایمعنوی، خويش را تسكين میاشتراک می
 
بردند یدر همان روزگار که پسران مردم را به زوربه عسکری م.دادندکردند و با ا

 .گشتها، رازق فانیبرای نخستين بار غزلی را خواند که دست به دست میشدند، در يکی از عرسو اكـثرًا که شهيد می
 فروشند   همه جا دکان رنگ است همه رنگ می

 فروشددل من به شیشه سوزد، همه سنگ می                                            
 محیط ما به حدی         دل کس به کس نسوزد به 

 فروشد  اش را به پلنگ میکه غزال چوچه                                         
غا، همواره محل برگزاری عرسخورشیدی، در باغ رئیس در ناحیه جنگلک، خانه قندی 1372الی  1335از سال 

 
های بزرگ بود. ا

خرين عرس را در
 
ی نجارهای یاصلی اش بيجا شده بود در قلعههای کابل از خانهثر جنگخورشیدی در حالی که در ا ١٣٧٢ا

ينده من در جمع شما نخواهم بود که همچنان شد. ولی فرزندان قندی
 
نجا گـفت که ساال

 
غا اينسّنت را هنوز خيرخانه داير کرد و ا

 
ا

غا، در کنار تدوير محافل ادبی وعرفانی، با ادبا، با درويشاقندی.دهندادامه می
 
ها داشت. يکی از ن و قلندران نيز از بيدل سخنا
غا میخواند. قندیی قاضی بود که اسير روزانه مدتی برایاو بيدل میگيران قلعهجان از مرغ اينقلندران، کاکا لعل

 
گويد: اين ا

نکه عامی بودکالم ابوالمعانی را بيشتر درک می
 
مد بيدلقلندر... با وصف ا

 
ازکارهای بزرگ .ن بودشناساکرد و در عصر خود سرا

غا اين است که حلقهقندی
 
ی خاصان بود همگانی ساخت. در های درس بيدل را داير نمود و فهم وتوجه به بيدل را که ويژها

هادرس ابوالمعانی ها درس مولوی صاحب و پنجشنبهدر هفته دو مراتب يعنی دوشنبه:نويسدهای درس خودمیمورد حلقه
کند در ساعت دوام می ٤يعنی ٦شود و با وجودی که تا ساعت ی فقيرانه من برگزار میظهر در كلبهبعد از  ٢صاحب از ساعت 

ن ی درسکنم. در دوران حکومت اسالمی نيز حلقهخود احساس خستگینمی
 
های بيدل و مثنوی ادامهداشت. يکی از شاگردان ا

غا بوديم که يكی از ی درس بيدل در منزل قندیر حلقهپرانیادامه داشت، ما دحلقه گـفت: يکی از روزها که در کابل راکت
 
ا

غا های حكمتيار گنبد مسجدپل خشتی را تخريب کرد. قندیخشتی را به راكت زدند. راكتشاگردانداخل شد و گـفت: مسجد پل
 
ا

 :با حيرت نگاهی به ديگران انداخت و اينرباعی حضرت ابوالمعانی را زمزمه کرد
نکه سماوات پر از ابر

 
 کنی ای ا

 روزی به دهان مؤمن و گبر کنی                             
 ات ای ساقیکردند خراب خانه
 ای خانه خراب تا بکی صبر کنی                         
مده بود که باوجود پيوند به شاهان و ميرهای شغنانبدخشان،عبدالحميداسير در خانواده:اسير و عرفان

 
سخت ای به دنيا ا

خند صاحب زيارت شاه طاؤس و عرفانی بودند. پدرش مير عبدالقادر که از اخالص معنوی
 
مندانموالنا جالل الدين بلخی و مريد ا

غاز نام خود دور می
 
نقدر تقواداشت که لفظ مير را از ا

 
گـفت: فردا معامله باحسب است از اين رو اسم نسبی را از کرد و میبود، ا

های ی حضرت عباس و فرزند يكی ازاوالدی اسير خود را از اوالدهخانواده.نسب نشوند""غرهتا نام اعضای خانواده باید دورکرد 
مد و در بدخشان مسکون شد می

 
دانستند. دو برادرش عبدالخالق و عبدالنبی مريد خليفه ايشان، حضرت قثم که به بخارا ا

و فرزند چهارمی عبدالحميدبود که اسير بيدل  صاحب فرزه، و برادرديگرش عبدالحكيم مريد حضرت صاحب نورالمشايخ بود
غا فرزه )مير احمد( گرفت که به او خوانش بيدل را تلقين نمود. قندیعبدالحميد نخستين درس عرفان را از خليفه صاحب.گرديد

 
ا

مد. برادرم  ی مابه خليفهفرزه زياد ارادت داشت. در خاطراتش می نويسد: وقتی نادر خان کشته شد روزیخليفه صاحب به خانه
 
ا

گـفت: در حق اين جوان دعا کنيد، رفيقشنادر خان را کشته است، اين هم کشته خواهد شد. پير گـفت تا من باشم کسی او 
راکشته نمی تواند. برادرم گـفت: زندانی خواهد شد دعا کنيد. پير گـفت اگر زندانیهم شود زياد مشکل نخواهد ديد. بعد از اين که 
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ن م
 
ناسبتكشته شدند، اسير هم زندانی گرديد، ولی بعد او را برای يک و نيم سال درخانهخودش نظربند و فراوان جوانان به ا

 زندانی ساختند که اسير اين را از کرامات خليفه صاحب فرزه می دانست.
ه يک يابد. باج سلطان که مجذوب بود و گل جان خان کدر ايام تبعيد در ريگستان با دو شخصيت عرفانی معرفت می اسير

غای مجذوب می
 
مد خدمت بابهداوود را میعارف و شارعبود. درقندهار در خدمت عظيم جان ا

 
کرد که در رسد. وقتی به کابل ا

بابه مير فقير مريد حضرت بابه خان محمد، ملنگ :چونزيارت مولوی صاحب سرای زرداد اقامت داشت. و همينگونه از مردانی 
غا، نورجان مل

 
يينه ساز نيز كسب فيض نمود.خانپغمانی، سيدغريب ا

 
غای جبل (١٤ )نگ، غفور ا

 
همين گونه با سيدجان ا

مد و با .هاداشتيــی هميشه نشستالسراج و پيروز ملنگ گلدره
 
در وقت فوت پدرش، کاکا لعل جان دوست پدرش به تعزيه ا

ن قدر موشكاف بود که من به عمر خود چنين شخص":نويسداسير دوست گرديد اسير می
 
-ی موشكاف و باريکاينشخص ا

بيننديده بودم در علمای عصر مرحوم موالنا سليم راغی و در مردم عامی همين کاکالعل جان طرف قبول من بود و بس... دعای 
 او را گرفتم."  
غاز شايد تا سالهای :اسير و شاعری 

 
به نام واثق از ١٣٣٠ی عرفان در سالكرد. مدير مجلهواثق تخلص می ١٣٣۵عبدالحميددر ا

 :بدالحميد خواسته است تا غزل معروف كليم را با مطلعزير استقبال نمايدع
 منـم که تنگـدلی باغ دلگشای من است  

بله جام جهان نمای من است                                              
 
 به دستم ا

وری نکرد و در رابطه با شعر شعارش را جمعسرود. اما اسير ااسير شعر را به سبک حضرت بيدل و با زيبايــی و تعالی ويژه می
 
ا

زنيم نبايد در کند و ما که دم ازاخالص میخواندن اشعار بيدل كـفايت می"اگرمنظور از التـذاذ روحی است،:چنين نظر داشت
ن مبادرت ورزيده

 
ام."  وظايف برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری كنيم. امامخمسات حكم تفسير و توجيه را دارد، مؤدبانه به ا

ن زمانی بود کهدر ساختمان پل ارغنداب مهندسين سويسی :رسمی
 
غاز کرد. و ا

 
استاداسير، نخستين كار دولتی را در زمان تبعيد ا

ن در ادارات شركتکار می
 
هایميوه، ويسا، کردند و به ترجمان جرمنی ضرورتداشتند که ناگزير اسير را استخدام کردند. بعد از ا

خرين وظيفهنقل، اتاقودهار کار کرد. در کابل در شرکت حملترانزيت، در قن
 
اش مديرعمومی تحريرات های تجارت کار نمود و ا

سال در اشتياق  ۵٠هللا شريف مشرف شد. اسير بهزيارت بيت:شركت مالداریو مسلخ هرات بود. سفر برای زيارت نه جهانگردی
رامگاهابوالمعانی بود. در سال 

 
رزو رسيد. و بعد از زيارت بزرگانیچون به اين ١٣٦٧زيارت ا

 
-الدينبختيار کاكی، نظام: بابا قطبا

هللا دهلی، وشيخ دهلی، باقی باهلل، امير خسرو بلخی، شاه عبدالعزيز، شاه ولیالدين اوليا، خواجه نصيرالدين محمودچراغ
يــی، يخ جنيد پشاوری، شيخ عمر جغارهبه پاكستان سفر نمود. در پشاوربه زيارت ش ١٣٦٠در سال .عبدالحق به کابل برگشت

بخش را زيارت کرد و در پاک پتن بهزيارت بابا فريد شکرگنج رسيد. عبدالرحمن بابا، مياعبدالغفور بابا رسيد. در الهور داتا گنج
ن زمان استاد را حالتی دست میمی

 
نجا مواصلت کردقواالن گرم سماع بودند. در ا

 
اختياروجد دهـد که بیگويند وقتی اسير به ا

عبدالرحمن خان و سرکوب اسماعیلیان: عبدالرحمن خان که در استبداد گوی سبقت را از همه  امیرافشاند. کند و دست میمی
حکام افغانستان برده بود، به طور گسترده به قلع و قمع شیعیان پرداخت. امیر عبدالرحمن خان، سومین پسر امیر محمد 

مده ١٨٤٠د خان، امیر افغانستان، از دودمان بارکزایــی، که در سال افضل خان، نواسه امیردوست محم
 
میالدی به دنیا ا

نمود، بر زمین و بدخشانات ایفای وظیفه می(، به حیث فرماندار محیط قطغن١٨٨٠-١٩٠١است، در زمان زمامداری پدرش )
م.، به افغانستان باز گشت ١٨٦٦سال  خالف عمویش امیر شیرعلی خان برخاست و بعد از شکست به بخارا متواری گردید. در

و شیرعلی خان را شکست داده، و پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت نشاند. بعد ازسه سال شیرعلی خان بار دوم 
م، امیر عبدالرحمن خان ١٨٨٠قدرت را بدست گرفت و امیر عبدالرحمن پا به فرار گذاشت. بعد از وفات شیرعلی خان در سال

م. ١٨٩٣ام امور را در دست گرفت.  در دوران سلطنت وی بعضی از سرحدات کشور به شمول خط دیورند در سال بار دیگر زم
بار علیه مردمان هزاره در افغانستان، به ویژه در نواحی مرکزی نشانی گردید. وی به منظور قدرتش مرتکب اعمال خشونت
نز 
 
مان به نام "کافرستان"، نام داشت و گویا مسلمان نبودند لشکرکشی گردید. پس از مدت زمانی بر ضد مردمان نورستان که در ا

نها را جبرن به دین اسالم واداشت. مناطق بدخشان افغانستان، مانند شغنان، روشان، به شمول حضرت امام، یا امام 
 
کرد و ا
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ستان کندز"کهندژ"، نیز از گزندش در امان باقی نماند.  
 
خود مختاری  را در زمان  بدخشان نظامصاحب امروزی واقع در ا

از دست داد. شاه شغنان میر سید اکبر، با استفاده از موقعیت مناسب از موجودیت اختالف (١٨٨٠-١٩٠١)عبدالرحمن خان 
پنجه در سال میان امیر عبدالرحمن خان و محمد اسحق خان، حاکم شغنان، حاکمیت خویش را دوباره مجدد در قلعه

که امیرعبدالرحمن خان به شغنان سفر نمود، سید اکبر به منطقه حصار فرار کرد و الی سال  استحکام بخشید. وقتیم.،١٨٨٨
ن شغنان به روسیه تعلق گرفت و درواز به م١٨٩۵

 
.، وقتی که خط مرزی میان روسیه و افغانستان تعیین گردید، که در ا

مده سید اکبر خان را قادر ساخت تا بار مجدد وجودافغانستان. وضعیت به
 
به شغنان برگردد و برای سالیان متمادی حاکمیت ا

نجا را در دست داشت، تا که امیر بخارا با تعیین نمودن نماینده وفادار به خود، ایشان قلی بیک، سید اکبر را از صحنه 
 
ا

ورد. عبدالرحمن خان بار مجدد شغنان را در سال 
 
ورد، و میر، به تصرف خود در میم.١٨٩٣حاکمیت شغنان، برون ا

 
شغنان  ا

ن همه افراد بانفوذ و صاحب صالحیت شغنان به گیرد و در کابل نظربند مییوسف علی شاه را به گروگان می
 
کند. بعد ا

فرستند تا خدمت دربار شاهانه را ها، به وی به شهر کابل میبچهکنند و برخی از افراد را بحیث غالمعبدالرحمن خان بیعت می
نها را در کابل شامل مکـتب حربی میانجام دهند. عبدالرحمن خان، 

 
کند تا باشد مصدر غالم بچه ها را به حضور پذیرفته و ا

. دریغ نمایندخدمت بهتر و بیشتر شاه شوند و به وی برای همیش وفادار باقی بمانند و از حاکمیت دست داشته او دفاع بی
ن افرادی است که در زمان یکی از ج م.١٩٦٠قوماندان عمومی پولیس در سال  جنرال محمدعلی خان،

 
مله فرزندان ا

نها بچهحیث غالمعبدالرحمن خان  من
 
ورده شدند، که همه شان باشنده دهکده بهشار هستند، و اکنون هم بسا از ا

 
ها به کابل ا

سال کنند. امیر در معروف است، زندگی می گوسالهستون شهر کابل، در اطراف پل حسن، که به در ناحیه چهل
ستانمنم.،١٨٩٣

 
ورده و غفور خان قرغز را بحیث ا

 
دار واخان، تعیین و علی مردان خان را که بحیث طقه واخان را به تصرف درا

-پسرش حبیبم.،١٩٠١کرد،خلع نمود. بعد از مرگ عبدالرحمن خان در سال رئیس و حاکم اصلی این منطقه ایفای وظیفه می
در حاکمیت خود داشت. بعد از مرگ امیر عبدالرحمن الی م.،١٩١٩هللا خان به تخت سلطنت نشست، و کشور را الی سال 

ها ، باورها و گرایانه حکومتهای جزمهای معین خود بود که در نتیجه سیاستهللا خان، شغنان دارای دشواری زمان امیر امان
مده بود، که باعث انگیزش مردم بر علیه حاکمان محلی و منطقوی شد، که می

 
به که  اغتشاش محرمان از توعقاید، به میان ا
داشته، و استفاده از منابع داخلی و خارجی، به شمول معروف است، نام گرفت. من در اینجا با امکانات دست )بلوای محرم(،

ینده شغنان به نگارش گیرم تا باشد 
 
منابع روسی، اردو، انگلیسی، فارسی، و تاجیکی، موفق شدم چیزی را برای نسل جوان ا

نزمان  -اریخ کوچکش به باد فراموشی سپرده نه شده باشد.رویداد شغنان مردم ما با ت
 
نقدرهم مورد توجۀ پژوهشگران ا

 
روشان ا

حیث یک قرار نگرفته بود، زیرا از یکطرف در حدود و ثغور نهایت محدود جغرافیای سیاسی صورت گرفت و از جانبی هم به
نقدر دور افتاده ای که بر مبنای تفکر و تعقل سیاسی به جوشتحرک خود

 
ن منطقه ا

 
مده باشد، وجود نداشت. عالوه برا

 
میان ا

نزمان، به ویژه نگارندگان برون
 
مرزی، بود که برای وسایل جمعی و یا عالقه مندان میدان پژوهش و یا هم اهل سیاست ا

هیم بوده باشند و نقش زمانی ای که در انگیزش احساسات سهای اختصارگونههیچگونه زمینه مساعد نبود. از این سببتنها نوشته
اند، به جز اند که حتی در برخیاز اسناد و مدارک معتبر ملی و فراملی هم درج نه شدهو مکانی را ایفا کرده بتوانند، مرقوم گردیده

رشیف حزب کمونست اتحاد شوروی سابق، جهت خوداز اسناد و مدارک
 
گاهی مسئولیت دیپلماتیک و وظیفه ای که درا

 
ا

ن چیزی به نظر نمیاستخبار 
 
رشیف افغانستان نیز ازا

 
وری است که حتی درا

 
ن قابل یادا

 
ید، ات کشور، درج شده است. عالوه برا

 
ا

ن زمان شغنان و حتی روشنفکران و یا هم محسنو درمیان قشر تحصیل
 
سفیدان امروزی این ناحیه نیز چیزی به گونۀ کردۀ ا

نهایــیمستند و نگارش
 
نزمان ارتباط  خاطره وی دارند، مسایل گسیخته، جسته و که مسن یافته وجود ندارد. تنها ا

 
تر و به ا

نزمان مانند امروز، به استقامت و خوانی میریخته را به طور شفاهی به قصه
 
پامیر  -واخان  یا "کریدور"نشینند. شغنان در ا

یل هم مسَالۀ موجودیت راه تاریخی، فرهنگی و العاده برخوردار بود. یکی از دالقرارداشت که از هر نگاه از اهمّیت نهایت خارق 
دری قرار داشت. از  -کرد. این ناحیه از نقطۀ نظر زبانی زیر اثر مستقیم زبان فارسیتجاری ابریشم بود که از این منطقه عبور می

اقتصادی در  -ماعینقطۀ نظر بینش و باورهای دینی به شاخۀ اسالم شیعی، ارتباط دارد، و از نقطۀ نظر جغرافیای زندگی اجت
یند. برای مدتترین مردمان افغانستان به شمارمیزمرۀ منزوی

 
 -های عقیدتی مردمان پامیر به شمول شغنانهای طوالنی سنتا
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نواز وعقالنی داعی سترگ و حّجت سرزمین خراسان، پیر گرا، سلمپسند، جمعها و رسوم مترقی، تجددروشان، بر بنیاد سنت
ها که مجریان باورهای دینی بودند، به پیش مروزی، بالوسیلۀ ماذونان اکبر و اصغر، پیرها و خلیفه -دیانیشاه ناصر خسرو قبا

ورند تا برمال سازند که گویا، های شان سعی به عمل میشد.  در این اواخر برخی از نویسندگان معاصر در نگارشبرده می
 
ا

اند، که البته از نقطۀ نظرشرایط نهایت طوالنی را در نظام تقیه به سر بردهمردمان فالت پامیر از نقطۀ نظر عقیدتی، مدت زمان 
ن منطقه درست نیست، زیرا تنها برخی از سنت

 
نهم بخاطر مصؤنیت محیطی ا

 
ها ورسوم جماعت مذکور از انظار دیگران، و ا

ن دیار پیرو کدام کیش و
 
ن به همگان واضح بود که مردمان ا

 
ئین بودند. اکنون نیز اکـثر جماعت  عقیدتی پنهان بود، در غیر ا

 
ا

سیای مرکزی، افریقای شرقی، و جماعت
 
سیا جنوبی، ا

 
های ویژۀ خود، از انظار نگهداری سنتپاک نیز در پنهان -های هندوا

اندیشان، قرار نگرفته باشند. یکی از اند تا باشد که در عدم دموکراسی عقیدتی زیر فشارهای غیرمترقبه دیگردیگران، صادق
عقیدتی و باورهای این طریقه، این است که مجریان امور مذهبی به امور سیاسی و  -های فرهنگیهای رسوم و سنتویژگی
گیرند، و تنها مصروف پیشبرد وطایف باطنی و تحقق هدایات یزدانی از طریق علم و فهم داری، در مداخله قرار نمیدولت

نها در فخویش در میان مردم
 
ن ا

 
وری هر گونه تسهیالت امور میان مردمی، قومی و دولتی نقش به سزایــی دارند. راهماند. مزید برا

 
ا

نها بعضًا صرف منحیث افراد میانجی میان مردم و نظام حکومت
 
دهند، که به مفهوم داری به کارزار اجتماعی خود ادامه میا

نها فقط مفسرین منافع پیروان خود، بر اساس قوانین و اصول مروجۀ زی
 
اند. مردمان ست اجتماعی در یک جامعۀ انسانیدیگر ا

روشان بخاطر نبود یک اقتصاد منظم و تولیدات سیستماتیک، همواره از فشارهای گوناگون حاکمان و  -منطقۀ شغنان
نها را به حد کدولتمداران وقت، از ناحیۀ جمع

 
ن مسایل زبانی نیز ا

 
مده بودند. عالوه برا

 
وری مالیات برعایدات، به ستوه ا

 
افی به ا

ن مرز و بوم به زبان فارسی
 
نگونه که الزم است، تکلم کرده نمی -رنج و مشقت سردچار ساخته بود. بطور مثال، مردم ا

 
-دری، ا

موزشی مکاتب به سایر زبان
 
نکه نصاب ا

 
ورندۀ دشواری توانند، چه رسد به ا

 
موزش ها باشد که بدون تردید به بارا

 
ها در زمینۀ ا

میالدی، تعداد ١٩٢۵دری برای شان حیثیت زبان دوم را دارد. در ماه اپریل سال  -حتی زبان فارسیگردد. و باید گـفت که می
روشان بدخشان کوهی افغانستان به قرارگاه حاکم محلی شغنان، محمد طاهر خان حمله  -کـثیری از ساکنین ناحیۀ شغنان 

های بخصوص سنتی خود بودند، کنندگان که دارای سالحتن از قیام ٨٠٠نمایند. روز دوم به تعداد نموده و اورا دستگیر می
شامیدنی پرسونل و قرارگاه قلعه را قطع می

 
ب ا

 
نمایند. اغتشاش الی سیزدهم اپریل سال قلعۀ برپنجه را محاصره نموده و جریان ا

نوکند. در این جریان برخی از قیامادامه پیدا می ،١٩٢۵
 
قت به اتحاد شوروی کنندگان از حکومت محلی تاجیکستان که در ا

نها پاسخ مثبت ارائه نگردید. در شب سیزدهم سابق مدغم گردیده بود، طلب کمک و حمایه می
 
نمایند، اما به درخواست ا

ورند. در این زمان حملۀ کنندگان را به محاصره در میاپریل همان سال، نظامیان قلعۀ برپنجه طی مانور مخفیانۀ نطامی، قیام
 
ا

سواران ماهر و تقریبًا تن از اسپ ٢۵ۀ نظامی حکومت اعلی اشکاشم که حیثیت مرکز را داشت، توسط دیگری از طرف دست
شنا با مسایل نظامی و جنگی، به هدایت و حکم غند

 
 ٢٠٠(، و ٨٠٠٠شان )میر خان، در برابر اغتشاشیون که تعداد مشر گلا

دهد،غیر قانونی عبور نموده و به ن و تاجیکستان را تشکیل میدادند، از دریای پنج که سرحد افغانستاوار را تشکیل میخانه 
نوقت  پناهنده شدند. برخی از این خانواده

 
نچه را در زندگی شان از اموال منطقۀ سرحّدی پامیرتاجیکستان شوروی ا

 
ها هر ا

شوروی در قلعۀ نظامی منقول داشتند، با خود انتقال دادند. همۀ پناهگزینان در منطقۀ پامیر بدخشان وابسته به حکومت 
نها بوشهر جابجا شدند. به مجّردی که قیام

 
کنندگان سرحد را عبور نمودند، مسئولین حکومت شوراها که در پامیر جابجا بودند، ا

نها را به برگشت مجدد به خاک شان مورد تشویق و ترغیب قرار دادند. 
 
را مطابق هدایت منابع دیپلماتیک خلع سالح نموده و ا

ید. بهر حال عالوه بر 
 
نها از طریق سرحد، جدًا جلوگیری بعمل ا

 
نها خواسته شد تا از عبور و مرور سایر افراد وابسته به ا

 
ن از ا

 
ا

ن از طریق منابع دیپلماتیک و استخبارات، از 
 
غاز قیام، عاملین ا

 
مسئلۀ یاد شده به حالت بحرانی خود رسید و چهار روز بعد از ا

نهم با پاسخ منفی مقامات جانب مقابل، روبرو شد. بعد از مدت نهایت  حکومت شوروی درخواست مالقات را 
 
نمودند که ا

باد،  کوتاه، به زود
 
ترین فرصت سه تن از مامورین عالی رتبۀ حکومت اعلی بدخشان، با محمد ضیا خان، حاکم اعلی فیض ا

ان از هرگونه مالقات با موصوف، ابا مرکز بدخشان، جهت مذاکره با اغتشاشیون، وارد شغنان شد. اما نمایندگان بلواگر 
رفت، زیرا مسئولین حکومت شوراها دیگر قدرت ها به مرور زمان از حالت بهبودی بیرون میورزیدند. وضعیت اغتشاش کننده
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ن و فصل این مسئله از میا ای را جهت حلگرفت تا نمایندهگزینان را نداشتند و تالش صورت میهای مالی وغذایــی به پناهکمک
ای به کنندگان، به شهر دوشنبه مرکز نوبنیاد تاجیکستان شوروی، بفرستند، زیرا از طرف قیام کنندگان یادداشت رسمیقیام

ت اعزامی به شهر دوشنبه برسد، 
 
دفترمرکزی شهر خارق سپرده شده بود. رهبری جمهوری تاجیکستان شوروی، قبل از اینکه هیا

نکه کاری کرده بتوانند، در مشکوکیت شان پیرامون این مسئله افزایش همۀ مسایل را مورد بررسی و مداقه قر 
 
ار داده  و بجای ا

ن شدند که چه چیزها اسباب وقوع  این حادثه را فراهم ساخته و اقدام ما به مثابۀ همسایه و دوست 
 
مد و در جستجوی ا

 
بعمل ا

مرین مقامات ن مسئله طالب هدایت مفصلنزدیک  در زمینه، چگونه باید باشد. بر همین مبنا جهت وضوح بیشتر ای
 
تر از ا

-صاحب اختیار شان در شهر مسکو شدند. در فرجام به چنین نتیجۀ موقتی رسیدند که: "برای جلوگیری از هر گونه مناقشه
فرینی و دشواری 

 
نها منا

 
نچه را که ا

 
نها داده نشود، بلکه ا

 
سالح و حیث های الینحل بعدی، نه تنها اینکه سالح و مهمات به ا

 مهمات با خود دارند، باید از نزد شان گرفته شود و به مراجع رسمی شوروی و یا حکومت افغانستان، تسلیم داده شود." 
نها باید مسایل ذات

 
سازی البینی شان را حل و فصل کنند. جهت ایجاد سهولت نسبی برای این دسته از مردمان و جابجابعدها ا

نها باید مناطق دور دست قابل
 
کشت و زراعت در نظر گرفته شود. مقامات شوروی به این اندیشه بودند که شاید چنین اقدام  ا

نها نافع
 
کنندگان در برابر حکومت های دشواری که قیامتر باشد. یکی از چالشازنقطۀ نظر سیاسی، اجتماعی واقتصادی  برای ا

نها همگان باید بحیث شهروندان 
 
کشور شوراها بدون قید و شرط پذیرفته شوند، که البته تصمیم شوراها قرار دادند این بود تا ا

ن از نقطۀ نظر سیاسی و مناسبات حسن نیت دیپلماتیک برای کشور شوراها دشوار به نظر می
 
رسید. بلواگران استدالل روی ا
نها است، و اینکه ابرقدر می

 
های ها و نیرو تکردند که تاجیکستان از نقطۀ نظر بینش تاریخی، در حقیقت سرزمین خود ا

ورده
 
نها در این مقطع زمانی قابل پذیرش نبوده و دوراز اخالقیات اجتماعی استعماری چنین انقسام را به وجود ا

 
اند، برای ا

میز میان ملل و اقوام جهان به شمول افغانستان میسیاسی و شیوۀ زرین همزیستی مسالمت
 
باشد. مسئولین دوشنبه به این ا

د که افراد را باید به مناطق دوردست فرستاد و یا اینکه به منطقۀ پامیر دوباره باز گردانده شوند و یا هم همۀ اندیشه و تفکر رفتن
نها به نحوی از انحا مورد تشویق قرار گیرند تا به افغانستان دوباره بر گردند زیرا حکومت و مردم تاجیکستان نیز دیگر توان 

 
ا

گزینان، قرار دهند. بعد از مباحثات و مذاکرات ن زندگی یومیه، چیزی را در اختیار پناهمادی و مالی ندارند که جهت سپری نمود
نها باید دوباره به میهن طوالنی و متعدد، به این نتیجه

 
گیری دشوار و مشحون از مسایل ناهنجار برای قیام کنندگان رسیدند که ا

نهم هرچه عاجل
 
بایــی شان برگردند، و ا

 
یند ا

 
نزمان تبلیغات تقریبًا مشابه تر تا به این فرا

 
دشوار نقطۀ اختتام گذاشته شود. در ا

ت عالی١٩٢۵داران افغانستان راه اندازی شده بود. به تاریخ دوم ماه می سال دیگری نیز از طرف زمام
 
رتبۀ دولتی افغانستان هیا

کنندگان در محلی که قرار ردیده و با قیامجهت مالقات با قیام کنندگان و بررسی هرچه بیشتر و ژرفتر این مسئله، داخل پامیر گ
باد وارد پامیر شده بودند، فرمان شاه امانشده که از مرکز خانداشتند، داخل مفاهمه شدند. اعضای کمیسیون یاد

 
هللا را به ا

مده بود که حکومت افغانستان بدون در نظرداشت دشواری 
 
ن چنین ا

 
که در  هایــیاغتشاشیون قرائت نمودند که در بخشی از ا

نها از عفو نتیجۀ این گونه اقدام ناعاقبت
 
اندیشانه برای مردم و اهالی و حکومت افغانستان وارد شده است، در برابر تقصیرات ا

نها به وجه احسن و بدون هیچگونه تشویش به افغانستان دوباره برگردند. در نتیجه 
 
و بخشایش کار گرفته و میل دارد تا ا

کنندگان به گونۀ فوری در جریان یک در صد از قیام ٨۵افغانستان، هر دو با این نتیجه رسیدند تا مذاکرات مقامات شوروی و 
جون سال  ٢۵روشان، به تاریخ  -کنندگان شغنانکه هیَات یا بهتر بگوئیم نمایندۀ قیامهفته به محل اصلی شان برگردند. مادامی

نها انجام دهند و تنها اظهار نمودند که ، به شهر دوشنبه رسیدند، رهبری تاجیکستان شوروی ١٩٢۵
 
نتوانستند چیزی را برای ا

نها را تضمین می
 
گردد. فیصلۀ یادشده توسط نمایندۀ حکومت نمایند و بدون قید و شرط شامل همگان میگویا برگشت مصؤن ا

قای )زینو مینسکا( که در تاجیکستان مستقر بود، و به حیث رئیس دیپارتمنت امور 
 
دیپلماتیک ایفای وظیفه شوروی وقت ا

کرد، چنین انعکاس یافته است: "باید دانست که کشف و افشای این قسمت از بدخشان افغانستان برای دیگران کاماًل می
رسید. زیرا که این منطقه هنوز یک ناحیۀ مصؤون و نامکشوف بوده، و وار به نظرمینادرست و یک عمل غیرعاقالنه و دیوانه

ن 
 
میز از طریق زیباک به منطقۀ زمینه را برای ما مساعد خواهـد ساخت تا ازاین طریق به شیوۀ نهایت سهلحفظ حالت فعلی ا

 
ا

ینده
 
قای چیچرین که به نامۀ رئیس عمومی کمیساری ها برسیم. "دایرکـتیف و هدایتچترال، درا

 
های امور خارجه دولت شوراها، ا
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گست  ٢۵تاریخ 
 
سف است از حالتی که ، در مسکو صادر شده بود، چنین ا١٩٢۵ا

 
ظهار نموده است: "رهبری مسکو نهایت متا

ن تَاخیر صورت گرفته است، اما با  -در شغنان 
 
گاهی حاصل نموده یا در انتقال دقیق ا

 
مده است، دیرتر ا

 
روشان به وجود ا

نهم قسمتی از زمین
 
افغانستان باشد، در های المزروع محدود که به فاصلۀ دورتر ازسرحدات تعیین شده میان شوروی و وصف ا

نجا استقرار یابند. چیچرین توضیح می
 
نها گذاشته شود تا در ا

 
های دهد که ما در اصل میل نداریم تا شاهد عبور تاجیکاختیار ا

نانی که مرتکب چنین عمل شـده
 
نها را در زمینه مورد تشویق قرار دهیم. اما ا

 
اند، افغانستان به تاجیکستان شوروی باشیم و یا ا

توانند به داخل افغانستان جهت استقرار مجدد، راه یابند." رئیس عمومی نیروهای نظامی شوروی وقت مستقر در نمی دیگر
، انعقاد یافته بود، ١٩٢۵ماه مارس سال  ٢٨تاجیکستان، گراسیموف در یکی از مجالس خصوصی و محرم شان که به تاریخ 

هللا، در حال تضعیف شدن است و شاید حکومت وی توسط مانکند: "قدرت و قوت حاکمیت شاه اچنین اظهار نظر می
عبدالکریم خان از میان برداشته شود، و این زمان و فرصت عالی است برای اتحاد مجدد مردمان منطقۀ بدخشان کرانه های 

ت اعزامی قیام
 
مو، بدخشان تاجیکستان و افغانستان"، سفر هیا

 
نست که  کنندگان به شهر دوشنبه، نشان دهندۀدریای ا

 
ا

عاملین قضیۀ مذکور از حمایۀ غیرمستقیم و مکـتوم نیروهای حکومت شوراها مستقر درسرحدات میان افغانستان و تاجیکستان 
ماده به برخوردار بوده و به اطمینان کامل و حتی بدون ساده

 
ترین استشارۀ نیروهای حکومتی و نظامی شوروی، بلواگران هرگز ا

نوقت به این نتیجه می شدند.اقدام چنین عمل، نمی
 
رسیم که بر بنیاد شواهد و مدارک معین مکـتوب شدۀ حکومت شوروی ا

گاهی قبلی داشته و حکومت افغانستان نیز از طریق منابع و سرچشمه
 
های دیپلماتیک و حکومت شوراها از این عمل ا

شده در اواخر سال ل نهایــی وقایع یادتر در جریان قرار گرفته است". در تحلیاستخبارات حکومت مرکزی افغانستان بعـد
یند ، گونه١٩٢۵

 
یابی گردیده و در فرجام چنین فیصله و تصفیه حساب دولتی در زمینه صورت گرفت: "در اصل تمام فرا

نچه در مالقات
 
های ویژۀ مقامات ذیصالح به  فیصله رسید بازگشت پناه گزینان افغانستان باید به صورت درست به سر رسد، و ا

های ژاندارم و پولیس، به گونۀ کامل باید تعویض بود که، همۀ مامورین و مسئولین سرحدی افغانستان  به شمول قوتاین 
نجا مستقر شوند، تا از عامل

 
-البینی در میان شغنانیهای بعدی محیطی و ذاتگردد، و نیروهای قبایلی به حیث محافظین در ا

نانی که به طور 
 
مستقیم و یا غیرمستقیم در انتظام قیام دخالت داشتند، بدون استثنا باید به پرداخت ها صورت گرفته نتواند. و ا

ن از کابل دسته
 
ای از افراد  جرمانه مکلف شده و زیر کنترول مقامات ذیصالح حکومت اعلی بدخشان قرار گیرند" به تعقیب ا

ت مذکور را یک تن از اهل ه
 
ت فرستاده شده بودند که سرگروپـی هیا

 
نود که شهروند افغانستان بود، بدوش داشت، بحیث هیا

قسقال محرم بیک را دستگیر نموده و به حکومت مرکـزی 
 
تا با توزیع مبالغ هنگـفت بتوانند سر دستۀ اغتشاشیون یعنی ا

از  اند که موصوفها معتقـدبسپارند، اما هیچگونه معلوماتی در زمینه وجود ندارد که سرنوشت شان او را به کجا کشاند. برخی
نها نیز درخواست او را پذیرفته بودند، اما افراد دیگری به این اعتقـاد

 
نوقت خواستار پناهندگی شد و ا

 
اند که  حکومت شوروی ا

وی هنگام محاصره قلعۀ برپنجۀ شغنان که مرکز حکومت اعلی بود، توسط نظامیان دستگیر و به قتل رسیده است.  امروز 
روشان را  -اند که اسباب بروز قیام شغنان مرزی افغانستان به این عقیدهبار داخلی و برونمنابع متعدد و حتی مؤثق و بااعت

ای بود که درزمان عدالتی وفشارهای ناهمگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، نژادی و محیطینظمی، بیتداوم بی
ن مرز بوم، روا دیده شده بود. اگر چه سازمام

 
ن وقت بر مردم ا

 
نقدر هم خودزماندهی قیام یادداران ا

 
جوش نبود اما باید شـده ا

اعتراف کرد که از اثرات، تحوالت و تحرکات بیرونی هم فارغ نبوده و بدون تردید دارای اهداف سیاسی و شاید هم ایدیولوژیک را 
مسایه به ویژه روسیه از در قبال خود داشت. این ناحیۀ بدخشان از نقطۀ نظر موقعیت جغرافیای سیاسی خود برای کشورهای ه

ن حادثۀ شغنان زمانی به میان می
 
ید که حکومت شوراها میل داشت، روابط اهمّیت بسزایــی برخوردار بود. و متناسب به ا

 
ا

ن، برقرار حسنه و همسایگی نیک را با دولت افغانستان، بدون در نظرداشت برخی از سؤ تفاهمات و عدم حساب
 
گیری دقیق ا

ن وقت انتخابی دشوار را متناسب با وضعیت روشان نشان -ن نماید. مسایل شغنا
 
ن بود که گویا حکومت شوروی درا

 
دهندۀ ا

فریده شده با چالش
 
نوقت حکومت شوروی را در دشواری بیشتر قرار داد، ا

 
های فراوان، در پیش گرفت. یکی از مسایلی که در ا

کنندگان بود که درخواست پناهندگی دایمی را از دولت مموضوع تهیه و تدارک مواد غذایــی، محل و مکان زیست برای قیا
نزمان اقلیتشوراها می

 
روشان، هنوز هم در حالت دشوار اقتصادی قرار  -های نژادی و عقیدتی ناحیۀ شغنان نمودند. زیرا در ا
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بسا از مردمان مناطق  ،١٩٢٩داشتند که البته این مسئله به مثابۀ معضلۀ بنیادی برای مدت زمان زیادی ادامه داشت. در سال
شوب و رو و انعطاف پذیر شاه امانشمال افغانستان، و برخی از مردمان مناطق سرحدی، در برابر رژیم میانه

 
هللا، دست به ا
رسیم که اغتشاش زدند. اکنون بعد از روشن شدن اکـثر مسایل سیاسی افغانستان به ویژه در سه دهۀ اخیر، به چنین نتیجه می

ن امان در دربار شاه
 
هللا نیز بودند افرادی که برای احراز قدرت و یا هم بخاطر تعویض رژیم به یک نظام بهتر نسبی که در ا

اندیشه های سیاسی و دموکراتیک به منصۀ اجرا گذاشته شوند، تالش نموده بودند. رهبری حکومت منطقوی شوراها که به گونۀ 
فرنسبی از شاه طرفداری می

 
رامی در مناطق مذکور، جهت حمایه از حکومت امانی، به شکست کرد، نیز به منظور ا

 
ینش ا

فرینش مناسبات حسن نیت میان اقل میمواجه شدند و چیزی را به منصۀ اجرا گذاشته نتوانستند، که حـد
 
توانست باعث ا

-ود که در سالکنندۀ مناسبات دوجانبه دولتین بافغانستان و کشورهای همسایه، گردد. حوادث شغنان در حقیقت بیان
مند به بینش و ها سعی نمودند تا افراد عالقه، میان حکومت شوراها و دولت شاهی افغانستان برقرار شده بود. بلشویک١٩٢٠
یندهاندیشه

 
ن به حیث منابع و مراجع های سوسیالیستی را در مناطق سرحدی افغانستان، تنظیم نمایند تا در ا

 
ها بتوانند از ا

های چپ و دموکراتیک، نقشی را ادا کرده ها و مقاصد در امر اثربخشی به جنبشدهندۀ چنین اندیشهشتکـثیرکننده و گستر 
ستان هرات و در میان افرادی که شامل حلقۀ فعالیت

 
فرینش حلقۀ سیاسی و سوسیالیستی در ا

 
های پان بتوانند. به گونۀ مثال ا
سیای مرکزی اسالمیسم شاه امان

 
نزمان به  هللا که از طریق کنفرانس ا

 
ورده شده بود، نیز یکی از مسایل عمدۀ ا

 
به فعالیت درا

نها  در هللا را مورد انتقاد قرار نمیروشان، در حقیقت برنامۀ عمومی شاه امان -کنندگان شغنانرفت. قیامشمار می
 
دادند، بلکه ا

ن، 
 
ن در مناطق و مرکز، به اعتراض برخاستند. عالوه برا

 
کنندگان بخاطر اینکه شاه و به ویژه قیامبرابر دستگاه ضعیف کاری ا

طلبانۀ او را در سراسر کشور مورد تطبیق قرار دهند، لذا جهت توانند سیاست اصالحاش در منطقه نمیاندرکاران حکومتیدست
 
 
سایش در محیط نهایت محدود خود شان، دست به اقدامات و قیام عملی زدند. مسئلۀ ا

 
فرینش ا

 
خر تطبیق عدالت اجتماعی و ا

ای را به نمایندۀ حکومت ستالین در جمهوری تاجیکستان شوروی وقت، رسمی نامۀ( درخواست )استدعـاکنندگان اینکه، قیام
وردن فشارهای ناهمگون حکومت افغانستان، تشتت، 

 
مده است: "در نتیجۀ وارد ا

 
ن چنین ا

 
با متنی پیشکش نمودند که درا

های غیرعادالنۀ نظام با وصف هرگونه تحمل رنج و عذاب ناشی از پالیسی حد و حصر مامورین حکومتی،دهشت و وحشت بی
رامش زندگی بسر میموجود در افغانستان، در مقطع زمانی

 
برند، سال گذشته ایکه برادران تاجیکستان ما، در شرایط صلح وا

ها به حیث ساکنین و حکومت شورا درخواست طویلی را به مقام جوزف ستالین ارایه نموده بودیم تا باشد همۀ ما را در قلمر 
سیب گوناگون اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، 

 
دایمی پذیرا شوند، تا بتوانیم از گزند و حوادث روزگار در امان بوده و از ا

اقتصادی، نژادی و ظلم  و استبداد قومی و منطقوی، در امان باشیم. درخواست ما به مقامات صاحب صالحیت حکومت 
ق هیچگونه نتیجۀ عملی را در اختیار ما قرار داده نتوانست. بعد از پیشکش مطالب شفاهی به حکومت که ها در شهر خار شورا 

یند مبارزۀ ما در زمینۀ مسایل یاد
 
شـده گردید. امسال بسا از بزرگان بدون نتیجه باقی ماند، باعث ژرفا و گسترش هرچه بیشتر فرا

انـد. از های عزیز شان را از دست دادههمگون حکومت افغانستان، جانسفیدان ما در نتیجۀ فشارهای متعدد و ناو محسن
رسد، خانه و کاشانۀ خود را ترک نموده و از حکومت تن اعم از مرد، زن و اطفال می (٨٠٠٠)همین سبب که تعداد ما به 

نها حتی اظهار میشوراها در تاجیکستان، در خواست پناهندگی نمودیم، اما دوباره با همان پاسخ منفی روبرو شدی
 
کنند که م. ا

غاز کنند و بعد کمک
 
نها هدایت داده شده بود که بگذار نخست قیام را ا

 
ها را در اختیار شان گذاشت. چون از دوستان گویا به ا

خویش در شهر خارق، هیچگونه پاسخ مثبت در یافت نکردیم، لذا به شما دوستان شهر دوشنبه که مقام عالی این منطقه را 
نها رها دارند

 
ه هستید، مراجعه نمودیم چیزی مثبت را از شما به استماع نشینیم. خواهشمندیم تا مایان را از زیر یوغ اسارت ا

نموده و بحیث شهروندان دایمی این کشور برادر مورد پذیرش قرار داده ممنون سازید. ما فقط دو ماه قبل به این ساحۀ 
ن بجز

 
مدیم که در ا

 
ن تا هنوز هیچ جوابی را نیز  کوهستانی و محل نظامی ا

 
از علوفه دیگر چیزی به نام وجود نداشت، و عالوه برا

ورده
 
ایم. با تحریر معروضۀ موجود به مقام شما جهت از مقامات صاحب صالحیت و قوماندانی نظامی شهر دوشنبه، بدست نه ا

شما بودیم و هستیم. برای همۀ ما باید اجازه داده  ارائه پاسخ مثبت و یا منفی در زمینه، در انتظار همکاری دوستانه و رفیقانۀ
ئین خود در این جا در تاجیکستان، در این خاک و سرزمین مشترک پیشینیان کیش و همشود تا مانند برادران و خواهران هم

 
ا
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وری میما در صلح و صفا و صمیمیت زندگی را به سر رسانیم. قابل یاد
 
ورده با

 
نچه را که با خود ا

 
ودیم و یا انتقال دادیم، دانیم، ا

ن ختم گردیده و هیچ
 
چیز دیگری را برای تغذیه خود، اهل و اوالد خود، نداریم. اکـثر افراد در میان ما محسن سفیدان، همۀ ا

قسقال
 
نها نهایت دشوار است. از این سبب امروز سرنوشت ما به گونۀ واقعی در دست شما ها، و اطفالا

 
اند، که مواظبت از ا

نرا جواب رد دهید." ته و به شما وابسته میقرار داش
 
شمسی  -هجری ١٣٠٤باشد، تا استدعا نامۀ ما را مورد تائید قرار داده و یا ا

شوری، سال  ١٩مطابق
 
 . ١٩٢۵ا

اسماعیلیان به دلیل  ھ.ش. ١٣٠۵طبیعتًا مظالم عبدالرحمن بر اسماعیلیان افغانستان نیز بی سابقه بوده است. در سال 
-های اسماعیلِی مناطق ترکمان، پارسا و شیخگیرند. هزارهداخت مالیات، توسط عبدالرحمن تحت تعقیب قرار میاستنکاف از پر 

-١٣٠٦کنند. در سال شوند و او را زندانی میکنند و با حاکم محلی خود درگیر میعلی )مناطقی در والیت پروان( سرکشی می
شوند. این مناطق عمدتًا سرکوب و عمدًا از جایــی به جایــی کوچ داده میمناطق که اسماعیلی نشین بودند، توسط دولت  ھ.ش.

در والیت بدخشان بوده است )مثل رستاق، شغنان، روشان، حضرت امام و...(.  اسماعیلیان، یا به تعبیر مال فیض محمد 
غاخان محالتی مشربهزاره»کاتب هزاره، 

 
به تمّرد از حکومت ھ.ش. ١٣٠٧وبـرفک در سال علی و تالـه، از مناطق شیخ«های ا

نان می
 
ن، حکومت به سرکوب ا

 
پردازد و در این سرکوب، غیر اسماعیلیان منطقه نیز به کمک نیروهای دولتِی پرداختند و در پـی ا

خیزند. پس از مدتی در همین سال درگیری شدید دیگری بین نیروهای دولتی و اسماعیلیان از طوایف اعزام شده از کابل بر می
های های شدید، سرانجام هزارهافتد. در ادامه جنگعلی( اتفاق میهای شیخاز هزاره«)نیک پـی»و « جمعلی»، «علیکرم»

دهد که جنگجویان دولتی همه اموال ایشان را برند و عبدالرحمن دستور میها پناه میاسماعیلی به سنگالخ ها و مغاره های کوه
علی و نیروهای اعزامی ند. دو درگیری شدید دیگر نیز در همان سال بین اسماعیلیان شیختملک کنند و اسیران را به کابل بفرست

ید و در نتیجه، حکومت عـدهاز کابل پیش می دولتی
 
باد بدخشان، چندین علی به فیضهای اسماعیلی را از شیخای از هـزارها

 
ا

ب و تعدادی خانواده
 
ها ای هم به کوهکند و عـدهرا به بلخ و مزارشریف تبعید میهای اهل ترمیشی ازخانوده را به دره نعلبک دوا

بافی، های پردهشوند و تعدادی هم درکارگاهعلی نیز به گرشک و لهوگرد درهرات تبعید میبرند. برخی از اسماعیلیان شیخپناه می
نیز بین  ھ.ش. ١٣٠٨. در سال شوندگری و حکاکی به حیث برده و غالم به کار گمارده میبافی، کارخانه های چرمکرباس

ن، اسماعیلیان به شدت سرکوب میعلی درگیری پیش مینیروهای دولتی و اسماعیلیان هزاره شیخ
 
ید که در اثر ا

 
شوند وبه ا

که، اموال، حیوانات، زنان و دختران ایشان را به تملک گیرند. اما این خودسری افسران ظاهرًا  شودافسران دستورداده می
دهد. اسماعیلیان که دیگر شود و دستور به بازگرداندن اموال و زنان و دختران اسماعیلیان میعبدالرحمن واقع نمی مورد پسند

ای می خواستند حکومت را از خود راضی کنند؛ به همین جهت، اموالی را که رمقی برای مقابله با دولت نداشتند، با هر وسیله
ن
 
ن، به حکومت و شاه بخشیدند تا ها به تاراج بر افسران و نظامیان از ا

 
ده بودند، حتی پس از دستور عبدالرحمن به بازگشت ا

ها سبب گردید که اسماعیلیان نرمی حضرت واال نسبت به خودشان شوند، این همه مظالمات و حق تلفیشاید باعث دل
شکارو بلکه انواعافسانه ه

 
ا و شایعات را به ایشان نسبت داده شده افغانستان نه تنها نتوانستند اصول طریقه شان را علنی و ا

    است.                                                                                                                         
سیای میانه  قرامطه در برابر بینش سامانیان رزم  

 
 :در ا

سنی حكومت  علمایدر خراسان و ماوراءالنهر، پس از قیام سربازان ترك كه با  دعوتنسفی و سازمان  داعیی اقبال ستاره
ھ. ق. ۳۴۳-۳۳۱نوح بن نصر )سامانی متحد بودند، رو به افول نهاد. تحت فرماندهی پسر و جانشین امیر نصر دوم یعنی 

نها مورد اعدام شدند و م.۹۴۳/ھ. ق. ۳۳۲نسفی و وابستگان نزدیكش در بخارا در سال  ،م.(۹۴۳-۹۵۴/
 
پیروان دینی ا

زار و شكنجه قرار گرفتند. در این دوران، 
 
اعالن قرمطی  «گذارانبدعت»سنی مذهب حكومت سامانی برعلیه  علمایشدیدترین ا

در خراسان و ماوراءالنهر تحت رهبری پسر نسفی، مسعود ملقب به  دعوتكردند. اما با وجود این فشار و مانع عظیم،  جهاد
نها ابویعقوب سجستانی بود تداوم یافت.در این اثنا، ابوحاتم رازی در ی داعیان برجستهدهقان و پس از و

 
ی دیگر که مهمترین ا

ذربایجان و  دعوتری، مسئولیت را به عهده گرفت. او  داعیبه عنوان پنجمین م.۹۲۳-۹۱۲/ھ. ق. ۳۱۰-۳۰۰طی سالهای 
 
را به ا

شد، و گرگان می )مازندران(ی خزر از جمله دیلمان، گیالن، طبرستان یهدیلم كه در قرون میانه شامل تعدادی از والیات حاش
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نها احمد بن علی، 
 
گسترش داد. ابوحاتم مخصوصًا در دعوت چند تن از حكمرانان محلی به مذهب اسماعیلی كه نخستین ا

رف ری توسط بود، به موفقیت دست یافت. اما پس از تصم. ۹۲۴-۹۱۹/ھ. ق. ۳۰۷-۳۱۱های حكمران ری در طول سال
ن محل، الداعی الصغیر با اسفار بن شیرویه سامانیان سنی

 
نجا بر علیه امام زیدی ا

 
مذهب، ابوحاتم به طبرستان رفت و در ا

ورد  و بزودی پیروان زیادی در طبرستان و دیگر م.(۹۳۱/ھ. ق. ۳۱۹)وفات
 
متحد شد. ابوحاتم، شیرویه را به كیش خود درا

ھ. ق. ۳۲۳)وفاترانی این امیر دیلمی بود، جذب نمود. ابوحاتم همچنین مرداویج بن زیارنواحی شمال ایران كه تحت حكم
ی زیاریان را در نعمتش سر به شورش برداشته و سلسلهی سپاهیان اسفار را كه بعدها در مقابل ولیفرمانده ،م.(۹۳۰/

ورد. طبق گزارشات، مناظره
 
معروف میان داعی ابوحاتم و فیلسوف و  هایطبرستان و گرگان بنیان نهاد، به کیش خود درا

ی در حضور مرداویج انجام گرفت. از قرار معلوم ابوحاتم نیز مانند نسفی به شاخهطبیب برجسته ابوبكر محمد بن زكریای رازی،
جنابی  شناخت. در واقع وی با ابوطاهرقرمطی مخالف تعلق داشته و امامت عبدهللا مهدی كه معاصر وی بوده را به رسمیت نمی
بوده است. حتی  م.۹۲۸/ھ. ق. ۳۱۶رهبر دولت قرمطی بحرین در ارتباط بوده و همانند او در انتظار ظهور مهدی در سال 
كه ثابت شد موعد ابوحاتم برای ظهور ممكن است ابوحاتم ادعای نیابت مهدی غائب را مطرح كرده باشد. به هر حال، هنگامی

قابله با این داعی و جماعت وی پرداخت. سپس ابوحاتم به مفلح كه حكمرانی محلی در مهدی درست نبوده است، مرداویج به م
ن ناحیه

 
ذربایجان بود پناه برد، و در ا

 
درگذشت. با مرگ ابوحاتم، قرمطیان  م.۹۳۴/ھ. ق. ۳۲۲ی شمال غربی ایران، در سالا
نان به دست ' دچار اغتشاش و بیاسماعیلیان'

 
عبدالملك كوكبی، از ساكنین گردكوه در نزدیكی نظمی شدند، و نهایتًا رهبری ا

ینده
 
ذكر  داعیی اسماعیلیان نزاری، و فرد دیگری به نام اسحاق كه در ری اقامت داشت، افتاد. دومین دامغان، پناهگاه ا

 نسفی در خراسان بوده است.  داعیشده، احتمااًل ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی، مرید و خلف 

 
ثیر  
 
قرمطیه در خراسان و ماوراءالنهر، در قلمرو سامانیان در اواخر حکومتشان  :(ماوراءالنهرپاردریا ) در خراسان و  قرمطیانتا

ثار 
 
های شرقی ایران ای كه بطور مخفیانه، پس از نسفی و پسرش در سرزمیننویسنده داعیانتداوم یافت. اطالعات ناقصی در ا

چون ابوالفضل رنجور و عتیق، و همچنین ابوهیثم احمد بن حسن جرجانی، شاعر  داعیانیكردند باقی مانده است. میفعالیت
گمنامی از  داعیاند. همچنین زیستهو فیلسوف اسماعیلی اهل گرگان و شاگردش محمد بن سرخ نیشابوری در این دوره می
كرده است. پل واكر در مطالعات میخراسان به نام ابوتّمام كه به گروه معاند نسفی وابسته بود نیز در این ناحیه فعالیت 

فریننده  اثری بوده كه به احتمال قوی، تنها فرقهاخیرش بیان می
 
شناسی اسماعیلی در مورد مذاهب كند كه درواقع، ابوتّمام ا

را در پایگاه اصلی  دعوتاسالمی بوده است. مهمتر از همه، باید به ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی اشاره كنیم كه 
در جبال را به عنوان جانشین ابوحاتم رازی، و  دعوتهایش یعنی خراسان و سیستان، هدایت نمود. وی احتمااًل رهبری الیتفع

 امیرسجستانی به عنوان یك ملحد به دستور  داعیی فاطمی امام المعز، نیز در عراق را بر عهده داشته است. همزمان با خلیفه
خرین کـتابش در سال  ،م.(۹۶۳-۱۰۰۳/ھ. ق. ۳۹۳-۳۵۲)صفاری سیستان، خلف بن احمد 

 
ھ. ق. ۳۶۱اندکی پس از تکمیل ا

 اعدام شد. م.۹۷۱/
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 باب دوم

 

 امپراطوری فاطمیان

 

 سازی دعوت اسماعیلی:یكپارچهنقش فاطمیان در  

و تحكیم حكومت  ی فاطمیان، بیشتر مشغول استقرارو دو جانشینش در سلسلهم.(۹۳۰/ھ. ق. ۳۲۲)وفات عبدهللا مهدی 
فریقا بودند. در زمان خلیفه

 
ورده و  م.۹۶۹/ھ. ق. ۳۵۸ی چهارم امام المعز كه مصر را در سال فاطمی در شمال ا

 
به تصرف درا

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

ی ، ابوعبدهللا خادم را به عنوان نخستین داعی برجستهم.۹۰۲/ھ. ق. ۲۹۸ل از ترك دائمی سلمیه در حال، المهدی قب
ن دیار اعزام كرد. خراسان

 
م. ۹۰۳-۹۱۳/ھ. ق. ۲۹۰-۳۰۰ی خود را در نیشابور در حدود سالهاالخادم، پایگاه مخفیانه داعیبه ا

ش داد، در حالیكه پیش از او، غیاث مذهب اسماعیلی را به نام مستقر نمود. وی دعوت را به نیابت از عبدهللا مهدی گستر 
ی اسماعیلی در ای بود كه هر دو فرقهكنندهمهدی غائب، محمد بن اسماعیل در خراسان معرفی كرده بود. در چنین اوضای گیج

 داعی ابو سعید شعرانی توسط م.۹۱۳/ھ. ق.۳۰۷رفت الخادم موفق شد در سال گونه كه انتظار میخراسان شكل یافتند. همان
ورد. دیگر تعدادی از افراد برجسته

 
ن والیت را به مذهب اسماعیلی درا

 
مهم خراسان كه پیش از این نیز ذكر شد، حسین  داعیی ا

از  دعوت،شد. در زمان وی، پایگاه والیتی ی سامانی محسوب میی سلسلهخوشنام در تاریخچه امیری بن علی مروزی بود كه 
مروزی، محمد بن احمد نسفی كه حكیم و  داعی' منتقل شد. باالمرغاب امروزی در شمال افغانستانمروالرود 'نیشابور به 

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

دهند، ،مقر دعوت را به تفكر اسماعیلی را به وی نسبت میی نوافالطونی به نسفی كه معرفی نوعی فلسفه داعینمود. 
ورد. نسفی پس از ماوراءالنهر منتقل کرد تا مطابق توصیه

 
ی داعی قبل از او، مقامات بارگاه سامانی را به مذهب اسماعیلی در ا

نجا در به سرزمین اجدادی خود، نخشب ب ،'ازبكستان امروزی ' سامانیمدت كوتاهی اقامت در بخارا پایتخت 
 
ازگشت، زیرا از ا

نفوذی كه به كیش تر بود. سپس در بخارا سكنی گزیده و با كمك افراد ذیهای درونی حكومت سامانی موفقنفوذ به الیه
ورده بود از جمله اشعث وزیر دربار، در دعوت امیر جوان سامانی، نصر بن احمـد 

 
-۹۱۴/ھ.ج ق. ۳۳۱-۳۰۱)اسماعیلی درا

شكارا در بخارا به موعظه و سخنرانی پرداخت و در همان حال، ی موفقیتفی به پشتوانهتوفیق یافت. نس( م.۹۴۳
 
هایش، ا

' گسترش داد. داعی نسفی بار دیگر مهدویت محمد بن عربی: سجستاندعوت را از طریق یكی از داعیان زیردستش به سیستان '
شود تصدیق ی نوافالطونی نیز میمبتنی بر فلسفه شناسیی جدیدی از کیهانكه شامل نظریه كـتابالمحصولاسماعیل را در 
ای در اتحاد رسد كـتاب المحصول نسفی بطور گسترده مورد پذیرش محافل قرمطی قرار گرفته و نقش عمدهنمود. به نظر می
سیس خالفت فاطمی های ایران كه بر عکس قرمطیان بحرین، فاقد رهبری مركزی بودند، داشته است. قرمطیان سرزمین

 
در تا

فریقا، اوج موفقیت م.۹۰۹/ھ. ق. ۲۹۷سال 
 
سیاسی مذهبی  دعوتاسماعیلیان اولیه را رقم زد. سرانجام، در شمال ا

دوام یافت. در واقع م.۱۱۷۱/ھ. ق. ۵۶۷اسماعیلیه، به استقرار حكومت یا دولتی منجر شد كه بیش از دوقرن و تا سال 
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رمان شیعی كه بعد از حكومت كوتاه اولین امام شیعیان پیروزی فاطمیان بیانگر این بود كه پس از انتظاری 
 
علی بن طوالنی، ا

های مكرر ناكام مانده بود، اكنون به وقوع پیوسته بود. امامان فاطمی در راستای با شكستم.(۶۶۱/ھ. ق. ۴۰ابیطالب )وفات 
ی دوم قرن پنجم/یازدهم بود ر نیمهخود را متوقف نكردند. اما تنها د دعوتدار شدن قدرت، شان، پس از عهدهرسالت جهانی

های بویه و های مركزی و شرقی اسالمی توانستند جمعیت روزافزونی را در قلمرو عباسیان و گماشتهكه داعیان فاطمی در سرزمین
نها، و نیز ممالك تحت حكمرانی 

 
ئین اسماعیلی های مشرق ایرانو دیگر سلسله غزنویان،، صفاریانسلجوق ا

 
زمین را به ا

ورند. این نوكیشان، خلیفهد
 
ی جوامع قرمطی باقیمانده خارج از ی فاطمی را به عنوان امام زمان راستین شیعی پذیرفتند. همهرا

اسماعیلی فاطمی به مركزیت شهر زیبای قاهره كه توسط خود فاطمیان بنا  دعوتبحرین نیز از هم پاشیده، و یا بیعت خود را به 
موزشی ویژهفاط داعیانشده، برگرداندند. 

 
ای در قاهره تعلیم دیده بودند، می كه به عنوان متخصصین الهیات در مؤسسات ا

نها متون كالسیك ادبیات اسماعیلی در مورد بسیاری از شان نیز محسوب میهمزمان دانشمندان و نویسندگان جماعت
 
شدند. ا

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

 
دوران  داعیانترین حـّد ا

نهایــی كه بطور سری در سرزمین
 
ورده كردند، همچنین سنتهای ایرانی فعالیت میفاطمی، بویژه ا

 
های عقالنی ممتازی را بوجود ا

 و سهم مهمی در تمدن اسالمی ایفا نمودند. 
، به رودبار الموت یا دیلمان كه دعوتای ابوحاتم در دیلم بود كه هبدلیل موفقیت به رودبار الموت:اسماعیلی گسترش دعوت 

ی گمنام جستانی بود نیز گسترش یافت. یكی از نخستین حكمرانان جستانی به نام وهسودان بن مرزوبان، پایگاه سنتی سلسله
ی نزاری شد بنا نهاده یلیهاسماع دعوتی الموت را كه بعدها پایگاه مركزی حكومت و ی قرن سوم/نهم، قلعهدر حدود میانه

كردند. مهدی بن خسرو فیروز معروف به بود. جستانیان بطور سنتی، از تشیع و حكمرانان زیدی علوی در طبرستان حمایت می
ی الموت غلبه كرد، نخستین جستانی بود كه بر پدرش در قلعه م.۹۱۹/ھ. ق. ۳۰۷چشم، كه اندكی پس از سال سیاه

ن پذیرفت. پس از شكست خوردن از محمد بن مسافر، مؤسس سلسلهاسماعیلیه را به شكل ق
 
ی قدرتمند رمطی و ناموافق ا

به همراه همكیشان خود به اسفار بن شیرویه پناه برد. اما خیلی زود  م.۹۲۸/ھ. ق. ۳۱۶چشم در سال مسافری در دیلم، سیاه
رزوی افزودن رودبار به قلمرو خویش بود، به قت

 
الشعاع ها تحتل رسید. پس از سیاه چشم، جستانیبه دست اسفار كه در ا

ران حكومت می كردند، قرار گرفتند.  در ی نیرومند مسافری یا ساالری كه بر بخشسلسله
 
ذربایجان و ا

 
های مختلف دیلم و نیز ا

را در اختیار داشت، توسط  طارمی شمیران در ی مسافریان كه قلعهمحمد بن مسافر مؤسس سلسله م.۹۴۱/ھ. ق. ۳۳۰سال
پسرانش وهسودان و مرزوبان، معزول شد. هر دو نفر این مسافریان توسط داعیان ری به مذهب اسماعیلی پیوسته بودند، و 

یید م م.۹۵۴-۹۵۵/ ھ. ق.۳۴۳شناسی متعلق به سالمدارك سکه
 
نها به قرمطیه وفادار بوده و به مهدویت محمد بن یتا

 
كند كه ا

-۹۶۶/ھ. ق. ۳۳۰-۳۵۵)اند. وهسودان بن محمد عصرشان، المعز، اعتقاد داشتهی فاطمی هماسماعیل به جای امامت خلیفه
 ،م.(۹۵۷-۹۴۱/ھ. ق. ۳۴۶-۳۳۰)در شمیران ماند و بر طارم حكومت كرد، در حالیكه برادر قدرتمندتر وی مرزوبان م.(۹۴۱

ران، و نیز ارمنستان و دیگر بخش
 
ذربایجان و ا

 
های قفقاز را الی دربند تسخیر كرده و از محل استقرارش یعنی اردبیل خیلی زود ا

ی مسافریان نمود.پس از انقراض ساجدیان كه از طرف عباسیان در شمال غربی ایران، شروع به حكمرانی بر قلمرو گسترده
ذربایجان صحنه ،م.۹۲۹/ھ. ق. ۳۱۷ل كردند در ساحكومت می

 
ی كشمكش میان حكمرانان مستقل محلی گردید؛ یكی از ا

یین جدید 
 
نان مفلح، افسر سابق ساجدی بود كه به ابوحاتم رازی پناه داده واحتمااًل یكی از افرادی بود كه توسط داعیان به ا

 
ا

مده بود. در 
 
ذربایجان را در دست گرفت. در نتیجه كهارجی دیثم بن ابراهیم كردی ،م.۹۳۸/ھ. ق. ۳۲۶درا

 
ی اختالف كنترل ا

مد.  م.۹۴۱/ھ. ق. ۳۳۰ابوالقاسم علی بن جعفر، وزیر در سال  وزیرشمیان دیثم و 
 
به طارم گریخت و به خدمت مسافریان درا

' در قرمطیباطنی 'داعی داری، به عنوان یك در اصل، ابوالقاسم همزمان با خدمت در دربار ساجدی و كسوت رئیس خزانه
نجا نمود. وی در ترغیب همشمال غربی ایران بطور مخفیانه فعالیت می

 
ذربایجان، از ا

 
مذهبش مرزوبان بن محمد برای غلبه بر ا

ی دیلمی و فرماندهان سپاه را در خدمت دیثم وارد كرده بود، نقش مؤثری داشت. همچنین، براثر كه بسیاری از افراد برجسته
ریت لشكریان دیثم كه شامل تعداد زیادی از قرمطیان بود، وی را رها كرده و وفاداری خود به مرزوبان تحریك ابوالقاسم، اكـث

ن وی اجازه یافت تا  داعیرا اعالم كردند. طولی نكشید كه مرزوبان، 
 
ابوالقاسم را به عنوان وزیر خود منصوب كرد و پس از ا
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شكارا 
 
سری فاطمی بود و حدود سال  داعیتبلیغ نماید. ابن هیكل كه خود یك را با توفیق بیشتری، در قلمرو مسافریان  دعوتا

ثارش به حضور یك جامعه م.۹۵۵/ھ. ق. ۳۴۴
 
ذربایجان دیدن كرد، در ا

 
ن دیار اشاره میقرمطیی بزرگ باطنی 'از ا

 
كند. از ' در ا

ی ارم شدند، تداوم یافت. سلسلهی مسافریان كه سرانجام مجبور به بازگشت به طقرار معلوم، قرمطیه تحت حكومت بازمانده
ی پایگاهمسافری پس از تسلیم شدن به سلجوقیان، سرانجام توسط نزاریان الموت كه شمیران و دیگر قالع طارم را به شبكه

 شان در رودبار ملحق نمودند، منقرض گردید. های كوهستانی
دست نیز ای زبرشمند، داعی سجستانی، نویسندهفیلسوف و حكیم دان :در گسترش اسماعیلیسم  ابو یعقوب سجستانینقش  

ثار متعددی كه از وی باقی مانده است، به مطالعهبود؛ دانش
 
ی سّنت مهم کالم فلسفی كه توسط پژوهان اخیر بر مبنای ا

قع های ایران، بویژه خراسان، در طول قرن چهارم/دهم پرورش یافت پرداختند. این سّنت تعلیمی كه در واداعیان سرزمین
غاز گردید. ی یك مكـتب ایرانی مشخص در مورد اسماعیلیهنماینده

 
نسفی  داعیی فلسفی بود، ظاهرًا برای اولین با توسط نسفی ا

نرا برای نخبگان حكومتی و اقشار تحصیل کرده
 
سازد ی اسالمی در خراسان نگاشتند و این مشخص میی جامعهو جانشینانش ا

نها تالش می
 
روز فلسفی را بدون اینكه به ذات شیعی پیام ای جدید و عقالنی، اصطالحات و مباحث بهه گونهكردند كه بكه چرا ا
 داعیانشان لطمه بزند تبیین نمایند. برمبنای نوعی مكـتب نوافالطونی كه در محافل عقالنی خراسان رواج داشت، این دینی

میخته شده بود را با نظام فلسفی كاری با حكمت شیعیای ابتهای فكری ماوراءالطبیعی پیچیده كه با شیوهایرانی، نظام
 
شان ا

به عنوان اولین و دومین موجودات ابداع شده، به عقل کل و نفس بینی نوافالطونی، با كردند. جهاننوافالطونی، تشریح می
ید، به تدریج شناسی جدی جهانو این نظریهداد؛ امر خداوندی نشناختنی ، بخش مهمی از نظام فكریشان را شكل می

تر پیش از فاطمیان گردید. شاید سجستانی پیشروترین نوافالطونی شیعی در دوران خود بینی اساطیری قدیمیجایگزین جهان
ثارش نه تنها برای درك اسماعیلیه

 
ی فلسفی، بلكه همچنین برای كشف چگونگی پذیرش موضوعات محسوب شده، و ا

ایرانی پیشرو در اوایل دوران  داعیانارزشمند بوده است. جالب توجه است كه نوافالطونی توسط متفكران مسلمان بسیار 
ثاری به طبع رسانده

 
نها با یكدیگر اختالففاطمی، در مورد بسیاری از مباحث کالمی، ا

 
نظرهایــی نیز داشتند و درگیر اند؛ ا

د مكـتب نوافالطونی را اقتباس نمود، شدند. ابوحاتم رازی كه خومناظرات طوالنی در مورد ابعاد مشخصی از عقایدشان می
نسفی نگاشت، در حالیكه سجستانی كـتاب  المحصولهای خاصی از كـتاب خود را در تصحیح اندیشهاالصالحكـتاب 
ن،كـتاب دفاع'النصرة

 
حمیدالدین كرمانی،  'خود را در دفاع از نسفی درمقابل انتقادات ابوحاتم، به طبع رسانده است. پس از ا

به قضاوت  ،'زارهاكـتاب چمنی فلسفی بود، در كـتاب الریاض 'اسماعیلیه« مكـتب ایرانی»كه متعلق به همان داعی دانشمند 
نخستین  ،م.(۹۵۳-۹۷۵/ھ. ق. ۳۶۵-۳۴۱)ی فاطمی امام المعز در مورد این مناظره پرداخت.همانگونه كه ذكر شد، خلیفه

ن از طریق اسماعیلی فاطم دعوتفرد از خاندانش بود  که امکان توجه به 
 
ی خارج از قلمرو فاطمیان، كه جوامع قرمطی در ا

ای دست یافته بودند را یافت. در این راستا و برای فاطمی، به پیشرفت قابل مالحظه داعیانخود و در لوای موفقیت  داعیان
د از جمله از طریق موافقت جلب حمایت قرمطیان شرقی، المعز كوشید تا از لحاظ عقیدتی در ابعاد محدود با قرمطیان کنار بیای

 دعوتها، سجستانی به ی این تالششناسی نوافالطونی مطرح شده توسط داعیان ایرانی. در نتیجهی کیهانجزئی با عقیده
ثار وی پرداخت جذب شد. در همان زمان، جوامع مخالف تحت رهبری یا نفوذ سجستانی نیز با 

 
ن پس به حفظ ا

 
فاطمی كه از ا

ی بازگشتی را در معز كه وی را به عنوان امام زمان راستین شناختند، بیعت نمودند. این پیشرفت، نقطهی فاطمی الخلیفه
 های شرقی ایران رقم زد. فاطمی در خراسان، سیستان، مكران و دیگر سرزمین دعوتاقبال رو به افول 

این دوره، حمیدالدین احمد بن  داعیو  ترین حكیمبه طور حتم، برجسته :در گسترش اسماعیلیسم  حمیدالدین كرمانینقش 
او  نسبتشد. همانگونه كه از ترین فیلسوف اسماعیلی در تمام دوران فاطمیان نیز محسوب میعبدهللا كرمانی بوده كه فاضل

ید، كرمانی احتمااًل در استان كرمان در ایران متولد شده است. وی بعدها، حداقل در یكی از رساالتش به ارتباط برمی
 
با جامعها

ن استان، اشاره نموده است. در دوران مورد بحث ما، كرمانی داعی برجسته داعیی اسماعیلی كرمان و یك 
 
ی مطیع از توابع ا

در مناطق مركزی و غربی ایران كه به عراق عجم معروف بود را نیز بر عهده داشت؛ از این رو به عنوان  دعوتعراق بود و رهبری 
ترین حكیم دوران، در سال و داعی ارشد دو عراق، شهرت یافت. كرمانی به عنوان فاضل حّجتیعنی  العراقینحّجتافتخاری 
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فاطمی، عقاید افراطی مطروحه توسط بنیانگذاران جنبش  دعوتبه قاهره فراخوانده شد تا به نمایندگی از م.۱۰۱۴/ھ. ق. ۴۰۵
رامش خرد( را در سالاش راحتعمدهثر و مذهب دروز را رد نماید. سپس، وی به عراق بازگشت، جایــی كه ا

 
ھ. ق. ۴۱۱العقل )ا

ن رحلت نمود. بدلیل كوشش م.۱۰۲۰/
 
نفوذ محلی در ذی امیرانهای كرمانی بود كه تعدادی از تصنیف كرده و كمی پس از ا

انی كه فاطمی در شرق، فراهم شد. كرم دعوتهای بعدی ی فاطمیان متمایل شدند و زمینه برای موفقیتعراق، به جبهه
ی اسماعیلی در باب امامت را در برخی از ی شیعهحدود چهل رساله از خود بر جای گذاشت. وی عقیدهای متبحر بود، نویسنده

ثارش تشریح نمود. او همچنین در مقابل حمالت جدلی 
 
ایران و دیگر مخالفان، از فاطمیان دفاع نمود. كرمانی به عنوان  زیدیانا

، از جمله ی مسلمانفالسفهماوراءالطبیعیهای های ارسطویــی و نوافالطونی و نیز نظامل با فلسفهیك فیلسوف، به طور كام
شنایــی كامل شان ماوراءالنهر به فارابی و معاصر خویش ابن سینا كه پدر و برادرش در سرزمین بومی

 
مدند، ا

 
ئین اسماعیلی درا

 
ا

ی تركیبی ممتاز از حكمت كنندهی فلسفی به اوج خود رسید که منعكسداشت. در نظام ماوراءالطبیعی كرمانی، اسماعیلیه
نچه را  العقلدر راحتهای یونانی و عقاید عرفانی بود. در این نظام كه بطور كامل شیعی، سنت

 
تشریح شده، كرمانی همچنین ا

ورد، مطرح میشناسی اسماعیلی در سدهی کیهانی سوم توسعهتوان به عنوان مرحلهكه می
 
سازد. كرمانی های میانه به حساب ا

ی کیهانی خود، به جای دو ُبعد نوافالطونی عقل و روح در دنیای روحانی، كه توسط پیشینیانش در مكـتب ایرانی در عقیده
ی مجزایــی را جایگزین نمود كه با پذیرش جزئی نظام گانهی عقول دهده بود، مجموعهی فلسفی مورد قبول واقع شاسماعیلیه

 كیهانی ارسطویــی فارابی همراه بود. 
ورد، جایــی كه با تغییر ب المعز  سند : ری  فاطمیان بر  اسماعیلیانر گزااث 

 
همچنین پیروزی چشمگیری را در سند بدست ا

استقرار یافت. حكمران این والیت كه در مولتان  م.۹۵۸/ھ. ق. ۳۴۷حدود سال مذهب حكمران محلی، حكومتی اسماعیلی در
ی عباسی به نام وی خطبه خواند. تعداد كـثیری از ی فاطمی را به رسمیت شناخته، و به جای خلیفهمستقر بود، حقانیت خلیفه

وم سلطان محمود غزنوی عماًل 'از هج با م.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۶هندوهای این والیت به مذهب اسماعیلی پیوستند که در سال 
ن، سلطان محمود شروع به قتلمولتان' ریشه

 
ن به پرداخت خراج مجبور گردید. كمی پس از ا

 
عام کن شد و حاكم اسماعیلی ا

اسماعیلیان مولتان و سایر نواحی تحت قلمروش كرد و تالشهای مكرر اسماعیلیان برای استقرار مجدد دولت محلی در سند را 
زار غزنویان در مناطق شمالی هند بطور مخفیانه باقی ماند و بعدها، اسماعیلیان تحت خنثی نم

 
ود. اما اسماعیلیه با وجود ا

در سند حكومت نمود، قرار گرفتند. با  تاتاكه برای حدود سه قرن بطور خودمختار در شهر  سومراحمایت خاندان اسماعیلی 
های ایران شامل دیلم، های معینی از سرزمینتر در بخشرای حضور طوالنیفاطمی، قرمطیه ب دعوتهای المعز و وجود تالش

ذربایجان و غرب ایران ازجمله عراق، مقاومت نمودند. مهمتر از همه اینكه، المعز نتوانست بر قرمطیان بحرین كه مانعی جدی 
 
ا

نسوی سوریه و فلسطبرای گسترش حكومت فاطمی به سرزمین
 
ین بودند، غلبه یابد. دعوت فاطمی های اسالمی مركزی و شرقی ا

ھ. ۳۸۶-۴۱۱و الحاكم )م.( ۹۹۶-۹۷۵/ھ. ق. ۳۸۶-۳۶۵)ی فاطمیان یعنی العزیز تحت رهبری دو جانشین المعز در سلسله
های ایرانی تقویت گردید. در این زمان فاطمیان متوجه مشكالت گسترش ای در سرزمینیافتهبطور نظامم.(۹۹۶-۱۰۲۱/ق. 

لاحی شرقی جهان اسالم شده بودند و در واقع موازنهقلمروشان به نو
 
نها و ا

 
بویه كه قدرت اصلی را بر حكومت ی قدرت میان ا

رمان جهانیعباسی داشتند به بن
 
ی شان را كه همانا تصدیق امامان توسط همهبست رسیده بود. با وجود این، فاطمیان ا

و  دعوته فاطمیان بویژه در زمان حكومت الحاكم كه شخصًا سازمان مسلمانان بود، رها نكردند. در راستای همین هدف بود ك
موزش 

 
های ایرانی، حفظ و تقویت كردند. بسیاری از داعیان را در سرزمین دعوتهای نمود، فعالیترا پیگیری می داعیانا

نهایــی كه اهل ایران و دیگر سرزمین
 
كه توسط الحاكم دارالعلم  قیقهای شرقی بودند، در این دوره از ساختار دفاطمی از جمله ا

موزشی در قاهره، بهرهم.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۵در بخشی از قصر فاطمی در سال 
 
سیس شد، و دیگر مؤسسات ا

 
شدند. در مند میتا

ی شدهی شناختهتوان به احمد بن ابراهیم نیشابوری كه تنها رسالهی ایرانی در این دوران، میكمتر شناخته شده داعیانمیان 
دابلی به نام اسماعی

 
ل و خصوصیات او نگاشته است اشاره نمود. ایده داعیرا در باب  الداعیا

 
 ا
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نان که به النهر و خراسان، غالمان ترکبا افول قدرت سامانیان در ماوراءاسماعیلیان :الی غزنویان از  زمانه های  فاطمان،  
 
تبار ا

د نفوذی به هم زده و در برخی نواحی صاحب قدرت شدند. از میان تدریج به مقامات فرماندهی سپاه رسیده بودند، برای خو
نان 

 
هجری قمری در غزنی )غزنه( به حکومت رسید و با فتح نواحی اطراف رفته رفته به بسط قلمرو  366در سال « سبکـتکین»ا

به  389ز سال شود، اخود پرداخت. پس از وی پسرش سلطان محمود غزنوی که بزرگـترین پادشاه این خاندان محسوب می
سال حکومت کرد. در دوران وی شعر و ادب فارسی رونق بیشتری یافت و شعرایــی مانند فردوسی، عنصری، فرخی و  32مدت 

های مختلف فقط شانزده بار به منوچهری در همین اوان درخشیدند. سلطان محمود در طی دورة حکومتش عالوه بر لشکرکشی
 
 
لهند لشکر کشید و غنائم بسیاری از ا

 
بویه در زمان غزنویان ن سرزمین به غزنه، مرکز حکومت خود منتقل نمود. برخالف ا

نان تعصبات مذهبی شدیدی رایج بود. جمعًا 
 
نفر از سالطین  17تسنن مذهب اصلی و عمده بود و در نواحی تحت تصرف ا

خرین پادشاه این سلسله، خسروملک غزنوی
 
که محدودة حکومتش به الهور  غزنوی در نواحی شرقی ایران حکومت کردند و ا
این سلسله به پایان کار خود  598از قدرت خلع گردید و با قتل وی در سال  583)در پاکستان فعلی( محدود شده بود، در سال 

مده و به دین اسالم گرویده بودند، برای خود حکومتی محلترکمنان سلجوقی که از اواخر دورة سامانیان به ماوراءرسید.  
 
ی النهر ا

مدند اما به تدریج که بر قدرت و شوکـتشان افزوده 
 
نان درا

 
در این نواحی تشکیل دادند. در عهد غزنویان، سالجقه به تابعیت ا

هجری قمری،  429شد میان دو خاندان نزاع درگرفت و سرانجام با پیروزی سپاهیان طغرل بیگ بر قوای مسعود غزنوی در سال 
بنیان نهاده شد. طغرل« سالجقة بزرگ»نهر را مسخر خویش نمودند و بدین ترتیب سلسله السلجوقیان خراسان، مرو و ماوراء

بیگ به سرعت به گسترش قلمرو خود پرداخت و تا بغداد نیز پیش رفت و خلفای عباسی دست نشاندة سلجوقیان گشتند. در 
نان به محدودة دوران ساسانی رسعهد الب

 
ید و دولتی یکپارچه و مقتدر در سراسر ارسالن و ملکشاه سلجوقی وسعت سرزمین ا

ارسالن و ملکشاه را به صد ارتش سال وزارت الب 30الملک از اندیشمندان این دوره که به مدت ایران حاکم گردید. خواجه نظام
های در میان خاندان سلجوقی اختالف افتاد و شعبه 485معروف بودند. با مرگ ملکشاه در سال « نظامیه»ساخته بود که به 

نان تحت عناوینی نظیر سالجقة بزرگ )با پادشاهی سلطان سنجر( تا سال 
 
، سالجقة 583، سالجقة کرمان تا 552مختلفی از ا

ن به حکومت پرداختند. خوارزمشاهیان  707و سالجقة روم تا سال  511، سالجقة شام تا 590عراق تا 
 
به استقالل در متصرفات ا

رال را از سوی سلجوقیان به عهده داشتند، در زمان هجری قمری ادارة ام 470که از سال 
 
ور ناحیة خوارزم در جنوب دریای ا

اتسز، سومین پادشاه این سلسله دعوی استقالل نمودند و به توسعة قلمرو خود پرداختند. در زمان سلطان محمود خوارزمشاه 
م سبعانة لشکریان مغول تاب مقاومت نیاورد و مواجه گردید که سلطان محمد در مقابل هجو 616ایران با حملة مغول در سال 

الدین منکبرنی به جای وی به مقاومت در مقابل مغوالن پرداخت. اما وی نیز پس از ده سال جنگ و گریز پسرش سلطان جالل
 در میافارقین کشته شد. 628 عاقبت کاری از پیش نبرد و در سال

غاز نزاع 
 
ترین امیر طولی نكشید كه الموت مورد هجوم نیروهای نزدیكم.:۱۰۹۱/.ھ. ق۴۸۴سلجوقیان و اسماعیلیان در میان ا

غاز سلسله جنگ
 
ھ.  ۴۸۴پایان سلجوقیان و اسماعیلیان در ایران بود. حسن در سال های بیسلجوقی قرار گرفت و این ا

ن دیار فراحسین قائنی را به سرزمین بومی داعیم.۱۰۹۱ق./
 
ورد. این اش قهستان فرستاد تا حامیانی را در ا

 
الیق در  داعیهم ا

نجا در مدت كوتاهی بر  -یزرع در جنوب شرقی خراسانای لمناحیه-مدت كمی در قهستان
 
به موفقیت دست یافت و اسماعیلیان ا

ضد سلجوقیان به شورش برخواسته و تعداد زیادی از قالع و برخی شهرهای عمده مانند تون، طبس، قائن و زوزن را به تصرف 
وردند. د

 
ھ.  ۴۸۵های اسماعیلیان ایران تبدیل شد. در سال ر نتیجه قهستان پس از رودبار به دومین قلمرو اصلی برای فعالیتدرا
ای مستقل را برای اسماعیلیان ایران بنیان نهاد. سلطان ملكشاه با توجه به قدرت حسن یك حكومت منطقه م.۱۰۹۲ق./

ه اسماعیلیان به رودبار و قهستان گسیل داشت. با این وجود در زمان مرگ روزافزون اسماعیلیان، سپاه بزرگ سلجوقی را بر علی
ھ.  ۴۹۸، نیروهای سلجوقی پراكنده شدند و جنگ داخلی برای بیش از یك دهه و تا سال م.۱۰۹۲ھ.  ق./۴۸۵ملكشاه در سال 

ی شرق السلطنهِِ نایبر كسوتكه محمد تاپار به عنوان سلطان بی چون و چرا به پیروزی رسید و برادرش سنجر د م.۱۱۰۵ق./
سانی قدرت خویش را تحكیم 

 
شوب در اردوی سلجوقیان، به ا

 
در بلخ مستقر شد، تداوم یافت. حسن صباح در این دوران پرا

نجا گردكوه و تعداد دیگری از قالع نزدیك دامغان را به 
 
نموده و به نواحی دیگر ایران از جمله والیت قومس، كه اسماعیلیان در ا
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وردند، گسترش داد. اسماعیلیان چندین قلعه را  در ارجان كه منطقهتصرف 
 
های خوزستان و ای مرزی بین استانخود در ا

ابوحمزه بود كه همانند حسن مدتی را برای ارتقای تعالیم اسماعیلی داعیفارس بود نیز متصرف شدند. رهبر اسماعیلی ارجان، 
نها همچنین دژهای ماعیلیان بطور متناوب حمالت سلجوقیان را دفع میاش در مصر گذرانده بود. در خود دیلم نیز اس

 
كردند؛ ا

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

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

ن
 
هایشان را به شهرهای بسیاری در را بر عهده داشت. به عالوه در این دوران، اسماعیلیان فعالیتفراخوانده شد، فرماندهی ا

سرتاسر ایران گسترش داده و نیز توجه شان را به مقر حكومت سلجوقیان در اصفهان معطوف نمودند. در این ناحیه، 
دژ كه مسیرهای اصلی ی شاهبا تصرف قلعه م.۱۱۰۰ھ.  ق./۴۹۴ان تحت رهبری احمد پسر ابن عطاش، در سال اسماعیلی

نكرد، به موفقیت سیاسی عمدهپایتخت سلجوقیان را نگهبانی می
 
چنان كه روایت شده است احمد در جذب ای دست یافتند. ا

کرد. دژ مالیات جمع میشد و همچنین از نواحی اطراف شاهی اصفهان موفق نفر به مذهب اسماعیلی در ناحیه۳۰۰۰۰حدود 
های حسن و جانشینان بعدی وی در الموت، به بدخشان و دیگر نواحی ماوراءالنهر هیچ مدرك تاریخی در مورد گسترش فعالیت

سیای میانه تا حدود قر ی این ناحیهرسد جوامع اسماعیلی كوچك و دورافتادهوجود ندارد. به نظر می
 
ن هفتم/سیزدهم بطور ی ا

هایش را با اعزام تعدادی از های نخستین قرن ششم/دوازدهم، حسن فعالیتاند. در سالكردهمستقل از الموت، فعالیت می
ای از قالع اسماعیلی در سوریه الزم ایرانی به سوریه گسترش داد. با این وجود، حدود نیم قرن تالش برای استقرار شبكه داعیان

ی اسماعیلی ایرانی در اوایل دوران الموت مانند بزرگ امید، حسین قائنی و های برجستهحسن، رهبران و شخصیتبود. به جز 
ایرانی پیشین در دوران فاطمیان، همگی  داعیانرئیس مظفر حاكم گردكوه، به جای حكیمان و فیلسوفان دانشمندی همچون 

ن شرایط عاجل و کوتاهفرماندهانی الیق و متخصص در امور نظامی بودند که برا
 
 مدت مناسب بودند . ی ا

ل بویه می
 
فاطمی حتی پس از اینكه سلجوقیان تندرو سنی مذهب به  دعوتم. :۱۰۵۵/ھ. ق. ۴۴۷ شوند.سلجوقیان جایگزین ا

شیعی شدند، تداوم یافت و در بوئیان جایگزین م. ۱۰۵۵/ھ. ق. ۴۴۷عنوان حكمرانان قدرتمند حكومت عباسی، در سال 
-۴۲۷)ی فاطمی امام المستنصر های نخست حكمرانی خلیفههای شرقی با موفقیت گسترش پیدا كرد. درواقع، در دههنسرزمی
ن ی فاطمی در بسیاری از بخشاسماعیلیه ،م.(۱۰۹۴-۱۰۳۶/ھ. ق. ۴۸۷

 
های ممالك ایرانی كه عمومًا جوامع قرمطی در ا

های مختلف ایران ازجمله فارس، طور خاص در عراق و بخشبه فاطمی در این دوران، داعیانسكنی داشتند ریشه دواند. 
های بسیاری را پس از سقوط موفقیت دعوتاصفهان، ری، و دیگر مناطق جبال فعالیت داشتند. در خراسان و ماوراءالنهر نیز، 

ین خود تقسیم كردند، زمانی كه تركان قراخانی و غزنوی قلمرو پیشین سامانیان را ب و م.۱۰۰۵/ھ. ق. ۳۹۵سامانیان در سال
بغراخان حكمران بخش شرقی سلطنت  ،م.۱۰۴۴/ھ. ق. ۴۳۶كسب نمود. گواه این ادعا این واقعیت است كه در سال

فاطمی فعال در  داعیانی سیردریا مسلط بود، تعداد كـثیری از اسماعیلیانی را كه توسط های میانی درهقراخانی كه بر سرزمین
مده

 
بودند قتل عام نمود. همچنین دعوت فاطمی در قلمرو غربی قراخانیان در بخارا، سمرقند، فرغانه  قلمروش به اسماعیلی در ا

ھ. ق. ۴۸۸و دیگر نواحی ماوراءالنهر نیز فعال بود. در این ناحیه، احمد بن خضر حاكم محلی قراخانی، در سمرقند در سال 
 ن به اسماعیلیه اعدام شد.                                    به اتهام گرویدم.(۱۰۸۹/ھ. ق. ۴۸۲و یا زودتر در سال م. )۱۰۹۵/

در  م.۱۰۰۰/ھ. ق. ۳۹۰المؤئیید فی الدین شیراز برجسته ترین داعی فاطمی دوران المستنصر باهلل بود . وی در حدود  سال
ل بو شیراز در استان فارس، و در یك خانواده

 
در فارس، جایــی كه وی یهاهل دیلم، دیده به جهان گشود. پدرش در محافل ا

به خدمت م.۱۰۳۷/ھ. ق. ۴۲۹عهده گرفت، دارای نفوذ بود. المؤید راه پدر را ادامه داد و در سال را به دعوتنهایتًا رهبری 
كه از مركز حكمرانیش در شیراز، بر فارس و خوزستان حكومت م.( ۱۰۴۸-۱۰۲۴/ھ. ق. ۴۴۰-۴۱۵)ابوكالیجار مرزوبان بویــی 

مد.می
 
اش ثبت شده نامهخوبی در زندگیبه ،م.۱۰۵۹/ھ. ق. ۴۵۱های بعدی تا سالسرگذشت زندگی المؤید در دهه كرد، درا

است. در هر حال، او در مدت كوتاهی ابوكالیجار و بسیار از درباریان وی، و نیز تعداد كـثیری از سربازان دیلمی كه در خدمت 
ورد. موفقیت 

 
ی بغداد ای به تحریك خلیفههای خصمانهالمؤید در فارس باعث واكنشبوئیان بودند را به مذهب اسماعیلی درا

به  م.۱۰۴۷/ھ. ق. ۴۳۹نمود. وی در سال  م.۱۰۴۳/ھ. ق. ۴۳۵شد و داعی را مجبور به مهاجرت دائمی از شیراز در سال 
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ن دعوتدار نقشی فعال در امور حكومت و قاهره رسید و در مدت كوتاهی، عهده
 
المؤید نقشی كلیدی به  فاطمی گردید. پس از ا

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

ی عباسی در مقر حكمرانیش اسیر موفق به تصرف بغداد شده و برای یك سال تمام در حالی كه خلیفه م.۱۰۵۸/ھ. ق. ۴۵۰
داعیاعظم ' داعیالمؤید به عنوان  ،م.۱۰۵۸/ھ. ق. ۴۵۰ی خواند، ارائه نمود. در سال پرحادثه خطبهبود به نام المستنصر 

ھ. ۴۷۰ی كوتاه تا كمی قبل از وفاتش در سال به استثناء یك دورهفاطمی در قاهره، كه  دعوت' و مدیر اجرایــی سازمان الدعات
' مجالسدر هشت جلد و حاوی یكصد جلسه ' المؤیدیهمجالسادامه داشت، منصوب شد. اثر اصلی المؤید،  م.۱۰۷۸/ق. 

موزش لحكمهامجالس' « جلسات خَرد»هایــی كه وی در است كه هریك بیانگر اوج تفكر اسماعیلی بوده و بر مبنای خطابه
 
' برای ا

 نمود، طبع یافته است.                      و دیگر اسماعیلیان ایراد می داعیان
غزنویان در دوران حاکمیت خود، سیاست غیرقابل انعطافی در برابر مخالفان عباسیان در پیش  مناسبات فاطمیان و غزنویان :

نان در راستای حمایت از عباسیان، به دشمنی 
 
با مخالفان ایشان از جمله اسماعیلیان و فاطمیان مصر پرداختند. از گرفتند. ا

طرف دیگر فاطمیان مصر برای گسترش نفوذ خویش در سرزمین های خالفت شرقی، نیازمند ارتباط با حکومت های این 
مد
 
ند. در مقابل غزنویان برای مناطق از جمله غزنویان بودند. فاطمیان با فرستادن سفرا و داعیان، در صدد ارتباط با غزنویان برا

نشان دادن وفاداری خود به عباسیان، به عنوان تنها نهاد مشروع جهت خالفت در عالم اسالمی در پاسخ به درخواست 
میز در پیش گرفتند. در این بخشی از نگارش  

 
فاطمیان، واکنش منفی نشان دادند و با داعیان و سفرای فاطمیان، برخورد قهرا

له را در روابط غزنویان با سعی خواهیم ورزی
 
ثیر این مسا

 
د  تا ضمن بررسی روابط پرفراز و نشیب غزنویان و فاطمیان مصر، تا

عباسیان و اسماعیلیان بررسی کنیم. بر قراری روابط با نواحی خالفت شرقی، از دغدغه های اصلی فاطمیان محسوب می شد. 
نها، سرلوحه ی هدف برقراری روابط و نفوذ بین مردم و حکومت های محلی و ب

 
وردن ا

 
ن، تحت تابعیت خویش درا

 
ه دنبال ا

فاطمیان در نواحی تحت سلطه ی عباسیان قرار داشت. اوج تالش های فاطمیان برای نفوذ در نواحی شرقی، در نیمه ی دوم 
ن جا که در قسمتی از این دوره، غزنویان در ایران حاکم بودند، ت

 
الش فاطمیان عمدتا قرن چهارم و قرن پنجم می باشد. از ا

مصروف به برقراری تماس با غزنویان می شد، که به رغم این تالش ها، موفقیت مورد انتظار فاطمیان را به همراه نداشت. دوران 
نان به حیات خود ادامه دادند و 

 
غزنویان از ادوار سخت اسماعیلیان و فاطمیان در ایران است. ولی با همه ی فشارها، ا

ستانه ی تشکیل توانستند در دور 
 
ان بعد، به موفقیت های مهمی دست یابند. انتقال خالفت فاطمیان از افریقیه به مصر که در ا

ورد:
 
 حکومت غزنویان بود، دو تحول مهم در جریان دعوت اسماعیلیان در  سراسر جهان  به ویژه در ایران  به وجود ا

با گسترش این دعوت در نواحی تحت سلطه ی عباسیان،  . دعوت اسماعیلیان در نواحی مختلف ایران گسترش یافت، که1
 فاطمیان به هدف نهایــی خویش که سقوط عباسیان بود، نزدیک شدند.

غاز تشکیل به مهدوّیت 2
 
. جریان دعوت ایران از قرامطه به طرف اسماعیلیان فاطمی گرایش یافت. دعوت اسماعیلی ایران از ا

ستانه ی تشکیل ن چهارم به بعد به طرف امامت فاطمیان تمایل پیدا کرد. محمد بن اسماعیل اعتقاد داشت، ولی از قر 
 
در ا

حکومت غزنویان، زمینه های تبلیغی اسماعیلیه جذابیت خاصی داشت؛ به صورتی که می توانست فردی را که در یک موضع 
ات مختلفی به صورت یک شدید سنی بود به سوی اسماعیلی گری جذب کند. اسماعیلیه یک حرکت فراگیر شده بود و از جه

ل بویه بود به بختیار حاکم بویه ای 
 
لت دست ا

 
مده بود. خلیفه ی عباسی المطیع هلل که ا

 
خطر عمده برای حکومت عباسیان درا

نها را 
 
بغداد، التماس کرد که فتنه ی قرامطه )اسماعیلیان( را که در اطراف ممالک اسالم بسیار شده بود دفع کند و کشتن ا

نان شدواجب دارد. ا
 
). قاضی منهاج سراج، . ما بختیار بن حسن بویه، بدان فرمان توجهی نکرد و همین موجب نفاق بین ا

فاطمیان در قرن چهارم با تصرف مصر، قدرتی عظیم کسب کردند و .( 221طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، ص 
ورند. این قرن شاهد پیرو 

 
زی تشّیع اسماعیلی در بسیاری از اقطار عالم اسالمی توانستند حوزه ی سیاسی قدرتمندی به دست ا

بود و بسیاری از امارت های شبه جزیره ی عربستان، سوریه و عراق، به اطاعت فاطمیان گردن نهادند. از طرفی قدرت مالی 
طعا تالشی تبلیغی فاطمیان به قدری شده بود که پولی برای خلیفه ی عباسی فرستادند تا نهری را در کوفه اصالح کند، که این ق
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مد. معز، نخستین خلیفه ی فاطمی مصر، به حدی کوشید تا حمایت اسماعیلیان شرقی مخالف امامت 
 
نیز به حساب می ا

رمانی نهضت اسماعیلیه را از نو برقرار سازد. انگیزه ی فاطمیان از این اقدام، بهره 
 
ورد و وحدت اعتقادی و ا

 
فاطمیان را به دست ا
غاز تشکیل حکومت گیری از خدمات اسما

 
عیلیان مخالف، برای تسخیر سرزمین های تحت سلطه ی عباسیان بود. فاطمیان از ا

نان بر اساس اعتقادات خویش، در پـی برقراری خالفتی فراگیر 
 
نان بودند. ا

 
غزنویان، در صدد نفوذ در مناطق تحت سلطه ی ا

نان، امام فاطمی رسالتی جهانی دینی د
 
نان اتحاد اسالم تحت دولت فراگیر علوی بودند؛ زیرا در عقیده ی ا

 
اشت. هدف سیاسی ا

بود. این اعتقاد، مبارزه علیه قدرت های موجود را که مانع این حرکت بودند، به تکلیفی دینی مبدل می کرد. از این رو فاطمیان 
نان خواسته شده

 
نان داده شده و از ا

 
است که عباسیان بغداد را در  اعالن داشته بودند که حاکمیت جهانی، به فرمان الهی به ا

نان در تبلیغات خود، به نقش امام فاطمی به عنوان حافظ اسالم 
 
شرق و امویان و امپراطوری بیزانس را در غرب، براندازند. ا

کید داشتند.
 
رزوی فاطمیان در تشکیل حکومتی  3تا

 
نان، زمینه ساز تحقق ا

 
از دید فاطمیان، گرایش غزنویان و پذیرش تابعیت ا

یر در دنیای اسالم بود؛ زیرا غزنویان مناطق زیادی از ایران و مناطق دیگری از خالفت شرقی را در اختیار داشتند. در واقع فراگ
اداره ی عمده سرزمین های خالفت عباسیان، در اختیار غزنویان بود. بنابراین، برقراری رابطه با غزنویان می توانست راه را برای 

مناطق خالفت عباسی بود، هموار سازد. فاطمیان می خواستند دامن دولت غزنوی را به دولت هدف فاطمیان که تسلط بر 
ن وقت کلید دروازه 

 
فاطمی پیوند زنند. کافی بود سلطان غزنوی منشور سلطنت خود را از دست خلیفه ی فاطمی دریافت کند، ا

نها قرار می گرفت. فاطمیان قب
 
ل بویه می خواستند از راه رخنه و ی سرزمین های خالفت شرقی، در ید قدرت ا

 
اًل در دوره ی ا

ل بویه که فاطمیان را رقیب بالقوه ای برای خود می 
 
ل بویه، به چنین هدفی دست یابند، ولی ا

 
نفوذ و پیوند دوستی با ا

نان را اجابت نکردند و حتی برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی فاطمیان، با بعضی دشمن
 
نان دانستند، دعوت دوستی ا

 
ان ا

مدند
 
 .(370)ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانی، ترجمه تاریخ یمینی، تصحیح جعفر شعار، ص .  مثل قرامطه ی عراق، کنار ا

 فاطمیان برای برقراری رابطه و نفوذ در مناطق تحت کنترل غزنویان از چهار طریق وارد عمل شدند:

 یین اسماعیلی و جذب مردم به
 
 دعوت فاطمیان؛ ارسال داعیان جهت تبلیغ ا

 نان و ترغیب به قطع ارتباط با عباسیان؛
 
 ارسال سفیر به دربار غزنویان برای جذب ا

 برقراری حکومت دست نشانده؛ 

 .تالش برای نفوذ در بین طبقات حاکمه و رجال غزنوی 
مد مبلغان دولت فاطمی مصر، برای رواج مذهب اسماعیلیه

 
بود. از سال  مناطق خالفت شرقی بخصوص ایران، محل رفت و ا

نان پیام  362
 
قمری، قاهره مرکز فاطمیان در مصر، پایگاه مرکزی سازمان دعوت اسماعیلی شد، که به سرعت تحول یافت. ا

های دینی سیاسی خود را از طریق شبکه ای از داعیان که در داخل و خارج قلمرو فاطمیان فعالیت می کردند، انتشار می 
نها ارسال داعیان به نقاط مختلف بود. این کار با چنان دقتی انجام می شد که دولت دادند. مهم ترین بخش فعالیت تش

 
کیالتی ا

موزش 
 
نان تبدیل به یک جنبش عمومی می شد، با خبر می شدند. این داعیان ابتدا در مصر ا

 
های محلی، تنها وقتی که حرکت ا

ن به نقاط مختلف اعزام می شدند. برخی داعیان ب
 
ه قدری در امور دعوت اهتمام می ورزیدند که توانستند می دیدند و پس از ا

سمان علم و معرفت بودند.  الحاکم  خلیفه 
 
نان، از برجستگان و زبدگان ا

 
دولتی پایه گذاری کنند و برخی از چهره های فرهنگی ا

ران و عراق تقویت شد. و امام فاطمی  همزمان با اقتدار غزنویان در دوران سلطان محمود، دعوت فاطمیان در شرق به ویژه ای
ن کوشش خود را بر جذب عده ای 

 
داعیان فاطمی در ایران به متزلزل ساختن پایه های عباسیان ادامه دادند و در عراق عالوه بر ا

نان، امیدوار بودند که خلیفه ی بغداد را سرنگون سازند. 
 
از امیران محلی و روسای با نفوذ قبایل متمرکز ساختند و با پشتیبانی ا

ن دوره، حمیدالدین کرمانی بود. وی که در ایالت کرمان متولد شده بود، بیش تر عمر خود را به عنوان ب
 
رجسته ترین داعی ا

یک داعی در عراق گذرانید. عنوان حجة العراقین )عراق عرب و عراق عجم( که اغلب بر نام او افزوده می شود، نشان دهنده ی 
 رب مرکزی ایران، که عراق عجم خوانده می شد، به کار دعوت اشتغال داشته است.این است که وی در شمال غربی و بخش غ
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ن دوران، 
 
است که قبل از عزیمت به مصر در شیراز و در منطقه فارس فعالیت می کرد. او الموید فی الدین شیرازی داعی دیگر ا
موزه های اسماعیلی  وارد قاهره گردید و قمری، 439 ، ایران را ترک کرد و در سالقمری  437در سال 

 
ن جا به تعلیم ا

 
در ا

پرداخت. پدر وی نیز از طرف الحاکم، داعی فاطمی در شیراز بود. الموید مدارج دعوت اسماعیلیه را طی کرد تا ریاست دعوت را 
ورد و حدودا در سال 

 
مد )همو، دیوان الموید فی الدین، تصحیح مح، حجت جزیره ی فارس شد. قمری  429در شیراز به دست ا
الزم به ذکر است مناطقی که بیرون از حیطه ی دولت فاطمی قرار داشت در نزد اسماعیلیان فاطمی به .( . 22کامل حسین، ص 

مد. از بیان ابن بلخی  ، اباکالیجار والی فارسجزایر معروف بود. در اثر فعالیت های این داعی فاطمی
 
به کیش اسماعیلی در ا

همه ی سپاهیان او نیز اسماعیلی شدند. یکی از علمای شیراز، ش اباکالیجار به الموید، چنین استفاده می شود: پس از گرو 
ن داعی کند. پس با اباکالیجار خلوت کرد و گـفت: تو را معلوم است 

 
قاضی عبدهللا، از غیرت دین و سنت حیلتی ساخت تا دفع ا

و همه]ی[ لشگر توتبع او شدند، اگر این مرد خواهد کی کارملک، نازکی دارد و این ابونصر بن عمران ]الموید[ مستولی گشت 
کی ملک از تو بگرداند به یک ساعت تواند کردن و همه لشکر تو متابعت او نمایند.، باکالیجار ازین معنی نیک اندیشناک شد و 

 .(281)ابن بلخی، فارسنامه، تصحیح منصور رستگار فسایــی، ص دانست کی سخن او، هزل نباشد.
چون دغدغه ی باکالیجار را دید، درمان را در تبعید یا کشتن. الموید اعالم کرد. و باکالیجار صد سوار از عجمیان قاضی عبدهللا 

ب 
 
ن مرد داعی را در شب، بر چهارپایــی نشاندند و بردند تا از ا

 
ن قاضی و ا

 
خویش راست کرد و صد غالم ترک و معتمدی را از ا

ن مرد به مصر رفت. ) همان( . با رفتن فرات عبره کردند و حجت برگرفتند که اگر ا
 
و را معاودتی باشد، خون او مباح بود و ا

الموید، سرزمین فارسی خالی از داعی اسماعیلی نماند و مدتی بعد داعیانی دیگر در این خطه به فعالیت مشغول شدند. فعالیت 
ورد؛ زیرا عباسیان که اینک تا های کرمانی و الموید فی الدین و دیگر داعیان، پس از مدتی، ثمراتی نیکو ب

 
رای فاطمیان به بار ا

سان تر به 
 
ل بویه استقالل حاصل کرده بودند، بر فشار خود بر شیعیان عراق افزودند و این باعث شد که شیعیان ا

 
حّدی از ا

طرف  طرف اسماعیلیه ی فاطمی جذب شوند. در راستای گسترش دعوت در شرق، فاطمیان کوشیدند تا با ارسال سفیر به
ورند؛ زیرا همان طور که بیان شد، قدرت اصلی در مناطق خالفت شرقی، در 

 
سلطان محمود غزنوی، تابعیت وی را به دست ا

مد. او  403اختیار سلطان محمود بود. در سال 
 
قمری، سفیری به نام تاهرتی از جانب الحاکم بامرهللا، به نزد سلطان محمود ا

مده بود. حمدهللا مستوفی می نویسد: از مصر تاهرتی از پیش حاکم فاطمی برای فتح باب دوستی به نزد محمود 
 
موریت ا

 
به ما

مد و در ملک ایران، دعوت بواطنه ظاهر کرد و خلقی بسیار در دعوت او رفتند. کار او عروجی تمام 
 
برسالت سلطان محمود ا

ب تدمیر خام
 
ن فتنه به ا

 
تش ا

 
)حمدّللّا مستوفی، تاریخ گزیده، . وش گردانیدیافت. سلطان او را حاضر کرد و سیاست فرمود، ا

عتبی گزارش مفصل تری از این حرکت داده است. او می نویسد: جاسوسان محمود مردی را در خراسان به دست .( . 394ص 
وردند که سفیر بود میان اسماعیلیان و مقتدای ایشان و همه را به اسماء و سیما می شناخت و در زیر عذبه تعذیب جمعی 

 
را به ا

وردند و بر درخت کشیدند و سنگسار کردند و 
 
دست باز داد. از اماکن و مساکن متفرق و شهرهای مختلف همه را به بارگاه ا

طایفه]ی[ ایشان تتبع کرد تا همه نیت گردانید و سیاست فرمود و استاد ابوبکر محمشاد که شیخ اهل سنت بود و فاضل و 
سلطان محمود پس از توقیف تاهرتی .( .270)جرفاذقانی، همان، ص . ی سلطان نمودمتدین و بزرگ، در این باب موافقت را 

ورد و دستور به محاکمه ی او داد، که واقع این محاکمه، سیاست فاطمیان در برابر عباسیان بود. ریاست 
 
وی را به نیشابور ا

ادعای تاهرتی مبنی بر این که فرستاده ی محکمه ی استنطاق او را یکی از علویان به نام حسن بن مسلم به عهده داشت. او 
خلیفه و امام راستین است، تکذیب کرد و حکم به قتل وی داد. قتل تاهرتی، به دست سلطان محمود غزنوی، نه تنها 
فاطمیان را از ارتباط با دولت غزنوی مایوس نساخت، بلکه سعی کردند با مکاتبه و ارسال نامه، او را به تابعیت خویش دعوت 

د. از اهداف مهم فاطمیان در تشکیالت دعوت، برقراری حکومت دست نشانده در جزایر بود. در این زمینه در مناطق کنن
ورند و 

 
خالفت شرقی، گر چه موفقیت های چشم گیری به دست نیاوردند، ولی توانستند حکام مناطقی را به تابعیت خود در ا

قمری،  347تا بر اثر کوشش یکی از داعیان اسماعیلی، در حدود سال برای مدتی حکومت وابسته تشکیل دهند. در همین راس
مد و یک دولت دست نشانده ی فاطمی در سند تشکیل شد. 

 
حکمران محلی مولتان در ایالت سند، به کیش اسماعیلی در ا

ن به عنوان دارالجهرة اسماعیلیان یاد شده است. نفوذ فاطمی
 
ن ایالت به حدی پایتخت این دولت شهر مولتان بود که از ا

 
ان در ا
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ن جا به اسماعیلیان مخالف فاطمیان گرایش نشان داد، معز، خلیفه ی فاطمی درصدد عزل او 
 
بود که وقتی داعی اسماعیل در ا

ن که عزل گردد، در یک حادثه ی سواری کشته شد. سپس در سال 
 
مد، ولی قبل از ا

 
قمری، داعی حلم )جلم( بن  354برا

ان وفادار بود، به جای او منصوب گشت. در دوران معز، حلم به عنوان داعی الدعاة مولتان شیبان که نسبت به فاطمی
ن جا معز، صاحب االمر بود و در خطبه به جای خلفای عباسی نام خلفای 

 
مستقیما با امام فاطمی مکاتبه و ارتباط داشت. در ا

نویسد: مردم، ملتان ]مولتان[ شیعه هستند. دوبار در  به مولتان رفته می قمری  375سال مقدسی که در فاطمی خوانده می شد. 
)ابوعبدّللّا روز در اذان خود حی علی خیر العمل و تکبیر می گویند. مردم این جا همیشه هدایایــی برای مصر می فرستند. 

ای ایالت سند شهر منصوره از دیگر شهره.( . 77، ص2مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة اقالیم، ترجمه ی علینقی منزوی، ج 
ن، که از سلسله ی حباری بود، در حدود سال 

 
مد. حکمران ا

 
یین اسماعیلی در ا

 
 401بود که در اثر فعالیت داعیان فاطمی، به ا

مد.  این دو دولت اسماعیلی، توسط سلطان محمود غزنوی و در راستای مبارزه ی او با اسماعیلیان 
 
قمری به کیش اسماعیلی در ا

یین اسماعیلی در سند زنده ماند. در این دوران در عراق نیز، بعضی حکام بر هوادار فاطمیان، سر 
 
نگون شدند با وجود این، ا

حکمران عقیلی  قراوش بن مقلد،قمری،  401سال اثر تالش های فاطمیان برای مدتی به تابعیت فاطمیان گردن نهادند. در 
تشیع بودند، فرمانبرداری فاطمیان را پذیرفت و خطبه به  موصل، کوفه، مداین و شهرهای دیگر که خانواده اش پیرو مذهب

در همان سال، علی االسدی رئیس قبیله ی بنی اسد، نسبت به الحاکم در حّله و دیگر نواحی تحت  19نام فاطمیان خواند.
ه وحشت و هراس حکومتش اعالم تابعیت کرد. خلیفه ی عباسی القادر باهلل، که از موفقیت دعوت فاطمی در درون قلمرو خود ب

با تهدید و استفاده از نیروی  قمری  402سال افتاده بود، به سرعت دست به اقداماتی تالفی جویانه زد. از جمله این که در 
ن داشت که به اطاعت از عباسیان باز گردد. همچنین در این سال موج تبلیغات ضد فاطمی خود را که به 

 
نظامی، قراوش را بر ا

ن جمله می توان به صدور اعالمیه ی بغداد در بی اعتبار ساختن نسبت  دقت طراحی شده بود،
 
به راه انداخت، که از ا

فاطمیان، اشاره کرد. القادر عده ای از علمای شیعه و سنی، از جمله شریف رضی و برادرش شریف مرتضی را به بغداد فرا خواند 
ن الحا

 
نان خواست که صورت مجلسی مکـتوب بنگارند و در ا

 
کم و خلفای قبلی فاطمی را دروغ گو و شیاد معرفی کرده و و از ا

نان را انکار نمایند. این اقدامات شتاب زده ی القادر، نشان از نفوذ اقدامات فاطمیان و وحشت وی از حمایت 
 
نسب فاطمی ا

 حکومت های عراق و شام از ایشان است.
یین اسماعیلی، نفوذ در 

 
ن که متوجه شدند نهضت از شیوه های مهم داعیان برای گسترش ا

 
نان پس از ا

 
طبقه ی حاکمه بود. ا

ن چه در سرزمین های عربی رخ داده بود به 
 
ن اندازه پیرو که برای شورش علنی بر ضد مراجع دولتی کافی باشد مانند ا

 
نمی تواند ا

ورد، توجه خود را به طبقات حاکمه معطوف داشتند. در راستای همین خط مشی بود که امیر حسی
 
ن مروزی که از رجال دست ا

درباری سامانیان بود و به طبقه ی بزرگان و اشراف تعلق داشت به ریاست دعوت در شمال شرقی ایران برگزیده شد. پس از 
ورد.  او حتی موفق شد 

 
یین اسماعیلیه در ا

 
نصر بن احمد مروزی جانشینش نسفی توانست رجال مهمی از دربار سامانیان را به ا

اسماعیلی وارد کند. نصربن احمد پس از گرایش به مذهب اسماعیلی، گویا خود را وابسته ی فاطمی شمرد.  را به مذهب سامانی
هر چند بعضی به علت عدم وجود انگیزه ی سیاسی و دوری راه، در این مطلب تردید کرده اند؛ ولی باید دانست دلبستگی 

رای، بخارا دستاورد قرن وسطی، ترجمه ی محمود محمودی، . )ریچارد، ن، فمذهبی، فراتر از هر نوع انگیزه ی سیاسی است
ثیر داعیان، به تعلیمات اسماعیلی گروید می توان از پدر شیخ الرئیس بوعلی سینا، نام .(. 86 85ص 

 
از جمله رجالی که تحت تا

جمله  اسماعیلیان به برد. از خود بوعلی نقل شده است: پدر من از جمله کسانی بود که دعوت داعیان مصری را پذیرفت و از 
، ص 3؛ ابن حماد حنبلی، همان، ج 17و  3، ص 2.)ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء فی اخبار االطباء، ج شمار می رفت

او اشاره می کند که برادرش نیز بر همین عقیده بوده است. فاطمیان وقتی نتوانستند محمود غزنوی را به تابعیت خود در .(. 234
ورند، برای تحقق

 
مدند. برتری موقعیت فاطمیان می توانست برای هر رجل  ا

 
هدفشان در صدد نفوذ در بین رجال درباری درا

ن عباسیان 
 
سیاست پیشه جذابیت داشته باشد؛ زیرا خلفای فاطمی در این زمان در اوج اقتدار به سر می بردند و در مقابل ا

ر صدد برقراری رابطه با یکی از رجال با نفوذ و قدرتمند غزنویان اقتدارشان در حال افول بود. در راستای این هدف، فاطمیان د
مدند. سفر حج سال  معروف به حسنک وزیر،، ابوعلی حسن بن محمد میکالیعنی 

 
خرین وزیر محمود برا

 
، این قمری  416ا
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رامی و پرخطر بودن راه های نجد، حسنک وزیر در مراج
 
نان قرار داد. بواسطه ی ناا

 
عت از سفر حج، از راه فرصت را در اختیار ا

فلسطین و سوریه که قلمرو فاطمیان بود، بازگشت و در راه در محلی بی احتیاطی کرده و خلعت الظاهر خلیفه ی فاطمی را 
میز خلیفه ی فاطمی را به محمود برساند. هدف الظاهر این بود که فشار محمود غزنوی بر 

 
قبول کرد و پذیرفت که نامه ی مودت ا

وراء النهر و خراسان را کاهش دهد و او را به طرف خویش جذب کند. این حرکت حسنک وزیر، هر چند که از روی اسماعیلیان ما
مد. خصوصا که حسنک 

 
ضرورت سیاست بود بر خلیفه ی عباسی القادر، که خود را ولی نعمت دولت غزنوی می شمرد، گران ا

مده بود. وزیر پس از ستاندن خلعت به بغداد نرفته و از موصل راه گر 
 
)خواجه ابوالفضل محمد بن دانیده و به سوی خراسان ا

امکان هر نوع مراوده ی غزنویان با فاطمیان، که دشمنان .(. 202حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، ص
حسنک اطالع یافت،  خالفت بغداد بودند، زنگ خطری بود برای خلیفه ی عباسی. از این رو زمانی که خلیفه القادر، از مسائل

شفته شد و این 
 
به شدت خشمگین شد و حسنک را قرمطی خواند. وقتی این سخن خلیفه به اطالع محمود غزنوی رسید، بر ا

اتهام را مضحک دانست و خلیفه ی بغداد را کهنه احمقی خوف خواند. بیهقی می نویسد: محمود گـفت: حسنک را من پرورده ام 
مده بود که حسنک  و با فرزندان و برادران من

 
برابر است و اگر وی قرمطی است، من هم قرمطی باشم... ، و امیر را نیک درد ا

.(. 202)خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، صراقرمطی خوانده بود خلیفه. ). 
سنت را مجاز نمی شمرد و در گـفته و خواسته ی خود  حسنک همچنان التفات سلطان را به خود حفظ کرد، اما خلیفه عدول از

پافشاری می کرد. سلطان محمود غزنوی که قبول تابعیت فاطمیان را با منافع خودسازگار می دید، خلعت ها و هدایا و بخشش 
ودم این فرستادم تا هایــی  را که خلیفه ی فاطمی نزد او فرستاده بود، به بغداد نزد خلیفه القادر فرستاد و گـفت: چون مطیع تو ب

ن کنی.
 
 هر چه می خواهی درباره ی ا

 :   علل مخالفت غزنویان با برقراری رابطه با فاطمیان

: با وجود تالش های گسترده ی فاطمیان در برقراری رابطه با غزنویان، نه  . نیاز غزنویان به کسب مشروعیت از خلفای عباسی1 
ابطه نشان داده نشد، بلکه با برخوردهای خصمانه مانع هر نوع نزدیکی می شدند. تنها از سوی غزنویان تمایلی در برقراری ر 

نان در تعصب از سامانیان تبعیت می  28سالطین غزنوی خصوصا سلطان محمود، سخت به مذهب تسنن تظاهر می کردند.
 
ا

یین تسنن و حمایتشان از عباسیان وسواس داشتند. ظاهرا پیروی غزنویان 
 
گاهی از بهره هایــی کردند و نسبت به ا

 
از سامانیان و ا

یین تسنن 
 
نان از ا

 
نان می توانست با داشتن منافع مشترک با خالفت بغداد حاصل کند، سبب حمایت ا

 
که قدرت نو ظهور ا

رمانی و دینی، 
 
ن که سالطین و توده های ترک، ذاتا تسنن را بر دیگر فرق اسالمی ترجیح دهند. غزنویان در سطح ا

 
بود، نه ا
شدید از مذهب تسنن را اقتدار سلطان می دانستند. این امر در عنایت و مساعدت سالطین غزنوی به فقه حنفی و  طرفداری 

مدند، دیده می شد.  
 
 فرقه ی محافظه کار کرامیه ی خراسان، که جزء مشبهه به شمار می ا

 
 
یین تسنن از ا

 
نان به داشتن مناسبات جنبه ی عقیدتی قدرت سالطین غزنوی را بیش تر می توان حمایت مذهبی ا

 
نان و رغبت ا

نان در گرفتن تصدیق مشروعیت قدرت خود از 
 
حسنه با خلفای عباسی دانست. مهم ترین سمت گیری غزنویان، اشتیاق ا

عباسی بود. در این خصوص می توان به ارسال خلعت برای سلطان محمود و ملقب کردن او به یمین القادر باهلل، خلیفه ی 
غزنویان پیوسته دقت داشتند تا با گرفتن موافقت خلیفه و حمایت ظاهری از مذهب  29لیفه اشاره کرد.الدوله از سوی خ

تسنن، پایه های قدرت خود را تحکیم بخشند. سلطان محمود طی دوران حکومتش، دریافت که برای تثبیت امپراتوری خود، 
یید قانونی و معنوی خلیفه نیاز دارد. وی به رغم تغییر برخ

 
خر عمر، تسنن القادر به تا

 
ی از دیدگاه های مذهبیش در دو دهه ا

عباسی را می پسندید. القادر که سخت ضد شیعه خصوصا اسماعیلیه بود، در مسائل کالمی نگرشی حدیثی و حنبلی داشت. در 
ن روزگار بسیاری از حکام و علمای اهل تسنن در راستای مبارزه با مخالفان خود، گروه های مختلف شیعه 

 
را به اتهام قرمطی ا

در همین راستا سلطان غزنوی که در خراسان با موج تبلیغات اسماعیلیان هوادار فاطمیان رو  30گری مورد حمله قرار می دادند.
به رو بود، روابطش را با علمای اهل تسنن استوار کرد و با اسماعیلیان، سخت درگیر شد. تا از این طریق به خلیفه ی عباسی 
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مناسبات محمود با خلیفه ی عباسی، بهترین رابطه ی ممکنی بود که امیرنشینان مستقل ایرانی می توانستند با نزدیک شود. 
مون که 

 
خلفای عباسی برقرار کنند. القادر، در میان خلفای عباسی نسبت به مذهب تسنن، از همه سخت گیرتر بود. او بعد از ما

ن فراخوانده بود، دومین خلیفه ای بود که  زمانی اعالمیه ای رسمی در برخی از عقاید کالمی
 
داده و همه را به اجبار به قبول ا

ن را انحراف خواند. نقطه ی مشترک القادر با محمود غزنوی در همین 
 
اعتقادیه ی رسمی صادر کرد و هر نوع گرایشی غیر از ا

نها با یک دیگر شد. سلطان غزنوی د
 
القادر را در خطبه های قمری، نام  389 سالر نکـته بود و این سبب استحکام مناسبات ا

نماز زنده کرد و به این ترتیب محبوبیت خود را نزد خلیفه ی عباسی و طبعا سنی مذهبان خراسان و غزنین افزایش داد. القادر در 
نیز برای  ازای هدایای ارسالی سلطان غزنوی، القاب یمین الدولة و امین الملة را به وی اعطا کرد. همچنین خلعتی با ارزش

ن را به تن کرده و بر تخت نشست تا مشروعیتش را در امارت تثبیت کند. هر بار که خبر فتوحات 
 
سلطان فرستاد که محمود ا

محمود یا حمالت او به ضد مخالفان عباسیان به بغداد می رسید، از سوی خلیفه القاب تازه ای مانند ولی امیرالمؤمنین، نظام 
ن جا که سلطان محمود بقای خود را الدین و ناصر الحق و یا 

 
کهف الدولة و االسالم، به سلطان محمود غزنوی اعطا می شد. از ا

نان 
 
ماده ی برقراری رابطه با فاطمیان، و پذیرش تابعیت ا

 
در وابستگی به تسنن و خلفای عباسی می دید، تحت هیچ شرایطی ا

مدند نشد و در کینه و د
 
رزوی فتح مصر و نجات که دشمن اصلی عباسیان به شمار می ا

 
ن جا پیش رفت که ا

 
نان، تا ا

 
شمنی با ا

ن سرزمین را از دست اسماعیلیان داشت
 
)محمد بن علی بن محمد شبانکاره ای، مجمع االنساب، تصحیح میرهاشم محدث، . ا

 .(63ص
ن 
 
زمان از بسیاری پاک کردن قلمرو غزنویان از فرقه ی اسماعیلیه، برای خشنودی خلفای عباسی صورت می گرفت که در ا

زار 
 
جهات، تحت الشعاع رقبای فاطمیشان در قاهره قرار گرفته بودند. از جمله این که محمود در خراسان، فرقه ی کرامیه را به ا

ن دوره سرشار از اشاراتی است مبنی بر تعصب سلطان محمود و دیگر سالطین غزنوی به 
 
اسماعیلیان تشویق می کرد. شعر ا

نان بر اسماعیلیان روا می داشتند. فرخی در مرثیه ی تسنن و نیز در بر دا
 
زاری است که ا

 
رنده ی مرثیه هایــی است که بیانگر ا

 مرگ محمود چنین می سراید:
ه دردی که کنون قرمطیان شاد شوند    

 
 ا
  ایمنی یابند از سنگ پراگنده و دار                                      
در عدم برقراری مناسبات حسنه بین غزنویان و فاطمیان،  ی مناسبات بین غزنویان و فاطمیان :. مخالفت عباسیان در برقرار 2

خلیفه ی عباسی نقش مهمی داشت؛ زیرا نزدیکی غزنویان به فاطمیان موجب تضعیف موقعیت عباسیان در برابر فاطمیان که 
مدند می شد. در جریان مقابله ی غزنویان 

 
نان به حساب می ا

 
با اسماعیلیان و فاطمیان، خلیفه ی عباسی القادر رقیب اصلی ا

باهلل، در وجود سلطان محمود فردی را می دید که می توانست اعتبار و حیثیت بر باد رفته ی خالفت عباسی را برگرداند و بر 
ن بیفزاید؛ زیرا فاطمیان، خالفتی را پـی ریزی کرده بودند که از شمال افریقا تا سوریه امتداد د

 
اشت و قاهره که تختگاه اعتبار ا

خلیفه ی فاطمی بود، در شکوه و شکوفایــی اقتصادی و فرهنگی، بغداد را تحت الشعاع خود قرار داده بود و خطر توسعه طلبی 
دولت فاطمی، از طریق بیابان شام، عراق را تهدید می کرد. برخوردهای قاطعانه ی سلطان محمود غزنوی، به خوبی با شیوه و 

خلیفه ی عباسی، همخوانی داشت. از این رو القادر به تشدید و تحریک این برخوردها پرداخت و سلطان اسلوب حکومتی 
ل بویه مختل گردیده 

 
محمود نیز سلیقه ی او را به خوبی پاسخ گـفت. وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خالفت، که پس از ا

با اتکا به ضابطه های مذهب تسنن، درصدد ترمیم  بود، سبب تضعیف پایه های حکومت خالفت شد. به همین دلیل خلیفه
مد. او ضابطه هایش را به سلطان محمود القا کرد و محمود به نام او پیش قدم شد و در این راه سنگ 

 
این پایه های سست برا

ن و جهت قدردانی از محمود، همان طور که بیان شد، القادر باهلل خلعت هایــی نفیس و گران
 
مایه برای او تمام گذاشت. در پـی ا

 .(138)جرفاذقانی، همان، ص . فرستاد
ن جا که سرزمین شرقی ایران، محفلی برای اسماعیلیان و هواداران فاطمیان بود، همواره   :نفی اتهام وابستگی به فاطمیان 

 
از ا

نان متهم گر 
 
ن منطقه به گرایش به اسماعیلیان یا حمایت از ا

 
دند. اتهام قرمطی یا این زمینه وجود داشت که حکام یا امرای ا

وابستگی به فاطمیان مصر، بهانه ای بود که بسیاری از امرا و حتی خلفای عباسی، برای کوبیدن و بیرون کردن رقبای خود، از 
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ن این که در اواخر دوره ی سامانیان، عبدالملک بن نوح، وزیر خود ابومنصور محمد بن 
 
ن استفاده می کردند. نمونه ی بارز ا

 
ا

همچنین سبکـتگین  34انده ی سپاه خود، ابوسعید بکر بن مالک فرغانی را متهم به قرمطی گری کرد و از بین برد.عزیز و فرم
غزنوی، ابوعلی سیمجوری را به اتهام قرمطی گری و وابستگی به خلفای فاطمی مصر، دستگیر و زندانی کرد. در این باره، 

مد و به جانب خراسان روان شد به جهت قمع ابی علی سیمجور. چون طبقات ناصری چنین می نویسد: امیر نوح از بخارا بیر 
 
ون ا

مده بودند و جمع عظیم ایشان را اجابت کرده امیر سبکـتگین 
 
ن بالد ا

 
به حدود طالقان رسیده اعیان قرامطه و مالحده در ا

ورد و عزا به سنت کرد و ناصرالدین لقب او شد
 
غزنوی که این موارد را دیده  سلطان محمود. ) همان(ایشان را جمله به دست ا

یید از سوی خلفای عباسی بود. از 
 
بود، به خطر این اتهام توجه داشت. از این رو همیشه در پـی نفی این اتهام و در پـی گرفتن تا

ن جمله این که وقتی تاهرتی فرستاده ی الحاکم فاطمی، به طرف غزنه رفت، برای این که مبادا مورد اتهام واقع شود، فرمان
 
 ا

.( و وقتی 371داد تا او را به نیشابور بازگردانند. بقول عتبی ... غبار تهمتی بر حاشیه طهارت او ننشیند. )جرفاذقانی، همان، ص 
ن به بغداد رسید، زبان اغراض و عذل ُعّذال بسته گشت. این نشان می دهد که احتمااًل دشمنان محمود 

 
او را کشت و خبر ا

 ه او زده بودند و او برای اثبات پاک دینی خود، سخت گیری زیادتری می کرده است.حتی اتهاماتی در این باره ب
یکی از دالیل عدم گرایش غزنویان به فاطمیان، دوری مقر حکومت غزنویان با مرکز خالفت : دوری فاطمیان از مناطق غزنویان 

بودند این در حالی بود که عباسیان در کنار فاطمیان بود؛ زیرا غزنویان در مناطق شرقی ایران و فاطمیان در مصر مستقر 
نان 

 
غزنویان و در واقع حایل بین غزنویان و فاطمیان بودند. از این رو دوری غزنویان از فاطمیان انگیزه ی کمتری را برای گرایش ا

واحی خالفت به فاطمیان ایجاد می کرد. انتقال خالفت فاطمیان از افریقیه به مصر، موجب تقویت موقعیت فاطمیان در ن
نها بودند. فاطمیان می خواستند 

 
غاز تشکیل حکومت غزنویان، درصدد نفوذ در مناطق تحت سلطه ی ا

 
نان از ا

 
شرقی شد. ا

ورند. برای برقراری رابطه و نفوذ در مناطق 
 
نان را تحت تابعیت خود در ا

 
دامن دولت غزنوی را به دولت خویش پیوند زنند و ا

 ز چهار طریق وارد عمل شدند:غزنویان، فاطمیان اتحت کنترل

 ارسال داعیان جهت تبلیغ کیش اسماعیلی و جذب مردم به دعوت فاطمیان؛ 

 نان و ترغیب به قطع تماس با عباسیان؛
 
 ارسال سفیر به دربار غزنویان برای جذب ا

 برقراری حاکمیت وابسته و دست نشانده؛ 

 .تالش برای نفوذ در بین طبقات حاکمه و رجال غزنوی 
تالش های فاطمیان برای برقراری رابطه، غزنویان تمایلی به این کار از خود نشان ندادند و شدیدا مانع نفوذ فاطمیان  با وجود

 در نواحی خالفت شرقی شدند. علل مخالفت غزنویان در برقراری رابطه را، در عوامل زیر باید جستجو کرد:

 نیاز غزنویان به کسب مشروعیت از خلفای عباسی؛ 

 باسیان در برقراری این ارتباط؛مخالفت ع 

 دوری از نفی اتهام وابستگی به فاطمیان؛ 

 .دوری فاطمیان از مناطق تحت سلطه ی غزنویان 
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 باب سوم 

 

 دوره الموتاسماعیلیسم در 

 

موریت حسن صباح:
 
 عشری در قم، كهی اثنیی شیعهدر یك خانواده م.۱۰۵۰/ھ. ق.۴۴۰یی دههحسن صباح در میانه ما

ی صباح به شهر ری، دیگر شد، دیده به جهان گشود. پس از مدتی خانوادهبطور سنتی شهری شیعی در مركز ایران محسوب می
ی سالگی، با عقیده ۱۷های اسماعیلی، نقل مكان نمودند. حسن كمی پس از سن مركز مهم تعالیم شیعی و محل فعالیت

شنایــی یافت و با تالش 
 
یین گروید. در سال محلی،  داعیاناسماعیلی ا

 
حسن كه به تازگی به  ،م.۱۰۷۲/ھ.  ق.۴۶۴به این ا

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

 
كیش جدیدش درا

نجا، تعالیم اسماعیلیمنصوب نمود و همچنین او را برای سفر به قاهره و ارتقای  دعوتكشف كرده و وی را به مقامی در 
 
اش در ا

به مصر مقر حكومت فاطمیان رسید و حدود سه سال را در قاهره  م.۱۰۷۸/ھ.  ق.۴۷۱راهنمایــی كرد. سرانجام حسن در سال 
فرمانده»مقتدرترین وزیر و  ،م.(۱۰۹۴ھ. ق./۴۸۷بدرالجمالی )وفات  رسد حسن در مصر باو اسكندریه سپری نمود. به نظر می

برگزیده شده بود، مشاجراتی داشته است. در  الدعاتداعیتر به دنبال المؤید شیرازی به عنوان میان كه كمی پیشفاط «ی سپاه
ایران در  دعوتبه مركز  م.۱۰۸۱ھ.  ق./۴۷۳برانگیز از مصر اخراج شد و در سال هر حال، حسن ظاهرًا در وضعیتی ابهام

ن زمان های مهمرسد كه وی درساصفهان بازگشت. به نظر می
 
ی را از فاطمیان در مصر فراگرفته بود. حكومت فاطمیان در ا

گاه بدلیل مشكالت فراوان، به
 
سرعت رو به زوال نهاد. اكنون حسن از ناتوانی فاطمیان در حمایت از اسماعیلیان ایران كاماًل ا

ینده
 
به مناطق مختلف  دعوت،سال در خدمت  اش، این نكـته را مورد توجه قرار داد. حسن مدت نهبود و در استراتژی انقالبی ا

ی خزر در دیلم سفر نمود. در طول همین مدت بود كه حسن به تنظیم های حاشیهایران در خوزستان، قومس و نیز استان
رسد وی در اش و نیز ارزیابی قدرت نظامی سلجوقیان در مناطق مختلف ایران پرداخت. به نظر میاستراتژی انقالبی ضد سلجوقی

عنوان مكانی مناسب برای ی رودبار دیلم را بهدژ كوهستانی و غیرقابل تسخیر الموت در منطقه ،م.۱۰۸۷ھ.  ق./۴۸۰سال 
ی در منطقه دعوتهای دیلم منصوب شده بود فعالیت داعیاش، انتخاب نمود. حسن كه به عنوان استقرار مركز فرماندهی

سال  ۳۰كه برای  ،م.(۱۰۹۲ھ.  ق./۴۸۵)وفات الملك مورد توجه نظامهای حسن خیلی زود رودبار را تقویت نمود. فعالیت
لپ

 
ن زمان به شاه بود، قرار گرفت. ولی نظامارسالن و ملكوزیر دربار سالطین سلجوقی، ا

 
الملك نتوانست حسن را كه در ا

ن نفوذ كرد و از طریق حامیانش به الموت و نو م.۱۰۹۰ھ. ق./۴۸۳رودبار رسیده بود دستگیر كند. حسن در سال 
 
احی اطراف ا

ای هوشمندانه و با شعار نهضت اسماعیلیان ایران برای مقابله با سلجوقیان، كوه البرز را با برنامهناپذیر رشتهی رسوخاین قلعه
گذاری حکومت اسماعیلی نزاری در ایرانرا رقم زد. یقینًا قاهره هیچگونه نقشی در تسخیر نمود. فتح الموت همچنین بنیان

 ریزی و اجرا نمود، برعهده نداشت. ازماندهی یا هدایت این نهضت، كه حسن با ابتكار خود برنامهس
حكومت مستقل خود را به همراه یك ، م.(۱۰۹۰-۱۲۵۶/ ھ. ق.۴۸۸-۶۵۴)اسماعیلیان ایران در طول دوران تاریخی الموت 

 
 
ن در دژ كوهستانی الموت واقع بود، در اواسط حکومت تابعه در سوریه مستقر نمودند. این حكومت كه فرماندهی مركزی ا

ی مغوالن سال، تا زمان سقوطش توسط هجوم گسترده ۱۶۶سلطنت سلجوقیان توسط حسن صباح بنیان نهاده شد و حدود 
شان ایجاد كردند هایــی رسمی برای ثبت وقایع حكومتیدوام یافت. اسماعیلیان ایران، تاریخچه ،م.۱۲۵۶/ھ. ق.۶۵۴ در سال
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نها كه نخ
 
های حسن صباح، نخستین فرمانروای الموت ' بود و زندگی و فعالیتی رهبـر مازندگیـنامه' «سرگذشت سیدنا»ستین ا

لیفات مذهبی انجام شده توسط اسماعیلیان نزاری دوران الموت، باقی را در برداشت. این تاریخچه
 
ها، همانند بسیاری از تا

 ،م.(۱۲۸۳/ھ. ق.۶۸۱)وفات های جوینی مورخ ایرانی دوران ایلخانی به نام های نزاری توسط سهنماندند. اما تاریخچه
مورد بازبینی و استفاده م.(۱۳۳۷/ھ.  ق.۷۳۸)وفات و ابوالقاسم كاشانی م.(۱۳۱۸/ھ.  ق.۷۱۸)وفات هللا رشیدالدین فضل

 شوند.   قرار گرفتند كه منابع اصلی ما در باب تاریخ اسماعیلیان ایران در این دوره،  محسوب می
های سیاسی و مذهبی ای مركب از انگیزهرسد حسن صباح مجموعهبه نظر می :تثبیت مجدد هویت ایرانیو   حسن بن صباح 

های ضد شیعی توانست سیاستبرای انجام نهضتش بر ضد تركان سلجوقی داشته است. وی به عنوان یك اسماعیلی نمی
كنی حكومت شیعی فاطمی از جهان اسالم بودند ان افراطی، مقید به ریشهسلجوقیان را كه در جایگاه مدافعان جدید سنی

ایرانی وی نیز بود، كه به جذابیت عمومی و موفقیت  «ملی»ای غیر مشهود، تجلی احساسات تحمل كند. نهضت حسن به گونه
های ، حكومتشان را در سرزمینهای تركهای نخستین قرن پنجم/یازدهم تعدادی از سلسلهاش در ایران منجر شد. در دههاولیه

نها غزنویان و قراخانیان بودند. ورود سلجوقیان كه تهدیدی برای احیای فرهنگ و احساسات ملی 
 
ایرانی برپا كردند كه نخستین ا

نان اعراب با ترکان جایگزین شدند. این رنسانس فرهنِگ 
 
غازگر دورانی تازه از حکمرانی بیگانگان بود كه در ا

 
ایرانی  ایرانی بودند ا

گاهانه از هویت ایرانی و میراث فرهنگیاسالمی خاص، بر عواطف ایرانیان مسلمان
 
ی اعراب ها سلطهشان در طول قرن شده كه ا

ل بویه تداوم یافت، تا 
 
ن بودند و توسط سامانیان و ا

 
غازگر ا

 
محافظت نموده بودند، بنیان نهاده شد. این فرایند كه صفاریان ا

ناپذیر رسیده بود. به هر حال تركان سلجوقی در ایران بیگانه محسوب ای بازگشتر این منطقه به مرحلهی تركان بدوران سلطه
شدت مورد نفرت طبقات اجتماعی مختلف ایرانیان بود. احساسات منفی ایرانیان بر علیه تركان، با غارت شان بهشدند و سلطهمی

نها به طور مدام پس از موفقیتكه گروهشان ها و سربازان یاغیشهرها و روستاها توسط ترك
 
های سلجوقیان از های بزرگی از ا

سیای میانه به ایران جذب میجلگه
 
گیری شدت یافت. َحسن، شخصًا نفرت خویش از تركان و سلطهشدند، به طور چشمهای ا

ثارش اظهار نموده است. در واقع بر مبنای هدف نهایــی ریشه
 
نها بر ایران را در ا

 
ی سلجوقیان در ایران بود كه سلطهكنی ی ا

حسن خود را وقف این كار نموده و اسماعیلیان ایران را در غالب یك جنبش انقالبی، سازماندهی كرد. در این زمینه ذكر این 
اش و با وجود اعتقادات اسالمی غیر قابل انعطافش، زبان مورد نیز حائز اهمّیت است كه حسن برای تجلی هوشیاری ایرانی

ی ی را با زبان فارسی به عنوان زبان مذهبی اسماعیلیان ایران، جایگزین نمود. این برای نخستین بار بود كه یك جامعهعرب
ی ادبیات نمود؛ این امر همچنین علت نگارش کلیهاش اقتباس میی مسلمان، زبان فارسی را بعنوان زبان مذهبیعمده

ن را توضیح میاسماعیلی به زبان فارسی در میان تمام جوامع 
 
 دهد.اسماعیلی فارسی زبان )نزاری( در دوران الموت و پس از ا

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

 
نها را به نواحی مجاور ا

 
یافته برای مقاومت در ای سازمانگونهكیشان و تصرف قالع بیشتری كه ا

كند حسن حداقل تعدادی از باقیساخت، گسترش داد. مدركی وجود دارد كه اشاره میهای طوالنی مقاوم میبرابر محاصره
ذربایجان و دیگر نواحی را كه بدلیل احساسات ایرانیمانده

 
خواندند نیز به مذهب شان خود را پارسیان میهای خرمیان در ا

 سماعیلی جذب نمود.ا
غاز نزاع 

 
ترین امیر طولی نكشید كه الموت مورد هجوم نیروهای نزدیك م.:۱۰۹۱/ھ. ق.۴۸۴سلجوقیان و اسماعیلیان در میان ا

غاز سلسله جنگ
 
ھ.  ۴۸۴پایان سلجوقیان و اسماعیلیان در ایران بود. حسن در سال های بیسلجوقی قرار گرفت و این ا

ورد. این نی را به سرزمین بومیحسین قائ داعیم.۱۰۹۱ق./
 
ن دیار فراهم ا

 
الیق در  داعیاش قهستان فرستاد تا حامیانی را در ا

نجا در مدت كوتاهی بر  -یزرع در جنوب شرقی خراسانای لمناحیه-مدت كمی در قهستان
 
به موفقیت دست یافت و اسماعیلیان ا

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

 
ھ.  ۴۸۵های اسماعیلیان ایران تبدیل شد. در سال درا
اه با توجه به قدرت ای مستقل را برای اسماعیلیان ایران بنیان نهاد. سلطان ملكشحسن یك حكومت منطقه م.۱۰۹۲ق./

روزافزون اسماعیلیان، سپاه بزرگ سلجوقی را بر علیه اسماعیلیان به رودبار و قهستان گسیل داشت. با این وجود در زمان مرگ 
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ھ.  ۴۹۸، نیروهای سلجوقی پراكنده شدند و جنگ داخلی برای بیش از یك دهه و تا سال م.۱۰۹۲ھ.  ق./۴۸۵ملكشاه در سال 
ی شرق السلطنهِِ نایبد تاپار به عنوان سلطان بی چون و چرا به پیروزی رسید و برادرش سنجر در كسوتكه محم م.۱۱۰۵ق./

سانی قدرت خویش را تحكیم 
 
شوب در اردوی سلجوقیان، به ا

 
در بلخ مستقر شد، تداوم یافت. حسن صباح در این دوران پرا
نجا گردكوه و تعداد دیگری از قالع نزدیك دامغان را به نموده و به نواحی دیگر ایران از جمله والیت قومس، كه اسماعی

 
لیان در ا

وردند، گسترش داد. اسماعیلیان چندین قلعه را  در ارجان كه منطقه
 
های خوزستان و ای مرزی بین استانتصرف خود در ا

ی ارتقای تعالیم اسماعیلیابوحمزه بود كه همانند حسن مدتی را برا داعیفارس بود نیز متصرف شدند. رهبر اسماعیلی ارجان، 
نها همچنین دژهای اش در مصر گذرانده بود. در خود دیلم نیز اسماعیلیان بطور متناوب حمالت سلجوقیان را دفع می

 
كردند؛ ا

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

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

ن
 
هایشان را به شهرهای بسیاری در را بر عهده داشت. به عالوه در این دوران، اسماعیلیان فعالیتفراخوانده شد، فرماندهی ا

مقر حكومت سلجوقیان در اصفهان معطوف نمودند. در این ناحیه،  سرتاسر ایران گسترش داده و نیز توجه شان را به
دژ كه مسیرهای اصلی ی شاهبا تصرف قلعه م.۱۱۰۰ھ.  ق./۴۹۴اسماعیلیان تحت رهبری احمد پسر ابن عطاش، در سال 

نكرد، به موفقیت سیاسی عمدهپایتخت سلجوقیان را نگهبانی می
 
احمد در جذب چنان كه روایت شده است ای دست یافتند. ا

کرد. دژ مالیات جمع میی اصفهان موفق شد و همچنین از نواحی اطراف شاهنفر به مذهب اسماعیلی در ناحیه۳۰۰۰۰حدود 
های حسن و جانشینان بعدی وی در الموت، به بدخشان و دیگر نواحی ماوراءالنهر هیچ مدرك تاریخی در مورد گسترش فعالیت

سیای میانه تا حدود قرن هفتم/سیزدهم بطور ی این ناحیهامع اسماعیلی كوچك و دورافتادهرسد جووجود ندارد. به نظر می
 
ی ا

هایش را با اعزام تعدادی از های نخستین قرن ششم/دوازدهم، حسن فعالیتاند. در سالكردهمستقل از الموت، فعالیت می
ای از قالع اسماعیلی در سوریه الزم ش برای استقرار شبكهایرانی به سوریه گسترش داد. با این وجود، حدود نیم قرن تال داعیان

ی اسماعیلی ایرانی در اوایل دوران الموت مانند بزرگ امید، حسین قائنی و های برجستهبود. به جز حسن، رهبران و شخصیت
ن فاطمیان، همگی ایرانی پیشین در دورا  داعیانرئیس مظفر حاكم گردكوه، به جای حكیمان و فیلسوفان دانشمندی همچون 

ن شرایط عاجل و کوتاه
 
 مدت مناسب بودند . فرماندهانی الیق و متخصص در امور نظامی بودند که برای ا

ل سلجو، سلجوقیان 
 
)یازدهم و دوازده نام دودمان ترک نژاد است که در سـده های پنجـم و ششم هجری قمری  :سالجقه، یا ا

سیای  هم میالدی(،
 
دری را ،  -غربی شامل ایران کنونی، فرمانروایــی داشتند. سلجوقیان زبان فارسی بر بخش های بزرگی از ا

زبان رسمی، دولتی و درباری قرار دادند و وزیران این دوره، به ویژه عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک، خدمات مهمی 
ای ترکمان بودند که در دوران سامانیان به ادبیات فارسی و گسترش دانش عرصه های ناهمگون کردند. سلجوقیان در اصل غزه

مو دریا می زیستند. در اطراف دریاچه خوارزم 
 
رال(، سیر دریا و ا

 
ورده بودند، بعد از ریاست )ا

 
سلجوقیان که به اسالم روی ا

جوق به سلجوق بن دقاق، نام سالجقه را به خود گرفتند و با سامانیان درمبارزه با دشمنان شان بسیار کمک می کردند. پسر سل
نام میکائیل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را به عهده داشت،  به قوم تاریخ نگاران چنین حکم جهاد برای مبارزه با کـفار 
را صادر کرد. میکائیل سه پسر داشت با نام های یبغو، چغرل و طغرل. این قبیله که یکبار در زمان سلجوق بن دقاق به دره 

بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسرزاده اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند.  سیحون کوچ کرده بودند،
اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنا براین سالجقه بار دیگر از روی اجبار بار سفر بسته و به 

را باید با خطبه سلطنت برای رکن الدین ابو طالب طغرل بن میکائیل  بغراخان افراسیابی پناه بردند. ابتدای سلطنت سلجوقیان
ابوالقاسم علی بن عبدهللا جوینی معروف به ساالر  طغرل به کمکدر نیشاپور دانست.  ھ. ق. ٤٢٩بن سلجوق در تاریخ شوال 

غاز کرد
 
. طغرل برای خود نام اسالمی رکـن پوژکان، که همواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند، به نیشاپور وارد و سلطنت را ا

ئید خلیفه عباسی قرار گرفت. طغرل وزیری با کـفایت که او را هم 
 
الدین ابوطالب محمد را انتخاب کرد و این نام و مقام مورد تا

ردیف خواجه نظام الملک طوسی می دانند که نام عمیدالملک کندری داشت و سیاست و تدبیر او به طغرل بسیارکمک کرد. 
خرین پادشاه سلجوقیان دانست که بر تمام تصرفات این سلسله حکومت کرد. باید گـفت حاکمیت سلط

 
ان محمد را می توان ا
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یند جنگ ها، اغتشاشات و پراکندگی های سیاسی و نظامی قرار داشت. سلطان محمود غزنوی 
 
سلجوقیان نیز الی اخیر، در فرا

یران( تا دریای ستلج )هندوستان شمالی( و از خوارزم تا دریای عرب که دامنه حکومتش از قزوین )در ا ھ. ق.(٣٧٧- ٤٠٩)
گشوده بود، در تمام مناطق قلمرو خود به قلع و قمع شیعیان مخصوصًا اسماعلیان پرداخت. محمود، اسماعیلیان بسیاری از 

افغانستان نیز با شدت بسیار  ساکنین شهر ری را به دار زد. به همین ترتیب، محمود غزنوی با اسماعیلیان غور و دیگر نواحی
نان می

 
پرداخت.  با یک نگاه گسترده وبه طرح جهانی اسماعیلی در برخورد نمود. وی با تکـفیر اسماعیلیان غور، به قلع و قمع ا

یابیم که خراسان یک جزیره مستقل و مناطق اسماعیلی نشین در افغانستان امروزی و ماوراءالنهر، همه زیرمجموعه این می
خواند، و در عین حال، عمدتًا فعالیت ه بوده است. شاهد این مطلب این است که ناصرخسرو خود را حّجت خراسان میجزیر 

که ایوانف، با تکیه بر اطالعاتی درباره های او در شمال افغانستان )بلخ( و شمال شرق )بدخشان( بوده است. در حالی
ن یــی در غزنی نام میکند. ابوالمعالی از داعی ستقل یاد میجمعیت اسماعیلیه، از بدخشان به عنوان یک جزیره م

 
برد که هم شا

ن مناطق بوده است. طبق نظر سوم، بدخشان، ری )ایران( و 
 
حسن صباح و ناصرخسرو و از مؤسسان نهضت اسماعیلی در ا

ین خود داللت بر فعال بودن ای جداگانه و مستقل از خراسان بوده باشند، و امناطق جنوبی افغانستان، باید هرکدام جزیره
بندی سه گانه جغرافیایــی در نیز به این تقسیم گ. هاجسناسماعیلیه در غزنی )پایتخت حکومت غزنویان( دارد. مارشال  

بندی، مدت درازی دوام نداشته دهد که این تقسیمسرزمین های ایران ـ خراسان و ماوراءالنهر اذعان دارد، ولی احتمال می
پس از تجزیه افغانستان امروزی به دو دولت غوری و غزنوی، اسماعیلیان، سلطان عالءالدین حسین سلطان  است. در دوره

یین خود پرداختند. امر دیگری که در گسترش تشیع در غور و 
 
زادانه به تبلیغ ا

 
وردند و با کمک او ا

 
غور را به کیش خود درا

ن به اهل
 
ت که قزوینی نیز بدان اشاره دارد. با این حال، رابطه اسماعیلیه پس بیت بوده اسغرجستان مؤثر بود، عالقه امرای ا
شکاری از وضعیت   از سلطان عالءالدین حسین غوری 

 
با فرزند او سیف الدین محمد و فقهای اهل سنت تیره گردید، زیرا نشان ا

از  ھ. ق. ۵٣٤که پدرش در سالنامناسب اسماعیلیه افغانستان در این مقطع است. سیف الدین محمد غوری، همه داعیانی را 
مده بودند، از دم تیغ گذراند. حکمرانان غوری پس 

 
غزنی دعوت کرده بود و نیز بسیاری دیگر از کسانی را که تازه به این کیش درا

از او نیز بارها علیه اسماعیلیه دست به اقدامات جنگی زدند. نفوذ فقهای اهل سنت در دستگاه حکومتی سالطین بعدی غور، 
ن حکومت میید از عوامل مهم سختشا

 
کرد، گیری ایشان بر اسماعیلیه بوده است. سیف الدین که بر غور و مناطق ضمیمه ا

ن حکومت می
 
 ۵۵٧کرد، حنفی شده بود. در حدود سال شافعی شده بود و برادرش شهاب الدین که برغزنی و مناطق اطراف ا

ترین جواب ها اسماعیلیانی که قصد توبه دارند، چگونه باید رفتار کرد. مالیم از فقهای بلخ و سمرقند سؤال شده بود که با ھ. ق.
ورده

 
نان باید تمامی کسانی را که به کیش خویش در ا

 
اند، به مذهب تسنن برگردانند. ولی عمومًا توبه فرد این بوده است که ا

ترین اظهارات ممکن بود در اندیشه فرد ه صریحی جز مرگ نبود؛ به این دلیل کاشد و برای او چارهاسماعیلی پذیرفته نمی
ن باشد.  

 
 اسماعیلی، قابل تعبیر به معنای مغایرا

اسماعیلیان فعالیت های تبلیغی ود  قبل از این که سلجوقیان به قدرت برسند از روابط خواجه نظام الملک و اسماعیلیان:
غاز کرده بودند  يدوره

 
؛ بيشتراین فعالیت ها، فرهنگی وپنهانی  (٢۵٣-٣٣١خبار، ص.)گردیزی، زین االسامانیان و غزنویان، ا

روابط دولت بزرگ سنى مذهب سلجوقيان با اسماعيليان نيز براساس نگرش مكـتب فقهى عالمان سنت و جماعت شكل مى . بود
ن
 
لب ارسالن و ملکشاه که زمام کلی امور قلمرو گسترده ی سلجوقی دردست وزیر مقتدر ا

 
ها، خواجه گرفت. در عهد سلطنت ا

بود، برای این امپراتوری گسترده وخالفت عباسی دشمنی خطرناک تر از اسماعیلیه وجود نداشت که با ایجاد سازمان های سّری 
سیای غربی را دچار وحشت عجیبی كرده بود. نظام الملک به عنوان فردی شافعی مذهب و وزیر 

 
ور، ا

 
وتشکیالت حیرت ا

اعیلیان را بر نمی تافت و همهی تالش خود را برای ریشه کن ساختن پیروان این مذهب سالطین سّنی مذهب، نفوذ سیاسی اسم
سیس مدارس نظامیه مقابله با اندیشه های اسماعیلیه درمناطق مختلف ایران بود.  تا 

 
به کار می برد و یکی از اهداف وی از تا

ن به زندگی مخفیانه ادامه می دادند و هنوز دست به هنگامی که اسماعیلیان به فعالیت های تبلیغی خود در مناطق مختلف ایرا
میز بود. اّما هنگامی که حسن صباح رهبر و مؤسس دولت نزاری اسماعیلیان 

 
نان مسالمت ا

 
سالح نبرده بودند، رفتارها با ا

را در  ، مرحلهی جديدىھ. ق.٤٨٣م/١٠٩٠( در سال٣/١٧٤درایران با گرفتن قلعه الموت )جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، 
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شكارعليه 
 
ن ها با سلجوقيان شكل داد. از اين تاريخ دعوت اسماعيلى، سياست قيام ا

 
فعاليت هاى این فرقه شیعی و مناسبات ا

ن دولت به شمار مى رفت. )حلمی، دولت 
 
دولت سلجوقى را در پيش گرفت و فتح الموت اولين ضربه اين قيام بر پيكره ا

نکه همهی١٠١سلجوقیان، ص.
 
ید،  امورکشور در دستان قدرتمند خواجه نظام الملک بود. ( به ويژه ا

 
از شواهد چنین برمی ا

ن را شاید بتوان درطمع داشتن حسن صباح به 
 
دشمنی خواجه با اسماعیلیان دالیل سیاسی داشته تا مذهبی که ریشه ی ا

لب ارسالن و
 
پراکنده ساختن اوراق دفاتر او  منصب وزارت خواجه و نقش او درهنگام ارائه ی گزارش حسابات ابن صباح به ا

جستجوكرد، که اين كار موجب مفتضح نمودنش نزد سلطان شد و درنهایت ازچشم شاه افتاد و از درگاه سلطان رانده شد. این 
)مستوفی، تاریخ گزیده، دشمنی موجب گشت تا حسن صباح عزم کند با به راه انداختن قیام در مقابل او، خود را مطرح سازد. 

این موضوع درصحبت های حسن صباح با یکی از دوستانش بنام ابوالفضل لنبانی  (۵/٤٢٨؛ تاریخ ایران کیمبریج،  ٤٣١ص.
رزو کرد که اگر دو بار موافق یافتمی این مملکت را بهم 

 
یا نسبانی در اصفهان که مدتی را در منزل او مخفی شده بود ونزد وی ا

نچه درباره ی افکار ضد شیعی خواجه نظام الملک دربرخی نوشته ۵١٨ص. .)مستوفی، تاریخ گزیده، برزدمی، نمایان است
 
(. ا

های تاریخی انعکاس یافته است یا بر اساس مندرجات ضدشیعی که درکـتاب مشهور سیاست نامه یا سیرالملوک که منسوب به  
ملی در هویت واصالت نویسنده

 
ن کرده اند و بر همان اساس  خواجه نظام الملک دانسته اند، ترسیم كرده اند وکمتر کسی تا

 
ی ا

درمورد وی به قضاوت نشسته اند درحالی که نوشته ها وحکایت های تاریخی که بعضی صرفًا نقلی وبدون استدالل عقلی 
نها با مشی وسیاست های عملی ومرام خواجه که در نوشته های تاریخی شهرت بسیارهم 

 
وتحلیل های منطقی بوده و بسیاری از ا

وجود دارد، تناقض چشمگیری دارند. وچنین به گمان می رسد که بین  سیاست نامه ا مندرجات ضد شیعی که دریافته اند، ب
رای اسماعیلیان و سایر مذاهب تشیع تفاوتی قائل نشده اند. درحالی که فرقه های دیگر شیعه و نظریه پردازان وتحلیل 

 
عقاید و ا

رای تشیع دانسته اند. با استناد براین حکایت ها وتناقض هایــی که در گران، عقاید اسماعیلیان را الحادی وانحراف از د
 
ایره ی ا

روایت های متون تاریخی شهرت دارند به چند مورد ازدالیل متعدد، در این مقاله اشاره می گردد. ضمن این که تحقیق بیشتر و 
د یافته بود. نسبت به خاندان پیامبر)ص( مفصل تری را در این باره خواجه نظام الملک در خانواده ای مسلمان ومعتقد رش

نان می رفت، به سادات احترام 
 
نها روابط خویشاوندی برقرارکرده بود.  ارادت می ورزید، به زیارت قبور ا

 
می گذاشت و با بزرگان ا

رامگاه پیشوایان بزرگ رفت که ابھ. ق.٤٧٩م /١٠٨٦درنخستین سفرش همراه ملکشاه به عراق در سال )
 
ن اثیر و ( به زیارت ا

  جدید، ترجمه ی فریدون بدره ای. ابن جوزی این واقعه را گزارش کرده اند. )باسورث، کلیفورد ادموند. سلسله های اسالمی 
براساس این نقل های تاریخی روابط خواجه نسبت به سادات .( . ١٣٨١مرکز بازشناسی اسالم و ایران )انتشارات باز(،   تهران:

بوده و سیاست وی برپایه ی مـدارا ومسالمت بوده است. همین که بزرگی را تشخیص می داد ازنفوذ  وخاندان پیامبر)ص( حسنه
اجتماعی و مذهبی برخوردار است جدا از مذهب ومسلکش با او پیوند خویشاوندی برقرار می کرد چنانچه دو نفر از دامادهای 

ندی خواجه با بزرگان شیعی را ابوالحسن بیهقی گزارش وی درشمار بزرگان علوی وسادات بودند. این موضوع وصلت وخویشاو
کرده است که می نویسد: ايشان )شرف الدین محمد( دختر خواجه نظام الملک طوسی را به همسري برگزيد. )تاریخ بیهقی، ص. 

مدن سلجوقیان تا فروپاشی)( متکلم شیعی مذهب مشهور، عبدالجلیل قزوینی رازی.٧٤
 
دولت  تاریخ ایران کیمبریج، از ا

 .(١٣٧٨ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم،  ایلخانان(.
نان نشست و برخاست داشت و از ایشان سماع »... روابط نظام الملک و علمای شیعه: دراین رابطه نیز می نویسد: 

 
با علمای ا

نان دختر م کرد و حتی از بزرگان این طایفه دختر می حدیث می
 
داد. دختر خود به سید مرتضی قمی كه از بزرگان  یگرفت و به ا

برعهدهی او بود می داد و دختر امیر شرف شاه جعفری را برای پسرش می  وسادات عراق به شمار می رفت و نقابت ری و قم
ن مطهر شرف الدین محمد او كه فرزند ابوالحس. (.بیهقی نیز به این امر اشاره داشته است٢٨٠)قزوینی، النقض، ص. « خواست

شناسی، با کنيه ی مرتضی شهره است، نقیب سادات ری و قم بوده  بن محمد بن علی بود و در کـتاب های شرح حال و نسب
لب ارسالن سلجوقی بوده است. ايشان بر حسب مصالحی با وارد شدن در دستگاه زمامداران 

 
که مادرش عایشه خاتون دختر ا

پرداخت. او پيوند سببی هم با سالطين اين سلسله برقرار  اصالح امور شيعيان میوقت يعنی سلجوقيان با اعمال نفوذ خود به 
 (٢/٦١٣)ر.ک.، بیهقی، لباب االنساب، کرده بود. 
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در شهر طوس خراسان دیده به جهان ھ.  ق. ۴۰۸خواجه نظام الملک طوسی در سال شیوه های زندگی خواجه نظام الملک: 
مد. خواجه ی اشتغال داشته و از یاران محمود سبکـتگین به شمار میگشود. پدرش علی  ابن  اسحاق بر دهقان

 
نظام الملک نیز ا

ن، پدرش وی را به کسب علم و 
 
ن را ختم نمود و پس از ا

 
در کودکی به همراه پدر به دهقانی پرداخت و همان زمان در نزد وی قرا

موختن لغت و نحو وا دا
 
شت. وی دارای همـّتی واال بود. خواجه در سنین دانش و تفقه در مذهب شافعی و استماع حدیث و ا

مد و به عنوان کاتب به نزد وی خدمت می
 
لب ارسالن در ا

 
کرد. ابن شاذان به هنگام نوجوانی به خدمت ابوعلی ابن شاذان وزیر ا

لب ارسالن خواجه را به 
 
ید و او نیز چنین کرد ا

 
لب ارسالن در ا

 
عنوان وزیر وفاتش وی را وصیت نمود که به خدمت سلطان ا
داد و خالف امر وی را نمیپنداشت و هیچ امری را بدون مشورت وی انجام نمیخویش برگزید، و او را پدری دلسوز و مهربان می

خر عمرش را سپری می
 
لب ارسالن لحظات ا

 
نمود فرزندش ملکشاه را وصیت نمود که در اداره امور پسندید. پس از اینکه ا

نکند و او را پدری دلسوز و مهربان مشفق بداند و ملکشاه نیز پذیرفت و او را در سمت وزارت ابقاء حکومتی از رای خواجه عدول 
توان گـفت که در نظام الملک در عهد وزارت خود خدمات فرهنگی بسیارعظیمی را انجام داد که بدون تردید مینمود. خواجه 

امور مملکـتی و حل مشکالت عدیده اجتماعی و اخالقی و سایر مسائل  طول تاریخ سابقه نداشته است. وی عالوه بر رتق و فتق
سیس مدارس زد که در تاریخ به نام وی و به مدارس نظامیه مشهورند. همان مدارس هستند که 

 
مملکـتی دست به ایجاد و تا

نها عبارتند از نظامیهها شدند و مهمسرمشق دانشگاه
 
مل، گرگان، های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هر ترین ا

 
ات، مرو، ا

وری از بصره، شیراز و اصفهان. نهضتی که نظام الملک با ساختن نظامیه
 
ورد به زودی و با سرعت شگـفت ا

 
های متعدد بوجود ا

طرف تمامی بالد ایران و بسیاری دیگر از بالد کشورهای اسالمی دنبال شد بطوری که در قرن های پنجم و ششم هجری هیچ 
ن
 
مدارس متعدد وجود نداشته باشد. در این مدارس درس هایــی چون فقه، حدیث، تفسیر، علوم ادبی،  شهری نبود که در ا

هایــی معتبر بودند و در این مدارس هر شد و همچنین کلیه مدارس دارای کـتابخانهریاضیات، طب و حکمت تدریس می
نظام ه نیز بر عهده دانشگاه بود. خواجه گرفتند و خوراک و خوابگادانشجویــی حجره خاص خود داشت و مقرری ماهیانه می

نجا به تدریس  ۲۰الملک نظامیه نیشابور را برای امام الحرمین ابوالمعالی جوینی ساخت که امام الحرمین به مدت
 
سال در ا

سیس کرد نظامیه باشتغال داشت و شاگردانی همچون امام غزالی را تربیت نمود واز بزرگـترین دانشگاه
 
غداد هایــی که خواجه تا

ن زمان بیش از
 
ای همچون امام محمدغزالی، سعدی دانشجو داشت و در طول تاریخ اساتید برجسته ۶۰۰۰بود که در ا

ن به امر تدریس اشتغال داشتند. و عالوه بر ساختن دانشگاه، خواجه خدمات فراوان 
 
شیرازی، ابواسحاق شیرازی و غیره در ا

ب انبار، گرمابه، بازار، بیما
 
رستان ها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون دیگری همچون ا

فرهنگی اسالم ساخت. وی شخصیتی بسیار دلسوز و مهربان و روئف القلب بود و به اجرای عدالت در میان مردم بسیار مشتاق 
ی طلبید و خواجه نیز با او لب به سخن کند که زنی ضعیف و درمانده از خواجه یار نقل میالبدایة والنهایةبود. ابن کـثیر در 

ن زن نیز مشکالت خود را به خواجه بازگو می
 
کرد. پاسبانان خواجه گشود و در کنارش ایستاد تا به مشکلش رسیدگی کند و ا

نان فرمود: 
 
شما برای خدمت به چنین انسان های ضعیف و »خواستند زن را از کنار خواجه دور نمایند اما خواجه خطاب به ا

مجلس خواجه نظام الملک مملو از علماء و « اید وگر نه پادشاهان و امراء نیازی به خدمت شما ندارند.ای انتخاب شدهرماندهد
گرفتند که همنشینی با علما تو را از مسایل سیاسی باز داشته است اما دانشمندان و فقها بود تا جایــی که بسیاری بر وی خرده می

نها زی»فرمود: خواجه می
 
خرت میا

 
نند.بایــی دنیا و ا

 
نها بزرگـتر از ا

 
نها را بر سرم قرار دهم باز هم ا

 
وی انسانی بسیار « باشند و اگر ا

گوید: هرگاه ابوالقاسم قشیری و امام الحرمین جوینی بر خواجه نظام الملک متواضع و فروتن بود. ابن الجوزی در المنتظم می
نها بر میوارد می

 
نها را در کنار خود میخواست و شدند در مقابل ا

 
نشست و هنگامی که ابوعلی نشاند و خود بر جایش میا

زد امام الحرمین نشاند و خود روبروی او زانو میخواست و او را به جایگاه خود میشد در مقابل وی برمیفارمزی بر او وارد می
ابوالمعالی جوینی و ابوالقاسم »جواب فرمود: توسط پاسپان خواجه گالیه خود را از این موضوع به سمع وی رساند امام در 

نها زمانی که بر من وارد می
 
ن هستم باالتر میشوند بسیار مرا تمجید میقشیری و امثال ا

 
برند و سخن کنند و مرا از منزلتی که در ا

نان سبب ایجاد کبر در درون من
 
ور شود هرگاه فارمزی به نزد من میمیا

 
ید عیوب و ظلمهای مرا یادا

 
شود شود که سبب میمیا

ثیر در الکامل در مورد تواضع خواجه می« اعمال خود را اصالح نمایم
 
گوید:" شبی خواجه نظام الملک در کنار برادرش غذا ابن ا
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نمود و در سوی دیگر برادرش امیر خراسان و در کنار امیر خراسان مرد فقیری بود که دستش قطع شده بود. نظام میل می
کند، لهذا امیر کشید و از خوردن غذا به همراه او خودداری مید که امیر خراسان خود را از نزد فقیر کنار میالملک متوجه ش

دست رفت و همراه او به خوردن غذا مشغول شد." خواجه نظام خراسان را بر جای خود نشاند و خود به کنار انسان فقیر بی
داشت و بر اوقات نماز مواظبت شنید از هر کاری دست برمیای اذان را میهای خوب زیادی بود. هرگاه صدالملک دارای ویژگی

بخشید و انسانی بردبار، شکیبا و باوقار بود. گرفت و بسیار صدقه مینمود و همواره روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه میمی
نها دیده می خواجه نظام الملک از کسانی بود که»گوید: امام ذهبی در سیر اعالم النبالء می

 
شد و خیر و تقوای فراوانی در ا

ثر می
 
ن گشت و اگر کسی عیوب وی را برایش بازگو میگرایش خاص به انسانهای صالح داشت و از پند  واندرزهایشان متا

 
کرد از ا

ضوء در شد و هیچگاه بدون وکرد و اشک از چشمانش سرازیر میداشت و گریه مینمود و وی را گرامی میشخص قدردانی می
ن وضو نماز سنت میمجلس نمی

 
خواند و هر گاه مؤذن از اذان گـفتن غافل نشست و گاهی نبود که وضو بگیرد مگر اینکه با ا

ور میمی
 
نها احساس ابن عقیل می«. شدگشت او را یادا

 
گوید: )در اوائل ُعمرمان انسانهای زاهد و عالمی را دیدیم که از زندگی با ا

م و سخاوت و حشمت وی و تالشهایش در جهت زنده نمودن معالم دین ا زندگی نظام الملک و جود و کرَ کردیم امخوشبختی می
باد کرد. عصر خواجه، عصر کـتاب بود 

 
سیس نمود و حرمین شریفین را ا

 
همگان را به شگـفتی واداشت. ایشان مدارس زیادی را تا

ای به کردند.( خواجه نظام الملک احترام ویژهود جلب میو بازارهای علم و دانش همواره انسانهای فراوانی را به سوی خ
نها انجام داد و می

 
گرچه من سزاوار روایت حدیث پیامبر نیستم اما »فرمود: محدثین قائل بود. وی خدمات فراوانی را نسبت به ا

گـفت دوست داشتم می نظام الملک همواره»نویسد: ابن اثیر در الکامل می«. دوست دارم خود را در قطار محدثین ببینم
ن به عبادت خداوند مشغول باشم اما اکنون 

 
ن روستا که همیشه در ا

 
روستائی مخصوص خود داشته باشم و مسجدی در ا

ن به عبادت خداوند بپردازم.دوست دارم که غذای روزانه
 
گوید: شبی خواجه نظام الملک می« ای داشته باشم و مسجدی که در ا

فرید و صراحتًا و با خطاب مستقیم و شفاهی از تو ابلیس را در خواب مشاهده 
 
نمودم خطاب به او گـفتم وای بر تو. خداوند تو را ا

روز بارها به ام در شبانهخواست که بر وی سجده کنی اما تو إبا ورزیدی اما من که به صورت غیر مستقیم مخاطب قرار گرفته
 کنم.     درگاه وی سجده می

ی ی ویژههای مبارزهدر زمان كوتاهی نهضت ضد سلجوقی اسماعیلیان ایران، الگوی وشیوه:صباح ژی ضد سلجوقی حسنیاسترات
ورد. حسن صباح، ماهیت توزیع قدرت در حكومت سلجوقی و نیز قدرت نظامی خود را كه متناسب با این دوران بود به

 
دست ا

نها را به خوبی دریافته بود. وی بر همین اساس یك استر 
 
نهایت ممتاز و مناسب، با هدف مقهور نمودن اتژی بیبسیار عظیم ا

های غیرقابل تسخیر طراحی نمود. وی همچنین برای كسب اهداف ی سلجوقیان از طریق تعداد كـثیری از قلعهمنطقه به منطقه
میز در قای بسیار اغراهای بعدی بگونهنظامی و سیاسی، به شگرد قتل مخالفین برجسته متوسل شد. این سیاست در دوران

 
ا

های شرقی و مركزی جهان اسالم در دوران كه تقریبًا هر ترور با هر هدفی در سرزمینبطوری مورد اسماعیلیان نزاری مطرح شد،
موریت« فدائیان»الموت را به خنجرهای 

 
های سیاسی بودند، منسوب میاسماعیلی، كه مجاهدانی جوان و فداكار و مجریان ما

موزش این انهكردند. در همین زمان افس
 
ها از همان ابتدا به ساخته و منتشر شد. این قتل فدائیانهایــی در مورد بكارگیری و ا

نها میعامعام اسماعیلیان منجر شد، و این قتلقتل
 
 شد.ها نیز خود موجب تحریك برای قتلهای متعاقب عامالن ا

و پس از مرگ سنجر، پادشاهی بزرگ سلجوقیان  .م۱۱۵۷ھ. ق./ ۵۵۲در این احوال، در سال :انحطاط و فروپاشی سلجوقیان
های ترك جایگزین سلجوقیان شدند. همزمان با در ایران و جاهای دیگر تجزیه شد. در برخی مناطق مختلف، تعدادی از سلسله

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

های ایرانی، ادعای استقالل شاهیان با گسترش قلمرو به خراسان و دیگر سرزمینهمراه داشتند افتاد. پس از سنجر، خوارزم
ن، خوارزم

 
اهیان با کنار زدن بقایای جحکومت سلجوق، امپراطوری خود را به سمت غرب ایران گسترش شنمودند. متعاقب ا

نها با نزاریان در رودبار و سایر نواحی شدند، روابط خصومتدادند. خوارزمشاهیان كه جانشین سلجوقیان محسوب می
 
میز ا

 
ا

ی سیستان یا غوریان و مالكیان از والیت همسایه ایران را افزایش دادند. در قهستان، نزاریان همچنان مجبور به درگیری با
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ها ی را که مدتفرصتم.(۱۱۸۰-۱۲۲۵ھ. ق./ ۵۷۵-۶۲۲)ی عباسی ی افول سلجوقیان، ناصر خلیفهنیمروز بودند. در نتیجه
ورد. در این دوران حاكم جدید الموت جاللبود برای احیای قدرت و نفوذ سلسله

 
ن بود به دست ا

 
ن الدیی خویش منتظر ا

همانند سّنیان، روابط حسنه شریعتكوشید تا با تشویق پیروانش به رعایت ( م.۱۲۱۰ -۱۲۲۱ھ. ق./۶۰۷-۶۱۸حسن سوم )
و یا نوعی وانمود كردن برای حفظ امنیت و بقای  تقیهای با تشكیالت سنی مذهب برقرار نماید. بعدها این سیاست به عنوان 

سلمان تعبیر گردید. به هر حال، امام اسماعیلی نزاری در این زمان و برخالف جامعه و نیز گسترش ارتباط با سایر جوامع م
ی خویش را با جهان پیرامون وفق داده بود. این سیاست جدید نزاریان بسیار موفق ای متهورانه جامعهدوران قیامت، بگونه

های اسالمی در سرزمین امیروان ی سنی به عنالدین حسن از سوی خلیفه ناصر و دیگر رهبران برجستهواقع شد، جالل
ی های پیچیدهالدین حسن همچنین در پیمانمنصوب، و تمام امتیازات وی بر قلمرو نزاریان به رسمیت شناخته شد. جالل

ی این تحوالت، حمالت غوریان بر ضد نزاریان قهستان متوقف شد و در همان زمان خلیفه ناصر شركت جست. در نتیجه
مند شدند؛ بسیاری از سنیان بویژه محققین و دانشمندان های ایوبیان بهرهنزاع با صلیبیون، به موقع از كمكنزاریان سوریه در 

نها كه پس از نخستین تهاجم مغوالن به خراسان گریخته بودند نیز در شهرها و قالع نزاریان قهستان پناه جستند. در اواخر قرن 
 
ا

ن در جوامع كوچك پامیری باقی مانده بودند گسترش نزاری فعاالنه در بدخش دعوتهفتم/سیزدهم، 
 
ان كه هنوز اسماعیلیان ا

به مولتان و دیگر نواحی  دعوتشدند از سوی الموت برای انتشار خوانده می پیرنزاری، كه بعدها  داعیانیافت. در همین زمان 
 سند اعزام شدند. 

ی حكومت طوالنی در سال المستنصر پس از یك دوره م.:۱۰۹۴ھ. ق./۴۸۷میان نزاریان و مستعلویان در و شکاف  درز 
ی رقیب نزاری ی اسماعیلی را به دو شاخهی یكپارچهو جامعه دعوتدرگذشت. نزاع بر سر جانشینی وی،  م.۱۰۹۴/ھ. ق.۴۸۷

ن دوران، حسن صباح در جایگاه رهبر اسماعیلیان ایران، در پـی یك خط مشی انقالبی م
 
ستقل و مستعلوی منشعب نمود. در ا

های افضل، وزیر قدرتمند فاطمی، از ی اصلی المستنصر بوده و بدلیل دسیسهبود، و در حمایت از نهضت نزار كه برگزیده
ی المستعلی تر نزار را با كنیهای هم درنگ نكرد. وزیر به سرعت برادر كوچكاش محروم گردیده بود، برای لحظهحقوق جانشینی

اما حسن، جانشینی نزار را برای امامت اسماعیلی پس از المستنصر به رسمیت شناخت و به خالفت فاطمی منصوب نمود. 
فاطمی در قاهره كه با اعالم وفاداری به مستعلی، وی و اوالدش را به عنوان امامان پس از  دعوتی مركزی ارتباطش را با اداره

كه امامت نزار و اوالدش را پذیرفته و به نام نزاریه المستنصر شناختند، قطع نمود. از این پس، اسماعیلیان سرزمین ایران 
ی شهرت یافتند، مستقل از اسماعیلیان مصر و جوامع یمن و گجرات كه به حكومت فاطمی وابسته بوده و بعدها شاخه

 ی مستعلوی را شكل دادند، رشد یافتند. اسماعیلیه
موجب انشقاق  م.۱۰۹۴ھ.  ق./۴۸۷اری مستعلوی در سال در این خالل، جدایــی نز : انمستعلویانو پیامدهای انشقاق نزاری
ن زمان حسن صباح، رهبر مسلمان اسماعیلیان ایران و احتمااًل دیگر اسماعیلیان در اسماعیلیان به دو فرقه

 
ی رقیب شد. در ا

ان از امامت نزار كرد، در این زمتمام قلمرو سلجوقیان بود. وی كه برای چندین سال یك سیاست انقالبی مستقل را دنبال می
ی این تحوالت، حسن دعوت مستقل نزاری را بنیان نهاد. در این حمایت نموده و تمام روابطش را با قاهره قطع نمود. در نتیجه

سیای میانه تا مدتی از این ی اسماعیلی ایران از وی حمایت نمودند، درحالی كه به نظر میراستا، تمام جامعه
 
رسید اسماعیلیان ا

توسط  م.۱۰۹۵ھ.  ق./۴۸۸نتیجه در مصر را بر عهده داشت، در سال خبر بودند. نزار كه رهبری یك قیام بیبه كلی بیانشقاق 
نها بعدها نیز بر ضد فاطمیان شوریدند. با این وجود 

 
رژیم فاطمی دستگیر و اعدام شد. نزار اوالد ذكوری داشت كه برخی از ا

ن ر مسند امامت نشسته بود را افشا نساخت. شواهد سکهحسن صباح نام جانشین نزار كه پس از وی ب
 
شناسی كشف شده از ا

سال پس از وفات وی و تا زمانی كه امامان اسماعیلی نزاری در الموت اعالن حضور  ۷۰دهند كه نام نزار تا حدود دوران نشان می
شده در الموت نقش بسته بود. در ی ضربهانموده و امور مربوط به جامعه و حكومتشان را شخصًا برعهده گرفتند، بر سكه

شكار، حسن همچنان به عنوان رهبر بزرگ جنبش اسماعیلی نزاری محسوب شده و مورد اطاعت قرار می
 
گرفت. كمی غیاب امام ا

امام غایب  هایحّجتی اسماعیلی به عنوان همانگونه كه رهبران مركزی جنبش اولیه ،م.۱۰۹۴ھ.  ق./۴۸۷پس از سال 
ی ارشد امامی كه در دسترس عموم نبود منصوب گردید.در چنین یا نماینده حّجتشدند، حسن نیز به عنوان محسوب می
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دعوت'« دعوت جدید»ی 'نزاری' ایران یك كردند كه جنبش اسماعیلی اسماعیلی تصور میاوضاعی بود كه افراد خارج از جامعه
كه به « دعوت جدید»' اسماعیلیان فاطمی را ارائه نموده است. اما در واقع، القدیمهدعوت' و مغایر با دعوت قدیم 'الجدیده

میان  ی طوالنی دری تعلیم بود كه دارای سابقهی قدیمی شیعی یعنی نظریهشد اساسًا بازنویسی نظریهزبان فارسی بیان می
ن توسط ای تبیین شد كه باقی نمانده است بخشاسماعیلیان بود. این اعتقاد توسط حسن بطور مبسوط در رساله

 
هایــی از ا

ن دوران، شهرستانی )وفات 
 
كه خود نیز احتمااًل اسماعیلی بوده است م.(۱۱۵۳ھ.  ق./۵۴۸مورخان ایرانی و نیز حكیم معاصر ا
كید دارد، ی تعلیم كه بر مرجعیت بیریهحفظ و مورد استفاده قرار گرفت. نظ

 
چون و چرای هدایِت هر امام در زمان خودش تا

ن را تشكیل میشالوده
 
، حقانیت تعلیمی داد. چالش عقالنی برخاسته از عقیدهی تعالیم نزاری در دوران الموت و پس از ا
هبری غزالی گردید كه در چند اثر جدلی خود به های رسمی تشكیالت سّنی به ر حكومت عباسی را زیر سؤال برد و موجب واكنش

 اسماعیلیان تاخته بود.   
سلطان بركیارق در  م.۱۱۰۱ھ. ق./۴۹۴های نزاریان، در سال در پـی موفقیت :ها  نزاری روی نی نشینی و تثبیت بعدی عقب

ی عمده برای سلجوقیان محسوب میغرب ایران و سنجر در خراسان توافق نمودند تا مناسبات مؤثرتری را با نزاریان كه تهدید
شان های اخیر، نزاریان تمام دژهای نظامیعام توسط سلجوقیان در سالشدند در قلمروشان برقرار كنند. با وجود هجوم و قتل

مدن محمد تاپار )
 
( به م.۱۱۰۵-۱۱۱۸ھ. ق./۴۹۸-۵۱۱را با مدیریت خوب حفظ نمودند. اما بخت و اقبال نزاریان با روی كار ا

های قومی در میان سلجوقیان خاتمه داد، پایان یافت. در دوران حكمرانی وی، نت، كه به منازعات دودمانی و رقابتسلط
 ،م.۱۱۰۷ھ. ق./۵۰۰دژ در سال شان را در رشته كوه زاگرس از دست دادند. با از دست رفتن شاهنزاریان ایران بیشتر قالع

فرسا، از دست دادند. با وجود برتری قدرت نظامی و جنگ طوالنی و طاقتی اصفهان را نیز نزاریان نفوذ خود در ناحیه
ن اقامت داشت ناكام ماندند؛ همچنین اسماعیلیان ایران موقعیت منطقه

 
سلجوقیان در تصرف الموت كه حسن صباح در ا

قیام  ،م.۱۱۲۴ق./ھ.  ۵۱۸حال در زمان وفات حسن در سال ایشان را در رودبار، قومس و قهستان حفظ نمودند. با این
نان برای نظامی اسماعیلیان ایران در مقابل سلجوقیان كارایــی خود را از دست داد، و در همان حال حمله

 
ی محمد تاپار به ا

جدیدی شد.دومین  «بستبن»ی تحقق اهدافش نیز به شكست انجامید. روابط اسماعیلی سلجوقی از این زمان وارد مرحله
های سلف خویش را ادامه داد و با وجود نیز سیاستم.(۱۱۳۸/۱۱۲۴ھ. ق./ ۵۳۲-۵۱۸)گ امید فرمانروای الموت، كیا بزر 

های بهرام حمالت جدید سلجوقیان در رودبار و قهستان، حكومت نزاری را بیش از پیش استحكام بخشید. در این اثنا، با تالش
نزاری در جنوب سوریه احیا شد  دعوتشده بودند، ایرانی كه از سوی الموت اعزام  داعیانو دیگر م.(۱۱۲۸ھ. ق./۵۲۲)وفات

غاز گردید. اكنون قلمرو پراكنده، تسخیر قلعهم.۱۱۳۲ھ. ق./۵۲۷و از سال 
 
ی حكومت های نظامی ثابت در مركز سوریه نیز ا

حس اتحاد نزاری از سوریه تا شرق ایران و احتمااًل نواحی مجاور در افغانستان گسترش یافته بود و همبستگی جالب توجه و 
زارهای بی

 
وقفه حفظ نمود. در حقیقت، استحكام این حكومت و اطاعت خویش را در میان محیطی به شدت متخاصم و تحمل ا

نها از جمله جنگجویان صلیبی اروپایــی را متحیر میبی
 
چون و چرای نزاریان از رهبرانشان، همواره سلجوقیان و دیگر دشمنان ا

انداز مترقیانه و نین كوهستان، روستائیان و ساكنین شهرهای كوچك، همچنین یك چشمساخت. نزاریان ایران شامل ساك
موزشی پیشرو را تداوم بخشیدند.

 
نها كـتابخانهسیستم ا

 
های بزرگ خود در ایران و سوریه های عظیمی در الموت و دیگر قلعها

موزشی نزاریان ها و حمایتلمان از كـتابخانهبنیان نهادند. در اواخر دوران الموت، بسیاری از اندیشمندان و محققین مس
 
های ا

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

 
برای نفوذ توجهی را های قابلتالش داعیانهایشان را به گرجستان گسترش دادند. ا

اسماعیلی نزاری در  دعوترسد كه در غور، در شرق قهستان كه امروزه بخشی از افغانستان مركزی است انجام دادند. به نظر می
الدین حسین جهانسوز در این ناحیه استقرار یافته است. در و با تقاضای حاكم غور، عالء م.۱۱۵۵ھ. ق./۵۵۰حدود سال 

 های محلی همانند باوندیان طبرستان و گیالن بودند. ض خصومت زیدیان و دیگر سلسلهدیلم، نزاریان همچنان در معر 
ن انجامید، نزاریان قهستان هرگز نزاریان قهستان و بدخشان:

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

نها بطور پراكنده
 
ن پس، ا

 
شان بدون هیچگونه در روستاهای اطراف شهرهای قبلی نتوانستند قدرت خویش را دوباره بازیابند. از ا
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ای منحصربفرد به ناصرخسرو وفادار بودند، بطور كلی خارج از محدودهگونهقدرت سیاسی باقی ماندند. نزاریان بدخشان كه به
ین ناحیه گسترش یافت. نزاری در اواخر دوران الموت فعاالنه در ا دعوتگونه كه ذكر شد، ی دولت نزاری دوام یافتند. اما همان

موریت داشتند در ناحیه داعینزاری توسط دو  دعوتبرمبنای سنت محلی نزاریان بدخشان، 
 
ی شغنان كه از جانب الموت ما

را بنیان نهاده و بطور موروثی  پیرهاو  میرهای كه سیدشاه ملنگ و سیدشاه خاموش نام داشتند، سلسله داعیانمعرفی شد. این 
ن، بدخشان از روی اقبال از حوادث  بر شغنان، روشان

 
و نواحی مجاور بدخشان در شمال رود سیحون، حكم راندند. پس از ا

ی قرن نهم/پانزدهم بخشی از قلمرو امپراطوری تیموری شد. در دوران هجوم مغوالن در امان ماند. نهایتًا این ناحیه در میانه
شدت مورد مخالفت حّكام محلی ها كه تسلطشان بهبه تصرف ازبكاوایل قرن دهم/شانزدهم نیز بدخشان برای مدت كوتاهی 

شفته
 
مد. در چنین اوضاع ا

 
هایش در الدین، امام نزاری محمدشاهی، از پایگاه اصلی فعالیتای بود كه شاه رضیبود، درا

ن دیار حكومت خویش را بنیان ن
 
نجا به كمك نزاریان ا

 
هاد. با این وجود شاه قهستان و سیستان به بدخشان مهاجرت كرد و در ا

ن نزاریان بدخشان از سوی میرزاخان،  م.۱۵۰۹ھ. ق./۹۱۵الدین در سالرضی
 
تیموری  امیردر یك نبرد كشته شد و متعاقب ا

زار شدید قرار گرفتند. 
 
ن ناحیه، مورد ا

 
 ا
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 باب چهارم 

 

ن 
 
 بینش اعالم قیامت  و پیامد های عینی و ذهنی ا

 

  م.۱۱۶۴ھ. ق./۵۵۹در سالم.( ۱۱۶۲-۱۱۶۶ھ. ق./ ۵۵۷-۵۶۱)السالم هارمین فرمانروای الموت، حسن دوم علی ذكرهچ 
با  قیامتمورد انتظار است.  «روِز پایانی»ای در الموت و قهستان اعالن قیامت یا رستاخیز بزرگ نمود كه همان طی مراسم ویژه

ویل و یا تفسیر باطنی اسماعیلی، 
 
شكار در ذات امام اسماعیلی نزاری تفسیر بگونهاتكا به تا

 
ای روحانی به معنای ظهور حقیقت ا

قوانین  باطنشده است. از این روی، از دیدگاه اسماعیلیان كه قادر به درك اصالت روحانی حقایق غیرقابل تغییر دینی كه در 
بر پاست. در نتیجه، جهان ظاهری كه شامل  الواقع در همین دنیااند بودند، بهشت برین در این دوران، فیثابت نهفته

ای برای در منظر نزاریان همانند اعالمیه قیامتی غیراسماعیلیان بود به قلمرو هستی غیر روحانی منتسب گردید. اعالمیه
د دشمنانشان ی عمده بر ضاستقالل از دیگران بود. نزاریان دوران قیامت، عمال جهان ظاهر را نادیده گرفته و از هر گونه مبارزه

ی نزار بن و امام راستین و از سالله قائمرا اعالم نمود، توسط نزاریان به عنوان  قیامتخودداری نمودند. حسن دوم كه 
، پسر و جانشین حسن دوم نیز حكمرانی م.(۱۱۶۶-۱۲۱۰ھ. ق./۵۶۱-۶۰۷مسنتصر باهلل تصدیق گردید. نورالدین محمد )

نمود. این دوران همچنین همزمان با فعالیت رشیدالدین سنان بود  قیامتی عقیده درازمدت خویش را وقف گسترش ساختاری 
نكه توسط حسن دوم، كمی پس از سال  «پیرمرد كوهستان»های صلیبی به كه در جنگ

 
ھ. ۵۵۷شهره بود. سنان پیش از ا

اش را ارتقا داده بود. وی نزاریان یاش را در الموت گذرانده و تعالیم اسماعیلبه سوریه اعزام شود، دوران جوانی م.۱۱۶۲ق./
 در اوج افتخار و اقتدارشان رهبری نمود.  م.۱۱۹۳ھ. ق./ ۵۸۹سال و تا زمان مرگش در سال  ۳۰سوریه را برای 

الدین خورشاه پسر جوان عالءالدین محمد در شوال که رکندر حالیم.:۱۲۵۶/ھ. ق. ۶۵۴الموت در سال نا بهنگام  سقوط 
خرین فرمانروای الموت جانشینی پدرش را در دست گرفت اقوام مغول فشارهای بی م.۱۲۵۶دسامبرھ. ق./۶۵۳

 
به عنوان ا

غاز نمودند. چند ماه بعد در بهار سال 
 
سپاه اصلی مغول با م.۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۴پایان خود را بر نزاریان قهستان و قومس ا

خرین سال حک
 
شماری را ومت نزاری، خورشاه و هوالکو سفرای بیفرماندهی هوالکو از طریق خراسان وارد ایران شد. در ا

رسد که خورشاه در تردید میان مقاومت و تسلیم، امیدوار ی بسیاری انجام دادند. به نظر مینتیجهردوبدل نموده و مذاکرات بی
یزی کمتر از تسلیم بود که حداقل دژهای اصلی نزاریان در ایران را از ویرانی توسط مغوالن حفظ کند در حالیکه هوالکو به چ

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

مده و نزاریان را به یک درگیری شدید کشاند، خورشاه تسلیم شد. این شکست پایان 
 
ن مستقر بود گرد ا

 
دژ که امام نیز در ا
های ایران را رقم زد. الموت نیز یک ماه بعد به مغوالن تسلیم شد، در حالیکه لمسر تا خ اسماعیلی سرزمیندوران الموت در تاری

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

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

 
عام سراسری نزاریان در منگوقاا

الدین خورشاه به عبث برای مالقات با خان بزرگ به در حالیکه رکن م.۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۵ایران را صادر نمود. در بهار سال 
 خود به قتل رسید.  انگیز خویش رسید و در مغولستان مرکزی توسط محافظان مغولمغولستان رفته بود به پایان غم



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      88                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

غاز مرحله م.۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۴فروپاشی حكومت نزاری در سال:پس از الموت سده های نخستین 
 
ای جدید در تاریخ قرون سرا

شان را از دست داده بودند. از این پس اسماعیلیان سرزمینی اسماعیلیان ایران بود كه اكنون برای همیشه قدرت سیاسیمیانه
سیای میانه باقی ه شاخههای ایران كه همه ب

 
ی نزاری تعلق داشتند، تحت عنوان جوامع اقلیت مذهبی در ایران، افغانستان و ا

های ی این دوره در سالماندند. تاریخ دو قرن اوِل این جوامع پس از سقوط الموت همچنان نسبتًا مبهم است. تنها وقایع عمده
های ناقص خود های شفاهی و نوشتهمانند سنتای و سایر منابع اولیهنطقهاخیر توسط تحقیقات مدرن بر مبنای تواریخ متعدد م

شفتهنزاریان روشن شده است. نزاریان ایران پس از فاجعه
 
بردند. تعداد ای به سر میی مغوالن، در وضعیت مغشوش و ا

ناحیه، مجبور به خروج از اقامتگاه مانده در هر دوهای باقیبسیاری در رودبار و قهستان از دم شمشیر مغوالن گذشتند و گروه
عام مغوالن جان سالم بهشان، دژهای كوهستانی و روستاها و شهرهای اطرفشان شدند. بسیاری از نزاریان كه از قتلهای سنتی

و های متعددی كه در مناطق در بردند به نواحی مجاور در افغانستان و بدخشان و نیز سند مهاجرت نمودند، در حالیكه گروه
شهرهای دوردست پراكنده شدند از هم پاشیده و یا به تدریج با جوامع مذهبی دارای اکـثریت در اطرافشان همسان گشتند. در 
این دوران، نزاریان از هرگونه رهبری مركزی كه پیش از این در الموت متمركز بود نیز محروم بودند. در چنین اوضاعی بود كه 

شدند. حدود دو قرن پس از سقوط الموت،  تقیهی نزاری، بار دیگر مجبور به رعایت شدید نیافته و پراكندهجوامع سازمان
جوامع نزاری ایران، افغانستان و بدخشان، و سایر مناطق در سوریه و هند، بصورت محلی و مستقل از یكدیگر، تحت رهبری 

الدین الدین محمد، پسر كوچك ركنش بودند تا شمسخود رشد یافتند. در این اثنا، گروهی از بزرگان نزاری در تال داعیانمحلی 
ذربایجان انتقال یافت تا در 

 
خورشاه، كه به امامت نزاری نائل شده بود را بطور مخفیانه محافظت نمایند. از قرار معلوم وی به ا

ن دیار بگذراند. این حقایق با اشارات مشخص در سفرنامه
 
دالدین بن شمسی منظوم سعلباس یك خیاط باقی عمرش را در ا

یید قرار گرفته است. نزاری قهستانی كه از م.(۱۳۲۰ھ. ق./۷۲۰)وفات الدین نزاری قهستانی 
 
كه هنوز انتشار نیافته، مورد تا
شود، مدتی در بارگاه حاكمان كرت در هرات اهالی بیرجند در قهستان بوده و نخستین شاعر نزاری پس از الموت محسوب می

 م.۱۲۸۰ھ. ق./۶۷۸رسد در حوالی سال ستانی در طول زندگی سفرهای زیادی انجام داد و به نظر مینمود. نزاری قهخدمت می
ذربایجان و احتماالً امام شمس

 
الدین محمد تبریز مالقات نموده است. در واقع در مورد امامان پس از شمسالدین محمد را در ا

 در دست نیست. ی دوم قرن نهم/پانزدهم، اطالع روشنی در ایران و تا نیمه
شاهی در انجدان كه روستای بزرگی در مركز ایران و در این میان، امامان نزاری قاسم:ی انجداندوره کار کرد های رونق دوباره 

در نزدیكی قم و محالت بود، مستقر شدند و احیای مجدد انجدان را در دوران تاریخی پس از الموت در میان اسماعیلیان 
غاز نمودند

 
وفات یافت، نخستین امامی بود كه در انجدان كه در  م.۱۴۸۰ھ. ق./۸۸۵. امام مستنصر باهلل كه در سال نزاری، ا

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

 
ن ساكن بودند، ا

 
ن زمان هنوز جماعت اسماعیلی در ا

 
ا

میخته شده بودند در حالی ک
 
ه همزمان پیرهای صوفی شروع به استفاده از عقاید عمدتًا منسوب تعالیم و اصطالحات صوفیانه ا

ی این پیوستگی میان اسماعیلیان نزاری و صوفیان در ایران، نزاریان برخی مفاهیم ظاهری به اسماعیلیان کرده بودند. در نتیجه
یین

 
و مرید اشاره داشت،  (مرشد)یا اه پیـر امامان با خودشان در جایگصوفیانه كه به ارتبـاط های()طریقههای خاص را نیز از ا

ن دوران، اقتباس نمودند. این تغییر رویه تا حدودی به منظور تقیه و برای اطمینان از امنیت نزاریان در جامعه
 
ی عمومًا سنی ا
نها و پایداری 

 
و ماندگاری اتخاذ گردید. به هر حال، ماهیت باطنی تعالیم این دو جامعه، همچنین سهم مهمی را در پیوستگی ا

های مختلف ایران بویژه بدخشان، شعرا و عرفای ایرانی ی نزاری ایفا نمود. این موضوع همچنین علت اینكه نزاریان بخشجامعه
سازد. بعدها در دوران صفویان نیز، شمارند روشن میالّدین رومی را به همکیش خود میبسیاری همانند فریدالّدین عطار و جالل

امامی كه مذهب رسمی قلمرو صفویان بود اتخاذ نمودند. انجدان ی دوازدهی دیگر را تحت عنوان شیعهر یك تقیهنزاریان ایران د
کرد. شاهی عمل مینزاری قاسم دعوتبرای حدود دو قرن و همزمان با حكومت صفویان بر ایران، به عنوان مقّر امامان و رهبران 

شد و نیز چند نفر از جانشینان وی هنوز در انجدان باقی قلندر شناخته میفی شاههای امام مستنصر باهلل كه به نام صومقبره
غازگر رونق مجّدد فعالیتمانده

 
های ایران بود. این رونق همچنین موجب نزاریان در سرزمین دعوتهای است. دوران انجدان ا

ن زمان با ساز و كارهای
 
محلی رشد یافته بودند گردید. زیربنای رونق  تثبیت نظارت انجدان بر جوامع مختلف نزاری كه تا ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      89                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

های چند گروه صوفی مهیا شد و نهایتًا این فرایند با انجدان از طریق گسترش گرایشات شیعی در ایران و بویژه به سبب فعالیت
ن خود به اوج خود رسید. صفویا م.۱۵۰۱ھ. ق./۹۰۷ی دوازده امامی به عنوان مذهب ایرانیان صفوی در سال پذیرش شیعه

 های صوفی بودند كه با نفوذ خود، گرایشات شیعی و وفاداری علوی را در ایران گسترش دادند. ی یكی از مبارزترین گروهنماینده
ثیر هجوم مغوالن

 
های پایانی حكومت نزاریان در ایران تحت رهبری عالءالدین محمد دهه: بر فروپاشی الموت چنگیزخان و تا

های اسالمی همزمان بود. در ترین ادوار تاریخ ایران و بلكه سرزمینبا یكی از پرتالطمم.(۱۲۲۱-۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۳-۶۱۸) سوم
چنگیز خان فرمانروای امپراطوری جدید مغول، بخارا و سمرقند را تسخیر نمود. یك سال بعد، وی  ،م.۱۲۲۰ھ. ق./۶۱۷سال 

راسان، شهرهای مرو و نیشابور را نیز ویران كردند. در با عبور از رود سیحون، بلخ را متصرف شد. سپس، مغوالن با تسخیر خ
غازین حكومت عالءالدین محمد بود كه شمار روزافزونی از مسلمانان سنی و شیعه به نزاریان قهستان كه هنوز از رونق 

 
سالهای ا

ن زمان به وضوح توسط مورخ و ثبات بهره
 
وردند. شرایط ممتاز نزاریان قهستان در ا

 
و سفیر غوری، منهاج سراج مند بودند پناه ا
یا فرمانروای  محتشمبارها به قهستان سفر نموده و با  م.۱۲۲۴-۱۲۲۶ھ. ق./۶۲۱-۶۲۳های جوزجانی كه در طول سال

ن مالقات نموده، تشریح شده است. برجسته
 
موزشی نزاریان بهرهترین اندیشمند و محققی كه از حمایتاسماعیلیان ا

 
مند های ا

بود. در حدود سال م.(۱۲۰۱-۱۲۷۴ھ. ق./۵۹۷-۶۷۲)و دانشمند بزرگ شیعی، نصیرالدین طوسی گردید فیلسوف، حكیم 
)وفات دانشمند نزاریان قهستان، نصیرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور «ِ محتشم»، طوسی به خدمت م.۱۲۲۷ھ. ق./۶۲۴
مد. طوسی روابط دوستانهم.(۱۲۵۷ھ. ق./۶۵۵

 
بطوریكه اثر ارزشمند خویش در باب  ی نزدیكی با نصیرالدین برقرار كرد،درا

 م.۱۲۵۶ھ. ق./۶۵۴و تا سال  ۳۰را به وی تقدیم نمود. دوران ارتباط وی با اسماعیلیان كه حدود  اخالق ناصری اخالق، یعنی 
 ادامه یافت برای طوسی كه مذهب اسماعیلی را نیز پذیرفته بود بسیار پربار و سودمند سپری شد. طوسی که در طول این سالها،

ثار مربوط به اسماعیلیه مدتی را در دژهای نزاریان در قهستان و سپس درقالع الموت و میمون
 
دژ در رودبار گذراند، تعدادی از ا

مانده در مورد تعالیم اسماعیلی نزاری پس از اعالن قیامت در دوران ی باقیترین رسالهکه جامع «روضة التسلیم»از جمله 
خرین فرمانروای م.(۱۲۲۰-۱۲۳۱ھ. ق./۶۲۸-۶۱۷)الدین منگوبرتی ر نمود. با مرگ جاللشود را تحریالموت محسوب می

 
ا

طور مستقیم با مغوالن مواجه خوارزمشاهیان که خود با الموت وارد جنگ و منازعات سیاسی نیز شده بود، نزاریان ایران به
یک اتحاد با پادشاهان فرانسه و انگلیس درمقابل  ی عباسی برای ایجادهای امام عالءالدین محمد به همراه خلیفهشدند. تالش
میز با مغوالن نیز نتیجهاثر ماند؛ تمام کوشش نزاریان برای برقراری یک پیمان مسالمتمغوالن بی

 
ای در بر نداشت. در هر ا

ن 
 
سیم.(۱۲۵۱-۱۲۵۹ھ. ق./۶۵۷-۶۴۹)صورت وقتی که خان بزرگ منگوقاا

 
ا را تصمیم گرفت که استیالی مغوالن بر غرب ا

موریت رابه برادرش هوالکو واگذار نمود. 
 
 تکمیل کند اولویت را به ویرانی حکومت نزاری در ایران داد و این ما

ھ.  ۷۱۰الدین محمد، بیست و هشتمین امام نزاری در حدود سال شمس شاهی:های محمدشاهی و قاسمدرز میان شاخه
نها را به دو شاخه، كه به محمدشاهی رشتهوی، درگذشت. یك نزاع مبهم بر سر جانشینی م.۱۳۱۰ق./

 
ی امامان نزاری و پیروان ا

شماری را در دیلم و بدخشان ی امامان نزاری محمدشاهی كه در ابتدا پیروان بیشاهی شهرت یافتند تقسیم نمود. شاخهو قاسم
شاهی تا زمان معاصر باقی ی قاسممتوقف شد. از سوی دیگر، شاخه م.۱۷۸۶ھ. ق./۱۲۰۱همراه داشت، كمی پس از سالبه

قاخان شناخته شدهمانده و از دهه
 
اند. در های نخستین قرن سیزدهم/نوزدهم، امامان این سلسله بیشتر تحت عنوان موروثی ا

نزاری كه پیش از این و پس از دوران الموت ویران شده بود وارد كرد.  دعوتی مهلك دیگری بر هر صورت این انشقاق ضربه
ن باقی ماندند، بطور نظامدراین ضمن ن

 
مدند. یافتهزاریان در دیلم، جایــی كه فعاالنه در دوران ایلخانی و تیموری در ا

 
ای گرد ا

ن روزگار دیلم توسط سلسله
 
داد تا فعالیتشد و این چندپاره گی سیاسی به نزاریان اجازه میهای محلی مختلف اداره میدر ا

نها همچنین موفق ه بههای متناوبی در منطقه الموت و لمسر، ك
 
طور كامل توسط مغوالن ویران نشده بود، داشته باشند. ا

لشدند تعدادی از حاكمان محلی در شمال ایران را به سوی خود جذب نمایند. به
 
کشیج، از عنوان مثال، تعدادی از امیران ا

یش گرفت، به اسماعیلیان نزاری قسمت اعظم دیلم را در كنترل خو م.۱۳۶۸ھ. ق./۷۷۰الدین كه در سال جمله كیاسیف
گرویدند. یكی از رهبران نزاری كه به خداوند محمد شهرت یافته و احتمااًل همان امام نزاری محمدشاهی، محمدبن مؤمن شاه 

ها و ائـتالفات محلی در این ناحیه بازی بود نیز در دیلم استقرار یافته و نقش فعالی را در كشمكشم.(۱۴۰۴ھ. ق./۸۰۷)وفات 
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کرد. خداوند محمد برای مدتی در الموت مستقر شد، ولی نهایتًا مجبور به تسلیم در برابر تیمور شد كه وی را به سلطانیه می
راند از جنبش نزاریان دیلم حمایت نمود. نزاریان نفوذ و هایــی از مازندران حكم میتبعید نمود. بعـدها، بانو اسكندر كه بر بخش

ی خزر به قلمرو صفویان پیوستند، حفظ نمودند. های حاشیها تا پایان قرن دهم/شانزدهم كه استاناعتبار خود در شمال ایران ر 
ی الموت را قبل از اینكه برای همیشه رها شود، به عنوان زندان سلطنتی ی جالب توجه این است كه صفویان نیز قلعهنكـته

 دادند. برای اعضای شورشی خاندانشان مورد استفاده قرار می
سیای میانه  شاهیقاسم ازماندهی مجدد دعوت س

 
شاهی تحت رهبری مستقیم در دوران انجدان، دعوت نزاری قاسم :در ایران و ا

امامان در انجدان مجددًا سازماندهی و تقویت شد و نه تنها در جذب نوكیشان جدید بلكه در جلب بیعت دیگر نزاریان ایرانی 
ن زمان از ا

 
شان، كردند نیز موفق گردید. امامان همچنین با تثبیت رهبری مامان محمدشاهی حمایت میبویژه در بدخشان كه تا ا

های موروثی داعیان، میرها، یا پیرها كه در جوامع مختلف اسماعیلی ایران پدیدار شده بودند را از بین بردند. در مناصب سلسله
الخصوص در خراسان، مدیریت امور این جوامع، علیاین زمان بود كه امامان، نمایندگان قابل اطمینان خود را برای 

شان و نیز تحویل وجوه مذهبی جمعافغانستان و بدخشان منصوب نمودند. این نمایندگان بطور مرتب برای گزارش امور جامعه
وری شده، به انجدان مراجعه می

 
زشمندی های ار ی دوم قرن یازدهم/هفدهم، رونق انجدان به سوی موفقیتكردند. در نیمها

های ایرانی، در مركز ایران، كرمان، خراسان، سوق داده شد. جوامع نزاری به سرعت گسترش یافته و در سرتاسر سرزمین
قارههای شبهشد بویژه در سند، گجرات و دیگر بخشنزاری كه از انجدان هدایت می دعوتافغانستان و بدخشان ظاهر شدند. 

های ادبی اكـثر نزاریان محمدشاهی با امامان مستقر در انجدان بیعت نمودند. فعالیت ی هند نیز موفق بود. در همین زمان،
ثار ابو اسحاق قهستانی و خیرخواه هراتی كه پس از سال 

 
درگذشت  م.۱۵۵۳ھ. ق./۹۶۰نزاریان ایران در دوران انجدان نیز با ا

غاز گردید. نزاریان سرزمین
 
شان را كه به زبان فارسی در جهی از میراث ادبی جامعهتوهای ایرانی بویژه در بدخشان، بخش قابلا

ن تدوین یافته بود، حفظ نمودند. اسماعیلیان سرزمین
 
وردن مجدد قدرت دوران الموت و قرون پس از ا

 
های ایران در پـی بدست ا

نی خاتمه یافت، ی مغوالن بطور ناگهاشان در دوران تاریخی الموت، كه نوعی برتری مذهبی سیاسی بوده و با سلطهگذشته
ی مغول کرده بود تا نبودند. با این وجود در پایان قرون میانه، رونق انجدان حداقل به طور جزئی شرع به جبران فاجعه

سیای میانه و نیز بسیاری دیگر از مناطق جهان را قادر به ادامه
 
ی حیات در جوامع اسماعیلیان نزاری در ایران، افغانستان و ا

میز ومذهبی صلح
 
 موفق نماید. ا

فرینش درتص و  عقايد  فلسفی
 
نان بر اين عقيده  :الموت  اسماعیلیسمادبیات  ور ا

 
اند كه خداى تعالى به واسطه حقيقتى كه از  ا

ن با كلمه 
 
فريد:  تعبير مى «كن»ا

 
 شود، دو عالم را ا

باشد و نزديكـترين موجود اين  ق كلى مىعالم باطن كه عالم امر و عالم غيب است و مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح و حقاي ـ ١
 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 است و بزرگـترين  ـ ٢
ن اجسام ديگر است.اين دو عالم چنانك

 
ن كرسى و پس از ا

 
ه از كمال به نقصان موجودات اين عالم، به ترتيب، عرش و پس از ا

شود، منتهى شود، و بدين ترتيب  تعبير مى «كن»گردد تا اينكه به امر الهى كه با كلمه  تنزل يافته، از نقصان به كمال باز مى
غاز و انجام سلسله هستى خداست. امام مظهر عالم امر است و حّجت او مظهر عقل اول 

 
است، و پيامبر مظهر  )عقل كلى(ا

گردد، و  ام اسم است.امام حاكم بر عالم باطن و معلم ديگران است. كسى جز به واسطه او عالم باهلل نمىنفس كل، يعنى ام
پيامبر حاكم بر عالم ظاهر است و قوام شريعت به اوست. و هرگز زمان از پيامبر يا شريعت او خالى نخواهد بود، چنانكه از 

گردد، ولى دعوت او ظاهر خواهد بود تا اينكه حّجت از  اهى پنهان مىوجود امام و دعوت او نيز خالى نخواهد بود، و امام گ
وجود دارد و او پيامبرى صاحب شريعت است، يعنى پيامبرى كه  «ناطق»جانب خدا بر بندگان تمام گردد. در روى زمين يك 

غاز كرد ـ كند.ناطق، مشابه زمينى عقل ا شود ابالغ مى قانون الهى را كه به وسيله فرشته به او القا مى
 
سمان را ا

 
ول ـ كه دعوت در ا

موجود است و او امامى است كه وارث بالفصل پيامبر و كسى است كه بنياد و  «وصى» باشد. همچنين در روى زمين يك مى
ويل است كه ظاهر را به معنى 

 
اساس امامت و نخستين امام هر عصر است. وظيفه مخصوص او به عنوان امين راز نبوت، تا
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ن مىمكـتوم، يعن
 
عالوه بر اين يك امام وجود دارد كه وارث امام اساس  .باشد رساند. وصى، مشابه عقل دوم مى ى به اصل ا

نها ضرورى است، مى
 
باشد. ادوار نبوت از هفت دور تشكيل  است و وظيفه او ايجاد تعادل ميان ظاهر و باطن، كه پيوستگى ا

گردد، و يك يا چند دسته  ت، به وسيله يك ناطق و يك وصى افتتاح مىشود و هر مرحله از دوره نبوت، يعنى هر دوره غيب مى
نان مى

 
خرين امام  هفتگانه از امامان جانشين ا

 
ن دوره به وسيله ا

 
يا امام رستاخيز كه دوران پيشين را  )يعنى قائم(گردد. و سپس ا

ادوار شش پيامبر اولوا العزم بدين قرار  . نگيزدا است، يعنى پيامبر جديد را برمى «مقيم»پذيرد و او امام  ده پايان مى خاتمه مى
دم كه امام دورانش شيث بود، نوح كه سام امام دورانش بود، ابراهيم كه امام دورانش اسماعيل بود، موسى كه امام 

 
است: ا

له كه امام دورانش على عليه ال
 
سالم بود. و دورانش هارون بود، عيسى كه امام دورانش شمعون بود، محمد صلى هللا عليه و ا

ورد، بلكه معانى مكـتوم منزالت را با انقالب و تحول كه 
 
ناطق هفتم او همان امام رستاخيز است و او شريعت جديدى نخواهد ا

شكار خواهد كرد. از نظر اسماعيليان امامت داراى مراتب چهارگانه زير است
 
  :مقتضى اين كار است ا

 
ن را  انگيزد و اين عالى برمى كسى است كه پيامبر ناطق را   ـ امام مقيم: ١

 
 نيز گويند. «رب الوقت»ترين درجه امامت است و ا

 يابد.  وصى و جانشين پيامبر و امين راز و ياور او است و سلسله امامان مستقر در نسل او تداوم مى  ـ امام اساس: ٢ 
مام از نظر اسماعيليان دو چيز است: يكى كند. راه تعيين ا او كسى است كه امام پس از خود را تعيين مى ـ امام مستقر: ٣

 وراثت، و ديگرى نص امام مستقر. 
كند و حق تعيين امام پس از خود را ندارد. وى را نائب  او به نيابت از امام مستقر به انجام امور امامت قيام مى ـ امام مستودع: ٤

 االمام نيز گويند.
نان شرايع الهى داراى ظاهر و باطن است و يكى از عقايد شاخص اسماعيليان در معارف و احكام د

 
ويل است. به عقيده ا

 
ينى، تا

ن را جز امام و جانشين او نمى
 
مده، مثالها و رموزى است براى حقايق باطنى. مثاًل  باطن ا

 
سمانى ا

 
نچه در شرايع ا

 
داند، و همه ا

ذون است، و نماز را طهارت را به تبرى جستن از مذاهب مخالف باطنيه، و تميم را به فراگيرى دانش از 
 
موختن ما

 
كسى كه به ا

ن و روزه را به نهان داشتن معرفت از ظاهر گرايان و حج 
 
به دعا براى امام، و زكات را به نشر دانش براى مستعدان و مستحقان ا

ويل نموده
 
ويالت موجب شد كه علماى اسالم، اسماعيليه را خط را به كوچ كردن براى كسب دانش تا

 
رى جدى اند. اين گونه تا

نان به عنوان يكى از فرقه
 
ورند و حتى از قبول ا

 
هاى اسالمى امتناع ورزند. مرحوم استاد مطهرى در  براى عقايد اسالمى به شمار ا

ن قدر در انديشه»اين باره گـفته است: 
 
توان گـفت اسالم  اند كه مى هاى اسالمى بر اساس باطنيگرى دخل و تصرف كرده باطنيه ا

ورند. در حدود سى سال پيش اند. ب را قلب كرده
 
نها را جزء فرق اسالمى به شمار ا

 
ه همين دليل مسلمين جهان حاضر نيستند ا

سيس شد و مذاهب شيعه اماميه، زيدى، حنفى، شافعى، مالكى، « دار التقريب بين المذاهب االسالميه»كه 
 
در قاهره تا

نماينده بفرستند، ولى از طرف ساير مسلمين مورد قبول  حنبلى هر كدام نماينده داشتند، اسماعيليان خيلى كوشش كردند كه
عرفان شيعه اثنا عشرى به اقتران و »گويد:  هانرى كاربن در بيان تفاوت ميان عرفان شيعه اثنا عشرى و اسماعيلى مى«. واقع نشد

و حقيقت باطنى  تعادل ظاهر و باطن شرع معتقد است، اما عرفان اسماعيلى همه احكام ظاهرى را داراى معانى مكـتوم
ن معانى وابسته است،  مى

 
داند.پس چون اين معانى باطنى برتر از معانى ظاهرى احكام است و ترقى روحانى پيروان به درك ا

ويل 
 
ن را درهم شكست. اين كار همان است كه تا

 
بنابر اين ظاهر شرع به منزله قشرى است كه بايد يك با ر به طور قطع ا

ن را انجام داد
 
ن احكام باز گرداند، يعنى به ادراك معنى حقيقى اسماعيلى ا

 
. به اين طريق كه احكام شريعت را به حقيقت ا

نان تكاليف و احكام شريعت براى معتقد پا بر جايــى كه بر مبناى معانى روحانى و باطنى 
 
تنزيل يا شريعت رسانيد. بنابرعقيده ا

ن براى مكـتب اسماعيليه از ماوراءالنهر و دره سند تا مغرب و در امامت از ديد اسماعيليان اگر بتوا«. رفتار كند محذوف است
اى روشن تعيين كرد، انديشه امامت اسماعيلى، خاستگاه و  اى اصلى و مشخصه اى محورى، ايده سراسر جهان، انديشه

نان همچون خداشناسى، كيهان و جهان
 
ن در كنار ساير تعاليم ا

 
از اهميت  شناسى، نفس، عقل و معادشناسى، پيامدهاى ا

غاز تصورى قابل درك و مرتبط را درباره خداوند، جهان، انسان، معنا و 
 
نها از همان ا

 
ممتازى برخوردار است. هرچند تعاليم ا

داد اما هم در حيطه عمل و هم در حوزه نظر، نقش و كاركرد مسئله امامت فرازمند بوده است. شايد بتوان  فلسفه تاريخ ارائه مى
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موزهگـفت اين مسئله در 
 
نان را در پيوندى محكم،  مكـتب اسماعيليه، به نخ تسبيحى ماند كه همه تعاليم و ا

 
ها و ابعاد فعاليت ا

ن كه مبناى نبوت و امامت هر دو نياز همواره انسان به معلم معصوم و  جهت
 
دهى، منظم، كاربردى و معنادار كرده است . با ا
ى جايگاه امام بعد از مقام نبوت و ناطق است، اما در سطوحى نقش راهنماى مؤيد از جانب خداوند متعال است و در سطح

هاى تاريخ مقدس زندگى بشر و ظهور هر يك از نطقاء، هفت امام  تر است، به طورى كه در هر يك از دوره تر و جدى امام عميق
ن دوره

 
ن اند كه پرده از حقايق درونى و مهر سر از محتواى باطنى و دل ا

 
، شريعت و كالم ناطق انگيز مستور در قرا

ويل »چه، به قول داعى بزرگ سجستانى:  .دارند برمى
 
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 از ابتدا تا انتها در بر «والحقيقة
ستانه رستاخيز جديد، دوره معرفت محض گيرد و  مى

 
در نهايت امام قائم و حّجت مستور اسماعيلى، پيش از پايان جهان و در ا

غاز مى
 
زاد را ا

 
« اى بودن تاريخ مقدس دينى دوره»نهد. بر اساس برخى منابع، عقيده اسماعيليه در باره امامت از نظريه  روحانى و ا

ن نيز برگ
 
نان تركيب يافته است، كه ا

 
ييد زده است. بر  رفته از دورها

 
ن مهر تا

 
ن كريم بر ا

 
هاى پيامبران مختلف الهى است كه قرا

، هر يك با طول زمانى معينى، به پايان  «هفت دوره»معتقد بودند كه تاريخ مقدس بشر در  «اسماعيليان قديم»پايه اين نظريه
ورنده وحى است و شريعتى دارد،  مى

 
غاز مىرسد . هر دوره با پيامبرى كه ا

 
شود. در هر يك از اين ادوار كه درمجموع هجده هزار  ا

دم واضع  زيسته هاى مختلف مى ها و طرق معيشت و دين ها، روش سال به طول انجاميده است، مردمى با سنت
 
 «دين»اند. ا

دميان»زيسته است و به همين سبب ما را  در دور ما مى
 
هزار سال قيامت  گويند. هر دورى هزار سال دوام دارد و هر هفت «ا

اند: ناموس  هاست. مردم در هريك از ادوار، مطيع دو حكم )چهل و نه هزار سال( قيام قيامت است و هر هفت دور قيامت
خرت. ناموس شريعت نسبت

 
دمى است به شريعت و دنيا ناموس قيامت وا

 
دمى وحاكمان هاى ا

 
ن پيامبران  ا

 
اند. ناموس قيامت و  ا

خرت، نسبت
 
ن قائمان قيامت هاى انسان است ا

 
ثير مى با خدا و حاكمان ا

 
پذيرند.  اند. مردم در دور نخست از حس و خيال تا

ن قادر باشند. سپس اين دوره به پايان مى پيغمبرى براى ايشان شريعتى وضع مى
 
رسد و دوره كمال  كند، به شكلى كه به فهم ا

غاز مى
 
يد و بر همه ادوار قبل جاست كه امام مى گردد. در اين ا

 
گيرد و معارف حسى  يابد و پرده از چهره حقيقت برمى ى سيطره مىا

ويل اين سخن  و وهمى و خيالى صحت معقوالت مطلق روحى الهى مى
 
يعنى به معناى  «ء الى اوله رد الشى»يابند و اين باور از تا

مده است. بر اساس اين نظريه، در شش دوره اول تاريخ بشر، شش ناطق 
 
اند.  ظهور كرده قاء السته()نطحقيقى باطن، پديد ا

دم )ع(، نوح )ع(، ابراهيم )ع(، موسى )ع(،  اينان كه پيامبران اولواالعزم نيز خوانده مى
 
شوند، عبارت بودند از: حضرت ا

گانه، ائمه مقيم وجود دارند. امام  اى قبل يا همزمان با دوره هر يك از ناطقان شش و حضرت محمد )ص(. در مرتبه عيسى )ع(
ن دوره است. امامان مقيم اين شش دوره عبارتمقيم، ح

 
اند از: هنيد، هود،  افظ، ياور و برپا دارنده ـ به تعبيرى مربى ناطق ـ ا

و « اساس» روحانى كه« وصى»تارح، اد، خزيمه و جناب ابوطالب. بر پايه اين نظريه، هريك از شش ناطق نخستين را يك 
اساس كه ممكن است مستقر يا مستودع باشد، معناى رمزى و باطنى پيام  گردد. شود، جانشين مى نيز ناميده مى« صامت»

اين اوصيا در شش دوره نخست عبارت بودند از: شيث، سام، اسماعيل، هارون  .كند نازل گرديده را براى برگزيدگان تعبير مى
تاريخ مقدس و اسحاق براى دوره  هاى مستقر بودند. هابيل براى دوره اول يا يوشع، شمعون الصفا و على، كه اوصيا يا اساس

مدند كه اتما  اند. در پـى هر وصى يا اساس صامت، به ترتيب هفت امام مى دار نقش اساس مستودع بوده سوم، عهده
 
ا

يابد و با  اى يا فقط در دوره ششم، هفتمين امام به مرتبه ناطقى اعتال مى شدند و در هر دوره ناميده مى كنندگان( )تكميل
گردد. در كنار سلسله اصلى هفت امام در هر دوره  ه و مسئوليت و تكاليف خاص، پيامبر ناطق بعدى مىخصوصيات ويژ 
ممكن است يك تا هفت امام مستودع نيز وجود داشته باشد. امامان در هر دوره به مثابه حافظان و نگهبانان  )امامان مستقر(

كنند. امام هفتم در هر دوره يا فقط در دور ششم  ايفاى نقش مىحقيقى كـتب مقدس و شريعت، در دفاع از جنبه ظاهر و باطن، 
غاز مى كه به مرتبه ناطقى ارتقا مى

 
خر  يابد، شريعت ناطق پيشين را نسخ و دوره جديدى را ا

 
كند؛ هر چند در دور هفتم )دور ا

 زمانى دور  ر را نيز ايفا مىهاى ديگ پذيرد و امام هفتم در اين دوره نقش تاريخ عالم( اين تركيب تغييرات و تحوالتى مى
 
كند. مبدا
دم 

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

 
دم )ع( )ناطق ا

 
غاز وتا  )ع(اول تاريخ مقدس بشر كه به دور ا

 
ا

غازطوفان نوح )
 
دم(٢٢٤٢ا

 
ادامه دارد. اين دوره، دوره ظهور و امامان مستقرند. هفت امام مستقر اين دوره  سال بعد ازتولد ا
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اند از : انوش بن شيث، قينان بن انوشن، مهليئل بن قينان، يارد بن مهليئل، اخنوخ بن يارد، متوشالح بن اخنوخ و  رتعبا
دم و امام مقيم اين دوره است.كـتاب

 
سمانى متداول المك بن متوشالح. هنيد نامى مربى جناب ا

 
دارد  صحف نام دراين دوره ا

دم )ع( است. دوره دوم تا حضرت ومنسوب به
 
غاز و تا نبوت ابراهيم )ع( استمرار داشته ا

 
يت طوفان نوح ا

 
ريخ مقدس بشر با مبدا

ن نيز مستقرند. سلسله امامان مستقر اين دوره نيز همچون  است. اين دوره نيز دوره ظهور و كشف است و امامان هفت
 
گانه ا

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

خ برده است، پدرش اورا شايسته ندانسته وفرزند او، شال كارمى ارفكشاد حذف شده و گـفته شده است كه چون قينان، سحر به
نچه برخى اسماعيليه درباره انتخاب محمد بن اسماعيل از سوى امام صادق )ع

 
گويند  مى (را به امامت برگزيده است؛ نظير ا

ن جناب نوح 
 
)البته نه به علت شايسته نبودن اسماعيل، بلكه به سبب فوت او( . امام مقيم اين دوره هود )ع(، رسول ناطق ا

ن تارح است و )ع( و اساس دوره نيز سام )ع( است. 
 
در دوره سوم تاريخ مقدس بشر، جناب ابراهيم )ع( ناطق، و امام مقيم ا

سلسله ائمه سبعه يا اتما نيز . (اساس دوره دو نفرند: اسماعيل بن ابراهيم )اساس مستقر( و اسحاق بن ابراهيم )اساس مستودع
غاز دوره ستر به

 
يد و حالت ستر، تا دوره ششم ادامه دارد. به  شمار مى از نسل هر دو اساس ادامه يافته است، ولى اين دوره، ا

 
ا

اند از: قيذار بن  همين سبب ائمه متم، يا به اساس مستودع پيوند دارند يا به امام مقيم. امامان مستقر اين دوره عبارت
امان مستودع دوره اسماعيل، سالمان بن قيذار، بنت بن سالمان، الهميسع بن بنت، يقداد بن الهميسع و اد بن يقداد. و ام

موص، يونان بن ايوب و  اند از: يعقوب بن اسحاق، يوسف بن يعقوب، افرايم بن يوسف، رازح بن عيص، ايوب بن سوم عبارت
شعيب بن صيفون. دوره چهارم تاريخ مقدس كه با ناطقيت جناب موساى كليم )ع( شناخته شده است، به ترتيب داراى دو 

، مربى « اد»بن نون است و نسبت سلسله امامان مستقر به امام مقيم دوره )شخصى به نام  هاى هارون و يوشع اساس به نام
اند از: عدنان بن اد، معد بن عدنان، نزار بن معد، مضر بن نزار، الياس بن  رسد. هفت امام مستقر اين دوره عبارت موسى( مى

اند از: ايليا بن بسباس، اليسع بن اخطف،  عبارت مضر، مدركة بن الياس و خزيمة بن مدركة. امامان مستودع دور چهارم
صموئيل الراىئ، داوود بن بسى، سليمان بن داوود، عمران بن ماائن و زكريا بن برخيا. دوره پنجم تاريخ مقدس بشر از نظر 

غاز مى
 
ف مسيح شود. شخصى به نام زيمه، مربى و حافظ و معر  اسماعيليان با رسالت ناطق اين دوره، جناب عيساى مسيح ا

يند. تعداد امامان مستقر اين  است و جناب يحيــى و شمعون الصفا، به ترتيب اوصياى عيسى و اساس مستقر دوره به شمار مى
 
ا

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

اند از: كنانة بن خزيمه، نضر بن كنانة، مالك بن نظر، فهر بن مالك، غالب بن فهر، لؤى  چهارده امام مستقر اين دوره عبارت
عبد مناف بن قصى، هاشم بن عبد مناف،  بن غالب، كعب بن لؤى، مرة بن كعب، كالب بن مرة، قصى بن كالب،

 . عبدالمطلب بن هاشم و عبدهللا بن عبدالمطلب
 
 
هفت امام مستودع اين دوره عبارت اند از: مرقص يا عبدالمسيح، فيلبس، اسطفاس، هرقل، ارميا، مروة الراهب و بحيرا. مبدا

غاز مىدوره ششم تاريخ مقدس از نظر اسماعيليان با رسالت حضرت محمد مصطفى )ص
 
شود. امام مقيم اين دور جناب  ( ا

ابيطالب )ع(. در اين دوره نيز دو گروه از امامان به انجام وظيفه الهى  بن ابوطالب است واساس ووصى دوره، جناب على
لى اند از: حسن بن على )ک(، حسين بن ع اند: امامان مستقر، كه هفت نفرند، و امامان مستودع. امامان مستقر عبارت پرداخته

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

ن لى اساس دوره شناخته مىحسن )رض( امام مستودع خواهد بود و گاه امام ع
 
گاه سلسله امامان از امام حسن  شود و ا

غاز مى ()رض
 
شود و در نتيجه امام على  و امام حسن )رض( هر دو در سلسله  گردد. گاه اسماعيل بن جعفر از سلسله حذف مى ا

نچه مسلم است در اين دوره كند. به هر حا گيرند و گاه وجود اسماعيل تغييرى در وضعيت سلسله ايجاد مى امامان قرار مى
 
ل، ا

)دور پيامبرى حضرت محمد )ص(( محمد بن اسماعيل امام هفتم دوره، امام متم، اساس، صامت، وصى و ناطق دوره بعدى 
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خر ناميده مى
 
ن كه اكـثر شيعيان پيرو امام صادق )رض( به امامت موساى  )دور هفتم كه دور معادى ا

 
شود( است. گويا بعد از ا

ورد و در پنهانى ) سپردند، محمد بن اسماعيل كاظم )رض( دل
 
امام هفتم دور ششم( مدينه را ترك كرد و به سوى مشرق روى ا

غاز شد و پس از ظهورش  «دوره ستر»زيست. به عقيده اسماعيليان، با پنهان گشتن او 
 
و مهدى يا قائم خواهد  «ناطق هفتم»ا

خر حكمرانى خواهد كرد. تنها در
 
خرين امام است. با  او مرتبه ناطق و اساس يكى مى بود و بر دور معادى ا

 
شود و نيز اوست كه ا

غاز مى
 
خر دوره پايانى جهان ا

 
ورد و فقط حقايق  كند، ولى شريعت جديدى نمى شود و او شريعت اسالم را نسخ مى ظهور امام ا

 
ا

ن اطالع داشتند
 
شكار مى باطنى نهفته در وراى همه شرايع قبلى را كه تنها نخبگان تا حدى از ا

 
ترتيب،  سازد. بدين به طور كامل ا

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

 
ن كه جهان به ا

 
در دور واپسين تاريخ مقدس و پيش از ا

اهر شود؛ به طورى كه در اين عصر مسيحيايــى و مهدوى، ديگر نيازى به ظ شود و دور معرفت و علم روحانى محض شروع مى مى
به عدالت بر جهان فرمان خواهد راند و سپس عالم جسمانى را به پايان  )محمد بن اسماعيل(شرايع نيست و امام ناطق 

دميان مى مى
 
، و دور او پايان زمان و قائم القيامة امام روز رستاخيزنشيند. در اين حال، وى  رساند و به داورى روز رستاخيز ا
ى حميدالدين كرمانى، پس از بيان اين كه خالفت بالفصل پيامبر )ص( به سبب وجود نص عصر تاريخ بشريت خواهد بود. داع

ن اوست، از حقانيت اهل بيت در خالفت پس از على سخن به ميان مى
 
ورد و مى و حقانيت على )ک( از ا

 
گويد: در مرتبه بعد  ا

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

سمانى و انكارناپذير و تحقيرنشدنى برخوردار و در 
 
ييدى ا

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

 
ييدى ا

 
به تا

وثان است كه دور ناطقان و مبع «دور كبيرى »در  «دور صغير»موازات عددى شريف است و به همين سبب نيز پايان يك 
ن  خداوند است. اين هفتمين امام چنان مرتبه

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

  .برخوردار بوده است
مرتبه اين امام عبارت است از پرداختن به حفظ عبادات ظاهر و باطن، به عنوان وار ث مقام پيامبر )ص( و اساس در اين 

غاز شد و ادوار  «دور كبير»صل گزارش دور ششم تاريخ مقدس اين شد كه مهم... . حا
 
اين عصر با ناطقيت حضرت محمد )ص( ا

غاز شده بود با امامت محمد بن اسماعيل  گانه صغير اين دور نيز كه با امامت حضرت على )ک( يا حسن بن هفت
 
على )ک( ا

خرين دور 
 
صغير ابتدا به مقام اساس و سپس به مقام ناطق ارتقا يافت و بدين  تتميم يافت و محمد بن اسماعيل به عنوان امام ا

خرين دور كبير عالم 
 
غازگر ا

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

رند تا محمد بن اسماعيل بيايد و حجج و ابواب و داعيان، همواره با او در ارتباط و در تبليغ دعوت او خواهند كوشيد، منتظ
نان كه با سمت داعى، حّجت يا باب محمد بن 

 
غاز نهد. ديرى نپاييد كه اسماعيليان بعدى و ا

 
پايان زمان و عصر تاريخ بشريت را ا

غاز دور هفتم به سلسله بزرگ
 
غا .ها قائل شدند ترى از دوره اسماعيل، به فعاليت در دعوت مشغول بودند در همين ا

 
ز يعنى ا

خير افتاده بود و مى
 
بايست تا قبل از ظهور محمد بن اسماعيل،  دور هفتم كه به علت پنهان گشتن محمد بن اسماعيل به تا

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

ن حقيقت ظهور مى
 
شكاراى امامت از جانب عبيدهللا  كه در ا

 
كند و ديگر به احكام ظاهرى نياز نيست. بدين ترتيب و با دعوى ا

ن درباره مقام محمد بن اسماعيل ـ به )عبدهللا( مهدى و ديگر جانشينان او، ضرورت تجديد نظر در عقيده اسماعيليان نخستي
شكار شد. بر اساس ادعاى جديد، اسماعيليان فاطمى ضرورتا به وجود بيش از يك سلسله 

 
عنوان قائم مقام و امام واپسين ـ ا

ينده فرا بر  گانه از ائمه در دور حضرت محمد )ص( قائل شدند و انتظارات ويژه ظهور قائم را به زمان هفت
 
دند. هاى دورترى در ا

ن بود كه امام هفتم، اهميت ومفهوم حيات
 
بخش ظهور مسيحايــى خود  يك نتيجه روشن اين جرح و تعديل در مبانى اعتقادى، ا

ترتيب، مهدويت محمد بن  را، كه در مقبوليت و موفقيت نهضت اوليه اسماعيليه نقش قطعى داشت، از دست داد. بدين
ن كه به نواده معينى از ا

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

ترتيب به طور ضمنى مهدويت محمد بن  و بدين كردند، از مقام حّجتى امام قائم منتظر به مرتبه امامت تحول و ترقى يافتند مى



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      95                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

اسماعيل  محمد بن گانه كه به  اسماعيل نفى شد. بر اساس توسعه جديد در انديشه امامت اسماعيلى، ادوار صغير امامان هفت
ينده ختم مى

 
نها قائم بينى اى بسيار دورتر و پيش شد، امكان يافت تا عصرحاضر و حتى ا

 
خرين ا

 
و ناطق تلقى  نشده ادامه يابد و ا

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

سين بن احمد تقى، عبيدهللا مهدى، محمد بن على قائم، اسماعيل بن محمد المنصور باهلل و معد بن احمد بن عبدهللا وفى، ح
شد، با قيام  اسماعيل، المعز لدين هللا، امامان اين دور شناخته شدند. هر چند از ابتدا از اين دور، به دور ستر نام برده مى

م گرفت. يكى ديگر از تحوالت در عقيده اسماعيليان كه به نوعى از عبيدهللا مهدى و ادعاى امامت او، دوره كشف و ظهور نا
مد، اصالحاتى  گرفت و نوعى اصالح و تجديد نظر در عقايد عبيدهللا مهدى به شمار مى ها و عقايد پيشين سرچشمه مى انديشه

 
ا

ليم اسماعيليان فاطمى صورت بود كه از سوى چهارمين امام فاطمى و هفتمين امام در اين دوره، المعز لدين هللا، در تعا
هاى  طلبانه فاطميان براى بسط حدود قلمرو در سرزمين هاى توسعه پذيرفت. اين اصالحات كه بيشتر به منظور تعقيب سياست

هاى شرقى صورت گرفت و شامل اصالحاتى در  شرق اسالمى ارزيابى شده است، براى جلب حمايت جوامع قرمطى سرزمين
ھ. ٢۸۶برخى از نظريات اسماعيليان نخستين دوره قبل از سال« معز»مى شد. بر اساس اين اصالحات، تعاليم اسماعيليان فاط

ييد قرمطيان قرار داشت( را ديگر بار به رسميت شناخت و محمد بن اسماعيل به عنوان هفتمين امام  .ق
 
كه همچنان مورد تا

و ناطق شناخته گرديد و اين امر مغاير با تداوم امامت دانسته دوره اسالم، بار ديگر از سوى اسماعيليان فاطمى به عنوان قائم 
گانه از  نشد. اين تداوم بدون انقطاع در امامت، بعدها از طرف قاضى نعمان ـ كه با صراحت به وجود بيش از يك سلسله هفت

ييد قرار گرفت . هرچند 
 
اى كه احتماال در  او در رسالهائمه در دور ششم تاريخ دينى )دور حضرت محمد )ص(( قائل بود ـ مورد تا

هاى رسول يكى از جوامع  اواخر عمر خود نوشت تصوير متفاوتى از اين عقيده فاطميان عرضه داشت، در پاسخ پرسش
كون( جسمانى، حد قيامت يا ) دهد كه: قائم در اصل سه حد دارد: حد عالم اسماعيليه شرقى درباره قائم و ظهور او توضيح مى

نعالم )كـَـون( ر 
 
تر، از وجود دو حد  گاه حد داورى روز قيامت. در اين توضيحات قاضى نعمان به صورت خاص وحانى، و ا
بنابراين اظهارات، قائم، نخست در پايان دور ششم تاريخ به عنوان امام هفتم دور اسالم ظاهر  كند. جسمانى براى قائم ياد مى

حمد بن اسماعيل )ناطق هفتم كه شريعت جديدى را اعالم نكرد( شد و بر اين اساس، اولين حد جسمانى خود را در شخص م
ويل معانى باطنى شرايع قبلى بود، 

 
ورد؛ اما چون در دور ستر كامل ظهور كرده بود، شريعت او نيز كه دربردارنده تا

 
به دست ا

نها حد جسمانى ثان
 
وى خود را تحميل كرد. از مخفى و مستور ماند. به همين دليل، قائم خلفايــى را براى خويش تعيين و در ا

شكار مى
 
بينى شده است به  كند و كارهايــى را كه براى او پيش طريق همين خلفاست كه قائم معناى باطنى احكام را براى مردم ا

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

 
رساند. در ابتدا خلفا نيز مخفى و مستور بودند، اما ا

ن قائم به حد جديدى خواهد رسيد و در دور 
 
نها حّجت قائم خواهد بود. پس از ا

 
خرين ا

 
جسمانى حكومت خواهند كرد و ا

ن كه فراتر رود و با نفس كلى يكى شود بر مردمان داورى خواهد كرد. هر چند در 
 
شكار خواهد شد و پيش از ا

 
روحانى ستارگان، ا

گر سلسله امامان اسماعيلى و  رسد كه بتواند توجيه بيق وجود دارد، به نظر مىبيان قاضى نعمان ابهاماتى در تبيين و تط
غاز  دوره

 
نان باشد. زيرا بنابه نظرات قاضى نعمان، در دوره فترتى كه از زمان غيبت محمد بن اسماعيل ا

 
هاى بعدى ظهور و بروز ا

ن همچنان تا هنگام ظهور محمد بن اسماعيل 
 
 يافته است. امام قائم و ناطق هفتم تداوم مىشده بود دوره اسالم و شريعت ا

ميز بود. ابو يعقوب سجستانى كه در اوايل عمر به  براى جلب حمايت قرمطيان تا حدودى موفقيت هاى معز فاطمى البته كوشش
 
ا

ثارى كه كرد، در زمان معز فاطمى به فاطميان پيوست و در تمامى  جناح قرمطى تعلق داشت و از تعاليم داعى نسفى پيروى مى
 
ا

ليف كرد، مدافع مشروعيت و امامت خلفاى فاطمى گرديد. در نتيجه قرمطيان خراسان و 
 
پس از به خالفت رسيدن معز تا

كردند به اسماعيليان فاطمى پيوستند. زيرا به طور روشن اسماعيليان  سيستان و مكران نيز كه از داعى سجستانى اطاعت مى
پذير نيست و حقايق هميشه با  امكان «شريعت»بدون  «حقيقت»ديگرند و دسترسى به اعالم كردند كه ظاهر و باطن مكمل يك

شرايع يا ظواهر دين ارتباط دارد. دومين دوره امامان تتميمى دور ششم، به نحو مستقر و از نسل معز ادامه يافت. اواسط اين 
غاز افتراقات جدى و پايان خالفت فاطمى است. سلسله امامت اين دوره 

 
غاز شد و بعد از او  )العزيز باهلل( با نزار بن معزدوره ا

 
ا
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اى از  ( عده)الحاكم بامرهللابه خالفت رسيد. در زمان خالفت و امامت ششمين خليفه فاطمى  )الحاكم بامرهللا(حسين بن نزار 
زى همچون جواز هاى در  شدند و چون عقايد و انديشه« حاكم»اسماعيليان به رهبرى شخصى به نام درزى، قائل به الوهيت 

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

 
فرزند او على بن  ، «الحاكم بامرهللا»پديد ا

به خالفت رسيد.  «المستنصر باهلل»به امامت رسيد و بعد از او فرزند ارشدش معد بن على،  «الظاهر تعزيز دين هللا»الحسين، 
اى در اسماعيليه بروز كرد. افضل پسر بدرالجمالى كه در مقام وزارت، اقتدارى تمام  ترين بحران فرقه با مرگ مستنصر بزرگ

ار فرزند ارشد مستنصر را كه نص امامت و خالفت بر او قرار گرفته بود از داشت، به قصد مستحكم كردن موقعيت خود، نز 
جايگزين وى ساخت و بدين  «المستعلى باهلل»ترين برادر او ابوالقاسم احمد را با لقب  حقوق خود محروم كرد و در عوض جوان

ن زمان نهضت فكرى واحدى را تشكيل مى
 
خه اصلى مستعلويه و نزاريه منقسم داد به دو شا ترتيب نهضت اسما عيليه كه تا ا

هر چند اسماعيليان مصر و يمن و گجرات و بسيارى از  .ناپذير دعوت اسماعيليه انجاميد شد. اين افتراق به تضعيف كلى و جبران
را پذيرفتند و با اين كار اصل اوليه انديشه اسماعيليه را، كه امامت بعد از حسن و « مستعلى»اسماعيليان شام امامت 

رسد، مخالفت  تر نمى تر نوبت به امامت برادر كوچك شود و با وجود برادر بزرگ )رض( از برادر به برادر منتقل نمى سينح
كردند، گروه بزرگى از اسماعيليان شام و تمامى اسماعيليان عراق و ايران و... به نص اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را 

مر باحكام هللا به نوزدهمين امام خود و جانشين بحق پد
 
رش شناختند. در شاخه مستعلويان، بعد از المستعلى باهلل، اال

خالفت رسيد و بعد از مرگ او، مستعلويان با بحران جديدى مواجه شدند كه به انشعاب مستعلويه به دو شاخه حافظيه و 
مده بود و امامت طيبيه انجاميد. طيبيه 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
مر»حافظيه يا مجيديه منسوب به شخصى به نام ابوميمون عبدالمجيد، عضو ارشد خانواده فاطميان و عموزاده  

 
هستند.  «ا

الحافظ »خالفت و امامتند و لقب  عبدالمجيد كه ابتدا با عنوان وليعهد، زمام امور را به دست گرفته بود، پس از چندى مدعى
ن «لدين هللا

 
جا كه عمو حافظ امامت و خالفت شناخته نشده بود ادعاى وى با اشكاالتى مواجه شد. از  را براى خود برگزيد. از ا

ن شد تا براى تبيين مشروعيت امامت و خالفت خود، دست به تنظيم سجلى زند تا بدين وسيله بتواند خود ر 
 
ا اين رو، وى بر ا

مر قلمداد كند. اين سجل به موارد مختلفى در تاريخ اسالم و فاطميان استناد داشت و به طور ويژه چنين مفادى 
 
جانشين بحق ا
مر نيز خود  داشت: همان

 
گونه كه حضرت محمد )ص( عموزاده خويش حضرت على )ک( را وصى و جانشين خود قرار داد، ا

هرحال، بيشتر اسماعيليان مستعلوى درمصر وشام ويمن امام حافظ را پذيرفتند.  اش حافظ را به جانشينى برگزيد. به عموزاده
ن پس به

 
الظافر به وسيله ھ. ق. ۵۵۵هاى  ناچار به نحو امامان مستودع استمرار يافت تا سال سلسله امامان حافظى كه از ا

ستانه انقراض بامرهللا، الفائز باهلل و العاضد لدين هللا
 
نان  فاطميان به دست صالح ادامه يافت؛ ولى در ا

 
الدين ايوبى، برخى از ا

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

من و چند روز پس از شكست، در پـى بيمارى كوتاهى درگذشت. دعوت مستعلوى طيبى، پايگاه اصلى و هميشگى خود را در ي
مر را بيست و يكمين امام اسماعيلى  قاره هندوستان پـى سپس در شبه

 
مر، ملكه سيده، طيب بن ا

 
ريزى كرد. پس از مرگ ا

مر فرزند نوزاد خود طيب را به گروهى از داعيان مورد اعتمادش 
 
مستعلوى معرفى كرد. بر پايه اعتقادات مستعلويان طيبى، ا

شوب حكومت حافظ، در نقاط امنى پنهان  .ودندب «ابن مدين»سپرده بود كه تحت رياست 
 
اين داعيان، طيب را دردوره پر ا

نها در اعقاب طيب ـ كه همچنان در استتار مانده .كردند
 
اند ـ تداوم يافته است و  اسماعيليان مستعلوى طيبى معتقدند كه امامت ا

غازگر دوره كشف خواهد سرانجام، در پايان دوره فعلى ستر در تاريخ مذهبى بشر، يكى از همين اما
 
مان ظهور خواهد كرد و ا

غاز نمود و كار دعوت به  بدين .گرديد
 
ترتيب، امامت در بخشى از انشعابات اسماعيلى )مستعلوى ـ طيبى( دوره ستر جديدى را ا

ر ظهور امامى شود و اين جمعيت منتظ گيرى و انجام مى عهده داعيان سپرده شد و تا اكنون نيز اين دعوت به وسيله داعيان پـى
مر»از نسل 

 
اند كه از طريق اعقاب فاطمى خود به محمد بن اسماعيل و از طريق او به امام على )ک( و فاطمه )س(  «طيب بن ا

اى مصون نماند و با مرگ يكى از داعيان مطلق به نام داود بن عجب  رساند. البته جماعت طيبى نيز از انشعابات فرقه نسب مى
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منشعب  «داوديه و سليمانيه»مستعلويان طيبى بر سر جانشينى وى اختالف كردند و به دو شاخه  .ھ. ق ۹۹۹شاه در سال 
« داوديه»شاه پذيرفتند و به  الدين را به جانشينى داود بن عجب هندوستان، داود بن برهان« هاى طيبى بهره» شدند. اكـثر

ها، سليمان بن حسن هندى را بيست و هفتمين داعى  رهو گروه كوچكى از به «طيبيان يمن»معروف شدند؛ در حالى كه بيشتر 
مشهور شدند. بدين ترتيب، بخشى از سلسله امامت اسماعيليان كه در طول حوادث و  «سليمانيه» مطلق خود شناختند و به

ن پس تا به «دوران ستر» وارد ھ. ق.۵٤۶تر تجزيه شده بود، از سال  هاى زمان به انشعابات كوچك پديده
 
امروز كار  شد و از ا

داعى، تا عصر حاضر ادامه يافته است  ۵٢سلسله داعيان داودى به صورت تقويمى، با  .پذيرد دعوت به وسيله داعيان انجام مى
، به كمك ساير داعيان پيرو ان كه به صورت مستودع  «الدين الّدين بن طاهر سيف محمـد برهان»و در حال حاضر داعى مطلق 
امام مطلق كه ٤۹اند . سلسله داعيان سليمانى از شاخه مستعلوى، طيبى نيز با  عيلى مشغولهستند، به كار دعوت اسما

نها به صورت مستقر ادامه يافته است، تا اين زمان با داعويت 
 
، چراغ دعوت را «شرفى حسين بن حسن مكرمى»سلسله نسب ا

 روشن نگاه داشته و منتظر ظهور قائم از نسل خودند. 
ازطرف خداوند اجازه نطق  درعالم ظاهر ازدیدگاه ما ناطق کسی است کهدین در اسماعیلیسم: اول ناطق:دود ـتصور و بینش ح

 وتبلیغ رسالت را دریافت کرده باشد. 
ل خویش )پیغمبر( این رتبه روحانیت یک مذهب درجه رفیع است که ناطق  دوم اساس:

 
نرابه بهترین مصدقترین وکاملترین ا

 
ا

 پیغمر)ص( مرتبه والیت را دارا می باشد. تفویض مینماید، و بعد از
ن کریم  دردرجه سوم امام )ع( قراردارد. و امام درهر سوم امام:

 
روزگار پیشوای برحق و رهنمای تام االختیار بشر است. درقرا

 "فرامیخوانم هرگروهی را با امام زمانشان درروز باز پرس." خداوند می فرماید:
گواه، دلیل برهان. معلوم تصدیقی که موصل بمجهول تصدیقی باشد  یداست، حّجت یعنیازمعنی این واژه هو چهارم حّجت:

که موصل اند پس عالم حادث است. حّجت خود بر سه قسم است: قیاس  -مانند عالم متغیر است. و هر متغیر حادث است 
ن گمان بمقصود باشد مانند متواترات و استقرائ تمثیل. یا حّجت اقناعی. حّجتی است که مفید گمان باشد نه یقین و مقصود از 
 
ا

ن اسکات و الزام خصم 
 
غیره که قیاس خطابی است. یا حّجت الزامی. مرکب از مقدمات مسلم. نزد خصم است که مقصود از ا
ن رسیدن بنتیج. قطعی باشد

 
یا حّجت حق بر خلق.   باشد یا حّجت قطعی. حّجتی است که مفید یقین باشد و مقصود از اقام. ا

گردید، حّجت کسی است که امام اورا  ججت مرتبه چهارم پس ازامام زمان است. و قسمیکه ازتعریف فوق استنباط ان کاملانس
و ایشان مسؤلیت تبلیغ درمیان مردم را دارند. مثال  جهت ارشادات معنوی مامور برای تبلیغ و کامل ساختن دین می فرستند

 )حّجت جزایر( بودند. حضرت حسن صباح )حّجت اعظم( وحضرت ناصرخسرو 
ن است. در باورهای ما اسماعیلیان حّجت اعظم صالیت  حّجت اعظم:

 
اعظم درلغت بمعنی بزرگـتر، بزرگوارتر، اعاظم جمع ا

نرا در بین جماعت ارشاد می 
 
دینی بیشتری را برعهده داشته است و چند حّجت جزایر از حّجت اعظم دستور پذیر بوده و اوامر ا

 اعظم از ارتباط مستقیم با امام زمان برخورداربوده است. فرموده اند. حّجت
نها جزیره خراسان است. حّجت جزایر  حّجت جزایر:

 
درگذشته ها محدوده اسالم به چندین جزایر تقسیم بوده که یکی از ا

 مسئول تبلیغ و ارشادات دین درمیان مسلمین بوده است.
نرا در بین مردم تبلیغ می  سیراب معرفت نزد حّجت ازعلممعلمین صادق کسانی بوده اند که  پنجم معلم صادق:

 
گردیده و ا

نموده اند. درزمان حضرت ناصرخسرو یکی از جمله مشهورترین معلم سید سهراب ولی بوده است. مردم بدخشان بنام و کالم 
شنایــی کامل دارند.  این بزرگ

 
 مرد اندیشمند ا

این مرتبه رفیع است که ازطرف حّجت به شخص و یا کردن دعوت ین د کننده، خواهنده، بهدعاکننده، طلب ششم داعی:
ردد. و او اجازه تبلیغ در بین مردم به دین خویش را دارد. کسی که متحقق شده باشد بمعرفت علم دین و گاشخاص تفویض می 

 اداره امور دینی مردم رانجام دهد و انسجام بخشد، داعی است.
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و پایین تر از  ما اسماعیلیان روحانی اذن داده شده اجازت دستوری داده یکی از مراتب ر(،اذون )ماذون اکبر و ماذون اصغم
ن بیداعی و باالتر از مستجب است. این شخص و یا اشخاص بنابر دستور داعی امر ارشادات و تبلیغ و اجرای مناسک دینی را در 

 جماعت اسماعیله دارا می باشند. 
داشته باشد به دریافت جواب سواالت خویش. قشرعظیم از  داده شده. یعنی کسی نیازدرلغت بمعنی جواب  هفتم مستجب:

ذشته بنابرظلم وستم دهریان برجماعت اسماعیلیه، برای مستجب امرشده گجماعت اسماعیلیه رامستجب تشکیل می دهد. در 
ر با کسی گدف ازین امر این بود ا. هاگر چیزی رامیشنوند نباید بروز به دیگری بدهندوش عمل نمایند گ بود که باید مثل

مده نمی توانند، بنابرین اجازه انتقال ارشادات معنوی مذهبی رابه 
 
غیراسماعیلی بحث نمایند، حتمًا ازعـهده این امر بیرون برا

مستجب زیرک: تعریف این کلمه درمذهب اسماعیلی اینست، کسانیکه پژوهش می کنند و ازعلم الهی بهرمند ری نداشتند. گدی
ردیده وحل تکلیف کنند گ ی شوند بنام مستجب زیرک یادمی شوند. و این مستجبین می توانند با داعی وماذون داخل مکالمهم

 ولی اجازه تبلیغ را بخاطر سلسله مراتب مذهبی ندارند. با جهد می توانند به مرتبه ماذون برسند.
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 باب پنجم

 

سیای میانهپس منظر تاریخی و چا
 
 لش های  اسماعیلیان بدخشانات و مناطق مرکزی ا

 

های شدید اسماعیلیان به دست حاکمان وضعیت خفقان و استبداد و سرکوب جغرافیای بشری امروز اسماعیلیان افغانستان:
رار، برای های اخیر سبب شد که اسماعیلیان سر در الک خود فرو ببرند و با پنهان کاری و لزوم حفظ اسکشور در سده

ن گونه که قرائن نشان می
 
دهد، اسماعیلیان هرچند در مقیاس محدود، در شهروندان افغانستان ناشناخته باقی بمانند. اما ا

کنند و در موارد دیگری، در پوستین اکـثر شهرهای افغانستان حضور دارند. ایشان در برخی موارد خود را اثناعشری معرفی می
 
 
ای مشکل است؛ هرچند در برخی والیات مذهب خود را اند و تشخیص شان برای دیگران تا اندازهمدهسنیان یا صوفیان سنی درا

شکار می
 
زادانه ا

 
سیای میانه  بدون در نظر داشت هر گونه شرایط دشوار در بسا از ا

 
نهم امروز اسماعیلیان ا

 
کنند. با وصف ا

ن را تقسیبرند که میمناطق حیات بسر می
 
م نمود: بر اساس نظریات برخی از پژوهشگران، مانند داکـتر سرفراز توان به گونه زیر ا

سیای مرکزی را از نقطه نظر موقعیت جغرافیایــی، میتوان به گونه زیر تقسیم کرد:                  
 
                                                  نیازوف، باور دارند که اسماعیلیان ا

 برند.  سان، که بیشتر در مناطق غربی کشور ایران حیات بسر میاسماعیلیان منطقه خرا 

 برند.اسماعیلیان هزاره که در مناطق مرکزی افغانسان و  در کابل حیات بسر می 

 مو زیست دارند
 
 جماعت بدخشان و مناطق پامیرات که در هر دو ساحل و  کنار دریا ا

 بادجات شمال پاکستان، مانند چترال، گلاسماعیلیان عالقه
 
 گت، هونزا و کریم ا

 اسماعیلیان ترکستان چین، سکنکیانگ، بیژنگ، اویغور، قاشغر، و غیره 

 باد، کنر، لوگر و غیرهای، ساکن در والیات جاللاسماعیلیان جمعیت پشه
 
 ا
ستان

 
ها یلیهای مختلف زیست دارند. در برخی از والیات بود و باش شان خدر داخل افغانستان، اسماعیلیان در والیات و ا

توانند، مانند: والیت بدخشان، کابل، مزار روشن است و حتی در مراسم تشریفات مذهبی خویش نیز تا حدی اشتراک کرده می
شریف، سمنگان، تخار، کندز، بغالن، وردک، پروان، و غیره زیست دارند. اما باید گـفت که در برخی والیات دیگر، بر بنیاد 

اریخی و شاهدان عینی، اسماعیلیان در والیات، هرات، بادغیس، غور، کندهار، جوزجان، شواهد تاریخی، اسناد و مدارک ت
باد، کنر، لوگر و لغمان زندگی دارند که از روش تقیه استفاده کردهبرخی از مناطق بدخشان، جالل
 
اند و حتی این امر بجایــی ا

نها دیگر از ارتباط شان با اسماعیلیان در شیرازه
 
ن جایــی که افراد و بهره ماندهی زیاد زمانی بیهارسیده است که ا

 
اند و از ا

نها نتوانسته اند و هنوز هم نمیجمعیت
 
توانند این رابطه قایم سازند. از جمله تنها های محیط پیرامون شان سایرین هستند، ا

کشور پاکستان در دوره مهاجرت قرار  که درها، و به ویژه مادامیها و پناهگزینیاند، بعد از مهاجرتای توانستهاسماعیلیان پشه
ها داشتند، قادر شدند، رابطه خویش را با امامت به گونه جدید، از سر گیرند، در صورتی که در میان شان چالش های خیلی

گاهی نداشتند و به اهل تسهای عملکرد بر عقیده و طریقه است که در گذشتهزیادی، که وابسته به شیوه
 
ن هیچ گونه ا

 
نن ها از ا

نهایــی که در کشور کانادا فعلن قرار دارند. 
 
مل  است، به ویژه ا

 
در عملکرد بر عقیده پیوسته بودند، نیز وجود دارند که قابل تا
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ن بوده است. اسماعیلیان نزاری بدخشان 
 
بدخشان: از زمان ناصرخسرو به بعد، تمرکز بیشتر اسماعیلیان در بدخشان و نواحی ا

تان هستند. بر اثر تعیین مرز بین روسیه و انگلیس، تماس اسماعیلیان با رهبرانشان کم شد. بیشترین اسماعیلیان افغانس
غاخان سوم بامریدانش در این مناطق، در سال  

 
خرین تماس ا

 
م.بود که در این سال وی پیر سبزعلی )متوفای ١٩٢٣ا

تم.( را که از مردم خوجه بود، به عنوان سفیر خویش در بدخشان منصوب کرد. ١٩٣٨
 
های نظام شورایــی متحدالشکل و هیا

ن که بر اساس 
 
ئین»وابسته ا

 
قاخان چهارم و ١٩٨٦در سال « نامه مسلمانان شیعه امامی اسماعیلیا

 
م. توسط شهزاده کریم ا

های اسماعیلی بدخشان افغانستان و تاجیکستان و دیگر اسماعیلیان چهل نهمین امام اسماعلیان ایجاد شد، جماعت
ن خارجر بر نگرفته است، چنانافغانستان را د

 
های اند. این جوامع از طریق نظامکه اسماعیلیان ایران وچین نیز از شمول ا

های اخیر، توجه خاصی به امور مذهبی، اجتماعی و شوند. در سالهای خاص است اداره میدیگری که مبتنی بر کمیته
ن، الیهسنت ادبی خاص جماعت ن شود.اقتصادی اسماعیلیان بدخشان می

 
های متعددی از زاری بدخشان و نواحی مجاور ا

ثار فارسی دوره الموت و بعد از الموت، از جمله دارد. ایشان کـتابادبیات اسماعیلی را عرضه می
 
ثار اصلی ناصرخسرو، ا

 
های از ا

رای اسماعیلی را با اندیشه
 
ثار ناشناختههای صوفیانه نشان میرساالتی را که تلفیق ا

 
ن ها به نزاریان  ایدهد، و ا

 
را که انتساب ا

اند. اند و نقش بسیار مهمی در حفظ ادبیات نزاری که به زبان فارسی نوشته شده است، داشتهقطعی نیست، برای ما حفظ کرده
ن 
 
رخسرو کنند. قبر ناصدهند و اسناد و مدارکی نیز در این زمینه ارائه میها در سیـّد بودن ناصرخسرو تردیدی به خود راه نمیا

ن اهل سنت
 
اند که معتقدند سید و از اوالد امروزه به عنوان یک زیارتگاه در یمگان مطرح است، ولی بیشتر زائران و خادمان ا

ن را یکی از خصوصیات اصلی بدخشانیان است که عنوان اصلی کـتاب را نمی شاه سید ناصرند. 
 
ورند و تعداد ابواب یا فصول ا

 
ا

نان عنوان قرار می
 
تصور تقسیم شده است،  ٢٨التسلیم، منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی را که به کـتاب روضةدهند. ا

صحیفه تقسیم شده است، سی و شش  ٣٦الناظرین سید سهراب ولی بدخشانی که به اند. کـتاب صحیفةتصورات نام نهاده
ید ناصر معروف است. در مقدمه صحیفه نام گرفته است؛ چنان که یکی از کـتب اصلی ناصرخسرو نیز به شش فصل شاه س

گاهی افزونتاریخ بدخشان به نقل از استاد خلیل
 
تر از نفوذ هللا خلیلی راجع به مقبره ناصرخسرو مطالبی درج شده است که به ا

ن در بدخشان کمک می
 
ن نیکند. در این اثرگـفته میمذهب اسماعیلیه و جایگاه ا

 
ز شود که اسماعیلیان در والیت کابل و نواحی ا

ن به سلسله قاسم زندگی می کنند که تا سده یازدهم و دوازدهم هجری، پیرو سلسله امامان محمد شاهی بوده
 
اند، ولی بعد ا

قا خانی پیروی میشاهی گرویده
 
ن به "علیاند، و از امامان ا

 
اللهی"، معروف هستند، در کنند. اسماعیلیان کابل و نواحی ا

وردند و از دستهاللهیده و دسته علیصورتی که این چنین ادعا نادرست بو
 
-ها شاخه دیگری هستند که در یمن و سوریه سر برا
ن نیز اسماعیلیان حیات بسر می

 
نها نیز الی های منشعب شده اسماعیلیسم هستند. در والیت کابل و مناطق همجوار ا

 
برند که ا

ها اکنون به این باور هستند اند، اما برخیشاهی بوده سده یازدهم و دوازدهم هجری از جمله پیروان سلسله امامان نزاری محمد
قاخان پیروی میکه ایشان دیگر به دسته قاسم شاهی پیوسته

 
کنند و روابط شان در این اند، و بدون تردید پیروی امامان دوره ا

نند که در مناطق، شیبر، کها استحکام یافته است. تعداد دیگری از اسماعیلیان در والیت بامیان نیز زندگی میاواخر خیلی
ثار و نمایند. حاج کاظم زیدانی در زمینه میشنبل، عراق، دره شکاری، و غیره زندگی می

 
گوید: "در مناطق دره شکاری و بامیان ا

ن اسماعیلیان بودههای مخروبه زیادی به جا مانده است که به نظر میهای قلعهنشانه
 
نها تا حدی رسد که از ا

 
با اند، زیرا همه ا

در (.خورشیدی١٣٧٢ها، قم های اسماعیلی در سایر مناطق جهان شباهت دارند." )تاریخ هزارهدژهای الموت و سایر قلعه
توان از مناطق، بهسود، سیاه سنگ، و کالو یاد کرد. اسماعیلیان برند که میشهر نیز اسماعیلیان حیات بسر میوالیت میدان

داب خود تفاوت چندانی با اثناعشری رم و عزاداری را بر پا میها، مراسم محّ بهسود مانند اثناعشری 
 
ها ندارند، هر چند دارند و در ا

نها را به نام از سوی اثناعشری ها مورد تحقیر و توهین نیز قرار می
 
تیمور خانف از برنس این چنین نمایند. یاد می غالتگیرند و ا

اللهی که در ایران و ترکیه پیرو داشت،  کوشش یک نفراز رهبران علی م.،١٩سده  ٣٠: "به شهادت برنس در سال کندنقل می
ها به یک جنگ واقعی مذهبی تبدیل شد و با نابودی کامل کرد در منطقه بهسود تبلیغاتی را به نفع خود راه اندازد، اما فعالیت

ها بر این باور . برخی(٢٦٣-٢٦٤صص،های یکم و دوم، مسکو، اللهی پایان یافت." )اثر مسافرت به بخارا، قسمتفرقه علی
برند که در مناطق بعد از والیت بدخشان، بدرجه دوم بیشترین رقم اسماعیلیان در والیت پروان حیات بسر میهستند که، 
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 های این طوایفشود که  بسیاری از خانوادهعلی و برمک، قرار دارند. گـفته میجم، کرمپارسا و دره ترکمن، علیعلی، سرخ شیخ
شرقی افغانستان تبعید پارسا، در زمان حاکمیت امیر عبدالرحمن خان جابر، به مناطق غربی، و شمالعلی و سرخ جماعت شیخ
اند. در والیت بغالن، اسماعیلیان در این مناطق حیات بسر می برند: دوشی، تاله، برفک، درۀ کیان، کیله گی، و پراگنده شده

کنند که بیشترین رقم ها تصور مینشین است که برخیترین مناطق اسماعیلیهمهملرخاب وسایر مناطق. درۀ کیان از 
کنند. یکی از دالیل شهرت اسماعیلیان درۀ کیان این بوده است که اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان در این جا زندگی می

نها به رهبری خانواده نادری، دارای تشکیالت نظامی، سیاسی و اجتماعی داشته
 
ها در افغانستان اند و در زمان حضور شورویا

ها و حزب حاکم همگام نشدند و روابط نزدیک خود را با دولت کابل که مورد در دوران جهاد با سایر شیعیان در برابر شوروی
ن درۀ ها از افغانستان، اسماعیلیاپذیرش و حمایت "مجاهدین"، نبود، حفظ کردند. پس از پیروزی مجاهدین و خروج شوروی

کیان به رهبری سید منصور نادری به ائـتالف شمال پیوستند و یک فرقه را نیز با حمایت جنرال دوستم و حزب وحدت اسالمی 
مده بود، تشکیل دادند که فرمانهای هفتافغانستان که از دسته

 
دهی فرقه نیز بدست حسام الدین، گانه ایران به وجود ا

ستاناش، به پیش برده میعاونینداماد سید منصور نادری و یکی از م
 
های، کنر، لغمان، کاپیسا و ننگرهار، بیشتر شد. درا

برند که گویا اصالت یونانی دارند که در زمان امیر عبد الرحمان، به زور به دین اسالم وارد گردیدند. ها حیات بسر مینورستانی
ن به نام "کافرستان"، یاد می

 
ها چهار قوم شود. نورستانیاکنون به نام "نورستان"، یاد می شد ولیمنطقه موجود شان قبل از ا

ستان زندگی میبزرگ: کاموز، هالر، سالر، کاموج، و پانزده فرقه خورد
 
-تر دیگر، در پانزده فرمانداری و نواحی اداری، در این ا

نها در بدخشان نیز زندگی می
 
-یت، "زبان نورستانی"، سخن میکنند و همه شان به زبان سانسکرکنند، و تعداد محدودی از ا

نها روابط حسنه با اسماعیلیان ها با اسماعیلیان شباهتها بر این عقیده هستند که گویا نورستانیرانند. برخی
 
هایــی دارند. ا

نها وابسته به تشیع اثناعشر، مربوط و منوط هستند. زبان بدخشان دارند، و گـفته می
 
ای هنورستانی یکی از زبانشود که اکـثر ا

ن تکلم میوهنـد
 
ریایــی است که در افغانستان و پاکستان به ا

 
ورد شده شود. تعداد گویشوران این زبان حدود سی ا

 
هزار نفر برا

غاز میهزار ساله دارد. زبان نورستانی از زمان باختر، از دوران پکتاست. زبان نورستانی، تاریخ پنج
 
ها اوالد شود. نورستانیها ا

باشد، که از همان زمان موجود بوده و با این زبان افهام و تفهیم ها میایاها اند که از همسایگان ده قبیله پکت)فرزندان( الیـن
کردند ولی پس از شده است. در چند سال پیش، بیشتر گویشوران این زبان در والیات کنر و لغمان افغانستان زندگی می

سیس والیتی به نام نورستان، این مناطق جز قلم
 
رو این والیت قرار گرفت. این والیت تا سال هزار و هشت صد ونود پنج تا

وردند، نام  کافرستانمیالدی به 
 
ن به اسالم رو ا

 
ن با یورش عبدالرحمن خان به این منطقه، مردم ا

 
معروف بود ولی پس از ا

ن هم نورستانی خوانده شد. نورستان د
 
العبور هندوکش ر ارتفاعات صعبکافرستان به نورستان تغییر یافت و زبان گویشوران ا

شناسان اروپایــی شناخته شده هایــی از پاکستان قرار گرفته و این زبان چندان برای زبانشرق افغانستان و بخشدر شمال
های در معرض نیست. این عوامل و مهمتر از همه تعداد محدود گویندگان زبان نورستانی باعث شده تا این زبان در زمره زبان

ها دهند که می گویند در اثر مهاجرتها نسبت میها و اروپایــیراض قرار گیرد. برخی محققان مردم نورستان را به یونانیخطر انق
ها قابل تعریف است. بخشی از سپاه یونانی و ها بیشتر با ساخت و فرهنگ یونانیاند. زبان نورستانیبه این منطقه کوچ کرده

اختری را داشتند از جمله در مناطق امروزی نورستان جابجا شدند. به همین لحاظ زبان های یونان بکسانی که اساس حکومت
هللا خان به نورستان رفت و روی نورستانی را بدون فهم فرهنگ یونانی نمی توان شناخت. اما مارگین استرن در زمان امیر امان

های افغانستان است تا زبان یونانی و در ه دیگر زبانزبان نورستانی کار کرد و متوجه شد که زبان نورستانی بیشتر نزدیک ب
ریایــیها شاخهای که نوشت و در اروپا منتشر شد این غلطی خاورشناسان را اصالح کرد و گـفت که نورستانیمقاله

 
ها ای از تبار ا

ریایــیاست و در همان زمانی که شاخه هندی
 
نان به  زمان از اینها نیز همها جدا شدند، نورستانیها از ا

 
شاخه جدا شدند. ولی ا

شده است. از های مختلف صحبت میها جابجا شدند و به مرور زمان این زبان به لهجههندوستان نرفتند و در همین کوهپایه
عادت مردم نورستان یکی هم این است که این مردم عمدتًا از چوکی و میز به جای فرش و قالین که در اکـثر مناطق افغانستان 

شود ها منشا اروپایــی دارند. گـفته میها گمان کنند که نورستانیارد، استفاده می کنند. و این موضوع سبب شده که برخیرواج د
های کوچک تقسیم شده است. زبان نورستانی تا ها به درهها سرزمینی نسبتا پهناور بوده ولی در اثر جنگنورستان در گذشته
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اری نبود. نخستین بار در زمان محمد ظاهر شاه خط نورستانی ساخته شد. و بعد از نیم قرن پیش حاوی الفبا و متون نوشت
های رادیویــی و مسایل طبع و نشر مطرح شد. در کل الفبای نورستانی نسبت به پشتو، پنج حرف بیشتر دارد کودتای ثور برنامه

رهنگی خاصی برخوردار بوده است ولی به مرور های دور از غنای فکه مختص به زبان نورستانی است. زبان نورستانی در گذشته
ثیرگذاری 

 
ن های زبانزمان و در اثر تا

 
هسته از غنای فرهنگی و زبانی ا

 
هسته ا

 
ن قرار داشته، ا

 
های فارسی و پشتو که در همسایگی ا

غازکاسته شده است. شاید فعالیت
 
وردن زبان نورستانی ا

 
شده، بتواند بخشی  های که تازه در افغانستان در زمینه به نوشتار درا

ن نیز اسماعیلیان زندگی میاز این غنا را حفظ و به نسل
 
ینده منتقل کند. سمنگان، والیتی است که در ا

 
توان کنند، که میهای ا

ن در والیت زابل، نیز اسماعیلیان، مانند طوایف پاینده از بخش
 
ب، و سایر مناطق نام برد. مزید برا

 
های دره صوف، دوا

ن در والیت، صحبت خان، و محمد خان، که از طوایف دای چوپان هستند، زندگی میمحمد، داد خان
 
های: کنند. مزید برا

نها صورت گرفته کنند که کمترین نوشتهقندهار، فاریاب، جوزجان، بلخ و سایر مناطق اسماعیلیان زندگی می
 
ها تا اکنون در ا

قا محمد خان با حمایت است. اسماعیلیان، و به ویژه مذهب اسماعیلی در والیت ق
 
ندهار ریشه و بیشه تاریخی دارد. ا

هنگ فتح قندهار را نمود. گویا در زمان عبدالرحمن خان نیز تعدادی از اسماعیلیان 
 
اسماعیلیان، سپاهی را تشکیل داد و ا

یان قندهار نیز قسمن شود که اسماعیلپارسا، به قندهار، گرشک و غیره مناطق تبعید و متواری شدند. گـفته میعلی و سرخ شیخ
 از سه نژاد هزاره، بلوچ و پشتون هستند. 

فرینش یزدانی و پدیده معقول فلسفی پا به عرصه وجود گذاشت و به یک 
 
مادامی که انسان به مثابه نخستین هستی نمادین ا

دی و معنوی روبرو مرحله معین از پختگی جسمی، فکری، عقیدتی و اخالقی رسید؛ همواره با چالش های ناهمگون زندگی ما
نکه به بینش توحید و یکـتا پرستی رجوع کند، با 

 
نها، بجای ا

 
شد. به منظور حل این همه پرسش ها و ارایه پاسخ عقالنی به ا

عقاید و باورهای مختلف و تصورات متعدد به شمول پرستش اجرام سماوی زمینی، منابع و سرچشمه های نافع و بهره ده، 
نها بر زندگی فردی، ابحار، اشجار و جانوران 

 
قوی هیکل، سردچار گردید و با هر کدام با نظرداشت اثرات مثبت و منفی ا

خانوادگی، اجتماعی و عقیدتی، اهمّیتی را قایل می شد، و حل دشواری های زندگی روزوار خود را که ساخته و بافته دست و 
نها مورد بررسی قرار

 
نها در  دماغ و محیط پیرامون اش بود، در وجود هستی ا

 
می داد، در صورتی  که می بایست بداند که قدرت ا

برابر نیروی یزدانی وعقالنی نهایت ناچیز و قابل تسخیر است.انسان ها بعضًا از زندگی شاکی بودند، و برای اینکه از دشواری ها 
ی شان، برای خود و دنیای باور و رها یابند باید به نیروی خارق العاده ای رجوع می نمودند و بر بنیاد صالحیت و ظرفیت عقالن

ن کمتر به 
 
عقیده خویش محیط مناسبی را می ساختند که تنها محصول تصورات و بینش ذهنی شان بود و سهم عقالنی در ا

فریدگار شان را داشتند. حتی زمانی هم بود که انسان از اینکه 
 
مشاهده می رسید و هر یک تعبیر، تفسیر و تصور خودی پیرامون ا

مدن خود به در این دنیای مملو از تالطم ولی پا به 
 
عرصه وجود گذاشته بود، در برابر این موهبت یزدانی ناسپاسی می کرد و از ا

سوده بودم و در فردوس برین قرار داشتم که اکنون 
 
دانشگاه عقالنی و انسانی نادم بوده و بیان می کرد که چقدر در کـتم عدم ا

فرین و دوزخ 
 
 و برزخ گونه، با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنم.دراین کائنات دشوارا

سوده بودم       
 
 من اول در عـدم ا

سودگی نا سوده بودم                             
 
ن ا

 
 در ا

گ
 
گاهی اش بود، زیرا  به هر اندازه ای که انسان از نقطه  نظر بینش اجتماعی اش، ناا

 
سودگی انسان عدم ا

 
ن نبود ا

 
اه در حقیقت ا

نقدر هم از اهمّیت برخوردار نمی باشد. اما زمانی که پا به عرصه 
 
سوده بوده و تصورخوبی و زشتی برایش ا

 
باشد به همان قدر ا

گاهی گام گذاشت. به خود شناسی و خدا شناسی دست یازید و به مفهوم 
 
وجود گذاشت در حقیقت امر به دوزخ عقالنی و ا

فرینش انسان به مثابه به
 
ن بود، پـی برد، حیطه، ظرفیت و واقعی تصور ا

 
فرینش و اشرف مخلوقات که ِخرد سرتاج ا

 
ترین ا

نجایــی که هویداست، بینش دیانت داری انسان ها در حقیقت تصور و بینش بیم 
 
صالحیت فکری خود را به پیمایش گرفت. از ا

نامیم، بلکه باید به مکانی رهسپار و امید، بشارت و نذارت است، زیرا بیم داریم که نباید داخل مکانی شویم که دوزخ می 
سوده، با وفور نعمت، و بسا مسایل درست دیگر ظاهری و دنیوی، 

 
شویم که فردوس برین نام گرفته است، زیرا مکانی است ا

ن ا
 
رزوهای زودگذر دنیوی خود می کنیم و از تفسیر و تعبیر درونی ا

 
ن را فـدای ا

 
سف زیاد پهلوی معنوی و باطنی ا

 
ز که بعضًا با تا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      103                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ن وفور 
 
ن است که درا

 
گاهی اندکی برخوردار هستیم. برخی ها را باور بر این است که میالن انسان ها بسوی جنت بخاطر ا

 
ا

یا هدف تنها این 
 
ید که ا

 
ن جا استفاده نماید. پرسشی به میان می ا

 
نعمت است، وانسان می تواند از نعمات ناهمگون یزدانی در ا

یا خداوند تبارک و تعالی م
 
سمانی اش بهره مند نه ساخته است و این کائنات زیبا را در اختیار ما و است؟ ا

 
ا را از نعمات زمینی و ا

فرینش فردوس برین 
 
برای بهره برداری ما  قرار نداده است تا بتوانیم بینش دین و دنیای خویش را موازنه عقالنی دهیم و به ا

فرینش نشینیم تا باشد روز واپسین ما نیز
 
ن رسالتی را  دنیوی خود به ا

 
گلستان گردد و باعث بالندگی ما شود و هم خداوند از ا

نگونه که اقبال فرموده است: 
 
 که به ما تفویض نموده است، راضی گردد؟ ا
 یکی در معنی انسان نگر از ما چه می پرسی

 هنوز اندر طبیعت می َخلد موزون شود روزی                                           
 زون شود این پیش پا افتاده مضمون                                                     چنان مو 

 که یزدان را دل از تاثیر او پر خون شود روزی                                                                       
ه باشد. معنی و مفهوم عقیده دارای ابعاد گسترده و ناهمگون تردیدی وجود ندارد که انسان نمی تواند بدون باور زندگی داشت
و وحدانیت باورمند هستند، اما نحوه بازیابی های معارف دینی است. نخست اینکه همه انسان به نحوی از انحا، به توحید 

نها ناهمگون و متفاوت، ولی ماهیت عقیده و باور همواره همان چیز باقی می ماند، که انسان در تصور خوی
 
ش می پرورانند. همه ا

به عالیترین مرجع اختیار و صالحیت رجوع می نمایند و به منظور نجات و رهایــی خویش از دشواری ها و جزم گرایــی ها، 
فریدگار خویش عقیده و باور دارند، حقیقتی 

 
مرزش و پوزش می طلبند.اینکه همگان به ا

 
نارسایــی ها، اشتباهات و تقصیرات ا

فرینش کائنات، و انسان کائنات و داشتن  بینش خدمت گزاری به توده  است انکار ناپذیر،
 
اما بسنده نیست اگر انسان ها به ا

های مظلوم، مستمند و کافه بشریت نداشته باشیم و رسالت عقالنی و انسانی خویش را در برابر هدایت یزدانی و وجدانی و 
ن این است که باید در قبال انسانی، به سر نرسانیم، زیرا غرض موجودیت انسان در قبا

 
ل خود یک هدف مقدس  دارد، و ا

نگونه 
 
خدا باوری باید انسان باوری را نیز داشته باشم تا در شکوفایــی زندگی خودی، خانوادگی، و محیط انسان ها کوشا باشیم ا

نایت می گردد. از این " ارزشمند ترین عنصر در هستی عالم انسانی، زندگی است که صرف باری به او عکه گـفته شده است: 
ن را به گونه ای می بایست سپری نمود که ایام گذشته اسباب پریشانی، پشیمانی، رنج، درد، الم وعـذاب را برای انسان 

 
سب ا

یند هستی انسان به نقطه مختوم خویش قرین می شود، باید صالحیت اظهار این بیان را داشته 
 
ورد، و مادامی که فرا

 
به بار نه ا
گاهی ام، در راستای خدمت گزاری به نوع باشد که ه

 
مه دوران زندگی، هستی، ِخرد، دانش، فهم، ادراک، مهک وجدان و ا

 )استروفسکی(انسان و کافه بشریت، سپری گردید." 
ن صداقت را شعار می دهند و رذالت را پیشه می کنند، دوستی می گویند و 

 
اکنون در دنیایــی حیات به سر می بریم که درا

فرینند، خدمت می گویند و خیانت را ترجیح می دهند، رحمان می  دشمنی می
 
فرینند، اظهار اتحاد می نمایند و افتراق می ا

 
ا

گویند و سالوس را می پرستند، محبت می گویند و منافقت را کشت می کنند، و خالصه این که انسان خام چه زمانی به مرحله 
یند ز 

 
نگونه که عالمه اقبال الهوری از عدم پختگی عقالنی خود خواهد رسید که سرشت فرا

 
فرینش او بود.ا

 
غازین ا

 
ندگی و بینش ا

                  پختگی انسان خام که نه رفیق خوب است و نه هم رقیب درست، نهایت زیبا به شکوه می نشیند.                                           
 ای خــداونِد صواب و نا صواب

دم  خـراب                              
 
 من شـدم  از صحبت  ا

 هیچ گه از حکم من سر بر نتافت
 چشم ازخود بست و خود را در نیافت                           

 صید خود  صیاد را گوید بگیـر
 اال  مان  از  بنده  فرمان  پذیـر                        

 فطرت او خام و عزم او ضعیف
 تاب یک ضربم نیارد این حریف                        



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      104                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

 بنده  صاحب  نظر   باید  مرا
 یک حریف  پخته  تر باید مرا                      

ب و گل از من بازگیر
 
 لعبت ا

 می نیـاید کودکی از مرد پیـر                   
وفات امام صادق)ع( پدیدار شد و در امتداد های درخت تنومند و پربار تشیع است که پس از فرقه اسماعیلیه یکی از شاخه

غاز در گوشه، گوشه جهان اسالم نفوذ 
 
یین عرفانی و باطنی و جریان فلسفی خاص تبدیل گردید. این فرقه از همان ا

 
تاریخ، به ا

ن ایفا نمود که دوره امپ
 
راتوری پیدا کرد و نقش بس مهمی در تکوین تمدن اسالمی و ایجاد میراث علمی، فرهنگی و فلسفی ا

اسماعیلیان پس از شیعیان دوازده امامی، دومین جماعت »فاطمیان را می توان دوره درخشان این فرقه نامید. هم اکنون، 
دهند، و امروز به عنوان مسلمانان شعیه امامی بزرگ مسلمانان شیعی و سومین جمعیت بزرگ اسالم را درجهان تشکیل می

مریکا پراکنده هستند و افغانستان یکی از این کشورها است  اسماعیلی در بیش از بیست و پنج کشور،
 
فریقا، اروپا و ا

 
سیا، ا

 
در ا

قاخان به 
 
و از دیرها وطن اسماعیلیان بوده است. امروزه اسماعلیان جهان تحت رهبری مستقیم امام حاضرشان، واالحضرت ا

اب اسماعیلیان افغانستان تاکنون کاری صورت پیشرفت های بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی دست یافته اند اما در ب
ای از ابهام باقی مانده است. به دلیل عدم شناخت ازعقاید اسماعیلیان این کشور، انواع نگرفته و وضعیت ایشان در هاله

 ها و شایعات به ایشان نسبت داده شده است که در این میان، این رسالت محققین ونویسندگان است که در تفکیکافسانه
ن بگذارند و سقم 

 
نها را بصورت درست ارزیابی نموده و مهر واقعیت ها را درپای ا

 
بین عقاید واقعی و خرافات داده شده به ا

غازی 
 
نسبت های داده شده به ایشان را ازصفحه تاریخ پاک سازند. خوش بختانه در نوشتار حاضر تالش شده است که نقطه ا

تواند به عنوان طرحی ا توجه به کمبود منبع در این زمینه، این نوشتار فقط میبرای پژوهش در این موضوع ترسیم شود. ب
غاز ورود اسماعیلیه به افغانستان: هرچند ناقص در باب مطالعه تاریخ و عقاید اسماعیلیه افغانستان تلقی شود." 
 
این خود یک ا

محمد بن اسماعیل فرزند امام  ق روایاتی، امامدارد. طبواقعیت مسلم است که حضور اسماعیلیه در افغانستان تاریخ بلندی 
پس از وفات امام جعفرصادق)ع(، به علت اینکه عباسیان متعهد گردیده بودند که وی را به شهادت برسانند از این  اسماعیل

نجا از قبل جامعه کوچک شیعی وج
 
ود سبب مجبور شدند بشکل بسیار سّری و مخفیانه مکه را به سوی ری ترک گـفت زیرا درا

نجا بطورسّری به فعالیت هایش ادامه داد. وی تعدادی ازداعیان
 
خود را به قندهار، هرات، هند و سند برای  داشت و امام درا

به سر می برده  )یا نهاوند(تبلیغ کیش اسماعیلی اعزام نمود. بنا بر نقل دیگر، زمانی که امام محمد بن اسماعیل درری و دماوند 
اق بن عباس الفارسی، حاکم ری به کیش اسماعیلی گردیده بود که بعـدها زمام امور دعوت در ری است او موفق به دعوت اسح

نیز به عهده او گذاشته شده بود. این نیز قابل ذکر است که اسحاق، خواهرش فاطمه بنت عباس الفارسی را به عقد امام محمد 
ورده بود.

 
اق الفارسی که ازجانب عباسیان به حیث حاکم در ری مقرر هارون الرشید خلیفه عباسی به اسح    بن اسماعیل درا

گردیده بود، نامه می فرستاد تا امام را دستگیر نموده و به حضوراو در بغداد بفرستد زیرا او ازجانب جاسوس هایش اطالع 
زادانه فعالیت می نماید اما اسحاق ا یافته

 
ازامرهارون  لفارسیبود که امام محمد بن اسماعیل در ایالت ری بصورت بسیار ا

می فرستاد.  این خبر یک دسته ازسپاهیانش را برای دستگیری اسحاق و امام به ری  الرشید باشنیدنسر بازمی زند وهارون الرشید
خره در اثر شکنجه های شدید سپاهیان عباسی فوت نمود، اما امام محمدبن 

 
سپاهیان عباسی اسحاق را دستیگرنمودند و وی باال

نجا به در تاجیکستان، وسط اسحاق از این موضوع اطالع یافته بود به نیشاپور وفرغانهاسماعیل که ت
 
کنونی، می رود ودرا

ن می فرستند. در قرن سوم، ناحیه ری 
 
دعوتش ادامه می دهد و قاضی شمس الدین را برای تبلیغ به هرات ومناطق همجوار ا

ن زمان یکی از فقهای اهل سنت به نام زعفرانی، مردم ری را بر  تقریبا پایگاه مرکزی دعوت اسماعیلی در منطقه جبال بود.
 
در ا

ضد دعوت اسماعیلیه شوراند و غیاث رهبر دعوت اسماعیلیه در ری را مجبور به فرار به طرف خراسان کرد. به گـفته خواجه نظام 
ن جا امیرحسین علی مروزی مقام گر  غیاث که از ری بگریخته بود و به خراسان شده، به مرو » نامه، الملک در سیاست

 
فت ودرا

به مرو الرود )باال مرغاب امروز در شمال افغانستان( رفت و ھ. ق. ٢٨٠غیاث در حدود سال  «.را دعوت کرد و اجابت یافت
ورد. بسیاری از مردم در نواحی مجاور مرو الرود )طالقاِن افغانستان(، 

 
امیرحسین بن علی مروزی را به کیش اسماعیلی درا
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، هرات، غور و غرجستان( نیز بر اثر نفوذ این امیر قدرتمند که بعدها خود یکی از داعیان اسماعیلی شد، بدین مذهب فاریاب
غاز

 
تاریخ اسماعیلیه در افغانستان را در این زمان دانسته اند. امیرحسین بن علی مروزی که از امیران و   گرویدند، شروع وا

کند و به عنوان داعی اسماعیلی در خراسان فعالیت میھ. ق. ٣١٢تا  ٣٠٧ز سال صاحب منصبان مهم دستگاه سامانی بود، ا
نماید. فعالیت اسماعیلیه در غور و غرجستان )در مرکز افغانستان کنونی( نیز پایگاه دعوت را از نیشابور به مروالرود منتقل می

گیرد که با سرکوب و ردی به نام ابوبالل اوج میدر پایان قرن سوم هجری و در زمان حکومت امیراسماعیل سامانی به وسیله ف
شود. اگرچه اسماعیلیان با سرکوب شدید امیراسماعیل سامانی مواجه گشتند و حسین عکس العمل سریع و شدید وی مواجه می

رفت، بلکه مروزی نیز به دستور امیر نصر سامانی دستگیر و زندانی شد، جنبش اسماعیلیه در مناطق یاد شده نه تنها از بین ن
احمد نسفی، جانشین حسین مروزی، در خراسان و ماوراء النهر گسترش   بر اثر تالش دانشمند بزرگ وداعی مشهور اسماعیلی

 یافت؛ تا اینکه به دربار سامانیان وارد شد و حتی امیر نصر سامانی خود نیز دعوت اسماعیلیان را پذیرفت. 
 ٣٤٤- ھ. ق. ۵٨٣)م(و٩٧۵-١١٨٧)دولت غزنوی، یا غزنویان، :وریان و سلجوقیانغزنویان، غ ادواراسماعیلیه افغانستان در 

سیای میانه بود. اما به عنوان مروج و  (ھ. ق
 
، یک حکومت ترک تبار و مسلمان دربخشی از ناحیه شرقی خاورمیانه و جنوب ا

ئید خالفت عباسی بود. زبان رسمی حاکمیت یاد شده دری بو
 
د. شهرت این حکومت در جهان، ناشر اسالم مورد توجه و تا

ستان غزنین 
 
ن جا که غزنویان پایه های شهریاری را در ا

 
بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در قلمرو هندوستان انجام داد. از ا

غاز نمودند، به غزنویان نامدار شدند. بنیان گذار این دودمان به نام سلطان محمود غزنوی بود. پیشینیان او از خوانین ترک 
 
ا
ورترین شهریاران این دودمان، سلطان محمود و پسرش، سلطان مسعود بودند. ب

 
ودند که در خراسان زمین می زیستند. نام ا

پس از سلطان مسعود، این دودمان رو به ناتوانی گذارد و چندی بعد بستر حوزه فرمانروایــی اش به بخش هایــی ازهندوستان و 
هند از نظر هنر دوستی و توجه به شعرا، ادبا، عرفا و شخصیت های دری  افغانستان امروزی محدود شد. حکومت غزنویان

لپتگین که به زبان فارسی
 
-زبان، از اهمّیت واالیــی برخوردار بود. در اواخر حکومت سامانیان، یکی از شهزادگان ُترک، به نام ا

ی خاندان سامانی به نام نصر بن عبدالملک دری معنی نیرومند را می رساند، سعی ورزید تا با همدستی برخی ها، و یکی از اعضا
بن نوح را  به حکومت برساند، اما نتوانست و پسرعمویش، منصور بن نوح به جای وی بر سریر حاکمیت نشست. بعد از این 

لبتگین راهی شهرغزنین در افغانستان 
 
نجا حکومت را  در اختیارماجرا، ا

 
 خود گرفت. دولت سامانی که حکومتی میگردد و در ا

نیز با حکومت مسلمان و ترک نژاد "ایلک خانیان"، یا این خانیان، درگیر جنگ  )ماورالنهر(،فراه رودبود ضعیف و از ناحیه 
لبتگین تا پایان عمر خود در شهر غزنین اقامت گزید اما دولتی که وی بنیاد 

 
لبتگین حاکم غزنین را پذیرفت. ا

 
بود به ناچار  ا

ن به علت انتساب
 
به شهر غزنین به حکومت غزنویان مشهور گشت. یکی از نامدارترین جانشینان البتگین داماد  نهاد، پس از ا

نها را به خود 
 
وی سبکـتگین بود. سبکـتگین با نشان دادن شایستگی خود به بزرگان ترک، توانسته بود پشتیبانی و اعتماد ا

رین زمان خود رسیده بود و دچار دشواری های جلب کند. همگام با این دگرگونی ها در غزنین، دولت سامانی به ضعیف ت
ن دیار گردید و 

 
بیشماری شد. سبکـتگین ضمن وفاداری به حکومت سامانی برای سرکوب سرداران یاغی مناطق خراسان راهی ا

رام کند. سامانیان نیز به پاس داشت این خدمت وی، نه تنها وی را در
 
مسند  توانست اوضاع را تا اندازه ای به نفع سامانیان ا

حکومت غزنین استوار کردند بلکه اداره خراسان را نیز به پسر وی، محمود واگذاشتند و سلطان محمود نیز با سود جستن از 
باد، توانست بر قدرت خویش بیفزاید. محمود بعد از درگذشت پدر به حکومت غزنین دست 

 
امکانات این منطقه پهناور و ا

تاختند و با تصرف بخارا و پایتخت سامانیان و سرزمین های جنوب  فرارودنیان به یافت. در همین اوضاع و احوال ایلک خا
مودریا به عمر این دودمان پایان دادند و این باعث گردید سلطان محمود به استقالل کامل برسد. خلیفه عباسی نیز وی را مورد 

 
ا

ئید قرار داد. دوران سی و سه ساله حکومت محمود بیشتر به جنگ با دول
 
ت های پیرامون و افزون کردن متصرفاتش گذشت. تا

مد و مجهز که ویژه توجه شخص سلطان 
 
وی در بیشتر این نبرد ها پیروز میدان بود و علت نیزعالوه براستفاده وی از سپاه کار ا

ه پیروزی محمود به امورنظامی بود، درگیری ها و ضعف های داخلی دولت های پیرامون نیزافزون برعلت شد که وی راحت تر ب
ل زیار در محدوده گرگان حاکمیت ضعیفی داشت. بازماندگان 

 
ل بویه دچار تجزیه شده بود و دولت ا

 
برسد. مثاًل سلسله ا

صفاریان نیز در سیستان دچار اختالفات خانوادگی بودند و هندوستان نیز در شرق با وجود ثروت انبوهی دارای یک وحدت 
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در دوران غزنویان از سبکـتگین شروع شد و در زمان محمود به اوج خود رسید و در زمان سیاسی نبود.  یکی از مسایل مهمی که 
نها در قدم اول این بود که 

 
جانشینان وی نیز به شدت دنبال شد لشکرکشی های مداوم به هندوستان بود. علل این اقدام ا

نجا 
 
باد بود که بتکــده ها و معابد هنـدو هـای ا

 
همیشه سرشار از طال و و جواهری بود که مردم برای هندوستان سرزمینی غنی و ا

نجا به معنای دستیابی به این ثروت بود. علت بعدی این بود که هندوستان 
 
وردند و حمله غزنویان به ا

 
خدایان خود هدیه می ا

نجا به تالشی در جهت گسترش اسالم وا
 
نمود می کرد و کشوری به اصطالح کافر از نظر مسلمانان بود و لشکرکشی غزنویان به ا

ورد. همچنین این لشکرکشیها 
 
مخصوصًا از نظر دولت عباسی جهاد در برابر کـفر بود که مشروعیتی را برای حاکمین غزنه به بار ا

باعث مشغول بودن سپاه غزنویان می شد که اگراین سپاه بی کار می ماندند باعث ایجاد مشکل و بحران در دستگاه غزنویان می 
ن شبه قاره گسترش یابد و همچنین باعث گشت تا گشت. این حمالت م

 
داوم  سپاه غزنویان به هند باعث شد که اسالم در ا

قدرت دفاعی این کشور به علت حمالت پـی در پـی رو به زوال رود و راه را برای حمالت بعدی غزنویان باز نماید. یکی از بزرگـترین 
بزرگ ترین و مهم ترین بت هندوستان بود که طولش به پنج متر  فتوحات سلطان محمود غزنوی در هند فتح سومنات بود که

بالغ می شد. هندوان دسته دسته به زیارت این بت می رفتند و صد هـا برهمن نیز به دعای وی مشغول و مصروف بودند. این 
نچنان  برای هندوان باارزش بود که حتی باور داشتند که دریاهـا و ابحار نیز از او پرستش به

 
ورند و جز و مد را  بت ا

 
عمل می ا

نشانه همین پرستش می دانستند. جواهرات فراوانی را نذر این بت می کردند و حتی صدها روستا وقف این بت بود. تا قبل از 
اینکه غزنویان به سومنات حمله کنند هندوان برای توجیه بی قدرتی بت هایــی که به دست سپاه غزنویان نابود می شد می گـفتند 

ن بتان مورد قهر سومنات هستند. هنگامی که سپاه سی هزار نفری ترکان غزنویان به قصد سومنات حرکت کردند هندوان به که ای
پای سومنات افتادند که جلو سپاه محمود را بگیرند اما سومنات برای جلوگیری از نابودی خود نیز توانایــی کاری را نداشت، و 

یز به غنیمت گرفته شد. بعد از مرگ محمود برای به حکومت رسیدن میان دو پسرش بدستور محمود نابود شد و ثروت معبد ن
مد و بعد از کشمکش هایــی مسعود توانست پیروز شود و به حکومت برسد اما چون 

 
یعنی محمود و مسعود، اختالف به وجود ا

 
 
مد. در این زمان کارگزاران حس می کرد کارگزاران پدرش با به حکومت رسیدن وی مشکل دارند، در صدد کنار گذاشتن ا

 
نها برا

دستگاه اداری حکومت غزنویان به دو دسته تقسیم شده بودند یک دسته پدریان، یعنی طرفداران سلطان محمود و دیگران 
پسریان که هواداران مسعود بودند. از جمله پدریانی که سخت مورد غصب سلطان مسعود قرار گرفت ابوعلی میکال معروف به 

بود که چون از موقعیت اجتماعی باالیــی برخورداربود به ناچار برای از سر راه برداشتن وی، او را به انحراف  حسنک وزیر،
مده است. و سپس وی را دار زد و اموالش را مصادره نمود. این اقدام وی ضربه 

 
ن در تاریخ بیهقی ا

 
مذهبی متهم نمود که شرح ا

را وی با این کار هم خود را از داشتن کارگزاران مجرب محروم ساخت و هم وجه مهلکی بر پیکره دودمان غزنویان وارد کرد؛ زی
خود را در میان مردم که می دانستند علت اصلی بر دار کردن حسنک چیست، خراب نمود. مسعود غزنوی نیز مانند نیاکان 

ن ثروت های افسانه ا
 
ی هند خبری نبود و در نتیجه بار سنگین خود حمله به هند را در سر لوحه کارهایش قرار داد اما دیگر از ا

هزینه ها بر دوش مردمی نهاده شد که مجبور بودند مالیات بپردازند و این خود باعث نارضایتی مردم به ویژه مردم خراسان شد، 
 که درنتیجه توجه بیش از اندازه مسعود به هند وی را از تحرکات سلجوقیان در خراسان غافل ماند. پس از مرگ مسعود
خرین 

 
فرمانروایــی غزنویان به قسمتی از غرب هند به مرکزیت الهور محدود گشت. و در نهایت در سده ششم هجری غوریان ا

 بقایای غزنویان را نیز از بین بردند.      
ران اثر شود که، هنوز هم در شرایط فعلی که هزاهمواره دیده می:در افغانستان  هـای اسماعیلیهـای جـدید در پـژوهشپیشرفت

های تاریخی اسماعیلیان به نگارش و بهای پژوهشی پیرامون، تاریخ، ادبیات، فرهنگ، پالیسی عقیدتی وسایر داشتهگران
کنند که گویا هنوز هم در مورد اسماعیلیان و تاریخ پر فراز و فرود شان معلوماتی کم ها اظهار نظر میپژوهش گرفته شده، برخی
ئین شان سر نمییتدر اختیار است که با واقع

 
-های اسماعیلی میخورد.  فتح باب در بررسیهای زندگی این مردمان، کیش و ا

بایست در اتظار کشف و بازیابی و مطالعه اثر و متون اصلی اسماعیلی به مقدار زیاد، باقی بماند.  در طی سده نوزدهم چند 
مد، 

 
خذ اسماعیلی که در شام نوشته شده بود در اروپا بدست ا

 
ثار در همانو پارهما

 
جا ویراسته و چاپ شد و مورد هایــی از این ا

(، که بعدها تحقیقات مهمی در باب اسماعیلیه به چاپ م.١٨٦١-١٩٢٦، پل کازانوا )م.١٨٩٧بررسی قرار گرفت. در سال 
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و نیز برای اولین بار در  الصفا"، را در کـتابخانه ملی پاریس پیدا کرده است،ای از "رسائل اخوانرسانید، اعالم داشت که قطعه
سیایــی، 

 
های نویس(. دست۵١-١۵٩م.، صص، ١٨٩٨اروپا به اسماعیلی بودن اصل این رساله پـی برد. )کازانوه، مجله ا

سیای مرکزی محفوظ مانده بود، در دهـه
 
غازین قرن بیستم کشف شد که اسماعیلی بیشتری که در نقاط دورافتاده یمن و ا

 
های ا

سیایــی سن پترز بورگ افزود شدند. وقتی در سال متعاقبن بر مجموعه
 
، م.١٩٢٢های کـتابخانه امبروزیا در میالن و موزه ا

ثار اسماعیلی منتشر شد، هنوز دانش و اطالع محققان اروپایــی در باره ادبیات اسماعیلی 
 
نخستین کـتاب شناسی غربی در باره ا

های محققانه جدید در باره در حقیقت، بررسی (.٦٢٧-٦٣٩. ، صص١٩٢٢)مقاله لویــی مانستون، کیمبریج بسیار محدود بود. 
غاز شد که مجموعه١٩٣٠اسماعیلیان در دهه 

 
ثار اسماعیلی در جامعه های مهمی از دست نویسم.، در هندوستان ا

 
های ا

ن می
 
نجا محفوظ مانده بود. فتح بابی که از دیر باز انتظار ا

 
اسماعیلی هندی و رفت به وسیله چند محقق اسماعیلیان بهره در ا

که در این هنگام در بمبئی اقامت داشت، شروع شد. در یک تحول بی  م.(،١٩٧٠-١٨٨٦شناس روسی والدمیر ایوانف )شرق 
های انگلیس به پایان رسانیده بودند، یعنی زاهد ای اسماعیلی که تحصیالت عالی خود را در دانشگاهسابقه سه دانشمند ُبهـره

صف علی اصغر فیضی ) م.(،١٩٠١-١٩٦٢)ن ف. الهمدانی، م.( حسی١٩۵٨-١٨٨٨علی )
 
م.(، نخستین ١٨٩٩-١٩٨١و ا

غاز کردند. این پیشگامان مطالعات های محققانه در باره اسماعیلیه را بر مبنای مجموعه دست نویسبررسی
 
های اجدادی خود ا

نزاری خوجه داشت، در ادبیات نزاری محفوظ  هایــی که با جامعه اسماعیلیانجدید اسماعیلی با ایوانف نیز که از طریق رابطه
سیای مرکزی، ایران و افغانستان و جا

 
های دیگری دسترسی یافته بود، به همکاری پرداختند. در نتیجه ایوانف اولین در ا

ورد. این فهرستفهرست
 
ثار اسماعیلی را که مشتمل برهفتصد عنوان مستقل بود، فراهم ا

 
نون نامه بر غنای تاکنامه تفصیلی ا

)ایوانف، راهنمای ادبیات اسماعیلی، داد های ادبی اسماعیلیان گواهی دقیق میناشناخته و تنوع ادبیات اسماعیلی و سّنت
 م.(                                                                                                     ١٩٣٣لندن، 

سیس 
 
قاخان ١٩٣٣های اسالمی در سال انجمن پژوهشتحقیقات اسماعیلی با تا

 
م.، که با حمایت حضرت سلطان محمد شاه، ا

م.، به صورت انجمن اسماعیلی بمبئی در ١٩٤٦م.(، چهل و هشتمین امام اسماعیلیان نزاری در سال ١٨٧٧-١٩۵٧سوم )
مد، تّحرک تازه

 
نها با

 
ثار اسماعیلی خود ای پیدا کرد. ایوانف در پیدایش این هر دو انجمن که نشرات ا

 
طورعمده منحضر به ا

ن م، که ایوانف ویرایش دوم فهرست١٩٦٣ایوانف بود، نقش اساسی داشت. تا سال 
 
نامه اسماعیلی اش را که اقلن بسیاری بر ا

انگیز بود. گذشته از مطالعات پیشگامانه بسیار، متون افزوده بود، منتشر ساخت. پیشرفت تحقیقات اسماعیلی شگـفت
بیشماری اینک به شیوه انتقادی ویراسته شد و زمینه را برای پیشرفت بیشتر فراهم ساخت.  در اینجا، به ویژه بایسته  اسماعیلی

ن که هنری کربن )است که از متون نزاری 
 
-١٩٧٨ای که خود ایوانف ویراسته است، و نیز متون مربوط به عهد فاطمیان و بعد ا

مبتنی بر بافت اثر، همزمان در پاریس و تهران، در سلسله انتشارات گنجینه  های تحلیلیم.(، ویراست و با مقدمه١٩٠٣
م.(، ویراست و در ١٩٠١-١٩٦١های ایرانی، به چاپ رسانید، و متون فاطمی که محقق مصری، محمد کامل حسین )نوشته

محقق اسماعیلی از  م.(،١٩٩٨سلسله مخطوطات الفاطمین خود منتشر ساخت، و متون اسماعیلی شام که عارف تامر)فوت 
-١٩٦٨سلمیه، به چاپ رسانید، یاد کنیم. در این میان نسل جدیدی از محققان، بویژه برنارد لویس، سمویل استرن )

جا های سودمند و شایانی به تحقیقات جدید اسماعیلی کردند. در اینم.(، ویلفرد ماندلونگ و عباس همدانی کمک١٩٢٠
م.( که کـتاب محققانه مستقلی در باره نزاریان دوره الموت نوشت، نیز ١٩٢٢ -١٩٦٩)شایسته است از مارشال.جی. هاجسن 

یاد شود. در طی چند سال اخیر تحقیقات اسماعیلی بر اثر مساعی نسل دیگری از متخصصان همچون اسماعیل پونا واال، 
رود که تحقیقات اسماعیلی اند. امید میتـههای استوار پیش رفهانتس هلم، پل واکر و عظیم نانجی و  داکـتر فرهاد دفتری با گام

های بیشتر از منابع مختلف، نویسبا روشن شدن برخی از مسایل مبهم مربوط به تاریخ و تفکر اسماعیلی و با ادامه کشف دست
ا یادماندنی پونا شناسی بهای تازه در ادبیات اسماعیلی از کـتابهای جدید و بررسیبدون وقفه ادامه یابد. سرعت کاری در بازیابی

نویسنده را در بر دارد، کاملن هویدا  ٢٠٠عنوان کـتاب متعلق به بیش از١٣٠٠م.، منتشر شد، و نام و نشان ١٩٧٧واال که در 
                                        م.(                                          ١٩٧٧است. ) پونا واال، کـتاب شناسی و ترجمه احوال ادبیات اسماعیلی، مالیبو، کالیفرنیا، 
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سیای میانه:
 
حیات بسر می برد، از هر نقطه  مشنری سبزعلیدر شرایطی که  سفر تاریخی  مشنری سبزعلی، نماینده امام به ا

راه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بین 
و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر کسی که این گونه اقدام را می کرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و 

 م.،١۹٢٣نارساییجها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیابی های دقیق و سنجیده قرار می دادند. پیر سبزعلی، در سال 
سیای     

 
میانه شدند و همواره سعی می ورزید تا بهترین و شایسته ترین معلومات را پیرامون عملکرد  رهسپار مناطق مختلف ا

ن را در اختیار 
 
ورده و ا

 
سیای مرکزی که از سنت ماندگار پیر سترگ، ناصر خسرو پیروی می کردند، بدست ا

 
عقیدتی اسماعیلیان ا

یند معقول مناس
 
ینده ها درایجاد فـرا

 
بات با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پیر ناصر خسرو، سعی امام زمان گذارد تا برای ا

با درایت و حافظه ی خوبی که داشت همه  م.،١۹٢٣بیدیغ را بخرج داده باشند. پیر سبزعلی بعد از برگشت شان در سال 
باشد، زیرا عبور و مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود تا برگه های یاد داشتی را در زمینه داشته 

ن در اختیار سایر بردران اهل اسالم قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت ها بر 
 
مرور از برخی مناطق که حاکمیت کلی ا

دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت های 
 'در روز هفته نامه   ،'سفر با اهمّیت عالیجاه مشنری سبزعلی' زیر عنوان   " گجراتی"،تاریخی  شان به زبان سفر با اهمّیت و 
ن زمان و به  م.،١۹٢٤به تاریخ هفـده هم فبروری سال  ،'اسماعیلی بمبئی

 
بدست نشر سپرده شد. قرار یاد داشت برخی از افراد ا

می شود که در شیوه های گزارشدهی پیر سبزعلی و یا بهتر گـفته شود در گزارش ویژه کار مندان قنسل امامت هندوستان، گـفته 
وردند که در حقیقت باعث کم رنگ شدن گزارش اصلی مشنری سبزعلی گردید و زیبایــی خود را تا 

 
اصلی شان تغییراتی به وجود ا

 حدی از دست داد.
 در  م.،١۸٧١در سال  پیر سبزعلی رمضان علی،:رمضان علی  زیست نامه فشره مشنری سبزعلی

در بمبئی دار فانی را پدرود گـفتند، و مادر  م.،١۸۸۹دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال ، هندوستان 'موندره کوچ'
شان مسؤلیت بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگی مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناشی از زندگی 

فرین روزو 
 
ار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میجشود که موصوف هیچ گونه عالقه ای به دبیرستان و دبستان نداشته و دشوار ا

، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر و بی دفاع را مورد  'دوستان، رفقا، و عزیزان'همواره در حلقـه
زار  قرار می داد. برادر بزرگ پیر سبزع

 
در گوادر  م.(،١۹٢٤-١۸۶۰)لی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریموازیت و ا

ستان کراچی فرستاده شد تا در یکی از شرکت های فرد اسماعیلی کار کند. مادامی که در شهر کراچی قرار 
 
فرستاد، و بعد  به ا

ب به د
 
ب در محلی که کار می کرد، الزم دید تا بخاطر نوشیدن ا

 
خانه محل اخل نزدیک ترین جماعتداشت، بخاطر کمبود ا

ب بنوشد. در داخل جماعت
 
ب رسان(، یا سقاوه،'سونه بایــی' خانه بانویــی به نام مراجعه نماید و ا

 
مسؤلیت توزیع و  ، )خواهر ا

ب نوشیدنی در داخل جماعت
 
ب را گرفت و خانه را داشت. مادامی که سبزعلی داخل جماعتتقسیم ا

 
خانه شد و لیوان ا

، و صدا زد که  گیالس را کـثیف نمودی. سبزعلی پرسید: "چرا کـثیف شد؟" سونه ایش توسط سونه بایــی شنیده شدصدنوشید، 
ن در تماس شد و از این سبب کـثیف 

 
بایــی گـفت: "قراری که من معلومات دارم، خودت سیگار دود میجکنی و لبان کـثیفت به ا

ن
 
تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هـم نباید دود کند، و این در  شد." این سخن سبزعلی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد ا

نکه وی را در 
 
حقیقت چرخشی بود عظیم در زندگی فردی اش. پیر با وارس محمد ریمو همه روزه نزدیک تر می شود و با وصف ا

موزش مذهبی ن
 
یز یاری و یاورش میججگردد. امور بازرگانی مـدد و یاری می رساند، در کار های عقیـده و بـاور، به ویژه تعلیم و ا

 'وقتی که کار کرد هایش در زمینه جدی تر می شوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعتجخانه ها، به نام 
خانه یـاد شـده مشنری ای نداشت که مسؤلیت تبلیـغ و تـرویج امور مذهبی توظیف می کنـد. چون جماعت ،'جماعتجخانه پاسانی

غاز مسؤلیت یاد شده را بدوش می گیرد. مادامی حضرت امام سلطان را به 
 
پیش ببرد، مشنری سبزعلی من حیث شخص نو ا

ورد، به پیر گـفت : از جماعت م.،١۹۰۵محمد شاه، برای بار دوم، ماه اپریل سال 
 
"باید به مثل خانه یاد شده  دیدن به عمل ا

تعیین و توظیف شد.  ،'پسانی'خانه من حیث مکی جماعت م.،١۹۰٧سال پیر سبزعلی در و مانند جماعت گوادر زندگی کنی." 
نکه همه کار کرد های بازرگانی وارس را به پیش می برد، و الی سال

 
جماعت را من حیث مکی مورد  م.،١۹١٢ پیر با وصف ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      109                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ظیف کرد، در همان سال خدمت قرار می داد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه امور روز وار تعیین و تو
تعیین نمود که در حقیقت مرحله ی سوم تغییرات در زندگی شخصی و فردی پیر   ،'اومادا' خانه وی را من حیث مکی جماعت

تلقی می شد و وی را به شخصی بامسؤلیت و منطم در همه امور روزوار جماعت، در امور بازرگانی، در خدمت گزاری برای 
به گونه خیلی ها نا  م(،١۹١٤-م ١۹١۸)نور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.  جنگ دوم جهانی جماعت و یک مشنری و سخ

ورد. بسا از 
 
یند بازرگانی کشور هندوستان را مانند سایر کشورهای جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در ا

 
مناسبی فرا

نیمه راه توقف نمودند. در همان روزها، وزیر رحیم بصریه مواد بازرگانی پیر سبزعلی در قطار واگون های کشور انگلستان در 
رزوی نیک خواهانه امام وقت، حضرت امام سلطان محمد شاه، به سفر  م.(،١۸۸۵ -١۹٢٧)

 
گاه ساخت تا در برابر ا

 
پیر را ا

ب 
 
غازگر شود. در همین اثنا بود که پی )پنجاب(،منطقه چنج ا

 
ر سبزعلی در و مناطق مرزی شمال شرقی کشور، به سفر خویش ا

مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانی خود، هیچ چیزی را به امام زمان نگـفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام 
هدایت داده بود. پیر همه دار و نـدار خود را که در میان قطارهای انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و 

ستان کویته، ترک نمود. بدون در به رسالت خویش در راستای 
 
ستان کراچی را به قصد ا

 
تحقق و تطبیق هدایت مرشد خویش، ا

' فاطمه منوط به خانواده غالم وابسته به عالقـه  )الواعظه(،نظرداشت شرایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشنری دیگری 
و باور باطنی، نیز همراهی می کرد. حضرت امام سلطان  نیز مشنری سبزعلی را  در راستای تبلیغ و ترویج عقیده ،'گوجران واال 

مکی  م.،١۹٢۰ وارد شهر کراچی شدند. در بیست و نهم اپریل سال م.،١۹٢۰روزه، دهم اپریل سال  ٢٧محمد شاه برای یک 
قای رحمت هللا فرزند لطف علی

 
وری حضرت امام این چنین فرمودنم.(١۹١٤-١۹٢۸، )عمومی عقیدتی، ا

 
د: ، هنگام تشریف ا

"حضرتا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عینی و عملی مشنری پیر سبزعلی، مفاد زیادی را به جماعت و ما، به 
ورده است."

 
گاهی امام از شنیدن این چنین حرف خیلی ها مسرور شدند و اظهار فرمودند کهارمغان ا

 
: " من، از همه این مسایل ا

ستان کراچی خدمات شایانی را به سر رسانیده اند، بلکه کارجهای طاقت فرسایــی را در دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینک
 
ه در ا

ستان بمبئی، کـتی وار و ماکران، نیز به سر رسانیده اند." 
 
در همان زمان بود که، پیر سبزعلی حضرت امام سلطان محمد شاه را ا

: "شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام می دهید، شما در به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشنری گـفت
منطقه کارادار زندگی میجکنید، تبلیغ میججکنید و دانش معنوی و روحانی به اذهان جماعت و مردمان منطقه می دهید، از این 

نجا نیز تلبیغ نم
 
ائید، من برای شما برکات سبب الزم دانسته می شود که شما باید به منطقه گاردن نیز بروید و برای جماعت ا

بادان." بیشتری را می دهیم. 
 
ن امام دست شان را بر دوش پیر سبزعلی گذاشته، تبریکات خود را برایش تقدیم کرد و خانه ا

 
بعـد ا

-در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متبرک ساخت. کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت
ن، امام الوقت فرمودند: "من، شما را بار  ،'بلبل سـند' لقب خانه ها، 

 
را به مشنری سبزعلی تفویض نموده بودند. مزید بر ا

نکه لقب 
 
می  ،'طوطی باغ بهشت' را کمایــی کنید، من شما را لقب  'بلبـل سـند' مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و بجای ا

نجا مترکز ساخته بود، و در همه فعالیت های دهم. پیر سبزعلی در شهر کراچی اقامت دا
 
شت و همه فعالیت های خود را در ا

امام سلطان محمدشاه سخاوتمندانه منظور فرمودند تا به  م.،١۹٢٣امور اجتماعی و جماعتی  سهم فعال داشت. هفتم مارس 
دهند، و پیر سبزعلی نیز در این  دیدار ،'پونــا' در منطق  )نماینده های فرستاده شده جماعت بدخشان(،جماعت بدخشان 

مادگی تان را دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان فرمودند: 
 
"من، خیلی مسرور خواهم شد اگر شما هر چه زودتر ا

سیای میانه بگیرید."
 
موصوف با اشاره سر به زمین من حیث نماد ادای احترام و منظوری فرمایش امام، لبیک  برای سفر به ا

ن جماعت گـفتند. امام فرمودند
 
مادگی تان را به منطقه یاد شده بگیرید و من شما به جماعت معرفی می کنم و در ضمن ا

 
: "شما ا

پیر سبزعلی، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج نیز را با فرمانم از طریق شما مورد نوازش قرار خواهم داد." 
ستان کراچی برگشت نمود. پیر سبزعلی با صمیمیت  م.،١۹٢٣زدهم دسامبر سال روز را در بر گرفت، به تاریخ دوا

 
دوباره به ا

کراچی مورد پذیرایــی باشکوهی قرار گرفت. پیر سبزعلی، به تاریخ  )ریل(،خیلی ها عالی از طرف رهبری جماعتی در ایستگاه قطار
ستان بمبئی رسید. در همان وقت بو م.،١۹٢٣بیست ونهم ماه دسامبر

 
د که امام سلطان محمد شاه نیز، از سفر اروپایــی به ا

برگشت، و پیر سبزعلی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور  م.،١۹٢٤اش، روز یک شنبه ، سیزدهم جنوری سال 
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سال  امام تقدیم نمود. امام، پیر سبزعلی را مورد ستایش و تمجید بی پایان قرار داد و موصوف  را به تاریخ بیست و نهم جنوری 
با لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طال را نیز به پیر تفویض نمود. مادامی که حضرت امام سلطان م.، ١۹٢٤

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت شان در هنـد، پیر سبزعلی را  م.،١۹٢٣محمد شاه از سفر اروپایــی شان در سال 
مادگی دقیق و کامل بگیرند. امام در محضر نزد خود خواستند و برایش وظیفه سپردند ت

 
سیای میانه، ا

 
ا به سفر خویش به سوی ا

ماده همگان اظهار کرد: "در 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 هدایت می فرمائید، من، نوکر شمهستید تا به این سفر ا

 
ا هستم و هر ا

ن اقدام بیجچون و چرا خواهم نمود."
 
ن و متناسب به قوت و نیروی بشری خویش، به ا

 
امام افسر و یا محافظ شخصی مطابق ا

ن را به ای را برای پیر تدارک نماید. ولی افسر مذکور نتو ،'جوازنامه ' اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه 
 
انست ا

غاز خواهی کرد؟"گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از سپری شدن چند روز امام، از پیر پرسید: 
 
پیر   "چه زمانی به سفر خویش ا

مور را خواست و 
 
گـفت که: "چون به مناطق فرامرزی میروم، لذا ایجاب اسناد و مدارک دقیقی را خواهد کرد." امام، بار ثانی ما

نروز، مادامی  برایش گـفت که
 
قــا، پیر از سفر خود در هراس است." فردای ا

 
هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افسر گـفت: "ا

موری که برای 
 
مادگی نمود ولی گـفت که "ما

 
ماده است، پیر اظهار ا

 
یا برای سفر خویش ا

 
که امام پیر را مورد پرسش قرار داد که ا

وز به دریافت اسناد مورد نیاز کامگار نشده است." پیر سبزعلی، فرمان امام را که به تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هن
ن جماعت بدخشان مورد خطاب قرار داده شده بود، به تاریخ  پنجم اپریل سال 

 
 م.،١۹٢٣زبان دری ارشاد شده بود و در ا

ورد. پیر سبزعلی در زمینه می نویسد: 
 
ند شدم و همواره باب مسرت بر رخم باز می "من از هدایت امام خیلی ها خورسبدست ا

نقدر در میان مردم پخش شده بود که حتی 
 
عنوان روزنامه ها بکار برده می شد. حتی اگر چند تن باهم   من حیثشد. این پیام ا

سیای میانه کاملن 
 
یشی قرار می گرفتند، سخن از سفر من بود. من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق ا

 
در هما

نجا  به زبان ک
 
ن، برایم گـفته می شد که هیچ کسی در ا

 
وهستانی و دشوار گـذر 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 شود. من با وصف 
ن اقدام خواهم نمود زیرا، باید هزاران گونه دشواری، به این اندیشه شدم ک

 
ه ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به ا

ئین و کیش اسماعیلی ثابت قدم باقی بمانم. با شنیدن این همه 
 
حرف امام را بر زمین نزنم و هم  بر عقیده و ایمان خود در برابر ا

 ."                                                                                                                        حرف ها به ویژه موضوع زبان، خیلی ها به تشویش و اضطراب قرار گرفتم
ن به گونه ای بودم پير سبزعلی، می نویسد : 

 
"من، از وظیفه ای که برایم سپرده شده بود، خیلی ها مسرور بودم و در انتظار ا

م مانند سال سپری می شد. مسئله در میان مردم عامه نیز انتشار پیدا کرد. همواره در مورد چالش های که شاید یک روز برای
ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشریفات عقیدتی و اجتماعی 

می شدم و در مورد هر موضوع و مسئله از ایشان می پرسیدم تا جداگانه، و غیره. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس 
ن در مطابقت جدی و دقیق قرار دهـم."

 
سیای میانه بدست بیاورم و خودم را با ا

 
 بتوانم یک تصور درستی را از اوضاع و احوال ا

" پیر اظهار می نماید که هیچ امام پیر را دوباره می خواهد و از وی می پرسد: "هنوز هم اگر تشویشی در دل داری برایم بگو.
 پیر شمسچیزی را در ذهن خود به گونه منفی جای نمی دهم. بعد امام اظهار فرمودند که: "شما باید بدانید که پیر صدرالدین و 

نها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جایــی که رفتند و سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من
 
بر  را من توظیف نمودم و ا

زبان شان 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، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و 

ستان امام زمان ب
 
رساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان تاریخی برای جماعت خراسان زمین و امام مالی، خویشتن را به ا

"امروز من بسوی اروپا می روم و شما بسوی دیگری که گردید." امام، پیر سبزعلی را با فرمان خویش نوازش کرد و برایش گـفت: 
سیای میانه است." 

 
سیای میانه، با م.،١۹٢٣پیر سبزعلی و همراهانش به تاریخ هفتم اپریل، سال ا

 
دهلی را به قصد سفر ا

همسفرانش، رمضان علی، غالم علی، سید مراد علی بدخشانی که اغلبن من حیث محافظ  امام در داخل ماشین امام  سفر می 
و  و همراهانش به هر جایــی که رسیدند، جماعت را با دانش .  پیر سبزعلیکرد، مال قربان و پنج تن بدخشانی دیگر، ترک نمودند



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      111                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات 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 

 م حفظ نموده اند.                                                                                                 نموده بودند، با مصؤنیت عام و تا
ستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه نامه ای 

 
پیر سبزعلی، با همسفرانش به ا
ن وال

 
سیب در امان باشند. را عنوانی کمیشنر نظامی ا

 
نها از هرگونه گزند و ا

 
یت برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد ا

در ضمن، امام برای پیر سبزعلی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار سر را 
ت نیز مانند امام به سر کند تا 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 منطقه پشاور طی حمله 
 
داخل شهر پشاور شد، شرایط در ا

یز اختطاف کرده بود. در این زمان، ناگهانی بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود و دوشیزه جوانش را ن
مادامی که پیر به نزد کمیشنر رفت، دربان اجازه ورود را برای پیر نداد. پیر سبزعلی تنها نامه فرستاده امام را در اختیار دربان 

ا شخصی گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشنر نامه را مطالعه نمود پریشان شد و از دربان خواست ت
ورده باید هر چه زود تر نزد کمیشنر منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتی که پیر بار مجدد وارد مقر زندگانی کمیشنر 

 
که  نامه را ا

ن که با کمیشنر دیدار کرد،  کمیشنر از پیر خیلی ها عذر 
 
شد، دربان به طور خیلی ها عجوالنه موصوف را اجازه ورود داد و بعد ا

برایش گـفت که: "بعد از این، تا زمانی که در این جا مهمان هستید، هر زمانی که خواستید مرا ببینید، بدون اجازه خواهی کرد و 
باد و سایر مناطقی 

 
همگان میتوانید داخل شوید." پیر سبزعلی به همین سان به مناطق مختلف چترال، گلگت، هونزا، کریم ا

مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی منطقه، از قبیل ، دیدن کرد و هم همه که نام از یاد رفته اند
مهتر چترال را نیز مالقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتی که به کارکنان و شخصیت 

ت را به نحو خیلی ها خوب مورد پذیرایــی قرار داد
 
ستان چترال سخن میگوید های مختلف ارسال نموده بود، هیا

 
ند. پیر در مورد ا

نها سعی می نمودند تا از طریق کشمیر و دره 
 
و اظهار میکند که: "اکـثر مردمانی را که در چترال دیدم، بدخشانی ها بودند، و ا

ن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا از مردمان بدخ
 
شان در بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد ا

مده مصروف بازرگانی بودند و همواره روپیه کابلی با خود داشتند و از چترال مواد مختلف از قبیل: چای، البسه 
 
این منطقه ا

ورده و به بدخشان رهسپار می شدند."
 
 باب، نمک، گوگرد و غیره نیازمندی های شان را بدست ا

نکه همـه مناطق ع
 
ت معیتی شان بعد از ا

 
القه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت پیر سبزعلی، و هیا
سینکیانگ چین، میل داشتند وارد منطقه شوند. افسر سرحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست  –اسماعیلی ترکستان 

گست 
 
نها روز شنبه، چهارم ا

 
تان شدند. وارد ترکس م.،١۹٢٣داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چین دادند. ا

واضح است که کاروان شان از 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 دهند، اما جماعت 

هدایت و فرمان امام زمان، از پیر خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید بشنوانند و بعد  بخاطر عالقه مندی وافر به شنیدن
میتوانند روی سایر مسایل بحث و سخن رانی کنند. پیر، فرمان را بیرون مهیا ساختند، اعضای جماعت هر کدام شان به نوبۀ 

اشکریزان شدند و احساس سعادت و مسرت برای شان رخ خود، فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخی ها 
سیای میانه نقشی نداشته و تنها 

 
نقدر در دگرگونی عقیدتی جماعت ا

 
داد. در این جا میل دارم خواننده را به سایر مطالبی که ا

 
 
نها مالقات صورت داستان گونه منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده، نام افراد و اشخاص بسیاری گرفته شده که با ا

گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکـتفا کنم که پیر الی مناطق ترکستان، قاشغر، قوقند، سریقول، خاروق و غیره مناطق سفر 
ن رهسپار هندوستان می شود و گزارش را حضور امام تقدیم می کند و از طرف امام زمان مدال طال برایش تفویض 

 
نموده و بعد ا
نچه 

 
مد و برایش اهمّیت خیلی زیاد قایل شده بودند، در واقعیت امر می شود. ا

 
که همواره از این سفر سخن ها به میان می ا

مد تا جماعت بسوی ترقی 
 
نچه که باید صورت می گرفت، و برای جماعت مفید واقع می شود، نظام جدید عقیدتی به میان می ا

 
ا

مد و به امید به
 
ینده ها. و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نیا

 
ن در ا

 
مدن ا

 
 میان ا
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سیای مرکزی:سنت ' چراغ 
 
یند زمانی پیدایش،  روشن' تهذیب ماندگار معنوی ناصر خسرو، در میان اسماعیلیان ا

 
اگر به فرا

فرینش، تکامل و انکشاف ادیان، مذاهب، باورها و عقاید انسان ها، در فراز و فرود تاریخ  به دیده ژرف علمی و ع
 
قالنی نظر ا

ئینی و کیشی بدون حضور مراسم تشریفات مذهبی در ذهن و عملکرد باورمندان اش، به 
 
افگنیم، دیده می شود که هیچ دینی، ا

مثابه ایجادیات شفاهی مردم در قفس سینه ها، باقی مانده و تا به امروز به زیست معقول خویش ادامه داده باشد، هرگز وجود 
ئینی که از 

 
ن ا

 
نکه دارای کدامین سوابق، محتوا و سیاق هم بوده است، ندارد. هرا

 
این ویژگی ها برخوردار نبوده است، بدون ا

مکان خویش را در زمانه های معین به سایر باورها و عقاید به ودیعه گذاشته و خود از بسترعملکرد دینی و مذهبی در انزوا قرار 
شاهده گرفته می شوند، دارای بعد فرعی بوده و در راستای تطبیق و گرفته است. مراسم تشریفات مذهبی، به هر نحوی که به م

فرینی می کنند. مراسم تشریفات مذهبی با در نظرداشت ویژگی های 
 
تحقق اصول وبینش بنیادین مذهب و باورهای دینی نقش ا

ل زرین همان عقیده و باور سنتی خود، حیثت ستون فقرات درونی و معنوی عقیده و باور ها را در راستای استوار نگهداری اصو
تشکیل دهنده هستند. سنت های عقیدتی در همه ادیان دارای ابعاد زمان و مکان بوده و مطابق شرایط و نیازمندی های 
ئین و کیش، 

 
راسته و پیراسته می شوند، و بسوی انکشاف بهتر، عقالنی تر و زمانی تر می روند. هر ا

 
باورمندان گونه می پذیرند، ا

نها از بینش جمع گرایانه، مشمول گرایانه، تعـدد پسندانه، و مراسم تشر
 
یفات خود را  تا زمانی حفظ و نگهداری می کند، که ا

شایسته ساالری برخوردار بوده و باورمندان را از تشریک مساعی با سایر انسان ها، امت مسلمه و کافه بشریت، دور نساخته 
عرفان، تهذیب و فرهنگ عقیدتی و باورهای انسانی در میان سایر باورمندان بلکه از نقطه نظر محتوا و سیاق خود، معرف 

نها را من حیث فروع، با اصول دین به مغالطه گرفت. سنت  و رسم 
 
یکی از باشکوهترین 'جچراغ روشن' ، باشند، و نباید ا

سیای مرکزی است، که در بدخشان افغانستان، تاج
 
یکستان، مناطق شمال پاکستان پدیده های عقیدتی و مذهبی اسماعیلیان ا

و منطقه ترکستان چین است، من حیث سنت تشریفات مذهبی، مشاهده میشود. این رسم، در میان باشندگان مناطق یاد 
نیز معروف و مشهور است. این   ' دعوت سیدنا ناصر خسرو'، ' دعوت پیر'، و 'جچراغ روشن' ،، ' دعوت ناصری'شده به نام 

مان مناطق یاد شده در روز سوم بعد از وفات شخص متوفا، مطابق تشریفات ویژه راه اندازی می شود سنت مطابق عنعنه مرد
که در اصل در بردارنده، سیاق مشحون از هدایت، نورانیت، مواظبت معنوی از جماعت، پیروان، و شخصیت های معتقد، 

ئین اسماعی
 
نیز گـفته ' مـداح خوانی'، لی، مدیحه خوانی که بعضًا تعیین و تفسیر شیرازه اخالقیات عقدیتی باورمندان کیش و ا

یات کالم هللا مجید، و سایر بخش های ادبیات و سروده های عرفانی است. در بخش نخست مراسم 
 
می شود، خوانش و قرائت ا

ز پیر است، خلیفه که شخصیت دوم روحانی و عامل کار کرد های عقیدتی در میان اسماعیلیان بعد ا 'جچراغ روشن' ،تشریفات 
سیای میانه خیلی ها معمول است، تهیه و تدارک می  ،"قندیل"،چراغ دان

 
پنبه، و روغن زرد را که کار بردش در میان مردمان ا

را که  'چراغ نامه 'بیند و شخص خلیفه، فتیله را مطابق رسم و شیوه مروجه و مرسوم مردمان مناطق یاد شده تاب داده و متن 
نهایــی که در مراسم احتفال در خانه و در بر دارنده سیاق عر 

 
فانی و معنوی و ادبی چراغ روشن است، به خوانش می نشیند. ا

جمعی با خلیفه و سایر اشتراک کننده ها در تکرار ابیات، سروده ها، درود،  منزل اقارب متوفا، حضور دارند، به گونه دسته
و سنتی دعوت یاد شده را با فرستادن درود و صلوات به حضرت  همخوانی نموده و زینت باطنی و معنوی به شمول ارزش عرفانی

ن . رسول اکرم، اهل بیت، پنج تن پاک وچهارده معصوم، به بازتاب می نشینند
 
متشکل ازسروده های  ' چراغ نامه'مزید بر ا

و مالئک مقرب، و عرفانی، دینی، ادبی و عقیدتی هستند که در ستایش خداوند تبارک و تعالی، حضرت محمد)ص(، فرشته ها 
سایر پیامبران خدا، به ویژه پیامبران مرسل واهل کـتاب، امامان دوراهل تشییع، حّجتان، داعیان، بخصوص حکیم بزرگ، 
ن، خوانش کالم هللا 

 
دانشمند و فیلسوف گرایش باطنیه، حّجت خراسان، سید شاه ناصرخسرو، بکار برده می شوند و مزید برا

ن مجید، دعائیه ها، و نیایش 
 
راسته و پیراسته شده است، نیز جز بنیادین ا

 
ویژه باطنیان و بینش اسماعیلیسم که با عقالنیت ا

می باشد. این سنت کهن، و لی تازه از دیدگاه سیاق، محتوا، بینش و گرایش باطنی اش، در گسترده بستر تاریخی، زیر نظارت 
فته است. تفسیر و تعبیر خردورزانه سنت یاد شده، در همه و هدایت امامان وقت مذهب اسماعیلیسم، مورد کار برد قرار گر 

نها مانند سید شاه ناصرخسرو 
 
زمانه ها و سده های گذشته بر اساس صالحیت و اختیار امامان اسماعیلی و نماینده های باعتبار ا

وری است که در مور 
 
د زمان و مکان پیدایش این و سایر پیران و داعیان کوهستان، مورد تطبیق قرار داده شده است. قابل یاد ا
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ن در حفظ و استحکام دیدگاه و تصور جمع گرایانه اسماعیلیسم در میان پیروان این 
 
رسم دینی، و اثر بخشی  معنوی و باطنی ا

ن، و اینکه چگونه این سنت توانست در جریان بیشتر از هزار سال بدون در نظر داشت 
 
ئین و هم سایر مشاهدین ا

 
کیش و ا

موزش ناصر خسرو، با  شرایط و زمان 
 
نامناسب، و نبود روابط ظاهری و جسمانی با پیشوای شان، و صرف اتکا به تعلیم و ا

وصف تفتیش عقاید و باور ها از سوی مالهای متعصب، جزم گرا و بی خبراز بینش جمع گراینه دینی و عقیدتی ای که در سیاق 
ن مضمر است، به شمول حکام تک گرای، متعصب و مخالف 

 
اندیشه های جمعی و عقالنی دینی، با صدور احکام ارتداد و قرا

تکـفیر بر سایر باورمندان، تا کنون من حیث وسیله ماندگار و مستحکم حفظ اصول بنیادین عقاید و باور های دینی این 
یان جماعت مردمان، به ویژه معنویت و روحانیت عقالنی که جز جدا ناپذیر تصور و بینش اسماعیلیسم تاریخی است، در م

مورد تقدیر، تکریم و تقدیس قرار دارد و هم  تا حدی باعث بروز دیدگاه های ناهمگون در میان پژوهشگران عرصه شناخت 
سیای جنوبی، مناطق شمال پاکستان، ترکستان چین و سایر دانشمندان اروپا و 

 
سیای میانه، ا

 
باطنیه و اسماعیلیسم، در ا

' سور ا. ای. برتلس، و پژوهشگرعلوم فلسفی، شاه خمارف، به این باور هستند که سنت امریکای شمالی، گردیده است. پروفی
ئین مهر پرستی گرفته شده است، و عالوه بر چراغ روشن'، 

 
ن، گویا ۶دارای پیشینه تاریخی خیلی ها قدیم بوده و گویا از ا

 
ا

ئی
 
ن زردشتی، و گویا اینکه، چون مردمان مناطق اینکه موضوع چراغ و نور در همه ادیان و باور ها وجود دارد، به شمول ا

ن متوصل میدانند
 
ثر هستند، از این سبب سابقه این سنت را نیز به ا

 
ئین خیلی ها متا

 
. داکـترعزیزهللا بدخشانات نیز از این دو ا

قاخان برای پاکستان و یکی از پژوهشگران و کار نجیب
 
موزش مذهبی واالحضرت ا

 
شناسان ، کار شناس ارشد اداره تعلیم و ا

ئین مهر پرستی ارتباط ' چراغ روشن'، معتبرعرصه الهیات شناسی، به این باور است که سنت 
 
ئین زردشتی، و ا

 
به دین و ا

سیای جنوبی، 
 
سیای میانه و ا

 
مستقیم  نداشته و زاده بینش و تفکر ناصر خسرو است که  برای پیشبرد دعوت اسماعیلیسم در ا

برده شده بود. و شاید هم  تصوراتی از تنویر گرایــی و مهر پرستی که به نحوی از انحا در همه به ویژه مناطق شمال پاکستان بکار 
ادیان و باورجها به اشکال مختلف حضور دارد، با خود داشته باشد، اما در واقعیت امر این سنت به این شیوه اش مختص 

سیای میانه بوده و در حقیقت باعث استحکام هر چه بیش ت
 
یند دعوت اسماعیلیسم در منطق یادجشـده اسماعیلیان ا

 
ر فرا

یش بزرگ بین المللی که به مناسبت بزرگ داشت  م.،١۹٧۶گردیده است. دانشمند نامدار، پروفیسور برتلس، در سال 
 
در هما

از هزاره فیلسوف سترگ، حکیم ناصر خسرو در دانشگاه مشهد برگزار شده بود، اشتراک نموده و موضوع خیلی ها بااهمّیت 
ن راسنت 

 
یش پیشکش نمود که بخشی از ا

 
ن هما

 
در برداشت که روی  ' چراغ روشن'،علمی و در خور ستایشی را به مشترکین ا

یش یاد شده در 
 
ن تماس گرفت. موضوف در هما

 
ن سخنرانی نموده و کمتر با معنا و مفهوم باطنی و معنوی ا

 
تاریخچه پیدایش ا

 است:                                                                                                             نگارش مفصل شان این گونه ابراز عقیده نموده
که در  'چراغ روشن' ، ' شب دعوت' ، و یا هم ' شب چراغ گردان'، "به حدس و گمان من، مراسم تشریفات سنت ماندگار

سیای مرکزی مورد بازتا
 
ب قرار می گیرد، دارای سابقه خیلی ها قدیم بوده و در واقعیت طرحی بوده است میان اسماعیلیان ا

حقیقی و بدون تردید به گونه ای دیگر قبل از اسالم و به زمانه های حاکمیت شهاب الدین سهروردی، بر میجگردد، و باید 
مرحوم شاه خمارف، ضمن  اما پژوهشگر دیگری،( ، ١٠٧ -١۰۸)ص گـفت که این، تنها نظر و بینش شخصی من است." 

ئین 
 
با دیانت زردشتی ' چراغ روشن'، به نحو دیگری فرموده است که گویا سنت  ' چراغ روشن'،تحقیق پیرامون تاریخ و فلسفه ا

ن در 
 
ن گرفته است، و به گمان اغلب شاید هم تا حدی بر گردد به زمانه های مهر پرستی، که اثرات ا

 
ارتباط داشته و الهام از ا

ن زمانه ها مورد  " پای مهر"،زمین نیز زیاد محسوس و ملموس است که واژه پامیر 
 
که به پامیر امروز اطالق میشود نیز از ا

... اما در خصوص ارتباط دادن سنت چراغ روشن با کارجبرد قرار داشته است. موصوف در زمینه اینگونه اظهار نظر می نماید: " 
ئین زردشت، درست نیست زیرا بر اساس د

 
ید و هم باید دانست که ا

 
ورد های علمی امروز این چنین قضاوت درست نمی ا

 
ست ا

تش پرستی داریم، همه 
 
نچه که امروز به عنوان بقایای ا

 
دین زردشت هیچگاهی در سرزمین بدخشان و پامیرات مروج نبوده و ا

ئین زر 
 
ئین مهر پرستی در برابر ا

 
 ( ١٤۹-١۵۰)ص. دشتی می باشد." مربوط و منوط به کیش قدیم تری  است که عبارت از ا

ئین دیگر، به اسالم و سنت و تشریفات اسالمی وابستگی کامل تردارد زیرا  باید
 
گـفت که سنت چراغ روشن نسبت به هر دین و ا

پیروان ناصر خسرو من حیث اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان، با همه مسایل دینی شان پا بنـد بوده و تنها تفاوت شان با 
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نی اش که به زمان حضرت محمد دیگران 
 
نها سعی می ورزند تا اسالم را بر مبنای سیاق عقالنی و قرا

 
و موال  )ص(،این است که ا

را که شامل قصاید، ابیات عرفانی، و  'چراغ روشن'،مرتضی علی بر می گردد، مورد پذیرش قرار دهنــد. مثاًل مادامی که متن 
فریده های شخصیت های اسالمی می باشند، سروده های داعیان و حّجتان طریقه اسماع

 
یلیسم، به شمول مناجات، اشعار و ا

ن است. از این سبب پیوند دادن سنت چراغ روشن به سایر ادیان و مذاهب کاری 
 
نشان دهنده منبع پیدایش و جایگاه اصلی ا

' چراغ روشن، موضوع و مقام  است نابجا و خالف قضاوت پژوهش ها و واقعیت های تاریخی.  باید اضافه نمود که در سنت
نی نیز مراجعه کنیم، دیده می شود که مقام نور خیلیجها  نـور'،

 
تش قوی تر است. و اگر به سیاق و محتوای قرا

 
از مقام و جایگاه ا

تش دارای بینش هالک کننده و سوزاننده بوده و هم وسیله مجازات و توبیخ است. اما واژه ' نـور' و بی
 
نش عالی بوده و موقف ا

نور و نورانیت، درحقیقت هدایت، راستا، صراط المستقیم، تنویر و تمکین و راه نجات و رهایــی است. از این سبب می توان 
' نور خـداوند'، ' نـور نبی خدا'، و'نور مقام فلسفی نور، یعنی  ' چراغ روشن'،و بطور عموم در سنت  ' چراغ نامه'،گـفت که در 

تش و تصور  امامت'،
 
ن باال تر است. مطابق فلسفه عقالنی همه فرقهجها و به ویژه اسماعیلیسم و سایر مذاهب و باور  از عباره ا

 
ا

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 
گردند. در این جا  بار مجدد می خواهم بینش و نظریات شاه المستقیم روان باشند، به گونه بهتر میتوانند به اصل واصل 

 خمارف را پیرامون ایجاد متن و سیاق چراغ نامه که شاید به چندهـزار سال تاریخ بر گردد، این گونه می نویسـد:
ن به چندین هـزار را تعیین نمائیم زیرا س ،' چراغ نامه'"شاید دشوار باشد، از نقطه نظرعلمی و تاریخی بتوانیم نگارنده متن 

 
ابقه ا

مدن خود چراغـدان ها، قنـدیل ها، و دیپک ها، در قبرستان ها که بر اساس کاوش های علمی و 
 
سال بر می گردد که بدست ا

مده اند، قدیم بودن این سنت 
 
ن(،باستان شناسی بدست ا

 
را نشان )اگر دقیقًا همین سنت چراغ روشن هم نباشد مشابه ا

ه این همـه چـراغـدان ها، و قنـدیل ها درقبـرسـتان هـای مردمـان سکـایــی که زمـانی در پامیـرات و دهنده است. باید گـفت ک
بر بنیاد نظریات و بینش نگارنده های باال، می توان قضاوت نمود که، بدخشانات حیات بسر برده اند، دریافت گردیده است." 

رفتن ها با داشتن چراغ، و غیره موضوعی باشد که با پیدایش انسان شاید هم تصور چراغ، تنویر، بینش روشنایــی، به قبرستان 
رامش و سکون فکری و ذهنی بود برای انسان ها و مردمان قدیم، به 

 
و بشریت ارتباط داشته باشد، زیرا این خود وسیله ای ا

حیث پدیده روبنایــی نیز من ،' چراغ روشن'ویژه در مواقع مرگ ومیر و یاد نمودن ارواح گذشتگان شان. ولی بدون تردید سنت 
عقیدتی در میان 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 گـفت که این هم تصوری است برگرفته از سایر 

معمول در میان انسان در راستای روشنی و تنویر، ولی این که چرا گونه موجود را به خود گرفته است، منوط  تصورات و بینش
مده است زیرا همه مراسم تشریفات مذهبی به مثابه ستون فقرات عقیدتی 

 
ن به وجود ا

 
است به شرایط و زمانی که این سنت در ا

وده و برای همیش ثابت نیستند، بلکه مطابق شرایط زمان و مکان دگرگون عملکرد برعقیده، دارای ویژگی های زمانی و مکانی ب
سیای میانه 

 
می شوند و گونه می پذیرند، به ویژه برای اسماعیلیان بعد از سقوط امپراتوری فاطمیان در مصر، اسماعیلیان ا

ئین اسماعیلیسم، در شیرازه منازل، یگانه راهی بود در راستای عملجکرد بر طریقه و  ' چراغ روشن'،بسوی تقیه رفتند و سنت 
 
ا

نهایــی که محتوای این سنت را به مفهوم 
 
حجره ها، خانه و کاشانه ها، به نحو مکـتوم و پنهان و دور از انظار دیگران به ویژه ا

ئین شاه خمارفباطنی اش درک کرده نمی توانستند. هر چند 
 
ئین مهر پرستی قبل از اسال' چراغ روشن'،  ا

 
م می را وابسته به ا

نجایــی شخص ناصر خسرو نمی باشد. او در زمینه این گونه می نگارد:  ' چراغ نامه'،داند و اضافه می کند که نگارنده متن 
 
" از ا

سیای میانه، به ویژه در سرزمین پامیر و منطقه بخارا بیشتر از هزار سال حکایه دارد، از این 
 
ئین اسماعیلی درا

 
که گسترش ا

ن بر سبب پیدایش سنت چراغ رو 
 
ن  زمان وابسته دانسته شود و هم می توان گـفت که شاید متن امروزی ا

 
شن نیز می تواند به ا

مده و بعـد ها مطابق شرایط زمان و مکان و 
 
بنیاد متون قباًل تهیه شده و هدایت داده شده ناصر خسرو برای بار نخست به میان ا

شده و با شرایط زمان و مکان مورد تطبیق قرار داده شده است. و هم نیازمندی های مردمان و پیروان طریقه باطنیه تجدید نظر 
سیای میانه به نام و نشان پیر شاه ناصر خسرو ختم می شود، از این سبب 

 
چون همه سنت های مروج در میان اسماعیلیان ا
ی هم درست است زیرا، مسما شده است. و این ادعا تا حد ،'دعوت ناصری  سنت فعلی چراغ روشن نیز از همین سبب به نام '
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ورده است که به نام '
 
ن در  ،'مصباح بر اساس فرموده شخص ناصر خسرو، ایشان کـتابی را به رشته نگارش درا

 
است که در ا

نیز از   ،'خوان االخوان مورد تن و جان، و بقای روح بعد از فنای جسمانی، تصنیف نموده است که  در اثر ماندگار خویش، '
ور شده اس

 
ن یاد ا

 
می م.(،١۹۵۹)مسکو ،  ' ناصرخسرو و اسماعیلیسم'وفیسور برتلس، در اثر شان پر  (١۵١-١۵٢)ص. ت." ا

ن جا به شیوهجهای مختلف مطابق  ' چراغ روشن'،نویسد که:  "در واقعیت امر، سنت 
 
مده و در ا

 
در محیط بدخشان به میان ا

ن جا، مورد کار برد قرار گرفته
 
تش پرست  رسم و رواج عقیدتی مردمان مقیم ا

 
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 
 
بوده اند و سنت چراغ روشن نیز به ا

ن 
 
استفاده نموده خسرو در بدخشان به منظور پیش برد رسالت عقیدتی اش در راستای انتشار و گسترش دعوت اسماعیلی از ا

است، نیز تا حدودی دارای شواهد معین نیست. اما باید دانست که ناصرخسرو نشست هایــی را در میان پیروان ترتیب و 
ن مجالس دعوت، بعد ها به  'مجالس دعوت'، تنظیم می نمود که به نام 

 
' مجلس یاد می شدند.  و برخی ها بر این باور هستند ا

تا به امروز ادامه  یافته است."  واژه های، چراغ، دیپک، قندیل، فانوس، سراج، مصباح، و تبدیل شدند و  چراغ روشن'،
یاد می شود، و به همین سان در زبان های اروپای ”Lampas“غیره به نحو دیگری در زبان التینی نیز جای دارند و به نام 

ن در واقعیت امر میان هم
 
گان هم مشترک است و هم دارای هدف و غرض واحد باختری و خاوری، نیز کارجبرد دارد و بینش ا

ئینی که خود انتخاب 
 
بخاطر تنویر و ارتقای سطح معنویت و روحانیت در میان انسان های مختلف باورمند به هر دینی و هر ا

نموده است. بینش چراغ در حقیقت در فرماسیون اقتصادی و اجتماعی دوره سنگ، بر می گردد که قندیل هایــی از سنگ 
ن استفاده س

 
نها گذاشته می شد و برای مقصد و مرامی که در نظر داشتند، از ا

 
اخته می شدند و بعد چربی و روغن را در داخل ا
نجا قندیمی نمودند. مثاًل در مصر و یونان باستان به قب

 
های ساخته از سنگ را می دیدند که به ل رستان ها می رفتند، درا

و راه  ده و بعد ها این فرهنگ به سرزمین خراسان وسرزمین ایران امروزی نیز سرایت کردپرنده، باز و ماهی، همانند بوشکل، 
سیای میانه، افریقا، روم و غیره ، در نتیجه مهاجرت ها و پناهگزینی

 
های جبری و قصدی، و یا هم  خود را قدم به قدم بسوی ا

 رضامندانه، به راه پیمایــی خود ادامه داد.
دازان معروف و مشهور پیرامون زندگی حضرت محمد)ص(، و کار کرد هایش حرف هایــی دارند و می داستان سرایان و قصه پر  

نحضرت بخاطر تنویر  ' مسجد نبوی'،گویند زمانی که در مدینه مسجدی به نام 
 
نقدر درست نبود و ا

 
ساخته شد، شرایط زندگی ا

ن از برگ درختان استفاده می نمود تا روشن باشد و بعد ادای نماز ک
 
' در اثر خویش  م.(١٢٧٢ھ. ق./۶٧١نند. قرتوبی، )وفات ا

ھ. ٤۰' تمیـم الدهـاری'، )وفات می نویسـد که یک تن از بازرگانان سـوریه به نام   ،(٢۵٢م.، ص. ١۹۸٧تعریف االنساب') قاهره
ورد و به مسجد نبوی هدیه  م.(،۶۶۰ق./

 
 نمود.                           یکـدانه چراغدان را که مملو از روغن حیوانی بود به مدینه ا

ن زمان منحیث یکی از خوب ترین رویـداد هــا به نظر می رسید و هم باعث مسّرت حضرت 
 
ن چراغ در مسجد در ا

 
روشن نمودن ا

محمد)ص(، نیز گردیده و این اقدام بازرگان موصوف باعث شد تا رسول خدا به وی لقب 'سـراج' ، را اعطــا فرماید. در کـتاب 
مـده است، زمـانی که حضرت امام محمـد باقر )وفات  "ا

 
ھ. ق.( دیده از جهان فروبست؛ پسر شان، ١١٤م./ ٧٣٣لکــافی"، ا

حضرت امام جعفر صادق، هدایت دادند تا در منـزل شان چراغی ویـژه روشن گـردد. به همین سان این سنت در هنگـام وفات 
یند خود بر ھ. ق١٤٨م./ ٧٦۵حضرت امام جعفـر صادق  )وفات 

 
.(، نیز به مشاهده گذاشته شده بود. و بدون تردید این فرا

ستان امامت به شمول سنت 
 
سیای مرکزی نیز اثر گذاشته است، زیرا پیر ناصرخسرو خود از همه امور و مسایل ا

 
اسماعیلیان ا

گاه گردید. گـفته میهای معمول و مشهور د
 
ه بدخشانی االصل بوده است ک "تاج مغـل"،شود که شخصی به نام رگاه امامت  ا
منطقه گلگت بوده است پناه میجدهد، و بعـدها به نسبت عمیق تر شدن  " توره خان"،برای رئیس خان که از خانواده و قبیله 

مناسبات میان این هر دو، رئیس خان به کیش اسماعیلی میجگرود، و تاج مغل، دخترش را در عقد نکاح رئیس خان در می 
ورد، و رئیس خا

 
جات شمالی پاکستان ترغیب می نماید  به حمله  بر مناطق مختلف عالقهن روی دالیل نا معین، تاج مغل را ا

که در نتیجه مناطق: چترال، یاسین، کوهستانهای غـذر و پونیال، در اختیار تاج مغل قرار می گیرد. مادامی که تاج مغل داخل 
ن زمان توره خان حاکمیت گلگت 

 
ورد، از این منطقه گلگت شد، در ا

 
را بدوش داشت، و چون در برابر مهاجمین تاب نه ا

ئین شان نیز مشرف گردید. و باید گـفت این زمانی بود که عقیده و باور 
 
سبب برای شان نه تنها تسلیم شد، بلکه به کیش و ا
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ن در این مناطق بر اساس مساعی همه جانبه و فراگیر تاج مغل، پهن 
 
گردید و مردمان قدم به اسماعیلیسم به گونه گسترده ا

مـوزه هـای مانـدگار پیر سترگ، سید شاه 
 
قدم به عملکرد بر طریقه و عقیده شان بر بنیاد پالیسی خلفای فاطمی و به ویژه ا

ن 
 
وردند. گـفته می شود که تاج مغل از طریق کوه های دشوارگذر پامیر، به منطقه سینکیانگ چین، که در ا

 
ناصرخسرو، روی ا

ن جا نیز به دعوت اسماعیلیسم ادامه داد. تاریخ نگاران در نگارش زمان به نام ت
 
رکستان بزرگ یاد می گردید، رهسپار شد و در ا

های شان می نگارند که، قلمرو حاکمیت اسماعیلی در زمان این شخصیت فعال که خود عامل اصلی این همه کارکردها بود، 
فغانستان الی استان هرات باستان، جوزجانان، که شامل شبرغان و الی ترکستان بزرگ، به شمول سینکیانگ امروز، غرب ا

ن می شود، والیت غور، مناطق جنوب شرق چترال و گلگت، الی مرزهای هندوستان، منطقه یفتل بدخشان 
 
حومه ا

نظـرهای  افغانستان، به شمول راغ، درایم و منطقه سر گیالن"سرغیالن"، امروزی در بدخشان را در بر می گرفت. و هم ابراز
ن هستند: مادامی که سنت "چراغ روشن"، هنوز در مرحله ابتدایــی و نخستین خویش 

 
خیلی زیادی وجود داشته و حاکی از ا

قرارداشت، این تاج مغل بود که باعث گسترش و مروج سازی این سنت در میان مردمان زیر حاکمیت و قلمرو او گردید. برخی 
روشن برای مدت های زیادی تنها برای  فرد متوفا بکار برده می شد، و هنوز دعوت بقا  ها را عقیده براین است که سنت چراغ

ن نبود، اما برخی ها این سنت را با مراسم چهاردهم شعبان "شب برات"، به مغالطه می گرفتند و از این سبب پیروان 
 
شامل ا

سیای  پیر ناصرخسرو نام این سنت را به "چراغ روشن"، تبدیل نمودند تا از سنت
 
" فاتحه چراغان"، که در میان اسماعیلیان ا

ماه هشتم از ماه های قمری است که بعد از ماه « شعبان»مرکزی به نام  شب برات یاد می شد، تشخیص و جدا دانسته شود. 
ن
 
ـم بر گرفته شده که ه« شعب»است. اين نام از ريشه « شعابين» و« شعبانات» رجب و قبل از ماه رمضان قراردارد. جمع ا

مدن و اجتماع داللت دارد. بعضي از اهل لغت گـفته اند 
 
ولي ديگران « اين واژه از اضداد است»جايــی و افتراق و هم بر فراهم ا

ن را از باب اختالف لغات دانسته اند .واژۀ 
 
به معنی امت و قوم نيز ازهمين ريشه گرفته شده است. چنان که خداوند « َشعب»ا

وجه نام گذاری شعبان، طبق روايتی از «. ُعوَبًا َو َقباِئَل َو...؛ شما را از امت ها و قبيله ها قرار داديمَوَجعـَلناُکم شُ »فرمود: 
ن منشعب می گردد، و نيز گـفته شده: 

 
ن است که خير بسيار)ماه رمضان( از ا

 
چون شعبه های رحمت خدا »پيامبراکرم )ص( ا

ن بسيار است ،شعبانش نامند
 
نکه « در ا

 
روزی بندگان خدا در اين ماه بسيار منشعب می شود و حسنه مضاعف می يا به جهت ا

بشخور، يا به منظور غارتگری، پراکنده و منشعب می شدند، اين را 
 
گردد. اما عرب جاهلی چون در اين ماه برای پيدا کردن ا

ن را وجه تسميه شعبان پنداشتند. از جهت عظمت و اهميت اين ماه که در مقدمه ماه مبارک رمضان ق
 
شعبان »راردارد، معمواًل ا

                                                            تعبير می کنند. ما می توانیم معنی و مفهوم واقعی این  مناسبت را در سروده زیر مشاهده کنیم:                                      « المعظم
     چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

ن                                       
 
 دادند« براتم» که اين تازه « شب قدر»ا

مدیم، دانسته شد که سنت چراغ روشن در ابتدا دارای شکل واحد برگزاری بود و تنها برای شخص متوفا برگزار 
 
نگونه که گـفته ا

 
ا

ن پیوستند، که می
 
توان از دعوت فنا، دعوت بقا، دعوت صفا، و دعوت رضا،  می گردید، اما بعـدها شاخه های دیگری نیز به ا

ور شد، و الزم است دانسته شود که امروز دعوت صفا و دعوت رضا، دیگر در مراسم تشریفات "چراغ روشن"، حضور برای 
 
یاد ا

سیای ج
 
نوبی، به ویژه برگزاری ندارند و مورد مشاهده قرار نمی گیرند. باید گـفت 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 جماعت نسبت به سنت 
سیای میانه خیلی ها، نزدیک است، و لی سنت ناصرخسرو بیشتر از هزار سال سابقه دارد، از این سبب پیرهای 

 
جماعت ا

رخسرو گرفتـه اند و دقیق تر این است که "مجلس حیاتی"، در زمان حضرت امام جماعت خوجه نیز مشابه این سنت را از ناص
ورده شد و مورد مشاهده قرار می گرفت. در اثر 

 
سیای جنوبی به اجرا در ا

 
سلطان محمد شاه، بر بنیاد درخواست جماعت ا

Major J. Biddulph شب برگزاری مراسم چراغ اش می نگارد که: "در  ،١٢٣م.،درصفحه١٩٧٧، "تبار های هندوکش"، سال
روشن، در میان مردمان کوهستانات بدخشان افغانستان و سایر مناطق پامیر، شخصیت روحانی واجب االحترام این اقوام که 
مده، و بخاطر ادای احترامش 

 
به نام "خلیفه"، یاد می شود و از خالفت و نیابت گرفته شده است، به منزل نو رفته در خاک ا

ارک دیده می شود. خلیفه لقمه ای از خورک را در دهان خود نموده و بعد دیگران که در صحنه حضور دارند خوراک تهیه و تد
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موصوف را همراهی می کنند. بعد همه مراسم که عبارت از خوانش چراغ نامه، تاب دادن فتیله، تهیه و تدارک روغن، و خوانش 
یند شب هنگام ادامه پیدا می کند.

 
" نویسنده ها، دانشمندان، شعـرا و نظم نویسان اعصار مختلف، سایر ضروریات در فرا

پیرامون سیرت رسول اکرم، و نورانیت وی در راستای هدایت عالم بشریت، و قایل شدن ارزش به نورانیت او و اهل بیت اش، 
نحضرت چیزهایــی را به گـفتار نشسته اند. مثاًل "اک

 
فریده هایــی دارند که در وصف نورانیت ا

 
بادی" در اثر خویش همواره ا

 
بر ا

"سیر منظوم"، هم در مورد پیامبر خدا و هم اهمّیت نورانیت، "چراغ"، و "قندیل" سخنانی داشته اند و هم سروده ای دارند که 
نحضرت را بازتاب داده اند. باید گـفت که سنت چراغ 

 
در وصف نور و نورانیت، و هم اینکه به گونه نمادین  شخصیت نورانی ا

نها را از یک منبع و سرچشمه روشن با سن
 
ت مهرپرستی و سنت دیانت زردشتی دارای پیشینه تاریخی همسان نبوده و نمی توان ا

دانست، زیرا در قدم نخست زردشتی ها، اگر فردی در خانواده شان وفات می یافت، جسد وی را الی سه روز به گور نمی 
ن را به تپـه های بلنـدی انتقال داده و مـی گذاشتـند تا طعمۀ الشخوران  سپاریدند و حتی بـرای مـدتی نگاه می داشـتند و بعــد

 
ها ا

گردد. و یا هم درهنگام بهار، خزان و به ویژه زمستان صندوق های بسیار بزرگی می ساختند که جسد یک انسان بطور ایستاده، 
ن جاگیر گردد. جسد را می گذ

 
اشتند و الی فصل بهار نگهداری می نمودند، زیرا با پاهای گسترانیده و دستان باز می توانست در ا

در زمستان الشخواران پیدا نمی شدند و هم اگر جسد خیلی ها خشکیده می شد، از این سبب باید در بهار زیر باران می 
ر گذاشتند تا نرم گردد، و حتی اثرات باران باید در گوشت، پوست، خون و استخوانش نفوذ می نمود ، نرم می شد و هم د

نها قرار 
 
همان وقت است که سر و کله الشخواران پیدا می شد و بعد جسد را به تپه بلندی می بردند و می گذاشتند تا مورد طعمه ا

هنگی قرار نداشته و از 
 
نها میسر گردد. این خود کاماًل با سنت اسالمی در هما

 
ن در نظر داشتند برای ا

 
گیرد، و ثوابی را که  از ا

که سنت چراغ روشن دارای ویژه گی های سنت اسالمی بوده و از جای و منبع دیگری ظهور نکرده است. این لحاظ باید گـفت 
سیای مرکزی، به گونه ژرف 

 
مراسم تشریفات "چراغ روشن"، در سیاق و متون مواریث فرهنگی و باورهای دینی اسماعیلیان ا

، سّیاح معروف، فیلسوف نامدار، حکیم و دانشمند ریشه داشته است. این رسم با سنت ماندگار ناصرخسرو، حّجت خراسان
ستان امام و خلیفه فاطمی، حضرت امام مستنصرباهلل، ارتباط گسست ناپذیر دارد. روح و روان  دعوت 

 
بی بدیل، و خادم ا

حو ناصرخسرو، در قرائت نامه های ناهمگون و کـثیری که برخی از قسمت های این سنت یاد شده را در بر می گیرد، و به ن
شایسته بازتاب می گردد، به نام "دعوت ناصری"، و یا به گونه ساده "دعوت"، یاد می شود. سنت "چراغ روشن"، در فراز و 
فرود سـده ها، در خدمت دو هدف معین و سترگ انسانی قرار داشته است: اول، از دیدگاه تاریخی، وسیله ای بوده است برای 

سیای مرکزی د
 
ر راستای گسترش و استحکام شیرازه های دینی در میان جماعت ناهمگون در مناطق پیرها و داعیان جماعت ا

کوهسار، و کوه پایه های پامیر و بدخشانات وابسته جغرافیای سیاسی، افغانستان، تاجیکستان، عالقه جات شمالی  پاکستان 
دوم، از دیدگاه فرهنگ عقیدتی،  و منطقه ترکستان تاریخی، سنکیانگ فعلی واقع در سرزمین پهناور جمهوری خلق چین.

جماعت و باورمندان را در امر حفظ و نگهداری اتحاد و هویت تاریخی و عقیدتی جماعت در ادوار مختلف تاریخی، فراز و فرود 
ئین و کیش باطنی ساخته است. در دل این 

 
زمانی، مکانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توانمند و معتقـد با واقعیت های ا

ستان نیروی سنت، 
 
فریدگارعالمیان، و ستایش سرور کائنات، رسول اکرم)ص(، و امامان، و انجام دعا و ثنا به ا

 
نیایش و ذکر ا

زوال ناپذیر یزدانی و طلب استدعا و یاری از نیروی ماندگار و بی نیاز در مراحل زمانی با اهمّیت در زندگی انسان ها، و کافه 
ن سنت یاد شده وسیله ای است در امر اندیشیدن بشریت، جهت رهایــی از دشواری ها، م

 
الم می بوده و مزید برا

 
صیبت ها و ا

موزه 
 
ن مجید، ا

 
روی معانی و اهداف تنویرگرایانه و متوازن زندگی مادی و معنوی در این کائنات و روز موعود، مطابق هدایت قرا

روشن"، در واقعیت امر ترجمه عبارۀ عربی  های حضرت محمد)ص(، و هدایات امامان زمانه ها، می باشد. اصطالح "چراغ
نی است که در ختم سوره 

 
ن "چراغ روشن"، بوده و در حقیقت واژه قرا

 
است که مفهوم"سراج منیر"، که معنی لفظی و واژه ای ا

یت  ٣٣
 
ِنِه َوِسَراًجا م  ٤٦ا

ْ
ِ ِبِإذ ى ّللاَّ

َ
"و   (٤٦:٣٣ِنيًرا )، به حیث صفت و کنیه ی حضرت محمد)ص(، ذکر شده است. َوَداِعًيا ِإل

ن پیرامون 
 
یت نور که در سیاق ا

 
مردم را به فرمان خدا بسوی او بخوانی، و چراغی تابناک باشی". همچنان این اصطالح با ا

یت  ٢٤"نوٌرعلی نور"، سوره 
 
یه  ٣۵ا

 
نگونه که در ا

 
یاتی که بر مؤلفه نور و فروزندگی داللت می کند، نیز در ارتباط است. ا

 
و سایر ا

 اهده می نمائیم:زیر مش
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َجاَجُة كَ  ِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الز 
ْ
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ال َ

ْ
َماَواِت َواال ُ ُنوُرالسَّ َباَرَكٍة ّللاَّ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة م  َها َكْوَكٌب ُدّرِ َانَّ

ٍة َيَكادُ   َغْرِبيَّ
َ
ٍة َوال  َشْرِقيَّ

َّ
َ  َزْيُتوِنٍة ال

ْ
ُ اال ُ ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب ّللاَّ وٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي ّللاَّ ْم َتْمَسْسُه َناٌر ن 

َ
ْو ل
َ
اِس َزْيُتَها ُيِضيُء َول ْمَثاَل ِللنَّ

 ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم )
ُ  (٣۵:٢٤َوّللاَّ

ن
 
سمان ها و زمین است. َمَثِل نور او چون چراغدانی است که در ا

 
بگینه  "خدا نور ا

 
ن ا

 
بگینه ای و ا

 
ن چراغ درون ا

 
چراغی باشد. ا

چون ستاره ای درخشنده. از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد 
تش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نماید و بر 

 
ای مردم مثل ها هرچند ا

گاه است." )
 
ورد، زیرا بر هر چیزی ا

 
( این بینش با شیوه های تمثیلی و کنایه های ناهمگون در ارتباط با بازتاب نور، ٣۵:٢٤می ا

یید مجدد اصول و 
 
یند این سنت گسترش یافته است. پروسه تنویر چراغ چنین دانسته می شود که بر مال کننده تا

 
در همه فرا

ی است که در سلسله جاویدان بینش و تصور امامت در کلیت امر، به توضیح وتفسیر گرفته شده است. یکی قواعد نور یزدان
ت، مشاهدات، و کار کرد های عام مشابه دیگر 

 
دیگر از جهات با اهمّیت مراسم تشریفات چراغ روشن، با بسا گونه های اجراا

فرینش اسباب منوط به دنیای اسالم، مانند بینش و تصور قربانی که سنت ح
 
ضرت ابراهیم علیه الّسالم، را در پـی دارد و باعث ا

نی اش می شود، نیزعمومیت دارد. در اصل 
 
نزدیک شدن و قربت باورمندان به سلسله جاویدان و ماندگار امامت با تصور قرا

نطور که در کال
 
یند عملکرد روی پارسایــی، ایثار و فداکاری مؤمن اصرار می ورزد، ا

 
م هللا مجید ارشاد شده است. این سنت در فرا

ْقَوى ِمنُكْم ) ُه التَّ
ُ
ِكن َيَنال

َ
 ِدَماُؤَها َول

َ
ُحوُمَها َوال

ُ
َ ل نچه به او  ( "گوشت٣٧:٢٢لن َيَناَل ّللاَّ

 
و خون این شتران شما به خدا نمی رسد. ا

نی، ما را به  بینش و اندیشه ژرف وا م(. ٣٧:٢٢می رسد پرهیزگاری شما است." )
 
یه قرا

 
نچه را این ا

 
ی دارد تا بدانیم که خداوند هرا

ن را نمی شناسیم 
 
که در عالم ظاهر 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 نیمه باقی می ماند. یعنی اینکه
 
اگر  و به ژرفای ا

ن که در واقعیت در امر ساختار 
 
نیایش ها و عبادات رچوالستیک " مراسم نمایشی و نمادین"، ما با سیاق و محتوای باطنی ا

نصورت مطابق تعبیر و تفسیر 
 
شخصیت معنوی و روانی انسان  ها ، در مطابقت قرار نگیرند و نقشی را بازی کرده نتوانند، در ا

یه مبارکه باال، به همگان با
 
ید روشن گردد که خداوند تنها به بازتابجهای زبانی و عباره های لفظی ما قدر و قیمت قایل نبوده ، ا

نچه باعث اسباب تغیر و تعویض بینش ما از گرایش منفی، کاستی ها و نا رسایــی ها، بسوی شناخت معرفت و حقانیت 
 
بلکه ا

رمند، متقی و پرهیزگار، در میان امت مسلمه معرفی نماید، زندگی معنوی و بشری گردیده و ما را من حیث انسان معتقد، باو 
ن کریم باز می گردند، خیلی ها نادر سعی می ورزند 

 
نهایــی که به سیاق قرا

 
بیشتر نیاز داشته و مورد تقدیر و تکریم قرار می دهد. ا

ن را مطابق دانش زبان و ادبیات عربی که همواره مانند سایر زبان
 
های زنده جهان در تغییر و دگرگونی  تا ژرفای معنی و مفهوم ا

گاه سازند، و بعد تاریخی، شرایط زمان و 
 
ن خویشتن را ا

 
یات محکمات و متشابهات ا

 
است، به شناسایــی گیرند و از مفاهیم ا

ن در زندگی روزمره خویش، داخل اقدام علمی و 
 
ن در تحقق و تطبیق ا

 
مکان ظهور دین و عقیده در نظر داشته باشند و بعد ا

فرینش کائنات مطابق علم عقلی و نه نقلی، قدم  عملی
 
یه زیر، همه انسان ها و باورمندان را به شناخت ا

 
نگونه  که در ا

 
شوند، ا

یه مبارکه بسا مطالب نه تنها در مورد بینش  چراغ و روشنی توضیحات می دهد، بلکه 
 
گاهانه بردارند. مثاًل در این ا

 
مثبت و ا

نها نیز ما یان را به تفکر و تعقل فرا می خواند. پیرامون نحوه کارکردها و اجرای و
 
َماء ُبُروًجا ظایف ا ِذي َجَعَل ِفي السَّ

َّ
َتَباَرَك ال

ِنيًرا ن چراغ روشن، خورشید و  َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا م 
 
سمان برج ها را مستقر داشت و در ا

 
ن خدایــی که در ا

 
یعنی" بزرگوار ا

( مراسم تشریفت سنت چراغ روشن در طریقه شیعه امامی اسماعیلی همانند ٦١:٢۵ن ساخت" )ماه درخشنده و تابان را روش
رامش و سکون، و 

 
سایر جمعیت های مذهبی بخاطر التماس و دریافت برکات و بازتاب اظهار سپاس و شکران و جستجوی ا

هایــی که در شرایط و زمان دشوار  دشواری نجات و رهایــی خودی از  بخاطر پیشکش دعائیه ها به روح و روان فرد متوفا و بخاطر
به گونه های ناهمگون عرض وجود می کنند، صورت می گیرد. بسا از این مراسم با گذشت زمان در شیرازه سـیاق ویژه فـرهنگی، 
تاریخی و جغرافیای سیاسی منحیث سنت بعد از مراسم وابسته به خاک سپاری و تشییع جنازه ماننـد مـراسم، "ثمر" و 

سیای "زی
 
سیای جنوبی، انکشاف یافته است. یکی از نمونه های این چنین مراسم در میان جماعت ا

 
ارت"، در سنت جماعت ا

خویش، به م. ٢٠٠٩مرکزی، سنت "چراغ روشن"، است. امام وقت، حضرت شاه کریم الحسینی، در تعلیقه یازدهم جوالی 
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گاه سازم که متن  مناسبت زاد روز امامت در زمینه چنین ارشاد فرمودند: "من
 
با مسّرت فراوان و ویژه می خواهم جماعتم را ا

مشترک "چراغ روشن"، را که جزعمل کرد مراسم تشریفات وابسته به تشییع جنازه و خاک سپاری اعضای متوفای مربوط به 
ن
 
متونی است  سنت ناصرخسرو است، برای رعایت و مشاهده این رسم تصویب نمودم. این متن مشترک تعویض کننده همه ا

نها کار گرفته می شد و بازتاب دهنده اصول بنیادین طریقه ما، یعنی مرکزیت امامت موروثی جستجوی فردی بر 
 
که تا کنون از ا

 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 برای سده های متمادی سنت چراغ روشن، در سنت و مواریث فرهنگی 

 
وعقیدتی اسماعیلیان ا

توسط پیروان سنت ناصرخسرو رعایت گردیده است. جماعت وابسته به این سنت متشکل است از: جماعت بـدخشان 
ار می باشد. افغانستان، بـدخشان تاجیکستان، بـدخشان عالقه جات شمالی پاکستان، ترکستان چین، و سایر مناطق کوهس

سنت یاد شده جماعت اسماعیلی، 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 تشریفات مذهبی بر مسایل و  تاریخی، یاری رسان و ممد بوده است.
 
در سنت اسماعیلیان ا

ن مورد پذیرش قرار می گیرند و 
 
ن اولویت بیتشر دارد، زیرا این روش پارسایــی است که کارکردهای مبنی بر ا

 
بینش ظاهری ا

الیشی را در همه شئون زندگی مذهبی و امیدها، تحقق می یابند. از این سبب، امامان شان در زمانه ها همواره سادگی 
 
و بی ا

تشریفات سنتی مورد ترغیب قرار داده و از متحمل شدن مصارف سنگین و گزاف که تا حدی خود نمایــی و تظاهر نیز است، منع 
ن همواره می خوانیم که خداوند تبارک وتعالی هرگز میل ندارد تا بر باورمن

 
ن عظیم الشا

 
دان فشار وارد قرار داده اند. در سیاق قرا

فرینش سهولت برای خود و دیگران نیز 
 
شود و با دشواری ها سر دچار شوند، بلکه همواره باید سهولت ها را بیافرینیم، زیرا ا

های رحمت و برکات است. این ارزش ها باید تشویق و ترغیب شوند و مورد حمایه قرار گیرند و خانواده ها را باید از  یکی از شیوه
ا دشواری ها و مشکالت هنگام مراسم عزا داری و مغمومیت و اندوه نجات دهیم. رسم چراغ روشن در کلیت خویش روبرو شدن ب

بعد از ختم مراسم تکـفین و تدفین، در شب سوم وفات فرد مطابق امکانات دست داشته، مورد رعایت قرار می گیرد. بعضًا 
نکه این سنت در میان همه جماعت دیرتر هم صورت می گیرد، اگر خانواده ها امکانات مادی 

 
ن را نداشته باشند. با وصف ا

 
ا

وابسته به سنت ناصرخسرو یکسان است، اما بازهم گـفته می شود که این رسم در میان جماعت بدخشان تاجیکستان، بعد از 
وری است که برپایــی سنت و رسم چراغ روشن برای نوزاد

 
ان، مجاز دانسته وفات فرد در شب دوم مشاهده می شود. قابل یاد ا

ورده می شود که معمواًل به 
 
نه شده است. این رسم در منازل خانواده های عزادار و ماتـم دیده بعد از ختم دعای شام به اجرا در ا

یاتی از کالم هللا 
 
ن که شامل خوانش چراغ نامه، ا

 
نام "دعوت فنا" یاد می شود. سیمای مرکزی این سنت را، شکل ظاهری ا

یند 
 
استدعا، تضرع، زاری، التماس و بازتاب ابیات عرفانی، از قبیل مدح خوانی، قصیده خوانی که توسط  مدیحه مجید، فرا

ن را "مـداح خـوان می نامند"، و خلیفـه هـا به خوانش گرفته می شـود، تشکیل دهنـده است. متن 
 
خوان که بعضا به گونه سّنتی ا

یند پژوهش های  "چراغ نامه"، بازتاب دهنده مرکزیت بینش و تصور 
 
امامت، اصول و قوانین عملکرد بر طریقه و عقیده در فرا

نی در مورد تصور بشریت واحد دارد، می 
 
فردی، 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 خو
 
انش چراغ نامه در نظر گرفته شده باشد. مادامی که فرا

است، به پایان می رسد، اشتراک کننده ها به گونه عادی و خود مانی به مدیحهجسرایــی، خوانش قصیده، نعت، منقبت و 
اناشید )قصاید وسروده های اسماعیلیان شرق میانه ، به ویژه جماعت سوریه(  هستند، اقدام می ورزند. زمانی هم بود که 

سیای مرکزی، به ١٩٢٠طان محمد شاه ، در اواسط سال حضرت امام سل
 
م.، متن تصویب شده چراغ روشن را به جماعت ا

سیای مرکزی توسط نماینده ویژه خود فرستادند، اما به 
 
ن طریق به سایر نقاط  ا

 
ویژه به مناطق عالقه جات شمالی پاکستان و از ا

گـفتمان مستقیم، به شمول سایر مؤلفه های وابسته به اوضاع و نسبت موجودیت دشواری های ناشی از نبود وسایل مفاهمه و 
ن زمان موجود در میان جماعت، و مقاومت برخی از افراد و اشخاص دارای صالحیت و اختیار در میان مردم،  به ویژه 

 
احوال ا

نهایــی که منافع  فردی و خانوادگی شان را در خطر می دیدند، متن یاد شده جنبه عملی را به خود 
 
نگرفت و پیرها و خلیفه ا
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وردند، که 
 
همواره بر اساس کارکردهای سنتی و سابق و استفاده از متون سابقه و کهن دست داشته شان استفاده به عمل می ا

 این مسئله خود قابل پرسش بوده و در حقیقت عدول از بینش امامت موروثی و ادای بیعت به امام و تصور امامت است.
مدیم، سنت چراغ روشن در همه مناطق و فشـرده ای پیرامون دی

 
نگونه که گـفته ا

 
ـدانـداز تاریخی و سنتی "چراغ روشن": ا

جغرافیای سیاسی ای که اسماعیلیان و پیروان پیر ناصرخسرو حیات بس می برند، به مظاهره و مشاهده گرفته می شود. در 
دی را روی زمین می گذارند و چراغی را روشن می مناطق عالقه جات شمال پاکستان، تعمیل کننده های این سنت، تکه سفی

ن را بعضًا "دعوتی"، می نامند، روشن می گردد، 
 
ن از چربی حیوان ذبح شده به مقصد مّعین چراغ روشن که ا

 
سازند که روغن ا

خالف تصور و و تا زمانی که این چراغ روشن است،  برای سایر روشنی ها  و چراغ ها اجازه کارکرد و فعالیت داده نمی شود و 
یاتی از 

 
بینش ماهوی این سنت به شمار می رود. مادامی که فتیله مخصوص این مراسم را تهیه و تدارک می بینند، در این هنگام ا

ن مجید به خوانش گرفته می شوند و سایر کارکردهای مورد نظر نیز تعمیل گردیده و فتیله با روغن تهیه دیده شده از چربی 
 
قرا

غاز نماید و در روشنی حیوان ذبح شده ب
 
رای مقصد یاد شده، با تیل 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

 
ن، سایر امور به اجرا در ا

 
ا

غاز گر می شود و دیگران نیز ب
 
ا او به گونه مشترک تکرار می نمایند. چراغدان در مقابل خلیفه با سنت خوانش درود و صلوات ا

تکراری سه بار بر زمین گذاشته می شود. این خود بازتاب دهنده بینش توحید یعنی یگانه بودن خداوند تبارک وتعالی، واحد 
ا حضرت محمد)ص(، و با امام زمان که بودن چراغ یزدانی و نور مبین و جاویدان، و رابطه سه گانه، یعنی رابطه با خداوند، ب

ن، از سیاق کاری و متون جماعت افغانستان و تاجیکستان دیده و دانسته 
 
وصی و سخنگوی پیامبر است، می باشد. عالوه بر ا

رد شده ،"َدلـده"، کمی هم نمک نرم شده، با مقداری پنبه 
 
ن کارد خورد، گندم نیمه ا

 
ن جا، ظرفی را که در ا

 
شده است که در ا

ن را با خوانش درود و صلوات در پیش روی خلیفه قرار می دهد. در این 
 
قرارداده شده است بدست قاضی داده می شود و بعد ا

بیتی را از  ٢٧ها نیز از ایشان پیروی نموده و همگان به پا می شوند و  ود برخاسته و سایر اشتراک کنندههنگام خلیفه از جای خ
هنگ کوَرس به خچراغ 

 
نشینند. گوسفندی را که برای مقصد ذبح تدارک می بینند، نباید الغر و ضعیف باشد  وانش مینامه، با ا

یند و 
 
بلکه باید دارای نیرو و ظرفیت چربی باشد تا از یک طرف باعث روشن نگهداری بیشتر چراغ گردیده و از جانبی هم به فرا

نچه را که در مراسم سنت یاد شده ادای بی احترامی نه شده باشد، و هم بر بنیا
 
د عقیده و باور پیشدادیان ما، گـفته می شود که ا

راه خدا ، دین و عقیده اختصاص می دهی، باید از همه بهتر و شایسته باشد. اما در این قسمت می خواهم به عرض رسانم که، 
کید می ورزند زیرا از فرهنگ میحط پیرامون مت

 
کید شان بر این حتی اسماعیلیان ما نیز هنوز روی ظواهر مسئله تا

 
ثر هستند و تا

 
ا
 وی تری برخوردار باشد. عقاًل میاست که گوسفند مورد نیاز برای دعوت، باید هم که چاق باشد و از نیروی فزیکی و جسمانی ق

پذیریم که باید هم چنین باشد تا از دیدانداز اجتماعی و فرهنگی در نزد دیگران احساس کمبودی نکرده باشیم، اما اگر از 
ز است که گردانندگان دعوت یاد شده را وا می دارد تا در دید 

 
گاه معنوی و عینی به اندیشه نشینیم. این هم یک نوع حرص و ا

مورد برکت بیشتر گوسفند فربه به اصرار نشینند تا منافع و اشتیاق اشتراک  کننده ها نیز را در نظر گیرند، در صورتی که نزد 
مده است که خداوند 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 از شما مشکور خواهد بود، تقوا و 
 
گوشت، پوست و روغن این حیوانات شما به خدا نمی رسند، بلکه ا

نجام می دهید، بدون تردید حایز اهمّیت بیشتر می پرهیزگاری شما به شمول نیت تان خواهد بود که در برابر این عمل ظاهری ا
ن را کمی می فشارد تا نرم 

 
باشد. گوسفند وضو داده میشود، بعد خلیفه کمی نمک نرم شده را در دست چپ خویش قرار داده و ا

با مقداری از تر شود، و در دست راستش کارد ریزه است که فردی در اختیارش می گذارد و بعد با کارد نمک را ریزه نموده و 
گندم نرم شده مخلوط ساخته و به دستیار خود می دهد تا به گوسفند دعوتی بخوراند. در این وقت خلیفه به خوانش  تکبیر 
ن، خلیفه پنبه را 

 
غاز می نماید. بعد ا

 
غازگر می شود و دستیار خلیفه رویش را بسوی قبله دور داده و به ذبح نمودن گوسفند، ا

 
ا

ن را در اطراف انگشتانش پیچانده و بعد گرفته و بعد از تما
 
غاز می کند تا فتیله ای ساخته شود، و ا

 
ن ا

 
س با پیشانی، به تابیدن ا

از تکمیل شدن، به پارچه های خورد و ریزه تقسیم می نماید. بعد دستیار خلیفه فتیله های داخل روغن را گرفته و کمی می 
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ماده 
 
شود که  عمواًل از سنگ ویژه ای ساخته میگردد. باید گـفت که چراغدان مفشارد تا روغن کمتر شود و برای روشن شدن ا

ن نصواری و یا تیره گون می باشد.
 
 "سنگ سنگلیج" یاد شده  و در اصل از "سنگ مرمر و رخام" ساخته می شود که رنگ ا

خر سخن: 
 
که اختیار و صالحیت برای همه وابستگان سنت ماندگار پیر سید شاه ناصرخسرو، داعی بزرگ و حّجت خراسان  ا

شکار و تفهیم است که مراسم تشریفات 
 
ستان و مقام حضرت امام مستنصرباهلل سرچشمه گرفته است، ا

 
کاری و دعوت اش، از ا

و سنت "چراغ روشن"، که در ابعاد تعابیر وتفاسیر، ظاهری و باطنی اش بازتاب گردیده و برای همیش انعکاس خواهد یافت. 
سیای میانه و سایر کشورهای اسماعیله نشین که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند، در فرهنگ عقیدتی اسماع

 
یلیان جماعت ا

ن را با  گوشت، پوست، 
 
ریشه خیلی ها ژرف و تاریخی دارد، و باید اظهار کرد که پیروان این سنت ارزش واقعی و ماندگار ا

ریم می کنند. این سنت برای بیشتر از یک هزار سال به تقدیر و تکاستخوان، نبض، فکر، ذکر و بینش عقالنی خود، احساس، 
یند تقیه عقیدتی و 

 
گونه های مختلف، با امکانات و دیدگاه های ناهمگون، در شرایط خیلی ها دشوار و مختنق، به شمول فرا

موزش عقالنی و خرد گرای ساال
 
ر بزرگ ناصرخسرو، و عمل کرد بر عقیده وباور، بر بنیاد ابراز وفاداری و صداقت به تعلیمات و ا

هدایت امام وقت که بر بنیاد عقیده وباور تشیع، تطبیق کننده و تحقق پذیرنده اراده یزدانی در میان پیروان و بندگان خدا 
سیای مرکزی، به ویژه در میان جماعت ١٩٢٣-١٩٢۵است، مورد کاربرد قرارداشته است.  در سال های 

 
م.، در میان جماعت ا

ستان، که نخستین بار به داشتن نهاد ها و ادارات جماعتی موفق شدند، برخی ها را تالش بر این بود تا عالقه جات شمال پاک
ن بهره برداری سیاسی کنند و  جماعت را به سوی 

 
مسیرهدایت دقیق امام را با فهم کم شان تعبیر و تفسیر شخصی نموده، از ا

ئین طریقه و کیش در میان  پریشانی استقامت بخشند. اما، خوشبختانه حضورشخصیت های
 
گاه و خبره، وفادار به اصول و ا

 
ا

جماعت به گونه فوری توانستند جلو بلواگران را بگیرند و از سیاق و محتوای فرهنگ و تاریخ عقیدتی شان، دفاع عقالنی و 
ال های اخیر با در منطقی نمایند. در کشورعزیز ما افغانستان، نیز نظام جدید مؤسساتی و ادارات امامت و جماعتی در س

نظرداشت شرایط زمانی و مکانی، حضورفزیکی پیدا نمودند وبدون تردید برخی از تغیرات و دگرگونی ها در عرصه های 
ن هم مواصلت تعلیقه و هدایت امام در مورد تحقیق، 

 
مد که یکی ا

 
ناهمگون، به شمول عمل کرد برعقیده و طریقه نیز به میان ا

ن"، سنت ماندگار سید شاه ناصرخسرو مطابق حقایق عینی و ذهنی جامعه، با حفظ اصول و ارزش تدقیق و تطبیق "چراغ روش
های معنوی و تاریخی فرهنگ عقیدتی مردمانی که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند، بود و برای جماعت ابالغ گردید. بدون 

راغ روشن به سیاق مراسم تشریفات مذهبی ای که تردید و بر بنیاد اسناد و مدارک دست داشته، موضوع شامل ساختن سنت چ
خانه ها در بیشتر از بیست و پنج کشور جهان جریان دارد، با قیادت و رهبری ادارات جماعتی، همین اکنون در شیرازه جماعت

ای به ویژه قنسل و طریقه بورد های کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان، کانادا، امریکا و کشوره
نها مسؤلیت اخالقی، عقیدتی و سنتی داشتند تا طراحان تغییرات متن و سیاق"چراغ 

 
اروپایــی، به مشوره گذاشته شده بود و ا

نهم همه اسناد و مدارک 
 
ن اقدام صورت میگرفت، و با وجود ا

 
نامه" را با ایشان دقیقًا مطرح می ساختند و بعد جهت تطبیق ا

ن را جهت  ٦٠برخی ها باز هم مانند سال های  خیلی دقیق ارزیابی شده بودند. اما
 
در عالقه جات شمالی پاکستان می خواسند ا

ن به نفع دسته ها و گروهای بی باوری که در گذشته ها چندان عالقه ای به این گونه مسایل 
 
و جنبه سیاسی دهند و از ا

نهایــی که در سر 
 
مداری ادارات قرار داشتند، اواًل خود از محتوای نداشتند، کارکردهای تبلیغاتی داشته باشند و از سوی دیگر ا

ن برای پیروان این سنت از شفافیت و دقت گرایــی 
 
گاهی دقیق نداشتند و هم در تفهیم، توضیح و تشریح ا

 
هدایت یاد شده ا

ن را باید مطابق شرایط محیط کشورهای خود، و مطابق شرایط موجوده کشورهای 
 
استفاده کرده نتوانستند، که چگونه ا

نها حیات بسر می برند و تابع قوانین معین اجتماعی هستند که در برخی از کشورها، مانند 
 
اروپایــی که اعضای جماعت در ا

ن یادی نیست، مورد تطبیق قرار دهند. در سنت اسماعیلیسم مشهود است که امام مسؤلیت 
 
افغانستان و تاجیکستان هنوز از ا

را بدوش دارند، زیرا بینش بیعت به صالحیت و اختیار او، این موضوع رابیشتر از همگانی عمل کرد بر طریقه و عقیده جماعت 
پیش روشن ساخته و امام خود همواره می فرمایند که با سنت، تاریخ و ارزش های عقیدتی جماعت هرگز مسامحه و مصالحه 

ن جهت مصؤنیت  منفی صورت نخواهد گرفت بلکه به ژرفای سیاق تاریخی جماعت مراجعه صورت خواهد گرفت
 
و مطابق ا

نگونه خود فرموده است: "از سال 
 
م، تا کنون، هدف ١٩۵٧عقیدتی، ذهنی و فکری جماعت کار صورت خواهد گرفت، ا
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اساسی من این بوده است، تا از تاریخ مان، از تاریخ جماعت مان نکاتی را بیرون ساخته و از طریق مساعی همه جانبه و 
نها را با سایر مکاتب فکری و برداشت ها، صادقانه در شرایط امروزی، هو

 
یت شیعه امامی اسماعیلی مسلمان و روابط درونی ا

داب و سنن دینی، مسلمانان تقویت کنم. احساس می کنم که در این مقطعی از 
 
اندیشه ها، مناسک و تشریفات مذهبی، ا

غاز به هم گرایــی می کنند، به ویژه 
 
ن جنبه ای از دین، تاریخ جماعت  مان، که سنت های مختلف ا

 
خیلی ها مهم است تا ا

داب و مناسک ای را مطرح کنیم که خیلی ها حیاتی هستند، از جمله صورت های ناهمگون بیان ها و بازتاب های اعتقادی و 
 
ا

 مناجات ها را که ریشه در تاریخ و سنت طریقه ی شیعه امامی اسماعیلی مسلمان دارند، بر حسب تفسیر و تعبیر امام زمان،
یند پیشرفت 

 
داشته باشیم. خوشنودم به اطالع جماعت برسانم که کار ّسری و مکـتوم و با تحمل در باره این موضوعات، در فرا

موزش و تربیت دینی و اداره طریقه و 
 
قرار دارند و شما از کاری که مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن و انجمنجهای تعلیم و ا

موزش مذهبی، طی سال های گذشته 
 
انجام داده اند، با خبر هستید که به تاریخ ما مراجعه نموده اند تا رشته ها و ریشه های ا

سیایــی بوده اند دریافت کنند تا همه جماعت ها از هر پیشینه تاریخی 
 
متنوعی را که بخشی از تاریخ ما درجهان عرب، در دنیای ا

داب دینی در این زمان از دین که هستند و دارای هرگونه خاست گاهی که باشند، بتوانند حس همد
 
شنایــی با مناسک و ا

 
لی و ا

ما داشته باشند. با خشنودی به اطالع جماعت می رسانم که به نتایج مؤثری و خوبی از این کار رسیده ایم و اجرای این کار در 
موزش دینی و طریقه اسماعیلی و مؤسسه مطالعات اسماعیلی،

 
ینده توسط انجمن های تعلیم و ا

 
بعد از نهایــی شدن  طی سال ا

موزش 
 
داب دینی ما بطور رسمی در ا

 
رزوی من این است که این درک از مناسک و ا

 
متن های یاد شده پیش برده خواهد شد. ا

دینی جماعت مان، به ویژه در کـتاب های درسی دوره میانه، که در حال حاضر در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در دست تهیه و 
. این اصول همچنین در یک متن یک دست و جامع از "نکاح"، که از طریق مؤسساتم طی چند تدارک است، منعکس شود....

ینده در اختیار جماعت قرار داده خواهد شد، بازتاب خواهد یافت. بسیاری از اعضای جماعت ام از افغانستان، 
 
ماه ا

حضور عینی دارند. مراسم "چراغ تاجیکستان و شمال پاکستان منوط به سنت ناصرخسرو هستند که اکنون در جهان غرب 
نها است و در نتیجه، به مؤسساتم توصیه کرده ام که در اسرع وقت، متن مشترک و جامعی را 

 
روشن"، بخش مهمی از سنت ا

ن برای عمل کرد به این سنت و مراسم تشریفات استفاده نمود. این متن نیز، انعکاس دهنده اصولی 
 
فراهم سازند که بتوان از ا

نها اشاره نمودم." )اگلیمونت، خواهد بو
 
 م. به مناسبت مالقات با رهبران جماعت(٢٠٠٨دسامبر،  ١٣د که به ا

 اگر گویم صفاتت  شاه  ناصر
 نمی دانم ز حالت  شاه ناصر                          

 اگر گویم که مردی کار بودی
 فزون از مرد کاری شاه ناصر                           

 نهادی در بدخشان زایران رو 
 شده  یمگان مقامت شاه ناصر                         

 زاقدام شریفت  ملک یمگان
 شده باغ جنان یا شاه ناصر                         

 (١١ )چـراغ  نامـه، ص.،                                                                                    
مدن تغییرات در نتیجه پیروزی  لیان بدخشان تاجیکستان )پامیر/ پای مهر(:اسماعی 

 
فروپاشی حاکمیت تزار روس و به میان ا

ن الی سال ١٩١٧انقالب سوسیالستی
 
م.، به همه قلمرو فالت پامیر پخش گردید، دگرگونی ١٩١٨م.، بلشویک ها، که اثرات ا
ورد. مرکز نظامی روس ها که در ش

 
وردن پیام پیروزی بلشویک ها، هایــی را به وجود ا

 
هر خارق جابجا شده بود، بعد از بدست ا

همگان پراگنده شده و مسؤلیت امنیتی و مصؤنیت نیم بند محیط پامیر را بدست حاکمان محلی سپردند. امارت بخارا از این 
بر منطقه پامیر حمله نمودند م.، ١٩٢٠وضعیت استفاده نموده و به زود ترین فرصت داخل اقدام شد و به گونه فوری در سال 

مد و جز 
 
ن، شهرستان خارق  که حیثیت مرکز را داشت، در اختیار و صالحیت کارمندان  نظامی امارت بخارا در ا

 
که در نتیجه ا

نکه حاکمان امارت بخارا، برای مدت خیلی ها کم منطقه را در اختیار داشتند، 
 
خاک امارت بخارا، رسمًا اعالن گردید. با وصف ا
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علم نمودند و عساکر شان را خلع سالح نموده و پا میر بار مجدد در انی ها، برعلیه حاکمان بخارا قـدبه زود ترین فرصت شغنو 
مد. نخستین دسته نیروهای محافظت سرحدی شوروی ها، در سال 

 
م. به منطقه ١٩٢٠اختیار قوت های نظامی شوروی در ا

های محلی، به شمول مردم محل که روابط حسنه را قباًل با برخی از مؤسسات و پامیر، به ویژه شهر خارق رسیدند و توسط نیرو 
 نهادها بر قرار نموده بودند، به نحو خیلی ها شایسته مورد استقبال گرم قرار گرفتند.                                    

ن، ت. دیاکوف م.، نخستین دسته پژوهش اکادمیک، عقیدتی و اجتماعی حاک١٩٢١بعــدتر در سال 
 
س ا

 
میت شوروی که در را

قرار داشت، من حیث نماینده ویژه جمهوری ترکستان شوروی و مدیر دفاع از مناطق سرحدی شهر خارق و ساحه پامیر، 
شکار و جدی استراتیژیک شوروی وقت  در برابر حراست از امور مرزهای ناحیه 

 
فرستاده  شده بود. این نخستین جهت گیری ا

مو بود که برای همیش مداخله حاکمان امارت بخارا و امیر نشین افغانستان را خاتمه بخشید. با حضوریابی علیای دریای 
 
ا

یند عمرانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در پـی داشت، مورد حمایت و 
 
شوروی و نیروهای نظامی شان در پامیر که فرا

غاز گردید، که زمینه سهم گیری و اشتراک فعال پشتیبانی مردم به گونه ژرف قرار گرفت. ساختار شوروی در 
 
هر دهکده و قصبه ا

کارشناسان محلی را در راستای حکومت داری و اداره محیط و منطقه گردیده و نظام جدید  کاری، شیوه حکومت داری، به 
ورد که در واقعیت امر شیوه ها

 
ی زندگی اجتماعی و شمول دگرگونی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به وجود ا

فسقال ها، و منگباشی ها را تعویض نمود. این گونه دگرگونی ها و تعویضات باعث 
 
اداره سنتی، به شمول قاضیان، ارباب ها، ا

نها 
 
پیدایش احساس دوگانه در ذهنیت ساکنان محل گردید: برخی ها از حضورشوروی ها و دگرگونی های ناهمگونی که توسط ا

زندگی کارگران، دهاقین و کسبه کاران را رقم زده بود، احساس راحت و مسّرت می نمودند. دسته صورت گرفته بود، که 
ن سنت های 

 
دیگری، هم از دگرگونه ها هراس داشتند زیرا کارمندان زیر دست شان را از دست داده بودند و هم بر بنیاد ا

ند، از دست می دهند و هویت خانوادگی، روحانی و گذشته که حاکمیت خان ساالری و قبیله ساالری را بر سایرین بقبوالن
اجتماعی خویش را  نیز 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 سوسیالستی جام
 
عه اغتشاش زندگی بعدی را بسر می بردند. قابل یاد ا

شوروی، تا حدی موجودیت شخصیت های روحانی و اجتماعی، به شمول پیرها و مالکان زمین )فیودال ها(، را نادیده گرفتند 
که باعث دلسردی و تا حدی هم اغتشاش در میان باشندگان گردید. شوروی ها در پیاده سازی برنامه ترقی و انکشاف شان 

ن از نیروها
 
ی محلی که عالقه مند دگرگونی ها بودند، بر خالف مخالفین و اغتشاش کننده ها، پیگیر بودند، و بخاطر تطبیق ا

ماده هر گونه قیام، مقابله و مجادله ساختند. بعـد ها اکـثریت مطلق مردم محل، با برنامه 
 
نها را ا

 
استفاده اعظمی نموده و ا

هنگی قرار گرفته و اکـثریت شان به صفوف قوای مسلح شوروی زمان
 
وی مشترک شان را بر پیوستند و بعدها نیر  شوروی در هما
نها را در بسا مناطق به شکست  قابل مالحظه ای سردچار ساختند. بدخشان ه خالف ملیش

 
ها، "بسماچ ها"، بکار بردند و ا

م.، جز جمهوری ١٩٢۵م.(، جز جمهوری سوسیالستی ترکستان شوروی بود، و در جنوری ١٩٢١-١٩٢٤تاجیکستان، از سال )
و جدید تاجیکستان گردید. بنیان گذاری جمهوری خود مختار و نوبنیاد تاجیکستان، بر بنیاد شرایط و زمینه های  خود مختار

جغرافیایــی، زبانی و تبارشناسی محل و منطقه عرض وجود نمود. برخی از منابع تاریخی و مطالعات بشر شناسی قدیم، حکم می 
در نظرداشت تعـدد و کـثرت زبانی و فرهنگی، به شمول ناهمگونی های  کنند که، مردمان بدخشان و یا فالت پامیر، بدون

تباری، نژادی، و مذهبی، خویشتن را تاجیکان کوهسار یاد می نمودند. این مسئله فکـتور اساسی و بنیادی جدا سازی جمهوری 
اق ملی میان همه ساکنان م.، تشکیل داده و باعث اتحاد و اتف١٩٢٩تاجیکستان شوروی را، از اوزبکستان شوروی، در سال 

جمهوری تاجیکستان نوبنیاد شوروی سوسیالستی شد. نقش اساسی را در زمینه یک تن از اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان، 
م.( بدوش داشت. ناحیه خودمختار بدخشان کوهی، به چندین قسمت مدیریت و ١٨٩٩ -١٩٣٧شیرین شاه فرزند شاه تیمور)

ن، ونج، اشکاشم، درواز و مرغاب، با حفظ برخی از ویژگی های ذات البینی و نهادینه شان، اداری، به شمول شغنان، روشا
تقسیم گردید. در همین وقت است که شهرستان خارق من حیث مرکز ناحیه خود مختار بدخشان کوهی، معرفی می شود. اکـثر 

ئین اسماعیلی هستند. ساکنان مناطق یاد شده، به استثنای ، منطقه مرغاب، ونج، و قسمتی از درواز
 
، همه شان پیرو کیش و ا

، فایز ساکنان را تشکیل داده و باقیمانده ٨٨پژوهشگران این منطقه به این باور هستند که فیصدی اسماعیلیان این مناطق، %
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زمان  را مسلمانان اهـل سنت و جماعت متشکل از اقوام و تبارهای ناهمگون، تاجیک، قرغز، و دیگران تشکیل می دهند. در
حضور و حاکمیت شوروی سابق نفوس اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان رو به افزایش بود. نفوس اسماعیلیان بدخشان 
ن در بیرون از پامیر، به ویژه شهر 

 
تاجیکستان، در اواخر سده بیست، به دوصـد هزار تن می رسید، که در حدود یک صد هزار ا

به شمول ناحیه ختالن، زندگی بسر می بردند.  پروژه های عام المنفعه  دوشنبه، مسکو، و سایر جمهوریت های مستقل،
اقتصادی، فرهنگی و  -مطروحه توسط حاکمیت شوروی در مناطق یاد شده، باعث انکشاف وضعیت و شرایط اجتماعی 

انکشاف و رشد سیاسی مردمان گردید. شوروی در خالل موجودیت دو دهه خود در منطقه، موفق شد، تا ساختارها و نهادهای 
سیس بگیرد، تا بتواند وضعیت همگانی 

 
موزش، امور خدمات اجتماعی و فرهنگی را به تا

 
اقتصادی، به شمول نهادهای تعلیم و ا

زندگی جمعیت های ساکن در منطقه را، رونق بیشتر بخشد. انکشاف عرصه روحانی، باطنی و عقیدتی کمی هم پیچیده به نظر 
نهم، شورو

 
نقدر به امور مـذهبی مردمان مناطق کوهسار بدخشـان متعرض نبودند، می رسید، اما با ا

 
ی ها و نظام سوسیالستی، ا

خـوندها، میانه خوبی داشتند، و حتی پیروان امام 
 
و با شخصیت های معنوی و روحانی به شمول پیـرها، شیخ ها، ا

ن را، هر زمانی که خواسته باشند، حضور امام اسماعیلیان، حضرت امام سلطان محمد شاه را اجازه می دادند، مال واجبات شا
ن بود که ساکنان محیط و مناطق یاد شده را در 

 
شان بفرستند. عمـده ترین مسئله برای گردانندگان نظام سوسیالستی وقت ا

ن ایدیولوژی که باعث ترقی و
 
نها در امر تبلیغ و ترویج ا

 
ن  پیشبرد پالیسی و امور سیاست سوسیالستی نگهدارند، و از ا

 
تعالی ا

م.، بر خورد های و معامالت شدیدتری را در برابر فعالین ١٩٢٠مناطق می باشد، خیلی ها فعال نگهدارند. در اواخر سال های 
یند اغتشاش و قیام، به منظور 

 
نهام ناشی از تنظیم و ترتیب فرا

 
مذهبی و رهبران روحانی محیط و منطقه پامیر، بکار می بردند و ا

نوقت، در برابر حاکمیت نوبنیاد و نوپـای شوروی ایجاد بی نظمی ها 
 
توسط برخی از مالهای وابسته به بنیادگرایــی اسالمی در ا

سوسیالستی بود. حاکمان دوره شوروی، در سال های یاد شده، رهبران روحانی و عقیدتی مناطق یاد شده را زیر فشار قرار می 
نها، به نظام شوروی پابندی ند

 
اشته و ذهنیت ساکنان فقیر منطقه، به شمول دهقانان  و کارگران را از دادند، بخاطر اینکه ا

نظام دلسرد ساخته و به نفع قیادت عقیدتی شان، امام وقت، مردمان را نه تنها مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند بلکه، بر 
زادی فردی را در انتخاب زندگی روزمره، گردانندگی می کنند.    

 
ن ها حاکمیت خالف ا

 
                                                       ا

موبه ١٩٣٦در سال های 
 
م.، سرحدات میان مردمان پامیربدخشان افغانستان و پامیر بدخشان تاجیکستان، دو کنار دریای ا

مو، از
 
میان رفت و  گونه کامل مسدود گردید و دیگر زمینه ای برای ایجاد روابط میان اسماعیلیان هر دو کنار دریای ا

اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان دیگر قادر نبودند مال واجبات شان را از طریق  پا میر بدخشان افغانستان، به دربار امام 
فرینش 

 
ن وقت در بمبئی حضور داشتند، برسانند. برخی از شخصیت های روحانی، به ویژه پیرها که در زمینه ا

 
زمان که در ا

نوز در سر می پروراندند. این گونه مناسبات را مورد مشق و تمرین قرار می دادند، یا از میان حاکمیت سنتی بر جمعیت را ه
برداشته بودند و یا هم به تبعید سوق داده می شدند. یکی از چنین حوادث ناگوار را می توان قتل شخصیت روحانی قابل قبول 

ور نمود. برخی از شخصیت های معروف و مشهور و بانفوذ، سید یوسف علیشاه را که در حضور مریدانش از بین بر 
 
ده شد، یاد ا

نهایــی که به سوسیالیسم و کمونیسم واقعی وفادار بودند، اما بخاطر ویژگی های قومی، محیطی، ملی و 
 
شغنان، به شمول ا

م های زبانی شان، به شمول عقیده و باورهای دینی را قدر و قیمت زمانی می دادند، در زمان جوزف ستالین، به نا
ناسیونالیست ها، جاسوس نیروهای برون مرزی، و حمایت کننده های نظام بورژوازی محیط و منطقه، به باد نیستی فرستاده 
نها را گرفتند، و حتی خلیفه ها توسط نیروهای حاکم دولتی در 

 
شده اند. به کارکردهای پیرها خاتمه داده شد، و خلیفه ها جای ا

نها نیز مستقل نبود، و هم اختیار داشتن ارتباط به بیرون از مرز را نداشتند. منطقه تعیین می شدند و صالح
 
ت ا

 
یت کاری و اجرا

های عادی، می توانستند نقش فین و تکـفین، ازدواج، و سایر سنتو خلیفه ها فقط  در مسایل خیلی ها عادی، مانند مراسم تد
فرینی کنند. حاکمان نظام شوروی به نحوی کارها را تنظیم و 

 
نها، خود ا

 
موزشی تربیوی مطروحه توسط ا

 
یند ا

 
ترتیب نمودند که فرا

زمینه عدم دلبستگی به عقیده و باور را از میان برد و بسا انسان ها احساس راحت داشتند، زیرا بر مصؤنیت شان لطمه ای هم 
ن، به ویژه بعد از 

 
زمان ناصرخسرو نظریات و وارد نمی شد. پیرامون مسایل گسترش اسماعیلیسم و شیوه های عملکرد بر ا

ور شد. داکـتر سرفراز نیازوف که من حیث استاد 
 
نها یاد ا

 
مـده اند که می توان در ذیل از ا

 
دیـداندازهای ناهمگونی به میان ا
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موزش وابسته به دانشگاه یاد شده ایفای وظیفه می کنند و خود نیز وابسته به جمعیت 
 
دانشگاه تورنتو، در انستیتوت تعلیم و ا

یلی بدخشان تاجیکستان است، در زمینه اینگونه ابراز نظر می نماید: " در مورد اینکه چگونه اسماعیلیسم بعد از وفات اسماع
نها مطابق به شرایط زمان و مکان 

 
سیای میانه رشد نموده است، نظریاتی وجود دارند که برخی از ا

 
پیر سید شاه ناصرخسرو در ا

و با مرور زمان از میان رفته اند، اما برخی از نظریات وجود داشته اند که بخاطر درست  نوشته شده و تا حدی مغرضانه بوده اند
بودن شان از دیدانداز تحقیق و پژوهش های علمی و اکادمیک، تا به امروز از فراز و فرود هر گونه حوادث ناگوار عبور نموده و 

نهم همه این گو
 
نه نوشته تنها یگانه شکل نوشتاری و ابراز نظر ها در موارد خود را تا این زمانه ها رسـانده اند. با وصف ا

ناهمگون به ویژه مراسم تشریفات مذهبی کیش اسماعیلی نبوده و بلکه باید گـفت که، با وصف دبستان واحد عقیدتی 
نیز قرار  ناصرخسرو، بازهم گونه های ناهمگون عملکردها بر عقیده و باور وجود داشته اند که حتی بعضن با هم در نتاقض

نکه در کدام 
 
ثار و داشته های ناصرخسرو بدون ا

 
گرفته اند، اما در بنیاد و اصول بلکه تنها در فورم و گونه های اجرایــی شان. ا

ئین 
 
ئین مان یاری رسان بوده اند. مسایل جدید و امروزین ا

 
زمانی به نگارش گرفته شده اند، همواره ما را  در فهم حقیقی دین و ا

تاریخی است که در نتیجه قرار گرفتن مسایل و وسایل ناهمگون زمانه ها  -ر بدخشان خود یک پدیده اجتماعی اسماعیلیسم د
مده و متشکل از تهذیب و ادبیات گذشته ها است که در ذات خود بازتاب دهنده تعددگرایــی، جمع 

 
در برابر همدیگر به وجود ا

اشته های مسایل قبل از اسالم را نیز بازتاب دهنده هستند. به گونه گرایــی و انسان ساالری بوده و در ضمن بعضن عالیم و د
تش، احترام به بعضی از حیوانات، مهرپرستی، پرستش اجرام سماوی، بودیسم، قرمطی گرایــی، به ویژه در 

 
مثال، پرستش ا

ر نظر گرفت، حضور مناطق چترال، گلگت، هونزا و واخان افغانستان، به مشاهده می رسد. مطلب دیگری که امروز باید د
سیای میانه می باشد که بعد از زمان ناصرخسرو باعث برخی گرفتاری های بجا و 

 
متداوم برخی از نیروهای سیاسی و نژادی در ا

سیای میانه به ویژه بدخشانی های پامیر تاجیکستان به این عقیده و باور هستند 
 
نابجا در این منطقه گردیده است. اسماعیلیان ا

گونه های تعددگرایــی و کـثرت گرایــی و گستردگی بینش در میان اسماعیلیان تشکیل دهنده هویت عقیدتی و تاریخی که این همه 
سیای میانه و بدخشان دارای شیوه ها و ویژگی 

 
سیای میانه موقعیت اسماعیلیان ا

 
شان می باشد.  قبل از حضور شوروی ها در ا

اش، به ویژه در راستای نظام عقیدتی و اجتماعی ، با حاکمیت فاطمیان های دلچسپـی بود که تقریبن با حدود و صغور معنوی 
ن زمان البته القاب و عناوین: حجـّت، داعی، مشنری، پیرهـا، خلیفه ها، سـید ها، خواجه، شیخ ها، 

 
مصر زیادی داشت. در ا

پیشبرد امور عقیده و باور  میر ها، شاهان، معلم، ماذون، ماذون اکبر و اصغر، مستجب و غیره مروج بوده و در راستای
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. داکـتر سرفراز نیازوف به این باور است که، بعد از ناصرخسرو، دیگر کسی در بدخشان 

ئین اسماعیلی را بدوش نداشته است. " در صورتی که شاید کارکردهای سید منیر بدخشانی، سید م
 
سئولیت دعوت کیش و ا

سهراب ولی، شاه ملنگ، شاه خاموش، شـاه کاشان، و در این اواخـر سید زمان الدین "عدیم"، شخصیت هایــی بوده اند که 
پیش برده و هم باید گـفت که تنها این شخصیت ها بودند که توانستند مسئولیت دعوت را با در نظرداشت ظرفیت های شان به 

سنت ماندگار پیر ناصرخسرو را زنده نگهدارند." داکـتر سرفراز نیازوف به این عقیده است که ،نخستین شخصی که بعد از 
سیای میانه سفر نمود

 
ن به ا

 
، پیر سبزعلی بود که بر ناصرخسرو من حیث وسیله ارتباط میان امامت و جماعت به گونه رسمی ا

ن سخن زده ١٩٢٣اساس هدایت امام سلطان محمد شاه در سال 
 
غازگر شده در برگه های پیشین در مورد ا

 
م.، به سفر خویش ا
 شد. در مورد سفر موصوف نظریات و گـفتنی های متعددی موجود هستند:

  سیای
 
ن جماعت را به عدم برخی ها می گویند که وی پیام امام سلطان محمد شاه را به جماعت ا

 
میانه انتقال داد که امام در ا

 خشونت در برابر نظام شوروی سابق مورد هدایت، تشویق و ترغیب قرار می 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 

 موزش استفاده کنند و هم در تعداد دیگری به این عقیده هستند ک
 
ه موصوف پیام امام را در مورد اینکه جماعت باید از تعلیم و ا

 ساختار و اعمار دبیرستان ها و دبستان ها در همه مناطق اقدام عملی کنند.
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  برخی دیگر به این عقیده هستند که شاید هدف شان از تعویض سنت "چراغ روشن"، به خوانش تسبیحات ساده در میان
 اعت بوده باشد. جم

  وری مال واجبات کندی
 
ن را بعد و هم دیگران به این باورهستند که اصلن پیر سبزعلی میخواست تا جماعت در جمع ا

 
نکرده و ا

وری از جم
 
ستان امام انتقال دهند و یا اینکه در صورت نیازمندی وضرورت جماعت ع ا

 
که قرار داشته باشد  ،  در هر جایــییا به ا
به مصرف رسد.  در زمینه افزوده می شود که گویا پیام امام که از طریق مشنری  سبزعلی این هم بود که:   ، به نفع جماعت

نها 
 
ب میدهند، شا باید به ا

 
نها به شما ا

 
نها همکاری کنید، و اگر ا

 
شوروی ها به شما به گذشت زمان خدمت خواهند کرد و با ا

نچه که در شیر بدهید". اکنون اگر این حرف ها درست باشند و 
 
یا هم نادرست، حقیقت این است که شوروی ها در زمان خود ا

نها توانستد از 
 
توان شان بود، مردم بدخشان را مورد خدمت گزاری قرار دادند و همه ساکنان بدخشان درنتیجه پالیسی درست ا

موزش در نظام شوروی سابق از مقام خیلی ها بلندی در میان سایر مردم
 
نجا قرار داشته باشند. نقطه نظر تعلیم و ا

 
ان مقیم ا

مدن حاکمیت شوروی سوسیالستی، ٢٠٠١)نیازوف،
 
م.(.  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 رفتند و یا هم  بسوی بی 
مد، اما باید گـفت که شیرازه های اخالقی، ، (Atheismباوری )

 
که در نتیجه مساعی همه جانبه شوروی ها در زمینه به میان ا

نرا سوسیالیسم اسالمی خواند.  واقعیت امر این است که 
 
نقدرعالی بود که در واقعیت امر می توان ا

 
انسانی و زیست اجتماعی ا

ن عقیده بر بنیاد عقالنیت استوار بود و سوسیالیسم نیز اسماعیلیان بدخشان هرگزعقیده و باور شان را 
 
از دست ندادند زیرا ا

نهایــی هم که من حیث اعضای 
 
برو عزت و حیثیت انسان ها به گونه ژرف حفظ و نگهداری می کرد. حتی ا

 
عقل انسانی، شرافت ا

مراسم تشریفات مذهبی خویش را که در  حزب کمونست، و یا خود شان با باور در مورد کمونیسم می اندیشیدند، همواره بسا از
م.(. ٢٠٠٣تاریخ عقیده وباور شان ریشه های ژرفی را دوانیده بود، مورد مشاهده و عملکرد درست قرار می دادند.  )نیازوف، 

سیای میانه به ویژه در 
 
ئین اسماعیلیسم به شمول هویت تاریخی و فرهنگی شان،  در ا

 
علت حفظ و نگهداشت کیش و ا

نها از مردمان دیگر تا حدودی دور مانده بودند و با وصف همه دشواری بدخشان ا
 
فغانستان و تاجیکستان، این بوده است که ا

نهم 
 
نها بود، با ا

 
هایــی که از سوی مسلمانان اهل سنت و جماعت کشور های تاجیکستان، افغانستان و پاکستان متوجه ا

دارای دشواری های زندگی و اقتصادی باشند، اما عقیده باور و تاریخ پـُر  توانستند از دور بودن فضای جغرافیایــی شان از سایرین
نکه اسماعیلیان تاجیکستان رابطه مستقیم  با امام را  در سال های 

 
 ٣٠بار و عقالنی شان را حفظ و حراست نمایند. با وصف ا

عیلیان همجوار و از دیدگاه تاریخی هم کیش م.، از دست دادند به ویژه مادامی که سرحدات جنوبی شان با افغانستان و با اسما
شان اسماعیلیان بدخشان افغانستان در زمان حاکمیت شدید الحن جوزف ستالین بسته شده بود. بهرحال، گاه گاهی نام و 
موزش پی

 
ر شهرت امام در نوشته ها به زبان روسی و یا هم به زبان سریلیک شنیده می شد و مردمان با در نظر داشت تعلیم و ا

ناصرخسرو همواره امام و بینش قیادت از طریق امام را در سر خط کارهای عقیدتی شان از طریق کارکردهای ماندگار، داعیان، 
مشنری ها، پیـرها و خلیفه ها، قرار داشت و معنویت را همواره مورد تقویت و حمایت بیدریغ قرار می دادند. پیرها و خلیفه ها با 

ن همه نارسایــی های 
 
اجتماعی و اقتصادی، همواره سعی می ورزیدند تا جماعت را مطابق امکانات دست داشته شان  وصف ا

در روشنایــی های نسبی قرار دهند. این شخصیت های روحانی مطابق هدایت و رهنمایــی های پیر ناصرخسرو که از هدایت و 
مودند. در ضمن موضوع مداح خوانی، بینش تاریخی امامت مشحون بود، جماعت را بر راه راست و مستقیم هدایت می ن

الت موسیقی سنتی، مانند رباب، غژک، تنبور، دنبوره، سی 
 
قصیده خوانی، پیشبرد امورعرفانی و غزل سرایــی ها، به وسیله ا

ن در شیرازه زمانی بود که 
 
تار، نی، دف، چنگ و غیره نیر یکی از دیگر از وسایل حفظ و نگهداشت طریقه و عقیده و عملکرد برا

ستان ها و اماکن مقدسه نیز نقش خیلی ها فعالی را در د
 
سترسی روشن به امام و ادارات و نهادهای امامت وجود نداشت. ا

راستای حفظ و نگهداشت عقیده وطریقه در طول بیشتر از یک هزار سال بازی نموده اند. بینش تصوف و صوفیسم، نیز در 
مو، به گونه های مختلف، به نام ها، القاب، شیوه ها، البسه و سبک، اسماعیلیان بدخشان، در هر دو طرف کنار دریـای 
 
ا

ن شده اند که می توان، از شیخ ها، میرها، شاهان، قلندرها، چراغ داران، درویزه 
 
داخل زندگی عقیدتی و حتی گسترش ا
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رویشان، پیران کوهستان، داران، سیـد ها، ملنگجها، توغـداران، بزرگ ها، نـذرداران، کجکـول داران، چهل تار داران، د
ستان داران، عارفان، سالکان، عابدان، و غیره  یاد کرد.

 
 ا

 ایرانحکیم ناصرخسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر  : حکیم ناصر خسرو، بازتاب نوای طغیان، تنهای  ی و تبعید
یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و  است که بر اغلب نقلی زمان خود از قبیل فلسفه   علوم عقلی و 

کید کرده است. 
 
تا از احاطه داشتن خود بر این علوم  فلسفه و کالم تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات 

 
 
ا ن را از برداشته است. وی در 

 
ثار خویش، ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرا

یات 
 
ا ناز 

 
ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی  قرا برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده است. 

به ناصرخسرو، در سال  در شمال  استان بلخ)در  بلخدر  قبادیاندر روستای  ۳۹۴بلخی، معروف 
ز ابتدای جوانی به تحصیل علوم افغانستان ( در خانواده  ثروتمندی چشم به جهان گشود. ناصرخسرو ا

پادشاهان و امیران از جمله سلطان محمود و متداول زمان پ ر کرد. در دربار  َب ز  ن را ا
 
سلطان رداخت و قرا

از  غزنویانبه عنوان مردی ادیب و فاضل به کار دبیری اشتغال ورزید و بعد از شکست  مسعود غزنوی
برادر  مرو ، ناصرخسرو به سلجوقیان ا  طغرل سلجوقیو به دربار سلیمان چغری بیک،  نجا نیز ب

 
ا رفت و در 

عزت و اکرام به حرفه دبیری خود ادامه داد و به دلیل اقامت طوالنی در این شهر به ناصرخسرو مروزی 
فتگو پرداخت  با پیروان ادیان مختلف به بحث و گـ یافت. وی که به دنبال سرچشمه حقیقت می گشت  شهرت 

نتیجهو از ره به  نجا که 
 
ا ز  ما ا نها در مورد حقیقت هستی پرس و جو کرد. ا

 
ا نیافت دچار بران دینی  ای دست 

ر از این سرگردانی به شراب و میگساری و کامیاری های دوران جوانی روی  حیرت و سرگردانی شد و برای فرا
ورد. در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می

 
خوردن از این شراب که چند خواهی »گوید: ا

نتوانستند : »ناصرخسرو پاسخ داد« خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر بهتر از این  حکما چیزی 
نتوان گـفت کسی را که مردم را به بیهوشی و بی خردی »مرد گـفت: « ساخت که اندوه دنیا ببرد حکیم 

باید که خرد و هوش را بیفزاید. رم؟»خسرو پرسید: ناصر « رهنمون باشد. چیزی 
 
ا این از کجا  گـفت: « من 

یابنده بود» انقالب فکری  قبلهو به سمت « عاقبت جوینده  اشاره کرد. ناصرخسرو در اثر این خواب دچار 
لذائذ دنیوی دست شست، شغل دیوانی را رها کرد و را  ه سفر حج در پیش گرفت. وی شد، از شراب و همه 

 مصریعنی  فاطمیانرا سیاحت کرد و سه یا شش سال در پایتخت  مدت هفت سال سرزمین های گوناگون
نجا در دوران 

 
ا  کعبهیارت سه بار به ز مصرگروید و از  مذهب اسماعیلیبه  المستنصر باهللاقامت کرد و در 

بعداز دریافت عنوان حّجت خراسان از طرف المستنصرباهلل رهسپار خراسان  ۴۴۴رفت. ناصر خسرو در سال 
اقدام به دعوت مردم به کیش اسماعیلی نمود، اما و به خراسانگردید. او در  خصوص در زادگاهش بلخ 

نجا به دع
 
ا نیاورده و در وت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عدهبرخالف انتظارش مردم  ای تحمل او را 

با سالطین  به مازندران رفت و  سلجوقیانتبانی  نجا 
 
ا ز  بیرونش کردند. ناصرخسرو ا بر وی شوریده، و از خانه 

مد و چون در هیچ کدام از این شهرها در امان نبود به طور مخفیانه می زیست و سرانجا
 
ا به نیشابور  م سپس 

امیران محلی  امیرعلی بن اسدپس از مدتی دربدری به دعوت  که اسماعیلی بود به بدخشان  بدخشانیکی از 
بقیه   ثار خویش را در بدخشان  بدخشان سپری کرد. یمگانسال عمر خود را در  ۲۵تا  ۲۰سفر نمود و 

 
ا تمام 
ن، مقام و نوشت و تمام روستاهای بدخشان را گشت. حکیم ناصرخسرو دربین اهالی بدخش

 
ان دارای شا

یاد  ،«پیرکامل»،«سید شاه ناصر ولی»، «حّجت»نام بهمنزلت خاصی است تا حـدی که مردم او را  و غیره 
ى ايران از شاعران برجستهھ. ق.( ٣٩٤-٤٨١ديانى )تگاه است.ناصرخسرو قبازیار  یمگانکنند. مزار وی در می

با دانش شنا بود. او طى سفرى هفت ساله از سرزميناست که 
 
ا نيز  هاى گوناگونى ديدن کرد هاى روزگار خود 

ن را در سفرنامه
 
ا يادگار گذاشت. در مصر با فرقهو گزارش  شنا شد و به خدمت خلياى به 

 
ا ى فهى اسماعيليه 

فاطمى مصر، المستنصرباهلل، رسيد. او براى فراخواندن مردم به مذهب اسماعيلى به خراسان بازگشت، اما 

http://fa.wikipedia.org/wiki/ایران
http://fa.wikipedia.org/wiki/قرآن
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B9%DB%B4_%28%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/مرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/قبله
http://fa.wikipedia.org/wiki/مصر
http://fa.wikipedia.org/wiki/کعبه
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B4%DB%B4%DB%B4_%28%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/خراسان
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit
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ن
 
ناچار در سرزمين کوهستانى يمگان در بدخشان گوشهمردم ا به  جا چندان از دعوت او خشنود نبودند. 

تاب ـى در زمينهنشين شد و به سرودن شعر و نگارش کـ ـ نامه ليان پرداخت. زندگىى باورهاى اسماعيهاي
هجرى در روستاى قباديان مرو، که اکنون  ٣٩٤ابومعين حميدالدين ناصرخسرو قباديانى مروزى، در سال 

ى هاى گوناگون پرداخت و در سايهدر تاجکستان است، ديده به جهان گشود. جوانى را به فراگيرى دانش
شناسى، د مانند فلسفه، اخترشناسى، کيهانهاى دوران خوهوش سرشار و روح پژوهشگر خويش از دانش

ادبيات بهرهشناسى، هندسهپزشکى، کانى اقليدوسى، موسيقى، علوم دينى، نقاشى، سخنورى و   ها گرفت.                                                                                          ى 
ى هاى پايانى فرمانساالر بود، در سالاى برخوردار و ديوانبا اين همه، چون ناصرخسرو از خانوده ـ ـ ي روا

سالگى در دربار سلطان مسعود غزنوى و ٤٣سلطان محمود غزنوى به کار ديوانى پرداخت و اين کار را تا 
غاز کام

 
ادامه داد. پيوستن او به دربار سرا ـىدربار ابوسليمان جغرى بيک داوود بن ميکائيل  ـ ها، شرابجوي

فتهخبرى ها و بىخوارى  او بود و گاه براى خشنودى درباريان با گـ لود خود ديگران را به هاى هزلهاى 
 
ا

نمسخره مى
 
ا ز  لودگىگرفت. خود او پس ا

 
ا ن 

 
ا ز  اين که ا بيهوده  ن سخنان 

 
ا ها کناره گرفت، خود را به خاطر 

 کند: گونه مالمت مى
ز  و هزل  محال  اندر  بود  زبانت درا

 واندر زکات دستت و انگشتکان قصير                                  
 بر هزل کرده وقف زبان فصيح خويش

 صرف کرده دل و خاطر منير  بر شعر                                
ن
 
يدت  از فسـاد که گر يادت  کردى  ا

 
 ا

ره شود ضمير سياه گـردد  رويت                                تيـ  و 
 شه مانده به دست توانگرانچشمت همي

ذ  تا اينت                                   ـ رير  پان ن حـ
 
ا ز و  ن خـ

 
ا رد و 

 
 ا

ـى خوابى شگـفت کم از کردهاما همين که به چهل سالگى پا گذاشت کم هاى خود پشيمان شد و سرانجام در پ
غاز سفرنامه چني

 
ا ن دگرگونى را در 

 
ا : "شبى در خواب ن نوشته استبسيار دگرگون شد. خود او سرگذشت 

ديدم که يکى مرا گـفتی: چند خواهى خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند. اگر بهوش باشى بهتر 
اين چيزى نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کند. جواب دادی: در  است. من جواب گـفتم که: حکيمان جز 

هوشى رهنمون باشد، بلکه ت کسى را که مردم را به بىهوشى راحتى نباشد. حکيم نتوان گـفخودى و بىبى
يابنده باشد.  رم؟ گـفت: جوينده 

 
ا فتم که: من اين از کجا  بيفزايد. گـ بايد طلبيد که خرد و هوش را  چيزى 

ن گـفتهسپس، به سوى قبله اشاره کرد و ديگر سخن نگـفت."
 
ا بيدار شد،  ها با او بود و هنگاهى که از خواب 

بيدار شدم، اکنون بايد که از خواب چهلبر او اثرى ژرف گذا با خود گـفت: "از خواب دوشين  ساله شت و 
بيدار شوم." و چنين انديشيد که همه ننيز 

 
ا جا که در خواب او را به سوى ى کردار خود را دگرگون کند و از 

يين
 
ا و  ن شد که سفرى به مکه داشته باشد 

 
ا بر  ور قبله نشان داده بودند، 

 
ا د. او سفر خود هاى حج را به جا 

غاز کرد. او از بخش ٤٣٧را در سال 
 
ا ابوسعيد و يک غالم هندى  با همراهى برادرش  هاى هجرى از مرو و 

سياى صغير و سپس فلسطين، مکه، مصر و بار ديگر مکه و مدينه رفت و پس از 
 
ا ايران به سوريه و  شمالى 

ن سفر هفت ساله و هاى جنوبى ايران به وطن بازگشت و را ى خدا از بخشزيارت خانه
 
ا پيامد  هى بلخ شد. 

ى ى ناصرخسرو است. ماندگارى سه سالهسه هزار فرسنگى براى او دگرگونى فکرى و براى ما سفرنامه
پيروان فرقه با  ـى او  ـ شناي

 
ا ن ناصرخسرو در مصر باعث 

 
ا نان شد. پيروان 

 
ا يين 

 
ا و  ى اسماعيليه و پذيرش روش 

باور بودند که امامت پس ا بر اين  يين 
 
نام محمد بن ا ز امام جعفر صادق)ع( به يکى از فرزندان ايشان به 

پنهانى زندگى مى ناسماعيل رسيد که همچنان زنده است و 
 
ا ز  پيروان اسماعيل به خردورزى کند. ا جا که 
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به اهميت زيادى مى يافت که در مصر  پيدا کرد و به جايگاهى دست  ن فرقه گرايش 
 
ا به  دادند، ناصرخسرو 

ت  (ھ. ق. ٤٢٠-٤٨٧، )فاطمى مصر، المستنصرباهلل ىخدمت خليفه رسيد و از سوى او به عنوان حّج
غاز فرمان

 
ا ا  ـى سلجوقيان بود، در خراسان برگزيده شد. ناصرخسرو در بازگشت به ايران، که همزمان ب ـ ي روا

ن
 
ا غاز به بلخ رفت و در 

 
با مخالفتا تبليغ مذهب اسماعيلى پرداخت. چيزى نگذشت که  روه هاى گجا به 

ن
 
ا اين رو، به شهرهاى ديگر خراسان و برخى زيادى از مردم  ن بود که کشته شود. از 

 
ا بيم  جا رو به رو شد و 

ادامه داد. به نظر مى تبليغى خود را  ورد و کار 
 
ا رسد در مازندران پيروانى گرد او را شهرهاى مازندران روى 

با اين همه چندان به او روى خوش نشان ندادند و د ـى کردند. گرفتند،  ـ ي با چوب و سنگ از او پذيرا ر هر جا 
ـى خود مويه  ـ ند و بر تنهاي ن سرزمين کوهستانى روزگار گذرا

 
ا تا در خلوت  سرانجام به يمگان در بدخشان رفت 
ند. بيش او طى کند و روزگار را به نگارش کـتاب بگذرا ثار 

 
ا سال ماندن در همين کوهستان به نگارش  ١۵تر 

ن سال
 
ا مدند. او در 

 
از پشتيبانى علىهدرا تاب ا  بن اسد بن حارث، که اسماعيلى مذهب بود و ناصرخسرو کـ

جامع الحکمتين خود را به درخواست او نوشته است، برخوردار بود. سرانجام در همان سرزمين به سال 
 شمار زندگى او:  قمرى ديده از جهان فروبست. سال ٤٨١
مد.  : در روستاى قباديان مرو به دنياهجرى قمری  ٣٩٤

 
 ا

غاز کرد.  هجرى قمری: ٤٣٧
 
ا  سفر خود را به سوى مکه 

المقدس وارد مى هجرى قمری: ٤٣٨  شود. به بيت 
پايان مىساله: سفر هفتهجرى قمری  ٤٤٤ به بلخ وارد مى شود. اش به   رسد و 
نده مى شود. زادالمسافرين را نبه دليل تبليغ براى فرقه هجرى قمری: ٤۵٣ يز در همين ى اسماعيلى از بلخ را

 نگارد. سال مى
نام امير بدخشان، شمس ٤٦٢ الدين ابوالمعالى على بن اسد حارث، هجرى قمری: جامع الحکمتين را به 

 نوشت. 
 هجرى قمري: در يمگان بدخشان از دنيا رفت.  ٤٨١
ا به روش هاى اسماعيلىسفرنامه، ديوان شعر، زادالمسافرين، در اثبات باورهاى پايههاى ناصرخسرو:نگارش

هاى دين به ها و فرمانها و باطن عبادتاستدالل است، وجـهجالدين )روى دين، چهره دین(، در تاويل
ـى نامه )منظوم(، خوان االخوان، پيرامون باورهاى دينى  ـ نامه، روشناي روش اسماعيليان، سعادت 

ـى نامه نثر(، گشايش و رهايش، عجائب الصنعه، جا ـ ممع الحکمتين، شرح اسماعيليان، شش فصل )روشناي
تنها در جامع الحکمتين از قصيده ى ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانى، بستان العقول، در دست نيست و 

نام برده است،  ن 
 
ا ز  نام برده شده است، لسان العالم، در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين ا ن 

 
ا

تنها در جام ن نام برده است، رساله اختيار االمام و اختيار االيمان، در دست نيست و 
 
ا ز  ع الحکمتين ا

د القيامه، زندگى  اند.ى خود نوشت که برخى به او نسبت دادهنامهالندامه الى زا
سیای میانه:ونو افالطونیسم  اسماعیلیسم در گسترش بینش  پیر ناصرخسرو نقش  

 
حکیم ابومعین ناصر بن خسرو  در ا

ن سلجوقیان بسر بسالگ( الی حدود چهل٣٩٤-٤٨١)حارث قبادیانی 
 
ستان بلخ، در دستگاه دولتی غزنویان و بعد ا

 
رد، ی در ا

داشته خویش را برای بینش و تفکر خویش تنگ یافت و بخاطر پیدایش حقایق زندگی به هر سویــی اما اندک اندک محیط دست
غازگرسر زد و تا اینکه در سن چهل

 
و در فرجام خود را در کعبه  سالگی به دلیل الهامی که برایش دست داد به سفر خویش ا

شریف دریافت. وی در جریان سفر هفت ساله اش برای چهار بار به حج واقعی و علمی رفت و در زمان اقامت خود در مصر 
مد، توانست به مرکز دولت فاطمیان مصر راه یابد و بعد از مطالعه و پژوهش

 
های متداوم نه تنها اینکه به کیش اسماعیلی در ا

وری بلکه به عن
 
بایــی خود شد. قابل یادا

 
وان حّجت جزیره خراسان جهت روشن ساختن اذهان همه باورمندان رهسپار دیار ا

رامش و 
 
نکه از هر گونه ا

 
است باقی مانده حیات پربار ناصرخسرو وقف مبارزه و اجتهاد عقالنی و عقیدتی گردید، با وصف ا
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ثار و ادب
 
فرینش ا

 
سایش دنیوی محروم شد، اما از طریق ا

 
یاتی که بازتاب دهنده فلسفه، حکمت، شعر، ادبیات و عرفان ا

نروزگار در جزم 
 
نهایــی که در ا

 
نزمان و محیط زندگی عقیدتی معاصران را نیز منّور و مزین سازد. ا

 
عقیدتی بود، توانست ایام ا

میز در قطار نخست قرار داشتند، حضور علمی، فکری و عقیدتی ناصرخسرو ر  ها و بینش تعصبگرایــی
 
ا در بلخ باستان تحمل ا

های ناهمگون، مانند الدینی، قرمطی، ملحد، رافضی و غیره وادار ساختند تا کرده نتوانستند و موصوف را با برچسپ تهمت
میهن و زادگاه عزیز خود را به قصد نیشاپور، مازندران و بعد محیط تنگ و تاریک یمگان بدخشان افغانستان که پرمحصول 

موزشی و عقیدتی و برخوردار  ترین دوره زندگی را 
 
ن جا سپری نموده بود، ترک گوید. ادبیات شعری او دارای بینش تعلیمی، ا

 
در ا

ن 
 
از پشتوانه ژرف معنوی که می توان موصوف را در برابر شعرا و ادبای دوره غزنویان و سلجوقیان، و بدون تردید باالتر از ا

نکه دیده می شود که دیوان ناصرخ
 
سرو از مدح و ستایش خالی نیست، اما باید متوجه شد که این مدح و دانست. با وصف ا

نهایــی که از دین تعبیر و امام فاطمی است که خود بازتاب ستایش او در حق خلیفه
 
دهنده یکنوع مبارزه و اجتهاد است در برابر ا

و رهایــی باور های دینی و عقیدتی نادرستی را داشتند و میل داشت تا حقانیت حاکمیت خالفت فاطمیان را که به منظور عـدل 
مد، برای جهانیان به معرفی گیرد. سرایش شعری ناصرخسرو به گونه ای است که برای برخی دارای ثقلت بدیعی و 

 
به میان ا

موازنه است، اما ناصر فقط می خواست تا افکار و بینش فلسفی و عقیدتی اش را بازتاب دهـد و نه اینکه شعر بسراید و در فکر 
ن می اندیشید و شعر برایش فقط یک وسیله عادی بود. دیده می شود که زبان شعری اش در  وزن 

 
و قافیه باشد، بلکه باالتر از ا

ن زمان زبان دری ساده و فهمای دوره سامانیان است. بهر حال ادبیات شعری ناصرخسرو، دارای سبک و سلیقه خود بوده و 
 
ا

و شاید هم از همین سبب است که شعر ناصرخسرو در چشم شعرا و ادبای محلی دارای فرهنگ زیبایــی شناسی ویژه خود است 
ای که در اشعار شان در فکر و ذکر هنر صنایع بدیعی و سالمت کالمی از دیدانداز ساختار زبانی و دستوری هستند، جایگاه 

نانی که بیشتر در پـی عجایب و غرایب می
 
های دیگران چیزهایــی است که در سروده گردند، مملو ازچندانی پیدا نکرد، ولی برای ا

هرگز دریافت نخواهد شد. حکیم ناصرخسرو، در میان شاعران و سخنوران مسلمان، مقام ویژه دارد. در بیشتر سروده ها و 
قصاید این دانشمند گرانمایه و ماندگار در ذهنیت ها، از دیدگاه ومنزلت دینی، کرامت انسان و مراتب واالی حضرت رسول 

مده است.  اکرم
 
و خانواده علی و فاطمه، به شمول اطاعت و فرمانبرداری از رسول هللا، و اهل بیت طاهرین، سخن به میان ا

حتی باید گـفت که اخالص و محبت ناصرخسرو در برابر کارکردهای ماندگار سرور کائنات، اهل بیت و به ویژه امامان فاطمی، 
نها را در مورد اهل بیت روشن ساخته است. وی سایر شعرای پارسی گوی و عرب را نیز مورد ت

 
شویق و ترغیب قرار داده و بینش ا

دوستی پایان در مورد مقام انسان سخن گـفته و فرهنگ ناب انسانهای خویش همواره از عشق و اشتیاق بیدر قصاید و سروده
شنا ساخته است. را مروج ساخته و کافه بشریت را با اصیل ترین معارف عقیدتی و سازنده ترین اند

 
یشه های جمعگرایانه، ا

ناصرخسرو در بیان هویت انسان، و خودی و بیزار از بیگانگی و الیناسیون، به اسباب و وسایل ناهمگون اشاره نموده و عقیده 
دژ  ستاید. دین در دیدانداز ناصرخسرو،ترین پدیده و شامخ ترین مقام قایل باشد میای که انسان را عالیوباورهای دینی

های بی درمان را در خود جا داده و در میان شان فرقی نمی گذارد و می گوید تفاوت شان تنها در مستحکمی است که همه انسان
تقوا و پرهیزگاری شان است. او می گوید که دین می بایست دژی باشد مستحکم و با زیرساخت راستی، درستی، امانت کاری، 

سیب در امان باشد و از هرگونه انحراف و کـژرفتاری و کـژگـفتاری  صداقت و ایمان داری تا از هرگونه
 
گزند زمان و مکان، خلل و ا

ن موهبتی است که از سوی 
 
ن است که راه دین باید با خرد بیامیزد، زیرا خرد ا

 
در امان باشد. ناصرخسرو می گوید که راست ا

ن باید علم و حکمت مقام و پروردگار عالمیان برای بشریت عطا گردیده است. دین خزینه عقیدتی 
 
و باورهای انسانی است و در ا

جایگاه بسازی که از علم و حکمت بهره مند باشد. خرد است که انسان را در شناخت دین و عقیده و باورهای ناهمگون یاری می 
که  ناصر می گوید  . ند ماندرساند.  دین اگر  با خردورزی همراه نباشد ، به بیراهه خواهد رفت و پیروان در نیمه راه باقی خواه

نهایــی که از خرد در دین داری و دین شناسی استفاده شخص
 
دانا دین را سرفراز می سازد و نادان دین را زار و زبون می سازد، و ا

نهایــی که خود را هیچ چیز نمی پندارند و ا
 
نها گردد. ناصر به این باور است، ا

 
نها دینی نخواهند داشت که ناجی ا

 
ظهار نمی برند، ا

ید، به مزمت می گیرد و می گوید که شما باید 
 
می دارند که ما خیلی ها ضعیف و نحیف هستیم  و از دست مان چیزی بر نمی ا

فرینش و حکمت است. و این انسان است که 
 
ن عالم کبیر در حقیقت عالم خلقت، ا

 
بدانید در شما یک عالم کبیر قرار دارد و ا
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فرینش انسانی مدیون خرد است که به مثابه نخستین سالح برنده عقالنی از سوی باعث ترقی و تعالی می گردد، اما 
 
همه ا

 پروردگار به کافه بشریت عطا گردیده است.                                                                  
عرفانی ناصرخسرو بازتاب گسترده یافته  نکـته دیگری که در شناخت مقام انسان که جنبه کالمی دارد و در قصاید و سروده های

های علمی و فرهنگی، به ویژه فالسفه و دانشمندان مورد است، نقش بینش جبر و اختیار است که همواره در میان شخصیت
ورد، در 

 
ن سخن به میان می ا

 
گـفتمان قرار می گیرد. نقطه دیگری که ناصرخسرو در مورد مقام، صالحیت و اختیار انسان از ا

نها در حقی
 
قت امر شناخت ذاتی انسان، خواهشات نفسانی، به ویژه نفس لوامه و نفس ناطقه، برازندگی های شان و اولویت ا

یا انسان هم باید مانند بهایم تنها زیست 
 
زیست اجتماعی انسان به شمول غرایز و خواهشات بجا و بیجا، است. او می گوید که ا

ن مسئولیت و رسالتی که خداوند برای غریزی داشته باشند و یا اینکه از خرد 
 
خــدا داد شان استفاده اعظمی به عمل بیاورند تا ا

انسان منحیث موجود عقالنی تفویض نموده است، به سرمنزل مقصود برسانند. او می گوید، که اگر مانند ستوران تنها محکوم 
نگونه که گـفته است، چون خویشتن غرایز می بودیم، در این صورت فرق میان ما و ستوران و چهارپایان چه خ

 
واهد بود، ا

ن راهی است که انسان را بسوی نعیم و 
 
ن می فرماید که همه انسان ها دارای دو راه است، یکی ا

 
ستور گمانی مبر مرا. و مزید برا

فات و بالهاست که ما را بس
 
وی خود فردوس برین رهنمون می شود و دیگری هم  شیوه ای است  که انسان را بسوی جهنم، ا

می کشاند. ناصر می گوید که برخی ها را باور بر این است که گویا همه قضا و قدر انسان در لوح المحفوظ ساخته و پرداخته  
شده است، و در اختیار انسان هیچ چیزی قرار ندارد. ناصر می گوید که انسان های کاهل میل دارند که همه دشواری های خود 

ز خود هیچ چیزی را به پیش نبرند که شایسته رسالت انسان نبوده و هرگز نخواهد بود. ناصرخسرو در را بر قضا و قدر بنهند و ا
موزنده دارد، و نه اینکه با نقدش ذهنیت دیگرانان مغشوش سازد و با ،هر زمینه ای دیدگاه نقادانه

 
معقول، تصحیح کننده و ا

نهایــی که از قضا و قدر برداشت   نادرست دارند اطاعت بی 
 
نها در ستیز قرارگرفته و از پیشوایان غلط ا

 
چون و چرا نکرده بلکه با ا

و غیر مردمی بیزار است و قدرت پرستان تصنعی را افراد و اشخاص بی کاره و فارغ از تعقل یاد می نماید.  ناصر همچو حکیمی 
سان پرداخته و عوامل سعادت و حاذق و دارای اندوخته های گسترده زندگی و تاریخی، ابتدا به شناسایــی هویت وجودی ان

خوشکامگی و سقاوت و بدبختی او را درحوزه اراده و اختیار او و نه جبر و خارج از حق انتخاب او، معین می سازد و از جمله وفا 
د و هوش، مهر ومحبت نام می برد. او میجگوید که انسان باید در عهد وفا زیست کند واز عهد وفا کمان تیر برای خویشتن بساز 

گاه 
 
گاه و وسوسه های ناخود ا

 
تا از عقیده و باور خویش دفاع کند. هر چند حکیم پاکرای قبادیانی در برابر پند و اندرزدهندگان نا ا

ایستادگی کرد، اما یاد سبز خراسان هرگز از خاطرش زدوده نشـد. او گاهی باد و هوای وطن را بهانه ساخته و مخاطب قرارداده و 
ک محیط یمگان فرا می خواند که در حقیقت امر بازتاب دهنده احساس، عشق و محبت پیر در برابر به درۀ تنگ و تاری

زادگاهش می باشد. او اظهار می دارد که ای باِد دل افروز وابسته خراسان یکبار باید بگذری از سری فردی که در دره یمگان پناه 
نکه به سرزمین خراسان 

 
عشق می ورزد و لی بازهم میگوید که این سرزمین نفرین شده، گزین شده است. ناصرخسرو با وصف ا

نها به 
 
نها با دانشمندان و خردمندان همواره در ستیز هستند و نمی گذارند ا

 
به معنی اینکه مردمانش نفرین شده هستند زیرا ا

نقش را در گسترش کیش  ترینبدون تردید بزرگگونه درست در استقرار زندگی جدید و بینش وعقیده انسانی دست بکار شوند.
ن در افغانستان ناصرخسرو داشته است. وی که متکلمی دانشمند، فیلسوفی توانا، جهانگردی 

 
اسماعیلی و تعمیق تعالیم ا

در بلخ متولد شد. ناصرخسرو، پس از دوران جوانی و تحول ھ. ق. ٣٩٤ادیب و شاعری نامور در زبان فارسی بود، در سال
غاز میعظیم روحی، سفر هفت ساله

 
خر این سفر، به دیدار ابوتمیم معد بن علی المستنصرباهلل، ای را به قصد حج ا

 
کند و در ا

ید و با داعی الدعات، مؤیدالدین فی دین شیرازی رابطه دوستی برقرار میخلیفه فاطمی در مصر نایل می
 
کند. وی قبل از این ا

مده بود. ناصرخسرو سه سال در قا
 
ھ. ٤٤٤هره ماند و به عنوان داعی تعلیم و تربیت یافت و در سالسفر به کیش اسماعیلی درا

غاز کرد و پایگاه سّری خود را در بلخ «حّجت خراسان»به بلخ باز گشت و به عنوان داعی، یا به گـفته خودش ق. 
 
، کار خود را ا

مرانان سلجوقی برخوردار مستقر ساخت. اما پس از مدت کوتاهی، موفقیت های او دشمنی علمای سنی را که از پشتیبانی حک
بودند برانگیخت. سنیان او را به الحاد متهم کردند و قرمطی و رافضی خواندند، خانه او را ویران کردند و حتی قصد جانش را نیز 
ن زمان جزء 

 
داشتند. سرانجام، او را مجبور کردند تا خانه خود را ترک کند و به دره یمگان در بدخشان پناه ببرد. یمگان در ا
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قلمرو امیر خودمختار بدخشان، علی بن اسد بود که مذهب اسماعیلی و رابطه نزدیکی با ناصرخسرو داشت.  ناصرخسرو برای 
نها 

 
مدت سه سال در کشور مصر باقی ماند، وی در این مسافرت سه ساله با حکما، علما، دانشمنداو فالسفه مالقات کرد و با ا

دربار خلیفه فاطمی مصر، حضرت امام المستنصرباهلل مشرف گردید، و کیش  به مباحث پرداخت و بعد سعی نمود تا به
اسماعیلیه را موافق بینش و تصورات عقیدتی خود دانست و در فرجام بدان پیوست و لقب حّجت خراسان را کمایــی نمود. وی 

باستان رسید و به دعوت ناصر حدود پنجاه سال داشت به خراسان برگشت و به زادگاه اصلی خویش، بلخ  ، که٤٤٤در سال
ئین اسماعیلی پرداخت. اما با خصومت و جزم گرایــی امرای سلجوق مواجه شد. امرای سلجوقی شاید هم به اشاره خلفای 

 
ا

وردند، عوام و"علمای" اهل سّنت را علیه وی 
 
عباسیان در بغداد که خویشتن را دشمنان سرسخت اسماعیلیان به شمار می ا

شوب زده به خانه اش هجوم بردند و تحریک نمودند و باز خصو
 
مت را با او باز نمودند. عوام هم در تبانی با مالها دست به ا

تش کشیدند. موصوف نا گزیر بلخ را ترک نمود، متواری گشت و در 
 
کاشانه اش را که کلبه فقیری اما حکمت و دانش بود، به ا

نجا سپری نمود. وی در بدخشان به تحقیق و  فرجام خویشتن را در یمگان بدخشان افغانستان دید و بقیه عمر
 
پربار خویش را درا

نکه سال 
 
لیف و تصنیف پرداخت، تا ا

 
شمسی پدرود حیات گـفت. موصوف تحصیالت خویش را در زادگاهش ٤٨١پژوهش ، تا

دامی به به پایان رساند و به کسب سایر علوم چون، طب، فلسفه، موسیقی، حساب، نجوم، زبان یونانی و غیره پرداخت و ما
موزی می نشست. قرار قراین دیده می شود که ناصرخسرو 

 
سفر می رفت، نیز از علما و دانشمندان محیط پیرامون خویش به بازا

ن به زبان دری و  ٢٨در سن 
 
نگونه که می دانیم دارای دو دیوان است، که یکی ا

 
ورده و اکنون ا

 
سالگی رو به سرایش شعر ا

ناصرخسرو در دربار سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان مسعود راه یافت که از احترام،  دیگری هم به زبان عربی می باشد.
نان برخوردار بود. اشعار ناصرخسرو حاوی مطالب و مضامین ستیزنده و پرخاشگری علیه مظالم 

 
عزت و مشاغل روزمره در دربار ا

و مفت خوار است که دهقانان و کارگران و کاسبان را "روحانیون"، دنیاپرست و تاریک اندیش و شاهان و حکمروایان استثمارگر 
نان خوان هفت رنگ را برای اهل و خانوار خویش می 

 
در ده و شهر مورد استثمار، استعمار قرار میجدادند و از دست رنج ا

ثیر گذاشته و بر احساس پرخاشگ
 
ر او بیشتر از گسترانیدند. مشاهده این چنین حاالت بر حالت روحی و روانی شاعر و دانشمند تا

پیش اثرگـذار شد واز این سبب بود که وی با دسته های درباری و درباریان قطع رابطه می کند. مادامی که رابطه شان با دربار و 
نها خیلی ها در رنج 

 
درباریان قطع می کند و به روحانیون ایجاد رابطه میججکند، با افسوس و درد فراوان از معاشرت و رابطه با ا

نها مشتی فاقد تفکر و بینش و صالحیت درک و شناخت، نبود و عذاب 
 
نها در می یابد که ا

 
می گردد، زیرا وی  از این نزدیکی با ا

منطق سلیم، گروه سالوس صفت و جزمجگرا، کوتاه اندیش، بدتر از پادشاهان، امیران و خواجگان ظالم و متعصب می 
ی گوید و در سن چهل سالگی برای دریافت حقایق و دانستن حال و احوال باشند. ناصر نا امید مجامع روحانیون را نیز ترک م

توده های زحمت کش و باورمندان عینی و واقعی، مصروف و مشغول گشت. ناصر به شهرهای مختلف خراسان، هندوستان و 
شنا می شود و  سایر مناطق به مسافرت می پردازد که در این سفر با دسته های ناهمگون انسان ها، طوایف و گروه ها
 
ا

نان را درک و با یکی از دانشمندان هندی به گـفتمان می نشیند. بعد از سفر هندوستان، 
 
هنین و عنعنات ملی ا

 
خصوصیات قوی ا

سیای صغیر، سفرهای دیگری را با برادرش و یک غالم هندی به مدت هفت سال به کشور هایــی چون 
 
ایران، ارمنستان، ا

می پردازد. از این سفرها تجارب مصر، تونس، الجزایر، سودان، یمن و جزیره العرب،  ترابلس، عراق، سوریه، فلسطین،
موزد و به تحقیق و پژوهش می نشیند و می نویسد. 

 
ن دروس خیلی ها خوبی را می ا

 
ورد و همواره از ا

 
خیلی ها مهمی را بدست می ا

مده است منصوری "نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو"،در اثر فیروز 
 
ان شنیدم که ناصرخسرو وقتی به قزوین رسید، به : "چنا

دکان پینه دوزی رفت و بنشست تا کـفش هایش را اصالح کند و ناگهان در روی بازار غوغایــی برپا شد. پینه دوز از دکان برخاست 
فت، و در میان غوغا گران افتاد و چون بازگشت، توته ای از گوشت بر سر درفشش داشت. ناصر پرسید این چه است؟ گـ

شخصی شعر ناصرخسرو را خوانده بود؛ او را ربودند و تکه و پرچه نمودند و این لقمه گوشت او است. ناصر کـفش هایش را رها 
نجمله دانشمندان، شعرا، عرفا و کرد و گـفت: "در شهری که شعر ناصر باشد، من نباشم." 

 
ن یکی از ا

 
ناصرخسرو، عـالوه بر ا

فلسفه و حکمت دست باالیــی داشت، و در خدا شناسی و دینداری سخت استوار بوده نویسندگان بزرگ پارسی است که در 
شکار است. ناصر، در 

 
است و مناعت نفس، بلندی همت، عزت نفس، صراحت گـفتار و خلوص نیت او در سراسر گـفتارش ا
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اهش بلخ می رسد و به امر دعوت به سفرنامه اش رویدادها و قضایا را با بی طرفی و بی غرضی تمام نقل می کند. اما زمانی که زادگ
ئین اسماعیلیسم مشغول می شود، مالها و به اصطالح فقها سد راه او شده و عوام را علیه او تحریک نموده، خانه و کاشانه 

 
ا

تش می
 
کشند. ناصر خواستار یک جامعه پاک، منزه و مشحون از عدالت اجتماعی، دور اش را به نام قرمطی، غالی، رافضی به ا

دم کشی، دزدی، رشوه خواری، خیانت، چاپلوسی، عیش و عشرت بی جا به ارزش خون و زحمت مردم،  از
 
مفاسد اخالقی، ا

لیف شده و بااعتبارترین منبع در شناخت ھ. ق. ٤۵٣بود. زادالمسافرین، مهم ترین اثر ناصرخسرو است که در سال 
 
، تا

ئین اسماعیلی ب
 
ثار کالمی و فلسفی اندیشه ها و باورهای اسماعیلی و دعوت ا

 
ه شمار می رود. این کـتاب، یکی از مهم ترین ا

نان 
 
اسماعیلیسم و حاوی واپسین باورهای مذهبی و ایده های کالمی و جهان شناختی رسمی فاطمیان در دوره امپراتوری دینی ا

لیف و روش نگارش
 
، از دیر باز به این طرف است. زادالمسافرین، در زمره سیاق منثور کهن پارسی است و به جهت روزگار تا

مورد توجه سبک شناسان نثر پارسی بوده است. این اثر سرشار از واژه های نادر و کهن پارسی است . این اثر بر اساس محتوای 
غاز 

 
کالمی، فلسفی و زبان ویژه و کهن اش که دست ناخورده باقی مانده است، متنی است قابل تقدیر و تمجید. اسماعیلیه از ا

سیای میانه و به ویژه در افغانستان نفوذ پیدا کرد و در دهه پایانی قرن سوم هجری، فعالیت این مذهب در پیدایش 
 
خود در ا

ن مانند پاکستان، تاجکستان، ترکستان چین و عالقه جات شمال پاکستان، اوج بیشتر 
 
این کشور و سایر مناطق همجوار ا

ئین و کیش  ٤٨١الی ٤٤٤گرفت. موصوف در بلخ و بدخشان درمیان سال های 
 
مهتابی، به عنوان داعی و حّجت به تبلیغ ا

اسماعیلی، مشغول بوده است. در هنگام حمله ُمغل به افغانستان، مناطق پامیرزمین و کوهستانان بدخشان که کوه بلند و 
نها مصؤن و محفوظ مانده است. بنا براین، بدخشان پناهگاهی ش

 
نرا محیط نموده است، از تعرض ا

 
د برای اسماعیلیان شامخ ا

فریده های شخصیت های علمی، فرهنگی، و داعیان، به شمول عقیدتی دوره خلفای نزاری، 
 
ثار و ا

 
نزاری و گنجور نوشته ها، ا

تبدیل شده بود. با یک نگاه به طرح جهانی اسماعیلیه در می یابیم که خراسان یک جزیره مستقل و مناطق اسماعیلیه نشین در 
و پار دریا )ماورالنهر(، همه زیر مجموعه این جزیره بوده است. شاهد این مطلب این است  که ناصرخسرو، افغانستان امروزی 

خود را حّجت خراسان می گوید و در عین حال، عمده ترین فعالیت او در شمال افغانستان، بلخ، و شمال شرق افغانستان، 
وسیه، ایوانف، با تکیه بر اطالعاتی که در باره جمعیت بدخشان بوده است. در حالی که پژوهشگر معروف و شرق شناس ر 

وری می کند. در دوره پس از تجزیه 
 
زاد یاد ا

 
اسماعیلی در اختیار داشته است، از بدخشان به عنوان یک جمعیت جداگانه و ا

 
 
وردند و به کمک افغانستان امروزی به دولت غوری و غزنوی، اسماعیلیان، عالءالدین حسین، سلطان غور را به کیش خود در ا

ئین خود پرداختند. با این حال، رابطه تیره اسماعیلیان پس از عالءالدین حسین با فرزند او سیف الدین 
 
زادانه به تبلیغ ا

 
او ا

شکاری از وضعیت نامناسب اسماعیلیه افغانستان در این مقطع است. سیف 
 
محمد و به اصطالح فقه های اهل سّنت  نشان ا

مهتابی، به غزنه دعوت کرده بود و نیز بسیار دیگر از کسانی را که  تازه به  ۵٣٤انی راکه پدرش در سال الدین محمد، همه داعی
مده بودند، از دم تیغ گذراند. حکمرانان غور نیز چندین باردست دست به اقدامات جنگی علیه اسماعیلیان 

 
این کیش در ا

میت ها و دستگاه حکومتی پادشاهان بعدی غور، شاید نیز یکی از افغانستان ، زده اند. نفوذ فقهای اهل سّنت مصروف در حاک
ن حکومت می کرد، 

 
عوامل سخت گیری ایشان بر خالف اسماعیلیه بوده باشد. غیاث الدین که بر غور و مناطق ضمیمه ا

ن حکومت می کرد، حنفی بوده است. کوه های 
 
پامیر و شافعی بوده و برادرش شهاب الدین که بر غزنی و مناطق اطراف ا

هندوکش و به ویژه مناطق بدخشان که در حصار کوه های شامخ بود، از گزند و حمله مغل ها مصؤن ماند و پناهگاهی برای 
اسماعیلیان نزاری شد که از بیم قتل عام مغول از منطقه قهسان فرار کرده بودند. در این دوره اسماعیلیان بدخشان و محیط 

ن که پیش از سقوط الموت
 
ثیر حمله مغول به دور ماندند و در دوره بعد از  اطراف ا

 
به امامان نزاری بیعت نموده بودند، از تا

فریده های 
 
ثار و ا

 
وردند. اینان با اهمّیت دادن ویژه به ا

 
الموت، سّنت ادبی تا حدی ویژه وابسته و منوط به خود را به وجود ا

ثار موجود نزاری را از المو
 
ن که به زبان فارسی نوشته شده بود، حفظ کردند. ناصرخسرو، مقدار زیادی را از ا

 
قاسم ت و بعد از ا

الدین الدین سبزواری را با اعطای منصب پیر به سوی افغانستان فرستاد. وقتی شمسالدین محمد، نیز شمسشاه، فرزند شمس
نان را به پذیرش مذهب اسما

 
عیلیه و ادای سوگند بیعت به محمد وارد بدخشان شد، مردم بسیاری به دیدار او شتافتند و او ا

ن در تبت صغیر )ترکستان چین(، غزنی، چیناب، وانل نگری، دره های هندوکش و 
 
امام قاسم شاه ملزوم ساخت. وی بعد ا
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ن در نیمه نخست سده نهم هجری جزء قسمت 
 
موریت پرداخت. بدخشان و نواحی ا

 
پامیر، کشمیر و هندوستان، به انجام ما

مد
 
ن بدخشان را اوزبک ها گرفتند، ولی میرهای اسماعیلی شغنان، به سلسله تیموریان محلی .  امپراتوری تیموری درا

 
پس از ا

مهتابی، شاه رضی الدین بن طاهر، یکی از امامان محمد شاهی، از  ٩١٣پیوسته در برابر اوزبک ها مقاومت می کردند. در سال 
مد و به کمک پیروان محلی خود 

 
زمام حکومت بخشی از بدخشان را به دست گرفت.  در جنگ پایگاه دعوت خود به بدخشان ا

ن زمان از شاخه محمد شاهی بودند، به شدت ٩١۵سال 
 
هجری، شاه رضی الدین کشته شد و در نتیجه، نزاریان بدخشان که ا

زار و اذیت قرار گرفتند. بعد از این رابطه اسماعیلیان با اهل
 
تصوف پر رنگ تر  به وسیله امیران تیموری موجود در محل، مورد ا

نها خود را در پشت خرقه صوفیان پنهان کردند. سلطه مغوالن و تیموریان بر افغانستان به صورت کلی سبب شد که 
 
شد و ا

ید. زیر چنین شرایطی، 
 
مدارس، کـتابخانه ها، نخبگان و مجموعه فرهنگ به شدت صدمه ببیند و روحیه تقدیرگرایــی به وجود ا

مدند که تا امروز هم این جریان به اشکال گوناگون در این عالوه بر اسماعیلیان، مرد
 
مان دیگری نیز به دایره صوفیان در ا

سرزمین به حیات خود ادامه می دهد. در نیمه نخست سده نهم هجری، امامان نزاری قاسم شاهی در زیر دایره پیرهای اهل 
الت و ُقم واقع است، مدتی بیش تر از دو سده مقرر تصوف انجدان حیات بسر می بردند. انجدان که در مرکز ایران، در مح

نیز عـده ای از داعیان معتمد خویش را به نقاط  خورشیدی( ٨٦٨-٨٨۵)امامان قاسم شاهی باقی ماندند. مستنصرباهلل دوم، 
سیای مرکزی فرستاد.

 
 مختلف ایران، افغانستان و ا
اهر، معروف ترین امام سلسله نزاری قاسم شاهی در دوره دستور قتل شاه ط مهتابی(، ٩٠٧-٩٣٠)وقتی شاه اسماعیل صفوی 

مهتابی(، صادر کرد، شاه طاهر به هندوستان گریخت و فعالیت و کارکرد های خود را  در منطقه احمد  ٩٢٦)انجدان را در سال 
غاز کرد. در دوره ای که او در احمد نگر به سر می برد، چند تن از داعیان بدخشان، از

 
جمله میرزا صوفی،  نگر هندوستان ا

مدند و از رهنمود های امام  میرزا محمد کابلی، سید حیدر شاه، سید شاه محمد، و برخی دیگر از بدخشانی ها،
 
به دیدار امام ا

مستفید شدند. دوره انجدان شاهد تجدید حیات فعالیت های ادبی نزاریان بود. قدیمی ترین نتیجه این تجدید حیات ادبی به 
مد. محمد رضا بن سلطان  ھ. ق.( پدید ٩٦٠بعد ازری، به وسیله ابواسحاق قهستانی و خیرخواه هراتی )متوفای د -زبان پارسی 

 
ا

حسین غوریانی هراتی، معروف به خیرخواه هراتی، نویسنده، شخصیت عرفانی و ادبی و یک فرد پرکار بود. امام مستنصرباهلل او 
کرده بود. خیرخواه  مؤظف و پیران محلی زادگاهش در غرب افغانستان بود،را من حیث داعی به جانشینی پدرش که از دعیان  

" یکی از پرکارترین ، درج گردیده است می نگارد: ٢٧٣-٢٧۵هراتی بر اساس قول پونا واال که در کـتاب شناسی، صفحات 
انی هراتی معروف به نویسندگان اسماعیلی که در سده دهم هجری حیات بسر برده است، محمد رضا ابن سلطان حسین غوری

ثار شعری اش "غریب"، تخلص می کرد 
 
فریده هایش، به ویژه ا

 
ثار و ا

 
خیرخواه هراتی است. او شاعری بود سرشناس و هموار در ا

، و مختصری در تاریخ ۵٣٤قمری، درگذشته باشد.")دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص.  -هجری  ٩٦٠واحتمالن بعد از
یند زندگی خویش دارد که از این اشارات تا حدی خیر (٢٣٦اسماعیلیه، ص. 

 
ثار منثور و منظوم خویش اشاراتی به فرا

 
خواه در ا

می توان به نحوه و شرایط زیست او از هر نقطه نظر، به شمول عقاید و باورها، واقف گردید. پدرش سلطان حسین از رجال 
فریده های اسماعیلیه بود و در شمال افغانستان فعالیت می نمود، و بر اسا

 
ثار و ا

 
س برخی از معلوماتی که در مورد او در ا

نوقت اسماعیلیان قرار بوده است تا وی را من حیث داعی خراسان، کابل، بدخشان و سایر 
 
ناهمگون ارایه گردیده است، امام ا

ن، منصوب نماید، او را به مقر خویش فرا خواند، اما وی در راه کشته می شود و خیرخ
 
واه جوان با همه ی مناطق وابسته ا

-۵٣۵. )دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص. مخالفت ها به جای پدر، به حضور امام رسید و به دعوت خراسان منصوب شد
ثار سایر نویسندگان، دستی توانا داشت، چنانکه هفت باب (.١٤٢؛ ایوانوف، ادبیات،۵٣٤

 
خیرخواه در اقتباس و انتحال ا

ورد و به ناصرخسرو نسبت داد. دعوت امامان برحق، و بیان بعضی از حقایق دین برای ابواسحاق را بصورت کالم پی
 
ر در ا

، نوشته شده است، ٢، ص.١٣٣٧جماعت ضعفا و مستجبان، که در اثر ابواسحاق هفت باب، ویراسته ایوانف، تهران، 
ر میان کارشناسان بدست فراموشی موضوعی است حیاتی و قابل قدر. این اثر ظاهرن عنوان دیگری داشته است که اکنون د

سپرده شده است، اما چون دارای هفت باب بوده است، از این سبب به این نام مسما شده است. یکی از نکات بااهمّیت این 
ن قیامتی که حسن علی ذکره السالم، در

 
 ۵۵٩ماه رمضان سال ١٧کـتاب، شرحی است در باره تصور و بینش قیامت، به ویژه ا
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مده هجری قمری اع
 
ن ا

 
الم داشت، و نیز نقل  قول های مستقیم یا غیرمستقیمی که از ابواب و فصول علی ذکره السالم، در ا

ن است که بعدن فصلی چند در باب تاریخ قیامت، قیامات، توسط اهل دانش و خرد 
 
ن نویسنده برا

 
است، ذکر شده و در ا

در دوره امامت امام مستنصرباهلل سوم، معروف به شاه بنویسد. این کـتاب  (،٤٢)همانجا، ص.تعیین و اضافه شده اند، 
، دفتری، تاریخ و ٢٧٠)ایوانف، ادبیات، ص. . ، وفات یافته، نوشته شده است٩٠٤غریب، یا شاه غریب میرزا که در حوالی 

به تبلیغات دره یمگان نیز پیر سترگ ناصرخسرو که در اکنون دوباره بر می گردیمبه کارنامه و کارکردهای .(۵٠٢عقاید، ص. 
اسماعیلی خود ادامه داد و در همان حال، مکاتبات خود را با داعی الّدعات، مؤید الدین فی دین شیرازی و مرکز دعوت فاطمی 

نام می« سید شاه ناصر» در قاهره حفظ کرده بود. مطابق روایات محلی اسماعیلیان امروز بدخشان که از ناصرخسرو به عنوان 
ثارش را حفظ کردهاحترام بسیاری قائلبرند و هنوز برای او 

 
اند، این ناصرخسرو بود که مذهب اسماعیلی را در اند و برخی از ا

بخشید. بدخشان پس از این یکی از مراکز اسماعیلیه و پایگاه اسماعیلیان نزاری پس از تخریب قلعه بدخشان رونق بیشتری 
دیل گردید. ناصرخسرو دست کم تا هفتاد سالگی زنده بود و در یمگان در های نزاری تبالموت در ایران شد و به گنج خانه نوشته

درگذشت. قبر او که بر فراز تپه کوچکی قرار دارد، در یمگان و در قریه امروزی حضرت  ھ. ق.٤٦۵تاریخ نامعلومی بعد از سال 
باد )پایتخت بدخشان افغانستان( واقع شده است. بدخشان ساکنان محلی 

 
که مقبره را همچون زیارتگاهی سید نزدیک فیض ا

ها از اعقاب ناصرخسرو هستند، در نهایت شگـفتی، همه، سنـّیان متعصبی هستند که شدیدًا اند که سیددارند و مدعیپاس می
مدن به زیارت مقبره منع می

 
ن ها همچنین معتقدند که جـد شان، ناصر، یک اسماعیلیان بدخشان و جاهای دیگر را از ا

 
کنند. ا

ای با اسماعیلیه نداشته است. مادامی که در مورد پیر ناصرخسرو وفی و مانند خودشان سنی مذهب بوده و هیچ رابطهپیر ص
وریم، دور از امکان است که اگر پیرامون یکی از شخصیت های تاریخی دعوت کیش اسماعیلی در بدخشان و 

 
سخنی را به میان ا

سیای میانه و پامیرات دو کنار 
 
ن شخصیت ماندگار ابوالمعالی علی بن اسد حتی در قلمرو ا

 
مو سخن بر زبان نرانیم و ا

 
دریای ا

 است.         
پیر: ثار 

 
ا پيرامون صرافى و چگونگى داد و ستد مردم بصره چنين سیستم و نظام محاسبات و بانکداری در 

ننوشته است
 
ا ر  بازا ن کسى را که چيزى بود به صراف دادى و ا:"و حال 

 
ا ز صراف خط جا، چنان بود که 

ن شهر بودى، بيرون از 
 
ا ن را به صراف حواله کردى و چندان که در 

 
ا بايستى بخريدى و بهاى  بستدى و هرچه 

ن زمان،"
 
ا امير بصره پسر باکاليجار ديلمى، ملک  خط صراف چيزى ندادي." و خود او نوشته است که در 

فپارس، بود. وزيرش مردى پارسى بود و او را ابونصر شهمردان مى چنين نوشته است که در تند." همگـ
ر صرافان وجود داشت که  بازا نام  به  پادشاهان سلجوقى بازارى  ن به ٢٠٠اصفهان در زمان 

 
ا مرد صراف در 

بادان چيزى مانند گنجشک را در ميان دريا مىپرداختند. هنگام دور شدن از جزيرهکار صرافى مى
 
ا بيند و ى 

 تر مىپس از اين که اندکى نزديک
 
ا ن چه چيز است" و پاسخ مىبيند و مىتر مىن را بزرگشود 

 
پرسد: "ا

ن مىشنود
 
ا اين گونه به توصيف  پردازد:"چهار چوب است عظيم از ساروج، چون هيبت :"خشاب" و سپس 

نهاده ر اند. مربع، که قاعدهمنجنيق  ب چهل گز باشد و ب
 
ا ن از روى 

 
ا ن تنگ و علو 

 
ا ن فراخ باشد و سر 

 
ا ى 

ن سفال
 
ا ن سنگ ها وسر 

 
ا ثقفى کرده و بر سر  ن را به چوب به هم بسته و بر مثال 

 
ا ن که 

 
ا نهاده، پس از  ها 

ن
 
ا بر  بازرگانى بزرگ ساخته است و جا شود. و اين خشاب را بعضى مىچهارطاق ساخته که ديدبان  گويند 

ن حدود
 
ا ن که در 

 
ا ن دو چيز بوده است: يکى 

 
ا فتند که پادشاهى ساخته است. و غرض از  ن  بعضى گـ

 
ا که 

ن
 
ا به  جا رسد بر زمين نشيند و کس نتواند است، خاکى گيرنده است و دريا تنگ، چنان که اگر کشتى بزرگ 

ن
 
ا نند و اگر دزدى باشد ببينند و احتياط کنند و به شب  ن که جهت عالم بدا

 
ا جا چراغ خالص کردن. دوم 

بگينه، چنان
 
ا نتواند زد و مردم از دور بيسوزند، در  ن 

 
ا باد بر  نکه 

 
ا جا نند و احتياط کنند و کشتى از 

 بگردانند."
رامشگاه

 
ا و  ه  ز ايمن بودن را نايين ا ه ساخته بودند سخن مىهنگام سفر از اصفهان به  ـى که بين را ـ گويد: هاي

نها ساخته"و در اين بيابان به هر دو فرسنگ گنبدک
 
ا ب باران در 

 
ا جا جمع شود. به اند و مصانع که 
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نبا به اند. و اين گنبدکشد ساختهمواضعى که شورستان  ه را گم نکنند و نيز  تا مردم را ن است 
 
ا ها به سبب 

نگرما و سرما لحظه
 
ا سايشى کنند." اى در 

 
ا  جا 
ينههنگام بازديد از اسکندريه مى

 
ا ن مناره 

 
ا اى حراقه ساخته بودند که هر کشتى روميان که از گويد: "و بر 

بيامدى چون به مقابله ن رسياستنبول 
 
ا ينه در کشتى افتادى و بسوختي. و روميان ى 

 
ا ن 

 
ا تشى از 

 
ا دى، 

د و جهد کردند و حيلت يينه بشکستند." بسيار جـ
 
ا ن 

 
ا و  در جاى جاى سفر خود ها نمودند و کس فرستادند 
انبار و دوالب رو به رو  ب 

 
ا پيرامون دوالبى در مصر مىمىدر شهرهاى گوناگون با کاريز،  گويد: "و شود و 

ـى هست که چهارده طبقه از باالى يکديگر هر مصر را نگاه کنند پندارند کوهى است و خانهچون از دور ش ـ هاي
بام هفت طبقه باغچهاست و خانه بر  ـى هفت طبقه. و از ثقات شنيدم که شخصى  ـ اى کرده بود و گوسالههاي

ن
 
ا ناى 

 
ا ب از چاه بر مىگرداجا دوالبى ساخته که اين گاو مىجا برده و پرورده تا بزرگ شده بود. و 

 
ا نيد و 

ن بام درخت
 
ا بر  مده و گل و سپرغمکشيد و 

 
ا نارنج و ترنج و موز و غيره کشته و همه دربار  ها همه نوع هاى 

 کشته." 
ندر گزارش از شهر طرابلس مى

 
ا بهتر." که هم از گويد: "و  جا کاغذ نکو سازند مثل کاغذ سمرقندى، بل 
ن شهر و هم از ک

 
ا يفيت کاغذ سمرقندى حکايت دارد که کيفيت کاغذهاى ديگر را با پيشرفت کاغذسازى در 

ن مى
 
نسنجيدند. هنگام رفتن از شهر اخالط مىا

 
جا برفتيم، به رباطى گويد: "بيستم جمادى االول از ا

ـى، در پيش شهر، مقدارى راه، چوبى به زمين فرو برده  ـ ي ـى عظيم بود. و در صحرا ـ رسيديم. برف و سرماي
تا مردم رو  پارچهبودند  ن چوب بروند." در مورد 

 
ا بر هنجار  هاى رنگ به رنگ )بوقلمون(، که در ز برف و دمه 

بافند که در همهبافتند، مىى تنيس مىجزيره ن گويد: "و بدين شهر تنيس بوقلمون 
 
ا نباشد،  عالم جاى ديگر 

نمايد. و به مغرب و مشرق جامه به لونى ديگر  ن جامه از تنيس برند. اى رنگين است که به هر وقتى از روز 
 
ا

و شنیديم که سلطان روم کسى فرستاده بود و از سلطان مصر درخواسته بود که صد شهر از ملک وى بستاند 
بيمارستانى نيک و تنيس به وى دهد."  در توصيف بيمارستان بيت المقدس مى گويد:"و بيت المقدس را 

از وقف مرسوم ستانند." است و وقف بسيار دارد و خلق بسيار را دارو و شربت دهن د و طبيبان باشند که 
ن را گونهها، که مىاين گونه وقف

 
ا هاى اسالمى نيز رواج ى بهداشت دانست، در ديگر سرزميناى بيمهتوان 

مل به رى مى
 
ا ز  ن داشته است. هنگام گذشتن ا

 
ا مل کوه دماوند است مانند گنبدى و 

 
ا گويد: "و ميان رى و 

نرا لواسان گويند. و گوي
 
ا ن چاهى است که نوشادر از 

 
ا نيز. و مردم ند بر سر  جا حاصل شود و گويند کبريت 

وردن." 
 
ا نتوان فرود  ه  ببرند و پر نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند که به را ى از سفرنامهپوست گاو 

بار شفر، ى خطى وجود دارد که هر دو در فرانسه نگهدارى مى شود. نخستينناصرخسرو دو نسخه
با ترجمه١٢٩٨ورشناس فرانسوى، به سال خا ى فرانسوى پرداخت و سپس چاپ قمرى به چاپ سفرنامه 

بار سوم، سفرنامه در تهران همراه با ديوان ناصرخسرو به  ن کـتاب در بمبىئ هند انجام شد. 
 
ا ز  سنگى ا

اپ سنگى به چ قمرى ١٣١٢کوشش زين العابدين الشريف الصفوى بن فتحعلى بن عبدالکريم الخوى به سال 
مد. چاپ پنجم اين کـتاب در چاپ

 
ا ر  بازا به  ى خانهرسيد و در همان سال چاپ ديگرى از سوى همان شخص 

ـىکاويانى برلين به کوشش غنى ـ با دو مثنوى روشناي قمرى به  ١٣٤٠نامه به سال نامه و سعادتزاده همراه 
تاب را دکـتر محمد دبيرسيچاپ رسيد. اما شناخته شده اين کـ خورشيدى به  ١٣٣۵اقى به سال ترين چاپ 

ر فرستاد. چاپسرمايه بازا به  مده است. ى انتشارات زوار 
 
ا ر  بازا ثر نيز به  اين ا  هاى ديگرى از 

ثار ناصر خسرو: شخصیت تاریخی و عقیدتیبازتاب 
 
وازه امام علی)ع( در ا

 
ايران در قرن پنجم حكيم ناصرخسرو، شاعر پرا

كرد. او با نگارش كـتب متعدد و از ادب فارسی در تبليغ و ترويج اين مذهب استفاده میهجری، از پيروان مذهب اسماعيلی بود 
پرداخت. در گويــی به مخالفان میو سرودن هزاران بيت شعر عالوه بر انجام رسالت تبليغی خود، به رفع شبهات دينی و پاسخ

ثار او به مدح و منقبت حضرت علی)ع( توجه زيادی شده است. مقاله
 
ثار حاضر ا

 
به بررسی سيمای حضرت علی)ع( در ا
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ده ـــها: ناصرخسرو، حضرت علی)ع(، مذهب اسماعيليه، حكيـم ناصرخسـرو بـن حارث در ذی قعپردازد. كليدواژهناصرخسرو می
ورد  در قباديان بلخ متولد شد. ھ. ق. ٣٩٤ م. /١٠٠٤

 
ن وی كه از خاندانی ديوان ساالر و اهل فضل و رياضت بود، پس از رو ا

وازه
 
به مصر و شام سفر كرد . شش سال در قاهره اقامت  -خليفه فاطمی -بزرگی و فضائل المستنصر  به مذهب اسماعيلی، به ا

برای ادامه فعاليت هايش در ھ. ق. ٤٤٤م. / ١٠۵٢ر د -حّجت -داشت و پس از دست يافتن به مقامی بلند در مراتب اسماعيلی
ثار او ك

 
: "ديوان اشعار"، "روشنايــی نامه )نظم("، ه همگی به زبان فارسی هستند عبارتند ازمقام مبلغ به بلخ باز گشت. ا

ی نامه )نثر("، "سفــرنامه"، "وجــه دين"، "زادالمسافرين"، "خـوان االخـوان" و "جـامع الحكمتين".  عـالوه بر اين "روشنايــِ
ثار، تعـدادی كـتاب و رســـاله های ديگر نيز به او منسوب است. تاري

 
  و  ھ. ق.  ٤٦۵م./١٠٧٢خ وفات او در سال های ميانا

ن است كه با بررسی سيمای حضرت علی )ع( در معروفھ. ق.  ٤٧٠م. /  ١٠٧٧
 
ثار ذكر شده است.نوشتار حاضر برا

 
ترين ا

ثار اين اديب و 
 
ن دست يابد. روشن است رسيدن بدين مقصود، با بررسی موضوعی ا

 
ناصرخسرو به ترسيم تصوير دقيقی از ا

ناصرخسرو در "جامع الحكمتين" كه نگرشی فلسفی به مذهب اسماعيليه دارد، به دنبال تشريح  بّلغ مذهبی همراه است.* م
چو از هر موجودی دو »مقام وموقعيت امام در مذهب اسماعيلی است .او از ماهيت شرافت نبی و وصی اينگونه می گويد: 

نكه عظيم تر موجود بر ترتيب شريف تر است از ديگر موجودات، ر 
 
وا نباشد كه دو مـرد از ديگر مردمان شريف تر نباشند از هر ا

موجودی مردم است كه غرض صانع از ايجاد موجودات همه اوست. پس گـفتند كز مردمان دو مرد شريفتر است يكی رسول و 
ورند كه شرفا خلق همه فرزندان ايشا

 
ن ا

 
نند. نيز هيچ مردی نيست از ديگر وصي ازو. دليل بر شرف اين دو تن بر همه خلق ا

همی نشوند كه گويند به اقرار به وحدانيت خدای برابر  -كان منادی خدايست  -جملگی خلق كه اندر دين اسالم اند بانگ نماز 
ن وقت را جملگی وقت ها و زمان ها شرف 

 
ذكر اين دو تن را كه موذنان بانگ همی كنند هر شبان و روزی پنج وقت نماز كه ا

واز همی گوینـد: محّمد رسول هللا و علی ولی هللا. است و بر
 
او نبی و وصی را از يك گوهر وجودی شريف می داند، « سر مناره به ا

نان نسبت به عامه همانند شرافت وقت نمازهای پنجگانه نسبت به اوقات ديگر است. او همچنين وجود نبی و 
 
كه شرافت ا

هن و مغناطيس می داند كه هم
 
لت حرب از او سازند. »واره جاذب يكديگرند: وصی را همانند ا

 
هن قوی تر گوهری است و ا

 
ا

مد كه 
 
منافع مردم اندر او بسيار است... چون رسول از خلق علی را به خويشتن كشيد چه به مصاهرت و چه به وصايت، پيدا ا

هن بود. چه درست شد كه رسول به منزلت مغناطيس عالم دين بود 
 
هن اميرالمومنين علی ممثول ا

 
و اميرالمومنين به مرتبت ا

هن را به خويشتن نكشد، مغناطيس دينی نيز از بسياری از 
 
عالم دين بود. و چنانك مغناطيس، اگرچه بسيار جواهر باشد، جز ا

هن را به خويشتن نكشيد.
 
ناصرخسرو در اين كـتاب با نگرشی فلسفی و عقالنی به اثبات وجود وصی برای نبی « امت جز مر اين ا

ن دو را ذكر می كند و اين گونه نتيجه می گيرد كه: اكرم م
 
تا امروز فرزندان او فرزندان رسول اند، و چه مر او »ی پردازد و شرافت ا

ناصرخسرو در توضيح اين مفاهيم می كوشد و انكار واليت و « را وصی خويش به غـدير خم و همگان ر ا به واليت او اشارت كرد.
مانع هدايت فرد می داند. وی در تفسير و تاويل احاديث مربوط به وصايت حضرت علی و  وصايت حضرت علی را ستمكاری و

ن را چنين تبيين می کند: 
 
كشتی نوح نيز چوب نيست بل اهل بيت »شان و منزلت اهل بيت كوشيده و با نگرشی عقالنی ا

ب نيست بل جهل و ضاللت است كه هالك عاصيان است.
 
ور س« رسول است و نيز طوفان نوح ا

 
خن او عالوه بر اينكه يادا

است، تفسيری عقالنی از اين « مثل اهل بيتيــی فيكم كمثل سفينه نوح من ركبها نجاو من تخلف عنها غرق »حديث نبوی 
رای او   در اواخر عمر ناصرخسرو و به كه "جامع الحكمتين"است  حديث را بيان می كند. الزم به ذکر

 
هنگام ثبات عقايد و كمال ا

مده است. در واقعبه رشته ت
 
او از ديدگاه فلسفی و عقالنی به موضوع نگريسته و چهره حضرت علی را مطابق با عقيده   حرير در ا

دم »ناصرخسرو در "وجه دين" اين گونه به اثبات وصايت حضرت علی پرادخته است:  مذهبی خود ترسيم كرده است. 
 
وصی ا

ام بود عليه الّسالم و وصی ابراهيم موالنا اسماعيل بود عليه الّسالم و وصی موالنا شيث بود عليه الّسالم و وصی نوح موالنا س
موسی موالنا هارون بود عليه الّسالم و وصی عيسی موالنا شمعون بود عليه الّسالم و وصی محمد مصطفی علی المرتضی بود عليه 

ن جايــی كه  از« السالم.
 
به تعبير ديگر رساله عملی محسوب می گردد، "وجه دين" كـتابی مذهبی در توضيح مسائل شرعی و يا ا

که از معروف  ناصرخسرو در اين كـتاب اشاره ديگری به موضوع نداشته و بيشتر به شرعيات می پردازد. ناصرخسرو در"سفرنامه"
ثار وی محسوب می گردد، هرگاه نام حضرت علی رفته است با ذكر سالم و احترام از او

 
 سافرين"در"زادالم ياد می كند.  ترين ا
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از ديدگاه فالسفه و حكما به اثبات و يا نقض مسائل دشوار فلسفی پرداخته و ديدگاه های فلسفی برخی از بزرگان فالسفه را   که
ورد. اما 

 
حضرت علی را به همراه اوليا و رسول و امامان،  در"خـوان االخـوان"نقد می کند، سخنی از حضرت علی به ميان نمی ا

« اگر كسی بی اين ميانجيان توحيد جويد معطل است.» خداوند و بشر دانسته و اين گونه می گويد که: واسط و ميانجی بين 
ناصرخسرو مجال مبسوطی برای شرح مضامين مربرط به حضرت علی است. توصيف و توضيح صفات حضرت، "ديوان اشعار" 

ن اشعار وی ديده می شود. در شعر اين مدح و منقبت وی، ستايش مردانگی، شجاعت، دالوری و جنگاوری حضرت در ميا
مده اند؛ زيرا او دوستی خاندان پيامبر را مايه راهيابی به رضوان در روز 

 
شاعر پارسی گو، همواره حضرت نبی و وصی در كنار هم ا

ل زهرا روی ُشستی روز حشر »حشر می داند: 
 
 «نشنود گوشت ز رضوان جز سالم و مرحبا  -چون به حّب ا

ورده و يا در  شاعر اطاعت از
 
پيغمبر و حضرت علی را در يك رديف دانسته و بارها احاديث مربوط به حضرت علی را به شعر درا

ن ها نظر داشته است:
 
 اشعار خود به ا

نكه در او عليست»   
 
 شهرعلوم ا

 مسكن مسكين و ماب و متاب           
ر كه اين است روی                

 
 روی به شهر ا

 تا  نفــريـبد  ز غـــوالن  خطاب                        
 هر كه  نتـابد ز علـی روی خويش                             

 بـی شك از او روی بتابد عـذاب                                     
 جـان و تن حجـّت تــو  مر تو را                                           

 «بـاد  راب قــدم ای بــوتــراب                                                 
وردن

 
به حضرت علی را مانع عذاب الهی می داند. در ديوان   در اين شعر، عالوه بر اينكه حديث نبوی را به نظم می كشد، روی ا

وردهبه ع  شعر ناصرخسرو اين چنين مضامينی به وفور يافت می شود. پاره ای از اين مفاهيم
 
 می شود: نوان نمونه ا

 ذكر جنگاوری حضرت؛ 

 - حضور او هماره باعث پيروزی در جنگ است.؛ 

 - ييد الهی صورت گرفته است؛
 
 انتخاب حضرت علی)ع( با تا

 - توانايــی جدا كردن حق از باطل را دارد.؛ 

 -  ن همتايــی     ندارد.؛همانگونه كه پيامبر)ص( در دريافت و نقل وحی بی همتاست، حضرت علی نيز در كشتن جبارا 

 - عروة الوثقی دين اسالم مهر فرزندان حضرت علی است؛ 

 - ن و شمشير بوده و بنياد  دين حضرت
 
 محمد)ص( است؛ حضرت همراه قرا

 - ن است؛
 
 او مدافع رسول خدا و شمشير او ياری گر قرا

 - .او همچون هارون برای موسی، شريك و همنشين محمد)ص( است 
ذكر صفات و خصوصيات حضرت علی درباره خاندان وی اين گونه می گويد:  اوالد پيامبر، در حكم روز ناصرخسرو عالوه بر  

تش الهی هستند.  راه ديگری كه ياری گر اصرخسرو در ترسيم چهرۀ حضرت 
 
قضا هستند؛  پسران علی)ع(، سپر انسان ها از ا

ن  حضرت است.
 
وردن گـفتار و كالم ا

 
 علی است، به نظم پارسی درا

                  ت هر كس بقدر علم اوستقيم
 هم چنين گـفتست اميرالمومنين                              

در بسياری از موارد، شاعر بدون ذکر نام حضرت، از احاديث «. قيمه ُكل َاْمر ما ُيْحسيُنهُ »اين بيت اشاره است به حديث 
 ايشان استفاده كرده است:
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     خـلق ای پسـر مشغول اين دنياست
 چون بمردار است مشغول اين كالب                               

نيا جيفه َفاْن رضيت بها فاْصِبر علی ُمقارِنه الِكالِب »است به:  كه در واقع اشاره ای در ديوان شعر ناصرخسرو نمونه های «. الد 
نك او نفس خود بشناخت بشناسيد

 
اميرالمومنين اين گـفته شير ايزد ديان.  يقين حق را  بسياری از اين دست می توان يافت: هرا

است. عقل و حكمت از ديگر صفات برجسته حضرت علی در شعر « مْن عرفُه نْفسُه فقْد عرفُه ربهُ »كه اشاره به حديث: 
ورده است:

 
 ناصرخسرو است كه حضرت به كمك اين صفات شايستگی خالفت و وصايت را به دست ا

ن كه بيش از دگران بود
 
   به شمشير و به علم ا

 وانكه بگزيد و وصی كرد نبی بر سرماش                                         
 تكيه بر علم و حكمت را در جای ديگر چنين بيان می كند: 

 نام نهی اهل علم و حكمت را    
 رافضی و قرمطی و معتزلی                           

     رافضيم سوی تو و تو سوی من 
 ناصبيــی نيست جـای تنگـدلی                             

 علم و عمل مذهب من است و تو    
 علم نجويــی كه گاو بی عملی می    

 التو عزی و منات اگر وليند             
 هر سه ترا مرمرا عليست ولی                           

ن را به وسيله پيامبرش برای مردم فرستاده است. بنا بر اعتقاد اسماعيليان، علم و حکمت موهبت
 
ی خدادادی است که خداوند ا

شش پيامبر صاحب شريعت که از نظر اسماعيليان ناطق واعالم کننده شريعت خوانده می شدند، يعنی قانون ظاهر و 
اعتقاد اسماعيليان پيامبر متضمن اوامر و نواهی، فرائض عبادی و دود شرعی بودند، هر کدام يک وصی داشتتند. بنا بر  دنيز

نان اعقاب حضرت علی 
 
ناطق دوران ما، حضرت محمد)ص( پسرعم و داماد خود علی بن ابيطالب را در مقام وصی انتخاب کرد. ا

 -که پيامبر ابالغ کرده است  -را امامان حقيقی امت اسالمی می دانند و اعتقاد دارند فقط اين امامان معنای باطنی کالم الهی را 
ن ها هستند گنجينهمی د

 
دار پيام الهی می باشند. انند و منتقل می کنند. بنابراين اعتقاد، امامان که خلفای فاطمی ادامه سالله ا

ن را به پيروان خود که اوليا هللا هستند انتقال می دهند.
 
ن ها حافظان علم و حکمت حقيقی هستند که ا

 
اين گونه ناصرخسرو  ا

مذهبی خود، صريحًا با کسانی که عقيده ای خالف او دارند می جنگد و جواب گوی اتهام هايــی  عالوه بر به نظم کشيدن عقايد
است كه به او وارد می شود و البته خود نيز به دشمنانش اتهام هايــی می زند. او با نگرشی كه خاص خودش است، شرافت 

داند: پس از خطبه غدير خم شنيدی علی او را ولی یدر روزغـدير به دليل علم وشجاعت او م -عالوه بر مسائل فوق  -حضرت را 
 و شجاعت. او حكمت علی)ع( را مايه شايستگی او در وصايت می داند:باشد به پيمان، علم 

ن باشـد خليفه كـو بود
 
 از پس پيغمبر ا

 هم مبارز هم به علم اندر سوار ای ناصبی                                   
 اّمت ظاهر است از علی علم شجاعت سوی

 روشن و معروف و پيدا چون نهار ای ناصبی                                   
 زير بار جهــل مانــدسـتی ازيــرا  مــر  تــرا

 در مدينه علم و حكمت نيست بار اي ناصبی                                
 راز ايــزد با محمـد بود  و  جز  حيـدر نبود

 مــر محمــد راز ايــزد رازدار ای نـاصبی                              
در ادامه قصيده، ناصرخسرو شرح دالوری های حضرت را در جنگ های خندق، خيبر و ديگر فتوحات صدر اسالم به شعر در 
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ن را نشانه ای از جانشينی برحق حضرت می داند. شاعر در قصيده ديگری با رديف علی، مجم
 
ورد و ا

 
وعه كاملی از میجا

ورده و اعتقاد كامل خود به علی)ع( را اين گونه ابراز می کند:
 
 خصوصيات و توانايــی های حضرت را به نظم ا

 بهـار  دل   دوسـتار  علی
 هميشه پر است از نگارعلی                       

 از امت سزای بزرگی و فخر
 كسی نيست جز دوستدار علی                       

 يرا کز ابليس ايمن شدستاز 
 دل شيعت انـدر حصــار علی                        

 علی از تبار رسول است و نيست
 مگر شيعت حــق  تبـــار  علـی                        

 به صد سال اگر مدح گويد كسی
 نگويـــد يكی از هـــزار علی                     

 ابه مردی و علم به زهد و سخ  
 بنـازم بـدين هــر چهــار علی                     

مده است. او در واقع ستايندهاين قصيده، مجموعه
 
نچه به طور پراكنده در خالل ديوان ناصرخسرو ا

 
شجاعت، كاملی است از ا

نفعل و دالوری و مردانگی، پاكی، توانايــی تشخيص حق از باطل حضرت است. اين چنين است كه علی در شعر او علی م
راسته به بهترين صفات   خاموش دوران بيست و پنج سال

 
نيست. علی در شعر او، دالور عرصه جنگ، ياری گر دين خدا و ا

انسانی است. او همواره تيغ بر كـف و علم در دل دارد. به كمك علم وخرد و عقل می تواند كارها را به سرانجام نيك برساند. 
ی واضح است. او بنياد تمام فضائل و اخالق حسنه انسانی را در حضرت علی می بيند و درخشش علی در شعر ناصرخسرو حقيقت

او چه از لحاظ علم و حكمت و چه از  بعد از پيغمبر اسالم او را بزرگـترين شخصيت و برای پيروی بهترين نمونه می شمارد. زيرا»
بت می كند كه حضرت علی بعد از پيغمبر اسالم در می گيرد و ثا لحاظ شجاعت بهترين مثال انسانيت است. ناصرخسرو نتيجه

ثار  علی)ع(«. علم و حكمت و شجاعت از همه باالتر و لذا اليق و شايسته خالفت است و اخالق او قابل تقليد است.
 
در ا

صرخسرو ناصرخسرو مظهر بهترين و برترين صفات انسانی است و پيامبر با اين صفات، او را جانشين خود کرده است. اعتقاد نا
کارگيری احاديث و روايات مربوط به حضرت علی، ياری گر او در امر تبليغ دين و مذهب به   به غـدير و امام منصوص در کنار

 است.
سیای

 
زاد اندیشی اسماعیلیسم در بدخشان و ا

 
 ابوالمعالی ابن اسد، شخصیت همکار و یار حّجت خراسان در گسترش بینش ا

فرین بدخشان زمین است، میر بدخشان، یکی از فرزانه فرزندان دانشمند اسماعیلی سرزمین محبتابوالمعالی ابن اسد امیانه:
 
ا

یند دعوت ها بزرگ و سترگکه نقش خیلی
 
ای را در زندگانی شیعیان اسماعیلیه بدخشان افغانستان و تاجیکستان، به ویژه در فرا

ها عقیدتی بلکه فردی بود با بینش و تفکر ژرف سیاسی، های نه تناسماعیلیسم، اجرا نموده است. موصوف یکی از شخصیت
نجا را داشته و بعد از وی جانشینانش برای مدت

 
های مدیدی  فقیه، متکلم و ادیب توانا بوده که چندین سال امارت مستقل ا

دهنده سیاست ابای را که بازتهر کدام به نوبه خود، در محیط بدخشان حکمروایــی کرده و توانستند حکومت نمادین و نمونه
مانند، حیث الگو، در سرزمین پامیرها، عملی سازند. وی با مقاومت معقول و بیو فرهنگ سیاسی خلفای فاطمیان باشد، من

ن ستمکاران، جابران و تکه
 
ها و باور های اسالمی که در شیرازه فکری سلجوقیان حیات بسر می بردند، داران عقیدهدر برابر ا
برو  گیرد، و ازقرار می

 
سرزمین مقدس و مردخیز بدخشان شجاعانه دفاع عقالنی و علمی نموده و نبرد زندگی را با افتخار و کمایــی ا

ورده بسازد که محتوا و سیاق عقیدتی رساند، که تنها میپایان به پایان میو عزت بی
 
خواست رضایت خلق و خدا را برا

یند تاریخ ، تشکیل
 
اش را در راه ترویج، تکـثیر و تنویر مذهب و کیش است. او سراسر زندگی دهنده بودهاسماعیلیسم را در فرا

ها و شیرازه اخالق عقیدتی و دینی وقف نموده و با قامت رسا و سازی اندیشهاسماعیلیسم، تقویت و استحکام ایمان و پهن
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نهایــی را که از زمان و مکان درک نداشتند، درس تاریخی و اسالمی ا

 
امیرعلی ابن اسد با موخت. اخالق شاخص و شامخ ا

گذارد و باری که سلجوقیان راه اندازی نموده بودند، امارت مستقل خود را در بدخشان اساس میمالحظه بیداد و شرایط فاجعه
زادی

 
زادی شده و نهضت ا

 
نجا پیشبنیانگذار استقالل و ا

 
هنگی میخواهی را ا

 
کند. در سراسر تاریخ بدخشان در مجموع و در ا

مداری و ساختار های نظام دولتهای مناطق یاد شده شخصیتی بعد از ناصرخسرو با این ویژگیهای  تاریخی اسماعیلیهههمه دور 
اجتماعی کمتر سراغ گردیده است. دوره حیات علی ابن اسد از جهات گوناگون دوران سرشار از حوادث مهم بود، دوره بر دار 

و پیگرد های متواتر ابوعلی ابن سینا، دوره میله داغ کردن ابوعبدهللا رودکی و گرایــی نمودن حسنک وزیر، دوره تعصب و جزم
تش کشیدن کلبه پیر ناصرخسرو، به تاراج بردن همه اموال منقول و غیرمنقول 

 
دوره راندن فردوسی از دربار غزنه و در فرجام به ا

ئینه تفکر و زمین بود. همه این رویدادسانهای عام و به ویژه اسماعیلیان در خراکشیاو و فشرده این که زمان نسل
 
ها، در ا
ن امیر بزرگ ریشه کرد و جوانه گرفت و در راستای استقالل سرزمین خود نقش جوانمردانه

 
ای را به بازی بینش اندیشمندانه ا

ال
 
برو برخواسته بود و ا

 
زادی زیر زعامت خردمندانه وی که از متن جامعه خودی و محیط عزت و ا

 
های م و دردنشست. این ا

ن را درک میهای جامعه را شناخته و حساسیتدانست و نیازمندیمردمان سرزمین خویش را نغز می
 
-های عقیدتی و اجتماعی ا

زادی
 
ن نمود، بدخشان را به مهد فرهنگ، تهذیب، عرفان و ادبیات ا

 
های عقیدتی و اصالحات اجتماعی با معیارهای منطقی ا

ها را در نطفه خشکانید. علی ها و فرهنگ عدم تساوی میان انسانجویــیها، برتری نه بلندپروازی های هر گوتبدیل کرد و ریشه
-پرستانه همه زمینههای اسماعیلی محدود نکرد، بلکه با برنامه شفاف میهنابن اسد تنها خویشتن را در محدوده افکار و اندیشه

غوش باز به سراغ تهذیب همگرایــی، حفظ تنوع اندیشهاندیشانه مساعد ساخت و بهای همدیگرها را برای فعالیت
 
های عقیدتی ا ا

فرینش
 
های رنگارنگ و تعدد گرایانه مذهبی را فراخ ساخته بود. دوره امارت علی ابن اسد، فرهنگی سازی رفته و زمینه ا

یند گسترش اخالق انسانی، دوره کمک در امر بالندگی جوانه
 
ن دورههای دانش و خرد، و عالوبدخشان، فرا

 
ای است که ه برا

استدالل گریز نموده بودند در خود گرایان پرخاشگر بیبدخشان هزاران پناهنده را که همگان از دست دیوهای زنده و تعصب
ن رسانید. و باید گـفت که در نتیجه موجودیت این جای داد و فرهنگ و تهذیب عقیدتی و انسان

 
ساالری را به نقطه اوج ا

داری را به نحو د که علی ابن اسد توانست یک دنیای مشحون از علم، دانش، تهذیب، و حکومتهای بزرگ بوشخصیت
فرینش نشیند. سالخیلی

 
ن را به ا

 
بدخشان، مصادف است با سرکوب جمعی از اسماعیلیان در  امیرهای حکمرانی ها شایسته ا

ستان
 
ه مکانی که به گونه مستقل بدون درد سر باقی های غور، غزنه، و بعضی شهر های دیگر، و در این چنین حالت یگانا

زیر حاکمیت این جزیره بودند و مرکز  دریا "ماورالنهر"،ها به شمول پار مانده بود، جزیره بدخشان بود که سایر شهرستان
ت، جات شمالی پاکستان، چترال، گلگچشمه، برخی از مناطق عالقههای گرمها در نواحی جنوب، بخشکارکردها و فعالیت

گرفت و کنجوت،هونزا و کشمیر، الی منطقه تراجمیر بوده و در ناحیه شرقی الی یارکنت، قوقند، سریقول و قاشقر را در بر می
در ناحیه شمالی الی قسمت خوارزم، سمرقند و بخارا را نیز تحت پوشش خود داشت و از امور بلخ باستان، غور و غزنه نیز، 

زادیاندیش بدخشان بوده و بنیانگرا و سالمر روشنفکر، جمعکرد. ایمر اسد، یک امیوارسی می
 
خواهی بدخشان گذار نهضت ا

-رود. به اثر سعی و تالش داعیان و شخصیتهای نامدار دنیای اسماعیلیسم به شمار میمانند حسن ابن صباح، یکی از چهره
فعالیت و ترویج افکار و تصورات بینش و کیش  ها خوب امیر بودند، دامنههای علمی و فرهنگی بدخشانی که همکاران خیلی

اسماعیلیسم را حتی  در میان دولتمداران سلجوقی و غزنویان گسترش داده و بیشترین احکام دربار اعالئ الدین حسین سلطان 
نیز به  غور پیرو مذهب اسماعیلیه شدند و به اساس فرمایش عباس پرویز در کـتاب تاریخ "دیالمه و غزنویان"، سلطان غور را 

وردند. امارت بدخشان که  کارنامه فرزندان پاک
 
ن  بر تارک زمان میمذهب خود در ا

 
زادیطینت ا

 
-درخشید، جایگاه نهضت ا

خواهی و گرایش ملی و مقاومت ملی در برابر حاکمان غزنوی و سلجوفی شده بود. روی این اصل بدخشان بحیث پایتخت جزیره 
شمار نظامی و سئول نظارت بر تمام امور خراسان پهناور گردید.  امیرعالوه بر امور بیخراسان تبدیل شد، و امیر بدخشان م

های مسایل اجتماعی و مداری در زیر ساختدفاعی، به مسایل پربار فرهنگی نیز بذل توجه فرموده بود، به ویژه در امور دولت
-١٠۵٣خ. و ٤٤١-٤٤۵های )سالان بود که در عقیدتی به ویژه دعوت کیش اسماعیلیسم نیز نقشی را به بازی نشست. هم

حکیم دانشور فیلسوف بزرگ، پیر شاه ناصرخسرو که به عنوان حّجت جزیره خراسان در بخش کارهای مذهبی و  م(،١٠۵٢
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دعوت اسماعیلیسم توظیف شده بود، بعد از طی نمودن فواصل زیاد و سپری نمودن زمان و مکان زیادی به سرزمین خراسان 
رسد و مورد استقبال صمیمانه ایمر بدخشان قرار گرفته و شرایط مساعدی را برایش در به ویژه دره یمگان بدخشان میرسد و می

ئین اسماعیلیسم، فراهم می
 
کند. حکیم راستای زیست و معیشت فردی به شمول سایر کارهای دعوت، تبلیغ و ترویج ا

ن سرزمین که هپسند بدخشان با شخصیتناصرخسرو درمحیط زیبا و تعدد
 
ای معروف و مشهور و مبلغان نامدار اسماعیلی ا

: ملک جهان شاه، خواجه بشیر، سید سهراب ولی، بابا حیدری، سید محمد های چونیاران راستین امیر بدخشان بودند چهره
شنا می مدنی، خواجه سلمان، احمد "دیوانه"، حمیدالدین ضریری، شاه سید محمد محدث...

 
رای عملی کردن شود و بو غیره ا

نها تدابیری را اتخاذ کرده و دستورهای الزمی را ارایه میطرح 
 
دارد. دعوت روشنفکرانه حکیم فرزانه، که در بلخ های خویش با ا

نجا به نتیجه
 
رسد، و با مقاومت جاهالن، متعصبان و به اصطالح حاکمان و عالمان ای نمیزادگاهش با مردمان اهل محیط ا

تش کشانیده میشود. دارو و ندارش تاراج گردیده و خانهست و طرفداران نظام سلجوقی مواجه میدنیا تنها ظاهرپر 
 
شود. اش به ا

سوده خاطر است، او در قیده زیبایــی 
 
اما در قلمرو امارت بدخشان که همفکران او در حاکمیت قرار دارند، از هر نقطه نظر ا

ن محیط رامؤمنین میها و ها و شخصیتمردم و سرزمین بدخشان را فرشته
 
خواند و خویشتن را به نحوی فرمانروای مسئولین ا

 کند:شیعیان بدخشان خطاب می
 دانی که چون شدم که ز دیوان جدا شدم

شنا    شدم                               
 
 ناگاه   با  فریشتگان   ا

 بر جان من چو نور امام زمان بتافت
 الضحـا شدمالسرار بودم و شمسلیل                                

 از بهر دین ز خانه براندند مر، مرا
 تا با  رسول حق به هجرت سوا شدم                              

ن خدای را که به یمگان ز فضل او
 
 شکر ا

 بر جان و مال شیعت، فرمانـروا شدم                             
 فتتا میـر مؤمنان جهان مرحبـام گـ

 نزدیک مؤمنـان ز در مرحبا شـدم                          
گیرد و در ضمن امیر بدخشان نیز او را مورد تفقد و عزت قرار حکیم فرزانه بلخ در بدخشان مورد احترام و اکرام مردم قرار می

مد خیلیداده و پیش
 
گردد. او در زمینه اینگونه ابراز یها دقیق و ظریفانه امیر باعث خوشنودی هر چه بیشتر از پیش حکیم ما

الدوله ابوالمعالی علی ابن اسد،  یدر دل و هوشیار مغز و روشن ضمیر "امیر بدخشان که معروف است به عیننظر نموده است: 
ی و قوی حافظه و پاکو تیز

 
نکه دنیا  بدو روی داذهن و پسندیدهفکر و دوربین و باریک اندیش و دارای بینش را

 
شت روش، و ا

ئین صداقت و امانت روزمرهو امید در زندگی 
 
داری، و بر ملک و مکنت اسالف و و در گاهش رفیع و با وقار در برابر پیروان ا

بر بنیاد درخواست و تقاضای امیر بدشخان، پیر بزرگ به نگارش اثر گرانبهای خویش، گذشتگان خویش مالک و حاکم بود." 
های کالمی مجموعه شعری ابوالهثیم جوزجانی شاعر اسماعیلی که اسخی است به پرسشالحکمتین، که در واقعیت امر پجامع

سازد، به ویژه دالیل اثبات در سده چهارم زیست نموده است. ناصرخسرو در این اثر خویش موضوعات بسیاری را مطرح می
راک، تناسب جسمانی و یا تناسب صانع و مصنوع، توحید، کمال و جمال خداوند)ج(، جنس و نوع ، تفاوت میان مدرک و اد
ن جسمانی میان اجناس، نفس و عقل، اثرات اجرام سماوی و فلکی بر نفس و جسم انسان

 
ها، معنی و مفهوم ابدیت و انواع ا

-کند. امیر بدخشان بارها با متفکران و بینشحیث تحفه، اهدا می..... را مورد بحث قرار داده و کـتابش را به امیر بدخشان من
ان غیراسماعیلی در باب مسایل کالمی، شرعی، فقهی، فلسفی وغیره، به گونه فعاالنه به بحث پرداخته و مسایل چون مند

زادی و اختیار را نیز مطرح کرده است. و دلیل عالقه مندی امیر به نوشتن موضوعات پیرامون ارایه پاسخ به پرسش
 
های ا

ها بوده باشد. محیط عرفانی، سرایش شعر، ادبیات و فرهنگ نیازمندیابوالهثیم به وسیله ناصرخسرو شاید هم روی همین 
ن نیز اثر می

 
ن را میگذارد و به سرایش اشعار خودی میبدخشان بر امیر ا

 
 توان در این سروده مشاهده نمود: پردازد که نمونه ا
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 فخر دانا به دانش و ادب است
 لب استفخر نادان به جامه و س                             

 ادب  و  دانش  از  ادیب   کنون
 خوار هر چند مرد با ادب است                          

 ناکسان  پیشــگام   و   کامــروا
 فاضالن دور مانده این عجب است                       

 سبب  این  همـه  نـــدانــد  کس
 جز همان کـو مسبب سبب است                       

ترین احساس درونی و فطری، تفکر اندیشه و دیدانداز وسیع و بینش یت فرهنگی، ادبی و عرفانی امیر، ناشی از بنیادیشخص
ن بدون تعلل کار می

 
مداری او نیز با رویکرد عقالنی او در های دولتکند. شیوهجهانی او است  که در راستای تعمیل و تحقق ا

فرینش بینش کـثرت
 
یندی است که مورد توجه همه دانشگرایــی فکری راستای ا

 
دوستان بوده مندان و دانشو باورهای دینی، فرا

و بیانگرمشارکت همگانی و دسته جمعی، تساوی حقوق شهروندی همگرایــی و همسویــی او را در موارد گوناگون و ابعاد مختلف 
نها را در این راستا بهتوان به همه نسلنشان می دهد که می

 
ن من ها نمونه باشد و ا

 
موزی گیرد و از ا

 
ترین حیث شایستهبازا

های فراوانی در اطراف حکیم و داری، استفاده معقول نمایند. قبلن ذکر نمودیم که شخصیتها در پیشبرد حکومتاندوخته
نها به نوبه خود، نقشی را به بازی نشستهامیر بدخشان قرارداشته

 
رکردها، و اند که در این قسمت، نباید کااند که هر کـدام ا

نکه سالفداکاری 
 
ها میان های سید منیر بدخشانی را که از خانواده سید سهراب ولی است، بدست فراموشی سپرد، با وصف ا

 اند. زمان زیست شان تفاوت وجود دارد، اما فرهنگ کاری همه یکسان بوده
 شغنانی، فرزند سید سهراب ولی -داعی، سید منیر بدخشانی 

 گشتیم  سالها در سفر به سر
 عاشقانه به بحر و برگشتیم                         

 ظاهر و باطن جهان دیدیم
 معنی خاص هر ُصور گشتیم                         

 بی خبر طالب همی  بودیـم 
 تا که از خویش باخبر گشتیم                          

فتـاب  جمــال   او    دیـدیـم 
 
  ا

 هللا ولی( )شاه نعمت           باز تابنـده چون  قمر  گشتیم                           
نزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسانکبیر بود، و از ایران امروزی 

 
سیدسهراب ولی در سرزمین ایران کنونی که در ا
سالگی ت است که گویا در سن پنجها نبود،چشم به جهان کشوده است. روایبعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر سر زبان

کند که شود و درعالمرویا یک شخصیت روحانی در نبود وجود جسمانی به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمیبیمار می
بشارهای زالل، های شامخ،دریاطبیب جسمانی و روحانی شما در سرزمین کوهستانی بدخشان که دارای کوه

 
های خروشان، ا

وقرار، معتقد و دوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگبخش، مردمانصافپهن، طبیعت گوارا و شفادشت و دمن 
گردد تا سرزمین رسد، مبتنی بر رویاهایش مصمممیکه به سن بلوغ میساالر،قرار دارد. سید سهراب ولی مادامیباورمند و انسان

به گمان اغلب اسممستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام اش را ترک گـفته و با شخصی موسوم به حیدری که اصلی
ن رهسپار منطقۀ ُجرم بدخشان به ویژه درۀ شود کهاکنون افغانستان، یاد مینموده، رهسپار کشوری میخدمت می

 
شود. بعد از ا

ستان حّجت خراسان و سرزمین ادبیمگانرسیده و خدمت
 
ن حکیم و پرور بدخشان، سید شاگزاری و مالزمت ا

 
ه ناصرخسرو، ا

گردد. موصوفدر درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خسرو، شاعر و ها شرفیاب میدانشمند زمانه
گیرد. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستی کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، فیلسوف عصرهاقرار می
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ثار و
 
فریده تحقیق و خوانش ا

 
صحیفه در عقاید دینی،علم  ۳۶های بزرگ: "شود که منتج بهنگارش صحیفههای پیر مشغول میا

فاق و انفس" می
 
ستان پیر ناصرخسرو، کار و فعالیتیزدانی و ا

 
اش در امرتبلیغ و شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در ا

امامی اسماعیلی، بهاخذ مقام و مرتبت ماذون اکبر که اصطالح ترویج ماهیت اساسی عقیده و باور دینی کیش و طریقۀ شیعه 
شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و ای است در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پیر بزرگوار مفتخر میویژه

نقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ ُجرم بدخشانمدارک دست
 
دردرۀ یمگان در  داشتهموجود نبوده و تنها ا

وری است که یکیاز ویژگی
 
های زندگی خانوادگی بابا و اجداد سید دهکدۀ موسوم به ُاشنگان مدفون گردیده است. قابل یاد ا

ها و دنیای اسالم به الدین "عدیم" این بوده است کههمواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسانزمان
دوستان از نگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویجنموده و در تفکیک دینلباسدرویشی، قلندری و مل

های امپراتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن و زمانیکه هنوز از کشورکشایــی .انددین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده
تش اختالفات حاکمان و سرداران نظام و 

 
سوخت. خوانین و حکام الطوایفی میهای ملوکسیستم حکومتبدخشان همواره درا

های قومی همواره جنگیداشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعین خودظلم و استبداد را روا میدر هر منطقه
نها را مورد تاراج قرار میجریان داشت. اقوام قویبر ضعفا به تاخت و تاز می

 
. در حقیقتامر یک انقالب گروهی و دادندنشستند و ا

نجایــی که های روحانی میدانش و شخصیتقومی با شدت خود جریان داشت. چنین حاالت باعث فرار بسا افرادبا
 
گردید. از ا

ثر میها زندگی بسر میاخالف "عدیم" در چنین اجتماعاتپر از دشواری 
 
نها رامتا

 
-بردند، گزند حوادث و نامالیمات روزگار ا

تر، مانند شغنان، اشکاشم، و بر بنیاد چنین مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و بهمناطق پـرامن ساخت،
نها درمسایل سیاسیزیباک و واخان، قصد سفر می

 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه نشینی  -کردند. ا
های پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشو ثنای باورمندان و پیروان شان میبازان به دعا معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه

طرفی، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند، بلکه های درویشی وبیداشتند و به شیوهزمانه خویشتن را بدور نگه می
الطوایفی های ملکمتهجری قمری، حکو ۱۳۰۰ ساختند. درسالاسباب تنویر محیط پیرامون رابا معرفت خویش، فراهم می

مو زیر سلطۀ امیرعبدالرحمان خانقرار گرفت. قطغن
 
زمین و بدخشان الی مرزهایپامیرات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای ا

مو واقع است زیر تسلط امیربخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان مناطق یـاد -حدود درواز که دو طرف رود جیحون 
 
-دریای ا

وردند. مادامیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامین و هدایات بدست میشـده در حقی
 
که امپراتوری ا

مو اعتبار خطمرزی را پیدا کرد که در 
 
روسیه به رهبرینیکوالی روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فالت پامیر شد، دریای ا

ن مربوط به امیر بخار 
 
ن به حکومت شاهی نتیجه ساحل شرقی ا

 
ا شد، و از منطقۀ پامیر الی منطقۀ درواز به شمول ساحل غربی ا

نکه ساحل شرقی رود جیحون را در ظاهر امر به حکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان .افغانستان تعلقگرفت
 
تزارروس با وصف ا

ذشت چند سال منطقۀ مذکور را الی پامیر بطور اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقی ماندند و بعدازگدهندگان نظامی
 کلی به تصرف خود در 
 
مدن شرایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این ا

 
مدن شوروی، نسبت به وجود ا

 
ورد. بعـد ازبوجود ا

 اش به ترک دیار اصلیتغییراترا بر وفق مراد خود و اسالف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست عقیده و باورهایدینی
خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور سپری نمودن مراحل ابتدایــی زندگی، در 

نجا از نقطۀ نظرزیست گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکندهکـده
 
شود. اما محیط پیرامون ا

ستان شیوه که از نقطۀنظر اقتصادی و مالی تمایز نسبی داشت،  گیرد تا بهرسد و تصمیم میبرایش چندان خوش به نظر نمی
 
ا

نجا مسکن گزین می
 
نها بوده است. رهسپار گردیده ودر ا

 
 شود. فشرده اینکه روزگار همواره بر خالف تمایالت ا

سال  (،٣٧)"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامـه هـذا، سید منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی و هفت 
ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  دهنـده هویت موصوف بوده و نیز گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب

غمن "ماکران،"باصالحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه  فرستم و و مشنری در امر دعوت اسماعیلی، میحیثُمَبّلِ
مشنری سید م.(١٩٢٠ماه می، سال  ۵) کراچی، ش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." همکاری هرچه بیشتر از پی

شغنان  -در دهکده روشان م.،١٨٨٢درسال م.(١٨٨٢-١٩۵٧)منیرالدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانی"، 
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به نام سید منیرالدین بیشتر و بهتر  بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش
های با علم، دانش، عرفان و فرهنگ شناخته شده است. پدر بزرگ سید منیر بدخشانی، سید محمد قاسم که یکی از شخصیت

زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانی، صاحب صالحیت علمی و عرفانی، داعی دوران خود در میان 
سی
 
حیث کارمند عقیدتی، باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میای میانه، عارف بیجماعت ا

سیای مرکزی و جنوبی، 
 
موزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطنی به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای ا

 
مشنری و ا

ای بوده است که یادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به گونهجهت تبلیغ، ترویح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای ز
ستان

 
بدیل، نه تنها در ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار و بیهای خیلیها، و زیارتگاهتا امروز اماکن مقدسه، ا

ایر اقوام و مردمان با ورهای ناهمگون میان پیروان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامیر جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان س
کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخی یا  شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان، اویغور و کاشغر جمهوری 

ت و خلق چین، از احترام و اکرام قابل وصفی برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگی، و ساختار و تشکیال
تر و تر، خوببافت اجتماعی سید منیر بدخشانی معلومات چندانی در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که سر زدیم تا بیش

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگی موصوف بنویسیم، طورشاید و باید کامگار نه شدیم، زیرا تر و مستندتر و علمیدقیق
های پژوهشی غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی مطالعات و پژوهشهای ها،  نهادحتی منابع، سرچشمه

مندان این عرصه را است که اسباب اتکای عالقه باورمندان نگذاشتهاسماعیلی لندن، نیز چیزی را در زمینه تا هنوز در اختیار 
جالل بدخشانی که یکی از پژوهشگران نهاد یاد شده قدر، دکـتور سید شود که دانشمند گرانفراهم ساخته بتواند. تنها گـفته می

رشیف و داشتهمی
 
سف فراوان در ا

 
های قلمی و الکـترونیک کـتابخانه انستیتوت اسماعیلی، باشد، در زمینه نگارشی دارند که با تا

ن نه شدیم.  سید منیر بدخشانی، شخصیت روحانی، مشنری حقیقت و راه حقانیت، وافی 
 
دین محمدی نیز موفق به دریافت ا

ئین باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانی و دانش عقیدتی
 
اش که اکـثرًا در مناطق اش در فکر و ذکر باورمندانو پیرو کیش و ا

بـاد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سند، بلوچستان، عالقه
 
جات شمال پاکستان مانند، چتـرال علیـا و سفـلی، لگت، هـونـزا، کـریم ا

شود داشته دانسته میبرند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک دستد و ریزه زندگی به سر میهای خور سایر دهکـده
با و اجداد سید منیر بدخشانی، یک زمانی از سرزمین خراسان به 

 
مده و زندگی شان ویژه )ایران کنونی(،که ا

 
به مناطق پار دریا ا

نجا تا زمانی به پیش برده
 
اند که ها، دست یازیدهها، و پناهگزینیروی دالیل معین و نامعین،به مهاجرتاند و بعدها را در ا

بعضًا جبری و تا حدی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گسترش و استحکام عقیدهو باور باطنیه، صورت گرفته 
فه و انتقال پیام حضرت امام سلطان جهت انجام وظی ،١٩٢٣ماه اکـتوبر سال ٣١است. مادامی که مشنری سبزعلی، به تاریخ 

سیای میانه
 
ن دیار گردیده است، در یکی از یاد داشتمحمد شاه به جماعت ا

 
های شان، به ویژه )سفرنامه مشنری ، رهسپار ا
های: "مواریث فرهنگی اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و وب سایت انستیتوت سبزعلی(، که به زبان انگلیسی در سایت

عیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پیر موصوف با یک تن از برادرن سید منیر بدخشانی که مطالعات اسما
ن زمان ایفای وظیفه می -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موکی )پیرمن

 
نموده شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در ا

بدخشانی در قدم  سبزعلی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید منیراست، مالقات کرده است. لطفًا به متن انگلیسی، "مشنری 
موزش ابتدایــی را در خانه و کاشانه

 
موزش ی پدری نخست تعلیم و ا

 
موزش نشست و بعد،  پدر بزرگش موصوف را به ا

 
اش به ا

ن زمانه
 
ها معمول بود، خیلیها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی سابق، زبان عربی، دری، و تا حدی زبان روسی که در ا

موزش ژرفتر امور اسالمی، عمکرد بر طریقه و عقیده، 
 
ن به تعلیم و ا

 
بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد ا

فریده
 
ثار و ا

 
مانند:  های عرفانی و فرهنگی کالسیکهای ادبا، شخصیتشریعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه ا

نی، کسایــی مروزی، شمس، حمید حافظ، سعدی، عطار، ناصر 
 
خسرو، کاشانی، سلمان فارسی، اقبال، حضرت بیدل، قـاا

ثار ناصرخسرو، به ویژه وجه دین)هویت عقیدتی، الدین کرمانی، حسن صباح، مؤید فی
 
الدین شیرازی، جامی، نسفی، و همه ا

نغز و ژرف به خوانش گرفته است.سید منیر ها االخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانعرفانی و باوری 
ن وقت به نام ایران کشوری وجود نداشته جوانی و جوانیهای نوبدخشانی روز

 
اش را در کشور ایران سپری نموده است، که در ا
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 عربی(م.، در نتیجه پیشنهاد سفیر کبیر پارس )فارس به زبان ١٣٤۵شد و نام ایران در سال است، بلکه به نام پارس یاد می
لمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان اسماعیلی موسوم به فدایــی خراسانی

 
، توظیف در کشور ا

نجا، ورا را یاری رسان بود، از کند، و تا حدی که شرایط و امکانات دستمعرفت حاصل می م.(١٩٢۵)وفات سال 
 
داشته ا

مند گردیده است. سید منیرالدین بدخشانی، در سال یط پیرامون اسماعیلیان، بهرههای خراسانی و سایر شخصیت محاندوخته
هندوستان شد و برای اولین بار توانست در  -سال عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمبی  ١٦م.،که١٨٩٩
استناد برخی از دانشمندانی که در بوسی امام وقت، حضرت امام سلطان محمد شاه برسد. بر اساس به دست "وادی"،منطقه 

نمایند که کـتابی از سید سهراب ولی به نام انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظهار می
ها بر این عقیده هستند که گویا شود. از این سبب برخیصحیفه تقسیم می ٣٦به نگارش گرفته شده است که به  "الناظرین"،
گردیده است، به نگارش گرفته شده شان بازتاب  اثر "شش فصل"،یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخسرو که در  نگارش کـتاب

ام در راستای دعوت، حیث مشنری دهد: "شما باید مناست.  امام بعد از پذیرش  سید منیر بدخشانی این چنین هدایت می
ئین اسماعیلی، به من خدمت گزاری 

 
این بود که سید منیر بدخشانی بعد از سپری شدن  نمائید". انتشار و استحکام کیش و ا

ها، و داعیان معروف، صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر زمان وخدمات معین به امام و به جماعت، در قطار مشنری 
ورد اساس هدایت امام، نخستین شخصیت روحانی و عقیدتی  بود که از مناطق، هونزا، چترال، گلگت و کشمیر دیدن 

 
بعمل ا

های نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به سر رساند. بر اساس کارکردو فعالیت
فریدهنویستا بتواند دست رابه مصر، عراق، و یمن، فرستادشاه، موصوف 

 
ثار و ا

 
هایــی را به جستجو و پژوهش ها و نسخ خطی ا

مده بودند. بدخشانی توانست که تر نشیند که در مژرف
 
ئین اسماعیلیسم، به رشته تحریر در ا

 
ورد کارکردهای فاطمیان، کیش و ا

داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با های اداری و نظام حکومتهای پالیسیای را در زمینهپژوهش گسترده
 گرفت. و مسّرت امام سلطان محمد شاه، قرار ها مورد پسندخود به هندوستان انتقال داد، که خیلی

م.، من حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمبی"، که بعد ١٩١٢سید منیر بدخشانی، در سال 
فرینش"، 

 
موزگار زبان و ادبیات فارسیمسما گردید، منبه "کلوب احیای مجدد و ا

 
های دری برای واعظین و مشنری  -حیث ا

نکه یک دانشمند بود، منر هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه میکشو 
 
حیث یک کرد. سید منیر بدخشانی با وصف ا

شد. به تاریخ دهم اپریل سخنور نهایت عالی نیز باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می
نکه دو باره به بمبی برگردند، سید روزه، وارد ک ٢٧امام سلطان محمد شاه برای یک سفر م.،١٩٢٠سال

 
راچی شدند. اما قبل از ا
بخاطر کار جّدی  ناحیه "ماکران"،منیر بدخشانی را جهت تبلیغ و ترویج امور دینی و عقیدتی، به مناطق، سند، بلوچستان و 

رین، ضمیمه ساختند تا برای ای را هم با محتوی و سیاق زیفرستاد و نامه ذکریه"، -"ذکری نژاد تباری موسوم به در میان دسته
نجا برسد و ایشان با سید منیر بدخشانی همکاری دقیق نمایند:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه هذا، سید 

 
مردمان ا

سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت موصوف  (،٣٧)منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی وهفت 
ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصالحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و هبوده و نیز گوش

غ حیث منطقه ماکران، من فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و و مشنری در امر دعوت اسماعیلی، میُمَبّلِ
تر امام سلطان محمد شاه جهت شناسایــی بهتر و بیشم.(١٩٢٠ماه می، سال  ۵." )کراچی، باورمندان را در زمینه مطالبه دارم

سید منیر بدخشانی توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نیز روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب 
ن نشدیم. به امید اینکه اگر دوسهای خیلیفرموده بودند که فعاًل با وصف تالش

 
تان، ها ممتد، موفق به دستیابی ا

مندان بدخشانی، دسترسی داشته باشند، بدونتردید با همه ما سهیم خواهند خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و عالقه
ن زمانه

 
ها دشوار، مشحون از خطرات ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانی را به مسؤلیتی مؤظف ساختند که در ا

ها سر دچار گردید، اما چون عقیده و اش با بسا دشواری طاقت فرسا بود. سید منیر در زمینه کاری و از نقطه مادی و مالی کاماًل  
-ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شرایط نامساعد محیطی و مخالفین خود را با پیشانی باز، خرد و منطق رسا، مرفوع می

"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، " مسکات"، اش در مناطق، "تورباتبدخشانی به رسالت کاری و عقیدتیساخت. 
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گذرانه، فلسفی و منطقی، توانست یکی از باشندگان سر "پاسانی"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گونه کارهای از خود
-به ویژه خانوادههای "ذکری"،  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پیروان خیلیشناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم

وباش مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدین، که به منطقه کراچی جهت بودهای عالیجاه دل
ورد.  سید منیر بدخشانی یکی

 
ئین اسماعیلی در ا

 
های سرشناس در راستای تبلیغ، ترویج، اشاعه و از چهره مقیم شده بودند، به ا
م.، به ١٩٢۵ن باطنی بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محمـد شاه، در سال گسترش عقیده و ایما

ار مجدد یک جا با عالیجاه علی بایــی م.،  ب١٩٣٦شرق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش ببرد. همچنان در سال 
ت کنترول و بررسی امورعقیدتی و دینی، به شنانجی، من

 
رق افریقا فرستاده شد.  سید منیر بدخشان پیر سبزعلی را در حیث هیا

-های محیط پیرامون شان، یاری و همکاری میکارهای تبلیغات دینی و عقیدتی در بمبئ و کراچی، در میان پیروان و سایر انسان
سیای میانه، به ویژه ها، چنین گـفته می شود که سید منیر بدخشانی مشنری سبزعلی را در سفنمود. بر اساس اقوال برخی

 
ر ا

گاه، دانشمند، و یک اسماعیلی متعهد، 
 
مناطق پامیر و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منیر بدخشانی، یک ُمَبلغ ا

نقدر به کارزار تبلیغاتی، مصروف شده بود که حتی زمینه ازدواج برایش مساعد نه شده 
 
وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف ا

خری
 
-حیث یک روحانی متعهد مجرد، باقی ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر کارهای بیاش منن مراحل زندگیبود، و الی ا

-وکار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد نوازش پدرانه "مشنری ومبلغ رضابا لقب  م.،١٩۵٤ل نظیرش، موصوف را در سا
م.، در شهر کراچی، دیده از جهان ١٩۵٧اه اکـتوبر سال ی، روز پنجشنبه، هشتم ممادرانه قرار داد. سید منیر بدخشان

نهم دو اثر فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت
 
های کاری و تبلیغی، موفق به نگارش کـتب نه شده است، اما با وصف ا

اچی در شهر کر  م.،١٩۵٨که در سال  "گلدسته فلسفه"،اند که یکیزیر عنوان، ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهخیلی
ن نهاد جنسًا 

 
پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراچی، در کـتابخانه ا

های نامشود که دو تن از شخصیت های دیگری: به موجود هست. در منابع نه چندان معتبر و تا حدی خصوصی، اظهار می
که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگی سید سهراب  لی"،سید منیر حسین "گیالنی"، و سید حسین "و

ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ولی، و به ویژه سید منیر بدخشانی، در قرابت و شباهت خیلی
نها نیز تا حدی  با ویژگی

 
یشتر و هم کمی به منظور تحلیل و های این خانواده دارای همخوانی است، که اینک جهت وضاحت با

هنگی خانوادگی میان شان، بهشرح مختصر زندگی شان میهای یاد شده و همتجزیه زندگی شخصیت
 
سید منیر حسین پردازم: ا

اش را های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که زندگیاز شخصیت سید منیر حسین " گیالنی"، یکی -گیالنی
بارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی، به ویژه تساوی حقوق زنان، سپری نموده است. موصوف در راستای م

در مقامات بلند پایه دولتی و حکومتی نیز کارکرد هایــی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار نظام دموکراتیک و 
شوبگر بار از طریق نظامساالر، چندینانسان

 
ن های ا

 
پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده شده است. بعد ا

زاد، تساوی 
 
زاد و دموکراتیک، مطبوعات ا

 
مد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات ا

 
الحق بر سر حاکمیت ا

 
که جنرال ضیا

را سپرد، اما همه مسایل تنها حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت 
ن نظام دیکـتاتوری خشن و مردمهای کاغـذ و طرح در برگه

 
ستیز ها باقی ماند، و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت، و به عوض ا

مد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکـتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائـتالفی را بر خالف حکومت سازمان
 
دهی به وجود ا

ن خیلینمودن
 
فرین از دید گاه سیاسی بود. از همین سبب بود که ها برازنده و نقشد، که نقش سید منیر حسین گیالنی در ا

 
ا

ائـتالف مردمان دموکراتیک در اواسط سال سید منیر حسین گیالنی، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام 
سیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان١٩٩٠های

 
"، حزب " تحریک استقالل"، و حزب "تحریک نفاذ فقه جعفری"، " م.، تا

قای قاسم، و "حزب قومی پشتوندسته مسلم
 
تشکیل گردیده بود، سید منیرحسین گیالنی، در  خواه"،لیک"، به ویژه دسته ا

ن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها سید منیر حسین گامر استحکام گونه
 
یالنی، در سال های هر چه بهتر و دموکراتیک ا

سیس حزب خودی به نام  م.،١٩٩٦
 
های عماًل اقدام نمود، و همواره بر خالف نظام "جبهه دموکراتیک اسالمی"،به تا

داد. سید منیر حسین گیالنی، با پسند، به مبارزه خود ادامه میدیکـتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانی وعدالت
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نظیر بوتو، بخاطر ادای احترام به پدرش، ای خوبی داشت، از همین سبب بود که با برگشت مجدد بیذوالفقار علی بوتو، میانه
میل داشت تا با وی نیز در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت زمان معین مشاهدات و 

رزه خویش درمیان مردمان مناطق سند، بلوچستان،  و نظیر دور ساخت، و هنوز هم به مباها، خویشتن را از حلقه بیبررسی
باد ادامه داده و همواره بر خالف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی می

 
ورزید ، مناسبات ایران و حیدر ا

 تر و بهتر از پیش سازد.پاکستان را هر چه معقول
ثار بارگاه نهای کشور ایران به در یکی از دهکده سید حسن ولی:

 
ستان متبرکه و منوره، فیض ا

 
ام "نیاک"، مزاری است که ا

-یزدانی و نورانی، از سید حسین "ولی"، یا بهتر گـفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاج
رامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قبری دیگری از یکی از درا الدین سید حسن ولی

 
ویش و اساتید،حضرت ، و ا

رامگاه این بزرگواران، در زمانه
 
اند و در میان مردم از های ناهمگون به بازسازی گرفته شدهسید حسن ولی، سید سهراب ولی که ا

ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبین مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده تکریم و تقدیس خیلی
ن این عبا

 
االدین سید حسن ولی، ها نوشته شده هستند. " نذر کرد امیر اعظم امیر حسین امیر داؤد و درویش تاجرهشرقی ا

های زوار و پارسایان، وقف این مسجد ها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری مسجدی بزرگ تازه ساز بود که رختخواب
رفته است، و از دودمان و عارفان محیط و منطقه به شمار میالدین سید حسن ولی خود، از پارسایان اند. درویش تاجکرده

 اند:  اند، و به چنین صفت او را متصف نمودههللا خواندههمین گروه  بوده است، که موصوف را ولی یا ولی
لفـقـرا والصالحین الزهـاد و العبـاد حضرت مفخر العــرفا وا"سرکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقین خداوند و مخدوم سـاللة

الملت والحق والدین السـالکین و المحققین زبـدة المشایخ والصلحاء و المتشرعیین والمتورعین تـاجالعـارفینقـدوة الفقـرا، قطب
العـالمین درویش حسن ابوالحسین." سـید حسن ولی، مالک العارفین والسـالکین الخصوص بنظـر ربافتخار والمتورعین قـدوة

های زیادی را خریداری نموده و همواره از های و چراگاهدست داشته، زمین و باغنیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک روستای
ن طریق در خدمت انسان

 
يكي از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولي "اطاق ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. ا

مده، سرا" كه هر كسي به قريه نياك مي
 
نجا سكنی میا

 
ستانه مباركه بوده است. مرحوم تاجسه شبانه روز در ا

 
-گزيد و مهمان ا
هللا، پسر هللا، پسر فضلالدين لطفالدين سيد حسن ولی، پسر حسن، پسر پيرزاد، پسر حسن، پسرعبدهللا، پسر تاج

دالرحمن شجری، پسر قاسم، پسر الهول محمد، پسر حمزه سراهنك، پسر علی، پسر زيد، پسر عبمحمد، پسر حمزه، پسر ابن
سالگي  ٧٢باشد. سيد حسن ولي درالسالم میحسن، پسر زيد، پسر امام حسن مجتبی عليه الّسالم، پسر امام علی عليه

ثاری هم از موصوف که نمایندگی از افکار، بینش و تصورات عقیدتی
 
اش، نماید، در دسترس نداریم. به امید درگذشته است، و ا

 های یاد شده.زی و همکاری دوستان در زمینهپیروزی، بهرو 
 بنازم جان روح افزای سّید

 بنازم صورت زیبای سّید                     
 همه اسرار او دارد کماهی

ن  دل  دانای سّید                  
 
 بنـــازم  ا

فتاب هر دو عالم
 
 توان دید ا
 به  نـور دیـده   دانـای   سـّید                 

 ر افرازی کنی در دین و دنیاس
 گرت در سر ُبود سودای سّید                

 به نزد  همت  ما  هفت  دریا
 بود یک قطره از دریای سّید               

 هللا نور از اودو چشم نعمت
وای سّید              

 
     هللا(                      )شاه نعمت          دید که باشد روز و شب ما
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مـوبدخشان منطقهدیدانداز تاریخی بدخشان افغانستان:
 
مو دریا در این دره به ی قدیمی است در دره علیای ا

 
دریا )جیحون(، ا

ن در افغانستان، به نام داالن و یا کریدور واخان خوانده میپنج شهرت فراوان دارد و بلنـدرود
 
شود. هنگام تعیین ترین قسمت ا

ر اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، کاریدور درازی در مجاورت رود واخان، که الی مرز چین امتداد دارد، به المللی دمرزهای بین
سیای مرکزی جدا سازد. برتانوی را از زمینسرزمین افغانستان واگذار شد تا قلمرو امپراتوری هنـد

 
های زیر نظارت روسیه تزاری در ا

مودریا و ریزابهدّره
 
ن، درهای عمیق ا

 
کرانۀ چپ رود کوْکچه و در کرانۀ راست رود پامیر که مرز افغانستان و جمهوری  های ا

ن به تاجیکستان را در مشرق داالن واخان تشکیل می
 
موسوم است؛ و « علی شور »دهد؛ رود ُغْند )گوْنت( که قسمت علیای ا

قسو( معروف است ترین قسمتهایش به مرغاب، و در مرتفعرود بارَتنگ که در نواحی نزدیک به سرچشمه
 
ش به دریای سفید )ا

های فالت پامیر، ارتفاعات کوهستانی عظیمی که ملتقای هندوکش، قراقوروم و کونلون شان است، احاطه در میان کوه ـ سنگ
های مختلف، در های خاراسنگ متعلق به دورههای زیرزمینی دورۀ پرکامبرین و تودهشده است.ساختار کوه قطعاتی از سنگ

بقات باالیــی چینه های بازمانده از عصر مزوزوئیک پراکنده است. میانگین ارتفاع این ناحیه، بین سه تا چهارهزار متر میان ط
ن کوه ـ سنگ

 
نها پنج تا ششهای برج است، و برفراز ا

 
هزار متر است. مانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین ارتفاع ا

ای که در حکومت شوروی رسد )ارتفاع قلههزار متر میال تاجیکستان به بیش از هفتها در شمارتفاع برخی از قلل کوه
کادمی علومکمونیسم خوانده شده، در رشته کوه

 
جبال ای که لنین نامیده شده در سلسلهمتر، و ارتفاع قله ٤٩۵,٧های ا

الیــی،ترانس
 
رسد )قلة هزار متر میپاکستان به بیش از هفت های هندوکش نیز در مرز افغانستان ومتر است(. ارتفاع کوه ١٣٤,٧ا

توان به نورستان های بسیار پرشیب میمتر است(. از حوضه کوکچه تنها از تنگ ٤٨۵,٧هاکوه نوشاخ در این رشته کوه
راه  رسد، و ارتفاع چندین تنگ دیگر درمی متر ٤٠٠,٤)کافرستان( و دّرۀ پنجشیر رسید. )ارتفاع تنگ انجمن که به پنجشیر

ب و هوای بسیار سخت دارد، میانگین دمای دشت های فالتی شکل متر است ۵٠٠,٤نورستان، حدود 
 
(. این سرزمین مرتفع ا

گراد است. سردترین دما در درجه سانتی ١٢تا  ١٠گراد زیر صفر، و در تیرماه حدود درجه سانتی ٢٠ماه حدود پامیر، در دی
 ٨٠٠غربی به رسد. میزان بارندگی ساالنه در ارتفاعات رو به مغرب یا شمالد زیر صفر میگرادرجه سانتی ۵٠زمستان به کمتر از

قسو به کمتر ازمیلی ٢٠٠های محصور پامیر به کمتر از رسد. در دشتمتر نیز میمیلی ۵٠٠,١تا
 
متر میلی ١٠٠متر و در حوضۀ ا

ورده است. در بستر دّر جیحون که حدود یابد که همین امر مرتفعات نامبرده را به صورت بیابان دکاهش می
 
متر  ٤٠٠تا ٣٠را

بهای ریزابهارتفاع دارد، و نیز در دّره
 
ای این صحرایــی یا استپـی است اما در نواحی میانههوا گرم و نیمهوهای فرعی جیحون، ا

بدّره
 
باد، مر وها ا

 
کز بدخشان افغانستان میانگین دمای هوا از دمای معتدلی با باران بالنسبه فراوان برخوردار است؛ در فیض ا

نجا به درجه سانتی٤/٢٦گراد و در تیرماه درجه سانتی ١/٠ماههوا در دی
 
متر میلی ۵٢١گراد است. میزان بارندگی ساالنه در ا

نها، کمربندی از جنگلها و بیابانهای گرم پایین این دّرهرسد. در میانۀ استپمی
 
جود دارد که های طبیعی وهای سرِد ارتفاعات ا

ن از تیرۀ مخروطیان یا سروهای کوهی است. پهنای این جنگل
 
-های کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر میبیشتر درختان ا

ن افزایش میمتر است؛ و هرچه به طرف مشرق پیش می ۵٠٠,١رسد، و در درۀ کوکچه 
 
یابد و سرانجام در قسمت رود اندازۀ ا

های اولیه تقریبًا در همه جا قطع شده است. شود. درختان جنگلسبب خشکی، ناپدید میعلیای دّرة واخان و پامیر، به 
های زراعتی های طبیعی، زمینها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای کشاورزی تنها در دّرهبنابراین، فعالیت
بیاری می

 
نها را ا

 
نها به کند. در برخی از نواحی مرتفع پامیر، که ارتفاع ا

 
های دامداری نیز رسد، فعالیتمتر می ۵٠٠,٣تا  ٠٠٠,٣ا

ن و مهاجرت اقوام 
 
امکان دارد. جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادۀ ابریشم از ا

ن از تاجیکمختلف بدانجا، به نمایشگاهی از نژادها و زبان
 
های فارسی زبان های گوناگون تبدیل شده است. بیشتر جمعیت ا

غربی رود های شمالخموتشکیل یافته است که عمدتًا در حوضۀ کوکچه و نواحی َدْرواز )نسی در طرف افغانستان، در پیچ
هایــی از ها، از حیث جمعیت برتری دارند. گروهها بر دیگر قوم، تاجیکبرند. در سراسر بدخشاِن افغانستانجیحون، به سر می

های پامیر، و نزد همسایگان تاجیک خود، نشین یا تاجیکهای کوهقسمت بدخشان تاجیکستان، به تاجیکتر در اقوام قدیم
َچه مشهورند. اینان به زبانهای ایرانی شرقی گـفتگو می

ْ
ها در حوضة غنـد اند: ُشْغنیکنند و به چندین گروه قومی تقسیم شدهبه َغل

های نزدیک ها که همگی به گویشناحیۀ روشان در مجاورت جیحون؛ باْرَتْنگ ها در)گونت( و ُخُرگ )ُخُروک/خاروغ(؛ روشانی
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ها را در خاک تاجیکستان، چهارم کل غلچهگویند و بزرگـترین گروه قومی این منطقه، و ظاهرًا سهبه هم )فارسی قدیم( سخن می
نها به حدود یکدهند؛ واخیتشکیل می

 
رسد و تقریبًا نیمی از ایشان در این اقوام می پنجم کّل جمعیتهای دّره واخان که عّدة ا

نان به چنداند؛ یاْزغالمیافغانستان ساکن
 
ای به همین نام در شماِل رسد و تقریبًا در سیزده روستا در دّرههزار تن میها که عدۀ ا

نان با افراد گروهبرند؛ ِاْشکاِشمیروشاِن تاجیکستان، به سر می
 
رسد و هـزار تن میسنگلیچی، به چند های زیباکی وها که تعداد ا

برند؛ قوم ونجی که پیچد، به سر میبه طورعمده در افغانستان، در نزدیک جایــی که رود جیحون به سوی داالن واخان می
-کنند. این قوم، حدود یک قرن است که به زبان مادری شان تکلم نمیترین منطقه تاجیکستان زندگی میدردره ونج در شمالی

اند. برند، ادغام شدهکه در دّره ُمنجان )کوکچه علیا( در افغانستان به سر می تاجیکستانو اکنون در قوم ُمنجی، همسایۀ  کنند
ها به مذهب شیعۀ اسماعیلی، که کیش نزوای زبانی اقوام پامیر با بروز مذاهب گوناگون همراه شده است. بیشتر این قوم

اند. اما اقوام ونجی اند و به فرقۀ نزاری وفادار ماندهزمین، گرویدهشمند نامدار خراسان( شاعر بزرگ و دان٣٩٤-٤٨١ناصرخسرو )
ها هستند. اقلیت اند و اکنون با سرعت در حال اختالط با تاجیکو یازغالمی در دهه دوم قرن هشتم به مذهب تسّنن بازگشته

الخط ندارند؛ کوشش مقامات شوروی سابق برای ی پامیر رسمهاها  نیز مذهب تسّنن دارند. هیچیک از زبانکوچکی از بارتنگی
شود. میان ها به زبان ادبی جا نیفتاد. زبان تمدن، تاجیکی )فارسی( است که با خط سیریلیک نوشته میتبدیل زبان ُشغنی

سازمان اجتماعی  هایــی چون شیوۀ زندگی، فرهنگ ماّدی وها به معنای اخص، در زمینههای پامیر )َغلَچه( و تاجیکتاجیک
کاری دارند. دامداری با هایــی که امکان کشت هست، دیمپایه(. در کوه٩٧-٩٩اختالف مهمی وجود ندارد )کوسماول ، ص. 

نجا رواج دارد. عالوه بر تاجیکهای کوتاهکوچ
 
کنند. از قرن هایــی از ازبکان در منطقۀ بدخشان زندگی میها گروهمدت نیز در ا

مدهی ِغلزایــی، نخست به صورت چادرنشین و سپس نیمهسیزدهم، پشتون ها
 
هایــی از اند، و گروهچادرنشین، به همین نواحی ا

(، به ٦٢٩اند. نخستین بار، نام بدخشان در منبعی چینی )هوان تسانگ، قرن اول /اقوام قرقیز نیز در این منطقه مستقر شـده
مده است. سابقه منطقۀ بدخش

 
ان از دیرباز از مراکز تجمع قوم ایرانی بوده، و به لحاظ کوهستانی صورت پوـ توـ چانگ ـ نا، ا

ن در اوایل دورة اسالمی ، در کـتاب
 
مده های جغرافیبودن، کمتر پای جهانگشایان بدانجا رسیده است. نام ا

 
دانان مسلمان ا

(، بلخ در اواخر قرن ٢٨٨ است. این منطقه در دورۀ اسالمی شهری هم به نام بدخشان داشته است. به نوشتة یعقوبی )ص.
-( می٣٢١-٣٢٢سوم، هفتاد و چهار منبر در شهرهایــی که چندان بزرگ نبودند داشت؛ مانند شهر بدخشان. ابن فقیه)ص.

اش تا جیحون هشت فرسخ است. به نوشتۀ اصطخری، نویسد: ربع سوم خراسان که در مغرب نهر جیحون قرار دارد، فاصله
اقلیمی است که شهرها و روستاها دارد و قصبه مرکزش را بدخشان می »م، از نواحی بلخ و بدخشان در نیمۀ اول قرن چهار 

-٢١٩ش، ص. ١٣٦٨« )هاست و مشک بسیار افتـد به بدخشانها معدنخوانند... از بدخشان لعل خیزد و الژورد و در این کوه
باد و پرنعمت دارد و انگورستاننویسد: شهر بدخشان از شهر َمْنگ کوچکـتر است و مناطق روست(. همو می٢١٧

 
ها ایــی بزرگ و ا
ن رود َجْریاب )شاخۀ اصلی جیحون( جاری است )

 
(. به نوشتۀ ٢٧٨-٢٧٩، ص.١٩٦٧و جویبارها دارد و در سمت غربی ا

ن سوی رباط معروف به بدخشان است که تا بلخ بیست روز ٦٤مسعودی )ص.
 
غازش در اقلیم پنجم ا

 
(، رود َکِلف یا جیحون ا

( رشته کوه کوچکی نیز از بدخشان به سوی  پایین ٤٢٨است و انتهای والیت بلخ همانجاست. به گـفتۀ ابن حوقل )ص. راه 
م امتداد می

ْ
ن الطایقان )طالقان( و َوْروالیز قرار دارد و تا ُخل

 
یابد. از بدخشان بیجاده )سنگی شبیه به یاقوت( امتداد دارد که در ا

ید )همانهای گلی و اناری و سرخ و شرابی به دست میبایــی مانند یاقوت است به رنگهای قیمتی که در زیخوب و سنگ
 
، ا

ل به دو ناحیه َوّخان)واخان( و ُشقنّیه )ُشقنان( محدود میهمو می .(٤٤٩)ص.  شود که جایگاه کافران است افزاید: َوْخش و ُختَّ
نها ُمشک و برده صادر می شود. در َوّخان کانهای متعدد،

 
( و راه خّتل به ٤٧٦از جمله نقره وجود دارد )همان، ص.  و از ا

گذرد و از بدخشان تا َمْنگ شش مرحله راه است )همان،ص. صغانیان از گذرگاه بدخشان از روی رود خرباب )جریاب( می
(. ٤۵٧،٤۵٤روز راه و از بلخ تا بدخشان سیزده منزل راه است )همان، ص.  ( و فاصله الطایقان تا بدخشان نیز هفت۵١٨

شهریست بسیار نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم »نویسد: ( دربارۀ بدخشان می١٠۵صاحب حدودالعالم )ص. 
شد، و های بلخ محسوب میبه نوشتۀ مقدسی، بدخشان از رستاق«. است و زر و بیجاده و الجورد و از تبت مشک بدانجا برند

برومند و دژی از )ساخته٣٠٣،٢٩٦داشت )ص. بر مرز ترکستان، باالی طخارستان قرار
 
های( زبیده )همسر (. کاروانسرایــی ا
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نجا گوهری یاقوت مانند و ٣٤٧؛ دولتشاه سمرقندی، ص. ٣٠٣انگیز است )همان، ص.هارون( دارد که شگـفت
 
(. در معادن ا

تش نمیسنگ فتیله یافت می
 
ن را شود که مانند گیاِه َبردی در ا

 
در روغن نهند، مانند فتیله روشن شود و از  سوزد و هنگامی که ا

ن خوان )ُسفره( 
 
تش نهند دوباره مانند گذشته پاک شود. از ا

 
رند و ساعتی در شعله های ا

 
ن کاسته نشود و وقتی از روغن بیرون ا

 
ا

تش اندازند تا پاک شود. همچنین سنگ دیگری دارندمی
 
ن را در تنور ا

 
که چون در  بافند و چون چرکین شود، به جای شستشو ا

( مانند لعل بدخشان در جای دیگر ٩٤، ٩٨به گـفتۀ بکران )ص.  )مقدسی، همانجا(.خانۀ تاریک نهند، اندکی روشنی دهد 
( می نویسد که عامه مردم، ۵٢٨-۵٢٩، ص.١نیست و در درۀ مقابل معدن لعل، معدن الجورد بدخشان است. یاقوت )ج.

ن است؛ و از اینجا  بدخشان بدخشان را به صورت َبَلْخشان خوانند؛ و 
 
ن همان جایگاهی است که معدن َبَلْخش و الجورد در ا

 
ا

نجا سنِگ بازرگانان تبتی وارد می
 
شوند. بدخشان، شهری است در باالی طخارستان که به سرزمین ترکستان محدود است. در ا

ق می گویند. 
ْ
ن َطل

 
، چنگیز به همه منطقۀ بدخشان لشکرها ٦١٧.رفتیله است که مردم گمان می کنند َپِر پرندگان است و به ا

ن را بزور گشود )جوینی، ج.
 
نجا را بلطف و اکـثر ا

 
مویه ٦٦٧(.در ١٠٢،  ص. ١فرستاد و ا

 
ب ا

 
، ُبراق )از سرداران مغول( از ا

ورد
 
(. بعد از ٤١)وصاف حضرة، ص. گذشت و به خراسان رفت و از مرز بدخشان و َکْشم و... تا نزدیک نیشابور را به تصرف درا

نجا را ایالت باالشان )َبَلْخشان( خوانده است. او می۵٧-۵٩،مارکوپولو)ص.ق.ھ. ٦٧٠/م.١٢٧١
 
افزاید ( در گذر از بدخشان، ا

ن مسلمان
 
ن دوازده روز وقت که مردم ا

 
اند و زبان مخصوص به خود دارند و  این ایالت سرزمین وسیعی است که برای پیمودن ا

نجا به خود لقب ذوالقرنین داده الزم است. تمام ُحّکام
 
های اصیل و انـد که مخصوص اسکندر بوده است. غیر از معادن، اسبا

نویسد: بدخشان ( می٤٧۵تیزپا دارد. مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است. ابوالفداء )ص. 
نجا قلعهدر باالی طخارستان و محدود به سرزمین ترکان است. زبید

 
ای عجیب بنا کرد. به نوشتۀ ه، دختر جعفربن منصور، در ا

های بدخشان باال و بدخشان پایین قرار داشت که مرز در پِس شهرهای )ختا( دو ناحیه به نام (١٢٢، ٣٧٤، ٣٧٩)ص. دمشقی 
الن و بدخشان باال خوانده میچین به حساب می ل که ُختَّ مد. در طخارستان علیا، ناحیة ُختَّ
 
شد، قرار داشت ... و واشجرد ا

بزرگـترین شهر بدخشان بوده است. نمک نشادری، که در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی است، در بدخشان دارای 
نویسد: ماوراءالنهر مملکت بزرگی است از اقلیم چهارم و بالد مشهورش بخارا و ( می٢٦١هایــی است. حمدهللا مستوفی)ص.کان

ُمش )از امرای محلی ماوراءالنهر( و شاهان بدخشان نسبت به امیر َغْزَغن ٧۵٢و... است. در سمرقند و بدخشان
ْ
، ُالجایتو و َسُتل

الدین شامی (. به نوشتۀ نظام٢٤٢، ص. ١)از امرای بزرگ ماوراءالنهر( اظهار اطاعت و بندگی کردند )عبدالّرزاق سمرقندی، ج. 
های منطقۀ پیمان تیمور و امیرحسین(، شاهان بدخشان در کوهلدوز )از امرای همکـفایتی امیر بیان سو( بر اثر بی١۵)ص.

وردند. در این هنگام، امیرتیمور به همراه امیرحسین ، به دفع امیر بیان )سولدوز( لشکر کشید. وی به جانب 
 
بدخشان  سربرا

نجا( گریخت و بدخشان بدخشان گریخت، سپاه مشترک امیرحسین و تیمور وقتی به بدخشان رسیدند، شاه به
 
اءالدین )امیر ا

مد )همان، ص.
 
نان درا

 
ورد و به اتفاق امیرحسین عازم ٧٦٣(. در ١٦به تصرف ا

 
م، از توابع بلخ، لشکرها گردا

ْ
، تیمور در ُخل

ب شور با پادشاهان بدخشان صلح کردند. میان امیرحسین 
 
بدخشان شدند، و چون به طایقان )طالقان( رسیدند، در محل ا

هایــی درگرفت که به صلح ماوراءالنهر( و شاهان بدخشان از یک سو و ملک حسین والی هرات از سوی دیگر، جنگ )امیر
-های وی را غارت کرد )شرفها و رمهانجامید. اما تیمور به بدخشان لشکر کشید و شاه بدخشان، شیخ علی، را دستگیر و گله

(. مدتی بعد، دوباره شاهان بدخشان با امیرتیمور درگیر شدند و ۵٣ الدین شامی، ص.؛ نظام١٣٣-١٣٤الدین علی یزدی، ص.
نان را سرکوب کرد. در زمان بابرشاه، سلطان محمد بدخشانی با نام مستعار 

 
قصد داشت که نظام ایالتی ایرانی به « اللی»تیمور ا

ورد، اما در مقابل لشکریانی که ابوسعید )گورکانی( به سرکوبی وی فرستاده بود
 
، تسلیم شد و به هرات رفت و پسرش به وجود ا

کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر، پسر ابوسعید، امیر بدخشان شد. پس از مدتی، جانشین سلطان محمد از کاشغر مراجعت کرد 
ورد، و ابوبکر از بدخشان رانده شد. به دنبال اعتراض ابوسعید، در 

 
شاه سلطان محمد  ،٨٧١و بدخشان را دوباره به دست ا

الزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا )بایقرا( به ، بدیع٩٠٨(. در١٦ه در هرات بود( به قتل رسید )بدخشی، ص)ک
ورد )روملو، درخواست امیرخسرو شاه، شاه بدخشان، با دوازده

 
ن سوی روان شد و بدخشان را به دست ا

 
هزار سوار از بلخ به ا

خر٩٦، ص ١٢ج.
 
ازبکان از بدخشان رانده شدند. ناصر میرزای تیموری، برادر بابر، به عنوان  ، در نتیجة قیامی،٩١٠(. در ا
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مد. در 
 
میرزا( پسر سلطان محمود میرزا با رضایِت بابر به ، سلطان اویس میرزا )معروف به خان٩١٣امیر بدخشان روی کار ا

س اسماعیلیان کوهستان الدین، رئی(. مدتی بعد، شاه رضی٣٩، ص. ١حکومت بدخشان رسید )اسکندر منشی، ج. 
، مکررًا خبر ٩١٦هفده(. در -به قتل رسید )بدخشی، ص. شانزده  ٩١۵بدخشان، قسمتی از بدخشان را تصرف کرد، اما در 

استیالی شیبک خان بر خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر به گوش شاه اسماعیل رسید. وی ابوالفـوارس تیمور بهادرخان را با 
، ٩٢٠(. در١٤٧-١۵٠، ص.١٢ریان به سرحد قندوز و حصار شادمان و بدخشان و... فرستاد )روملو، ج. گروهی از امرا و لشک

دو سردار ازبک، جمشید سلطان و مهدی سلطان که حکومت حصار و بدخشان را داشتند، در جنگ با سپاه بابر میرزا کشته 
ًا به خان میرزا )یا سلطان اویس میرزا( داده شد شدند و والیت حصار و بدخشان طبق نشان همایون ]شاه اسماعیل[ مجدد

، میرزاخان امیر بدخشان درگذشت. بابر سلیمان، فرزند او را که کودکی خردسال بود به ٩٢۵)اسکندر منشی، همانجا(. در
، همایون، پسر بابر، با سپاهی به بدخشان رفت. میرزا ٩۵٤جای فرزند خود همایون، به حکومت بدخشان گماشت. در 

مد )روملو، ج.س
 
الن و ُقندوز و َبْغالن، به مقابلۀ وی ا غاز سلطنت ٤١٩، ص.١٢لیمان، امیر بدخشان با سپاهیان ُختَّ

 
(. در ا

مد و شاه ایران وی را کمک کرد تا سرکشان کابل و غزنین و 
 
شاه طهماسب، محمدشاه هندی به قصد گرفتن کمک به دربار او ا

ورد )اسکندر
 
، امیر بدخشان، ٩٨٣در تمام دوران سلطنت شاه طهماسب تا .(١٠٠، ص.١منشی، ج. بدخشان را به اطاعت درا

نجا گماشته بود. در این سال ، نوۀ او، شاهرخ، وی را از بدخشان بیرون کرد، اما 
 
میرزا سلیمان بود که بابر وی را به حکومت ا

شاه محمد خدابنده(، ازبکان به فرماندهی )هنگام سلطنت  ٩٩٢او مدتی بعد به بدخشان بازگشت )بدخشی، ص. هفـده(. در
عبدهللا خان )اوزبک( بدخشان را مسخر کردند، سلیمان و شاهرخ به هندوستان گریختند و عبدالمؤمن خان، فرزند عبدهللا 

، محمد بابر شاه، پسر عمر شیخ میرزای ٩٩٩(. در ۵٤٩، ص.٢خان )اوزبک(، حاکم بلخ و بدخشان شد )اسکندر منشی، ج.
، که از ترس سپاه اوزبک مملکت خود را رها کرده بود و در حدود کابل و حصار شادمان، بی سروسامان می گشت، گورکانی

سلطان اویس میرزا، عم زادۀ خود را، که )قباًل( حاکم بدخشان بود و به میرزاخان شهرت داشت، برای یاری خواستن، به 
(، حاکم بدخشان، جان ۵٠٨، ص. ٢نوشته اسکندرمنشی )ج.به  ١٠٠٤(.در٤٢٩، ص.٢دربار شاه عباس اول فرستاد )ج.

، به حکومت وی بر بلخ و بدخشان ١٠٠٦محمد قراول )اوزبک( بوده است. در نامه شاه عباس به عبدالمؤمن خان اوزبک در
لشکر (، اوزبکان در خراسان عبداالمین خان را به پادشاهی برداشتند و به بدخشان ١٠٠٦اشاره شده است. درهمین سال )

مد و به طالقان فرار نمود
 
-١٧٧)منجم یزدی، ص. . کشیدند... محمد زمان خان، والی بدخشان، شبانه از قلعة خود به زیر ا

مد، در اواسط ماه شوال، ایلچِی بدیع١٠١٠در. (١٧٦
 
الزمان میرزا، حاکم بدخشان، با تحف و هدایا ، که شاه عباس به هرات ا

. پس از مراجعت شاه عباس از خراسان، باقی خان )اوزبک( اراده حمله به بدخشان (٢٢١به خدمت وی رسید )همان، ص. 
الزمان میرزا که در خود نیروی جنگ صحرا را نمی دید، در قلعه ها گریختند و بدیعکرد. بدخشیان از ترس اوزبکان به کوهستان
پراکندگی افتاد. سرانجام، باقی خان بر قلعه  وفایــی کردند و در میانشان تفرقه و)بدخشان( متحصن شد. بدخشیان با او بی

الزمان میرزا را به قتل رسانید و بدخشان را به یکی از امرای معتمد خود سپرد. به نوشتة میرزا محمد کاظم مسلط شد و بدیع
زنش کرد. در مروی وزیر نادر سردار خود، طهماسب خان، را که از رود جیحون عبور کرده و برای تسخیر بدخشان رفته بود، سر 

نجا را به دربار نادر ١١۵٩زمان نادر والی بدخشان میرز انبات نامی بود. او در 
 
، برخالف معمول هر سال، باج و خراج ا

قا حسن بیک، مین باشی ُکرد َمرَدکانلو، و چند تن از امرا را با پنج
 
ذربایجانی روانه نفرستاد. نادر ا

 
هزار سپاهی خراسانی و ا

ن بود به دربار نادر بفرستد. چون سپاه نادر به سوی  خراسان کرد. میرزا 
 
نبات، ناگزیر شد که مالیات سال قبل و سالی را که در ا

مد )همان، ج.
 
(. ١٠٩٣ـ١٠٩٨،١٠٩٤ـ١٠٩٩،ص.٣بدخشان حرکت کرد، میرزا نبات به پاس احترام وی، به پیشواز او ا

نجا گـفتگو داشته است، می شیروانی، سیاح قرن یازدهم، که به بدخشان سفر کرده و با شاه
 
نجا فارسیا

 
-نویسد: عموم مردم ا

-اند. بدخشان اسماعیلی مذهب بیاند. اغلب بر مذهب ابوحنیفهاند و ایالتشان ترک زبانزبانزبان و ساکنان دهاتش نیز فارسی
نجا اندک استص.

 
 (. ١٢١شمار دارد و شیعه ا

ها دربارۀ خط مرزی، با بیگ قراتگین قره تکین ] غانه به روسیه، روسم.، پس از الحاق فر ١٨٧٦/اوتق.ھ.١٢٩٣در شعبان   
ن، ناحیۀ مزبور بدخشان کوهستانی ]تابع بخارا باقی ماند و نواحی جنوبی

 
مودریا پیمانی منعقد کردند که براساس ا

 
تر مسیِر ا
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ن تاریخ، بدخشان به دو قسمت مجزا تقسی
 
(. منابع: ٣١٣م شد )بارتولد، ص. بدخشان افغانستان، به افغانستان پیوست. از ا

؛ ١٩٦٧البلدان، چاپ دخویه، لیدن ؛ ابن فقیه، مختصر کـتاب١٩٦٧االرض، چاپ دخویه، لیدنابن حوقل، کـتاب صورة
رای ١٨٤٠اسماعیل بن علی ابوالفداء، کـتاب تقویم البلدان، چاپ رینود و دیسالن، پاریس 

 
؛ اسکندر منشی، تاریخ عالم ا

؛ همان، ترجمه ١٩٦٧الممالک، چاپ دخویه، لیدن؛ ابراهیم بن محمد اصطخری، کـتاب مسالکش١٣۵٠عباسی، تهران 
ش؛ واسیلی والدیمیروویچ بارتولد، گزیده مقاالت تحقیقی ١٣٦٨فارسی قرن پنجم/ششم هجری، چاپ ایرج افشار، تهران 

ش؛  ١٣٦٧نوچهر ستوده، تهرانش ؛ میرزا سنگ محمد بدخشی، تاریخ بدخشان، چاپ م١٣۵٨ترجمة کریم کشاورز، تهران 
ش؛ مارکوپولو، سفرنامۀ مارکوپولو، ترجمه حبیب  ١٣٤٢محمدبن نجیب بکران، جهان نامه، چاپ محمد امین ریاحی، تهران

ش؛ عطاملک بن محمد جوینی، کـتاب تاریخ جهانگشای، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی، لیدن ١٣۵٠هللا صحیحی، تهران
ش؛ حمدهللا بن ابی بکر حمدهللا ١٣٤٠المغرب، چاپ منوچهر ستوده، تهرانالمشرق الی ؛ حدودالعالم من١٩١١-١٩٣٧

 ش.                                                                                                                          ١٣٦٢القلوب، چاپ گی لسترنج، تهران مستوفی، کـتاب نزهة
یند زمانی همواره دارای نظام منظر تاریخی ناحیه شغنان:پس

 
های واحد و مرکزی نبوده و مناطق مرزی والیت بدخشان در فرا

اند. این مناطق الی رسیدن های نامگون تباری، مورد حکم روایــی قرار گرفتهها، امیرها و حاکمان دودماناغلبًا توسط شاهزاده
ای اند. شغنان مانند واخان، اشکاشم و َدرواز منطقهمستقل شاهزاده نشینی بوده های حاکمیتاعراب به این سرزمین، حایز 

دهد، که در نتیجه مساعی مهر(، بدخشان افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میمیر، پایاست که خط مرزی میان پامیر )پای
ن زمان، در سال 

 
ن م١٨٩٦مشترک مذبوحانه امپریالیسم انگلیس و روسیه تزاری ا

 
، به دو قسمت انقسام گردید که یک بخش ا

نمایند، به پامیر تاجیکستان و قسمت دیگری به پامیر بدخشان افغانستان که هر دو ناحیه را به نام بدخشان کوهستانی یاد می
د، از هم جدا ان تعلق گرفت و مردمان این منطقه را که همواره دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی، و باورهای دینی بوده

های استعمارگرایانه و سودجویانه بوده سازی پالیسیها را که شعار همیشگی شان در امر پیادهساخته و سیاست جدایــی ملت
نگاران، جهانگردها ها، تاریخاست، مورد تطبیق و تدقیق قرار دادند. دسته محدودی از پژوهشگران، دانشمندان، زبان شناس

اند، و اگر چیزی را هم به نگارش گرفته اند، فرسایــی نموده المللی، در مورد شغنان قلمی و بینو شخصیت های فرهیخته مل
های خودی که زمان و مکان در ها، تصورات و اندیشهها، پیشداوری خود تحقیق مستند اکادمیک نبوده و تنها روی پیشبینی

نها قرار داده است، ارقام نموده
 
ن مرز و اهمّیت ویژهاند بدون تردید از اختیار ا

 
ای در راستای  بازتاب تاریخ و معارف مردمان ا

های تقریبًا مستند زمانی برخی از پژوهشگران بوم، برخوردار است. از جغرافیای سیاسی و تاریخی این منطقه مبنی بر پژوهش
ید که منطقه شغنان از زمانه های نهایت کهن و باستان به همین نام یاد شدهچنین بر می
 
نچه که مربوط به ژرفای  ا

 
است، ولی ا

ن می
 
غربی در منابع کهن چینی و اسالمی برای نواحی جنوبچندانی نه یافته است. شود، تا هنوزبه وضاحت تاریخ ا

ن نام شغنان )به ظاهر شا تاجیکستان نام ختالن )یعنی منطقه فرمانروایــی خود مختار و مستقل( و برای نواحی جنوب
 
شرقی ا

های زیرزمینی شبگاهی، به چینی شه نی یا شه کی نی( نیان یعنی دارندگان مساکن زیرزمینی یا دارندگان منزلگاهغنان، زاغه 
ورده 

 
نها معنی لفظی اند. ولی محققین جغرافیای تاریحی در این باب متوجه معانی لفظی ساده این دو نام نشدها

 
اند و برای ا

رنده برای این اسامی تعیین نموده است، یک اسطورۀ شغنانی محلی معروف گواه اند. برای معانی لفظی که نگاخاصی نیاورده
مده است: شخصی اساطیری به نام 

 
ن مطلبی است از مقاله والیت شغنان در وبالگ جیحون بدین قرار ا

 
شیخ صادقی است و ا

نج خاموش
 
سوده( به شغنان رفت و مردم را به دین اسالم دعوت نمود و در ا

 
رام و ا

 
خر شغنان )ساکت، ا

 
ا وفات کرد. شاهان متا

یید این معنی لفظی شغنان، شاغدره شاخدره کنونی، نگارش تاریخ نامۀ چینی خود را از نواده
 
گان شاه خاموش میدانند. در تا

نجا )یعنی کشور شه کی نی، که سوز سرمایش مردم را تانگ شو را در دست داریم که در باب این والیت می
 
گوید: "در سرمای ا

ن نموده است( هیچگونه غله به بار نمیار به استفاده از گرمای طبیعی داخل غارهای مصنوعی و طبیعی میناچ
 
یـد. بومیان ا

 
ا

کنند. این رسند، تاخته و غارت میهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به پومی )پامیر( میانـد و معمواًل به کارواننااهالن
ها( به سر برند."در کـتب پهلوی به ها، شاغهکمان اعتنا ندارند، و عادت دارند که در غارها )زاغهمردم کوهستانی به فرامین حا

مودریا )جیحون( تحت نام های سیالبی )رنگهنگام سخن از رود
 
ها( از سرزمین شغنان ناحیه پامیر به عنوان سرچشمه رود ا
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های عبری،عربی سیحون و جیحون نشان از سکونت این ها( یاد شده است. نامها، زاغهسوراک )سرزمین غارها، سوراخ
شوریان و یونانیان 

 
مردمان سامی در سمت بین گرگان و بلخ دارد. کـثرت این مردم در عهد باستان در این نواحی کم نبوده چه ا

ریبی شرق )عرب
 
ناسان منظور از شاند. گروهی از ایرانهای شرقی( نامیدهاین ناحیه را از حدود سمنان به سوی شرق کشور ا

ریائی
 
ریبی را در اینجا ا

 
شوریان و یونانیان هر دو یکسان در این ها )یعنی ساکنین اصلی این نواحی دانستها

 
اند( که بعید است ا

اند، رابطه دچار این اشتباه فاحش شده باشند. این مردم سامی یهود،عرب به تدریج در میان مردمان ایرانی به تحلیل رفتـه
هاجرین عرب بعد ازاسالم نیز در این مناطق دچار چنین سرنوشتی شدند. به احتمال زیاد نام ایرانی تازی )دراصل که مهمچنان

میخته این مردم با قبیله پارسی چادرنشین دائی )دادیکان، 
 
یعنی پرستنده ایزد اژدهاوش مردوک، اژیدهاک، سامیان بابلی( به ا

 نیاکان تاجیکان( اطالق گردیده است. 
شغنان چنانچه در باال نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات مستقل بودند و توسط شاهان و امرای  واليت

باشد. شغنان در شدند. شغنان در جنوب كران و در شمال واخان در دو سمت دريای پنج واقع میمحلی خودشان اداره  می
م.، به دو بخش تقسيم ١٨٩٦های خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه به سال دوران زمامداری عبدالرحمن خان و در اثرتالش

ن ولسوالي شغنان امروز افغانستان را تشكيل می
 
ن مربوط به  تاجيكستان و قسمت ديگر ا

 
دهد. از شد، كه يك بخش ا

يد كه اين منطقه در زمان
 
د شده است. حاال ببينيم كه وجه های خيلی قديم نيز با همين نام ياجغرافياي تاريخی شغنان بر می ا

ريايــی بنام سكایتسميه يا معنای نام شغنان.نام شغنان از نام قديمی
 
ها يا سكايا كه چندهزار سال پيش از امروز در ترين قوم ا

نها نام برديم، ولی هـاهای امروز بقايای همان سكايــیواخان ساكن بودند گرفته شده است. شغنانی
 
اهالی اند كه در باال از ا

هااند. اگر اين فرضيه اند و يا مخلوطی از اقوام تازه وارد و سكايــیاند كه از مناطق ديگر به اينجا تاختهواخان امروزی مردمانی
ئين زردشت نبودهتوان نتيجه گرفت كه شغنانیمحتمل باشد، می

 
نهايــیها پيرو ا

 
كه اند. اين نظريه خود بطالنی است بر نظريه ا

ئين زرئشت بودهگويند مردم می
 
اند، زیرا برخی از رسوم ها مهرپرست و يا ميترايــی بودهاند. شايد شغنانیشعنان نيز پيرو ا

تش، 
 
ن جای خود را يافته است. از جمله مقدس شمردن خورشيد و ا

 
ئين زردشت تاثير نموده و در ا

 
وعنعنات مهرپرستی بر ا

تشها اشتباهًا زردشتیبدين لحاظ برخي
 
تش را گرامی و مقدس پرستخوانند، در حاليكه ايشان يزدانیپرست مها را ا

 
اند و فقط ا

مده است. كمالشمارند. نام شغنان برای نخستينمی
 
الدين اف در بار در منابع چينی مربوط به حوادث سده های ششم و هفتم ا

نی" )شغنان(  -كی -نويسد، كه "شیكـتاب "جغرافيای تاريخی خود "سغـد و تخارستان" از قول سيون تسزان جهانگرد چينی می
كيلومتر تخمين  ٧۵تا ٧٠دی" )واخان( اخذ موقع كرده است. جهانگرد موصوف مساحت شغنان را  -ته  -سی -در شمال "دمو

-كيلومتر مساحت است. اراضی شغنان كوهستانی، و متشكل از سنگالخ ٣ - ٤گويد كه مركز شغنان دارای نموده  است، و می
م.از شغنان عبور نموده ٧٢٩چاو" كه بسال -باشد. جهانگرد ديگر چينی بنام "خویهای المزرع میها و دشتها وريگستان

نرا دارای ده ايالت گـفته است، هر كدام ازين اياالت دارای رهبر و ارتش جداگانه خود بوده
 
اند واز حكمرانان همجوار  است ا

سال بعد ازهموطنش  ٢٢كيون" كه -باشند. زاير چينی بنام "اول كامل میكنند. هريك در قلمرو خويش دارای استقال اطاعت نمی
 باشد.گويد كه "شی نی" )شغنان( متشكل از پنج ايالت میاز شغنان عبور می كند می ٧۵١خوی چاو بسال

-خود نبوده نويسد كه شاهان شغنان همواره مستقل بوده و هيچگاهی در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمندالبرونی می
اند. شاهان شغنان حتی در زمان اسالم نيز لقب خود را حفظ نموده، لقب "شغنان شاه" را داشتند. در مورد مركز شغنان اگرچه 

بوده و قلعه  بهرپنجهاند اما اكـثريت خاورشناسان را باور اين است كه مركز شغنان از دير زمان تا كنون همان نظريات مختلف
قلعه"، مركز شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز شاهان شغنان بوده است. عـده هـم "راشتبرپنجه دارالحكومه 
ن توسط شاهی يا اميری شغنان محتمل می

 
دانند. شايد هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش ا

وردهها بودقلعه نيز مركز يكی ازين ايالتگشت، راشتاداره می
 
اند. ه باشد. حاال ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسالم ا

قای كمال
 
كه خراسان در زير فرمان ابولفضل ابن يحی ابن خالد برمكی بود،  ٧٩٣تا ٧٩٦های گويد كه در سالالدينوف میا

ورده باشند. اسالم  ها نبودند كه بزور اسالماسالم در شغنان راه يافت. شغنان بدست اعراب فتح نشد، اينها عرب
 
را به شغنان ا

نهايــی در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند، بلكه خود سربازان خراسانی بودند و تازه به اسالم گرويده بودند. فتح 
 
توسط ا
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كامل شغنان بدست مسلمانانی مربوط می شود که در اوائل قرن نهم ميالدی در زمان حكومت ابولفضل ابن سهیل مشهور به 
--٢١٢/م. ٨٢٦-٨٢٧پرداخت در سال كه شغنان به مسلمانان میلرياستين در خراسان، جاکمیت داشتند. باج و خراجیذوا

ن تا قرن دهم ميالدی بالغ بر چهلھ.ق.  ٢١١
 
هزار درهم بود. ظاهرًا شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولی مردم ا

مان ديانت نياكان خود باقي ماندند. از ديانت پيش از اسالم مردم شغنان در تواريخ اسالم را هنوز نپذيرفته بودند، بلكه بر ه
مده است، همين

 
تش و يا خورشيد را مقدس میقدر میچيزی نه ا

 
نها ا

 
نها زردشتی دانيم كه ا

 
شمردند، ولي معلوم نيست كه ا

ريايــی را داشتهبوده
 
های جهانگردان چينی )تسزان و جوی چاو( بر از گـفتهاند. اند و يا مهرپرست و يا كدام ديانت ديگر قديمی ا

يد كه دين بودا در شغنان دارای كرو فری نبوده است. در سال می
 
شخصی بنام شاه خاموش از ايران  ق.ھ.٦٦۵/م.١٢٦٦ا

خره اين شخص در شغنان وفات نمود و چنانچه در ج
 
ای ديگر نيز امروزی به شغنان رفته تا مردم را به اسالم دعوت نمايد. باال

نهایــی که شاه خاموش را منگـفتيم شاهان متاخر شغنان خود را نوادگان شاه خاموش می
 
حیث دانند. چون نظریات ا

-دانند که واقعیت ندارد، زیرا شاه خاموش رسالت دیگری داشت که در واقعیت میانتشاردهنده دین اسالم در شغنان می

نجا استحکام نم
 
ئین باطنیه را در ا

 
اید، در صورتیکه شاه خاموش خود از جمله پیروان باطنی نبود و خود دارای باور خواست ا

نرا گسترش بدهد و ازهمین سبب است اکنون در شغنان یک دسته نهایت 
 
شیعه اثناعشری بود اما در محیط شغنان نتوانست ا

نکه 
 
زادانه بر طریقه خودعملکرد دارند. برای ا

 
های موضوع شاه خاموش برای خوانندهکوچک شیعیان اثناعشری حضور دارند وا

 گیریم.                                                                              های شاه خاموش و یاران اورا در ذیل به نگارش میمحترم واضح  شده باشد،  بطور کامل فعالیت
طه کوهستان ملک شغنان را که یکی از عالیق دشوارگذر بدخشان نامه و سلسله شاهان و میرهای ِخ "کنون در این اوراق نسب

های موجوده میران که در کشور همسایه، جمهوری تاجیکستان که سابق وابسته به اتحاد شوروی سابق است، از روی نسخه
نچه که در اختیا

 
ر ما قرار گرفته است بود، به تفصیل و تفسیر به نگارش گرفته شده است، بازنویسی می کنیم. در این جا فقط ا

ورده بتوانند.                                                                 مندان این عرصه بهرهبدون  کمی و کاستی بازنویسی خواهیم نمود، تا باشد دوستان و عالقه
 
 ای را از این بدست ا

ی خویش و تقدس برکاتش کالبد وجود ذیجود حضرت ابوالبشر، شود که خداوند تبارک وتعالی به قدرت یزداندر متن گـفته می
دم صفی

 
دم دمید و از صلب پاکش فرزندان متعدد ذکور و اناث ا

 
فریده و روح مقدس را اندر وجود او حضرت ا

 
هللا علیه الّسالم را ا

ورد. از جمله فرزندان او، شیث علیه
 
او مهالئیل، پسر او َیرد، پسر او  الّسالم، پسر او انواس، پسر او قینان، پسررا به وجود ا

پسر او ابوطالب، پسر او علی شاه مردان، پسر او امام حسین، نوح، .. پسر وعبدالمناف، پسر او هاشم، پسر او عبدالمطلب، 
العابدین، پسر او امام محمد باقر، پسر او امام جعفر صادق، پسر او امام موسی کاظم، پسر او امام علی موسی پسر او زین

، پسر او امام محمد تقی، پسر او امام علی نقی، پسر او امام حسن عسکری، پسر او علی اکبر، پسر او علی اصغر، پسر او ا
 
لرضا

الدین، پسر او سید شاه طاهرالدین، پسر سید شاه میرزا سید شاه نصرالدین، پسر او سید  مظفرالدین، پسر او سید شاه  کما ل
، پسر او سید شاه نسیم حیدر، پسر او سید شاه کریم حیدر پسر او سید شاه نقیب حیدر، حسین، پسر او سید شاه صفی حیدر

-پسر او سید شاه خاموش، پسر او سید شاه حداد، پسر او سید شاه خداداد، پسر او سید شاه سلطان علی، پسر او سید دولت
بود، پسر او سید شاه مظفر بیک، پسر او  شاه حسینی، پسر او سید شاه خطاب، پسر او سید شاه دولت که دارای هجده پسر

سید شاه امیر بیک، پسر او سید شاه ونجی خان، پسر او سید شاه میر بیک، پسر او سید شاه قباد خان، پسر او سید شاه 
عبدالرحیم خان، پسر او سید شاه امیر خان، پسر او سید شاه اکبر خان، است که در این ایام در ملک حصارشادمان عالقه 

السلطنه فاخره بخارای شریف در قید حیات بوده و از طرف امیر روشن ضمیر و واالجاه شهامت دستگاه شهریاری جناب امیر دار 
عالی سید عبداالحد خان بهادرسلطان، خلدهللا ملکه و سلطانه برتبه جلیله فاخره بخارای شریف بر نامزدی کار سرفراز است، و 

صلبی بوده اند، مشارالیه سید شاه اکبر خان، در هنگام محاربه و اغتشاش حاکم مزار سید شاه اکبر خان را نیز چند پسران 
م.، با امیر کابل، امیرعبدالرحمن  خان، مکان و ملک موروثی خود را از ١٨٨٨شریف محمد اسحاق خان جنت مکان در سال 

نشست و پس از مدت قلیل باز حکومت طائـفه افاغنه خالی نموده و رفته به قلعه بر پنچه حکومت خانه شغنان به حکومت 
نجا قرار گرفت تا 

 
مده و ملک شغنان را تصرف نمودند و میر سید اکبر خان فرار نموده باز به ملک حصار رفته و در ا

 
افاغنه ا

م.، یک انجمن مخصوصه دولت روس و انگلیس برای تعیین سرحدات و حدود ارضی، غیر محدود و ١٨٩٧مادامی که در سال
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مده به اتفاق تعیین حدود سرحدی و میرات و کوهستانات بر پا شده نمایندهایالقات پا
 
های طرفین، در پامیر باهم گرد هم ا

های غیرمعلومه متعلقه دولت بخارا و افغانستان و روس و انگلیس را بطور واضح تقسیم و توزیع نمودند و یک قسمت اراضی
ن به عال

 
ای از ملک روشان، قه دولت افغانستان مربوط شد و در این اثنا قطعهملک شغنان به امارت بخارا و برخی دیگری ا

شغنان و واخان یک قلعه امارت خانه سرحدی بخارا گردید. لذا دیده شد که از طرف دولت بخارای شریف، یک حاکم 
ن
 
نجا تعیین گردید و مدت بیشتر از دو سال حاکم ا

 
جا گردید و بعـدها او را مخصوص به  قلعه شغنان باشد، بنًاء سید اکبر شاه ا

ن میرزا یولداش را تعیین نمودند و به 
 
از حکومت شغنان عزل نمودند و بجای او ایشان قلی بیک را نصب نمودند و پس از ا

ن تاریخ به بعد، ملک شغنان، ١٩٠٤تاریخ
 
م.،میرزا یولداش بنا بر سبب از حکومت معزول شد و به بخارا رهسپار شد و از ا

مورین، دولت روسیه میروشان و واخان، 
 
باشد ولی یک تن به عهده دولت روس سپرده شد که تا کنون با ضبط و ثبت روابط ما

مور را از طرف جناب امیر بخارا قائم مقام حکومت خانه شغنان جهت ادای امور ملکی به گونه متداوم می
 
باشد و هرگونه ما

ن به فیصله رسیدهنماید. داد و دعوای اهالی را حکم و حل و فصل میوعرض
 
اند که باید امور سرحّدات در حضورداشت مزید برا

فصل وهای حکومت روسیه و امارت بخارا مورد کنترول قرار گیرد و همه مسایل باید در صورت بروز مورد حلدو تن از نماینده
نکه به لفظ و لغت خود سخن می

 
اما زبان عمومی شان وقتی که با  رانند،قرار گیرند. مردم شغنان، روشان، و واخان با وصف ا

شود که این طائـفه اسماعیلیه بوده و از پیروان امام رانند. در برگه نوشته میدری سخن می -شوند، با زبان پارسیهم مالقی می
                                                                       اند.                                      باشند و این مردم از علم و مدنیت تا حدی دور ماندهجعفر صادق)ع(، می

با و اجداد شان 
 
دیگر پوشیده مباد که میران و سیدهای  اشراف ملک شغنان کوهستان هر یک به طرزی سلسله انساب شان از ا

مدهنامه شان را به دفاتر و شعبات ثبت و قید نمودهتا به اکنون به گونه متواتر، نسب
 
اند و در اند، و اینکه اصاًل از کجا ا

نها  کوهستان قرار گرفته اند، و دارای چه مراتب و مقام بوده
 
موزش ا

 
اند، مانند مراتب شیخی، مالیــی، و بزرگ قوم و تعلیم ا

مده اند و در این محیط مقیم شده
 
نها خود از همان جا ا

 
یران و سیدها اند. همه این شاهان، مفقط از ملک خراسان است، زیرا ا

نها فرزندانی چند باقی ماندهبه ذات حق پیوسته
 
وردهاند وفقط از ا

 
نها سّنت و شیوه اجداد و پدران شان را بجا ا

 
 اند که هر کدام ا

اند و همه شان سعی اند و در میان مردم یا بطور حاکمیت و یا ریاست و یا بطریق شخصیت معنوی شان، پیشوای مردم شده 
های شخصیت کاری، اخالقی و عقیدتی شان را در میان مردم باال برده و اعتباری را کمایــی نمایند که بتواند برای نسلاند تا نموده

مده
 
نکه از فرزندان این شاهان و میران به دنیا ا

 
ینده شان نیز از مقام و موقف بلند، برخوردار باشد. مردم این دیار با وصف ا

 
-ا

دهند. این های خاص و عام، مورد کاربرد قرار میگاهحیث اماکن مقدسه و زیارتای شان را منهاند، اما تا کنون مزار و مقبره
شاهان، سـّیدها و میران، بخاطر کارکردهای دقیق و خدمات عقیدتی، اجتماعی و اخالقی در میان مردم، به القاب و صفاتی 

ن  نام
 
ها و میران شوند. فرزندان نامداری که از این شاهان، سیدد میها و القاب یامتصف اند که تا به امروز در میان مردم به ا

توان از سّید شاه اند و تا به امروز در میان مردم اهالی از احترام و اکرام معین برخوردار هستند، میشغنان باقی مانده بوده
اه "صفدر"، "شاه لنگر" "خاموش"، شاه "کاشان"، سّید شاه "ملنگ"، بابه عمر "یمگی"، خواجه "سبز پوش"، سّید ش

های اند، پیوند گذشتگان خود را به خانوادههایــی که از خاندان این بزرگان دین و عقیده باقی ماندهکرد. برخی از شخصیتیاد 
                                 شود.                      دانند و از همین سبب است که عزت و احترام شان  در میان مردم هرگز فراموش نمیائمه اطهار قرین می

باید گـفت که سّید میر حسن شاه "خاموش"، فرزند سّید حیدر اصفهانی است که از اهل اولیای متقّدمین بوده اند و در ملک 
-نامه شان واضح میداشته به ویژه از شجرهاند و در اسناد و مدارک دستهجری چشم به جهان گشوده ٤۵٩اصفهان در سنه 

هجری، جهان  ۵٣١توانیم که موصوف در سال اند، و بر مبنای این سند گـفته میسال در قید حیات بوده ٧٢حدود  شود که
نجایــی که گـفته شد، و در شجرة

 
مده است که سّید میر حسن شاه فانی را وداع و به جاویدانگی پیوسته است. از ا

 
السادات نیز ا

مده و برای مد
 
ستان اصفهان بدنیا ا

 
النور شان به های پدر فائضیک سال زیر اثر هدایت و رهنمایــیوت بیستخاموش، در ا

کسب و تحصیل علم دین اشتغال ورزیده و از ابتدای پیدایش شان عالیم فهم و دانش عظیم در چهره شان هویدا بود. وقتی 
ام ) و حتی در زمان والدتم غ شدهسالگی رسیدند، فرمودند که من دیگر در میان و انظار مردمان دنیا بالموصوف به سن دوازده
ستان بینم و مینماید که من در خواب و هم در بیداری میو اظهار می به بلوغ رسیده بودم(،

 
دانم که در ملک بغداد، در ا
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نهم به علت زبانجیالن که در اصطالح امروزی گیالن خوانده می
 
واشد، و ا

 
شناسی عملی در خانواده سّید ابو صالح شناسی و ا

اند، بخاطر موسی جنگی دوست، یک دسته افراد منور و دانشمند از انوار و تبار حضرت امام حسین، در یک محل جمع شده
نکه در این خانواده فرزند باصفا و نیک

 
ورد اش بر انساننامی  چشم به جهان گشوده و قدوما

 
ن دیار برکات فراوان خواهد ا

 
های ا

ن در سرزمین و دیار ما نی
 
ستان جیالن و بغداد به ملک اصفهان ز خواهد رسید. بعد از انقضای چند روز قافلهو اثرات ا

 
ای از ا

النی مشهور و منشور الناس خبر والدت باهرالسعادت، جناب مستطاب وافرااللقاب، سّید عبدالقادر جیرسید و در افواه اهل
میر حسن شاه "خاموش"، نیز در میان اهل اصفهان بینی و انتشار این اخبار، قدسیت و کرامت سّید گردیده، و بخاطر پیش

برمال گردیده و کرامت شان بر جمله مؤمنان باورمند به وضاحت رسید و دانستند که این فقط جناب مستطاب سّید میرحسن 
تقای خبر داد که باعث ار شاه خاموش بود که مایان را از ظهور خورشید جمالی حضرت غوث االعظم، سّید عبدالقادر "جیالنی"

هر چه بیشتر و بهتر اعتقاد و اعتماد اهل اصفهان در برابر شاه خاموش گردید. باید گـفت که سّید عبدالقادر جیالنی ملقب به 
سالگی، دنیای فانی را  ٩١، چشم به جهان گشوده و بر اساس اقوال دوستان و نزدیکان، به سن ٤٧١الدین، در سال محی

مده است هجری، وفات یافته است. در نگارش ۵٦٢که موصوف در سال شود ترک گـفته است، چنین معلوم می
 
های داستانی ا

های زیبا روی داشته نژادان واالگهرکه به سّید عبدهللا صومعی، معروف بوده  و دارای دو تن دوشیزهکه شخصی از سیادت
بی نصیبه  در عقد نکاح میر سّید حیدر ه بی. باید گـفت ک بی فاطمهبی نصیبه و دیگری بیبیاست، که هر کدام را نامی بوده ، 

بی کشاید و بیمحصول زندگی مشترک شان چشم به جهان می"خاموش"،گیرد که بعدها سّید شاه حسن اصفهانی قرار می
الدین ملقب به عبدالقادر جیالنی من حیث محصول فاطمه، در عقد نکاح سّید ابوصالح جیالنی قرار داشته است که سّید محی

نها، چشم به جهان کشوده است.                                                                                        زند 
 
  گی مشترک ا

یک سال علم قال را به پایه اکمال رسانیده و در علم حال واکنون در مورد شاه خاموش باید گـفت که موصوف برای مدت بیست
ستان بغداد روانه می و علم باطن نیز خود

 
شود وبعد از سپری نمودن چهار روز، وارد  را به پایه اکمال رسانیده و بعد بسوی ا

ستان گیالن می
 
ماند و الدین عبدالقادر جیالنی مالقات نموده و برای مدت چندی در بغداد باقی میشود و با جناب سّید محیا

ورده و بطرف مدینه منوره  روانه میاشتابد و طواف بیتهللا شریف میبعد بسوی  بیت
 
شود و در حقیقت به مرام لمقدس را بجا ا

ن میو مقصدی که در زندگی
 
گوید که رسد و میرسد. روزی شاه خاموش در گردش بود، ندایــی ازغیب برایش میاش داشت، به ا

و باز بار دوم و سوم برایش ندایــی از غیب  ای سّید اصفهانی سر از تفکر و تعمق بردار، و سّید شاه حسن خاموش جوابی را نداد،
نجا باید گوید که ای سّید اصفهانی ترا میرسد و برایش میمی

 
باید به سوی کوهستان سرزمین ختالن رهسپار شد و متوجه مردم ا

نجا را من
 
ن با دباشی و ا

 
نجا همه چیز بر روی تو مفتوح خواهد شد. موصوف بعد از ا

 
وستان همسفر حیث داراالمان بسازی و درا

گاهش بسوی هندوستان سیاحت نموده و از طریق مناطق و منازل دشوار
 
گذر چترال و از طریق کوتل دوراه عبور نموده ودر ا

شود، و این فرجام بساحل دریای پنج که به جیحون موسوم است، رسیده و در ملک شغنان بدخشان  افغانستان مقیم می
ن حاکمیت داشت. با رسیدن شاه  زمانی بود که شاهزاده کاشغر به قوه

 
ورده بود و بر ا

 
بازوی خود، شغنان را بتصرف در ا

ثیر کارکردهای عقیدتی شاه 
 
ن سوی دریای پنج همه زیر تا

 
ن به شمول ا

 
خاموش به شغنان مردم محیط شغنان، اطراف و اکناف ا

ئین پرداختند و حاک
 
ای داشت نهایت زیبا، با م شغنان دوشیزهخاموش شدند، و ایشان به تعلیم، تدریس و ترویج علم دین و ا

شکر، که در سن چهارده سالگی قرار داشت درگیر مرض فلج بود و شاهزاده شغنان با بی گلصورت و با سیرت موسوم به بی
ورد و حضرت شاه حسن خاموش دوشیزه بیمار را از طریق دعا

 
های خالص و اخالصمندانه  نفس مسیحانه شاه خاموش پناه ا

ن از طریق دعا و نیایش به درگاه حضرت باری  شان، و
 
تعالی، موصوفه را از مریضی دشوار نجات داد. چون در محیط شغنان ا

وقت مردمان بجز از طبیعت زیبا دیگر چیزی را جهت تداوی و معالجه خود و فرزندان شان نداشتند، لذا یگانه وسیله برای 
بود تا بتوانند از این طریق اقناع روحی و فکری نموده و خویشتن را ممنون گران شان مراجعه به روحانیون، مشایخ، و تعویض

و مشکور سازند. در این ایام که شاه خاموش از خود شایستگی زیادی را تبارز داد و بر اساس روان و معنویات مردم توانستند  
خرین مراحل زندگی ها، معّین سازد و از همین سبب هم باش را در میان تودهشخصیت معنوی و روحانی

 
ود که موصوف الی ا

رامگاه او منحیث شخصیت معنوی و محبوب دلپربارش من
 
ستان و محل زیارت خواص عوام ها، باقی ماند وهنوز هم ا

 
حیث ا
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نهال حاکم شغنان از مریضی دشوارمنش، نجات یافت، پدرش تصمیم گرفت تا این دوشیزه  باشد. چون زمانی که دوشیزه نومی
یند نکاح او با شاه خاموش در سالرا در ع

 
ورد و این بود که فرا

 
هجری، صورت گرفت. فرزندانی که ٤٩٠قد نکاح شاه خاموش درا

از خاندان شاه خاموش باقی ماندند، همه شان بر اساس دعا و ثنای پدر بزرگوار به حکومت داری و تدریس و تعلیم امور دینی و 
نمودند. چندی در محیط و عالقه شغنان یه لطف و مرحمت انسانی،  نگهداری میها را در سادنیوی پرداختند و همه انسان

نگذشت که شاه خاموش، نیت زیارت ملک و دیار زیبای ختالن را نمود و بسوی ختالن رهسپار شدند. سفر شان از طریق 
در این منطقه باقی ماندند وهمه رسیدند. ایشان برای مدت معینی  درواز )درباز(،صورت گرفت که در فرجام به ناحیه ونجمنطقه

ثیر روابط و مناسبات، کردار و پندار نیک شاه 
 
ساحات و نواحی ونج را به سیر و سیاحت به مشاهده نشستند. شاه ونج زیر تا

نماید تا دوشیزه جوانش را در عقد نکاح شاه خاموش در بیاورد. محصول زندگی مشترک شاه و خاموش قرار گرفته فیصله می
پسری بود که او را ابو یوسف شاه نام گذاشته بودند و خلعت قلندری را به او بخشیدند. بعد شاه خاموش در ختالن، در دوشیزه 

باد را نیز به مشاهده و گردید اقامت اختیار نمودند و هم همه ساحات شهرک مؤمنمنطقه کوچکی که به نام داراالمان یاد می
 
ا

دسته  مالقات الدین گلنام با علم و دانش، میر سّید جاللخصیت نهایت خوشسیاحت نشستند. شاه در این منطقه با ش
ئین و کیش خود دعوت نمودند و برای استحکام و 

 
نها با ا

 
نمودند و به مرور زمان با مردمان ختالن روابط ایجاد نموده و اکـثریت ا

یند کار عقیدتی، چند تن از خلیفه
 
نجا فرستقویت این فرا

 
موزش گیرند و های شغنان را به ا

 
نها به ا

 
تاد تا امور باورهای دینی را با ا

نها را در راستای شناخت واقعیت
 
ن قریه را به نام دهکدها

 
شغالن )شلغان(  های عینی و عقیدتی همکار و همیار شوند. بعدها ا

یشان مادامی که از شناختند. انمود که وی را سّیدعلی شاه ولی میمسمی ساختند. در این ناحیه شخصیت دیگری زندگی می
باد به استقبال شاه خاموش با پای پیاده حضور رساندند و از ایشان ورود شاه خاموش اطالع حاصل  نمودند، الی منطقه مؤمن
 
ا

وردند." 
 
 )سرخ افسر(استقبال نغزی به عمل ا

ریایــی است که به نام سکایــیترین نامها را باور بر این است که گویا نام شغنان، یکی از قدیمبرخی
 
ها و یا سکایا، که های اقوام ا

های امروز از شود که شغنانیاند، گرفته شده است، و گـفته میهزار سال پیش از امروز در فالت پامیر حیات بسر بردهچند
های قومی خورد و کوچک دیگری تاخت و تاز زمانی در فالت پامیر زندگی نموده و بر دسته اند کههایبقایای همان سکایــی

نها را به خویشتن ُمدغم  ساخته
 
اند. مبنی بر همین ادعا است که گویا زمانی در شغنان باستان نموده و مناطق شان را گرفته و ا

اند، سبب شده است د تنگ دیده و  با هم به مناقشه بر خواستهاند و مادامی که محیط زندگی را بر خوزندگی نموده سه برادران
های محیطی صورت گیرد، در نتیجه دو تن از این برادران سه گانه، یکی رهسپار اشکاشم و دیگری وارد دهلیز که مهاجرت

نها درگیری گردد. حتی میواخان کنونی می
 
ی صورت گرفته است که ها و مناقشات فصلی و زمانگویند که سالیان متمادی میان ا

ن را فقط موجودیت موقعیت مناسب جغرافیایــی، سیاسی، استراتیژیک و اقتصادی مناطق اشکاشم و واخان، 
 
علت بروز ا

ای از محیط تسلط پیدا کنند و به حاکمیت خویش ادامه دهند. اند تا بر این گوشهبوده است  که هر یک از برادران خواسته
ستند که گویا شغنان همان محل جغرافیای باستان است که در اثر ماندگار شاهنامه از ه این باور هبرخی دیگر از پژوهشگران ب

ن را خیونیان یا خیوانیان، )شغنانیان(، گـفته
 
ن به عنوان )خیون(، شغنان یاد شده و اهالی ا

 
ثار محققین ا

 
اند. در بعضی از ا

ئین زرد
 
نقدر هم ساده بیان شده است که مردمان منطقه شغنان ارتباط با ا

 
شتی داشته باشند، که به ثبوت رساندن این مسئله ا

ئین مهرپرستی وابستگی دارند، زیرا بسا از سنترسد، اما گـفته میبه نظر نمی
 
های فرهنگی و توانیم که شغنانیان بیشتر به ا

 ناشی شده است.                                                                                         سم(، باورهای دینی این مردمان به گونه نمادین و سمبولیک، ازروش های مهر پرستی و يا )میترائی
تش، مهتاب، 

 
تش، هم اکـثرًا حتی دیده شده است که مردمان این ناحیه به خورشید، ا

 
به گونه مثال تقدیس از خورشید، ا

ها مانند سایر مناطق مرزی بدخشان باطنیه هستند، باید دانست که چون شغنانیخورند. اما این مسئله را ها، سوگند میستاره
نها اجرام سماوی را بازتاب

 
فرینش و نشانها

 
های خداوندی می دانند، و از این سبب است  که به این اجرام سماوی دهنده نور ا

ان"، از قول سیون تسان، جهانگرد معروف اوف در اثر "جغرافیای تاریخی ُسغد و تخارستالدینکنند. کمالسوگند یاد می
دی"، یعنی واخان امروزی موقعیت دارد. وضعیت و  -ته  -سی -نویسد که "شکنی"، )شغنان(، در شمال "دموچینایــی، می

گیرد، زیرا در قدم نخست موقعیت جغرافیای سیاسی و اجتماعی کنونی شغنان با این چنین نظریات در مطابقت کلی قرار نمی
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توان قیاس نمود اینکه به گمان غالب شغنان شاید یک زمانی دارای حدود نهایت خورد است، ولی گمان دیگری را که میناحیه 
و ثغور بزرگـتری بوده و شامل اشکاشم، واخان، زیباک، شیوه، روشان، راغ ، یفتل  و سایر مناطق همجوار بوده است، که در 

ن زمین زراعتی به حد کافی در اختیار گذاشت. شغنان ناحیه زمینه باید مدارک بیشتری را باید در اختیار
 
ای است که در ا

ن به منظور تداوم زندگی روز
 
ن محل قرار ندارد، ولی مردم این ناحیه به گونه نسبی با داشتن امکانات محدود شان از ا

 
 ساکنین ا

نکه باغستانوار خود استفاده درست به عمل می
 
ورند. با وصف ا

 
نهم درخت های زیادی درا

 
-ناحیه شغنان وجود دارند، اما با ا

ن تنها برای یک مدت کوتاه در موسم تابستان میهای میوه
 
                                                                های مردم این ناحیه را نسبی تکافو نماید.                                                                                      تواند نیازمندیدار و مثمر ا

نجا موجود هستند که میمیوه
 
لوگیالس، سیب، غوز، گیالس، ناک، به شمول های ناهمگون در ا

 
لو، ا

 
لو، ا

 
توان از توت، زردا

ت زراعتی این ناحیه رسد. از دید محصوالمرغابی ناک، که در اکـثر مناطق افغانستان و حتی کشورهای همسایه نیز به نظر نمی
ن کار نمود و محصوالت زراعتی را جهت سپری های بیدچار دشواری 

 
شماری بوده و حتی زمین بایر هم وجود ندارد تا روی ا

ورد. مشهورترین و یا بهتر گـفته شود، مرّوج
 
های پیداوار زراعتی این ناحیه، ترین مؤلفهنمودن زندگی طبعی ساالنه، بدست ا

باشد. یکی ازمناطق وسیع وابسته به شغنان، ناحیه شیوه است ، ارزن، جودر، باقلی، ُمشنگ، و غیره میگندم، جو، جواری 
-کنند که همگان مصروف و مشغول کارزار زراعت و داممیکه دارای مراتع وسیع بوده و مردم بومی اندکی در این منطقه زندگی 

دمان اصلی این منطقه نبوده و همواره توسط زورمندان به نحوی از انحا های این منطقه در اختیار مر پروری هستند. اکـثر چراگاه
های سایر والیات و مردمان حایز پول و سرمایه به فروش رسانیده شده است. بطور مثال در زمان جهاد و بعد از باالی کوچی

ستان کندوز های محلی به کوچیحاکمیت جهادی، این منطقه توسط قوماندان
 
به فروش رسیده است که  )کهن دژ(، های ا

ن به زبان انگیسی موجود است که توسط یک تن از کارمندان اداره حالل احمر)صلیب سرخ(،  بین
 
المللی در اسناد و مدارک ا

ها و افراد گونه صورت گرفته است، در اختیار قرار دارد، که مزین با امضای قوماندانافغانستان، که  در نتیجه  سروی پژوهش
های فیزیکی میان ناقلین های گروهی، برخوردباشد. باید اظهار نمود که این ناحیه همواره اسباب درگیری ال شغنان میالحمعلوم

 و باشندگان اصلی، بوده است.                                                                                                 
راه ابریشم قرار داشته و مردم این های زیاد، در مسیر شاهناطق مرزی بدخشان در درازای زمانهمنطقه شغنان مانند سایر م

النکا، که به اصطالح دیش، پاکستان کنونی، سری های چین، هندوستان، بنگلهجا با دیگران از این طریق به کشور ناحیه یک
معرفت، بررسی و شناخت تهذیب و فرهنگ سایر مردمان،  گردید، جهت بازرگانی، حصول علم وقدیم جزیره سراندیب یاد می

شنایــی با دنیای برون مرزی، رفتتبادل اندوخته
 
مد داشتهوها، و ا

 
فرینش فرهنگ و تهذیب جدید را فراهم ا

 
اند، که اسباب ا

نمایند که گویا می ساخته است. باید گـفت که قول برخی از پژوهشگران در مورد این اقوام درست نیست به ویژه زمانی که اظهار
زار دیگران در شاه

 
ن اند، در صورتیها شـدهراهزمانی این مردمان باعث اذیت و ا

 
که این مردمان ناحیه شغنان، اطراف و اکناف ا

ن بر منال اندکی هم  که داشتهوها قرار گرفته و مالبوده است که همواره مورد هجوم بیگانه
 
اند، به یغما برده شده و مزید برا

های صاحب محسن سفیدان، شخصیتتازها صورت گرفته است. بر بنیاد اظهارات وباورهای دینی و عقیدتی شان نیز، تاخت
قسقال

 
های شفاهی مردم شغنان، باور بر این است ها، میرزاها، و مجریان عملکرد بر باورهای دینی، و داشتهنفوذ، اربابان، ا

ن در شیرازه جغرافیای سیاسی کنونی، که شغنان زمانی دارای شاهان و میرهای م
 
ستقل و بانفوذ خود بوده، و قلمرو سابق ا

باالیــی را های گذشته جهت حفظ محدوده جغرافیای سیاسی خویش، دیوارهای بلندگردد. شاهان شغنان در زمانهمحدود نمی
اند، تا از گزند حوادث روزگار و ن گذاشتههای مستحکم سنگی را نیز بنیااند و قلعهدر نقاط ناهمگون شغنان، به ساختار گرفته

توان از قلعه بهرپنجه، قلعه رسانی ادعای موجوده میافگنان، در امان بوده باشند. جهت به اثباتمهاجمان بیگانه، دهشت
دیت توان از موجوقطار(، نام گرفت. همچنان میقلعه )قلعه سرخ(، و دیوار مستحکم سفیل، یا هم )صدفّیل، صدفید، راشت

خانه، سر ها و حصارهای کهن دیگری نیز در ساحات مختلف شغنان یاد کرد، که توسط باشندگان محل به نام توپمخروبه
ها، از یک تهذیب و تمدن کهن و ابتدایــی نمایندگی کرده و حاکی از ها و دیوارها است. موجودیت این همه حصارها، قلعهزبان

ن است که شاهان، میرها و حاکمان ش
 
غنان در این مناطق و اماکن نیروهای رزمی و جنگی شان را حفظ نموده و به منظور ا

وران، بکار برده باشند. الزم نمیتاز مجدد جهت عقبوداشته خود، و تاختدفاع از حریم دست
 
دانم تا مسایل رانی هجوم ا
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دست اول در اثر دکـتر"پامیرزاد"، "تاریخ شغنان بیشتری را در مورد ناحیه شغنان ذکر کنم، زیرا بسا  موضوعات ناب و تقریبًا 
باستان"، و جزوه حسینی" حسنیار"، "بدخشان و اسماعیلیان" به طور مشرح و مفصل بازتاب گردیده است. من فقط سعی 

ن مسایل و اموری یاد
 
ور شوم که در این دو اثر کمتر به مالحظه رسیده است.   نمودم تا از ا

 
 ا

های های خوشبخت تاریخ ندارند، زیرا تاریخ فقط متعلق به ملیتمعروف است که : "ملت شغنان: میرها و اسماعیلیسم در 
نگونه که در فراز و فرود تاریخ دیده شده است، پیش

 
هنگ اکـثریت جنبشبدبخت است." )ح. بیگی( ا

 
زادیا

 
خواهی ضد های ا

یند تاریخ، نقش مبارزات کشورها بدوش داشته های نزدهم و بیستم را  روشنفکراناستعمار، استثمار و استبداد، سده
 
اند. در فرا

نکه به دسته
 
ن قبل از ا

 
های بندیعادالنه و روشنگرانه  منورین کشور عزیز ما افغانستان نیز، از این امر مستثنی نیست. بنا برا

نها بپرداریم، الزم دانسته می
 
"روشنفکر"، که همواره روی زبان  نامهشود تا اندکی هم در مورد واژهسیاسی و ترکیب اجتماعی ا

ن کدام  ای را انجام دهیم و بعد خواهیم دانست که روشنفکرهاست، تبصره اختصار گونه
 
 پیدایش ا

 
کیست؟ زادگاه و منشا

رمان و مقدسات است؟ و چرا روشنفکر همیشه نقش پیش
 
نهم روشنفکر واقعی که بجز از ا

 
هنگ را داشته است، و البته ا

 
ا

پروراند و در گدایــی قدرت و ه باید در راستای خدمت به انسان و مقام انسانیت باشد، چیز دیگری را به سر نمیاش کایدیولوژیک
داند، بلکه تغییر و اش نمیگیرد و  فروپاشی را یگانه راه پیروزی وکامگاری برنامه، قرار نمیصالحیت از حاکمان ظالم و بی

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عرفانی یک جامعه را در بردارنده باشد، دگرگونی بنیادی را که همه عرصه های زندگی 
ن به مبارزه عادالنه که دارای گونه

 
های ناهمگون است، اقدام می ورزد. از همه راه اساسی همه تحوالت دانسته و در راستای ا

نهایــی که در حوزه مسایل اندیشه، تفکر،
 
ن همه برداشت اولتر باید گـفت که واژه روشنفکر به ا

 
هایــی تعقل و بینش انسانی، و ا

شود که گردد. از این جا دیده میکش و تولید کننده، دارد، اطالق میهای زحمتکه از محیط پیرامون و وضعیت اجتماعی توده
 کار دارد.  "سخن و کالم"، سرو هایــی مطرح است که با روشنفکر فقط در حوزه

یند و فراز و فرود انقالب م
 
موزش در فرا

 
شروطیت در سرزمین ایران، فرزندان اشرافیت که از محیط انگلیس بعد از ختم تعلیم و ا

های نامیدند و در راستای اشاعه و گسترش افکار و اندیشهنام "منورین"، و یا "منورالفکر"، میگشتند، خویشتن را به بر می
لگیری را به پیش میشمهای جامعه ایرانی، فعالیت های چکردهشان، در میان سایر تحصیل

 
احمد، که بردند. قرار اظهارات ا

م.، در ١٩۵٢المللی کارگران روشنفکر"، که در سال گوید که: "اتحادیه بینیکی از نویسندگان نخبه کشور ایران است، می
است که فعالیت  فکر کسیفکر، پذیرفت.: "روشنپاریس انعقاد یافته بود، با وسعت نظر بیشتری، تعبیر زیر را برای روشن

میخته با ابتکار و ابراز شخصیت، در صورتی که این فعالیت فکری بر فعالیتروزانه
 
های اش مستلزم نوعی تالش فکری باشد، ا

نمودند: "روشنفکران در بدنی روزانه او بچرخد." در فرهنگ سیاسی شوروی سابق، روشنفکر را این گونه تعاریف و تفسیر می
کنند، و این الیه شامل، مهندسان، متخصصان، متشکل از مردمانی که کارهای فکری می -هستند حقیقت یک الیه واسط 

موزگاران، و سایر افراد از این قماش هستند."  سمور 
 
کارمندان عرصه ساینس و تکنولوژی، وکالی دادگستری، هنرمندان، ا

م.، در مجله "دالوس"، ارگان ١٩۵۵که در سال  مارتین لیپ ست، در مقاله، "روشنفکران امریکایــی و و ضع موجوده شان"،
فریننده فرهنگ نویسد: "ما کسانی را روشنفکر میاکادمی هنرها و علوم امریکا، انعکاس یافته است، چنین می

 
دانیم که ا

ن و یا هم توزیعهستند، یا بکار
 
ن فرهنگ". غرضتکـثیر و برنده ا

 
ها تعارهاز فرهنگ، در حقیقت یک دنیای راز و اس کننده ا

السطح هستند. نخست هسته است، که شامل هنرها، علوم و مذاهب است. در داخل این گروه روشنفکران دو دسته  مختلف
فرینندگان فرهنگ، یعنی علما و هنرمندان، فیلسوفان و نویسندگان و تنی

 
چند هم از مدیران مطبوعات، و برخی هم  شامل ا

ن  چیزی هستند که دسته رسد به کسانی که توزیعته، در درجه دوم نوبت مینویسان. و پس از این هسدسته روزنامه
 
کنندگان ا

ورده
 
موزگاران و اغلب روزنامهاول را به وجود ا

 
نگاران. مزید بر این دو دسته، دسته اند، یعنی مجریان هنرهای مختلف و اکـثر ا

ن کسانی که فرهنگ را به ان میسومی نیز هستند که در حاشیه دو گروه اول قرار گرفته و جز روشنفکر 
 
شماریمشان، یعنی تمام ا

ور شغل خویش بکار میعنوان جز الزام
 
زاد هستند، همچون پزشکان، و ا

 
برند، که اکـثرت شان در واقعیت اعضای مشاغل ا

-های مشروطهپیش نهضتشده در پیشاگذاشتهمانده و یا عقبگستری و غیره. روشنفکران نه تنها در کشورهای عقبوکالی داد
هنگی مبارزات طبقاتی و انقالبیافته نیز پیشاند، بلکه در ممالک انکشافطلبی قرار داشته

 
های متعدد را بخاطر انکشاف و ا
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نها از اقشار و طبقان مختلف بر میاستقرارحکومات دلخواه شان نیز، بدوش داشته
 
خیزند، اما خود را متعلق به اند. اگر چه ا

نها در شرایط مختلف های مشترک پیشرونده میدانند و در تمام کشور جهان دارای خصلت و ویژگیهیچ طبقه ویژه نمی
 
باشند. ا

ل احمد، در اثر خویش
 
، اقتصادی و اجتماعی دارای اهداف و دیدانداز واحد هستند، یعنی ساختار جامعه ایدیال خود شان. ا

 دهد: شنفکران تذکر میچهار زادگاه را برای رو   "در خدمت و خیانت روشنفکران"،

 زادگاه روشنفکری اشرافیت 

 زادگاه روشنفکری مالکیت ارضی 

 زادگاه روشنفکری روحانیت 

 کند. وری و کارمند دولت را احتوا میهای مختلفش، از کار ساده تا پیشهزادگاه روشنفکر شهرنشینی با تمام حرفه 
-"روشنفکر"، به این نتیجه مینامه واصیف متعدد دیگر، واژهبا در نظرداشت مطالب یادشـده وحصول معرفت با تعاریف و ت

نهمه دار و ندار او را تنها افکار،  رسیم که، روشنفکر مانند سایر اقشار  و طبقات جامعه حایز مال و متاعی در جامعه است
 
که ا

فرینش اش تشکیل میبینش و تنویرگرایــی
 
زیر و مؤلفه البد اجتماعی را با عباره دهد. بنًا بهتر خواهد بود که تا این پدیده معقول ا

نهمه متاع زندگی، افکار و اندیشه شان را در راستای بهبود زندگی 
 
ن قشری از جامعه هستند که ا

 
تعریف نمود: "روشنفکران ا

وردن و ساختار یک جامعه ایدیال، بکار می
 
مین عدالت اجتماعی، به میان ا

 
پیامبر برند. روشنفکر در واقعیت امر انسان یعنی تا

-برهنه محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و عقیدتیها و مردمان مستضعف و پاسیاسی و اجتماعی کـتله عظیم توده
ن با همگان زیست میای می

 
نگونه که از سیاق تاریخ کشور عزیزنمایند." باشد که در ا

 
موختها

 
ایم، مان افغانستان و منطقه ا

غازین جنبش نیمه دوم سده نزده، در واقعیت
 
خواهی در ممالک های مشروطهجوش دموکراتیک ونهضتهای خودامر مرحله ا

شرقی زیر تسلط استعمار و استثمار، مانند ایران، افغانستان و جهان عرب، بوده که بر بنیاد اقوال بسا از شخصیت های 
افغانی را به صفت یکی از متقدمین و پیشگامان الدین نگاران میهن عزیز ما، سید جمالشناسان و تاریخسرشناس کشور و تاریخ

ن پروسه و فرایند بینش سیاسی، قلمداد می
 
کنند. چنانچه مؤرخ شهیر و شناخته شده کشور ما، میر غالم محمد غبار، نقش ا

ن الدی"این عالم شرقی و فیلسوف اسالمی )سید جمالالدین افغانی را این چنین برجسته ساخته و می نویسد: سید جمال
تشین

 
باک نفس و متهور و بیافغانی(، یک ادیب، نویسنده فاضل و دانشمند، یک مرد و شخصیت سیاسی، انقالبی و خطیب ا

شد و پشت بود که توجه مراکز سیاسی و علمی اروپا را به خود معطوف داشت. وی از هر مستعمره و کشور استبدادی رانده می
که تنها کـتابی و قلمی در دست و چپن و دستاری به تن داشت، می لرزیدند. سالطین  مستبد اسالمی از هیبت این مردی 

نویسد: ناصرالدین شاه، پادشاه مستبد ایران بدست یکی از پیروان این شخص کشته شد." داکـتر تقی ایرانی در این مورد می
قا خان کرمانی و سید جمال

 
ن برای الدین افغانی، و د"تخم انقالب سیاسی نیز به وسیله مرزا ا

 
یگران کاشته شد که صدا و نوای ا

ن توسط "تیر میرزا رضای کرمانی، که قاتل ناصرالدین شناخته می
 
طلبی، های مشروطهشود، بلند گردید و به فریادبار نخست ا

 گردد."های دموکراتیک و استقالل طلبی، منتهی میو جنبش
های دموکراتیک، به ویژه خواهی و حرکتهای مشروطهه و جنبشداشته در مورد کشورهای یادشدبا برسی اسناد و مدارک دست

خواهان، به ویژه مشروطه خواهان دوره اول، در واقعیت یک دهد که ترکیب اجتماعی مشروطهدر افغانستان، نشان می
غاز جنبش روشنفکران با زادگاه رو جنبش خیلی

 
ن را از همان ا

 
حانیت و ها مختلف بوده است، اما نقش برجسته ورهبری ا

های مشروطیت در ایران و افغانستان شاهد این ادعا هستند. اگر هر دو دسته اشرافیت بدوش داشته است، چنانچه انقالب
های طبقاتی حایز چنین سرشت انقالبی هستند که از جمله مؤتلفین الذکر نه از نظر موقف اجتماعی ونه هم از دیدگاه ویژگیفوق

نها تفویض میمطمئن نهضت محسوب شده بتوان
 
-نمایند. علت پیشند، اما عواملی که وجود دارند که این رسالت را جبرًا به ا

هنگی روحانیت و اشرافیت در نهضت
 
نها به های دموکراتیک، در کشور خواهی و جنبشهای مشروطها

 
های متذکره، دسترسی ا

شورها، به شمول دسترسی به منابع انتشارات و اخبار، جراید، روزنامه، وسایل اطالعات جمعی و نشرات متداول در همان ک
شود که اعتبار این گونه افراد و اشخاص در میان مردم به ویژه های خارجی، باعث میمرزی، به زبانجراید و مجالت برون
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نها در ارتقا و انکشاف جنبش
 
وکراتیک های دممذهبیون، قوی گردد. باید از عوامل دیگری که باعث بیداری زنان، نقش و سهم ا

شنایــی زنان، با فرهنگ و تهذیب و خواهی در کشورهای افغانستان و ایران گردید، یادو مشروطه
 
ن عبارت است از: ا

 
ور نمود و ا

 
ا

دموکرات روسیه، انقالب بورژوازی دموکراتیک، و بعد تدارک های روشنفکری ملهم از انقالب سوسیالتمدن اروپایــی، جنبش
موزشی، که با برای انقالب سوسیالستی اکـت

 
مدن مدارس تعلیمی و ا

 
وبر، گشایش روزنامه و جراید به سطح جهان، به میان ا

سف فراوان زنان افغانستان با وجود این همه حرف
 
وردها و دستتا

 
نها فاصله داشتند و در ا

 
ها در سطح جهانی، هنوز از ا

-١٩١٨)نه، اشتغال داشتند.  جنگ اول جهانی ها محصور بودند و به پیشبرد امور منزل، خانه و کاشاچهاردیواری خانه
نها،  م.(،١٩١٧)انقالب سوسیالستی اکـتوبر م.(،١٩١٤

 
مدن ممالک سوسیالستی، شکاف ایدیولوژیکی میان ا

 
و به میان ا

های زیر های دموکراتیک در کشور داری، ظهور نهضتهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای یادشده و دنیای سرمایهرقابت
در سال  المسلمین"،حزب "اخوانهای اسالمی علیه قدرت استعماری بریتانیا، ایجاد و استثمار، منجمله نهضت استعمار
پاشی سیستم استعماری کهن و استثماری جهان غرب، همه این عواملی بودند که در تغییر در مصر، تضعیف و از هم م.،١٩٢٨

غاز حرکت و خصلت و شیوه مبارزاتی روشنفکران، اثر قابل مالحظه
 
ای را بجا گذاشت. بطور مثال، روشنفکران افغانستان، از ا

تشینسده بیستم، با وجود ترکیب اجتماعی ناهمگون، )روحانیون وطنخواهی در اوایل مشروطه
 
موزگاران ا

 
مزاج پرست، ا

های مختلف(، و تا و ملیتهای دربار، پسران اشراف بچهافغانی و هندی، افسران شجاع، کارمندان دولتی، کسبه کاران، غالم
حدودی هم با دیداندازها، افکار و بینش ناهمگون، در راستای پیشبرد مبارزات ملی و مشروطه خواهی یک پارچه و دارای مرام، 

نها را دسته اول خیلی خواهانمنظور و سمبول واحد بودند. مرحوم غالم محمد "غبار"، در مورد مشروطه
 
ها اندک نوشته و ا

نها در مرکز یعنی کابل متمرکز بوده و با تودهداند، که داری میبورژوازی ملی بازرگانی و زمینمشتمل از 
 
های عظیم اکـثریت ا

خواهان دسته اول را به این مردم در ارتباط چندانی نبودند. نویسنده: "افغانستان در مسیر تاریخ"، روشنفکران جنبش مشروطه
 نماید: ها، تقسیم میدسته

  های دربارالگروه لیبر 

  حزب جمعیت "سر"، ملی 

  روشنفکران انفرادی 
ها طوالنی است که در تاریخ معاصر کشور عزیز قرار شواهد سیاق تاریخی، حضور غالمان در دربار شاهان، دارای سابقه خیلی

حراست شخص سلطان، یاد شده و همیشه در خدمت و  های دربار"،بچگان دربار"، و یا " لیبرالما افغانستان به نام "غالم
اند که به امور عادی اشتغال داشته اند و در هایــی بودهبچهاند. در دربار امیر غالمخانواده و امور ناهمگون دربار اشتغال داشته

اند که با وصف اینکه دارای مقام و منزلت بچگانی بودهاند، اما غالمباالیــی دست چندان نداشتهمسایل سیاسی و اجتماعی بلند
اند، که محمد اعظم خان ها خوبی را نیز در مسایل سیاسی و اجتماعی بازی نمودهاند، نقش خیلیوبی در دربار شاه بودهخ

دینه محمد خان، یکی از این گونه شخصیت
 
، که در دربار باشد. در میان میرهای شغنانهای سرشناس می"شغنانی"، فرزند ا

زادیو همواره مناند هللا خان نقش اساسی داشتهامیر حبیب
 
خواهانه و ملی شان حیث روشنفکران لیبرال و دموکرات در مبارزه ا

 های زیر نام برد: توان از شخصیتاند، میامان نمودهبیبر علیه استعمار و استثمار انگلیس در داخل کشور مبارزه 

 محمد اصغر خان شغنانی 

  میر یاربیک خان شغنانی 

  بیک خان عبداالحد خان شغنانی پسر شاه 

  غالم صدیق خان شغنانی، پسر کرم خدا خان 

 محمد عثمان خان شغنانی، پسر محمد حسن خان 
 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      163                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

وری است که در میان میرهای شغنان که من
 
شوند ها"، یاد میاند و بعضًا به نام "غالم بچهحیث افراد دربار کار نمودهقابل یادا
اند و کارکردهای شان ترتیب و ی"، در دربار مشغول و مصروف بودههای حضور بچهاند که به نام "غالمهایــی بودهشخصیت

ها و ساختار حاکمیت و ایجاد روابط معقول های بی دریغ در امور پالیسیتنظیم امور دربار و حضور شاه، به شمول مشوره
بچه بب اطالق واژه غالمسیاسی و اجتماعی و دپلوماسی کشور و حکومت با اطرافیان و کشورهای همسایه بوده است. از این س

ن نقش شان در استحکام سیاست ملی و در مورد شخصیت هایــی که دارای این گونه مقام و موقف شامخ بوده
 
اند و بیشتر از ا

نوس نبوده و کاربرد عباره مشروطه
 
نقدر ما

 
نها خواهان و مبارزین لیبرال دموکراتمبارزه علیه متجاوزین انگلیس، ا

 
ها، برای ا

توان از اند میبچگان حضوری"، نقش بسزایــی داشتههای شغنان که در شیرازه "غالمدموکراتست. میرها و لیبرالسزاوارتر ا
 های زیر یاد کرد: شخصیت

  محمد حسن خان شغنانی 

 مظفر شاه خان شغنانی، پسر محمد حسن خان 

 من  خان ساالر در عصر  عبدالرحمحمد اکرم خان شغنانی، پسر پروانه خان شغنانی، نائب 

 عبداالحد خان شغنانی، پسر شاه بیک خان شغنانی 
دینه محمد خان، صفر محمد خان متخلص قابل یاد

 
وری است که میرهای شغنان، اسامی محمد حسن خان، ا

 
به "ُستره"، ا

-عدالتییاند که همواره در برابر بزمین بودههای سرشناس شغنانشاه بیک خان، زرپادشاه خان، از جمله خوانین و شخصیت
نها دارای صالحیت طلبانه دست یازیدهها و اغتشاشات معقول و اصالحهای حاکمان و ظالمان وقت، به قیامها و نابرابری 

 
اند. ا

نها برای حاکمان وقت یکی از دشواری و اختیار عام در محیط و منطقه شغنان حتی در قطغن نیز بوده
 
های اند. موجودیت ا

نها هر لحظه میرفته ااساسی به شمار می
 
توانستند در براندازی ظالمان محیط و منطقه قیامی را بر پا نمایند. از این ست، زیرا ا

نها را به مزکزکشور، کابل انتقال می دهند و 
 
نها در امان باقی بمانند، ا

 
ن وقت برای اینکه گویا از شر ا

 
سبب شاه و درباریان ا

ن زمان میبیرستانترین دفرزندان شان را شامل خوبترین و شایسته
 
نها بخاطر فرزندان شان دیگر میل های ا

 
سازند تا باشد ا

فرینش درد سر بیرهسپار شدن دوباره به خانه و کاشانه را در سر نپرورانند و باعث اغتشاش
 
-درمان نشوند. شخصیتها و یا ا

ها خوب، های خیلیحیث شخصیتمن های یادشده هر کدام شان به مقامات رفیع دولت و دولتمداری رسیدند و فرزندان شان
مدند. به گونه مثال میتحصیل

 
که مربوط شهرستان  توان از سرهنگ محمد علی شغنانیکرده، حرفوی و مسلکی نغز، به بار ا

گاه عرصه نظامی در دوران حاکمیتهای خیلیحیث یکی از افراد و شخصیتدهشهر بود، من
 
های شاهی ها بانفوذ، مؤثر و کارا

ها حسنه و نزدیک با خانواده شاهی بود، و از همین حاکمیت سردار محمد داؤود عرض وجود نمود و دارای روابط خیلیو دوره 
ورد. همچنان از میر زرپادشاه خان و میر محمد حسن 

 
سبب هم بود که عمه سردار محمد داؤود خان را به عقد نکاح خویش درا

و 
 
ها زیاد ری نمود. در میان این مقامات، شخصیتی که  از شهرت خیلیخان، که باشندگان شهرستان دهشهر بودند، یادا

، حاجی شاه بیک خان شغنانی، است. حاجی شاه بیک شغنانی، فرزند رحمان بیک شغنانی، از خانواده برخوردار گردید
وذ محیط و منطقه، های بانفدر زمان امیر عبدالرحمن خان با جمعی از بزرگان قومی، میرها و شخصیت میرهای شغنان است که

ورده شد. امیر، موصوف را مانند فرزندان سایر شخصیت
 
ن زمان های یادشده که شامل دبیرستانبه دربار ا

 
های خوب و عالی ا

موزش عالی خود را به پایان رساند. بر اساس فرامینی که 
 
شدند، وی را به کشورعربستان فرستاد و در رشته فقه و فلسفه تعلیم و ا

اند، نامبرده بحیث سفیر دولت شاهی هللا خان، صادر شدههللا خان و شاه اماندالرحمن  خان، امیر حبیبتوسط امیر عب
ن به رتبه کرنیلی نیز ارتقا یافته است. همچنان بحیث جنرال

 
قنسل افغانستان افغانستان در هندوستان توظیف گردیده و ضمن ا

موریت )تاشکند(،در تاشکنت 
 
مختار جمهوری روسیه در شهر تاشکنت، ش با امضای وزیراتقرر حاصل نموده و ما

موریت عسکری و ملکی تاشکنت معرفی گردیده است. از البالی فرامین  م،١٩٢٢راسکولینکـف، در چهارم ماه مارس
 
به ما

ًا بدرقه او الدین خان سفیر دولت بخارا در کابل و بعددیگری که مبنی بر مسؤلیت تشریفاتی و پذیرایــی نامبرده از حاجی برهان
بسوی کشورش از طریق مرزهای شغنان و روشان ارقام یافته است، موصوف در مسئولیت مراسم تشریفات وزارت امور خارجه 
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را در  "شیر و خورشید"،نیز کار نموده است. در یک فرمان سلطان احمد شاه قاجار، شاهنشاه ایران نامبرده، دریافت نشان 
یند فرجامین کارش بحیث  خورشیدی، قرین افتخار ١٣٤٠سال 

 
دانسته شده است. حاجی شاه بیک خان شغنانی، در فرا

سناتور والیت بدخشان در دوره صدارت محمد هاشم خان، انتصاب گردیده است. برادران حاجی شاه بیک خان شغنانی، به 
برده از پرداخت ین شاهان ناماند، و بر حسب فرامعبدالسالم، عبدالمجید، و عبدالسعید، در شغنان زندگی نمودههای:نام

-شود که زمان بیک یکی دیگری از شغنانیمالیات و ادای باج و خراج حکومتی معاف و مستثنا قرار داده شده بودند. گـفته می
های مختلف بازی نموده است. ای را در زمانهها برازندهداری، نقش خیلیهاست که در دربار راه پیدا نموده در نظام حکومت

هللا خان، الی مقام ریاست شاه بیک خان شغنانی، پسر میر رحمان بیک خان شغنانی، در دوران حاکمیت امیر امان حاجی
ن جایــی که امیر حبیب

 
هللا خان همواره با موصوف از در مخالفت و مخاصمت برخورد عمومی استخبارات دربار شاه رسید. از ا

نکه به قدرت و حاکمیت شاهی رسیدمی
 
، حاجی شاه بیک خان را کوته قفلی )نظربند(، نمود و همه دارو و ندار نمود، بعد ا

موصوف را به شمول باغ زیبایش که به، "باغ مال وردک"، معروف است، مصادره نمود، اما به حاجی شاه بیک خان هیچگونه 
یگری داشت، به نام سرهنگ ضرر جانی و جسمانی نرساند و هم مانند دیگران به ُکشتار گاه نفرستاد. حاجی شاه بیک پسر د

ب الی منطقه پامیر، به ویژه بروغیل ایفای و حیث افسر مناطق خمکه دارای رتبه نظامی خیلی بلندی بود و من عبدهللا بیک،
 
ا

برند. شخصیت دیگری که درعرصه شعر، عرفان، همین اکنون در شهر کابل حیات بسر میطیفه نموده است، که بازماندگانش 
غا"، که از ، و بیدلموسیقی معنوی

 
شناسی در افغانستان معروف و مشهور است، مرحوم محمد عبدالحمید مشهور به "قندی ا

اش، به میرهای شغنان رسیده و بر اساس و اقوال برخی از دوستان، باشد، پیدایش اجدادیشهرستان بهشار شغنان می
با و اجداد استاد گرانقدر، جناب قا

 
-باشند و حتی اگر مغالطه صورت نگیرد، گـفته میسم یار میموصوف وابسته به خانواده ا

غا، باید  عموی شان باشد. اکنون کمی هم در مورد شخصیت ادیب، شاعر، و بیدلشود که در حقیقت مرحوم قندی
 
شناس ا

شنایــی عالقه
 
غا"، باید چیزی را جهت حصول ا

 
 رفت:مندان، اقارب، و مشتاقان موصوف به نگارش گمعروف مرحوم "قندی ا

غا" عارف فرهيخته و بيدلمحمد عبدالحميد اسير"قندی 
 
شناس معاصر، معروف ومشهور. محمد عبدالحمید اسیر معروف به ا

قا"،"قندی
 
ها بلند مرتبه کشور عزیز ما افغانستان است. زادگاه شناس، هنرمند و هنرپرور خیلیدانشمند، ادیب، شاعر، بیدل ا
-رسد. بیدلباشد و بدون تردید نسبش به سلسله  میرهای شغنان میان افغانستان میاش دهکده بهشار شغنان بدخشاصلی

ئینه شعر بیدل"، موصوف شناس بزرگ ایران، حسن حسینی، نویسنده کـتاب 
 
شناس ارجمند را لقب  بیدل"بیدل و سیری در ا

ی كه از كودكی به عرفان گراييد و اسير دارچراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش نموده است. مردو پاس
سال  ۵٠هایبيدلی بود وسال انيس عرفان و انديشه ٦۵شناسی كه بيدل.بيدل شدو با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گـفت

غازيد و دردار عرس بيدل در پذيرايــی عارفان و عاشقان پهنایاشراق معنويت. مردی كه زندگی را از كاخسكان
 
پايان  های سلطنتی ا

سال تبعيد و شكنجه و يک عمر بيداد و استبداد را  ١١ینستوهی كه فرزانه.ی خويش اختيار كردسلطنت فقر را در كاخ محقرانه
نکه زبان به شکوه گشوده باشدبه خاطر همهگناهان ناكرده

 
اليش و ريا زيست و ساليان عارفیكه بی.ی خويش، تحمل كرد، بی ا

 
ا

و باالخره .داشتی، شايقانه رهبری كرد و ادامه دادو موالنای بلخرا در منزل خويش، بی هيچ چشم متمادی حلقه های درس بيدل
ریسخن ازعبدالحميد .ی که در باران زر و سيم زاده شد و در نبود هيچ سيم و زری در بوريا فقر، پدرود حيات گـفتشاهزاده

 
ا

ساله  ١٨هر كابل زاده شد. پدرش حاجی مير عبدالقادر هجری شمسی در باغنواب ش١٢٩۵/ قمری  ١٣٣۵اسير است که در سال 
ی ميرهای شغنان بدخشان، به دربار امير عبدالرحمن انتقال يافت.ازمرگ نجات يافت و در بود که در شماراسرای خانواده

و فرزند بزرگش هللا ميرعبدالقادر هللا خان بود و در عصر امانهللا در خدمت مادرامانخدمت دربار شد. در عهد امير حبيب
 .دار دربار بودند و با او کابل را ترک گـفتندوظيفه

مد شکنجه عملی، زندان و تبعید را الی عبدالحمید اسیر، بی اسیر و سیاست:
 
نکه خود خواسته باشد در متن سیاست به دنیا ا

 
ا

نگونه که خود نوشته است: من اسالیان دراز، و حتی اخیر عمر، رنج سکوت را بدوش کشید. 
 
ز روی واقعيت بايد خاطر نشان ا

ن میسالتمام است که بر باالی اعصاب و دماغ ما فشارهای مااليطاق وارد می ۵٠سازم که 
 
پدر و برادر .پردازدشود و بهتضعيف ا

نها در حالی كه عبدالحميد اسير كارمند دربار بودند، از اين روخانواده
 
 سال داشت، از باغ نواب شهر کابلبه حوالی ٦يا۵ی ا
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ن زندگی داشت، انتقال يافت. تعمير امروزی صدارت که مربوط سردار نصرهللا خان بود ولیمادر امان -قصر عليا
 
هللا خان در ا

هللا کلکانی به قدرت رسيد، پدر وقتيحبيب.گذار می كردوهای ارگ با فرزندان سردارها گشتهللا خان در باغدر روزگار امير امان
نها از محدودهاللهاز کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانوادهامير امانو برادر عبدالحميد، با 

 
-کوچه خانهی ارگ به باغبانی ا

نها هر روز از طرف افراد حبيب
 
هللا ادامه داشت و ی مادركالن عبدالحميد انتقال يافت. فشار سياسی، خشونت و تالشی خانها

نها می  خواستند پدر وبرادر فاميل و طال
 
ی دربار را تسليم نمايند. عبدالحميد اسير در نگارشخاطراتش از اين دوره به تلخی هااز ا

اما اين بدان معنی نبود که ظهور .هللا را توسط نادرخانبرپا شدن جشنی در خانواده خود دانسته استياد نموده و سقوط حبيب
نها باشد. اسيرنادر خان مورد رضايت و خوشنودی عبدالحميد و خانواده

 
بايدحكومت يا دولتی روی :نويسددر اين مورد می ی ا

مد که منافع انگليس را مدنظر میكار می
 
بود. بنابر اين داشت و اينمملكت در پس پرده يکی از مستعمرات انگليس بايد میا

ن اين بود که کسی يا کسانی را به اوجقدرت برسانند که سالها حلقی روی دست انگليسنقشهماهرانه
 
ه غالمی انگليس ها بود و ا

صفخان و 
 
مده باشند و اين گونه اشخاص همان خاندان سردار ا

 
را بگوش داشته و در مكـتب سياستشان موفق و كامياب بدر ا

ها بود و برادرانمحمد حسين مانند شاه ولی خان و هاشم خان و محمد عزيز ترين اينيوسف خان بودند که نادر شاه از برجسته
نويسد: "نادر خان که در .اسير میهللا حركت نمودكدام ديپلومه داشتند. نادر خان در اول به نام امانخان و شاه محمود خان هر 

-کرد و هر کسی که بهاو میهای عمومی کابل باالی اسپـی سوار ومانند مقوايــی در سير و حركت بود با مردم شهر تعارف میجاده
هللا خان را می صاحب سلطنت امان ت. "به صاحبش مبارکباشد."گـفگـفت که سلطنت به شما مبارک باشد، وی در جواب می

هللا که مادرشهزاره بود و دانست، اما بعد به نام خود بيعتگرفت. و مدعيان ديگر سلطنت سردار محمد امين برادر اندر امان
در اين دوره نادر خان بود .هللا پسر ارشدخوشدل خان لوی ناب کنار زده شدی امانوالی علی احمد خان شاغاسی شوهر همشيره

از هند برگشتند اما همکاری با نادر خان را نپذيرفتند. نادر خان برادراسير را که از هند برگشته بود، به زندان  اسيرکه پدر و برادر
غاز گرديدانداخت و از اين ايام به بعدمشکالت عملی عبدالحميد در کنار فاميلش بی

 
نکه خواسته باشد ا

 
ق نزديک عبدالخالقرفي.ا

نويسد: "نادر خان در محوطه ی قصر گلخانه می خواست مسابقه و هم صنفی عبدالحميد، نادر خان را کشت. عبدالحميد می
ها در هایمكـتب استقالل و نجات را تماشا کند. من در تيم مکـتب استقالل بودم. نادر خانبرای ديدن بچهنهايــی فوتبال بين تيم

در صف اول بودم. در همينلحظه از عقب من عبدالخالق با تفنگچه باالی نادر خان فير کرد. بعد مقابل تيم ما قرار گرفت. من 
ها را قطار نشاندند و مرمی دوم وسوم را هم خالی کرد و نادر در مقابل من به زمين افتاد. در همان لحظهعساکر قومی بچه

ن به گونهل را گرفتهخواستند تير باران کنند که شاه محمودخان مانع شد و گـفت ما قات
 
هایديگر زندانی ی فراوان بچهايم. بعد از ا

ن با برادرش که او هم زندانی شد. عبدالحميد مدت يک و نيم سال در خانه نظربند گرديد کهاجازه
 
ی خروج نداشت. بعد از ا

خانسور بروند، اما در قندهار، شمسی بود. قرار بود به شهر گنگج ١٣١٤بود، همراه فاميلبه چخانسور تبعيد گرديد و اين سال 
نها را به ريگستان گرم

 
ن سمت بود،تبعيد ا

 
در .سير تبديل نمود تا بر نگردندداؤود خان که مسؤول نظامی و ملكی ا
نجا از گياه و سرسبزی و دکان و بازار اثری نبود. کردند. خود از جنگل هيزم میريگستان،گوشت خود را با شکار مهيا می

 
وردند ا

 
ا

ی عبدالحميد وفات کردند. بعد از دو سال که بهگرشک انتقال يافتند، زادهامراض و مالريا،مادركالن، زن برادر و برادر در اثر
دار در در گرشک به خصوص مردم زمين.همه در حال مريضی و مرگ بودند و به شفاخانه گرشک بردهشدند تا بهبود پيدا کردند

مد و قيام سرکوب شد. حکام اين واقعهرا هم به نام تبعيديان کابل کردند که  اثر ظلمحکمران منطقه شورش کردند. قوای
 
دولتی ا

غا میروز رها و به قندهار انتقاليافتند. قندی ٢٣بعد از .اشبه زندان و کوته قفلی افتاددر نتيجه بار ديگر اسير و خانواده
 
گويد: در ا

ن گذران میروزانه می پول ۵٠ها، ها يک افغانی و برایخوردقندهار برای کالن
 
کرديم. در قندهار صدهاتبعيدی ديگر دادند که با ا

-چون ميرغالم محمد غبار، مير عبدالرشيد بيغم، مير حامد، صبور خاننسيمی پغمانی، عبدالصبورغفوری و ديگران بسر می
مدن شاه محمود به عنوان صدراعظم مجال نفس کشيد

 
ن در کشورپيدا شد و اسير با پدر بردند. تا اينکه هاشمخان کنار فت و با ا

ن به دنبال سياست و جرم سياسی ١١و برادرانش بعد از 
 
 .يــی که نکرده بود نگشتسال تبعيد به کابل برگشت و بعداز ا

موزش:
 
موزش را نخست از کوتی باغچهدروس و ا

 
غاز کرد،بعد همراه با عبدالحميدکه در دربار زندگی داشت، درس و ا

 
ی ارگ ا

ان دولت به مکـتب امانی شامل گرديد. تا اين کهعصر نادر خان شد و به اتهام همدستی در قتل نادر زندانی و تبعيد فرزندان بزرگ
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غا میشد و ازتحصيل بازماند. قندی
 
ن کريم نويسد: به مضمون علوم دينی، ادبيات و جغرافياعالقها

 
ی زياد داشتم. و از استاد قرا

از کودکی ذکاوت و هوش بلند عبدالحميد هويدا بود تا جايش که استاد جغرافيا .بردخويش بنام قاری محمود پنجشيری ناممی
غا میداد. قندیرا می ١٠ی ليبس جرمنی، بدون سوال به او نمره

 
درسان : "اين روش دكـتور ليبس باعث حسادت همنويسدا

وزها درساعت چهارم تعليمی که مضمون مكـتب رسانيدند. يکی از ر  صنف گرديد. باالخره موضوع را به دكـتور "ايون" مدير
داد دكـتور ايونداخل صنف گرديد... نگاهی به سوی شاگردان انداخت... تا اين که نظرش بر جغرافيا را دكـتور ليبس درس می

قای حميد فالن شهر در کجا واقع شده
 
 منافتاد و با تبسمی که بر لب داشت مرا صدا زد. من در برابر مدير قرار گرفتم. گـفت ا

است. من بدون مكث به مدير گـفتم کهاين شهر، شهر كيست در وادی راين جرمنی و با نوک عصا شهرک مذکور را نشاندادم. در 
ن نيز معلومات دادم

 
دكـتور ايون از فرطخوشی و هيجان به کرتی من چنگ زده مرا که طفل دوازده ساله .مورد نفوس و پيداوار ا

مرا شادباش گـفت و يكدانه قلم مونت بالنک را در جيب کرتیمن تعليق نمود."بعد از اين  بيش نبودم از زمينبلند کرد و موفقيت
موزش بود. در زمان تبعيد با تحمل همه رنجو ياس

 
-دوره باز عبدالحميد زندانی و تبعيد و ازمکـتب رانده شد. اما هميشه به فکر ا

غاز کرد وقتی 
 
نجا درس را ا

 
که درقندهار انتقال يافتند. پای درس مفتی صدرالدين از ها، نزد مولوی ضياءالدين عالم بزرگ ا

سيایميانه نشست و مختصرالمعانی را درس گرفت
 
مد، اصول .مهاجران تبعيدی ا

 
بعد از پايان دوران تبعيد، وقتیبه کابل ا

س حديث و عقايد را نزدمولوی روشندل که در زيارت مولوی صاحب سرای زرداد تدريشاشی، مشکات شريف، فقه شريف،
موخت. نزدموالنا محمد امين قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی می

 
نشست وكافيه اين حاجب، نمود ا

غا میايساغوچی، شمسيه عمر كاتبی و قطبی را درسًا فرا گرفت. قندی
 
نويسد: "همه تالش برای اين بود که اگر از اين راه بتوانم ا

ن امکان به سخن حضرتابوالمعانی پـی برم که
 
مدم تا اگر روزی برسد پذير نگرديد. باز در صددچارهاز اين طريق هم فهم ا

 
جويــی برا

 و من بتوانم شعری از اين عارف بزرگواررا مورد تحليل قرار بدهم."

شنا گرديد. حاجی عبدالخالق برادر اسير، د اسیر و بیدل:
 
رهفته عبدالحميد اسير نخستين باردر محيط خانواده با ابيات بيدل ا

های چون حاجی عبدالعزير لنگرزمين، برادرش صوفی موج، عبدالرحيم خان خوانی داشت. شخصيتچند شب مجلس بيدل
نها میبه خانه ميرزاابراهيم خليلرحيمی، عبدالسالم اثيم مجددی،

 
مدند و اشعار بيدل را میی ا

 
ن ا

 
خواندند. عبدالحميد که ا

ن مجالس حضور زمان خورد
 
دردوران مکـتب شايد در تاثيرپذيری از اين مجالس بود، که "می نویسید:داشت سال بود، در ا

ی بيشترعبدالحميد به ادبيات بود." و باز هم می افزاید : "ديوان ميرزا صائب اصفهانی، واقفالهوری، محمدعلی حزين، عالقه
ن بود که نخست از ها عطش مهاللی چغتالی، نظری نيشاپوری را از بازار خريدارینمودم ولی اين کـتاب

 
را سيراب نساخت. علت ا

غا می".سرچشمۀ بلند نوشيده و گوشش در مجالس شبانه با ادبيات بيدل انس گرفته بود
 
نويسد: "با امير محمد اثير روزی قندیا

ن زمان کاکا شناسهماروپيه هديه کردم. معنی اشعار او را نمی فهميدم و گاه گاه از بيدل٨٠به بازار رفتم و کليات بيدل را به 
در " .شدمهاحجره داشت، مفهوم ابيات مشکل را جويا میی قاضی فيض هللا، در مسجد ازبکالدين که در كوچهسيدتاج

کنند. رود. شب را همانجاسپری میمی فرزه "خليفه مير احمد"همين زمان با برادرشحاجی عبدالخالق، نزد خليفه صاحب 
 گويد: ميلی مید درس و تلقينی دهد. اماپير با بیخواهد به عبدالحميبرادرش از پير می

زند "اين بچه درس خود را بخواند، او را به پيری ومريدی چه کار، به هر حال فردا بعد از نماز صبح عبدالحميد را صدا می
که كلياتی را پيدا شود گويد: چند روزی میشناسی، او در جوابمیگويد: "های فرزند! بيدل صاحب را میودست او را گرفته می

ن هيچچيز عايد من نمیام اما از مطالعهکرده
 
وارگی هميشهکليات بيدل همدم او بودی ا

 
وقتی در پايان ايام تبعيد به .شود..." درا

مد مجالسادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل، به راه انداخت در سال
 
عرس حضرت ابوالمعانی را در ١٣٣٠و١٣٢٩هایکابل ا

شايقجمال، شايق هروی، موالنا سليم راغی، ضيا قاری زاده، صوفی عشقری،  گزار کرد که دانشمندانی چون:باغ نواب بر 
ن ابراهيمخليل، خليل

 
هللا خليلی، مولوی خسته، قاری فوالد، عبدالسالم اثيم مجددی،رحيم جان رحيمی و ديگران در ا

غاز میعرس با کالممحفل .شركت داشتند
 
هنگ به عنوان شاگرد اسير، غزليات بيدل را زمزمه میشد، استاد سهللا مجيدا

 
کرد. را

ن ها، عرس بيدل با شکوه خاصی برگزار میهای دوران حضور شورویدر سال
 
شد،شمار زيادی از ادبا و شهريان کابل در ا
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ن فضایمعنوی، خويش را تسكين میاشتراک می
 
بردند وربه عسکری میدر همان روزگار که پسران مردم را به ز .دادندکردند و با ا

 .گشتها، رازق فانیبرای نخستين بار غزلی را خواند که دست به دست میشدند، در يکی از عرسو اكـثرًا که شهيد می
 فروشند  همه جا دکان رنگ است همه رنگ می

 فروشددل من به شیشه سوزد، همه سنگ می                                               
 به کس نسوزد به محیط ما به حدی        دل کس  
 فروشد  اش را به پلنگ میکه غزال چوچه                                                

غا، همواره محل برگزاری عرسخورشیدی، در باغ رئیس در ناحیه جنگلک، خانه قندی 1372الی  1335از سال 
 
های بزرگ بود. ا

خرين عرس را در
 
ی نجارهای یاصلی اش بيجا شده بود در قلعههای کابل از خانهرشیدی در حالی که در اثر جنگخو  ١٣٧٢ا

ينده من در جمع شما نخواهم بود که همچنان شد. ولی فرزندان قندی
 
نجا گـفت که ساال

 
غا اينسّنت را هنوز خيرخانه داير کرد و ا

 
ا

غا، در کنار تدوير محافل ادبی وعرفانقندی.دهندادامه می
 
ها داشت. يکی از ی، با ادبا، با درويشان و قلندران نيز از بيدل سخنا
غا میخواند. قندیی قاضی بود که اسير روزانه مدتی برایاو بيدل میگيران قلعهجان از مرغ اينقلندران، کاکا لعل

 
گويد: اين ا

نکه عامی بودکالم ابوالمعانی را بيشتر درک می
 
مد بيدل کرد و در عصرقلندر... با وصف ا

 
ازکارهای بزرگ .شناسان بودخود سرا

غا اين است که حلقهقندی
 
ی خاصان بود همگانی ساخت. در های درس بيدل را داير نمود و فهم وتوجه به بيدل را که ويژها

هادرس ابوالمعانی ها درس مولوی صاحب و پنجشنبهدر هفته دو مراتب يعنی دوشنبه:نويسدهای درس خودمیمورد حلقه
کند در ساعت دوام می ٤يعنی ٦شود و با وجودی که تا ساعت ی فقيرانه من برگزار میبعد از ظهر در كلبه ٢احب از ساعت ص

ن ی درسکنم. در دوران حکومت اسالمی نيز حلقهخود احساس خستگینمی
 
های بيدل و مثنوی ادامهداشت. يکی از شاگردان ا

غا بوديم که يكی از ی درس بيدل در منزل قندیپرانیادامه داشت، ما در حلقهحلقه گـفت: يکی از روزها که در کابل راکت
 
ا

غا های حكمتيار گنبد مسجدپل خشتی را تخريب کرد. قندیخشتی را به راكت زدند. راكتشاگردانداخل شد و گـفت: مسجد پل
 
ا

 :با حيرت نگاهی به ديگران انداخت و اينرباعی حضرت ابوالمعانی را زمزمه کرد
نکه سماوات پر از ابر کنی      ای 
 
 ا

 روزی به دهان مؤمن و گبر کنی                                  
 ات ای ساقی      کردند خراب خانه  
 ای خانه خراب تا بکی صبر کنی                                    

مده بود که باعبدالحميداسير در خانواده:اسير و عرفان
 
سخت وجود پيوند به شاهان و ميرهای شغنانبدخشان،ای به دنيا ا

خند صاحب زيارت شاه طاؤس معنوی و عرفانی بودند. پدرش مير عبدالقادر که از اخالص
 
مندانموالنا جالل الدين بلخی و مريد ا

غاز نام خود دور می
 
نقدر تقواداشت که لفظ مير را از ا

 
ين رو اسم نسبی را از گـفت: فردا معامله باحسب است از اکرد و میبود، ا

های ی حضرت عباس و فرزند يكی ازاوالدی اسير خود را از اوالدهخانواده.نسب نشوند""غرهنام اعضای خانواده باید دورکرد تا 
مد و در بدخشان مسکون شد می

 
دانستند. دو برادرش عبدالخالق و عبدالنبی مريد خليفه ايشان، حضرت قثم که به بخارا ا

برادرديگرش عبدالحكيم مريد حضرت صاحب نورالمشايخ بود و فرزند چهارمی عبدالحميدبود که اسير بيدل  صاحب فرزه، و
غا فرزه )مير احمد( گرفت که به او خوانش بيدل را تلقين نمود. قندیعبدالحميد نخستين درس عرفان را از خليفه صاحب.گرديد

 
ا

مد. برادرم : وقتی نادر خان کشته شد روزیخليفه صاحب به خانهبه خليفهفرزه زياد ارادت داشت. در خاطراتش می نويسد
 
ی ما ا

گـفت: در حق اين جوان دعا کنيد، رفيقشنادر خان را کشته است، اين هم کشته خواهد شد. پير گـفت تا من باشم کسی او 
شکل نخواهد ديد. بعد از اين که راکشته نمی تواند. برادرم گـفت: زندانی خواهد شد دعا کنيد. پير گـفت اگر زندانیهم شود زياد م

ن مناسبتكشته شدند، اسير هم زندانی گرديد، ولی بعد او را برای يک و نيم سال درخانهخودش نظربند و 
 
فراوان جوانان به ا

 زندانی ساختند که اسير اين را از کرامات خليفه صاحب فرزه می دانست.
يابد. باج سلطان که مجذوب بود و گل جان خان که يک عرفت میدر ايام تبعيد در ريگستان با دو شخصيت عرفانی م اسير

غای مجذوب می
 
مد خدمت بابهداوود را میعارف و شارعبود. درقندهار در خدمت عظيم جان ا

 
کرد که در رسد. وقتی به کابل ا
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به خان محمد، ملنگ بابه مير فقير مريد حضرت با:چونزيارت مولوی صاحب سرای زرداد اقامت داشت. و همينگونه از مردانی 
يينه ساز نيز كسب فيض نمود.

 
غا، نورجان ملنگ، غفور ا

 
غای جبل (١٤ )خانپغمانی، سيدغريب ا

 
همين گونه با سيدجان ا

مد و با .هاداشتيــی هميشه نشستالسراج و پيروز ملنگ گلدره
 
در وقت فوت پدرش، کاکا لعل جان دوست پدرش به تعزيه ا

ن قدر موشكاف بود که من به عمر خود چنين شخصی موشكاف و باريک":نويسداسير دوست گرديد اسير می
 
-اينشخص ا

بيننديده بودم در علمای عصر مرحوم موالنا سليم راغی و در مردم عامی همين کاکالعل جان طرف قبول من بود و بس... دعای 
 او را گرفتم."  
غاز شايد تا سالهای :اسير و شاعری 

 
به نام واثق از ١٣٣٠ی عرفان در سالكرد. مدير مجلهیواثق تخلص م ١٣٣۵عبدالحميددر ا

 :عبدالحميد خواسته است تا غزل معروف كليم را با مطلعزير استقبال نمايد
 منـم که تنگـدلی باغ دلگشای من است  

بله جام جهان نمای من است                                             
 
 به دستم ا

وری نکرد و در رابطه با شعر سرود. اما اسير اشعارش را جمعبيدل و با زيبايــی و تعالی ويژه می اسير شعر را به سبک حضرت
 
ا

زنيم نبايد در کند و ما که دم ازاخالص میخواندن اشعار بيدل كـفايت می"اگرمنظور از التـذاذ روحی است،:چنين نظر داشت
ن مبادرت ورزيدهبرابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری كنيم. امامخمسات حكم 

 
ام."  وظايف تفسير و توجيه را دارد، مؤدبانه به ا

ن زمانی بود کهدر ساختمان پل ارغنداب مهندسين سويسی :رسمی
 
غاز کرد. و ا

 
استاداسير، نخستين كار دولتی را در زمان تبعيد ا

ن در ادارات شركتکردند و به ترجمان جرمنی ضرورتداشتند که ناگزير اسير را استخدام کردند. بعد کار می
 
هایميوه، ويسا، از ا

خرين وظيفهنقل، اتاقوترانزيت، در قندهار کار کرد. در کابل در شرکت حمل
 
اش مديرعمومی تحريرات های تجارت کار نمود و ا

اق سال در اشتي ۵٠هللا شريف مشرف شد. اسير بهزيارت بيت:شركت مالداریو مسلخ هرات بود. سفر برای زيارت نه جهانگردی
رامگاهابوالمعانی بود. در سال 

 
رزو رسيد. و بعد از زيارت بزرگانیچون ١٣٦٧زيارت ا

 
-الدينبختيار کاكی، نظام: بابا قطببه اين ا

هللا دهلی، وشيخ دهلی، باقی باهلل، امير خسرو بلخی، شاه عبدالعزيز، شاه ولیالدين اوليا، خواجه نصيرالدين محمودچراغ
يــی، به پاكستان سفر نمود. در پشاوربه زيارت شيخ جنيد پشاوری، شيخ عمر جغاره ١٣٦٠ر سال د.عبدالحق به کابل برگشت

بخش را زيارت کرد و در پاک پتن بهزيارت بابا فريد شکرگنج رسيد. عبدالرحمن بابا، مياعبدالغفور بابا رسيد. در الهور داتا گنج
نجا مواصلت کردقواالن گرم سماع می

 
ن زمان استاد را حالتی دست میگويند وقتی اسير به ا

 
اختياروجد دهـد که بیبودند. در ا

عبدالرحمن خان و سرکوب اسماعیلیان: عبدالرحمن خان که در استبداد گوی سبقت را از همه  امیرافشاند. کند و دست میمی
، سومین پسر امیر محمد حکام افغانستان برده بود، به طور گسترده به قلع و قمع شیعیان پرداخت. امیر عبدالرحمن خان
مده ١٨٤٠افضل خان، نواسه امیردوست محمد خان، امیر افغانستان، از دودمان بارکزایــی، که در سال 

 
میالدی به دنیا ا

نمود، بر زمین و بدخشانات ایفای وظیفه می(، به حیث فرماندار محیط قطغن١٨٨٠-١٩٠١است، در زمان زمامداری پدرش )
م.، به افغانستان باز گشت ١٨٦٦خان برخاست و بعد از شکست به بخارا متواری گردید. در سال خالف عمویش امیر شیرعلی 

و شیرعلی خان را شکست داده، و پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت نشاند. بعد ازسه سال شیرعلی خان بار دوم 
م، امیر عبدالرحمن خان ١٨٨٠لی خان در سالقدرت را بدست گرفت و امیر عبدالرحمن پا به فرار گذاشت. بعد از وفات شیرع

م. ١٨٩٣بار دیگر زمام امور را در دست گرفت.  در دوران سلطنت وی بعضی از سرحدات کشور به شمول خط دیورند در سال 
بار علیه مردمان هزاره در افغانستان، به ویژه در نواحی مرکزی نشانی گردید. وی به منظور قدرتش مرتکب اعمال خشونت

نزمان به نام "کافرستان"، نام داشت و گویا مسلمان نبودند لشکرکشی گرد
 
ید. پس از مدت زمانی بر ضد مردمان نورستان که در ا

نها را جبرن به دین اسالم واداشت. مناطق بدخشان افغانستان، مانند شغنان، روشان، به شمول حضرت امام، یا امام 
 
کرد و ا

ستان کندز"کهن
 
بدخشان نظام خود مختاری  را در زمان دژ"، نیز از گزندش در امان باقی نماند.  صاحب امروزی واقع در ا

از دست داد. شاه شغنان میر سید اکبر، با استفاده از موقعیت مناسب از موجودیت اختالف (١٨٨٠-١٩٠١)عبدالرحمن خان 
پنجه در سال جدد در قلعهمیان امیر عبدالرحمن خان و محمد اسحق خان، حاکم شغنان، حاکمیت خویش را دوباره م

استحکام بخشید. وقتی که امیرعبدالرحمن خان به شغنان سفر نمود، سید اکبر به منطقه حصار فرار کرد و الی سال م.،١٨٨٨
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ن شغنان به روسیه تعلق گرفت و درواز به م١٨٩۵
 
.، وقتی که خط مرزی میان روسیه و افغانستان تعیین گردید، که در ا

مده سید اکبر خان را قادر ساخت تا بار مجدد به شغنان برگردد و برای سالیان متمادی حاکمیت وجودهافغانستان. وضعیت ب
 
ا

نجا را در دست داشت، تا که امیر بخارا با تعیین نمودن نماینده وفادار به خود، ایشان قلی بیک، سید اکبر را از صحنه 
 
ا

ورد. عبدالرحمن خان بار مجدد شغن
 
ورد، و میر شغنان ، به تصرف خود در میم.١٨٩٣ان را در سال حاکمیت شغنان، برون ا

 
ا

ن همه افراد بانفوذ و صاحب صالحیت شغنان به گیرد و در کابل نظربند مییوسف علی شاه را به گروگان می
 
کند. بعد ا

ا خدمت دربار شاهانه را فرستند تها، به وی به شهر کابل میبچهکنند و برخی از افراد را بحیث غالمعبدالرحمن خان بیعت می
نها را در کابل شامل مکـتب حربی می

 
کند تا باشد مصدر انجام دهند. عبدالرحمن خان، غالم بچه ها را به حضور پذیرفته و ا

. دریغ نمایندخدمت بهتر و بیشتر شاه شوند و به وی برای همیش وفادار باقی بمانند و از حاکمیت دست داشته او دفاع بی
ن افرادی است که در زمان  م.١٩٦٠قوماندان عمومی پولیس در سال  ی خان،جنرال محمدعل

 
یکی از جمله فرزندان ا

نها بچهحیث غالمعبدالرحمن خان  من
 
ورده شدند، که همه شان باشنده دهکده بهشار هستند، و اکنون هم بسا از ا

 
ها به کابل ا

سال کنند. امیر در معروف است، زندگی می لهگوساستون شهر کابل، در اطراف پل حسن، که به در ناحیه چهل
ستانم.،١٨٩٣

 
ورده و غفور خان قرغز را بحیث ا

 
دار واخان، تعیین و علی مردان خان را که بحیث منطقه واخان را به تصرف درا

-بپسرش حبیم.،١٩٠١کرد،خلع نمود. بعد از مرگ عبدالرحمن خان در سال رئیس و حاکم اصلی این منطقه ایفای وظیفه می
در حاکمیت خود داشت. بعد از مرگ امیر عبدالرحمن الی م.،١٩١٩هللا خان به تخت سلطنت نشست، و کشور را الی سال 

ها ، باورها و گرایانه حکومتهای جزمهای معین خود بود که در نتیجه سیاستهللا خان، شغنان دارای دشواری زمان امیر امان
مده بود، که باعث انگ

 
به که  اغتشاش محرمتوان از یزش مردم بر علیه حاکمان محلی و منطقوی شد، که میعقاید، به میان ا
داشته، و استفاده از منابع داخلی و خارجی، به شمول معروف است، نام گرفت. من در اینجا با امکانات دست )بلوای محرم(،

ینده شغنان به نگارش گیرم تا باشد منابع روسی، اردو، انگلیسی، فارسی، و تاجیکی، موفق شدم چیزی را برای نسل ج
 
وان ا

نزمان  -مردم ما با تاریخ کوچکش به باد فراموشی سپرده نه شده باشد.رویداد شغنان 
 
نقدرهم مورد توجۀ پژوهشگران ا

 
روشان ا

 حیث یکقرار نگرفته بود، زیرا از یکطرف در حدود و ثغور نهایت محدود جغرافیای سیاسی صورت گرفت و از جانبی هم به
نقدر دور افتاده جوشتحرک خود

 
ن منطقه ا

 
مده باشد، وجود نداشت. عالوه برا

 
ای که بر مبنای تفکر و تعقل سیاسی به میان ا

نزمان، به ویژه نگارندگان برون
 
مرزی، بود که برای وسایل جمعی و یا عالقه مندان میدان پژوهش و یا هم اهل سیاست ا

ای که در انگیزش احساسات سهیم بوده باشند و نقش زمانی های اختصارگونهنها نوشتههیچگونه زمینه مساعد نبود. از این سببت
اند، به جز اند که حتی در برخیاز اسناد و مدارک معتبر ملی و فراملی هم درج نه شدهو مکانی را ایفا کرده بتوانند، مرقوم گردیده

رشیف حزب کمونست اتحاد شوروی ساباز اسناد و مدارک
 
گاهی مسئولیت دیپلماتیک و وظیفه ق، جهت خودای که درا

 
ا

ن چیزی به نظر نمی
 
رشیف افغانستان نیز ازا

 
وری است که حتی درا

 
ن قابل یادا

 
ید، استخبارات کشور، درج شده است. عالوه برا

 
ا

ن زمان شغنان و حتی روشنفکران و یا هم محسنو درمیان قشر تحصیل
 
ه گونۀ سفیدان امروزی این ناحیه نیز چیزی بکردۀ ا

نهایــی که مسنمستند و نگارش
 
نزمان ارتباط  خاطره وی دارند، مسایل گسیخته، جسته و یافته وجود ندارد. تنها ا

 
تر و به ا

نزمان مانند امروز، به استقامت و خوانی میریخته را به طور شفاهی به قصه
 
پامیر  -واخان  یا "کریدور"نشینند. شغنان در ا

العاده برخوردار بود. یکی از دالیل هم مسَالۀ موجودیت راه تاریخی، فرهنگی و ز اهمّیت نهایت خارق قرارداشت که از هر نگاه ا
دری قرار داشت. از  -کرد. این ناحیه از نقطۀ نظر زبانی زیر اثر مستقیم زبان فارسیتجاری ابریشم بود که از این منطقه عبور می

اقتصادی در  -یعی، ارتباط دارد، و از نقطۀ نظر جغرافیای زندگی اجتماعینقطۀ نظر بینش و باورهای دینی به شاخۀ اسالم ش
یند. برای مدتترین مردمان افغانستان به شمارمیزمرۀ منزوی

 
 -های عقیدتی مردمان پامیر به شمول شغنانهای طوالنی سنتا

ی سترگ و حّجت سرزمین خراسان، پیر نواز وعقالنی داعگرا، سلمپسند، جمعها و رسوم مترقی، تجددروشان، بر بنیاد سنت
ها که مجریان باورهای دینی بودند، به پیش مروزی، بالوسیلۀ ماذونان اکبر و اصغر، پیرها و خلیفه -شاه ناصر خسرو قبادیانی

ورند تا برمال سازند که گویهای شان سعی به عمل میشد.  در این اواخر برخی از نویسندگان معاصر در نگارشبرده می
 
ا، ا
اند، که البته از نقطۀ نظرشرایط مردمان فالت پامیر از نقطۀ نظر عقیدتی، مدت زمان نهایت طوالنی را در نظام تقیه به سر برده
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ن منطقه درست نیست، زیرا تنها برخی از سنت
 
نهم بخاطر مصؤنیت محیطی ا

 
ها ورسوم جماعت مذکور از انظار دیگران، و ا

ن ب
 
ئین بودند. اکنون نیز اکـثر جماعت عقیدتی پنهان بود، در غیر ا

 
ن دیار پیرو کدام کیش و ا

 
ه همگان واضح بود که مردمان ا

سیای مرکزی، افریقای شرقی، و جماعت
 
سیا جنوبی، ا

 
های ویژۀ خود، از انظار نگهداری سنتپاک نیز در پنهان -های هندوا

اندیشان، قرار نگرفته باشند. یکی از غیرمترقبه دیگراند تا باشد که در عدم دموکراسی عقیدتی زیر فشارهای دیگران، صادق
عقیدتی و باورهای این طریقه، این است که مجریان امور مذهبی به امور سیاسی و  -های فرهنگیهای رسوم و سنتویژگی
م و فهم گیرند، و تنها مصروف پیشبرد وطایف باطنی و تحقق هدایات یزدانی از طریق علداری، در مداخله قرار نمیدولت

نها در فراهمخویش در میان مردم
 
ن ا

 
وری هر گونه تسهیالت امور میان مردمی، قومی و دولتی نقش به سزایــی دارند. اند. مزید برا

 
ا

نها بعضًا صرف منحیث افراد میانجی میان مردم و نظام حکومت
 
دهند، که به مفهوم داری به کارزار اجتماعی خود ادامه میا

نها فقط مفسری
 
اند. مردمان ن منافع پیروان خود، بر اساس قوانین و اصول مروجۀ زیست اجتماعی در یک جامعۀ انسانیدیگر ا

روشان بخاطر نبود یک اقتصاد منظم و تولیدات سیستماتیک، همواره از فشارهای گوناگون حاکمان و  -منطقۀ شغنان
مدهدولتمداران وقت، از ناحیۀ جمع

 
وری مالیات برعایدات، به ستوه ا

 
نها را به حد کافی به  ا

 
ن مسایل زبانی نیز ا

 
بودند. عالوه برا

ن مرز و بوم به زبان فارسی
 
نگونه که الزم است، تکلم کرده نمی -رنج و مشقت سردچار ساخته بود. بطور مثال، مردم ا

 
-دری، ا

موزشی مکاتب به سایر زبان
 
نکه نصاب ا

 
ورندتوانند، چه رسد به ا

 
موزش ۀ دشواری ها باشد که بدون تردید به بارا

 
ها در زمینۀ ا

میالدی، تعداد ١٩٢۵دری برای شان حیثیت زبان دوم را دارد. در ماه اپریل سال  -گردد. و باید گـفت که حتی زبان فارسیمی
روشان بدخشان کوهی افغانستان به قرارگاه حاکم محلی شغنان، محمد طاهر خان حمله  -کـثیری از ساکنین ناحیۀ شغنان 

های بخصوص سنتی خود بودند، کنندگان که دارای سالحتن از قیام ٨٠٠نمایند. روز دوم به تعداد دستگیر مینموده و اورا 
شامیدنی پرسونل و قرارگاه قلعه را قطع می

 
ب ا

 
نمایند. اغتشاش الی سیزدهم اپریل سال قلعۀ برپنجه را محاصره نموده و جریان ا

نوقت به اتحاد شوروی از قیام کند. در این جریان برخیادامه پیدا می ،١٩٢۵
 
کنندگان از حکومت محلی تاجیکستان که در ا

نها پاسخ مثبت ارائه نگردید. در شب سیزدهم سابق مدغم گردیده بود، طلب کمک و حمایه می
 
نمایند، اما به درخواست ا

ورند. در این زمان حملۀ صره در میکنندگان را به محااپریل همان سال، نظامیان قلعۀ برپنجه طی مانور مخفیانۀ نطامی، قیام
 
ا

سواران ماهر و تقریبًا تن از اسپ ٢۵دیگری از طرف دستۀ نظامی حکومت اعلی اشکاشم که حیثیت مرکز را داشت، توسط 
شنا با مسایل نظامی و جنگی، به هدایت و حکم غند

 
 ٢٠٠(، و ٨٠٠٠شان )میر خان، در برابر اغتشاشیون که تعداد مشر گلا

دهد،غیر قانونی عبور نموده و به دادند، از دریای پنج که سرحد افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میر را تشکیل میواخانه 
نوقت  پناهنده شدند. برخی از این خانواده

 
نچه را در زندگی شان از اموال منطقۀ سرحّدی پامیرتاجیکستان شوروی ا

 
ها هر ا

پناهگزینان در منطقۀ پامیر بدخشان وابسته به حکومت شوروی در قلعۀ نظامی  منقول داشتند، با خود انتقال دادند. همۀ
نها بوشهر جابجا شدند. به مجّردی که قیام

 
کنندگان سرحد را عبور نمودند، مسئولین حکومت شوراها که در پامیر جابجا بودند، ا

نها را به برگشت مجدد 
 
به خاک شان مورد تشویق و ترغیب قرار دادند. را مطابق هدایت منابع دیپلماتیک خلع سالح نموده و ا

ید. بهر حال 
 
نها از طریق سرحد، جدًا جلوگیری بعمل ا

 
نها خواسته شد تا از عبور و مرور سایر افراد وابسته به ا

 
ن از ا

 
عالوه برا

ن از طریق منابع دیپلم
 
غاز قیام، عاملین ا

 
اتیک و استخبارات، از مسئلۀ یاد شده به حالت بحرانی خود رسید و چهار روز بعد از ا

نهم با پاسخ منفی مقامات جانب مقابل، روبرو شد. بعد از مدت نهایت 
 
حکومت شوروی درخواست مالقات را نمودند که ا

باد،  کوتاه، به زود
 
ترین فرصت سه تن از مامورین عالی رتبۀ حکومت اعلی بدخشان، با محمد ضیا خان، حاکم اعلی فیض ا

با اغتشاشیون، وارد شغنان شد. اما نمایندگان بلواگران از هرگونه مالقات با موصوف، ابا  مرکز بدخشان، جهت مذاکره
رفت، زیرا مسئولین حکومت شوراها دیگر قدرت ها به مرور زمان از حالت بهبودی بیرون میورزیدند. وضعیت اغتشاش کننده

و فصل این مسئله از میان  ای را جهت حلفت تا نمایندهگر گزینان را نداشتند و تالش صورت میهای مالی وغذایــی به پناهکمک
ای به کنندگان، به شهر دوشنبه مرکز نوبنیاد تاجیکستان شوروی، بفرستند، زیرا از طرف قیام کنندگان یادداشت رسمیقیام

ت اعزامی به ش
 
هر دوشنبه برسد، دفترمرکزی شهر خارق سپرده شده بود. رهبری جمهوری تاجیکستان شوروی، قبل از اینکه هیا

نکه کاری کرده بتوانند، در مشکوکیت شان پیرامون این مسئله افزایش 
 
همۀ مسایل را مورد بررسی و مداقه قرار داده  و بجای ا
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ن شدند که چه چیزها اسباب وقوع  این حادثه را فراهم ساخته و اقدام ما به مثابۀ همسایه و دوست 
 
مد و در جستجوی ا

 
بعمل ا

مرین مقامات ه، چگونه باید باشد. بر همین مبنا جهت وضوح بیشتر این مسئله طالب هدایت مفصلنزدیک  در زمین
 
تر از ا

-صاحب اختیار شان در شهر مسکو شدند. در فرجام به چنین نتیجۀ موقتی رسیدند که: "برای جلوگیری از هر گونه مناقشه
فرینی و دشواری 

 
نها منهای الینحل بعدی، نه تنها اینکه سالح و مهما

 
نچه را که ا

 
نها داده نشود، بلکه ا

 
حیث سالح و ات به ا

 مهمات با خود دارند، باید از نزد شان گرفته شود و به مراجع رسمی شوروی و یا حکومت افغانستان، تسلیم داده شود." 
نها باید مسایل ذات

 
سازی ز مردمان و جابجاالبینی شان را حل و فصل کنند. جهت ایجاد سهولت نسبی برای این دسته ابعدها ا

نها باید مناطق دور دست قابل کشت و زراعت در نظر گرفته شود. مقامات شوروی به این اندیشه بودند که شاید چنین اقدام 
 
ا

نها نافع
 
کنندگان در برابر حکومت های دشواری که قیامتر باشد. یکی از چالشازنقطۀ نظر سیاسی، اجتماعی واقتصادی  برای ا

نها همگان باید بحیث شهروندان کشور شوراها بدون قید و شرط پذیرفته شوند، که البته تصمیم شوراها قر 
 
ار دادند این بود تا ا

ن از نقطۀ نظر سیاسی و مناسبات حسن نیت دیپلماتیک برای کشور شوراها دشوار به نظر می
 
رسید. بلواگران استدالل روی ا
نها است، و اینکه ابرقدرتکردند که تاجیکستان از نقطۀ نظر بینش تامی

 
های ها و نیرو ریخی، در حقیقت سرزمین خود ا

ورده
 
نها در این مقطع زمانی قابل پذیرش نبوده و دوراز اخالقیات اجتماعی استعماری چنین انقسام را به وجود ا

 
اند، برای ا

میز میان ملل و اقوام جهان به شمول افغانستانسیاسی و شیوۀ زرین همزیستی مسالمت
 
باشد. مسئولین دوشنبه به این می ا

اندیشه و تفکر رفتند که افراد را باید به مناطق دوردست فرستاد و یا اینکه به منطقۀ پامیر دوباره باز گردانده شوند و یا هم همۀ 
نها به نحوی از انحا مورد تشویق قرار گیرند تا به افغانستان دوباره بر گردند زیرا حکومت و مردم تاجیکستان

 
نیز دیگر توان  ا

گزینان، قرار دهند. بعد از مباحثات و مذاکرات مادی و مالی ندارند که جهت سپری نمودن زندگی یومیه، چیزی را در اختیار پناه
نها باید دوباره به میهن طوالنی و متعدد، به این نتیجه

 
گیری دشوار و مشحون از مسایل ناهنجار برای قیام کنندگان رسیدند که ا

بایــی 
 
نهم هرچه عاجلا

 
نزمان تبلیغات تقریبًا مشابه شان برگردند، و ا

 
یند دشوار نقطۀ اختتام گذاشته شود. در ا

 
تر تا به این فرا

ت عالی١٩٢۵داران افغانستان راه اندازی شده بود. به تاریخ دوم ماه می سال دیگری نیز از طرف زمام
 
رتبۀ دولتی افغانستان هیا

کنندگان در محلی که قرار و بررسی هرچه بیشتر و ژرفتر این مسئله، داخل پامیر گردیده و با قیامجهت مالقات با قیام کنندگان 
باد وارد پامیر شده بودند، فرمان شاه امانشده که از مرکز خانداشتند، داخل مفاهمه شدند. اعضای کمیسیون یاد

 
هللا را به ا

مده 
 
ن چنین ا

 
هایــی که در بود که حکومت افغانستان بدون در نظرداشت دشواری اغتشاشیون قرائت نمودند که در بخشی از ا

نها از عفو نتیجۀ این گونه اقدام ناعاقبت
 
اندیشانه برای مردم و اهالی و حکومت افغانستان وارد شده است، در برابر تقصیرات ا

نها به وجه احسن و بدون هیچگونه تشویش به افغانستا
 
ن دوباره برگردند. در نتیجه و بخشایش کار گرفته و میل دارد تا ا

کنندگان به گونۀ فوری در جریان یک در صد از قیام ٨۵مذاکرات مقامات شوروی و افغانستان، هر دو با این نتیجه رسیدند تا 
جون سال  ٢۵روشان، به تاریخ  -کنندگان شغنانکه هیَات یا بهتر بگوئیم نمایندۀ قیامهفته به محل اصلی شان برگردند. مادامی

نها انجام دهند و تنها اظهار نمودند که ١٩٢۵
 
، به شهر دوشنبه رسیدند، رهبری تاجیکستان شوروی نتوانستند چیزی را برای ا

نها را تضمین می
 
گردد. فیصلۀ یادشده توسط نمایندۀ حکومت نمایند و بدون قید و شرط شامل همگان میگویا برگشت مصؤن ا

قای )زینو مینسکا( که در 
 
تاجیکستان مستقر بود، و به حیث رئیس دیپارتمنت امور دیپلماتیک ایفای وظیفه شوروی وقت ا

کرد، چنین انعکاس یافته است: "باید دانست که کشف و افشای این قسمت از بدخشان افغانستان برای دیگران کاماًل می
یک ناحیۀ مصؤون و نامکشوف بوده، و رسید. زیرا که این منطقه هنوز وار به نظرمینادرست و یک عمل غیرعاقالنه و دیوانه

ن زمینه را برای ما مساعد خواهـد ساخت تا ازاین طریق به شیوۀ نهایت سهل
 
میز از طریق زیباک به منطقۀ حفظ حالت فعلی ا

 
ا

ینده
 
قای چیچرین که بنامۀ رئیس عمومی کمیساری ها برسیم. "دایرکـتیف و هدایتچترال، درا

 
ه های امور خارجه دولت شوراها، ا

گست  ٢۵تاریخ 
 
سف است از حالتی که ١٩٢۵ا

 
، در مسکو صادر شده بود، چنین اظهار نموده است: "رهبری مسکو نهایت متا

ن تَاخیر صورت گرفته است، اما با  -در شغنان 
 
گاهی حاصل نموده یا در انتقال دقیق ا

 
مده است، دیرتر ا

 
روشان به وجود ا

نهم قسمتی از زمین
 
که به فاصلۀ دورتر ازسرحدات تعیین شده میان شوروی و افغانستان باشد، در های المزروع محدود وصف ا

نجا استقرار یابند. چیچرین توضیح می
 
نها گذاشته شود تا در ا

 
های دهد که ما در اصل میل نداریم تا شاهد عبور تاجیکاختیار ا
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نها را در زمینه مورد تشویق قرا
 
نانی که مرتکب چنین عمل شـدهافغانستان به تاجیکستان شوروی باشیم و یا ا

 
اند، ر دهیم. اما ا

توانند به داخل افغانستان جهت استقرار مجدد، راه یابند." رئیس عمومی نیروهای نظامی شوروی وقت مستقر در دیگر نمی
د، ، انعقاد یافته بو١٩٢۵ماه مارس سال  ٢٨تاجیکستان، گراسیموف در یکی از مجالس خصوصی و محرم شان که به تاریخ 

هللا، در حال تضعیف شدن است و شاید حکومت وی توسط کند: "قدرت و قوت حاکمیت شاه امانچنین اظهار نظر می
عبدالکریم خان از میان برداشته شود، و این زمان و فرصت عالی است برای اتحاد مجدد مردمان منطقۀ بدخشان کرانه های 

مو، بدخشان تاجیکستان و افغانستان"، سفر 
 
ت اعزامی قیامدریای ا

 
نست که هیا

 
کنندگان به شهر دوشنبه، نشان دهندۀ ا

عاملین قضیۀ مذکور از حمایۀ غیرمستقیم و مکـتوم نیروهای حکومت شوراها مستقر درسرحدات میان افغانستان و تاجیکستان 
ماده به ترین استشارۀ نیروهای حکومتی و نظامی شورویبرخوردار بوده و به اطمینان کامل و حتی بدون ساده

 
، بلواگران هرگز ا

نوقت به این نتیجه میاقدام چنین عمل، نمی
 
رسیم که شدند. بر بنیاد شواهد و مدارک معین مکـتوب شدۀ حکومت شوروی ا

گاهی قبلی داشته و حکومت افغانستان نیز از طریق منابع و سرچشمه
 
های دیپلماتیک و حکومت شوراها از این عمل ا
شده در اواخر سال تر در جریان قرار گرفته است". در تحلیل نهایــی وقایع یادفغانستان بعـداستخبارات حکومت مرکزی ا

یند ، گونه١٩٢۵
 
یابی گردیده و در فرجام چنین فیصله و تصفیه حساب دولتی در زمینه صورت گرفت: "در اصل تمام فرا

نچه در
 
های ویژۀ مقامات ذیصالح به  فیصله رسید مالقات بازگشت پناه گزینان افغانستان باید به صورت درست به سر رسد، و ا

های ژاندارم و پولیس، به گونۀ کامل باید تعویض این بود که، همۀ مامورین و مسئولین سرحدی افغانستان  به شمول قوت
نجا مستقر شوند، تا از عامل

 
-ان شغنانیالبینی در میهای بعدی محیطی و ذاتگردد، و نیروهای قبایلی به حیث محافظین در ا

نانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در انتظام قیام دخالت داشتند، بدون استثنا باید به پرداخت 
 
ها صورت گرفته نتواند. و ا

ن از کابل دسته
 
ای از افراد  جرمانه مکلف شده و زیر کنترول مقامات ذیصالح حکومت اعلی بدخشان قرار گیرند" به تعقیب ا

ت فرستاده
 
ت مذکور را یک تن از اهل هنود که شهروند افغانستان بود، بدوش داشت،  بحیث هیا

 
شده بودند که سرگروپـی هیا

قسقال محرم بیک را دستگیر نموده و به حکومت مرکـزی 
 
تا با توزیع مبالغ هنگـفت بتوانند سر دستۀ اغتشاشیون یعنی ا

اند که موصوف از ها معتقـدان او را به کجا کشاند. برخیبسپارند، اما هیچگونه معلوماتی در زمینه وجود ندارد که سرنوشت ش
نها نیز درخواست او را پذیرفته بودند، اما افراد دیگری به این اعتقـاد

 
نوقت خواستار پناهندگی شد و ا

 
اند که  حکومت شوروی ا

ل رسیده است.  امروز وی هنگام محاصره قلعۀ برپنجۀ شغنان که مرکز حکومت اعلی بود، توسط نظامیان دستگیر و به قت
روشان را  -اند که اسباب بروز قیام شغنان مرزی افغانستان به این عقیدهمنابع متعدد و حتی مؤثق و بااعتبار داخلی و برون

ای بود که درزمان عدالتی وفشارهای ناهمگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، نژادی و محیطینظمی، بیتداوم بی
ن وزمام

 
ن مرز بوم، روا دیده شده بود. اگر چه سازماندهی قیام یادداران ا

 
نقدر هم خودقت بر مردم ا

 
جوش نبود اما باید شـده ا

اعتراف کرد که از اثرات، تحوالت و تحرکات بیرونی هم فارغ نبوده و بدون تردید دارای اهداف سیاسی و شاید هم ایدیولوژیک را 
نقطۀ نظر موقعیت جغرافیای سیاسی خود برای کشورهای همسایه به ویژه روسیه از  در قبال خود داشت. این ناحیۀ بدخشان از

ن حادثۀ شغنان زمانی به میان می
 
ید که حکومت شوراها میل داشت، روابط اهمّیت بسزایــی برخوردار بود. و متناسب به ا

 
ا

ن، برقرار و عدم حساب حسنه و همسایگی نیک را با دولت افغانستان، بدون در نظرداشت برخی از سؤ تفاهمات
 
گیری دقیق ا

ن وقت انتخابی دشوار را متناسب با وضعیت روشان نشان -نماید. مسایل شغنان 
 
ن بود که گویا حکومت شوروی درا

 
دهندۀ ا

فریده شده با چالش
 
نوقت حکومت شوروی را در دشواری بیشتر قرار داد، ا

 
های فراوان، در پیش گرفت. یکی از مسایلی که در ا

کنندگان بود که درخواست پناهندگی دایمی را از دولت تهیه و تدارک مواد غذایــی، محل و مکان زیست برای قیام موضوع
نزمان اقلیتشوراها می

 
روشان، هنوز هم در حالت دشوار اقتصادی قرار  -های نژادی و عقیدتی ناحیۀ شغنان نمودند. زیرا در ا

، بسا از مردمان مناطق ١٩٢٩بنیادی برای مدت زمان زیادی ادامه داشت. در سالداشتند که البته این مسئله به مثابۀ معضلۀ 
شوب و رو و انعطاف پذیر شاه امانشمال افغانستان، و برخی از مردمان مناطق سرحدی، در برابر رژیم میانه

 
هللا، دست به ا

رسیم که سه دهۀ اخیر، به چنین نتیجه میاغتشاش زدند. اکنون بعد از روشن شدن اکـثر مسایل سیاسی افغانستان به ویژه در 
ن در دربار شاه امان

 
هللا نیز بودند افرادی که برای احراز قدرت و یا هم بخاطر تعویض رژیم به یک نظام بهتر نسبی که در ا
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گونۀ  اندیشه های سیاسی و دموکراتیک به منصۀ اجرا گذاشته شوند، تالش نموده بودند. رهبری حکومت منطقوی شوراها که به
رامی در مناطق مذکور، جهت حمایه از حکومت امانی، به شکست نسبی از شاه طرفداری می

 
فرینش ا

 
کرد، نیز به منظور ا

فرینش مناسبات حسن نیت میان اقل میمواجه شدند و چیزی را به منصۀ اجرا گذاشته نتوانستند، که حـد
 
توانست باعث ا

-کنندۀ مناسبات دوجانبه دولتین بود که در سالشغنان در حقیقت بیانافغانستان و کشورهای همسایه، گردد. حوادث 
مند به بینش و ها سعی نمودند تا افراد عالقه، میان حکومت شوراها و دولت شاهی افغانستان برقرار شده بود. بلشویک١٩٢٠
یندهاندیشه

 
ن به حیث منابع و مراجع ها بتهای سوسیالیستی را در مناطق سرحدی افغانستان، تنظیم نمایند تا در ا

 
وانند از ا

های چپ و دموکراتیک، نقشی را ادا کرده ها و مقاصد در امر اثربخشی به جنبشدهندۀ چنین اندیشهتکـثیرکننده و گسترش
ستان هرات و در میان افرادی که شامل حلقۀ فعالیت

 
فرینش حلقۀ سیاسی و سوسیالیستی در ا

 
های پان بتوانند. به گونۀ مثال ا

نزمان به میسم شاه اماناسال
 
ورده شده بود، نیز یکی از مسایل عمدۀ ا

 
سیای مرکزی به فعالیت درا

 
هللا که از طریق کنفرانس ا

نها  در هللا را مورد انتقاد قرار نمیروشان، در حقیقت برنامۀ عمومی شاه امان -کنندگان شغنانرفت. قیامشمار می
 
دادند، بلکه ا

ن
 
ن، قیام برابر دستگاه ضعیف کاری ا

 
کنندگان بخاطر اینکه شاه و به ویژه در مناطق و مرکز، به اعتراض برخاستند. عالوه برا

طلبانۀ او را در سراسر کشور مورد تطبیق قرار دهند، لذا جهت توانند سیاست اصالحاش در منطقه نمیاندرکاران حکومتیدست
سایش در محیط نهایت محدود

 
فرینش ا

 
خر  تطبیق عدالت اجتماعی و ا

 
خود شان، دست به اقدامات و قیام عملی زدند. مسئلۀ ا

ای را به نمایندۀ حکومت ستالین در جمهوری تاجیکستان شوروی وقت، رسمی نامۀ( درخواست )استدعـاکنندگان اینکه، قیام
وردن فشارهای ناهمگون حکومت افغانس

 
مده است: "در نتیجۀ وارد ا

 
ن چنین ا

 
تان، تشتت، با متنی پیشکش نمودند که درا

های غیرعادالنۀ نظام حد و حصر مامورین حکومتی، با وصف هرگونه تحمل رنج و عذاب ناشی از پالیسیدهشت و وحشت بی
رامش زندگی بسر میموجود در افغانستان، در مقطع زمانی

 
برند، سال گذشته ایکه برادران تاجیکستان ما، در شرایط صلح وا

ها به حیث ساکنین ستالین ارایه نموده بودیم تا باشد همۀ ما را در قلمرو حکومت شورا درخواست طویلی را به مقام جوزف 
سیب گوناگون اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، 

 
دایمی پذیرا شوند، تا بتوانیم از گزند و حوادث روزگار در امان بوده و از ا

ما به مقامات صاحب صالحیت حکومت  اقتصادی، نژادی و ظلم  و استبداد قومی و منطقوی، در امان باشیم. درخواست
ها در شهر خارق هیچگونه نتیجۀ عملی را در اختیار ما قرار داده نتوانست. بعد از پیشکش مطالب شفاهی به حکومت که شورا 

یند مبارزۀ ما در زمینۀ مسایل یاد
 
زرگان شـده گردید. امسال بسا از ببدون نتیجه باقی ماند، باعث ژرفا و گسترش هرچه بیشتر فرا

انـد. از های عزیز شان را از دست دادهسفیدان ما در نتیجۀ فشارهای متعدد و ناهمگون حکومت افغانستان، جانو محسن
رسد، خانه و کاشانۀ خود را ترک نموده و از حکومت تن اعم از مرد، زن و اطفال می (٨٠٠٠)همین سبب که تعداد ما به 

نها حتی اظهار میشوراها در تاجیکستان، در خواست پناهن
 
کنند که دگی نمودیم، اما دوباره با همان پاسخ منفی روبرو شدیم. ا

غاز کنند و بعد کمک
 
نها هدایت داده شده بود که بگذار نخست قیام را ا

 
ها را در اختیار شان گذاشت. چون از دوستان گویا به ا

دوستان شهر دوشنبه که مقام عالی این منطقه را  خویش در شهر خارق، هیچگونه پاسخ مثبت در یافت نکردیم، لذا به شما
نها رها 

 
دارنده هستید، مراجعه نمودیم چیزی مثبت را از شما به استماع نشینیم. خواهشمندیم تا مایان را از زیر یوغ اسارت ا

ه این ساحۀ نموده و بحیث شهروندان دایمی این کشور برادر مورد پذیرش قرار داده ممنون سازید. ما فقط دو ماه قبل ب
ن تا هنوز هیچ جوابی را نیز 

 
ن بجز از علوفه دیگر چیزی به نام وجود نداشت، و عالوه برا

 
مدیم که در ا

 
کوهستانی و محل نظامی ا

ورده
 
ایم. با تحریر معروضۀ موجود به مقام شما جهت از مقامات صاحب صالحیت و قوماندانی نظامی شهر دوشنبه، بدست نه ا

منفی در زمینه، در انتظار همکاری دوستانه و رفیقانۀ شما بودیم و هستیم. برای همۀ ما باید اجازه داده  ارائه پاسخ مثبت و یا
ئین خود در این جا در تاجیکستان، در این خاک و سرزمین مشترک پیشینیان کیش و همشود تا مانند برادران و خواهران هم

 
ا

وری میقابل یاد ما در صلح و صفا و صمیمیت زندگی را به سر رسانیم.
 
ورده بودیم و یا انتقال دادیم، ا

 
نچه را که با خود ا

 
دانیم، ا

ن ختم گردیده و هیچ
 
چیز دیگری را برای تغذیه خود، اهل و اوالد خود، نداریم. اکـثر افراد در میان ما محسن سفیدان، همۀ ا

قسقال
 
نها نهایت دشوار است. از این سببها، و اطفالا

 
امروز سرنوشت ما به گونۀ واقعی در دست شما  اند، که مواظبت از ا
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نرا جواب رد دهید." قرار داشته و به شما وابسته می
 
شمسی  -هجری ١٣٠٤باشد، تا استدعا نامۀ ما را مورد تائید قرار داده و یا ا

شوری، سال  ١٩مطابق
 
 . ١٩٢۵ا

اسماعیلیان به دلیل  ھ.ش. ١٣٠۵در سال  طبیعتًا مظالم عبدالرحمن بر اسماعیلیان افغانستان نیز بی سابقه بوده است.
-های اسماعیلِی مناطق ترکمان، پارسا و شیخگیرند. هزارهاستنکاف از پرداخت مالیات، توسط عبدالرحمن تحت تعقیب قرار می

-١٣٠٦کنند. در سال شوند و او را زندانی میکنند و با حاکم محلی خود درگیر میعلی )مناطقی در والیت پروان( سرکشی می
شوند. این مناطق عمدتًا مناطق که اسماعیلی نشین بودند، توسط دولت سرکوب و عمدًا از جایــی به جایــی کوچ داده می ھ.ش.

در والیت بدخشان بوده است )مثل رستاق، شغنان، روشان، حضرت امام و...(.  اسماعیلیان، یا به تعبیر مال فیض محمد 
غاخان محالتهزاره»کاتب هزاره، 

 
به تمّرد از حکومت ھ.ش. ١٣٠٧وبـرفک در سال علی و تالـه، از مناطق شیخ«ی مشربهای ا

نان می
 
ن، حکومت به سرکوب ا

 
پردازد و در این سرکوب، غیر اسماعیلیان منطقه نیز به کمک نیروهای دولتِی پرداختند و در پـی ا

دیگری بین نیروهای دولتی و اسماعیلیان از طوایف خیزند. پس از مدتی در همین سال درگیری شدید اعزام شده از کابل بر می
های های شدید، سرانجام هزارهافتد. در ادامه جنگعلی( اتفاق میهای شیخاز هزاره«)نیک پـی»و « جمعلی»، «علیکرم»

اموال ایشان را دهد که جنگجویان دولتی همه برند و عبدالرحمن دستور میها پناه میاسماعیلی به سنگالخ ها و مغاره های کوه
علی و نیروهای اعزامی تملک کنند و اسیران را به کابل بفرستند. دو درگیری شدید دیگر نیز در همان سال بین اسماعیلیان شیخ

ید و در نتیجه، حکومت عـدهاز کابل پیش می دولتی
 
باد بدخشان، چندین علی به فیضهای اسماعیلی را از شیخای از هـزارها

 
ا

ب و تعدادیرا ب خانواده
 
ها ای هم به کوهکند و عـدههای اهل ترمیشی را به بلخ و مزارشریف تبعید میازخانوده ه دره نعلبک دوا

بافی، های پردهشوند و تعدادی هم درکارگاهعلی نیز به گرشک و لهوگرد درهرات تبعید میبرند. برخی از اسماعیلیان شیخپناه می
نیز بین  ھ.ش. ١٣٠٨شوند. در سال ی و حکاکی به حیث برده و غالم به کار گمارده میگر بافی، کارخانه های چرمکرباس

ن، اسماعیلیان به شدت سرکوب میعلی درگیری پیش مینیروهای دولتی و اسماعیلیان هزاره شیخ
 
ید که در اثر ا

 
شوند وبه ا

تملک گیرند. اما این خودسری افسران ظاهرًا که، اموال، حیوانات، زنان و دختران ایشان را به  شودافسران دستورداده می
دهد. اسماعیلیان که دیگر شود و دستور به بازگرداندن اموال و زنان و دختران اسماعیلیان میمورد پسند عبدالرحمن واقع نمی

اموالی را که ای می خواستند حکومت را از خود راضی کنند؛ به همین جهت، رمقی برای مقابله با دولت نداشتند، با هر وسیله
ن
 
ن، به حکومت و شاه بخشیدند تا افسران و نظامیان از ا

 
ها به تاراج برده بودند، حتی پس از دستور عبدالرحمن به بازگشت ا

ها سبب گردید که اسماعیلیان نرمی حضرت واال نسبت به خودشان شوند، این همه مظالمات و حق تلفیشاید باعث دل
شکارو بلکه انواعافسانه ها و شایعات را به ایشان نسبت داده شده افغانستان نه تنها نتوانستند 

 
اصول طریقه شان را علنی و ا

 است.       
ثار ناصر خسرو:

 
ناصر خسرو در جامع الحکمتین در باره این سه حد، به تفصیل سخن   اصطالحات واژگانی اسماعیلیسم در ا

ابداع، جوهر عقل، مجموع عقل) عقل، عاقل، معقول(، نفس، جّد، گـفته است و معتقد است که هفت نور ازلی عبارتند از : 
(، 109فتح خیال، و سپس می گوید که : اندر ظاهر شریعت مرین سه حد را نام" جبرئیل، میکائیل و اسرلفیل است و ... )ص

عقل و نفس و جّد و ، این کـتاب می کوید که فرشته، روح مجّرد است و ایجاد او به ابداع بوده است. از 138او سپس درص، 
ن اندر ظاهر کـتاب و شریعت، قلم، لوح، اسرافیل، میکائیل و جبرویل است. و موجودات ابداعی را 

 
فتح و خیال که نام های ا

ن سه فرعست. جّد وفتح و خیال.  او سپس در در 
 
، سلسله مراتب ١۵٤-١۵۵ص. دو اصل است: از عقل و نفس. و از ا

وصی فرعست مر رسول را و اصل است  –گوید که " رسول فرعست مرو را واصلست مر وصی را  اسماعیلیه را بر می شمارد و می
سپس می فرافزاید که :  " و دیگر جانب اصل: عقل برابر  -داعیو اهل دعوت اسماعیلیه –مر امام را ... " و به ترتیب ... حجت 

 ر عقل را واصلست مر امام را و جّد را. رسول فرعست مر او را واصلست  مر وصی را  و نفس را. و نفس فرعست م
 جّد = معادن، فتح = نبات، خيال = حيوان

 سپس به تشريح اين سه حّد روحانی در عالم علوی می پردازد و می گويد که هر يک از اين سه حّد فائده 
ن حّد که برتر از اوست و در عالم جسمانی فائده برسانند بدان حـّد که فرود 

 
اوست. به عبارت ديگر، جّد قوت می پذيرند، از ا
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ن را برساند به فتح، فتح به خيال و يال به ناطق که در عالم جسمانی همان منزلتی را دارد که عقل در 
 
امر را بپذيرد از نفس و ا

مام عالم روحانی و ناطق به وصی که وصی در عالم جسمانی همان منزلتی را دارد که در )عالم علوی مرتبه نفس است و وصی به ا
 و... تنها با درک مطالب فوق است که می توانيم اين سه اصطالح را در ديوان ناصر بشناسيم او می گويد:

 امـام زمـان وارث مصطفی    
 که يزدانش يارست و خلقتش عيال                            
 زجد چون بدو جد پيوسته بود      

 هره داد از خيال به رحمت مرا ب                            
ورده است:

 
 و نيز در مورد مستنصر ا

 جوهر عقـل زيـر گـفته اوست   
 گر کسی يافت مر خرد را کان                               

 فتح را نام اوست فتح بزرگ   
 به مثـالش خيـال بسـته ميـان                            

ذون و مکاسر -با داعی  و نيز در مورد اين سه اصطالح که مطابقند
 
تاريخ و عقايد اسماعيليه ٢٣١ص.رجوع کنيد به  )نقيب(ما

نان که به 
 
دکـتر دفتری ... . همان گونه که ديديم ناصر همانند ديگر اسماعيليان از فرقه خود به نام "دعوت" ياد کرد. و هرگز نام ا

ثارش نيز بارها از واژ 
 
بجای اسماعيليه استفاده کرده است: "خداوند علم "دعوت"ه اسماعيليه معروفند، نياورده است. حّتی در ا

ويل وصی رسول هللا است و مّدققان دعوت استخراجی کرده اند از اين سه نام؛ يکی عّلی و ديگر حق و سه ديگر وصي  
 
تا

يگر اين از اصطالحات د نيز:"واصلست مر اهل دعوت را" اين راز را درست کسی داند  که  دل به علم دعوت مشحونيست. 
در جامع است که مکّرر به کار رفته است و منظور خلفای راشدين مي باشد، البته همان گونه که ديديم واژه "ياران"فرقه 

ثار  -عليه السالم  -می نويسد که خبرست از رسول  ٦٠ -٦١الحکمتين ص. 
 
که روزی با ياران نشسته بود....و معلوم است که در ا

 ان" ناميده است ولی در شعر، تنها خلفای راشدين را می گويد:نثرش اصحاب پيامبر را "يار 
نکـه چهـار يـار گـوئی        

 
 ای ا

 من با تو بدين خالف نـارم                         
 شش بود رسول نيز مرسل       

 بنـديش نکــو در اعتــذارم                           
 از پنج چو بهتر ست شـشم       

 بهتر زسه باشد اين چهارم                        
 و نيز می گوید:

 چه گويم کسی را که ابليـس گمــره   
 کشيده ست از راه يک سو فسارش؟                        

 بگويـم چو گويـد "چهــارند ياران"    
 بيا  هنجـم  از مغــز   تيـره  بخـارش                       

ن زياد استفاده کرده است، واژه "جفت" است. او جفت از واژه 
 
های ديگر که در اصول اعتقادی و تبيين مسائل فکری از ا

معتقد است که هرچه درعالم علوی است مشابهی در عالم سفلی دارد؛ وارد شدن در اين مورد نياز به مقايسه و رجوع به اديان و 
ئيسم" و نيز بررسی مبانی اعتقادی زرتشت دارد که بحثی مفّصل است و جای اساطير قبل از اسالم، مانند "زروانيسم" يا "ميترا

ن اينجا نيست.
 
 ا

فاق موجود است هسـتی را   
 
ن چيزی که در ا

 
 هر ا

ن بنهاده ايـزد سر به سر بر خوان                               
 
  در انفس مثل ا
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فريدم يعنی که پيامبری ا
 
ن چيزهاست که او با وصايت جفت است مگر ايشان ياد کنند "پس گـفت که از هر چيزی دو جفت ا

 
ز ا

ويل جفت است. )
 
( بر اساس همين اعتقاد بود ٧و بدانند که چون همه چيزها جفت است پيمبری نيز جفت است و تنزيل با تا

فتح و خيال به که ناصر جفت هر چيزی را در عالم علوی در عالم جسمانی هم مثال مي زند. در قسمت اصطالحات بخش جّد و 
 خوبی اين انديشه را می توان شناخت. در شعرش نيز :

سمان پدر تست        
 
 مادر تو خاک و ا

 در تن خاکی نهفتـه جان  سمائی                           
 نيک بينديش تا همی که کند جفت     

 با سبک  باقـی  اين  گــران فنـائی                            
 ا کردشان به حکمت و صنعت   جفت چر 

 چون به ميانشان فگند خواست جدائی؟                         
 او در شعری با مطلع:

 اّمهـات  و  نبـات  بـا   حيـوان        
  بيخ و شاخنـد و بارشان انسان                       

نچه مهم است، اين است
 
که اسماعيليان در علم کالم هر مبحثی را با بينشی  به خوبی در مورد "جفت" توضيح داده است. ا

 خاص مطرح کرده اند؛ يکی همين واژه "جفت" است:
نکه معقول هست چـون بهمان       

 
 ا

 وين که محسوس نام اوست فالن                            
 جفت هــا  را  زطــاق بشـناسـی         

 نوفتـی  در يـن و  دران به غلط                               
 جفت را جفت و طاق دان  زنخست        
 با صفت جفت و بی صفت به عيان                              
 حـّد  و  محـدود  جفت  يکـديگـرند       
 نيست با هست چون مکين و مکان                                
 عقــل و معـقول هـر دوان  جفتند        

 همگان  جفت   کــرده  سبحان                             
 طـاق با جفت هـر دوان مقهور            

 زانکه توحيد نيست ز ير بيان                           
 چـون بـدانی حــدود جفتی ها            

ئی ز پـايه  حيــوان                              
 
 برتـر  ا

ن مانند ديگر مواردی که در مي بينيم 
 
 که ناصرخسرو در اين اشعار از معنای رايج "جفت" و کاربـرد ا

)جان با شخص )وجود و ١١ب. ٣٠٠ص. )جان با جسم جفت است(، ١۵ب. ١٠(،ص. رد با جان جفت است)خ١٠ب. ٨ص. 
ورده، استفاده نکرده است. شرط گذاشتن از مرحله حيوان١٩ب. ٤٢٦،ص. تن( جفت است و نيز

 
ی، دانستن "حدود ا

جفتيها"ست و می دانيم که در بينش ناصر؛ گاه حد و شش حد و ... وجود دارند و همان گونه که ديديم از نظراو در مجموع 
قرار دارند. پس عقل و معقول وقتی جفت شدند در واقع ما با يک از"هفت نور ازلی"است، "عقل و معقول"که يکی "عقل"

و
 
يل خاص از پديده های جهان روبه روئيم. به هر حال برای درک بهتر اين واژه ها بايد همه بينش خاص يک نوع تفسير و تا

شنا شديم. حاال می توانيم با اطمينان بگوييم که با ١١١قصيده 
 
خوانده شود.تا اينجای کار، با فضای حاکم بر شعر ناصر ا

ند. برای روشن شدن مطلب، ما يک موضوع به ظاهر و از دريچه دين نگاه می کرا "دينی"شاعری سرو کار داريم که همه چيز 
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ن واژه "خط"ساده را در تمامی ديوان او پـی می گيريم تا بتوانيم او را بهتر بشناسيم و 
 
است. ممکن است به نگارنده ايراد  ا

گيرنده است  بگيرند که اين اصطالحات ممکن است خاّص ناصرخسرو باشد و نه ديگر اسماعيليان؛ بايد بگويم که حق با ايراد
ثار فارسی اسماعيليه و از جمله ناصرخسرو را برگه نويسی نکرده ايم نمی توانيم در م

 
ن زمانی که همه ا

 
ورد واژه ای چرا که ما تا ا

مانند "ياران" با قاطعّيت سخن بگوئيم. مثاًل ناصرخسرو واژه ديگری را با نام "ناصبی" بارها به کار برده است که البته می دانيم 
می  واژه نه خاّص اسماعيليان است بلکه ديگر فرق اسالمی و بويژه شيعيان در برابر کلمه "رافضی"، اهل تسّنن را "ناصبی" اين

ورده  به٢٤۵، ص.  ١ج. گـفتند و در بسياری از کـتب گذشته مانند دبستان المذاهب، 
 
بعد، يک فصل بلند درباره ناصبيان ا

را می  "ناصبی"فارسی هيچ شاعری به اندازه ناصر اين واژه را بکار نبرده است. پس است. ولی اين را هم می دانيم که در شعر
توان جزو اصطالحات ناصر خسرو نيز، بناميم و به اين ترتيب اين واژه را هم يکی از اصطالحات اسماعيليان . البته دراين مورد 

باشد. چرا «نهج البالغه»، خاص داشته اند، بدون شک و موارد ديگر بايد يکی از کليدهای اصلی ما که اسماعيليان بدان توجه
ن را 

 
ن که باعث شد ا

 
نان کالم حضرت علی)ع( را اصل می دانند. مثاًل اعتقاد به باطن قرا

 
هم بنامند، در واقع نوعی "باطنّيه"که ا

ن حضرت بارها در اين باره سخن گـفته است
 
نان از کالم علی)ع( داشته اند چرا که ا

 
. مثاًل امام علی)ع( می برداشتی است که ا

نيق و باطنه عميق ال يفني عجائبه و ال ينقصي غرائبه."فرمايد که
 
ن ظاهره ا

 
ن می تواند جزو :قرا

 
پس اعتقاد به ظاهر و باطن قرا

ن اعتقاد داشتند.( به هرحال 
 
ويل قرا

 
اصطالحات خاّص اسماعيليه باشد )هرچند بسياری از فرق ديگر اسالمی نيز به باطن و تا

ن واژه هايــی که ناصر بيش از شاعران ديگر به کار برده است و جزو واژگان خاّص او و در حّد مشّخصه سبکی او قرار می يکی ا
 
ز ا

شنايــی بيشتر خواننده، اين واژه را در کّل ديوان تحليل می کنيم "خط"گيرد )مانند واژه ياران و ناصبی(، واژه 
 
است. برای ا

فرينش و نيز
 
دمی را از جمله چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر را "خط  :ناصرخسرو همه مظاهر ا

 
حواس و نيروهای درونی ا

دمی را خط خدا و عالم را از زبان خدا می داند، پس هر چه در اين جهان هست و نشانه ای از 
 
خداوند" می داند. او وجود ا
 اوست خط و نوشته خداست.

 زين فلک بيرون تو کی دانی که چيست؟
 اری بس بلند و بی در است کاين حص        

ن  درين  نايــد بکار                 
 
 قـول اين و ا

 قــول  قــول  کردگار اکبر است                      
 قــول ايـزد بشـنو و خطش ببين                           
 قول و خط من ترا خود از بر است                            

 همچنان کز قول ما قولش  بهست                                 
 خط  او  از خط  ما  نيکـوتر است                                     
 چشم و گوش خلق بـی شرح رسول                                       
 از خط و از قول او کـور و کر است                                         

 قــول او را نيست جـز عالـم زبـان                                              
 خط  او را شخص مردم دفتر است                                                 

 خط  او   بـر  دفتـر  تــن هـای  مــا                                                     
 چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است                                                      

ن خط را به تو بياموزاند. او همچنين عمل انسان را، 
 
اگر می خواهی منظر مبارک حيدر را ببينی به سوی مستنصر بشتاب تا او ا

 خط خدا و جان را، نامه خدا می داند. 
 ترا جانت نامه ست و کـردار خط

 جان بر مکن جــز به نيکی رقم به 
 گوهر و نبات و حيوان نيز، سه خط مسّطر خداوندی هستند:
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 از گوهر و از نبات و حيوان 
 بر خاک ببين سـه خط مسطر

موخته ام و در تمامی کـتابهايم اين خط را می توانی ببينی:
 
 می گويد که من خط الهی را از مستنصر ا

 الهــی    وانگــاه  مـرا   بنمـود   اين  خط
 مسطور بر اين جوهر و مجموع و مکسر
 اقول مـرا گر  نبـود  باورت،  ايــن  قـول
 انـدر کـتـُبم  يک يک  بنگـر  تـو  و  بشمر

او می گويد که پيغام فلک را می داند چون می تواند خط رحمان را که بر خاک نوشته است بخواند. ناصرخسرو همه مواردی را 
ورديم در کـتاب معروف خود؛ يعنی زادالمسافرين در قول هفدهم از که تاکنون از ديوان 

 
به بعد، کامل ١٩٧ص. اشعارش ا

فريدگار اندر جسد ما که کدامست 
 
ورده است. او در اين صفحات "بيان نوشته های ا

 
و نيز "دليل بر اينکه نوشته (٢٠٢)ص. ا

فرينش عالم است 
 
)ص. فس و کـثيف چون جسم و .. تفسير می کند نوشته های خدا را به لطيف چون ن (،٢٠٧)ص. خدای ا
ديوان اشعارش  ٩٦او بارها و بارها از "خط الهی" در اين فصل و نيز کـتابهای ديگرش سخن گـفته است. اما درقصيده(٢١١
ن قصيده، اين است: (٢٠٨)ص. 

 
 درباره خط خدا حّق سخن را ادا کرده است و مطلب را به اوج رسانيده است. مطلع ا

نکه ج
 
 ز طرب نه همی بينمت طلب ای ا

 گر مردمـی  ستور  مشو، مـردمی طلب
ن کورند )منظور از ياران، سه خليفه هستند(.

 
 اين خط را تنها حضرت علی)ع( می تواند بخواند و "ياران" برای خواندن ا

 با علی یاران بودند، بلی پيرو ليک
 به ميان دوسخن گستر فرقست کـثير          

 ز که حيدر همگان از خط مسطور ... ج             
 به بصرهای پر از نور بماندند ضرير                     

 
 يوان و با مطلع:د ١۵٣شاعر ما در قصيده 
 ای به خور مشغول دايم چون نبات                            

 چيست نـزد تو خبر زين دايرات؟                                            
ويد که اگر در لوح محفوظ بنگری خط خدای را از کاينات و فاسدات می دانی و می يابی. خطی که قلمش درختان و دواتش می گ

 درياست:
 بنگر اندر لوح محفوظ، ای پسر 

 خطهــاش از کاينات و فاسدات       
 جز درختان نيست اين خط را قلم            

 ريا دواتنيست اين خط را جز از د                
 سپس در شعری می گويد که تا خط خدای را نخوانی هيچ نمی دانی:

 غّره چه شوی به دانش خويش؟
 چون خط خـدای بر نخوانی؟                           

سخن رانده است و سپس به شرح نامه ای می پردازد که خداوند سوی ما  ١٠تا  ٧ابيات  ٤٦٨ص. او از خط فرشتگان نيز در 
 ، و سرانجام اينکه، ای بنده تو خود قلم کردگار حق هستی: (١٢-٢٤ابيات  ٤٦٨است )ن نوشته بندگا

 تو خـود قلـم کردگـار حقی   
 احسنت و رهی هوشيار خامه       
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 قول تو خط تست مر خرد را             
 سامه کن و بيرون مشو ز سامه                

/ و نيز، از خط دبيری ١٦ب. ٢٨٤/ ص.١ب١٧٧/ ص.١۵ب ١٨و نيز خط پرگار  ٢٤. بناصرعالوه بر اينها، از خط معّما ص
 ١٤٣و ٣و ٢ب. ۵٣٩و نيز  ٧ب. ١٤٣/خط قيد علوم ص. ١١ب. ١٩٩/ و نيز ص.١۵ب. ٤٩/ خط طاعت ص.٢٣ب. ٤٣ص.
ن را استاد محّقق د ٢٣ب. 

 
ن سندی است که جعلی بودن ا

 
ر تحليل درباره خط خاصی که به يهوديان انتساب می دهد و ا

 سخن گـفته است، مواردی که غير از خط خداست. ١٤ب. ١٧٨اشعار، روشن ساخته است / و نيز از خط بدی ص. 
فرینش شعری ناصر خسرو 

 
شعرهاى ناصرخسرو در سبک خراسانى سروده شده است، سبکى که شاعران :نظام ا

ن شيوه شعر سروده
 
ا به  لبته، شعر او روانى و اندبزرگى مانند رودکى، عنصرى و مسعود سعد سلمان  ا  .

انديشمندى است  ن که شاعر باشد، 
 
ا انسجام شعر عنصرى و مسعود سعد سلمان را ندارد، چرا که او بيش از 

بتوانيم نخستين انديشمندى بدانيم که  باورهاى خود را در چهارچوب شعر ريخته است. شايد او را  که 
بيان کرده است. در ديوان او سواى ستايش بزرگان باورهاى دينى، اجتماعى و سياسى خود را به زبان شعر 

بينيم و حتى هاى زندگى چيزى نمىهاى فاطمى از ستايش ديگران، وصف معشوق و دلبستگىدين و خليفه
نيز دانش پند و اندرز و روشنگرى است. گاهى  هاى زمان وصف طبيعت نيز بسيار اندک است. هر چه هست 

فتىخود از فلسفه، پزشکى، اخترشناسى  فرينش را در قصيدهو شگـ
 
ا دهد تا از اين راه هاى خود جاى مىهاى 

خواننده را به فکر کردن وا دارد و باورهاى خود را اثبات کند. ناصرخسرو شعرهاى خود را در قالب قصيده 
بارها از غزل فته و از غزل گريزان است. او  باور گـ اين  بر  نتقاد کرده است، چرا که  ا بود سرايان روزگار خود 

ندر زمانى که مفهوم عرفانى عشق از درون تهى مى
 
ا با سيم و زر معامله مىشود و  کنند، جا که دل و عشق را 

ن است که عاشق رنج و سختى دورى را تحمل کند: 
 
ا  چه جاى 

 دل عاقالن        من ز  سخن جز
 نارد زوال  و مبهم را   مشکل                        

 ا چنين    ست  دلم ر خيره نکرده
 نه غم هجران و نه شوق وصال                       

م م نظـ ه دلـ  در غـزل      نگيرد بـ
ه                        غزال  در  دلم  به  نگيرد  را

 هوا          نيابد  چو منى صيد  از
 بود شير، شکار شگال  زشت                     

  نيست هوا را به دلم در، مقر     
نيز به گردش، مجال                    نيست مرا 

اندازه که ستايش اميران و فرمان ـى براى معشوقان و دلبران داند، غزلروايان را نادرست مىاو به همان  ـ ي سرا
بيهوده مى نيز  پسندد که شنونده را به فکر کردن ى خردورزى است و شعرى را مىگمان او شيفتهداند. بىرا 

 گويد: اين روست که چنين مى وادارد. از
 گرفتى  را تو پيشه  شاعرى  اگر

 گرى را   خنيا  نيز بگرفت   يکى                     
ـى ـ ن  تو برپاي

 
 جا که مطرب نشيندا

 را   جرى   زبان   گر ببرى    سزد                     
له  صفت ـى به شمشاد و ال ـ  چند گوي

ف  چون مه  رخ                     ک عنبرى را و زل
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ن را 
 
ا  به علم وبه گوهرکنى مدحت 

 ست مرجهل وبد گوهرى را که مايه                    
رى دروغى طمع را   به نظم

 
ا  اندر 
 کافرى را   مر   سرمايه  دروغست                  

 با زهد عمار و بو ذر   ستپسنده
 را   مر عنصرى   محمود  کند مدح                 

نم
 
ا  نريزم  در پاى خوکان که  من 

 را   درى   لفظ  در  قيمتى  مر اين                
پيامبران و امامان مىاو ستايش را ويژه ـى نکو سروده است. او در ى خداوند،  ـ ه شعرهاي داند و در اين را

نام همهقصيده مده است، مىاى 
 
ا ن 

 
پيامبرانى را که در قرا نان به فرمانى 

 
ا ى  ـ ـ ورد و از روياروي

 
يان ستمگر رواا

پيامبر اسالم چنين مىگويد. در قصيدهسخن مى ن و 
 
به قرا  گويد: اى ديگر از عشق خود 

نست  گزينم
 
ـرا گزين محمد  و  قرا  دين محمد         همين بود ازي

رزم          يقيـنم شود چـون يقين محمد بَو  يقينم که من هردوان را 
ـل نعيـمم         حصار   کلـيد  حصين چيست ؟ دين محمدبهشت  و دليـ

بايد از على و فرزندانش  پيامبر اکرم)ص( تنها  ز  باور است که جوانمردى و بزرگى را پس ا بر اين  ناصرخسرو 
موخت: 

 
 ا

 به چهل سال مکانى که نيافت     احمد يافت
ن عرش عشير                                     

 
ا براهيم از  ال   به نود سـ

ن
 
ا  که زو روز غدير      يافت ز تشريف على 

فاق شهير                                     
 
ا  شد چو خورشيد درخشنده در 

به پيرى  به نزد تو   ست بزرگى،سوى من   گر 
بنايت نه حکيم و نه کبير                                       جز على نيست 

ـى در ستايش المستنصرباهلل، ـ هاى او ى فاطمى، دارد که از نقطه ضعفخليفه با اين همه ناصرخسرو شعرهاي
او را جانشين پيامبر معرفى مىبه شمار مى يد. ناصرخسرو 
 
 گويد: کند و مىا

 ميراث رسول است به فرزندش ازاوعلم         زين قول که او گـفت شما جمله کجاييد
ـى  حکيمان           امـروز  رسول است،  خداوند  فرزند  و  ضعفاييـدخـردان   شما ب

نامه از ديگر ويژگى ـى  ـ هاى شعرهاى ناصرخسرو، فراخواندن مردم به خودشناسى است که در کـتاب روشناي
ه شناخت جهان هستى مى ن پرداخته است. او خودشناسى را نخستين گام در را

 
ا  گويد: داند و مىبسيار به 

 خودرا که گرخود را بدانى بدان
 نيک و هم بد را بدانى زخود هم                        

 شو   خويشتن  وجـود   شناساى
ن                           

 
ا  شو  انجمن  گه سرفرازپس 

 چو خود دانى همه دانسته باشى
 چو دانستى ز هر بد رسته باشى                          

 چنينى  زيرا  خود  قدر   ندانى
 ببينى  را   خوداگر   بينى   خدا                        

ـى  از  تا  ببين  کن  تفکر ـ  کجاي
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ـى  بهر  چنين  زندان  درين                         ـ ي  چرا
با خردورزى مىناصرخسرو بنياد جهان را بر عدل مى باور است که  توان داد را از ستم باز داند و بر اين 

 شناخت: 
ن است ره دين که پسـند خرد است

 
ا   راست 

 را ز خـداوند عطاست  که خرد اهـل زمين
بينديش که عدل جز به حکم خرد از جور به حکم که جداست او بر ستمکاران مى بنياد جهان است  تازد عدل 

نان را از گرگ درنده بدتر مى
 
ا  داند: و 

 گرگ درنده گرچه کشتنى است      
ز                          است  مـردم ستمکار  بهتر ا
ا  از سان 

 
ا  ست      بد گرگ رستن 

 وز ستمکار سخت دشواراست                                
باز مى  دارد:سپس همگان را اين گونه از ستمکارى 

نتوان کشت            نزديک رى مردم 
 
ا  فرامشت  خـدواند بدى نيست  چون تيغ به دست 

نبـ  بهـر ستمکاران  نه از  تيغ  اين انگورنه از بهر   يد است به چرخشتکردند              
 فتاده              حيران شد و بگرفت به دندان سرانگشت  کشته  رهى ديد يکى  به  عيسى
فتا تو را کشت  که  گـ ن که 

 
ا تا باز کجا کشته شود  ر            تا کشته شدى زا  که را کشتى 

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت م  رنجه به  مکن  انگشت  شتدر کوفتن کس             
 دارد: او مردمان را از همکارى با ستمگران و مردمان پست نيز باز مى

يارى   ار  ـ ناکسان زنهـ با جان خود زنهار خوارى        مکن با   مکن 
لئيمان  ز اى بـرادر از  انه در کوى حکيمان   بنا        بپرهيـ  کن خـ

پايدارى حکومت  ه   تازد:گيرند، مىخودکامگان به کار مىو اين گونه بر دانشمندانى که دانش خود را در را
 ببين  فروشند  علم  همى را که  علما

ز                         به ربايش چوعقاب وبه حريصى چو گرا
 هريکى همچو نهنگى وز بس جهل و طمع

 باز  رشوت   و دهن  فراز  علم  دهن                        
ن که ناصرخسرو در شعرهاى خو

 
ا يارى خواند و از ستمد مردم را به خردورزى فرامىکوتاه سخن  کارى و 

ه پيامبر و اهل بيت او را بپيمايند که سرچشمهدارد. او از مردم مىرساندن به ستمکاران باز مى ى خواهد را
دمى هستند. او خود در اين راه گام بر مى

 
ا ه  گاهى و چراغ را

 
ا و  هاى فراوانى داشته و در اين راه سختىدانش 

دمبه جان چشيده است. او نمونه را 
 
ا باورهاى خود از سختىى  ه  ـى است که در را ـ هراسند و مىها نمىهاي

ه درست رهنمون باشند.   کوشند مردمان را نيز به را
ى ناصرخسرو گزارشى از يک سفر هفت ساله است که در ششم جمادى االخر سفرنامهناصرخسرو:سفرنامه 

خر سال  يزگردی( ٤١۵قمرى)اول فروردين ٤٣٧سال 
 
غاز شد و در جمادى اال

 
ا قمرى)اول ٤٤٤از مرو 

بازگشت به بلخ پايان پذيرفت. او از مرو به سرخس، نيشابور، جوين، بسطام،  یزگردى( ٤١٦فروردين  با 
ه بيل، قپان، خرزويل و خندان به شميران مىدامغان، سمنان، رى، قوهه و قزوين مى رسد. از رود و از را

ن
 
باد مىجا به سراا

 
ه مرند، خوى، برکرى، وان، وسطان، ب و سعيدا تبريز مى رسد. سپس از را به  رود و 
مد در ديار بکراخالط، بطليس، قلعه

 
ا اويس قرنى، ارزن، ميافارقين، به  )در ى قف انظر، جايگاه مسجد 

نوارد مى ى امروزى(ترکيه
 
ا ز  با گذشتن از شهرهاى شام شود. ا بيروت، صيدا، از جمله حلب به  )سوريه(جا 
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لبنان امروزى(صور و عکا  ه حيفا به بيت المقدس مىمى )در  رسد. ناصرخسرو از قدس به مکه رود. سپس از را
ه شام به قدس باز مىو مدينه مى ه مصر را در پيش مىرود و از را گيرد. او از قاهره، اسکندريه و گردد و را

بازديد مى ه دريا به زيارت مکقيروان  باز مىه و مدينه مىکند و از را ه  بى رود. سپس از همان را
 
ا ه  گردد و از را

سوان در )مصر( مى
 
ا با کشتى به اسيوط، اخيم، قوص و  بازديد مىنيل  کند رود. او از برخى شهرهاى سودان 

ه درياى سرخ به جده و مکه مى ماند. از مکه به سوى لحاسا و ى خدا مىماه را در کنار خانهرود و ششو از را
بادان( مىپس بصره مىس

 
نرود و به عبادان )ا

 
ا بندر مهروبان مىرسد.  به  نگاه 

 
ا ز  جا به ارجان)در رود و ا

بهبهان( مى شود. سپس از نايين، طبس، قاين مىلنجان و اصفهان وارد مىرسد و به لردغان، خاننزديکى 
بلخ برسد. دستاورد اين سفر هفت ساله پايان سفر به  زار فرسنگ براى ناصرخسرو رشد هى سهگذرد تا در 

ياداشت نهها و شنيدهاى است که او از ديدههاى ارزندهفکرى و براى ما  ياداشت هاى روزا اش برداشته است. 
ـى و عبارتهاى او بسيار روشن، دقيق، به دور از گزافه ـ نگوي

 
ا ها را پس از بازگشت به خوبى پردازى است که 

و 
 
تابى درا اين سفرنامه با دنياى اسالم در نيمهتنظيم کرده و به صورت کـ با خواندن  ى نخست سدهرده است. 

شنا مى
 
ا گاه مىى پنجم هجرى 

 
ا ن زمان 

 
ا ـى شهرهاى اسالمى در  ـ داب و فرهنگ مردمان و شکوفاي

 
ا شويم و از 

نشويم. سرزمين
 
ا ـى که ناصرخسرو از  ـ ها گذشته، بخشى زير نفوذ سلجوقيان بوده است و بخشى را فرمانهاي

اداره مىرواي ندند. اما توصيف اين هاى فاطمى فرمان مىکردند. بر مصر و شام و حجاز نيز خليفهان محلى  را
بادىها در سفرنامهسرزمين

 
ا ز  ها يکسان سخن ها و ويرانىى ناصرخسرو چندان متفاوت نيست و در همه جا ا

رامش شهرها ستايش مى
 
ا و  از امنيت  فته است. او در همه جا  رامى راهکند، اما اگـ

 
ناا هاى فارس و تاخت و ز 

نيز مىتاز عرب بازگو کرده هاى خود را بهها و شنيدهگويد. ناصرخسرو ديدهها در ميان مکه و مدينه  خوبى 
ى ماند که ديده هاى خود را به رنگ واژگان به تصوير کشيده است. هر بخش از سفرنامهاست و به نقاشى مى

ـى مربوط است، به عکسى مىاو که به توصيف يک جايگاه جغرا ـ ن جايگاه فياي
 
ا ماند که عکاسى هنرمند از 

 گرفته است. براى نمونه به وصفى که او از شهر اصفهان نوشته است، توجه کنيد: 
بى سرد و خوش 

 
ا ـى خوش دارد و هر جا که ده گز چاه فرو برند،  ـ ي ب و هوا

 
ا نهاده،  " شهرى است بر هامون 
يد. و شهر ديوارى حصين 

 
ا بر همه بارو و کنگره ساخته. و در گاهها و جنگدارد و دروازهبيرون  ها ساخته و 

باروى شهر را شهر جوى دينه بزرگ و نيکو. و 
 
ا بناهاى نيکو و مرتفع. و در ميان شهر مسجد  ب روان و 

 
ا هاى 

بازارهاى بسيا بادان، که هيچ از وى خراب نديدم، و 
 
ا فتند سه فرسنگ و نيم است و اندرون شهر همه  ر، و گـ

اندر او دويست مرد صراف بود و هر بازارى را دربندى و دروازه ن صرافان که 
 
ا ز  ى اى و همهبازارى ديدم ا

پاکيزه بود. و کوچهها را همچنين دربندها و دروازهها و کوچهمحله ن هاى محکم و کاروانسراهاى 
 
ا اى بود که 

ن کوچه پنجاه کاروانسراى نيکورا کوطراز مى
 
ا فتند و در  بياعان و حجره گـ داران بسيار نشسته. و و در هر يک 

ما با ايشان همراه بوديم يک هزار و سى ن شهر رفتيم، هيچ اين کاروان که 
 
ا ر بار داشتند که در  صد خروا

نبود و تعذر مقام و علوفه."  مدند که هيچ جا تنگى 
 
ا نيامد که چگونه فرود   بازديد 

بيارى، صنعت، به وضعيت کشاورزى، نوع محصولتوان خوبى مىهاى ناصرخسرو بهاز نوشته
 
ا ها، چگونگى 

اداره ها، روابط هاى مهم، زيارتگاهى شهر، ساختماندانشمندان و بزرگان، استحکامات، چگونگى 
يين

 
ا تاريخى و بسيارى از ويژگىبازرگانى،  باورهاى مردمان، رویـدادهاى مهم  هاى هاى مردمان و سرزمينها و 

ن دورا 
 
ا ادامه به نمونهاسالم در  ـى برد. در  ـى اشاره مى شود: ن پ ـ  هاي

لیف ناصرخسرو قبادیانی. این کـتاب، در پاسخ به جامع الحکمتین:
 
جامع الحکمتین، کـتابی در حکمت اسماعیلی به فارسی تا

نها را در قالب قصیده ای مطرح کرده بود، نگاشته شده است. این مقاله مشتمل ا
 
ست بر دو پرسشهای ابوالهیثم جرجانی که ا

ن.
 
 بخش: گزارِش قصیده جرجانی و مطالب ا
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ابوالهیثم احمدبن حسن: جرجانی )قرن چهارم(، یکی از شخصیتهای ناشناخته در تاریخ فلسفة ایرانی ـ جرجانی و قصیدة او:
ما، در دست است. بیهقی او را در زمرة عوام حک (١٣٢)ص. اسماعیلی است که در باره وی فقط گزارش مختصری از بیهقی 

او را «( ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی»یعنی فیلسوفان ظاهرگرا، طبقه بندی کرده اما کوربن )رجوع کنید به د. ایرانیکا، 
از ابوالهیثم جرجانی  (٢١٧)ص. فیلسوفی اسماعیلی و باطنی مذهب و بنابراین، نظر بیهقی را اشتباه دانسته است. ناصرخسرو 

له و سلم"متعلقان و م»از به عنوان یکی 
 
بیتی ٨٩سخن گـفته است. در قصیده  حّبان فرزندان رسول اکرم صلی هللا علیه و ا

پرسش فلسفی، منطقی، طبیعی، نحوی، دینی و  ٩١(،١)محمد بن سرخ نیشابوری، مقدمه معین، ص. ابوالهیثم جرجانی 
ویلی مطرح شده است 

 
بیت ٨٢تصریح کرده که فقط به ( ٣١٣)ص. ناصرخسرو در جامع الحکمتین  (.٣١٤)ناصرخسرو، ص. تا

ن دسترسی داشته است. بنا بر گزارش شاگرد ابوالهیثم، محمدبن سرخ یا محمدسرخ/سرح نیشابوری 
 
)قرن چهارم و پنجم؛ از ا
ابوالهیثم قبل از پاسخگویــی بدان پرسشها، درگذشته است. محمد بن سرخ نیز که از اندیشمندان اسماعیلی بوده  (،٢ص. 

پس از وفات استادش به درخواست جمعی از دوستانش (،٦-٧حمد  بن سرخ نیشابوری، مقدمه معین، ص. )رجوع کنید به م
ن به 

 
ن رساله ای نگاشته و در ا

 
ن قصیده و پاسخ به ا

 
نچه وی  ٧٦در شرح ا

 
وری کرده که ا

 
پرسش، پاسخ داده و در پایان یادا

ثار ح
 
ن چیزهایــی است که از استادش شنیده یا در ا

 
)محمد بن کما خوانده و او چیزی از خود ننوشته است نگاشته مطابق ا

رای حکما مشخصًا از کسی نام نبرده مگر در چند مورد که  (.١٠٩، ٢سرخ نیشابوری، ص. 
 
در عین حال وی در نقل اقوال و ا

ورده است. 
 
، ٣٢، ٣٠، ٢٣)رجوع کنید به همان، ص. نام ارسطو، شیخ یونانی )افلوطین(، جالینوس و محمد زکریا رازی را ا

شرح محمد بن سرخ با عنوان شرح قصیده فارسی خواجه ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی توسط هانری کوربن و  (.۵٠-۵٢
ش. تصحیح و چاپ شده است. از مقایسه جامع  ١٣٣٤تهران محمد معین همراه با مقدمه هایــی به فارسی و فرانسه در 

ابوالهیثم جرجانی، دانسته می شود که هر چند نویسندگان این دو شرح الحکمتین با شرح محمدبن سرخ نیشابوری بر قصیده 
شکاری دارند. همچنین ناصرخسرو مطالب را مشروح تر و مفّصل تر 

 
در اصول اسماعیلی با هم موافق اند، در فروع اختالفات ا

م نزدیک تر است. عالوه بر اینها، بیان کرده، اما چون محمد بن سرخ شاگرد ابوالهیثم بوده شرح و توضیح او به مذاق ابوالهیث
ن  ٧٦به اصالت روایت محمد بن سرخ از قصیده مذکور، اطمینان بیشتری می توان داشت زیرا اگرچه فقط مشتمل بر 

 
بیت از ا

مده است که در جامع 
 
ن شنیده و ضبط کرده، چنانکه هفت بیت در شرح او ا

 
نها را مستقیمًا از سراینده ا

 
قصیده است، ا

ید. به نظر می الحکمتین نی
 
ست. گاهی اختالف در دو روایت سبب گردیده در اصل موضوع و شرح، اختالف بسیاری پدید ا

ن اطالعی داشته است، برای او چندان 
 
رسد ناصرخسرو شرح محمد بن سرخ بر قصیده جرجانی را ندیده بوده یا اگر از وجود ا

نیشابوری، مقدمه دان نکرده است    )رجوع کنید به محمد بن سرخ قابل اعتنا نبوده که کمترین اشاره ای در جامع الحکمتین ب
 .    (٣٣٣ـ٣٤٤؛ ناصرخسرو، ص. ١٠ـ١١، ٨معین، ص. 

ناصرخسرو هنگام اقامتش در یمگان )در منطقه علیای سیحون )دره کوکچه  ،شرح ناصرخسرو بر قصیده جرجانی:بنا بر قرائن
امی اش امیر بدخشان، علی بن اسد، به درخواست وی این کـتاب را در فعلی در استان بدخشان افغانستان( نزد دوست و ح

ن را جامع الحکمتین نامیده است )رجوع ،٤٦٢پاسخ به پرسشهای مطرح شده در قصیدة ابوالهیثم جرجانی، در سال 
 
نوشته و ا

این کـتاب بر  بنیاد (١٨)همان، ص. زیرا به تصریح خود وی ( ٣١٤ -٣١٦، ١٧ـ ١٨ش.، ص. ١٣٦٣، کنید به ناصرخسرو 
نی و اخبار نبوی و حکمای 

 
یات قرا

 
ن حکمای دینی را با ا

 
گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی بوده و ناصرخسرو در ا

فلسفی و فضالی منطقی را با براهین عقلی، مخاطب خود قرار داده است، ازاین رو می توان گـفت وجه جتسمیه کـتاب اشاره به 
ن حاوی م

 
باحث حکمت دینِی )اسماعیلی( و فلسفه یونانی است. از جوابیه ناصرخسرو به پرسشهای این امر بوده است که ا

درج شده است و ( ۵٦٣ـ ۵٨٣)ص. مذکور، دو تحریر یا دو روایت موجود است: روایتی مختصر که در پایان دیوان ناصرخسرو 
لیف کرده است اما به معلوم نیست که ناصرخ (١١)ص روایتی مفّصل یعنی جامع الحکمتین. به نظر مینوی 

 
سرو ابتدا کدام را تا

ن استخراج کرده است. ظاهرًا 
 
نگاه روایت مختصری از ا

 
لیف کرده و ا

 
حدس می توان گـفت که وی نخست جامع الحکمتین را تا

ن را برای ناصرخسرو فرستاد
 
لیف جامع الحکمتین، صرفًا از طریق علی بن اسد که قصیده را از بر بوده و ا

 
ه، به ناصرخسرو در تا

، مقدمة معین، ص. محمد بن سرخ نیشابوری  ؛١٧ش، ص. ١٣٦٣و، قصیده دسترسی یافته است )رجوع کنید به ناصرخسر 
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ن و در  ٣٨جامع الحکمتین مشتمل است بر یک دیباچه و (.٨
 
فصل. ناصرخسرو در فصل اول سبب تصنیف کـتاب و نام ا

ورده است و در فصل دوم قصیدة ابوالهیثم، در فصل سوم، اثبات صانع و توح
 
ید او را بنا بر اقوال فلسفی و کالمی و دینی ا

مده ــ گاهی یک یا دو و گاه 
 
باقی فصول کـتاب، جز فصل پایانی، در پاسخ به پرسشهای مذکورــ نه به همان ترتیبی که در قصیده ا

پاسخ داده است؛ یکی مطابق چندین بیت را که مشتمل بر سؤاالت متعدد است نقل کرده و برای هریک به دو شیوه جداگانه 
رای فیلسوفان مسلمان مانند فارابی و ابن سینا( و دیگری 

 
رای فیلسوفان یونان باستان نظیر ارسطو و افالطون )بدون اشاره به ا

 
ا

نها بود. چون او غالباً 
 
یید ،بودند مانند فاطمیان قاهره که وی مدعی نمایندگی ا

 
از  بنا بر اندیشه کسانی که به نظر وی مورد تا

ن تفسیر مخالف بوده است 
 
)رجوع ناتوانی ابوالهیثم در پاسخ به پرسشهای خودش گالیه کرده و همچنین با گرایش عرفانی تر ا

ن بوده که  (،٤١ـ١١٢کنید به محمدبن سرخ نیشابوری، مقدمة کوربن، ص. 
 
معلوم می شود یکی از مقاصد وی در این اثر ا

ن
 
فاطمیان قاهره خوانده است، پیروی کنند. چنانکه معروف است او « راست کیشی»چه او کاری کند تا اسماعیلیه های شرقی از ا

دعوت فاطمی )فاطمیان(، نظامی مرّکب از اندیشه نوافالطونی اما نهایتًا خلقت گرا، را دست کم از زمان خالفت المعّزلدین ّللّا 
ثار مشهوری چون  (٣٤١ـ ٣٦۵)

 
رسائل اخوان الصفا را نیز پایه ریزی کرده است. برگزیده بود؛ نظامی که نگرش بنیادین ا

بنابراین، عجیب نخواهد بود که پاسخهای ناصرخسرو در مقام نماینده مذهب راستین اسماعیلی عمدتًا بازتابی از این نظام باشد. 
ن هماهنگی که وی میان حکمت فلسفی و حکمت دینی اسماعیلی در نظر دارد، سازگاری میان دو

 
دریافِت  در این صورت، ا

نها ارسطو، 
 
مد ا

 
متفاوِت فلسفی از توحید خالق جهان است. بدین ترتیب، از یک سو توحیدی را داریم که فالسفة قدیم، و سرا

ن را همان نفس کلی نوافالطونی می داند و از 
 
با تعالی معنوی از معلولهای متکـثر به علت یگانه دست یافته بودند و ناصرخسرو ا

فرینش بی زمان « د ورای هستیواح»سوی دیگر، مفهوم 
 
ن را با مفهوم خاص ا

 
ن داریم که ناصرخسرو ا

 
س ا

 
اسماعیلیه را در را

با اشاره به تفاوت جزئی میان سه مرحله هستی شناختی توضیح می دهد. این سه مرحله  )ابداِع نه از چیزی، خلق الِمْن شی ٍء(
به عنوان علت غایــی هستی و مترادف فرمان خالق االهی  ت()وحدعبارت اند از: یگانه مطلق )احد یا یکی محض(، یگانگی 

مِل عقل را 
 
)امر(، و موجود اول یا واحد متکـثر که همان عقل کل است. این ابداِع بی زماِن عقل کلی از طریق نفِس کلی جلوة تا

ف نفس کلی به نحوی در باره خودش به جهان مادی مخلوق هدایت می کند به کمک قوای طبیعت کلی، که به نمایندگی از طر 
عمل می کنند که همه چیز در هستی زمانی به گونه ای تخم اصلی ابداِع بی زمان )تخم ابداعی( را منعکس می کنند ) رجوع کنید 

این سلسله مراتب کیهان شناختی بازتابی از نظم (. ٢١٠ـ ٢٣١، ١٤۵ـ ١۵١، ١٢٢ـ١٣٤ش.،ص.  ١٣٦٣ناصرخسرو، به 
م دینی ا»مشخصًا مذهبی 

َ
درنگارش نیز هست. و حضرت محمد ص، وسلم نسبت به حضرت علی علیه السالم « سماعیلیهعال

ن، همان نقشی را دارد که عقل کلی نسبت به نفس کلی یا قلم الهی نسبت به لوح در نگارش « کـتاب شنودنی»
 
کـتاب »یعنی قرا

که  (٢٩٠اسماعیلیه است )همان، ص.(. اساس این فکر همان حدیث مشهور ٢٣٠ـ٢٣٢یعنی خلقت دارد )همان، ص. « دیدنی
ن 
 
فرینش او به دین او و از دین او به وحدانیت »بر طبق ا

 
فرینش خود بنا کرد تا انسان بتواند از ا

 
خداوند دین خود را بر مثال ا

کسانی را که دانش طبیعی و هر گونه تفحص در بارة  (١٠ـ١٢)ص ناصرخسرو در دیباچه جامع الحکمتین « او رهنمون شود
فر
 
نان را ا

 
دین اسالم خوانده است. سخنان وی در  «علما لقباِن »و « فقها لقبان»ینش را غیرمجاز و کـفر می دانند نکوهش کرده و ا

نان استدالل کرده که رهیافت علمی و فلسفی به 
 
این باب حاکی از شیوع چنین رویکردی در خراساِن عصر اوست. وی در مقابل ا

فری
 
رجوع کنید به ابن رشد  ؛ نیز١٢)همان، ص. نش( نه فقط مجاز است بلکه واجب دینی است خلقت )یا چون و چرا در باره ا

که بعدها در َفْصل المقاِلفی تقریِر مابین الشریعِة و الحکمِة من االّتصال به طریق مشابه در جهان سّنی به استدالل در این باب 
یمتکلم»پرداخته است(. با این وصف، وی از تفاسیر عقل گرایانه 

 
ن، انتقاد کرده و با طنز در باره مجادالت « ان خودرا

 
از قرا

متکلمان در باره صفات االهی اظهارنظر کرده است. گرچه وی در بررسی مکـتبهای کالمی سّنی برای معتزله بیش از کّرامیه اعتبار 
تنها با پیروی کورکورانه از الگوهای قائل شده اما از معتزله به سبب طرد تقلید شدیدًا انتقاد کرده و معتقد است که تقلید نه 

ویلی که 
 
ویل، است؛ تا

 
موزشی برای رسیدن به مراحل عالی تر حقیقت، یعنی تا

 
ینِد ا

 
مرسوم ارتباطی ندارد بلکه شرط الزم هر فرا

ن است )رجوع کنید به ناصرخسرو، 
 
(. جامع الحکمتین را محمد ٣١ـ٧٣ش، ص١٣٦٣در لغت به معنای ارجاع شیء به اصل ا

ش. تصحیح و ١٣٣٢و هانری کوربن همراه بامقدمه هایــی به فارسی و فرانسه، مشترکًا در تهران و پاریس، نخستین بار در معین 
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ش. در قاهره منتشر شد. ایزابل دو  ١٣۵٣م. / ١٩٧٤چاپ کردند. ابراهیم دسوقی شتا این کـتاب را به عربی ترجمه کرد که در
ن را به ١٣٦٩م. / ١٩٩٠گاستین نیز در 

 
ن را تلخیص و به انگلیسی  ش. ا

 
فرانسه ترجمه کرد. همچنین لتیمه پروین پیروانی ا

م. ٢٠٠١( با ویرایش سیدحسین نصر و مهدی امین رضوی در٢٩١ـ٣١١، ص. ٢ترجمه کرد که در ُجنگ فلسفه در ایران )ج. 
 چاپ شد.                    

ویل )الدین منابع: ابن رشد، فصل المقال فی تقریر مابین الشریعة و ال
 
حکمة من االتصال، او، وجوب النظرالعقلی و حدودالتا

م.؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانی، مفاتیح االسرار و مصابیح االبرار، چاپ عکسی از روی نسخۀ ١٩٩٩والمجتمع(، بیروت 
فارسی  ش.؛ محمدبن سرخ نیشابوری، شرح قصیدۀ ١٣٦٨تهرانمنحصربفرد موجود در کـتابخانة مجلس شورای اسالمی، 

ش.؛ هبة هللا بن موسی مؤید فی ١٣٣٤خواجه ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی، چاپ هانری کوربن و محمد معین، تهران 
، «قصیدۀ چون و چرا»؛ مجتبی مینوی، ]م.١٩٧٤الدین، المجالس المؤیدیة: المائة االولی، چاپ مصطفی غالب، بیروت ?[ 

؛ همو، کـتاب ش.١٣٤٨]رخسرو، دیوان، چاپ مهدی سهیلی، [ اصفهان ناص ش.(؛١٣٢۵)فروردین  ٨، ش.٢یادگار، سال 
 ش.                                   ١٣٦٣جامع الحکمتین، چاپ هانری کوربن و محمد معین، تهران 

ین رساله جاِمع الِحکَمَتین، عنوان کـتابی از ابومعین حمید الدین قبادیانی مروزی، مشهور به ناصرخسرو در حکمت اسماعیلی. ا
الدین ابوالمعالی علی بن اسد م.( است که گویا به خواهش عین  ھ.ای از ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی )شرحی بر قصیده

ای را قصیده ھ. ق.٤٦٢م/ ١٠٧٠به گزارش ناصرخسرو، ابوالمعالی در بن حارث، امیِر اسماعیلِی بدخشان، نوشته شده است. 
ن سؤالهای بسیار کرده بوداند»که ابوالهیثم سروده، و

 
به وجه »نوشته، و نزد ناصرخسرو فرستاده، و از او « حفظ خود»از « ر ا

ن قصیده را « تر قولیتشفع و تضرع و تقرب... به نیکوتر الفاظی و نرم
 
« به نام او حل»التماس کرده بود تا با شرح خود مشکالت ا

لیف به٣١٦: ، نیز نک١٧کند )جامع...، 
 
نوشته شده، و به احتمال بسیار اشتباه   ھ. ق.٤٢٢،  ھ. ق.٤٦٢جای  ، که تاریخ تا

نجا که بنیاد 
 
است؛ برای مالحظات تاریخی، نک: معین، مقدمه بر جامع،(. ناصرخسرو شرحی بر قصیدۀ ابوالهیثم نوشت و از ا

ن بر 
 
ن را جامع الحکمتین خواند. او ــ چنان «گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی بود»ا

 
گوید ــ در این که خود می، ا

میخته و کـتابی شامل دو حکمت نقلی و 
 
ن و نصوِص اخبار را با برهان های منطقی در هم ا

 
یات قرا

 
شرح، استدالل دینی بر پایۀ ا
ورده است )ص. 

 
 (.                                                            ١٨عقلی فراهم ا

؛ قس: ٣١٣-٣١٤سؤال بوده است )همان،  ٩١بیت و شامل  ٨٢گوید، ای که ناصرخسرو میاصل قصیدۀ ابوالهیثم، به گونه
، که شمار بیت های این شرح به اشتباه ١٢: معین، همان، کند؛ نیز نکتجاوز نمی ٧٦، که شمار بیتها ١٠٦محمد بن سرخ، 

ویلی ر  ٨٩
 
هر یکی را »شود که ناصرخسرو ا شامل مینوشته شده است(. این پرسشها مباحث فلسفی، منطقی، نحوی، دینی و تا

نچه... از بسط معانی و شرِح اقاویِل بی»داده، و « جوابی به حق
 
از طریق حکمت و فلسفه و هم از »ضرورت داشته، « تفصیلا
ورت گوید ــ مطالبی را که در قصیدۀ ابوالهیثم به صپاسخ داده است. افزون بر این ــ چنان که خود می« سبیل حکمت دین حق

لیف داده است )همان، 
 
ورده شده بوده، صورت تا

 
(. ویراستاران چاپ انتقادی جامع الحکمتین، محمد معین و ٣١٤پراکنده ا

ترین مباحِث مطرح شده در قصیده را شرح عمده بخش که ٣١هانری کربن، متن کـتاب را افزون بر دو فصِل مقدمه و نتیجه، به 
ای به نام محمد بن سرخ نیشابوری ــ که از شاگردان ابوالهیثم بوده ناصرخسرو، نویسنده اند.پیش ازشود، تقسیم کردهشامل می

ن به دست ما رسیده، و با ویرایش محمد معین و هانری کربن چاپ ــ شرحی بر قصیدۀ استاد خود نوشته بوده که نسخه
 
ای از ا

 ٩»گوید که کند، به تصریح می( یاد می٢٣-٤٢)ص. « خواجۀ ما»انتقادی شده است. محمد بن سرخ که از ابوالهیثم با عنوان 
ورده می« سال خواجه ابوالهیثم را شاگردی

 
نچه در رسالۀ خود ا

 
بوده، و از خود هیچ نیاورده است « از وی شنیده»کرده، و ا

غاز رسالۀ خود نیز اشاره کرده که ابوالهیثم قصد داشته است پس از اتمام قصی١٠٩)ص. 
 
ن (. محمد بن سرخ در ا

 
ده شرحی بر ا

ن را توضیح دهد که اجل به او مهلت نداده است )ص. 
 
(. این رساله را پس از مرگ ابوالهیثم، محمد بن ٢بنویسد و معضالت ا

چون وی اندر گذشت، دوستان از من اندر خواستند که باید که »گوید: که میسرخ به خواهش دوستاِن خود نوشته؛ چنان
ن را )ه« ها بگویــیجواب این مسئله

 
مانجا(. رسالۀ محمد بن سرخ شرحی اسماعیلی بر قصیدۀ ابوالهیثم است که عمدۀ مطالب ا
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ورده است، چنان
 
می «اّولّیِت حاِل طبیعت»که در بحث از نویسنده از تعلیمات سرایندۀ قصیده اخذ کرده، و در شرح خود ا

 (.                                                    ٢٣)ص. « ن شرح را نکرده...این سخن دشوار است، و این سخن تا خواجۀ ما... پرسید، کس ای»گوید: 
مده،  ٧بیت از قصیدۀ ابوالهیثم است و با کم کردن  ٧٦چنان که گـفته شد، رسالۀ محمد بن سرخ شامل 

 
بیتی که در این شرح ا

ن است )معین، مقدمه بر شرح، 
 
بیت در دو شرح مشترک است. با  ٦٩که تنها توان گـفت ( می٨اما جامع الحکمتین فاقد ا

ای از قصیده توجه به اینکه محمد بن سرخ شاگرد و مرید ابوالهیثم بوده، و قصیده را از خود او گرفته بوده است و اینکه نسخه
نزدیک توان گـفت که نسخۀ محمد بن سرخ به متن اصلیرا که ناصرخسرو شرح کرده، امیر بدخشان از حافظه نوشته بوده، می

اند. جای شگـفتی است تر بوده است. البته، تردیدی نیست که هر یک از دو شارح بیت هایــی از قصیده را در شرح خود نیاورده
ای از این رسد که اگر نسخهای به وجود شرح محمد بن سرخ نکرده است. به نظر میکه ناصرخسرو در جامع الحکمتین اشاره

ن نبرده است، شاید از اینشرح به دست ناصر خسرو رسیده بو
 
رو بوده که شرح محمد بن سرخ را اثری ده، و او به عمد نامی از ا

دانسته است.ناصرخسرو در شرِح خود، ترتیِب اشعاِر قصیده را رعایت نکرده، بلکه با توجه به نظم درونی مباحث معتبر نمی
ن نظم، شرح کر 

 
ورده )ص. حکمت اسماعیلی بیتهایــی را انتخاب، و با توجه به ا

 
غاز همۀ قصیده را ا

 
؛ ١٩-٣٢ده است. او در ا

نیز به اشتباه عالمت ۵-٨بیتهای حذف شده در شرح در چاپ انتقادی معین و کربن با عالمِت * مشخص گردیده، اما بیتهای 
ننظر کرده، (، اما از برخی از نخستین بیتهای قصیده صرف١٠٦: ص. گذاری شده است؛ برای شرح این بیتها، نک

 
گاه نیز و ا

(. جامع الحکمتین با ١٠٦: ص. به بعد مقدم داشته است نک ٩را بر شرح بیت های  ٣١-٣٦با توجه به نظِم بحث، بیتهای 
غاز میدیباچه

 
نای در نعت خداوند و پیامبر)ص( ا

 
اندر ذکر سبب تصنیف این کـتاب و نام »گاه ناصرخسرو، در فصلی شود و ا

موریت پردازد و با اشارههایــی بر مشرب باطنیان میلم و حکمِت بعثِت پیامبران نکـتهب(، به خلقِت عا ٦)ص. « او
 
ای به ما

ن از عالیق فالسفه »را با « علم دین حق»افزاید که نسل کسانی که بتوانند یافتن خود در بدخشان، می
 
فرینش که ا

 
علم ا

« علما لقبان»دارند و ــ خوار می« علما لقبان»ب جهل ، جمع کنند، منقرض شده است، زیرا اهل فلسفه دین را ــ به سب«است
ن رحل « زمینبدین»سان، دانند. بدیناهل فلسفه را کافر می

 
از فلسفه و دیِن حق اثری باقی نمانده بود که ناصرخسرو در ا

ویل و باطن»اقامت افکند و به درخواست امیر، جامع الحکمتین را تدوین، و علم دین حق را ــ 
 
ن تا

 
ــ « کـتاب شریعت است که ا

(. ناصرخسرو ضمن جمع میان دو حکمِت فلسفی و دین حق، در جامع الحکمتین روش ١٦-١٨: ص. با فلسفه جمع کرد )نک
ویلی 

 
ن اقوال دیدگاه تا

 
ورده، و با تحلیل نقاط قوت و ضعف ا

 
ویل را به کار گرفته، و در هر بحثی نخست اقوال مختلف را ا

 
تا

ر نخستین بیت های قصیده پرسشهایــی دربارۀ وحدت صورت نوعی و کـثرت هیئت هر صورتی و نیز از خود را باز کرده است. د
غاز می

 
مده است، اما جامع الحکمتین با بحثی در اثبات صانع و توحید ا

 
ن چگونگی جوهر و عرض ا

 
شود و شارح قصیده در ا

نها را رد اقوال مختلف از دهریان، ثنویان و بت
 
ورده، و ا

 
گروِه اهل تقلید، متکلمان  ٣کرده است. ناصرخسرو با تمیز پرستان را ا

و فراتر رفتن از « اندظاهر کـتاب استاده»در میان موحدان، توضیح داده است که گروه نخست بر « شیعت خاندان رسول»و 
ن را جایز نمی

 
نظاهر الفاظ ا

 
...»... اند که دانند و بر ا  ّللاه

َّ
ل عمران/ «َو ما َیْعَلُم َتْاویَلُه ِاال

 
گروه دوم، معتزله و کّرامیه از  (.٣/٧)ا

گروه «. نظر واجب است اندر توحید و ما به دالیل و نظر فکری تشبیه را از او سبحانه نفی کنیم»متکلمان اعتقاد دارند که 
ویل کالم خداوند را جایز می

 
ویل »به دانند و با اعتقاد به موضعی میان تشبیه و تعطیل سوم، شیعیان تا

 
صفات مخلوق « عقلیتا

یا که از امام جعفر صادق)ع( نقل کردهکنند؛ چنانرا از خداوند نفی می
 
حق تعطیل است یا »اند که در پاسخ به این پرسش که ا

داند که به می« به سالمت و حق»ناصرخسرو خود را از پیروان دیِن (.٣٢-٣٣)ص. « منزلة بین المنزلتین»گـفته بود: « تشبیه؟
 ٣رو با بررسِی اقوال هر و از این(٣٣)ص. پذیرفته است و نه بر تقلید و هوا  ،«خاندان حق و امامان صدق»طریق بصیرت، و از 

ورده است. در این بخـش از جامـع 
 
نان به مباحث اجماعی اشاره کرده، و دیدگاه خود را ا

 
گروِه موحدان و رّد نظرهای نادرست ا

ن نیز هست ــ به همۀ مباحث اثبات ذات  ترین بخشــ که مفصل( ٣١-٧٣)ص. الحکمتین 
 
باری و وحدت او اشاره شده است. ا

ورده، و 
 
غاز هر بحثی ناصرخسرو بیت یا بیت هایــی از قصیدۀ ابوالهیثم را ا

 
نها در ا

 
در این بخش، برخالف بخشهای دیگر که در ا

بیت  ٣٠کوشیده تا کلیات مباحثی را که در  رسد که شارحشرح کرده، به هیچ بیتی از قصیده اشاره نشده است؛ بلکه به نظر می
مده است، مورد بحث قرار دهد. شرح با تفسیر بیِت 

 
غاز می ٣١از قصیده ا

 
شود که توضیحی دربارۀ قول ارسطو دربارۀ قصیده ا
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ویل، »ناصرخسرو با بیان نظر ارسطو پاسِخ  ب( ٧٣)ص. یعنی امر و نهی، و خبر و استخبار است  ،«قسم سخن ٤»
 
اهل تا

ورده است  «الّسالملیهمع
 
ن را نیز ا

 
امر به منزلت عقل اول است که امر باری بدو متحد »( در حکمت اسماعیلی، ٧٧)ص. به ا

ویل «است و کـتاب خدای را اصل اوست، بل کـتاب خدای به حق خوْد جوهِر عقل است
 
؛ دیگر قسم سخن، در بیان اهل تا

ن به منزلۀ نفس کلی است؛ سومین قسم سخ
 
بدانچه اندر »ن نیز خبر و به منزلۀ رسول خدا ست که خبردهنده است نداشت و ا

ن در حکمت «بر رسیدن»؛ و چهارمین قسم سخن نیز استخبار به معنای «کـتاب کریِم عزیز مسطور است
 
، و منظور از ا

ن توضیح داده می
 
ن رموز و متشابه قرا

 
ویل است که با ا

 
ینداز ظلمات مثلها به ن»شود تا مردم اسماعیلی تا

 
ویل بیرون ا

 
)ص. « ور تا

ناظر بر کدام یک از « من»مطرح کرده، بدین صورت که « من»قصیده پرسشی از ماهیت  ٣٣-٦٣(.ابوالهیثم در بیتهای ٧٨-٨٠
( و ب ٩٧کنـد )ص. تن، جان یا روان است؟ ناصرخسرو، نخست، اقوال گوناگونی را که در این باره وارد شـده است، نقل می

ن
 
یید»خ نیز پاس گاها

 
ورد که را بر این پرسش می «اهل تا

 
که او جوهری عقلی است، و دانا »دانند می« منی را مر نفس ناطقه»ا

 (.١٠١)ص. « ست به حد قّوت، و فاعل است به طبع
ن به داند که با تکامل بخشیدطبع میگیرد و نفس را فاعل بهبا این دریافت از نفس، ناصرخسرو از تلقِی رایج َنْفس فاصله می

غاز  «راست کردِن ترکیب»، وظیفۀ «حال طبیعی به حال زندگی»از نطفه 
 
بر عهدۀ او گذاشته شده است. وانگهی، نفس در ا

لت هـایــی هستند که این شود. همۀ اعضای ترکیب انسـان همکند و دانا مینادان است و به نیروی تعلیم علم پیدا می
 
چون ا

نهاجوهـرعقلی دانا و فاعل به 
 
نها وظیفهرا به کار می طبع ا

 
(. ١٠١-١٠٢)ص. ای را که ویژۀ او ست، انجام دهد گیرد تا هریک از ا

ورده، متفاوت است و 
 
این تلقِی ناصرخسرو از نفس با توضیحی که دیگر مفسر قصیدۀ ابوالهیثم، محمد بن سرخ نیشابوری، ا

ن « منِی من»سخ به پرسش او از کند که در پانقل می «خواجه»از ای فلسفی دارد. محمد بن سرخ صیغه
 
« حکمت حکیم»را ا

(، در حالی که ٧٢-٧٣، و با این اسم او را از دیگر نوع ها جدا کرده است )ص. داده« اسم مردمی»دانسته بود که انسان را 
ویِل خود، نفس را به اصِل خود بازگردانده، و ای که هانری کربن میشرح ناصرخسرو، به گونه

 
ن را مبنایــی گوید، با روش تا

 
ا

 (.١٢٠)کربن، شناسی اسماعیلی قرار داده است برای انسان
ورده 

 
ناصرخسرو در دیگر بخشهای جامع الحکمتین، به عمده مباحث حکمت اسماعیلی، به ترتیبی که در قصیدۀ ابوالهیثم ا

ویل معنای رمزی مفاهیمی مانند 
 
فرشته و »، «طبیعت کلی»، «دهر و حق و سرور»، «هفت نور »شده، اشاره کرده، و با روش تا

خرین بیت « ابداع»، «سعد و نحس»، «پری و دیو
 
و جز اینها را باز گـفته است. او در واپسین صفحات، توضیحی نیز دربارۀ ا

ورده که ناظم قصیده، پس از اشاره به اینکه منظور او از طرح پرسشها 
 
از بهر »، بلکه «تعّنت نیست»های قصیدۀ ابوالهیثم ا

نوید بی»را « جوابسئوال بی»داند و ادعایــی گزاف می« جواب خواهم کردن به نظم»، ادعای او را مبنی بر اینکه است« فایده
اگر »(. به نظر ناصرخسرو ابوالهیثم با گـفتن اینکه ٣٠٧)ص. « این هر دو سخت بی مزه باشد»افزاید که داند و میمی« ُخرام

سلطان زمین او »قصیدۀ خود را خواهد داد، اشاره به این است که در زمان او ، پاسخ پرسشهای «جای خرما خار گرفته نباشد
ن پرسش ها «امیر بزرگوار نامدار بیدار حقایق جوی»(، در حالی که به ُیْمن وجود ٣٠٨)ص. « جاهل بوده است

 
، ناصرخسرو ا

خطی جامع الحکمتین در (. تنها نسخۀ ٣١٤پاسخی درخور گـفته است )ص. « از حکمت فلسفه و... سبیل دین حق»را 
وردهایاصوفیه نگهداری می

 
اند. از جامع شود. محمد معین و هانری کربن چاپ انتقادی خود را براساس همین نسخه فراهم ا

؛ برای ۵٦٣-۵٨٣: ص. ای نیز وجود داشته است که به ضمیمۀ دیوان ناصرخسرو انتشار یافته است )نکالحکمتین خالصه
خذ: ٣٢٩: لندولت، های جامع الحکمتین، نک؛ برای ترجمه«صد»ـ « صب»: مینوی، صه، نکاشاراتی دربارۀ این خال

 
(. ما

نکریم؛ لندولت، هرمان، 
 
؛ محمد بن سرخ ٩ش.، ج.  ١٣٨٤دانشنامۀ جهان اسالم، تهران، « ٢جامع الحکمتین، بخش »قرا

ش.؛ معین، محمد، مقدمه بر جامع  ١٣٣٤نیشابوری، شرح قصیدۀ فارسی، به کوشش هانری کربن و محمد معین، تهران، 
، محمد بن سرخ(؛ مینوی، مجتبى، مقدمه  : هم)نکشرح قصیدۀ فارسی  ، ناصرخسرو(؛ همو، مقدمه بر: همالحکمتین )نک

ش.؛ همو، ١٣٣٢(؛ ناصرخسرو، جامع الحکمتین، به کوشش هانری کربن و محمد معین، تهران، بر دیوان ناصرخسرو )هم
 ش.(      ١٣٣۵نصرهللا تقوی، تهران،  دیوان، به کوشش
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سیای میانه  اصرخسرو درننقش پیر  
 
مهرى فراوانى ديد، ناصرخسرو هر چند در روزگار خود بى :میان اسماعیلیان ا

ندرى يوگينويچ برتلس، پژوهشگر روسى، اما اکنون در ميان انديشمندان جايگاه ويژه
 
ا پيدا کرده است.  اى 

موز او در برنامه :گويدمى ى توجه به شعر اودرباره
 
ى درسى ايران و تاجيکستان "شعرهاى اخالقى و پندا

ثار و نوشته
 
ا هاى دهند. شعرها و کـتابى فراوان نشان مىهاى ناصر عالقهگنجانده شده و مطبوعات ايران به 
ثار وى هر کند و ضرورت پژوهش و مطالعهترى را به خود جلب مىبيشاو روز به روز در شرق و غرب توجه

 
ا ى 

شکارتر مى
 
ا ربرى دربارهشود." روز 

 
زادگى ناصرخسرو مىا

 
ا : "پيشينيان ناصرخسرو در مدح شاهان گويدى روح 

ـى ـ ي تنها به ذکر توحيد و عظمت الهى و کردند ولى موضوعها مىو شاهزادگان قصيده سرا هاى ناصرخسرو 
پاکدامنى و عفت و فضي لت و خوى نيک و تعريف از علم منتهى مىاهميت دين و کسب پرهيزگارى و تقوى و 

نيز او را شاعرى بلندمرتبه و سترگ و اخالقى مى ثارش را نفيس و پرمايه شود. عالمه قزوينى 
 
ا شمارد و سراسر 

پيرامون ويژگىداند."  و معنوى مى تر ذبيح هللا صفا، پژوهشگر ادبيات ايران،  هاى شعر ناصرخسرو مىدکـ
توانا و سخنگمان : "ناصرخسرو بىگويد نيکى از شاعران بسيار 

 
ا به  ور فارسى است. او 

 
چه ديگر شاعران را ا

ـى و جمال و به جنبهمجذوب مى ـ هاى دلفريب محيط و اشخاص توجهى ندارد و کند، يعنى به مظاهر زيباي
بر تر به حقايق و مبانى و باورهاى دينى است. به همين خاطر حتى توصيفنظر او بيش اى هاى طبيعى را هم 

ـى فراوان ناصرخسرو در توصيف هاى عقلى و مذهبى به کار مىورود در مبحث ـ اي توان ز  نبايد ا با اين همه،  برد. 
ـى که او از فصلهاى طبيعت غافل بود. توصيفو بيان ويژگى ـ سمان و ستارگان کرده در ميان هاي

 
ا ها و شب و 

پير دکـتر عبدالحسين زرينشعرهاى شاعران فارسى کمياب است." امون نيرومندى سخنان ناصرخسرو و کوب 
او در در خرده مانند : "سخنانش قوت و عظمت بىگويدگيرى بر ستمگران زمان خود چنين مىشجاعت 

به پايين مى باال  گـفت و خواننده شد. با قوت و صالبت سخن مىغلتيد و روان مىداشت. مثل سيل گران از 
برابر او خود را چون مردى مى ـى باشد. نگاه غول خشمديد که زير ندر  ـ بلندباالي لود نه بدخواه. اين گاه غول 

 
ا

کنده سخن مىغول خشم
 
ا با لحنى از خشم  لود خوش قلب، هنوز در ديوان او جلوه دارد که 

 
بر ا گويد و او را 

نادان که دستاين مردم ساده خوار هاى خويش و دستکش اغراض حاکمان فاسد و رشوهخوش هوسلوح 
نيز توصيفى اين چنين از دارد." دارد، خروش سخت بر مىهستند، خشمگين مى دکـترغالمحسين يوسفى 

او دارد و مى هنگ و اوج و فرود : گويدناصرخسرو و شعر 
 
ا از نظر محتوا و صورت، واژگان و  "شعر ناصرخسرو 

ى هميشه جدى و مصمم ى اوست در قالب وزن و کلمات. همان قيافهو شتاب و درنگ همان ساخت انديشه
ت به خود گرفته در طبعى و شادىو تا حدى عبوس و فارغ از هر نوع شوخ دوستى که به عوان داعى و حّج

ناپذير است، هم از  شهرش نيز بازتاب دارد. شعر ناصرخسرو هم از نظر درون مايه و مضمون مقاوم و تسليم 
پاره هنگ. به 

 
ا هن سرخ نظر لفظ و 

 
ا هنگرى زورمند بر سندان بر هاى ماند که از زير ضربهاى مىشدهاى 

 
ا پتک 

زرده و نستوه ناصر خسرو." جهد، شراره است و شرارهمى
 
ا بازتابى است از روح  دکـتر مهدى افکن. و اين همه 

ى او که او را از : "يگانه خوى نيک و صفت برجستهگويدهاى اخالقى ناصرخسرو مىمحقق پيرامون ويژگى
ه دانش و ادب خود را دستاويز لذت دنيوى قرار نداده و هرگز به سازد، اين است کديگر شاعران ممتاز مى

نپرداخته و ديوان او مجموعه پند و اندرز، حکم و امثال و در عين مدح و ستايش خداوندان زر و زور  اى از 
او زشتکارى حال درس ـى از اصول انسانيت و قواعد بشريت است.  ـ هاى اجتماع خود را به خوبى درک هاي

اعتراض و خردهکرده و يک  ـى گشود. ناصرخسرو به اصطالح امروز جنگ سرد را در پيش تنه زبان به  ـ گوي
ـى از اميران و دست ـ با موعظه و نصيحت و بدگوي نگرفت و 

 
ا هاى اميران ها و بر مال کردن زشتکارى نشاندگان 

نان را بى
 
ا که شعر خود را وقف داد. او شاعرانى پايه جلوه مىو فقيهان زمان خود کاخ روحانيت و معنويت 

ى تجويز به کارهاى زشت ى خود با ديدهبودند و همچنين فقيهانى که با گرفتن بهرهستايشگرى کرده
 دهد."نگريستند، مورد نکوهش و طعن قرار مىقدرتمندان مى
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پيرامون پيوند ادب و سياست در شعر ناصرخسرو  نيز  گويد: "هيچ شاعرى مىدکـتر محمدعلى اسالمى ندوشن 
ن همه تلخى حرف نزده است که ناصرخسرو از سلجوقيان. عزنوى در

 
ا ا  ب ها را هم زبان فارسى از حکومتى 

ياد مى کند که به فرهنگ و ايرانيت ارادت داشتند. وى يک البته قبول ندارد. با حسرت از دوران سامانى 
نشاعر به تمام معنا سياسى است. هر حرفى مى

 
ا  نهان دارد."  زند، يک منظور اجتماعى در پشت 

توانمندىدکـتر محمد دبير سياقى در مقدمه ها او را چنين اى که براى سفرنامه ى ناصرخسرو نوشته است، 
موخته است و در خاندانى شرح مى

 
ا با ژرفى  دهد: "مسافرى که نامش ناصرخسرو است و علوم متداول زمان را 

شناست و خود به فضل و ادب شهرتى ديوانى، گوشش به بسيار تعابير و اصطالحات و فنون دبيرى 
 
ا و ترسل 

ـى دارد و از زبانى گشاده برخوردار است و شنيده ـ بيناي بر روابط مردم اجتماع از هر دست  ها و گرفته است و 
نادر وزينها را مىديده تر  نيز تواند خوب بازگو کند و مطالب را نيک بپرورد و در قالب عبارات بريزد."دکـ پور 

بر راستى و درستى گزارشراى سفرنامهاى که بدر مقدمه نويسى ناصرخسرو اشاره ى ناصرخسرو نوشته است 
تاب وجود کند و مىمى نابجا و سخيف و مغرضانه به هيچ وجه در کـ گويد: "مبالغه در ذکر وقايع، سخن 

ـى هرگز مايه نگرفته است، زيرا ناصرخسرو واقع بين، هرگز از عندارد و از خرافات و افسانه ـ ي قايد پوسيده سرا
پيروى نمىپايهو افکار بى لناس   کند."ى عوام ا

یند پژوهش ! نظریات و بینش پژوهشی  ایوانف و برتلس پیرامون حیات پربار ناصر خسرو، و  اسماعیلیسم
 
نکه  فرا

 
با وصف ا
ئین اسماعیلیسم، بعد از فروپاشی شوروی سوسیالستی اسبق، تا حد زیادی به نقطه شام

 
خ خود رسیده است، پیرامون کیش و ا

نهم شخصیت های معروف و سر شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی، ایوانف و برتلس تا هنوز هم  
 
با ا

ئین اسماعیلیسم که مکـتب فکری عقالنی و عقیدتی است، در حافظه 
 
من حیث کار شناسان نخستین ، بنیادین و  ماندگار ا

گران زمان معاصر ، باقی خواهند ماند.   باید گـفت که  حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده تاریخ ، نویسنده ها  و پژوهش
ن زمان 

 
ن حیات بسر  می بردند،  معه نا هنجاری ها و دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی ا

 
نها در ا

 
ایدیولوژیک جهانی که ا

نها در عرصه شناخت هر چه ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخی ، اکادمیک گرد
 
یده ولی تحقیق و پژوهش ا

بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسالم شناسی که بنیاد مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  
 تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است. 

ه مساعی فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی در این برگ
سیب شناسی نقادانه 

 
ن وقت  پیرامون ناصر خسرو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و ا

 
حاکم سیاسی ا

اهیم داد. عنوان مشابه متنی هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،، زیر و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خو
بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقالنه شان را نشان دهنده است.  هر دو  " ناصر خسرو ، و اسماعیلیسم" عنوان 

ورد کار کرد های ش
 
ان رابه گونه مذاکره، شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهشی و اکادمیک، نتایج و فرا

مفاهمه، گـفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشتن فهم گسترده از از ارزش های واالی انسانی، و زمان مشحون از 
مده بود، ترتیبو 

 
بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان ا

 تنظیم نموده اند. 
فریده های  هر دو م

 
ثار و ا

 
ی خواهم کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهشی مقایسی ا

دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گسترده اسماعیلیسم شناسی را برای عالقه مندان، پیروان و باورمندان راه و اندیشه های 
فرینی فکری جدید را در راستای ناصر خسرو، مساعد  ساخته است

 
یندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانی و باز ا

 
، در حقیقت فرا

نقش ناصر خسرو در معرفی و شناسایــی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور ساختگرایانه، اصولی و کـثرت گرایانه و تعدد 
ئین اسماعیلیسم را  نیز به گونه خیلی ژرف، به معرفی می گیر 

 
 د. پسندانه ا

بدون در نظر داشت ادعاها، گـفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند، 
م(،  و ) برتلس 1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبیر، تحلیل و تفسیر غیر جانبدارانه متون و سیاق نگارشی، 
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اسبات، اختالفات، افتراقات و همگونی های متون فکری و نگارشی هردو دانشمند و کار خواهد بود . در این برگه من م(،1959
شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانی، و ادبیات  

و فرعی و دیدگاه ها و جهان بینی و جهان شناسی فکری غیر حزبی ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی 
نها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شیرازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور 

 
اساسی ا

نویسنده معروف گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیشی، تشابهات، افتراقات، مشترکات و  ناهنگونی ها، میان این دو 
ئین و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و 

 
، سر شناس و متعهد را پیرامون معرفی شخصیت ناصر خسرو و پژوهش پیرامون ا

 گـفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد. 
ور بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته ساالرانه، روی مواریث ماندگار ادبی و عقالنی ناصر خسرو و حض

ثار و 
 
سیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر ا

 
ئین و کیش عقالنی در میحط ادبیات تاریخی ا

 
اسماعیلیسم من حیث ا

فریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیشی جدید قرار گیرند و با زبانهای متداول محیط و منطقه  بازتاب 
 
ا

موزش مذهبی و داده شوند، و از جانبی هم 
 
موزان دوره های مختلف ا

 
موزشی دانش ا

 
نها جز نصاب ا

 
فریده های ادبی ا

 
ثار و ا

 
باید ا

عقیدتی، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگیزه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار شناسان و 
سیا

 
ی مرکزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر جوان که پژوهشگران جوان تاجیکستان پیرامون مطالعات اسماعیلی در ا

گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر زمین را در نوشته های 
 شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. 

نگیزه دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس ا
است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه 

فرینش اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحالل شورو
 
مدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، ا

 
ی سابق در منطقه و به میان ا

فضای جدید تحقیقی وپژوهشی در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدًا جدا شده و یا به اصطالح دیگران به استقالل رسیده به 
وری است که متود جدید نگارشی و پژوهشی پی

 
مده است، تشکیل می دهد. قابل یاد ا

 
رامون فراز و فرود تاریخ اسماعیلیان میان ا

در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شیرازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان، به میان 
مده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال 

 
سیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان، 2002ا

 
م، در ا

غاز کرد.  این انستیتوی پیرامون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام قرغزستان
 
، و ترکمنستان، ا

ن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و سرمایه های موجود نسخ خطی ای 
 
سیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد ا

 
ا

موزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان که در میان مردمان این مرز وبوم وجود د
 
ارد، نیز فعالیت ها و کار ا

سیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پیرامون باور های تاریخی اسماعیلیان و هم 
 
برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در ا

وری در شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کـثرت گرای مردمان این سرزمین
 
، یکی از کار های نیک و شیوه نو ا

زمینه به حساب میرود. در این نگارش در قدم نخست  باید پیرامون زندگی و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس تبار که 
یکی از جمله  هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پترزبورگ بودند، که زمانی به نام های لیننگراد و ستالینگراد نیز مسما بود،

سفیدپوستان و دیگری هم از سرخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگی ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن و یا هم 
هنین فرهنگ و تهذیب جنگ سرد حیات بسر می بردند. 

 
 کالم هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های ا
سیای مرکزی 

 
همواره دارای فرهنگ عقیدتی و باورهای کـثرت گرایــی بوده اند و در میان شان  از دیدگاه تاریخی، اسماعیلیان ا

مده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش 
 
شخصیت های خیلی نامداری به میان ا

فرینش نشسته های بزرگ علمی و عقیدتی را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فک
 
ری و مسلمانان همجوار شان به ا

اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در 
 شیرازه اخالقیات عقیدتی اسالمی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گسترش اسالم در محیط پهنا ور و دشوارگذر
مدن تعدد گرایــی و کـثرت گرایــی در میان همه باورمندان گردیده و از جانبی هم باعث معرفی کـثرت 

 
سیای میانه باعث به میان ا

 
ا
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ن برخی از مکاتب نیرومند صوفیسیم نیز در میان 
 
فرهنگی در راستای پذیرش و معرفی دین مبین اسالم گردیده است. مزید برا

ست که می توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غیره که هر کدام این مردمان باورمند شایع گردیده ا
ن، روال تاریخی، فرهنگ های 

 
ور شد. مزید بر ا

 
شان دارای چشم انداز تاریخی و فرهنگی وعرفانی خودی هستند، یاد ا

عث ایجاد درد سر به اسماعیلیان بوده نامتجانس، فتوحات و اشغاالت متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف با
نکه هم در میان 

 
و از جانبی هم باعث غنامندی فرهنگی، زبانی، سّنتی و عقیدتی در میان پیروان گردیده است. با وصف ا

جماعت اصول و شیوه های ارزشمند کارهای مذهبی شان به  گونه ای که بوده است باقی مانده و هم در راستای معرفی نظریات 
نش های کـثرت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گیر و دارها، باز هم اسماعیلیان و بی

سیای میانه مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غیر مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های 
 
ا

، پیروان راه راست، پنج تنی ها، پنج پیره ها،علی پرستان، سبعیه، قرمطی ها، علی، رافضی ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق
سیای میانه، شخصیت های فراوانی نوشته و نگارش های خیلی ها غالیان، چراغـداران و غیره یاد شده

 
اند.   در مورد ا

ورد. در ژوهشگرانه، تاریخی و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدتی و فرهنگ
 
ی این جماعت به حساب ا

ناشدنی شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانی هستند که باید من حیث میان این همگان دو تن از شخصیت های فراموش
یند که همه پژوهش

 
غازگران نگارش برگه های عقیدتی اسماعیلیان به حساب ا

 
های بعدی مدیون کارکردهای سردمداران و ا

باید باشند. با وصف پیش رفت های چشم گیر دوره شوروی سابق و بعد فروپاشی اتحاد شوروی ماندگاراین شخصیت ها 
غازگر در این زمینه

 
غازگران ا

 
ها و مجالس، برای همیش و ها و  در سایر ستونسوسیالستی، ایوانف و برتلس هنوز هم من حیث ا

مدن دبیرستانبااعتبار باقی مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. 
 
های شاید تا حدی هم به میان ا

یند فضای های سیاسی و فرهنگی، فشارگیهای سیاسی، پراگندایدیولوژیک، انقطاب
 
مدن فرا

 
های زبانی و فرهنگی و به میان ا

نقدر فضای نویسندگی را مساعد نساخت تا زشت جنگ سرد، بر نگار و بینش نویسنده
 
نها ا

 
زادانه و ها نیز اثر گذاشت و برای ا

 
ا

های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه داری با خوانندههای شان را با امانتبدون سانسور، داشته
دهنده تا از یک مشترک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخسرو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب

نهایــی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدتی و فرهنگی او در تکاپو هستند. هر دو نویسنده ای باشد بر طرف سرچشمه
 
ای ا

اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات، سخنرانی و گـفتمان شان بینش سازندگی های پژوهشی شان سعی نمودهدر کارکرد
ن قرار

 
های ها و نارسایــیها، رسایــیکاستیداشت، بازتاب دهند و هم اسماعیلیسم را که ناصرخسرو در سردمداری تبلیغ و ترویج ا

ثار این هردو دانشمند 
 
ن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدتی، به بازتاب گیرند. وقتی که به متون و سیاق کاری و ا

 
ا

ن زمان ، بذل تو
 
شوند که هر دو جه نمائیم، دیده مینظر اندازیم، و به زبان بازتابی شان با در نظرداشت ارزش های مروج در ا

حیث منبع و سرچشمه الیزال در ترین مواد پژوهشی را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهترین وغنیسعی ورزیده
یندهراستای معرفی اسماعیلیم من

 
ها بکار برده شود. ایوانف والدمیر حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دینی، در ا

های خویش در هر ساحه و به ویژه اسماعیلیسم، ها و پژوهشم.: والدمیرالکسیویچ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨کسیویچ ،ال
داشته وصف برخوردار است. بر اساس منابع دستها مناسبی و قابلدر میان کارشناسان خاوری و باختری، از شهرت خیلی

مده و در سا١٨٨٦ایوانف در سال 
 
م.، از ١٩٠٧م.، با دنیای فانی را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال ١٩٧٠ل م.، به دنیا ا

ن شامل دانشکده شرق 
 
گردید. بعد از پیروزی انقالب بلشویکی، در  "پترز بورگ"،شناسی دانشگاه دبستان فارغ گردید و بعد ا

نجا از تابپوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من١٩١٧سال 
 
عیت و شهروندی انگلیس برخوردار گردید گزین شد. در ا

ای را در اختیارش گذاشت تا به هنـد برتانوی رهسپار گردد، جایــی که  قیادت مرکز اسماعیلیان نزاری قرار داشت. و این زمینه
قاخان سومایوانف درهندوستان با اکـثر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد

 
قا سلطان محمد شاه، ا

 
راه یافت.  ها در دربار حضرت ا

نجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال 
 
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان گذاشت. مقصد این  ١٩٤٨ایوانف در ا

زاد و انتقاد
 
ن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش ا

 
نگونه که در دیباچه ا

 
میز و معیاری در مورد طرز فکر و انجمن، ا

 
ا
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های ضد و نقیضی که هرگز به درد معنی و گـفتارها و بازتابون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند بیبینش اسماعیلیسم بد
ن انجمن قرار زیر بودند: جماعت و سایر انسان

 
 های محیط پیرامون مان، نخواهد خورد. نکات اساسی ا

 زاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم
 
 پژوهش ا

 های مذهبی و سیاسیر گونه تبلیغات و پروپاگندابا ورزیدن از ه 

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکـتب فکری جداگانه و خاص 

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته ساالرانه و خدمت 

  (١های سالم  )ایوانف، ناصرخسرو، ص. تبادل نظریات و ایده 
فریدهد زیادی از نوشتهاز طریق این انجمن، ایوانف توانست تعدا

 
ثار و ا

 
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری ها، ا

")دفتری(، . نمایدسازد. فرهاد دفتری، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتی، و اسماعیلیسم معاصر یاد می
باید ( "  ٢٤١-٢٤٢، صص، ١٩٧٢، ٢ماره ، ش٨های خاورشناسی، مجلد گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت

ن مسایلی، مانند 
 
ن همه زحمات وی امروز دارای سطح معین دانش و فهم ا

 
مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه ا

های گذشته چندان قابل دسترس نبود. باید اظهار کرد ماهیت و تکامل انکشافی و جهان بینی اسماعیلیسم هستیم که در دهـه
اند و دیگر جا در امان مانـدهکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غیرمسؤالنه بیاین
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم و عاری م.١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال من

 .(٢٤٤بد، ص.، )دفتری، عا گیرند.از حقیقت قرار نمی
 

ایوانف شخصیتی است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتی :ایوانف والدمیر الکساندرویچ
خاور، شناخته شده است. پیرامون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در سال 

مده و در سالدر امپراتوری روسیه به دن م،1886
 
از  م،1907 در ایران کنونی دیده از جهان بست.  وی در سال م،1970 یا ا

دبیرستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شرقی وابسته به  دانشگاه سن پترزبورگ گردید. موصوف بعد از انقالب 
شد.  و در همان وقت در این کشور ، من حیث روستبار سفید پوست به کشور ایران پناهگزین م1917بلشویک ها در سال 

ستان ممبئی کشور هندوستان 
 
شهروندی انگلستان را کمایــی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریقی به ا

نها را به سرکردگی 
 
نجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهبری  ا

 
برسد  که  در ا

نجا ) ممبئی(، در نتیجه همکاری  حضرت 
 
غاز گر شد.  ایوانف در ا

 
سرکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگی خود ا

برخی از افراد و اشخاص، دوستان و عالقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدتی اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حضرت امام 
ن را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس م، انجمن اسماعیال1946سلطان محمد شاه، در سال 

ئین نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت: 
 
 محتوای ا

 .ئین اسماعیلیسم
 
زاد همه مسایل مربوط و وابسته به ا

 
 مطالعه و پژوهش مستتقالنه و ا

 و جنجال بر انگیز.  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهبی 

  .ابا ورزیدن از هر گونه تحقیر و توهین نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بیرون از شاخه اسماعیلیسم 

  یند پژوهش ها پیرامون بینش و جهان بینی
 
کار کرد ها روی اصول شایسته ساالری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرا

 اسماعیلیسم. 

 ،افکار و بینش  بشر دوستانه  در شیرازه اصول جامعه اسماعیلی .  تبادل نظریات مثبت 
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ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کـتب را  پیرامون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش گرفته 
یند  " شرق شناس برجسته، بزرگـترین خادم اکادمیک پژ بود. دکـتور فرهات دفتری ایوانف را 

 
وهش های اسماعیلی و بنیان گذارفرا

 ( 244-241) صفه " تحقیق ژرف پیرامون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.
سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پیرامون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم 

گاهی داشته باشیم
 
 " حشاشین"و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه  از تاریخ گذشته ا

ورد یاد نمی شود و هویت تاریخ عقالنی این م1856-17774" هامر پورگـتال ، که توسط 
 
"،   قضاوت بی بنیاد را به میان ا

شود.  داکـتر فرهاد دفتری بار مجدد پیرامون ویژگی های جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می 
" ایوانف هر گز نه شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیکو گـفته و اظهار می کند که : 

ن را ، و شخصی بوده است که هیچگ
 
رزوی ا

 
اهی در شرایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم ا

دقیق است که  تکاپوی مقام و منزلت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بیزار بوده است." 
ن  نیز واضح است 

 
ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگی  در هندوستان راضی نبوده است و علت ا

نانی که درتا
 
زادی هندوستان بوده و می به ویژه  برای ا

 
ریخ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گسترده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد ا

م، 1960بیند که چسان کشور بزرگ مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدتی، به دو بخش تقسیم می شود. در سال های 
نجا مقیم می شود و ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تق

 
اضای اقامت می کند، که در فرجام در ا

 فرجامین مراحل زندگی  خود را در فقر، غربت، بیچارگی و مشحون از درد سر،  سپری کرده و در فقر جان داد. 
نکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نیز از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظم 

 
ی و با وصف ا

درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی هنوز  
ثار، نگارش ها، مقاالت ، کـتب  و داشته های نگارشی موصوف دسترسی قابل مالحظه ندارند، و حتی گـفته میتوانیم که 

 
به  ا

نها در میان همه اسماعیلی
 
سیای مرکزی  وجود ندارد.  از البالی سخنان برخی از اثری از ا

 
ان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  ا

ن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنی  این دوشخصیت سرشناس نه 
 
دانشمندان اسماعیلی و حتی برون از ا

نگونه که تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسالم،  درمیان اسماعیلیان هند
 
وستان و برای کافه جامعه اسماعیلی، ا

الزم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان بخاطر حضور ناهمگونی های زبانی ، فرهنگی، 
ت به ایران می تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های بی بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر  به برگش

ستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهنی و فرهنگی سپری نموده و در 
 
نجا در ا

 
شود  و در ا

 فرجام جان خود را به جانان می سپارد. 
یا این چنین با نصیرالدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شرایط ک

 
نونی نیز در میان "پرسشی که مطرح می شود این است ، ا

رزوی امام زمان  و نیازمندی های جماعت، به 
 
جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خالف خواست و ا

سیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گیرند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین، 
 
ویژه جماعت ا

ان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق دانشمندان، کار شناس
نگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نیز باید بود."

 
 ) مترجم( و شایسته پنداشته شوند، و این موضوع ا

سیای میانه در زمان هستی نظام اتحاد
 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف، شوروی سابق،  حتی بسا از کار شناسان ا

، و غیره از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتر چیزی را در اختیار دارند. حتی دادد خدایف، نیز مبنی بر نیازف، نذری اف
خالف روحیه اکادمیک بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفی نموده است. و علت برخورد سطحی و 

در برابر ایوانف شاید فقدان صحالحیت و اختیار، و شایستگی  زبان انگلیسی در میان کار شناسان تجیک تبار بوده  و هم عدم 
دسترسی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتبر را از دست داده اند که  

یند خیلی ها  داغ شرایط جنگ سرد که بازار جنگ زبانی، سیاسی و لفظی خیلی ها گرم داشت، به میان  در فراورد
 
حضور فرا

مده است. 
 
 ا
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باید اعتراف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در شیوه   برتلس اندری ایفگینویچ :
وری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گیرد. اندری  ها و پالیسی های نگارشی کشور های

 
باختر، از موصوف کمترین یاد ا

برتلس فرزند یکی از بهترین شخصیت های عرصه شرق شناسی روسیه، افگین ادواردویچ برتلس است که هم عصر و زمان 
با حاکمیت و نظام سیاسی بلشویک ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خالف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی بماند و 

ستان لیننگراد دیده به جهان  م،1926 ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال
 
چهل سال بعد از ایوانف، در ا

از انستیتوت شرق شناسی مسکو از تیزس دکـتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم ادبیات و  م،1949 کشوده و در سال
ن را به پایه اکمال رساند. اندری در م1958، در سال  " ناصر خسرو و اسماعیلیسم"(، زیر عنوان فلسفه شناسی

 
، دفاع نمود و ا

واقعیت امر در قطار نخست شرق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در راستای شرق 
ن دارای صالحیت و ظرفیت پژوهشی در  شناسی  زمان امپراتوری  روسیه تزاری و شرق شناسی

 
باختر داشت. برتلس ، مزید بر ا

ثار 
 
راستای شرق شناسی جدیددوران شوروی سوسیالستی بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار برد و مطالعه ا

س مانند ایوانف با زبان و غیره،  بود. برتل بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفپژوهشگران و دانشمندان سنتی مانند، 
ن با زبان فرانسه،  فارسی

 
شنایــی خیلی ها خوبی داشت و عالوه برا

 
دری، و غربی نیز بلدیت بلندی داشت. برتلس  -انگلیس ا

فرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستی در بدخشان 
 
ثار می ا

 
مانند ایوانف در دوران جنگ سرد زندگی می کرد و ا

 تاجکستان  بود. 
رتلس نسبت به ایوانف دسترسی بهتری به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داشت. در صورتی که ب

مناسبات ایوانف تنها در شیرازه مناسبات چتن تن رفیق و دوست نزدیک پامیری اش باقی مانده بود. برتلس در فرجام در 
-1972) و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان  م(1953-79)انستیوی شرق شناسی مسکو بکار گماشته شده 

ن را  م(،1959 - 1960)کار کرد و سیاحت علمی اتنوگرافی را به نواحی مختلف پامیر در سال م(،1966
 
انجام داد و حتی قیادت ا

-1986)  پاریس، نیز بدوش داشت. در مراحل فرجامین دوره شوروی سویالستی، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در
کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتوی پژوهشی بین المللی شوروی در شیرازه وزارت م(،1980

موزی خود رابا تنی چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(،1995-1987) فرهنگ،
 
موزی و باز ا

 
ن برتلس  کار ا

 
ختم کرد. بر عالوه ا

غا
 
ز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانی تاجیکستان و افغانستان ادامه داد، و شناسان(، پامیر ا

ثار 
 
رامگاه ناصر خسرو، پیگیری کرد.  برتلس برخی از ا

 
حتی سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول ا

ن کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق خود را وقف ساختار زندگی اسماعیلیان منطقه پامیر بدخشا
فریده های علمی برتلس را که زیر نام 

 
نگاشته شده است،  " ناصر خسرو و اسماعیلیان"،در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کار و ا

ورده و می گوید: 
 
 از جمله بهترین کار کرد های علمی اش بحساب ا

ن به شمول تعریف و توصیف علم و  " طرز تفکر اسماعیلیسم را که از
 
فرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق ا

 
تصور و بینش ا

غاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معنی و مفهوم شریعت، طریقت، 
 
حکمت و فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان ا

نها را 
 
یند رسیدن به  حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بینی فکری و فلسفی ا

 
تشکیل دهنده است،فرا

فریده های برتلس، به ویژه اثر معروف شان 
 
ثار و ا

 
میسر   " ناصر خسرو  اسماعیلیان"،این همه ها را  تنها از طریق دسترسی به ا

فریده های دست داشته ناصر خسرو سعی ورزیده است ت
 
ا می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه ا

ئین عقالنی و با سابقه با  مقام تاریخی اش در اختیار عالقه 
 
کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و ا

 مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خسرو، قرار  دهد." 
ر، قصیده و برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخی پیر ناصر خسرو، مقام و اعتبار نگارشی اش به شمول سرایش شع 

یند تاریخ نگاری  شده است،  گویا تا حد زیادی خالف واقعیت های 
 
مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاریخ و فرا

عینی زندگی اش بوده است.  وی می افزاید که حتی پیرامون کار کرد های ناصر خسرو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه، رومانتیک 
میز تعریف 

 
ن خیلی ها برازنده است.   ایوانف و تخیل ا

 
و تفسیر صورت گرفته است که نقش برخی از پژوهشگران باختر زمین در ا
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ن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه زندگی ناصر خسرو ، 
 
در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، ا

را واضح، معین، دقیق و  و صاف و ستره بازتاب دهد و هم  تصور و بینش نادرستی که در مورد او  بازتاب شده است، همه
شخصیت و سیمای  عینی و واقعی ناصر خسرو را با داشته های فکری و فلسفی اش را به شنونده ها، خواننده ها، پیروان، 

موزان امروزی ناصر خسرو،  به شمول پژوهشپران دنیای خاور و باختر، به تعبیر و تف
 
نهم، عالقه مندان و دانش ا

 
سیر گیرد.  با ا

نگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تکاپو گران اکادمیک شوروی سابق و هم دانشمندان 
 
شخصیت ناصر خسرو ، ا

و جستجو گران اروپای خاوری و باختری) شرق و غرب(،  اضافه گویــی ها، مبالغه و اغراق گویــی ها که از جانبی با نحوه زندگی 
هنگ

 
نهم   ناصر خسرو هما

 
نیست و  از سوییــی هم مطابق مکـتب فکری عقالنی و فلسفی ناصر  نبوده و هرگز نخواهد بود. با ا

همگی، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند بود،  سعی نموده اند تا 
ن شخصیت ناصر خسرو  را من حیث سیمای عینی و ، و اقعی زمان خ

 
فریده های ا

 
ثار و ا

 
ود بازتاب دهند، و لی هنوز  در همه ا

 زمان و امروز نیز جای برای اضافه گویــی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقی خواهد بود. 
یند گـفتمان اسماعیلیان فاطمی:  برتلس اندری ایفگینویچ :

 
صر، به اثر ایوانف در مورد ناناصر خسرو من حیث قله شامخ  فرا

فرین و دشوار فهم است، رو برو است.  اظهار 
 
ویژهزیست نامه اش، با برخی از دشواری هاو ضد و نقیض گویــی هاکه خود ابهام ا
 نظر ها  پیرامون حیات پر بار ناصر خسرو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد: 

ان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائـتداشته اند ، .حضور افسانه های شفاهی که در میان اسماعیلیان بدخشان تاجیکست1
که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عینی اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر  بازدرست 

ا، و  مبالغه گویــی های مروج م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دارنده اسطورها، افسانه ه1956شده اش، در سال 
نها را درست قلم داد نمی کند.  

 
در میان پیروانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنی دانسته و استفرده از ا

موصوف همه گـفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای معرفی و 
رو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی دست شناساندن ناصر خس

 داشته در میان مردم پیرامون ناصر خسرو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گیرد. 
 ناصر خسرو را دهری،2

 
ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و سرچشمه خطر برای  .منابع اهل سنت و جماعت است که اکـثرا

دین اسالم و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ سنی، متصوف کار دان و درست کاردانی که تا هنوز درست شناخته نه شده 
نعکاس است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و سرچشمه های دست داشته های شفاهی و نگارشی  را ا

نکه 
 
نکه دارای دشواری های پذیرشی  بوده و  با

 
نهم این گونه مؤلفه های نگارشی با وصف ا

 
داده  و اظهار نموده است که با ا

بعضن مسایل وموضوعات حقیقی  به گونه وارونه و غیر عادالنه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی زیاد 
 ند . و قابل تقدیر و تکریم ا

ین سیاق نگارشی پژوهشگران باختر و خاور زمین،   ،.مرحله سوم3
 
گوارد، بلوسیت، مانند: زمانی است که ناصر خسرو در فرا

من حیث سیمای عینی و واقعی، شاعر و سراینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چیره سگنون، برون، و هیتی، 
اال مقام شرق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته دست، دارنده حکمت و فلسفه شرق، حکیم و

نها ناصر خسرو 
 
شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر زمین را مورد انتقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که ا

میز تصویر برداری می کنند و این موضوع 
 
را خیلی ها با اهمیت برای سرزمین ایران جلوه می دهند را نه گونه رومانتیک و تخیل ا

زیرا ایران در مورد ناصر خسرو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربنیاد چند قصیده و سروده معروفش 
رو را از یک فرد عادی  به به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسایــی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختری ها ناصر خس

یک چهره و سیمای سر شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غربی ها ناصر خسرو را ملهم حکمت و 
 (3) ایوانف، صفحه، فلسفه شرق در میان باورمندان، عالقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرفی کرده اند. 

است که ناصر خسرو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفی ، بینش و طرز تفکر خودی اش  ایوانف بر این باور 
" .  ایوانف حتی مشکوک است که کـتابشناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاریخ اسالم و به ویژه اسماعیلیسم،  معین کرد
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" عیلیسم است، از ناصر خسرو  نه بوده و حتی پیرامون ناصر خسرو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسما شش فصل"،
نها را نمی پذیرد و اظهار می کند که   کالم پیر"،  و " گهر ریز"،

 
نیز  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب ا

ن اظهار می کند که گوی
 
نها همه در سطح پائین ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و عالوه بر ا

 
ئین ا

 
ا ناصر خسرو پیرو ا

اسماعیلیسم نیز ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگرافی ناصر خسرو، ابراز عقیده 
.) باید و باور می کند که چرا ناصر خسرو، خویشتن را مروزی، قبادیانی و بلخی، معرفی می کند و از نام اصلی اش یادی نمی کند

یا دبیر بود یا کبیر؟ شاعر بود یا 
 
دانست که ناصر خسرو در کدام شرایط زمانی زندگی می کرد؟ با چه کسانی کار می کرد؟ ا

ئینی ای قبل از 
 
نگونه که تقی زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  ا

 
فیلسوف؟ از بلخ بود یا از قبادیان؟ سید بود یا سادات، ا

؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شرایط را دانست و بعد می تغیر عقیده و باور  خود  بود
توان پیرامون شخصیت  ناصر خسرو،  قضاوت کرد و باید گـفت که ناصر نیز در کار کرد های عقیدتی، شعری،  فلسفی و دینی 

یند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند
 
رمان و مقدساتیــی را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  خود در واقعیت امر، در فرا

 
ا

رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پیرامون اسماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،  
 مترجم( سخن به میان بیاوریم. 

که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت  " ایوانف سعی می کند که ناصر خسرو را به گونه ای معرفی کند
گاهی ندارد،  و با شخصت های عقالنی و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان خود ، همتایــی کرده نمی تواند،  

 
پیدایش خود ا

یند  و هر گز و همه داشته های فکری و فلسفی ناصر خسرو دارای سطح پائین فلسفی بوده در همه جا ها تکراری به 
 
میان می ا

نها  به گونه سطحی می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر خسرو را 
 
روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفی، مکث نمی کند و از ا

نمیتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صالحیت باال در تیولوژی و الهیات شناسی بود  و یا 
د حمید الدین کرمانی دارای بینش  فلسفی  عالی باشد، و حتی نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب سجستانی  و یا مانن

موز گار خود، المؤید فی 
 
سکزی و یا سجزی،  باشد که بعضن از طرف ناصر خسرو مورد تنقید قرار می گیرد.  و حتی از معلم و ا

موخته بود، نیز نمی تواند برابری کند." الدین شیرازی که  با دپلوماسی دقیق 
 
(  11-10) ایوانف، صفحه های خودی از وی ا

شخص قوی هیکل، روستایــی و دهاتی منش، که این همه ویژگی ها را  ایوانف ناصر خسرو این گونه تعریف و ستایش می کند: " 
فضای خیلی ها ساده  و عالیمی را از خود بجا با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبیر ها و تفسیر های خود می کند و یک 

نها را  به سادگی  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقی مانده و حتی در راستای بازتاب ساده 
 
می گذارد که تمیتوان همه ا

 (Ibid, P.11 ترین مسایل عقیدتی و فلسفی در جدال و مبارزه باقی می ماند" ) 
حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفی در سرزمین فارس نمی باشد، در  ناصر در دیدانداز ایوانف" 

صورتی که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خسرو برای 
وری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غیر هنرمندانه، مشحون ار تکراری های غیر ضروری، بدون تبارز ا

 
یده های جدید، و نو ا

 ( .11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدایــی، می باشد. " 
ند عیسیوت " ایوانف می گوید که، ناصر خسرو در مباحثات و مذاکرات لفظی خود با سایر افراد و یا دارنده گان عقاید و باور مان

و ناصبی ها، داخل گـفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر 
نقدر دشوار و مشحون از دغدغه نبود و 

 
ن زمان ا

 
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغیر و تبدیل عقیده و باور های دینی در ا

ن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون شده در ضمن ناصر خسرو با دید
نزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و یا هم 

 
است، در صورتی برای ناصر خسرو مانند هر فرد پخته دیگر در ا

ت. و در ضمن باید گـفت همراز و نیازش در این سفر خود شخصی سنی بنیاد گرایــی بوده باشد که نیت حج رفتن را داشته اس
تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طوالنی بدون سفر زاد، این چنین سفر طوالنی را سپری می کند و در همه 

سماعیلیس
 
ئین و کیش ا

 
ن ا

 
م را پذیرا می جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانی که به مصر می رسد بعد ا

 ( 15) همان، صفحه، شود. 
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ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خسرو را من حیث مشنری ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران، 
به خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانی قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است، 

ورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری به 
 
ورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شرایط گریز را برای خود به وجود ا

 
میان ا

ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خسرو مردمان این مناطق را 
ورده اس

 
شکاشم و سایر مناطق مردمان بومی این سر زمین  بوده اند و به کیش اسماعیلیسم در ا

 
یا مردمان شغنان، واخان ا

 
ت؟ ا

یا اینکه زرفشانی ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدتی اسالمی  و زردشتی بوده اند که " ام الکـتاب"،  را نیز 
یا ناصر خسرو شاه یمگان بود و یا اینک

 
ورده اند؟ ا

 
رامگاه اش در یمگان است و با خود ا

 
ه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا ا

محل باقدر و قیمت برای اهل تسنن بوده و ناصر  خسرو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز شیوه حج 
راه بسوی اسماعیلیان را نیز نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوفی های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر 

فریده های گران بها را 
 
ثر و ا

 
ن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه ا

 
قاهره را دریافت و چگونه توانست با ا

یا ناصر خسرو امکانات این را داشت تا به همه مناطق بدخشان سفر کند و 
 
در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گیرد؟ ا

شرق"، کند که  سر زبان مردمان این مناطق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد انزجار، نفرت ،  اقدام به نگارش " سفر نامه
" امیر یمگان  او را  توهین و تحقیر اکـثر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خسرو نقل قول کرده و می نگارد: 

ر خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه سجستان، یا شهزاده نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بیرون ساختند.  نه امی
) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر خسرو و اسماعیلیسم،  که غزنوی تبار.  ونه هم امیر منطقه ختن با او میانه خوبی داشت." 

موزش " گهرریز"،  زیر عنوان
 
سفر ناصر خسرو در  بدخشان به  ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشرق"  که  شاید توسط دانش ا

 نگارش گرفته شده است،  مشوره می دهد.( 
چرا ناصر خسرو در میان اکـثر تاریخ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه  

فعالیت داشتند و هم  تنها به  نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خسرو خود در بدخشان حیات بسر می برد که اسماعیلیان نزاری 
زبان فارسی می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از این 
فریده های 

 
ثار و ا

 
سبب،  با مخالفت های بیشتری از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از ا

ن. ایوانف از فاطمییان واژه حج
 
ت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانی بوده اند، در قاهره زندگی نموده اند و یا بیرون از ا

مده است.  مثلن در اثر قاضی نعمتن
 
ن تذکر به عمل ا

 
" اساس این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نیز از ا

ویل"،
 
ن به نام های حجت، داعی و  یا ایوانف می گوید که او یقین ندارد که  التا

 
این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت ا

داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خسرو، شخصی و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین 
دور افتاده مانند خراسان و یا  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهبران و امامت قرار قرا گرفت و به این چنین منطقه

ن واژه ها و 
 
ثار همه ا

 
ویژتن بدخشان، برای انجام این چنین رسالت سترگ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خسرو در ا

نظام واژه هایــی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 
نها را به زبان فازسیم

 
دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت،  -روج بوده و ناصر خسرو تنها ا

را نمونه مثال گرفته و می گوید که  " وجه دین"،فردوس، جنت، برزخ، دوزخ، و غیره می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خسرو، 
موزشی  دعوت را دارد که از زبان عربی ترجمه شده ، و یا این اثر به سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است 

 
و حیثیت کـتاب ا

ویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته 
 
بهتر گـفته شود از اثر قاضی نعما ن  دعائم االسالم، یا  اساس التا

 است.  شده و دارای اشتباهات و نارسایــی های  بی شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره
وی همه داشته های فکری  نوشت.  اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام " ناصر خسرو و اسماعیلیان"، 

برگه ای اش در مورد ناصر خسرو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد مونوگرافش اش  258ایوانف را به شمول اثر 
.  اثر یاد شده در حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، را  زیر عنوان مشابه نوشت

یند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف 
 
ناصر خسرو و اسماعیلیسم  را دارد. متن یاد شده در سراسر سیاق اش حامل فرا
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ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرفی نشینیم و بعد کار کرد ها ، می باشد.  در این جا سعی خواهیم ورزید تا در قدم نخست 
نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفی ناصر خسرو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خسرو 

سیای
 
ئین و کیش اسماعیلیسم ، نه تنها در بدخشان بلکه در سراسر ا

 
مرکزی به شمول شرق  من حیث دانشمند در گسترش ا

دور، سخن می گوید. برتلس بر خالف ایوانف اثرش را پیرامون کار کرد های ناصر خسرو ، زیست نامه و مواریث عقیدتی اش را  
ورد، در قدم نخست  148در 

 
نکه در مورد زیست نامه ناصر خسرو سخنی به میان ا

 
صفحه محدود می سازد. موصوف قبل از ا

غاز می کند.  وی در مورد تاریخ عقیدتی، نظریات، داشته ها  و ب
 
سیای میانه  به شمول برداشت های شان را ا

 
ینش اسماعیلیان ا

سیای میانه به تعریف و توصیف 
 
سیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانگی مردمان سرزمین ا

 
سیاسی و اجتماعی مردمان ا

نکه دین اسالم را 
 
مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های می نشیند و بعد اضافه می کند، باوصف ا

ن در احیای باور های مذهبی شان، استفاده 
 
فرهنگی، زبان، ادبیات و تهذیب ماندگار خراسان زمین را هنوز نگهداشته اند و از ا

راه ابریشم  حیثیت معقول و درست می کنند.  وی در ضمن پیرامون  ماهیت فرهنگ کـثرت گرای مردمان این سرزمین که 
ن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاریخ و کار کرد های اسماعیلیان 

 
کریدور رشد و انکشاف ا

ورد و دوشواری هایــی را که  این مردمان در شیرازه عقیدتی و باور 
 
سیای میانه در سده های گذشته حرف هایــی را به میان می ا

 
ا

هبی شان متحمل شده اند، بر مال می سازد. برتلس  اعتراف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهشی و تاریخی که های  مذ
فریده شده اند، مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک 

 
سیای میانه ا

 
پیرامون اسماعیلیان ا

سیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخی از  کاری و پژوهشی ایوانف را با سایر شخصیت
 
های محیط اکادمیک مردمان ا

غاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد 
 
مسایل را پیرامون کاستی های کاری و پژوهشی اش را ا

سیای مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران
 
ثر است.  محیط پیرامونش ، یعنی اسماعیلیان ا

 
 و یاران متا

نقدر که الزم باشد معلومات و شناسایــی
 
ها در اختیار باید گـفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس ا

شناسان روسی، افگینی ادوارویچ ترین شرق نیست، چه در کشورهای شرقی و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف
معاصران ایوانف بود و بر خالف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی ماند و با نظام و حکومت  باشد که از جملهبرتلس می
غازگر شد. اندری خود در سال بلشویک

 
مد. در م.١٩٢٦ها به همکاری ا

 
ستان لیننگراد به دنیا ا

 
، چهل سال بعد از ایوانف  در ا

ستان لیننگراد از م.١٩٤٩سال 
 
حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پیرامون خویش مننامه پایان ، از انستیتوت خاورشناسی ا

، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستین م.١٩٤٨"ناصرخسرو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال 
ن دارای حس قوی پویایــی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسیخاورشناسان شوروی سابق به حساب می

 
غربی  رود.  مزید بر ا

ن در همکاری با شخصیتو ادبیات اشرافیت اروپایــی دست خیلی
 
های فرهنگی و خاورشناس، بارتولد ها باالیــی داشت. مزید بر ا

و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سّنت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. برتلس مانند 
ن به زباننوشت و خوب میکرد، میدانست، تکلم میمی خوبرا های انگلیسی و فرانسوی ایوانف، زبان

 
های خواند. مزید بر ا

بردند. وی شاهد دری نیز گـفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ سرد بسر می -عربی و فارسی
ن از شیوهساختار اداری 

 
ی کاری شوروی در تاجکستان که به گونه هاائ سیستم شوروی در جمهوری تاجیکستان بود. عالوه بر ا

داری تنظیم و ترتیب گردیده حیث جمهوری سوسیالستی از راه رشد غیرسرمایهای این منطق مننمایشی بخاطر بازتاب نمونه
ن جوامع به مشاهده میبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتبود، رنج می

 
 نشست. )مایر. و. اسالم وهای عینی ا

سیای میانه، دیـدانداز غرب
 
سیای میانه، روتلیج، کلونیالیسم در ا

 
ها م.(. برتلس و ایوانف هر دو به گونه خیلی٢٠٠٢نگری در ا

ثار دستساده به دست نویس
 
ای داشتند. ایوانف تنها از طریق چند تن از شده در بدخشان دسترسی قابل مالحظهنویسها و ا

موزشیها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایانیدوستان خود رابطه را با بدخشان
 
اش، در انستیتوت نامه ا

ن محیط  در میان سال
 
م.،من حیث پروفیسور همکار در ١٩۵٣ - ١٩٧٩های خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در ا
های علمی تبارشناسی را به یاحتکرد و سم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های دانشگاه دولتی تاجیکستان، در خالل سال

ریز اداره یونسکو در شهر حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩ -١٩٦٠های مناطق پامیرزمین در سال
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، ایفای وظیفه نموده است. برتلس در ساحات مختلف دیگر نیز با اداره و حاکمیت م.١٩٨٠ -١٩٨٦های پاریس در خالل سال
رامگاه شوروی س

 
ابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نیز، سفر نموده و از ا

های خویش تالش ورزیده است تا ناصرخسرو را به گونه دقیق مورد ناصرخسرو نیز دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته
ن مقام و شخصیت معنوی و علمی 

 
هایــی که در میان و فلسفی او را در میان اسماعیلیان و سایر انسانمطالعه قرار دهـد و بعد ا

وری برند، معرفی کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوشان حیات بسر می
 
ها، نظریات و بینش عقالنی ناصرخسرو و هم ا

فریده
 
ثر و ا

 
شگران گردیده است، به معرفی گیرد و هایش که باعث تنویر ذهنیت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوها

کند، که ناصرخسرو سخت سعی ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسیزندگی و عالیق شخصی خود را وقف این
نها را رونویسی کند، از فلسفه و منطق شخصی و برداشت

 
-ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه ا

نشیند. حتی ایوانف به این ها بلند تاریخی را به بازی میی خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیهای تاریخ
شناسی را در نگاری و فلسفههای تاریخی است که برای نخستین بار فلسفهباور است که شاید ناصرخسرو از جمله شخصیت

نها را بسوی باطنیت و گرایش معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی کذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می
 
ند و ا

دهنده حاکمیت دری به زبان انگلیسی و روسی، نشان -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخسرو از زبان فارسی قرار می
های فلسفی، علمی و اخالقی کاوش ها وافـزاید: "پژوهشباشد. وی میدقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلسفی ناصرخسرو می

راند و بحث و ها طوالنی سخن میها خیلیباشد. وی در همه گـفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میناصرخسرو، نشان
گذارد و همواره میل دارد خویشتن را با نظریات نماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطقی وقعی نمیفحص می
ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پیرامون عقل کل، نفس کل، هیوال، اختیار، جبر، اش در ژرفای گـفتمانو عقالنی فلسفی

-گرایانه، سخن گـفته و در مورد جبر، اختیار، تقدیر، تدبیر نیز به بحث میصالحیت، دانش، بینش و گرایش انسانی و جمع
فریدگار خویش را مورد پرس و پاس قرار مینشیند. حتی بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق ا

 
فرینش ا

 
دهـد و این البته ز بینش ا

ها و اش به مسایل مطروحه است. همه نوشتهدهنده ژرفای عالقه و دلچسپـیاعتنایــی او نیست، بلکه نشاندهنده بینشان
فرینش ادبی، علمی و فلسفی

 
محیث مواد خیلیاش همواره منا

 
موزشی به میان ا

 
ده و شکل کـتب فلسفی را به خود گرفته ها بلند ا

 (                                                                                                                    ٣٣."  )ایوانف، ص. است
در مناطق مازندران، خراسان، های مسیونری "مشنری، مبّلغ"، ناصرخسرو ، در قسمت پنجم اثر خویش در مورد کارکردایوانف

فریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غیرقابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می
 
ثار و ا

 
های سازد که در بسا ا

ویل، قاضی نعمان  نیز مطرح شده است. ایوانف میبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس
 
نهمه التا

 
خواهد بپرسد که چرا، با وصف ا

یند کاری حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهداعیان، و مبّلغان، ناصر من حّجتان،
 
های گذشته از تاریخ و فرا

ورده است، به سطح خیلیشخصیت
 
ئین اسماعیلی رو ا

 
ها عالی و های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و ا

دارد که ناصرخسرو شاید در شیوه های وانف اظهار میبدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایکامگاری های بی
های ناصر به شمول قصاید شان، نگارشی خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و سروده

واره پیرامون کننده باشند و سالست درستی نداشته باشند ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همتا حدی دلتنگ
نگونه هنری کاربن میفلسفه زندگی، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غیره سخن می

 
گوید، راند و شاید هم تا حدی ا

کننده نیست.   به مرور زمان تواند همه کاره باشد ولی باید گـفت که ناصر خسرو شخصت و نویسنده خستهناصرخسرو می
ثار مخالفین بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کـتابی در رّد اسماعیلیه"، اثر تبن ندیم، مادامی که برتلس، با نوشته

 
ها و ا

الفرق"، البیناالدیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانی، "الفرق "فهرستی پیرامون تاریخ بغدادی"، ابو معال، "بنیان
شنا میه بینشو سایرین که بینش و تاریخ و کارکردهای اسماعیلیسم ب

 
شود ها و تصورات ممکنه و غیرممکنه بازتاب یافته است، ا

ن نام
 
نها داده می که در ا

 
های مانند، شعوبیه، مزدکیه، ُمغیسم، ُمغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غیره  به ا

ن ده انعکاس میهای ضد و نقیض یاد شاش را بر بنیاد حقایق و وقایع و نگارششود، تصورات خودی
 
دهد. وی عالوه بر ا

های غیرمسئوالنه افراد شده و خاورشناسان غربی، مانند، "کاره"، "بالکت"، "گوارد"، و غیره را بخاطر حمایت شان از نگارش
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نها را در قطار شرکای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی میاسماعیلیسم بینش ضد
 
ند.حتی دابودن شان را به باد مالمتی گرفته و ا

برخی از این خاورشناسان غربی بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد با گرایش 
نرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقالبی و ضد اصول عقیدتی می

 
دانند. برتلس کمی هم اسالمی دانسته و ا

گرایــی کند مبنی بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و ملتمیتر رفته و ایوانف را مالمت پیش
گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت اختیار و کند. ایوانف میترکیسم معرفی مینظریانه ترکیسم و بهتر گـفته شود پانتنگ

نصورت باید مانند ناصرخسرو از مقام شامخ و
 
عالی معنویتی که انسان را بار مجدد با اصل پیدایش  صالحیت یزدانی باشیم، در ا

تواند از این چنین جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید در شمار و دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاو ارتباط می
نهایــی که دارای حمایت ویژه یزدانی

 
دمت انسان و کافه بشریت  و بودن در راستای خقطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و ا

نها شخصیت
 
ئیـد"، یاد میا

 
شوند و کسانی هستند که مقام شان از فالسفه و سایر ها و دسته مرمانی بودند که به نام "اهل تا

-اش مورد بررسی قرار داده و میتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیاق اشعار و قصیدهدانشمندان، شامخ
ید که شخصیت وی باالتر از فالسفه، دانشمندان، عرفا، افالطون و سایرین بوده و زمانی خواهد رسید که همچو افراد و گو

رامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانی خواهند کرد زیرا وی دارای چنین اثر ژرف
 
فرینی در میان همه اشخاص در برابر ا

 
ا

گوید، این گونه ادعای ناصرخسرو بخاطر این بوده است که وی به خانواده بزرگ او میباشد. های محیط پیرامون خود میانسان
ن حضرت این همه نیکی و محسنات را ادامه دادند، 

 
ن قرار داشت و اهل بیت ا

 
تاریخی که حضرت محمد)ص(، در قیادت ا

کند، و دارای نه تنها دانش می منسوب است. ناصرخسرو معتقد است و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت
ن دارای جهان

 
ن در امر شناخت ذات سبحانه بینی و دیدانداز گسترده و بینش عقالنی است که میاست بلکه باالتر از ا

 
تواند از ا

موزش معلم صادق، برسد و می
 
ها گوید که چون علم در ذات خود از سوی خداوند و افراد و شخصیتو تعالی از طریق دانش و ا

یندی است که انسان را  در راستای قربت دارای این علم و دانش به ویژه علم لـدّنی، که از سوی خداوند است، دانستن
 
اش فرا

گوید که، ناصرخسرو دارای علم و حکمت (.  برتلس می٢٢٩شود. )برتلس، ص.، به روح عالی و ماندگار یزدانی رهنمون می
خت روح القدس و روح الیقین، کمایــی گردید، در صورتی علم و دانش فلسفی در جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شنا

فرینش به میان می
 
ید، در صورتی که با وصف این همه سخننتیجه مراجعه به دانش ا

 
بندی ها، هنوز ناصرخسرو در تقسیما

حقیقت دارای منبع واحد هستند، ها در گوید برای وی همه دانشها و دانش معمل دچار پریشانی و تکلیف است. او میحکمت
ها، به ویژه داکـتر سرفراز نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخیو تنها در سطح و نحوه

یند پژوهش خویش پیرامون بازتاب نکات اساسی کارکردهای تاریخی و فلسفی 
 
کانادا، به این باور است که ایوانف در فرا

نچه را که هنری کاربن در نوشتهو، ناکام مانده است. وی اضافه میناصرخسر 
 
هایش کند و هم استداللش این است که ایوانف ا

نها را نیز در نظر نگرفته و اظهار می
 
فریدهناصرخسرو را معرفی نموده است، ایوانف حتی ا

 
ثار و ا

 
های ناصر در یک حلقه دارد که ا

های خویش نه تنها روی ک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه نوشتهمندان و خوانندگان در یبزرگ عالقه
کند، بلکه همه مواریث فرهنگی، ادبی، عقیدتی و فلسفی او را به شمول های فکری، فلسفی و عقیدتی ناصرخسرو اتکا میداشته

 اصول بنیادین عقیده و باور شیوه
 
ن زمان به شمول امور ایدیولوژیک، به گونه عادالنه های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی ا

شنا مینماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخسرو در راستای عرصهمکث می
 
سازد. های مختلف زندگی، ا

نامه یستدهد. وی زاش را بازتاب میهای فکری کند، سخن گـفته و داشتههایــی که ایوانف مطرح میبرتلس روی همه پرسش
ن حیات های اخالقیهای کاری و شخصی، شیرازهناصرخسرو، حالت و چگونگی وضعیت زندگی، روش و شیوه

 
ای که ناصر در ا

برد، افکار و بینش ناصرخسرو، زبان و ادبیات ناصرخسرو، و طرز تفکر منطقی و عقالنی ناصرخسرو را مورد پویایــی بسر می
ن
 
ن برتلس در مورد نیاز حتمی انسان از تحلیل و تجزیه خودی استفاده می دقیق و ژرف قرار داده و در مورد ا

 
کند. همزمان به ا

موزش و دانش، وحدت شیوه
 
یند دعوت اسماعیلی، منبه دنیای جسمانی، اصول ا

 
حیث های استراتیژیک دانش و بینش، فرا

ئین
 
های فراوانی دارد که هر خواننده و سخن نامه عقالنی زیست اجتماعی و وسیله پیشرفت، ترقی و تعالی عالم انسانی،ا

نچه را که برتلس در مورد ناصر می
 
-شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقالنی و عقیدتی همنوا می سازد. در صورتی که ایوانف ا
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جدید و  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخسرو به اصطالح برتلس، بینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشرفت دنیا بسوی تمدن
 دهد.مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیابی قرار می

گویــی را در توان یافت که مانند ناصرخسرو، قهر، غضب، نگرانی، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می
ته است، بازتاب نموده ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشهای عقیدتی، اجتماعی و انسانیعدالتیبرابر بی

نقدر به غضب می
 
ید که برخیباشد و حتی ا

 
نها چگونه روح انسانی را از کند و میها، ستوران و غیره یاد میها را حیوانا

 
فرماید که ا

حیث اند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانی روانه هستند. باید گـفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مندست داده
نگونه که الزم ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنگی اسماعیلی و نبود شرایط رفتان برونپژوهشگر 

 
مـد در میان اسماعیلیان ا

 
ا

فریده های ناصرخسرو به شمول تاریخ و ادبیات ها بزرگی را برای عالقهاند دریچه خیلیباشد، توانسته
 
ثار و ا

 
منـدان و خوانندگان ا

اند. هر دو دانشمند حیث منابع دست اول شناخته شـدهتا امروز کارکردهای شان در میان همگان من اند واسماعیلیسم، گشوده
سیای های پژوهشی شان در مورد ناصرخسرو و اسماعیلیسم مناند که کارکرداعتراف نموده

 
حیث سّنت و عقیده عقالنی در ا

ها و کارکرد توانند مسیرکشا باشند. برای پژوهشست داشته میمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات د
های علمی و تاریخی  در میان این جمعیت های مؤثر بعدی مطابق به شرایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شیرازه  پژوهش

، امروز و فردا. سایت . )سرفراز نیازوف، ناصرخسرو، دیروزتاریخی و پربار از دیدگاه  دانش و فرهنگ غنامند علمی و تحقیقی
 انگلستان( -انستیتوت لندن 

ن حیات بسر برده و به کار کرد های پژوهشی و نگارشی مصروف بوده   
 
ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خسرو در ا

نقدر به ستایش نمی نشیند، اما برتلس برخالف  ایوانف مکان کاری ناصر خسرو را به ق،  است
 
صر ها و دژها بهای کم داده و ا

نگونه که قزوینی در  داستان 
 
تعبیر و تفسیر نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبیرانه  تشبیه می کند ، ا

کوچک اش در مورد ناصر خسرو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ها، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خسرو را شاه 
ن مکان می داند. بد

 
ثارش را ا

 
ون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خسرو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  ا

به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پیروان و عالقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه کرده است. 
شعری، فلسفی و عقیدتی مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر  برتلس ناصر خسرو را  تنها در شیرازه نگارشی،  ساختار

شخصیت اش در  سیاق و محتوای نگارشی مخالفین و موافقین مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خسرو را من 
فرین  معرفی می کند.  برتلس عال رغم ایوانف، تصدیق می کند که

 
ناصر خسرو حجت  حیث یک شخصیت  کـثیر البعاد حماسه ا

نکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستگی 
 
بود و لی  ناصر خسرو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد ا

ناپذیر و پیشبرد رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور، ختن و سیستان، این مقام عالی را کمایــی نموده در  
بینش و دیدانداز همگان، به ویژه عالقه مندان و شخصیت های فرهنگی و عقیدتی، به یک تصویر سترگ تبدیل در ذهنیت ، 

که من حیث  مرکز تبلیغ و ترویج باور های حاکمیت   " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدتی  
 ود.  فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمایــی نم

برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسایــی های نگارشی ایوانف نداشت معلومات کافی  پیرامون کار کرد های عقیدتی، تبلیغاتی، 
سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشنری ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه دوران پیر ناصر خسرو ، در 

سیای مرکزی است.  وی می گوید انجا
 
ن را بسر رسانده ا

 
م این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خسرو ا

نها را  
 
مده می توانند که دارای نیروی پشتیبان و حمایتی یزدانی باشند که اکـثر ا

 
ن بر ا

 
" اهل است، تنها شخصیت هایــی از عهده ا

ئید"،
 
واالتر از دانشمندان ، فالسفه و تیوریسن ها، است. برتلس  می نامند. و این ها اشخاصی بوده اند که مقام شان باالتر و تا

ن اظهار 
 
برای ثبوت این ادعا سروده ای را از دیوان ناصر خسرو اقتباس و بعد تفسیر و تشریح می کند که گویا  ناصر خسرو در ا

رامگاه ناصر  خشر کرده است و می گوید که 
 
و اشک خواهند ریخت، و  :" فالسفه و دانشمندان مانند افالطون در  پیشروی ا

او می گوید که ناصر خسرو خود   دیگران  ادعیه  هایــی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خسرو ، نثار خواهند کرد "،
فریدگار عالمیان به  برخی ها من محیث موهبت الهی 

 
گـفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنی"، و خداداد از سوی ا
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ن روح و   نصیب می شود
 
ئید در واقعیت امر برگشت فرجامین  و هدفمند بسوی ا

 
ن توسط اهل تا

 
و تدریس، تطبیق و تکمیل ا

ن برخوردار گردیده است. 
 
فرینش و کافه بشریت در کلیت امر ، از ا

 
 روان خداوندی است که انسان من حیث بهترین ا

موزش می گرفت   روح الیقین"، " روح القدس"،  یا "برتلس می گوید ناصر خسرو علم و دانش ویژه 
 
را می گستراند و به تعلیم و ا

. در دیدانداز ناصر خسرو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات، کار برد 
ن ها ناهمگون و بوقلمون است. باید گـفت که همه دانش ها از یک منبع س

 
نها  و استفاده گیری ها  از ا

 
رچشمه می گیرند و در ا

فرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر دارنده است،  
 
خدمت هدف واحد که شناخت تصور ا

 قرار باید گیرند. 
ن است که 

 
برتلس می گوید که، ناصر خسرو دانش و علم و حکمت را این گونه تعریف و تشریح می کند : علم و فهم حقیقی ا

نها  را به شناخت واقعی و عقالنی گیرد.  و  اشیا و
 
مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیایــی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش ا

ن مسایل مادی و معنوی را  مطابق    " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،
 
وسیله است که انسان به وسیله ا

ودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای روح.  ظرفیت عقالنی اش به شناخت می نشیند.  موج
فریدگار بر  همه 

 
ن که عقل انسانی باالتر از همه چیز است اما در فرجام در زیر صالحیت و اختیار یزدانی است، و ا

 
با وصف ا

فریدگار خود را تفسیر، عقول محیط است. عقل و خرد انسانی با وصف داشتن این چنین مقام شامخ، هر گز نخو
 
اهد توانست ا

نها یــی 
 
تعبیر و تشریح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعنی خداوند فرا فکری و فرا عقلی است. ا

فریدگار خود هستند. 
 
 که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکـتر و قرین تر به ا

ثار و نگارش های  اندری برت
 
می " ناصر خسرو  و اسماعیلیسم "، لس در واقعیت امر پیرامون  سیاق و محتوای  اثر ایوانف ا

.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هایــی کار کند که ایوانف چرخد و نه اینکه مختص  به ناصر خسرو  باشد
و چگونگی حال و احوال، روش ها، شیوه ها ،  در اثرش مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خسرو ، موقعیت

برخورد ها ، برداشت ها، افکار، جهان بینی و دیدانداز فلسفی، زبان کار بردی، شخصیت  فردی و علمی، ماهیت کاری و 
خدمتگزاری های تاریخی ، علمی ، فلسفی، و مقام و موقف زمانی و تاریخی ناصر خسرو.  برتلس پیرامون ضرورت و نیازمندی 
موزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شیرازه  و 

 
انسان به زندگی مادی و معنوی،  دنیایــی، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، ا

موزشی  خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. 
 
 نظام ا

عمق و ژرفنگری همه داشته های تاریخ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  برتلس بر خالف ایوانف که خیلی ها ساده ، بدون ت
ن 
 
زمان کاری و دعوت خلفای فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگیر عقیدتی و فلسفی مورد تقدیر و تکریم قرار داده و ا

ن دوران می نامد. 
 
 را  رنسانس ا

نزمان ناصر  " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرفی ناصر خسرو و
 
دکـترین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل ا

ن قرار 
 
و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پیرامونی که ناصر خسرو و دکـترین اسماعیلیم در ا

ئین  داشت و بسوی رشد و انکشاف عقالنی ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید
 
اسماعیلیسم تنها  ا

و کیش عقیدتی  نیست، بلکه  گـفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانی است. و ناصر خسرو تنها دانمشند، 
سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفی و عقیدتی جنبش جهانشومل اسماعیلیسم 

زندگی ساز است.  برتلس مانند داکـتر  الیس هینسبرگر، ناصر خسرو را  انسانی می داند که من حیث دکـترین انسان ساالر و 
ن دگرگونی 

 
ینده خود را تعیین و در ا

 
زندگی هدفمندی را سپری نموده  و شصخیتی بوده است که بر مبنای مرور گذشته اش،  ا

ورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر باالت
 
ن است که ایوانف او را ترسیم های شگرفی را به وجود ا

 
ر و بیشتر و عالی تر از ا

" ) دادی نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگی اش سازش نموده  و هرگز تسلیم نه شده است 
 (71خدایف،، عابد، ص، 

پیشرفت میراث فرهنگی دنیای  ماعیلیسم:نقش علمی و فلسفی داعیان اسماعیلی خراسان در گسترش بینش نو افالطونیسم و اس
شمار حکمت یونانی قدیم تا پایان قرن سوم/ نهم در دسترس مسلمانان قرار گرفته بود. این امر از نهضت بزرگ ترجمه متون بی
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ثار افالطون و ارسطو، )ارسطوطالیس(، جالینوس، بطلیموس و بسیاری دیگر از حکیمان و فرزانگ
 
ان به زبان عربی منتج شد. ا

نان سپس النهرین و شام به زبانیونانی نخست عمدتن به وسیله دانشمندان مسیحی بین
 
رامی ترجمه شد، و ا

 
های سریانی و ا

ای که در دوره بنی امیه صورت های پراکندههمان مواد را به زبان عربی ترجمه نمودند. این نهضت ترجمه، پس از کوشش
مون )گرفت، رسمن زیر حمایت و نظارت خلفای او

 
مد و وی ھ. ق.١٩٨-٢١٨/ م. ٨١٣-٨٣٣لیه عباسی، به ویژه خلیفه ما

 
( درا

نجا به وسیله گروهی از دانشمندان به الحکمه را بنیان گذاشت و کـتابخانهدر کاخ خود در بغـداد بیت
 
ای داشت و کار ترجمه در ا

های مختلف علوم یونانی، مانند تنها با شاخه گرفت. به هر تقدیر، اکنون مسلمانان از نزدیک نهطور منظم و درست صورت می
شنا شدند، بلکه با منطق و ما

 
ثیرات فرهنگ یونانی را به بعـدطب، علوم طبیعی، ریاضیات و نجوم ا

 
شنایــی یافتند، و تا

 
الطبیعه ا

ثار استادان بزرگ یونانی، نوشته
 
مؤلفان مکـتب  هایعلوم اسالمی و دیگر سنن دانشی منتقل ساختند. در فلسفه، در کنار ا

ثار و نوشته های نوافالطونی عربی 
 
موسوم به نوافالطونی نیز با تفسیرهایــی از قرن سوم/ نهم به بعد به عربی ترجمه شد. این ا

گرایــی، اثری زاینده بر تکامل فلسفه اسالمی بطور کلی و بر اندیشه اسماعیلی دوره فاطمی به گونه اخص داشت. نوافالطون
م.( که در نزد  ٢٧٠شود که به وسیله پلوتینوس )فتاند بر مکـتبی اطالق میانان جدید فلسفه سکه زدهدای که تاریخواژه

سیس شد.  وی فلسفه افالطون را به طرزی که از اصالت بر خوردار بود، از نو تدوین مسلمانان با شیخ
 
الیونانی معروف بود، تا
نکه عـده

 
تنی، )فت ای از شاگردکرد. فلسفه نوافالطونی پس از ا

 
ن افزودند، عمدتن به دست پروکلوس ا

 
ان پلوتینوس مطالبی بر ا

م.( تنظیم و تدوین یافت. ..... در چنین اوضاع و احوالی بود که محمد نسفی، ابوحاتم رازی، مهمتر از همه ابو یعقوب  ٤٨۵
ن زمان در میان محافل فرهیختسجستانی، بر پایه گونه

 
ه و تحصیل کرده بعضی از مناطق ایران ای از فلسفه نوافالطونی که در ا

سیای مرکزی شایع بود، در باره موضوع
 
های قاضی نعمان و های فلسفی مختلفی پرداختند که عمومن در نوشتهها و مضمونو ا

ن زمان که در سرزمین های عرب نشین و شمال افریقا به فعالیت مشغول بودند، وجود ندارد. 
 
دیگر نویسندگان اسماعیلی ا

دارد. ترین سّنت الهیات فلسفی شیعی را عرضه میشناسی صدوری نوافالطونی ممتاز پرداختند، که قدیمان با یک جهانداعی
نان به علت عالقه مشترک شان به فلسفه و بحث

 
لیف عمده نسفیا

 
"کـتاب های کالمی طویل وعریض نیز کشانده شدند. تا

ترین کـتاب یک داعی است که موضوعات فلسفه است، و قدیمنوشته شده  ق.،ھ. ٣٠٠/م.٩١٢که در سال  المحصول"،
ن مطرح شده، باقی نمانده است. اما مشهور است که برای مدتی در محافل حوزه

 
های مختلفی رواج وسیع داشته یونانی در ا

صالح خود را در است. کـتاب محصول را  داعی معاصر نسفی، ابوحاتم رازی که داعی ری بود مورد انتقاد قرار داد، و کـتاب اال
های تعالیم نسفی نگاشت. کـتاب االصالح رازی سبب شد که جانشین نسفی در خراسان، عینی ابو یعقوب تصحیح برخی از جنبه

ورد که دارای محتوای الکامل"، االنسانسجستانی جوابیه رد او بنویسید. نسفی کـتاب دیگری را زیر عنوان "
 
به رشته تحریر در ا

زاد"، "در بیان سخنورزی"، ها مؤثری را دخیلی
 
ر "بیان شریعت، طریقه و حقیقت" "انسان کامل"، "در بیان انسان کامل و ا

 "در بیان سلوک"، "در بیان معرفت انسان کامل" ، و سایر مسایل سخن گـفته است. 
ده است در شغنان، های اسماعیلیان نزاری که به زبان فارسی نوشته شنویستا این زمان، بزرگـترین مجموعه واحد از دست

مده است. مجموعه دست
 
-های بهرههای عربی کـتابحانهنویسروشان و دیگر نواحی بدخشان افغانستان و تاجیکستان بدست ا

های اسماعیلی، در سورات و بمبئی )ممبئی(، که زیر نظارت شدید پیشوای جامعه طیبی داؤودی قرار دارد، هنوز کلن در 
ثار اسماعیلی که در مغربتعداد دستدسترس محققان نیست. بیشترین 

 
وری شده و نویس های ا

 
زمین در یک محل گردا

ن است که در کـتابخانه مؤسسه عنوان به زبان های عربی، فارسی، گجراتی و دیگر زبان١٢٠٠مشتمل است بر 
 
های هندی، ا
مده است. مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن که در سال

 
م.، به هّمت پرنس کریم ١٩٧٧ مطالعات اسماعیلی در لندن فراهم ا

سیس شد، در حال حاضر با چاپ و انتشار تک نگاشت
 
قاخان چهارم، امام حاضر اسماعیلیان نزاری تا

 
هایــی در سلسله ا

های خطی به اش، و همچنان با انتشار و اکـتساب نسخههای تحقیقاتیانتشارات میراث اسماعیلی خود، و نیز در دیگر برنامه
 (          ٢٦-٢٨کند.  )مختصری در تاریخ اسماعیلیه، فرهاد دفتری، صص، ت اسماعیلی کمک میتحقیقات و مطالعا

شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان : نصیرالدین ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، دانشمند، پژوهشگر، منجم، فیلسوف 
فریدهو فقیه معروف ادبیات فارسی است که اکـثرًا در نگارش

 
بی اهل تشیع به اسم محقق طوسی ودر حلقات ای ادها و ا
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الـدعات، یعنی سر خیل داعیان مورد خطاب قرار گرفته است. طوسی به تاریخ یازدهم اسماعیلیان زمانش به نام سلطان
م.، در شهرک طوس که اکنون یکی از نواحی مشهد خراسان است، دیده به ١٢٠١فبروری ١٧ق.، مطابق ھ. ۵٩٧االول جمادی

م.، در شهر بغداد، چشم از جهان فرو بسته است. ١٢٧٤جون  ٢۵ق. مطابق ھ. ٦٧٢الحجه ذی ١٨ده و به تاریخ جهان کشو
های کمی در مورد زندگی دوران کودکی و با وصف تحقیقات گسترده پیرامون حیات پر بار طوسی، هنوز هم مواد و داشته

نکه در زیست
 
تنوجوانی اش، در اختیار داریم، بجز ا

 
اش که در َسیر و سلوک اقبال نشر یافته است و بیوگرافی(، شخصینامه )ا

مده است گوید که وی در خانوادهمندانش قرار گرفته است. طوسی در این رساله میو در اختیار دانشمندان و عالقه
 
ای به دنیا ا

اش اشاعه و پخش علوم و ادیگرایــی و معنویت عینی درعلوم شرعی بوده است که یکی از وظایف بنیکه جانبدار تصور باطن
ها را باور بر این باشد. برخی بازتاب دهندهدهندۀ وابستگی عقیدتی موصوف را حکمت باطنی بوده است که درحقیقت نشان

موزش خویش را در یک محیط پیرامون اهل تشیع بسر 
 
است که طوسی در یک خانوادۀ کوچک دیده به جهان کشوده و ا

 قیق در زمینه در دسترس نیست.                                                  رسانده است، اما شواهدی د
یابیم این است که والدین طوسی از پیروان اسماعیلی نبوده و فقط مگر یگانه چیزی را که از طریق سیاق سیر و سلوک در می

شود که وی از مراحل و اظهارات طوسی هویدا میها مناسبات شخصی موصوف در اواخر زندگی او اتفاق افتاده است. از پژوهش
غازین زندگی

 
اش، به ویژه در برابر اصول و قواعـد شرعی بوده و همواره اش، شنوندۀ مشتاق افکار، نظریات و بینش خانوادها

کید ورزیده است که بدون پیروی وبررسی جدی شریعت، راه دیگری را در مذهب سراغ کرده نمی
 
همواره  توانیم. اما پدرشتا

سعی می ورزیده تا برخورد تعبدی وبرون از دایرۀ خردگرایــی را در برابر مسایل دینی نداشته باشد، به سبب اینکه او دارای بینش 
موزش و پرورش فکری خود، مدیون فعالیت

 
های خالقانۀ روشنگرایانه و برخورد باز در مسایل شرعی و فقهی بود. پدر طوسی در ا

مـوز باهوش تاجدانش مامای خویش که زمانی
 
باشد. پدر طوسی میل ق.( بوده است، میھ. ۵٤٨/م.١١۵٣الدین  شهرستانی )ا

موزش منظم وپخته باشد و ازهمۀ شاخه
 
مند گردیده های علوم و حکمت متداول بهرهداشت تا پسرش دارای سطح بلند وعالی ا

ورد مالحظۀ دقیق و جدی قرار دهـد. یکی از نخستین بینی واندیشه های تمام مکاتب فکری و ِفَرق ناهمگون را موجهان
موزگاران طوسی که توسط پدرش برای طوسی انتخاب شده بود، کمال

 
الدین محمد حاسب بود  که بر بنیاد قول طوسی، وی ا

ق.(، و طوسی ھ.٦١٠/م.١٢١٣الدین کاشانی بوده است. )شاگرد یک دانشمند، عالم معروف و مشهور و فیلسوف، افضل
یند او

 
غازگر شده است. اما بر اساس قول طوسی، گویا فرا

 
موزش ریاضیات را زیر اثر و نفوذ علمی شخص موصوف، ا

 
لین بار ا
موزش یاد

 
نقدر مقتدر و بـااثر نبـود که این مسئله خود باعث گردید که طوسی باید همیشه مثالا

 
های مذهبی را ها و پرسششـده ا

موزگارش تر او گردید. طوسی به حیث دانشهای بعـدها و کنجکاویی باعث کاوشبیشتر طرح نماید و این چنین تصور و
 
موز، ا

 
ا

نقدر زیر اثر پرسش
 
موزگارش میدهـد که بعضَا باعث صلب صالحیت سخنهای ناهمگون خود قرار میرا ا

 
گردید و در پردازی ا

نهایــی نقد کند که لورزید. به طور مثال، کمافرجام حتی از ارایۀ پاسخ به گونۀ حتم، ابا می
 
الدین همواره سعی می نمود تا از ا

گاهانه و بدون تعقل در راه شریعت گام بر می
 
الدین داد، کمالداشتند، اما زمانی که طوسی این مطالب را زیر بحث قرار میغیرا

نچه مغز و هستۀ مسئله است، هنوز هم الزم نیست تا برایت افشا گردد، زیرا تو 
 
هنوز نهایت جوان هستی و به او می گـفت: "ا

نوقت می
 
گاهی نداری.زمانی که به پختگی رسیدی در ا

 
های فردی خود به ژرفای توانی در نتیجۀ پژوهشدر مورد این عالم هیچ ا

ن کمال الدین بوده است که در این چنین حقایق، پـی ببری." شاید این همه کاوش
 
های طوسی نتیجۀ پدر و استاد معظم ا

نای علم و حکمت نقش نهایت سترگ را بازی کرده و تمام قوۀ فکری، هوش و ذکاوت طوسی فقط بعد از درخشش طوسی در په
اش جهت دریافت علم وفات پدرش به گونۀ فوری متبارز گردیده است. و این زمانی بوده است که طوسی جوان از خانه و کاشانه

یو معرفت، بیرون می
 
نده را که مبنی بر تصورات معنویات ماندگار و جاویدان باشد، رفت تا بتواند روی عالم انسانیت دنیای ا

فرینش گیرد. طوسی در زیست
 
موزش خود به نامهتصویر برداری واقعی نماید و مسرت جاویدان را به ا

 
اش کمی در مورد تعلیم و ا

نها شناسی و فلسفه، بحث نموده و در مورد اینکه زیر اثر کدامین دانشمندان ویژه پیرامون الهیات
 
و پژوهشگران قرار گرفته و از ا

موزش گرفته است، هیچگونه معلوماتی را در اختیار خواننده 
 
بهره گرفته است، و یا اینکه ریاضیات و نجوم را نزد چه کسی به ا

موزندۀ بی بدیل و نادر بوده است که جهت فرا گگذارد. اما ما بر اساس و بنیاد سایر منابع مینمی
 
رفتن دانیم که طوسی یک ا
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دهد، به سفرهای های او را تشکیل میترساحۀ اصلی پژوهش و کاوشهرچه بیشتر علم و حکمت به ویژه نجوم شناسی که بعد
سالگی رسیده بود، توانست محصول فکری  ١٧های علمی و پژوهشی، پرداخته است. وقتی که طوسی به  سنفراوان و سیاحت

الـدین داد، به خوانش گرفت و با فریدعنوان داشت و بینش فلسفی او را بازتاب می ابوعلی سینا را که "االشارات و التنبیهات"
ن میداماد در نشست

 
خواست با شـاعر و های علمی و فلسفی قطب الدین سرخسی، در نیشاپور اشتراک ورزیـده و مـزید بر ا

کند، با وصف اخذ مفاد بزرگ  وسی بیان میق.(، نیز معرفت حاصل نماید. طھ. ٦١٧م./١٢٢٠الدین عطار)عارف معـروف فریـد
یوس است.  ازنتیجۀ پژوهش و حـد از مطالعه و پژوهش در مورد الهیاتو استفادۀ بی

 
شناسی، هنوز هم نهایت متَاثر و حتا ما

ل ها و اصثمر خویش پیرامون دریافت حقیقت مطلق، واحد، بی نظیرو سرچشمه و بنیاد پیدایش چنین حقیقتتحقیق گویا بی
نچه را که در بارۀ تصور الهیات

 
یند برگشت عقالنی به  میعاد را دریابد. طوسی ا

 
-ها و فرقهشناسان وابسته به دستهبرگشت و فرا

موخت، مورد قدردانی ژرف قرار میهای ناهمگون توحید
 
-دهد، اما این چنین بینش را در برابر باورهای دینی نمیپرستی ا

یند را می گرایــی گذشتگان بود که چنین شیوهوی، یک شیوۀ تعبدی و عاری از واقعیت پذیرفت، زیرا چنین شیوه به نظر
 
ها وفرا

مداری و الهیات شناسی، ارج بیشتر قایل شد. های باطنی امور شریعتپذیرفتند، مگر باید به جهات و تصورات معنوی و گرایش
یند پژوهش

 
-تر به شوق و ذوق و سلیقۀ  فردی خود میرا قرینهای خویش، فرا گرفتن علوم، فلسفه و حکمت طوسی در فرا

نهم طوسی برخالف سایر دانشمندانی که می
 
گـفتند که داند، زیرا وی همواره با استدالل و عقالنیت سرو کار می داشت. اما با

ه گونۀ ها بگـفت که درک و شناخت همۀ پدیدهتواند به کنه همۀ مسایل برسد، در صورتیکه او میذریعه عقل، انسان می
نرا ژرفتر واقعی

 
اش در حد صالحیت عقل و خرد انسانی نبوده بلکه باید انسان دارای علم الهی و یا علم َلدّنی باشد، تا بتواند ا

ها نهایت گـفت، چون عالم بشریت و دنیای انسانها طوسی را به سویــی کشاند که میدرک نماید. در فرجام چنین اندیشه
های عقالنی فردی اند، لذا دریافت حقانیت صرف از طریق کاوشهای مختلفیات متعدد و اندیشهناهمگون بوده و دارای نظر

گاهی الکاملین و یا کار سازی است که از همۀ این واقعیتممکن نبوده بلکه بیشتر به مداخله و حمایۀ مکمل و مشابه اکمل
 
ها ا

ن با تمام اصول و منابع
 
شنایــی دقیق دداشته و به علم ا

 
ارد.  طوسی بر بنیاد این استدالل که چون خرد انسانی صالحیت اش، ا

گـفت که الزم نمود، میکشف همۀ حقایق و به ویژه حقیقت مطلق را ندارد، لذا مادامی که با اسماعیلیان نیز در زمینه بحث می
ها سازگار نیست. این زمانی نیست پیرامون این چنین موضوعات جر و بحث کرد، زیرا محیط پیرامون ما هنوز با چنین اندیشه 

ستان
 
موزش و حکمت ا

 
ق.(، ھ. ٦٤٤/م.١٢٤٦دار اسماعیلی ناحیۀ کوهستان، محتشم شهاب الدین )بود که طوسی در مورد ا

گاه شد و فرستادن نامه به طوسی جهت ارایۀ پاسخ به برخی پرسش
 
ستانهای فلسفی و عالقها

 
دار جهت مذاکره و مندی شخصی ا

ستانمباحثه با طوسی، 
 
دار محتشم که در سفر خود در گـردکـوه قرار داشت، مالقات مختصر نماید زمینه را مساعد ساخت تا با ا

ساز در زندگی طوسی به ویژه در امر تحقیق و جستجوی مسایل علوم و حکمت، زمانی بوقوع پیوست که . مرحلۀ سرنوشت
نرا افکار و احوال قائد موصوف در خراسان مصروف تدوین و ترتیب اثر پرمحتوای خود "ف

 
صول مقدس" بود که محتوای ا

داد و اثری بود نهایت با ارزش، زیرا طوسی ق( تشکیل میھ. ۵٦١م./١١٦٦السالم )اسماعیلیان نزاری، امام حسن علی ذکره
و اندیشۀ  گوید که از محتوای اثر خویش، فصول مقدس که در حقیقت امر تنویر کنندۀ ضمیر و اشتعال بخشندۀ تفکرخود می

ورده است. باید گـفت که اثر محیط پیرامون محتوای عبارهحداند، منافع بینهادی انسـان
 
هـا، تصّورات وحصر معنوی را بدست ا

و بینش فلسفی چنین فصول مقدس باعث گرایش هرچه بیشتر از پیش طوسی بسوی اسماعیلیسم گردید. باید گـفت که این 
-ق.( که بعد از شهابھ. ٦۵۵م./١٢۵٧یر شخصی طوسی و مداخلۀ ناصرالدین محتشم )ناپذمسایل در نتیجۀ تالش خستگی

ستان
 
مدند و باعث گردیدند که طوسی بحیث مستجب در دعوت الدین بحیث ا

 
دار کوهستان توظیف شده بود، به وجود ا

ن بود که نصیر اسماعیلی، پذیرفته شود. و در حقیقت در همین وقت و شاید هم کمی بعـد
 
الدین طوسی داخل حلقۀ تراز ا

کند، که قریب سی سال زندگی او را در بر گرفته خدماتی ناصر گردیده و مناسبات نهایت نزدیک را با رهبر اسماعیلیان پیدا می
م با برخی احتکارات فکری در مورد طوسی و روابط او با باورهای دینی کیش اسماعیلی، بود.نظریات و اندیشه

 
های ناهمگون توا

اند که شاید تا حدی هم ناشی از مالحظات و های مختلف باالوسیلۀ دانشمندان و پژوهشگران مستقل بازتاب یافتهبه گونه
های نگارندگان حرفوی بوده است که به منظور مسرور نگهداری مقامات های مذهبی بوده و یا هم نگارشگرایش های سلیقه
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ها را فراهم ساخته اند، کشانده باشد. معلوماتی را که نگونه نوشتهصاحب صالحیت باورهای دینی و کیش دیگری که اسباب ا

اش به سوی گذارد اندکی نشان دهندۀ شکایت نازک وی ازشیوۀ گرایشطوسی در اثر خود، سیر و سلوک، در اختیار ما می
وری است که برخی

 
-الدین کاشانی و کمالضلالدین شهرستانی، افها به شمول مامایش مانند: تاجاسماعیلیسم است. قابل یادا

شماری داشتند به نحوۀ الدین محمد حسیب که به نحوی از انحا با اسماعیلیان در مکالمه و مفاهمه بوده و با هم تمایالت بی
موزش گذاشته می شدند، افراد را تعبیر و تفسیر تصورات باطنی و معنوی

 
نزمان توسط پژوهندگان اسماعیلی به معرض ا

 
ایکه در ا

شود که طوسی ارتباط نهایت نزدیک را با ناصرالدین محتشم داد. دیده میش اسماعیلی مورد تشویق و ترغیب قرار میبسوی کی
موزش عقیدتی و عالقمند به فلسفۀ اخالقی. ناصرالدین مقدماتی را برای نگارش برقرار می

 
کند، او شخصی بود با کیفیت عالی ا

مارساله
 
ستانگرفت اما به نسبت حجم زیاد کار اداری دگی میای را  در بارۀ  فلسفۀ اخالقی، ا

 
دار کوهستان، اش به مثابۀ ا

نرا به پایۀ اکمال برساند. طوسی جهت به پایۀ اکمال رساندن این اثر ارزشمند وقت، به از یکی از شاگردان خود که از 
 
نتوانست ا

ن را تکمیل نماید که در حقیقت کار نقطۀ نظر شیوۀ پژوهش مورد اعتبار و اعتماد استاد خویش بود، سپرد و م
 
وصوف توانست ا

ن زمان، 
 
نهم در میان اهل خبره مورد تقدیر فراوان قرار گرفته است. در ده سال بعد ا

 
مستقل پژوهشی نبوده، اما با وصف ا

مده بود، و رسطوسی برخی از کارهای دیگری را از قبیل "گشایش
 
الت معینیه که نامه"که در مورد اخالقیات به رشتۀ تحریر در ا

ق.(، نخستین کـتابش را ھ.٦٣٣م./ ١٢٣۵در مورد نجوم است، نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفته بودند. طوسی در سال )
غاز و انجام"، به نگارش گرفته بود. که "اخالق ناصری" نام داشت، یک جا با سایر رساله

 
هایش به شمول "تولی و تبرا"، " ا

مون که در رودبار طوسی بعد از تکمیل نمو
 
دن اثر خویش، اخالق ناصری، یک جا با ناصرالدین محتشم رهسپار دژ الموت و ما

خواست های ناهمگون در مورد این حرکت طوسی وجود دارند، به شمول اینکه گویا میشود. نظریات و بینشقرار دارد، می
ایکه با خلفای عباسی در بغداد ام دهد و به نسبت وابستگیسازی برخی از رازها در میان اسماعیلیان انجکشفیاتی را جهت افشا

نها همکاری نزدیکـتر و جدی
 
میز، زیرا تر نموده باشد که خود عملی بوده پراز دشواری و جسارتداشت، بتواند از این طریق با ا

 
ا

نزمان هیچ فردی و یا حاکمیتی نمی
 
هاد شخصیت معروف و مشهور توانست در برابر نظام سیستماتیک و نحوۀ مبارزه و اجتدر ا

مد طوسی به اسماعیلی، خداوند الموت حسن صباح، دست به چنین اقدامی زند. اما برخی
 
ها را عقیده بر این است که رفت و ا

موزش 
 
دژ الموت، روی یک ضرورت بنیادی و ماموریت وی در امر راهنمایــی کارمندان و تشنگان علم و معرفت به ویژه تعلیم و ا

باوری در پرستی و انسانامور اداری و سایر مسایل مبرم و حیاتی در راه استقرار شیرازۀ سترگ باورمندی که توحید گرایــی،باطن
ستان

 
ن قرار داشته باشد، صورت گرفته است. و روی همین دلیل بوده باشد که ا

 
دار محل شاید بخاطر اطمینان خاطر محراق ا

ن را با طوسی یک جا به مرکز فرماندهی  اسماعیلیان، قلعۀ الموت فرستاده باشد، خویش برخی از افراد وافی و وابسته به خویشت
های کرداری همواره در فراز و فرود  تاریخ به وفرت به وقوع پیوسته است. بهر حالت توان تردید داشت و چنین شیوهکه نمی

د زمینۀ مساعدی بوده است در امر کسب طوسی همواره این سفرها را برای خود من حیث عزت و و قار دانست زیرا این خو
حیث یک واقعیت انکارناپذیر معرفت با فرماندهان اسماعیلی که در مرکز فرماندهی الموت قرار داشتند. از جانب دیگر من

 گران همۀ اقشار وتاریخی باید  پذیرفت که حاکمیت اسماعیلیان نزاری دورۀ الموت همواره برای دانشمندان، محققین و پژوهش
سیای میانه های جوامع اعم از اهل سّنت و جماعت و هم اهل تشیع که باری از دست  توسعه طلبان مغل در بخشدسته

 
های ا

نزمان دارای یک و به ویژه خراسان
 
ن قلعۀ الموت در ا

 
مده بودند، میزبان نهایت مطمئن و پویا بود. مزید برا

 
زمین، به ستوه ا

فریده
 
ثار و ا

 
های نژادی، زبانی و ی ناب و کمیاب، بود که همۀ عالقمندان علم و حکمت، بدون وابستگیهاکـتابخانه مجهز با ا

ن استفاده بعمل می
 
نها یک پناهگاه عقیدتی، از ا

 
ت رهبری و کـتابخانه مجهز ا

 
وردند و در حقیقت امر قلعۀ الموت و به ویژه هیا

 
ا

نزمان. بدون در نظرداشت گرایــیعیتبدیل بود، برای تشنگان علم و معرفت، فرهنگ و راه حقیقت، واقبی
 
های جامعۀ انسانی ا

های خصوصی، فردی، جمعی و یا گروهی بود، اقامت بیست اینکه پیوند نزدیک طوسی با ادارۀ دژ الموت دارای کدامین برنامه
نجا، یکی از پرمحصول

 
میز و رود. همۀ فعالیتترین دورۀ حیات پربارو مصروفیت او به شمار میسالۀ موصوف در ا

 
های ابتکارا

وری 
 
های ممتاز جمعیت ق.(، و سایر نخبگان و شخصیتھ.٦۵٣م./١٢۵۵های وی زیر نظر و حمایت امام عالءالدین محمد )نوا

ن دوره، صورت گرفته است. از همۀ پس منظر مکالمات و مباحثات طوسی با افراد و شخصیت
 
های فرهنگی و اسماعیلیان ا
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نزمان، و هم از طری
 
فریدهاکادمیک ا

 
ثار و ا

 
زادی عقالنی و خردورزانۀ فلسفی او استنباط می -های عقیدتیق ا

 
گردد که ایشان از ا

فضا و محیط پیرامون الموت محظوظ بوده و باعث شده است که موصوف به نگارش مسایل و مضامین ناهمگون به ویژه 
التسلیم اش، روضةطوسی اثر نهایت مهم فلسفیشناسی، ریاضیات، فلسفه و حکمت وعلوم مثبته، اقدام عملی نماید. ستاره

نامۀ بسیار معروف وی از االقتباس را به پایۀ اکمال رساند. دفاعق.(، و اساسھ. ٦٤٠م./١٢٤٠)فردوس انقیاد(، را در سال )
ثاری است که به پایابوعلی سینا در برابر فخرالدین رازی زیر نام )شرح 

 
ن جمله ا

 
ۀ اکمال رسید. این همه االشارات والتنبیهات(،از ا

فریده
 
خر طوسی و سایر نگارشا

 
نها را تذکر دادیم، باعث شدههای ا

 
اند تا نصیرالدین های معروف و مشهور موصوف که قباًل ا

اش، بدون راکسب نماید. سالهای نخستین طوسی در قلعۀ الموت اعم از زندگی شخصی و پژوهشی سلطان الدعاةطوسی لقب 
فرین، در کلیت خود مصؤن و مصروف بود. اما نوشتهدر نظرداشت شرایط د

 
دهندۀ اضطراب و های بعدی او بازتابشوارا

مـد
 
نرا افواهات فراگیر مردم پیرامون ا

 
مـد مغلدلواپسی وافری بود که اسباب ا

 
ها، که بعـدها به عینیت تبدیل گردید، فراهم ا

سیای مرکزی و قسمتساخته بود. مغول
 
ن شدند تا بر ایران های شمالها زمانی که ا

 
ی خراسان را اشغال نمودند، در تالش ا

های ور شوند و بتوانند مرکز تجمع و فرماندهی دعوت اسماعیلی را که عبارت از قلعۀ الموت بود و اولویت کارزار فعالیتحمله
نها را تشکیل می

 
ن بسا از پایگاهتبلیغاتی ا

 
نها های اسماعیلیان درنداد، اشغال نمایند. قبل از ا

 
احیۀ کوهستان،در کنترول ا

مده بود. در سال )
 
ها، به قلعۀ رود بار رسیده  و نیت پیشروی ق.(، شخص هالکو، جنگ ساالر مغلھ.٦۵٤/ م.١٢۵٦درا

مون، دوخته بود. بعد از انجام یک سلسله مذاکرات و مفاهمات ناهمگون وغیرقابلبعدی
 
برون اش را به قلعۀ الموت و دژ ما

ت رهبری اسماعیلیان را مجبور به تسلیم ساختند، و مغولرفت، در فرجام 
 
ها بدون در نظرداشت این مسئله، اقدام به یک هیا

یند معامله
 
گری را در  تخریب همگانی و قتل عام اسماعیلیان در ایران زدند، که این نیز خود گویای بسا از حقایقی است که فرا

ن 
 
سال پیش توسط داعی سترگ، وافی راه و کیش طریقت و  ١٦٦وقت، قبال داشته است. حکومت اسماعیلیان که  در ا

نویس معروف ها، قرار گرفت. حتی تاریخرحمانۀ مغولحقیقت پیریزی شده بود، به طور سیستماتیک مورد چپاول و غارت بی
ینکند، مادامیق.(، خود اعتراف میھ. ٦٨١م./١٢٨٢عطاملک جوینی )وفات 

 
د چپاول همراهی که مهاجمان مغول را در فرا

فریدهمی
 
ثار و ا

 
الت و لوازم ستاره شناسی را های کـتابخانه الموت را توام با ساماننمود، برایش اجازه داده شده بود تا برخی از ا

 
ا

از گزند حوادث جهت استفادۀ بعدی شان، نجات دهد. شاید هم نقش نصیرالدین طوسی در این حوادث نهایت مهم باشد و 
ت برانگیز دورۀ زندگی شخصی وی به شمار می کننده و جدالجهات نهایت گیج شاید هم، یکی از

 
رود. طوسی بحیث رئیس هیا

میز قدرت و مرکز فرماندهی الموت را ها، مشورۀ واگذاری بدون قید و شرط و مسالمتاسماعیلیان در مذاکره و مفاهمه با مغـول
 
ا

ت داد، در صورتیبه مهاجمان مغول می
 
نها صالحیت دفاع معقول را از فرماندهی اسماعیلی اصرار میکه اعضای هیا

 
ورزیدند که ا

نگونه که در برابر تجاوز سلجوقیان و خوارزمیان، کامگارانه انجام داده بودند، و اکنون در برابر 
 
مراکز و حاکمیت خویش را ا

به گونۀ فوری روابط خود را با اسماعیلیان ها نیز پایداری و استقامت نشان خواهیم داد. طوسی بعد از فروپاشی الموت، مغول
کردند که بدون تردید این چنین اش حفظ و نگهداری میکرد که گویا او را برخالف اراده و صالحیت فردیقطع نموده و ادعا می

 اظهارات عقیده و بیان رسمی راه را برای طوسی در جهت رسیدن به دربار و دادگاه مغول
 
ن گـفته می شود ها، هموار کرد. مزید برا

نکه بیم داشت که نشود با ریختن ها، هال کو را جهت حمله به عراق مورد تشویق قرار میطوسی سردمدار مغول
 
داد، با وصف ا

نهم  بدون موجب که ترغیب
 
گیرد، وقتی گرفتار مصیبت یزدانی بخاطر اش از طرف طوسی صورت میخون خلفای عباسی و ا

یند که: طوسی چه نقشی را در امر تخریب، فروپاشی حاکمیت و نظام گری نیز به میان میهای دیاعمالش گردد. بسا پرسش
 
ا

یا وی خود فردی بوده معتقد به باور شیعۀ اثناعشر که اسماعیلیان را به 
 
الموت و پایان حاکمیت اسماعیلی، بازی نموده است؟ ا

میز حاکمیت به مغولتسلیم بدون قید و شرط، و واگذاری مسالمت
 
نها در راه از میان هاا

 
برداری خلفای عباسی، تا و ترغیب ا

هنگی خویش را به همباشد حلف وفا داری و هم
 
نها، تبارز داده باشد؟ و یا هم طوسی ا

 
کیشان خود، جهت اطمینان خاطر ا

-مینشست و فقط حیث یک شخصیت مستقل با داشتن باور مطمئن به تصور و بینش اسماعیلیسم به اندیشه میهنوز من
های اسماعیلی را سر و سامان بهتر بعدی خواست جهت مبارزه و اجتهاد عینی، معقول و عقالنی مجدد درعالم تقیه پارتیزان

های مسلکی و حرفوی بوده خواهیها و خودطلبیدهد؟ و یا هم اینکه شاید مسئلۀ طوسی یک موضوع شخصی برای فرصت
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ن همه پرسش
 
ای را برای شان دریافت نمود، زیرا دانشمندان کنندهتوان به سادگی پاسخ قانعاند که نمیهایــیباشد؟  اینها ا

یند فعالیتهای فکری متعددی در زمینهناهمگون دارای نظریات و تراوش
 
های اند، به ویژه بر بنیاد نیات و اعمالی را که  در فرا

انی  طوسی از اسماعیلیان و پیدایش تمایالت او اش انجام داده است. از یک نقطۀ نظر شاید تغییر جهت و روگردچند بعدی
نها مفید واقع شده باشد زیرا مشتری درستی پیدا کرد و توانست با استفاده از امکانات 

 
بسوی مهاجمان مغول و ابراز وفا داری به ا

ن طریق توانست به پژوهشمادی و مالی رصد
 
ذربایجان به ساختار گرفت که از ا

 
اش های علمی بعدیخانۀ بزرگ مراغه را در ا

خر زندگی
 
اش را در راه انکشاف و گسترش این پروژۀ با اعتبار علمی، سپری نمود و هم خویشتن را  ادامه دهد. طوسی روزهای ا
ستان مغولهای دیگری از قبیل مدیریت امور اداری و دادبا وصف داشتن مسئولیت

 
ها، مصروف ساختار جداول گستری در ا

ید که چگونه طوسی تیب کـتابخانۀ شخصی ساخت. و بعضَا برای پژوهشگران پرسشی به میان میعلم نجوم، تنظیم و تر 
 
ا

فریدهتوانست با وصف اینقدر مسئولیت
 
ثار، ا

 
ها و رسائل زیاد، های متعدد و کـثیر، هنوزهم توانسته است به نگارش بسا از ا

"، "تجریداالعتقاد" و غیره. با وصف این همه تذکرات و االمامهالمحصل"، "رسالتالمصارع"، تلخیصبپردازد. مثاَل: "مصارع
اش وداع کند و تصورات و بینیهای ضد و نقیض، طوسی هنوز هم نمی توانست به طور کل با دنیای اسماعیلیسم وجهاننگارش

نرا نادیده بگیرد، زیرا موصوف چنان ارتباط ژرف با این مکـتب فکری داشت که شالود
 
فرینشبینش فلسفی و انسانی ا

 
های ه ا

ماده می "اخالق ناصری"علمی و فلسفی او را رقم زده بود. هنگامی که طوسی طبع دوم اثر خود 
 
کرد، ستایش و مدح شامل را ا

نرا که در مورد امام عالالدین محمد و شخص ناصرالدین محتشم بود، حذف کرد ولی کارکردها و نظریات اصلی
 
اش را مقدمۀ ا

هنگی داشت، خوانی و همهای خود را که با تصور و بینش اسماعیلیسم همیوۀ بازتاب اندیشهدست نخورده گذاشت. حتی ش
 
ا

نخورده باقی گذاشت، که این خود ژرفای پیوند طوسی را با اسماعیلیان، نشان دهنده است. طوسی در اثر خویش نیز دست
دارد و با سایر مکاتب فکری کمتر تماس گرفته و اگر العقاید"توضیحات مبسوطی را پیرامون دکـترین اسماعیلی ارایه می"قواعـد

اند که در اثر دیگر او "سیر و سلوک" و ای اند که از زبان عربی گرفته شدهالفظیهای تحتچیزی را نیز نوشته است، فقط ترجمه
وضوع و دیدگاه اصول داری کامل ماند. طوسی با امانتاش، "اوصاف االشرف"، نیز به وفرت قابل مشاهدهگونهرسالۀ تصوف

المحصل، که در زمرۀ وحدت روحانی را که  در ادبیات اسماعیلیسم، جایگاه ویژه دارد، حفظ و حرمت نموده است. تلخیص
ن به گونۀ واضح از ھ.٦٦٩/م.١٢٧١رود در سال )کارهای علمی دورۀ اخیراو به شمار می

 
ق.(، تکمیل شده بود و طوسی در ا

موزشی کیش اسماعیلیسم بطور قطع دفاع مینظام و دکـترین تعلیمی و 
 
رسد که فخرالدین رازی را که زمانی نماید. حتی به نظر میا

ت ممکنه را در مورد اسماعیلیان تعبیر بد داشت، به نقد گرفته و بینش او را تصحیح مجدد می
 
بخشد. طوسی حتی بسا از افترا

ورده شده شده بود و یا به گونۀ مخاصمتکه در مورد نص امامت از جانب دیگران به مغالطه گرفته 
 
میز به رشتۀ تحریر در ا

 
ا

مد داشت و به کرد. با خانوادهبودند، نیز رد نموده و زندگی باقی ماندۀ خود را در میان اسماعیلیان ایران سپری می
 
ها رفت و ا

ن است که دست به سفرهای خود ادامه میهای دور محالت و دهکده
 
اش با اسماعیلیان طوسی و خانوادهداد که خود حاکی از ا

ایران به ویژه مردمان ناحیۀ کوهستان، رابطۀ تنگاتنگ داشته است. یک واقعیت مسّلم است که در همۀ ادیان، عقاید و 
نها  متحمل تحوالت بنیادی و حتی باعث تغییر کیش در میان برخی

 
-باورهای دینی همواره یکجا با بینش عمومی و رشد معنوی ا

ها نامهها را از دنیای عیسویت به ویژه در نگارشتوان بسا نمونهه یقین یک پدیدۀ نو نیست، گردیده است. در زمینه میها که ب
گستین، توانیم. مثاَل در نوشتههای دینی و سکوالر محیط پیرامون خود، مشاهده کرده میهای شخصیتنامهو زیست

 
هایسّنت ا

فرینش٤٣٠)وفات 
 
وری هم.(، که در همۀ ا

 
اش یک اساس همگانی را که بازتاب دهندۀ مساعی او در شناخت های ادبیا و نوا

توانیم، به شمول قضاوت عادالنه و در موازنه نگهداری باور جدید جهت تر محیط پیرامون است، مشاهده کرده میهرچه عقالنی
های نهایت برازندۀ چنین ژانر و سبک از نمونههای متصّور از زندگی و روزگار زیست همگانی اجتماعی. یکی مقابله با چالش

ق.(، و"سیر و سلوک"، نصیرالدین ھ. ۵٠۵/م.١١١١الَضالل" اثر امام غزالی )وفات توان در "المنقـُد ِمنادبیات اسالمی را می
ن اشعار و قصاید اعترافیه و اقراریهطوسی به درستی می

 
ه تبارز دهندۀ چنین ای نیز وجود دارند کتوان مشاهده کرد. عالوه برا

توان از قصیدۀ اعترافیۀ ناصرخسرو، یاد کرد. موضوع تغییر و تعویض کیش، هر دو اند که میهای مذهبیتجارب و اندوخته
-غزالی و طوسی بر بنیاد یکی از بزرگـترین مباحثاتی صورت گرفته است که افکار و بینش بزرگـترین متفکرین اسالمی را برای سده
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یا بشر قادر است و یا های زیاد، به خ
 
ود معطوف داشته است. به ویژه مسایل همچو، روابط عقل و وحی، و یا هم اینکه ا

گاهی حاصل نماید. و یا هم 
 
خواهد بود تا از حقیقت مطلق نیروی یزدانی و باورهای مذهبی با در نظرداشت معارف بشری، ا

ی
 
فریدگار که یک حقیقت مطلق است، ا

 
یا بجز از ذات ا

 
-ا حقایق مطلق دیگری نیز وجود دارند؟ غزالی بحیث حقوقاینکه، ا

ها محصور شده بود و یکی شناس و فقیه در امور باورهای اهل سّنت و جماعت، در فراز و فرود زندگی خود توسط بسا از پرسش
موزگار صادقهای مرکزی از پرسش

 
موزش ا

 
، تصوف و سایر ای که در برابر او قرار داشت، علم کالم، فلسفه، حکمت، علم و ا

برانگیز و مشحون از مسایل جهت رهیافت بسوی حقیقت مطلق و پویا بود. موصوف بعد ازسپری نمودن زمان نهایت بحث
توان از اثرات های بدون پاسخ، رو بسوی تصوف نمود. حتی با وجود مسایل یاد شده او هنوز با خود در مورد اینکه نمیپرسش

موزش
 
یند تعلیم و ا

 
تکذیب نمود و یا به جدال گرفت و روی اهمّیت خرد و گرایش عقالنی، برای ضرورت رسالت،  ِخرد در فرا

مد، تصوف برای او پدیده ای بود که هرگز با شیعیسم سازگاری ورزید. چون طوسی یک سده بعداصرار مجدد می
 
تر به میان ا

 
 
یند حل این گونه مناقشه و ناسازگاری میان این نداشت، و انتخاب او میان فلسفۀ احتکاری و تعلیم معلم صادق بود که فرا

-دهد. در متن طبع جدید این رساله مدرس رضوی میها، موضوع اساسی محتوای اثر طوسی، سیر و سلوک را تشکیل میپدیده
مده بدست نشر سپرده شده 

 
گوید که اثر حامل هیچگونه عنوان نبوده و فقط به نام سیر و سلوک توسط هر کسی که پیش ا

ن نظر انداخته شود، تصور تغییر کیش طوسی را بطور واضح تشخیص  کرده میاس
 
توانیم، و ت. اما زمانی که، ژرفتر به سیاق ا

ن است که تا بتوان عنوان دقیق و مناسب را برایش مطابق سیاق رساله، تعیین نمود. بهر حال اثر این مسئله خود کمک
 
رسان ا

 
 
فریدهیاد شده از مقام عالی در قطار سایر ا

 
های طوسی، برخوردار است، زیرا توضیح روشنی را در مورد مراحل اول زندگی ثار و ا

ئین، و بینش دقیقی را که در  مورد افکار و 
 
یند تغییر کیش و ا

 
موزش، تصور روحانیت و معنویت، فرا

 
نویسنده، تعلیم و ا

موزش، من دهد. موضوعپروراند، انعکاس میهای اسماعیلیسم، در فکر خویش میاندیشه
 
موزش باصالحیت تعلیم و ا

 
حیث ا

ئین شیعه نیز از مقام واال و 
 
موزشی کیش و ا

 
که ناشی از مرجع بااعتبار و مشروع باشد، مورد نظر طوسی بود، که دکـترین ا

داد شامخی برخوردار است. طوسی این گونه صالحیت و اختیار را به امام وقت، معصوم و از اهل بیت رسول باشد، رجعت می
موزش عرصه باورهای دینی و دنیوی می

 
دانست. او به این باور بود و و تنها او را مرجع قانونی و مشروع پیشبرد امور تعلیم و ا

ن گـفت که تنها امام زمانه است که واقعیتمی
 
های عینی و حقانیت باورهای انسانی را جامه عمل پوشانده و در تعمیل و تحقق ا

بدیل طرح، نظیر و بیاست، زیرا به نظر طوسی، این فقط امام زمانه است که شخصیت بیصاحب اختیار و اتوریته محض 
-های تاریخی و قوانین اسالمی، در میان پیروان و باورمندان خود میتطبیق و تدقیق دکـترین اسماعیلیسم در شیرازه و داشته

فریدهباشد. او می
 
ثار و ا

 
حیث مساعی مراحل نخستین تدوین دکـترین اسماعیلی، منالصفا، های مانند، رسایل اخوانافزاید که ا

الدین شیرازی، الدین کرمانی، "المجالس"، المؤید فیالعقل" حمیداالفتخار" ابویعقوب سجستانی، "راحت" کـتاب
ونه های اسماعیلی، در حقیقت وقف نگارش، توضیح و تفسیر این گ"زادالمسافرین"، پیر ناصرخسرو، و سایر منابع و سرچشمه

موزش واقعی و حقیقی از طریق امام
 
اند. الوقت و هادی زمان، معصوم و معلم صادق، شدهتصور و بینش، یعنی تعلیم و ا

نهایــی که میل دارند با دکـترین و جهان
 
های شان را بینی اسماعیلیسم، معرفت ژرفتر حاصل نمایند و دریافتطوسی می گـفت، ا
موزشی داعی سترگ، حسن صباح، خود را از دیدگاه شناسی استقامت بخشنددر راستای حقیقت

 
، باید با بینش و تصورات ا

ن را به گونه کل مورد درک و شناخت قرار داده بتوانند.                                                             عقالنی و علمی، قرین
 
                                                                             تر سازند تا ا

دانند، حسن صباح، مهندس چیره دست ساختار، طرح و دیزاین حاکمیت اسماعیلی در سرزمین ایران طوری که همگان می
ن را به مثابه وسیله نیرومند عقالنی در 

 
موزش را گونه مجدد بخشید و ا

 
بود. این همان حسن صباح بود که بینش تعلیم و ا

ن را "دعوت جدید"، و های عالم بشریت به چنان یک جهانت نیازمندیراستای ثبو
 
بینی مورد نیاز مبدل ساخت که شهرستانی ا

فریده
 
ثار و ا

 
های حسن صباح که به نام نماید. این موضوع در یاد داشتهای خود یاد میمدرن یا "الدعوة الجدیده"، در ا

ندر اختیار ما قرار ندارد، نیز یاد گردیده که در واقعیت شمه"فصول چهارگانه" که اکنون با دریغ و افسوس زیاد 
 
ها در ای از ا

شود که النحل" نیز مورد بازتاب قرار گرفته است. از توضیحات شهرستانی چنین برداشت میاثر بکر شهرستانی، "الملل و
نظیر و کمیاب، بر خوردار لعاده بیبایست از یک قوت عقالنی خارق اهای اصلی حسن صباح در زمینه میکارکردها و نگارش
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بند و بار نظام سلجوقی، مطرح شده بود، باعث گردیده بوده است. این بینش حسن صباح که در حقیقت برعلیه حاکمیت بی
ن من

 
ثار خود، از ا

 
فریناست تا ذهنیت و خشم غزالی، را بر انگیزد و او را وادار سازد، تا در اکـثر ا

 
موزشی دشوارا

 
یند ا

 
 حیث فرا

ور می
 
موزشی حسن به گونه نهایت فشرده یاد مییاد ا

 
نماید، از این سبب دشوار است تا شود. اما چونکه شهرستانی از بینش ا

ن درک نمود و مورد شناخت همه جانبه قرار داد. 
 
موزشی، حسن صباح را به گونه کامل ا

 
یند دیالکـتیک ا

 
قوت طرح عقالنی و فرا

فریدهاز این سبب با وضاحت کامل باید گـف
 
ثار و ا

 
-های طوسی، به ویژه "سیر و سلوک"، و"روضةت که این صرف بر بنیاد ا

گاهانه به تعبیر نگاری و تاریخالتسلیم"، است که امروز دانشمندان و پژوهشگران عرصه های تاریخ
 
شناسی، روی این موضوع ا

بعـدی حسن ابسته به طوسی از شخصیت چنددارند، در صورتی که شیوه طرح و تشریح مسایل وتر گام بر میو تفسیر دقیق
صباح، کاماًل متفاوت از دیگران است.  به معنی اینکه نحوه مذاکره و مباحثه طوسی از شیوه تعبیر و تفسیر شخص حسن صباح 

نها را در نگارش
 
ها و ههای خود دقیق بازتاب داده و تا حدی اگر واژ تا حدی متفاوت هستند، اما به گونه نمادین و سمبولیک ا

نقدر هم ازهم جدا پنداشته نمی
 
شوند. اصطالحات تغییر خورده باشند، سیاق و محتوای کالم و جهان بینی و دیدگاه عقیدتی، ا

موزش سخن گـفته است، همه دالیل را برای به 
 
نچه را که حسن در مورد تصور و بینش امامت، اختیار، عصمت، تعلیم و ا

 
ا

ن از مباحثات عقالنی
 
ن ، شیرازه هستیو منابع شرعی، کالمی و الهیات اثبات رسانی ا

 
-شناسی دریافت نموده است.عالوه برا

ن به تعبیر و تفسیر میای که طوسی دکـترین و جهانشناسانهشناسانه و معرفت
 
ن چیزی است که بینی اسماعیلی را در ا

 
نشیند، ا

فریده
 
ثار، ا

 
توانیم. اما باید گـفت که عرفان حسن صباح دریافت کرده نمیها و ترکیبات ادبیات عقالنی و اکـثرًا به نحو واضح در ا

نقدر مشترکات افکار و اندیشهدر جهان
 
دهنده توان دریافت که شاید طوسی ادامـهها وجود دارند، که میبینی حسن و طوسی، ا

نقدر در راستای توان گـفت که بخشنده کارکردهای حسن بعد از سقوط و فروپاشی الموت بوده باشد. حتی میو انکشاف
 
طوسی ا

سازی هر چه بیشتر و بهتر دکـترین حسن مساعی فراوان را  بخرج داد که برای یک سده دیگر نیز بعد از در گذشت حسن پخته
ن هرگز کاسته نه شده بود. "سیر و سلوک"، طوسی اثری است که به شیوه نهایت متراکم، 

 
یــی دقیق و خردمندانه ا

 
صباح از کارا

های میانه معمول های نگارشی ویژه سدهبه نگارش گرفته شده است، و از مهارت استادانه خود که در شیوه مغلق و انتزاعی،
-مندان عرصه های ناهمگون، به ویژه پژوهندگان عرصه الهیاتبوده است، استفاده نموده و در اختیار خوانندگان وعالقه

طری باشد که خواسته است از رازهای مکـتوم او که در شیرازه شناسی، قرار داده است. شاید هم اینگونه نگارش طوسی، بخا
گاهی صورت نگیرد و از همین سبب هم بوده است که وی نامه مخفی

 
اش را حضور داعی ای و پنهانیالفاظ پنهان ساخته است، ا

موزشالداعات اسماعیلیان، مظفر ابن محمد می
 
گاهی داشت که طوسی یک شخصیت ا

 
ه، با درایت دیدفرستد و شخص مظفر ا

های دینی و سطح عالی تفکر، بینش و اندیشه عقالنی، صاحب صالحیت و اختیار در امر تعبیر و تفسیر عقالنی امور و داشته
ن در میان دیگران زندگی بیدر شرایط زمانی و مکانی

 
ها نمود. برخیاش را ، سپری میگرایــینظیر و عاری از تعصب و جزمای در ا

های طوسی، متوجه مقامات عالی رهبری اسماعیلیان، به شمول امام وقت بوده است تا ست که برخی از نوشتهرا باور بر این ا
نکه از طریق فردی، و یا کسی دیگر، تا باشد از اوضاع و احوال درونی و 

 
خواسته است به گونه مستقیم در ارتباط باشد بجای ا

نها خود در ز 
 
نکه ا

 
نها را مطلع سازد بدون ا

 
گاهی الزم برخوردار بوده اند، تا برای اتخاذ تدابیر مقتضی  جهت حل بیرونی ا

 
مینه از ا

نهایــی که تحمل ترقی، پیشرفت و ارتقای علمی و عقالنی نظام مطروحه 
 
فرینی که با گمان اغلب از طرف ا

 
برخی از مسایل دشوارا

فرینش دشواری 
 
های گرفتند، گرفته باشند. البته نوشتهان قرار میها در سر راه شاسماعیلیان را نداشتند و همواره در پـی ایجاد ا

فرینش مفاهمه و مکالمه بودند و نه برای ایجاد و تدوین کـتب و یا جزوه
 
موزشی در راستای شان صرف برای ا

 
های درسی و ا

نزمان. 
 
موزش مذهبی در شیرازه اصول اخالقیات عقیدتی و باورهای دینی اسماعیلیسم مروج در ا

 
بعضًا پرسشی پیشبرد تعلیم و ا

مد که طوسی به کدامین دلیل و برهان، بهترین نظریات و داشتهبه میان می
 
های فکری بکر خود را فقط به گونه محرمانه، ا

ن باید گـفت که طوسی در این نامه مخفی و پنهان از انظار دیگران، در اختیار رهبری و قیادت اسماعیلیان می
 
گذاشت. مزید برا

اش را در راستای اینکه های فلسفی، اجتماعی و باورهای دینییان، خواسته است افکار و اندیشهمخفی خود از رئیس داع
ها، تمیز نمود و به هر یک و هر کدام باید پاسخ معقول ارایه نمود، بازتاب نماید. عالوه ها را از نادرستیچگونه توانست درستی

ن
 
ن خواسته است، بداند که حقیقت، واقعیت و معکوس ا

 
از دیدگاه مظفر چگونه مورد بررسی قرارخواهد گرفت، تا باشد  برا
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فرینش افکار و اندیشه
 
های مشترک های بعدی او در مذاکرات، مباحثات و طرح و دیزاین برنامهباعث ایجاد سهولت در امر ا

ینده
 
ی اسماعیلی در سرزمین های مختلف دعوت سراسر کننده دشواری در زمینهها گردد و مرفوعکاری با رهبری الموت برای ا

سیای میانه، به ویژه افغانستان وعالقه
 
ها به این باورهستند که به گمان جات شمال پاکستان باشد. اما برخیایران و مناطق ا

اغلب نگارش نامه پنهانی طوسی به مظفر، تنها جهت شخصی و فردی  داشته باشد و تنها خواسته است ذکاوت، بینش، 
اش اش را با قائد اسماعیلیان در میان گذارد و موصوف را از شخصیت اکادمیک خودیعلمی و عقالنی فراست، درایت و عروج

گاه سازد، تا باشد این گونه نگارش
 
ن اهدافی گردند که طوسی در افکار خود پرورش میها مصدر خدمتا

 
داد. گزاری به ا

ه مشابه پیر بزرگ ناصر خسرو را به این مسئله که زمانی خواست توان مقایسه کرد و یا هم در برابر هم قرار داد، نامهمچنان می
ستانتا نامه

 
ق.(، به بصره رسیده بود. اما ھ.٤٤٣م./ ١٠۵١دار شهر بصره، علی ابن احمد بفرستد، زمانی که در سال)ای را به ا

دژ الموت و اشترا ک فعال و مؤثر  باید استدالل کرد که شاید انتقال طوسی از ناحیه کوهستان به قرارگاه مستحکم اسماعیلیان
ای که حاوی سیاق و محتوای داشت اگر وی قادر به نگارش این چنین نامهاو در پیشبرد فرایند دعوت اسماعیلی، امکان نمی

نانی که نیت سو در برابر او داشتند  تا ضرری را متوجه کارکردهای افکار و اندیشه
 
های عالی و شامخ طوسی و دور از انظار ا

ینده
 
ها، باید گـفت که قصد و اراده طوسی در این مورد در اثر نهایت مؤثرش اش نساخته باشند. گذشته از این چنین بحثا

بازتاب گردیده است که تنها خواسته است تشخیص معین و مشخص، واضح و بدون دغدغه، مسامحه،  "سیر و سلوک"،
باوری را از دریچه ذهن، افکار و روحانیت ، گرایش مادی و دنیا پیرامون اصطالحات، بینش و تصور معنویت، گرایش باطنی،

شناسانه ها از دیدگاه و سیاق الهیاتهای خودی انعکاس داده باشد. موصوف در این مرحله زمانی جهت ظواهر پدیدهاندیشه
فرینش تصور های فلسفی اتکا نموده و همواره تالش ورزیده است تا استدالل و اقامه دعو پژوهش )تیولوژی(،

 
وایش روی ا

های دینی پایه گذاری کرده و سعی ورزیده است این گونه مسایل را با همگان در میان گذارد تا باشد از حمایت عقالنیت در باور 
یهقوی

 
سمانی از طریق ا

 
-تری برخوردار شده باشد، و تفهیم نموده باشد که دسترسی به علم لدّنی، دانش مکـتوم، فهم کـتاب ا

تواند. عقالنی میسر شده می -های مستمرعلمیخداوندی مندرج درکـتاب کائنات، تنها از طریق استدالل و پژوهش های مشهود
شاید هم الزم نباشد، نصیرالدین طوسی را درهیچ موردی با حسن صباح به مقایسه گرفت، زیرا این هر دو، شخصیت جداگانه 

حیث شخصیت اکادمیک محقق، پژوهشگر، و دیگری تند. یکی منهای جداگانه هسها و ظرفیتها، صالحیتو دارای نقش
ده و یک شخصیت هم اکادمیک، و پژوهشگر در دنیا معنویت، سیاست، عدالت اجتماعی، مبارز و مجتهد، قائد، سازمان

ن. حتی این هر دو شخصیت از دیدگاه پالیسیدارای  جهان
 
موزشی های تعلبینی گسترده عقالنی و فلسفی به معنی واقعی ا

 
یمی، ا

فریدههای مشخصیها و برازندگیاز هم دارای تفاوتشناسی(، )الهیاتو ایدوئلوژی و تیولوژی 
 
ثار و ا

 
های پیشینیان و اند که در ا

نها را به مفهوم گستردهپژوهشگران زمان و شرایط کنونی، به وضاحت به مشاهده می
 
موزشی ا

 
اش مورد رسد. حتی باید دکـترین ا

فریدهبررسی قرار دا
 
ثار و ا

 
ن دکـترینی بود که در همه ا

 
تر الموت بازتاب گردیده بود وشیرازه عقالنی و های مراحل بعدد، زیرا این ا
ن دکـترین را می

 
گرایانه، شخصیت پژوهشگرعرصه باورهای دینی به مشاهده ها و بینش تنویرتوان در افکار، اندیشهعلمی ا

ثنشست، که شمه
 
ن را می توان در ا

 
فریدهای از ا

 
ستان خداوند ار و ا

 
های طوسی در مراحل واپسین زندگی پربار در قرارگاه و ا

ثار 
 
الموت را به مطالعه گرفت. الزم به دانستن است که موضوعی جامع و قابل مفاهمه و مکالمه عمومی نیز در ادبیات و ا

ن خلفای فاطمی و انکشاف بیشتر و هرچه رسد، به ویژه دوره زریاسماعیلی قبل از دوره الموت بطور واضح  به مشاهده می
ن در کارکردهای علمی و اکادمیک سّنت عقالنی دوره الموت، را نیز میگسترده

 
توان به مثابه ادامه بینش عقالنی و اخالقی تر ا

سیاسی و اسماعیلیسم، مشاهده نمود. این مسئله بینش ما را بهتر و بیشتر از پیش، در راستای خدمات ارزنده تاریخی، علمی، 
فلسفی حسن صباح  و نصیرالدین طوسی و بینش علمی و دکـترین فلسفی اسماعیلیسم را که بر بنیاد و شالوده سّنت قدیم 
ن می توان 

 
موزش ناشی از تصور تشیع، تدوین و ترتیب گردیده بود، مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد. مزید برا

 
تعلیمی و ا

 روی برخی از عرصه
 
نها کار می های فکری و ا

 
نمود و با اصرار فراوان میل داشت موزشی طوسی سخن راند که وی همواره روی ا

ها در بینش های "امر" و" کلمه"، یا سخن خدا. اگر این گونه اندیشهحقانیت شان را به اثبات برساند، که عبارتند از عباره
دهم و در  -های چهارم عقوب سجستانی، در سدههای اسماعیلی، مانند احمد نسفی، و ابو یمتافیزیک برخی از شخصیت



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      212                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

فریده های حمیدالدین کرمانی،زیرعناوین و بازتابهای بعدفرصت
 
ثار و ا

 
ن در ا

 
حیث میانجی های فکری"امر باری"، که منتر ا

ن را به مثابه گـفتمان نمادیمیان خداوند وعقل اول قرار می
 
ن و سمبولیک با گیرد، طوسی همواره روی این امر اصرار ورزیده و ا

موزگار کل" یا معلم اول، من
 
موزگار جهانی و یا "ا

 
ن بعدحیث مظهر امر باری و هدایت میا

 
ثار و دانست که اثرات ا

 
تر در ا

فریده
 
فریده طوسی "سیر های پسین چرخش الموت، نیز محسوس و ملموس بود. یکی دیگر از ابعاد نهایت با اهمّیتا

 
ای که درا

ثار پیر  و سلوک" مورد مطالعه
 
سمانی است که در ا

 
و پژوهش جدی قرار گرفته است، مسئله دانش و علم یزد انی و فهم ا

ترین ناصرخسرو به نام "علم لدنی"، یاد می شود، برای جوینده و مرجع دارای اهمّیت بسزا است، و این هم شاید یکی از بزرگ
موزندگان،عرصه

 
موزش طوسی برای ا

 
ئین  های خدماتی دکـترین تعلیم و ا

 
پیروان و پژوهشگران میدان باور های مذهبی و ا

وان کودکی الی مرحله تغییر عقیده اسماعیلی باشد. همچنان در این اثـر با
 
موزشی، تعلیمی و عقیدتی طوسی از ا

 
اهمّیت، زنـدگی ا

سازد، تالش و پاسخ مواجه می های تقریبًا بدونگیرد و خواننده را با جهانی از پرسشاش مورد شرح و تفسیر قرار میو باور فردی
های مشحون از عالیم ناپذیر او را با سایر افراد به گونه انفرادی، در راستای کسب علم و دانش، به ویژه عرصهمساعی خستگی

دهد. طوسی به این باور بوده است که حصول علم و معرفت واقعی و عینی، از طریق گرایش عقالنی وراشنالیسم، نشان می
نظیر باشد، اما قابل دستیابی است، از طریق مساعی همه و مدرسه معلم صادق یا معلم کل که شاید در هستی ما بی دبیرستان

ید. نویسنده در ناپذیر فردی و خودجانبه و خستگی
 
شناسانه، بالوسیله حصول و معرفت علم لدنی و نایاب می تواند که بدست ا

دهد و روی ارزش تاریخی، کری اسماعیلیان دوره الموت را نیز بازتاب میهای فترین پژوهشسیر و سلوک بهترین و ناب
موزش، اصرار ورزیده و پیشنهاد می

 
های نماید که این مسئله باید در شیرازه افکار و اندیشهاجتماعی، مادی و معنوی تعلیم و ا

ئین
 
موزشی قید گردد و به مثابه ا

 
مجمعی و در یک نظام با ثبات ا

 
-وزشی بدون هراس و دغدغه، در اختیار دانشنامه تعلیمی و ا

موزان وعالقه
 
یند ا

 
مندان این عرصه گذاشته شود. بدون تردید موجودیت سه دهه طوسی در الموت و همکاری و یاری شان با فرا

های ، یکی از ارزشمندترین و مؤثرترین دورهھ.ق.(٦۵٤/م.١٢۵٦ -ق. ھ.٦٢٠م./١٢٢٤) هایبینش اسماعیلیسم، به ویژه سال
ثار خود را در این سالها به نگارش گرفته است، اما با افسوس 

 
کاری و نگارشی حیات پربار طوسی، به شمار می رود. طوسی بسا ا

ثار نهایت کمی باقی مانده است و در اختیار قرار 
 
فراون باید گـفت که بعد از فروپاشی و اضمحالل مرکزیت و رهبری الموت، ا

ن روی کارکردها و وابستگیگرفته اند که می توان بر ب
 
های فردی، علمی و عقیدتی طوسی، با ژرفای بیشتر اندیشید. نیاد ا

مد بسا از شخصیت
 
های علمی، فرهنگی و کـتابخانه بزرگ الموت، مرکزی بود برای طوسی نهایت با اهمّیت و باعث جمع ا

نهایــی که به علم و معرفت عالقه داشتند، و از روی تشویش ت
 
ها، یگانه راهی را که مناسب حال جاوزات مغولعقیدتی. حتی ا

ن زمان در بار حسن صباح بود.  
 
خود دیدند، پیوستن به اسماعیلیان الموت و استفاده اعظمی از کـتابخانه معروف و مشهور ا

فریده
 
ثار و ا

 
عقیدتی  هایهایــی بود که از اصول و سّنتیکی از خدمات بزرگ طوسی به اسماعیلیان، در حقیقت حفظ و حراست ا

اخالق هایــی در مورد دعوت اسماعیلی، سّنت عقالنی و اخالقی اسماعیلیان، اثر راند. به ویژه رسالهو اخالقی الموت سخن می
توان یاد کرد. های اسماعیلیسم هستند، میدهنده خصوصیات و ویژگیطوسی که بازتابرسالهناصری، اخالق محتشمی، و سه

غاز و انجام"، و یا تذکره که مفهوم نصیحت، تذکر و تشویق را میتان، اثری را به نام طوسی هنگام اقامت خود در کوهس
 
-"ا

ثار بااهمّیتی است در راستای بینش قیامترساند، به نگارش گرفته و اظهار می
 
شناسی، بهشت و نماید که این اثر، یکی از ا

ها به ها، بازگشت دوباره انسانادی و معنوی انساندوزخ که در بیست باب و فصل تدوین و ترتیب گردیده است، از زندگی م
ن، بازگشت مجدد روح و روان انسانی بعد از ممات، مسئله رستاخیز، 

 
اصلیت شان، تصور مرگ و بینش عقالنی در مورد ا

شت و نظر، سخن در مورد قضاوت در یوم الحشر، مجازات و مکافات، بهها از هر نقطهها میان انسانها و ناهمگونیتفاوت
نی در مورد حیات و ممات انساندوزخ و برخی افکار، اندیشه

 
ثار تالش میها و تصورات سیاق قرا

 
ورزد تا ها. طوسی در این ا

نی اسماعیلیسم را پیرامون مسایل یادشده بر
 
شناسی، مفهوم اخالقی بهشت و گرایــی و تصورات باطنبنیاد معنوی دیدگاه قرا

ن چه را که طوسی دوزخ، و شناخت ژرف از این مفاه
 
ن مورد توضیح و تشریح، قرار دهد. ا

 
یم بر بنیاد تفسیر و تعبیر باطن قرا

ثارخود: 
 
غاز و انجام"، میدر ا

 
موزشی اسماعیلیان را پیرامون تصور و نگارد، صرف می"روضةالتسلیم"، و "ا

 
خواهد دکـترین  ا

غاز و انجام در میان پژوهشگران بینش بهشت و دوزخ، به شیوه نهایت دقیق و منطقی، قابل فهم و جامع
 
، معرفی نماید. اثر او ا
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اثناعشری، )دوازده امامی(، به ویژه صدرالدین شیرازی که به مال صدرا معروف و مشهور است، از توجه خاصی برخوردار است. 
الغیب"، مشهور و حو مال صدرا شخصی بود که متن مکمل این اثر را به زبان عربی تبدیل و در متن تفسیر خود که به "مفتا 

ن ذکری به عمل نه
 
ورده است. واضح است که موجودیت طوسی در الموت، قرارگاه معروف است، بکار برده ولی از منابع ا

 
ا

ترین دوره کارهای علمی و اکادمیک و شکوفایــی بینش راشنلیسم او در مورد باورهای مستحکم اسماعیلیان یکی از درخشان
فکری خود را روی هزاران برگه کاغذ های )تیولوژی(، بوده است. وی در این دوره بسا از تراوش شناسیدینی به ویژه الهیات

فریده
 
ثار و ا

 
های ذیل را چکانیده است و سایرین را در زمینه به چالش های مباحثات عقالنی گرفته است. طوسی در این دوره ا

نظیر در راستای شناخت و فهم واقعی از زیبا و بیت نهایت به نگارش گرفته است که هر کدام شان در ذات خود دارای اهمیّ 
غاز و دین باوری و دین شناختی اند: تجریدالعقاید، شرح اشارت بوعلی سینا، قواعد

 
العقاید، اخالق ناصری، اخالق طوسی، ا

دابانجام،  تحریر مجسطی، تحریراقلیدس، جریدالمنطق، اساس
 
داب البحث، ا

 
المتعلمین، االقتباس، زیج ایلخانی، ا

-نما، اثبات واجبالحساب، اثبات عقل، جام گیتیروضةالقلوب اثبات بقاء نفس، تجرید الهندسه، اثبات جوهر، جامع
المثلث، نامه، اختیارات نجوم، رساله در کلیات طب، ایام و لیالی، علمالوجود، الجبرواالختیار، استخراج تقویم، خالفت

المؤمنین الدستور و دعوت الکل،  صورالکواکب مطلوب المؤمنین، روضةالتسلیم، رسالهاالعتقادات، شرح اصول کافی، کـتاب
باشند. یک مسئله واضح است که بسا ها، و غیره میهای مسرت و لذتای در نعمتالحضور، مجارات طوسی، رسالهلی اهل

شناختی، گرایش داری، دیننظیری در عرضه دیناند که تا به امروز از اهمّیت بیکـتب و رسایل طوسی در این دوره نوشته شده
های دینی، مراسم تشریفات دینی، اصول و فروع در داری و سّنتو دیانت بشری، دین و فلسفه، دین و حکمت دین عقالنی

دین، گرایش ظاهری و باطنی در دین، بر خوردار هستند. نصیرالدین طوسی زندگی نهایت مغلق اما پرباری را سپری نموده 
موزشی توان در چنین فشردهست که نمیا

 
ها خالصه نمود، به ویژه نقش وی در جهت حمایت از حاکمیت و نظام تعلیمی و ا

مدند و هم ایجاد گونههای بعدیاسماعیلیان، چالش
 
-ای که بعد از فروپاشی دستگاه حاکمیت اسماعیلیان در الموت به میان ا

شکارا بروابط )مکـتوم(های ناهمگون 
 
ن زمان، و حفظ روابط ، و یا ا

 
ا سلجوقیان و همکاری با سایر دسته و حلقات موجود در ا

خرین مراحل زندگی
 
-اش با اسماعیلیان مناطق مختلف ایران، موضوعی است که به پژوهشنهایت نیک، حسنه و متداوم الی ا

دارد که به امید قوی در زمینه کارکردها گرایــی و تعصب و واقعبینانه، های ژرفترعلمی و اکادمیک بدون جانبداری و فارغ از جزم
نست که هر نگارش باید مطابق فرمایش پیر بزرگ، ن

 
 اصرخسرو باشد که فرموده است: صورت خواهند گرفت، اما شرط ا
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 اب ششمب
 
 

 اسماعیلیسم و شخصیت ناصر خسرو  دیگر اندیشان در بازتاب بینش
 

نقلی زمان خود حکیم ناصر خسرو از شاعران و فیلسو اغلب علوم عقلی و  بر  فان بزرگ خراسان زمین است که 
از قبیل فلسفه یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کالم تبحر داشت و در اشعار خویش به 
کید کرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری 

 
تا کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم 

ن برای اثبات عقاید خودش استفاده است که 
 
یات قرا

 
ا ز  ثار خویش، ا

 
ا ن را از برداشته است. وی در 

 
کل قرا

در  ۳۹۴کرده است. ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو، در سال 
بلخ در شمال افغانستان( در خانواده ثروتمندی چشم به  جهان گشود. روستای قبادیان در بلخ )در استان 

پادشاهان  ن را از بر کرد. در دربار 
 
ز ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و قرا ناصرخسرو ا

و امیران از جمله سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی به عنوان مردی ادیب و فاضل به کار دبیری 
به  و به دربار سلیمان چغری بیک،  مرو اشتغال ورزید و بعد از شکست غزنویان از سلجوقیان، ناصرخسرو 

نجا نیز با عزت و اکرام به حرفه دبیری خود ادامه داد و به دلیل اقامت 
 
ا برادر طغرل سلجوقی رفت و در 

این شهر به ناصرخسرو مروزی شهرت یافت.  پیروان وی که به دنبال سرچشمه حقطوالنی در  یقت میگشت با 
ما از  نها در مورد حقیقت هستی پرس و جو کرد. ا

 
ا فتگو پرداخت و از رهبران دینی  ادیان مختلف به بحث و گـ

نچا که به نتیجه
 
نیافت دچار حیرت و سرگردانی شد و برای فرار از این سرگردانی به شراب و ا ای دست 

ورد. در سن
 
ا چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می میگساری و کامیاریهای دوران جوانی روی 

ناصرخسرو پاسخ « چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر» گوید 
ببرد » داد  نتوانستند ساخت که اندوه دنیا  این  بهتر از  حکیم نتوان گـفت کسی را » مرد گـفت  «حکما چیزی 

بیفزاید.که مردم را به بیهوشی و  » ناصرخسرو پرسید  «بی خردی رهنمون باشد. چیزی باید که خرد و هوش را 
رم؟ 

 
ا ثر این  قبلهو به سمت  «عاقبت جوینده یابنده بود » گـفت « من این از کجا  اشاره کرد. ناصرخسرو در ا

ه سفر  خواب دچار انقالب فکری شد، از شراب و همه لذائذ دنیوی دست شست، شغل دیوانی را رها کرد و را
پایتخت   حج در پیش گرفت. وی مدت هفت سال سرزمینهای گوناگون یا شش سال در  را سیاحت کرد و سه 

نجا در دوران  مصریعنی  فاطمیان
 
ا سه  مصرگروید و از  مذهب اسماعیلیبه  المستنصر باهللاقامت کرد و در 

بعداز دریافت عنوان حجت خراسان از طرف المستنصر  ۴۴۴رفت. ناصر خسرو در سال  کعبهه زیارت بار ب
خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به کیش و به خراسانباهلل رهسپار خراسان گردید. او در 

نجا به دعوت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عدهاسماعیلی نمود، اما ب
 
ا ای تحمل رخالف انتظارش مردم 

تبانی با سالطین  نیاورده و در  نجا  سلجوقیاناو را 
 
ا ز  بیرونش کردند. ناصرخسرو ا بر وی شوریده، و از خانه 

نبود به امان  مد و چون در هیچ کدام از این شهرها در 
 
ا به نیشابور  طور مخفیانه  به مازندران رفت و سپس 

امیران محلی  امیر علی بن اسدمیزیست و سرانجام پس از مدتی دربدری به دعوت  که  بدخشانیکی از 
بقیه   تمام  بدخشان سپری کرد. یمگانسال عمر خود را در  ۲۵تا  ۲۰اسماعیلی بود به بدخشان سفر نمود و 

ثار خویش را در بدخشان نوشت و تمام روستاهای بدخشان را گشت. ح
 
کیم ناصرخسرو دربین اهالی ا

تا حدی که مردم او را به ن، مقام و منزلت خاصی است 
 
سید شاه ناصر » ، «حجت » نام بدخشان دارای شا

http://fa.wikipedia.org/wiki/مرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/مصر
http://fa.wikipedia.org/wiki/کعبه
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 394-481)زیارتگاه است.ناصرخسرو قباديانى یمگانکنند. مزار وی در و غیره یاد می ،«پیر کامل» ،«ولی 
با دانشاز شاعران برجسته قمرى( او طى سفرى هفت ساله از ى ايران است که  شنا بود. 

 
ا نيز  هاى روزگار خود 

ن را در سفرنامهسرزمين
 
ا يادگار گذاشت. در مصر با فرقههاى گوناگونى ديدن کرد و گزارش   ىاى به 

شنا شد و به خدمت خليفه
 
ا او براى فراخواندن مردم به اسماعيليه  ى فاطمى مصر، المستنصر باهلل، رسيد. 

ن
 
ا به ناچار در مذهب اسماعيلى به خراسان بازگشت، اما مردم  نبودند.  جا چندان از دعوت او خشنود 

ـى در زمينهابنشين شد و به سرودن شعر و نگارش کـتسرزمين کوهستانى يمگان در بدخشان گوشه ـ ى هاي
ابومعين حميدالدين ناصرخسرو قباديانى مروزى، در سال باورهاى اسماعيليان پرداخت. زندگى  394نامه 

هجرى در روستاى قباديان مرو، که اکنون در تاجکستان است، ديده به جهان گشود. جوانى را به فراگيرى 
هاى دوران خود پژوهشگر خويش از دانشى هوش سرشار و روح هاى گوناگون پرداخت و در سايهدانش

ى اقليدوسى، موسيقى، علوم شناسى، هندسهشناسى، پزشکى، کانىمانند فلسفه، اخترشناسى، کيهان
از خانودهدينى، نقاشى، سخنورى و ادبيات بهره اى برخوردار و ها گرفت. با اين همه، چون ناصرخسرو 

ـى سلطان محمود غزنوى به کار ديوانى پرداخت و اين کار را ر هاى پايانى فرمانساالر بود، در سالديوان ـ ي وا
ادامه داد.  43تا  سالگى در دربار سلطان مسعود غزنوى و دربار ابوسليمان جغرى بيک داوود بن ميکائيل 

غاز کام
 
ـىپيوستن او به دربار سرا ـ هاى او بود و گاه براى خشنودى خبرى ها و بىخوارى ها، شرابجوي

با گـ لود خود ديگران را به مسخره مىهاى هزلفتهدرباريان 
 
نا

 
ا لودگىگرفت. خود او پس از 

 
ا ن 

 
ا ها که از 

بيهوده اين گونه مالمت مى ن سخنان 
 
ا  کند: کناره گرفت، خود را به خاطر 

ز  و هزل  محال  اندر  بود        زبانت درا
ق                                      صيرواندر زکات دستت و انگشتکان 

 بر هزل کرده وقف زبان فصيح خويش      
 صرف کرده دل و خاطر منير  بر شعر                                     
ن
 
يدت      از فساد که گر يادت  کردى  ا

 
 ا

تيره شود ضمير  سياه گردد  رويت                                       و 
 چشمت هميشه مانده به دست توانگران    

اينت                                       ن حرير  پانذ  تا 
 
ا ن خز و 

 
ا رد و 

 
 ا
پا گذاشت کم ـى خوابى شگـفت کم از کردهاما همين که به چهال سالگى  هاى خود پشيمان شد و سرانجام در پ

غاز سفرنامه چنين نوشته است
 
ا ن دگرگونى را در 

 
ا اب : "شبى در خوبسيار دگرگون شد. خود او سرگذشت 

ديدم که يکى مرا گـفتي: چند خواهى خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند. اگر بهوش باشى بهتر 
اين چيزى نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کند. جواب دادي: در  است. من جواب گـفتم که: حکيمان جز 

هوشى رهنمون باشد، بلکه بىهوشى راحتى نباشد. حکيم نتوان گـفت کسى را که مردم را به خودى و بىبى
يابنده باشد.  رم؟ گـفت: جوينده 

 
ا فتم که: من اين از کجا  بيفزايد. گـ بايد طلبيد که خرد و هوش را  چيزى 

 سپس، به سوى قبله اشاره کرد و ديگر سخن نگـفت."
ن گـفته

 
ا بيدار شد،  با او بود و بر او اثرى ژرف گذاشت و با خود گـفت:" از خهنگاهى که از خواب  واب ها 

بيدار شدم، اکنون بايد که از خواب چهل انديشيد که همهدوشين  بيدار شوم." و چنين  نيز  ى کردار ساله 
ن
 
ز ا ن شد که سفرى به خود را دگرگون کند و ا

 
ا جا که در خواب او را به سوى قبله نشان داده بودند، بر 

يين
 
ا ورد. او سفر خود را در سامکه داشته باشد و 

 
ا هجرى از مرو و با همراهى  437ل هاى حج را به جا 

غاز کرد. او از بخش
 
ا سياى صغير و سپس برادرش ابوسعيد و يک غالم هندى 

 
ا هاى شمالى ايران به سوريه و 

بار ديگر مکه و مدينه رفت و پس از زيارت خانه هاى جنوبى ايران به ى خدا از بخشفلسطين، مکه، مصر و 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit
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ن س
 
ا پيامد  بازگشت و روانه بلخ شد.  فر هفت ساله و سه هزار فرسنگى براى او دگرگونى فکرى و براى ما وطن 

پيروان فرقهى ناصرخسرو است. ماندگارى سه سالهسفرنامه با  او  ـى  ـ شناي
 
ا ى ى ناصرخسرو در مصر باعث 

امامت پس از  باور بودند که  بر اين  يين 
 
ا ن 

 
ا پيروان  نان شد. 

 
ا يين 

 
ا و  امام جعفر اسماعيليه و پذيرش روش 

پنهانى زندگى ب صادق)ع( ايشان به نام محمد بن اسماعيل رسيد که همچنان زنده است و  ه يکى از فرزندان 
نمى

 
ا ن فرقه گرايش جا که پيروان اسماعيل به خردورزى اهميت زيادى مىکند. از 

 
ا دانند، ناصرخسرو به 

 420-487)باهلل ،ى فاطمى مصر، المستنصر پيدا کرد و به جايگاهى دست يافت که در مصر به خدمت خليفه
بازگشت به ايران، که  هجرى قمرى( رسيد و از سوى او به عنوان حجت خراسان برگزيده شد. ناصرخسرو در 

غاز فرمان
 
ا ا  ب نهمزمان 

 
ا به بلخ رفت و در  غاز 

 
ا ـى سلجوقيان بود، در  ـ ي به تبليغ مذهب اسماعيلى روا جا 

با مخالفت ن هاى گروه زيادى از مردمپرداخت. چيزى نگذشت که 
 
ن بود که کشته ا

 
ا جا رو به رو شد و بيم 

تبليغى خود را ادامه  ورد و کار 
 
ا شود. از اين رو، به شهرهاى ديگر خراسان و برخى شهرهاى مازندران روى 

او روى خوش نشان ندادند داد. به نظر مى به  اين همه چندان  پيروانى گرد او را گرفتند، با  رسد در مازندران 
با چوب و  ن و در هر جا 

 
ا تا در خلوت  به يمگان در بدخشان رفت  ـى کردند. سرانجام  ـ ي ز او پذيرا سنگ ا
ند. بيش تاب بگذرا ـى خود مويه کند و روزگار را به نگارش کـ ـ بر تنهاي ند و  تر سرزمين کوهستانى روزگار گذرا

ثار او طى 
 
ن سال 15ا

 
ا مدند. او در 

 
بن اسد ها از پشتيبانى علىسال ماندن در همين کوهستان به نگارش درا

تاب جامع الحکمتين خود را به درخواست او نوشته  کـ بن حارث، که اسماعيلى مذهب بود و ناصرخسرو 
شمار زندگى فروبست. سالقمرى ديده از جهان  481است، برخوردار بود. سرانجام در همان سرزمين به سال 

 او:  
مد.  هجرى قمري: 394

 
ا  در روستاى قباديان مرو به دنيا 

غاز کرد.  مري:هجرى ق 437
 
ا  سفر خود را به سوى مکه 

المقدس وارد مى هجرى قمري: 438  شود. به بيت 
پايان مىسالهسفر هفت هجرى قمري: 444 به بلخ وارد مى شود. اش به   رسد و 
تبليغ براى فرقه هجرى قمري: 453 د المسافرين را نيز در همين به دليل  نده مى شود. زا ى اسماعيلى از بلخ را

 نگارد. ىسال م
نام امير بدخشان، شمس هجرى قمري: 462 به  الدين ابوالمعالى على بن اسد حارث، جامع الحکمتين را 

 نوشت.
 در يمگان بدخشان از دنيا رفت.  هجرى قمري: 481

باورهاى پايه هاى ناصرخسرو :نگارش ها به روش اى اسماعيلىسفرنامه، ديوان شعر ، زادالمسافرين، در اثبات 
هاى دين به روش ها و فرمانها و باطن عبادتل است، وجه الدين)روى دين، چهره دین (، در تاويلاستدال 

باورهاى دينى  پيرامون  نامه)منظوم( ، خوان اخوان،  ـى  ـ نامه، روشناي اسماعيليان، سعادت 
الحکمتين، شرح  نثر( ، گشايش و رهايش، عجائب الصنعه، جاممع  ـى نامه  ـ ي اسماعيليان،شش فصل)روشنا

تنها در جامع الحکمتين از قصيده لهيثم احمد بن حسن جرجانى ، بستان العقول، در دست نيست و  ى ابوا
ن نام برده است، 

 
ا تنها در جامع الحکمتين از  نام برده  شده است، لسان العالم، در دست نيست و  ن 

 
ا

ن
 
ا تنها در جامع الحکمتين از  نام برده است،  رساله  اختيار االمام و اختيار االيمان، در دست نيست و 

د القيامه، زندگى  اند. ى خود نوشت که برخى به او نسبت دادهنامهالندامه الى زا
 

ئین اسماعیلیسم : عقلی و باطنی بودن
 
پيش از هر چيز بايد دانست ناصرخسرو اسماعيلى مذهب است و به نشر عقايد ا

ثارش توجه خاص دارد. وى قريب سه سال در پاي
 
تخت خلفاى فاطمى بوده و به مقام حجت رسيده و از جانب اسماعيلى در ا
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ن زمان(المستنصرباّلّل 
 
مور دعوت مردم خراسان به مذهب اسماعيليان شده است. نگارنده در اين نوشتار مى  )امام فاطمى ا

 
ما

ثر بوده, اشاره نمايد.
 
ن متا

 
یند اين پژوهش كوشيده است نگارنده در فر  :كوشد به پاره اى از انديشه هاى اسماعيليه كه شاعر از ا

 
ا

ئین اسماعيليسم را از منابع موجود مانند اربع رسائل اسماعيليه به تحقيق تامر, ايران و يمن سه رساله 
 
نخست سرفصل عقايد ا

ثار ناصر خسرو 
 
اسماعيلى به كوشش هانرى كربن, روضة التسليم خواجه نصير طوسى, كشف المحجوب ابويعقوب سجستانى و ا

ثار شاعر به صورت نوشته اى به حضور عالقه مندان تقديم استخراج و ي
 
ادداشت كند. سپس بازتاب انديشه هاى اسماعيلى را در ا

 ابيات داخل متن بر اساس ديوان ناصرخسرو به تصحيح مجتبى مينوى و دكـتر مهدى محقق است.(نمايد.) 
نان صفت  اسماعيليه به يگانگى خدا معتقدند, اما صفات او را  : يگانگى خداوند 

 
اعم از ثبوتيه و سلبيه انكار مى كنند. به عقيده ا

قائل شدن براى خدا نوعى شرك است.توحيد تقليدى را مى پذيرند و مى گويند از تقليد مى توان به تحقيق رسيد. ناصر خسرو به 
را با صفات مخلوق خالف  تبع ديگر اسماعيليه به وحدانيت خدا ايمان دارد. و او را از صفات مجرد مى داند و توصيف خالق

 توحيد مى شمارد:
 خداى را به صفات زمانه وصف مكن          

 كه هر سه وصف زمانه ست هست و باشد و بود                                  
 يكى است با صفت و بى صفت نگوييمش        

 (6ـ5, ب 32ـ31فرمود)ص نچيز و چيز مگويش كه مان چنين                                    
فريده ها بينى و دانى از صفت ها و حكيم قباديانى توحيد را اين گونه تعريف مى كند: )

 
ن است كه هر چه اندر ا

 
توحيد يكـتا ا

ن از خداى تعالى همه دور كن
 
; جهت مطالعه ر. ك: ابويعقوب سجستانى, كشف المحجوب, 107(،)خوان االخوان, ص اضافت ا

ترتيب وى نسبت دادن هر فعل و صفتى را به خداوند رد مى كند و قادر و عالم و سميع گـفتن را نوعى تشبيه  بدين.(. 12ـ  6ص 
 مى شمارد:

 مگو فعلش بدان گونه كه ذاتش منفعل گردد       
 …چنان كز كمترين قصدى به گاه فعل ذات ما                                    

 برو مفزا        گر از هر بينشش بيرون كنى وصفى
نگه نه فرد و واحد و يكـتا                                     

 
 (14ـ12, ب 2)ص                  و باشد بى خالف ا

عالوه بر ابيات پراكنده در سراسر ديوان, شاعر در قصيده اى به انكار صفات الهى پرداخته است:) با اين كه ناصر خسرو منكر 
 قصيده اى خدا را قديم دانسته است:( صفات الهى است در

 اى ذات تو ناشده مصّور        
 اثبات تو عقل كرده باور                        

 اسم تو ز حّد و رسم بيزار       
 ذات تو ز نوع و جنس برتر                          
 محمول نه اى چنانكه اعراض        

 (                                                                                                              3ـ1, ب 245ـ244)ص …  وع نه اى چنانكه جوهرموض                           
و خالى نيست, ناصر بارى تعالى را برتر از مكان مى داند و عقيده عامه را كه معتقدند خداوند در هر مكانى هست و هيچ جاى از ا

فريدگان خدايند از زمان و مكان بى نيازند, پس چگونه ممكن است كه مبدع حق 
 
رد مى كند و مى گويد عقل و نفس كه ا

 حاجتمند زمان و مكان باشددر يوان اشعار مى خوانيم:
 داور عدلى ميان خلق خويش       

 (18, ب 364)ص            بى نيازى از كجا و از كدام                                  
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مد دگرى را زبرست      چرخ را زير و زبر نيست سوى اهل خرد               
 
نچه ازو زير تو ا

 
 ا

 سخنت سوى خردمند محال و هدرست   ور چنين است چه گويــى كه خدا از بِر ماست؟       
نچه او را زبر و زير بود جسم بَود                     

 
 وان گـفت كه خالق را زير و زبرستنت       و ا

ن را شرك مى شمارد, در ديوان اشعار مى گويد:
 
 ناصر خسرو اسماى الهى را باور ندارد و اعتقاد به ا

 گويــى كه خداى است فرد و رحمان       
 موالست همه خلق و اوست موال                                    
     اين كيست كه تو نام هاش گـفتى        
 (46ـ45, ب 406)ص             گر ويژه نه اى تو مگر به اسما                                    

ن كسى و در جامع الحكمتين مى نويسد: 
 
"و گويند خداى را نود و نه نام است و هر نامى را معنا ديگر است و هر عاقلى داند كه ا

ن نود و نه چيز باشد به ذات خويش و اين تكـثير مى باشد نه توحيد كه نود و نه معنا با او باشد يك چيز نباشد و
 
جامع …"از ا

 .44الحكمتين, ص 
فريده شده است; به عبارت ديگر مجموعه هستى به يكباره با نداى تكوينى  : ابداع

 
اسماعيليه معتقدند جهان از طريق ابداع ا

مده است. 
 
 ازلى پديد ا

 
و نيز ر.ك:  269عه, رساله پنجاه و دو از رساله اخوان الصفا, ص ) ر. ك: رسالة الجام)كن( از سوى مبدا

ناصر خسرو در جامع الحكمتين ابداع را چنين تعريف مى كند: "ابداع گويند و  .( 78ـ  76ايران و يمن سه رساله اسماعيلى, ص 
فريدن مر تقدير چيز ر 

 
وردن چيز را نه از چيز و خلق گويند يعنى ا

 
ا از چيز و مردم را بر ابداع جسم قدرت اختراع گويند مر پديد ا

ابداع فعِل خاِص بارى تعالى است و هيچ كس جز او قادر به ابداع نيست. در ديوان اشعار . 211)جامع الحكمتين, ص نيست." 
 گويد:

 مكن هرگز بدو فعلى اضافت گر خرددارى      
دنا به جز ابداع يك مبدع كلمح العين                               

 
 َاو ا

ن را گروهى از حكما امر گـفتند و گروهى ارادت گـفتند. اندر اين :  "در زادالمسافرين مى نويسد
 
ابداع صنع مبدع حق است و مر ا

)زادالمسافرين, ص خداى تعالى همى گويد: و ما امرنا اال واحدُة كَلمح بالبصر"… صنع مر, مبدعات و مخلوقات را شركـتى نيست
 الواحد(ه اصل بنا ب.(  196ـ  195

ّ
،  صدور "18.10خواجه نصيرالدين طوسى, روضة التسليم, ص " )الواحُد الَيصدُر منه اال

فرينش موجودات به ترتيب 
 
 كل كه واحد مطلق است محال به نظر مى رسد; بنابراين اسماعيليه در ا

 
موجودات گوناگون از مبدا

نان نخستين مخلوق و به عبارت
 
ى صادِر اول عقل است كه به سبب دارا بودِن جهت كـثرت واسطه معتقد شده اند, به عقيده ا

نفس كل گرديده و صدور ساير موجودات روحانى و جسمانى به ميانجى عقل و نفس و از طريق ابداع و انبعاث صورت گرفته 
مد كه امر بدو متح

 
ن است كه ابتدا از امر بارى, عقل اول پديد ا

 
د شد و سپس نفس است.به عقيده ناصر خسرو معناى )كن( ا

ن مجيد چنين استدالل مى كند: "عالم 
 
ييد امر بارى سبحانه منبعث گشت. وى در اثبات اين مطلب از قرا

 
كلى از عقل كلى به تا

ُه كْن فيكون." 
َ
 اردناه َاْن نقول ل

ْ
مد, چنان كه خدا گـفت قوله تعالى: اّنما قولنا لشىء ِاذ

 
يا هر چه اندروست از دو حرف پديد ا

يد كه عقل از تصور .( 211ـ  206و نيز خوان االخوان, ص  77حكمتين, ص جامع ال)
 
ثار منثور شاعر چنين بر مى ا

 
از مطالعه ا

ن گـفتيم كه بر ابداع امر خلق را اطالع نيست كه عاقل نتواند توهم 
 
ابداع عاجز است. در زادالمسافرين مى نويسد: "از بهر ا

ن برتر از عقل است …كردن كه چيزى نه از چيزى چگونه شايد كردن
 
.") كه چيزى نه از چيزى كردن ابداع است و ا

 همين كـتاب عجز عقل به گونه اى ديگری نیز بيان شده است.( 344و  312و همچنين در صفحات  196زادالمسافرين, ص 
مد, سپس از عقِل اول اسماعيليه عقل را اولين مخلوق مى دانند. نخستين بار از امر بارى يا ابداع, عقل اول به وجود  : عقل 

 
ا

مدند. ناصر 
 
نفِس كلى هستى يافت و بعد به ترتيب طبايع و اّمهات و اجرام سماوى و مواليد ثالثه به ميانجى عقل و نفس پديد ا

خسرو نيز در ديوان اشعار عقل را اولين مخلوق مى شمارد و هستى ديگر هستى يافتگان را از عقل مى داند, به نظر وى عقل 
غاز جهان بدوستمخلوِق حق 

 
 .(519.) ديوان اشعار ناصر خسرو, به تصحيح نصرّللّا تقوى, ص و جوهر مجّردى است كه ا

نگه     
 
 خرد دان اولين موجود زان پس نفس و جسم ا
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نگه جانور دريا                                               
 
 (18, ب 2)ص          نبات و گونه حيوان و ا

                                                                                                                                            
 

خداوند جوهر همه چيز را از طريق ابداع, در عقل قرار داد. سپس به ميانجى عقل, نفس كلى منبعث شد و نفس هاى جزوى كه 
ن به وجود 

 
ييد عقل و به ميانجى نفس هستى پذيرفتندبعد از ا

 
مدند به تا

 
زندگى از عقل است, .(  76ـ  66.) خوان االخوان, ص ا

اما عقل خدا نيست. زندگى جاويد صفِت ذاتى عقل است و به همين سبب زندگان از او حيات يافته اند. عقل در هستى بخشى 
نچه مقهور قاهرى باشد ن

 
 .(76ـ  66.) خوان االخوان, ص  مى تواند خداى باشد.)مجبور و مقهور امر خداست و هر ا
 در عقل واجب يكى است كّلى        

 اين نفس هاى خرده اجزا را                              
 او را به حق بنده بارى دان          
 (48ـ47, ب 168مرجع بدوست جمله مر اينها ر ا             )ص                                

 ظهور كـثرت گشته است؟ در ديوان اشعار 
 
اگر چه عقل يكى است, منشاء ظهور كـثرت هاست. به راستى عقل واحد چگونه منشا

يد كه ناصر خسرو عقل كل را )بسيط ِمْن جميع 
 
ثار منثور چنين بر مى ا

 
پاسخى براى اين پرسش نمى يابيم, اما از مطالعه ا

ن جوهرى 
 
.) وجه دین، چاپ دوم، تهران ، كه وحدت بدو متحد شده است يكى محض نيست الجهات( نمى داند. عقل اول ا

شاعر در ديوان اشعار از عقل به عنوان اولين موجود كمتر سخن مى گويد, بيشتر توجه او به خرد يا عقل (. ۱۳۴۸٫طهوری، 
شعر گـفته باشد.  )خرد(درباره  انسانى معطوف است. در ادب فارسى كمتر شاعرى را مى توان يافت كه به اندازه ناصر خسرو 

ن انسانى منافات دارد او را از ديگر گويندگان و نويسندگان ممتاز مى كند.
 
ناطق مظهِر  :ستايش خرد و دورى از هر عملى كه با شا

نان هفت است: 
 
دم, نوح, ابراهيم, موسى, عيسىعقل كل در اين عالم است. ناطقان همان پيغمبران اولوالعزم اند و شمار ا

 
و  ا

، و  قصیده ۳۳٫.)وجه دین صناطق هفتم اسماعيل بود كه قائم است و با ظهور او قيامت بر پا مى گردد محمد )ص(.
 ناصر خسرو نيز از شش پيامبر اولوالعزم در ديوان اشعار ياد كرده است: ،( ۲۳۲/۵۰-۵۱

 شش بود رسول نيز مرسل                       
 (45, ب 419بنديش نكو در اعتذارم       )ب                                      

ن جاى پنهانى         
 
نكه بنمايند مان ا

 
 ز بهر ا

مد سوى ما پيغمبر از يزدان                                         
 
 دمادم شش تن ا

يدت پيدا    
 
 به دل در چشِم پنهان بين از ايشان ا

 (18ـ17, ب 289)ص                       بديشان ده دلت را تا به دل بينا شوى زيشان                                          
شاعر در ديوان اشعار درباره بعثت پيامبران استدالل لطيفى دارد. وى علت وجوبى برانگيخته شدن پيامبران را بهره مندى 

 انسان از قوه عقل مى داند:
 د     زى پيل و شير و اشتركايشان قوى ترن

 (33, ب 104ايزد بشير چون نفرستاد و نه نذير         )ص                                     
راستى هدف پروردگار از فرستادن پيغمبران چيست؟ پبامبران نگاه دارنده صالح خلق اند و با هدايِت ايشان طاعت از عصيان و 

 كـفر از ايمان جدا مى گردد.
 رسول          دانى اگر هيچ نبودى  
 خلق نه طاغى و نه عاصيستى                             
 در خلل ظلمت بودى اگر          
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 (41ـ39, ب 250)ص                     خلق ز پيغمبر خاليستى                               
ثار منثور به تفصيل در اين باره سخن گـفته است,

 
ى از خوان االخوان علت بعثت را عجز بشر در مثاًل در بخش 19حكيم در ا

فرينش دانسته است.
 
فريدگار از ا

 
 درك غرض ا

م نبوده و از طريق الهام و تلقين قلبى و  : بینش  وحى در اسماعیلیسم
 
اسماعيليان معتقدند که وحى الهى با تكّلم و گـفتار توا

نجام گرفته است, ناصر خسرو نيز در ديواِن اشعار سطح صالحیت و اختیار عقالنی و گونه پذیرش توسط حضرت محمد)ص(، ا
واز را از جانب خدا رد مى كند:

 
 كالم با ا

 نور ازلى را چو دلش راست بپذرفت         
 هللا زمين شد كه نديدند مثالش                                    
ن را          

 
 وز بركت اين نور فرو خواند قرا

 بنبشته بر افالك و بر و بحر و جبالش                                      
 وان كس كه همى گويد كاواز شنودى       

ن جاهل و منيوش محالش       )ص                                        
 
 (                                                                  29ـ27, ب 207منديش از ا

واز و حروف      گشتن حال
 
 و سخن گـفتن با

 زبر و زير همه جمله به زير قمر است                                       
 نظر تيره در اين راه نداند سر خويش        
 (28ـ27, ب 317)ص                    ورچه رهبر به سوى عالم عقلى نظر است                                         

ن, پيامبر اكرم نوشته خداى تعالى را مى خواند. وى در اين 
 
ييدى است كه به نور ا

 
وحى به نظر ناصر خسرو عبارت از اثبات و تا

واز و حروف از خداى 
 
باره كه وحى الهى با كالم و بيان همراه نيست مى گويد: "علم به مردم يا به قول رسد يا به كـتابت و قول و ا

يه تعالى ممتنع و محال است
 
استناد مى جويد:   )كذالك اوحينا اليك روحًا ِمن امرنا(." همچنين در تبيين اين موضوع به ا

يد نه از روح, پس ظاهر است به حكم 
 
واز از جسم ا

 
يه پيداست كه وحى سوى رسول صلعم روحى بود نه جسمى و ا

 
واندرين ا

وازى .در زادالمسافرين مى نويسد: 
 
يه كه وحى اشارتى بود نه ا

 
ن باشد كه دانا "… اين ا

 
يد كه نخستين دانا از مردم ا

 
پس واجب ا

ن قول است به غايبان مخصوص
 
و به راه چشم و فكرت دانا شود نه به … كننده او غايب باشد و او علم از نوشته او خواند كه ا

يد كه جبرئيل بدون تمثل به صورت بشرى و بى كال
 
ثار ناصر خسرو چنين بر مى ا

 
م وحى الهى را به دل راه گوش." از مطالعه ا

شكار ساخت. 
 
ن را براى مردم ا

 
 حضرت رسول )ص( الهام كرد و حضرت نيز بى واسطه ا

مردم بنا به عقيده اسماعيليان به نسبت اطالعشان بر معانى باطنى به چند دسته تقسيم مى شوند،واز  : مراتب بینش دعوت 
مراتب دعوت دوازده ذكر شده كه شامل:  دمه اربع رسائل اسماعيليه""مقاين رو اسماعيليان خود را اهل ترتيب مى خوانند. در 

ذون, مكاسر و مستجيب است." )
 
عارف تامر, اربع رسائل ناطق, اساس, امام, حّجت, باب, داعی, متم, الحق, جناح, ما

گاهى بيشتر درباره مراتب دعوت اسماعيلى ر. ك: مارشال. گ. س. هاجسن, كـتاب13اسماعيليه, ص 
 
فرقه اسماعيليه,  . براى ا

)ناطق, ناصر خسرو مراتب دعوت اسماعيلى را هفت مى داند كه به ترتيب عبارت اند از: .( . 21ترجمه فريدون بدره اى, ص 
ذون, مستجيب(. )  وجه دين, ص 

 
در سراسر ديوان ناصر خسرو درباره مرتبه   .(.162اساس, امام, حجت, داعى, ما
ن را می دانند:اشارتى ن )الحق،جناح،مکاسر،ومتم(

 
 يافتم, ولى براى ساير موارد شواهدى هست که بیشترینه  ا

ن كه نداند         
 
ذون    )ص       فضل سخن كى شناسد ا

 
 (39, ب 10فضل اساس و امام و حجت و ما

ذون
 
 (44, ب 492)ص                نيست قوى زى تو قول و حّجِت حجت        چون عدوى حّجتى و داعى و ما

 (33, ب 439)ص     اس        نروم جز كه بر طريق اس    ى بَود       ساس تنم به پاتا ا
نان را كه در طريق دكـتر مشكور در توضيح مراتب فوق مى نويسد:

 
يد مستجيب مى ناميدند. ا

 
نان در ا

 
" كسى را كه تازه به كيش ا

ذون( مى گـفتند و چون به
 
درجه دعوت مى رسيد )داعى( مى خواندند و چون  ايشان راسخ شده, اجازه سخن گـفتن مى يافت )ما

به رياست داعيان ارتقا مى يافت حجت نام مى گرفت يعنى گـفتارش حجت خداست بر خاليق و چون مرتبه واليت مى يافت و 
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خرين مرتبه مقام ناطق
 
را مى  از معلم بى نياز مى گشت امام خوانده مى شد. پس از امام به مقام وصايت و اساس مى رسيد و در ا

ذونان به دو دسته تقسيم مى شدند: 
 
ذونان محدود يا اصغر كه داعى معلوم و معين را مى توانست دعوت كند و يافت. ما

 
ما

ذونان مطلق كه هر كس را مى توانست دعوت نمايد, ولى زير نظر و راهنمايــى داعى.
 
گاهى مرتبه داعى را به سه درجه مى  ما

نان همواره مالزم خدمت او بودند اعى محدودداعى بالغ, داعى مطلق, درسانيدند: 
 
.هر امامى دوازده حجت داشت كه پنج تن از ا

مور جزاير سبعه يعنى اقاليم هفتگانه بودند _ حكم هر يك از حّجتان سه نفر داعى بودند و هر يك از داعيان نيز 
 
و هفت تن ما

ذونان در تعليمات خود
 
ذون زير فرمان داشتند. داعيان و ما

 
سلسله مراتب را رعايت مى كردند و تا از تعاليم خويش در  عده اى ما

.") محمدجواد مشكور, تاريخ شيعه و فرقه هاى اسالم تا مرتبه پايين نتيجه مثبت نمى گرفتند مرتبه بعدى را شروع نمى كردند
ات از خود با القابى نظير: شاعر خود از حجت هاى دوازده گانه فاطميان بود, از اين رو در پاره اى ابي  .(228قرن چهارم, ص 

و  197و  155و  56ديوار اشعار, ص ، ياد مى كند. )حّجت فرزند رسول، و حّجت نايب پيغمبرحّجت خراسان,حّجت مستنصرى, 
كيد دارد كه رسيدن به سه مرتبه .(. 448

 
ناطق و اساس و ناصر در ديوان اشعار به مراتب دعوت نمى پردازد, اما در وجه دين تا

وى براى دين سه . 19ـ  18.)وجه دين, ص طريق تعليم و تعلم ممكن نيست و به خواست و اراده الهى صورت مى گيرداز  امام
.) خوان مرتبت قايل است: مرتبت نطق, مرتبت وصايت, مرتبت امامت. بنا به قول او هجده تن در اين سه مرتبه ايستاده اند

در ديوان اشعار از ميان  .( 154صيل مراتب دين پرداخته است. ر. ك: ص . در جامع الحكمتين به ترتيب و تف68االخوان, ص 
دم را شيث, وصِي نوح را سام, وصِي 

 
اوصياى پيامبران تنها به حضرت على )ع( و هارون اشاره مى كند, اما در وجه دين وصِي ا

وجه دين,  31)ذكر مى كند. على )ع(اسماعيل, وصِي موسى را هارون, وصِي عيسى را شمعون و وصى حضرت محمد را ابراهيم را 
ناطق در عالم .( 129ـ  128) ر. ك: ص خواجه نصير طوسى نيز در روضة التسليم به اوصياى پيامبران اشاره كرده است .(50ص 

ن فايده را كه 
 
ن فايده را كه از ناطق مى پذيرد به امام و امام ا

 
از جسمانى به منزله عقل و وصى به منزله نفس است. پس وصى ا

ييد را از حجت 
 
ن فايده را كه از امام مى پذيرد به حجت مى رساند و به قول ناصر خسرو )مرتا

 
وصى مى پذيرد به باب خود و باب ا

امامت .( بینش 204ـ  203(.) خوان االخوان, ص گذر نيست و فرود از او پذيرندگان مر فرمان را به شرح توانند پذيرفتن نه به رمز
ويل در اسماعیلی

 
ن محتاج امام است. تعيين  : سمو تا

 
ن مكـتوم است و بشر براى درك معانى ا

 
اسماعيليان مى گويند معانى قرا

امام به خواست و اراده خدا انجام مى گيرد و امامت در نسل حضرت رسول موروثى است. ناصر خسرو در اين باره مى 
ن است كه فرزند او امام باشد و نسل او بريده نشود ونويسد

 
هر كه دعوى امامت كند و نسل او بريده شود او دروغ زن  :"امام ا

ن حضرت حِق اسماعيل مى دانند. به اعتقاد .( 12وجه دين, ص بود.")
 
اسماعيليه امامت را بعد از امام جعفر صادق به نصّ  ا

نان امامت بعد از اسماعيل به پسرش محّمد ملقب به مكـتوم منتقل شد و او اولين امام مستور بود. پس 
 
از محمد مكـتوم پسرش ا

خرين امام مستور بود و بعد از او پسرش مهدى 
 
جعفر صادق و بعد از او پسرش محمد حبيب به امامت رسيدند. محمد حبيب ا

شكار كرد
 
اسماعيلیان براى امامت شرايط .( . 207.) ر. ك: بيست گـفتار در مباحث علمى و كالمى و فرق اسالمى, صدعوتش را ا

مين قدر كافى مى دانند كه از اوالد على باشد و به نص ّ پدر باشد. سن و معلومات و رفتار و كردار امام در خاصى قايل نيستند. ه
نان اهميتى ندارد, چنانكه الحاكم در سن يازده سالگى, الظاهر در سن شانزده سالگى, المستنصر در سن هشت سالگى و 

 
نظر ا

نان مع
 
مر در سن پنج سالگى به خالفت رسيدند. ا

 
تقد بودند به محض اينكه خليفه اى فرزند خود را به جانشينى برگزيد اسرار اال

مكنونه رّبانى و صفات الهى از او به فرزندش حلول مى كند و اين همان ميراث معنوى است كه پيامبر به على )ع( منتقل ساخته 
ده اند و همين خلفاى نابالغ را واجد علوم است.مبلغاِن مذهب اسماعيليه, مبالغه را در حق خلفاى فاطمى به حّد افراط رسان

خرين دانسته اند.
 
نها را )پسران على( و )امام  35اّولين و ا

 
ناصر خسرو در ديوان اشعار به امامت خلفاى فاطمى اشاره نموده و ا

 بن االمام( خوانده است:
 شجر حكمت پيغمبر ما بود و برو          

 ك از عترت او نيز درختى ببرندهر ي                                 
نها كه امامان حقند              

 
 پسران على ا
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 به جاللت به جهان در چو پدر مشتهرند                                 
ن كه تو را        

 
ن پسران رو پسرا زا

 
 سپس ا

تش سپرند                              
 
 (28ـ26, ب 66)ص               پسران على و فاطمه ز ا

 
 همچنين گـفتم كه روزى بركشد      

 فاطمى شمشير حق را از نيام                                    
 دين جد خويش را تازه كند          
ن امام بن اال                                     

 
 (24ـ  23, ب 364)ص    مام بن االمام          ا

رباهلل خليفه فاطمى را بديل از پيغمبر و على و حسن و حسين مى داند و درگاه مستنصر را قبله دين و دنيا همچنين در مستنص
 مى شمارد:

ن كه بديل است جهان را       
 
 رفتم به در ا

 از احمد و از حيدر و شبيروز شبر                                     
       قبله علما يكسر مستنصر باّلّل           
 (69ـ67, ب 133فخر بشر و حاصل اين چرخ مدور      )ص                                       

گاه اند:
 
ويل به خوبى ا

 
 شاعر خلفاى فاطمى را فرزندان على )ع( و جانشينان بر حق ّ او مى داند كه از علم تا

ل مصطفى بايد شدن     
 
 مر ترا در حصن ا
 تا ز علم جد خود بر سرت ُدرافشان كنند                                 

ن امام روزگار  
 
 حّجتان دست رحمان ا

ويل بر كيوان كنند                              
 
 (26ـ25, ب 151)ص                        دست اگر خواهند در تا

ويل بحث كرده و كمال دين ر 
 
ثار منثور نيز درباره خداوند تا

 
مده: ناصر خسرو در ا

 
ا در امامت دانسته است, در خوان االخوان ا

ليف كـتاب و اعمال كند و 
 
رد و تا

 
ن پيغمبرى است كه شريعت ا

 
)مر دين را سه مرتبت است, نخست از او مرتبت نطق است و ا

ويل او نهد و مثل ها و رمزها را معنا 
 
بگويد و خلق را خلق را بر پذيرفتن ظاهر تكليف كند و ديگر مرتبه وصايت است كه بنياِد تا

از موج شبهت به خشكى و ايمنى حقيقت برساند و سه ديگر مرتبت امام است كه ظاهر و باطن را امام نگاه دارد و خلق را بر 
ويل بهره دهد اندر همه زمانى. 

 
ـ  290و نيز ر. ك: جامع الحكمتين, ص  86ـ  85)خوان االخوان, ص اندازه طاقت ايشان از علم تا

ناصر شرف و منزلت امام برتر از ديگر منزلت هاست. در بخشى از اخوان االخوان در توضيح اين نكـته مى عقيده .( . 291
خر مؤيدان است و اوست كه مردم ازو از فنا به بقا رسد و مرمثل ها و رمزهاى ناطق را به حق عبارت تواند كردن

 
ورد"امام ا

 
و … ا

ن همچنان كه نفس ناطقه از همه نفس ها شريف تر است ا
 
مام را منزلت از همه منزلت ها برتر است و گواه بر درستى اين قول ا

است كه منزلت امام منزلت خداوند قيامت است عليهم السالم. همه ناطقان خلق را دعوت سوى او كردند و از شرف و منزلت 
و نيز ر. ك: جامع  86ـ  85, ص )خوان االخوانامام بود كه خداى تعالى گـفت روز قيامت هر گروهى را به امام خويش خوانيم")

روزگار هيچ گاه خالى از امام نيست و اطاعت از امام بر همگان واجب است و تكذيب امام حق .( .291ـ  290الحكمتين, ص 
عذاب ابدى را به دنبال دارد. هر كس از امام روزگار خود اطاعت نكند از رسول خدا اطاعت نكرده و هر كس از رسول خدا 

يين اسماعيلى را تشكيل مى دهد در اين مذهب از اطاعت نكند 
 
ويل در واقع اساس و پايه ا

 
از خدا اطاعت نكرده است. " وتا

ويل شوند و علم 
 
اهميت خاصى برخوردار است. در نظر اسماعيليان تمامى پديده هاى عالم ظاهر و باطنى دارند, ظواهر بايد تا

ويل را فقط ائمه يا كسانى كه از ايشان فراگرفت
 
گاهى ندارند, تا

 
ن و احكام ا

 
ويل قرا

 
ه اند, مى دانند و ديگر افراد حتى انبيا هم از تا

ن را امام بر عهده دارد."     
 
ويل ا

 
                                                                                                        .(  116ـ  115)جامع الحكمتين, ص كار انبيا فقط ابالغ سخنان الهى است و تا

 بهتان بود ار تو به جز اين گويــى بهتان        معنى سخن ايزد پيغمبر داند            
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ل نبى را      
 
 (  50ـ  49, ب 484)ص      كس را نبود قّوت و نه قدرت و سلطان     بر مشكل اين معجزه جز ا

ل رسول اند     بر علم مثل معتمد
 
لراه      ان ا

 
ن علم جز اين ا

 
 (28, ب 255)ص      ت ننمايد سوى ا

ن بر سبيل تمثيل با مردم سخن مى گويد و بسيارى از مطالب را به صورت كنايه و رمز و مثل بيان مى كند و به 
 
خداوند در قرا

ويل 
 
ويل روشن سازد. تا

 
ن معانى را از راه تا

 
يات متشابه سبب مكـتوم بودن معانى است كه بشر به امام محتاج است تا ا

 
خاص ا

ويل اند.ناصر خسرو در وجه دين شرح 
 
ن ـ اعم از محكم و متشابه ـ احاديث و احكام شريعت همه داراى تا

 
يات قرا

 
نيست. همه ا

و تفصيل احكام نماز و روزه و زكات و ساير دستورهاى شرعى را امثالى مى داند كه مردم براى رهايــى از دوزخ بايد در پـى يافتن 
ن باشن

 
ويل مى نامد.  43د.معانى ا

 
نها را تا

 
ويل به كار مى گيرد و ظاهر الفاظ شريعت را تنزيل و معانى ا

 
حكيم تنزيل را در برابر تا

نها يكى است,
 
ويل همه ا

 
همان طور كه پيامبرى و امامت الزم و  44به اعتقاد او شريعت پيامبران در ظاهر مختلف اما معانى و تا

ويل نيز 
 
ويل ملزوم يكديگرند تنزيل و تا

 
يات و دريافت حقيقت احكام الهى جز از راه تا

 
نجا كه فهم باطن ا

 
مكمل هم هستند. از ا

ويل مى خواند:
 
دمى را به تا

 
 ممكن نيست ناصر ا

ويلش بدان  
 
ن و علم تا

 
 بررس از سّر قرا

 (18, ب 53)ص            گر همى زين چه بسوى عرش بر خواهى رسيد                              
 علمى نرهد مردم از اين بند عظيم      جز به

 كان نهفته است به تنزيل درون زير حجاب                              
ويل به علمش نرسى       

 
 چون ندانى ره تا

 (40ـ  39, ب 189)ص                ورچه يكيست ميان من و تو حكم كـتاب                                 
ويل سخن نگـفته است. البّته اين مربوط به جهان بينى اوست كه بارى در ادب فا

 
رسى هيچ شاعرى به اندازه ناصر خسرو از تا

ويل را در همه 
 
ويل را به جاى تنزيل بنشاند. او به عنوان يك باطنى مذهب اصِل تا

 
ترجيح مى دهد باطن را به جاى ظاهر و تا

يات و احكام بسيار موارد خلقت و پديده هاى مادى و معنوى جهان جارى و 
 
ويل ا

 
سارى مى داند, اما گاهى استدالل هايش در تا

يه 
 
ويل ا

 
"اى پيامبر … سوره احزاب مى نويسد: خداى تعالى همى گويد به رمز اندرين معنا 59غريب مى نمايد, براى نمونه در تا

ان امامان را و زنان مؤمنان را يعنى مر بگوى مر زنان خويش را يعنى مرنقيبان دين را اندر وقت خويش و دخترانت را يعنى الحق
ن نزديكـتر است بدانك 

 
داعيان را تا چادرهايشان را به خويشتن نزديك كنند يعنى كه پوشيده باشند از دشمنان كه ا

ن ظاهريان ندانند پس رنجه ندارندشان
 
يه 283".). خوان االخوان, ص بشناسندشان, يعنى تا ا

 
ويل ا

 
. در جامع الحكمتين در تا

ويل عجيبى دارد ر.ك: ص )است
 
 ( 164وى على العرش( نيز تا

ويل مى پردازد كه در اين جا به ذكر دو مورد بسنده مى كنيم: 
 
 ناصر در ديوان اشعار نيز گاه به تا
ب مرده زنده بماندى      

 
 مردم اگر ز ا

 خلق نمردى هرگز بر لب جيحون                              
ن كه مرده زنده

 
ب خداى ا

 
 بدو كرد     ا
ن پسر بى پدر برادر شمعون                             

 
 (30ـ  29, ب 9)ص            ا

 با همه خلق گر از عرش سخن گـفت خداى   
 تا به طاعت بگزارند سزاوار ثناش                               

 عرش او بود محّمد كه شنودند ازو           
 …سخنش را دگران هيزم بودند و تراش                              

 مرترا عرش نمودم به دل پاك ببين              
 گر نبيندش همى از شغب خويش اوباش                            

 عرش اين عرش كسى بود كه در حرب رسول         
 (18ـ13, ب 276)ص            چون همه عاجز گشتند بدو داد لواش                         
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نان ثواب و عقاب نيز  :بینش معاد در اسماعیلیسم
 
اسماعيليه معاد را روحانى مى دانند نه جسمانى. بدين جهت در باور ا

ويل مى كنند و مى گويند تشنگى و گرسنگى خاص عالم مادى است و در جهاِن 
 
نان پاداش و كيفر اخروى را تا

 
روحانى است. ا

 معنا مفهومى ندارد:
 
 

 گر همى چيزى ببايد مان خريد     
نجا محالست ار زراست                        

 
 در بهشت ا

 از نياز ماست اينجا زر عزيز         
 (38ـ37, ب 34)ص            ورنه زر با سنگ سوده همبر است                           
 

مى كند و مى گويد هر كس به اندازه شايستگى خود بى اين كه از بدين ترتيب ناصر خسرو نيز احساس نياز در بهشت را نفى 
گاه باشد از ثواب الهى بهره مند مى گردد.

 
 مرتبت ديگرى ا

 گر بهشتى تشنه باشد روز حشر        
 او بهشتى نيست بل خود كافر است                           

 ور نباشد تشنه او را سلسبيل     
 (41ـ40, ب 34)ص           چه سرد و خوش بود نا درخور است گر                          

گاهى ندارند نعمات بهشتى را مانند نعمت 
 
يات ا

 
ويل ا

 
دوزخ و بهشت حقيقى داراى اوصاف جسمانى نيست, اماكسانى كه از تا

 هاى دنيوى مى پندارند:
 در بهشت ار خانه زّرين بود       

                   (43, ب 34)ص    كنون خود به فردوس اندرست      ا قيصر                          
سايش و درد و رنج اين سراى فانى, چاشنيــى از لّذت و عذاب سراى جاويد است. فضايل و رذايل اخالقى معلول 

 
راحت و ا

يد:
 
 بهشت ودوزخ اند و راحت و لّذتى كه در اين عالم هست از بهشت مى ا

 لد و ز دوزخ       راحت و رنج از بهشت خ
 ( 41, ب 138)ص           ل     چاشنيــى دان در اين سراى بعاج                                   

يين 
 
ثار منثور خود دوزخ را كنايه از جهل و بهشت را كنايه از دانش كامل مى انگارد كه بر اثر كسب تعاليم ا

 
حكيم خرد گرا در ا

كس از امام حق پيروى كند به بهشت مى رسد; بنابراين بهشت حقيقى, عقل و حضرت رسول, هر  49اسماعيلى حاصل مى شود.
دِر بهشت و كلمه شهادت, كليد دِر بهشت است.گـفتار ناصر خسرو مؤيد اين مطلب است كه وى دوزخ را به تعبيرى كه ديگر 

ويد بهشت چيست گوييم عالم ارواح است و "اگر گفرقه هاى اسالم قبول دارند, نمى پذيرد. در جامع الحكمتين مى نويسد. 
و نيز ر. ك:  96)جامع الحكمتين, ص معدن لّذات است, اگر گويد دوزخ چيست گوييم معدن دردها و رنج هاست."

گاهى در ديوان اشعار از سلسبيل و همنشينى با حور و سبزپوشى در بهشت سخن مى گويد, حال .( 481زادالمسافرين, ص 
ي
 
ن ابيات سؤال اين است كه ا

 
ا شاعر در بيان عقايد خود دچار تضاد گويــى گشته است يا اينكه سلسبيل و حور و غيره در ا

ن را در مفهوم معمول به كار برده است. دكـتر 
 
ويل بهشت و دوزخ ا

 
ويل خاصى دارند؟ به نظر مى رسد شاعر بى توجه به تا

 
تا

ن مشكور مى نويسد:"اسماعيليان به بهشت و دوزخ جسمانى معتقد ني
 
ستند, ولى براى مبتديان اين كلمات را به معناى معمول ا

و نيز ر.ك: هاجسن, فرقه اسماعيليه, ترجمه فريدون بدره  53.") محمدجواد مشكور, فرهنگ فرق اسالمى, ص تفسير مى كردند
و متين به صفات روز  شاعر در ديوان اشعار ايمان قلبى خود را به معاد به وضوح بيان مى دارد و با بيانى شيوا.( 23اى, ص 

نچه كرده اند, سخن مى 
 
قيامت اشاره مى كند و از بطالن سبب ها و بريده شدن نسب ها و گواهى دادن اعضاى بدن به هر ا

دمى خادم و پيشكارى 
 
گويد. وى اصل پاداش و كيفر اخروى را باور دارد اما حشر و نشر جسمانى را نمى پذيرد. در نظر او جسم ا
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و دست و پا دست افزارهاى نفس اند; به تعبير ديگر فاعل حقيقى نفس است و پاداش و كيفر اخروى بيش نيست و چشم 
وى در جامع الحكمتين ثواب و عقاب را چنين تعريف مى كند: )اگر گويد .( 105.) جامع الحكمتين, ص متوجه نفس خواهد بود

ن كه از جسد جدا شود از
 
نچ نفس بيابد پس از ا

 
اندوه و درد و رنج و پشيمانى همه عقاب است. اگر گويد  عقاب چيست؟ گوييم ا

نك از جسد جدا شده باشد همه ثواب 
 
نچ نفس بيابد اندر معاد خويش از لّذت و راحت و شادى پس از ا

 
ثواب چيست؟ گوييم ا

فريده نشده است. عدل الهى اقتضا مى كند كه نيكوكاران به .( 105(.) جامع الحكمتين, ص است
 
پاداش اعمال جهان بيهوده ا

مده است: 
 
ظاهر "… نيك خود و بدكاران به كيفر اعمال بد خود برسند و اين پاداش و كيفر جاودانه است, در زادالمسافرين ا

." ) است كه بقاهر مثاب را و معاقب را الزم است و ثواب بقاست اندر لذت و عقاب بقاست اندر نه لذت اعنى شّدت
 عتقاد به ابدى بودن ثواب و عقاب ذوق فلسفى شاعر را به حكمت مى كشاند و مى گويد:با وجود ا .(444زادالمسافرين, ص 

 چون كند سى ساله عاصى را عذاب جاودان      
 (28, ب 313)ص       …و قضاى حاكم دادار نيستاين چنين حكم                                  

يد 
 
ثار منثور چنين بر مى ا

 
كه با ظهور ناطق هفتم, محمد بن اسماعيل, امام قائم, حساب اعمال را از از گـفتار ناصر خسرو در ا

ن روز را 
 
ن هفتمين كه بيايد كار نفرمايد, بلكه او جزا دهد مر خلق را و مر ا

 
مده است: "ا

 
مردم خواهند خواست. در وجه دين ا

ن روز قائم قيامت است عليه السالم
 
.( بینش جبر و اختيار در 51ين, ص .")وجه دشنبه گـفتند و بزرگ فرمودند داشتن و ا

اسماعيليان به تبع از امام ششم از ميان دو خط افراطى جبر و اختيار امِر بين االمرين را ترجيح مى دهند.  : اسماعیلیسم
نان ن

 
يك و معتقدان به جبر تمايِز بين عصيان و طاعت را ناديده مى گيرند و گناه اعمال خود را به خدا نسبت مى دهند. به نظر ا

بد نه از جانب بندگان, بلكه بنا به خواست و اراده الهى صورت مى گيرد.ناصر خسرو نه به جبر مطلق معتقد است و نه به 
ثير انسان را  "امر بين االمرين"اختيار مطلق. او 

 
را مى پذيرد كه هم به اراده و خواست الهى و جهى مى نهد و هم مسئوليت و تا

 انكار نمى كند:
 ر و جبر رود اهل خرد        به ميان قد

 راه دانا به ميانه ى دوره خوف و رجاست                                 
 به ميان قدر و جبر ره راست بجوى       

 ( 23ـ22, ب 21)ص        اهل خرد جبر و قدر درد و عناست كه سوى                                
دمى است, چنان كه در ديوان اشعار مى سرايد:بعثت پيامبران و توصيه به نيك

 
 ى ها و پرهيز از بدى ها دليِل مختار بودن ا

مده با وعد و وعيد  از پِس 
 
ن كه رسول ا

 
 ا

 چند گويــى كه بد و نيك به تقدير و قضاست                                       
 گنه كاهلى خود به قضا بر چه نهى       

 (17ـ16, ب 20)ص          چنين گـفتن بى معنى كار سفهاست كه                                       
 مكن بدىّ  و تو نيكى بكن چرا فرمود    

 (24, ب 71)ص                ما را گرما نه َحى ّ و مختاريم؟ خداى                                     
ثار منثور نيز به 

 
كيد دارد. وى در پاسخ يكى از برادران مذهبى كه پرسيده است مردم در  مرين""امر بين االناصر خسرو در ا

 
تا

نچه مى كنند مجبورند يا مختار, مى نويسد: )بدان اى برادر كه اين مسئله از جعفر صادق ـ رضى هللا عنه ـ پرسيدند, گـفت: خداى 
 
ا

ن 
 
ن است كه خلق بر معصيت مجبور دارد و پس ايشان را بر ا

 
عقوبت كند. گـفتندش هر چه خواهد مردم تواند كرد؟ عادل تر از ا

ن است كه كسى را در ملك او دست درازى باشد. گـفتندش حال مردم پس چگونه است؟ گـفت:" 
 
گـفت: قدرت خداى بيش از ا

 .(124) رساله گشايش و رهايش, ص …" كارى ميان دو كار, نه مجبور است و نه مختار
زهرا شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  سرو :دانش و خرد در اشعار فردوسی و ناصرخ

شنایــی را با اشعار فردوسی و اصفهان در چکیده فکری خود پیرامون ناصر خسرو این چنین می نگارد:  " 
 
حّتی کسی که کمترین ا

ای کوتاه این مقاله، پس از ذکر مقدمه ناصرخسرو داشته باشد، ابیاتی از این دو در ستایش و بایستگی خرد شنیده است. در
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ن در قرون نخستین ورود اسالم به ایران، به تفکیک به سراغ نمونهدرباره
 
هایــی از ابیات پیرامون ی ارزش خرد و گرمی بازار ا

ن به عنوان نتیجهخرد در اشعار فردوسی و ناصرخسرو رفته
 
ین دو شاعر ی جایگاه خرد در اشعار اگیری به مقایسهایم و پس از ا

وازه
 
ترین وجه تمایز و تعریف انسان در مهم ،."  بر طبق دیدگاه اهالی علم منطق، اندیشه وخردایمسرا پرداختهی پارسیبلندا

مقایسه با جانداران دیگر است. بر همین مبنا، تنها راه تعالی انسانیت و انفکاک او از عالم حیوانی، تربیت و تقویت نفس 
شاید از همین رو حکیمان همواره در طول تاریخ بیش از هر چیز دیگر خواص و عوام جامعه را به کوشش ست. ی بشری ناطقه

-اند. از سوی دیگر، این راست است که ظاهرًا از قول عارفان، از اندیشه به عنوان کـژراههدر جهت رشد عقالنیت توصیه کرده
نان نیز غور و تفّکر کننده و راهزنی طّرار )به جای شهود و دل( در ر ای گمراه

 
اه رسیدن به حقیقت نام برده شده است، ولی حّتی ا

فاق و انفس را جاده
 
ی فرهنگی ایران در بحران هویت و دانند. در قرون نخستین اسالمی، حوزهای به ملکوت معرفت میدر ا

 گرداب نابخردی حاکمان ناشایسته گرفتاربودو نیاز به اشاعه
 
شد؛ از سویــی تکاپوهای ن احساس میی تفّکر سالم به شّدت در ا

های حاکمانی کرد که کسانی چون ناصرخسرو در میدان سخن حاضر شوند و از سوی دیگر ستمعقیدتی و کالمی چنین اقتضا می
داشت که با که به نام حکومت اسالم در پـی گسترش قلمرو و کسب منافع برای خود بودند، حکیمانی چون فردوسی را وامی

 سر را زنهار دهند و به عقالنیت فراخوانند.ال گذشتگان، شاهان خیرهارجاع به ح
ن کافیشاهنامه را که باز می  جایگاه خرد در اشعار فردوسی:

 
ست تا بدانی خرد تا چه اندازه نزد فردوسی کنی نخستین بیت ا

نجا است که در نخستین بیت و هم
 
مده و بالفاصله پس از خدا جای ارز بزرگ و ارجمند است. ارج خرد در شاهنامه تا به ا

 
جان ا

ورده که خود پیداست، « به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد»گرفته:  
 
فرینش عالم ا

 
فردوسی خرد را پیش از ا

رگ می های طاعنان این میراث بز این ارج برای خرد بر تمامی عناصر شاهنامه سایه افکنده است و همین است که راه را بر یاوه
رستم که راوی ذهن  «تو این را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان»خوانند: بندد که شاهنامه را دروغ و افسانه می

دهد که رستم نه خرد بخش است و این انتخاب نقش برای رستم نشان میفردوسی است در شاهنامه جهاندار نیست. او تاج
ن تمام اندیشهکننده است؛ خردی که میری عقاید حاکمان که خرد ناب و داو 

 
نجا پیش رفت توان با ا

 
ها را به چالش کشید و تا ا

 که برابر شهریار ایستاد و با فریاد به او گـفت:
 همه کارت از یکدگر بدتر است       

 تو را شهریاری نه اندرخور است                               
ت می« خرد»ی  اژهدریای دانش و خرد است. و  شاهنامه

 
شاهنامه است، در   گـفت تکیه کالم فردوسی در سرودن  توان که به جرا

غاز شاهنامه و پیش از مقدمات دیگر، فردوسی پارههنگامه
 
ای از پیشگـفتار منظوم های گوناگون تکرار شده است. در همان ا
ورده است. به این مثال

 
وری کردهها که تنها تا پایان جلد خود را در ستایش خرد ا

 
 ام توّجه کنید:نخست شاهنامه گردا

 به نام خداونِد جان و خرد           
 کزین برتر اندیشه برنگذرد                            

 خرد را و جان را همی سنجد او         
 ی سخت کی گنجد او در اندیشه                             

          خرد گر سخن برگزیند همی
 همان به گزیند که بیند همی                              

 اندر ستایش خرد:
 خرد بهتر از هرچه ایزدت داد      

 ستایش خرد را به از راه داد                              
 خرد افسر شهریاران ُبَود             

 خرد زیوِر نامداران بود                              
            شناس ی جاودانی ندهخرد ز 
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  شناس ی زندگانی خرد مایه                                
           خرد رهنمای و خرد دلگشای

  خرد دست گیرد به هر دو سرای                                 
           کسی کو خرد را ندارد ز پیش

  ی خویش ریش ردد از کردهدلش گ                                 
 از اویــی به هر دو سرا ارجمند      

 گسسته خردپای دارد به بند                             
 خرد را و جان را که یارد ستود       

 و گر من ستایم که یارد شنود                              
 پاسخ شاه یمن:

 خرد داشته،عقل پیراسته                      زبان راستی را بیاراسته
 گـفتار فریدون به پسران:              

ن
 
 کس که بد کرد کیفر َبَرد       چه گـفتند گـفتندگان ُپر خرد               هر ا

 که بر ما چنین گشت گردان سپهر       خرد خیره شد، تیره شد جای مهر 
 درمورد مردن فریدون:

 به تو نیست مرِد خردمند شاد    جهانا سراسر فسوسی و باد      
 ی سام: دوره

 چو بیدار شد بخردان را بخواند          سراِن سپه را همه برنشاند
 به تن نیز یاری ز یزدان بُجست          زبان و خرد بود و راِی درست

 ی منوچهر: دوره
 خرد در سرم جای نگرفت بیش           ی پور خویش ز سهم وی و بویه

 ل:سام و زا 
 به مهر و به خوبی و داد و خرد        زمانه همی از تو رامش برد

یین و دین             نشین دگر با خردمند مردم
 
 که نادان نباشد بر ا

 زال و رودابه: 
فرینش روای تو باد

 
 چو ما صد هزاران فدای تو باد        خرد ز ا

رزو پیش بود همی هر زمان مهرشان بیش ُبود               خرد دور بد
 
 ا

 دل از من رمیده است و هوش و خرد       بگویید کاین را چه درمان برد
 مهراب پدر رودابه:

 بدو گـفت کای ُشسته مغز از خرد         به پر گوهران این کی اندرخورد
یدت

 
یدت      وزان پس همان کس که رای ا

 
 روان و خرد رهنمای ا

 سام و دیدن رستم:
ر 
 
 خرد را گزین کرده برخواسته              استهبه فرمان شاهان دل ا

 شاهی نوذر:
ن جای و خود بگذرد

 
 خردمند رنج اندرون کی برد          که بگذارد ا

 ی افراسیاب: دوره
 سر مرِد جنگی خرد نسپرد           که هرگز نیامیخت کین با خرد



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      228                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

 پادشاهی کاووس:                     همه نیکویــی کن اگر بخردی                درازست دست فلک َبر بدی
 پشیمانی و رنج باشد برش       ز پند خرد گر بگردد سرش 

فردوسی به دنبال این است تا خرد را در ژرفای هستی، رگ و خون انسان جای دهد و او را بر کشتی اندیشه سوار کند و در 
رام به گشت و گذر وادارد. به همین جهت می

 
ی که تار و پود وجودش داد و خرد باشد باید درود فرستاد. از گوید: بر کسدریای ا

 داند و ابزار دوری از بدی می شناساند:کند؛ بالگردان انسان را خرد میطرفی خرد را تاج شهریاران و زیور نامداران قلمداد می
ن کس درود      

 
 ز ما باد برجان ا

 ار و پودکه داد و خرد باشدش ت                             
 خرد افسر شهریاران بود        

 همان زیور نامداران بود                             
 رهاند خرد مرد را از بال            

 مبادا کسی در بال مبتال                               
 بداند بد و نیک مرد خرد         

 چد ز بدبکوشد ز داد و بپی                          
-کند و میدارد. انسان خردمند را مرد بذل و بخشش و گذشت قلمداد میحکیم طوس از هم طراز بودن عقل و حلم پرده بر می

ها باشد باید بردبار باشد و تندی را از گوید اگر کسی بخواهد سر مردم باشد یا به گـفتار دیگر جایگاهش بر چشم و سر انسان
-گیرد و له میخوار و سبک نشود و از چشم مردم فرو نیفتد که وقتی از چشم افتاد زیرپای قرار می خود دور کند که نزد دیگران

 شود:
 مدارا خرد را برابر بود              

 خرد بر سر دانش افسر بود                        
 ستون خرد، داد و بخشایش است      

را                        
 
 یش استدر بخشش او را چو ا

 ستون خرد، بردباری بود           
 چو تندی کند تن به خواری بود                        

ن جا پیش می
 
داند. او باور دارد که فردی که راه یزدان را رود که راه خدا و راه خرد را یکی میفردوسی در نقش تربیتی خود تاا

اس و شکرگزارخداوند متعال است.از طرف دیگر، انسان باخرد را یافت و هستی خویش از تار و پود خرد بافت، اهل سپ
ن هم به طوری که با صدایــی نرم و دلپذیر داند و گـفتار و سخنش را قابل پسند مردم میصاحب اندیشه و شرم و حیا می

 
پندارد ا

 زند:حرف می
 خردمند هشیار و با رای وشرم  

وا                          
 
 ی نرم سخن گـفتنش خوب وا

ن جا پیش می
 
داند. او باور دارد که فردی که راه یزدان را رود که راه خدا و راه خرد را یکی میفردوسی در نقش تربیتی خود تاا

 یافت و هستی خویش از تار و پود خرد بافت، اهل سپاس و شکرگزارخداوند متعال است:
ن کس که او راه یزدان بجست     

 
 هر ا
ب خرد، جان تیره بشست                              

 
 به ا

ن را شناس        
 
 خردمند و بینا دل ا

 که دارد ز دادار کیهان سپاس                               
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دمی پرهیز از هواگرایــی می داند و مهر دیوانگی و جنون را بر پیشانی کسی می زند فردوسی یکی دیگر از شناسه
 
های عقل را در ا

شکار میبه طرف خواسته که روی و کشش
 
داند که نیاز به گواهی دادن کسی در این های نفسانی دارد و دیوانگی او را روشن و ا
 باره نیست و همان هواپرستی بهترین دلیل بر نبود خرد در شخص هواگراست:

 وگر بر خرد چیره گردد هوا                نخواهد به دیوانگی بر گوا
فرینتو گر دادگر باشی و پاک 

 
 دین          ز هر کس نیابی به جز ا

م با هم یا مکمل یکدیگر می داند. وقتی انسان دنیاگرایــی را پیشه 
 
همان گونه که دیدیم فردوسی دادگری و دینداری را دو چیز توا

زار دیگران را در پیش می
 
. از وادی خرد گیردکند از عدل و داد روی می گرداند و برای رسیدن به امیال دنیایــی خود، جور و ا

 گزیند:میبیرون می رود و به قول فردوسی کیش اهریمن را بر
 کسی کو خرد جوید و ایمنی             

 نیازد سوی کیش اهریمنی                           
 که هرکس که در شاهی او داد داد      

 شود در دو گیتی زکردار شاد                           
 دادگر در جهان             همان شاه بی

 نکوهیده باشد به نزد مهان                          
 به گیتی بماند ازو نام بد                    

 همان پیش یزدان سر انجام بد                         
 کسی را که پیشه به جز داد نیست       

 گر شاد نیستچون او در دو گیتی د                          
 ی روزگار نگهدار فرد است:وقتی که خرد یار باشد، خدای گرداننده

موزگار       کسی ک
 
 ش خرد باشد ا

 نگه داردش گردش روزگار                               
ایــی و بیداد از دلبستگی به دنیاست؛ فردوسی معتقد است، انسان عاقل به دنیا دلبستگی و وابستگی ندارد؛ جسمش دنی

خرتی
 
 ست:روحش ا

 خردمند و دانا و خّرم نهان        
 تنش زین جهان است و جان زان جهان                            

ثر از بی
 
 داری سازگاری ندارد:ی مردمخردی ست و با روحیهاز نظر فردوسی، پایگاه تندی و عصبیت، بدگمانی است که متا

 بباید کشیدن گمان از بدی       
 ره ایزدی باید و بخردی                              

 همی مردمی باید و راستی          
 ز کـّژی بَود کاستی و کمی                            

 سراید:فردوسی در بیتی نیز با اشاره به حدیث نبوی می
فرینش خرد را شناس

 
    نخست ا

ن سپاس ننگهبان جا                                 
 
 است و ا

راسته برای مردمان به ویژه بزرگان دانسته شده است در اصل در شاهنامه نه تنها خرد الزمه
 
ی زندگی است بلکه همچو زیوری ا

ورد. در بینش شاهنامه شاهی برازنده
 
ی کسی است که دارای خرد و این خردورزی و دانایــی است که بزرگی و سروری را پدید می ا

کسی که فاقد این امتیاز باشد حق پادشاهی بر مردمان را ندارد و چنانچه پادشاهی دارای دانایــی و نیک اندیشی دانایــی باشد و 
 گشت:نبود فر شاهی از او گسسته می
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 کسی را دهد تخت شاهی خدای      
 که با فر و برز است و باهوش و رای                               

وری شده که در انجام کارها خردمند در شاهنامه به دانایــی و خردم
 
ندی شاهان بسیار اشاره گشته و همواره به شاهان یاد ا

گشت شاهان دارای دادگری و نیکی باشند و هر شاهی که رفتار و کردارش مغایر باشند. خردورزی و دانایــی بود بود که موجب می
داشت چرا که خردمندی شاهان موجب سازندگی و با خرد و هوش بود در جهت مخالف رفتار جامعه و انسانیت گام برمی

ن برای 
 
نان به دانش و فراگیری ا

 
پیشرفت جامعه می گردید از امتیازات و ارزشهای شاهان ایران در دوران باستان اهمیت دادن ا

 تر بود:داشت در نظر مردمان گرامیمردم بود هر پادشاهی که دراین زمینه بیشتر گام برمی
 رد نام او       کنون ایرج اندر خو 

 همه بهتری باد فرجام او                           
 دبیر و خردمند و با رای بود      

 بهر جایگاه پای بر جای بود                          
ست که هایــیدر مجموع، در شاهنامه حدود سیصد بیت وجود دارد که مستقیمًا به جایگاه خرد اشاره دارند. این غیر از بیت

لهاند. از این نظر میی ارزش خرد سخن گـفتهغیرمستقیم درباره
 
-ی ارزش دانش و خرد، یکی از برجستهتوان اّدعا کرد که مسا

 های فردوسی بوده است.ترین دغدغه
ا میایم، ناصرخسرو در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او ر طور که شنیدههمانخرد در اشعار ناصرخسرو: بازتاب 
حکما، »ناصرخسرو پاسخ داد:  «.چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر: »گوید

-حکیم نتوان گـفت کسی را که مردم را به بیهشی و بی»مرد گـفت:  «.چیزی بهتر از این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا ببرد
رم؟»ناصرخسرو پرسید:  «.و هوش را بیفزاید خردی رهنمون باشد. چیزی باید که خرد

 
عاقبت جوینده »گـفت:  «من این از کجا ا

وی ی لذائذ دنیاشاره کرد. ناصر خسرو در اثر این خواب دچار انقالب فکری شد، از شراب و همه قبلهو به سمت  «.یابنده بود
مطلعی بر مقام معنوی دست شست، شغل دیوانی را رها کرد و راه سفر حج در پیش گرفت. این ماجرا، هم حسن

های او.او عقیده دارد که شایستگی انسان در خرد و ناصرخسروست و هم براعت استهاللی بر جایگاه خرد در کهکشان دغدغه
ی میدان اندیشه و خرد انسانی ایستاده و با ر از دیگر شاعران در میانهقد و یک سر و گردن بلندتتفکر وی نهفته است. او تمام

ن دفاع و پاسداری نموده است. این اندیشمند که خود را حجت خراسان دانسته و ستم و مالمت دیگران را در راه 
 
تمام قوت از ا

ی اشعارش قرار ه نصایح را، سرلوحهاش بر خود خریده، همیشه فراخواندن دیگران به خرد و گوش سپردن بو روش خردمندانه
 گوید:داده و می

 جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند    
 از راه سخن بر شود از چاه به جوزا                                       

میخته ناصر خسرو در بعضی موارد بر دوش شعرش لحنی را سوار می
 
ن خواننده پیام اصلی اجتماعی ا

 
با خردش را کند، که از ا

 یابد: درمی
ید      

 
 چند گویــی که چو هنـــگام بهار ا

ید                             
 
 گل بیاراید و بــــادام به بــــار ا

 ی دلبندان      روی بستان را چون چهره
ید                          

 
 از شکوفه رخ و از سـبزه عذار ا

 ـب    ی شـــروی گلنار چو بزداید قطره
یـد                         

 
 بلبل از گل به سالم گل نار ا

 ها نیز مگو با مـن      این چنین بیهده
ید                       

 
 که مرا از ســخن بیهده عار ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
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ری را جستجو خواهد بگوید که سخن گـفتن از گل و بلبل بهار، کاری بیهوده است و باید بهامنش بدینوسیله میاین شاعر انسان
ن مطرح باشد تا گل دلکرد که شکـفتن شکوفه

 
ی جالل و کمال هارا به هم پیوند دهد. او اصل خرد را مایهی خرد انسانی در ا

ی خردش زنده واسطهی جان و نهاد انسان دانسته و عقیده دارد که وی بهاش قرار داده و اصل خرد را مایهسخن و اندیشه
 است:

 بنشین            تا نشوی غرقه اندرین دنیا یک دم بر کشتی خرد
ی ی تعقل شناخت و دین شناسی را بر شانهوسیلهاو عقیده دارد که به دین هم باید از مسیر خرد راه جست، یعنی دین را به

 خرد باید نشاند:
 دل ز خرد گشـــــت پر ز نــــور مرا        

 خمار مراشت بیسر ز خرد گ                                
 سنگ سیه بودم از قیاس و خــرد       

 کرد چنــــــین در شاهوار مرا                              
 بر سر من تاج دین نهاد خــــرد         

 دین هنری کــــرد و بردبار مـــــرا                              
 راه سوی دینت نماید خــــــــرد            

 از پس دین رو که مبارک عصاست                          
راسته با زیب خرد می

 
ن که تن جوالندر جایــی هم قامت انسان را ا

 
رایش ظاهر و پهنای تنه و توش باشد:خواهد، نه ا

 
 گاه ا

 بفزای قامت خرد و حکمت
 مفزای طول پیراهن و پهنا                               

 ن است حریر و زر و سیمزیور و زیب زنا
 مرد را نیست جز از علم و خرد زیور و زیب                             

به باور وی خرد را نباید خوار شمرد، زیرا خوار شمردن خرد، خوار شمردن خود انسان است پس نبایستی به خرد به چشم 
 حقارت دید:

ن خواری    
 
 تو به پیش خرد از ا

 که خرد پیشت ای پسر خوار است                            
 مر خرد را به علـم یاری ده        

 که خرد عــلم را خریدار است                           
فریدگار ناگزیر می

 
ن است که خرد گوهری ناصرخسرو خرد انسانی را از شناخت ا

 
فریننده تنها انسان را به داند و برا

 
ست که ا

ن سرافراز گر 
 
دانیده است. از نگاه ناصرخسرو، خرد و دانش انسانی، کلید پذیرفته شدن طاعت وی به درگاه خداست، داشتن ا

شود. او در زیرا اگر طاعت از روی دانش و دانایــی و با خرد نهادینه شده انجام شود، بیشتر از جانب حق موجب قبول واقع می
شنا نشده  عین حال عقیده دارد که با طاعت و نیاز جاهالنه نباید به

 
سوی خدا رفت، تا زمانی که به خرد و دانش ذاتی دین ا

 باشیم:
 بیاموز اگر پارســا بود خــــواهی    

شیانه                          
 
 مکن دیو را جان خویش ا

 به دانش گرای و در این روز پیری     
 برون افکن از سر خمــار شبانه                        

 طاعت به دانش پذیرد     خدای از تو 
 مبر پیش او طاعت جاهالنه                          
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-ها و اجحاف ستمگران و دینتنه با نابرابری این اندیشمند واال سخن که بر چکاد بلند اندیشه و خرد زمان خویش ایستاده و یک
دانایــی پیش نادان دراز خواهد ببیند که دست حّتی نمیگزارد، که ای خرد و دانش انسان را ارج میستیزد، به اندازهفروشان می
 شده است:

ب روی اگر بی
 
 نان بمانم بسی            به زان که خواهم نان ز نادانبه ا

نگه چون خورم نان
 
بم شد من ا

 
ب خویش بدهم           چو ا

 
 به نانش چون من ا

-خرد همیشه در بند است و زندانی اندیشهکند انسان بیمی خردی و نابخردی انسان در نزد وی تا حّدی مذموم است که فکربی
ن ممکن است گروه بزرگی از انسانهای جاهالنه

 
ها را به خطر رهنمون شود و فساد ی خود، که این زندانی هر لحظه و هر ا

 خردی دیگری را نیز بگشاید:های بیذهن وی زندان
 ود   خـــــــرد گرچه رهـــــا باشد، در بـــــند ببی

 با خرد گرچه بود بسته، چنان دان که رهاست                                 
ورز و در راه رسیدن به هدف، ها بردبار و اندیشهست با مناعت طبع، خردمند، فروتن، در برابر رویدادها و سختیاو مردی

 گوید: ی خود میفشار. چنانکه دربارهپای
     گه نرمم و گه درشت چون تیغ 

شکارم                                     
 
 پند است نهان وا

 خرد درشـــــتم     با جاهل و بی
 با عــــاقل، نرم و بردبارم                                     

ن دانش و خرد را به چه زیبایــی ستوده است:
 
 این هم بیت معروف وی است که در ا

        درخت تو گر بار دانش بگیرد
وری چرخ نیلوفری را                                  

 
 به زیر ا

ت و شهامت زبانزد خاص و عام زمان خود در جایــی دیگر این قافله
 
ساالر سخن و اندیشه که در عّزت نفس و در قیام و قلم و جرا

هایــی زندگی ن است. بدین معنی که انسانداند، که واقعیت هستی انسان نیز چنیاست، خیر انسان را در عقل و دانایــی وی می
 اند:اند که با معرفت و با خرد، پیوند داشتهدرست و بجا و نسبتًا راحتی داشته

 از جان و تنت ناید اال که همه خیر            
 چون عقل بود در تن و بر جان تو ساالر                                     

وا کند   هر که جان خفته را از خواب 
 
 جهل ا

 خویشتن را گرچه دون است ای پسر واال کند                                   
 «اول ما خلق هللا العقل»اند: از احادیث پیغمبر اکرم)ص( است که فرموده

فریده
 
 سراید:ی خداوند عقل است. ناصرخسرو در شعرش به این معنا اشاره دارد و مینخستین ا

غاز جهان ب
 
 ود و تو انجام جهان  خرد ا

غاز                                          
 
 بازگرد از سر انجام بدان نیک ا

اطلبوا العلم ولو کان »فرمایند: و باز هم در جای دیگر و بااستفاده از سخنان و احادیث گهربار رسول اکرم)ص( که می
 سراید:می ،«بالّسین

 علم را فرمودمان جستن رسول      
 جست باید ار نباشد جز به چین.                                 

 گوید:او همچنین در جایــی دیگر با اشاره به رجحان دانش اکـتسابی بر نام و نسب نیک خانوادگی و موروثی، می
 است          فضل و ادب مرد، مهین نسبت اوی

 که نپرسی ز پدر وز عم و خالششاید                                                
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رساند که او سخت در بند خودی خود انسان است. یعنی شخصیت واقعی انسان را در داشتن فضل و این باور خردمندانه می
زادیکند، نه در شرافت خانوادگی وی. روان حقیقتادب وی جستجو می

 
دارد تا برخیزد و کمر خواه ناصرخسرو او را وامیجو وا

یینجستجو و ح
 
ها و ملل و نحل به جستجو تی سفـر ممتد را بربندد و برای کسب کمال و اوج عزت و دریافت حقیقت پیرامون ا

خواهد به کنه مطلب پـی ببرد و وار کلمات را ادا کند، بلکه میخواهد که مانند علمای قشری طوطیبپردازد و در عین حال نمی
 واقعیت اصلی و اصیل را دریابد:

 ی گشت مرا دل به تفکر      ز اندیشه هم
 پرسنده شد این نفس مفکر ز مـــــفکر                                  

 رویم چو گل زرد شد از درد جهالت        
 وین سرو بناوقت بخّمید چو چــــــنبر                                  

 برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم      
مــــد و نز گلشن و مــــنظرنز خانه                                 

 
 م یاد ا

ــت ننـــــهفتم          ـّ  تقلید نپذرفتم و حجــ
 زیرا که نشد حـّق به تقلید مشهر                                 

خر سخن باید گـفت که این شاعر اندیشمند و شیوابیان و این حکیم فرزانه، در تمام دورا 
 
ن زندگی خود کوشیده است تا به در ا

های مرتبط ی سرودهترویج خرد بپردازد و مردم زمانه و مخاطبان سخنش را به اهمیت دانش و اندیشه رهنمون شود.از مجموعه
رسیم که این موضوع یکی از پربسامدترین با خردورزی و دانش در میان اشعار فردوسی و ناصرخسرو، به این نتیجه می

سرا بوده است. بخش اعظمی از محتوای فکری اندرزی اشعار این دو شاعر، توجه این دو شاعر بزرگ پارسی موضوعات مورد
ی جالب اینجاست که هردوی اینان راه تعالی بشر را در دو جهان، از مشحون از یادکرد و توصیه و بیان ارزش خرد است. نکـته

تمّسک  )احادیث و باورهای دینی(طور منابع نقلیوس عقالنی و همینهای ملمدانند و در این راه به استداللرهگذر خرد می
بشخور توجه ناصرخسرو و فردوسی به مفهوم خرد، موضوع بنیادی سعادتجسته

 
 مندی بشر است.اند. در حقیقت، ا

ن از دیدگاه ناصر خسرو : 
 
ویل ا

 
ن و تا

 
تی که ناصرخسرو دراین نگارش تالش می کنیم  تا ضمن استخراج نکا  سیاق و محتوای قرا

ن بیان داشته
 
ثار، و به ویژه اشعار، درباره قرا

 
نها را دستهدر ا

 
، تحلیل و تبیین نماییم و با معرفی دیدگاه های مختلف بندی، ا

نی شعر و اندیشه ناصر خسرو را به اجمال بیان نماکنیم.در این نوشته،  خسرو ناصر 
 
ن ،شئون قرا

 
ویل ا

 
ن و تنزیل وتا

 
درباره قرا

ن اشاره میابتدا دال
 
شود، و سپس مبحث مفصل و اصلی یل متعدد شخصی، عقیدتی و روانی توجه خاص ناصرخسرو به قرا

ید که درباره نوشته می
 
ویلا

 
ویل از نظر  تنزیل و تا

 
از دیدگاه ناصرخسرو است. در این بخش، ضمن بیان اهمیت فوق العاده تا

ویل نیز در بحث این متفکر اسماعیلی ، تمثیالتی که او برای تبیین برت
 
ورده، تحلیل شده و به فواید تا

 
ویل بر تنزیل ا

 
ری تا

ویل دارند. از نظر 
 
ویل است، یعنی چه کسانی شایستگی تا

 
ن و اهل تا

 
خر، درخصوص قرا

 
مجزایــی پرداخته شده است. مبحث ا

ل نبی و علی)ع(،ناصر، فقط 
 
ویل ا

 
ن است که  اند وو دانایان و ائمه اسماعیلی و راسخون در علم مجاز به تا

 
وظیفه سایر مردم ا

نان بجویند و فراگیرند
 
ثار خود، به شیوه های (. 2.) مهدی محقق حقایق و معانی نهانی تنزیل را از طریق ا

 
ناصر خسرو، در ا

ن و استشهاد بدان، در دوره ها و 
 
ن نشان داده است. اثر پذیری از قرا

 
ثر خود را از ا

 
ن کریم شده و تا

 
متعددی متذکر مقام قرا

غازین، کمتر و در دوره های میانین، بیشتر. اما ، ناصر خسرو سبک
 
های مختلف ادب فارسی، رواج داشته است؛ در دوره های ا

ن داشته است. او هم از 
 
ـ شاعر و نویسنده بزرگ قرن پنجم هجری ـ از بین شاعران پیشین و معاصر خویش، توجه بیشتری به قرا

ثر شده و هم از
 
ن متا

 
ن تصنعی، به نظر نمی معانی و مفاهیم قرا

 
ن بهره برده است و البته، استفاده او از قرا

 
الفاظ و ترکیبات ا

را و عقاید 
 
یید ا

 
نها در جهت تبیین، تثبیت و تا

 
یات و بیان معانی باطنی ا

 
ویل ا

 
ثار منثور خود، بیشتر به تا

 
رسد.ناصر در ا
نی بهره میپردازد، اما، در اشعار خویش، هم از مجازها و تصاویر خاسماعیلیه می

 
و هم  ،(۵۵۷)شفیعی کدکنی، گیرد اص قرا

نی، در اشعار او بسیار است، 
 
تسلط این شاعر به » بسامد استفاده از الفاظ و مضمون گیری از امثال، قصه ها و قهرمانان قرا

نها را در میان جمله
 
ن تا اندازه ای است که گاهی ا

 
ورد، مانند مسنون های خود میمفردات قرا

 
و گاهی … غسلین  …عرجون … ا
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ن مجید ساخته است، … اصحاب الرقیم… نیز لغات مرکب، مانند دارالسالم
 
؛ و در برخی موارد حتی خود ترکیباتی از قرا

ن کریم، متن مرجع همه مسلمانان در همه دوره(. ۱۰۲)حلبی، « و شمس الضحی… مکان العلی … مانند
 
ها بوده است. قرا

ن، جاودانگی پیام شمول و شقوق گسترده تعالیم الهی
 
ن، اعجاز ا

 
ن، و تمسک فرقهدر قرا

 
ن، از های ا

 
یات ا

 
های مذهبی به ا

شود مسلمان و متکّلمی چون ناصر خسرو، بیش از مسلمانان معمولی، دغدغه فهم و درک معانی اموری است که موجب می
ن را حفظ داشته )قصاید 

 
ن را داشته باشد. ناصرخسرو قرا

 
و در ( ۲۰۶/۳۳، ۸۲/۵۰، ۴۸/۲۹، ۵۸/۵، ۱۸۹/۷پیدا و پنهان ا

وردهو درباره کمیت و کیفیت اقبال و ادبار مردم 
 
ن سخن به میان ا

 
ن و فضایل و فواید ا

 
ثار مختلف خود، از مقام و منزلت قرا

 
ا

ست توان برشمرد؟ یا چه انگیزه هایــی سبب شده ازمانه به تفصیل بحث کرده است، اما چه دالیل یا عواملی را برای این امر می
ن داشته باشد؟ می

 
ن و معانی و بواطن ا

 
توان گـفت که در این راه هم انگیزه ها و دالیل که ناصر، توجه مخصوصی به قرا

توان ذکر کرد وهم دالیل و انگیزه های عقیدتی و کالمی و روش شناسانه؛ به تعبیر دیگر، شخصی و شخصیتی و روانشناسانه می
 دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد: توان به دواین عوامل و دالیل را می

 .عوامل و دالیل بیرونی1

ویل :
 
ن و تا

 
ن توجه خاص داشتهتوجه خاص اسماعیلیه به قرا

 
ویلی ا

 
ن و معانی تا

 
نان باقیاسماعیلیان به قرا

 
ثاری که از ا

 
اند. در ا

ن کریم، ظاهر ومانده این امر به خوبی دیده می
 
باطنی معتقدند و اهمیت بیشتری نیز  شود که برای هر امر یا قولی، از جمله قرا

ن می
 
ویالت ا

 
ن و حدیث ارائه میبه بواطن و تا

 
نان دالیلی از قرا

 
ن و معارف و دهند. ا

 
یات قرا

 
کنند که الزم و واجب است ما ا

ویل کنیم و به ظاهر و باطن داشتن تمامی معارف دینی اعتقاد داشته باشیم. ناصر خسرو که معتقد و مل
 
تزم به احکام دینی را تا

ثار متعدد خود، به
 
ن،  فرقه اسماعیلیه است در ا

 
ن  رمزی وُمَثلی بودناهمیت قرا

 
یات وفهم معانی ا

 
ویل ا

 
ن ولزوم تا

 
یات ا

 
ا

 تصریحات و اشارات بسیاری دارد که در بخشهای بعدی این گـفتار بدان ها خواهیم پرداخت.
یم، نام دیگر فرقه اسماعیلیه، باطنیه است ودلیل اصلی دانچنان که می :در شیرازه فکری اسماعیلیسم  عقل و باطنبینش  

دم، شریعت و
 
ن است که ایشان در مواجهه با اموری مثل خداوند، عالم، ا

 
ویلی می… این امر نیز ا

 
اندیشیدند وسعی شدیدًا تا

ن امور را با توجیهات و معیارهای عقلی خویش، که بیشتر با نظام عقلی ـ فلسفی یونان قدمی
 
دادند، یم سازگاری میکردند که ا

ثار اسماعیلیه سفارش شده وهم بدان عمل شده است. 
 
ن نیز در ا

 
بفهمند و به دیگران عرضه کنند. فهم فلسفی و باطنی از قرا

یات کـتاب خداوند، به دیگران نشان می
 
نان، عقلی بودن و باطن اندیشی خود را با تعّقل و تدبر در ا

 
ثنا گـفتن»دادند وبا ا و « َحدَّ

ن بر شریعت تکیه بر مبانی عقلی و فلسفی و تطبیق امور تکوینی بر معارف دینی و»کردند.شدن، مخالفت علنی می نقلی
 
تعمیم ا

ثار اسماعیلیان به چشم می
 
یات الهی، در سراسر ا

 
هر امر :کندخورد . قاضی نعمان دلیل چنین تعمیمی را این گونه بیان میو ا

ن با حواس درک میمحسوسی دارای ظاهر و باطنی است ک
 
ن علم تعلق میه ظاهر ا

 
گیرد. بدین خاطر هر ظاهر شود و به باطن ا

ن است
 
قانوری «محسوسی شامل باطنی است که زوج و همراه ا

 
 (.۲۷۰، )به نقل از ا

ن و عترت :
 
های دیگر بنابر عقیده شیعیان و طبق حدیث معروف ثقلین، و سفارش توجه به توصیه های نبی)ص( درباره قرا

ن و عترت از یکدیگر جدایــی ندارند. اسماعیلیه نیز که از ِفَرق مشهور شیعه در گذشته بودهپ
 
ن حدیث یامبر، قرا

 
اند، با توجه به ا

یات را اهل بیت بدانند و و احادیث دیگری که درباره علی 
 
ل نبی )ص( مستندشان بوده، کوشیده اند که مصداق برخی ا

 
)ع( و ا

نان
 
نان و سپس اعقاب ا

 
ن بدانند.تنها ا

 
ویل و فهم بواطن قرا

 
 ، یعنی سادات فاطمی را اهل تا

ن  هدایات 
 
ویل گسترده  ،قرا

 
ن از دیدگاه اسماعیلیسم  فهم و تا

 
ن کریم سفارشمی :ا

 
های بسیاری به دانیم که خداوند در قرا

یاتمخاطبان خود می
 
مل کنند و به چشم عبرت در امور بنگرند. ا

 
یات الهی تدبر و تا

 
ن نیز به علت اجمال بعضی  کند که در ا

 
قرا

یات متشابه، راه را برای فهم و دریافت
 
های متکـّثر و مطالب، ادبی بودن، و بیان تمثیلی وتشبیهی بعضی امور، و اشتمال بر ا

 دارد.متعّدد در جهت اهداف مختلف معرفتی وکالمی باز نگه می
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ید وچنانکه از اشعار ناصر بر می خصایص و لوازم شعر زهدی :
 
اند، ناصر خسرو، از معدود محققان نیز بدان اشارت داشته ا

ن و روی
 
وری به شاعران شعر زاهدانه ادب فارسی است. از خصایص و لوازم شعر زهد که مخاطب را به دوری از دنیا و ظواهر ا

 
ا

خرت تنبیه و دعوت می
 
کید کنند. نا

 
یات و روایاتی است که بر این تزهد، تا

 
اصر خسرو نیز به این دلیل کند، استفاده وسیع از ا

نی در دعوت به زهد کرده است.شمارد، استفادهمی «شعر زهد»که خود را شاعر
 
 های متنوع و متعددی ازمضامین قرا

موریت مذهبی، عقیدتی و باوری ناصر خسرو :
 
ن حرفه، ما

 
ناصر خسرو به دالیل حرفه ای نیز باید توجه و عنایت زیادی به قرا

ن داشته باشد، زیرا او از طرف خلیفه فاطمی مصر ایجاب می… روحانی او  شغل وحرفه»کرد. می
 
کرد که بصیرت فراوانی به قرا

مور تبلیغ خاور زمین شده بود و عنوان حجت جزیره خراسان را داشت و مسّلمًا چنین مرتبه و پایه به کسی اعطا می
 
شود که ما

شنا باشد تکـتاب هللا را از بر
 
ن ا

 
های دینی و مذهبی و اثبات مدعای ا در هنگام مباحثه و مناظره و القا خطابهداشته و به رموز ا

ن استشهاد و تمسک جوید
 
 (.۳)محقق، « خود بتواند به ا

 . عوامل و دالیل درونی2 

ن را می روحیه حق جوی  ی و حقیقت طلبی ناصر :
 
توان روحیه حق جو و حقیقت از دالیل شخصی رویکرد خاص شاعر به قرا

ن ر کرد؛ همان روحیهطلب او ذک
 
ای که موجب تحول روحی او نیز شده بود. او در این مسیر، دستاویزی محکم تر از قرا

توانست پیدا کند و احتمااًل، از این رو بود که وقتی متوجه التفات زیاد وتمسک بدان برای رسیدن به هدایت و حقیقت نمی
ن ـ بیشتر 

 
ن و فهم معانی و بواطن ا

 
 از سایر فرق ـ شد، بدانان پیوست.اسماعیلیه به قرا

ثار خود قائل می«سخن دینی»و به خصوص «سخن»اهمیت و شرافتی که ناصر خسرو برای  مقام واالی سخن نزد ناصر :
 
در ا

ن»را سخن اول و  «عقل»شود، پر بسامد و بسیار قابل توجه است. او 
 
خر می «قرا

 
دمی نیز از نظر او، میرا سخن ا

 
شمارد و ا

ن نیز . اند سخن شریف خداوند باشد، همچنان که عیسی نیز کلمه هللا و سخنی از خداوند به خلق بودتو
 
سخن خداوند در قرا

ن توجه ویژه ای نشان می
 
 دهد.عالی ترین و گرانقدرترین نمونه سخن استکه ناصر خسرو به ا

ن :
 
ویل قرا

 
ثار نظم اطالع عمیق از ادب عرب و علم تفسیر و تا

 
ید، علم و اطالع او در علم تفسیر، و نثر ناصر بر می چنانکه از ا

 
ا

ن، بسیار چشمگیر است. از این رو، 
 
ویل و علوم مقدماتی ا

 
ن، او را بر این » تا

 
ویل قرا

 
اطالع عمیق وی از ادب عرب و تفسیر و تا

ن، به طرق مختلف در بیان سخن خود استفاده کندمی
 
 (۳ـ۲قق،)مح«داشت که از الفاظ و معانی و مفاهیم قرا

نی نشان دادن عقاید تازه :
 
ناصر خسرو چنانکه رسم متکلمان و متفکران زمانه اش بود، ناچار بود که مرکز  مستدل کردن و قرا

ن نشان دهد؛ در این راه، اگر متکلمان سایر فرق اسالمی با تمسک به ظاهر 
 
ن بجوید و از قرا

 
ثقل افکار و عقاید خود را در قرا

یات متشابه، عق
 
نی نشان میبرخی ا

 
ویلی اسماعیلیه همان کار را به اید خود را مستدل و قرا

 
دادند. ناصر خسرو به کمک اندیشه تا

یات محکم دنبال میپروا تر و باطنیصورتی بی
 
یات متشابه و هم در ا

 
 کرد.تر، هم در ا
ن :

 
ای ختی ذکر کرد، ناصر که دورهتوان دلیل روانشنایکی از دالیل شخصی این توجه را می تسکین روانی در التجا به قرا

ن نمیطوالنی از عمرش را در تبعید و انزوا می
 
توانست پیدا کند؛ و هم کالم شدن با حق گذراند، مؤانس و مجالسی بهتر از قرا

رامش و اطمینان روحی ـ روانی نیز می
 
گاهی او، به وی ا

 
ن را به من»بخشید. تعالی عالوه بر افزودن علم و ا

 
زله دژی ناصر خسرو قرا

ن سالح قاطع و مهلک بر میاستوار می
 
 و پناه معنوی اوست و در جهاد بیرونی و درونی خود، از ا

 
گیرد. او که از داند که ملجا

زندگی عالی و تجمل دنیوی و مال و منال و احترام و ثروت دست شسته و از امیر و وزیر و سلطان و حاکم گریزان گشته بود و 
کرد و جهان معنوی یعنی جهان علم و دانش زمان خود ، جز تاریکی و ظلمت چیزی را مشاهده نمیدر جهان مادی عصر خویش

ن بود که در سر تا پای وجود او اثر میرا بس میان تهی می
 
کرد و در تنگنای دره یمگان که تاریکی از همه سوی او یافت، فقط قرا

 (.۲)محقق، « ساخترا فرا گرفته بود، خانه دل او را روشن می
ویل و تنزیل در بینش فکری ناصر خسرو :

 
ثار منثور و دیوان اشعار ناصر خسرو بر میمقام تا

 
ید، ناصر برای ظاهر چنان که از ا

 
ا

ن کریم ظاهر و باطنی دارد و باطن 
 
یات نظر دارد. این که قرا

 
ویل ا

 
ن ارزش مستقلی قائل نیست و بیشتر، به باطن و تا

 
یات قرا

 
ا
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ن نیز دارای بطن یا بوا
 
ن به میان ا

 
ویل ا

 
یات متشابه و تا

 
ن نیز سخن از ا

 
مده است، در قرا

 
طن متعددی است، در احادیث ا

یات مجمل
 
ن ها داستانهای واقع نمای تمثیلی، امثال، ا

 
یات بسیاری نیز وجود دارد که در ا

 
مده است و ا

 
یات عام و انواع ا

 
، ا

های گرایــی و زمینهتواند، مقدمات باطنن موارد به نوعی می، مجاز و کنایه نیز کم نیست، که همه ایمتعدد تشبیه، استعاره
های مسلمان گذشته و فرقه، استعاری و استنباطی را فراهم کند. عارفان و دانشمندانپرداختن به معناهای ضمنی، رمزی 

ن پرداخته اندمذهبی، به شیوه
 
ویل و تفسیر باطنی قرا

 
ن میان، برخی های متعدد و به صورت محدود یا نامحدود، به تا

 
؛ از ا

ن پرداخته یا بدان مشهور شده معتزله، شیعه و صوفیانها مثل فرقه
 
ویل و تفسیر باطنی قرا

 
اند. البته، بیشتر از سایرین به تا

ن و حدیث شهرت دارد، و هم در بین اهل کالم و فقه، و هم اهل عرفان و 
 
ویل هم در بین مفسران و اهل علوم قرا

 
بحث از تا

ویل مشهور شده در این. تصوف
 
اند. چنان که نام دیگر این فرقه، میان، اسماعیلیه بیشتر از سایرین به باطن اندیشی و تا

ن ظواهر، بواطن و 
 
نان با این که کم و بیش اهل عمل به ظواهر احکام شریعت بودند اما برای ا

 
باطنیه یا باطنیان است. ا

وی
 
ن تا

 
ویالتی قائل بودند که فرقه های دیگر غالب ا

 
ویل دانستهتا

 
ویل، . اندالت را افراطی و خارج از قواعد درست تا

 
بنابراین، تا

ویل را در کارها و مقررات 
 
ثار خود، به اثبات این مقام پرداخته و تا

 
نان، در ا

 
در نزد اسماعیلیه از مقام واالیــی بر خوردار است، و ا

ویل .(.  394مستوفی، تاریخ گزیده، ص  .)حاندشرعی، کامال واجب و ضروری دانسته
 
ناصر خسرو نیز، به صراحت، اهمیت تا

ثار خویش شرح می
 
دمی را بر دیگر جانداران در دانستن و جست و جوی معانی نهانی را در ا

 
معنی »دهد و فضل و شرافت ا

ن گروه نزدیک»داند، و معتقد است که: می« پوشیده از ظاهر چیزها
 
و  تر است از امت، که معانی کـتاب خدایبه خدای ا

ن را به دانش کار بندد
 
له، بداند و ا

 
چنین شخصی از (۲۵ـ۲۴و ۳۲)ناصرخسرو، وجه دین، «شریعت رسول صلی هللا علیه و ا

راء و عقاید ناصر خسرو و
 
ویل ونظر او حکیم است.ا

 
توان تحت عناوینی دسته بندی و تنزیل را میاسماعیلیه، در خصوص تا

 تبیین کرد:
یات الهی و احکام شرعی را به زبان رمز و مثل می یعت و سخن خداوند :. رمزی و مَثلی دانستن شر 1

 
داند و در ناصر خسرو، ا

یات می
 
ثار خود، به بیان معانی باطنی و ممثول احکام و ا

 
مده است: ا

 
ویل »پردازد. در جامع الحکمین چنین ا

 
اهل باطن و تا

ن بر سبیل مثل است، چنان که م
 
ن من کل یگـفتند سخن خدای تعالی اندر قرا

 
گوید: قوله، و لقد ضربنا للناس فی هذا القرا

ن را تنبیه و تحذیر خویش دانیم … مثل، 
 
ن است از خویشتن دور نیندازیم، بل مر ا

 
بر ما واجب است که امثال را که اندر قرا

 (.۳۷)ناصر خسرو، جامع الحکمتین، …«از خدای تعالی 
اندر ُدرجهای رموز نهفته است، های امثال بسته است ولم دین حق، به رشتهجواهر ع»گوید که: در انتهای همین کـتاب باز می

دانند ناصر خسرو و اسماعیلیه، کلیه احکام و اعمال شریعت را رمز و مثل و اشارت می(.۳۱۶)همانجا، «یمسه ااّل المطهرونال
ویلشان.  معتقدند که اگر اختالفی نیز هست، فقط در لفظ و رمز و عمل ظاهری (۳۱۶)همان، 

 
اهل شرایع است نه معنی و تا

مد و عمل»… 
 
ن مختلف ا

 
نکه هر دو مانند کالبد مردم بودند های شریعتو لفظ های قرا

 
مد، از بهر ا

 
های پیغمبران همه مختلف ا

 و کالبدها مختلف بود و معانی کـتاب
 
مد و ا

 
ویل شرایع رسوالن همه یکی ا

 
ن های خدای و تا

 
که ن حال خود یکی است، از بهر ا

 (.۳۵و  ۱۸۰)ناصر خسرو، وجه دین، «مانند روح مردم بود و روح را حال گردنده نیست
ویل پذیر، نه از طریق 

 
از نظر ناصر خسرو، کـتاب و شریعت قابلیت پذیرش معانی مختلف را دارند، اما، این امثال و رموز تا

در دیوان (.۲۲۲)همانجا، رسد. و به جویندگانش میشود رمز گشایــی می نبی(): وصیبلکه از طریق اساس  (،): پیامبرناطق 
ن و

 
نی را جزو ظاهر و تنزیل کـتاب میقصاید نیز، موضوع مثلی بودن قرا

 
شریعت، به تکرار طرح شده است. او مثل یا امثال قرا

یات ذکر می
 
ویل و بازنمایــی است و حقیقت امثال را رسیدن به معانی کنایــی، یعنی ممثول ا

 
کند و معتقد است داند که محتاج تا
ن 
 
داند که خود محتاج شرح و پر شده است از امثال، و برای نمونه، مضمون سوره فیل را تمثیلی می (تنزیل)که سراسر قرا

گاهی ندارند، به اصحاب فیل مانند می
 
نانی را که از معنا و ممثول این سوره ا

 
مورد (۱۲ـ۵۵/۱۰قصیده کند. )تفصیل است و ا
 
 
 (. ۴۶ـ  ۱۸۹/۴۵قصیده )نی که در دیوان ذکر شده، قصه قوم عاد است. دیگر از امثال قرا

ویل، کیفیت و چگونگی این ناصر مَثل را قالبی می
 
داند که برای بنیاد و ساختمان ظاهری دین و دنیا وجود دارد، و علم تا

ن، به گنجدر جایــی دیگر، ام(.۱۲۹/۳۷قصیده )کند. ساختمان را به خوانندگان و بینندگان معرفی می
 
های الهی تعبیر ثال قرا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      237                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ن خزاین، اعتماد بر اقوال 
 
شده که مانند هر گنجی، احتیاج به رمز گشایــی دارد، اما راه و راز رسیدن به گنجور حق و گشودن ا
گاه می

 
دمیان را بر اسرار و جواهر نهفته امثال ا

 
ل رسول است که ا

 
است که کند. َمَثل، قفلی و منقوالت نیست، بلکه اعتماد بر ا

ن به عّلت تو در تو نباشند، گرفتار بیماری جهل دنبال کلیدشاگر خوانندگان و جویندگان به 
 
اند؛ به این ترتیب، مثلهای قرا

سان نمی
 
دمی ا

 
ن رفع نمیبودن، احتیاج به شرح و گزارش دارند و تا شرح نگردند مشکل امثال بر ا

 
شود، و احوال ناشی از ا

ن، کـتابگردد. ممکن است معترض بگوی
 
نهای هایــی مثل کـتابد که برای گشودن مشکالت قرا

 
قتیبی وجود دارد، مشکل القرا

ن کـتاب نیز نمیاو در جواب می
 
نی را بگشاید، چون بند خدانهاده را با اندیشه بشری نمیگوید که صاحب ا

 
تواند مشکالت قرا

ن در قیاس با (.۱۲۰/۳۲و  ۳۲ـ  ۱۱۹/۲۷)قصیده توان گشاد. 
 
ن، مثل شبی تیره و ظلمانی است، و معانی، امثال قرا

 
معانی ا

)قصیده گردد. اند، و کسی که به ظاهر ظلمانی امثال بسنده کند، گرفتار خواری وزبونی میهمان ستارگان روشن این شب
 (.۳۴ـ  ۲۱/۳۳
ویل و تنزیل2

 
 . نسبت های تا

ویل و نیاز تنزیل ب
 
ن شرافت تا

 
ویل را نیز نیازمند ظاهر طن میناصر خسرو پایداری ظاهر را به با :ه ا

 
داند و همچنین باطن و تا

داند. در گـفتار دهم کـتاب وجه دین که در اثبات ظاهر و باطن شریعت و کـتاب است داند و هیچ کدام را به تنهایــی کافی نمیمی
یات و روایات، می(۶۷ـ۶۰)ناصر خسرو، وجه دین 

 
ثابت کند، و در ضمن  کوشد که عالم باطنی و چیزهای پنهانی را به کمک ا

ن، با تمثیل
 
ن اند و قیمتی ا

 
دمیانی است که در ا

 
هایــی بیان کند که پایندگی هر ظاهری به باطن اوست، مثال پایندگی عالم به ا

شکار، و روح لطیفش 
 
دمی که کـثیف است، ا

 
ن است نه به ظاهر زرد و گدازنده اش، و جسد ا

 
بودن زر به معنای نهفته در ا

ن، و افراد نیکوپنهان است، و جها
 
کار، پنهانند، پس همچنان ن فانی و مصنوع و اشخاص بد پیدایند، و جهان باقی و صانع ا

ویل ایشان پنهان است از نادانان؛ پیداست مر دانایان کـتاب خدای و شریعت رسول صلی
 
له، پیداست و معنی و تا

 
هللا علیه و ا

ویل»و  «معنی»داند که ی میرا دو جسد «شریعت»و  «کـتاب»او سپس، (۶۶)همان، « را 
 
ن دو است، و می «تا

 
گوید روح ا

ویل و معنا بی
 
ناصر با این مقدمات (۶۶) همان، مقدارند همان طور که جسد بی روح خوار است، کـتاب و شریعت هم بدون تا

ن خداوند و کند که باطن چیزها از ظاهرشان شریفتر و ظاهرشان به باطنشان پایدار است، پس سخبه زعم خود ثابت می
ن دو بی

 
خبر باشد، از دین الهی بیشریعت رسول هم به واسطه باطنشان است که شرافت بیشتری دارد، و کسی که از باطن ا

ویل و ممثول در انتهای همین کـتاب نیز تکرار می(.۶۷-۶۶)همان، شود خبر می
 
کند که تنزیل و مثال را باید به وسیله تا

 (۳۰۰همان، )سوس بر معقول دلیل گرفت. ):نمودار شده( پذیرفت و از مح
ویل:

 
ناصر خسرو در کـتاب گشایش و رهایش خویش، عمل به شریعت را مقدمه و پیش  عمل به شریعت، مقدمه رسیدن به تا

ویل می
 
ن را با تمثیالتی، تبیین میشرط رسیدن به علم تا

 
شریعت پیغمبران بر مثال این جهان است که هر که »کند: داند و ا

ویل نرسدبدین 
 
)ناصر خسرو، گشایش و «جهان در نیاید، بدان جهان نرسد، همچنین هر که شریعت را کار نبندد، به علم تا

سمان به سوی زمین فرو هشتهرا به نردبانی مانند می «تنزیل»تمثیل دیگر او از این قرار است که . (۱۱۰رهایش، 
 
اند کند که از ا

ن باال میهای مردم مومن، بدان وسیله از پو نفس
 
سمان برسد، و عمل به تنزیل و شریعت همان باال رفتن از ایه های ا

 
رود تا به ا

ویل است»پایه های نردبان است، 
 
ن علم تا

 
 (۱۱۱-۱۱۰) همان، «.تا روزی که به سر نردبان برسد که ا

ویل و باطنند، و باطن را به ظاهر، رتبتًا مقدم می
 
بر خالف اباحیه، به ظاهر بی توجه دانند، اما اسماعیلیه با این که اهل تا

ناصر خسرو نیز به تکرار و  به بعد(؛۲۲۲)ر.ک: شاکر، دانندنیستند و عمل بدان را حداقل تا زمان ظهور قائم، ضروری می
کند که دانستن اسرار شریعت، که با استخبار از اهل داند و اضافه میتاکید، عمل به ظاهر را الزم و واجب، اما ناکافی می

 
 
دمی به رستگاری نمیویل صورت میتا

 
و کسی که (۱۸۰و  ۱۷۸، ۲۵)ناصر خسرو، وجه دین، رسد گیرد، واجب است و گرنه ا

ویل خبری از پیامبر 
 
یکی از این دو )ظاهر و باطن( را باطل کند و قبول نداشته باشد دجال امت و ملعون است، او در ضمن تا

 نویسد:درباره دجال، چنین می
ن است که ظاهر را باطل کند و این هر دو دجال را دین دجال ظاهریان »

 
ن است که باطن را باطل کند و دجال باطنیان ا

 
ا

تش اند 
 
در دیوان ( ۱۸۱ـ۱۸۰.)همان، … «نیست و متابعان ایشان از شریعت دورند و هر دو دجال با گروهان خویش اندر ا
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ن، به صورت تمثیلی 
 
یا غیر تمثیلی، مورد بحث قرار گرفته است؛ در ابیات متعددی ناصر ابیات زیادی درباره ظاهر و باطن قرا

ن یعنی می
 
ب شور کم قدر و کم مصرف  «تنزیل » بینیم که ظاهر الفاظ قرا

 
ن دریا، ا

 
ن، مثاًل به دریایــی تشبیه شده که ظاهر ا

 
ا

لی گرانقدر
 
ن، پر است از جواهر و ال

 
نکه ظاهر و الفاظ(.۳۹ـ ۲/۳۷قصیده )است، اما باطن ا

 
ن را مشکی می یا ا

 
داند که اگر قرا

ویلی نهفته و خوش، نداشته باشد، دیگر نام مشک هم نمی
 
ن نهادبو، یعنی معنی و تا

 
 (۱۶/۴۷.)قصیده توان بر ا

ویل، تمثیالت و تعبیرات دیگری نیز دارد، از جمله این تمثیل مشهور او 
 
ناصر خسرو برای نشان دادن رابطه تقابلی تنزیل و تا

ویل را در پوشیدگی به جهان نهانی، مانند میکه، تنزیل را د
 
ناصر در اشعار خود بارها خواننده را . کندر پیدایــی به تن، و تا

ویل بپرسد و بجوید، دعوت می
 
ویل تنزیل را از داننده تا

 
ید، و تا

 
ن برا

 
ویل و معانی نهانی ا

 
ن، دنبال تا

 
کند که در مواجهه با قرا

شکار نمیچون معتقد است که حقایق تنزیل، جز با 
 
ن ا

 
ویل ا

 
بی زیر کاه است که فایده تا

 
ویل نگردد، مثل ا

 
شود و تنزیلی که تا

ن از دیدگان نهان می
 
ویل را جزو پندهایــی می( ۵۵/۱۳)قصیده ماند.و حقیقت ا

 
شمارد که یوشع نبی به پیامبران او طلب کردن تا

ویل حقیقی را مثل شمع عیسی و شمعون )
 
کند. ند که شب ظلمانی مسیحیان را روشن میدا( میوصی عیسیداده بود و تا

 (.۴۴-۴۲/ ۱۲۰)قصیده 
ن است، و گرنه خط و قرائت ظاهری 

 
ویل قرا

 
او معتقد است، که فضیلت و دشواری در خواندن باطنی و رسیدن به مغز و تا

ن که بر همگان نازل شده، از دست دبیر دور، و بر گوش شنوندگان دشوار و ثقیل نیست. همچنین، در
 
ویل بر  قرا

 
ترجیح تا

گوید که نباید کاه و دانه را با هم خورد، و همان طور که خوردن گردو با پوست سودمند نیست، عدم توجه به باطن تنزیل می
ویل، در البالی تنزیل نهان به بعد(.  ۲۳۲/۴۶؛ ۱۰۲/۴۶؛ ۱۱۵/۲۰)قصیده امور نیز مضر است. 

 
ناصر معتقد است که علم تا

ویل به سراغ تنزیل برود، او در امور دینی نابینا وبدون بصیرت  ظاهری و باطنی است شده استو هر کس بدون ت
 
)قصیده ا

۱۶/۴۶.) 
ویل :

 
ثار خود،  فواید و سودمندی تا

 
ویل متعدد است، او با ذکر این فواید در البالی ا

 
از دیدگاه ناصر خسرو، فواید و نتایج تا

ویل
 
یید می گری دعوت، و کار خود ومخاطبان خویش را به تا

 
توان در شش کند.فواید مذکور را میدیگر اسماعیلیه را توجیه و تا

 دسته تقسیم و عنوان گذاری کرد:
یه ،(۸۰-۷۹) ناصرخسرو در کـتاب جامعالحکمتین : . رستگاری وهدایت بخشی1

 
هللا یهدی ذلک هدی»ضمن ترجمه و توضیح ا

ورد: می( «۳۹/۲۳به من یشاء ) 
 
ن است راه راست خدای»ا

 
ویل است راه راست و بدو راه نماید هر که را خواهدا

 
در «.، یعنی تا

هر که »گوید که: و می ،(۶۷وجه دین، )داند کـتاب وجه دین، به صراحت، رستگاری نفس را در باطن کـتاب و شریعت می
و همچنین گشاده شدن در ا(.۶۷)همان، «ظاهر را کار بندد و باطن را بجوید و به بیان معرفت، خدای را شناسد رستگار شود

ویل کـتاب و شریعت می
 
 (.۳۵)همان، گیرد داند که البته به وسیله وصی پیامبر و امام زمانه صورت میبهشت را در تا

ویل، شبهت: . شبهت زدای  ی و گره گشای  ی2
 
ن است، در جامع الحکمتین فایده دیگر تا

 
مده(۶۳)زدایــی ا

 
عقل را هدایتی »: ا

ویل تا 
 
یکی از شبهات محتمل، شبه تناقض ظاهری بعضی اقوال خداوند  ؛«شبهت ها بدان از او زایل شوداست سوی طلب تا

یات و اقوال، می
 
ن ا

 
ویل ا

 
ن است که با تا

 
ن دور کرد.همچنین فهم در قرا

 
یات قرا

 
توان اختالف و اشتباه و تناقض ظاهری را از ا

ن نیز، بر مردم عادی دشوار است ک
 
ویل استخبار کنند، متشابهات و امثال و رموز قرا

 
ن را از خداوند تا

 
تا از ظلمات »ه باید ا

یند
 
ویل بیرون ا

 
 .« مثلها به نور تا

فرینیو کارکرد ها  3
 
داند، و معتقد است که باید به ناصر خسرو عمل کردن به ظاهر شریعت را الزم، اما ناکافی می :. عمل ا

های نده نکرد، البته دانستن معانی و بواطن امور شرعی و مثلدنبال اسرار شریعت که مخفی است بود و به ظواهر اعمال بس
نی، موجب بصیرت بیشتر و در نتیجه انجام بیشتر اوامر الهی می

 
 .گرددقرا
ن ذکر می : رسانیزدای  ی و حقیقت . جهل4

 
ویل ـ با شرطی که برای ا

 
دمی را از بند عظیم جهل ناصر معتقد است که تا

 
کند ـ ا

ن علم است  ،(۱۲۰/۴۳و  ۸۶/۴۰ قصیده)دهد رهایــی می
 
ویل و دانستن ا

 
)قصیده و راه رسیدن به علم حقیقی نیز راه تا

ن را خود ناصر، با تمثیلو البته حقیقت را نمی ،(۸۶/۴۱
 
ویلی که تفصیل ا

 
های مختلفی در توان جست و یافت مگر از راه تا

ثار خویش گـفته است 
 
 به بعد(. ۲۱۹)وجه دین ا
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فرینی5
 
و: . تسکین ا

 
ویل مثلتا

 
ن باشد. یعنی وقتی تا

 
رامش بخشی ا

 
فرینی و ا

 
ها و یل، فایده روانی نیز دارد که همان تسکین ا

شکار شود، دلشان قرار می
 
گرایــی سیر شده و و گروهی که از تقلید و ظاهر ،(۷۹)جامع الحکمتین، گیرد متشابهات برای مردم ا

مده
 
 (.۱۳۳/۴۹)قصیده یابند می اند، با شنیدن معانی نهانی، تسکین روانیبه جوش ا

دمی قدرت پرواز می :. رهای  ی بخشی و نجات از بیماری های روانی 6
 
ویل به جان ا

 
بخشد و ناصر خسرو معتقد است که تا

دمی، همچون پر برای پرنده است 
 
ویل، به مثل، برای ا

 
ویل می(۴۳/۵۸)قصیده تا

 
دمی با دانستن تا

 
تواند از اسرار عالم سر و ا

ورد و خود
 
 (.۱۲۹/۳۶)قصیده را از چراگاه جهان بیرون کشد و رهایــی بیابد  در ا
یات در اشعار7

 
ویل محدود ا

 
یات زیادی اشاره کرده، اما نگارنده به این نتیجه رسیده که او  :. تا

 
ناصر خسرو در دیوان خود به ا

ویل کرده است، و می
 
یه ای را تا

 
یات و اشارات  های لفظی و اشاره به معانیتوان گـفت که استفادهکمتر ا

 
نی دیگر، ظاهری ا

 
قرا

ن، بیشتر مورد توجه 
 
نی و قصه های اقوام گذشته و احوال و پیامبران پیشین، یعنی استفاده از تنزیل و تفسیر قرا

 
مثل امثال قرا

ن می
 
بک توان بر شمرد، دلیل تاریخی ـ سناصر در اشعارش بوده است، و این امر بی غربتی نیست. یکی از دالیلی که برای ا

ن تا زمان شاعر ما، هنوز به شعر فارسی راه نیافته بود ـ کاری شناختی است، به این معنی که، استفاده
 
های هنری و وسیع از قرا

ویل دیده می
 
شودـ و همین مقدار استشهاد ناصر از که بعدها در سبک عراقی و در اشعار موالنا، به وفور، به صورت تفسیر یا تا

یات و استفاده او از 
 
نی، امر تازه ای است که در شعر پیشینیان و معاصرین او راه نیافته بودا

 
ثار . مفردات و ترکیبات قرا

 
البته در ا

نی به فراوانی دیده می
 
یات و مفاهیم قرا

 
ویل ا

 
شود. غیر از کـتاب سفرنامه که خود بحثی جدا دارد، و در منثور ناصر خسرو، تا

ن به ناصر تردیدهای بسیاری وج
 
یین صحت انتساب ا

 
ویل پرداخته و مفاهیم و ا

 
ثار، کم و بیش، به اثبات تا

 
ود دارد، در سایر ا

ویالتی است که درباره اصول و فروع و برخی 
 
ویل کرده است. کـتاب وجه دین، پر از تا

 
های دینی را، مطابق عقاید اسماعیلیه، تا

ن کـتاب )
 
ن اندر( »۶۰-۵۱مفاهیم و رسوم مذهبی صورت گرفته، و حتی گـفتار نهم ا

 
ویل ا

 
ن و تا

 
است که در « اثبات قرا

ن نمی
 
ویل ا

 
ویل پردازیم.گـفتیم ا ز مجموعه اشعار باقی مانده ناصر خسرو بر میاینجا،روی مباحث کـتاب و موارد تا

 
ید که تا

 
ا

ن یافت می
 
ن به ندرت در ا

 
یات قرا

 
یات،ا

 
ویل صریح ا

 
یات است تا تا

 
 شود، این موارد انگشت شمار نیز بیشتر بیان مصادیق ا

ل رسول و علی )ع(در ابیات دیگر،  شمارد ومی« حبل خدایــی»( را صمثال او در بیتی، حضرت رسول )
 
خداوند می «حبل»را  ا

ن بزرگان می(۴۲/۴۵و  ۳۴/۴۹، و ۱۳۵/۲۷)قصیده داند 
 
یه که هر کدام از ا

 
و اعتصموا بحبل هللا » توانند، یکی ا ز مصادیق ا

نکه، «( ۱۰۹/ ۳)جمیعا و ال تفرقوا 
 
یه  «عروه الوثقی»باشند؛ یا ا

 
/ ۲…)فقد استمسک بالعروه الوثقی النفصام لها»را که در ا

مده «(۲۵۶
 
ویل.دو (۱۴۷/۴۵شمارد )قصیده می« به حقیقت، عهد فرزندان پیامبر»ا

 
که این بیان نیز بیان مصداق است تا تا

یه را مس
 
که  «سبع مثانی»تنصر و فاطمیون مصر دانسته است، یکی تعبیر مورد نیز در ابیات ناصر وجود دارد که او مصداق دو ا

یه بیعت است که، او ضمن مقدمه چینی در یکی از  ؛(۱۳۸/۴۰)قصیده شمارد را یکی از سبع مثانی می «مستنصر»
 
و دیگر ا

یه بیعت را به فاطمیون مصر بر می
 
 (.۲۴۲) قصیده گرداند قصاید خود، ا

و8
 
ن.شایستگان و بایستگان تا

 
ویل و : یل قرا

 
ن را وظیفه پیامبر)ص( یعنی ناطق، و تا

 
اسماعیلیه تفسیر و بیان ظاهر و تنزیل قرا

ن را وظیفه امام و وصی و جانشین او می
 
فهم اسرار شریعت ممکن نیست، مگر از طریق ائمه و »دانند. در واقع ارشاد به باطن ا

نان تعلیمیه انصار ائمه و دعات او. اساسًا محور بنیادین عقاید و فل
 
نـان اخذ و تعلیم از امامان است و به همین سبب به ا

 
سفه ا

قانوری، « گـفتندمی
 
کرمانی در کـتاب المصابیح، یکی از متفکران مشهور اسماعیلی، یکی از دالیل ضرورت وجود امام را (.۲۷۹)ا

ویل می
 
ن و احادیث به تا

 
نچه پیامبر» گوید: داند و مینیازمندی قرا

 
نجایــی که ا

 
ورده به زبان عربی از ا

 
)ص( برای ما به ارمغان ا

یه و خبری را میاست و این زبان تحمل معانی متعدد را دارد و امثال و رموز مختلفی را بر می
 
توان با توجه به عقاید تابد، هر ا

بیان کند و  کند که بین امت فردی باشد که معنا و مقصود واقعی را حکمت، اقتضا میمختلف و چه بسا متضاد توجیه کرد؛
ن باشد

 
قانوری، )« فصل الخطاب ا

 
یات و احادیث و احکام را باید (.۲۸۲به نقل از ا

 
گـفتیم که ناصر خسرو نیز معتقد است ا

نها را 
 
ویل کرد و معنا یا معانی پنهانی و باطنی ا

 
ویل از راه هایــی جستجو، استخراج و یا استخبار کرد. اما چه کسانی میتا

 
توانند تا

ثار ناصر بر میکنند؟ چنان ک
 
ویل فقط علی )ه از ا

 
ید، اهل تا

 
ل نبی )عا

 
اند و بقیه مردم، ( و بزرگان و دانایان اسماعیلیهع(، ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      240                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ویالت سایر فرقه ها و مکاتب را 
 
یات و امور را از ایشان بپرسند. او تا

 
ویالت و بواطن احکام و ا

 
فقط باید به دنبال اینان باشند و تا

نان را نقد و طرد میقبول ندارد و حتی بعضی ا
 
ویالت ا

 
 (.۱۵ـ۱۴)ناصر خسرو، جامع الحکمتین، کندز تا

ن می
 
ورنده وحی و شریعت است، مثل دیگر اسماعیلیه، فقط مفسر و گزارشگر قرا

 
ویل کننده ناصر، پیامبر اکرم را که ا

 
داند نه تا

ویل 
 
لیف کـتاب و شریعت بدون تا

 
ن.در کـتاب وجه دین، صریحًا، منزلت رسول را تا

 
ن ذکر میا

 
کند؛ و در اشعار نیز، کار بیا

ن به خلق بر می
 
ن حضرت را گزارش کردن قرا

 
ن که (. ۱۴۷/۳۴شمارد )قصیده شریک و انباز ا

 
یعنی در نظر ناصر، پیامبر با ا

ن کریم، دفینه و گنجینه دریای
 
ن است که به خلق برساند که قرا

 
موریتش فقط ا

 
ن است، اما منزلت و ما

 
 غواص و معنی دان قرا

ن، که به مانند 
 
دین است؛ بنابر این، مردم عالوه بر ظاهر باید به دنبال غواص و دانای امینی باشند که از دریای الفاظ قرا

ن گنج دریایــی نیز جز علی )شوراب است، لعل و جواهر
 
ل نبی )عگران قیمت معنا را استخراج کنند، امین ا

 
(، کسی ع( و ا

 (.۴۰ـ۳۸/ ۲به بعد و  ۵۸/۲)قصیده نیست
ل رسول )ص( و علی )ع9

 
ل نبی ) :(. ا

 
نی، و گشودن معانی و ع( و علی )عا

 
( معتمدانی اند که بر علم امثال، و امثال قرا

مده فایق می
 
ن ا

 
گاهی دارند، و بر مشکالت و متشابهاتی که در قرا

 
ن ا

 
ن را شرح میممثوالت قرا

 
یند و برای مردم معانی و بواطن ا

 
ا

ویل را به ماه نو مانند می(.۲۳۲/۵۰و  ۱۱۹/۲۸)قصیده دهند. 
 
کند که روز به روز در حال افزایش و ناصر جدید بودن  و تازگی تا

ل پیامبر به دست میترقی است و حتی، به مثل، اگر برای دین جامه
 
ویالتی را که ا

 
ن و تا

 
دهند، ای فرض کنیم، تنزیل را پود ا

ن جامهپنهانیتار )
 
و گران بها به حساب می( ا

 
ن بزرگان، جامه دین بافته نمیا

 
ویالت ا

 
)قصیده شود . رد، یعنی، بدون تا

ن و منزلت علی )(.۱۲۷/۳۹و  ۱۲۰/۳۲
 
ویل کـتاب و شریعت میعناصر خسرو در جامع الحکمتین، شا

 
شماردو معتقد ( را تا

ن را که به صورت رمز و مثال خشک گـفته شده با نم معنی، تر 
 
کند تا مورد و پیراسته میاست که وصی رسول خدا ، ظاهر قرا

نان در شبهه نیفتند 
 
او همچنین با استفاده از حدیث پیامبر که خود و (.۲۰۱)جامع الحکمتین، پذیرش خردمندان قرار گیرد و ا

شمرد، معتقد است که علی)ع( مثل مادری مهربان، طعام سخت تنزیل را در وجود خویش به ( را پدر و مادر خلق میععلی )
دمیانی که قدرت درکشان کم است و هاضمه ضعیفی دارند، قابل فهم و پذیرش باشد. و گوارا بدل میشیری نرم 

 
کند تا برای ا

 (.۲۱۰ـ۲۰۹)همان، 
ن حضرت قایل است و خود را شیعه حیدر می

 
)قصیده داند ناصر در اشعار دیوان نیز، ضمن مقام بسیار واالیــی که برای ا

ن حضرت بر میاوصاف و احوال بسیاری را  ،(۳۳/۳۹
 
ویلی ا

 
ن تا

 
ن جناب را نیز در خصوص شا

 
ن»شمارد و ا

 
خازن علم قرا

ن»و (۲۰/ ۵)قصیده «
 
ن»و«امین سر یزدان»، (۵/۲۳قصیده «)روان قرا

 
داند، و می(۱۰۲/۲۹قصیده «)پشت احکام قرا

ن را خوان مشهور معنی فرض می
 
ن علی )همچنین قرا

 
ن جنابعکند که میزبان ا

 
ن است  ( است و تیغ ا

 
نیز یاری دهنده قرا

ن، سراسر به زبان رمز و مثل گـفته شده است، اما هر رمزی نیز محتاج (.۵۸/۲۰)قصیده 
 
یات قرا

 
ورده بودیم که از نظر ناصر، ا

 
ا

ل نبی و علی )
 
ن ا

 
ناصر، تنزیل، یعنی ظاهر الفاظ و عبارات (۴۵ـ۱۶/۴۴)قصیده اند  (عکلید و رمز گشاست، و رمز گشای قرا

ن ر 
 
ن پنهان است، و معنا یابی و ا در پیدایــی و پنهانی، به دختری پوشیده مانند میقرا

 
کند که ظاهرش پیدا و زیور و زیبایــی ا

ویل گری علی )
 
ورد ( را زیور نهانی دختر محجوبه تنزیل به شمار میعتا

 
همچنین تنزیل کـتاب، مشکالت و (.۱۶/۴۸)قصیده ا

ن مشک
 
ن جناب، ا

 
ویل علی )متشابهاتی دارد که اگر ا

 
ویل خویش باز نگشاید، دشمنان و کسانی که دنبال تا

 
( عالت را با تا

ن نیستند، بدان جهت به هالکت می
 
ن باز نکند، قرا

 
ن را به روی اهل ا

 
ن حضرت، قلعه معانی و مشکالت قرا

 
رسند. و اگر ا
ن، یعنی  بنابراین(.۵۰-۱۶/۴۹)قصیده ماندمانند قلعه خیبر غیر قابل نفوذ و دست نیافتنی می

 
ره جویــی و نجات، به کمک قرا

ل رسول و داماد او که امین سر الهی و راز گشایند، جستجو کرد 
 
ویل را باید از ا

 
ن، ممکن است که البته تا

 
ویل ا

 
تنزیل و تا
ن را، به قرین خود یعنی علی )ناصر خسرو می(.۳۰-۲۹/۲۹)قصیده 

 
( عگوید، حضرت محمد، گنج و دفینه خود، یعنی قرا

(، عنسبت پیامبر و علی )(.۲۰و ۱۸و ۵۸/۱۲)قصیده ، قرینی که شمشیرش یاریگر و یکی از دو بنیاد دین اسالم است سپرد
ن را به وصی خود سپرد، و البته، 

 
مده، نسبت موسی و هارون بود و پیامبر علم حق و علم حقیقی و قرا

 
چنان که در حدیث ا

ن ندارن
 
ویل خود (۲۲ـ۶۴/۲۱)قصیده د سامریان امت، دستی بر مطالب و معارف ا

 
ن جناب که معدن علم بود، با تبلیغ و تا

 
و ا
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ن توانا و بصیر  ،(۲۶و  ۱۲۹/۲۴)قصیده سرنوشت و حاکم عادلی بر سر امت بود 
 
ن حضرت بود که در فهم معارف قرا

 
و فقط ا

ن را می
 
واز و قرائت ا

 
 (.۴۹و  ۴۷ /۱۰۲)قصیده شنوند. شنیدند و میو معنی دان بود و بقیه مردم فقط ا

 
ویلعناصر خسرو بعد از علی ) :. ائمه و بزرگان اسماعیلیه10

 
ل نبی برای ائمه و علمای اسماعیلی نیز تا

 
یین ( و ا

 
ن و ا

 
گری قرا

نان نیز های دینی را مجاز می
 
ن و احکام شرعی به سراغ ا

 
شمارد، و معتقد است که مردم باید برای فهم معانی قرا

ویل اساس و حجت و بروند.ناصرخسرو، این امر 
 
ثار منثور خود به تفصیل باز گـفته است که باید به دنبال تا

 
بود، و در … را در ا

ن، دانش سرایــی است که کلید و در و 
 
ن است، و قرا

 
دیوان نیز، با اشاراتی کمتر بیان شده که بقا و جاودانگی در علم الهی و قرا

ن سرا، از چوب نیست، بلکه
 
شخص دانایــی است که بهترین بنده خداست و باید، در قیامت، به او  دربانی دارد، و البته در ا
و منظور او از این شخص همان امام فاطمی عصر، یعنی مستنصر است. در جایــی (۴۹-۵۲/۴۶)قصیده و جد او بازگشت کرد 

ن، سخن می
 
ن حضرت در روزگار خدیگر، وقتی از گنج و دفین پیامبر، یعنی قرا

 
ود، از دیدگاه خود، گوید، اشاراتی به امین ا

در قصیده ای دیگر باز از فردی (.۵۸/۹)قصیده کند که منظور او باز همان مستنصر، یعنی امام فاطمی عصر ناصر است می
ویالت 

 
ویل دان است و راز تا

 
ن شخصی بی همتا و تا

 
سخن رفته که فردای قیامت باید به جد او امید داشت، یعنی مستنصر، و ا

ن را باید از خزانه او 
 
جستجو کرد.ناصر خسرو در جایــی از دیوان، خود را نیز که از حجج اسماعیلی است، شارح و معنا دان قرا

 گوید که:خطاب به مخاطب و منتقد و معترض حاضر یا غایب خود میکند و معرفی می
مدن خود در منطقه تبعید و فضایل خود سخن می

 
ویل دانی خود گودر اوایل کـتاب جامع الحکمتیننیز وقتی که از ا

 
ید از تا

ویل و باطن »سخن گـفته است:
 
ن تا

 
نکه مر کـتب علمای فلسفه را درس کرده بودم، علم دین حق را که ا

 
مدم و با ا

 
بدین زمین ا

ثار خود از … « کـتاب شریعت است، به حفظ داشتم اندر سال چهارصد و شصت و دوم 
 
ناصر در جاهایــی مختلفی از دیوان و ا

ویل دانایان و راسخ
 
ثارش بر میتا

 
ان در علم، یا به تعبیر خود او، پنجه فرو بردگان در علم، سخن گـفته است، اما چنان که از ا

ل نبی و بزرگان اسماعیلی نیست. 
 
ید، منظور او از این افراد نیز کسی غیر از ا

 
 (.۲/۴۰)قصیده ا

المی عقل گرایــی است که دیدگا های مکـتب اعتذال ار فرقه های ک بینش عقالنی ناصر خسرو، وداشته های فکری معتزله :
ثار حکیم ناصر خسرو ، متکلم بر جسته 

 
رای شیعه و از جمله اسماعیالن بسیار نزدیک است. از سوی دیگر ا

 
متکلمانش به ا

ثار او و معتزله میتوان به شباهت ها و اختالف های این دو نحله 
 
اسماعیلی، اندیشه بیان اسماعیلی است که از رهگذر مقایسه ا

فرینش، ری دست یافت. بحث های مشترک میا اکـثر متکلمان عبارت است از: فک
 
صفات حق، روئیت خداوند، کالم خدا، ا

در این نگارش سعی بخرج خواهیم داد ضمن بررسی دیدگا های  ناصر خسرو و معتزله نقاط اختالف و  عدل، جبر و اختیار.
نان  مکـتب الهیات عقلیر میان متکلمان، معتزله نماینده اشتراک دو مکـتب اعتزال و اسماعیلی بازتاب داده شود. د

 
بودند. ا

شنایــی با فلسفه یونان باستان تالش می کردند با استفاده از از استنتاج های عقلی و منطقی مسایل دینی را توجیه و 
 
ثیر ا

 
تحت تا

سل می شدند و در تبیین اندیشه های تفسیر کنند. اسماعیلیان نیز در اثبات عقایدخود به فلسفه ارسطویــی و نو افالطونی متو
خویش همه جا، عقل و استدالل را بکار می بردند.از جمله مباحث علم کالم، بحث صفات خداست. معتزله صفات خداوند را 
نان صفات خداوند را جدا از ذات او 

 
عین ذات او می دانستند و از جدا دانستن  صفات و ذات پرهیز داشتند چون از دید انداز ا

. اسماعیلیان نیز خداوند را بر تر از صفات، و شناخت او را ورای درک انسان می به وحدانیت خداخدشه وارد می کندستن ، دان
فرینش و یا 

 
ن به خداوند نسبت داده شده است به عقل که از نظر اسماعیلیان نخستین ا

 
دانند و لذا همه صفاتی را که در قرا

فریده است، منسوب می دارند. اما برا
 
نکه به تعطیل صفات محکوم نشوند مابین ا

 
مرتبه ای قایل هستند.  تعطیل و تشبیهی ا

برای مثال از دید انداز اسماعیلیان،  هم هستی و هم نیستی، هم زمان و هم بی زمانی، هم مکان و هم بی مکانی، هم علم و هم 
فرینش هم معتزله و اسماعیلیان 

 
فرینش از هیچ هستند با این تفاوت که جهل را از خداوند نفی می کنند. در مورد ا

 
قایل به ا

فریده شده اند و گروهی دیگر بر این باور اند که خداوند بقا یا فنا را 
 
گروهی از معتزله معتقد اند که جهان و موجودات به یکباره ا

فریند. همچنین همه معتزله در انکار علیت با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در حالی
 
که اسماعیلیان به پیروی از  در هر موجودی می ا

. در این اصل عدل استفالسفه قائل به اصل علیت هستند و عقل را علة العلل می دانند.یکی از اصول معتزله عقیده و باور به 
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کید قرار می گیرد. اعتقاد به عدل  بحث جبر و اختیار را در پـی دارد که معتزله قائل ب
 
ه مسؤلیت انسان در برابر اعمالش مورد تا

هستند. اسماعیلیان به اصل عدل پایبندند اما انسان  -نه امور مربوط به سایر موجودات – اختیار مطلق انسان در امور انسانی
را مختار به اطالق نمی دانندبلکه به مرتبه ای میان جبر و اختیار قائلند. ناصر خسرو نگرشی مثبت به معتزله دارد و در میان 

نان را در توحید می ستاید و می گوید مذاهب مختلف اسالم، طریقه
 
:" و ما گوئیم از این قوی تر طریقی نیست میان اهل ا

ئید کاندر خاندان رسول مصطفی اند 
 
مذاهب مختلف دین اسالم اندر توحید و این گروه خود را اهل نظر گویند و جز مراحل تا

ن نیست که این توحید را نقد تواند کردن....."
 
 (1363:58خسرو،  ) ناصرکسی را طاقت ا

نان در رد 
 
نان خرده می گیرد که معتقدند شناخت خداوند نه به ضرورت حاصل می شود و نه به تقلید. ناصر خسرو به ا

 
اما بر ا

نان شناخت از روی عادت را 
 
شناخت ضروری خداوند هم نظر است اما باطل دانستن تقلید را خطا می داند. وی معتقد است ا

 از این روی قضاوتی نادرست در باب تقلید دارند. او در دفاع از تقلید چنین می گوید:  تقلید نام نهاده اند و
یند و هر که تقلید  محققان و موحدان از مقلدان" و دین اسالمتقلید است اندر گردن مسلمانان به قهر... انی 

 
همی حاصل ا

ویل کـتاب و شریعت است نه اندر بطن تاریک امت نپذیرد به تحقیق نرسد.... تقلید حق باشد نه باطل.... و توحید حق اند
 
رتا

نکه خلق را به توحید رسول خدا می خواند به فرمان خدای، نه فرمان خرد."
 
) ناصر خسرو، چنان که این گروه گـفتند... از بهر ا

1363:58) 
ط ترو ژرفتر تا هردو جهت را اکنون می پردازیم به اشتراکات و اختالفات دیدگاه های ناصر خسرو و دسته معتزله به صورت مبسو

 به وضاحت و شفافیت بهتر کشانیده باشیم. 
نان را گروه تنزیه و تعطیل می خوانند، زیرا از نظر این  صفات خداوند از دیدانداز معتزله و پیر ناصر خسرو :

 
مخالفان معتزله ا

 72:1344) بغدادی، ندنفی می کردند. مخالفان، معتزله همه صفات ازلی چون: علم، قدرت، حیات، سمع و بصر را از خداو
نان صفات خداوند را از ذات او جدا نمی دانند و صفات را عین (.

 
اما نمی توان معتزله را بطور مطلق منکر صفات دانست.اکـثر ا

ه به ذات می پندارند. توحید معتزله برای یک شمردن ذات الهی با صفات او، پرهیز از تعدد قدما یا تعدد واجب الوجود است ک
نان با اصل توحید منافات دارد. 

 
ناصر خسرو همین عقیده و باور معتزله  را در  (.2535:65؛ مشکور 1382:294) شریف نظر ا

 این قصیده اینگونه بیان می کند: 
نگه نه فرد و واحد یکـتا

 
 گر از هر بینشش بیرون کنی وصفی بر او مفزا        دو باشد بی خالف ا

جامع الحکمتین اشاره می کند که معتزله در باب توحید با تکیه بر استدالل، تشبیه را از خداوند نفی  ناصر خسرو در اثر خویش
ناصر خسرو در پاسخ به معتزله این چنین می گوید:  " اما سخن اندر توحید این گروه" (. 1363:32.) ناصر خسرو می کند

قادر نه به قدرت است و حی نه به حیات است و سمیع و بصیر نه معتزله"، بدان چه گـفتند خدای تعالی عالم نه به علم است و 
ن که مر صفت را به ذات خویش قیام  نیست  

 
ن است که گوئیم: اتفاق است عقلن را بر ا

 
به سمع و بصر است بل به ذات او، ا

لی به صفتی بل قیام او به موصوف است به ذات خویش قایم است. پس بدین احتجاج بی شبهت روا نباشد که خدای تعا
ن صفت بدان

 
و اگر صفت او جز او باشد، صفت مر او را عرض قایم بود موصوف باشد کان صفت خود هویت باشد، و نه نیز ا

باشد و هویت او محل اعراض نیست. پس مر او را صفتی نشاید گـفتن البته.... و چون به قول این گروه ذاتی باشد کان شش 
سه  زندگی و چهارم شنوایــی و پنجم بینایــی و ششم قدیمی؛ این ذاتی است بدین شش  صفت مختلف باشد: یکی علم و قدرت و

شش مخالف است این جوهری است به شش قسمت؛ و این نه توحید باشد که تکـثیر  -سبحانه –قسمت.... اگر هویت باری 
ید هر که  اگر علم و قدرت هردوپس   باشد که یک ذات هم علم است و هم قدرت، و قولی بی معنی است. 

 
یکی است واجب ا

عالم باشد قادر باشد. پس هر که گوید عالم است گـفته باشد که خدا قادر است و اگر چنین باشد خود بر یک  از شش صفت 
ن صفت بگویــی هر شش صفت گـفته باشی." ) همان، 

 
نان که می 67:66اختصار باید کردن تا چون ا

 
(.  همچنین در رد گـفته ا

و (   66) همان، زنده است پس شنوا و بینا ست می گوید: پس باید خورنده رونده و بییننده هم باشد" گویند: " چون خداوند 
چنین ادامه می دهد:   " توحید نباشد یک ذات را به شش صفت مختلف گـفتن، بل تکـثر باشد و خدا را به صفت مخلوق صفت 

ا در مقابل دیگاه اهل سنت) تشبیه( و معتزله ) تعطیل(، وی نظر شیعه ر (  67) همان ،کردن توحید نباشد بل تشبیه باشد" 
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ویل عقلی گویندصفات مخلوق را از خالق نفی نکنیم و میان چنین بیان می کند:  
 
ویل است، اما به تا

 
" مر کـتاب خدای را تا

رند از امام جعفر الصادق علیه السال
 
ن است، و خبر ا

 
م که از وی پرسیدند تشبیه و تعطیل گویند منزلتی است که توحید ما بر ا

 ( 33) همان: که تعطیل است یا تشبیه؟ او گـفت: " منزله بین المنزلتین" 
" و در روشنایــی نامه) رساله شش اصل(، یا ) شش فصل(، نیز مفهوم توحید بدون تشبیه و تعطیل را این  گونه شرح می دهد: 

ن باشد که بدانی کی باری 
 
عالی یگانه است و نگویــی یگانه بدانی است که توانا و دانای بر سبحانه و ت -اثبات بی تعطیل و تشبیه ا

نگاه توانایــی و دانایــی علت یگانگی او 
 
کمالی است و هر چه فرود از اوست همه توانا و بر کمال نیستند، که اگر چنین گویــی ا

رنده که وی علت همه علت هاست
 
وی است جل و جالله ، و  باشد وی معلول باشد و باری  سبحانه معلول نیست، بلکه پدید ا

رنده علت. پس باید دانستن که مر یگانگی باری  
 
مر او را سبحانه به روی  نزدیک گردانیدن و هم، عال خوانند یعنی پدید ا

سبحانه از شمار یکی  -سبحانه را نهیت نیست، بل چنانکه باید گـفتن و شناختن که مر اوراست و بس، نه بدان روی که وی
الی به شمار یکی دانی؛ هر چه جفتی دارد شکل او باشد چنان که دو از عدد و شکل جفت است یکی را، و مر است که او را تع

فریده ها از لطیف و کـثیف  روی " مر" ، " او"،شکل و جفت نیست.  بل بدان  -او را سبحانه
 
ن یکی که همه ا

 
را  یکی دانی که ا

ورد و علت او را  بدو پیوسته کرد بی میانج
 
ن علت نخستین را علت به هست ا

 
ی که میان علت نخستین و معلول او بود؛ و مر ا

 ( 33:34: 1373) ناصر خسرو،  همه علت ها گردانید و خود به فردانیت خویش از علت و معلول یگانه است. " 
 ناصر خسرو صفات قدیم را بر ذات خداوند نمی پذیرد و می گوید: 

 من نگویم تو قدیم و محدثی           
 کافریده توست محدث یا قدیم                                

 زاده و زاینده چون گوید کیست؟    
 (1378:194) ناصر خسرو                      هر دو بنده تست زاینده و عقیم                              

 حذر می دارد. وی خداوند را بی چون  می داند و از نسبت دادن صفت و بی صفتی بدو بر 
 بپرست خدای را و تو بشناس         

 ( 183) همان، از با صفت و ز بی صفت تنها                          
ناصر خسرو خداوند را ورای وهر و عرض می داند و از همین روی، اسم او را قابل حد و رسم نمی شمارد و دانش را از نوع و 

داوند محمول و موضوع واقعی نمی شود. مخالفت او با تشبیه در این ابیات خیلی ها و اضح جنس بر تر می شمارد و از دید او خ
شکار است: 

 
 و ا

 ای ذات تو نا شده مصور            
 اثبات تو عقل کرده باور                            

 اسم تو ز حد و رسم بیزار           
 نس بر تر ذات تو ز نوع و ج                          

 محمول نه ای چنانکه اعراض        
 موضوع نه ای چنا  که جوهر                         

 فعلت نه به قصد امر خیر           
 (245-244) همان، قولت نه به لفظ، ناهی شر                        

 این سروده گویای مرتبه منزله بین المنزلین در تشبیه و تعطیل است: 
 م بر قدمت حدوث شاهد         ه

 هم با ازلت ابد مجاور                               
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ن را اثبات می نماید. در جای دیگر نیز صفاتی 
 
اما جای تعجب است که در یک جا صفت قدیمی را نفی می کند و در این جا ا

ن نیز یکی دیگر از مثال های  منزله بین المنزلتین چون سمیع و بصیر را از خدا نفی می کند زیرا این ها صفات جسم اند.  ای
 است که اظهار میدارد: 

 یکی است با صفت و بی صفت نگوئیم اش    
 نه چیز و چیز مگویش که مان چنین فرمود                                            

فری
 
دگار بیان می کند از ابو یعقوب سجستانی بر گرفته به نظر می رسد  که ناصر خسرو دالیلی را که برای دور کردن صفات از ا

 باشد. ابو یعقوب سجستانی در کـتاب " کشف المحجوب"، صفات را  به سه دسته تقسیم می کند: 

 نکه در جوهر است و
 
 ا

 نجه در اجسام پوسته است و
 
 ا

  .نجه در نفس یافت می شود
 
 ا

فریده اول است از نظر ناصر خسرو عقل جوهر مطلق است و صفات مبدعی و معلول
 
ن اوست که ا

 
و   نه " از چیز"،ی از ا

فریده ها  موصوف کرد.  در اجسام صفاتی چون 
 
فریدگار را به صفت ا

 
:  رنگ و بو، طعم، گرمی و سردی، نرمی و نمیتوان ا
اوند از موجود است.  اما خد علم و جهل ، دلیری، بد دلی، رادی ، فرومایگی، حلم و تندی،، و در نفس صفاتی چون: درشتی

ثیر  وجودی غیر از ) نفس(، و جوهر ثانی ) عقل(،صفت جوهر اول 
 
و اجسام مرکب و نفوس بری است. صفت در موصوف از تا

ید. دلیل دیگری که ذکر می کنید این است که موالید از امهات و اجرام سماوی و امهات و اجرام از طبیعت 
 
خود او پدید می ا

نفس و نفس از عقل و عقل از کلمه ابداع و ابداع از مبدع که هیچ صفتی ندارد، صفات خود صفات خود را می گیرندو طبیعت از 
نکه : 

 
ن صفت را می پذیرد.  دلیل دیگر ا

 
فریدگار، واجب کند که هر چه از جنس ا

 
" اگر از صفات چیزی ازلی دانی  یا قدیم با ا

ن را 
 
فریدگار نباشد، یا صفات کرده بود و ا

 
ن را ا

 
ن روی که ،   بود ازلی بود و ا

 
کردگار بود تا صفت ایزد نیز کرده باشد.  پس از ا

فریده گردد. 
 
فریدگار همتای ا

 
فریده در ایزد بندی، ا

 
ید و یگانگی به باطل کند. و اگر صفات ا

 
صفات ازلی بود،دوگانگی واجب ا

 ( 8: 6: 1327) ابو یعقوب سجستانی، پس دور کن صفات واجب است تا فردانیات مجرد بماند."
ن کالم سجستانی با عقیده معتزله در باب نفی صفات از خداوند برای حفظ وحدانیت او و دوری از تعدد واجب الوجود و ای

شریک در قدمت بسیار نزدیک است. اما برای این که موصع گیری در منزله بین المنزلتینحفظ شود و به تعطیل متهم نشود 
فریدگار را توح

 
ورد:  صرف نفی کردن صفات جسمانی از ا

 
ن می ا

 
"  ایدون ید نمی داند؛ بلکه انکار عکیس صفات را در پـی ا

فریدگار نه چیز است و  نه نچیز و نه محدود و نه نا محدود و نه موصوف و نه نا موصوف  و نه در مکان و نه در 
 
گوئییم کی ا

عطیل و بیزاری از تشبیه به دور کردن زمان و نه نا در زمان و نه هست و نه  نا هست، تا ما بیزار شده باشیم ار تشبیه و ت
خرین بود."

 
 ( 14) همان، نخست بود  و بیزاری از تعطیل به دور کردن ا

ن هر دو نفی می  با دقت 
 
ن همراه نیست بلکه صفت و ضد ا

 
در کالم سجستانی در می یابیم که نفی یک صفت با اثبات ضد ا

ن دو اثبات می شود. 
 
به نظر می رسد که نظریه احوال ابو هاشم معتزلی به گونه ای بیان شوند و به این ترتیب صفتی میانه ا

. " لفظ حال به وسیله ابو هاشم برای معرفی چیزی بکار رفته است که  در مرتبه منزله بین المنزلتیین در صفات حق است
ن با شخص دیگر متفاوت می شود و این تفاوت با لفظی که به عنوان صفت م

 
حمول وی قرار می شخص  وجود دارد و سبب ا

 گیرد بیان می شود و لفظی را که عنوان محمول پیدا  می کند به نام حال می خوانند..... " 
معتزله همچون شیعیان و از جمله اسماعیلیان بر این باور اند که خدا را با دل های مان می  روئیت خداوند تبارک و تعالی ! : 

( 82: 1362.) اشعری، ام فوطی و عباد بن سلیمان با این قول مخالفت کرده اند بینیم یعنی  او را به دل می شناسیم اما هش
ن 
 
ن روی انکار می کنند که خداوند را از مکان و جهت منزه می دانند لذا روئیت او نه در این جهان و نه در ا

 
معتزله روئیت را از ا

داوند را به چشم سر انکار می کند اما دیدن او را ( . ناصر خسرو  روئیت خ286: 1362جهان ممکن نیست. ) میر محمد شریف، 
 با چشم دل و جان ممکن می داند. 
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 ( 517، 1373.) کجا او را به چشم سر توان دید       که چشم جان تواند جان جان دید
نان به اسماعیالن خیلی ها نزدیک است. از  جمله این  های " حابطیه "،در جمله فرقه های  مختلف معتزله، دیدگاه 

 
را، نظر ا

 
ا

ن چه در روئیت 
 
در باب عقل است. گزارش شهرستانی از نظر حابطیه در باره روئیت خداوند چنین است: " حابطیه در باره ا

و امثال این  " انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، ال تضامون فی روئیته"حضرت سبحانی ّعز اسمه وارد شده ، مثل 
ل حمل کند که اول چیزی است که از حضرت واهب منا نقش ابداع گرفته و به واسطه صورت ها  بر حدیث بر روئیت عقل او

دیگر موجودات فایض شده و می شود. و شارع  علیه افضل الصلواة ئ الحیات هم عقل اول ارادت فرمود در این حدیث 
فادبر، فقال و عزتی و جاللی ما خلقت خلقّا احسن " اول ما خلق هللا العقل، فقال له اقبل فاقبل ثم قاله له ادبر، کریمکه: 

 ( 49-48: 1350) شهرستانی، منک، بک اعّزوبک اّذل و بک اعطی و بک امنع."
فرینش

 
اسماعیالن و از جمله پیر ناصر خسرو همچون اکـثر دانشمندان و فالسفه بر : دیدانداز فکری ناصر خسرو پیرامون تصور ا

نند که از واحد جز واحد صادر ن
 
نان عقل است. مطابق نظر اسماعیلیان عقل با امر ا

 
می شود. بنا بر این موجود اول از نظر ا
" ... فرمان باری را چنین بیان می کند:   کلمه و عقلخداوند ابداع شد و نخستین مبدع لقب گرفت. ناصر خسرو فرق  میان 
ئید... و ا

 
ن کلمه تا

 
ورنده هویت باری است نه از چیزی، و سبحانه که هستی ها همه زیر اوست یک سخن بود و ا

 
و به هست ا

هست نخستین وی باشد و چون نخستین هست او باشد باری سبحانه از هست و نه هست بر تر و باال تر و واال تر است. 
و 
 
نکه خردمن میانجی نخستین است و اگر در بود ا

 
ردن خردمند داند که میان کلمه و هویت باری سبحانه میانجی  نباشد از بهر ا

مد.  این تمام بر ترین منزلتی 
 
او میانجی بودی، او خود نخستین بودی و نخستین هست نبود پس کلمه بی میانجی به هست ا

ن باشد  که هر چه نام هستی بر او افتد همه اند او بود به جملگی، و هستی ها به جملگی علت است و 
 
بود و معنی این قول ا

نکه ع
 
ن بودکه فایده پذیر  بود"  معلو دیگر چیزی است؛ از بهر ا

 
ن باشد که فایده  رسان  باشد  و معلول ا

 
) ناصر خسرو، لت ا

1380 :89:90 ) 
نجنان کع یهود و نصارا و اهل تسنن می گویند 

 
فریننده بال واسطه  کائنات ، ا

 
فریدگار، ا

 
" طبق کائنات شناسی اسماعیلیان ا

فریدگار مطلق به وسیله یک عمل ازلی اراده یا
 
فرینش " عقل کل"، را از خویشتن مترشح ساخت. این   نیست. ا

 
امر، جوهر ا

ن دانایــی است. نماز را باید بر او گزارد.  او 
 
فریدگار استو صفت اصلی ا

 
نخستین صدور خداوند بوده. عقل کل واجد همه صفات ا

و غیره از عقل کل صدور ثانی و  ،" اول"، " ساتر"،"  روح" ، "  سابق" به نسبت های بسیار زیاد خوانده می شود  از قبیل:  
 ( 305: 304: 1353."  ) پطروشفسکی، مادون که نفس کل باشد سر زد

خر ندارند، زیرا :  " امر ایزد هست کردن است و هست  
 
ن است که عقل اول و امر بر یکدیگر تقدم و تا

 
ابو یعقوب سجستانی بر ا

ود هیچ هستی نبود..... پس عقل اول از پس هست کردن نیفتاد و کردن را ایستادن نبود مگر به خرد، یعنی که اگر خرد نب
(.  در ادامه این مطلب اشاره می کند که عقل 22: 1327.... " ) ابو یعقوب سجستانی هست کردن پیش از عقل اول نیفتاد

ده"،  می دهد و هم از کار های  پسندیده و عمل های گزی جوهری است در جایگاه امر قرار دارد زیرا او به نفس نطقی فرمان "
" اگر نه ع قل یکی بودی با امر ایزد که عبارت از امر به نفس امر می کند، امورنا شایست باز می دارد. و در پایان می گوید: 

 (23) همان: فرمان عقل مانند فرمان ایزد نبودی."
کید بر صدور واحد از واحد، مراتب موجودات را این گونه وصف م

 
 ی کند: ناصر خسرو ضمن تا

نگه    
 
 خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسم ا

ن   گه   جانور     گویا                                              
 
 نبات   و گونه   حیوان    و   ا
 همی هر یک به خود  ممکن بدو   موجود   نا ممکن      

 (1378:2) ناصر خسرو،                    یک   به  خود  پیدا  بدو  معلوم   نا   پیدا   همی  هر                                            
همچنان می بینیم که در پوشیدن جامه وجود سلسله مراتبی وجود دارد هر وجود معلول موجود پیش از خود است  و علت 

ن خویش، و هیچکدام یکباره و یا باهم  پا به عرصه وجود نن
 
علت همه علت ها   " کلمه"،هاده اند.  به این ترتیبموجود پس از ا

شمرده می شود که از یک سو علت است و از سوی دیگر معلول.  ناصر خسرو فرق میان کلمه و عقل را چنین بیان می کند: " 
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ن است که در محسوسات یک از دیگر جدا اند و در گـفتار دو اند به نزدیک گردانی
 
دن.... و مر اما فرق میان کلمه و عقل جز ا

کلمه را وحدت گویند و مر عقل را واحد خوانند.... پس گوئیم که چون کلمه هست نخستین بود و تمتم بود و نام تمامی  مر او را 
نوقت که بدانی که هم علت بود و هم معلول و چون علت ها در همه عالم به معلوالت پیوسته است از این 

 
سازوار نیامد مگر ا

ن علت نخستین که کلمه است سزاوار تر  سر جدا نیستند یکی
 
از دیگری، بدان روی که چون علت برابر گیری معلول بر خیزد ا

، . اما  (92-90: 1380) ناصر خسرو، باشد که از معلول خویش جدا نباشد و هستی ها همه زیر معلول او باشد که عقل است." 
ن را به اثبات می رساند: در زادالمسافرین معلوم بودن عقل را انکار می کند و این 

 
" عقل معلول نیست بدانچه گونه ازلی بودن ا

مر او را از چیزی تمام شدن نیست بلکه او تمام کننده فاعل کلی است . پس ظاهر کردیم که مبدع حق مر عقل را نه از چیزی 
نچ
 
ن چه از چیز دیگر نباشد مر او را به چیزی باز گشتن نباشد به فساد و ا

 
ورد و ا

 
ه دور از فساد باشد ازلی باشد، پس عقل پدید ا

 (  194: 1341) ناصر خسرو ازلی است."
ن است که کمال انسان در رسیدن  او به عقل است، پس علت عالم از 

 
ورد ا

 
دلیل دیگری که  برای علت العلل بودن عقل می ا

غاز عقل بوده است و " دیگر علت ها همه فرود این علت است"، و برای ثبات سخن خویش
 
به مثال درخت و گیاهان متوسل  ا

مده است. " ) همان: 
 
ن به وجود ا

 
ن به تخم منتهی می شود که ابتدا از ا

 
(.  در دیوان هم از نسبت دادن 193می شود: کمال ا

 امور جهان به خداوند بر حذر میدارد و می گوید: 
 وان را که فلک به امر او میگردد    

 ایزش مگوی خیره ای شیدا                                     
 کان بنده ایزد است و فرمان بر      

 ( 183: 1378) ناصر خسرو، موالی خدای را مدان موال                                   
فرینش افالک  و عناصر را به دست خداوند نفی می کند: 

 
 در روشنایــی نامه نیز اینگونه ا

  نگوئیم صانع هفت و چهار اوست      
 ولیکن عقل را پروردگار اوست                                  

سمان را             
 
فتاب و ا

 
 چه مقدار ا

ن را                                
 
 بدو منسوب نتوان کرد ا

 چرا گویــی زرو لعل و جواهر             
ب و سنگ او کرد ظاه                                 

 
 رزخاک . ا

ورد          
 
 نبات از گل تو گویــی او بر ا

 نشاید این چنین او را صفت کرد                               
 که روح نامیه این کار دارد               

 گل و شمشاد و سرو او می نگارد                            
 تو عقل و جان ز حق دان مال و زر چیست؟  

 مکن صورت پرستی پا و سر چیست؟                              
 دگر باره تو گویــی صورت ما              

ب منی کرده است پیدا                          
 
 همه زا

 مگو زین سان از ایرا کاین صنایع         
ثیر و اجرام  و طبایع                          

 
 شد از تا

            سپهر و عنصر وروح نما را     
 خدا خوانی چنین کـفر است ما را                          

 مکن در صنع مصنوعات ره گم        
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 ز جو جو روید و گندم ز گندم                           
 ... خداوند جهان دانای قاهر            

 (518: 1304ناصر خسرو،                 یکی دان و یکی زو گشت ظاهر                        
 

" خرد یکی شود با کالم ناصر خسرو در باب یکی شدن کلمه با عقل بر گرفته از از این سخن ابو یعقوب سجستانی اشت که :  
فریده ای را از فرمان ایزد بهره ای بود و نور فرمان 

 
فرینش را نصیبی از فرمان ایزد،که هر ا

 
کلمه یعنی واجب کند هر جزوی  از ا

ورد هر چند سخن ظاهر ن در او تابنده بود"  یزدا
 
ن  است که کلمه سخن مفرد پدید می ا

 
و دیگر معنی یکی شدن ِخَرد  با کلمه ا

فرینش از گاه ابداع تا گاه تولید و بدان که تا چیز ها از حد ابداع به حد تکوین و تولید نیامدند عقل ظاهر نه شد 
 
نشود از رفتن ا

ن تخم که اندر عقل م
 
 و نه ا

 
ن چیز از ابداع به حد تکوین و تولید نیامد. ا

 
ن تا ا

 
وجود بود؛ و عالنیت خویش نشناخت از پیش ا

ن زمانی که امر  ایزد که ابداع است به مردم رسید مردم سخن گوی گشت و عقل با او یکی شد تا هر سخنی از سخنان ای که 
 ( 20-19: 1327) سجستانی، مردم پیدا کنند. 

 
فرینش :دیدگاه معتزله پی

 
پیروان مکـتب معتزله عقیده و باور سه دانشمند و فیلسوف یونانی:" افالطون،  رامو ن بینش و تصور ا

ن نظر خود را طرح نمودند. افالطون معتقد است 
 
فرینش با هم ترکیب کردند و بر اساس ا

 
ارسطو و فلوطین را در مورد ماده اول ا

فرینش از هیوالی قدیم از پیش موجود پدی
 
فرینش از معلوم است. که کل ا

 
مده است. ارسط قایل به ا

 
 د ا

فرینش می داند. معتزله با التقات این سه نظر 
 
پلوتینوس) فلوطین(، ماده صدوری ازلی را که هم معلوم است و هم چیزی منشا ا

نان به جز دو نفر، معتقد بودند که
 
فرینش از معدوم را مطرح کردند.  اکـثر ا

 
ن ها نظریه ا

 
معدوم عبارت از چیزی  و یکی پنداشتن ا

فوطی معتقد .( . 391: 1368) ولفسن، است که در حقیقت همان اعتقاد به وجود ماده ازلی از پیش موجود افالطونی است." 
ن شی می گویند. 

 
ن گاه که معلوم شوند به ا

 
مده اند و شی نبوده اند اما بعد از موجود شدن، ا

 
) است که اشیا از عدم به وجود ا

فرینش از هیچ مشابهت دارد. با این تفاوت که (. 1350:56شهرستانی، 
 
تا این جا عقیده او و پیروانش با اسماعیلیان در باره ا

نان عالم نبود زیرا پیش از بودن اشیا را شی نگویند. از دید معتزله همه 
 
فوطی معتقد است خداوند پیش از وجود اشیا با ا
فریده مستقیم خداوند هستند. برای مث

 
ن است که خداوند هیچ کدام از اعراض و صفات جسم را موجودات ا

 
ال معّمر بر ا

همچنان که پیشتر اشارت رفت ناصر خسرو و  (. 128: 1344، بغدادی 52.) همان نیافریده و تنها اجسام را خلق کرده است
فرینش همه موجودات و از جمله اجسام را  به خداوند درست نمی دانند و خلق 

 
فرینش این موجودات اسماعیلیان، اسناد ا

 
و ا

فرینش ابو عبدهللا حسین بصری معتقد است که خلقت همان تعقل خداوند در اشیاست.  
 
رابه عقل نسبت میدهند . در مورد ا

فرینش 
 
ن جا که عقل را در ا

 
فرینش نشان می دهد و از ا

 
این گـفته ابو عبدهللا بصری دیدگاه فلسفی برخی از معتزله را نسبت به ا

ن بود که فعل خلقت همان اراده تا حدودی به اندیشه اسماعیلی در این باره نزدیک استدخالت می دهد 
 
.  " ابو هاشم بر ا

اگر اراده را همان (.337: 1374) بدوی، است و نه تصور و اندیشه، زیرا خلقت، فعل است و فعل، اراده  را اقتضا می کند. "
یه: " 

 
َما َاْمرُ کلمه امر بدانیم با توجه به ا ُه ُكْن َفَيُكوُن ِإنَّ

َ
 َاْن َيُقوَل ل

ً
: چون به چيزى اراده فرمايد كارش ترجمه ﴾۸۲﴿ُه ِإَذا َاَراَد َشْيًئ

. دید گاه ابو هاشم همانندی دیگری بیشتر با نظریات  (۸۲)شود  درنگ[ موجود مى گويد باش پس ]بى اين بس كه مى
فرینش دارد.  از اکـثر

 
مد های متوالی در جهان را  اسماعیلیان در باره پیدایش و منشا ا

 
معتزلیان هر رابطه علیتی را میان پیش ا

ن همه اشیا یکباره و هم زمان به وجود 
 
فرینش را فعل واحدی ا جانب خدای می دانست که به موجب ا

 
انکار می کردند. نظام ا

غازین بود که همه موجودات اعم ا
 
مده اند و از همین حالت کمون ا

 
مده و به حال کمون  در ا

 
ز معادن و نباتات و حیوانات و ا

دم 
 
دم بالقوه در ا

 
ن است که همه فرزندان ا

 
مده اند.  چنین اعتقادی در ضمن به معنی ا

 
انسان در طول زمان به تدریج به وجود ا

ن هاست.... این عقیده صریحن بر خالف نظر 
 
خری که دیده می شود نه در تولد بلکه در ظهور ا

 
موجود بوده اند و تقدم و تا

فرینش  اشیاستاشعر 
 
نی از زمان در کار ا

 
: 1344؛ بغدادی 298: 1368. ) شریف، ی است که معتقد است حق تعالی  در هر ا

او طبع را جاگزین علت می کند. بنا بر عقیده او هر چیز طبعی دارد که خدا در وی نهاده  است و  ( . 44: 1350؛ شهرستانی 96
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مدن تغیر در
 
و مّعَمر  می گوید: اعراض از   (.537، 1368) ولفسن چیز ها می شود.   همین طبع است که سبب به وجود ا

تش، ..... و یا به اختیار همچون افعال انسان و 
 
ید، مثل سخن از ا

 
محدثات اجسام است که یا به اقتضای طبع به وجود می ا

کنند. ابوالهذیل بقای اشیا را عبارت از گروهی از معتزله فنا و بقای دایمی اشیا را جانشینعلیت می (.303: 1368) شریف حیوان. 
موجب فنای شی  " باقی بمان"،اما در مورد فنا معتقد است قطع محض جمله   " باقی بمان"،این گـفته خدا به شی می داند که 

ه  بر . گروهی از معتزله همچون اشاعر  (571-570:  1368. ) ولفسن می شود و نیازی نیست که خداوند به فانی شدن شی امر کند
فرینش بقای بی 

 
نها از میان میروند و با ا

 
این باورند که بقا و فنای حقیق) مطلق(  وجود ندارد.  با فانی شدن بقای بی دوام اشیا، ا

ن به 
 
فرینش فنای ا

 
فرینش هرموجودی مستلزم بقای حقیقی است و این بقا با ا

 
دوام  و جود  می یابند.  بنا بر نگرش برخی دیگر، ا

فرینش    " جبایــی"،بنا بر نظریات و دیدانداز های   برخی دیگر از صاحب نظران مثلن   (582-581) همان:. پایان می رسد
 
ا

ن چیز است.  همان گونه که در 
 
ن نیستی شی دیگر است فنای ا

 
هستی مستلزم بقاست. در نظر او هر چیز که در هست شدن ا
ورنده معلول مبحث پیشین یاد شده، ناصر خسرو و اسماعیلیان به اصل علی

 
ت در کائنات معتقدند، از دید ناصر خسرو پدید ا

" اگر مر علت را فعل نباشد  او خود علت نباشد خاصیتی است که علت موجود است. عین عبارات ناصر خسرو چنین است:  
ن چیز با

 
وردن فعل خویش اندر معلول خویش  خاصیت باشد و خاصیت اندر چیزی هست کننده ا

 
شد و چون مر علت را پدید ا

ن 
 
ن که مخصص اوست ثابت کردیم و ا

 
ید پس مر علت را علت کننده ا

 
چیزی به خاصیتی مخصوص باشد مر او را مخصصی الزم ا

ورنده علت همه علت هاست که عقل 
 
ن عال مبدع حق است که او پدید ا

 
عال باشد یعنی سازنده علت و دهنده مر علت را و ا

الزم است واجب نیاید که مر او را اختصاصی باشد البته بلکه او بخشنده خاصیت  است نه از چیزی؛ و چون عال به حکم عقل
 (. 194: 1341) ناصر خسرو ها باشد علت ها را ."

ولفسن نظر ابن رشد را در رد منکران علیت چنین گزارش کرده است: " ابن رشد در مخالفت  با متکلمانی که معتقدند خداوند 
ز این نگرش چنان نتیجه می شود که هیچ موجودی عملی که بنا بر طبیعت مخصوص او باشد فاعل همه چیز است می گوید: ا

ن ندارد.  بنابر این در رد انکار طبیعت و علیت متکلمان پنج برهان اقامه می کند؛ به این قرار: 
 
نکس که منکر ا

 
" باید بدانید  ا

ن ها به 
 
یند مؤثرند، منکر حکمت و علم است. چه علم باشد که علت ها به فرمان خدا در چیز هایــی که به سبب ا

 
وجود می ا

ن هاست و حکمت عبارت از علم به علت های غیر مریــی است."  
 
دوم اینکه ابن عبارت از شناختن چیز ها از روی علت های ا

ن شناخت یعنی علم با عل
 
ت ها سرو رشد با در خاطر داشتن این گـفته ارسطو که : هر کس بنا بر طبع خواستار شناخت استو ا

ن تعلق دارد. 
 
دمی است که به حق به ا

 
 کار دارد می گوید: منکر علت ها به صورت کل بودن، بیگانه شدن از طبیعت ا

با در نظر داشت گـفته ای از غزالی، در اثبات این مطلب می کوشد که غزالی با انکار علیت گـفته خود را از اعتبار انداخته  سوم:
مده است. گـفته غزالی این است: نو 

 
ع بشر به دو گروه تقسیم شده است: یکی مردان حق که که به اعتقاد ایشان عالم به وجود ا

ید به خود چنین نمی شود  بلکه به سازنده ای محتاج است.  ابن رشد این 
 
نچه به وجود  می ا

 
و به ضرورت منطقی میدانند که ا

چ راهی برای اثبات وجود علت فاعلی در جهان نا " هر کسی منکر علت ها در جهان پدیدار شود، هیچنین نوشته است: 
ن با داوری در باره مریــی و پدیدار است و در نتیجه کسانی 

 
مرییندارد.  چه داوری در باره نا مریــی در این موضوع تنها در توافق ا

با نگرش خود مجبور از  که منکر علیت باشند راهی برای دست یافتن به علم در باره  خدا ندارد در صورتی که برای سازگار بودن
قبول این قضیه اند که هر فاعلی به فاعلی نیازمند است.  ذات و طبیعت خاص، موجب تعریف های مخصوصی برای یک 
موجود می شود و هر طبیعت حرکت و فعالیت مخصوص به خود دارد و بنا بر گـفته ارسطو که وجود و وحدت عین یکدیگرند و 

اگر طبیعت وحدت انکار شود، طبیعت هستی انکار شده است و نتیجه انکار هستی عدم  یک طبیعت اند نتیجه گرفته که 
 (.596-592: 1368) ولفسن است."

نها عدل در دیدانداز معتزله : 
 
اصل دوم از اصول پنجگانه معتزله که یکی از معرفان موضع متعزله تلقیمیشود،عدل است.  ا

له عدل وارث خوارج می داند. اثل عدل بیانگر این خود را اهل توحید و عدل می دانستند.  مونتگم
 
یری وات معتزله را در مسا

بر جسته ترین مبحثی  (1380:81) وات مطلب است که  معتزله به مسؤلیت فرد در برابر اعمال خود یا اختیار معتقد بوده اند. 
ید بحص اختیار انسان است.حتی می توان گـفت  سه اصل دیگر نی

 
ز با این اصل پیوندی مستقیم دارند، که در ذیل عدل می ا
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شاید به همین جهت است که اکـثر محققان دو اصل توحید  و عدل را معرف دیدگاه معتزله می دانند و کمتر به سه اصل: منزله 
ن روی که انسان ا

 
ز سوی ، بین المنزلتیین، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر می پردازند. معتزله بر این باورند از ا

خداوند مکلف به انجام خیر و دوری از شر شده است، در سرنوشت خوددخیل است و با اعمال خویش مستحق پاداش می 
نجا که خداوند خود از طریق وحی راه وصول به بهشت را به انسان نشان داده است، به نوعی مجبور به 

 
شود.  در نتیجه از ا

عدل خداوندی را منحصر به انسان می داند و به عبارت بهتر عدل را  پاداش و کیفر دادن اوست.  ناصر خسرو تشخیص
 مخصوص انسان و نه سایر موجودات می انگارد. این دو بیت معروف نظر گاه او در این مقوله است: 

مد پدید عدل خدای     
 
 به جان خلق بر ا

  نه بر تن درم و مال کان همه صنم است                                   
 اگر پسند نیاید تو را بدان این عدل      

 هزار بار نکوتر ز تخت و ملک جم است                                  
ن هستند  زیرا نقص 

 
البته قدرت فهم و ادراک این عدل به همه کس ارزانی نشده  است و تنهاحکیمان و پیامبران قادر به درک ا

 های ظاهر بین را در وجود عدالت به شک گرفتار می کند: هایــی که در جهان وجود دارد، انسان 
 با همه کم و بیش که در عالم است       

 عدل نگویــی که در این جا کجاست                                     
 ترسم کا قرار به عدل خدای           

 از تو به حق نیست  ز بیم قفاست                                 
 یدن و دانستن عدل خدای          د

 کار حکیمان و ره انبیاست                                
 گرد هوا گرد کهاین کار نیست        

 (99کار کسی کو به هوا مبتالست)  همان:                                
نان انسان معتزلهدر این که انسان خالق اف : جبر و اختیار از دیدانداز معتزله 

 
عال خویش است اتفاق نظر دارند. در نظر ا

ن است که از فعل  فاعل فعل دیگری ضرورتن وقوع پیدا " تولید"،بعضی از افعال خود را از طریق تولید خلق می کند. مراد از
 
ا

عتمر است(.  می کند. فی المثل  حرکت انگشت زید موجب حرکت انگشتری وی می شود ) نظریه تولد از ابداعات بشر بن اام
ن، از طریق تولید 

 
دمی هدایت یا ضاللت را برای  خویشتن از طریق مباشرت خلق می کند و توفیق یا عدم توفیق ناشی از ا

 
ا

ثیری نیست. 
 
ن تا

 
ن ندارد. و اراده الهی را نیز در ا

 
 – 284: 1362) شریف خلق می شود. خداوند کمترین دخالتی  در خلق ا

ثیر اراد(.  285
 
نست در میزان تا

 
نها در این نگارش نمی گنجد. نظام بر ا

 
ه انسان معتزله نگرش های متفاوتی دارند که ذکر همه ا

ن چیز: مثل طبیعت سنگ که 
 
فرینش ا

 
ن چه در خارج حوزه انسان حادث می شود فعل خدای تعالی است بنا بر ضرورت ا

 
که: ا

نست که 
 
دمی دو قدرت انگیزه به هر طرف پرتاب شود در همان جهت پیش می رود.  نظام بر ا

 
در ارتباط با اعمال دینی در درون ا

نها الزم است که 
 
متقابل به نام دو خاطر ) خاطران(، وجود دارد و در نتیجه افعال متقابل بدن خواه دنیوی باشد یا دینی برای ا

نها در نفس ممکن افعال متناظر و متقابلی در نفس وجود داشته باشد. در مقابل افعال دنیوی بدن افعال متقابل و 
 
متناظر ا

ن ها در نفس 
 
استمتقابل هایــی همچون میل و بی میلی یا دانایــی و نادانی باشد.  در حالت افعال دینی  بدن افعال متناظر با ا

 (. 700 -679: 1368) ولفسن خاطر فرمانبرداری و طاعت و خاطر نا فرمانی و معصیت است. 
زادی اراده

 
زادی و اختیار نیز معتقدند. این عنایت اضافی  معتزله با وجود اعتقادات به ا

 
به عنایت خداوند در استفاده از قدرت ا

 به گـفته ا یشان در حالت وسوسه شیطان برای نافرمانی و عصیان از زه راه تجلی پیدا می کند: 

 دمی قدرت های انگیزه تازه ای بیافریند که اثر وسوسه شیطان را خنثی کند و از
 
قدرت و اداره و انتخاب  خدای ممکن است در ا

 خود استفاده کند. 
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  دمی قدرت های انگیزنده جدیدی بیافریند
 
ن هست که خدا در ا

 
در حالت تحریک شدن به وسیله یک تمایل طبیعی باز امکان ا

ن تمایل طبیعی را مهار کند و انتخاب خود را عملی سازد. 
 
 که نیروی ا

 ن نیروی تحریک کننده  به معص
 
 (. 86-85: یت را به نیروی تحریک کننده به طاعت مبدل کند. همان ممکن است خداوند ا

شیعیان در برابر اعتقاد اشعریان  به جبر مطلق و عقیده معتزلیان به اختیار مطلق   جبر و اختیار از دیدانداز ناصر خسرو ! !:
مرین. ناصر خسرو  برای اثبات این عقیده، به مرتبه ای میان این دو قایل اند و می گویند که ال جبر و ال تفویض بل امر بین اال

ثیر تقدیر در عالم اشارت دارد.  در دفاع از اختیار و نقد جبر و معتقدان 
 
گاه به دفاع از اختیار می پردازد و گاه به جبر الهی  و تا

ورد که با دید گاه معتزله در باره اختیار سازگار است. از جمله این دالی
 
ل مبعوث شدن پیامبران به به قضا و قدر دالیلی می ا

نان به بشر است. انسانی که مجبور باشد نیازی به ارشاد پیامبران ندارد و به بیان بهتر هدایت پیامبر 
 
رسالت و عد و عید دادن ا

ثیر ندارد. دلیل دیگر اینکه وقتی خداوند بشر را به بهشت بشارت می دهد و از دوزخ می ترساند، عذاب انسان 
 
در سرنوشت اوتا

جبور جور و ستم بر اوست و خداوند از ظلم بر ، بر کنار است.  استدالل دیگر در  باره گناه بنده مجبور است که در صورت م
ید بلکه گناه به خداوند منسوب می شود. با ذکر این دالیل به این نتیجه می رسد 

 
اعتقاد به قضا و جبر خطای بنده به شمار نمی ا

ختیارشیوه خردمندان است. از خال این ابیات میتوان به دیدگاه ناصر خسرو در مورد امر بین که انتخاب راهی میانه جبر و ا
 االمرین و استدالل های او در رد جبر و اختیار پـی برد: 

مده با وعد و و عید            
 
ن که رسول ا

 
 از پس ا

 یر و قضاستچند گویــی که بدو نیک به تقد                                            
 گنه و کاهلی خودبه قضا بر چه نهی؟           

 که چنین گـفتن بی معنی کار سفهاست                                             
 گر خداوند قضا کرد گنه بر سر تو                  

 استپس گناه تو به قول تو خداوند تو ر                                            
 بد کنش زی تو خدای است بدین مذهب زشت    

 گرچه می گـفت نیاری، کت از این بیم قفاست                                         
 اعتقاد تو چنین است ولیکن به زبان              

 گویــی او حاکم علد است و حکیم الحکماست                                          
 وند زبانت به خالف دل توست          یا خدا

 یا خداوند جهان نیز تو را روی و ریاست                                            
 به میان قدر و جبر رود اهل خرد                     

 راه دانا به میان دو  رهی خوف و رجاست                                         
 ر و جبر رهی راست بجوی             به میان قد
 که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست                                       

 عدل بنیاد جهان است بیندیش که عدل            
 جز به حکم خرد از جور بحکم که جداست                                     

 م خرد           ای خرد مند نگه کن  به رهی چش
 تا ببینی که بر این امت نادان چه وباست                                       

 اینت گوید" همه افعال خداوند کند                  
 کار بنده همه خاموشی و تسلیم رضاست"                                    

    وانت گوید" همه نیکی ز خدایست ولیک        
 بدی ای امت بد بخت همه کار شماست "                                    
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ن گه این هردو مقرند که روزی است بزرگ        
 
 وا

ن روز مکافات و جزاست                                 
 
 هیچ شک نیست که ا
 چو مرا کار نباشد نبوم اهل جزا                 

 اندرین قول خرد را بنگر راه کجاست ؟                                
نک او نکند جرم، عذاب؟     

 
 چون بود عدل؟ بر ا

 زی من این هیچ روانیست اگر زی تو راست                                  
 حاکم روی ضای تو شده مست سدوم           

 (1378:220) ناصر خسرو             که سازنده گردنده سماست نه حکیم است                                         
دم تخطی از فرمان خداوند و 

 
دمی. اولین گناه ا

 
از نظر ناصر خسرو ارتکاب گناه امری اختیاری است و نشانه قدرت و اراده ا

او هم دلیلی بر اختیار خوردن گندم بود اما از دید ناصر خسرو محل این گناه بهشت نبوده است. وجود شیطان و وسوسه های 
انسان است که در صورت پیروی از او مستحق عذاب  و در صورت روی گرداندن از وی شایسته پاداش می شود. ناصر خسرو 
معتقد است که داستان فریب خوردن انسا به دست ابلیس معنای رمزی دارد و به ظاهر داستان نباید اکـتفا کرد. ابیاتی  که 

 ن است : حاوی اندیشه هاست چنی
 در خلد چگونه خورد گندم       

نجا که نبود شخص نان خور                           
 
 ا

نگهی ببایست    
 
 بل گندمش ا

 کز خلد نهاد پای بر در                          
دم         

 
 این قصه همه بدیع ا

 ابلیس نیامده ز  مادر                          
 چه گویــی       در سجده نکردنش

 مجبور بده ست یا مخیر                         
 گر قادر بد، خدای عاجز           

 (246-245) همان :               ور عاجز بد خدا ستمگر                          
   وی از شیطان را اختیاری می داند:در این ابیات نیزپیر  

 بی؟ چون نپرهیزی ز بد؟     خویشتن را چون فری             
     چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا چون نهی                                      
 چون  که گر تو بد  کنی  زان دیو  را باشد  گناه                

 ور   یکی  نیکی  کنی  زان   مر   ترا   باشد   ثنا                                      
 ناصر سعادت انسان را  در گرو اعمال اختیاری او می داند و می گوید:  

 بدست من و توست نیک اختری       
 (504) همان: اگر بد نجوئیم نیک اختریم                                                       

ی شده است و موجودان غیر ذی شعور از این موهبت بی از نظر ناصر خسرو در سایه خرد است که اراده و اختیار به انسان ارزان
نان شرف دارد. 

 
 بهره اند و به واسطه خرد و اختیار است که کل موجودات مسخر اند و انسان بر ا

 خرد ز بهر چه داند این که ما به خرد        
 گهی خدای پرست و گهی گنه کاریم ؟                                    

 تو نیکی بکن چرا فرمود        مکن بدی و 
 خدای ما را گر ما نه حی و مختاریم؟                                   
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 چرا که گرگ ستمگار نیست سوی خدای     
 به فعل خویش گرفتارو ما گرفتاریم؟                                    

 چرا به بانگ خروش و فغان بی معنی         
 کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساری؟                                   

هو و نخجیر روزه نیست و نماز        
 
 چرا بر ا

 چرا من و تو بدین کار ها گران باریم؟                                    
 چه داد یزدان ما را ز جملگی حیوان         

 (71؟      ) همان: که که بدان بر ستور ساالریممگر خرد                                   
ن استشمام می شود و با تفکر و اندیشه های ناصر 

 
مده است که بوی جبر و در مورد انسان از ا

 
اما ابیاتی در روشنایــی نامه ا

 خسرو هم خوانی ندارد و بعید است از تراوش های ذهن خرد ورز ناصر خسرو باشد. این ابیات چنین است: 
 هد بودنی ها  بی گمان بود          چو خوا
 ندارد خوردن تیمار غم سود                                    

 فلک گر خود کم و گر بیش گردد             
 همیشه برمراد خویش گردد                                    

 به   کام   ما   نباشد  هیچ   کاری            
 که ما را نیست هرگز اختیاری                                   

 همان    بهتر که  دایم  شاد باشیم            
زاد باشیم                                  

 
 ز هر درد و غمی ا

 ولیکن شادی و غم هر دو روزی است       
 پـی اندوه امید دل فروزیست                                   

مد نصیب ما چه چاره                  چو این
 
 ا

 (537: 1304) ناصر خسرو:           چه شاید کرد با سیر ستاره                                    
 

 بینش و تصور  زوال نظام ها و حاکمیت  های متخاصم در  کالمدو شخصیت ناهمگون " فرخی سیستانی و ناصر خسرو" :
رزوی زوال حکومت دشمن

 
و پیروان او، در  اشعار وسروده های دو تن  از بزرگـترین شاعران قرن پنجم مجال انعکاس یافته اما  ا

هر کدام  به دلیل تفاوت اندیشی های شان مطالب خویش را  با اهدافی ناهمگون و متفاوت از یکدیگر بیان کرده اند. فرخی 
ن سو  سیستانی شاعر در باری و شعر او  به قصد رضای ممدوح است و

 
باالطبع تحصیل صالت و جوایز هر چه بیشتر. اما از ا

شاعر و اندیشمند خردگرا، متفکر و فیلسوف دنیای گرایش باطنی، ناصر خسرو  شاعری هدفمند، و با ایده های ائال و گهر بار 
نها به عنوان قسمتی از 

 
هدف بزرگ ایجاد است. طرح موضوع قیام فاطمیان علیه بنی عباس و حکومت های دست نشانده ی ا

حکومت اسالمی و اقامه عدل و داد در قلمرو اسالم است. در این نگارش موضوع حمله و لشکر کشی سلطان محمد به مصر و 
نابودی قرمطیان بر ضد خلفای  بنی عباس مطرح و از بعضی جنبه ها با یکدیگر مقایسه شده و به نتایجی در خور توجه گردیده 

عران حرفه ای درباری، روان شناسانی چیره دست بودند و بخوبی می دانستند چه مطالبی را در شعر است. چنانکه می دانیم شا
نها راضی و خوشنود شود و از این رهگذر بتوانند صله های چشمگیر دریافت کنند.  شاید از این 

 
خود ذکر کنند تا ممدوح از ا

گاه بوده و از   برسد. هجری(، 429) وفات جهت کم تر کسی به پای فرخی سیستانی
 
وی از ویژگی های ممدوح خود خیلی ها ا

ن ها بر پرده ی شعر و کسب رضایت ممدوحانش نیک بر می امده است. مهم ترین ممدوح فرخی سیستانی، 
 
عهده اظهار ا

است. محمد تعصب شدیدی در دین داشت و به واسطه عاید تند و تیز خود و هم با  هجری(،421) وفاتسلطان محمود غزنوی
 401در نظرداشت تحرکات عملمای دربار خود،  با اسماعیلیان دشمنی بیش از حد اظهار می کرد. حمله او به ملتان در سال 
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نجا به بهانه نابود کردن قرامظه،  و سوختن نامهی خلیفه فاطمی و بقتل رساند  قاصد و پیام رسان مصر 
 
هجری و قتل عام مردم ا

ن 420ی در جمادی االول ، و باز قتل عام مردم ر 403در سال 
 
، به بهانه واهی گویا "غلبه بر اهل کـفر و ضاللت باطنیان"، در ا
ئید می کند و خطاب به سلطان می گوید: 

 
" شهر نمونه هایــی از این مدعاست. فرخی سیستانی هم این همه ظلم و جنایت را تا

 ( 20: 1363) فرخی، راست خوی تو چو خوی انبیاسات"
و تعصب بر ضد شیعه و اسماعیلیان حتی اگر به قصد جلب رضایت خلیفه بغداد نیز بوده باشد، بازهم این مایه سخت گیری 

" بدین خلیفه منافی دشمنی ذاتی محمود با شیعیان و به ویژه با اسماعیلیان نمی تواند بود. این عبارت معروف سلطان غزنه که 
ید و خرف شده باید نوشت که من از بهر قدر عباسیان انگشت در 

 
نچه یافته ا

 
کرده ام در همه جهان و قرمطی می جویم و ا

رزو  (.1375:230) بیهقی، درست گردد بردار می کشند."
 
، گویای این معنا است. و از این رهگذر می توان دریافت که یکی از ا

رزو داشته
 
که افتخار نابود کردن  های بزرگ و هر چند دست نیافتنی او از بین بردن حکومت فاطمیان مصر بوده است. محمود ا

ن فیل ها 
 
ورده بود و به سبب ا

 
دولت فاطمیان به نام او ثبت شود؛ به ویژه در اواخر حکومت خود که فیل های فراوانی از هند ا

قدرتی بال منازع یافته بود. بدون تردید اگر خالفت بغداد بر جان خود نمی ترسید و به او اجازه چنین لشکر کشی به مصر می 
رزو جامه ی عملی نپوشید و تنها در حد یک داد، سل

 
مد، اما این ا

 
طان از عهده این کار یعنیشکست حکومت فاطمیان بر می ا

رزوی سلطان 
 
رویای شیرین باقی ماند. مقصود از بیان مطلب مذبور این است که درباریان و از جمله شعرای درباری از این ا

رزوی رنگین شاه را در 
 
گاه بودند.  فرخی این ا

 
" شعر خود مجسم کرده و به تصویر کشیده بود و قطعن شاه هم به مصداق ا

ن  وصف العیش نصف العیش"
 
، از شعر فرخی لذت می برد.تصویری که شاعر از حمله خیالی سلطان به مصر  و وقایع پس از ا

ورد و چ
 
ورده بطرف رود نیل به حرکت در می ا

 
نان قرمطی می کشد تا چند می دهد، جالب است:  شاه فیل هایــی را که از هند ا

ید و زنان مصری همگی  در عزای کشتگان خود سیاه پوش خواهند شد.  صحنه 
 
سال مسیل رود خانه ها به رنگ خون در می ا

ن سگ ملعون ، را خسته و بسته جهت دار کشیدن به غزنه می 
 
ن است که خلیفه فاطمی ،  ا

 
جالب این واقعه قسمت پایانی  ا

ورد. قبلن پشته های 
 
ورند تا مردم پس از  اعدام خلیفه باطنی جسد او را ا

 
ماده شده می ا

 
ریگ به مسافت چند میل زیر داری که ا

نکه برای هر کسی عبرتی باشد که دیگر به مذهب بد نگراید: 
 
 سنگباران کنند. این تجویزی است از فرخی تا ا
ورده ای            

 
 ژنده پیالن کز در دریای سند ا

 سال دیگر بلذرانی از لب دریای نیل                                        
 قرمطی چندان کشی کز خون او تا چند سال         
 چشمه های خون شود در بادیه رنگ مسیل                                         

 تا ز جام سوگواران بر زنان مصریان             
 همچو زّر بخشش تو مست گرداند کـفیل                                       
یــی ز مصر       

 
 راست پنداری همی بینم که باز ا

 در فگنده در سرای ملحدان ویل و عویل                                     
 وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر او را عزیز      

ورده ذلیلبسته و خس                                         
 
 ته به غزنین اندر ا

 دار او بر پای کرده در میان مرغزار               
 گرد کرده سنگ زیر دار او چون میل میل                                         

 تا چو برداری مخالف سنگ ها بی مر شود       
 (221: 1363) فرخی،       مخالف قال و قیلاهل بدعت سر بتابد از                                       

 در جای دیگر نابودی خدیو مصر و قوم او را امری محتوم می داند چنان که شاهان هند به تیغ سلطان از بین رفتند: 
مد      

 
ن رستخیز ا

 
 شهان هند را از تیغ او ا

 (     33) فرخی ،           اشدکه فردا بر خدیو مصر و بر قومش همان ب                                 
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گاه خدا را به خدایــی و بزرگی اش سوگند می دهد که معین و نگهدار سلطان باشد و تا ممکن است و پاد شاه می خواهد، او را 
(. 82.) همان، " در مصر کند قرمظیان را همه بردار"عمر دهد تا سلطان در عوض عمری که خدا جهت حفظ دین به او می دهد: 

ی سلطان عامل فعل و اراده خداوند است چنانکه شاعر از خداند می خواهد که به بازوی او قرمطیان را از بین ببرد گویــ
 همانگونه که کـفّار را به شمشیر او نابود کرد: 

 کم کن به قوی بازوی او قرمطیان را    
 چونانکه به شمشیرش کم کردی کـّفار                                     

به نظر می رسد که محمود مبارزه با اسماعیلیان را مهم تر از قتال با کـفار می دانسته یا ال اقل اطرافیان و شاعران درباری  به وی  
 می کرده اند؛چنانکه فرخی در قصیده ای به این معنا اشارت دارد: 

 
 چنین القا

 
  ری را بهانه نیست که بباید گرفت پس    

 وقتست اگر به جنگ کشد سوی ری عنان                                          
 اینجا همی یگان و دوگان قرمطی ُکشد    

 زینان به ری هزار بباید به یک زمان                                         
ن بزرگـتر از غزو سومنات        

 
 غزویست ا

ن غزو ناگهانروزی مگر به سر ب                                    
 
 (395، و نیز یوسفی؛264) همان،                 رد ا

عالوه بر  سلطان محمود یکی از ندیمان درباری را که همشهری شاعر است، به مبارزه با قرمطیان مفتخر می داند و برای او هم 
رزو می کند که ایشان را نابود کند. وی کسی نیست جز خواجه بوبکر حصیری که بیهقی از 

 
.) او به عنوان فقیه یاد می کندا

ن  (،151: 1365: و نیز یوسفی1375بیهقی، 
 
او همان کسی است که بنا بر نقل قول بیهقی تا حّد عربده شراب نوشیده و در ا

حالت یکی از چاکران خواجه احمد حسن میمندی وزیر سلطان مسعود را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و بدین وسیله بهانه 
جالب این جاست که فرخی ضمن بر شمردن فضایل این بوبکر و مقایسه  (.2010. ) بیهقی، ویــی بدست وزیر نهادهانتقام ج

، و خلیفهی دوم، اظهار میدارد  که او به غزنین است اما قرمطیان از بیمش در مصر اشک خونین می  ) ع(صفاتش  با امام علی 
 بارند:     

 ان     قرمطی فزعشاو به غزنین و به مصر از 
 از  ره   دیده    ببارند  همی  خون   جگر                                             

نکه بیم قرمطیان را  با وجود ( . 172.) فرخی، و به سبب این اعتقادش او را اهل بهشت می خوانند
 
در جای دیگر باز ضمن ا

رزویــی را که برای سلط
 
ور می شود، همان ا

 
ان محمود داشته، برای همشهریش هم از خدا می خواهد تا عمری مسافت زیاد یاد ا

 دراز داشته  تا خانه قرمطیان را از اساس نابود کند: 
 مرد بی دین را از هیبت توهش برود           

 گر میان تو و او بادیه باشد هشتاد                                         
 ت دار      جاویدان زی و همین رسم و همین عاد

 خانه قرمطیان را بفگن الد ز الد                                          
و سر انجام در مرگ سلطان محمود تؤسف می خورد که این واقعه موجب شادی قرمطیان می شود و از سنگسار و به دار 

 کشیدن رهایــی می یابند. 
ه دردا که کنون قرمطیان شاد شوند   

 
 ا

 (91) همان، ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار                                         
: اما به مشاهده می نشینیم که ناصر خسرو هم من حیث بینش ناصر خسرو  در مورد زوال حاکمیت های متخاصم و جابر 

ئین باطنی،  در اواخر 
 
را می بینیم  ) قرن پنجم(،همین سده،شاعر، نویسنده، دانشمند، فیلسوف و متفکر خرد گرا و پیشوای ا
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ئین  ) بطور عام(،که به عنوان بزرگـترین حامی مذهب اسماعیلی که در خراسان زمین مطرح است و از مذهب تشیع 
 
و ا

در حد جان دفاع می کند. وی که در دربار غزنه در ایام جوانی ارتباط داشته و بعد ها فراز و فرود ) بطور خاص( اسماعیلیسم 
ن
 
چغری بیک داوود بن حکومت را نیز شاهد بوده و نیز پیش از سفر حج در دربار سلجوقیان در مرو که مرکز حکومت  های ا

ئین  میکائیل
 
گاهی کامل از اوضاع و احوال دربار و مذهب غالب در خراسان، به  ا

 
بوده، بکار اشتغال داشته  و با ا

نچه را که از اسماعیلیسم گرائیده و درست به همین دلیل در عقاید و ب
 
اور های مذهبی خوداستقامت کم نظیری دارد و جز ا

 دریچه بینش و تصور اسماعیلیسم می بیند باطل می شمارد و
" چقدر تفاوت بود میان ناضر خسرو و با این درجه اهتمام که گامی بر خالف معتقدات خود بر نمی دارد و با کسانی که به قول 

ب و گیاه بودند." وی چون باد گردنده و ستورانی در 
 
 پس ا

 ( 497: 1378) یوسفی، 
 ( 1368:124)ناصرخسرو بر طریق راست  رو  چون باد پردنده مباش     گاه با باد شمال و گاه با باد صبا      

نها یعنی سالجقه 
 
این استواری عقیده را میتوان در موضوع دشمنی ناصر خسرو با خالفت عباسی و دست نشانده گان ا

انکه همین معنا از اعتقاد تام وی به خالفت فاطمیان مصر قابل ادراک تواند بود. به عبارت دیگر همانطور که  دریافت، چن
ن فاطمیان می 

 
عباسیان خود را جانشینان واقعی پیامبر می دانستند، اسماعیلیان و  به ویژه ناصر خسرو خالفت حقیقی را از ا

ن فاطمیان محسوب می شوند: دین را به جسمی دیدند تا جایــی که ناصر خسرو 
 
 تشبیه می کند که سر ا

 ای پسر دین محمد به َمَثل چون جسدیست    
ن شهره جسد فاطمیان همچو سرند                                         

 
 که بر ا

مبر یاد می کند و پیامبر را و اصواًل از فاطمیان، که به نظر او سزاوار ثنا ودرود و صلوات هستند، به عنوان فرزندان شایسته پیا
نها می داند: 

 
 پدر ا

 تا جای پدر باز ستانند ز دیوان   
نها که سزای صلواتند و ثنا اند                                 

 
 ا

نچه در غربت و تنهایــی دره یمگان دل ناصر خسرو را با همه نامالیمات گرم می کند و انگیزه ادامه حیات به او می دهد، امی
 
د به ا

نها را می گیرند و به عدالت 
 
ن حکومت عباسیان به باد فنا میرود و حکومت فاطمیان جای ا

 
ینده ای که در ا

 
ینده بهتر است؛ ا

 
ا

رایند.  ناصر خسرو تصویری ناپسند و البته حقیقی، از حکومت عباسیان و مفاسدی که در 
 
حکم می رانند و زمین را به عدل می ا

تا خراسان واقع می شود بدست می دهد و بدین سبب کینه و بغض خود را نسبت به ایشان ابراز می قلمرو فرمان شان از بغداد 
نجا پیش می رود که حتی در وجود زاغ، پر های سیه را از این جهت که به رنگ شعار 

 
دارد. دشمنی و عناد او با خلفای عباسی تا ا

) ناصر دبریت این بس که هر گز      چو عباسی نشویــی طیلسانت   عباسیان است، نشان  ادبار ، کـفر و نفاق می بیند:  نشان م
 (217: 1368خسرو 

 و نیز در وصف بهار این گونه می سراید: 
 معزول گشت زاغ چنین زیرا         

 چون دشمن تیره زهرا شد                               
 کـفر و نفاق از وی چو عباسی      

 ( 329) همان:بر جامه ی سیاهش پیدا شد                             
 ضمنًا شعار فاطمیان بر خالف عبایان،سپید بود و ناصر خسرو از این مطلب با افتخار یاد می کند:  

 ( 339) همان: ار جو که سخت زود به فوج سپید پوش     کینه کشد خدای ز فوجی سیاه سلب  
یامت است، موافق مشرب اسماعیلیسم و در جهت اثبات و قوع قیام ناصر خسرو حدیثی را که متضمن فرصت توبه  روز ق

ویل می کند. حدیث مزبور به گونه های مختلف و ناهمگون در میان شخصیت های دینی و عقیدتی  به تعبیر و تفسیر 
 
فاطمیان تا
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ُق حتی تطلع الشمس من نحوه ال تزال اّن بالمغرب با بًا مفتوحًا للتوبه مسیرته سبعوَن سنه ال ُیغلَ  گرفته شده است از جمله:  " 
 ( 128-9: 1361) فروزانفر، التوبه مقبولتًا حتّی تطلع الشمس من المغرب" 

 بس نماندست کافتاب خدای   
 سر زمغرب برون کند ز حجاب                                 

 داشته اند. و در جای دیگر ادعا می کند که همگار برای قیامش به درگاه خدا دست دعا بر 
 
 
ری تو ز مغرب     یارب  ا

 
 ن شمس که روزیش برا

 از فضل تو خواهنده مر او را به دعا اند                                     
ن غلبه دارد ، به  شب دین تعبیر می کند: 

 
 ناصر خسرو از روزگار خود که بدی ، جهل و نا فرمانی در ا

 همچو شب دنیای دین را شبست    
 ( 141: 1368)ناصر خسرو،                 ظلمتش از جهل و ز عصیان سحاب                                 

 
باد ، منبر و مسجد خراب است،  مطرب توانگر و قاری فقیر، حاکم در عیش و عشرت بسر می برد و 

 
روزگاری که خانه خّمار ا

ن شب که از دید ناصر خسرو زود فرا خواهد  بگوش " بانگ و فغان کالب"،شگـفت نیست که در نیم شبان
 
برسد. اما روز ا

 رسید، زمان قیام فاطمیان است که خورشید از مغرب سر می زند:  
فتاب       

 
 ( 141) همان، گاه سحر بود کنون سخت زود     بر زند از مغرب تیغ ا

رزوی او، اولین جایــی که به تسخیر فاطمیان در 
 
ید، مکه است:  نا گـفته نماند که بنا بر ا

 
 می ا

 چون بشنوی که مکه گرفتست فاطمی      بر دلت  ُذل ببارد و بر تنت تاب و تب 
اما حوادثی که قیام فاطمیان بنبال دارد، در خور تامل است. ناصر خسرو در این باب تصاویری جالبی را در اختیار ما می گذارد 

ن
 
ور می شویم: که قابل دقت و در خور ستایش اند، که قرار ذیل از ا

 
 ها یاد ا

  .سان می شود
 
 رخساره دین تازه می شود و دشواری ها و سختی های شیعه حق ا

  . گردن بی خردان در زیر رکاب و َعَلم فاطمی خورد خواهد شد 

 .خاک خراسان از خون دل دشمن جاهل غضاب می شود 

  .باطل به وجود حق کر و کور می شود 

 یان طلب می کند. خلیفه فاطمی حق پیامبر را از عباس 

  .او خاک زمین از بغداد تا حلب را به خون دشمنان رنگین می کند 

 ید.  ) المستنصر باهلل(هنگام قیام خلیفه فاطمی
 
 ، همه جهان از پریشانی و جنگ به صلح می ا

 .خلیفه عباسی فرزند خود را در پای خلیفه فاطمی قربانی خواهد کرد 

 خواهد بود.  نیام شمشیر خلیفه فاطمی، سر جاهالن 

  .ب دجله از خون دشمنان اهل بیت پیامبر سرخ خواهد شد
 
 ا

 .شهر بغداد خیبر مستنصر می شود 

  .نها بنا های فاطمیان ساخته می شود
 
 بنا های عباسی ویران و بجای ا

  .دشمنان در خور کردار شان به جزا می رسند 

  .فرودستان را مقام می بخشند 

 ب دریا را به عدل، گالب ناب م
 
 ( 141-433) مینوی، ی کنند و خاک صحرا را مشکبار.  ا
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 هفتمباب 
 
 

 ی افغانستان، چالش ها و تفاوت هااسماعیلیان مناطق مرکز 

 
 

نکه پیرامون اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان 
 
شود تا کمی هم در مورد سخنی را به میان بیاوریم، الزم دیده میقبل از ا

اش، که در ذهن همه اسماعیلیان و به ویژه های او، دیدانداز تاریخی، تعلیمی و عقیدتیامشخصیت تاریخی حسن صباح ، قی
حسن صباح در شب چهارشنبه ششم رجب اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان جایگاه ویژه دارد، چیزی را به نگارش بگیریم. 

و هواخواهان خود، که از ساکنان الموت بودند، مخفیانه  با گروهی از یاران و داعیان مبارز و چند تن از مریدانق. ھ.٢٦٤سال 
های عظیم هودگان قرار دارد و اطراف کوه سیاالن را احاطه کرده کوهبه الموت وارد شد. الموت درست چسبیده به شمال سلسله

و دریای خزر میمتر ارتفاع دارد، در پشت این قسمت کوههای البرز با شیب تدریجی به سوی اشکور  ٤٦٠٠است. این کوه 
ن پرتگاههای عظیم و بریدگی های عجیب دارد. بعد از تسخیر دژ الموت، در 

 
روند. قلعه الموت بر سر کوهی است که اطراف ا

غاز می
 
سیای میانه، به ویژه اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان، ا

 
شود. حقیقت تاریخ اسماعیلیان ایران و هم برخی از مناطق ا

ورد. دوم دژها و قالعدر ابتدای کار حس
 
های ن صباح  دو مسئله را باید مد نظر داشت: اول مردم را به کیش اسماعیلی در ا

نجا مستقر گشت، در حدود شصت
 
سال داشت. او بیشتری را تسخیر نمود. هنگامی که حسن صباح بر الموت صعود کرد و در ا

وا گ
 
وارگی، در دژ استوار و محلی امن ما

 
رفت و نفس راحتی کشید؛ از شر دشمنان خود و گزند ماموران پس از سالیان دراز ا

ن پس، پیروانش به او لقب جا به دنبال او میالملک، که مانند سایه همهنظام
 
دادند و « بابا سیدنا»گشتند، در امان ماند و از ا

غاز قدرت حسن صباح و پیروان وجا او را بدان لقب میدر همه
 
ی بود. فعالیت اسماعیلیان در خواندند. تسخیر قلعه الموت ا

نچنان سریع و شدید بود که در مدت کوتاهی بسیاری از دژها و قلعه
 
های مستحکم نقاط کوهستانی های استوار و شهرکایران ا

وردند. حسن صباح بعد از تصرف قلعه
 
های مستحکم  و ایجاد سازمان نیرومند و انعطاف ناپذیر، ایران را به تصرف خود درا

غاز کرد. وی چون در مبارزه ب
 
ر ضد بزرگـترین نماینده طبقه حاکم دولت عباسیان، یعنی سلجوقیان و دیگر امیران منطقه، را ا

کرد. قاتالن های فردی را در پیش گرفت و دستور کشتن اشخاص را صادر این مقابله فاقد نیروی جنگی کافی بود، اسلوب قتل
مدند، همهزرگان، گدا، مستخدم یا درویش درمیفدائی، به فرمان رهبر اسماعیلیه، به شکل با

 
جا، در کاخ امیر و مرکز ستاد ا

کردند. اسماعیلیان مقدمات کردند و خنجر مرگبار را در قلب قربانی خویش فرو میسران نظامی و مسجد و بازار شهرها، نفوذ می
که حاکمان والیات در طوری دادند. بهعام انجام می کردند، ولی نقش خود را همیشه در مالءاین قتل را کاماًل در خفا فراهم می

نان اعتراف به عجر می
 
ای ناگوار زیستند و هر روز منتظر واقعهنمودند و با بیم و هراس مخصوصی میبرابر قدرت شگرف نهانی ا

بار سلجوقی چندینبرای خود و اطرافیان خود بودند. برای مقابله و سرکوبی این جنبش عظیم اجتماعی، طبق فرمان ملکشاه 
سال قلعه الموت همیشه در نیروی نظامی برای تسخیر الموت، پایتخت رفیع حسن صباح، اعزام گردید. در مجموع مدت یازده

نظیری پایداری کردند و قوای دولتی با همه محاصره بود، ولی حسن صباح و یاران پرشور و وفادارش با رشادت و شهامت کم
وردند، هیچ تالش و کوششی که به عمل
 
نجا را تسخیر کنند. گروها

 
های مختلف نزاری، در هرجا که بودند، تا گاه موفق نشدند ا
ی و ابتکار خود کار می

 
یــی استفاده کنند و حد زیادی استقالل داشتند و به را

 
کردند؛ اما خارجیان هرگز نتوانستند از این خودرا

نها را به دشمنی یکدیگر وا دارند. حسن صباح در زم
 
نا

 
ان شورش، از دارالجره الموت نقش رهبری را به دست گرفت، و از ا
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و چرا، نسبت به دیگر داعیان ریاست و پیشوایــی یافت. گویند ابومحمد، که در این ایام ریاست چون زمان، داعی الموت، بی
عام دمشق، از انتقام الموتیان لاسماعیلیان شام را بر عهده داشت، اصاًل از الموت فرستاده شده بود؛ و امرای شام هنگام قت

ترسیدند. جنگهای قهستانیان و الموتیان سخت به هم پیوسته است، و گویند، این حسن صباح بود که از الموت، به جان می
بینیم که میرد، میکه حسن صباح میبه تهدید سلطان سنجر دست زد تا وی را از اقدامات مضر علیه اسماعیلیان باز دارد. وقتی

ها رفت تا برای کیابزرگ از اسماعیلیان بیعت بگیرد. در زمان حسن دوم نوۀ، کیابزرگ امید، وعلی اردستانی به قالع و رباطاب
های های اسماعیلیان که در حقیقت پایگاهکردند. قلعهجا اطاعت میترین فرمانهای الموت را نزاریان، در همهترین و شاقسخت

ای، زیر نظر حسن صباح و جانشینان او اداره شدند، تحت نظام سیاسی ویژهسیاسی شمرده می نظامی و مراکز دعوت مذهبی ــ
شد. در این دستورات و اوامر چون و چرایــی ها شمرده میکردند که پایتخت قلعهشدند، و از دستورات الموت اطاعت میمی

کرد که تحت نظام خاص داخلی و کومت میای از سوی حسن صباح و جانشینان او یک داعی حنبوده است. بر هر قلعه
نامند قوانین را می« حکومت فدرال»گونه حکومت را در اصطالح سیاسی امروز ای، )که اکنون ایناستقالل محلی نسبی ویژه

سیس این تشکیالت از طرف حسن صباح به این اجرا می
 
کرد، ولی در امور مهم خارجی و عمومی، مطیع فرمان الموت بود. تا

مشی سیاسی و مذهبی، راه دیگری در پیش ر بوده است که او به طورکلی از خالفت فاطمی مصر قطع رابطه کرده و در خطخاط
های تحت فرمان او، از نظر سیاسی و عقیدتی راهی جز راه خالفت فاطمی در رو سعی کرد که داعیان در قلعهگرفته بود، از این

قه اسماعیلیان به صورت یک اجتماع مخفی و پنهانی بود با یک سلسله عهدها و فر : »نویسدپیش گیرند. برنارد لوئیس می
رو اطالعات و اخبار شد و از اینسوگندها، مراسم پذیرش، و درجاتی از مرتبه و دانش. اسرار دعوت به خوبی محافظت می

شفته است. فقهای اهل جدل سنی، اسماعیلیان را به صورت دسته
 
ن اندک و ا

 
باز و متقلب ترسیم از منکرین دغل ایمربوط به ا

نها، بیلوح خود را در طی مراحل نزولی گمراه میکنند که مستمعان سادهمی
 
دینی و ساختند و سرانجام در میان ُبهت و وحشت ا

شکار می
 
د به کیش وار دانستند که تازه کردند. نویسندگان اسماعیلی فرقه خود را پاسدار اسرار و حقایقی مقدس میشرک خود را ا

مادگی و تعلیم و در طی یک سلسله مراسم نو
 
شنا میاسماعیلی تنها پس از یک دوره طوالنی ا

 
ن حقایق ا

 
موزی تدریجی با ا

 
گشت. ا

 «شوند.رود کلمه دعوت است. عمال و کارگزاران دعوت، داعی خوانده میکار میلغتی که معمواًل برای نامیدن سازمان فرقه به
ای بود که تشکیالتی مؤثر و پایدار ها بسیار بودند، اما فرقه اسماعیلیه اولین فرقهها و دستهاز این فرقهپیش از اسماعیلیان، 

ثار مکـتوب تر بینوایان و ناتوان پراکنده و بدون اهمّیت بودند، و بههای قدیمیها و انجمنایجاد کرد. اتحادیه
 
نها در ا

 
ندرت اسم ا

های انقالبی خود توانستند نگاران واقع گردد. اسماعیلیان با اقدامات و تدابیر نظامی و هدفخباقی مانده است تا مورد توجه تاری
ن استفاده کنند. قدرت دولت الموت 

 
از این نوع تشکیالت برای اقدامات پیگیر با هدف برانداختن نظام موجود و گرفتن جای ا

ن، یعنی شنوع مبارزه چریکی بر ضد بیگانگان در ایران شمرده میکه یک
 
د، از لحاظ حاکمیت در برابر دشمنان نیرومند ا

ن، که کاسهخالفت بغداد و روحانیان متعصب و صاحب
 
ش گرمنفوذ از اهل تسنن، دولت سلجوقی و عمال زورگوی ا

 
تر ای از ا

رو بایست باطنیان الملک و پسران و دامادها و دودمان او، بسیار ناچیز و ناتوان بود؛ از این شدند، مانند نظامشمرده می
ن دشمنان حربه

 
تر داشتند تا بتوانند اواًل از خود دفاع کنند و ثانیًا دشمن را مرعوب و متقاعد گردانند. ای کاری وطنخواه در برابر ا

های مستحکم را برای ستاد و مرکزیت برگزید و در درجه دوم، سازمان چریکی مجهز و جهت، حسن صباح نخست قلعهاینبه 
ورد. چون حسن صباح نیک می« فدائیان اسماعیلی»ای، به نام گذشتهو ازجانورزیده 

 
دانست که در میدان جنگ با را پدید ا

قوای نیرومند دشمن قادر به مقابله نخواهد بود، بلکه به او حمله خواهند نمود و در نتیجه شکست خواهد خورد و به هدف 
نها ته، نیرومند، جوان و باایمان را برگزید که به هدفشان پایخود نائل نخواهد شد، گروهی از اسماعیلیان برجس

 
بند بودند؛ و ا

مادگی و تمرینرا پس از طی دوره
 
های سیاسی خود، از قبیل کشتن سران دشمن و ایجاد ترس و های الزم به ماموریتهای ا

نها، می
 
ن سازمان چریکی را وحشت در میان ا

 
نان مردانی بودند از جان گذشته؛ زیرا خواندند، می« فدائی»فرستاد. افراد ا

 
و ا

نها، مانند خودکشی شمرده میماموریت
 
نان به کسانی حمله میهای ا

 
نان محافظان شد. ا

 
کردند که معمواًل مسلح یا در پیرامون ا

ند که مردن کردند. این افراد معتقد بودهای خود اقدام میمسلح بودند؛ با این وصف، فدائیان بدون بیم و هراس به ماموریت
الیش

 
زادی، ملت و کشور، سعادت بزرگی است و از لحاظ مذهبی هم، وسیله پاک ساختن خویش از ا

 
ها در راه کیش و دفاع از ا
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جهت فدائیان هراسی از مردن در راه مبارزه با دشمن همینو یافتن شایستگی برای دخول به عالم روشنایــی و حقیقت است. به
کردند. د را بیشتر در انظار عمومی به صورتهای مختلف، از قبیل کارد زدن به دشمن، عملی میهای خونداشتند؛ و ماموریت

این فدائیان، جوانان صاحب اراده و همتی بودند که با روح تعصب و نفرت نسبت به دشمنان فرقه و اطاعت نامحدود اعضای 
ن پرورش یافته بودند. از میان این فدائیان، قاتالن دشمنان 

 
شدند. این نزاریان و جاسوسان و منهیان برگزیده میمافوق ا

زمایش قرار میجوانان از میان توده فدائیان انتخاب می
 
کاری و گرفتند، سپس هنر نهفتنشدند و از طرف مربیان در معرض ا

موختند و گاه نیز دادند و به کار بردن اسلحه را میها عادتشان میدادند، به تحمل محرومیتاستتار را به ایشان تعلیم می
 
ا

کشتند. برای دادند. فدائیان نزاری به فرمان رئیس خودشان، رجال و دشمنان فعال نزاریان را میزبانهای گوناگون را یادشان می
بایست وجود داشته باشد که هم اقدام به چنین ترورهای مستمری به دو چیز احتیاج بود: تشکیالت و مسلک. تشکیالتی می

ورد. نظامی از عقاید نیزـ که با در نظر بتواند این حمل
 
ورد و هم در برابر ضربات گریزناپذیر متقابل تاب ا

 
ه را به منصه عمل درا

کنندگان تا سرحد مرگ باشد. بخش حملهبایست وجود داشته باشد که الهاممی -توانست باشد گرفتن زمان و مکان جز دین نمی
اش، با خاطراتش از شور و شوق و سوک و شهادت، با شدهی به صورت اصالححسن صباح این هر دو را یافت. کیش اسماعیل

نها چنان حس وفاداری و اش، جنبشی بود که به پیروانش عظمت و شجاعت مینوید پایان الهی و انسانی
 
بخشید و به ا

بود که فدائیان خود را به خطر مینظیر بود. با همین حس وفاداری و فرمانبرداری کرد که در تاریخ بشر بیفرمانبرداری القاء می
غوش باز میانداختند و حتی به

 
پذیرفتند. از طرف دیگر نیروی مذهبی نیز در دست حسن صباح بود. خاطر رهبرانشان مرگ را با ا

موزش او مذهب رسمی دولت اسماعیلی بود. او خود را داعی امام می
 
رزمان حسن صباح و داعیانش دعوت جدید را نامید. هما

ن را تبلیغ میخوب می
 
نان کردند. البته شمار کمی از همدانستند و ا

 
رزمان حسن صباح از او اجازه تعلیمات مذهبی داشتند. ا

نها روشن شده بود و نیز به اصول باورهای دوازده امامی، سنی، قدری و جز 
 
مردمی باسواد بودند که دعوت جدید کاماًل برای ا

ن به 
 
شنا بودند. هدفا

 
حسن صباح در این ساختار سیاسی و اجتماعی بسیار دقیق تعیین شده بود: از میان بردن  درستی ا

زادساختن و رهایــی ملت ایران و خاک کشور از چیرگی بیگانگان. 
 
حکومت سلجوقیان، زیر و رو کردن همه ارکان دولت، ا

 به چهار بخش تقسیم گشته بود:  قلمرو دولت نزاری حداقل»نویسد: هاجسن در مورد قلمرو دولت اسماعیلی نزاری می
 ـ بخش قهستان در مشرق ایران که ناحیه بزرگی با شهرهای بسیار بود؛١
 ای بود؛ قلعهـ بخش گردکوه در ناحیه قومس که ظاهرًا تک ٢
 ـ بخش رودبار الموت که ناحیه کوچکی بود با قالع و دهات بسیار؛ ٣
در ناحیه شام و محتماًل در قهستان هم مناطق « یایــی شبیه رودبار بود.ـ بخش جنوب جبل بهرا در شام که از لحاظ جغراف٤

نوع های چهارگانه یکدیگری وجود داشت، اما این مناطق جزء قلمرو همیشگی دولت نزاری نبود. این درحالی بود که در بخش
های متحد د از: برانداختن دولتوحدت و پیوستگی ارضی وجود داشت.  استراتژی یا هدف کلی اسماعیلیان در مبارزه عبارت بو

زاد داری، احیای نظام تولید دستهترکان سلجوقی و خلفای عباسی بغداد، اضمحالل نظام حاکم و اقطاع
 
جمعی جماعت قدیمی ا

زادی کار و کسب به پیشه
 
وران و صنعتکاران و بازاریان و درنهایت برقراری حکومتی که برای مردم حتیکشاورزی، دادن ا

مطلوب و مبتنی بر عدالت باشد. در دولت اسماعیلی سلطه سیاسی سلجوقی از میان رفته بود، ادارات سلجوقی رانده االمکان 
رزمان او داده بود که نماینده شده بودند و شکل سنتی حکومت، یعنی سلطنت ارثی، جایش را به حکومت حسن صباح و هم

د. اینها دستاوردهای بزرگ مردم به پاخاسته بود. حسن صباح، برای وران و فقرای شهری و دهقانان، بودنمردم، یعنی پیشه
نان را نباید اقطاعرزمانش تعیین میترین هماداره دژهای گوناگون، دژبانانی از میان نزدیک

 
داران نوین تصور کرد که کرد. اما ا

ت امالک اسماعیلی خود مساله جداکردن هایــی را در اختیار گرفته باشند. محدودیدر برابر خدمت نظامی به حسن صباح، زمین
ن به افراد و بیرون رفتن این امالک از زیر قدرت مستقیم رئیس دولت اسماعیلی را منتفی می

 
کند. در منابع، زمین و دادن ا

را داران نوین وجود ندارد. کسب استقالل سیاسی، اسماعیلیان خبری درباره تقسیم اقطاع در دولت اسماعیلی و پیدایش اقطاع
ورد، مالیاتها و باجاز زیر سلطه دولت سلجوقی و اقطاع

 
ها و وظایفی که در دولت سلجوقی بر دوش مردم کشاورز داران بیرون ا

سال از الموت بیرون نشد، چون شاهان سلجوقی در وپنجبود، برافتاد. شکی نیست، حسن صباح که به گـفته جوینی مدت سی
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های مسلح ها ظاهرًا به محفل و مرکز تجمع دستهک هسته اسماعیلی وجود داشت. این هستهپـی شکار نبود. تقریبًا در هر شهر ی
های های گروهیافت، در جنگهای مسلحی که در میان صنعتگران تشکیل میتبدیل شده بود که مانند برخی از دیگر دسته

های مسلح بودند که دژهای حساس و دستهشدند. این های درگیر میعنوان متحد وارد سپاه طرفمتخاصم سلجوقی حتی به 
نان بهرهعنوان ستادهای دفاعی مسخر میکلیدی را به

 
مند شود، این ساختند، یا گه گاه امیری که تمایل داشت از پشتیبانی ا

نان واگذار می
 
دف کلی به قرار های مبارزاتی اسماعیلیان نزاری در راه رسیدن به استراتژی و هکرد. اما تاکـتیک یا روشدژها را به ا
 زیر بود:  

نیافتنی در نواحی حساس، به روشهای سیاسی و اعمال نفوذ سازمانی، یا نیرنگ و در صورت های امن و دستـ تسخیر قلعه١
نها به مراکز دعوت و پایگاه سیاسی 

 
 -امکان جنگ، در غیر این صورت، ساختن قلعه در جاهای مناسب به منظور تبدیل ا

ـ تربیت داعی و فرستادن ٢امید، حسین قاینی، ابن عطاش، ارجانی و دیگران کردند. ن صباح، بزرگکه حسنظامی، چنان
ایشان به شهرها و مراکز مهم اجتماعی برای تبلیغ و دعوت و جلب هرچه بیشتر مردم مستعد به سازمان. ماموران اسماعیلی در 

ن سنت ای مستقرکردند فعالیت خود را در نواحیایران و شام سعی می
 
های مذهبی های قدیمی از بدعتسازند که مردم ا

ور پابرجا هستند و در بعضی نقاط تا امروز باقی مانـدهگونه سنن به نحوی شگـفتداشتند. این
 
اند. نیروی پشتیبان اسماعیلیان ا

مدند و راهبری میدر نواحی روستایــی و کوهستانی موثرتر به جنبش درمی
 
این نواحی نبود.  شدند، اما این نیرو مختصا

شدند، با احتیاط اسماعیلیان در شهرها نیز پیروانی داشتند که در موقع لزوم به مردان ماموری که از قالع به شهرها گسیل می
وردن کمک می

 
کردند. گاهی چون در اصفهان و دمشق این پشتیبانان شهری به حدی نیرومند بودند که علنًا برای به دست ا

صاحبان حرفه -د، معمواًل چنین تصور شده است که پشتیبانان شهری اسماعیلیان از طبقات پایین اجتماع کردنقدرت تالش می
رام و متحرک و متغیرها و پایین

 
نها طبقات ناا

 
اند. مبنای این تصور و فرض، اشارات اتفاقی به اسماعیلیانی از این بوده -تر از ا

نانی اران اسماعیلی در میان طبقات مرفهطبقات، و فقدان کلی مدارک در مورد وجود طرفد
 
تر و باالی اجتماع، و حتی در میان ا

 خوشی نداشتند. باشد که از نظام سلجوقیان و عباسیان دلمی
چیز بر شدتی که همهروشی و رازداری بهـ افزایش و گسترش واحدهای هر سازمان در هر بخش و تحکیم اساس و مبانی نهان٣

 ده باشد. نااهل و بیگانه پوشی
های نهضت در میان اطرافیان سلطان و جلب رجال و بلندپایگان کشوری از راه دعوت ـ به کارهای حساس گماردن شخصیت٤

الغیب کنند و مراقب اوضاع و احوال و جریانات حکومت و دولت سلطانی باشند و اگر اقداماتی بر یا به هر نحو دیگر، تا حفظ
کنند و در مواقع خطر گوش به زنگ باشند و اخبار الزم را به پیر المقدور خنثیکار است، حتیضد اسماعیلیان و اهل دعوت در 

های اسماعیلی غافلگیر نشوند و همچنین جلب سربازان و افسران تا دستگاه الجبل محلی برسانند تا اهل قلعهاول یا شیخ
 سپاهیان و قشون سلطانی را در مواقع الزم از عمل بازدارند. 

نکه هرگاه میان سلطان برکیارق امنـ د۵
 
تش جنگ و اختالف وزراء و سالطین و نیز میان شاهزادگان سلجوقی از جمله ا

 
زدن به ا

 زدند. افتاد، به تحریک یکی و حمایت دیگری دست میمحمد یا دیگر شاهزادگان سلجوقی جنگ میو سلطان
د ناامنی و غارت ثروتمندانی که عقیده داشتند از خوردن مال و ـ برانگیختن مردم تحت ظلم و ستم در هرجا به شورش و تولی٦

 اند. بردن بهره کار مردم، ثروتمند و مالدار شده
ها و مراکز زیر فرمان خود تا های اقتصادی در بیرون شهرستانـ گسترش کشاورزی و بهبود دامداری و رونق دادن به فعالیت٧

 در مواقع جنگ و محاصره برای سالها تامین باشد. ها از لحاظ مادی و ذخیره مواد غذایــیقلعه
ماده دفاع از قلعه٨

 
ها و دفع ـ تحت فرمان داشتن جنگجویانی مجهز با انضباط نظامی تا همچون ارتشی، در مواقع لزوم، ا

د قبلی های رویاروی احتمالی باشند. اسماعیلیان از یک جهت نظیر و هماننحمالت لشکریان سلطان و دشمنان دیگر یا جنگ
ن استفاده از وحشت به صورت اصولی، و به

 
ن فرقه عراقی طور ممتد و طبق نقشه بهندارند، و ا

 
عنوان یک حربه سیاسی است. ا

دمکشان هندی که قربانیان خود را خفه می
 
که احتمال  -کردند، سازمانی کوچک داشتند، و عملشان اتفاقی بود و بیشتر شبیه ا

نها ارتباط داشتمی
 
گران بود، و هدف و های سیاسی پیشین کار افراد یا گروههای کوچکی از توطئهبودند. قتل -اند هرود با ا
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دم
 
دمنتیجه محدودی داشت. در فنون ا

 
کشی به کشی و توطئه، اسماعیلیان پیشقدم فراوان داشتند. حتی در اصالح و اعتالی ا

یین، و یک فریضه مذهبی کسانی پیش
 
نها اولین کسانی هستند که به ایجاد گام و پیشصورت یک فن، یک ا

 
نها بودند، اما ا

 
تاز ا

ای برادران چون زمان پیروزی فرا رسد و اقبال از دو جهان به یاری ما »گوید که وحشت دست زدند. یک شاعر اسماعیلی می
ن
 
 «گاه یک جنگاور پیاده کافی است که پادشاهی را با صدهزار سوار به وحشت افکند.شتابد، ا

نها را شکست دهند. دیگران دانست که پیروانش نمیمی ّباححسن ص -9
 
توانند با قوای مسلح دولت سلجوقی روبرو شوند و ا

ورد. بنابراین حسن راه تازهای به بار نمیشدن فایدهقبل از وی نشان داده بودند که بدون نقشه به قهر متوسل
 
ای یافت که از ا

ن راه قوای منظم و فداکار کوچکی می
 
گوید: تر دشمن بتازد و پیروزی یابد. یک نویسنده جدید مینست بر سپاه بسیار گرانتواا
ید و به وسیله برنامه مستمری از هدفهای وسیع و سیاست وحشت به وسیله تشکیالت کاماًل محدودی به مرحله اجرا درمی»

 
ا

نها صورت میمتنوع که ایجاد وحشت به
 
بود که حسن صباح برای مبارزه برگزید و این روشی « شود.گیرد، القاء میخاطر ا

یحتمل خود اختراع کرد. مدیریت بنیه مالی با گرفتن عوارض و مالیات عادالنه مرتب از نواحی تحت فرمان خود و اخذ پیشکشی 
مده بود. و باج

 
 های گران به تهدید و ارعاب از ثروتمندان و اشراف که به صورت امری عادی درا

های متحد سلجوقی و خلفای عباسی بغداد و دیگر بر ضد وقفه در دو جبهه یکی بر ضد دولتزه و جنگ بیـ ادامه انواع مبار ١٠
 داران که همگی در غارت ملت با هم اتحاد و اتفاق داشتند. طبقه ممتاز و اقطاع

اء، خلفا، حکام، ـ ترورها و کشتن رجال سیاسی دولتی و دینی که از مخالفان سرسخت دعوت اسماعیلی بودند، مثل وزر ١١
قضات دشمن و غیره" افراد کشته شده به دست اسماعیلیان از دو گروه عمده بودند: نخست سالطین، امرای لشکر و وزراء؛ 

گرفتند و دوم، قضات و دیگر بزرگان دینی. گروه سومی نیز که بینابین این دو گروه بود، گاهی مورد توجه اسماعیلیان قرار می
نان روسای شهرها ب

 
عشریان یا دیگر شیعیان حمله ودند. به استثنای معدودی، قربانیان سنی بودند، زیرا اسماعیلیان، به اثنیا

نها به صلیبیان در شام انگشتکردند، و نیز خنجرهایشان را علیه مسیحیان و یهودیان بومی به کار نمینمی
 
بردند. حتی حمالت ا

نها بعد اشمار است و به نظر می
 
الدین حسن با خلیفه بغداد الدین، و اتحاد جاللز سازش میان سنیان و صالحرسد که اغلب ا

انجام شده است. دشمن اسماعیلیان دستگاه عباسی، لشکری، اداری و دینی اهل تسنن بود. قتل اهل تسنن برای ترسانیدن، 
و تنبیه و تحذیر بود، مانند قتل فقهای ها اصواًل برای انتقام تضعیف و سرانجام برافکندن این دستگاه بود. بعضی از این قتل

نی خاصی انتخاب می
 
شدند، مانند اهل سنت که علیه اسماعیلیان سخنی گـفته و یا اقدامی کرده بودند. قربانیان دیگر به دالیل ا

نها را فرماندهان سپاهیانی که به مراکز اسماعیلی حمله می
 
داشتند. در  کردند یا قتل ساکنان قالعی که اسماعیلیان قصد تصرف ا

شدند، مانند ای از شخصیتهای بزرگ را باعث میدادند و قتل عـدههای سیاسی و تبلیغی دست به دست هم میمجموع، انگیزه
ترین ترور الدین ایوبی، نخستین و بزرگالملک؛ خلیفه راشد و مسترشد، خلفای عباسی؛ سوء قصد به جان صالحقتل نظام

او نجاری را کشت و ما او را به »الملک، وزیر مقتدر و مشهور ملکشاه سلجوقی، که گـفتند: اماسماعیلیان؛ و کشتن خواجه نظ
مفتی اصفهان؛ رئیس بیهق؛ امیرسپهدار ارغش؛ شدنتوان از کشتههمچنین از دیگر ترورهای مهم می« ازاء )خون( او کشتیم.

ذربایجان؛ عبدهللا الدین و کمال سمیرمیالملک؛ معینامیر سپهدار برسق ملکشاهی؛ تاج
 
، وزیران سلجوقی؛ احمدیل، حاکم ا

ورد. افزون بر اینها، نام دهنظامخطیب قاضی اصفهانی و فخرالملک، پسر خواجه
 
ها تن دیگر با شرح چگونگی الملک، یادا

نان در الکامل ابن اثیر و جامعکشته
 
مده است. در مورد نحوه عملکرد و ترورهایشدن ا

 
فدائیان گویند:  التواریخ رشیدی نیز ا

ای از قالع ایشان کرد، دو روز در پای قلعه بنشست و حصار داد. روز سیم بامداد قصد قلعه“ ملک اشرف”شاه ارمن و خالط »
ن رقعه نظر کرد نوشته دید که امشب کارد به زمین 

 
برخاست، پیش بالش خود کاردی دید در زمین نشانده و رقعه افتاده. در ا

گ
 
ن مقام کوچ فرو بردیم تا تو ا

 
اه شوی که اگر یک شب دیگر مقام کنی کارد به سینه تو فروبریم تا یقین بدانی. ملک اشرف از ا

غاز نهاد. فی
 
 ۵١٠در اول ماه محرم سال »اثیر گوید: ابن« گرفت.الجمله کار ایشان هر روز قوت میکرد و با ایشان صداقت ا

ذربایجان، حمله کرد و زخمی با کارد به او زد. اما احمدیل او را از پای حاکم “ احمدیل”هجری یکی از افراد اسماعیلیان به 
 
ا

ورد. بی
 
درنگ یک فدایــی اسماعیلی دیگر به سوی احمدیل حمله برد که نگهبانان او را نیز بکشتند. با این وضع سومین نفر از درا

دلیری این سومین نفر به سختی دچار  فداییان پیش دوید و چنان کاردی به احمدیل زد که در دم کشته شد و حاضران از
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شگـفتی شدند. چون با اینکه دیده بود لحظاتی قبل چطور دو دوست او پیش چشمش کشته شدند، باز در انجام وظیفه سستی 
هجری یک فدایــی با کارد به کمال سمیرمی، وزیر سلطان محمود  ۵١۵در سال»اثیر بازگوید: .ابن« به خود راه نداده بود.

مله برد و ضرباتی زد، ولی موثر واقع نشد. ضارب به سوی دجله گریخت. غالمان وزیر او را دنبال کردند. در این سلجوقی، ح
ای به پهلوی او زد، سپس از استرش وقت که دور و بر وزیر خالی مانده بود، فدایــی دیگری موقع را غنیمت شمرد و با کارد ضربه

دیگر بر او زد. محافظان وزیر که به دنبال ضارب اولی رفته بودند، چون برگشتند، به زیر کشید و بر زمین انداخت و چند زخم 
نان حمله

 
نان ترسیدند و فرار کردند. هنگامی دوباره بازگشتند که دیدند وزیر را مثل گوسفند دو نفر فدایــی دیگر به ا

 
ور شدند و ا

ای قلیل خود را وقف چنین مردانی که با چنان عـدهگذشتگی دلیرانه هرحال از جانبه»نویسد: هاجسن می« اند.سربریده
نان قرار میکارهای بزرگ می

 
گرفتند، معمواًل مسلح بودند و کردند؛ به منزله خودکشی بود، زیرا کسانی که مورد حمله ا

نان به فرقه خود ا
 
ست، و این پیرامونشان را نیز گماشتگان مسلح گرفته بودند. درواقع چنین تهوری نشانه شدت اعتقادات ا

ماده میچنین چیزی، به
 
« ساختند.ندرت دیده شده است. شکی نیست که فداییان را تاحدی، با تحریکات شخصی و اجتماعی ا

نان چند کشیدر کار اسماعیلیان هم نقشه
 
میخته به تعصب. در کار ا

 
های دقیق و محتاطانه وجود داشت، و هم شور و غیرت ا

نها
 
ها قباًل کنام روسای راهزنان بود؛ ساخت. بعضی از این قلعههای امنی مجهز میرا با پایگاه اصل مشخص است: فتح قالع که ا

نان کمک می
 
نمود؛ کرد؛ کار فدائیان را اقدامات سیاسی و دینی پشتیبانی میقانون رازداری و اخفاء به ایمنی و همبستگی ا

وردند؛ رسوالن اسماعیلی با کسانی که مقامات عالی دست میداعیان اسماعیلی در میان مردم شهری و روستایــی طرفدارانی به 
 
ا

ورد، مالقات میداشتند و ترس یا جاه
 
ن را در زمره متحدان موقتی نهضت اسماعیلی درا

 
نها ممکن بود ا

 
ای از کردند. عدهطلبی ا

دم
 
نها روشن است، معموالً نویسندگان معتقدند بعضی از موارد ترور و ا

 
 موارد تدافعی و تالفی است. کشی اسماعیلیان که دلیل ا

نها امرای لشکر یا وزراء یا خلفا و یا پادشاهان و بزرگان بوده
 
چون اسماعیلیان به مردم عادی کاری نداشتند، بلکه طرف حساب ا

تاند. اینها معتقدند روش
 
ن روزگار در وضعیتی که هیا

 
ضتی های حاکمه به ارتش و دولت مسلح وابسته بودند، برای نهترور در ا

توانست امری حیاتی و مطلوب بلکه معقول هم که با همه اعضای فداکار خود قادر نبود اکـثر مردم را به خود جلب کنند، می
ن به مثابه برندههای مبارزاتی یا تاکـتیکدلیل هم ترور یکی از روشهمینباشد. به

 
ترین ترین و کاری های اسماعیلیان بود که از ا

د. این سالح نیز بسیار موثر واقع شد تا جایــی که قدرت سیاسی و شخصیت حقوقی اسماعیلیان را تثبیت گرفتنها بهره میسالح
دم
 
شد. قتل یک امیر سلجوقی عام اسماعیلیان پاسخ داده میجویانه قتل درنگ با عمل متقابل و تالفیهای نزاری بیکشیکرد. ا

انگیخت تا همه کسانی را که مظنون بودند، اغلب اهالی یک شهر را برمییا یک قاضی سنی، که اقداماتی علیه اسماعیلیان کرده 
نها را به اسماعیلی

 
نها را به قتل برسانند. در حوالی سالبودن متهم میبودند یا دشمنان خصوصی ا

 
ورند و ا

 
 کردند، گردا

نکه یک زن و شوهـر اسم ق.ھ.٤٨٦/.م١٠٩٣
 
اعیلی عابران را به درون خانه خود مردم اصفهان ظاهرًا با شنیدن خبری حاکی از ا

رفت اسماعیلی باشند، جمع کردند و کردند، برانگیخته شدند و همه کسانی را که ظن میکشاندند و تا سرحد مرگ شکنجه میمی
تشی افکندند که در وسط شهر افروخته شده بود. به

 
ه ها، وضع کلی نزاریان ایران در دور عامها و قتلرغم همه سرکوبیبه ا

هایــی در رودبار، تنها قلعهرو به ترقی داشت. نزاریان نه ق.ھ.٤٨٩/.م١٠٩٦پرتالطم حکمرانی برکیارق، مخصوصًا پس از سال
وردند و موقعیت خود را محکمقومس، قهستان، و نیز در دیگر مناطق صعب

 
تر ساختند، بلکه العبور کوهستانی به دست ا

غاز نمودند. در واقع صد و دعوت نزاری را در شهرهای متعددی بسط 
 
دادند و مداخله مستقیم در امور دولت سلجوقی را ا

ن فقط با نیروی ادامه مبارزات 
 
هفتادسال موجودیت برای نهضت اسماعیلیان نزاری دورانی بود بس طوالنی که توانستند طی ا

ن همه سرکوبی و شکنجه، بههمه
 
ام بیاورند. البته نویسندگانی مانند طوری شگـفت پایداری کنند و دوجانبه خود، در زیر ا

نان دلیلغزالی، بغدادی و ابن جوزی از خود پرسیده
 
هایــی اند که چرا جنبش اسماعیلیان با چنان شتابی گسترش یافته است. ا

ورده
 
اند که از لحاظ قدرت اقناع متفاوت است و خالصه وجهه نظر اهل سنت این است که اسماعیلیان در پاسخ خود ا

های خواستند اسالم را از میان بردارند یا دینهایــی بودند که مغلوب اسالم شده بود و اینان با توسل به اسالم میان دیننمایندگ
ن نمایند. روشنگر این امر کوششی است که از خود نشان می

 
گذاران کیش اسماعیلی را دادند تا بنیانکهن یا الحاد را جانشین ا

ان و... قلمداد کنند. این نظر مخالفان این نهضت است، اما مسائلی که سبب گردید ناراضیان از از زرتشتیان، مانویان، دیصانی
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توان به شرح زیر اوضاع حاکم برای رسیدن به اهداف در صفوف اسماعیلیان قرار گیرند، متعدد است. این افراد ناراضی را می
 معرفی کرد:

 دشمنان سرسخت خالفت عباسیان ـ ١
 اجتماعی  خواهانـ عدالت٢
 دستان کشوری ـ محرومین و تهی٣
 دهندگان جامعهوران، یا به طورکلی مالیاتـ دهقانان و پیشه٤
 خواهان و ناراضیان از تسلط بیگانگان در ایرانطلبان و وطنـ استقالل۵

ها و فقط در قلعه های دولت سلجوقی و خالفت عباسی دولتی تشکیل ندادندگیری اسماعیلیان نزاری در مقابل فشارها و سخت
هایــی ساختند و عاقبت نیز به فرمان العبور برای خود پناههای صعبالجیشی کشور و در قلل کوهساکن شدند و در نقاط سوق

نها را ویران نمودند، ولی دسته
 
ای از همین اسماعیلیان بودند که دولت فاطمی مصر را بنیان هالکوخان مغول با دست خود ا

تاثیر نبود. از سوی دیگر خود نزاریان به لت فاطمیان مصر درخصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران بینهادند. سیاست دو
نرهبری حسن صباح در ایران در حقیقت دولت در دولت بودند به

 
نها را نابود طوری که سلجوقیان با ا

 
همه قدرت نتوانستند ا

ن را من قلعه الموتسازند.  
 
های بلند ستاد فرماندهی و پایگاه مرکزی خود برگزید، بر صخرهحیث موقعیت و که حسن صباح ا

ن برای هرکس دشوار به نظر می
 
رسید. به بنیاد فرمایش زکریای قزوینی، در اثر در کوهستانات قرار داشت که دست یافتن به ا

ثار
 
گجویــی و دالوری معروف بودند، در البـالد و اخبارالعباد"، دژ الموت در ناحیه پر درختی بود و اهل دیلم که به جنخویش " ا

ن جا زیست می
 
ید که دژ الموت در سده دوم هجری قمری بنا شده و در زمان حسن صباح  نمودند. از خال منابع تاریخی بر میا

 
ا

ل زیار و
 
ویج و ا

 
ن بودند به تصرف مرد ا

 
باد بوده است. قلعه الموت پس از علویان مازندران که بنا کننده ا

 
پس  قلعه مستحکم و ا

ن را تصرف نمودند.  در زمان رسیدن حسن صباح به قلعه یاد شده در اختیار 
 
ل بویه سلجوقیان ا

 
ن ا

 
مد و بعد ا

 
ل بویه در ا

 
ن ا

 
از ا

علوی مهدی بود که از طرف سلطان ملک شاه سلجوقی سمت امارت قلعه را داشت. حسین قائنی از داعیان زیرک حسن 
مورنفوذ به قلعه الموت شد. وی 

 
را به مذهب اسماعیلیه منطقه با علوی مهدی رئیس سربازان  طرح دوستی ریخت و صباح، ما

دعوت کرد. حسن صباح پس از تصرف قلعه الموت قبل از انجام هرکاری استحکامات قلعه را تعمیر و بازسازی کرد و به تدارک 
ب که موضوع حیاتی در برابر مح

 
نجا پرداخت. او برای حل مشکل ا

 
ها بود، دستور داد تا از کوه اصره کنندهامکانات زندگی در ا

ب تنبار
 
ب را به الموت بیاورند. همچنین به فرمان او ا

 
بی بکشند و ا

 
ن هنوز هم باقی مانده است مجاور جوی ا

 
ثار ا

 
های بزرگ که ا

غاز شد. پس از استحکام دژ الموت اسل
 
بی در دل صخره نیز ا

 
ب را ذخیره کردند. کندن چاه ا

 
ذوقه در دل سنگ کندند و ا

 
حه و ا

ل بویه، بوییان، یا بویگان)فراوان  را به قلعه انتقال دادند. 
 
از ق.( ھ.٣٢٠-٤٤٧م./٩٣٢-١٠۵۵یک کمی هم  در مورد خاندان ا

های دیلمان از زیدیه ایرانی بعد از گسترش اسالم است که در بخش مرکزی و غربی و جنوبی ایران و عراق فرمانروایــی ماندود
دری سخن  -مانی از دیلمیان بودند و به زبان ایرانی، فارسی دود بوییانیلم در الهیجان، گیالن برخاسته بودند. کردند. و از دمی
ل بویه که هر دو از می

 
ل زیار و ا

 
گـفتند و سرزمین شان دیلمستان بود. در باختر و مرکز ایران دو دودمن از دیلمیان به نام ا

زاد کردند. دیلیمان نام قوم و دیلمی نام های شمالی برخاسته اند، نقاط مر سرزمین
 
کزی و باختری ایران و فارس را از دست خلفا ا

سال حکومت راندند و  ١٢٧گویشی در منطقه کوهستانی  گیالن بود به نام دیلیمستان. دیلمیان سخت نیرو گرفتند و مدت 
ن
 
نهها چارهچون خلفا در برابر ا

 
ا واگذاشتند و خود به عنوان خلیفگی و احترامات ای جز تسلیم ندیدند حکومت بغداد را به ا

ل زیار و دیگر ق. ھ. ٤٤٧ظاهری بسنده کردند. این سلسله در سال 
 
بدست سلجوقیان و به خاطر اختالف همیشگی که با ا

دیلم خلیفه  های ناتوانی و انحطاط  بغداد که فرماندهان ُترک، ُکرد، گیل،امیران محلی ایرانی داشتند، از میان رفتند. در سال
نکه در ایران اندیشه ایجاد یک قدرت پایدار همراه با 

 
را هم در تختگاه وی دست نشانده قدرت و غلبه خویش ساخته بودند، با
داران این دوره، از گیل، دیلم و طبری شکـفته بود. زنده ساختن حکومت مانند حکومت ساسانیان در خاطر بسیاری از داعیه

ل بویه با اینکه احتمال
 
غاز شیعه زیدی بودند، هنگامی که به حکومت رسیدند به شیعه دوازدها

 
ل ن در ا

 
امامی گرایش یافتند. ا

موزه
 
های مذهب زیدی باید امام زیدی از نسل پیامبر را برای اطاعت کامل از او بویه چون از نسل پیامبر مسلمانان نبودند طبق ا
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نان بعد از رسیدن به حکومت به شیعه دوازدهرساندند. بنا بر این احتمالن به همین به امامت می
 
امامی مایل شدند. زیرا دلیل ا

ن بطور مستمری مذهب شیعه را تبلیغ نموده و مراسمی مانند 
 
ایده یک امام غائب از نظر سیاسی برای بوییان به هر ترتیب ا

ل بویه معمولن سیاست مدارا و پمحّرم و عید غدیر را پاس می
 
ذیرا بودن را با سایر مذاهب مانند اهل داشتند.  به این حال ا

نها بزرگـترین تکریم
 
ها را برای عبدهللا ابن حنیف شیخ کبیر، عالم بزرگ اهل سنت و سنت و جماعت را در پیش داشتند. مثلن ا

وردند. یا خانقاه برای اهل تصوف را میتخت شیراز بجا میجماعت پای
 
نقدر از لحاظ سیاسی قدا

 
رتمند ساختند. با این حال ا

ن زمان غیر های خلفای عباسی دخالت میگیری بودند که در تصمیم
 
ل بویه، بر خالف سنت رایج ا

 
کردند. در شیرازه زمان ا

های خاصی زندگی کنند. کننده به تن داشته باشند و یا در محلهها، مجبور نبودند که عالمت مشخصمسلمانان، مانند زردشتی
ل بویه بازار شهر شیرا

 
مصادف ق. ھ. ٣٦٩شد و هنگامی که در سال ز در هنگام جنش مهرگان و نوروز نورانی میدر زمان ا

مسلمانان شیراز علیه زردشتیان به اغتشاش پرداختند. اسماعیلیان مناطق ناهمگون نقاط مرکزی افغانستان که در اکـثر م. ٩٨٠با
ستان

 
خی هستند. اسماعیلیانی که در مناطق مرکزی زیست دارند، برند، نیز دارای فراز و فرود تاریهای افغانستان حیات بسر میا

گوید برند. کاظم یزدانی در زمینه اظهار نظر نموده میاکـثرن در نواحی شیبر، شنبل، عراق، دره شکاری، و غیره حیات بسر می
ثار و ابدات تاریخی موجود هستند، به ویژه قل

 
های که  به ها و مخروبهعهکه: در مناطقی چون دره شکاری و بامیان، تا اکنون ا

ن اسماعیلیان به جا مانده باشند، زیرا خیلیاند، به نظر میجا مانده
 
های وابسته به الموت را ها شباهت به قلعهرسد که از ا

شهر، نیز اسماعیلیان حضور دارند، بخصوص در مناطق، سیاه سنگ، کالو، وبهسود. دارند. در والیت وردک و به ویژه میدان
-شود که اسماعیلیان بهسود، مانند جمعیت اثناعشری دوازده امامی، مراسم محرم و عزاداری شان را همسان بر پا میمی گـفته

شود. تیمور خان از برنس این چنین نقل و دارند و عملکرد بر مسایل تشریفات مذهبی و عقیدتی شان تفاوت چندانی، دیده نمی
اللهی که در ایران و ترکیه پیروان زیادی داشت، م.، یک تن از رهبران علی١٩سده  ٣٠کند: "به شهادت برنس در سال می قول

کوشش کرد تبلیغاتی را در منطقه بهسود به نفع خود راه اندازی کند، که این نوع فعالیت باعث درگیری و یک نزاع مذهبی 
م، ١٨٩٤، مسکو، ٢و  ١های را، قسمتاللهی ، پایان یافت.")کـتاب مسافرت به بخاگردید، و با نابودی کامل فرقه علی

کوشیدند تا هیچ فرقه مذهبی دیگری روحانیون شیعه مذهب و همچنان رهبران طوایف هزاره دایمن می (.٢٦٣ -٢٦٤صفحات 
ن  زیست می

 
کنند. در مناطق شان نفوذ ننماید. بعد از والیت بدخشان، پروان والیتی است که بیشترین رقم اسماعیلیان در ا

ستان کابل حیات بسر میحتی بیش
 
اند. بیشترین برند، از والیت پروان به کابل نقل مکان نمودهترین رقم اسماعیلیانی که در ا

ن را اسماعیلیان هزارهعلی و سرخ نشین در پروان: دره شیخمناطق اسماعیلیه
 
دهد.  تبار تشکیل میپارسا است که بیشترینه رقم ا

پارسا، با حکومت علی و سرخ های طوایف شیخپـی، برمک و غیره، در اثر تنشعلی، نیکجم، کرمهای اسماعیلیان علیدسته
شرق افغانستان، تبعید و ها به مناطق غربی، شمال و شمالعبدالرحمن خان در مخالفت قرار گرفته  و بسا از این خانواده

د: دوشی، دهنه غوری، تاله و برفک، درۀ کیان، اند.  در والیت بغالن، اسماعیلیان در مناطق زیر سکونت دارنپراکنده شده
کنند گی، لرخاب، دره کیان، دره اسکار،الی گلدره و تلخیان... از مناطق مهم اسماعیلیه نشی است که برخی ها  تصور میکیله

یث نماینده و حم.، وزیر امیر علی  که من١٩٧٨به تاریخ سیزدهم ماه مارس ها عمدتن دراین مناطق حضور دارد. که اسماعیلی
ستان کراچی ایفای وظیفه می

 
نمود، پیامی را از طریق غالم قادرخان هونزایــی که به حیث بازرگان وزیر امام  در امور جماعت در ا

ت نمایندگی جماعت به شهر کابل فرستاد واظهار شده بود که امام، اکنون در کشور در شهر کابل فعالیت
 
ها داشت، به هیا

ستان پشاور تشریف فرما شوند. از این سبب برخی از افراد، از قبیل عبدالصمد، به بدیش بسر میبنگله
 
رد و امکان دارد به ا

نمایندگی از سید شاه ناصر، برادر بزرگ سید منصور نادری، نماینده جداگانه سید منصور نادری که نامش ذکر نه شده است، 
خانه جدید، به شهر پشاور رسیدند. گری وابسته به جماعترمضان عاشوری و صاجب داد مهری به نمایندگی از دسته دی

قای صدرالدین غالم علی که مناشخاص یاد
 
حیث کارمند اداره نمایندگی شده با وزیر امیرعلی داخل مذاکره شدند و در این اثنا ا

ستان کراچی ایفای وظیفه می
 
یند مالقات حضور داشت.امام در ا

 
ن، رئیس قنسل  نمود، نیز بخاطر ثبت و راجستر فرا

 
مزید بر ا

هللا بیک، و غالم قادرهونزایــی، نیز حضور داشتند. در این نشست، وزیر امیرعلی در قدم نخست از محلی پشاور، مکی قدرت
های افغانستان که باید در های جماعتها و کامریاسید منصور نادری پرسید که سببدیر فرستان لست کاندیدان به مقام مکی
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تر اظهار نمودند که شدند، سبب چه بود،  ایشان پاسخ مثبتی را ارایه نکردند. و بعدز به وزارت امام ارسال میمدت دوازده رو 
ها، با وصف مساعی همه جانبه وزیر تواند در غیاب مردم خود، نام کسی را در زمینه به نگارش گیرد. قرار اظهار برخینمی

 
 
ورده نتوانست.  بعد وزیر امیر برایش گـفت، اسم خود تان را  فرداول بنویسید امیرعلی در زمینه، هیچ مطلب درستی را بدست ا

ها را بنویسد و حضور امام تقدیم کند تا باشد جوابی های دیگران را، و یا اینکه وزیر امیرعلی باید به قلم خودش این نامو بعد نام
توانید به بیرون از مکان گوید که لطفن میلی برایش میدریافت نمایند. سید منصور قلم و کاغذ را مطالبه نمود. وزیر امیرع

-شود، بدون یاداشت، به وزیر میها را بنویسید، و لی مادامی که سید منصور بار دوم داخل اطاق مینشست بروید و بعد نام
ن جایــی که جماعت

 
های وشتن نمایندهاند، وی از نخانه در شیرازه رسمی دولت افغانستان ثبت و راجستر نه شدهگوید، از ا

ت خواست تا نامه مشترکی را به مقام وزارت بنویسند تا به حضور امام خود صرف نظر نموده و ابا می
 
ورزد. وزیر امیرعلی از هیا

رسانیده شود و بعد روی مسایل معین تصمیم اتخاذ گردد. افراد یادشده رهسپار کابل شدند و غالم قادر خان نیز به تعقیب 
نها همکاری نمایند و هم از همه جماعتبل شدند تا از یک طرف در ثبت و راجستر جماعتشان رهسپار کا

 
خانه خانه با ا

نها دارای های هر جماعتبرداری صورت گیرد و تعداد اشتراک کنندهتصویر
 
خانه را نیر باید نوشت تا دیده شود که کدام یکی از ا

شده، غالم قادر خان به شهر کابل رسیدند ت هستند. بر اساس هدایت یادشرایط بهتر کاری و فعالیت برای ادای طاعت و عباد
ن و ظیفه

 
ن الی اخیر سال و هر ا

 
گونه نشستی دیگر م.، هیچ١٩٧٨ای که به موصوف تفویض شده بود اجرا کردند، و بعد از ا

مدند و دشواری صورت نگرفت. بعد از میان رفتن داوؤد خان و تغییر نظام و سیستم سیاسی، برخی مطالب دیگر 
 
ها ی به میان ا

ها بر سرزمین ایران به طور کامل تر شد. مادامی سیدها در داخل افغانستان جا بجا شدند، صفویها بیشتر ژرفدر میان دسته
-شده تا حدی زیاد بر ضد اهل تسنن و مردمان صوفیحیث مذهب رسمی اعالن نمودند. نظام یادحاکم شدند و شیعیسم را من

نها مجبور به فرار و بیشترینه شان داخل خاک افغانستان شدند. در این وقت تعداد زیادی از اهل هنود مشرب فشا
 
وردند و ا

 
ر ا

نوقت مکی این دسته به نام فخر، حیث اسماعیلیان در داخل شهر کابل به گونه تقیه و پنهانی زندگی میمن
 
نمودند. در ا

نوقت در افغانستان دشوار نخستین فردی بود که  مطابق هدایت امام به  تع
 
غاز نمود. چون در ا

 
میل و تطبیق هدایت به کار ا

نها بود تا مطابق سنت
 
ن جا مراکزی وجود نداشتند که از ا

 
های اسماعیلی به مراسم تشریفات مذهبی شان ادامه دهند، زیرا در ا

ها کمی به اسماعیلیسم و تعداد خیلیهای قبلی شان، هندوئیسم رجوع نموده حمایت نمایند از این سبب اکـثر شان به سنت
 کردند. وفادار باقی ماندند و همواره ده یک و مال واجبات شان را نیز به جماعت کابل تسلیم  می

م.، قیادت و رهبری اکـثریت اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان، بدست ١٩٠٦های اخیر، به ویژه اعتبار از سال در دوره
ادری بوده است و امروز نیز سید منصور نادری بعد از پدرش و به نسبت غیابت برادر بزرگش سید شاه سادات و به ویژه خانوده ن

مدن نهادناصر "نادری"، رهبری اسماعیلیان مناطق مرکزی، به ویژه هزاره
 
ها و مؤسسات ها را به عهده دارد. اما بعد از به وجود ا

یکی از دالیل شهرت اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان این بوده  .رنگ گردیده استامامت در افغانستان، نقش موصوف کم
ن مکث خواهیم نمود، دستگاه سیاسی های جدا شده که بعداست که ایشان به رهبری خانواده نادری و سایر دسته

 
تر روی ا

یک شان را هم با دولت کابل، با های جهادی در پاکستان و ایران روابط نزداند. البته ایشان در دوران ظهور تنظیمنظامی داشته
ها؛ اسماعیلیان مناطق های جهادی حفط نمودند، و پس از تصرف کابل توسط تنظیمشوروی در افغانستان و هم با دسته

مرکزی و سید منصور نادری ائـتالف شمال پیوستند و صاحب قدرت و قوای نظامی شدند و با مشارکت جنبش شمال به رهبری 
نشین است که برخی و حزب وحدت اسالمی، ائـتالف تشکیل دادند. دّرۀ کیان از مناطق مهم اسماعیلیعبد الرشید دوستم 

های افغانستان ها عمدتًا در این منطقه حضور دارند. به همین جهت، گاهی در محاورات به اسماعیلیکنند اسماعیلیتصور می
ن هم این است که در دورهگـفته می« هاکیانی»

 
ی اخیر، رهبری اسماعیلیان افغانستان به دست سادات خانواده هاشود. دلیل ا

ها از وقتی که ستاره ها و یا نکپـیکیانی بوده است ولی واقعیت اینست که کیان و یا کیانی یک خانواده کوچک است. هزاره
ی، اقتصادی، مذهبی ای سیاسکند همواره مورد تاراج سیستماتیک اقتصادی از طرف عناصرر حرفهقدرت سیاسی شان افول می

نکه توان پرداخت هیچ یک از وجوهات مشروعه ومعروفه را نداشتهنیز قرارگرفته است. علی
 
اند از طرف داعیان ومتولیان رغم ا

نها را بپردازند ورنه ازدم تیغ کـفر و ارتداد و بی
 
حرمتی به سید، فقیه، ائمه و حاکم، جان مذهب وسیادت، اما مجبور بودند همه ا
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نهائیکه به نام سید حرفه مذهبدر برده نمیسالم ب
 
داری را خوب یاد گرفته توانستند. همین شرایط زمینه و فرصتی شد برای ا

ورند و باالی 
 
ن اقتدار سیاسی و فرصتهای اقتصادی این جامعه را بصورت کل درانحصار خود درا

 
بودند تا امورات مذهبی وبه تبع ا

این متولیان مذهب اضافه بر قوانین مانورمذهبی بدعتهای نیز در این قوانین بنام  این مردم بیچاره حکومت شاهی نمودند.
ن جمله رابطه پیرـ مریدی است که ابتدا جنبه اختیاری داشته وبعدها اجباری شده بود. هرهزاره یا نیکپـی 

 
مذهب داشتند. از ا

نمودند و دستورات وی را در زندگی شخصی خود اجرا میباید از میان افرادی موسوم به سیدها یکی را بعنوان پیر انتخاب نمایند 
ها بین سیدها تقسیم شده بود و کردند طوریکه مناطق هزارهو درعوض ساالنه سهمی از اموال خود را جبرًا به پیر خود اهـدا می

وری سهمیه خود از میان مریدان یک، تا دو چو
 
کردند پان استخدام میهر سید تعدادی مرید هـزاره داشت که هرسال برای جمع ا

وری گوسفندان مریدان را برایش نگهداری کند بدون در نظر داشت حقوق انسانی شان. که رمه حاصل از جمع
 
این در حالی  ا

خوردند اما سیستم تاراج بنام رابطه پیر ـ بود که همان مریدان، خود به نان شب شان محتاج بودند وچه بسا بجای نان علف می
نرا مقدمزده کرده بود که هزارهها را مسحور و افسونزارهمریدی چنان هـ

 
وقتی این  دانستند. بر خود ومال خویش می  ها ادای ا

طلبی نژادی نیز انگیزه تاراج کنند دیگرتعصب، کینه و برتری دست مذهب، از خارج به درون جامعه هزاره نفوذ میمتولیان چیره
نها تقویت می

 
های ماند و به فجایع انسانی وتاریخی هزاره ختم شده و ریشهدیگر هیچ رحم ومروتی نمی کند کهاین جامعه را در ا

های خشکاند و هیچ ترحم به حال این مردم بیچاره نداشتند و ندارند و در شرایط فعلی هم تالشحیات این جامعه را از درون می
امروز مردم دنیا به این عقیده رسیده است که دیگرهیچ دهند که باالی مردم به همین منوال حکمفرمایــی نماید. به خرج می

-های ملی و بینو معرفت. انسان پس این کین ورزان باز هم میخواهد تمام میثاق  تفاوت بین انسان وجود ندارد به جز از علم
ورد -المللی را نادیده بگیرند. رابطه پیر

 
ها حق نداشتند ه بود. هزارهمریدی یک نوع کاست اجتماعی رانیز در جامعه هزاره بوجود ا

نها دختر بگیرند. در والیت زابل، طوایف پاینده محمد )داد خان، صحبت 
 
در حیطه اختیارت مریدان وارد شود ویا از نژاد ا
های قندهار، های نامبرده، در والیتباشند، اسماعیلی هستند. غیر از والیتخان و محمد خان( که از طوایف دایچوپان می

نوزجان، بلخ و... نیز احتمااًل گروهفاریاب، ج
 
ها در دست نیست. هایــی از اسماعیلیان حضور دارند که اطالع تفصیلی از ا

هنگ 
 
قا محمدخان با حمایت اسماعیلیان، سپاهی تشکیل داد و ا

 
مذهب اسماعیلی به ویژه در والیت قندهار ریشه دیرینه دارد. ا

پارسا از والیت پروان علی و سرخ های اسماعیلی شیخبر نیز تعدادی از خانوادهفتح هرات را داشت. در زمان عبدالرحمن خان جا
وری شود که از نظر تمایزات نژادی، اسماعیلیان بدخشان تاجیک، 

 
به قندهار، گرشک و... تبعید شدند. الزم است یادا

هم از سادات هستند. اسماعیلیان قندهار نیز  تبار و سایر اسماعیلیان افغانستان عمدتًا از نژاد هزاره و بخشیها یونانینورستانی
ن حیات بسر می احتمااًل از سه نژاد هزاره، بلوچ و پشتون

 
اند. یکی دیگر از مناطقی که بیشترین رقم جماعت اسماعیلیه در ا

وده است که امروز های متعددی بها و نشانهجات می باشد که در فراز و فرود تاریخ دارای نامبرند، مناطق مرکزی و یا هم هزاره
جات سرزمین محل زندگی هزارهها نیز از شهرت بسزایــی برخورد ار است. نیز در میان باشندگان نه تنها افغانستان بلکه بیرونی

ن، هزاره
 
هاست که در ارتفاعات مرکزی افغانستان، و در میان کوِه بابا و حد نهایــی غربی رشته کوه هندوکش قرار دارد. مرزهای ا

تقریب، از حوضه بامیان به شمال، از سرچشمه رودخانه هلمند به جنوب، از فیروزکوه به غرب، و از گذرگاه سالنگ به به طور 
ن همواره در حال تغییر بوده و به طور تقریبی تعیین شدهشرق محصور می

 
است. بر اساس  شود. در طول تاریخ مرزهای ا

یات مرکزی بامیان و دایکندی و بیشتر مناطق والیات وردک، غزنی، تقسیمات کشوری کنونی افغانستان، هزارجات از وال
 Paropamiseیا Paropamizanهای است. این منطقه همچنین با ناماروزگان، سر پل، سمنگان، غور و پروان تشکیل شده 

العات کمی در مورد این مذهب هزاره هستند. اطزبان و شیعهاست. اغلب ساکنان این منطقه از قوم فارسی)پامیر( شناخته شده
های های تفاوت زیر سلطه امپراطوری است. این منطقه در زمانمنطقه به ثبت رسیده و این به دلیل ناشناخته ماندن این منطقه

شناسان مدارکی از امپراطوری یوناِن است. باستانمتفاوت نظیر ایرانیان، یونانیان، هندیان، مغوالن، تیموریان و ... بوده
لمانی معتقد است ( باستانMichael Witzelاند. مایکل ویتزل )( و بوداییان در این منطقه کشف کردهBactria)باختر 

 
شناس ا

های اخیر پروفسور بیوار مناطق جاغوری و ارزگان که از مناطق جات همان ایران ویج در اوستا است. براساس یافتهکه هزاره
ن قلب امپراتوری کوشانیان بوده. در دوره پیش از اسالم، باشند، بخشی از پادشاجات میجنوب هزاره

 
هی زابلستان و بعد از ا
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های پایتخت باستانی پادشاهی بابر شاه هنوز هم  در برج چل در یکاولنگ، بامیانپیدا می جات منطقه بودایــی بود. ویرانههزاره
رانی کردند. حاکمان بعدی این منطقه غوریان، ها، ساسانیان بر این منطقه حکمشود. بعد از امپراتوری کوشانی، یفتلی

نها توسط چنگیز خان در 
 
نابود شدند. گـفته شده که پسر چنگیز در بامیان کشته  ۱۲۲۰پارسیان، غزنویان و مغوالن بودند. ا

ن منطقه باقی ماند تم پس شد. چنگیز خان از خشم دستور نابودی تمام شهر )انسان و غیر انسان( را صادر کرد و
 
ه، از ا

ها ( )بعدNegudarجات به وسیله ارتش نگودار )مستعمره ایلخانان و دیگران شد. یکی از اعتقادات بر این است که هزاره
مسلمان شد و نام احمد خان را برای خود انتخاب کرد که برای کمک به فتح بغداد از مغولستان اعزام شده بود به این منطقه 

ورده شده
 
نها در تواریخ صفوی و در بابرنامهمرد و خانواده ۰۰۰,۱ اند. این ارتش متشکل ازا

 
نان بود. ا

 
ی امپراتور بابر نقل های ا

اند. هنگامی که ارتش به افغانستان رسید، دیگر به نیروی کمکی نیاز نبود، زیرا بغداد به وسیله ارتش منگو خان شده
(Möngke Khanسقوط کرده بود. ارتش در پادگان )جاتهای بلخ و غزنی مستقر شد.هزارهhaza:rajatهای هزاره ، سرزمین

هایــی از بلخ، هرات،تا ها؛به مناطق مرکزی و تا قسمتی از جنوب و غرب افغانستان که از قسمتگاه هزارهنشین، سکونت
هایــی همچون غرجستان هم گیرد که نام، قندهار، غزنین، پکـتیا، کابل تا شمال این کشور سمنگان را در برمیهلمند، لشکرگاه

ن نهاده
 
اند در اند. در حال حاضر به خاطر هجوماقوام پشتو در این نواحی اقلیت هزاره که ساکنان اصلی این مناطق بودهبر ا

تباهی حکمرانان درانی و سپس غلزایــی همچونعبدالرحمن از قوم پشتو این قوم طولسالیان دراز به ویژه بعد از دوران حکومت و 
العبور مرکز همچون اند و بسیاری به مناطق کوهستانی و صعب خیز زادگاه خویش شدهها و خاک حاصلمجبور به ترک زمین

ان مناطق مرکزی افغانستان:قابل یاد مراسم تشریفات مذهبی اسماعیلی)فرهنگ  دهخدا(. .اندبامیان، بهسود و غزنیپناه برده 
وری است که  اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان، از سنت ناصرخسرو  پیروی نکرده  و تا حدی اکـثر مسایل شان بر مبنای 

 
ا

نها مربوط به مراسم تشریفات مذهبی، از همسایه
 
نها در دادسنت سیدنا حسن صباح، و هم برخی مسایل ا

 
-وهای شان که با ا

اند. یکی از موضوعاتی که در میان شان زیاد مروج است، این است که د و زیست اجتماعی قرار داشتند، اقتباس نمودهسـت
ها و منازل های شان به ویژه در شهر کابل و جاهایــی که دارای جماعت نیستند، در خانهخانههای جمعه در جماعتشب

یند دعا )نماز(،شاشخصی افراد و اشخاص گردهم می
 
ورزند. در اکـثر ن  را ادا نموده و بعد به خوانش کـتب مذهبی مبادرت میا

ثار شخصیت
 
های معروف، عرفا و دانشمندان اسماعیلی و عالم مواقع خوانش "پیر پندیات جوانمردی"، وجه دین"، و سایر ا

ن به خوانش مناجات مبادرت می
 
نهم به گونه دستهاسالم، مرسوم است. به تعقیب ا

 
شود تا معی و کوَرس خوانده میجورزند و ا

خر رسید، از هر یک از اشتراک
 
نکه خوانش کـتاب به ا

 
ن بیشتر و بهتر شود. بعد ا

 
-ها صورت میها پرسشکنندهلذت و معنویت ا

سرایــی نیز با وسایل محیطی و سّنتی که گیرد تا سطح برداشت شان از مسایل مطروحه در چه حدی قرار دارد. بعضی اوقات غزل
گیرد. در نیمه شب همه شان دست دعا ان جماعت مروج است، مانند غژک، دنبوره، سی تار، دوتار و غیره ، صورت میدر می

ستان خداوند متعال بلند نموده و اجر و ثواب و استغفار را مطالبه نموده و شب نشینی
 
های عرفانی شان را خاتمه و تزرع را به ا

کوچ، سیالب و غیره به میان لرزه، برفکه ناشی از حوادث طبیعی، صاعقه، زمینای اگر در میان جماعت دشواری دهند. می
ید، مراسم چهله نشینی نیز در میان شان به مشاهده می

 
کنند رسد. در ختم شب چهلم )بعد از چهل روز(، گوسفندی را ذبح میا

دهند و بعد از ختم طعام با گزاری قرار میخدمتکنند با تهیه طعام  مورد ای که در محل زندگی میو به نام نذورات به مردمان
وری است، جماعتی که  در میان مردمان اهل تسنن و اهل تشیع قرار داشتند، بخشند. قابل یاددعا و ثنا مجلس را خاتمه می

 
ا

نها در ادای نمازهای پنجگانه اشتراک ورزند و مسایل شرعی را نیز مورد رعهمواره سعی صورت می
 
ایت قرار دهند. در گرفت تا با ا

نشین، بعد از وفات مراسم تدفین و تکـفین شرایط هر منطقه از هم فرق داشت، اما بطور عموم در بسیاری از مناطق اسماعیلیه
دار نباید چیزی را دیدند و ماتمشده مردمان محل غذا را تهیه میشد و برای این سه روز یادداری اعالن میفرد، برای سه روز ماتم

ن به گونه کامل در صالحیت و اختیار همسایهوانه و کاشانه خود به پختدر خ
 
ها بود و این رسم در پـز گیرد، بلکه مسئولیت ا

کنند و دهی میمیان جماعت بدخشان نیز به همین منوال است.  در ختم این مراسم، بار مجدد ختم و یا خیرات را سازمانی
ن هنوز الی یک سال شاید رفتک دیده میبرای همه اهالی دهکده نان تهیه و تدار 

 
مدشود. عالوه برا

 
ها با در نظرداشت بعد وا

تر تشریف فرما شوند، یک الی دو روز را در ها قرا و قصبات دوردستها جریان داشته باشد و حتی اگر مردمان از دهکدهمصافه

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ngke_Khan
haza:rajat
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ختلف مناطق مرکزی ناهمگون است، و بعضن این های ممنزل ماتم دار، خواهند گذراند. مراسم عروسی نیز در میان جماعت
-ها، قلین و عیدیانهها و اقارب شان، زیرا  طویانهشوند به ویژه برای عروس و داماد، خانوادهها کمرشکن تمام میمراسم خیلی

های انهخجماعتگردد. و هر عید و برات، باعث درد سرهای زیادی میهای مختلف در هر سال ها، و سایر مصارف به نام
م.( در تایمنی شهر ١٩٦٦خورشیدی ) ١٣٤۵خانه نخستین در سال خانه نخستین: جماعتاسماعیلی در افغانستان: جماعت

ن تعدادی از شخصیت
 
سیس و اعمار ا

 
های اسماعیلی که با خاندان نادری مخالفت داشتند سهم کابل ایجاد گردید که در تا
که در این کار مذهبی نقش فعال ف شخصی شان فعال ساختند. لست نامکمل کسانیخانه را با مصار گرفتند. این افراد جماعت

،صفر علی فرزند امامداد، محمد  داشتند، به روایت سالمندان اسماعیلی از افراد ذیل می توان نام برد: صاحبداد فرزند امامداد
، میر حسن، حاجی محسن، حاجی نصرهللا، عوض فرزند امامداد، مال رمضان فرزند غالم شاه، مال رمضان، کالنتر جان علی

نخستین، به سید منصور  خانهاسماعیل عاشوری، ابراهیم عاشوری، محرم علی احمدی عاشوری و سایرین. مؤسسین جماعت
نهم اعمار جماعتبنابر تعلقیت وی به قوم سادات وظیفه سپردند که جماعت

 
خانه خانه را بنامش ثبت و راجستر نماید. با ا

ن هراس سید منصور از خاندان کیانی بود. تا اینکه افراد فوقچندین س
 
الذکر سید منصور را ال به تعویق انداخته شد که علت ا

-خانه در افغانستان بنام جماعتخانه اقدام عملی نماید و به همت این افراد اولین جماعتمجبور ساختند که به اعمار جماعت
غاز ن

 
خانه نخستین، خاندان کیانی مجبور خانه عمومی: بعد از اعمار جماعتمود. جماعتخانه نخستین اعمار و به فعالیت ا

خانه امور خورشیدی، در تایمنی کابل اعمار نمایند. قبل از اعمار جماعت ١٣٤٩خانه کوچک را در در سال شدند، جماعت
نها به اعمار جماعتمذهبی در دربار خاندان کیانی انجام می

 
نها رج از دربار و حرمها در خاخانهشد و ا

 
سرای دلچسپـی نداشتند. ا

گاه و رجوع به امام و ارشادات مذهبی به تعمیم کیش شخصیت خاندان پذیرفتند و بجای عبادتجماعت را به دربار شان می
ودیت خانه جدید اعمار گردید که موجخانه بزرگ بنام )جماعتخورشیدی جماعت ٦٠کردند. در اوایل سال های نادری کار می
خانه عمومی اسماعیلیه خانه مخالف، خاندان کیانی را مجبور ساخت که به اعمار جماعتخانه بزرگ بنام )جماعتدو جماعت

 ١٣۵۵خانه جدید: جماعت خانه جدید درخانه شیخ غالم علی بود. جماعتافغانستان( اقدام نمایند. مالی این جماعت
ن مال خالقـداد و مال رمضان بودند. جماعتالی( اعمار گردید که نخستین مم.١٩٧٦خورشیدی )

 
خانه جدید را گروه های ا

-خانه را بنام اساسخانه از سید منصور تقاضا نمودند که اسناد جماعتناراضی از سید منصور اعمار نمودند. مؤّسسین جماعت
ل بود که گروهی بنام عاشوری از سّید داری کرد. به همین دلیگذاران وی دوباره راجستر نماید. سید منصور از این کار خود

خانه که به ها و تجزیه جماعت افغان: موجودیت و اعمار جماعتخانهجانه جدید را اعمار کردند. جماعتمنصور جدا و جماعت
 اثر اختالف بنا یافته بود، جماعت افغان را به گروه مختلف نادری )سید نادرخان( منصوری )سید منصور( و عاشوری )رمضان

خند سیاه سنگ به اعمار جماعت
 
خند سیاه سنگ تجزیه نمود. گروه ا

 
ن عاشوری( و گروه ا

 
خانه مستقل مؤفق نشدند و اعضای ا

های معلوم تجزیه جماعت افغان بر اساس عوامل و علت کردند.خانه استفاده میزیست از هر سه جماعتنظر به موقعیت محل
غاز گردید که موجب اعمار جماعت طلبیصورت گرفته است. اولین اقدام جدایــی

 
-از جانب جماعت ناراض از خاندان نادری ا

خانه نخستین شد. ولی بعد از اعمار جماعت خانه و تجزیه جماعت به دو گروه علل تجزیه مرفوع نشد و سید منصور موجبات 
ورد. رمضان عاشوری و همراهانش با سید منصور به

 
مخالفت برخاستند و گروه سومی  نارضاییتی جماعت تجزیه شده را فراهم ا

های سید منصور با خاندان ها مشهور شدند، تشکیل نمودند که بعد از تجزیه دومی موضع گیری جماعت را که بعًد بنام عاشوری 
بندی جماعت افغان تا اکنون ادامه دارد که با ایجاد ادارات امامتی دستخوش تشدد بیشتر شده است. نادری نزدیک شد. گروه

کنند، که باالی جماعت افغان کار میشود. به کسانیتر میبرداری دیگران قرار گرفته عمیقها مورد بهرهبندیاین گروه زیرا
نجا رسیده است که روشنفکران متحد و یکتجزیه

 
پارچه که در ساحات نادری زندگی دارند و های گذشته کافی نبوده و کار به ا

نفت دارند، نیز به گروهکها است که با این خاندان مخالسال
 
انشعاب دیگر شوند. تقسیم می  های طرفدار و مخالف با این و ا

ای که به جماعت داده بود که پس از تقرر تمام همت خود را در : سید منصور، رهبر گروه منصوری به وعدهمیان جماعت افغان
دار نماند. همچنان گزارش گردیده که وی از قدرت و امر رفاه و ترقی اقتصادی و اجتماعی جماعت بکار اندازد، صادق و وفا

کرد. بزرگان جماعت به وی خاطر نشان ساختند که باید مال اختیارات خود سؤ استفاده کرده و مال وجوهات را حیف و میل می
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ل امام الماشده به بیتامام به کـتاب ثبت مال وجوهات درج شده به بانک به قسم امانت گذاشته شود و سپس مبلغ جمع
نان

 
نها را نادیده گرفت. این امر موجب اختالفات هر دو گروه گردیده و  انتقال یابد. الکن موصوف به پیشنهاد ا

 
اهمّیت نداده و ا

نها در سال 
 
در حدود دوصد خانواده دیگر رمضان عاشوری را مورد حمایت قرار داده و از گروه سید منصور جدا شدند. ا

م. ١٩٧٦خانه جدید اعمار کردند. به این معنی که در سال را در ساحه تایمنی کابل بنام جماعتخانه جداگانه م. جماعت١٩٧٦
 جماعت افغان به سه گروه نادری )سید نادرخان(، منصوری )سید منصور( و عاشوری )رمضان عاشوری و دیگران( تقسیم شدند.

ترین اسناد نام جات: ... در قدیماسماعیلیان هزاره "الدین، اسماعیلیان افغانستان، کراچی، پاکستان(.") ممتازعلی تاج
ن به هزاره

 
مده که باشندگان ا

 
 هزارجات بربرستان ا

 
نان غالبا

 
های مرکزی افغانستان یکی از سردترین در کوهپایه  ها مشهور بودند. ا

ن شش ماه تداوم دارد و کوه
 
از برف است، مسکن دارند.  اش که از اکـتوبر تا می مملوهای سر به فلک کشیدهساحات زمستان ا

ن، برخی ساحهعلی
 
ای را که به درستی دهد. نقشة افغانستان ساحههای سرسبز نیز دارد که چراگاه خوبی را تشکیل میرغم ا

ن در جغرافیای کنونی افغانستان شود، در بر ندارد و توضیح دقیق و مرزبندی شده یا تعیینجات نامیده میهزاره
 
شده حدود ا

های از هرات، و غور و قسمت بامیان، ارزگان»جات در مجموع سه والیت مرکزی افغانستان رسد. اما هزارهنظر می مشکل به
 مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و در گیرد. هزارهفراه، قندهار، پروان، بغالن، غزنی، بلخ و بادغیس را در بر می

 
ها اکـثرا

ها فارسی را با لهجه مخصوص خود شان که اند. هزارهگیر محاط گردیدههای سختیبرند و از سوی سنمرکز افغانستان بسر می
 تا گی است، صحبت میبه هزاره مشهور 

 
نان در داخل افغانستان، ایشان توانستند عمال

 
کنند. .... به نسبت محل جیوپولتیکی ا

ها با پرابلم عمده رو برو است. عیت هزارهمختار زندگی کنند. هرگونه بحث و گـفتگو در باره جمم. به صورت خود١٨٩٠سال 
مار صحیح و دقیق نفوس شماری انجام نیافته است.

 
ها بین نفوس هزاره جمعیت افغانستان تا حال درست معلوم نگردیده و ا

داب و رسوم: این نکـته ب شمارند.میلیون می ٦ها نفوس شانرا خود هزاره شود. امامیلیون تخمین زده می ٤-۵
 
اید مد عملکرد، ا

سیای میانه و افغانستان را درمذهب اسماعیلیه کشاند. موصوف علم تاویل 
 
نظر قرار داده شود که ناصرخسرو عـده کـثیری را در ا

و تفاوت بین ظاهر و باطن را به افراد جدیدالمذهب تعلیم داد . او حقانیت جانشینی حضرت علی را پس از پیامبر اکرم، محبت 
ثارش چنین بر می اهل بیت و شناخت عصر را 

 
نان شعار قرار داد. از ا

 
داب یا مراسم مشخص را به ا

 
ید که وی هیچگاه کدام ا

 
ا

نجا که در افغانستان در طی سال
 
های متمادی نه کدام عبادتگاه وجود داشت و نه هم کدام مرکز عرضه و وضع نکرد. از ا

داب و رسوم که در سایر نقاط جهان اعمال می
 
در افغانستان عرض وجود نکرد. اشخاص متنفذ محلی که  شدمذهبی، لذا مسئله ا

 منصب پدر به پسر به ارث میخلیفه یا پیر نامیده می
 
نان را داشتند. اسماعیلیان دهشدند و غالبا

 
 رسید، حیثیت پیران مذهبی ا

مد شان را بعنوان ده
 
وری و به وکالی امام تسلیم میکردند. گـفته شده که برخی ا فیصد درا

 
ز این خلیفه ها و پیر ها از یک جمع ا

ن 
 
مال ده یک سوء استفاده نموده و در زمینه وضع اقتصادی مردم شان توجه نداشتند. ولی اکـثر اسماعیلیان افغانستان به ا

سان به نظر نمیعادت کرده و هرگز صدای اعتراض بلند نمی
 
رسید. خلیفه و پیران کردند. زیرا رهایــی از سلطه و نفوذ خلیفه گان ا

فرمانروایــی کردند. این رهبران دانش ابتدایــی هم در باره  ها باالی اسماعیلیان فقیرراد ثروتمند و پرنفوذی بودند و برای قرن اف
وردند. ضمنًا تا حدی به حل پرابلماسالم و اسماعیلیه نداشتند، لکن ادای نجات دهنده مردم را در می
 
های محلی از طریق ا

نان پنجگرفتند. اسماها حصه میجرگه
 
وقت نماز روزانه را بجا عیلیان که گرد و نواحی مسلمانان سنی زیست و زندگی داشتند با ا

ورده
 
نان مشارکت داشتند. از طرف   کردند، در موقع عید و سایر مراسم و ایاماند و روزه ماه رمضان را رعایت میا

 
دینی نیز با ا

نان حضور می رساندند. اسماعیلیان خواه با سنیزیستند به مدیگر اسماعیلیان که در محیط شیعیان می
 
ها ویا شیعیان ساجد ا

نان دیده می  داشتند. اثر تاویل ناصرخسرو در ادای نماز مشارکت کرده و یا هدف ایجاد اجتماعات خود شان را می
 
شد. در عمل ا

داشت. کـتاب ارائه می و مفهوم باطنیناصرخسرو تاویل عدیده را از شعایر اسالمی تهیه دیده بود که به ظاهر شریعیت معنی 
ذان، وضو، نماز پنجگانه، قیام یا ایستاده شدن به  ۵١وجه دین موصوف حاوی 

 
نی است که به ا

 
یات قرا

 
گـفتار شامل تاویل ا

  گیرد." نماز، زکات، حج خانه کعبه و برخی گناهان کبیره تاویل و معنی باطنی ارائه داشته که بطور فشرده مورد بحث قرار می
یــی افغانستان : بر بنیاد اّدعای افراد تحصیل کرده و بزرگان این قوم، و بسا اسناد و مدارک منظر تاریخی اسماعیلیان پشهپس

نکه با زبان، تهذیب و سنتیــی، خویشتن را تاجک تبار معرفی میداشته دیگر، اسماعیلیان پشهدست
 
های نمایند، با وجود ا
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نکه به زبان پشتو تکلم میتنگ قرار دارند. اسماعیلیان پشهاقوم پشتون نیز در یک بافت تنگ
 
کنند، با زبان مادری یــی با وصف ا

اند، نیز های هند و اروپایــی شناخته شدههای جداگانه زبانحیث گویشها منشان پشه و زبان گجراتی که هردوی این زبان
، و در دهکده دره نور ښیوه(لعه تاک )تاق(، دهکده شیوه )یــی، در دهکده قرانند. اکـثریت اسماعیلیان پشهفصیحًا سخن می
گری کنند، اکـثر شان اهل کسب و کار هستند، و به پیشۀ زر تاق زندگی میبرند. اسماعیلیان پشه یــی که در قلعهزندگی به سر می

های شان، بخصوص هاند. این دسته مردمان بخاطر عدم  دسترسی درست و نادر به مسایل کشت و زراعت، با همسایمشغول
تر و دادوستد قومی و اجتماعی، بازرگانی محلی در ارتباط همیشگی هستند. اما باید خیل، جهت ساختار زندگی درستقوم قاضی

بیان داشت که بعضًا این گونه روابط با وصف هر گونه حسن نیت، صداقت و ارادۀ نیک جانب اسماعیلیان، نه تنها اینکه 
میز نیز بوده است، و برخی درگیری مفید واقع شده باشد، 

 
ها در میان اقوام صورت گرفته است که باعث ضایعات بلکه اضرارا

وری اسباب برونمادی، معنوی و جانی شده  و حتی بعضًا باعث فراهم
 
شده نیز گردیده است. بر راندن اسماعیلیان مناطق یادا

ها(، و دسته اسماعیلیان گیری میان قشر سادات )سیدتین درداشته محلی و ملی، نخسبنیاد شواهد و اسناد و مدارک دست
وابسته به تبار پشه یــی، به ویژه فرزند یکی از زرگران مشهور قوم پشه یــی، موسوم به هزار میر، که گویا زمانی از شرق میانه به 

ن بوده است کمنطقه دره نور و دهکده قلعه
 
ه در میان اقوام پشتون تاق پناه گزین شده است، صورت گرفته است. علت ا

سفیدان و ها و یا سایر مسایل، با اشتراک محسنهای قومی جهت حل مسایل و یا هم برون رفت از دشواری همواره جرگه
مده باشد که به بحث و فیصله قومی نیاز داشته باشد، شوند. و یا هم اگر قضیهها، دایر میاشخاص بانفوذ دهکده

 
ای به میان ا

ن فیصلهمی ها گرد همدسته
 
یند و هر ا

 
ن سر پیچی کند، به ای که به میان میا

 
ید، باید مورد تطبیق قرار گیرد، و هر کسی که از ا

 
ا

نکه مثبت باشد یا منفی، باید مورد کار برد جّدی قرار گیرد. در یکی مجازات کشانیده می
 
شود و قانون قوم و قبیله حاکم، بدون ا

یــیهماز چنین گرد
 
میره که در میان شود تا قوم وابسته به خانواده فرزند هزارنزاع روی مسایل ناهمگون سبب میها، و پیدایش ا

نچه که از داشتهمردم خویش از شهرت الزم برخودار بوده است، از منطقه و دهکده به فشار برون رانده می
 
های منقول شود، و ا

شود، و در میان سایر اقوام موجود تقسیم گردیده صادره میخیل مو غیرمنقول در اختیار شان بوده است، از طرف قوم قاضی
سازند. اسماعیلیان دره نور، اعضای رانده شده  خانواده هزارمیر و مالکین و دارندگان را از این نعمت مادی و معنوی محروم می

را در عقد نکاح فرزند  را خیر مقدم گـفته و خلیفه )شخصیت روحانی(، جمعیت اسماعیلیان دره نور یکی از دوشیزگان خود
ندهد.  پسر هزارمیر بعد از سپری شدن مدت زمانی به دهکده شیوه جاللهزارمیر، قرار می

 
باد رفته و در ا

 
شود. و جا مقیم میا

چون هزارمیر به حیث زرگر شناخت شده محیط و محل شناخته شده بود، و مادامی که پسر شان به محل شیوه ساکن شدند، 
نها  تا به امروز به نام "ناحیه هزارمیر" یاد میومحل بود

 
نجا، شجرۀ شان را به خانواده باش ا

 
شود، و همه اسماعیلیان مقیم ا

 دانند.   هزارمیر منسوب می
های شان که اکـثرًا اهل سنت و جماعت هستند، رو به بهبود رفت و به مرور زمان مناسبات میان اسماعیلیان دره نور و همسایه

نمورد احترام و تفقد قرار می یان و رهبران عقیدتی و مذهبی شان را اسماعیل
 
جا را به نام دادند.  یکی از رهبران اسماعیلی در ا

دادند. بعد از عبدالقادر، شخص دیگری به نام شاد بیک که به )بابه(، مشهور بود نیز مورد احترام و عزت قرار میعبدالقادر 
را بدوش گرفت و زمانی که مدت زمان شان پوره شد و به سن کهولت رسیدند، جای شان را مسئولیت قیادت محلی اسماعیلیان 

بادی، احراز نمود و قیادت این جمعیت را به پیش میپسر شان  موسوم به سید حسین جالل
 
شود که سید حسین برد. گـفته میا

بادی منجالل
 
جبات را به حضرت امام سلطان محمد شاه حیث فرد مورد اعتماد موکی فریدون، مسئولیت انتقال مال واا
نعهده

 
خواست از سرحد پاکستان عبور کند و بسوی وقت برای قوم پشتون دشوار نه بود اگر میدار شده بود. چون در ا

ن
 
 هاجا حضور داشت، برساند. مادامی که امیر عبدالرحمن خان از خانهندوستان روانه شود تا خود را به شهر بمبئ که امام در ا

و فیوداالن خواست تا جانشین موکی فریدون را در اختیار او بگذارند، سید گوهر به کوالب تاجیکستان، فرار نمود. در این اثنا 
ن طریق موکی گوهر را نیز بود که جالل

 
ن به شغل زرگری مصروف شد و از ا

 
بادی نیز به کوالب تاجیکستان فرار کرد، و در ا

 
ا

هللا کوالب باقی ماندند تا امیر حبیب  ها الی ختم حاکمیت امیر عبدالرحمن خان دراین خانواده داد.مورد حمایه مالی قرار می
مد و کشور را الی سال 

 
نها کرد. زمانی تیمور و خانواده، رهبری میم.١٩١٩خان بر سر حاکمیت ا

 
اش به افغانستان برگشتند، ا
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و برای چند سالی در قندهار زیر نظارت دولت قرار داشتند. در زمان  اجازه رفتن به خانه و کاشانه شان در درۀ کیان  نداشتند،
ها توانستند به اش اجازه داده شد تا به کابل برگردند و بعدبه تیمور و خانواده(،١٩١٩-١٩٢٩)هللا خان از سال حاکمیت امان

نها گویا دیگر وسیله تهدید برای امن
 
 شدند.                                                                                     یت کشور تلقی نمیمنطقه و محیط شان در درۀ کیان برگردند زیرا ا

ها به سید کیان مشهور شد روی مسئله بعد از مرگ سید تیمور، میان پسرش سید شجاع و برادر خوردش سید نادر که بعد
مد. وقتی که شجاع ب

 
ه حیث جانشین قانونی پدرش شناخته شد، نادر به این مسئله رضایت نشان جانشینی، مناقشه به وجود ا

وردن صالحیت رهبری و قیادت اسماعیلیان افغانستان بود. وقتی که اماننمی
 
هللا خان بعد از یک داد و در تالش بدست ا

خاغتشاش درونی، کشور را به قصد ایتالیا ترک گـفت، حبیب
 
ر قادر نه شد تا بر سراسر قلمرو هللا قدرت را غصب نمود، اما تا ا
بادی را به هندوستان فرستاد تا افغانستان حکومت کند. وقتی که نادر خان به حاکمیت رسید، سید نادر شاه کیانی، جالل
 
ا
 حیث موکی اسماعیلیان افغانستانمال و جبات را به حضرت امام برساند و هم به امام پیشنهاد نماید تا سید نادر شاه کیانی من

شود که گویا حضرت امام سلطان محمد شاه سید شجاع را توظیف کرده است، اما دیگران به شمول توظیف گردد. گـفته می
حیث موکی ایفای وظیفه کند. ای را عنوانی سید نادر شاه فرستاده بود، تا مناند که حضرت امام نامهسید نادر شاه کیانی گـفته

بادی را بخاطر 
 
باد تعیین میحیث خلیفه جماعت جاللخدماتش منسید نادر خان، جالل ا

 
نماید. اسماعیلیان بیال و کاندی ا

نپرداختند و بعد)اسالمپور( ، به راهنمایــی خلیفه محلی شان مهر علی به امور عقیدتی می
 
ها را بدوش گرفت. بعد از تر قیادت ا

بادی، پسرش محمد حسین رهبری جمعیت را بدوش گر وفات سید حسین جالل
 
های فت، اما به نسبت نداشتن اندوختها

بادی به رهبری جمعیت رسید، و گـفته میزندگی و عدم لیاقت در قیادت، محمد طاهر نواسه جالل
 
شود در زمان محمد طاهر، ا

نهم بخاطر اینکه چون مادر محمد طاهر از جمعیت اهل سنت و 
 
اکـثر اسماعیلیان به جمعیت اهل سنت و جماعت پیوستند و ا

بودند، بیشترین نقش را در راستای تغییر کیش پیروان فرزندش بازی نمود. هر زمانی که اسماعیلیان به خانه محمد جماعت 
مدند، مادر طاهر در برابر شان از روش و شیوه نادرست استفاده میطاهر می
 
ای در زمینه نداشت و کرد و چون طاهر هم تجربها

گاه نقبیلهاز مسایل سیاسی میان
 
ها نگردد. کنندهبود، نتوانست روش و سلوک مادرش را مهار کند تا باعث رنجش بازدیدای نیز ا

باد با تعداد اندک خود باقی ماندند و چون شرایط برای شان میسر نبود و هم بهرحال، جمعیت اسماعیلی منطقه شیوه جالل
 
ا

مدی هم با جمعیتوهیچگونه شرایط رفت
 
نداشتند، از تعلیم و تربیت مسایل مذهبی نیز های اسماعیلی برون از منطقه شان ا

نقدر که الزم می
 
نکردند. گـفته میداشته شان استفاده میبهره بودند و از ادبیات محدود دستبود بیا

 
-زمان در درهشود که در ا

های رای خلیفههای "سلطان"، "جنجه پور"، "امله"، و غیره داکردند. دهکدهَتن اسماعیلیان زندگی می ٣٠٠نور به تعداد 
برد. مراسم تشریفات مذهبی مانند، خوانش قصیده، اشعارعرفانی، محلی خود بودند که امور عقیدتی شان را به پیش می

الخط یا گرفت. زبان پشه یــی دارای رسمیــی، دری، بطور عموم در منزل خلیفه صورت میهای پشههای مذهبی به زبانسروده
ز این سبب هیچ متنی به این زبان وجود ندارد. وقتی که موکی سید نادرشاه کیانی میل داشت تا با الفبا و شیوه نگارش نبوده و ا

ننظر را مننور رابطه بر قرار کند، مال خدایاسماعیلیان دره
 
نها مذاکره و مکالمه کند و حیث نماینده خود به ا

 
جا فرستاد تا با ا

نها را قانع سازد تا رهبری و قیادت او را پ
 
باد نیز ذیرا شوند. در عین زمان سید نادر شاه رابطه خود را با اسماعیلیان جاللهم ا

 
ا

ثیر را به وجود نه
 
نقدر تا

 
نجایــی که نماینده مورد اعتماد سید نادر خان، سید حسین جاللمنظم ساخت، اما ا

 
ورد.  از ا

 
بادی از ا

 
ا

نگونه که الزم بود، نتوانست اثرات بیشتر داش
 
ته باشد و حتی رابطه  منظم نیز قطع گردید و این همه میان رفت، دیگر به ا

یین خود تغییر عقیده دهند، و تعدادی هم که باقی مانده بودند، به تقیه 
 
دالیل باعث شدند که اکـثر اسماعیلیان از کیش و ا

وردند. بعد یک سلسله تغییرات سیاسی در داخل افغانستان و بعد از داخل شدن نیروهای نظامی اتحا
 
د شوروی سابق، روی  ا

سید شاه ناصر که مسئولیت اسماعیلیان افغانستان را بدوش داشت، کشور را به قصد انگلستان ترک گـفت و برادرش سید 
باد ایجاد رابطه میمنصور نادری، قیادت اسماعیلیان افغانستان را بدوش گرفتند. سید منصور نادری با اسماعیلیان جالل
 
کند و ا

مادگی نشان می
 
نها عالقه دهد کها

 
ها را ایجاد نمایند، برایشان سهولتمند باشند در مناطق زیر اثر سید منصور نادری زندگیاگر ا

زمینی نیز در اختیار شان خواهد گذاشت. در این زمان بود که برخی از اسماعیلیان پشه یــی به داخل خواهند کرد و هم قطعه
غازگر شدند 

 
مده و به زندگی جدید خود ا

 
ها به کشور مانده محیط اصلی شان را ترجیح دادند و برخیو تعدادی باقیدرۀ کیان ا
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وری استکه جماعت اسماعیلی پشه یــی افغانستان در گذشتهپاکستان مهاجر شدند. قابل یاد
 
ها، چندان شناخته نه شده بود، ا

-مرزی و برونحراق توجه پژوهشگران درونها، اسماعیلیان پشه یــی نیز در مگزینیها و پناهاما در این اواخر در نتیجه مهاجرت
نمرزی دنیا و قیادت اسماعیلی و پژوهش

 
یند های اسماعیلی و سایر دانشمندان قرار گرفته است. از ا

 
جایــی که این جماعت در فرا

واره با اند، دارای رسوم و مراسم تشریفات معین خودی نبوده و همتاریخ زیست عقیدتی شان در میان سایرین زندگی بسر برده
در مورد وجه تسمیه پشه یــی باید گـفت که چون کلمه اند. های امت مسلمه بر عقیده وباورهای شان عملکرد داشتهسایر دسته

های بهاشه یا بهشه هـزارساله است که در ادوار مختلف به نامیافته یک نام خیلی قدیمی یعنی حدود دوپشه یــی شکل تحول
شایــی، پشه یــی، پشیــی، پشئی و پشه ای ثبت گردیده، بنا بر این مشکل است بصورت دقیق چه یا پیشاچی، پشاوی، پاپیشه

ن هم نظریه
 
ن چیزی گـفته شود، ولی با ا

 
 رسد قرار ذیل است:های که قریب به واقعیت به نظر میدر مورد وجه تسمیه ا

ن نام برده و زبان سانسکرت -١
 
ورده است، وبهاشه، بهاش ویا  پشه یــی از کلمه بهاشه گرفته شده که پانینی از ا

 
را به وجود ا

 گویند. باش در زبان پشه یــی لفظ را می
خوذ از پشاثه یا پشاچه می -٢

 
ها مردمان پرنیرو و دهد. زیرا پشه یــیخوار معنا میدانند که دیو و نیز گوشتبرخی پشه یــی را ما

نها از گوشت حیوانات استفاده میها را قباًل ترک گـفته و بجسیم بوده و برخی ازعقاید و رسوم ویدی
 
 نمودند.رخالف ا

یــی به این نظراند که پشه یــی از پشی گرفته شده که مستحکم و قوی معنی دارد، زیرا در زبان پشه یــی دیوار و نیز قبرقه عده -٣
ن مستحکم و قویست.را می

 
 گوید که هردوی ا

ن بنا بر ارتباط قومی و مردم بود که بعدهای خیلی قدیم، شاهی از این برخی می گویند که در زمان -٤
 
ها همه این مردم و زبان ا

ن شاه بنام پاشایــی نامیده شده
 
گـفتند و به مرور زمان بنابر همین ارتباط، ها شاه را )پاشا( میاند. زیرا در گذشتهلسانی به ا

ریایــیاند. پشه یــیپاشایــی، پشایــی و پشه یــی نامیده شده
 
ریایــی بنا برعواملی از بلخ اند و زمانی ک نژادها ا

 
ه قبیله ویدی مردم ا

غاز نمود، پشه یــی
 
های شاداب و سرسبز های هندوکش در دامنهها نیز بخشی از این مردم بوده که بعد از عبور از کوهمهاجرت ا

ن سکونت اختیار کردند که به استناد سرود
 
ن هنگام بنام  ۱۴۰۰های ریگ ویدی )جنوبی ا

 
ه شده که تا نامیدالیناق م( در ا

ن موجود میکنون در نامهای الینگار و الیشنگ و اله سای که نام
 
باشد. در های پشه یــی و مناطق پشه یــی نشین است ریشه ا

ریایــیها در افغانستان باید گـفت که چون پشه یــیمورد مدت سکونت پشه یــی
 
باشند از مدت بیشتر از چهار ها میها بخشی از ا

های دری و پشتو و نمایند. طوریکه حاال برای نوشتن زبان پشه یــی مانند زبانافغانستان زیست میهزار سال به این سو در 
نمائیم. در گذشته نیز در نوشتن الخط مروج عربی استفاده میهای افغانستان با ایزاد برخی از حروف ویژه از رسمدیگر زبان

-های مشهور تاریخی به نامها کـتابفته شده که بنابر برخی نوشتههای معمول و مروج منطقه کار گر الخطزبان پشه یــی از رسم
الخط مروج عربی های )بدهت کهنا( و )ملندا پنه( به زبان پشه یــی نوشته شده اند )هیواد با ایزاد برخی از حروف ویژه از رسم

منطقه کار گرفته شده که بنابر  های معمول و مروجالخطاستفاده می نمائیم. در گذشته نیز در نوشتن زبان پشه یــی از رسم
اند. های )بدهت کهنا( و )ملندا پنه( به زبان پشه یــی نوشته شدههای مشهور تاریخی به نامها کـتاببرخی نوشته

ریایــی است اگر با زبان(.۱۳۸۸/۳/۱۰)هیواد
 
های دری، پشتو و غیره برخی از کلمات مشترک یا چون زبان پشه یــی یک زبان ا

مشترک داشته باشد به این مفهوم نیست که یکی از دیگری گرفته و یا متاثرگردیده، بلکه در اصل از یک زبان  های با ریشهلغت
ریایــی منشعب شده و از نیاکان مشترک خویش به ارث برده

 
اند. مانند: سامیک، شامیک پشه یــی که در گذشته در زبان فارسی ا

رساند و نیز کلمات سرخ ، سور و سونیک و یا ستودن، و تاریکی را می قدیم سیامک گـفته شده و یا شام فقلی که معنی سیاهی
ن هم زبان پشه یــی در برخی از موارد از زبان دری و 

 
ستایل و استویک زبان های دری، پشتو و پشه یــی از یک ریشه اند ولی با ا

ن هم از طریق زبان دری و پشتو کـم
 
به نوبه خویش به خصوص در محالت  بیش متاثر گردیده و زبان پشه یــی نیزوعربی که ا

یــی(، جوار باالی زبانهم
 
های دری و پشتو تا حدودی اثرگذار بوده است. بطور مثال: مردم دری زبان لغمان و ننگرهار مادر را )ا

ت و گویند که این کلماسالم را )سسته( کاه را )توش( و خیشنه را )سیانی( و در پنجشیر و کاپیسا خوردن توت را )پکیک( می
نها نام نگرفته

 
-ها یکی از اقوام بومی و اصیل افغانستان اند که از زمانهاند. پشه یــیام کلمات پشه یــیکلمات دیگری که از همه ا

های شرقی کشور بخصوص در والیات کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر و های خیلی قدیم به این سو به طور عموم در قسمت
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ون، تاجک و نورستانی زیست نموده و به صورت پراگنده در والیات مرکزی )در چل باغتوی نورستان در کنار برادران پشت
نمایند که در قرون متمادی بنابر غرب کشور زندگی میجاغوری، حصه دوی مالستان و پییک خاص ارزگان(، در شمال و شمال

اند که اکـثرًا زبان پشه یــی را از دست کان نمودهعوامل گوناگون از مناطق اصلی خویش که تنام گندهارا نیز نامیده شده نقل م
وری میها قباًل در پاکستان و ایران نیز رفتهای از پشه یــیداده اند، و نیز عـده

 
دانم که به اساس نوشته مرحوم میر اند. قابل یادا

اند و غور و غرجستان رفته هاینیم قرن قبل از امروز به قسمتوها از منطقه گندهارا حدود هفتغالم محمد غبار، پشه یــی
وری کرده است. در این اواخر صرف در ولسوالی ها یادمرحوم فیض محمد کاتب هزاره در جاغوری از منطقه پشه یــی و پشه یــی

 
ا

موزی به زبان پشه یــی ایجاد گردیده و کـتب درسی به زبان های سوادنور والیت ننگرهار از طرف یک مؤسسه خیریه، کورسدره
 
ا

ن تدریس میپشه یــی 
 
لیف و ترجمه وزارت ایجاد گردیده و کـتب درسی به زبان پشه یــی در ا

 
گردد. گرچه از طرف ریاست تا

سفانه تا  های درسی پشه یــی برای مکاتب پشه یــیمعارف نیز کـتاب
 
زبان تالیف و چاپ گردیده ولی تا جایــی که معلومات دارم متا

غاز نگردیده است. در ولسوالی پغ
 
ن ا

 
های که با شناسم از پشه یــیمان قریه و دره بنام پشه یــی موجود است و میحال تدریس ا

نها مردمی خیلی باغیرت و مهمان
 
نها در تماس و ارتباط هستند. ا

 
نواز و وطندوست بوده ولی زبان پشه یــی خویش را از دست ا

مده است  خورشیدی ۱۳۱۳اند. در حالیکه در یکی از مضامین سالنامه داده
 
صد خانه در که: "در پنج یا ششمجله کابل ا

های معروف علمی، فرهنگی و اجتماعی عصر کنند. از شخصیتتوت پغمان در قریه پشه یــی به زبان پشه یــی تکلم میبیگ
توانیم از مرحوم پوهندوی نورمحمدغمجن تمیل، مرحوم عبدالقدوس پرهیز، شهیدعبدالعزیز مراد، مرحوم ملک حاضر می

-وال، مرحوم شیرعلی خان الیشنگی، مرحوم ملک بابا و مرحوم عبدالقادر افضلمد نبی خان پشه یــیسونمیر، مرحوم ملک مح
قایان چون انجنیر محمد عالم

 
قرار، حاجی حضرت علی، سید هاشم فوالد و عبدالهادی زاده که فعاًل در میان ما نیستند و نیز از ا

عبدالخالق حسینی، محترم نورمحمد کـفیل و محترمه کبرا امان،  صافی نمایندگان مردم در شورای ملی فعلی و همچنان محترم
وری کرد.  پشه يــى

 
ها به تناسب نفوس كه دارند تا هنوز در مقامات سناتوران برحال و بسیاری از استادان پوهنتون ننگرهار یادا

نها اكـثرًا در كوهستانات بسر برده و سطح اقتصادى شادولتي، خود را مشاهده نمى
 
های ن خيلى پائين است. دولتنمايند. ا

نها زمين زراعتى و يا الاقل نمره زمين به منظور اعمار سرپناه برای شان تهيه نمايد، 
 
گذشته هيچوقت به فكر اين نشده كه براى ا

ن بهره
 
اند. به نسبت موقعيت مند گرديدهدر حالی كه ديگران به نسبت داشتن افراد و اشخاص در مقامات بلند دولتى از ا

ها هميشه در مبارزه و مقابله با دشمنان دين و ميهن در صف مقدم قرار داشته و مشكالت زياد را رافيايــى كه دارند، پشه يــىجغ
ها و شوند و چون تا حال كدام دلسوزى ندارند حٰتى خواستشوند. ولى در زمان امتياز از همه در عقب قرار داده میمتقبل مى

اند كه از قرون متمادى به اين سو در ها صاحب تاريخ درخشانتوانند. پشه يــىرسانده نمىمشكالت خويش را نيز به مقامات 
ريايــى كه 

 
همين قسمت شرقى افغانستان و يا در جنوب هندوكش تا سواحل درياى كابل سكونت داشته و در جنگ ده قبيله ا

ریایــی مشهور است، سهم بارز داشته و از همه و یا سر  قبیلهده هنگام عبور از درياى سند به وقوع پيوسته و به نام جنگ 
 
ان ا

ن هنگام بنام الينا ناميده مي
 
وری شده كه در ا

 
ن يادا

 
هاى اين منطقه به همين زبان است از قبيل شد و همچنان اكـثر ناممقدم از ا

ورنده( لغمان كه در اصل لمگان است )صاحب قريه يا دهنشين( درونته )كوه بريده ش
 
ده( كاپيسا كه اصاًل گندهارا )خوشبويــى ا

كا است )پشه يــى كننده( اله ساى كه از طايفۀ اله شاه خيل گرفته شده )خيل شاه الينا( الينگار )جاى الينا( پشيگر )جاى پيشى
گوش است )دره صوف( نورگل به گوش كه در اصل گلهها( اليشنگ )خانۀ الينا( مبيرى )دشت( شيگل )شش دره( كلهپشه يــى

هاى الينا )سمسور، شاداب و سبز( داردی )از كوه و كوهى(، ها در طول تاريخ به نام( و غيره. پشه يــىفتح گ )درۀ نور 
دهد وهمچنان در اين اواخر بعضًا بنام نورستانی و شاړى )شاړى یک کلمه كوهستانی، ديگان و لغمانی كه معنى ده نشين را می

ن است برویم( ناميده شده
 
بر اظهارات برخى از محققين منجمله داكـتر سيد چراغ حسين شاه )شماره  اند.  بناپشه یــی و معنای ا

هاى منطقه است. ظهيرالدين محمد بابر حدود پنجصد مجله پشتو يونيورستى پشاور(، زبان پشه يــى مادر بسيارى از زبان ۳۶
وری كرده است. در مورد نف

 
ن يادا

 
ها بايد گـفت، در وس پشه يــىسال قبل از موجوديت زبان پشه يــى حتى در كابل و نواحى ا

صد هزار وانمود كرده ها را بيشتر از ششيكى از كـتابهاى كه از طرف پوهاند دكـتور مجاوراحمد زيار تدوين گرديده نفوس پشه يــى
و علت رسد. ها به بيشتر از يك میليون ميام بدون مبالغه نفوس پشه يــىاست، ولى به نظر من تا جاييكه بررسى و تحقيق نموده
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ن كه چرا نفوس پشه يــى
 
نها بخصوص با اقوام پشتون و تاجك ها در احصائيها

 
ها بسيار ناچيز نشان داده شده اين است كه ا

ميخته و صميمى
 
نقدر نزديك، ا

 
اند. بطور مثال: در ولسوالى شيوه واليت اند كه در اسناد پشتون و يا تاجك معرفى گرديدهكشور ا

ن پشه 
 
ها نامبرده نشده و اند در اسناد احصائيه نفوس به كلى از زبان پشه يــى و پشه يــىيــى و پشه يــى زبانننگرهار كه اكـثريت ا
اند و نيز در زبانهاى دره نور ننگرهار و اله ساى و كوهبند كاپيسا كه تقريبًا همه پشه يــى و پشه يــىهمچنان در ولسوالى

به، نورگل، تگاب، نجراب، كوهستان و ديگر ، ننهاى الينگار، اليشنگ، دولت شاه، قرغه يــىولسوالى
 
گراج يا نورگرام، دوا

نها عالوه از زبان پشه يــى خويش به لسان
 
نرا پشه يــى زبان معرفى كرده اند، به خاطر که ا

 
هاى پشتو و جاها فيصدى بسيار كم ا

شنايــى دارند. پشه يــى
 
ورى ار خانه ها، كشت و جمعها صاحب فرهنگ عالى بوده اكـثر امور زندگى از قبيل اعميا درى نيز ا

 
ا

دهند، در غم و خوشى باهم همكار و شريك جمعى و حشرگونه انجام میحاصالت زراعتى و غيره كارهاى خويش را بطور دسته
-نمايند. بطور مثال: قباًل پشه يــى ها بطور دستهها حل و فصل میهاى خويش را از طريق جرگهبوده و تمام مشكالت و معضله

نها به صدها تن میجمعى كه تع
 
گذرانی رسيد بنام لشكر از يك منطقه به منطقۀ ديگر رفته و عالوه بر اينكه تفريح و خوشداد ا

نها استقبال گرم صورت میمی
 
ها )کشتن حیوانات از قبیل بز، گوسفند و گاو را گرفت وماراټنمودند و از طرف ميزبانان از ا

نرا ماراټ می داشت هرچه بیشتربمنظور استقبال و گرامی
 
شد و برخى گوید( تهیه میمهمان و یا مهمانان و باهم خوردن ا

نمودند. مردم پشه يــى اكـثرًا به شغل مالدارى و كشت زراعت مصروف بوده بود حل و فصل میمشكالت را كه در بين مردم مى
ها خانوادۀ خويش همكاری می نمايند. پشه يــىكه امور مالداری را تنها مردان بعهده داشته و در قسمت زراعت زنان نيز با مردان 

كنند، هميشه در تالش و فكر اين بوده كه از همه اولتر براى حفظ ها زندگى میچون اكـثرًا در كوهستانات و دورتر از مراكز و شهر
نها براى خوراك

 
برو، خانه و منطقۀ خويش بطورعنعنوى يك اسلحه را در اختيار خويش داشته باشند. ا

 
، پوشاك و ديگر عزت و ا

نقدر توجه ندارند، ولى به اين موضوع اولويت خاص قايل
 
ها قباًل تكه، لباس و پوشاك اند. در بين پشه يــىضروريات خانه ا

ال )نوع از پاپوش( گړېك شد، از قبيل ويج )نوع از برزو( پولنگ )نوع از كرتی( پكول ، پمبیبراى رفع احتياجات خويش تهيه می
يټك( میهاى انواع لباس و پوشاك است. و هم تهيه انواع چوكى( و غيره كه نام)نوع از پوستين

 
نرا )ا

 
نامند، ها كه يك نوع ا

ن هم صرف براى رفع احتياجات خود 
 
الت فلزى مورد ضرورت خانواده ها كه ا

 
چارپايــى، ميز، دروازه و كلكين و همچنان سامان ا

ن خيلى شهرت داشته و در شوند. ولى فعاًل به جز صنعت توليد شان تهيه می
 
انواع پنير كه اقسام مختلف دارد و شور پنير ا

وری بوده و به بازار عرضه نمايند، فعاًل چيزى به نظر نمیهاى منطقه نيز عرضه میبازار
 
-گردد، دیگر صنايع خاص كه قابل يادا

-باشند رسم روىمه از يك طايفه و قبيله میوار در اكـثر امور زندگى سهيم هستند و چون در محالت هرسد. زنان پشه يــى مردانه
نكه بشناسد هر كسيكه از مقابل شان 

 
ن موجود نيست، حٰتى در برخى از مناطق، زنان پشه يــى بدون ا

 
گيرى در اكـثر مناطق ا
مديد میبگذرد )موټكي( و خوش
 
ند. پيراهن پوشيدگويند. زنان و مردان پشه يــى قباًل از اين اكـثرًا لباس هاى سياه و يا سفيد میا

ن كمى كم
 
ن نسبتًا كالن و عريض زنان نسبتًا فراخ و طويل و تنبان ا

 
ن پيراهن شان كوتاه و تنبان ا

 
عرض و از مردان برخالف ا

ن يكمی
 
پيچانيدند رسيد مانند دستار به سر میونيم تا دو متر میبود. قباًل اكـثر زنان پشه يــى يك تكه كم عرض سياه را كه طول ا

راسته شده میهاى و گوشه
 
نرا كه توسط ابريشم ا

 
ويخته و به اين ترتيب قسمتى از گوشها و ا

 
بود به دو طرف روى خويش پايين ا

مده، گروهپوشانيد. در روز نوروز به شمول زن و مرد اكـثرًا از خانهگيسوانش را می
 
گروه و جوخه جوخه بطرف   های خويش برا

كنند، زيرا در اين وقت گذرانی میبرند و خوشهاى طبعيت لذت میهواى تازه و زيبایــیروند، از ها میها و دامنهزارها، باغكشت
ن كه هواى نسبتًا گرم دارد سرسبز و شاداب می

 
كنند. يك شخص مسن ها اكـثرًا در اين روز كار نمىیــیباشد. پشههمه مناطق ا

ت در جايــى غرس نمايد، ولى چون فهميد كه روز نوروز خواسروز يك نفر نهالی را كه با خود داشت و میبرايم قصه كرد كه يك
ن، در اين روز جوانان به برخى از بازی 

 
نرا نه نشاند و دوباره به خانه برد. عالوه بر ا

 
اندازى، هاى محلى از قبيل سنگاست ا
وازخواني بازى كه نوع از ورزش مردم پشه يــى است، نشانگيرى، خيززدن، اينډكشتی

 
پردازند و و غيره میزنی، گاز خوردن، ا

نان است. نمايند كه در اين روز لباس نو و يا پاك را به تن داشته باشند و در دیگر اوقات نیز اكـثرًا همین سرگرمیسعى می
 
های ا

كنند. عالوه بر اينكه مصرف است ولى در انتخاب همسر خيلى دقت میها نسبتًا ساده و كممراسم ازدواج در بين پشه يــى
كنند همسرى باشد هوشيار، صحتمند، گيرند، كوشش میخالق و رويه خود او و والدين و اقارب شان را در نظر میزيبايــى، ا
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های انتخاب نمايند كه قوم و خويش و مردان و جوانان زياد داشته باشند تا ورزند از خانوادهنيرومند و پر تحرك و نيز سعى می
سفانه اكـثرًا به سن خورددر ميان اجتماع دست باال داشته و كسى باال

 
ورده نتوانند. به همين منظور، متا

 
سالگى ى شان فشار ا

نقدر زياد نيست بلكه در بعضى اطفال خويش را نامزد كرده خویشی و دوستی می
 
نها ا

 
کنند. با وجود اينكه مسئله مهر در ميان ا

كند. در وقت عروسى، بعد از مراسم و مصرف میمناطق، پدر دختر براى اقارب و دوستان خويش خودش نان و غذا تهيه نموده 
ن از خانۀ پدر نشان

 
زنى يعنى زدن هدف كه به همين منظور در جاى دورتر و بلند نصب گرديده، عروس توسط برادر و يا ماماى ا

واز خوانى، رقص و پاى
 
م با نواختن دهل و سرنا، ا

 
رب و نزديكان ها و فيرهاى هوايــى توسط اقاكوبیكشيده شده تا نصف راه توا

ن به شاه خيلىعروس رسانده می
 
برند كه گاهى در اين هنگام در بين جوانان ها سپرده شده و به خانه داماد میشود. و بعد از ا

سيبى رسانده نمیهاى خفيف نيز صورت میهر دو جانب برخورد
 
                                                  شود.                           گيرد كه به شاه و عروس به هيچ وجه صدمه و ا

فرسایــی نمایم تا روی این چنین مسایل اندکی خامهمادامی که اراده میپ ذیری ادارت جماعتی و امامت در افغانستان:گونه
م  که دهد، زیرا هراس دار دهـد: درحالت نخست احساس دلهره و تشویش برایم دست میکنم، برایم دو حالت دست می

یند خواننده
 
های من با خود زمزمه خواهند کرد که ما در چه  دنیایــی قرار داریم  و نگارنده  با کدامین بینش خویش با ما در فرا

توانم به منظور ای دیگری نمیاقل اگر از راه و شیوهکنم که حـدگـفتمان قرار دارد، و حالت ثانی احساس مسرت و شادمانی می
ورده

 
رمابرا

 
موزش داد و منن مقدس خدمتسازی ا

 
غوش خویش به پرورش گرفت، تعلیم و ا

 
حیث گزاری برای مردمی که  مارا در ا

فرینش به اجتماع تقدیم نمود، با خامه
 
ام باید این َدین را ادا نمایم تا در روز پاداش، در قطار مغضوبین انسان و اشرف ا

رایــی گرفتند، صفنش که باید مورد خدمت و حرمت انسانی قرار میپروردگار عالمیان و قضاوت خالصانه و محجوبانه  بندگا
 
ا

رمانکردهتحصیل حیث )روشنفکران(، ونکرده باشم. و بدون تردید  اگر همه ما من
 
های های رسالتمند، متعهد، و وافی به ا

ن، در واالی انسانی نقش اخالقی و عقیدتی مان را مطابق شرایط زمان ومکان، به مثابه فرزند زمان، 
 
به مفهوم مدرن و مثبت ا

طلبی، کاری، تسلیمهای محافظهقبال مسایل موجود در میان ملت و مردم مان به بازی مثبت نگیریم، و همیشه از شیوه
-ستیزی، راکب بر مرکب تخیالت، احساسات، هیجان، خودروی، خردبیگانگی، دیگرپرستی، دنبالهشکنی، از خودشخصیت
تفاوت در برابر تعیین ها و شرایط عینی و ذهنی جامعه، و بیی، کهالت، دشمنی با حقیقت و، واقعیتمنشبزرگ بینی، خود

سرنوشت خود و مردم خویش، کار بگیریم، باور داشته باشیم که نه هم خدا، نه رسول، نه امام و نه هم پیر ناصرخسرو، که 
اید، کمک و یاری نخواهند رساند، زیرا هر قومی و هر مردمی نمستیزی دعوت میگرایــی و جهلهمه ما را بسوی دبیرستان خرد

ن رسالتی را 
 
اگر در تعیین سرنوشت خویش، اقدام نه نمایند، از کاروان ترقی، تعالی، انکشاف و رشد، عقب خواهند ماند، و ا

فریدگار کافه بشریت برای همه ما جهت حفظ و حراست این کائنات زیبا و قابل پژوهش و تفحص بد
 
وش گذاشته است، که ا

ن همه کارزار و کارکرد
 
های زندگی انجام نداده ایم، و مادامی که این دنیا را ترک گوییم، باز گشت مجدد جهت بهبود و اصالح ا

ن هدف مشخصی که باید زندگی را  بسر می
 
ورده  شده گذشته مان، دیگر هرگز میسر نخواهد شد، و بخاطر ا

 
رساندیم، نیز بر ا

نچه را که مینتوانسته است.  
 
ن زندگی ا

 
نویسم، شاید واقعیت زندگی نباشد، اما واقعیت و عینیت زمانی است که اکنون در ا

یند دگرگونیبریم، لذا میبسر می
 
سیای مرکزی، فروپاشی بایست از فرا

 
سیای جنوبی، ا

 
های ژرف دنیای عرب، شاخ افریقا، ا

 بی به خیابانهای کشورهای غراتحاد شوروی سابق، و سرازیر شدن انسان
 
ینده های نه چندان دور، در کشور ها، و انشا

 
هللا در ا

ها انجام داد، درسی اقتباس کنیم تا ما ها عزیز ما افغانستان، که هنوز نباید قضاوت مثبت فوری و مطلق را در همه این زمینه
-های بیست و سیاست بازی های محیط کوچک خویش توسط مردم مستضعف و درد دیده مان، که دیگر از سیادر محدوده

ساالری، گرایانه، در برابر انسان و انسانگر، وخالی از تعهدات عقالنی و جمعحاصل، دروغین، فریب دهنده، تباه کن، ویران
به گونه کامل و نهایــی خسته شده اند، از بستر زندگی قومی و اجتماعی، بیرون رانده نشده باشیم.   من هیچگونه تردیدی ندارم 

های ضخیم قوه استماع برخی از افراد، نه تنها اینکه قابلیت نفوذ را ندارند، بلکه بیهوده، خالف ها، در پردهین همه حرفکه ا
ها، به مثابه شوند، اما من عقیده دارم و باورم این است که روزی این حرفها، به  پذیرش گرفته میسلیقه زندگی روزمره بعضی

ینده سازی، ه محاکمه کشانیده خواهند شد، و یا هم جز بینش دقیق و درستحقایق زندگی امروزی ما، یا ب
 
تر ما در راستای ا

ن زمانی خواهد بود که نه نگارنده وجود داشته باشد و نه هم برخی از خواننده
 
ها، ولی نسل بالنده و تبدیل خواهند شد، و ا
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ینده
 
و هر کدام ما را در غیابت فزیکی و حضور معنوی، در  ساز وابسته به ما، حضور عقالنی و با بصیرت خواهند داشت،ا

زیرا قول معروف است که گـفته اند: مؤذن به هر سطح و ترازوی عدل مردمی قرار خواهند داد، و به داوری خواهند نشست. 
-حاضر می ها بسوی نیایش و عبادت است، و اینکه چه کسانی به دعا و نیایشاش فرا خوانی انسانسویه ای که باشد، وظیفه

شوند، این دیگر وابسته به سطح  تشنگان  زندگی معنوی و  عرفانی است. و یا هم فرموده اند که: فرس را میتوان الی کنار دریا 
ب حیات و زالل، مجبورش ساخت. برد، و لی نمی

 
های خواهم انگیزه این نوشتارم را به خوانندهمن نمیتوان جهت نوشیدن ا

، و لی امید دارم که محتوا و سیاق بعدی نگارشم، زمینه تفکر و تعمق مجدد را برای همه دوستان و عزیز، به افشاگری نشینم
نهایــی که نتوانستند، نخواستند، و یا هنوز هم نمی

 
های شان را باز سازی کنند، و خواهند، افکار و اندیشهعزیزان، به ویژه ا

اجتماعی  قرار داشتند، و یا همین اکنون هم قرار داشته  -سیاسی مطابق شرایط زمان و مکان بدون اینکه در کدام دبیرستان
ها، مؤسسات باشند، که هیچکدام شان دارای حقانیت مطلق نبودند و لی دارای حقیقت نسبی بودند، از امکانات خودی، نهاد

ینده مردم شان، استفاده مؤثر و قا
 
 بل ستایش خواهند نمود.               و سایر منابع قابل دسترس بخاطر  شکوفایــی زندگی امروزی و ا

غازین بنیان گردم بهاکنون بر می
 
وری از مراحل ا

 
ن یادا

 
گذاری ادارات  جماعتی و امامت در افغانستان در مطلب دیگری، و ا

گزین در کشور همسایه دست ناسایه خویش، پاکستان قرار حیث پناهکه هنوز منم،٢٠٣٣های دوهزار، و به گونه اخصسال
شتیم. دوستان شاید به یاد داشته باشند که تصور ایجاد نظم نوین مؤسساتی، در نظام عقیدتی اسماعیلیان بدخشان دا

به م.،١٩٢٣-١٩٢۵های افغانستان بر میگردد به زمانه امامت حضرت امام سلطان محّمد شاه، که نماینده خویش را در سال
مو فرستاد تا جماعت را به شیوه نوینی که امام در نام مشنری پیر سبزعلی، به بدخشانات و سرزمین پا 

 
میر دو کنار دریای ا

گاهی دقیق جماعت از تاریخ، فرهنگ و روابط معنوی شان، با وصف 
 
نظرداشت، رهنمایــی کند و بسا از مسایلی که باعث عدم ا

گاه شوند و زندگی شان را مطابق استفاده از مکـتب عقالنی پیر ناصرخسرو می
 
ثیرپذیری کمتر از گردید، باید ا

 
هدایت جدید، با تا

سف فروان شیوه تبلیغ نادرست و تا حدودی فتراقشیوه
 
جویانه مشنری سبز های سّنتی پیری و مریدی، به پیش ببرند که با تا

نگونه که باید انتقال داده می
 
ره به شد، به ناکامی مواجه شد، و بعد از برگشت موصوف کارها دوباعلی، نتوانست پیام امام را ا

ن، در زمان امامت شاه کریم، در سال ای که جریان داشتند، دوباره به حیات خویش ادامه میهمان گونه
 
دادند. مزید بر ا

خورشیدی، فرمانی از دربار امام به جماعت بدخشان فرستاده شده بود که توسط مرحوم معلم گلدسته شاه خان، به  ١٣٤٣
کوچ  جان شان خواستند رهسپار منطقه روشانات شوند، در نتیجه سرازیر شدن برفسمع جماعت رسانیده شد و مادامی که می

ن زمان باز 
 
را از دست دادند. روح شان شاد باد، و خدمت شان به درگاه خداوند تبارک و تعالی، منظور و محشور گردد. بعد ا

را از دست خواهند داد، در مخالفت با  هم مخالفت برخی ها که  تشویش داشتند که حاکمیت و منافع فردی و خانوادگی شان
ت چهار نفری، که سه م، 2002و اوایل سا. م 2000هدایت و فرمان امام قرار گرفتند. در ا واخر سال  

 
مبنی بر هدایت امام، هیا

نها را اعضای جماعت افغان و یک
 
نجا به تن ا

 
سیای جنوبی، به شهر کراچی فرستاده شدند تا از ا

 
مناطق  تن وابسته به جماعت ا

ها را مورد مطالعه قرار داده و محصول کارکرد ها و مختلف افغانستان با در نظرداشت امکانات سفر نموده و ذهنیت جماعت
پژوهش شان را در زمینه به حضور امام ، بفرستند تا فیصله نهایــی را جهت ایجاد ادارات جماعتی در داخل افغانستان صادر 

غاز نمودیم و در معرفی اشخاص و افراد واجد حیث مسئول جماعنمایند. من، من
 
ت همکاری عملی را ا

 
سیای میانه با هیا

 
ت ا

های گیری شرایط، با در نظرداشت سوابق خدمت معنوی شان برای جماعت بدخشان و دربار امام، و فارغ از هر گونه جهت
نیز با همه افراد شایسته و واجد شرایط   خالف منافع مردم و جماعت، به ایشان معرفی نمودیم و بدون تردید در شهر کراچی

ت بخاطر نداشت تجربه کافی از زندگی جماعت افغان، و ها صورت میهمواره گـفتمان
 
یند کاری هیا

 
گرفت، اما باید گـفت که فرا

به خصوص مناطق فالت پامیر بدخشان افغانستان و به ویژه شغنان، اشکاشم، واخان و زیباک، تعییناتی که صورت گرفت، 
ت افغانی و مداخله بیم

 
جای برخی از افراد کارمند ادارات منطقه پامیر و شغنان تاجیکستان وابسته به طابق سلیقه و ذائـقه هیا

حلقات معین بیرونی دردسرهایــی را ایجاد نمودند که برای دوستان کاماًل واضح است و اینگونه حرکات دیده و دانسته صورت 
ت کسی حضور نداشت به علت اینکه اواًل از گرفته بود. قابل تذکر است که از 

 
ولسوالی های سرحدی بدخشان در ترکیب هیا

قای شاه عصمت
 
هللا حبیبی که از اعضای جماعت  بدخشان مقیم کانادا کمترین افرادی با ادارات امامت ارتباط داشتند، و ا
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ابط شان هم  با ادارات امامت کانادا خوب بود، برند و رو های اشکاشم است و در شهر مونتریال کانادا زندگی بسر میپیرزاده
نها همکار باشند. در ضمن کسانی 

 
ت یاد شده با ایشان در گـفتمان خوبی قرار نداشتند و میل نداشتند تا ایشان نیز با ا

 
مگر هیا

ذهب شاه که در پاکستان قرار داشتیم، به شمول شخص من، قاضی قوت نیرو، علی شاه صبار، داکـتر خوش نظر پامیرزاد، م
نچه که دیگران برای شان میظهوری، 

 
ت قرار نگرفتیم و خودسرانه هر ا

 
ن پیش رفتند، که تا نیز مورد پسند هیا

 
گـفتند، مطابق ا

ن ناهمگونی هایــی که در میان جماعت مرکزی وجود داشت، ها ایجاد گردیدند. حتی برخیحدی نارضایتی
 
ها تالش ورزیدند تا ا

فریده می باید در میان جماعت بدخشان
 
وردی باشد برای برخی که سالشد، تا دستهما

 
ن بودند و بدون تردید از ا

 
ها منتظر ا

هنگام تشریف  م،٢٠٠٣کرده بودند. بطور مثال وقتی که در سال موجودیت برخی شغنانی ها هم به نفع خود، استفاده می
وری امام به کابل جهت افتتاح ادارات جماعتی و دیدار با رهبری جدیداً 

 
توظیف شده، به کابل فرستاده شده بودم و بعد از ختم  ا

مدیم تا چگونه باید بتوانیم با جماعت کار کنیم، محتوای نشست ما که دارای هیچگونه 
 
وظیفه با برخی از دوستان گرد هم ا
جندای شخصی و فردی و دسته

 
ها را به نیای نبود، برای روز فردا به ذهنیت رهبری جماعت مرکزی رسانیده شد، و بدخشاا

ن اندیش ما بود. ذکر این واژهاندازی متهم نمودند که این محصول فکر دوستان ناعاقبتاصطالح خود شان به تفرقه
 
ها بخاطر ا

ینده اندیشان های ما در زمینه به نحوه دیگری زمزمه صورت میاست که زمانی در میان شغنانی
 
گرفت، لذا الزم است، برای ا

نهم 
 
کادرهای زیادی از طریق کراچی به افغانستان فرستاده شدند و در ادارات وظیفه گرفتند و لی کمترین شان واضح گردد. با ا

نها واگذار میالی مدت زمان معین باقی ماندند که نمی
 
اکنون ادارات کنیم.  خواهم در این مورد ابراز نظر کنم، به دوش ا

ها، و سایر خانهتوان در زمینه از ساختار جماعتی زیادی هستند که میادارات امامت در افغانستان دارای کارکردها جماعتی و
موزشی، صحی و تعلیمی در اکـثر مناطق  افغانستان، به ویژه در چندین منطقه پلخمری، دوشی، بامیان، شهر نهاد

 
های ا

ور شد.  نخستین عبادت
 
ینده در شغنان یادا

 
خانه جماعت ولسوالی خانه و کابل، بهسود، اشکاشم، ناحیه قرغه، و در ا

اشکاشم نیز در در نتیجه زحمات مردم و همکاری  و یاری مادی و معنوی ادارات امامت و جماعتی به ساختار گرفته شده بود و 
ت رهبری ادارات دولتی ، م.،٢٠٠٨ماه می سال ١۵به تاریخ 

 
با اشتراک همه اعضای جماعت، کارمندان ادارات امامت، و هیا

ای صورت گرفته و طرح و دیزاین شده خانه به گونهبرداری سپرده شد. ساختار این جماعتاشم، به بهرهبه شمول ولسوال اشک
مو که سرحد میان افغانستان و همسایه دوست و نیک مان پامیر تاجیکستان، که در  

 
است که زیبایــی خاصی را بسوی دریای ا

ندیار میها، و نیایشگر مجاورتش قرار دارد، درا ذهان وا فکار انسان
 
نکه جای عبادت و نیایش ان ا

 
فریند. این ساختار با وصف ا

 
ا

قاخان نیز، از ضمایم این ساختار به شمار می
 
این روند.است، موجودیت ادارات محلی جماعتی وابسته به ادارات واالحضرت ا

شنایــی دارند وخانه حسن صباح است که اکـثر خوانندهتصویر ساختمان جماعت
 
ن ا

 
حتی زمانی که شهر کابل در  های محترم با ا

تش اختالفات ذات
 
ن جا پناهنده شدند و البینی و درگیری ا

 
های نیروهای مسلح جهادی می سوخت، اکـثر دوستان شغنانی در ا

ن نیز برای مردم شغنان که در شهر کابل به 
 
رام شان را سپری نمودند. حتی قرار بود که زمین اطراف ا

 
برای چند صباحی زندگی ا

نهایــی که در کندک چهارم وزارت خارجه توظیف شده بودند، توزیع گردد، و از وابستگان اصلی بر سر می
 
دند، به ویژه ا

ن صورت گرفته بود، مگر در فرجام بجایــی نرسید زیرا، عالقهجماعت
 
مندان و خانه نیز ابراز نظر مثبت در زمینه توزیع ا
ن نیز به تفاهم نرسیدند و هم نخواستن

 
ینده ا

 
خانه قرغه نیز که در این اواخر د به تفاهم برسند. نمای ساختاری جماعتمشترکین ا

ن در سال
 
برداری قرار گرفت. از نقطه نظر موقعیت و م،طرح ودیزان شده بود به بهره٢٠٠٠به ساختار گرفته شده و پالن کاری ا

شنایــی کامل دارند. صرف یک نقطه را های محترم محل قرغه شاید الزم نباشد توضیحات بیشتر داده شود، زیرا همه خواننده
 
ا

باید ذکر کرد این است که برای مدت مدیدی جماعت منطقه قرغه از این نعمت برخوردار نه بودند و تنها به روزهای جمعه و یا 
 خانه عمومی وخانه نخستین، جماعتهای شهر کابل، به ویژه جماعتخانهتوانستند به سایر جماعتبعضًا باری در ماه، می

خانه حسن صباح،  بروند تا طاعت و عبادت خود را انجام دهند، که امروز این نقیصه رفع گردیده است. عمر بعضًا هم جماعت
وسن و سال  سّنت رضا کاری در تاریخ و سّنت طریقه و عقیده ما، به اندازه تاریخ عقیده و باور ما طوالنی است که همواره 

به سر رسانده اند که افتخار تاریخ و جماعت ما در فراز و فرود تاریخ بوده است، که  کارهای علمی، اجتماعی، و زمانی را 
ن را می

 
ذونان و مستجبان جماعت، به ویژه پیر بزرگ توان  در کارکردبزرگـترین نمونه ا

 
های داعیان، حّجت ان، معلمان، ما
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-من از کارعالی و بیایات خویش فرموده اند: "ناصرخسرو، و سّیدنا حسن صباح، به جستجو نشست. امام زمان در یکی از هد
ثیر قرار گرفته و سپاسای. نظیری که داوطلبان ما انجام داده اند

 
گزارم. به تمام ن مالقات را  سازمان دهی کنند بسیار تحت تا

میزترین دعاترین و محبتکسانی که در امکان پذیر ساختن این مالقات کمک کرده اند، گرم
 
میا

 
ز خود را برای یک های خیر مهرا

 دهم."                    یک شما می
غاز نمودند و دشواری کنند، در سالجماعتی که در ناحیه قرغه زندگی می

 
های زیادی متقبل شده بودند.  های هشتاد به اسکان ا

و داؤود خان به مناطق  این جماعت از والیات وعالیق ناهمگون افغانستان مانند سایر جماعتی که در زمان حاکمیت ظاهر شاه
مده و جابجا شده اند. 

 
مده اند، جماعت قرغه نیز، به این ناحیه ا

 
باد، و شهر نو ا

 
در مدت زمان چند تایمنی، خیرخانه، وزیرا

ها در مناطق مختلف کشور به ساختار گرفته شده اند که در حقیقت معّرف هویت عقیدتی و خانهسال به تعداد زیاد جماعت
نها را تشکیل دهنده است. تاریخ فرهنگ ع

 
قیدتی جماعت اسماعیلی در افغانستان بوده  وهم محل نیایش و طاعت و عبادت ا

نقطه دیگری را که باید تذکر داد این است که این مراکز نه تنها اینکه مکان عبادت و نیایش خواهند بود، بلکه مراکز گرایش 
انی که در کشور ام به مقام واالی انسان، تاریخ و فرهنگ سایر باورمندفهمی، ادای احترام و اکر گرایــی، همدیگرجمعی، تعدد

-ایجاد این چنین مراکز برای جوانان جماعت دارای ارزش بنیادی در زمینه بدون تردیدبرند.  عزیز ما افغانستان، حیات بسر می
ری که در  محیط پیرامون شان حیات های تندرستی جسمانی و روانی، و از سویــی هم در استحکام روابط شان با جوانان دیگ

نشده فرهنگ درستی را در میان جوانان و نوجوانان میباشد. مجمع تسهیالت ورزشی یادبرند، میبسر می
 
فریند، و ا

 
ها را از ا

نها به وجود میهمکاریبرد. روحیه های ناهمگونه ناسالم، نیز بسوی نجات میگرفتاری 
 
معرفی  ورد، و درو همدیگرفهمی را میان ا

طرح، دیزاین و ایجاد این چنین پرسش اساسی این است که: هویت فرهنگی و اجتماعی شان نیز نقش بارزی را بازی خواهد کرد. 
فرینش سهولت برای جماعت افغانستان، صورت می

 
گیرد، که باید در مراکز و اماکن مقدس بر اساس هدایت امام جهت ا

ه تا حدودی در حال تحقق و تطبیق نیز قرار دارند، و عمده از همه این است که ساختار برگیرنده تمام مناطق افغانستان باشد ک
این همه مراکز و اماکن عبادت و نیایش بدون سر و صدا، در عدم اعتصاب و پر خاشگری، بروز اختالفات مردمان محل، 

یانـداز و حاکمجو، مغرض، تفرقـهدخالت افراد استفاده
 
ها هم صورت خواهد گرفت. ادارات و ندهباش، صورت گرفت و در ا

ینده سازی را نشینند و یاری شان میهای امامت، جماعت را در زمینه به تشویق مینهاد
 
رسانند تا کاری را به پیش ببرند و ا

ن زمانه ١٨و ١٧های شعارخود سازند، و نه باید به دوران سده
 
در های منچوری که ها، وقتی که حاکمیتبرگردیم، که در ا

هن را به ساختار بگیرند تا مردمان از دشواری 
 
ها جمهوری مردمی چین امروز بر سر قدرت بودند و میل داشتند که خطوط قطار ا

هن اگر به ساختار گرفته شوند، شیطان ها دست به اعتصاب زدند و استدالل مینجات یابند، برخی
 
کردند که این خطوط قطار ا

نها جا بجا
 
خواهد شد، و مردم محیط و منطق را از راه راست و مستقیم، به بیراهه خواهد کشانید و درد سر  و یا ابلیس در زیر ا

ن را همین اکنون در ولسوالی شغنان در راستای ساختار جماعت عمومی که قرار است 
 
را ایجاد خواهد کرد. که مثال زنده ا

سف بار مجدد و حتی بار ثالث کرده میگزاری به عقیده مردم معتقد صورت گیرد، مشاهده بخاطر انجام خدمت
 
توانیم که با تا

نفسی، از نعمتی سپاریم، و بخاطرغرور بیجا، تکبر، عدم پذیرش روحیه انکسار و شکستهسرنوشت خود را بدست دیگران می
-ییم که خداوند خود نمیسپاریم و شاید هم بگوها دیگران را به باد مالمتی میورزیم و بعدگیرد، ابا میکه در اختیار ما قرار می

خواهیم. جهت وضوح بیشتر خواهد برای ما چیزی را عنایت کند، در صورتی که دیگران می خواهند و لی شاید ما هستیم که نمی
کردند که یکی غنی های دور دو تن برادران با هم زندگی میخواهم یک قصه خیلی ها وطنی را پیشکش نمایم: در زمانهمطلب می
هایش را ارزانی فرموده ولی برای من هیچ چیزی را الزم گـفت که چرا خداوند به شما همه نعمتیر بود. فقیر همواره میو دیگری فق

نماید. اش را قطع میبیند. برادرغنی گـفت خداوند روزی را برای همگان عنایت فرموده است و این خود انسان است که روزی نمی
ات را خواهد داد. فقیر برای فردا خود بروی و از پل پیشروی خانه باید بگذری و خداوند روزی  برادر غنی فقیر را گـفت که فردا باید

ماده ساخت و مادامی که از پل می
 
اش را به گذشت با خود اندیشید که باید با چشمان سر بسته عبور کند تا لیاقت و مهارترا ا

تهیه و تدارک دیده شده بود از دست داد. لذا ما نباید این  سنجش گیرد. با این عمل خویش نعمتی را که در وسط پل برایش
یند انتخاباتی در شغنان بر خالف همدیگر کارکرد سیاسی و گروهی داشتند، تا برنده شوند 

 
چنین کاری بکنیم. کسانی که در فرا
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خانه، بلکه ها جماعتکه هیچ کدام شان هم برنده نشدند، حق مسّلم خود را به دیگران واگذار کردند، در ساختار نه تن
های چند نفری تقسیم شویم و حق ها، و دستهها، و غیره نباید به سطح دهکدهها، مراکز ورزشی، صحی، سرکخانهجماعت

نهایــی که مسّلمی که امام یا نظام دولتی برای ما در نظر گرفته است در نتیجه اتحاد نامقدس، از دست بدهیم. این واژه
 
ها برای ا

ن اثرات معینمنافع شان د
 
بود اکنون ای که باید برخوردار میر خطر است، و یا شخصیت اجتماعی و سیاسی شان دیگر از ا

گاه منافع مردم و جماعت به اندیشیم، یک وقتی پذیرا نیست، قابل پذیرش نیستند، اما بدون تردید اگر با شیوه عقالنی و  ازدید
 خواهند شد.                

ستان شغنان زندگی بسر میاکنون در شهر کا
 
-برند که تعداد زیاد شان هم روشنفکران، تحصیلبل عده زیادی ازاسماعیلیان ا

ثیرات خوب هستند که از زمان تشکیل ادارات در افغانستان، هم حضور کرده
 
ها، افراد با نفوذ، صاحب صالحیت، مقام و تا

گاه یا بهتر گاه ندارند، به سایر مراکز عبادتکنند، عبادتمی فزیکی دارند، و هم معنوی. در نواحی مختلف شهر کابل زندگی
روند، و از پیشنهاد ساختار چنین مراکز و اماکن مقدسه نیز، یا هراس دارند و یا هنوز ذهنًا ها هم نمیخانهگـفته شود، جماعت

یند غیبت
 
ماده نشده اند، زیرا وقت شان در فرا

 
-های خودنامهعرایض و شکایت سرگویــی، فرستادنگویــی از همدیگر، پشتا

تر گـفته باشم، ولی سوگند یاد کرده شکنانه به مقامات باالیــی دولتی و حکومتی، تلف می شود. مرا معذور دارید اگر کمی زشت
ن تقدساتی که نزد خود دارم، در گذشته هم محافظه

 
کاری دست کار نبودم و اکنون هم هرگز الی ختم حیات به محافظهام به ا
زرده هم شوند، باکی ندارد ولی وجدان، احساس و خرد انسانینخوا

 
ام در برابر داور کل، و هم زد، ولو دوستان و همشهریان ا

ها ادعا کنند که شماهایــی که دور از زده و ناراحت نباشد. شاید برخیبه ویژه داوری مردم که شدیدترین داوری است، خجلت
گاه نیستید، لذا چنین شکرریزی میکنید، چون نزدیک وطن این ادعاها را می

 
کنید. نه تنها نیستید و از اوضاع و احوال دقیق ا

نهایــی که بهتر از من هستند و سنگ همکاری و خدمت
 
نها نیز گزاری را به سینه میمن بلکه همه ا

 
زنند هراس دارند که سرنوشت ا

خرین ولسوالی شغنابا سرنوشت، شخصیت
 
نی تبار، که توسط قهرمانی شماها از وظیفه های صادق کاندید شده ناکام، و ا

ینده شما هر کاری که کند، هیچ کدام ما و شما، از صغیر گرفته الی کبیر، از فقیرالی 
 
سبک دوش شد، و بدون تردید ولسوال ا

قسقال الی ارباب، از پیر الی خلیفه، از سیاسی الی روحانی، هر گز پکولش را کج نخواهیم گـفت، بلکه در 
 
درست غنی، از ا

ن نیز همکاری خواهیم کرد.                                                           
 
 ساختنش و راست نمودن ا

ماده
 
ینده ا

 
ینده وطن شویم و یا هنوز هم در شیرازه اکنون باید هر کدام ما در فکر ا

 
فریده شده  )اخالقیات(،سازی فرزندان ا

 
ا

گونه اثری از ما باقی نماند. دوستان خوب به یاد مه دهیم و مانند نبات خشک شویم و هیچروزه خود اداکنونی به زندگی چند
های خوب شغنان از شهرت بسزایــی برخوردار بودند، و این معلمین شغنان بودند که در دارند که زمانی معارف و شخصیت

ن محالت دیگر دارند بسوی پیشرفت پر سراسر والیت بدخشان صادقانه به تعلیم و تدریس فرزندان مردم بدخشان می
 
داختند. ا

روند، همه تمایز قبلی دیگر در میان شان وجود ندارند، و لی ما هنوز در برگه اول باب کـتاب زندگی اجتماعی، فرهنگی، می
 عقیدتی و سیاسی خود هستیم. بیائید از این منطق استفاده کنیم که فرموده شده است: 

 از دست رفت            تا شدم از کار واقف، وقت کار از دست رفت  تا به فکر خود فتادم، روزگار
 )صائب(  

بعد از مرگ نابهنگام سید فریدون خان، سید تیمور   :زمان ن در زمان زمامداران و حاکمان های مناطق مرکزی افغانستامکی
نجا خبر مرگ سید فریدون را به مقام 

 
قاشاه فردی را به مرکز بخارا فرستاد و از ا

 
خان سوم گزارش داد. حضرت سلطان محّمد شاه ا

ن مرحوم، مسئولیت رهبری اسماعیلیان افغانستان را به سید تیمورشاه 
 
سلطان محّمد شاه بعد از پیام تسلیت و دعا به روح ا

غاز وظـیفه سید تیمورشاه در کوالب مصادف بود با انتقال سلطنت از امیر عبدالرحمن خان تا ا
 
ای ینکه عریضهخان فرمان داد. ا

ن زمان امیر افغانستان بود، فرستاد تا به او اجازه دهد که دوباره به به دربار امیر حبیب
 
هللا فرزند امیرعبدالرحمن خان که ا

هللا این خواهش را پذیرفت؛ سید تیمورشاه خان با اعضای خانواده ومریدان اش افغانستان بر گردد. امیرحبیبوطن اصلی
موگذشت؛ چند روز در ینگی قلعه اش از دریافراری 

 
ب و رستاق و مدتی در بهارک تالقان، چوغه خان )جنگی قلعه(ی ا

 
باد، شورا

 
ا

خواجه لقمان درتخار دوران مهاجرت را سپری کردند . تا اینکه بعد از یکسال از جانب امیر، فرمان رسید که سید تیمور خان 
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 ر نماید. بنا به فرمان امیر، فامیل سید تیمورشاه خان را از راه غوری، نیکباید در پایتخت افغانستان در کابل زندگی را اختیا
گاهی از بازگشت سید تیمور خان به 

 
وردند و در محلی به نام "هندوگذر" اجازۀ اقامت دادند. با ا

 
پـی، غوربند و پروان به کابل ا

وردن وجوهات و سهم امام، به رفت
 
مد و دیدار با او پرداختند و مدت دوس ال ووطن، پیروان اسماعیلیه جوقه، جوقه با ا

 
ا

زندگی بدین منوال سپری شد. تا اینکه به فرمان امیر، سید تیمور خان را با نزدیکانش به قندهار تبعید نمودند. این سفر تبعیدی 
با فامیل و سه روز طی شد و در مدت دو سال دیگر سید تیمورخان واز طریق کابل، غزنی، کالت به قندهار در مدت بیست

هواداران خود در شهر قندهار در تبعید به سر بردند؛ درهمان مدت بازهم مریدان و پیروان اسماعیلیۀ افغانستان، خود را به 
ن زمان سلطان محّمد شاه در هند برتانوی، عالوه از مقام رسانیدند و وجوهات و سهم امام را به او میقندهار می

 
دادند؛ در ا

نزاری، به حیث امام زمان و یکی از مؤسسان درحزب مسلم لیگ بود. به اشارۀ او، دولت کابل، فرمان رهبری اسماعیلیان 
های صوفی محّمد تبعید را لغو و فامیل سید تیمور شاه را دوباره به کابل دعوت نمود. درین سفر بازگشت، معززان قندهار به نام

یــی از سران قوم پشتون های قندهار با اعزاز و اکرام م خان شاعر و عدهالحکومۀ قندهار، جنرال میرزا، سید قاسجان پسر نایب
نها را از قندهار به جانب کابل خدا حافظ گـفتند. سفر بازگشت سید تیمورشاه از قندهار به 

 
از سید تیمور شاه پذیرایــی کردند و ا

مت گزیدند؛ به انتظار اینکه، چه زمانی فرمان کالت، مقر، غزنی الی کابل چهارده روز را در برگرفت؛ تا در برچی کابل رحل اقا
پادشاه دربارة اجازۀ اقامت شان صادر شود. بعد از مدتی، فرمانی به واسطه محّمد حسین خان مستوفی "کوهدامنی" برای شان 

اش السراج فعلی والیت پروان در قلعۀ خود همین مستوفی محل، بودوبرسد که باید به محلی به نام سیدخیل در جبلمی
-السراج، تمام مصارف نقد و جنس از خزانۀ دولت به فامیل سید تیمورشاه میاختیار نمایند. در مدت سه سال زندگی درجبل

وردند. بعد از سپری شدن سه سال، محّمد حسین خان رسید و اسماعیلیان پروان و دیـگران نیز سهم امام خود را به او می
 
ا

ورد. سردار مستوفی سید تیمورخان را با برادر خو 
 
ردش سید نادر شاه کیانی به دربار نصرهللا خان به مضور معرفی نمودن می ا

نها رفتار دوستانه می
 
گوید که برای سید تیمورشاه خان و اعضای کند و برای محّمد حسین خان مستوفی، مینصرهللا خان با ا

رامش اقتصادی و رفاه، زن
 
نها با ا

 
ن به اشارۀ محّمد حسین خان فامیل شان معاش کافی مقرر شود؛ تا ا

 
دگی کنند. بعد ازا

شود. بعد از نه ماه اش به او پرداخته میمستوفی، از جبل السراج به "استرغچ" پروان انتقال داده شده و همان معاش قبلی
ان هنگام هللا خان در"کله گوش" لغمپیوندد که عبارت از قتل امیر حبیبای بزرگ به وقوع میزندگی در "استرغچ"، حادثه

ن حادثه، امیر امان
 
شود. دوران ده سالۀ امارت نشیند و امیر افغانستان میهللا خان برتخت سلطنت میشکاراست. بعد از ا

زادیامان
 
غاز ا

 
هللا خان کارهای بزرگی را انجام داد که از های نسبی در افغانستان است. امانهللا خان از دوره های درخشان و ا

ن جمله به دست
 
و ا

 
میالدی از دولت هند برتانوی و شناسایــی افغانستان به حیث یک  ١٩١٩ردن استقالل افغانستان درسال ا

نروز بود و یکی هم لغو فرمان
 
زاد در جهان ا

 
هللا خان پدرش را های دوران امیر عبدالرحمن خان پدر کالن و امیر حبیبمملکت ا

ت قدرحصه تبعید
 
هللا درجمله بسیاری از تبعید شدگان رار داد. در اثر فرمان امیر امانشوندگان افغانستان که عماًل تحت اجراا

نوقت در "ده مراد خان" چهاردهی کابل زندگی داشت، خود را توسط میرزا محمود 
 
سیاسی، سید تیمور شاه خان هم که در ا

و دارایــی خود طلب بخشش کرد. نام، وزیر مالیه وقت به حضور امان هللا خان رسانید و از او به خاطر استرداد ملک و زمین 
کند و های ملی و سیاسی عصر خود بود، با سید تیمورشاه خان با حسن سلوک رفتار میهللا خان که یکی از شخصیتامیر امان

گوید که:  "برادر خورد شما سید نادرشاه کیانی باید در کابل باشد و شما با اهل و عیال خود به دّرة کیان که ملک و جای می
ن او از طریق کو تل "اونی" حصه دوم بهسود جانب سیاه سنگ رفته و پس از عبور از کوتل اجد

 
ادی شما است بروید." بعد از ا

گردد؛ تا اینکه در رسد و به امورعادی زندگی مصروف میحاجیگگ از طریق دّرة شکاری بامیان در مدت یکهفته به درۀ کیان می
هللا خان در صحنه سیاسی افغانستان، کند. با ظهور امانود، در دّرة کیان وفات میاثر مرض مزمن که از سالها دامنگیرش ب
ها در پایتخت وجود داشت؛ زیرا با وصف لغو امر تبعید سیاسی، بازهم عدم اطمینان هنوز هم از خوانین و سران قبایل گروگان

وجود داشت. بناًء از هر فامیل بانفوذ، یک و یا چند  کلی از نفوذ سران قبایل و رهبران مذ هبی و سیاسی که با عث درد سر شود
نها به حیث مهمان با معاش در مرکز کابل نگهداری می

 
شدند که یکی هم "سید نادرشاه کیانی" برادر سید تیمور نفر از نزدیکان ا

به جایش سید تیمور هجری شمسی وفات کرد و١٢٨٧که سید فریدون شاه در سال شاه رهبر اسماعیلیان افغانستان بود. زمانی
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شاه از جانب سلطان محّمد شاه به حیث رهبر اسماعیلیان در افغانستان مقررشد، سید نادرشاه کیانی یازده ساله بود؛ او در 
واره گی و تبعید سیاسی را دیده بود. زمانی

 
که سید تیمور خان به امر تمام دوران تبعید او عماًل مزة تلخ یتیمی را چشیده و رنج ا

هللا خان به دّره کیان رفت، سید نادرشاه که به سن بلوغ رسیده بود، در کابل طور گروگان زندگی می کرد. او دو اماندولت 
شود کند؛ سید نادرشاه با دختر"نوروز خان شغنانی" نامزد میسال دور از فامیل در کابل زندگی کرد. تصادف نیک کارش را می

نزمان بوده و یکی از دختران او در قید نکاح امیر حبیب کند. نوروز خان ازو با او ازدواج می
 
هللا خان نیز جمله مشاهیر سیاسی ا

کند که او حقوق گروگان بودن را از هللا خان کمک میبوده است؛ با نسبت خویشی با سید نادرشاه کیانی، خانم امیر حبیب
رد. بعد از دو سال، معاش اعزازی خوانین با تقرر  هللا ماهانه سه هزار کابلی تنخواه اعزازی خود بهجانب امیر امان

 
دست ا

گردد. سید نادر شاه کیانی باقطع معاش اعزازی، از هللا خان قطع میشخصی به نام "میرهاشم" به حیث وزیر مالیه دوره امان
اسپ از کابل عازم ّدره هللا تقاضای رفتن به درۀ کیان را نموده، بعد از دریافت اجازه، به سواری مقامات دولت امیر امان

ب، تاله و برفک 
 
"کیان" می شود. سفر او از کابل به چاریکار، چهارده غوربند، زیر کوتل شیبر، درغان، جوزار، غندک، دوا

علی با "بازمحّمد خان وکیل"، "میرزاعلی منکباشی"، "فیض محّمد بیک رسد، مردم شیخاست. هنگامیکه اوبه کوتل خاکی می
-کنند و به افتخار او فیرهای شادیانۀ هوایــی را به راه میپـی جهت خوشی مسابقه بزکشی می اران بزکش نیکمیرهزاره" با سو
رسد، با ذبح کردن گاوی از جانب "میرهزاره" در قدم او، شب مهمان فیض محّمد بیک که او به شترجنگل میاندازند؛ زمانی

اش همراه با غالم حسین بیگ  زادهسید تیمورشاه خان و داود خان همشیره شود. به استقبال او باشندگان دّرة کیان با پسرانمی
نروز عازم درۀ کیان میپـی مینمایندۀ مردم نیک

 
یند و فردای ا

 
شوند. مریدان او در مسیر راه تاله و برفک ودرۀ کیان چندین گاو را ا

نزمانی است که سید تیمو کنند؛ تا اینکه به درۀ کیان میذبح می
 
رشاه در اثر مریضی که عاید حالش بوده فوت کرده است. رسند. ا

رسد و عماًل او به حیث رهبر با فوت سید تیمور شاه وظیفۀ رهبری مذهبی به امر امام زمان از هندوستان به نام سید نادرشاه می
غاز به کار می

 
سازماندهی اسماعیلیان،  خورشیدی به بعد در نظم و رفاه و ١٣٠۴کند و ازسال مذهبی اسماعیلیان افغانستان ا

هللا کلکانی و پادشاهی نادرخان و هللا خان، امیر حبیبشود. دوران رهبری مذهبی او مصادف به عصر امیر اماندست به کار می
کامه و حکام ناشایـسته در حمایه و رفاهیت پیروان خود های خوددوران سلطنت چهل سالۀ محّمد ظاهر شاه است. او با سیستم

سایش هموطنان خود جانبداری میهمو با س
 
کرده است. او شخصی گیری در امنیت و استقالل همیشه از وحدت ملی و صلح و ا

ها باال گرفته و به ها و خواست او یگانگی میان هواداران اسماعیلیه و دیگرمذاهب و ملیتعارف و دوراندیش بود و در اثرکوشش
ها مستحکم گردید. رهبری سید نادرشاه کیانی باعث شد که جامعۀ بیش از گذشته تدریج پایگاه جامعۀ اسماعیلیان افغانستان

رند و از انزوا و گوشه
 
های غیرضروری گیری و تقیهاسماعیلیان افغانستان جایگاه شایسته یــی در کنار سایر مذاهب به دست ا
ها و بوسه و زیارت سوزی پرستی و شمعو از اجدادرهایــی یابند. او در مقابل خرافات مذهبی ازنگاه عقاید ناب اسالمی به پاخاست 

 ٧٣سنگ و چوب و قبرهای مشکوک، پیروان را بر حذر داشت؛ او مرد صاحب قریحه در شعر و هنر نویسندگی بود. او در طی 
ن به نام ۵٧سال عمر گرانبهای خود در حدود 

 
تاریخ های جلد کـتاب نظم و نثر در تاریخ، عرفان، احادیث نبوی و تفسیر قرا

لیف کرد که عده
 
ثار او سلطانی، تاریخ غریب، راز و رموز، گلشن راز ثالث، صدویک حدیث و تفسیر منظوم و غیره را تا

 
یــی از ا

گذاشت و همیشه دوست بود. به صحبت دانشمندان ارج واحترام میبه چاپ نیز رسیده اند. سید نادرشاه کیانی، شخصی علم
داد. او عالقۀ عجیب به صحبت و مناظره با دانشمندان داشت. قاری عبدهللا هدایا میبرای شاعران و دانشمندان بخشش و

هللا خلیلی، محّمد ابراهیم الشعرا، سید ابراهیم عالمشاهی، صالح الدین سلجوقی، صوفی عبدالحق بیتاب، استاد خلیلملک
شست و گـفتگوهای هنری و عرفانی با او بوده صفا، شایق جمال و خال محّمد خسته و ده ها دانشمند و شاعر دیگر همیشه درن

لیفات سید نادرشاه کیانی تقریظ و اظهار نظرها نیز نوشته اند. باهمه اوصاف و مقام علمی و 
 
اند و عده یــی از این دانشمندان در تا

-مردمی او مـی کاران محلی و حکمروایان از مقام و نفوذ مذهبی وفرهنگی، او در چشم حاسدان چون خار مغیالن بوده و تبه
 هراسیدند.

از باورهای اسماعیلیان امروز افغانستان اطالعات دقیق در دست  بینی امروز اسماعیلیان افغانستان:وضعیت فرهنگی و جهان
غاخان چهارم و چهل نهمین امام اسماعلیان جهان

 
های با ایجاد بنیادها و مؤسسات در بخش است و در این اواخر شهزاده کریم ا
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امید است که در جهت احیای  هنگی، تعلیمی، صحی و اقتصادی در تفاهم با دولت افغانستان ایجاد نموده است ومختلف فر 
کشیده درطول تاریخ بتوانند های مؤثرصورت گیرد تا این جماعت مظلم و سخت ستمفرهنگ اسماعیلیان افغانستان نیزکوشش

زادانه زندگی کنند وا
 
اطالعات غیراسماعیلیان افغانستان  زهمه حقوق شان برخوردار باشند.مانند سایر شهروندان افغانستان ا

ندرباره عقاید اسماعیلیان بسیار محدود است و حتی اثناعشری 
 
ها ها دارند درحالیکه اثناعشری ها دیدگاهی بسیار منفی درباره ا

دانی، از مؤرخان معاصر افغانستان، که گیرند. حاجی کاظم یز های تندرو قرار میسنی خود گاه گاهی مورد توهین وتحقیر شدید
گوید: "شاید قریب سه در صد از جمعیت افغانستان، شیعه ای در باب اسماعیلیه و عقایدشان تحقیق کرده است، میتا اندازه

، اند و در طول تاریخترین طبقات این کشور بودهترین و مظلوماسماعیلی باشند... شیعیان اسماعیلی افغانستان از محروم
الم بی

 
نکه از طرف رژیمشمار دیدهمصائب و ا

 
گرفتند، اکـثریت ملت های وقت افغانستان تحت فشار قرار میاند. عالوه بر ا

زار را در حقشان روا می
 
نان را یک فرقه غالی و حتی مشرک پنداشته، انواع توهین و تحقیر و ا

 
داشتند. حتی افغانستان نیز ا

کردند؛ در ها را از خود طرد میگرفتند، اسماعیلید توهین و تحقیر از طرف اکـثریت قرار میشیعیان دوازده امامی که خود مور 
دانند.  اسماعیلیان امروز در افغانستان برای ها اتهام غلو را همواره رد نموده اند و خود را مسلمان واقعی میصورتی که اسماعیلی

ن جا میخانهشان جماعت
 
   پردازند."روند و به عبادت )نماز( میهای ساخته اند که سه وقت درا

نها  ماعیلیان و میراث مک توب صدمه فرهنگی طالبان به اس
 
ها ها در امان بود، نه موزهستیزی طالبان نه کـتابخانهاز فرهنگ :ا

ثار باستانی و فرهنگی بسیار با قدمت افغانستان. برخی از کـتابخانهو نه بت
 
ثار خطی ها که دربرگهای بامیان و دیگر ا

 
یرنده ا

های والیت بدخشان و درۀ کیان، در اختیار اسماعیلیان این کشور قرار داشته است. نفیس افغانستان بود، از جمله کـتابخانه
ن ها برای همیشه از دست ها نگهداری میبسیاری از کـتبی که در این کـتابخانه

 
سفانه برخی از ا

 
شد، تک نسخه بوده است که متا

نزدیکان سید منصور نادری، فرزند سید نادرشاه کیانی مشهور به سید کیان از جمله رهبران فرقه اسماعیلیه  رفته است. یکی از
قای نادری از کـتابخانة ملی ایران درخواست کـتاب برای کـتابخانه خود در درۀ در افغانستان، خاطرنشان می

 
ساخت که وقتی ا

هایــی را که ما نداشته باشیم بدهند. وقتی کـتابخانه را خواست تا کـتابکیان نمود، کـتابخانه ملی از ما لیست کـتب موجود در 
ن ها وحشت زده شدند، زیرا کـتابلیست کـتاب

 
هایــی در لیست ما بود که های موجود درکـتابخانه درۀ کیان را ارایه داشتیم، ا

یس و نایاب و کم یاب خود، وقتی در اصاًل در ایران وجود نداشت و شناخته شده نبود. همین کـتابخانه با هزاران جلد کـتاب نف
تش کشیده شد و تمام کـتاب خورشیدی ١٣٧٧سال 

 
ن سوزانده و یا به غارت برده شد. به دست طالبان افتاد، به ا

 
 های ا

غاز فصل نو برای اسماعیلیان:
 
مدن دولت انتقالی اسالمی در افغانستان، به تمام مردم  افغانستان و ا

 
سقوط طالبان و روی کار ا

کشور، از جمله اسماعیلیان، فرصت داد تا نفسی تازه کنند و به امید فردای بهتر بنشینند. اوضاع از جهاتی شکننده میاین 
زاد در مدت شش

 
سال و نیم پس از سرنگونی طالبان، مجال تحرک دوباره برای بسیاری از نماید، اما همین فضای نسبتًا ا
شکارا جانی  های گوناگون اینشهروندان، فرهنگیان و گروه

 
کشور را فراهم نمود. اسماعیلیان این مرز و بوم نیز در این مدت ا

تازه گرفتند و به تکاپو برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مذهبی خویش افتادند. در پاییز سال 
غاخان چهارم، چهل نهمین امام اسماعیلیان ،١٣٨١خورشیدی 

 
بازدید از پیروان خود شتافت و پس از در کابل و بدخشان به   ا

قاخان چهارم در این سفر با چند سال محرومیت اسماعیلیان افغانستان از دیدار او، پیروان افغانی
 
اش به استقبال او رفتند. ا

ن ها وعده همکاری با پ
 
یروانش را حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، و سایر دولتمردان در کابل نیز دیدار کرد و از ا

ذر سال  ٢٢های بازسازی این کشور را سپرد. دردریافت نمود و متقاباًل خود وعده همکاری با دولت کابل در پروژه
 
 ١٣٨١ا

غاخان، چهل نهمین امام اسماعیلیانخورشیدی
 
از سوی اسماعیلیان   ، شصت و ششمین سالگرد تولد شهزاده کریم ا

خانه( گرامی داشته شد. در مراسم بزرگداشت ازسال عیلیان این شهر )جماعتافغانستان در شهر کابل در مسجد جامع اسما
غاخان، عده کـثیری از اراکین دولتی، علما و دانشمندان و سطح

 
رهبری اسماعیلیان افغانستان، سخنرانی نمودند و بر   تولد ا

کید کرده است و درشرایطلزوم رعایت حقوق اقلیت
 
فعلی نسبتًا وضعیت مردم اسماعیلی  های مذهبی در قانون اساسی جدید تا

 خوب است. تعصبات رنگش را از دست داده است.  
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اسماعیلیان افغانستان را از دیدگاه موقعیت جغرافیای سیاسی، به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول اسماعیلیانی که در منطقه 
ر ناصر خسرو هستند، که اکـثریت شان در پامیر بدخشان افغانستان زندگی بسر برده و پیرو سّنت و رسوم تشریفات پی

های سرحدی، ُجرم، زیباک، اشکاشم، واخان، شغنان، روشان، درواز، درایم، و تا حدی هم در مناطق کزدی، شهرستان
های پژوهشگر، به ویژه برند. قرار معلومات و پژوهش برخی از افراد و شخصیتوهلیج، زردیو، و سایر مناطق، حیات بسر می

ها، تعداد اسماعیلیان بدخشان افغانستان را بیشتر از دوصد هزار تخمین نموده اند،  که در حقیقت یک بر سه ی مرز برون
حصه ساکنان بدخشان را تشکیل دهنده است. قسمت دوم در واقعیت امر، اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان هستند که، 

نمایند. به گونه تخمین ن، هرات، کندز، تخار، و غیره زیست میساحه کابل، بامیان، ارزگان، غور، سمنگان، وردک، بغال
توان گـفت که تعداد اسماعیلیان نقاط مرکزی افغانستان را صد، الی یک صد و پنجاه هزار تخمین زد. اسماعیلیان نقاط می

شان افغانستان، از دهند. اسماعیلیان بدخمرکزی افغانستان، دومین بزرگـترین جماعت اسماعیلی افغانستان را تشکیل می
نقطه نظر وابستگی جغرافیای سیاسی،  قبل از انضمام شان  به امارت ، امیر عبد الرحمن خان، با امارت بخارا وابستگی و 
نهم با دنیای بیرون هیچگونه 

 
ارتباط تشکیالتی  و حکومتی داشتند. این منطقه تا حدی دارای استقالل خودی بود، اما با ا

باد، دره نور، و کنر تشکیل میروابطی نداشت و تقر
 
ستان جالل ا

 
-یبًا در حالت انزوا قرار داشت.  و دسته سوم را اسماعیلیان ا

رسد. باید گـفت که رقم دهند که امروز اکـثریت مطلق شان در کشور کانادا قرار دارند که تعداد شان به بیشتر از سه هزار می
ستان کالگری، تورنتو، اتاوا، مونتر

 
ستانبزرگ شان در ا

 
برند.در زمان امیر های خورد و ریزه حیات بسر مییال و سایر ا

نوقت، بدخشان افغانستان استقالل و خود م.(،١٨٨٠-١٩٠١)عبدالرحمن خان، 
 
مختاری خویش را از دست داد. حکومت ا

نها را مجبور و مکلف ساخت، از پالیسی پر ازاسماعیلیان شغنان را در قیودات بی
 
فرین تشنج و دشواری  سابقه قرار داد و ا

 
ا

پیروی کنند. چون حالت دیگری نداشتند، و از جانبی هم در مناطق سرحدی بدخشان که اسماعیلیان زیست دارند، بخاطر 
ن قدر مورد فشار قرار نمیحیث عبادت گاهنبود مساجد من

 
گرفتند، ولی از دیدگاه عملکرد بر طریقه و عقیده، به ویژه ها، ا

ی، در حالت تقیه قرار داشتند اما، از دیدگاه موقعیت جغرافیای سیاسی و موجودیت فزیکی و نژاد مراسم تشریفات مذهب
نها من

 
زار بی حد و حصر، قرار حیث اسماعیلیان و وابسته به شاخه بزرگ شیعه، شناخته میتباری، همه ا

 
شدند و مورد اذیت و ا

مان وقت، مردمان شغنان و روشان مجبور شدند به قیادت محرم گرفتند. در نتیجه فشارهای ناهمگون، توهین و تحقیر حاکمی
هللا به کمک و یاری سایر شهروندانش بر خالف حاکمان امان م.،١٩٢۵ها بود، قیامی را در سال زادهبیک، که یکی از روشان

گاهی دارند. های برگه مودر شغنان و روشان، سازماندهی نمایند که تا حدی شاید خواننده م.(،١٩١٩-١٩٢٩خان)
 
ن ا

 
جود،از ا

.، اسماعیلیان بدخشان به ویژه شغنان، م١٩٧٨بعد از حضور یابی نیروهای نظامی شوروی سابق درافغانستان، در سال 
تر، رژیم حاکم را که از حمایه شوروی برخوردار بود، مورد حمایت و اشکاشم، واخان،  بخاطر تکاپوی زندگی بهتر و راحت

فریده شده توسط برخی از افراد و ها و کاستیا حدی بدون در نظرداشت برخی از دشواری پشتیبانی قرار داده وت
 
های نظام و ا

اشخاص مخالف که تا حدی منافع شان را اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شان را از  دست داده بودند، از دیدگاه 
مداری یت روشنفکران اسماعیلی شامل نظام اداری و دولتاجتماعی و سیاسی، به حالت بهتر و مطمئن تر، گام گذاشتند و اکـثر

نمودند، و شناخت و روابط  اجتماعی شان، نیز ها گردیده و به سطح باالتری نیز ایفای وظیفه میو قیادت والیت و ولسوالی
در تاریخ معاصر های دیگری ها، و دگرگونیها، چالشاندوخته ها(،)هزارهتر گردید. اسماعیلیان مناطق مرکزی گسترده

نها بر امور عقیده و باورهای دینی، بیشتر با پیرها و سیدهای کیان 
 
سیای مرکزی دارند. تاریخ موجودیت و عملکرد ا

 
اسماعیلیان ا

نکه  پژوهشارتباط گسست
 
ها های سیستماتیک و منظم در زمینه تاریخ سید های کیان توسط بیرونیناپذیر دارد. با وصف ا

سیای جنوبی، اگر چیزی را هم به رشته تحریر و برخی از افغان صورت نگرفته است،
 
ها و یا افراد جداگانه وابسته به جماعت ا

ورده اند، بعضًا روی برخی از عقده های قومی و تباری و یا هم معلومات دست دوم بوده که حقایق، واقعیت
 
ها و ارقام در ا

غاز سیدهای کیان، به اد نظریات برخی از پژوهشگران، اظهار میگذارد. بر بنیدرست را در این زمینه در اختیار نمی
 
شود که سر ا

نها در سلسله "سیدهای مدینه"، می
 
ن وقت سرکرده ا

 
مده و پناهنده شده اند که در ا

 
رسد که در سده هجدهم به ایران کنونی ا
جات افغانستان ک گـفته و در قسمت هزارهاش ایران را  تر امورعقیدتی و قیادت، سید شاه سعدی بوده که یک زمانی با خانواده



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      284                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

مقیم شده اند. سید شاه سعدی، از شهرت خوبی در میان مردم منطقه و محل یاد شده بر خوردار گردیده و بخاطر داشتن 
نزمان، طاعت و عبادت، و نیایش خالصانه، بی ریا، و متداوم به یک چهره و 

 
صالحیت و اختیار در علم و حکمت متداول ا

-شود، و من حیث رهبر جمعیت خورد اسماعیلیان مقیم در هزارهپذیرش در میان مردم محل و منطقه تبدیل میبلشخصیت قا
ها، اشاعه یافته بود. در شود. بدون تردید دعوت اسماعیلی در منطقه یاد شده، قبل از ورود سیدجات، معروف و مشهور می

قاخان اول، فر مییکی از جانیشنان سید سعدی، به ایران س م.،١٨٣٠سال 
 
کند تا با امام اسماعیلیان، امام حسن علی شاه، ا

ن دیدار و حضوریابی با امام، لقب پیر اسماعیلیان افغانستان را کمایــی می کند. موصوف همواره در درۀ 
 
دیدار نماید و بعد از ا
با و ابرد، و واژۀ کیان یا سیدکیان حیات بسر می

 
گردد که به این نام و نشان در جداد او بر میهای کیان و یا هم کیانی ها به ا

ن فرزند شان، شاه عبدالهادی، من
 
حیث پیر، قیادت اسماعیلیان جمعیت میان جمعیت مشهور و معروف گردیده اند. بعد از ا

ن را بدوش میهزاره
 
رسند و یهای مختلف، یکی پـی دیگری به قیادت مردم مهای کیان درزمانهگیرد. سیدجات  و مناطق اطراف ا

قیادت اسماعیلیان مناطق یاد شده را بدوش می گیرند. سیدهای کیان، هر کدام شان در  "مشروع"،حیث جانشینان من
های مختلف و ناهمگون و غیرمتجانس ها، نقشهای ملی و قومی دخیل بوده اند، ودر حمایه برخی و مخالفت با بعضیسیاست

نکه بیرونی
 
ئین اسماعیلی جماعت بدخشان را به سیدره روی وابستگی پیرها همواداشته اند. با وصف ا

 
های کیان ها و پیروان ا

ن را مورد بحث قرار میوابسته می
 
نهم مستند نیست، زیرا در این مدت زمان روابط میان پیرها و جماعت دانند و ا

 
دهند، اما با ا

ها مبهم و نامکشوف است. شاید هم به نحو خیلی های خورد و ریزه دیگر مناطق مختلف افغانستانبدخشان و سایر جمعیت
گذر مناطق کوهسار بدخشان، به شمول سایرمناطق پامیر زمین، و مناطق یکی از دالیل، شرایط مسلط کوهستانی دشوار

های حاکم در افغانستان باعث  نبود شمال و جنوب غرب کشور، توام با مسایل سیاسی و اجتماعی و عقیدتی و تباری، نظام
هنگ میان اسماعیلیان مرکز و منطقه بدخشان، شده بود. و مسئله خیلیر 

 
ها واضح در زمینه، پیروی وابط  نزدیک و تا حدی هما

باشد، از دو سّنت جداگانه عقیدتی در راستای عملکرد بر طریقه و عقیده، که سّنت پیر ناصرخسرو، و سیدنا حسن صباح می
گویند که زمانی یک تن از پیرهای کیان، موسوم به سید تیمور شاه، گردیده است. می ها میان این بخشنیز باعث ایجاد فاصله

نها در میان 
 
به مناطق بدخشان سفر نموده و با برخی از پیرها و شاهان شغنان دید و وادید داشته و مسایل ناهمگون را را با ا

کید ورزیده  و نقش مثبت خویش را در این گذاشته و سعی نموده است تا در راستای ایجاد روابط حسنه عقیدتی و اج
 
تماعی،  تا

گویند که یکی از اهداف بازدید پیر سید تیمور شاه، به منطقه پا میر، و احتمااًل هردو کنار دریای زمینه  بازی نموده است. می
مو، این بوده است تا روحانیون و شخصیت

 
حریک نماید، و های با نفوذ منطقه را بر خالف حاکمیت شوروی در منطقه تا

ن وقت، جلب نماید، زیرا سیدهای کیان بخاطر از بین رفتن یکی از 
 
حمایه شان را بخاطر  دفاع از امیر و پادشاه افغانستان در ا

 ها میانه خوبی نداشتند. ها، در زمان حاکمیت امیر بخارا، با روساعضای خانواده شان در زمان روسیه تزار توسط روس
پسر سقاو   م.،١٩٢٩تعویض شد و در سال  م.(،١٨٩٧-١٩٦١)وسط برادرش سید نادر شاه کیانی، پیر سید شاه تیمورت

هللا کلکانی بود، قدرت را بدست هللا خان، راه اندازی کرد. پسر سقاو که نام اصلی اش حبیبکودتای نظامی را در برابر شاه امان
ن  ای را در برابر اسماعیلیان اندیشانهگیری سختگرفت و جهت

 
و رهبران شان در پیش گرفت و برخی از رهبران اسماعیلی در ا

 م.(،١٩٣٣-١٩٧٣)بردند. مگر در زمان حاکمیت ظاهر شاه، زمان، رهسپار تاجیکستان امروز شده و در تبعید به سر می
رامش نسبی زندگی بسر می

 
نها تا حدی با نظام شاهی در ا

 
نظام وفاداری و بردند و به جماعت هزاره و سلسله قیادت پیری ا

، )توسط دهی حاکمیت دکـتر نجیب هللاصداقت شان را اعالن نموده بودند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، و تسلیم
های نظامی و مفهوم دستهفشارهای بی های معّین کودتاچیان به مجاهدین(، اسماعیلیان بدخشان بار مجدد زیر اثر ودسته

مجاهدین بر افغانستان و به ویژه بر بدخشان حاکمیت داشتند. م.،١٩٨٩ -٢٠١١د. از سالساالری قرار گرفتنقوماندان
مدند و همواره سعی می ورزیدند، بر همدیگر غلبه نمایند و یا هم انتقامها و مناقشات ذاتدرگیری 

 
گیری نمایند. البینی، به میان ا

های سرحدی بدشخان، به اشتند تا اسماعیلیان همه ولسوالیهای اهل سّنت و جماعت میل ددر این همه گیرودارها، قوماندان
شوب و اغتشاش نگهدارند و وسیله اساسی این همه گیرودارها را برخی از افراد تقریبًا قابل 

 
ویژه شغنان را به نحوی از انحا، در ا

تعال جنگ داخلی در و اش م.،١٩٩١های مختلف مجاهدین، فراهم ساختند. فروپاشی شوروی در سال نفوذ در میان دسته
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ها ضعیف ساخت، و زمینه خوبی را برای انتقال و تاجیکستان، بینش کنترول مرزها میان تاجیکستان و افغانستان را خیلی
نوس، مساعد ساخت و مردمان به ویژه سالحقاچاق  مواد مخدر، سالح و سایر پدیده

 
بدستان، به گونه نهایت سهل بر های ناما

مو، رفتبس
 
مد داشتند. تر دریای ا

 
 و ا
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 باب هشتم
 
 

 عیلی در عالقه جات شمال پاکستانفرآیند دعوت اسما

 
باد، و سایر مناطق عالقه

 
جات شمال پاکستان، از دیدگاه تاریخی متشکل بوده از: گلگت، بالتستان، چترال، هونزا، کریم ا

های اداری، جهت ایجاد سهولت م.،١٨٩۵برتانوی قرار داشته بود. در سال دنواحی خورد و کوچک که زمانی جز خاک هن
غربی مرزی پاکستان گردید. مناطق شمال پاکستان و ناحیه چترال از سایر مناطق شمالی جدا گردیده و جز منطقه ایالت شمال

جات شمالی شوند. عالقهجدا میم های هندوکش، از هها بزرگ همالیا، قراقرم، و کوههای خیلیچترال توسط سلسله جبال
ن، )گلگت، غذر و دایمر(، شامل ناحیه گلگت هستند، و دو منطقه 

 
پاکستان دارای شش منطقه هستند، که سه منطقه ا

، که از باشند. مناطق چترال و هونزا، شامل منطقه گلگت هستنددیگر، )اسکاردو و چاچی(، شامل منطقه بالتستان، می
های غذر و هونزای منطقه گلگت، دارای بیشترین رقم نشین شناخته شده است. درهث منطقه اسماعیلیهحیدیدگاه تاریخی من

های خورد و کوچک را تشکیل اسماعیلیان است، در صورتی که در سایر مناطق اسماعیلیان در برابر سایر مسلمانان، اقلیت
فایز ساکنان  ٢٠%برند، مالی پاکستان حیات بسر میجات شدهند. بصورت کل، همه اسماعیلیانی که در مناطق عالقهمی

حیث یک دره هر کدام شان من (،٢٠)جات شمالی پاکستان، قبل از سده بیستم دهند. مناطق عالقهمناطق را تشکیل می
-کی از قویجداگانه دارای شاهان و امیران خود بودند و بطور جداگانه مورد کنترول حاکمان قرار داشتند. نظام شاهی هونزا، ی

های متمادی، توسط میرها، کنترول و رفت. این منطقه برای سدهبه شمار می (،١٩)های شاهی اواخر سده نزده ترین نظام
ن "وارثین فردوس"، را مییاد می "ایاشو"،شد. این میرها وحاکمان منطقه را به نام نگهداری می

 
رساند. نمودند که مفهوم ا

خری، همه شان اسماعیلیان بودند. بر خالف مردمان هونزا و چترال، اکـثریت اعضای خانواده میره
 
ا، به شمول هفت خانوار ا

های های سنی  ارتباط داشته و همواره جهت حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی و خانوادگی، گرفتار درگیری همه شان به جمعیت
ستان ،١٩البینی بودند. مردمان این مناطق همه شان در فرجامین مراحل سده ذات

 
تبار کشمیر قرار گرفته و ه دار سکزیر اثر ا

برتانوی قرار گرفتند. مادامی که امپراتوری هند برتانوی به فروپاشی رفت، این مناطق، از نقطه قدم به قدم زیر اثر و کنترول هند
ورد انگلیسو دستهای بدون نتیجه ای از تالشنظر جغرافیای سیاسی، به  پاکستان ادغام گردیدند. بعد از سلسله

 
ها با میر ا

حیث حاکم های نظامی خود را در این منطقه پیاده نمود. میر صفدرعلی خان که منم.، نیرو ١٨٩٢هونزا، بریتانیا در سال 
خر سرنوشت

 
ورد و مجبور گردید تا از منطقه فرار نماید، که در ا

 
س قرار داشت، تاب مقاومت را نه ا

 
اش با همه دار و منطقه در را

ن که بر منطقه حاکمیت درست داشته ار، افراد و اشخاص وفادار به خود، به کشور چین رهسپار گردید. انگلیسند
 
ها بر ا

ن 
 
باشند، برادر ناتنی میر سابق هونزا، محّمد نظیم خان  را به حیث میر و حاکم جدید هونزا، تعیین و توظیف نمودند. از ا

زادی نسبی خودی بود و ه نیمه خود مختار عمل میحیث منطقتاریخ به بعد هونزا تا حدودی من
 
کرد، در مسایل داخلی دارای ا

ن کار کند، و بعد لی در مسایل بیرونی و سیاست خارجی، می بایست از پالیسی انگلیس
 
ها در منطقه حمایت نماید و مطابق ا

ارادیت را از دست داد، زیرا نخست خود هونزا م.،١٩٧٦تر به تابعیت از حکومت مرکزی پاکستان باید حمایت نماید. در سال 
ن وقت پاکستان، ذوالفقارعلی بوتو، بر خالف این گونه خود ارادیت

 
نها مورد الغا قرار وزیر ا

 
ها در سراسر پاکستان گردید و همه ا

شان افغانستان جات شمالی پاکسـتان، بر بنیاد سّنت کارعقیدتی پیـرهای بدخداده شدند. گسترش اسماعیلیسم به مناطـق عـالقه
ئین اسماعیلی به این مناطق باشد. اظهار میکه به مناطق هونزا، گلگت و چترال سفر نموده بودند، هم سو می

 
شود که دعوت ا
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طی دو مرحله معین صورت گرفته بود: نخستین مرحله مراجعه به عقیده و کیش اسماعیلیسم در این مناطق در سده چهاردهم، 
ن دیار نخستین حاکمیت سیاسی و اجتماعی  بدخشان تاج ُمُغل،کم صورت گرفت مادامی که حا

 
منطقه هونزا را فتح نمود و برا

غازین زندگی سیاسی و اجتماعی میر 
 
ئین اسماعیلیسم، الی مراحل ا

 
یند رجوع به کیش و ا

 
غاز نمود. باید گـفت که فرا

 
خویش را ا

مدن میرهونزا من هونزا، به گونه پراکنده و غیر سیستماتیک، جریان داشت. مرحله
 
ن در سده نوزدهم، با روی کار ا

 
حیث دوم ا
غاز می

 
شود شود. بر بنیاد  روایات مردمان این مناطق، گـفته میشخصیت مشهور و معروف، به ویژه در ناحیه و عالقه هونزا، ا

بدخشان افغانستان  حیث شخصیت اجتماعی، روی دالیل نامعین به منطقهسلیم خان، منکه یکی از میرهای منطقه، شهزاده 
یند گـفتمان و مناسبات با پیرهای منطقه به کیش اسماعیلی رو میگزین میپناه

 
نجا از فرا

 
ورد و مادامی که به امارت شود و در ا

 
ا

شنایــیبرگزیده می
 
ئین  شود، با یک تن از داعیان منطقه به نام شاه اردبیلی، ا

 
بیشتر حاصل نموده و به گونه نهایــی به ا

ورد. مادامی که میر در سال انجام بیعت عملی رو می اسماعیلی با
 
وفات نمود، فرزند داعی، پیر سید شاه، شخصًا  م.،١٨٢٣ا

های وابسته به این مراسم را مطابق رسم و رواج، معمول در میان حضور یافت و مراسم تشریفات تدفین و تکـفین و سایر سّنت
روشن به منصه اجرا و تاریخ اسماعیلیسم نخستین بار بود که سّنت چراغ اسماعیلیان به سر رساند. و این در تاریخ میرها،

وری اکـثریت مردم هونزا به طریقه و کیش اسماعیلیسم، وازدیاد روزافزون پیروان طریقه 
 
گذاشته شده بود. باید گـفت که رو ا

اش، پیر شاه عبدالحمید، پیر سید ، پیر سید یاقوت شاه، و جانشینهایاسماعیلی، در واقعیت امرمدیون کارکردها و فعالیت
و سایر پیرهای منطقه چترال و بدخشان افغانستان، که در سده نوزده غالبًا از هونزا و  غالم علی شاه، پیـر خواجه شاه طالب،

ئین اسماعیلی، در این سایر مناطق دیدن می کردند، می
 
باشد. اما باید دانست که این همه پیرها جهت انتشار و گسترش ا

های عقیدتی و مذهبی توسط میرها و ناطق برای مدت های طوالنی باقی نماندند و پیشبرد همه مراسم تشریفات مذهبی و کاردم
ها  که در حقیت نماینده میرها، و پیرها بودند، و مسئولیت پیشبرد امور مذهبی و عملکرد بر طریقه را در میان جمعیت خلیفه

غاز شده بود و اسماعیلی داشتند، به پیش برده می
 
ن ا

 
یند دعوت اسماعیلی در منطقه چترال کمی پیشتر از ا

 
شد. بدون تردید، فرا

مد ، داعیان، پیرها و خلیفه
 
نهام شاید همجوار بودن این منطقه با بدخشان، و رفت و ا

 
-های بدخشان به این منطقه میعلت ا

نها دارای بیش
 
ترین رقم پیروان در منطقه هونزا بودند. بهر حال موجودیت باشد. حتی برخی از پیرها در چترال مقیم شدند زیرا ا

نها حاکمیت "مهتر چترال"، )شاه چترال(،
 
یند مناسبات و روحیه وی در برابر پیرها، داعیان و خلیفه ها، باعث گردید تا ا

 
و فرا

نگ، و منطقه هونزا، محالت نزدیک به موصوف را ترک گویند و به منطقه ترکستان چین، رهسپار شوند، و در ایالت سنکیا
مقیم و مسکن گزین شوند. در جریان سده بیست، به نسبت عدم موجودیت نیروی حمایوی برای اسماعیلیان در منطقه 

جات شمالی پاکستان پناهگزین شدند، که در نتیجه در تعداد و شمار اسماعیلیان چترال، اکـثریت شان به سایر مناطق عالقه
 
 
ن هجوم ناقلین اقوام پشتون ازایاالت مرزی شمالدر این منطقه، کاهش به عمل ا

 
نشین به غربی از مناطق درهمد. مزید بر ا

ن در سده بیستم روبرو شدند. باید گـفت که سوی مناطق کوهستانی، نیز یکی دیگر از چالش
 
های بود که اسماعیلیان به ا

نظیری در راستای های بزرگ، شاهد مدرنیزاسیون بیهای سیاسی قدرتاسماعیلیان عالقه جات شمالی پاکستان بعد از ختم بازی 
قاره هند، قرین شده و های نیمهای تاریخی، با جماعتامور عقیدتی و باورهای معنوی گردیده و هم از نقطه نظر مراسم و سّنت
نها قرار گرفتند. باید گـفت که این همه دست

 
هنگی با ا

 
یند هما

 
ورددر فرا

 
ه حضرت امام سلطان ها، بر بنیاد مساعی همه جانبا

ستان بمبئ، صورت گرفت. در این زمان بود که نظام پیرداری و سیستم خلیفه به نظام ُمکی
 
گری تعویض محّمد شاه، از طریق ا

مدند و سیستم قیادت سّنتی را تعویض کردند. بسا از خلیفه من
 
ها حیث ُمکیگردید و ادارات و نهادهای جدید جماعتی به میان ا

ها زیاد امام و جماعت را مصدر خدمت قرار دادند، و نقش شان را در راستای ارتقای سطح برای مدت های خیلی توظیف شدند و
ن همه رسوم و عنعنات شان نیز بر بنیاد خواست

 
موزش مذهبی و عملکرد بر طریقه، بازی نمودند. مزید بر ا

 
ها و تعلیم و ا
نها به پیش برده میاندوخته

 
وری خود ا

 
مد.  شدنهای و نوا

 
در این مختصر سعی د و هیچگونه ادغام، ازدیاد و کاهش به عمل نه ا

یند کاری و زمان دعوت کیش اسماعیلی را درعالقه جات شمالی پاکستان مورد بررسی قرار داده و نقش برخی 
 
خواهیم ورزید تا فرا

گسترش و فروغ دعوت اسماعیلی  های علمی، فرهنگی و متنفذین محلی سرشناس و معروف را در راستایاز داعیان، شخصیت
نکه می

 
 -دانیم که نگارش، تحقیق و پژوهش پیرامون این چنین موضوع حساس، درخور توجه و تاریخی بازتاب دهیم. با وصف ا
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نهم تالش خواهیم ورزید تا از دست
 
های های مان و دیدگاهداشتهعقیدتی کاری است دشوار و مشحون از فراز و فرود، اما با  ا

های محیط  و منطقه که هیچگونه مواد مطبوعی در دسترس ندارند، چیزی به نگارش گیریم که باعث خوشی و و شخصیتمردم 
پژوهی اسماعیلیان منطقه یاد شده، گردیده باشد. با وصف نگاری و تاریخمند تاریخهای عالقهها، و شخصیتمسرت خواننده

نکه دانشمندان غربی روی تاریخ اسماعیلیان پژو 
 
سف فراوان باید اظهار کرد که در هشهای گستردها

 
ای را انجام داده اند، اما با تا

یند پیشرفت، تکامل، دشواری 
 
ن هیچ چیزی را در اختیار نگذاشته ها و چالشمورد تاریخ پیدایش اسماعیلیه و فرا

 
های روز وار ا

لود، مملو از جزما به شمول نوشتههای شخصی خود ر اند، و یا اگر چیزی را نیز به نگارش گرفته اند، دیدگاه
 
گرایــی و های غرض ا

ورد، در ذات خود داشتهای نگارشی شان نموده اند. یادتعصب، نیز شامل برگه
 
هایــی را که در این جزوه گرد هم خواهیم ا

ه نگارش داشته و هم بر اساس نظریات و روایات راویان محل و منطقه بیک پژوهش ابتدایــی است که بر مبنای مواد دست
نهایــی که میل دارند پیرامون مسایل منوط به تواند اساس و بنیاد پژوهشگرفته شده است، اما می

 
های بعدی ژرفتر را برای ا

دعوت اسماعیلی در عالقه جات شمالی پاکستان به نگارش نشینند، تشکیل خواهد داد. این خود حقیقت  انکارناپذیر است که 
ناپذیر داعیان، مبلغان، های خستگیجات شمالی پاکستان را، مساعی همه جانبه و تالششالوده دعوت اسماعیلی عالقه 

دری به این هدف مقدس همت  -دهـد که با زبان شیرین فارسی های معروف و میرهای بدخشان تشکیل میپیرها، شخصیت
نها چیزی را به

 
نکه دشوار است تا در مورد هر کدام و هر یک از ا

 
گونه مفصل به نگارش گرفت ، اما در مورد  گماشتند. با وصف ا

شنایــی حاصل خواهد گردید. در ضمن قابل تذکر است که باید دانشمندان 
 
نها از طریق سیاق جزوه موجود ا

 
کارکردهای بسا از ا

این  های شان پیرامونو پژوهشگران منطقه شمال پاکستان نیز در زمینه میتوانند مایان را با در اختیارگذاشتن  دست داشته
مده

 
اند و رسالت دینی و عقیدتی شان را به دعوت و داعیان این منطقه که از محیط پهناور بدخشان کوهستانی به این سرزمین ا

ینده
 
گاری و مؤثریت این اثر تر سازند. در مورد کامها هر چه بیشتر از پیش غنامندسر رسانده اند، یاری رسانده و این جزوه را در ا

اندرکاران، های سالم و انتقادات دستزم نیست تا چیزی را به نگارش گیریم، زیرا نظریات، افکار و اندیشهها کوچک الخیلی
ن نقش برازنده را بازی خواهند کرد و هم نگارنده و هم خواننده را در پژوهشگران و نویسنده

 
ئید و تردید ا

 
های این سرزمین، در تا
یند کارکردورزیده ام  تا منابع و سرچشمه روشنایــی بیشتر قرار خواهند داد.  من تالش

 
های خویش بکار برده ام، هایــی را که در فرا

نها هم  در وسط و هم  در برگه
 
خذ ا

 
ن ثبت و قید نمودهتوام با تصویر، منابع و ما

 
تر مورد ام تا بیشتر و مؤثقهای فرجامین ا

 د. به امید پیروزی و بهروزی همه عزیزان.های عزیز قرار گرفته بتواننمندان و خوانندهکاربرد همه عالقه
 
 

غاز دعوت اسماعیلی در بدخشان ) مناطق شمال پاکستان
 
یند ا

 
حقیقت مسلم این است، مادامی که حضرت پیر شاه  :( فرا

است زادگاهش را ترک نموده و به درۀ یمگان بدخشان افغانستان پناه  م.،١٠٦٠که مطابق  ق.ھ.۴۵٢ناصرخسرو در سال 
رفته و الی مناطق بدخشانات های همجوار فغانستان، فراتر از مـرزها ، فروغ دعوت اسماعیلی نیز در همه سرزمینگزین شد

سیای مرکزی، ترکستان چین، به 
 
)بدخشان افغانستان، پاکستان، ترکستان چین، تاجیکیستان(، مناطق شمال پاکستان، ا

ها، )واخان پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکستان خانرال، وا، یاسین، چتویژه سریقول، یارکنت، کاشغر، قوقند
ئین ترین مکـتب عقیدتی و باورهای دینی چشمه، و بونی چترال گسترش پیدا کرد. دعوت اسماعیلی به مثابه قویچین( و گرم

 
و ا

ان و همکارانش را رفت که نقش تاریخی وی، یار خردورزی، به برکت و سیادت پیر سترگ، ناصرخسرو به شدت خود به پیش می
موزگاران، مشنری 

 
داد، نباید بدست فراموشی سپرد. مولوی ها تشکیل میها، مبلغین، پیرها و خلیفهدر زمینه که داعیان، ا

جات شمالی پاکستان است و سفرنامه پیر را ترجمه و تدوین نموده است، در محّمد عبدالرزاق که یک تن از روحانیون عالقه
ن می

 
ئین پلورالیسم، تعدد ٢٨ه حضور گوید کمقدمه ا

 
گرایــی ساله پیر در درۀ یمگان صفحه جدیدی را در تاریغ تبلیغ  و ترویج  ا

باز نموده است. خوشبختانه نقش حکمرانان و خردورزی، نه تنها برای پیروانش بلکه برای همه باورمندان راه حقیقت و طریقت
ن زمان بدخشان، ام

 
ستاندار ا

 
های پیر ناصرخسرو و اسماعیلیسم در یر اسد، در اشاعه و گسترش اندیشهمحلی و به ویژه سهم ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      289                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

فریدهاش، دارای اهمّیت تاریخی است. در این زمان است که پیر کامکلیت
 
ثار و ا

 
های خویش مصممانه داخل گارانه در نگارش ا

نگونه های متعددی را به نگارش میمیدان نبرد عقیدتی و عقالنی گردیده کـتاب
 
 که خود فرموده است: گیرد، ا

 هـر سـال  یکـی کـتاب دعوت    
 با    طـراف   جهـان  همی  فرستم                               

نکـه  خصم   مـن   بدانـد    
 
 تا  ا

 در دین نه ضعیف و سست و زارم                                
ثار و رساله

 
های استحکام عقیده و طریقه گردیده و برای همگان اسباب و سرچشمههای پیر، باعث استقرار و این همه کـتب، ا

ن پـی نبرده و بر خالف محتوا و 
 
نهایــی که به مفهوم باطنی ا

 
ئین و کیش اسماعیلی را از گزند ا

 
تبلیغ و ترویج را فراهم نموده و ا

گین را به پیش  می
 
ن تبلیغات زهرا

 
ن گونه که در طول تاریخ کارکردها وسیاق ا

 
ن عمل  بردند ا

 
موجودیت این کیش، بر خالف ا

نموده اند. این دعوت بر بنیاد خالقیت و نبوغ علمی و عقالنی پیر ناصرخسرو، داعیان و یاوران عقیدتی اش، در نتیجه پشتیبانی 
فرینش فرهسیاسی و اجتماعی ابوالمعالی علی ابن اسد،  در سراسر مناطق یاد شده به گونه سرسام

 
ور پهن گردید و در ا

 
نگ و ا

تهذیب جدید عقیدتی، اخالقی و اجتماعی، نقش تاریخی را بازی کرد. ابوالمعالی ابن اسد، به مثابه یک امیر پخته سیاسی، 
عقیدتی و اجتماعی، که حاکمیت بدخشان را در تصرف معقول خویش داشت، همواره از علم، معرفت، علما و عرفای محیط و 

نویسد که بدخشان فیسور محمود طرزی به قول از مستشرق معروف بارتولد برشت می. چنانچه پرو نموددریغ میمحل دفاع بی
های محیط پیرامون و ممالک همسایه، از هر گونه حمالت در زمان حاکمیت علی ابن اسد، بدون در نظرداشت همه دشواری 

میت سلجوقیان، در امان باقی افگنانه مخالفین، منافقین و دشمنان عقیده و باور، به شمول سالطین وحاکوحشت و دهشت
فریده

 
ثار و ا

 
خرین ریاست و رئیس حاکم بدخشان، سلطان محّمد بدخشی، در همه ا

 
ها های مستشرقین خیلیماند و تا کنون از ا

وری 
 
بود که شخصی به نام ابوسعید تیموری بر یاست سلطان محّمد  م.،١۵٠٠در ضمن در سال گیرد.ها صورت میخوب یادا

گیرد. شود، موصوف را اسیر ساخته و حاکمیت و مرکز  دعوت اسماعیلی نیز در اختیار مخالفین قرار میمی بدخشی، حمله ور 
 م.،١٤۵٩ها واضح است که ابو سعید تیموری از سالله امیر تیمور گورگانی بوده که بعد از بابر میرزا در سال برای خواننده

قمع همه جانبه مخالفین خویش وقدرت و صالحیت خویش در راستای قلعتخت و تاج سلطنت تیموری را در اختیار گرفته و از 
ن سلطان عبد هللا تیموری بر سرنوشت مردم بخارا حاکم میدست به اقدام می

 
ن مناطق دیگری را از قبیل زد. بعد ا

 
شود. بعد ا

و عراق عجم را نیز به تصرف خود پاردریا، مناطق فالت پامیر، بدخشانات، کابل، قندهار را الی مرزهای هندوستان، خراسان 
ورد. بعد از اسیر نمودن سلطان محّمد بدخشانی، و فروپاشی مرکز دعوت اسماعیلی، ریاست دعوت اسماعیلی را نیز جز در می
 
ا

توانید به سازد. جهت معلومات بیشتر در زمینه قوت و نیروی رزمی و جنگی ابوسعید تیموری، میقلمرو و حاکمیت خویش می
 المعارف اسالم، مراجعه نمایید.دایرة 

نکه ریاست و حاکمیت امیرنشین بدخشانات و فالت پامیر امروزی به شمول دعوت اسماعیلی در عالقه چترال )چترار(:
 
بعد ا

ن به سایر نظامشاهزاده
 
های مهاجم تحویل داده شد، همه های حاکم بر مناطق ناهمگون بدخشان، منهدم شد و حاکمیت ا

ئین و کیش اسماعیلیسم را بدوش داشتند، به مناطق و داعیان و مشنری 
 
های این عالقه که رسالت تبلیغ و ترویج بینش، ا

نها در منطقه چترال، هونزا، کاشغر، سری قول، مقیم شده و تا حدی و تا 
 
ممالک همجوار پناهنده شدند، و تعداد معینی از ا

حالت تقیه کارکردهای عقیدتی و باورهای دینی قرار داشتند. به همین گرفتند و در حقیقت در یک زمانی از احتیاط کاری کار می
مد این داعیان و مشنری 

 
ها در منطقه یاد شده بیشتر و مؤثرتر سان بعد از یک مدت زمانی شرایط بهبود پیدا می کند و رفت و ا

ئین اسماعیلی، کمر همت را می
 
به سلسله همین گونه کارکردها و  بندد.گردیده و برای انتشار و گسترش مجدد دعوت کیش و ا

-دعوت است که در زمان پیر ناصرخسرو دامنه این دعوت الی مناطق سریقول، چترال، یاسین، ترکستان، و شینه، پهن می
ثار 

 
ئید قرار گرفته است، گـفته میگردد. در برخی از ا

 
شود، زمانی که بابر میرزا متقدمین، که توسط بارتولد برشت نیز مورد تا

های برجسته از افراد و شخصیت شود، در این زمان یکـتنز حاکمان بدخشان توسط نیروهای تیوری به شکست مواجه مییکی ا
سیاسی دیگر نیز که وابسته به مردم بدخشان بوده و با نام سلطان محّمد بدخشی معروف بوده  و عالمه محمود طرزی نیز در 
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ثارش از وی  یاد
 
وری نموده است، توسط قوتا

 
شود و در این زمان است که در اصل به حاکمیت میرزا ی مهاجم گرفتار میهاا

شود. منطقه چترال و هونزا از دیدگاه موقعیت جغرافیایــی خود، به منطقه بدخشان اش، خاتمه داده میبابر، یاران و همدستان
اش بوده انستان که "انجگان" نام قدیمیکران و منجان بدخشان افغامروزی افغانستان، نزدیکی بیشتر دارد، به ویژه با منطقه 

شود که کند. بر اساس اظهارات مردمان این عالیق، گـفته میاست، ساحه گرم چشمه، اسکـتول، و یمگان، را نیز احتوا می
یند دعوت را با سایر همکاران و یارانش به پیش برده است، که

 
مده و فرا

 
از یکی  گویا پیر شاه ناصرخسرو خود به منطقه چترال ا

نجا را می
 
توان موجودیت زیارتگاه پیر ناصرخسرو کوهی در چترال، که بر اساس فرمایشات مردم منطقه ثبوت دالیل مردمان ا

نجا باور بر این است که در یکی از نقاط کوه یاد
 
ثار مربوط  به دعوت اسماعیلی ناصرخسرو، نیز در ا

 
شده بعضی از کـتب و ا

گویند که با وصف شود. می"لتکوه"،یاد میهای این کوه که به نام در یکی از گوشه شود کهمدفون هستند. حتی گـفته می
فریده

 
ثار و ا

 
های چوبی، نعلیین چوبی، و غیره های دینی و عرفانی پیر، عصا، قاشق چوبی، کاسهمدفون بودن برخی از ا

ن جا موجود هستند که نمایندگی از سامان
 
الت مورد نیاز زندگی روز مره، در ا

 
یند طاعت، ا

 
ن جا نموده و فرا

 
حضور شان در ا

 عبادت، و کارکردهای علمی شان را نشان دهنده است.
غاز دعوت اسماعیلی در ِگلِگت:

 
یند ا

 
برای مردمان چترال تا حدی قابل پذیرش نخواهـد بود اگر کسی ادعا نماید که دعوت فرا

غاز دعوت در مناطق هونزا و گ
 
لگت ، به منصه اجرا گذاشته شده است. و علت تقدم بودن اسماعیلی در منطقه چترال بعد از ا

وری پیر بزرگ در این منطقه میدعوت اسماعیلی در چترال نیز بر بنیاد تشریف
 
ها و داعیان باشد، و یا هم فرستادن مشنری ا

غاز دعوت می
 
غاز دعوت اسماعیلی در منطقه گلگت،صاحب صالحیت توسط پیر، شامل این ادعا برای ا

 
مصادف است  باشد. ا

قلمداد نموده اند که تقریبًا رقم بیشتر از دو صد  م.(،١٠٨٨-٨٩را)، می باشد در صورتی که سال وفات پیر م.١٣١٠با سال 
نزمان م.١٣١٠دهنده است. و باید گـفت که دعوت اسماعیلی در منطقه گلگت در سالسال بعد را نشان

 
غاز شده بود که در ا

 
، ا

الدین محّمد وفات نموده است که بعد قه را بدوش داشت. این سالی است که حضرت امام شمسراجه تراخان حاکمیت این منط
ذرباجان، بسر می

 
غاز دعوت اسماعیلی در از سقوط الموت زندگی درویشانه و مشحون از روحانیت را در منطقه ا

 
برد. در مورد ا

د، مادامی که راجه تراخان، در منطقه حاکمیت را نویسهللا خان، در اثر شان "تارخ جمو"، میمنطقه گلگت، مولوی حشمت
الدین مغول، به منظور پخش و گسترش های معروف و سپهساالر اسماعیلی موسوم به تاجبرد، یک تن از شخصیتبسر می

ئین اسماعیلی اطراف و اکناف بدخشان را زیر حمالت خود قرار داد، که در نتیجه توانست مناطق چترال، پونال، و یاسین
 
را  ا

ورد. مو صوف بعد از فتح این منطقه جهت به 
 
نرا نیز، زیر تصرف خود در ا

 
فتح نمود و داخل منطقه گلگت شد که در فرجام ا

ها، یاد گردیده و گار گذاشتن اثراتی از خود، در جوار یک کوه برجی را به ساختار گرفت که تا به امروز به نام برج مغولیاد
الدین مغول بر منطقه گلگت، اشاعه و پخش دعوت مردم ویسد که یکی از اهداف حمله تاجنمشهور است. مولوی موصوف می

ئین اسماعیلی در محیط یاد شده بود. در این  زمان حاکم گلگت راجه خان برای اینکه هنوز حاکمیت را در اختیار 
 
به کیش و ا

غوش کشید. 
 
ئین اسماعیلی را به ا

 
الدین مغول بخاطر این مسئله از داشتن تاجخود داشته باشد، به گونه فوری کیش و ا

ماده ساخت و به این شیوه نه 
 
حاکمیت در این منطقه منصرف گردیده و همه شرایط کارکردهای بعدی را برای راجه ترا خان، ا

الدین ها درست و مثبت، گسترش پیدا نمود. در این زمان تاجتنها دعوت اسماعیلی مورد پذیرش قرار گرفت، بلکه به نحو خیلی
ن سفر دعوت خویش را بسوی 

 
ئین اسماعیلی را معرفی نمود و به تعقیب ا

 
نجا را فتح کرده و ا

 
مغول خود وارد منطقه هونزا شد، ا

غاز نمود و توانست به وجه خیلی
 
ئین اسماعیلی را ترکستان چین که سنکیانک )شنکیانگ( امروزی است، ا

 
ها ساده مذهب و ا

ن نیز مردمان محیط یاد شده را در تنویر و به مردمان منطقه نه تنها معرف
 
ی، بلکه از ماهیت و اهمّیت بینش عقالنی و انسانی ا

تذهیب قرار داد. بر بنیاد قول مؤلف تاریخ چترال، پهن، و گسترش دعوت اسماعیلی در چترال و سایر مناطق یاد شده در 
وری حقیقت مدیون  فداکاری 

 
ه و نام وی در تاریخ اسماعیلیان این منطقه برای همیش الدین مغول، بودهای داعی تاجها و نوا

 جاویدان باقی خواهد ماند.
حیث مرکز دعوت اسماعیلی نه تنها اینکه منم.(،١۵٦۵گلگت، الی سال های اسماعیلی در گلگت :حضور و نقش حکمران

نجا در امر استقرار حاکمیت و ها زیاد حاکمان این منطقه همه یکی پـی دیگهای خیلیشناخته شده بود، بلکه برای مدت
 
ری در ا
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ئین خود، نقش بارزی را ادا نموده بودند. حکمران راجه میرزا خان 
 
نجا به ا

 
ئین اسماعیلی به شمول دعوت  مردمان همجوار ا

 
ا

خر مهتر منطقه چترال باالی به نحو خیلیم.،١۵٦۵توانست حاکمیت اسماعیلی را الی سال 
 
ها شایسته به پیش برد، ولی در ا

راجه میرزا خان، حمله ور شد و راجه مجبور به ترک دیار، خانه و کاشانه خود شد، و سرنوشتش او را  به منطقه  بالتستان 
نجا مسکن

 
های یکی از حکمرانان محلی ازدواج گزین شد. در این ایام راجه میرزا خان در بالتستان با دوشیزهکشانید و در ا

نکه مصؤن باقی ماند
 
ماده ساخت و از بالتستان امامی را پذیرفت ولی بعده باشد، کیش دوازدهنموده و بخاطر ا

 
ها دوباره خود را ا

ورد. اما دیگر با مذهب 
 
بر منطقه گلگت حمله ور شد و در فرجام توانست منطقه گلگت را بار مجدد در تصرف خود در ا

نهایــی که طرفداران وی بودند نیز بر اسماعیلی عالقه
 
ئین حاکمان خود باید مند نه شد و حتی ا

 
اساس سّنت اینکه با دین و ا

مد بار مجدد او مسرور شدند و با وی همکاری بی
 
های عزیز را با شائبه نمودند.  در این جا توجه خوانندهوفادار باقی بمانند، از ا

شنا میشجره راجه
 
 سازیم: های منطقه گلگت، به گونه فشرده ا

  ،ه کیش اسماعیلی گرویده بود.م.، ب١٣٣۵ -م. ١٣١٠راجه ُترا خان 

  ،م.١٣٩٠ -م. ١٣٣۵راجه سوماک 

  ،م.١٤٣۵ -م. ١٣٩٠راجه خسرو خان 

  ،م. راجه کمال خان، راجه بهرام خان ، راجه حیدر.١٤٨٠ -م. ١٤٣۵راجه حیدر خان 

  ،م.١۵١۵ -م. ١٤٨٠راجه چلیس خان 

  ،م.١۵٦۵ -م. ١۵١۵راجه نور خان 

  ،ذهب اثناعشری را پذیرفتند.م. که م١٦٠٠ -م.١۵٦۵راجه میرزا خان 
نکه داعی :)جمو و کشمیر(  های مؤلفین تاریخ عهـد عتیق هونزا و جمو ! نظر اجمالی بر داشته

 
واقعیت این است که بعد از ا

ورد، برای مدتتاج
 
ئین رسمی و دولتی مردمان های خیلیالدین مغول منطقه را در تصرف خود در ا

 
ها زیاد مذهب اسماعیلی، ا

ن ساحه
 
الدین مغول نقش اساسی داشته اند، و ها در زمان تاجها و داعیرفت. اما اینکه چه تعداد افراد، شخصیتبه شمار می ا

موزش اسماعیلی را به پیش می
 
غازگردید و نحوه تبلیغ و ترویج چسان به چگونه مسایل تعلیم و ا

 
بردند و یا هم دعوت چگونه ا

-رک معتبری، امروز در اختیار ما قرار ندارد. حتی در مورد نقش نخستین داعی تاجشد، هیچگونه اسنادی و مداپیش برده می
ئین اسماعیلی، تاریخ

 
نگاران از خاموشی استفاده نموده و در الدین نیز در امر اشاعه و گسترش دعوت اسماعیلی و استقرار ا

ن را می
 
ها، و یا هم نبود و عدم موجودیت مواد معین و وتها، تفاتوان مخالفتزمینه هیچگونه ابراز نظر نکرده اند، که علت ا

نگار، به دوست و یا هم تاریخهای تاریخمفید در زمینه، قلمداد کرد. یک مطلب را باید واضح سازیم که بسا افراد و شخصیت
نهایــی که نوشته

 
غاز میهای شان را در مورد اسماعیلیان با مخالفتویژه ا

 
نگاشته اند که گویا  نمایند، هموارهها، و مناقشات ا

ن بوده است تا کسانی که در 
 
حضور داعی تاج الدین مغل در منطقه بخاطر اشاعه و پخش دعوت اسماعیلی نبوده بلکه بخاطر ا

نها را از میان بردارد و خود بر حاکمیت محیط و منطقه نفوذ داشته باشد و یا هم اظهار می
 
نجا حکمرانی داشته اند، ا

 
کنند که ا

ئین خود از شمشیر ن، مبلغین و مشنری گویا داعیا
 
ها، به شمول داعیان اسماعیلی همواره بخاطر پخش و اشاعه دین و ا

نوقت استفاده نموده اند، در صورتی که چنین هرگز نبوده است. و یا هم برخی
 
ها بر این باور و عقیده هستند که گویا داعیان ا

ن   ها )بزرگان(،چنگ خاندان مهترداری را از خواستند تا قدرت و صالحیت دولتی و حکومتتنها می
 
چترال قبضه کنند و بعد ا

ن 
 
در اشاعه و پخش کیش خود اقدام بالفعل نمایند.  برخی هم به این باور هستند که گویا کارکردهای داعیان اسماعیلیان در ا

برای  به کرسی نشاندن حقانیت عقیدتی زمان، در حقیقت استفاده منظم از اختالفات میان حکمرانان بدخشان و مهتران چترال 
نها همواره سعی ورزیده اند تا افراد و شخصیت

 
های معروف و سرشناس حکومتی و دولتی را شان بوده است و در این زمان ا

نها دارای حاکمیت عینی اسماعیلی شوند. اما یک حقیقت را باید دانست که 
 
بسوی عقیده و باور خود بکشانند و بعد از طریق ا

های عقیدتی ریاست خود مختار و یا مستقل ها، حکمرانان و شخصیتتعداد زیادی از شاهزاده م.،١۵٠٠های ر سالد
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ن زمان، اسباب در گیری 
 
ینده خود دست بکار بدخشان ا

 
نها باعث گردیده است تا دیگران نیز به نفع و قوت ا

 
ها را در میان ا

های روی زمین، به وفرت مورد مشاهده قرار گرفته اقتصادی همه انسان شوند و این در زندگی اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، و
ن را در جهان کنونی در زندگی روزوار انسان

 
-یک زندگی بسر میوها که در سده بیستاست، که امروز نقش منفی و یا مثبت  ا

نویسد که به در اثر خویش می هللا بیک،هونزا، مرحوم وزیر قدرتتوانیم. نویسنده تاریخ عهد عتیق برند، بهتر مشاهده کرده می
الدین مغول ، شخصی در منطقه عالقه جات شمالی پاکستان وجود نداشته و شاید اگر هم بوده باشد، فقط بعد از تاجنام 

غاز نموده باشند، در 
 
فروپاشی قلعه الموت شاید به این منطقه خود را رسانده باشند و بخاطر ادامه دعوت به کار خویش ا

ها، حتی این مسئله نیز به نسبت بعد مکانی و دور بودن مناطق از همدیگر، کمتر امکان داشته تی که بر اساس قول برخیصور 
ن زمان از عقیده اثنا

 
کردند و عشری پیروی میباشد، ولی این مسئله واضح است که اکـثر مناطق عالقه جات شمالی پاکستان در ا

و 
 
ردن و ایجاد شرایط و امکانات  بهتر برای تبلیغ و ایجاد مراکز دعوا، به این چنین شاید داعیان در زمینه بخاطر بدست ا

تواند حکم اقدامات دست یازیده باشند که دور از امکانات نیست و هم قابل درک و فهم است. از این جا است که انسان می
نشین بدخشانات بوده و برای گسترش شاهزادهالدین مغول، خود از جمله سپه ساالران حاکمیت نماید که در حقیقت داعی تاج

قلمرو حاکمیت عقیدتی خود، بیشتر در زمینه کارکردها داشته است، که تا هنوز عالیم و یادگارهای زیادی از ایشان در زمینه به 
ثاشکل عمارت

 
فریدهها و ساختارهای تاریخی، بجا مانده اند که ثبوت این ادعا را تصدیق کننده هستند. در برخی از ا

 
ها به ر و ا

نقدر واضح نیست که هدف از کدام جمشید است: این نکات متوجه می
 
ذری"، ) که خود ا

 
شویم که، گویا در زمان "جمشید ا

های معروف، مانند: سید شاه برهان ولی، سید سلطان علی، سید شود که تعداد زیادی از افراد و شخصیتمترجم(، گـفته می
"، سید شاه اکبر، سید میر ابراهیم، و دیگران، در منطقه یاد شده به تبلیغ و ترویج دین اسالم شاه افضل، سید شاه ولی "ولی

غاز نمودند و به اطراف و اکناف مناطق شمال پاکستان، سفر می کردند و بیشتر در مورد مذهب اثنا
 
عشری به تبلیغات گسترده ا

نها امروز نیز در
 
رامگاه های اکـثر ا

 
نجا، در جوار دیوارهای قصر بالتستان موجود است که مردم هنوز  مصروف بودند و مزار و ا

 
ا

ن شخصیتمن
 
ن گـفته میها، مورد تقدیر و تقدیس قرار میحیث اماکن مقدسه و یاد گار ا

 
شود که در منطقه دهند. عالوه بر ا

ثار و عالیم  مذهب هندوئیسم، به ویژه "
 
های ُبد َمت"، که کـتابچترال، گلگت، هونزه، دونگ، یاسین، و سایر مناطق، ا

مده است، نیز به چشم می
 
 نماید.خورد که پژوهش بیشتر را در زمینه ایجاب میزیادی نیز به زبان سانسکریت بدست ا

یند 
 
باید  گـفت که  پخش و گسترش دین اسالم در منطقه هونزا توسط  حضرت امیر انتشار زمانی و مکانی اسالم در هونزا:فرا

موزش سید نور محّمد بخش،صورت گرفت که در همان زمان برخی از کارکردهای تبلیغی توسط  کبیر سید علی همدانی،
 
و دانش ا

ها ها محتاطانه، صورت گرفت که بعدها با پالیسی خیلیالدین مغول نیز در مناطق گلگت و سایر دهکدهداعی اسماعیلی، تاج
ساخت. این بدان معنی است که اشاعه دین اسالم در منطقه اش، فراهم زمینه نهایت درستی را برای پیشبرد مقاصد عقیدتی

ذر جمشید، های مولوی حشمتگلگت قبل از بالتستان یا هونزا صورت گرفته بود. بر اساس نگارش
 
هللا خان، در زمان شاه ا

-ند، میکردها و مبلغین در منطقه کار میحیث مشنری های معروف و صاحب اختیار و صالحیت که منتعدادی از شخصیت
هللا، سید شاه برهان، سید سلطان علی، سید میر افضل، سید سلطان اکبر، و سید ابراهیم، که در امر اشاعه توان از شاه ولی

و گسترش اسالم نقش اساسی داشته اند، یاد نمود. در این جا میل دارم با شهامت هرچه بیشتر اعالن نمایم که دین اسالم در 
مد و بعدها این همان منطقه گلگت و شاید هم در 

 
سایر مناطق توسط داعی برزگ اسماعیلی، تاج الدین مغول به میدان ا

ئین اسماعیلی  نقش بارز را بازی نمود. باید گـفت که راجا میرزا خان
 
از منطقه  شخص بود که در راستای دعوت مردم منطقه به ا

نجا رو به مذ
 
ورد و در همکاری های ناهمگون به شمول هب اثناگلگت گریز نمود و در فرجام به بالتستان رسید و در ا

 
عشری ا

داری، اکـثریت افراد را به مذهب اثناعشری نه تنها اینکه دعوت کرد، بلکه با فشار، ظلم و استفاده از نیروی نظامی و حکومت
نجا گردید. مز

 
ئین در ا

 
ئین نمود، و این شخص باعث فروغ این ا

 
نها را مجبور به تغییر کیش و ا

 
ن باید گـفت این تعدی، ا

 
ید بر ا

ئین اثنا
 
نجا نیز به دعوت ا

 
مد و در ا

 
ذر جمشید، دوباره از بالتستان به گلگت ا

 
عشری داخل اقدام شد و اکـثر شخص در عهد ا

رامگاه این شخصیت در منطقه گلگت در میان مردم 
 
ورد. همین اکنون نیز مزار و یا ا

 
نجا نیز به مذهب اثناعشری در ا

 
افراد را در ا

های فرهنگی مناطق عالقه جات شمالی پاکستان قرار بر نگاران و شخصیتدر میان تاریخی احترام ویژه برخوردار است. از ادا
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ئین بت
 
نها این است که مردمان هونزا در زمانی پیرو ا

 
نها در این منطقه وجود دارد که ا

 
پرستی بوده اند، و تا هنوز هم عالیمی از ا

نمایند. در میان این اقوام سّنت بر این بوده تن، هال بوتن، تهول بوتن، هندومت، و غیره یاد میرا اکـثرًا به نام های: سهال بو
کرد، او را با تمام های شان را مانند اهل هنود می سوختانده اند، و زمانی که کسی اگر با این جهان وداع میاست مرده

های مناطق بود. باید گـفت که این سّنت در میان کالشمتعلقاتش دفن می نمودند، به شمول زیورات، اگر قشر نسوان می
ئین بوده اند(  کیش و همشمال پاکستان )که با مردمان نورستان افغانستان هم

 
ها زمانی که این گونه نیز مروج است. اما کالشا

گاهی این مطلب، قبرستان
 
وردن زیورات، مورد ها را جهت بحرکات را انجام دادند، بعدها برخی از مسلمانان منطقه با ا

 
دست ا

ستاندستبرد قرار می
 
هایــی که اشکال و دادند. در میان مردمان برخی از مناطق عالقه جات شمالی پاکستان، مروج است که در ا

گیرند و جهت خواستن مراد و یا اجسام حیوانات مرده وجود دارند، مواد خوراکه، از قبیل شیر، روغن و غیره ضروریات را می
گویند که اگر مجسمه حیوان از جای خود حرکت نمود در حقیقت مراد حاصل نمودند و مینزد حیوانات مراجعه می حاجات به

خواه و مراد طلبنده را مورد پذیرش قرارنداده شود ولی اگر بجای خود ساکن بود، در حقیقت مراد و نیت شخص حاجتمی
تعهد بهتر و شایسته تر مراجعه نمایند تا از سنگینی گناهان و تقصیراتشان  است، لذا باید، بار مجدد و یا هم بار ثانی و ثالث با

ق.، مطابق ھ.٩۵۵در سال شود که اشاعه مذهب اثناعشری در میان مردمان منطقه هونزا، کاسته شده باشد. گـفته می
غاز گردیده است. این زمانی بوده است که میر عیاشوی ثانی، ابن میوری تام،١۵٤٨

 
هونزا را در اختیار داشت که  ریاستم.، ا

مد میان 
 
یند رفت و ا

 
ن فرا

 
بعدها بر اساس ضرورت با دختر میر ابدال خان، به اسم شاه خاتون عقد ازدواج کرد که در نتیجه ا

غاز می
 
مد افراد سرشناس و معروف که در دانش دینی دارای اختیار و مردمان هونزا و بالتستان ا

 
شود، و بعد در نتیجه رفت و ا

موزش بهتر میصال
 
نها را با جهانحیت بودند، مردمان این منطقه را ا

 
شنا میدهند و ا

 
سازند. و این همان زمانی بینی اسالمی ا
مدن دین اسالم در است که مردمان هونزا از شیوه پرستش اصنام ابا ورزیده و بسوی پرستش نور و علم واقعی می

 
روند. بعد از ا

ها و دفن نمودن اسباب و لوازم خانه با جسد مرده، از میان رفت، اما هنوز هم برخی از هاین مناطق دیگر از سوزاندن مرد
ن نمی

 
مانند: هری سنگ، اورکا سنگ، های غیر اسالمی، توان انکار نمود، مثاًل نامعالیم در میان مردم وجود داشت که از ا

ن، کپوری، و غیره در میان مردم منطقه وجود داشتند چهار سنگ، بیال سنگ، و یا هم اسم خانم ها، مانند: شلی باتی، شادو
 گرفتند.و مورد کاربرد قرار می

یند دعوت اسماعیلی در هونزا:
 
نچه که ارتباط میفرا

 
ن  در هونزا، نویسنده تاریخ ا

 
گیرد به دعوت اسماعیلی و اشاعه و پخش ا

خان ثانی در عهد حاکمیت خود، بر اساس کار دعوت  "میر سلیم نویسد که:هللا بیک میباستان هونزا، مرحوم  وزیر میر قدرت
ن دوره  میثاق عهد بست و بیعت نمود." 

 
داعی سید شاه اردبیل )سهرابی(، کیش اسماعیلی را پذیرفت و به سرکردگان و داعیان ا

ئین یحتی در زمینه روایت شده است که میر سلیم خان مادامی که در منطقه بدخشان زندگی خویش را در غربت سپری م
 
کرد، ا

نها همکاری و همیاری داشت. بهر حال 
 
اسماعیلی را پذیرا شد و به داعی سید شاه اردبیلی، دست بیعت داد و برای همیش با ا

باید گـفت که میر سلیم شاه دعوت اسماعیلی را بر اساس میل و رغبت شخصی خودش پذیرفت و هیچگونه فشار و اکراه باالی 
ن زمان، نخواست تا میر ته میشان صورت نگرفته بود.مگر گـف

 
شود که داعی سید شاه روی ملحوظات معین و شرایط دشوار ا

سلیم شاه در راستای اشاعه و پخش دعوت اسماعیلی در هونزا داخل اقدام شود، و فرموده بود اگر شرایط زمانی و مکانی زمینه 
ه هونزا خواهد خواست و توسط وی دعوت را به را مساعد ساخت، وی شخصًا میر سلیم شاه را از منطقه بدخشان به ناحی

شود که میر سلیم خان با داعی سید شاه اردبیلی موضوعی را در میان گذاشت و از جایگاه معین خواهد رساند. حتی گـفته می
چه کسی  ها کم هستند و اگر من این دنیای فانی را ترک گویم،وی پرسید که، چون در میان پیروان من تعداد اسماعیلیان خیلی

گوید تشویش را به خود راه نده در میان شما مسئولیت مراسم تدفین و تکـفینم را بدوش خواهد گرفت. داعی سید شاه برایش می
ن گـفته می

 
شود، مادامی که میر سلیم خان در حالت نزع بود، داعی خواهد بود که این مسئولیت را بدوش گیرد. به تعقیب ا

یا از طرف شرق کسی به نظر نمیکرد و میهمواره به هر سویــی نظاره می
 
مدن باشد؟ پرسید که ا

 
رسد که بطرف ما و شما در حال ا

مدن است و میر سلیم خان احساس راحت میمردمان جواب می
 
ن شخص راکب بر دهند که فردی سوار بر اسپ در حال ا

 
کند. ا
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ش در برابر میر سلیم خان، به هونزا سفر نموده اسپ در حقیقت داعی میر سید شاه بوده است که بر اساس قول و تعهد خوی
 گوید میر سید شاه انسان وافی بوده وعده اش را پوره نمود.بیند، میاست، و مادامی که داعی را به چشم سر می

نهایــی که در مورد مسایل ناهمگون دعوت اسماعیلی  حضور حسین شاه اردبیلی در هونزا و علل ناکامی دعوت اسماعیلی:
 
ا

را تاریخ وفات میر سلیم خان تعیین  م.،١٨٣٣ه به مناطق عالقه جات شمالی پاکستان قلم فرسایــی نموده اند، سال وابست
شود که بعد از ختم مراسم تدفین و تکـفین اش، پسر بزرگ شان موسوم به میرغضنفرعلی خان، به حیث نموده اند، و گـفته می

ونزا را بدوش گرفت. در همین زمان بود که میرغضنفر خان، در سال جانشین پدرشان قیادت جامعه اسماعیلی و حاکمیت ه
به این اندیشه افتاد که باید سید میر حسین خان اردبیلی را از منطقه گلگت به هونزا فرا خواند تا باشد در راستای  م،١٨٣٨

ن، نقش عقالنی و اخالقی اش را به بازی نشی
 
ند.  قابل تذکر است که سید دعوت اسماعیلی، اشاعه و گسترش هر چه بیشتر ا

باشد که در مورد او در حسین خان اردبیلی، پسر یکی از شخصیت های معروف اسماعیلی، داعی بزرگوار سید شاه اردبیلی می
مندان، در میان گذاشتیم. در این زمان میر غضنفر علی  خان، شخصی های قبلی چیزی را در خور خوانش دوستان و عالقهبرگه

خوند تراب خانرا به نام 
 
فرستد تا داعی سید حسین خان رسان و یا ایلچی به منطقه بدخشان افغانستان میحیث پیام، منا

ن منطقه، وارد میدان عمل شود. سید موصوف دعوت 
 
اردبیلی را به منطقه هونزا بیاورد و به کارزار تبلیغات دعوت اسماعیلی در ا

ن دیار میدهد و رخت سفر را بسوی هونزا بر میذیرش قرار میمیر غضنفر علی خان را با پیشانی باز مورد پ
 
شود. بندد و رهسپار ا

ید، و بعد رهسپار ناحیه
 
باد هونزه یاد موصوف توانست از طریق منطقه بروغیل، به ناحیه گلگت ا

 
ای که اکنون به نام ناصرا

خرین مراحل زند می
 
ن جا مقیم گردیده و الی ا

 
ن جا باقی میگیشود، وارد شده، و بعدها در ا

 
ماند، و همواره کارزار اش در ا

گیرد. میر غضنفر خان بخاطر استقبال گرم سید موصوف، وزیر زاده زینت شاه خان دعوت و تبلیغ کیش اسماعیلی را بدوش می
خالفه هونزا بدرقه ای فرستاد تا موصوف را با اکرام و اعزاز به دارالسفیدان منطقهرا به همراهی چند تن دیگر از عزیزان و محسن

بوسی سید را به امام زمان از طریق دست )بیعت(،نمایند. زینت شاه خان معه همراهانش، به منطقه هنی رسیده و میثاق تعهد 
حیث ارادتمند، مرفوع ساختند. مادامی که سید حسین حسین اردبیلی، با اراده کامل شان سپردند و مسئولیت خویش را من

خوند تراب خان از زینت شاه خان و همراهانش کمی هم شاکی بوده و خان حضور خدمت میر غ
 
ضنفرعلی خان رسیدند، ا

نها بیعت شان را مناظهارمی
 
حیث نماید  که زینت شاه خان و همراهانش قبل از اینکه به میر غضنفر علی خان بیعت کنند، ا

ئین اسماعیلی وابسته ساختند، و برایش عهد میثاق به پیر و داعی سید حسین شاه خان تفویض نموده اند و خود ر 
 
ا به کیش و ا

باشد. از این سبب میر غضنفر علی خان، ناراحت گویا گـفته باشند که اکنون سید شاه حسین خان، هم پیر و هم امیر شان می
ئین ورزد و به این اندیشه می شود که باید قبل از پذیر شود و از اظهار بیعت به میر سید حسین شاه، ابا میمی

 
ش کیش و ا

مل نماید و بعد تصمیم راسخ
 
ن را اجازه دعوت دهد، تر و مستحکماسماعیلی کمی هم تا

 
نکه میر حسین شاه ا

 
تر بگیرد. قبل از ا

مده و دو بار به منطقه اصلی
 
فرستد که بدون تردید یک نوع ورشکستگی را در امر دعوت اسماعیلی اش موصوف را میبه غصه ا

رمان و مقصد تبلیغاتیدر منطقه به وجود می
 
ورد. از این سبب پیر و داعی سید حسین شاه خان، به ا

 
اش در امر اشاعه و پخش ا

ورد، رهسپار بدخشان حیث یک شخص به اصطالح ناکام و بدون دستدعوت اسماعیلی، نتوانست برسد، و بار مجدد من
 
ا

-زبانی را  نباید از نظر دور داشت. شاهدان عینی می شود. در این جا باید دالیل محیطی، منطقوی وکوهستان افغانستان می
در راستای تبلیغ و ترویج دعوت اسماعیلی، و غضب شدن میر غضنفرعلی ی سید میر حسین شاه گویند که علت عدم کامگار 

خوند تراب خان شخان در برابر او، در حقیقت در نتیجه تالش
 
خوند تراب خان بوده است. ا

 
خصی های فردی و خودخواهانه ا

بوده است که به مناطق بلخ و بخارا رفته و در امر حصول و کسب علم و عرفان، کارکردهای زیادی داشته است و از هر نقطه 
خوند تراب خان عالقه داشته است که باید من

 
حیث وکیل و یا هم قاضی مسایل نظر شخص فعال و کاردانی نیز بوده است. ا

غاز 
 
بیگی، تنظیم نماید، اما پیر سید حسین شاه اردبیلی موصوف را منحیث کارمند امور دیوانعقیدتی سید شاه اردبیلی به کار ا

خوند تراب خان سپرده شده بود، و ترتیب نموده است، که باعث رنجش موصوف در زمینه شده است. چون وظیفه
 
ای که به ا

زم
 
خوند تراب خان مطابق ذوق، سلیقه و خواست وی نبوده  و هم در حقیقت او را در برابر یک ا

 
ایش جدید قرار داده بود. ا
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ن می
 
شود تا میر سید غضنفر خان را به نحوی از انحا دچار ناکامی در همه امور، به ویژه دعوت عقده مند شده بود، و در تالش ا

 اسماعیلی، سازد.
یند دعوت اسماعیلی:

 
ی روحانی و معنوی هاپیر حسین یکی از شخصیتحضور سید یاقوت شاه خان به منطقه هونزا و فرا

نکه منطقه هونزا بود که در راستای دعوت، اشاعه و گسترش دعوت اسماعیلی، نقش خیلی
 
ها زیادی را بازی نموده بود. بعد از ا

سید یاقوت شاه ایشان دیگر روی معاذیر معین نتوانستند به کارکردهای شان ادامه دهند، جای ایشان را داعی و مشنری وقت، 
حیث مشنری در عرصه دعوت اسماعیلی در مناطق زیباک، شاخ دره و نواحی همجوار الرحیم، که در ابتدا منابن سید شاه عبد

ئین اسماعیلیسم، مشغول کارکردهای فعال بودمن
 
نکه حیث مروج و ُمَبِلغ ا

 
، مسئولیت دعوت را بدوش گرفت. موصوف بعد ا

مند شدند، دوباره از طریق قت، حضرت امام حسن علی شاه بهرهتوانست به منطقه محالت ایران رفته و از دیدار با امام الو
ن طریق توانست به منطقه سریقول و بعد رهسپار هونزا گردیده و به 

 
مده و از ا

 
ستان هرات افغانستان به شهر قوقند ترکستان ا

 
ا

ابی داعی مذکور اطالع حاصل کارهای تبلیغاتی شان هر چه بیشتر از پیش اقدام ورزیدند. مادامی که میر غضنفر خان از حضوری
ها قابل های خویش را بخاطر استقبال گرم شان الی منطقه مسگر فرستادند و ایشان را با شان و دبدبه خیلینمودند، نماینده

-وصف، به منطقه هونزا انتقال دادند. مادامی که سید یاقوت شاه به خدمت میرغضنفر خان حضور بهم رساند، میر به دست
مده بودند به مثابه نماد ادای بیعت به امام حسن علی شاه ، اقدام بوسی سید یا

 
قوت شاه خان که از حضور امام وقت ا

ئین 
 
نهایــی که در محیط کاری، اختیار و صالحیت میر غضنفر خان قرار داشتند، همه رو به ا

 
ورزیدند. از این سبب بود که هم ا

وردند که باعث شکوفایــی هر چه بیشتر از پی
 
های داعیان به ویژه، داعی سید یاقوت شاه، گردید. باید گـفت که کارشاسماعیلی ا

ن از میر غضنفر خان استدعا ٢۵پنج روز )و سید یاقوت شاه خان تنها برای مدت بیست
 
(، در هونزا اقامت داشتند و بعد از ا

ن مناطق نیز در نمودند تا موصوف را اجازه برگشت بدهند تا به مناطقی که در ابتدا کار و فعالیت داشت
 
ند، بروند و مردمان ا

ن مدت زمان کوتاه، توانستند افراد و اشخاص درس
 
وری است موصوف در این ا

 
خوانده و انتظار شان قرار داشتند. اما قابل یادا

بعد  حیث، پیر، خلیفه، داعی، مشنری و مبّلغ در اختیار جماعت گذاشتند تااهل دانش را زیر تعلیم و تربیه خویش دهند و من
ن نظام پیرداری و خلیفه در میان جماعت به یک سّنت 

 
از برگشت شان، کارها به وجه احسن به پیش بروند، که بعد از ا

وری است که نظام تبلیغاتی در میان همه وابستگان و پیروان اسماعیلی در مناطق چترال، 
 
عقیدتی تبدیل گردید. قابل یادا

های خیلی دیر به گونه متداوم و بدون توقف ادامه داشت. برای همگان و تا زمانهگلگت، به شمول سریقول، رواج پیدا کرد، 
موزش می

 
-دادند و هم مراسم تشریفات مذهبی را به شمول مرگواضح است که نظام پیرداری و خلیفه، هم جماعت را تعلیم و ا

-تاه اقامت شان در هونزا، موضوع امامها کوبردند. داعی سید یاقوت شاه توانست، در مدت زمان خیلیمیر، به پیش میو
غازگر شدند، افراد و اشخاص 

 
موزش دادند. مادامی ایشان به کار دعوت ا

 
شناسی را به نحو نهایت شایسته و مؤثر، تعلیم و ا

ول توان از مناطق بالتستان، استور، گلگت، به شمهونزا، تقریبًا همه داری باور شیعه اثناعشری بودند، که میمحیط پیرامون 
ور شد. ایشان توانستند مسایل امام شناسی، عقاید بنیادین شیعه،

 
امامت و، والیت  منطقه هونزا، و مردمان همجوار شان یادا

ویل و بازتاب ویژگی
 
های بینش و تعلیمات اسماعیلیسم در تصوف و سایر ارکان  دینی را برای جماعت، حضرت مرتضی علی، تا

موزش نشینند. در همان
 
ن به زمان بود که باورمندان به تشکیل مجالس، محافل و نشست به تعلیم و ا

 
غاز نمودند و در ا

 
ها ا

های عرفانی را در وصف رسول خدا، مرتضی علی، به شمول اولیا و ها و دیگر سرودهها، قصاید، مناقب، نعتخوانش مدیحه
ًا تا هنور باقی است، و کسانی در این مجالس و نشستند. باید گـفت که سّنت یاد شده تقریباوصیا را  به خوانش و بازتاب، می

ن استمحافل اشتراک می
 
شوند. به همین ترتیب، داعیان و مبلغین دیگر، از کنند، به نام "موالیــی"، یاد میفاده میورزند و از ا

وردند 
 
و به کار دعوت قبیل خواجه شاه طالب، خواجه شهدا، و میرزا اسماعیل، به منطقه هونزای علیا " گوجال"،  تشریف ا

غاز گردیده بود. در نتیجه همین کارکردها و دعوت داعیان و مبلغین بود، که همگان 
 
ادامه دادند که  توسط سید یاقوت شاه ا

ئین اسماعیلی گردیدند.
 
 گوش بفرمان طریقه و ا

نکه در مناطق  داعی سید عبدالحمید، و دعوت اسماعیلی درهونزای سفلی، "شینه":
 
ال پاکستان، به مرکزی شمبا وصف ا

شمول هونزای علیا )گوجال( دعوت اسماعیلی به برکت کارکردهای داعیان قباًل یاد شده به اوج خود رسیده بود، اما در منطقه 
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های کوچک مردمان دارای های مذهب اثناعشری )شیعیان ها و دستههونزای سفلی )شینه(، هنوز هم تعدادی از خانواده
بردند. تا جایــی که مربوط به کارکردهای داعی عبدالحمید  فرزند پرتو شاه سماعیلیان حیات بسر میدوازده امامی(، در جوار ا

شود، باید اظهار کرد که در نتیجه مساعی همه جانبه و صادقانه داعی و مشنری موصوف بود که میر غزن خان فرزند میر می
ئین باطنیه توانست ، به کیش اسماعیلیدار بودغضنفر خان که امارت هونزا را عهده

 
ورده شد. داعی مخلص به کیش و ا

 
ه در ا

مدت سه سال را در هونزا بدور از خانه و کاشانه، خانواده و دوستان در زیر امارت خان اول منطقه هونزا، رسالت دعوت 
یندگان زمینه خیلی

 
از همین سبب است  ها درست را برای انجام کارهای بعدی، مساعد ساخت.اسماعیلی را به پیش برد و برای ا

که تا هنوز همه اسماعیلیان مناطق شمال پاکستان، به ویژه منطقه هونزا و شینه خویشتن را از جمله ارادتمندان سید موصوف و 
ن شرایط دشوار در دره ها و کوه پایهخانواده

 
های دشوارگذر، بازی اش که نقش بنیادی را در راستای تنویر اذهان مردم در ا

نمایند. فرزند سید اش اتحاف ادعیه میهای شریف و نجیبدانند و همواره بر روح و روان او و خانوادهینموده است، م
مردم به "به پیر بلبل"، معروف است به نسبت ادامه دعوت و کارکردهای دقیق در مناطق یاد عبدالمجید که در میان مردم 

مده و در فرج
 
نجا به منطقه سری قول، فرار نمود و دعوت باطنیه را در شده، توسط مهتر چترال، شجاعالملک به تنگ ا

 
ام از ا

غازگر شد، و تا حد خیلی
 
نجا ا

 
مدن ا

 
یند دعوت را به نقطه اکمال برسانند. موصوف بار مجدد با روی کارا

 
ها زیاد توانستند فرا

مد و کار و فعالیت
 
غاز نمود. سامارت میر محّمد نظیم خان به منطقه هونزا ا

 
ید موصوف بعد از وفات میر محّمد های خویش را ا

ن م.( دوباره١٩٣٨نظیم خان )جوالی 
 
جا، داعی اجل را لبیک گـفت. جهت معلومات بیشتر به منطقه چترال رهسپار شد و در ا

                       گیریم:                        های عزیز، اینک سلسله شجره میرهای اسماعیلی هونزا را در ذیل به نگارش میدوستان و خواننده
این شخصیت اجتماعی و عقیدتی بر بنیاد دعوت داعی سید شاه اردبیلی، به دعوت اسماعیلی  میر محّمد سلیم خان ثانی:

موزگاران دعوت را در همه 
 
پذیرفته شد، و بعدها باعث رشد و استحکام دعوت در منطقه گردید. این شخص همواره داعیان و ا

 داد.دریغ خود قرار میمال پاکستان را در راستای دعوت اسماعیلی مورد حمایه بیهای شمناطق و عالقه
این شخصیت اجتماعی و سیاسی در نتیجه دعوت داعی سید یاقوت شاه، با همه رعایا و وا بستگان خویش میر غضنفر خان:

 دعوت اسماعیلی را بدون قید و شرط پذیرا شد. 
ها بر مناطق و عالقه جات شمالی در نتیجه حمله انگلیس م،١٨٩١در سال میر صفدر علی خان میر صفدر علی خان:

 پاکستان، و از طریق ترکستان خود را به کشور چین رسانده و  پناه گزین شد.
-ها بر مناطق یادمیر محّمد نظیم خان که برادر نا تنی میر صفدرعلی خان بود، در نتیجه حمله انگلیسمیر محّمد نظیم خان:

حیث امیر امارت هونزا تقرر حاصل نمود. باید گـفت که اوالده میر صفدرعلی خان، یر و بعد از مدت زمان معین منگشده دست
 برند.کشور چین حیات بسر می منطقه شینکیانگ )سنکیانگ(،هنوز هم در 

خرین امیر و حکمران دعوت و میر محّمد جمال خان ملقب به غازی ملت:
 
ئین اسماعیلی در این شخصیت عقیدتی و اجتماعی ا

 
ا

نکه منعالقه
 
حیث کرد، مناش کار میحیث امیر موروثی امارت هونزا با سایر خانوادهجات شمال پاکستان بود. با وصف ا

سیای میانه، جهت انفاذ اصول و قوانین عملکرد بر طریقه و عقیده در میان پیروان و 
 
نماینده امام وقت در امور  جماعت ا

یــی قنسل عالی کار در میان جماعت نظیری داشت. این شخص بعد از انفاذ قانون در مورد بکاربی باورمندان، کارکردهای
 
ا

سیای میانه در سال 
 
موصوف صدارت این کار را برای مدت شش سال به عهده داشت. باید گـفت که ریاست موروثی  م.،١٩٦٩ا

م. ١٩٧٦ان پایان یافت، و امیر مذکور نیز در سالطی فرمان حکومت پاکستم. ١٩٧٤و صدارت امارت امیرنشین هونزا در سال 
 دیده از جهان پوشید.       

نها را به نام مریدان 
 
شاه زیباک و یا شاه ارکری، مریدان و باورمندانی که بعد از وفات میر محّمد جمال خان، باقی مانده بودند ا

در  ت شاه خان با خانواده خود در منطقه "ارکری"، کهگـفتند که خانواده سید یاقونمودند. شاه ارکری از این سبب مییاد می
بردند. و پیروانی که در حلقه مریدی سید غالم علی شاه، فرزند سید حسن اردبیلی، وادی چترال قرار دارد، زندگی را بسر می

نها را مریدان سید شاه حسین و یا مرید
 
باد، میشامل شده بودند ا

 
باد قرار ذیل گـفتند. شجره شاهان حسهای شاه حسن ا

 
ن ا

 است: 
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  سید شاه اردبیلی 

  سید شاه حسین 

  سید غالم علی شاه 

  سید شاه عبد الحسین 

   ُمکی سید نادر شاه 

 )سید افسر جان، )سر مشنری برای چترال 

                                                                                 سید جالل الدین 
قول در های سیدها و یا بهتر گـفته شود، خواجگان منطقه سری های عزیز واضح نباشد که برخی از دستهندهشاید برای خوان

های عقیدتی را به نام دستهبردند و از خود پیروان و مریدانی بجا گذاشتند که این وسط هونزا دعوت اسماعیلی را به پیش می
 قول یاد میمریدان خواجگان سری 

 
نها را مریدان و ن اسماعیلیانی که در منطقه شینه حیات بسر مینمایند. مزید بر ا

 
برند، ا

زاده شاه نواز و شاه عارف که به "بلبل پیر" یا پیر بلبل در میان مردم معروف پیروان داعی سید شاه عبد الحمید، و صاحب
و پیر سید یاقوت شاه، را  که به نام  خواهیم شجره پیران و داعیان سید شاه عبد الحمیدنمایند. در این جا میاست، یاد می

 گیریم:                            شوند، جهت وضاحت مطلب و دریافت معرفت بهتر و بیشتر در زمینه به نگارش می"شاهان ارکری"، یاد می

 سید شاه نواز شاه 

 سید شاه عبدالرحیم اول 

 سید یاقوت شاه 

   سید شاه پرتو شاه 

 ی سید شاه عبدالرحیم ثان 

 سید شاه عبدالحمید 

 سید شاهزاده لیث 

 "سید شاه نواز شاه "بلبل پیر 

 )سید شاه عبدالجبار ) شاه زیباک 
ئین نقش خانواده شاه کالن در گسترش دعوت اسماعیلی در"غزر":

 
نکه در مورد دعوت، اشاعه و گسترش ا

 
با وصف ا

ن مانند، پونال، اشکوم
 
نهم  اسماعیلی در منطقه غزر و سایر نواحی اطراف ا

 
ن، معلومات چندان مؤثق در دست نیست، با ا

موزگاران بدخشان و منطقه چترال، 
 
ئین اسماعیلی در این مناطق مدیون کارکردهای داعیان و ا

 
باید اظهار گردد که  موجودیت ا

سید ظهور و یا هم مؤثر و ماندگار داعی و مشنری سید کرم علی شاه، و فرزند ارشدش ها های خیلیتوان از فعالیتباشد که میمی
باد چترال، سادات ارچین وسنوغر چترال، 

 
فرزند وی شاه کالن و یا سجاده نشینان او، به شمول شاهان ارکری، شاهان حسن ا

ور شد. باید اضافه 
 
مو، یادا

 
و خواجگان منطقه سری قول و بدخشان افغانستان، به ویژه منطقه پامیرات هر دو کنار دریای ا

ئین اسماعیلی نه تنها در مناطق یاد شده بلکه، در مناطق ترکستان چین، نمود که نقش خانواده 
 
شاه کالن، در امر گسترش ا

قول منطقه بدخشان افغانستان، به ویژه مناطق زیباک، کران و منجان، به شمول مناطق درایم، کزدی، ومنطقه به ویژه سری 
وری است. شاهد این ادعای ما، سرگیالن )سرغیالن(، قابل یاد
 
ها معروف و قابل های خیلیکارکردهای یک تن از شخصیتا

هللا ثانی، در منطقه محالت ایران وصف خانواده شاه کالن، سید کرم علی شاه اول، که در دوران امامت حضرت امام خلیل
سیای مرکزی، به شمول عالقه جات شمالی پاکستان، خدمات شایسته و بی

 
نظیری را مقیم بوده و برای جماعت مناطق مختلف ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      298                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

بر اساس روایات تاریخی، سید کرم علی شاه در مدت اقامت شان در دربار امام، درس و تعلیم دینی و دنیوی انجام داده است. 
سیای میانه، به ویژه را نزد، عموی کهن

 
سال امام، سید باقر شاه فرا گرفته و وی را برای پیشبرد امور دعوت در میان مردمان ا

مامناطق یاد
 
دهد، سید کرم شود، مادامی که سید باقر شاه قوه دید، دیدگانش را از دست میده  ساخته است. گـفته میشده، ا

ئین اسماعیلی، می
 
سیای میانه برای تبلیغ و دعوت ا

 
فرستد. سید کرم علی شاه در قدم نخست به منطقه چترال علی شاه را به ا

کند و بعد از مدت زمانی رهسپار منطقه شود اختیار اقامت می"، یاد مینام "جنل کوچتر که به رسیده و در یکی از ناحیه کوچک
خر عمر باقی میشود رهسپار گردیده و برای همیش در هماندیگری در یاسین که به نام "برانداس"، یاد می

 
ن جا الی ا

 
ماند. بعد ا

سالت پدر خویش، رهسپار ایران گردیده و ظهور، فرزند سید کرم علی شاه، بخاطر ادامه شکوفایــی هر چه بیشتر از پیش ر  سید
وردن 

 
شنایــی هر چه بهتر با کار دعوت، با بدست ا

 
موزش و ا

 
خود را به دربار امام حسن علی شاه رسانده و بعد از اخذ تعلیم و ا

وری است سلگردد. قابل یادفرمان امام وقت، در امر پیشبرد کار دعوت در مناطق یاد شده بار مجدد به میهن بر می
 
ای از سلها

ید و برخی از حکمرانان بر خالف کارکردهای پیران و ها در این زمان در منطقه به وجود میها، اغتشاشات، و نا امنیدشواری 
 
ا

نکه از این گونه اوضاع و احوال ها مجبور به ترک محل و منطقه مینمایند و برخیسیدها قیام می
 
نمایند. پیر سید باقر شاه بعد ا

گاه می
 
بایــیطریق یارکند، )یارقند(، بهگیرد تا خانواده خود از تصمیم می شود،ا

 
باشد، اش که شغنان میمحیط و منطقه ا
سف، شخصی که در بدخشان من

 
حیث امیر بدخشان و یا بهتر رهسپار گردیده و میل داشت به کار دعوت ادامه دهد، اما با تا

ستان
 
ایل مذهبی به مخالفت برخاسته و زمینه کار دعوت را برایش مساعد دار بدخشان با پیر بخاطر برخی از مسگـفته شود، ا

ستاننمی
 
المعروف، و سید شاه اش، به شمول سید کریمدار بدخشان موصوف را با برخی از اعضای خانوادهسازد، و در فرجام ا

گاه جود است که زیارترساند، که قبور اشخاص موصوف همین اکنون در بدخشان افغانستان موکالن اول را به شهادت می
ئین اسماعیلی را تشکیل می

 
 دهد. اکـثریت  پیروان ا

 هللا ثانی فعالیت داشتند.  شاه، که در دوران امامت حضرت امام خلیلسید کرم علی شجره خانواده  شاه کالن:
 پسر ارشد شان، سید طهور شاه 

 سید علی پرست و سید باقر شاه، پسران  سید طهور شاه
 حیدر، که به شاه کالن معروف است.سید کیریم 

 سید شاه سالمت، سید شاه کالن ثانی و سید شاه میرزا، پسران شاه کالن هستند. 
 سید باقر شاه، فرزند سید شاه سالمت است. 

 سید جالل علی شاه، فرزند، سید شاه کالن ثانی است. 
ز موقعیت جغرافیای سیاسی، و مناطق کوهستانی های ناشی ادر همه مناطق عالقه جات شمالی پاکستان، به سبب دشواری 

رفت، و از جانبی هم دشوار گذر، و نبود وسایل و مسایل حمل و نقل دعوت اسماعیلی در این مناطق به دشواری پیش می
نبخاطر کارکردهای سّنتی عقیدتی در میان مردم و نبود روابط با امام و نهاد

 
هل زمان، و حاکمیت حاکمان اهای امامت در ا
ئین اسماعیلی تا حدی خوب پیش نمی

 
رفت. از همین سبب بود که امام سّنت و جماعت، کارکردهای عقیدتی، به ویژه دعوت ا

فرینش شرایط مساعد و مناسب برای کارکردهای عقیدتی در میان جماعت، مطالبه 
 
نوقت از میر هونزا در راستای ا

 
زمان در ا

هایــی در میان جماعت وجود داشت، نحوه نمود. در ضمن یکی دیگر از دشواری همکاری مثبت و بدون درد سر برای ساکنان 
ئین اسماعیلی، مطابق سلیقه و ذائـقه پیران و 

 
ناهمگون دعوت از نطقه نظر علمی و عملی، به ویژه اصول و شیرازه بنیادین ا

هنگی کاری و پالیسی کمتر به نظر میها، صورت میخلیفه
 
 رسید.گرفت و هما

در زندگی عقیدتی و اجتماعی اسماعیلیان  م.،١٩٢١سال عبدالصمد شاه به عالقه جات شمالی و دعوت اسماعیلی:حضور سّید 
-راستای پیشبرد کارکردها به شمار میهای خوشبختی، کامگاری و توفیقات مزید در عالقه جات شمالی پاکستان، یکی از سال

ده حضرت امام سلطان محّمد شاه، جناب سید عبدالصمد شاه ،که در رود. مسئله از این قرار بود که یک تن از اعضای خانوا
ن زمان من حیث افسرعالی

 
نمود، جهت بررسی یک موضوع تازه از طریق منطقه هونزه رتبه هند برتانوی ایفای وظیفه میا

نجا  م.،١٩٢٢در سال رهسپار ترکستان چین )کاشغر(، گردید. 
 
را از سیاق هدایات مادامی که از سفر شان برگشتند، جماعت ا
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گاه ساختند، و پیام و فرمان امام را در راستای استحکام عملکرد بر طریقه و عقیده به و رهنمود
 
های امام سلطان محّمد شاه، ا

نها را برای ساختار و بنیاد جماعت
 
ها در مناطق مختلف، مورد تشویق و ترغیب قرار دادند. بعد از خانهجماعت رسانیده و هم ا

ن بود 
 
شنا شدند و هم برای شان اطمینان حاصل شد تا در راه هر چه بهتر و بیشتر ا

 
که جماعت با بسا مسایل از نزدیک ا

استحکام امور عقیده و طریقه، در همه مناطق عالقه جات، به ویژه در منطقه هونزا، مساعی مشترک و بدون تفرقه را به پیش 
شود که، موصوف در خطابه شان در منطقه، اظهار میدار اسماعیلی در های سابقهببرند. بر اساس فرمایش برخی از شخصیت

ن وقت برای جماعت اظهار نموده است که: "شما امروز تنها ذره
 
بینید، اما یقین داشته باشید ای از نور کلی را در برابر خود میا

بود ." بر اساس همین پیشبینی و اظهار نظر رسد که شما شاهد مشاهده نور ُکلی  در این محیط و مکان خواهید بودکه زمانی می
الحسینی، برای نخستین بار در میان جماعت عالقه جات نور موالنا شاه کریمم.،١٩٦٠سال واندی، در سال  ٣٩که بعد از 

ورده و از همان منبری که سّید عبدالصمد شاه وعده داده بود، جماعت را مورد 
 
شمالی پاکستان ، به شمول هونزه تشریف ا

نها را برخوردار ساختند.          خ
 
 طاب قرار داده و از دیدار ظاهری شان ا

از ختم این رویداد بزرگ، یک سال بعد، در سال سفر درازمدت پیر )مشنری(، سبزعلی به مناطق شمال پاکستان: بعد 
ن طریق وام.١٩٢٣

 
رد بدخشان، ترکستان ، بر مبنای فرمان حضرت امام سلطان محّمد شاه، رهسپار منطقه شدند، و از ا

چین، کاشغر، و سایر مناطق شدند. پیر سبز علی در زمان اقامت شان همه وصایای و هدایات حضرت امام سلطان محّمد شاه 
نها رسانیده و هم را در امر استحکام اتحاد و اتفاق جماعت، به شمول تسریع فرایند ساختار اماکن مقدسه و جماعت

 
خانه، به ا

فرینش محیط سالم برای  هایدر مورد نحوه
 
نها را بسوی ا

 
نها در میان گذاشته و ا

 
پیشرفت، ترقی و تعالی جماعت، شروطی را با ا

ها، نامالیمات سیاسی زمانی، و دشوار بودن محیط جماعت واحد، هدایت فرمودند. پیر سبزعلی با وصف همه دشواری 
های امام وقت، نمایند و جماعت را از هدایت و رهنمایــیجغرافیای سیاسی، باز هم توانستند از همه مناطق یادشده دیدن 

سیای مرکزی"، که به زبان مستفید سازند. به منظور حصول معلومات بیشتر در زمینه میتوان به 
 
سفرنامه "پیر سبزعلی در ا

 های اسماعیلی، اقبال نشر یافته است، مراجعه نمود.انگلیسی در اکـثریت سایت
وری است که در سال  به جماعت بدخشان و شمال پاکستان: پیام امام سلطان محّمد شاه

 
حضرت امام  م.،١٩٤٠قابل یاد ا

سلطان محّمد شاه، از طریق رادیو سراسری هندوستان، پیام شفاهی شان را به جماعت بدخشان و عالقه جات شمالی پاکستان 
ن از این قرار بود

 
شمال هندوستان و بدخشان، گلگت و هونزه،  : "همه جماعت سرحداتبه زبان فارسی، فرستادند که سیاق ا
نمایم، و همه شما فرزندان روحانی من هستید که هر گز شما را فراموش نخواهم کرد، و برای را به دعاهای خیر و سالمتی یاد می

زا مانند های هونهمیش در دارین به فکر و ذکر من خواهید بود. یقین داشته باشید که نور محبت و لطف من بر سایر جماعت
فتاب خواهد تابید. بر خورد

 
موختن زبان انگلیسی و اروپایــی، تشویق و ا

 
ساالن و زی دستان مهربان باشید وپسران خود را به ا

 ترغیب نمائیید وبه صحت و تندرستی جسمانی تان هم متوجه باشید."
م دبرگزاری جشنواره الماس و پ ی
 
ن برای جماعت:ا

 
ستان حضرت اما م.،١٩٤٦ در سال های ا

 
م سلطان محّمد شاه، در ا

یند برگزاری جشواره الماس شان قرار داشتند. در همان وقت بر اساس هدایت امام، برخی از 
 
بمبئی،هندوستان  در فرا

های سرشناس عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت اسماعیلیان بدخشان، هونزه، گلگت، چترال، و غیره مناطق به شخصیت
ای به گونه ویژه، مورد پذیرش قرار دادند. های جماعت یاد شده را در سالون جداگانهد. امام نمایندهحضور امام شرف یاب شدن

ن 
 
نمودند، نیز از نوازش و الطاف حضرت امام سلطان که بحیث میر هونزا ایفای وطیفه میهللا بیک خان زمان مرحوم قدرتدر ا

ن محّمد شاه بهره
 
هزار روپیه را جهت وقت حضرت امام فرمودند، که ما میل داریم شانزدهمند شده بودند، حضور داشتند. در ا

موزش برای فرزندان عالقه جات شمالی، به ویژه چترال و گلگت در اختیار شما گذاریم، و مشاهده نماییم 
 
پیشبرد امور تعلیم و ا
ن در این راستا کارهای بیشتر دیگری را نیز انجکه شما چه کرده می

 
ام خواهیم داد. در این وقت، امام سلطان توانید، و بعد ا

                                                                                                         محّمد شاه در یکی از هدایات شان، به جماعت مناطق یاد شده این چنین ارشاد فرموده بودند:                                          
هللا بیک خان که چندی قبل به همراهی تنی چند از فرزندان فرزندان روحانی عزیزم ! "نماینده شما فرزند روحانی عزیز قدرت 

مده بودند، هدایاتی را برای شان در راستای ساختار دبیرستانروحانی
 
ستان بمبئ ا

 
موزش مؤثر ام به ا

 
یند تعلیم و ا

 
ها و پیشبرد فرا
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ام، فرستادم تا باشد شما از این فرصت استفاده درست و معقول نموده باشید. شما فرزند عزیزم، قدرت ان روحانیبرای فرزند
حیث حاکم خوب و دلسوز، بخاطر منفعت مردم و ملت تان، باید از این برنامه پشتیبانی دقیق و عالی هللا بیک خان، من

ن،
 
موزش استفاده اعظمی نموده باشند. من یقین  نمایید، تا باشد که مناطق چترال، گلگت و حومه ا

 
از این نعمت تعلیم و ا

گذاری دارم که شما به این نصیحتم، توجه دقیق را مبذول داشته و همین اکنون حد اقل دو باب  مکـتب را در منطقه تان بنیان
ا الطفات و نوازش، همه مسئولیت را در هللا بیک خان، به حد کافی در زمینه هدایت داده شده و بنمایید، زیرا در مورد با قدرت

موزش عمومی، باید زبان
 
یند تعلیم و ا

 
های ، انگلیسی، فارسی و اردو نیز به تدریس زمینه پذیرا شدند. در این مکاتب عالوه بر فرا

خواهم حیث بخشش هزار روپیه رابرای شما منحیث ادای سهم خویش در زمینه، ساالنه دوازدهگرفته شوند. من به شما من
 پرداخت که باید با در نظر داشت شرایط زیر بکار برده شود." 

شهر  م.، حضرت امام سلطان محّمد شاه در١٩۵٠توجه امام سلطان محّمد شاه به عالقه جات شمالی پاکستان: در فبروری 
ر خویش پذیرفتند. امام پاکستان، در منزل غالم علی تاگپور جماعت بدخشان و عالقه جات شمالی پاکستان را به حضو  -کراچی 

موزش فرزندان شان اقدام 
 
در هدایت شان از جماعت خواستند تا از کار برد مواد مخدر، ابا ورزیده و در راستای فروغ تعلیم و ا

شده، گسیل خواهند داشت. علمی و عملی نمایند، و اما در زمینه ساالنه چهارهزار روپیه را بطور بخشش بخاطر پیشبرد امور یاد
موزش به ساختار ان وقت بود که جماعتدرهم

 
خانه مرکزی اسماعیلی عالقه جات شمالی پاکستان، به حیث مرکز تعلیم و ا

ن ادارات جماعتی نیز بالّنوبه، به ساختار گرفته شده بودند و هم یک باب مکـتب لیلیه نیز برای 
 
گرفته شده بود. بعد ساختار ا
سیس و بنیانبضاعت جماعت تداطفال و فرزندان اعضای بی

 
گذاری این مکـتب نه تنها اینکه تعلیم و ارک دیده شد. بعد از تا

موزش مذهبی نیز از فروغ زاید
 
موزش سکوالر به پیش رفت، بلکه تعلیم و ا

 
برخوردار گردید. امام سلطان محّمد شاه، الوصفی، ا

موزش مذهبی مطابق نیازمندی
 
ت، سّید منیر بدخشانی را از شهر کراچی به های زمان و جماعبرای فروغ هر چه بیشتر تعلیم و ا

 عالقه جات شمالی پاکستان منتقل نمودند تا برای جماعت در راستای علم و حکمت دینی، خدمات شایانی را به انجام رساند. بر
نها از اندبنیاد همان تصمیم از هر منطقه دو دو دانش

 
موز را به نزد شاه سّید منیر بدخشانی می فرستادند تا ا

 
های خود، در وختها

نها را فیض
 
مدن عقیده و باور اسماعیلیسم، ا

 
یاب نمایند. اما بعد از سپری شدن مورد تاریخ، عقیده، حکمت و فلسفه به میان ا

مدن برخی شرایط سیاسی
 
اجتماعی، سّید منیر بدخشانی، مجبور شدند تا به شهر  -یک سال، روی دالیل نامعین و به میان ا

ده شوند، و از همان لطف و عنایت مادی و معنوی که حضرت امام برای جماعت در نظر گرفته بود. بعد از کراچی دوباره فرستا
منیر بدخشانی هیچگونه مفادی در اختیار جماعت قرار گرفته نتوانست. بعد از رهسپار شدن سید منیر رهسپار شدن سّید 

ن به نشر و تعلیم و تدریس ای را به نام ادارة البالغه بدخشانی، در ناحیه گلگت، اداره
 
وردند که از طریق ا

 
گلگت، به وجود ا

موزش شهادّتین، تحفة
 
ها، باب داعی ابو اسحاق، و سایر کـتابالناظرین، و هفتکـتب، زیر نام، دعوت ناصری، تعلیم و ا

ئین وکیش  تری برای تبلیغ وها را به اطراف و اکناف عالقه جات و مناطق دوردستاقدام ورزیدند، و نیز مشنری 
 
ترویج عقاید، ا

 فرستادند.اسماعیلی، می
سیای میانهجات  میر هونزا نماینده امام در قیادت جماعت عالقه 

 
حضرت امام سلطان محّمد شاه، در سال :شمالی و ا

ن زمان میر هونزا نیز تشریف  م.،١٩۵١
 
جماعت عالقه جات شمالی و بدخشان را از دیدار خویش مستفید ساخت که در ا

یندهداشت
 
ن زمان حضرت امام سلطان محّمد شاه فرمودند که در ا

 
ها، میر هونزا نماینده من در امور جماعت بوده و با ند. در ا

دقیق به پیش خواهند برد. امام فرمودند که از این به بعد، سرپرستی جماعت هونزه، ایشان همه امور را به گونه درست و 
منطقه چترال، به دوش ایشان خواهد بود و مرا در هر زمانی و در هر مکانی از گلگت، پونیال، اشکومن، گوپس، یاسین، و 

ن امام فرمودند که از این به پیشرفت، ترقی، تعالی و دشواری 
 
های جماعت به گونه منظم در جریان قرار خواهند داد. مزید بر ا

نها تفویض خواهد شد.
 
سیای میانه نیز به ا

 
 بعد قیادت جماعت ا

وری اماتشریف
 
با در نظرداشت توجه الزم و در خور ستایش امام سلطان :م زمان، شاه کریم الحسینی، به شمال پاکستانا

م.، توجه شان ١٩۵٧محّمد شاه به عالقه جات شمالی پاکستان، امام زمان بعد از جلوس برسریر امامت، یازدهم جوالی سال 
تاریخ اسماعیلی برای اولین بار، بیستم ماه اکـتوبر  را به این منطقه مبذول داشتند. از همین سبب بود که امام در
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وردند. امام زمان بدون در نظرداشت دشواری به عالقهم.، ١٩٦٠سال
 
-هاو شرایط  مشکل محیطی و راهجات شمالی تشریف ا

ن زمان به جماعت هدایت داده و فرمودند که از
 
این به  های دشوارگذر، به مناطق هونزه، گلگت، و غزر، تشریف برده و در ا

های مادی و معنوی شما، با شما همکاری نموده و در راه ترقی و تعالی مادی و معنوی شما بعد امام، بخاطر رفع دشواری 
 خدمات الزم را انجام خواهند داد.

ئین
 
سیای میانهانفاذ نخستین ا

 
وری امام زمان به منطقه، دربعد از نخستین تشریف:نامه اسماعیلی برای جماعت ا

 
ه ما ٢١ ا

ئیناولین بار ادارات جماعتی و نظام ُمکی و کامریا را ، برای جماعت عالقه م.،١٩٦٩مارس، سال 
 
نامه را جات شمالی و نظام ا

ن طریق، نافذ ساختند و با هدایت جدید از طریق عالقه
 
سیای مرکزی نیز از ا

 
جات شمالی پاکستان، برای همگان برای جماعت ا

جمن کاری عقیدتی اسماعیلی در امور عقیده و عملکرد بر طریقه بنیان گذاری شد و جماعت ابالغ گردید. در همان زمان ان
فریده

 
های زیر را جهت توانست در راستای پیشبرد امور عقیدتی سهم فعال شان را ادا نمایند. این انجمن توانست کـتب و ا

 استفاده جماعت بدست نشر بسپارد:

 المناقب کـتاب 

   گلدسته مناق 

   هاح، حقایق و افسانهحسن صبا 

   کالم پیر ناصرخسرو، حصه اول 

    کالم پیر ناصرخسرو، حصه دوم 
ثار، به ویژه کالم پیر ناصرخسرو را به حد خیلی

 
ها زیاد مورد ستایش قرار دادند. باید گـفت امام به منظور اشاعه و نشر این همه ا

سیس هستند و به کارهای ها و مؤسسات نیز در مدت زمها، دفاتر و سایر نهادکه انجمن
 
ان معین تا به امروز، در شرف تا

های موضوع هـذا را با برخی مندان، دوستان و خوانندهخواهیم عالقهعمراناتی، مادی، معنوی و عقیدتی می پردازند. اکنون می
ه جات شمالی از مسایل تاریخی و عقیدتی زمان امامت حضرت امام سلطان محّمد شاه، که برای جماعت بدخشان وعالق

پروراندند، شما های نادرست، از عملکرد بر طریقه را به ذهن شان میها، سؤ تفاهمات، و برداشتپاکستان جهت رفع دشواری 
سیای میانه به شمول شغنان 

 
روشان بدخشان افغانستان  -را با مرور و خوانش فرامین امام که به زبان فارسی به مناطق ا

نها د
 
شنا سازم. فرستاده و متن روسی ا

 
: به ایشان زیباک، شاه عبدالمعانی، ٢٤فرمان شمارهر اختیار نگارنده قرار گرفته است، ا

قاخان 
 
 حرکت پنجه بهایــی، و ضرورت بازدید یکبار در سه سال از دربار ا

 
 ١٩٢٨مارس،  ٢٢ -فبروری  ٢٢در مورد الغا

به همه ارادتمندان، اعم پناه عصمت خداوند بوده باشید. "شاه عبدالمعانی و جماعت عزیز، ارادتمند، صادق و فرمانبردار! در 
کنم که در پناه و عصمت خداوند بوده، دارای تندرستی کامل، موفقیت و مسّرت باشید و در از ذکور، اناث و جوانان، دعا می

ن بدور بوده و در امان عملکرد بر عقیده و باور تان بر صراط المستقیم استوار باشید. امید دارم که همه شما از وسوسه شیطا
ن عادات مذموم

 
ای که در میان شما وجود دایمی خداوند بوده باشید. من میل دارم در این فرمانم، به همه شما هدایت دهم تا ا

نها باعث  ناراحتی من میدارند، بر شما مستولی
 
گاه هستم، باید متروک قرار داد، زیرا ا

 
نها ا

 
 شوند. و برای همه شمااند و من از ا

نمودند، از این به بعد دهم تا از عادات گذشته تان صرف نظر کنید. تنی چند که در گذشته مال سرکار ما را جمع میهدایت می
وری گردیده از طریق چترال و یا سایر نباید این کار را انجام دهند. باید دقت کرد که همه مال سرکار باید توسط پیرها جمع
 
ا

-. من چندی پیش به هندوستان برگشتم، اما هیچ کسی به این مسئله با دقت کامل برخورد نهمجراها، به من انتقال بدهند
ن مبذول نداشته

 
سرکار )مال واجبات(، را انتقال نه داده اند. بعد از این نباید این اند، و مال نموده است. توجه الزم را به ا

نچه را جمعکجایــی که من قرار د چنین عمل صورت گیرد، و باکی ندارد در هر
 
وری میاشته باشم. ا

 
نرا بفرستید و از کم ا

 
کنید، ا

ن نباید خجلت
 
ینده باید مال واجبات را توسط دو تن از افراد مؤمن و صادق به من بفرستید. سخن در بودن ا

 
زده باشید. در ا

نها را باهم مختلط پیر بدست می ٤-۵مورد تحریک پنجه بهایــی است. اگر پولی که از 
 
ید، پول ا

 
نکنید، دقت نمائید و تشویش ا

یند و از من جویای هدایت میهای سرشناس از سراسر جهان به نزد من میها و شخصیتنداشته باشید. همه سال چهره
 
شوند، ا
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نهایــی که جهت انتقال واجبات و یا سایر امور نزد من می
 
مده است. و ا

 
نها رخ نداده و به میان نه ا

 
یند هیچ نوع دشواری برای ا

 
ا

نهایــی که مشتاق دیدار با من هستند، باید از پیرهای شان اجازه بعد
 
نامه داشته از هر سه سال، باید پیرها به نزد من بیایند، و ا

البینی خود بگذرید، و باشند. من عقیده دارم که باورمندان من با روح و روان خود، در خدمت من قرار دارند. از اختالفات ذات
فرمان من اطاعت کنید. باور دارم که خداوند در این راستا شما را یار و مددگار بوده و شما را از غم و بدون قید و شرط باید از 

 دهد. خداوند به شما زندگی درست اعطا فرماید."                         مصیبت، نجات می
 حرکت ٢۵فرمان شماره 

 
 ٦پنجه بهایــی و تعویض ذکر"پیرشاه": نامه شاه عبدالمعانی به خلیفه سید عرب شاه، در مورد الغا

خلیفه عزیزم سید عرب شاه، م. به حضور عالیقدر خلیفه سید عرب شاه! در پناه عصمت پروردگار بوده باشید!  ١٩٢٨سپتامبر، 
در پناه عصمت پروردگار بوده باشید. به برکت موالی زمان همه امور ما درست بوده و امید دارم که شما با همه جماعت دارای 
رامش کامل بوده باشید. زمان زیادی سپری گردیده است که از شخص شما و از جماعت احوال درست و دقیق ندارم. 

 
صحت و ا

ن مطلع بوده 
 
از این سبب خواستم سید میرزا شاه را که حامل فرمان امام عالیقدر است، بسوی شغنان بفرستم تا شما از ا

مده نمی
 
ن جایــی که من نزد شما ا

 
غند، سوچن، و خارق وانم، به سبب اینکه برخی از مناطق شما مانند، شاه درهتباشید. از ا

ن فراتر نروید. مقام عالی برای زیر اثر روسیه قرار دارند. فرمانی را که به شما می فرستم، به اطالع 
 
جماعت برسانید و از متن ا

ن ذکر، یا محّمد یا علی،جماعت فرمان داده است که از این به بعد نباید "پیر شاه"، را خواند و ب
 
را صبحگاه و  جای ا

های فرمان مبارک را که در سیاق صد بار تکرار نمائید، و بیشتر از هدایت داده شده، فراتر نروید، و داشتهشامگهان، برای پنج
ن درج است، در زندگی روزمره تان تطبیق نمائید. با عرض احترام به همه مردان، زنان و جوانان، در پناه ع

 
صمت خداوند ا

قا٢٧، هجری شمسی. فرمان شماره ١٣٠٧شاه عبدالمعانی، سنبله باشید. 
 
شتی نمودن با . فرمان ا

 
خان به خواجه بدل در مورد ا

 حرکت پنجه بهایــی. 
 
به مؤمنان صادق و  ثابت قدم طریقه، موکی خواجه  م.١٩٢٨نوامبر،  ١٤ -اکـتوبر ١٦ایشان حارث و الغا

دره، غنـد، شغنـان، در مارخت، غـاران، یم چترال، لوت کوه، سوچـان، بدخشـان، شـاهعزیزم و همه مریدان مقبدل 
به همه محالت ذکر شده، به مردان و اشکاشم،زیباک، رین، نودی، سدیشتراگی، واخان، منجان، درایم، راغ، یارقنـد، 

برم که به همه ند بوده باشید، و امید میکه همه شما در پناه عصمت خداو می کنم ساالن!دعا زنان، خورد و بزرگ و همه کهن
رزوهای دینی و دنیوی تان موفق و کامگار باشید. من همواره به دربار خداوند دعا می

 
کنم که تا راز و نیاز شما مؤمنان را به ا

نها صادقانه و با عقیده
 
رزو دارم که همه ا

 
ورده سازد. ا

 
رزوهای نیک شما را برا

 
راسخ با همه برادران  درگاه خود قبول فرموده وهمه ا

هم کیش و مسلمان خود، روابط سالم داشته، با محبت و شفقت زندگی  مشترک را سپری نمائید. در کارهای نیک همدیگر را 
های تان را از کدورت پاک کنید، و خویشتن را از دیگران باال ندانید، ظاهر و باطن تان را باید از طریق پرداخت یاری کنید و دل

نچه که در نامه ذکر شده است باید فی )مالزکات 
 
الفـور مورد واجبات(، پاک نگهدارید و در فرستادن زکات تان کاهل نباشید. ا

-اجرا قرار گیرد.اسماعیل و عبدالرحیم را که حامل پیام  و نامه شما بودند، به دربار من مواصلت ورزیدند. بار مجدد فرمان می
نچه که در متن فرمان سال گذشت

 
نهایــی که دهم، ا

 
ه بود، باید مورد اجرا قرار گیرد. به همه  مخلصان و مؤمنان، به ویژه ا

وری زکات را دارند، باید در همه امور خود ا از ایشان حارث، فرمانبرداری کنند. برخی از مؤمنانمسئولیت جمع
 
ای که در ا

وردند، که قباًل طی ف شغنان
 
 قرار داده شده بود، نباید با بدست قرار دارند و تحریک پنجه بهایــی را به وجود ا

 
رمانم مورد الغا

وردن این فرمان، هنوز هم خویشتن را طرفداران، تحریک پنجه بهایــی، بشمارند. خداوند به لطف و مرحمت بی
 
پایان خویش، ا

ماده دریافت مسّرت دهمه ارادتمندان خود را از همه مسایل مذموم و اندیشه
 
. ارین شوندهای زشت، نگاهداشته تا باشد، ا

 .١٣٤٧جمادی االول،
النبیین، مؤمنان با اراده و مصمم، دوستان عزیز، برادران به جان برابر و متحد، امت مسلمه و پیروان صادق و درستکار خاتم

و موکی زیاد نزدیک به من شاه عبدالمعانی و مریدان و پیروان صادق او، ساکنان بدخشان، چترال، غزر، ورشیگوم، 
قول، یار کند، واخان، شغنان، سایر محالت، همه مرد و زن، ضعفا و اقویا، جوانان و ره، ملک دشت، سری اشکومن، هزا

رزوی تندرستی، سالمتی، 
 
پیران که  در پناه عصمت خداوند یکـتا و مالک هر دو سرا، قرار دارید، باید بدانید که همواره در ا

نمایم. امید دارم که همه جماعت با پیروی از سّنت دیرینه بابا و مطالبه میکامیابی و خوشبختی و مصئونیت شما را از قادر توانا 
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های خود در سایه هدایت موالی اجداد خویش، مانند همیشه بخاطر اجرای هدایت قادر مطلق و انجام وظایف و مسئولیت
ا، بوده و همواره بر صراط هزمان قرار داشته و همواره در قطار حامیان ایجاد محبت، صداقت و دوستی در میان انسان

های تان را پاک نگهدارید و از هرگونه المستقیم، روان باشید. با انجام کارهای نیک و محموده و پیروی از هدایت خداوندی، دل
های ظاهری و باطنی محفوظ نگهدارید و از هر گونه اعمال ناپسند و ملوثات خود را دور نگهدارید و روان تان را از تاریکی

های تان فضای پرمحبت و اخالقی، همواره خود را دور نگهدارید و باعث توهین و تحقیر دیگران نشوید و در خانوادهغیر 
توانید برای همیش نجات یابید و در رحمت جاودانگی دوستی، را بیافرینید.  باید بدانید که از طریق مسایل یاد شده می

های مادی و معنوی تان را به وجه احسن به سر رات زندگی نمائید و مسئولیتخداوند، قرار گیرید. همیشه مطابق قانون و مقر 
موزش معلمان و داعیان تان بوده باشید. در این اواخر، برخی از انسان

 
فهمی ها به نسبت نارسانید و در روشنی هدایت و ا
داب و سّنت

 
موزگاران و موکیخویش، بر خالف ا

 
کشانند و از راه شانرا به انحراف میهای های اجداد خود، گـفتار و هدایت ا

روند. این گونه اعمال خالف حرکات و اخالق اسماعیلی بوده و بر ضد نظام خانواده و زندگی راست و صراط المستقیم  بدور می
اد، و از های اخالقی خود را از صمیم دل انجام دباشد. به همه جوامع باید احترام قایل بود و مسئولیتانسانی بر روی زمین می

موکی شاه عبدالمعانی، باید پیروی کرد، شخصی که بدون در نظرداشت سن و سال جوانش، همه جانبه و صادقانه در امر 
رساند. باید همه هدایات او را به حیث احکام قابل قدر دانسته، تطبیق هدایات و نظام ما، با اخالق حمیده و نیکو به سر می

ن حرکت نمایند. همه جوانان، فرزندان، همه زنان و مردان باید از قوان
 
گاه ساخته و مطابق ا

 
ین  مروجه طریقه اسماعیلی، ا

باشید. ُمکی )پیر(، باید مال سرکار را جمع مند ساخت و در برابر هدایت مطیع و فرمان بردار مردان و زنان را باید از علم بهره
ای که الزم باشد، ن گذاشته شده است، صادقانه به مکاننموده و یک جا با مال واجبات جماعت که قباًل در اختیار شا

ن باید عمل نمود. همگان باید شرایط جهانی 
 
برساند، زیرا این عمل خود بر زندگی جماعت زیاد اثر خواهد گذاشت، و مطابق ا

ید، و همواره مشکور را درک نموده و بر راه راست روان باشند. در زمان  دشواری های اقتصادی باید از صبر و حوصله کار گیر
سیای مرکزی:های معقول، در سّنت. تداوم دگرگونی١٣٤٨باشید. شّوال، 

 
-نظام پیرداری، ستون فقرات سّنتهای اسماعیلیان ا

سیای میانه را در زمانه
 
های گذشته ومعاصر، تشکیل داده است. رسالت پیرها و خلیفه تنها های اسماعیلیان سراسر مناطق ا

نها همواره سعی ورزیده اند تا سایر عالقه  رهنمایــی و استقامت
 
بخشیدن باورمندان و پیروان کیش اسماعیلی نبوده، بلکه  ا

غوش مندان راه حقیقت و حقانیت عقیده اسالمی را، از طریق  پیشکش دیدگاه
 
های ناهمگون علم، حکمت و فلسفه دینی،  به ا

فرینش اسباب گسترش این های عقیها و برداشتبکشند. و بدون تردید این گونه شیوه
 
دتی، تصوفی، فلسفی و عقالنی باعث ا

سیای مرکزی و حتی در ممالک برون
 
ئین، در سراسر مناطق ا

 
ن گردید. بسا از پیرها نه تنها در پیشبرد عملکرد برعقیده و ا

 
مرزی ا

نها منباور به مشق و تمرین می
 
نیز، نقش مؤثر و محیطی  های سیاسی، ادبی، فرهنگی واجتماعیحیث چهرهنشستند، بلکه ا

شان را در راستای غنامند سازی هرچه بیشتر از پیش مواریث عقیدتی، و فرهنگی گذشته مردم، به سطح محیطی و ملی، ادا می 
)مال واجبات(، از طریق انتقال مال سرکار م.،١٩نمودند. ایجاد روابط و مناسبات با امامان اسماعیلی، در نیمه دوم سده 

سیای مرکزی، و عالقه جات شمالی پاکستان، ترکستان ه بمبئی، فرستادن داعیان و مشنری منطقه چترال ب
 
های مناطق مختلف ا

سیای مرکزی گردید. 
 
چین و مناطق مرکزی افغانستان، باعث ارتقای بیشتر از پیش پیرها و همکاران شان در میان جماعت ا

سیای میانه، در روابط دسته ها و جمعیت
 
م.،  با پیشوای عقیدتی و مذهبی ٢٠م.، و اوایل سده ١٩اواخرسدههای اسماعیلیان ا

نکه از سرزمین ایران رهسپار بمبئی هندوستان شدند، بهتر از پیش شد. فرامین و هدایات امام در  شان )امام وقت(،
 
بعد از ا

نوقت، از طریق حاجیان و شخصیت
 
اعث ایجاد همبستگی های معروف و مشهور، به شمول داعیان و همکاران دایمی شان، با

های ناهمگون گردیده و همواره بر بنیاد هدایت موصوله زندگی دینی و دنیوی شان را مطابق بهتر عقیدتی در میان جمعیت
نمودند. برعالوه اینکه جماعت از طریق فرامین و هدایات امام شان مستفید محتوا و سیاق هدایات یاد شده، ترتیب و تنظیم می

-مند مینمودند و جماعت را از فیض هدایات امام، بهرههای ویژه امام نیز به منطقه قصد سفر میمایندهشدند، بعضًا نمی
توان از سفر پیر سبز علی، سید منیر بدخشانی، "چوته الخانی"، یا الخانی خورد، سید گیالنی، میر هونزا، پیر میساختند، که 

ها از یک طرف هدایت و ی شاه و شاه کالن، یاد نمود. این شخصیتکرم علی شاه شغنانی، حاجی گوهر شاه، پیر یوسف عل
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های تطبیق هدایات و پیشبرد امور و سّنت جدید عقیدتی، نقش رساندند و از جانب دیگر در راستایپیام امام را به جماعت می
قم.١٩٦٤نمودند. به تاریخ بیست و یکم نوامبر سال ها بارزی را بازی میخیلی

 
ستان کراچی پاکستان ، حضرت واال ا

 
اخان به ا

قایان تشریف فرما شدند و برای مدت زمان تقریبًا طوالنی 
 
ن جا به کارهای رسمی شان ادامه دادند. در این اثنا بود که ا

 
در ا

که از  رمضان عاشوری و رمضان علی به شهر کراچی پاکستان سفر نموده و زمینه  برای شان مساعد گردید تا با امیرعلی کریم،
نمودند، بازدید نمودند. خوشبختانه امام وقت بدون در مقام وزارت اداره  دفتر امام وقت را اداره می م(،١٩٧٨ -١٩١٠)ل سا

، اشخاص م.١٩٦٤دسامبر،  ٢٣نظرداشت شرایط زمانی محدودی که بخاطر کارکردهای متداومش در اختیار داشت، به تاریخ 
م با وزیر امیر علی کریم به حض

 
ور پذیرفتند و هدایات مشخصی را  در زمینه کارکردهای معین مطابق به شرایط موصوف را توا

ن زیست میزمان و مکان و واقعیت
 
کنند، به ایشان تفویض نمودند. های عینی محیط عقیدتی افغانستان که اسماعیلیان در ا

را به گونه وارونه مورد بحث و فحث چون شرایط افغانستان گونه دیگری بود و هم اسماعیلیان در میان خود برخی از مسایل 
سیای جنوبی به نام "چوته الخانی"،  دادند، امام فردی را به نام وارسقرار می

 
"ج. ا. الخانی"، که در ذهنیت عام اسماعیلیان ا

سیای مرکزی، ب
 
سیای جنوبی و نه ا

 
ه ویژه یا "الخانی کهتر"، معروف بود، و تا حدی با مسایل عقیدتی و باورهای دینی جماعت ا

گاهی نسبی داشتند، گویا من
 
تر مسایل داخلی میان دقیق گرا، در امر بررسیاندیش و جمعحیث میانجی مثبتافغانستان ا

مریدان امام در افغانستان به ویژه جماعت نواحی مرکزی افغانستان به شمول مناطق کوهسار بدخشان و فالت پامیر، 
ن مسئ

 
ن را به شیوه عقالنی بر کرسی ولیتی را که امام به فرد یادفرستادند. اما واقعیت این است که ا

 
شده سپردند نتوانستند ا

وردند که تا به امروز دامنگیر جماعت مرکزی افغانستان است عمل بنشانند و برعکس برخی از دشواری 
 
های دیگری نیز به میان ا

ن بی اثر باقی نماند. باید گـف
 
سیای میانه باعث که بدون تردید جماعت بدخشانات نیز از ا

 
نگونه که سفر مشنری سبزعلی در ا

 
ت ا

فرینش برخی از دشواری 
 
سیای مرکزی به ویژه مناطق عالقه جات شمال پاکستان و جنوبی پامیر ا

 
ها در میان جماعت ا

تا همه تاجیکستان گردید، چوته الخانی نیز، با درد سر مشابه جماعت را سر دچار ساخت. الخانی، در ابتدای امر سعی ورزید 
اهل هنود را مورد تشویق قرار دهد تا اسمای شان را تغییر داده و نام مسلمانی را انتخاب نمایند و در میان اسماعیلیان 
افغانستان کارکردهایــی داشته باشند، که این مسئله باعث ناراحتی برخی از رهبران سّنتی اسماعیلیان در سراسر افغانستان 

نمود، بر اساس هدایت امام نجمن عقیدتی و مذهبی وابسته به جماعت هندوستان ایفای وطیفه میکه در ا چوته الخانی،گردید. 
زمان به افغانستان سفر نمود تا از مسایل و رسایل عقیدتی، اجتماعی، سیاسی و بینش سکوالریسم جماعت افغانستان گزارش 

یند کار کردهای عقیدت
 
ی و باورهای دینی مطابق اصول بنیادین دین مبین اسالم و دقیقی را در اختیار امام زمان بگذارد تا فرا

ای که دارای تاریخ پر از فراز و فرود  عقیدتی بوده تعبیر و تفسیر ویژه اسماعیلیان ازعقیده و باورهای باطنی، در میان جماعت
نها، انجام داده بتوانند. الخانی وارد کابلاست، کار مؤثر را در عرصه

 
شد و برای مدت زمان معین  های ناهمگون زندگی ا

صحیفه و حاکی از امور مذهبی و سکوالر بود، خدمت امام وقت پیشکش نمود.  ٢۵اش را که شامل توانست دفترچه گزارشی
ی دیگر اسماعیلیان قرار بود، نیز بعد از ای با برخی از دستهسید منصور فرزند سید محّمد خان، که دارای اختالفات سلیقه

سپارد که همه امور مذهبی جماعت افغانستان را شود، و برای امام زمان تعهد میخانی، وارد شهر کراچی میرهسپار شدن ال
ن تعللی نخواهد ورزید و از هر گونه مساعی مشترک  در زمینه اتحاد، اتفاق 

 
مطابق هدایت امام وقت، به پیش خواهد برد و در ا

ن شخص موصوف منو گرایش جمعی در میان همه اقشار جماعت افغانستا
 
حیث سردبیر ن، دریغ نخواهد ورزید. مزید بر ا

دسته جدا شده نیز تعیین گردید و اختیار برایش تفویض گردید تا مال واجبات جماعت را جمع نماید و در زمانی و در هر مکانی 
وارد کابل م. ١٩٦۵ت سال که الزم باشد، به سود عمومی جماعت به مصرف رسانیده شود. چوته الخانی بار مجدد در ماه اگس

سیای میانه، مصدرت خدماتی برای مدت هشت سال من(،١٩٦۵ -١٩٧٣سال )شد، و از 
 
حیث نماینده امام در امور جماعت ا

مد 
 
ن از حوصله خوانش عالقه مندان شاید بیرون باشد. وی همواره میان کابل و دهلی، رفت و ا

 
قرار گرفت که توضیح مفصل ا

داد. درهمان اثنا بود که داد و امام زمان را از مسایل و حوادث در جریان قرار میمورد بررسی قرار میداشت و امور جماعت را 
ن میل الخانی با 

 
ورد. مزید بر ا

 
ستان مزار شریف،  نیز بازدید به عمل ا

 
جماعت "ترکمن"، "سیاه سنگ"، "کالو"، "شیبر"، و ا

نگونه که گویا موضوع برفداشت تا به ناحیه بدخشانات و فالت پامیر نیز سفر ن
 
زیاد باعث شده بود تا  هایریزی مایند، اما ا
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ن طرف، صرف نظر کنند. در صورتی در برخی از اسناد و مدارک دیگری که نزد نگارنده است، حاکی از 
 
موصوف  از سفرش به ا

ن است که حضور عینی و عملی شاه عبدالجبار خان، که  من
 
نزمان حیث پیردارای مقام بلند در میاا

 
ن جماعت بود و هم در ا

کرد، باعث توقف شان در رفتن به محیط بدخشان گردید تا باشد حیث نماینده مردم در پارلمان افغانستان ایفای وظیفه میمن
ن پیامی را که به جماعت مرکزی افغا نستان انتقال داده بود، برای جماعت بدخشان نباید رسید زیرا افرادی که برای سالیان 

 
ا

ن باید استفاده نمود. در راستای متم
 
ادی این کار را به نفع خویش انجام داده بودند، نباید از دست دهند و به گونه سّنتی از ا

وری است و بدون تردید دوستان و جمع
 
ن برای جماعت در شرایط معین زمانی و مکانی قابل یادا

 
وری مال واجبات و مصرف ا

 
ا

شمالی "بدخشان"، پاکستان اه عبدالجبار خان اصاًل از سالله پیرها و روحانیون عالقه جات دانند که شهای عزیز نیز میخواننده
ها و مؤسسات امامت ای بود در راستای کارکردهای نهادهای گسترده  و خاطراتبه افغانستان مهاجر گردیده و دارای اندوخته

رکستان چین و سینکیانگ امروزی، به شمول کاشغر، در مناطق: "چترال"، "هونزا"، "غذر"، "یاسین"، "هوچ"، به شمول ت
 دانست که مسئله از چه قرار است. اویغور، تاشقرغان، و غیره بود و از این سبب می

لیف ممتاز علی تاجتوان به دایرة)برای معلومات بیشتر، می
 
الدین، پاکستان، کراچی، فبروری، المعارف اسماعیلی(، تا

ای در کابل مقیم بود، کارکرد و ساختار در میان جماعت افغانستان به ویژه جماعت الخانی، م.، مراجعه نمود.( چوته٢٠٠٦
ن عدهشده میهای شخص یاددر کابل مدیون فعالیت م.،١٩٦٩خانه نخستین را در سالجماعت

 
ای از اعضای جماعت دانند. ا

حیث خص سید منصور فرزند سید محّمد خان را منبا سید نادر خان کیانی قطع رابطه نموده بودند و ش م.،١٩٦٣که در سال 
ن برخی از مراسم تشریفات شخصیت عقیدتی خویش پذیرفتند. حضور شان در جماعت

 
غاز گردید. بعد ا

 
خانه یاد شده، ا

نشینی، مراسم عیدین، برگزاری روز امام  وقت، برگزاری مراسم تختمذهبی، مانند خوانش فرامین، قصیده، بزرگداشت از زاد
فرینش جماعتوروز، خوانش تسبیحات و غیره رواج ن

 
خانه نخستین، پیدا کرد. بر اساس عقیده برخی از باورمندان، ساختار و ا

رفت که این موضوع خود به یک بحث طوالنی و عقالنی نیاز دارد. در حقیقت "معرف هویت"، اسماعیلیان مرکزی به شمار می
خانه در ارتباط  و مساعی مشترک اداره نمایندگی امام های این جماعت، همه فعالیتم.١٩٧٧باید اضافه کرد که اعتبار از سال 

ستان کراچی، صورت می
 
ن مکث نمود، در ا

 
گرفت. در مورد مشنری سبزعلی نیز اسناد و مدارک زیادی در اختیار است تا روی ا

سیای میانه صورت نگرفته است که دارای دگرگونی ژرف عقیدتی و تاریخ اما چون کارکردهایــی
 
ی باشند و باعث بالندگی جماعت ا

ن ابا خواهم ورزید. اما 
 
گردیده باشد، و چون ویژگی یک سفرنامه را دارا است، از این سبب در این اختصار از نگارش در زمینه ا

ن هم یادی از باورمند گرایش باطنی و خادم قوم و عقیده، مرحوم و مغفور گلدسته شاه است که م
 
حیث یک نسخن دیگر، و ا

ن زمان شغنان توانست پیامروشنفکر عقیدتی و اجتماعی در نتیجه مساعی مشترک و حمایت همه افراد و شخصیت
 
-های منور ا

ور نظام جدید عقیدتی باشد که همه تحصیل
 
ن وقت، از وی حمایت میکردها

 
مدن ها و روشنفکران ا

 
نمودند و به منظور به میان ا

وری این یک سیستم عقیدتی جدید که دار 
 
ای متون و سیاق عقالنی و روشنفکرانه تاریخی باشد، سعی می ورزیدند. مقصد از یادا

ن زمان میل داشتند تا تغییراتی را به وجود بیاورند و 
 
نچه را که روشنفکران ا

 
مطلب این است که امروز چگونه خواهیم توانست ا

ن زمان با کاروان ترقی و تعالی یک بسا از منورین
 
نجا بودند و امروز نیز در قید حیات هستند بتوانیم از الهامای که در ا

 
-گیری ا

یند دقیق تاریخ پربارعقیدتی اسماعیلسیم، به ویژه دوره فاطمیان، نزاریان، کارکردهای 
 
زمان بار مجدد باعث حفظ و پذیرش فرا

فرین پیر کوهستان شیخ
 
خردگرایانه و ماندگار حّجت  الجبل سیدنا حسن صباح، و داعیه تاریخی و فلسفی سّنت افتخارا

های تاریخی مان گردیم.  یکی از این خراسان، دانشمند سترگ وفیلسوف نامی، سید شاه ناصرخسرو و سایر شخصیت
سیای مرکزی سفر نموده است، مشنری شخصیت

 
 )پیر(،ها که بر اساس هدایت امام سلطان محّمد شاه، به همه مناطق ا

جات شمالی پاکستان، و انست از مناطق بدخشان افغانستان، تاجیکستان، عالقهم، تو١٩٢٠سبزعلی بود که در سال
سیای مرکزی برسانند و هدایات و دساتیری را که در 

 
ورد و هم پیام امام زمان را به جماعت ا

 
ترکستان چین ، بازدید به عمل ا

صادر نمایند. موصوف سعی ورزید تا مراسم حیث نماینده امام، رابطه به عملکرد جدید بر عقیده و طریقه اسماعیلی بود، من
ای را با رسوم و رواج اسماعیلیان نزاری جماعت هندوستان را معرفی نماید و هم موضوع جابجا سازی و تعیین تشریفات مشابه

نها را پیرها و خلیفه
 
سیای میانه عماًل وجود نداشت و مسئولیت ا

 
دند، معرفی داها انجام میُمکی و کامریا که در سّنت جماعت ا
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وری است که این چنین  روشن"،"چراغنماید و در ضمن میل داشت تا سّنت 
 
را با خوانش تسبیحات معاوضه کند."قابل یادا

روشن من حیث سّنت دیرینه حضرت پیر ناصرخسرو، و سایر اقدامات عجوالنه بدون در عمل، یعنی تعویض سّنت چراغ
ن، با همکاری برخی از افراد و اشخاص اهل غرض، باعث گردید تا تعداد  نظرداشت رسوم و عنعنات مردم و عدم احترام

 
به ا

ئین شان را ترک گـفتند و با  دسته
 
ای بود های دیگر عقیدتی، پیوستند، که این خود ضربهزیادی از پیروان اسماعیلی، کیش و ا

نرا تا به امروز نیز به پیکر عقیدتی  مردمان نه تنها عالقه جات شمالی پاکستان، بلکه، سایر مناطق 
 
سیای میانه که اثرات ا

 
ا

ن در شرایط کنیم، به ویژه بعد از بنیانمشاهده می
 
گذاری نهادها و مؤسسات جماعتی و امامت در افغانستان، که دشواری ا

ن مردم  خیلی
 
سیای ها واضح، محسوس و ملموس است. یکی از شخصیتکنونی، در زندگی ا

 
های دیگر که به مناطق مختلف ا

غای صمد شاه الحسینی بود، که از هونـزا، غـذر، کاشغر و برخی مناطق خورد و ریزه دیگر، در  
 
مرکزی سفر کرده بودند، ا

غازین سال
 
ورد، و به ساختار جماعت١٩٢٠مراحل ا

 
ها با کمک مردم محل و مناطق یاد شده، اقدام خانهم، دیدن به عمل ا

ساز پالیسی جدید امامت در ز افراد که پیر سبزعلی را من حیث شخصیت پیادههای برخی اعملی نمود. به اصطالح و دید گاه
سیای میانه می

 
ها و دانند، باید اظهار نمود که هیچگونه تغییر و تبدیلی که دارای ویژگیراستای عقیدتی در میان جماعت ا

ن مناطق، به ویژه بدخشانات باشد، نه در همان وقت العادگیخارق 
 
و نه  هم در زمان و مکان کنونی ها برای جماعت ا

اینکه موجودیت  اول،محسوس و ملموس بوده است. این موضوع بر بنیاد دو دلیل نتوانست به منصه اجرا گذاشته شود: 
نقدر مورد دلبستگی قرار نمی

 
ن وقت، موضوعات دینی ا

 
مد، و از جانبی هم نظام شوروی سوسیالستی، که در ا

 
گرفتند به وجود ا

های پیشگام و های فکری مردم، مسئولین عقیدتی و شخصیتاسم تشریفات مذهبی سّنتی که در ژرفای ریشهموضوع حفظ مر 
سیای میانه، جا گرفته بود، باعث به شکست مواجه ساختن برنامه خالف عنعنات و سّنت مردمان 

 
منور مردم و جماعت ا

ن بدون تردید، برنامهپامیرزمین، گردید. مزید بر 
 
ن مناطق را های پیر سبزعلا

 
ی در واقعیت امر هم نقش تاریخی قیادت سّنتی ا

ن قسمتکه "پیرداری و نظام خلیفه
 
هایــی از رسوم و مناسبات عقیدتی باقیماندند که در ساالری بود"، نادیده گرفت، و تنها ا

سیای میانه در کلیت و یا هم در سّنت
 
مو سّنت مردمان ا

 
و یا هم در میان مردمان های ویژه مردمان بدخشان دو کنار دریای ا

های مختلف جمعیت های مؤسساتی در میانها ژرفی داشتند. دگرگونی"بدخشان عالقه جات شمالی پاکستان"، ریشه خیلی
رفت، و بر خالف جماعت بدخشان سابقه به پیش میاسماعیلی در عالقه جات شمالی پاکستان، و چترال با یکنوع استواری بی

توانستند، توانستند دارای روابط و گـفتمان اد روابط مؤسساتی را در سده بیست با امام ایجاد کرده نمیو چین که امکانات ایج
ن جا، جای پیرها و خلیفهها منظم با امام زمان و نهادخیلی

 
ها گرفتند، و همه ها را، ُمکی و کامریاهای امامت باشند. در ا

نهم عمار شده، تا حدی به گونه درست و منظم به پیش میهای اخانهامورعقیدتی جماعت را در محوطه جماعت
 
بردند، و با ا

و سایر مسایل مطابق هدایت جدید و با در نظرداشت حفظ و حراست مراسم تشریفات سّنتی مذهبی  روشن"،نظام "چراغهنوز 
و رفت. در میان شخصیتجماعت به پیش می

 
غا صمد شاه های بانفوذ دیگر که از مناطق یاد شده دیدن به عمل ا

 
رده، ا

ورد و بعد جماعت را به ساختار ١٩٢٠باشد که در اواخر سال الحسینی، می
 
م، از مناطق هونزه، غذر و کاشغر دیدن به عمل ا

سازی امورعقیدتی های مدرنیزهخانه در محالت موجود، مورد تشویق و ترغیب قرار داد. تالشاماکن مقدسه، به شمول جماعت
نقدر به نتایج مطلوب در عالقه جات شمالی 

 
ن قرار داشت، ا

 
س ا

 
پاکستان و مناطق بدخشان افغانستان،  که پیر سبزعلی در را

ها را باور بر این است که موجودیت نظام شوروی سوسیالستی در بدخشان تاجیکستان و اثرات غیرمستقیم نرسید. برخی
ن بوده

 
ن بر بدخشان افغانستان شاید هم یکی از علل ا

 
باشد، ولی نباید مقاومت پیرها، روحانیون،  فرهنگ سیاسی ا

های مقیم منطقه را در زمینه نادیده گرفت، زیرا برای شخصیت های بانفوذ محیط و منطقه ساده به نظر روشنفکران و خلیفه
ن رسید تا یکسره و یکباره با سّنت چندیننمی

 
ن پیر ناصرخسرو بود، از دست دهند و یا هم به ا

 
-با دیده بیسده خود که وارث ا

های امامت در واقعیت های پیر سبزعلی در در زمینه استقرار نظام جدید و نهاداحترامی بنگرند. یکی دیگر از اسباب ناکامگاری 
اعتنایــی در برابر سّنت مردم هر دو کنار دریای پنج و هم عدم ادای احترام به شخصیت تاریخی، عقیدتی، خانوادگی و امر بی

ها در محیط و منطقه شغنان هر دو قسمت بود، که همین اکنون هم بسا از مسایل مشابه در زمینه بعد از هفردی پیرها و خلیف
سیس ادارات و مؤسسات جدید امامت و جماعتی در افغنستان به وضاحت به مشاهده می

 
-رسد که بدون تردید شرایط ناباوری تا
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مده بود و همین ا
 
های سان الی زمانهکنون هم جریان دارد، در افغانستان نیز به همانها که زمانی در شمال پاکستان به وجود ا

ور شد که تنها برخی از عناصر عملکرد بر عقیده و طریقه شامل سّنت پیر ناصرخسرو خیلی
 
ها دور باقی خواهد ماند. باید یادا

ن
 
ها در سّنت مردمان اسماعیلیان رسد و کمترینها بیشتر در عالقه جات شمالی پاکستان به مشاهده میگردیده و اثرات ا

وری رسد. دگرگونیبدخشان هردو کنار دریای جیحون، نیز به مشاهده می
 
های مؤسساتی، قدم به قدم در عالقه جات ها و نوا

گرفتند، اما جماعت بدخشانات، و به ویژه جماعت ترکستان چین به نسبت عدم شمال پاکستان مورد تطبیق و تعمیل قرار می
رکز امامت و نبود موجودیت نهادها  و مؤسسات امامت و یا هم نماینده امام در این مناطق، باعث گردید تا جماعت روابط با م

مدند و مسئولین ارتباطی بسر برند و در عملکرد بر طریقه نیز دشواری ها طوالنی در بیبرای مدت های خیلی
 
هایــی به میان ا

خواست تاریخی وان باز هم نتوانستند جماعت را به استقامتی بکشانند که پیشبرد امور مذهبی با وصف تالش و زحمات فرا
ها و های روحانی توسط ُمکیها و شخصیتامامت بوده است. در مناطق شمال پاکستان "بدخشانات پاکستان"، پیرها، خلیفه

ئولیت پیشبرد امور مذهبی را در های امام وقت تعیین و توظیف شده بودند، تعویض شدند و مسحیث نمایندهها  که منکامریا
 روشن"،ها، به شمول سّنت "چراغبردند. اما باید گـفت که بسا از سّنتها، به پیش میخانهمیان جماعت در شیرازه جماعت

که توسط پیر سید شاه ناصرخسرو معرفی گردیده بود، هنوز ادامه داشت. جمعیت اسماعیلیان نزاری منزوی در مناطق 
های عقیدتی و مذهبی خود، به های قراقرم، سّنتکوه های هندوکش، به شمول پامیر و سلسلهها، و درهپایهکوهستانی، کوه

یند شمول عملکرد روزمره بر طریقه و عقیده را بر مبنای سّنت ادبی، و شفاهی پیر ناصرخسرو ترتیب و تنظیم می
 
نمودند. فرا

سیای میانه در فراز و فرود سدهسیاسی در سیاق فرهنگی و اجتما -انکشاف اجتماعی 
 
ها، با وصف فشارها عی مناطق ناهمگون ا

های نامتجانس اهل سّنت و جماعت، و بعضًا اهل تشیع اثناعشر،  و ها و گروههای مختلف عایده از طرف دستهو دشواری 
نهم توانستههای عملکرد بر طریقه و عقیدهای ژرفی در سّنتهای مختلف باعث دگرگونیحاکمان ظالم دوره

 
نها گردیده و با ا

 
-ه ا

های خلفای دوره فاطمیان، دوره نزاری و بعد سّنت ناصرخسرو که دهنده سّنتاند هویت تاریخی و عقیدتی خود را که بازتاب
موزش امامان وقت بوده است، دقیقًا حفظ و حراست نموده اند. بهرحال، نظریات دانشمندانه، 

 
ثر ازهدایات و تعالیم و ا

 
متا
فریدهیاتاله

 
ثار و ا

 
های مطبوعش بازتاب گردیده است، زمینه ادامه بعدی شناسانه، فلسفی و ادبی ناصر خسرو، که در ا

سیای میانه مساعد ساخته بود. قابل عملکرد جماعت بر عقیده و طریقه را به شیوه خیلی
 
ها مؤثر، در میان اسماعیلیان نزاری ا

وری است که کارکردهای پیر ناصر خسر 
 
هایــی که بعد از فروپاشی دژ الموت به مناطق بدخشان در لباس و، و سایر شخصیتیاد ا

مده بودند، نیز در راستای گسترش و استحکام هر چه بیشتر بینش و کیش اسماعیلیسم نقش 
 
صوفی، دراویش و چراغداران ا

های بدخشان افغانستان، پایهیلی که در کوههای  اسماعبدیـل عقـاید و بـاور نمـوده اند. ادبیات غنی، و بیتاریخی شان را بازی 
جات شمال پاکستان، نقاط مرکزی افغانستان، ترکستان چین، چترال و گلگت و هونزا، باقی تاجیکستان، بدخشانات عالقه

د تا باشد، باعث گردیپرستی، نبوت و امامت میپسندانه، توحیدگرایانه، روشنفکرانه، تعددمانده و بازتاب دهنده بینش جمع
ئین و کیش انسان ساالر، مردمان کـژنویسان، محقین و پژوهشگران خردگرا، سالمدانشمندان، تاریخ

 
-اندیش و باورمند به ا

موزش اسماعیلیسم دوره سده
 
گاه و مطلع اندیش و ارتداکس دنیای دیروز و امروز ما را از ژرفای بینش، تعلیمات و ا

 
های میانه، ا

نویس شان در نیاد جعلیات دیگران بخاطر احراز کرسی و مقام، خامه را در میان انگشتان ناسالم و کـژسازند تا افراد امروزی بر ب
اسماعیلی سیمای برازنده هویت عقیدتی و باورهای جماعت های تاریخی شان قرار ندهند.راستای معرفی اسماعیلیان و سّنت

سیای مرکزی را عباره  واژه "پنج تنی"، که در بردارنده نام
 
های حضرت محّمد)ص(، علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن و حسین ا

نها در میان دهد، که در واقعیت امر، این بینش مناست، تشکیل می
 
حیث وسیله تفکیک وشناخت هویت عقیدتی ا

 گردد. و از همین سبب است که اسماعیلیان مناطقمسلمانان اهل سّنت و جماعت و اهل تشیع دوازده امامی اثناعشر، می
سیای مرکزی، به ویژه فالت 

 
کاریدور)دهلیز(، پامیر دو کنار دریای پنج "جیحون"، ساختار منازل مسکونی شان را به  -مختلف ا

شود، بر پا ساخته و در بخشند که بر بنیاد و بنای "ستون پنجگانه"، که از چوب تهیه دیده می ای شکل عمارت میگونه
ها  نیز تن پاک"، بوده و حتی در اکـثر مراسم تشریفات مذهبی همه پامیری نمادین "پنجدهنده بینش حضور واقعیت امر بازتاب

و سمبولیک دارند. باید اظهار کرد که همه مراسم تشریفات عقیدتی منوط به باورهای دینی  های مختلف حضور نمادینبه گونه
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سیای میانه، در فراز و فرود  موجودیت تاریخی
 
یات مطبوع و شفاهی، حّجت ان، داعیان، پیران اش، بر بنیاد هداجماعت ا

فریده
 
ثار و ا

 
ها، پیشوایان معنوی، عرفانی، دینی و های پیر سترگ، سید شاه ناصرخسرو، ادبا، عرفا، شخصیتکوهستان، ا

ن سرزمین حقانیت و حقیقتعقیدتی
 
 پرور، من حیث شمع فروزان در میان باورمندان کارای که در بستر معین تاریخی در ا

ن با وصف دشواری نموده اند، به پیش برده می
 
ن حیات بسر شد. عالوه برا

 
ها و مناطق دشوارگذر کوهستانی که اسماعیلیان در ا

برند، توانسته اند از طریق ایجاد روابط مستقیم و غیرمستقیم با استان و مرکز هدایت شان که امامت اسماعیلی است، و هم می
ن مجید، عملکرد بر عقیده با استفاده از تعبیر و تفسیر 

 
ئین زندگی مسلمانان و کافه بشریت، قرا

 
عقالنی سیاق و محتوای کـتاب ا

های شفاهی تارین و سّنتی شان ساالری، و بر مبنای سیاق و محتوای برخی داشتهو طریقه را از به وسیله نظام پیرداری و خلیفه
ه نقل شده اند، به وجه درست به پیش برند و زمانی هم بوده های متمادی سینه به سینکه سالیان متمادی و در خالل سده

ئین شان از گزند دیگران به تقیه پناه برده اند، و من
 
حیث است که بخاطر حفظ و حراست عقیده و باورهای دینی، کیش و ا

اقدام ورزیده اند. دراویش، چراغدارن، شیخ، و غیره به تبلیغ و گسترش عقیده و باورهای باطنی و عقالنی پیشگامان شان، 
فریده

 
ثار و ا

 
شنایــی با ا

 
سیای میانه از طریق ا

 
های متفکرین و دانشمندان اسماعیلی، وقتی که سّنت عقالنی اسماعیلیسم در ا

نرا کارکردهای تاریخی و بیمقاالت و رساله
 
نها، که بنیاد ا

 
داد، تدوین و بدیل پیر سید شاه ناصرخسرو تشکیل میهای علمی ا

ن مردمان منطقه دارای برخی ویژگیو در میان همه باورمندان به پیش برده میترتیب گردید 
 
های دیگری نیز بودند شد، قبل از ا

نها در امور عملکرد بر عقیده گردید، که می
 
ها، ها، قدمگاهتوان از اماکن مقدسه، زیارتگاهکه سبب استحکام، ترقی و پیشرفت ا

ور شدای که به گونه شفمراسم تشریفات مذهبی
 
نها به ودیعه گذاشته شده بودند، نیز یادا

 
با و اجداد شان به ا

 
.  این همه اهی از ا

خوانی، ذکر و نیاز، گریه و ها، "مّداح خوانی"، قصیده خوانی، نعت و منقبتهای بی بدیل که از طریق خوانش مدیحهسّنت
شود، سبب شدند بینش دعوت بقا و دعوت فنا نیز میزاری، پیشبرد سّنت تاریخی و با اثر ناصرخسرو "چراغ روشن"، که شامل 

ئین اسماعیلیسم
 
سیای میانه باقی بماند و تا به امروز به حیات پربار خود تا همین اکنون ادامه داده و امروز به  تا کیش و ا

 
در ا

است و باعث نه تنها افتخار  رساند، رسیدههای شامخی از ترقی و تعالی که همه ما را به یاد تاریخ دوره حاکمیت فاطمیان میقله
نهایــی که زمانی بسوی ما به دیده حقارت، توهین، تحقیر و نازل می

 
ور شد که ما، بلکه حتی ا

 
نگریستند، گردیده است. باید یادا

سیای میانه، به مناسبت
 
های مختلف، از قبیل زمان مغمومیت، دعوت بقا و دعوت خوانش و سرایش مداح در سّنت جماعت ا

یشفنا، روزه
 
ورده میهای عام قومی، نشستای مقدس و پربار، هما

 
-های ادبی، عرفانی، باطنی، روحانی  و غیره به اجرا در ا

ورده میها، و مراسم تشریفات مذهبی به هر گونه و بهانهشد. باید گـفت که ارزش تاریخی و عقیده سّنت
 
-ای که به اجرا در ا

ورده میست که سّنتشوند، البته دارای ارزش هستند، اما باید دان
 
شوند و نه اصول دین، ها، در شمار فروع دین به حساب ا

های دینی مطابق کند، اما فروع دین و سّنتماند و تنها انکشاف میزیرا اصول دین برای همیش پایدار و بدون تغییر باقی می
یرا سّنت تا زمانی دارای ارزش است که شوند، زشوند و حتی از میان برده میپذیرند، تعویض میزمان و مکان، تغییر می

ها، عقاید و باور مشترک، به شمول امت مسلمه و کافه بشریت، جدا نه ها، جمعیتباورمندن و پیروان خود را از سایر انسان
نها را با هم وصل کند، و با بینش همزیستی مسالمت

 
میز عقیدتی و باور ساخته بلکه ا

 
ن مجیدهای دینی که در ا

 
، سّیاق قرا

ن خوانش مداح، قصیده، احادیت و فرمایش امامان به وفرت دیده می
 
شود، باید زندگی را ترتیب و تنظیم نمود. عالوه برا

غاز باب و فصل 
 
ن "ا

 
الت موسیقی، به ویژه رّباب، که معنی ا

 
مثنوی، مخمس، مسدس، غزل، چهار بیتی، و غیره با وسایل و ا

سایش
 
رامش روح و روان باورمندان گردیده و اسباب حفظ و حراست طریقه و عقیده  در ستایش موالی متقیان است"، باعث ا

 
و ا

نها زنده نگه می
 
ئینرا در ذهن همه ا

 
دهد و و کیش را تشکیل می داشت، زیرا مراسم تشریفات مذهبی حیثیت ستون فقرات هر ا

ئینی را در دنیا سراغ نداریم و نخواهیم داشت که بدون داشتن سّنت،
 
رسم و رواج، زنده باقی مانده باشد و تنها  هیچ دینی و ا

ها باقی بوده و هیچگونه مراسم تشریفات نداشته است، و بدون تردید چون ستون فقرات در و جود انسان در حافظه انسان
نها هستی جسمانی میباعث تحرک، عمل، و به پا بودن شان را ضمانت می

 
دهد، مراسم تشریفات مذهبی نیز این کند و به ا

ظیفه را در عقاید و باورهای ناهمگون، بدوش دارنده هستند. قابل ذکر است که مداح از دیدگاه موسیقی و نوازش، مرکب از و
شود، و هم قسمت سه قسمت است: مناجات، حیدری، که در وصف حیدر کرار، حضرت مرتضی علی، به خوانش گرفته می
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ورده مییه دف، چنگ، نی، سی تار، ستایش است. مداح معمواًل توسط رباب، تنبور، با حما
 
شود. دوتار، و غیره به اجرا در ا

ن محتوا و سیاق بنیادین مداح را، حمد و ثنای خداوند، حضرت محّمد)ص(، و اهل بیت، تشکیل داده، اشعار و سروده
 
های ا

الدین عطار، حضرت ریدهای صوفیانه، مانند اشعار موالنای روم، حضرت سنایــی، شیخ فهای ناصرخسرو، سرودهرا، سروده
دهد. در شرایط کنونی، واژه "دعوت"، در سّیاق سّنت جماعت اسماعیلی جامی، خواجه حافظ شیرازی، و دیگران تشکیل می

سیای مرکزی بر می
 
ن در زمان حیات فرد صورت میا

 
گیرد تا زاد راه معنوی و روحانی گردد به دعوت بقا و دعوت فنا، که یکی ا

کند، ای موعود تهیه و تدارک ببیند، و دعوت فنا هم بدون تردید مادامی که انسان با این جهان فنا تودیع میخویش را برای دنی
مرزش روح و روان شخص متوفی، صورت می

 
ورده میجهت ا

 
سایشی نصیبش شده بتواند، به منصه اجرا در ا

 
شود. گیرد تا  ا

سیای مرکزی وجود دارد، در ها را عقیده و باور بر این است که گویا تصور "دعوبرخی
 
ت قربان"، هم در میان اسماعیلیان ا

صورتی که دعوت قربان در محتوا و سیاق خود از دعوت بقا و فنا کاماًل متفاوت بوده و حتی اسماعیلیان از سّنت قربانی 
های شد، و نه باید با واژهبایک برداشت و بینش نمادین بوده و دارای ارزش معنوی و باطنی می برداشت دیگری دارند که بیشتر

-دعوت اسماعیلی، دعوت بقا و دعوت فنا به مغالطه گرفته شود. این دعوت بقا و فنا را به نام " دعوت ناصری"، نیز یاد می
روشن، عنصر مرکزی مراسم تدفین گیرد. باید گـفت که سّنت چراغمینمایند که معمواًل در روز سوم بعد از وفات شخص، صورت 

-دهد. در مراسم هر دو دعوت، دعا، ثنا، درود، و متن خاصی را که به نام "چراغرا در میان اسماعیلیان تشکیل میو تکـفین 
ها را عقیده و باور بر این است که گویا این شود. برخیشود، به خوانش گرفته مینامه" نیز یاد مینامه"، که بعضًا به نام "قندیل

هللا، این جهان را ترک گـفتند، رت محّمد)ص(، هنگامی که پسر جوان شان به اسم عبدطریق جبرئیل امین، به حض سّنت از
ن حضرت بعد از دست دادن سرمایه بزرگ شان، نازل شده  و در میان 

 
سایش روحی و روانی ا

 
فرینش سهولت و ا

 
جهت ایجاد و ا

ن حضرت توسط اهل بیت
 
لحشر ادامه خواهد داشت، و شاید ااش در میان اّمت مسلمه الی یوماّمت مسلمه، بعد رحلت ا

ن خود کرده و بعد از 
 
ستان امام مستنصرباهلل قرار داشتند از ا

 
ناصرخسرو نیز این سّنت را مادامی که در شهر قاهره مصر در ا

حیث وسیله تبلیغ و ترویج، و هم دعوت اسماعیلی، مشاهدات و سروکار داشتن با امور باورمندان و جماعت، این سّنت را من
ئین باطنی بکار برده است. غالبًا پیر سید شاه ناصرخسرو، سعی نمود تا سّنت موجوده جماعت جه

 
ت فرا خوانی به دین و ا

حیث مسئولیت و رسالت خودی در راستای، معرفی، گسترش و استحکام هر چه بیشتر از پیش دعوت بدخشان را من
های فراوانی را متحمل شد. البته مراسم تشریفات ت و دشواری اسماعیلی در مناطق بدخشان کوهسار، دانست و در زمینه زحما

ن حضرت محّمد )ص(، بود. مردمان را باور، تعبیر و تفسیر همتای خداوند و در ابتدا شامل ثنا، درود، نیایش، ذات بی
 
رسول ا

زتاب نمادین معرفت و روشن"، در بدخشان توسط پیر ناصرخسرو، در واقعیت امر بابر این سان است که معرفی سّنت "چراغ
ن کریم در سور  نور خداوندی در روی

 
یه ٢٤ه زمین است که در قرا

 
مده است، بینش امامت و ٣۵، ا

 
ن  ذکر به عمل ا

 
، از ا

ن  معرف و مظهر نور خداوندی بر روی
 
زمین است. عالوه بر موجودیت سّنت دعوت بقا، مراسم تشریفات  حضور جسمانی ا

شوند. دعوت بقا، که در زمان حیات شخص گرفته پیروان باطنیه به نام "دعوت بقا" یاد می دیگری نیز وجود دارند که توسط
ن در حقیقت تزکیه نفس، روح و روان انسان از طریق انجام توبه و استغفار، و دور از عالم جسمانی که عالم می

 
شود، و هدف ا

سایش جاویدان است، قرین ساختن  پایه است، خویشتن را از دیدگاه روحانی و معنوی به عالمفنا و بی
 
بقا که عالم روحانی و ا

وری است که اشتراکاست. قابل دانستن و یاد
 
پخته باشند و اهمّیت و ارزش کننده های دعوت بقا باید افراد و اشخاص سنینا

ینده نباید وسپارند، باید در امر اجرا و تعمیل بدون چوناین دعوت را درک نموده و در حقیقت تعهدی را که  می
 
ن در ا

 
چرای ا

بردند، دارای ها زندگی بسر میتعلل ورزند. چون مصارف دعوت بقا با در نظرداشت شرایط موجود در محیطی که اسماعیلی
یند. و 

 
ن بدر ا

 
مصارف گزاف است، از این سبب برای اکـثر پیروان این مسئله ساده نیست و دشوار است تا از عهده راه اندازی  ا

ورده نمیکه دعوت بقا مانند دعوت فنا حتمی و خیلی هم باید گـفت
 
نگونه که دعوت فنا لزومًا نباید ها ضروری به حساب ا

 
شود، ا

خیر انداخته شود و هم در راه
 
ن نباید تعلل صورت گیرد. دعوت بقا در حقیقت مانند نیت یک شخص بسوی حج بتا

 
اندازی ا

 
 
ن را داشته باشد و از تکلیف اعاشه و اباطه خانواده و فرزندانش بیرون رفتن است که اگر فرد توان و صالحیت مالی و صحی ا

مده می
 
های دیگر راز و نیاز و تواند صرف نظر کند و به شیوهتواند، حق دارد نیت و قصد کند و اگر نداشته باشد، میبدر ا
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خوانی، نعت خوانی، مداح ا قصیدهگیرد، و بگیری شود. دعوت بقا مانند دعوت فنا شب هنگام صورت میبندگی داخل تصمیم
های اخالقی و عقالنی، در های صاحب صالحیت معنوی و روحانی، ظرفیتخوانی، توسط اشخاص و شخصیتو منقبت

های بخصوص گیرد  که دارای ویژگیهای معروف و مشهور دینی و عقیدتی صورت میحضور پیرها، خلیفه، و سایر شخصیت
 خود است. 

سیای مرکزی برخی از جشنواره و مراسم تشریفات مذهبی را به برگزاری میاسماعیلیان مانن
 
نشینند که میتوان از د سایر مسلمانان ا

نکه در برگزاری این 
 
عید قربان، عید فطر یا عید رمضان، عید نوروز و غیره نام برد. اما نباید از یاد برد که اسماعیلیان با وصف ا

نها در زمینه بینش تعبیری و تفسیری جداگانه خود را از این همه ها با سایر مسلمانان همه جشنواره
 
همگام هستند، اما ا

جشنواره دارند که بر مبنای تعبیر گرایش باطنیه، استوار بوده و برای همیش باقی خواهد ماند. برخی از پژوهشگران معاصر را 
شوند که به نام جشنواره "شاه یز به برگزاری گرفته میهای دیگری نبدخشان افغانستان، جشنوارهباور بر این است که گویا در 

های عرفانی اسماعیلی بوده است، و مرقد شان ناصرخسرو"، و جشنواره  "دیوانه شاه ولی"، که گویا یکی از داعیان و شخصیت
سیگیردحیث یکی از مراکز "مقدس"، مورد احترام و اکرام قرار میفعاًل من

 
نکه اسماعیلیان ا

 
-ای مرکزی در طول سده. با وصف ا

های دینی در دار پیشبرد امورعقیده و باور های متمادی دارای روابط فزیکی و ظاهری با امام شان که صاحب اختیار و صالحیت
ذونان، 

 
موزش باطنی حّجت ان، داعیان، ما

 
همه شرایط زمانی و مکانی است، نبوده اند، اما توانسته اند بر بنیاد تعلیمات و ا

های برازنده عقیدتی و باورها، مراسم معّین تشریفات مذهبی شان را با در نظرداشت ها و سایر شخصیتیرها، خلیفهمعّلمان، پ
ن مطابق پیشرفت زمان و مکان جامعه

 
ی بشری و محیط ویژه پیروی از شریعت غّرای محّمدی و تطبیق و تحّقق عقالنی و فکری ا

ن من
 
ورده اند. خودی، در معرض عملکرد قرار داده و از ا

 
ئین شان استفاده به عمل ا

 
 حیث ستون فقرات عقیده و ا

سیای میانه در زمان حضرت امام سلطان محّمد شاه، توانستند از طریق پیرها، 
 
شاید بر همگان واضح باشد که جماعت ا

، شاه زیباک های روحانی و معنوی، مانند سید منیر بدخشانی، سید یوسف علی شاه، شاه کالنها و سایر شخصیتخلیفه
مد داشتند که بعدها، بر مبنای همه روابط  پیر سبزعلی وابوالمعانی، و غیره افراد به دربار حضرت امام سلطان محّمد شاه رفت
 
ا

سیای میانه در میان سال
 
غاز نماید و با جماعت م.،١٩٢۵م. و١٩٢٣های توانست سفر خویش را به ا

 
های مختلف توانستند ا

سیای میانه اشند که در برگهدید و وادید داشته ب
 
های پیشین نیز کمی در زمینه اشاره نمودیم. نخستین فرامینی که به جماعت ا

مده و بعدم. ١٩٢٣فرستاده شده بودند، در سال 
 
ها به زبان روسی ترجمه گردیده و به بود که از طریق چترال به بدخشان ا

سیای اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان فرستاده شده اند که متن 
 
نها فعاًل جنسًا موجود است. شیوه قیادت عقیدتی در ا

 
روسی ا

موزش 
 
مرکزی هم بر بنیاد هدایات مواصله از مرکز امامت با در نظرداشت شرایط زمان و مکان، هم بر اساس هدایت، تعلیم و ا

صول و فرامین و هدایت های محیطی که هرگز با احّجت خراسان سید شاه ناصرخسرو، پیرها و خلیفه و هم بر اساس ویژگی
شد. در دو دهه اخیر، به ویژه بعد از اضمحالل نظام شوروی سابق و جدا شدن مرکزی در منافی قرار نداشت، به پیش برده می

ن، تغییرات و دگرگونیجمهوریت
 
های ژرف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و عقیدتی، اعم از مثبت و منفی های مختلف از بدنه ا

است. بعد از فروپاشی شوروی سابق عدم استقرار اقتصادی و اجتماعی در جمهوریت نوبنیاد تاجیکستان به میان رو نما گردیده 
ورد. اکـثریت تعلیم و تدریس یافته

 
ن به میان ا

 
مد که اسباب پریشانی و نگرانی را برای اسماعیلیان مقیم در ا

 
ها، بخاطر امرار ا

فرین درگیری 
 
ثر شده بودند، در هحیات و گریز از شرایط دشوار ا

 
ای نظامی در میان مردم تاجیکستان که از جهاد افغانستان متا

-گزین شدند و دیگر دشوار است برای شان تا بار مجدد به میهن برگردند، که اکـثریت مطلق این پناهکشورهای مختلف پناه
رسد. برخی از این اسماعیلیان ( می٠٠٠,٣٠)رهزابرند و تعداد شان به بیشتر از  سیگزینان در شرایط فعلی در روسیه به سر می

نهایــی که امکانات بیشتر و خوب 
 
حتی در برخی از والیات افغانستان و هم عالقه جات شمالی پاکستان نیز پناه گزین شدند، و ا

ن می
 
یندتر داشتند به کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی نیز به مهاجرت پرداختند. عالوه بر ا

 
ها و مهاجرت توان از فرا

های جماعت افغانستان، به کشورهای مختلف همسایه، به جمهوریت های جدیدًا جدا شده از پیکر شوروی سابق، پناهگزینی
به ویژه تاجیکستان، به عالقه جات شمالی پاکستان، چترال، هونزا، گلگت، و به شهرهای بزرگ پاکستان مانند، کراچی، 
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باد، پشاور، راولپندی، کش
 
ورهندوستان، و کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی و امریکای شمالی، مهاجرت نمودند، اسالم ا

 که خود یک بحث جداگانه است. 
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 باب نهم

 
 

 اسماعیلیان نزاری چین ، پس منظر تاریخی  و زمان معاصر

 
 

میالدی باز  ٦۵٠پیشینه ورود اسالم به سرزمین چین، به بیش ازمنظر تاریخی و زمان معاصر :اسماعیلیان نزاری چین، پس
امپراتور "گاؤتسونگ"، فرستاد. در نتیجه ورود گردد، زمانی که سعد بن وقاص، صحابه پیامبر اسالم نمایندگانی را به سوی می

ستان های اسالم به کشور چین امروز در حدود چهل میلیون مسلمان در این کشور حضور دارند که بیشترینه 
 
نها در ا

 
ا

-برند. پیشینه ورود اسالم به کشور چین، به سده اول هجری باز میشینکیانگ، گانسو، نینشیا، و شینکهای، زندگی بسر می
موجب ورود دین  ها از راه دریایــی، و به ویژه جادۀ ابریشم، در زمان سلطنت سلسله "تانگ"،ها و فارسگردد. مهاجرت عرب

این ها به ده و نقش مهمی را در برقراری ارتباط بین این کشور و کشورهای اسالمی، ایفا کرده است. برخیاسالم به کشور چین ش
تی برای تبلیغ دین اسالم وارد چین شده و با امپراطور سلسله "تانگ"، نیز مالقات کرده 

 
باور هستند که در زمان عثمان، هیا

ز مسلمانان از طریق دریا وارد جنوب چین در شهر "کانتون"، شده و نفری ا ٤٠است. ابی وقاص در صدر اسالم با یک گروه 
مجموعًا سه بار بین چین و ایران مسافرت کرده است. ابی وقاص به همراه چهل تن از پیروان خود هنگام نماز کشته شدند. 

ه شده و در حال ترین مسجد در کشور چین در شهر کانتون است، در همین محل ساختبعدها مسجد ابی وقاص که قدیمی
شود. ترویج و گسترش اسالم توسط بازرگانان ایرانی که عمدتًا از طریق جادۀ ابریشم حاضر به نام "روضه ابی وقاص"، یاد می

شنایــی اکـثر مسلمانان چین با کلمات و واژهورفت
 
مد داشته اند، صورت گرفته است. ا

 
نها در  های اصیل فارسیا

 
و کاربرد ا

کننده موجبات و امکانات چینایــی شاهد این ادعای ما است. حمله مغول به سرزمین ایران به عنوان تسریع گـفتمان روزمره زبان
مد و مهاجرت مسلمانان ایرانی به سرزمین چین و در نتیجه نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی و نیز ترویج دین اسالم وگشایش راه رفت
 
ا

نجا را فراهم کرد و بخصوص زمان 
 
ن"، از نوادگان چنگیز خان و بنیانگذار دودمان "یوان چین"، حاکمیت "قودر ا

 
بیالی قا

روزگار اقتدارایرانیان مسلمان و اوج و رشد شکوفایــی اسالم در سرزمین چین بود. پس از زوال دودمان مغلی یوان و سلسله 
ئین کنفیسیوس 

 
ن را مطابق  وموازی با ا

 
دانست، امکان نفوذ اسالم به میمینگ، امپراطوربا مطالعه و برداشت از اسالم که ا

مد و مساجد بسیاری در چین ساخته شد. شماری از انبیه اسالمی مربوط به این سرزمین
 
های نواحی میانه سرزمین چین فراهم ا

مد های گسترده اعراب و مسلمانان ایران دوره، نشان از رواج اسالم در نواحی داخلی و خاور چین دارد. مسافرت و رفت
 
وا

های اسالمی در این دوره از های علمی و فرهنگی میان اندیشمندان مسلمان چین و و سایر سرزمینبه شمول سیاحتزمین، 
هایــی در نواحی درونی و عوامل اساسی گسترش اسالم در چین بود. در دودمان "چینگ"، نیز هر چند اسالم شاهد پیشرفت

های مسلمانان چین چینگ، روزگار خیزش و شورش یض زمامدارانشرقی چین بود، اما این دوره بخاطر ظلم وستم تبعشمال
برای خروج از زیر سلطه دودمان چینگ، احقاق حقوق حقه دینی و ملی شان و نیز ایجاد یک دولت مستقل اسالمی بود. 

ان در های مسلمانان توسط افراد دودمان چینگ یکی از عوامل رکود پیشرفت اسالم و فعالیت مسلمانسرکوب شدید حرکت
های مختلف با سرزمین چین  در این دوره بود. قسمت ترکستان چین دارای مناطق مختلف زبان تباری و نژادی است با زبان

مداری مصروف کار و فعالیت حیث یک جمعیت مستقل زبانی و نژادی در نظام دولتهم در گـفتمان هستند و هر کدام شان من
جمعیت ناهمگون زبانی و تباری هست، از جمله ده جمعیت زبان تباری و  ۵٦ر از امروز کشور چین که دارای بیشتهستند. 

نها را "هو"، نیز میدهند که تعداد شان به بیست میلیون مینژادی را مسلمانان تشکیل می
 
-رسد. گویشوران "ماندرین"، که ا
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های ژنژیانگ که یک سمًا به نام اویغوری حیث مسلمانان شناخته شده ومسلمانان تورک از منطقه "ژنژیانگ"،  که ر گویند من
-دهند. به استثنای اسماعیلیان قسمتمسلمانان را در چین تشکیل می منطقه خود مختار است، مشهور بوده و اکـثریت مطلق

و  های هند و اروپایــی و یا هم تاجیک های چین هستند، سایر مسلمانان این ناحیه را اهل سّنتای که گویشوران زبانهای غربی
ورد. اما دقیقًا بطور کلی جماعت تشکیل می

 
دهند. باید گـفت که منطقه ژنژیانگ، در سده هفتم هجری بطور کلی به اسالم رو ا

ئین 
 
یند تغییر کیش و ا

 
نجا استقرار یافت که فرا

 
تبار ، خیمه نشینان ترک٠٠٠,٢٠"ساتوک بوغره خان"، با زمانی اسالم در ا

ن زندگی میخویش به دین اسالم گروید.  سیست
 
-کنند، ملیتم ونظام  سیاسی کشور چین، به ویژه مناطقی که اسماعیلیان در ا

نها را این چنین تعریف و توصیف میای که در شیرازه ملتها و تبارهای خورد و ریزه
 
ای کند: دستهسازی شامل هستند، تشکل ا
رانند، با های ناهمگون سخن میبرند، به زبانر میاز مردمان که دارای پیدایش ناهمگون بوده و در منطقه واحد حیات بس

ن 
 
نها توسط این زبان واحد که همگان به ا

 
موزشی و تعلیمی ا

 
وصف اینکه دارای زبان واحد و رسمی دولتی نیز هستند که نصاب ا

نها با حفظ هویت قومی، زبانی، عقیدتی و اجتماعی، به دیده قدر می نگرند، به پیش برده می
 
خودی دارای هویت شود، و همه ا

های جمعی و مؤسساتی دولتی برخوردار هستند. برداری نظام بازرگانی و اقتصادی و نهادجمعی هستند و هم از سطح معّین بهره
ن جا این است که مسلمانان کشور چین، به شمول اسماعیلیان، عقیده و مذهب را من

 
حیث معیار یکی از برازندگی دیگر در ا

نها دارای هویت جداگانه عقیدتی و مذهبی خود هستند، و در عملکرد بر تباری رسمیت نمیبرازنده هویت نژاد 
 
بخشند، اما همه ا

ن، در صورتی که به نظام عمومی مردمی و توده
 
زاد هستند و مانند سایر دستهها دخالت بیا

 
نها ا

 
های جا نداشته باشد، همه ا

کنند، در صورتی ها یاد میرا به نام تاجیکگیرند. اسماعیلیان کشور چین  انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و موازی بهره می
نها تاجیک نیستند و به زبان

 
های مختلف مانند، ترکی، اویغوری، سریقولی، شغنانی، واخانی، حتی هونزایــی، که همه ا

ن دیار هستند.ها یکی از گروپرانند و تاجیکچترالی، و شینه، هم سخن می
 
های چین واضح است که تاجیک های مردمی در ا

زبان افغانستان و های تاجیکستان و دری رانند با تاجیکهای اویغوری و سریقولی، به شمول واخانی سخن میکه به گویش
نها نیز شامل گویشزبانان ایران دارای مشارکت چندانی نیستند، در صورتی که گویشفارسی

 
های شرقی ایرانی افغانستان های ا

روشانی  -های شغنانیها و گویششوند. واضح است که گویش سریقولی به دسته زبانهای پامیری یاد میه نام زبانبوده و ب
ن 
 
ارتباط داشته و زبان واخانی منطقه شینکیانگ اصاًل با زبان و گویش اشکاشمی ای که در والیت بدخشان افغانستان به ا

ن سخن رانده میکنند، مشابهت بدون قیدوشرط دارد. زبان تکلم می
 
ن که در کریدور پامیر، واخان، به ا

 
-واخانی، عالوه بر ا

 رانند. زبان و ادبیات فارسی برای مردمانشود،  در دهکده "گجال" که در منطقه شمال پاکستان قرار دارد، نیز سخن می
نحیث زبان خارجی به شمار میامر منمنطقه چین در واقعیت

 
ن جا وجود دارد و نه هم  رود و تا حدی نه نوشتاری از ا

 
در ا

نهایــی را در کشور چین به نام تاجیک
 
ثاری که باید به خوانش گرفته شود. ا

 
کنند، در واقعیت امر از امور فرهنگی و ها یاد میا

گاهی ندارند، زیرا مادامی که در سده سیزدهم عیسوی، مغل
 
نقدرهم به گونه ادبی و نوشتاری ا

 
ق ها این مناطزبانی گذشته خود ا

شود گونه ، میمغلی -های "التائیک"، و یا هم ترکی را گرفته بودند وزبان و ادبیات خود را که بیشتر شامل شاخه زبان 
ن من

 
کنند و بدون تردید زبان و ادبیات های دست دوم استفاده میحیث منبع و سرچشمهبخشیدند و تا همین اکنون از ا

ترکی، این  -رو حاکمیت دارد. بدون تردید موجودیت زبان و ادبیات حاکم مغول اویغوری، بعد از زبان چینایــی، در همه قلم
های تاجیکستان و سایر مناطق همجوار و کشورهای های این منطقه بر خالف تاجیکمتطقه باعث گردیده است که تاجیک

، بلکه مناسبات تباری، تژادی، و همسایه مانند، افغانستان و ایران، نه تنها اینکه با زبان و ادبیات خود بیگانه شده اند
ها، چهره و سیمای تاجیکی خود را نیز از دست دهند. ها، باعث شده است که تاجیکاجتماعی و خانوادگی، به ویژه ازدواج

نهم بخاطر اینکه  جهان امروز به مثابه یک دهکده جهانی که زبان و ادبیات و فرهنگ انسان
 
ها هیچگونه حد و مرزی را ولی با ا

گرایــی اجتماعی باعث گردیده است که ها بر بنیاد خویشاوندی و تبارکند، و نیاز مبرم انسانرای مراوده و گـفتمان تعیین نمیب
فریده

 
ثار و ا

 
ید و نظام سیاسی های زبان و ادبیات کالسیک، باستانی و داشتهاکنون ا

 
های شفاهی فرهنگ مردمی، به میان ا

های تلخ و شیرین، تا حدی شیرازه های اتحاد شوروی سابق، به شمول اندوختهختهکشور چین نیز با استفاده از اندو
توان تر ساخته است که میتر و پهنتباری، گستردههای انساندموکراسی بیشتری را برای عرصه زبان و ادبیات مردمان و گروه
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یک"، که به زبان اویغوری بدست نشر رسیده "تاریخ ادبیات تاجها با ارزشی زیر نام حیث نمونه از نگارش کـتاب خیلیمن
ور شد. باید گـفت که در شرایط امروزی، بدون در نظرداشت واقعیت

 
های زمانی، و شرایط مساعد و مناسب است، یاد ا
ن جمله اقلیت تکنولوژیکی،

 
نها تا کنون صورت گرفته تاجیکان کشور چین از ا

 
های خوردی هستند که کمترین نگارشی در مورد ا

ثاری و نوشته است.
 
ای به زبان اویغوری و زبان به استثنای چند اثر محدود در زمینه زندگی تاجیکان کشور چین، دیگر هیچ ا

یند عملکرد بر مراسم تشریفات مذهبی اسماعیلی می
 
نچه که مربوط به فرا

 
-دولتی کشور چین به نگارش گرفته نه شده است. ا

ن دیار تا هنوز از شیوه
 
های کـتبی و شفاهی مورد استفاده کنند که توسط گذشتگان شان به شیوهستفاده میای اشود، مردمان ا

هایــی که همین اکنون در عالقه جات پاکستان، به قرار گرفته است، و بیشترینه از سّنت پیر ناصرخسرو، و بعضًا هم از شیوه
ند. بر بنیاد پالیسی دولت چین و برخورد و گیر دارد، کار می پیروان عالمه نصیرالدین نصیر هونزایــی جریانویژه در میان 

یند پژوهش و های شان در برابر امور عقیدتی، هویت عقیدتی و اجتماعی به گونهبرداشت
 
میخته شده اند که بعضًا فرا

 
ای به هم ا

باشد تا تصویر  ها دشوارسازد. از این سب شاید خیلیهای معّین روبرو میبررسی را پیرامون مسایل عقیده و باورها با دشواری 
ن باید دقیقی از هویت عقیدتی واجتماعی اسماعیلیان تاجیک

 
تبار منطقه شنکیانک را به سادگی مورد بررسی قرار داد. مزید برا

های معینی در امر عملکرد های عقیدتی با چالشسال اخیر، اسماعیلیان چین مانند سایر جمعیت ٦٠عالوه کرد که در جریان 
نها بر عقیده و طریقه 

 
در زندگی روز وار شان رو برو شدند، و شاید هم از همین سبب بود که زندگی داخلی و تا حدی پنهانی ا

نها صورت گرفته است. در باعث گردیده است تا برای بیرونی
 
شنا به نظر نرسند و کمترین پژوهشی تا کنون در مورد ا

 
نقدر ا

 
ها ا

یند نگارش و پژوهش در مورد این جمعیت فراموشای را دگیرد تا موازنهاین  مختصر تالش صورت می
 
شده از دیدگاه ر فرا

برند. تاشقرغان منطقه کوهستانی عقیدتی، برقرار نموده باشیم. اکـثریت اسماعیلیان چین در منطقه تاشقرغان حیات بسر می
ن را  است که در ناحیه غربی شنکیانگ اویغور که خود یک منطقه خود مختار است قرار داشته و سه بر

 
چهار حصه  ساکنان ا

ها و قرغـزهای( جمهوری خلق چین در ها، هونزایــیها، واخانیها و سایر اقوام )شغنانیتاجیکدهد. اسماعیلیان تشکیل می
ها به نام ترکستان شرقی و یا هم ها در حدود و ثغور جمهوری خلق چین، که در گذشتهتاجیکهای میانه: های قدیم و سدهدوره

ها پیش تا به امروز سکونت داشته های خیلیشود، از زمانهاشغر، ناحیه خود مختار کنونی سن کیانگ و اویغور یاد میمنطقه ک
دهد. دانشندان و علمای بزرگ ثابت ساخته اند که در این جا از هزار کیلومتر مربع را تشکیل می ١٦٤٧اند. حدود این منطقه 

ها تعلق داشته اند. مقام های بشرشناسی، )انتروپولوژی(، به تبار اروپایــیه از روی ویژگیزیسته اند کهای قدیم مردمانی میدوره
ها هم موافق و مساعد بوده پروری و دامداری خیلی جغرافیایــی ترکستان شرقی بیشتر خصوصیات واحه را داشته و برای دوام

نشینان ست. از همین سبب هم این ناحیه به بادیههای وسیع و مراتع محدودی در این  منطقه وجود داشته ااست. چراگاه
ن جاها پناه گزین شدهناحیه

 
نجا، وفق داده اند. در ترکستان شرقی، های دیگر مهاجرت کرده و در ا

 
اند و خویشتن را با محیط ا

غازین هزاره اول پیقبیله
 
خر هزاره دوم و مراحل ا

 
ریایــی نژاد شرقی، در ا

 
-ند. پژوهشگر جاپانیش از میالد، مسکن گرفته اهای ا

سیای مرکزی، پروفیسور "خاندا اکیرا"، به مسئله نژادی تاریخ قدیمنگاری و تاریختبار عرصه تاریخ
 
ترین منطقه مذکور شناسی ا

نها به دسته زبان
 
های هند و اروپایــی تعلق ارتباط گرفته و تذکر داده است: "در باره اهالی حوزه تاریم، باید گـفت که  زبان ا

ریایــیدارد.
 
نها را نمیها" ایرانی.. اهالی ترانسی ساکسونیا ا

 
یند پیدایش اصلی )بومی بودن(، ا

 
نکه ما فرا

 
-ها"، هستند. با وصف ا

نهم گـفته می
 
نها افراد بومی و نخستین قبیلهدانیم، ولی با ا

 
غاز از سده دوم توانیم که ا

 
هایــی هستند که در این مناطق بیابانی ا

غاز نموده اند." دانشمند دیگری، به نام "هریله"، در نتیجه بررسی اسناد  ٩میالدی الی میانه سده 
 
میالدی،  زیستن را ا

مانده قدیم در ترکستان شرقی، به این نتیجه دست یافته است های به میراثنویسداشته قدیم، به ویژه دستمدارک دستو
. و دانشمندان فرانسوی این دسته از مردمان را با در های ایرانی شرقی، نوشته شده اندشده به زبانکه یادداشت های یاد

-١٠هایهای خطی سدهها و بازیافتهای ایرانی شرقی نسبت داده اند.مطابق کاوشهای زبانی شان، به زباننظرداشت ویژگی
مده است، چنین بر می ٧

 
ید که زبان اوالده سکایــیم.، که در منطقه ختن، تومشوک و مورتوک، بدست ا

 
ها با ن ناحیههای ایا

مو، به ویژه واخانی
 
گذار های زیادی داشته است. بنیانها،عمومیتها و شغنانیزبان تاجیکان بدخشان کوهی دو کنار دریای ا

کاری منطفه صحرایــی "تورفان"، حوزه دریای تیریسم، جونگاریا، و دیگر نواحی این سرزمین، سغدیانا و اهالی مدنیت زراعت
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. محمود کاشغری، که در زمان حکمرانی قراخانیان زیسته است در دیوان خود، نفوذ کالن داشتن سکایــی محلی بوده اند
رود، گردد که در شهرهای ترکستان شرقی و هفتهای او معلوم میها را در دولت قراخانیان ذکر نموده است. از نوشتهسغدی

سال پیش از زمان  ٧٠٠- ٨٠٠ها ده اند که سغدیشناسان به اثبات رسانیزبان سغدی خیلی گسترش یافته است. باستان
ثیر  زبان 

 
وری است که در سمرقند و بخارا مقام زبان سغدی در زیر تا

 
محمود کاشغری در این جاها مسکن گرفته اند. قابل یادا

ن منطقه و محیط نیز با فرهنگ عمومی اسالمی مخلوط شده است، و در ترکستان  -دری 
 
شرقی این فارسی قرار گرفته و مدنیت ا

ها و ها بر ترکهای محمود کاشغری، سغدزبان موقف و مقام گـفتاری و نوشتاری خود را نگهداشته است. از روی نوشته
ثیر کرده اند. در منطقه قرغیزستان در دره ِتِرک نزدیکی تاالس در یک تخته

 
-سنگ خط یکی از خاناویغورهای دوره قراخانیان تا

کشف شده است که به زبان سغدی نگاشته شده است. مطابق اظهار عقیده  ٢٠دای سده های قراخانی، سده دهم در ابت
، بیشترین رقم ساکنان را تشکیل داده است. بی سبب نیست که ١١محمود کاشغری، سغدیانا در این مرزها حتی در سده 

های هند و ام خود )جسامت(، تیپها با ساختار اندخانف، نوشته است: "ترکستانیدانشمند و سیاح مشهور قزاق، چوقان ولی
سیای میانه که سرچشمه پیدایش شان پارس است، و به زبان پارسی ها را بخاطر میایرانی

 
نها به تاجیکان ا

 
ورند. ا

 
دری حرف  -ا

 های ترک و مغول بکلی فرق دارند." ها از خلقزنند، بسیار مشابه و مانند هستند. نمود ظاهری ترکستانیمی
ئید شده است. سرهنگ ارتش روسیه، کارنیلف میسفرنامهاین نظریه در 

 
گوید های سیاح بزرگ روس، ن. م. پژیوالسکی، نیز تا

ریا نژاد کاشغر، تاجیک
 
نها در سه منطقه بیگ نشین، کوهستان شاه پو، پاهپو، و چوپان، که اهالی قدیم ا

 
ها هستند که ا

های تاشقرغان، تگرمه، واچه، ماریونا، و در ی و مقیمی در وادیبرند. تاجیکان سریقول، )غلجه(، بطور دایمحیات بسر می
کاری و کشاورزی، دامپروری، چاروا داری، و سایر مشاغل، برند و مشغول به زراعتساحل دریای یارکنت، حیات بسر می

شود، و در پیدا می های سکایــی زندگی می کنند، دولت ترکی قراخانیانغرب ترکستان شرقی، که قبیلهمصروف هستند. در جنوب
دهند. در طول تاریخ این منطقه، ها را تشکیل میبرند که دولت اویغوری ها حیات بسر میشرق این محل، تا حدی تخاری شمال

در م. ١٧۵٩های درونی و برونی بوده است. منطقه یاد شده در سال حد و حصری بوده است که جنگهای بیشاهد درگیری 
ریایــی. قابل یادگیردقبضه چین قرار می

 
وری است که اهالی ا

 
ریایــیا

 
نژاد بیش نژاد منطقه ترکستان شرقی نسبت به سایر مناطق ا

ثر ترک
 
ن را سیاحان روس و اروپایــی، بخارا از پیش زیر تا

 
نوقت در این ناحیه که ا

 
ها افتادند، ولی زبان تاجیکان بر هم نخورد. تا ا

کردند. اصل پیدایش خواجه، مردمان تاجیک تبار بودند. شغر حاکمیت میهای خواجگان کانامیدند، خواجهخود نیز می
ترکستان شرقی را اجداد تاجیکان میهن دوم خود قرار داده بودند. کاشغر و یارکنت، نه تنها اینکه مراکز عمده بازرگانی بودند، 

سیای میانه از جمله تاجیکان پناه بر 
 
ن فراریان ا

 
های فئودالی، خویشتن را در امان ده از جنگبلکه مواضعی نیز داشتند که در ا

نکه ترکنگه می
 
زبان هستند، اما از دیدگاه بشرشناسی و یا انتروپولوژی، داشتند. در شرایط فعلی، مردم این منطق با وصف ا
نها به مردمان اروپایــی مشابه و مانند هستند. قدیم

 
این هم به  ترین زبان مردم این مناطق زبان سغدی بوده است، واکـثریت ا

نکه در سده سوم قبل از میالد مردمان سغد داخل این سرزمین شده اند. در کـتاب تاریخ شرق، )پاریس، 
 
(، م.١٧٧٣علت ا

گـفته شده است که اهالی بخارای خورد و بخارای کالن، مردمان بخارایــی بوده اند که خویشتن را تاجیکان نامیده اند. دانشمند 
نوشته است که اهالی ترکستان شرقی خود را تاجیک می نامند. زبان اهالی شهرهای م. ١٨٢٣ فرانسوی، م. کالپورت، درسال

هنگام سفر خود به ١٩کاشغر، ُختن، یارکنت و غیره فارسی زبان هستند. سیاح روسی، م. و. گوتسف، هنوز در نیمه دوم سده 
ها مشابه هستند. او این الی به تاجیکان خیلیاین منطقه مشاهده نموده است که در نواحی یارکنت و قسمن در قرغلیک، اه

ور شده است در ناحیه پایانی "کوئن لون، سمت جنوبی و جنوبچنین یاد
 
برند تن تاجیکان حیات بسر می ٣۵٠غربی کشاغر، ا

نها اصلن از ناحیه واخان افغانستان هستند. در ترکستان شرقی زبان تاجیکی را در سال
 
-می سده بیستم، نیز ٢٠های که ا

موختند. در ترکیب زبان اهالی مقیم کاشغر، اویغوری 
 
دری و تاجیکی  -های خیلی زیاد زبان و ادبیات فارسی ها، تا حال، عبارها

موجود هستند. برخی از مشترکات فرهنگی و تاریخی و زبانی را میان اهالی ترکستان شرقی و تاجیکان و فارسی زبانان، به ویژه در 
نها دی

 
سیای مرکزی بارها شامل یک دولت بزرگ بودهده میعرف و عادات ا

 
اند، مانند شود. در طول عصرها ترکستان شرقی و ا

سیای مرکزی نیز بوده است. مثلن صنعت معماری و دولت کوشان، و سایر قسمت
 
ثیر مدنیت ا

 
های ترکستان شرقی زیر تا
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مانند، باللی تپه، اجنه تپه، قلعه کافرنهان،  مهندسی تخارستان )جنوب اوزبکستان، تاجیکستان، و شمال افغانستان(،
ثیر کرده است. در دوره قدیم و عصرهای 

 
دلبرزین، و غیره بدون شک و تردید بر صنعت معماری و مهندسی ترکستان شرقی تا

سیای میانه ترکستان شرقی، تشکیل یافته و کارکرد داشته است. قابل یاد
 
وری است که مر میانه، یگانه ناحیه مدنی ا

 
دمان ا

سیای میانه، به ویژه برخی از علما و دانشمندان سده
 
تبتی، نه تنها اینکه شناسایــی  -های مرکب چینهای میانه با یکی از زبانا

ن بلدیت خوب داشته و شاید هم گـفتمان کرده باشند. مثلن یکی از دانشمندان ملک حصار، موالنا ُدرمحّمد 
 
داشتند، بلکه به ا

مات سیاق کـتاب "تاریخ رشیدی"، در سمرقند، کاشغر و تبت زندگی کرده زبان مشکل و مرکب تبتی را قراتاغی، بر بنیاد معلو
موخته، و در میان سروران تبت و شاهان مسلمان کاشغر اعتبار پیدا  کرده است. 

 
ای برزگ نقش تاجیکان در چین، تا اندازها

نها نه تنها در گسترش دین اسالم در مملکت نقش داشتن
 
د، بلکه در تشکل یکی از بزرگـترین اقوام و خلق سر شمار است که ا

چین ، اثر ژرفی گذاشته اند. در میان تاجیکان و فارسی زبانان چین، فردوسی، و قهرمانان اثر ماندگار او شهنامه، اعتبار 
کنند. به رسیم و زمزمه میها بزرگ دارد. تاجیکان وادی تاش قرغان، در ایجادیات خود تا کنون قهرمانانی مانند رستم را تخیلی

سازنند. مثلن تپه رستم، کوه رستم، موجود است گه گویا در این تپه و کوه در ها را به نام او مسما میپایهها و کوهافتخار او تپه
ها درپـی جنگیده است. در افسانه تاجیکان چین، جمشید، فریدون، ضحاک، و دیگران خیلیبرابر افراسیاب چندین روز پـی

نها با مضمون شهنامه در مفارقت زیاد قرار دارد. اکـثر تاجیکان چین در با
 
اهمّیت و درخور ستایش بازتاب یافته اند، اما عمل ا

مختار سین کیانگ و اویغور که سابق به نام ترکستان شرقی و یا بخارای خورد مشهور بود، ناحیه غربی، به ویژه در ناحیه خود
قه سه ناحیه بزرگ و پهناور وپرثروت وجود داشت: کاشغر، ُختن، و ِکرپند. امیرنشین ِکرپند برند. در این منطحیات بسر می

سیای میانه به شمار رفته است که در سده های یکم من
 
حیث نخستین مکان زیست اجداد و پیشینیان تاجیکان و فارسی زبان ا
ری
 
سیس یافته است. روایت شده است که خان کرپند وارث شاه ا

 
ایــی بوده و به این سرزمین برای جستجوی عروس و دوم، تا

ید و در این جا مکان میمی
 
شود که او اولین خان کرپند شده است. بعدتر ترکستان شرقی به تشکیل گیرد، صاحب فرزند میا

ت ، این ناحیه به هیم.١٠-١٢هایها، کوشانیان، هیتالیان، خاقان ترک، خاقان اویغور داخل شده بود در سدهدولت هون
 
ا

-گردد. در این دوره کاشغر به مرکز سیاسی و مدنی ترکستان شرقی تبدیل می گردد. بعد تر در میانهدولت قراخانیان داخل می
گیرد.  با فرمان والی سین کیانگ دختران زیبای کاشغر را ها مورد استیال قرار میترکستان شرقی از جانب منچوری  ١٨های سده 

فرستادند. جبر و ستم از حد نهایــی خود و جبر و ستم از طریق تارتوق به پکن به بارگاه امپراتور می در یافته، از طریق زور، ظلم
داران سین کیانگ گشت.در ضد حکومتم. ١٨٢٨,١٨٢٦,١٨١٦,١٨١٤,١٧٦۵ و ١٨۵٧ درپـیپـیمی گذرد و باعثشورهای 

زادیدر ترکستان شرقی موج پرزور مبارزه مل م.،١٩سده  ٦٠های سالهای میانه
 
ها، اویغوری، دونگ -خواهی مردم غیر چینیی ا

ری، یعقوب بیک استعداد بیو تاجیکان به مقابل حکومت
 
داری، و همتای لشکرکشی، دولتداران چین به وقوع پیوست. ا

ابراهیم دپلماسی داشت. وی در تاریخ خلق اویغور، نقش بزرگی را بازی نموده است. عالم شناخته شده اویغور، محّمد تورنسون 
عاید  در مورد  یعقوب بیک،  این چنین اظهار داشته است: "شخصیت یعقوب بیک به ما عزیز است. محض به شرافت او 

-داری اویغور پس از هزار سال احیا گشت. مبّلغین رسمی در حق وی بهای سزاوار را روا نبینند هم، ما چگونه سیاستدولت
های دانیم ." هم نشست یعقوب بیک،، زمان خاقان قفقازی، خصلتخوب میمدار و لشکرکش بزرگ بودن یعقوب بیک را 

ور شده اند که: "در بدل یک شبانه روز فقط قریب چهار نیک و فضیلت
 
ور شده اند و از جمله چنین یاد ا

 
های نجیب او را یادا

انگلیسی گ. هیوارد که از خلق و خو  نمود." سیاح و محققکردن سپری میمانده را در کارکرد، و وقتی باقیساعت استراحت می
ثیر قوهفضیلت

 
سیای میانه از تا

 
های بیرونی تمامن های یعقوب بیک مات و مبهوت است، این چنین می نویسد: "اگر این ایام ا

زاد می
 
 توانست چنگیز خان دوم گردد." بود، یعقوب بیک به یقین میا

م.، سالله ١٩١١-١٩١٣ها ام منطق چین را فرا گرفت.  انقالب سین، زیر قیادت سون یاتسن، حرکت انقالبی تم٢٠در سده 
-م، و بعد١٩١٧داری هنوز باقی مانده بود. بعد از پیروزی انقالب اکـتوبرسین را سرنگون نمود، و لی استعمار فیودالی و سرمایه

های الی اوج گرفت. سالهای جنگ بزرگ میهنی )جنگ جهانی دوم(، در چین حرکت ضد امپریالستی و ضد فیودتر در سال
جا م.، در سن کیانگ انقالب خلقی به نقطه بلند خود رسیده، ساخت چان کای شی را برهم زد. در این١٩۴۴ – ١٩۴٦



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                      317                                       داکتر نصرالدین شاه پیکار

 

ن علی خان توره ساغونی انتخاب شد و به  مقام و عناوین و القاب 
 
جمهوری ترکستان شرقی تشکیل یافت که اولین رئیس جمهور ا

ارتش ملی جمهوری و رتبه مارشالی مشرف گشت. بعد از غلبه دولت شوروی بر ژاپن، مبارزه عموم خلق بلند سرفرماندهی عالی 
م.، به پیروزی رسید. جمهوری خلق چین تشکیل یافت. در این ١٩۴٩در این کشور به نقطه اوج خود رسید و اول اکـتوبر سال 

سهم خود را ادا نمودند. سین کیانگ از روی مساحت خود  های مملکتزبانان در قطار سایر خلقها تاجیکان و فارسیپیروزی 
سرحد بوده های مغولستان، افغانستان، گاکستان، هندوستان، همرود که با دولتترین منطقه نواحی چین به شمار میکالن

ن بیشتر از چهل ملیت خورد و بزرگ زندگی بسر می
 
ها، ها، مغولگاندون ها،ها، قزاقتوان از اویغورها، خانمیبرند که و در ا

نمایند. بر اساس نظریه  منوچهر ستوده، یک تن و غیره زیست می ها، منچورها،ها، تاتارها، روسقرغیزها، تاجیکان، اوزبک
ها، سرغاری، سرقاری، سرقیری، به معنی نظران ایرانی، تاجیکان چین، که به تاجیکان سرکوهی، یا به قول اویغوری از صاحب

ن هزار تن در دهکدهرند، در حدود بیست و ششسربرفی مشهو 
 
های پیکسان، قارقالیک، گوما، فولجا، َتغرله، که ساکنان ا

نصف تاجیک و نصف قرقیزند، تنزاب، باناغول، کازغول، ساراقی، جلفا، قرچغور، توغلونشا، چیچیک لیک، پاسپولدار، 
، )در این منطقه کمی افراد وابسته مذهب اهل سّنت و شندیه، تارباش، وچو، میریان، ناشدام، پیل، جنکان، بورو مسال

ها هایــی که وخیده، واهیج ده، )دهکدهها نیز هستند(، شبارقلعه، شرفجماعت هستند(، لنگر، قلعه، دارا، )کمی اویغوری 
نها مسکون اند( اقامت دارند. منوچهر ستوده ابراز نظر می

 
سال  ۵٠-٦٠به سنین  کند، افرادی کهاز اهالی واخان افغانستان در ا

دری به گونه  -رانند سعید عیسی شاهزاده، ُمبلغ اسماعیلیان ناحیه سر کوه نیز به زبان فارسیرا دارند به زبان فارسی سخن می
م.، بر اساس ١٩۵۴دری، یا تاجیکی بلدیت ندارند، زیرا در سال  -روان سخن، ولی نسل جوان این منطقه به زبان فارسی 

موزش به زباندستور دولت چین 
 
موزش مکاتب بیرون ساخته شد و تعلیم و ا

 
های اویغوری و چینایــی زبان تاجیکی از نصاب ا

مد که شود. منوچهر ستوده، هنگام سفر خود به چین به خالصههای چین تدریس میادامه یافت. زبان فارسی در دانشگاه
 
ای ا

ئین و کتاجیکان تاشقورغان و دهکده
 
ن پیروان ا

 
یش اسماعیلی هستند. در این مناطق همه مسلمانان بدون در های اطراف ا
فریدهای باشد، با همدیگر روابط خیلینظرداشت عقاید و باور شان به هر گونه

 
ثار و ا

 
های حافظ شیرازی، ها حسنه دارند. ا

ای اویغوری و هناصرخسرو، مثنوی مولوی معنوی، ابوعبدهللا رودکی، عمر خیام، بیدل، شیخ سعدی، و دیگران به زبان
 ها از این ناحیه تشویش دارند. شوند، و نه با زبان تاجیکی، که برخیچینایــی به خوانش گرفته می

های عقیدتی اسماعیلیان چین و عملکرد بر طریقه و عقیده، تاریخ سّنت های عقیدتی اسماعیلیان چین:دیدانداز تاریخی سّنت
یند پیچیده و بعضًا نامکشوف و مشح

 
های عملکرد بر ها معین و چالش های فراوان است. بهر حال گونهون از دشواری دارای فرا

نها به گونه
 
ن را با سّنت ناصرخسرو و نظام پیرداری میان ای است که بعضًا به دشواری میعقیده و مراسم تشریفات ا

 
توان ا

ن 
 
سیای جنوبی، به مقایسه و تشابهات گرفت. ا

 
سیای میانه، شرق میانه و ا

 
همه ادبیاتی که محصول کار پیر جماعت ا

ن 
 
سیای میانه حضور دارد، در میان اسماعیلیان چین، از ا

 
ئین اسماعیلی در میان جماعت ا

 
ناصرخسرو و سایر دانشمندان ا

ن جا هیچگونه کاربرد رسمی و عملی ندارد. نبود ادبیات وافر به  -اثری هم نیست، زیرا زبان و ادبیات فارسی 
 
دری دیگر در ا

نها سخن میدری، عربی و یا سایر زبان -رسی زبان فا
 
نها با همهایــی که اسماعیلیان به ا

 
-رانند، و دوری منطقه و عدم ارتباط ا

سیای میانه و همسایه
 
های عقیدتی تنها به گونه شفاهی نسل به نسل و سینه به های دور و نزدیک شان، سّنتکیشان شان در ا

یند مراسم تشریفات زندگی بکار برده می سینه انتقال پیدا کرده و در عملکرد بر
 
شوند که تا حدی از دیدگاه سّیاق و عقیده و در فرا

هنگی نسبی قرار می
 
های گیرند، و از همین سبب است که همسایهمحتوا با سّنت پیر ناصرخسرو سیدنا حسن صباح، در هما

یند پژوهش پیرامون مسایل یشان به شمول محققین برون
 
شوند که این های معّین رو برو میاد شده با دشواری مرزی، نیز در فرا

حیث نخستین داعی نقیصه در این اواخر تا حّدی در حال دگرگونی دقیق و ظریف قرار دارد. حّجت خراسان پیر ناصرخسرو من
سیای میانه، به همکاری و همیاری دانش

 
ئین اسماعیلیسم در ا

 
موزان و همکاران خویشو مبلغ ا

 
ی، سید ، سید حسن ضرابا

سهراب ولی، سید جالل بخارایــی، و جهان ملک شاه، توانست دعوت اسماعیلی را در میان مردمان ترکستان چین، که همین 
ن سخن می

 
غاز نموده بود و بسا انساناکنون در مورد ا

 
نکه به کدام زبانی سخن میگوئیم، ا

 
راندند و های این سرزمین را بدون ا

ئین اسماعیلی بعد از فراخوان و دعوت پیوستند. و حتی امروز بسا پیرهایــی که در این دارای کدامین نسل و نژادی بود
 
ند، به ا
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ن شخصیتبرند، خویشتن را فرزندان و میراث منطقه از چین حیات بسر می
 
دانند. های یاد شده و پیر ناصرخسرو میداران ا

ن دعوت، به گونه  باشد،ای که معّرف تاریخ تاجیکان این منطقه میحتی یکی از کـتبی
 
یند دعوت اسماعیلی و کارشناسان ا

 
از فرا

باشد. وی الدین بخارایــی، عالم، عارف، و فقیه سده هشتم هجری قمری مینماید. میر سید حسین جاللتفصیلی حکایه می
دین شاهرخ تیموری الباشد. او پدر میر سید علی ولی، از عالمان و عارفان قرن نهم هجری و داماد معینهاشم می فرزند سید

است. پدر او در عصر و زمان خود عالم و عارفی دارای کرامات بوده است. سید حسین مدت زیادی را در هندوستان سپری 
ستان هرات نقل مکان کرد. به احتمال زیاد در این سفرها فرزندش میر سید 

 
نموده و بعد از چند سال سکونت در هندوستان به ا

ن است که وی بخشی از علی ولی بلخابی، نیز  ب
 
ا وی همراه و همسفر بوده است. علت مشهور شدن سید حسن به بخارایــی ا

-زندگانی خود را در بخارا گذرانده است. اوالد و اعقاب او در هرات، میمنه، بلخ، فاریاب، بلخاب، سانچارک و ... زندگی می
م سانچارک، از اوالده سید حسن جالل الدین بخارایــی کنند. سید سبحان قلب خان که زمانی حاکم بلخ بود و مدتی نیز حاک

های ای که در برگهرسد. بدون در نظرداشت مسایل تاریخیاست. نسبیت میرورق خان، حاکم دیگر بلخ نیز به او می
سیای میانه به گونه مستقیم

 
، پژوهشگران بازتاب گردیده اند، در مورد سایر مناسبات متداوم میان امام و پیروانش در ا

شود زمانی بود که حضرت اش تا حدی معلومات کمتری در اختیار داریم. گـفته می های ویژهنماینده غیرمستقیم و یا هم از طریق
قاخان دوم که در 

 
قا علی شاه، ا

 
زندگی را پدرود گـفته است باری هم به منطقه سریقول تشریف فرما شده و  م.(١٨٨۵سال)امام ا

قا"، در میان همه باورمندان، مورد احترام و اکرام دیدار نموده است تا کنون به  ای که با جماعت شاندر منطقه
 
نام "قدم گاه ا

ن
 
نها را با برخی جماعت سریقول قرار دارد. مزید برا

 
قا علی شاه از منطقه، ا

 
ها را باور بر این است که بعد از بازدید حضرت امام ا

قاخان سوم هدایات شان را به  های دیگری به میانهدایت شان منور ساخته، زمینه
 
مدند تا حضرت امام سلطان محّمد شاه، ا

 
ا

نکه مرزها میان کشور چین و همسایه م.،١٩۴٨های شان به منطقه شینکیانگ در سال جماعت از طریق نماینده
 
ها قبل از ا

ن جا بفرستند که فرامین یاد
 
تن از افراد شایسته و دارای  ۵شده عالوه بر هدایات و نصایح به تعداد مسدود شوند به مردم ا
ها در میان جماعت یاد شده توظیف و تعیین برندگان کارکردهای امور عقیدتی و باور و پیش هامکی حیثاحترام میان مردم را  من

وری و قدردانی است که در فراز و فرود سده
 
حانی های رو ها و سایرشخصیتها، به گونه سّنتی پیرها، خلیفهفرمودند. قابل یادا

سیای میانه به ویژه در میان اسماعیلیان کشور چین، نقش تاریخی و عقیدتی شان را در راستای حفظ و 
 
در میان اسماعیلیان ا

ئین اسماعیلیسم، بازی نموده اند. اما با در نظرداشت دشواری 
 
های و شرایط زمانی و مکانی موجود در میان حراست طریقه و ا

نقدر های دولتگ چین، و پالیسیاسماعیلیان ترکستان یا شنکیان
 
مداری نظام سوسیالستی چین، اکنون برای باورمندان ا

نها حق ندارند  مسایل 
 
نها بتوانند مطابق سّنت و رسوم شان مسایل را به پیش ببرند و هم ا

 
شرایط و زمان مساعد نیست تا ا

ئین و مذهب شرا
 
یط زیست اجتماعی را برای دیگران دشوار سازند. از مذهبی را با امور سیاسی در اختالط قرار دهند و به نام ا

دیدگاه تیوری و حقوق عملکرد بر طریقه و عقیده به مثابه حق و امتیاز فردی در قانون اساسی کشور چین برای هر فرد حفظ 
ن باید گـفت که برای عبادتبوده و از هر گونه تعرض، توهین و تحقیر مصؤون می

 
جمعی نیز تا های همگانی و باشد. مزید برا

یند کار رسمی دولتی و یا هم در دبیرستان هنگام تعلیم و تعلم قرار داشته باشند، 
 
نهایــی در فرا

 
حدی اجازه نیست به ویژه برای ا

های عقیدتی در میان جواز دیده نه شده است. اما باید گـفت که اکـثریت مطلق مراسم تشریفات مذهبی و سایر فعالیت
ن را معرفی نمایند، از طرف مسلمانان و سایر اقشار جا

 
ن استفاده کنند و یا ا

 
نهایــی که به گونه جادو و سحر هم از ا

 
معه، حتی ا
یند گردد و حتی بعضًا برخی از مقامامت عالیدولت هیچگونه ممانعتی صورت نمی

 
رتبه دولت کمونیستی خود نیز در این فرا

موزش رسمی از طریق دولت و شامل هستند و برای شان اجازه است تا در مراسم اشتراک ورزن
 
یند تعلیم و ا

 
نکه فرا

 
د. قبل از ا

موزش سّنتی که توسظ پیرها و خلیفهنظام سیاسی و اجتماعی در مناطق اسماعیلیه
 
ها من نشین استقرار پیدا کند، تعلیم و ا

را مصروف و مصؤن  حیث یک امتیاز خانوادگی شناخته شده بود، تا حدودی کامگارانه به پیش برده می شد و فرزندان شان
موزش ویژه مینگهداشتد. معمواًل پیر ها بخاطر این گونه مطالب خلیفه ها را من

 
نها حیث دستیار، زیر تعلیم و ا

 
گرفتند تا ا

موزش عقیدتی تقریبًا کاماًل زیر اثر و نگین دولت قرار دارد و از نحوه پیشبرد 
 
بتوانند میان جماعت کار کنند. اینگونه تعلیمات و ا

ن 
 
نهایــی که سنین همواره کنترول دقیقی میا

 
توانند شامل تعلیمات اند، میرا تکمیل کرده ١٨نمایند. براساس پالیسی دولت ا
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ها و اشتراک در مجالس و محافل مربوط به طریقه و عقیده شوند. تدریس امور مذهبی دبیرستانی شوند و یا هم شامل پژوهش
ئید و تصدیق نه شده باشد، مورد اجرا قرار گرفته نمی ای که از طریق اداره دولت به طور مذهبی

 
تواند. در داخل کشور دقیق تا

خانه گویند. مطابق سّنت جماعت چین، نخستین جماعتخانه میچین نیز اسماعیلیان اماکن طاعت و نیایش شان را جماعت
ستان تاشقرغان در در اواخر سده 

 
د شاه به ساختار گرفته شده بود که نمای بر اساس هدایت حضرت امام سلطان محمّ ، ١٩در ا

ن به گونه
 
ن به نمای قبه مسجد و دیگری هم تا حدی با سّنت بیرونی ا

 
ای ساخته شده بود که دارای دو قبه فوقانی بود که یکی ا

هنگی قرار دارد. باید گـفت که هدایت امام توسط نماینده امام به جمخانه سازی در سایر نقاط جهان در همجماعت
 
اعت ا

ها را عقیده بر این است که نخستین شخصی که از این منطقه دیدن نمود و هدایات و فرامین امام را به رسانیده شد و  برخی
ورد. تفاوت این جماعت رسانید، مشنری سبزعلی بود که طی سفر رسمی

 
سیای میانه از این منطقه نیز دیدن به عمل ا

 
اش به ا

ن است اما در نمای ظاهری و بیرونی خویش با مسجد هیچ خانه در واقعیت با مسجد تنجماعت
 
ها در ساختار و نمای داخلی ا
برند خانه شان نه تنها بخاطر ادای طاعت و عبادت استفاده میتفاوتی ندارد. باید گـفت که جماعت تاشقرغان از فضای جماعت

ن جا صورت می
 
ها و و نظام کشورداری به گونه کل بر همه فعالیتگیرد بلکه مسایل وابسته به انجام خدمات اجتماعی نیز در ا

های داخلی و مداری و سیاستکارکردهای عقیدتی و دینی نظارت دارد و میل ندارد که امور دینی و عقیدتی با نظام دولت
زادی معقول عملکرد بر عقیده و طریقه به نحو شاحکومت

 
ن وجود داری در تقابل و یا تضاد قرار گیرد، اما باید گـفت که ا

 
یسته ا

گرایــی و افراطگرایــی مذهبی که با هیچ مکـتب و ادبیات برابر نیست، زمینه مساعد شود تا ندارد و بدون تردید نباید برای بنیاد
ور شد که نهادذهنیت مردم را به بیراهه بکشاند. هم باید یاد
 
ها و مؤسسات مذهبی حدود چندین دهه است که بسته بوده و تنها ا

یند خیلی
 
نهم در صورتی که با امور دولتها محدود مراسم تشریفات مذهبی را اجازه میفرا

 
مداری دهد تا عملکرد داشته باشند و ا

 در تقابل قرار نگیرند.
 م.،١٩٦٦-١٩٦٧میالدی، دولت سوسیالستی چین، سعی نمود تا برخی از موانعی را که در سال های  ١٩٨٠در اوایل سال  

یند انقالب فرهنگی 
 
مده بود مرفوع سازد و فضای نرمی را در فرا

 
زاد بودن همه باورهای دینی و عقیدتی به میان ا

 
بخاطر ایجاد عدم ا

فرینش سکون برای اهل طاعت و عبادت به وجود بیاورد که تا حدی دارای دست
 
ورد خوبی بود. در نتیجه این بخاطر ایجاد و ا

 
ا

م و نوسازی شدند و بخاطر بکاربرد نخستین اهداف کاربردی شان ها ترمیچنین سیاست برخی از اماکن مقدس و نیایش خانه
یند نوسازی اماکن مقدس را رویگماشته شدند. در نتیجه دولت نیز اجازه داد تا برخی از پروژه

 
دست گیرند که در ها باید فرا

ها  نیز  خانهداد جماعتخانه نیز شامل این برنامه گردیدند. به همین سان تعشده  تعدادی از جماعتنتیجه سیاست یاد
ن افزون گردید که امروز شاید بیشتر از افزایش  یافتند و بدون تردید عالقه

 
مکان مقدس و  ٤٠مندی باورمندان نیز متناسب به ا

مندان و باورمندان مناطق مختلف مفتوح گردیده است که خود خانه بخاطر پیشبرد مراسم طاعت و عبادت بروی عالقهجماعت
ترین مقام قیادت شده می باشد.  تسلسل قیادت روحانی: بدون تردید عالیهای یادسازی پالیسی دولتی در زمینهده نرمدهننشان

دهد، و الوقت تشکیل میروحانی را در میان اسماعیلیان چین، مانند سایر اسماعیلیان دنیا، حضور جسمانی و روحانی امام
-ها، و سایر شخصیتجماعت یاد شده هنوز هم به گونه سّنتی توسط پیرها، خلیفه های روزوار در میانامور مذهبی و عملکرد

شود و نهادها و ادارات امامت به گونه ها و چراغداران کوهستان، به پیش برده میها، سیدهای روحانی و معنوی مانند شیخ
ن تا هنوز در میدان فعالیت و عملکرد قرار نگرفته است. اسماعیلیان چی

 
باوران شان به این کیشان و همن مانند سایر همرسمی ا

های مختلف در میان ها و جامهباور هستند که امام زمان حّجت خداوند بر روی زمین است و در هر دوره و هر زمانی به گونه
نها به این باور هستند که امام بپیروان خود ظاهر می

 
رای شان باب شود، اما تصور و بینش امامت برای همیش وجود دارد. ا

رسان هدایت واقعی خداوندی بر روی زمین است، زیرا رسول مفتوح است در راستای رسیدن به حیات معنوی و روحانی، و پیام
الّسالم  تفویض گردید. تعدادی از رحمت خداوند بر عالمیان بود و بعد از ختم نبوت این بینش رحمت به علی علیه اکرم )ص(،

ه اسماعیلیان جوان منطقه پامیر بدخشان تاجیکستان در انستیتوت مطالعات اسماعیلی که در لندن پژوهشگران جوان، به ویژ 
موزش هستند، در نگارش

 
های شان این چنین ابراز نظر نموده اند که گویا، زمانی که مشنری سبزعلی از مصروف تعلیم و ا

های مناطق یاد شده را از میان د شاه، ُمکیمناطق تاشقرغان و کاشغر دیدن نمود، بر اساس هدایت امام سلطان محمّ 
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نفوذ، به ویژه پیرهای محلی که این سّنت را تا به امروز ادامه داده اند، نیز تعیین نموده است در صورتی که  از های باشخصیت
ن عملکرد بر طریقه شود که هنوز هم نظام پیرداری و خلیفه در مناطق یاد شده مروج بوده و بر اساس سوابق و قراین معلوم می

 
ا

ن برخی از شخصیت
 
ها نیز در این مناطق بر جماعت اثر دارند، و این مسئله در های روحانی به نام سّیدجریان دارد. عالوه برا

ورزند تا نشان بدهند که گویا خوجه نیز در میان همه دنیای اسالم مروج بوده و همواره جریان داشته است. برخی تالش می
ن منطقه بوده و باید بدانیم که اسماعیلیان چ

 
"، هاخواجه"، و "هاخوجه"ین حضور دارند در صورتی که این خود خالف سّنت ا

ها به مغالطه گرفته نشوند و نباید با هویت تاریخی خود بازی کرد. چون همه هستند که باید با هم در پژوهش دو فشر جداگانه
پرستی متهم شویم و نباید معی، که از دیگران گرفته اند، و ما نباید به بیگانهها دارای هویت فردی هستند و هم هویت جانسان

تواند با دیگران شریک شود و مشترک باشد، فقط بینش و هویت خودرا با هویت دیگران مدغم سازیم. یگانه چیزی که می
ستان گرایش انسانی است. و باید گـفت که خواجه

 
های مادی و ها کارکردامام، پیرها، و خلیقهها مردمانی بوده اند که همواره در ا

معنوی داشته اند. بدون تردید فضای عمومی فرهنگ  سوسیالستی کشور چین بر مسایل عقیدتی، مراسم تشریفات اجتماعی و 
نهم همه اسماعیلیان ترکستان، شنکیانگ، اویغور، تاشقرغان، بیژنگ و س

 
ثیر گذار بوده است. اما با وصف ا

 
ایر فرهنگی نیز تا

سیای مرکزی، دارای ویژگی
 
توان از مراسم های مراسم خودی هستند، که میمناطق کوهستانی هنوز هم مانند سایر اسماعیلیان ا

حیث مسئولیت عقیدتی، ذکات، قربانی، میل رفتن به های فرهنگی، پرداخت مال واجبات "سرکاری"، منعروسی، همایش
های روحانی، بوسیدن نشانه قدمگاههای امامان، داعیان، حّجتان، و شخصیت ها،گاهکن "مقدسه"، زیارتحج، زیارت اما

-های مذهبی و عقیدتی، مانند نوروز، جشن غدیر خم، اعیاد، نوروزی، رسـم هفتقدمگاه دلدل، برگزاری و مشاهده جشنواره
مغمومیت، ختم و خوانش فاتحه،  شین، خانه تکانی، تهیه و تدارک البسه نو در هنگام سال نو، مراسم عزاداری،سین و هفت

روشن"، به شمول دعوت بقـا و دعوت فنا که جز ترکیبی نامه، مشاهده سّنت پیر ناصر خسرو، از قبیل "چراغنوروزنامه، چراغ
ها، داد و ستد بازرگانی، و خـانه، قوشهاخانهها، مهماندهنده هستند، نمای ساختار درونی خانـهروشن را تشکیلرسم چراغ

نها هـم از دیـدانداز عقیـدتی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی دارای بینش هدفمند بوده و 
 
غیـره نام برد. خالصه اینکه زندگی در ا

 بسوی اتحاد و انسجام  پایدار جمعیت، مردم و کافه بشریت، روانه بودند. 
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ی )تاشکنت کنونی(، به های حکومت روسیه تزاری در مورد کارکردهای امیر عبدالرحمن، در بخارا و ترکستان روسیادداشت - 30

 زبان روسی
 م.٢٠٠٩روشن"، محّمد شیرزادشا اف، و دیگران، دوشنبه، "منابع سّنت چراغ -31
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 م.٢٠١٠نامه"، طریقه بورد کانادا، متن "چراغ -32
سیای مرکزی، )ممتار علی تاج" چراغ -33

 
 .م. ٢٠٠٠الّدین(، کراچی، روشن"، سّنت جماعت ا

 م.١٩٩٦اسماعیلی دعوت"، اردو، کراچی جات مین"شمالی عالقه -34
یتی، تهران  35-

 
 م١٣٧٣تاریخ فلسفه در جهان اسالم، حنا لفاخوری، ترجمه، عبدالحمید ا

 .152. محمد جواد مشكور, فرهنگ فرق اسالمى, ص 36
 .12ـ  6لمحجوب, ص ا; جهت مطالعه ر. ك: ابويعقوب سجستانى, كشف 107. خوان االخوان, ص 37
 .53ـ  51و نيز ر. ك: ايران و يمن سه رساله اسماعيلى, ص  125ـ  123وان, ص . خوان االخ38
 .44. جامع الحكمتين, ص 39
 .18. خواجه نصيرالدين طوسى, روضة التسليم, ص 40
 .211ـ  206و نيز خوان االخوان, ص  77. جامع الحكمتين, ص 41
 كـتاب عجز عقل به گونه اى ديگر بيان شده است.همين  344و  312و همچنين در صفحات  196. زادالمسافرين, ص 42
گاهى بيشتر درباره مراتب دعوت اسماعيلى ر. ك: مارشال. گ. س. 13. عارف تامر, اربع رسائل اسماعيليه, ص 43

 
. براى ا

 .21هاجسن, كـتاب فرقه اسماعيليه, ترجمه فريدون بدره اى, ص 
گاهى بيشتر ر. ك: تامر, اربع رسائل 228قرن چهارم, ص  . محمدجواد مشكور, تاريخ شيعه و فرقه هاى اسالم تا44

 
. جهت ا

 و معاد از سيدنا الحسين بن على, ص  48اسماعيليه, ص 
 
. منظور دكـتر 112و نيز ايران و يمن سه رساله اسماعيلى و رساله مبدا

دامين مرتبه مى تواند برسد و بى مشكور بيان توالى مقامات از پايين به باالست بدون اشاره به اين كه بشر از راه سلوك تا ك
اشاره به اين كه از كدام پايه به بعد است كه توجه الهى دستگير و راهنماى اوست. پس بايد توجه داشت كه مقام وصايت و 

 (.92و  52و  42امامت و نبّوت موهبتى است نه اكـتسابى )جهت مطالعه ر.ك: اربع رسائل علميه, ص 
 .274. همان, ص 35. 207احث علمى و كالمى و فرق اسالمى, ص. ر. ك: بيست گـفتار در مب 45
 .291ـ  290و نيز ر. ك: جامع الحكمتين, ص  86ـ  85. خوان االخوان, ص 46
 .55; جهت مطالعه عقايد اسماعيليه درباره برترى امام ر. ك: اربع رسائل اسماعيليه, ص 207ـ  205. همان, ص 47
غمبران كه از بهشت و دوزخ با اوصاف جسمانى خبر داده اند همه سخن هايــى است بر . خواجه نصير طوسى مى نويسد: پي48

ن, سوى طاعه ميل كنند و از معصيت بپرهيزند.
 
 حسب مقادير عقول كه براى ترغيب و ترهيب گـفته اند تا عوام به ا

قانوری، علی؛ 49
 
اول، مرکز مطالعات و تحقیقات  ، در کـتاب اسماعیلیه )مجموعه مقاالت(، چاپ«گری  اسماعیلیه و باطنی»ـ ا

 ۱۳۸۱ادیان و مذاهب، قم،
ن و حدیث در ادبیات فارسی، اساطیر، تهران، 50

 
ثیر قرا

 
 ۱۳۷۲ـ حلبی، علی اصغر؛ تا

 ۱۳۷۸ـ دوبروین،یوهانس؛ شعر صوفیانه فارسی، مجدالدین کیوانی، مرکز، تهران، 51
ن و حدیث در شعر فارسی، سم52

 
 ۱۳۶۷٫ت، تهران، ـ راستگو، سید محمد؛ تجلی قرا

 ۱۳۵۸ـ سجستانی، ابویعقوب؛ کشف المحجوب، تصحیح هنری کربین، طهوری، تهران، 53
ن، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 54

 
ویل قرا

 
 ۱۳۷۶٫ـ شاکر، محمد کاظم؛ روشهای تا

گاه، تهران، 55
 
 ۱۳۶۶٫ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی، ا

 ق.۱۳۸۳نیه، تحقیق و مقدمه عبدالرحمن بدوی قاهره، ـ غزالی، محمد؛ فضایح الباط56
 ۱۳۶۱ـ فروزانفر، بدیع الزمان؛ احادیث مثنوی، امیرکبیر، تهران، 57
 ۱۳۴۵٫ـ محجوب، محمد جعفر؛ سبک خراسانی در شعر فارسی، فردوسی و جامی،( تهران، 58
 ۱۳۶۸ـ محقق، مهدی؛ تحلیل اشعار ناصر خسرو، دانشگاه تهران، تهران، 59
 ۱۳۶۳٫ـ ناصرخسرو ؛ جامع الحکمتین، تصحیح محمد معین و هنری کربین، تهران، طهوری، 60
 ۱۳۷۰٫ـ دیوان ناصرخسرو، تصحیح مهدی محقق و مجتبی مینوی، دانشگاه تهران، تهران، 61
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 ۱۳۶۳٫ـ ناصرخسرو قبادیانی؛ گشایش و رهایش، تصحیح سعید نفیسی، جامی، تهران، 62
 م۱۹۸۶کـتاب تاج العقاید و معدن الفواید، تحقیق عارف تامر، بیروت،  ـ الولید، علی بن محمد؛63
لیس.سی؛ ناصرخسرو لعل بدخشان، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، 64

 
 ۱۳۸۰٫ـ هانسبرگر، ا

ثار، )بیروت، داراالندلس، -65
 
 م(.1986ادریس، عمادالدین الحسین، عیون االخبار و فنون اال

 (.1358ریخ بیهقی، )انتشارات کـتابخانه ی ایران مهر، بیهقی، خواجه ابوالفضل، تا -66
 (.1357جرفاذقانی، ، ترجمه تاریخ یمینی، به اهتمام جعفر شعار )تهران، ،  -67
 م(.1949، الموید فی الدین، دیوان الموید فی الدین، تصحیح محمد کامل حسین )قاهرة، -68
 (.1365ه ی محمود محمودی )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، فرای، ریچارد، ن، بخارا دستاورد قرون وسطی، ترجم - 69
 (.1363فرخی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ، )تهران، زوار،  -70
ل سلجوق، تصحیح احمد  -71

 
ل سامان، ا

 
ل بویه، ا

 
فضل هللا، رشیدالدین، جامع التواریخ، در باب تاریخ غزنویان، دیالمه، ا

تش )تهران، دنیای کـتاب، 
 
 (.1362ا

 (.1363منهاج سراج، قاضی، طبقات ناصری، تصحی عبدالحی حبیبی )تهران، دنیای کـتاب  -72
نظام الملک، خواجه ابوعلی، سیسر الملوک )سیاست نامه(، تصحیح هیوبرت دارک )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی  -73

1364.) 
سوده حال هیچ تاریخی ندارند."  " تاریخ همواره به ملت ها و جمعیت های فقیر و نادار  مربوط است،

 
 زیرا ملت های غنی و ا

 
 
 
 


