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اگر به فرآیند زمانی پیدایش، آفرینش ، تکامل و انکشاف ادیان، مذاهب، باور ها و عقاید    :   رس آغاز سخن 

، آئینی  انسان ها، در فراز و فرود تاری    خ  به دیده ژرف علیم و عقالنی نظر افگنیم، دیده میشود که هیچ دینی
یفات مذهنی در ذهن  و عملکرد باورمندان اش ، به مث ابه ایجادیات شفایه  و کیشی بدون حضور مراسم تشی

مردم در قفس سینه ها، باقی مانده  و تا به امروز به زیست معقول خویش ادامه داده باشد، هرگز وجود 
ی سوابق، محتوا و   ها برخوردار نبوده است، بدون آنکه دارای کدامی 

ی
ندارد. هر آن آئینی که از این ویژگ

ی  به سایر باور ها و عقاید به ودیعه گذاشته و خود    سیاق هم بوده است، مکان خویش را در زمانه های معی 
، به هر نحوی که به مشاهده   یفات مذهنی عملکرد دینی و مذهنی در انزوا قرار گرفته است. مراسم تشی

از بستی
گرفته میشوند، دارای بعد فریع بوده و در راستای تطبیق و تحقق اصول وبینش بنیادین مذهب و باور های 

 های سننی خود، حیثت ستون دینی نقش آفرینی می 
ی

یفات مذهنی با در نظرداشت ویژگ کنند. مراسم تشی
فقرات  درونی و معنوی عقیده و باور ها را در راستای استوار نگهداری اصول زرین همان عقیده وباور را  
ایط و    تشکیل دهنده هستند. سنت های عقیدنی در همه ادیان دارای ابعاد زمان و مکان بوده و مطابق شی
، عقالنی تر و   استه میشوند، و بسوی انکشاف بهتی نیازمندی های باورمندان گونه یم پذیرند، آراسته و پت 
یفات خود را  تا زمانی حفظ و نگهداری یم کند، که آنها از بینش   ی و کیش ،مراسم تشی وند. هر آئی   تر مت 

زمانی
برخ ساالری  پسندانه،وشایسته  تعدد  مشمول گرایانه،  یک جمعگرایانه،  تشی از  را  باورمندان  و  بوده  وردار 

یت، دور نساخته بلکه  از نقطه نظر محتوا و سیاق خود،   مسایع با سایر انسان ها، امت مسلمه  و کافه بشی
معرف عرفان، تهذیب و فرهنگ عقیدنی و باور های انسانی در میان سایر باورمندان باشند، و نباید  آنها را  

 ه مغالطه گرفت.  من حیث فروع ، با اصول دین ب
 

 و مذهنی اسماعیلیان آسیای مرکزی  " چراغ روشن"،  سنت  و رسم  
ین پدیده های عقیدنی ییک از با شکوهتی

ی است، من   است، که در بدخشان افغانستان، تاجیکستان، مناطق شمال پاکستان و منطقه ترکستان چی 
، مشاهده میشود. این رسم ، در میان باشندگان مناطق یاد شده  به نام   یفات مذهنی "  حیث سنت تشی

"، و " چراغ روشن"،  ""،  دعوت نارصی ی معروف و مشهور     دعوت سیدنا نارص خشو"، " دعوت پیر نت 
است. این سنت مطابق عنعنه مردمان مناطق یاد شده در روز سوم بعد از وفات شخص متوفا، مطابق 
یفات ویژه راه اندازی میشود که در اصل در بردارنده، سیاق مشحون از هدایت، نورانیت، مواظبت  تشی

ازه اخالقیات عقدینی باورمندان    معنوی از  ی و تفست  شت  وان، و شخصیت های معتقد، تعیی  جماعت، پت 
  
ً
ی اسماعییل، مدیحه خوانی که بعضا ی گفته میشود، خوانش و قرائت آیات  " مداح خوانی "،  کیش و آئی  نت 

یفات کالم هللا مجید، و سایر بخش های ادبیات و شوده های عرفانی است. در بخش نخست مراسم ت شی
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" چراغ روشن"، خلیفه که شخصیت دوم روحانی و عامل کار کرد های عقیدنی در میان اسماعیلیان بعد از 
پت  است، چراغ دان،" قندیل"، پنبه، و روغن زرد را که کار بردش در میان مردمان آسیای میانه خییل ها 

و شیوه مروجه و مرسوم مردمان  معمول است،تهیه و تدارک یم بیند و شخص خلیفه فتیله را مطابق رسم 
 و معنوی و ادنی  چراغ روشن 

ی " چراغ نامه " را که در بر دارنده سیاق عرفانی مناطق یاد شده تاب داده و میی
ل اقارب متوفا ، حضور دارند، به   ی است، به خوانش یم نشیند. آنهانی که در مراسم احتفال در خانه و متی

اک کننده ها در تکرار ابیات، شوده ها، درود، همخوانی نموده و گونه دسته جمیع  با خلیفه و سایر اش تی
زینت باطنی و معنوی به شمول ارزش عرفانی و سننی دعوت یاد شده را با فرستادن درود و صلوات به 

ت رسول اکرم، اهل بیت، پنج تن پاک وچهارده معصوم ،  به بازتاب یم نشینند.) در مورد   معصوم   14حضی
 . م سیستانی در سایت آریانی   و یا ولونگه مراجعه شود( به مقاله  اعظ

    
، ادنی و عقیدنی هستند که در ستایش خداوند  

،  دینی مزید بر آن" چراغ نامه" متشکل ازشوده های عرفانی
ان مرسل   ان خدا، به ویژه پیامتی ت محمد)ص(، فرشته ها و مالئک مقرب، و سایر پیامتی تبارک و تعایل، حضی

امامان دور اهل تشیع، حجتان، داعیان، بخصوص حکیم بزرگ، دانشمند و فیلسوف گرایش   و اهل کتاب،
برآن خوانش کالم هللا مجید،   مزید  و  برده میشوند  بکار  نارص خشو،  باطنیه، حجت خراسان سید شاه 

استه  شده است، ی جز    دعائیه ها، و نیایش ویژه باطنیان و بینش اسماعیلیسم که با عقالنیت آراسته و پت  نت 
بنیادین آن  یم باشد. این سنت کهن، و یل تازه از دید گاه سیاق ،محتوا ، بینش و گرایش  باطنی اش، در  
، زیر نظارت و هدایت امامان وقت مذهب اسماعیلیسم، مورد کار برد قرار گرفته است.  ده بستی تاریخی گستی

ه های گذشته بر اساس صالحیت و اختیار تفست  و تعبت  خردورزانه سنت یاد شده، در همه زمانه ها و سد
ان و داعیان کوهستان،   امامان اسماعییل و نماینده های باعتبار  آنها مانند سید شاه نارص خشو و سایر پت 
مورد تطبیق قرار داده شده است. قابل یاد آوری است که در مورد زمان و مکان پیدایش این رسم دینی ، و  

وان    اثر بخشی  معنوی و باطنی آن در حفظ و استحکام دیدگاه و تصور جمعگرایانه اسماعیلیسم در میان پت 
ی و هم سایر مشاهدین آن، و اینکه چگونه این سنت توانست در جریان بیشتی از هزار سال   این کیش و آئی 
ایط و زمان  نا مناسب، و نبود  روابط ظاهری و جسمانی با پیشوای شان، و رصف   بدون در نظر داشت شی

ا به تعلیم و آموزش نارص خشو، با وصف تفتیش عقاید و باور ها از سوی مال های متعصب، جزمگرا و  اتک
تکگرای،  به شمول حکام  ازبینش جمعگراینه دینی و عقیدنی ای که در سیاق قرآن مضمر است،  نی ختی 

، با صدور احکام ارتداد و تکفت  بر س ایر باورمندان، تا متعصب و مخالف اندیشه های جمیع و عقالنی دینی
کنون من حیث وسیله ماندگار و مستحکم حفظ اصول بنیادین عقاید و باور های دینی این مردمان، به ویژه  
معنویت و روحانیت عقالنی که جز جدا نا پذیر تصور و بینش اسماعیلیسم تاریخی است،  در میان جماعت  

ث بروز  دیدگاه های ناهمگون در میان پژوهشگران  مورد تقدیر، تکریم و تقدیس قرار دارد و هم  تا حدی باع
، مناطق شمال پاکستان ، تر کستان   عرصه شناخت باطنیه و اسماعیلیسم،  در آسیای میانه، آسیای جنونی

ی و سایر دانشمندان اروپا و امریکای شمایل، گردیده است.    چی 
 
باور هستند که سنت    این  به  ، شاه خمارف،  فلسفی علوم  پژوهشگر  و  برتلس،  ا.ای.  چراغ  پروفیسور   "

ی مهر پرسنی گرفته شده است، و عالوه بر   روشن"،  خییل ها قدیم بوده و گویا از آئی 
دارای پیشینه تاریخی

، و گویا اینکه،   آن گویا اینکه موضوع چراغ و نور در همه ادیان و باور ها وجود دارد، به شمول ی زردشنی آئی 
ی خییل ها متأثر هستند، از این سبب سابقه این سنت را   ی از این دو آئی  چون مردمان مناطق بدخشانات نت 
ت   ی به آن متوصل میدانند.  داکتی عزیز هللا نجیب ، کار شناس ارشد اداره تعلیم و آموزش مذهنی واال حضی نت 
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ران و کار شناسان معتتی عرصه الهیات شنایس، به این باور است که  آقا خان برای پاکستان و ییک از پژوهگ
چراغ روشن"،سنت   ی مهر پرسنی ارتباط مستقیم  نداشته و زاده بینش و   "  ، و آئی  ی زردشنی به دین و آئی 

، به ویژه  د دعوت اسماعیلیسم در آسیای میانه و آسیای جنونی تفکر نارص خشو است که  برای پیشتی
 از تنویر گرانی و مهر پرسنی که به نحوی از  مناطق شمال پا 

کستان بکار برده شده بود. و شاید هم  تصورانی
انحا در همه ادیان و باور ها به اشکال مختلف حضور دارد، با خود داشته باشد، اما در واقعیت امر این 

هر چه بیشتی سنت به این شیوه اش مختص اسماعیلیان آسیای میانه بوده و در حقیقت باعث استحکام  
 فرآیند دعوت اسماعیلیسم در منطق  یاد شده گردیده است.  

  
ی الملیل که به مناسبت بزرگداشت    م، 1976دانشمند نامدار، پروفیسور برتلس، در سال   در همآیش بزرگ بی 

اک نموده و موضوع   گ حکیم نارص خشو در دانشگاه مشهد برگزار شده بود، اشتی از هزاره فیلسوف ستی
ی آن همآیش پیشکش نمود که بخشی از آن راسنت  خییل ه کی 

ا با همیت  علیم و در خور ستایشی را به مشتی
انی نموده و کمتی با معنا و مفهوم باطنی و    " چراغ روشن"، در برداشت که روی تاریخچه پیدایش آن سختی

معنوی آن تماس گرفت. موضوف در همآیش یاد شده در نگارش مفصل شان این گونه ابراز عقیده نموده 
 است:  

یا هم " شب ماندگار" چراغ روشن"،" شب دعوت"،و  یفات سنت  به حدس و گمان من، مراسم تشی  " 
د، دارای سابقه خییل ها قدیم   چراغگردان"، که در میان اسماعیلیان آسیای مرکزی مورد بازتاب قرار میگت 
بوده و در واقعیت طریح بوده است حقیفی و بدون تردید به گونه ای دیگر قبل از اسالم و به زمانه های 

ر و بیشن شخیص من  است." ) حاکمیت شهاب الدین سهروردی، بر میگردد، و باید  گفت که این  تنها نظ
ی "  108  -107ص   امون تاری    خ و فلسفه آئی  ( ، اما پژوهگر دیگری ، مرحوم شاه خمارف، ضمن تحقیق پت 

چراغ روشن"، به نحو دیگری فرموده است که گویا سنت " چراغ روشن"، با دیانت زردشنی ارتباط داشته 
، که اثرات   و الهام از آن گرفته است، و به گمان اغلب شاید هم تا  حدی بر گردد به زمانه های مهر پرسنی

ی زیاد محسوس و ملموس است که واژه " پای مهر"، که به پامت  امروز اطالق میشود   ی نت  آن در پامت  زمی 
ی از آن زمانه ها مورد کار برد قرار داشته است. موصوف در زمینه اینگونه اظهار نظر یم نماید: " ... اما  نت 

ی زردشت، درست نیست زیرا بر اساس دست آورد های  در خصوص ارتباط   دادن  سنت چراغ روشن با آئی 
ی  ی قضاوت درست نیم آید و هم باید دانست که دین زردشت هیچگایه در شزمی  علیم امروز این چنی 
ات مروج نبوده و آنچه که امروز به عنوان بقایای آتش پرسنی داریم، همه مربوط و منوط   بدخشان و پامت 

ی زردشنی یم باشد." ) ص،  به  ک ی مهر پرسنی در برابر آئی   (   150-149یش قدیم تری  است که عبارت از آئی 
 
ی

یفات اسالیم وابستیک ی دیگر، به اسالم و سنت و تشی باید گفت که سنت چراغ روشن نسبت به هردین و آئی 
وان نارص خشو من حیث اسماعیلیان شیعه امایم مسلمان، ب ا همه مسایل دینی شان پا کامل تردارد زیرا پت 

بند بوده و تنها تفاوت شان با دیگران این است که آنها سیع یم ورزند تا اسالم را بر مبنای سیاق عقالنی  و  
  
ً
ت محمد )ص(، و موال مرتیصی عیل بر میگردد ، مورد پذیرش قرار دهند. مثال قرآنی اش که به زمان حضی

قصای  شامل  را که  روشن  چراغ  ی  میی طریقه  مادایم که  و حجتان  داعیان  های  و شوده   ، عرفانی ابیات  د، 
اسماعیلیسم، به شمول مناجات، اشعار و آفریده های شخصیت های اسالیم  یم باشند، نشان دهنده  
منبع پیدایش و جایگاه اصیل آن است . از این سبب پیوند دادن سنت چراغ روشن به سایر ادیان و مذاهب 

.   باید اضافه نمود که در سنت چراغ  کاری است نا بجا و خالف قضاو  ت پژوهش ها و واقعیت های تاریخی
ی   نت   

به سیاق و محتوای قرآنی اگر  و  از مقام و جایگاه آتش قویتی است.  نور"،   " روشن، موضوع و مقام 
بینش هالک کننده و  دارای  آتش  و موقف  بوده  نور خییل ها عایل  مقام  میشود که  دیده  مراجعه کنیم، 
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وده و هم وسیله مجازات و توبیخ است، اما واژه نور و بینش نور و نورانیت، درحقیقت هدایت،  سوزاننده ب 
ی و راه نجات و رهانی است. از این سبب میتوان گفت که در " چراغ  راستا، رصاط المستقیم، تنویر و تمکی 

" نور ننی خدا"،  نامه"، و بطور عموم در سنت " چراغ روشن"، مقام فلسفی نور، یعنی " نور خداوند"،  
ویژه  به  و  ها  فرقه  عقالنی همه  فلسفه  مطابق  است.  تر  باال  آن  تصور  و  آتش  عباره  از  امامت"،  و"نور 
اسماعیلیسم و سایر مذاهب و باور ها در میان امت مسلمه، الزم میدانند که اگر از بینش نور و علوم معنوی  

م روان باشند،  به گونه بهتی میتوانند به اصل  و عقالنی برخوردار باشند، و براه راست و رصاط المستقی 
ی و سیاق   امون ایجاد میی واصل گردند. در این جا  بار مجدد میخواهم بینش و نظریات شاه خمارف را پت 

 چراغ نامه که شاید به چند هزار سال تاری    خ بر گردد، این کونه یم نویسد:  
ی  " شاید دشوار باشد ، از نقطه نظرعلیم و تاریخی بتوانی نامه"،م نگارنده  میی چراغ  ی نمائیم زیرا    "  را تعیی 

سابقه آن به چندین هزار سال بر میگردد که بدست آمدن خود چراغدان ها، قندیل ها، و دیپک ها، در  
ستان ها که بر اساس کاوش های علیم و باستان شنایس بدست آمده اند، قدیم بودن این سنت) اگر  قتی

ی سنت چراغ روشن ه  همی 
ً
م نباشد مشابه  آن(، را نشان دهنده است. باید گفت که این همه چراغدان  دقیقا

اند،  برده  بش  حیات  بدخشانات  و  ات  پامت  در   
زمانی مردمان سکانی که  های  ستان  درقتی ها  قندیل  و  ها، 

 دریافت گردیده است. "   
 

صور چراغ، تنویر، بینش  بر بنیاد نظریات و بینش نگارنده های باال، میتوان قضاوت نمود که ، شاید هم ت 
یت ارتباط   ه موضویع باشد که با پیدایش انسان و بشی ی چراغ، و غت 

ی ها با داشیی ستان رفیی ، به قتی روشنانی
داشته باشد، زیرا این خود وسیله ای آرامش و سکون فکری و ذهنی  بود برای انسان ها و مردمان قدیم، به  

ی من  ویژه در مواقع مرگ و مت  و یاد نمودن ارواح   گذشتگان شان. ویل  بدون تردید سنت " چراغ روشن"، نت 
حیث پدیده روبنانی عقیدنی در میان اسماعیلیان تنها محصول بینش اسماعیلیسم نیست و هم فرهنگ و 
ی همواره فرامرزی بوده است و هیچ دینی نیست که پیشدادی نداشته باشد،از این  زبان ادیان و باور ها نت 

این هم  تصوری است برگرفته از سایر تصورات و بینش معمول در میان انسان در  سبب میتوان گفت که  
ایط و زمانی  راستای روشنی و تنویر، ویل این که چرا گونه موجود را به خود گرفته است، منوط است به شی
یفات مذهنی به مثابه ستون فقرات عیقیدنی   که این سنت در آن به وجود آمده است زیرا همه مراسم تشی
ایط    های زمانی و مکانی بوده و برای همیش ثابت نیستند، بلکه مطابق شی

ی
عملکرد بر عقیده، دارای ویژگ

اتوری فاطمیان  زمان و مکان دگرگون میشوند و گونه یم پذیرند، به ویژه برای اسماعیلیان بعد از سقوط امتر
ن"، یگانه رایه بود در راستای در مض، اسماعیلیان آسیای میانه بسوی تقیه رفتند و سنت " چراغ روش

ازه منازل، حجره ها، خانه و کاشانه ها، به نحو مکتوم و پنهان   ی اسماعیلیسم، در شت  عملکرد بر طریقه و آئی 
و دور از انظار دیگران به ویژه آنهانی که محتوای این سنت را به مفهوم باطنی اش درک کرده نمیتوانستند. 

ی  " چراغ ی مهر پرسنی قبل از اسالم یم داند و اضافه   هر چند شاه خمارف آئی  روشن"، را وابسته به آئی 
ی " چراغ نامه"، شخص نارص خشو نیم باشد. او در زمینه این گونه یم نگارد:    میکند که نگارنده میی

ی پامت  و منطقه بخارا بیشتی از هزا ی اسماعییل درآسیای میانه، به ویژه در شزمی  ش آئی 
ر  " از آنجانی که گستی

ی میتواند به آن  زمان وابسته دانسته شود و هم   سال حکایه دارد، از این سبب پیدایش سنت چراغ روشن نت 
 تهیه شده و هدایت داده شده نارص خشو برای  

ً
ی امروزی آن بر بنیاد متون قبال میتوان گفت که شاید میی

ایط زمان و مکان و نیازمندی وان طریقه    بار نخست به میان آمده و بعد ها مطابق شی های مردمان و پت 
ایط زمان و مکان مورد تطبیق قرار داده شده است. و هم چون همه سنت  باطنیه تجدید نظر شده و با شی
های مروج در میان اسماعیلیان آسیای میانه به نام و نشان پت  شاه نارص خشو ختم میشود، از این سبب  
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ی سبب به نام " ی از همی  دعوت نارصی"، مسما شده است. و این ادعا تا حدی  سنت فعیل  چراغ روشن نت 
هم درست است زیرا، بر اساس فرموده شخص نارص خشو،ایشان کتانی را به رشته نگارش در آورده است  
، تصنیف  که  به نام " مصباح"، است که در آن در مورد تن و جان،  و بقای روح بعد از فنای جسمانی

ی از آن یاد آور شده است."  ) ص،  نموده است که  در اثر ماندگار خو  -151یش، " خوان االخوان"،  نت 
152  ) 
 

(، یم نویسد که در واقعیت 1959پروفیسور برتلس، در اثر شان " نارص خشو و اسماعیلیسم " ، ) مسکو 
روشن"، امر سنت   چراغ  در محیط بدخشان به میان آمده و در آن جا به شیوه های مختلف مطابق   " 

یدنی مردمان مقیم آن جا، مورد کار برد قرار گرفته است . و اینکه گویا مردمان بدخشان در رسم و رواج عق
ی به آن ارتباط دارد، از ریشه نادرست  یم باشد. و  گذشته ها آتش پرست بوده  اند و سنت چراغ روشن نت 

د رسالت عقیدنی  اش در راستای   هم اینکه این سنت با حضور یانی نارص خشو در بدخشان به منظور پیشتی
ی نیست.   ی تا حدودی دارای شواهد معی  ش دعوت اسماعییل از آن استفاده نموده است، نت  انتشار و گستی
وان ترتیب و تنظیم یم نمود که به نام " مجالس   اما باید دانست که نارص خشو نشست هانی را در میان پت 

 دعوت"، یاد یم شدند. 
 
لس دعوت، بعد ها به " مجلس چراغ روشن"، تبدیل شدند و تا به  و بریحی ها بر این باور هستند آن مجا 

 امروز ادامه  یافته است."  
فانوس، رساج، مصباح،  واژه های ،    ی جای  چراغ، دیپک، قندیل،  ه به نحو دیگری در زبان التینی نت  و غت 

ی و  ”Lampas “دارند و به نام  ی سان در زبان های اروپای باختی ی کار برد   یاد یم شود، و به همی  خاوری، نت 
ک است و هم دارای هدف و غرض واحد بخاطر  دارد و بینش آن در واقعیت امر میان همگان هم مشتی
تنویر و ارتقای سطح معنویت و روحانیت در میان انسان های مختلف باورمند به هر دینی و هر آئینی که  

دی و اجتمایع دوره سنگ، بر میگردد  خود انتخاب نموده است. بینش چراغ در حقیقت در فرماسیون اقتصا
که قندیل هانی از سنگ ساخته یم شدند و بعد چرنی و روغن را در داخل آنها گذاشته یم شدو برای مقصد  
ستان ها یم رفتند،   در مض و یونان باستان به قتی

ً
و مرایم که در نظر داشتند، از آن استفاده یم نمودند. مثال

همانند بوده و بعد ها این  پرنده، باز و مایه،سنگ را یم دیدند که به شکل، در آنجا قندیل های ساخته از 
ی شایت کرد و راه خود را قدم به قدم بسوی آسیای  ی ایران  امروزی نت  ی خراسان وش زمی  فرهنگ به شزمی 

ی و قصدی ، و یا هم رضامن ه ، در نتیجه مهاجرت ها و پناهگزینی های جتی دانه، به میانه، افریقا، روم و غت 
ت  حضی  

ی
زندگ امون  پت  مشهور  و  معروف  پردازان  قصه  و  شایان  داستان  داد.  ادامه  خود  پیمانی  راه 

مسجد و کار کرد هایش حرف هانی دارند و میگویند ، زمانی که در مدینه مسجدی به نام    )ص(،محمد  "
ت بخاطر تنویر آن از   نبوی"،  آنقدر درست نبود و آنحضی

ی
ایط زندگ برگ درختان استفاده   ساخته شد، شی

،) وفات   ( در اثر خویش " تعریف االنساب" 1272/  671یم نمود تا روشن باشد و بعد ادای نماز کنند. قرتونی
،(  یم نویسد که یک تن از بازرگانان سوریه به نام " تمیم الدهاری"، ) وفات، 252م، ص  1987) قاهره  

انی بود به مدینه آورد و به مسجد نبوی هدیه نمود.  (، یکدانه چراغدان را که مملو از روغن حیو 660/ 40
ین رویداد ها به نظر یم رسید و هم  روشن نمودن آن چراغ در مسجد در آن زمان من حیث ییک از خوبتی
ی گردیده و این اقدام بازرگان موصوف باعث شد تا رسول خدا به وی  ت محمد)ص(، نت  باعث مشت حضی

 را اعطا فرماید.   " رساج "،لقب 
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وفات باقر)  محمد  امام  ت  زمانی که حضی  ، است  آمده   ،" الکاقی  " از جهان 733/  114در کتاب  دیده    )
ل شان چرایعی ویژه روشن گردد، و به  ی ت امام جعفر صادق هدایت دادند تا در متی فروبست، پش شان حضی

ت امام جعفر صادق) وفات   ی سان این سنت در هنگام وفات حضی ی به مشا765/  148همی  هده گذاشته (، نت 
ی اثر گذاشته است، زیرا پت  نارص  شده بود.  و بدون تردید این فرآیند خود بر اسماعیلیان آسیای مرکزی نت 
خشو خود از همه امور و مسایل آستان امامت به شمول سنت های معمول و مشهور درگاه امامت برایش 

 خییل ها هویدا و معلوم بود. 
 

که بدخشانی االصل بوده است برای رئیس خان که از خانواد   ج مغل"،" تا گفته میشود که شخیص به نام 
خان"،و قبیله   تره  منطقه گلگت بود است پناه میدهد، و بعد ها به نسبت عمیق تر شدن مناسبات    " 

ش را در عقد نکاح رئیس خان  در  میان این هر دو، رئیس خان به کیش اسماعییل یم گرود، و تاج مغل، دختی
، تاج مغل را به حمله  بر مناطق مختلف عالقه جات شمایل یم آورد، و   ی رئیس خان روی دالیل نا معی 

، کوهستانهای غذر و پونیال، در اختیار تاج  ی ال، یاسی 
پاکستان ترغیب یم نماید که در نتیجه مناطق : چتی

د. مادایم که تاج مغل داخل منطقه گلگت شد، در زمان توره خان حاکمیت گل  گت را بدوش مغل قرار میگت 
ی تاب نه آورد، از این سبب برای شان نه تنها تسلیم شد، بلکه به کیش و  داشت، و چون در برابر مهاجمی 
ده آن در  ف گردید. و باید گفت این زمانی بود که عقیده و باور اسماعیلیسم به گونه گستی ی مشی ی شان نت  آئی 

هن گردید و مردمان قدم به قدم به عملکرد بر  این مناطق بر اساس مسایع همه جانبه و فراگت  تاج مغل، پ
گ، سید شاه نارص  طریقه و عقیده شان بر بنیاد پالیش خلفای فاطیم و به ویژه آموزه های ماندگار پت  ستی
به منطقه سینکیانگ    ، پامت  از طریق کوهای دشوار گذر  تاج مغل  خشو، روی آوردند. گفته میشود که 

، که در آن زمان به نام تر  ی ی به دعوت اسماعیلیسم  چی  کستان بزرگ یاد میگردید، رهسپار شد و در آن جا نت 
ادامه داد. تاری    خ نگاران در نگارش های شان یم نگارند که، قلمرو حاکمیت اسماعییل در زمان این شخصیت  
فعال که خود عامل اصیل این همه کارکرد ها بود، ایل ترکستان بزرگ،  به شمول سینکیانگ امروز، غرب 

غان و حومه آن میشود، والیت غور، مناطق  ا فغانستان ایل آستان هرات باستان، جوزجانان، که شامل شتی
ال و گلگت، ایل مرزهای هندوستان، منطقه یفتل بدخشان افغانستان، به شمول راغ، درایم  ق چتی جنوب شی

نظر های خییل زیادی    امروزی در بدخشان را در بر میگرفت. و هم ابراز   " رس غیالن"،و منطقه ش گیالن
روشن"،وجود داشته و حایک از آن هستند: مادایم که سنت   چراغ  ی   "  هنوز در مرحله ابتدانی و نخستی 

ش و مروج سازی این سنت در میان مردمان زیر حاکمیت   خویش قرارداشت، این تاج مغل بود که باعث گستی
نگار  به   ، برای معلومات بیشتی میتوان   ( او گردید.  قلمرو  شم در مورد دعوت اسماعییل درعالقه جات  و 

 شمایل ، نشی شده در سیمای شغنان مراجعه کرد( 
 

بریحی ها را عقیده براین است که سنت چراغ روشن برای مدت های زیادی تنها برای فرد متوفا بکار برده یم  
 " شب برات"، ن  شد، و هنوز دعوت بقا شامل آن نبود، اما بریحی ها این سنت را با مراسم چهاردهم شعبا

وان پت  نارص خشو نام این سنت را به   تبدیل نمودند    " چراغ روشن"،به مغالطه میگرفتند و از این سبب پت 
که در میان اسماعیلیان آسیای مرکزی به نام  شب برات یاد یم شد، تشخیص    " فاتحه چراغان"،تا از سنت  

است که بعد از ماه رجب و قبل از ماه رمضان  ماه هشتم از ماه هاي قمري »شعبان«و جدا دانسته شود. 
«قراردارد. جمع آن ی و» شعابير ی    » شعبانات«  است. اين نام از ريشه »شعب« گرفته شده که هم بر جانی

ی از اهل لغت گفته اند  
اق و هم بر فراهم آمدن و اجتماع داللت دارد. بعیصی  »اين واژه از اضداد است« و افتی

عب«الف لغات دانسته اند .واژه  ویلی ديگران آن را از باب اخت
َ

ی ريشه    »ش ی از همی  ی امت و قوم نت 
به معنی
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 و قبائل و...؛ شما را از امت ها و قبيله ها  گرفته شده است. چنان که خداوند فرمود: 
ً

»و جعلناکم شعوبا
ی از پيامتی اکرم )ص( آن است که خت  بسيار) ماه رمقرار داديم«.  

ضان( وجه نام گذاري شعبان، طبق رواينی
ی گفته شده:» چون شعبه هاي رحمت خدا در آن بسيار است ،شعبانش نامند  از آن منشعب یمی گردد، و نت 
«يا به جهت آنکه روزي  بندگان خدا در اين ماه بسيار منشعب یمی شود و حسنه مضاعف یمی گردد. اما 

کنده و منشعب یمی شدند، عرب جاهیلی چون در اين ماه براي پيدا کردن آبشخور، يا به منظور غارتگري ،پرا 
اين را وجه تسميه شعبان پنداشتند. از جهت عظمت و اهميت اين ماه که در مقدمه ماه مبارک رمضان  

تعبت  یمی کنند. ما میتوانیم معنی و مفهوم واقیع این  مناسبت را   » شعبان المعظم«قراردارد، معموال آن را 
 در شوده زیر مشاهده میکنیم:  

ي    سحري بود و چهچه مبارک   فرخنده شبی
 آن »شب قدر« که اين تازه» براتم« دادند 

آنگونه که گفته آمدیم، دانسته شد که سنت چراغ روشن در ابتدا دارای شکل واحد برگزاری بود و تنها برای  
ی به آن پیوستند، که میتوان از دعوت   فنا، شخص متوفا برگزار میگردید، اما بعد ها شاخه های دیگری نت 

رضا، دعوت  و  صفا،  دعون  بقا،  و  یاد آور شد، و الزم است دانسته شود  که امروز دعوت    دعوت  صفا 
یفات  دعوت رضا   حضور برای برگزاری ندارند و مورد مشاهده قرار    " چراغ روشن"،، دیگر در مراسم تشی

ند. باید گفت که سنت   "،نمیگت  ، به ویژه ج  " مجلس حیانی ماعت خوجه،  در میان جماعت آسیای جنونی
د، به این دالیل که تاری    خ و سبقه این جماعت نسبت به سنت   ی از سنت چراغ روشن شچشمه میگت  نت 
جماعت آسیای میانه خییل ها، نزدیک است، و یل سنت نارص خشو بیشتی از هزار سال سابقه دارد، از این 

ی مشابه این سنت را ار نارص خشو گرفته ا " ند و دقیق تر این است که  سبب پت  های جماعت خوجه نت 
،" حیانی ت امام سلطان محمد شاه، بر بنیاد درخواست جماعت آسیای جنونی به   مجلس  در زمان حضی

هندوکش ،  Major J. Biddulphاجرا در آورده شد و مورد مشاهده قرار میگرفت. در اثر    های  "، “تبار 
اش یم نگارد که: “در شب برگزاری مراسم چراغ روشن، در میان مردمان    ،123م، در صفحه  1977سال  

ام این اقوام که به  ، شخصیت روحانی و اجب االحتی کوهستانات بدخشان افغانستان و سایر مناطق پامت 
ل نو رفته در خاک آمده ، و بخاطر   ی نام " خلیفه"، یاد میشود و از خالفت و نیابت گرفته شده است، به متی

امش خوراک تهیه و تدارک دیده میشود. خلیفه لقمه  ای از خورک را در دهان خود نموده و بعد  ادای   احتی
دیگران که در صحنه حضور دارند موصوف را همرایه یم کنند. بعد همه مراسم که عبارت از خوانش چراغ 

وریات در فرآیند شب ه تهیه و تدارک روغن، و خوانش سایر رصی پیدا  نامه، تاب دادن فتیله،  نگام ادامه 
 میکند." 

ت رسول اکرم، و نورانیت وی   امون ست  نویسنده ها، دانشمندان، شعرا و نظم نویسان اعصار مختلف، پت 
یت، و قایل شدن ارزش به نورانیت او و اهل بیتش، همواره آفریده هانی دارند   در راستای هدایت عالم بشی

 هانی را به گفتا
ی ت چت  " سیر  در اثر خویش    " اکیی آبادی"ر نشسه اند. مثلن  که در وصف نورانیت آنحضی

سخنانی داشته اند و هم    " قندیل"  و" چراغ"،  هم در مورد پیامتی خدا و هم اهمیت نورانیت ،    منظوم"،
ت را  شوده ای دارند که  در وصف نور و نورانیت ، و هم اینکه به گونه نمادین  شخصیت نورانی آنحضی

گفت که سنت چراغ روشن با سنت مهر پرسنی و سنت دیانت زردشنی دارای  پیشینه بازتاب داده اند. باید  
تاریخی همسان نبوده و نمیتوان آنها را از یک منبع و شچشمه دانست، زیرا در قدم نخست زردشنی ها ،  

دنی اگر فردی در خانواده شان وفات یم یافت، آنها وی را ایل سه روز به گور نیم سپاریدند و حنی برای م 
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نگاه میگردند و بعد ها به تپه های بلندی آن را انتقال داده و میگذاشتند تا طعمه الشخوران گردد. و یا هم  
 را یم ساختند که جسد یک انسان بطور 

ی
در هنگام بهار، خزان و به ویژه زمستان صندوق های بسیار بزرگ
انیده و دستان باز میتوانست در آن جاگت    گردد، جسد را میگذاشتند و ایل فصل بهار  ایستاده، با پاهای گستی

نگهداری یم نمودند، زیرا در زمستان الشخواران پیدا نیم شدند و هم اگر جسد خییل ها خشکیده یم شد،  
از این سبب باید در بهار زیر باران میگذاشتند تا نرم کردد، و حنی اثرات باران باید در کوشت، پوست، خون  

، نرم یم شد و هم در همان وقت است که ش و کله الشخواران پیدا یم شد و و استخوانش نفوذ یم نمود  
د، و ثوانی را که  از آن در نظر   بعد جسد را به تپه بلندی یم بردند و میگذاشتند تا مورد طعمه آنها قرار گت 

 قرار نداشته و از ا
ی

 با سنت اسالیم در همآهنیک
ً
ین لحاط باید داشتند برای آنها میش گردد. این خود کامال

 ها ی سنت اسالیم بوده و از جای و منبع دیگری ظهور نکرده 
ی

گفت که سنت چراغ روشن دارای ویژه گ
 است.   

یفات   روشن"،مراسم تشی چراغ   و باور های دینی اسماعیلیان آسیای   " 
ی

در سیاق و متون مواریث فرهنیک
ر نارص خشو، حجت خراسان، سّیاح  مرکزی، به گونه ژرف ریشه داشته است. این رسم با سنت ماندگا

ت امام  معروف، فیلسوف نامدار، حکیم و دانشمند نی بدیل، و خادم آستان امام و خلیفه فاطیم، حضی
مستنض باهلل ، ارتباط گسست ناپذیر دارد. روح و روان  دعوت نارص خشو، در قرائت نامه های ناهمگون 

ی که بریحی از قسمت های این سنت یاد شد  د، و به نحو شایسته بازتاب میگردد، به و کثت  ه را در بر میگت 
نام " دعوت نارصی"، و با به گونه ساده"دعوت"، یاد میشود. سنت " چراغ روشن"، در فراز و فرود سده 

گ انسانی قرار داشته است.   ی و ستی ، وسیله ای بوده   اول،ها، در خدمت دو هدف معی  از دیدگاه تاریخی
ازه های دینی در میان  است برای پت  ها و دا ش و استحکام شت 

عیان جماعت آسیای مرکزی در راستای گستی
وابستهبه جغرافیای سیایس   بدخشانات  و  پامت   های  پایه  و کوه  مناطق کوهسار،  در  ناهمگون  جماعت 
، شنکیانگ فعیل واقع در  افغانستان، تاجیکستان، عالقه جات شمایل پاکستان و منطقه ترکستان تاریخی

ی  . ،  شزمی  ی ، جماعت و باورمندان را در امر حفظ دوم پهناور جمهوری خلق چی  ،از دیدگاه فرهنگ عقیدنی
  ، ، فراز و فرود زمانی ، مکانی و نگهداری اتحاد و هویت تاریخی و عقیدنی جماعت در ادبار مختلف تاریخی

ی و کیش باطنی   ساخته است. در دل سیایس، اقتصادی و اجتمایع، توان مند و معتقد با واقعیت های آئی 
این سنت نیایش و ذکر آفریدگار عالمیان، و ستایش شور کائنات، رسول اکرم)ص(، و امامان، و انجام دعا 
وی ماندگار و نی نیاز در مراحل زمانی   وی زوال ناپذیر یزدانی و  طلب استدعا و یاری از نت  و ثنا به آستان نت 

یت  انسان ها ، و کافه بشی
ی

، جهت رهانی از دشواری ها، مصیبت ها و آالم یم بوده و مزید با اهمیت در زندگ
 
ی

برآن سنت یاد شده وسیله ای است در امر اندیشیدن روی معانی و اهداف تنویر گرایانه  و متوازن زندگ
ت محمد)ص(،  مادی و معنوی در این کائنات و روز موعود، مطابق هدایت قرآن مجید، آموزه های حضی

مانه ها ، یم باشد. اصطالح " چراغ روشن"، در واقعیت امر ترجمه عباره عرنی است  ز   و  هدایات امامان
"، که معنی لفظی و واژه ای آن " چراغ روشن"، بوده و در حقیقت واژه قرآنی است  که مفهوم" شاج منت 

ت محمد)ص(، ذکر شده است.    46آیت    33که در ختم سوره   اِعًيا إِ ، به حیث صفت و کنیه ای حضی
َ
 َود

ى
یل

ا   ً ِنت 
اًجا مُّ ِنِه َوِشَ

ْ
ِبِإذ  ِ

ه
" .     (33:46)اَّلل " و مردم را به فرمان خدا بسوی او بخوانی ، و چرایعی تابناک بایسی

امون " نوٌر عیل نور"، سوره  و سایر آیانی    35آیت  24همچنان این اصطالح با آیت نور که در سیاق آن پت 
ی در ارتباط است. آنگونه که در آیه زیر مشاهده یم نمائ  داللت یم کند، نت 

ی
 یم : که بر مؤلفه نور و فروزندگ
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ُ
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ُ
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أ
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ُ
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َ
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ُّ

اٌر ن
َ
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ُ

ه َسسأ مأ
َ
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َ

وأ ل
َ

ُء َول ي ِ
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ُ
ا ي

ِليٌم 
َ

ٍء ع أ
ي

َ لِّ شر
ُ

ُ ِبك ه
اِس َواَّلل

َّ
اَل ِللن

َ
ث مأ

َ أ
ُ اْل ه

 اَّلل
ُ

ب ِ
رصیأ

َ
اء َوي

َ
ش

َ
وِرِه َمن ي

ُ
ُ ِلن ه

 (  24:35)اَّلل
ِل نور او چون چراغدانی است که در آن چرایعی   

َ
ی است. َمث  باشد.آن چراغ درون  " خدا نور آسمان ها و زمی 

آبگینه ای و آن آبگینه چون ستاره ای درخشنده. از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوری است  و نه 
ی افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر.   باختی

ی آگاه است." خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه یم نماید و برای  ی ) مردم مثلها یم آورد، زیرا بر هر چت 
35:24)   

 
این بینش با شیوه های تمثییل و کنایه های ناهمگون در ارتباط با بازتاب نور، در همه فرآیند این سنت 
ی دانسته میشود که بر مال کننده تأئید مجدد اصول و قواعد  ش یافته است. پروسه تنویر چراغ چنی  گستی

است که در سلسله جاویدان بینش و تصور امامت در کلیت امر، به توضیح وتفست  گرفته شده  نور یزدانی  
یفات چراغ روشن، با بسا گونه های اجرآت ، مشاهدات، و   است. ییک دیگر از جهات با اهمیت مراسم تشی

ت ابراهیم   کار کرد های عام مشابه دیگر منوط به دنیای اسالم، مانند بینش و تصور فربانی که سنت حضی
علیه السالم، را در نر دارد و باعث آفرینش اسباب نزدیک شدن  و قربت باورمندان به سلسله جاویدان و  
ی عمومیت دارد. در اصل این سنت در فرآیند عملکرد روی   ماندگار امامت با تصور قرآنی اش میشود، نت 

، ایثار و فداکاری مؤمن ارصار میورزد، آنطور که در کالم هللا   مجید ارشاد شده است.  پارسانی
ْم  

ُ
َوى ِمنك

ْ
ق
َّ
 الت
ُ
ه
ُ
ال
َ
ِكن َين

ى
ا َول

َ
ه
ُ
 ِدَماؤ

َ
ُحوُمَها َوَل

ُ
َ ل
ه
اَل اَّلل

َ
ن َين

ى
 (  22:37)ل

یگاری شما است."  سد پرهت  ان شما به خدا نیم رسد. آنچه به او مت   (.  22: 37) " گوشت و خون این شتی
 
این آیه قرآنی ما را به  بینش و اندیشه ژرف وا یم دارد تا بدانیم که خداوند هرآنچه را که در عالم ظاهر  

را نیم   ما آن  و اگر  باطنی هم است  ، بدون تردید دارای تصور  اما  انجام میدهیم  هدایت فرموده است 
،عبادت و نیایش ما نیمه   شناسیم و به ژرفای آن مغروق نشویم، در حقیقت یک بخش عظیم کاری، فکری

باقی یم ماند. یعنی اینکه اگر نیایش ها و عبادات رچوالستیک" مراسم نمایشی و نمادین"، ما با سیاق  و  
محتوای باطنی آن که در واقعیت در امر ساختار شخصیت معنوی و روانی انسان  ها ، در مطابقت قرار  

ند و نقشی را بازی کرده نتوانند، در آنصورت   مطابق تعبت  و تفست  آیه مبارکه باال، به همگان باید روشن  نگت 
گردد که خداوند تنها به بازتاب های زبانی و عباره های لفظی ما قدر و قیمت قایل نبوده ، بلکه آنچه باعث  
 ها و نا رسانی ها، بسوی شناخت معرفت و حقانیت 

، کاسنی اسباب تغت  و تعویض بینش ما از گرایش منفی
 معن

ی
یگار، در میان امت زندگ  و پرهت 

باورمند، متفی ی گردیده  و ما را من حیث انسان  معتقد،  وی و بشی
 نیاز داشته و مورد تقدیر و تکریم قرار میدهد. آنهانی که به سیاق قرآن کریم باز 

مسلمه معرقی نماید، بیشتی
انش زبان و ادبیات عرنی که  میگردند، خییل ها نادر سیع یم ورزند تا ژرفای معنی و مفهوم آن را مطابق د

آیات  مفاهیم  از  و  ند  شناسانی گت  به  است،  دگرگونی  و  تغیت   در  جهان  زنده  زبانهای  سایر  مانند  همواره 
ایط زمان و مکان ظهور دین و عقیده در  ، شی ی را آگاه سازند، و بعد تاریخی محکمات و متشابهات آن خویشیی

 روزمره خویش، داخل اقدام علیم و عمیل شوند، نظر داشته باشند و بعد آن در تحقق و تطبیق  
ی

آن در زندگ
آنگونه  که در آیه زیر، همه انسان ها و باورمندان را به شناخت آفرینش کائنات مطابق علم عقیل و نه نقیل،  
بینش چراغ و روشنی  تنها در مورد  نه  مبارکه بسا مطالب  آیه  این   در 

ً
مثال بردارند.  آگاهانه  و  قدم مثبت 

ی ما یان را به تفکر و تعقل فرا یم  توضیحا  امون نحوه کارکرد ها و اجرای وظایف آنها نت  ت میدهد، بلکه پت 
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بزرگوار آن خدانی که در خواند.    "
یعنی ا  ً ِنت 

مُّ َمًرا 
َ
َوق اًجا  ِشَ ِفيَها  َوَجَعَل  ُبُروًجا  َماء  السَّ ی  ِ

قی َجَعَل  ِذي 
ه
ال  
َ
َباَرك

َ
ت

چراغ روشن، خورشید و ماه درخشنده و تابان را روشن ساخت"  آسمان برج ها را مستقر داشت و در آن  
 (25:61    ) 
 

امایم اسماعییل همانند سایر جمعیت های مذهنی  یفت سنت چراغ روشن در طریقه شیعه  مراسم تشی
بخاطر التماس و دریافت برکات و بازتاب اظهار سپاس و شکران و جستجوی آرامش و سکون، و بخاطر 

ایط   پیشکش دعائیه ها به روح و روان فرد متوفا و بخاطر نجات و رهانی خودی از دشواری  هانی که در شی
د. بسا از این مراسم با گذشت زمان  و زمان دشوار به گونه های ناهمگون عرض وجود میکنند، صورت میگت 

، تاریخی و جغرافیای سیایس من حیث سنت بعد از مراسم وابسته به خ
ی

ازه سیاق ویژه فرهنیک اک  در شت 
، انکشاف یافته  سپاری و تشییع جنازه مانند مراسم، " ثمر" و "زیارت"، در سنت جماعت آسیای جنونی
ی مراسم در میان جماعت آسیای مرکزی، سنت " چراغ روشن"، است.   است. ییک از نمونه های این چنی 

، در تعلیقه یازدهم جوالی   دروز امامت در  خویش ، به مناسبت زا  2009امام وقت، شاه کریم الحسینی
ی ارشاد فرمودند:    زمینه  چنی 

ک " چراغ روشن"، را که جز   ی مشتی با مشت فراوان و ویژه میخواهم جماعتم را آگاه سازم که میی " من 
به تشییع جنازه و خاک سپاری اعضای متوفای مربوط به سنت نارص  یفات وابسته  عملکرد مراسم تشی

تعویض کننده هم  ک  ی مشتی این میی نمودم.  این رسم تصویب  ه آن  خشو است، برای رعایت و مشاهده 
متونی است که تا کنون از آنها کار گرفته یم شد و بازتاب دهنده اصول بنیادین طریقه ما، یعنی مرکزیت  
یت  امامت مورونی جستجوی فردی بر مبنای هدایت امام زمان و تعهدات تاریخی ما در برابر بینش یک بشی

ک یم باشد."   مشتی
ی

 واحد و زندگ
 

 و عقیدنی اسماعیلیان آسیای مرکزی ریشه ژرف داشته و  سنت چراغ روشن، در سنت  و مواریث ف
ی

رهنیک
این  به  وان سنت نارص خشو رعایت گردیده است. جماعت وابسته  پت  برای سده های متمادی توسط 
سنت متشکل است از : جماعت بدخشان افغانستان، بدخشان تاجیکستان ، بدخشان عالقه جات شمایل 

، و سایر منا ی طق کوهسار یم باشد. سنت یاد شده جماعت اسماعییل، پت  ها، داعیان پاکستان، ترکستان چی 
ش و استحکام باور های دینی ، عقیدنی و اجتمایع، و حفظ و نگهداشت  اتحاد  و حجتان را  در راستای گستی
، یاری رسان و  ایط  خییل ها ادبار تاریخی و اتفاق به شمول هویت عقیدنی مردمان مناطق یاد شده را در شی

یفات مذهنی بر مسایل و   ممد  بوده است. در سنت اسماعیلیان آسیای مرکزی، اصول و قواعد مراسم تشی
بینش ظاهری آن اولویت بیتشی دارد، زیرا این روش پارسانی است که کارکرد های مبنی بر آن مورد پذیرش  

ند و امید ها، تحقق یم یابند. از این سبب امامان شان در زمانه ها همو   و نی آالیشی را قرار میگت 
ی

اره سادگ
ی و  یفات سننی مورد ترغیب قرار داده و از متحمل شدن مصارف سنگی   مذهنی و تشی

ی
در همه شئون زندگ

ی است، منع قرار داده اند. در سیاق قرآن عظیم الشأن همواره  گزاف که تا حدی خود نمانی و تظاهر نت 
بر باورمندان فشار وارد شود و با دشواری ها ش دچار  میخوانیم که خداوند تبارک وتعایل هرگز میل ندارد تا  

ی ییک از شیوه  شوند، بلکه همواره باید سهولت ها را بیافرینیم، زیرا آفرینش سهولت برای خود و دیگرا نت 
ند و خانواده ها  های رحمت و برکات است. این ارزش ها باید تشویق و ترغیب شوند و مورد حمایه قرار گت 

رو شدن  با دشواری ها و مشکالت هنگام مراسم عزا داری و مغمومیت و اندوه نجات دهیم.  را باید از روب
، در شب سوم وفات فرد مطابق  ی تدفی  ی و  تکفی  از ختم مراسم  بعد  رسم چراغ روشن در کلیت خویش 
 دیر تر هم صورت میگرد، اگر خانواده ها امکانا 

ً
د. بعضا ت  امکانات دست داشته، مورد رعایت قرار میگت 
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مادی آن را نداشته باشند. با وصف آنکه این سنت در میان همه جماعت وابسته به سنت نارص خشو  
یکسان است، اما بازهم گفته میشود که این رسم در میان جماعت  بدخشان تاجیکستان، بعد از وفات فرد  

ای نوزادان، مجاز در شب دوم  مشاهده میشود. قابل یاد آوری است که برپانی سنت و رسم چراغ روشن بر 
دانسته نه شده است. این رسم در منازل خانواده های عزادار و ماتم دیده بعد از ختم دعای شام به اجرا 
 به نام دعوت فنا یاد میشود. سیمای مرکزی این سنت را، شکل ظاهری آن که  

ً
در آورده میشود که معموال

فرآین از کالماهلل مجید،  آیانی  نامه،  ابیات شامل خوانش چراغ  بازتاب  و  زاری،التماس   ، ع  استدعا، تضی د 
، قصیده خوانی که توسط  مدیحه خوان که بعضا به گونه سننی آن را " مداح   ، از قبیل مدح خوانی عرفانی

ی " چراغ نامه"، بازتاب    خوان یم نامند"،  و خلیفه ها به خوانش گرفته میشود، تشکیل دهنده است.   میی
ی عملکرد بر طریقه و عقیده در فرآیند پژوهش های  دهنده مرکزیت بینش و تصور امامت، اصول و قوانی 
یت   فردی، مبنی بر هدایت امام زمان و ارزش یانی ای که طریقه اسماعییل از بینش قرآنی در مورد تصور بشی

ی که برای خوانش واحد دارد، یم باشد. مادایم که فرآیند رعایت و    معی 
ازه زمانی مشاهده چراغ روشن، در شت 

اک کننده ها به گونه عادی و خود مانی به مدیحه   سد، اشتی چراغ نامه در نظر گرفته شده است، به پایان مت 
به ویژه   ، میانه  ق  اناشید) قصاید وشوده های اسماعیلیان شی و  ، خوانش قصیده، نعت، منقبت  شانی

ت امام سلطان محمد شاه ، در اواسط جماعت سوریه (  هس تند، اقدام یم ورزند. زمانی هم بود که حضی
ی تصویب شده چراغ روشن را به جماعت آسیای مرکزی، به ویژه به مناطق عالقه جات 1920سال   م، میی

شمایل پاکستان و از آن طریق به سایر نقاط  آسیای مرکزی  توسط نماینده ویژه خود فرستادند، اما به  
ت موجودیت دشواری های نایسی از نبود وسایل مفاهمه و گفتمان مستقیم، به شمول سایر مؤلفه نسب

های وابسته به اوضاع و احوال آن زمان موجود در میان جماعت، و مقاومت بریحی از افراد و اشخاص دارای 
 شان را  

ی
در خطر یم دیدند،  صالحیت و اختیار در میان مردم،  به ویژه آنهانی که منافع  فردی و خانوادگ

ی یاد شده جنبه عمیل را به خود نگرفت و پت  ها و خلیفه همواره بر اساس کار کرد های سننی و سابق و   میی
این مسئله خود قابل  استفاده از متون سابقه و کهن دست داشته شان استفاده به عمل یم اوردند، که 

 بیعت به امام و تصور امامت است.  پرسش بوده و در حقیقت عدول از بینش امامت مورونی و ادای
 
 

امون دیدانداز تاریخی  و سنبی " چراغ روشن"  ده ای پیر آنگونه که گفته آمدیم، سنت چراغ :    فشر

وان پت  نارص خشو حیات بس یم برند، به  روشن در همه مناطق و جغرافیای سیایس ایکه اسماعیلیان و پت 
قه جات شمال پاکستان، تعمیل کننده های این سنت، تکه مظاهره و مشاهده گرفته میشود. در مناطق عال

 را روشن یم سازند که روغن آن از چرنی حیوان ذبح شده به مقصد  
ی میگذارند و چرایعی سفیدی را روی زمی 

"، یم نامند، روشن میگردد، و تا زمانی که این چراغ روشن است،    " دعونی
ً
ی چراغ روشن که آن را بعضا مّعی 

 ها  و چراغ ها اجازه کارکرد و فعالیت داده نمیشود و خالف تصور و بینش ماهوی این  برای سایر روشنی 
ود. مادایم که فتیله مخصوص این مراسم را تهیه و تدارک یم بینند، در این هنگام آیانی   سنت به شمار مت 

ی تعمیل گردیده و   فتیله با روغن تهیه از قرآن مجید به خوانش گرفته میشوند و سایر کار کرد ها مورد نظر نت 
دیده شده از چرنی حیوان ذبح شده برای مقصد یاد شده ، با تیل روغن نمناگ گردیده و بعد روشن میگرد  
ی آغاز نماید و در روشنی آن سایر امور به اجرا در آورده میشوند. در این هنگام قاضی و یا شخص  تا به سوخیی

ی با او به آغاز کننده در برابر خلیفه ایساده میشود و به خ وانش درود و صلوات آغاز گر میشود و دیگران نت 
ی گذاشته میشود.   ک تکرار یم نمایند. چراغدان در مقابل خلیفه با سنت تکراری سه بار بر زمی  گونه مشتی
این خود بازتاب دهنده بینش توحید یعنی یگانه بودن خداوند تبارک وتعایل ، واحد بودن چراغ یزدانی و نور  
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ی و جاو  ت محمد)ص(، و با امام زمان که وض و  مبی  یدان، و رابطه سه گانه، یعنی رابطه با خداوند، با حضی
سخنگوی پیامتی است، یم باشد. عالوه بر آن از سیاق کاری و متون جماعت افغانستان و تاجیکستان دیده 

لده "، کیم هم و دانسته شده است که در آن جا، ظرقی را که در آن کارد خورد، گندم نیمه آرد شده ،
َ
" د

نمک نرم شده، با مقداری پنبه قرار داده شده است بدست قاضی داده میشود و بعد آن را با خوانش درود 
اک   و صلوات در پیش روی خلیفه قرار میدهد. در این هنگام خلیفه از جای خود برخواسته و سایر اشتی

وی نموده و همگان بر پا میشوند   ی از ایشان پت  بینی را از چراغ نامه، با آهنگ کورس به    27و  کننده ها نت 
گوسفندی را که برای مقصد ذبح تدارک یم بینند، نباید الغر و ضعیف باشد بلکه باید    خوانش یم نشینند.  

 چراغ گردیده و از جاننی هم 
و، و ظرفیت چرنی باشد تا از یک طرف باعث روشن نگهداری بیشتی دارای نت 

ایم نه شده باشد، و هم بر بنیاد عقیده و باور پیشدادیان ما،   به فرآیند و مراسم سنت یاد  شده ادای نی احتی
گفته میشود که آنچه را که در راه خدا ، دین و عقیده اختصاص میدیه، باید هز همه بهتی و شایسته باشد  

ی هنوز روی ظواهر مسئله   تأکید  . اما در این قسمت میخواهم به عرض رسانم که، حنی اسماعیلیان ما نت 
امون متأثر هستند و تأکید شان بر این است که گوسفند مورد نیاز برای   یم ورزند زیرا از فرهنگ میحط پت 
 یم پذیریم که  

ً
وی فزییک و جسمانی قوی تری برخوردار باشد. عقال دعوت، باید هم که چاق باشد و از نت 

 در نزد دیگ
ی

ی باشد تا از دیدانداز اجتمایع و فرهنیک را احساس کمبودی نکرده باشیم، اما اگر از  باید هم چنی 
دیدگاه معنوی و عینی به اندیشه نشینیم، این هم یک نوع حرص و آز است که گردانندگان دعوت یاد شده  
ی  را   اک کننده ها نت 

را وا میدارد تا در مورد برکت بیشتی گوسفند فربه به ارصار نشینند تا منافع و اشتیاق اشتی
ند، در صو  رنی که نزد خداوند بینش گوسفند فربه و یا الغر، هردو دارای هیچ گونه اهمینی ندارد،  در نظر گت 

زیرا آنگونه که در قرآن کریم آمده است که گوشت، پوست و روغن این حیوانات شما به خدا نیم رسند،  
یگاری شما به شمول نیت تان خواهد    بلکه آنچه که به خدا یم رسد و از شما مشکور خواهد بود، تقوا و پرهت 

بود که در برابر این عمل ظاهری انجام میدهید،  بدون تردید حایز اهمیت بیشتی یم باشد. گوسفند وضو 
داده میشود، بعد خلیفه کیم نمک نرم شده را  در دست چپ خویش قرار داده و آن را کیم یم فشارد تا نرم 

میگذارد و بعد با کارد نمک را ریزه نموده  تر شود،  و در دست راستش کارد ریزه است که فردی در اختیارش 
و با مقداری از گندم نرم شده مخلوط ساخته و به دستیار خود میدهد تا به گوسفند دعونی بخوراند. در  
این وقت خلیفه به خوانش  تکبت  آغاز گر میشود و دستیار خلیفه رویش را بسوی قبله دور داده و به ذبح  

، به تابیدن آن آغاز یم   نمودن گوسفند، آغاز یم نماید.  بعد آن خلیفه پنبه را گرفته و بعد از تماس با پیشانی
کند تا فتیله ای ساخته شود، و آن را در اطراف انگشتانش پیچانده و بعد از تکمیل شدن، به پارچه های  

د تا روغن خورد  و ریزه تقسیم یم نماید. بعد دستیار خلیفه فتیله های داخل روغن را گرفته و کیم یم فشار 
کمتی شود و برای روشن شدن آماده گردد. باید گفت که چراغ دان معموال از سنگ ویژه ای ساخته میشود  
که  " سنگ سنگلیج" یاد شده  و در اصل از " سنگ  مرمر و رخام " ساخته میشود که رنگ آن نصواری و 

ه گون یم باشد. برای همه وابستگان سنت ماندگار پت  سید شاه   نارص خشو، دایع بزرگ و حجت  یا تت 
ت امام مستنض باهللا شچشمه   خراسان که اختیار و صالحیت کاری  و دعوت اش، از آستان  و مقام  حضی

یفات و سنت   که در ابعاد تعابت  وتفاست    " چراغ روشن"،گرفته است، آشکار  و تفهیم است که مراسم تشی
ش انعکاس خواهد یافت، در فرهنگ عقیدنی اسماعیلیان  ،ظاهری و باطنی اش بازتاب  گردیده و برای همی

وی یم کنند، ریشه  ی که از سنت نارص خشو پت  جماعت آسیای میانه ، و سایر کشور های اسماعیله نشی 
وان این سنت ارزش واقیع و ماندگار آن را با  گوشت،   خییل ها ژرف و تاریخی دارد، و باید اظهار کرد که پت 

فکر، ذکر و بینش عقالنی خود، احساس، تقدیر و تکریم میکنند. این سنت برای   پوست، استخوان، نبض،
ایط خییل ها دشوار   بیشتی از یکهزار سال به گونه های مختلف، با امکانات و دیدگاه های ناهمگون، در شی



 

 شغنان  سیمای اداره نشرات                                           14                                         نصرالدین شاه پیکاردکتور 
 

ابراز وفاداری و صداقت بنیاد  بر  بر عقیده وباور،  تقیه عقیدنی و عمکرد  به شمول فرآیند  به    و مختنق، 
تعلیمات و آموزش عقالنی و خرد گرای ساالر بزرگ نارص خشو، و هدایت امام وقت که بر بنیاد عقیده 
وان و بندگان خدا است، مورد کار برد    در میان پت 

وباور تشیع، تطبیق کننده و تحقق پذیرنده  اراده  یزدانی
رکزی، به ویژه در میان جماعت ، در میان جماعت آسیای مم1925-1923قرار داشته است.  در سال های  

ی نهاد ها و ادارات جماعنی موفق شدند، بریحی ها را   ی بار به داشیی عالقه جات شمال پاکستان، که نخستی 
تالش بر این بود تا مست  هدایت دقیق امام را با فهم کم شان تعبت  و تفست  شخیص نموده، از آن بهره 

انی استقامت بخشند. اما ، خوشبختانه حضورشخصیت برداری سیایس کنند و  جماعت را به سوی پریش
ی طریقه و کیش در میان جماعت به گونه فوری توانستند جلو  ه، وفادار به اصول و آئی  های آگاه و ختی

ند و از سیاق و محتوای فرهنگ و تاری    خ عقیدنی شان، دفاع عقالنی و منطفی نمایند.  در     بلواگران را بگت 
ی نظام جدید مؤسسانی و ادارات امامت و جماعنی  در سال های اخت  با در  کشور عزیز ما افغانستان،   نت 

ات و دگرگونی ها در   ، حضور فزییک پیدا نمودند و بدون تردید بریحی از تغت  ایط زمانی و مکانی نظرداشت شی
ی به میان آمد که ییک آن هم مواصلت تعلیق  ه  عرصه های ناهمگون، به شمول عملکرد بر عقیده و طریقه نت 

روشن"،و هدایت امام در مورد تحقیق، تدقیق و تطبیق    چراغ  سنت ماندگار سید شاه نارص خشو    " 
مطابق حقایق عینی و ذهنی جامعه، با حفظ اصول و ارزش های معنوی  و تاریخی فرهنگ عقیدنی مردمان  

وی میکنند، بود و برای جماعت  ابالغ گردید.    ای که از سنت نارص خشو پت 
 

ی سنت چراغ روشن به سیاق  بدون تر  دید و بر بنیاد اسناد و مدارک دست داشته، موضوع شامل ساخیی
ازه جماعت خانه هادر بیشتی از بیست و پنج کشور جهان   ی اکنون در شت  یفات مذهنی ای که همی  مراسم تشی

، به ویژه قنسل و طریقه بورد های کشور های ا ی ادارات جماعنی فغانستان،  جریان دارد، با قیادت و رهتی
، به مشوره گذاشته شده بود و آنها   پاکستان، تاجیکستان، هندوستان، کانادا، امریکا و کشور های اروپانی

ی و سیاق ات میی  و سننی داشتند تا طراحان تغیت 
  " چراغ نامه "  مسؤلیت اخالقی ،عقیدنی

ً
را با ایشان دقیقا
مطرح یم ساختند و بعد جهت تطبیق آن اقدام صورت میگرفت، و با وجود آنهم همه اسناد و مدارک خییل  

در عالقه جات شمایل پاکستان میخواسند   60دقیق ارزیانی شده بودند ، اما بریحی ها باز هم مانند سال های  
ها و گروهای نی باوری که در گذشته ها چندان عالقه  آن را جهت و جنبه سیایس دهند و از آن به نفع دسته  

 داشته باشند و از سوی دیگر آنهانی که در شمداری  
ای به این  گونه مسایل نداشتند، کار کردهای تبلیغانی

 خود از محتوای هدایت یاد شده آگایه دقیق نداشتند و هم در تفهیم ، توضیح و 
ً
ادارات قرار داشتند اوال

ی    ح آن برای   باید تشی نتوانستند، که چگونه آن را  وان این سنت از شفافیت و دقتگرانی استفاده کرده  پت 
ایط موجوده کشور های اروپانی که اعضای جماعت  

ایط محیط کشور های خود، و مطابق شی مطابق شی
ی اجتمایع هستند که در بریحی از کشور ها، مانند افغا ی معی  نستان و  در آنها حیات بش یم  برند و تابع قوانی 

در سنت اسماعیلیسم مشهود است که امام  تاجیکستان هنوز از آن یادی نیست، مورد تطبیق قرار دهند.  
به صالحیت و  بیعت  بینش  دارند، زیرا  را بدوش  بر طریقه و عقیده جماعت  مسؤلیت همگانی عملکررد 

رمایند که با سنت ، تاری    خ و  اختیار او ، این موضوع رابیشتی از پیش روشن ساخته و امام خود همواره یم ف
ارزش های عقیدنی جماعت هر گز مسامحه و مصالحه منفی صورت نخواهد گرفت بلکه به ژرفای سیاق  
تاریخی جماعت مراجعه صورت خواهد گرفت و مطابق آن جهت مصؤنیت عقیدنی ، ذهنی و فکری جماعت 

، تا کنون، هدف اسایس من این  م1957کار صورد خواهد گرفت، آنگونه خود فرموده است : " از سال  
ون ساخته و از طریق مسایع همه جانبه و    را بت 

بوده است، تا از تاری    خ مان ، از تاری    خ جماعت مان نکانی
ایط امروزی، هویت شیعه امایم اسماعییل مسلمان و روابط درونی آنها را با سایر مکاتب   صادقانه در شی
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، مسلمانان تقویت کنم. فکری و برداشت ها، اندیشه ها، مناسک و تشی  ی دینی ، آداب و سیی یفات مذهنی
احساس میکنم که در این مقطیع از تاری    خ جماعت  مان، که سنت های مختلف آغاز به همگرانی میکنند، 
به ویژه خییل ها مهم است تا آن جنبه ای از دین، آداب و مناسک ای را مطرح کنیم که خییل ها حیانی 

نا همگون بیان ها و بازتاب های اعتقادی و مناجات ها را که ریشه در تاری    خ  هستند، از جمله صورت های  
 و سنت طریقه ی شیعه امایم اسماعییل مسلمان دارند، بر حسب تفست  و تعبت  امام زمان، داشته باشیم.  
این موضوعات، در فرآیند   خوشنودم به اطالع جماعت برسانم که کار ّشی و مکتوم و با تحمل در باره 

فت قرار دارند و شما از کاری که مؤسسه مطالعات اسماعییل در لندن و انجمن های تعلیم و آموزش و  پ یشی
، یط سال های گذشته انجام داده اند، با ختی هستید که به   تربیت دینی و اداره طریقه و آموزش مذهنی

ری    خ ما درجهان عرب، در دنیای تاری    خ ما مراجعه نموده اند تا رشته ها و ریشه های متنویع را که بخشی از تا
آسیانی بوده اند دریافت کنند تا همه جماعت ها از هر پیشنه تاریخی که هستند و دارای هرگونه خاستگایه 
که باشند، بتوانند حس همدیل و آشنانی با مناسک و آداب دینی در این زمان از دین ما داشته باشند. با 

سانم که به ن تایج مؤثری و خونی از این کار رسیده ایم و اجرای این کار در خشنودی به اطالع جماعت مت 
یط سال آینده توسط انجمن های تعلیم و آموزش دینی و طریقه اسماعییل و مؤسسه مطالعات اسماعییل، 
ده خواهد شد. آرزوی من این است که این درک از مناسک و   ی های یاد شده پیشتی

بعد از نهانی شدن میی
رسیم در آموزش دینی جماعت مان، به ویژه در کتاب های دریس دوره میانه ، که در آداب دینی ما بطور  

این  شود.....  منعکس  است،  تدارک  و  تهیه  دست  در  اسماعییل  مطالعات  مؤسسه  در  حارصی  حال 
از   ی یک دست و جامع  ی در یک میی نکاح"،اصولهمچنی  که از طریق مؤسساتم یط چند ماه آینده در    " 

داده خواهد شد، بازتاب خواهد یافت. بسیاری از اعضای جماعت ام از افغانستان،   اختیار جماعت قرار 
تاجیکستان و شمال پاکستان منوط به سنت نارص خشو هستند که اکنون در جهان غرب حضور عینی 

روشن"،دارند. مراسم   چراغ  بخش مهیم از سنت آنها است و در نتیجه، به مؤسساتم توصیه کرده ام   " 
ک و جامیع را فراهم سازند که بتوان از آن برای عملکرد به این سنت و مراسم که در اش  ی مشتی ع وقت، میی

نمودم"   اشاره  آنها  به  بود که  خواهد  اصویل  دهنده  انعکاس   ، ی نت  ی 
میی این  نمود.  استفاده  یفات  )  تشی

،  13اگلیمونت،  ان جماعت.   م( 2008دسامیی  به مناسبت مالقات با رهتی
 

 شاه  نارص  اگر گویم صفاتت 
 نمیدانم  ز حالت  شاه نارص 
 اگر گویم که مردی کار بودی 
 فزون از مرد کاری شاه نارص 
 زایران رو نهادی در بدخشان

 شده  یمگان مقامت شاه نارص 
یفت  ملک یمگان  ز  اقدام شی
 شده باغ  جنان یا شاه نارص 

 ( 11) چراغ نامه،ص،
 

ی اسالم و  بینش چراغ به مثابه نمادی از   ازه تاری    خ پر بار  دین مبی  تنویر،روشنگری معنوی و باطتنی  در شت 

ی فلسفی اسماعیلیسم تاریخی  به گونه ژرف نو انديشانه و نو گرایانه   ، به گونه ویژه در سیاق  مذهنی و ائی 

ازه بافت  روابط اجتمایع و هوینی  باورمندان،  استحکام    برای ومند سازی شت  کاربرد     بینش مذهنی و  نت 
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ده ، آموزنده  و معنی آفرین داشته است. عباره بینش و تصور » چراغ روشن« ،   به  همواره  خییل ها گستی

 یزدانی  برای تقویت   تمثابه نماد نور یزدانی و سنت پسندیده نور محمدی من حیث مولفه ارزشمند هدای

مورد برریس یزدانی    ، فهم و ادراک عقالنی ذات و صفات  موهبتخردورزانه    و    شناخت  معنوی ، عرفانی  

ازه سده تصور چراغ روشن و استحکام فرآیند کاربردی آن    ،غور و پژوهش دقیق، قرار گرفته است.   در شت 

،  باطنی و اخالقی اسماعیلیان  یفات مذهنی و تصور معنوی، روحانی های گذشته ، من حیث مراسم تشی

مسلمان امایم  ه  شیعه  ال، گلگت، کشور  چتی مانند  پاکستان،  شمال  مناطق  تاجیکستان،  افغانستان،  ای 

به  یاد شده ،  بالتستان، هونزا، کریم آباد و غذر و سایر مناطق  برون از مرز های جغرافیانی کشور های 

، تباری و باور های تاریخی و اجتمایع، وعملکرد بر فرایند منظور حفظ و صیانت   ، زبانی   هویت  دینی ، مذهنی

ت گرا، انسان ساالر  و پلورالیسم عقیدنی   ی  کتی ی کیش و آئی  یفات مذهنی  جهت پویا نگهداشیی مراسم تشی

د  اسماعییل ، مورد کار برد عمیل دقیق و شائسته قرار گرفته است.   ی نوشتاری ای که در فرآیند  پیشتی
میی

یفات مذهنی » چراغ روشن« بکار برده یم شود   ی و ، » چراغ نامه«  یمراسم تشی اد شده و من حیث میی

ایط زمان و   ی  مطابق شی سیاق تاریخی پذیرفته شده توسط امام زمان حارصی و ناظر  در  زمان و مکان معی 

ین، شائسته ترین  و مناسب ترین گزینش شچشمه فرآیند     مکان و هدایت  رصی    ح امام روزگار، من حیث بهتی

ی اسماعییل در همه همآیش های مذهنی و  آموزش معنوی ،رووحانی  و دعوت ، تبلیغ و تروی    ج کی  ش و آئی 

  در میان جمعیت های که    آموزیسی  جهت در سکون و آسایش نگهداری خانواده های باورمند  اسماعییل  

ی  زیست دارند و  فردی از افراد خانواده شان را  از دست یم دهند، بکار برده یم شود. مزید بر آن در  معی 

سایر همآیش های خورد و ریزه  معنوی، روحانی خصوض، فردی و یا  شخیص که هدف بنیادین آن را تزکیه  

بکار  گرفته یم  نده است ،   تشکیل ده   مشحون از دشواری ها را    و باطنی در این کائنات  نفس ظاهر ی

یفات مذهنی » چراغ روشن«  شود.   به مثابه سنت نمادین روشنی و تنویر مزید بر آن تداوم بینش مراسم تشی

، معنوی،   معنوی و باطنی از هدایت یزدانی و سنت محمدی، در حقیقت امر منور سازی راه و روش عقالنی

ی اسماعیل ان شیعه امایم مسلمان  در این دنیای زود گذر، فانی و نا  یروحانی و اخالقی باورمندان کیش و آئی 

معنوی    روحانی و  تا بر بنیاد این شیوه و روش راه برگشت یک مسلمان را برای سفر یا معراج     باقی است

امر   باشد.    گردیده  ، تسهیل  واقیع یک مومن موحد  نگارش موجود را در حقیقت  بنیادین  معرقی    هدف 

یفات سنت » چراغ روشن« ، من حیث  ی    ح باطنی مراسم تشی ،  و تشی ، تفست  تاریخی این سنت دیرینه ، تعبت 

ازه بازتاب های معنوی و باطنی در   « است که در شت  نور یزدانی و سنت محمدی من حیث » شاج  منت 

ی و کی ی آئی 
ش اسماعییل در میان همه کشور  ها و مناطق پیشتی ذکر شده است که باعث  زنده نگهداشیی

، اجتمایع و اخالقی  مسلمانان و به ویژه در میان  باورمندان و  راهروان   ومند سازی روابط دینی اسماعییل و نت 

ازه     در شت 
میان مردمان  و جمعیت های کشور ها و مناطق یاد شده یم شود تا بتوانند بر بنیادهدایت یزدانی

ی  هسنی روزوار شان را بش  فضای صلح، امنیت و برادری معنوی   و روحانی  در همزیسنی مسالمت آمت 

و   رسانند.   نا مناسب  ایط  بدون در نظر داشت شی یاد شده  مناطق  جمعیت های اسماعییل کشور ها و 

انه و جزمگرایانه   خالف  سایر برادران  مسلمان    مناسعدعملکرد بر طریقه و عقیده و تفتیش عقاید سختگت 

ت سنت محمدی  خالف    ارشاد گردیده و  سیاق قرآن عظیم الشأن  ر خداوندی که د  هدایت   صورت و ست 

 نموده  و در چهار حوزه  
ی

ازه سده های طوالنی زندگ ، در کشور ها و مناطق دشوار گذر  یاد شده  در شت 

مناطق کوهستانی دشوار گذر آسیا مانند سلسله کوهای هندوکش، قراقرم،  سلسله کوهای پامت  و  » ناین  

قی پراگنده شده اند شا و به زیست و هسنی روزوار شان ادامه میدهند. سنت » چراغ   ن«  در ترکستان شی
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ی و کیش اسماعییل   به زبان فاریس دری من حیث وسیله گفتمان  روشن« به مثابه سنت ماندگار معنوی  آئی 

یفات مذهنی و ادبیات پر بار دینی نقش برازنده و  بنیادین را در راستای صیانت    و فرآیند کار کرد بر مراسم تشی

مذهنی و باور های یاد شده دینی   و حفظ هویت مذهنی و استحکام  انحاد، انسجام  و انتظام جمعیت های  

ازه واحد برابری و برادری  ، جغرافیای سیایس و ساختار تباری، در شت 
ی

ی زبانی ، فرهنیک از دیدانداز سیاق و میی

با وصف  اینکه سنت عملکرد بر   ه بازی نموده و حفظظ کرده است.  اسالیم  به معنای واقیع واژه و عبار 

ی اسماعیلیسم و   وان کیش و آئی   و معنوی » چراغ روشن«، محدود به پت 
یفات بینش  روحانی مراسم تشی

بردی حجت خراسان    روحانی  و فرهنگ  سنت   و کار  باطنگرا،  عمیل  و  پت  روشن ضمت   و  گ 
، دایع ستی

ت سید شاه نارص   ی و سیاقحضی در میان همه جمعیت های ناهمگون دینی    خشو قبادیانی یم باشد، اما میی

، به ویژه آنهانی که دارای  تصور و تفکر معنوی و روحانی هستند و افکار و اندیشه های شان در  و مذهنی 

ی نبوده  بلکه هم ازه تاری    خ عقاید و باور ها تنها محدود و منوط به سیمای ظاهری  دین و ائی  یشه سیع  شت 

ورزیده اند، معارف و فرهنگ معنوی  دینی را مطابق نیازمندی های زمان و مکان که  اصل اصول پذیرش و 

فت علوم و فلسفه دینی  به شمول علوم طبییع تعبت  و تفست  نموده    گزینش است  و مطابق انکشاف و پیشی

ون ساخته و آنرا امت  فر  هنگ ها  و نه است  فرهنگ ها و مراسم  و فرایند تدین را از اسارت فرهنگ ها بت 

یفات سننی که فروع دین هستند و نه اصول دین، ساخت به    در مناطق  مختلف آسیای مرکزی  .  ه اند  تشی

امون اسماعیلیان مناطق یاد شده در آسیای میانه   چهار حوزه تمدنی  که با سایر جمعیت ها   ویژه محیط پت 

ان، بدخشان کویه مناطق شمال پاکستان و بدخشان ترکستان  بدخشان ها، بدخشان افغانستان، تاجیکست

ی   در کشور چی 
قی این سنت  ژرف بوده و   روابط و ضوابط  دارایزیست با هیم دارند  منطقه اویغور  و  شی

دارای   یفانی شان  حتا  برد  تشی تفست     تاریخی دارد.  با هم  شبیه  کار  تعبت  و  یفات مذهنی  در  مراسم تشی

مسلمانان شیعه، به ویژه اسماعیلیان شیعه امایم مسلمان  که حیثیت ابزار و ، وسیله را در فرآیند کاربردی 

، تفاست  ناهمگون
 در متون قرآنی

ً
ا ، تفست  کابیل،  تدین دارند،  » چراغ روشن« ، که اکتی ، مانند تفست  حسینی

اززی،  مسلم بخاری و سای ر تفاست  معتتی به شمول احادیث قدیس و تفست  سته، تفست  نمونه، تفست  شت 

ده   « که همان چراغ روشن است، کاربرد گستی ، به نام » شاج المنت  سایر منابع و ش چشمه های ادبیات دینی

یفات   داشته و نماد نور یزدانی و آسمانی  ازه های ناهمگون عملکرد بر  بر مراسم و سنت های  تشی را در شت 

ش و پهن سازی    یایش دینی  و مذهنی انسان های باور مند مذهنی جهت طاعت، عبادت و ن جهت گستی

ی که با هدایت یزدانی ،  رسالت محمدی و هدایت     در دین و آئی 
بینش معنوی، روحانی ، عرفانی  و اخالقی

د.    و همنوانی دارد، مورد کار برد عمیل قرار یم گت 
جهت بازتاب   امام زمان  معصوم ، حارصی و ناظر  همخوانی

، الزم میدانیم  تا روی سیاق ادنی و عرفانی بینش  پسندیده عقیدنی    میت تاریخی ادبیات کاربردی این سنتاه

ی آن باب مفاهمه، گفتمان    «  » چراغ روشن کیم باید مکث نمود و برای  راهروان، باورمندان و همه شایقی 

  را با دیدانداز  روشن ضمت  
  اید گشود. ، ب انهو مکالمه  عقالنی ژرفتی

ه در گفتمان آغازین  Brian Morris» براین موریس« )  ی (،  در اثر خویش » پژوه بشی شناسانه مذهب، به وشی

یاد شده ک از طریق مطبعه دانشگاه  اثر  ی    ج در سال    ه  ده شده است، یم ۱۹۸۷کامتی م، بدست نشی ستر

» همه مولفه های دینی و باوری که دارای بینش تقدس که در بردارنده  کیفیت عایل مافوق تصور نویسد:  

یفات مذهنی و سنت های کار بردی  آن  در  و تفکر انسانی در ادیان و مذاهب ناهمگون هستند، مراسم تشی

ی جز جدا ناپذیر  مولفه های یاد شده به حساب گرفته شده اند.«    ،  نت 
ازه تاری    خ  باور های انسانی  شت 
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یفRituals( ، در اثر خویش ) Bell» بیل» )  ی اظهار باور  ا ( ) مراسم تشی ( ، این چنی  ت و سنت های مذهنی

یفت و سنت های   ، نظر اندازیم، دیده یم یم کند: » اگر کیم به دیدانداز ادنی مراسم تشی مرسوم  مذهنی

د  شود که  واژه ) ریچوال(  یفات    کاربردی    که بطور عموم برای تحقق اهداف  در راستای پیشتی مراسم تشی

ده استمورد اجرا قرار داده یم شود،    دینی ، روحانی ، معنوی و عرفانی   کار برد  و    ،  دارای جنبه های گستی

ی واژه ریچوالدقیق و در خور ستایش دارد. در ا در سده    دبیان دینی و مذهنی باور مندان غت  مسلمان  نت 

به مثابه فرآیند تکاپو در امر دریافت منابع و ش چشمه  مفهوم پژوهش های بشی شناسانه  بیست و یک  

با وصف آنکه واژه    گام به میدان هسنی گذاشته بود.  های  اصیل پیدایش و خواستگاه ادیان و مذاهب،  

ده داشت،  ریچوال در   امون همه ادیان و مذاهب کار برد گستی اما بسا از گفتمان های علیم و فلسفه دینی  پت 

ی متمرکز  پیدایش  و خواستگاه اصیل آنها،  به ویژه روی عقیده و باور  باورمندان ادیان و مذاهب نخستی 

ی را  بنیان گذاشته و   ، زیرا آنها بودند که شالوده و درون مایه سایر مذاهب  زمانه های  گردیده بود   پسی 

ش  یافتند. «   گستی

ی در راستای ثبوت صحت و سقم  سیاق باوری  بنا بر این مادایم که پژوهش ها  و گفتمان های بحث بر انگت 

مانه در  یفات مذهنی آنها آغاز گردید، بینش برخورد محتی این ادیان و مذاهب ، به ویژه  کار برد مراسم تشی

همه   های  باور  ،مردبرابر  باورمند  شان    مان  عقاید  فروع   و  و اصول  پیدایش  روی  ی  محققی  و  شد  آغاز 

ی  از دید بشی شنایس و جغرافیای سیایس و محیظ    ابتدانی و نخستی  ادیان و مذاهب  خواستگاه اصیل  

و سبب شد تا از نوشته ها، و پژوهش های مطلقگرایانه  مبنی بر    اهمیت و ارزش پژوهشی بیشتی پیدا کرد 

لت عایل ویژه برخوردار  که  گویا عیسویت  این ی در میان همه ادیان و مذاهب اولویت داشته و از مقام و متی

، پلورالیسم و شائسته ساالری و   ت گرانی
است، به گونه جدی فاصله گرفته شد و بینش و طرز تفکر کتی

 ،  عرصه جدیدی را بازنمود.«   انسان پروری ، در نوشته های دینی و مذهنی 

امون تعبت  و تفست  معنوی  Bell« )  » بیل  پت 
یحات گفتمانی (،  یم نویسد :  » هنوز بسا از توضیحات و تشی

. حتا میتوان  و ارزش پسندانه واژه »  ریچوال« مبهم ، جزمگرایانه و سننی اند و نه علیم، منطفی و فلسفی

مراسم  گفت   و  بهر حال مسایل سنت  دگماتیک هستند.   و  اندیشمندانه، سبکشانه  که غت  علیم، غت  

یفات باور ها در ادیان مختلف  هنوز هم   در بسا از پژوهش های دانشمندان و پژوهشگران ش شناس تشی

، باور ها ، و تصور پیدایش  و خواستگاه اصیل  آنها   دانسته   من حیث جز جدا ناپذیر سنت های مذهنی

یت در ذات و ماهیت   شده و حتا بریحی ها هنوز به این باور هستند که تمدن ها و تهذیب مادی و معنوی بشی

بنیادین خود   بینش، منش و کنش یزدانی بوده و فدا کاری ه در  اصیل و  ی شامل دیدانداز های نمادین  نت 

یفات مذهنی  و گرایش های ) ریچوالستیک«    د مراسم تشی  توجه  و تدبر   و  سنتگرایانه محراقراستای پیشتی

   بنیادین و درون مایه اصیل آن را تشکیل دهنده است. « 

ی  داشته های  یفات سنتگرایانه و نمادین فرایند قربانی و تقسیم و سهیم ساخیی د مراسم تشی حتا تصور پیشتی

، ناظر و معصوم   توسط باورمندان     ،وجود جانور ذبح شده  به نام خداوند، محمد، عیل و امامان حارصی

ی های ناهمگون  به ویژه اسماعیلیان ، در واقعیت امر  بازتاب دهنده مهر و محبت باورمندان در برابر  آئی 

یم باشد. در صورنی که واقعیت موضوع گونه دیگر است و خداوند به حیث    موهبت الیه و اراده  یزدانی  

 قرآن کریم یم فرماید که ، گوشت، پوست، نر و  آفریدگار کل کائنات در هدایت خود در سیاق کتاب آسمانی 
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شما به من نیم رسد چون نیازی به آن نیست، بلکه   شده توسط    استخوان و خون ریخته شده حیوانات

ین و شائسته ترین تحفه و بازتاب    ،اراده و نیت خالص و پاک   انسانی و اخالقی  شما  در این راستا، بهتی

تبارک و تعایل  یم باشد شما    محبت نمادین   از پژوهشگران عرصه بینش مراسم .  به خداوند  برای بریحی 

یفات  نمادین مذهنی ، مولفه های کار کردی و کار بردی اند  در راستای  دگرگونی یک جمعیت ، به یک   تشی

، بلکه از دیدگاه اجتمایع که شالوده و   ، نه تنها از دیدانداز مذهنی
جامعه ساختاری مسولیت پذیر اخالقی

ازه زیست معنوی و روحانی  جمعیت های هدفمند را ، تشکیل دهنده یم باشد.    شت 

حمدی،  همواره با خوانش و مرور دقیق متون کتب اسمانی ، انجیل، زبور و فرقان گرفته ایل سنت مرسوم م 

ت ابراهیم ) ع(   دیده یم شود و یم آموزیم که همه اش در واقعیت امر بازتاب دهنده داستان آموزنده حضی

یفات فرهنگ   ت اسماعیل است.  سنت یاد شده همه ساله و همواره من حیث مراسم تشی و فرزند شان حضی

زتاب  دهنده مناسک عید  ، به مثابه حج ساالنه  من حیث باعمویم عقیدنی مورد پسند همه مسلمان ها 

ط اما متناسب با امکانات و زمینه های مساعد زاهران از دیدانداز مایل، جسیم و  االضخ ، بدون قید و شی

د.  یفات حج به گونه دقیق و با دید  تندرسنی ، مورد اجرا قرار یم گت  زمانی که به فرایند کار بردی مراسم تشی

،  تمرکز کنیم، و جهات باطنی و معنوی  هدف طوافمعنوی ، عرفانی و روحانی به گونه ژرف   ، فرآیند قربانی

وری آن را به شمول ادای نماز، مورد برریس قرار دهیم، گذشته از آنکه همه اش  و سایر مولفه های رصی

ازه سیاق پذیرفته شده  بازتاب دهنده عملکرد باورمندان من حیث نماد طاعت، عبادت و نیایش  در  شت 

یفات م یفات ذهنی اند، اما بیشتی و بهتی از آن  انعکاس دهنده نقش و مقام  مراسم تشی مراسم سننی و تشی

، کیش و مذهب یم باشند که  نباید به گونه محض در نظام   ی مذهنی در حراست و  پویا نگهداری دین و آئی 

یفانی و ظاهری   معنوی انسانی در به مثابه  بینش    مورد برریس قرار داد بلکه باید    و ساختار کاربردی تشی

ی  ،ساختار واحد معنوی، روحانی ، اخالقی و شخصیت ساز  راستای   قرار داد.  پژوهشمورد برریس و  نت 

ت گرا تنها بخاطر بازتاب برونی و  ازه بینش عقالنی و کتی بش رسانی این همه مراسم و مناسک مذهنی در شت 

عرقی و بازتاب هویت مذهنی  و تاریخی همه از  تداوم م   ستظاهری مسایل و مناسک نیست بلکه عبارت ا

ان خدا ، باورمندان   ک    د نادامه پیدا یم کن  که در اعمال و کردار پیامتی و ارزش   و نمادی هستند از سنت مشتی

وان و باورمند اث گذاشته اند.    شان  ان  های جمیع ای که به پت  و رسم    تقابل یاد آوری است  که سنبه مت 

یفات  » چراغ روشن « را تشکیل یم دهد و در حقیقت به نحوی از انحا   قربانی ، جز جدا ناپذیر مراسم تشی

ایط زمان و مکان  و بر بنیاد فهمش تعبت  و تفست    بازتاب دهنده همان سنت ابراهییم است که مطابق شی

یفانی بخاطر نزدیک سازی و پیوست   ازه باطنی و عقالنی    از مراسم سننی و تشی ی و مومنات به شت  مومنی 

یفات سننی    فهم و بینش توحید، نبوت، امامت و قیامت، راه اندازی یم شود.    واحد   برگزاری مراسم تشی

ین مولفه های مغلق و چالش آفرین   مذهنی  همواره در میان همه باورمندان ادیان و مذاهب، ییک از مهمتی

ند که جهت جمیع و بوده بوده است.  در میان بریحی ها به گونه های   دسته جمیع مورد اجرا قرار یم گت 

ند.  برای بریحی دیگر  در حقیقت امر  نمایش های فردی، شخیص و حتا خص  وض گرویه را به خود یم گت 

ند اما بدون تردید دارای بینش و تفکر جمیع    و جداگانه اند که به گونه کتمان و یا تقیه   مورد اجرا قرار یم گت 

یفات مذهنی  برای همه انسان ها بدون در و اخالق اجتمایع اند. مطلب اسایس این است   که مراسم تشی

 های باوری شان  و سیله و ابزاری هستند برای رسیدن به مقام شامخ معنوی و انسانی   
ی

نظرداشت وابستیک

یفات مذهنی من حیث مولفه  های فریع و نه  اصیل شامل اصویل دین در  و باید دان ست که مراسم تشی
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ازه تاری    خ باورمندان سیال بوده اند و مطابق نیازمندی های زمان و مکان گونه های جدید و انکشاف  شت 

در رشد    و  دست خوش دگرگونی خردمندانه یم شوند و من حیث فروع مسایل دینی   یافته را پذیرا یم شوند  

 و انکشاف فرآیند تدین و صیانت و حراست از دین  و مذهب، نقش با اهمینی را بازی یم کنند. 

ت انسان اسطوره 
ّ

؟ : های آغازین یا انسان سن انی انسان،   های دیبی اثمندی و ماهیت چند مت  پرسش از مت 
ی  ما   ما در لحظه لحظه زیست جهان بشی

ی
یست« که در هر دم زندگ ی های  در هر دم تجربه   پرسش از »چت 

ک انسان   .رنگارنگ زیسته فردی و جمیع ما حضورش چندسویه و نی واسطه و مستقیم است فصل مشتی
یست« که یک سویش و یک ش نخش ما   ی بودن ما و مرز و تمایز ما با دیگر جانوران است. پرسش از »چت 

اثمندی ما. به سخن   اث ما و مت  دیگر هر پرسش و بحث بر ش  هستیم و در کف ماست و سوی دیگرش مت 
 انسان، پرسش از هسنی و چیسنی هستنده 

ی
اث بودگ  و مت 

انی اثش دیده  چند مت  ای است که در روشنگاه مت 
انی بودن انسان یم .شودو شناخته یم  پرسیم. جای فاعل شناسا و موضوع شناخت  وقنی از ماهیت چند مت 
اثمندی ما  خواهیم بدانیمپرسیم و یمتند؟ ما یم به هم دریم  اثمندی ما محمل چه معنائیست یا آنکه مت  مت 

پرسد ما که هستیم و چه نیستیم؟ به سخن دیگر ما با پرسشی دوسویه یا ذووجه و متقابل مواجه از ما یم
هانی که تفکیک و تحدید مرز میان فاعل شناسا یا سوبژه از ابژه یا موضوع شناخت  هستیم. پرسش یا پرسش 

 .شناسد، شفاف و روشن نیست پرسد و یمکه یم از شناسنده یا آن

انی بودن انسان چه معنانی اینکه یم اثمندی انسان محمل چه معنائیست؟ از مفهوم چند مت  پرسیم: »مت 
یم  اثدار افاده  مت  چیست؟  اث  مت   

ً
اصال است؟  مناسبنی  چگونه  مواریثش  و  انسان  میان  مناسبت  شود؟ 

ورت به صیانت از آ ثار و اجساد بجای مانده از گذشتگان؟ ما حافظان مواریث  کیست؟ چه حاجت و رصی
خویش هستیم یا مواریث ما حافظ استمرار و ادامه حیات و حضور ما چونان انسان در جهان؟ در پس 

های داغ نقدها و مباحث رایج در دنیای منقلب و متحول  های ریز و درشت سنجشگرانه و بوته پشت پرسش 
ی و کاویدن و کر و فلسفه و نی قرار دوره جدید کدام ف  ی انسان روزگار ما را به جسیی ای نهان است که این چنی 

خواند؟« همه از سنخ و نوع  کشف و گرداوری و داوری آثار و اجساد بجای ماده از روزگاران گذشته فرا یم 
دو وجه هستند پرسش  و  ت   .های دو سویه 

ّ
نظامدر سن و  اعتقادی  دانانی فرهنگهای  و  فکری  و های    ها 
نی یا پیشامدرن، مسئله 

ّ
ها و مباحنی از این دست موضوعیت نداشت. مطرح نبود.  جوامع به اصطالح سن

 به مفهوم متجدد آن، مسئله نبود
ی

 برای انسان آن روزگاران صیانت از مواریث فرهنیک
ً
 و اساسا

ً
دوره    . اصال

بازخوانی  از  قیامنی  در  افتتجدید  تاریخی  نفسگت   و  سابقه  نی  و  عظیم  از  های  قیامنی  بستی  در  و  شد  اح 
های چندگون تمامیت تاری    خ آدیم از صدر تا ذیل مورد پرسش قرار گرفت. پرخروش و پرتموج و  بازخوانی 

تا ذیل  تر و شتابان شتابان هم بحرکت درآمد. مرحله به مرحله خروشان  تر هم شد. تاری    خ آدیم از صدر 
های داغ انواع نقدها و اطوار پذیرفت. در بوته   چونان ماده و منبع شناخت برای انسان مدرن موضوعیت

ها، گذشته بشی به اکنون به گوایه فراخوانده شد.  ها و بازاندیشی ها بازنگری ها و اقسام بازخوانی سنجشگری 
ت
ّ
ِ تاری    خ،  های اعتقادی و نظامبازخوانی و نقد و بازنگری در طومار همه سن

های فکری و دانانی و ارزیسی
ی. عض قیامنی از جرایح فرهنگ، جامعه و   ها و کشفیات باستان شناسانه تاری    خ آغاز شده بود جهان بشی

عض به گوایه فراخواندن آثار و اثقال و اجساد مدفون در ارض تاری    خ آدیم. عض  .که بازگشت ناپذیر بود 
از جنس و سنخ دیگر در گورستان  ی  ستان داوریمحشی ی  هاهای گذشته و فراخواندن مردگان در محشی

زندگان عالم مدرن. دوره جدید به بازخوانی و سنجشگری و بازنگری و نقد تاری    خ و فرهنگ و مواریث فکری  
 و مدنی و معنوی پیشینیان بسنده نکرد. طرح افتتاح تاری    خ و فرهنگ و فکر و نظام 

ی
های ارزیسی و  و فرهنیک

اعات و ابداعات و  های بس عظیم و نی سابقه  نوآوری دانانی دیگر را درانداخت. دست به اکتتشافات و اختی
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 پدید آورد که نی تردید همه نسل
 و مدنی و معنوی وسیع و غنی

ی
های پیشارو از  زد. مواریث فکری و فرهنیک

انسان مادام که در سالمت است و اختالیل در سالمت    .مند خواهند شد ذخایر و منابع عظیم و غنی آن بهره 
یم و دردی را در تن نداشته، تا هنگایم که تریس و اضطرانی تن و صحت جانش عارض نشده، مادام که زخ 

و اضطراری و مصیبت و معصینی جانش را رنج نداده، مادام که مالیل و مالمنی روانش را آزار نداده؛ نگران  
ونی    برایش موضوع، مسئله یا ابژه بت 

ی
سالمت خود نبوده است. مادام که تنور جانش گرم زندگیست؛ زندگ

ی پرسش نبوده است.   به تعبت   ها و نگرانی های برینی و دغدغه فارغ از چنی   کرده است. 
ی

ونی زندگ های بت 
نیم  درد  »شی که  نیم عامیانه  دستمال  بحران کند  از  جدید  عالم  اختاللبندند«،  اغتشاش ها،  ها؛  ها؛ 

است برای آغازین های بسیار رنج برده است. انسان عالم جدید که مراد ما انسان مدرن  ها، اضطرابنگرانی 
ها  ها و گسلگوید. برای آغازین بار از مرگ خدا و از گسستبار از پایان تاری    خ و از انقراضی دیگر سخن یم

ی و پرناشدنی سخن گفته است و مغاک
ّ
ای  ایده و فکر آخرالزمانی دوره جدید به مفهویم که در پاره  .های جد

ت
ّ
نی سخن رفته است؛ نیست. بسیار متفاوت ها و جوامع  های دینی و اعتقادی فرهنگاز سن

ّ
به اصطالح سن

ت
ّ
از موعود و منخی از آن سن اینجا سخن  پای منخی ای نیمهای آخرالزمانی است. در  و  ای در میان رود 

نیست. پای افتتاح روزگار نو، عالم و آدیم نو هم در میان نیست. سخن از پایان تاری    خ و انقراض انسان در  
ی از الفاظ، اصطالحات و    .فتتاح عالم و آدیم دیگر در میان است میان است. پایان ا در میان شمار کثت 

نقدها،  انواع  صاقی  از  جدید  دوره  دانانی  نظام  و  تاریخی  رویکردهای  و  اندیشه  سپهر  در  مفاهییم که 
واکاویسنجشگری  بازخوانی ها،  و  شده ها گذشته ها  بازتعریف  و  اسم اند  جایگاه  اصطالحاتاند؛  و  و    ها 

 اعم از ملموس و ناملموس، اعم از مدنی و معنوی، اعم از 
ی

اث فرهنیک اث طبییع، مت  مفاهییم چونان مت 
ک جهانی و صدها مشتقات و ترکیبندی اث مشتی  و مت 

ی
ک میل اث مشتی  اعم از مت 

ی
های مفهویم و قویم و میل

اث از چند نظر ویژه است و ربطشان با   نخست    .نوشتار پیشارو ستتی مفاهیم ترکینی برساخته از لفظ مت 
ایع فلسفی نیست. سخن بر حول و بحث بر  ی آنکه سخن بر حول و بحث بر ش یک سلسله از مفاهیم انتی

ی های درهم تنیده و بهم پیوسته از مفاهیم و ترکیب بندیش کالف  های مفهویم انضمامیست که بر کثت 
م و  مصادیق  یک جهان  با  دارند.  داللت  رنگارنگ  مصادیق  و از  ملموس  قرائن  و  و شواهد  عینی  دلوالت 

، فمهیده و تعریف یم شوند. به عبارت دیگر سخن و بحث  ناملموس از صدر تا ذیل تاری    خ واکاوی بازخوانی
بر حول مفاهییم است که بر کیهانی از مصادیق و موارد و افراد و مدلوالت عینی موجود و مکشوف از صدر  

ی ما داللت دارند و کیهانی از شواهد و قرائن را بر شانه گرفته   تا ذیل تاری    خ، فرهنگ، جامعه و جهان  اندبشی
های انتقادی اندیشه و رویکردهای تاریخی و نظام ها و سنجشگریدو دیگر آنکه شانه به شانه بازخوانی   .

میان مدد متخصصان  های مرتبط و به ها و دانشدانانی دوره جدید، باستان شناسان شانه به شانه رشته
فناوریرشته  و  و  ای  نوشتاری  از  اعم  ناشناخته  مصادیق  و  منابع  از  سنگینی  و  عظیم  حجم  مدرن  های 

اث و مشتقات آن دارند کاویده و کشف کرده  اند. اند و در اختیار ما نهاده نانوشتاری را که داللت بر مفهوم مت 
ز جغرافیای تاری    خ و فرهنگ  کشف یک جهان ماده و منبع جدید شناخت هم از جغرافیای طبییع هم ا

ی ما از صدر تا ذیل از متأخرترین روزگاران تا متقدم سه دیگر آنکه کشف   .ترین ادوار طبییع و تاریخی بشی
اثمندی انسان چونان  منابع و ماده  های شناخت نِو ناشناخته، منظر و معرفت ما را درباره هسنی و چیسنی مت 

انی از ریشه و بنیاد هستنده  های دیگری از وجوه امتیازی انسان و نحوه  دگرگون کرده است. افق  ای چند مت 
ها و ابعاد  های مکشوف جدید، گام به گام الیه حضور آدیم را در جهان بروی ما گشوده است. منابع و ماده 

انی انسان را طبییع الیه  اثمندی و ماهیت چند مت  ها و ابعاد تاریخی ناشناخته و مفقود و مغفول مفهوم مت 
اند که دو سده پیش تصورش در ذهن عالمان طبیعت و باستان شناسان و دیرین انسان روی ما گشوده ب

تر کشف شواهد و قرائن و مصادیق و مدلوالت ناشناخته و  به مفهوم دقیق   .گنجیدشناسان آن زمان درنیم 
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ستیانی به اطالعات های جغرافیای طبییع، کشف و دهای گذشته تاری    خ بشی و الیهمفقود و مدفون از الیه 
انی انسان را به  اثمندی و وجه امتیاز و ماهیت چندمت  اث و مت  دنبال  و آگایه و فهم جدید درباره مفهوم مت 

ایع   ی اث، بحث و مناقشه بر ش یک مفهوم انتی داشته است. کوتاه سخن آنکه بحث و مناقشه بر ش مت 
انضمایم با یک جهان مصادیق و مدلوالت  فلسفی نیست. سخن بر حول و بحث و مجادله بر ش مفهویم  

عینی است؛ مصادیق عینی و واقیِع موجود و مکشوف. موجود و مکشوف هم از جغرافیای طبییع هم از  
بازخوانی  هم  تاریخی که  غربالجغرافیای  و  بوته گری ها  و  سنجشگرانه  روش های  و  رویکردها  داغ  های 

دنبال داشته است هم انواع  عالمان طبیعت را به  (evidence based) های تجرنی و شواهد بنیادشنایس 
های الیه به الیه باستان شناخنی تاری    خ  و اطوار و اقسام نقدهای تاریخی و فلسفی و معرفت شناخنی و جرایح 

ی اتفاق   بشی از صدر تا ذیل را. رخدادی که چندان معمویل و متداول و متعارف نبوده است. به تصادف نت 
 متناسب و متقارن با مقتضیات و ملزومات تحوالت دوره جدید بوده و در بطن و بستی  نیفتاده است. اتفا
ً
قا

تحوالت دوره جدید اتفاق افتاده است. در بطن و بستی یک جهان چالش یک جهان کشمکش یک جهان  
ی طرح یک جهان مسئله  ها و معضالت ریز و درشت. در بطن و بستی یک  تحول و تموج و تکاپو و دراندخیی

انسانی که دیگر نه در آسمان و عالم غیب و قدس و نه در   .ن عطش معرفت ورزانه انسان عالم مدرن جها
ملکوت و در میان ملکوتیان و آسمانیان و فراتاری    خ و فراتاریخیان که در ارض تاری    خ و حضور تاریخمند انسان 

بیند و بشناسد و بفهمد انسان خواهد بداند و بکاود و یمجوید و یم ای تاریخی یمدر جهان چونان هستنده 
انی انسان محمل چه معنا و معرفنی است. در آینه تاری    خ و اندیشه و   اثمندی و ماهیت چندمت  بودن و مت 

 چالش 
ً
. اتفاقا اث طبییع هم استمرار مواریث  ها، مخاطرات و بحران آگایه تاریخی ی که هم حیات مت 

ّ
های جد

 را در مقیایس انسانشمول و سیاره 
ی

ای به مخاطره افکنده است و گلو و گریبان انسان دوره جدید را فرهنیک
ی قرارداده است؛ زنگ یم

ّ
های  خراشد و ادامه و استمرار و حضور تاریخی و تاریخش را در معرض تهدید جد

به صدا درآمده است. زنگ  از جمله علت خطریست  اینها همه  ی. 
ّ
نابودی جد های  ها و دلیلهای خطر 

جامعه و جهان ما به آنچه در درون جغرافیای طبییع و زیست بوم و جغرافیای تاریخی   اند کهموجیه بوده 
 
ی

 .اش اتفاق افتاده است بیش از پیش حساس شود و درصدد چاره اندیشی برآیدو فرهنیک

هستنده  : انسان؛  نیست  انی  میر تک  انی و ورود به جغرافیای چند   ای که  گذار از جغرافیای طبییِع تک مت 
ِ ت
انی ی  -اریخی مت   نت 

، یک رخداد ساده و متعارف و معمویل نبود. جهشی و برق آسا و ناگهانی ِ اکتسانی
ی

فرهنیک
اش آشکار تدری    ج و مرحله به مرحله چهره غایت پیچیده که به اتفاق نیفتاد. رخداد در روند بود. روندی به 

ن یک گونه و ییک در میان هزاران،  های متعدِد جغرافیای طبییع که در میاشد. روندی که نه در میان گونه یم
افتاد. پیامدش برآمدن و بر صحنه آمدن هزار گونه از جانوران حیات وحش در جغرافیای طبییع اتفاق یم

ی بود که انسانش نام نهاده هستنده  ای که در میان صدها شناسیم. سیارهایم و انسانش یم ای روی سیاره زمی 
ای برآمده و بر صحنه وی پوسته نازک و ظریف و شدش اینک هستنده و صدها میلیارد سیاره کیهان »ما« ر 

های جانوران حیات وحش در جغرافیای طبییع، زیست  های بسیارش با دیگر گونه آمده بود؛ برغم مشابهت 
 یم جهان و جغرافیای خاص خود را پدید آورده بود و در زیست اقلیم و عالم انسانی خود یم

ی
کرد.  باید زندگ

های دقیق و قطور تلسکوپ هستنده  ی های  های مدرنش تا مرزهای کیهان و سیاه چالهای که اینک از پشت لتی
فرستد و با فشار  کند و فضاپیما و فضانورد به فضا یمکند و ماهواره به فضا پرتاب یمکیهانی را رصد یم

ی ای یمدکمه  زمی 
ای  هستنده  !برچیند  تواند هم، گونه خود هم بساط حیات وحش را برای همیشه از اختی
انی است. هستنده  انی نیست. چند مت  فرهنگیست.  -ای که تاریخی که چونان جانوران حیات وحش تک مت 

ای که در فکر و فعل و عمل  است وِخَردورز و اعتبارساز و نمادورز. هستنده  (poetic)سازنده و آفریننده
 
ی

آفرینندگ و   
ی

ی  سازندگ تعیی  و سهم  نقش  آموزش  و  اکتساب  بر شانه یماش  اث کرده کننده  مت  و  کشد.  ها 
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های رنگارنگ پرورش و آموزش ره یم  و از مست 
یابد. از کند و استمرار یم سپارد و عبور یمکردارهایش از بستی

ی به نسلنسل  وانهاده یمهای پیشی 
ی

، چونان مواریث فرهنیک ی یابد. استمراری شود و استمرار یم های سپسی 
ی شکن تر و رنگارنگفیایش پیچیده که مرحله به مرحله جغرا تر شده است و دامنش در هر سوی  تر و پر چی 

ده  پیش گستی از  بیش  ی  زمی  و    .ترسیاره  روان  و  ژن  متخصصان  و  شناسان  زیست  و  طبیعت  عالمان 
رفتارشناسان روزگار ما شانه به شانه دیرین انسان شناسان و باستان شناسان و متخصصان پیش از تاری    خ  

ی روندها و رخدادهانی ایستاده جامعه و جه ی ما برای آغازین بار در خط مقدم تبیی  اند که برآمدن  ان بشی
ماده  منابع و  از  با دست و دامنی   

ً
اتفاقا دنبال داشته است.  به  را  ما  انسانی  مایهگونه  و دادهها و  های  ها 

ارائه یم گویند. شواهد عرضه یم مکشوف سخن یم  یا دهند. شواهد و  کنند و قرائن  پذیر  قرائن مشاهده 
 .مفروض هر آنچه مشاهده شده است

های حیانی و ژن شناسان روزگار ما با اتکاء و ارائه عالمان طبیعت و زیست شناسان و متخصصان مولکول  
ی مولکول حیانی حدود سه و نیم میلیارد ای شواهد و قرائن مکشوف و موجود گزارش یمپاره دهند؛ نخستی 

ایط و عوامل ویژه، روی پوسته ظریف و ناز  ی سال، بیش و پیش، تحت یک سلسله شی ک و شد سیاره زمی 
های مهیم ای آغازین در مناطق و بخش های حیانی و شچشمه پدیدار شده است. پس از تکوین آن مولکول 

های   ی روند تطوری پر پیچ و خم و پر فراز و فرودی به حرکت درآمد و چونان رود نر به نر بستی از سیاره زمی 
های بسیار دیگر را سیار و به در شدن و انقراض گونه های ب گشود و پدیدار شدن و برآمدن گونه جدید را یم
ی از ش یمآورد. جهش به دنبال یم تر و  تر و رنگارنگگذراند و مرحله به مرحله متنوع های هر از گایه را نت 

ی شانه به شانه زیست شناسان و متخصصان   .شد تر یم تر و پیچیده پیچیده  دیرین انسان شناسان روزگار ما نت 
حیات وحش و نخسنی شناسان با اتکاء به یک سلسله شواهد و قرائن مکشوف و موجود گزارش های  گونه 
ک ما آدمیان با انسان ریخت یم ی    ۶تا    ۸ها میان  ها و نخسنی دهند؛ زمان حیات نیای مشتی میلیون پیش تخمی 

سال،  زده یم  ی »ویلسون« و همکارانش در ادامه پژوهش (.  ۱۳۹۳شود )ایان تتی ی خود نشان هادر این بی 
قابل باوری ) ها و شامپانزه دادند که انسان  درصد( از لحاظ ژنتییک شبیه یکدیگر هستند.    ۹۹ها به طرز غت 

ان شباهت ژنتییک در وهله نخست کیم عجیب یم  ی ی درنظر گرفت  گرچه این مت  نماید. ویل باید این نکته را نت 
ک یط کرده درصد زمان تطور خویش را با    ۹۹/ ۹۹۹۹۹۹۷که این دو گونه   اند. )ایان  هم و به طور مشتی

سال،   ی ما با شامپانزه   ۹۹(  ۱۳۹۳تتی درصد    ۹۸ها یا حنی  درصد مشابهت و خویشاوندی ژنتییک نیاکان بشی
ها. از میان درصد تمایز با خانواده بریحی از انواع میمون  ۲یا    ۱ها یعنی  مشابهت و خویشاوندی با گوریل

ی ما با شامپانزه  آنهمه مشابهت و خویشاوندی و هم ها  ها و گوریلتباری و روند تطوری همزمان نیاکان بشی
انی در جغرافیای حیات وحش ماندند. وارد جغرافیای تاریخی   ِ چند   -اینان همچنان تک مت  ِ اکتسانی

ی
فرهنیک
انی نشدند. از میانشان بودا و زرتشت و ابراهیم و مویس و سقراط و افالتون برنخاست ن، چونان آدمیا !مت 

، موشک  انی  چند مت 
های قاره پیما ابداع نکردند و فضانورد و فضاپیما به فضا نفرستادند! چونان هستنده گانی

ی ابداع نکردندسالح  یک یا دو درصد تفاوت ژنتییک یعنی یک جهان تاری    خ و فرهنگ.   !های کشتار جمیع نت 
اث از هر سنخ و جنس و نوع اعم از ملموس و ناملموس، اعم از مدنی و معنوی. یعنی یک  یک جهان مت 
. یک جهان 

ی
ی زندگ . یعنی یک جهان اخالق و آداب و ادب و رسم و آیی 

ی
 و نوآوری و آفرینندگ

ی
جهان سازندگ

 و آفرینند 
ی

 و مهارت سازندگ
ی

. یک گ  و ذوق و ذائقه زیباشناخنی
ی

مندانیک های عمیل و صناعت و هتی و هتی
ه ها و نظامجهان ِخَردورزی و حکمت و فکر و فلسفه و اخالق. یعنی جهانی از دانش   و زنجت 

ای  های دانانی
اعات و اکتشافات. یک جهان اضطراب  میال و های وجودی. یک جهان آمال و اها و تنشها و کشمکش اختی

 
ی

 تا آن سوترها و کرانه گشودگ
ی

. گشودگ . تا آن سوترهای فراتاری    خ! تا عدم. های نر به نر ها و مرزهای هسنی
ی با آسمانیان. در ُملک با ملکوتیان. در یک جهان تجربه  های ژرف و نسبت با مراتب غیب و قدس. در زمی 
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ت اسطوره فرش با عرش و عرشیان. براسنی و درسنی ما که هستیم؟! انسان  
ّ
های  های آغازین؟! انسان سن

اق؟! انسان عالمان   ؟! انسان اهل سلوک و عرفان و اشی ؟! انسان اصحاب فلسفه عقل و فهم فلسفی دینی
طبیعت و متخصصان ژن و دیرین انسان شناسان عالم مدرن؟! ما چه و که هستیم؟! هرکه و هرچه هستیم  

ایم؛ همه یش از عهد باستان تا دوره جدید ارائه داده و هر وصف و تعریفی که از ماهیت انسان بودن خو 
انی تعریف و بازنموده وجیه از وجوه و مصداقی از مصادیق انسان بودن ما را چونان هستنده   .اند ای چندمت 

تر، هر وصف و تعریفی که ما آدمیان از هسنی و چیسنی انسانی به بیان رصی    ح و شفاف ما کدام انسانیم؟ : 
  و انسان بودن خ

ی
اث بودگ  و چند مت 

انی ک ماهیت چندمت  ویش ارائه دهیم در ذیل ماهیت و فصل مشتی
های نمادین اسطوره انسان تعریف و فهمیده یم  اقی گرفته تا شوند. از وصف و تعبت  ای و دینی و عرفانی و اشی

ها و تعریفوصف تائید بر مصداقی از مصادیق ماهیت چند ها تعبت  انی  های فلسفی و علیم همه مهر  مت 
ی با آن مصداقانسان یم  انسان نت 

ی
اث بودگ  و چندمت 

انی  ماهیت چندمت 
ً
ها وصف و  ها و مدلولنهند. اتفاقا

اث  پذیرد و تعریف و فهمیده یمتعریف یم   و چندمت 
انی شود. به دیگر سخن در پس پشت ماهیت چندمت 

 انسان یک جهان مصادیق و مدلول 
ی

اند.  اند و کنار هم چیده شده گرد آمده ها و موارد و افراد رنگارنگ  بودگ
 که به تدری    ج و مرحله به مرحله و دوره به دوره جغرافیانی 

شان فراختی و مصادیق عینی و واقیع. مصادیفی
ی و شکن    تر شده است. تصادقی نیست که هر بار به گنجینه پرچی 

ی
ها و ذخایر عظیم و ودایع و مواریث فرهنیک

ی خویش رجوع کرده های منابع غنی تحت االو سفره  ایم با دلوهای اندیشه و عقل و فهم  رض تاری    خ بشی
های نو معرفت در وصف و تعریف از هسنی و چیسنی انسانی و انسان بودن  ها و دادهخود را پر از یافته 

، درباره هسنی و چیسنی تر از پیش، رنگارنگهای بدیع ها و تعریف ایم. به وصف خویش یافته  ی   تر از ادوار پیشی 
ی به خوانش انسانی خویش دست یافته  های تازه و بدیع از ماهیت و معنای ها و بازخوانی ایم. دستمان را نت 

خویش گشوده  بودن  یافته انسان  است  .ایمتر  این  سخن  اسطوره   ،اینک  انسان  انسانیم؟  های  ما کدام 
ت 
ّ
؟ انسان اصحاب فلسفه و فکر و عقل و فهم فلسفی آغازین؟ انسان سن فیلسوفان؟ انسان اهل   های دینی

اق و عرفان؟ انسان عالمان طبیعت و متخصصان ژن و جغرافیای ژنتیک انسان؟ انساِن انسان شناسان   اشی
و روان و رفتارشناسان عالم مدرن؟ کدام انسان؟ صفحات طومار پرسش انسان از چیسنی و هسنی انسانی  

تا انسان     .تر و قطورتر شده استشوده و معنا و معرفت و حقیقت انسان بودن خویش، دوره به دوره گ
تر از از پیش. ششت ناتمام تر خواهد شد. قطورتر و پرصفحه ها بیش از پیش گشوده هست طومار پرسش 

 وجودی و شدن 
ی

یس انسان به ها را دامن یمهای نر به نر و نفسگت  انسان هم پرسش و گشودگ زند هم دستی
سازد. »انسان سنی انسانی و انسان بودن خویش را ناتمام و ناکام رها یمپاسخ تام و تمام و نهانی از چیسنی و ه

نیست. استعاره کامل« استعاره  بیش  س ماست.  ای  از دستی ون  بت  به فرازی که  ی 
یافیی تمنای دست  از  ای 

ایست ناتمام. مرگ پایان تمامیت آدیم و تمامیت انسان بودن او نیست. پایان ناتمایم آدیم  انسان هستنده 
اثمندی آدیم چونان هستنده و ن ی نیست. مت   و بسط وجودی اتمایم انسان بودن او نت 

ی
، گشودگ انی ای چندمت 

ی و شکن   و بسط وجودی که دوره به دوره جغرافیایش پر چی 
ی

ه تر و رنگارنگاوست. گشودگ اش تر و گستی
 در آیندفراختی شده است. ناتمایم انسان تنها روی به

ً
ای که هنوز نیامده است؛ ه سوی آینده ندارد و رصفا

ی است. اینکه در قهقرای تاری    خ در ادوار کهن و دیرینه  تر تاری    خ، فرهنگ،  نیست در گذشته و قهقرای تاری    خ نت 
س ماست. همه گذشته و هر آنچه که در  ون از دستی ی ما چه اتفاق افتاده است؛ بت  جامعه و جهان بشی

ون از   ون خواهد ماند. اینها همه ناتمایم و  گذشته اتفاق افتاده است برای همیشه بت  س ما بوده و بت 
دستی

لأ   :ناکایم ما را از معرفت و معنا وحقیقِت چیسنی و هسنی انسانی خویش دامن یم زنند. به تعبت  قرآن
َ

»ه
وًرا

ُ
ک

أ
ا َمذ

ً
ئ

أ
ی

َ
 ش

أ
ن

ُ
ک

َ
مأ ی

َ
ِر ل

أ
ه

َّ
 الد

َ
یٌ ِمن َساِن ِحير

أ
ن ِ

أ
 اْل

َ
َل

َ
 ع

نیَ
َ
ی قابل ذکری : آیا زمانی طوالنی بر انسان گ أ ذشت که چت 

 .( ۱)سوره انسان / نبود؟! 
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های شناخنی در متون دینی و ادبیات عرفانی ما در وصف هم ناتمایم وجودی انسان هم نقص و محدویت 
های  او فراوان سخن رفته است. حکیم عمر خیام از شآمدان روزگار در اذعان به ناتمایم و نقص و محدودیت 

ی ما در تاری    خ اندیشه و دانش است. به هر روی محل تردید نیست که سپهرهای های بشی معرفنی و نادانسته 
ی و الیه  یس به کنه رازآمت 

.  ها و زیرالیه شناخنی ما محدود است و ناتمام و ناکام در دستی َو َما های نهان هسنی
 )سوره ارساء / 

ا
ِلیًل

َ
 ق

َّ
ِم ِإَّل

ْ
ِعل

ْ
 ال

َ
مأ ِمن

ُ
وِتیت

ُ
یف(۵۸أ  بزرگ و رسر

ی
اف  .، اعیی

هیچ یک از سپهرهای ادرایک آدیم اعم از »حس« و »عقل« و »علم« و »خیال« و »رویا« و »شهود« 
های واقعیت، همه ابعاد و زوایای هر آنچه در درون و  تمامیت شناخت جهان، انسان و شناخت همه الیه 

ون ما اتفاق یم  درایک ما با زبان و با نحوه  تواند داشته باشد. هریک از سپهرهای اافتد در اختیار ندارد و نیمبت 
بیان ویژه خود، وجیه و بعدی و الیه ای از وجوه و ابعاد و الیه های توبرتوی هسنی را بروی ما گشوده و  
ی یک سپهر ادرایک به سپهر ادرایک دیگر، خلط زبان و نحوه بیان این با آن مغالطه  بازنموده است. فروکاسیی

هر   .زندهای بسیار دیگر را دامن یم آورد و این مغالطه، مغالطهرا بدنبال یم  (anachronism)زمان پریشی 
، جهان و انسان دست یافته است   سپهر ادرایک که مدیع شود به تمامیت معنا و معرفت و حقیقت هسنی
اث    بودن و چندمت 

انی و تام و تمام حقیقت در نزد اوست مغالطه اغراق را دامن زده است. تعریف چندمت 
 انسان اه

ی
ها و  میتش در این است که دست و دامنش بسوی همه سپهرهای ادرایک انسان و وصفبودگ
ی  های رنگارنگ پیشنهاد و ارائه شده از چیسنی و هسنی انسان و جهان گشوده است. همیشه ها و تعریفتبیی 

ی از سوءفهم از آنچه گفته آمد ذکر یک نکته چونان ُحسن خطام بحث ناتمام م ا گشوده است. برای پرهت 
ِ تاریخی  

انی  به جغرافیای چندمت 
انی وریست. گذار از جغرافیای طبییع تک مت  ، در هر    - رصی ِ اکتسانی

ی
فرهنیک

ی اتفاق افتاده است هرچند رخدادی بوده است بس عظیم و بغایت مهم و  زمان و در هر جای سیاره زمی 
ن حصارهای بلند عبور ناپذیر  افتتایح بس شنوشت ساز و نی بدیل لیکن اینها همه به معنای برافراشته شد

 زیست شنایس نوین و نوتطوریست   .های دیگر جغرافیای طبییع نبوده و نیستمیان ما و گونه 
ً
های  اتفاقا
های رفتاری میان ما و دیگر انواع طبییع  روزگار ما اطالعات موثق بسیاری را درباره انواع و اطوار مشابهت

ی چونان گونه دهند که حائز اهمدر اختیار ما قرار یم های یت بسیار است. محل تردید نیست ما آدمیان نت 
ک طبییع همسفره و هم لقمه دیگر جغرافیای طبییع بر خوان  اث مشتی ها و  ایم. آن خوان های ضیافت مت 

ک طبییع همچنان گشوده بروی ما آدمیان هم است ها و لقمهسفره  اث مشتی  های ضیافت مت 

  35در آیه.  قرآن کریم نور خداوند را با چه تشبییه بیان کرده استیم : تصور بینش نور در سایق قرآن کر 

سوره»نور« یم خوانیم: )مثل نور خداوند، همانند چراغدانی است که در آن چرایعی باشد و آن چراغ در  

کاه ِفیها ِمْص 
ْ
ِمش

ى
وِرِه ک

ُ
ُل ن

َ
د، حبانی شفاف و درخشنده، همچون یک ستاره فروزان(؛ »َمث باٌح حبانی قرار گت 

ی«. و )این چراغ با روغنی افروخته یم شود که از درخت پر   رِّ
ُ
ٌب د

ى
ْوک
ى
ها ک

َّ
ن
ى
ا
ى
 ک
ُ
جاَجه جاَجه الزُّ

ُ
ِ ز

ِمْصباُح قی
ْ
ال

ه«   ْرِبیَّ
َ
ه َو ال غ ِقیَّ ْ

َ ه ال شی
َ
ون
ُ
ْیت
َ
ه ز

ى
َجَره ُمباَرک

َ
 ِمْن ش

ُ
د
َ
(؛ »ُیوق قی است و نه غرنی برکت زیتونی گرفته شده که نه شی

 . )آنچنان روغ
ُ
نش صاف و خالص است که گونی بدون تماس با آتش یم خواهد شعله ور شود(!؛ »َیکاد

ور«. و )خدا هر کس را بخواهد به  
ُ
وٌر َعیل ن

ُ
 نار«. )نورى است بر فراز نور(؛ »ن

ُ
ْمَسْسه

َ
ْم ت

ى
ْو ل
ى
ُء َو ل ِ

ها ُییصی
ُ
ْیت
َ
ز

وِرِه َمْن َیشاء«. )و  
ُ
ُ ِلن

ی
ْمثاَل  نور خود هدایت یم کند(؛ »َیْهِدی اَّلل

َ
ُ اال

ی
ُِب اَّلل

براى مردم مثل ها یم زند(؛ »َو َیضیْ

ی    ح این مثال توجه به چند   ء َعِلیم«. براى تشی ْ
َ لِّ یسی

ُ
ُ ِبک

ی
ى آگاه است(؛ »َو اَّلل ی اس«. )و خداوند به هر چت 

ّ
ِللن

ورى است: »مشکاة« در اصل، به معنی روزنه و محل کوچیک است که در دیوار ایجاد یم کردند و   امر رصی

راغ هاى معمول قدیم را براى محفوظ ماندن از مزاحمت باد و طوفان، در آن یم نهادند، و گاه از داخل  چ

ل بود با شیشه   ی ف به حیاط متی ون اطاق و مشی  را که در بت 
اطاق طاقچه کوچیک درست یم کردند و طرقی
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ی مصون  اى یم پوشاندند، تا هم داخل اطاق روشن شود، و هم صحن حیاط، و در ضمن از باد   و طوفان نت 

ی به محفظه هاى شیشه اى که به صورت مکعب مستطییل یم ساختند و درى داشت و در باالى   بماند.و نت 

آن روزنه اى براى خروج هوا، و چراغ را در آن یم نهادند، گفته شده است. کوتاه سخن این که: »مشکاة«  

 در دیوار ایجاد یم شد نور چراغ  محفظه اى براى چراغ در مقابل حمله باد و طوفان بود، و از آ
ً
نجا که غالبا

ی متمرکز ساخته و منعکس یم نمود. » زجاجه« یعنی »شیشه«، و در اصل به سنگ هاى شفاف یم   را نت 

 ساخته یم شود و شفاف است به آن »زجاجه« گفته شده. و  
ی

ی از مواد سنیک گویند، و از آنجا که شیشه نت 

 حبانی است که روى
چراغ یم گذاشتند، تا هم شعله را محافظت کند و هم گردش هوا را،  در اینجا به معنی

ی به باال، تنظیم کرده، بر نور و روشنانی شعله بیفزاید. » مصباح«، به معنی خود »چراغ« است   از طرف پائی 

َجَره مُ 
َ
 ِمْن ش

ُ
د
َ
 با فتیله و یک ماده روغنی قابل اشتعال افروخته یم شده است. جمله »ُیوق

ً
ه که معموال

ى
باَرک

ه«، اشاره به ماده انرژى زاى فوق العاده مستعد براى این چراغ است؛ چرا که  ْرِبیَّ
َ
ه َو ال غ ِقیَّ ْ

َ ه ال شی
َ
ون
ُ
ْیت
َ
ز

ین روغن ها براى اشتعال است آن  »روغن زیتون« که از درخت پر بار و پر برکنی گرفته یم شود، ییک از بهتی

ق باغ و  هم درخنی که تمام جوانب آن به طور مساوى د ر معرض تابش نور آفتاب باشد، نه در جانب شی

کنار دیوارى قرار گرفته باشد و نه در جانب غرب که تنها یک سمت آن آفتاب ببیند، و در نتیجه میوه آن 

 .نییم رسیده و نییم نارس و روغن آن ناصاف گردد 

ی چ ، نیاز  و با این توضیح، به اینجا یم رسیم که براى استفاده از نور کامل چنی  رایعی با درخشش و تابش بیشتی

به چهار عامل داریم: چراغدانی که آن را از هر سو محافظت کند نی آن که از نورش بکاهد، بلکه نور آن را 

متمرکزتر سازد. حبانی که گردش هوا را بر گرد شعله تنظیم کند، اما آن قدر شفاف باشد که به هیچ وجه  

کز پیدایش نور بر فتیله آن است. و باالخره ماده انرژى زاى صاف و مانع تابش نور نگردد. چرایعی که مر 

خالص و زالیل که آن قدر آماده اشتعال باشد که گونی بدون تماس با شعله آتش، یم خواهد شعله ور گردد. 

اینها همه از یکسو، در حقیقت بیانگر جسم و ظاهرشان است. از سوى دیگر، مفشان بزرگ اسالیم در این 

هاى گوناگونی دارند: که: مح ه« کدام نور الیه است، تفست  بَّ
َ
تواى این تشبیه چیست و به اصطالح »ُمش

بعیصی گفته اند: منظور همان نور هداینی است که خداوند در دل هاى مومنان بر افروخته، و به تعبت  دیگر،  

را به معنی قرآنکه  منظور »ایمان« است که در شاچه قلوب مومنان جایگزین شده است. بعیصی دیگر آن  

 .در درون قلب آدیم نورافکن یم گردد دانسته اند

و   پروردگار.  توحیدو عدل  به دالئل  اشاره  )ص(. بعیصی  پیامتی ت   به شخص حضی اشاره  را  ، تشبیه  بعیصی

کرده اند. در واقع تمام مصادیفی که براى  بعیصی به روح اطاعت و تقواکه مایه هر خت  و سعادت است تفست 

ذکر شده است، و روح همه آنها در واقع نور معنوى   در قرآنو روایات اسالیم آمده در اینجا به عنوان تفست 

د، و با   ان شچشمه یم گت  ی است و آن همان نور »هدایت« است که از قرآنو ویح و وجود پیامتی یک چت 

ین که: نور ایمانکه دالئل توحیدآبیارى یم شود، و نتیجه آن تسلیم در برابر فرمان خداو تقوااست. توضیح ا

در قلب مومنان است داراى همان چهار عامیل است که در یک چراغ پر فروغ موجود است: » مصباح« 

همان شعله هاى ایماناست که در قلب مومن آشکار یم گردد و فروغ هدایت از آن منتشی میشود. » زجاجه«  

شکاة« سینه مومن و یا به تعبت  دیگر، و حباب، قلب مومن است که ایمانرا در وجودش تنظیم یم کند. » م

مجموعه شخصیت و آگایه و علوم و افکار او است که ایمانوى را از گزند طوفان حوادث مصون یم دارد.  

و »شجره مبارکه زیتونه« همان ویح الیه است که عصاره آن در نهایت صفا و پایک یم باشد و ایمان مومنان 
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ردد. در حقیقت این نور خدااست، همان نورى است که آسمان ها و به وسیله آن شعله ور و پر بار یم گ

ی را روشن ساخته و از کانون قلب مومنان ش بر آورده، و تمام وجود و هسنی آنها را روشن و نورانی یم   زمی 

ور« یم گ
ُ
ْوٌر َعیل ن

ُ
ردد.  کند. دالئیل را که از عقل و خرد دریافته اند، با نور ویح آمیخته یم شود و مصداق »ن

  ُ
ی
و هم در اینجا است که دل هاى آماده و مستعد، به این نور الیه هدایت یم شوند و مضمون: »َیْهِدى اَّلل

وِرِه َمْن َیشاء« در مورد آنان پیاده یم گردد. بنابراین، براى حفظ این نور الیه )نور هدایت و ایمان( مجموعه  
ُ
ِلن

م است که همچون مشکانی این مصباح را حفظ کند. و  اى از معارف، آگایه ها، خودسازى ها و اخالقالز 

ی قلب مستعد و آماده اى یم خواهد که همچون »زجاجه« برنامه آن را تنظیم نماید. و امدادى از ناحیه   نت 

 به  .ویح الزم دارد که همچون »شجره مبارکه زیتونه« به آن انرژى بخشد
ی

و این نور ویح باید از آلودگ

 و کدورت آن یم شود، بر کنار باشد. آنچنان  گرایش هاى مادى و  
ی

 و غرنی که موجب پوسیدگ
قی انحراقی شی

وهاى وجود  ی دیگر، تمام نت  صاف، زالل و خایل از هر گونه التقاط و انحراف، که بدون نیاز به هیچ چت 

 ناٌر« گردد. 
ُ
ْمَسْسه

َ
ْم ت

ى
ْو ل
ى
ُء َو ل ِ

ها ُییصی
ُ
ْیت
َ
 ز
ُ
به راى، و پیش  انسان را بسیج کند، و مصداق »َیکاد هر گونه تفست 

داورى هاى نادرست و سلیقه هاى شخیص و عقیده هاى تحمییل و تمایل به چپ و راست و هر گونه  

خرافات که محصول این شجره مبارکه را آلوده کند، از فروغ این چراغ یم کاهد و گاه آن را خاموش یم سازد.  

اى نور خود  ی آگاه است  این است مثایل که خداوند در این آیهتی از آنچه در باال   .بیان کرده و او از همه چت 

این آیهرسیده   )علیهم السالم( که در تفست  ی گفتیم این نکته روشن یم شود: اگر در روایات ائمه معصومی 

است، گاه »مشکاه«، به قلب پیامتی اسالم)صیل هللا علیه وآله(، »مصباح« به نور علم، »زجاجه« به وض 

م( و »شجره مبارکه« به ابراهیم خلیل)علیه السالم( که ریشه این خاندان از او است، و  او عیل)علیه السال 

شده است، در حقیقت چهره دیگرى   ه« به نفی گرایش هاى یهود و نصارا تفست  ْرِبیَّ
َ
ه َو ال غ ِقیَّ ْ

َ جمله »ال شی

ی مصداق باشد.  از همان نور هدایت و ایمان، و بیان مصداق روشنی از آن است، نه این که منحض   به همی 

ی اگر بعیصی از مفشان، این نور الیه را به قرآنیا دالئل عقیل یا شخص پیامتی اسالم)صیل اللهعلیه وآله(   و نت 

فوق دارد گ با تفست 
ی ریشه مشتی کرده اند آن نت   معنای واژه »نور« در قرآن و روایات  .تفست 

 ه چه معنانی آمده است؟ پرسش : واژه »نور« در آیات قرآنو روایات اسالیم، ب
ی به عنوان »نور« یاد شده است : پاسخ   :در قرآن مجید و روایات اسالیم از چند چت 

«؛ )از   ۱۵  قرآنمجید   چنان که در آیه ۱ یٌ وٌر َو ِکتاٌب ُمِبی 
ُ
ِ ن
ی
ْم ِمَن اَّلل

ُ
 جاَءک

ْ
د
َ
سوره»مائده« یم خوانیم: »ق

 .سوى خداوند نور و کتاب آشکارى براى شما آمد( 
آیهو   ی یم خوانیم:  »اعراف«   سوره  ۱۵۷در  «؛ نت 

َ
ون

ُ
ِلح

أ
ُمف

ْ
ال ُم 

ُ
ه  

َ
ولِئک

ُ
ا  

ُ
َمَعه ِزَل 

أ
ن

ُ
ا ِذی 

ه
ال وَر 

ُّ
الن َبُعوا 

َّ
ات  »َو 

وى از نورى یم کنند که با پیامتی نازل شده است، آنها رستگارانند(   که پت 
 .)کسانی

وِر«؛ آمده است:    بقره«»  ۲۵۷  ایمان  چنان که در آیه ۲
ُّ

 الن
َ

ماِت ِاِل
ُ

ل
ُّ

 الظ
َ

مأ ِمن
ُ

ه
ُ

ِرج
أ

خ
ُ

وا ی
ُ

 آَمن
َ

ِذین
ه

ُ َوِِلُّ ال ه
  »اَّلل
ا ک و کفر[ به سوى نور ]ایمان[ )خداوند ویل کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را  ز ظلمت هاى ]شی

ى یم کند(    .رهتی
نا آمده: »  »انعام«سوره  ۱۲۲  هدایت الیه و روشن بینی   چنان که در آیه ۳

ْ
َعل

َ
 َو ج

ُ
ناه

أ
َیی

أ
ح

َ
ا

َ
 ف

ً
تا  َمیأ

َ
 کان

أ
 َو َمن

َ
ا

َس ِبخارِ 
أ

ی
َ

ماِت ل
ُ

ل
ُّ

ِ الظ
ی

 ف
ُ

ه
ُ

ل
َ

 َمث
أ

َمن
َ

اِس ک
ّ

ِ الن
ی

شرِ ِبِه ف مأ
َ

 ی
ً

ورا
ُ

 ن
ُ

ه
َ

ه«؛ل
أ

)آیا کش که مرده بوده است و ما او   ج ِمن
را زنده کردیم و نور هداینی براى او قرار دادیم که در پرتو آن بتواند در میان مردم راه برود، همانند کش  

  است که در تارییک باشد و هرگز از آن خارج نگردد؟!( 
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ی اسالم  چنان که در آیه ۴  یم خوانیم:    »توبه«سوره  ۳۲  آئی 
ْ

ا
َ

«؛ »ی
َ

کاِفُرون
ْ

 ال
َ

ِره
َ

وأ ک
َ

 َو ل
ُ

وَره
ُ

ِتمَّ ن
ُ

 ی
أ

ن
َ

 ا
ّ

ُ ِاال ه
 اَّلل

َ
  نی

  .)خداوند ابا دارد جز از این که نور ]اسالم[ را کامل کند هر چند کافران نخواهند( 
)صیل هللا علیه وآله(   در آیه ۵ )صیل هللا علیه وآله( یم   »احزاب«سوره  ۴۶  شخص پیامتی درباره پیامتی

«؛»َو داخوانیم:   ُمِنیر
ً

ِنِه َو رِساجا
أ

ِ ِبِاذ
ه

 اَّلل
َ

 ِاِل
ً

خدابه اذن و فرمان او قرار  )ما تو را دعوت کننده به سوى ِعیا
  .دادیم و چرایعی نور بخش( 

ِشِه آمده:  »جامعه«    امامان و پیشوایان معصوم   چنان که در زیارت ۶ ِبَعرأ مأ 
ُ

ک
َ

َعل
َ

ج
َ

ف  
ً

وارا
أ

ن
َ

ا  ُ ه
اَّلل ُم 

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
»خ

«؛ یَ أ
ِدِقير

أ
 .)خداوند شما را نورهانی آفرید که گرد عرش او حلقه زده بودید(  ُمح

ی در همان زیارتنامه آمده است:  راِر«؛و نت 
أ

ب
َ

 اال
ُ

داه
ُ

یاِر َو ه
أ

خ
َ

وُر اال
ُ

مأ ن
ُ

ت
أ

ن
َ

)شما نور خوبان و هدایت کننده   »َو ا
  .نیکوکاران هستید( 

ی به عنوان نور ی ۷  مشهور است:   اد شده چنان که در حدیث  و باالخره از علم و دانش نت 
ُ

ه
ُ

ِذف
أ

ق
َ

وٌر ی
ُ

ُم ن
ْ

»الِعل
شاء«؛

َ
 ی

أ
ِب َمن

ْ
ل

َ
ِ ق

ی
ُ ف ه

 ))علم نورى است که خدا در قلب هر کس که بخواهد یم افکند اَّلل
ی كه براي خداوند به كار یمی رود با رعايت چند مطلب است به 

ی اسماء و اوصاقی
نخست بايد دانست بریحی
 شود؛طور اختصار اشاره یمی 

يفه    تشبيه معقول به محسوس:  .۱ دست خداوند برتر از دست هايشان    »يدهللا فوق ايديهم؛مانند آيه شی
 .(۱۰)فتح، آيه یمی باشد« 

كه منظور از دست، نماد قدرت و يا نماد عهد و پيمان است و در بسياري از موارد استعمال به منظور پنجه  
ساير داليل ثابت شده كه خداوند جسم ندارد و اعضا ندارد به  دست نيست و از آنجا كه به دليل علیمی و  

جهت نزديیکی مفهوم به ذهن از آنچه نزد شنونده محسوس است براي بيان يك مفهوم عقیلی استفاده شده  
 .است 

آيه   .۲ عمران،  )آل  از خدا گرفتار گرديد«  به خشیمی  بسخط من هللا؛  »باء  مانند  فرايند صفات؛  و  آثار 
بلكه منظور قطع  كه منظو   .( ۱۶۲ نيست،  از سوي خدا  تغيت  حالت  ی صورت و 

ی
برافروختیک از خشم،  ر 

ی نتيجه است اگر چه اين  رحمت و فرود عذاب و تنبيه بر تبهكاران است، لذا آنچه مهم است انجام پذيرفیی
ه از برافر  ی ی و هيجان همراه است. اما خداوند جليل و اعیلی متی

ی
ی نتيجه از سوي انسان ها با برافروختیک

ی
وختیک

ی است
« دارد  .و هيجان درونی ی

ی بخشی
ی مفهوم »هسنی با توجه به آنچه گفته شد نام »نور« براي خداوند نت 

يیکی در فضا اشغال نیمی كند و 
ی  پيدا یمی شود عالوه بر اين كه »نور« حجم فت 

ی ی همه چت  چنان كه با روشنانی
ی نباشد، بنابراين مفهوم »نور« یمی تواند از 

طريق تشبيه معقول به محسوس ما را   یمی تواند محدود به مكانی
اين كه   بدون  به خداوند نسبت دهيم »فوتون«در شناخت خدا كمك كند  را  نور   نور  .ها و ذرات معلق 

ونی هم، مظهر و روشن  عبارت است از آنچه كه در ذات و كون و خود، ظاهر و روشن باشد، و از نظر اثر بت 
مصاديق گوناگونی دارد كه در شدت و ضعف صدق مفاد آن بر آنها، كننده غت  خود باشد. اين مفهوم  

 یم متفاوت یم 
ً
ی یمشوند؛ مثال توان اطالق نور كرد؛ توان بر خورشيد، اطالق نور كرد و بر يك المپ روشن نت 

باشند؛  كننده غت  خود یمزيرا هم خورشيد و هم المپ، در ذات و گوهر خود ظاهر و روشن بوده و هم روشن
گفتنی است هر چه كه در    !روشنی و روشنگرى خورشيد كجا و روشنی و روشنگري المپ كوچك كجا؟  ویل

ى را ظاهر و روشن یم  ی اين كه روشنگر يك مجهول،  ذات خود، ظاهر و روشن است و هر چت  سازد  ولو 
ی دلسؤال، راه معنوى و بازنمودن يك حقيقت باشد نور است و بر آن نور اطالق یم يل گفته  شود. به همی 

توان بسيارى از  شود: علم نور است، زيرا هم در ذات خود ظاهر است و هم در پرتو علم است كه یم یم
ی هست. بنابراين، نبايد پنداشت كه واژه  راه ها را شناخت و مجهوالت را كشف كرد، چرا كه علم روشنگر نت 

ى كه داراى فوتون ی يك از كم و كيف هاى به خصوض اس»نور«، تنها بر امور حشی و چت  ی ت و در علم فت 
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با توجه به اين   .گردد، بلكه اين تنها يیک از مصاديق بارز و روشن اين واژه است شود، اطالق یم آن بحث یم 
ی »نور« اطالق كرد؛ زيرا وجود در ذات خود امرى ظاهر و روشن بوده و با  توضيح، یم  توان بر »وجود« نت 

ی ظاهر  ، اطالق   .كنند گرى و روشنگرى یمتعلق »وجود« به اشيا، آنها نت  به هر حال، نور هم بر نور حشی
، از نور غينی فروغ و نور یمیم د شود و هم بر نور فراحش و چه بسا كه نور حشی  .گت 
 

 نور حق بر نور حس راكب شود 
 آن گیه جان سوى حق راغب شود 
 سوى حش رو كه نورش راكب است 
 حس را آن نور نيكو صاحب است 

ی بود نور حس را   نور حق تزيی 
 معنی نور عیل نور اين بود 

 كشد سوى ثرىنور حشی یم
 برد سوى عیل نور حقش یم

 زآن كه محسوسات دونتی عالیم است 
 نور حق دريا و حس چون شبنیم است 

 
 ۱۲۹۵    ۱۲۹۲و  ۱۲۹۰، ابيات ۲مثنوى، دفتی 

 
، باب ۱۹۵و    ۱۹۴جعفر، الصدوق، تصحيح، ص  نور« يیک از اسماى حسناى الیه است )التوحيد، انی »  

؛ چرا كه ظهور و روشنی هر چه در هسنی است از او است، )رسائل توحيدى، عالمه ( ۸اسماء هللا تعایل،ح 

، ص   طباطبانی
ی  .( ۶۵سيدمحمدحسی 

 هسنی كه به ذات خود هويداست چو نور 
 يافت ظهور ذرات مكونات ازو 

ی كه از فروغ او افتد دور  هر چت 
 در ظلمت نيسنی بماند مستور

 
روشن است كه اسما و صفات خداوند، رصف و خاِلص هر كمال وجودى است و استعمال آن واژه در مورد  

خدا، به نحو حقيقت است نه مجاز، اما غت  خداوند، چون ذات آنان به عرض وجود او موجود است، 

ی هم ی صفاتشان نت  گونه است. بنابراين همه صفات وجودى حقيفی وخایل از نقص، منحضا از آن خداوند ی 

شود. از اين رو، اطالق واژه نور بر سبحان است و تمام اوصاف ديگران، بالعرض به آنها نسبت داده یم

مه نورهاى خداوند متعایل، اویل و اقدم است بر اطالق آن بر غت  او؛ زيرا جميع انوار از اوست و قوام ه

است.)كشف  او  به  ميبدى، صص  ديگر  همان، صص  ۵۴۷     ۵۴۲االشار،  توحيدى،  رسائل  ؛  ۶۱     ۵۶؛ 

، صص واليت   .( ۱۰۴   ۱۰۳نامه، عالمه طباطبانی

 همه عالم به نور اوست پيدا
 كجا او گردد از عالم هويدا

 نگنجد نور ذات اندر مظاهر 
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 كه سبحان جاللش هست قاهر 
 حق دليلست در آن موضع كه نور 

ئيلست   چه جاى گفت و گوى جتی
 چه نور او ملك را پر بسوزد 
 خود را جمله پا و ش بسوزد

ى، گلشن راز  .شيخ محمود شبستی
 

ی خداوند متعال را به نور توصيف فرموده است: »هللا نور السماوات و االرض« ؛ )نور، آيه   .( ۳۵قرآن نت 
؛ انعام،  ۱۶؛ نوح، آيه  ۵؛يونس، آيه  ۲۳؛ زمر، آيه  ۱۳و خالق نور ظاهرى و باطنی را او دانسته است )نبأ، آيه  

 .( ۱آيه 
 

، وجود مطلق )خداوند متعالبه گفته مخ  ( نور حقيفی است؛ زيرا همه موجودات به هسنی الدين ابن عرنی
يفاو هست شده   .( ۱۳۴الدين محمدنيمدیه، ص اند. )به نقل از: رساله االنوار، شی

 اى همه هسنی ز تو پيدا شده 
 خاك ضعيف از تو توانا شده 
 هسنی تو صورت پيوند نه 

 تو به كس و كس به تو مانند نه 
 آنچه تغت  نپذيرد تونی 
د تونی  وآن كه نمرده است  و نمت 

 ما همه فانی و بقا بس تور است 
 ملك تعایل و تقدس توراست 

 .حكيم نظایم گنجوى
 

ورت است؛ زيرا در پرتو وجود او است كه ما هستيم  پس وجود نور مطلق )خداوند متعال( يك اصل و رصی
و در ظّل نور است كه ما بقا و استمرار در وجود داريم. در عنايت نور او است كه نور حشی در عالم پرتوافكن  

نور   آن 
ی

نياز اسایس شده است.با تجیل انسان، يك   مادى 
ی

مطلق در هسنی است كه    گشته و براى زندگ
يت گشته انسان ح توحيدالصدوق، سيدنعمت  هاى كامل، هدايتگر بشی ی قی شی اهی  هللا اند و … )نك: نورالتی

 .( ۳۹۷   ۳۹۵، صص ۱موسوى جزايرى، ج 
 

س اوهام و خيال بسيار دور است  .بايد توجه داشت كه نور مطلق و حقيفی از دستی
 

 از همه اوهام و تصويرات دور
 ر نور نور نور نور نور نو 

 
 ۲۱۴۶، بيت ۶مثنوى، دفتی 
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 :نور در قرآن
 :اين واژه پر معنا در قرآن كريم بارها به كار رفته و مصاديق گوناگونی براى آن بيان شده است

؛ فاطر، آيه ۱۶كند )رعد، آيه داند و نور را برتر از ظلمت تلفی یمالف( قرآن نور و ظلمت را با هم برابر نیم
 ؛ ( ۲۰

 ؛ ( ۳۵ب( خداوند خود نور است )نور، آيه 
؛ انعام، آيه  ۱۶؛ نوح، آيه  ۵؛ يونس، آيه  ۲۳؛ زمر، آيه  ۱۳ج( او خالق نور ظاهرى و غينی است )نبأ، آيه  

 ؛ ( ۱
 ؛ ( ۳۵كند. )نور، آيه ر خويش هر كه را بخواهد، هدايت یم د( او با نو 

ت حق به كش از نور خويش افاضه نفرمايد، از هيچ جاى ديگر نیم  د.  ه( اگر حضی تواند اين نور را بگت 
 ؛ ( ۲۴۰)نور، آيه 

 ؛ ( ۲۵۷گرداند. )بقره، آيه و( او است كه مؤمنان را از ظلمات خارج كرده و به عالم نور وارد یم
 ؛( ۸باشد )صف، آيه اوند متعال خود، كامل كننده نورش یم ز( خد

كند تا بتواند به وسيله آن نور حركت  ح( خداى سبحان در اين دنيا به وسيله هدايتش، مؤمن را نورانی یم 
ی نور ظهور یم( ۱۲۲كند و راه را از چاه بشناسد. )انعام، آيه  ی همی  كند و از پيش رو و سمت و در آخرت نت 

 .( ۸ر حركت است.)تحريم، آيه راست او د
 مومنا ينظر به نور هللا شدى
 از خطا و سهو ايمن آمدى 

 ۱۸۵۵، بيت ۴مثنوى، دفتی 
؛ انعام،  ۴۶و    ۴۴،  ۱۵ط( كالم خداوند )ویح( نور است؛ چه قرآن، چه تورات و چه انجيل )مائده، آيات  

 .( ۱۷۴؛ نساء، آيه ۹۱آيه 
ی هست قرآن كريم نورى است كه انسان را از ظلمات  ى( قرآن عالوه بر آن كه نور است، هدايتگر به نور نت 

ون یم  ؛ شورى، آيه  ۱كند )ابراهيم، آيه  برد و به سوى نور معرفت پروردگارش، هدايت یم طبيعت و انيت بت 
 (. ۱۸۴عمران، آيه؛ آل۵۲
 

 هر كه كاه و جو خورد قربان شود
 نور حق خورد قرآن شودكه   هر 

 
 ۲۴۷۸، بيت ۵مثنوى، دفتی 

ك( ايمان به نورى كه خداوند نازل فرموده است )قرآن كريم( وزان ايمان به خدا و رسول او است، )تغابن،  
 (. ۸آيه 
ي در دانشگاه ها، كد: )  ی مقام معظم رهتی

ی
ده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگ  (۱۱۹۴۱/ ۱لوح فشی

ی پرداخته  عنوان نور آسمان سوره نور به آیه نور شهره است و در آن به معرقی خداوند به   ۳۵آیه   ها و زمی 
ی چون »مصباح«، »مشکات«، »زجاجه«، »شجره مبشده  تعابت  از  آیه  این  ارکه« و »کوکب است. در 

 .استدری« استفاده شده 
 

ها  اند و بر این اساس خداوند را هدایتگر آسمان غالب مفشین، منظور از نور در آیه را، هدایت الیه دانسته 

)یا آسمانیان و زمینیان( معرقی کرده  ی  یا مدبر بودن خداوند  و زمی  اند. معانی دیگری چون مدیر، صاحب 



 

 شغنان  سیمای اداره نشرات                                           32                                         نصرالدین شاه پیکاردکتور 
 

، برای کلمه نور در آیه گزارش شده نسبت به آسمان  ی ی مفشان در خصوص مرجع است. دها و زمی  ر بی 

باز خواهد گشت؟  به خدا  یا  دارد  پیامتی اسالم  به  اشاره  آیا  اینکه آن مرجع،  و  ضمت  در عبارت »نوره« 

، با وجود اجماع مفشین در معنای مشکات )که به معنی چراغدان(، در خصوص  ی اختالف است. در این بی 

مفشان سنی مذهب، منظور از مشکات را صلب عبدهللا،  است. ماتریدی، از  تأویل آن اختالفانی گزارش شده 

پدر محمد، دانسته است.اما مفشان دیگران برای معنای این عبارت »صدر مؤمن«،»نور معرفت و ایمان« 

 .و معنانی دیگری به کار برده اند

یم  را گزارش  احتمال  چهار  زجاجه،  عبارت  ح  در شی البیان،  مجمع  در  شیعه  مفش  یس،  »قل طتی ب  کند: 

پدر محمد« و »قلب مؤمن«. رازی، مفش سنی مذهب  ابراهیم«، »عبدهللا  محمد«، »اسماعیل فرزند 

 که برای روشنانی به کار یم 
، مفش شیعه، »کوکب رود معنا کرده معنای »مصباح« را ظرقی است. طباطبانی

خ طویس، مفش شیعه، کند، شیدری« را ستارگان بزرگ دارای نور فراوان که در آسمان معدود است معنا یم 

« و ماتریدی وجود »محمد« تفست  کرده  اند. از دیگر مسائل اختالقی  در تفست  این عبارت آن را »صدر پیامتی

طالب است. ذر خصوص اینکه چرا در این  در تفست  آیه، تأویل شجره مبارکه به قلب محمد یا عیل بن انی 

یس از سه منظآیه از درخت زیتون یاد شده  ی توضیح ر آن را مورد توجه قرار داده است، طتی است و چنی 

است. یم برخوردار  و…  خاکستی  م،  ی هت  تفاله،  روغن،  همچون  متنویع  منافع  از  زیتون،  درخت  دهد که 

ی روغن زیتون، صاف ی  ها محسوب یم ترین روغن ترین و روشن همچنی  اولی  شود و شآخر، درخت زیتون 

ی هم نظر با  است که پس از طوفان نو درخنی گزارش شده  ، نت  ی روییده شد. سیویط، مفش سنی ح در زمی 

ی جهت  ترین نوری بود که مخاطبان آن را یمطویس، معتقد است نور روغن زیتون، صاف  شناختند و به همی 

 .است مورد توجه آیه قرار گرفته 

، به افضلیت استاست. در روایانی که در منابع شییع گزارش شده از آیه نور در احادیث بسیاری یاد شده 

او اشاره شده  ی، منظور از »مشکاة«، فاطمه زهرا؛ »مصباح«،  محمد و اهل بیت  بیان تعابت  است و در 

ی بن عیل؛ »کوکب دری«، فاطمه زهرا از میان زن  ؛ »زجاجة«، حسی  ها؛ »شجرة مبارکه«،  حسن مجتنی

قیة و ال غربیة«، عدم تمایل به یهودیت و نضانیت؛ »زیته ء«، نشی علوم و حقائق  ابراهیم؛ »ال شی ا ییصی

الیه؛ »نور عیل نور«، ظهور امایم پس از امایم دیگر و »یهدی هللا لنوره«، هدایت به وسیله اهل بیت  

از مصباح، عنوان شده  را گزارش یم کند، منظور  آن   ، ابن مغازی، مفش سنی رواینی که  اساس  بر  است. 

ی هستند، در ادامه   ای  روایت ابن مغازی، آمده است که فاطمه ستاره فاطمه زهرا و زجاجه، حسن و حسی 

ابراهیم، منظور از درخشانی است در میان زنان عالمیان؛ نور یم  د از درخت پر برکت درخت پربرکت  گت 

 و غرنی نبودن، نه یهودی و نه مسیخ بودن است و منظور از عبارت نزدیک است که روغنش نور 
قی شی

ی   دهد، یعنی نزدیک است که علم از آن طور منظور از »نوری بر نور« یعنی در آن  به سخن درآید؛ همی 

کند« یعنی خدا هر که را  امایم پس از امام دیگر و منظور از »خدا هرکه را بخواهد به نور خود هدایت یم 

 .کندبخواهد به والیت ما هدایت یم

ی مورد توجه قرار گرفته   نت 
مسلمان، برای نور در این آیه دو  است. ابن سینا، فیلسوف  آیه نور در آثار فلسفی

د و معتقد است که نور به مفهوم ذانی آن به کمال اشاره دارد؛ به این معنای استعاری و ذانی در نظر یم گت 

معنا که منظور از حد اعیل و اکمل نور، خداوند به معنای کمال مطلق است. بر این اساس خداوند شایسته  
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نور یم  به آسمان   باشد. مالصدرا، فیلسوفاسم  نور  اسناد  ی شیعه،  ی به معنی وجود هر چت  را  ی  ها و زمی 

ء ظهور یم داند. به باور او، خداوند نورها را از ذات  یابد یم معادل است با نوری که با آن، ماهیت و ذات یسی

ت  آورد و این معنای ساده ایجاد است. مالصدرا در تفست  تمثیالت این آیه تالش دارد س نورانی خود پدیدیم 

نزویل فیض و رحمت الیه را معنا کند.سهرودی، فیلسوف سنی مذهب که نظام فلسفی وی بر پایه دو اصل 

را اصل حقیقت یمنور و ظلمت استوار شده  داند که عالم محسوسات تحت تسلط آن قرار  است، نور 

ی و ترجمهدر فره نامه علوم  نگ دارند. از نظر وی نور عبارت از خود حقیقت واجب الوجود یعنی خدا.میی

ی آیه  ی گزارش شده  ۳۵قرآن، میی   : استنور که به آیه نور شهره است، چنی 
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ی است، حکایت نور هداینی که از جانب او است  نویسد:  خدا آفریننده و پدیدآورندٔه آسمان یم ها و زمی 

مانند محفظه یا قندییل است که در آن چراغ و شعله ای قرار گرفته، شعله در میان شیشه ای است که 

 رسیده درخشد، آن چراغ افروخته از عصارٔه زیتمانند ستارٔه درخشان یم 
ً
است، که گونی روغن آن  ونی کامال

شود، نور شیشه نور مضاعفی است. خدا آن کس را که بخواهد به نور خویش  پیش از رسیدن آتش روشن یم

ی تواناست کند و به مردم مثلها یمهدایت یم   .زند و خدا بر هر چت 

ین رقم  مفشین سنی و شیعه مراد از »نور« را به معنای »هدایت« و   « تفست  کرده بیشتی اند. در این  »تدبت 

ی، از برجسته  ها  ترین مفشان اهل سنت، »نور« را به معنای هدایتگر اهل آسمان خصوص، ابن جریر طتی

ی گزارش کرده  ی اینگونه تفست  را به نقل از دیگر مفشان بیان یمو زمی  دارد و خود در ادامه، است. البته طتی

« کند. به باور او، منظور از نور در آیه، »مدبر آسمان ح یمقول دیگری در معنای عبارت نور مطر  ی ها و زمی 

، مفش شیعه، در بیان معنای واژه »نور« یم[  ۳است.]  طباطبانی
ی ی است  سید محمدحسی  ی نویسد: نور چت 

ی دیگری را )که قابل دیدن باشد( روشن یم ی ی و  [  ۴کند.]که خود برای ما روشن است و هر چت  دیدگاه طتی

قرار روایات   مذهب  سنی  مفشین  اتفاق  به  قریب  برای  مرجیع  عنوان  به  ش،  تفست  در  شده  بیان 

ی، در جامع البیان به نقل از ابن[  ۵است.]گرفته  ها کننده امور آسمان عباس، زجاج و مجاهد، نور را ادارهطتی

ی گزارش یم   تفست  القرآن[  ۶کند.]و زمی 
عباس  به نقل از ابن  شیخ طویس از مفشان شیعه در کتاب التبیان قی

آسمان  اهل  هدایتگر  را  »نور«  از  منظور  مالک  ابن  انس  تعبت   و  آنهاست  آنچه مصلحت  به  ی  زمی  و  ها 

ی از آن نور یمطباطبانی مراد از نور را خدا یم[  ۷است.]کرده  ی د و روشن یمداند؛ نور عایم که هر چت  شود گت 

ش است و این معنای  ی بوده و ظهور این نور در نفس خدا و برای غت  ی و این نور، مساوی با وجود هرچت 

شیاء و اتحاد رحمت عام است.  به باور فخر رازی، مفش سنی مذهب، به جهت سببیت نور برای ظهور ا

تواند هدایت الیه باشد. بر این اساس منظور  کلمه نور و هدایت در این معنا، منظور از نور در این آیه، یم

اِدی  
َ
ْرِض« است و معنای آن »هللا ه

ْ
َو اَل ور الَسَمواِت 

ُ
ن و 
ُ
ْرِض« همان »هللا ذ

َ
َمَواِت َواأل وُر السَّ

ُ
ن  ُ
ه
از »اَّلل

ْرِض« خواهد 
ْ
ی در   الَسَمواِت َو اَل یس، مفش شییع نت  ی،  مفش  دیگر سنی مذهب و طتی بود. جارهللا زمخشی

ی است« یم البیان، معنای عبارت را »خدا، صاحب نور آسمان تفست  کشاف و مجمع  دانند . ابن  ها و زمی 

شان، منظور از عبارت »هللا نور السماوات و االرض« انی  را  حاتم و ابن کثت  از مفشان اهل سنت در تفاست 

« دانسته »هللا هادی آسمان ی ی منظور از عبارت »هللا ها و زمی  اند. ماتریدی، دیگر مفش سنی مذهب، نت 
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ی و آسمان به وسیله خدا یم  الدین سیویط، مفش داند. جاللنور السماوات و االرض« را روشن شدن زمی 

ی یم سنی مذهب، مراد از نور را مدیریت الیه در آسمان  عتقد است از آنجا که خدا با حکمت  داند و مها و زمی 

ه خود عالم وجود را تدبت  یم 
ّ
کند؛ همانند شهری که آن شهر به خونی توسط رئیش عاِلم بالغه و حجت نت 

ازی در کتاب مثال شود و این شهر به »نور البلد« توصیف یم و دانشمند اداره یم  های زیبای  شود. مکارم شت 

ی برنده موانع معرقی یم قرآن، خدا را همانند نور، منشأ   و، قدرت و از بی  ی هدایت، تربیت، نت  کند و به همی 

ْرِض« یم
َ
َماَواِت َو األ وُر السَّ

ُ
ُ ن
ه
داند . ثعلنی مفش شافیع مذهب در تفست  خود جهت، او را الیق عبارت »اَّلل

ه   ی بودن از گناه و خطا تفست   اقوال دیگر درباره این بخش از آیه را بیان میکند؛ اینکه بریحی نور را پایک و متی

ی قول دیگری را مطرح میکند که این بخش از  میکنند و بریحی رحمنی که از جانب خداوند باشد. او همچنی 

آیه را نویع مدح برای خداوند تفست  میکند؛ زیرا او خالق موجودات و نور و وجود همه اشیاء از اوست . بر  

ی است روشن کننده آنها و فرمان دهنده آنها و  ان طبق دانشنامه عقاید اسالیم خداوند، نور آسم ها و زمی 

، راه را  کنند، همان راهنمای آنهاست. پس آنها با کمک خدا راه به منافعشان را پیدا یم  طور که در روشنانی

 .کنند پیدا یم 

 زجاجة الزجاجة
ی

، در خصوص   : مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح ف ی مفشین شیعه و سنی در بی 

اختالفانی گزارش شده  نوره«،  عبارت »مثل  از  مراد  و  این خصوص، شیخ طویس  مرجع ضمت   در  است. 

ان، ضمت  را به خدا  ی معتقد است که ضمت  عبارت »نوره« به محمد اشاره دارد . اما طباطبانی در تفست  المت 

ی را ب گرداند و معتقد است، منظور نوری است که خدا افاضه یم بریم  ی ه وسیله آن ظاهر خواهد  کند و هرچت 

 هم نظر با طباطبانی است؛ با این تفاوت که مراد  [  ۲۰کرد.]
ی ، نت  در این مورد، ابن عاشور، از مفشان سنی

، کتاب یا دین الیه است.] ی همچون ابن عاشور، ضمت  را به خدا  [  ۲۱از نور خدا در این تفست  قطرنی نت 

د.]اند که توسط خداوند در قلب مؤمن قرار یم دگرداند و مراد از نور خدا را دالییل یم بریم  با این [  ۲۲گت 

وجود، شیخ طویس معتقد است که ضمت  به مؤمن برمیگردد و منظور از نور خدا، قصد الیه است که با 

ی را هدایت یم  ی معتقد است ضمت  به خدا بریم آن مؤمنی  گردد و مراد از نور کند. آلویس، مفش شافیع نت 

ی است که به وسیله آنها، خدا، هرکس را که بخواهد، هدایت  و سمیع در آسمان  خدا،  مولفه عقیل ها و زمی 

یس در مجمع البیان آورده یم است که »مثل نور« در واقع همان قرآن در قلب است.[ثعلنی در   کند طتی

ی مفشان شیعه و سنی اتفا ق نظر  تفست  الکشف و البیان مثل نوره در معنای لغوی کلمه »مشکاة« در بی 

حفظ  باد  توسط  شدن  خاموش  از  را  چراغ  نور  است که  چراغدانی  معنای  به  اٍة« 
ى
ک
ْ
»ِمش است که  این 

َبیان و فخر رازی، مفش سنی اشعری،  به [  ۲۵کند.]یم
ْ
یس از علمای شیعه در َمْجَمُع ال طور مثال شیخ طتی

داشته  بیان  العلوم،  جامع  در در  که  است  چراغ  مخصوص  جایگاه  مشکاه  که  ایجاد    اند  دیوار 

ی مفشین اختالف[  ۲۷[]۲۶کنند.]یم است؛ بر اساس نظر ماتریدی هانی گزارش شده اما به لحاظ تأویل در بی 

درحایل که عبارت »صدر مؤمن« در تفست   [  ۲۸»مشکاه« به معنای صلب پدر محّمد »عبدهللا« است]

یس در  ی به نقل از أنی بن کعب در معنای این کلمه بیان شده، طتی تفست  مجمع البیان، منظور از این   طتی

»ابراهیم«   یا  اسالم«  پیامتی  »صدر  »عبدالمطلب«،  ی  بی  را  مصداقش  و  مؤمن«  »نفس  را  کلمه 

دانسته [  ۲۹است.]دانسته  ایمان«  و  معرفت  »نور  را  آیه  در  عبارت  این  از  منظور   ، [ ۳۰است.]طباطبانی

ی از یک منظر معنای این عبارت   [۳۱است.]را »عالم اجسام« گزارش کرده مالصدرا، فیلسوف شیعه نت 
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، لغت  بیان کرده راغب اصفهانی َردات دربارٔه معنی واژه »زجاجه« 
ْ
الُمف است،  شناس اهل سنت، در کتاب 

  ای است که جلوی همان چراغ قرار یمگذارند یا شیشه حباب شفاقی است که روی چراغ یم
ً
دهند. معموال

روزنه  حباب  دار باالی  وجود  متناسب  نور ای  فزونی  و  تمرکز  و  شیشه  داخل  هوای  تنظیم  موجب  تا  د 

ی آن را شیشه معنا کرده همانگونه که فراهیدی لغت [  ۳۲شود.] ی  [  ۳۳است.]شناس شیعه در العی  زمخشی

در بیان مصادیق »زجاجه« در تفست   [  ۳۴است.]در بیان دیگر آن را قندییل از شیشه شایم روشن معنا کرده 

تعب  چهار  البیان،  شده مجمع  مختلف گزارش  فرزند ت   »اسماعیل  محمد«،  »قلب  از:  عبارتند  است که 

، منظور از  [  ۳۵ابراهیم«، »عبدهللا پدر محمد« و »قلب مؤمن«.] ی با رنگ مایه فلسفی مالصدرا در تفست 

 [۳۱].کند زجاجه را عرش الیه توصیف یم

 که برای روشنانی به کار یم
و راغب آن را  [  ۳۶است]رود معنا کرده رازی دربارٔه معنای »مصباح« آن را ظرقی

منابع در بیان مصادیق [  ۳۲است.]گوید که از طریق فتیله، روغن را به خود جذب کرده چراغ یا نوری یم

اختالف  رفتهمصباح دچار  به کار  توضیح »مصباح«  برای  تعابت  مختلفی  یس  تفست  طتی در  است که اند، 

»قرآن«   »محّمد«،  »نبوت«،  از:  مؤمن«.]عبارتند  »ایمان  بزرگ  [  ۳۷و  دائرةالمعارف  در  آنچه  طبق  بر 

مالصدرا در کتاب خود با  [ ۳۸است، منظور از »مصباح«، باالترین مرتبه از نور است.]اسالیم گزارش شده 

 [۳۱].کند عنوان تفست  آیه نور تعبت  مصباح را روح اعظم بیان یم

کة زیتونة ال  قیة و ال غربیة]ویرایش[ کانها کوکب دری یوقد من شجرة متی  شی

، »کوکب دری« را ستارگان بزرگ دارای نور فراوان که در آسمان معدود است معنا یم [ ۳۹کند.]طباطبانی

[» اند. بر  و ماتریدی وجود »محمد« تفست  کرده [  ۴۰شیخ طویس در تفست  این عبارت آن را »صدر پیامتی

« است. در مقابل کند، منظور از »شجرهاساس آنچه ماتریدی گزارش یم  « در آیه نور، »قلب ابراهیم پیامتی

و بریحی [  ۴۱باشد.]است که منظور از شجره، »عیل بن انی طالب« یمرواینی از جعفر صادق گزارش شده 

دربارٔه اینکه چرا از میان درختان متنوع، درخت  [۴۲منظور از این آیه را وصفی برای نور الیه بیان کرده اند. ]

یس از سه منظر است، تعابت  بسیاری مطرح شده قرآن قرار گرفته   زیتون مورد نظر  است. در این خصوص طتی

ی توضیح داده است که درخت زیتون، از منافع متنویع همچون روغن،   آن را مورد توجه قرار داده و چنی 

ی روغن زیتون، صاف  م، خاکستی و… برخوردار است. همچنی  ی محسوب ها  ترین روغن ترین و روشنتفاله، هت 

ی درخنی گزارش شده یم ی روییده شد. شود و شآخر، درخت زیتون اولی    است که پس از طوفان نوح در زمی 

زیتون، صاف نور روغن  معتقد است  با طویس،  نظر  ی هم  نت  را سیویط  آن  بود که مخاطبان  نوری  ترین 

ی جهت مورد توجه آیه قرار گرفتهیم قیه و ال    است.  در خصوص منظور از شناختند و به همی  عبارت »ال شی

ین زیتون  یس معتقد است، محل رویش بهتی ی شام واقع شده غربیه«، طتی است که شزمینی  ها در شزمی 

ق و غرب محسوب یم  ق و غرب  [  ۴۵شود.]میان شی طباطبانی در اینباره معتقد است زیتون در جانب شی

ی است که آفتاب باید بر تمام میوه ز نروییده  یتون بتابد تا میوه نارس و غت  مطلوب است و حکمت آن چنی 

د و به ق و غرب که درخت زیتون همواره از آفتاب بهره بتی طور میانه،  نباشد. بر این اساس جانی در میان شی

ای مطلوب و روغنی خالص از آن کسب  اش از آفتاب به یک اندازه استفاده کند، تا میوه دو طرف میوه 

ی متفاوت آن را » الیهودیة و النضانیة« تعبت   اس شود، مورد نظر قرآن قرار گرفته  یس در تفست  ت.  طتی
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ی افزودهکرده  یس همچنی  است که این عبارت، به میک بودن پیامتی اسالم اشاره دارد؛ چرا که مکه،  است. طتی

  .آیدحساب یمدر میانه دنیا به 

نور عَل  نور  نار  تمسسه  لم  لو  و  ء  یضی زیتها  ،سیدعیل  : یکاد  مفش شیعه، در کتاب احسن   اکتی قریسی

که به درخت و میوه آن زیتون گویند مفرد آن  است. چنان الحدیث واژه »زیت« را روغن زیتون معنا کرده 

ی محمد برای مردم حنی  »زیتونه« است.  شیخ طویس معتقد است این عبارت حایک از روشن بودن پیامتی

به نزدیک  بیانی  ی در  نباشد، است.  طتی نبوت  بر  گفته طویس معتقد است حجت   اگر مدیع  الیه  های 

یس در  [  ۵۰فرستاد.]مخلوقات روشن است، حنی در صورنی که قرآن را برای زیادی بیان و وضوح نیم  طتی

کند که قبل از ابالغ ویح به او، به منصه تفست  زیت، آن را محاسن و اخالق نیکوی پیامتی اسالم تفست  یم

داند که همانند درخت ش امر را حایک از اخالص مؤمن نسبت به خدا یم  رسد و در تعبت  دیگر اینظهور یم

ی است که برگ  ی ین تأثت   ستی
های آن در هم پیچیده بوده به طوریکه حالت غروب و طلوع شمس کوچکتی

آن نیم  ایجاد رخوت نیم منفی روی  او  در اخالص  ی  ی مؤمن هم همیشه چنان است که چت  کند؛ گذارد؛ 

وند، شاکر و نسبت به بالیای الیه، صابر است؛ حکم او همیشه عادالنه و سخن او نسبت به عطایای خدا

ی، مفش سنی مذهب، مراد از »نور عیل نور« را تضاعف نوری  از روی صدق و راسنی خواهد بود. زمخشی

، مفش یس داند که »مشکاه« و »زجاجه« و »مصباح« و روغن در آن همیاری یمیم کنند. آنگونه که ثعلنی

داند که وقنی به هدایت هللا  ذهب، به نقل از ابن عباس آن را مثل نور هللا و هدایت در قلب مومن یم م

بدون علم عمل میکند نوری است و وقنی علم آن را پیدا میکند هدایت بر هدایت افزوده و نور عیل نور 

داند که بعد از اقامه خدا یممیشود. در جای دیگر از تفست  ثعلنی به نقل از مفشان قرآن را نور از جانب  

دالیل دیگر بر مردم نزولش نور عیل نور است. طباطبانی نور ایمان و معرفت؛ نور مستعار تابنده بر قلوب  

نده از وی را تضاعف و تعدد نور یم ی و اقتباس شده از نور خدا و قائم به وی و استمداد گت    .داند مؤمنی 

هللا   ب  ویرصی یشاء  من  لنوره  هللا  علیمیهدی  ء  شر بکل  وهللا  للناس  یس در تفست  عبارت  :    اْلمثال  طتی

کند.  »یهدی هللا لنوره من یشاء«، از تعابت  »دین خدا«، »ایمان به نبوت« و »والیت الیه« استفاده یم 

وی از آن تعبت  یم  ی آن را قرآن و پت  ازی، فقیه شییع، آن را هدایت الیه و طتی کند. سیویط، مراد مکارم شت 

ازی به بیان دیگری  داند که قلب خود را برای نور خدا باز کرده ن یشاء« را کش یماز »م باشد. مکارم شت 

شوند . فخر رازی، مفش سنی مذهب،  های آماده و مستعد، به این نور الیه هدایت یممعتقد است دل 

آنها مبعو  به سوی  پیامتی و کسانی که  یعنی  از مردم،  ی  را مکلفی  از »الناس«  داند.  است یم ث شده منظور 

ء علیم« نظرات مختلفی گزارش شده  امون عبارت »وهللا بکل یسی است. از این میان بیضاوی معتقد است  پت 

زند، تدبر کند. فخر رازی اما معتقد است وعید برای هانی که خدا یموعده وعید برای کش است که در مثال 

ت نیم  ند و در این مثالکسانی است که عتی کنند تا وضوح ادله و دوری آنها از شبهات کر و نظر نیمها، تفگت 

  .را بشناسند 

ان به نقل از کتاب التوحید، شیخ صدوق، محدث شیعه، آمده  ی است که جعفر صادق، امام در تفست  المت 

است. آیانی که  گوید: »خداوند آیه نور را مثایل برای اشاره به اهل بیت قرار داده ششم شیعیان امامیه، یم 

ی و ف ایع اسالم و سیی شوند.«. رائض خدا هدایت یم مردم به وسیله آنها به سوی توحید و مصالح دین و شی

، مفش شیعه، این روایت را از قبیل اشاره به افضل مصادیقش که محمد و اهل بیت اویند،  عالمه طباطبانی
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ی یمدانسته  شود. طباطبانی به  است؛ ویل از نظر او آیه شامل غت  اهل بیت مانند انبیاء، اوصیاء و اولیاء نت 

مویس الرضا، امام هشتم شیعیان دوازده امایم، در تفست  این آیه منظور  نقل از تفست  قیم رواینی از عیل بن  

ی و آسمان عنوان یم از آیه را هدایت کننده برای اهل زمی  کند. طباطبانی روایت از نور را هدایت و مراد 

دیگری را از کتاب کاقی به نقل از صالح بن سهل و او از جعفر صادق، در خصوص مصادیق آیه نور گزارش 

ی بن  یم ؛ »زجاجة«، حسی  کند که بر اساس آن، منظور از »مشکاة«، فاطمه زهرا؛ »مصباح«، حسن مجتنی

قیة و ال غربیة«، عدم عیل؛ »کوکب دری« ، فاطمه زهرا از میان زن  ها؛ »شجرة مبارکه«، ابراهیم؛ « ال شی

ء«، نشی علوم و حقائق الیه؛ »نور عیل   نور«، ظهور امایم پس تمایل به یهودیت و نضانیت؛ »زیتها ییصی

ف  .از امایم دیگر و »یهدی هللا لنوره«، هدایت به وسیله اهل بیت است آبادی از مفشین سید شی الدین استی

کند که بر اساس آن، طلحه بن زید شیعه در کتاب تأویل آالیات الظاهره رواینی را از جعفر صادق گزارش یم

ْرِض« یعنی خداوند ابتدا  یم از جعفر صادق و او از پدرش محمد باقر گزارش  
ْ
مَواِت َواال وُر السَّ

ُ
ُ ن
ی
کند که »اَّلل

است و »مثل نوره«، مثال هدایت خداوند در قلب مؤمن است. »مشکوه« عبارت از از نور خودش گفته 

است. درون مؤمن است و قندیل قلب او، و »مصباح« همان نوری است که خداوند در قلب او قرار داده 

قیة و ال غربیة« درخنی است که غروب ندارد، منظور از »شجره « در آیه همان مؤمن است و »زیتونة ال شی

ی بر آن غروب یم کند و وقنی غروب یم کند، بر آن طلوع یم چرا که وقنی خورشید طلوع یم  کند. در کند نت 

ء«، نوری گزارش شده  ار گرفته و در  است که در قلب مؤمن قر ادامه این روایت، منظور از »یکاد زیتها یضن 

ِف درخشیدن است. در این روایت منظور از »نور عیل نور«، فریضه  ُ ُ نی بر سنت و شی
ّ
ای بر فریضه و سن

ی خویش هدایت یم   لنوره من یشاء« به معنای خداوند هر کس را بخواهد به فرایض و سیی
ی
کند »یهدی اَّلل

ی مثیل است کعنوان شده   األمثال للناس« نت 
ی
ب اَّلل است. سپس  ه خداوند برای مؤمن زده است. »و یضی

افزود: بنابراین مؤمن در پنج نور در حرکت است: محل ورود او نور است. محل خروج او نور است. عمل 

ی  آبادی همچنی 
او نور است. سخن او نور است. حرکت او در روز قیامت به سوی بهشت نور است. استی

کوة فیها رواینی دیگر از محمد باقر امام پنجم شیعیان دربا
ْ
ِمش

ى
وِرِه ک

ُ
َل ن

ْ
ْرِض ِمث

ْ
مَواِت َواال وُر السَّ

ُ
ُ ن
ی
رٔه آیه »اَّلل

آورد که نور علم در سینه پیامتی اسالم همان چراغ است  کند و به نقل از محمد باقر یمِمْصباح« را گزارش یم

ی علم خود را در سینه عیل کهکه چراغ نور خود را به شیشه پس یمو چنان مانند زجاجه    دهد، محّمد نت 

اند. در این روایت علت این صاف و صیقیل است نهاد؛ بنابراین محّمد مصباح و عیل زجاجه تعبت  شده 

م عیل بود و این نور چون نه از مکتب یهود و نه از نضانی اخذ شده، نه  تعبت  آمده 
ی
است: زیرا محّمد معل

 و نه غرنی است. نزدیک است عالم آل محّمد تکلم به عل 
قی سند. نور عیل شی م کند قبل از آنکه از آن بتر

نور؛ یعنی امام مؤید به علم و حکمت پس از امام دیگر تا قیامت خواهد بود که اوصیاء و خلفای خدایند و  

ی در هیچ عض از وجودشان خایل باشد.] ی  مال فتح[  ۶۷نباید زمی  هللا کاشانی مفش شیعه در منهج الصادقی 

ی  کند که خداوند نشی حق در آسمانیماز عیل بن انی طالب روایت  ی کرد تا آنکه تمام آسمان و زمی  ها و زمی 

ی آنها به نور حق منور شد. بر اساس این روایت، این واقعه به خاطر معرقی حق به همگان از جانب   و ما بی 

 .استخدا صورت گرفته 

کند و به دیث شیعه روایت یم طالب، حدینی به مضمون احامغازیل شافیع در کتابش مناقب عیل بن انی ابن

کند که مویس بن قاسم از عیل بن جعفر از اباالحسن دربارٔه نقل از احمد بن محمد بن عبدالوهاب گزارش یم

ی پاسخ گرفت که: منظور از مصباح، فاطمه زهرا و   آیه نور و معنای مصباح و زجاجه سؤال پرسید و چنی 



 

 شغنان  سیمای اداره نشرات                                           38                                         نصرالدین شاه پیکاردکتور 
 

ی هستند. در ادامه روایت آ  ای درخشانی است در میان زنان است: »فاطمه ستاره مده زجاجه، حسن و حسی 

 و غرنی نبودن، نه یهودی عالمیان؛ نور یم
قی د از درخت پر برکت درخت پربرکت ابراهیم، منظور از شی گت 

و نه مسیخ بودن است و منظور از عبارت »نزدیک است که روغنش نور دهد« یعنی نزدیک است که علم  

ی  طور منظور از »نوری بر نور« یعنی در آن امایم پس از امام دیگر و منظور از از آن به سخن درآید؛ همی 

  .«کندکند« یعنی خدا هر که را بخواهد به والیت ما هدایت یم »خدا هرکه را بخواهد به نور خود هدایت یم 

و معنای استعاری  ابن سینا، فیلسوف بزرگ  دنیای اسالم، برای نور در این آیه د  : آیه نور از دیدگاه فالسفه

د و معتقد است که نور به مفهوم ذانی آن به کمال اشاره دارد؛ به این معنا که منظور از و ذانی در نظر یم  گت 

باشد. حد اعیل و اکمل نور، خداوند به معنای کمال مطلق است. بر این اساس خداوند شایسته اسم نور یم

ی   دو معنی دارد: خت  و سبنی که موجب و رسانندٔه به خت   به باور ابن سینا، نور در مفهوم استعاری آن نت 

است. نور در آیه نور به معنای دوم است؛ بنابراین منظور از خطاب خدا به نور در آیه اشاره به خت  و  

پردازد. در او با توجه به مراتب قوای نفس به توضیح این آیه یم[  ۷۰سبب خت  بودن خدا در عالم است.]

شوند. مرتبه اول: قوه ای است که استعداد مراتب قوای نظری نفس به دو دسته تقسیم یمنظام فلسفی او،  

« نامیده یم  شود؛ ابن سینا این مرتبه را با »مشکاه« آیه نور مطابقت  کسب معقوالت را دارد و »عقل هیوالنی

افت معقوالت  ها برای دریدهد. مرتبه دوم: قوه دیگری است که معقوالت اول را کسب و به کمک آنیم

 پیدا یم 
ی

شود. ابن سینا این مرتبه را با »زجاجه« در آیه نور معادل کند و »عقل بالملکه« نامیده یم ثانی آمادگ

پردازد که  داند. به عقیده او، عقل بالملکه اگر ضعیف باشد، به کمک فکر به اکتساب معقوالت ثانی یم یم

کند که از  اشد، به کمک حدس، معقوالت ثانی را اکتساب یمنامد و اگر قدرتمند بآن را »شجره زیتونه« یم 

ی به »زیت« تعبت  یم  کند که از عقل بالملکه فراتر رفته به مقام  ای یاد یمکند. سپس، ابن سینا از قوه آن نت 

ء و لو لم تمسسه نار« یم ای قدیس نائل شده قوه  شناسد. است. او این قوه را مصداق تعبت  »یکاد زیتها ییصی

کند. کمال خاص همان اه ابن سینا برای نفس، در مست  دستیانی به کمال، به قوه و کمایل خاص اشاره یمآنگ

حصول شهودی و حضوری معقوالت بالفعل در ذهن است که به تعبت  او مصداق »نور عیل نور« در آیه  

ه اکتساب، نیاز باست و قوه خاص همان حاصل شدن معقول مکتسب، همچون امری مشهود، است که نی 

رود. ابن سینا از این کمال و قوه به ترتیب به عقل شمار یمقابل حضور است و مصداق »مصباح« در آیه به 

 .استمستفاد و عقل بالفعل یاد کرده 

ی معادل است با نوری  مالصدرا، فیلسوف شیعه، اسناد نور به آسمان ی ی را به معنی وجود هر چت  ها و زمی 

آورد  داند. به باور او، خداوند نورها را از ذات نورانی خود پدیدیم یابد یم ء ظهور یم که با آن، ماهیت و ذات یسی 

و این معنای ساده ایجاد است. بر این اساس میان ذات مصنوع و ذات صانع نویع تناسب و سنخیت برقرار 

ی خاطر   توان نسبت داد؛ بهتوان به ماهیات بلکه تنها به وجود محض یماست. وجود و تحقق را نیم  همی 

، وجود فریع اشتقاقی دارند، چونان آینه 
ً
هانی که فقط، بازتابانده نور موجودات یا ماهیات موجود، رصفا

پردازد و معتقد است که نور، حقیقنی بسیط  وجودند. مالصدرا در تفست  این آیه ابتدا به تعریف نور یم

کند. او معتقد است، نور و نورانی یم است و به خودی خود و به ذات، ظاهر است و غت  خود را ظاهر  

 و خفانی ندارد، 
حقیقنی است که نه جنس دارد و نه فصل و به آن علت که در نفس و حقیقت خود پنهانی

ی ندارد؛ بنابراین آشکارترین اشیاء است. نه تنها به دلیل و برهان نیاز ندارد، بلکه   تعریف حدی و رسیم نت 

ی است ی . او در تفست  خود نسبت نور به خداوند را نه مجاز و تشبیه بلکه  خود دلیل و برهان بر هر چت 
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داند. مثل نور داند و بر اساس حدینی از عیل امام اول شیعه این نسبت را یک نسبت حقیفی یم حقیفی یم 

است و کلمانی چون »زیت«، »زجاجه«، »مصباح«  خداوند صفت حقیفی اوست که در جهان پراکنده شده 

رای اثبات ظهور و جلوه صفت حق و آشکار کردن آن است. مالصدرا معتقد است  و »مشکات« همه ب

آسمان  آن  واسطه  به  است که  نوری  است.  و هم وجود  نور  پیدا خداوند هم  و وجود  ی ظهور  زمی  و  ها 

ی خود و با تکیه بر مبانی فلسفی خاص  [  ۷۴اند.]کرده  ی بخش دوم آیه طبق روش تفست  مالصدرا در تبیی 

دهد ازجمله تأویل آیه در عالم انسانی به لحاظ بدن. وی در این تأویل منظور ای مختلفی ارائه یمهخود تاویل

است. »مشکات« را در از »مشکات«، »زجاجه«، »مصباح« را به ترتیب صدر، قلب و روح در نظر گرفته

و در حکم    داند چون در ذات خود تاریک است. »زجاجه« قلب جایگاه روح حیوانی حکم بدن انسانی یم 

روشن  انسانی  ناطقه  نفس  نور  به  نفسانی که  روح  از  است  عبارت  »مصباح«  و  است  زیتون  روغن 

 کند که نور الیه با هیچ عقیل قابل درک نیست و این قابل درک او بر این نکته تأکید یم [  ۷۵است.]شده 

ان حجانی است که تنها نبودن همانند ناتوانی در مشاهده نور حش بدون حجاب و پرده است و پیامتی هم

  .توان نور الیه را مشاهده کرد از ورای آن یم

 دنیانی و متعلق به عالم محسوس  
جره مبارکه زیتونه« آن را درخنی

َ
ی در تفست  »یوقد من ش هی 

ی
صدرالمتأل

داند و از دید او این درخت همچون قلب مراتب گوناگون دارد و زمانی که به عقل بالمستفاد برسد، به  نیم 

پیدا  ق نوری  اتحاد  مالئکه  با  جانی که  تا  میابد  دست  محفوظ  لوح  در  معقوالت  صور  مشاهده  درت 

ی مرتبه از تجرد و خلوص نفس دارد که با تابش نور حق یم کند.عبارت نورعیل نور از نظر او اشاره به همی 

 شده و نی واسطه به نو بر او بدون واسطه حقیقت اشیاء را درک یم 
 نورانی

ً
شود ر الیه متصل یم کند. ذاتا

 و غرنی نبودن شجره زیتونه، مثایل برای هویت ذات وبه مدد نور الیه تقویت یم
قی شود. به عقیده او، شی

قی است و نه غرنی و نه جهات را یم پذیرد. مالصدرا در تفست  تمثیالت این آیه تالش هللا است که نه شی

  .دارد ست  نزویل فیض و رحمت الیه را معنا کند

اب الدین سهرودی، فیلسوف سنی مذهب که نظام فلسفی وی بر پایه دو اصل نور و ظلمت استوار شه

داند که عالم محسوسات تحت تسلط آن قرار دارند. از نظر وی نور  است، نور را اصل حقیقت یم شده 

عبارت از خود حقیقت واجب الوجود یعنی خدا. مرتیصی مطهری، فیلسوف و متکلم شیعه، معتقد است 

ترین  خدا نور تمام جهان است؛ به این معنا که ذات الیه ذات پیدا و پیداکننده است، پیداترین پیداها و روشن 

او  روشن  پرتو  از  پیداست  ی که  ی است؛ هر چت  روشن  او  پرتو  از  است،  روشن  ی که  ی و هر چت  اوست  ها 

ی او را    پیداست. به این معنا، خداوند نور است. خداست آنچه که پیداست به خود و به ی ذات خود، چت 

ی دیگر به او پیداست و به نور او پیداست و از نور او پیداستپیدا نکرده  ی است که هر چت  ی   .است. چت 

نور از دیدگاه  اهل تصوف   ح فصوص الحکم معتقد  آیه  ، نویسنده مضی، در کتاب شی : ابوالعالء عفیفی

، متکلم صوقی مسلک، منظور از عب رِض« این است  است از دیدگاه ابن عرنی
َ
مواِت واال ُ نوُر السَّ

ی
ارت »اَّلل

ی بودن، بیانگر این است که وی مبدأ و آغازگر عالم وجود و خلقت است. او   است و نور زمی 
ی

که او عقل کیل

داند که ادراک وجودش، منوط به نوربخشی الیه ای از نور حق یمدر بخش دیگری از فصوص، عالم را سایه 

بر و  زاید    است و وجودی 
ی

پروردگار است که تجیل ندارد. پس حقیقت و اصل وجود،  جود صاحب خود 

ُل نوِرِه« صفت وجودی و نموده و به اشکال مختلف، جلوه خود را نمایانده 
َ
، »َمث است. از دیدگاه ابن عرنی
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ظهوری »هللا« در هر دو جهان است و طبق این تمثیل، اشاره به جسم ظلمت گرفته بشی است که با نور  

، وجود پیامتی عنوان شده روشنانی یافته روح،   است. دربارٔه تفست  است.  »مشکات« در دیدگاه ابن عرنی

است »زجاجه« و تشبیه آن به »کوکب دّری«، »زجاجه« را همان قلب دانسته که به وسیله روح، منّور شده 

ت نورانیت آن بوده که توصیف حال قلب 
ّ
ّری«، از لحاظ شد

ُ
انسان کامل است.  و تشبیه آن به »کوکب د

ح و تأویل شده  ، به درخنی شی د، همان است که از »زجاجه« نور یم »شجره و زیتونه« در تفست  ابن عرنی گت 

های آن در فضای قلب قرار داشته و به سوی آسمان روح کشیده شده و زیتونه  نفس قدیس است که شاخه 

صال نوری آن برقرار یمروغن آن، نور عقل فّعال است که نوردهنده است و به واسطه ر 
ّ
گردد. وح و قلب، ات

 و غرنی نبودن شجرة زیتونه، از دیدگاه ابن 
قی یه، دربیان »شی

ی
جم شییع، با توّجه به فتوحات مک ، متی شعرانی

قی است، نه غرنی و نه جهات عرنی یم  نویسد: »شجره زیتونه مثایل برای هوّیت حق تعایل است که نه شی

است او معتقد است انسانی که اوصاف ملکونی در او به در تفست  ابن عرنی آمده   پذیرد«،  آنگونه کهرا یم

صل به نور رّبانی ثبوت رسیده باشد، از نور قدیس فیض یم 
ّ
برد به طوریکه نی واسطه و بدون وسیله، مت

، همان مرتبه عایل ای است که در قرآن، از آن تعبت  به »نور عیل نور« یمیم ین توصیف  شود؛ با اگردد یعنی

شود. غزایل، عارف سنی مذهب صوقی در که نور حاصل از سلوک و طریقت، با مدد نور فّیاض تقویت یم 

انی   ی ادف »نور« دانسته و بر این باور است که تمام موجودات به همان مت  مشکوه االنوار، »وجود« را متی

شود. مولوی، آید و درک نیم چشم نیم مند هستند، نورانیند؛ ویل این نور از شدت ظهور به  که از وجود بهره 

ی بر این باور است که خداوند به ناچار استعارٔه نور را برای خود به کار برده   نت 
است،  شاعر حنفی مذهب صوقی

ء« جای هیچگونه تشبیه و استعاره برای تعریف او نیست. وی در    »لیس کمثله یسی
ٔ
چرا که برمبنای آیه

ی یم  ی راستا چنی  ای  نا در مثنوی و غزلیات خود با تکیه بر این آیه، تمام جهان را به خانه شاید:  موال همی 

است:خدا این  تشبیه کرده که در آن، چرایعی بسیار نورانی وجود دارد و آن نور خداست. در فیه مافیه گفته 

، اصالت را به انسان یم د. تفست  دهعالم را آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود. وی مانند ابن عرنی

ی دید، شکل گرفته  است؛ لذا، مشکات هم در نگاه موالنا، نماد نوع آدم است. و تأویل این آیه هم با همی 

 یم
ی

شود.  کند و سپس، از جانب ایشان به سوی دیگران آشکار یمهللا، شخصّیت الیه خود را در ایشان متجیل

 دانست
ی

 این تجارب عارفانه را همان عقل کیل
ً
  :استه موالنا تلویحا

است و سپس، آن را به انتقال نور شمع، چراغ« جانشینان پیامتی و اهل بیت وی و تابعان آنها تعبت  کرده  »

تفست  موالنا،    که در است:  مصباح ، عنایت الیه است  به چراغهای اولیا در طول تاری    خ تا قیامت تعبت  کرده 

، حقایق را  »زجاجه« نماد دل است. موالنا در بینی تلمیح گونه، زجاجه را نماد دل یم داند:  موالنا در بینی

است» .  »زیت«، از نظر موالنا همان ایمان است. دل وارسته در آن هنگامه که  به »درخت« تشبیه کرده 

سپارد. »»  ردد که عالم خالیق را به بوته فرامویسی یم گیابد، آنقدر محو جمال آن یم در شهر حقایق ورود یم

ی نور حق در شاش عوالم هسنی   قّیه و ال غربّیه« در دیدگاه موالنا، اشاره به المکانی و داللت بر فراگت  الشی

های بدییع قرآن است؛ به معنای گریز زدن و منتقل شدن،  ترین اسلوب دارد.  » حسن تخلص« از مهم 

خنور از یک مطلب به مطلب دیگر منتقل شود که هدف اصیل است؛ اما شنونده،  اسلونی است که س

شود، به دلیل مناسبت و ارتبایط که میان این دو کالم است واین در حایل است که  متوجه این انتقال نیم 

هان یممعنای اصیل در ذهن او جای یم د. زرکشی در التی ین مثال گت  »آیه های حسن تخلص  گوید: از بهتی

است: ابتدا »نور« و صفت آن بیان شده و سپس به بیان  است. در این آیه، پنج تخلص به کار رفتهنور«  
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است.  تخلص یافته   »شجره«به    »نور« و »زیت«،است. پس از ذکر »زجاجه« و صفت آن تخلص یافته 

و تضاعف آن   »نور«به صفت    »زیت«است. سپس از صفت  را آورده  »زیت«صفت    »شجره«پس از  

   .است است. شآخر به هدایت الیه تخلص یافته لص یافته تخ

 : روشن  چراغ   « تاریخی  در    دیدانداز  ژرف  ریشه  روشن«،  » چراغ  ماندگار  یفات سنت  تشی مراسم 

 و مذهنی اسماعیلیان  شیعه امایم مسلمان در آسیای میانه دارد. این سنت پیوند تنگاتنگ 
ی

مواریث فرهنیک
ت پت  سید شاه نارص خشو  حجت خراسان    علیم و فلسفی    و باور های  با سنت  عقیدنی   همگان  دارد.  حضی

میدانند که نارص خشو من حیث  دایع بزرگ ، مبلغ، دانشمند و فیلسوف نامدار در دربار خلیفه فاطیم ، 
موالنان المستنض باهلل، مضوف تعلیم و آموزش بوده و بعد ها به حیث حجت خراسان از جانب امام 

ی خراسان  جهت پخ ش بینش روزگار آنزمان اسماعیلیان  به سمت حجت  امام در شزمی  و باور   ش و گستی
ت گرا، علیم  و فلسفی اسماعیلیسم ،    ، کتی ی خرد گرا، فلسفی ی و توظیف یم  های دینی به ویژه آئی  تعیی 

ازه سیاق بینش و تصور مراسم  تعبت  و تفست  مسایل ناهمگون در    را  جوهر دعوت نارص خشو  شوند.   شت 
یفات مذهنی » چراغ روشن«   د  عمیل باورمندان  این ست را در بردارد ییک از  ،  که مهم ترین  کار کر تشی

ود.   مت  شمار  به  شده  یاد  سنت  اسایس  های  ی  مولفه  آئی   
تاریخی متون  در  روشن  چراغ  سنت   مراسم 

ی یاد یم شود.  یاسماعیلیان به نام دعوت نارصی، یا دعوت پت  س ازه سده ها    د شاه نارص خشو، نت  در شت 
من حیث وسیله و ابزار    و ارزنده بوده است  که از دیدانداز تاریخی سنت چراغ روشن دارای دو هدف مهم 

ش بینش مذهنی کیش اسماعییل در مناطق ناهمگون  ی اسماعییل  جهت گستی وان و باورمندان آئی  برای پت 
دشوار گذر  آسیای مرکزی بوده و از دیدانداز اجتمایع و تهذیب و فرهنگ عقیدنی و دینی ، سنت یاد شده  

وان  اسماعییل در راستای شناخت دقیق از تعبت  و تفست   باعث  اس تحکام، انسجام و انتظام وحدت پت 
ی   اسماعییل مانند، عرفان ، روحانیت، معنویت  توحید، نبوت، امامت و سایر مسایل وابسته به کیش و آئی 

ازه اخالقی در  فرآیند  بهره برداری عقالنی و  فلسفی از تدین    شده است تا   سببو    گردیده  و  بافت شت 
وان کیش اسماعییل نقش دینی شان ایط تاریخی و    پت  بدون در نظر داشت مصائب، آالم،  و فراز و فرود شی

، عرفانی باطنگرایانه  اجتمایع   ، پیدایش و را در راستای حراست و نگهداری هویت فردی، جمیع، عقیدنی
سایل اسایس این سنت را توصیف، تعریف و تکریم   م  خواستگاه  شان را به گونه علیم و عمیل ، ادا نمایند. 

ت محمد صیل هللا علیه و آله   ان خداوند به ویژه حضی ذات و صفات خداوند تبارک و تعایل، ستایش  پیامتی
و سلم ، امامان معصوم و امام حارصی و ناطر  اسماعیلیان، ادعیه ها  و استدعا از دربار و آستان پروردگار  

شوند و هم برای  ادای طاعت و عبادت  به درگاه   یم    باورمندان به دشواری ها شدچار هنگایم که    عالیمان   
و   تکاپوی رستگاری جهت رهسپار شدن مصون  و    دنیوی   های مطلق 

ی
وابستیک از  خداوند جهت رهانی 

ی از دارالفنا  به دارالبقا، را  تشکیل دهنده اند.   زاری نشان دهنده آن است که این سنت اب  خود    این  مطمیی
 دنیوی و دینی و جهان ظاهر و  برای تفکر و تعقل در راستای شناخت  

ی
اصیل و اصویل معنی و مفهوم  زندگ

، سنت رسول کریم و ارشادات و هدایات  امامان زمان،    باطن  در روشنانی تعلیم و آموزش هدایت  قرآنی
 بوده و خواهد بود. 

روشن«  بدون تردید واژه و یا عباره »   «،ترجمه واژگانی  همان  چراغ  المنیر رساج  زبان و ادبیات عرنی    » 

قرآنی است که   که به معنی چراغ درخشان، روشن، منور و تابان است  در حقیقت امر یک اصطالح  است  

ت محمد )ص(  آمده است. این عباره همچنان با آیه ۴۶سوره مبارک احزاب ، آیه   ، به عنوان لقب حضی

 عیل نور در قرآنک
ً
،  و سایر  آیه ها ارتباط دارد که اشاره اس است به بینش مولفه  ۳۵ریم، سوره نور آیه  نورا

فرآیند روشن نمودن   این عباره های تفهییم  در واقعیت امر  با تمثیلکه     معنوی و باطنی  نی نور و روشنا
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یفانی بازتاب، یم یابند    چراغ اشتعال فتیله در    .  با سایر مولفه های کاربردی اش در شاش  این مراسم تشی

جریان کار کرد های سنت یاده  به معنی تأئید مجدد ماهیت و موهبت نور الیه  تعبت  و تفست  شده و مورد 

پذیرش قرار گرفته  و در تعبت  باطنگرانی اسماعیلیان  در سلسله مستدام  تصور و بینش امامت مورد  پذیرش 

یفانی سنت چراغ روشن هم پمقرار گرفته است.  ییک دیگر  از بخش های  مانند سایر مراسم روسه کاری تشی

وی از  سنت پر بار  یفانی پذیریفته شده  در دنیای معنوی اسالم تصور قربانی است  که در حقیقت پت  تشی

ت ابراهیم است که مومنان را به گونه  دسته جمیع در راستای قربت الیه فرا یم خواند و همان الگوی   حضی

نظر داشت تعبت  و تفست  نه تنها ظاهری بلکه بیشتی از همه باطنی و معنوی   از طریق    ابراهییم را با در 

بازتاب دهنده نمادی از پارسانی    ه و در واقعیت امر  این سنت پویا  اجرای سنت یاد شده فرا یم خواند

یفانی آ ن یم باشد. معنوی و عرفانی  مومن موحد  یم باشد و نه تنها انعکاس دهنده جوانب ظاهری و تشی

ی ارشاد شده  که یم خوانیم :   در مورد جت باطنی و معنوی آن در قرآن عظیم الشأن این جنی 
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رسد اين گونه ]خداوند[ آنها را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت شماست كه به او یم  
 ياد كنيد و نيكوكاران را مژد

ی
 (  ۳۷. )   ه دهنموده به بزرگ

 
ی اسماعییل به اصول  تصور ماهیت و ارزش معنوی  قربانی و گونه   یفات مذهنی کیش و آئی  در مراسم تشی
ایط زمان و مکان  ام و اکرام صورت گرفته  و آن را با فهم دقیق  شی های ناهمگون کار بردی آن  ادای احتی

یگاری معنوی مورد تطبیق و تروی    ج قرار یم دهد.  زیرا اسماعیلیان به ا ین باور هستند که از طریق زهد و پرهت 
، اخالقی و عرفانی  زهد    ،   در فرایند تدین است که کار کرد ها و اعمال حسنه  باورمندان مورد پذیرش روحالنی

ی سبب است که   ی برآورده شده میتوانند.  از همی  قرار گرفته و امید ها و آرزوی نیک و پسندیده آنها ، نت 
امون سهل و ساده سازی همه فر  ی و کیش اسماعییل ، به ویژه امام عض و زمان همواره پت  ایند  پشیوایان آئی 

یفات مذهنی هدایات و ارشادات مبسوط و مفصل ارایه نموده و جماعت را به   د و اجرای مراسم تشی پیشتی
کاربرد دقیق آن مورد تشویق و ترغیب قرار  یم دهند تا از یک سو از مصارف نی مورد و ارصاف ابا ورزیده و  

  مبذول داشته باشند. یفات مذهنی  از سوی دیگر توجه ژرفتی را به مولفه های باطنی همه این مراسم تشی 
همه میدانیم که خداوند تبارک و تعایل در کتاب خویش قرآن کریم به تکرار یاد آور شده است  که هر گز  
خواهان آفرینش دشواری و مشقت بر بنده گانش نیست بلکه همواره سهولت آفرین و مدگار و یار و یاور  

ی   یم باشد  . اینگونه طرز تفکر و بینش تعلییم و اموزیسی باعث ترغیب و تشویق خانواده ها و باورمندان آئی 

 
ی

،  گردیده  و آنها را از مصارف زیاد خانوادگ اسماعییل در راستای اباورزیدن از مصارف گزاف و فاقد معنی
یفات مذهنی   ی ،  منض در مراسم عزا داری و حنی در فرایند برگزاری  مراسم تشی ف یم سازد.  در دین مبی 

ین  مومن    ت و یا وفات یک فرد  ش اسالم در گذ ف    خلقت،من حیث مولفه معقول فلسفی و بهتی آفرینش  اشی
به مثابه عزیمت با وقار و قانونمند از دنیای ظاهری و  زمانی به دنیای باطن و معنوی و ماندگار به حساب 

، سوره   الشان  قرآن عظیم  در  آنگونه که  ود.  آیه  مت  است:  ۱۵۶بقره،  ارشاد شده  الیه ،  انا  و  هلل  انا   «
 «  . راجعون

 
ی و  یفات سننی » چراغ روشن« ، به صورت عموم به حیث رسم و سنت  بعد از مراسم تدفی  مراسم تشی

ی فرد  در گذشته و بعد خاک سپاری  جسد متوفا در روز سوم بعد از روز وفات     برگزار یم شود  و تکفی 
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نه که در کشور بعضن نسبت دشواری ها، و یا سایر دالیل میتواند به روز های بعدی هم موکول شود آنگو 

ی بدخشان تا بنا بر  مقررات رسیم حکومت در جیکستان  تاجیکستان در میان اسماعیلیان مقیم پامت  زمی 

ام و اگرام  شب دوم بعد از در گذشت فرد متوفا بر گزار یم شود که دارای هیچ  گونه کش شان و یا عدم احتی

یفات  شده نمیتواند  قابل یاد آوری است که و بر جا و درست است.   به  فرآیند برگزاری سننی و مراسم تشی

 برای کودکان خورد سن هدایت داده نه شده و برای نوزادان مرده هر گز ارشاد نه شده است.  

 هر انسان   
ی

یفات » چراغ روشن« ، » دعوت بقا« است که در هر زمانی در زندگ گونه دیگری از مراسم تشی

ام به مقام معنوی انسان   و  به عنوان گونه ای از عبادت و نیایش و گریه و زاری  و شکر گزاری و ادای احتی

  برای نایل ستایش مقام الوهیت خداوند تبارک و تعایل  و بخاطر  تقدیر و تکریم بریحی 
ی

 از مسایل خانوادگ

شدن و دریافت  توفیق  ار بارگاه ایزد متعال در هسنی روزوار  و  مستفید شدن از مرحمت الیه  و رسیدن 

این فرآیند وابسته است به تصمیم و اراده فردی از خانواده یا خانواده  به مقام واالی روحانی  برگزار یم شود.  

د در چه زمانی  به گونه جمیع  است که مراسم   یاد شده را بر پا داشته باشند یا خت  و اگر مورد اجرا قرار گت 

ی در  ایط فعیل این سنت دعوت بقا هنوز در بسا از مناطق اسماعیلیه نشی  د. در شی  باید صورت گت 
و مکانی

ینه رو  ی این  کشور های آسیا میانه و هر جای دیگری که اسماعیلیان هسنی دارند  برگزار یم شود و بیشتی

آباد   ال، هونزه، عذر، کریم  پاکستان، گلگت، چتی مناطق عالقه جات شمال  در  یاد شده  مناطق  سنت   ،

د.  ی تاجکستان ، مورد اجرا قرار نیم گت   مختلف بدخشان  افغانستان  به استثنای مناطق اسماعیلیه نشی 

ت و نه تنها  ظاهری و دنیوی که  تعبت  و تفست  واژه بقا و یا عباره دعوت بقا دارای جهت و جنبه معنوی اس

  ،
ی

از بدایت ست  قی    ، روحانی و معنوی  را میدهد.  عرفانی   بینش  باقی بودن، ماندگار بودن، پایداری، پایندگ

 قطع کند و ست  قی هللا آن  
ی

هللا، چه ست  ایل هللا وقنی منتیه شود که بادیه ی وجود را به قدم صدق یکبارگ

عد از فنای مطلق، وجودی ذانی مطهر از لوث حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم گاه محقق شود که بنده را ب 

، »اصطالح« بقا »به معنای بقا جسیم  .   اتصاف به اوصاف الیه و تخلق به اخالق ربانی ترقی کند 
ً
معموال

ییک  -است   ی ی از نابودی فت  انتخاب  در مورد چارلز داروین به عنوان مثال، نظریه .«یعنی مبارزه برای جلوگت 

برترین  مفهوم طبییع رابقای  یم ها  بر  در  هسنی  برای  مبارزه  بیولوژییکدر  مفهوم  داروین  د.  تناسب   گت 

ی است کند، در نظریه دتعریف یم  موفق بودن تولیدمثل را اندام ی اروینی این عبارت به معنای »بقای چت 

ین تعداد از خود را در نسل  « .های متوایل به جا بگذاردکه بیشتی

اتوری تا فردی های مختلفی از بقایاشارات تاریخی به بقا جنبه  شود. این مفهوم و نژاد بشی را شامل یم هاامتر
اعمال یم  ی  نت  ییک  ی های غت  زنده و غت  فت  ی این اصطالح یممهندیس شود. دردر مورد چت  به معنای ،  تواند 

باشد نظر«  مورد  عملکرد  انجام  برای  سامانه  مداوم  ی   .»توانانی  درنظرگرفیی ویژه   خودآگایه با  به  انسان، 
 پس از مرگ تواند بهماندن یم ، زنده جان باشد  یا روح هنگایم که در رابطه با مفهوم

ی
 . اشاره داشته باشد  زندگ

برای تجزیه و تحلیل مدت زمان مورد انتظار تا زمان وقوع یک یا چند   آمار شاخه ای از تجزیه و تحلیل بقا
بیولوژییک و خرانی سیستم انیسممانند مرگ در ارگ واقعه است، های مکانییک. ییک از عنارص تجزیه و های 

ان نرخ بقا است تحلیل ی ، به معنای درصد افرادی که در یک گروه مطالعه یا درمانی پس از تشخیص بقا مت 
پیش  برای توصیف  این یک روش  برای مدت زمان مشخیص هنوز زنده هستند.  از  بیماری  بینی در بریحی 

  توان به عنوان معیار ارزیانی استانداردهای درمانی استفها است. از نرخ بقا یمبیماری
ً
اده کرد. دوره بقا معموال

وع درمان محاسبه یم  جا که این  مهم است، اما از آن پیش آگیه شود. نرخ بقا برایاز تاری    خ تشخیص یا شی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C
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های جدیدتر، که از آخرین تجزیه و نرخ بر اساس کل جمعیت است، یک پیش آگیه بسته به بودن درمان 
ی سالمت کیل بیمار، ممکن است متفاوت باشد   . تحلیل آماری گذشته و همچنی 

سیاق اصیل و بنیادین بینش » چراغ روشن« ، در هردو  شکل و مضون آن ، اعم از » دعوت بقا« و  »  
ی چراغ نامه را تشکیل دهنده است که شامل آیه های قرآن عظیم الشأن، استعانت و یاری  دع وت فنا« ، میی

ی از  خداوند تبارک و تعایل، خوانش شوده های عرفانی و نیایشی که قصیده عنوان گرفته است در  خواسیی
 توسط خلیفه یا دستیار پت  ، همکاران شان در 

ً
ا زمینه خوانش قصیده و یا سایر   ادبیات دینی و عرفانی که اکتی

د.   باشند، مورد اجرا قرار یم گت 
 اعضای جماعت که دارای طرفیت مسلیک در زمینه قصده یا مدیحه خوانی

 چراغ نامه دارای رهنمود هانی  برای بخش های ناهمگون این سنت یم باشد.  سیاق چراغ نامه بازتاب  
ی میی

ل و کار کرد  خود شنایس فردی بر مبنای اهمیت و ارزش  دهنده  اصل اصول مرگزیت بینش امامت ، اصو 
سیاق قرآن عظیم الشأنو  رهنمود های کتنی و شفایه  امام زمان در راستای آفرینش بینش انسانیت واحد  

، یم باشد.    ی اسماعیلیسم فلسفی  از دیدگاه آفرینش قرآن و تفکر و اندیشه معنوی آئی 

یفات ی  نسبت به خوانش چراغنامه است و بنا بر این  «  دعوت فنا    »مراسم تشی نیازمند مدت زمان بیشتی
یفات مذهنی  دعوت یاد شده مانند سایر   امر  معمول است که در  اوقات باقیمانده فرآیند  مراسم تشی
، وعظ و تبلیغ و تروی    ج به شمول  انی ی امام زمان، ارایه سختی رسومات کیش اسماعییل،  با خوانش فرامی 

  صاید و مدیحه ها، ادامه  یم  یابد. خوانش ق

ای است عرنی  فنا« واژهبینش واژه فنا در عرفان چگونه است ؟ :  »    و تعبیر و تفسیر دعوت فنا چیست   

و در لغت به معنای نیست و نابود شدن است. و در اصطالح عارفان، مستغرق شدن بنده در حق را گویند.  

یت بنده در ربوبیت حق بدان  محو شود. سالکان و پویندگان طریق ایل هللا، راه وصول به حق   گونه که بشی

ل ی مثال عطار در این راه قائل به  .هانی تقسیم نمودند و فنا را نهایت ست  به سوی پروردگار دانستندرا به متی

ت، و فقر و فنا ل شده است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حت  ی و در نزد اهل ذوق بر  .هفت متی

گونه است: اول، فنای ظاهر که فنای افعال است، دوم، فنای باطن که فنای صفات است، سوم،  چند  

فنا« واژه ای است عرنی و در لغت به  »   .که فنا گشت، در درگاه احدیت بقا یابدآنها گفتند: آن   .فنای ذات

ر حق را گویند. و در اصطالح عارفان، مستغرق شدن بنده د و نقیض بقاء است معنای نیست و نابود شدن  

یت بنده در ربوبیت حق محو شود. چنان بدان  ی دانیم خدای متعال به مشیت حکیمانه که یم گونه که بشی

  خویش، بشی را به گونه 
ی

ای آفرید که در طول حیات، مدام به کمال مطلق و از رهگذر آن به بقا و جاودانیک

نماید. او هر آنچه را که و کوششی دری    غ نیم یانی به این هدف از هیچ جهد  اندیشد و برای دست خویش یم 

به بهتی و کاملطلبد و وقنی به آن دست یمجوید و یمفاقد آن است یم از آن در  یابد، میل و اشتیاق  تر 

 :گذارد کهزند و او را به حال خود وا نیم وجودش جوانه یم 

 

 تا کام من برآید   طلب ندارم دست از 

 تن برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز 

 

بلکه   نه اعتباری و مجازی،  تمنای درونی حقیفی است  این احساس و  توجه داشت خواستگاه  باید  البته 

با بهره  تا  ی از این موهبت که مختص به او هم هست واقعینی است منطبق با جایگاه و شأن انسانی  گت 

 :اش برگردد کهاّولیهخودش را از حضیض به اوج برساند و به موطن و جایگاه 



 

 شغنان  سیمای اداره نشرات                                           45                                         نصرالدین شاه پیکاردکتور 
 

 هر کش کو دور ماند از اصل خویش 

 خویش   وصل    روزگار    جوید    باز 

 

آدیم    .انتها پیش رودتواند تا نی گر که در دو قوس صعود و سقوط یمانسان موجودی است مختار و انتخاب

نمایند و  فردیه تعبت  یم و انیات و   در طریق کمال موانیع را پیش روی خود دارد که عرفا از آنها به تعینات،

تواند به اهداف خویش دست یازد، اینها همان  تا پشت پا به این تعینات نزند و این سدها را نشکند، نیم 

 :گردندبر بنده یم اند که مانع از تابش نور حق های ظلمانی غبار راه و حجاب 

 

ون  تو کز رسای طبیعت نیم روی بیر

 توانی کرد   کجا به کوی طریقت گذر 

 پرده وِل   و  نقاب  ندارد  یار  جمال 

 کرد   توانی    نظر   تا  بنشان    ره  غبار 

 

مقدمات یم این  به  عنایت  ل  گوییم: با  ی جا که دیگر از ها را ییک پس از دیگری بپیماید تا آن هرگاه سالک متی

ت  جمیع انیات و تعینات و تعلقات مادی و حنی معنوی خلع شده و جدا گردیده و مندک و ذوب در حضی

ی خویش را فراموش نموده   ی حالنی است که خویشیی احدیت شود به مقام فنا دست یافته است. در چنی 

اند که لذا اهل معنا گفته .بیند و بسنگرد فقط و فقط او را یمگشته و به هر چه که یممحو جمال معشوق  

ی )انا الحق( نخواسته دعوی االهیت کند، بلکه نفی انیت خویش نموده است، به این معنا که من گوینده 

 :که خود گفته استکنم چه این بینم و تو را مشاهده یم در وجود خویش، خودم را نیم 

 

 بردار   او  پیش   ز   حافظ  هسبی  و  بیا 

 که با وجود تو کس نشنود ز من که منم 

 

مثال .اندو فنا را نهایت ست  به سوی پروردگار دانسته  اند عرفا طریق ایل هللا را به مراحل و منازیل تقسیم کرده 

ل شده است: طلب، عشق، معرفت، استغنا،   ی ت، و فقر و  عطار در این راه قائل به هفت متی توحید، حت 

 اهل ذوق برای فنا اقسایم ذکر نمودند:   .فنا

ی کارها و افعال را از خدا ببیند و  الف( فنای ظاهر که فنای افعال است، به این بیان که شخص عارف همه 

 َ
ى
ُب ِإیل رَّ

َ
ق
َ
َیت
ى
 ل
ُ
ه
َّ
ا به او انتساب دهد. در حدیث معروف قرب نوافل آمده است: »...َو ِإن

َّ
ا  ِبالن

َ
ِإذ
َ
 ف
ُ
ه ِحبَّ

ُ
ِة َحنیَّ أ

ى
ِفل

ِطُق ِبِه َو یَ 
ْ
ِذی َین

ه
 ال
ُ
ه
َ
ِذی ُیْبِضُ ِبِه َو ِلَسان

ه
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ُ
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َ
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ى
 َسأ

ْ
 َو ِإن

ُ
ه
ُ
َجْبت

ى
ِ أ
َعانی

َ
ی من به سوی فرمود: خداوند فرموده است: و بنده   رسول خدا)ص(  د

آورد با به جا آوردن کارهای مستحب را تا جانی که من او را دوست دارم، پس من اسباب محبتش را گرد یم

بیند و زبان شنود و چشم او هستم که با آن یم چون من او را دوست داشتم من گوش او هستم که با آن یم 

د وقنی که مرا بخواند اجابت دهد و یمگوید و دست او هستم که با آن یم یماو هستم که با آن سخن   گت 

 .دهمکنم و وقنی که از من درخواست کند به او یمیم

 

 .ب( فنای باطن که فنای صفات است؛ یعنی تبدیل شدن صفات انسانی به صفات االیه
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د و :کویدخواجه نصت  طویس در این باره یم ها را  متصل به حق گردد تمایم قدرت عارف چون از خودش بتی

بیند که به جمیع مقدورات در عالم تعلق گرفته است و تمایم علوم را مستغرق در مستغرق در قدرت او یم

ی از موجودات از آن پنهان نیست و تمام خواسته علم او یم ها را مستغرق درخواست او بیند که هیچ چت 

  .ا و امتناع ندارند یک از ممکنات از آن اببینید که هیچ یم

ج( فنای ذات که این مرتبه غایة القصوای ست  ملکونی و روحانی عارف است که از برای بعیصی از ارباب  

 غینی نایل شوند 
ی برطرف گردد و به تجلیات ذانی  نت 

سلوک میسور است. حنی حجاب نوری اسمانی و صفانی

احاطه  مشاهده  این  در  را  و  خود  ذانی  فنای  و  حق  قیویم  جمیع ی  و  خود  وجود  بالعیان  و  شهود کنند 

 ُروَح موجودات را ظل)سایه 
َّ
ِمِن   ی( حق ببینند که: »َو ِإن

ْ
ُمؤ
ْ
ْمِس    ال

َّ
َعاِع الش

ُ
َصاِل ش

ِّ
ِ ِمِن ات

ه
 ِبُروِح اَّلل

ً
َصاَل

ِّ
 ات
ُّ
د
َ
ش
َ َ
أل

 پرتو خورشید به خورشید بیشتی است[ ِبَها«؛
ی

 روح مؤمن به روح خدا از پیوستیک
ی

 . همانا پیوستیک

 

 شود؟ فنا« چیست؟ و در عرفان »مقام فنا« به چه مقایم گفته یم »

« است. نقطه مقابل »بقا« و »ماندن«. و در   اصطالح؛ به  » فنا« در لغت؛ به معناى »نابودى« و »نیسنی

به دلیل حضور در   بلکه آدیم   ،
ی

از خود نی گانیک به معناى  نه  البته  ی است.  نیافیی و  را ندیدن  معناى خود 

نیم هیچ  را  خود  پروردگار،  قدیس  یمساحت  تیه  دل  است،  خدا  غت   چه  هر  از  و   .کندبیند 

ل« و »مرتبه« » ی رارت بدان دست یافته  ها رنج و تهذیب و ماى گویند که عارف پس از سالمقام« به »متی

 به سهولت انجام نیم 
ً
 و غالبا

ً
ى که با صعوبت یط شده، عادتا ی د و ثابت است. بنابراین، زوال و تغیت  چت  گت 

یات خود و جهان اطراف را در قبال  .و ماندنی است 
ّ
 خود، تمایالت و تمن

ی
در مقام فنا، انسان خود و بندگ

ت حق هیچ نیم  کنند حق است؛ خواه ارد. اولیاى الیه هر چه مشاهده یمپندارد و فقط به خدا نظر دحضی

واسطه. این واسطه گاه، همان اسما و صفات الیه است که براى ارباب سلوک و معرفت، با واسطه یا نی 

 .گرددهاى نورى هم برطرف یم حنی این حجاب 

 

« و »نابودى« است. نقطه مقابل »بقا« که به   «فنا  » «  در لغت به معناى »نیسنی معناى »ماندن« و »باقی

لُّ  قرآن بودن است. این لغت در
ُ
به کار نرفته، اگر چه بریحی از مشتقات آن استعمال شده است؛ مانند: »ک

( قرار داده است؛ یعنی   َمْن علیها فان و َیبفی وجه ربک...«. خداوند در این آیه، فنا)فان( را مقابل بقا)َیبفی

اما معناى اصطالیح .اندست و سایر موجودات به »فنا« متصف گشته فقط خداوند از مقوله »بود« و بقا ا

. البته نه به معناى از خود   ی »فنا« با واژه لغوى آن ییک نیست. در اصطالح؛ یعنی خود را ندیدن و نیافیی

، بلکه انسان در ساحت پروردگار خود را هیچ نیم نی 
ی

 .اندیشد بیند و فقط به خدا یمگانیک

 

 و بقا، : ابو سعید خّراز در تعریف فنا یم  عارفان  نگاه  از   فنا   تعریف
ی

گوید: فنا، فناى بنده باشد از رؤیت بندگ

ى معتقد است: هر کش سلطان حقیقت بر وى غالب گرفت تا از اغیار   بقاى بنده باشد با شاهد الیه.قشت 

ی و نه اثر، او را گویند از خلق فانی شد و به حق باقی گشت ی نبیند نه عی  ی  .هیچ چت   نت 
یف جرجانی سید شی مت 

 که وجود اوصاف محدوده را بقا نامند. گوید: سقوط اوصاف مذمومه را فنا گویند، چنان یم

 : در عرفان دو اصطالح وجود دارد:   فنا مقام

 مقام   ▪

 حال  ▪

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa1775
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ل و مرتبه  ی ها رنج و تهذیب و مرارت، با اختیار خود بدان اى گویند که عارف، پس از سال»مقام«؛ به متی

تحقق   
ً
غالبا یا   

ً
عادتا آن  تغیت   یا  زوال  بنابراین،  است.  یافته  تدریخی دست  رنج  ؛  عبارنی به  است.  ناپذیر 

و از خودگریزى، او را الیق مقام خاص کرده است؛ و چون این مراحل   زهد همواره عارف، در مست   سلوک و

اما »حال«، بر عکس مقام است؛ یعنی نویع   .و منازل با سخنی یط شده، به سهولت از میان نخواهد رفت

گونه که ممکن شود. همانعارف، حادث یم  قلب اختیار بر  کیفیت و دگرگونی است که با یط مقامات بدون

ی زایل یم شود. پس »حال«، کیفیت ثابنی نیست و است به صورت دفیع به وجود آید، به صورت دفیع نت 

 خود، تمایالت و تمنیات و جهان اطراف خود  .تحول است دایم در تغیت  و  
ی

در مقام فنا، انسان، خود و بندگ

ت حق، هیچ نیم  در این صورت، فنا، آن معناى لغوى را .پندارد و فقط به خدا نظر یم کندرا در قبال حضی

ی است که عرفا یم  ند: نتیجه فنا، گویکه نشانه نویع نقص است ندارد، بلکه از مراتب عایل کمال است. همی 

 در محضی حق است. به تعبت  سعدى
ی

 :بقا و پایندگ

 

 بلندى از آن یافت کو پست شد

 تا هست شد کوفت   نیسبی  در 

 

 .گویندبه این فنا، در اصطالح عرفا، »فناء قی هللا« یم

 

 فنا  مقام تحصیل نحوه

ی انسان و خدا، جزاز آن ى حایل نیست، تعلق به غت  خدا حجاب محسوب   خودبینی  و گناه جا که بی  ی چت 

شود. حال اگر هیچ گناه و حجاب و تعلفی  هاى ظلمانی مانع از رسیدن به موطن حق یم شود و این حجاب یم

ِ خود، رخت بر بندد، آن 
طور محدود، ممکن گشته و حق به  شهود گاهنباشد و اصل توجه انسان به هسنی

 .شود پس از آن، مقام فنا حاصل یم

 

لگاه  ی متی و  مقامات   ، مست  این  در  آنها خوددارى البته  ذکر  از  اختصار  دلیل  به  دارد که  فراوانی وجود  هاى 

شود، دیدن با چشم  دار خدا که با عناوینی از قبیل، شهود، بقا و... از آن یاد یمکنیم. اما مقصود از دییم

یفه: »ال تدرکه االبصار هاى فکرى هم نیست؛ زیرا راه فکرى را مراد راه [4] ،«نیست؛ زیرا به تعبت  آیه شی

ی از هر چه غت  خدا است شهود و لقا و... نیم 
. انجام اعمال گویند؛ بلکه به فرموده قرآن کریم، دست شسیی

ک صالحه و ت احدیت است که اگر کش بخواهد خدا را مشاهده کرده و به مقام فنا   شی نورزیدن به حضی

برسد؛ یعنی حق را بدون واسطه مشاهده کند، باید از خود و دیگران چشم بپوشد:»فمن کان یرجوا لقاء رّبه  

 
ً
ک بعبادة ربه احدا  و الیشی

ً
 صالحا

ً
 « .][5فلیعمل عمال

 

که گفته شد بریحی از ارباب معرفت و سلوک، بدون واسطه  جا حایز اهمیت است، این اما مطلنی که در این 

 ها چیست؟ طور کیل مقصود از این واسطهبینند، به چه معنا است؟ به خداى متعال را یم 

اند: »پس از این معنا، بریحی از عرفا گفته  تام تمام و اعراض کیل قلب از جمیع عوالم   تقواى در توضیح 

ی و توجه تام و اقبال کیل به حق و اسماء و صفات آن ذات مقدس، و بر فرق انّیت و انا قدم و نیت گذاشیی

و حب ذات مقدس شدن و ارتیاضات قلبیه کشیدن، یک صفاى قلنی براى سالک پیدا شود  عشق  مستغرق

ی روح مقدس سالک و حق، حجانی جز اسما و صفات که مور  د تجلیات اسمائیه و صفاتیه گردد،... و بی 

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-390
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-302
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-254
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-374
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-330
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-413
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-325
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-263
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-424
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-414
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ی خرق گشته  حق تعایل نیست. براى بعیصی ارباب سلوک ممکن است حجاب   نت 
هاى نورى و اسما و صفانی

را شهو  ذانی خود  فناى  و  قیویم حق  احاطه  این مشاهده،  در  و  ببیند  به ذات مقدس  متعلق  را  د  و خود 

 .«[6]کند

 

 :به این مضمون، در مناجات شعبانیه، به واالترین شکل اشاره شده است

مال إالنقطاع الیک... حنی تخرق ابصاُر القلوب ُححب النور»
ى
ب یل ک

َ
 .«...[7]االیه ه

 

ى جز نور اسما و صفات حق تعایل حایل و   ی ی او و معبودش چت  آرى ممکن است انسان به جانی برسد که بی 

ی ممکن است به جانی برسد که حنی این حجاب فاصل   ی خرق گردد. سالک، از این نباشد. نت   نت 
هاى نورانی

ی عبور یم حجاب   حق است. و هر چه یم شود. آن وقت هر چه یم کند و محو کیل یم ها نت 
ً
شنود  بیند. تماما

ی حق است. گونی با چشم حق یم کند و از غت  حق شنود و به لسان حق نطق یمبیند، با گوش حق یمعی 

 .گردد. این است منتهاى فناى قی هللا، اضمحالل مطلق و تالیسی تامنابینا یم

 

انی که در مقام فنا و لقاى خدا گفته شد، باید بدانیم: »اکتناه ذات« براى همیشه  با تمام توضیحات و تعبت 

ت احدیت براى  نر بردن به کنه ذات بارى تعایل، جز براى حضی
احدى ممکن و میسور   محال است؛ یعنی

 .نیست و بحث فنا، منافات با این قضیه ندارد

 
 احساس فنا نویع احساس وجود است و این    احساس فنا چیست

ً
: براسنی احساس فنا چیست ؟ مسلما

 ھر موجودی آخرین وضعیت اوست . و آخرین وضعیت عالم 
ی

 است. ماندگاری و جاودانیک
ی

معنای جاودانیک

 و بقاست؟ 
ی

 وجود ، فناست . پس فنا ، جاودانیک

را نیم بیند و خواسته های خود را در  الف. عارف در سلوک خود ش انجام به جانی یم رسد که غت  حق  

خواسته های خداوند گم یم کند و فانی در اراده خداوند و انجام خواست خدای متعال یم گردد. این به این 

 خود را رها یم کند و روابط اجتمایع ندارد. بلکه در تمایم کارها و روابط خود خدا 
ی

معنا نیست که کار و زندگ

د و در   فنا در لغت به معناى عدم و نیسنی است و    .جهت کسب رضایت او گام بریم داردرا در نظر یم گت 

ادفش یعنی عدم اکتفا کرده یا معناى آن آن  چنان واضح است که اهل لغت براى توضیح آن یا به ذکر متی

  اند. هر چند ممکن است این دو معناى فنا به ظاهر متفاوت به نظر   آن را با ضدش، یعنی بقا معرقی کرده 

شود و عدم به معناى نیسنی محض است، به این معنا که   آیند، زیرا بقا در مقابل تغیت  و تحول مطرح یم

ادفش در نظر آوریم به معنای نیسنی است و اگر در مقابل ضدش در نظر گرفته شود به   اگر فنا را با متی

بات است که در  اند، زیرا بقا  لیکن هردو یک امر را قصد کرده  .معنای تغیت  و تحول است
َ
گایه به معناى ث

( که در این  این صورت ضد آن تحول است و گایه به معناى استمرار وجود خاص، )ثابت باشد یا متغت 

رسد که در اینجا معناى دوم اراده شده است. از این صورت ضد آن عدم و نابودى است. و به نظر یم  

  اند. به نظر یم اند، اصل معناى فنا را انقطاع دانسته    هاى لغت که به ریشه کلمات پرداخته   جهت در کتاب 

یم را  همان  »نابودى«  فاریس کلمه  زبان  در  است که  انقطاع  همان  فنا  معناى  ین  بهتی زیرا    رسد  رساند، 

ى معنا یم  ی مورد چت  بوده است  »نابودى« در   موجود 
ً
قبال لغوى، که   .دهد که  لحاظ  از  فنا  هر چند که 

قی است، به معناى نابودى و انقطاع وجود است، به نظر یم رسد حقیقت آن امرى برگرفته از دیدگاه عر
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رسد   پیچیده باشد، حال پرسش این است که در عرفان اسالیم مراد از فنا چیست؟ آیا سالیک که به فنا یم 

تغیت  چگونه    دهد؟ این  اش رخ یمگردد؟ یا اینکه تغیت  و تحویل در ییک از ابعاد وجودى   به طور کیل نابود یم 

ی در اینجا مطرح یم   ی در حجاب باشد؛ حال یا و تا چه حدى است؟ این احتمال نت  گردد که فنا از سنخ رفیی

شود یا به این جهت که عالم و حنی خود سالک در هنگام   به این اعتبار که سالک در فنا از دیدگان پنهان یم 

نا از کدام سنخ است، در ابتدا به بحث مراتب فنا از که حقیقت فبراى برریس این  .شود  فنا از او مخفی یم

شنایس فنا در عرفان   پردازیم تا با دیدگایه روشن در این زمینه، به گونه   دیدگاه بعیصی از عارفان اسالیم یم

پردازد، از فناى از شهوت، فناى از  اسالیم دست یابیم. عزالدین کاشانی وقنی به مراتب فنا نزد عارفان یم  

گوید. فناى از شهوت، زوال أّماره بودن نفس و اتصاف آن به لّوامه    و فناى متحقق به حق سخن یم رغبت،  

است. در این حالت هنوز اخالق حسنه در قلب مستحکم نشده و در نتیجه هنوز اضطراب بر قلب حاکم 

ی بودن متصف یم.است  مرتبه فناى گردد. در    در مرتبه بعد، امیال زائل شده، قلب به استقامت و مطمیی

ی مرتبه، سالک فعل   متحقق به حق، سالک خود و خلق را نیم  ی خود داراى مراتنی است: در اولی  بیند. همی 

بیند؛ در مرتبه سوم حنی فناى   یابد؛ در مرتبه دوم، ذات خود را نیم   خود را ندیده، آن را مستند به خدا یم 

ی نیم   از آن تعبت  به ف ذات خودش را نت 
کند و آخرین مرتبه، فناى وجود در وجود   ناى از فنا یمبیند. کاشانی

 .یا شهود در شهود است

داند، که سالک بعد از    الهیخی در گلشن راز فنا را داراى سه مرتبه فناى افعایل، فناى صفانی و فناى ذانی یم

یل، سالک همه شود. در فناى افعا  گذر از مرحله تبدیل اعمال و اخالق سیئه به حسنه، به آنها نائل یم 

بیند، زیرا خداوند به تجیِل افعایل بر او متجیل شده است و هیچ فعیل را از    افعال را در افعال حق فانی یم

داند؛ در مرتبه دوم حق به تجیِل صفانی بر سالک بندگان نیم بیند و شچشمه همه افعال را خداوند یم

بیند و به غت  از خداوند هیچ شخیص را   فانی یمشود و او صفات تمام اشیاء را در صفات حق    متجیل یم 

شناسد و صفات او را در خود   بیند و خود و تمام اشیاء را مظهر و مجالى صفات الیه یم  داراى صفت نیم 

شود و او جمیع ذوات اشیاء را در پرتو   بیند. در مرتبه سوم، حق به تجیِل ذانی بر سالک متجیل یم  ظاهر یم

ِ عارف »کل یسی   یابد وجود اشیاء را وجود حق یمیت، فانی یمنور تجیل ذات احد 
ی ء داند و در دیده حق بی 

یت نزد وى محال   گرى نموده، به   هالک اال وجهه« جلوه  جز وجود واجب، موجود دیگرى نبیند و خیال غت 

.  خواجه عبدهللا انصارى براى فنا سه مرتبه مطرح کرده است: فناى علیم، جحدى و فناى    .گردد حفی

در علم خداوند یم   علم عبد  فناى  را  اّول  مرتبه  این سخن،  ح  به عبدالرزاق کاشانی در شی علم  زیرا  داند، 

اى برسد  شود، پس هر کس به مرتبه    خداوند با عقل که طریق ادراک آن، تصورات ذهنی است حاصل نیم 

یقت از علم خویش فانی گشته  که به صورت شهودى، یعنی با علم حضورى به خداوند علم پیدا کند، در حق

است و به علم خداوند متصف گردیده است، زیرا علم حضورى به حق در این حالت مثل علم حضورى 

تفاوت علم حضوری به علم حصویل و ذهنی این است که شخیص بخواهد  .باشد   انسان به ذات خویش یم 

ک مشاهده کند؛ مرتبه دّوم این است که این  آتش را با تعاریف دیگران تصور نماید و یا اینکه آتش را از نزدی

ی ساقط شده، به معاینه تبدیل یم  گردد که از شهود هم باالتر است و از این رو سالک به   علم حضورى نت 

با فانی   مقصود خویش واصل، و طلْب متوقف یم این مرتبه  شدن وجود   گردد و حنی در آخرین مراحِل 

ت جم  ی یم سالک در وجود حق و وصول به حضی ی از بی  رود و تثلینی که در معاینه وجود  ع، شهود معاینه نت 

ت حق در اینجا   ی سالک و حضی دارد، یعنی معاِین )سالک(، معاَین) پروردگار( و عیان )نوع ارتبایط که بی 
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 فنانی رخ نداده و بندد. آخرین مرتبه، فناى از فنا است که سالک دریم   وجود دارد( رخت بریم 
ً
یابد که اصال

ی همواره بوده و است و این مرتبه   نت 
تنها توهم سالک رخت بربسته است، زیرا فانی از ازل فانی بوده و باقی

ی یم  ی ازبی  ى جز حق متعال باقی نیم حِق فنا است، زیرا خود فنا نت  ی  .ماند رود و چت 

ت احدیت که    فناى در   ۱٫داند:  سید حیدر آمیل با توجه به مراتب توحید، فنا را داراى سه مرتبه یم حضی

 خداوند را تنها با اسماء و صفاتش یم  شخص از رسم و صفات خویش فانی یم
ْ
  شود. در این حالت، سالک

ماندن رسم خفی از شخص  بیند و این مرتبه توحید در والیت است. مرتبه دوم فناى در ذات است با باقی 

 و دوسنی است و آن را توحید در حقائق یم
ی

یند. آخرین مرتبه، مقام احدیِت الفرق گو   که نشان دوگانیک

ی باقی نیم   نت 
با توجه به مسائیل .ماند والجمع است که توحیِد حق »ذاته بذاته« است که در آن، رسم خفی

وری است که فنا در عرفان اسالیم براى ارتقاى حد  که گفته شد و تقسیمات بریحی از عرفا ذکر این نکته رصی

شود. لیکن از آنجا که فنا مرحله به    وجودى و تغیت  ماهیِت او یم   وجودى انسان است که شامل احاطه

ى   شود و به عبارت دیگر تدریخی است نه دفیع، در محدوده   مرحله محقق یم  ، ذات بشی اى از این ست 

ِ فنا که رسد که نه  شود. به نظر یم انسان باقی است و رصفا دچار تحول صفانی یم  
تنها در مراحل مقدمانی

ى باقی است، بلکه در فناى افعایل و صفانی که دو مرتبه اصیل فنا  انسان تغیت  یم    حاالت کند، ذات بشی

ی  ی همی  رسد و به تعبت  بعیصی    گونه است، زیرا در این مراتب، سالک رصفا به شهود حقیقت یم  هستند، نت 

ى  گونه دیبیند، اّما در مرتبه فناى ذانی امر به عارفان با چشم و گوِش حق یم   گرى است، یعنی دیگر ذات بشی

ها    که بدن خودش با سایر بدن   اى  گونه   دهد، به   طور کیل تغیت  هویت یم  ماند وبه   ن یمبراى سالک باقی 

 .برایش تفاونی ندارد

ی افزایش اى که به دست یم  در ست  سالک به سوى فناى ذانی با احاطه وجودى  او نت 
آورد، معرفت حقیفی

اى است که به مدِد آن، سالک نه از طریق مفاهیم، بلکه    این معرفت الزمه احاطه وجودى یابد، زیرا  یم

ى  نگرد. از این    همه اشیاء را به تفصیل در ذات خود یم  ی رو فنا نه تنها به معناى نابودى و از دست دادن چت 

هاى که حجاب    نیست، بلکه رفع موانیع است که از جهت مادى براى انسان پدید آمده است، به صورنی 

رو یابد و از این  یابد که حقایق را همانگونه که هست یم   بندد و وجودى یم زا از وجود او رخت بریم  توهم 

یابد که همه موجودات هر چند خودشان آگاه نیستند، هیچ استقالیل ندارند و در حقیقت، فانی در   دریم 

سلوگ است و هر چند همه موجودات به سوى فنا ذات حق هستند. اّما معرفت به این فنا نیازمند فناى  

دهد، این معرفت حاصل نخواهد  روند، بدون فناى سلوگ که حد و احاطه وجودى انسان را تغیت  یمیم

آن    بدین .شد  به  دورى  و  نزدییک  با  فنا  مراتب  وبقیه  است،  ذانی  فناى  است،  فنا  حقیقتا  آنچه  ترتیب 

ی فنا  گذارى یم ارزش است،  دهد. پس هرچند مطلوِب همه  نی تنها براى افراد خاض رخ یمشوند. لیکن چنی 

ِ آن که در مرتبه خود، صفات و رفتار انسان را تغیت  
لیکن براى همه الزایم نیست، اّما بعیصی مراتب مقدمانی

توان نتیجه گرفت که با توجه به سخنان بعیصی از عرفا در  دهد براى همه مطلوب است بنابر این یم  یم

فنا که یم زمی دیدگاه نه  تمام  را چکیده  آن  مراحل    توان  تعدادى  فنا  باید گفت:  دانست،  زمینه  این  در  ها 

مقدمانی دارد که درحقیقت، مراحل مقدمانی سلوک هستند و اطالق فنا بر آنها در سخنان عارفان رصفا 

ى مجازى است ى نیم.تعبت  ی یابیم که فنا را نابودى    احساس فناو البته باید گفت در تمام سخنان عارفان چت 

ی سالک به طور کیل تصویر کرده باشد، بلکه برعکس تضیحات و قراین بسیارى وجود دارد که   ی رفیی و از بی 

ی وجود خاص خویش را دارد. از جمله قرائن قوى بر این    نت 
حکایت از این دارد که سالک حنی در فناى ذانی
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شود. هیچ فنانی نیست   رار دارد و مالزم آن محسوب یم مطلب مسئله بقا است که همواره در کنار فنا ق

شود که مقصود آنها از بقا در اینجا    با مراجعه به سخنان عارفان مشخص یم  .مگر اینکه بقانی را در نر دارد

ى است که در فنا از دست یم ی )ره( یم  جایگزین آن چت  فرماید که فنا عدم نیست، بلکه   رود. امام خمینی

 الیه از عالم ملکوت در طبیعت ظاهر بازگشت از عا
ی

لم طبیعت به ملکوت است. پس در هر لحظه تجیل

د که تمام طبیعت و ملکوت دائما در حال    ایشان نتیجه یم   .گردد شود و از طبیعت به ملکوت بازیم    یم گت 

رصف عدم  رسد که فنا  ترتیب به نظر واضح یم  تبدیل و تجدد است و عالم در هر لحظه حادث است. بدین 

دارد واین همان معناى تحول و تغیت  است. بنابر این و نابودى نیست، بلکه عدیم است که وجودى را درنر 

رسد که خودی در میان باشد که تنها در مرحله نهانی آن عارف به این نکته یمفنا دارای مراحل مختلفی یم

 .نیست و هر چه هست اوست

ت امام سلطان محمد شاه  ۱۹۲۰ستند  و یم گویند که در سال   بریحی از  اسماعیلیان به این باور ه م، حضی

ی تصویب شده  » چراغ روشن« را   اسیای میانه فرستاده بود  ویل گویا  بنا بر بریحی دشواری    برای جماعت  میی

ی یاد شده به گونه دقیق و حتا ها  به ویژه   نبود سهولت های ارتبایط و سایر دالیل نا موجه آن زمان  میی

نسنی هم عمیل نه شد.  قابل یاد آوری میدانم که اصلن در آن زمان  فرمانی در ارتباط به مسایل چراغ روشن  

سلطان محمد شاه پت    مو کار برد عمیل آن تنها به مناطق عالقه جات شمال پاکستان توسط نماینده اما

ی عیل   ی  ستی ی اافرستاده شد و یل پت  ستی اعیلیان صیل چراغ روشن مردم و اسمعیل با بریحی دست کاری ها در میی

بعد مطابق هدایت شفایه   مناطق شمال پاکستان را بر اشفته ساخت و بعد گزارش را به امام انتقال دادند و  

وارد کنند.  امام   فشار  جماعت  بر  نخواستند  ی  دیگر  نت  دیگری  فرمان  زمان  آن  در  آن  بر  مورد    مزید  در 

، فرستاده شکایت شده بود    منی که از جانب شاه زیباک به مقام  اماموجودیت و کار کرد های  گروه پنجه بها

شد و امام در پاسخ به شکوه شاه زیباک هداینی فرستاد که در آن از مداخله در موضوع بینش گروه پنجه  

د و امام خود این موضوع را مورد حل و فصل قرار   بهانی و کار کرد های شان باید مداخله ای صورت نگت 

ی  از همان زمان  خواهد دا د. از این حرف و سخن معلوم یم شود که گروه یاد شده در مناطق پامت  زمی 

ت شاه  یف آوری امام زمان حضی حضور داشته و حتا خود را  ایل زمانه های اخت   به ویژه بعد از آغاز تشی

که از بقایای اسماعیلیان   کریم الحسینی به آسیای میانه بار مجدد  به معرقی گرفتند و حتا بریحی ها ادعا دارند 

 خوجه هندوستان هستند. 

،  سنت چراغ روشن تنها در میان باورمندان اسماعییل به ویژه آنهانی که   با در نظرداشت  دیدانداز تاریخی
اما در میان  وی یم کنند معمول بوده است   از سنت ماندگار  حجت خراسان پت   شاه نارص خشو  پت 

یا ارتباط ندارند و یا هم  اسماعیلیان آسیای میانه هستند اسماعیلیان ای که با سنت حجت خراسان نارص  
یفات مذهنی مورد کار برد  کمتی ارتباط دارند سنت  چراغ روشن در میان شان من حیث ییک از مراسم تشی
وی از آن در مراسم  ندارد و یل از دیدگاه هدایت امامان وقت و یا شخص پت  نارص خشو کار برد و یا پت 

یفات مذهنی از دعوت بقا گرافته ایل دعوت فن ا و چراغ نامه ، محدودینی  و یا ممانعنی نه در برگزاری  تشی
ی و تشیع، قدغن نه شده است.  اگر   اک  سایر برادران مسلمان اعم از اهل تسیی آن وجود ندارد و نه هم اشتی
سایر جماعت ها تقاضای اجرای آن را داشته باشند  بدون اینکه در کدام نقطه جغرافیانی هسنی دارند ،  

را برگزار کنند و این بدان معنی نیست  که اراده اجرای عمدی آن را به سایر جماعت ها در    میتوانند از آن
نظر داشته باشند بلکه به گونه رضامندانه و  اخالص مندانه میتوانند با اراده فردی، شخیص، گرویه و 

طق پامت  دو مورد اجرا قرار دهند.  قابل یاد آوری است که در مناطق دوردست بدخشان ها، منامذهنی  
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، گاه گایه سایر برادران مسلمان آنگونه که پیشتی یاد آور کنار دریای آمو، بدخشان افغانستان، تاجیکستان
د مراسم  پیشتی در  فرآیند  اند  مایل  اند و هنوز هم مورد اجرا است که بعضن خییل  نموده  تمنا  شدیم،  

ی   ی اک نمایند  چون در آن چت 
یفات و سنت چراغ روشن اشتی ی باشد تشی ویژه که خاص یک کیش و یا آئی 

نیست بلکه همه متون و سیاق مورد کار برد، خوانش و قرائت از آیه های قرآنکریم گرفته ایل قصاید، مدیحه  
ش  روابط جماعت جهانی در فرآیند   ها ، منقبت ها ، درود ها  و شاید  هم در این اواخر  در نتیجه  گستی

ان ها » جنان« که شوده  های مذهنی  جماعت اسماعیلیان نزاری خوجه  پناهگزینی ها و مهاجرت ها ،  گن
نده اند،  محتوای اسایس این سنت را تشکیل میدهد که بدون   یفات مذهنی در بر گت  ها را در  مراسم تشی

یفات مذهنی  سایر برادران مسلمان به نحوی از ان ی معمول و مرسوم  بوده  حتردید در سایر مراسم تشی ا، نت 
یفات مذهنی سنت » چراغ روشن« ،  در میان      .  است  د و اجرای مراسم تشی قابل یاد آوری است که پیشتی

یک سان  هست اما باز  آن    ایاز دیدانداز  زمان و مکان و گزینش وقت برای اجر   همه باورمندان اسماعییل
حتا   و  عقیدنی  و  اجتمایع  های  سنت  مطابق  تعب  هم  بر  مبنی  ویژه   موارد  بریحی  انفرادی در  تفست   و  ت  

تصامیم و مشوره های بزرگان مذهنی از قبیل پت  و همکار پت  شخصیت های اثر گزار در زمینه  به شمول  
خلیه   ایط  یعنی  بعضن شی مسایل  این همه  نظرداشت  در  با  و هم  بیایند  به وجود  اندک  انی  تغت  میتواند 

  نقش خییل ها بار   تاقتصادی و یا سایر حاال 
ی

ی ها دارد که نمیتوان از آن مشخص خانوادگ ز در تصمیم گت 
 در خور فهم و ستایش است.  که بدون تردید   چشم پوشید 

ی افراد وفات شده    و کدامی 
و در چه  درجه سنی و یا عمر قرار داشته   سنت » چراغ روشن« برای چه کسانی

این امر  در زمانه های قدیم تری که اسماعیلیان  باشد ، یاد آوری است که  در نظر گرفته یم شود. قابل 
یفات مذهنی شان را  بر بنیاد هدایت حجت خراسان پت  نارص خشو که  که  آسیای میانه  همه مراسم تشی

ت امام المستنض باهلل    نقش و رسالت من حیث دایع  و نماینده امام و امامان دور بعد از  امامت حضی
و نسبت نبود ارتباط مستقیم  با امام وقت و نهاد های امامت و    تبلیغ و تروی    ج کیش اسماعییل را داشت،  

از یک منطقه  به منطقه دیگر و از یک عالقه به عالقه و منطقه جغرافیانی دیگر  و از یک کشور جماعنی ،  
ایط فعیل با در نظر داشت ایجاد نهاد های امامت و  در شی  اما    بود ، به کشور دیگر شاید تا حدی متفاوت 

ی مشخص در زمینه گونه واحد اجرائیوی   جماعنی و هدایت مستقیم امام زمان حارصی و ناظر  بر مبنای فرامی 
پیدا کرده و در همه مناطق پیشتی یاد شده یکسان و متحدالمال ، توسط کارمندان ادارات جماعنی و به ویژه  

د.    اداره طریقه بورد    و تعلیم مذهنی اسماعیلیان مورد اجرا قرار یم گت 
ت آقاخان یعنی نهاد آموزیسی واال حضی

بنا بر این اداره طریقه بورد تعلیم و آموزش مذهنی اسماعیلیان که در همه کشور هانی که در آن  اسماعیلیان 
م،  به جماعت ۱۹۷۰ال  هسنی دارند  در خطاب امام  زمان حارصی و ناظر که به تاری    خ شانزدهم ماه ژون س

ال، گلگت، هونزا و  کشور های آسیای میانه ارشاد شده بود،  های مناطق عالقه جات شمال پاکستان، چتی
د. تنها یک نکته را در این جا  قابل یاد آوری میدانم که مطابق  همسان  مطابق هدایت مورد اجرا قرار یم گت 

ی اسالم و هم مطابق تعبت  و تفست   باطنی  ویژه اسماعیلیان  برای نوزادی که مرده به دنیا     سیاق دین مبی 
یم اید ، سنت چراغ روشن الزم دیده نیم شود و هم در بعیصی موارد  برای اطفال خورد سن ای که از دنیا  
وند و به حد شناخت نسنی روابط خود با فرآیند تدین نرسیده باشند ،  مشوره داده نه شده و یل گذشته   مت 

یع در کلیت امر که  در دنیای اسالم مروج  است،  میتواند برگزار شود یا نه  از همه باز ه م مطابق حکم شی
یفات سنت » چراغ روشن«  .   سنت قربانی نمودن موایسی و چهار پایان ییک از بخش های مهم مراسم تشی

ود ، آنگونه که در  بخش مقدمه اصول و دیدانداز تاریخی سنت چراغ روشن ، که  ی  به شمار مت  ضمیمه میی
ی    ح قرار گرفته است  ُ تفست  و تشی . در سنت و بینش باطنی و فلسفی اسماعیلیه اصول و است ، مورد تعبت 

ایظ و فهیم که قربانی در آنزمان رایج   ماهیت  ظاهری و باطنی  قربانی  به شمول حکم زمان و مکان و شی
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ترغیب    ، ، در میان باورمندان مورد تشویق  گردیده و دارای گونه های نا همگون اجرانی و برداشت بوده است
ایط کنونی  برای و تروی    ج   قرار گرفته و برای همیش ادامه خواهد داشت. اما شاید کاربرد عمیل آن در شی

پایان مطابق اصول   و چهار  ذبح حیوانات  آن جا  و در  دارند  دیگر هسنی  در کشور های  اسماعیلیانی که 
د و برای ذبح حیوانات زیر هر دولتمداری و حاکمیت کشورداری ، قوا ی و مقررات مطروحه  صورت گت  نی 

ی جواز اجرائیوی آن را نداده است ، نمیتوان مورد اجرا قرار داد و اسماعیلیان  برای   نایم که باشد و قوانی 
یه را انجام دهند که من   برآورده سازی این مامول، مطابق هدایت امام زمان  میتوانند سایر کار های خت 

 جز دیگری از گونه قربانی را به گونه باطنی ، معنوی ، عرفانی و روحانی آن ، بازتاب دهنده یم باشد.   حیث

آنگونه که در قرآن عظیم الشأن  ارشاد شده است که خداوند تبارک و تعایل مایل نیست که تدین باعث   
آفرینش مشقت و فشار بر بنده گانش  شود، بلکه ش آغاز و ش چشمه ای باشد  فیض آسا، و پر از آسایش 

ی آیه مبارک ذکر شده هدا یت فرموده اند  که اجرای مادی و معنوی.  امام حارصی اسماعیلیان در روشنی  میی
مراسم » چراغ روشن« نباید باعث آفرینش  اسباب مصارف و هزینه گزاف و باال تر از توان  خانواده های  
ایط  ی هدایت داده است که  مطابق  با در نظرداشت شی مصیبت دیده و مغموم گردد.  امام زمان همچنی 

ی یم نمایند و  زمان و مکان ، به ویژه در دنیای  غرب و امریکا  که   اسماعیلیان  هسنی روزوار شان را  ستر
نمیتوانند  مراسم مذهنی شان را آنگونه که در محیط اصیل خود  مورد اجرا قرار دادند و هیچگونه موانیع 

ی    ایجاد شده نمیتوانست، دو  مولفه بجای قربانی موایسی و چهار پایان  در نظر    تعوییصی دیگر را باید   جانشی 
ند:    بگت 

ی یک روز مکمل توسط همه اعضای تندرست خانواده مغموم و سایر وابستگان نزدیک بعد    ❖ روزه گرفیی
یفات » چراغ روشن. «   از ختم مراسم تشی

وم سپارش تعهد برای کار های رضامندانه و یا رضاکارانه توسط اعضای خانواده  مصیبت دیده و مغم  ❖
ی و مشخص شده توسط نهاد های معتتی مذهنی و اداری ، نهاد های جماعنی و یا   برای یک مدت معی 

 امامت.  

قابل یاد آوری است ، در مناطفی که از دیدانداز مسایل اجتمایع، محیظ و باوری موضوع قربانی و ذبح 
د، دشوار به نظر یم رسد که چهار پایان  دارای هیچگونه موانیع نیست و ایجاب یم کند که باید صورت گ ت 

بینش اجرای دو مولفه دیگر  بجای قربانی عمیل که پیشتی ذکر گردید،  به زودی و بدون  پرس و پاس مورد 
د و یل باید اظهار کرد که در هر موضوع باید فرایند تعلیم و آموزش چماعت را مد نظر گرفته و  اجرا قرار گت 

 قرار داد.  به تدری    ج آن را مورد تطبیق و تدقیق 

، شکننده و چالش آفرین، خییل ها ساده  و  اندگ هم از گذشته  دنیانی که در آن زیست داریم ،نهایت  بینظت 
ی را از زمان  فاصله دارد و  یا  فاصله گرفته ایم.اما امروز من حیث انسان های زمان مدرن نمیتوانیم خویشیی

یم زیرا محیط و  فضانی آن ما را در کلیت امر احاطه نموده است. و از   حارصی دور سازیم و یا هم فاصله گت 
ون باشد.   ازه و ساختار آن بت  این سبب یم گویند، انسانی که در محیط حیات بش یم برد، نمیتواند از شت 
اگر دارای توانمندی ژرفنگری دینی باشیم، و آنهم اگر دین و باور های عقیدنی انسان ها را بنیاد فلسفی و  

در آنصورت دین به آتش شباهت دارد که میتواند هم باعث گریم معنوی و روحانی ما شود،  علیم دهیم،   
و هم از آن در پخت و پز فکری و بینش عقیدنی خود از آن استفاده کنیم و هم میتواند فراهم آور و سایل 

، اجتمایع و حنی سیایس شود.  ب ، سننی
ی

، فرهنیک ی و مسایل خود سوزی ما، از دیدانداز عقیدنی ر بنیاد همی 
، شایسته ساالری   گرانی

، تکتی بینش ، دیدانداز عقیدنی و بینش مذهنی مان را باید به جهات مثبت اندیشی
ی  و تعدد پسندی سوق و سو دهیم و جهت های منفی و تباه کن آن را که  خالف مقام انسان، کرامت بشی
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ی ر  ا دور سازیم. دموکرایس در کلیت امر، و و تصور یزدانی است،  از ریشه و بیشه بخشکانیم و هم  خویشیی
به ویژه دموکرایس دینی و عقیدنی هم دارای گونه ها و مدل های بیشمار خود است. این مدل ها  را  باید  
جز  فرآیند بینش عقالنی  و کار کرد های فکری خود ساخت. دین و عقیده اسالیم را باید از دیدانداز جدیدی  

اد و نباید آن را نادیده گرفت، زیرا در فراز و فرود تاری    خ مشاهده شده که دین  مورد بریس و ژرفنگری قرار د
ت گرانی قرار گرفته است در صورنی که سیاق و 

فت و کتی ، تعایل، پیشی و دین باوری همواره در جلو ترقی
است تا از   محتوای هدایت یزدانی آن را نه پذیرفته و نه هم مشوره یم دهد، بلکه انسان ها را  اختیار داده  

ین آفرینش اعطا نموده است یم بایست در راستای   موهبت عقالنی که آفریدگار برای انسان من حیث بهتی
ده نماید.  ما باید در مسایل دین  یت، استفاده درست، معقول و گستی اعتالی همه مسلمان ها و کافه بشی

ا بوده و به آن پیوند ناگسستنی داری از هویت کنونی خود که بدون تردید چکیده ای از هویت گذشته م
، تفکر   ، انتقادی، علیم و منطفی کنیم، و نباید گذشته را همواره بدون بینش عقالنی دارد،  باز گشت عقالنی
ژرف، دگماتیک،  و بدون تفقد و تدبر، تکرار کنیم، بلکه با همه مسایل و رسایل آن باید بر خورد خردگرایانه 

یرا هر گذشته ای در زمان خود مدرن بوده و هر مؤلفه مدرنیته و مدرنیسم و اندیشمندانه داشته باشیم، ز 
 و مذهنی گذشته سخن  

ی در ذات خود در آینده های  بعد گذشته  خواهد بود. اگر روی  بینش عقیدنی نت 
ت، روحانیت، فلسفه، حکمت، عرفان و معرفت یزدانی آن زمان ما را   گوئیم، مسایل معنویت، اخالق، ست 

 کند و از  همه ما یم طلبد تا تعبت  و تفست  مطابق  زمان و مکان کنونی از آن را داشته باشیم و محصور یم
در محتوا و سیاق آن تداخل عقالنی ، فلسفی و علیم داشته کنیم. حنی اگر روی مسایل و، و سایل کتاب 

ی نامه  عقیدنی و باور     هم سخن بمیان بیاوریم باید دانست  که حرف ما با قرآن است که حیثت آئی 
ی

زندگ
ایط زمان و مکان مورد ژرفنگری و پژوهش فکری   یت  را داشته و باید آن را مطابق شی مسلمانان و کافه بشی
یت را متوجه خود ساخته است. اگر  قرار دهیم زیرا این خود هدایت قرآنی است که هنگام نزولش کافه بشی

ی را در از اصلیت، ریشه و  بیشه آفرینشی و پیدایش خودی س ی خن زنیم،  باید دانست که این مؤلفه چت 
ک داریم    دیدانداز خود داشته است،  چنانکه هیچ مؤلفه ای و پدیداری در این کائنانی که در آن زیست مشتی
و مکنت همگان ما است ، و مالکیت فردی و شخیص هیچ انسانی نیست بلکه از همگان است ، در خال،  

 آمده و  شاید هم نه آید.  بدون غرض و هدف  به میان نه 
 

ی اسماعیلیسم، همواره مطرح نموده اند که سیاق و محتوای قرآن واحد است،   همه داعیان و حجتان آئی 
اما فهم و درک آن وابسته به راسخون در علم است، و راسخون آنهانی هستند که با آفرینش یزدانی با درایت 

در راه راست و رصاط المستقیم که تنها حضور ظاهری ندارد   عقالنی که دارند معامله و مسامحه نیم کنند و 
بلکه دارای هدف معنوی و راستکاری است،  روانه هستند. آنها یم گویند که تعبت  ، تفست  و شناخت قرآن  
متناسب به شمار انسان ها در این کره خایک  نی شما است و هر فردی، گرویه، دسته ای و آموزگاری مطابق  

عقالنی خود از آن مستفید یم شود، آن را به دیگران انتقال یم دهد و از آن سود معنوی،   ظرفیت فکری و 
 آفرین  یم جوید.  و چون قرآن من حیث کتاب رهنما، بشت  و نذیر برای انسان ها به میان 

ی
اخالقی و زندگ

، اجتماع، تاری    خ، فرهنگ، سیاست، تهذی
ی

ب و تمدن  باشد آمده است، از این سبب نیم تواند جدا از زندگ
ی  اند که خود را مطابق عض و زمان   ین، مفشین و مدرسی  د. تنها معتی  قرار گت 

ی
و در برابر جهات مثبت زندگ

برای شناخت و فهم کار آمد آن آماده نیم سازند و انسان ها را در روشنانی قرار نیم دهند، و تعلیم و آموزش 
ر انسان ها و به ویژه مسلمان ها ختم خواهد شد، آنگونه نیم دهند زیرا در آنصورت حاکمیت تعبدی شان ب

که در قرآن گفته است، تعلیم و آموزش واقیع که بر مبنای عقالنی و قرآنی باشد در واقعیت امر، جهشی 
است از تارییک ها بسوی روشنانی ها. قرآن دارای سیاقی است که نیازمند فرآیند گفتمان دقیق عقالنی است  
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د و عقل باید با سیاق آن رو برو شد و  یم بایست که  شناخت و فهم قرآن  را باید فراتر از  و با کار برد خر 
  
ی

ازه های فرهنیک سیاق آن  مورد برریس و ژرفنگری قرار داد و هم به زمان و مکان تاریخی آن بر گشت و از شت 
ی به او نازل شده است آگ ی که قرآن من حیث پیام الیه در آن شزمی   ایه حاصل کرد.  قویم پیامتی

  
باید بدانیم که زمان های گذشته و حال مؤلفه های مرکبه اند، و ترکیب ها همیشه ار عنارص مرکبه خود  
فته تر هستند. از این سبب زمانه های کهنه و نو  را باید ترکیب داد، مختلط شان ساخت، و  بهتی و پیشی

 امروز و فردای   پدیده های نوی را به ساختار گرفت که بیشتی و بهتی باعث
ی

آفرینش اسباب شکوفانی زندگ
، تنها اجرا کننده های کار و تطبیق کننده های هدایت و مشوره ها نیستند، بلکه   ی مذهنی مان شود. مبلغی 
آنها آموزگارانی هستندکه مطابق  طرح و دیزاین و نیازمندی های زمان و مکان در میان جماعت کار یم کنند،  

امون و باورمندان را  مطابق رسالنی که دارند،  باور ها را عقلن استحک ام یم بخشند و انسان های محیط پت 
ازه های بینش تاریخی و تاری    خ   آموزش فکری  دگرگون آفرین یم دهند. فرآیند آموزش شان باید مطابق شت 

آمدند تا   عقالنی عقیده و باور باشد.  سنت ها  همواره در میان انسان ها بر مبنای تفکر انسانی به وجود 
ازه های اصیل عقیدنی که  ی باشند. اما اصول و شت  باعث آرامش فکری و رفع نیازمندی آنها در زمان معی 
، معنوی، باطنی و روحانی هستند، همواره پایدار اند و تنها ، فهم،  بدون تردید دارای تعبت  و تفست  عینی

د، مطابق آن د رک یم شوند. بر خورد انسان ها باید همواره  در تعبت  و تفست  شان گونه زمان را بخود یم گت 
ی   ، و عقیدنی متناسب  و  در مطابقت نیازمندی های زمان و مکان باشد، و بر بنیاد همی  برابر ادبیات عرفانی
 ما ، حکم فرمانی قابل پذیرش  

ی
استدالل است که مؤلفه روحانیت و معنویت من حیث ارزش ماندگار بر زندگ

 را  خواهد داشت.  
 
ن حیث اسماعیلیان ، مانند سایر باورمندان در میان امت مسلمه همواره روی هویت و هویت سازی ها م

ی همواره در دگرگونی هستند، به ویژه هویت های عقیدنی و تنها  سخن یم رانیم، باید دانست که هویت ها نت 
ی ها ، ها هویت های تباری برای همیش باقی هستند و بریحی اوقات  در نتیجه فرآیند از  دواج ها، بروز درگت 

استعمارا، و استثمار  ، در اختالط قرار میگرندکه از بحث آن در این برگه خود داری میکنیم.امامت اسماعییل 
ی اسماعیلیسم  در راستای معرقی مجدد هویت عقیدنی بر مبنای  برداشت از بینش تاری    خ کهن و جدید آئی 

حال و آینده است، در راستای معرقی نماز شیعه امایم   و یا هویت مرکب که مربوط و منوط به گذشه،
بلکه بر گشت به هویت گذشته   ی به یک هویت جدید عقیدنی نیست،  اسماعییل، در حقیقت سیع رفیی
است که من حیث مسلمانان در گذشته ها مور عملکرد قرار داده بودیم و کیم هم اکنون از آن فاصله داریم. 

هویت مان در زمان خلفای فاطیم، دوره نزاریان، دوره الموت زیر حاکمیت  هدفم از این سخن این است که  
ت امام حسن عیل شاه آقا خان اول آغاز گر یم شود.  ما  حسن صباح، و دوره آقا خانی ها، که از زمان حضی
من حیث مسلمانان در فرآیند تصدم فرهنگ ها که بعیصی ها و بریحی ها به آن باورمند هستند، قرار نداریم،  
ند، بلکه این خود انسا ها که آفریننده تهذیب   زیرا تهذیب و فرهنگ خییل ها نادر با هم در تصادم قرار یم گت 
ند که امروز آن را مطابق تفست  و آموزش جدید " تصادم جهل و   و فرهنگ هستند در تصادم قرار یم گت 

دور یم شوند و  در شناخت اصالت و   نادانی ها"  بازتاب یم دهند، که انسان ها از  فرآیند یکدیگر پذیری،
ند و چشم یم پوشانند.    اصل پیدایش  همدیگر از تعقل و تدبر کار نیم گت 

 
ی شی بزنیم،  بینش هویت و  باور به آن حنی در مذاهب و ادیان  و در فرجام اگر به فرآیندتاری    خ تمدن بشی

پیدایش به گونه های مختلف وجود داشته است و مرکزیت   ، به تصور گرایش فردی،   ناهمگون  ی  نت  آن 
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 های جنش انسانی ،  
ی

، ویژه گ خواست های اجتمایع، وجود بینش فلسفی و علیم ، ماهیت طبییع  انسانی
د، اما گایه هم در ادیان و باور ها هویت فردی و پیدایشی انسان حیثیت تقدس و مؤلفه قدیس   ارتباط یم گت 

حاصل کرده باشد،  به خود نگرفته و همیشه استحکام تصور ) را که بر دیدانداز انسانی و اسالیم غالبه  
اخوت اسالیم (، شعار  مورد نیاز و مد روز انسان ها بوده است. اینگونه خواهشات،    –پرولتاریای اسالیم  

 مذهنی و دینی مذهبیون و دینداران همراه و همگام بوده است. ما همه بر بنیاد سنت های 
ی

همواره با زندگ
 میکنیم و نمیتوانیم از آنها و آنهانی که آنها را به  تاریخی که  

ی
انسان ها خود آفریننده گان آنها هستند زندگ

میان آورده اند دور شویم و با آنها  بکسالنیم، اما میتوانیم در تعبت  و تفست  جدید آنها داخل اقدام شویم. 
عقالنی خودی هستیم، باید سیع ورزیم  اما بر بنیاد صالحیت فکری مان که دارای استقالل و آزادی فردی و  

ازه سنت هاو اخالقیات   از شت 
تا به منظور حفظ ، حراست و صیانت امتیازات و حقوق آزادی فردی و انسانی

اجتمایع ای که به مضار انسان ها تمام شده و یا هم  باعث ایجاد دشواری ها برای مان  در راستای  قرین 
 وند، باید دور شویم و از آنها ابا باید ورزید. سازی  روابط اجتمایع با دیگران ش

 
مقدمه :  ییک از نماد های ابتدانی و آثار کم توان و یل امید آفرین انتباه علیم و ادنی کشور ما افغانستان که 
باعث اسباب آفرینش نهایت مشت خاطر و شکران عالقه مندان علم و ادب است، که در این اواخر  از  

، علیم و ع  ها در زنده سازی آثار  ادنی
رفانی گذشتگان  با افتخار خودکم کم و  سوی  دسته ای از افغانستانی

 هم دیده میشود، در حال شکوفانی است،  که میتوان از نگارش های ناهمگون، ضد و  
لو به گونه جزنی

  ، امون حکیم فاضل . دانا،  سخنور و حقیت گرای عقالنی نقیض، با الفت و محبت و هم خالف گونه پت 
، رودگ،    سید شاه نارص خشو که تا حدی در میان دیگران ، فارانی

به مقایسه ، موالنا جالل الدین بلخی
، عزیز الدین نسفی یا  ،  ابو یعقوب سجستانی الدین طویس، حمیدالدین کرمانی ازی، نصت  جایم، حافظ شت 
ه بخاطر نگارش و  میالنش بسوی زبان و ادبیات دری _ فاریس و  ازی،   و غت   الدین شت 

، المؤید قی نخشنی
 ز شهرت قابل وصفی برخوردار نیست، یاد آور شد. نه عرنی ، آنقدر ا

 
ی بار در سال  یز به  1280قابل یاد آوری است که نخستی  هجری قمری، مجموعه اشعار نارص خشو در تتی

هجری قمری در تهران به طبع آراسته گردید و یل باید دانست 1314طبع آراسته گردید  و بار دومدر سال  
ی سبب استاد معظم حایحی سید نضهللا  که این دو طبع با هم دارای ت فاوت های عظییم بودند.  از همی 

تقوی از سالیان درازی مسایع همه جانبه اش را به خرج داد و در تصحیح و تحقیق مجدد اشعار و شوده 
،  معنوی و عرفانی حکیم نارص خشو مسایع بلیغه را بکار برد که بدون تردید رنج ها، مشقت   های، فلسفی

و دش بیست ساله خود  ها  نتیجه زحمات  در  فرجام  در  و  متحمل شد  ی  نت  زمینه  در  را   
فراوانی واری های 

ی محض خدمت به علم و  توانست این اثر را احیا و در اختیار کتابخانه " تهران" ، گذاشت و آن کتابخانه نت 
حافت زیبا، تصحیح ادب به طبع این دیوان اهتمام ورزید که اینک این اثر مکمل و با اعتبار با قطع و ص

وان این شخصیت وارسته قرار گرفته است.   شده در اختیار عالقه مندان و پت 
م و  ح احوال مدققانه حکیم نارص خشو در زبان فاریس به قلم فاضل محتی ی قابل ذکر است که شی این نت 

زا محمود خان غنی زاده سلمایس در دیباچه چا پ سفر نامه   همکار مکرم  سید نضهللا تقوی، آقای مت 
 آقایان " شفر"، و  " فاگنان"، در فرانسه و ،  

ی
ی نوشته شده و در زبان های فرنیک حکیم نارص خشو  در برلی 

، " اته"، در آلمان، و سایر مناطق  "ادوارد برون" و "ریو"  در انگلیش و از همه کاملتی و جامعتی و با پژوهشتی
، اقبال نشی یافته است.  دانشمندان ا ، بهتی و کاملتی  اروپانی یرانی سیع به عمل آورده اند تا با تحقیقات بیشتی

به  ی و طریقه اسماعیلیه، قرامطه، فاطمیان و دروزیه همه اشکال مختلفه و متقاربه آن مذاهب   در آئی 
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شمول تاری    خ نهیت دقیق مض در زمان فاطمیان و تاری    خ ممالک اسالیم  بطور کل و و خراسان و  پاردریا "  
ألنهر" ، به ویژه بلخ و بدخشان خصوصن در سده پنجم هجری و، اواخر سده چهارم را  به شیوه  ماورا  

 و افکار فلسفی این حکیم وارسته را به شمول  
ی

ند تا باشد گونه زندگ دقیق تر و عقالنی تر به پژوهش ژرف بگت 
 اش در انظار دیگران با واقعیت های موجودش ب

ی
ازتاب  بدهند. حکیم کار کرد های اخالقی و روش زندگ

ی و ملقب و متخلص به " حجت" ، "  ، المرو زی  با کنیه ابو معی 
، البلخی نارص خشو  بن حارث القبادیانی

"، " دایع"،  در ماه ذی القعده به سنه   با تت  یا مرداد ماه سنه )    394پت   382هجری قمری، ) مطابق 
 . هجری شمش( 

 
و بروایت دیگر قرین به صحت    360خ به دنیا آمده  و  بعد از سنه  به گونه ظاهر در قبادیان از نوایح بل 

، در " یمگان"،  که ییک از محالت و دهکده های بدخشان افغانستان است ، دیده از جهان 481در سنه  
فرو بسته است. حکیم نارص خشو خود را در سفر نامه اش  از قبادیان  معرقی نموده است که در اشعارش  

ی این نگار  ی جهت هم بوده است که همواره همه جا نت  ش  به وضاحت  بازتاب داده شده  است. و از همی 
در اشعر خود از بلخ به عنوان وطن، آستان، و مسکن خویش سخن یم راند و بلخ را به صفت، "  چون  
ی آغ از بهشت"، توصیف یم کند. به هجرت، عزیمت و سفر خود از بلخ  اشاره یم کندو در سفر نامه خود نت 

سفرش را از مرو  یاد آور شده و همواره مسافت ها را از بلخ تا به هر جانی که رسیده است یاد آور شده و  
آنجا دارای خانه،   اند و در  بوده  بلخ  اقاربش در  و  تردید دودمان، خانواده  بدون  نموده است. و  حساب 

برادران، طایفه و قوم داشت از کاشانه، باغ، راغ ، ضیاع ،عقار، دوستان،  بعد  احتمال قوی  به  و  ه است. 
عودت از سفر حج و مض ایل زمان متوری شدنش، در بلخ اقامت داشته است. از این سبب در بودن اصل  
اش از خراسان و و الیت بلخ باستان شیک نیست، و نسبت اصفهانی که بریحی از تذکره نویسان و نگارش های  

س است. در این صورت نبت مروزی که در سفر نامه آمده نگارنده های اخت  به او نسبت داده اند نی اسا
است یا به سبب آن بوده که شاید اجدادش از مرو بوده اند و یا به احتمال قویبه سبب اقامت او در منطقه 
مرو و مخصوصن ایل موقع سفر حج این نسبت پیدا شده است چنانکه در سفر نامه گوید: " از مرو برفتم  

"، و هم ی در جای دیگر از سفر نامه گوید که در پنجم رمضان در سنه  به شغل دیوانی به بیت    438چنی 
ون آمده بود و چون وی در   23المقدس رسید و در آنوقت درست یک سال شمش بود که از " خانه"، بت 

از مرو حرکت کرده بود میتوان استدالل کرد که در آن زمان خانه اش مرو بوده است.   437شعبان سنه  
این ذکر کسانی مروزی در میان سایر شعرا مکرر در اشعار خود قرینه سکنه او در مرو  را ذکر نموده   عالوه بر 

 اند.  
 

و  اشعار  در  پدرش که خشو، هیچ شیک نیست و خودش هم همیشه  اسم  نارص است و  او که  اسم  در 
، و گایه هم نارص  بن  مصنفات ، خود را به این اسم و نسب یم خواند یعنی گایه نارص، و گایه  نارص خشو 

ی  خشو. اسم جدش حارث اگر چه در نسب نامه جعیل مندرج در تاری    خ حیات مجعول النسبه و افسانه آمت 
از آن به عبارت" شگذشت شخیص"، تعبت    این دیباچه  این همه جا  در  از  منسوب به خود او که بعد 

ی همان اسم  خواهد شد مذکور است و با این جهت اعتبار و صحت آن مورد اعتم اد نباید بشود الکن عی 
ی برای او   ی یاد شده است.  عنوان حکیم نت  در آخر رساله ی مختضی که منسوب به نارص خشو است ، نت 
در کتب و اشعارش خییل ذکر یم شود. و واقعن هم از حکما بوده و از اشعار وی و مخصوصن از کتاب 

ه فلسفه ارسطو، افالطون، فارانی و ابن سینا آشنا بوده و  زادالمسافرین و روشنانی نامه دیده یم شود که ب
بسیاری از نگارش های حکمای قدیم یونان را خوانده و از آنها ذکر یم کند. لقب حجت که اشعار ش مشحون  
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ی من حیث تخلص شعری یم آید نایسی از این بوده که وی بعد از عودت از مض بخراسان   از آن بوده و غالیی
ی  خلیفه فاطیم  من حیث ییک از   د  و از طرف هشتمی  حجت های دوازده گانه دعوت فاطیم مسؤلیت یم گت 

خالف کرد، حجت جزیره خراسان بر گزیده   487ایل  427المستنض باهلل ابو تمیم معد بن عیل که از سنه 
ی سبب شد و برای نشی دعوت در خراسان، آسیای میانه پاردریا ) ماورا النهر(،  مأمور شده بود و از ه می 

ی را گایه " حجت"، و گایه هم " حجت خراسان"،  و گایه هم " حجت مستنضی"،  و گایه "   خویشیی
ی  "،  و گایه " مأمور"،  و گایه  " امی  "،   و گایه " سفت  حجت فرزند رسول"،  و گایه " حجت نایب پیغمتی

ی محمد"،  و " برگزیده عیل  "، یم نامد.  امام زمان" ، " مختار امام عض"،  " مستعی   مرتیصی
 

ی معروف هستند، خلفای فاطیم را امام عض  اسماعیلیان که در تاری    خ اسالم به نام باطنیان، یا باطنیه نت 
تبلیغات خود توسط داعیان و حجتان  یا جزیره را در  یاد یم کنند که در آنزمان مادونان آنها  دوازه باب 

ش دعوت اسماعییل مأمور  خویش  قائل بودند که هر کدام از آنها به یک قسم ت از ممالک دنیا برای گستی
بودند که هر یک از این مناطق را به نام " جزیره"، یاد یم کردند که این حجتان و داعیان من حیث وسیله  
وان آن مناطق بودند، آنگونه که  نارص خشو خود  در بسا از صفحات و برگه های  ارتباط میان امام و پت 

موده است. شهرت علوی که اغلب در کتب و تذکره ها و سایر نگارش های علیم و  دیوان اشعارش ذکر ن
پژوهشی تردیف یم شود منبع و شچشمه درست و صحیخ ندارد و شاید هم ییک از جعلیانی باشد که از 
ستان   ی اش، به وی منسوب شده باشد.  بعضن وی را با نارص علوی که از  سادات حکام طتی جانب مخالفی 

وده و در سده چهارم به نارص کبت  معروف بوده است، یا سید نارص علوی و برادرش سید حسن نض  ایران ب
ح حال آنها در لبا ب االلباب عوقی جلد دوم برگه های   آمده   276_  267علوی که هردو شاعر بودند و شی

در دیباچه سفر  است، مغالطه یم کنند.  ورنه شیک نیست که وی از سادات نبوده ، آنگونه که غنی زاده  
(، توضیح داده است که نارص خشو خود مقام  و نسب خود را انکار یم کند و یل در بریحی   ی نامه ) چاپ برلی 
 نسب خود و بودن از نسل " آزادگان"، که ظاهرن مقصودش احرار که نسب 

ی
گ ی موارد به علو حسب و پاکت 

ایرانیان قدیم است اشارنی دارد. ویل موضوع دیگری را   اف  این است ، نارص اشی باید در نظر داشت  که 
ی امام شیعان است  خشو حق داشت من حیث یک شیعه اسماعییل، خود را علوی گوید زیرا عیل نخستی 
و عیل هستند و نه آن دسته ای از علویان که  ی پت  و اسماعیلیان که یک شاخه تنومندی از شیعه هستند نت 

ند و تا کنون  در کشور های یمن، سوریه، ترکیه، و سایر من حیث یک شاخه دیگر در بدنه شیعه بروز کرد
ق میانه زیست دارند.   مناطق شی

 
در اشعارش رصیحن ذکر یم کند، و گایه هم به اشاره یم رساند    394نارص خشو تاری    خ تولدش را سنه   

داشته سال   42چنانکه در دیوانش یم گوید که وی در موفع انتباه از غفلت و سلوک سبیل حقیقت جونی  
، ذکر کرده است. نارص خشو ظاهرن  437که مطابق با موقع خواب دیدن او در پنج دیه مرو رود در سنه 

از خانواده محتشیم بوده است که با کار های دولنی و شغل کتابت یا دیوان داری مشغول بوده است و از  
ان راه یافته   ی و امت   در دربار سالطی 

است و حنی چنانکه خود در سفر  اشعار او هویدا است که در جوانی
ی را چون سلطان محمود غزنوی و پشش مسعود"،  را دیده و از   نامه گوید: " بارگاه ملوک عجم و سالطی 

، در مجلس سلطان محمد غزنوی حارصی شده باشد و قبل از سفر حج در    26این قرار باید قبل از  
ی
سالیک

 به قول خودش  دبت  پیشه و متضف " در ام  43
ی
"، بوده و" بکار های دیوانی  سالیک وال و اعمال سلطانی

ت نموده و در میان اقران شهرنی یافته بود" و لقب ادینی و عنوان   مشغول بوده و مدنی در آن شغل مباشی
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دبت  فاضل داشت. و پیش وزرای محتشم بوده و با پاد شاه وقت هم مجلس بوده و هم کاسه بوده و شاه 
"، خطاب یم  کرده است.    ویرا " خواجه خطت 

 
بریحی ها به این اندیشه هستند که نارص خشو در عهد غزنویان یعنی زمان سلطان محمود غزنوی و مسعود  
ی غزنوی بود در خدمت ایشان بوده و شاید در همان   پایتخت سالطی  ی  بلخ که در واقع دومی  پشش در 

، خود و    432بر بلخ ، در سنه    اوقات مسافرت به هندوستان کرده و بعد از تسلط سلجوقیان و سلطه آنها 
برادرش  به خدمت آنها انتقال یافته و به مر که حک.مت ابو سلیمان چغری بیک داؤود بن میکائیل بن  

بود، نقل مکان کرده و در آن جا مقام گزیده باشند و ظاهرن شیک نیست که بعد    451سلجوق متوقی سال  
ی قدر  ها در ایام کهولت نارص خشو هم اگر وی در مذهب   غالب خراسان ) حنفی و شافیع(، بود و یا همی 

اف مانده و با امرا  تقرب زیادی پیدا یم کرد و شاید هم   شیعه و اسماعییل نبود در بلخ  در حوزه اعیان و اشی
ی یم رسید و تنها بواسطه طریقه مذهنی خود شنوشت  مانند عمید الملک و نظام الملک بدرجه باالتر نت 

ی که مسلم است این است که در جوانی اش به یمگان افتا ی د و از بلخ و دربار امرا دور ماند. بهر حال چت 
ی مرفه حال بوده و دارای عزت و جاه و جالل و دبدبه بوده است. و مخصوصن قبل از تبعید از وطن  اغلیی

، داشته  خودش دارای مکنت و ثروت و " نعمت و ناز"، بوده و باغ ها و خان ها و ملک و " ضیاع و عقار"
است. اگر چه به قول خود گایه هم بینوا شده و از" حرص مال نر کیمیا"، شده  و یا در ساعات استجابت 
ی از خییل از ابیات او فهمیده یم شودکه در جوانی و  دعوات دعای توانگری برای خود کرده است. همچنی 

 شکسته ونزار و حنی قبل از اخراج وی از بلخ شخص قوی، تنومند و خوش اندام بوده  و  
ی

بعد از آواره گ
 الغر و پژمرده شده است.  

 
  در کمانی علوم و فنون، السنه  

، دوره آموزش علیم و مسافرت ها  :  نارص خشو از ابتدای جوانی عهد جوانی
ی در همه علوم  متداوله عقیل و نقیل آنزمان و به   و ادبیات رنج فراوان برده و قرآن را حفظ داشت. و تقرییی

، علم هندسه، علم اقلیدس ، بطلیموس، اقلیدس، طب و موسیفی  و باالخص علم حساب،    ویژه علوم یونانی
نجوم و فلسفه و همچنان در علم کالم و حکمت تبحر پیدا کرده بود و خود رادر اشعار و شوده ها و قصاید، 

نش  خود اشاره یم کند  سفر نامه و سایر کتب خود مکرر باحاطه خود به این علوم و مقام عظیم فضل و دا
و مخصوصن در سفر نامه و روشنانی نامه همه جا از نجوم و قرآن، کواکب، خسوف و کسوف حرف یم 
زند. در بندر سودان در ساحل بحر احمر) شخ(، چند ماه خطیب شهر بوده و آن کار خطت  را به عهده 

زبان عرب و عجم ید طوال داشته    داشته است. تصنیفات زیادی به زبان عرنی داشته و عالوه بر آن در 
ورت با نقایسی   است.  در نقایسی هم ش رشته داشته و در موقع اقامت در فلج) در عربستان (،  از روی رصی
ی در بیت المقدس   و  نقش محراب مسجد آنجا کسب معیشت کرده و صد من خرما بدست آورده  و همچنی 

ت سلیمان را در روزنامه سفر خود که داشت ه تصویر کرده است. در مسافرت های خود مانند  کریس حضی
حکیم دانشمندی یاد داشت های علیم و تاریخی مفید بر میداشته، شهر ها و قلعه ها، مساجد و سایر 

 (  21اماکن مقدسه را مساحت یم کرده. ) سفر نامه ص 
ی رنج فراوان برده و نه تنها  مذاهب اسالیم را    در علم ملل و نحل و کسب اطالعات بر مذاهب و ادیان نت 

، یهودیان که به  ی مورد تتبع و برریس قرار داده ، بلکه دیان دیگر، مانند  دین اهل هنود، مانویان، و صابئی 
ی  ت آنها در در بلخ اشارات متعددی  در اشعار نارص خشو موجود است.  و نصاری و زردشتیان را نت  کتی

وید.  در طلب علم و فحص حقیقت با غالب ملل تحصیل نموده و از کتاب زند و پازند مکرر سخن یم گ
ش و مخالطه نموده و از آنها کسب معرفت کرده و یل با وجود این مثل اغلب شعرا و  ی معروف آنزمان آمت 
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دانشمندان اسالیم اطالعش را از مذاهب غت  اسالیم خییل صحیح نبوده و آثار خلط در آن باب دیده یم 
تورات را کتاب روسیان، انجیل را کتاب رومیان یم خواند و در اشعار    54شود.  در کتاب وجه دین  صفحه  

پند واندرز یم شمرد و در سطر اول صفحه   پازند را کتاب  دوشنبه را عید عیسویان   29خود دیوان زند، 
حساب یم کند و کش را که کمر بند زردشتیان است، کمر بند مسیحیان فرض یم کند و باز هم در وجه دین 

 ه مجوس را کتانی نیست که بدان کار کنند چنانکه ترسایان و یهود را است.  یم گوید ک
 
ی اسماعیلیسم، بعد از فروپایسی شوروی سوسیالسنی   امون کیش و آئی  با وصف آنکه  فرآیند پژوهش پت 

اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ خود رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه  
ی تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعییل، ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناس ان نخستی 

ی اسماعیلیسم که مکتب فکری عقالنی و عقیدنی است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده   ، بنیادین و  ماندگار آئی 
ها  و پژوهشگران زمان معارص ، باقی خواهند ماند.   باید گفت که  حضور سیایس و دنیای انقطاب شده 

هنجاری ها و دشواری های سیایس، اجتمایع   ایدیولوژیک جهانی که آنها در آن حیات بش  یم بردند،  معه نا 
و عقیدنی آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخی ، اکادمیک گردیده ویل تحقیق و 
پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتی و ژرفتی اسماعیلیسم ، و اسالم شنایس که بنیاد مستحکم را 

تر ،   به نحو برای پژوهشگران نسل های بعد  به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم 
در این برگه مسایع فراوان بخرج داده خواهد شد   شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  

امون   ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی حاکم سیایس آن وقت  پت 
اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شنایس نقادانه و داوری   نارص خشو و 

و  ایوانف  دو شخصیت،  هر  متنی  مشابه  عنوان  داد.  خواهیم  قرار  پژوهانه،  دانش  و  اکادمیک  صادقانه 
ه  برتلس،، زیر عنوان " نارص خشو ، و اسماعیلیسم"  بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقالن

شان را نشان دهنده است.  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهشی و اکادمیک، 
ی  نتایج و فرآورد کار کرد های شان رابه گونه مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیی

، و زمان مشحون از بینش و تصو  ده از از ارزش های واالی انسانی ر ایدیولوژیک، فشار های وارده  فهم گستی
ساختار سیایس و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو تنظیم نموده اند. یم خواهم 
کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهشی مقایش آثار و آفریده 

ده اسماعیلیسم شنایس را برای عالقه مندان،   های  هر دو دانشمند، که زمینه های خییل وسیع و گستی
وان و باورمندان راه و اندیشه های نارص خشو، مساعد  ساخته است، در حقیقت فرآیندعمیق و ژرف   پت 
بینش    و شناسانی 

باز آفرینی فکری جدید را در راستای نقش نارص خشو در معرقی بازخوانی و  بازنگری، 
ی اسماعیلیسم  اسماعیلیسم مساعد ساخ ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 

ته و تصور ساختگرایانه، اصویل و کتی
د.    یم گت 

ی به گونه خییل ژرف، به معرقی  را  نت 
 

بدون در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب  
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگاریسی داده شده اند، نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونی  م(، خواهد بود . در این برگه مناسبا1959م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف   ت، اختالفات، افتی
های متون فکری و نگاریسی هردو دانشمند و کار شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ،  
، و ادبیات  فکری غت  حزنی ، مؤلفه ها و موضوعات   محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانی

یع و دیدگاه ها و جهان بینی و جهان شنایس اسایس آنها را ، فارغ از اصیل و بنیادی، پدیده های اصیل و فر 
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ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور گرایانه،   هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 
کات و  ناهنگونی ها، میان این دو نویس اقات، مشتی ، تشابهات، افتی نده  میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیشی

و کیش  ی  آئی  امون  پت  پژوهش  و  نارص خشو  معرقی شخصیت  امون  پت  را  متعهد  و  ، ش شناس  معروف 
 اسماعیلیسم را مورد برریس و گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد. 

 
بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته ساالرانه، روی مواریث ماندگار ادنی و عقالنی نارص 

ی و کیش عقالنی در میحط ادبیات تاریخی آسیای مرکزی ، کار  خشو و حضور   اسماعیلیسم من حیث آئی 
کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیشی  

ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه  بازتاب داده شوند، و از جاننی هم بای  د آثار و آفریده جدید قرار گت 
، به تدریس و  های ادنی آنها جز نصاب آموزیسی دانش آموزان دوره های مختلف آموزش مذهنی و عقیدنی
از کار شناسان و   تن  نوشته دو مقالت نشی شده توسط دو  را  نگارش موجود  ه  ی انگت  تعلیم گرفته شوند.  

م آسیای  در  اسماعییل  مطالعات  امون  پت  تاجیکستان  جوان  دو پژوهشگران  این  دهد.  یم  تشکیل  رکزی 
پژوهشگر جوان که گرفتاری و مضوفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان 
ی را در نوشته های شان خییل ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد    زمی 

کشور های باختی
ی  ه دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم،  تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. انگت 

بتوانیم نظریات و داشته های  تا  ایوانف و برتلس است،  نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  
، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه اسماعیلیسم، به ویژه بعد   بیشتی

بق در منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش فضای  از اضمحالل شوروی سا
 جدا شده و یا به اصطالح دیگران به 

ً
جدید تحقیفی وپژوهشی در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

استقالل رسیده به میان آمده است، تشکیل یم دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگاریسی و پژوهشی 
امو  ازه علیم و اکادمیک  پت  ن فراز و فرود تاری    خ اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

انستیتوی مطالعات اسماعییل لندن ، انگلستان، به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علیم  
ترکمنستان، آغاز کرد.  این م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان، قرغزستان، و 2002خود را در سال 

امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام آسیای مرکزی در دوره  انستیتوی پت 
شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خظ ای 

ی فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مضوف   که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد،  نت 
نگهداری دانشمندان برون مرزی، و داخیل و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش 
ت گرای   و کتی و فرهنگ کهنبار  تهذیب  و ژرفتی  بهتی  و هم شناخت  اسماعیلیان  تاریخی  باور های  امون  پت 

، ییک ی ود. در این نگارش در قدم مردمان این شزمی   از کار های نیک و شیوه نو آوری در زمینه به حساب مت 
 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس تبار که هر دوی شان از جمله افراد 

ی
امون زندگ نخست  باید پت 

ییک بود،  مسما  ی  نت  ستالینگراد  و  لیننگراد  های  نام  به  زمانی  بودند، که  زبورگ  پتی سن  جمله   بویم  از 
 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه 

ی
سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ

ی فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات  هم سخن و یا هم کالم هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی هموابش یم بردند.   ت  از دیدگاه تاریخی ره دارای فرهنگ عقیدنی و باورهای کتی

گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت های خییل نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه  
تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های بزرگ علیم و عقیدنی را در میان سایر باورمندان  

ابسته به سایر مکاتب فکری و   اند و در میان شان روابط و  به آفرینش نشسته  مسلمانان همجوار شان 
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ازه   حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در شت 
ش اسالم در محیط پهنا ور و   اخالقیات عقیدنی اسالیم و اسماعییل در زیست باهیم قرار گرفته اند. گستی

ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از  دشوارگذر آسیا
ی میانه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتی

ی اسالم گردیده است. مزید برآن   دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقی

ی
ت فرهنیک جاننی هم باعث معرقی کتی

ی در میان این مردمان باورمند شایع گردیده است که ومند صوفیسیم نت  یم توان از، نقش  بریحی از مکاتب نت 
 وعرفانی 

ی
ه که هر کدام شان دارای چشم انداز تاریخی و فرهنیک بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 

، فرهنگ های نامتجانس، فتوحات و اشغاالت متعدد،   خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، روال تاریخی
جاد درد ش به اسماعیلیان بوده و از جاننی هم باعث  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ای 

وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت    در میان پت 
نی و عقیدنی

ّ
، سن ، زبانی

ی
غنامندی فرهنیک

اصول و شیوه های ارزشمند کارهای مذهنی شان به  گونه ای که بوده است باقی مانده و هم در راستای  
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه  معرقی نظریات و بینش ها ی کتی

گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های 
وان راه  مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های عیل، رافیصی ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت  

ه یاد شده ه ها،عیل پرستان ، سبعیه، قرمظ ها، غالیان، چراغ داران و غت  اند.   راست، پنج تنی ها، پنج پت 
در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانی نوشته و نگارش های خییل ها ژوهشگرانه، تاریخی و مؤثر  

 ای
ی

ن جماعت به حساب آورد. در میان این  دارند که یم توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنی و فرهنیک
ناشدنی شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانی هستند که باید من  همگان دو تن از شخصیت های فراموش 

های  حیث شدمداران و آغازگران نگارش برگه های عقیدنی اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش
باید  ها  ماندگاراین شخصیت  مدیون کارکردهای  دوره   بعدی  رفت های چشم گت   پیش  با وصف  باشند. 

، ایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران  شوروی سابق و بعد فروپایسی اتحاد شوروی سوسیالسنی
ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار باقی مانده و نقش خویش را ها و  در سایر ستونآغازگر در این زمینه

ستان  برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید  های های ایدیولوژیک، انقطابتا حدی هم به میان آمدن دبت 
 سیایس، پراگند
ی

، فشارگ
ی

به میان آمدن فرآیند فضای زشت  های سیایس و فرهنیک  و 
ی

های زبانی و فرهنیک
 را مساعد نساخت  جنگ شد، بر نگار و بینش نویسنده

ی
ی اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ها نت 

های شان در میان بگذارند. ایوانف و  داری با خوانندههای شان را با امانت انه و بدون سانسور، داشتهتا آزاد
در  با  نارصخشو  مورد  در  را  تا ساختار فکری شان  ک سیع ورزیدند  به گونه مشتی برتلس، هر دوی شان 

نهانی که در مورد ابعاد ای باشد برای آدهنده تا از یک طرف شچشمهنظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب
 او در تکاپو هستند. هر دو نویسنده در کارکرد

ی
های پژوهشی شان سیع ناهمگون شخصیت عقیدنی و فرهنیک

را که  نموده اسماعیلیسم   
ی

بینش سازندگ و گفتمان شان  انی  مذاکرات، سختی بنیاد  بر  نارص  مورد  در  تا  اند 
های  ها و نارسانی ها، رسانی کاسنی ت، بازتاب دهند و همنارصخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داش

ند. وقنی که به متون و سیاق کاری و  ، به بازتاب گت  آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنی
آثار این هردو دانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانی شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، 

ین وغنی شوند که هر دو سیع ورزیدهمائیم، دیده یمبذل توجه ن ترین مواد پژوهشی را در اختیار  اند تا بهتی
من تا  دهند  قرار  من خواننده  اسماعیلیم  معرقی  راستای  در  الیزال  و شچشمه  منبع  فلسفه حیث  حیث 

آینده در   ، دینی باورهای  و  حقانیت  و  الکسیو حقیقت  والدمت   ایوانف  شود.  برده  بکار  ،ها  م.:  ١٩٤٨ی    چ 
الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش های خویش در هر ساحه و به ویژه اسماعیلیسم، ها و پژوهشوالدمت 

ی، از شهرت خییل وصف برخوردار است. بر اساس ها مناسنی و قابلدر میان کارشناسان خاوری و باختی
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م.، با دنیای فانی را در ایران  وداع ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  منابع دست
ق١٩٠٧کرد. موصوف در سال   ز م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شی شنایس دانشگاه "پتی

وزی انقالب بلشوییک، در سال   پوست به ایران  حیث یک رویس سفید م.، من١٩١٧بورگ"، گردید. بعد از پت 
ای را در اختیارش گذاشت  و شهروندی انگلیس برخوردار گردید و این زمینهگزین شد. در آنجا از تابعیت  پناه

تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان  
ت آقا سلطان محمد شاه، آقاخان سوم راهبا اکتی اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد یافت.    ها در دربار حضی

سال   در  خود،  اسماعییل  دوستان  همکاری  با  آنجا  در  بنیان   ١٩٤٨ایوانف  را  اسماعییل"،  "انجمن  م.، 
گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از برریس و نگارش آزاد  

ی و معیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هو انتقاد یچگونه دخالت سیایس، پروپاگند  آمت 
امون های ضد و نقییصی که هرگز به درد جماعت و سایر انسانمعنی و گفتارها و بازتابنی  های محیط پت 

 مان، نخواهد خورد. نکات اسایس آن انجمن قرار زیر بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم  •

 های مذهنی و سیایسگونه تبلیغات و پروپاگندابا ورزیدن از هر   •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص  •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسم پذیرش کارکاردهای شایسته ساالرانه و خدمت •

 (١های سالم  )ایوانف، نارصخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
 

هایش را وقف بینش و تصور   ها، آثار و آفریدهزیادی از نوشته  از طریق این انجمن، ایوانف توانست تعداد 
و   ، مدرنینی بزرگ  خادم  معروف،  خاورشناس  یک  را  ایوانف  ی،  دفتی فرهاد  سازد.  نزاری  اسماعیلیسم 

یم یاد  معارص  داشتاسماعیلیسم  یاد  "ایوانف"،  ی(،  ")دفتی زیستنماید.  پژوهشنامههای  های  گونه، 
( "  باید مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا ٢٤١- ٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢اره  ، شم٨خاورشنایس، مجلد  

ی دانش و فهم آن مساییل، مانند ماهیت و تکامل  در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س نبود. باید اظهار  انکشاقی و جهان بینی اسماعیلیسم هستیم که در ده ه های گذشته چندان قابل دستی

مسؤالنه نی کرد اینک جا ه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال اند و دیگر من در امان مان ده

ی، عاببود، به قضاوت های خایل از مفهوم و عاری از حقیقت قرار نیم  ند. )دفتی  .(  ٢٤٤د، ص.، گت 
 

ایوانف والدمت  الکساندروی    چ: ایوانف شخصینی است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و  
امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و   دنیای باختی و حنی خاور، شناخته شده است. پت 

اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886ناهمگون وجود دارند. موصوف در سال   در    م،1970  در امتر
ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای   م،1907  ایران کنونی دیده از جهان بست.  وی در سال از دبت 

زبورگ گردید. موصوف بعد از انقالب بلشویک ها در سال   قی وابسته به  دانشگاه سن پتی ، من م1917شی
پوس  سفید  روستبار  شهروندی حیث  این کشور  در  وقت  همان  در  و  شد.   پناهگزین  ایران  به کشور  ت 

ممبنی کشور   آستان  به  طریفی  از  تا  ساخت  مساعد  وی  به  را  زمینه  موضوع  این  را کمانی کردو  انگلستان 
هندوستان برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت 

ی    خود آغاز گر شد.    و رهتی
ی

ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ  حضی
ی

آنها را به شکردگ
(، در نتیجه همکاری بریحی از افراد و اشخاص، دوستان و عالقهمندان عرصه فرهنگ  ایوانف در آنجا ) ممبنی
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ت امام سلطان محمد شاه، در  م، انجمن  1946سال    و ادبیات عقیدنی اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حضی
نامه اش،   ی  آئی  یاد شده بر اساس محتوای  انجمن  بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت   را  اسماعیالن 

 مسایل زیر را در برداشت:  

ی اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقالنه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   سیایس، و یا   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهنی  • ی  هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

شاخه   • از  ون  بت  فکری  مکاتب  ویژه   به   دیگران   نظریات  ی  توهی  و  تحقت   هر گونه  از  ورزیدن  ابا 
 اسماعیلیسم.  

امون  • کار کرد ها روی اصول شایسته ساالری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرآیند پژوهش ها پت 
 بینش و جهان بینی اسماعیلیسم.  

ازه اصول جامعه اسماعییل .  •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشی دوستانه  در شت 
 

امون د یدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری  ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 
ین خادم اکادمیک  ق شناس برجسته، بزرگتی ی ایوانف را " شی را ، به نگارش گرفته بود. دکتور فرهات دفتی
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد یم کند."   پژوهش های اسماعییل و بنیان گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 

 (  244-241) صفه 
 

امون اسماعیلیان سپاس ف راوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
نزاری، هم میتوانیم از تاری    خ گذشته آگایه داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتی ساخته ایم و هم دیگر 

" ، که توسط " هامر پورگتال   ی م"،   قضاوت نی بنیاد 1856-17774زمینه انتساب و کار برد  واژه " حشاشی 
را به میان آورد یاد نیم شود و هویت تاری    خ عقالنی این جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار،  
 های شخصیت فردی و اکادمیک 

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

بهتی و ، واضح تر یم شود.  داکتی فرهاد دفتی
ایط کاری   دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیکو گفته  و اظهار یم کند که : " ایوانف هر گز نه شی

اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخیص بوده است که هیچگایه  
ار بوده   ی لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنیع هم بت  ی در تکاپوی مقام و متی

  در هندوستان است."  دقیق است که  
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علیم خود و هم  از نحوه زندگ
ی واضح است به ویژه  برای آنانی که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش  راضی نبوده است و علت آن  نت 
مانند  بزرگ  چسان کشور  بیند که  یم  و  بوده  هندوستان  آزادی  شاهد  ها  بعد  ایوانف  دارند.   ده   گستی

، به دو بخش تقسیم یم شود. در سال های   م، ایوانف به 1960هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنی
شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت یم کند، که در فرجام در آنجا مقیم یم  

 و مشحون از درد 
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ی مراحل زندگ ی کرده و در فقر   شود و فرجامی  ش،  ستر
 جان داد.  

ی از دانش و فهم ایوانف   با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 
های   پژوهش  عرصه  دیگر  دانشمند  برتلس،  شمول  به  اند،  نموده  ستایش  درخور  و  اعظیم  استفاده 

آثار، نگارش ها، مقاالت ، کتب  و داشته های نگاریسی    اسماعییل. اما تاکنون  تا حدی هیچ کش هنوز  به  
از آنها در میان همه اسماعیلیان   اثری  یس قابل مالحظه ندارند، و حنی گفته میتوانیم که  موصوف دستی
جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از البالی سخنان بریحی از دانشمندان اسماعییل  

هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنی  این دوشخصیت ششناس نه  و حنی برون از آن  
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تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسالم،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
نه هم جماعت هندوستان   و  در هندوستان  اسماعییل  قیادت  نه  است  بوده  آنگونه که الزم  اسماعییل، 

، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نی بدیل او  بخاطر  
ی

حضور ناهمگونی های زبانی ، فرهنیک
را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر  به برگشت به ایران یم شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه 

 ستر 
ی

ی نموده و در فرجام جان خود  ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهنی و فرهنیک
 را به جانان یم سپارد.  

 
ایط کنونی  الدین طویس واقع  نه شد؟  و در شی ی با نصت  "پرسشی که مطرح یم شود این است ، آیا این چنی 
ی در میان جماعت اسماعییل هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خالف خواست و آرزوی امام  نت 

ند و باید زمان  و نیازمندی های جم اعت، به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نیم گت 
همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین، دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف 

و  پنداشته شوند،  و شایسته  تا صادق  باشند  و ساکت  نکنند  ارتقا  نروند،  پیش  نکنند،  انتقاد  این   نزنند، 
ی باید بود." ) نگارنده (   موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 

 
حنی بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هسنی نظام اتحاد شوروی سابق، مانند عرب زاده، بزرگزاده، 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتی   ی را در اختیار دارند. شاه خمارف، نیازف، نذری اف، و غت  ی چت 
ی مبنی بر بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفی نموده   حنی دادد خدایف، نت 
است. و علت برخورد سطخ و خالف روحیه اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحالحیت و اختیار، 

  زبان انگلیش در میان کار شناسان تجیک
ی

یس به مسایل که در نتیجه   و شایستیک تبار بوده  و هم عدم دستی
سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتی را از دست داده اند که  در فراورد  
، سیایس و لفظی خییل ها گرم داشت، به  ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانی حضور فرآیند خییل ها  داغ شی

 میان آمده است. 
 

اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خییل ها کم و محدود  برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتی
ین یاد آوری صورت  ، از موصوف کمتی است ، به ویژه در شیوه ها و پالیش های نگاریسی کشور های باختی

ین شخصیت های   د. اندری برتلس فرزند ییک از بهتی ق شنایس گرفته و هنوز هم صورت یم گت  عرصه شی
ی ادواردوی    چ برتلس است که هم عض و زمان ایوانف به شمار یم رود. پدر اندری بر خالف  روسیه، افگی 
ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی بماند و با حاکمیت و نظام سیایس بلشویک ها، یاری و همکاری داشته 

آستان لیننگراد دیده به جهان کشوده و   چهل سال بعد از ایوانف، در   م،1926  باشد. ا ندری خود در سال
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م، 1949  در سال ی ق شنایس مسکو از تت  از انستیتوت شی

م، دفاع نمود و آن را 1958ادبیات و فلسفه شنایس(، زیر عنوان " نارص خشو و اسماعیلیسم" ، در سال  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای  به پایه اکمال رساند. اندری در واقعیت   امر در قطار نخست شی

ق شنایس  اتوری  روسیه تزاری و شی ق شنایس  زمان امتر سابقه و پس منظر خییل ها ژرف  در راستای شی
ق شنایس جدیددوران   باختی داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صالحیت و ظرفیت پژوهشی در راستای شی

که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار برد و مطالعه آثار پژوهشگران و  شوروی سوسیالسنی بود  
ه،  بود. برتلس مانند ایوانف با زبان  دانشمندان سننی مانند، بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوف و غت 

ی بل  -انگلیس آشنانی خییل ها خونی داشت و عالوه برآن با زبان فرانسه،  فاریس دیت بلندی دری، و غرنی نت 
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 یم کرد و آثار یم آفرید. او شاهد ساختار نظام سیایس  
ی

داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ
 سوسیالسنی در بدخشان تاجکستان  بود.  

 
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داشت.  یس بهتی برتلس نسبت به ایوانف دستی

ی اش باقی  در صورنی که مناسبات ای ی تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیی وانف تنها در شت 
ق شنایس مسکو بکار گماشته شده )  م(  و من حیث 1953-79مانده بود. برتلس در فرجام در انستیوی شی

م(، کار کرد و سیاحت علیم اتنوگراقی را به نوایح  1966-1972پروفیسور همکار  دانشگاه میل تاجکستان)  
ی  1959  -  1960پامت  در سال)   مختلف ی بدوش داشت. در مراحل فرجامی  م(، انجام داد و حنی قیادت آن را نت 

، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس،)    م(،کار یم کرد 1980-1986دوره شوروی سویالسنی
ی الملیل شوروی ازه وزارت   و موقف اکادمیک و پژوهش علیم اش را با کار در انستیتوی پژوهشی بی  در شت 

از 1995-1987فرهنگ،)   تنی چند  رابا  آموزی خود  باز  و  آموزی  برتلس  کار  آن  بر عالوه  م(، ختم کرد. 
اسماعیلیان بویم) کار شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علیم خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانی 

د را ایل منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول تاجیکستان و افغانستان ادامه داد، و حنی سفر علیم خو 
 اسماعیلیان منطقه پامت  

ی
ی کرد.  برتلس بریحی از آثار خود را وقف ساختار زندگ آرامگاه نارص خشو، پیگت 

بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق در عرصه اسماعیلیسم شنایس، 
را که زیر نام " نارص خشو و اسماعیلیان"، نگاشته شده است، از جمله    کار و آفریده های علیم برتلس

ین کار کرد های علیم اش بحساب آورده و یم گوید:   بهتی
" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول 

لیان آغاز یم گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت  تعریف و توصیف علم و حکمت و فلسفه از دیدانداز  اسماعی
یعت، طریقت، حقیقت، و معرفت و تصور امام شنایس  که بینش و جهان بینی  ژرف معنی و مفهوم شی
یس به آثار و   فکری و فلسفی آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به این همه ها را  تنها از طریق دستی

عروف شان " نارص خشو  اسماعیلیان"، میش  یم داند ، زیرا موصوف  آفریده های برتلس، به ویژه اثر م
در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته نارص خشو سیع ورزیده است تا کلید  
ی عقالنی و با سابقه با  مقام تاریخی اش در اختیار   شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 مندان، باور مندان و  رهروان نارص خشو، قرار  دهد."   عالقه
 
برتلس یم گوید که شخصیت واقیع و تاریخی پت  نارص خشو، مقام و اعتبار نگاریسی اش به شمول شایش  

شعر، قصیده و مناجات وابسته به باور های اسماعییل که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده است،  
 اش بوده است.  وی یم افزاید  

ی
امون کار کرد  گویا تا حد زیادی خالف واقعیت های عینی زندگ که حنی پت 

ی تعریف و تفست  صورت گرفته   های نارص خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه، رومانتیک و تخیل آمت 
ایوانف در پژوهش های  ی در آن خییل ها برازنده است.     زمی 

از پژوهشگران باختی است که نقش بریحی 
 نارص خشو   اکادمیک خود، سیع ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و 

ی
افسانه سازی های شیوه زندگ

ه   ، دقیق و  و صاف و ستی ی ، تصور و بینش نادرسنی که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 
بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عینی و واقیع نارص خشو را با داشته های فکری و فلسفی اش را به 

وان، عال ان شنونده ها، خواننده ها، پت  قه مندان و دانش آموزان امروزی نارص خشو،  به شمول پژوهشتر
د.  با آنهم، شخصیت نارص خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز  ، به تعبت  و تفست  گت 

دنیای خاور و باختی
هم  در پژوهش های  تکاپو گران اکادمیک شوروی سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و  
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ی)   نارص خشو    باختی
ی

ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که از جاننی با نحوه زندگ
شی

همآهنگ نیست و  از سوین  هم مطابق مکتب فکری عقالنی و فلسفی نارص  نبوده و هرگز نخواهد بود. با 
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ،  

ی
بودند و  خواهند بود،  آنهم  همیک

سیع نموده اند تا شخصیت نارص خشو  را من حیث سیمای عینی و ، و اقیع زمان خود بازتاب دهند، و یل  
 جای برای اضافه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و 

ی هنوز  در همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 
 پرسش های ناهمگون باقی خواهد بود.  

 
 برتلس اندری ایفگینوی    چ : نارص خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطیم: 

اثر ایوانف در مورد نارص، به ویژهزیست نامه اش، با بریحی از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود  
امون حیات پر بار نارص  خشو  را میتوان    ابهام آفرین و دشوار فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 

 به سه دسته تقسیم بندی کرد: 
سالیان  1 برای  افغانستان   و  تاجیکستان  بدخشان  اسماعیلیان  میان  در  شفایه که  های  افسانه  .حضور 

متمادی  قرائتداشته اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقیع و عینی اش یم 
م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده 1956در اثر  بازدرست شده اش، در سال    باشند. اما  ایوانف بار مجدد 

وانش اسماعیلیان بدخشانات   که در بر دارنده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی های مروج در میان پت 
فته ها و بوده اند، گناه نا بخشودنی دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد نیم کند.  موصوف همه گ 

سخنان یاد شده شفایه  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیظ در راستای معرقی و شناساندن  
نارص خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نیم داند و مشوره یم دهد که این اظهار ها و بیانات شفایه 

امون نارص خشو باید هر چه  ژرفتی و به تی از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و دست داشته در میان مردم پت 
د.    پژوهش قرار گت 

 
و 2 دین،  منکر  جادوگر، کافر،  ملحد،  دهری،  را  نارص خشو  أ  اکتی است که  و جماعت  اهل سنت  .منابع 

، متصوف کار دان و درست  شچشمه خطر برای دین اسالم و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ سنی
شده است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و   کاردانی که تا هنوز درست شناخته نه

شچشمه های دست داشته های شفایه و نگاریسی  را انعکاس داده  و اظهار نموده است که با آنهم این  
مسایل  بعضن  بآنکه  و   بوده  پذیریسی   های  دشواری  دارای  آنکه  وصف  با  نگاریسی  های  مؤلفه  گونه 

نه وارونه و غت  عادالنه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار وموضوعات حقیفی  به گو 
 خییل زیاد و قابل تقدیر و تکریم اند .  

 
،  مانند: 3 ی  و خاور زمی 

.مرحله سوم، زمانی است که نارص خشو در فرآین سیاق نگاریسی پژوهشگران باختی

، من حیث سیمای   عینی و واقیع، شاعر و شاینده معروف  ابیات گوارد، بلوسیت، سگنون، برون، و هینی
ق، و ییک از نخبگان  ق، حکیم واال مقام شی ه دست، دارنده حکمت و فلسفه شی و ادبیات عرفایم،  سیاح  چت 
ی   زمی 

و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختی
ی تصویر  را مورد انتقاد سالم قرا ر داده و اظهار یم کند،، که آنها نارص خشو را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 

ی ایران جلوه یم دهند زیرا ایران در مورد نارص   برداری یم کنند و این موضوع را خییل ها با اهمیت برای شزمی 
و شوده معروفش به   خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربنیاد چند قصیده

ی ها نارص خشو را از   شمول سفر نامه اش نارص را به شناسانی یم گرفتند.  ایوانف اظهار یم کند که باختی
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یک فرد عادی  به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و ییک از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنی 
ق در میان باورمندان، عالقه مندان و پژوهشگران دسته های   ها نارص خشو را ملهم حکمت و فلسفه شی

 ( 3ناهمگون، معرقی کرده اند. ) ایوانف، صفحه، 
 

ایوانف بر این باور است که نارص خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفی ، بینش و  
ی طرز تفکر خودی اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسالم و به ویژه ا سماعیلیسم،  معی 

بازتاب دهنده روش و بینش   ایوانف حنی مشکوک است که کتاب" شش فصل"، نارص خشو که  کرد.  
ی  نظر   "،  و " گهر ریز"،  نت  امون " کالم پت  دعوت اسماعیلیسم است، از نارص خشو  نه بوده و حنی پت 

د و اظهار یم کند که آنها همه در مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها را نیم پذیر 
ی   و آئی  ی ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و عالوه بر آن اظهار یم کند که گویا نارص خشو پت  سطح پائی 
ی ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتی رفته و با نگارش بیوگراقی نارص   اسماعیلیسم نت 

، معرقی یم کند و خشو، ابراز عقیده و باور یم ی را مروزی، قبادیانی و بلخی  کند که چرا نارص خشو، خویشیی
 یم کرد؟ با چه 

ی
ایط زمانی زندگ از نام اصیل اش یادی نیم کند.) باید دانست که نارص خشو در کدام شی
؟ شاعر بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از قبادیان؟ سید   کار یم کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

بود یا سادات،    کسانی
 زاده از  او  یاد یم کند؟  دارای چه  آئینی ای قبل از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود  

آنگونه که تفی
امون شخصیت   ایط را دانست و بعد یم توان پت  یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شی

، شعری،  فلسفی و دینی خود نارص خشو،  قضاوت کرد و باید گفت که ن ی در کار کرد های عقیدنی ارص نت 
در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتن  را که در ذهن خود یم پرورید،  
امون اسماعیلیسم،   به پایه اکمال رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 

جم(   به  ویژه در اسیای میانه،  سخن به میان بیاوریم. متی
 

" ایوانف سیع یم کند که نارص خشو را به گونه ای معرقی کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق 
نیست، از اصلیت پیدایش خود آگایه ندارد،  و با شخصت های عقالنی و فکری اسماعییل قبل از زمان و 

ی    در زمان خود ، همتانی کرده نیم تواند،  و همه داشته های فکری و فلسفی نارص  خشو دارای سطح پائی 
، مکث نیم   فلسفی بوده در همه جا ها تکراری به میان یم آیند  و هر گز روی مسایل اصیل و بنیادی فلسفی
با  متبحرین و  کند و از آنها  به گونه سطخ یم گذرد.  ایوانف اظهار یم کند که نارص خشو را نمیتوان 

ر و صالحیت باال در تیولوژی و الهیات شنایس بود  و یا مانند دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبح
حمید الدین کرمانی دارای بینش  فلسفی  عایل باشد، و حنی نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب 
د.  و حنی   سجستانی  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بعضن از طرف نارص خشو مورد تنقید قرار یم گت 

ی نیم  از معلم و آم ازی که  با دپلومایس دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 
وز گار خود، المؤید قی

(  ایوانف نارص خشو این گونه تعریف و ستایش یم کند:  11-10تواند برابری کند." ) ایوانف، صفحه های  
 ها را با خود شامل کا

ی
ر کردها، نگارش ها،  "  شخص قوی هیکل، روستانی و دهانی منش، که این همه ویژگ

تعبت  ها و تفست  های خود یم کند و یک فضای خییل ها ساده  و عالییم را از خود بجا یم گذارد که تمیتوان  
  زدود، و  نارص خود همواره زمخت، خام باقی مانده و حنی در راستای بازتاب ساده 

ی
همه آنها را  به سادگ

 ( Ibid, P.11 ه باقی یم ماند" ) ترین مسایل عقیدنی و فلسفی در جدال و مبارز 
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ی فارس   نارص در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفی در شزمی 
نیم باشد، در صورنی که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نیم کند. شیوه  

وری، بدون  کاری و نگارش نارص خشو برای ایوانف مطلقن غ  مندانه، مشحون ار تکراری های غت  رصی
ت  هتی

تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات،  
، یم باشد. " ) همان، صفحه،   ( . 11اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

 
ات لفظی خود با سایر افراد و یا دارنده گان عقاید و " ایوانف یم گوید که، نارص خشو در مباحثات و مذاکر 

باور مانند عیسیوت و ناصنی ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نیم شود و تنها بخاطر تبارز نظریات  
خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر هستند انعکاس یم دهد. وی یم گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور 

نقدر دشوار و مشحون از دغدغه نبود و در ضمن نارص خشو با دیدن خواب خود های دینی در آن زمان آ
میل پیدا یم کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کش  او را در خواب رهنمون شده است، در صورنی برای نارص  

شخیص   خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و یا هم خود 
ی را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این   بنیاد گرانی بوده باشد که نیت حج رفیی

سنی
ی سفر طوالنی   بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش یم باشد و هم در همه این سفر طوالنی
ی یم کند و در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری یم کند، و زمانی که به مض یم رسد بعد    را ستر

ی و کیش آسماعیلیسم را پذیرا یم شود. ) همان، صفحه،   (  15آن آئی 
 

ی ،دایع و حجت خراسان که در  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های نارص خشو را من حیث مشتی
ار داده و پرسش خییل ها مهم مناطق مازندران، خراسان و بدخشان ایفای وظیفه یم کند، مورد قدر دانی قر 

ایط گریز را برای  ای را که کنون پاسخ  نیافته است، به میان آورده  و اظهار یم کند که چگونه نوانست شی
خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان یم رسد.  چرا 

نارص خشو مردمان این مناطق را به کیش اسماعیلیسم در  یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی  
ی  بوده اند و یا   آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سایر مناطق مردمان بویم این ش زمی 
اینکه زرفشانی ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنی اسالیم  و زردشنی بوده اند که "  

ی با خود آورده اند؟ آیا نارص خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ ام الکتاب"،  را   نت 
ی بوده و نارص  خشو را من حیث  چرا آرامگاه اش در یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسیی

ی نیم پذیرند و او را من حی ث ییک از صوقی شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز شیوه حج اسماعیلیان را نت 
های معروف اهل بیت رسول یم دانند؟  چگونه نارص راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانست با آن   
همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده های گران بها را در محیط تنگ و 

د؟ آیا نارص خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق بدخشان سفر کند و   تاریک یمگان به نگارش گت 
ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناطق است؟  چگونه و چرا نارص  مورد   اقدام به نگارش " سفر نامه شی
ی و تحقت  اکتی زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص نارص خشو نقل قول   انزجار، نفرت ، توهی 

ون ساختند.  نه امت  خراسان    کرده و یم نگارد: " امت  یمگان  او را   نیم پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 
 با او میانه خونی 

ی وی را یم پذیرفت و نه هم   شاه سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیی
فلسفه  اعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر "  داشت." ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  نارص خشو و اسم

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان سفر نارص خشو در  بدخشان به نگارش   مشر
 گرفته شده است،  مشوره یم دهد.( 
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دوره    به شمول دسته مستعیل، من حیث کار شناس  نگاران عرب،  تاری    خ  اکتی  میان  در  نارص خشو  چرا 

سبب   به   ، شود  نیم  نه  شناخته  برد که فاطمیان   یم  بش  حیات  بدخشان  در  خود  نارص خشو  اینکه 
اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها به زبان فاریس یم نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث  
ی از جوانب  یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار یم داد. از این سبب،  با مخالفت های بیشتی

. ایوانف یم گوید در هیچ ییک از آثار و آفریده های فاطمییان واژه حجت ذکر نه یاد شده ، رو برو یم شد 

ون از آن. ایوانف از این لقب   نموده اند و یا بت 
ی

شده است و یا اگر هم  حجتانی بوده اند، در قاهره زندگ
ی از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در ا " انکار نیم کند و در بسا از منابع اسماعییل نت  ی ثر قاضی نعمیی

ی ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت آن به نام   اساس التأویل"، ایوانف یم گوید که او یقی 
های حجت، دایع و  یا دایع الداعات، یاد یم شدند و چرا نارص خشو، شخیص و فردی که جدیدن به 

ان و امامت قرار   طریقه و کیش اسماعییل گروید و به زود ترین فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتی
ی رسالت  ی منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا ویژتن بدخشان، برای انجام این چنی  قرا گرفت و به این چنی 
گ، فرستاده یم شود.  وی یم افزاید که نارص خشو در آثار همه آن واژه ها و نظام واژه هانی را که ذکر  ستی

اسماعییل دوره فاطمیان جا داشته و بیشتی در میان اهل سنت و جماعت مروج    یم کند، کمتی در ادبیات
به زبان فازیس تنها آنها را  نامه،    -بوده و نارص خشو  نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر  دری 

ه یم باشند.  ایوانف  اثر نارص خشو، " وجه دین"، را نمونه  خدمت، فردوس، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 
ثال گرفته و یم گوید که این اثر به سبک و شیوه فاطیم نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزیسی  دعوت م

را دارد که از زبان عرنی ترجمه شده ، و یا بهتی گفته شود از اثر قاضی نعما ن  دعائم االسالم، یا  اساس  
ارای اشتباهات و نارسانی های   الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و د  التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور

 نی شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  
 

اندری برتلس: نارص خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطیم : اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  
ل اثر  ایوانف زیر نام " نارص خشو و اسماعیلیان"،  نوشت.  وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمو 

برگه ای اش در مورد نارص خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد مونوگرافش اش   258
را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در  

ی یاد   شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، برابر اثر  ایوانف ، نارص خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میی
تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف یم باشد.  در این جا سیع خواهیم ورزید تا در قدم نخست ایوانف را 
از دیدانداز برتلس به معرقی نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفی نارص خشو را 

ش    از دیدانداز برتلس به بریس یم شینیم.  بر تلس در مورد نقش نارص خشو من حیث دانشمند در گستی
ق دور، سخن یم   ی و کیش اسماعیلیسم ، نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شی آئی 
امون کار کرد های نارص خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنی   گوید. برتلس بر خالف ایوانف اثرش را پت 

صفحه محدود یم سازد. موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه نارص خشو سخنی به   148  اش را  در 
میان آورد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های 

، سیایس و اجتمایع مردمان آسیای میانه سخن یم  گوید و شان را آغاز یم کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنی
ی آسیای میانه به تعریف و توصیف یم نشیند و بعد اضافه یم کند،    مردمان شزمی 

ی
بعد روش و مردانیک

، زبان،  
ی

باوصف آنکه دین اسالم را مردمان این مناطق جغرافیای سیایس پذیرفتند، اما داشته های فرهنیک
اند و از آن ی را هنوز نگهداشته  باور های مذهنی شان،   ادبیات و تهذیب ماندگار خراسان زمی  در احیای 
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ی  ت گرای مردمان این شزمی  امون  ماهیت فرهنگ کتی استفاده معقول و درست یم کنند.  وی در ضمن پت 
که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف آن را  داشته است،  به ستایش یم نشیند.  برتلس در مورد  

ن آسیای میانه در سده های گذشته حرف هانی را به میان یم  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیا
 و باور های  مذهنی شان متحمل شده اند، بر 

ازه عقیدنی آورد و دوشواری هانی را که  این مردمان در شت 
امون اسماعیلیان  اف یم کند که بسا از کار های علیم، پژوهشی و تاریخی که پت  مال یم سازد. برتلس  اعتی

آفریده شده اند، مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف یم باشند.  در صمن روابط نزدیک    آسیای میانه
کاری و پژوهشی ایوانف را با سایر شخصیت های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه یم ستاید و بعد به  

امون کاسنی های کاری و پژوهشی اش را آغاز گر یم شو  د، و اظهار یم کند گونه فوری بریحی از مسایل را پت 
دوستان،  مرکزی،  آسیای  اسماعیلیان  یعنی   ، امونش  پت  محیط  افراد  با  مناسبات  از  هایش  نوشته  همه 

یاران متأثر است.   اکادمیک  مشاورین ، همکاران و  باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و 
قی و چه دنیای    ها در اختیار نیست،برتلس آنقدر که الزم باشد معلومات و شناسانی  چه در کشورهای شی

ق غرب. اندری فرزند ییک از معروف باشد که از جمله شناسان رویس، افگینی ادواروی    چ برتلس یمترین شی
ها معارصان ایوانف بود و بر خالف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی ماند و با نظام و حکومت بلشویک

م.، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا ١٩٢٦به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال  
حیث کاندیدعلوم م.، از انستیتوت خاورشنایس آستان لیننگراد از پایان نامه خویش من ١٩٤٩آمد. در سال 

امون "نارصخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   م.، دفاع نمود. برتلس  ١٩٤٨فلولوژی که پت 
ی خاورشناسان شوروی سابق به حساب یمدر واقعیت امر   رود.  مزید بر آن دارای مربوط به نسل نخستی 

افیت اروپانی دست خییل ها حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشنایس غرنی و ادبیات اشی
 و خاورشناس، بارتولد و کرچکافسیک، برتباالنی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت

ی
لس،  های فرهنیک

ت خاورشنایس دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. برتلس مانند ایوانف،  
ّ
سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب یمکرد، یمدانست، تکلم یمهای انگلیش و فرانسوی را خوب یمزبان
ی گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتل   -های عرنی و فاریسزبان س در حقیت در زمان جنگ شد دری نت 

از  بردند. وی شاهد ساختار اداریبش یم تاجیکستان بود. عالوه بر آن  ائ سیستم شوروی در جمهوری 
نمونه شیوه بازتاب  بخاطر  نمایشی  به گونه  تاجکستان که  در  شوروی  منهای کاری  منطق  این  حیث  ای 

شمایه برد و میل داشت همه  رتیب گردیده بود، رنج یمداری تنظیم و تجمهوری سوسیالسنی از راه رشد غت 
نشست. )مایر. و. اسالم و کلونیالیسم در های عینی آن جوامع به مشاهده یمامور را باید مطابق واقعیت 
ایوانف هر دو به گونه  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج،  آسیای میانه، دی دانداز غرب و  م.(. برتلس 

نویسخییل به دست  آثار دستها ساده  و  قابل مالحظهنویس ها  یس  در بدخشان دستی داشتند.  شده  ای 
ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت  ایوانف تنها از طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانی 

اش، در انستیتوت خاورشنایس مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان  نامه آموزیسی و اکمال پایان 
های م.،من حیث پروفیسور همکار در دانشگاه دولنی تاجیکستان، در خالل سال١٩۵٣  -  ١٩٧٩های  سال

ی در سالکرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه یم ١٩٦٦-١٩٧٢ زمی  های های علیم تبارشنایس را به مناطق پامت 
و در شهر پاریس در ریز اداره یونسکحیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندیه یم١٩۵٩  -١٩٦٠

ی با اداره و  ١٩٨٠  -١٩٨٦های  خالل سال م.، ایفای وظیفه نموده است. برتلس در ساحات مختلف دیگر نت 
 ، ی حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوایل جرم بدخشان نت 

ی دیدن نموده است. ایوانف های خویش تالش ورزیده  درهمه نوشته   سفر نموده و از آرامگاه نارصخشو نت 
است تا نارصخشو را به گونه دقیق مورد مطالعه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علیم و 
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برند، معرقی کند و هم  هانی که در میان شان حیات بش یمفلسفی او را در میان اسماعیلیان و سایر انسان
هایش که  ها، نظریات و بینش عقالنی نارصخشو و هم آثر و آفریدهآوریدرحقیقت سیع یم ورزید تا از نو 

د و   گت 
باعث تنویر ذهنیت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران گردیده است، به معرقی

 و عالیق شخیص خود را وقف این
ی

کند، که نارصخشو ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه یمگونه برریسزندگ
یع ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتی تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونویش کند، از  سخت س

ها های تاریخی خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خییلفلسفه و منطق شخیص و برداشت
های ز جمله شخصیتنشیند. حنی ایوانف به این باور است که شاید نارصخشو ابلند تاریخی را به بازی یم

ی بار فلسفه  شنایس را در ذهنیت سایر پژوهشگران معارصان نگاری و فلسفه تاریخی است که برای نخستی 
دهد. ایوانف کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش معنوی مورد تشویق و ترغیب قلیم قرار یمخود، تزریق یم

دهنده حاکمیت به زبان انگلیش و رویس، نشان  دری  - با ترجمه ییک از قصاید نارصخشو از زبان فاریس  
، ها و کاوشاف زاید: "پژوهشباشد. وی یمدقیق وی بر زبان فاریس و افکار فلسفی نارصخشو یم  های فلسفی

ها ها خییلباشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او یمعلیم و اخالقی نارصخشو، نشان
نماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفی وقیع بحث و فحص یمراند و طوالنی سخن یم

ی را با نظریات فلسفی و عقالنی نیم  ها به مشاهده  اش در ژرفای گفتمانگذارد و همواره میل دارد خویشیی
، صالحیت، دانش، بینش و گرایش  امون عقل کل، نفس کل، هیوال، اختیار، جتی نشیند. نارص، همواره پت 

ی به بحث یمانسانی و جمع ، اختیار، تقدیر، تدبت  نت  نشیند. حنی بعضن  گرایانه، سخن گفته و در مورد جتی
ده د و این البته بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را مورد پرس و پاس قرار یم

اش به مسایل مطروحه است. لچسنر دهنده ژرفای عالقه و داعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نی نشان
، علیم و فلسفی همه نوشته ها بلند آموزیسی به میان آمده  حیث مواد خییلاش همواره منها و آفرینش ادنی

 (    ٣٣و شکل کتب فلسفی را به خود گرفته است."  )ایوانف، ص. 
                                                                                                                   

غ"، نارصخشو در مناطق ایوانف، در قسمت پنجم اثر خویش در مورد کارکرد
ی
ی، مبل های مسیونری "مشتی

قابل پاسخ را گوید مازندران، خراسان، و مناطق مختلف بدخشان، سخن یم ، نارص پرسش خییل اهم غت 
ی مطرح  های بعدی اسماعیلیان، مانند )اساسسازد که در بسا آثار و آفریدهمطرح یم التأویل، قاضی نعمان  نت 

غان، نارص منشده است. ایوانف یم
ی
سد که چرا، با وصف آنهمه حّجتان، داعیان، و مبل حیث یک  خواهد بتر

اندو  تاری    خ و فرآیند کاری شخصیتختهشخصیت جداگانه و بدون  از  اکادمیک های گذشته  های علیم و 
به سطح خییل  آورده است،  رو  اسماعییل  ی  آئی  و  به کیش  و کامگاری های  اسماعییل که جدیدن  ها عایل 

دارد که نارصخشو شاید در شیوه های  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار یمنی 
های نارص به  در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شودهنگاریسی خود،  

کننده باشند و سالست درسنی نداشته باشند ویل تصور و تفکر شان  شمول قصاید شان، تا حدی دلتنگ
، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و اب

ی
امون فلسفه زندگ ه مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت  د و غت 

ی کاربن یمسخن یم تواند همه کاره باشد ویل باید  گوید، نارصخشو یمراند و شاید هم تا حدی آنگونه هتی
ها  کننده نیست.   به مرور زمان مادایم که برتلس، با نوشتهگفت که نارص خشو شخصت و نویسنده خسته

ی بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانی   ی ندیم، "فهرسنی  و آثار مخالفی   اسماعیلیه"، اثر تیی
ّ
در رد

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معال، "بنیان ، "الفرقپت  ی االدیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانی البی 
ممکنه لفرق"، و سایرین که بینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینشا ها و تصورات ممکنه و غت 

آشنا یم یافته است،  نامبازتاب  آن  در  پرستان، کافر، شود که  ُمغ  ُمغیسم،  مزدکیه،  مانند، شعوبیه،  های 
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ه  به آنها داده یم شود، تصورات خودی اش را بر بنیاد حقایق و وقایع و  الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
انعکاس یم نگارش یاد شده  نقیض  و  "کاهای ضد  مانند،   ، آن خاورشناسان غرنی بر  ره"، دهد. وی عالوه 

نگارش از  شان  حمایت  بخاطر  را  ه  غت  و  "گوارد"،  بینش ضد "بالکت"،  و  شده  افراد  مسئوالنه  غت    های 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعییل  اسماعیلیسم بودن شان را به باد مالمنی گرفته و آنها را در قطار شی

پ یم و  تحقیق  نظرداشت  در  بدون  غرنی  خاورشناسان  این  از   
بریحی زمینه، داند.حنی  در  دقیق  ژوهش 

اسماعیلیسم را منبع اضداد با گرایش اسالیم دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش 
کند مبنی بر اینکه  تر رفته و ایوانف را مالمت یمدانند. برتلس کیم هم پیشانقالنی و ضد اصول عقیدنی یم

نظریانه ترکیسم و بهتی گفته شود  گرانی تنگنلیسم و ملتوی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نش
گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت اختیار و صالحیت یزدانی باشیم، کند. ایوانف یمترکیسم معرقی یم پان

در آنصورت باید مانند نارصخشو از مقام شامخ و عایل معنوینی که انسان را بار مجدد با اصل پیدایش او  
ی جایگاه برخوردار باشد. بلکه  دهد، برخوردار بود و هر کش به گونه عادی نیمارتباط یم تواند از این چنی 

بودن در باید در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آنهانی که دارای حمایت ویژه یزدانی 
یت  و آنها شخصیت  که به نام "اهل تأئی د"، یاد  ها و دسته مرمانی بودند  راستای خدمت انسان و کافه بشی

تر و بااعتبارتر است.  برتلس  شوند و کسانی هستند که مقام شان از فالسفه و سایر دانشمندان، شامخیم
گوید که شخصیت وی باالتر  اش مورد برریس قرار داده و یم مسایل نارص  را از طریق سیاق اشعار و قصیده

سایرین بوده و زمانی خواهد رسید که همچو افراد و اشخاص در از فالسفه، دانشمندان، عرفا، افالطون و  
ی اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفرینی در میان برابر آرامگاه نارص خواهند  ایستاد و اشک افشانی
امون خود یمهمه انسان گوید، این گونه ادعای نارصخشو بخاطر این بوده است باشد. او یمهای محیط پت 

ت   که وی ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حضی به خانواده بزرگ تاریخی که حضی
این همه نییک و محسنات را ادامه دادند، منسوب است. نارصخشو معتقد است و عملن نشان داد که وی 

بینی و  انکند، و دارای نه تنها دانش است بلکه باالتر از آن دارای جهدر راستای علم و حکمت حرکت یم
ده و بینش عقالنی است که یم تواند از آن در امر شناخت ذات سبحانه و تعایل از طریق دانش  دیدانداز گستی

ها گوید که چون علم در ذات خود از سوی خداوند و افراد و شخصیتو آموزش معلم صادق، برسد و یم
، که از سوی خداوند اس 

ی دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دنیّ اش فرآیندی است که انسان را  ت، دانسیی
گوید که،  (.  برتلس یم٢٢٩شود. )برتلس، ص.،  در راستای قربت به روح عایل و ماندگار یزدانی رهنمون یم

 ، ی نارصخشو دارای علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 
آید، در صورنی  فلسفی در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان یمکمانی گردید، در صورنی علم و دانش  

ها و دانش معمل دچار پریشانی و  بندی حکمتها، هنوز نارصخشو در تقسیمکه با وصف این همه سخن
ها در حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و  گوید برای وی همه دانشتکلیف است. او یم

ها، به ویژه داکتی شفراز نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی ی شان ناهمگون هستند. بریحی های کاربردنحوه
امون بازتاب نکات اسایس کارکردهای تاریخی  کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

ایوانف آنچه را که   کند و هم استداللش این است کهو فلسفی نارصخشو، ناکام مانده است. وی اضافه یم 
ی کاربن در نوشته ی در نظر نگرفته و اظهار هتی هایش نارصخشو را معرقی نموده است، ایوانف حنی آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل  های نارص در یک حلقه بزرگ عالقه دارد که آثار و آفریدهیم
نوشته همه  در  برتلس  ندارد.  قرار  داشته  هایتمجید  روی  تنها  نه  عقیدنی خویش  و  فلسفی  فکری،  های 

، عقیدنی و فلسفی او را به شمول اصول بنیادین  نارصخشو اتکا یم ، ادنی
ی

کند، بلکه همه مواریث فرهنیک
های کاری و شناخت ژرف امور اجتمایع آن زمان به شمول امور ایدیولوژیک، به گونه عقیده و باور شیوه
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مکث یم عرصه  نماید عادالنه  راستای  در  نارصخشو  تصور  و  بینش  ناهمگون  ابعاد  با  را  خواننده  های  و 
، آشنا یم

ی
-کند، سخن گفته و داشتههانی که ایوانف مطرح یمسازد. برتلس روی همه پرسشمختلف زندگ
فکری بازتاب یمهای  را  زیستاش  و  دهد. وی  ، روش 

ی
زندگ  وضعیت 

ی
و چگونیک حالت  نارصخشو،  نامه 

ازه  هایشیوه برد، افکار و بینش نارصخشو،  ای که نارص در آن حیات بش یمهای اخالقی کاری و شخیص، شت 
زبان و ادبیات نارصخشو، و طرز تفکر منطفی و عقالنی نارصخشو را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و  

مورد نیاز حتیم انسان به   کند. همزمان به آن برتلس در در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده یم
شیوه وحدت  دانش،  و  آموزش  اصول   ، جسمانی دعوت  دنیای  فرآیند  بینش،  و  دانش  یک  ی اتت 

استی های 
ی اسماعییل، من ، سخن حیث آئی  فت، ترقی و تعایل عالم انسانی -نامه عقالنی زیست اجتمایع و وسیله پیشی

تفکرات ژرف عقالنی و عقیدنی همنوا یم سازد. در  های فراوانی دارد که هر خواننده و شنونده را با عالیم از  
گوید، به ویژه در مورد بینش نارصخشو به اصطالح  صورنی که ایوانف آنچه را که برتلس در مورد نارص یم 

فت دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتی مورد بحث و ارزیانی   برتلس، بینش اقتصاد سیایس او در راه پیشی
 دهد. قرار یم

 
، تشویش و گوید، کمتی کش را در دنیا یمبرتلس یم یافت که مانند نارصخشو، قهر، غضب، نگرانی توان 

نی زشت برابر  در  را  انسانی عدالنی گونی  و  اجتمایع   ، عقیدنی و های  مردم  بر  ظالم  حاکمان  از سوی  ای که 
ها، ستوران  ها را حیوانکه بریحی   آید باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده باشد و حنی آنقدر به غضب یم

ه یاد یم اند و بسوی تقویه و استحکام روح فرماید که آنها چگونه روح انسانی را از دست دادهکند و یمو غت 
ایوانف و برتلس، هردوی شان من باید گفت که  تا  حیث پژوهشگران برونحیوانی روانه هستند.  مرزی و 

 اسماعی
ی

ایط رفتحدی بیگانه با مسایل فرهنیک آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که الزم باشد،  ویل و نبود شی
 را برای عالقهاند دریچه خییلتوانسته

ی
من دان و خوانندگان آثار و آفریده های نارصخشو به شمول  ها بزرگ

دست  حیث منابع  اند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منتاری    خ و ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
اف نمودهاول شناخته ش ده های پژوهشی شان در مورد نارصخشو و  اند که کارکرداند. هر دو دانشمند اعتی
ت و عقیده عقالنی در آسیای میانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق اسماعیلیسم من

ّ
حیث سن
کشا باشند. برای پژوهشامکانات دست داشته یم  ایط  ها و کتوانند مست  ارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شی

ازه  پژوهش های علیم و تاریخی  در میان این جمعیت تاریخی و پربار از  واقیع زمان و مکان و انکشاف شت 
. )شفراز نیازوف، نارصخشو، دیروز، امروز و فردا. سایت   دیدگاه  دانش و فرهنگ غنامند علیم و تحقیفی

 انگلستان(  -انستیتوت لندن 
 
به کار کرد های پژوهشی و  ای  وانف در نوشته هایش، یمگان را که نارص خشو در آن حیات بش برده و 

نگاریسی مضوف بوده  است،  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نیم نشیند، اما برتلس برخالف  ایوانف 
ردوس برین و مکان شاهانه مکان کاری نارص خشو را به قض ها و دژها تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به ف

انه  تشبیه یم کند ، آنگونه که قزوینی در  داستان کوچک اش در مورد نارص خشو یمگان  را محل  و دبت 
شایه، دارای باغستان ها، قض ها، خدمه ها ، نوکران  و نارص خشو را شاه آن مکان یم داند. بدون تردید 

ه  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش را به قض  هدف اش بیشتی مقام معنوی نارص خشو  باشد ک
وان و عالقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه کرده   ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 
،  ساختار شعری، فلسفی و عقیدنی مورد بریس قرار نیم  ازه نگاریسی است. برتلس نارص خشو را  تنها در شت 

ی مورد برریس ژرف و بدون دهد بلکه   ی و موافقی  بیشتی شخصیت اش در  سیاق و محتوای نگاریسی مخالفی 
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دغدغه قرار میدهد و نارص خشو را من حیث یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه آفرین  معرقی یم کند.  
مض برتلس عال رغم ایوانف، تصدیق یم کند که نارص خشو حجت بود و یل  نارص خشو به این مقان در 

د رسالت    ناپذیر و پیشتی
ی

نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستیک
 و سیستان، این مقام عایل را کمانی نموده در  در  

ی دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور، خیی
، به یک تصویر   ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه عالقه مندان و شخصیت  و عقیدنی

ی
های فرهنیک

گ تبدیل شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علیم و عقیدنی  " دارالعلم"،  که من حیث  مرکز   ستی
 تبلیغ و تروی    ج باور های حاکمیت فاطیم و اسماعیلیسم اجرای وظیفه یم کرد، کمانی نمود.  

 
نگار  های  نارسانی  از  دیگر  ،ییک  های  برتلس یم گوید  امون کار کرد  پت    

معلومات کاقی نداشت  ایوانف  یسی 
ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به   ، سیایس و دین دایع ها، حجت ها، مشتی ، تبلیغانی عقیدنی
ویژه دوران پت  نارص خشو ، در آسیای مرکزی است.  وی یم گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که   

ارص خشو آن را بش رسانده است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده یم توانند دعوا  نامیده اند، ن
وی پشتیبان و حماینی یزدانی باشند که اکتی آنها را  " اهل تأئید"، یم نامند. و این ها اشخاض   که دارای نت 

برتلس برای ثبوت این  بوده اند که مقام شان باالتر و واالتر از دانشمندان ، فالسفه و تیوریسن ها، است.  
ی    ح یم کند که گویا  نارص خشو در آن   ادعا شوده ای را از دیوان نارص خشو اقتباس و بعد تفست  و تشی
و   وی آرامگاه نارص  خشی اظهار کرده است و یم گوید که :" فالسفه و دانشمندان مانند افالطون در  پیشی

ی ماندگار بودن روح و روان  نارص خشو ، نثار خواهند  اشک خواهند ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برا
"، و خداداد از سوی  کرد "،  او یم گوید که نارص خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنی
آفریدگار عالمیان به  بریحی ها من محیث موهبت الیه نصیب یم شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط 

ی  و هدفمند بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من  اهل تأئید در واق عیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده است.  ین آفرینش و کافه بشی  حیث بهتی

 
اند و به تعلیم  "،  را یم گستی ی برتلس یم گوید نارص خشو علم و دانش ویژه " روح القدس"،  یا " روح الیقی 

ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول و آموزش   . در دیدانداز نارص خشو گونه های  یم گرفت 
ی ها  از آن ها ناهمگون و بوقلمون است. باید   حیثیت واحد هستند اما درجات، کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور   آفرینش  گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه یم گت 
ند.    کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خایک است، را در بر دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح یم کند : علم و فهم  برتلس یم گوید که، نارص خشو دانش و علم و حکمت را این گونه تعریف و تشی
ا اصلیت و منبع پیدایش آنها  حقیفی آن است که اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  ب

د.  و یم افزاید که عقل و خرد انسان،" جوهر بسیط"،   وسیله است که   گت 
را به شناخت واقیع و عقالنی

انسان به وسیله آن مسایل مادی و معنوی را  مطابق ظرفیت عقالنی اش به شناخت یم نشیند.  موجودیت  
اری و رنج برای روح.  با وصف آن که عقل انسانی  جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشو 

ی است اما در فرجام در زیر صالحیت و اختیار یزدانی است، و آفریدگار بر  همه عقول  باالتر از همه چت 
ی مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار  ی این چنی 

محیط است. عقل و خرد انسانی با وصف داشیی
ی    ح   ، تعبت  و تشی کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعنی خداوند  خود را تفست 

فرا فکری و فرا عقیل است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتی اند، نزدیکتی و قرین تر به آفریدگار 
 خود هستند.  
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ی :  امون  سیاق اثر ایوانف " نارص خشو  و اسماعیلیسم "،   نتیجه گیر اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 

.  برتلس در  اثرش  سیع ورزیده است  روی همه پرسش یم چرخد و نه اینکه مختص  به نارص خشو  باشد 

مو   ، نارص خشو  نامه  به شمول زیست  نموده است.   اثرش مطرح  در  ایوانف  و هانی کار کند که  قعیت 
  ،  حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها ، برداشت ها، افکار، جهان بینی و دیدانداز فلسفی

ی
چگونیک

، و مقام   زبان کار بردی، شخصیت  فردی و علیم، ماهیت کاری و خدمتگزاری های تاریخی ، علیم ، فلسفی
ورت و نیازم امون رصی  مادی و معنوی،   و موقف زمانی و تاریخی نارص خشو.  برتلس پت 

ی
ندی انسان به زندگ

ازه  و نظام آموزیسی    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  دنیانی
خلفا و امامان  فاطیم را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار یم دهد. برتلس بر  

بدو   ، ساده  ها  خییل  ایوانف که  بازتاب  خالف  را  فاطمیان  تاری    خ  های  داشته  همه  ژرفنگری  و  تعمق  ن 
دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای فاطیم و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  عقیدنی و فلسفی 

 مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران یم نامد. 
 

ین اسماعیلیسم با ناکایم روبرو شده  و همه  " برتلس یم گوید ایوانف در راستای معرقی نارص خش  و و دکتی
امونی که نارص   مسایل آنزمان نارص و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت 
ین اسماعیلیم در آن قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقالنی ژرف یم رفت، به نگارش و  خشو و دکتی

ی و کیش عقیدنی  نیست، بلکه  گفتمان سیایس پژوهش گرفته است.  برتلس یم   گوید اسماعیلیسم تنها  آئی 
و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانی است. و نارص خشو تنها دانمشند، سیاح،دایع، شاعر و فیلسوف 
نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیایس، فلسفی و عقیدنی جنبش جهانشومل اسماعیلیسم من حیث 

ین انسان ساال گر، نارص خشو را  انسانی یم داند دکتی  ساز است.  برتلس مانند داکتی  الیس هینستی
ی

ر و زندگ
ی نموده  و شصخینی بوده است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را   هدفمندی را ستر

ی
که زندگ

ی و در آن دگرگونی های شگرقی را به وجود آورده است.  او یم گوید که شخصیت  نارص ب االتر و بیشتی تعیی 
و عایل تر از آن است که ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کش بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد  

 اش سازش نموده  و هرگز تسلیم نه شده است " ) دادی خدایف،، عابد، ص، 
ی

 (  71زندگ
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