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زنــدگــانــي و جـــد و جـــهـــد حــكـــيــم نــاصــرخـســـرو
شـــرح حال حــضــرت حــكــيــم پـيــش از ســفــر هـفــت ســالــه

ابو معین ناصرخسرو یمگاني درماه سپتامبر  1004میالدي مطابق زوالقعده اي سال  394هجري
قمري در ناحیه

قبادیان والیت بلخ در شمال افؽانستان امروز در یك خانواده دهقان دیده به

جهان گشود .در زمانهای گذشته و بخصوص در عصر سامانیان دهقانان در زمره نجبا و یزرگان
محسوب میشدند و در جامعه دارای قدر و منزلت زیاد بودند که گاهی بنام کدخدا هم یاد میشدند .
ناصر خسرو در چنین یك خانواده محتشم و نجیب بلخ بدنیا آمد .چون دهقانان در نزد سامانیان
نهایت محترم بودند و بدیده ای حرمت به آنها مینگریستند ,گفته میتوانیم که شاید پدران ناصر
خسرو هم بدبار سامانیان تقرب داشته و مورد احترام ایشان بوده اند ،چه كه سامانیان بر عكس
ؼزنویان و سلجوقیان دهقانان را كه معادل همان واژه دهگان یا كدخدا و نجیب زاده باشـد مورد
الطاؾ قرار داده و نوازش میكردند .ناصر خسرو راجع به نسب خویش در دیوان اشعار چنیین
میگوید :
من از پاك فـرزند آزادگانم
نگفتم كه شاهپور بن اردشیرم

زندگي وي را مي توان به سه مرحله تقسیم كرد:

مرحله اول :دوران كودكي كه در خانواده اي از بزرگان و مشاهیر ثروتمند و داراي جالل و
اعتبار بود تا  42سالگي كه از آؼاز جواني به تحصیل علوم پرداخته و افزون بر ادب فارسي ،با
بیشتر علوم و معارؾ زمان خود آشنا شده ،قرآن را از حفظ كرد و اصول عقاید گوناگون (ملل و
نحل) را بررسي نمود و تا  42سالگي به شؽل دیواني و دبیري اشتؽال داشت كه آن را هم به
پیروي از سنت خانوادگي به خدمت دیوان ساالري دستگاه حكومتیدر آمد ،در كارهاي مالي استعداد
نشان داد و كسب شهرت نمود و در این باره خود مي نویسد “ :من مردي دبیرپیشه بودم و از جمله
متصرفان در اموال و اعمال سلطاني” در پایان مرحله اول سفري داشت از شهر مرو در ربیع
االول ( 437ه .،ق) به پنج روستاي مرو الرود و جوزجانان كه در شؽل دیواني یك ماه در آنجا
ماند و بعد به حج رفت.
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مرحله دوم :این دوران ،آؼاز و انجام سفر هفت ساله او است كه از تاریخ  23شعبان  ( 437ه.،
ق) آؼاز و تا سه شنبه  26جمادي االخر ( 444ه .،ق) (  6سال و  7ماه و  28روز ،و طي
 2207فرسنگ) به طول انجامید.
مرحله سوم :این دوران از  50سالگي تا پایان عمر ناصر خسرو را شامل مي شود .در این دوره
در پي آشنایي و توجه به مسائل دیني  ،سرانجام به مرتبه حجت نایل یافت كه در سلسله مراتب و
مدارج سیر اهل باطن ،در مذهب اسماعیلي ،مرتبه سوم از درجات هفتگانه تلقي مي شود .در این
مدت مامور دعوت مردم به طریقه اسماعیلیه شد و در بلخ ،داعیان و مبلؽان و دعوت كنندگان ،به
اطراؾ فرستاد ،اما با مخالفت سلجوقیان كه حامي بؽداد بودند و تكفیر پیشوایان متعصب مذهبي
روبه رو شد ،بنابر این از بلخ فرار كرد و به مازندران بدعوت امیر بدخشان به بدخشان رفت که تا
آخر عمر در آنجا ماندگار شد ,و در همانجا درگذشت.
چون پدران ناصرخسرو به دربار امیران بخارا تقرب داشتند و رسم و رسوم دربار را بلد بودند و
ناصر جوان نیز از آنها فرا گرفته بود .سامانیان توسط ؼالمان ترکشان از صحنه رانده شدند و
ترکان ؼز که صاحب اختیار مملکت پهناور سامانیان شدند ,به اشخاص و افراد کارفهم و شایسته
نیاز پیدا کردند تا کارهای دیوانی را پیش ببرند .ناصرخسرو ونسبت زکاوت و زیرکی و تیز
هوشی و آگاهی از کارها دیوان هنوز نوجوانی بیش نبود که بدربار ؼزنویان راه یافت .گفتیم که
ناصرخسرو اوایل شباب جواني به دربار شـاهـان ؼزنوي و سلجوقي راه یافت .وي در دربار هر
یك ( ؼزنویان و سلجوقیان ) مدتي به كارهاي دیواني اشتؽال داشت .شـهـد عیش و عشـرت دربار
سالطین را چشید ه است كه جـز اثرات تلخ حسـرت و پشیماني چیزي از آن در وي باقي نمانده
است :

دسـتم رسـید بر مـه  ،ازیرا كه هیـچ وقـت
بي مـن قــدح بدست نگیـرد هـمـي امیـر
پیش وزیر با خطـر و حشمتـم بـدانـك
میـرم هـمي خطــاب كـنـد خـواجــةخطیـر
آن كــردي از قـســاد كـه گــر یـادت آن
رویت سیـاه گــردد تیـره شــود ضمــیـر
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تحصيالت ناصرخسرو

ناصر خسرو در دوران تحصیل تا حد توان مي كوشید تا زبان هاي فارسي و عربي و قواعد و
عروض را كامال فراگیرد .فلسفه ،كالم ،ادبیات ،تاریخ و ریاضیات را نیز آموخت ،بعدها كتابي در
حساب نوشت ،وي با هندسه ،نجوم ،طب ،موسیقي ،الهیات و تفسیر قرآن آشنا بوده و در تمام
دانشهاي متداول از علوم معقول و منقول مخصوصا كالم و علوم اولیه و حكمت یونان تسلط داشت
و همین اطالعات وسیع وسیله ایجاد آثار متعدد ایشان در زبان فارسي است.
ناصرخسرو در کجا و نزد چه کسی تحصیل کرده و یا نزد پدرش و یا کسان دیگری از نزدیکانش
تجصیل علم کرده و یا نزد استاد و یا استاداني شاگردي نموده و كسب دانش و هنر كرده است .اما
متآسفانه از نام این اشخاص زكري به عمل نییامده كه ما بتوانیم با استناد بر آن به جرئت بگوییم
كه شاگرد چه كسي بوده و نزد كي تلمذ كرده است .وي در هنگام جواني تمام علوم متداول زمان
را آموخت و قرآن را از بر کرده باشد .ناصرخسرو همچنان بر كلیه علوم عقلي و نقلي از قبیل
طب ،ریاضي ،نجوم و موسیقي و فلسفه و كالم و فلسفه اي یونان تبحر داشت او در اشعار خود
مكرر به احاطه بودن خود به این علوم و مراتب فضل و دانش خویش اشاره كرده است:
نماند از هیچگون دانش كه من زان
نكردم استفادت بیش و كمتر
راجع به جواني و نوجواني ناصرخسرو معلومات آنچنانیکه الزم باشد در دست نیست .ؼرض
معلومات بیشتر راجع به حوانی و نوجوانیش ناگزیر به آثارش مراجعه كرده به گفته هاي خودش
اكتفاء نماییم .در طول تاریخ برخي از مورخین و خاورشناسان یا آگاهانه و یا ؼیر آگاهانه چنان
زندگینامه هاي جعلي برایش درست كرده اند كه تا اواخر قرن نوردهم میالدي شخصیتش در زیر
الیه های ضخیم از خرافات و نوشته هاي آگنده از جهل و تعصب فرو رفته بود .برخی او را ذاهد
خداپرست و عارؾ و فقیه نوشته اند و برخی هم او را جادوگر و ساحر و ملحد گفته اند .طوریكه
از گفته هاي خودش در دیوان اشعار بر مي آید وي در یك خانواده متمول بدنیا آمده است .بعضیها
حتی در مورد به زادگاهش هم دچار اشتباه شده اند .برخی از خاورشناسان شوروی مؽرضانه
زادگاهش را قبادیان در جنوب تاجیکستان نوشته اند ,آنها متوجه نشده اند که مرتکب چه اشتباه
برزگی از نظر چؽرافیا و جؽرافیای تاریخی شده اند ,که نوشته ناصرخسرو در قبادیان ختالن از
توابع بلخ بدنیا آمده است .اگر کس متوجه نقشه آسیای مرکزی شود به اشتباه بخوبی پی میبرد و
میداند که مسافت قبادیان تا بلخ چقدر است ,از سوی دیگرقبادیانیکه در جنبو تاجیکستان موقیعت
دارد از توابع بلخ نیست و نبوده ,بلکه مربوط به ختالن بوده و امروز نیز از توابع همین استان
میباشد ,همواره بلخ و ختالن دو والیت جداگانه بوده اند .حقیقت آن است که ناصرخسرو در
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شهرستان قبادیان بلخ در شمال افؽانستان که امروز هم به همین نام (ولسوالی قبادیان ) یاد میشود
چشم بدنیا گشوده است .مقصد اساسی ما این نیست که ناصرخسرو در کجا بدنیا آمده است ,مقصد
ما این است که با شخصیت ناصرخسرو آشنا شویم ,مقصد ما اصل کردن نیست هدؾ و مرام ما
وصل کردن است.
از ارادت ناصرخسرو به آل سامان (موئسسان امارت مستقل اسالمي در بخارا)  ،و از مباهاتش
به پهلوانان شاهنامه بر مي آید كه وي در یكي از خانوادهاي نجیب دهقان بلخ بدنیا آمده است.
ناصرخسرو تمام ایام جواني خویش را در بلخ گذرانده  ,و حتي بعد از آواره شدن به بدحشان نیز
خانه و كاشانه و دیار عزیزش بلخ را از یاد نمیبرد ،و همواره با سوز و گداز از جدایي خود از
دیارش یاد میكند .

اي بـاد عـصر  ،اگـر گـذري بـر دیـار بـلـخ
بنـگـر بخان اي مـن و آنجـاي جـوي حـال
بنگر كه چون شده است پس از من دیار من
بـا او چـه كـرده دهـر جـفـا جـوي بـد فـعال
ناصرخسرو طوریكه از گفته هایش در سفرنامه برمي آید ،هنوز جوان بوده است كه به دربار

سالطین ؼزني ( محمود و مسعود) راه یافته است .من بارگاه ملوك و سالطین عجم دیده ام  ،چون
سلطان محمودؼزنوي و پسرش مسعود .
بعید نخواهد بود كه ناصر در بلخ پایتخت زمستاني سلطان محمود و سلطان مسعود به كار دیواني
اشتؽال داشته است  .زمانیكه ؼزنویان امپراتوري بزرگ خویش را تشكیل دادند و ؼزني را رسما
مركز یا پایتخت خود قرار دادند ,بلخ كماكان پایتخت زمستاني ایشان بود .درینباره الزم میدانیم كه
تا این گفته هاي گردیزي را شاهد بییاوریم كه در تاریخ گردیز آورده است:
در زمستان سال  ۰۲۴- -۰۲۴هـ.ق ۴۴۲۱ /سلطان محمود باز در بلخ بود و تنها پیش از مرگ
به ؼزنه رفت .مسعود نیز پس از فراؼت از اردوكشي اصفهان و برانداختن برادرش محمد و
نشستن به تخت سلطنت  ،زمستان سال ۰۲۲ – ۰۲۴هـ.ق را در بلخ گذرانید و در سال  ۰۲۴و
 ۰۲۴هـ .ق در بلخ بوده است.
از معلوماتیكه گردیزي به ما میدهد بر مي آید كه ناصرخسرو هنوز سي سال نداشت كه به دربار
ؼزنویان راه یافت و در دربار محمود كه گهگاهي برؼم سامانیان خاندانهاي قدیم دهقانان را
گرامي میداشت پذیرفته شده و مورد الطاؾ سلطان قرار گرفته است .از دو بیت كه از حكیم
ناصرخسرو در باال آورده بودیم بر مي اید كه وي یكي از مقربان امیر بوده  ،و در دربار با امیر
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باده گساري و قدح پیمایي كرده است .ابیات مذكور را ایشان در دوران پیري سروده اند و از عهد
جواني و بودن در دربار و به امید صله چشم به توانگران داشتن و از یتیمان و فقرا فراموش كردن
را مورد انتقاد قرار داده  ،اظهار ندامت و پشیماني میكند ،وي با بیاني تلخ و ؼمناك خطاب به خود
چنین میگوید:
آن كردي از فساد كه گر یادت آید آن
رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر
ناصرخسرو در اؼلب قصایدش جوانمردانه ایام گذشته اي جواني خویش را مورد انتقاد قرار داده
و خود را مالمت میكند .كه چرا روزگار جواني را در وصؾ سرزلؾ خوبان و چشمان شهال و
وصؾ امیران رایگان گذرانده است .
ناصرخسرو گاهي هم از سالهاي پرشور پرهیجان و پر ؼوؼا و هیاهوي جواني بخوبي یاد میكندد
ودر هنگام پیري و نزاري و ضعؾ بیاد آن روزگاران مي افتد ,و گهگاهي در اشعارش از
خاطرات شیرین جواني و روزگار قدرت ونیرو یاد میكند .از محتواي این اشعار بر مي آید كه
وي در روزگار جواني بسیار تنومن د و خوش اندام و بلند قامت بوده كه در جایي بلندي قامتش را
به عرعر تشبیه میكند ،همچنان وي داراي رخسارهاي گلگون و موهاي سیاه بوده است .
از گفته هاي ناصرخسرو در سفرنامه میتوان چنین حدس زد كه وي پیش از سفر معروؾ هفت
ساله با محمود و یا پسرش مسعود و یا مستقال به هندوستان نیز سفر و یا سفرهاي داشته است .وي
در سفرنامه تعریؾ از بافتن فوطه اي از صوؾ گوسفند میكند كه در عربستان بافته میشود و وي
مانند آنرا نه در « لـهـاور » ( الهور ) دیده و نه در « ملتان » است .در قسمت دیگر این اثر
( سفرنامه ) میگوید كه « در بالد عرب و عجم و ترك بوده » .یا در قسمتي از « وجه دین »
چنین آمده است كه  « :دانایان هندوان سخت پرهیزگار

باشند  . . .و كتابیست میان ایشان كه

همي گویند كه سخن خدائیست و من از دانایان ایشان بسیاز این سخنها شنوده ام  ) ».وجه دین
صؾ .)55
مزید بر

این در دیوان اشعار قصده اي است تحت شماره  175كه از رفتنش به هند حكایت

میكند:
به سند انداخت گاهم ،گه به مؽرب
چـنـین هــرگـز نـدیدسـتـم فــالخـن
ناصرخسرو طبیعت سركش  ,روان انقالبي و پر هیجان داشت .در آوان جوانی خیال سیر و
سیاحت به سرش میزند ,بدیار گوناگون هندوستان و ترکستان سفرهای انجام میدهد ,دست به یك
سلسله پژوهشها میزند و دنبال گمگشته اي میگردد ،در هر دیار كه میرسد رسوم و عنعنات آن دیار
را مورد مطالعه قرار میدهد و با خبرگان آن محل به گفتگو مینشیند .در نخستین ایام چهل سال
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حیات خود دست از باده گساري و عیش و عشرت دربار میشوید و به زهد و تقوا رو مي آورد و
دست به خلوت گزیني و مطالعه و تحقیق در فلسفه و ادیان مختلؾ میزند .
ناصـر چهـل بهار از عمـر خود را بقـول خودش در خواب ؼفـلت در دربار سالطین در عیش و
عشـرت گذراند  ،تا نا گـه خوابیكه در جـوزجانان در سنه  437دیده بود تكان خورد و از
خواب چهـل سـاله بیدار شـد.
این خواب چنان در وي اثر گذاشت و چنان انقالبي را در وي پدید آورد كه دربار امیران و
سالطین را براي همیشه پدرود گفت و در جستجوي گمـگشتـة ایکه سالها دنبال آن بود براه افتـاد .

پیموده شـد از گنبد بر من چهـل و دو
جویاي خـرد گشت مرا نفس سخنـور

تحول روحي و معنوي ناصرخسرو

ناصر خسرو مدتي از عمر خود را در عین كسب انواع فضایل ،در خدمت امرا و در لهو و كسب
مال و جاه گذراند ،بعد از آن سواالت زیادي در درونش پیدا گردید و به آرزوي پیدا كردن هدؾ و
پاسخي براي تردیدهایش بود .پاسخ به این پرسش ها كه :آنچه مي گذرد براي چیست دنیا براي
چیست عذاب شرچه دلیلي دارد مفهوم شادي چیست...
كم كم تؽییر حال در او پدیدار شد و در فكر درك حقایق بودو با علماي زمان خود كه ؼالبا اهل
ظاهر بوده اند به بحث مي پرداخت ولي جواب سواالت خود را از مدعیان علم و حقیقت نمي یافت
و از این جهت همواره مضطرب و اندیشه اي نابسامان داشت و شاید در دنبال همین جستجوها بود
كه مدتي را در سفر تركستان وسند و هند گذرانید و با بزرگان ادیان مختلؾ معاشرت و مباحثت
مي نمود.
ناصر خسرو بعد از طي مقامات ظاهري در اندیشه تحري حقیقت افتادو در این فكر طوالني
بسیاري از شهرها را گشت و با اقوام و علماي مختلؾ مجالست كرد و بخصوص چندین مرتبه با
علماي دین چون و چرا داشت ولي آنان مي گفتند كه موضوع این عقلي نیست بلكه به تعبد و تقلید
وابسته است و این همان سخن اشاعره و اهل حدیث است كه در آن روزگار در بسیاري از بالد،
اكثریت آنان بودند.
او یكایك فرقه ها و مكاتب فكري را بررسي نمود ،هر كتابي كه به دستش مي رسید مي خواند ،اما
به جواب قانع كننده اي نمي رسید .این جستجوي دائمي و نارضایتي دروني همچنان ادامه داشت تا
خوابي كه در ماه جمادي االخر سال  437دیده بود
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تاصرخسرو خوابیکه در جوزجانان دیده بود تحولی در وی پدید آورد که تفکرش را منقلب ساخت,
و او را در پي بافتن حقبقتي گمارد كه سالها ذهن کنجکاوش را به پژوهش وامیداشت ,و همواره
راجع به این گمگشته از خود سوالها میكرد .تاصرخسرو در جستجوي حقیقت ازین شهرها را بهم
میدوخت و در بیابانهای بی آب و علؾ و رمینهای تفسان طی طریق میکرد .با طوایؾ گوناگون از
مردم درسر زمینهاي مختلؾ و با پیروان مذاهب گوناگون به گفتگو میپرداخت.
ناصرخسرو براي دستیابي به حقیقتي كه او از پي آن میگشت نه از بیابان هراسي داشت  ،نه از
گرسنگي و تشنگي شكوة بدل راه میـداد و چون یك عاشق پاك باختـه در جستجـوي معشـوق
دلیرانه دل بیابانهـا و صحـراهاي مخـوؾ را میشـكافـت .
ناصرخسرو رنجـهاي را كه براي یافتن حقیقـت متحـمـل گردید در سفـرنامه بخوبي تصویر نموده
است و برخي آنهـا را بصورت مجمل در اشعـارش نیز آورده است :
از سنـگ بسي سـا ختـه ام بستـر و با لیـن
وز ابـر بـسي ســاخـتـه ام خـیـمـه و چــادر
گاهي بـه نشیبـي شـده هـمـگوشـة مـــاهي
گاهـي به سـر كوهـي بر تر ز دو پیـكـر
گاهـي به زمینـي كه در او آب چـو مـر مـر
گاهي به جهـاني كه در او خاك چـو اخـگـر
گه دریا  ،گه باال  ،گه رفتـن بي راه
گه كـوه و گهـي ریگ و گهـي جـوي و گهـي جـر
گه حبـل به گـردن بر  ،ماننـد شتـربان
گـه بـار بـه پـشـت انـدر ،ـماـننـدة اسـتـر
پرسنده همي گشتـم ازین شهـر بدان شـهـر
جـوینـده هـمـي گشتـم ازین بحـر بدان بـر
ناصرخسرو اعجوبه ای عصرها و نمونه رادمردی و شجاعت است ,از نامردمی حکام ,
نامالیمتهاي روزگاران و جبر زمان مضمحل و ناامید نگشت ,ام میدانست که اسان عزم راسخ و
تصمیم قاطع انسان را به سر منزل مقصود میرساند .ناصرخسرو عزم خود را جزم ساخته به
مقصدیكه داشت براه افتاد .او بعداز شکست سامانیان و رویکار آمدن ؼزنویان بخوبی میدانست که
سلطنت در خانواده ؼزونویان نیز پایدار نخواهد ماند و خراسان دیر یا زود صحنه نبرد و کشاکش
بین خود ؼزنویان و سایر ترکان میگردد و باز خون هزاران انسان بیگناه ریخته خواهد شد .بعداز
مرگ محمود ؼزنوي كشمكشهاي خانوادگي بر سر تخت و تاجیکه پدر بزرگشان ؼصب کرده بود
بین برادران محمد و مسعود آؼاز شد .پسران سلجوق هم در دشتهای آسیای مرکزی در کمین
ؼ زنویان در انتظار فرصت مناسب نشسته بودند .مسعود برادرش محمد را از اریکه سلطنت بزیر
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آورد و خود در ؼزنی تاج سلطنت را به سر نهاد و فوری طرفداران محمد را یکی پی دیگری به
همدستی با برادرش یا اعدام یا رهسپار ساخت .طرفداران محمد هم آرام ننشسته در هرکجا دست به
توطئه میزدند و گهگاهی اینجا و آنجا فتنه و شورش برپا میکردند .سلجوقیان از نزاع بین محمد و
مسعود پسران محمود استفاده كرده بر برخي از شهرهاي خراسان مسلط شده آنها را ضبط نمودند.
محمد و مسعود سرمست از باده ؼرور و خودخواهی به آزار و اذیت طرفداران و هواخواهان
همدیگ ر زده  ،حتي برخي از اشخاص معتبر و صاحب نام خراسان قرباني نزاعهاي خانوادگي
ؼزنویان شدند .امیر حسنك (حسنك وزیر ) یكي از آنها بود كه بنا بدستور مسعود و پا درمیاني
خلیفه بؽداد تحت نام قرمطي در بلخ بدار آویخت شد.
ناصرخسرو كه در دربار ؼزنویان به مسعود تقرب بیشتر داشت و بعد از مرگ مسعود در یك دو
راهه ي قرار گرفت ,به سلجوقیان که تازه بر برخی از شهرهای خراسان تسلط یافته اند و دارای
کر و فر بودند بپیوندد و یا با ؼزنویان که خورشید اقبالشان به افق نزدیک شده بود ,ماند .ماندن در
دربار ؼزنویان هم مانند بازی کردن با آتش بود ،چون او خوب میدانست دوستي و تقرب او
مسعود شاید به بهاي جانش تمام شود و سرنوشت او مانند سرنوشت حسنك خواهد شد .
ناصرخسرو ناگزیر از ؼزنویان برید و به چؽري بیگ سلجوقي پناه آورد .سلجوقیان مانند
اسالؾ خود ؼزنویان ترکان صحراگرد  ,از امور دیوان و دیوانداری کال بیگانه بودند ,به اشخاص
و افراد کارآزموده که تجربه کارهای دیوانی را داشته باشند نیارمند بودندناصرخسرو در هیچ جایی
نمیگوید که در دربار ؼزنویان به چه شؽلی شاؼل بوده است ,میتوان حدس زد که شؽلش متوسط
چندان مهم نبوده است ,چون سلجوقیان نمیخواستند آنهایی را که در دربار ؼزنویان دارای مکنت و
مقام بودند به کارهای مهم بگمارند .ناصر آن خواجه خطیر در دربار چؽری و طؽرل یک کارمند
عادی دیوان است و بدربار امیر هم شاید کمتر راه داشته باشد از قدح گشایی و باده پیمایی با امیر
هم خبری نیست .ناصرخسرو با آن شؽل متوسطي كه در دربار سلجوقیان داشت راضي نبود،
نفرت و انزجارش نسبت به ترکان ؼاصب در دربار سلجوقیان نسبت حق تلفی و ظلم و شقاوتشان
صد چندان بیشتر از پیشتر میگردد .او نسبت به سلحوقیان از همان آؼاز نفرت داشت .در برخي از
قصاید خویش این نفرت و انزجار خویش را مستقیـما انعكاس داده است ،از جمله در در قصیده
اي زیر:
خراسان از آل سامان چون تهي شد
همه دیگر شده است احوال و سامان
چنانچه دیدیم که ناصر در دربار ؼزنویان دارای مقام رفیع بود و بقول خودش لقب خواجه خطیر
یا خواجه بزرگ را داشت ,با اینه همه راضی نبود و از آل سامان یاد میکند .ناصر زمان آل سامان
را كه براي نجباي خراسان قدر و قیمت قایل بودند یاد نموده و از سلجوقیان به عنوان دون و پست
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و گرگان بیابان نام میبرد .ناصرخسرو را عقیده برآن است كه سلجوقیان بیگانه حق حكمراني بر
خراسان را ندارند ،زیرا:

خراسان جاي دونان شد  ،نگنجد
به یك حانه درون آزاده با دون
كه اوباشي همي بي خان و بي مان
درو امروز خان گشتند و خاتون
در در دوران حکمرانی سلجوقیان بود که اقطاع بوجود ,و خراسان وارد یک مرحله تازه اجتماعی
گردید که من بخود اجازه میدهم و آنرا فیودالی مینامم ..در دوران سامانیان و قبل از آن زمینداران
خود باالی زمین کار میکردند و از آن حاصل میگرفتند و هر فرد دارای قطعه زمین کوچک و یا
باغ مربوط بخودش بود .اقطاع از دوران خالفت عباسی در سرزمینهای اسالمی رایج بود ,ولی
سامانیان که خود نجیب زادگان بودند و به دهاقین حرمت قایل بودند و از سوی دیگر فروش زمین
در فرهنگ خراسان سخت زشت بود .دهقانان که سالها قبل از ورود اعراب به خراسان باالی
اراض خود کار میکردند ,نظر آنان در باره فزوش زمین با نظر دستگاه خالفت کال متفاوت بود,
برتلس از قول ظهیرالدین در باره ای مامون عباسی و سپهبد شروین چنین مینویسد :
"مامون الزشید میخواست در مازندران چند پارچه آبادی که (اکنون) امالک "مامونی" نامیده
میشوند ,خریداری نماید .هنگامیکه خلیفه در ری بود اسپهبد (شروین فرمانروای مازندران) بدیدن
او رفت .نزدیکان خلیفه به اسپهبد گفتند :باید چند پارچه ملک به خلیفه بفروشد .اسپهبد پاسخ داد" :
من ملک نمی فروشم و به عقیده ای ما فروختن ملک کار زشتی است" پس از چند روز مامون به
خانه ای اسپهبد آمد و چون راه گریزی نبود ,اسپهبد سیصد دیه که در کوه و دره واقع بود ,به او
هدیه کرد و قباله ای هبت نوشت ".

ناصرخسرو و اسماعیلیان ص 30

در سیاستنامه در مورد سامانیان و ؼزنویان چنین آمده است:
"ترتیب ملوک قدیم (امیران سامانی و سالطین ؼزنوی) آنچنان بوده است که اقطاع ندادندی و
هرکسی را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزینه نقد بدادندی  . . .و عمال مال جمع همی
کردندی و به خزانه همی آوردندی و از خزینه برین مثال هر سه ماهی یکبار بدادندی  . . .و این
رسم و ترتیب هنوز در خانه محمود باقیمانده است" سیاستنامه ص .106

ازین حکایت پیداست که حتی در نزد چنین اشرافزاده ایکه فرمانروای ناحیه ای از نواحی
قلمرو ماموون بود ,فروش زمین یک امر ؼیر طبیعی و زشت جلوه کرد ,آخر ناگزیر آنرا تحت نام
هدیه به خلیفه واگذاشت ,تا توانسته باشد از زشتی آن در نزد رعیت و روستائیان بکاهد.
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ؼزنویان و بعدا سلجوقیان اراضی دهقانان را به شکلی از اشکال ؼصب نموده و بنامهای گوناگون
به نزدیکان سلطان تحت نام امالک سلطانی توزیع میکردند ,آنهاییکه وابسطه با سلطان و یا وزیر
بودند صاحب اراضی وسیع شدند و دهقانان به کارگران ساده و یا به کشاورزان و روستائیان بی
بضاعت مبدل گشتند ,از بام تا شام میرفتند بر سر زمین خودشان برای سلطان و یا وزیر و یا یکی
از سران ارتش کار کنند و در عوض یک لقمه نان بدست آورند .خراسان دیگر وارد فیودالی شد و
استثمار انسان توسط انسان نیز زاده همین دوره میباشد .
سرداران ارتش ,نزدیکان سلطان و وزیر اراضی بزرگ قابل کشت و آبیاری را تحت نام اقطاع
بدست آورده دیگران را زیر نام دهقان بکار کشاورزی میگماشتند ,درینجاست که نام مفهوم واژه
ای دهقان که زمانی بر بزرگان و نجبای خراسان اطالق تؽییر میکند و اکنون دهقان کسی را
میگویند که او باالی زمین دیگری برای بدست آوردن مایحتاج خویش کار میکند .دهقانان هم در
قسمت آبیاری و آبادان ی اراضی از حود دلسوزی و توجه الزم نشان نداده بمرور زمان اراضی
حاصلخیز به دشت و صحرا مبدل شدند .اقطاعداراد باز در جای دیگر اقطاع خویش را دریافت
میکردند ,بدین سبب اقطاع باعث ضعؾ اقتصاد و انحطاط دولت گردید .بر تعداد بیکاران روز تا
روز افزوده میشد ,و فقر بیشتر گلوی خراسان را میفشرد .اگرچه ضعؾ اقتصاد کشاورزی چندین
سال پیش از رویکار امدن سلجوقیان در همان آوان حکمروایی محمود دست به گریبان مردم شد.
سیاست نظامی محمود که یک سیاست خودخواهانه و جاطلبانه بود ,همواره بر سرزمینهای بیگانه
لشکرکشی مینمود که این لشکر کشیهای مخارج هنگفت را داشتند ,و همه این مخارج از کیسه ای
رعیت پرداخته میشد .ؼزنویان و سلجوقیان انواع مختلؾ مالیات را بر توده های مردم وضع
میکردند ,این مالیات کمرشکن زمینه ای آوراگی و دربدری مردم را فراهم ساختند.
سلجوقیان شهرها را با مردم به وابستگان خود تیول میکردند .تیول داران بر توده های مالیات
سنگین و کمزشکن تحمیل میکردند ,خود تیولداران از مالیاتیکه از مردم میگرفتند به سلطان مالیه
میپرداختند.
ناصرخسرو از اعمال زشت مالها و فقها که همواره کاسه لیسان شاهان و سالطین بودند و برای
یافن صله و پاداش بر تمام ناروا و ناشایست سالطین مهر صحت میگذاشتند ناراضی بود,
سلجوقیان که مانند ؼزنویان در مذهب اهل سنت بودند و فقها و شریعتمداران نیز از همین مذهب
برخاسته بودند و تحت نام مذهب انواع ستم را بر توده های مردم روا میداشتند ,ازین مذهب برید و
در مورد صحت آن دچار شک و تردید گردید .در آنزمان اسماعیلیان یا باطنیان یگانه مردمانی
بودند که به جرئت ؼمل زشت فقها و سالطین و خبفای بؽداد را انتقاد میکردند .اکثریت علما و
دانشمندان که از خودسری حکام و دست نشاندگان سالطین جیار و خلفای ؼاصب به سطوح آمده
بودند ,به کیش اسماعیلی درآمده تا بتوانند در بین مردم اعمال شوم جباران را افشا کنند .درینجا
شك ما نزدیك به یقین خواهد بود كه اگر بگوییم كه وي در همان سالهاي بودنش در دربار ؼزنویان
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به هند مسافرتهاي داشته است و در آنجا با اصول عقاید اسماعیلیان آشنا گشته و آن مذهب مورد
پسند و عالقه اش واقع گردیده است .
برتلس داشمند فقید شوروي معتقد است كه ناصرخسرو قبل از سفر هفت ساله در مذهب اسماعیلي
بوده است .اگر این گفته آقاي برتلس را بپذیریم به جرئت میتوان گفت كه رفتن ناصر به زیارت
خانه خدا بهانه اي بوده است براي دیدار امام اسماعیلي المستنصرباهلل در قاهره .
ا ز محتواي سفرنامه برمي آید كه ناصرخسرو در همان ماه كه سایر مسلمانان به حج میروند نرفته
است ,بلكه ماه دیگری را برای این کار انتخاب کرده و با برادرش و یك ؼالم هندي راه خانه خدا
را در پیش گرفته است .ازین معلوم میشود که هدؾ ناصر تنها زیارت خانه کعبه نبود ,بلکه مقصد
دیگری هم داشته که عبارت از دیدار با امام اسماعیلی خلیفه فاطمی بوده است.

آغـــــاز ســـفـــــــر
حكیم ابومعین حمیدالدین ناصربن خسروبن حارث القبادیاني المروزي ،مشهور به ناصرخسرو ملقب به ” حجت”
شاعر ,حکیم ,نویسنده ،و گردشگر و فیلسوؾ بزرگ اسماعیلی در پنجم مارچ سال  1046میالدي ( 14اسفند) سفر
 19000هزار كیلومتري و  7ساله خود را در جهان اسالم آؼاز كرد كه دستاورد آن كتاب «سفرنامه» بود.
حكیم ابومعین ناصر بن خسرو حارث قبادیاني ( 481ـ  )394تا حدود  40سالگي در بلخ در دستگاه دولتي ؼزنویان
و سپس سلجوقیان به سر برد .محیط فقان و زننده دربار را اندك اندك براي اندیشه خود تنگ یافت و در پي درك
حقایق به این سوي و آن سوي سر میزد ,تا این كه در چهل سالكي به دلیل خوابي كه دیده بود عازم كعبه شد و پس از
یك سفر طوالني که هفت سال تمام طول کشید دو باره به زادگاهش بلخ باز گشت.
ناصرخسرو درین سفر چهار بار زیارت خانه کعبه را نمود ,و سه سال هم در مصر در دربار خلیفه قاطمی اقامت
گزید .وی در دربار فاطمیان به کمک الموید فی الدین شیرازی به دیدار خلیفه فاطمي و امام اسماعیلی نیز مشرؾ گشت.
ناصرخسرو در قاهره مدتی نزد الموید فی الدین شیرازی به شاگردی نشست و در نزد الموید که وظیقه باب را در سلسله
مراتب مذهب اسماعیلی داشت آموزش مذهبی دید ,اصول و موازین عقاید اسماعیلی را فرا گرفت .ناصرخسرو در
مدت سه سال اقمتش در مصر موفق شد تا رفیعترین عنوان مذهبی (حجت ) را از آن خود ساخت .ناصرخسرو بعد از
اخذ رتبه عالی حجت جزیره راهي خراسان موطن خود شد .
بقیه عمر ناصر خسرو در یك مبارزه بيامان عقیدتي گذشت .ناصرخسرو اگر چه از هر نوع آسایش محروم شد اما
شعرش پشتوانهاي یافت كه در ادبیات دري امروز نیز پس از گذشت عصرها بينظیر میباشد .متعصبان آن روزگار
حضور ناصرخسرو در بلخ را برنتافتند و او را با تهمتهاي بد دیني قرمطی و رافضي از بلخ به نیشاپور و مازندران و
سپس به بدخشان آواره كردند.
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عباسیان دشمنان اشدی فاطمیان بحساب میرفتند و سلجوقیان هم در تبعیت از ایشان در همه جا سرگرم آزار و اذیت
اسماعیلیان بودند .عباسیان دشمنانان خود را تحت نام اسماعیلی سرکوب نموده و سیاست میکردند .تبلیػ مذهبیکه آوردن
نامش بر زبان جرم محسوب میشد در قلمرو خلیفه ای بؽداد در زمره ای بزرگترین گناهان بشمار می رفت.

شاید

ن اصرخسرو نیز خود پي برده باشد كه به وي ماموریت بسـا خطیر محول شده است و این ماموریت شاید به بهاي
جانش تمام گردد ،چه كه قـبل از ناصر چندین داعي در راه پخش و اشاعه ي كیش اسماعیلي درین مرزبوم جانهایشان را
از دست داده بودند ،داعیان بزرگ چون ابویعـقـوب سجستاني و احمد نسفي ازین جمله بودند.
ناصرخسرو مرد ترسو و بزدل نبود ،كه ترس او را از كار و مقصدش بر حذر دارد .ناصرخسرو بعد از هفت سال
مسافرت به سال ۰۰۰هـ  .از راه بصـره براي انجام ماموریت بسا مشكل و خطیر به زادگاهـش بـلـخ بر گشـت.
سلجوقیان نسبت به شیعیان و آنهاییکه به علی و فرزندانش مهر میورزیدند کینه داشتند و خصومت میورزیدند .ناصر
خسرو نسبت عشق و عالقه خاصیكه به خاندان پیامبر و بخصوص به حضرت علي دارد در تمام اشعارش آنرا بخوبی
انعکاس میدهد.
او در مذهب اسماعیلي سخت تعصب میورزد بي مهابا در همه جا با شعار « فاطمیم  ،فاطمیم  ،فاطمي » پیش میرود و
بدون ترس و هراس با پیروان تمام ادیان و مذاهب بحث و مناظره میكند .
از آثارش بر می آید که در مورد ادیان و مذاهب مختلؾ معلومات كافي دارد .به پندار قوي وي شاید پیش ازینكه به
كیش اسماعیلي گرایش پیدا كند با پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بحثهـاي داشتـه است كه هیچكـدام آنهـا نتوانسته اند
قناعتـش را فـراهـم سـازند .به احتـمال قوي وي قبل از سفـر هفت ساله به هنـد نیز سفر و یا سفرهاي داشته است ،در
قصیده  175درینباره چنین گفته است :
به سند انداخت گاهم ،به مؽرب
چنین هرگز ندیدستم فالخن
ناصرخسرو از همان آوان جواني روان متجسس داشته به هـر سر زمینبكه میرسید فـرهنگ  ،آداب  ،رسـوم ،عنعنات و
دیانت آن محل را تحقیق میكرد .وي در سفرنامه تعریؾ از بافتن فوطه اي از صوؾ گوسفند میكند كه در عربستان
بافته میشود و وي مانند آنرا نه در « لـهـاور » ( الهور ) دیده و نه در « ملتان » و یا در قسمت دیگر این اثر (
سفرنامه ) میگوید كه « در بالد عرب و عجم و ترك بوده » یا در قسمت دیگري از « وجه دین » آمده است كه « :
دانایان هندوان سخت پرهیزگار باشند و میان ایشان زنا و لواط نیست و دروغ نگویند و سوگند دروغ نخورند و کتابیست
میان ایشان که گفتار خدائیست و من از دانایان ایشان بسیار این سخنها شنوده ام .صص - 54
ناصر مدت هفت سال شهرهاي عرب و عجم و افریقـا را گردش كرده چهـار بار به زیارت خانة خـدا نایل گشت .و
سرانجام به قـاهره پایتخت خـلـفـاي فاطمي رسید .در مصـر بوسیلة المـؤید فـي الدین شیرازي كه وظیـفة باب یا داعي
الـدعات را داشت بزیارت امـام اسـمـاعـیلـي و خلیـفه ي فاطمي المسـتنصـرباهلل مشـرؾ گردید.
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ناصـر خسرو با معـرفت و دیدار امـام زمان مانند تشنة كه به چشـمة زالل رسیده باشـد رفع عتش كـرد ،او
المستنصـرباهلل را همـان گمگشتة یافـت كه برایش تمام خطرات را به جان خـریده بود و براي دیدارش طي طریق میكرد
و دل بیابانها را میشكافـت .ناصـر یعـداز هفت سال مسافرت و سه سال اقامت در قاهـره در دربار فاطمیان عنوان
حجت یا داعـي خـراسان را از آن خود ساخت .حجت یا داعي رفـیعترین عنواني بود كه بوي داده شـد .آدم به اهمیت و
رفعت این عنوان هنگامي پي میبرد كه فاطمیان بیشتر از دوازده حجت نداشتند ،و خراسان از جمله با اهمیت ترین و
بزرگترین جزایر دوازدگانه اي بود كه ناصرخسرو براي دعوت و تبلیػ عقاید اسماعیلي بدین دیار مامور گشت .
متاسفـانه راجع به زندگاني ناصرخسرو قبل از سفر هفت ساله معلومات چنداني در دست نیست.
محصول این سفر كتابي است بنام سفرنامه كه به شیوه دري مردم بدخشان نوشته شده است .ناصر درین كتاب ماجراي
سفر هفت ساله خویش بصورت نهایت شیرین و دلچسپ و صمیمي تحریر نموده است .ناصرخسرو كه حس جوال و
فكر كنجكاو داشت در مسیر راه با هرچیزیكه برمیخورد آنرا ماهرانه و استادانه مورد مطالعه قرار میداد و در
سفرنامه درج میكرد .ناصر مانند یك نقاش چیره دست تمام دیده ها و شنیده ها را در ذهن خود حك میكند و بعد با كمك
سرانگشتان هنرمند خوی ش بر صفحه كاؼذ براي آیندگان نقاشي میكند .سفرنامه خواننده را چنان در خود ؼذق میكند كه
بي اختیار شهرها و آبادیهاي آن زمان را در ذهن خود تصویر میكند و به سفر در مسیریكه ناصر رفته بود براه مي
افتد

.

نــاصــرخــســرو و دعــوت در بـلــخ
ناصرخسرو آخرین و چهارمین بار خانه کعبه را زیارت نمود و بعد از سال اقامت در دربار امام اسماعیلی در سال
 ۰۰۰امام و استادش الموید را وداع نمود و شهر قاهره را همراه با حجاج خراسان از راه بصره به قصد زادگاهش
ترک نمود .ناصرخسرو حین باز گشت به بلخ دست به كار شد كار دعوت را آؼاز نمود .وي بزودي در یافت که
كار دعوت در بین عوام که در تبعیت از مالها و فقها حاضر اند دست به هر کاری بزنند كاریست نهایت مشكل و
طاقت فرسا .مالها و فقه ها که جیره خواران سالطین ترک بودند سد راهش گشته عوام را علیه وي و
هواخواه انش تحریك نمودند .ناصر خسرو در باره کار دعوت در بلخ و اینكه عوام به حرفهایش كوش نمیدهند و
او را رد میكنند ،در دیوان اشعار چنین گفته است:
به نزد مردم بیمار ناخوشست شكر
شگفت نیست كه ما نزد تو ز كفاریم
یكي زما و هزار از شما ،اگرچه شما
چو مار و مورچه بسیار و ما نه بسیاریم
سپاه نباشد پانصد ستور بر یك مرد
روا بود كه شما را سپاه نشماریم
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ناصرخسرو یكه و یكتنه در مقابل سپاه عظیم از عوام مقاومت میكند و با شعار « فاطمي ام قاطمي » به پیش
میرود ،و پیمان وفاداري خویش را به امام اسماعیلي چنین تجدید میكند:

داغ مستنصرباهلل نهادستم
بر برو سینه و بر پهنه اي پیشاني
وقتیكه به برخي از اشعار حضرت حكیم دقت نماهیم از فحواي آنها بر مي آید كه كار تبلیؽات ایشان و یارانشان
داراي دشواریهاي فراواني بوده است .شاید عوام ایشان را به مرگ هم تهدید كرده باشند .جایي در قصیده چنین
میگوید :
چو روز دزد ره ما گرفت اگر به سفر
به جزء به شب نرویم اي پسر سزاواریم
ازین بسان ستاره به روز پنهانیم
زچشم خلق و به شب رهرویم و بیداریم
ناصرخسرو حین برگشـت به بلخ دست بكار شـده كار دعـوت را آؼـاز نمـود .اگرچه آؼاز دعوت بصورت قطع
معلوم نیست ،شاید نخست دعوت بصورت مخـفـیانه در بین عده ي معدود صورت گرفته باشد و بعدها علني
گشته كه مورد انكار  ،مخالفـت و استهزاي فـقـهـاي متعـصب و بخصوص عمـال سـلجـوقي كه به یمـن فتـواي
خلفاي بؽـداد این دشمنـان خوني شیـعـیان در كل و خصـم اسماعیلیـان بصورت مشخص ،دعـوت ناصـر را زنگ
خطـر براي خالفت بؽداد پنداشته  ،دست به تحـریك كـردن عوام علیـة او زدند و باب شـورش و آشوبـها را باز
نمـودند .عوام خشمگین و آشوبگ ـر به پشت گرمي عمال سلجوقي و فتواي فقهاي جیره خور دربار خـانه اش را به
آتش كشیده اموال و ملكش را ؼارت كـردند ،ناصرخسرو خود ازین مهلكه جان بدر برده فرار را بر قرار ترجیـح
داد ,شهر و دیارش را ترک نمود.
ناصـرخسـرو در چنین یك جـو نامناسـب ،بودن در بلـخ را الزم ندانـسـتـه براي پیشـبرد ماموریت و

اجراي

وظیفـه اي مذهبي خویش در جستجوي محل مناسبتري بر آمـد .به امیـد یافـتن مكاني كه مصئـون و دور از تعصب
باشـد شهـر و دیارش را به « یاجوج و مآجوج » گذاشت و خود بار دیگـر سفـر در پیش گرفـت.
ناصرخسرو براي انجام دین مذهبی خویش و پیمانیكه به امام خود بسته بود ,مؽلوب دشمنان نشد ,بودن در بلخ را
صالح نمیداند فرار را بر قرار ترجیح داده به شهرهاي دیگر خراسان ؼرض پیشبرد امور دعوت مهاجرت میكند.
او زردشت وار به خدایش راز میكند و مینالد كه خدایا چرا این مردم این همه جفا را بر من روا میدارند ،من كه بر
كسي ظلم نكرده ام  ،به ناموس كسي تعرض نكرده ام ,نان كسي را یزور نربوده ام .خدایا پس چرا اینها همه خصم
جان من شده اند و خون مرا مباح میدانند .اینها و صدها پرسش دیگر در ذهنش خطور میکنند .اما وی خود پاسخ
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این همه پرسشها را دارد ,او میداند که مسبب این همه شوربختی او مالها و فقهای ددمنش هستند که در تبانی با
سالطین ؼاصب سلجوقی بر وی و صدها عالم و دانشمند وطندوست تحمیل میکنند .
در بلخ گوش شنوایي نیست كه به حرفش گوش دهـد .او فقهـا همه تعصب كش و دكانداران دین اند که دین را به
حراج گذاشته و از آن به نفع خویش سود میبرند .مفتیان شهر هم را كتمان نموده میکنند و مانند كفتاران براي مال
دنیا بجان هم افتـاده شکم همدیگر را میدرند .نجیب زادگان خراسان را به پاده بانی و شبانی گماشته اند .دانشمند
در دربار امیران و سالطین بیگانه

به امید صلـه پشت دوتا كرده مداحي میكنند  .ظلم حای عدل را گرفته و

تاریکی بر روشنایی چیره گشته است ,امیران و سالطین ترك خراسان را آلوده ساخته ,خود مشؽول ؼصب اموال
رعیت اند .ناصرخسرو در چنین یك فضـاي آگنده از فسق و فجـور از پیشرفت دعوت در بلـخ نا امید گشته ،با
دلي آگنده از نفرت و انزجار بلـخ را به مقـصـدمازندران ،طبـرستـان و نیشـاپور ترك میکند.

گـرچه مرا اصل خراساني است
از پس پیري و مهي و سري
دوستي عترت و خانه ي رسول
كرد مرا یمـگي و مازندري
بخت نافرجام باز هم یاری نکرد ,کاتبان انگار از از رنج و عذاب را بنام پیر عصیانگر و جهانگرد نستوح ما رقم
زذه باشند .آرامش در مارندرادن نیز دیر نپایید .دیري نگذشت كه درین دیار نیز فقهاي متعصب منكرش شده باز
تعوام را علیه او و طرفدارانش تحریك كردند ,بار دیگر زبان طعن و لعن به سـوي ایشان به عنوان « قرمطي » ،
« ؼالـي » و « رافضـي» گشوده شد .تعصبکشان اینجا نیز در آزار و اذیت دست كم از بـلـخیـان نبودند .در
مازندران و نیشاپور نیز موفقیت چنداني نصیبش نگردید .این همه شكستـهاي پي در پي ،عزم راسخ و تصمیم قاطع
و روان جدي ناصـر را مخـلي نكردند ,او بیشتر از پیشتر مجرب ،آبدیده  ،قاطعـ ،امیدوار به آینده گردید .شكست
او را مضمحـل نساخت  ,چون او حق را جانب خود مي دانست ومردم را به دین حق و راه مستقیم دعوت میكرد.
میگویند د ر آدم آخرین چیزیـكه مي میرد امیـد اسـت .در دل ناصـر آتش امیـدواري همـواره شـعـله ور بود.
ناصرخسرو زشتكاري  ،پلیدي و آلودگي فقها و حاكمان و دستگاه روحانیت زمان را بخوبي درك كرده بود و یك
تنه مردانه وار زبان به اعتراض گشود .به قول مهدي محقق ناصرخسرو جنگ سـرد را در پیش گرفت و با
موعظه و نصیحت و بدگوئي از خلفـا { عباسیان } و دست نشاندگان آنان و بر مال ساختن زشتكاریهاي امرا و
فقهاي زمان خود كاخ روحانیت و معنویت آنان را بي پایه جلوه میداد ( .برگزیده اي اشعار ناصرخسرو  ،انتخاب
و شرح  ،دكتر جعفر شعار ،ص سي و جهار ).
فطرت سرکش و علو همت او را از دیگران متمایز میسازد او دیو هوي ،حرص و آز را در بند كشید و بي
نیاز از هوس در شاهراه عشق و حقیقت مشتاقانه گام بر میداشت ناصر خسرو به ملک مال و مکنت مادی و مقام
ظاهری پشات پا زد و چون حالج ,سنایی و دیگر پاکباختگان میدان معرفت در پی علم و دانش بیداری همنوعانش
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روان بود .ناصر را میتوان حقیقتا یکی از بنیادگذاران نوزایی و بنیانگذاران روشنگری در قرن پنجم در اسالم
بحساب آورد .آثار ناصر همه مشحون و ماال مال از اخالق و معرفت اند ,او توصیؾ خط و خال پریرویان نکرد و
هیچ شاه یا امیری را برای سافتن صله مدح نکرده است .متاسفانه برخی از اهل سنت در آثار گرانبهای حکیم
فرزانه تحقق و تعمق نکرده ,دعوی میکنند که گویا ناصر در مذهب اسماعیلی تعصب زیاد داشته و با اهل دیگر
مذاهب پرخاشگر نموده و با ایشان عناد و دشمنی ورزیده است .اصال چنین نیست ,ناصر با کسانی دشمنی میورزد
که آنها نه سنی اند و نه شیعه بلکه گاهی تحت این نام و گاهی زیر آن نام تودهها را به حان هم می اندازند و خود
از ین نفاقهای مذهبی استفاده میکنند و همواره مردم را در جهل ,نادانی و خرافه پرستی نگاه میدارند .ناصر خسرو
این اشخاص را در آصار ش ناصبی مینامد .تمام جنک او با ناصبیان است نه با سنیان .ناصبیان کسانی بودند که
همیشه از عوام سنی در شهرها استفاده کرده برای دلخوش کردن امویان و بعدها عباسیان بر علی و فرزندان طعن
میزدند و کینه و کدورت نسبت به اهل بیت را در بین تودهها میکشتند .سنیان ازین عمل ناشایست به دور بودند.
سنیان به علی و فرزندان احترام نهایت زیاد قایل اند .پس چگونه ناصرخسرو میتوانست که با چنین گروهی از
مسلمانان دشمنی ورزد .ناصرخسرو شایستگـي بشـر را در دانش و كردار نیك میداند ,نه در مال و ملك و نژاد و
اصل و نسب .ناصـر مانند سیمرغ در قـاؾ دانش و مـعـرفت جوالن میكند و دربار شـاهـان و سالطین را جاي
كرگسـان الشخوار میداند .حکیم نستوه سالطین و امرا را به خوكان تشبیه میكند و بی هراس چنین میگوید:
من آنـم كه در پاي خـوكان نریزم
مـر این قمیـتي در لفـظ دري را

عمال و گماشته گان سلجوقي عرصه را چنان بر وي تنگ نمودند كه دیگر نتوانست در در سرزمین اجدادیش بسر
برد ،ناچار ترك شهر و دیار گفت و در پایان عمر در دره تنگ یمگان دور از دسترسي دشمنان مسكن گزین شـد به
گفته اي خودش:
عاقالن را در جهان جایي نماند
جز كه در كهـسارهاي شامخات
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ناصر خسرو در بدخشان
ناصرخسرو حین عودت به بلخ دست بكار دعـوت شـد ،اما کار دعوت در اثر انکار فقـها و مخالفت حكومت داران
سلجوقي توفیق چندتانی را نصیب نشد .چنانچه در باال نیز متذکر شدیم که عوام با وی باب مخالفت و خصومت را
گشودند خانه اش را به آتش کشیدند و حتي قصد جانش را نمودند .وي ناگزیر در جستجوي محل امنتري براي
دعوت برآمد ،بلخ را قصد نیشاپور و طبرستان ترك نموده احتماال درین دیار پیرواني را پیدا كرده و كار دعوت را
رونق بخشیده است .ناصرخسرو نیشاپور و طبرستان هم مانند بلخ به انکار و مخالفت ناصبیان مواجه گشت.
ناصرخسرو علي رؼم همه اي آزار و اذیت نا امید نگشت ,کما فی السابق در جستجوي محلي بود كه بتواند به كار
دعوت در آن با دل آرام و فارغ از هر گونه تعصب ادامه دهـد .وی بیشتر از همه به نیازمند کسی بود که بتواند
در مقابل معاندان از وی دفاع کند .این مكان كجا باشـد ،و كدام امیر یا وزیر باشد كه این مرد سراپا طؽیان راكه با
قلمش كاخ ستمگران و ؼاصبان را به لرزه آورده است تسلیم بگیردپناه دادن به ناصر شخصی که سراپا شور و
طؽیان بود و هر اثرش یک خشت از بنای لرزان بی عدالتی میکند ,دشمنی بجان خود پنداشته میشد .عباسیان و
سالجقه همه جا در پی ناصر بودند ,مفتیان فتوای قتلش را دادند و سالها پیش خونش را مباح خوانده بودند.
ناصر خسرو فرزند عصری بود که در آن نه امیر حسین خبری بود ,و نه امیرنصرسامانی در بخارا بر مسند
امارت لمیده بود که میشد به پشت گرمی آنها مانند سجستانی و نسفی با خاطر آسوده کار دعوت را به پیش برد.
قاهره هم هزاران فرسخ مسافت داشت ,نه پولی در اختیار بود تا بدان دهان فقها را بست .حق با ناصر بود و ناصر
در راه حق دلیرانه گام بر میداشت .صداي انساني  ،صداي حقیقت و مظلومیتش از كران تا كران طنین انداخت و
آخر در دره هاي تنگ هندوكش پیچید و در بدخشان بگوش امیر ابوالمعالي علي بن اسد رسید .
این مرد انقالبی و طؽیانگر را که در قلمرو خلیفه بؽداد با شعار " فاطمیم فاطمی  "...به پیش میرود  ,سالطین و
خلفا را که مردم سایه خدا و جانشین پیامبر میدانند خوک میخواند و پشیزی ارزش قایل نیست امیر بدخشان تسلیم
میگیرد و برایش در مملکت خود جا میدهد .امیر بدخشان این مرد از مرگ نترس کیست که از شمیرخونچکان
سالطین اهریمن سلجوقی و از فتوای خلیفه بؽداد نمی هراسد؟
این سوال را باید از خود ناصرخسرو پرسید.
حكیم ناصرخسرو در جامع الحكمتین صفحه  17از وي چنین نام میبرد:
" امیر بدخشان كه معروؾ است یه عین الدوله ابوالمعالي علي بن اسد الحارث آیده هللا بنصره كه بیدار دل و
هوشیار مؽز و روشن خاطر و تیز فكرت و دوربین و باریك اندیش و صایب راي و قوي حفظ و پاك ذهن و
پسندیده خویست  . . .آنك دنیا با زخارؾ خویش روي بدو داشت و درگاه رفیعش بصدر ملكي متصدر بود  . . .و
بر ملك و میراثي اسالؾ خویش مالك بود ". . .
همچنان در صفحه  18همین اثر اینگونه میخوانیم:
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"بزرگي یافتم كه با والیت دنیاوي همي مراحل والیت دین را بشناسد ،و ملك و میراث با آنچ او مر او آنرا به قهر
از اعداي اسالؾ اشراؾ خویش بستدست ،او را همي از طلب علم ئین و بصایر و حقایق مشؽول نتواند كردن".
ناصرخسرو در صفحه  314كتاب مذكور از وي توام با دعاي خیر به نیكي یاد میكند ,كه با هم میخوانیم.
"خداي ت عالي والیت دیني و دنیاوي او را به سالمت عاجل و سعادت آجل پیونداد و توفیقش بر احیاي علم و حكمت
و اثبات حق و حقیقت و اعزاز جد و بصیرت بیفزایاد؛ كه من به عمر دراز خویش اتدر فراخ زمین خداي سبحانه
جز او كسي ندیدم كه با اقبال دنیا بوي  ،آنكس طلب ذخایر علمي و دفاین دیني و خزاین صدقي كند".
بدیهي است كه امیر مذبور خود داراي مذهب اسماعیلي بود و به ناصرخسرو ارادت مي ورزید و از وي وتقاضا
میكند تا جواب سواالت ابوالهیثم را بگونه ایكه در كیش اسماعیلي معمول بود تاویل نموده و تشریح كند .
امیر علي بن اسد خود شاعر بوده و شعر گفته است كه از بد حوادث چیزي از گفته هایش باقي نمانده است  ،الي
چند بیت كه آنهم ناصر خسرو آنها را در جامع الحكمتین آورده است.
فخر دانا بدانش و ادب است
فخر نادان به جامه و سلب است
ادب و دانش از ادیب ,اكنون
خوار ,ور چند مرد با ادب است.
و كامروا
پیشگاه
ناكسان
فاضالن دور مانده وین عجب است.
سبب این همه نداند كس
جز همان كو مسبب سبب است.
همي گوید:
علي بن اسد
كین جهان سر بسر ؼم و تعب است.

گر بشد از من منال ومال و والیت
جود و شجاعت نشد  ,نه فضل و كفایت
شكر خداوند را كه مایه بجاست
سود كنم  ,گر كند خداي عنایت
بدهد روزیم اگر والیت ندهد
زاهدیم هدایت
دادست
باري
در صفحه  351جامع الحكمتین اینگونه آمده است " :شعر شمس الدین االعالي ابوالمعالي”.
مشو تا تواني سوي بندگان
همي تا خداوند باشد بجاي!
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كه فریادرس نیست اندر جهان
بهر سختي بنده را جز خداي ".
پذیرفتن دعوت امیر علی و رفتن ناصرخسرو به بدخشان روی چند علل عمه بوده است .اول اینکه خود امیر علی
اسماعیلی و یا دستکم شیعه بوده است و تعداد شیعیان هم در بدخشان زیاد بوده است .دوم بدخشان جدا از قلمرو
سلجوقیان بود و آنها به بدخشان دسترسی نداشتند که بتوانند ناصرخسرو را از وی بخواهند .سوم بدخشان نهایت
دشوارگذر است ,بنا هم ناصرخسرو و هم شخص امیر مطمئن بودند سلجوقیان یک شخص به بدخشان لشکرکشی
نمیکنند ,اگر نهایتا به چنین اقدامی دست بزنند تا سالها نتوانند آنرا مسخر سازند .بدین اساس گزندی از سالجقه
متوجه آنها نخواهد بود .بدخشان مصونترین منطقه ای بود که ناصرزخسرو زیر حمایت امیر علی امور دعوت را
بدون دؼدؼه ناصبیان به پیش میبرد.
اي حجت خراسان! در یمگان
گرچه به بند سخت گرفتاري،
چون دیو بر تو دست نمي یابد
باید كه شكر ایزد بگذاري!
از گفته های ناصرخسرو در دیوان اشعار بر می اید که پیش از ورودش به بدخشان ,شیعیات درین دیار مسکون
بوده اند:
از بهـر دین ز خانه براندند مر مرا
تا با رسول حق به هجرت سوا شدم
شكر آن خداي را كه به یمگان ز فضل او
بر جان و مال شیعت  ،فرمانروا شدم
ق  136صؾ 384
ناصـرخسـرو بنا به دعـوت این مرد خــردمنـد ( امیرعـلي بن اسـد ) به بدخشـان میرود و در درة یـمـگـان
اقامتگاه دایمي خویش تن به تقدیر داده سـاكن میشود .امیر اسد دریچة فروغ بخشي را بروي ناصـر میگشاید ،
امكان پیشرفت دعوت را بوي نوید میدهد .معاندان و بخضوض سلجوقیان و مالهاي متعصب بیچاره و درمانده
امید دسترسي به ناصر را از دست میدهند .ناصر دو باره پا به عرصة حیات مینهد و فراغ البال به تصنیؾ كتب و
نوشتن اشعار حكیمانة خود زیر چتـر حمیات امیر اسـد ادامه میدهد .
درینجا سوال پیش می آید که در کدام سال ناصرخسرو به بدخشان رفته است؟
پاسخ به این پرسش و پرسشـهـاي دیگر راجع به بودن ناصـرخسـرو در بدخشـان باید به آثار به خصوص به
دیوان اشعـار شخص حضرت حكیم مراجـعـه كـرد .حكیم دستكـم تمام كتابهـاي خویش را در یمگان نوشته است.
در دیوان وي شعـري است كه داللت بر بودن پانزده سال اول وي در یمگان را میكنـد.
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پانزده سـال بـر آمـد كه به یـمـگـانـم
چـون و از بهـر؟ چـه زیرا كه بـزنـدانـم!
شعـر فوق هنگامي سروده شـده است كه حضرت حكیـم پانزده سال را در بدخشان پشت سر گـذاشتـه است ،ولي
دربیت باال گفتـه نشـده است كه وي كدام سال به یمگان آمده است .از سوي دیگر معلوم نیست كه خود این قصیده
كدام سال سـروده شـده است .در « روشنایي نامـه » قصیدة دیگري است كه سال كتابت آنرا میرساند ،یعني كتابت
روشنایي نامه در سال  460هـ .بوده است .
به سال چـار صـد و ســه بیـسـت بر سـر
كه هـجـرت كـرد آن روح مـطـهــر
در جاي دیگر همین كتاب تحت عنوان « آفریده شـدن افالك و ستارگان » چنین آمده است :

ز حجـت این سخـنهـا گـوش میـدار !
كه در یـمـگـان نشسـتـه پادشـه وار
از گفته هاي باال نتیجـه میگیریم گـه تاریخ كتابت روشـنایي نامـه سال  460هـجـري بوده و درین سال حضـرت
حـجـت در یمـگان بوده اند .پس كدام سال به یمگان رفته باز هـم منحیث یك معـمـا براي ما بي جـواب میماند .براي
اینكه حـل این معـما را پیدا كـرد از یرخي از محقـقـین و دانشمندان كه درین عـرصه پژوهشـهـا كرده اند و ید
طوالیي دارند استـمداد جسـت .حضرت حجت در دیوان اشعار گهـگاه اشارات گنگي راجع به بودن خود در
یمـگان نموده است ,ولي هیچ یك از آنهـا نمیتوانند كه پاسخ درست این پرسش را بدهنـد .همچنان در دیوان اشعـار
قصیـده دیگري است كه از فتـح « مكـه » بدست فاطمیان حكایت میكنـد.
چون بشنـوي كه مـكه گرفتـست فاطمـي
بر دلت دل ببارد و بر تنت تاب و تب
ارجـو كه زود سخت به فوجي سپید پوش
كینه كشـد خداي ز فوجي سیـه سلـب
و آن افتاب آل پیامبر كنـد به تیػ
خون پدر ز گرسنـه عباسیان طلب
اي حجت خـراسان ،از ننگ این گروه
دین را به شـعـر مرتبت آور ندب ندب
وز مؽـرب آفتـاب چـو سر زد مترس اگـر
بیرون كني تو نیز به یمـگان سر از سـرب
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در تواریخ آمده است كه در سال  456هـ .صلـیـحـیان كه طرفدار خالفت فاطمي بودند دست عباسیان را از مـكـه
كوتاه ساخته و این شـهـر مقدس و پر اهمیت اسالم را از دست گماشته گان خالفت بؽـداد رهـا نموده و به تصرؾ
خلفاي فاطمي در آوردند .از گفته فوق بر میآید كه درین سال یعني  456نیز حضرت حجت در یمگان بوده اند.
درینجا نمیتوان حـدس زد كه ایشان كدام سال به یمگان رفته و اصال چند سال داشته اند .باز هم بخود جرئت داده
به دیوان اشعار مراجعه مینماییم .اینبار به قصیدة میرسیم  ،تحت شمارة ( ) 212كه در آن حضرت حجـت از
دست «طؽـرل بیك » و برادرش « چؽـري بیگ » شكایت میكند كه اگر طؽـرل و چؽـري نمي بودند شاید كه او
به چنین حـالت نمیرسید .امـا طوریكه معلوم است چؽـري و طـؽـرل هر یك پي دیگري در سالهـاي  450هـ.
 455هـ .وفات نموده اند ( .تاریخ روضة الصـفـا ص (

بـرتـلـس دانشمنـد فـقیـد شوروي از روي یكي از نسـخـه هـاي خطي « زاد المـسافـرین » مینویسـد كه این كتاب
در سال  453هـ 1061 .م .نوشته شـده است .یعني سـه سال بعـد از مرگ چؽـري بیگ سلجوقي و دو سال هم
پیش از مرگ برادرش طؽـرل بیگ سلجـوقي .و ما دیدیم كه پیش از مرگ ایشان ناصرخسرو در بدخشان بوده
است .رویهـمـرفته این گفته ي آقاي برتلس نیز به ما كمك كرده نمیتواند كه بگوئیم یا اقال حدس بزنیم كه كدام سال
ایشان به بدخشان رفته باشنـد .مسئـلـه سال هجرت حضرت حجت همچنان كمـافي السـابق مبهـم و ؼامض باقي
میماند .آیا حضرت حجت در هـمـان روزهاي اولیكه سلجوقیان خـراسان را اشؽال كرده اند به بدخشـان رفتـه
است و یا سالهـاي بعـدي ؟
آقاي بـرتلـس را عقـیده چنین است ،زمانیكه خـواجـه نظام الملك رشتـه امور دربار سلجـوقیان را در دست گـرفت
و دشمني خود با اسماعیلیان را بصورت علني تبارز داد و در همه جا گماشته گان خود را براي آزار و اذیت آنها
مامور ساخته بود ،درین سالهـاست كه حضرت حجت نیز رهسپار بدخشان میگردد .پس درینصورت هجـرت
حضرت حجـت به یمگان مقارن سالهـاي  451هـ1059 /.م455 – .هـ 1063 /.میالدي بوده است.
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–  185ناصر خسرو و اسماعیلیان (
رشیدالدین فضل هللا وزیر دربار مـؽوالن و مؤلؾ جامع التـواریخ اقامت حضرت حجت را در بدخشان مدت
بیست سال دانسته اند ( .رشیدالدین فضل هللا ،جامع االتواریخ  ،ویراستة دانش پژوه و مدرسي زنجاني نهران،
 1338ص ( 77
درینصورت اگر سال وفات حضرت حجت همانا  470هـ  1077 /میالدي درست باشـد ،درین شكـي نیست كه
هجرت ایشان به یمگان درست سال  1057میالدي میباشـد و این گفتـه ي رشیدالدین با گفتة آقاي برتلس چندان
تفاوتي ندارد .پس میتوان گفت که ایشان به سال  450هجری بوده و ایشان مدت بیست سال را در دره ای یمگان
بسر برده و ؼرض پیشبرد امور دعوت به نقاط مختلؾ بدخشان هم سفر و یا سفرهایی داشته اند.
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حضرت حجت در محیط دور افتاده ي چون یمگان كه برخیهـا آنرا به سرزمیني دور از چشم خـدا تشبیه كرده اند
نیز صداي حق و عدالت را به گوش مردم میرساند .او در همه جا زورگویان و ؼاصبان را یك تنه به چالش
فراخواند .
بیمارو شكسته دل شده ستند
از قوت حجت درسـتـم
هر سال یكي كتاب دعوت
به اطراؾ جهان همي فرستم
ق  135صؾ 382
ناصر خسـرو از بودنش در یمگان گهگاهي زبان شكـوه باز میكنـد ولي بصورت كل بودن در یمگان را ترجیح
میدهد بر میحطي كه آلوده به فساد باشـد .او به بودن در یمگان افتخار میكند و خـدا را سپاس میدارد كه او در
یمگان است .
از بهـر دین ز خانه براندند مر مرا
تا با رسول حق به هجرت سوا شدم
شكر آن خداي را كه به یمگان ز فضل او
بر جان و مال شیعت  ،فرمانروا شدم
ق  136صؾ 384
برخي از اشعار حضرت حجت میرسانند كه وي در یمگان شاگرداني هم داشه است ،و یا شاید هم به قول امروزي
مكتب داش ته و از سایر محالت بدخشان كساني ؼرض فراگیري علوم نزدش آمده از علم وي مستفید گردیده اند .در
یكي از قصاید بدین موضوع اشاره ي رفته است .
اینجاست به یمگان ترا دبستان
در بلخ مجویش نه در بخارا
گنجیست خداوند را به یمگان
صـدبار فزونتر زگنج دارا
همچنین در قصیدة شماره  79دیوان اشعار نیز راجع به قدر منزلت و مقام خود در یمگان اشاره نموده است ،از
فحـواي این ابیات بر مي آید ،كه حضرت حجـت در یمگان از نظر مالي از زندگي مرفـه برخوردار نبوده است.
ولي مقام اجتماعي او همچنان در بین توده هـاي مردم مستحـكم بوده است .ناصرخسرو وجدان بیدار زمان ،
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گـرسنه و مردانه زیستن را ترجیح میداد بر آنكه در دربار امیران و سالطین فرومایه قد دو تا كند و براي یافتن
معـاش زبان به مدح ایشان باز نماید .او خطاب به آنانیكه او را « زنداني درة یمگان » دانسته اند میگوید :
مرا گوئي  « :اگر دانا و حري،
به یمگان چون نشیني خووار بي یار؟”
به زنهـار خداي ام من به یمگان
نكو بنگر  ،گرفتارم مپندار!
نگویند كه سیـم و گوهـر و لعـل
به سنگ اتد ر گرفتارند یا خوار
اگر خوارست و بي مقدار یمگان
مرا اینجا بسي عـزست و مقـدار
یکی از پرسشهای دیگریکه در ذهن هر خواننده و یا اقال عالقه مند به ناصرخسرو و اسماعیلیان خطور میکند ,این
است :آیا قبل از ورود ناصر خسرو در بدخشان اسماعیلیان بوده اند ,و یا ناصرخسرو اساسگذار اسماعیله در
بدخشان میباشد؟
بنده فكر میكنم كه آري  .پیش از آنكه حضرت حجت به بدخشان هجرت نمایند ،اسماعیلیان درین سرزمین به
سر میبردند و امیر اسـد والي بدخشان نیز خود داراي مذهب اسماعیلي بوده است .
تركیب قومي بدخشان خیلي مؽلق میباشد ،چه كه درین منطقه اقوام مختلؾ آسیایي از قبیل تاجیكان  ،ازبكها،
تركمنها ،قرؼیزها و حتي مؽوالن بسر میبرند .اكثریت مطلق باشندگان بدخشان را تاجیكان تشكیل میدهند .در
بدخشان تعداد از سـادات نیز هستند .سادات بدخشان معتقد اند كه ایشان عرب نیستند  ،ولي عقیده شان برین است
كه اجدا دشان از خراسان و یا سایر شهرهاي ایران امروزي از قبیل كاشان ،سبزوار ،همدان و اصفهـان و یا
شهرهاي دیگري آمده باشند .رویهمرفته نسب این مردمان (سادات) به یكي از امامان و یا امامزادگاني میرسد كه
در خراسان در دوران امویان و یا عباسیان ساكن بوده اند .سادات شاید همان داعیاني باشند كه در دوره هـاي
مختلؾ براي دعوت به بدخشان آمده و در این سر زمین ماندگار شده اند .در بدخشان تا هنوز مزار برخي ازین
اشخاص یا بهتر بگوئیم داعیان در بسیاري از روستاها پا برجا بوده و زیارتگاه خاص و عام میباشند .اگرچه تعداد
این اماكن كه براي مردم بدخشان نهایت مقدس اند و ایشان را عقیده بر آن است كه این اماكن مزار برخي از
مردان بزرگي اند كه در آن آرام گرفته اند .ازین لحاظ تا كنون زیارتگاه خاص و عام میباشند .درینجا الزم است كه
برخي از این اشخاص مكرم را براي خوانندگان معرفي نماییم ,كه خالي از مفاد نخواهد بود .
  -1پیر سبز پوش در بین مردم معروؾ است كه سبزپوش یكي از دراویشي بود كه از خراسان به شؽنان آمدهمردم را پند و اندرز داده و موعظه مینمود و دایم لباس بلند سبز به تن میكرد بدین لحاظ به پیر سبز پوش معروؾ
گشته و دیكر از اصل و نسب این درویش معلوماتي در دست نبست.
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  -2زین الـعـابدین .در منطقه « تـیـم » شؽنان – تاجیكستان مزاري وجود دارد كه مردم آنرا آرامگاهحضرت امام زین العـابدین بن حسین بن علي (ع) میدانند .در حالیكه از تاریخ بخوبي میدانیم كه زین العابدین ( ع)
بیرون از قلمرو عربستان هیچ سفري نداشته اند .این ذین العابدین شاید شخصي دیگري باشد كه با این نام وارد
شؽنان شده و بعدها توسط طرفدارانش چنین ؼلوئي در موردش صورت گرفته است.
  -3امام محمد باقـر مردمان ناحیه ي « ؼـنـد» شؽنان – تاجیكستان روایت میكنند كه گویا حضرت اماممحمدباقـر (ع) در محلي بنام « دشت علي چور » با « كفار » جنگها كرده مردم این محل را مسلمان ساخته اند.
این هم افسانه ي بیش نیست ،ولي بودن شخصي بنام محمد باقـر بعید نخواهد بود.
  -4سلطان شـاه صفـدر – از آمدن این شخص كدام اطالعي در دست نیست ولي مزارش تا كنون در ناجیه ي «ویر » شؽنان – افؽانستان پا بر جا است .اهالي را عقیده بر آن است كه سلطان شاه صفدر یكي از امامزادگان بوده
است كه ؼرض راهنمایي ( شاید منظور همان دعوت باشد ) مردم به شؽنان آمده مدتها در بین توده ها بوده و آخر
در همین محل زندگي را پدرود گفته و مزارش زیارتگاه مردم میباشـد.
  - 5پـیـران چـراؼـداران – پیران چراؼداران چند نفر از دراویش (تعداد قطعي شان معلوم نیست) بوده اند كهدر قراء و قصبات میگشته اند و مردم را پند و اندرز نموده و موعظه میكردند .این چند درویش ( پیران چراؼداران
) چراؼداني را همراه با روؼن با خود حمل نموده ،وقتیكه به محلي میرسیدند و در خانه ي كسي براي گذشتاندن
شب میماندند در چراغ از روؼن شخصي خودشان استفاده كرده باعث نا راحتي میزبان نمیشدند .شبهاییكه مردم را
موعظه میكردند باز هم از چراغ خودشان استفاده میبردند ،نه از روؼن و چراغ شخص میزبان.
  - 6خواجه سـاالر ولي – خواجه ساالر ولي یكي دیگر از دروایش است كه در شؽنان (افؽانستان) اهالي ازوي نام میبرند و مزارش تا كنون در ناجیه « نیوادك » شؽنان – افؽانستان در كنار چشمـه ي بزرگ پا برجا
میباشد .اهالي را عقیده بر آن است كه چشمه ي مذكور از جمله ي كـرامات همین درویش میباشـد .
  -7شمس تبریز -در ناحیه « سـرماچید » شؽنان – افؽانستان جایي است كه بروي دیوار تخته سنگهایي بزرگقرار داشته كه آیات قـرآن مجید بروي آنهـا حكاكي شده اند و در پایان اسم شمس تبریزي نوشته میباشد .اما دیگر
چیزي گفته نشده است كه كدام شمس تبریزي كي بوده و از كجا آمده است .در محل مذكور قبر مزار هم دیده نمي
شود الي چند تخته سنگ مسطح تراشیده شده و دو تا درخت سالخورده اي سپیدار.
  -8شاه ؼالم ولي ،شاه ابوطالب ،سید میرگل سرخ و دیگران هم نامهایي اند كه راجع به ایشان كمترینمعلوماتي هم در دست نیست .شاید كه اینها در زمانهاي خیلي پیش آمده باشند.
عالوه بر این شاید كه اسماعیلیان در طي مهاجرتهاي متعدد كه از مناطق همجوار در اواخر امارت سامانیان و
دوره ي سلطنت محمود ؼزنوي صورت گرفته بود به بدخشان آمده باشند.
تاریخ گواهي میدهد كه یكي از داعیان فداكار اسماعیلي ( احمد نسفي ) در دربار سامانیان رسوخ نمود و بر
ابونصر ساماني چنان تآثیر گذاشت كه وي به مذهب اسماعیلي گروید و براي نسفي رخصت داد تا در قلمرو وي
آزادانه به دعوت بپردازد .كار نسفي چنان رونق گرفت كه بسا از بزرگان بخارا مذهب اسماعیلي را پذیرفتند.
خالفت بؽداد از همان روزهاي نخست از تشكیل دولت مستقل سامانیان دلخوش نداشت و همواره در پي بهانه
میگشت .خالفت بؽداد اینك اسماعیلي گري ابونصر را دستآویز ساخته براي ئنابودي امارت بخارا دست بكار شد.
تركان دربار ساماني كه قدرت نظامي را در دست داشتند به تحریك بؽداد علیه ابونصر دست به شورش و آشوب
زده او را خلع نموده پسرش نوح بن نصرساماني را بجایش به امارت منصوب نمودند .نوح از سرنوشت پدرش
درس عبرت گرفت و دست تركان را در آزار و ازیت و قتل عام اسماعیلیان آزاد گذاشت .درین گیرو دارها در
سال  331هـ .داعي نسفي به دار آویخته شد ،تعداد بیشـماري از اسماعیلیان و یا طرفداران اسماعیلي هم سیاست
گردیدند .در چنین یك جو مختنق تعداد از اسماعیلیان كه مورد سؤظن تركان واقع شده بودند شهر و دیار خود را
ترك نموده با زن و ف رزند براي یافتن جاي امنتري برآمدند .در آن موقع نمیشد از مناطق كوهستاني و دشوارگذر
بدخشان و ختالن مكان امنتري را سراغ داشت .تعداد زیاد این افراد به بدخشان مهاجرت نموده در محیط جدید
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اساس زندگي را نهادند .اینها نخستین اسماعیلیاني بودند كه وارد بدخشان گشتند .اینها براي زنده ماندن آمده بودند نه
براي كار دعوت ,بدین ملحوظ چندان تآثیر گذار و چندان تآثیر هم بر اهالي نبودند .اینها دستكم مردم را با طریقه
و كیش خویش آشنا ساخته بودند .سیل دوم از مهاجرت اسماعیلیان به بدخشان را میتوان به دوره ي سلطنت محمود
ؼزنوي مربوط دانست .زمانیكه محمودؼزنوي به بهانه اي جهـاد ؼرض تاخت و تاز و تاراج هند رهسپار آندیار
گشت موانع دیگري در سر راهش وجود نداشت مگر دولت نوپاي اسماعیلیان مـلـتـان فلهـذا محمود تصمیم گرفت تا
نخست از همه كار را با ایشان یكطرفه كند ,در ؼیر آن در آینده راه محمود با نیم قاره هند بسته خواهد شد .محمود
چندین بار به هند لشكر كشید و هر بار این دیار را بویرانه مبدل نمود .عـتـبـي روایت میكند كه محمود بسال 394
هـ .به هند لشكر كشید و رفتار محمود با اسماعیلیان بسیار بیرحمانه بود .او مدت هفتاد روز شهر را در محاصره
نگهداشت تا آن كه اهالي نزد محمود آمده وعده نمودند كه هرسال بیست بار هزار هزار درم به وي بدهند .عنصري
شاعر دربار محمود ؼزنوي بیرحمي ،شقاوت و سنگدلي محمود را نسبت به اهالي ملتان طي یك قصیده اي با آب و
تاب چنین بیان كرده است:
محمود در روز فتح ملتان ،آنقدر از قرمطیان به دست خود كشت كه شمشیر خون آلود بدستش چسپید و دست و
(95
شمشیر را در آب گرم نهادند تا از هم جدا گردیدند( .برتلس  ،ناصرخسرو و اسماعیلیان  ،ص
این همه بي رحمي و شقاوت محمود و دست نشاندگانش در ملتان باعث گردید تا آنعـده از اسماعیلیان سرشناس
كه حیات خویش را در خطر دیده بودند موطن خود هند را ترك نموده از راه درههاي دشوار گذر چترال خود را به
بدخشان رسانده و یا قسما در مناطق كوهستاني مرز بین افؽانستان و پاكستان امروزي مسكن گزین شدند .هنوز هم
در شؽنان بدخشان هستند مردمانیكه میگویند اجدادشان از هندستان ،خراسان و یا سمرقند و بخارا باینجا آمده اند.
مجموع این عوامل باعث گردیند تا راه براي پیشرفت مذهب اسماعیلي در بدخشان هموار گردد .روي این علل بود
ناصرخسرو بدون مشكل و درد سر توانست در بین مردم زندگي كند ،كتاب بنویسد و با خاطر راحت كار دعوت را
به پیش برد .به جرئت میت وان گفت اگر ناصرخسرو در بدخشان نمیبود به این اندازه به اوج شهرت نمیرسید ،شاید
مثل صدها شاعر و داعي گمنام میماند و یا حتي نامش بدست فراموشي سپرده میشد .این فقط بدخشانیها بودند كه
آثارش را همچون میراث گرانبها نگهداري نموده از روي هریك از آثارش نسخه برداري نموده پخش و اشاعه
نمودند و هنوز هم این كار را میكنند.
طي این هزارسال در باره ي حضرت حجت گاهي آگاهانه و زماني هم ؼیر آگاهانه  ،بعضا توسط دوستداران و
اؼلب توسط آنهـاییكه نا دانسته نسبت به وي خصومت ورزیده دشمني میكردند افسانه هایي درست شده و شخصیتش
را چنان در میػ ابهام و اؼماض فرو برده اند كه به مشكل میتوان واقیعت را از افسانه تفكیك نمود .خوشبختانه در
اوایل سالهاي قرن گذشته شخصیت حجت توجة دانشمندان و خاورشناسان را بخود معطوؾ داشته و در اثر سعي و
تالش پیگیر آنها بود كه آن پرده ضخیم و مكدریكه شخصیت حجت را پوشانیده بود دریده شـد و چهرة اصلي او
چون آفتاب تابان براي جهانیان نمایان گشت .درینجا بیجا نخواهـد بود اگر باالي برخي ازین افسانه ها كه در بارة
حجت ساخته و پرداخته شده اند مكث نماییم.
در كتابي تحت عنوان آثارالبالد و اخبارالـعـبـاد توسط قزویني در قرن هفتم هجري  /سیزدهم میالدي نوشته شده
در بارة حجت و یمگان آمده است .یمگان شهري حصین بود در وسط كوهـها در نزدیكي بدخشان كه بخاطركانهاي
نقره و سنگي شبیه لعل شهرت داشت .قزویني از قول شخصي بنام امیر حسام الدین ابوالمؤید مؽـمان چنین ادامه
میدهـد ناصرخسرو پادشاه بلخ بوده ،ولي پس از آنكه رعایاي او علیة او شوریدند ،به یمگان به علت حصین بودن
آن پناه جسـت .و چون در آنجا استقرار یافت به قوت جادو درآنجا كاخهـا و حمامها و باؼهـا بر آورد ( .ناصر
خسرو لعل بدخشان ص  . 47آلیس سي .هانسبرگ  ،تهران ) 1380
اگر كس به آثار خود حضرت حجت مراجعه كند در آنها افسانه بودن این گفته را به آساني ثابت خواهـد كرد.
انگار ناصر دانسته باشـد روزي در باره اش افسانه هاي ازین دست ساخته خواهند شـد ،بنا وي پیش از پیش در رد
اینگونه ادعاهاي پوچ و افسانه هاي میان تهي چنین گفته است :
نیست درین كنج درون نیز گنج
نامدم اینجاي ز بهـر منـال
مال نجسته است به یمگان كسي
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زانكه نبوده ست خود اینجاي مال
نیز درین كنج مرا كس نبود
خویش و نه همسایه و نه عم و خال
بل چو عزیمت شدم از دست دیو
گفت مرا بختم ازینجا « تعال» !
با دل رنجور ،درین تنگ جاي
مونس من حب رسول است و حال
دیوان ق  121ص 356
حضرت حجت در بین اهالي بدخشان از محبوبیت خاص و توصیؾ ناپذیري برخوردار است .این محبوبیت او
طي هزار سال كاهش نیافته بلكه بر آن افزوده است .در بدخشان او را سیدشاه ناصرولي ،پیرشاه ناصر ،سیدشاه
ناصرخسرو  ،باباي ناصر ،پیر جد ( پیراجداد ) یا جـد پیر ( پدر پیر ) و پیر كامل میخوانند .درینجا میل دارم تا
برخي از گفته هاي شعراي محلي بدخشان را براي اثبات گفتار باال گواه بیاورم .یكي از شعـراي اسماعیلي
دروازي در مدح حضرت حجت چنین گفته است :
شاه ناصرخسرو شهي بنده نواز
من اسكندرم و سگي تو ام از درواز
هركس كه بدرگاه تو آید به نیاز
نومید ازین درگه نمیگردد باز

یا
یمگـان بروي طواؾ ناصر بطلـب
گر مرد رهي صفاي خاطر بطلب
خواهي كه مراد تو حاصل گردد
از درگه پاك شاه ناصر بطلب
ابیات دیگریكه در مراسم چراغ روشن در بدخشان بعد از حمد خدا ،پیامبر (ص) و علـي (ع) و امامان اسماعیلي
در مـدح حضرت حجت خوانده میشوند خود گویاي آن اند كه ایشان در بین اهالي بدخشان از محبوبیت خاصي
برخوردار میباشـد .برخي از ابیات ازینقرار اند:
اگر گویم صفاتت شاه ناصر
نمیدانم زحالت شاه ناصر
اگر گویم كه مرد راه بودي
فزون از مرد راهي شاه ناصر
رسیدم بر سر میدان عشقت
زدم چرخ سماعت شاه ناصر
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اگر چرخ فلك ناگه گردد
بگیرد دست ما را شاه ناصر
مكن نومید از درگاه تو مارا
همه رو با تو داریم شاه ناصر
بریده باد زبان جمله بد گو
بحق روز گارت شاه ناصر
اسماعیلیان بدخشان كه خود را پیروان سیدشاناصر ولي میدانند ،در مراسم مذهبي با سایر اسماعیلیان داراي
تفاوتهاي زیادي میباشند .برخي از مراسم ایشان ریشه در مراسم ادیان قدیم آریایي داشته به مرور زمان با مراسم
اسالمي چنان مخلوط شده اند كه به مشكل میتوان آنهـا را تفكیك داد.
حضرت حجت تعلیمات خویش را بر خرابه هاي ادیان قدیمي و محلي مردم بنا نهاد ،آنعده از مراسم قدیمي مردم
كه با تعالیم اسالمي در تناقض نبودند و شرك محسوب نمیشدند مردم را از اجرا ي آنها منع نكرده بلكه آنها را با
تعلیمات اسالمي صیقل داده اسالمي نمود ازینرو است كه برخي او را رهبر یكي از فرق شیعه بنام ناصریه به
حساب مي آورند .
حضـرت حجـت بیست سال اخیر عـمـر خ ود را در بدخشان در یك مبارزة عقیـدتي سپري نمود .ظاهرا از هـر
نوع آسایش محـروم بود ولي در شعـر و ادب دري و بخصوص در بین عـامة مردم چنان پایگاه وسیع و مقام رفیع
یافت كه تا امروز هزار سال پس از در گذشتش از مقام واالي انسانیش استقبال میكننـد  ،برخي از مردم حتي ؼیر
از اسماعیلیان بخود بالیده و خود را از اعقاب سید شـاه ناصر ولي میدانند .
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