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سخن آغازین :
واقعیت مسلم این است که اسماعیلیان نزاری آسیای میانهه در سااسها مطها
فالت پامیا ( ،پای مها) ،سلسله کوه های هطدو کش و نظام سلسله جبال های
قااقام ،که در نگارش ها و باگه های تاریخ نگهاران مقدهدم و معاصها ،بهه
" بههام جهههان" ،معههاو اسههت ،پااکطههده هههده انههد هههش کرههورای کههه در ایههن
مططده کوهسقانی موقعیت جغاافیایی دارند و بها ههم مهاش مرهقا را ترهکی
میدهطههد ،عبههارت ،اش کرههورهای ،افغانسههقان ،نههین ،هطدوسههقان ،قا،زسههقان،
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تاجیکسههقان و پاکسههقان انههد اکثایههت مطله اسههماعیلیان در ایالههت بد رههان کههه
میان افغانسقان و تاجیکسقان تدسیم هده است شندگی بسا می باند ،و ههم در
عالقه نقهاال مططدهه ههمال پاکسهقان و ههاسهقان تاههدا،ان ایالهت ههطکیان
کرور نین ،نیز مدیم هسقطد هزاره های اسماعیلی کهه بیرهقاین رقهم ههان در
مطا ماکزی افغانسقان شندگی می کططد ،نیز هام دسقه اسماعیلیان نزاری
آسیای میانه هسقطد
اسماعیلیان آسیای میانه در کلیهت امها  ،دارای ههیوه هها و روش ههای معهین
عملکاد مذهبی ،واجقماعی ،ارشش ها ،کام گهاری هها ،دههواری هها و نهالش
های ویژه و بخصوص ود هسقطد اسماعیلیان آسیای میانه ،در سهال ههای
ا یهها شنههدگی هههان اش مهههدوده هههای مهههیس جغاافیههایی سههطقی و تههاریخی هههان
بیاون آمده و در سااسا جهان ،بهه ههمول اروپها ،و امایکهای ههمالی مسهقدا
هده و جز جمعیت بزرگ جهانی اسماعیلی گادیده اند اکطون در کرور ههای
 ،هطدوسقان ،پاکسقان ،روسیه ،امایکا ،کانادا ،و اروپا حیات بسا می باند
با بطیاد پهژوهش هها و باداههت ههای تر تهاریخی ،جماعهت آسهیای میانهه ،
همههواره باشتههان دهطههده سههطت هههای بههی نظیهها و سهها قار دیطامی ه عدالنههی،
فاهطگههی ،و بیههطش گههاایش جمعههی بههوده و همههواره در باهههه هههای نهها همگههون
تاریخی  ،شمانی ،و مکانی بوده اسهت کهه بهاای رههد ،انکرها  ،اسهقهکام و
تاویج باور های بهزرگ دیطهی و سیاسهی ،اش قبیه دیانهت شردههقی ،کلیسهای
نسههطوری ،عیسههویت ،بودیسههم ،اصههول فلسههاه مانویههت ،و اسههالم  ،بههه هههمول
سوسیالیسم ،نرطالیسم ،لیباالیسم ،و
دیدگاها و جهان بیطی های بزرگ ،مانطد،
ِ
هومانیسم ،که باعث آفهایطش اسهبان تاکها ،اندیرهه و تژمه تر در راسهقای
کههاوش عدالنههی ،بیههطش هههای انسههان گاایانههه در بسهها اش مواقه وفاصههت هههای
معمول در میان مادمان  ،دانرهمطدان و هخصهیت ههای ساههطا ایهن مططدهه
گادیده است ،طامطدی فاهطگی جوام آسیای ماکزی را میقوان در ههیااشه
جمهه گاایانههه و تعههدد پسههطدانه فاهطگههی ،شبههانی ،تبههاری و عدیههدتی مادمههان
مسلمان ،به ویژه اسماعیلیان ایهن مططدهه را کهه بهه گونهه عیطهی و عملهی در
میان هان وجهود دارد ،بهه مرهاهده نرسهت بایهد گاهت کهه در ههاایس کطهونی
بیرقا اش 02دسقه ها و گاوههای تباری ،شبهانی و اجقمهاعی در ایهن مططدهه
کوهسههقانی و دهههوار گههذر کههه اکثایههت مطل ه باهههطد گههان آن را اسههماعیلیان
ترههکی مههی دهههد  ،بههدون دهههواری و پیههاوی اش پالیسههی ههها و هههیوه هههای
همزیسههقی مسههالمت آمیههز ،در کطههار هههم حیههات بسهها مههی بانههد اکثایههت مطله
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شبان ها و بیطش ههای فاهطگهی ایهن مطها باسهقانی بهوده و مهن حیهث مطبه و
سانرمه الیهزال و اشرههمطد فاهطگهی ،ندهش یلهی هها بها ارشههی را در امها
هطا ت تر ها نه بیرقا اش پیش تاریخ شبانی ،تباری ،فاهطگی و عدیهدتی
دسقه های مادمان سهاکن در مططدهه ،بهاشی مهی کططهد بعهد اش گسهقاش و پههن
هدن دامطه عدیده اسالمی در مططده ،شبهان و ادبیهات فارسهی مهن حیهث شبهان
حاکم  ،با سایا شبان های مهلی و قومی ،با وصف آنکه دسقه های کهونکقا
شبان های یاد هده هاگز به باد فااموهی سپاده نه هده بودنهد، ،لبهه حاصه
نموده و به ی شبان مااهمه ،مکالمه ،گاقمان  ،و باشتان ادبیات  ،فاهط و
داهقه های عافانی و عملکاد با ایده و عدیده در میان همه مسهلمانان ،و
به ویژه در میان جمعیت های اسماعیلی ،تبدی گادید
تهاریخ اسههماعیلیان نهزاری آسههیای میانهه ،یکههی اش آن سهاحات و عاصههه هههای
پژوهرهههی و تهدیدهههی پیاامهههون تهههاریخ و فاهطههه اسهههماعیلیان اسهههت ،کهههه
کمقاین ثبقیات و باشیابی ها را در با دارد
دالی این مسئله ،دارای ابعاد نا همگون است:
اول  -هطا ت نظام و هیوه های سطت تاریخ نگهاری در میهان اسهماعیلیان
این مططده
دوم  -عدم موجودیهت مهواد بسهطده پیاامهون فهااش و فهاود مااحه آ،هاشین
گسقاش و دعوت اسماعیلی در مططده
سوووم  -انضههمام مادمههان ایههن مططدههه توسههس ابهها قههدرت هههای سههاب  ،روسههیه
تزاری و بایقانیای کبیا
چهووارم  -پیگههاد هههای عدیههدتی ،و در انههزوا قههاار دادن جمعیههت هههای ایههن
مططده ،توسس اقوام ،گاوه ها و همسایه گانی که دارای ایدیولوتی ،بانامه ها
و سیاست های ودی و قومی بودند
پوجمم  -عههدم موجودیهت هههاایس عیطهی و بهطههی ،بهاای پههژوهش ههای ندادانههه
آشاد ،مسههقد و ،یهها وابسههقه ،کههه در نقی ههه فرههار هههای سیاسههی و گاوهههی بههه
میان آمده است
اعقبار اش نیمه دوم سده  ،91جمعیت های قهومی و مهذهبی مسهلمان در آسهیای
میانه ،به ویژه اسماعیلیان فالت پامیا ،توسهس مسقرهاقین ههاقی و ،ابهی
(روسههیه و اروپههای ،ابههی)  ،مههورد اسقاسههار و باسههی یلههی ههها شیههاد قههاار
گافقه اند گونه های پژوهش و اسقاسار هان بسیار شیاد هم نا همگهون بهوده
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است همه پژوهش ها ،به اسقثطای کار کاد های اند روی مسای عدیدتی و
باور های تاریخی این مادمان ،همه در واقعیت اما پیاامون مسای  ،فلسهای،
فلولههوتی ،ایههدیولوتی  ،اجقمههاعی -سیاسههی ،و اققصههادی بههوده انههد تههاریخ
اسماعیلیان بد ران تاجیکسقان در دوران حاکمیت هوروی ساب  ،مادامی که
مسقرههاقین و شبههان هطاسههان هههوروی پههامیارا مههن حیههث مهههیس فاهطگههی ،
شبانی ،تباری و تهذیبی مقعدد ،جم گاا و تعدد پسطد و نا مق انس باش یهابی
کادند ،آنها در پژوهش های هان مسای فاهط باتی و درونی ود را نیهز
در آن د ی سا قطد ،و هم هاگز میه نداههقطد تها مسهای مهذهبی و بهاور ههای
دیطی آنها را نیز جز فاآیطد پهژوهش ههای علمهی ،اکادمیه  ،و تهاریخی هود
قههاار دهطههد و بایههد عههالوه نمههود کههه هههاایس پههژوهش،و اسقاسههار در راسههقای
شندگی فاهطگی و عدیدتی اسماعیلیان افغانسقان ،عالقه جات همالی پاکسقان،
دور دسههت کرههور نههین ،در وضههعیت بههدتا و
بههه هههمول تاکسههقان و مطهها
و یم تا قاار داهقه است
تاریخ و شندگی اجقماعی و عدیدتی اسماعیلیان آسیای میانه در دهه ا یها ،بهه
ویههژه بعههد اش فاوپاهههی هههوروی سههاب و بههه اصههطال بعههد اش بههه اسههقدالل
رسیدن با ی اش جمهوریهت ههای آسهیای میانهه  ،ههاهد فاآیطهد جهدی پهژوهش
های علمی ،اکادمی و عدیدتی ،با ی اش دانرمطدان و هخصیت ههای بهاون
مههاشی و درون مههاشی بههوده انههد ،کههه هههد هههان گویهها نههه تطههها پهها نمههودن
الهایی بوده است که در شمهان ههوروی سهاب بهه آفهایطش گافقهه ههده بهود،
بلکههه آفههایطش باگههه هههای دقیدقهها و قابهه مهاسههبه تههاریخ گذهههقه و معاصهها
مادمههان ایههن جوام ه بههوده اسههت ،تهها باهههد مههوارد معیطههی را کههه اش قیههد امههه
پژوهش گاان قبلی ،باش مانده است در این فاآیطد کاری بهه گونهه دقیه تها و
با مسؤلیت تا ،مورد تهدی  ،بارسی و اسقاسار قاار گیاد در قهدم نخسهت
توجهه ایههن گونههه پههژوهش ههها ،در وحلههه اول روی انکرهها امههور اجقمههاعی –
سیاسی و اققصادی جمعیت ها و کرورهای آسهیای میانهه ،تماکزنمودنهد اش
این سبب هطوش هم امهور عدیهدتی و بهاور ههای مادمهان ایهن سهاشمین هها ،در
فاآیطد کاری و پژوهری ،به مثابه مؤلاه ههای بهه انهزوا در آورده ههده و قابه
توجه جدی ،قاار دارد انسهقیقوت تهدیدهات اسهماعیلی ،یکهی اش معقبها تهاین
نهههاد هههای پژوهرههی ،اکادمیه و بارسههی مسههای تههاریخ بههاور ههها ،عدایههد بههه
همول سطت های اسماعیلی مادمان ساشمین های یاد هده بود ،که توانست
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در این راسقا دمت بزرگی را ان ام دهد و مواد پژوهرهی گسهقاده ای را بهه
شبان های معقبا ملی و بین المللی بدست نرا بسپارد
تاریخ قدیم :رسالت دعوت کیش و آئین اسماعیلیسهم در سها شمهین ااسهان
و مططده جغاافیایی فاا رود ( ماورا الطها) ،در اوا ا سده نوشدهم آ،اش هده
بههود در ههالل سههال هههای  103و  ، 154با ههی اش داعیههان و مسههیوناها ،اش
قبیه ابووو عهللاوودخ " خووادم" البسووین ابوون علووی المووروزی و مبموود بوون ا موود
الجسفی مسؤلیت دعوت آئین اسماعیلی را در مططده به عهده داهقطد
اسههماعیلیان ،در شیهها اثهها حاکمیههت امیهها سههامانی ،امیهها نصهها دوم ( -114
 )143امقیاش یلی ها معقبای را کمایی نمودند و کامگهار ههدند  ،هخصهیت
هههای بهها ناههوب ،معههاو و مرهههور دربههار  ،بههه هههمول امیهها سههامانی ،وشرای
وابسقه به وی ،سایا هخصیت ههای بها صهالحیت ،دانرهمطدان و ههعاا مانطهد،
اسهههقاد ههههاعاان ،رودکهههی سهههماقطدی را در کهههیش اسهههماعیلی در آوردنهههد و
تادیدی ندارد  ،اگا گات که این همان شمانی بود که دعهوت آئهین اسهماعیلی،
فاا تا اش ماش های امارت اماای سامانی رفقه و الهی مطها بد رهانات ،بهه
همول داالن ( کریدور) ،بهزرگ پهامیا  ،پههن گادیهد کامگهاری ههای داعیهان
اسههماعیلی ،در فاآیطههد رسههالت دعههوت ،نههه تطههها در مهههیس و مطهها شیهها اثهها
امههارت سههامانیان ،بلکههه فههاا تهها اش آن در سههایا مطهها قههبال یههاد هههده باعههث
اسبان آفایطش ترویش  ،نگاانی ،و دلهاه در میان اه تسطن ،به ویهژه دسهقه
های نظامی گادید ،که در فاجهام در نقی هه قیهام ههای پیهاپی آنهان ،باعهث بها
انداشی حاکمیت سامانیان گادید در نقی ه این همه کار کاد های صمانه
مخالاین و مطافدین ،هخصیت های سا هطا اسماعیلیان ،به ویژه دانرمطدان،
هعاا و نویسطده ها و داعیان ،به همول احمد الطسای و همکهارانش ،در سهال
ااسههان و
 ،143بههه جوقههه دار آویخقههه هههدند و بعههد همههه اسههماعیلیان مطهها
فاارود ،مورد تعدیب و پیگاد های مقداوم و پی در پی ،قاار گافقطد
بدون در نظا داهت این همه دهواری ،پیگاد ها ،مظهالم  ،ققه و کرهقار هها،
دعههوت اسههماعیلی بههار م ههدد در نقی ههه مسههاعی همههه جانبههه و سههقگی ناپههذیا
داعی الطسای ،ابو یعدون س سقانی و دیگاان کار نامه های دعوت را بهدوش
گافقطد
،البهها احیههای م ههدد دعههوت اسههماعیلی در آسههیای ضههغیا ،بههه هههمول مطهها
تاکسقان نین ،و عالقه جات همالی پاکسقان ،بعد اش حضهور یهابی هخصهیت
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بی بدی و ماندگار ،و فعالیهت ههای بهی نظیها داعهی کهیش اسهماعیلی و ح هت
سههاشمین ااسههان ،هههاعا ،سخطسههاا ،دانرههمطد ،فیلسههو  ،سههیا  ،و مقاکهها
شمان ،پیا هاه ناصا سهاو )1070 -1004 ( ،کهه بها بطیهاد ههدایت لیاهه-
امام ،فا میهان المسقطصها بها  ،)1014 -1036 ( ،مهن حیهث ح هت ااسهان
تعیین و توظیف هده بود ،به اوج و هکوفایی ود رسهیده بهود ناصها سهاو
در فااش و فاود کار کاد های تاریخی اش ،با بسا اش دهواری ،نامالیمات ،و
نالش های اقت فاسا مواجه گادید که در فاجام با بطیاد دسایس مخالاین و
مطهههافدین ،م بهههور بهههه تههها شادگهههاه هههود ههههد ،و در دره یمگهههان بد رهههان
افغانسقان ،پطاه گزین گادید
در همان شمان است که ناصا سهاو  ،در نقی هه ابهااش مال اهت و مهابهانی
امیا اسماعیلی بد ران امیا علی ابن اسد ،در دره یمگان به دریافهت پطاهگهاه
موف ه میرههود و کههار شار دعههوت را در آن جهها ،اش سهها میگیههاد در مططدههه
یمگان بد ران است که ناصا ساو ،کقان فلسای و الهیات هطاسی ود را
 ،که به " جامع البکمتیین" معاو است ،به همول دیوان هعای اش را
به رهقه تهایا در می آورد که در سیاق و مقون آنها ،اش نهوه های گسقاش
دعوت و اهاعه اسماعیلیسم ،به همول تعبیا و تاسیا اسماعیلیان اش دین مبین
اسالم ،در میان سهاکطان سهاشمین بد رهان ،مطها هم هوار ،و امهت مسهلمه
سایا مطا افغانسقان ،سخن ساایی می نماید
با ی به این باور هسقطد که گویا گونه های کاری و نظام دعوت ،و اسقداار
و اسقهکام آن بعد اش وفات ناصا ساو در بد ران و مطا هم هوار مهبهم
و نا معین است ،در صورتی که همگان میدانطد که تها بهه امهاوش سهطت ناصها
ساو ،به همه قوت و نیاوی ود ،باقی است که در نقی ه نظام پیا داری و
لیاه ،با تطبی و تهد سطت نااغ روهن ،دعهوت بدها و دعهوت فطها ،مدیههه
ههوانی ،قصههیده ههوانی ،نعههت ،مطدبهت و سههایا باشتههان هههای عافههانی  ،تهها بههه
اماوش ادامه دارد ،و با بطیاد همه این دست آورد ها است ،که امهام حاضها و
ناظا ،در همه هدایات ویش ،به همول فهاامین ،تعلیدهه ،و سهخطاانی هها ،اش
این سطت تددیا به عم آورده و در همین اوا ا هدایت دقی و جام هان در
راسقای انضمام سطت " چراغ روشن" را که به نام سطت پیا ناصا ساو
در میان اسماعیلیان معاو است ،جهز عملکهاد مااسهم ترهایاات مهذهبی در
میههان همههه اسههماعیلیانی کههه در مطهها آبههایی ههود شنههدگی مههی کططههد و پیههاو
سطت ناصا ساو هسقطد ،به همول آنهایی که روی دالی معین و نا معین به
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سایا کرهور ههای جههان پطاهطهده ههده انهد ،مطهاب ههاایس شمهان و مکهان ،بها
حاظ اصالت سهیاق و مهقهوای تهاریخی ایهن سهطت گهاان سهط سها قه اسهت
پیاوان ناصا ساو باید بخا ا این اعقماد و اعقباری را که امام به سطت و
ایده ما  ،ارشانهی فامهوده اسهت بهاای همهیش بهه هود ببالطهد و در تطبیه و
تهد مططدی ،ا القی و انسانی آن مطاب هاایس شمان و مکان اش هیچ گونهه
سههعی و تههالش دریههن نورشنههد و اش تعههابیا ،تااسههیا ،و توضههیهات هههودی،
هخصی ،دسقه ای ،گاوهی ،قومی و تباری ،کهه بهاای سهطت تهاریخی بهاور
های عدیدتی مان ،شیانبار واهد بهود ،بپاهیزنهد ناصها سهاو ،در بد رهان
به کامگاری های بی بهدیلی دسهت یافهت ،و آن ایهن اسهت کهه  ،ناصها سهاو
من حیث مؤسهس و بطیهان گهذار سهطت مباحهث و مهذاکاات عدالنهی در آسهیای
میانه عاض وجود می نماید ،و اش ایهن سهبب اسهت کهه ایهن هخصهیت بهزرگ
در انقرههار ،انکرهها و اسههقهکام ایههن سههطت یههاد هههده ندههش بطیههادی و تههاریخی
ههود را بههاشی نمههوده اسههت ،و اش همههین سههبب اسههت نههام و نرههان ایههن دانرههمطد
میدان عدیده و ایمان با طیه ،تا هطوش در میان پیاوان بهه نهام ههای :ههاه ،پیها،
سید ،حضات ،داعهی ،ح هت  ،مط هی ،سهید نها ،و ،یهاه در میهان معاصهاان
نیز ،به نکویی یاد میرود
شمههانی هههم بههود کههه هخصههیت و شنههدگی ناصهها سههاو در میههان پیههاوانش،
اشسیاق تاریخ و فلسای ،به مهقهوای سهها آمیهز ،افسانوی،قصهه پهاداشی هها،
داسقان ساایی ها ،به میان کریدن سهطت ههای نها همگهون ،روایهات مخقلهف،
و،یاه انقدال داده می هد  ،که هاهد این ادعای ما ،نگارش کقابی اسهت شیها
عطوان " :افسانه هوای تواریخی در موورد ناصور خسورو در بدخشوان"  ،کهه
توسس پوهطم سید ابااهیم بامیانی اسقاد اسب دانرهگاه کابه  ،در سهال 1377
در هها پراور پاکسقان  ،به رهقه تهایا در آورده است آثار و آفایده های،
فلسای ،ا القی و تیولوتی ( الهیات هطاسی) ،ناصها سهاودر حدیهت امها،
گذارنده سط بطای دکقاین و فلساه کیش و آئین اسماعیلی در آسیای میانهه،
مههی باهههد ایههن حضههور عدالنههی ،ا القههی و حکیمانههه ناصهها سههاو بههود ،کههه
باعث رهد و انکرا سطت عدالنی در عملکاد ها و مااسم ترایاات مذهبی
گادیههده و اش همههین یهها و باکههت اسههت ،کههه امههاوش همههه اسههماعیلیان آسههیای
ماکزی را من حیث پیاوان سطت عدالنی ناصا سهاو ،در سااسها جههان
مههی هطاسههطد اش دعههوت آئههین اسههماعیلی در سههده هههای میانههه ،آگههاهی دقی ه و
درسقی در دست نیست ،درصورتی که کار کاد های هخصیت ها ،داعیان و
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پیا ها ،امیاان ،هاهان ،به همول اماکن مددسه ،مانطد آسهقان هها ،شیهارت گهاه
ها ،و ،یاه ود هاهد ها گونه اثاات ،کار کاد هها ،و سهایا فعالیهت ههای نها
همگون ،میقوانطد باشتان نمادین ای باهطد اش کار کاد های دعوت اسماعیلی
سهده ههای میانهه در آسههیای ماکهزی و مطها هم ههوار آن در شمانهه ههای یههاد
هههده بایههد اظهههار کههاد و دانسههت کههه  ،بهها بطیههاد تعلههیم و آمههوشش پیهها ناصهها
سههاو بههود کههه اسههماعیلیان نههزاری آسههیای میانههه اش سههایا اثههاات عدیههدتی ،بههه
ویژه اش هها ه مسهقعلوی ،کهه اسماعیلیسهم را در سهال(  )1014بهه دو هها ه
نزاری و مسقعلوی تدسیم نمود ،در امان باقی ماندند و بهه سهطت ههای عدیهدتی
هان با اسا هدایات امامان وقت ،ادامه دادند با اسها فامایرهات بها هی
اش دانرمطدان ،بهه ویهژه بها بطیهاد مقهون و سهیاق ههااهی تهاریخ اسهماعیلیان در
آسیای میانه ،گاقه می هود که اسماعیلیسم ها ه نزاری به مطا و ساشمین
بد ران افغانسقان و تاجیکسقان( فالت و کایدور پامیا) ،در مااح و شمانه
هههای فاجههامین دتالمههوت ،بهها فاسههقادن دو تههن اش داعیههان اسماعیلیسههم ههها ه
نزاری ،توسس امامان آن شمهان پخهش و اههاعه گادیهده اسهت کهه یکهی اش آن
هخصیت های ُمبَلِن ،سید هاه ملط است که توسس مدامات عالی آن شمان بهه
مططدههه هههغطان فاسههقاده میرههود تهها بهها اسههقااده اش ناههوب حاکمههان مههه کههه بهها
اسههماعیلیان میانههه ههوبی داهههقطد و یهها هههم ههود دا ه کههیش اسههماعیلی قههاار
داهقطد ،در شمیطه به کار کاد های داهیانهه ههان ،ادامهه دهطهد بهه تعدیهب سهید
هههاه ملطهه  ،داعههی و هخصههیت روحههانی مههذهبی دیگههای بههه نههام سههید هههاه
اموش ،جهت حمایه ها نه بیرقا ،سید هاه ملط به مهیس فاسهقاده میرهود
تهها بههه کههارشار تبلیغههاتی هههان در راسههقای پخههش  ،اهههاعه و گسههقاش  ،تعلههیم و
آمههوشش کههیش با طیههه ،اقههدام مههؤثا نمههوده باهههطد بهها اسهها با ههی اش هههواهد
دست داهقه تاریخی و پژوهری دانرمطدان و عالقه مطهدان عاصهه مطالعهات
و پژوهش های اسماعیلی ،گاقه میرود که ایهن هخصهیت هها در حدیدهت بطیهان
گذاران حلده های انوادگی میا ها و هاهان هغطان را ترهکی دهطهده هسهقطد،
که در شمیطه میقوان به نگارش ،بطهده شیها ،شیها عطهوان " دیود انوداز تواریخی
میر ها و شاهان شغجان" که در سایت های " سیمای شغجان" " ،والنگوه
"  ،و تیز کاندید دکقهوری ام کهه در سهایت " سویمای شوغجان" و م هالت
دانرکده شبهان ههای اسهالوی ،دانرهگاه و اکهادمی علهوم تاجیکسهقان ،در سهال
2010م اقبال نرا یافقه انهد ،مااجعهه صهورت گیهاد آن شمهانی بهود کهه بها
مهیس و مططده هغطان حاکمهان قبایه نها همگهون،تا و تاجیه  ،حاکمیهت
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داهقطد ،و ها کدام دارای هیااشه های فاهط و تهذیب قومی و تبهاری هود
بودند مزید با آن مادمان هغطان آنوقت توسس ،وانین  ،میا ها ،بیه هها،
هههاهان و سههادات ،حکههم روایههی مههی هههدند اسههماعیلیان هههغطان در آنزمههان بههه
مثابهه اقلیههت ههای کونه  ،بههه ها ا موجودیههت سیاسههت ههای نهها همگههون در
میان حاکمان مه  ،شیا فرار و هاارت های کاداری آنها قهاار میگافقطهد و
بخهها ا ان ههام و عملکههاد بهها ایدههه و عدیههده هههان ،شیهها فرههار هههای سههطگین
تاقیش عداید و بار قاار می گافقطد
اسماعیلیان و بازی های بزرگ سده 11
بهها گسههقاش سههیطاه قههدرت ههها ی اسههقعماری روسههیه و بایقانیههای کبیهها در
آسههیای میانههه در اوا هها سههده نههوشدهم  ،باعههث سلسههله ای اش مباحههث و جههدال
گادید که در تاریخ به باشی های بزرگ مططده آسیای میانه یاد میرهود ایهن
دو ابا قدرت و امپااتوری شمان ،بخا ا آنکه در مططده حاکمیت معهین ای
داهقه باهطد ،سلسله ای اش تغییهاات دیپلماتیه را ،بهه ههمول مسهای نظهامی،
سیاحت و توریزم ،باسی ها و پژوهش های علمی و اکادمی را به مطظهور
دریافت آگاهی پیاامون تاریخ ،فاهط  ،شبان  ،تهذیب و مذهب مادمان این
ساشمین مسدود و اکقرا نرده ،به میان آوردند
در این شمان ،دلچسپی باشی گاان باشی های بهزرگ مططدهه ای ،در راسهقای
هههطا ت و باشیههابی سههطت هههای اجقمههاعی ،فاهطگههی ،و عدیههدتی جمعیههت هههای
مططده آسیای میانه ،به نهو یلهی هها بااشنهده انکرها یافهت بسها اش افسهاان
نظامی کرهور روسهیه کهه سهابده ای در مهورد ههاق هطاسهی داههقه و قسهمت
هههمالی دریههای آمههو را شیهها کطقههاول ههود داهههقطد ،در راسههقای ثبههت اسههطاد و
مههدار اجقمههاعی ،سیاسههی ،فاهطگههی و سهها قار تبههار هطاسههانه جمعیههت هههای
آسیای میانه ،به نههو ترهدیدی و بها عالقهه مطهدی فهااوان ،مسهاعی فهااوان را
بخاج دادند نگهارش هها ،پهژوهش هها ،راپهور هها و باسهی ههای ههان ههام
معلومهههات در مهههورد مطاسهههبات و روابهههس اسهههماعیلیان و جمعیهههت ههههای ،یههها
اسماعیلی افغانسقان و حاکمان بخارا ،که تدایبها با هی اش مطها بد رهان را
الی مااح آ،اشین سده بیست ،شیا اثا ود داهقطد ،بود این همه راپور ها،
تهدیدات و پژوهش های هان به ماکز سوق و اداره هان فاسهقاده مهی ههدند،
و توسس رو ها در راسقای تعیهین پالیسهی کهاری و دیپلماتیه رو هها در
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مطا ماشی و کوهسار ،بکار باده می هدند در حدیدت هاایس مرابهی در
افغانسقان و مطا همال پاکسقان وجود داهت کهه افسهاان انگلیسهی شیها نهام
های نا همگهون ،سهعی مهی ورشیدنهد تها مطها یهاد ههده را بهه هها نههوی کهه
هههود ،شیهها اثهها و کطقههاول ههود داهههقه و هههم بخهها ا تطبیه مطههاف دور دسههت
هههان ،اش آن اسههقااده اعظمههی نمههوده و بههاای مههدت ههها بهها آن حاکمیههت داهههقه
باهطد بسا اش بارسی ها ،تهدیدات و پژوهای افساان بایقانیهای کبیها ،مقوجهه
مطا همالی هطد باتانوی بود
ایههن باسههی ههها و سههاوری ههها ،اکثههاا در بهها دارنههده ماهیههت سیاسههی بودنههد و
انگلیس ها را قادر سا ت تا سیاست توسهعه لبانهه ههان را در قسهمت ههای
همال ها نه بیرقا اش پیش توسعه بدهطد یکی اش مرهور تاین نمایده نظامی
انگلیس که اش مططده پا میها دیهدن نمهوده و بهه سهیاحت هود ادامهه داده اسهت،
ساکاده ( کپقان)  ،جان اود ،بهود کهه کهارد ههای پژوهرهی و بارسهی ههایش
در راسقای توضیح مططده پا میا ،مادم آن ساشمین ،به ویهژه امهور عدیهدتی
و باور ها ،مسئله شبان و نژاد ساکطان پا میا ،به صوص مطا وا ان ،و
اهکاهم بد ران افغانسقان  ،دارای بهقاین و بیرقاین اعقبار در میهان سهایا
کار کاد ها می باهد
آنچهههه کهههه مابهههو بهههه سهههاحه کهههاری روسهههیه میرهههود ،نخسهههقین معلومهههات،
توضیهات وتاسیاات پیاامون عداید وباوراسماعیلیان مطا کوهسار پا میها
بد رهان تاجیکسهقان ،و روابهس ههان بها جمعیهت اهه سهطت و جماعهت مطهها
ا اا و اکطا آنها توسهس ( الکسهی بوبایطسهکا9196 -9689 -م ) ،تهیهه و
تههدار دیههده هههده بودنههد موصههو در سههال 9120م ،گزارهههی را در مههورد
اسماعیلیان آسهیای میانهه گزارههی را تهیهه نمهوده بهود کهه بها مبطهای مصهاحبه
موصو با سه تن اش پیا های مططده پا میها و بارسهی شنهدگی پیهاوان ههان
کههه شیهها حاکمیههت هههوروی سههاب در مطهها  ،اهکاهههم، ،ههاران ،وا ههان ،
هههغطان و روهههان تاجیکسههقان ،و مطهها بههاون اش حاکمیههت افغانسههقان ،تهیههه
دیده هده بود باید یاد آور هد که  ،دالی تسای فاآیطد پژوهش ها و بارسی
های مطا یاد هده توسس روسها و انگلیس هها ،رقابهت ههای نها همگهون ایهن
دو ابا قدرت شمان در مطا هطدو کهش  ،بخها ا حصهول اههدا معهین در
مططده را ترکی میداد ،البا بعد اش انضمام ناحیه پا میا توسس رو هها ،دو
تن اش هیژت های سیاحت علمی و ههاق ههطا رو جههت بارسهی ههای و
پژوهش های ترفقا ،به مططده اعزام هده بودند
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دانرهههمطدان و پههها میههها ههههطا ههههای مرههههور رو  ،الکساندربوبایطسهههکا و
الکسههههههاندر سههههههیمانو ( 1158-1873م) ایوانههههههو و شره بههههههین ( -1887
 )1164در سال های 1114 -1814م) این گونهه سهیاحت هها و پژوهرههای
علمههی و اکادمیهه را بسهها رسههانده و و در مههورد تههاریخ ،مااسههم ترههایاات
عدیدتی  ،رسوم و سطت های عملکاد با باور های دیطی ،داههقه ههای ادبیهات
و گاقه هااهی  ،شبان و ادبیات گاقاری و نوهقار ،آثار و آفایده های یلی بها
ارشش  ،تاریخی و ادبی را به نس های اماوش ،به ویژه پژوهرهگاان جهوان
به ودیعه گذاهقطد
قب اش این گونه کار کاد هها ،مرهاهدات و بارسهی ههای علمهی و اکادمیه ،
تااهم نامه و قاارداد نامهه ای میهان روسهها و انگلهیس هها  ،در مهورد کطقهاول
مههاش هههای مطهها هههمال افغانسههقان بههه امقههداد دریههای آمههو ،در جطههوری سههال
9689م ،به امضهژ رسهید کهه مطهاب آن روسهیه حاکمیهت بخهارا را بها مطها
تاکسهههقان جطهههوبی و بد رهههان مهههورد پهههذیاش قهههاار داد ایهههن قهههاار داد نامهههه،
پیراوی رو ها را در آسیای میانه ،مهدود سا ت این باشی بزرگ با بسها
مسامهه کاری ها اش سوی روسیه مط ها گادیهد وشمیطهه پیرهاوی بیرهقای را
بههاای انگلههیس ههها در مططدههه مسههاعد سهها ت با مبطههای قههاارداد نامههه سههال
1815م روسیه ح نداهت  ،قوت ههای هویش را پیرهقا اشمططدهه ما،هان
تاجیکسههقان توسههعه بخرههد ،در صههورتی کههه قههوت هههای نظههامی و اسههقخبارات
انگلیس نیاوی کاری و کار کاد ههای اسهقخبارات ههان را الهی مططدهه گلگهت
عالقه جات همالی پاکسقان ،توسعه بخرید
در نقی ههه ایههن گونههه معاملههه و پالیسههی روسههها ،مططدههه اساسههی و اسههقااتیژی
اققصههادی و بههاشر گههانی " گطبههد بههاشی" ،را کههه ندههش اساسههی ندطههه اتصههال و
گزرگهههاه باشرگهههانی بههها کرهههور نهههین را اش ایههه ههها بخهههارا ،فا،انهههه و
هطدوسههقان بههاشی میکههاد ،اش دسههت داد ،و دریههای آمههو مههن حیههث مههاش رسههمی
میان افغانسقان و روسیه تعیین گادید
ایطگونه اندسام آسیای ماکزی در دوران نظهام ههای اسهقعماری و اسهقکباری،
اثا یلی ها ناهمگون را بها سهاکطان مططدهه ،بهه ههمول اسهماعیلیان سهاکن در
آن گذاهت آگاهان امور با این عیده و باور هسقطد که ،انضهمام پهامیا توسهس
روسها و انگلیس ها ،دارای بیطری مثبت و سا نوهت ساشهم بود به ویهژه اش
دیدانهداش عدیهدتی ،و آن ایطکهه اسهماعیلیان نهزاری اش شیها فرهار همسهایه ههای
هان  ،بخصوص حاکمان بخارا و حاکمیت های افغانسقان ،کهه اکثایهت ههان
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را اه ه سههطت و جماعههت ترههکی میههداد ،اسههماعیلیان را بههه ارتههداد گاایههی و
ال اصول اسالمی بودن ،به باد مالمقی می گافقطهد ،در امهان و مصهؤنیت
کلی باقی ماندند ،در صورتی که باور هخصهی مهن ایهن اسهت ،نهه تطهها ایطکهه
مسئله یاد هده باعث تغییا و انکرا در شمیطه یاد هده نگادید ،بلکه آنها را
به دو قسمت جغاافیای سیاسی تدسیم نمود ،نیاوهای بطیادی هان را ضهعیف
سههها ت ،شمیطهههه ههههای تاقهههیش مقهههداوم عدایهههد و بهههاور ههههای دیطهههی را در میهههان
مادمانی که دارای فاهط  ،تهاریخ و داههقه ههای مرهقا عافهانی و دیطهی
بودند ،مساعد سا ت و اش دیدگاه سیاسی و اجقماعی نیز آنها را در هاا و
دهواری دایمهی قهاار داد اش ایهن سهبب بهود کهه مادمهان هها دو کطهار دریهای
آمو ،با وصف این همه مرقاکات یاد هده ،بهه ههمول شبهانی ،عدیهدتی ،ادبهی،
سیاسههی و اجقمههاعی ،تهها حههدی اش همههدیگا بیگانههه گادیههده و بسهها اش اصههول
اساسی ،بطیادین عملکاد با ایده وعدیده را نیز اش دست دادند بعد اش وقوع
این همهه حهواد  ،بها تراویرهی کهه اسهماعیلیان اش همسهایه ههای ههان داههقطد،
رهباان روحانی مادمان ها دو کطار دریای آمو( پیا ها ،لیاه ها ،مرهایخ)،
و سایا هخصیت های با ناوب  ،رو به رو ها و انگلیس هها آوردنهد تها کمهی
هههم راحههت تاباهههطد ،امهها جمعیههت هههای اه ه سههطت و جماعههت هههادو مططدههه
اسماعیلیان هغطان،روههان ،وا هان ،اهکاههم،و مططدهه شیبها را شیها پیگهاد
ها و تاقیش عداید هدید قاار میدادند تا آنها کیش و آئین هان را تغییها دهطهد و
جز ایران هوند قاب یاد آوری است کهه حقهی بعضها با هورد ههای یلهی هها
ترویش آفاین ،به سطح قق و ،ارت و کرقار ههای اناهاادی و دسهقه جمعهی،
نیز به میان آمده است
در نقی ه این همه کهار کهاد هها و وضه مههدودیت ههای بهی فاجهام ،مادمهان
مططدههه اسههماعیلیه نرههین اش ابقههدا در انههزوا قههاار داده هههده کوهسهههار مطهها
بد رههان و سلسههله کههوه هههای هطههدو کههش ،بهها وصههف حاههظ اتهههاد و همبس هقگی
عدیدتی و باور های دیطی و تباری ،روابس و مطاسبات اجقمهاعی -فاهطگهی و
اققصههادی هههان را اش دسههت دادنههد موان ه ای ههاد هههده تصههطعی  ،در راسههقای
مطاسبات معطوی و روحانی هان  ،باعث آن گادید تا کرور های ابا قهدرت و
مسقدیما د یه در در آفهایطش ایهن همهه دههواری هها ،بهه سهادگی بقوانطهد ناهوب
ود را بیرقا اش پیش گسقاش دهطد و سهایا ههیوه
اسقعماری و اید یولوتی
های اثا گزاری و ناوب بها مططدهه و مهادم آن را بهه تکها پهو نرهیططد بها همهین
هههیوه ههها میخواسههقطد ،روحههانیون بهها ناههوب ،پیهها ههها ،لیاههه ها،علمهها و مرههایخ
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اسهههماعیلیان مططدهههه را شیههها ناهههوب کهههاری و روابهههس اجقمهههاعی – فاهطگهههی ،و
سیاسههی ههویش قههاار دهطههد مرههاورین روسههی مدههیم کاهههغا،و بمبههی ،گههزارش
های هان را به مااکز هان در ههها تاههکطت و سهطت پقاشبهورگ ،در مهورد
روابس تطگاتط امام وقت اسماعیلیان  ،امام سلطان مهمد ههاه آقها هان سهوم،
بهههه ههههمول پیهههاوان ههههان در آسهههیای ماکهههزی  ،مهههی فاسهههقادند رو هههها اش
امکانات در گیای ها ،مطاقرات و ا،قراش میان افداران رو و انگلیس ،
کههه ،البهها اش انگلههیس ههها افههداری واهطههد کههاد ،هههاا هههدید داهههقطد ،امهها
اسماعیلیان مططدهه بها در نظها داههت سیاسهت صهلح آفایطهی و امطیهت و بها در
نظهها داهههت اصههول بطیههادین عدیههده و بههاور هههای ههاد گاایانههه هههان  ،کههه اش
هدایت امام وقت و آموشش پیا سقاگ ناصا ساو ،الهام میگافقد ،همواره
انسههان هههای همکههار و یههاری رسههان بههاقی ماندنههد و بههی معطههی بههودن آن همههه
تراویش را ثابت سا قطد
در عین شمان  ،انزوای والنی و دراش مدت اسماعیلیان آسهیای ماکهزی ،اش
روابس و مطاسبات هان با ماکز دعهوت و حاکمیهت اسهماعیلیان نهزاری باعهث
گادید  ،آنها سطت های ویژه عملکاد با ایده و عدیهده را  ،بهه ههمول سهطت
ههای ادبههی ،عافهانی ،مااسههم ترههایاات مهذهبی ،قیههادت مسهقد و ،یهها وابسههقه
مبطی با سطت ونظام پیا داری که بطیاد مطاسبات آن را ه اه و یها نسهب نامهه
من حیث اسطاد دست داهقه و با اعقبهار در راسهقای ادامهه قیهادت روحهانی و
معطوی ،را بیاون اش اثاات نهاد ها و مؤسسات امامت به سطح جههان ونبهود
آنها در میان جماعت آسیای میانه ،به گونه ویژه مطاب هاایس عیطی و بهطی
شمان و مکان ای که در آن شیست می نمودند ،توسس پیا هها  ،لیاهه هها ،و
مرایخ ،انکرا میدادند
در اوا ا سده 11م و اوایل سده 20م بود که اسماعیلیان آسیای میانه موف
هدند ،روابس انااادی ،دسقه جمعی ،جمعیقی و اجقماعی و عدیدتی هان را بها
پیروای وقت هان ،حضات امام سلطان مهمهد ههاه ،آقها هان سهوم ،اسهقهکام
بخریدند ،و بعد آن مطاب امکانات دست داهقه و هاایس حهاکم بها مههیس ،و
بهها بطیههاد مسههاعی مرههقا و صههادقانه هههان ،بهها پیههاوی اش هههدایات و رهطمههود
های امام الوقت ،من حیث مطب و ماج با صهالحیت و ا قیهار امهور عدیهدتی
و بههاور هههای تههاریخی کههه پیههاوی اش بیههطش تههاریخی امامههت اسههت ،اسههقهکام
بخریدند و درضیای آن هدایات قیادت مطدانه و دوران سهاشبه شنهدگی عدیهدتی
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و اجقمههاعی هههان کههه کههیش وآئههین با طیههه در سهها ههس کههاری آن قههاار داهههت،
ادامه دادند
رو ها( نظام سوسیالسقی هوروی ساب ) ،با وصف آنکه در باابا حاکت
های بطیاد گاایانه مذهبی در آسیای میانه در ههاا بودنهد ،و بیهدیطی را تبلیهن
و تاویج می نمودند ،اما جهت گیای سالم  ،عدالنی و مططدهی اسهماعیلیان در
باابهها نظههام ههها ،باعههث هههد تهها اسههماعیلیان امههور عدیههدتی هههاناا میقوانطههد تهها
حدودی در آشادی و اسقدالل به پیش بباند و میقوانطد مال واجبات ،بکهات ،و
ده ی ه  ،هههان را مههن حیههث مسههؤلیت عدیههدتی و مههذهبی بههه حضههور پیرههوای
مذهبی هان ،که در آن شمان در هطدوسقان ( بمبی) ،قاار داهت ،بدون کهدام
ترویری و تاقیری بااسقطد با وصف آنکه پیا ها و لیاه ها ،من حیث افهااد
و هخصیت های با ا قیار و صالحیت دیطی و اجقماعی جمعیت ههای مهلهی،
توسس نیاو ههای اسهقخبارات روسهی و انگلیسهی مهورد احقهاام و اکهاام قهاار
نمیگافقطد ،با آنهم بخا ا اثا معطوی و ناوب قاب مالحظه آنها در میهان مهادم
دهکههده ههها ،قههاا و قصههبات ،و نههه بخهها ا مسههای قههومی و یهها نههژادی ،بهها آنههها
درواشه های مذاکاات ،مااهمه و گاقمان را باش نگهداهقطد پیا هها ،و لیاهه
ههها ،بخهها ا آنکههه قههدرت و صههالحیت هههان در میههان حاکمههان مهههالت مانطههد،
ههههغطان ،روههههان ،وا هههان ،شیبههها  ،و اهکاههههم افغانسهههقان و سهههایا مطههها
اسماعیلیه نرین ،حاظ نمایطد ،و هم با مایدان و پیاوان هان تژثیا مهؤثا و بها
ناوب قاب مالحظهه داههقه باههطد ،بها حاکمهان مههالت یهاد ههده دا ه ههیااشه
روابس مغل و تا حدی پیچیده گادیده و حقی آن پالیسی ها را در ای اد روابس
هان با نیاو های اسقعماری رو و انگلیس ،نیهز بکهار مهی بادنهد مزیهد بها
آن ،به آنها مالیه می پادا قطد و هم تهایف وبی را بهاای آنهها تهیهه میدیدنهد
حقههی گاقههه میرههود کههه با ههی اش پیهها ههها ،در اوا هها سههده 11م و اوایوول سووده
20م با وصف داهقن مسؤلیت امور عدیدتی و روحهانی ،دارای بانامهه ههای
هخصههی ،سیاسههی ،و اجقمههاعی ههود بودنههد و در راسههقای تطبیه و تههدوین آن
دا اقدامات مؤثا می هدند
با وصف آنهم پیاوان و مایهد ههای ایهن هخصهیت ههای روحهانی و معهاو
در میان جماعت ،روی دالی مرهخ و ،یها مرهخ بهه مطها نهاهمگون
بد ران هها دو ها پااکطهده ههدند اش یکطها بهاای پیها هها و لیاهه ،بهه
ویژه باای مایدان دههوار بودتها مههیس و مطها جغاافیهای سیاسهی ههان را
تا نمایطد ،و با فاهط جدیدی کهه در آن بها سهایاین شیسهت واهطهد نمهود،
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دهوار به نظا میاسید ،اما با آنهم تا حدی ایهن مسهئله باعهث رههد و انکرها
شنههدگی ههانوادگی و اققصههادی آنههها گادیههد اش سههوی دیگهها هخصههیت هههای
روحانی ،پیها هها ،لیاهه و مرهایخ ،توانسهقطد دارای مااکهز دیگهای ههوند کهه
مایدان هان در آن جا ها جدیدا اسقداار یافقطد و مطاب جدیدی در ا قیار ههان
قاار میگافت ،تا بقوانطد اش وضعیت درست تا اققصادی هان اسقااده نمهوده
و مال واجبات ،بکات  ،حرا ُ ،مس و ،یاه را بقوانطهد بهه گونهه بهقها بدسهت
بیاورند و به دربار امام بااسقطد مزید باآن روابس اجقماعی پیا ها و مایدان
نیز اش ندطه نظا گسقاش مهیس جغاافیای سیاسی ،اجقمهاعی ههان ،مسهقهکم
تا و با اعقبار تا گادید و اش همین سبب بود که با ی اش پیا ها در مطا
دیگا دارای مایدان جدید هدند و روابس اجقماعی ههان الهی مطها  ،شیبها ،
مط ان ،گام نرمه ،درواش ،هغطان ،روهان ،اهکاهم ،ههیوه ،وا هان ،درایهم،
ارگو ،کهزدی ،عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان ، ،نقهاال ،گلگهت ،ههونزا ،کهایم
آباد ،اوچ، ،زر ،ههیطه ،و تاکسهقان نهین ،کاههغا ،یارقطهد ،اویغهور ،و سهایا
مطا ای که اماوش پیاوان آن در تدیه بسا می باند ،گسقاش دادند
باید گات کهه با هی اش ایهن پیها هها  ،دارای ندهش یلهی هها مهؤثا در راسهقای
ارتدا و انکرا وضعیت اجقماعی و عدیدتی مططدهه پها میها بهاشی نمودنهد بها
وصف آنکه تعدادی اش پیا ها را بعضی اش افااد پژوهرگا و بارسی کططده،
در جهت مطای قاار داده اند ،بآنهم ،آنها سهم درسقی را مطهیث میهان ی میهان
قوت ها و نیاو های مخقلف دا لی و ارجی ،جهت با قهاار سهاشی هها نهه
مسقهکم تا همه جمعیت ها و تبارش هخصیت عدیدتی و اجقماعی ههان بهاای
بهبود نسبی شنهدگی هانوادگی و جمعهی اسهماعیلیان بهاشی نمهوده انهد پیهاوان
این همه پیا ها ،همواره در ها گوهه و کطار شنهدگی ههان را مطهاب مرهوره
ههها ،نصههایح ،تعلههیم و آمههوشش آنههها در هههیااشه ا القیههات عدیههدتی ،تاتیههب و
تطظههیم نمههوده انههد ایطگونههه روابههس و مسههای دا لههی ،باعههث هههدند  ،پیهها ههها در
مههورد امههور سیاسههی و اجقمههاعی نیههز د الههت و گافقههاری داهههقه باهههطد ،تهها
صالحیت و ا قیار فهادی ،هانوادگی  ،روحهانی و اجقمهاعی ههان را نیهز در
مطابدت با صالحیت و ا قیار اجقمهاعی – سیاسهی ،آنهها در جامعهه قهاار داده
باهد
یههاد داهههت ههها و نگههارش هههای با ههی اش تههاریخ هطاسههان ،بههه ویههژه آرهههیف
نگهاران ،حهاکی اش آن اسهت کهه ندهدر حاکمهان افغانسهقان ،بهاالی اسهماعیلیان،
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ظلم و سهقم را روا داههقه انهد گاقهه میرهود کهه حقهی بها شنهان ،کودکهان ،پیهاه
مادان و کهطساالن  ،نیز تاحم را روا نداهقطد
با بطیاد اسطاد و مدار تاریخی ،و باگه های پژوهری تعدادی اش دانرهمطدان
و  ،وقای نگاران هاد و کطار دریای آمهو ،بیهان میرهود کهه یکهی اش پیها ههای
مرهههور ،یلههی ههها معههاو و صههاحب ا قیههار هههغطان ،پیهها سههید فهها هههاه و
پیاوانش بانامه ا،قراش و قیام را با ال حاکمان ظالم آن وقت افغانسهقان
 ،در سال 9669م ،با پا نموده بودند بعد آنکه ماکهز ههغطان را بدسهت هود
گافقه بودند ،قیام آنها با فاسقادن نیاوی ههای مدابلهه اش ها مخهالاین ههان
اش ماکزکرور ،باعث هکست آنها گادید بایهد گاهت کهه راش هکسهت در افرها
سههاشی بانامههه قیههام توسههس با ههی اش افههااد سسههت عطصهها و فاصههت لههب و
وابسقه به سیاسهت ههای بیگانهه ،ر داد بعهد اش هکسهت ههورش ،تعهدادی اش
روهانی ها ،به ساکادگی داداد میطگباههی،نامه ای را در مهاه نهوامبا سهال
9669م ،حضههور امیهها بخههارا کههه مدهها هههان در ناحیههه درواش قههاار داهههت،
فاسههقادند کههه حههاکی اش پیرههطهاد هورهههیان مبطههی بهها پیوسههقن ناحیههه هههغطان-
روهان به امارت بخهارا بهود پیها سهید فها ههاه و سهایا هخصهیت ههای سها
هههطا و بهها اعقبههار هههغطان ،بههه نیههاوی قههوی تههای ،یعطههی امپااتههور روسههیه
مااجعه نمودند تا باهد ،پهامیا را شیها حمایهت و حااظهت هویش قهاار دهطهد
بههها حههال حاکمیههت رو در آنوقههت ،بهها داهههقن دالی ه نههاهمگون معههین و نهها
مرخ اش پیرطهاد ا،قراهیون و قیام کططده ها ،حمایت دقی و قابه مالحظهه
نکاد نونکه پیا سید فا هاه هیچگونه حمایه ای را اش رو هها بدسهت نهه
آورد ،اش ایههن سههبب هههیوه و سیاسههت کههاری اش را تبههدی نمههود و داهههت در
تکاپوی حمایت حاکمیت افغانسقان قاار گیاد ،د قاش را در عدد نکا حاکم
ان آباد ،سادار عبد هللا جهان ،درآورد ،کهه ایهن اقهدام موصهو نیهز کهاری
نرههد و ههههم شنههدگی پیههها و پیههاوانش را در مصهههؤنیت قههاار نهههداد بعهههد اش آن
موصو به ان آباد واسقه هد و در فاجام بخا ا عدم فامهان بهاداری اش
امیا افغانسقان ،به اعدام مهکوم گادیهد پیها سهید یوسهف علیرهاه ،فاشنهد پیها
سید فا هاه ،بعد اش اعدام پهدرش یلهی هها فعهال ههد و موضهوع انضهمام پها
میا را بار م دد به رو ها پیرطهاد نمود
پا میا در سال 9611م ،بطور رسمی جز قلمهاو روسهیه گادیهد ،امها در سهال
9121م ،بود که روسیه تزاری حاکمیهت و اداره مسهقدیم را بها مططدهه پها میها
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بطیههان گذاهههت ،کههه بههه ناحیههه ههود مخقههار بد رههان کههوهی  ،نههام گههذاری هههد
همچطههان مدامههات بیصههال اسههقعماری و اسههقکباری رو  ،جهههت ترههوی و
تا،یههب مادمههان پههامیا ،با ههی اش قدمههه هههای مثبههت را در راسههقای اش میههان
باداهقن پالیسی بهاده داری در میهان اسهماعیلیان پها میها توسهس همسهایه ههای
اهه تسههطن هههان ،مطه قههاار دادن پیگههاد هههای پههی در پههی و مقههواتا ،و معهها
سا قن آنها اش پادا ت مالیات با عایدات ،را نیز در با داهت
ایههن گونههه اقههدامات حاکمیههت و امپااتههوری رو  ،باعههث اسههقداار وضههعیت
سیاسی  -اققصادی در میان ساکطان جمعیت اسهماعیلیان مططدهه و فهالت پهامیا
گادیههد و هههم شمیطههه باشگرههت بسهها اش پطاهگزیطههان را کههه در نقی ههه فرههار هههای
دست اندرکاران حکومت افغانسقان و امارت بخارا انه و کاهانه ههان را اش
دسههت داده بودنههد ،مسههاعد سهها ت بعههد اش حضههور یههابی نیههاو هههای نظههامی
ساحدی روسیه ،دگاگونی های قاب مالحظهه ای در قسهمت ،ابهی پهامیا بهه
وجود آمد ،و هها ارق من حیث ماکز ناحیه یهاد ههده عهاض هویهت نمهود
نیههاو هههای نظههامی روسههیه در مسههاعی مرههقا و همکههاری هههای مقدب ه بهها
هخصیت های با ناوب ،ایرانها ،پیا ها ،مرایخ ،در راسقای حاا کانهال هها ،و
بکار باد تخم های اصال هده ای شراعقی و بذری باای دههاقین و شارعهین
 ،به مطظور جلوگیای اش کرت رهخاش و سهایا گونهه ههای وابسهقه بهه مهواد
ُمخدر ،ندش بطیادی و قاب ارشهی را در اما انکرا و ارتدای سطح شندگی
کیاههی سههاکطان پههامیا شمههین ،بههاشی نمودنههد ههدمات افسهها روسههی ،ای
کوبیکس (9191 -9688م) ،در راسقای دفاع قانونی و معدول اش اسهماعیلیان
پههامیا ،در باابهها حاکمیههت بخههارا بخهها ا سههپارش تعهههد در امهها ح ه مسههای
ناهمگون قاب یاد آوری و در ور سقایش تاریخی و شمانی است پیرطهادات
و در واست های مقواتابخا ا قط مدا الت و مزاحمهت ههای پهی در پهی
اش سهههوی ملیرهههه ههههای ههههبه نظهههامی ههههادو ههها سهههاح آمهههو ،در باابههها
اسههماعیلیان مطهها پههامیا باعههث هههد تهها آنههها بههاای مههدت هههای معههین شنههدگی
فدیاانه ،اما صلح آمیز ود را باهم سپای نمایطهد ،و ناحیهه ،ابهی پهامیا شیها
حمایه و مهافظت افساان روسی قاار گافت
اسماعیلیان آسیای میانه در سده 20
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اندسههام مططدههه پهها ناههوب و ُمههزدحم اسههماعیلیان پههامیا آسههیای ماکههزی میههان
روسیه ،نین افغانسقان ،و امپااتوری بایقانیای کبیا ،در اوا ا سده 91م ،و
اوای سده 02م ،باعث آفایطش و انکرا اققصادی جدید سیاسهی – اجقمهاعی
و اققصههادی در بههین جمعیههت هههای نههاهمگون اسههماعیلی گادید فاآیطههد نطههین
انکرا ها ،به نهوه های بیطش و تصهورات سیاسهی – اجقمهاعی و اققصهادی
کرور هایی بطا یافقه بود که جمعیت های یاد ههده بهه ها آنهها انضهمام یافقهه
بودنههد ایههن انضههمام یههاد هههده باعههث ای ههاد و و اسههقهکام بیرههقا روابههس میههان
انسان ها ،گاوه ها ،دسقه ها و هخصیت ههای مطاهاد گادیهد ،و اش سهویی ههم
به روابس مقهدانه و مقهد الرهک سهطقی کهه در میهان اسهماعیلیان مهاوج بهود،
کمی هم اش دیدگاه فاهطگی و اجقماعی مقضار سا ت
یکی اش این گونه تغییاات باجسقه در حدیدت تعویض و تغییا نظام و سیسهقم
پیا و پیا داری بود این نظام ،مهن حیهث سهقون فدهاات عملکهاد عدیهدتی در
میان پیاوان و ماید ها ،بخها ا پااکطهده ههدن آنهها بهه مطها مخقلهف ،دیگها
نقوانسقطد ارتبا مقداوم الشم را داهقه باهطد ،که بدون تادید باعث گسست و
سسههقی در مطاسههبات گادیههد ،کههه در نقی ههه ایههن گونههه اندسههام و انضههمام جدیههد
جغاافیههایی ،سیاسههی – اجقمههاعی ،اسههماعیلیان در کرههور هههای یههاد هههده ،بهها
با ی اش نالش ها ،دهواری ها و سیسقم تعبیا و تاسهیا سهطت هها ،بهه ههمول
کار باد و تطبی آنها ،سا دنار گادیدند انکرا فضای سیاسی در روسیه،
بایقانیا ،هطدوسقان ،نین و افغانسقان ،در ابقدای سده بیسهقم ،ههیااشه سها قار
سیاسی – اجقماعی و اققصادی را گونه بخرهید و در بسها مهوارد ضهابه ههای
هدیدی را باوض شندگی انوادگی ،اجقماعی ،سیاسی ،اققصادی  ،فاهطگی
و عافانی اسماعیلیان مططده پامیاشمین ،نیز تهژثیا سهو گذاههت پهژوهش هها،
بارسی ها و مراهدات کرور ههای یهاد ههده پیاامهون نههوه شنهدگی و ههاایس
مهیس شیست اسماعیلیان مدیم در آن ،دارای ابعهاد عمهومی بهوده و اش باشتهان
جزئیات و تاصی در شمیطه ود داری می نمودند
اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان
فروپاهی حاکمیهت تهزار رو و بهه میهان آمهدن تغییهاات در نقی هه پیهاوشی
اندههههالن سوسیالسههههقی  9198م ،بلرههههوی ههههها ،کههههه اثههههاات آن الههههی سههههال
9196م،به همه قلماو فالت پامیا پخش گادید ،دگاگهونی ههایی را بهه وجهود
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آورد ماکز نظامی روسها که در هها ارق جاب ا ههده بهود ،بعهد اش بدسهت
آوردن پیههام پیههاوشی بلرههوی ههها ،همگههان پااگطههده هههده و مسههؤلیت امطیقههی و
مصؤنیت نیم بطد مهیس پامیا را بدست حاکمان مهلهی سهپادند امهارت بخهارا
اش این وضهعیت اسهقااده نمهوده و بهه شود تهاین فاصهت دا ه اقهدام ههد و بهه
گونه فوری در سال 9102م ،با مططده پامیا حمله نمودنهد کهه در نقی هه آن ،
ههاسههقان ههارق کههه حیثیههت ماکههز را داهههت ،در ا قیههار و صههالحیت کههار
مطدان نظامی امارت بخارا در آمهد و جهز ها امهارت بخهارا ،رسهما اعهالن
گادید با وصف آنکه حاکمان امارت بخارا ،باای مدت یلی ها کهم مططدهه
را در ا قیهار داههقطد ،و بهه شود تهاین فاصهت ههغطانی هها ،بها علیهه حاکمهان
بخارا قد علم نمودند و عساکا هان را ل سال نموده و پا میا بار م دد در
ا قیار قوت های نظامی هوروی در آمهد نخسهقین دسهقه نیاوههای مهافظهت
ساحدی هوروی ها  ،در سال 9102م ،به مططده پامیا ،به ویژه هها هارق
رسیدند و توسس نیاو های مهلی ،به همول مهادم مهه کهه روابهس حسهطه را
قبال با با ی اش مؤسسات و نهاد ها با قاار نموده بودند ، ،به نههو یلهی هها
هایسقه مورد اسقدبال گام قاار گافقطد
بعد تا در سال 9109م ،نخسقین دسقه پژوهش اکادمی  ،عدیدتی و اجقماعی
حاکمیهههت ههههوروی کهههه در ر .آن  ،ت دیهههاکو قهههاار داههههت  ،مهههن حیهههث
نمایطههده ویههژه جمهههوری تاکسههقان هههوروی و مههدیا دفههاع اش مطهها سههاحدی
هها ارق و ساحه پامیا ،فاسقاده هده بود این نخسقین جهت گیای آههکار
و جهدی اسهقااتیژی ههوروی وقهت در باابها حااسهت اش امهور مهاش ههای
ناحیه علیای دریای آمو بود که باای همهیش مدا لهه حاکمهان امهارت بخهارا و
امیا نرین افغانسهقان را اتمهه بخرهید بها حضهور یهابی ههوروی و نیاوههای
نظامی هان در پامیا که فاآیطد عماانات اققصادی ،سیاسی و اجقماعی را در
پی داهت،مورد حمایت و پرقیبانی مادم به گونه تر قاار گافهت سها قار
هوروی در هادهکده و قصبه آ،اش گادید ،که شمیطهه سههم گیهای و اههقاا
فعهههال کهههار هطاسهههان مهلهههی را در راسهههقای حکومهههت داری و اداره مههههیس و
مططده گادیده و نظام جدید کاری ،هیوه حکومت داری ،به همول دگاگهونی
های فاهطگی ،اجقماعی،سیاسی و اققصادی را به وجود آورد کهه در واقعیهت
اما هیوه های شندگی اجقماعی و اداره سطقی  ،به همول قاضیان ،اربان ها،
آقسههدال ههها ،و مطگباهههی ههها را تعههویض نمههود ایههن گونههه دگهها گههونی ههها و
تعویضههات باعههث پیههدایش احسهها دوگانههه در بهطیههت سههاکطان مه ه گادیههد :
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با ی ها اش حضورههوروی هها و دگاگهونی ههای نهاهمگونی کهه توسهس آنهها
صورت گافقه بود ،که شندگی کار گاان ،دهاقین و کسهبه کهاران را رقهم شده
بود ،احسا راحت و مسات می نمودند دسقه دیگای  ،هم اش دگا گونه ها
هاا داهقطد شیاا کارمطدان شیا دست هان را اش دسهت داده بودنهد و ههم بها
بطیاد آن سهطت ههای گذههقه کهه حاکمیهت هان سهاالری و قبیلهه سهاالری را بها
سایاین بدبوالنطد ،اش دسهت میدهطهد و هویهت هانوادگی ،روحهانی و اجقمهاعی
ویش را نیز به همول مسای عدیدتی  ،در مخا اه قاار گافقهه مهی دیدنهد،
اش این سهبب در اعقهااض و اعقصهان و ا،قرهاش شنهدگی بعهدی را بسها مهی
بادند
قابههه یههههاد آوری اسههههت کههههه اصهههالحات و دگاگههههونی هههههای نیههههاوی اندالبههههی
سوسیالسههقی جامعههه هههوروی ،تهها حهدی موجودیههت هخصههیت هههای روحههانی و
اجقماعی ،به همول پیا ها و مالکان شمین( فیودال هها) ،را نادیهده گافقطهد کهه
باعث دلسادی و تا حدی هم ا،قراش در میهان باههطدگان گادیهد ههوروی هها
در پیاده ساشی بانامه تاقی و انکرا هان پیگیا بودند ،و بخا ا تطبی آن
اش نیاو های مهلی که عالقهه مطهد دگاگهونی هها بودنهد ،بها هال مخهالاین و
ا،قراش کططده ها ،اسقااده اعظمی نموده و آنها را آماده ها گونهه قیهام ،مدابلهه
و م ادله سا قطد بعهد هها اکثایهت مطله مهادم مهه  ،بها بانامهه ههوروی در
همآهطگی قاار گافقه و اکثایت هان بهه صهاو قهوای مسهلح ههوروی شمهان
پیوسقطد و بعد ها نیاوی مرقا هان را با ال ملیره هها " ،بسهماچ هها"،
بکار بادند و آنها را در بسها مطها بهه هکسهت قابه مالحظهه ای سهادنار
سا قطد
بد ران تاجیکسقان ،اش سال ( 9101 – 9109م) ،جز حمهوری سوسیالسهقی
تاکسقان ههوروی بهود ،و در جطهوری 9101م ،جهز جمههوری هود مخقهار و
جدیهههد تاجیکسهههقان گادیهههد بطیهههان گهههذاری جمههههوری هههود مخقهههار و نهههو بطیهههاد
تاجیکسقان ،با بطیاد ههاایس و شمیطهه ههای جغاافیهایی ،شبهانی و تبهار هطاسهی
مه و مططده عاض وجود نمهود با هی اش مطهاب تهاریخی و مطالعهات برها
هطاسی قدیم ،حکم می کططد که ،مادمهان بد رهان و یها فهالت پهامیا ،بهدون در
نظا داهت تعدد و کثات شبانی و فاهطگی ،به همول ناهمگونی های تباری،
نژادی ،و مهذهبی ،ویرهقن را تاجیکهان کوهسهار یهاد مهی نمودنهد ایهن مسهئله
فکقههور اساسههی و بطیههادی جههدا سههاشی جمهههوری تاجیکسههقان هههوروی را ،اش
اوشبکسههقان هههوروی ،در سههال 9101م ،ترههکی داده و بهها عههث اتهههاد و اتاههاق
www.shughnan.com

20

مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان نزاری آسیای مرکزی

npaikar@live.com

ملی میان همه ساکطان جمهوری تاجیکسقان نو بطیاد هوروی سوسیالسقی ههد
ندش اساسی را در شمیطه ی تن اش اسماعیلیان بد رهان تاجیکسهقان ،ههیاین
هههاه فاشنههد هههاه تیمههور(9198 -9611م) بههدوش داهههت ناحیههه ههود مخقههار
بد رهههان کهههوهی ،بهههه نطهههدین قسهههمت مهههدیایت و اداری ،بهههه ههههمول ههههغطان،
روهان ،ونج ،اهکاهم ،درواش و ما،ان ،با حاظ با ی اش ویژگی های بات
البیطی و نهادیطه هان ،تدسیم گادید در همین وقت اسهت کهه ههاسهقان هارق
من حیث ماکز ناحیه ود مخقار بد ران کوهی ،معافی میرود
اکثا ساکطان مطا یاد هده ،به اسقثطای  ،مططده ما،هان ،ونهج ،و قسهمقی اش
درواش ،همه هان پیاو کیش و آئین اسماعیلی هسقطد پژوهرگاان این مططدهه
به این باور هسقطد که فیصهدی اسهماعیلیان ایهن مطها  ، 66% ،فهایز سهاکطان
را ترکی داده و باقیمانده را مسلمانان اه سهطت و جماعهت مقرهک اش اقهوام
و تبار ههای نهاهمگون ،تاجیه  ،قا،هز ،و دیگهاان ترهکی میدهطهد در شمهان
حضور و حاکمیت هوروی سهاب ناهو اسهماعیلیان بد رهان تاجیکسهقان رو
به افزایش بود ناو اسماعیلیان بد ران تاجیکسقان ،در اوا ا سهده بیسهت،
به دو صد هزار تن می رسید ،که در حدود یه صهد ههزار آن در بیهاون اش
پها میها ،بههه ویهژه هههها دوههطبه ،مسهکو ،و سههایا جمهوریهت هههای مسهقد  ،بههه
همول ناحیه قالن ،شندگی بسا می بادند
پاوته های عام المطاعه مطاوحه توسس حاکمیت هوروی در مطا یاد هده،
باعث انکرا وضعیت و ههاایس اجقمهاعی – اققصهادی ،فاهطگهی و سیاسهی
مادمان گادید
هوروی در الل موجودیت دو دهه ود در مططده ،موف هد ،تا سا قار ها
و نهاد های انکرا و رهد اققصادی ،بهه ههمول نههاد ههای تعلهیم و آمهوشش،
امههور ههدمات اجقمههاعی و فاهطگههی را بههه تژسههیس بگیههاد ،تهها بقوانههد وضههعیت
همگانی شندگی جمعیت های ساکن در مططده را ،رون بیرقا بخرد
انکرا عاصه روحانی ،با طی و عدیدتی کمی هم پیچیده به نظا می رسید،
اما با آنهم  ،هوروی ها و نظهام سوسیالسهقی ،آندهدر بهه امهور مهذهبی مادمهان
مطههها کوهساربد رهههان مقعهههاض نبودنهههد ،و بههها هخصهههیت ههههای معطهههوی و
روحانی به همول پیها هها ،ههیخ هها ،آ ونهد هها ،میانهه هوبی داههقطد ،و حقهی
پیاوان امام اسهماعیلیان ،حضهات امهام سهلطان مهمهد ههاه را اجهاشه میدادنهد،
مههال واجبههات هههان را ،ههها شمههانی کههه واسههقه باهههطد ،حضههور امههام هههان
بااسقطد عمده تاین مسئله باای گادانطهدگان نظهام سوسیالسهقی وقهت آن بهود
www.shughnan.com

21

مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان نزاری آسیای مرکزی

npaikar@live.com

که سهاکطان مههیس و مطها یهاد ههده را در پیرهباد پالیسهی و امهور سیاسهت
سوسیالسههقی نگهدارنههد ،و اش آنههها در اماتبلیههن و تههاویج آن ایههد یولههوتی کههه
باعث تاقی و تعالی آن مطا می باهد ،یلی هها فعهال نگهدارنهد در اوا ها
سال های 9102م ،با هورد ههای و معهامالت ههدیدتای را در باابها فعهالین
مههذهبی و رهبههاان روحههانی مهههیس و مططدههه پهها میهها ،بکههار مههی بادنههد و آنههم
ناهی اش تطظیم و تاتیب فاآیطد ا،قراش و قیام ،به مطظور ای اد بی نظمهی هها
توسس با ی اش مال های وابسقه به بطیاد گاایی اسالمی در آنوقهت ،در باابها
حاکمیت نو بطیاد و نو پای هوروی سوسیالسقی بود
حاکمههان دوره هههوروی ،در سههال هههای یههاد هههده ،رهبههاان روحههانی و عدیههدتی
مطهها یههاد هههده را شیهها فرههار قههاار مههی دادنههد ،بخهها ا ایطکههه آنههها ،بههه نظههام
ههوروی پابطههدی نداهههقه و بهطیههت سههاکطان فدیها مططدههه ،بههه هههمول دهدانههان و
کارگاان را اش نظام دلساد سا قه و به ناه قیهادت عدیهدتی ههان ،امهام وقهت،
مادمههان را نههه تطههها مههورد ترههوی و تا،یههب قههاار میدهطههد بلکههه ،بهها آن ههها
حاکمیههت ههال آشادی فههادی را در انقخههان شنههدگی روشمههاه ،گادانطههد گههی
میکططد
در سال های 9198م ،سهاحدات میهان مادمهان پامیابد رهان افغانسهقان و
پامیا بد ران تاجیکسقان ،دو کطار دریای آموبه گونهه کامه مسهدود گادیهد و
دیگا شمیطه ای باای ای اد روابس میان اسماعیلیان هادو کطهار دریهای آمهو ،ا
شمیان رفت و اسماعیلیان بد ران تاجیکسقان دیگا قادر نبودنهد مهال واجبهات
هان را اش ای پا میا بد رهان افغانسهقان ،بهه دربهار امهام شمهان کهه در آن
وقت در بمبئی حضور داههقطد ،باسهانطد با هی اش هخصهیت ههای روحهانی،
به ویژه پیا ها که در شمیطه آفهایطش حاکمیهت سهطقی بها جمعیهت را هطهوش در
سا می پاواندند این گونه مطاسبات را مورد مر و تماین قاار میدادنهد ،یها
اش میههان باداهههقه بودنههد و یهها هههم بههه تبعیههد سههوق داده مههی هههدند یکی اش نطههین
حواد نا گوار را میقوان ققه هخصهیت روحهانی قابه قبهول وبها ناهوب ،سهید
یوسههف علیرههاه را کههه در حضههور مایههدانش اش بههین بههاده هههد،یاد آور نمههود
با ی اش هخصیت های معهاو و مرههور ههغطان ،بهه ههمول آنههایی کهه بهه
سوسیالیسم و کمونیسم واقعی وفهادار بودنهد ،امها بخها ا ویژگهی ههای قهومی،
مهیطی ،ملی و شبانی هان ،به همول عدیده و باور های دیطی را قدر و قیمت
شمانی میدادند ،در شمان جوش سقالین ،به نام های ناسیونالیسقها  ،جاسهو
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نیاوههههای بهههاون مهههاشی ،و حمایهههت کططهههده ههههای نظهههام بهههورتواشی مههههیس و
مططده ،به باد نیسقی فاسقاده هده اند
به کار کاد ههای پیها هها اتمهه داده ههد ،و لیاهه هها جهای آنهها را گافقطهد ،و
حقههی لیاههه ههها توسههس نیاوهههای حههاکم دولقههی در مططدههه تعیههین مههی هههدند و
صالحیت کاری و اجاآت آنهانیز مسقد نبود ،و هم ا قیار داههقن ارتبها بهه
بیاون اش ماش را نداهقطد و لیاه ها فدهس در مسهای یلهی هها عهادی ،مانطهد
مااسههم تههدفین و تکاههین ،اشدواج ،و سههایا سههطت هههای عههادی ،میقوانسههقطد ندههش
آفایطههی کططههد حاکمههان نظههام هههوروی بههه نهههوی کههار ههها را تطظههیم و تهها تیههب
نمودنههد کههه فاآیطههد اموشهههی تابیههوی مطاوحههه توسههس آنههها ،ههود شمیطههه عههدم
دل بسههقگی بههه عدیههده و بههاور را اش میههان بههاد و بسهها انسههان ههها احسهها راحههت
داهقطد ،شیاا با مصؤنیت هان لطمه ای هم وارد نمی هد
اسماعیلیان افغانسوتان :فاقه اسهماعیلیه یکهی اش هها ههای در هت تطومطهد و
پابار ترهی اسهت کهه پهس اش وفهات امهام صهادق (ع) پدیهدار ههد و در امقهداد
تاریخ ،به آیین عافانی و با طی و جایان فلسای اص تبدی گادید این فاقه
اش همان آ،اش در گوهه گوهه جهان اسهالم ناهوب پیهدا کهاد و ندهش بهس مهمهی
در تکوین تمدن اسالمی و ای اد میاا علمی ،فاهطگی و فلسای آن ایاا نمود
کههه دوره امپااتههوری فا میههان را میقههوان دوره در رههان ایههن فاقههه نامیههد هههم
اکطههون« ،اسههماعیلیان پههس اش هههیعیان دواشده امههامی ،دومههین جماعههت بههزرگ
مسلمانان هیعی و سومین جمعیت بزرگ اسالم را درجههان ترهکی میدهطهد،
و اماوش به عطوان مسلمانان هعیه امهامی اسهماعیلی در بهیش اش بیسهت و پهطج
کرور ،در آسیا ،آفایدها ،اروپها و آمایکها پااکطهده هسهقطد و افغانسهقان یکهی اش
این کرورها است و اش دیاها و ن اسماعیلیان بوده اسهت امهاوش اسهماعلیان
جهان تهت رهبای مسقدیم امام حاضاهان ،واال حضات آقا ان بهه پیرهافت
های بزرگ علمی ،فاهطگی ،کلقوری ،اققصادی وسیاسی دسهت یافقهه انهد امها
در بان اسماعیلیان افغانسقان تاکطون کاری صورت نگافقه و وضعیت ایران
در هالهای اش ابهام باقی مانده است به دلی عدم هطا ت اش عداید اسهماعیلیان
این کرور ،انهواع افسهانهها و ههایعات بهه ایرهان نسهبت داده ههده اسهت کهه در
ایههن میههان ،ایههن رسههالت مهددههین ونویسههطدگان اسههت کههه در تاکیه بههین عدایههد
واقعهههی و اافهههات داده ههههده بهههه آنهههها را بصهههورت درسهههت ارشیهههابی نمهههوده
ومهاواقعیت ها را درپای آن بگذارند و سدم نسهبت ههای داده ههده بهه ایرهان
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را اشصاهه تاریخ پا سهاشند هوش بخقانهه در نوههقار حاضها تهالش ههده
است که ندطه آ،اشی باای پژوهش در این موضوع تاسیم هود با توجهه بهه
کمبود مطب در این شمیطه ،این نوهقار فدس میتواند به عطهوان احهی هانطهد
ناق در بان مطالعه تاریخ و عداید اسماعیلیه افغانسقان تلدی هود
آغاز ورود اسماعیلیه بوه افغانسوتان  :ایهن هود یه واقعیهت مسهلم اسهت کهه
حضهههههور اسهههههماعیلیه در افغانسهههههقان تهههههاریخ بلطهههههدی دارد بههههه روایهههههاتی،
امام مهمدبن اسماعی فاشند امام اسماعی پهس اش وفهات امهام جعااصهادق
(ع) مکه را به علت ایطکه عباسیان مقعهد گادیده بودند که وی را بهه هههادت
باسانطد اشاین رو ناگزیا برک بسیار سای و مخایانه مکهه را بهه سهوی ری
تا گات شیاا درآن ا اشقب جامعه کونه ههیعی وجهود داههت و امهام در
آن ا بطورسای به فعالیت ها یهش ادامهه داد وی تعهدادی اشداعیهان هود را
به قطدهار ،هاات  ،هطد و سطد باای تبلین کیش اسماعیلی اعزام نمهود بطها بها
ند دیگا ،شمانی کهه امهام مهمهدبن اسهماعی درری و دماونهد (یها نهاونهد) بهه
سا می باده است او موف به دعوت اسهاق بن عبا الاارسی حهاکم ری بهه
کهیش اسهماعیلی گادیهده بهود کهه بعههداها شمهام امهور دعهوت درری نیزبهه عههده
اوگذاهقه هده بود این نیز قابه بکها اسهت کهه اسههاق هواهاش فا مهه بطهت
عبا الاارسی را به عدد امام مهمد بن اسماعی درآورده بود ،اسهاق کهه
اشجانب عباسیان به حیث حاکم در ری مدار گادیده بود هارون الاهید لیاه
عباسی بهه او نامهه فاسهقاد تها امهام را دسهقگیانموده و بهه حضهوراودر بغهداد
بااسهقد شیهاا او اشجانهب جاسههو ههایش ا هالع یافقهه بههود کهه امهام مهمههدبن
اسماعی درایالت ری بصهورت بسهیار آشادانهه فعالیهت مهی نمایهد امها اسههاق
الاارسههی اشاماهههارون الاهههید سههاباشمی شنههد وهارونالاهههید باهههطیدن ایههن
با ی دسقه اشسپاهیانش را باای دسقگیای اسهاق وامام بهه ری فاسهقاد
سپاهیان عباسی اسهاق را دسقیگانمودند و وی بال اه در اثا ههکط ه ههای
هدید سپاهیان عباسی فوت نمود  ،اما امام مهمدبن اسماعی که توسس اسهاق
اش این موضوع ا الع یافقه بود به نیراپور وفا،انه (در تاجیکسهقان کطهونی)
می رود ودرآن ا به دعوتش ادامه میدهد و قاضی همس الدین را باای تبلیهن
به هاات ومطا هم وار آن میااسقطد
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در قههان سههوم ،ناحیههه ری تدایبهها پایگههاه ماکههزی دعههوت اسههماعیلی در مططدههه
جبال بود در آن شمان یکی اش فدهای اه سهطت بهه نهام شعااانهی ،مهادم ری
را با ضد دعوت اسماعیلیه هوراند و ،یا رهبا دعهوت اسهماعیلیه در ری
ااسهان کهاد بهه گاقهه واجهه نظهام المله در
را م بور به فهاار بهه ها
سیاسههتنامه« ،ایههن ،یهها کههه اش ری بگایخقههه بههود و بههه ااسههان هههده ،بههه
ماو مدام گافت ودرآن جا امیاحسین علی ماوشی را دعوت کهاد و اجابهت
یافت» ،یا در حدود سال  062ه ای به ماو الاود (بهاال ما،هان امهاوش
در همال افغانسقان) رفت و امیاحسین بن علی ماوشی را به کیش اسماعیلی
الدهان افغانسهقان)،
درآورد بسیاری اش مادم در نواحی م اور مهاو الهاود (
ِ
فاریههان ،هههاات، ،ههور و ،اجسههقان) نیههز بهها اثهها ناههوب ایههن امیهها قدرتمطههد کههه
بعههدها ههود یکههی اش داعیههان اسههماعیلی هههد ،بههدین مههذهب گاویدنههد  ،هههاوع
وآ،اش تاریخ اسماعیلیه در افغانسقان رادر ایهن شمهان دانسهقه انهد امیاحسهین
بن علی ماوشی که اش امیاان و صهاحب مطصهبان مههم دسهقگاه سهامانی بهود،
اش سال  928تا 990ق به عطوان داعی اسماعیلی در ااسهان فعالیهت میکطهد
و پایگاه دعوت را اش نیرابور به ماو الاود مطقد مینماید فعالیت اسماعیلیه
در ،ههور و ،اجسههقان (در ماکههز افغانسههقان کطههونی) نیههز در پایههان قههان سههوم
ه ههای و در شمههان حکومههت امیهها اسههماعی سههامانی بههه وسههیله فههادی بههه نههام
ابوبالل اوج میگیاد که با ساکون و عکس العم سهای و ههدید وی مواجهه
میهود اگانه اسماعیلیان بها سهاکون ههدید امیها اسهماعی سهامانی مواجهه
گرقطد و حسین ماوشی نیز به دسهقور امیها نصها سهامانی دسهقگیا و شنهدانی
هد ،جطبش اسماعیلیه در مطا یهاد ههده نهه تطهها اش بهین نافهت ،بلکهه بها اثها
تالش دانرمطد بزرگ وداعی مرهور اسهماعیلی احمهد نسهای ،جانرهین حسهین
مههاوشی ،در ااسههان و مههاورار الطههها گسههقاش یافههته تهها ایطکههه بههه دربههار
سامانیان وارد هد و حقی امیا نصا سهامانی هود نیهز دعهوت اسهماعیلیان را
پذیافت
اسووماعیلیه افغانسووتان در زمووان غزنویووان غوریووان و سوولموقیان :سههلطان
مهمههود ،زنههوی ( 121ـ  988هههـ ش) کههه دامطههه حکههومقش اش قههزوین (در
ایههاان) تهها دریههای سههقلج (هطدوسههقان هههمالی) و اش ههوارشم تهها دریههای عههان
گرههوده بههود ،در تمههام مطهها قلمههاو ههود بههه قل ه و قم ه هههیعیان مخصوصهها
اسماعلیان پادا ت مهمود ،اسهماعیلیان بسهیاری اش سهاکطین ههها ری را بهه
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دار شد به همین تاتیب ،مهمود ،زنوی بها اسهماعیلیان ،هور و دیگها نهواحی
افغانسقان نیز با هدت بسیار با ورد نمود وی با تکایا اسماعیلیان ،ور ،به
قل و قم آنان میپادا ت با ی نگاه گسقاده وبه ها جههانی اسهماعیلی
در مییههابیم کههه ااسههان ی ه جزیههاه مسههقد و مطهها اسههماعیلی نرههین در
افغانسقان اماوشی و ماورارالطها ،همه شیام موعهه ایهن جزیهاه بهوده اسهت
هاهد این مطلب این است که ناصا ساو ود را ح هت ااسهان می وانهد،
و در عههین حههال ،عمههدتا فعالیههت هههای او در هههمال افغانسههقان (بلههخ) و هههمال
هاق (بد ران) بوده است در حالیکه ایوانف ،با تکیه با ا العهاتی دربهاره
جمعیههت اسههماعیلیه ،اش بد رههان بههه عطههوان ی ه جزیههاه مسههقد یههاد میکطههد
ابوالمعههالی اش داعههی یههی در ،زنههی نههام میبههاد کههه هههم هههژن حسههن صههبا و
ناصا ساو و اش مؤسسان نهضت اسماعیلی در آن مطا بوده اسهت به
نظهها سههوم ،بد رههان ،ری (ایههاان) و مطهها جطههوبی افغانسههقان ،بایههد هاکههدام
جزیاهای جداگانه و مسقد اش ااسان بوده باهطد ،و این ود داللت با فعال
بههودن اسههماعیلیه در ،زنههی (پایقخههت حکومههت ،زنویههان) دارد مارهههال گ
هاجسن نیز به این تدسهیمبطدی سهه گانهه جغاافیهایی در سهاشمین ههای ایهاان ـ
ااسان و ماورارالطها ابعان دارد ،ولی احقمهال میدههد کهه ایهن تدسهیمبطدی،
مدت دراشی دوام نداهقه است در دوره پس اش ت زیه افغانسقان اماوشی به
دو دولههت ،ههوری و ،زنههوی ،اسههماعیلیان ،سههلطان عالرالههدین حسههین سههلطان
،ههور را بههه کههیش ههود درآوردنههد و بهها کم ه او آشادانههه بههه تبلیههن آیههین ههود
پادا قطد اما دیگای که در گسقاش تری در ،هور و ،اجسهقان مهؤثا بهود،
عالقه اماای آن به اه بیت بوده است که قزویطی نیز بدان اهاره دارد
بهها ایههن حههال ،رابطههه اسههماعیلیه پههس اش سههلطان عالرالههدین حسههین ،ههوری بهها
فاشنههد او سههیف الههدین مهمههد و فدهههای اه ه سههطت تیههاه گادیههد ،شیههاا نرههان
آهکاری اش وضعیت نامطاسب اسماعیلیه افغانسقان در این مدط اسهت سهیف
الههدین مهمههد ،ههوری ،همههه داعی هانی را کههه پههدرش در سههال 191ق اش ،زنههی
دعههوت کههاده بههود و نیههز بسههیاری دیگهها اش کسههانی را کههه تههاشه بههه ایههن کههیش
درآمده بودند ،اش دم تین گذراند حکماانان ،وری پهس اش او نیهز بارهها علیهه
اسهماعیلیه دسههت بههه اقههدامات جطگههی شدنههد ناههوب فدهههای اهه سههطت در دسههقگاه
حکههومقی سههال ین بعههدی ،ههور ،هههاید اش عوام ه مهههم سههختگیای ایرههان بهها
اسماعیلیه بوده است سیف الهدین کهه بها ،هور و مطها ضهمیمه آن حکومهت
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می کههاد ،هههافعی هههده بههود و بههاادرش ههههان الههدین کههه بهها ،زنههی و مطهها
ا اا آن حکومت میکاد ،حطای هده بهود در حهدود سهال 118ق اش فدههای
بلخ و سماقطد سؤال هده بود که با اسماعیلیانی کهه قصهد توبهه دارنهد ،نگونهه
باید رفقار کاد مالیمتاین جوان ها این بوده است که آنان باید تمامی کسهانی
را که به کهیش هویش در آوردهانهد ،بهه مهذهب تسهطن باگادانطهد ولهی عمومها
توبه فاد اسماعیلی پذیافقه نمیهد و باای او نارهای جز ماگ نبوده به ایهن
دلی ه کههه صههایحتاین اظهههارات ممکههن بههود در اندیرههه فههاد اسههماعیلی ،قاب ه
تعبیا به معطای مغایاآن باهد
ناصرخسرو و اسوماعیلیه افغانسوتان  :بهدون تادیهد بزرگتهاین ندهش را در
گسقاش کیش اسماعیلی و تعمیه تعهالیم آن در افغانسهقان ناصا سهاو داههقه
است وی که مقکلمهی دانرهمطد ،فیلسهوفی توانها ،جههانگادی ادیهب و ههاعای
نامور در شبان فارسی بود ،در سال 911ق در بلهخ مقولهد ههد ناصا سهاو،
پس اش دوران جوانی و تههول عظهیم روحهی ،سهاا هاهت سهالهای را بهه قصهد
حج آ،اش میکطد و در آ ا این ساا ،به دیدار ابوتمیم معهدبن علهی المسقطصها
با  ،لیاه فا می در مصها نایه میآیهد و بها داعهی الهدعات ،مؤیهد الهدین فهی
دیههن هههیااشی رابطههه دوسههقی باقههاار میکطههد وی قبه اش ایههن سههاا بههه کههیش
اسماعیلی درآمده بود ناصا ساو سه سال در قاهاه ماند و به عطهوان داعهی
تعلیم و تابیت یافت و در سال 111ق به بلخ باشگرت و به عطوان داعی،یا به
گاقه ودش «ح ت ااسان» ،کار ود را آ،اش کاد و پایگاه سای هود را
در بلههخ مسههقدا سهها ت امهها پههس اش مههدت کوتههاهی ،موفدیههت هههای او دهههمطی
علمههههای سههههطی را کههههه اش پرههههقیبانی حکماانههههان سههههل وقی با ههههوردار بودنههههد
باانگیخت سطیان او را به الههاد مهقهم کادنهد و قامطهی و رافضهی واندنهد،
انه او را ویاان کادنهد و حقهی قصهد جهانش را نیهز داههقطد سهاان ام ،او را
م بور کادند تا انه ود را تا کطد و به دره یمگان در بد ران پطاه بباد
یمگان در آن شمان جزر قلماو امیا ودمخقار بد ران ،علی بن اسد بود کهه
مذهب اسماعیلی و رابطه نزدیکی با ناصا ساو داهت
در یمگان نیهز ناصا سهاو بهه تبلیغهات اسهماعیلی هود ادامهه داد و در همهان
حال ،مکاتبات ود را با داعی الدعات ،مؤید الدین فی دین هیااشی و ماکهز
دعهوت فهها می در قههاهاه حاههظ کههاده بههود مطههاب روایههات مهلههی اسههماعیلیان
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اماوش بد ران که اش ناصا ساو به عطوان « سید هاه ناصا» نام میباند و
هطوش بهاای او احقهاام بسهیاری قائ انهد و با هی اش آثهارش را حاهظ کادهانهد،
ایهههههن ناصا سهههههاو بهههههود کهههههه مهههههذهب اسهههههماعیلی را در بد رهههههان رونههههه
بیرهههقای بخرهههید بد رهههان پهههس اش ایهههن یکهههی اش مااکهههز اسهههماعیلیه و پایگهههاه
اسماعیلیان نزاری پهس اش تخایهب قلعهه المهوت در ایهاان ههد و بهه گهطج انهه
نوهقههای نزاری تبدی گادیهد ناصا سهاو دسهت کهم تها هاقهاد سهالگی شنهده
بود و در یمگان در تاریخ نامعلومی بعد اش سال 181ق درگذهت قبها او کهه
با فااش تپه کونکی قاار دارد ،در یمگان و در قایه اماوشی حضهات سهید
نزدی فیض آباد (پایقخت بد ران افغانسقان) واق هده است سهاکطان مهلهی
کههه مدبههاه را همچههون شیارتگههاهی پهها میدارنههد و مدعیانههد کههه سههید ههها اش
اعدان ناصا ساو هسهقطد ،در نهایهت ههگاقی ،همهه ،سهطیان مقعصهبی هسهقطد
که هدیدا اسماعیلیان بد ران و جاهای دیگا را اش آمدن به شیارت مدباه مط
میکططد آن ها همچطین معقددند کهه جدههان ،ناصها ،یه پیها صهوفی و مانطهد
ودهان سطی مذهب بوده و هیچ رابطهای با اسماعیلیه نداهقه است
اسماعیلیان افغانستان در قرون اخیر .ابهامات و کمهللاود اطالعات :مقژساانه،
دربههاره تههاریخ جدیههد اسههماعیلیه افغانسههقان نطههدان نوهههقه ای صههورت نگافقههه
اسههت و بعضهها هههم کههه نوهههقه ای تدههدیم میکططههد ،همههواره اش دریچههه تخاصههم و
تعصب دا صهطه نگارندگی میروند نه مهددان ارجی در این شمیطه کار
مطاسبی ارائه نمهوده و نهه مور هان افغانسهقان بهه تهاریخ و تههوالت اسهماعیلیه
افغانسقان بذل توجه نمودهاند ود اسماعیلیان افغانسهقان نیهز اش قهان یهاشدهم
بههه بعههد و پههس اش یا ههواه هااتههی وسههید سهههاان ولههی بد رههانی ،نویسههطده و
هخ مطل قاب توجهی نداهقهاند اسماعیلیان افغانسقان در دورههای ا یها
تا حدی اش لهاظ علمی و فاهطگهی در انهطها افقادنهد و ساههان را در ال
تدیههه فههاو بادنههد و ایههن تدیههه دوام دار کههار را بههاای مهددههین دو نطههدان مرههک
سا قه است وعلت این همه را هاایس نامساعد وفضای سخت تعصب دا نسقه
هده است
عهللاوودالر من خووان و سوورکوم اسووماعیلیان :عبههدالاحمن ههان کههه در اسههقبداد
گوی سبدت را اش همه حکام افغانسهقان بهاده بهود ،بهه هور گسهقاده بهه قله و
قم هیعیان پادا ت بیعقا مظالم عبدالاحمن بها اسهماعیلیان افغانسهقان نیهز
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بههی سههابده بههوده اسههت در سههال 9921هههـ اسههماعیلیان بههه دلی ه اسههقطکا اش
پادا ت مالیات ،توسهس عبهدالاحمن تههت تعدیهب قهاار میگیانهد هزارهههای
هماعیلی مطهها تاکمههان ،پارسهها و هههیخ علههی (مطهها دی در والیههت پههاوان)
اسه
ِ
ساکرههی میکططههد و بهها حههاکم مهلههی ههود درگیهها مههی هههوند و او را شنههدانی
میکططد در سال 9928ههـ مطها کهه اسهماعیلی نرهین بودنهد ،توسهس دولهت
ساکون و عمدا اش جایی به جهایی کهوچ داده میههوند ایهن مطها عمهدتا در
والیت بد ران بوده است (مث رسقاق ،هغطان ،روهان ،حضات امهام و )
اسماعیلیان ،یا به تعبیا مال فیض مهمهد کاتهب ههزاره« ،ههزاره ههای آ،ا هان
مهالتی مران» ،اش مطا هیخ علی و تاله و بافه در سهال 9928ههـ بهه
تماد اش حکومت پادا قطد و در پی آن ،حکومت به ساکون آنان می پاداشد
هی
و در ایههن سههاکون، ،یهها اسههماعیلیان مططدههه نیههز بههه کم ه نیاوهههای دولقه ِ
اعزام هده اش کاب بامی یزند پهس اش مهدتی در همهین سهال درگیهای ههدید
دیگههای بههین نیاوهههای دولقههی و اسههماعیلیان اش وایههف «کههام علههی»« ،علههی
جم» و «نی پی» (اش هزاره های هیخ علی) اتااق می افقد در ادامهه جطه
ههههای ههههدید  ،سهههاان ام هزارهههههای اسهههماعیلی بهههه سهههطگال هههها و مغهههارات و
سورا های کوه ها پطاه میباند و عبدالاحمن دسهقور میدههد کهه جطگ ویهان
دولقههی همههه امههوال ایرههان را تمل ه کططههد و اسههیاان را بههه کاب ه بااسههقطد دو
درگیای هدید دیگا نیز در همان سال بین اسماعیلیان ههیخ علهی و نیاوههای
اعزامههههی دولقههههی اش کابهههه پههههیش میآیههههد و در نقی ههههه ،حکومههههت عههههدهای اش
هزاره ههههای اسهههماعیلی را اش ههههیخ علهههی بههههه فهههیض آبهههاد بد رهههان ،نطههههدین
انواده را به دره نعلب دوآن و تعدادی اش انوده های اه تامیری را بهه
بلخ و مزار هایف تبعید میکطد و عده ای هم به کوه ها پطاه مهی بانهد با هی
اش اسماعیلیان هیخ علی نیز به گاه و لهوگاد در هاات تبعید می هوند و
تعدادی هم درکارگاه های پاده بافی ،کابا بافی  ،کار انه های نهام گهای
و حکاکی به حیث بهاده و ،هالم بهه کهار گمهارده میههوند در سهال 9926ههـ
نیز بین نیاوهای دولقی و اسماعیلیان هزاره هیخ علی درگیای پهیش مهی آیهد
که در اثا آن ،اسماعیلیان به هدت ساکون میهوند وبهه افسهاان دسهقورداده
می هود که  ،اموال ،حیوانات ،شنان و د قاان ایران را به تمل گیاند اما
این ودسای افساان ظاهاا مورد پسطد عبدالاحمن واق نمی هود و دسهقور
به باشگاداندن اموال و شنان و د قهاان اسهماعیلیان مهی دههد اسهماعیلیان کهه
دیگهها رمدههی بههاای مدابلههه بهها دولههت نداهههقطد ،بهها ههها وسههیله ای مههی واسههقطد
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حکومههت را اش ههود راضههی کططههده بههه همههین جهههت ،امههوالی را کههه افسههاان و
نظامیان اش آن هها بهه تهاراج بهاده بودنهد ،حقهی پهس اش دسهقور عبهدالاحمن بهه
باشگرت آن ،به حکومت و هاه بخریدند تا هاید باعث دل نامی حضات واال
نسبت به ودهان ههوند ،ایهن همهه مظالمهات و حه تلاهی هها سهبب گادیهد کهه
اسماعلیان افغانسقان نه تطها نقوانسقطد اصول ایده ههان را علطهی و آههکارو
نرانمایطد بلکه انواع افسانهها و هایعات به ایران نسبت داده هده است
جغرافیای انسانی امروز اسماعیلیان افغانستان :وضعیت ادان و اسقبداد و
سههاکون هههای هههدید اسههماعیلیان بههه دسههت حاکمههان کرههور در سههدههای ا یهها
ود فاو بباند و با پطهان کهاری و لهزوم
سبب هد که اسماعیلیان سا در ال
حاظ اساار ،باای ههاوندان افغانسقان ناهطا قه باقی بمانطد اما آن گونهه کهه
قاائن نران میدهد ،اسماعیلیان هانطد در مدیا مهدود ،در اکثها هههاهای
افغانسقان حضور دارنهد ایرهان در با هی مهوارد هود را اثطاعرهای معافهی
میکططد و در موارد دیگای ،در پوسقین سطیان یها صهوفیان سهطی درآمدهانهد و
ترخیصران باای دیگاان تا انداشهای مرک استه هانطد در با ی والیهات
مذهب ود را آشادانه آهکار میکططد آنچه مسلم است ،ههیعیان اسهماعیلی در
والیات بی حضور دارند:
بدخشوووان :اش شمهههان ناصا سهههاو بهههه بعهههد ،تماکهههز بیرهههقا اسهههماعیلیان در
بد رهههان و نهههواحی آن بهههوده اسهههت اسهههماعیلیان نهههزاری بد رهههان بیرهههقاین
اسماعیلیان افغانسقان هسقطد با اثا تعیین ماش بین روسهیه و انگلهیس ،تمها
اسماعیلیان با رهباانرهان کهم ههد آ هاین تمها آ،ا هان سهوم بامایهدانش در
این مطها  ،در سهال  9109بهود کهه در ایهن سهال وی پیها سهبزعلی (مقوفهای
9196م) را کههه اش مههادم وجههه بههود ،بههه عطههوان سههایا ههویش در بد رههان
مطصون کاد نظام هورایی مقهدالرک و هیژت های وابسقه آن که با اسا
« آئین نامه مسلمانان هیعه امامی اسماعیلی» در سال 9168م توسهس هههزاده
کهایم آقا هان نهههارم و نهه نهمهین امههام اسهماعلیان ای هاد هههد ،جماعهت هههای
اسماعیلی بد رهان افغانسهقان و تاجیکسهقان و دیگها اسهماعیلیان افغانسهقان را
در بههها نگافقهههه اسهههت ،نطانکهههه اسهههماعیلیان ایهههاان ونهههین نیهههز اش ههههمول آن
ارجانههد ایههن جوامه اش ایه نظههام هههای دیگههای کههه مبقطههی بهها کمیقههههای
اص است اداره میهوند در سال های ا یا ،توجه اصی به امور مهذهبی
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 ،اجقمهههاعی و اققصهههادی اسهههماعیلیان بد رهههان میههههود سهههطت ادبهههی هههاص
جماعههت نههزاری بد رههان و نههواحی م ههاور آن ،الیههههای مقعههددی اش ادبیههات
اسماعیلی را عاضه میدارد ایران کقان ههای اش آثهار اصهلی ناصا سهاو،
آثههار فارسههی دوره المههوت و بعههد اش المههوت ،اش جملههه رسههاالتی را کههه تلای ه
آرای اسماعیلی را با اندیرهههای صهوفیانه نرهان میدههد ،و آثهار ناههطا قهای
را که انقسان آن ها به نزاریان قطعی نیسهت ،بهاای مها حاهظ کادهانهد و ندهش
بسیار مهمهی در حاهظ ادبیهات نهزاری کهه بهه شبهان فارسهی نوههقه ههده اسهت،
داهقهاند آن هها در سهید بهودن ناصا سهاو تادیهدی بهه هود راه نمیدهطهد و
اسطاد و مدارکی نیز در این شمیطه ارائه میکططد قبا ناصا ساو امهاوشه بهه
عطوان ی شیارتگاه در یمگان مطا است ،ولی بیرقا شائاان و ادمان آن
اههههه سههههطتاند کههههه معقددنههههد سههههید و اش اوالد هههههاه سههههید ناصههههاند یکههههی اش
صوصیات اصلی بد رهانیان اسهت کهه عطهوان اصهلی کقهان را نمیآورنهد و
تعداد ابوان یا فصول آن را عطوان قاار میدهطد آنان کقهان روضه القسهلیم،
مطسون به واجه نصیاالدین وسی را کهه بهه  06تصهور تدسهیم ههده اسهت،
تصورات نام نهادهاند کقان صهیا الطاظاین سید سهاان ولهی بد رهانی کهه
به  98صهیاه تدسیم هده است ،سی و هش صهیاه نام گافقه استه نطان کهه
یکی اش کقب اصلی ناصا ساو نیز بهه ههش فصه ههاه سهید ناصها معهاو
اسههت در مددمههه تههاریخ بد رههان بههه ند ه اش اسههقاد لی ه هللا لیلههی راج ه بههه
مدبههاه ناصا سههاو مطههالبی درج هههده اسههت کههه بههه آگههاهی افزونتهها اش ناههوب
مذهب اسماعیلیه و جایگاه آن در بد ران کم میکطد
درة کیههان اش مطهها مهههم اسههماعیلی نرههین اسههت کههه با ههی تصههور میکططههد
اسماعیلی ها عمدتا در ایهن مططدهه حضهور دارنهد بهه همهین جههت ،گهاهی در
مهاورات به اسماعیلی های افغانسقان «کیانیهها» گاقهه میههود دلیه آن ههم
ایههن اسههت کههه در دورههههای ا یهها ،رهبههای اسههماعیلیان افغانسههقان بههه دسههت
سادات انواده کیانی بوده است ولی واقعیت ایطست که کیهان و یها کیهانی یه
انواده کون است هزاره ها ویا نکپی ها اش وققی که سقاره قدرت سیاسی
هان افول میکطد همواره مورد تاراج سیسقماتی اققصادی اش ا عطاصها
حافهه ای سیاسهی ،اققصهادی ،مهذهبی نیهز قاارگافقهه اسهت علهی ر،هم آنکهه
تههوان پادا ههت هههیچ ی ه اش وجوهههات مرههاوعه ومعاوفههه را نداهههقه انههد اش
ههها داعیهههان ومقولیهههان مهههذهب وسهههیادت ،امههها م بهههور بودنهههد همهههه آنهههها را
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بپاداشند ورنه اشدم تین کاا وارتداد وبی حامقی به سید ،فدیهه  ،ائمهه و حهاکم
 ،جان سالم بدرباده نمی توانسهقطد همهین ههاایس شمیطهه وفاصهقی ههد بهاای
آنها ئیکه به نام سید حافهه مهذهب داری را هون یادگافقهه بودنهد تها امهورات
مذهبی وبه تب آن اققدار سیاسی وفاصقهای اققصادی این جامعه را بصورت
کهه درانهصههار ههود درآورنههد و بههاالی ایههن مههادم بیچههاره حکومههت هههاهی
نمودند این مقولیان مهذهب اضهافه بها قهوانین مانورمهذهبی بهدعقهای نیهز در
این قوانین بطام مذهب داهقطد اش آن جمله رابطهه پیاهـ مایهدی اسهت کهه ابقهدا
جطبه ا قیاری داهقه وبعدها اجباری هده بود هاهزاره یا نیکپی باید اش میان
افاادی موسوم به سید ها یکی را بعطوان پیا انقخان نمایطد ود سهقورات ویهاا
در شندگی هخصهی هود اجهاا میطمودنهد ودرعهوض سهاالنه سههمی اش امهوال
ود را جباا به پیا ود اهدا میکادند وریکه مطا هزاره هها بهین سهیدها
تدسههیم هههده بههود وهاسههید تعههدادی مایههد هههزاره داهههت کههه هاسههال بههاای جمه
آوری سهمیه هود اش میهان مایهدان یه  ،تها دو نوپهان اسهقخدام میکادنهد کهه
رمه حاص اش جم آوری گوسهاطدان مایهدان را بهاایش نگههداری کطهد بهدون
در نظا داهت حدوق انسانی هان
این در حالی بود که همان مایدان ،ود به نان هب ههان مهقهاج بودنهد ونهه
بسا ب ای نان علف میخوردند اما سیسقم تاراج بطام رابطه پیا ـ مایهدی نطهان
هزاره ها را مسهور وافسون شده کاده بود که هزاره هها ادای آنهاا مدهدم بها
ود ومال ویش میدانسقطد وققی این مقولیان نیاه دسهت مهذهب ،اش هارج
به درون جامعهه ههزاره ناهوب میکطهد دیگاتعصهب،کیطه وباتهای لبهی نهژادی
نیههز انگیههزه تههاراج ایههن جامعههه را در آنههها تدویههت میکطههد کههه دیگهها هههیچ رحههم
وماوتی نمی ماند و به ف ای انسانی وتهاریخی ههزاره هقم ههده وریرهه ههای
حیات این جامعه رااشدرون میخرکاند و هیچ تاحم به حال ایهن مهادم بیچهاره
نداهقطد و ندارند و در هاایس فعلی هم تالش ههای بهه هاج میدهطهد کهه بهاالی
مادم به همین مطوال حکماامایی نماید اماوش مادم دنیا به این عدیهده رسهیده
است که دیگا هیچ تااوت بهین انسهان وجهود نهدارد بهه جهز اش علهم و معافهت
انسان پس این کیطوران باش هم میخواهد تمام میثاق های ملهی و بهین المللهی را
نا دیده بگیاند رابطهه پیامایهدی یه نهوع کاسهت اجقمهاعی رانیهز در جامعهه
هههزاره بوجههود آورده بههود هزاره ههها ح ه نداهههقطد درحیطههه ا قیههارت مایههدان
وارد هود ویا اش نژاد آنها د قا بیگیاند
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در والیت شاب  ،وایف پایطده مهمد (داد ان ،صهبت ان و مهمد ان) که
اش وایف دایچوپان میباهطد ،اسماعیلی هسقطد ،یا اش والیت های نامباده،
در والیت های قطدهار ،فاریان ،جوشجهان ،بلهخ و نیهز احقمهاال گهاوه ههایی
اش اسههماعیلیان حضههور دارنههد کههه ا ههالع تاصههیلی اش آن ههها در دسههت نیسههت
مذهب اسماعیلی به ویژه در والیت قطدهار ریره دیایطه دارد آقا مهمد ان با
حمایههت اسههماعیلیان ،سههپاهی ترههکی داد و آهط ه فههقح هههاات را داهههت در
شمان عبدالاحمن ان جابا نیز تعدادی اش انوادهههای اسهماعیلی ههیخ علهی
و سا پارسا اش والیت پاوان به قطدهار ،گاه و تبعید هدند الشم است
یههادآوری هههود کههه اش نظهها تمههایزات نههژادی ،اسههماعیلیان بد رههان تاجیهه ،
نورسقانی ها یونانی تبار و سایا اسماعیلیان افغانسهقان عمهدتا اش نهژاد ههزاره
و بخرههی هههم اش سههادات هسههقطد اسههماعیلیان قطههدهار نیههز احقمههاال اش سههه نههژاد
هزاره ،بلوچ و پرقوناند
وضعیت فرهجگی و جهان بیجی امروز اسماعیلیان افغانستان :اش باورههای
اسماعیلیان اماوش افغانسقان ا العات دقی در دست اسهت و در ایهن اوا ها
هههزاده کهایم آ،ا ههان نههارم و نهه نهمههین امهام اسهماعلیان جهههان بها ای ههاد
بطیاد ها و موسسات در بخرهای مخقلف فاهطگی ،تعلیمی ،صهی واققصهادی
در تاههاهم بهها دولههت افغانسههقان ای ههاد نمههوده اسههت و امیههد اسههت کههه در جهههت
احیایی فاهط اسماعیلیان افغانسهقان نیزکوههش ههای مؤثاصهورت گیهاد تها
ایههن جماعههت مظلههم و سههخت سههقم کرههیده در ههول تههاریخ بقوانطههد مانطههد سههایا
ههههههههاوندان افغانسههههههقان آشادانههههههه شنههههههدگی کططههههههد واشهمههههههه حدههههههوق هههههههان
با وردارباهطد ا العات ،یااسماعیلیان افغانسقان درباره عداید اسماعیلیان
بسیار مهدود است و حقی اثطاعرای هها دیهدگاهی بسهیار مطاهی دربهاره آن هها
دارند درحالیکه اثطاعرای ها ود گاه گاهی مورد توهین وتهدیا هدید سهطی
ههههای تطهههد روقهههاا رمیگیانهههد حهههاجی کهههاظم یزدانهههی ،اش مور هههان معاصههها
افغانسقان ،که تا انداشهای در بان اسهماعیلیه و عدایدههان تهدیه کهاده اسهت،
میگوید:
هاید قایب سه درصد اش جمعیت افغانسقان ،هیعه اسماعیلی باههطد ههیعیان
اسماعیلی افغانسقان اش مهاومتاین و مظلومتاین بدات این کرور بودهاند و
در ههول تههاریخ ،مصههائب و آالم بیهههمار دیدهانههد عههالوه بهها آنکههه اش هها
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رتیم های وقت افغانسقان تهت فرار قاار میگافقطد ،اکثایت ملت افغانسقان
نیز آنان را ی فاقه ،الی و حقی مرها پطداههقه ،انهواع تهوهین و تهدیها و
آشار را در حدران روا میداهقطد حقی هیعیان دواشده امهامی کهه هود مهورد
توهین و تهدیا اش ها اکثایهت قهاار میگافقطهد ،اسهماعیلی هها را اش هود
اد میکادنده در صورتی که اسماعیلی ها اتههام ،لهو را همهواره رد نمهوده
اند و ود را مسلمان واقعی میدانطد اسماعیلیان اماوش در افغانسهقان بهاای
هان جماعت انه های سا قه اند که سه وقهت درآن جها میاونهد و بهه عبهادت
(نماش) میپاداشند
صوودمه فرهجگووی طالهللاووان بووه اسووماعیلیان و میووران مکتوووم افغانسووتان :اش
فاهط سقیزی البان نه کقابخانهها در امان بود ،نه موشههها و نهه بهت ههای
بامیان و دیگا آثهار باسهقانی و فاهطگهی بسهیار باقهدمت افغانسهقان با هی اش
کقابخانههههها کهههه درباگیانهههده آثهههار طهههی ناهههیس افغانسهههقان بهههود ،اش جملهههه
کقابخانههههای والیههت بد رههان و دره کیههان ،در ا قیههار اسههماعیلیان ایههن کرههور
قاار داهقه اسهت بسهیاری اش کقبهی کهه در ایهن کقابخانههها نگههداری میههد،
ت نسخه بوده است که مقژساانه با ی اش آن ها باای همیره اش دسهت رفقهه
است یکی اش نزدیکان سیدمطصور نادری ،فاشند سید نادرهاه کیانی مرهور
بههه سههید کیههان اشجملههه رهبههاان فاقههه اسههماعیلیه در افغانسههقان ،ا انرههان
میسا ت که وققی آقای نادری اش کقابخان ملی ایاان در واست کقان بهاای
کقابخانه ود در دره کیان نمود ،کقابخانهه ملهی اش مها لیسهت کقهب موجهود در
کقابخانه را واست تا کقان هایی را که مها نداههقه باههیم بدهطهد وققهی لیسهت
کقان های موجهود درکقابخانهه دره کیهان را ارایهه داههقیم ،آن هها وحرهت شده
هدند ،شیاا کقان هایی در لیست ما بهود کهه اصهال در ایهاان وجهود نداههت و
هطا قه هده نبود همهین کقابخانهه بها ههزاران جلهد کقهان ناهیس و نایهان و کهم
یان ود ،وققی در سهال  9988بهه دسهت البهان افقهاد ،بهه آتهش کرهیده ههد و
تمام کقان های آن سوشانده و یا به ،ارت باده هد
دولت جدید افغانستان و آغاز فصول نوو بورای اسوماعیلیان :سهدو البهان و
روی کار آمدن دولت انقدالی اسالمی در افغانسقان ،به تمام مادم ایهن کرهور،
اش جملههه اسههماعیلیان ،فاصههت داد تهها ناسههی تههاشه کططههد و بههه امیههد فههادای بهقهها
بطریططد اوضاع اش جههاتی ههکططده مینمایهد ،امها همهین فضهای نسهبقا آشاد در
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مدت هش سهال و نهیم پهس اش سهانگونی البهان ،م هال تهها دوبهاره بهاای
بسیاری اش ههاوندان ،فاهطگیان و گاوه های گوناگون ایهن کرهور را فهااهم
نمود اسماعیلیان این ماش و بوم نیز در این مدت آهکارا جانی تاشه گافقطد و
به تکاپو باای بهبود اوضاع سیاسی ،اققصادی ،اجقماعی و فاهطگی ـ مذهبی
ههویش افقادنهههد در پهههاییز سهههال  ،9969آ،ا هههان نههههارم نهیههه نهمهههین امهههام
اسههماعیلیان در کابه و بد رههان بههه باشدیههد اش پیههاوان ههود هههقافت و پههس اش
نطد سال مهاومیت اسماعیلیان افغانسهقان اش دیهدار او ،پیهاوان افغهانیاش بهه
اسقدبال او رفقطد آقا هان نههارم در ایهن سهاا بها حامهد کهاشای ،رئهیس دولهت
انقدالی افغان سقان ،و سایا دولقمادان در کاب نیز دیدار کاد و اش آن ها وعده
همکاری با پیاوانش را دریافت نمود و مقدابال ود وعهده همکهاری بها دولهت
کاب در پاوتههای باشساشی این کرور را سهپاد در  00آبر سهال ،9969
هصهههت و هرهههمین سهههالگاد تولهههد هههههزاده کهههایم آ،ا هههان نهههه نهمهههین امهههام
اسههماعیلیان اش سههوی اسههماعیلیان افغانسههقان در هههها کاب ه در مس ه د جههام
اسماعیلیان این هها (جماعت انه) گاامی داهقه هد در مااسم بزرگداههت
اشسهههال تولهههد آ،ا هههان ،عهههده کثیهههای اش اراکهههین دولقهههی علمههها ودانرهههمطدان
وسطح رهبای اسماعیلیان افغانسهقان ،سهخطاانی نمودنهد و بها لهزوم رعایهت
حدوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی جدیهد تژکیهد کهاد اسهت و درههاایس
فعلی نسبقا وضعیت مادم اسماعیلی ون است تعصبات رنگهش را اش دسهت
داده است
اسهماعیلیان افغانسهقان را اش دیهدگاه موقعیهت جغاافیهای سیاسهی ،بهه دو دسهقه
تدسیم نمود:
دسهقه اول اسهماعیلیانی کهه در مططدههه پها میها بد رههان افغانسهقان شنهدگی بسهها
باده و پیهاو سهطت و رسهوم ترهایاات پیها ناصها سهاو هسهقطد ،کهه اکثایهت
هان در ههاسقان های سهاحدی  ،جُهام ،شیبها  ،اهکاههم ،وا هان ،ههغطان،
روهان ،درواش ،درایهم ،و تها حهدی ههم در مطها کهزدی ،وهلهیج ،شردیهو ،و
سایا مطا  ،حیات بسا می باند قاار معلومات و پهژوهش با هی اش افهااد
و هخصههیت هههای پژوهرههگا ،بههه ویههژه بههاون مههاشی ههها ،تعههداد اسههماعیلیان
بد ران افغانسقان را بیرقا اش دو صد هزار تخمین نموده اند ،که در حدیدت
ی ه بهها سههه حصههه سههاکطان بد رههان را ترههکی دهطههده اسههت قسههمت دوم در
واقعیهههت امههها ،اسهههماعیلیان مطههها ماکهههزی افغانسهههقان هسهههقطد کهههه  ،سهههاحه
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کاب ،بامیان ،ارشگان، ،ور ،سمطگان ،ورد  ،بغالن ،ههاات  ،کطهدش ،تخهار،
و ،یاه شیست مهی نمایطد بهه گونهه تخمهین میقهوان گاهت کهه تعهداد اسهماعیلیان
ندهها ماکههزی افغانسههقان را صههد ،الههی ی ه صههد و پط ههاه هههزار تخمههین شد
اسههماعیلیان ندهها ماکههزی افغانسههقان ،دومههین بزرگقههاین جماعههت اسههماعیلی
افغانسقان را ترکی می دهطهد اسهماعیلیان بد رهان افغانسهقان ،اش ندطهه نظها
وابسههقگی جغاافیههای سیاسههی ،قب ه اش انضههمام هههان بههه امههارت  ،امیهها عبههد
الاحمههان ههان ،بهها امههارت بخههارا وابسههقگی و ارتبهها ترههکیالتی و حکههومقی
داهقطد ایهن مططدهه تها حهدی دارای اسهقدالل هودی بهود ،امها بها آنههم بها دنیهای
بیاون هیچگونه روابطی نداهت و تدایبا در حالت انزوا قاار داهت
در شمههان امیهها عبههد الاحمههان ههان9129 – 9662 ( ،م) ،بد رههان افغانسههقان
اسقدالل و ود مخقاری ویش را اش دست داد حکومت آنوقهت ،اسهماعیلیان
هغطان را در قیودات بی سابده قاار داد و آنها را م بور و مکلف سا ت ،اش
پالیسههی پهها اش ترههطج و دهههواری آفههاین پیههاوی کططههد نههون حالههت دیگههای
نداهقطد ،و اش جهانبی ههم در مطها سهاحدی بد رهان کهه اسهماعیلیان شیسهت
دارند ،بخا ا نبود مساجد من حیث عبادت گاه ها ،آن قهدر مهورد فرهار قهاار
نمیگافقطههد ،ولههی اش دیههد گههاه عملکههاد بهها ایدههه و عدیههده ،بههه ویههژه مااسههم
ترایاات مذهبی ،در حالت تدیه قاار داهقطد اما ،اش دیدگه موقعیت جغاافیهای
سیاسی و موجودیت فزیکی و نژاد تبهاری ،همهه آنهها مهن حیهث اسهماعیلیان و
وابسقه به ها ه بزرگ هیعه ،هطا قه می هدند و مهورد ابیهت و آشار بهی حهد
و حصا ،قاار می گافقطد
در نقی ه فرار های ناهمگون ،توهین و تهدیا حاکمان وقت ،مادمهان ههغطان
و روهان م بور هدند به قیادت مهام بی  ،که یکی اش روهان شاده ها بود،
قیههامی را در سههال 1125م بههه کم ه و یههاری سههایا ههههاوندانش بهها ههال
حاکمههان امههان هللا خووان (1121 - 1111م) ،در هههغطان و روهان،سههاشماندهی
نمایطد که تا حدی هاید وانطده های باگه موجهود،اش آن آگهاهی دارنهد بعهد اش
حضور یابی نیاو های نظامی هوروی ساب درافغانسقان ،در سهال 1178م،
اسماعیلیان بد ران به ویژه هغطان ،اهکاهم ،وا ان ،بخا ا تکاپوی شندگی
بهقهها و راحههت تهها ،رتیههم حههاکم را کههه اش حمایههه هههوروی بهها ههوردار بههود،
مورد حمایت و پرقیبانی قاار داده وتها حهدی بهدون در نظها داههت با هی اش
دهههواری ههها و کاسههقی ههها ی نظههام و آفایههده هههده توسههس با ههی اش افههااد و
اهههخاص مخههالف کههه تهها حههدی مطههاف هههان را اعههم اش سیاسههی و اجقمههاعی و
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اققصههادی هههان را اش دسههت داده بودنههد ،اش دیههدگاه اجقمههاعی و سیاسههی ،بههه
حالت بهقا و مطمئن تا ،گام گذاهقطد و اکثایت روهطاکاان اسهماعیلی ههام
نظام اداری و دولت مداری و قیادت والیت و ولسوالی هها گادیهده وبهه سهطح
باال تای نیز ایاای وظیاه می نمودند ،و هطا ت و روابس اجقماعی هان ،نیز
گسقاده تا گادید
اسماعیلیان مطا ماکزی( هزاره ها) ،اندو قه ها ،نالش هها ،و دگها گهونی
هههای دیگههای در تههاریخ معاصهها اسههماعیلیان آسههیای ماکههزی دارنههد تههاریخ
موجودیت و عملکاد آنها با امور عدیده و باور های دیطی،بیرقا با پیها هها و
سههید هههای کیههان ارتبهها گسسههت ناپههذیا دارد بهها وصههف آنکههه پههژوهش هههای
سیسقماتی و مطظم در شمیطه تاریخ سید های کیان توسس بیاونی ها صورت
نگافقه است ،و با ی اش افغانها و یا افااد جداگانه وابسقه به جماعت آسهیای
جطوبی ،اگا نیزی را هم بهه رههقه تهایها در آورده انهد ،بعضها روی با هی
اش عدههده هههای قههومی و تبههاری و یهها هههم معلومههات دسههت دوم بههوده کههه حدههای ،
واقعیت ها و ارقام درست را در این شمیطه در ا قیار نمی گذارد
بهها بطیههاد نظایههات با ههی اش پژوهرههگاان ،اظهههار میرههود کههه سهها آ،ههاش سههید
ههای کیههان ،بهه سلسههله " سههید ههای مدیطههه" ،مهی رسههد کههه در سهده ه ههدهم بههه
ایههاان کطههونی آمههده و پطاهطههده هههده انههد کههه در آن وقههت سههاکاده آنههها در امههور
عدیدتی و قیادت ،سید هاه سعدی بوده که ی شمانی با هانواده اش ایهاان را
تا گاقه و در قسمت هزاره جات افغانسقان مدیم ههده انهد سهید ههاه سهعدی،
اش ههات وبی در میان مادم مططده و مه یهاد ههده بها هوردار گادیهده و
بخا ا داهقن صالحیت و ا قیار در علم و حکمت مقداول آنزمان ،اعت و
عبادت ،و نیایش الصانه  ،بی ریا ،و مقداوم به ی نهاه و هخصهیت قابه
پههذیاش در میههان مههادم مه ه و مططدههه تبههدی مههی هههود ،و مههن حیههث رهبهها
جمعیت ورد اسهماعیلیان مدهیم در ههزاره جهات ،معهاو و مرههور میرهود
بدون تادید دعوت اسماعیلی در مططده یاد هده ،قبه اش ورود سهید ها،اههاعه
یافقه بود در سال 1830م یکی اش جانیرطان سید سعدی ،بهه ایهاان سهاا مهی
کطد تا با امام اسماعیلیان ،امام حسن علی هاه ،آقا ان اول ،دیدار نمایهد و بعهد
اش آن دیدار و حضور یابی با امام ،لدهب پیها اسهماعیلیان افغانسهقان را کمهایی
می کطد موصو همواره در دره کیان حیات بسا می بهاد  ،و واته کیهان یها
س ید های کیان و یا هم کیانی ها به آبا و اجداد او با میگادد کهه بهه ایهن نهام و
نران در میان جمعیت مرهور و معاو گادیده انهد بعهد اش آن فاشنهد ههان،
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هههاه عبههدالهادی ،مههن حیههث پیهها  ،قیههادت اسههماعیلیان جمعیههت هههزاره جههات و
مطا ا اا آن را بدوش می گیاد سید های کیهان درشمانهه ههای مخقلهف،
یکی پی دیگهای بهه قیهادت مهادم میاسهطد و مهن حیهث جانرهیطان " مرهاوع"،
قیادت اسماعیلیان مطا یاد هده را بدوش میگیاند
سید های کیان ،ها کدام ههان در سیاسهت ههای ملهی و قهومی د یه بهوده انهد،
ودر حمایه با ی و مخالاهت بها بعضهی هها ،ندهش ههای مخقلهف و نهاهمگون و
،یا مق انس داهقه اند
بهها وصههف آنکههه بیاونههی ههها همههواره روی وابسههقگی پیهها ههها و پیههاوان آئههین
اسماعیلی جماعت بد ران را به سید های کیان وابسقه میدانطهد و آن را مهورد
بهث قاار میدهطد ،اما با آنهم مسقطد نیسهت ،شیهاا در ایهن مهدت شمهان روابهس
میههان پیهها ههها و جماعههت بد رههان و سههایا جمعیههت ههای ههورد و ریههزه دیگهها
مطا مخقلف افغانسقان به نهو یلی ها مهبهم و نها مکرهو اسهت ههاید ههم
یکی اش دالی  ،هاایس مسلس کوهسقانی دهوار گذرمطا کوهسهار بد رهان،
به همول سایامطا پا میها شمهین ،و مطها ههمال و جطهون ،هان کرهور،
تهوام بهها مسهای سیاسههی و اجقمههاعی و عدیهدتی و تبههاری  ،نظهام هههای حههاکم در
افغانسقان باعث نبهود روابهس نزدیه و تها حهدی همآهطه میهان اسهماعیلیان
ماکههز و مططدههه بد رههان ،هههده بههود و مسههئله یلههی ههها واضههح در شمیطههه،
پیاوی اش دو سطت جداگانه عدیدتی در راسهقای عملکهاد بها ایدهه و عدیهده،
که سطت پیا ناصا ساو ،و سیدنا حسهن صهبا مهی باههد ،نیهز باعهث ای هاد
فاصله ها میان این بخش گادیده اسهت مهی گویطهد کهه شمهانی یه تهن اش پیها
ههای کیههان ،موسههوم بهه سههید تیمههور ههاه ،بههه مطهها بد رهان سههاا نمههوده و بهها
با ی اش پیا ها و هاهان هغطان دید و وادید داهقه و مسای نها همگهون را را
با آنها در میان گذاهقه و سعی نموده است تها در راسهقای ای هاد روابهس حسهطه
عدیهدتی و اجقمهاعی ،تژکیههد ورشیهده و ندههش مثبهت ههویش را در ایهن شمیطههه
باشی نموده است می گویطد که یکی اش اهدا باشدید پیا سید تیمور هاه ،بهه
مططده پا میا  ،و احقماال هاد وکطار دریای آمو ،این بوده است تا روحهانیون
و هخصههیت هههای بهها ناههوب مططدههه را بهها ههال حاکمیههت هههوروی در مططدههه
تهای نماید ،و حمایه هان را بخا ادفاع اش امیا و پادهاه افغانسقان در آن
وقت ،جلب نماید ،شیاا سید های کیان بخها ا اش بهین رفهقن یکهی اش اعضهای
انواده ههان در شمهان روسهیه تهزار توسهس روسهها ،در شمهان حاکمیهت امیها
بخارا ،با رو ها میانه وبی نداهقطد
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پیا سید هاه تیمورتوسس باادرش سهید نهادر ههاه کیهانی1161 – 1817 (،م)
تعویض هد و در سال 1121م پسا سهداو کودتهای نظهامی را در باابها ههاه
امههان هللا ههان ،راه انههداشی کههاد پسهها سههداو کههه نههام اصههلی اش حبیههب هللا
کلکانی بود ،قدرت را بدست گافت و جههت گیهای سهخت اندیرهانه ای را در
باابههها اسهههماعیلیان و رهبهههاان ههههان در پهههیش گافهههت و با هههی اش رهبهههاان
اسماعیلی در آن شمان ،رهسپار تاجیکسقان اماوش هده و در تبعید به سا می
بادنهههد مگههها در شمهههان حاکمیهههت ظهههاها ههههاه 1173-1133 (،م) جماعهههت
هههزاره و سلسههله قیههادت پیههای آنههها تهها حههدی بهها نظههام هههاهی در آرامههش نسههبی
شندگی بسها مهی بادنهد و بهه نظهام وفهاداری و صهداقت ههان را اعهالن نمهوده
بودند
بعههد اش فاوپاهههی اتهههاد هههوروی سههاب  ،و تسههلیم دهههی حاکمیههت دکقهها ن یههب
هللا (،توسس دسقه های معین کودتانیان به م اهدین) ،اسماعیلیان بد ران بار
م دد شیا اثا و فرار های بی ماهوم دسهقه ههای نظهامی و قومانهدان سهاالری
قاار گافقطد اش سال  2011 -1181م م اهدین با افغانسقان و به ویژه بها
بد ران حاکمیت داهقطد درگیای ها و مطاقرات بات البیطی ،بهه میهان آمدنهد
و همواره سهعی مهی ورشیدنهد ،بها همهدیگا ،لبهه نمایطهد و یها ههم انقدهام گیهای
نمایطههد در ایههن همههه گیهها دار ههها ،قومانههدان هههای اه ه سههطت و جماعههت می ه
داهقطد تا اسماعیلیان همهه ولسهوالی ههای سهاحدی بد رهان  ،بهه ویهژه ههغطان
را به نهوی اش انها ،در آهون و ا،قراش نگهدارند و وسیله اساسی این همه
گیا و دار ها را با ی اش افااد تدایبا قاب ناوب در میان دسهقه ههای مخقلهف
م اهدین ،فااهم سا قطد
فاوپاهی ههوروی در سهال 1111م و اههقعال جطه دا لهی در تاجیکسهقان،
بیههطش کطقههاول مههاش ههها میههان تاجیکسههقان و افغانسههقان را یلههی ههها ضههعیف
سا ت ،و شمیطه وبی را باای انقدال و قاناق مهواد مخهدر ،سهال و سهایا
پدیههده هههای نهها مههژنو  ،مسههاعد سهها ت و مادمههان بههه ویههژه سههال بدسههقان ،بههه
گونه نهایت سه با بسقا دریای آمو ،رفت و آمد داهقطد
اسماعیلیان عالقه جات شمالی پاکستان :مطا عالقه جهات ههمال پاکسهقان،
اش دیدگاه تهاریخی مقرهک بهوده اش  :گلگهت ،بالقسهقان ،نقهاال ،ههونزا ،کهایم
آباد ،و سایا نواحی ورد و کون که شمانی جز ها هطهد باتهانوی قهاار
داهقه بود در سال 1815م جهت ای هاد سههولت ههای اداری  ،ناحیهه نقهاال
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اش سایا مطا ههمالی جهدا گادیهده و جهز مططدهه ایالهت ههمال ،ابهی مهاشی
پاکسقان گادید مطا همال پاکسقان و نقاال توسس سلسله جبال های یلهی
ها بزرگ همالیا ،قااقام ،و کوهای هطدوکش ،اش هم جدا میروند عالقه جات
همالی پاکسقان دارای هش مططده هسقطد ،که سه مططده آن ( ،گلگهت، ،هذر و
دایمههها) ،ههههام ناحیهههه گلگهههت هسهههقطد ،و دو مططدهههه دیگههها ( ،اسهههکاردو و
نههانی) ،هههام مططدههه بالقسههقان ،مههی باهههطد مطهها نقههاال و هههونزا ،هههام
مططده گلگت هسقطد  ،که اش دیدگاه تاریخی مهن حیهث مططدهه اسهماعیلیه نرهین
هطا قه ههده اسهت دره ههای ،هذر و ههونزای مططدهه گلگهت ،دارای بیرهقاین
رقم اسماعیلیان است ،در صورتی که در سهایا مطها اسهماعیلیان در باابها
سایا مسلمانان ،اقلیت های ورد و کون را ترکی میدهطد بصورت که ،
همه اسماعیلیانی کهه در مطها عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان حیهات بسها مهی
باند 20% ،فایز ساکطان مطا را ترکی میدهطد
مطا عالقه جات ههمالی پاکسهقان ،قبه اش سهده بیسهقم ( )20هها کهدام ههان
من حیث ی دره جداگانه دارای هاهان و امیاان ود بودند و بطور جداگانه
مورد کطقاول حاکمان قاار داهقطد نظهام ههاهی ههونزا  ،یکهی اش قهوی تهاین
نظام های هاهی اوا ا سده نوشده (  )11به همار میافت این مططدهه بهاای
سده های مقمهادی ،توسهس میها هها ،کطقهاول و نگههداری مهی ههد ایهم میها هها
وحاکمان مططده را به نام " ایاشو" یهاد مهی نمودنهد کهه ماههوم آن " وارثهین
فههادو " ،را میاسههاند اکثایههت اعضههای ههانواده میهها ههها ،بههه هههمول هاههت
ههانوار آ ههای ،همههه هههان اسههماعیلیان بودنههد بهها ههال مادمههان هههونزا و
نقاال ،همه هان به جمعیت ههای سهطی ارتبها داههقه و همهواره جههت حاهظ
قههدرت سیاسههی و اجقمههاعی و ههانوادگی ،گافقههار درگیههای هههای بات البیطههی
بودند مادمان این مطا همهه ههان در فاجهامین مااحه سهده  11شیها اثها
آسقان دار سکقبار کرمیا قاار گافقه و قدم به قدم شیا اثا و کطقاول هطهد بها
تانوی قاار گافقطد مادامی کهه امپااتهوری هطهد باتهانوی بهه فاوپاههی رفهت،
این مطا  ،اش ندطه نظا جغاافیای سیاسی ،به پاکسقان اد،ام گادیدند
بعد اش سلسله ای اش تالش های بهدون نقی هه و دسهت آورد انگلهیس هها بها میها
هههونزا ،بایقانیهها در سههال 1812م ،نیههاو هههای نظههامی ههود را در ایههن مططدههه
پیههاده نمههود میهها صههادر علههی ههان کههه مههن حیههث حههاکم مططدههه در ر .قههاار
داهت ،تان مداومت را نه آورد و م بور گادید تا اش مططدهه فهاار نمایهد ،کهه
در آ ا سانوهت اش با همه دار و ندار ،افااد و اهخاص وفادار به ود ،به
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کرور نین رهسپار گادید انگلیس هها بها آن کهه بها مططدهه حاکمیهت درسهت
داهقه باهطد ،باادر نا تطی میا ساب هونزا ،مهمد نظیم ان را به حیث میها
و حاکم جدید ههونزا ،تعیهین و توظیهف نمودنهد اش آن تهاریخ بهه بعهد ههونزا تها
حدودی مهن حیهث مططدهه نیمهه هود مخقهار عمه مهی کهاد ،در مسهای دا لهی
دارای آشادی نسبی ودی بهود و لهی در مسهای بیاونهی و سیاسهت هارجی ،
می بایست اش پالیسی انگلیس ها در مططده حمایت نماید و مطاب آن کار کطد،
و بعد تا به تابعیت اش حکومت ماکهزی پاکسهقان بایهد حمایهت نمایهد در سهال
1176م هههونزا ههود ارادیههت را اش دسههت داد ،شیههاا نخسههت وشیهها آن وقههت
پاکسقان ،بوالادار علی بوتو ،با ال این گونه ود ارادیهت هها در سااسها
پاکسقان گادید و همه آنها مورد الغا قاار داده هدند
گسقاش اسماعیلیسم به مطا عالقه جات همالی پاکسقان ،با بطیاد سطت کار
عدیدتی پیا های بد ران افغانسقان که به مطا هونزا ،گلگت و نقاال ساا
نموده بودند ،هم سو می باهد اظهار میرود که دعوت آئین اسماعیلی بهه ایهن
ی دو ماحله معین صورت گافقهه بهود :نخسهقین ماحلهه مااجعهه بهه
مطا
عدیده و کیش اسماعیلیسهم در ایهن مطها در سهده نههاردهم ،صهورت گافهت
مادامی که حاکم بد رهان توا غم غغول مططدهه ههونزا را فهقح نمهود و بهاآن دیهار
نخسقین حاکمیت سیاسی و اجقماعی ویش را آ،اش نمود باید گات که فاآیطد
رجههوع بههه کههیش و آئههین اسماعیلیسههم ،الههی مااح ه آ،ههاشین شنههدگی سیاسههی و
اجقمههاعی میهها هههونزا ،بههه گونههه پااکطههده و ،یهها سیسههقماتی  ،جایههان داهههت
ماحلههه دوم آن در سههده نههوشدهم ،بهها روی کههار آمههدن میهها هههونزا مههن حیههث
هخصیت مرهور و معاو  ،به ویژه در ناحیه و عالقه هونزا ،آ،اش میرود
بهها بطیههاد روایههات مادمههان ایههن مطهها  ،گاقههه میرههود کههه یکههی اش میهها هههای
مططدههه ،ههههزاده سوولیم خووان مههن حیههث هخصههیت اجقمههاعی  ،روی دالیه نهها
معههین بههه مططدههه بد رههان افغانسههقان پطههاهگزین مههی هههود و در آن هها اش فاآیطههد
گاقمههان و مطاسههبات بهها پیهها هههای مططدههه بههه کههیش اسههماعیلی رو مههی آورد و
مادامی که به امارت باگزیده میرود ،با ی تن اش داعیان مططده بهه نهام شواه
اردبیلی ،آهطایی بیرقا حاصه نمهوده و بهه گونهه نههایی بهه آئهین اسهماعیلی بها
ان ام بیعت عملی رو می آورد مادامی که میا در سال 1823م وفات نمود،
فاشند داعی ،پیا سید هاه ،هخصا حضهور یافهت و مااسهم ترهایاات تهدفین و
تکاههین و سههایا سههطت هههای وابسههقه بههه ایههن مااسههم را مطههاب رسههم و رواج ،
معمول در میان اسماعیلیان به سا رسهاند و ایهن در تهاریخ میها هها ،و تهاریخ
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اسماعیلیسم نخسقین بار بود که سطت نااغ روهن به مطصه اجاا گذاهقه هده
بود
باید گات که رو آوری اکثایت مادم هونزا به ایدهه و کهیش اسماعیلیسهم ،و
اشدیاد روش افزون پیاوان ایده اسماعیلی ،در واقعیت امامدیون کهار کهاد
ههها و فعالیههت هههای  ،پیوور سووید یوواقوت شوواه و جانشوویجش اش پیوور شوواه عهللاوود
البمید پیر سوید غوالم علوی شواه پیور خواجوه شواه طالوب و سهایا پیها ههای
مططده نقاال و بد ران افغانسقان ،که در سده نوشده ،البها اش ههونزا و سهایا
مطا دیدن می کادند ،می باهد اما بایهد دانسهت کهه ایهن همهه پیها هها جههت
انقرهار و گسههقاش آئهین اسهماعیلی ،در ایههن مطها بههاای مهدت هههای ههوالنی
بهاقی نماندنههد و پیرهباد همههه مااسههم ترهایاات مههذهبی و کهارد هههای عدیههدتی و
مههذهبی توسههس میهها ههها و لیاههه ههها کههه در حدیههت نمایطههده میاههها ،و پیهها ههها
بودنههد ،و مسههؤلیت پیرههباد امههور مههذهبی و عملکههاد بهها ایدههه را در میههان
جمعیت اسماعیلی داهقطد ،به پیش باده می هد
بدون تادید ،فاآیطد دعوت اسماعیلی در مططده نقاال کمی پیرقا اش آن آ،اش
هده بود و علت آنهام هاید هم وار بودن این مططده با بد ران ،و رفت و آمد
 ،داعیان ،پیا ها و لیاه های بد ران به این مططده می باهد حقی با ی اش
پیا ها در نقاال مدیم هدند شیاا آنهها دارای بیرهقاین رقهم پیهاوان در مططدهه
هونزا بودند بها حال موجودیت حاکمیت " مهتور چتورال" ( شواه چتورال)
و فاآیطد مطاسبات و روحیه وی در باابا پیا هها ،داعیهان و لیاهه هها ،باعهث
گادیههد تهها آنههها مهههالت نزدیهه بهههه موصههو را تهها گویطههد و بههه مططدهههه
تاکسقان نین ،رهسپار هوند ،و در ایالت سهطکیان  ،و مططدهه ههونزا ،مدهیم
و مسکن گزین هوند در جایان سده بیست ،به نسبت عدم موجودیهت نیهاوی
حمههایوی بههاای اسههاعیلیان در مططدههه نقههاال ،اکثایههت هههان بههه سههایا مطهها
عالقههه جههات هههمالی پاکسههقان پطههاهگزین هههدند ،کههه در نقیههه در تعههداد و هههمار
اسماعیلیان در این مططده ،کاهش به عم آمد مزید با آن ه هوم نهاقلین اقهوام
پرههقون اشایههاالت مههاشی هههمال ،ابههی اش مطهها دره نرههین بههه سههوی مطهها
کوهسقانی ،نیز یکی دیگها اش نهالش ههای بهود کهه اسهماعیلیان بهه آن در سهده
بیسقم روباو هدند باید گات که اسماعیلیان عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان بعهد
اش ههقم بههاشی هههای سیاسههی قههدرت هههای بههزرگ  ،هههاهد مدرنیزاسههیون بههی
نظیای در راسهقای امهور عیهدتی و بهاور ههای معطهوی گادیهده و ههم اش ندطهه
نظا مااسم و سطت های تاریخی ،با جماعت های نیم قهاره هطهد ،قهاین ههده و
www.shughnan.com

42

مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان نزاری آسیای مرکزی

npaikar@live.com

در فاآیطد همآهطگی با آنها قاار گافقطد باید گات که این همه دسهت آورد هها،
با بطیاد مساعی همه جانبه حضات امام سهلطان مهمهد ههاه ،اش ایه آسهقان
بمبی ،صورت گافت در این شمان بود که نظام پیا داری و سیسقم لیاه بهه
نظام ُمکی گای تعویض گادید و ادارات و نهاد های جدیهد جمهاعقی بهه میهان
آمدند و سیسقم قیادت سطقی را تعویض کادند بسا اش لیاه من حیث ُمکی ها
توظیههف هههدند و بههاای مههدت هههای یلههی ههها شیههاد امههام و جماعههت را مصههدر
دمت قاار دادند ،و ندش هان را در راسهقای ارتدهای سهطح تعلهیم و آمهوشش
مذهبی و عملکاد با ایده ،باشی نمودند مزید با آن همه رسوم و عطعطهات
هان نیز بها بطیهاد واسهت هها و اندو قهه ههای و نهو آوری هود آنهها بهه پهیش
باده می هدند و هیچگونه اد،ام  ،اشدیاد و کاهش به عم نه آمد
تووداوم دگرگووونی هووای معقووول در سووجت هووای اسووماعیلیان آسوویای مرکووزی:
آسهیای
نظام پیا داری  ،سقون فداات سطت ههای اسهماعیلیان سااسها مطها
میانه را در شمانه های گذهقه ومعاصا ،ترکی داده است رسهالت پیها هها و
لیاه تطها رهطمایی و اسقدامت بخریدن باورمطهدان و پیهاوان کهیش اسهماعیلی
نبوده ،بلکه آنها همواره سعی ورشیده اند تا سایا عالقهه مطهدان راه حدیدهت و
حدانیت عدیهده اسهالمی را ،اش ایه پیرهکش دیهد گهاه ههای نهاهمگون علهم،
حکمت و فلساه دیطی ،به آ،وش بکرطد و بهدون تادیهد ایهن گونهه ههیوه هها و
باداهههت هههای عدیههدتی ،تصههوفی ،فلسههای و عدالنههی باعههث آفههایطش اسههبان
گسقاش این آئین ،در سااسا مطا آسیای ماکزی و حقی در ممال بهاون
ماشی آن گادید بسا اش پیا ها نه تطها در پیرهباد عملکهاد بها عدیهده و بهاور
به مر و تماین می نرسقطد ،بلکه آنها مهن حیهث نههاه ههای سیاسهی ،ادبهی،
فاهطگههی واجقمههاعی نیههز ،ندههش مههؤثا و مهیطههی هههان را در راسههقای ،طامطههد
ساشی ها نه بیرقا اش پیش مواریث عدیدتی ،و فاهطگهی گذههقه مهادم ،بهه
س هطح مهیطههی و ملههی ،ادا مههی نمودنههد ای ههاد روابههس و مطاسههبات بهها امامههان
اسههماعیلی ،در نیمههه دوم سههده 91م ،انقدههال مههال سههاکار( مههال واجبههات) ،اش
ای ه مططدههه نقههاال بههه ممبئههی ،فاسههقادن داعیههان و مرههطای هههای مطهها
مخقلههف آسههیای ماکههزی ،و عالقههه جههات هههمالی پاکسههقان ،تاکسههقان نههین و
مطا ماکهزی افغانسهقان ،باعهث ارتدهای بیرهقا اش پهیش پیها هها و همکهاران
هان در میان جماعت آسیای ماکزی گادید
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روابس دسقه ها و جمعیت های اسماعیلیان آسیای میانه ،در اوا ا سده 91م،
و اوای سده 02م ،با پیروای عدیدتی و مذهبی هان( امام وقت) ،بعهد اش آنکهه
اش ساشمین ایاان رهسپار بمبئی هطدوسقان هدند ،بهقها اش پهیش ههد فهاامین
و هههدایات امههام در آنوقههت  ،اش ای ه حاجیههان و هخصههیت هههای معههاو و
مرهههور ،بههه هههمول داعیههان و همکههاران دایمههی هههان ،باعههث ای ههاد همبسههقگی
بهقا عدیدتی در میان جمعیت های ناهمگون گادیده و همواره با بطیاد هدایت
موصههوله شنههدگی دیطههی و دنیههوی هههان را مطههاب مهقههوا و سههیاق هههدایات یههاد
هده ،تاتیب و تطظیم می نمودند با عالوه ایطکه جماعت اش ایه فهاامین و
هدایات امام هان مسقاید می هدند ،بعضا نمایطده های ویژه امام نیز به مططدهه
قصههد سههاا مههی نمودنههد و جماعههت را اش فههیض هههدایات امههام ،بهههاه مطههد مههی
سهها قطد ،کههه میقههوان اش سووفر پیوور س وهللاز علووی سووید مجیوور بدخشووانی " چوتووه
الخووانی" یووا الخووانی خووورد سووید گیالنووی میوور هووونزا پیوور کوورم علووی شوواه
شغجانی اجی گوهر شاه پیر یوسف علی شاه و شاه کوالن یهاد نمهود ایهن
ا هدایت و پیام امام را به جماعت می رساندند و اش
هخصیت ها اش ی
جانب دیگا در راسقای تطبی هدایات و پیرباد امور و سهطت جدیهد عدیهدتی،
ندش های یلی ها بارشی را باشی می نمودند
یکی اش این هخصیت ها که با اسا هدایت امام سلطان مهمهد ههاه ،بهه همهه
مطا آسیای ماکزی ساا نموده است ،مرطای ( پیر) سبز علی بود کهه در
سال 9102م ،توانست اش مطا بد ران افغانسقان ،تاجیکسقان ،عالقه جهات
همالی پاکسقان ،و تاکسقان نین  ،باشدید به عم آورد و ههم پیهام امهام شمهان
را به جماعت آسیای ماکزی باسانطد و هدایات و دسهاتیای را کهه در رابطهه
به عملکهاد جدیهد بها عدیهده و ایدهه اسهماعیلی بهود ،مهن حیهث نمایطهده امهام،
صادر نمایطد موصو سعی ورشید تا مااسم ترایاات مرابه ای را با رسوم
و رواج اسماعیلیان نزاری جماعت هطدوسقان را معافی نماید و هم موضهوع
جاب ا ساشی و تعیین ُمکی و کامایا که در سهطت جماعهت آسهیای میانهه عمهال
وجود نداهت و مسؤلیت آنها را پیا ها و لیاه ها ان ام میدادند ،معافی نماید
و در ضههمن میه داهههت تهها سههطت " چووراغ روشوون" را بهها ههوانش تسههبیهات
معاوضه کطد " قاب یاد آوری است کهه ایهن نطهین عمه  ،یعطهی تعهویض سهطت
نههااغ روهههن مههن حیههث سههطت دیایطههه حضههات پیهها ناصهها سههاو ،و سههایا
اقدامات ع والنه بدون در نظاداهت رسوم و عطعطات مادم و عدم احقاام به
آن  ،با همکاری با ی اش افااد و اهخاص اه ،اض ،باعث گادید تا تعداد
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شیادی اش پیاوان اسماعیلی ،کیش و آئین هان را تا گاقطد و با دسهقه ههای
دیگا عدیدتی ،پیوسقطد ،که این ود ضابه ای بود به پیکها عدیهدتی مادمهان
نه تطها عالقه جات همالی پاکسقان ،بلکه ،سایا مطا آسیای میانه که اثهاات
آناا تا به اماوش نیز مراهده می کطیم ،به ویژه بعد اش بطیان گذاری نههاد هها و
مؤسسات جماعقی و امامت در افغانسقان ،که دهواری آن در هاایس کطهونی،
در شنههدگی آن م هادم یلههی ههها واضههح  ،مهسههو و ملمههو اسههت یکههی اش
هخصیت های دیگا که به مطها مخقلهف آسهیای ماکهزی سهاا کهاده بودنهد،
آ،ای صمد ههاه الهسهیطی بهود ،کهه اش ههونزا، ،هذر ،کاههغا و با هی مطها
ورد و ریزه دیگا ،در مااح آ،اشین سال 9102م دیهدن بهه عمه آورد،
و به سا قار جماعت انه هها بها کمه مهادم مهه و مطها یهاد ههده  ،اقهدام
عملی نمود
بهه اصههطال و دیههد گههاه هههای با ههی اش افههااد کههه پیهها سههبز علههی را مههن حیههث
هخصیت پیاده ساش پالیسی جدید امامت در راسقای عدیدتی در میان جماعت
آسیای میانه میدانطد ،باید اظهار نمهود کهه هیچگونهه تغییها و تبهدیلی کهه دارای
ویژگی ها و ارق العادگی ها باای جماعهت آن مطها  ،بهه ویهژه بد رهانات
باهههد ،نههه در همههان و قههت و نههه هههم در شمههان و مکههان کطههونی مهسههو و
ملمو بوده است این موضوع با بطیاد دو دلی نقوانست به مطصه اجاا گهذا
هههود :اول ،ایطکههه موجودیههت نظههام هههوروی سوسیالسههقی ،کههه در آن وقههت،
موضوعات دیطی آنددر مهورد دلبسهقگی قهاار نمیگافقطهد بهه وجهود آمهد  ،و اش
جانبی هم موضوع حاظ مااسهم ترهایاات مهذهبی سهطقی کهه در ترفهای ریرهه
های فکای مادم  ،مسؤلین عدیدتی و هخصیت های پیرگام و مطهور مهادم و
جماعت آسیای میانه  ،جا گافقه بود ،باعث به هکست مواجه سا قن با نامهه
ال عطعطات و سطت مادمان پامیا شمین ،گادید مزید با آن بدون تادید ،
بانامه های پیا سبز علهی در واقعیهت امها ههم ندهش تهاریخی قیهادت سهطقی آن
مطا را که" پیا داری و نظام لیاه ساالری بود" ،نادیده گافت ،و تطهها آن
قسههمت هههایی اش رسههوم و مطهها سههبات عدیههدتی باقیماندنههد کههه در سههطت مادمههان
آسیای میانه در کلیت و یها ههم در سهطت ههای ویهژه مادمهان بد رهان دو کطهار
دریای آمو و یا هم در میان مادمان" بد ران عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان"،
ریره یلی ها ترفی داهقطد
دگاگونی های مؤسساتی در میهان جمعیهت ههای مخقلهف اسهماعیلی در عالقهه
جات همالی پاکسقان ،و نقاال با یکطوع اسقواری بی سابده به پهیش میافهت،
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و با ال جماعت بد ران و نین که امکانات ای هاد روابهس مؤسسهاتی را
در سههده بیسههت بهها امههام ای ههاد کههاده نمیقوانسههقطد ،توانسههقطد دارای روابههس و
گاقمان یلی ها مطظم با امام شمان و نهاد های امامت باهطد در آن جا  ،جای
پیهها ههها و لیاههه ههها را ُ ،مکههی و کامایهها ههها گافقطههد ،و همههه امههور عدیههدتی
جماعههت را در مهو ههه جماعههت انههه هههای اعمههار هههده ،تهها حههدی بههه گونههه
درست و مطظم به پیش می بادند ،و بها آنههم هطهوش نظهام " نهااغ روههن" ،و
سایا مسای مطاب هدایت جدید و بها در نظها داههت حاهظ و حااسهت مااسهم
ترایاات سطقی مذهبی جماعهت بهه پهیش میافهت در میهان هخصهیت ههای بها
ناههوب دیگهها کههه اش مطهها یههاد هههده دیههدن بههه عمهه آورده  ،آ،هها صههمد هههاه
الهسههیطی ،مههی باهههد کههه در اوا هها سههال 9102م ،اش مطهها هههونزا، ،ههذر و
کاه هغا دیههدن بههه عم ه آورد و بعههد جماعههت را بههه سهها قار امههاکن مددسههه ،بههه
همول جماعت انه در مهالت موجود ،مورد تروی و تا،یب قاار داد
تهالش ههای مههدرنیزه سهاشی امههور عدیهدتی در عالقهه جههات ههمالی پاکسههقان و
مطا بد ران افغانسقان ،که پیا سبز علی در ر .آن قاار داههت  ،آندهدر
به نقایج مطلون ناسید با ی ها را باور بها ایهن اسهت کهه موجودیهت نظهام
هههوروی سوسیالسههقی در بد رههان تاجیکسههقان و اثههاات ،یهها مسههقدیم فاهطه
سیاسی آن با بد رهان افغانسهقان ههاید ههم یکهی اش عله آن بهوده باههد ،و لهی
نباید مداومت پیا ها ،روحانیون ،روهطاکاان و لیاه های مدیم مططدهه را در
شمیطه نادیده گافت ،شیاا باای هخصیت های بها ناهوب مههیس و مططدهه سهاده
به نظا نمی رسید تا یکساه و یکباره بها سهطت نطهدین سهده هود کهه وار آن
پیهها ناصهها سههاو بههود ،اش دسههت دهطههد و یهها هههم بههه آن بهها دیههده بههی احقاامههی
بطگانههد یکههی دیگهها اش اسههبان ناکامگههاری هههای پیهها سههبز علههی در در شمیطههه
اسقداار نظام جدید و نهاد های امامت در واقعیهت امها بهی اعقطهایی در باابها
سطت مادم هادو کطار دریای پطج و هم عدم ادای احقاام به هخصیت تهاریخ،
عدیدتی ،انوادگی و فادی پیا ها و لیاه هها در مههیس و مططدهه ههغطان هها
دو قسههمت بههود ،کههه همههین اکطههون هههم بسهها اش مسههای مرههابه در شمیطههه بعههد اش
تژسیس ادارات و مؤسسات جدیهد امامهت و جمهاعقی درافغطسهقان بهه وضهاحت
به مراهده میاسهد کهه بهدون تادیهد ههاایس نها بهاوری هها کهه شمهانی در ههمال
پاکسقان به وجود آمده بود و همین اکطهون ههم جایهان دارد ،در افغانسهقان نیهز
به همان سان الی شمانه های یلی ها دور باقی واهد مانهد بایهد یهاد آور ههد
که تطها با ی اش عطاصا عملکاد با عدیهده و ایدهه ههام سهطت پیها ناصها
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سههاو گادیههده و اثههاات آن ههها بیرههقا در عالقههه جههات هههمالی پاکسههقان بههه
مراهدی میاسهد و کمقهاین هها در سهطت مادمهان اسهماعیلیان بد رهان هها دو
کطار دریای جیهون ،نیز به مراهده می رسد
دگاگهونی ههها و نهوآوری هههای مؤسسههاتی  ،قهدم بههه قههدم در عالقهه جههات هههمال
پاکسقان مورد تطبی و تعمی قهاار میگافقطهد ،امها جماعهت بد رهانات ،و بهه
ویههژه جماعههت تاکسههقان نههین بههه نسههبت عههدم روابههس بهها ماکههز امامههت و نبههود
موجههودین نهههاد ههها و مؤسسههات امامههت و یهها هههم نمایطههده امههام در ایههن مطهها ،
باعث گادید تها جماعهت بهاای مهدت ههای یلهی هها هوالنی در بهی ارتبها ی
بسا باند و در عملکاد با ایده نیز دهواری هایی به میان آمدند و مسؤلین
پیرههباد امههور مههذهبی بهها وصههف تههالش و شحمههات فههااوان بههاش هههم نقوانسههقطد
جماعت را به اسقدامقی بکرانطد که واست تاریخی امامت بوده است
در مطا همال پاکسقان" بد رانات پاکسقان" ،پیا ها ،لیاه ها و هخصهیت
های روحانی توسس ُمکی ها و کامایا ها که من حیث نمایطده های امهام وقهت
تعیین و توظیف هده بودند ،تعویض هدند و مسؤلیت پیرباد امهور مهذهبی را
در میان جماعت در ههیااشه جماعهت انهه هها  ،بهه پهیش مهی بادنهد امها بایهد
گات که بسا اش سطت ها ،به همول سطت " نااغ روهن" ،که توسس پیها سهید
هاه ناصا ساو معافی گادیده بود ،هطوش ادامه داهت
جمعیهت اسهماعیلیان نهزاری مطهزوی در مطهها کوهسهقانی  ،کهوه پایهه ههها ،و
دره هههای هطههدو کههش ،بههه هههمول پههامیا و سلسههله کوهههای قااقههام ،سههطت هههای
عدیدتی و مذهبی ود  ،به همول عملکاد روشماه با ایدهه و عدیهده را بها
مبطههای سههطت ادبههی ،و هههااهی پیهها ناصهها سههاو تاتیههب و تطظههیم مههی نمودنههد
فاآیط هد انکرهها اجقمههاعی – سیاسههی در سههیاق فاهطگههی و اجقمههاعی مطهها
ناهمگون آسیای میانه در فااش و فاود سده ها ،با وصف فرار ها و دهواری
های مخقلف عایده اش ها دسهقه هها و گهاوه ههای نها مق هانس اهه سهطت و
جماعهت ،و بعضهها اهه ترهی اثطهها عرهها ،و حاکمهان ظههالم دوره هههای مخقلههف
باعث دگاگونی های ترفهی در سهطت ههای عملکهاد بها ایدهه و عدیهده آنهها
گادیههده و بهها آنهههم توانسههقه انههد هویههت تههاریخی و عدیههدتی ههود را کههه باشتههان
دهطده سطت های لاای دوره فا میان ،دوره نزاری و بعد سطت ناصا ساو
که مقژثا اش هدایات و تعالیم و آموشش امامان وقت بوده اسهت ،دقیدها حاهظ و
حااست نموده اند بهها حهال نظایهات دانرهمطدانه ،الهیهات هطاسهانه ،فلسهای و
ادبههی ناصهها سههاو ،کههه در آثههار و آفایههده هههای مطبههوعش باشتههان گادیههده
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اسههت ،شمیطههه ادامههه بعههدی عملکههاد جماعههت بهها عدیههده و ایدههه را بههه هههیوه
یلی ها مؤثا ،در میان اسهماعیلیان نهزاری آسهیای میانهه مسهاعد سها قه بهود
قاب یاد آوری است که کهار کهاد ههای پیها ناصها سهاو ،و سهایا هخصهیت
هههایی کههه بعههد اش فاوپاهههی دت المههوت بههه مطهها بد رههان در لبهها صههوفی،
دراویش و ناا،داران آمهده بودنهد ،نیهز در راسهقای گسهقاش و اسهقهکام هها
نهه بیرهقا بیههطش و کهیش اسماعیلیسهم ندههش تهاریخی ههان را بههاشی نمهوده انههد
ادبیات ،طی ،و بی بهدی عدایهد و بهاور ههای اسهماعیلی کهه در کهوه پایهه ههای
بد ران افغانسقان ،تاجیکسقان ،بد رهانات عالقهه جهات ههمال پاکسهقان ،ندها
ماکههزی افغانسههقان ،تاکسههقان نههین ،نقههاال و گلگههت و هههونزا ،بههاقی مانههده و
باشتان دهطده بیطش جمعگاایانه ،روهطاکاانه ،تعهدد پسهطدانه ،توحیهد پاسهقی،
نبوت و امامت می باهد ،باعث گادید تا دانرمطدان ،تاریخ نویسهان ،مهدهین و
پژوهرگاان ادگاا ،سالم انهدیش و باورمطهد بهه آئهین و کهیش انسهان سهاالر،
مادمان کژ اندیش و ارتداکس دنیای دیاوش و اماوش ما را اش ترفای بیطش،
تعلیمات و آموشش اسماعیلیسم دوره سهده ههای میانهه ،آگهاه و مطله سهاشند تها
افااد اماوشی با بطیاد جعلیهات دیگهاان بخها ا احهااش کاسهی و مدهام ،امهه
را در میان انگرقان نا سالم و کژ نویس ههان در راسهقای معافهی اسهماعیلیان
و سطت های تاریخی هان قاار ندهطد
سیمای بااشنده هویت عدیدتی و باور های جماعت اسماعیلی آسیای ماکزی
را عباره واته "پجج تجی" که در بادارنده نام های حضات مهمد(ص)،
علی ماتضی ،فا مه شهاا  ،حسن و حسین" است ،ترهکی مهی دههد ،کهه در
واقعیت اما این بیطش من حیث وسیله تاکی وهطا ت هویت عدیدتی آنها در
میههان مسههلمانان اه ه سههطت و جماعههت و اه ه ترههی دواشده امههامی اثطاعرهها،
میگادد و اش همین سبب است که اسماعیلیان مطا مخقلف آسیای ماکزی،
بههه ویههژه فههالت  -کاریههدور( دهلیههز) ،پههامیا دو کطههار دریههای پههطج" جیهههون"،
سا قار مطاشل مسکونی هان را به گونه ای هک عمهارت مهی بخرهطد کهه بها
بطیاد و بطای " سقون پط گانه" ،که اش نون تهیه دیده می ههود ،بها پها سها قه
و در واقعیت اما باشتان دهطده بیطش حضور نمادین " پطج تن پا " ،بوده و
حقههی در اکثهها مااسههم ترههایاات مههذهبی همههه پههامیای ههها نیههز بههه گونههه هههای
مخقلف حضهور نمهادین و سهمبولی دارنهد بایهد اظههار کهاد کهه همهه مااسهم
ترایاات عدیدتی مطو به باور ههای دیطهی جماعهت آسهیای میانهه ،در فهااش و
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فههاود موجودیههت تههاریخی اش ،بهها بطیههاد هههدایات مطبههوع و هههااهی ،ح قههان
داعیههان ،پیههاان کوهسههقان ،آثههار و آفایههده هههای پیهها سههقاگ ،سههید هههاه ناصهها
سههاو ،ادبهها ،عافهها ،هخصههیت ههها ،پیرههوایان معطههوی  ،عافههانی ،دیطههی و
عدیههدتی ای کههه در بسههقا معههین تههاریخی در آن سههاشمین حدانیههت و حدیدههت
پاور ،من حیهث ههم فهاوشان در میهان باورمطهدان کهار نمهوده انهد ،بهه پهیش
بههاده مههی هههد عههالوه بههاآن بهها وصههف دهههواری ههها و مطهها دهههوار گههذر
کوهسقانی کهه اسهماعیلیان در آن حیهات بسها مهی بانهد توانسهقه انهد اش ایه
ای اد روابس مسقدیم و ،یا مسهقدیم بها آسهقان و ماکهز ههدایت ههان کهه امامهت
اسماعیلی است ،و هم بها اسهقااده اش تعبیها و تاسهیا عدالنهی سهیاق و مهقهوای
کقان آئین شندگی مسلمانان و کافه برایت ،قاآن م ید  ،عملکاد با عدیده و
ایدههه را بههه وسههیله نظههام پیههاداری و لیاههه سههاالری ،و بهها مبطههای سههیاق و
مهقوای با ی داهقه های هااهی تارین و سطقی هان که سالیان مقمادی و در
الل سده های مقمادی سیطه به سهیطه نده ههده انهد ،بهه وجهه درسهت بهه پهیش
باند و شمانی هم بوده اسهت کهه بخها ا حاهظ و حااسهت عدیهده و بهاور ههای
دیطی ،کیش و آئین هان اش گزنهد دیگهاان بهه تدیهه پطهاه بهاده انهد ،و مهن حیهث
دراویش ،ناا،هدارن ،ههیخ ،و ،یهاه بهه تبلیهن و گسهقاش عدیهده و بهاور ههای
بها طی و عدالنههی پیرههگامان هههان ،اقههدام ورشیههده انههد وققههی کههه سههطت عدالنههی
اسماعیلیسم در آسیای میانه اش ای آههطایی بها آثهار و آفایهدهای مقاکهاین و
دانرمطدان اسماعیلی  ،مداالت و رساله های علمی آنها ،که بطیاد آناا کار کاد
های تهاریخی و بهی بهدی پیها سهید ههاه ناصها سهاو ترهکی میهداد ،تهدوین و
تاتیههب گادیههد و در میههان همههه باورمطههدان بههه پههیش بههاده مههی هههد ،قب ه اش آن
مادمهههان مططدهههه دارای با هههی ویژگهههی ههههای دیگهههای نیهههز بودنهههد کهههه سهههبب
اسقهکام ،تاقی و پیرافت آنها در امور عملکاد با عدیده گادید ،کهه میقهوان
اش اماکن مددسه ،شیارتگاه ها ،قدمگاه ها ،مااسهم ترهایاات مهذهبی ای کهه بهه
گونه هااهی اش آبا و اجداد هان به آنها بهه ودیعهه گذاههقه ههده بودنهد ،نیهز یهاد
آور هد
این همه سطت های بی بدی که اش ای وانش مدیهه ها " ،مدا هوانی"،
قصههیده ههوانی ،نعههت و مطدبههت ههوانی ،بکهها و نیههاش ،گایههه و شاری ،پیرههباد
سطت تاریخی و با اثا ناصا ساو " نااغ روهن" ،که هام بیهطش دعهوت
بدا و دعوت فطا نیز میرود ،سبب هدند تا کهیش و آئهین اسماعیلیسهم در آسهیای
میانه باقی بماند و تا به اماوش بهه حیهات پها بهار هود تها همهین اکطهون ادامهه
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داده و اماوش به قله های هامخی اش تاقی و تعالی که همه ما را به یاد تهاریخ
دوره حاکمیت فا میان مهی رسهاند ،رسهیده اسهت و نهه تطهها باعهث افقخهار مها،
بلکه حقی آنهایی که شمانی بسوی ما به دیده حدارت ،تهوهین ،تهدیها و نهاشل
می نگایسقطد ،گادیده است باید یهاد آور ههد کهه هوانش و سهاایش مهدا در
سهطت جماعههت آسهیای میانههه  ،بهه مطاسههبت ههای مخقلههف ،اش قبیه شمههان مغمههو
میت ،دعوت بدا و دعوت فطا ،روش ههای مدهد و پها بهار ،همهآیش ههای عهام
قههومی ،نرسههت هههای ادبههی ،عافههانی ،بهها طی ،روحههانی و ،یههاه بههه اجههاا در
آورده مههی هههد بایههد گاههت کههه ارشش تههاریخی و عدیههده سههطت ههها ،و مااسههم
ترایاات مذهبی به ها گونه و بهانهه ای کهه بهه اجهاا در آورده میرهوند ،البقهه
دارای ارشش هسههقطد ،امهها بایههد دانسههت کههه سههطت ههها ،در هههمار فههاوع دیههن بههه
حسان آورده میروند و نه اصول دین ،شیاا اصول دین باای همیش پایدار و
بدون تغییا باقی می ماند و تطها انکرا می کطد ،اما فاوع دین و سهطت ههای
دیطی مطاب شمان و مکان ،تغییها مهی پذیانهد ،تعهویض مهی ههوند و حقهی اش
میان باده میروند ،شیهاا سهطت تها شمهانی دارای ارشش اسهت کهه باورمطهدن و
پیههاوان ههود را اش سههایا انسههان ههها ،جمعههت ههها ،عدایههد و بههاور مرههقا  ،بههه
همول امت مسلمه و کافهه برهایت ،جهدا نهه سها قه بلکهه آنهها را بها ههم وصه
کطههد ،و بهها بیههطش همزیسههقی مسههالمت آمیههز عدیههدتی و بههاور هههای دیطههی کههه در
سههیاق قههاآن م یههد ،احادیههت و فامههایش امامههان بههه وفههات دیههده میرههود ،بایههد
شندگی را تاتیب و تطظیم نمود عهالوه بهاآن هوانش مهدا  ،قصهیده ،مثطهوی،
مخمهس ،مسهد ، ،ههزل ،نههار بیقههی ،و ،یهاه بها وسههای و آالت موسهیدی ،بههه
ویههژه ربههان ،کههه معطههی آن " آ،ههاش بههان و فص ه در سههقایش مههوالی مقدیههان
اسههت" ،باعههث آسههایش و آرامههش رو و روان باورمطههدان گادیههده و اسههبان
حاظ و حااست ایده و عدیده را در بهن همه آنها شنده نگه میداههت ،شیهاا
مااسم ترایاات مذهبی حیثیت سقون فداات ها آئین و کیش را ترکی میدهد
و هیچ دیطی و آئیطی را در دنیا سااغ نداریم و نخواهیم داهت که بدون داهقن
سطت  ،رسم و رواج  ،شنده باقی مانده باهد و تطهها در حافظهه انسهان هها بهاقی
بههوده و هیچگونههه مااسههم ترههایاات نداهههقه اسههت ،و بههدون تادیههد نههون سههقون
فداات در و جود انسان باعث تها  ،عمه  ،و بهه پها بهودن ههان را ضهمانت
مهی کطهد و بهه آنههها هسهقی جسهمانی میدههد ،مااسههم ترهایاات مهذهبی نیهز ایههن
وظیاههه را در عدایههد و بههاور هههای نههاهمگون ،بههدوش دارنههده هسههقطد قابه بکهها
اسههت کههه مههدا اش دیههدگاه موسههیدی و نههواشش ،ماکههب اش سههه قسههمت اسههت:
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مطاجههات ،حیههدری ،کههه در وصههف حیههدر کههاار ،حض هات ماتضههی علههی ،بههه
وانش گافقه میرود ،و هم قسمت سقایش است مهدا معمهوال توسهس ربهان،
تطبور ،با حمایه د  ،نط  ،نی ،سی تار ،دوتهار ،و ،یهاه بهه اجهاا در آورده
میرههود مهقههوا و سهههیاق بطیههادین مههدا را  ،حمهههد و ثطههای داونههد ،حضهههات
مهمد(ص) ،و اه بیهت  ،ترهکی داده ،اههعار و سهاوده ههای آن را ،سهاوده
ههههای ناصههها سهههاو ،سهههاوده ههههای صهههوفیانه ،مانطهههد اههههعار موالنهههای روم،
حضههات سههطایی ،هههیخ فایههد الههدین عطههار ،حضههات جههامی ،واجههه حههافظ
هیااشی ،و دیگاان ترکی می دهد
در هاایس کطونی ،واته " دعوت" ،در سیاق سطت جماعهت اسهماعیلی آسهیای
ماکزی با میگادد به دعوت بدا و دعهوت فطها ،کهه یکهی آن در شمهان حیهات
فههاد صههورت میگیههاد تهها شاد راه معطههوی و روحههانی ههویش را بههاای دنیههای
موعود تهیه و تدار ببیطد ،و دعهوت فطها ههم بهدون تادیهد مهادامی کهه انسهان
بااین جهان فطها تودیه مهی کطهد ،جههت آمهاشش رو و روان ههخ مقهوفی،
صههورت میگیههاد تهها آسایرههی نصههیبش هههده بقوانههد ،بههه مطصههه اجههاا در آورده
می هود با ی هها را عدیهده و بهاور بها ایهن اسهت کهه گویها تصهور " دعهوت
قابان" ،هم در میان اسماعیلیان آسیای ماکزی وجهود دارد ،در صهورتی کهه
دعوت قابان در مهقوا و سیاق ود اش دعوت بدا و فطا کامال مقااوت بهوده و
حقههی اسههماعیلیان اش سههطت قابههانی باداهههت دیگههای دارنههد کههه بیرههقا یهه
باداهت و بیطش نمادین بوده و دارای ارشش معطوی و با طی می باهد ،و نهه
باید با واته های دعوت اسماعیلی ،دعوت بدا و دعهوت فطها بهه مغالطهه گافقهه
هود این دعوت بدا و فطا را به نام " دعوت ناصای ،نیز یاد مهی نمایطهد کهه
معموال در روش سوم بعهد اش وفهات ههخ  ،صهورت میگیهاد بایهد گاهت کهه
سههطت نههااغ روهههن ،عطصهها ماکههزی مااسههم تههدفین و تکاههین را در میههان
اسماعیلیان ترکی میدهد در مااسم هها دو دعهوت ،دعها ،ثطها ،درود ،و مهقن
اصی را که به نام "نااغ نامه" ،کهه بعضها بهه نهام " قطهدی نامهه" نیهز یهاد
میرود ،به وانش گافقه میرود با ی ها را عدیده و بهاور بها ایهن اسهت کهه
گویا این سطت اش ای جبائی امین ،به حضات مهمد(ص) ،هطگهام ای کهه
پسهها جههوان هههان بههه اسههم عبههد هللا ،ایههن جهههان را تهها گاقطههد ،جهههت ای ههاد و
آفههایطش سهههولت و آسههایش روحههی و روانههی آن حضههات بعههد اش دسههت دادن
سههامایه بههزرگ هههان ،نههاشل هههده و در میههان امههت مسههلمه ،بعههد رحلههت آن
حضات توسس اه بیقش در میان امهت مسهلمه الهی یهوم الهرها ادامهه واههد
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داهت ،و هاید ناصا ساو نیز این سطت را مادامی که در هها قاهاه مصا
در آسقان امام مسقطصا با قاار داهقطد اش آن ود کاده و بعد اش مراهدات
و ساوکار داهقن با امور باورمطدان و جماعت ،این سطت را من حیث وسهیله
تبلیههن و تههاویج ،و هههم دعههوت اسههماعیلی ،جهههت فههاا ههوانی بههه دیههن و آئههین
با طی بکار باده است
،البا پیا سید هاه ناصا ساو ،سعی نمود تا سطت موجوده جماعت بد رهان
را مهههن حیهههث مسهههؤلیت و رسهههالت هههودی در راسهههقای ،معافهههی ،گسهههقاش و
اسهههقهکام هههها نهههه بیرهههقا اش پهههیش دعهههوت اسهههماعیلی در مطههها بهههد رهههان
کوهسار ،دانست و در شمیطه شحمات و دهواری های فااوانی را مقهم هد
البقه مااسم ترایاات در ابقدا هام ثطا ،درود ،نیایش ،بات بی همقای داوند
و رسول آن حضات مهمد (ص) ،بود مادمان را باور  ،تعبیها و تاسهیا بها
ایههن سههان اسههت کههه معافههی سههطت " نههااغ روهههن" ،در بد رههان توسههس پیهها
ناصهها سههاو ،در واقعیههت امهها بارتههان نمههادین معافههت و نههور داونههدی در
روی شمههین اسههت کههه در قههاآن کههایم در سههوره  ،01آیههه  91اش آن بکهها بههه
عمه آمههده اسههت ،بیههطش امههات و حضههور جسههمانی آن معهها و مظههها نههور
داوندی با روی شمین است
عالوه با موجودین سطت دعوت بدا ،مااسم ترایاات دیگای نیز وجود دارند
که توسس پیاوان با طیه به نام دعوت یاد می هوند دعوت بدها ،کهه در شمهان
حیات هخ گافقه میرود ،و هد آن در حدیدت تزکیهه ناهس  ،رو وروان
انسان اش ای ان ام توبه و اسقغاار ،ودور اش عهالم جسهمانی کهه عهالم فطها و
بی پایه اسهت  ،ویرهقن را اش دیهدگاه روحهانی و معطهوی بهه عهالم بدها کهه کهه
عالم روحانی و آسایش جاویدان است ،قاین سا قن اسهت قابه دانسهقن و یهاد
آوری اسههت کههه اهههقاا کططههده هههای دعههوت بدهها بایههد افههااد و اهههخاص سههطیین
پخقه باهطد و اهمیت و ارشش این دعوت را در نموده و در حدیدهت تعههدی
را کههه مههی سههپارند ،بایههد در امهها اجههاا و تعمیه بههدون نههون و نههاای آن در
آ یطده نباید تعله ورشنهد نهون مصهار دعهوت بدها بها در نظها داههت ههاایس
موجود در مهیطی که اسماعیلی ها شنهدگی بسها مهی بادنهد ،دارای مصهار
گزا است ،اش این سبب باای اکثا پیاوان این مسهئله سهاده نیسهت و دههوار
است تا اش عهده راه انداشی آن بدر آیطد و هم باید گاهت کهه دعهوت بدها مانطهد
دعوت فطا حقمهی و یلهی هها ضهاوری بهه حسهان آورده نمیرهود ،آنگونهه کهه
دعوت فطا لزوما نباید بقآ یا اندا قه هود و هم در راه انهداشی آن نبایهد تعله
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صورت گیاد دعوت بدا در حدیدت مانطد نیت یه ههخ بسهوی حهج رفهقن
اسههت کههه اگهها فههاد تههوان و صههالحیت مههالی و صهههی آن را داهههقه باهههد و اش
تکلیههف اعاهههه و ابا ههه ههانواده و فاشنههدانش بیههاون بههدر آمههده میقوانههد ،،حه
دارد نیت و قصد کطد و اگا نداهقه باهد ،میقواند صا نظها کطهد و بهه ههیوه
هههای دیگهها راش و نیههاش و بطههدگی دا ه تصههمیم گیههای هههود دعههوت بدهها مانطههد
دعوت فطها ههب هطگهام صهورت میگیهاد ،و بها قصهیده هوانی ،مهدا هوانی،
نعههت و مطدبههت ههوانی ،توسههس اهههخاص و هخصههیت هههای صههاحب صههالحیت
معطههوی و روحههانی ،ظافیههت هههای ا القههی و عدالنههی ،در حضههور پیهها ههها،
لیاههه ،و سههایا هخصههیت هههای معههاو و مرهههور دیطههی و عدیههدتی صههورت
میگیاد که دارای ویژگی های بخصوص ود است
اسماعیلیان مانطد سایا مسلمانان آسیای ماکهزی با هی اش جرهطواره و مااسهم
ترایاات مذهبی را به باگزاری می نریططد کهه میقهوان اش  ،عیهد قابهان ،عیهد
فطا یا عید رمضهان  ،عیهد نهوروش و ،یهاه نهام بهاد امها نبایهد اش یهاد بهاد کهه
اسههماعیلیان بهها وصههف آنکههه در باگههزاری ایههن همههه جرههطواره ههها بهها سههایا
مسلمانان همگام هسقطد ،آمها آنهها در شمیطهه بیهطش تعبیهای و تاسهیای جداگانهه
ود را اش این همه جرطواره دارند که با مبطای تعبیا گاایش با طیه ،اسقوار
بههوده و بههاای همههیش بههاقی واهههد مانههد بهها ههی اش پژوهرههگاان معاصهها را
باور با این است که گویا در بد ران افغانسقان ،جرواره های دیگای نیز به
باگزاری گافقه میروند که به نام جرطواره " هاه ناصا ساو" ،و جرطواره
"دیوانهههه ههههاه ولهههی" ،کهههه گویههها یکهههی اش داعیهههان و هخصهههیت ههههای عافهههانی
اسماعیلی بوده است ،و ماقد هان فعهال مهن حیهث یکهی اش مااکهز " مدهد "،
مههورد احقههاام و اکههاام قههاار مههی گیههاد بهها وصههف آنکههه اسههماعیلیان آسههیای
ماکزی در ول سهده ههای مقمهادی دارای روابهس فزیکهی و ظهاهای بها امهام
هان که صاحب ا قیار و صالحیت دار پیرباد امور عدیده و باور های دیطهی
در همههه هههاایس شمههانی و مکههانی اسههت ،نبههوده انههد ،امهها توانسههقه انههد بهها بطیههاد
تعلیمات و آموشش با طی ح قان ،داعیهان ،مابونهان ،معلمهان ،پیها هها ،لیاهه
ها و سایا هخصیت های بااشنده عدیدتی و باور هها ،مااسهم معهین ترهایاات
مذهبی هان را با در نظاداهت پیاوی اش هایعت ،اای مهمدی وتطبی و
تهد عدالنی و فکای آن مطاب پیرهافت شمهان و مکهان جامعهه ی برهای و
مهیس ویژه هودی ،در معهاض عملکهاد قهاار داده و اش آن مهن حیهث سهقون
فداات عدیده و آئین هان اسقااده به عم آورده اند
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هاید با همگان واضح باهد که جماعت آسهیای میانهه در شمهان حضهات امهام
سلطان مهمد هاه ،توانسقطد اش ای پیا ها ،لیاه ها و سایا هخصیت ههای
روحانی و معطوی ،مانطد سید مطیا بد رانی ،سید یوسف علی هاه ،ههاه کهالن
 ،هاه شیبا ابوالمعانی ،و ،یاه افااد به دربهار حضهات امهام سهلطان مهمهد
هاه رفت و آمد داهقطد که بعد های  ،با مبطای ای همهه روابهس پیها سهبز علهی
توانست ساا ویش را به آسیای میانه در میان سال ههای  9109و  9101م،
آ،اش نماید و با جماعت های مخقلهف توانسهقطد دیهد و  ،وادیهد داههقه باههطد کهه
در باگه های پیرین نیز کمی در شمیطه اهاره نمودیم نخسقین فاامیطی که بهه
جماعهت آسههیای میانهه فاسههقاده هههده بودنهد ،در سههال  9109بهود کههه اش ایه
نقههاال بهههه بد رههان آمهههده و بعههد هههها بهههه شبههان روسهههی تاجمههه گادیهههده و بهههه
اسماعیلیان بد ران تاجیکسقان فاسقاده هده اند که مقن روسی آنها فعال جطسا
موجههود اسههت هههیوه قیههادت عدیههدتی در آسههیای ماکههزی هههم بهها بطیههاد هههدایات
مواصههله اش ماکههز امامههت بهها در نظهها داهههت هههاایس شمههان و مکههان ،هههم بهها
اسا هدایت  ،تعلیم و آموشش ح ت ااسان سید هاه ناصا ساو ،پیا هها
و لیاه و هم با اسا ویژگی های مهیطی که ها گز با اصول و فاامین و
هدایت ماکزی در مطافی قاار نداهت  ،به پیش باده می هد
در دو دهه ا یا ،به ویهژه بعهد اش اضهمهالل نظهام ههوروی سهاب و جداههدن
جمهوریهههت ههههای مخقلهههف اش بدنهههه آن  ،تغییهههاات و دگاگهههونی ههههای تر
اققصادی ،اجقماعی ،سیاسی ،و عدیدتی ،اعم اش مثبت و مطای رو نما گادیده
است بعد اش فاوپاهی هوروی ساب عهدم اسهقداار اققصهادی و اجقمهاعی در
جمهوریت نو بطیاد تاجیکسقان به میهان آمهد کهه اسهبان پایرهانی و نگاانهی را
باای اسماعیلیان مدیم در آن به میان آورد
اکثایههت تعلههیم و تههدریس یافقههه ههها ،بخهها ا امههاار حیههات و گایههز اش هههاایس
دهههوار آفههاین درگیههای هههای نظههامی در میههان مههادم تاجیکسههقان کههه اش جهههاد
افغانسقان مقآثا ههده بهودن ،در کرهور ههای مخقلهف پطهاه گهزین ههدند و دیگها
دهوار است باای هان تا بار م دد به میهن با گادند ،که اکثایت مطله ایهن
پطاه گزیطان در هاایس فعلی در روسیه به سا می باند و تعداد هان بهه بیرهقا
اش  ، 92222سی هزار می رسد با ی اش این اسماعیلیان حقی در با ی اش
والیات افغانسقان و ههم عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان نیهز پطهاه گهزین ههدند ،و
آنهایی که امکانات بیرقا و ون تا داهقطد بهه کرهور ههای اروپهای ،ابهی و
امایکههای هههمالی نیههز بههه مهههاجات پادا قطههد عههالوه بهها آن میقههوان اش فاآیطههد
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مهاجات هها و پطهاهگزیطی ههای جماعهت افغانسهقان ،بهه کرهور ههای مخقلهف
همسایه  ،به جمهوریت های جدیدا جدا هده اش پیکا هوروی ساب  ،به ویهژه
تاجیکسقان  ،بهه عالقهه جهات ههمالی پاکسهقان ،نقهاال ،ههونزا ،گلگهت ،و بهه
هههها هههای بههزرگ پاکسههقان مانطههد  ،کاانههی ،اسههالم آبههاد ،پرههاور ،راولپطههدی،
کرورهطدوسقان ،و کرور ههای اروپهای ههاقی ،اروپهای ،ابهی و امایکهای
همالی ،مهاجات نمودند ،که ود ی بهث جداگانه است
اسماعیلیان نزاری چین پس مجظر تاریخی و زمان معاصر ( :دیدانداز هوا
سجت ها چالش هاو برداشت های جدید)
پیریطه ورود اسالم به ساشمین نهین ،بهه بهیش اش  812مهیالدی بهاش میگهادد،
شمههانی کههه سههعد بههن وقههاص ،صهههابه پیههامبا اسههالم نمایطههدگانی را بههه سههوی
امپااتههور " گاؤتسههون " ،فاسههقاد در نقی ههه ورود اسههالم بههه کرههور نههین
اماوش در حدود نه ملیون مسلمان در این کرور حضور دارد کهه بیرهقایطه
آنها در آسقان های هیطکیان  ،گانسو ،نیطریا ،و هیطکهای  ،شنهدگی بسها مهی
باند پیریطه ورود اسهالم بهه کرهور نهین ،بهه سهده اول ه های بهاش میگهادد
مهاجات عهان هها و فهار هها اش راه دریهایی ،و بهه ویهژه جهاده ابایرهم ،در
شمان سلططت سلسله " تان " ،موجب ورود دین اسالم به کرور نین ههده و
ندش مهمی را در باقااری ارتبا بین این کرور و کرور های اسالمی ،ایاها
کاده است با ی هها بهه ایهن بهاور هسهقطد کهه در شمهان عثمهان ،هیئقهی بهاای
تبلین دین اسالم وارد نین هده و بها امپاا هور سلسهله " تانه " ،نیهز مالقهات
کاده است ابی وقاص در صدر اسالم با ی گاوه  12ناای اش مسلمانان اش
ای دریا وارد جطون نین در هها " کانقون" ،هده و م موعا سه بار بهین
نین و ایاان مسافات کاده است ابهی وقهاص بهه همهااه نهه تهن اش پیهاوان
ود هطگام نماش کرقه هدند بعد ها مس د ابی وقاص کهه قهدیمی تهاین مسه د
در کرور نین در هها کهانقون اسهت ،در همهین مهه سها قه ههده و در حهال
حاضا به نام " روضه ابی وقاص" ،یاد میرود
تاویج و گسقاش اسهالم توسهس باشرگانهان ایاانهی کهه عمهدتا اش ایه جهاده
ابایرهم رفهت و آمهد داههقه انهد ،صهورت گافقهه اسههت آههطایی اکثها مسههلمانان
نین با کلمات و واته های اصهی فارسهی و کهارباد آنهها در گاقمهان روشمهاه
شبان نیطایی هاهد این ادعای ما است
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حملههه مغههول بههه سههاشمین ایههاان بههه عطههوان تسههای کططههده موجبههات و امکانههات
گرایش راه رفت و آمهد و مههاجات مسهلمانان ایاانهی بهه سهاشمین نهین و در
نقی ه ناوب فاهط و تمدن ایاانی و نیز تاویج دیهن اسهالم در آن ها را فهااهم
کاد و بخصوص شمان حاکمیت " قوبیالی قهآن" ،اش نوادگهان نطگیهز هان و
بطیانگذار دودمان " یوان نین" ،روشگار اققدارایاانیان مسلمان و اوج و رهد
هههکوفایی اسههالم در سههاشمین نههین بههود پههس اش شوال دودمههان مغلههی یههوان و
سلسههله میطهه  ،امپاا وربهها مطالعههه و باداهههت اش اسههالم کههه آن را مطههاب
ومواشی با آئهین کطایسهیو میدانسهت ،امکهان ناهوب اسهالم بهه سها شمهین ههای
نواحی میانه ساشمین نین فااهم آمهد و مسهاجد بسهیاری در نهین سها قه ههد
هماری اش انبیه اسالمی مابو به این دوره ،نران اش رواج اسالم در نواحی
دا لههی و ههاور نههین دارد مسههافات و رفههت و آمههد هههای گسههقاده اعههاان و
مسهههلمانان ایهههاان شمهههین ،بهههه ههههمول سهههیاحت ههههای علمهههی و فاهطگهههی میهههان
اندیرههمطدان مسههلمان نههین و و سههایا سههاشمین هههای اسههالمی در ایههن دوره اش
عوام اساسی گسقاش اسالم در نین بود
در دود مان " نیطه " ،نیهز هها نطهد اسهالم ههاهد پیرهافت ههایی در نهواحی
درونههی و هههمال هههاقی نههین بههود ،امهها ایههن دوره بخهها ا ظلههم وسههقم تبعههیض
شمامههداران نیط ه  ،روشگههار یههزش و هههورش هههای مسههلمانان نههین بههاای
اوج اش شیا سلطه دودمان نیط  ،احدهاق حدهوق حدهه دیطهی و ملهی ههان و
نیز ای اد ی دولت مسقد اسالمی بود
سههاکون هههدید حاکههت هههای مسههلمانان توسههس افههااد دودمههان نیط ه یکههی اش
عوامه رکههود پیرههافت اسههالم و فعالیههت مسههلمانان در سههاشمین نههین در ایههن
دوره بود
قسههمت تاکسههقان نههین دارای مطهها مخقلههف شبههان تبههاری و نههژادی اسههت بهها
شبههان هههای مخقلههف بههاهم در گاقمههان هسههقطد و ههها کههدام هههان مههن حیههث ی ه
جمعیت مسقد شبانی و نژادی در نظام دولت مداری مصاو کار و فعالیت
هسقطد اماوش کرور نین که دارای بیرقا اش  18جمعیت نهاهمگون شبهانی و
تباری هست ،اش جمله ده جمعیت شبان تبهاری و نهژادی را مسهلمانان ترهکی
میدهطد که تعداد هان به بیست ملیون میاسد گویروران " ماندرین" ،که آنهها
را " هو" ،نیز میگویطد من حیث مسلمانان هطا قه هده ومسلمانان تور اش
مططدههه " تنژیان ه " ،کههه رسههما بههه نههام اویغههوری هههای تنژیان ه کههه ی ه
مططده ود مخقار است ،مرهور بوده و اکثایت مطل مسهلمانان را در نهین
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ترکی میدهطد به اسقثطای اسماعیلیان قسهمت ههای ،ابهی ای کهه گویرهوران
شبان های هطد و اروپایی و یا هم تاجی های نهین هسهقطد ،سهایا مسهلمانان
ایههن ناحیههه را اهههه سههطت و جماعهههت ترههکی میدهطهههد بایههد گاهههت کههه مططدهههه
تنژیان  ،در سده هاقم ه ای بطور کلی به اسالم رو آورد اما دقیدها بطهور
کلههی شمههانی اسههالم در آن هها اسههقداار یافههت کههه فاآیطههد تغییهها کههیش و آئههین "
ساتو بو،اه ان" ،با  ، 022222یمه نرهیطان تها تبهار هویش بهه دیهن
اسالم گاوید
سیسههقم ونظههام سیاسههی کرههور نههین ،بههه ویههژه مطهها دی ک هه اسههماعیلیان در آن
شندگی می کططد ،ملیت ها و تبار های هورد و ریهزه ای کهه در ههیااشه ملهت
ساشی هام هسقطد ،ترک آنها را این نطین تعایف و توصیف می کطد :دسقه
ای اش مادمان که دارای پیدایش ناهمگون بوده و در مططده واحد حیهات بسها
می باند ،به شبان های ناهمگون سخن میاانطد  ،با وصف ایطکهه دارای شبهان
واحد و رسمی دولقی نیز هسقطد که نصان آموشهی و تعلیمی آنها توسهس ایهن
شبان واحد که همگان به آن به دیده قدر می نگاند ،به پیش باده مهی ههود ،و
همههه آنههها بهها حاههظ هویههت قههومی  ،شبههانی ،عدیههدتی و اجقمههاعی ،ههودی دارای
هویههت جمعههی هسههقطد و هههم اش سههطح معههین بهههاه بههاداری نظههام باشرگههانی و
اققصادی و نههاد ههای جمعهی و مؤسسهاتی دولقهی با هوردار هسهقطد یکهی اش
بااشنههدگی دیگهها در آن جهها ایههن اسههت کههه مسههلمانان کرههور نههین ،بههه هههمول
اسماعیلیان  ،عدیده و مذهب را مهن حیهث معیهار بااشنهده هویهت نهژاد تبهاری
رسمیت نمی بخرطد ،اما همه آنها دارای هویت جداگانه عدیدتی و مذهبی ود
هسقطد ،و در عملکاد با آن ،در صورتی که به نظام عمومی مادمهی و تهوده
ها د الت بی جا نداهقه باهد ،همهه آنهها آشاد هسهقطد و مانطهد سهایا دسهقه ههای
انسانی اش حدوق و امقیاشات مساوی و مواشی بهاه میگیاند
اسماعیلیان کرور نین را به نام تاجی ها یاد می کططد ،در صورتی که همهه
آنها تاجی نیسقطد و به شبان های مخقلف مانطد ،تاکی ،اویغوری ،سایدولی،
هههغطانی ،وا ههانی ،حقههی هههونزایی ،نقاالههی ،و هههیطه ،هههم سههخن مههی رانطههد و
تاجی ها یکی اش گهاو ههای مادمهی در آن دیهار هسهقطد واضهح اسهت کهه
تاجی های نین که به گویش های اویغوری و سایدولی  ،به همول وا هانی
سخن میاانطد بها تاجیه ههای تاجیکسهقان و دری شبانهان افغانسهقان و فارسهی
شبانههان ایههاان دارای مرههارکت نطههدانی نیسههقطد ،در صههورتی کههه گههویش هههای
آنها نیز هام گویش های ههاقی ایاانهی افغانسهقان بهوده و بهه نهام شبهان ههای
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پامیای یاد میروند واضهح اسهت کهه گهویش سهایدولی بهه دسهقه شبهان ههای و
گویش های هغطانی -روهانی ارتبا داهقه و شبان وا انی مططدهه ههیطکیان
اصال با شبان و گویش اهکاههمی ای کهه در والیهت بد رهان افغانسهقان بهه آن
تکلم می کططد ،مرابهت بدون قید و ها دارد شبان وا انی ،عالوه با آن که
در کایدور پامیا ،وا ان ،به آن سخن رانده میرود ،در دهکده " گ ال" که
در مططده هما پاکسقان قاار دارد ،نیز سخن میاانطهد شبهان و ادبیهات فارسهی
باای مادمان مططده نهین در واقعیهت امها مهن حیهث شبهان هارجی بهه ههمار
میاود و تا حدی نه نوهقاری اش آن در آن جا وجهود دارد و نهه ههم آثهاری کهه
باید به وانش گافقه هود
آنهههایی را در کرههور نههین بههه نههام تاجیه ههها یههاد میکططههد ،در واقعیههت امهها اش
امور فاهطگی و شبانی گذهقه ود آنددر هم به گونه ادبی و نوههقاری آگهاهی
ندارنههد ،شیههاا مههادامی کههه در سههده سههیزدهم عیسههوی ،مغه ههها ایههن مطهها را
گافقههه بودنههد وشبههان و ادبیههات ههود را کههه بیرههقا هههام ههها ه شبههان هههای
"القائی " ،و یا هم تاکی – مغلی  ،میرود گونهه بخرهیدند و تها همهین اکطهون
اش آن من حیث مطب و سانرمه های دست دوم اسقااده میکططد و بهدون تادیهد
شبان و ادبیات اویغوری ،بعد اش شبان نیطایی ،در همه قلماو حاکمیت دارد
بدون تادید موجودیت شبان و ادبیات حاکم مغول – تاکی ،ایهن مططدهه باعهث
گادیده است که تاجی های این مططده با ال تاجیه ههای تاجیکسهقان و
سایا مطا هم وار و کرور های همسایه مانطد ،افغا نسقان و ایاان ،نه تطها
ایطکه با شبان و ادبیات ود بیگانه هده اند ،بلکهه مطاسهبات تبهاری ،نهژادی ،و
اجقماعی و انوادگی ،به ویژه اشدواج ها ،باعث ههده اسهت کهه تاجیه هها،
نهاه و سیمای تاجیکی ود را نیز اش دست دهطد ولی بها آنههم بخها ا ایطکهه
جهان اماوش به مثابه ی دهکده جهانی که شبان و ادبیات و فاهطه انسهان
ههها هیچگونههه حههد و مههاشی را بههاای مههااوده و گاقمههان تعیههین نمیکطههد ،و نیههاش
مبههام انسههان ههها بهها بطیههاد ویرههاوندی و تبههار گاایههی اجقمههاعی باعههث گادیههده
است که اکطون آثار و آفایده های شبان و ادبیات کالسی  ،باسهقانی و داههقه
های هااهی فاهط مادمی ،به میهان آیهد و نظهام سیاسهی کرهور نهین نیهز بها
اسقااده اش اندو قه های اتهاد ههوروی سهاب  ،بهه ههمول اندو قهه ههای تلهخ و
هیاین ،تا حدی هیااشه دموکااسی بیرقای را باای عاصهه شبهان و ادبیهات
مادمههان و گاوهههای انسههان تبههاری ،گسههقاده تهها و پهههن تهها سهها قه اسههت کههه
میقوان من حیث نمونه اش نگارش کقان یلی ها با ارشهی شیا نهام " تهاریخ
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ادبیات تاجی "  ،که به شبان اویغوری بدست نرا رسیده است ،یاد آور هد
باید گات که در هاایس اماوشی ،بدون در نظا داههت واقعیهت ههای شمهانی،
و هههاایس مسههاعد و مطاسههب تکطولههوتیکی ،تاجیکههان کرههور نههین اش آن جملههه
اقلیت های وردی هسقطد که کمقاین نگارهی در مورد آنها تا کطون صورت
گافقههه اسههت بهه اسههقثطای نطههد اثهها مهههدود در شمیطههه شنههدگی تاجیکههان کرههور
نین ،دیگا هیچ آثاری و نوهقه ای بهه شبهان اویغهوری و شبهان دولقهی کرهور
نین به نگارش گافقه نهه ههده اسهت آنچهه کهه مابهو بهه فاآیطهد عملکهاد بها
مااسم ترایاات مذهبی اسماعیلی می هود ،مادمان آن دیار تا هطوش اش هیوه
ای اسهقااده مهی کططهد کهه توسهس گذهههقگان ههان بهه ههیوه ههای کقبهی و هههااهی
مههورد اسههقااده قههاار گافقههه اسههت ،و بیرههقایطه اش سههطت پیهها ناصهها سههاو ،و
بعضا هم اش هیوه هایی که همین اکطون در عالقه جات پاکسقان  ،به ویژه در
میان پیاوان عالمه نصیا الدین نصیا هونزایی جایان دارد ،کار میگیاند
با بطیاد پالیسی دولهت نهین و با هورد و باداههت ههای ههان در باابها امهور
عدیدتی ،هویت عدیدتی و اجقماعی به گونه ای به هم آمیخقه هده اند که بعضا
فاآیطد پژوهش و باسی را پیاامون مسای عدیده و باور ها بها دههواری ههای
معهین روبهاو مهی سهاشد اش ایهن سهب ههاید یلهی هها دههوار باههد تها تصهویا
دقیدی اش هویت عددیقی واجقماعی اسماعیلیان تاجی تبار مططدهه ههطکیان
را بههه سههادگی مههورد بارسههی قههاار داد مزیههد بههاآن بایههد عههالوه کههاد کههه در
جایان  82سهال ا یها ،اسهماعیلیان نهین مانطهد سهایا جمعیهت ههای عدیهدتی بها
نالش های معیطی دراما عملکاد با عدیده و ایدهه در شنهدگی روشوارههان
رو بههاو هههدند ،و هههاید هههم اش همههین سههبب بههود کههه شنههدگی دا لههی و تهها حههدی
پطهانی آنها باعث گادیده است تا باای بیاونی ها آنددر آهطا به نظا ناسهطد و
کمقهههاین پژوهرهههی تههها کطهههون در مهههورد آنهههها صهههورت گافقهههه اسهههت در ایهههن
مخقصا تالش صورت میگیاد تا مواشنه ای را در فاآیطد نگارش و پهژوهش
در مورد این جمعیت فاامهوش ههده اش دیهدگاه عدیهدتی ،باقهاار نمهوده باههیم
اکثایت اسماعیلیان نین در مططده تاهدا،ان حیات بسا می باند تاههدا،ان
مططده کوهسهقانی اسهت کهه در ناحیهه ،ابهی ههطکیان اویغهور کهه هود یه
مططدههه ههود مخقههار اسههت قههاار داهههقه و سههه بهها نهههار حصههه سههاکطان آن را
اسماعیلیان ترکی میدهد
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دیدانداز تاریخی سجت های عقیدتی اسماعیلیان چین !
تههاریخ سههطت هههای عدیههدتی اسههماعیلیان نههین و عمللکههاد بهها ایدههه و عدیههده ،
دارای فاآیطد پیچیده و بعضا نا مکرو و مرهون اش دهواری ههای معهین و
نالش های فااوان است
بههها حههال گونههه هههای عملکههاد بهها عدیههده و مااسههم ترههایاات آنههها بههه گونههه ای
است که بعضا به دهواری میقوان آنها را بها سهطت ناصها سهاو و نظهام پیها
داری میان جماعت آسیای میانه  ،هاق میانه و آسهیای جطهوبی ،بهه مدایسهه و
ترابهات گافت آن همه ادبیاتی کهه مهصهول کهار پیها ناصها سهاو و سهایا
دانرههمطدان آئههین اسههماعیلی در میههان جماعههت آسههیای میان هه حضههور دارد ،در
میان اسماعیلیان نین  ،اش آن اثای هم نیست ،شیاا شبان و ادبیهات فارسهی –
دری دیگا در آن جا هیچگونه کار باد رسمی و عملی ندارد
نبههود ادبیههات وافهها بههه شبههان فارسههی دری ،عابههی و یهها سههایا شبههان هههایی کههه
اسهماعیلیان بههه آنهها سههخن میاانطههد ،و دوری مططدهه و عههدم ارتبهها آنهها بهها هههم
کیران هان در آسیای میانه و همسایه های دور و نزدی ههان  ،سهطت ههای
عدیدتی تطها به گونه هااهی نس به نس و سیطه به سیطه انقدال پیدا کاده و در
عملکاد با عدیده و در فاآیطد مااسهم ترهایاات شنهدگی بکهار بهاده مهی ههوند
که تا حدی اش دیدگاه سهیاق و مهقهوا بها سهطت پیها ناصها سهاو سهیدنا حسهن
صبا  ،در همآهطگی نسبی قاار میگیاند ،و اش همین سهبب اسهت کهه همسهایه
های ههان بهه ههمول مهددهین بهاون مهاشی ،نیهز در فاآیطهد پهژوهش پیاامهون
مسای یاد هده با دهواری های معین رو باو میروند کهه ایهن ندیصهه در ایهن
اوا ا تا حدی در حال دگاگونی دقی و ظایف قاار دارد
ح ههت ااسههان پیههها ناصهها سهههاو مههن حیهههث نخسههقین داعهههی و مبلههن آئهههین
اسماعیلیسهههم در آسهههیای میانهههه  ،بهههه همکهههاری و همیهههاری دانهههش آمهههوشان و
همکاران ویش ،سید حسن ضاابی ،سید سهاان ولی ،سید جهالل بخهارایی،
و جهان مل ههاه ،توانسهت دعهوت اسهماعیلی را در میهان مادمهان تاکسهقان
نههین ،کههه همههین اکطههون در مههورد آن سههخن میگههوئیم ،آ،ههاش نمههوده بههود و بسهها
انسان های این ساشمین را بدون آنکه به کدام شبانی سهخن میااندنهد و دارای
کههدامین نسه و نههژادی بودنههد ،بههه آئههین اسههماعیلی بعههد اش فههاا ههوان و دعههوت
پیوسقطد و حقی اماوش بسا پیا هایی که در این مططده اش نین حیات بسا می
باند ،ویرقن را فاشندان و میاا داران آن هخصهیت ههای یهاد ههده و پیها
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ناصا ساو می دانطد حقی یکی اش کقبی ای که معها تهاریخ تاجیکهان ایهن
مططدههه مههی باهههد ،اش فاآیطههد دعههوت اسههماعیلی و کارهطاسههان آن دعههوت  ،بههه
گونه تاصیلی حکایه می نماید میا سهید حسهین جهالل الهدین بخهارایی ،عهالم،
عار  ،و فدیه سده هرقم ه های قمهای مهی باههد وی فاشنهد سهید هاههم مهی
باهد او پدر میا سید علی ولی ،اش عالمان و عارفان قان نهم ه ای و داماد
معههین لههدین هههاها تیمههوری اسههت پههدر او در عصهها و شمههان ههود عههالم و
عارفی دارای کاامات بهوده اسهت سهید حسهین مهدت شیهادی را در هطدوسهقان
سههپای نههوده و بعههد اش نطههد سههال سههکونت در هطدوسههقان بههه آسههقان هههاات نده
مکههان کههاد بههه احقمههال شیههاد در ایههن سههاا ههها فاشنههدش میهها سههید علههی ولههی
بلخابی ،نیز با وی همااه و همساا بوده است علت مرهور ههدن سهید حسهن
بههه بخههارایی آن اسههت کههه وی بخرههی اش شنههدگانی ههود را در بخههارا گذرانههده
است اوالد و اعدان او در هاات ،میمطه ،بلخ ،فاریان ،بلخان ،سهانچار و
شندگی می کططد سید سبهان قلب ان که شمانی حاکم بلخ بود و مدتی نیز
حههاکم سههانچار  ،اش اوالده سههید حسههن جههالل الههدین بخههارایی اسههت نسههبیت
میاورق ان ،حاکم دیگا بلخ نیز به او می رسد
بدون در نظا داهت مسای تاریخی ای که در باگه های پژوهرگاان باشتان
گادیده اند ،در مورد سایا مطاسهبات مقهداوم میهان امهام و پیهاوانش در آسهیای
میانه به گونه مسقدیم، ،یا مسقدیم و یا هم اش ای نمایطده های ویژه اش تها
حدی معلومات کمقای در ا قیار داریم گاقه میرود شمهانی بهود کهه حضهات
امام آقا علی ههاه ،آقها هان دوم کهه در سهال (9661م) شنهدگی را پهدرود گاقهه
اسههت بههاری هههم بههه مططدههه سههایدول ترههایف فامهها هههده و در مططدههه ای کههه بهها
جماعت هان دیدار نموده است تا کطون به نهام " قهدم گهاه آقها" ،در میهان همهه
باورمطههدان ،مههورد احقههاام و اکههاام جماعههت سههایدول قههاار دارد مزیههد بههاآن
با ی ها را باور با این است که بعد اش باشدید حضات امام آقا علهی ههاه اش
مططده  ،آنها را با هدایت هان مطور سا قه ،شمیطه های دیگای به میان آمدنهد
تا حضات امام سلطان مهمد هاه  ،آقا ان سهوم ههدایات ههان را بهه جماعهت
اش ای نمایطده های هان به مططده هیطکیان در سال 9116م ،قب اش آنکه
ماش ها میان کرور نین و همسایه ها مسدود هوند به مادم آن جا بهه فاسهقطد
که فاامین یاد هده عالوه با هدایات و نصایح به تعداد  1تن اش افهااد هایسهقه
و دارای احقاام میان مادم را من حیث مکی ها و پیرباندگان کار کاد های
امور عدیدتی و باور ها در میان جماعت یاد هده توظیف و تعیین فامودند
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قاب یاد آوری و قدردانی است که در فااش و فاود سده ها ،به گونه سطقی پیا
ها ،لیاه ها و سایاهخصیت های روحانی در میان اسماعیالن آسیای میانه
به ویژه در میان اسماعیلیان کرور نین ،ندهش تهاریخی و عدیهدتی ههان را در
راسقای حاظ و حااست ایده و آئین اسماعیلیسم ،باشی نموده اند اما بها در
نظههها داههههت دههههواری ههههای و ههههاایس شمهههانی و مکهههانی موجهههود در میهههان
اسههماعیلیان تاکسههقان یهها هههطکیان نههین ،و پالیسههی هههای دولههت مههداری نظههام
سوسیالسقی نین ،اکطون باای باورمطدان آنددر هاایس و شمهان مسهاعد نیسهت
تا آنها بقوانطد مطاب سهطت و رسهوم ههان مسهای را بهه پهیش ببانهد و ههم آنهها
ح ندارند مسای مذهبی را با امور سیاسهی در ا هقال قهاار دهطهد و بهه نهام
آئههین و مههذهب هههاایس شیسههت اجقمههاعی را بههاای دیگههاان دهههوار سههاشند اش
دیههدگاه تیههوری و حدههوق عملکههاد بهها ایدههه و عدیههده بههه مثابههه حه و امقیههاش
فادی در قانون اساسی کرهور نهین بهاای هها فهاد حاهظ بهوده و اش هها گونهه
تعاض  ،توهین و تهدیا مصؤون مهی باههد مزیهد بهاآن بایهد گاهت کهه بهاای
عبادت های همگانی و جمعی نیز تا حدی اجاشه نیست بهه ویهژه بهاای آنههایی
در فاآیطد کار رسهمی دولقهی و یها ههم در دبیاسهقان هطگهام تعلهیم و تعلهم قهاار
داهقه باهطد ،جواش دیده نه هده است اما باید گاهت کهه اکثایهت مطله مااسهم
ترایاات مذهبی و سایا فعالیت های عددیقی در میان مسلمانان و سایا اقرار
جامعه ،حقی آنهایی که به گونه جادو و سها هم اش آن اسقااده کططد و یا آن را
معافههی نمایطههد ،اش هها دولههت هیچگونههه ممههانعقی صههورت نمیگههاد و حقههی
بعضا با ی اش مدامهات عهالی رتبهه دولهت کمونسهقی هود نیهز در ایهن فاآیطهد
هام هسقطد و باای هان اجاشه است تا در مااسم اهقاا ورشند
قب اش آنکه فاآیطد تعلیم و آموشش رسهمی اش ایه دولهت و نظهام سیاسهی و
اجقماعی در مطا اسماعیلیه نرین اسقداار پیدا کطهد ،تعلهیم و آمهوشش سهطقی
که توسس پیا ها و لیاه ها من حیث ی امقیاش انوادگی ههطا قه ههده بهود،
تها حهدودی کامگارانهه بهه پهیش بهاده مهی ههد و فاشنهدان ههان را مصهاو و
مصؤن نگهداهقد معمهوال پیها هها بخها ا ایهن گونهه مطالهب لیاهه هها را مهن
حیههث دسههقیار ،شیهها تعلههیم و آمههوشش ویههژه مههی گافقطههد تهها آنههها بقوانطههد میههان
جماعت کار کططد ایطگونه تعلیمات و آموشش عدیدتی تدایبا کهامال شیها اثها و
نگین دولت قاار دارد و اش نهوه پیرباد آن همواره کطقاول دقیدی می نمایطد
بااسا پالیسی دولت آنهایی که سطین  96را تکمی کهاده انهد میقوانطهد ههام
تعلیمههات مههذهبی دبیاسههقانی هههوند و یهها هههم هههام پههژوهش ههها و اهههقاا در
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م الس و مهاف مابو به ایده و عدیده هوند تدریس امور مهذهبی ای کهه
اش ای اداره دولت به ور دقی تژئید و تصدی نه ههده باههد ،مهورد اجهاا
قهاار گافقهه نمیقوانهد در دا ه کرهور نهین نیههز اسهماعیلیان امهاکن اعههت و
نیایش هان را جماعت انه مهی گویطهد مطهاب سهطت جماعهت نهین ،نخسهقین
جماعت انهه در آسهقان تاههدا،ان در در اوا ها سهده  ،91بها اسها ههدایت
حضات امام سلطان مهمد هاه به سا قار گافقه هده بود که نمای بیاونهی آن
به گونه سا قه هده بود که دارای دو قبه فوقانی بود که یکهی آن بهه نمهای قبهه
مس د و دیگای هم تا حدی با سطت جماعت انه ساشی در سایا ندها جههان
در هههم آهطگههی قههاار دارد بایههد گاههت کههه هههدایت امههام توسههس نمایطههده امههام بههه
جماعت رسانیده هد و با ی ها را عدیده بها ایهن اسهت کهه نخسهقین هخصهی
که اش این مططده دیدن نمود و ههدایات و فهاامین امهام را بهه جماعهت رسهانید،
مرطای سبز علی بود که ی ساا رسهمی اش بهه آسهیای میانهه اش ایهن مططدهه
نیز دیدن به عم آورد تااوت این جماعت انه در واقعیت با مسه د تطهها در
سهها قار و نمههای دا لههی آن اسههت امهها در نمههای ظههاهای و بیاونههی ههویش بهها
مس د هیچ تااوتی ندارد باید گات کهه جماعهت تاههدا،ان اش فضهای جماعهت
انه هان نه تطها بخا ا ادای اعت و عبادت اسهقااده مهی بانهد بلکهه مسهای
وابسههقه بههه ان ههام ههدمات اجقمههاعی نیههز در آن جهها صههورت مههی گیههاد و نظههام
کرور داری به گونه ک با همه فعالیت هها و کهار کهاد ههای عدیهدتی و دیطهی
نظارت دارد و می نهدارد کهه امهور دیطهی و عدیهدتی بها نظهام دولهت مهداری و
سیاست های دا لی و حکومت داری در تداب و یا تضاد قاار گیاد ،امها بایهد
گات که آشادی معدول عملکهاد بها عدیهده و ایدهه بهه نههو هایسهقه آن وجهود
ندارد و بدون تادید نباید باای بطیاد گاایی و افاا گاایی مذهبی کهه بها ههیچ
مکقب و ادبیات باابا نیست ،شمیطه مساعد هود تا بهطیت مادم را بهه بیااههه
بکراند هم باید یاد آور هد که نهاد هها و مؤسسهات مهذهبی حهدود نطهدین دههه
است که بسقه بوده و تطها فاآیطد یلهی هها مههدود مااسهم ترهایاات مهذهبی را
اجاشه میدههد تها عملکهاد داههقه باههطد و آنههم در صهورتی کهه بها امهور دولهت
مداری در تداب قاار نگیاند
در اوای سال  9162میالدی ،دولت سوسیالسقی نین  ،سهعی نمهود تها با هی
اش مههوانعی را کههه در سههال هههای 9188-9188م ،در فاآیطههد اندههالن فاهطگههی
بخا ا ای اد عدم آشاد بودن همه باور های دیطی و عدیدتی به میان آمهده بهود
مافههوع سههاشد و فضههای نامههی را بخهها ا ای ههاد و آفههایطش سههکون بههاای اهه
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اعت و عبادت به وجود بیاورد کهه تها حهدی دارای دسهت آورد هوبی بهود
در نقی ه این نطین سیاست با ی اش اماکن مدهد و نیهایش انهه هها تهامیم و
نوسههاشی هههدند و بخهها ا بکههار بههاد نخسههقین اهههدا کههار بههادی هههان گماهههقه
هدند در نقی ه دولت نیز اجاشه داد تا با ی اش پاوته ها باید فاآیطد نوساشی
امههاکن مدههد را رویدسههت گیانههد کههه در نقی ههه سیاسههت یههاد هههده تعههدادی اش
جماعت انه نیز هام این بانامه گادیدند به همین سان تعداد جماعت انهه
ها نیز افزایش یافقطد و بدون تادید عالقه مطهدی باورمطهدان نیهز مقطاسهب بهه
آن افزون گادید که امهاوش ههاید بیرهقا اش  12مکهان مدهد و جماعهت انهه
بخهها ا پیرههباد مااسههم اعههت و عبههادت بههاوی عالقههه مطههدان و باورمطههدان
مطا مخقلف ماقهو گادیهده اسهت کهه هود نرهان دهطهده نهام سهاشی پالیسهی
دولقی در شمیطه های یاد هده می باهد
تسلسه قیهادت روحهانی :بهدون تادیهد عهالی تهاین مدهام قیهادت روحهانی را در
میهههان اسهههماعیلیان نهههین ،مانطهههد سهههایا اسهههماعیلیان دنیههها ،حضهههور جسهههمانی و
روحانی امام الوقت ترهکی میدههد ،و امهور مهذهبی و عملکهاد ههای روشوار
در میان جماعت یاد هده هطوش هم به گونه سطقی توسس ،پیا هها ،لیاهه هها ،و
سایا هخصیت های روحانی و معطوی مانطد ههیخ هها ،سهید هها و ناا،هداران
کوهسقان  ،به پیش باده میرود و نهاد ها و ادارات امامت به گونه رسهمی آن
تا هطوش در میدان فعالیت و عملکاد قاار نگافقه است اسماعیلیان نین مانطد
سایا همکیرهان و ههم بهاوران ههان بهه ایهن بهاور هسهقطد کهه امهام شمهان ح هت
داوند با روی شمین است و در ها دوره و ها شمهانی بهه گونهه هها و جامهه
های مخقلف در میان پیهاوان هود ظهاها میرهود ،امها تصهور و بیهطش امامهت
بههاای همههیش وجههود دارد آنههها بههه ایههن بههاور هسههقطد کههه امههام بههاای هههان بههان
ماقههو اسههت در راسههقای رسههیدن بههه حیههات معطههوی و روحههانی ،و پیههام رسههان
هههدایت واقعههی داونههدی بهها روی شمههین اسههت ،شیههاا رسههول اکههام (ص)،
رحمت داوند با عالمیان بود و بعد اش قم نبوت این بیطش رحمت به علهی
علیهههه اسهههالم تاهههویض گادیهههد تعهههدادی اش پژوهرهههگاان جهههوان ،بهههه ویهههژه
اسههماعیلیان جههوان مططدههه پههامیا بد رههان تاجیکسههقان در انسههقیقوت مطالعههات
اسماعیلی که در لطدن مصاو تعلیم و آموشش هسقطد ،در نگارش های هان
ایههن نطههین ابههااش نظهها نمههوده انههد کههه گویهها  ،شمههانی کههه مرههطای سههبز علههی اش
مطا تاهدا،ان و کاهغا دیهدن نمهود ،بها اسها ههدایت امهام سهلطان مهمهد
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هاهُ ،مکی های مطا یاد هده را اش میان هخصیت های با ناوب ،به ویژه پیا
های مهلی که این سطت را تا به اماوش ادامه داده اند ،نیز تعیین نمهوده اسهت
در صورتی که اش سواب و قااین معلوم میرود که هطوش هم نظام پیها داری
و لیاههه در مطهها یههاد هههده مههاوج بههوده و بهها اسهها آن عملکههاد بهها ایدههه
جایان دارد عالوه باآن با ی اش هخصیت های روحانی به نام سید هها نیهز
در این مطا با جماعت اثا دارند ،و این مسئله در همه دنیای اسالم مهاوج
بوده و همواره جایان داهقه است با هی تهالش میورشنهد تها نرهان بدهطهد کهه
گویا وجه نیز در میان اسماعیلیان نهین حضهور دارنهد در صهورتی کهه ایهن
هود هال سهطت آن مططدهه بهوده و بایهد بهدانیم کهه" وجهه هها" ،و " واجهه
ها" ،دو فرا جداگانه هسقطد که باید بها ههم در پهژوهش هها بهه مغالطهه گافقهه
نروند و نباید با هویهت تهاریخی هود بهاشی کهاد نهون همهه انسهان هها دارای
هویت فادی هسقطد و هم هویت جمعی ،که اش دیگهاان گافقهه انهد ،و مها نبایهد
بههه بیگانههه پاسههقی مههقهم هههویم و نبایههد هویههت ههودرا بهها هویههت دیگههاان مههد،م
ساشیم یگانه نیزی که میقواند با دیگاان های هود و مرقا باهد  ،فدس
بیطش و گاایش انسانی است و باید گات که واجه هها مادمهانی بهوده انهد کهه
همههوار در آسههقان امههام  ،پیهها ههها ،و لیدههه ههها کههار کههاد هههای مههادی و معطههوی
داهقه اند
نقی ههه :بههدون تادیههد فضههای عمههومی فاهط ه سوسیالسههقی کرههور نههین بهها
مسای عدیهدتی  ،مااسهم ترهایاات اجقمهاعی و فاهطگهی نیهز تهژثیا گهذار بهوده
اسههت امهها بهها وصههف آنهههم همههه اسههماعیلیان تاکسههقان  ،هههطکیان  ،اویغههور،
تاهدا،ان ،بیژن و سایا مطا کوهسقانی هطوش هم مانطد سایا اسهماعیلیان
آسههیای ماکههزی ،دارای ویژگههی هههای مااسههم ههودی هسههقطد ،کههه میقههوان اش
مااسم عاوسی ،همهآیش ههای فاهطگهی ،پادا هت مهال واجبهات" سهاکاری"،
من حیث مسؤلیت عدیدتی ،بکات ،قابانی ،می رفقن بهه حهج  ،شیهارت امهاکن
" مددسه" ،شیارت گاه ها ،قدمگاه های امامان ،داعیان ،ح قان ،و هخصهیت
های روحانی ،بوسیدن نرانه قدمگاه دلدل ،باگزاری و مراهده جرطواره های
مذهبی و عدیدتی ،مانطد نوروش ،جرن ،دیا م ،اعیاد ،نوروشی ،رسهم هاهت
سین و هات هین ،انهه تکهانی ،تهیهه و تهدار البسهه نهو در هطگهام سهال نهو،
مااسم عزاداری ،مغمومیت ،قم و وانش فاتهه ،نوروش نامه ،نهااغ نامهه،
مراهده سطت پیا ناصا ساو ،اش قبیه " نهااغ روههن" ،بهه ههمول دعهوت
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بدا و دعوت فطا کهه جهز تاکیبهی رسهم نهااغ روههن را ترهکی دهطهده هسهقطد،
نمههای سهها قار درونههی انههه ههها ،مهمههان انههه ههها ،قههوش انههه ههها ،داد و سههقد
باشرگههانی ،و ،یههاه نههام بههاد الصههه ایطکههه شنههدگی در آنههها هههم اش دیدانههداش
عدیدتی ،اجقمهاعی  ،سیاسهی ،و اققصهادی دارای بیهطش هدفمطهد بهوده و بسهوی
اتهاد و انس ام پایدار جمعیت ،مادم و کافه برایت ،روانه است
به امید ایطکه نگارش موجود اسبان پایرانی پژوهرهگاان را فهااهم نسها قه
بلکه ،دریچه ای باهد بسوی تهدیدات وپهژوهش ههای ترفقها بهاای آیطهده گهان
در راسقای معافی تاریخ و فاهط عدالنی این جمعیت همیره پایران و لهی
دارای سطت یلی ها بزرگ علمی  ،عدالنی و پها بهار کهه بهه شمهان حضهات
ماتضی علی ( ع) ،با میگادد
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