
  اسماعیلیه بلخی، حسن صباح و خسرو ناصر

  )صباح(

  

  خسرو بلخی ناصر

  

  
ھاى   دانش ش ازیى ھوش سرشار و روح پژوھشگر خو  ھیدر سا - یبلخ خسرو ناصر

ى   شناسى، ھندسھ  شناسى، طب، کان  ھانیشناسى، ک دوران خود مانند فلسفھ، اختر

  .ھا گرفت  ات بھرهیدبنى، نقاشى، سخنورى و ایقى، علوم دیدوسى، موسیاقل

  
ھاى روزگار  ى است کھ با دانش  از شاعران برجستھ) قمرى ٣٩٤-٤٨١(ناصر خسرو قبادیانى بلخی 

ھاى گوناگونى دیدن کرد و گزارش آن را در  او طى سفرى ھفت سالھ از سرزمین. خود نیز آشنا بود

ى فاطمى  شد و بھ خدمت خلیفھ ى اسماعیلیھ آشنا  در مصر با فرقھ. اى بھ یادگار گذاشت  سفرنامھ

او براى فراخواندن مردم بھ مذھب اسماعیلى بھ خراسان بازگشت، اما . مصر، المستنصر با ، رسید

بھ ناچار در سرزمین کوھستانى یمگان در بدخشان . جا چندان از دعوت او خشنود نبودند مردم آن 

  .ى باورھاى اسماعیلیان پرداخت  مینھھایى در ز  نشین شد و بھ سرودن شعر و نگارش کتاب  گوشھ



ھجرى در قبادیان، دیده بھ جھان  ٣٩٤ابومعین حمیدالدین ناصرخسرو قبادیانى مروزى بلخی، در سال 

ى ھوش سرشار و روح  ھاى گوناگون پرداخت و در سایھ جوانى را بھ فراگیرى دانش. گشود

شناسى،  شناسى، طبی، کانى اسى، کیھانھاى دوران خود مانند فلسفھ، اخترشن پژوھشگر خویش از دانش

خود او در این . ھا گرفت ى اقلیدوسى، موسیقى، علوم دینى، نقاشى، سخنورى و ادبیات بھره ھندسھ

  :گوید باره مى

  بھ ھر نوعى کھ بشنیدم ز دانش نشستم بر در او من مجاور

  تر  نماند از ھیچگون دانش کھ من زان نکردم استفادت بیش و کم

ھاى پایانى  ساالر بود، در سال اى برخوردار و دیوان ھ، چون ناصرخسرو از خانودهبا این ھم

روایى سلطان محمود غزنوى بھ کار دیوانى پرداخت و این کار را تا چھل وسھ سالگى در  فرمان

پیوستن او . دربار سلطان مسعود غزنوى و دربار ابوسلیمان جغرى بیک داوود بن میکائیل ادامھ داد

ھاى او بود و گاه براى خشنودى درباریان  خبرى ھا و بى خوارى ھا، شراب جویى سرآغاز کام بھ دربار

ھا کناره  کھ از آن آلودگى خود او پس از آن. گرفت آلود خود دیگران را بھ مسخره مى ھاى ھزل با گفتھ

  :گرفت، خود را بھ خاطر آن سخنان بیھوده این گونھ مالمت مىکند

  ت دراز بود و اندر زکات دستت و انگشتکان قصیراندر محال و ھزل زبان

  بر ھزل کرده وقف زبان فصیح خویش بر شعر صرف کرده دل و خاطر منیر

  آن کردى از فساد کھ گر یادت آیدت رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر

  چشمت ھمیشھ مانده بھ دست توانگران تا اینت پانذ آرد و آن خز و آن حریر

ھاى خود پشیمان شد و سرانجام در پى خوابى  کم از کرده سالگى پا گذاشت کم اما ھمین کھ بھ چھال

  :خود او سرگذشت آن دگرگونى را در آغاز سفرنامھ چنین نوشتھ است. شگفت بسیار دگرگون شد

  
. چند خواھى خوردن از این شراب کھ خرد از مردم زایل کند: شبى در خواب دیدم کھ یکى مرا گفتی”

حکیمان جز این چیزى نتوانستند ساخت کھ اندوه دنیا : من جواب گفتم کھ. بھتر استاگر بھوش باشى 

حکیم نتوان گفت کسى را کھ مردم را بھ . ھوشى راحتى نباشد خودى و بى در بى: جواب دادی. کم کند

من این از کجا : گفتم کھ. ھوشى رھنمون باشد، بلکھ چیزى باید طلبید کھ خرد و ھوش را بیفزاید بى

   “.سپس، بھ سوى قبلھ اشاره کرد و دیگر سخن نگفت. جوینده یابنده باشد: م؟ گفتآر

  

از “ :ھا با او بود و بر او اثرى ژرف گذاشت و با خود گفت ھنگاھى کھ از خواب بیدار شد، آن گفتھ

ى  و چنین اندیشید کھ ھمھ“ .سالھ نیز بیدار شوم خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید کھ از خواب چھل



جا کھ در خواب او را بھ سوى قبلھ نشان داده بودند، بر آن شد کھ  کردار خود را دگرگون کند و از آن

ھجرى از مرو  ٤٣٧او سفر خود را در سال . ھاى حج را بھ جا آورد سفرى بھ مکھ داشتھ باشد و آیین

ایران بھ سوریھ و  ھاى شمالى او از بخش. و با ھمراھى برادرش ابوسعید و یک غالم ھندى آغاز کرد

ى خدا  آسیاى صغیر و سپس فلسطین، مکھ، مصر و بار دیگر مکھ و مدینھ رفت و پس از زیارت خانھ

پیامد آن سفر ھفت سالھ و سھ ھزار . ھاى جنوبى ایران بھ وطن بازگشت و راھى بلخ شد از بخش

  .ى ناصرخسرو است فرسنگى براى او دگرگونى فکرى و براى ما سفرنامھ

ى اسماعیلیھ و پذیرش  ى ناصرخسرو در مصر باعث آشنایى او با پیروان فرقھ رى سھ سالھماندگا

بھ ) ع(پیروان آن آیین بر این باور بودند کھ امامت پس از امام جعفر صادق . روش و آیین آنان شد

. کند  یکى از فرزندان ایشان بھ نام محمد بن اسماعیل رسید کھ ھمچنان زنده است و پنھانى زندگى مى

دانند، ناصرخسرو بھ آن فرقھ گرایش پیدا  جا کھ پیروان اسماعیل بھ خردورزى اھمیت زیادى مى از آن

ى فاطمى مصر، المستنصر با  ابوتمیم  کرد و بھ جایگاھى دست یافت کھ در مصر بھ خدمت خلیفھ

  .ه شدرسید و از سوى او بھ عنوان حجت خراسان برگزید) ھجرى قمرى ٤٢٠-٤٨٧(معد بن على 

روایى سلجوقیان بود، در آغاز بھ بلخ رفت و در  ناصرخسرو در بازگشت، کھ ھمزمان با آغاز فرمان

جا  ھاى گروه زیادى از مردم آن چیزى نگذشت کھ با مخالفت. جا بھ تبلیغ مذھب اسماعیلى پرداخت آن

  :گوید خود در این باره مى. رو بھ رو شد و بیم آن بود کھ کشتھ شود

  باره خوار و دزد و لوطى و زن اند ز ھر شرى مى مندر بلخ ای

  ور دوستدار آل رسولى تو چون من ز خان و مان شوى آواره

از این رو، بھ شھرھاى دیگر خراسان و برخى شھرھاى مازندران روى آورد و کار تبلیغى خود را 

ھ چندان بھ او روى خوش رسد در مازندران پیروانى گرد او را گرفتند، با این ھم بھ نظر مى. ادامھ داد

سرانجام بھ یمگان در بدخشان رفت تا . نشان ندادند و در ھر جا با چوب و سنگ از او پذیرایى کردند

در خلوت آن سرزمین کوھستانى روزگار گذراند و بر تنھایى خود مویھ کند و روزگار را بھ نگارش 

او در آن . کوھستان بھ نگارش درآمدند تر آثار او طى پانزده سال ماندن در ھمین بیش. کتاب بگذراند

بن اسد بن حارث، کھ اسماعیلى مذھب بود و ناصرخسرو کتاب جامع   ھا از پشتیبانى على سال

سرانجام در ھمان سرزمین بھ سال . الحکمتین خود را بھ درخواست او نوشتھ است، برخوردار بود

  .قمرى دیده از جھان فروبست ٤٨١

  

  



  شمار زندگی  سال

  .در قبادیان بھ دنیا آمد: ھجرى قمری ٣٩٤

  .سفر خود را بھ سوى مکھ آغاز کرد: ھجرى قمری ٤٣٧

  .شود بھ بیت المقدس وارد مى: ھجرى قمری ٤٣٨

  .رسد و بھ بلخ وارد مى شود اش بھ پایان مى سالھ سفر ھفت: ھجرى قمری ٤٤٤

زاد المسافرین را نیز . مى شودى اسماعیلى از بلخ رانده  بھ دلیل تبلیغ براى فرقھ: ھجرى قمری ٤٥٣

  .نگارد در ھمین سال مى

الدین ابوالمعالى على بن اسد حارث،  جامع الحکمتین را بھ نام امیر بدخشان، شمس: ھجرى قمری ٤٦٢

  .نوشت

  .در یمگان بدخشان از دنیا رفت: ھجرى قمری ٤٨١

  ھاى ناصرخسرو نگارش

  سفرنامھ. ١

  دیوان شعر. ٢

  .ھا بھ روش استدالل است اى اسماعیلى بات باورھاى پایھزادالمسافرین، در اث. ٣

  .ھاى دین بھ روش اسماعیلیان است ھا و فرمان ھا و باطن عبادت ، در تاویل)روى دین(وجھ الدین. ٤

  سعادت نامھ. ٥

  )منظوم(روشنایى نامھ. ٦

  .خوان اخوان، پیرامون باورھاى دینى اسماعیلیان است. ٧

  )رروشنایى نامھ نث(شش فصل. ٨

  گشایش و رھایش. ٩

  عجائب الصنعھ. ١٠

  ى ابوالھیثم احمد بن حسن جرجانى جاممع الحکمتین، شرح قصیده. ١١

  .بستان العقول، در دست نیست و تنھا در جامع الحکمتین از آن نام برده است. ١٢

  .لسان العالم، در دست نیست و تنھا در جامع الحکمتین از آن نام برده است. ١٣

  .االمام و اختیار االیمان، در دست نیست و تنھا در جامع الحکمتین از آن نام برده استاختیار . ١٤

  .اند ى خود نوشت کھ برخى بھ او نسبت داده نامھ رسالھ الندامھ الى زاد القیامھ، زندگى. ١٥

  

  



  خسرو شعر ناصر

  

   

  من آنم کھ در پای خوکان نریزم

  مرین قیمتی د ر لفظ د ری را

  
رخسرو در سبک خراسانى سروده شده است، سبکى کھ شاعران بزرگى مانند رودکى، شعرھاى ناص

البتھ، شعر او روانى و انسجام شعر . اند عنصرى و مسعود سعد سلمان بھ آن شیوه شعر سروده

عنصرى و مسعود سعد سلمان را ندارد، چرا کھ او بیش از آن کھ شاعر باشد، اندیشمندى است کھ 

شاید او را بتوانیم نخستین اندیشمندى بدانیم کھ . چھارچوب شعر ریختھ استباورھاى خود را در 

  .باورھاى دینى، اجتماعى و سیاسى خود را بھ زبان شعر بیان کرده است

ھاى فاطمى از ستایش دیگران، وصف معشوق و  در دیوان او سواى ستایش بزرگان دین و خلیفھ

ھر چھ ھست پند و . طبیعت نیز بسیار اندک است بینیم و حتى وصف ھاى زندگى چیزى نمى دلبستگى

ھاى زمان خود از فلسفھ، پزشکى، اخترشناسى و  گاھى نیز دانش. اندرز و روشنگرى است

دھد تا از این راه خواننده را بھ فکر کردن وادارد  ھاى خود جاى مى ھاى آفرینش را در قصیده شگفتى

  .و باورھاى خود را اثبات کند

  



سرایان  او بارھا از غزل. ى خود را در قالب قصیده گفتھ و از غزل گریزان استناصرخسرو شعرھا

روزگار خود انتقاد کرده است، چرا کھ بر این باور بود در زمانى کھ مفھوم عرفانى عشق از درون 

کنند، چھ جاى آن است کھ عاشق رنج و  جا کھ دل و عشق را با سیم و زر معاملھ مى شود و آن تھى مى

  :ورى را تحمل کندسختى د

  
  جز سخن من ز دل عاقالن مشکل و مبھم را نارد زوال

  ست دلم را چنین نھ غم ھجران و نھ شوق وصال خیره نکرده

  نظم نگیرد بھ دلم در غزل راه نگیرد بھ دلم در غزال

  از چو منى صید نیابد ھوا زشت بود شیر، شکار شگال

  گردش، مجال نیست ھوا را بھ دلم در، مقر نیست مرا نیز بھ

سرایى براى معشوقان و  داند، غزل روایان را نادرست مى او بھ ھمان اندازه کھ ستایش امیران و فرمان

پسندد کھ شنونده را  ى خردورزى است و شعرى را مى گمان او شیفتھ  بى. داند دلبران را نیز بیھوده مى

  :گوید از این روست کھ چنین مى. بھ فکر کردن وادارد

  ى را تو پیشھ گرفتى یکى نیز بگرفت خنیاگرى رااگر شاعر

  جا کھ مطرب نشیند سزد گر ببرى زبان جرى را تو برپایى آن

  صفت چند گویى بھ شمشاد و اللھ رخ چون مھ و زلفک عنبرى را

  ست مر جھل و بد گوھرى را بھ علم و بھ گوھر کنى مدحت آن را کھ مایھ

  ایھ مر کافرى رابھ نظم اندر آرى دروغى طمع را دروغست سرم

  ست با زھد عمار و بوذر کند مدح محمود مر عنصرى را پسنده

  من آنم کھ در پاى خوکان نریزم مر این قیمتى در لفظ درى را

او . داند و در این راه شعرھایى نکو سروده است ى خداوند، پیامبران و امامان مى او ستایش را ویژه

آورد و از رویارویى آنان بھ  در قرآن آمده است، مىى پیامبرانى را کھ  اى نام ھمھ در قصیده

اى دیگر از عشق خود بھ قرآن و پیامبر اسالم چنین  در قصیده. گوید روایان ستمگر سخن مى فرمان

  :گوید مى

  گزینم قرآنست و دین محمد ھمین بود ازیرا گزین محمد

  یقینم کھ من ھر دوان را بورزم یقینم شود چون یقین محمد

  و دلیل نعیم حصار حصین چیست؟ دین محمد کلید بھشت



تنھا باید از على ) ص( ناصرخسرو بر این باور است کھ جوانمردى و بزرگى را پس از پیامبر اکرم

  :و فرزندانش آموخت

  یافت احمد بھ چھل سال مکانى کھ نیافت بھ نود سال براھیم از آن عرش عشیر 

  رشید درخشنده در آفاق شھیرعلى آن یافت ز تشریف کھ زو روز غدیر شد چو خو

  ست بزرگى، سوى من جز على نیست بنایت نھ حکیم و نھ کبیر گر بھ نزد تو بھ پیرى

ى فاطمى، دارد کھ از نقطھ  با این ھمھ ناصرخسرو شعرھایى در ستایش المستنصر با ، خلیفھ

  :گوید ىکند و م ناصرخسرو او را جانشین پیامبر معرفى مى. آید ھاى او بھ شمار مى ضعف

  میراث رسول است بھ فرزندش از او علم زین قول کھ او گفت شما جملھ کجایید

  خردان و ضعفایید فرزند رسول است، خداوند حکیمان امروز شما بى

ھاى شعرھاى ناصر خسرو، فراخواندن مردم بھ خودشناسى است کھ در کتاب  از دیگر ویژگى

ودشناسى را نخستین گام در راه شناخت جھان ھستى او خ. روشنایى نامھ بسیار بھ آن پرداختھ است

  :گوید داند و مى مى

  بدان خود را کھ گر خود را بدانى ز خود ھم نیک و ھم بد را بدانى

  گھ سرفراز انجمن شو شناساى وجود خویشتن شو پس آن

  چو خود دانى ھمھ دانستھ باشى چو دانستى ز ھر بد رستھ باشى

  بینى اگر خود را ببینى ندانى قدر خود زیرا چنینى خدا

  تفکر کن ببین تا از کجایى درین زندان چنین بھر چرایى

توان داد را از ستم  داند و بر این باور است کھ با خردورزى مى ناصرخسرو بنیاد جھان را بر عدل مى

  :باز شناخت

  راست آن است ره دین کھ پسند خرد است کھ خرد اھل زمین را ز خداوند عطاست

  جھان است بیندیش کھ عدل جز بھ حکم خرد از جور بھ حکم کھ جداستعدل بنیاد 

  : داند تازد و آنان را از گرگ درنده بدتر مى او بر ستمکاران مى

  گرگ درنده گرچھ کشتنى است بھتر از مردم ستمکار است

  از بد گرگ رستن آسان است وز ستمکار سخت دشوار است

  :دارد ىسپس ھمگان را این گونھ از ستمکارى باز م

  چون تیغ بھ دست آرى مردم نتوان کشت نزدیک خدواند بدى نیست فرامشت

  این تیغ نھ از بھر ستمکاران کردند انگور نھ از بھر نبید است بھ چرخشت

  عیسى بھ رھى دید یکى کشتھ فتاده حیران شد و بگرفت بھ دندان سر انگشت

  شود آن کھ تو را کشتگفتا کھ کھ را کشتى تا کشتھ شدى زار تا با ز کجا کشتھ 



  انگشت مکن رنجھ بھ در کوفتن کس تا کس نکند رنجھ بھ در کوفتنت مشت 

  :دارد او مردمان را از ھمکارى با ستمگران و مردمان پست نیز باز مى

  مکن با ناکسان زنھار یارى مکن با جان خود زنھار خوارى

  بپرھیز اى برادر از لئیمان بنا کن خانھ در کوى حکیمان

گیرند،  ن گونھ بر دانشمندانى کھ دانش خود را در راه پایدارى حکومت خودکامگان بھ کار مىو ای

  :تازد مى

  علما را کھ ھمى علم فروشند ببین بھ ربایش چو عقاب و بھ حریصى چو گراز 

  ھر یکى ھمچو نھنگى و ز بس جھل و طمع دھن علم فراز و دھن رشوت باز

کارى و  خواند و از ستم اى خود مردم را بھ خردورزى فرامىکوتاه سخت آن کھ ناصرخسرو در شعرھ

خواھد راه پیامبر و اھل بیت او را بپیمایند کھ  او از مردم مى. دارد یارى رساندن بھ ستمکاران باز مى

داشتھ و در این راه  او خود در این راه گام بر مى. ى دانش و آگاھى و چراغ راه آدمى ھستند سرچشمھ

ھایى است کھ در راه باورھاى خود از  ى آدم او نمونھ. نى را بھ جان چشیده استھاى فراوا سختى

  .کوشند مردمان را نیز بھ راه درست رھنمون باشند ھراسند و مى ھا نمى سختى

  خسرو ى ناصر  سفرنامه

  

  

 ٤٣٧ى ناصرخسرو گزارشى از یک سفر ھفت سالھ است کھ در ششم جمادى االخر سال  سفرنامھ

 ٤٤٤از مرو آغاز شد و در جماددى االخر سال ) یزگردى ٤١٥» حمل »   فروردین اول(قمرى

او از مرو بھ سرخس، نیشابور، . با بازگشت بھ بلخ پایان پذیرفت) یزگردى ٤١٦اول فروردین (قمرى

رود و از راه بیل، قپان، خرزویل و خندان بھ  جوین، بسطام، دامغان، سمنان، رى، قوھھ و قزوین مى

سپس از راه مرند، خوى، . رود و بھ تبریز مى رسد جا بھ سراب و سعیدآباد مى از آن. رسد مىشمیران 



ى قف انظر، جایگاه مسجد اویس قرنى، ارزن، میافارقین،  برکرى، وان، وسطان، اخالط، بطلیس، قلعھ

 .شود وارد مى) ى امروزى در ترکیھ(بھ آمد در دیار بکر

در لبنان (از جملھ حلب بھ بیروت، صیدا، صور و عکا) سوریھ(جا با گذشتن از شھرھاى شام از آن 

ناصرخسرو از قدس بھ مکھ و مدینھ . رسد سپس از راه حیفا بھ بیت المقدس مى. رود مى) امروزى

او از قاھره، اسکندریھ و . گیرد گردد و راه مصر را در پیش مى رود و از راه شام بھ قدس باز مى مى

گردد و  سپس از ھمان راه باز مى. رود ز راه دریا بھ زیارت مکھ و مدینھ مىکند و ا قیروان بازدید مى

او از برخى شھرھاى . رود مى) در مصر(از راه آبى نیل با کشتى بھ اسیوط، اخیم، قوص و آسوان

ى خدا  ماه را در کنار خانھ  رود و شش کند و از راه دریاى سرخ بھ جده و مکھ مى سودان بازدید مى

گاه بھ بندر  آن. رسد مى) آبادان(رود و بھ عبادان ز مکھ بھ سوى لحاسا و سپس بصره مىا. ماند مى

لنجان و اصفھان  رسد و بھ لردغان، خان مى) در نزدیکى بھبھان(جا بھ ارجان رود و از آن مھروبان مى

  . گذرد تا در پایان سفر بھ بلخ برسد سپس از نایین، طبس، قاین مى. شود وارد مى

 
ھاى  ھزار فرسنگ براى ناصرخسرو رشد فکرى و براى ما یاداشت ى سھ این سفر ھفت سالھ دستاورد

یاداشت ھاى او بسیار روشن، . اش برداشتھ است ھاى روزانھ ھا و شنیده اى است کھ او از دیده ارزنده

رده ھا را پس از بازگشت بھ خوبى تنظیم ک پردازى است کھ آن گویى و عبارت دقیق، بھ دور از گزافھ

ى پنجم  ى نخست سده با خواندن این سفرنامھ با دنیاى اسالم در نیمھ. و بھ صورت کتابى درآورده است

شویم و از آداب و فرھنگ مردمان و شکوفایى شھرھاى اسالمى در آن زمان آگاه  ھجرى آشنا مى

  .شویم مى

  
ه است و بخشى را ھا گذشتھ، بخشى زیر نفوذ سلجوقیان بود ھایى کھ ناصرخسرو از آن سرزمین

. راندند ھاى فاطمى فرمان مى بر مصر و شام و حجاز نیز خلیفھ. کردند روایان محلى اداره مى فرمان

ھا  ى ناصرخسرو چندان متفاوت نیست و در ھمھ جا از آبادى ھا در سفرنامھ اما توصیف این سرزمین

کند، اما از  شھرھا ستایش مى او در ھمھ جا از امنیت و آرامش. ھا یکسان سخن گفتھ است و ویرانى

  .گوید ھا در میان مکھ و مدینھ نیز مى ناآرامى و تاخت و تاز عرب

ماند کھ دیده ھاى  خوبى بازگو کرده است و بھ نقاشى مى ھاى خود را بھ ھا و شنیده ناصرخسرو دیده

ک جایگاه ى او کھ بھ توصیف ی ھر بخش از سفرنامھ. خود را بھ رنگ واژگان بھ تصویر کشیده است

براى نمونھ . ماند کھ عکاسى ھنرمند از آن جایگاه گرفتھ است جغرافیایى مربوط است، بھ عکسى مى

شھرى است بر ھامون نھاده، آب و ھوایى “ : بھ وصفى کھ او از شھر اصفھان نوشتھ است، توجھ کنید



دیوارى حصین و شھر . خوش دارد و ھر جا کھ ده گز چاه فرو برند، آبى سرد و خوش بیرون آید

ھاى آب روان  و در شھر جوى. ھا ساختھ و بر ھمھ بارو و کنگره ساختھ گاه ھا و جنگ دارد و دروازه

  و در میان شھر مسجد آدینھ بزرگ و نیکو. و بناھاى نیکو و مرتفع

و باروى شھر را گفتند سھ فرسنگ و نیم است و اندرون شھر ھمھ آبادان، کھ ھیچ از وى خراب  

ازارھاى بسیار، و بازارى دیدم از آن صرافان کھ اندر او دویست مرد صراف بود و ھر ندیدم، و ب

ھاى محکم و  ھا را ھمچنین دربندھا و دروازه ھا و کوچھ ى محلھ اى و ھمھ بازارى را دربندى و دروازه

گفتند و در آن کوچھ پنجاه  اى بود کھ آن را کوطراز مى و کوچھ. کاروانسراھاى پاکیزه بود

و این کاروان کھ ما با ایشان . داران بسیار نشستھ وانسراى نیکو و در ھر یک بیاعان و حجرهکار

صد خروار بار داشتند کھ در آن شھر رفتیم، ھیچ بازدید نیامد کھ چگونھ  ھمراه بودیم یک ھزار و سى

  “.فرود آمدند کھ ھیچ جا تنگى نبود و تعذر مقام و علوفھ

ھا، چگونگى آبیارى،  توان بھ وضعیت کشاورزى، نوع محصول بى مىخو ھاى ناصرخسرو بھ از نوشتھ

ھا،  ھاى مھم، زیارتگاه ى شھر، ساختمان صنعت، دانشمندان و بزرگان، استحکامات، چگونگى اداره

ھاى  دادھاى مھم تاریخى و بسیارى از ویژگى ھا و باورھاى مردمان، روى روابط بازرگانى، آیین

  :ھایى اشاره مى شود در ادامھ بھ نمونھ. در آن دوران پى برد ھاى اسالم مردمان و سرزمین

و حال بازار “:پیرامون صرافى و چگونگى داد و ستد مردم بصره چنین نوشتھ است: بانکدارى = 

جا، چنان بود کھ آن کسى را کھ چیزى بود بھ صراف دادى و از صراف خط بستدى و ھرچھ  آن

حوالھ کردى و چندان کھ در آن شھر بودى، بیرون از خط  بایستى بخریدى و بھاى آن را بھ صراف

امیر بصره پسر باکالیجار دیلمى، “ و خود او نوشتھ است کھ در آن زمان،“ .صراف چیزى ندادی

چنین نوشتھ است  ھم“ .گفتند وزیرش مردى پارسى بود و او را ابونصر شھمردان مى. ملک پارس، بود

بھ نام بازار صرافان وجود داشت کھ دوصدمرد صراف در آن  کھ در زمان پادشاھان سلجوقى بازارى

  .پرداختند بھ کار صرافى مى

بیند و  ى آبادان چیزى مانند گنجشک را در میان دریا مى ھنگام دور شدن از جزیره: فانوس دریایى= 

پاسخ و “ آن چھ چیز است“ :پرسد بیند و مى تر مى شود آن را بزرگ تر مى پس از این کھ اندکى نزدیک

چھار چوب است عظیم از ساروج، “ :پردازد و سپس این گونھ بھ توصیف آن مى“ خشاب“:شنود مى

ى آن فراخ باشد و سر آن تنگ و علو آن از روى آب  مربع، کھ قاعده. اند چون ھیبت منجنیق نھاده

ھ و بر ھا نھاده، پس از آن کھ آن را بھ چوب بھ ھم بست ھا و سنگ چھل گز باشد و بر سر آن سفال

و این خشاب را بعضى . جا شود مثال ثقفى کرده و بر سر آن چھارطاق ساختھ کھ دیدبان بر آن

و غرض از آن دو . گویند بازرگانى بزرگ ساختھ است و بعضى گفتند کھ پادشاھى ساختھ است مى

گر یکى آن کھ در آن حدود کھ آن است، خاکى گیرنده است و دریا تنگ، چنان کھ ا: چیز بوده است



دوم آن کھ جھت عالم بدانند و . جا رسد بر زمین نشیند و کس نتواند خالص کردن کشتى بزرگ بھ آن

کھ باد بر آن نتواند  جا چراغ سوزند، در آبگینھ، چنان اگر دزدى باشد ببینند و احتیاط کنند و بھ شب آن

  “.جا بگردانند زد و مردم از دور بینند و احتیاط کنند و کشتى از آن

ھایى کھ بین راه  ھنگان سفر از اصفھان بھ نایین از ایمن بودن راه و آرامشگاه: امشگاه بین راھىآر -

اند و مصانع کھ آب  ھا ساختھ و در این بیابان بھ ھر دو فرسنگ گنبدک”: گوید ساختھ بودند سخن مى

بھ سبب آن است  ھا و این گنبدک. اند بھ مواضعى کھ شورستان نباشد ساختھ. جا جمع شود باران در آن

  “.جا آسایشى کنند اى در آن تا مردم راه را گم نکنند و نیز بھ گرما و سرما لحظھ

اى حراقھ ساختھ بودند کھ  و بر آن مناره آینھ“ :گوید ھنگام بازدید از اسکندریھ مى: ى سوزاننده آینھ -

ز آن آینھ در کشتى افتادى ى آن رسیدى، آتشى ا ھر کشتى رومیان کھ از استنبول بیامدى چون بھ مقابلھ

  “.ھا نمودند و کس فرستادند و آن آیینھ بشکستند و رومیان بسیار جد و جھد کردند و حیلت. و بسوختی

در جاى جاى سفر خود در شھرھاى گوناگون با کاریز، آب انبار و دوالب رو بھ رو : دوالب -

مصر را نگاه کنند پندارند کوھى  و چون از دور شھر“ :گوید شود و پیرامون دوالبى در مصر مى مى

و از ثقات . ھایى ھفت طبقھ ھایى ھست کھ چھارده طبقھ از باالى یکدیگر است و خانھ است و خانھ

جا برده و پرورده تا بزرگ شده  اى آن اى کرده بود و گوسالھ شنیدم کھ شخصى بر بام ھفت طبقھ باغچھ

ھاى  کشید و بر آن بام درخت د و آب از چاه بر مىگردانی جا دوالبى ساختھ کھ این گاو مى و آن. بود

  “.ھا ھمھ نوع کشتھ نارنج و ترنج و موز و غیره کشتھ و ھمھ دربار آمده و گل و سپرغم

جا کاغذ نکو سازند مثل کاغذ سمرقندى، بل  و آن“:گوید در گزارش از شھر طرابلس مى: کاغذسازى  -

و ھم از کیفیت کاغذ سمرقندى حکایت دارد کھ کھ ھم از پیشرفت کاغذسازى در آن شھر “ .بھتر

  .سنجیدند کیفیت کاغذھاى دیگر را با آن مى

جا برفتیم، بھ  بیستم جمادى االول از آن“:گوید ھنگام رفتن از شھر اخالط مى: ھاى راھنمایى نشانھ -

و در صحرایى، در پیش شھر، مقدارى راه، چوبى بھ . برف و سرمایى عظیم بود. رباطى رسیدیم

  “.زمین فرو برده بودند تا مردم روز برف و دمھ بر ھنجار آن چوب بروند

ى تنیس  ، کھ در جزیره)بوقلمون(ھاى رنگ بھ رنگ در مورد پارچھ: بھ رنگ  پوشاک رنگ -

اى  عالم جاى دیگر نباشد، آن جامھ  و بدین شھر تنیس بوقلمون بافند کھ در ھمھ“ :گوید بافتند، مى مى

. و بھ مغرب و مشرق آن جامھ از تنیس برند. ر وقتى از روز بھ لونى دیگر نمایدرنگین است کھ بھ ھ

و شندیم کھ سلطان روم کسى فرستاده بود و از سلطان مصر درخواستھ بود کھ صد شھر از ملک وى 

  “.بستاند و تنیس بھ وى دھد

بیمارستانى نیک و بیت المقدس را “:گوید در توصیف بیمارستان بیت المقدس مى: ى بھداشت بیمھ -

است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دھند و طبیبان باشند کھ از وقف مرسوم 



ھاى  ى بھداشت دانست، در دیگر سرزمین اى بیمھ توان آن را گونھ ھا،کھ مى این گونھ وقف“ .ستانند

  .اسالمى نیز رواج داشتھ است

. دارد کھ ھر دو در فرانسھ نگھدارى مى شود ى خطى وجود ى ناصرخسرو دو نسخھ از سفرنامھ

ى فرانسوى  قمرى بھ چاپ سفرنامھ با ترجمھ ١٢٩٨بار شفر، خاورشناس فرانسوى، بھ سال  نخستین

بار سوم، سفرنامھ در تھران ھمراه . پرداخت و سپس چاپ سنگى از آن کتاب در بمبئى ھند انجام شد

ریف الصفوى بن فتحعلى بن عبدالکریم الخوى بھ با دیوان ناصرخسرو بھ کوشش زین العابدین الش

قمرى بھ چاپ سنگى رسید و در ھمان سال چاپ دیگرى از سوى ھمان شخص بھ بازار  ١٣١٢سال 

زاده ھمراه با دو مثنوى  ى کاویانى برلین بھ کوشش غنى خانھ چاپ پنجم این کتاب در چاپ. آمد

ترین چاپ این کتاب  اما شناختھ شده. اپ رسیدقمرى بھ چ ١٣٤٠نامھ بھ سال  نامھ و سعادت روشنایى

. ى انتشارات زوار بھ بازار فرستاد خورشیدى بھ سرمایھ ١٣٣٥را دکتر محمد دبیرسیاقى بھ سال 

  .ھاى دیگرى از این اثر نیز بھ بازار آمده است چاپ

  
م دانشمند درافغانستان باوجودسیاستھای گندیده وپوسیده ی گذشتھ، جستھ وگریختھ اثرھای این حکی

توجھ جدی بخاطرزنده نگاھداشتن نام ونشان این جاودانھ مرد  ١٣٦٠اقبال چاپ یافت وبعدازسالھای 

مبذول گردید ووزارت اطالعات وکلتور وکمیتھ دولتی طبع ونشربھ . ..فرھنگ، ادبیات، طب، فلسفھ 

ھنگی حکیم ودرھمین سالھا کانون فر. چاپ ونشراثرھای حکیم فرزانھ اقدامات چشمگیرنمودند

  . ناصرخسروبنیان گذاشتھ شد

  

 
   



  اندیشمندان خسرو و ناصر

  
اى  مھرى فراوانى دید، اما در میان اندیشمندان جایگاه ویژه ناصرخسرو ھر چند در روزگار خود بى

. : ..گوید ى توجھ بھ شعر او مى آندرى یوگینویچ برتلس، پژوھشگر روسى، درباره. پیدا کرده است

کند و  ترى را بھ خود جلب مى بیش  ھاى او روز بھ روز در شرق و غرب توجھ شعرھا و کتاب

  . شود ى آثار وى ھر روز آشکارتر مى ضرورت پژوھش و مطالعھ

پیشینیان ناصرخسرو در مدح شاھان و : گوید ى روح آزادگى ناصرخسرو مى آربرى درباره

و تنھا بھ ذکر توحید و عظمت الھى ھاى ناصرخسر کردند ولى موضوع ھا مى شاھزادگان قصیده سرایى

و اھمیت دین و کسب پرھیزگارى و تقوى و پاکدامنى و عفت و فضیلت و خوى نیک و تعریف از علم 

شمارد و سراسر  عالمھ قزوینى نیز او را شاعرى بلندمرتبھ و سترگ و اخالقى مى. شود منتھى مى

  “.داند آثارش را نفیس و پرمایھ و معنوى مى

گمان یکى از  ناصرخسرو بى: گوید ھاى شعر ناصرخسرو مى  صفا، پیرامون ویژگىدکتر ذبیح هللا

کند، یعنى بھ  چھ دیگر شاعران را مجذوب مى او بھ آن. آور فارسى است شاعران بسیار توانا و سخن

تر بھ  ھاى دلفریب محیط و اشخاص توجھى ندارد و نظر او بیش مظاھر زیبایى و جمال و بھ جنبھ

ھاى طبیعى را ھم براى ورود در  بھ ھمین خاطر حتى توصیف. انى و باورھاى دینى استحقایق و مب

با این ھمھ، نباید از توانایى فراوان ناصرخسرو در توصیف . برد ھاى عقلى و مذھبى بھ کار مى مبحث

ھا و شب و آسمان و ستارگان کرده  ھایى کھ او از فصل توصیف. ھاى طبیعت غافل بود و بیان ویژگى

  “.ر میان شعرھاى شاعران فارسى کمیاب استد

گیرى  کوب پیرامون نیرومندى سخنان ناصرخسرو و شجاعت او در در خرده دکتر عبدالحسین زرین

مثل سیل گران از باال . مانند داشت سخنانش قوت و عظمت بى: گوید بر ستمگران زمان خود چنین مى

گفت و خواننده در برابر او خود را چون  سخن مى با قوت و صالبت. شد غلتید و روان مى بھ پایین مى



آلود  این غول خشم. آلود نھ بدخواه نگاه غول خشم. دید کھ زیر نگاه غول بلندباالیى باشد مردى مى

گوید و او را بر این مردم  خوش قلب، ھنوز در دیوان او جلوه دارد کھ با لحنى از خشم آکنده سخن مى

خوار ھستند،  ھاى خویش و دستکش اغراض حاکمان فاسد و رشوه سخوش ھو لوح نادان کھ دست ساده

  . دارد دارد، خروش سخت بر مى خشمگین مى

شعر “ :گوید دکتر غالمحسین یوسفى نیز توصیفى این چنین از ناصرخسرو و شعر او دارد و مى

 ناصرخسرو از نظر محتوا و صورت، واژگان و آھنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ ھمان ساخت

ى ھمیشھ جدى و مصمم و تا حدى عبوس و فارغ  ھمان قیافھ. ى اوست در قالب وزن و کلمات اندیشھ

دوستى کھ بھ عوان داعى و حجت بھ خود گرفتھ در شھرش نیز بازتاب  طبعى و شادى از ھر نوع شوخ

لفظ شھر ناصرخسرو ھم از نظر درون مایھ و مضمون مقاوم و تسلیم ناپذیر است، ھم از نظر . دارد

ھاى پتک آھنگرى زورمند بر سندان بر  ماند کھ از زیر ضربھ اى مى شده اى آھن سرخ بھ پاره. و آھنگ

  “.و این ھمھ بازتابى است از روح آزرده و نستوه ناصر خسرو. افکن جھد، شراره است و شراره مى

صفت  یگانھ خوى نیک و“ :گوید ھاى اخالقى ناصرخسرو مى دکتر مھدى محقق پیرامون ویژگى

سازد، این است کھ دانش و ادب خود را دستاویز  ى او کھ او را از دیگر شاعران ممتاز مى برجستھ

اى   لذت دنیوى قرار نداده و ھرگز بھ مدح و ستایش خداوندان زر و زور نپرداختھ و دیوان او مجموعھ

او . عد بشریت استھایى از اصول انسانیت و قوا از پند و اندرز، حکم و امثال و در عین حال درس

. گویى گشود ھاى اجتماع خودد را بھ خوبى درک کرده و یک تنھ زبان بھ اعتراض و خرده زشتکارى

ناصرخسرو بھ اصطالح امروز جنگ سرد را در پیش گرفت و با موعظھ و نصیحت و بدگویى از 

خود کاخ روحانیت  ھاى امیران و فقیھان زمان ھا و بر مال کردن زشتکارى نشاندگان آن امیران و دست

بودند و   او شاعرانى کھ شعر خود را وقف ستایشگرى کرده. داد پایھ جلوه مى و معنویت آنان را بى

نگریستند،  ى تجویز بھ کارھاى زشت قدرتمندان مى ى خود با دیده ھمچنین فقیھانى کھ با گرفتن بھره

  “.دھد مورد نکوھش و طعن قرار مى

ھیچ “:گوید یز پیرامون پیوند ادب و سیاست در شعر ناصرخسرو مىدکتر محمدعلى اسالمى ندوشن ن

. شاعرى در زبان فارسى از حکومتى با آن ھمھ تلخى حرف نزده است کھ ناصرخسرو از سلجوقیان

کند کھ بھ فرھنگ و ایرانیت  با حسرت از دوران سامانى یاد مى. ھا را ھم البتھ قبول ندارد عزنوى

زند، یک منظور اجتماعى در  ھر حرفى مى. بھ تمام معنا سیاسى استوى یک شاعر . ارادت داشتند

  “.پشت آن نھان دارد

ھا او را چنین  اى کھ براى سفرنامھ ى ناصرخسرو نوشتھ است، توانمندى دکتر دبیر سیاقى در مقدمھ

مسافرى کھ نامش ناصرخسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفى آموختھ است و “:دھد شرح مى

ندانى دیوانى، گوشش بھ بسیار تعابیر و اصطالحات و فنون دبیرى و ترسل آشناست و خود بھ در خا



فضل و ادب شھرتى گرفتھ است و بر روابط مردم اجتماع از ھر دست بینایى دارد و از زبانى گشاده 

قالب  تواند خوب بازگو کند و مطالب را نیک بپرورد و در ھا را مى ھا و دیده برخوردار است و شنیده

  “.عبارات بریزد

ى ناصرخسرو نوشتھ است بر راستى و درستى  اى کھ براى سفرنامھ پور نیز در مقدمھ دکتر نادر وزین

مبالغھ در ذکر وقایع، سخن نابجا و سخیف و “:گوید کند و مى نویسى ناصرخسرو اشاره مى گزارش

ایى ھرگز مایھ نگرفتھ است، سر مغرضانھ بھ ھیچ وجھ در کتاب وجود ندارد و از خرافات و افسانھ

  “.کند ى عوام الناس پیروى نمى پایھ زیرا ناصرخسرو واقع بین، ھرگز از عقاید پوسیده و افکار بى

  رنج و عنای اگر چھ دراز است

  گمان بھ سر آید با بد و با نیك بی

  چرخ مسافر ز بھر اثر دگر آید

  ھرچھ یكی رفت بر اثر دگر آید

  ما سفر بر گذشتی گذرانیم

  .تا سفر ناگذشتی بھ درآید

  

  سفر نامه 

  

حكیم ناصربن خسروبن حارث القبادیانی البلخی المروزی، با كنیھ ابو معین و ملقب و متخلص بھ 

ناصر خسرو خود را در سفرنامھ . ھجری قمری متولد شده است ٣٩٤در ذی القعده سال " حجت"

ی فاطمی  نامد كھ از طرف خلیفھ می" حجت"او از آن جھت خود را . خواند قبادیانی مروزی بلخی می

المستنصربا  بھ عنوان حجت منطقھ خراسان انتخاب شده و برای نشر و دعوت در خراسان و 

ی محتشمی است كھ بھ امور دولتی و شغل  ظاھرا ناصر خسرو از خانواده. ماوراءانھر مامور شده بود



كھ در جوانی در دربار سالطین و امراء راه  شود اند و از اشعار او معلوم می دیوانی مشغول بوده

داشتھ و چنانچھ خود او در سفر نامھ گفتھ از بیست وشش سالگی در مجلس سلطان محمود غزنوی و 

  .ی خطیر نامیده است پسرش مسعود راه یافتھ بود و پادشاه وقت او را خواجھ

و جالل بوده و تا قبل از تبعید در مجموع آنچھ مسلم است كھ او در جوانی مرفھ و دارای عزت و جاه 

  .از وطن دارای مكنت و ثروت بوده و باغ و خان و ملك داشتھ است

  
از شكل ظاھری او چیزی در دست نیست مگر اشاراتی كھ خود او بھ تنومندی و كشیدگی قامت و 

شده  كند كھ بعد از آوارگی الغر و شكستھ و گیسوانش سفید گیسوان بلندش كھ در جوانی داشتھ، می

رسد  در باب زندگی شخصی و خانوادگی او ھم اطالعات زیادی در دست نیست ولی بھ نظر می. است

اش در زمان تبعید كھ  ھمچنین او از پسر و دوری و ھجران خانواده. دارای خانواده بزرگی بوده است

  .كند اند، در اشعارش مكرر یاد می ظاھرا ھمراه او نبوده

  
شود  و جز اشارات متفرقھ كھ در اشعار و تصنیفات وی جستھ و گریختھ میاز ایام جوانی ناصر خسر

توان گفت آن است كھ ناصر خسرو از ابتدای جوانی بھ  آنچھ از او می. اطالع زیادی در دست نیست

تحصیل علوم و فنون پرداخت و تقریبا در تمام علوم متداول عقلی و نقلی زمان خود مخصوصا علوم 

ظاھرا از ھمان اوایل جوانی بھ كتابت . سھ طب موسیقی و فلسفھ تبحر پیدا كرده بودیونانی اعم از ھند

بھ قول خودش مدتی را ھم مثل . و شعر مشغول بوده و در ادبیات عرب و عجم ھم ید طوالنی داشت

گذرانده و در  شعرای زمان خود بھ باده خوری و عشق ورزی و گفتن اشعار مدح و غزل لھو می

عالوه بر فارسی و عربی كھ بر آن كامال مسلط بوده احتماال . بوده و ھم دبیر مالزم دربار ھم شاعر

ناصر خسرو در كنار سایر علوم از نجوم ھم سر رشتھ داشتھ و . اطالع نبوده است از زبان ھندی بی

  .شناسی اعتقادی نداشت ھرچند منكر تاثیرات ستارگان نبود ولی بھ غیبت گویی از روی ستاره

ملل و نحل و كسب اطالع بر مذاھب و ادیان نیز رنج فراوان برده و نھ تنھا مذاھب اسالمی را در علم 

بررسی كرده بلكھ ادیان دیگر مانند دین ھندوان، صائبین، نصاری و زردشتیان را نیز تحصیل نموده 

ین بحث جویی بھ سر برده و ھم و چندی ھم در جستجوی كیمیا بوده و غالبا در بحث و استدالل حقیقت

و تحقیق و بھ قول خود او چون و چرا و نرفتن زیر بار تعبد، خاطر او را مشوش نموده و جوابی 

در حدود چھل . ی خلقت و حكمت شرایع در ظاھرا نیافتھ است پایان خود در زمینھ برای سواالت بی

د برای سالگی وجدانش بیش از پیش مضطرب گردیده و در پی حقیقت افتاده و چنان كھ گذشت شای

ھا بھ تركستان و ھندوستان و سند كرده و با  آرام خود بعضی مسافرت  یافتن حقیقت و تسكین وجدان نا



اندیشمندان ادیان و مذاھب مختلفھ معاشرت و مباحثھ نمود ولی با این ھمھ جویندگی جواب تسكین 

  .بخشی بھ چون و چرا خود نیافتھ است

اغلب . كرده است نظرات متفاوتی وجود دارد ی پیروی میا اینكھ ناصر خسرو از چھ مذھب و عقیده

اند معتقدند كھ او سنی و  اند و تحقیق كرده نویسندگان اروپایی كھ در مورد ناصر خسرو چیزی نوشتھ

نامھ و بھ ویژه  در سفر. باشد دلیل این مدعی ھم وجود چند مطلب می. احتماال حنفی بوده است

البتھ قسمت اخیر این ...." نھاد عام و تركیب چرخ و ھفت اختر ": ای معروف از او با مطلع قصیده

گانھ و اموری و عباسی و ابوحنیفھ و  ی ما مفقود شده ولی ظاھرا در آن از خلفای سھ قصیده در نسخھ

از طرف دیگر بھ نظر . شافعی و علمای دیگر اھل سنت بھ احترام و خیر و نیكی یاد كرده است

  .نزد ما نقص بوده و دلیلی بر جعلی بودن قسمت محذوف نیستی موجود در  رسد نسخھ می

ناصر خسرو پس از سفر بھ مصر و آشنایی با فاطمیون بھ این جرگھ پیوست و ھركجا كھ از خلفای 

در اینكھ ناصر خسرو بعد . شمرد می) امیر المومنین حسین بن علی(برد آنھا را از اوالد  فاطمی نام می

گانھ و یاد از واقعھ كربال و اظھار  آل علی وحب اھل بیت و خلفای سھ از قبول دعوت در تشیع بھ

ی عھد صوفی متعصب بود،  حزن ابدی از آن واقعھ و دشمنی با دوستان معاویھ بھ اندازه یك شیعھ

دیوان او پر است از اشعار طعن صریح و حتی لعن مخصوصا در مواردی كھ نسبت بھ . شكی نیست

در مجموع عقاید و اخالق ناصر خسرو . كند ھ حرف زده و اظھار بعض نمیابوبكر و عمر كھ معتدالن

ی اسماعیلیھ و آرا پیروان خلفای فاطمی است و  بعد از گرایش او بھ فاطمیھا كامال مطابق طریقھ

ی خراسان  نامد و مبلغ این فرقھ در منطقھ نامھ او گفتھ شد خود را حجت می ھمانطور كھ در زندگی

  .بوده است

شراب . شود بعد از بازگشت از مصر خیلی زاھد و پارسا و متقی بوده است ھای او استنباط می تھاز گف

خورده و بھ نماز و روزه مداومت داشت و خود را بھ درجھ ریاضت شاقھ و بھ قول خودش ترك  نمی

دست  حالل رسانده و در زھد مبالغھ و در سفرنامھ نیز بھ ترك دنیا تصریح كرده و در دیوان خود بھ

یعنی وقتی كھ بھ قلمرو فاطمیان قدم (كشیدن از لذات دنیا، از روزی كھ نھر فرات عبور كرده 

  .كند اشاره می) گذاشت

جوی ما كھ ذھن و خاطر تیز او بھ اصول نقلی و عقلی زمان كھ اذھان متوسط را  عاقبت حكیم حقیقت

در جوزبانان دید بھ ) ٤٣٧الخر سنھ  جمادی(كرد و بھ واسطھ خوابی كھ در  داد قناعت نمی تسكین می

قصد وصول بھ حقیقت بھ سفر حج عازم و با برادر خود ابو سعید و یك غالم ھندی روانھ حجاز 

و ) ٤٤٤جمادی االخر سنھ (این مسافرت كھ ھفت سال طول كشیده و با بازگشت بھ بلخ در . شدند

در . ی جدید زندگانی اوست ، مبدا یك دورهدیدار برادر دیگر خود خواجھ ابولفتح عبداجلیل خاتمھ یافتھ

این سفر چھار بار حج كرده و شمال شرقی و غربی و جنوب غربی مركز ایران و ممالك و بالد 



كھ قریب سھ (ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریھ، فلسطین، جزیره اعرب مصر 

  .تونس نوبھ و سودان را سیاحت كرده است) سال آنجا بوده

ی سفر خود ناصر خسرو پس از  ھای روزانھ فصیل مسافرت حج و مصر كھ از روی یادداشتت

است موضوع كتاب بھ قول خودش شرح مسافرتی است بھ مسافت   مراجعت بھ بلخ نوشتھ

كند و  ی قصد خود را بر سفر دیگری بھ جانب مشرق اظھار می او در آخر سفرنامھ. فرسنگ٢٢٢٠

ولی معلوم نیست كھ این . ی این سفرنامھ خواھد كرد ن را نیز بعدھا ضمینھدھد كھ سفرنامھ آ وعده می

  مطلب انجام گرفتھ یا نھ؟ 

  
جستن حقیقت و پیدا كردن جواب سواالت و  ناصر خسرو در سفرھای خود در ھر شھری در پی

انایان و آمد، پیش علما و د  اشكاالتی كھ در ظاھرا دین اسالم و احكام و شرایع بھ نظرش معقول نمی

حكمای ھر بلد و پیشوایان مذاھب مختلفھ اسالم و فلسفھ و منجمین و اطباء و سایر ارباب فنون و 

ھمچنین دانشمندان نصاری و یھود و صائبین و ھندوھا و علمای ملل و اقوام مختلف از سندی و ترك 

دل داشتھ مباحثھ و روم و عرب و فارس رفتھ و با آنھا درباه مشكالت و معضالت و مسائلی كھ در 

رسید و در آنجا توسط یكی از ) مصر(عاقبت بھ قاھره . كرده ولی برای این مسایل جوابی نیافت

نامد و ظاھرا منظورش باب حجت اعظم  برد ولی او را دربان شھر علم می فاطمین كھ نام او را نمی

نشر دعوت فاطمی در  پس از آن بھ قصد ترویج آن مذھب و. بوده است داخل در فرقھ اسماعیلیھ شد

خراسان بھ وطن خویش بازگشت و یكی از حجتھای دوازده گانھ فاطمیان و مامور در خراسان شد و 

  .ی متابعان دین حق را بھ عھده گرفت اسماعیلیھ آن دیار و بھ قول خودش شبانی رمھسرپرستی 

  

  تالیفات ناصر خسرو
ن طور فارسی و عربی بسیار داشتھ است و ناصر خسرو تصنیفات زیادی چھ بھ نظم و چھ نثر و ھمی

از اشعار عربی او ھیچ . اند در زمان خودش دیوان عربی و دیوان فارسی او ھر دو معروف بوده

اثری در دست نیست و ھمچنین از اشعار جوانی او از مدح و غزل و ھزل ھمھ از میان رفتھ و شاید 

  .خودش بعدھا آنھا را نابود کرده است

خسرو باید اولین کتاب منثور این نویسنده باشد کھ در آن، مسافرت ھفت سالھی خود را ناصر: سفرنامھ

  .شرح داده است



مھمترین کتاب او است حاوی اصول و عقاید حکیمانھ و فلسفی خود ناصر خسرو : زاد المسافرین

  .است

  .استکھ رسالھ منظومی است در وعظ و پند حکمت و در دیوان بھ طبع رسیده : روشنایی نامھ

ی روشنایی نامھ در پند و حکمت  کھ مشتمل بر سیصد بیت است و بھ ھمان طریقھ: سعادت نامھ

  .منظور شده است

کھ در تاویالت و باطن عبادات و احکام شریعت بھ طریقھ اسماعیلیان تالیف شده است : کتاب وجھ دین

ھ اسم خوان اخوان است کتاب دیگر منسوب بھ ناصرخسرو ب. و بعد از تبعید مولف تصنیف شده است

ھنوز اثری نسخھ . ی جامع ایاصوفیھ موجود است ای از آن در استانبول در کتابخانھ کھ ظاھرا نسخھ

برد و از  بستان العقول کھ خود ناصرخسرو در کتاب زادالمسافرین و رسالھ جواب اسئلھ از آن نام می

ھمچنین از . دھد بھ دست نیامده است کتاب دلیل المتحیرین کھ بیان االدیان بھ ناصرخسرو نسبت می

کند و مخصوصا در زادالمسافرین از  کتب دیگر کھ او در اشعار خود بر کثرت آنھا اشاره می

ی  زکریا را کرارا رد کرده است و وعده  کھ در آھا عقاید محمدبن. کند ھای دیگر خود ذکر می نوشتھ

چون اکسیر اعظم در منطق و فلسفھ قانون کتب دیگر . تصنیف یک کتاب را در این زمینھ داده است

اعظم در علوم عجیبھ، المستوفی در فقھ دستور اعظم تفسیر قرآن بر طبق عقاید اسماعیلیھ کنز الحقایق 

. ای در علم یونان و کتابی در سحریات بھ ناصرخسرو و استناد شده است سرگذشت شخصی و رسالھ

ای بھ  ھمچنین رسالھ. ملو از تناقضات تاریخی استالبتھ حقیقت وجود این کتب مجھول و مشکوک و م

نام سراالسرار در تسخیر کواکب منسوب بھ ناصرخسرو و در اول دیوان او، چاپ ھند طبع شده ولی 

توان گفت کھ کتب  در مجموع می. توان داشت اصل بودن نسبت این رسالھ بھ آن حکیم شکی نمی در بی

چھ از نظر تاریخی و چھ از نظر تفکرات بھ حکیم منسوب  باشد کھ آن حکیم شامل ھمان مواردی می

  .شود و در ابتدا این بخش آمده است می

ھای خود را در  ناصرخسرو پس از بازگشت در بلخ ساکن شد و پس از چندی بھ عنوان حجت، تالش

کاری کھ ناصرخسرو بھ عھده . ترویج مذھب اسماعیلیھ و دعوت بھ سوی خلیفھ فاطمی شروع کرد

ی شیعھ اسماعیلیھ کم  ترین امور بود، زیرا در خراسان عده ترین و خطرناک بود یکی از مشکل گرفتھ

در عین حال بسیار متعصب و کینھ ورز بودند و   و مخالفین آنھا خیلی زیاد و دارای قوت و قدرت،

. ورزند داعیان اسماعیلیھ مجبور بودند برای حفظ جان خود یا بھ تقیھ یا مخفی شدن یا تحصن مبادرت

سرانجام تبلیغات و ترویج مذھب اسماعیلیھ توسط ناصرخسرو موجب تحریک علمای خراسان 

اگرچھ احترام بھ مقام ادبی و علمی حکیم موجب شد تا از قتل و رجم او . مخصوصا بلخ گردید

تا  جلوگیری کنند اما شورش عامھ و شاید تکفیر خلیفھ و تھمت بدبینی و ملحد بودن بھ او موجب گردید



شاید ھم خود او مجبور بھ مخفی شدن و فرار شد و بھ قول . وی را از دیار و شھر خویش تبعید کنند

  .خودش ھجرت کرد

ناصر خسرو نا امیدانھ مجامع روحانیون را نیز ترک و در سن چھل سالگی برای دریافت حقایق و 

رو بھ شھر ھای ناصر خس. دانستن حال و احوال توده ھای زحمتکش و مزدوران مشغول گشت

مختلف خراسان، ھندوستان بھ سفرھای طوالنی و پررنج میپردازد کھ در این سفر با طوایف گوناگون 

ھند آشنا و خصوصیات قوی آھنین و عنعنات ملی آنانرا درک و با دانشمند ھندی بھ گفت و شنود متپر 

م ھندی بمدت ھفت سال بعد از سفر ھندوستان سفر ھای دیگری بھ ھمراھی برادرش و یک غال. دازد

بکشور ھای چون ایران، ارمنستان، آسیای صغیر ، طرابلس ،عراق، سوریھ، فلسطین، مصر ،تونس، 

از این سفر ھا تجارب مھم نصیب اش میگردد کھ ھمیشھ از آن .سودان، یمن جزیره العرب می نماید

تالیف فیروز > اصر خسرونگاھی نو بھ سفر نامھ ن< در کتاب .میآموزد و تحقیق میکند و می نویسد

  .منصوری آمده است

  
چنان شنیدم کھ ناصر خسرو وقتی بھ قزوین رسید، دکان پینھ دوزی رفت و بنشست تا کفشھا یش . ..<

پینھ دوز از دکان برخاست در میان آن غوغا افتاده چون . را اصالح کند ناگاه در بازارغوغا برخاست

پینھ  >این چیست و این غلغلھ چھ بود ؟< : صر پرسید نا. بازگشت لقمھ گوشت بر سر درفش داشت

 >.این لقمھ گوشت اوست . شخصی شعر ناصر خسرو خوانده بود، او را پاره پاره کردند< دوز گفت 

ناصر درین سفر  >. در شھری کھ شعر ناصر باشد من نباشم< : ناصر کفشھایش را رھا کرد و گفت 

  . وختن و دانستن ھمیشھ ساعی بودھا زحمات زیادی را متقبل شد و برای آم

  
  .وی در مصر دو سال و نھ ماه ا قامت گزید 

کرد و محل  جا چندی در خفا کار می بھ ھر تقدیر بعد از فرار از بلخ یا متواری شدن ظاھرا در ھمان

: گوید در کتاب وجھ دین می. دانستند سکونتش معلوم نبود و فقط جمعی از نزدیکانش جای او را می

  . اند ھا از انظار پوشیده حجت

اشعار ناصرو خسرو حاوی مطالب و مضامین ستیزنده و پرخاشگری علیھ مظالم روحانیون د 

نیاپرست و تاریک اندیش و شاھان و سروران استثمار گرو مفت خور است کھ دھقانان و کار گران و 

ت رنگ برای اھل و عیال کاسبانرا در ده و شھر استثمار میکردند و از حاصل دسترنج آنان خوان ھف

مشاھده این وضع بر روح حساس و پرخاشگر شاعر با احساس تاثیر شگرف . خویش اماده میکردند

وقتی روابط خود را با دربار و . نمود و بدین اساس وی از در بار و جاه وجالل قطع رو ا بطھ میکند



خطالت با آن خیلی ھا در رنج و کھ از معاشرت و ا. در باریان قطع میکند بھ روحانیان رو می آورند

چھ وی ازین نزدیکی با آنان در میابد کھ آنان مشتی فاقد منطق سلیم و سالوس و . عذاب میشود

  :چنانکھ میگوید ;متعصب، کوتاه نظر و از پادشاھان و امیران و خواجگان بدتر میباشد

  از رنج روز گار چو جانم ستوه گشت  

  یک چند با ثنا بدر پادشاه شدم

  د بندگی شاه ببا یست کردنمص

  از بھر یک امید کھ از وی روا شدم

  جز رنج و درد ھیچ نگردند حاصل

  زانکس کھ سو اوبھ امید شفا شدم

  از شاه زی فقیھ چنین بود رفتم

  .کز بیم مورد در دھن اژدھا شدم

را بھ ھمراه ھا خانواده خویش  نکتھ قابل ذکر آن است کھ در ھیچ یک از این مسافرتھا و نقل و مکان 

کما این کھ در قصاید . ای طرد شده است نداشت و ظاھرا بھ واسطھ دوستان و خویشانش نیز بھ گونھ

. وفایی آشنایانش گلھ کرده است خود کھ در این دوران سروده است از دوری خانواده و بی

بیان  ی کار دعوت فاطمی در خراسان مشغول شد صاحب کتاب ناصرخسرو در یمکان نیز بھ اداره

و . : ...گوید االدیان کھ چھار سال بعد از وفات ناصرخسرو تالیف شده و خود معاصر ناصر بوده می

بھ یمکان مقام داشت و آن . : ...و در جای دیگر گوید. ...او معلونی عظیم بوده و صاحب تصانیف 

دعوت آن حکیم  و جالب توجھ آن است کھ تاثیر. خلق را از راه ببرد و آن طریقت او آنجا برخاست

سخنور و صاحب نفس و ھنوز در خود بدخشان و نواحی مجاور آن دیار وجود دارد و شاید وجود 

. ارتباط با تعلیمات و تبلیغات آن حکیم نباشد جماعت اسماعیلیھ در اطراف نیشابور در حال حاضر بی

در ) ق.ه ٤٨١(بھ سنھ سرانجام این حکیم فرزانھ بھ احتمال قریب بھ یقین در سن ھشتادوھفت سالگی 

  .یمکان بدخشان دارفانی را وداع گفت

  شعری از ناصر خسرو –غربت 
  زرده کرد کژدم غربت جگر مرا

  گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا

  در حال خویشتن چو ھمی ژرف بنگرم

  صفرا ھمی برآید از انده بھ سر مرا

  چرا نشانھء تیر زمانھ کرد: گویم

  اچرخ بلند جاھل بیدادگر مر



  گر در کمال فضل بود مرد را خطر

  چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا؟

  گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ

  جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا

  نینی کھ چرخ و دھر ندانند قدر فضل

  این گفتھ بود گاه جوانی پدر مرا

  ای ناکس و نفایھ تن من در این جھان

  ھمسایھای نبود کس از تو بتر مرا

  من دوستدار خویش گمان بردمت ھمی

  جز تو نبود یار بھ بحر و بھ بر مرا

  بر من تو کینھور شدی و دام ساختی

  وز دام تو نبود اثر نھ خبر مرا

  تا مر مرا تو غافل و ایمن بیافتی

  از مکر و غدر خویش گرفتی سخر مرا

  گر رحمت خدای نبودی و فضل او

  افگنده بود مکر تو در جوی و جر مرا

  نون کھ شد درست کھ تو دشمن منیاک

  نیز از دو دست تو نگوارد شکر مرا

  خواب و خور است کار توای بی خرد جسد

  لیکن خرد بھ است ز خواب و ز خور مرا

  کار خر است سوی خردمند خواب و خور

  ننگ است ننگ با خرد از کار خر مرا

  من با تو ای جسد ننشینم در این سرای

  دگر مرا کایزد ھمی بخواند بھ جای

  آنجا ھنر بھ کار و فضایل، نھ خواب و خور

  پس خواب و خور تو را و خرد با ھنر مرا

  چون پیش من خالیق رفتند بیشمار

  گرچھ دراز مانم رفتھ شمر مرا



  روزی بھ پر طاعت از این گنبد بلند

  بیرون پریده گیر چون مرغ بپر مرا

  ھرکس ھمی حرر ز قضا و قدر کند

  ا و قدر مراوین ھر دو رھبرند قض

  نام قضا خرد کن و نام قدر سخن

  یاد است این سخن ز یکی نامور مرا

  واکنون کھ عقل و نفس سخنگوی خود منم

  از خویشتن چھ باید کردن حرر مرا؟

  ای گشتھ خوش دلت ز قضا و قدر بھ نام

  چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا

  قول رسول حق چو درختی است بارور

  ئی و ثمر مرابرگش تو را کھ گاو تو

  چون برگ خوار گشتی اگر گاو نیستی؟

  انصاف ده، مگوی جفا و مخور مرا

  «دانش بھ از ضیاع و بھ از جاه و مال و ملک»

  این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا

  با خاطر منور روشنتر از قمر

  ناید بھ کار ھیچ مقر قمر مرا

  با لشکر زمانھ و با تیغ تیز دھر

  و سپر مرادین و خرد بس است سپاه 

  گر من اسیر مال شوم ھمچو این و آن

  اندر شکم چھ باید زھره و جگر مرا

  اندیشھ مر مرا شجر خوب برور است

  پرھیز و علم ریزد ازو برگ و بر مرا

  گر بایدت ھمی کھ ببینی مرا تمام

  چون عاقالن بھ چشم بصیرت نگر مرا

  منگر بدین ضعیف تنم زانکھ در سخن

  است اثر مرازین چرخ پرستاره فزون 



  ھر چند مسکنم بھ زمین است، روز و شب

  بر چرخ ھفتم است مجال سفر مرا

  گیتی سرای رھگرران است ای پسر

  زین بھتر است نیز یکی مستقر مرا

  از ھر چھ حاجت است بدو بنده را، خدای

  کردھاست بینیاز در این رھگرر مرا

  شکر آن خدای را کھ سوی علم و دین خود

  ت بگشاد در مراره داد و سوی رحم

  اندر جھان بھ دوستی خاندان حق

  چون آفتاب کرد چنین مشتھر مرا

  وز دیدن و شنیدن دانش یلھ نکرد

  چون دشمنان خویش بھ دل کور و کر مرا

  گر من در این سرای نبینم در آن سرای

  امروز جای خویش، چھ باید بصر مرا؟

  ای آنکھ دین تو بخریدم بھ جان خویش

  خران بازخر مرااز جور این گروه 

  دانم کھ نیست جز کھ بھ سوی توای خدا

  روز حساب و حشر مفر و وزر مرا

  گر جز رضای توست غرض مر مرا ز عمر

  بر چیزھا مده بھ دو عالم ظفر مرا

  واندر رضای خویش تو، یارب، بھ دو جھان

  از خاندان حق مکن زاستر مرا

  ھمچون پدر بھ حق تو سخن گوی و زھد ورز

  ت کار جز این ای پسر مرازیرا کھ نیس

  گوئی کھ حجتی تو و نالی بھ راه من

  .از نال خشک خیره چھ بندی کمر مرا

  



  )صباح( حسن اسماعـیـلیـه و

 
)٦٥٤ – ٤٧٣(  

  

  
رئیس مذھب اسماعیلىھ در سراسر كوھپا  -حسن پس از پذیرش مذھب اسماعیلىھ با عبدالملك عطاش 

در سال . ار مى گیرد و از سوى وى راھى مصر مى شودمنطقھ آشنا مى شود و مورد توجھ او قر

مھمترین انگیزه اى كھ حسن صباح را بھ مسافرت برانگیخت، از . وارد مصر مى شود ١٠٧٨/  ۴٧١

مصر مدت زیادى بود كھ از اغتشاشاتى كھ قبل از وزارت بدر . ھم گسیختگى شیرازه اسماعیلیان بود

با قدرت گیرى بدر آرامشى نسبى در حوزه خالفت فاطمى پدید . جمالى رخ نموده بود، بھبود یافتھ بود

این سكون و قرار تا مرگ مستنصر پابرجا بود اما مسئلھ جانشینى وى بار دیگر نابسامانى ھایى . آمد

روابط حسن با بدر جمالى در پى نزاع بر سر جانشینى . را در قلمرو متصرفات قاھره موجب شد

افتراق میان آن دو نھضت دعوت اسماعیلیان بھ پشتیبانى نزار از  مستنصر رو بھ تیرگى نھاد و از

ً بھ حسن گفت كھ پس از او . اسماعیلیان مصر جدا گردید ابن اثیر آورده است كھ مستنصر شخصا

  حسن صباح از امام مستنصر پرسید كھ پس از وى امام كیست؟ و مستنصر : جانشینش نزار است

  .زار بودجواب داد ابو منصور و این كنیت ن

  
امامت  ظھور این فرقھ، نتیجھ اختالف در. از فرق منشعب مذھب شیعھ است" اسماعیلیھ " فرقھ 

بودند كھ بعد از امام  اینان معتقد. بوده است) ع ( اسماعیل با برادرش حضرت موسی بن جعفرالكاظم 



نتقل شده كھ محمد بن اسماعیل م جعفر صادق چون پسرش اسماعیل پیش از پدر در گذشتھ امامت

در اعتقاد آنان، تاریخ بشر بھ چند دور تقسیم می . سابع تام بوده و دور ھفت بھ او خاتمھ یافتھ است

ھمان پیامبران اولوالعزم  ناطقان، . آغاز می شود  "اساس"و امامی " ناطق" گردد و ھر دور با پیامبری

پیامبری  دوره ھر. روی كار می آیندتعداد آنان ھفت نفر است و پس از ھر ناطقی، ھفت امام  اند كھ

این پیامیر . كند ھزار سال است و چون دور او بھ سر رسد، پیامبر دیگری با شریعتی نو ظھور می

  . تاویل شریعت است عالم بھ علم) یا اساس یا وصی ( امام . شریعت پیشین را نسخ می نماید

با طی مراحل  ویژگان یا نخبگانی كھ: ونداز دیدگاه اسماعیلیان، افراد بشر بھ دو گروه تقسیم می ش

اسماعیلی كھ فقط قادر بھ درك  عالم یا اكثریت غیر  مختلف بھ باطن شریعت دست می یابند و دیگر،

اسماعیلیان بر مراتب و درجات منظمی استوار  سازمان مذھبی ھمچنین، . مفاھیم ظاھری مذھب ھستند

. ، ماذون، داعی، حجت، باب و امام)تازه وارد(مستجیب  :از عبارت بودند  بود كھ از پایین بھ باال،

 بھ اعتقاد اسماعیلیان، در دوره. بعضی از دوره ھا مستور و در بعضی دیگر آشكار ھستند امامان در

قادر بھ  در این دوره، فقط باب و نخبگان. دعات موظف اند كھ ابالغ امر كنند) یاغیبت امام(ستر 

المھدی در قیروان می  ستر را از دوره محمد اسماعیل تا قیام عبیدهللا آنان دوره. رویت امام ھستند

معروف بھ (حسن بن احمد زكرویھ  معروفترین داعیان اسماعیلیھ در این دوره، ابو عبدهللا. دانند

 .و قداح بودند  )ابوعبدهللا شیعی

) شمال آفریقا در(كتامھ را در میان قبایل  ھابوعبدهللا الشیعی بذر دعوت اسماعیلی. ق.ه ٢٩٧در سال 

بر تخت دعوت اسماعیلیان  وی عبید هللا المھدی را كھ در سجلماسھ محبوس بود، آزاد كرد و. پراكند

نام دعوت اسماعیلیان بھ . امامت اسالم شد عبیدهللا پس از استقرار در قیروان، مدعی خالفت و. نشاند

این دعوت، . خوانده شد" فاطمی " ، )ص(گرامی پیامبر اسالم  دلیل انتساب بھ حضرت فاطمھ، دخت

) افغانستان کنونی (ایران و خراسان   آفریقا، یمن، بحرین، شام، فلسطین، بھ سرعت در سراسر شمال

حتی . خالفت اسماعیلیھ توانست با خالفت عباسیان بغداد ھمپایی كند در اندك مدتی. انتشار یافت

 " جنوا" ھمچنین، بندر . د و بنادر فرانسھ را غارت كندرا برای اروپاییان ناامن ساز دریای مدیترانھ

مصر را  (ق.ه ٣٤١– ٣٦٥( جوھر سیسیلی در دوران المعزلدین هللا . را ھم بھ تصرف خود درآورد

ازھر گرفتھ  را كھ نامش از نام حضرت زھرای" جامع االزھر " از تصرف اخشیریان در آورد و 

  . شده است، تاسیس كرد

دولت فاطمی بھ اوج قدرت رسید و از اقیانوس ) . ق.ه ٣٦٥ -٣٨٥ (خلیفھ  نجمیندر دوران عزیز پ

حتی، یكبار در موصل نام خلیفھ فاطمی در . سرخ، یمن، مكھ و دمشق گسترش یافت اطلس تا دریای

 داعیان اسماعیلیھ كھ از آغاز دعوت در. شد و قدرت بغداد در مقابل آن تحقیر گردید خطبھ ذكر

باستانی و  كھ ھنوز سنتھای(در دیلمان و الموت و قھستان و دامغان و سیستان  بودند، خراسان وایران 



مورد پذیرش قرار  (سنن و شعایر شیعی مذھبان یا سابقھ دارالھجره ھای خوارج را در اذھان داشت

ی منطقھ دیلم و عبدالملك كوكب در.) ق.ه ٣٢٢متوفی بھ سال (معروفترین آنان، ابوحاتم رازی . گرفتند

. حسین بن مرورودی در خراسان بودند در ری و) ابو یعقوب سگزی(در گردكوه دامغان و اسحاق 

یوسف ابی الساج   مردآویچ زیاری،  جملھ اسفار شیرویھ، ابوحاتم رازی گروھی از دیلمیان را از

 محمد نخشبی كار مرورودی را در خراسان دنبال كرد و بسیاری. را بھ كیش خود آورد) عامل ری(

ولی در نتیجھ دخالت سران نظامی، و لشكریان ترك . او را پذیرفتند از رجال دولت سامانی دعوت

ابو یعقوب  از اسماعیلیان و از جملھ محمد نخشبی بھ قتل رسیدند و ھمچنین،  تبار سامانی، بسیاری

 ان،پس از سامانی. كشتھ شد.) ق.ه ٣٩٩متوفی بھ سال (دست خلف ابن احمد صفاری  سگزی ھم بھ

اسماعیلیان طالقان  قتل و تعقیب اسماعیلیان بھ دست سلطان محمود غزنوی ادامھ یافت و بسیاری از

قتل رسیدند و اسماعیلیان  خراسان كھ از ابو علی سیمجوری در مقابل محمود حمایت می كردند، بھ

ن پرشور اسماعیلی تعقیبھا بھ فعالیت داعیا ولی، نھ نتھا این كشتارھا و. مولتان ھند ھم تبعید شدند

 . چھارم و پنجم ھجری ادامھ یافت خاتمھ نداد، بلكھ دعوت آنان در سراسر قرون

   

  
مذھب وی . حسن صباح در دوره سلجوقی قیام كرد و از مخالفان سرسخت تسلط اعراب سلجوقی بود

حق ) ع(دقامامت را بعد از امام جعفر صا و پیروانش اسماعیلیھ بود كھ شاخھ ای از تشیع است کھ

  . فرزند وی اسماعیل دانستھ اند

) ۴٠٠ -  ۶ - ۴٠ - ١ - ۵ -  ٣٠ -  ١(ا، ل، ه، ا، م، و، ت بھ حساب ابجد ) اموت  - الھ ( واژه الموت 

برابر است كھ پیروان حسن این تصادف محض را از  ۴٨٣سال ورود حسن صباح بھ دژ یعنی 

  .كرامات او می دانند

مخالفان، كشتن مستقیم افراد بھ ھمراه جانفشانی قاتل یعنی ھمان شیوه حسن صباح در از بین بردن 

  .چیزی كھ امروز ترور مینامیم بود



  
فعالیت او از آغاز عھد . ناصر خسرو قبادیانی بود پنجم،  شاخصترین چھره مبلغان اسماعیلیھ در قرن

ھ خاصی از خسرو در مازندران و خراسان باعث گردید كھ فرق سلجوقی شروع شد تبلیغات ناصر

 دعات) در ھمین اوان  (در ناحیھ جبال نیز . در این نواحی پدید آید" ناصریھ  " اسماعیلیان، بھ نام

. بودند (احمد(نام آورترین آنان، عبدالملك عطاش و پسرش . دیگر فاطمی سرگرم نشر دعوت بودند

وسیلھ امیر  ھ بھك(احمد قبل از دستگیری و مرگ دلخراش خود، بھ حسن بن علی بن محمد صباح 

حسن در سال . برود توصیھ كرد كھ بھ مصر) ضراب و بونجم سراج بھ كیش اسماعیلیھ در آمده بود

ھشتمین خلیفھ (المستنصربا   بھ مصر رفت، ولی با وجود تالش فراوان نتوانست با. ق.ه ٤٦٥

 . ھ ایران بازگشتب. ق.ه ٤٧٣مصر، در سال  وی پس از یك سال و نیم توقف در. مالقات كند) فاطمی

و شرق و غرب را برای بدست آوردن پایگاھی مناسب زیر  حسن مدت ده سال نواحی شمال و مركز

و اسماعیلیان ) حاكم سابق ترشیز (با كمك قاضی حسین قاینی . ق.ه ٤٨٣ سرانجام، در سال. پا گذاشت

بھ . ق.ه ٢٤٦در سال  این قلعھ. وی قلعھ الموت را تصرف كرد. را بھ دست آورد دیلم مكان مناسب

 حسن بعد از تعمیر قلعھ، آن را پایگاه دعوت جدید. از ملوك جستانی دیلم ساختھ شده بود وسیلھ یكی

كمك  وی با. قاضی حسین قاینی را بھ دعوت قھستان و خراسان فرستاد. ق.ه ٤٨٤خود قرارداد 

در مجاورت  رقی بیرجند وكیلومتری جنوب ش ١٥٠را، در " دره"اسماعیلیان قھستان قلعھ باستانی 

  . سیستان تصرف نمود

سلجوقی را متوجھ خطر دعوت اسماعیلیان نمود و  در قھستان، دولت" دره"در دیلم، " الموت"تصرف 

امیر یورونتاش در الموت و قزل ساروغ با متحد سیستانی خود . آنان را بھ واكنش شدیدی وادار كرد

اما، مقاومت محصوران و مرگ ملكشاه . ن دست یازیدندعلیھ اسماعیلیا بھ حمالتی) بھاء الدولھ(

ابو طاھر ارانی دیلمی نیز بھ زندگی وزیر سالخورده  گذاشت و ھمزمان با آن  عملیات را ناتمام

 . خاتمھ داد )خواجھ نظامی الملك( خراسان

استفاده از اسماعیلیان با . تاج شاھی ھمزاد یكدیگر باشند گویا تقدیر بر این بود كھ دستار وزارت و

میان دو . ق.ه ٤٨٦تصرف دژھای دیگری زدند و در سال   بھ فترت مرگ سلطان و وزیر دست

كھ ھر دو مدعی جانشینی ، هللا مشھور بھ نزار و المستعلی با  احمد فرزند او، یعنی المصطفی لدین

 تقسیم "مستعلوی"و " نزاری"در نتیجھ اسماعیلیان بھ دو گروه . اختالف افتاد پدر بودند،

 و اسماعیلیان مصر و. شدند" نزار"اسماعیلیان خراسان وایران و شام بھ صورت رسمی طرفدار .شدند

آن از مصر، بھ  استقالل جنبش اسماعیلیان و جدایی. معتقد شدند" مستعلی"بھ امامت   بالد مغرب،

را در الموت  "لمسر " قلعھ . ق.ه ٤٨٩نزاریان در سال . دعوت نزاریان روح و شور جدیدی بخشید



دولت سلجوقی و نظام اقطاعی آن، نیروی  فساد داخلی. تصرف و آن را تعمیر و نوسازی نمودند

نیرویی نجات بخش ساختھ بود تا آنجا كھ منور سیمجوری  اسماعیلیان را در الموت و قھستان بھ مثابھ

حاكم سلجوقی، بھ  قلعھ طبس مسینان را بھ علت دراز دستی) سیمجور از بازماندگان خاندان كھن(

 از ستم تركان بھ  )رئیس منطقھ تر شیز(نمود و ھمانند او عمید مسعود زورآبادی  اسماعیلیان وگذار

خطبھ نھ نام  تالش فرزندان عالءالدین مسعود زورآبادی برای احیای بعدھا، . اسماعیلیان پناه برد

خشمگین ایشان پاره پاره  واخواھانعباسیان، نتیجھ نبخشید و خطیب ترشیز بھ وسیلھ اسماعیلیان و ھ

  .شد

شمال، و از طبس مسینان در شرق، تا طبس گیلكی  تا ترشیز در در جنوب، " دره"منطقھ قھستان از 

اسماعیلیان طبس گیلكی در پشت سر امیری از یك خانواده . در غرب، بھ تصرف اسماعیلیان درآمد

) بر كیارق و سنجر(در جدال فرزندان ملكشاه  اسماعیلی قرار گرفتند و قدیمی با سنتھای كھن مذھبی

با محكم شدن جای پای اسماعیلیان در . وارد كارزار شدند، كھ چندان ھم موفق نبود بھ نفع بركیارق

 ٤٩٣در سال . و قھستان، آنان آماده پیشروی در نقاط دیگر و گسترش متصرفات خود شدند الموت

وسیلھ رئیس مظفر  كیلومتری ارتفاعات شمالی دامغان، بھ ١٥در " گنبدان دژ "یا  "گردكوه  "قلعھ . ق.ه

قلعھ شاه بھ وسیلھ احمد بن عبدالملك   در ھمین سال،. فتح شد  )حامی قدیمی اسماعیلیان(مستوفی 

، در "الجوردی"و " اردھن"و " استوناوند " قومس با تصرف قالع  اسماعیلیان. عطاش تصرف شد

 . را بھ دست خود گرفتند و از كاروانیان باج و خراج طلب كردند خراسان، این راه مسیر راه ری بھ

اسماعیلیان سرگرم  ھجومھای پیاپی سلجوقیان از ری، و آل باوند از طبرستان، بی نتیجھ ماند و

اسماعیلیان قھستان بھ روستاھای  نفوذ. ق.در اواخر قرن پنجم ه. پیشروی در مناطق ھمجوار بودند

نواحی دیگر در جنوب قومس، پیوستگی  و از آنجا با تصرف دژھایجنوبی منطقھ بیھق رسید 

ھمچنین در خوزستان و ارجان و . دست آوردند بیشتری با قالع خود در كناره راه ری بھ خراسان بھ

ھوا خواھان اسماعیلیان بیشتر صاحبان حرف . اسماعیلیان افتاد شمنكوه ابھر، دژھای دیگری بھ دست

اسالف (صاحبان حرف قبال بھ وسیلھ اخوان الصفا . شدگان از روستاھا بودندو رانده  و فقرای شھرھا

بعد  اوضاع. سازمان داده شده بودند، اما اسماعیلیان روحی تازه در آن دمیدند ) اسماعیلیان فكری

مانند غزالی و  چنانكھ از البھ الی آثار مورخان و علما و ادبا(اقتصادی روستاییان و مردم عادی 

جایی رسید كھ بھ خوابگاه  نفوذ اسماعیلیان تا. در این گرایش بسیار موثر بود  )ھود استسنایی مش

جانبازی اسماعیلیان و وفاداری آنان بھ  شھرت. سنجر نیز راه یافتند و خنجری بر بستر او فرو كردند

سیعتر از قلمرو اسماعیلیان در قھستان، و. چیزی نیست کھ تاریخ بتواند انرافراموش نماید حسن صباح

قالع . خوانده می شد" محتشم"دارای رئیس واحدی بودند كھ بعدھا  قلمروشان در رود بار و آنان

 . استقالل داخلی ھمگی از الموت اطاعت می كردند اسماعیلی در عین



صباح، كیا بزرگ امید رودباری را جانشین خود ساخت و او را بھ  حسن. ق.ه ٥١٨در اواخر سال 

مرگ حسن صباح دشمنان . بزرگان اسماعیلی وصیت كرد و خود در گذشت ر ازمشاوره با چند نف

برانگیخت و الموت و قھستان بار دیگر مورد ھجوم سلجوقیان و طبرستانیھا و  اسماعیلیان را

در این راستا تب اسماعیلیھ كشی بسیاری از مردم عادی شھرھا را نابود . قرار گرفت سیستانیھا

زودی  یابزرگ امید، آرزوی برانداختن اسماعیلیان را نقش بر آب كرد و بھلیاقت وكاردانی ك. ساخت

ابو   ناحیھ دیلم، آنان در. در شام مسلط شدند" مصیاف"و " قدموس"و " بانیاس"اسماعیلیان نزاری بر 

و " تكام جان"قالع  ھمچنین. ھاشم زیدی را آتش زدند و شورش شیعیان زیدی را سركوب كردند

در انجام كشتارھای فردی بھ  قدرت اسماعیلیان. را در اشكور دیلم تصرف كردند" لجاك"و " مركلیم"

كیا بزرگ امید در . جان سالم بھ در نبرد خلیفھ عباسی نیز از كارد آنان" المسترشد"جایی رسید كھ 

در دوران محمد نیز، حمالت . جانشین وی شد )فرزند او(در گذشت و محمد . ق.ه ٥٢١سال 

ری علی بن شھریار باوندی حمالت متعددی بھ رودبار  حاكم  در این راستا،. ھ یافتسلجوقیان ادام

از سر انسانھا مناره ساختند و در قھستان برادران سنجر بسیاری از  الموت نمودند، تا آنجا كھ

قتل  اسماعیلیان ھم حاكم ری و فرزند باوندی را بھ  در پی آن،. خرابھ تبدیل كردند روستاھا را بھ

یاد كرده و آن را ستوده  وقایع نگاران از گذشت و جوانمردی محمد در پناه دادن بھ دشمن. ندندرسا

منابع اسماعیلیھ حسن را . نشست در گذشت و حسن فرزند وی بھ جای او. ق.ه ٥٥٧وی در سال . اند

و بر سر در خانھ محمد و در لباس فرزند  نزار مستنصر، دانستھ اند كھ  فرزندزاده امام اسماعیلیھ،

  . میراث امامت نشستھ است

محمد كیا بزرگ امید در میان جوانان جنبشی برای بازگشت بھ دوران ساده  در سالھای آخر حكومت

بسیاری از آنان بر اساس اندیشھ ھای . و احیای شكوه و عظمت آن زمان پدید آمد زیستی حسن صباح

 از تحمل رنج ریعت را درك نكرده اند، التقاطی خواھان آن بودند كھ كسانی كھ باطن ش عرفانی و

بھ وسیلھ  آنھا،  البتھ این خواستھ ھا و ابراز. ظاھر شریعت راحت گردند و قیدوبندھای آن برداشتھ شود

الموت بازگشتند و دو سال بعد،  اما با مرگ وی بسیاری از فراریان و تبعیدیان بھ. محمد سركوب شد

عید "معنای نمادی و بھ شیوه اسماعیلی  و قھستان در در الموت. ق.ه ٥٥٩یعنی در رمضان سال 

شریعت از گردن مومنین اسماعیلیھ برداشتھ شد و  بھ فرمان وی بندھای ھمچنین، . بر پا شد" قیامت

لیكن این امر مشكالت بسیاری برای حسن برانگیخت و بسیاری از . آنان در اعمال خود آزاد شدند

حسن نیز، یك سال و نیم بعد بھ دست . رت در پیش گرفتنداسماعیلی راه ھج معتقدان بھ شریعت

مردی فاضل  كھ  )فرزند او ( پس از وی محمد . بھ قتل رسید. از ھواداران شریعت بود برادرزنش كھ

از معاصران . رسید و درس خوانده بود و از حكمت و فلسفھ اطالعات كافی داشت، بھ فرمانروایی

 . تمعروف وی، امام فخر رازی بوده اس



  

  
دوره فاطمیان درمصر یکی از دوره ھای طالی وگسترش تعالیم اسالمی درتاریخ اسالم میباشد، 

کھ در افریقا ظھور کردند، حوزه حکمرانی شان در  فاطمیان نخستین دولت شیعیھ اسماعیلیھ بودند

ر، شام، اغاز منحصر بھ قسمت ھای از افریقا بود اما اھستھ اھستھ این نھضت گسترش یافتھ، مص

حجاز، یمن و بعضی از نوای عراق را تسخیرمینماید در زمان معز الدین هللا خلیفھ چھارم فاطمی 

مصر بھ سرداری جوھر سپھساالر بزرگ فاطمیان شھر مصر را تسخیر و شھر قاھره را معزیھ نام 

با  ھشتمین  نھاد وپایتخت امپراطوری فاطمیان ازا فریقا بھ قاھره انتقال داد، در زمان المستنصر

خلیفھ فاطمیان کار فاطمیان چنان باال گرفت کھ بغداد موقتا بھ دست انھا افتید وبھ نام المستنصر با  

دراین زمان جنبش اسماعیلیان درخراسان تحت رھبری حسن صباح . خلیفھ فاطمی خطبھ خوانده میشد

نجام بھ بزرگترین اقدام خود تاسیس گردید و دعوت را بھ عنوان دعوی اسماعلیھ اغاز کردند، سرا

( ھق قلعھ الموت آشیانھ عقاب را تصرف و مدت یکصدو ھفتاد سال دیگر ٤٨٣دست یافت و در سال 

  .حکومت کردند ) ھجری قمری  ٦٥٤تا  ٤٨٣سال 

حسن صباح جھت دیداربا خلیفھ فاطمی امام وقت المستنصر باهللا  )ه ق(  در سال چھارصدوھفتادویک

ت سھ سال در انجاه میماند وقرار بعضی روایات با حجت خراسان حکیم  د ومدبھ مصر سفرمینمای

ناصر خصرو بلخی وموالنا مویدالدین شیرازی داعی بزرگ اسماعیلیھ مالقات نموده وآشنا میشود 

اودرجریان این سفرش بھ قاھره از تعلیمات عالی کیش اسماعیلیھ مستفید، و با فصل جدیدی اشناه و 

  .ا برای تاریخ گذشتھ ملت خود انجام میدھدمطالعات دقیق ر

  
 امام فخررازی، یكی از فداییان را بھ ری فرستادند كھ بعد از آن روابط امام و اسماعیلیان برای جذب

در . دیده بود را در آستین اسماعیلیان  )كارد ( بنابر قولی، او برھان قاطع . اسماعیلیان حسنھ شد



با ساختن دژی در مقابل  ادامھ یافت و اسماعیلیان) امرای سلجوقییكی از  (دوران وی، حمالت انر 

شام، نزاریان از مبارزه صالح  در. شھر قزوین، این شھر را بیش از پیش مورد تھدید قرار دادند

( در اواخر دوره حكومت محمد . خود پرداختند الدین ایوبی با صلیبیان سود جستند و بھ تحكیم مواضع

قھستان را   خراسان جانشین دوات سلجوقی می دانست، دولت غوریان، كھ در  )بھ بعد . ق.ه ٥٨٦

حمالت، قھستان بھ طوری ویران شد كھ در خراسان و كرمان  دراین. مورد حمالت مكرر قرار داد

مركز خراسان دولت خوارزمشاھی بھ جای دولت سلجوقی وارد عمل  در شمال و. ضرب المثل گردید

ولی، ھنوز شھرت موحش اسماعیلیان در كشتن افراد در اذھان . پنداشت می شد و خود را مدافع مردم

مشھورترین فردی كھ در این دوره . اسماعیلیان از حربھ قتل فردی استفاده می كردند وجود داشت و

دست  در حوالی ھمدان بھ. ق.ه ٥٨٧قتل رسید، اتابك محمد قزل ارسالن ایلد گز بود كھ در سال  بھ

  . ن، بھ تالفی حمالت او بھ اسماعیلیان كشتھ شدسھ فدایی قھستا

دوران . جانشین او شد" نومسلمان"فرزند وی جالل الدین حسن . ق.ه ٦٠٧محمد در سال  با مرگ

اشرافیتی  ساده زیستی اولیھ جای خود را بھ. الدین حسن دوره توقف آرمانگرایی اسماعیلیان بود جالل

ھمسایگان خود با آرامش  بھ دست آمده سود جوید و در كناراو می خواست از مواھب . جدید داده بود

برداشت و این موضوع را بھ سالطین و خلیفھ  وی بر خالف اسالفش، از عقاید خود دست. زندگی كند

قدرتمندان و سالطینی كھ ھیچ گاه نتوانستھ بودند اسماعیلیان را بھ . اعالم كرد) الناصرالدین هللا(بغداد 

ند، با شادمانی از این سیاست درھای باز استقالل كردند و حقوق وی را بر ساز زور شمشیر رام

 در. رسمیت شناختند و موكب مادر حسن در سفر حج، با استقبال رسمی بغداد بدرقھ شد قلمروش بھ

قرار دھند و  سنت اجازه داد كھ كتابخانھ الموت را مورد بررسی الموت، حسن بھ علمای سختیگر اھل

در تمام مناطق اسماعیلیھ،  اصالحات و تغییرات وی. ی را كھ نمی پسندند، نابود سازندتمامی كتابھای

علم امام محور تمام امور بھ شمار می  با مخالفتی رو بھ رو نشد، زیرا در تعالیم اسماعیلیھ قدرت و

گردید و در كشاكش اتابك از بك با منگلی،  حسن در غرب خراسان محور حل و فصل امور. رفت

 . پس از شكست منگلی، ابھر و زنجان سھم حسن شد. موثری ایفا كردنقش 

یا عالء الدین محمد فرمانروا و امام اسماعیلی  در گذشت و محمد سوم. ق.ه ٦١٨سرانجام وی در سال 

پس از قتل . حملھ مغول و برافتادن دولت خوارزمشاھی بود فرمانروایی وی مصادف با. الموت شد

دست مغولھا بازماندگان این توفان بنیاد بر افكن بھ مناطق امن  ن بھعام مردم شھرھای خراسا

اسماعیلیان در این زمان عاقالنھ با مغول از در مسالمت . قھستان روی آوردند اسماعیلیھ نشین بھ ویژه

فرصت  معروفترین این مھمانان، خواجھ نصیر الدین طوسی بود كھ در محیط امن قھستان. شدند وارد

را بھ نام محتشم  " رسالھ معینیھ"و كتاب " اخالق ناصری " وی از جملھ كتاب . دی یافتتالیفات زیا

ویژه محتشم شھاب الدین  محتشمان قھستان، بھ. تالیف كرد  )ناصرالدین محتشم قھستان(قھستان 



پیش رفتند كھ از الموت آنان را  ابومنصور قھستان، بھ طوری در پذیرائی از مھمانان بدون تبعیض

 . فرستادند م بھ اسراف كردند و جانشینی برای محتشم شھابمتھ

بغداد را گرفت  جانب خالفت  فرمانروای اسماعیلی الموت،  در منازعھ خالفت بغداد با خوارزمشاھیان،

ماموران وی در دستگاه   سپس،. دامغان و نواحی غرب را ھم تصرف كرد  و با استفاده از ضعف آن،

شرف  –وزیر جالل الدین خوارزمشاه  نفوذ كردند و گروھی فدایی بھ خدمتباقیمانده خوارزمشاھیان 

این عده آشكار شد و زنده زنده در آتش سوزانده  حضور  بعدھا،. گماشتھ شدند –الدین فخر الدین علی 

مرگ جالل الدین . بر می كشیدند" زنده باد عالء الدین" شدند در حالی كھ تا لحظھ آخر فریاد

 سماعیلیان این امید تازه را داد كھ شاید بتوانند از یاس مردم برای گرایش بھ خودا خوارزمشاه بھ

مازندران و  ھمچنین پیشبینی ھای اسماعیلیان نیز برای تصرف تمام مناطق جنوب دریای. استفاده كنند

قزوینی برای نابودی  بھ حقیقت نپیوست و ھالكو بھ تشویق قاضی القضات شمس الدین چین و ھند 

اولین آماج من ھستم، چون از من بگذرد " : عالء الدین بھ خلیفھ بغداد پیغام داد. اعیلیان روان شداسم

توطئھ ای بھ قتل رسید كھ فرزند وی یعنی ركن الدین بھ  در این بین، عالء الدین در. تو دانی و او

وی . شد ركن الدین خورشاه فرمانروای الموت. ق.ه ٦٥٣در سال . دست داشتن در آن متھم شد

 اشراف. نزد مغوالن و ھمسایگان فرستاد ولی ھوالكو بھ كمتر از تسلیم محض قانع نبود نمایندگانی بھ

. جانبازی داشتند آرزوی  اما، جامعھ اسماعیلی و بھ ویژه جوانان،. اسماعیلی ھم خواھان تسلیم بودند

از جملھ گرد كوه و تون (ھا دژ ولی در داخل. سرانجام، روسای گرد كوه و قھستان تسلیم مغول شدند

مقاومت گرد كوه را . قھرمانانھ دفاع كردند ساكنان دژ. وضع بھ گونھ دیگر بود) و طبس مسینان

سرانجام، . آخرین نبرد، تا پای جان مقاومت كردند بیماری وبا در ھم شكست و بقیھ افراد پس از

 .ساكنان آن قتل عام یا تبعید شدند ھمچنین، بقیھ. یكسان گردید شكست خوردند و دژ متصرف و با خاك

بی نتیجھ  تالش اسماعیلیان نیز بعد از آرامش حمالت مغول برای تسلط دوباره بر الموت و قھستان

  . سرانجام نیافت، ماند و حكومت خداوند محمد نو دولت
  :منابع و مأخذ
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