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 "باختریانی"همایون          
 201۷ اپریل 21              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 
 

 دیوان  
 "زی هرویرشیعبدهللا شهاب ت  "

۲۶۹ 

لح    نامه دم 

  ــ۳۵ــ  

2ــــمانــآس 1کاخ بزه ب      چـــو شد شمع تابان مهـــر منیر
 ریجایگــ 

 سماعیلیان
 روی نهــادند ،اله بازیـغزبه ب      مله از چـار سویجـ 

                                                 
 !!!نیست" معروفی"این قسمت از شرح 

1
 جديــ  
2
 به کاخ بر آسمان. الفــ  
 
امامت به پسر بزرگ وی  ،قرن هشتم میالدی اند که پس از مرگ جعفر صادق در از شیعة امامیه اند، اوشان معتقد ه ایاسماعیلیان فرق 

امامت به محمد بن اسمعیل منتقل شد، و پس از وفات وی امامت در خاندان  ،د، اما چون پسرش اسمعیل پیش از پدر درگذسته بودیمیرس
یین میشدند که گان اسماعیلیه برحسب درجات تعیا دعوت کنند ات وع  د   .ندا اینان در بین اهل سنت به باطنیان معروف. وی باقی ماند
معدودی توانستند به این مقام نایل آیند؛ حسن صباح و  ۀدر بین دعات عد. بود« حجت»رتبًه معتقدان به این مذهب م ۀآخرین مرتب

 الموت تمرکز جغرافیائی داشتند کریم آقا خان نامامام کنونی اسمعیلیان نزاری که در منطقة. رتبه را داشتندماین بلخی  امیرخسرو قبادیانی
 .دارد که زادًه ژنو است و اکنون در پاریس اقامت دارند، واال حضرت کریم آقاخان فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است

چون اسماعیلیان در حفظ اسرار مذهبی خود سختگیر اند که دستیابی به عقاید شان مشکل میباشد، همین پنهان کاری مفرط سبب رواج 
ر دروازًه طور مثال یکی از شایعات بین مردم افغانستان این بود که در سه ب. اسماعیلیان کشور شده است شایعات گوناگون در میان غیر

ن آکه این نوشته را میبیند در زیر  یک سنی« .زدن جبرئیل نیستاینجا مقام پر»:ود بود ازین قرارموج یا هرهبر اسماعیلیان نوشته
. ممکن این قصًه بزغاله بازی نیز از اختراعات ذهنی مخالفین اوشان باشد «.فرعون گشته ای، اما رود نیل نیست»: مینویسد که

که ( ع)در مقام حضرت علی  دهننکغالی یعنی غلو».ده شده نامبراسماعیلیه در بین اکثر ملت به نام غالی و حتی مشرک 
و اوست که بر ارزاق است  را به حضرت علی سپرد و آن حضرت قاسم را آفرید اختیار و ارادًه آن خداوند جهان»:معتقدند 

در  «....دست اوست ه من و چه کافر، حاضر میشود قبض روح شیعیان و حساب روز قیامت بؤبالین هر محضر چه م
 ۷٧نام نصیر ه گروه از اسماعیلیه را که ب که اسماعیلیان اتهام غلو را رد نموده خود را مسلمان می دانند و فقط یک، صورتی

مخالف مذهب تسنن که حجت اسمعیلیان است و عقاید  ،خسرو یب اینکه در مملکت ما مردم به مقام ناصراما عج. معروفند غالی میدانند
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 دی بیاراست مجـــلس پی جشن       پی  خــان صباح ،ر ملحدانســـ

 رد و بنشاند با خویشتنـب کــطل      زنـنیک۷ ،ه بودکهر٧رمانیانخ ز

 یدـروز یلدا رسـشــــب عالم افـــ      زا رسیدـت افـراحـ ی  د   :بگــــفتا

 ه شادمان بوده اندمـدرین شب ه      آسوده اند ،اکــه در خک ،ننیاکا

 فــــرامش ز غمهای عالـــم کنیم      رم کنیمــبدین شب دل خـویش خ

 زشت ا چه خوب و چهبیارید زنه       چـون بهشتهی گازید نزهتبسـ

 گزیدرم بیست زن برــز اهل حـ      نخستین خط عیش بر خود کشید

 دران بــزم خــــرم شدند انجـمن      ـتاد زنـهفـ ،ز خـــــرمانیان نیز

*** 

  

 

                                                                                                                                                        
را به این شعر از حکیم ابو معین ناصر بن خسرو قبادیانی  توجه تان. باشد اش زیارتگاه عام و خاص می دارد احترام دارند و حتی مقبره

 . داریم وف میتسنن معط ۀر مورد نفی نظریات ائمًه چهارگانبلخی د

 ممافرموده اـز راست نـد که جــــازیـکج مب      داماح است مـج مبه شطرنــک ،شافعی گفت
 رامتو ح ود برخور تا نبـه ز جــــوشیده بکراب      اب شــــب در ـدویـــــه ازو گب وحنیفهب
 رامـوش بخخو سر ،ـگ تناول کنــًه بنپستی      م درمانه غکه ب، گر آن :که ،نبلی گفتح

 الموطی غ ،دنو تجویز کهر تاز ب او هــــمالک      ارم می چـی پیـــــــروی مفتگـــــر کن
 مامت ،ام استـن چـــار امه مسلمانی ازیـــک     قمار بازمیمیکن و  کونو  یخوربنگ و می م

 
به ایران رسید و در نواحی خوزستان و اصفهان و یزد و کرمان و   ۷ منظور از حسن صباح پیشوای فرقًه اسماعیلیان است وی در ــ  

پس از کامیابی  .نیامدندگیری او برکه سلجوقیان از عهدًه جلو ای، به اندازه ،دامغان سرگرم دعوت بود و روز تا روز نفوذ او بیشتر میشد
 .(و فرقًه صباحیه بدو انتساب دارد وی مرد زاهد و دیندار بود .در گذشت  1 های زیاد در ربیع اآلخر سال 

جمله بنای بهشت ها در پشت قلعه های  را تاًئید نمیکند، ازآن که در مورد حسن صباح پرداخته شده که کدام منبع اساسی آن ،یئافسانه ها
های رزمی اخته میشده اند و مرتاضگونه هنر ی را که با اختیار وارد قلعه شده و بعد از ورود خصی یائجوهان هنراوشان، و یا اینکه اوشا

 .هی ماموریت میشدندبا ارادًه آهنین را جسم و روح خود را پاک نموده و ،و آدم کشی را فرا میگرفتند و با پاک کردن افکار اضافی
 
 ــ ماه دهم سال شمسی یا ماه جدی 
٧
اسالمی  ۀخرمیه دنبالًه مزدکیان در دور. منسوب به بابک خرمدین است که ،خرمیه باشد ۀممکن هدف از فرق انیان و یا خرمائیانخرمــ  

زمان  مزدک زن و مال را در آن اگر .نام داشت« همدادان»ریحان بیرونی پدرش به قول ابو. دنیا آمده ب م٧0 ؛ مزدک در سال هستند
ی حق ندارد حرمسرای برای کس مزدک میگفت . که اعیان کشور زن و مال را برای خود احتکار نموده بودنداشتراکی کرد برای آن بود 

فت که زنان ند و میگا که همه بندگان خدای تعالی و فرزندان آدم ،ست میان مردمانو همچنان میگفت که مال بخشیدنی  خود درست کند
او حتی کشتن حیوانان را ممنوع قرار داد  .یدئنیای برکس رک بدانید و در صدد قتل و آزار ها را مشت، زنان و خانوادهشما مانند مال شمایند

را زند نامید ازینرو  وی تفسیری بر اویستا نوشت که آن. های حیوانی برای انسان کفایت مینمایدو گفت که شیر و تخم و دیگر فراورده
، مزدک را با فسق سهولت میتوان فهمید چگونه دشمنانه ب»: ستن سن میگوید کری. اعراب مزدکیان را زندیق که معرب زندیک است نامند

 «.که باطن این طریقت طالب زهد و تقوی بوده است، و فجور  و میل به شهوترانی معرفی کرده اند در صورتی
۷
 که زن خوبرو داشت، یکســ  
 
جمله بنای بهشت ها در پشت قلعه  آن کند، از ید نمیرا تاًئ که کدام منبع اساسی آن ،ی که در مورد حسن صباح پرداخته شدهئهاافسانهــ  

را که با اختیار وارد قلعه شده  و بعد از ورود  خصی یا اخته میشده اند و مرتاضگونه هنر  یئها جواوشان، و یا اینکه اوشان هنر های
وبا ارادًه آهنین راهی ماموریت جسم و روح خود را پاک نموده  ،های رزمی و آدم کشی را فرا میگرفتند و با پاک کردن افکار اضافی

 .میشدند


