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        افافافاف    ايلبان حاجي بيكايلبان حاجي بيكايلبان حاجي بيكايلبان حاجي بيك
  در بدخشان» دعوت بقا«سنت 

  

ي از يك. اند كه سنتهاي آنها با نام ناصر خسرو بسيار مرتبط هستند مردم بدخشان بر آن عقيده
نام دارد كه در شغنان و روشان آن را با » دعوت بقا«سنتهايي كه آن را مورد بررسي قرار مي دهيم، 

هاي خطي  اما در رساله. نامند مي» دعوت صفا«و در وخان و اشكاشم » زنده دعوت«مردمي ة زبان ساد
  ).2و  1(ياد شده است » دعوت بقا«موجود بدخشاني، از اين سنت مذهبي به زبان ادبي 

عجيب . ميسكيي معلوماتي داده است. م.پيرامون اين سنت بدخشاني، نخستين بار محقق روس پ
 در مزار شاه طالب سرمست 20اينجا است كه اين محقق اجراي اين سنت را سالهاي بيست سدة 

   ). 3(ناميده است » دعوت به سوي ابديت«او اين سنت را . روشان در فضاي آزاد مشاهده كرده است
نظر دولت نظر در تحقيقات خود راجع به  چنين يكي از محققان سنتهاي مردمي خوشهم

 خوب داشته ي داده است كه در شغنان افغانستان شخصي كه زندگگزارشاين سنت چنين 
 آن طوري است كه  ودهد مي» دعوت بقا «،كاري از كارهاي زشت هيداوطلبانه براي تنب ،باشد

   ).138 ،4( فوتيده انجام مي دهندبراي شخص » دعوت فنا«مراسم 
دعوت بقا يك نوع مجلس «: ه نجيب در اين باره آورده استدانشمند پاكستاني عزيزاللّ

قلمداد  چنين آراست و مي مراسم راشخص اين . خاص خود را داشت ةاست كه در گذشته فلسف
 مرده او اكنون آن كه مانند، كند  را براي خود اجرا مي»روشن چراغ«كه وي مراسم كرد  مي

اجراي مجلس از از اين سبب بعد . مرتكب شوديگر گناهي دبايد ن آن شخص ز اين،بعد ا .باشد
را در پرهيزگاري  خودآيندة  ي بايد زندگ،شد  اين مجلس برپا ميكسي كهبراي » دعوت بقا«
   )5(»بود)  في اللّهءفنا(» فنا شو پيش از آن كه فنا شوي« اين مجلس ةدر حقيقت فلسف. گذراندب
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هاي مذكور در اين زمينه و آشنايي بيشتر  اي مجدد به مقاله هدف ما در اين مقاله، اشاره
 اهالي ميان قديمي كه از نويسهاي اساس دستبراست كه » دعوت بقا« با سنت خوانندگان

  .شوند  مينسبت داده و به ناصر خسرو آوري شده جمعكوهستان بدخشان 
 بيشتر مردم بدخشان امروزهرا » دعوت بقا« اجراي دقيقرز  بايد تذكر داد كه طپيشاپيش
 – 1968شاه عبداللّه سوچاني كه سالهاي بار اين مراسم توسط آخرين . اند فراموش كرده

 اي هبر اساس معلومات رسال.  به صورت رمزآميز برگزار شده بود شهر خارغ بود ة خليف1979
پير دنيا ة هذا چراغ دعوت بقا فرمود «:است به ناصر خسرو نسبت داده شدهاين سنت  ي،قديم

خليفه شاه عبداللّه در اما در اين خصوص،  . )1(»و آخرت حضرت سيد شاه ناصر خسرو علوي 
 يعني ، اين سنتي مذهبة از فلسف،سبب دعوت رمزي بودن آنه شايد ب طرز اجراي آن سنت

اجرا » بيت ميدان«ب با نام  بندهاي آن را با ربارخيروشن كردن چراغ صرف نظر كرده، تنها ب
  .  درود فرستانده اند،گفته» او حق است«كرده و حاضران دعوت 

ساكنان شفاهي  روايتهايتوان گفت كه بنابر   مي، طرز اجراي اين سنتدر خصوص
ند و ا ه چشم خود نديدهرا ب» دعوت بقا «اجراي  دقيق اكثر آنها طرزاًقريبت ،كهنسال بدخشان

. ور مي شوندآ يادعبداللّهدعوت خليفه شاه از اجراي  تنها ،كنندب ياگر در خصوص آن نقل
 اين سنت را ، تكيه كرده خود كالنسالان و پيوندانخويشنقل قولهاي  فقط بهديگر رخي ب

ة  چيز مشخص در بارهيچ، اما متأسفانه از آنها غير از معلومات عمومي ديگر كردند ميتصوير 
 گردد كه اين سنت ساليان معلوم ميجا ناز اي. امده استدست نيه و چراغ آن ب» دعوت بقا«

 به دليل حاكميت نظام علل مختلف و از جمله از همه مهمتر، ه در بدخشان بطوالني
  . سابق برگزار نشده است شوروي كمونيستي

هذا چراغ  «عبارتبا شد،  فوق به آن اشارهدر كامل كه  نسبتاً اي همدن رسالآدست ه با ب
متعلق به كه  ) 1(»پير دنيا و آخرت حضرت سيد شاه ناصر خسرو علوية وددعوت بقا فرم
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دعوت « معلوم مي گردد كه ،ف استا الدين الدين سام حسامبه نام از ساكن شهر خاروغ يكي 
  . گفتتر سخن خواهيم   مفصلبعداًصوص هم داشته است و ما در اين باره خ مةچراغ نام» بقا

 روستاي  ساكنشايفسيد معراج عالم در اختيار» غنامهچرا« چندان كامل ديگر نه ةنسخ
 بدخشان كه در مناطقي از» دعوت بقا «هاي معموالً ناقص هنسخديگر  ). 2(است زاگ وخان 

منسوب  پندآميز كه ابيات » بيت ميدان «فاقد باب باشند، موجود مي... و و برتنگ   غندمانند
   ).6،7( مي باشنداند،  »چراغنامه «به ناصر خسرو در

آوردند  اين سنت را بجا مي كساني ، قرن بيست30- 20  دهةپيشتر در بدخشان تا سالهاي
 عشق خداوند هم ة بلكه شيفتزندگي مرفه داشتند، نه تنها ي رسيده بودند وبه سن پيركه 

 قول پس به ، و روان او روشن مي شددرگذشتهچراغ به ياد شخص » دعوت فنا«اگر در . بودند
او برگزار  اين مراسم را به نام  ودر قيد حيات بودههنوز هم شخص آن  ،خشانيكهنساالن  بد

 آن روستا اهل . اما براي شخص زنده، حضور خود وي در مراسم الزامي بوده است .كردند مي
 و خوردن يك چهارپاي حالل گوشت با ذبح گوسفند، گاو يا شدند و مي او جمع ةشب در خان

اين ة كنند شخص تشكيل. ندكرد را روشن مي  چراغ او،)ح.ا–غر مأذون اص(ة چراغ خليفه لقم
 به عنوان ،به خليفه» پاچراغي« با نام ر يك جفت پوشاك  و پاي افزا، در پايان مراسمدعوت

  .كرد  تقديم ميالزحمه حق
» دعوت فنا«اف ساكن روستاي سوچان بدخشان مثل  طرز اجراي اين سنت به گفتة شاه عبداهللا

است از صرف شام بعد از طهارت اهل مجلس، خواندن نماز، ذبح گوسفند، از گوشت آن بوده، عبارت 
. پختن، قرايت آياتي از قرآن، خواندن مجموع بندهاي چراغ و پندهاي مذهبي» نصيبه«غذايي به نام 

  . اند به هنگام اجراي اين مراسم در داخل خانة ميزبان راست مي ايستاده» دعوت بقا«حاضرين 
راغدان سنگي را  از روغن چ ميزبان جماعت، نماز از اقامةبعد راوي مذكور، به گفتة 

 و خواندن مناجات مخصوص اي پنبه ةكرد و به تافتن فتيل  پر ميذبح شده آن گوسفند ةدنب
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فرق » دعوت فنا«مناجات اين دعوت از . شد  چراغ هم روشن كرده ميپرداخت و در اين اثنا مي
  :شود ابيات آغاز ميبا چنين » دعوت بقا«آغاز .  داردو اندرز  بيشتر خصوصيت پند،داشته

   راياــب انبـــــطان حبيـسل    را ان و دل خداـبشناس به ج
  1راي خوش گو صلوات مصطف    را اــــع اوليــيـاران جميـــ

صلوات ) ص(بر حضرت محمد » دعوت فنا«بعد از خواندن اين بندها، اهل مجلس  مثل 
  .فرستند مي

  :كردند  را به پاكي دعوت ميدر مجلس حاضرين ، خصوصيت صوفيانه داشتهي بعدبندهاي
   و بيگناه بنشينوــصوفي بش    اه بنشينـو خانق جدــدر مس

  ي راخوش گو صلوات مصطف    و آه بنشين اله و دردـــــبا ن
 ديگر مي خواند كه در آنها ضرورت خواندن نماز، داشتن روزه و ي بندهايسپس ميزبان

  :طريق ذيل به حاضرين تأكيد مي كرده ردن و دل كسي را نيازردن بخير ك
  ــن و دلـــي ميازارخيري بك    ذارــــاز بگـــاز بهر خدا نم

  راي خوش گو صلوات مصطف    و روزه را دار ر مگوــذرو ع
 كه اگر آنها از شود مي از حاضرين دعوت ،بندهاي بعدي خصوصيت فلسفي ديني داشته

 – اصل خود ه ب، پس در آن صورت روح آنها گويا بر افالك رفته،يند آد بربهر هواي نفس خو
  .پيوندند ميعالم پاك 

   نهي بر افالكيدمـه قــــوانگ   س بي باكــواي نفــبگذر ز ه
  2راي وات مصطفـــخوش گو صل   را برسان به عالم پاك ودــــخ

را هم به ضرورت » غم بي« مردم بدخشان قول به انسانهايدعوتگر با خواندن اندرز ذيل 
  : شخصي دعوت مي كردي در زندگاز او يو پيرو) ص( به حضرت محمدصلواتخواندن 

  داريـــدت الم نـــال بــــــاز ح  م نداريــــو غ يدـــشد موي سف
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   1راي و صلوات مصطفــــــخوش گ  و دم نداريــــر تــت مگــدم رف
  :شدند اعمال بد دعوت ميبه پرهيز از در بندهاي بعدي حاضران مجلس 

  يرــ دل گ وجانه گويم سخن و ب  يربگـــذر ز تمـــام شــر تقصــ
   1راي و صلوات مصطفــــــخوش گ  يرــ تكبيوـــي بگــد شبــاز بع

 56 مذهبي در حجم هايو پند) ص(ريخ اسالم و وصف حضرت محمدا راجع به تابياتيچنين 
  . استممكنجا غير ا در اينة آنه همذكر و بررسي موجود است كهبيت 

اي به   اشارههيچ پير ناصر خسرو موجود ازدر كتابهاي ... «:  نجيب نوشته استاهللاعزيز
 مختلف جاهاياست كه وي اطالعات ديني را به  ناپذيرانكاراين مجلس نيست، اما اين عقيده 

   ).5(» ... فايده برندآنهاتوانند از بدنيا فرستاده است تا پيروانش 
متعلق به قلم ناصر خسرو » دعوت بقا «ظاهراًآمده است كه  ) 2 ،1 (موجودهاي  سالهدر ر

  را»دعوت بقا «ةدر يكي از بندهاي اين رساله آمده است كه گويا ناصر خسرو چراغ نام. است
  رادر راه عشق خداوند در آن لحظه دردمند بودن خود. استدر سالهاي آخر عمر خود نوشته 

  : استقلم دادهه چنين ب
  و قنديــــد چــبر كام لبت رس  ديـــد پنـــظ دردمنــــــاز واع

  1راي و صلوات مصطفــــخوش گ  اشدت گزنديـــــنو كه نبـــبش
 كه گويا اند ر آن عقيدهب كهنساالن بدخشاني ،»دعوت بقا«با تكيه به اين بند آخر چراغ 

  : استو نياز در بدخشان نوشته را با سوزاين ابيات ناصر خسرو 
  و نياز در بدخشان وزــــبا س    وات نامه اي جانـــــگفتم صل

  1راي و صلوات مصطفـخوش گ    رو نعت بخوان و اشك ريزان
 محلي چراغ ة خليف،»دعوت بقا«) چراغ( اول بخش بيت 56 اين ةخوانده شدن هماز بعد 

ر خود هنرمند اگ(سپس خود خليفه . كرد  روشن مي،به نام او بودهكننده را كه شخص دعوت 
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 اسبابهايبرخي آوازي با چند نفر ديگر با استفاده از   با رباب در هميو يا مدحيه خوان) باشد
بيت «با نام » دعوت بقا« دوم بخش بدخشاني به خواندن مناجات و بندهاي حلي مموسيقي

  : مي كرد كه آغاز آن چنين استشروع »ميدان
  در ز درياي حقيقت گوهر اندر كان تست

  ان تستجي جان پ معني در صي غوايوهم ت
  يا تو به كل بينا شوي زان در تو بيرون مانده

  8تو به كل بينا شوي جان و جسد يكسان تست
 بلكه ضرورت اجراي »بيت ميدان« ي نه تنها مضمون و ماهيت اساسبعديدر بيتهاي 

  :فرامين خداوند تبارك و تعالي به طريق ذيل آورده شده است
ــس   ــان ني ــه فرم ــو ب ــست ــت رواــتي زان ني   ت فرمان
  ق فرمــان تــستـي فرمــان حــا گــر تــو فرمــان بــرده

  ري را افكنــدـانــدر ايــن ميــدان كــه هــر يــك ديگــ 
6را افكنــي فرمــان حــق فرمــان تــست گــر تــو خــود

  

  

به » دعوت بقا«در بندهاي پاياني ابياتي از قول ناصر خسرو آورده شده است كه هر داوطلب 
  : بايد آماده باشد تا جان خويش را در راه خداوند نثار نمايند» بيت ميدان«هنگام خوانده شدن 

  ر چه خوش گفتست به معني حرف راـــسيد ناص
  كن نثار اين جان خود كان جان جانان جان تست

  
  ون را برندازـــــاد دو كـــبني    ت اندر اندازـك نكته ز دوسي
  9ازند ار است جان برصدل مخت    اهللاات ذات ــاد صفـــر يـــــب
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 اين دعوتگر از نام شاعر ديگر نامعلوم با اشاره به چراغ ناصر خسرو حاضرين سپس
  : الهي دعوت مي كرد» ميدان عشق«دعوت را به 
  ستارادت حاصل ــك مــش بي  ر استــــــراغ  ناصـــجا  چاين
  الــــل و قـــجد قيـــاينجا نگن  الـــحو است جاي علم ـجـــاين

   آيدان درــــز در ميــــخيبــر   خاك مال رـــود بـــرو روي خ
  2داناي بر حقيقت بيناي بي زوالي  يـــد بي زوالــوي معبــ اليزالاهللا

همه با يك » دعوت بقا«رساند حاضرين  اين بيتها را به آخر مي) ةصاحب الدعو(چون دعوتگر 

  .له حق يا حق يا اله حقيا ا: آواز به هم جور كرده در جواب وي اين بيت را چون درود مي خواندند
در حجم سه بيت ) ص(ن حضرت محمدأرا در ش» دعوت بقا« دعوتگر مناجات سپس

  :ديگر خوانده در آخر با چنين سخنان وصف آن حضرت را خالصه مي كرد
  الفالك الوالك لما خلقت               ف تورا خدا گفتهــاي وص

به صورت  جواب دعوتگر  در و هماهنگ،حاضرين دعوت باز با يك آهنگ مخصوص
  :آواز با چنين درود جواب مي گفتند هم

  6ي يا مجتبيمجتب    ي يا مصطفيمصطف
از ناصر خسرو مي خواند كه ) ع(ن حضرت علي أرا در ش سپس دعوتگر مناجات ديگر

  :آغاز آن چنين بود
  ست است عليي اشخصي كه به زير چرخ اعل

  ...ست اان ابر پيداست عليـــــي كه ميـــماه
  :حاضرين دعوت به دعوتگر با چنين بيت ها جواب مي گفتند

  8ست احق محقق علي  ست اشاه واليت علي
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 به وصف امام ، دادهادامهرا » بيت ميدان« دعوتگر ،چون سخنان پايان مي پذيرفت
  :رسيد مي) ع(حسين

  ده بودـــجود آمــــات در ســـكوه عرف     ده بودـــــآن دم كه حسين در وجود آم
  1آن گوهر پاك است كه پاك آمده بود      كه نور پاك است حسينگفت را ميزه

 درود در جواب دعوتگر به حضرت امام ،اين حاضرين دعوت با چنين بيتهااز بعد 
   1يا حسين ، شاه حسين  :مي فرستادند) ع(حسين

ير رسيد، به گفتة كالنساالن بدخشي، حاضرين دعوت از تأث چون دعوتگر به اين بيتها مي
تار و دف، مست عشق خداوند گرديده، بعد از  پندهاي مذهبي و آميزش آن با رباب، تنبور، قمري، سه

هر يك از حاضرين دعوت چه مرد و چه . آغاز مي گرديد) سينه زني(» حق زني«آن مراسمي به نام 
  .يا علي حق يا علي حق يا ولي: زن دو دست بر سينه زده، چنين ابياتي مي خواندند

  :  مقام پير ناصر خسرو اين رباعي را مي خوانددر زمينةدعوتگر ه آنگا
  اطر بطلبـــــگر مرد رهي صفاي خ     ر بطلبــــــيمگان بروي طواف ناص

  ر بطلبـاه ناصـــاك شــــاز دامن پ     هر چيز كه جوياي همان را همه عمر
  :گرداندند جواب ميحاضرين دعوت باز با يك آواز به دعوتگر چون درود با چنين سخنان 

  6اهللا بابا شاه ناصرولي    شاه ناصر ، شاه ناصر
ر اخالقي و فلسفي از قبيل ضرورت زيارت مزار گذشتگان اهل اسالم و افكا آنگاه

 ذيل در به صورت  ، اسماعيلي در خاك و ديار بيگانهةنگذاشتن پيرو طريققدم ضرورت بيجا 
  :دعوت مذكور مخصوص تأكيد شده است

  كه شيب هر كف پايي فرو شدست سري  ار رسي پاي را به عزت نه به هر دي
  ي به خاك بكن عمليــــياگر تو مرد خدا   تو مشو مايلبه روزگار جهان هيچ
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 ذيل به دعوتگر توسط درود به صورت ،خوانده شدن اين بيتهااز  بعد ،حاضرين دعوت
  8اين ديار، اين مزار :جواب مي گفتند

چندان ه خواندن دعاي ناز  بعد ، بندهاي ذيل را در بر گرفته»بيت ميدان «پاياني تقسم
  :انجام مي پذيرفت» دعوت بقا «، لفظ عربيه بطوالني

  وان خويشـــر حيـــباز رسيديم ما بر س
  شـــو جان خوي  ما بال و پرمشوديباز گ

  يدـرا كش اــادت دميد دامن مـــبح سعـص
  6ة حيوان خويشبر سر گردون زديم خيم

لوات السالم و عليك يا رسول اهللا، الفي صلوات السالم عليك يا ولي اهللا، صلوات و السالم الفي ص
  .1)ص(عليك يا خليل اهللا شهيد اهللا، شهيد اهللا بر جمال حسين پيغمبر خدا صلوات بر محمد

اً به نو اهل دعوت باط» دعوت بقا« صاحب ،رسد  مينظر به فوقهاي  كه از گفته چنان
، )ميحضرت ابراه (اهللا، خليل )ع(حضرت علي (اهللا  ولي) ص (حضرت محمد (ديدار رسول خدا

به آنها  ،شان را هم ديدار كردهانامام دور) ع(و در سيماي امام حسين ) پيغمبر (اهللاخير خلق 
شيخ »  عشقوادي«، گواه آن بوده كه اين با »يدان عشقم«طي كردن از  بعد درود فرستاده و

  .كي شباهت هم داردعطار در منطق الطير اند
 اما ،است» دعوت بقا «ةلف چراغ نامؤ ناصر خسرو م، در ظاهر ديده مي شودچنان كه

در دست ) 2 و 1 (مذكور در فوق ة دو رسالي غير از يك، علمي در اين بارهمحكم دليل هيچ
 به علتبدخشاني ناصر، به عقيدة كهنساالن » ديوان اشعار «وارد نشدن اين مناجاتها در. يستن

از اين رو در ديوان او نيامده و گيرند و  باطن مذهب را در بر ميآن است كه اين مناجاتها، 
  .انستان و شمال پاكستان پهن گرديدندغگويا تنها در بدخشان تاجيكستان، اف
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مبني  حكيم ةاشاربه در چند جا » ديوان اشعار ناصر خسرو«در  كه يادآور شداما بايد 
  :خوريم بر بقاي روح بر مي

ــدا  ــم خـ ــه علـ ــا بـ ــول و و بقـ ــت رسـ ــرآن اسـ   قـ
ــد  ــم و كليــ ــراي علــ ــرآن را ســ ــت قــ   و در اســ
ــي   ــا ه ــم و بق ــه عل ــر ب ــو چاگ ــست ت ــت ه   را  حاج

  )9،36(بــــسوي در بــــشتاب و بجــــوي دربــــان را 
  

  :گويد تر در زمينة سفر جان بسوي عالم بقا مي در جاي ديگر ناصر خسرو باز هم روشن  
  منــــزل توســــت جهــــان اي ســــفر جــــان عزيــــز 

  يـــست كـــه آن جـــاي بقاســـتيســـوي سراســـفرت 
  مخـــور انـــدوه كـــه از ايـــن جـــاي همـــي برگـــذري 
ــت       ــا بنواس ــا ي ــزل م ــن من ــت اي ــران اس ــه وي   گرچ

  را روزي از ايـــن قافلـــه گـــاه پـــس بنـــشين كـــه تـــو
ــر     ــر ب ــان آخ ــت هم ــر اس ــه دي ــد خ گرچ ــتباي   اس

  توشــــه از طاعــــت يزدانــــت همــــي بايــــد كــــرد 
ــت او ت    ــفر طاع ــعب س ــن ص ــه در اي ــك ــتةشي    ماس

   ز پرهيـــز خـــرد پـــوش ســـالح   نيـــك الفـــنج و 
ــت      ــعب اژدرهاس ــرو ص ــي منك ــن راه يك ــر اي ــه ب   ك
ــست    ــو ه ــيش ت ــه دو راه پ ــن ك ــزين ك ــرين راه گ   بهت

   )9،23(سوي بالست يك رهت سوي نعيم است و دگر
ان از آن عبارت است كه او توان گفت كه خدمت ناصر خسرو براي مردم بدخش ولي مي

  . استتاً ساده آورده نسب، براي اين مردما  اسالمي رةميداخالق ح
در بيان شناخت ده خصلت «هاي خطي بدخشاني كه در فوق ذكر نموديم، تحت عنوان  در رساله

: بينيم كه چگونه ناصر توانسته است در چند جمله، اساس اخالقي  را چنين به قلم آورد ، مي»چراغ
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سوم گرد كن علم . دروغدوم نگاه دار زبان خود را از فحش و . اول ياد آر خداي خود را هر ساعت«
. پنجم ببر دوستي خود را از يار بد. چهارم محكم دار دين خود را از غير دين. خود را در سينة خود

نهم بده . هشتم بردار ستم را از برادر دين . هفتم بخور خشم خود را . ششم بپوش عيب برادر دين
   ). 1،8(»وددهم بستان بهشت باقي از موالي خ. انصاف را در حق برادر دين

 خويشان در آن زمان نزديكان و ،را خليفه به آخر مي رساند» دعوت بقا«چون مراسم 
از را با احترام هر كدام بعد » چراغ حضرت محمد« مردم بدخشان اصطالح به ،اهل دعوت

 كنند و مي نوبت زيارت هديگران آن را بو داشته نگه  سپس آن را يكي ،دست گرفتهه خليفه ب
  . كشند  روي ميهرا ب  دستهاچون فاتحه

سخن ) زيارت چراغ( پيدايش اين حركت ة فلسفويژه بموضوع،ناصر خسرو راجع به اين 
  :نسبت داده است) ع( آن را به زمان امام جعفر صادق،رانده

  اول بنگر كه در او چند قول است  ري تو در دستــ گييچراغ مصطف
  1ق روايتداـــفر صـــقول جعه ب  سنت رض است وـدر اوهم چار ف

 چراغ كدام ةاگر پرسند كه ده مرتب« در باب كه نام برديم،ي يها ناصر خسرو در رساله
» اول قنديل و آتش چراغ فرض و فتيله سنت است«:  را چنين شرح داده استابيات فوق» است

 تأكيد ،ديان دعوت و چراغصدر اين رساله باز ناصر خسرو با تكيه به اخالق اسالمي و مت
 پيغمبري ة سجي وقت افروختن چراغ و تكيه زدن بر اخالق،شيخان و نقيبان... و «:  استكرده

 چراغ بر ايشان روا نباشد و هر چه خورده و ةو خواندن تكبير و گرفتن نذر و خوردن لقم
  . 8»را روا نيست ها حرام باشد و مريد گرفتن آنهاة طوغ بر آنفرة چراغ و سپوشيده باشند لقم

: ر جاي ديگر رسالة خطي نامبرشده، راجع به ده مرتبة چراغ چنين آورده استناصر خسرو د
آتش چراغ مرتبة عاشقان، سفيدي چراغ مرتبة صادقان، روشنايي چراغ مرتبة زاهدان، كبودي چراغ «

مرتبة عارفان، سرخي چراغ مرتبة شهيدان، زردي چراغ مرتبة ماتمزدگان، سياهي چراغ مرتبة  
  . 10»مرتبة جاهالن، قوت چراغ مرتبة پاكان، نور چراغ مرتبة پيغمبران استكافران، دود چراغ 



 

٣� 

 آورده ، اسالمي تكيه كردهة به فلسف، اخالقدر زمينةناصر خسرو باز در همين معنا 
 چراغ دليل ماگر پرسند كه چشم چراغ، روح چراغ كدام است؟ جواب بگو كه چش«: است

 اول هست كردن ،پس بدان اي عزيز. ق استاست، روح چراغ فتيله است و نور چراغ عش
) هيعني خليفه يا صاحب الدعو(دوم هر كسي كه چراغ روشن كند . چراغ از حضرت محمد بود

. طهارت ننشيند، فحش و دروغ نگويد بايد با حرمت و با آداب باشد و ديگر كه در سجاده بي
 باشد و به درگاه خدا ناله و چهارم آن كه ترس و بيم نداشته. سوم آن كه با خداي تعالي باشد

ششم آنكه آيت و دليل و .  امام جعفر صادق را بجا آوردةپنجم آنكه فرمود. زاري كند
 را بيشتر ياد كند و از و انبيا  را در دست دارد و اولياچراغنامهو  مناجات را ورد خود سازد

  . 8»و كار دين را كار آخرت داند عانت طلبدتن حكمت اسا استادارواح
 اما وي آن را براي كل مسلمانان و ، داشتوافر ياصر خسرو به چراغ عرفان دلبستگن

  : اسماعيليان نيز ضرور نشمرده استةحتي هم
  قنـــديل فـــروزي بـــه شـــب قـــدر بـــه مـــسجد 

  و دلـت گـشته چـو ظلمـا         مسجد شـده چـون روز     
ــروز  ــديل ميفــ ــديل  قنــ ــه قنــ ــاموز كــ   و بيــ

   )9،25 (بيــرون نبــرد از دل پرجهــل تــو ظلمــا    

  

 قولآيد به  بر مي» دعوت فنا و بقا«هاي  چراغنامههاي   از تحليل بندها و عالوهكهچنان 
 بلكه ،اند  آغاز يافته)ع (و علي) ص(ناصر خسرو اساس قسمي از آنها از زمان حضرت محمد 

را   آنها،امامان فاطمي را هم از زبان عربي به لفظ فارسي به فهم مردم بدخشان نزديكتر آورده
  . پوشانيده استي  اسماعيلة شيعةسف فلژرفلباس 

 ةميدحخدمت ديگر ناصر خسرو براي مردم بدخشان از آن عبارت است كه او اخالق 
 بلكه از فلسفه و دين و مذاهب خلقهاي ،تنها از زبان و كالم امامان اسماعيليه اسالمي را ن

گون ثر حوادث گوناا مرور زمان بر هب. اند آوردهو  نسبتاً ساده كرده ،ديگر براي اين مردم
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» دعوت فنا و بقا« موقتاً به بندهاي ، صفويان و تيموريانهاي در زمان، بدخشاندرريخي ات
  .تعليمات پيروان اهل اين مذاهب وارد شده بودند

بودند نمردم بدخشان از دانستن زبان عربي برخوردار خيلي از در زمان ناصر خسرو كه 
 ناصر كوشش كرد كه در اين بهره بودند، نيز بيفارسي  مردم از دانستن زبان گروهي ازو حتي 
 كتابهاي بزرگش را فشرده ة فلسفقصد داشته گويا ،)كتابهاي دعوت(حجم خود  كمهاي  رساله
او هم  سوادخواندن نداشت، هر اسماعيلي كه ، اين ساده بياني باعث گرديده بودةهم. نمايد

 ة تأثير همين فلسف.برداردق اسالمي بهره  اخالدر زمينةدعوتهاي ناصر خسرو   ازتوانست مي
 را صرف نظر ي حرمت هر آدم، قرن بيستم در بدخشان مردم90 -80مذهبي بود كه تا سالهاي 

   .آوردند از دين و مذهب وي بجا مي
 عصر بيست تدريجاً روي به تنزل آورده 30 - 20  دهةسالهاياز بعد » دعوت بقا«اگر 

 تا كنون هم يكي از ،ناصر خسرو نسبت داده شدهبه  ي»چراغنامهو  چراغ«ولي ، باشد
 ،نظر ماه ب.  هنوز هم همسفر اين مردم هستندرود كه ميشمار ه سنتهاي مذهبي بترين  قديمي

 ،است» نور «ة سورر آن نيز بةناصر خسرو كه تكياز  چراغ بعد ي فلسفي دينةبهترين خالص
  : ره از جمله آورده است آن حضرت در اين با.داردبه فريد الدين عطار تعلق 

  ه دارــم نگـــم و اينــو دادي آنــت  ه دارــم نگـــدا دل و دينـــخداون
  نــــة وادي ايمــــــونــاز آن زيت  ن نماندـــا و مـدر آن ساعت كه م

  راغ جان بدان روغن برافروزــــچ  ست روغنـكه ني شرقي و ني غربي
  11 من مردم مرا بي من برافروزچو

اي  ناصر خسرو مجلس صاف محرمانه» دعوت فنا و بقاي«تمه بايد قيد كرد كه چراغ و در خا
  .اند دربارة عقايد باطني اسماعيليان بوده است كه در خاندان عرفي بدخشاني انجام داده مي شده
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