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        ميد شاهزاده محمدميد شاهزاده محمدميد شاهزاده محمدميد شاهزاده محمدا

  اسماعيليان آسياي ميانه» چراغ روشن كني« سنت 
  

 يب جماعـت اسـماعيل    ذهيكي از باشـكوهترين آئينهـاي مـ       » روشن كني چراغ  « سنت  
 ايـن منـاطق بـا    اهـالي باشد، كه در ميـان   كستان و افغانستان و شمال پاكستان مي يبدخشان تاج 

  . معروف و مشهور است» چراغ روشن كني« و » دعوت پير شاه ناصر« ،»دعوت« امهاي ن
 اكنـون (به وقت صبح كاذب     ) وز دوم  در ر  اكنون( م  و روز س  سنت،طبق   آئين مذكور    

ـ :  از سه بخشاساساً گردد و  انجام ميشخصيپس از فوت   )  شب هنيم  ةهدايت جماعت در روحي
  . باشد عبارت مي» چراغ روشن كني«  و انجام مراسم يسراي هحبي، مديذهاخالقي م

ا چراغـدان، پنبـه و روغـن ر   ) پيـشواي مـذهبي  ( نـزد خليفـه     » چراغ روشن كني  « در بخش     
حاضـرين پـس از هـر       . نمايد  را قرائت مي  » چراغنامه« حاضر مي كنند و خليفه چراغ را تاب داده، متن           

مجموعـة اشـعار    » چراغنامه« . و اهل بيت او درود مي فرستند      ) ص( بيت يا مناجات، به حضرت محمد     
ـ                      مذهبي مي  ة شـيعة   باشد، كه مناجـات در وصـف اهللا تعـالي، فرشـتگان و پيغمبـران خـدا، امامـان فرق

  . گيرد اسماعيلي،حكيم ناصر خسرو و آيات قرآني و دعاها را در بر مي
 آن ةو فلـسف » چـراغ روشـن كنـي   « ريخ پيدايش آئـين  ابايد تذكر داد ، كه راجع به ت        

بـر سـر ايـن موضـوع         ميان پژوهنـدگان     در  و از همين رو،     انجام نيافته  تحقيقات جدي تاكنون  
ـ (ونـه برخـي از عالمـان        به طـور نم   . اختالف آرا وجود دارد    بـر آن   ) شـاه خمـاروف   . رتلس و ا  ب

ين مهرپرستي و ديـن   ي داشته، آن از آ    يريخ خيلي قديم  ات» چراغ روشن كني  « اند، كه آئين     عقيده
 ،دانشمند پاكـستاني عزيـزاهللا نجيـب      . زردشتي براي اسماعيليان بدخشان به ميراث مانده است       
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بلكـه   نداشته،   ي ارتباط هيچ دين زردشتي    اب» چراغ روشن كني  «  كه سنت    مدعي است برعكس  
  . استين تشيع اسالمي يآبرخاسته از 

 فيلـسوف   ة  المللي كه به افتخـار هـزار       بين اي  ه در كنگر  1976س سال   سور برتل پروف  
 يعلمـ  سـخنراني  ، مشهد برگـزار گرديـد     يتواناي شرق حكيم ناصر خسرو در دانشگاه فردوس       

ـ    در زمينة آيين اسماعيلي   جالبي   » چـراغ روشـن كنـي     «  سـنت    يك بخـش آن بـه بررسـ        كـه ي
ارزش بـا ت  ا جهـ  يارش دانشمند معـروف از بـسيار      ز هرچند اين گ   .اختصاص داشت، ايراد كرد   

 و محقـق بـه      نگرفتـه رار  قـ مورد پژوهش   » چراغ روشن كني  « هاي   جنبه ة، ولي در آن هم    است
ـ             را   خـود  نظـر قـط    آن ف  ةريخ  پيـدايش و فلـسف      ااسرار آئين مذكور دسـت نيافتـه، راجـع بـه ت

روشـن  شـب چـراغ   «يـا  » ب دعـوت شـ « مراسـم    ، بنـده  نظربه  « : نويسد او مي . كند پيشكش مي 
 انـوار   ة شبيه مقايـس   قديمي پيش از اسالم و      ممكن است خيلي قديمي و يك نوع سنتز         » كردن

و چيزي بيش از    اين البته حدس بنده است      . و امشاسپندان در آثار شهاب الدين سهروردي است       
   ).108 – 107.  ،ص3(»يستاين ن

ـ    ضـ يد شـاه خمـاروف      ع مرحوم ابوس  ديگرمحقق     ـ  آ ةريخ و فلـسف   امن پـژوهش ت ين ي
 از  ، بلكـه  به دين زردشتي ارتبـاطي نداشـته      » چراغ روشن كني  « سنت   نتيجه گرفت كه   ،مذكور

امـا در   ... «: نگـارد  دانشمند مذكور پيرامون اين مـسئله مـي       . گيرد آئين مهرپرستي سرچشمه مي   
وردهاي ا آئين زردشتي قابل قبول نيست، زيرا بر اساس دسـت          ارتباط داشتن اين رسم با     خصوص

 گاه در سـرزمين بدخـشان       چ چنين قضاوت كردن ممكن است كه دين زردشتي هي         ، امروز يعلم
بـه   همـه مربـوط   ،ين آتـش پرسـتي داريـم   يرايج نبوده است و آنچه ما امروز به عنوان بقاياي آ          

  ). 150 - 149.  ، ص5(» استماقبل زردشتي  يكيش قديمتر مهر پرست
 ةنـسبت بـه هـر گونـه عقايـد جنبـ           » چراغ روشن كنـي   «بايد ابراز داشت كه در سنت       

 از مناجـات و     ،شود كه هنگام مراسم قرائت مي    » چراغنامه«زيرا متن   . اسالمي خيلي قوي است   
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ة بر مي آيد كه فلـسف     از اين جا    . اشعار فارسي عبارت است كه به قلم شعراي اسالمي تعلق دارد          
  . آن قابل قبول نيستكردن به كيش و اديان ديگر منسوب ،صرف اسالمي بوده» نامهچراغ«

» نـور «را از مقـام     » آتـش «مقام  » چراغ روشن كني  «كه محققان در آئين     نكتة ديگر آن    
م يمـات ديـن مبـين اسـال    لزيرا در تع. يد درست پنداشتارا نيز نبديدگاه دانند كه اين  باالتر مي 
 در اكثر موارد آن بـه معنـاي       ،منفي بوده » آتش« رمز   ،دث نبوي ي در آيات قرآني و احا     مخصوصاً

: و ابراهيم گفت  « : فرمايد  بقره خداي تعالي مي    ة سور 126 ة در آي  مثالً. جهنم استفاده شده است   
امـت   آنان را كه به خدا و روز قي،مني گردان و از مردمش    ياي پروردگار من اين شهر را جاي ا       «

 ،را اندك برخـورداري دهـم      هر كس كه كافر شد او     : گفت. ايمان دارند از هر ثمره روزي ساز      
  ).20.  ، ص7(»! جامي استفرسپس به عذاب آتش دچارش گردانم كه بد 

و بترسيد از آتـشي كـه بـراي كـافران مهيـا             « : آمده است » آل عمران « سورة   131يا در آية      
آيـد    از اين حكمت قرآني بر مي     . ن آيات در قرآن مجيد خيلي زيادند      امثال چني ). 67.  ، ص  7(»شده است 

كه در اسالم اشخاصي كه كفر مي ورزند، دست به اخالق ناشايـسته مـي زننـد، بـه خـدا و رسـول او                         
پـس  . انـد   آورند، با آتش دوزخ ترسانيده شده       و اهل بيت او و روز قيامت ايمان نمي        ) ص(حضرت محمد 

نـور  «يعنـي   » نـور « مقام فلسفة   » چراغ روشن كني  «و عموماً آئين    » چراغنامه« بايد ابراز داشت كه در    
زيرا طبق فلسفة اسماعيليه و عموماً اديـان و         . واالتر است » آتش«از  » نور امامت «و  » نور نبوت «،  »خدا

شـود و از   الذكر برخوردار باشد، بـاطن او نـوراني مـي    فرق ديگر اسالم، اگر بندة مؤمن از اين علوم فوق      
  .اخالق حميدة انساني بهرور شده به شاهراه صراط مستقيم واصل مي گردد

ديـدگاه ديگـري    چنـين  ،من پژوهش آئين مذكور ضيد شاه خماروف    ععالم ذكي ابو س     
مـثال ً   . چندين هزار سال سپري شده باشـد      » چراغنامه«  كه گويا از ايجاد متن       را ابراز مي دارد   

» چراغنامـه « لـف   ؤخـستين م  نخ برقرار كردن متن اصلي و       ريااز نگاه علمي و ت    « : او مي نويسد  
گذشته است و به دسـت آمـدن   )  !(كامال ً غير امكان است، زيرا از ايجاد آن چندين هزار سال    
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 باستان شناسي در قبرستانهاي سكائي در پامير دليل نهايـت           يهاوچراغدانها هنگام كافت و كا    
  ). 150. ، ص5( است» راغنامهچ« و هم متن »  چراغ روشن«قديمي بودن سنت 

زيــرا اگــر از ايجــاد مــتن . نگارنــدة ايــن سـطور چنــين پنــداري صــحيح نيـست  ة بـه عقيــد   
گذشت، امروز متن آن هنگام مراسم به زبان فـصيح فارسـي خوانـده                چندين هزار سال مي   » چراغنامه«

مانـد و جنبـة       به يادگار مي  پهلوي، يا زبانهاي ديگر ماقبل اسالمي تا زمان ما          ة  نشده، ممكن به زبان مرد    
ي قـديمي در    )قنديلها( دوم آن كه از جانب باستان شناسان پيدا شدن چراغدانها           . داشت  اسالمي نيز نمي  

 نيـست، چـرا كـه       »چـراغ روشـن كنـي     «قبرستانهاي سكائي هم دليلي بر چند هزارساله بودن مراسـم           
ت نـشده بودنـد و آنهـا را اقـوام و             درس »چراغ روشن كني  «چراغدانها در گذشته فقط به خاطر مراسم        

  .دادند ملتهاي عالم با اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي
 را مربـوط بـه كـيش        »چـراغ روشـن كنـي     «هرچند دانشمند ابوسعيد شاه خماروف آئـين          

» چراغنامـه «مهرپرستي پيش از اسالمي قلمداد كرده باشد، اما ظاهراً خالف مدعاي خود، مؤلـف مـتن                 
ولي در دوام يك هـزار سـال اخيـر، كـه تـاريخ انتـشار       ... « : نويسد او مي. باشد سرو ميحكيم ناصر خ 

نيز در جنب سنن ديگر بـه نـام و فعاليـت    » چراغ روشن« مذهب اسماعيليه در بدخشان است، مراسم  
از اين سبب، چه در آثار خطي مـذهبي  و چـه در بـين خلـق ناصـر                    ... حكيم ناصر خسرو وابسته است    

 دعوت، پير شاه ناصر اعتـراف گرديـده         ةو جاري كنند  »  چراغنامه«يث مؤلف متن موجود     خسرو به ح  
« اين ادعا تا اندازه اي درست است، چنانكه بنا به گفتة خود ناصر خسرو، او كتابي را بـا عنـوان                      . است

وان خوان االخـ  « اندر تناسب تن و جان و بقاي روح پس از فناي جسد تأليف نموده بود كه در                  » مصباح
زنـدگي ناصـر    ة  ي دور »چراغنامـه « احتمال آن كـه     . متأسفانه اين اثر مفقود است    . كند  آن را ذكر مي   » 

  ). 151 - 150. ، ص5( »اند ي كنوني را ترتيب داده»چراغنامه« خسرو بوده، بر اساس آن بعداً 
صـر   به قلم حكيم نا    اصالً كنوني   ي»چراغنامه«  كه متن    در اين زمينه بايد اذعان نمود       

مذكورند يگان بيتي از آنهـا      » قنديل نامه «  زيرا آن مناجاتي،كه در اين متن        ،خسرو تعلق ندارد  



 
 

 

 

�٧  

زيـرا  . توانـد  زمان زندگئ ناصـر خـسرو بـوده نمـي         » ديوان اشعار « محصول قلم ناصر خسرو نبوده، در       
م جـسماني و    ثار منصور ناصر خسرو بوده، در آن مولف راجع به فلسفة تناسب عـال             آاحتمال اين اثر از     

عالوه بر اين، بايد خاطر نشان كرد، كه در هيچ اثـر خـط مـذهبي كـه تـا                    . عالم روحاني بحث مي كند    
باشـد، بلكـه    مي» چراغنامه«زمان ما محفوظ مانده، هيچ گاه تأكيد نشده است، كه ناصر خسرو مؤلف          

و اساسـگذار   در اكثر منابع خطي و آثار محققان معاصر فقط ذكر شده است كـه حكـيم ناصـر خـسر                   
مثالً بـراي نمونـه، يكـي       . نامند  مي» ناصريه«دعوت اسماعيلي در آسياي ميانه مي باشد كه جريان آن را            

از دانشمندان هم عصر ناصر خسرو، ابوالمعالي محمدالحسين العلوي، كه به قـول محقـق ايرانـي عبـاس                   
بيـان  « ، در كتاب    )13.  ص ،1( اقبال، او همچون متعصب مذهبي با ناصر خسرو جنگ اعالن كرده بود             

 اصـحاب   –الناصـريه   . 1« : نويسد  گذار آن با تعصب مي      و پايه » ناصريه«خويش راجع به فرقة     » االديان
دليـل  « و كتـاب    » وجـه ديـن   «و كتاب   . ناصر خسرو و او ملعوني عظيم بوده است و صاحب تصنيفات          

 از اهل تبرستان از راه برفتنـد و آن          و بسيار كس  . را او تصنيف كرده است در كفر و الحاد        » المتحيرين
  ). 56. ، ص1( » مذهب بگرفته
و مĤخـذ تـاريخ اسـالمي       به منابع    ،ست يافتن به اسرار آئين مذكور     دتر   براي عميق حال  

 و» چـراغ « بـه   مـسئلة اعتقـاد  ،يـشة مـسلمين  دفكـر و ان ت در  تا به اين سؤال كـه     شود    رجوع مي 
  . مي بجوييهاي آن كدام اند؟ پاسخ چشمه و ريشه سرواز كدام دور و زمان شروع شده »نور«

» نـادر المعـراج   « هاي معتبر اسالم اثر عبـاداهللا شـيخ العـالم اكبرآبـادي             يكي از اين كتاب   
» معـاريج النبـوت   «لف از كتب مختلف علماي اسـالم، از جملـه           ؤمي باشد، كه م   ) بحر االسرار (

» حيـرت االنـسان   « شـيرازي؛    ظجنيـد واعـ   موالنا عبدالرحمان ابـن     » معراج« الدين؛   ينعموالنا م 
 جالـب را پيرامـون معـراج حـضرت          ير و اثرهـاي ديگـر روايـات       يخواجه احمد بغدادي و تفاس    

ـ تدوين پرارزش بزرگ را ةگردآوري كرده، يك مجموع   ) ص( محمد ف نمـوده كـه آن از   ألي و ت
  . باشد  باب عبارت مي52
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از زمـان   » نـور «و» چراغ«عتقاد به   در تفكر مسلمانان ا   » نادر المعراج « طبق اطالعات     
 ظـاهري و معمـولي      ةپيغمبر اسالم شروع شده اسـت، كـه ايـن اعتقـاد نـه همچـون يـك پديـد                   

  . لكه به خود خصوصيات ديني و فلسفي را كسب كرده بودبمحسوب مي شد، 
دهها روايت را گرد آورده،كه در آنهـا ماهيـت          » نور« و» چراغ«لف مذكور راجع به     ؤم

ـ  و همچنين سرچشمه »  نور«  و »چراغ«ي  فلسف مـثال ً  :  آنهـا نـشان داده شـده اسـت    يريخاهاي ت
آورده كـه در آن     ) چراغ( »قنديل« رواياتي را راجع به اسرار      » سير منظوم « از كتاب    اكبرآبادي

منقـول اسـت،كه    كـه از خليفـه دوم       آورده اسـت،    » سـير منظـوم   « ذكر شده است؛  در كتـاب        
  .از اين جا بيشتر شدم قنديلي ديدم روشن: له و سلمآ عليه و اند حضرت محمد صل اهللا فرموده

  نظم
  قنديلي روشنتر از آفتاب) بديد(    رسيد آن جنابيبه ناگه به جاي

  ـــديل رازكه بر گوي احوا ل قن  رافيل بازــدر از ســـبپرسيد ص
  كجا نور تو اندر آن بــد نخست  ديل تستـقن: سرافيل بدو گفت

  ش آرد مقرـــدر اين پاك قنديل  رــد دگــيآ تو از تن بروحچو ر
  رشيد نوروستاند ز خ كه مه مي  سطور ام در دهــبه عين اليقين دي

  ز نور محمـــد منــــــور شود  شود عظم چو انورار عرش ــدگ
  »ستا كه كان همه نورها مصطفي  داستـــكه نور محمد ز نور خ

  )236. ، ص4( 
گـردد، كـه      مي آشكار ،بخشيده شده » محمد مصطفي قنديل  «به  كه  از حكمت اين ابيات     

 آنهـا بـه   عةپس از مطال توانيم رند و ما مي   اارتباط خيلي عميق د   » چراغ روشن كني  «آنها به آئين    
شـود و نـور     پس از فوت انسان انجام مـي فقط»  چراغ روشن كني «چرا سنت   : پرسشهايي نظير 

هنگـام معـراج بـه      ) ص  ( رت محمـد    يعني چون حـض   .  پاسخ بيابيم  ،چه حكمتي دارد  ) ص(محمد
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كنـد، كـه اسـرار       ال مي ؤبيند و از صاحب صور س       قنديلي را مي   ، حضرت اسرافيل مي رسد    يواد
حضرت اسرافيل به پيغمبر اسالم گفتند كه اين قنديل تو است و وقتي كـه               . آن را به من بگويد    

عـالم روحـاني عـروج      شود، روحت از تن مفارقت كرده، به سوي          جسم تو در عالم سفلي فنا مي      
  . گيرد كند و در قنديل نوراني قرار مي مي

 به خاطر رجعت روح انسان فـوت      شخص   فوت    از چراغ را بعد  معتقدان به اين سنت،       
كه از بـدن     دادند و اميدوار بودند، كه اين روحي        از عالم جسماني به عالم روحاني انجام مي        شده

  . لم ارواح واصل شده، صاحب مقام و منزلت گرددكند به عالم نور، يعني عا  مفارقت ميمتوفي
نـور  « ،  »نور خدا « پرستش  » چراغ روشن كني  « سنتي  بايد تذكر داد، كه هدف اصل       

نـادر  «كـه پيـشتر از   ي يهاصرع ديني در مـ   – فلسفي   ةاست،كه اين مسئل  » نور امامت « و» نبوت
  :شرح يافته است ،ذكر شده» المعراج

  ). 236، 4( ن همه نورها مصطفي استكاست،         كه        كه نور محمد زنور خدا
 ةه مطلـع ايـن مجموعـ      هرا بـي شـب     ، كـه آنهـا    »چراغنامه«ي اول   رعهاصجالب توجه است، كه م    

معنا بـوده، هـدف و ماهيـت         هم» سير منظوم «هاي فوق كتاب    رعص با م  ،دانند  مي مذهبيمناجات  
  : آنها يكي استيفلسف

  و الضـــحي راداي ـآن نور خ    راغ مصطفي راـــــــقنديل چ
  خوش گو صلوات مصطفي را    را اـپيوسته بخوان تو اين دع

  ) 1.،ص6(    
قنديل حضرت محمـد    «ري پيرامون   گروايت جالب دي  » نادر المعراج «شيخ اكبرآبادي در كتاب     

چـراغ روشـن    «ر مبهم مراسم    گهاي دي  جنبهتوانيم   ير اساس آن ما م    بآورده است، كه    » مصطفي
  : در روايت آمده است.  را مورد پژوهش قرار دهيم-» كني

نيف ابوليث سمرقندي؛ چنـين آورده اسـت، كـه بعـد از آن              تص» دقايق الحقايق « نقل است از    « 
را از  را از بـاطن و بـاطن او   شـد ظـاهر او   آفريد خداي تعالي قنديلي از عقيق سرخ، كه ديده مـي        
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بـه مثـل صـورت آن       ) ص( محمد مصطفي    انه و تعالي صورت حضرت    حبسپس آفريد حق    . ظاهر
پس نهـاد در ايـن قنـديل قيـام آن صـورت             . له و سلم، كه در دنيا بودند       آ حضرت صل اهللا عليه و    

و بياويخـت آن قنـديل را بـه         ) بودنـد ( م، كه در نمـاز    لوات و السال  صهمچون قيام رسول عليه ال    
 در اطـراف نـور محمـد         عليـه الـسالم و غيـره       ءپس گرد گشتند ارواح انبيـا     . ساقي عرش مجيد  

  ).513.، ص4( »ليل گفتندهالصلوات و السالم، تسبيح و ت
 دارد، زيـرا اسـماعيليان      ارتبـاط نزديـك   » چـراغ روشـن كنـي     «ين  ياين روايت نيز به آ    

و اهل بيـت  ) ص  ( بدخشان هنگام انجام اين مراسم در گرد قنديل جمع شده، به حضرت محمد              
  . فرستند او درود مي

  :گيريم كه  شدة فوق چنين نتيجه مياز داليل مطرح
ين مهرپرسـتي و زردشـتي ارتبـاطي نـدارد،          يـ هيچگاه به آ  » چراغ روشن كني  « سنت .1

اي به نظر نرسيده، مراسـم دفـن زردشـتيان از            شارههيچ ا ين مذكور   يراجع به آ  » اوستا« زيرا در   
 آنهـا   كنـد، فوت  اگر در جماعت زردشتيان شخصي      . تفاوت عميق دارد  » چراغ روشن كني  «ين  يآ

داشتند تا مرغان آمده گوشت، پوست، چـرك و خـون            يها نگاه م   كده روز در    30را تا     او ةمرد
: آمـده اسـت  » ونديـداد «مـثالً در  . وابي بـوده اسـت  ثـ را بخورند،كه اين عمل در نزد آنها كار        او
اي  كـده بـر    سه مزداپرستان بايد در هر خانمان       ،چون تابستان سپري گردد و زمستان فرا رسد       «

. هاي گوشوده را نيـازارد     دست وفراشته و پاها كشيده     امردگان بسازند، چندان بزرگ، كه سر بر      
ارنـد تـا بـدان    ذ شب فرو بگسي  شب يا سه شب يا دوها  بايد تن بي جان مردگان را در آن كده   

ه آنگاه بايد مزداپرستان كالبد مرده را بـه دخمـ  ... يندآباره به پرواز در    كه مرغكان ديگر   هنگام
برند و در آفتاب نهند تا هنگامي كه باران بر آن كالبد فرو بارد و به دخمه نيز فـرو بـارد و بـه     

  ). 317، 2( »خونابه و چرك نيز فرو بارد و مرغكان همه را فرو خورند
ـ        يدر قرآن مجيد، احاد    .2  هـا ينيآانتـشار   ، شـيعه  ةث پيغمبر اسالم و سخنان امامـان فرق
پس هيچ امكان ندارد، كه پيـشوايان  . ه زردشتي را ممنوع ساختند اسالمي، از جملپيش ازاديان  

سالمي را ممنوع اعالن كننـد و پيـروان مـسلمان آنهـا سـنتهاي سـابق                 ا پيش از   ينهاي  ياسالم آ 
 .  را به جا بيارندمذهبي
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ريخ چنـدين هـزار سـاله نـدارد،     اهيچ گاه ت» چراغنامه« و » چراغ روشن كني  « سنت .3
يـا حتـي   آن از   يمتنـ دسـت كـم     چندين هزار سال مي گذشـت،       » اغنامهچر« زيرا اگراز ايجاد    

 .  ماقبل اسالمي به يادگار مي ماندةبه زبان پهلوي يا زبانهاي مردگزارشي از آن 

فـروع  «طوري كه ما اشاره كرديم، محقق پاكستاني عزيـزاهللا نجيـب بـه اطالعـات كتـاب                   .4
در زمان پيغمبـر اسـالم عـرض وجـود          » كنيچراغ روشن   «اعتماد نموده، ذكر كردند، كه سنت       » كافي

 . كرده، بعداً در خانة امام محمد باقر و امام جعفر صادق نيز چراغ روشن شده است

در » چراغنامـه «  پـس مـتن      ، قابل اعتماد باشـد    »فروع كافي «اگر اين اطالعات كتاب     
  . بارت بوده استزمان امامان مذكور به زبان عربي بوده، يا از اشعار عربي اساس يا از دعاها ع

 بـه ايـن طـرف در زمـان سـلطنت            16به زبان فارسي بوده، از قـرن        »  چراغنامه«متن كنوني    .5
 آقاخـان   –صفويان مرتب گرديده است، زيرا در تمام نسخ  تا زمان امـام چهـل و هـشتم اسـماعيليان                     

دن همچنـين وارد شـ  . رسـد و بـس    امام اثنـي عـشري بـه نظـر مـي     12سوم  محفوظ مانده، فقط وصف      
مناجـات در وصـف ناصـر       . گواه اين مدعاست اسـت    » چراغنامه«مناجات صوفي شاه نعمت اهللا ولي به        

 . اند خسرو نيز در قرنهاي اخير از جانب شعراي اسماعيلي به متن اين رساله داخل گرديده

هيچگاه به قلم حكيم ناصر خسرو تعلـق نـدارد، زيـرا ايـن مناجـات در                 » چراغنامه« .6
 او  ،ظـاهري را اعتـراف ننمـوده       سرو چـراغ    خـ حكيم ناصـر    . ود ندارد جعر و شا» ديوان اشعار «

 .  باشد  مي،، كه آن را علم و عمل قلمداد كرده استأويل يعني علم تيجانبدار چراغ باطن
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