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حسيني  جالل  سيد  دكتر  آقاي  خدمت  در  ميراث: 
به  منسوب  اسماعيلي  آثار  كه  هستيم  بدخشاني 
خواجه نصيرالدين طوسي را تصحيح كرده اند و مركز 
پژوهشي ميراث مكتوب نيز ديوان قائميات (سرودة 
حسن محمود كاتب) را به تصحيح ايشان در دست 
انتشار دارد. نخست از ايشان مي خواهيم كه كمي از 
زندگي و تحصيالت خودشان براي ما بگويند و اينكه 

اكنون به چه كاري مشغول هستند و در كجا؟
تحصيالت  و  هستم  نيشابور  متولد  من  بدخشاني:•  
دوره هاي  و  گذراندم  مشهد  شهر  در  را  خود  اولية 
فترتي  دورة  در  ــ  بعداً  را  فوق ليسانس  و  ليسانس 
كه داشتم ــ برگشتم به مشهد و در آنجا ادامه دادم. 
مهم  من  براي  مخصوصًا  كه  را  ليسانس  فوق  دورة 
بود  دوره اي  اولين  گذراندم.  الهيات  رشتة  در  بود، 
كه آقاي سيد جالل الدين آشتياني براي فوق ليسانس 
مشهد  در  را  دوره اي  اسالمي،  حكمت  و  فلسفه 
كه  شدند  قبول  دوره  آن  در  نفر  سه  كردند.  برگزار 
يا  سال  دو  مدت  دوره  اين  بودم.  آنها  ميان  در  من 
دو سال و نيم طول كشيد و من فوق ليسانس را در 
مشهد گرفتم. بعداً به داليلي به لندن رفتم و به عنوان 
كتابدار در مؤسسة مطالعات اسماعيلي شروع به كار 
و  قرآني  علوم  به  راجع  چون  ــ  آنجا  در  و  كردم 
كه  خواستند  من  از  ــ  مي دانستم  چيزهايي  الهيات 
در بعضي كالس ها تدريس كنم. در همين اوان فكر 
كردم كه در آنجا دورة دكترا را بگذرانم. اين بود كه 

به دانشگاه آكسفورد رفتم. استاد راهنماي من در آنجا 
پروفسور ويلفرد مادلونگ بودند كه چهرة سرشناسي 
به صورت  سال  چهار  مدت  است.  اسالم شناسي  در 
جسته و گريخته به آكسفورد مي رفتم و دكتراي خود 
را در فلسفة اسالمي از آنجا گرفتم. تخصص خودم 
را روي آثار اسماعيلي خواجه نصيرالدين طوسي بنا 
نهادم. موضوع پايان نامة من متن روضة تسليم بود، 
يعني همين متني كه بعداً به صورت كتاب درآمد. البته 
من ابتدا روضة تسليم را به عنوان يكي از متون درسي 
كار  هم  با  و  بودم  كرده  انتخاب  دانشجويان  براي 
چاپ  كه  شدم  متوجه  تدريس  ضمن  در  مي كرديم. 
پيشين خيلي غلط دارد و مطلب، مفهوم نيست و به 
همين دليل شروع كردم به پيدا كردن دستنويس هاي 
داده  انجام  ايوانف  آقاي  كه  چاپي  آن  در  متن.  اين 
بود، از دو نسخة بسيار متأخر استفاده شده بود ولي 
بخت با من همراه بود و به لطف دوستان به تصوير 
نسخة خيلي خوبي از آن كه در بيرجند بود دست 
يافتم. در سفري هم كه در پاكستان بودم كسانى كه 
از شمال پاكستان مي آمدند گفتند كه يك نسخه هم 
ما از اين كتاب داريم. بدين صورت دو نسخة خطي 
خيلي خوب از اين متن پيدا شد و من تصميم گرفتم 
چاپ كنم. اين تصحيح بعداً  كه اين متن را مجدداً 
اسماعيلى  مطالعات  مؤّسسه  انتشارات  سلسلة  جزو 
منتشر شد. البته بگويم كه من پيش از روضة  تسليم، 
سيروسلوك خواجه نصير طوسى را به زبان انگليسى 

گفت وگو با دكتر سيدجالل حسينى بدخشانى
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من  مشوق  كار  اين  و  بودم  كرده  چاپ  و  ترجمه 
براى كار روى روضة تسليم شد، چون سير و سلوك 

خيلى مورد توجه قرار گرفت. 
ميراث: از چه سالى وارد موسسة مطالعات اسماعيلى 

شديد؟
بدخشانى: من در سال 1979•  به انگليس رفتم. آنها 
از من خواستند كه كتابخانه اى در آنجا درست كنم. 
كتابخانه را درست كردم و سپس به بخش تدريس 
مشغول  هم  هنوز  و  شدم  وارد  مؤسسه  تحقيق  و 
هستم. در حال حاضر در آنجا مجموعة رسائلى از 
خواجه نصير طوسى شامل آغاز و انجام، توّال و تبّرا 
و مطلوب المؤمنين را تصحيح و ترجمه كرده ام كه 

در نوبت چاپ است.
جرياِن  به  قائميّات  ديوان  مقدمة  در  شما  ميراث: 
پيداشدن اين متن اشاره كرده ايد، ولي از آنجا كه اين 
كتاب هنوز منتشر نشده، مي خواهيم كه مطالب را به 

تفصيل بيشتري از زبان خودتان بشنويم. 
دندانپزشكى  دانشجوي  جواني  در  من  بدخشاني:•  
دانشگاه تهران بودم و بعدها اين رشته را رها كردم. 
از  كه  داشتيم  تحصيل كرده  دوستاني  وقت ها  آن 
پاكستان به ايران آمده بودند. چيزي در حدود چهل 
نقاِط  از  داشتند  عالقه  آنها  و  بود  اين  از  پيش  سال 
اسماعيلي مذهب  آنها  كنند.  بازديد  اسماعيلي نشين 
و  بودند  آمده  خيريه  كار  يك  به عنوان  و  بودند 
خودمان  برادران  براي  مي خواهيم  ما  كه  مي گفتند 
خدمتي بكنيم، مثًال در دهات اگر كسي بيمار است يا 
مريضي حادي دارد كمكي بكنيم. آنها من را به عنوان 
ادبيات  به  هم  من  كردند.  انتخاب  خود  راهنماي 
بدانم  مي خواستم  و  داشتم  زيادي  عالقة  اسماعيلي 
مغول،  حملة  از  پس  خراسان،  جنوب  حوزة  در  كه 
آيا دانشمنداني بوده اند كه دربارة مذهب اسماعيلي 
كتابي داشته باشند يا شعري سروده باشند. آنجا يكي 
اينجا  در  ما  كه  گفت  و  داشت  حضور  دوستان  از 
ديواني داريم به نام قائميّات كه نسخة آن را ما در 
جلدي  هفت  ديواني  اصل،  در  اين  و  داريم  اختيار 

بوده است.
ميراث: اين دوست شما كه بود؟ گويا شما در مقدمه 

بوده  اسماعيلي  پيران  از  يكي  كه  كرده ايد  اشاره 
است؟

ايشان پيري بودند به نام مال مرتضي كه  بدخشاني: • 
حدود بيست سال پيش از اين فوت كردند. زماني 
كه من آنجا بودم ايشان خيلي پير بود. نام خانوادگى 
و  كردند  تعريف  خيلي  كتاب  از  بود.  برزگر  ايشان 
گفتند كه كتاب خيلي خوبي است و سرايندة آن خيلي 
قوي بوده است ولي متأسفانه از آن هفت جلدي كه 
اصِل اين ديوان بوده است بيش از يك كتاب باقي 
نمانده كه نزد ما است. پرسيدم كه چطوري آن را پيدا 
كرديد؟ گفت: زماني كه ما داشتيم خانة خودمان را 
بنّايي مي كرديم و مي خواستيم آن را گسترش دهيم، 
كه  ديديم  و  كرديم  خراب  را  ديوار  از  قسمت  يك 
داخل يكي از اين طاقچه ها كه روي آن را گچ گرفته 
بيرون  طاقچه  از  و  داشت  وجود  كتاب  اين  بودند 
افتاد كه ما آن را جمع كرديم. بعدها همين نسخه در 
به  گرفت.  قرار  اسماعيلى  مطالعات  مؤسسه  اختيار 
هر حال من كتاب را نخستين بار آنجا ديدم ولي آن 
وقت ها در ادبيات ــ و مخصوصًا شعر ــ تخّصص 
چنداني نداشتم ولي به خاطرم ماند كه چنين كتابي 
در  لندن  در  كه  زماني  بعداً  است.  موجود  آنجا  در 
كتابخانه مشغول كار بودم و فتوكپي ها و عكس ها و 
مواردي از اين دست را جمع آوري مي كردم، به يك 
نسخة ديگر از اين ديوان برخوردم كه بسيار آشفته 
بود، مثًال يك قصيده در يك جا و دو قصيدة ديگر 
ديگر. من اشعار اين ديوان را سال ها بعد  در جاي 
از ديدن نسخة بيرجند در سال 1383ش در جاهاي 

ديگر نيز، مانند بياض ها، پيدا كردم.
ميراث: اشاره كرديد به اينكه ايوانف هم هيچ اشاره اي 

به اين اثر ندارد. در اين مورد توضيحي بفرماييد.
من آنجا به مال مرتضي گفتم كه ممكن  بدخشانى: • 
است اين اثر اصًال اسماعيلي نباشد چرا كه ايوانف 
(كه دانشمند خيلي مشهوري است و تمام كتاب هاي 
اسماعيلي را شناسايي و معرفي كرده) در كار خود 
خنده اي  ايشان  است.  نكرده  اشاره اي  ديوان  اين  به 
كرد و گفت: ايوانف پيش ما آمد ولي ما اين كتاب 
را به او نشان نداديم. نمي دانم به چه دليل اين كار را 
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كرده؛ شايد تصور مي كرده كه ايشان خارجي است و 
نبايد نسخه را به او نشان داد.

از  بعداً  گفتيد  كه  پراكنده اي  بخش هاي  آن  ميراث: 
اين  در  آيا  كرديد  پيدا  ديگر  نسخه هاي  و  بياض ها 
كه  داد  احتمال  مي توان  يا  است  موجود  تك نسخه 
جزو آن شش جلد احتمالي باشد كه مي گويند با اين 

ديوان بوده و از بين رفته؟
نه از آن جلدهاي گم شده نيست. وقتي كه  بدخشانى: • 
من اين پراكنده ها را گردآوري كردم و كنار هم قرار 
دادم، ديدم كه تمام اين قسمت ها در آن نسخة اصلي 
ــ يعني كتاِب كامل ــ موجود است. تاريخ كتابت 
آن نسخه اي كه من گردآوري كرده بودم، چهار سال 
چهار  اصلي  نسخة  يعني  است؛  نسخه  اين  از  قبل 
از  دو  هر  ولي  شده  كتابت  نسخه  اين  از  پس  سال 
روي يك نسخه استنساخ شده است. نويسنده اي كه 
ــ  بود  كرده  نسخه برداري  را  قائميّات  ديوان  نسخة 
و ما آن را نسخة كامل مي ناميم ــ در يك مكتبخانه 
در روستايى حوالي بيرجند درس مى داده است. آن 
روستا هنوز هم هست و اسماعيلي ها و اثني عشري ها 
فرق  آنها  بين  و  مي كنند  زندگي  هم  كنار  آنجا  در 
شخِص  اين  هستند.  ممزوج  هم  با  و  نيست  زيادي 
كاتب، شخص اميني بوده و نسخه را خوب كتابت 
كرده ولي بيت هايي را كه نفهميده و براي او نامفهوم 
بوده، ضبط نكرده ولى اين بيت ها در نسخه هاي ديگر 

موجود است و روال متن اقتضا مى كند كه باشد.
ميراث: به شما گفته بودند كه اين ديوان داراي هفت 
تنها  گفته  اين  آيا  كه  بدانيم  مي خواهيم  است.  جلد 
اطالعي شفاهي است يا اينكه در منابع ديگر يا خود 
نسخه هم مواردي هست كه اين گفته را تأييد كند؟

قرائني هست كه نشان مى دهد ديوان از  بدخشانى: • 
اين بزرگ تر بوده است. در سال 631 هجري ــ كه 
امامان  از  محمد  عالءالدين  امامت  زمان  با  مصادف 
محمود  بن  حسن   يعني  شاعر  است ــ  اسماعيلي 
را  ديوان  از  نسخه اي  آنجا  در  و  مي آيد  الموت  به 
پاكنويس مي كند تا به حضور عالء الدين محمد كه 
امام او بوده تقديم كند. اين عالءالدين محمد، پدرِ 
به  الموت  آن  از  پس  كه  است  خورشاه  ركن الدين 

دست مغول شكست مي خورد. اين مصادف با زماني 
بوده كه اسماعيليه با مغول در حال جنگ بوده است 
و بسياري از اشعاري كه در ديوان قائميّات مي بينيم، 
در تهييج فداييان به جنگ با دشمن است، مى گويد 
شما فداييان با اين دشمن مغول چگونه بايد بجنگيد 
البته  سرسپردگي داشت؛  چگونه  بايد  و در راه امام 
بخشي از اين ديوان هم شامل اشعاري تغزلي است. 
آنجا  در  را  بيت  پنج هزار  اين  سراينده،  حال  هر  به 
جمع آوري مي كند ولي امكان ندارد كه پيش و پس 
از آن ــ كه حدود ده سال زنده بوده ــ شعر نگفته 
تمام  كرده  پاكنويس  آنچه  كه  ندارد  امكان  و  باشد 
ديوان  اين  وي  كه  مي رسد  نظر  به  باشد.  او  ديوان 
دارد  احتمال  دليل  همين  به  است.  كرده  گلچين  را 
از  خالي  كتاب،  اصل  بودن  جلدي  هفت  اّدعاي  كه 

صحت نباشد.
ميراث: دربارة رابطه حسن محمود كاتب با خواجه 

نصيرالدين طوسى هم مقدارى توضيح دهيد.
محمود  حسن  با  نصير  خواجه  آّشنايى  بدخشانى: • 
اسماعيلى  مى خواهد  خواجه  كه  است  زمانى  كاتب 
 22 تا   18 بين  من  نظر  به  زمانى  در  يعنى  بشود، 
اهل  از  بعضى  اما  سالگى،   18 من  نظر  به  سالگى. 
خواجه  داشته.  سال   22 حداقل  مى گويند  تحقيق 
نصير آن زمان در موقعيتى سياسى قرار گرفته بود. 
از يك طرف حملة مغول به ايران رخ داد و خواجه 
بماند.  نمى تواند  ديگر  نيشابور  در  مثًال  كه  مى بيند 
تو  كه  مى گويد  او  به  خواجه  پدر  ديگر  طرف  از 
مذهب را كوركورانه قبول نكن. ممكن است هرچه 
را  حقيقت  خودت  تو  باشد.  دروغ  مى گوييم  ما 
مذاهب  دنبال  طوسى  كه  گيرودار  اين  در  كن.  پيدا 
مختلف مى گردد، اول دنبال كالم مى رود بعد دنبال 
فلسفه مى رود، باالخره با اسماعيليه برخورد مى كند. 
در سيروسلوك خواجه مى گويد كه من مى خواستم 
كه راجع به عقايد اسماعيليه بيشتر بدانم شنيدم كه 
محتشم شهاب الدين كه در آن وقت حكمران گردكوه 

دامغان بوده مرد دانشمندى است.
برايش نامه نوشتم كه من چند سؤال دارم. ايشان گفتند 
كه بعضى از سؤال هاى تو را بايد روبروى هم بنشينيم 



70
دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387

و صحبت كنيم تا به تو جواب بدهم. اين نامة محتشم 
شهاب الدين به خط حسن محمود است. يعنى حسن 
محمود در واقع منشى محتشم شهاب الدين است كه 
وقتى طوسى اين نامه را مى نويسد به خط اين حسن 
گردكوه  مى رود  طوسى  بعد  مى آيد.  جواب  محمود 
مى گويد:  بعد  مى ماند.  آنجا  روز  سه  يا  شب  سه  و 
ديگر نمى توانستم آنجا بمانم و برگشتم. بعدها خود 
محتشم شهاب الدين حكمران قهستان مى شود. خواجه 
بر  آنجا  در  طوسى  مى آيد.  قهستان  به  او  همراه  هم 
اين  در  مى گويد:  مى شود.  وارد  محتشم  ناصرالدين 
موقع ديگر عزمم را جزم كردم كه اسماعيلى بشوم. 
ناصرالدين  پهلوى  مى آيد  محمود  حسن  هم  اينجا 
مى شود  فراخوانده  الموت  به  محتشم  بعداً  محتشم. 
مى روند،  الموت  به  هم  محمود  حسن  و  طوسى  و 
تقريبًا در سال 632ق، زمانى كه طوسى ويرايش اول 
اخالق ناصرى را تمام مى كند. پس اين دو در مدتى 
طوالنى با هم انس دارند. حسن محمود دبيرى است 
چنين  است.  اديب  و  كاتب  و  دارد  شعرى  طبع  كه 
شخصى براى خواجه نصير خيلى مغتنم است، چون 
مى دانيم خواجه كتاب ها را خيلى سريع مى نوشته و 
و  نسخه بردارى  كه  ديگرى  كسان  به  مى داده  حتمًا 
غلط گيرى كنند. در الموت باز هم با يكديگر هستند. 
در سال 640ق كه روضة تسليم تمام مى شود خواجه 
در مقدمة كتاب مى نويسد: «در خدمت مخدوم اعظم 
حسن  جهان  منشى  الدين  و  صالح الدولة  سيدالدعاة 
مى كند  تأييد  و  خوانديم.»  را  كتاب  كاتب  محمود 
كه اين از منشآت من است كه حسن محمود آن را 

جمع آورى و تدوين كرده است. 
كاتب  محمود  حسن  مغول  هجوم  زمان  در  ميراث: 

زنده بوده؟
ق مى ميرد، ولى  بدخشانى: نه، حسن محمود در 645• 
خواجه تا 27ـ28 سال بعد زنده بوده است. آنها از 
حسن  داشتند.  فاصله  هم  با  خيلى  هم  سنى  لحاظ 
وقتى  است،  بوده  پيرتر  خيلى  طوسى  از  محمود 
او  به  گونه  اين  و  اعظم»  «مخدوم  مى گويد  طوسى 

احترام مى گذارد، پيداست كه او مسن تر از خواجه 
بوده است.

شما  نظر  خواجه  شدن  اسماعيلى  دربارة  ميراث: 
يادداشت  آخرين  چيست؟ مرحوم مجتبى مينوى در 
اصًال  كه  مى نويسد  ناصرى  اخالق  مقدمة  در  خود 
وى  يعنى  نبود.  واقعى  خواجه  شدن  اسماعيلى 
فكرهايى در سر داشت كه براى عملى كردن آنها نياز 
به پادشاهى ثروتمند يا حامى قدرتمندى داشته است، 

و به خاطر همين به اسماعيليه نزديك شد. 
بدخشانى: خواجه در سيروسلوك•  اين را نمى  گويد. 
اهل تحقيق مى گويند خواجه اصًال هيچ دليلى براى 
كه   MIT دانشگاه  استادان  از  نداشت.يكى  كار  اين 
نقدى بر سيروسلوك نوشته مى گويد اين تنها كتابى 
است كه مذهب اسماعيلى را به بهترين وجه تصوير 
مى كند. پس طوسى بايد خيلى مايه گذاشته باشد كه 
دهد.  شرح  را  اسماعيليه  عقايد  دقيق  اين قدر  بتواند 
البته مسئلة ارتباط طوسى با اسماعيليه و اثنى عشريه 

يك بررسى جدى مى طلبد. 
ميراث: ديوان قائميات چقدر به شناخت اصطالحات 
چه  ادبى  نظر  از  مى كند؟  كمك  نزارى  اسماعيليان 

ارزشى دارد؟
اصطالحاتى دارد كه راجع به آن مى توان  بدخشانى: • 
صحبت كرد. البته از نظر ادبى من خودم را شايسته 
نمى دانم كه حتى يك كلمه بگويم. اين مى ماند براى 
خواهند  آن  براى  كدكنى  شفيعى  دكتر  كه  مقدمه اى 
نوشت. اما لغت هاى جديدى در آن هست كه االن 
استعارات  نيست.  مصطلح  ديگر  فارسى  ادبيات  در 
به  امروزه  ما  كه  هست  آن  در  هم  خاصى  شعرى 
است،  استاد  شعر  در  محمود  حسن  نمى بريم.  كار 
من  مى گويد  هم  خودش  است.  ضعيف  نثر  در  اما 
نمى كنم  هم  سعى  و  بنويسم  نمى توانم  منثور  كتاب 
آقاى  مقدمة  كه  اميدوارم  من  شاعرم.  من  بنويسم، 

شفيعى كدكنى تمام اين مسائل را روشن كند.
ميراث: از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد 

سپاسگزاريم.


