
 

 
 افغانستانوجهش اسماعيليه هاي اسماعيليه  فرازوفرود

  
 پژوهشي از) استاد صباح (

 
 ندش امام است زامام آنست که فر

 همه خلق نيکو او را تمام است
 نگردد نسلش ازعـــــــــالــم بريده 

 زيده .گبود ازجمله عـــــــــالــم بر
رسيد؛ اما چون اسماعيل پسر امام جعفر  امامت به پسر بزگتر وی می  اسماعيليان معتقدند پس ازمرگ امام جعفر صادق

شود و پس از  پيش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماعيل که سابع تام است و دورهفت با او تمام می  صادق
 .رهبری در اسماعيليه ارثی است امامت و  .او امامت در خاندان وی باقی ماند ، منتقل شده است

و آقا خان چهارم درحال حاضر به عنوان چهل و نهمين امام اسماعيليه  موالنا شاه کريم حسينیريم الحسينی ملقب به ک
 .را برعهده دارد ه هارهبری و امامت اسماعيلي

ی فاطميان، که نامش از فاطمه دختر حضرت محّمد )ص( گرفته شده است، حکومتی را به وجود آورد که به مدت  سلسله
ی شد. مرکز آن قاهره بود که  ا ی خاور نزديک مديترانه ی هنر، علم و تجارت در منطقه موجب گسترش و توسعه دو قرن

ی فاطميان، مرکز ومّقر جغرافيايی مسلمانان اسماعيليه از  فاطميان آن را به عنوان پايتخت خود بنا کردند. بعد از دوره
 ه هاقرن سيزدهم، اسماعيليحکومت آنان به دست فاتحان مغول درمنتقل شد. بعد ازسقوط الموت مرکز  خراسانمصر به 

پاکستان ،ايران ،  ،سوريه، هند رو آسيای ميانه وهمچنين د خراسانچندين سده در قالب اجتماعات پراکنده، عمدتاً در
ميپذيرفت نسبت به ابود و کسی که اين کيش ر هی حيات دادند. دولت فاطمی  مروج مذهب اسماعيلي ادامه افغانستان و...

آن ها جهت ترويج دين   .امام اسماعيلىه زمان، يعنى خليفه فاطمى، مستنصرباّلّل، سوگند عهد به جاى می آورد
 .مبلغانی که داعی ناميده ميشد به شهر های مختلف می فرستادند هاسماعيلي



در  ه هادهد. اسماعيلي اسالم را تشکيل میی  های عمده يکی از شاخه تسّننسيعه وی اسماعيليه ، در کنار  مسلمانان شيعه
ا  آمريکای شمالی و اس کشور وعمدتاً در آسيای ميانه و جنوبی، آفريقا و خاورميانه و همچنين در اروپا،  ۲۵بيش از 

 يا و داماد پيامبر، اولين امام کاکابر اين باورند که پس از وفات پيامبر، حضرت علی، پسر ه هااسماعيلي.کنند زندگی می
پس ازآن با جانشينی موروثی از طريق  )امامت( ی مسلمان شد و اينکه اين پيشوايی روحانی پيشوای روحانی جامعه
باشد که عبارت از  شيعه از طريق نص میويابد. جانشينی امامت براساس اعتقاد و سنت  ادامه می علی و همسرش فاطمه

 ه هادر طول تاريخ، اسماعيلي ن هر کدام از اوالد ذکورش است.اختيار مطلق امام زمانه در تعييِن جانشين خود از ميا
.  اند فکری و مذهبی مسلمانان خدماتی شايان کرده های اسالمی و زندگی فرهنگی،  تحت هدايت امامشان، به تمدن

 اند.  شهر قاهره گواهی بر اين خدماتمصر ودر و فرهنگستاِن علوم دارالعلم دانشگاه االزهر
به اوج  هی که درظلّ حمايِت امامان اسماعيلي  پزشکان، منجمان و دانشمندان قديم پرآوازه  ، فقها، فالسفهی  از جمله

الهازن(، ناصر خسرو و نصيرالدين طوسی )از قاضی نعمان، حميد الدين کرمانی، ابن هيثم  شهرت ومحبوبيت رسيده اند
هاي ساخته  هاي دشمنان وهمچنين افسانه عمدتاً بر اساس نوشته هدر نتيجه تا چند دهه قبل اسماعيلي .توان نام برد می را

ميالدي به بعد دسترسي منظم و مستمرمحققان به تعداد زيادي ازمتون  ۱۹۳۰از دهه   شدند. و پرداخته شده قضاوت مي
 پديد گشته است. زمينه اصيل اسماعيليه تغييرات بنيادي دراين 

اند وتدريجاً تصوير  پشت پرده ابهام بيرون آمده و مورد ارزيابي مجدد قرار گرفتهاز ه هادر نتيجه اين تحوالت، اسماعيلي
 هآيد اسماعيلي آيد.آنچه از تاريخ برمي صحيح تري از تاريخ، جهان بيني و ايدئولوژي و تسلسل امامت آنها بدست مي

تحوالت تاريخ دنياي اسالمي ي در   هاي شيعي پيشي گرفته و براي مدت چند قرن نقش عمده موفق شدند ازسايرفرقه
كه پس از دوازده  ه هااسماعيليفعآل   ي به فرهنگ و انديشه اسالمي ارزاني دارند. داشته باشند و ارمغانهاي ارزنده

دهند عمدتاً در هند و پاكستان و شرق افريقا سكونت دارند و تعداد در يمن، بزرگترين جامعه شيعي را تشكيل مي يامامي
  كنند.آسياي ميانه )شوروي سابق( و پامير زندگي ميافغانستان و تاجيكستان در ايران،سوريه، 

 امامان وشخصيتهاي بزرگ اسماعليه :
حسن بن علی بن جعفر ) يا علی بن محمد بن جعفر ( مشهور به حسن صباح و شيخ جبل از سال  ، حسن صباح -

 را در دست داشت . خراسان  هبه عنوان داعی و حجت رهبری اسماعيلي هزارونود تا يازده بيست وچهارميالدي
به عنوان  درسال يازده بيست وچهارتا يازده سي وهشت ميالدي با مرگ حسن صباح ، کيا بزرگ اميد ،کيا بزرگ اميد -

 . منصوب شدرهبری اصلی و رئيس دولت و دعوت 
امور  يازده سي وهشت تا يازده شصت ودو ميالدي  که از سالاوسومين معلم و داعی بزرگ بود  محمد بن بزرگ اميد -

ن پس دوره ديگری آغاز شد که امامت دو تن از اما از ازيدعوت و دولت را دراختيار داشت و به تثبيت اوضاع پرداخت. 
 امامان نزاری را در بر گرفت. امامان اين دوره عبارت بودند از :

 متولد ودرسال يازده شصت دو يالديميازده سي وچهار بزرگ اميد در سال حسن پسر محمد ،حسن علی ذکره السالم -
هجده جانشين پدر شد . او که بعدها به نام ) حسن علی ذکره السالم ( يا ) علی ذکره السالم ( مشهور شد در ، يالديم
جانب امام مستور اعالم  . صالی قيامت را داد. او که از ان پس خويش را امام خواند از يالديم يازده شصت جهارت گسا

علی ذکره السالم خود را قائم قائم مقام امام و سرانجام  ...داشت که  امام زمان شما را درود و ترحم فرستاده است 
 به قتل رسيد . يازده شصت وشش ميالدي امامی دررتبه مستنصر و از نسل او دانست. و او در سال 

امامت را بر عهده داشت و در دوره او عصر قيامت ادامه ده ده ميالدي يازده شصت شش تا دوازاز نور الدين محمد -
. ( به اوج قدرت و شهرت خود يالديم يازده نودوسه )يافت . دراين دوره نزاريان شام به رهبری راشد الدين سنان 

 رسيدند.
دوازده ده تادوازده بيست پس از دوره های طوالنی فرمانروايی پدر عهده دار امامت شد و از سال  جالل الدين حسن -

نزاری را در دست داشت . دوره او پايان دوران قيامت و آغاز مرحله جديدی در تاريخ  يهرهبری اسماعيل يک ميالدي
 يعنی دوره بازگشت به دين است و سر انجام جالل الدين خود قربانی اين سياست شد .  هاسماعيلي

حکومت و امامت را در دست داشت و در  دوازده بيست پنج ميالديدوازده بيست يک تااز سال  عالء الدين محمد -
سياست نزديک شدن به اهل سنت تغييری ايجاد کرد و شمس تبريزی را از پسران او دانسته اند که پيش از خرابی قلعه 

 الموت آنجا را ترک کرد و به مسلک صوفيان درآمد. 
رت را در دست گرفت و ديری نگذشت که قالع اسماعيليه مورد قد تادوازده بيست پنج ميالدياز رکن الدين خورشاه -

خواجه نصر الدين طوسی و وزيرش مويد الدين خورشاه با دوازده پنجاه شش ميالديهجوم مغوالن قرار گرفت و در سال 
عه های و ديگر بزرگان ازميمون دژبه زيرآمد و به اين ترتيب دفتر حيات دولت بسته شد . از آن پس به تدريج ديگر قل

 نيز تسليم يا فتح شدند و درشام هم قلعه ها به تسخير سالطين در آمد .  هاسماعيلي



وارد آمد . اما با وجود اين ، دو نکته سبب استمرار تاريخ شد : يکی  هبا پايان دوره الموت ضريه سختی براسماعيلي
خطر رهانيده و او را از مردم پنهان ساخته  ، خورشاه ، پسرخود شمس الدين را از هآنکه بنابر روايت منابع اسماعيلي

بود و از طريق او سلسله امامت نزاری استمرار يافت وديگر آنکه بخش هايی از اسماعيليه در قالب گروه ها و حلقه 
های صوفيان به حيات خود ادامه دادند . بدين سان پس از رکن الدين که هشتمين حاکم الموت و خود بيست وهفتمين 

 نزاری بود اين سلسله از طريق فرزند او شمس الدين محمد ادامه يافت .  هعيليامام اسما
( بر سر جانشينی او سيزده ده ميالديپس از درگذشت شمس الدين محمد )  -شاخه های محمد شاهی و قاسم شاهی 

 اختالف افتاد و نزاريان به دو شاخه تقسيم شدند :
اه بن محمد طرفداری کردند و سلسله امامان از طريق او شاخه محمد الف ( . گروهی از امامت عالء الدين مومن ش

شاهی يا مومنی را تشکيل داد. به نظر می رسد سلسله امامان محمد شاهی در آغاز کار در بخش های شمالی ايران و 
ر اواخر آسيای مرکزی اهميت يافت ، سپس در دهه های اول قرن دهم هجری / شانزدهم ميالدی به هند منتقل شد و د

 از ميان رفت . ان سده دوازدهم هجری / هيجدهم ميالدی اين سلسله از امام
ب (. گروهی از امامت قاسم شاه طرفداری کردند و سلسله امامان از طرق او شاخه قاسم شاهی را تشکيل داد . از آن 

از زنجيره امامان نزاری قاسم شاهی پس اين سلسله تا امام چهل و پنجم يعنی خليل هللا سوم ادامه پيدا کرد و اين بخش 
 واين سلسله تااکنون به امامت کريم آقاخان ادامه دارد. را تشکيل داد . 

نزاری اسماعيليه را شامل می شود و آخرين چهار امام کنوني  هشاخه قاسم شاهی نزاری که از آن ياد شد همه اسماعيلي
 . اندبرخوردارزيادي قاسم شاهی از اهميتی بين المللی 

 اين امامان شخصيتهاي هستند که اسماعيليه راباتعقل وخرد رهبري مينمايند.
 . (يالديم هجده هشتاديکحسن علی شاه ، آقا خان اول . )

 .( هجده هشتاد پنج ميالديآقا علی شاه ، آقا خان دوم )
 . (نوزده پنجاه هفت ميالديسلطان محمدشاه ، آقا خان سوم )

 ) به زندگينامه مراجع شود( حضرت واالشاه کريم الحسينی ، آقا خان چهارم . 
  : از ديدگاه اسماعيليان ، افراد بشر به دو گروه تقسيم می شوند

 .ويژگان يا نخبگانی که با طی مراحل مختلف به باطن شريعت دست می يابند   -۱
 هکه فقط قادر به درک مفاهيم ظاهری مذهب هستند . همچنين اسماعيلي هو ديگر ، عالم يا اکثريت غير اسماعيلي  -۲

  : برمراتب و درجات منظمی استوار بود که از پايين به باال ، عبارت بودند از
▪ (مستجيب ) تازه وارد به گروه،  
▪  ، ماذون 
▪  ، داعی 
▪  ، حجت 
  . باب و امام - 
بعضی ديگر آشکار هستند . به اعتقاد اسماعيليان ، در دوره ستر ) ياغيبت  امامان در بعضی از دوره ها مستور و در 

دراين دوره ، فقط باب و نخبگان قادربه رويت امام هستند . آنان دوره ستر  .امام ( دعات موظف اند که ابالغ امر کنند 
 .. . را از دوره محمد اسماعيل تا قيام عبيدهللا المهدی درقيروان می دانند

در ديلمان و الموت و قهستان و دامغان و سيستان ) که هنوز سنتهای باستانی  ... که از آغاز دعوت  هاسماعيلي داعيان
 . و سنن و شعاير شيعی مذهبان يا سابقه دارالهجره های خوارج را در اذهان داشت ( مورد پذيرش قرار گرفتند

ه . ق . ( در منطقه ديلم و عبدالملک کوکبی در گردکوه دامغان و  -۳۲۲معروفترين آنان، ابوحاتم رازی ) متوفی به سال 
  . در ری و حسين بن مرورودی درخراسان بودند (اسحاق ) ابو يعقوب سگزی

بدخشان كه ازآغاز قرن ه زمان ناصرخسرو به بعد، تمركز بيشتراسماعيليه دربدخشان و نواحي آن بوده است. اسماعيلي 
عمد افغانستان هستند.  هشاهي به پيروي از امامان قاسم شاهي گرويدند، بيشترين اسماعيليسيزدهم هجري از فرقه محمد

ننگرهار، قندهار، فارياب، جوزجان، بلخ کابل ، بدخشان ، تخار، قندوز، سمنگان ، بغالن ،  اتدرواليتن اسماعيليه ها 
 دارند. فزيکي حضور  هز اسماعيليو... گروه هايي اپروان ، باميان ، ميدان وردک ، غزني ، قالت  ، هرات 

، سپاهي تشكيل داد و هخان با حمايت اسماعيلي مذهب اسماعيليه به ويژه در واليت قندهار ريشه ديرينه دارد. آقا محمد
هاي اسماعيليه شيخ علي وسرخ پارسا از  در زمان عبدالرحمن خان نيز تعدادي ازخانواده آهنگ فتح هرات را داشت.

، وترکنژاد بدخشان تاجيكه هاي نژادي، اسماعيلي نگاهاز همچنان  قندهار، گرشك و... تبعيد شدند.واليت پروان به 
قندهار نيز  هاسماعيلي اماعمدتاً ازنژاد هزاره و بخشي هم ازسادات هستند. ه هانورستاني ها يوناني تباروسايراسماعيلي

 .اند احتماالً ازسه نژاد هزاره، بلوچ و پشتون



 اسماعيليه هاي افغانستان داعيان ومتفکرين اسماعيليه راچنين برميشمارد:نشريه 
 ابو علي حسن ابن هيثم  -
 ابوالحسن خان بيگلر بيگي محالتي  -
 ابن خلدون داعی وسياستمدار قرن هشتم اسماعيليه -
 ابوعبدهللا محمد بن احمد نسفي -
 بن محمد زكرياداعی بزرگ ، اَبو َعْبُد هللاِ شيعي، حسين بن احمد  -
 داعی ابوعبدهللا خادم -
 داعی ومتفکر بزرگ سيدنا عبدالملک عطاش -
 حمدان قرمط ، داعی بزرگ اسماعيليه در قرن سوم هجری -
 داعی بزرگ ، متکلم ومتفکر اسماعيليه سيد نا ابويعقوب سجستانی -
 ای فاطمی العقل خواجه حميد الدين کرمانی داعی بزرگ اسماعيليه دردوران خلف راحة -
 شيخ ا لرئيس ابوعلی سينا بلخی -
 خواجه نصيرالدين طوسی -
 داعی بزرگ حضرت قاضي النعمان مولف کتاب دعايم االسالم -
 ابوحاتم رازی -
 حکيم ناصر خسرو بلخی -
 شيخ الرئيس ابو علی سينا بلخی -
 کسائی مروزی -

اش را درهرجايی که بودند، برای  اين بود که جامعهی آقاخان  ، نخستين دغدغههبا تصدی رهبری مسلمانان اسماعيلي
ی  های تازه تر وطرح هايی جسورانه کرد، نيازمند برنامه تحوالِت پيش رو آماده کند. اين وضعيت که به سرعت تغيير می

 ی ملی را منعکس کند. های رو به توسعه بود که آرمان
 ۵۰ی  ی رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه، تا اواسط دهه امهی برن درآفريقا، آسيای و خاورميانه، يکی از اهداف عمده

ای بود. امکانات آموزشی جامعه بيشتر بر تحصيالت  ای ازتجارت وزراعت و افراد حرفه ميالدی، ايجاد پايگاه گسترده
تی شدن و ای يافت و بر صنع های اقتصادی هرملتی، ابعاد تازه متوسطه تأکيد داشت. با فرارسيدن عصر استقالل، آرمان

 شد. های آموزشی جامعه بايد در بستراهداف ملی جديد از نو ارزيابی می مدرنيزاسيون زراعت تأکيد داشت. اولويت
شان قرار گرفتند. در شبه  های جهان در حال توسعه، تحت تأثير تغييرات شگرف کشورهای ی بخش اسماعيليان درهمه

-ای به دنبال جريان استقالل رخ داد که باعث پديد آمدن دولت عمدهى هند و آسيای جنوب شرقی، تغييرات سياسی  قاره
بطور مشابه  هها شد که اغلب منجر به جا به جايی جمعيتی شد. دربرخی از کشورهای آفريقايی، جماعت اسماعيلي ملت

ن و ديگر ، تحت حکومت و رئيس جمهوری عيدی امين، اسماعيليا۱۹۷۲تحت تأثير اين تغييرات قرار گرفتند. در سال 
آسيايی تبارها با وجود اينکه شهروند آن کشور بودند و چندين نسل در آنجا زيسته بودند، اخراج شدند. آقاخان ناچار بود 

اش، بسياری ازآنها، نه  های شخصی ى تالش تا جهت استقرار آنها در جايی ديگر دست به اقدامات فوری بزند و در نتيجه
 آمريکای شمالی، برای خود موطنی يافتند.تنها درآسيا، بلکه در اروپا و 

ى امامت اسماعيليه است. در  بخش مؤسسات بشر دوستانه تعهد به کرامت انسانی و آسايش بشريت، جزو اصول الهام
کنيم، برای حل  های مادی و عقالنی با افرادی که درميان آنها زندگی می های تخصصی، تسهيم داشته اختيار نهادن مهارت

را شکل داده  هی ديرين است که وجدان اجتماعی جماعت اسماعيلي  ا دانشی، سنتی با پيشينه کين درد يا بیمشکالت، تس
پذيری  بسياری ازمعضالت اوليه استقرارايشان با سرعت قابل توجهی حل و فصل گرديد. اين امر به دليل انطباق .است

های کشورهای  شان درکنارتالش های زبانی ى آموزشی آنها و توانايی زمينه وعلی الخصوص پيش ه هاخود اسماعيلي
اند و درحقيقت  ها تاکنون ادامه داشته های جماعتی اتفاق افتاد. اين برنامه ميزبان و حمايت مادی و معنوی برنامه

تری درتوسعه و پيشرفت  ه ايفای نقشی قابل توجهبتواند به طورمستمر ب هی اسماعيلي اند تا جامعه گيری جديدی يافته جهت
 کشورهای ميزبان خود دست يازد.

ی با شرکت مايکروسافت آمريکا، بنياد راکفلر، بنياد فورد،  همچنين همکاری وسرمايه گذاری گسترده  اسماعيليه ها
انگليس، صندوق توسعه آلمان، آلکاتل و بوئينگ، بنياد شل  وزارت تعاون و توسعه اقتصادی و دانشگاه هاروارد

سوئيس، همکاری و روابط نزديک با  لند، کانتوناکانادا، سازمان تعاون کليساهای ه يبانک اسکوشيان، ااپجاجتماعی 
های ايالتی گجرات و راجستان وماهاراشترا، دهلی هند، جمعيت تنظيم خانواده پاکستان، سازمان باستان شناسی  دولت

ت خودمختار کوهستان بدخشان تاجيکستان و همکاری مستقيم با دولت افغانستان سوريه و قزاقستان، حکومت والي
 .وتانزانيا و سوريه و فيليپين را عملی نموده است



اقدام به تشريح تاريخچه و اهداف « شبکه توسعه آقاخان»تحت عنوان  رسالهازسوی ديگر، فرقه آقاخان، با انتشار 
ن بيش از پنجاه کشور و درقالب صدها شرکت و موسسه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خود در ميا –اقتصادی 

شبکه توسعه آقاخان، متشکل از گروهی از سازمانهای » : فرهنگی نموده است که در بخشی از آن چنين آمده است
ها و ارتقای شرايط زندگی مردم در مناطق در حال  غيرمذهبی، بين المللی و خصوصی است که در جهت بهبود فرصت

 .های غيرانتفاعی را دردستور کار خود قرار داده است کند که در اين راستا فعاليت سعه جهان، تالش میتو
 کاظم يزدانی، درمورد اسماعيليه مينويسد:

ترين و  شيعيان اسماعيليه افغانستان از محروم… شايد قريب سه درصد ازمردم افغانستان، شيعه اسماعيليه باشند»
اند. عالوه برآنکه از طرف رژيم های  شمار ديده اند ودرطول تاريخ، مصائب وآالم بی کشور بودهترين طبقات اين  مظلوم

گرفتند. حتی شيعيان دوازده امامی که خود مورد توهين و تحقيرازطرف اکثريت قرار  وقت افغانستان تحت فشار قرار می
رافغانستان برای شان جماعت خانه های ساخته اند امروز د هکردند.اسماعيلي گرفتند، اسماعيليه ها را ازخود طرد می می

  که ... درآن جا ميروند و به عبادت )نماز( ميپردازند.
ها و نه بت های باميان و ديگر آثار باستانی و فرهنگی  يمها در امان بود، نه موز ازفرهنگ ستيزی طالبان نه کتابخانه

های واليت  گيرنده آثارخطی نفيس افغانستان بود، از جمله کتابخانهها که دربر بسيار باقدمت افغانستان. برخی ازکتابخانه
شد، تک  ها نگهداری می بدخشان وپلخمري، دراختيار اسماعيليه قرار داشته است. بسياری از کتبی که دراين کتابخانه

آمدن دولت نسخه بوده است که متأسفانه برخی از آن ها برای هميشه ازدست رفته است. سقوط طالبان و روی کار 
انتقالی ، به تمام مردم اين کشور، از جمله اسماعيليه، فرصت داد تا نفسی تازه کنند و به اميد فردای بهتر بنشينند. 

نمايد، اما همين فضای نسبتاً آزاد پس ازسرنگونی طالبان، مجال تحرک دوباره برای بسياری از  اوضاع شکننده می
ون کشوررا فراهم نمود. اسماعيليه ها اين مرز و بوم نيزدراين مدت آشکارا شهروندان، فرهنگيان و گروه های گوناگ

درين  «جانی تازه گرفتند و به تکاپو برای بهبود اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مذهبی خويش افتادند.
با  هاخان دراين سفرمدت چندين بار،آغاخان درکابل تشريف آوردند وغرض بازديد ازپيروانش به بدخشان رفت. آقا

کرزی، وساير دولتمردان درکابل نيزديدار کرد وازآن ها وعده همکاری با پيروانش را دريافت نمود و متقابالً خود وعده 
 های بازسازی اين کشور را سپرد. همکاری با دولت کابل در پروژه

ست گرفت وترميم وبازسازي باغ آقان خان بخاطررشد وشگوفاني بزرگترين پروژه هاي اقتصادي وفرهنگي راروي د
بابررابه پايه اکمال رساند. وهمچنان طي اين مدت از سالگرد تولد شهزاده کريم آغاخان چهل نهمين امام اسماعيليه  

 طي محافل بزرگ گرامی داشته شد.  ازطرف پيروان، مقامات دولتي وانديشمندان کشور
شروع به کار نموده، و برای افغان ها در داخل کشور و  ۱۹۹۰شبکه انکشافی آغاخان در افغانستان از اواخر سال  

همچنين به مهاجرينی که خانه های خود را در نتيجه جنگ ها ترک نموده بودند کمک های غذايی وخدمات معيشتی را 
های در کنفرانس توکيو در مورد افغانستان جناب آغاخان برای حمايت تالش  ۲۰۰۲فراهم می نمود. در ماه جنوری سال 

ميليون دالر را تعهد نمود. با اين تعهد مشخص فعاليت های شبکه انکشافی آغاخان  ۷۵بازسازی کشور همکاری 
(AKDN را در افغانستان از کمک های بشردوستانه به چند بخش انکشافی انتقال يافت و آغاز يک همکاری رسمی )

، در ۲۰۰۸ستان به شمار رفت. در ماه جون سال ( و دولت جمهوری اسالمی افغانAKDNبين شبکه انکشافی آغاخان )
( را AKDNميليون دالر ديگر شبکه انکشافی آغاخان ) ۱۰۰کنفرانس افغانستان در فرانسه، جناب آغاخان با تعهد 

ميليون دالر امريکايی را برای  ۹۰۰( تا به حال بيش از AKDNشبکه انکشافی آغاخان ) تعهد درازمدت اعالم نمود.
ی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی افغانستان به مصرف رسانده است. برنامه شبکه انکشافی آغاخان رشد و بازساز

(AKDN تا حد زياد شامل فعاليت های بزرگ انکشاف روستاها، صحت، تعليم وتربيه، حکومتداری و برنامه های )
کابل و هرات، مديريت و عمليات جامعه مدنی، از جمله برنامه همبستگی ملی افغانستان، بازسازی آثار تاريخی در 

ن موبايل وشفاخانه واليتی وخدمات وسيع مالی و قرضه های کوچک، شبکه گسترش يافته سريع تلف ۲شفاخانه اطفال و 
 که با سرمايه گذاری های ابتکاری در مسئوليت های اجتماعی و يک هوتل پنج ستاره درشهر کابل می باشد.

کثرمردم کشوردرتفکر مومن ، درکالم صادق ، دربرخورد مهربان درقول وقرارپابند، اسماعيليه هاي افغانستان مانند ا
 دردادوستود راستکار،درظاهروباطن يکي ودردوستي مخلص اند . 

 شخصيتهاي محبوب وبرجسته اسماعيليه 
 زندگي پرباري حکيم ناصرخسروي بلخي ) حجت خراسان (



 
 .اسماعيليه درافغانستان ناصرخسرو داشته است ترين نقش رادرگسترش ي بزرگيبدون هيچ گفت وگو

سلجوقي مداری  ناصرخسرو قباديانی شاعر، حکيم، متکلم و انديشمند بزرگ قرن پنجم هجری، معاصر با دوران اول قدرت

القابی چون حجت خراسان و داعی بزرگ داشت که  اسماعيليه هابود درميان گرويده  هاست. وی که برمذهب اسماعيلي

است. بيشتر آثاری که از ناصرخسرو به يادگار مانده  هنشانی ازمرتبه و مقام واالی اودرنزد پيروان مذهب اسماعيلي

 .مربوط به روزگاری است که او گرايش به مذهب اسماعيليه داشته است
 دين را تن است ظاهر و تاويل روح اوست

 به روح به گيتی کجا شده است. تن زنده جز

 وي درمورد سفرش ميگويد: 

مسافت راه که از بلخ به مصر شديم و ازآن جا به مکه و به راه بصره به پارس رسيديم و به بلخ آمديم غيرآن که به 

 اطراف به زيارت ها و غيره رفته بوديم دوهزار ودوصد و بيست فرسنگ بود.
روشاعرابو معين الدين ناصرخسروي بلخي  بن حارث دانشمند و شاعر نامدار در انديشمند، محقق ، حجت ،  پژوهشگ 

ق( درزمان سلطنت محمود غزنوی درقباديان بلخ درخانواده محتشم وصاحب عنوان زاده شد. از ابتدای  .هـ  ۳۹۴سال) 

و هم چنين درعلم کالم  …تحصيل علم ومعرفت پرداخت . تقريبا درتمام علوم آن زمان، مخصوصا علوم يونانی ه جوانی ب

 ودرروانشناسی، موسيقی وتفسيرنيز صاحب انديشه بود.  و حکمت متالهين تبحرپيدا کرد.

گشت با پيروان اديان مختلف ازجمله مسلمانان، زرتشتيان، مسيحيان،  ی حقيقت میدنبال سرچشمهناصرخسروهمواره به

دينی آنها درمورد حقيقت هستی پرس و جومي کرد. اما از يهوديان و مانويان به بحث و گفتگومي پرداخت وازرهبران 

يافت دچارحيرت و سرگردانی مي شد و برای فرارازاين سرگردانی به شراب و ميگساری و مای دست ن آنجا که به نتيجه

 های دوران جوانی روی آورد. کامياری

چند خواهی »گويد  که کسی او را می اآلخر سال چهارصد سي هفت شبی در خواب ديددرسن چهل سالگی در ماه جمادی»

حکما چيزی بهتر از اين »ناصرخسرو پاسخ داد « خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند،اگر بهوش باشی بهتر.

خردی رهنمون حکيم نتوان گفت کسی را که مردم را به بيُهشی و بی»مرد گفت « نتوانستند ساخت که اندوه دنيا ببرد.

« عاقبت جوينده يابنده بَود»گفت « من اين از کجا آرم؟»ناصر خسرو پرسيد « د که خرد و هوش را بيفزايد.باشد. چيزی باي

ی لذائذ دنيوی دست و به سمت قبله اشاره کرد. ناصر خسرو دراثراين خواب دچار انقالب فکری شد، ازشراب و همه

 «شست، شغل ديوانی را رها کرد و راه سفر حج در پيش گرفت.

های گوناگون از قبيل ارمنستان، آسيای صغير، حلب، طرابلس، شام، سوريه، فلسطين،  ت هفت سال سرزمينوی مد

العرب، قيروان، تونس و سودان را سياحت کرد وبيش ازسه سال درپايتخت فاطميان مصر اقامت کرد و از آنجا در جزيرة

ار به زيارت کعبه رفت. ناصر خسرو در سال به مذهب اسماعيليه گرويد وازمصر چهارب« المستنصر باهلل»دوران 

رهسپار خراسان گرديد. او در « السمتنصر باهلل»خراسان ازطرف « حجت»چهارصدوچهل چهاربعد ازدريافت عنوان 

خراسان و به خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به اسماعيليه نمود، اما بر خالف انتظارش مردم آنجا به 

ای تحمل او را نياورده و درتبابی با سالطين سلجوقی بر وی شوريدند و از  ندادند و سرانجام عده دعوت وی پاسخ مثبت

ی  ی يمگان درنزديکی بدخشان پناه برد و بقيهخانه بيرونش کردند. ناصرخسروسرانجام پس ازمدتی سرگرداني به قلعه

 عمر خود را در يمگان بدخشان سپری کرد.



بلخ باز می گردد، در بلخ به ترويج انديشه که همانا آئين اسماعيلی است، می پردازد، اما اين  ناصرخسرو بعد از آنکه به» 

کار ناصرخسرو با واکنش تند متعصبان مواجه می شود و مخالفت با وی به حدی می رسد که حتا حکم قتلش را صادرمی 

ناصر  درآن جا به ترويج عقيده اش می پردازد.  کنند واو مجبورمی شود تا ازبلخ فرار و به يمگان بدخشان پناهنده شود و

يمگان بدخشان را مکان آرام ، جهت تبليغ و ترويج مذهب اسماعليه و تاليف و خلق بيشتر آثار خود  ۴۵۶خسرو در سال 

بر گزيد . اودرمدت اقامت خود دريمگان درد غربت و دوری از شهر وديارش به واقعيت عالم هجرت وا ميدارد و از درد و 

 :فراق غربت با زبان شعر می نالد
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا گويی زبون نيافت ز گيتی مگر مرا 
 .« در حال خويشتن چو همی ژرف بنگرم صفرا همی برآيد از اندوه به سر مرا 
و آوارگی سرانجام با تحمل مصيبت ها وسختی ها در راه دفاع از آرمان و اعتقاداتش، در يک روز گرم در عالم غربت  

 . هـ . ق ( دريمگان دار فانی را وداع گفت ۴۸۱درسال) 

سالهای اقامت در يمگان برای ناصرخسرو ازلحاظ روانی يکی ازدشوارترين و پرمشقت ترين واما از نگاه آفرينش، يکی 

وده، آهنگ ازپربارترين سالهای زندگانی او بوده است. اشعاريکه ناصر درهجر وطن و دوری ازبلخ در اين سالها سر

 .سوزناک و المناک دارد. واين اشعار درحقيقت از بهترين اشعار وی به حساب می آيد
کرد. اوبا داشتن   ابن سينا ازحيث نيروی جسمانی، مردی نيرومند بود و به همين خاطر ازکارکردن احساس خستگی نمی

سفر و چه در نبرد همراه آنان باشد وعالوه توانست ازپس کاروزارت برآيد وهميشه چه در  اين نيروی فراوان جسمی می 

پرداخت ودراين  گويند که او شبها تا ديرگاه به نوشتن کتاب ورساله می  براين به کار دانش و نوشتن نيز بپردازد. می 

 کرد. کارافراط می 

های زمان  امی دانش ابن سينا ازلحاظ نيروی ذهنی و تفکر نيزبسيار نيرومند بود. اينکه او در هجده سالگی توانست تم 

ه  نکتٔه منفی در اخالق ابن سينا گفتار تند او نسبت به دانشمندان همدور .خود را فراگيرد خود نشانگرنيروی ذهنی اوست

 .خود و حتی به گذشتگانی مانند افالطون و زکريای رازی بود
  خسروشامل دو بخش است: آثار ناصر

 آثار منظوم:
 هزار بيت.ارسی وعربی بش از دهپديوان اشعار؛ شامل قصايد 

 نامه ؛ در موعظه و حکمت.نامه و سعادتروشنايی
 آثار منثور:

 .ه ق( جامع حکمت يونان و اصول عقايد اسماعيلي -چهارصدشصت دو الحکمتين؛)تأليفجامع -
 ق( کتابی است دراخالق و حکمت و موعظه. -چهارصدوپنجاه سه  خوان اخوان؛)تأليف  -
 ين؛ در حکمت الهی به زبان فارسی بر وفق مشرب اسماعيليان.زادالمسافر -
 ای فارسی در جواب چند سؤال يکی از برادران مذهبی. گشايش و رهايش؛ رساله -
ای در مسائل کالمی و تأويالت و باطن عبارات و احکام شريعت مشحون به اصطالحات مذهب  وجه دين؛ رساله -

 .هاسماعيلي
ی مؤلف به بالد روم، مصر، سالهاين کتاب به درستی معلوم نيست. اين کتاب شرح سفر هفتتاريخ نگارش  ،سفرنامه -

خسرو چهار بار خانه خدا را زيارت کرده است و درخالل آن از شهرها و  النهرين است. که طی آن ناصر حجاز، بين
ديده و با زندگی اقوام گوناگون و طرز ی تاريخی و مذهبی را بسيارگذشته ، مراکز تمدن اسالمی وعمارات و ابنيه مناطق

خسرو از مسير سغر و از  معيشت آنان آشنا شده و به ديدار رجال تاريخی و فرهنگی و سياسی نايل شده است. ناصر
های بسيار دقيقی  ها، از طرز معيشت و آداب و اخالق و حکومت اقوام مختلف توصيف های و شهرها و قريه گاه توقف

سان اين کتاب از لحاظ جغرافياِی تاريخی و از جهت گويد. بدين ی سفر کردگان دروغ نمی خالف عامه دهد و بر ارائه می
آشنايی با اوضاع و احوال جامعه و مراکز مهم تمدن اسالمی در روزگار مؤلف، جامع مزايای فراوانی است. زبان مؤلف 

ی درخشانی از نثر نغز و پرمغز و خالی از ت و نمونهها و ترکيباتی کهنه، بسی ساده و روشن اس با همه اشتمال بر واژه
 ی فارسی است. حشو و پاکيزه

 حسن صباح حجت ومبارزنامداراسماعيليه



 
صباح  که سي ودو سال بعد از ناصر خسرو به ديدار هشتمين خليفة فاطمي المستنصرباهلل به مصر رفت و لقب  سيدناحسن

ورد . حسن بن علي بن جعفر بن حسين بن محمد بن صباح از قبيله حمير سيدنا و حجت اعظم را از جانب او به دست آ

چهارصدوبيست( هجري تولد و بعد ازسي وپنج –وي دربين سالهاي )چهارصدوده   مربوط به اميران قديم در يمن است .

ديک به صد سال سال حکومت در داخل دولت سلجوقيان که مقرحکمروايي اوقلعه تسخيرناپذير اله موت بود، بعد ازعمر نز

در پنجصدوهجده هجري پدرود حيات گفت. علي، پدر حسن مرد فاضل و روشندل بود و فرزند را به راستکاري رهنمون 

گشت و براي کسب کمال به نيشاپور نزد امام موفق که از معلمان مشهور زمان و اهل حديث بود، فرستاد. حسن از هفت 

با قي بود و به « اثناعشري»فده ساله گي بر مذهب پدران خويش شيعة امامييه ساله گي آغاز به کسب دانش کرد و تا به ه

 تحصيل دانش زمان خود پرداخت. 

در مدرسه امام موفق همدرس بوده است. ميگويند « عمر خيام»و « نظام الملک»به روايتي حسن با دو شخصيت ممتاز 

بسته بودند که اگر هر کدام به جايي برسند، بر ديگري  که اين سه شاگر پر نبوغ در دوران شاگرد بودن با همديگر عهد

پشتيبان و مدد گار باشند. بعد از فراغت، نظام الملک به وزارت الپ ارسالن و ملک شاه سلجوقي رسيد. به عمرخيام 

ر به عمر مساعدت هاي مالي کرد تا او به مطالعات علمي سر گرم شد. نظام الملک ساالنه ده هزار دينار از ماليات نيشاپو

خيام معاش مستمري مقرر داشت. حسن صباح ازري به نزد نظام الملک رفت و و فاي عهد پيشين را طلب کرد؛ نظام 

 الملک حکومت ري را به او داد، ولي حسن راضي نشد. 

 حسن صباح پس از ترک مصربه خراسان آمد با سياستهاى سلجوقيان اصوالً مخالف بود و ازظلم عمال ملکشاه سلجوقى

شکايت داشت وبراى قيام خود برضد سلجوقيان، ادامه داد او طبق نقشه ای حساب شده ابتدا الموت را به تصرف درآورد 

وهمچنان موفق به تصرف هفتاد دودژ ديگری نيزمی شودوهمزمان با تسخير قلعه  آشيانه عقاب بعد ازتسخير قلعه الموت

دراثرآن تعداد زيادی مردم خراسان را به طريقه باطنی دعوت و جنبش ها دعوت آشکار کيش اسماعيليه را آغازميکند که 

 .فدائيان را تاسيس مينمايد
های متعدد بزرگانی که  انجام دهند. قتلرا او، هر کاری   حسن صباح، فداييانی تربيت کرده بود که حاضر بودند به اشاره

ت و باعث ايجاد رعبی عظيم در دل مخالفان شد. وی گرف مخالف فعاليت اسماعيليان بودند توسط اين فداييان صورت می

 حتی سلطان سنجر سلجوقی را تهديد به مرگ کرد و پادشاه، ازترس جان، با او آشتی کرد. 

الثانی  بيشتر از قبل فزونی يافت تا اين که حسن صباح در) بيست وشش ربيعاسماعيليه هاي حسن صباح ازآن پس قدرت 

را به رهبري اسماعيليه وياران خويش و با سلطنت ارثی مخالف بود و پس از خود يکی ازق درگذشت( . ا -پنجصدوهجده 

  .جای خود انتخاب کرد
عطّاش که  سرزمينهاى سلجوقى( را، که به رى آمده بود، جلب کرد. ابن ه  عّطاش )رهبر اسماعيلي حسن صباح توجه ابن

، حسن صباح همراه ۴۶۷وى داد. در  اسماعيليه، مقامى به  متوجه استعداد و کفايت او شده بود، در سلسله مراتب دعوت

 .، به توصيه او، عازم قاهره، پايتخت فاطميان، شد تا در آنجا تعليم بيشترى ببيند۴۶۹عطّاش به اصفهان رفت و در ابن
 اودرمصر با خليفه فاطمی، المستنصر باهلل مالقات کرد. 

رجانشينی المستنصر با اميرالجيوش مخالف بود. المستنصر دو پسر داشت به نامند زيرا او برس فرقٔه او را نزاريه نيز می

اوابتدا پسراولش نزار را جانشين خود کرد اما با مخالفت اميرالجيوش، مستعلی را به عنوان  .های نزارومستعلی نام

  .ها هم ازهمين جا شروع شد اختالفات آن جانشين خود اعالم کرد.



تشين داشت توانست طرفداران آکالمی سخنورور فعاليت خود را اغاز کرد و ازانجا که به مص ازسفر بعدحسن صباح 

فدايی مطلق تلقی می شدند  زيادی پيدا کند ذهنيت حسن صباح ازبين بردن مخالفان وکشتن انها توسط ياران با وفای او که

انها سربلند بيرون امده بودند. دژالموت که  نها به عمل امده بود و ازهمهآبودند که امتحانهای بسياری از کسانی بود انها

درکوهستانی قرار داشت که  برصخرهای بلند خود برگزيد. دايميفرماندهی و پايگاه  مرکز حسن صباح آن را به عنوان

پس ازاستحکام دژاسلحه و آذوقه فراوان به قلعه بردند و برای مقابله با حمله و   دست يافتن به آن بسيارمشکل بود.

وقتی  ه سپاه سلجوقی که دير يا زود انجام می گرفت آماده شدند.درآن روزها فقط هفتاد تن در دژ اقامت داشتند.محاصر

حکومت سلجوقی به محل اقامت حسن صباح پی برد دستور نابودی او را صادر کرد ولی قدرت حسن صباح را دست کم 

نها نزديک به صدو پنجاه آان سلجوقی را کشتند نهضت فداييان بسياری ازسرولي سرانجام گرفت ومنجزبه شکست گرديد. 

 .اين جنبش را خاموش کرد سال ادامه داشت تا اينکه هالکو
يكی ازفدائيان را مامور می كند كه شب هنگام به  ،حسن برای نشان دادن قدرت خود به سلطان که او را تهديد می کرد

وارد شود و بدون اين که به او آسيب برساند يک خنجر دركنارسراوبرزمين فرو كند و نامه ی که قبال آماده وي  خوابگاه 

مرد جنگی  يك ميليونبود كه دارای قلمروی پهناور وبه حسن صباح پيغام فرستاده سلطان شده بود درآنجا باقی بگذارد. 

است، که همه از جان گذشته اند، اما « زن و مرد»هزار پيرو  است و حسن به او پاسخ داده بود كه وی تنها دارای هفتاد

آدمهای تو برای مزد و مقامشان همراهت هستند و جانشان را دوست دارند وازنوشته های مورخان چنين بر می آيد كه 

كار مفيد حسن صباح ازنظر فلسفی مردی بود كه اعتقاد به زندگانی ساده داشت. به عقيده او، معاش هركس بايد ازطريق 

تعاون و نيزگذشت بود. پس ازهر  ،بودند. وی معتقد به آزادی اجتماعی  مصروف دهقانيتامين شود وفدائيان عمدتا 

پيروزی، ازشكست خوردگان انتقام نمی گرفت وآنها را شماتت نمی كرد. به نوشته برخی مورخان متاخر، دشمنی او با 

عيليه نبود، بلكه برای اين هم بود كه خواجه خدمت اجنبی را ابا نظام اسم خواجه نظام الملك تنها به خاطر مخالفت خواجه

 .ارسی توجه داشتپمی كرد و به زبان عربی بيش از 
به مدت سي وپنج سال در دژ حسن صباح زيست و به فراخواندن مردم به اسماعيليه و مبارزه باپادشاهان حسن صباح 

سازمان دهنده ومديرباتدبيروسلجوقی و خلفای بغداد ادامه داد . حسن صباح مردی برجسته و شگرف بود ، سياستمداری 

نا می ناميدند . گويند حسن صباح کتابخانه ی در ی توانمند، متفکر ، پارسا ومردی پرهيزکار بوده است . وی را سيد

الموت داشته و دانشمندی بوده است که به دانش های ستاره شناسی و دواسازی دسترسي داشته است . حسن صباح در 

دژ الموت زيست و به مبارزه ، مقاومت ، آموزش ، تبليغ مرام وانديسه خود پرداخت . وی و پيروان فدائی او درسراسر 

حسن صباح براثر بيماری . ن های اسالمی در تاريخ سياسی و نظامی اين مقطع تعيين کننده و تاريخ ساز بوده اندسرزمي

 .درگذشت و کيابزرگ اميد، جانشين وی شد (ه ق -) پنجصدوهجده در سال
دند و شمار بلکه گروههای پراکنده ی همچنان درديلم و قهستان باقی مان ،به دست مغوالن منهدم نگرديد هاسماعيلي

خراسانی که ازتيغ مغول رهايی يافته بودند، نيز به نواحی مجاور درافغانستان وسند مهاجرت کردند.  اسماعيليهبسياری از

برای حفظ بقای خود مجبور بوده است تا به شديدترين وجهی تقيه کند و به تدريج هويت واقعی خود را  اسماعيليهجماعت 

 -با مرگ شمس الدين محمد، بيست و هشتمين امام نزاری که در حدود )هفتصدوده . ددرپوشش ظاهری تصوف کتمان نماي

پديدار گشت. مؤمن شاه و قاسم شاه، فرزندان شمس الدين اسماعيليه نزاري ق ( اتفاق افتاد، اولين انشعاب در جماعت 

گروههايی ازنزاريان قرار گرفت و محمد برسر جانشينی پدراختالف پيدا کردند و امامت هر يک از آنها مورد پذيرش 

 .درنتيجه جماعت نزاريه به دو شاخه مؤمن شاهی )يا محمد شاهی( و قاسم شاهی منقسم گرديد
در دوره صدوهفتادويک ساله الموت، اسماعيليه ها توانستند با رهبريهای اوليه حسن صباح، دعوت مستقل خود را که 

اطمی و دعوت مستعلويه نداشت، بنيان گذاری کنند و در نواحی مختلف، ديگر هيچ گونه ارتباطی با قاهره و حکومت ف

خاصه ايران و عراق و شام وافغانستان توسعه دهند. به رغم فشارها و حمالت ممتد سلجوقيان به قالع و پايگاههای 

مؤسس دولت حسن صباح که  .اسماعيليه، دعوت آنان با موفقيت کم و بيش درتا مقرحکومت سلجوقيان گسترش می يافت

و دعوت مستقل اسماعيليه بود و سياستها و شيوه های کلی مبارزاتی اسماعيليه را شخصا طراحی می کرد، متفکر 

 .برجسته ای نيز بود و آثار مهمی در زمينه آموزش وتربيت اسماعيليه تأليف کرده بود
، مانند هند، پاکستان، بنگالدش، چين )در نزاری عمدتا در کشورهای آسيايی هميليونی اسماعيليبيست وپنج اکنون جماعت 

يارکند و کاشغر( ، افغانستان، ايران، سوريه و تاجيکستان ، و در کشورهای افريقايی، کنيا و تانزانيا، به صورت اقليتهای 

ی درشبه قاره هند خوجه های نزاری عمدتا در نواحی سند، کاچ  ، گجرات و بمبئی زندگی م .کوچک مذهبی پراکنده هستند

کنند و گروههای ديگری از نزاريان قاسم شاهی در نواحی چيترال  ، گلگيت و هونزا در جامو و کشمير، و شمال غرب 

م، شمار بسياری از خوجه های نزاری از هند و  -. افزون بر آن، ازحدود سال نوزده هفتادحيات بسرميبردپاکستان 

 .وانگلستان مهاجرت کرده اند، ی پاکستان ونيز افريقا به کشورهای غربی، آمريکای شمال

 چهل وهشتمين امام اسماعيليه هشا سلطان محمد



 
بود. او به  هاسماعيلي ی چهل و هشتمين امام موروثی مسلمانان شيعه( ۱۹۵۷-۱۸۷۷)هواالحضرت سلطان محمدشا

های فرهنگی متنوع داشت، واجد جايگاهی منحصر به فرد بود و نقشی مهم در امور  ی دانش عميقی که ازسنت واسطه
 .ی عمومی او دارای ابعاد زيادی بود المللی زمان خويش ايفا کرده و حرفه بين

ش فقر و ارتقاء زنان درجامعه بود. هايش شامل کاه گر اجتماعی بود که دغدغه آقاخان سوم سلطان محمد شاه يک اصالح
او که يکی از طرفداران تحصيالت مدرن بود، به يکی از حاميان پرشور پيشرفت تحصيلی مردان و زنان درهند وآفريقای 

ها و  شرقی تبديل شد. اوکه يکی از خبرگان مشتاق فرهنگی بود، پشتيبان يک آموزش حقيقتاً چند فرهنگی بود که بهترين
 ها بود. کرد. اوقهرمان روابط حسنه ميان کشورها و ملت را از ادبيات کالسيک غرب و شرق با هم تلفيق می ها باالترين

های سلطان محمد شاه را منتشر کرد که  ها و نوشته ای از سخنرانی المللی کگن پاول، گزيده ، انتشارات بين۱۹۹۸درسال  
ی هند به انجام  ی تاريخ شبه قاره ، يکی از محققيق برجستهی آن را پروفسور خ. ک. عزيز ويرايش، تعليقات و مقدمه

های  ها و انديشه اند که آرمان سايت ارايه شده های منتشر شده در اين کتاب در اين وب ای از سخنرانی رسانيده است. گزيده
ی مدرن  دورهی تحصيالت مدرن و چند فرهنگی، نوزايی فرهنگ اسالمی و اسالم در  سر سلطان محمد شاه را درباره

 بخشند. های مؤسسه را جهت می اند که تالش های او در منظرهايی منعکس شده کنند. بسياری از ديدگاه منعکس می
 کار نامه های آقاخان سوم عنوان درخشان وماندگاريست که درتاريخ اسماعيليه واسالم درج است .

سال چهل و هشتمين  دو اعيليه رسيد و حدود هفتادسلطان محمد شاه در سال هجده هشتادوپنج ميالدی به امامت اسم 
آقاخان سوم در يازده  ژوئيه نوزده پنجاه هفت در ژنو چشم ازجهان پوشيد. جسد وي را به  .زمان اسماعيليان بود امام 

هاي اروپايي به شرح جزئيات  آسوان درمصر منتقل كردند و همانجا به خاك سپردند. پس ازمرگ وي برخي از روزنامه
تايمز وي را شهروند جهاني خواند؛ گاردين به وي عنوان پادشاه   .هايي براي او ذكر كردند ندگي او پرداختند وعنوانز

سال رهبری فرقه اسماعليه را برعهده داشت، مشهورترين شخصيت اين فرقه  ۷۲سلطان محمدشاه که  .بدون كشور داد
 رود. او پايه گذارنهادها و موسسات اقتصادی و فرهنگی درشبه قاره هند، و بنيان شبکه توسعه آقاخان بود.  به شمار می

 رئيس جامعه ی ملل گرديد.  ۱۹۳۹تا ۱۹۳۷سلطان محمد شاه، از سال 
سازمان ملل فعلی بود که توسط قدرتهای بزرگ و فاتح جنگ جهانی اول تاسيس شد ولی با جامعه ملل، شکل اوليه 

 .شروع جنگ جهانی دوم جامعه ملل از هم فروپاشيد
ام كه دريابند، دو جهان وجود دارد  همانگونه كه درخاطراتم نيز برای تمام جهان توضيح دادهسلطان محمد شاه ميگفت: 

بينی معنوی تفاوتی بنيادين و گوهری با جهاِن  بينی معنوی. جهان روشن ان روشنجهان ِخردورزی ماّدی و جه –
بينی معنوی  ی مباهات و افتخار اسماعيليان است كه ما عميقاً بر اين باوريم كه جهان روشن خردورزی ماّدی دارد و مايه

ی يكی از  ست و در كناِر خود، به منزلهی حقيقتی از زمان پيدايش اسالم تا بدين لحظه به همراه امامت آمده ا به مثابه
مان از هر  اش، عشق، لطافت، مهربانی، و كرامت را نسبت به تمامی برادران و خواهران مسلمان پيامدهای ضروری

ورزی نسبت به  ی نخست و ثانياً نسبت به كسانی كه زندگی با صداقت، با وجدان و سرشار ازعدالت مذهبی در درجه
 به همراه آورده است.  نوعانشان دارند، هم

نزد شما به خوبی شناخته شده هستند، چون شما اينها را ازمن و ازطريق پدران و  هاين اركاِن دينی مذهب اسماعيلي
ايد، تا بدان حد كه بيم دارم از فرِط آشنايی درازمّدت با اين تعليمات، برخی ازشما  نياكانتان ازپدروپدربزرگم شنيده

 تان را از ياد ببريد. ی دينی ی قلب و تجربه ی دوباره نهضرورِت بازنگری ومعاي

 شهزاده کريم آقاخان چهل ونهمين امام اسماعيليه 



 
 اسماعيليه را اکنون کريم آقاخان چهل ونهمين امام اسماعيليه رهبري وامامت مينمايد. 

کشورعمدتا در هند،  ۲۵ميليون نفر در  ازبيست تابيست وپنجشماراسماعيليه ها ،آقاخان رهبروپيشوايي اسماعيليه است
پاکستان، شرق آفريقا، آسيای ميانه و همچنين در سوريه، ايران و افغانستان است . نهادهای مذهبی آقاخان عالوه 

افغانستان خارج ازهمه مرزبندي هابه اقوام ،مليتهاومذاهب محتلف ياري ومدد وهمه مردم برياری رساندن به همکيشان 
ست دانا،بنيادآقاخان در است بي همتا ودانشمند ان شخصيت است مهربان ، خيرانديش ، مددرسان وعالم ميرساند وآقاخا

 .همکاری با سازمان های بين المللی، درگير برنامه های توسعه درکشورهای جهان سوم است
 محمدشاه به امامتعنوان جانشين پدربزرگش سلطان   سالگی به ۲۰در سن  ۱۹۵۷كريم آقاخان درتاريخ يازدهم جوالی 

    .است هايشان چهل و نُهمين امام موروثی اسماعيلي منصوب گرديد. هاسماعيلي

در ژنو متولد شد. وی دوران کودکی خود را در  ۱۹۳۶دسامبر ۱۳تاُج الدوله علی خان، در  خانمعلی خان وآقاخان، پسر
در سال  وی له روزی سوييس گذرانيد.  نايروبی، پايتخت کنيا، سپری و سپس برای تحصيل مدت ُنه سال را در مدرسه

 ی تاريخ اسالم نايل گرديد.  هاروارد به دريافت ليسانس در رشته پوهنتوناز ۱۹۵۹
همواره مترّصد  ۱۹۵۷کريم آقاخان نيزپس ازنشستن بر مسند امامت در سال با تأسی به پدربزرگش سلطان محمد شاه، 

های سريع تاريخی بوده  های ناشی از دگرگونی مواجهه و رويارويی با چالشموقعيت تمام مسلمانان مخصوصاً دربهبود 
انه و همچنين دربيست و پنج کشور جهان، خصوصاً اروپا، آسيای مرکزی، خاور مي هاست. امروز، جماعت اسماعيلي

 ی اخير، يعنی از زمانی که آقاخاِن به امامت رسيده، تغييرات سياسی و کنند. طی چهار دهه آمريکای شمالی زندگی می
 هی اسماعيلي ی مديريِت جامعه اقتصادی عظيمی در بسياری از اين مناطق رخ داده و آقاخان توانسته است سيستِم پيچيده

  رهبري وهدايت نمايند.را 
ی  اند. پدربزرِگ آقاخان رييس اتحاديه خان سنت خدمت درامور بين المللی را دنبال کرده ی آقا های اخير، خانواده ورهدر د

ی سازمان  ی عاليرتبه ، نماينده کاکايشملل، پدرش، پرنس علی خان، سفير پاکستان در سازمان ملل و صدرالدين آقاخان، 
ی اجرايی  های سازمان ملل برای کمک به افغانستان و نماينده ی برنامه ملل برای پناهندگان وهمچنين هماهنگ کننده

موسسه امين، به دنبال اتمام تحصيالتش از  شهزادهبرادر آقاخان،   .بود ترکيه -سازمان ملل درمناطق مرزی عراق
در بخش روابط اقتصادی واجتماعی گرديد. از  دفترسرمنشي ملل متحد، وارد ۱۹۶۵هاروارد در سال تحصيالت عالي 

ی مؤّسساِت امامت داشته است. زهرا، اولين فرزند  ی توسعه ، پرنس امين همكاری تنگاتنگی با دفتر شبکه۱۹۶۸سال 
ی مطالعات کشورهای در حال توسعه از  ی ممتاز در رشته به دريافت مدرک ليسانس با درجه ۱۹۹۴آقاخان، در سال  

های خاص توسعه اجتماعی امامت را، که مقّر آن در محل   وارد نايل گرديد. وی مسئوليت هماهنگِی سازماندانشگاه هار
براون پوهنتون از ۱۹۹۵رحيم، فارغ التحصيل درسال  - شكار حضرت واال آقاخان است، بر عهده دارد. پسِربزرگ

های توسعه اقتصادی امامت بر عهده دارد. پسر   های مشابهی را در رابطه با سازمان دراياالت متحده آمريکا، مسئوليت
ی آمريکا فارغ التحصيل شده است، اخيراً  از دانشگاه ويليامز دراياالت متحده ۱۹۹۷ترآقاخان، حسين، که در سال  جوان

  .ی توسعه سهيم است های فرهنگی شبکه به دفتر كارايشان پيوسته ودرفعاليت



های اجتماعی،  اند تا به اجرای فعاليت نند چهارچوب سازمانی شفافی را ايجاد کردهک در هرکجا که زندگی می ه هااسماعيلي
ی آقاخان تبديل  ی توسعه اقتصادی و فرهنگی بپردازند. تحت رهبری آقاخان، اين چهارچوب گسترش يافته و به شبکه

های مناسب در  يجاد فرصتهای متفاوتی است که در جهت بهبود شرايط زندگی و ا  شده است. اين شبکه شامل سازمان
ها در جهت منافع مشترک تمام   کنند. درهر کشور، اين سازمان مناطق خاصی از دنيای در حال توسعه فعاليت می

معماری، تعليم  آقاخانهای فردی  ی فعاليت شهروندان صرف نظراز ملّيت و يا مذهب آنها مشغول به خدمت هستند. دامنه
ی روستايی را در بر  های غير دولتی و توسعه ی دربخش خصوصی و افزايش سازمانوتربيت و بهداشت، سرمايه گذار

ها، درجات افتخاری و  های گذشته و درراستای ارج نهادن به ابعاد گوناگون کارهايش، آقاخان مدال در طی سال  .گيرد  می
ايران، پاکستان،ايتاليا، سنگال، های فرانسه، پرتغال، ساحل عاج، ولتای عليا، ماداگاسکار،   جوايز زيادی از دولت

ی معماری آقاخان، مدال طالی  طّی مراسم اهداي جايزه ۱۹۹۸مراکش، اسپانيا و تاجيكستان دريافت كرده است. دراکتبر 
های پاکستان، کانادا، اياالت  خان به کسب درجات افتخاری از دانشگاه شهر گرانادا به او اهدا گرديد. عالوه بر اين، آقا

های تخصصی درتقدير از کارش در  آمريکا وبريتانيا نايل آمده است. وی همچنين جوايز متعددی ازسازمان ی متحده
واال به  ، عنوان حضرت۱۹۵۷های تاريخی دريافت کرده است. در سال   ی معماری و حفظ و بازسازی ساختمان زمينه
 .به او اهدا گرديد ۱۹۵۹اه ايران در سال ش ی واال، به وسيله ی بريتانيای وعنوان سلطنتی حضرت ی ملکه وسيله
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