رستاخيزاسماعيليه گام به گام با تاريخ

« پژوهشي درباره فرازوفرود اسماعيليه ازگذشته تا اکنون »
(تحقق وپژوهش استاد صباح )
دوستان  ،انديشمندان  ،محقيقن وپژوهشگران گران ارج  ،درود وحرمت فراوان به تک تک شما .درين
قسمت پژوهشي درفرازوفرود اسماعيليه انجام دادم ومنظورم فقط وفقط پيرامون تاريخ وحوادث اين
طريقه اسالمي است تابتوانيم پژوهش هاي همه جانبه يي ديگري رابه کمک وهمياري شما انجام بدهيم.

اسماعيليه تا دولت فاطميان

شروع آن از علی بن ابی طالب(ع) بود .ازطريق علی(ع) به حسن و حسين(ع) رسيد ،ازحسين(ع) به زين العابدين واز
ايشان به محمد بن علی الباقر و ازامام باقربه جعفر صادق  ،از طريق امام صادق سه شاخه پديد آمد که عبارت بودن از؛
اسماعيل ،عبدهللا ،و موسی کاظم .شيعيان اثنی عشری از امام موسی کاظم ادامه پيدا میکنند .اما از طريق اسماعيل،
امامت به علی و محمد مکتوم میرسد ،از طريق محمد مکتوم به شش شاخه تقسيم شده و به احمد ،اسماعيل ،عبدهللا ،علی
ليث ،حسين و جعفر رسيد.
از طريق عبدهللا ب ه ابراهيم و احمد ،از طريق احمد به حسين و محمد حکيم ،از حسين به ابومحمد و عبدهللا سعيد مشهور به
عبيدهللا مهدی و از طريق محمد حکيم به ابوالقاسم محمد مشهور به القائم بامر هللا .ادامه سلسله امامان اسماعيليه يا خلفای
فاطمی بعد از القائم بامرهللا تداوم میيابد.
نخستين دعوت اسماعيليه درسال  ۲۶۸ه.ق  -درکشور يمن رخ داد ،اسماعيليه درمدت نسبتا ً کوتاهی بعد ازانشعاب از شيعه
موفق شدند دولت فاطمی را درمصر و بعد از انشعاب داخلی ،حکومت نزاری را در «الموت» تاسيس کنند و تهديدی جدی
عليه عباسيان ازشرق و غرب باشند .پس ازسقوط دولتهای فاطمی و نزاری ،اسماعيليان ديگرهرگز نتوانستند به قدرت
برگردند وبه دور افتاده ترين کشورهای جهان اسالم بخصوص يمن وشبه قاره هند پناه بردند.وعمدتا ً درهند ،پاکستان،

افغانستان ،تاجيکستان درآسيای مرکزی وپامير چين .اسماعيليه درسوريه درقلعه مصياف وقلعه القدموس وسلميه ودرايران
درکهک و محالت قم و بيرجند و قاين خراسان ودرافغانستان درکابل  ،بلخ  ،بدخشان ،پروان ،باميان  ،بغالن  ،سمنگان ،
کندز،ننگرهار ...و دراکثرنقاط آسيای مرکزی زندگي دارند .درهند و پاکستان بيش ازديگرکشورها مراکزاسماعيليه وجود
دارد و درمحلهايی به نام اجمير و مرواره و راجپوتانه  ،کراچي  ،گلگيت ،پشاور ،مويته  ،سند ،کشمير ،بمبئی  ،بروده و
کورج مسکن گزين اند .اسماعيليان دربيش از  ۲۵کشوردرقارههای آسيا و افريقا و اروپا و امريکا سکونت دارند.
اسماعيل ،فرزند بزرگ امام صادق که فرد بسياربزرگواری  ،دانا ،پرهيزگارومعتقد بود ،پنج سال پيش از شهادت امام
ششم شيعيان وفات يافت وبه فرمان آن حضرت تجهيزوبه خاک سپرده شد .آرامگاه اوفعآلدرقبرستان بقيع درمدينه منوره
قرار دارد  .امام جعفرصادق فرزند خود موسی را به عنوان امام بعد ازخود به مردم معرفی کردند .با اين حال ،تعداد
ازصادقترين ياران امام صادق با اين انتصاب مخالفت نموده وبرامامت اسماعيل پای فشردند .آنان حتی منکرمرگ
اسماعيل شدند ومرگ اورا تقيـه ی بـرای مصـونيـت ازسـوء قصـد دشمنان دانستنـد .اينان سپـس محمـد پسـراسـمـاعيل را
امام بعدی دانستند و ازشيعيان جدا شدند.
اسماعيل بزرگترين فرزند امام صادق عليه السالم بود و بسيارمورد عالقه پدر ،تا آنجا که بسياري ازشيعيان گمان می
کردند بعد از امام صادق عليه السالم ا به امامت میرسد  .اما گروپ که ازامامت امام اسماعيل سرپيچيدند ميگويند
اسماعيل درزمان حيات امام صادق عليه السالم ،درسال يکصدوسي وسه هجری گفته مي شود ( ؟؟؟ ) درمحلی به نام
«عريض» درمدينه ازدنيا رفت واو را دربقيع به خاک سپردند .
اسماعيليان يا هفت امامیها جز يکی ازطريقه های شيعی محسوب میشوند .آنها معتقدند که پس از امام جعفر صادق
امامت به اسماعيل فرزند ارشد وی رسيد .آنها اسماعيل پسرامام صادق وپسراسماعيل را امامان منصوص میدانستند.
اسماعيليه هااسماعيل را امام پس ازامام صادق معرفی نمودند ومرگش را نوعی غيبت تلقی کرده،طريقه ومکتبی تاسيس
نمودند .اسماعيليه برهمين اساس ايجاد شد ورشد کرد وصاحب قدرت وحکومت گشت  .خيلي ازاطرافيان امام جعفرصادق
تاکيد داشتند که اسماعيل هنوززنده است و روزی به عنوان قائم(عج) ظهورخواهد کرد.
امروزنيزدرخت نيرومند وپرباراسماعيليه به زعامت شهزاده کريم آقاخان ورهبري خردمندانه وي درسراسردنيا وجود
دارد .درطول تاريخ دولتهای نظامی زيادی تشکيل شدند .اما اسماعيليان يک استثنا محسوب میشوند .آنان درسال 483
هجری برابر با 1090ميالدی دولتی نيرومند پیافکندند که تا سال) (1256/654دوام آوردند .دولت اسماعيليه اگرچه
قلمرو پراکندهای داشت اما توانست دربرابر واکنشهای سرسخت خالفت عباسی و  ...پايداری خود را حفظ کند .
درسال (357ه969 /م) اسماعيليان توانستند درمصرقدرت را بدست گيرند ودودمان خلفای فاطمی را تاسيس کنند .به دنبال
اين اقدام اسماعيليان خراسان هم به تکاپو افتادند .با ظهور دولت متعصب سلجوقی اسماعيليان خراسان نخستين اقدامات
جدی خود را برای بدست گرفتن قدرت آغاز کردند .میتوان قيام آنها را اعتراضی بر بیعدالتيهای موجود در جامعه
دانست  .حسن صباح جوان پرشوی که به مصر اعزام شده بود.
پس از بازگشت رهبری قيام را برعهده گرفت و با استقرار درقلعه الموت توانست قدرت اسماعيليان را تثبيت کند .تصرف
دژالموت را نخستين يورش درقيام اسماعيليان میدانند .به محض افتادن الموت بدست اسماعيليان کارقيام به سرعت باال
گرفت .اگرچه نتوانستند سلجوقيان را براندازند اما جامعه ی جداگانه در داخل حکومت پیافکندند.

پس ازمرگ محمد ،اسماعيليه تالشهاي مثمري راانجام با استقرار حـکومت فاطميان مصر ،اين اسماعيليه بسيارقدرتمند شد
ومبلّغانی را به سراسرکشورهاي اسالمی اعـزام نمود .پس ازمرگ المستنصر ،هـشـتـمـيـن خليفۀ فاطمی وامام اسماعيليهها،
اختالفی بين اسماعيليان بروز نمود؛ زيراعده ازآنـان ،نزارپسربزرگ وی را رهبر اسماعيليهها دانستند وتعدادديگر،
مستعلی فرزند کوچک وی را .اين امر سبب بروز درگـيـری سـخـتـی بين دوبرادرشد و به انشعاب اسماعيليهها انجاميد؛
پيروان نزارستون اصلي اسماعيليه گرديده وبه سلسله تاامامت شهزاده کريم آقاخان به رهبري اسماعيليه ادامه دادند
ومشهورترين شخصيتهاي اين مذهب حکيم ناصرخسروي بلخي که بعدازسفرهاي طوالني به کشورهاي عربي وسرانجام
درخراسان ( افغانستان کنوني) ودريمگان بدخشان جاودانه شد .وحسن صباح درقرن ششم هجری درزمان حکومت
سلجوقيان قيام کرد وقلعه الـموت را به عنوان پايگاه اصلی خود قرار داد.
اسماعيليه هاي که ستون اصلي اسماعيليه هاراتشکيل ميدهند ،معتقد به امامت المستنصر باهلل ميباشند و پس ازاو قا ْئل به
امامت فرزند ديگرش نزاربن معد هستند ،طريقه قاسميه همين اسماعيليه هاي معروف شهزاده کريم آغاخان است که قائل
به استمرارامامت بطور حضورتا همين زمان می باشند .
پيروان امام صادق(ع) پس ازشهادت آن حضرت به دو قسمت تقسيم شدند:
الف .تعدادي موسي بن جعفر(ع) را امام دانسته وآن حضرت را امام ششم خويش معرفي كردند.
ب .گروهي امام خويش را اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق(ع) (كه درزمان حيات امام صادق(ع) از دنيا رفته بود؟؟؟)
معرفي كرده و به اسماعيليه معروف شدند.

اسماعيليه دردوره خالفت فاطميان

بعد ازالقائم بامرهللا ابومحمد عبيدهللا؛ المهدی باهلل ،بعد از وی ابوالقاسم محمد القائم بامرهللا ،سپس ابوطاهر اسماعيل
المنصور باهلل ،آنگاه ابوتميم معد المعزلدين هللا ،بعد ابو منصور نزار العزيز باهلل ،سپس ابوعلی امنصور الحاکم بامرهللا،
آنگاه الحسن علی الظاهر العزاز دين هللا و سپس ابوتميم معد المستنصر باهلل امام شدند .پس از وی امامت ذيل سه نفر
يعنی ،نزار ،المستعلی باهلل و ابوالقاسم محمد به سه شاخه تقسيم شد .از المستعلی باهلل به اآلمر باحکام هللا و از او به الطيب

و سپس امامان غايب طيبی رسيد .اما از ابوالقاسم محمد به عبدالمجيد الحافظ رسيد ،از وی به يوسف و ظافر انتقال يافت.
از يوسف به العاضد ،سپس به داود و بقيه امامان حافظی رسيد .وازالظافر به الفائز منتقل شد.
بنابراين امامان اسماعيليه عبارتند از :
 اسماعيل بن جعفر ( 148 - 80هجری) محمد بن اسماعيل ( 193- 132هجری ) . عبدهللا بن محمد بن اسماعيل (  212- 179هجری) احمد بن عبدهللا ( 265- 198هجری) حسين بن محمد ( 289 -219هجری ) عبيدهللا بن مهدی :مؤسس دولت اسماعيليه در مغرب ( 322- 260هجری ) القائم بامرهللا (محمد بن عبيدهللا ) ( 334-280هجری ) اسماعيل فرزند القائم بامر هللا (346-303هجری ) معد بن اسماعيل ملقب به « المعزلدين هللا » مؤسس دولت فاطميين در مصر(365-319هجری) نزاربن معد ملقب به « العزيز باهلل » ( 386-344هجری ) منصور بن نزار ملقب به « الحاکم بامر هللا » (411-375هجری ) . علی بن منصور ملقب به « الظاهرالعزاز دين هللا » (427-395هجری) معد بن علی ملقب به « المستنصر باهلل » ( 487-420هجری)وهمچنان طريقه نزاريه معتقدند که پس ازمستنصرباهلل ،امامت به ترتيب ذيل است :
 نزاربن معد المستنصر . جالل الدين حسن بن اعلی محمد . عالءالدين بن جالل الدين . رکن الدين خورشاه بن عالءالدين . شمس الدين بن رکن الدين.اسماعيليان در دوره فاطمی (تا487ق) خالفت و دولت مستقل و نيرومندی ازخود يافتند و دعوت و تفکر و ادبيات
اسماعيليه را به اوج شکوفايی رسانيدند .درهمين دوره بود که داعيان اسماعيليه رساله های بسياری تأليف کردند .پس از
انتقال مرکز حکومت فاطميان از افريقيه به مصر ،فاطميان به طور کلی در زمينه ترويج فرهنگ و هنر وعلوم اسالمی
نيز نقش مهمی ايفا کردند .تنها در زمان چهارمين خليفه فاطمی المعز لدين هللا فاطميان از صلح و امنيت داخلی کافی
برخوردار شدند تا بتوانند سياست توسعه طلبانه ای را برای بسط حدود قلمرو خود در سرزمينهای شرق دنيای اسالم دنبال
کنند .در تعقيب اين سياست که با تصرف مصر و سپس حجاز آغاز شد ،معز اقدامات مختلفی برای جلب حمايت جوامع
قرمطی سرزمينهای شرقی انجام داد و به ويژه برخی از نظريات آنها را رسما وارد تعاليم دعوت اسماعيليان فاطمی کرد.
معز فاطمی از يک سو اميد داشت که بتواند ازنيروی قرمطيان درپيشبرد سياستهايش استفاده کند ،و از سوی ديگرازنفوذ
برخی ازعقايد قرمطی درميان اسماعيليان فاطمی سرزمينهای شرقی دنيای اسالم بيمناک بود .اکنون روشن شده است که

معز فاطمی خود آثاری در اصول عقايد اسماعيليه تأليف کرده ،و همه رساالت قاضی نعمان مشهورترين فقيه فاطمی ،را
نيزبه دقت مطالعه می کرده ،و در حقيقت اصالحاتی در تعاليم اسماعيليان فاطمی وارد کرده بوده است .کوششهای معز
فاطمی برای جلب حمايت قرمطيان موفقيت آميز بود .در نتيجه ،اکثر قرمطيان خراسان و سيستان و مکران به جناح
اسماعيليان فاطمی پيوستند.
معروف ترين داعی فاطمی درآن زمان درسرزمينهای شرقی ،حميد الدين احمد بن عبدهللا کرمانی ( 411ق) فيلسوفی
برجسته بود که با زبانها و اصول عقايد مسيحيان و يهوديان ،و مکتوبات مقدس آنان آشنايی کامل داشت و درمناظرات بين
اديان ،متکلمی توانا بود .از ديگر داعيان مهم فاطمی دراين دوره ناصرخسروبلخي ( 481ق) شاعر و فيلسوف و سياح
معروف است که به مقام وااليی درسلسله مراتب دعوت رسيد و دعوت فاطمی را در خراسان رهبری کرد  .ناصر خسرو
که دعوت را از مقر اوليه فعاليتش در بلخ به نيشابور و ديگر نواحی خراسان گسترش داد ،برای مدتی نيز به طبرستان
رفت و در طبرستان و ديگر نواحی ديلم ،جماعتی پر شمار را به مذهب اسماعيليه درآورد که آنها نيز امامت مستنصر
فاطمی را پذيرفتند.
در يمن ،پس از مرگ ابن حوشب ،فعاليتهای دعوت ،به طور محدود ادامه داشت .در 429ق  -داعی علی بن محمد
صليحی که با مرکز دعوت اسماعيليه در قاهره در تماس بود ،در منطقه کوهستانی مسارخروج کرد و سلسله اسماعيليه
صليحيون را بنيان نهاد .صليحيون که رياست دعوت اسماعيليه را در يمن بر عهده داشتند ،حدود يک قرن ،تا 532ق ،بر
بخشهای مهمی از آن سرزمين به نيابت از فاطميان حکومت کردند و اقتدار خود را تا اندازه ای به مناطق مجاور ،مانند
عمان و حضر موت و بحرين نيز بسط دادند .صليحيون نقش مؤثری در بسط دعوت اسماعيليه به هندوستان نيز ايفا کرده
اند .جماعت اسماعيليه جديدی درکجرات پيدا کشت که در قرون بعدی پايگاه اصلی اسماعيليان گرديد که هنوز درآنجا حائز
اهميتند.
در اثر فعاليتهای حميد الدين کرمانی و ديگر داعيان فاطمی ،شماری از امرای عرب درعراق که به تشيع گرايش داشتند،
مانند معتمد الدوله قرواش عقيلی حاکم موصل و کوفه و مدائن ،به مذهب اسماعيلی گرويدند .اين موفقيتهای دعوت فاطمی
حتی در نزديکی مقرحکومت عباسيان ،خصومت خليفه عباسی قادر را بيش از پيش برانگيخت؛ وی در  402ق -شماری
از علمای درباري را به بغداد فراخواند و از آنان خواست تا در بيانيه ای رسما نسب علوی خلفای فاطمی را باطل اعالم
کنند .موفقيتهای دعوت اسماعيليه در زمان مستنصر موج جديدی از واکنشهای ضد اسماعيليه را از جانب عباسيان و
سلجوقيان برانگيخت؛ چنانکه برخی ازسلسله های محلی مانند قراخانيان ماوراء النهر ،به قلع و قمع اسماعيليان پرداختند.
عباسيان نيزهمچنان تأليف رساالت ضد اسماعيليه را تشويق می کردند و درميان اين نوع آثار مهم ترين اثر را ابوحامد
غزالی به درخواست خليفه عباسی مستظهر به نام فضائح الباطنيه تنظيم کرد.
اسماعيليان فاطمی به طور کلی چارچوب تعاليم اعتقادی اسماعيليان نخستين را حفظ کردند .علمای فاطمی آثار بسياری در
زمينه های علوم ظاهری و علوم باطنی ،وعلم تأويل تأليف کردند و به تعاليم امامان خود اکتفا می کردند.
موسسه مطالعات اسماعيلي تحت عنوان  -دستآوردهای امپراتوری فاطميان مي نويسد:
دستآوردهای امپراتوری فاطميان در روايتهای مربوط به دورهی آغازين تاريخ اسماعيليه ،حدوداً از ابتدای پيدايش اسالم
تا قرن يازدهم ميالدی ،وجهی غالب دارد .سلسلهی فاطميان ،که نامش از فاطمه دختر حضرت محمّد (ص )گرفته شده

است ،حکومتی را به وجود آورد که به مدت دو قرن موجب گسترش و توسعهی هنر ،علم و تجارت در منطقهی خاور
نزديک مديترانهای شد .مرکز آن قاهره بود که فاطميان آن را به عنوان پايتخت خود بنا کردند .بعد از دورهی فاطميان،
مرکز و م ّقر جغرافيايی مسلمانان اسماعيلی از مصر به سوريه و ايران منتقل شد .بعد از سقوط الموت مرکز حکومت آنان
در ايران به دست فاتحان مغول در قرن سيزدهم ،اسماعيليان چندين سده در قالب اجتماعات پراکنده ،عمدتا ً در ايران و
آسيای ميانه و همچنين در سوريه ،هند و جاهای ديگر ادامهی حيات دادند .در دههی  ۱۸۳۰لقب افتخاری موروثی آقاخان
از سوی پادشاه ايران به آقا حسن علی شاه ،امام چهل و ششم ،اهداء شد .در سال  ۱۸۴۳آقاخان اول ،که اجتماع بزرگی
ازپيروان اسماعيليه داشت ،ايران را به مقصد هند ترک کرد .آقاخان دوم در سال  ۱۸۸۵و تنها چهار سال پس از رسيدن
به مقام امامت درگذشت .جانشين او سِ رسلطان محمد شاه شد که پدربزرگ امام حاضر وامام پيش از وی بوده است .

رستاخيزاسماعيليه

مسلمانان شيعهی اماميهی اسماعيليه که به طور عام به اسماعيليان معروفاند ،به شاخهی شيعهی اسالم تعلق دارند .تشيّع
درکنار تس ّنن يکی از شاخههای عمدهی اسالم را تشکيل میدهد .اسماعيليان در بيش از  ۲۵کشور و عمدتا ً در آسيای ميانه
و جنوبی ،آفريقا و خاورميانه و همچنين در اروپا ،آمريکای شمالی و استراليا زندگی میکنند.
به عنوان مسلمان ،اسماعيليان قايل به شهادتين هستند يعنی «خدايی به جز هللا وجود ندارد و محمّد (ص) فرستادهی
اوست» .اسماعيليان معتقدند که حضرت محمّد (ص) آخرين پيامبر خدا بوده و قرآن آخرين پيام خداوند بر او نازل شده
ت رسالتی است که قبالً توسط ساير پيامبران آيين ابراهيمی پيش از محمّد ،شامل
است .به باور مسلمانان ،اين وحی غاي ِ
ابراهيم ،موسی و عيسی ،که همگی توسط مسلمانان به عنوان پيامبران خدا تکريم میشوند ،آشکار شده بود.
نخستين مرکزدعوت اسماعيليه در کوفه بود و اعضای معدودی داشتند ،تا زمانی که اسماعيليان با برپايی نهضت واحد
اندکی پس از اواسط قرن  3ق9/م  -ناگهان در صحنه تاريخ اسالم ظاهر گرديدند .به نظر می رسد که طی اين يک قرن،
رهبرانی درخفا و به استمراربرای ايجاد يک نهضت واحد و پويا درميان گروههای اسماعيليه نخستين فعاليت داشته اند.
اين رهبران احتماال امامان همان دسته ای بوده اند که با مرگ محمد بن اسماعيل و تداوم امامت را پذيرفته بودند.

کوششهای اين رهبران ،عاقبت پس ازنزديک به يک قرن درحدود سال 260ق874/م -به نتيجه رسيد و ازهمان موقع
شبکه ی از داعيان اسماعيليه دربالد مختلف اسالمی پديدارگشتند و فعاليت گسترده ی را برای بسط دعوت اسماعيليه آغاز
کردند .درآن تاريخ دعوت اسماعيليه همچنان تحت هدايت رهبری مرکزی مستقر درسلميه قرار داشته ،وهويت واقعی اين
رهبران نيزهنوز به گونه های مختلف کتمان می شده است.
برای جلب حمايت بيشترين شمارازاسماعيليان نخستين ،رهبران مرکزی اسماعيليه تا مدتها به نام محمد بن اسماعيل دعوت
می کردند که اعتقاد به امامت ومهدويت وی نظريه اصلی مبارکيه ومهم ترين بخشي از آنها بوده است .به عبارت ديگر،
نظربه اينکه اکثر اسماعيليان نخستين درانتظار رجعت محمد بن اسماعيل به عنوان مهدی و گسترش حکومت عدل او بوده
اند ،رهبران مرکزی نيزبرهمين نظريه تأکيد داشته ،و نهضت واحد اسماعيليه را در قرن ( 3ق) بر اساس همين نظريه
درباره امامت استوار کرده بودند.
گسترش سريع دعوت درسده( 3ق9/م) بر اساس منابع ،نکات اصلی دعوت اسماعيليه درقرن سه قمري را می توان بدين
شرح خالصه کرد -در261ق875/م ،حمدان قرمط فرزند اشعث که از اهالی سواد کوفه بوده ،دعوت اسماعيليه را در
نواحی اطراف کوفه سايرنقاط جنوب عراق آغاز ،و سازماندهی کرده ،و داعيانی نيز برای نواحی مهم آن منطقه معين
کرده است .حمدان به زودی پيروان زيادی پيدا کرد که به قرامطه (جمع قرمطی ،منسوب به قرمط) اشتهار يافته اند.
دراندک مدتی واژه قرامطه به گروههای اسماعيليه ديگربالد نيز که ارتباطی با حمدان قرمط نداشته اند ،اطالق شد.
اندکی بعد ،معتضد خليفه عباسی ،سياست قاطع تری درمقابل اسماعيليان اتخاذ کرد و با سرکوبی شديد شورشهای بعدی
آنان درطول سالهای 287289ق900902/م  -ازپيروزی احتمالی قيام اسماعيليه درعراق جلوگيری کرد.
دعوت دريمن که همواره يکی ازپايگاههای مهم اسماعيليه بوده ،وازابتدا ارتباطات نزديکی با رهبران مرکزی نهضت
داشته است ،توسط دو داعی به نامهای ابن حوشب ،معروف به منصور اليمن و علی بن فضل بنيان گذارده شد که از(
270ق) دعوت اسماعيليه را به طورعلنی درآنجا ترويج نمودند .دعوت به تدريج از يمن به مناطق مجاور ،مانند يمامه،
درشبه جزيره عربستان نيزبسط يافت .
دعوت اسماعيليه درسرزمين بربرهای شمال افريقا نيزاشاعه پيدا کرد و مقدمات تأسيس خالفت فاطميان فراهم گرديد.
درحدود سال 281ق894/م  -دعوت اسماعيليه درمنطقه بحرين درشرق عربستان آغاز گرديد وابوسعيد جنابی ازجانب
حمدان به بحرين فرستاده شد تا دعوت را درآنجا سازماندهی و رهبری کند .ابوسعيد سرانجام موفق شد که تا
286ق899/م ،قسمت اعظم بحرين را تحت نفوذ خود درآورد و دولت مستقلی را درآنجا بنيان نهد.اندکی پس از  260ق-
دعوت اسماعيليه درقسمتهايی ازمرکزوشمال غربی ايران ،منطقه ای که اعراب آن را جبال می خواندند ،آغاز گرديد و
سپس به خراسان و ماوراء النهر نيزبسط يافت .در ناحيه ری که مرکز دعوت در جبال بوده ،داعی خلف حالج آغازگر
نهضت اسماعيليه شد .پس ازخلف پسرش احمد رئيس دعوت درجبال شد وسپس دستياراصلی احمد به نام غياث ازاهل
کلين ،به رياست دعوت در جبال رسيد.
درخراسان ونيز ماوراء النهر ،پس از فعاليتهای مقدماتی غياث ،دعوت درآخرين دهه قرن ( 3ق) رسما توسط داعی
ابوعبدهللا خادم افتتاح شد .داعی بعدی درخراسان و مناطق مجاور ،اميرحسين بن علی مرو رودی بود که خود به طبقه

اشراف تعلق داشت .داعی اميرحسين محمد بن احمد نسفی را به جانشينی خود برگزيد .نسفی همچنين نخستين مؤلف و
فيلسوف اسماعيليه بود که تفکر مذهبی اين طريقه را با نوعی فلسفه نوافالطونی رايج درجهان اسالم درهم آميخت .

دولت ملکشاه سلجوقی

485 - 465ق  / 1092- 1072م
(( الب اسالن چندين پسرداشت ،اما به انگيزه دل بستگی زياد به ملکشاه که دردالوری و تهورشهرت داشت ،در زمان
حيات ،او را به واليت عهدی خود برگزيد .اين پادشاه در  447ق  1055 /م ديده به جهان گشود وبه هنگام امارت هجده
ساله بود؛ قامتی تمام ،شانههايی پهن و بازويی نيرومند و ستبر داشت و با جمله سالحها آشنايی و درسواری و چوگان
بازی ،بی اندازه چاالک بود .
ملکشاه درهمان آغاز جلوس با مخالفت کاکاي خود ،قاورد  -حاکم کرمان -مواجه شد اما درجنگی که بين آن دو روی داد،
قاورد را مغلوب و سپس به تدبير نظام الملک درزندان مقتول شد .دوپسر قاورد نيزدرزندان نابينا شدند .
پس از تحکم قدرت خود ،با توصيه خواجه نظام الملک به توسعه قلمرو خود پرداخت .نخست دربغداد ،دخترخويش را به
خليفه المقتدی تزويج کرد « 480ق  1087 /م» .سال بعد به به سمرقند تاخت « 481ق  1088 /م» ،و شهر را با
عراده و منجنيق محاصره کرد .
سرانجام احمد خان ،فرمانروای آن جا را تنبيه و او را به رعايت احوال رعيت الزام کرد .پس از آن به توسعه قلمرو
خويش پرداخت و انطاکيه و دمشق و حلب را به تصرف درآورد و آن کرانهها را بين اميران سپاه بخش کرد .
سلطان بيشتر اوقات خود را به تفريح وشکار میگذراند وتدبيرامور را به دست  ،خواجه نظام الملک سپرده بود .با اين
حال برای آگاهی ازاحوال رعايا ،غالبا ً دراکناف مملکت به مسافرت اشتغال داشت.
دراواخرسلطنت ازقدرت وسلطه نظام الملک مالل خاطر يافت .گويند ترکان خاتون ،دخترابوالمظفر عمادالدوله ابراهيم
طمغاج بن نصرکه همسرملکشاه بود ،بر سلطان نفوذ فراوان داشت .وزارت ترکان خاتون با مرزبان بن خسرو فيروز تاج
الملک ابوالغنائم بود واين بانو میکوشيد وی را به جای نظام الملک به وزارت سلطان بنشاند  .به همين انگيزه به بدگويی
ازخواجه نظام الملک میپرداخت ودراين کار به اندازهای پافشاری نمود که رأی سلطان را نسبت به خواجه برگرداند.

انگيزه اصلی اين دشمنی ترکان خاتون آن بود که کودک خود را به جانشينی ملکشاه برگزيدند ،ولی خواجه ،برکيارق،
پسرزبيده خاتون ،دخترامير ياقوتی را که فرزند ارشد سلطان بود ،برای اين جايگاه سزاوارترو شايستهتر میدانست .
عاقبت ملکشاه جايگاه نظام الملک را به تاج الملک واگذار کرد و وزيران زيردست او را نيزازمناصبشان بیکار نمود.
چنان که جايگاه شرف الملک ابوسعد مستوفی را به مجدالملک ابوالفضل قمی و جايگاه کمال الدين ابوالرضا عارفی را به
سديد الملک ابوالمعالی داد .
سلطان ملکشاه در « 485ق  1092 /م» رهسپار بغداد شد وخواجه نظام الملک به دنبال او شتافت .از اين رو وقتی
خواجه در راه بغداد ،درحدود سهنه «صحنه» و به قولی دربروجرد رسيد ،ابوطاهر ،يکی ازفداييان اسماعيليه  ،خواجه را
به ضرب خنجر از پای درآورد «رمضان  485ق  /اکتبر  1092م» .خواجه درزمان مرگ هفتاد و هفت سال سن داشت،
و البته ملکشاه نيزازمرگ خواجه و فقدان او اظهار تأثرنکرد  .خود سلطان نيز چند هفته پس ازمرگ خواجه ،درپايان يک
شکار بيمار شد و چشم ازجهان فرو بست «رمضان  /شوال  485ق  /اکتبر  /نوامبر  1092م» .پس ازملکشاه ،پسرش
برکيارق ،بعد از درگيريهای خانوداگی با حمايت و تدبير پسران خواجه نظام الملک بر تخت امارت سلجوقيان نشست.
فرمانروايان سلجوقيان که حسن صباح درمقابل آنان مردانه ايستاد ومبارزه نمود:
طغرل سلجوقی
جغری بيگ سلجوق
الب ارسالن سلجوقی
ملکشاه سلجوقی
برکيارق سلجوقی
محمد بن ملکشاه سلجوقی
سنجر سلجوقی
محمود بن ملکشاه سلجوقی
طغرل بن محمد بن ملکشاه سلجوقی
مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی
ملکشاه بن محمود سلجوقی
محمد بن محمود سلجوقی
سليمان شاه بن محمد سلجوقی
سلطان ارسالن بن طغرل سلجوقی
طغرل بن ارسالن سلجوقی )).
مبارزات اسماعيليان شکلی بیسابقه داشت .تقريبا در تمام شهرها هسته اسماعيليه وجود داشت که تجمع دستههای مسلح
بود .شيوه مبارزاتی آنها جان فشاني بود و اغلب در مورد دشمنان ازاين شيوه بهره میگرفتند .قتل خواجه نظام الملک از
جمله اين جان فشانيها بود .کسانی به جان فشاني انتخاب میشدند فدايی خوانده میشدند .آنها مطيع محض امام اسماعيليه
بودند و خودگذري را وظيفهای دينی میدانستند.

شيوه مبارزاتی ديگراسماعيليان آن دوران تهديد رجال بود .گاهی درخانه بزرگان به عنوان خدمتکار وارد میشدند و
منتظرفرصت مناسب میماندند  .خصوصا تهديد آنها فوقالعاده بود .مثال مردی پس ازبيداری خنجری در بالينش میيافت
و نوشته ی تهديد آميز .مبارزه فکری ازديگر شيوههای مبارزاتی آنها بود .چيزی که بيش از همه مشخص است باال بودن
سطح حيات آنها است .اسماعيليان برجسته عموما دانشمندانی بودند که درستاره شناسی  ،طبابت  ،دواسازي و علوم ديگر
مهارت داشتند .کتابخانههای اسماعيليان شامل قرآن و همه نوع کتاب دينی وعلمی بود .
انديشمندان اسماعيليه :
ناصر خسروبلخي
ابوحاتم رازی
ابوعبدهللا نسفی ( نخشبی)
قاضی نعمان
ابويعقوب سجستانی
حميدالدين کرمانی
مويد الدين شيرازی.
با پايان دوره الموت ضريه سختی بر اسماعيليان وارد آمد  .اما با وجود اين  ،دو نکته سبب استمرار تاريخ شد  :يکی آنکه
بنابر روايت منابع اسماعيليه  ،خورشاه  ،پسرخود شمس الدين را از خطر رهانيده و او را از مردم پنهان ساخته بود و از
طريق او سلسله امامت نزاری استمرار يافت و ديگر 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 و هفتمين امام اسماعيليان
نزاری بود اين سلسله ازطريق فرزند او شمس الدين محمد ادامه يافت.

سلطان محمد شاه ،آقاخان سوم « گفتني هاي نو»

حضرت واالحضرت سرکار سلطان محمدشا ه ( )۱۹۵۷-۱۸۷۷چهل و هشتمين امام موروثی مسلمانان شيعهی اسماعيليه
بود .او به واسطهی دانش عميقی که ازسنتهای فرهنگی متنوع داشت ،واجد جايگاهی منحصر به فرد بود و نقشی مهم در
امور بينالمللی زمان خويش ايفا کرده و حرفهی عمومی او دارای ابعاد زيادی بود.
حضرت آقاخان سوم سلطان محمد شاه يک اصالحگر اجتماعی بود که دغدغههايش شامل کاهش فقر روستايی و ارتقاء
زنان در جامعه بود .او که يکی از طرفداران تحصيالت مدرن بود ،به يکی از حاميان پرشور پيشرفت تحصيلی مردان و
زنان در هند و آفريقای شرقی تبديل شد .او که يکی از خبرگان مشتاق فرهنگی بود ،پشتيبان يک آموزش حقيقتا ً چند
فرهنگی بود که بهترينها و باالترينها را از ادبيات کالسيک غرب و شرق با هم تلفيق میکرد .او قهرمان روابط حسنه
ميان کشورها و ملتها بود.
در سال  ،۱۹۹۸انتشارات بينالمللی کگن پاول ،گزيدهای از سخنرانیها و نوشتههای سر سلطان محمد شاه را منتشر کرد
که ويرايش ،تعليقات و مقدمهی آن را پروفسور خ .ک .عزيز ،يکی از محققيق برجستهی تاريخ شبه قارهی هند به انجام
رسانيده است .گزيدهای از سخنرانیهای منتشر شده در اين کتاب در اين وبسايت ارايه شدهاند که آرمانها و انديشههای
سر سلطان محمد شاه را دربارهی تحصيالت مدرن و چند فرهنگی ،نوزايی فرهنگ اسالمی و اسالم در دورهی مدرن
منعکس میکنند .بسياری از ديدگاههای او در منظرهايی منعکس شدهاند که تالشهای مؤسسه را جهت میبخشند .کار نامه
های آقاخان سوم عنوان درخشان وماندگاريست که درتاريخ اسماعيليه واسالم درج است .
سلطان محمد شاه در سال هجده هشتادوپنج ميالدی به امامت اسماعيليه رسيد و حدود هفتاد دو سال چهل و هشتمين امام
زمان اسماعيليان بود .آقاخان سوم در يازده ژوئيه نوزده پنجاه هفت در ژنو چشم ازجهان پوشيد .جسد وي را به آسوان
درمصر منتقل كردند و همانجا به خاك سپردند .پس ازمرگ وي برخي از روزنامههاي اروپايي به شرح جزئيات زندگي
او پرداختند وعنوانهايي براي او ذكر كردند .تايمز وي را شهروند جهاني خواند؛ گاردين به وي عنوان پادشاه بدون كشور
داد .سلطان محمدشاه که  ۷۲سال رهبری فرقه اسماعليه را برعهده داشت ،مشهورترين شخصيت اين فرقه به شمار
میرود .او پايه گذارنهادها و موسسات اقتصادی و فرهنگی درشبه قاره هند ،و بنيان شبکه توسعه آقاخان بود.
سلطان محمد شاه ،از سال ۱۹۳۷تا  ۱۹۳۹رئيس جامعه ی ملل گرديد.
جامعه ملل ،شکل اوليه سازمان ملل فعلی بود که توسط قدرتهای بزرگ و فاتح جنگ جهانی اول تاسيس شد ولی با شروع
جنگ جهانی دوم جامعه ملل از هم فروپاشيد.
سلطان محمد شاه ميگفت :همانگونه كه درخاطراتم نيز برای تمام جهان توضيح دادهام كه دريابند ،دو جهان وجود دارد –
جهان خردورزی
جهان خِردورزی مادّی و جهان روشنبينی معنوی .جهان روشنبينی معنوی تفاوتی بنيادين و گوهری با
ِ
مادّی دارد و مايهی مباهات و افتخار اسماعيليان است كه ما عميقا ً بر اين باوريم كه جهان روشنبينی معنوی به مثابهی
كنار خود ،به منزلهی يكی از پيامدهای
حقيقتی از زمان پيدايش اسالم تا بدين لحظه به همراه امامت آمده است و در ِ
ضروری اش ،عشق ،لطافت ،مهربانی ،و كرامت را نسبت به تمامی برادران و خواهران مسلمان مان از هر مذهبی در
درجهی نخست و ثانيا ً نسبت به كسانی كه زندگی با صداقت ،با وجدان و سرشار ازعدالتورزی نسبت به همنوعانشان
دارند ،به همراه آورده است.

اركان دينی مذهب اسماعيليه نزد شما به خوبی شناخته شده هستند ،چون شما اينها را ازمن و ازطريق پدران و
اين
ِ
نياكانتان ازپدروپدربزرگم شنيدهايد ،تا بدان حد كه بيم دارم از فرطِ آشنايی درازمدّت با اين تعليمات ،برخی ازشما
ت بازنگری ومعاينهی دوبارهی قلب و تجربهی دينیتان را از ياد ببريد.
ضرور ِ
حسن علی شاه  ،آقا خان اول  ( .د 1298 .ق  1881 /م) .
آقا علی شاه  ،آقا خان دوم ( د 1302 .ق  1885 /م ).
سلطان محمدشاه  ،آقا خان سوم ( د 1376 .ق  1957 / .م) .
حضرت واالشاه کريم الحسينی  ،آقا خان چهارم .

اسماعيليه ها درافغانستان

طريقه اسماعيليه از آغاز پيدايش خود در افغانستان نفوذ پيدا کرد و در دهه پايانی قرن سوم هجری ،فعاليتش در افغانستان
بسيار اوج گرفت .ناصرخسرو بزرگ ترين نقش را در ترويج و گسترش اسماعيليه در افغانستان قرن پنجم هجری داشته
است .وی ازسال چهارصدچهل چهار تا چهارصدهشتاد يک  -ق  -در بلخ و بدخشان ،به عنوان داعی و حجت به تبليغ آيين
اسماعيلی مشغول بوده است .همچنان شهکاري هاي حسن صباح درخراسان ( افغانستان کنوني ) بدون شک تاثيربه سزايي
دررشد وشگوفايي اسماعيليه داشت است .
درهنگام حمله مغول به افغانستان ،مناطق بدخشان که در حصار کوهها بودند ،از بليه مغول مصون ماندند .بنابراين،
بدخشان پناهگاهی شد برای اسماعيليان نزاری و به گنجخانه نوشته ها و آثار نزاری تبديل شد .در مورد تاريخ جديد
اسماعيليان افغانستان اطالعات فراوانی در دست نيست.
به نظر می رسد حضور اسماعيليه در افغانستان تاريخ بلندی دارد .طبق روايتهايی ،محمدبن اسماعيل پس ازوفات امام
صادق (ع) به سوی ری و دماوند رفت و درآنجا مخفی شد .وی تعدادی از پيروان خود را به قندهار ،هند و سند برای
تبليغ طريقه اسماعيليه اعزام نمود .بنا بر نقل ديگر ،زمانیکه محمدبن اسماعيل دردماوند (يا نهاوند) به سر میبرده است،

هارون الرشيد جمعی را برای دستگيری وی فرستاد ،اما محمدبن اسماعيل از اين موضوع اطالع يافته و به فرغانه (در
تاجيکستان کنونی) میرود و قاضی شمسالدين را برای تبليغ به هرات می فرستد.
در قرن سوم ،ناحيه ری پايگاه مرکزی دعوت اسماعيليه درمنطقة جبال بود .درآن زمان شخصي به نام زعفرانی ،مردم
ری را بر ضد اسماعيليه شوراند وغياث ،رهبر دعوت اسماعيليه درری را مجبور به فرار به طرف خراسان کرد.
به گفتة خواجه نظامالملک درسياست نامه« ،اين غياث که از ری بگريخته بود و به خراسان شده ،به مرو الرود مقام گرفت
و اميرحسين علی مرورودی را دعوت کرد و اجابت يافت» .غياث درحدود سال دوصدوهشتاد هجری به مرو الرود (باال
مرغاب امروز در شمال افغانستان) رفت و اميرحسينبن علی مروزی را به اسماعيليه درآورد .بسياری از مردم در نواحی
القان افغانستان( ،فارياب ،هرات ،غوروغرجستان) نيزبراثر نفوذ اين امير قدرتمند که بعدها خود يکی
مجاور مرو الرود ( ت ِ
از داعيان اسماعيليه شد ،بدين مذهب گرويدند.
حسينبن علی مروزی که از اميران و صاحبمنصبان مهم دستگاه سامانی بود ،از (سال  307تا 312ق )  -به عنوان
داعی اسماعيليه درخراسان فعاليت می کند و پايگاه دعوت را از نيشابور به مرو الرود منتقل می نمايد .فعاليت اسماعيليه
درغور وغرجستان (درمرکز افغانستان کنونی) نيزدرپايان قرن سوم هجری ودرزمان حکومت امير اسماعيل سامانی به
وسيله فردی به نام ابوبالل اوج می گيرد که با سرکوب و عکسالعمل سريع و شديد وی مواجه می شود.
اگرچه اسماعيليان با سرکوب شديد امير اسماعيل سامانی مواجه گشتند و حسين مروزی نيزبه دستور امير نصر سامانی
دستگير و زندانی شد ،جنبش اسماعيليه درمناطق ياد شده نه تنها از بين نرفت ،بلکه بر اثر تالش احمد نسفی ،جانشين
حسين مروزی ،درخراسان و ماوراءالنهر گسترش يافت؛ تا اينکه به دربارسامانيان وارد شد و حتی اميرنصر سامانی خود
نيز دعوت اسماعيليان را پذيرفت .
خواجه نظامالملک می نويسد :درجمله کار به جايگاهی رسيد که نصر احمد دعوت او را اجابت کرد و محمد نخشبی (احمد
نسفی) چنان مستولی گشت که وزيرانگيز و وزيرنشان شد ،و پادشاه آن کرد که او گفتی ...
سلطان محمود غزنوی ( 409ـ  377هـ.ش) که دامنة حکومتش ازايران تا دريای ستلج (هندوستان شمالی) و از خوارزم
تا دريای عرب گشوده بود .محمود ،اسماعيليان بسياری را به دار زد .به همين ترتيب ،محمود غزنوی با اسماعيليان
غوروديگر نواحی افغانستان نيزبا شدت بسياربرخورد نمود .وی با تکفير اسماعيليان غور ،به قلع و قمع آنان می پرداخت.
با يک نگاه به طرح جهانی اسماعيليه در می يابيم که خراسان يک جزيرة مستقل و مناطق اسماعيليهنشين در افغانستان
امروزی و ماوراءالنهر ،همه ،زيرمجموعه اين جزيره بوده است .شاهد اين مطلب اين است که ناصرخسرو خود را حجت
خراسان بود ،و درعين حال ،عمده فعاليت او در شمال افغانستان (بلخ) و شمال شرق (بدخشان) بوده است .در حالی که
ايوانف ،با تکيه بر اطالعاتی درباره اسماعيليه ،از بدخشان به عنوان يک جزيره مستقل ياد می کند .ابوالمعالی از داعی
ای درغزنی نام می برد که همشأن حسن صباح و ناصرخسرو و از مؤسسان نهضت اسماعيليه درآن مناطق بوده است.
طبق نظر سوم ،بدخشان ،ری و مناطق جنوبی افغانستان ،بايد هرکدام جزيره يي جداگانه ومستقل از خراسان بوده باشند ،و
اين خود داللت بر فعال بودن اسماعيليه در غزنی (پايتخت حکومت غزنويان) دارد .مارشال گ .هاجسن نيز به اين تقسيم
بندی سهگانه جغرافيايی درسرزمينهای ايران ـ خراسان و ماوراءالنهراذعان دارد ،ولی احتمال می دهد که اين تقسيم بندی،
مدت درازی دوام نداشته است.

در دوره پس از تجزية افغانستان امروزی به دو دولت غوری وغزنوی ،اسماعيليان ،عالءالدين حسين سلطان غور را به
کيش خود درآوردند وبا کمک او آزادانه به تبليغ آيين خود پرداختند .با اين حال ،رابطه تيرة اسماعيليه پس از عالءالدين
حسين با فرزند اوسيفالدين محمد و  ...نشان آشکاری ازوضعيت نامناسب اسماعيليه افغانستان در اين مقطع است .سيف-
الدين محمد ،همه داعيانی را که پدرش درسال پنجصدسي وچهار -ق -به غزنی دعوت کرده بود ونيز بسياری ديگر از
کسانی را که تازه به اين کيش درآمده بودند ،ازدم تيغ گذراند .حکمرانان غوری پس ازاو نيزبارها عليه اسماعيليه دست به
اقدامات جنگی زدند  .نفوذ مخالفين دردستگاه حکومتی سالطين بعدی غور ،شايد از عوامل مهم سخت گيری ايشان بر
اسماعيليه بوده است .غياثالدين که برغور ومناطق ضميمة آن حکومت می کرد ،و برادرش شهابالدين که برغزنی
ومناطق اطراف آن حکومت می کردتفکرهاي ديگرط رابرگزيده بودند.
بدون ترديد بزرگ ترين نقش را در گسترش کيش اسماعيليه و تعميق تعاليم آن در افغانستان ،ناصرخسرو داشته است .وی
که متکلمی دانشمند ،فيلسوفی توانا ،جهانگردی اديب و شاعری نامور در زبان پارسی دري بود ،در سال سه
صدنودوچهار -ق  -در بلخ متولد شد.
ناصرخسرو ،پس از دوران جوانی و تحول عظيم روحی ،سفر هفت ساله ای را به قصد حج آغاز می کند و در آخر اين
سفر ،به ديدار ابوتميم معدبن علی المستنصر باهلل ،خليفة فاطمی درمصر نايل می آيد و با داعیالدعات ،مؤيدالدين رابطة
دوستی برقرار می کند .وی قبل ازاين سفربه طريقه اسماعيليه درآمده بود.
ناصرخسروي بلخی يکی از نابغه های فکری و شاعرمشهور ادب پارسی دری درقرن پنجم هجری ( يازدهم ميالدی )
محسوب ميگردد .ابومعين ناصر پسر خسرو پسر حارث قباديانی ،شاعر ،حکيم ،نويسنده و سياح مشهور و داعی بزرگ ا
سماعيليه ( در اسماعيليه معروف به حجت خراسان) درسال سه صدونودچهار -ه .در قباديان بلخ ( درشمال افغانستان
امروزی ) بدنيا آمد .ناصر خسرو در آعاز زندگی دردربار پادشاهان غزنوی اشتغال داشت  ،اما در اثر خوابيکه ديد به
قول خودش از خواب غفلت بيدار شد ،شغل ديوانی را کنار گذشت و در جستجوی حقيقت  ،معرفت و کمال به مسافرت
پرداخت ،تا سال چهارصدوچهل چهار هجری درمسافرت بسر برد .وی مدت هفت سال سرزمين عربستان و شمال شرقی
و جنوب غربی و مرکزی خراسان و آسيای صغير و شام و سوريه و فلسطين و مصر و قيروان و سودان را سياحت کرد .
مدت سه سال در مصر ماند ،درين مسافرت هفت ساله با حکما و دانشمندان وعلمای مختلف مالقات کرد و مباحثات
آراست در مصر وی بديدار خليفه فاطمی ( امام اسماعيليه ) المستنصرباهلل مشرف گرديد  ،اوطريقه اسماعيليه را موافق
ميل و آرزوی خود يافت و بدان پيوست و عنوان حجت خراسان را دريافت نمود .و در سال چهارصدچهل چهار  .که
حدود پنجاه سال داشت به خراسان بر گشت و به بلخ زادگا اصلی خويش فرود آمد ،و بدعوت مردم به اسماعيليه پرداخت.
اما با خصومت امرای سلجوقی مواجه شد .امرای سلجوقی شايد هم با اشاره خلفای بغداد ( عباسيان) که د شمنان خونی
اسماعيليان بودند  .اما پس از مدت کوتاهی ،موفقيتهای او دشمنانی که از پشتيبانی حکمرانان سلجوقی برخوردار بودند
برانگيخت و خانه او را ويران کردند و حتی قصد جانش را نيز داشتند .سرانجام ،او را مجبور کردند تا خانه خود را ترک
کند و به دره يمگان در بدخشان پناه ببرد .يمگان در آن زمان جزء قلمرو اميرخودمختار بدخشان ،علیبن اسد بود که
مذهب اسماعيليه و رابطه نزديکی با ناصرخسرو داشت.

در يمگان نيز ناصرخسرو به فعاليت اسماعيليه خود ادامه داد و درهمان حال ،مکاتبات خود را با داعیالدعات ،مؤيدالدين
و مرکز دعوت فاطمی درقاهره حفظ کرده بود .مطابق روايات اسماعيليان امروز بدخشان که از ناصرخسرو به عنوان
«شاه سيد ناصر» نام می برند و هنوز برای او احترام بسياری قائل اند و برخی از آثارش را حفظ کرده اند ،اين
ناصرخسرو بود که مذهب اسماعيليه را در بدخشان رونق بيشتری بخشيد  .بدخشان پس ازاين يکی ازمراکز اسماعيليه و
پايگاه اسماعيليان پس از تخريب قلعهالموت شد و به گنجخانه نوشته های اسماعيليه تبديل گرديد.
ناصرخسرو تا هفتاد سالگی زنده بود و دريمگان در تاريخ نامعلومی بعد از( سال 465ق) درگذشت .قبر او که بر فراز
تپه قرار دارد ،در يمگان و در قريه امروزی حضرت سيد نزديک فيضآباد واقع شده است .ساکنان محلی که مقبره را
همچون زيارتگاهی پاس می دارند و مدعی اند که سيد و از اعقاب ناصرخسرو هستند.
برخی محققان ورود اسماعيليه در بدخشان را همزمان با ورود ناصرخسرو به آنجا و به دست او می دانند .اما اسماعيليه
از قرن سوم هجری دراين منطقه فعال بوده و ورود اسماعيليه حداقل در پايان قرن سوم در بدخشان و نواحی آن قطعی
است .علیبن اسد ،حکمران خودمختار بدخشان ،خود ،اسماعيليه بوده و ناصرخسرو با علم به اينکه اسماعيليان بدخشان و
درّه های آنجا پناهگاه امنی برای او خواهند بود ،به آنجا پناه می برد.
در روزگار محمدبن بزرگ اميد ،سومين داعی قهستانی ( پنجصدوسي دو  -پنجصدوپنجاه هفت ـ ق) ،داعيان نزاری
قهستان کوششهای بسياری برای رخنه در مرکز افغانستان (غور) به خرج دادند و در اواخر دوره الموت ،نزاريان
قهستان دو داعی به قهستان فرستادند .نخستين داعی قهستانی ،سيد شاه ملنگ بود که حکمرانی خود را در شغنان ،يکی
از نواحی عمده بدخشان ،مستقرساخت .به دنبال او داعی دومی به نام مير سيد حسن شاه خاموش روی کار آمد .اين
داعيان ،سلسله پيران و ميران را تشکيل دادند که برشغنان ،روشان و نواحی مجاور بدخشان در منطقه آمودريای باال
(جيحون عليا) تا روزگاران جديد حکومت می کردند.
ناصردرسفرنامه رويدادها و قضايا را با بيطرفی و بی غرضی تمام نقل میکند .اما زمانیکه به زادگاهاش بلخ میرسد و به
امر دعوت به مذهب اسماعيليه مشغول می شود ،مال ها و فقهها سد راه او شده و عوام را عليه او تحريک نموده ،خانه و
کاشانهاش را بهنام قرمطی  ،غالی و رافضی به آتش کشيده قصد جانش میکنند ،به اين سبب دراشعارش لحن او اندکی در
تغيير میکند ،اما نسبت گرايش به مذهب اسماعيليه و وظيفهای که بهوی محول شده بود و نيز رويارويی با علمای اهل
سنت و با سلجوقيان و خلفای بغداد که مخالفان سرسخت اسماعيليان بودند ،ستيز و پرخاشگری در وی بيدار میشود ،به
فقها و علمای زمان میتازد و به دفاع ازخويشتن میپردازد .ناصر خواستار جامعهای است منزه و پاک؛ دور از مفاسد
اخالقی ،آدمکشی ،دزدی ،رشوهخواری ،خيانت ،چاپلوسی ،عيش و عشرت .وی معتقد است که چنين جامعهای جز زير
سيطره دين بوجود نمیآيد .ناصر مديحهگويی را دروغ میشمارد و از شاعرانی که اميران و سالطين را مدح میکنند
بيزار است ،او شاعری را میپذيرد که شعرش رهنمای مردم باشد .
محور شعر ناصر عقيده مذهبی و اخالق است ووی همه چيز را زير سيطره ای اين دو قرار داده ،از اين رو ديوان
اشعارش اغلب مشتمل است برعقايد مذهبی ،اخالق و بقول امروزی اشعار سياسی درانتقاد از اميران ،شاهان و شاعرا ن
ستايشگر ،انتقاد از عالمان دينی که دين را وسيله قرار داده ،خود تا گلوگاه غرق در گناه میباشند .ناصر در اشعار خويش

به قرآن استناد میکند .در بسيار موارد آيات قرآن را تضمين میکند .وی برای قرآن ظاهر و باطن و يا به معنای
ديگرتنزيل و تآويل قايل است .وی معتقد است که هرکس بی تاويل به قرآن دست يازد او گمراه است.
حمله چنگيز به افغانستان درسال ششصد قمري آغاز شد كه علي رغم مقاومت سرسخت مردم  ،مغول ها بربيشتر اين
سرزمين مسلط شدند .پيامد حمله مغول به كشور ،آسيب هاي بزرگي بود كه برفرهنگ ،اقتصاد و اجتماع آن وارد شد
وشهرهاي گوناگون تخريب گرديد.اسماعيليه هاي افغانستان نيزدچارمشکالت ومصايب فراواني گرديدند .دراين دوره،
اسماعيليان بدخشان ونواحي پيرامون آن ازتأثيرات حمله مغول به دورماندند  .علت اين به دورماندن كوه هاي پامير و
هندوكش و مناطق بدخشان كه درحصار اين كوه ها بود نقش به سزايي داشت.

واال حضرت کريم آقاخان

واال حضرت شهزاده کريم آقاخان ،چهل و نهمين امام موروثی شيعان اسماعيليه جهان در  ۱۱جوالی  ۱۹۵۷به عمر بيست
سالگی مسند امامت را ازپدر بزرگش ،سرسلطان محمد شاه (آقاخان سوم) به ارث برد که پس از آن پيروان فرقۀ اسماعيليه
همه ساله ،سالروز تخت نشينی امام حاضر خويش را دراجتماعات بزرگ مردمی جشن گرفته با قربانی نمودن ها ،ختم
وخيرات های وسيع اين روز را به عنوان يکی از بزرگترين جشن های مذهبی شان گرامی ميدارند.
حضرت واال آقاخان چهارم درطول بيش ازنيم قرن که عهده دار رسالت مقام امامت فرقه اسماعيليه است به عنوان يکی از
رهبران متجدد و پر نفوذ جهان اسالم شناخته ميشود وامروز دارای روابط ديپلوماتيک با بيش ازچهل کشورجهان بوده
وهمچنان درامور خدمات بشردوستانه دراکثرکشورهای جهان فعاليت های مثمروسودمندی راانجام داده است.
شبکۀ انکشافی آقاخان دربيش از  ۳۰کشور جهان دربخشهای انکشاف پروژه های زيربنائی ،اقتصادی ،بهداشت ،تعليم و
تربيه ،ترميم آثارباستانی ،قرضه های کوچک برای پيشه وران و خدمات بشردوستانه برای خانواده های بی بضاعت،
فعاليت دارد .در طول تاريخ ،اسماعيليان به تمدنهای اسالمی و زندگی فرهنگی ،فکری و مذهبی مسلمانان خدماتی
فرهنگستان علوم دارالعلم در مصر و البته خود شهر قاهره در زمان
ماندگاری را انجام داده اند .پوهنتون االزهرو
ِ

امپراتوری فاطميان ازسوی امامان اسماعيليه اعمار شد .گفتنی است که پيروان اسماعيليه که شاخۀ از مذهب تشيع
(جعفری) ميباشد و در بيش از  ۲۵کشور و عمدتا ً درآسيای ميانه و جنوبی ،آفريقا و خاورميانه و همچنين در اروپا،
آمريکای شمالی و استراليا زندگی میکنند.
واال حضرت شهزاده کريم آقاخان چهل ونهمين امام شيعيان اسماعيليه درواقع نسل چهلونهم ازفرزندان علی ( ع) بن
ابیطالب و فاطمه زهرا ( س) د خترمحمد( ص ) پيامبر اسالم محسوب میشود ،که پس از پدربزرگش سطان محمد شاه ،
در سن  ۲۰سالگی در ۱۹۵۷به امامت رسيد وی تحصيالتش رادرپوهنتون هاروارد در رشته تاريخ اسالم به پايان رسانده
است .واال حضرت شهزاده کريم آقاخان يکی از ثروتمندترين سرمايهگذاران مسلمان است .وی سرمايه زيادی را درنقاط
فقيرودورافتاده دنيا خرج کردهاست .آقاخان همچنين تالش دارد تا چهرهای غيرخشونتآميز ازاسالم را به معرض ديد
جهانيان بگذارد و ازثروت و کمکهای مالی خود به کشورهای درحال توسعه ومردمان فقيردريغ نمي کند .بخشی از
ثروت شخصی واال حضرت شهزاده کريم آقاخان که به گفته مشاوران اودرسال  ۲۰۰۷بيش ازيک ميليارد دالراست .وی
پيش ازنيم قرن قبل به جانشينی پدربزرگش تعيين شد.
شبکه توسعه آقاخان ) (AKDNنام موسسهای است شامل دهها بخش مختلف که به فعاليتهای بشردوستانه درکشورهای
فقير و درحال توسعه میپردازد.هرسه سال يک بار ازسوی اين بنيادجايزه معماری آقاخان به مبلغ نيم ميليون دالربه يک يا
چند معمارزنده اعطا میگردد .جايزه معماری شهزاده کريم آقاخان :Aga Khan Award for Architecture -
AKAAجايزه ی است که هرسه سال يک بارازسوی بنياد شبکه توسعه آقاخان به يک يا چند معمار زنده اعطا میگردد.
اين جايزه که درسال  ۱۹۷۷ازسوی کريم آقاخان پايه گذاشته شده ،ازنظرمالی برترين جايزه معماری درجهان بشمارمیآيد.
به برند ٔه اين جايزه  ۵۰۰،۰۰۰دالر آمريکاي داده میشود.
جايزه معماری کريم آقاخان برخالف جايزه پريتزکر ،برروی شيوههای بومی واسالمی و راهکردهای معماری کهن ونوين
درتوسعه جهان سوم نيزمتمرکزاست .هدف ازاين جايزه شناخت نمونههای برترمعماری که هم طرحهای نوين را
دربرگيرد ،هم فاکتورهای اجتماعی وبهبود و توسعه آنها ،ونيزمفاهيم بازسازی ،دوباره استفاده سازی ،محافظت و طراحی
محيط زيست عنوان گرديده است .
موسسه مطالعات اسماعيلي درمورد جناب شهزاده کريم آقا خان مي نويسد:
در چند نسل اخير ،خانوادهی آقاخان سنت خدمت درعرصهی بينالمللی را دنبال کرده است .پدربزرگ حضرت واال آقاخان
رياست جامعهی ملل را برعهده داشت و پدرش شاهزاده علیخان سفيرپاکستان درسازمان ملل بود .کاکايش شاهزاده
صدرالدين مسؤول پناهندگان سازمان ملل ،هماهنگ کنندهی سازمان ملل برای کمکرسانی به افغانستان و نمايندهی اجرايی
سازمان ملل در مناطق مرزی عراق -ترکيه بود (.نويسنده افتخارمالقات با ايشان وارماکورارادارد) .
برادر حضرت واال آقاخان ،شاهزاده امين ،بعد ازفارغالتحصيل شدن از دانشگاه هاروارد در سال  ۱۹۶۵به بخش امور
اقتصادی و اجتماعی درشوراي رهبري سازمان ملل ملحق شد .شاهزاده امين از سال  ۱۹۶۸از نزديک در ادارهی
مؤسّسات اصلی توسعه وابسته به نهاد امامت مشغول بوده است .وی مدير بنياد آقاخان ) (AKFبوده و عضو هيأت مديرهی
صندوق توسعهی اقتصادی آقاخان ) (AKFEDو رييس کميتهی اجرايی آن است .شاهزاده امين همچنين به طور

چشمگيری در پايهگذاری و توسعهی خدمات ارتقای گردشگری ) (TPSنقش داشته است .او رييس مؤسسهی فرهنگی
آقاخان ) (AKTCنيز میباشد.
شاهزاده زهرا ،دختر و فرزند بزرگ حضرت واال آقاخان ،که در سال  ۱۹۹۴با مدرک ليسانس در رشتهی مطالعات
توسعه از دانشگاه هاروارد فارغالتحصيل شده است ،رياست بخش رفاه اجتماعی ) (SWDرا که در درون مجموعهی
دفتر آقاخان در فرانسه قرار دارد ،بر عهده دارد .او مسؤوليت سياستگذاری و مديريت بهداشت ،آموزش ،و برنامهريزی
و ايجاد شرکتهای خدماتی شبکهی توسعهی آقاخان ) (AKDNرا در اختيار دارد .وی همچنين نقش سياستگذارانهی
مهمی را در ارتباط با ديگر سازمانهای توسعهی اجتماعی شبکه عهدهدار است .
شاهزاده رحيم ،دومين فرزند حضرت واال آقاخان درميان چهار فرزند او ،در دوازدهم اکتبر  ۱۹۷۱در شهر ژنو در
سوييس به دنيا آمد .او که در مجموعهی دفاتر حضرتواال آقاخان در اگلمو واقع در شمال پاريس مستقر است ،مدير
اجرايی صندوق توسعهی اقتصادی آقاخان ( - )AKFEDبازوی توسعهی اقتصادی شبکهی توسعهی آقاخان (- )AKDN
اعتبار ُخر ِد آقاخان ( )AKAMدرسمت رياست اجرايی مشغول خدمت است .شاهزاده
است .وی همچنين دردفتر نمايندگی
ِ
رحيم که درسال  ۱۹۹۶با مدرک ليسانس با گرايش ادبيات تطبيقی از دانشگاه براون در ايالت رودآيلند امريکا
فارغالتحصيل شده است ،آموزش دورهی متوسطهی خود را در فيليپس اندوور در ماساچوست گذرانده است .او در سال
 ۲۰۰۶يک دورهی آموزشی توسعهی اجرايی در زمينهی مديريت و امور اداری را نيز در فاکولته زراعتي آیايیاسايی
پوهنتون ناوارا در بارسلونای اسپانيا به پايان رسانيد .شاهزاده رحيم به منظور وارسي به واحدهای صنعتی ،هوتلها ،و
اعتبار ُخرد به طور مرتب به آسيا و افريقا سفر میکند.
مؤسسّات مالی شبکهی توسعهی آقاخان ازجمله پروژههای
ِ
شاهزاده حسين ،پسر دوم حضرت واال آقاخان ،از کالج ويليامز در آمريکا مدرک ليسانس خود را دريافت کرد و از
دانشکدهی روابط عمومی و بينالملل دانشگاه کلمبيا ) (SIPAدر رشتهی روابط بينالملل مدرک فوق ليسانس اخذ نموده
است .در اين مقطع حوزهی اصلی مطالعهی او توسعهی سياسی و اقتصادی با تمرکز بر روی مناطق خاورميانه و شمال
افريقا بود  .کوچکترين پسر حضرتواال آقاخان وشاهزاده علیمحمد در سال ۲۰۰۰متولد شد.
بر طبق چنين بينشی از اسالم و نيز س ّنت خودشان در خدمت به بشريت است  ،هرجا که اسماعيليان زندگی میکنند ،آنها
(خانوادهی حضرتواال آقاخان) چهارچوبهای سازمانی مشخص و مناسبی را درجهت اجرای فعاليتهای اجتماعی،
اقتصادی ،و فرهنگی بنا کردهاند .اين ساختار تحت مديريت حضرت واال آقاخان گسترش يافته و در نتيجهی تکامل آن
شبکهی توسعهی آقاخان به وجود آمده است ،که مجموعهای است از سازمانهايی که در راستای بهبود شرايط زندگی و
ميزان فرصتها در مناطق خاصّی از جهان در حال توسعه فعاليت میکنند .در همهی کشورها ،اين سازمانها در جهت
منافع و خيرعمومی همهی شهروندان ،مستقل از اينکه به چه نژاد يا دينی تعلق دارند ،کار میکنند .گسترهی فعاليت اين
سازمانها از معماری ،آموزش و بهداشت گرفته تا ارتقاء بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ،گسترش سازمانهای
غيردولتی و توسعهی مناطق روستايی را شامل میشود.
به عنوان بخشی از مراسم گرامیداشت پنجاهمين سال امامت حضرت واال آقاخان که آغاز آن يازدهم جوالی  ۲۰۰۷بود،
او تقريبا ً از  ۳۵کشور ديدار کرد و از اين فرصتها برای قدردانی از همراهی و حمايت ديرين مسؤوالن کشورها،

دولتها و ديگر طرفهای سهيم در امور امامت اسماعيليه استفاده نمود .او همچنين با افتتاح و پايه ريزی اقدامات و
برنامههای بزرگ ،مسير حرکت آينده را نيز تبيين کرد.
شهزاده آقاخان سيصد مؤسسه و برنامه آموزش درهند و پاکستان وکنيا و تانزانيا و چندين کشورديگرحمايت و پشتيبانی می
کند و به کارهای اقتصادی توجه مبذول ميدارند -ازجمله :
 AKA : ۱٫آکادمی شهزاده کريم آقاخان.
 AKES: ۲٫خدمات آموزشی شهزاده کريم آقاخان
 AKF: ۳٫بنياد شهزاده کريم آقاخان
 AKFED: ۴٫صندوق توسعه اقتصادی شهزاده کريم آقاخان
 AKPBS: ۵٫شهزاده کريم آقاخان
 AKT: ۶٫فرهنگي شهزاده کريم آقاخان
 AKU: ۷٫پوهنتون شهزاده کريم آقاخان
 UCA: ۸٫پوهنتون آسيای مرکزی محصلين را از سراسر دنيا به صورت رايگان مي پذيرد.
 ۹٫خدمات ترويج صنعتی
 ۱۰٫فاکولته طبي شهزاده کريم آقاخان
 ۱۱٫اکاديمي تربيت طبي بخش نرسينگ
 ۱۲٫مرکز اسماعيليه لندن
 ۱۳٫بنياد جوايز معماری شهزاده کريم آقاخان
 ۱۴٫شفاخانه شهزاده کريم آقاخان کراچی.
بنياد معماری شهزاده کريم آقاخان سازمان فرهنگی است برای توسعه شبکه ها ي شهزاده کريم آقا خان .اين سازمان به
طور رسمی درسال نوزده هشتاد هشت در ژنو به عنوان يک بنياد خصوصی بشردوستانه تاسيس شدو به يکپارچه سازی
و هماهنگی طرح های مختلف ازحضرت واال آقاخان شامل بهبود زندگی فرهنگی  -و به ويژه محيط زيست  ،درجوامعی
که مسلمانان حضوردارند.فعاليت مينمايد AKTC ،شامل سه برنامه ی است  -جايزه آقاخان معماری  ،برنامه های حفاظت
ازشهرهای تاريخی و برنامه تعليم وتربيه وامورهای فرهنگی .
برنامه پشتيبانی ازشهرهای تاريخی )(HCSP
درسال نوزده نوديک برنامه ريزی برای ارائه کمک به دولت های محلی و گروه های اجتماعی و برای حمايت از حفاظت
و توسعه تالش درمناطق تاريخی درسراسرجهان اسالم تاسيس شد .فعاليت های HCSPشامل پروژه های درشمال
پاکستان  ،قاهره  ،زنگبار  ،سمرقند  ،سوريه  ،افغانستان وهند است .اين پروژه های پوشش محدوده وسيعی از فعاليت های
تکميلی  ،از جمله کمک های توسعه خود را به بدنه دولت محلی و سازمان های غير دولتی  ،جامعه کارتوسعه و اجرای
خاص برنامه ريزی وطرح بازسازی درمناطق تاريخی وساختمان که ارائه دهنده فضا برای تجديد حيات وفرهنگی ،
فعاليت های اجتماعی و اقتصادی است.

بنياد شهزاده کريم آقاخان يک موسسه اسالمی است که در زمينه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و  ...در سطح
جهان اسالم فعال است .اين بنياد درزمينه فرهنگی نيز برنامههايی را جهت احيای ميراث جوامع اسالمی اجرا می کند که
از جمله آنها فعاليتهای معماری وبازسازي در سرزمينهای اسالمی است .جايزه معماری شهزاده کريم آقاخان که
بزرگترين جايزه معماری است و برنده آن پنجصدهزاردالرآمريکا ي دريافت می کند ،به نمونه های عالی معماری ازنظر
طراحی معاصر ،مجموعههای مسکونی محلی ،اقدامات حفاظتی وهمچنين احيا و کاربری جديد دادن به بناها و بافتهای
تاريخی و در نظر داشتن مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،زيست محيطی و  ...در اين طرحهای اجرا شده تعلق میگيرد.
آغاز به کار شناسايی نمونههای معماری و اعطای اين جايزه از سال نوزده هفتادوهفت بود .اين جايزه همچنين در پی
شناسايی طرحهايی بود که بر گفتمان معماری در جهان اسالم تاثير بگذارد.
درميان جايزه های معماری مهم ،اين جايزه بسيارمنحصر به فرد است که نه تنها به کارهای برجسته انفرادی معماران
معاصر ارج می پردازد ،بلکه پروژههايی را شناسايی میکند که راهحلهای نوين و قابل تکثيری را برای مشکالت توسعه
اجتماعی نمايانگرمیسازند .پروژههای برنده شامل مجتمعهای مسکونی ،ترميم بناهای مستقل ،پروژههای حفاظت بافت و
محيط ،چشم اندازها و انگارههايی ازساخت وساز که هدف آن بهبود و توسعه محيط شهری است،میشود.
هر دوره سه ساله شامل يک مرحله فشرده نامزدی ،ثبت مستندات و بررسی فنی پروژهها است .درحين دوره ،صدها
ساختمان معاصر و پروژههای حفاظت و شناسايی شده و به هيأت داوران ارشد معرفی میشوند .اعضای هيأت داوران که
در زمينههای گوناگونی مثل هنر ،باستانشناسی ،توسعه شهری و معماری ،تخصص دارند پروژههای برنده را انتخاب
میکنند .اين جايزه ،مستندات بيش ازشش هزار طرح ساختمانی را ازسراسر جهان گردآوری کرده است و از اين ميان نود
پروژه به عنوان برندگان جايزه انتخاب شدهاند .ازطرحهای معماری دريافتکننده اين جايزه میتوان برجهای دوقلوی
پتروناس در مالزيا ،کتابخانه اسکندريه درمصر ،مسجد العباس در يمن ،احيای شهرتاريخی بيت المقدس و  ...را نام برد.
جايزه معماری شهزاده کريم آقاخان بر خالف جايزه پريتزکر ،بر روی شيوههای بومی و اسالمی و راهکردهای معماری
کهن و نوين در توسعه جهان سوم نيز متمرکز است.همچنين اين جايزهای است که هرسه سال يک بارازسوی بنياد شبکه
توسعه آقاخان به يک يا چند معمار زنده اعطا میشود.
واالحضرت کريم آقاخان درشرايط ناگوارافغانستان به کمک مردم شتافته وطي ساليان آخيرکارهاي زيادي انجام داده اند
وازجمله :
کمک بيش از يک ميليارد دالرامريکايی در بخش های اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و فرهنگی.ايجاد نخستين شفاخانه مجهز با معيارهای جهانی درمان سوراخ قلب.ايجاد نخستين بانک قرضه های کوچک ( خدمات اين بانک بسياری از کسبه کاران خورد و کوچک را مالک يکتجارت خانه ساخته است).
ايجاد شرکت مخابراتی روشن با سرمايه گذاری ابتدايی بيش از پنجصد ميليون دالر (  -اين شرکت تنها در سيزده سالپسين چهارصد ميليون دالر ماليه به دولت افغانستان پرداخته).
ايجاد شفاخانه نسايی والدی در باميان .-ايجاد چندين پُل ،پُلچک و نلهای آب نوشيدنی درباميان

بازسازی آرامگاه تيمورشاه درانی ،فرزند احمد شاه درانی ( احمد شاه بابا)بازسازی باغ بابرشاه ( که حاال يکی از بزرگ ترين تفريحگاه کابل است)ايجاد هوتل سرينا با سرمايه ابتدايی سی و پنج ميليون دالر.ايجاد مرکز فرهنگی آقاخان ( اين نهاد فعاليت های فرهنگی را تمويل و حمايت مالی می کند).ايجاد مؤسسۀ خيريه فوکس ( اين نهاد در دور دست ترين بخشهای افغانستان به آسيب ديدگان بالهای طبيعی کمک هایبشردوستانه فراهم می کند).
بازسازی بخش بزرگ ازآثارومکان های تاريخی و باستانی درهرات.تمويل و کمک به يتيم خانه های کابل مانند ( مؤسسۀ آشيانه و ديگران).شهزاده کريم آقاخان يکی ازهمکاران اصلی حکومت افغانستان درسيزده سال گذشته بوده است.شهزاده کريم آقاخان به پيروانش در افغانستان توصيه کرده که شهروندان وفادار به کشور و ملت شان باشند و از قوانينکشور تبعيت نمايند.
همچنان شاهديم حامد کرزي واشرف غني زمامداران قبلي وکنوني افغانستان پروژه های عام المنفعه شبکه انکشافی آغاخان
دربخش های صحت ،تعليم وتربيه و ميراث های فرهنگی را سازنده و مهم توصيف کرده و بر ادامه و انکشاف اين همکاری تاکيد
کرده است.

ياداشتها وبرداشتها :
 تاريخ الدعوة االسماعيليه ،تأليف مصطفی غالب مورخ اسماعيليه مذهب. دفتری ،فرهاد ،تاريخ و عقايد اسماعيليه ،ترجمه فريدون بدرهای ،فرزان روز ،تهران. ۱۳۷۵ ، صابری ،حسين ،تاريخ فرق اسالمی ،سمت ،تهران. ۱۳۸۴ ، طلوع  -پاييز  ،1382شماره هفت  -اسماعيليه درافغانستان. مشکور ،محمد جواد ،فرهنگ فرق اسالمی ،مشهد ،قدس رضوی.۱۳۷۲ ، وبگاه دايره المعارف اسالم پديا . وبگاه حوزه نت. وبگاه موسسه مطالعات اسماعيلی. پژوهشهاي نويسنده دروبگاه هاي علمي وتحقيقاتي  -آريايي ،اصالت ،وطندار ،ميهن ،سپيده دم ،دعوت  ،حقيقت  ،دنارنجپانه ،آزادي مردم ،مشعل و...

