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 چیست؟ آغا خانیطریقه 

 
. شهزاده باشدی( مهیلیاسماع عهیشاخه ش نی)بزرگتر یآغا خان یافهیطا یشوایآغا خان لقب امام و پ

امام فرقه  نیآغا خان و چهل و نهم نی( چهارموینژ شهردر ۱۹۳۶دسامبر  ۱۳)متولد  ینیحس میکر

  نیبه ا کالنشپدر  تیبه اساس وص یسالگ ۲۰به عمر  ۱۹۵۷ جوالی  ۱۱ که در باشدیم هیلیاسماع

 مقام رسیده است.

 

گرفته  عهیاز آن از مذهب ش یجزئ نبوده بوده کامال شیعه  یخاص یو افکار دیعقا یدارا فهیطا نیا

 ومخفی طریقت  کیوقت  یلیتا خ یآغاخان یافهی. طاباشدیآن از اجتهادات آغا خان م گریشده و د

 نیآنرا بدانند بد قتیدر دسترس عامه نداشت تا حق یانوشته ایو یعلن دیعقا ایداشت که اساس و یمبهم

 یها و بعضنوشته یوآراء آنانرا درک کرد اما با مرور زمان بعض دیمشکل بود تا عقا هایلیلحاظ خ

 .نشر شده وبدسترس عامه قرار گرفته است فهیطا نیا یهاکتاب



خویشرا مترق ترین افراد اسالم دانسته عقیده دارند افغانی( اسماعیلیه جهان ) غیر ن امروز آغا خانیا

نیم از مسلمانان جهان به این مذهب روی می آورند. آنها هیچ تعصب با ادیان ومذاهب  2050الی سال 

پسران و دختران هر دین ومذهب ازدواج نمایند. دیگر نداشته دختر و پسر این مذهب حق دارند با 

خودرا اوالده  فاطمه زهرا دانسته آنچه را که در قرآن حرام دانسته حاال حالل میدانند. این طایفه 

 میراثی میدانند.بخود سلسله رهبری اسالم را 

 

 طرف راست رحیم آغا خان در هند وخانمش طرف چپ کریم آغا خان

 یجهان امیپ کیاص بوده و زمان ومکان خ کیمحدود به  میقرآن کر ،یآغا خان فه  یزعم وگمان طا به

که بعد از عصر  یمسلمانان یلهذا برا ستیکه شامل حال هر کس در هر کجا و هر وقت باشد ن

 .باشدیقابل عمل نم جتا  یو مذهب و نت نیقرآن اساس د کنندیم یوسلم زندگ هیهللا عل یهللا صلرسول

مردم خاص آفریده شده است تا آن آنها عقیده دارند که قرآن در یک محدوده زمان ومکان خاص برای 

باشد متقی پرهیز گارهر آنچه   دیگر مناطق بدین  وسیله مسلمانان  طایفه را از گمراهی نجات دهد. 

 . کرده نمی تواند در موقع خطر از قرآن استدعا کمک  حفاظت و شفاعت نمایند. قرآن آنها را کمک

د عقیده میراثی بودن رهبری اسالم هستند بدین این طایفه عقیده دارد که اکثر مسلمانان  جهان فاق

مناسبت عقب مانده ترین کشورهای جهان کشورهای اسالمی بوده  مردم را بزور فشار قتل عقب 

 مانده نگاه داشته به چشم حسادت به کشورهای سایر ادیان نگریسته در صدد تخریب تمدن آنها هستند.

وقت  ندهی، گشتنده و سخن گو آنان آغا خان خود قرآن زنده یکه رهبر روحان انددهیعق نیبه ا فهیطا نیا

 .است ییو رهنما تیمسلمانان عصر حاضر هدا یبرا -هرچه باشد– یو ینید یهااست و فرمان

هللا  یبعد از وفات رسول اکرم صل یبر انقطاع وح دهیکامال  در تضاد با مبدأ عق دهیعق نیا صاحبان

 .بوده و جهان را اداره می کند  یتا کنون جار ید که سلسله وحوسلم قرار داشته و معتقد ان هیعل

بدین معنی است که اعالن کرده است.  «نیزم یدر روپیامبر  بدیل »خان رسما  خود را به عنوان  آغا

پیام خودرا توسط او به بشر می چند و یا چندین سال در روح بشر خودرا ظاهر نموده هر خداوند طی 

نان عقیده دارند که خداوند روح خودرا در قالب بدن هزاران  پیامبران مانند چنانچه مسلمارساند. 

داخل وغیره  ( وسلم هیهللا عل یهللا صلرسولموسی داود نوح سلیمان  و محمد )لود سلمان عیسی 



دهان آنها برآمده کالم خودش نبوده بلکه از نموده توسط آنها بشر را رهنمائی نموده است.  کالم که 

کار  نیو بد کنندیآغا خان سجده م یبرا یلیکه اتباع اسماع استسبب  نیهم به اوند است. امر خد

زنان اتباع  یآغاخان پاها نکهیاما ا گذارند،یپا م ریرا ز یاسالم دهیبخش عق نیتر و عمده نیتریاساس

 ینید یابغهکار ص نیا ایاست که تا فعال  سبب آن آشکار نشده است که آ یرمز مبهم بوسدیخودرا م

ممکن بخاطر  .کرده است اریرا اخت یاقهیطر نیآغاخان بخاطر اشباع نفس چن نکهیا ایدارد و

 مادربودن بوسه می کند یا موضوع دیگری.

 یدعاها ی. آنها نماز را با بعضستندیحج ن ینماز، روزه و ادا یمأمور و مکلف بر ادا انیخان آغا

اند، چنانچه حج آنان عبارت از مشرف نموده لیتبد ددگریکه روزانه سه بار تکرار م مخصوص 

 .باشدیشخص آغا خان م داریبه دآنان شدن 

دارند که گناهان اتباع خود را مورد بخشش قرار  تیصالح یو و با صالحیت  خان و افراد خاص آغا

ن و افراد که از طرف آغاخا یاند که آنها در روز آخرت در مورد گناهانشده میتعل انیدهند. آغاخان

 .شوندینمجزا داده مورد بخشش قرار گرفته شده است « هاجماعت خانه»خاص آن در 

به شمول  گرید کسچیبوده و ه یمرجع بخشش گناهان همانا ذات اله گانهیاسالم  نیمب نیدر دانتقاد : 

شد. در ممکن آغا خان تصور دیگری و فلسفه دیگر داشته با .حق بخشش گناهان را ندارند امبرانیپ

شریعت اسالمی به یک مجرم سه حق جزا داده میشود حق مردم یا متضرر حق دولت یعنی شریعت 

که حق خداوند از قدرت بشر باال است. یک مجرم را خداوند هرگز نمی بخشد. وحق خداوند میباشد. 

م کبیره  بیشک خداوند بخشاینده است اما نه جر اگر ببخشد عدالت خداوندی تحت سوال قرار می گیرد.

 وغیره خیانت  مانند قتل دزدی وطن فروشی راه گیری زنا شراب نوشی قمار

نیز وجود دارد. آنها به سادگی میتوانند سایر ادیان را اختیار نمایند. آغا  انیآغاخان دهیدر عق ابهامات

را کمک خانیان در کشورهای آسیائی عربی اروپائی امریکا و کانادا زندگی دارند. آنها سخت همدیگر 

و معاونت می نمایند بدین عقیده خیلی استوار هستند. آغا خانیان کسانی که از سایر مذاهب به مذهب 

آنها روی می آورند آنها را پس از شست وشوی و دعا به مذهب خود می آورند. که این عقیده در اکثر 

های بد کاره زمانیکه  وجود دارد چنانچه در مذهب شیعه و سنی دختران زنان آدمنیز مذاهب اسالمی 

جهان سالم باز به پس از یک شستشوی توبه  دعا وخیرات دوباره نیک شود. انسان دوباره میخواهند 

  می گردند.

را بر  دیازدواج کرده است دروازه تقل یحیاز جوانان مس یکیکه با « زهره آغاخان»آغا خان  دختر

از  یکیبر قدم مقدس  یکه قدم خواهندیم زینآنان  رایباز نموده است ز یدختران جوان آغاخان یرو

دختران  نحق منع کرد نیمذهب والد نیو امام زمان خود بگذارند. به اساس ا یرهبر روحان تیاهل ب

 .مسلمان را داشته باشند ندارند ریخودرا که خواهش ازدواج با غ

آنان  یم قرار داده است برامسلمانان حرا یمعتقد اند که هر آنچه را که هللا جل جالله برا انیآغاخان

با صدور  شودیم ادی «قهیطر»که بنام  انیلیخاص اسماع یحالل است. سود خوردن توسط شورا

انکشاف » یامر باعث شده است که مؤسسه قرض ده نیحالل قرار داده شده است. ا یدستور

است  دهیگرد سیدر بدل سود توسط آغا خان تأس نیکه جهت قرض دادن به محتاج« آغا خان یاداقتص

 .داشته باشد یریچشمگ تیموفق

مناطق افغانستان، تاجکستان و  شتریمسلمانان در بدل سود در ب یقرض ده یبرا یمشابه یهابرنامه

 .قرار گرفته است یدارد و مورد قبول همگان انیجر عیسر هایلیمؤسسه به شکل خ نیپاکستان توسط ا



مذهب که  نیا شرعی  ریو اعمال غ دیان از افکار، عقامسلمانان خصوصا  طبقه  علماء مسلمان اکثر

رهبر و  در حالیکه  هستند  ربی خب بخود جلب کرده است جدیداْ  اتباع را ونیلیدو م با  یفعال  تقر

 باشدیم یلیاعاسم ونیلیاز پانزده م شتریب یشوایپ یاست که و یمدع فهیطا نیا یروحان یشوایپ

 .باشدیوسلم م هیهللا عل یهللا صلرسول میمستق نیکه او جانش کندیچنانچه ادعا م

 نیدر مورد ا یو معتبر قیمرجع دق ایمشکل بود که کتاب و  هایلیشد در گذشته خ یادآوری چنانچه

 بزرگ یصفحه انترنت کیمذهب و  نیدو کتاب معتبر ا ست،ین نیچن نیبدست آورد، اما حاال ا فهیطا

(www.theismaili.org) یدر دسترس همگان باشدیآغا خان م یکه مشتمل بر افکار و فرمانها 

مشکل است که  هایلیشده است که خ یسازمانده یصفحه طور نیکه ا ستیآور ادیقرار دارد. قابل 

 .ت کندافیآن در یآنان و مسلمانان را از البال انیفرق م ایو  هیاسماعل دیعقا

را در جهان  یبرنامه انکشاف نیبزرگتر ییاروپا یاموسسات و کشوره یبعض یخان با همکار آغا

برنامه موسسات  نیآغاز کرده است. ا یا بنیاد آغا خان  «آغا خان یبرنامه انکشاف»تحت عنوان 

و مؤثر در افغانستان،  عیسر هایلیبرنامه خ نی. اردیگیرا در بر م گانیو را یبزرگ منفعو هایلیخ

 .مشغول به کار است اینیو ک وگندای ا،یدوستان، تنزانهن ش،یبنگله د ستان،تاجکستان، پاک

 یاست که بنا بر مشکالت اقتصاد یبر مناطق دور دستها  یآغاخان ایآغا خان و  شتریب فعالیت  عموما  

بخود جلب نموده در طریقت خود را ندارند، آنان را نان لقمه  کیبدست آوردن  ییتوانا یو اجتماع

  د. نمی کشان

 نیبر برپا ساختن سرزم یرا مبن یافعال  برنامه یغرب یبا کمک و تعاون کشورها آغاخان چنانچه

افغانستان،  شرقی  یمناطق کوهستان یشامل بعض نیسرزم نیکرده است، ا یزیرطرح یآغاخان

 مناطق بدخشان افغانستان و یبرنامه بعض نی. تحت اباشدیتاجکستان م شمال پاکستان ومناطق غربی 

 یشده و کشور آغاخان کجایچترال و گلگت پاکستان با هم  یمناطق کوهستان یعضتاجکستان با ب

 .وردآیبوجود م

 یهابا خانواده یهمکار ،تربیه  میتعل بنام  یگریبزرگ د هایلیخ ییهاافغانستان، آغاخان برنامه در

را راه لها ساختمان سرک پ   یمخابرات یهاشبکه سیو تأس ن،یبا زنان خانه نش یبضاعت، همکار یب

قرار دارد.   فهیطا نیا ورشیتحت  ما  یو گرد و نواح آن مستق انیبام تیکرده است. وال یانداز

که « روشن»بنام  موبایل  یپروگرام مؤسسه آغاخان در افغانستان تحت پوشش تلفونها نیبزرگتر

ب و مدارس مکات یدارد، و همچنان بعض تیفعال باشدیدر افغانستان م یشرکت مخابرات نیبزرگتر

و تنها در  گردد؛یم لیآغا خان در افغانستان خصوصا  در مناطق ذکر شده تمو قیاز طر میطور مستق

مؤسسه  نیتا به حال ا دهیاند. طبق آمار بدست رسنموده سیکتابخانه عامه تأس نیچند زین بلشهر کا

 دهیغانستان به مصرف رسانبه انکشاف در اف یمسم یهارا در برنامه ییکایدالر آمر ونیلیم ۷۰۰مبلغ 

 .است

 یهابرنامه نیآغا خان مسئول ا یمیبه آغاخان سپرده شد، مؤسسه تعل هیو ترب میپاکستان سکتور تعل در

مطابق به اصول خود را در آن درج  راتییتغ هایلیکشور را مراجعه کرده و خ نیا یمینصاب تعل

در سال  زیبزرگ را ن هایلیخ پوهنتون  کی ادیموقع آغا خان توانست بن نیکردند. با بدست آمدن ا

فعال  شکل پوهنتون  نیکشور بگذارد. ا نیدر ییکایدالر آمر ونیبل کی یگزارهیبا سرما ۱۹۸۳

مصر و  ه،یسور وگندا،ی ا،یتنزان ا،ینیکشور )پاکستان، افغانستان، ک ازدهیرا بخود گرفته ودر  یالمللنیب

 .مختلف دارد یهاانگلستان( شاخه



 نیدر اقتصاد ا یدرازلحاظ دست نیمؤسسه توجه کامل بر اقتصاد پاکستان داشت، بد نیا نیاز قبل

از  یکی شتریب یهابطور ظاهر بر عالوه صدها موسسات کوچک سهم فهیطا نیکشور دارد. ا

شاخه این بانک در کابل  .را از آن خود ساخته است «بانک  بیحب» پاکستان بنام  یبانکها نیبزرگتر

 وجود دارد.نیز 

فعال بوده که مرکز آن در « شفاخانه آغا خان»مؤسسه در پاکستان تحت پوشش  نیبرنامه ا نیبزرگتر

مجهز به  ،شفاخانه  نیجداگانه دارد. در یهایندگیکشور نما نیدر همه نقاط ا با  یو تقر یشهر کراچ

 یمنطقه از آن عار یهاشفا خانه  گریکه د باشدیم شرفتهیپ هایلیخ یطب زاتیسامان آالت و تجه

اندک مورد  یلیخ متیبا ق ایو  گانیبطور را یوآغا خان یلیخصوصا  اسماع عهیش یمارهایاست، ب

طاقت فرسا  انا  یبزرگ و اح هایلیدر بدل مبالغ خ یسن مارانیبر عکس ب رندیگیو عالج قرار م یتداو

مؤسسه افتاده  نیدر دام ا با  یکشور تقر نیاقتصاد ا زیکشور تاجکستان ن در  .رندیگیمورد عالج قرار م

بزرگ  یابرنامه نیکه موسسات کوچک تحت ا یو انکشاف یاقتصاد ،یپوشش اجتماع تحت .است

مردمان مناطق ذکر شده کسب کرده  انیرا در م یادیز تیمقبول یآغا خان یافهیطا کنندیاجراء م

چه های کابل مساعی بخرچ داده جلوگیر کهنه کوکریم آغا خان در حفظ و دوباره اعمار نمودن  است.

 تخریب آن شد. آغا خان پل دوستی بدخشان تاجکستان را اعمار نمود.

 

 آغا خان کریم حسینیزندگی نامه شهزاده 
به  بوده  ا خان چهارمغآمذهب شیعه میباشد. او  هیاسماعل شاخه  یآقا خان )آغا خان( رهبر مذهب میکر

 .باشدیدر اسالم م هیو رهبر مذهب اسماعل گردیده تولد  سیسودر کشور  ۱۹۳۶دسامبر  ۱۳ خیتار

خانم  شنی. مادرش مدل فباشدیملل متحد بود م ندهیکه در گذشته نما خان یرهبر پسر شهزاده عل نیا

 ادیآقا خان  یداد و بنام شهزاده تاج الدوله عل ریبولر( بود که بعد از ازدواج اسمش را تغ اردی)جان 

 شیبرا سیاست. ملکه انگل سیشهر پار یکیدر نزد گلمانیخان در قصر ا یمت آقااقا محل .شدیم

کرد.  ی( سپراینی)ک یروبیاش را در نا یآقا خان دوران کودک میکر .دیلقب جاللتماب شهزاده را بخش

)هاوارد( به اتمام  پوهنتون را در التشیتحص ۱۹۵۹ در.( درس خواندی)له روز لهیسال در مکتب ل ۹

 .دیرسان

را  سینگلا تبعهآقا خان  میبعد از مرگ پدرکالنش محمد شاه )آقا خان سوم(، کر ۱۹۵۷ اسد ۱۴ خیبتار

 روانشیشد. پ دهینام هیرهبر مذهب اسماعل ثیپدرکالنش بح عتیزمان قرار وص نیاخذ کرد و در ع

 ۴۹از  یکیظ او را لحا نیاسالم رابطه دارد. از امبریبه خاندان پ میمعتقد اند که آقا خان در رشته  مستق

درین طایفه قانون  .رسدینفر م ونیلیم ۲۰به  با  یمملکت جهان تقر ۲۵در  روانشی. پشمارندیامام م

فیصد عواید خالص خودرا به بنیاد آغا  ۱۰است که هرپیرو غرض کمک به دیگران الزم است ساالنه 

 خان تحویل دهند.

 سهمگذاری . بطور مثال در باشدیم یالمللنیب یها اتحادیهسهمداران  نیاز بزرگتر یکیآقا خان  میکر

. بر باشدیسهم بزرگ را دارا مآلمان لوفت هانزا  طیارات  مگذاری هسو همچنان در اتیف یموترها

ها، قصرها رسانه و کتاب، هوتل یهاچاپخانه ،یمتیق یهابانک، معادن سنگ نیعالوه او مالک چند

 شانیلوکس مال ا یهایبندرگاه کشت گیو  یاسب دوان کلب کیسراسر جهان است. همچنان  رد

 .شده است نیتخم وروی اردیلیم ۷آقا خان به یشخص تی. مالکباشدیم

باهم  ۱۹۹۴ازدواج نمود و تا سال  یسینگلکرکه پول( ا یبا )خانم سل ۱۹۶۹سال  کریم آغاخان در

ازین  .م بیگوم را به خود گرفتخانم سلي بعد از ازدواج نامش را تغیر داد و اس کردند یزندگ کجای



بعد از طالق از خانم اولش آقا خان  ازدواج یك دختر )زهرا( و دو پسر )حسین و رحیم( به دنیا آمدند

آلماني بنام) گابري ایال ( ازدواج كرد. این خانم فعال  بنام )  ختده با یكي از شا ۱۹۹۸بار دوم در سال 

زن و شوهر ازهم جدا فعال زین ازدواج یك پسر بدنیا آمد. اما گابري ایال اینارا بیگوم( یاد میشود. ا

 .اند.

 

 
 خان گبریل انارا بیگم آغا خان آغاخانم دوم                                                  

 

 

 



 
 بنیاد آغا خان در پاکستان                                                         

 

.در یكي از قصر هایش در نزدیكي پاریس زندگي میكند فعالا  انآقا خ   
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 منابع که این نوشته از آن تحلیل شده است.
آغاخان در ویکی پیدیا فارسیکریم . ۱  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%

D9%86 

م ریجنتو در ویبساید  وینتی فایرشاهی کریم آغا خان نوشته  جیپاد  The Aga Khan’s Earthly Kingdom ۲ .  

 

http://www.vanityfair.com/style/2013/02/aga-khan-spiritual-leader-multi-billionaire 

نوشته پایگاه اطالع رسانی حوزه  اطالعاتی در باره آقاخان ها.  ۳  

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/7409 

در ویبساید نیویارک تایم  ج. پسکال زچاری نوشته     The Aga Khan, a jet-setter who mixes business and Islam 4 .  

 

http://www.nytimes.com/2007/07/09/business/worldbusiness/09iht-

khan.4.6569846.html?pagewanted=all&_moc.semityn.www 

نوشته رادیو آزادی در مورد آغا خان دانست دیپنج نکتهء را که با .5  

http://da.azadiradio.com/a/24687192.html 

قسمت از این مقاله به اساس نوشته این ساید درج مقاله شده اسست نوشته ویبساید کابل پرس اسماعلیه یكریم آقا خان )آغا خان( رهبر مذهب.  6  

http://www.kabulpress.org/article4146.html 

نوشته حامد در ویبساید صدای اسالم ست؟یچ یو آغا خان ستیآغا خان ک .7  

https://islamsound.wordpress.com/2009/07/29/%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86-

%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ 

در ویبساید 1391نوشته  نبی زاده سال  آقاخان در افغانستان کارش را آغاز کرد یشبکه انکشاف یاسیس دیجد ندهینما .8  

 

http://www.khaama.com/persian/archives/3633 

در ویبساید والیت بامیان  بامیان تیآغا خان به وال ادیموسسه بن یها و کارکردها تیگزارش فعال .9  

 

http://bamyan.gov.af/fa/faq/36863 
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http://www.nytimes.com/2007/07/09/business/worldbusiness/09iht-khan.4.6569846.html?pagewanted=all&_moc.semityn.www
http://www.nytimes.com/2007/07/09/business/worldbusiness/09iht-khan.4.6569846.html?pagewanted=all&_moc.semityn.www
http://da.azadiradio.com/a/24687192.html
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http://www.khaama.com/persian/archives/3633
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