ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه  :اﺣﻤﺪ »ﮐﺎﻣﺮوز«

ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز از ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﻮﻻي ﭘﻨﺠﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ
واﻻ ﺣﻀﺮت ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﺧﺎن رﻫﺒﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺟﻬﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن
ﺣﻀﺮت واﻻ ﭘﺮﻧﺲ ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎ ﺧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدهﻢ ﺟﻮﻻی  ١٩٥٧در ﺳﻦ
 ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ی اﻣﺎﻣﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ذرﯾﻪ ی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺮ ﻋﻢ و داﻣﺎدش ،ﻋﻠـــﯽ )ع( ،اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ،و هﻤﺴﺮ وی ﻓﺎﻃﻤﻪ )س(
دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﭘﺮﻧﺲ ﻋﻠﯿﺨﺎن و ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ،در
 ١٣دﺳﻤﺒﺮ  ١٩٣٦در »ژﻧﻮ« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.وی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در »ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ« ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻨﯿﺎ،
ﺳﭙﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺳﺎل را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﻪ روزی ﺳﻮﯾﺲ ﮔﺬراﻧﯿﺪ.ﺣﻀﺮت واﻻ در
ﺳﺎل  ١٩٥٩از داﻧﺸﮕﺎﻩ »هﺎروارد« ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻣﻤﺘﺎز ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﺎﯾﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ،ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎﻣﺖ
در ﺳﺎل  ١٩٥٧هﻤﻮارﻩ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ هﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺮوزﻩ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن،ﺧﺼﻮﺻﺎً اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪ ﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دهﻪ اﺧﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺧﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪﻩ ،ﺗﻐﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رخ دادﻩ و ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻪ ی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی و
اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮری هﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا در آورد.
از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ،اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ و اﯾﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻟﻮدﻩ آن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺴﺎهﻞ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻی اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮف اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﺗﺸﯿﻊ ،هﺪف اﻣﺎم وﻗﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺂوردهﺎی اﻓﺮاد و ﺑﺎزﺗﺎب هﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﻨﺶ
اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،١٩٧٦ﺣﻀﺮت واﻻ

در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در »ﮐﺮاﭼﯽ« ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( ﻣﺘﻌﺮض اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻩ ﺣﻞ هﺎی ﺗﺎزﻩ ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش هﺎی ﺳﻨﺘﯽ آن زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﻼم ﺧﺪﺷﻪ ی وارد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آوردن
ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺪرن و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن،ﺗﺤﺖ راهﻨﻤﺎﺋﯽ هﺎی اﻣﺎم ﺧﻮد ،ﺧﺪﻣﺎت در رﺷﺪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ »داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻻزهﺮ« و »داراﻟﻌﻠﻢ« ،در »ﻗﺎهﺮﻩ« و ﺧﻮد ﺷﻬﺮ »ﻗﺎهﺮﻩ« ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ. .از ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻗﻀﺎت ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن،
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ،ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﻣﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺎن ،ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﻦ هﺜﯿﻢ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮد.
دﺳﺘﺂوردهﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺨﺶ اوﻟﯿﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺗﺎ
ﻗﺮن ﯾﺎزدهﻢ را درﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( ،دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(،
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن ﻣﻮﺳﺲ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ،هﻨﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪء ﻓﺮاوان ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﻗﺎهﺮﻩ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ .ﭘﺲ از دورﻩء ﻓﺎﻃﯿﻤﯿﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ »ﺳﻮرﯾﻪ« و
»اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدهﻢ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ »اﻟﻤﻮت« ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در »اﯾﺮان« ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﺎن »ﻣﻐﻮل« اﻓﺘﺎد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻗﺮن هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩ در اﯾﺮان ،آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،هﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.در دهﻪ  ١٨٣٠آﻗﺎ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،ﭼﻬﻞ و
ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻣﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺑﺪرﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺨﺎری آﻗﺎ ﺧﺎن،از ﻃﺮف ﺷﺎﻩ اﯾﺮان،ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.در ﺳﺎل
،١٨٤٣آﻗﺎ ﺧﺎن اول اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ هﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در آﻧﺠﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .آﻗﺎ ﺧﺎن دوم در ﺳﺎل  ١٨٨٥در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از اﻣﺎﻣﺖ
او ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و اﻣﺎم ﭘﯿﺶ از آﻗﺎ ﺧﺎن ﻓﻌﻠﯽ ،ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﮔﺮدﯾﺪ.
در دورﻩ هﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩء آﻗﺎ ﺧﺎن ﺳﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.ﭘﺪر
ﺑﺰرگ آﻗﺎ ﺧﺎن رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪء ﻣﻠﻞ ،ﭘﺪرش ،ﭘﺮﻧﺲ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،و
ﭘﺮﻧﺲ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﺎن ،ﻋﻤﻮی آﻗﺎ ﺧﺎن ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای
ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﮔﺎن وهﻤﭽﻨﯿﻦ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩءﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩء اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻋﺮاق-ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮادر آﻗﺎ ﺧﺎن ،ﭘﺮﻧﺲ اﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ از »داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎروارد« در ﺳﺎل  ،١٩٦٥وارد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در
ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﺎل  ١٩٦٨ﭘﺮﻧﺲ اﻣﯿﻦ هﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪء ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﭘﺮﻧﺴﯿﺲ زهﺮا ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ،در
ﺳﺎل  ١٩٩٤ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ درﺟﻪء ﻣﻤﺘﺎز در رﺷﺘﻪء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ از »داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎروارد« ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎﻣﺖ را ،ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر واﻻ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ
ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ،ﭘﺮﻧﺲ رﺣﯿﻢ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل  ١٩٩٥از »داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮوان« در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ هﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
دارد .ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﺘﺮ واﻻ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﺎن ،ﭘﺮﻧﺲ ﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩٧از »داﻧﺸﮕﺎﻩ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ.
هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ از اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در هﺮ ﮐﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻗﺎ ﺧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ از دﻧﯿﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در هﺮ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻠﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺬهﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ هﺴﺘﻨﺪ.
داﻣﻨﻪء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻓﺮدی ﺣﻀﺮت واﻻ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪء روﺳﺘﺎﺋﯽ را درﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮد.
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ،ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن
ﻣﺪال هﺎ ،درﺟﺎت اﻓﺘﺨﺎری و ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺎدی از دوﻟﺖ هﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،وﻟﺘﺎی ﻋﻠﯿﺎ،
ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺳﻨﮕﺎل ،ﻣﺮاﮐﺶ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.در
اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٩٨ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اهﺪاء ﺟﺎﯾﺰﻩء ﻣﻌﻤﺎری آﻗﺎ ﺧﺎن ،ﻣﺪال ﻃﻼ ﺷﻬﺮ ﮔﺮاﻧﺎدا ﺑﻪ او اهﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﻀﺮت واﻻ آﻗﺎ ﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﺎت اﻓﺘﺨﺎری از داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا،
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .وی هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﮐﺎرش در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﻀﺮت واﻻ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﻩ اﯾﺮان ﺑﻪ او اهﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.
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