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  بررسى نسبت وصى و امام در مذاهب اسماعيليه و اثناعشريه

  بزرگى مهدی دشت
  حمد لهراسبىا 

  چكيده

اسماعيليه و اثناعشريه دو مذهب شيعى هسـتند كـه ميـان آنهـا وجـوه اشـتراك و 
مكرم اسالم يكى از مشتركات آنها اين است كه پيامبر . اختالف بسياری وجود دارد

امـا اخـتالف از . ، جانشين پس از خود را به صورت آشكار تعيين كـرده اسـت)ص(
دانند، يعنـى اصـل وصـايت  شود كه اماميه، امام و وصى را يكى مى اينجا شروع مى

. كنند همان اصل امامت است، اما اسماعيليه آنها را متمايز از هم لحاظ و بررسى مى
اختصاص دارد، يعنى ) ع(حضرت على ابن ابى طالب  مقام وصايت به ،در نظر اينان
كه در دوران زندگى رسول ناطق همراه اوست و امين اسرارش بـه  تهمان امام اس
شود كه در نظر گروهى از آنان،  پس از وصى، مقام امامان شروع مى. آيد حساب مى

ز بـه جـ. آيـد امام حسن، امام اول و اسماعيل ابن صادق، امام ششم به حسـاب مى
كه در هر دو مذهب وصى است، ساير امامان، از امام حسن به بعد ) ع(حضرت على 

آنچه در ايـن مقالـه اثبـات . در نگرش اسماعيليان از مقام وصايت برخوردار نيستند
شود همين تمايز مقام امامـت و وصـايت اسـت كـه بـا ذكـر شـواهدی از آثـار  مى

  . شود گران ارائه مى متكلمان اسماعيلى و ديگر پژوهش

   .شيعه، اثناعشريه، اسماعيليه، امامت، وصايت :ها يدواژهكل 
  

                                                 
 استاديار گروه اديان و فلسفه، دانشگاه كاشان. 
 ی تطبيقى دانشگاه شهيد مطهری تهران دانشجوی دكتری فلسفه.  
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  مقدمه

شود نسبت ميان وصـى و امـام در دو مـذهب شـيعه اسـماعيلى و  آنچه در اين نوشته بررسى مى
اثناعشری  مدعای اصلى اين پژوهش، اين است كه اين دو مفهوم در متون شيعه. اثناعشری است

كاربردی يكسان داشته، بين آنها فرقى نيست، در حالى كه دانشمندان اسماعيلى بين آن دو فـرق 
  ١.نهند مى

هـای  گرايى آنها در آموزه باطن ،از يك سو. ای نيست نوشتن دربارهٴ عقايد اسماعيليه كار ساده
اخـتالف شـديد آرا  ،ديگرهای مرموز اجتماعى برخاسته از باورهای دينى، و از سوی  دينى و نظام

بين برخى از نويسندگان بزرگ اسماعيلى، از اموری است كه دست يافتن بـه ديـدگاه اسـماعيليه 
  .)153-147: 1959كامل حسين، (د كن موضوعى خاص را دشوار مى بارهدر

بـا شـيعه اثناعشـريه فراوانـى ای است مذهبى كه در اصول عقايد خود قرابت  اسماعيليه فرقه
، يعنى )ص(لهٴ مورد اختالف بين مسلمانان پس از رحلت پيامبر اسالم ئترين مس ها در مهمآن. دارد
امـر معتقدنـد ايـن دو گـروه . لهٴ جانشينى آن حضرت، موضعى همانند اثناعشريه اتخاذ كردندئمس

به دستور خداوند جانشينان خـود را ) ص(جانشينى پيامبر اسالم به مردم واگذار نشده، بلكه پيامبر 
دانند و برای اثبات اين امر كه  آنها تعيين جانشين را امری واجب و ضروری مى. تعيين كرده است

هـای كالمـى خـود  محال است خداوند اين امـر را بـه مسـلمانان واگـذار كـرده باشـد، در كتاب
عبارت ذيل، استداللى است ساده برای اثبات اين مطلب در آثـار . اند های گوناگونى آورده استدالل

  :كالمى اثناعشريه

ی نبّوت را دانسته باشـد و سـبب حاجـت بـه وجـود نبـى را ابدان كه هر كه معن
ما مكلّفـين بـه شناخته؛ چون رجوع به حال خود كند و قياس حال ساير ناس، سيّ 

خود نمايد، شك نكند در بقای حاجت به وجود چنـين شخصـى در هـر زمـانى از 
ون وجود نبى در هر زمانى از ازمنه بنا بـر ليكن چ. ما ازمنه بقای تكليفسيّ  ؛ازمنه

عدم استعداد ماّده قابله، و يا بنا بر مصلحتى ديگر كه حق سبحانه مختّص اسـت 
پس حاجت به وجود شخصى كه دون مرتبه نبى باشد . به معرفت آن واقع نيست

ليكن كفايت حاجت مكلّفين از او حاصل تواند شد، ثابـت باشـد، و وجـود چنـين 
ظاهر است و اما  اما عقالً . و نه عادتاً  زمان مستعد نيست؛ نه عقالً  شخصى در هر

بنا بر آنكه وجود علمای كاملين در اكثر ازمنه، بلكه در هر زمان واقع اسـت  عادتاً 
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كـه   ليكن چون تكليف و شرايع از جانب خداست نه از جانب خلـق پـس عـالمى
د بايـد كـه منصـوص از كفايت حاجت در امور متعلقه به دين و شريعت تواند كـر

اين  و. و اگر نه كفايت دينى از او حاصل نتواند شد ؛جانب خدا و مأذون از او باشد
  .)460 :1383فياض الهيجى، (در نهايت ظهور است 

هايى كه االهى بودن نصب جانشين پيامبر و ضرورت نص بر آن را اثبات  عالوه بر چنين استدالل
های كالمى شيعيان اثناعشری وجـود دارد كـه وقـوع  در كتابهای بسياری نيز  كند، استدالل مى

را بـه  )ع(، على بن ابى طالـب )ص(دارد كه پيامبر اسالم  خارجى اين امر را اثبات كرده، بيان مى
در طرف ديگر، در آثـار كالمـى اسـماعيليه نيـز  .عنوان جانشين خود بارها به مردم معرفى كردند

المصـابيح فـى اثبـات در كتاب  ،حميدالدين كرمانى. شاهده كردهايى را م توان چنين استدالل مى
ها  يكـى از ايـن اسـتدالل. هفت استدالل بر ضرورت نص برای امامت اقامه كرده اسـت، ةاالمام

  :چنين است

لما كان نبوة االنبياء التى هى الخالفة عن اّهللاٰ تعالى فى أرضه فى : البرهان االّول
إّال بنّص من اّهللاٰ تعالى و اختياره إياهم للقيـام  إمضاء األحكام بين عبيده ال تصح

مقامه فى الحكم و األمر و النهى، و كانت النبوة اصًال لالمامة، كانت اإلمامة الّتى 
هى فرع على النبوة و هى الخالفة عن الرسول و القيام مقامه، ال يصح إال باختيار 

 ٢ال تصح إّال بالنّص و التوقيـفإذًا االمامة . اّهللاٰ تعالى و اختيار رسوله و النص عليه
   .)80: 1983كرمانى، (

امـا در عـين . لهٴ جانشينى پيامبر مبانى مشترك و نزديكى دارندئروی، اين دو مذهب در مس از اين
كـه   يكى از مفـاهيمى. شود كالمى اين دو گروه مشاهده مى یهای زيادی نيز در آرا حال، تفاوت

اين اصـطالح، در . است »وصايت«گيرد، اصطالح  در ميان مسائل اختالفى اين دو گروه جای مى
مسـتقل، و در كنـار نبـوت و امامـت بـرای خـود شـأن  ى استمنظومهٴ كالمى اسماعيليه مفهوم

لـذا بـه صـورت  .گونـه نيسـت اما در مباحث كالمى اثناعشريه بـدين. تدارك ديده است ىمستقل
هرچند اين اصطالح نزد اثناعشريه نيز به كار رفتـه اسـت، و . آن بحثى نشده است مستقل دربارهٴ 

در موارد گوناگون به امامان اثناعشريه نسبت داده شده، اما در منظومهٴ عقيدتى اين گـروه، وصـى 
به صورتى يكسان برای همهٴ امامان به كار رفته است، يعنى امام همان وصى است و تمايزی بين 

به عبارت ديگر، در مباحث كالمى اثناعشريه، جايگـاهى بـه نـام وصـى . ته نشده استآنها گذاش
كـه  يىوصى در همان معنای لفظى خود به كار رفته است و از آنجـا. وجود مختص به خود ندارد
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. اند اين لفظ بر آنها اطالق شده اسـت امامان معصوم وصى پيامبر و وصى امامان قبل از خود بوده
 )ع(به علـى بـن ابـى طالـب  فقطسماعيليه مقام وصايت، جايگاهى مستقل داشته، ولى در نگاه ا

  .شددر ادامه، اين مطلب بررسى خواهد . اختصاص دارد نه ساير امامان

  اثناعشريه یوصى و امام در آرا

بررسى ديدگاه اثناعشريه كار دشواری نيست، چراكه عالمان و متكلمان اين مـذهب در ايـن بـاره 
ا را در هـتوان نظرگـاه آن روی به راحتى مى اند و از اين ابهام نظر خود را بيان داشته صريح و بدون

جانشـينى پيـامبر  ٤،و روايات نبـوی ٣متكلمان اثناعشريه با استناد به آيات قرآن. اين باب دريافت
 خداوند امـرمعتقدند دانند و  و فرزندان معصوم وی مى) ع(اسالم را منحصر در على بن ابى طالب 

آنهـا تعـداد ايـن امامـان را دوازده نفـر . ا متعـين كـرده اسـتهامامت را بعد از پيامبر اسالم در آن
ايـن امامـان را بـه  )ص(دانند، زيرا پيامبر اسالم  پيامبر مى یشمارند و همهٴ امامان را اوصيا برمى

نـوان امـام هـم ع ،يعنى بر جانشينان پيـامبر. عنوان جانشين خود به مسلمانان معرفى كرده است
، بـين )ع(اطالق شده است و هم عنوان وصى؛ چنين نيست كه در صدق اين دو عنوان بـر ائمـه 

  .آنها تمايزی وجود داشته باشد
توان به شواهدی دست يافت و  هم در روايات صادرشده از معصومين مى ،در تأييد اين مطلب

  .توان بهره برد هم از مطالب متكلمان مى

  در روايات

در استناد به روايات توجه بدين نكته ضروری است كه اين استناد برای اثبات اصـلى عقيـدتى يـا 
مبحثى كالمى نيست تا بررسى تواتر يا عدم تواتر روايت يا بررسى سـند آن ضـرورت پيـدا كنـد، 

اشاره بدين مطلب است كه در متون روايى اثناعشريه، بين وصـى  فقطبلكه وجه استناد به روايت 
توان به عنوان تأييدی بـر  مى نگذاشتن از اين تفاوت. مام از لحاظ مصداق جدايى نيفتاده استو ا

مـرور كتـاب الحجـة  .مدعای اين نوشته، كه با شواهد ديگر نيز تقويت شده است، كمك گرفـت
  :كردروايات ذيل استناد به توان  منظور مى بدين. كند به يافتن مؤيد الزم كمك مى كافى

ِد بْـِن َخالِـٍد : روايت اول ِد بِْن ِعيَسى َعْن ُمَحم ُد بُْن يْحيى َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحم ُمَحم
ٍد الَْجْوَهِری َعِن الُْحَسيِن بِْن َأبِى الَْعَالِء َقالَ  ُقلُْت ِألَبِى : الَْبْرِقى َعِن الَْقاِسِم بِْن ُمَحم

ِ اْألَْوِصياُء َطاَعُتُهمْ  ُ َعز َو َجل  َعبِْد اّهللاٰ ِذيَن َقاَل اّهللاٰ َأِطيُعـوا «ُمْفَتَرَضٌة َقاَل َنَعْم ُهُم ال



ر نا ه و ا ی ب اسما ذا ی و امام   ی  و  ر

       105 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

ُسوَل َو ُأولِى اْألَْمِر ِمنْكمْ  َو َأِطيُعوا الر َ ُ َعـز َو َجـل » اّهللاٰ ِذيَن َقاَل اّهللاٰ ِإنمـا «َو ُهُم ال
ِذيَن آَمُنوا الذِ  ُ َو َرُسولُُه َو ال كـاَة َو ُهـْم َولِيكُم اّهللاٰ ـالَة َو يْؤُتـوَن الز يَن يِقيُمـوَن الص

  .)1/187: 1407كلينى، ( ٥»راكُعونَ 

، به پرسشن ه ايحضرت در پاسخ ب .اند پرسيدهدر اين روايت از امام درباره وجوب اطاعت از اوصيا 
اسـت رواياتى كه در تفسير آيات مورد استناد حضـرت در دسـت . آياتى از قرآن استناد كرده است

: .كنـ(مصاديق اولـوااالمر و ولـى در ايـن آيـات هسـتند ) ع(داللت بر آن دارد كه امامان شيعه 
  .)565-558 ؛237-3/235: تا طوسى، بى

قابل تصديق خواهد بود كـه در ايـن روايـت، مـراد  نكتهبا كنار هم گذاشتن اين مطالب اين  
نيز بـا اسـتناد ) ع(بود و حضرت  كننده از وجوب اطاعت اوصيا همان وجوب اطاعت امامان پرسش

  :چنين است روايت دوم كتاب الحجة .به آيات قرآن به او پاسخ مثبت داد

ِد بِْن ِعيَسى َعْن َصْفَواَن بِْن يْحيـى  ُد بُْن الَْحَسِن َعْن َسْهِل بِْن ِزياٍد َعْن ُمَحم ُمَحم
ِإن َرُجًال ِمَن الُْمْخَتاِريِة  )ع(ِألَبِى َجْعَفٍر ُقلُْت : َعْن َصباحٍ اْألَْزَرِق َعْن َأبِى َبِصيٍر َقالَ 

َد بَْن الَْحَنِفيِة ِإَماٌم َفَغِضَب َأُبو َجْعَفٍر ع ُثم َقاَل َأ َفَال ُقلْـَت لَـُه  ُمَحم لَِقينِى َفَزَعَم َأن
ِ َما َدَريُت َما َأُقوُل َقاَل َأ َفَال ُقلَْت لَـُه إِ  ِ ص َأْوَصـى َقاَل ُقلُْت َال َو اّهللاٰ ن َرُسـوَل اّهللاٰ

ا َمَضى َعلِى  َأْوَصى ِإلَى الَْحَسِن َو الُْحَسيِن َو  )ع(ِإلَى َعلِى َو الَْحَسِن َو الُْحَسيِن َفَلم
لَْو َذَهَب يْزِويَها َعنُْهَما لََقاال لَُه َنْحُن َوِصياِن ِمثُْلك َو لَْم يكْن لِيْفَعَل َذلِك َو َأْوَصى 

ِ الَْحَسُن إِ  لَى الُْحَسيِن َو لَْو َذَهَب يْزِويَها َعنُْه لََقاَل َأَنا َوِصى ِمثُْلـك ِمـْن َرُسـوِل اّهللاٰ
 َو َجل َعز ُ َو ُأولُوا اْألَْرحاِم َبْعُضـُهْم « ؛ص َو ِمْن َأبِى َو لَْم يكْن لِيْفَعَل َذلِك َقاَل اّهللاٰ

  .)1/286: 1407لينى، ك(ِهى ِفيَنا َو ِفى َأبَْنائَِنا » بَِبْعضٍ  ىَأْول

به وضوح پيداست و بـه توضـيح ) ع(در اين روايت برای اشاره به امامان معصوم  »وصى«كاربرد 
  :چنين است روايت سوم كتاب الحجة .بيشتر حاجتى نيست

ِد بِْن الُْحَسيِن َعِن ابِْن َمْحُبوٍب َعْن َأبِـى الَْجـاُروِد َعـْن  ُد بُْن يْحيى َعْن ُمَحم ُمَحم
نَْصاِری َقالَ ) ع(ى َجْعَفٍر َأبِ  ِ اْألَ َو َبـيَن ) ع(َدَخلُْت َعَلى َفاِطَمَة : َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اّهللاٰ

) ع(يَديَها لَْوٌح ِفيِه َأْسَماُء اْألَْوِصياِء ِمْن ُولِْدَها َفَعـَدْدُت اثَْنـى َعَشـَر آِخـُرُهُم الَْقـائُِم 
ٌد َو َثَالثَ  1/532: همان( ٦ٌة ِمنُْهْم َعلِىَثَالَثٌة ِمنُْهْم ُمَحم(.  

 )س(را در لوحى نزد فاطمـه زهـرا  )ص(دوازده جانشين پيامبر اسالم  اسامىدر اين روايت، راوی 
 »وصى«از واژهٴ  )ع(كه به روشنى پيداست، در روايت فوق برای نام بردن از ائمه  چنان. ديده است
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اين اصطالح بدون هيچ تفاوتى بر همهٴ امامان معصـوم اطـالق شـده اسـت و  .است استفاده شده
  .خاص اختصاص نداده است  راوی اين اصطالح را به امامى

توان روايات بيشتری را  مى) الكافىاز جمله كتاب الحجه از (های حديثى  با مراجعه به مجوعه
 . شود به همين تعداد بسنده مى اما برای پرهيز از طوالنى شدن بحث. در تأييد اين مدعا ديد

  در آثار كالمى

الفصـول شيخ مفيـد در از جمله، . نزد متكلمان نيز همين كاربرِد بدون تمايز امری رايج بوده است
، در ضـمن نقـل اقـوال )ع(در فصل افتراق الشيعة بعد وفـاة اإلمـام الحسـن العسـكری  المختارة

و قـالوا إن أبـاه لـم « :ن عبارت را آورده اسـتاي) ع(مختلف دربارهٴ جانشين امام حسن عسكری 
يمت حتى أكمل اّهللاٰ عقله و علمه الِْحكَمَة َو َفْصَل الِْخطاِب و أبانه من سائر الخلق بهذه الصفة إذ 

شيخ مفيد در  .)319-318: 1413شيخ مفيد، ( »كان خاتم الحجج و وصى األوصياء و قائم الزمان
و هم بر امامـان ) ع(، وصى را هم بر حضرت حجت »ى االصياءوص«تعبير اين فقره، با استفاده از 

 . پيش از او اطالق كرده است

به روايتى ) ع(، برای اثبات امامت امامان معصوم مناهج اليقين فى اصول الدينعالمه حلى در 
  :به امامان معصوم اشاره شده است »وصى«استناد كرده كه در آن با لفظ 

ه السالم من األخبار التى تبلغ جملتهـا حـد التـواتر، و أيضا ما روی عن النبى علي
كنت بين يدی رسول اّهللاٰ صلى اّهللاٰ عليه و آله و : منها ما رواه سلمان الفارسى قال

يـا رسـول اّهللاٰ أخشـى : هو مريض، فدخلت فاطمة عليها السـالم فبكـت و قالـت
ميـع خلقـه، و يا فاطمة أ ما علمت أن اّهللاٰ ختم الفناء على ج: فقال. الضيعة بعدك

أن اّهللاٰ تعالى اطلع الى االرض فاختار منها أباك، ثم اطلع ثانية فاختار منها زوجك 
و أمرنى أن أتخذه وليا و وزيرا و أن أجعله خليفتى فى امتى، فأبوك خير أنبياء اّهللاٰ 
و بعلك خير األوصياء و انت أول من يلحق بى من أهـل بيتـى، ثـم اطلـع ثالثـة 

أنت سيدة النساء و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنـة فاختارك و ولدك، ف
و أبناء بعلك أوصيائى الى يوم القيامة و األوصياء بعـدی أخـى علـى و الحسـن و 

  .)481-480: 1415حلى، ( ينالحسين ثم تسعة من ولد الحس

ر كند كـه هـ ، پس از ذكر پيامبران صاحب شريعت، بيان مىهانوار الحكمـفيض كاشانى در كتاب 
  :شوند بدين گونه معرفى مى )ص(پيامبر اسالم  یسپس اوصيا. داشتندكدام از اين پيامبران وصى 
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الشريعة السادسة لمحّمد صلّى اّهللاٰ عليه و آله و سلّم، و أوصياؤها اثناعشر وصيا، و 
أميرالمؤمنين على، الحسن الزكى، الحسين الشهيد، على زين العابدين، محّمد : هم

الصادق، موسى الكاظم، على بن موسى الرضـا، محمـد التقـى، علـى الباقر، جعفر 
   .)220: 1425فيض كاشانى، ( ٧النقى، الحسن العسكری، المهدی القائم

با مراجعـه . اطالق شده است »وصى«لفظ يعنى در اين كتاب نيز بر همهٴ ائمه به صورتى يكسان 
توان ذكر كرد، ولى بـه دليـل  شاهد مى به آثار روايى و كالمى اثناعشريه موارد متعددی به عنوان

  .شود له و پرهيز از طوالنى شدن مطلب از ذكر موارد بيشتر اجتناب مىئروشن بودن مس
و » امـام«نتيجه آنكه در منابع اثناعشريه، چه منـابع روايـى و چـه آثـار كالمـى، دو اصـطالح 

همهٴ  ،در نگاه اثناعشريه. ستگونه تمايزی اطالق شده ا بر همهٴ جانشينان پيامبر بدون هيچ» وصى«
رو كـه  امـام و از آن ،رو كه دارای مقام پيشوايى مؤمنـان هسـتند از آن )ص(جانشينان پيامبر اسالم 

وصى هستند و از اين جهت هيچ تفاوتى در اطالق ايـن دو  ،ها تعلق گرفته است نص جانشينى بدان
اعيليه بين ايـن دو اصـطالح تمـايز وجـود اما در آثار اسم. اصطالح بر جانشينان پيامبر اسالم نيست

قبـل از بيـان ايـن . در ادامه شواهدی از متون اسماعيلى برای بيان اين تمايز ارائه خواهد شـد .دارد
  .نزد اسماعيليه توضيحى داده شود »امام«و  »وصى«شواهد، ضروری است دربارهٴ دو اصطالح 

  امامت در باورهای اسماعيليه؛ كاربرد عام و خاص

گرايـى خـاص  گـری و تأويـل اين باطنى. گری آنهاست های بارز اسماعيليه، باطنى از ويژگى يكى
در . ا بـاز باشـدههای آن های متفاوت در آموزه متفاوت يا بيان یسبب شده است راه برای ورود آرا

در آثار كالمى اثناعشريه، به صـورتى روشـن و بـا . كند لهٴ امامت نيز همين امر خودنمايى مىئمس
 يوهٴ در شـفراوانـى های  له تبيين شده، در حالى كه در آثار اسماعيليه تفاوتئيانى ظاهری اين مسب

الخطـاب كتـاب  يسـندهٴ با توجه به همين موضـوع اسـت كـه نو. خورد پرداختن بدان به چشم مى
إذن، البحـث فـى مفهـوم «: نويسـد پس از بررسى امامت از ديدگاه اماميه چنين مىاالسماعيلى، 

عنـد الشـيعة اإلثنـى عشـرية، هـو بحـث تمهيـدی و عضـوی فـى مفهـوم اإلمـام عنـد  اإلمام
مراد اين نويسنده آن است كه اثناعشريه بـا بيـانى ظـاهری و  .)135 :1994نوح، ( ٨»اإلسماعيلية

های تأويلى  ولى در آثار اسماعيليه، عالوه بر بيان ظاهری، شيوه ،اند روشن به تبيين امامت پرداخته
ا هـهايى در فهـم منظـور آن ز در تبيين آن وارد شده و همين امر سبب پديد آمدن ابهامو باطنى ني
  .شده است
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آيـد كـه امامـت نـزد آنهـا دو كـاربرد  از بررسى موضوع امامت در آثار اسماعيليه چنين برمى 
در آثـار كالمـى  »امامـت«بنابراين، ضروری است اين دو كـاربرد اصـطالح . متفاوت يافته است

های ايـن مـذهب  يه از يكديگر تفكيك شود تا بتوان به دركى صائب از اين باور در آموزهاسماعيل
بر اساس اين كاربرد است . اصطالحى است فراگير »امامت«در يك كاربرد، اصطالح . نزديك شد

اين مراتب بـه شـرح ذيـل . اند كه برخى از نويسندگان اسماعيلى مراتبى را برای امامت ذكر كرده
  :است

پردازد و او را به امامت  امام مقيم كسى است كه به تعليم و تربيت رسول ناطق مى :مام مقيما. 1
امام مقـيم بـاالترين رتبـه . خوانند نيز مى» صاحب العصر«يا » رب الوقت«گاه او را . رساند مى

 . آيد امامت به شمار مى

دست راسـت  و ؛كسى است كه در تمام دوران زندگى رسول ناطق، همراه اوست :امام اساس. 2
 در. او صاحب تأويـل اسـت. امامان مستقر از نسل امام اساس هستند. او و امين اسرارش است

 .ناميدند» وصى«امام اساس را ) ص(دورهٴ حضرت محمد 

در يـك دور اصـل آن . كند مىاست كه در پايان دور رسالت آن دور را كامل   امامى :امام متم. 3
هفتمين امام دور است و از قّوتى معادل » امام متم«پس . است كه هفت امام به امامت برسند

نيـز » نـاطق«امـام مـتم را از جهتـى ديگـر . خـود، برخـوردار اسـت قّوت هفت امام سابق بر
كند و در  ا آغاز مىرساند، دوری ديگر ر طور كه يك دور را به پايان مى زيرا او همان. خوانند مى

 .رساند حقيقت اوست كه انتقال از دوری به دور ديگر را به انجام مى

است كه شايستگى دارد برای امامت پس از خود نص صادر كند و امامـت   امامى :امام مستقر. 4
 .را به يكى از فرزندان خود منتقل بكند

مـثًال امـام . شـود امـر امامـت مى دار ى عهدهيكسى است كه در شرايطى استثنا :امام مستودع. 5
مستقر از دنيا رفته باشد و برای امامت فرزند خردسال خـود نـص صـادر كـرده باشـد و نـص 
ديگری نيز برای امامت شخصى ديگر صادر كنـد كـه ايـن شـخص در جايگـاه امامـت قـرار 

نيابـت از امـام امامت او به . دار امور شود گيرد تا زمانى كه فرزند امام قبل بتواند خود عهده مى
امـام مسـتودع . بايد نصى از سوی امام مستقر برای او صـادر شـده باشـد مستقر است و حتماً 

تواند برای دوران بعد از خـود نـص امامـت  ولى نمى ،های امام مستقر را دارد شايستگى  تمامى
  .)144و  143: 1419تامر، (صادر كند 
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هـای متكلمـان متقـدم اسـماعيلى ديـده  كتابای كه ذكـر شـد، در  تقسيم مراتب امامت به گونه
های متكلمان متقدم، ايـن تقسـيم را  های بعد، بر اساس نوشته بلكه نويسندگان در دوره. شود نمى

. ان رديابى كـرديهای كالمى پيشين بندی را در كتاب توان منشأ اين تقسيم البته مى ٩.اند ارائه كرده
  :چنين آورده است تجيبينالمس ةتحفسجستانى در رسالهٴ  ،نمونه رایب

اولين آنها رسول : اما حدود جسمانى كه خداوند واسطهٴ خود و خلق قرار داده است
به وصى اساس نيز گفته . پس از آن وصى است...  .شود است كه ناطق ناميده مى

رسـول ...  .منان است برای ساختن آخرت خودؤشود، بدين معنا كه او اساس م مى
...  گويند مى) مثنای اساس(» اساسان«كنند و  نيز بيان مى و وصى را با يك كلمه

السـالم اسـت كـه وصـيت را بـه فرزنـدش شـيث  اولين دور نطقاء دور آدم عليه
اختصاص داد، و دور او با شش امام به انجام رسيد تا اينكه در پايان دور بـه امـام 

 .السالم بـود عليههفتم رسيد و او از حد امامت به حد ناطقيت ارتقا يافت و او نوح 
معنای مـتم . شود و يكى از حدود جسمانى امام است كه به او متم نيز گفته مى... 

در   رسد، عالوه بر آنكه هر امام متمى اين است كه ادوار نطقاء با ائمه به اتمام مى
گونه كه امـر را از نخسـتين بـه دومـين و  بدين ،دور ناطق خود دارای نقش است

هفتمين امام از مرتبهٴ امامت به مرتبـهٴ . رساند تا هفتمين مى گونه سومين و همين
  .)؛ ترجمه آزاد153-151: 1956سجستانى، (كند  قائميت ارتقا پيدا مى

اعتقاد اسماعيليان را دربارهٴ ناطق چنين بيان كرده است كه  ،العقل ةراحدر  ،يا حميدالدين كرمانى
و حاكم بر غيرخود و در عالم ابـداع سـبب وجـود  مقام ناطق در اين عالم آن است كه او عقل تام

حدود علوی و همهٴ موجودات است، آنگاه به ذكر مقام وصى پرداخته، در ادامه لـزوم وجـود اتمـاء 
  ). 242-238: 1983كرمانى، (كند  گانه را برای كامل شدن دور مطرح مى هفت
  :نويسد سپس با تشبيه عالم ابداع به عالم دين چنين مى 

موجبًا أن يكون ما وجد باإلبداع و اإلنبعـاث مـن العقـول الفاعلـة فـى  كان ذلك
ذواتها بذواتها عشرة تم بها عالم اإلبداع و اإلنبعاث الذی هو المبـادئ الشـريفة و 

كما أن الموجود . قام العاشر منها لعالم الجسم مقام المبدع األول و اإلنبعاث األول
و الوصـى و سـبعة مـن األتمـاء الـذين  فى الدور من الحدود عشرة أولها النـاطق

يتمون األدوار الصغار، والعاشر هو الذی يقوم مقام الناطق فى دوره ثم يظهر بـأمر 
   .)242: همان(جديد فى دور جديد 
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. هـای نويسـندگان متـأخر باشـد ها در كتاب گونه تقسيم تواند منشأ اين اين عبارت و نظاير آن مى
است شده تمايز مقام وصى از ساير ائمه تأكيد بر ها نيز  عبارت شود در همين كه مشاهده مى چنان

  .كه در ادامهٴ نوشته بدان اشاره خواهيم كرد
ناميم، زيرا امامت در اين كاربرد، گسـترهٴ  مى »امامت«شده را كاربرد عام اصطالح  كاربرد بيان

بلكه يكى  ،ر نيستندجدا از يكديگ» وصايت«و » امامت«در اين كاربرد، دو اصطالح . وسيعى دارد
امـا،  .انـد آن را وصـى ناميده) ص(از مراتب امامت امام اساس است كه در دوره حضـرت محمـد 

و يعتقد أّن اإلمامة فـى آل «: امامت در آثار اسماعيليه در معنايى محدودتر نيز استعمال شده است
محمـد الوليـد، على بـن ( ١٠»من نسل على و فاطمة فرض من اّهللاٰ سبحانه) ص(بيت رسول اّهللاٰ 

شود و همان  اطالق مى) ص(اين كاربرد محدودتر، امام به جانشينان پيامبر اسالم  در. )65: 1982
كه مطالعهٴ تطبيقى يك موضـوع در دو  يىاز آنجا. امام مستقر و مستودع در اصطالح پيشين است

تـا امكـان  وگو بين اين دو فضا ايجاد شود فضای فكری، مستلزم آن است كه فضايى برای گفت
اسـماعيليه همـين معنـای دوم  یبرقرای ارتباط فراهم شود، در اين نوشتار مراد از امامـت در آرا

  ١١.است
نيز به صورت مسـتقل  »وصايت«، اصطالح »امامت«كه اشاره كرديم در كنار اصطالح  چنان
های اسماعيليان به كار رفتـه اسـت و دانشـمندان اسـماعيلى در كنـار نبـوت و امامـت،  در نوشته

كـه در صـفحات قبـل بيـان شـد، وصـى در  چنان. دانند وصايت را نيز دارای جايگاهى خاص مى
ز ا. شـود بـدين نـام خوانـده مى )ص(حقيقت همان امام اساس است كه در دورهٴ حضرت محمـد 

برخـى از محققـان  ).ع(روی در اين دوره، وصايت جايگاهى است ويژه على بـن ابـى طالـب  اين
  :اند اسماعيلى نيز به اين تمايز توجه كرده

ای از قرمطيـان، يـا اسـماعيليان نخسـتين، اسـماعيل را در  رود كه عده گمان مى
ه حـذف ای ديگـر نـام او را از ايـن سلسـل داده، و عـده سلسلهٴ امامـان قـرار مـى

باالتر از يك امـام  مقامى) ع(های بعدی اسماعيلى به على  در نوشته. اند كرده مى
معمولى داده شده است، و وی را اساس امامت شمرده و اسـماعيل را هميشـه در 

كه مسـتعلويان هنـوز بـدان  ،اين شمارش يهٴ بر پا. اند سلسلهٴ ائمهٴ اسماعيلى آورده
ستين و اسماعيل و محمد، بـه ترتيـب، امامـان امام نخ) ع(بندند، امام حسن  پای

   .)124: 1375دفتری، (ششم و هفتم هستند 
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احسـان . توجه قرار گرفته است حلهای برخى از مخالفان اسماعيليان نيز م اين موضوع در نوشته
هى ظهير، از نويسندگان سلفى، در كتابى كه راجع به اسماعيليه نگاشته، فصـلى را بـه اعتقـاد اال

ليه دربارهٴ وصى و وصايت اختصاص داده و در آن فصل تصريح كـرده اسـت كـه در نگـاه اسماعي
  :وی در آغاز اين فصل چنين نوشته است. لهٴ امامت تفاوت داردئلهٴ وصايت با مسئاسماعيليه، مس

يعتقد االسماعيلية أن مرتبة الوصاية تلى مرتبة النبوة، و ليس هنـاك فـرق كبيـر 
احـدًا مـن كبـار القـوم الـذی كتـب كتـابين فـى تـاريخ بين المرتبتين، بـل أن و

االسماعيلية بمصر، و فى عقائد االسماعيلية، أشار الى أن المتقدمين كـانوا يـرون 
أن الوصى أفضل من النبى، و البعض اآلخر كانوا يقولون بالمساواة بينهمـا بـدون 

اعيلية و قبـل أن نوردهـا نريـد أن نـذكر أن االسـم...  .تفضيل واحد على اآلخـر
. ال يعـّدون الوصـى امامـًا، بـل هـو فـوق اإلمـام» بأن لكّل نبى وصـياً «القائلين 

  .)349: تا بىالهى ظهير، (آخر  ىءو الوصاية ش ىء،فاإلمامة ش

امامت بيان كرده است كه بررسى راجع به نويسنده در اينجا ادعاهايى را دربارهٴ ديدگاه اسماعيليان 
مانند برتر نشاندن وصـى از امـام (ارج از موضوع اين نوشتار است درستى يا نادرستى آن ادعاها خ

، اما وی به درستى دريافته است كه از نگاه اسـماعيليان، وصـايت )برخى از اسماعيلياندر ديدگاه 
 :كـه كنـد كـه تصـريح مى واالتر از ساير امامان دارد، همچنان  وصى مقامىداشته،  ىجايگاه خاص

  .»چيز ديگری استامامت چيزی است و وصايت «
، بـا توجـه بـه را و جايگـاه آن در عقايـد اسـماعيليه »وصـايت« مفهـوم كوشيم مىدر ادامه 

در  »امامـت«از مفهـوم  »وصايت«استقالل مفهوم  .كنيمهای دانشمندان اسماعيلى تبيين  نوشته
توان در مباحثى همچون بيان مطالبى راجع به وصـى، وجـوب وصـى،  های اسماعيلى را مى كتاب

  .مشاهده كرد...  ذكر جايگاه ويژه وصى، ذكر نام وصى و

  وصى از نگاه اسماعيليه

آثار خود دربارهٴ نبـى، امـام و سـاير موضـوعات اعتقـادی  گونه كه در همان ،دانشمندان اسماعيلى
 دربارهٴ اهميت وصى، جايگاه آن و. اند نوشته فراوانىاند، دربارهٴ وصى نيز مطالب  كردهمباحثى ارائه 

 العقـل ةراحـنمونـه، كرمـانى در  رایب. شود های اسماعيليان ديده مى مطالب متنوعى در كتاب... 
ان الوصى الذی هو ثانى الناطق ال يجوز أن يكون خاليـًا مـن معرفـة مرتبـة «: چنين آورده است

 در جای ديگـرو  .)215: 1983كرمانى، (» طق الذی هو السابق عليه فى الوجود فى عالم الدينالنا
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كما أن الوصى أول منصوص عليه من الحدود فى الدور و الدعوة الى التوحيد، « :چنين نوشته است
» فهو من حيث كونه كامًال ال فرق بينه و بين الناطق و ال يقع الفرقـان إال بالمرتبـة فـى التقـدم

  .)217و  216: همان(
شود، در عبارت باال بر اين امر تصريح شده كه اولين شخصى كـه دارای  كه مشاهده مى چنان

همچنين در اين جملهٴ كوتاه، موضوعات مهم ديگری، مانند . استنص از سوی ناطق است وصى 
 .ه اسـتبيـان شـد) به استثنای تقدم رتبى ناطق بـر او(كمال وصى و عدم فرق بين وی و ناطق 

های اسماعيلى فراوان است و محدود بـه يـك دانشـمند  شده دربارهٴ وصى در كتاب مطالب مطرح
بـرای توجـه دادن بـه ايـن نكتـه اسـت كـه  فقطموارد ذكرشده . خاص يا در جايى خاص نيست

 های خود پـرورش داده، بـه عنـوان مفهـومى دانشمندان بزرگ اسماعيلى اين مفهوم را در نوشته
وصـى و  دربـارهتـرين مباحـث  در ادامه بـه مهـم. اند ا از نبوت و امامت بدان پرداختهمستقل، جد 

 .شود وصايت در آثار دانشمندان اسماعيلى اشاره مى

   )ص(وجوب وصى بعد از پيامبر اسالم 

 نكـردهرهبری امت پس از خـود غفلـت از يكى از باورهای اسماعيليه اين است كه پيامبر اسالم 
كنند مبنى بر اينكه آن حضرت ضرورتًا برای خود جانشين تعيين كرده  ی اقامه مىا آنها ادله. است

انـد كـه  آنها برای اثبات اين مدعا داليلى اقامه كرده. و اين جانشين را به مردم معرفى كرده است
  :در ادامه برخى از اين ادله از يكى از نويسندگان اسماعيلى بيان خواهد شد

. چه در امور عادی و چه در امور دينـى ،وصيت امری واجب است وجوب وصيت؛: دليل نخست -
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت «: قرآن است يهٴ دليل بر وجوب وصيت در امور عادی اين آ

؛ و دليل بر )180: بقره(» إن ترك خيرًا الوصية للوالدين و األقربين بالمعروف حقًا على المتقين
و وّصى به ابراهيم بنيه و يعقـوب يـا بنـى إن اّهللاٰ «: آيه استوجوب وصيت در امور دينى اين 

  .)132 :بقره(» اصطفى لكم الدين فال تموتّن إّال و انتم مسلمون
و اين وصـى از ميـان فرزنـدان و  داشتندوصى  )ص(همهٴ انبيا پيش از پيامبر اسالم  :دليل دوم -

زندش شيث، وصى نوح فرزندش نه ديگران؛ مثًال وصى آدم فر ،شد بستگان ايشان انتخاب مى
اش يوشـع بـن  هارون و برادرزاده  سام، وصى ابراهيم فرزندش اسماعيل، وصى موسى برادرش

و وصــى عيســى  اش ارميــا نــون، وصــى داوود فرزنــدش ســليمان، وصــى حزقيــل بــرادرزاده
مبران از سويى، خداوند نيز به پيامبر اسالم امر كرده است كه بـه پيـا. اش شمعون بود زاده خاله
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اولئـك الـذين هـدی اّهللاٰ «: ا رفتار كند، چراكـه بـه او فرمـودهمطابق سنت آنو  ،پيشين اقتدا
: نحـل( »ثّم اوحينا إليك أن اتّبع ملّـة ابـراهيم حنيفـا«: ؛ يا فرمود)90: انعام(» فبهداهم اقتده

  .شد؛ در نتيجه ضروری است كه پيامبر اسالم نيز همانند ديگر پيامبران وصى داشته با)123
از همهٴ امـور گذشـته و  )ص(كه پيامبر  همهٴ مسلمانان بر اين نكته اتفاق نظر دارند :دليل سوم -

از سويى مرگ او ناگهانى نبوده است كـه فرصـت وصـيت  .آينده تا قيام قيامت خبر داده است
حال چگونه است كه پيامبری كه دربارهٴ امـور بسـيار كوچـك بـه مسـلمانان . كردن پيدا نكند

  !كرد، امری چنين مهم را ناديده گرفته باشد و وصى برای خود تعيين نكرده باشد؟ رش مىسفا
ه بـفرسـتاد  مىبه جايى را پيامبر اين بوده است كه هر گاه گروه يا لشكری  يرهٴ س :دليل چهارم -

كرد كه در صورت كشته شدن فرمانده، فالنى فرمانده است و پس از او فالن  سفارش مى آنها
او امر تعيين وصى خـود را مهمـل نگذاشـته اسـت  ،بنابراين. شخص ديگر فرمانده خواهد بود

  .)؛ ترجمه آزاد و تلخيص65-60: 1403على بن محمد الوليد، (

اسـت، ايـن اسـت كـه مهم آنچه برای اين نوشتار  .در اينجا در پى داوری دربارهٴ اين ادله نيستيم
گذشته از قوت يا ضعف اين ادله، آنچـه بـا ايـن . ديدگاه اسماعيليه در باب اين موضوع ارائه شود

توان بدان اطمينان پيدا كرد اين است كه دانشمندان اسماعيلى وجود وصى پس از پيـامبر  ادله مى
  .دانند را امری ضروری مى

  وصى پيامبر ،على بن ابى طالب

دانشمندان اسماعيلى پس از بيان اينكه پيامبر اسالم وصى خود را به مردم معرفى كرده است، به 
  .شده على بن ابى طالب بوده است پردازند تا اثبات كنند كه جانشين معرفى ای مى بيان ادله

او را  و داد هـارون قـرار  نظيـرپيامبر اسالم، على بن ابى طالب را در امـت خـود : دليل نخست -
او را ولى همـهٴ  و گاه هيچ كس را بر او واليت نداد هيچ .برترين فرد اهل بيت خود معرفى كرد

همهٴ اين امـور حكايـت از ايـن دارد كـه علـى بـن ابـى طالـب  .اصحاب و اتباع خود قرار داد
  .ترين فرد برای رسيدن به مقام وصايت بود شايسته

خويشاوندان خود را دعوت كرده بود، پـس از عرضـهٴ ) ص(م كه پيامبر اسال هنگامى: دليل دوم -
ها، از آنها خواست كه او را ياری كنند، به جز على بن ابى طالب هيچ كدام اين امر ه آناسالم ب

على بود كه به دعوت رسول خدا لبيـك گفـت و پيـامبر نيـز خطـاب بـه او  فقط. را نپذيرفتند
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علـى بـن  فقطبنابراين،  .»ننده و جانشين من هستىك تو برادر، وزير، كمك !ای على«: فرمود
  .)64: همان(ابى طالب شايستگى دارد كه جانشين پيامبر شود و پس از او وصى او باشد 

های كالمى اثناعشريه، برای  به دليل اشتراك بسياری از ادلهٴ اسماعيليان با ادلهٴ ذكرشده در كتاب
  .شود رعايت اختصار از ذكر ساير ادله صرف نظر مى

  جايگاه وصى 

. وصى است، جايگاه وصى در منظومهٴ عقيدتى اسماعليه اسـتدرباره يكى ديگر از موضوعاتى كه 
نشانند،  ای بين نبى و امام دارد، يعنى آنها وصى را در رتبهٴ پس از نبى مى ا، وصى رتبههدر نگاه آن

  :ندا قائلكاركردهايى ويژه برای او  بس واال دانسته،  او را دارای مقامى

  فى أّن صاحب الوصية أفضل العالم بعد النبى فى الدور: 31االعتقاد 
أّن صاحب الوصية هو الذی جوهره الحق بجوهره و كمالـه مشـتق مـن : و يعتقد

كماله، و إن معانى أقواله و رموز شريعته و أسرار ملته و حقائق دينه توجد عنده، و 
هن عن أغراضـه و المفصـح ألقوالـه المبـين ال تتعداه و تؤخذ إّال منه، و انه المبر

ألفعاله، القائم بالهداية بعده لمن يقصد المعرفة لما جاء به، و الحافظ لشريعته مـن 
اآلراء المختلفة، و بذلك كان وصيًا، و ال يوجد فى األصحاب من يقـوم مقامـه، و 

  .)65: همان(ال سد مسده فى حفظ معانى تكليفه الذی اخذه عن باريه 

ارت باال بدين نكته تصريح شده است كه وصى بعد از نبى از همه برتر و تنها مجـرای ورود در عب
: نـد ازا عبارت ،اموری كه به عنوان كاركرد وصى در اين عبـارت ذكـر شـده .به شريعِت نبى است

ين و حقـايق ديـن او، هـدايت يـتوضيح معانى سخنان پيـامبر، رمزگشـايى از شـريعت و اسـرار آ
در عبارت زير نيز با بيانى ديگر بر اين نكته تأكيد شده است كه وصى  .ظ كردن دينها، حف انسان

  :دارددر دين را برترين جايگاه  ،پس از نبى

و الوصاية مرتبة خادمة للنبوة، و ذلك أّن النّبوة و الوصاية هما أصـالن متمـاثالن 
ده، كمـا قـال من حيث إنهما منة اّهللاٰ تعالى قائم كّل واحد منهما بما له كان وجـو

ال الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر و ال الليل سابق النّهار و كل فى «: اّهللاٰ تعالى
  .)90: 1407كرمانى، (و ليس يمتازان إال فى وجود الرتبة » فلك يسبحون
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ای در خدمت نبوت معرفى شده و نويسنده، تنها تمـايز نبـوت و  شده، وصايت مرتبه در عبارت نقل
هـای عقيـدتى اسـماعيليه،  كوتـاه سـخن آنكـه در آموزه .ر رتبه دانسـته اسـتوصايت را تمايز د
  .استشده ا بررسى ههای آن در كتابو جايگاهى مستقل داشته  »وصايت«موضوعى به نام 

  تمايز بين وصى و امام

اسـماعيليه در كنـار اصـطالح  ی، در آرا»وصـى«تاكنون اين مطلب بيان شده است كه اصطالح 
اينك وقـت آن اسـت كـه تمـايز ايـن اصـطالح بـا . استخاصى داشته جايگاه » امام«و » نبى«

اسـماعيليه  یدر ادامه به ذكر شواهدی برای اثبات اين تمـايز در آرا. تبيين شود »امام«اصطالح 
  :شود پرداخته مى
 تواند  ذكر نكردن نام على بن ابى طالب در عداد امامان؛ يكى از وجوهى كه مى

اسماعيليان به  یدر آرا »امامت«و مفهوم  »وصايت«فهوم شاهدی بر تمايز بين م
را به عنوان امام ) ع(ای از آنها نام على بن ابى طالب  شمار آيد اين است كه دسته

يكى از عقايد . دانند كنند و او را وصى و باالتر از ساير امامان مى نخست ذكر نمى
اساسى در مذهب اسماعيلى اين است كه تعداد امامان در هر دور بر عدد هفت 

در اين مورد با مشكلى  )ص(رسد در دور حضرت محمد  اما به نظر مى. استوار است
 ،بنابراين. دانند ر اين دور محمد بن اسماعيل را امام متم مىاند، چراكه د مواجه شده

ای برشمارند كه محمد بن اسماعيل هفتمين امام  بايد ائمهٴ قبل از وی را به گونه
ای حسن بن على را  برای اين كار عده. شود باشد، ولى اين كار به راحتى انجام نمى

دن امامان خود، نام حسن بن روی در هنگام شمر دانند، و از اين امام مستودع مى
  .)151و  150: 1419تامر، ( آورند على را نمى

ا گروهى قرار دارند كه در هنگام ذكر نام امامان خود، از حسن بن على به عنوان هاما در مقابل اين
تـرين دانشـمندان  عبارت زيـر از حميدالـدين كرمـانى، يكـى از بـزرگ. برند نخستين امام نام مى

، )ع(مـن جهـة أساسـه علـى ) ص(فأّول األئمة فى دورنا الذی هو دور محمد « :است ،اسماعيلى
 .)94: 1407كرمانى، ( ١٢»الوصى الذی أقامه) ع(الحسن 

 توان در  مترتب كردن مرتبهٴ امامت بر مرتبهٴ وصايت؛ يكى ديگر از شواهدی كه مى
يافت، اين است ا ههای اسماعيليه برای وجود تمايز بين وصى و امام در نظر آن كتاب

حميدالدين . ای بعد از وصايت قرار داده شده است ها امامت در رتبه كه در اين كتاب
كرمانى برای اثبات ضرورت امامت چنين استدالل كرده است كه عبادت بر دو نوع 
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به دستور  ،خود ،عملى را پيامبر اعمال و مناسك، علم و معارف؛ قوانين عبادتِ : است
. را به امر خداوند به وصى خود واگذار كرد ، و عبادت علمىخداوند بنيان نهاد

اقتضای حكمت اين است كه امور راجع به مصلحت دين و دنيا مراعات شود، در 
نيست پيامبر و وصى يا يكى از اين دو همواره زنده باشند تا بدين  ممكنحالى كه 

ای پس  ه مرتبهاز اين روی ضرورت دارد ك .وسيله نظام نبوت و وصايت باقى بماند
امامت واجب  ،بنابراين. از اين دو باشد كه متكفل حفظ نظام نبوت و وصايت باشد

 .)93: همان(است 

يكى ديگر از دانشمندان اسماعيلى، پس از ذكر نبوت و وصايت به عنوان دو جايگاه مهم در دين، 
ن پيامبر و وصى از اين دارد كه چو كند و بيان مى از امامت به عنوان وارث نبوت و وصايت ياد مى

امر آگاه بودند كه عالم محتاج آموزش ديدن است، امام را به جای خود نصب كردند و معانى علوم 
و از وصـى معـانى را بـه  ،امام از پيامبر ظواهر و احكـام ،بنابراين. خود را برای او به ارث گذاشتند

ييـدی بـر ايـن أتوان ت ير را نيز مىعبارت ز .)67و  66: 1403على بن محمد الوليد، (برد  ارث مى
  :مطلب دانست

فأقول لّما صّح بما أدرجناه فى هذا الكتاب، رسالة محّمد و وصاية على صلوات اّهللاٰ 
عليهما، و ظهر أّن دعوة الرسول كانت إلـى التنزيـل و الشـريعة و دعـوة الوصـى 

تشـريفًا  كانت إلى التأويل و الحقيقة، لزم أن تكون االئمة من نسـلهما و عقبهمـا
   ).169: 2000سجستانى، (لمحّمد و و تعظيمًا له و تكريمًا 

 يدی برای ؤتوان م انقطاع وصايت و استمرار امامت؛ يكى ديگر از مواردی را كه مى
 معتقدندا هاين است كه آن دانستتمايز بين وصايت و امامت نزد اسماعيليان 

 :رار داردولى امامت همواره استم ،پذير وصايت امری است انقطاع

و يعتقد أّن الوصى إنما يوصيه الرسول على معالم شريعته و أسرار ملتـه و عيـون 
هدايته و حقيقة أقواله و حفظ اسراره، فإذا قام بها و مضى إلى دار كرامته استحال 

و يعتقد أن االمامة مستمرة الوجـود ...  قيام وصى ثان بعده، ألّن الشريعة لم تتغير
   .)68: 1403على بن محمد الوليد، (من أولها إلى آخرها فى األدوار جميعها 

كاركردهايى كه برای نبوت و وصايت در مذهب خـود  سو با هم ،نتيجه آنكه دانشمندان اسماعيلى
 دبـر اند تا ضمانتى بـرای بقـا و پـيش در نظر گرفته »امامت«اند، جايگاهى نيز به نام  تعريف كرده

  .اهداف نبى و وصى باشد
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  نتيجه

در دو مذهب اسماعيليه و اماميه بررسى  »امامت«و  »وصايت«مفهوم ميان در اين نوشتار تفاوت 
امامت به  مربوطاسماعيليه و اماميه دو شاخه از شيعيان هستند كه در بسياری از مسائل مهم  .شد

وه نيـز در باورهـای ايـن دو گـر های مهمى اما در اين بين اختالف. با يكديگر اشتراك نظر دارند
. ها، اختالف در همسانى يا ناهمسانى مفهوم وصى و امام اسـت يكى از اين اختالف. شود ديده مى

انـد و آنهـا را بـر  اثناعشريه اين دو مفهوم را از لحاظ اطالق بر مصاديق خود، يكسان به كار برده
امـا . نيسـتندن دو اصطالح قائل يهيچ تمايزی در كاربرد بين ا اند و همهٴ امامان خود اطالق كرده

وصى همان امام اسـاس  معتقدنداين گروه . اند دانشمندان اسماعيلى بين اين دو مفهوم فرق نهاده
ا، وصـى جايگـاهى هـدر نظر اين. شود به اين نام خوانده مى )ص(است كه در دورهٴ حضرت محمد 

مـان جايگـاهى ای بعد از جايگاه نبى است و از ساير اما ، دارای مرتبهداردخاص و منحصر به فرد 
امـام  ؛دار بيان تأويـل شـريعت اسـت دار بيان ظاهر شريعت و وصى عهده ناطق عهده. واالتر دارد

 ،شود بعد از پايان دورهٴ وصى، وصايت منقطع مى. گيرد ظاهر را از ناطق و تأويل را از وصى فرا مى
يعنى وصايت متقطـع  ؛دشو حال آنكه پس از پايان دورهٴ يك امام، دورهٴ امامت امام جديد آغاز مى

  .ولى امامت مستمر استاست، 
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   .االندلس دار: مصطفى غالب، بيروت :، تحقيقالعقل ةراح .)1983(الدين  كرمانى، حميد .17
  .يةالكتب اإلسالم ارد: ، قمالكافى .)1407(كلينى، محمد بن يعقوب  .18
 دار: ، دمشقالمعاصر  الخطاب االسماعيلى فى تجديد الفكری االسالمى .)1994(على  ،نوح .19

   .الينابيع
 .، ادارة ترجمان السنة الهور پاكستاناالسماعيلية، تاريخ و عقائد .)تا بى(الهى ظهير، احسان  .20

  :ها نوشت پى

                                                 
كـه در ادامـه مشـاهده  چنان. روری است كه موضوع بحث مفهوم ايـن دو اصـطالح اسـتتوجه به اين نكته ض. ١

اما از . رود با اينكه وصى است امام نيز به شمار مى) ع(شود، در نظر بسياری از اسماعيليه على بن ابى طالب  مى
  .در باورهای اسماعيليه جايگاهى مستقل دارد» وصى«لحاظ مفهومى، اصطالح 

از آنجا كه نبوت انبيا، كه جانشينى خداوند در روی زمين است، برای اجرای احكام : برهان نخست: عبارتترجمهٴ . ٢
در بين بندگان، فقط با نص از جانب خدا و برگزيده شدن آنها از سوی خدا برای حكم كردن و امر و نهى كردن 

اسـت و جانشـين نبـوت و  به جای خود صحيح است، و نبوت اصل امامت است؛ امامـت نيـز كـه فـرع نبـوت
بنـابراين، امامـت . جايگزينى برای آن است، فقط با انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا و وجود نص صحيح است

  .فقط با نص و توقيف صحيح است
  ).55: مائده(» إنّما وليكم اّهللاٰ و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و هم راكعون«: مثالً  ٣.
  ).1/543: 1407طبری، (» ...إن هذا أخى و وصيى و خليفتى فيكم «: مثالً  .٤
: پرسيدم آيا اطاعت از اوصيا واجـب اسـت؟ فرمـود) ع(حسين بن ابى عالء گفته است كه از امام صادق : ترجمه. ٥

: و فرموده اسـت »أطيعوا اّهللاٰ و أطيعوا الّرسول و أولى األمر منكم«: دربارهٴ آنهاست كه خداوند فرموده است. بلى
 .»إنما وليكم اّهللاٰ و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الّصالة و يؤتون الّزكاة و هم راكعون«
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وارد شدم، در حـالى كـه لـوحى در مقابـل داشـت كـه ) ع(بر فاطمه «: گويد جابر بن عبداّهللاٰ انصاری مى: ترجمه. ٦

سه نفر از آنان محمـد و . بود) ع(فر بودند، آخرينشان قائم شمردم دوازده ن. اوصيا از فرزندانش در آن بود اسامى 
  .سه نفر نيز على بودند

اميرالمـؤمنين : شريعت ششم، شريعت محمد صلى اّهللاٰ عليه و آله و سلم است و اوصيای او دوازده نفرنـد: ترجمه. ٧
ى بـن موسـى العابدين، محمد باقر، جعفر صـادق، موسـى كـاظم، علـ على، حسن زكى، حسين شهيد، على زين

  . الرضا، محمد تقى، على نقى، حسن عسكری، محمد قائم
امامى، بحثى مقدماتى و جزئى از مفهـوم امـام در نـزد  بنابراين، بحث دربارهٴ مفهوم امام نزد شيعهٴ دوازده: ترجمه ٨.

  .هاست اسماعيلى
؛ 8/210: 1418سـبحانى، .: برای نمونـه، نـك. های متعددی ذكر شده است اختالف در كتاب اين تقسيم با كمى . ٩

  .150و  149 :1994؛ نوح، 163و  162: 1402غالب، 
و از نسل على و فاطمه امـری اسـت كـه از ) ص(و اعتقاد بر اين است كه امام در اهل بيت رسول اّهللاٰ : ترجمه. ١٠

 .سوی خدا واجب شده است
حث كالمى اثناعشريه وجود نـدارد، و از روست كه معنای عام امامت از يك سو در مبا برگزيدن اين معنا از اين ١١.

ها هم در سعه و ضـيق  اين ابهام. های زيادی در كاربرد آن در آثار كالمى اسماعيليه وجود دارد سوی ديگر ابهام
اما معنـای محـدودتر از لحـاظ مفهـومى . اين اصطالح راه پيدا كرده است و هم در تعيين مصاديق آن مفهومى 

توانـد بـرای مطالعـهٴ تطبيقـى معنـای  بنـابراين مى. های اثناعشريه ی امامت در آموزهمنطبق است با همان معنا 
  .مناسبى باشد

است كه ) ع(، اولين امام حسن )ع(است، از جهت اساس او على ) ص(در دور ما كه دور حضرت محمد : ترجمه. ١٢
  .وصى او را به امامت گماشت



 

 


