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نظریۀامامتاسماعیلیانمبتنیبرتئوریتاریخمقدسآناناست.درنگاهاسماعیلیه،تاریخ
بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده به هفت دور تقسیم میشود که هر دوری با یک پیامبر
اولوالعزم شروع میشود و جانشینان آنان تأویلگر باطن دین آن دورهاند .آخرین دور با پایان
تاریخ _ که همان دور قائم القیامة است _ به اتمام میرسد .در نگاه اسماعیلیه در هر زمان یک
پیامبر ناطق و یک پیامبر صامت وجود دارد و امامت استمرار وصایت در اسماعیلیه است.
امامتدراسماعیلیهازآنجهتاهمیتداردکهامامتزمینیرابامعانیآسمانی(ادوارفلکی
ی سازد .امام در این راستا باید از خاندان رسول باشد که با دالیل عقلی
و عوالم عقول) مرتبط م 
ونقلیوجوبامامتشثابتشدهودارایتنصیص،عصمت،علموافضلیتاست.معرفت
امام موجب قبولی طاعات بوده و اطاعت از او موجب پذیرش اعمال میگردد.
پایان تار یخ در اندیشۀ اسماعیلیه شامل معاد روحانی است که در آن ناطق هفتم به عنوان
قائم القیامة حقایق باطنی عالم را بیان کرده و گاه این ناطق به عنوان مهدی موعود مطرح
میشود .با توجه به ظهور مهدیهای مختلف در اسماعیلیه ،تعابیر جدیدی در این رابطه
ظهور کرده و ناطق هفتم و قائم القیامة به عنوان امامی مطرح شده که انسانها را به نهایت
روحانیت و بعثت میرساند.
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مقدمه
اسماعیلیه یکی از فرق شیعی است که بعد از شهادت امام صادق؟ع؟ در پی اعتقاد
به امامت اسماعیل به وجود آمد ،با این که اسماعیل قبل از امام جعفر صادق؟ع؟ از دنیا
رفت.

1

کسانی مثل ابو الخطاب 2و دیگران که به امامت اسماعیل از قبل دل بسته بودند ،از
فرصت استفاده نموده و سعی در جمع آوری افرادی به گرد خود کردند 3.ابوالخطاب که
با افشای حقایق از طرف امام صادق؟ع؟ مواجه بود مجبور شد برای توجیه بیانات خود
دست به تأویالتی بزند که این تأویالت در اسماعیلیه و تاریخ ایشان اثر گذار گردید.
اسماعیلیه بر اساس اعتقاد به امامت اسماعیل ،به اسماعیلیه خالصه نامبردار شدند و
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با اعتقاد به نمردن وی ،قائم بودن و مهدویت او را قائل شدند و گروهی دیگر که معتقد
به امامت محمد بن اسماعیل گردیدند ،مبارکیه نام گرفتند .این گروه پس از مرگ
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محمد بن اسماعیل ،بازگشت او را به عنوان مهدی انتظار میکشیدند که گروهی از
ایشان قرامطه را تشکیل دادند 4.اکثریت اسماعیلیان نخستین به مهدویت محمد بن
اسماعیل معتقد بودند.
در قرن چهارم گروهی از فیلسوفان نو افالطونی که به کیش اسماعیلی در آمده بودند ،بر
پایه جهانشناسی نو افالطونی ،تقریری جدید از نظام جهانشناسی دینی ارائه کردند
که به شدت با تئوری امامت ارتباط داشت .از جملۀ این افراد نسفی بود که ظهور
محمد بن اسماعیل را به عنوان مهدی مورد تأیید قرار داد و فلسفۀ نو افالطونی را در
اندیشۀ اسماعیلی وارد کرد.5
 . 1نوبختی ،فرق الشیعة67 ،ـ .69
 . 2محمد بن مقالص اسدی مکنی به ابو الخطاب یکی از غالت معروف در زمان امام صادق؟ع؟ بود .او امام
را تا مقام خدایی باال برد و دربارۀ ایشان غلو کرد .از فرقههای تشکیل یافته پس از ابوالخطاب میتوان به
معمریهپیروانمعمر،بزیعیهپیروانبزیع،عمیریهعجلیهپیروانعمر بنبیانعجلی،مفضلیهپیروانمفضل
صیرفی و خطابیه پیروان ابوالخطاب اشاره نمود .امام صادق؟ع؟ از همۀ این فرقهها بیزاری جست و چه در
خفا و چه آشکارا ابوالخطاب و یارانش و هر که را با او هم عقیده بود ،لعن و تکفیر نمود.
 . 3ر .ک :الهامی ،پیدایش شیعۀ اسماعیلی ،مجلۀ کالم ،سال چهارم ،مسلسل  33 ،15ـ.37
 . 4نوبختی،فرق الشیعة68 ،ـ.72
 . 5ر .ک :دفتری ،تار یخ و عقاید اسماعیلیه،ترجمه :فریدون بدرهای.196،144 ،

تئوری امامت در اسماعیلیه وابستگی تام به مفهوم تار یخ مقدس دارد .این تار یخ از
هفت دور تشکیل شده است .از نگاه آنان ،در طی این هفت دور ،انسان به تکامل
میرسد .فرایند این تار یخ طوالنی است و با آمدن پیامبران و امامان برای مردم بیان
میشود .در این فرایند پیامبر تحت عنوان «ناطق» پیام شریعت را آورده و امام تحت
عنوان «اساس» ضمن ارتباط با عالم باال به تأویل آن میپردازد.

1

این تار یخ با آمدن پیامبران اولو العزم آغاز شده و با آمدن پیامبر خاتم که هفتمین پیامبر
و در عین حال امام است پایان یافته و حقایق باطنی دین و شریعت در آن آشکار
خواهد گردید.

2

با توجه به این روند در تار یخ اسماعیلیه ،مسألۀ اصلی پیرامون امامت و دالیل عقلی و
نقلی آن ،ویژگی ها و اوصاف امام ،شناخت امام و چگونگی تعیین و نصب او میباشد
و مسائلی که با آغاز و پایان امامت پیوند خورده به عنوان مسائل فرعی تحت عنوان آغاز
تاکنون پیرامون بحث امامت در اسماعیلیه مقاالتی نوشته شده است ،از جمله
«امامت از دیدگاه اسماعیلیان» نوشتۀ محمد نصیری (رضی) که ضمن اشاره به فلسفۀ
تار یخ امامت اسماعیلی ،سیر تحوالت آن در تار یخ را دنبال نموده و ضمن بیان جایگاه
امام در نظر اسماعیلیه ،چگونگی دعوت داعیان اسماعیلی را مطرح کرده است.
مقالۀ دیگری با عنوان «حمید الدین کرمانی و باز اندیشی تئوری امامت اسماعیلیه»
با نگارش خانم فاطمه جان احمدی است که ضمن بازکاوی نظرات کرمانی و تفاوت
او با سایر علمای اسماعیلی امامت اسماعیلی را از دیدگاه کرمانی بررسی کرده است.
تفاوت مقالۀ حاضر با مقاالت نگارش شده در آن است که این مقاله تئوری امامت را با
توجه به نگاه اسماعیلیه به تار یخ و تقسیم آن به ادوار هفتگانه بررسی نموده و به مقطع
 . 1قباديانى ،خوان اإلخوان 85 ،ـ86؛ ر .ک :ریوحی میر آبادی ،هفت دور تار یخ مقدس بشری از دیدگاه
اسماعیلیان ،مطالعات اسالمی ،فلسفه و کالم ،سال چهلم ،ش 169 ،1387 ،81/2ـ .212نصیری« ،امامت
از دیدگاه اسماعیلیان» ،مجموعه مقاالت اسماعیلیه ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب،
قم.1380 ،
 . 2نوبختى ،فرق الشیعة.73 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

و پایان تار یخ مطرح خواهد گردید.
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خاصی از تار یخ اسماعیلیه نظر ندارد ،هر چند نظرات علمای برجستۀ اسماعیلی
در قرن چهارم و پنجم تکیه گاه عمدۀ این مقاله میباشد .با توجه به اینکه تار یخ
اسماعیلیه با ناطق و اساس آغاز میشود و به امام هفتم یا قائم القیامه منتهی میشود،
بررسی امامت اسماعیلی با ادوار تار یخی پیوندی ناگسستنی دارد.
 _1تاریخ مقدس و دور ناطقان
اسماعیلیه تار یخ را به دو دور کبیر و صغیر تقسیم نمودهاند .دور کبیر مربوط به ادوار
هفت ناطق است که شامل فاصلۀ حضرت آدم؟ع؟ تا قائم به عنوان ناطق هفتم
میباشد ،و دور صغیر فاصلۀ بین دو ناطق میباشد که در خالل آن هفت امام مستقر
186

میآیند.
دورهای صغیر عبارتند از :آدم تا نوح ،از نوح تا ابراهیم ،از ابراهیم تا موسی ،از موسی تا
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عیسی ،از عیسی تا محمد ،و از محمد تا قائم؟مهع؟ که تعداد آن ها هفت تاست.
ادوار به دو نوع ستر و کشف تقسیم میشوند که در دورۀ ستر باطن شریعت آشکار
نمیشود؛ ولی در دورۀ کشف حقایق باطنی شریعت آشکار میشوند.
تفصیل ادوار هفتگانه طبق نظر اسماعیلیه که هر چند در جزییات آن بین ایشان
اختالفاتی وجود دارد اما هر دوری را به یکی از پیامبران به عنوان ناطق اختصاص داده
و فاصلۀ بین نطقاء را با امامان هفتگانه پر میکنند ،بدین قرار است:

1

دورۀ اول مربوط به آدم؟ع؟ است که اولین ناطق محسوب میشود ،دورۀ او در ستر واقع
شده؛ 2یعنی بسیاری از اصول اعتقادی مخفی بوده و شریعتی با خود نیاورده است،
 . 1بنابر روایت نوبختی و قمی ،قرمطیان در ابتدا به جای آدم؟ع؟ ،در سلسلۀپیامبران ناطق ،حضرت علی؟ع؟

را منظور داشته بودند که نظر گاه شیعیان تندرو افراطی را عرضه میداشته است .بنابراین جانشین ساختن
بعدی آدم؟ع؟ به جای علی؟ع؟ به عنوان یکی از ناطقان و تغییر دادن مرتب ۀ علی؟ع؟ از مقام پیامبری به
یسازد .اسماعیلیان دورههای
جانشینی و وصایت حضرت محمد؟ص؟ موضع متعادلتری را منعکس م ْ
بعد ،برای آنکه میان جهان به ظاهر ابدی و تعداد محدود دورهها و زمانمند بودن انسان آشتی دهند ،به
سلسلۀ بزرگتر و نامحدودتری از دورها قائل شدند که شامل دورهای بیشماری بود که هر یک به هفت
دور تقسیم میشد و کل آنهابه قیامت کبرا ختم میگشت .دفتری ،فرهاد؛ تار یخ و عقاید اسماعیلیه،
.165 _163

م.43 ،
 . 2قاضى نعمان ،تأويل الدعائ 

اساس صامت ،یعنی امام آن دوره شیث؟ع؟ ،و پس از او شش امام میباشد.

1

دور دوم با نوح؟ع؟ آغاز شده که با بنیانگذاری شریعت همراه است 2.اساس صامت او
سام ،و بعد از او شش امام میباشد.

3

دور سوم متعلق به ابراهیم؟ع؟ است .اساس صامت او اسماعیل؟ع؟ ،و بعد از او شش
امام هستند 4.اسماعیل؟ع؟ پدر عرب و اسحاق؟ع؟ پدر غیر عرب است؛ بنابر این
دور کشف یعنی دوران
گسترش دین عرب و عجم از ابراهیم؟ع؟ نشأت گرفته استِ .

دور ستر مربوط به عجم میباشد .ناطق
حضور امام در جامعه مربوط به عرب بوده و ِ

یعنی ابراهیم؟ع؟ همان کسی است که مراتب حدود را ایجاد کرد؛ اسحاق امامت را
از او تقلید کرده ،و وظیفهای جز حفظ ظاهر و بر پا داشتن ملحقات ندارد .اسماعیل
اساس عرب بود؛ زیرا او حقایق را کشف میکرد .حضرت موسی و عیسی؟امهع؟ دو رکنی
هستند که از صلب اسحاق؟ع؟ به وجود آمدند و شریعت را بر اساس ظاهر محض بنا
موسی بن عمران؟امهع؟ صاحب دور چهارم و ناطق دعوت است که ضمن برگزیده
شدن به رسالت ،شریعت جدیدی آورد و به واسطۀ آن شریعت ابراهیم؟ع؟ یعنی ناطق
پیشین منسوخ شد 6.اساس او هارون ،و پس از او شش امام هستند.

7

عیسی بن مریم؟ع؟ صاحب دور پنجم ،دورهای بالغ بر پانصد و هفتاد سال را در بر
میگیرد ،او از فرزندان اسحاق بن ابراهیم است .وصی او شمعون الصفا بود که بعد از
او شش امام هستند .یهودا بر ضد او بود لذا او را به یهود تسلیم کرد و سعی در تغییر
شریعت نمود و بر وصی او تکبر ورز ید.

8

 . 1سجستانی،ابو یعقوب ،اثبات النبوات.193 ،
 . 2همان.185 ،
 . 3همان.193 ،
 . 4همان.193 ،
 . 5همان 185 ،ـ.186
 . 6همان.188 _ 187 ،
 . 7همان.193 ،
 . 8همان.188 ،
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کردند ،محمد و قائم؟امهع؟ دو رکنی هستند که از اوالد اسماعیل میباشند.

5
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دور ششم متعلق به حضرت محمد؟ص؟ میباشد ،در این دور ،رسالت به صورت مجمل
بدون تفسیر به قلب نبی؟ص؟ متصل گردید و با درخواست نبی؟ص؟ ،خدا به او گشایش
سینه عطا نمود .این همان علوم شریعت و تنزیل است که از تأویل به اساس عنایت
میشود 1.طبق سورۀ انشراح ،پیامبر؟ص؟ زمانی که از تألیف شریعت فارغ شد ،اساس را
در غدیر خم بر پا داشت .او به صورت کنایه در یک آیه اسامی امامان را خبر داده که
شامل حسن بن علی ،حسین بن علی ،علی بن حسین ،محمد بن علی ،صادق؟مهع؟ و
مبارکمیباشند.

2

متمم نطقاء ،محمد بن اسماعیل 3است ،زمانی
آخرین دور یا دور هفتم ،مربوط به قائمِ ،
که آیات ظاهر شده و مستورات کشف شوند .قائم ،نهایت تمامی رسوالن است ،او کسی
188

است که بین نوامیس مختلف و متفرق با کشف حقایق جمع میکرده و مجموعهای از
یک شریعت در این دوران کامل میشود.

4
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 _2وجود فترت ،کشف و ستر در ادوار مقدس
سجستانیادوارمقدسرابهفواصلزمانیمعینتقسیممینمایدکهگاهاینفواصلدارای
تفاوت هایی میگردند ،او فاصلۀ زمانی بین دو ناطق را هزار و پانصد سال دانسته که بین
هفت امام و دو ّ
متم تقسیم میشود ،با تقسیم صد سال بین هفت امام ،هفتصد سال آن
به امامان اختصاص مییابد ،او برای تصحیح این مدت زمان ،قائل به فترت شده و عدد
دو ّ
متم را بیشتر از هفت قرار میدهد .او فترت واقع شده را به نفوس جزئی ملحق دانسته
که پس از آن نفس زکیه ظاهر میشود .این فترت به ظهور گناهان و قطع باران و رزق و...
تمثیل شده ،که در این هنگام کمک امامت منقطع میگردد و در ادوار ناطقان فترت واقع
میشود .او وقوع این فترت را در ادوار انبیاء گذشته به این شکل میداند:
دور ن���وح؟ع؟ شام���ل چه���ار فت���رت ،دور ابراهی���م؟ع؟ س���ه فت���رت ،دور
 . 1همان.189 ،
 . 2همان.190 _ 189 ،
 . 3علی بن ولید ،الذخيرة في الحقيقة.115 ،90 ،7 ،
 . 4سجستانی ،اثبات النبوات.191 ،

موس���ی؟ع؟ دو فت���رت ،و دور عیس���ی؟ع؟ ی���ک فت���رت داشت���ه و در دور
محمد؟ص؟ فترتی قائل نشده است.

1

عالوه بر فترت ،دوران کشف و ستر از مواردی است که در ادوار ناطقان رخ میدهد .در
بین هفت پیامبر اسماعیلیه که عبارتند از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد
و قائم؟مهع؟ ،سجستانی دوتای اول و آخر یعنی آدم و قائم؟امهع؟ را جدای از بقیه دانسته
است؛ زیرا ناطق اول گاه از دور کشف جدا شده و در دورۀ ستر واقع میشود و قائم نیز
گاه از دورۀ ستر جدا شده و در دورۀ کشف واقع میشود.

2

 _3امامت استمرار نبوت
اسماعیلیه رسالت را بر دو قسم عام و خاص میداند که رسالت عام شامل طبع و عقل
است و اگر رسالت عام نباشد ،رسالت خاص پذیرفته نخواهد بود 3.در سلسلۀ انبیاء،
ملزم به شریعت خود میسازد ،ولی اگر شریعت هر دو نبی مساوی باشد ،شریعت اولی
بواسطۀ بعدی منسوخ نمیشود.

4

رسول با حکمت الهی عهدهدار ادای وظیفۀ الهی میباشد که برای ادای آن در مدت
زمان طوالنی نیازمند جانشینی است که این وظیفه را انجام دهد؛ زیرا به تدر یج امکان
ّ
ز یاده و نقصان در آن میرود و باید امامی باشد تا سنن الهی را به جریان انداخته و موکل
امور نبی باشد.

5

اسماعیلیه امامت را در تمامی دورهها تداوم میبخشد؛ زیرا امام را وارث نبی در شرع
دانسته تا حافظ امت در هدایت باشد؛ و چون شریعت محمد؟ص؟ آخرین شریعت بوده
و به شریعت دیگری نسخ نمیشود ،امامت را نیز تا قیامت باقی میداند.

6

 . 1سجستانی ،اثبات النبوات.192 ،
 . 2همان.131 ،
 . 3على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.48 ،
 . 4سجستانی ،همان .163
 . 5کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.64 ،
 . 6على بن وليد ،همان 68ـ.69

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

هر رسولی که دارای فضل بیشتر باشد ،شریعت رسول قبل را منسوخ نموده و امت را

189

طبق این نظر ،خدا بشر را بدون معرفت خلق نمود تا با حکمت خویش امامی را برگزیده
و امام به انسانها آنچه را نیاز دارند بیاموزد 1،و امام همچون نبی معلم و هادی بشر است،

2

و همچون پیامبر به قیامت و جهاد و ...دعوت میکند تا امر خدا انجام شود؛ 3تا حجت
به واسطۀ او بر امت تمام شود.

4

اگر برای رسول جانشینی معصوم وجود نداشته باشد ،امور دین و احکام دین دچار
خلل شده و موجب ظلم و پراکندگی امت خواهد گردید؛  5زیرا جوهرۀ امام ملحق به
جوهرۀ نبی و کمال امام مشتق از کمال نبی است 6.بنابر این ،باید امامی باشد تا ادامه
دهندۀ راه رسول بعد از او باشد 7.با توجه به اینکه امام معنای باطنی را بیان میکند،
وجود یک امام و معلم و هادی در بین امت الزم است.

8

190

طبق نظر اسماعیلیه در تفسیر حدیث ثقلین ،کتاب به واسطۀ عترت محفوظ مانده و
حکم باطنی آن تنها به واسطۀ امام بیان میشود و حکم آن از بین نمیرود 9.بنابر این،
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ایشان جایگاه امام را باالتر از قرآن میدانند .کرمانی اطاعت امام قائم به جای ناطق در
عالم صغیر و کبیر را الزم دانسته است؛ زیرا امر عالم دین در کمال به امام تعلق دارد.

10

این امر نشان دهندۀ آن است که امام قائم نقشی همسان یا باالتر از ناطق در به کمال
رساندن انسانها دارد.
 _4وجود دو رسول ناطق و صامت در هر زمان
<و َّالل ُه َأ ْخ َر َج ُك ْم م ْن ُب ُطون ُأ َّمهات ُك ْم لا َت ْع َل ُمونَ
اسماعیلیه معتقد است بنا بر آیۀ شریفه َ
ِ
ِ
ِ
 . 1کرمانی ،األقوال الذهبیة.17 ،
 . 2همو ،المصابیح فی اثبات اإلمامة66 ،؛ على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.69 ،
 . 3کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.68 ،
 . 4همان.72 ،
 . 5همان.74 ،
 . 6على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.65 ،
 . 7کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.63 ،
 . 8همان66 ،؛ همو ،األقوال الذهبیة.28 ،
 . 9على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.99 ،
 . 10کرمانی ،راحة العقل282،ـ  .283مراد از عالم صغیر ،انسان و عالم کبیر ،جهان مادی میباشد.

َ ً
ش ْيئا> 1خدا بشر را بدون معرفت خلق کرد؛ و حکمت او در این امر آموزش سود و ضرر

انسانها از طریق امام میباشد 2و چون عقل انسان مصالح را به صورت ذاتی تشخیص
نمیدهد ،خدا طبق مصلحت امامی را بر میگزیند که نظام را حفظ و مصالح را تعلیم
دهد 3.بنابر این ،باید نبی و امام در عالم باشند تا این حقایق را به بشر بنمایانند و معلم
امام مفضل و مقدم،
و هادی او باشند .بنا بر حکمت الهی وجود یک ِ
نبی معلم و مؤید و ِ
ضروری میباشد تا تمامی مصالح را آموزش داده و نفس را هدایت نموده و عاقبت او

را ختم به خیر نماید.

4

گروههای متقدم اسماعیلیه از جمله خطابیه قائل بودند :همواره دو رسول در بین امت
وجود دارد و زمین هیچگاه از این دو خالی نخواهد بود که یکی صامت و دیگری ناطق

طبق نظر ایشان ناطق برای نسخ شریعت قبلی میآید و صامت برای نسخ تأویل میآید.
هر ناطق باید صامتی به عنوان اساس داشته باشد .اسماعیلیه در تأویل این امر به آیۀ
َ
ً
تاب َو َج َع ْلنا َم َع ُه أ ُ
<و َل َق ْد َآت ْينا ُم َ
وسى ْال ِك َ
خاه ُ
َ
هار َون َوزيرا> 7استناد جستهاند و صامت را
برای مشورت در امور دین و دنیا برای ناطق الزم دانستهاند ،حتی گاه صامت را همچون
ناطق بر تمامی اسرار نبوی آ گاه میدانند .ناطق یا رسول ظاهری تفسیر شریعت مجمل
را به عهده دارد و صامت به تفصیل باطنی آن از طریق ناطق میپردازد و گاه دور با دو
صامت و ناطق کامل میشود 8.ناطق ،وحی را بدون واسطه و به صورت صریح در یافت
 . 1نحل .78 /
ل الذهبیة.17 ،
 . 2کرمانی ،األقوا 
 . 3همان.18 ،
 . 4همان.28 ،
 . 5مؤمنون .44 /
 . 6اشعرى قمى ،المقاالت و الفرق .51 ،حميرى ،الحور العين.
 . 7فرقان .35 /
 . 8سجستانی ،اثبات النبوات191 ،و .192

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

است .در دوران اسالم ناطق محمد و علی؟امهع؟ صامت میباشد .ایشان با تأویل بردن
ُ َ ْ
َ َْ
6
آیۀ <ث َّم أ ْر َسلنا ُر ُسلنا تترا> 5این اعتقاد را برتافته بودند.

191

میکند ،اساس وحی را با واسطه و از ورای حجاب در یافت میکند و بندگان به واسطۀ
رسوالن ،وحی را در یافت میکنند 1.اساس و وصی دارای سی حد است که با اضافه
شدن ده حد که فاصلۀ ناطق و اساس میباشد ،ناطق به نهایت حدود یعنی چهل
میرسد که همان درجۀ نبوت و رسالت است .این حدود ،باطنی بوده و هر حدی
معدن طهارت و ز یادت میباشد.

2

اسماعیلیه وجود رسول را برای فهم حقایق باطنی الزم میداند تا آنها را برای مردم روشن
نمایند .ایشان امام و حجت و داعی را به رکعات نماز مغرب تأویل برده که دعوت

192

باطنی به ایشان جریان پیدا میکند و کسی که امام خویش را نشناسد ،نمازش پذیرفته
َ
نیست .دلیل این تأویل را این سخن رسول خدا؟ص؟ قرار دادهاند که« :من مات و لم يعرف
ً
3
إمام زمانه مات ميتة جاهلية».
 _5امامت
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امام حق در نظر اسماعیلیه شخصی از خاندان رسول اهلل؟ص؟ است که دارای نص در امور
ِ

دین و دنیاست و زمام امور بشر به دست اوست تا ایشان را به سعادت دنیا و آخرت برساند.

4

در این میان ،ائمه کسانی هستند که خداوند اطاعت ایشان را به اطاعت خود و اطاعت
رسول پیوند زده ،همچنانکه والیت ایشان را به والیت خود و رسول مقرون ساخته است.

5

 _5_1اهمیت امامت و علم باطنی او

اسماعیلیه امام را صاحب تأویل باطن میدانند ،به همین دلیل وجود امام اهمیت
خاصی دارد وگرنه دین از ظاهر شریعت فراتر نرفته و به باطن راه نخواهد یافت .راهنمایی
انسانها از طریق امام صورت میگیرد ،تا مردم در شناخت علم افال ک ،قوانین نبوی و
سنن وضعی به اولیاء اهلل (خاندان رسول؟ص؟) مراجعه کنند.

6

 . 1همان.149 ،60 ،
 . 2قرشی ،زهر المعاني.292 ،
 . 3قاضى نعمان ،تأويل الدعائم.185/1 ،
 . 4نیشابوری ،اثبات اإلمامة.56 ،
 . 5قاضی نعمان ،همان.63 / 1 ،
 . 6کرمانی ،راحة العقل.311 ،

امام کسی است که تأویل باطن دین را ارائه مینماید و عالوه بر ظاهر به باطن دین نیز
توجه دارد 1.شناخت امام به معنای شناخت باطن دین به شمار میرود 2.باطن دارای
سه حد است که «امام» به عنوان اصلی مطرح است که حد را آورده و «حجت» که
مرتبۀ بعد از امام است آن را از امام گرفته و «قائم» که هفتمین و آخرین امام است ،آن
را بر پا میکند.

3

جایگاه امام (عترت) در کنار کتاب به عنوان دو جزء از عالم دین مطرح میباشد که
وجود آن دو از ناطق سرچشمه گرفته است؛ زیرا ناطق محرک آن دو میباشد .کتاب در
این تقسیمبندی ،جامع امور یازده گانۀ شریعت یعنی شهادت و طهارت و نماز و زکات
و روزه و حج و جهاد و اطاعت و حالل و حرام و احکام میباشد.

4

در تقسیمبندی جایگاه ناطق و امام ،انسانها در عالم دین پایینتر از ناطق و جانشین
آنها هستند ،و جانشین ها در جایگاهی چهارگانه قرار دارند:
تهذیب میگردد و موجب ترقی به تعالی ابدی میگردد تعلیم میدهند؛
گروه دوم عبادات باطنی علمی و منازل حدود عالی را آموزش میدهند که به واسطۀ
معرفت آن سعادت سرمدی قابل وصول میگردد؛
گروه سوم در راه تعلیم و آ گاهی و کسب فضیلت و قبول علم و اقامۀ عمل و احسان
پیروانهستند؛
گروه چهارم در راه کوچ دادن و کم کردن ائتمار (امر کردن) و قبول و تردد بین شک و
نفاق هستند ،که مقصود بدان اصالح است.

5

طبق این تقسیمبندی ،امامان در چهار دسته قرار دارند که شامل تعلیم عبادات
ظاهری ،باطنی ،کسب فضیلت و در نهایت اصالح میباشند.
ن.126 ،
 . 1قباديانى،وجه دي 
 . 2همان.138 ،
 . 3قاضى نعمان ،تأويل الدعائم.37 / 1 ،
 . 4کرمانی ،راحة العقل304 ،ـ.305
 . 5همان.333 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

برخی از ایشان عبادات ظاهری عملی را آموزش داده و حدود سفلی را که نفس بدان

193

در نظر اسماعیلیه ،والیت امام ،آخرین فرائض است که عالم شرع بدان کامل میشود و
َ ُ
َْ ْ َ َ ْ ْ َ ُ
ُ َْ
ك َمل ُت لك ْم ِد َينك ْم َوأت َم ْم ُت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي> 1بدان خبر داده
خداوند متعال با آیۀ <اليوم أ
2
وآن را واجب کرده است.
در اسماعیلیه ،انتخاب امام ،حق خداوند متعال است و امت در انتخاب او حقی ندارند؛
زیرا امام معصوم است و عصمت دارای نشان ظاهری نیست تا امت از آن طریق امام را
بشناسند .دلیل دیگر اسماعیلیه در عدم تشخیص امام از طرف امت آن است که خداوند
متعال به فرشتگان نیز اجازۀ این انتخاب را نداد و در پاسخ به درخواست آنان که تقاضای
َ َ
ّ َ َ
خالفة اللهی را داشتند ،فرمود<ِ :إنِي أ ْعل ُم ما لا ت ْعل ُمون> 3.بنابر این ،انتخاب امت به دلیل
عدم دسترسی به عصمت امام باطل میباشد 4.حمید الدین کرمانی با این ادله ،سعی در
194

اثبات خطاناپذیر بودن امام اسماعیلی داشته و او را از هرگونه نقدی مبرا میکند.

هر چند برخی از استدالالت اسماعیلیه ،عقالنی بوده و با اصولی قابل قبول همراه

فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

ی شود که سعی در پیوند آسمانی و
میگردد؛ ولی در غالب موارد با تأویال تی همراه م 
زمینی بودن امام دارد ،و دلیلی مستند به مخاطب نمیدهد تا برای آن پایگاه عقالنی
بیابد ،عالوه بر آنکه اسماعیلیه در سیر تار یخی خود جایگاه امام را آن چنانکه
نمایاندهاند به انجام نرساندهاند و در بسیاری موارد دچار تناقض گفتار و عمل شدهاند.
بسیاری از امامان اسماعیلیه بر خالف عصمت عمل کرده و قوانین ظاهری و باطنی را
درهم نوردیده و برخالف اعتقادات خود عمل کردهاند.
 _5 _2مراتب امامت

 _1امام مقیم :باالترین مرتبۀ امامت است؛ زیرا صاحب این مرتبه قبل از ناطق قرار دارد
و ناطق کسی است که رسالت را آموزش داده و بر پا میدارد.
 _2امام اساس :امامی است که اعمال رسالت را بر پا میدارد و در کنار ناطق بوده و او را
 . 1مائده .3 /
 . 2کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.73 ،
 . 3بقره .30 /
 . 4همان.79 ،

در نشر رسالت یاری میرساند و سلسلۀ امامت مستقر در ادوار زمانی کوتاه از ایشان
منشعبمیشود.
 .3امام ّ
متم :هفتمین امام است که دورۀ هفتم امامت به او کامل شده و از کماالت ائمۀ
دوره خود بهرهمند است.
 .4امام مستقر :امامی که میتواند از طریق نص ،امامت را به فرزند خویش منتقل نماید؛
زیرا او به واسطۀ عصمت ذاتی میداند کدام یک از فرزندانش مستحق امامت هستند.

 .5امام مستودع :امامی که نمیتواند امامت را به هیچ یک از فرزندان خویش از طریق
وراثت منتقل کند؛ بلکه امامت در زمان هایی استثنایی به ایشان واگذار میشود.
بنابر این ،امامت امانتی در دست اوست که باید به صاحب حق برگرداند.
 .6امام القائم بالقوه :شخصی که در امامت ناقص است و برای انتقال از قوه به فعل
نیازمند کسی است که او را منتقل سازد.
 .7امام قائم بالفعل :امامی که در ذات و فعل کامل است.
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1

بزرگ���ان اسماعیلیه در قرن پنجم ،ویژگی ها ،شرایط و وظای���ف امام را تشریح ،و سعی در
شرح و بسط مقام آسمانی امام نمودهاند ،و او را به عنوان اساس و جانشین ناطق معرفی
کردهان���د 2.حمی���د الدین کرمانی ب���ا تقسیمبندی هفتگانه که هر ی���ک را «سور» یا قلعه
نامی���ده است ،سعی در آشن���ا ساختن انسانها با راههای آسمان���ی دارد تا او را به نهایت
کم���ال در مع���اد برساند 3.او علت وجود ح���روف ِعلوی را از مب���دع ّاول دانسته که عقول
هفتگان���ه از آن به وجود میآيد 4.مبدع همان موج���ود اول و علتی است که موجودات
بدان منتهی میگردند 5.بعد از آن نفس کلی و سپس فلک االفالک به وجود آمد.

6

 . 1غالب؛ مفاتیح المعرفة 162 ،ـ.163
 . 2کرمانی ،المصابیح فی اثبات االمامة؛ همو ،راحةالعقل.
 . 3همو ،راحة العقل.85 ،
 . 4همان.249 ،
 . 5همان.157 ،
 . 6قباديانى ،خوان اإلخوان.134 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

 _5 _3ارتباط آسمانی و زمینی امامت

او «ناطق» را اصل عالم دین معرفی نموده و امام قائم بالفعل را به عنوان «اساس»،
زیر مجموعۀ ناطق دانسته که امامان با تعداد فراوان به حفظ شریعت اشتغال دارند و
«کتاب» را امام قائم بالقوه دانسته که شریعت جامع برای عبادت علمی و عملی بوده و
شامل اشیاء کثیری میباشد 1.رابطۀ زمینی و آسمانی امام را میتوان در جدولی که او به
تصویر کشیده و در مقابل هر یک از عوالم ماده یکی از صورتهای عقالنی عالم دین
را قرار داده به وضوح در یافت 2.او اساس را در عالم جسمانی به عنوان ملک کواکب
در مقابل عقل ثانی و متمم اول را در عالم جسمانی به عنوان ملک زحل در مقابل عقل
سوم قرار داده است 3.حدود علویه و سفلیۀ امامان در جدولی به صورت تفصیلی
اینگونه ترسیم شده است:

4
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حدود سفلیه

حدود علویه
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موجود ّاول :مبدع ّاول

فلک اعلی

موجود ّاول :ناطق

رتبه تنزیل

موجود دوم :منبعث ّاول

فلک دوم

دوم :اساس

رتبه تأویل

موجود سوم:

فلک سوم (زحل)

سوم :امام

رتبه امر

موجود چهارم:

فلک چهارم (مشتری)

چهارم :باب

رتبه فصل الخطاب (ملک)

موجود پنجم:

فلک پنجم (مریخ)

پنجم :حجت

رتبه حکم در حق و باطل

موجود ششم:

فلک ششم (شمس)

ششم :داعی بالغ

رتبه احتجاج و تعریف معاد

موجود هفتم:

فلک هفتم (زهره)

هفتم :داعی مطلق

رتبه تعریف حدود علویه

موجود هشتم:

فلک هشتم (عطارد)

هشتم :داعی محدود

رتبه تعریف حدود سفلیه و
عبادت ظاهری

موجود نهم:

فلک نهم (قمر)

نهم :مأذون مطلق

رتبه اخذ عهد و میثاق

موجود دهم:

ما دون فلک از طبایع

دهم :مأذون محدود که
همان مکاسر است.

رتبه جذب انفس
مستجیبه

 . 1کرمانی ،راحة العقل.169 ،
 . 2همان.274 ،
 . 3همان.244 ،
 . 4همان.256 ،

او با تقسیمبندی ادوار صدگانه ،هر یک از عوالم جسمانی را مطابق یکی از عوالم دین
قرار داده و ناطقان ،اساسان و امامان را در صدر جدول به عنوان نطقاء ،اوصیاء و متمم
قرار داده است ،و بدین طریق برگزیده بودن ایشان توسط خداوند متعال را به تصویر
کشیده است 1که ضمن بیان سلسله مراتب آنها ،ارتباط آسمانی و زمینی آنها در جدول
ها به خوبی روشن است.
او سه مرتبه از مراتب دهگانه را کلی و هفتتای آن را تابع دانسته است .سهتای کلی
شامل رسالت و وصایت و امامت است که رسالت شامل تأسیس قوانین عبادت
عملی ظاهری به واسطۀ تنزیل ،وصایت شامل قیام به تنزیل و تأسیس قوانین عبادت
عملی باطنی به واسطۀ تأویل ،و امامت شامل امر و سیاست امت است که متعلق
به آبادانی حرث و نسل از حیث ظاهری و باطنی میباشد .هفتتای بعدی تابع
سهتای ّاول بوده و بین مراتب دهگانه طبقهبندی به گونهای وجود دارد که طبقۀ باالتر بر
مالکیت داشته باشند.

2

امام بعد از نبی ،رابط انسانها با عالم باطن بوده و ضمن آ گاهی از رموز قرآن ،هادی و
معلم امت است که به عنوان حاکم الهی از سوی خداوند متعال باعث امان امت،
وسیلۀ استغفار ،حفظ نظام ،اصالح امت ،امر به معروف و نهی از منکر ،تزکیۀ نفوس،
ّ
و اجرای حدود بوده و موکل عالم و قادری است که خداوند متعال او را مسؤول عالم
صغیر یعنی بشر قرار داده است.

3

 _5 _4دالیل عقلی و نقلی بر وجوب امامت

حمید الدین کرمانی برای وجوب امامت به دالیل عقلی و نقلی استناد کرده است.
 _5 _4_1دالیل عقلی:

4

 _5 _4_1 _1پیامبر؟ص؟ حکمت الهی را از سوی خداوند متعال آورده است و باید آن را
 . 1همان 248 ،و .256
 . 2همان.254 _ 252 ،
 . 3کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.73 _ 63 ،
 . 4همان.72 _ 63 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

طبقههای تحتانی سیطره دارند ،ولی طبقههای زیرین نمیتوانند بر طبقههای فوقانی
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به همۀ انسانها برساند .از آنجا که انسانهای زمان ایشان نمیتوانستند یکجا حکمت
را در یابند و امکان وجود همۀ انسان ها در یک زمان وجود ندارد و از دیگر سو ،ممکن
نیست پیامبر؟ص؟ تا قیامت همۀ امت ها را در یابد؛ بنابر این ،باید امامی با نص ،برای
رساندن این امانت تعیین شود.
 _5 _4_1 _2از آنجا که امکان تحریف در قرآن و شریعت پیامبر؟ص؟ وجود دارد ،به واسطۀ
حکمت واجب است که شخصی مراقب حفظ آن از تغییر و تحریف باشد .این امر به
دست امام انجام میشود.
 _5 _4_1 _3از آنجایی که پیامبر؟ص؟ قرآن و شریعت را به زبان عربی بیان کرده است ،احتمال
معانی و تأویالت زیادی در آن میرود؛ در مورد معانی مختلف سه احتمال وجود دارد:
198

ال���ف) همۀ معانی صحیح باشند؛ در این صورت دانست���ن همۀ معانی واجب است.
ب) ی���ک ی���ا دو معن���ا از آن معان���ی صحی���ح و باق���ی معانی اشتب���اه و موج���ب گمراهی
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باشند؛ پس دانستن آن معانی واجب است تا از معانی اشتباه پرهیز شود.
ج) تمام���ی معان���ی ظاه���ری اشتباه و موجب گمراه���ی باشند .طبق هر ی���ک از سه وجه
معان���ی ،بای���د معلم و امامی باشد تا به یکی از این سه وجه راهنمایی کرده و راه صحیح
را آموزش دهد.
 _5 _4_1 _4شریعت با اجرای حدود ،راه ظلم را میبندد و چون بشر از اجرای حدود
میترسد ،از انجام اعمال ناپسند دوری میکند .حکمت الهی اقتضا دارد امامی این
حدود را اجرا کند تا امنیت از بین نرود.
 _5 _4_1 _5خداوند متعال انسانها را مختار آفریده و جزا را مطابق عمل آنها قرار داده
است ،و به واسطۀ عدل خود باید انسانها را از خیر و شر آ گاه سازد .این امر باید بعد از
رسول ادامه یابد وگرنه عدل الهی باطل خواهد شد .برای کامل شدن عدل الهی باید
امامی بعد از رسول باشد تا امت را از عذاب الهی برهاند.
 _5 _4_2دالیل نقلی:

1

 _5 _4_2_1با توجه به این که خواستههای انسانها متفاوت است ،حکمت الهی اقتضا
 . 1همان.73 _ 63 ،

دارد بین مردم حاکمی باشد که حکم قطعی صادر کند و خداوند متعال فرموده است:
ُ
َ
َْ ُ
َ
ً َ َ َ
ون َحتَّى ُي َح ّك ُم َ
<فلا َو َر ّب َك لا ُي ْؤم ُن َ
وك فيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم لا َي ِج ُدوا ف ي أنف ِس ِه ْم َح َرجا ِم َّما قض ْيت َو
ِ
ِ
ِ
ّ َ
ُي َس ِل ُموا ت ْسليما> 1.و در اینجا حاکم همان امام است.
 _5 _4_2_2چون خدا عادل است و امت زمان رسول؟ص؟ از وجود ایشان بهرهمند بودند ،بر
خدا واجب است که امتهای بعد را از امام خالی نگذارد تا ایشان نیز همچون رسول؟ص؟

ُ َ ْ َ
امان امت بوده و نظام را حفظ نمایند؛ زیرا خدا بنا بر < َو ْاب َتغوا ِإل ْي ِه ال َوسيلة> 2طلب

وسیله را واجب کرده و محال است خدا با اینکه دستیابی به وسیله را واجب کرده

است ،وسیلهای قرار ندهد و کسی که جای رسول قرار میگیرد همان امام است.
 _5 _4_2_3خداوند متعال پیامبر؟ص؟ را به سوی تمامی مردم گسیل داشت و پیامبر؟ص؟ با
نهایت تالش امر پروردگار را در زمان حیات به انجام رسانید ،ولی افرادی که دین به آنها
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نرسیده بیش از کسانی هستند که در زمان پیامبر؟ص؟ هدایت شدند .با توجه به این که
اسالم را بر همۀ ادیان چیره خواهد شد ،الزم است امامی به جای رسول؟ص؟ باشد تا امر
خداوند متعال را تحقق بخشد.
َ
ً
ْ
َ
ُ ْ ْ ْ َ َ َُ ّ ُ ُ ْ َ َُ ّ
ك ِيه ْم
 _5 _4_2_4خداوند متعال به پیامبر؟ص؟ فرمود< :خذ ِمن أموا ِل ِهم صدقة تط ِهرهم و تز ِ
ِبها> 3.و پیامبر؟ص؟ مأمور بود اموال همۀ مسلمین را گرفته و آنان را پاک سازد ،ولی با توجه

به عدم حضور دائمی پیامبر؟ص؟ در بین امت ،باید امامی این مأموریت را عهدهدار گردد.
 _5 _4_2_5خداوند متعال قضاوت در امور اختالفی را به خدا و رسول ارجاع داده است
و این امر در بعد از رحلت رسول؟ص؟ باید به امامی واگذار شود که جانشین ایشان است،
در غیر این صورت امور اختالفی حل نخواهد شد.
 _5 _4_2_6قیاس در مواردی که نفس دچار شک و تردید شده ،موجب اطمینان نفس
َ
َ ْ َْ
<و َما اخ َتلف ُت ْم فيهِ ِم ْن ش ْي ٍء
میگردد ،حال آنکه خدا مردم را از قیاس منع نموده و فرموده:
 . 1نساء .65 /
 . 2مائده .35 /
 . 3توبه .103 /

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

پیامبر؟ص؟ برای همیشه در دنیا نیست تا همگان را دعوت نماید و طبق وعدۀ الهی دین

َ ْ َ
ف ُحك ُم ُه ِإلى اهلل>؛ 1پس حکم آن را به خدا برگردانده _ نه مردم _ و قیاس را رد و بدان تأ کید
َ َ ُّ ُ َ َّ
َ ْ َ َُْ
َُ
ول> 2.بنابر این ،به علت منع قیاس ،باید
نموده< :ف ِإن تنازعت ْم ف ي ش ْي ٍء ف ُردوه ِإلى اللهِ َو ّالرس ِ
بعد از پیامبر؟ص؟ امامی باشد که حکم نماید.
َْ ُ ُ ُ
 _5_4_2_7چون خداوند متعال فرموده استَ :
مام ِه ْم> 3اگر در زمانی
<ي ْو َم ندعوا ك َّل أ ٍ
ناس ِب ِإ ِ
امام نباشد ،این قول خداوند دروغ خواهد بود ،حال آنکه در گفتار خدا احتمال دروغ

نیست ،پس هر زمانی امامی دارد.
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 _5_4_2_8خداوند متعال سه نوع اطاعت خدا و رسول و صاحبان امر را بر بندگان واجب
َ َ
َ
َ
َ
کرده است که هر یک از دیگری جداست< :يا أ ُّي َها َّال َ
طيعوا ّالل َه َو أ ُ
ذين َآم ُنوا أ ُ
طيعوا َّالر ُسول َو
ُ ْ َ
ُ
أ ِولي الأ ْم ِر ِم ْنك ْم> 4.مخاطبان این آیه همۀ مؤمنین هستند و تخصیصی ندارد .محال
است خدا اطاعت خود را بر بنده واجب کرده و آن را همراه با اطاعت خود و رسول
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قرار دهد ولی آن شخص را تعیین نکند یا همچون رسول معصوم قرار ندهد ،در نتیجه
شخصی که اطاعت امر او واجب شده ،همان امام است.
 _5_4_2_9حکمت خداوند متعال مبتنی بر آن است که بر هر خلقتی که عالم و قادر
نیست ،شخص عالم و قادری را موکل میسازد .او در عالم کبیر که دنیا و افال ک است،
فرشتگان را موکل نموده و در عالم صغیر که انسان و اعضای اوست ،نفس را موکل
نموده است .خدا پیامبر؟ص؟ را برای تعلیم شریعت فرستاده که بین اعمال شرعی جمع
نماید؛ زیرا اعمال به تنهایی علم ندارند و بنابر حکمت الهی حفظ اعمال واجب است
و باید امر آن به امامی واگذار شود که شریعت را کامل نماید و خدا بدان خبر داده:
َ ُ
َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َْ
5
دينك ْم َو أت َم ْم ُت َعل ْيك ْم ِن ْع َمتي>.
<اليوم أكملت لكم
اصل امامت در اسماعیلیه دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا ایشان امامت را اصل دین
 . 1شوری 10 /
 . 2نساء.59 /
 . 3اسراء.71 /
 . 4نساء.59 /
 . 5مائده .3 /

دانسته و آن را موجب صالح دین و دنیا میدانند .نیشابوری در این باره بیان میدارد:

اثبات امام���ت موجب اثبات رسالت میگردد؛ ول���ی هر کس به رسول
اقرار نمود ،به امام اقرار نکرده است؛ زیرا رسول در تمامی زمانها نیست،
حال آنکه امام در تمامی زمان ها وجود دارد .خدا امام را رسول 1و رسول
را امام 2نامیده است و امام ،جانشین رسول در زمان خویش است .امام
به شریعت پیامبر؟ص؟ عمل میکند؛ ولی به جایگاه او نمیرسد .امامت
ام���ری اس���ت که با فطرت و عق���ل و سیاست فهمیده میش���ود و در هر
شریعتی واج���ب است ،همچنانکه وجوب صانع ضروری است .ولی
مردم در مورد صانع بعد از وجوبش اختالف کردند ،همچنانکه بعد از
الت���زام به پذیرش امام در آن اختالف کردند؛ اما شایسته است انسان از
هواهای نفسانی دست برداشته و امامت را تنها به کسی نسبت دهد که
دارای علم و معرفت کافی بوده و شرایط امامت را دارا باشد.
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3

استدالل شده و سعی در اثبات آسمانی بودن امام شده است .در این دیدگاه ،امام
برگزیدۀ الهی بوده و به اجرای احکام و حدود الهی پرداخته و از حقایق و باطن و رموز
قرآن آ گاه است.
 _5 _5تداوم امامت در خاندان رسول؟ص؟

اسماعیلیه ،تداوم امامت را امری الزم دانسته و آن را در خاندان رسول منحصر میداند.
سجستانی با استدالل به آیاتی از قرآن 4گفته است:
ب���رای انسانها در طول زم���ان امامی است که به امر خ���دا به راه مستقیم
هدایت میکند .پس واجب است که در هر زمانی امامی باشد که زمین
ْ

ْ

َ

َ ْ

ً

َ ُ
كان صادق ال َو ْعد َو َ
ماعيل إ ّن ُه َ
َ
كان َر ُسولا َن ِب ًّيا> (مریم .)54 /
تاب ِإ ْس
ِ
ِ
< . 1و اذك ْر فِي ال ِك ِ
ِ

ً
ّ
ُ َ
جاعل َك ِل ّلن ِاس ِإماما> (بقره .)24 /
<ِ . 2إنِي ِ

 . 3نیشابوری ،احمد بن ابراهیم ،اثبات اإلمامة.30 _27 ،

َ
َْ ُ ُ ُ
<و َج َع ْل ُ
ناه ْم َأئ َّم ًة َي ْه ُد َ
َ .4
مامهم> (اسراء < .)71 /إ َّنما أنْ َت ُم ْن ِذ ٌر َو ِل ُك ّل َق ْو ٍم هاد> (رعد َ .)7 /
ون
ِ
<ي ْو َم ندعوا ك َّل أ ٍ
ناس ِب ِإ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ِبأ ْم ِرنا> (انبیاء .)73 /

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

بنا بر این ،امامت در اسماعیلیه از اصول پذیرفته شدهای است که بر وجوب آن

از آن خالی نباشد و چنانکه بعضی عوام پنداشتهاند خداوند متعال امر
خلقش را رها نکرده و به هر کسی نسپرده است ،بلکه امر امامت تنها به
اولیاء برگزیده سپرده شده است.

1

ناصر خسرو با استدالل به آیات و روایات ،امام را از فرزندان رسول دانسته که به فرمان
رسول در این مسند قرار گرفتند:
با توجه به این که انسان بدون معرفت به راه راست هدایت نمیشود و
انس���ان با اختیار خود نمیتواند ام���ام را انتخاب کند و چون خدا دانای
غیب است و گرامیترین افراد نزد خدا باتقواترین ایشان است .کسی به
خدا نزدیکتر است که قرآن و شریعت را بهتر بداند و از حکمت نهفتۀ
202

آن آ گاهتر باشد و بتواند از ظاهر شریعت به باطن آن راه یابد.

2

اختصاص امامت به خاندان رسول موجب میشود تا وراثت امامت ،امری ثابت در نظر
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اسماعیلیه باشد و به همین دلیل انتقال امامت از برادر به برادر جز در مورد حسنین؟امهع؟

جایز نیست.
 _5 _6ویژگی ها و اوصاف امام

ویژگیهای امام در اسماعیلیه از حیث استداللی بسیار نزدیک به استدالالت شیعۀ
اثناعشری است ،با این تفاوت که در مصادیق بعد از امام صادق؟ع؟ دچار تفاوت
گردیده ،و در عمل ،برخی خصوصیات قابل تطبیق با ائمۀ بعدی نبوده و بین اسماعیلیه
در مصادیق اختالفاتی رخ داده است.
اثبات وصایت امام3؟ع؟ از طریق نص و عصمت 4و علم امام 5از جمله ویژگی هایی
است که مورد توجه اسماعیلیه بوده است .ایشان در مورد علم غیب ائمه ،شفاعت و
 . 1سجستانی ،االفتخار.71 _70 ،
 . 2قباديانى ،وجه دين.25 _ 13 ،
 . 3سجستانی ،همان65 ،؛ قرشی ،زهر المعان.157 ،
 . 4کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.82 _74 ،
 . 5على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد68 ،66 ،49 ،

عدم غلو در شأن ایشان ،1مرجع بودن ائمه در امر دین ،2اختصاصی بودن علم ائمه و
انتقال آن از امامی به امام دیگر 3و انتساب امامت به خاندان پیامبر؟ص؟  4دارای نظری
اعتدالی بودند؛ هر چند در طول تار یخ اسماعیلیه غلو در شأن برخی امامان اسماعیلی
به تدر یج رخ داده و تغییراتی در نگرش ایشان روی داده است.

5

اسماعیلیان قائلند در هر عصری باید امام هدایتگر معصومی باشد 6،اما بسیاری
از امامان اسماعیلی با استدال لهای پیشینیان خود مبتنی بر عصمت امام مطابق
نبودهاند و یا علم آنان شامل علم غیب نبوده و تنها ایشان با ارائۀ تفسیری باطنی سعی
در قانع نمودن پیروان خود داشتهاند.
 _5 _6_1وجود نص بر امام

شیعه قائل به تنصیص بر امامت امام از طریق معصوم میباشد ،اسماعیلیه دالیلی
متعال وصیت را بر امت واجب کرده است.

7

دالیل نقلی شامل تعیین وصی در انبیاء پیشین ،امکان تعیین وصی توسط پیامبر؟ص؟و
انتخاب بهترین توسط ایشان ،اجماع بر جانشینی علی؟ع؟ در غزوۀ تبوک به جای
پیامبر؟ص؟ همچون جانشینی هارون به جای موسی؟ع؟ ،امر به وصایت توسط نبی و
نهی از ترک آن ،انتخاب علی؟ع؟ به عنوان بهترین وصی شبیههارون ،دعوت در یوم
الدار و معرفی علی؟ع؟ به عنوان اولین جانشین و وصی میباشد.

8

 . 1قاضی نعمان ،المجالس و المسایرات78 ،و .81
 . 2همان.184 ،
 . 3همان.247 ،
 . 4همان.369 _368 ،
 . 5جان احمدی ،حمید الدین کرمانی و بازاندیشی تئوری امامت اسماعیلیه ،فصلنامه علمی پژوهشی
اندیشه نوین دینی ،پاییز  ،90ش .48 _47 ،26
 . 6قاضی نعمان ،همان.109 _ 108 ،
 . 7بقره 183،180 /؛ نساء .59 /
 . 8على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.64 _ 60 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

عقلی و نقلی بر این امر اقامه کردهاند .برخی ادله مبتنی بر آیات قرآن بوده که خداوند
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عالوه بر این موارد اسماعیلیه انتخاب امام را در اختیار انسانهای عادی نمیداند؛ زیرا
امام اجرای احکام شریعت را به عهده دارد و تنها او از آنها با خبر است و میتواند آنها
را به اجرا در آورد ،ضمن اینکه والیت برخی امور بر عهدۀ امام است و کسی که امام
را انتخاب میکند ،باید به امور مورد نیاز امام آ گاهی داشته باشد ،حال آنکه امت از
این توانایی برخوردار نیستند .امت نمیتوانند در انتخاب امام به جای رسول وکالت،
والیت ،خالفت و نیابت کنند ،همچنانکه کسی به جای دیگری نمیتواند در طلب
حق قیام کند و انتخاب امام معصوم از طرف امت محال است؛ زیرا عصمت دارای
نشانۀ ظاهری خاصی نیست تا امت بدان قیام کند .اسماعیلیه در انتخاب امام اجماع
امت را حجت نمیداند ،زیرا اجماعهای بسیاری وجود دارند که حجت نبودهاند،
204

همچون اجماع اکثر یهودیان و مسیحیان بر عدم پذیرش پیامبر اسالم؟ص؟ که از قبول
اسالم سرباز زدند.

1
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دلیل نقلی اسماعیلیه در نفی اختیار امت در انتخاب امام مبتنی بر آیۀ نفی انتخاب
خلیفۀ الهی توسط مال ئکه میباشد؛ زیرا خدا با توجه به عصمت و طهارت ایشان آنها
را توبیخ نموده و فرمود< :إن ّي َأ ْع َل ُم ما لا َت ْع َل ُم َ
ون>؛ 2بنابر این عدم اختیار امت در انتخاب
ِِ
3
امام محرز میباشد.
 _5_6_2عصمت و دالیل عقلی و نقلی وجوب آن

عصمت ذاتی آن است که امام به هیچ عنوان دچار خطا و اشتباه نمیشود؛ زیرا
خداوند متعال این خصوصیت را به امام عطا کرده است 4.البته امت راهی برای
5
شناخت عصمت امام ندارند تا بتوانند امام را انتخاب کنند.
کرمانی شش دلیل عقلی بر عصمت امام اقامه کرده که شامل این موارد است:
وجوب عصمت امام در جانشینی رسول برای نجات امت ،جلوگیری از مصرف
 . 1کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة79 _ 77 ،؛ على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.78 _ 77 ،
 . 2بقره .30/
 . 3کرمانی ،همان79 ،؛ على بن وليد ،همان.78 ،
 . 4غالب ،مفاتیح المعرفة.163 ،
 . 5علی بن ولید ،همان.78 ،

خمس ،زکات و صدقه توسط امام غیر معصوم در امور غیر الهی ،وجوب هدایت توسط
امام معصوم برای گمراه نشدن انسانها ،اجرای حد توسط امامی معصوم در مورد هر
گناهی ،ایمن بودن امام در امور شرعی برای مصونیتبخشی امت در آن امور ،انتقال
1
علم و حکمت از رسول به امت توسط امام.
َ َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
آیۀ <يا أ ُّي َها َّال َ
ْ 2
اهلل َو أ ُ
ذين َآم ُنوا أ ُ
ْ
طيعوا
طيعوا َّالر ُسول َو أ ِولي الأم ِر ِمنكم> دلیل نقلی بر عصمت
امام است؛ زیرا خداوند متعال اطاعت خود را به رسول متصل نموده است؛ بنابر این،
باید امام همچون رسول معصوم باشد.

3

 _5_6_3علم امام و حضوری بودن علم ایشان

راهنمایی کند.

5

 _5 _6_4افضلیت امام

امام باید با فضیلت ترین ،داناترین و شریفترین مردم باشد ،خداوند متعال افضلیت
7
امام را در سه امر علم و جهاد و تقوا  6یاد کرده است.
 . 1کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة.76 _74 ،
 . 2نساء .58 /
 . 3همان.76 _75 ،
 . 4یونس .35 /
 . 5نیشابوری ،اثبات اإلمامة.57 ،
 . 6نساء 97 _ 96 /؛ زمر9/؛ حجرات.13 /
 . 7نیشابوری ،همان.75 _ 74 ،
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امام به عنوان معلم و هادی بشر باید کاملترین علوم را در اختیار داشته باشد و
َ ْ َ ُ َ َّ َ
َّ َ
ََ
همانگونه که خداوند متعال فرموده< :أ ف َم ْن َي ْهدي ِإلى ال َح ّ ِق أ َح ّق أ ْن ُيت َب َع أ َّم ْن لا َي ِه ّ ِدي ِإلا أ ْن
ُي ْهدى> 4.امام باید هدایت یافتهترین فرد باشد تا بتواند سایرین را هدایت نماید.
استدالل اسماعیلیه در علم امام برای آموزش انسانها این است که تمامی انسانها
محتاج یادگیری هستند و هر یک از دیگری یاد میگیرند تا به موردی برسند که از کسی
یاد نگرفته است و تنها با تأیید آن را قبول کرده باشد .نیاز انسانها به تعلیم ،موجب
وجود معلم میگردد و معلم ها نیز باید نهایتی داشته باشند ،که آن نهایت پیامبر و
امام است .اگر تعلیم امام و نبی نبود ،هیچ کس نمیتوانست انسانها را به راه راست

آیاتی از قرآن 1بیانگر آن است که امام باید فردی با شایستگی کامل و به دور از هرگونه
اشتباه باشد و امامت و خالفت تنها شایستۀ صالحان است و به مشرکان نمیرسد و
میراث آن تنها در بین علمای برگزیده میباشد 2 .بنابر این ،هر کس در جاهلیت بت
پرست بوده و به شرک آلوده شده است ،شایستۀ امامت نیست.

3

هر چند اسماعیلیه ،وجود نص ،عصمت ،علم و افضلیت را در امام واجب میداند،
ولی دایره و کیفیت تصحیح آنها در تار یخ اسماعیلیه مشهود نیست و تار یخ اسماعیلیه
شاهد شکسته شدن این خصوصیات در انتخاب امام بوده است.

4
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 _6شناخت امام ،چگونگی تعیین و نصب او
 _6_1معرفت امام
اسماعیلیه ایمان و معرفت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت حضرت محمد؟ص؟
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را واجب میداند و تأویل این ظاهر را به معرفت امام میداند ،گویا امام قلب اعضا و
جوارح بوده و مرکز فرماندهی اعضا میباشد؛ زیرا خداوند متعال بر هر عضوی ایمان را
به حسب توانایی آن واجب نموده است 5.کسی که عارف نباشد ،حجتی بر او نیست
و هر کس به اوامر و نواهی الهی گردن نهاد ،ظاهر و باطن دین را بر پا داشته است.
معرفت از طرف امام افاضه میشود؛ زیرا علم ظاهر جز از طریق امام ثابت نمیگردد،
ّ
6
امام علی؟ع؟ فرموده« :قيمة كل امرئ ما كان يحسنه».
َّ
ُ
َ
ً َ
َ َْ ْ َ ُُ َ
َ ََ َ َ َ ّ
ُ َ َ
ُ َ
راه
جاعلك ِل ّلن ِاس ِإماما قال َو ِم ْن ذ ّ ِر ّي ِتي قال لا َينال َع ْه ِدي الظا ِل ِمين>
مات ،فأت ّم ُه ّن قال ِإنِي ِ
< . 1و ِإ ِذ ابتلى ِإب ِ
يم َر ّبه ِبك ِل ٍ

(بقره .)124 /

 . 2یونس .35 /
 . 3على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.75 ،
 . 4على بن وليد ،الذخيرة في الحقيقة8 ،؛ ر.ک :بهمن پور ،اسماعیلیه از گذشته تا حال:364 _ 353 ،
هر زمان که گروهی از اسماعیلیه قدرت میگرفته ،امامت نیز به همان گروه رسیده است .هم اکنون نیز
امامت اسماعیلیه در دوران حاضر به سه گروه طیبی ها ،نزاری ها و دروز یان تقسیم شده و نمونۀ متجدد
آن آقاخان میباشد که با وابستگی به انگلستان وفاداری تام به حکومت آن داشته و امامت اسماعیلی به
جای تابعیت از احکام اسالم ،پیروی کامل از حکومت غربی دارد.
 . 5قاضی نعمان ،تأویل الدعائم.56 _55 / 1 ،
 . 6همان.59 _58 / 1 ،

اسماعیلیه در تأویالت خود ،امام و حجت را به دو دست در وضو تشبیه کردهاند که
باید بدانها اقرار کرده و از ایشان اطاعت نمود .در صورتی که امام نصب شده باشد،
معرفت به امام را بعد از اقرار به انبیاء الهی و رسوالن قرار دادهاند و در صورت عدم نصب
امام باید امامی منصوب گردد تا امر بعد از نبی به او برسد.

1

ایشان تأویل نماز را اجابت دعوت امام زمان دانستهاند ،و قبولی نماز را مبتنی بر
معرفت امام زمان قرار دادهاند .بنابر این ،عدم اجابت ّ
ولی زمان موجب عدم پذیرش
عمل میشود؛ زیرا عمل بعد از معرفت حاصل میشود و معرفت امام نیز مقرون به
معرفت رسول است که خدا اطاعت او را با اطاعت امام مقرون ساخته است؛ زیرا رسول
خدا؟ص؟ فرمودند« :من مات و هو ال يعرف إمام زمانه ...مات ميتة جاهلية» .اسماعیلیه در
اینجا مراد از معرفت را تصدیق امام قرار داده است.

2

باطنی برخی از اسماعیلیان اولیه از حد متعارف خارج شده و با ذهنیات امامان
برساختۀ آنان همراه گردیده است تا آنجا که قرامطه محرمات را مباح ،و تعرض به مردم
َ ْ ُ
و گرفتن اموال آنان را با مشرک دانستن آنها جایز دانستهاند .آنان با استناد به آیۀ <فاق ُتلوا
ين َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
ْال ُم ْشر ِك َ
وه ْم> 3،قتل ایشان را به منزلۀ قربانی و تعظیم شعائر الهی دانستند
ِ
َ َ ْ َُّ ْ َ
5
4
َ
و آن را تأویل آیۀ <و من يع ِظم شعا ِئر اهلل> ،دانستند.
 _6_2روش تعیین و نصب امام به نص الهی

اسماعیلیه در تعیین امام دالیل عقلی و نقلی ارائه کردهاند .از جمله اینکه انسان به
دلیل عاقل بودن ،نیازمند امامی است که دارای عقل کامل به صورت عطایی از جانب
خداوند متعال باشد؛ زیرا هر انسانی میتواند علم اکتسابی را کسب کند و این امر
 . 1همان 102 / 1 ،ـ.103
 . 2همان.187 / 1،
 . 3توبه .5 /
 . 4حج .32/
 . 5اشعرى قمى ،المقاالت و الفرق،.85 _84

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

هر چند اصالت عمل به معرفت بوده و قبولی اعمال مبتنی بر آن است ،اما تأویالت
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امتیازی برای امام محسوب نمیشود 1.از طرفی امام ،کارگزار امور شریعت است و باید به
تمامی امور امامت آ گاهی داشته باشد ،بنابر این ،امت نمیتواند انتخابگر امام باشد؛
زیرا کسی که امام را انتخاب میکند باید به تمامی شریعت و احکام آ گاهی داشته
باشد ،حال آنکه امت در تشخیص امام از این توانایی برخوردار نبوده و نمیتوانند امام
را انتخاب نمایند.

2

با توجه به اینکه انتخاب برگزیدهترین فرد توسط بشر امکان ندارد ،تعیین امام تنها از راه
نص ممکن است و چون امامت امری ظاهری نیست که با عال ئم جسمانی همچون
کم یا اضافه شدن عضوی مشخص گردد ،شناخت امام جز از طریق رسول امکانپذیر
نمیباشد و رسول باید از طریق نص و توقیف امام را مشخص سازد.

3

208

کرمانی ،دالیلی عقالنی بر صحت نص بیان نموده و به اموری اشاره کرده که تنها با نص
قابل حصول است :متفرع بودن امامت نسبت به نبوت و توقف صحت آن بر نص،
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صحت اجرای حکم الهی تنها از طریق نص ،انتخاب اصلح بر اساس شناخت درونی،
حصول معرفت دینی تنها از طریق رسول و انتخاب او ،عدم بطالن نبوت با اجماع یهود
و نصاری علیه ایشان ،که تمامی این امور مستلزم نص میباشند 4.او با استناد به دو آیۀ
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ
شاء َو َيختار> 5است
قرآن دلیل نقلی خویش را ارائه نموده است :یکی آیۀ <و ربك يخلق ما ي
مبتنی بر اینکه خداوند متعال تنها صاحب اختیار است .پس ،انتخاب امام به انتخاب
ّ
خدا و رسول است .از طرفی خدا انتخاب خلیفه را به مال ئکه واگذار نکرد و فرمود<ِ :إنِي
َ َ
َ َ
7
أ ْعل ُم ما لا ت ْعل ُمون>؛6 بنابر این ،انتخاب امام جز با نص الهی صحیح نیست.

ناصر خسرو برای تعیین مصداق امام از طریق شریعت با ادلۀ نقلی از طریق نفی و
 . 1قباديانى ،وجه دین.11 _ 10 ،
 . 2کرمانی ،المصابیح فی اثبات اإلمامة77 ،؛ على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.76 ،
 . 3کرمانی ،همان.81 ،
 . 4همان.82 _ 80 ،
 . 5قصص .68 /
 . 6بقره .30 /
 . 7کرمانی ،همان.82 _ 81 ،

اثبات ،این چنین استدالل میکند:
ه���ر گروهی نمیتواند در مورد امامت ادع���ای حقانیت کند؛ زیرا حق یکی
َ َ
َ
َ ُ َّ
َ
است و بقیه باطلند ،طبق آیۀ <يا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا
اهلل َو أ ِط ُيعوا َّالر ُسول َو
ُ ْ َ
ُ
أ ِولي الأ ْم ِر ِم ْنكم> 1،شیعه امام را از فرزندان رسول میداند ،و دیگران امامت
فرزندان رسول را از طرفی روا دانسته و از طرفی گفتند جایز است که از فرزندان
رس���ول نباش���د .ما [امام���ت را] در مورد فرزن���دان رسول روا دانست���ه و در غیر
فرزندان رسول با ایشان مخالفیم؛ بنابر این ،ما از استدالل بینیازیم و دیگران
باید بر نظر خویش حجت بیاورند .پیامبر؟ص؟ فرمود« :العلماء ورثة األنبياء».
و شیعه معتقد است ،تنها ورثۀ رسول دانایند ،ولی دیگران گفتند :هر کس
دانا باشد ،ورثۀ رسول است ،پس شیعه دارای حجت است ،و دیگران باید
حجت بیاورند .بنابر این ،امام باید از فرزندان رسول باشد.

2

و اصل آن را به آیه قرآنی مستند ساخته است و خاندان رسول را اصلی استوار دانسته
که ائمه؟مهع؟ از آن نشأت گرفتهاند 3.تداوم این شجره بعد از پیامبر؟ص؟ ،علی بن ابی
طالب؟امهع؟ میباشد که در ایمان سبقت داشته و برگزیدۀ نسل عبد المطلب بود 4.تدوام
این نسل در حسنین؟امهع؟ است که پیامبر؟ص؟ فرمود« :الحسن و الحسين إمامان اإن قاما ،و إن

قعدا ،و أبوهما خير منهما» طبق استدالل ایشان اگر رسول این امر را ترک کرده بود ،امامت

بر امت واجب نبود ،هر چند مخالفان ،نص و وصیت را انکار کردهاند و خود معترفند که
امامت سه خلیفه به نص نبود 5.چون اسماعیلیه کار امام را بر اساس تأویل میدانند،
تداوم نسل ائمه را از نسل نبی و وصی الزم دانسته و سیر ائمه را این چنین بیان نمودهاند:

ام���ام چهارم سید العابدین علی بن الحسین ،امام پنجم محمد الباقر،
 . 1نساء .59/
 . 2قباديانى ،وجه دین.15 _14 ،
 . 3همان.12 ،
 . 4سجستانی ،االفتخار.68 _ 67 ،
 . 5على بن وليد ،تاج العقائد و معدن الفوائد.66 ،

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

اسماعیلیه در تنصیصی که نسبت به امامت شده به خاندان رسول؟ص؟ تصریح کرده
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امام ششم جعفر بن محمد الصادق؟مهع؟ ،امام هفتم که به دلیل ترس از
ظالمان مخفی شده محمد بن اسماعیل میباشد.
طبق این تقسیمبندی ،اسماعیلیه تعداد هفت امام را واجب دانسته و کمیت مطلق
امامان اسماعیلیه ،یکی از شرایط امام ،عقیم
را در عدد هفت میدانند 1.در تداوم نسل
ِ
نبودن اوست که موجب صالحیت امامت میگردد.

2

هر چند استدالل اسماعیلیه در تعیین و نصب امام بر اصولی عقلی بنیان نهاده شده؛
ولی در عمل دچار تناقضات بسیاری شده است ،از جمله در بخش آینده خواهد
آمد که در مورد امام هفتم که باید مهدی بوده و نجاتبخش امت باشد ،مهدیهای
بسیاری ظهور یافتهاند که برخی پس از ناکامی از بین رفته و برخی با آرمانهای بیان
210

شده مطابقت نداشتهاند.
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 _7پایان تاریخ
اسماعیلیه تار یخ مقدس را به هفت دوره تقسیم نمودهاند که هر هفت دورۀ آن به
دور هفتم منتهی میشود ،در این ادوار ،آخرین و هفتمین دور آن را به قائم القیامة
اختصاص دادهاند که در آن بعثت صور روحانی رخ میدهد و نهایت همۀ رسوالن به
قائم ختم میشود.

3

در هر یک از ادوار ،قائم ،صاحب دور هفتم است که اهل آن دور را بر خطاهایی که
مرتکب شدهاند محاسبه مینماید 4.قائم یوم القیامه موسوم به یوم الفصل بوده که بعد
از منازعات و دشمنی ها ،قائم بین ادیان را جدا کرده و حقایق آشکار میشود و اهل
ادیان را مجبور به بازگشت به حقایق و پایداری بدان مینماید.

5

اسماعیلیه پایان تار یخ یا معاد را با تأویل بردن آیات قرآن تنها شامل معاد روحانی
 . 1همان.72 _ 71 ،
 . 2حامدى ،کنز الولد.193 ،
 . 3سجستانی ،اثبات النبوات.168 _167 ،
 . 4غالب ،اإلمامة و قائم القیامة.304 ،
 . 5سجستانی ،همان.191 ،

دانسته و معاد جسمانی را منکر میشوند .سجستانی بعثت اموات را قول اهل ظاهر
دانسته و با ارجاع معرفت به قلب ،رجعت جسمانی یعنی جمع شدن استخوانهای
پوسیده به واسطۀ نفخ صور را بدون برهان دانسته و امری غیر فطری میداند و خدا را از
چنین امر محالی منزه میداند.

1

اسماعیلیه معاد را الزم میدانند؛ زیرا خداوند متعال هر کس را بهاندازۀ کارش مزد داده
و قائم قیامت که خداوند شریعت است باید افراد را مطابق کارشان مزد دهد 2.طبق
این نظریه شش پیامبر پیشین برای اجرای امور آمدند ،و هریک از پیامبران به یکی از
روزهای هفته اختصاص دارند و امام هفتم که همان قائم قیامت است روز شنبه برای
جزای خلق میآید که روز آسایش برای کسانی میباشد که این روزها را به حقیقت
شناختهاند .علت انتخاب شنبه ،بر اساس شریعت موسی؟ع؟ میباشد؛ زیرا در
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شریعت موسی؟ع؟ شنبه تعطیل بود و کاری انجام نمیشد ،همچنانکه در زمان قائم
که او دارای سه مرتبه نبوت ،وصایت و قیامت میباشد.

4

در این قیامت که یوم الحساب و یوم الجزاء نامیده میشود ،اشیائی که به غایت و
نهایت خود رسیدهاند شمارش میشوند 5.قیامت که یوم الفصل نیز نامیده میشود،
بعد از دعوای اهل شریعت هاست که به منازعه به اقامۀ حق پرداختهاند؛ زیرا هر یک به
پیروی از دین خود پرداخته و دیگری را تکفیر کردهاند .هر یک برای خود روش و طریقی
برگزیدهاند؛ وقتی دشمنی و دعواها به غایت و نهایت برسد قائم به حق برخاسته و بین
ادیان به واسطۀ کشف حقایق قضاوت کرده و تأویالت و حقایق ،پرتو افکن خواهد
َْ َ ْ َ
شد .اسماعیلیه با تأویل آیۀ َ
<و أش َرق ِت الأ ْر ُض ِب ُن ِور َر ِّبها> 6،منظور این آیه را قائم میداند
 . 1همو ،االفتخار.85 ،
 . 2قباديانى ،وجه دین.48 ،
 . 3همان52 ،؛ قاضی نعمان ،تأويل الدعائم،.154 / 1
 . 4قباديانى ،همان.154 ،
 . 5سجستانی ،اثبات النبوات.167 _166 ،
 . 6زمر .69 /

نظریۀ امامت در اسماعیلیه

القیامه عملی انجام نمیپذیرد 3.امتیاز قائم قیامت نسبت به سایر پیامبران این است

که در روز قیامت در حضور کتاب و انبیاء و شهداء بین مردم ،به حق قضاوت خواهد
نهایت تمامی رسوالن نیز به
کرد؛ اهل ادیان ملزم به رجوع به حقایق و ثبات به آن شده و
ِ
قائم خواهد بود.
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ َ ْ ُ ُ َ
ون إلى ِم ِ َ
ُ ْ َّ َّ َ َ
وم>؛ 2میقاتی که اولین و
يقات ي ْو ٍم َم ْعل ٍ
طبق آیۀ <قل ِإن الأو ِلين و ال ِآخ ِرين * لمجموع ِ
1

آخرین در آن جمع میشوند« ،یوم معلوم» و «دور کشف» است که مدت زمان آن پنجاه
هزار سال است و حساب نزد قیام قائم واقع شده و او مطابق حساب هر فرد ثواب داده

و عقاب میکند.

3

 _8ناطق هفتم و امام آخر
212

اسماعیلیه هر دور ائمه را به هفت منتهی میداند و جواهر جسمانی را به ازاء ناطقان
و اشیاء ملحق به آن را به ازاء اساس قرار دادهاند .به تبع آن ،زمانهای ایشان را نیز
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هفت دور میداند؛ به همین مناسبت اسماعیلیان نخستین تجاوز ائمه را از هفت
جایز ندانستهاند 4.در نظر ایشان عدد هفت دارای خاصیت ویژهای است که حاالت
جدیدی از نفس ظاهر شده و بر ائمۀ ششگانه پیشی میگیرد و این امر را بر اهل ظاهر
غیر قابل فهم دانسته و با استدالل تعیین عدد هفت را بر هر عددی قابل ترجیح
میدانند.

5

در ادوار ائمه ،بعد از هر امامی حجت او میآید؛ ولی حجت قائم قبل از دعوتش میآید
و هر کس او را اجابت کند در دعوت او داخل میشود ،و هر کس او را تا زمان قیام
اجابت نکند ،اجابتش قبول نمیشود.

6

دور هفتم ،آخرین ادوار بوده که مربوط به قائم به عنوان متمم نطقاء میباشد .در این
 . 1سجستانی ،اثبات النبوات.169 _168 ،
 . 2واقعه .50 _49 /
 . 3قاضى نعمان ،تأويل الدعائم.43 / 1 ،
 . 4اعتقاد به هفت امام در اسماعیلیۀ کنونی تغییر یافته و هم اکنون امام چهل و نهم ایشان به نام کریم آقاخان
حکمفرماییمیکند.
 . 5سجستانی ،کتاب االفتخار.73 _72 ،
 . 6قاضی نعمان ،همان.207 / 1 ،

نهایت تمامی رسوالن بوده و
امور مستور ،کشف میشوند .قائم،
ِ
دور ،آیات ،ظاهر شده و ِ

بین نوامیس مختلف با کشف حقایق جمع میکند که با آن مجموعهای از یک شریعت

کامل میشود 1.گویا امتها یکی گردیده و امر برای قائم فراهم میگردد تا امر رسوالن به
غایت و نهایت برسد همچون اعضایی که هر کدام در جایگاه خود قرار میگیرند؛ زیرا
قبل از او پیامبران آمده و نوامیس مختلف واقع شده و قائم با جمع بین آنها به کشف
نهایت تمامی حدود است و کور (جمع کنندۀ) اعظم
حقایق آنها میپردازد؛ 2زیرا قائم،
ِ
غایت اهل دعوت و انبیاء و اوصیاء است.
است 3.قائم ،مجمع حدود است و ِ

4

در این دوره رتبههای هفت گانۀ روحانی بر قائم القیامه دور میزند و او به درجات
نطقاء ششگانه و اوصیاء ایشان و ائمه در هر دور میرسید ،و هنگامی که این دور کامل
شد به مقامی خواهد رسید که هیچ کس به این مقام نرسیده است و معجزاتی از او
ظاهر خواهد شد که از هیچ یک از انبیاء و رسوالن ظاهر نشده است .به مادۀ روحانی
خالص خواهد شد و به درجۀ عالی خواهد رسید و بالفعل به کمال خواهد رسید و به
امر خداوند سبحان اموری را خواهد دید که دیگران یارای دیدن آن را ندارند.

5

با توجه به اینکه در تأویالت اولیۀ اسماعیلیه ،ناطق هفتم محمد بن اسماعیل بوده،
و باید در آخر الزمان ظهور میکرد ،ولی در طول تار یخ اسماعیلیه قائمان دیگری با
همین نام ظهور کردند و هر بار موفق به کسب تمامی فضایل قائم القیامه یا ناطق هفتم
نگردیدند به ناچار قائم القیامه در منابع اسماعیلیه به چندین نفر اطالق گردیده است،
محمد بن اسماعیل به عنوان هفتمین پیامبرّ ،
متم شریعت و ادا کنندۀ حقوق و حدود
بیان شده و محمد بن عبد اهلل المهدی (المعز) قائم القیامة وسطی و امیرالمؤمنین؟ع؟

قائم القیامة اول و محمد؟ص؟ به عنوان قائم القیامة کبری صاحب کشف است که در
 . 1سجستانی ،اثبات النبوات.191 ،
 . 2همان.167 ،
 . 3قرشی ،کتاب زهر المعاني.294 ،
 . 4همان.298 ،
 . 5حامدى ،كنز الولد.271 ،
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عقل و نفس متصل میشود و در عالم فعل در مقام نفس قرار میگیرد و عمل برای او
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اذان شهادتین به نام او جاری میشود که برخی او را به عبد اهلل بن میمون در تربیت
منسوب کردهاند.

1

به این ترتیب تأویالت اسماعیلیه در طول تار یخ به شکلهای مختلف چهره عوض
کرده و با نمایان شدن هر تأویل و متفاوت بودن آن با آنچه مورد انتظار بوده است ،به
ً
گونهای تأویل شده تا اصل تأویالت اسماعیلیه را زیر سؤال نبرد .مثال حسن دوم در ماه
مبارک رمضان اعالم قیامت نمود و از پیروان خود خواست تا روزۀ خود را افطار نمایند.

2

 _9مهدویت
در زمان امام جعفر صادق؟ع؟ گروهی منکر مرگ اسماعیل در زمان حیات پدرش
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گشته و او را قائم دانستند که بعدها به نام اسماعیلیۀ خالصه نامگذاری شدند؛ و
گروهی محمد بن اسماعیل را مالک زمین و قائم دانستند که مبارکیه نامبردار گشتند.

3

فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

اسماعیلیه قائل به هفت امام بودند که اسماعیل یا محمد بن اسماعیل هفتمین امام
و مهدی موعود بوده و در آخر الزمان باز میگردد .در این میان برخی قائل به مهدویت
اسماعیل ،4و گروهی معتقد به مهدویت محمد بن اسماعیل 5گردیدند.
در تفاسیری که بعدها توسط دانشمندان اسماعیلی ارائه شد ،مهدی صاحب دایرۀ
هفتم یعنی آخرین ادوار است که اول معاد محسوب میشود ،در این دوره اجزائی برای
ظهور قائم جمع میشوند که هر یک بر سبیل دور ناطق بوده و اجزاء قائم محسوب
میشوند ،در این دوره همۀ انبیاء ،قائم به یک شخص شده و دورۀ ستر قائم به کشف
تبدیل میشود و قائم صاحب کشف بالفعل میشود.

6

در این زمان محمد بن اسماعیل به عنوان قائم مبعوث شده و رسالت و شریعت جدید
میآورد که به واسطۀ آن شریعت محمد؟ص؟ نسخ میگردد .استناد این امر به روایاتی
 . 1همان.211 ،
 . 2جوینی ،تار یخ جهانگشای.370 _369 ،
 . 3اشعرى قمى،المقاالت و الفرق.81 _80 ،
 . 4حسنى راز ى ،تبصرة العوام في معرفة مقاالت األنام.182 ،
ن.80 ،
 . 5اشعرى قمى ،هما 
 . 6حامدى ،كنز الولد.254 _253 ،

ً
است که به امام صادق؟ع؟ منسوب شده است« :لو قام قائمنا علمتم القرآن جديدا» و
ً
ً
1
« أن اإلسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء».
اسماعیلیه ظهور حجت را قبل از ظهور قائم الزم دانستهاند و حجت قائم را آخرین مقام
از مقامات دور ناطق دانستهاند 2.زمانی که دعوت به سوی حجت قائم کامل شود،
قائم با تمامی انبیاء و ائمه از اول ادوار آشکار میشوند.

3

اسماعیلیان نخستین با اعتقاد به امامت هفت امام ،آخرین ایشان را قائم منتظر و
ِ
مهدی مینامیدند؛ ولی عبیداهلل مهدی امامت هفت امام و مهدویت قائم منتظر را
انکار کرده و خود را مهدی نامید ،هر چند عدهای ادعای عبید اهلل را بر امامت قبول
نکردند و در انتظار رجعت محمد بن اسماعیل به عنوان مهدی باقی ماندند 4.این
تغییر عقیدتی در اسماعیلیه موجب شد تا سلسلۀ امامان ادامه پیدا نموده و انحصار
امامت در عدد هفت تغییر یابد ،پس از آن در طول تار یخ اسماعیلیه چندین مهدی
با اعتقاد به مستور بودن مهدی و ظهور او در آخر الزمان در نظریات اسماعیلیۀ اولیه،
ظهور افرادی همچون مهدی اصفهانی و اباحی گریهای او ،مهدویت اسماعیلیه را با
اشکاالت اساسی همراه نمود ،تا آنجا که حکومت وقت ناچار به حذف او از دستگاه
حکومتی گردید .افراط در اباحیگری مهدیان و عدم موفقیت ایشان موجب شد تا
برخی از اسماعیلیۀ فعلی اعتقادی به مهدی نداشته و در انتظار مهدی به سر نبرند.

5

نتیجه گیری
اسماعیلیه بعد از امامت امام جعفر صادق؟ع؟ و منتهی کردن خود به هفت امام،
مبنای تئوری خود را بر هفت نهاده و تار یخ را به هفت دوره تقسیم نمود .بر این اساس
 . 1نوبختى ،فرق الشيعة.74 ،
 . 2قرشی ،کتاب زهر المعاني.299 _298 ،
 . 3همان.300 ،
 . 4دفتری ،تار یخ و عقاید اسماعیلیه.153 _151 ،
 . 5روحی میرآبادی« ،مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرمطیان» ،فصلنامه تار یخ اسالم.77 / 27 ،
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ظهور کردند که هر یک بعد از مدتی به دالیل مختلف از ادامۀ راه خویش باز ماندند.
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برای هر دوره پیامبری اختصاص داده و در هر قسمت که به مشکل بر میخورد با یک
تبصره سعی در تصحیح عدد هفت مینمود ،تا آنجا که امام هفتم خود را که محمد بن
اسماعیل بود به عنوان پیامبر و ناطق هفتم معرفی نمود.
امامت در اسماعیلیه نیز با تغییراتی در هر دوره بر هفت نهاده شد و با ایجاد امام
مستودع و ّ
متم سعی در تکمیل و تصحیح عدد هفت میگردید ،هر چند هم اکنون
اجباری در عدد هفت نیست و امامان اسماعیلی از عدد چهل پا فراتر نهادهاند.
اصرار بر عدد هفت مشکال ت���ی در تار یخ اسماعیلیه ایجاد کرده؛ ولی تأویالت همواره
راهگش���ای آن بوده و این مطل���ب موجب شده تا مهدویت که همان ناطق هفتم بوده،
در اسماعیلی���ۀ کنونی به شکلی مح���دود مورد قبول باشد .اما پای���ان تار یخ چون امری
216

اس���ت که هنوز تحقق نیافته ،انتظار اسماعیلیان در آمدن ناطق هفتم به عنوان تحقق
بخ���ش بعثت روحانی و قائ���م القیامة شکل نگرفته و این انتظ���ار برای ایشان همچنان
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باقی است.
در نهایت میتوان گفت که اسماعیلیه برای تقسیمبندی تار یخ خود دلیل خاصی
ندارند ،و تنها منتهی شدن امامان ایشان به عدد هفت و استفاده از تأویالت باطنی
موجب شد تا این تأویالت در تفسیر تار یخی ایشان با شدت و ضعف تداوم یابد .قوت
استدالل ایشان را میتوان در قرن چهارم و پنجم یافت .هر چند از همان زمان تاکنون
رابطۀ تام بین این استدالل ها و جلوههای تار یخی وجود نداشته و تار یخ اسماعیلی هم
اکنون شاهد متکلمینی زبردست همچون گذشته نمیباشد.
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نظریة اإلمامة عند اإلسماعیلیة
		

مهدي فرمانیان؛ ریحانة الهاشمي (شهیدي)

نظری���ة اإلمامة عن���د اإلسماعیلیة مبتنیة عندهم عل ��ی نظریة التاریخ المق ��دس ،حیث یری
مقسم إلی سبع مراحل ،تبدأ کل مرحلة ّ
اإلسماعیلیة أن التاریخ من قبل ّ
بنبوة ّ
نبي من أنبیاء
ُ
أول���ي الع���زم ولهم أوصیاء یقومون ب���دور تأویل باطن الدین ،وآخ ��ر المرحلة تنتهي بانتهاء
صامتا ،وأن
ونبیا
ً
ناطقا ً
نبیا ً
التاری���خ وهي قائم القیامة .وتعتقد اإلسماعیلیة أن لکل مرحلة ً
اإلمامة عندهم هو الخط المستمر للوصایة .وتتجلی أهمیة اإلمامة عند اإلسماعیلیة حیث
یربط���ون بی���ن الخالفة في األرض ومفاهی���م سماویة کعوالم العق ��ول واألدوار الفلکیة وغیر
ذلک.
واإلم���ام عندهم الب���د أن یکون من ذریة رسول اهلل ،وقد دل���ت األدلة العقلیة والنقلیة علی
إمامت���ه ،وتجب له العصم���ة والعلم والتنصی ��ص واألفضلیة ،ومعرفة اإلم ��ام واإلطاعة منه
موجبة لقبول الطاعات واألعمال.
وینتهي التاریخ عند اإلسماعیلة بالمعاد الروحاني حیث یقوم الناطق السابع بقائم القیامة،
ویبی���ن الحقائ���ق الباطنیة للعالم ،وه���و یسمی عندهم بالمه ��دي الموع ��ود .وبما أن ظهر
عنده���م عدة أشخاص باسم المهدي ،تغیرت عندهم التعابیر إل ��ی الناطق السابع أو قائم
القیامة الذي یبلغ اإلنسانیة إلی منتهی الروحانیة.
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Isma’ilis theory of Imamate is based on the their theory of sacred
history. According to them, based on a pre-determined plan, history is
divided into seven periods each of them begins with an Arch-prophet
whose successors hermeneutically interpret the inner aspects of the
religion of that period. The last period- which is the same as the period of
the Qa’im of the Doomsday- will come to an end with the end of history.
According to Isma’ilis, there are, in each period, a saying and a silent
prophet and Imamate is for them the continuation of executorship.
For Isma’ilis, Imamate is important since its links the earthy Imamate
with the heavenly meanings (heavenly periods and worlds of intellects).
Thus, Imam should be a descendant of the Holy Prophet (S) whose
necessity of Imamate has been proved in the basis of rational and
transmitted arguments and he should be appointed, Infallible and enjoy
knowledge and superiority. One’s worships shall be accepted if he
knows the Imam and his acts will be accepted if he obeys the Imam.
In the Isma’ili thought, the end of history contains spiritual resurrection
when the seventh saying prophet, as the Qa’im of the Doomsday, will
describe the inner truths of the world; sometimes, this saying prophet is
considered as the Promised Mahdi. Since some Mahdis have appeared
among Isma’ilis, new interpretations have been introduced in this regard;
and the seventh saying prophet (the Qa’im of the Doomsday) has been
considered as an Imam who will take human beings to the highest
station of spirituality.

