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  مفھوم امامت از دیدگاه طریقۀ اسماعیلی

واال حضرت این مقالھ بھ مناسبت پنجاه و نھمین سالگرد بھ تخت نشینی امامت، شاه کریم الحسینی، ملقب بھ 
آقا خان چھارم، چھل و نھمین امام موروثی طریقھ شیعھ امامی اسماعیلی نزاری، نوشتھ شد، و در محفلی شھزاده 

  .در شغنان قرائت گردید 2016جوالی  11بھ این مناسبت در 

 نوروز علی ثابتی: گرد آوری، پژوھش، و نگارش
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﷽  

  چراغ دل بنور جان بر افروخت  =  بھ ناِم آنکھ جان را فکرت آموخت

  ز فیضش خاک آدم گشت گلشن   =ز فضلش ھر دو عالم گشت روشن   

  ینز کاف و نون پدید آورد کونَ      =ین    العَ  رفةُ توانایی کھ در یک طَ 

  )1( بر لوح عدم زد ھزاران نقِش       =قدرتش دم بر قلم زد       چو قافِ 

  

اش پوشیده و از راه آفرینش آشکار است و از راه یافتن بھ حواس،  ھایش پیدا است و معنی سپاس خدایی را کھ نام
قدرت او گیریم، و دور از ما چون خواھیم کھ از راه نزدیک بھ ما است، چون عاجزی خویش را دلیل از . پنھان

بیفتد از ھا و آنچھ چگونگی برو  آن خدایی کھ آنچھ اندر چگونگی آید از جسم. آفرینش او در آفریدگاری او رسیم
  )2(.ست و او بھ یکی خویش از چندی و چگونگی برتر استاو  ارواح، ھمھ آفریده

شمعِ جاِن مومنان، و دلیل گمراھان، و پیشوای انس و جان، یعنی  حضرت دمحم ، و و درود بی پایان بر شفیع شفیعان
، و بر آل و اوالد ، و پس از او درود بر امیر مومنان، و راز دار قرآن، یعنی حضرت علی مرتضیٰ )ص( مصطفیٰ 

ھر دو سرا، و  ، و اماماندیٰ ، و خزینھ داران علم ھُ )ج(او باد کھ ایشان پیشوایان خلق و ترجمانان کتاب خدای 
درود پیوستھ بر آنھا جاری باد تا وقتی کھ زمان بپاید و فلک از . خلیفھ ھای واقعی خدای در روی زمین ھستند

  ) 3(.گردش نیاساید
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  !ار گرامیضّ حُ 

خست، تشریف آوری شما را در این جمع آمد پر شکوه خوش آمدید بعرض از تک تک شما اجازه می خواھم تا نُ 
  .امامت گرد آوری نموده ام، بھ پیشگاه تان تقدیم نمایم نکاتی چندی را کھ پیرامون مفھومپس، س. رسانم

قیقت، جشن در ح. تخت نشینی امامت، رسم جدیدی نیست کھ ھمین امروز با آن آشنایی حاصل نموده باشیممراسم 
در قرآنکریم در ) ج(اوتعالی . م بر این جھان نھادقد) ع(بھ اولین روزی کھ حضرت آدم روز امامت بر می گردد 

  :فرموده است) ع(خطاب بھ حضرت آدم 

  )4( .َو إِْذ قاَل َربَُّک ِلْلَمالئَِکِة إِنِّي جاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلیفَةً 

  .را ده ام در زمین خلیفھ ایننآفریو ھنگامی کھ گفت پروردگار تو بھ فرشتگان کھ من : ترجمھ

  :فرموده است 124سورۀ بقره آیھ و ھمچنان در  

، ابراِھَم َربُ  اِِذبتَلٰی  وَ    ) 5(.مامااِ  ناِس للَ   کَ لُ ی جاعِ نّ اِ  قالَ ھُ بَِکلَماٍت فَاَ تَّمُھنَّ

. آنھا را بھ انجام رسانید او، پس چند سخنی بااو را پرور دگار ابراھیم  بیازمود و یاد آور ھنگامی کھ: ترجمھ
 .می گردانم انمردم یعنی امام پیشوامن ترا : گفتبرایش ) خداوند(

و این ھر دو کلمھ بر . است» رھبر « و یا » پیشوا « است، و امام بھ معنای » جای نشین «  ،معنای خلیفھ
و » رسول «، »امام« ابراھیم، اورا در خطاب بھ حضرت ) ج(خداوند : طور مثال. اطالق گردیده اندپیغمبران ھم 

این  .خطاب نموده است »خلیفھ« را ) ع(و حضرت داودد ) ع(ھمچنان حضرت آدم . خطاب کرده است» نبی « 
کسب را لقب خلیفھ ، و ھم جاری بود کھ جانشینان اواز رحلت ا ادامھ یافت، و بعد) ص(پدیده تا زمان آنحضرت 

خلیفھ خطاب می  ، را امت مسلمھ بطور عام)کرم هللا وجھھ(لی اسالم، یعنی حضرت ع، و تنھا خلیفھ چھارم نمودند
تا سال قرن  و این رسم برای دو. شناختندمی » امام « و » خلیفھ« اورا بھ عنوان  اش کردند، و پیروان خاص

خلفای  باقی ماند کھ از ذریھ بال فصل حضرت علی و بی بی فاطمة الزھرا در مصر میالدی در مصر 1094
الد و ھم خلفای جھان اسالم در بِ  امامان طریقھ اسماعیلی ھم بودنداطمی ظھور کردند، کھ در عین زمان، ھم ف

، نزاری از نقطھ نظر دیدگاه شیعھ امامی اسماعیلی .کشور ھای اسالمی غربی در مقابل خلفای عباسی قرار داشتند
  .تباری و موروثی، زنده است این رشتھ رشتھ امامت تا ھمین اکنون از ھم نگسیختھ، و حاال ھم

، چھل و نھمین امام موروثی »آقا خاِن چھارم  واال حضرت شھزاده«حضرت شاه کریم الحسینی، ملقب بھ 
از اینرو، . امامت را بھ ارث برده اند ۀو قبلۀ موجودات است، کھ این رشت یۀ آن فخر تباراسماعیلی است کھ از ذرّ 

با افتخار در آستانھ بزرگداشت  شینی امامت آن حضرت را کھ اکنوناسماعیلیان نزاری سراسر جھان، روز تخت ن
  .قرار داریم، گرامی میدارند آن  مین دورۀ سالگردِ اُ  پنجاه و نھ

چون این کتاب سادۀ ای . ھر کس نمی تواند قرآن را بھ زعم خود تفسیر و تعبیر کند، یاز نقطھ نظر بینش اسماعیل
تا پیام بدین ملحوظ، شخص معلم صادقی باید باشد، . نیست، و ھر کس مقدور نیست تا معنای اصلی آنرا درک کند

و حضرت ، در زمان خود) ص(اصلی این سخن الھی را بھ مردم عامھ رساند، و این معلم صادق حضرت دمحم 
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حدیثی از چنانچھ . عصر خود می باشددر ) ص(، و ھر امامی موروثی از نسل آنحضرت در زمان خود) ع(علی 
  :وارد است» ثقلین « ، بنام حدیث )ص(آن جناب 

  أبَداً، فَإنَُّھَما لَْن یَْفتَِرقَا َحتَّي  لَْن تَِضلُّوا بَْعِدي َما إْن تََمسَّْكتُْم بِِھَما.  أْھَل بَْیتِي  ِكتَاَب هللاِ َو ِعتَْرتِي: تَاِرٌك فِیُكُم الثَّقَلَْینِ   إنِّي
  یَِردَا َعلُيَّ اْلَحْوضَ 

اگر بھ  . دو چیز سنگین می گذارم کھ کتاب خدا و عترت من از اھل بیت من ھستندشما برای  بعد از خود،: ترجمھ
بر من وارد  ثرر حوض کوتا اینکھ د خواھند شدر دو از ھم جدا ناین ھ. آنھا چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد

  . شوند

شد، معلم آن تا زمانی کھ قرآن وجود داشتھ بایعنی . اند ُمقاِرِن ھمکھ قرآن و امام واضح می سازد شریف این حدیث 
خواھند بود، تا این شخص معلم، یعنی امام و یا پیشوا، ھمان کتاب را برای  آنبطور موازی با ھم از عترت پیمبر 

  .امت مسلمھ تفسیر و تبیین کند

  : فرموده است) ص(در حدیِث دیگر وارد است کھ پیغمبر ما 

 .أِت البابَ أنَا َمدینَةُ الِعلِم وَعِلیٌّ بابُھا، فََمن أرادَ الِعلَم فَلیَ 

یعنی وارد شدن در . ، ھرکھ دانش می خواھد از این دروازه در آیددروازۀ آن استم، و علی دانشمن شھر  : ترجمھ
یعنی ھر کس بھ علم : این حدیث اینطور استنباط می گردد، کھمعنای . شھر، بدون از دِر ورودی مقدور نمی باشد

بنا براین، علی و . استد، کھ واقف بر این علم علی رجوع شو برد، باید بھنمی پی ، کھ عبارت از قرآن استی نّ دُ لَ 
  .علم قرآن ھستند، طوری کھ در حدیث ثقلین ھم قبالً بیان گردیدباطنی حفاد او واقف اسرار اوالد و اَ 

  : حدیث دیگری بنام حدیث سفینھ آمده استدر ھمچنان، 

   َعنھا َھلَكَ إنّما َمثَُل أھِل بَیتي فیُكم كَمثَِل َسفینَِة نُوحٍ؛ َمن َرِكبَھا نَجا ، و َمن تََخلَّف 

بیت من یعنی اگر بھ اھل (د کسی بر آن سوار شواگر بر شما مانند کشتی نوح است،  مثل اھل بیت من: ترجمھ
  .ف کند، ھالک می گرددلُّ تخَ ن بر آن دکسی از سوار شنجات می یابد، و اگر ) دک جویمسُّ تَ 

چنانچھ . فرض شده استبرای تمام گروندگان دین مبین اسالم آل رسول توجیھ پذیر بوده و ه سوَ پیروی نمودن از اُ 
  :می فرماید  56آیھ  االحزابسورۀ  دراو تعالی در قرآن کریم 

  )6( .إِنَّ هللاَ َو َمالئَِکتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِّیِ یا أَیَُّھا الَّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َو َسلُِّموا تَْسلیما

 اید، سالم بر وین آورده ایماای کسانی کھ . درود می فرستندبر پیمبر او بھ تحقیق خدای تعالی و فرشتگان : ترجمھ
  .بسیاربفرستید، سالِم 

و ال تُصلوا علَیَّ : حدیث آمده است کھ و در ـٰ اصحاب پرسان . م بریده مفرستیدیعنی برای من درود دُ . ةً بترآءصل
، و » درود بر دمحم « کسی کھ بگوید : ایشان گفتند. ، درود و یا صلوات دم بریده چیستنمودند کھ یا رسول هللا

  )7(.، ھمانا درود دم بریده استدنیعنی بر اوالد من درود نفرست ،»آل دمحم  و بر« نگوید 
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  )8( .ی آِل یاسینٰـ لسالٌم عَ : می فرماید 130در سورۀ صافات آیھ ) ج(ھمچنان خداوند 

یکی از نام ھای دمحم است،  »سین« . از حضرت علی روایت است کھ در معنی اینکھ آل یاسین کی است، گفتھ است
  .ما ھستیم »آل یاسین«و 

فرض گردیده است؟ این آل او جز از  لمانان جھانبھ مسقاطِ درود فرستادن بر ایشان برای  پس آل دمحم کیست کھ
  .نمی باشد پذیر توجیھاو فاطمھ، طریق دختر 

خوشنود می بن وائل ااز خدیجھ وفات می کند، عاص ) ص(آن حضرت   ۀآخرین پسر باز ماندعبد هللا زمانی کھ 
آنحضرت با شنیدن این خبر، . ابتر یعنی دم بریده خطاب کرداورا و . شود، کھ از نسل دمحم در جھان کسی نماند

  . نازل شد» کوثر « خیلی متأثر شد، اما برای او سوره 

  .اعطا نمودم کوثر را بھ تحقیق من برای شما. ترجمھ  .إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ 

علمای شیعی، نظر بھ تفسیر . است» زیاد، افزونی، و کثرت « آن ، و معنای اشتقاق یافتھ» ُکـثـَِر « عل کوثر، از ف
مژده داده ) ص(یعنی خداوند، برای آن حضرت . بطور عموم، کوثر، لقب حضرت بی بی فاطمة الزھرا است

م بریده نیستی، و من برای شما کوثر را اعطا کردم، یعنی دارنده فرزندان زیاد، کھ ھمانا بی بی است، کھ تو دُ 
بن وائل است،  دم اکھ ھمانا عاص شما دشمن حقیقت  ، و درنسل شما در جھان پایدار خواھد ماندفاطمھ است، و 

  )9( .بریده خواھد بود

  )10( لخصم سیاِه روی تو بی حاصل و خج=  لِصّ تو تا حشر متُ  آثار اقتدارِ 

یاد می شود، » اھل بیت « و یا » آِل دمحم « بھ نام  ،)سالم هللا علیھا(و بھ ھمین سبب، اعضای خانوادۀ بی بی فاطمھ 
 33آیھ  در سورۀ االحزاب) ج(چنانکھ خداوند . ستندجس و پلیدی مصئون و معصوم ھکھ از ھر رِ  و ایشان اند

  .فرموده است

َرُكْم تَْطِھیراً  ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َو یَُطّھِ ُ ِلیُْذِھَب َعْنُكُم الّرِ  إِنَّما یُِریدُ اہللَّ

ما را پاک ش، تا پاک کند ز ھر پلیدی پاک کنداای اھل بیت شما را تا می خواھد ) ج(جز این نیست کھ خدا : ترجمھ
  .کردنی

نشستھ بود کھ پیغمبر خدا وارد شد و برایش گفت فاطمھ در خانھ ام : ت است کھروایزوجھ رسول هللا مھ لَ سَ  از اُمّ 
زمانی کھ علی، حسن و حسین، داخل شدند و نشستند، و خودش باال تر نشست . شوھر و پسران تان را ھم صدا کنید

. ما در آن حجره نشستھ بودیم، و ھمین آیت تطھیر برای آن حضرت نازل شد: مھ گفتلَ سَ  مّ اُ . پایان تر بودعلی و 
ت راستش دسبا ، و بعد و بر سر دختر، داماد، و نواسھ ھایش آنرا کشید را باال کردخیبری خود بعد گفت این جامھ 

  : کرد و گفت اشارهبطرف آسمان 
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تِ بَیتِ اللُّھمَّ ٰھؤالِء أھُل  رَ ی، اَ ی و خاصَّ جَس و َطّھِ   .م تَطھیراً ھُ للُّھمَّ أذِھب َعنُھُم الّرِ

اینھا اھل بیت من و خاصان من اند، پس آنھا را از ھر پلیدی پاک گردان، تا پاک گردند، پاک ! بار خدایا: ترجمھ
   .گردیدنی

آل و خویشاوندان پیغمبر بستگی دارند، پروردن مھر و محبت ایشان در دل ھای مسملین واجب شده  بھ کسانی کھ
چنانچھ خداوند تبارک و تعالی، در قرآن . است، و نباید با آنھا کینھ ورزی شود، و یا مورد طعن و لعن قرار گیرند

  : فرموده است 23شوری آیھ عظیم الشان، در سورۀ 

ً  َعلَیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْربٰی  لُُكمْ ئَ قُْل ال أَسْ    )11(.َو َمْن یْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسنا

، برای تبلیغ قرآن از شما ھیچ مزدی را نمی خواھم، لیکن شما در دوستی خویشاوندان من )ای دمحم(بگو : ترجمھ
  .افزاییم مینیکی آن  و ھر کھ نیکی کند، بر حسن. گیریدپیشی 

پرسیدند کھ خویشان شما کھ محبت ایشان باید ) ص(صحابھ از آن حضرت : روایت است کھ) رض(از ابن عباس 
م هللا علیھِ  رضوانَ ) یعنی امام حسن و امام حسین(ن نیَ علی، فاطمۀ، و  حسَ : کرد، کی ھا اند؟ ایشان فرمودند کھ

  .جمعیناَ 

  ھر چھ نکو تر، بھ نکو کار دھند کھ جزا= کار نیکو کن اگر مزد نکو می طلبی 

  )12( مزِد مزدور بھ اندازۀ کردار دھند= کار اگر نیست ترا در طمع اَجر مباش 

 ودکھ پنج کس می ش) ص(ھر این چھار کس را بھ شمول آن حضرت ت، و مِ ت، محبّ بھ این خاطر کسانی کھ مودّ 
ی، یعنی بنام پنج تنو کسانی کھ بھ این پنج کس مھر ورزیده اند، ، بر گروندگان دین مبین اسالم واجب گردیده است

   .دوستدار پنج تن ھم مسمی گردیده اند

  .لھ یاد می شود، صریحاً در مورد این پنج کس تأکید می کندباھَ کھ بنام آیھ مُ  در سورۀ آل عمران 61آیھ 

.  سوال نمودند) ع(جران از آن حضرت در مورد پیدایش حضرت عیسی ترسایان نَ  :و این واقعھ چنین بوده است
  . صورت گرفتھ کھ از خاک آفریده شده اند) ع(مانند آفرینش آدم ) ع(ایشان جواب دادند کھ آفرینش عیسی 

َك فِیِھ ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَ  ْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ فََمْن َحاجَّ
ِ َعلَى اْلَكاِذبِینَ    )13( .نَْبتَِھْل فَنَْجعَْل لَْعنََت اہللَّ

بیایید کھ : رسید، پس بگو دانش ، بعد از آنکھ برای تو)در مورد عیسی(کند با تو  نازعھپس ھر کھ م: ترجمھ
خود و نفس ھای شما را،  ی، و نفس ھارا خود را و فرزندان شما را، و زنان خود را و زنان شمابخوانیم، فرزندان 

 .بر دروغ گویان خدا گوییمپس ھمھ بھ زاری دعا کنیم پس لعنت 

                                                            
  23آيه  42سوره   11
  .تفسير حسينی در ذيل تفسير اين آيه  12
در حقيقت حال عيسی در نزد خداوند مانند حال آدم است که اورا از خاک . اِّن َمثََل ِعيسی عند هللاِ َکَمثِل آدم، خلقهُ ِمن تُراٍب ثُمَّ قال لهُ کن فيکون  13

  ).3سوره  61آيه . (آفريد، پس اورا گفت، بشو، پس او شد
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جران گفت، ھر چند ما در حجت و دلیل می افزاییم، شما در کینھ و برای پیشوای ترسایان نَ ) ص(پس آن حضرت 
د، اکنون بیایید مباَھلت کنیم، یعنی بر یکدیگر نفرین بفرستیم تا خداوند دروغ گویان را روسیاه منازعھ می افزایی

آن حضرت با گروه نصارا زمان و مکان را مشخص کرد، و در روز مقرره، حضرت رسالت پناه، از جملۀ . کند
را،  ی زنان، بی بی فاطمة الزھرا، و از جملۀ نسائنا، یعنرا ابنائنا، یعنی، پسران، حضرت امام حسن و امام حسین

و چون اھل . امام علی را با خود برد، و از آنھا خواست کھ من دعا می کنم، و شما آمین بگویید و از جملۀ انفسنا،
  )14(.نجران آنھا را در مقابل خود دیدند، از مباھلھ صرف نظر نموده، و بھ صلح متوسل شدند

در مورد بار ور بودن درخت نبوی و  25و  24 آیات سورۀ ابراھیم در کالم عظیم الشأن خویش در) ج(خداوند 
  .میوه دادن آن در ھر عصر و روزگار فرموده است

ُ َمثًَال َكِلَمةً َطیِّبَةً َكَشَجَرٍة َطیِّبٍَة أَْصلَُھا ثَابٌِت َوفَْرُعَھا فِي السََّماِء  أَلَْم تَرَ  ِحیٍن بِِإْذِن  تُْؤتِي أُُكلََھا ُكلَّ * َكْیَف َضَرَب اہللَّ
ُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم یَتَذَكَُّرونَ    )15( َربَِّھا َویَْضِرُب اہللَّ

یزه کھ ریشۀ اش استوار  و درخت پاک یزه را مانندسخن پاک! مثلی بیان کرد؟چگونھ ) ج(آیا ندیدی خداوند : ترجمھ
و خداوند اینرا مثالی زد برای می دھد،  خویش میوهھر زمانی بھ امر پروردگار و در  .شاخ اش بر آسمان می باشد

  .تا بّود کھ پند پذیر شوند مردمان

  :چنین گفتھ است اتدر کتاب وجھ دین در معنای این آیناصر خسرو داعی، متفکر و فیلسوف نامی اسماعیلی 

بر نتوانند کندن، و و بدین درخت خوش مر رسول را ھمی خواھد کھ بیخش استوار است کھ دشمنان دین ویرا ... « 
شاخش فرزندان او کھ بر آسمان پیوستھ اند از راِه پذیرفتن تأیید از عالم ُعلوی، و بھر وقتی بار حکمت بفرمان 

درخت بخورد، زندگی  و ھر کھ این مثل بداند دست در آن درخت زند، و از آن. خدای تعالی بخلق ھمی رسانند
  )16( ».جاوید در آنست

گیریم کھ مفسرین حقیقی قرآن، و وارثین ترجمان آن، از می ، چنین نتیجھ فوق کھ ذکر گردیدند ھلّ بنا بر براھین و ادِ 
تادن بر آنھا امری ، مھر ورزیدن و درود فرسدر حال حاضر ھم موجود بودهدر جھان ) ص(خاندان آن حضرت 

م الحسینی، چھل و نھمین نسل است کھ ارشاد این بھ عقیده اسماعیلی، ھمین شاه کری ، و نظرواجب شمرده می شود
  .جناب ایشان را گرامی داشتھ ایمامامت روز بھ تخت نشینی  میننھ اُ و پنجاه امر خطیر را بدوش دارد، کھ امروز 

  ِورد زبان ماست مھ و سال و صبح و شام   =     ام درود جناِب تو ــند االَ یا سیّ 

  .در دست ما ھمین صلوات است، و السالم    = یک تو چھ تحفھ فرستیم ما ز دور  نزد

  ) 17( ٰى ى َمِن اتَّبََع اْلُهدٰـ َوالسََّالُم َعل

 .كند باد كه از هدايت پيروي مي  و سالم و درود بر آن كس : ترجمه

  

                                                            
  .تفسير حسينی در ذيل تفسير اين آيه  14
  . 25و  24آيات  14سورۀ   15
  . 12 – 11. ، صص1348وجه دين، ناصر خسرو، گفتار اول، کتابخانۀ طهوری، چاپ دوم، تهران   16
  . 47، آيه )20(سورۀ طـه   17
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