
 

1 

 

 

 

 انگاری امامت از دیدگاه امام صادق علیه السالمبررسی اصل

 

 سید علریضا رفیعی علوجیه

 

 

 

 

 

ق اسالمییمرکز حقا



 

2 

 



 

3 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 چکیده

 است: شده پرداخته ذیل مباحث به رودر نوشتار پیش

ات آی مت بر اساس آیات قرآن کریم چیست؟دیدگاه امام صادق علیه السالم درباره اصل انگاری اما

ست و سؤال شده ا اشارهدر این زمینه بسیار زیاد است اما با توجه به حوصله این نوشتار به سه آیه از قرآن کریم 

 چیست؟ روایات اساس بر امامت انگاریدیدگاه امام صادق علیه السالم درباره اصل دیگر این است که

ز اهی نیاند و گکرده خودطاهرین علیهم السالم  اجداد سخن به استناد السالم علیه صادق امام گاهی

 .اندسه روایت مشهور مورد بررسی قرار گرفته اند در این بخش نیز به فراخور،خود حرضتش فرمایشی داشته

 

مبانی امامت/ اصل انگاری امامت/ اصول دین/ امام صادق علیه السالم کلید واژگان:
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 همقدم

 امامت :تاس چننی مبانی این رسفصل. ستا مامت نیاز به آشنایی با چهار مبنارای ورود به مباحث اب

 هارچ این بهنسبت  شناخت بنابراین. امام تعینی طرق امام، رشایط امام، نصب وجوب ،است دین اصول از

  نی است، رضورت دارد.س و شیعه بنی اساسی اختالف حمل اینکه جهت به موضوع

 شیعیان. دارند یکدیگر با فراوانی اختالف سنی و شیعه که است مواردی از امامت، انگاریاصل

نت سدانند. در مقابل، اهلاعتقاد و عدم اعتقاد به آن را موجب سعادت و شقاوت میامامت را از اصول دین و 

 آن در افعال مکلفنی است. با توجه به این مطلب،کنند که در هنایت جایگاه امامت را از فروع دین تلقی می

 پردازد.می ،انگاری امامتاصل ؛پژوهش حارض به بررسی یکی از مبانی امامت یعنی

بر  ه، شیعه عالودوع ادله و منابع خاص خود را دارناز فریقنی برای معرفت به این چهار موضهر کدام 

ین منبع . اروایات معصومنی علیه السالم را دارا استنی ترین منبع معرفتی یعداشتن منبع قرآن و عقل، مهم

یانوس ق اقعامابها را از نگرا هایدیراومراین  باید به خود زمحت داد و اما ،اهلی است نکراغنی متصل به علم بی

 با نگاهی ژرف اندیشامت مبانی امالم در مورد سالبیت علیهماهل کالمباید  ؛راج کرد. به دیگر سخناستخ

هایی راهیابی به معرفت و حقیقت کارآمدتر است از مالکچراکه معیار معصوم در  ؟قرار بگرید مورد بررسی 

 کند. که غری معصوم بیان می

م و تبدیل حکومت از امویان کسالم به جهت فضای سیاسی حاامام صادق علیه الاز میان معصومنی، 

ه م امام صادق علیمل در کالأ معارف داشتند به یمنی جهت با تسزایی در هدایت و نرشبه عباسیان، سهم به

 . بردپی این موضوع مهم  به توانر میتالسالم راحت

سخن  ای، به گونهدکالم خوبا تکیه بر از اجداد خود و یمچننی رسیده ات ایشان بر اساس آیات و روای

 کالم کافیموش به توصیفی حتلیلی روش مطابق اساس یمنی بر. امامت آشکار است انگاریاند که اصلگفته

ادق امام ص که است این مسئله و شودمی پرداخته امامت انگاریاصل بر آن تطبیق و السالمعلیه صادق امام

 مالسال علیه حرضت خود و اندآیات و روایاتی استفاده کرده چه از امامت انگاریعلیه السالم در مورد اصل

 اند؟باره بیان فرموده طالبی را در اینم چه
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 چهارچوب مفاهیم

 الف( امام

در  کند وکمک بسیار زیادی در شناخت مفهوم و معنای واژه می ،ه شناسی و بعد از آن، کاربرد لفظواژ

شناخت معنای امام باید به این نکته دقت کرد به یمنی جهت در معنای کلمه امام بنی لغت نویسان و 

یمچننی در اصطالح آن بنی علامء، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. امام در لغت و در اصطالح مفهوم 

 کند.رسپرستی و رهربی را القاء می

 امام در لغت

معنا در  این شده است. انیشود ب یکه به او اقتدا م یو کس شوایپ یبه معنا «ؤمیأم »واژه از  نیا شهیر

 شده است:  در العنی چننی نوشتهکه ترین و معتربترین کتب لغت بیان شده است چنانقدیمی

  1األمور فهو إمام به، وقدم يف یل من اقتدکو

 و یمچننی راغب اصفهانی در املفردات معنایی شبیه به معنای العنی را نوشته است: 

 ریتابا، أو غکبقوله أو فعله، أو  یقتدیأن کواإلمام: املؤتم به، إنسانا 

 2ان أو مبطال، ومجعه: أئمة.کحمقا  كذل

 شود.بنابراین اقتدا و رهربی معنایی است که از لغویون درباره واژه امام برداشت می 

 امامت در اصطالح

تعریف امامت نزد علامء شیعه و سنی بسیار نزدیک یکدیگر هست. آنان در اصل ریاست در امور دین 

 و دنیا با یکدیگر اتفاق دارند و در بعضی قیود با هم متفاوت هستند.

امامت را  و رشح آن در کتاب باب حادی حادی عرشو فاضل مقداد حلی مه چون عالعلامء شیعه یم

 ؛اند کردهچننی تعریف 
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 ابةین لشخص من األشخاص نیا و الدیأمور الدن اإلمامة رئاسة عامة يف

 3يالنبعن 

امامت به معنای ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص، به نیابت 

 از پیامرب صلی اهلل علیه و آله است.

 نویسد:ه چننی میمقداد در رشح کالم عالمفاضل 

 4انساينا لشخص ین و الدنیأمور الد و اإلمامة رئاسة عامة يف

 و امامت به معنای ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای یک انسان است. 

 .یمانطور که مالحظه شد اصل ریاست در امور دین و دنیا در دو تعریف ارائه شده احتاد دارد

 نیز این احتاد وجود دارد؛ تفتازانی در تعریف امامت می نویسد: نزد عاملان اهل سنت

ه یاهلل عل ی)صل يا خالفة عن النبین و الدنیأمر الد رئاسة عامة يف يو ه

 5الفروع امه يفکو سلم( و أح

امامت به معنای ریاست عمومی در امر دین و دنیا و از باب جانشینی پیامرب است و 

 احکام آن در فروع می آید.

 عالوه بر او، قاضی اجیی نیز می نویسد:

ور أم اسة عامة يفاالمامة رئ فها أوال قال قوم من أصحابنایتعر منو ال بد 

 6لشخص من االشخاص  این و الدنیالد
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اند: امامت به معنای ریاست در ابتدای امر ناچار از تعریف امامت هستیم. قومی گفته

 است. عمومی در دین و دنیا برای شخصی از اشخاص

یمانطور که گزارش داده شد در این دو تعریف نیز امامت، ریاست عامه در امور دین و دنیا احتاد 

 دارد. 

 مبانی امامتب( 

. ودشاختالفات اساسی و بنیادین بنی شیعه و سنی در مباحث امامت خالصه در مبانی امامت می

مت نیز دارای مقدماتی هستند که ناگزیر هر علمی برای ورود نیازمند مقدماتی است، مباحث اما کهچنان

کند به این مباحث عمده اختالفات بنی شیعه و سنی را بیان می . از سوی دیگربپردازد هاباید به آن پژوهامامت

دانند یاهلل م دست مردم است در حالی که شیعیان آن را بیده عنوان نمونه اهل سنت معتقد هستند نصب امام ب

ا سئله ردانند اما شیعیان این میعنی حکومت می یگاه امامت را در فقه و احکام عملیو یمچننی اهل سنت جا

ای دهادامه به گزی در. شودطوری که خمالفت با آن منجر به خروج از دین می کنند بهاز اصول اعتقادی بیان می

 .شوداز مباحث مبانی امامت وبیان وجه اختالفات بنی شیعه و سنی پرداخته می

 نصب اماموجوب  .1

 ستنده معتقد شیعیان. است امام نصب وجوب بحث سنی و شیعه بنی اساسی هاییکی از اختالف

و مستندات خود را دارند. در مقابل آنان اهل سنت، با توجه به ادله گرید ست خداوند صورت میده ب امر این

 با یکدیگر متضاد هستند.دست مردم است. بنابراین هر کدام از دو نظریه ه خود معتقد هستند امر امامت ب

ست امجاع صحابه اد؛ اولنی دلیل آنان نشوبه اختصار بیان می ادله اهل سنت در سه موضوع خالصه که

م دفن پیامرب صلی اهلل علیه و آله، اصحاب به دور یکدیگر برای تعینی خلیفه مجع شدند خود گایعنی چون در هن

ام از سوی مردم را مقدمه واجب . دلیل دوم؛ نصب ام8کنداین امر داللت بر انتصاب امام از سوی مردم می

و دلیل آخر آنان عبارت است از اینکه؛ منافع زیادی  8شودمقاصد رشع مقدس با امامت حمقق می ؛دانند یعنیمی

                                                           

 236 / 5: رشح املقاصد 8

 346 / 8رشح املواقف:  8



 

3 

 

توان عمده دالئل اهل سنت را م ادله آنان اعم از مدعی است، می. با چشم پوشی از اینکه متا3در آن هنفته است

 صه در این سه مورد کرد.خال

و اما ادله شیعه بر مدعی خویش به خالف دالئل اهل سنت، بسیار مستند و حمکم است چراکه منبع 

. تاس دو آن بودن یمتابی ه که سبب تکیه بر آن دو می شود،علوم نزد شیعیان، قرآن و سنت است و آنچ

 این لهحوص از خارج هاآن توضیح که شود می خالصه مورد پنج در اهلل، بید امام نصب درباره شیعه مستندات

 در نص تعینی جانشنی، طریق تعینی منحرص بر ت. امامت نیابت از نبوت است، سریه اوصیاء سابقاس نوشتار

 14است، امامت عهد اهلی است، قاعده لطف، روایت االمر الی اهلل یضعه حیث یشاء.

 شرائط امام .2

شجاعت. و  علم، عدالت :است اصلیسه رشط  هادر میان آن ست کهبرای امام رشائطی بیان شده ا

اند یا خری؟ با رجوع به تاریخ و منابع اهل را دارا بودهآیا خلفاء راشدین این رشوط  این است که حال سؤال

 املؤمننیامری جودوو موجود بودن آهنا در  گانهسهخلفاء سنت شواهد بسیار زیادی مبنی بر نبودن این رشوط در 

 .شودعلیه السالم، یافت می

یا اینکه  اندفرار کرده 12و خیرب 11در جنگ احدو عمر برای نمونه در تاریخ ذکر شده است که ابوبکر 

سکوت کرده است و یمچننی عدم علم او با  13نسبت به مالک بن نویرهجنایت خالد بن ولید  ابوبکر درباره

را در  ک این رشوطکه امریاملؤمیننی علیه السالم تک به تمی رود در حالی سوزاندن فجائه اسلمی زیر سؤال 

اند. بنابراین در بحث رشوط اختالف اساسی اذعان کرده آن به سنتعلامء اهل کهاند چنانوجود خود داشته

بنی شیعه و سنی وجود دارد و منشأ اختالف در جایی است که اهل سنت در صدد جربان نقصان خلفاء خود 

 هستند.
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 ن امامطرق تعیی .3

نت سادله آنان باالمجال گذشت اما اهلشود و که امام از جانب خداوند معنی میقد هستند شیعیان معت

چهار  سان برای تعنی امام  دانند. بدینمردم می دسته امت را بو امر مهم ام اندعرصه را بر خود سخت کرده

 .اندمشخص کرده طریق

وصیت خلیفه  اهشوری و سومنی آن هاآنو دومنی  14تاس عقد و حل اهل اختیار یا بیعت هااولنی آن

 است.15قبل و آخرین روش تعینی امام؛ نص

 انگاری اماماصل .4

آیا امامت از اصول دین حمسوب می شود یا از فروع دین؟ یا به تعبری دیگر اگر دو موضوع اعتقادی و 

 احکام؟ طبیعتا اگر در جمموعه اعتقاداتفقهی داشته باشیم، آیا امامت جزو اعتقادات است یا در دسته فقه و 

بگنجد، اعتقاد و عدم اعتقاد به آن سبب سعادت و شقاوت خواهد بود ولی اگر در دسته احکام قرار بگرید 

التزام و عدم التزام به آن اثری در سعادت و شقاوت نخواهد داشت. اکثر اهل سنت معتقد هستند؛ امامت جزو 

اوی که ند قاضی بیضاز آنان نیز معتقد هستند که امامت از اصول دین است یمانفروع دین است و البته عده ای 

 :چننی می نویسد

 ، و مل یتواتر کاماهلل عنه ريض عيل ةادعت الشیعه أن النص دل علی امامو

و  السالموة و معجزات الرسول علیه الصال ةو التسمی ةاممل تتواتر االق

 16ةخمالفتهام، بخالف االمام يف ة بدعالن من الفروع و ال کفر و القلنا االو  

جود و ،داشته باشد مامت علی رضی اهلل عنهلت بر ااند؛ نصی که دالشیعیان ادعا کرده

دارد و این نص متواتر نیست یمانطور که اقامه و بسم اهلل گفتن و معجزات پیامرب علیه 

تند فروع هسه از گویم؛ اقامه و تسمیو در مقام پاسخ می الصاله و السالم متواتر نیست.

 شود بخالف امامت.ها خمالفت کند کفر و بدعت شمرده نمیو اگر کسی با آن
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شیعیان مطابق آیات و روایات معتقد هستند که امر امامت از اصول دین است. ادله آنان از قرآن مطابق 

لسالم امریمؤمنان علیه ا اگر پیامرب صلی اهلل علیه و آله ، امامت و والیت است با این بیان که 68ائده آیه سوره م

است  مرا ابالغ نمی کردند، متام زمحات بیست و سه ساله ایشان پوچ می شد بنابراین رسالت که خود امری مه

را مطرح می  «من مات و مل یعرف امام زمانه»یمچننی در احادیث نیز دلیل امامت و والیت است. به وابسته 

زمان شناخته نشود سبب شقاوت و مرگ جاهلی است  مطابق این روایت و روایات دیگر، اگر امامکه کنند 

 بنابراین امامت تاثری مستقیم در سعادت و شقاوت دارد. 

 ج( اصول دین

مذهب تقسیمی فقهی است. بسیاری از علام یمچون مریزای اصول تقسیم اصول، به اصول دین و 

 و دین به را لاصو آن مطابق که اندقمی برای اینکه احکام فقهی بر مکلفنی بار شود نوعی تقسیم را بیان کرده

 و است دین در داخل باشد معاد و نبوت و توحید به معتقد شخصی اگر دیگر تعبری به اند کرده تقسیم مذهب

عتقد به امامت و عدل باشد شیعه شمرده می شود و احکام خمتص م شخصی اگر و شود می اطالق مسلامن او به

 دائره از شد رمنک را معاد و نبوت و توحید یعنی اولی اصل سه کسی اگر بنابراین شودبه شیعیان بر او بار می

 شودو اگر کسی امامت و عدل را زیر سؤال بربد از دائره اسالم خارج نمی است خارج اسالم

د، نبوت، توحی به باور شیعه پنج اصلتقسیم اصول به دین و مذهب برای اجرای احکام فقهی است اما 

آیند. علامیی یمچون شیخ مفید و شیخ امر میشامامت از باورهای اعتقادی و اصلی در مذهب به و معاد، عدل

را سبب خروج از دین  آن به اعتقاد آن عدم که ایگونهبه اندصدوق امامت را از رضوریات دین شمرده

 :فرمایدمی مفید شیخ. انددانسته

 18نیالدفقد دفع فرضا من  كو إن من دفع ذل

به حتقیق هرکس خالفت امریاملؤمننی علیه السالم را رد کند، واجب و رضوری از دین 

 را دفع کرده است. 

 :نویسدو یمچننی شیخ صدوق چننی می
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 ر للنبوةکر للنبوة، و املنکاملنک ر لإلمامة(کعتقد أن )املنیو 

 18دیللتوحرکاملنک

منکر نبوت است و منکر و الزم است که معتقد به این باشد که منکر امامت مانند 

 نبوت یمانند منکر توحید است.

 مبانی امامت از دیدگاه امام صادق علیه السالم

 الف( آیات

از  غافل یمه موضوعات را درک کندخود ناقص با عقل  قصد دارد شتباه بزرگ برش در این است کها

 ون و خطاقدر باید آزم چه بسا آن ندارد و در درک حقائق و معارف راکه عقل او توانایی کمک رسانی کامل آن

 است کرده رها ار آله و علیه اهلل صلی پبامرب ارج برسد در حالی که دو گنج گراندرست کند تا به نتیجه نسبتا 

اما با ضمیمه کردن کالم امام صادق علیه السالم به آیات قرآن، حقیقت و  .دارد دو آن با رسستیز گاهی و

 ایگونههبرابطه در این السالم علیه صادق امام کالم شودمعرفتی نایاب یعنی اصل انگاری امامت استخراج می

 .داردمی وا حریت به را عقلی هر که است

 33توبه آیه  .1

انسان تاثری مستقیم دارد لذا امام صادق دین قیم در آیه دین از اموری است که در سعادت و شقاوت 

دین زمانی تاثری در سعادت و شقاوت دارد که دنیا و  ت دیگررکنند. به عبارا با نام های اهل بیت تفسری می

یه و از سوی دیگر امام صادق عل شودو این تضمنی با اهل بیت ثابت می آخرت را برای بندگان تضمنی کند

بنابراین اعتقاد به امامت مقدمه ای برای  کنند.م معرفت به امام را موجب مرگ جاهلی بیان میالسالم عد

 رسیدن به سعادت اخروی و دنیوی است. 

 كلت يا سامعة بن مهران ائتنی لیه السالمعقال أبو عبد اهلل  يداود الرق

ها یإذا ففقال اقرأ هذه فقرأهتا ف ضاء فدفعها إيلیفة بیفة فأتاه بصحیالصح

دة إن ع الثاينسطران السطر األول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل و السطر 

 وم خلق الساموات و األرضیتاب اهلل ک الشهور عند اهلل اثنا عرش شهرا يف
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و  طالب و احلسن بن عيل بن أيب عيل میالقن یالد كمنها أربعة حرم ذل

ا داود ی هلل ثم قال يلقوله و اخللف الصالح منهم احلجة  یإل  بن عيلنیاحلس

ه ا ابن رسول اهلل اهلل أعلم و رسولیتوبا قلت کان مک یان و متکن یأ يأ تدر

ن یا الدها أهنیر فکقد ذ یعام إن اهلل تعال يلق آدم بألفخیو أنتم قال قبل أن 

فر و ال خالف أن معرفة الشهور کل عنها ین هبا واجب و التحویم و التدیالق

احلج  هیاحلجة ملن وجب عل ي شهر رمضان و ذریغ ست بواجبةیل نیالسنو 

لحقه ذم و من مات و مل یس یعرف الشهور و األعوام لیو أن من مات و مل 

 13ة.یتة جاهلیعرف األئمة مات می

امام صادق علیه السالم فرمودند یا سامعه آن کتاب سفید را به من بده امام فرمودند کتاب 

اندم در آن دو سطر بود سطر اول ال اله اال اهلل ، را بخوان سامعه می گوید کتاب را خو

 دعدات شده بود و سطر دوم نوشته شده بودحممد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله نوشته 

ها نزد خداوند دوازده عدد است در کتاب خدا در روزی که آسامن ها و زمنی را خلق ماه

 طالب ابی بن علی. است ثابت و استوار دین این هستند حرام هاکرد که چهار عدد از آن

حرضت تا مهدی علیه السالم را نام بردند سپس  ی بن علنیو احلس یاحلسن بن عل

ب در کجا و چه وقت نوشته شده است؟ گفتم کتا این دانیحرضت فرمودند یا داوود می

ل ایابن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله خدا و رسول او و شام داناترهستند فرمود دوهزار س

قبل از خلقت آدم خداوند این دین را قیم و استوار و اعتقاد به آن را واجب و بازگشت از 

 ماه مگر نیست واجب هاها و سالآن را کفر خواند و روشن است که معرفت به ماه

 و هارای کسی که بر او حج واجب است و هرآنکس که بمرید و ماهب احلجهذی و رمضان

 مرگ به نشناسد را السالم علیهم ائمه اگر و شودبدی به او ملحق میذم و  نداند را هاسال

 . است رفته دنیا از جاهلیت
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 7الشرح آیه  .2

ا امر رسالت ب ابتداشود.اصل بودن امامت در کالم امام صادق علیه السالم با سه نکته ترسیم می

الم از علیه السامریاملومننی  ابالغ امامتدستور  ،شود. دوممریاملؤمننی علیه السالم کامل میوالیت و امامت ا

 حتی برای پیامرب استخداوند  واسطه توجه به السالمعلیهامریاملؤمننی  و در آخر جانب خداوند بوده است

د ایشان و یمچننی خداون از جانب خدا استعلیه السالم راین وقتی امامت امریاملؤمینن با.بنصلی اهلل علیه و آله

 شود.میده نمیزی جز اصل بودن امامت فهمعرفی کرده است، چیو کامالت ای برای دستیابی به خود را وسیله

حممد بن العباس، قال: حدثنا حممد بن یمام، عن عبد اهلل بن جعفر، عن 

عبد اهلل  بن حسان، عن عبد الرمحن، عن أيب ، عن عيلیاحلسن بن موس

 :ی[ سبحانه و تعالاهللقال ]»ه السالم(: قال: یجعفر بن حممد )عل

ْح لَ   كَظْهرَ َأْنَقَض  ي* الَّذِ كِوْزرَ  كَو َوَضْعنا َعنْ  بعيل كَصْدرَ  كَأ مَلْ َنرْشَ

 يف َفاْرَغْب  كَرب   یإِلا[ َو یا ]وصیعل َفاْنَصْب  كنبوتمن  َفَرْغَت ... َفإِذا 

 24«.كذل

قرآن میرس نیست. رسای بدین جهت راهیابی و سعادت جز با متسک به اهل بیت علیهم السالم و 

. است دهزن السالم علیهم بیت اهل نام آن در که ایستنجات برشیت از دامان دهشتناک دنیا و بالیای آن، خیمه

 با ترظریف عبریت به یا و میکنیم پیدا رهایی شیطان رمحانه بی هایچنگال از که است اهلی متنی حبل به متسک با

 .داشت خواهیم خود مشت در را آخرت و دنیا سعادت که است امامت

 ب( روایات

 هرسچشم دو این آنان، دارد؛ نظریباره قرآن و امامان علیهم السالم سه دیدگاه بنیادی و بیرشیعه د

ن امام صادق سخ . با یمنی دیدگاهدانندستقل باالرکان، مستغنی بالتعالیم و مستکفی بالذات میم را زندگی

باید گفت عالوه بر قرآن؛ از کالم امام صادق علیه السالم اصل بودن امامت علیه السالم مورد اعتناء است و 

بحث ، سخن امام صادق علیه السالم و گاهی نیز امام صادق علیه السالم  حمور گاهی که البته آیددست میه ب
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نجوم  نه وبرند. از یمنی روی احادیث من مات و ثقلنی ، سفیمی کارباره به سخنان اجداد طاهرین خود را در این

 گرید.مورد بررسی قرار می

 حدیث من مات .1

در آیات قرآن برای  که ، مسأله کفر است. چراشودمسلم است، آنچه موجب شقاوت ابدی می

  :فرمایدکافران رسنوشت هولناکی، رقم خورده است. به عنوان نمونه قرآن می

 یاأْلَْرِض مَجِ  َن َظَلُموا ما يِف یَو َلْو َأنَّ لِلَّذِ 
ِ
عًا َو ِمْثَلُه َمَعُه اَلْفَتَدْوا بِِه ِمْن ُسوء

 21تَِسُبونیْ وُنوا یکاَمِة َو َبدا هَلُْم ِمَن اهللَِّ ما مَلْ یْوَم اْلقِ یاْلَعذاِب 

 ک است و مانند آن را با آن مالنیه در زمکاگر متام آن چه را  اندکردهه ستم ک یسانکو 

ه خواهند داد یآن را فد ییمه ینجات از عذاب سخت اهل یامت برایباشند، در روز ق

روشن و ظاهر  ییزهایخداوند چ یآن ستمگران از سو یچه سود؛ در آن روز( برا ی)ول

 .کردندینم ینیبشیپه هرگز در حماسباتشان ک شودیم

شود از یمنی روی؛ با تکیه بر قرآن کریم، امام صادق علیه می یافت وفور به قرآن در چنینیآیات این

کنند یان میکه معرفت به امام ندارند بکسانی کند برای نوشتی را که قرآن برای کافران بیان میرسالسالم نیز یمان 

تفسری ، دبلکه امام صادق علیه السالم جاهلیتی را که پیامرب صلی اهلل علیه و آله در حدیث من مات بیان کرده ان

 گروه شقاوت است. بنابراین معرفتکنند و مطابق آیات قرآن رسنوشت این سه به کفر و نفاق و گمراهی می

 .شودکند و به تعبری دیگر از اصول اعتقادی شمرده میگریی می رسنوشتی جلوبه امامت از چننی

عن  لیالفضس عن حممد بن عبد اجلبار عن صفوان عن یأمحد بن إدر

 صلی ل رسول اهللعبد اهلل علیه السالم قا ة قال: قلت أليبریاحلارث بن املغ

ة قال نعم قلت یتة جاهلیمات م إمامهعرف یمن مات ال  :اهلل علیه و آله

                                                           

 48زمر:  21



 

16 

 

فر و نفاق و کة یقال جاهل إمامهعرف یة ال یة جهالء أو جاهلیجاهل

 22ضالل.

ر فرموده: ه لی اهلل علیه وآلهصد: به امام صادق گفتم رسول خدا یه گوریحارث بن مغ

ت ی، گفتم: جاهلیت مرده؟ فرمود: آرید به مردن جاهلریه امام خود را نشناخته بمک

و  فر و نفاقکت یت نسبت به شناختن امام خود؟ فرمود: جاهلیا جاهلی ینیحمض و الد

 .یگمراه

 حدیث ثقلین .2

 یارتباطدارد، مطابق کالم امام صادق علیه السالم بازتاب والیت خود را هر چیزی در این عامل اثر 

با ارکان اسالم دارد. امام صادق علیه السالم والیت را مؤثر در قرآن و نزول آن و یمچننی مالک تعینی  مستقیم

لیه و ع شوند؛ التزام عملی به والیت، دستوری از جانب رسول خدا صلی اهللو یاد آور می دانندکننده ایامن می

آله است و عمل به دستور پیامرب صلی اهلل علیه و آله واجب است بنابراین از آنجایی که ایامن روشن کننده عاقبت 

 ،دیگر تعبری به که است سعادت و بخریی عاقبت برای ایافراد است، والیت اهل بیت علیهم السالم مقدمه

 .شودمی شمرده اساسی اصل

إن  سالملیه الععن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اهلل  ايشی العریتفس

ر یستدیها یتب علکع الیت قطب القرآن و قطب مجیتنا أهل البیاهلل جعل وال

يل امن و قد أمر رسول اهلل صی اإلنیستبیتب و کوهب الیم القرآن و هبا کحم

بة آخر خط ث قال يفیح كبالقرآن و آل حممد و ذل يقتدیأن  لهآاهلل علیه و

رب کرب و الثقل األصغر فأما األک الثقل األنیم الثقلیکف كتار خطبها إين

لن تضلوا ما هام فیف فاحفظوين يتیأهل ب و أما األصغر فعرتيت تاب ريبکف

 تم هبامکمتس

 امام صادق علیه السالم فرمودند:
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یمانا خداوند والیت ما اهل بیت را مرکز قرآن و مجیع کتب قرار داده است حمکامت قرآن 

ت ما اهل بیت علیهم السالم جاری می شود و به واسطه آن کتب نازل بر اساس والی

شود و به حتقیق رسول خدا دستور به التزام به و به واسطه آن ایامن روشن می شوندمی

قرآن و آل حممد داده است زمانی که در آخرین خطبه ای که خواند فرمود: من در میان شام 

رم پس ثقل اکرب قرآن است و ثقل اصغر اهل بیتم دو ثقل اکرب و ثقل اصغر به جا می گذا

علیهم السالم است در حفظ این دو کوشا باشید چراکه تا زمانی که به آن دو ملتزم باشید 

 گمراه نخواهید شد. 

 حدیث سفینه .3

به ا دقت که در آن بکنند مریاملؤمننی علیه السالم بیان میامام صادق علیه السالم به نقل از ا رااین کالم 

به نقل از السالم  علیه امام صادق ،شود. مقدمه اولسه مقدمه کامال واضح، اصل انگاری امامت روشن می

. اما نیست بیت علیهم السالمجز اهل کنند و آن کسیمصداق ولی را برای سائل بیان میجد بزرگوار خود 

 شودن را بپذیرد هبشت نصیب او میالتزام به والیت این افراد است کسی که والیت و امامت ایشا ،مقدمه دوم

پیامد انحراف از این والیت است که شکایت پیامرب صلی اهلل علیه و آله درباره منکر ایشان در  نیز آخر مقدمه و

شود درگاه اهلی است و در هنایت متام مفهوم این سه مقدمه خالصه در کالم انتهائی امام صادق علیه السالم می

است یعنی اگر ملتزم به والیت اهل بیت علیهم السالم شود یمان کسی است که سوار بر که یمان حدیث سفینه 

کشتی نوح شده و نجات پیدا کرده است و اگر خمالفت کند هالک می شود حال باید پرسید امری به این مهمی 

 نباشد؟ اصل شودمگر می

شف املحجة لثمرة املهجة کتاب ک بن طاوس يف یبن موس عيل یو رو

ه عن یتاب الرسائل املعتمد علک يف یرو ينیلکعقوب الیإن حممد بن  قال:

 هم السالم منیر األئمة علکه السالم رسالة تتضمن ذی علنی املؤمنریأم

بن حممد و حممد بن احلسن  یعقوب ما هذا لفظه: علیته، فقال حممد بن یذر

بن اد عن العباس بن عمران عن حممد بن القاسم ییما عن سهل بن زریو غ

عبد اهلل  ن أيبف عیو لقبه شبابة عن املفضل بن سنان بن طر يفرید الصیالول

 یلتب هبذه اخلطبة إیکه السالم ی علنی املؤمنریان أمک: قاله السالم یعل

ر که و آله و سلم و ذیاهلل عل یالم رسول اهلل صلکها یابر أصحابه و فکأ
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ا؛ هذا الزمان أن م يفیکلا رسول اهلل؟ قال: وی أن قال: من الويل یاخلطبة إل

 الماکر کل زمان حجج اهلل، ثم ذکل يیو من بعد وص يیوص يو من بعد

اء یاء و األوصیزل األنبیأن قال: فلم  یاء من آدم إلیاألوص ال يفیطو

و هو  يیوص عيل یإل ك، و أنا أدفع ذلیاألمر إل یانته یحت كتوارثون ذلی

تهم، یهم عن میورث ولده حیا ی، و إن علیبمنزلة هارون من موس يمن

لم سیاء من بعده، و لیا و األوصیتول علیدخل جنة ربه فلیفمن رسه أن 

ن م ، فهم عرتيتيو علم ي، أعطاهم اهلل فهميلفضلهم، فإهنم اهلداة بعد

ر هلم فضلهم، القاطع عنهم کاهلل عدوهم و املن یو إلک، أشيو دم يحلم

ا نجا و من بهکنة نوح، من ریفمثل سکهذه األمة  يف يتی، فمثل أهل بيصلت

ل من دخله غفر له یإرسائ يبن ، و مثل باب حطة يفكختلف عنها هل

 23.السالمه یعل ير املهدکآخره ذ [ و يفثیاحلد]

مفضل بن سنان بن طریف از امام صادق علیه السالم نقل می کند که امریاملؤمننی علیه 

علیه و آله بود برای اصحاب خود السالم خطبه ای که در آن کالم رسول خدا صلی اهلل 

تا اینجا که شخصی از پیامرب صلی اهلل علیه و آله پرسید یا رسول اهلل ولی بعد  نوشتندمی

از شام چه کسی است؟  پیامرب فرمود: ولی و رسپرست شام در زمان شام من هستم و بعد 

 سخنانی سپس هستند اهلی هایحجت زمانی هر برای اماز من وصی من و بعد از وصی

 به یگریکد از اوصیا و انبیا را جانشینی امر فرمود اینکه تا فرمود آدم از اوصیا در طوالنی

ی وصی خودم انتقال دادم و او نزد من یمانند جایگاه عل به را آن من و دائام بردند می ارث

رند بدان علی از فوت شدگانشان ارث میزندها از فرزنفرست نسبت به موسی و هارون ا

هر آن کس که قصد دخول به هبشت را دارد، والیت علی و اوصیا بعد او را ملتزم  پس

دایت بعد از من هستند خداوند به ه هایچراغشود و تسلیم فضائل آنان شود پس آنان 

آنان فهم و علم من را داده است پس آنان عرتت من از گوشت و خون من هستند شکایت 

و منکر فضائل ایشان و کسانی که ارتباط من را با  می کنم نزد خداوند نسبت به دشمنان

ایشان قطع کند پس مثل اهل بیتم علیهم السالم در این امت مانند مثل کشتی نوح است 

                                                           
 224 / 2إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات: 23



 

13 

 

هر کس ختلف کند از آن هالک  و کندهر آن کس سوار بر این کشتی شود نجات پیدا می

 شود آن داخل هرکس هک است ارسائیل بنی در حطه باب دیمانن نیز آنان مثل و شودمی

 .کرد السالم علیه مهدی از یاد نیز آخر در. شود می بخشیده

 نتیجه

امام صادق علیه السالم رئیس مکتب تشیع چنان با کالم رسای خود جایگاه امامت را بیان کردند که 

طریق آیات و روایات، اصلی از اصول جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند. امامت مطابق گفتار ایشان از 

دنبال دارد. البته جای دارد حمققنی حمرتم باقی مبانی امامت را از کالم ه دین است و خمالفت با آن شقاوت را ب

اهل بیت علیهم السالم استخراج کنند و قدمی در استقرار سازی این بخش از علوم امامتی بردارند.
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