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  تب صادق آل محمدکامامت در م
  *ابین فاریمحمدحس

  دهكيچ
 ةعيش ازيه موجب امتكاست  ين باوريتر يعه بدان معتقد است، اساسيه شمعنايي ك به امامت

ـ محل  يو نقل يلحاظ عقل شده است. امامت به يگر فرق اسالميه از ديامام  يبحث و بررس
يكرد نقلـي و تـاريخي بـه اصـل     د، رويآ ين نوشتار ميبوده است. آنچه در ا يعيعالمان ش
ن يا يها افتهين يتر است. بر اساس مهم سخنان امام صادق يبا استفاده از بازخوانامامت، 
ر نسبت به يچشمگ يجهش موجود در دوران امام صادق يها فيها و توص نيي، تبپژوهش

ت امامـان  يبه الوهبرخي ه موجب اعتقاد ك چنان؛ ع داشته استيش تشيداين پيدوران نخست
ه حجت خدا بر بندگان كاست  يسك در منظر امام صادق »امام«در آن دوران شده است. 

ان خدا و يض ميو واسطة فدارد را بر عهده  ياسيو س ي، اخالقي، علمينيت ديبوده، مرجع
  است. يعلم خداداد يبندگان بوده، منصوب از جانب خدا، معصوم و دارا

  .تي، امامت، عصمت، علم، نصب، مرجع: امام صادقها كليدواژه
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  مقدمه
 148تـا سـال    یعیشـ  ۀجامعـ  يرهبـر هجـري قمـري،    114در سـال   پس از شهادت امام بـاقر 

 يهـا  از دوران یکـی  بـود. دوران امامـت امـام صـادق     امـام صـادق   ةبـر عهـد   يقمر يهجر
بـود   يا گونـه  آن دوران بـه  یعلمـ  يه فضـا رود؛ چراک ضور معصومان به شمار میعصر ح ییطال

  رد.  ک یرا به جامعه منتقل م یه معارف ناب اسالمک
 اتیـ مربـوط بـه دانـش فقـه اسـت، امـا روا       ده از امـام صـادق  یات رسـ یروابیشتر چه اگر
رو،  ارزشــمندي اســت؛ از ایــنار یمعــارف بســ ةز دربردارنــدیــآن حضــرت ن یو کالمــ ياعتقــاد

 بهـره  وفـور از سـخنان امـام صـادق     و بـه  یدرسـت  ع، بهیخ تشیعه در طول تاریش يه فقهاک چنان
ردن معـارف اعتقـادي یـا تعمیـق آنهـا،      آو دسـت  بـه  يز الزم است تـا بـرا  یلمان نکاند، بر مت برده

رسـد   یه بـه نظـر مـ   ک يارشوند؛ کمند  م علم و دانش رسانده، از آن بهرهیمنبع عظ نیخود را به ا
ه اصـل امامـت اصـل شـاخص     ن توجه شده است. در این میان، از آنجاکمتر بدادر طول تاریخ، ک

 امـام صـادق   يبـرا  ییت بسـزا یـ آمـد، از اهم  یعه بـه شـمار مـ   یر شـ یـ عه و غیان شـ یو فارق م
ـ ا. ازبرخوردار بـود  در خصـوص مباحـث   آن حضـرت  ه از کـ فـراوان   یاتیـ افـزون بـر روا  ، رو نی

  باره برگزار شده است.   نیز در این ی، مناظراتگردیدهمختلف امامت صادر 
ان یـ ن اخـتالف م یشـتر یه بکـ اسـت   ین مسـائل یتـر  از مهـم  یکیمسئلۀ امامت از سوي دیگر، 

ن یـ فروعـات ا ن یـی ه پـردازش و تب کـ روشـن اسـت   . ده اسـت یـ عه و اهل سنت را به خـود د یش
تـوان   یمـ دارد. با توجه بـه آنچـه گذشـت،     يا ژهیو یخیر تاری، سینیهمچون هر مسئلۀ د، مسئلۀ
بـه   یالمـ ک یو نگـاه از یـک سـو،    به مسئلۀ امامت در دوران امـام صـادق   یخیتار نگاه: گفت
ژه یـ و یتـ یاهماز سـوي دیگـر،   شـود،   یمسئلۀ امامت مطرح مدربارة ن دوران یآنچه در ا يمحتوا
  دارد.

بـا اسـتناد بـه سـخنان      ن مسئلۀ امامت در دوران امام صادقیید، تبیآ ین نوشتار میآنچه در ا
    آن حضرت است.

  گاه امامتيجا يلكن يي. تب۱
اینکه امامت دقیقاً چه جایگاهی در نظام هستی دارد، از مباحثی است که باید از مجمـوع سـخنان   

  افت.ی توان به دورنمایی از این جایگاه دست طورکلی می به دست آید؛ اما به امام صادق
پیشـین،   ۀ، بـیش از ائمـ  اطهـار  ۀو ائم تیب ن مقام اهلییشود که تب یات استفاده میاز روا

امبران بـه  یـ تمـام پ آن حضـرت  ه بر اسـاس سـخنان   کتا آنجا  است؛ بوده محور کار امام صادق



    ۲۷امامت در مكتب صادق آل محمد

 مـا : «کنـد  ینقـل مـ  چنین شان یر از ایابوبصاند.  ردهکگران اقرار یشان بر دیا يت امامان و برتریوال
  1».سوانا من یعل وبفضلنا تنایبوال إال أرسل رسول من وال نبئ ینب من

. انـد  ردهکـ گاه امامـت اشـاره   یبه عظمت جایع، واژگان رف یاربست برخکگاه با  امام صادق
پـنج بـار از     3،»ن اهللایامـ «شـش بـار از مفهـوم      2،»حجـت اهللا «م مفهـو  بـار از  یم سک دستایشان 
... اسـتفاده  و  6»نـور اهللا «بـار از مفهـوم    یـک و  5»وجـه اهللا «دو بار از مفهـوم    4،»االمر یاول«مفهوم 

  معرفت امام است. يسو به ینه و بابییخود آین واژگان، از ا یکه هر اند ک کرده
بیـت   ، اهـل ات امـام صـادق  یـ شود. در روا ین موارد خالصه نمیبه همیگاه امامت، ن جاییتب

ـ   آمد مالئکـه، و محل رفت  ی... معرفـ دا، حـرم اهللا االکبـر، معـدن علـم و    رحمـت، عهـد خـ    ۀخان
ض و ... یفـ  ۀحجـت خـدا، واسـط   را  امـام  یعلنـ طور  اي دیگر، به خطبهآن حضرت در  7شوند. یم

بـه   بـر ائمـه  آنهـا  ق یـ ات و تطبیـ از آ یبـاطن  يهـا  لیتأودر این دوران،  8.استفرموده  یمعرف
  ابد.ی  یق میتطبایشان بر در علم،  10و راسخون 9که محسودون چنان ؛دیآ  یچشم م

) 9، (زمــر: »الـذین یعلمــون و الـذین ال یعلمـون    يسـتو یهــل « یـۀ عالمـان در آ در روایـاتی،  
  11شوند. یم یمعرفایشان ر عالمان دشمنان یو غ، ائمه

عالمـات بـر    و ) نجم بـه رسـول خـدا   16(نحل: ، »وعالمات و باالنجم هم یهتدون«یۀ در آ
ـ  وما« ۀیات در آیمقصود از آ 12ابد.ی  یق میتطب ائمه ـ الْآ یتُغْن ذُر  اتی نْ  والنـُّ مٍ  عـنُـون  ال قَـویؤْم« ،

مقصـود از سـابق    13شـود.  یمـ  یامبران معرفـ یـ پ» نـذر «و مقصـود از   ،) همان ائمه101ونس:ی(
ه « ۀیـ در آ» مسـئولون «و » قـوم « زیـ و ن 15يات متعـدد یو اهل الذکر در روا 14رات،یبالخ  لَـذکْرٌ  وإِنـَّ
لَک کمقَولو  فو سـئَلُون  و ائمـه یـاتی متعـدد،   ) در روا44(زخـرف: ، » تُسـ   16شـود.  یدانسـته مـ 

بـر   17،»ن اوتـوا العلـم  یصدور الـذ  ینات فیات بیبل هو آ« یۀدر آ» اوتوا العلم«ن مقصود از یهمچن
 19.گـردد  مـی  یمعرفـ  ائمۀ اطهـار  ) همان73اء:ی(انب، »یهدون بأمرنا ائمۀ« 18.یابد میق یتطب ناماما

کـه اعمـال    یمنـان ؤم 20کنـد.  یت میآن هدا يسو شود که قرآن به یدانسته م ین راهیاستوارترامام، 
کـه بـه اسـتقامت در آن     یراهـ  21.گردنـد  مـی  یمعرف شود، خود ائمه ا بر آنها عرضه میه انسان
 23»هـاد «مقصـود از   22.اسـت گـر ائمـه   یدو  طالـب  یبـن ابـ   یت علـ یـ ه شـده اسـت، وال  یتوص

    24شود. یدانسته م نیمنؤرالمیام
د یـ مـورد تأک  ات رسـول اکـرم  یـ بـا اسـتناد بـه روا    بیت ه به محبت و مواالت اهلیتوص
ــت. ــان 25اس ــدا    چن ــول خ ــفاعت از رس ــت ش ــاه دریاف ــه گ ــتن وال  ک ــه داش ــروط ب ــمش ت ی

  26شود. یم یمعرف نیمنؤرالمیام
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رده اسـت،  کـ گاه امامـت نقـل   یدر باب جا از امام صادق غالببن  اسحاقه ک يا د خطبهیشا
 یتعـال  يخـدا  همانـا «ن اسـت:  ین خطبـه چنـ  یـ افرازهـاي  از  ین سـخنان باشـد. برخـ   یتـر  جامع

 ،خـود  روشـن  راه از و فرمـود  آشـکار  را نشید، امبرشیپ خاندان از تیهدا امامان ۀلیوس به
. گشـود  يدر خـود  دانـش  يهـا  سرچشـمه  درون از آنـان  يبـرا  و برداشـت  پـرده  شانیا ۀلیوس به

 خواهـد  را خـود  مـان یا ینیریشـ ، بشناسـد  را خود  امام واجب حق که هر محمد تام از، پس
 خلـق  يبـرا  يا نشـانه  را امـام  یتعـال  يخـدا  رایـ ز؛ شـناخت  خواهـد  را اسالمش سنح وچشید 

 و دیپوشـان  او بـر  وقـار  تـاج  و داد قـرار  خـود  يبردار فرمان بر یتحج را او و است گماشته خود
 ارتبـاط  منظـور  بـه  بـاال  عـالم  و او انیـ م یسـبب  و لهیوس و دیدرپوش را او شیخو تیارجب نور از

جـدا   او از 27ی]الهـ  يهـا  هـا و الهـام   تیض، هـدا یهمـان فـ   یعنـ یمـوادش [  کـه  سـاخت  برقرار
 خداونـد  و؛ او اسـباب  راه از مگـر ، سـت ین یدسترسـ  خداسـت  نـزد کسی را به آنچه  شود و ینم

 يهـا  سـنّت  و کیـ تار مشـکالت  بـه  او پـس . ردیپـذ  ینمـ  امـام  شـناخت  بـا  جز را بندگان اعمال
 يبـرا  را آنـان  خداونـد  همـواره  و؛ است آگاه، افکند یم اشتباه به که ییها فتنه و یمخف و دهیپوش
 آنـان  کنـد...  یمـ  اریـ اخت) يگـر ید از پس یکی( یامام هر پس از نیحس فرزندان از خود خلق

 و نـد یخدا يهـا  تحجـ  ؛نـد یگراحـق   و نـد ینما یم راهحق  به که خدا جانب از هستند یانیشوایپ
 و کننـد  يدار نیـ د شـان یا روش و رهیسـ  از يرویپ به بندگان و ؛بندگانش بر او انیحام و حافظان
 را آنـان  خداونـد . ابـد ی یمـ  رشـد  نـه یرید آثار آنان برکت  به و ابدی یم یروشن شانیا نور باشهرها 

 داده قـرار  اسـالم  يهـا  سـتون  و]  سـخن  يدهایکل و[ یکیتار يبرا ییها چراغ و مردم یزندگ یۀما
 ...)باشـند  نیچنـ  کـه ( افـت ی انیـ جر شـان یا ةدربـار  گونه نیبد یاله ریرناپذییتغ ریتقد قلم. است
 وجـود بـه   را کـرش یپ کـه  اجسـاد  عـالم  در زیـ ن و دیـ آفر را[امـام]   او ارواح عالم در که یهنگام
 جانـب  در يا هیسـا  یانسـان  صـورت  بـه  خلقـتش  ازپـیش   او. سـاخت  را او خـود  نظر ریز، آورد

 بـا  را او خداونـد . بـود  شـده  داده او بـه  حکمـت ، خداوند ینهان علم در و بود خدا عرش راست
یـۀ  ذر انیـ م از دهیـ برگز و آدم ادگـار ی او. فرمود اریاخت شا یپاکدلیل  به و دیبرگز شیخو علم
 عتـرت  از يا خالصـه  و لیاسـماع  نسـل  از يا دهیـ چک و میابراه تبار از ارشدهیاخت و نوح

 فرشـتگانش  ۀلیوسـ  بـه  را او و هسـت  و بـوده  خداوند خاص هتوج مورد همواره. است محمد
  28».  کند... یم ينگهدار

 ییرا تـا حـد خـدا    مقـام ائمـه   یموجب شده بود تا برخ ییها نییتبرسد، چنین  یبه نظر م
  29.گرفتقرار  مورد غضب و انکار ائمهاین کار به شدت که برند ت باال یو الوه



    ۲۹امامت در مكتب صادق آل محمد

  . ضرورت وجود امام۲
ن و یـی لحـاظ تب  بـه ی، نـ یان شد، مسئلۀ امامت همچون هر مسئلۀ دین نوشتار بیه در مقدمۀ اک چنان

بـه   یده اسـت. بـا نگـاه   یـ را بـه خـود د   یخیتـار  يرین و مذهب، سـ یان دیمتولتوسط پردازش 
رسـد   یامامـت صـادر شـده اسـت، بـه نظـر مـ       دربارة  امام صادقپیش از ه ک یاتیمجموعۀ روا

در  ین بـار در عصـر حضـور معصـومان    نخسـت  يه بـرا کـ  یشد از جمله مسـائل  یتوان مدع یم
روان یـ قطـع، وجـود پ  طـور   بـه  ن ضرورت وجود امامت است.ییمطرح شد، تب زمان امام صادق

مـؤثر بـوده اسـت.     ن مباحـث یـ فراوان ان یی، در تبندر ضرورت امامت بودکه منک 30دیعب عمروبن
صـورت   از شـام در حضـور امـام صـادق     يو فـرد  بـن حکـم   هشـام ان یم يا باره مناظره نیادر

ر امـام  یـ نـد، امـا تقر  ک یه اسـتدالل اقامـه مـ   کـ اسـت   هشـام ین منـاظره،  اگر چه در ا. گرفته است
امبران، یـ بعثـت پ  پـس از اثبـات ضـرورت   ان استدالل خود، یدر ب هشامآن است.  یدرست يمعنا به

مرجـع مـردم   را قـرآن و سـنت    یست؟ مرد شامیچ اهللا ها پس از رسول ف انسانیلکتپرسد:  می
ه الزم کـ نـد  ک یان مسـلمانان ثابـت مـ   یـ . پس از آن، هشام با اشاره به وجود اختالفات مخواند می

و اشـد  رافـع اختالفـات ب  ، ن آگـاه بـوده  یه به اخبار آسـمان و زمـ  کوجود داشته باشد  یسکاست 
  31همان امام است.چنین فردي 

اثبـات ضـرورت امامـت در    که هـدف از آن،  ته است کن نیا يهادیت، ن روایالبته دقت در ا
  است. ینیت دیبعد مرجع

 يمعنـا  بـه در لغـت،  » الحجـۀ «امام همان حجت خدا بر بندگان است. ،، از منظر امام صادق
احتجـاج آمـده اسـت. بـه گفتـۀ اربـاب        يبرا 34ل روشنیو دل 33برهان 32بر خصم، يروزیسبب پ

 شمقصـود ، »یءاحـتج بالشـ  «گویـد:   مـی ه عرب ک یاست و هنگام» حجج«ین واژه، لغت، جمع ا
بـه   امـام صـادق   35رده اسـت. کـ ل خـود اسـتفاده   یعنوان حجت و دل ء بهیه از آن شکن است یا

   36اند. ار بردهک امامان بهدربارة را » حجت اهللا«دفعات مفهوم 
ه خداونـد متعـال بـا    کـ اسـت   یسـ کشود امام  یروشن مین مفهوم، ا يلغو يبه معنابا توجه 

نبـودن   یبـر خـال  بارهـا   ه امـام صـادق  کـ ن روست یاز هم. ندک یوجود او بر بندگان احتجاج م
ـ ؛ ن همـاره الزم اسـت  یزمـ  يه وجود امام روکند ک یح میو تصر 37ورزد مید کین از امام تأیزم ه ب

شـان در  یا 38از آن دو حجـت خواهـد بـود.    یکـی ن باشـند،  یزمـ  ينفر روه اگر تنها دو ک يا گونه
» یکـی از آن دو امـام اسـت.   اگـر مـردم تنهـا دو نفـر باشـند،      «ن مطلب فرمودند: یا یین چراییتب

بـر   یحجتـ  یسـ ، امـام اسـت؛ بـراي آنکـه ک    رود یا مـ یـ ه از دنکـ  یسـ کن یآخر«فرمودند: گاه  آن
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بگمـارد،  از جانـب خـود بـر او     یه حجتـ کـ او را بدون آنخداوند ید: خداوند نداشته باشد تا بگو
   39»رها کرده است.

  . مناصب امام۳
شود که خداوند امامان را به مقام امامت منصوب کـرده اسـت. اینـک     از آنچه گفته شد، دانسته می

  است. هایی را به ایشان واگذار کرده باید دانست که خداوند متعال چه مناصب یا مسئولیت

  ينيد تي. مرجع۱-۳

ــرا ه امــام صــادقکــ ییهــا تیاز مناصــب و مســئول یکــی ــمنصــب امامــت ب يمتصــد يب ان ی
 کنـد کـه   مـی نقـل  در این زمینه  بن سلیمان عامري عبداهللاست.  ینیت دیمنصب مرجع فرماید، می

داشـته  در آن  یه خداونـد حجتـ  کـ ، مگـر آن ین نگذشـته بر زم یچ زمانیه«فرمودند:  امام صادق
  40.»کرده استشناسانده و مردم را به راه خدا دعوت  میه حالل و حرام را است ک

نـد و اگـر   ک ین را بـدون عـالم رهـا نمـ    یهمانا خداوند زم«فرمودند:  يگریت دیشان در روایا
  41»شود. یحق از باطل شناخته نمین نباشد، چن

 یخـال  نیهمانـا زمـ  «ه فرمودنـد:  کـ نـد  ک ینقـل مـ   از امام صـادق  بن عمار اسحاقن یهمچن
 ،افزودنـد ) خـدا  احکـام  بـه ( يزیچ مؤمنان اگر آنکه يبرا ؛باشد یامام او در دیبا نکهیا جز نماند،

  42»ند.کشان تمام یرا برا یاستککاستند، آن  يزیچ اگر و؛ برگرداند حق به را آنها

  ضي. وساطت ف۲-۳

واسـطۀ حضـور    اض مطلـق اسـت، بـه   یـ ه فکخداوند متعال یض، ات متعدد و مستفیبر اساس روا
ض یگـر سـخن، جهـان بـا فـ     ینـد. بـه د  ک یبر اهل عـالم عطـا مـ   فیضش را حجت خود در عالم، 
ض خداونـد بـا واسـطۀ وجـود     یات، فـ یـ بر اساس روایدار مانده است. ه پاکخداوند متعال است 

بـه  یـن عـالم،   ا يداریـ ماند. پا یدار میو عالم پاشود  می یض متجلیه در عالم فکحجت اهللا است 
م یرکـ ه در قـرآن  کـ  چنـان ؛ ... اسـت ین، وماندن آسمان و زم يها، نزول باران، بر جا متوجود نع

) زیــن( و کــرد شــما مســخّر، اســت نیزمــ در را آنچــه خداونــد کــه يدیــند ایــآ«آمــده اســت: 
 دارد یمـ  نگـه  را آسـمان  و ؛کننـد  یمـ  حرکـت  ها انوسیاق ۀصفح بر او فرمان به که را ییها یکشت

 »  .  ...فتند؟یان فرو نیزم بر او، فرمان به جز تا
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در . ن خبـر داده شـده اسـت   یبـر زمـ  آن امـدن  یداشـتن آسـمان و فـرود ن    ه، از نگـه ین آیدر ا
واسـطۀ حجـت اهللا    ه خداونـد متعـال بـه   کـ ح شده است یه خواهد آمد ـ تصر ک ز ـ چنان یات نیروا

  ند.ک ین میه چنکو امامان است 
 مسـلمانان  امـام  مـا «مطـرح شـده بـود:     سجاد الم امامکبا در یز یانیشتر به بیپیقت، ن حقیا

 هـا موجـب   سـتاره  هکـ  چنـان زمینیم؛  اهل م و ما موجب امانیان... هستیعالم بر خدا يها حجت و
 جـز ، فتـد یان نیزمـ  بـر  تااست  داشته نگاه را آسمان ما ۀلیوس به خدا که مییما. ندا آسمان اهل امان

 رحمـت  و ببـارد  بـاران  مـا  يبـرا  و نزنـد  موج اهلش بر تا داشته نگه را آن ما يبرا و؛ او ةبه اجاز
 اهـل  نیزمـ ، نباشـد  نیزمـ  در امام اگر و؛ دهد رونیب را خود برکات نیزم و سازد را نشر شیخو

   43»برد. فرو را خود
ن بـدون امـام   یاگـر زمـ  «فرمودند:  یخطاب به ابوحمزة ثمالی موجز، انیز در بین امام صادق

دربـارة  ه کـ نـد  ک یشـان نقـل مـ   یاز ا بـن عمـر   مفضـل ن یهمچنـ  44 »زد.یـ بماند، در هم فرور یباق
 45»ه اهـل آن را در خـود فـرو نبـرد.    کـ ن قـرار داد  یان زمـ کـ خداوند آنهـا را ار «فرمودند:  ائمه

ضـمن   46ردنـد. کرار کـ ن سـخن را ت یز همـ یـ ن بـن خالـد   سلیمانو  سعید االعرجشان خطاب به یا
نقل کردیم، بیانگر منصب وسـاطت فـیض بـراي    تر در بحث جایگاه امامت  اي که پیش آنکه خطبه

  م.یردک امامان است. این سخنان یادآور همان حقیقتی است که از آن به وساطت فیض یاد

  يو عمل يت رفتاريت هداي. مرجع۴-۳

تـوان منصـب    یمـ رسـد، کـه    یم. به نظر مـ یان آوردیامام سخن به م ینیت دیاز مرجعدر گذشته، 
ن کـ ه ممکـ ان یـ ن بیبـد ؛ ردکـ جدا  یو عمل يت رفتاریت هدایرا از منصب مرجع ینیت دیمرجع
 يعنـوان الگـو   مردم باشد، امـا نتـوان از او بـه    یِنیدهاي  پرسشبه  ییگو مسئول پاسخ یسکاست 

  رد.کاد یجامعه  يت رفتاریهدا
یـات  ه در رواکـ اسـت   یاز مناصـب  ی، یکـی و عمل يت رفتاریت هدایمنصب مرجعید، ترد بی

 لَقَـد «همچـون   یاتیـ ز بـا آ یم نیرکه قرآن ک چنان؛ خاص داشته است یگاهیجاواردشده از امامان، 
نَۀٌ  أُسوةٌ اللَّه رسولِ  فی لَکُم کانَ سـامبریـ ) پ21(احـزاب: ؛ »ح  یمـردم معرفـ   یاخالقـ  يرا الگـو 

امامـان بـه    ايبـر  »وجـه اهللا «همچـون   یاربسـت واژگـان  کتـوان از   ین منصب را مـ یا است. ردهک
ح نقـل شـده اسـت ـ     یصـح  یقـ یه بـه طر کـ از سخنان خود ـ   یکیدر  دست آورد. امام صادق

  »شود. یه نابود نمکم یما وجه اهللا هست« 47 ؛»یهلک لَا يالَّذ اللَّه وجه نَحنُ«فرمود: 
 ت خداونـد باشـد، بـا ادلـۀ    یه مستلزم جسمانک »وجه اهللا«از مفهوم  يریگونه تصوگمان هر یب
 يا«بـه اباصـلت فرمـود:     ه امـام رضـا  کـ ن روسـت  یـ از ا. وم و مردود استکمح یو نقل یعقل
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فـر  کنـد،  کف یهـا توصـ   ر صـورت یهمچـون سـا  که خداونـد را بـه صـورت،     یسکهر  !اباصلت
  48»ده است.یورز

 50شـود.  یگفتـه مـ  » صـورت «به آن  یه در فارسکاست  49زیهر چ يجلو يمعنا به» وجه«واژة 

ه بـه آن توجـه   کـ دانـد   یء مـ یاز شـ  یقسمت يمعنا شۀ آن را بهیاصل و ر ،التحقیقتاب کصاحب 
  51شود. یم

ه انسـان بـا نگـاه بـه آن،     کـ آن اسـت  » صورت«و » وجه« يردهاکارکاز  رسد، یکی یبه نظر م
م، قـادر بـه   ینـ یب یرا مـ  یسـ که صـورت  کـ گـاه   گر سخن، آنیشناسد. به د یصاحب صورت را م

ه بـه آن توجـه   کـ از انسان اسـت   یآن قسمت» وجه«توان گفت:  ین میم. همچنیشو یشناختن او م
  د.ند تا او را بشناسکنن یم يا به آن رویده کر

لۀ آن بـه خـدا توجـه    یوسـ  ه بـه کاست  يزیچ» وجه اهللا«توان گفت:  یل مین تحلیبا توجه به ا
ـ    ست ي اا لهیوجه اهللا وسین، بنابرا. شود یشناخته مخدا با آن و گردد  می خـدا  ه او، کـه بـا نگـاه ب

ه کـ اسـت   یسـ کامـام همـان   یادشده گفـت:  ث یحد يتوان در معنا یم کنیقابل شناخت است. ا
ه خواهـد  کـ  ـ چنـان ؛ یعنـی   ق آن خداونـد شـناخته شـود   یست تا از طري اا  لهینۀ خدا بوده، وسیآ

  سازند. می نبه خدا رهنمورا گران یه دک نندک یآمد ـ آنها چنان رفتار م
 بـن عبـدالرحمان   خیثمـۀ ، خطـاب بـه   »نید«ر وجه اهللا به یپس از تفسیگر، د یشان در سخنیا

ه  اللَّه نَید نَیالْمؤْمن رُیوأَم اللَّه رسولُ کَانَ«فرمودند:  هـجوو عیو ـ  نَـه یف  هاد بـع  انَه سـلو  ذ  يالـَّ
و وجـه  یـن خـدا،   د اهللا رسـول « 52 ؛»...منْـه  یؤْتَی يالَّذ اللَّه وجه ونَحنُ خَلْقه یعلَ دهیو بِه نْطقُی

کـه بـر بنـدگانش    اسـت   یو دسـت گوید  میه با آن سخن کاست  یو زبانیان بندگان، و چشم او م
  »شود. یه از آن آمده مکم یو ما وجه خدا هستدارد. 
پـس  یـد؛  خداونـد مـا را آفر  « ز خطاب بـه مـروان صـباح فرمودنـد:    یگر نید یشان در سخنیا
  53»قرار داد.شود،  یه از آن آمده مک... ما را وجه خود یکو قرار دادش ما را ننیآفر

ي خداونـد  سـو  بـه یامبران، رسـوالن و امامـان، راهـی اسـت     ه نفس پکتوان گفت  ین میبنابرا
و رفتـار آنهـا    كان، سـلو یـ گـر ب یبـه د . ن اسـت کـ ق ممیـ ن طریـ دن به خداوند از ایو رسمتعال، 

  شود. یتوجه مردم به خداوند متعال مه موجب کست ي اا گونه به
امـام ثابـت    يبـرا  ینـ یت دیـ افـزون بـر مرجع   یم، شأنیریت را بپذیاز روا ین برداشتیاگر چن

از گنـاه   يمعصـومانه و عـار   يرفتـار یـق،  ن طریـ ز از ایـ رفتار امام نکه رسد  یشود و به نظر م یم
ق قابـل اثبـات اسـت؛    یـ ن طریـ ز از ایشان نیا یو عمل يت رفتاریت هدایمرجعاست. دانسته شده 

  تواند موجب توجه مردم به خداوند شود. یانه نمیعاص كرفتار و سلوزیرا 
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خداونـد   ينمـا  نـۀ تمـام  یه آکـ است  یسک» وجه اهللا«شود  یروشن مچه گذشت، با توجه به آن
ه رفتـار و  کـ سـت  ین نیـ جـز ا  یژگـ ین ویـ شود. ا یگران به خدا میموجب توجه داست و متعال 

 يا یژگـ ین ویچنـ  يدارا یسـ که اگـر  کـ روشـن اسـت   . انـدازد  یاد خدا مـ یان را به ردار او انسک
  د.یز به شمار آیمردم ن یاخالق يتواند مرجع و الگو یباشد، م

  ياسي. زعامت س۵-۳

ۀ یـ م در آیرکـ اسـت. قـرآن    امام ةه بر عهدکاست  یگر مناصبیاز دی، و اجتماع یاسیزعامت س
لۀ امـام  یوسـ  بـه یفه، ۀ شـر یـ ر از آین تفسـ یان آورده است. ایقت سخن به مین حقیاز ا 54االمر یاول

شـان خواسـت   یـ از ا  ــ از اصـحاب امـام صـادق     ابوالیسعباره،  نیادران شده است. یب صادق
 يد بـه آنهـا معرفـت و اعتقـاد داشـته باشـد، بـه و       یـ مسـلمان با  یـک ه کـ ن اسالم را یان دکتا ار

زَّ  اللَّه أَمرَ الَّتی الْولَایۀُ ...و«فرمودند:  يان مواردیپس از ب بشناساند. امام عـ لَّ  و ا  جـ لَایـۀُ  بِهـآلِ و 
  »است. ت خاندان محمدیوالکرده، ه خداوند متعال به آن امر ک یتیو وال«...  55؛»محمد

 یـۀ آ ن مطلـب شـد. امـام صـادق    یـ بـر ا  یلـ یدن سخن امام خواستار دلیپس از شن ابوالیسع
فرمودنـد: هـر    رسـول خـدا  «و در ادامه فرمودند: ند خود قرار داد يل بر مدعایاالمر را دل یاول
ت امـر  یـ و والیـت مـرده اسـت.    ه امام خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلک یحالیرد، درس بمک

بـوده اسـت و    نیو پـس از او حسـن و حسـ   یـه؛  گران گفتنـد معاو یبود و د یامبر و علیبا پ
یسـتند...  ن يه مسـاو کـ  یدر حـال بوده اسـت؛   یعلبن  نیو حس بن معاویه یزیدند ز گفتیگران نید

 کمناسـ  ش از امـام بـاقر  یعه تـا پـ  یو شـ بودند.  یبن عل ن و محمدیبن الحس یعلپس از آن، 
حـج و حـالل و حـرام را     کمناسـ  ه امام بـاقر کشناختند تا آن یحج و حالل و حرام خود را نم

  56 ».ردکن ییآنها تب يبرا

ه کـ افـزون بـر آن  ی االمـر،  ا همان اولیان امر یه والکد یآ یبه دست م یخوب بهیت، روا ياز فضا
  ز هستند.  یجامعه ن یاسیجامعه را بر دوش دارند، زمامدار س ینیت دیت مرجعیمسئول

  امام يها يژگي. و۴
ه کـ  يا گونـه  بـه ؛ وجـود دارد  امـام در سـخنان امـام صـادق     يبرا یفراوان يها یژگیصفات و و

ی دورانـ ي امـام،  هـا  یژگـ ین صـفات و و یـی را از جهـت تب  توان دوران امامـت امـام صـادق    یم
  اند از: ها عبارت یژگین ویفرد دانست. ا منحصربه
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  بودن الطاعة مفترض. ۱-۴

ویژگـی  ان شـده اسـت،   یـ ب ي امامانبرا در سخنان امام صادقبارها ه ک ییها یژگیاز جمله و
 کنـد کـه از امـام صـادق     نقـل مـی   العـالء  بن ابی حسینبودن است. در این زمینه  الطاعۀ مفترض

ه خداونـد  اند کـ  یسانک آري. آنها همان«فرمود:  پرسیدم: آیا اطاعت از اوصیا واجب است؟ امام
   57».منْکُم الْأَمرِ یأُول و الرَّسولَ عوایأَط و اللَّه عوایآنها فرمود: أَطدربارة متعال 

راهیم  آلَ آتَینـا  فَقَـد «ۀ یـ آدربـارة   از امـام صـادق  بـن اعـین    حمرانه ک ین هنگامیهمچن إِبـ 
تابالْک والحکمۀ و ملْکاً آتَیناهیماً مظرد، امامکال ؤس» ع »ر یتفسـ » اطاعـت «را بـه  » میعظـ  کمل
    59فرمودند. یه معرفین آیق ایامامان را مصادیگر، د یتیو در روا 58نمودند
و  یدتیـ از واجبـات عق  یکـی ات، یـ روا یه بـر اسـاس برخـ   کـ ن مفهوم چنان است یت ایاهم

ـ االطاعه بودن آنان است. در اعتقاد به مفترضدربارة امامان، ان یعیش یمعرفت  بـن  حمـزة از بـاره،  ن ی
ه کـ  ين خراسـان در شـهر  ینوة مـن در سـرزم  «فرمودند:  امام صادقکه  نقل شده است حمران

ارت یـ ه دانـا بـه حـق اوسـت ز    کـ  یحالکس او را درشته خواهد شد. هر شود، ک یده میطوس نام
ردم: شـناخت حـق او بـه چـه     کال ؤس ». ...کنم یوارد بهشت میامت دست او را گرفته، ند، در قک
  60».  است... هالطاعمفترض ه بداند او امام کنیا«است؟ فرمود:  يزیچ

 یخـاص و روشـن نـزد برخـ     یگـاه یجاین مفهـوم،  ه اکشد  یتوان مدع یم یخیلحاظ تار به
قابـل اثبـات    یـی و روا ین مدعا با مراجعه بـه منـابع رجـال   یگران داشته است. ایاصحاب ائمه و د

ه  أَشْـهد «گفـت:   خطاب به امام صـادق  یتیز در رواین بن حازم منصوره ک چنان؛ است ک  بِاللـَّ  أَنـَّ
ۀُ أَنْتجالْح أَنَّ و تَکفْتَرَضَۀ طَاع61».م  

ه دو نفـر از  کـ م یبـود  نـزد امـام صـادق    يروزکند:  یز نقل مین سعید اعرجزمینه ن یدر هم
هسـت؟   هالطاعـ  مفتـرض ان شـما امـام   یـ ا میـ آپرسـید:  از آن دو  یکـی شـان آمدنـد.   یه نـزد ا یدیز

قائـل بـه امـام    اي کـه   ردهکـ ه فتوا داده و اقرار کده یحضرت فرمود: نه. گفتند: از تو به ما خبر رس
  62».  یی باتقوایند...ها انسانی... و آن خبردهندگان، هست هالطاع مفترض

امبر یـ ان خانـدان پ یـ م هالطاعـ مفتـرض   یه اعتقاد به وجود امامکشود  یت دانسته مین روایاز ا
ه کـ  یاتیـ ه، با توجـه بـه انبـوه روا   کضمن آن. ه نبوده استیامام ۀعیمنحصر به ش ياعتقاد، رمکا

ه بـوده  یـ تقدلیـل  بـه  کـه پاسـخ امـام،    شود  یند، روشن مک یم یمعرفه الطاع مفترض يامام را فرد
  است.
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  يعالم به علم اله. ۲-۴

 امـام صـادق  در دوران ر اصـل امامـت،   گـر مسـائل موجـود د   یز همچـون د ین مسئلۀ علم نییتب
اد یـ » عـالم «از امـام تنهـا بـا عنـوان     یـات،  روا یه در برخـ ؛ تاآنجاکـ ر داشته استیگمچش ينمود

ن نـازل  یبـه زمـ   ه همـراه بـا حضـرت آدم   ک یهمانا علم«فرمودند:  یتیروا ه درک اند؛ چنان ردهک
علـم او را بـه ارث بـرد. همانـا     یـا رفـت،   ه از دنکـ  یشد، [همراه او] به باال برنگشت و هر عـالم 

  63»ماند. یاز عالم نم ین خالیزم

بـر عظمـت     64،»بِـذَلک  والْقَـائمونَ  علْمه یعلَ وخُزَّانُه«با عبارت بارها  امام صادقانات یدر ب
 یامبران معرفـ یـ وارث علـوم تمـام پ   نیمنؤرالمـ یکـه گـاه ام   چنـان  ؛د شده استکیامام تأ یعلم

 65شود. یم

برتـر  ایشـان  علـم   66؛شـود  ینزد ائمه دانسته مـ  یآسمانهاي  همۀ کتابه کن دوران است یدر ا
 لـو : «... گردنـد  مـی  ینـده معرفـ  یحال آعالم به گذشته و ی، لطور ک به و و خضر یاز علم موس

 موسـی  ألن أیـدیهما  فـی  لـیس  بما وألنبأتهما منهما أعلم أنی ألخبرتهما والخضر موسی بین کنت
 أعطـی  اهللا رسـول  إن و القیامـۀ  یـوم  إلـی  کـائن  هـو  ما علم یعطیا ولم کان ما علم أعطیا والخضر

  .«67اهللا رسول من فورثناه القیامۀ یوم إلی کائن هو ما و کان ما علم
ز مصـحف  یـ و ن وارث مصـحف فاطمـه  ي منصـب امامـت،   متصد در سخنان امام صادق

فـۀ  یا امـام، حجـت و خل  یـ شـود کـه گو   یم یعلم امام چنان گسترده معرف 68است. نیمنؤرالمیام
امـام آگـاه بـه آنچـه در      69د پاسـخ آن را بدانـد.  یـ از او شـود، با  یاست که هـر پرسشـ   یخدا کس

 73اسـم از   72م امـام بـه   علـ  ۀمسـئل  70.گـردد  می یمعرف  است، بهشت و جهنمن و یآسمان و زم
اسـت   یاز مسـائل ، یسـ یو ع یهمچـون موسـ   یامبرانیـ علم پاز علم ائمه  يو برتراسم اعظم، 
  71شود. یاصحاب گفته م یکه به برخ

شـان بـه   یانـد. ا  ردهکـ د کیـ ز بر مسئلۀ علم حجـت اهللا تأ یگر سخنان خود نیدر د امام صادق
بـر مـردم   ی، لۀ حجتـ یوسـ  ه خداونـد بـه  کند کد یس تردکهر  !هشام يا«فرمودند:  بن حکم امهش

از دارنـد، وجـود نـدارد، بـر خداونـد      یـ ه مردم بـه آن ن ک ییزهایه نزد او تمام چکند ک یاحتجاج م
  72»افترا زده است.

را بدانـد،   يزیـ گـاه بخواهـد چ  یـد دارد کـه هر  ن مسئله تأکیبر ا صادقامام ین دوران، در ا
 ء شـی  عـن  یسـأل  أرضـه  فـی  حجـۀ  یجعـل  ال واهللا«فرمودنـد:   یتیدر روابراي نمونه،  73داند. یم

پرسـش   يزیـ چاو دربـارة   ه ازکـ دهـد   یقـرار نمـ   ین حجتیزم يخداوند رو« 74؛»أدري ال فیقول
خداونـد  «فرمودنـد:   صـفوان خطـاب بـه   یگـر،  د یشـان در سـخن  یا» دانـم.  ینم: دیو بگوو ا شود
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از  يزیـ سـپس چ ؛ نـد کاز بنـدگان خـود احتجـاج     يا ه به بندهکتر از آن است  بزرگوارتر و بزرگ
ه کـ شـود   ین مـ یـی ن تبیچنـ یـت،  ن روایـ در ا 75»نگهـدارد.  ین را از او مخفـ یاخبار آسمان و زمـ 

  م است.کیمت خداوند حکح ياقتضای به حجت اهللا، ن علومیدادن چن اساساً
امـام   یاز گسـترة علمـ   هشـام ه کگاه  ـ آن   بن حکم هشامخطاب به  یتین در روایشان همچنیا

 یسـ کبـر بنـدگانش بـه     یو تعـال  كخداونـد تبـار   !هشـام  يا«در شگفت مانده بـود ـ فرمودنـد:    
  76».از دارند، نباشدیه به آن نکه نزد او تمام آنچه کند ک یاحتجاج نم
 يهمانـا بـرا  « ه فرمـود: کـ نـد  ک ینقل مـ  یاز امام حسن مجتب گر امام صادقید یتیدر روا

دام از آنهـا هـزار هـزار در    کـ ... بر هر ي در مغربگریدر مشرق و د : یکیخداوند دو شهر است
ه بـا  کـ د یـ گو یسـخن مـ   یدام بـه زبـان  که هر کدام از آنها هزار هزار زبان است کاست و در هر 

ان یـ ر و مشناسـم و آنچـه در آن دو شـه    یهـا را مـ   متفاوت است و مـن تمـام زبـان    يگریزبان د
    77»ست.ین نیجز من و برادرم حس یدانم و بر آنها حجت یآنهاست م

علـوم   اند که علم امـام تنهـا بـه    ویژه روایت اخیر ـ نشانگر این واقعیت  گفته ـ به  روایات پیش
  شود؛ بلکه خداوند متعال علومی بیشمار به ایشان عنایت کرده است. مربوط به دین محدود نمی

ن اسـت گـواه   کـ ز ممیـ با دانشمندان علـوم مختلـف ن   احتجاجات امام صادقافزون بر آن، 
ه در منـاظرة خـود   کـ  چنـان ؛ باشـد ی ـ  نیدیرامام از علوم غ يمند بر بهره یادشده ـ مبن ی يبر مدعا

ه کـ  يا گونـه  بـه اسـت؛   ن مسـائل در عصـب مغـز انسـان سـخن گفتـه      یزتـر یاز ري، ب هندیبا طب
ن یـ مـن ا  ینـ ک یا گمـان مـ  یـ آ«فرمـود:   يب هنـد یامام به طبشود.  یزده م ر و شگفتیب، متحیطب

بـه خـدا   ؛ ریـ . امـام فرمـود: خ  یب گفـت: بلـ  یـ ام؟ طب فـرا گرفتـه   کیپزش يها تابکمطالب را از 
ا یـ تـر هسـتم    ا من به طـب عـالم  یام. پس به من بگو آ سوگند آن را فقط از خداوند سبحان گرفته

ه او در کـ د یپرسـ  ياز و یال طبـ ؤزده سـ نـو در ادامـه،   امـام صـادق   78»گفت: مـن.  يتو؟ هند
 أَنَـا «و گفـت:   امـام مسـلمان شـد    يهـا  دن پاسـخ یپـس از شـن   يپاسخ همۀ آنها گفت: ال اعلم. و

دلَا أَنْ أَشْه إِلَّا إِلَه اللَّه داً أَنَّ ومحولُ مسر اللَّه و هدبع و أَنَّک لَملِ أَعک أَهانم79». ز  

  80ن مدعاست.ید ایز مؤیر آن نیو غها   وهیم یبرخ ییداروان خواص یب
ـ یتأک ن، امام صادقیبا وجود ا خـود   يبـرا » بیـ علـم غ «کـاربردن اصـطالح    هد دارد که از ب

 81فرمایـد؛  مـی د کیـ ن علـم از جانـب خداونـد تأ   یـ بـودن ا  ییبر جنبۀ اعطاپرهیز کند و در مقابل، 
نْ  لَـا «ا نه؟ امـام فرمـود:   یب دارد یعلم غا امام یآید: پرس یعمار ساباط یه وقتک چنان لَکـإِذَا و ادأَر 

  82». ذَلک اللَّه أَعلَمه ء یالشَّ علَمی أَنْ
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بـودن علـم    ییگـر از اعطـا  ید ینـ ییز تبیـ د فراوان بر محـدث بـودن امامـان ن   کیه تأکضمن آن
    83امامان است.

ج از یتـدر بـه  ه امـام علـم خـود را همـواره و     کشود  ید مکیز تأیته نکن نیبر ایگر، د ياز سو
ا  الْعلْـم  إِنَّما الْعلْم هو هذَا لَیس«ند: ک یافت میخداوند در ثُ  مـد ارِ  بِاللَّیـلِ  یحـ النَّهـمـاً  ومٍ  یوبِیـو و 

  85ابد.ی یم یعلم امام فزوني جمعه، ها مانند شبی مواقع، و در برخ 84؛»بِساعۀ ساعۀً

 یو برتـر نشـان دادن آن از علـوم برخـ    امـام  علـم   ۀع از مسـئل یـ رف يها نییتب رسد یبه نظر م
ــ یــامبران، پ ــا در هم ــود ت ــان، ائمــه را همــان پیعیاز شــ ین دوران برخــیموجــب شــده ب امبران ی

  86.گرفتقرار  و انکار امام صادق یمورد نه ین برداشتیکه چناند،  دانسته

  . عصمت  ۳-۴

زي ائمـۀ  سـا  نـه یم بر جامعـه و زم کحا يفضا. رسد یه اوج من دوران بیدر اۀ عصمت، ن مسئلییتب
. وجـود  شـته اسـت  ن آمـوزه دا یـ ن مبسـوط ا یـی تببـر   ییر بسـزا یتأث، ویژه امام سجاد پیشین، به

گـر  یز از دیـ ن زرارهو  مـؤمن طـاق  ، بن سـالم  هشام، بن حکم هشامهمچون  يا ختهیفره يها انسان
بـن   عمـرو رو یـ پهـاي   انیـ جر يریـ گ لکشـ دورة بـا  زمانی  ین تحول است. افزون بر آن، همعلل ا
  ر نبوده است.یتأث ین تحول بیز در اینـ  به ضرورت وجود امام نداشت يه اعتقادـ ک عبید

و  ین دوران اعـم از اسـتدالل عقلـ   یـ در اۀ عصـمت،  بـر مسـئل   یالمـ ک يها ن استداللینخست
و یره، ره و صـغ یـ بکان عصـمت از گنـاه   یـ م کیـک شـود. تف  یارائه م امام صادق ۀلیبه وسی، نقل

  د.یآ ین دوران به چشم میدر ابر عصمت امام از هر دو نوع گناه،  اصرار
ـ   یـ ن ن دوران، امـام صـادق  یـ در ا  ۀبـودن مسـئل   یبـر االهـ  یش از خـود،  ز همچـون امامـان پ

کنـد و حضـرت    یال مـ ؤعصـمت امـام سـ    یچگونگدربارة  بن حکم هشامکند.  ید میعصمت تأک
ع محرمـات ممتنـع اسـت و خداونـد     یاست که به استعانت خدا از جم یمعصوم کس«د: نیفرما یم

  87.» است شده تیهدا راست راه به، دیجو تمسک خدا به که هر فرمود: و

بــودن عصــمت  یو مخفــ یبــاطن ۀن دوران، مســئلیــد در ایــمــورد تأک يگــر محورهــایاز د
ن نکتـه  یـ ن ایـی بـه تب ، عمـر بـن   مفضـل ال ؤدر ضمن پاسخ بـه سـ   معصومان است. امام صادق

؛ کـرد  ییق آن فـرد معصـوم را شناسـا   یـ ست تا بتوان از طرین يظاهر يامرپردازد که عصمت،  یم
خداونـد و   ۀلیوسـ  فـرد معصـوم، منصـوص بـودن او بـه      ییاسـت و راه شناسـا   یباطن يبلکه امر

 از جـز  او عصـمت  و توانـد باشـد   ینم معصوم امام جز«است:  امبر اکرمیپجانب آن از  یمعرف
 یآدمـ  خلقـت  ظـاهر  در عصـمت  چـون ؛ نگـردد  معلـوم  امبرشیـ پ ۀلیوس به خداوند سخن قیطر
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ـ ب بـا  جـز  و اسـت  پنهـان  آن، مانند و يدیسف و یاهیس مانند و؛ شود دهید که ستین  خداونـد  انی
  88»شود. ینم شناخته وبیالغ عالم

بـر لـزوم   ، »حجـت اهللا «یـات خـود، بـا بـه کـار بـردن مفهـوم        از روا یدر برخ امام صادق
 کـافر  دانـد  یمـ  کـه  را یکسـ ي امر رسالتش، برا خدا«د دارد: یمعصوم بودن مصداق آن مفهوم تأک

خداونـد تنهـا فـرد معصـوم را     . فرسـتد  ینم پردازد، یطان میش یاو به بندگ یبندگ يجا به و است
    89»کند. یعنوان حجت خود بر مردم انتخاب م به

رده اسـت. بـر   کـ طان را عبـادت  یقـت شـ  یشـود، در حق  یب گنـاه مـ  کـ ه مرتکگاه  ار آنکگناه
طان یبنـدة شـ  یجـه،  ار و در نتکـ ه گناهکـ باشـد   یسـ کتوانـد   یت، حجت خدا نمـ ین روایاساس ا

  ند.ک يطان خودداریاز عبادت شکه معصوم بوده، باشد  یسکد یه باکبل؛ است
ـ  یـ ات نیگر روایدر د امام امبران قـرار  یـ ف پیـ ، آن را در ردیاربردن مفهـوم وصـ  ه کـ ز بـا ب

اء یاالوصـ یـاء و ... االنب«کـه فرمودنـد:    چنانکند  مید کیامبر تأیو بر عصمت امام همچون پدهد  می
  90».ذنوب لهم النهم معصومون مطهرون ال

تنهـا   نـه نـد کـه امـام،    ک ید مـ ین آموزه تأکیبر ا، همچون امام سجاد ن، امام صادقیهمچن
ن یـی شـان در تب یعصـمت اسـت. ا   یژگیداشتن وي امامت امام، صوم است، بلکه شرط الزم برامع
کــون اإلمــام إال یال «...فرمودنــد:  بــن عمــر بــه مفضــلی، طــوالن یثین آمــوزه، در ضــمن حــدیــا

  91».معصوما

ن خطبـه بـا   یـ در اایشـان  کنـد کـه     ینقـل مـ   را از امـام صـادق   يا خطبـه  بن غالـب  اسحاق
  امام پرداخته است: يها یژگین وییبه تب يشتریات بیجزئ

 نظـر  ریـ ز شـه ی... هماسـت  دهیـ برگز را او و دهیبخش حکمت به او خود، بیغ علم با خدا«...
 و طانیشــ يهـا  دام وکـرده اســت   حفــظاو را  خـود  ةپــرد بـا خداونــد  و شـده  یسرپرســت خـدا 

و  سـاخته  دور او از را جـادوگران  افسـون  و هنگـام  شب يمدهااشیپ و زده کنار او از را لشکرش
 از؛ پنهــان اســت هــا آفــت ازو  برکنــار بالهــا ازاســت؛ او  دهیــبرگردان او از را يبــد آوردن يرو

  92.»  ...مصون است ها يکار زشت تمام از و شده ينگهدار ها لغزش

 يا آنهـا را بـرا  یـ گویان، عیشـ  يعصمت و امامـت بـرا   ۀن مسئلیین در تبیشیپ ۀائم يها تالش
امـام   ۀلیوسـ  ن مهـم بـه  یـ ن دوران آمـاده سـاخته بـود و ا   یـ لـزوم عصـمت در ا  ن یبا براه ییآشنا

کنـد کـه    ینقـل مـ   بن عمـر  مفضلین راستا، د. در ایظهور رس ۀن بار به منصینخست يبرا صادق
ابـتال   ۀیـ بـا اسـتناد و استشـهاد بـه آ    ي اثبـات عصـمت امـام،    در مقام اسـتدالل بـرا   امام صادق

الم  ينالُ عهدیال «جل عزو گفتار خداوندو « فرمود:  یکسـ  ۀسـت یشا نکـه امامـت  یا یعنـ ، ی»نیالظـَّ
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باشـد؛   داده قـرار  کیشـر  خـدا بـراي   یزدن هم رب چشمة انداز به و کرده عبادت را یبت که ستین
 آن گـاه یجا ریـ غ در يزیـ چ دادن قـرار  از است عبارت ظلم. باشد شده مسلمان آن از پس اگرچه

 گناهـان  از يزیـ چ کـه  یکسـ  بـه  امامـت  نیهمچنـ  .... خداسـت  بـه  شـرك  هـا  ظلم نیتر بزرگ و
  93».کند توبه بعدها اگرچه؛ ستین ستهیشا، باشد شده مرتکب را رهیکب ای رهیصغ

اهللا در  ن لـزوم عصـمت حجـت   یـی تبتوان گفـت:   ین قسمت گفته شد، میاز مجموع آنچه در ا
 یجیر تـدر یسـ قـت نشـان از   یان اسـتدالل بـر لـزوم عصـمت، در حق    یز بیو ن عصر امام صادق

  دارد. اطهار ۀائم ۀلیوس ان معارف بهیب

  . نصب امام۴-۴

امـام   ینصـب االهـ   ۀان مسـئل یـ نشـان از ب  ینـوع  بهشده در بحث ضرورت امامت، مباحث مطرح 
ـ ایـز در ن یانـات مسـتقل  یب نظر از آن، امام صادق صرف. ز بودین اهـل   ۀبـاره دارد. وجـود ائمـ    نی

و  یمختلـف فقهـ   يهـا  دگاهیـ وجود دو  خداوند نبودندجانب ه منصوب از کسنت در آن دوران 
ن مسـئله و  یـ ن ایـی رد. امـام در تب ک یار مکن مسئلۀ نصب را آشییدر آن دوران، ضرورت تب یالمک

به «د: یـ فرما یع در بـاب امامـت مـ   یـ رف يا ضمن خطبهی امام، مسئلۀ نصب اله نَصـلَمـاً  وع  ه خَلْقـل 
لَهعجۀً وجلَی حلِ عأَه هالَمع و یاءلِ ضأَهل هیند و لَی الْقَیمع هادبی  ع ضـر  ه شـان  یا  94»إِمامـاً  بِـه  اللـَّ

ام  منْهم مضَی کُلَّما«د: یفرما یدر ادامۀ خطبۀ خود م إِمـ  ب نَصـ  ه خَلْقـنْ  ل مـ  بِـهقامـاً  علَمـاً  إِمینـاً  عب 
   95».  ...بِذَلک اللَّه ... اصطَفَاه قَیماً وإِماماً نَیراً وهادیاً

 یانـه فـ  وجعلنـا خزّ «د: یـ فرما یامامـان مـ   یگر با اشاره به مقام علمـ ید یانیدر ب امام صادق
  96».  ... سمائه وأرضه

 اظمکـ امـام   کـه  بـودم  صـادق  ه در خـدمت امـام  کـ ند ک ینقل م بن مختار فیضن یهمچن
.» شماسـت  بانیکشـت  و مـالح ، نیـ ا و دیهسـت  یکشـت  عه،یش شما«: فرمود صادق امام وارد شد.

 امـام  يبـرا  نـار ید هـزار  .داشـتم  خـود  بـا  یاشـرف  هزار دو و رفتم حج به گرید سال: دیگو رواي
 شـدم،  ابیشـرف  صـادق  امـام  خدمت چون. فرستادم یموس امام يبرا نارید هزار و صادق
ـ ا: کردم عرض من ؟یدانست برابر من با را او !ضیف يا: فرمود  شـما  ةفرمـود دلیـل   بـه  کـار را  نی
 را کـار  نیـ ا مـن  خـدا  بـه «  97؛»بِـه  فَعلَه جلَّ و عزَّ اللَّه بلِ ذَلک فَعلْت أَنَا ما واللَّه أَما«: فرمود. کردم

  »داده است. او به را مقام نیا عزوجل خدا بلکه؛ نکردم
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  تي. مهدو۵
ه کـ  چنـان ؛ شـود  یان مـ یـ تـر ب  ار پررنـگ یبسـ  یفکیو  یمکلحاظ  ت بهیمسئلۀ مهدوین دوران، در ا

ات یـ ه ادبکـ ن دوران اسـت  ینـد. در همـ  ک ینقـل مـ   ت از امام صـادق یروا 57خ صدوق یتنها ش
 ه امـام صـادق  کـ  چنـان ؛ ردیـ گ یماوج محسوس اي  یت، به گونهاعتقاد به مهدوزمینۀ در  ائمه

ۀِ  بِجمیـعِ  أَقَـرَّ  منْ« ند:یفرما یت ـ م یم در دو رواک ـ دست مـالْأَئ  د حـجي  ود هـنْ  کَـانَ  الْم أَقَـرَّ  کَمـ 
  98». نُبوتَه محمداً وجحد الْأَنْبِیاء بِجمیعِ

متعـدد، بـر    یاتیـ امبران در روایـ بـا پ  يحضـرت مهـد   يهـا  ان شـباهت ین دوران، با بیدر ا
ات امامـان  یـ بـه روا  ه بـا توجـه  کـ ضـمن آن  99د شـده اسـت.  یـ شـان تأک یت وجود و ظهور ایحتم

 یات متفـاوت یـ ن دوران بـا ادب یـ در احضـرت،  آن به نـام  ه یاز تسم یه نهکشود  یروشن مین، شیپ
آن حضـرت بسـنده   بـه نـام   ۀ یاز تسـم  یتنهـا بـه نهـ    معمـوالً ین، شـ یپهاي  دورهشود، در  یان میب
م ی لَـا  رجلٌ الْأَمرِ هذَا صاحب«د: یفرما یم امام صادقان، ن دوریشد؛ اما در ا یم یسـه  هم ا  بِاسـ  إِلـَّ

    100».کَافر
نـد، امـا   ا يچه تمـام امامـان مهـد   که اگرند ک ید مکیته تأکن نین دوران بر ایدر ا امام صادق

ا «سازد:  یمحقق م خداوند هدف خود را با امام زمان دیاً  عشَـرَ  اثْنَـا  منـَّ هـضَـی  متَّۀٌ  م سـ ی  و قـب 
  101».أَحب ما بِالسادسِ اللَّه یصنَع ستَّۀٌ

از یبــت، در دوران غ يوجـود و امامـت امـام مهـد    دربــارة مـردم   يدهایـ هـا و ترد  یسـخت 
 یتـ یه در رواکـ  چنـان ؛ اسـت قـرار گرفتـه    د امـام صـادق  کیـ مـورد تأ بارهـا  ه کـ اسـت   یمسائل

ذَا  لصاحبِ إِنَّ«فرمودند:  رِ  هـۀً  الْـأَم غَیبـ  ک سـتَما  الْم یهـبِ ف ه ینـد  لْقَتَـاد  کَالْخَـارِطات یـ در روا 102».ل
قـدم بـودن    ه ثابـت کـ  چنـان  103؛ان شده استیز بین لت انتظار فرج قائمیفض صادق آل محمد

ن یـ ات ایـ ه در رواکـ ضـمن آن  104شـود.  یش مـ یار ستایبسدوران بت و عبادت در آن یدر عصر غ
بـت امـام خـود    یهرگـز در غ  یاالهـ  يایـ ه اولکشود  ید مکیت ـ تأ یم در چهار رواک دوره ـ دست 

 یحجـت خـود را مخفـ    ردنـد، خداونـد هرگـز   ک ید مـ یـ ه اگر آنها هـم ترد ؛ چراکنندک ید نمیترد
  105 رد.ک ینم

فرمودنـد:   ه امـام صـادق  شـود؛ تاآنجاکـ   ید مکیتأبسیرا ت مسئلۀ انتظار یاهمین دوران، در ا
لْ  لَا فُسطَاطه یف الْقَائمِ مع انَکَ کَمنْ کَانَ الْأَمرِ لهذَا منْتَظراً مات منْ« ارِبِ  کَـانَ  بـ ـ  کَالضـَّ یـ  نَیبيد 

  106 ».فیبِالس ص اللَّه رسولِ

 یگـر مسـائل  یننـد، از د یب یشـان را نمـ  یه مـردم ا کـ  یحالدر موسم حج، در حضور امام زمان
  107است.به آن شده  یه اشاراتکاست 



    ۴۱امامت در مكتب صادق آل محمد

آن  یِم حتمـ یـ ن عالیـی ات و تعیـ ان جزئیـ بـا ب  خـاص طور  ، بهن دورانیظهور در اهاي  نشانه
ه، خسـف  کیـ ، قتـل نفـس ز  یحۀ آسـمان ی، صیمانیو  یانیه بر اساس آن، ظهور سفکشود  یان میب
کننـدگان وقـت، بـه شـدت      نیـی تع 108.هایند آن نشانهاز ی از آسمان، برخی و خارج شدن دست دایب
 يومـت مهـد  کح ين دسـتاوردها یتـر  شاخصی خدا، و عدالت و بندگ 109شوند میب یذکت

   110.گردند می یمعرف
لۀ امـام  یوسـ  ال بـه کشـته شـدن دجـ   از جملـه  یع هنگـام ظهـور،   وقـا  یبه برخین دوران، در ا

گـر  یز از دیـ ن يهنگام ظهـور حضـرت مهـد    یسینزول حضرت ع 111شود. یاشاره م زمان
  112شود. یمطرح م امام صادقتوسط ه کاست  یمسائل

  يريگ جهينت
 یجهشـ  مسـئلۀ امامـت در عصـر امـام صـادق     کـه  تـوان گفـت    یمـ با توجه به آنچه گذشـت،  

همچـون   یبـا اسـتفاده از واژگـان   ی از اصـل امامـت،   عرش يها نییوجود تبیر داشته است. چشمگ
  ن مدعاست.ین اهللا گواه ایامو  حجت اهللا، نور اهللا، وجه اهللا

مـورد  ار ی، مسـئلۀ علـم امـام بسـ    موجـود در عصـر امـام صـادق     ییط طالیبا توجه به شرا
اسـم از   72امبران دانسته شـده، او عـالم بـه    یه علم امام فراتر از علم پ؛ تاآنجاکردیگ ید قرار مکیتأ

. از شـود  مـی ت یـ آمـوزة علـم مطلـق او تقو   گـردد و در مجمـوع،    مـی  یاسم اعظم خدا معرف 73
قابـل  ی او، نـ یت دیـ ز افـزون بـر منصـب مرجع   یـ امـام ن  یت علمیه منصب مرجعکن روست یهم

  شود. یاثبات م
 یو عـالم هسـت  اسـت  ن مناصـب امـام   یتر يدیلکن و یتر از مهم یکیه کض یمسئلۀ وساطت ف

  شود. ین میین دوران تبیند، در اک یم یخوار خداوند با واسطۀ وجود امام معرف رهیرا ج
ن یشـ یات امامـان پ یـ ه در رواکـ اسـت   یگر مسـائل یاز دیین ضرورت وجود امام در جامعه، تب

ن یـی تبیـن دوران،  ات مهـم در ا کـ گـر از ن ید یکـی شود.  یان مین دوران بیاما در ا؛ ان نشده بودیب
لـزوم   یـی ن چرایـی ان اصـل عصـمت، بـه تب   یـ شان افزون بـر ب یخاص مسئلۀ عصمت امام است. ا

ن دال یبـراه ی، خیلحـاظ تـار   ه بـه کدند یمبادرت ورزاین مسئله ز اقامۀ برهان بر یعصمت امام و ن
  ن دوران مطرح شده است.ین بار در ایبر عصمت نخست

بـا آنچـه در   ند و مقایسـۀ آنهـا   ا ن صادر شدهیشیه از امامان پکت یات مهدویبه روا یدورنگاه
ت در ین مسـئلۀ مهـدو  یـی ه تبکـ قـت اسـت   ین حقیـ انگر ایصادر شده است، ب عصر امام صادق

  ر است.ینظ یب اطهار ۀدر تمام دوران حضور ائمی، فکیو  یمکلحاظ  بهین دوران، ا
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