«دورانهای فترت» و
«پيوستگی زجنريۀ حجتهای اهلی»
[مهدیه رجایی/1مهدی قندی]2

چکیده
در یکی از آیات قرآن و برخی روایات ،از «دورانهای فترت» سخن به میان آمدهاست .گمان
برخی مفسران و فرهنگنامهنویسان آنبوده که ادوار فترت ،ادوار ّ
خلو زمین از برگزیدگان
خداست؛ ازاینرو« ،فترة من الرسل» را «دوران گسستگی بین رسوالن» معنا کردهاند .
نادرستی این تفسیر را به دست
تحقیق حاضر ،برداشت مزبور را به چالش میکشد و شواهد
ِ
میدهد .کاربردهای متنوعریشۀ «فتر» و واژۀ «فترت» ،گویای آن است که فترت به معنای
«ضعف و رخوت» است نه «انقطاع و گسستگی»؛ و دورانهای فترت نیز به دورانهای
تفسیر فترت به گسست ،تحریف
ضعف و تقیۀ برگزیدگان خدا اشاره دارد .بدین ترتیب،
ِ
جوهری فترت وتحمیل یک معنای شاذ و نوپدید بر این لغت است که شاهد لغوی
معنای
ِ
پیش از خود ندارد  .از سوی دیگر ،سبب ارائۀ تفسیر شاذ از واژۀ فترت ،پیشفرض تاریخی
لغتنامهنویسان و مفسران دربارۀ احوال دورانهایفترت میباشد؛ این در حالی است که
پیشفرض تاریخی آنان دربارۀ انقطاع حجج در دورانهای فترت نیز غلطاست و شواهد
نشان میدهد که در تمام دورانهای مشهور فترت نیز حجتهای خدا در زمین حضور
داشتهاند .نتیجه آنکه ،بر اساس یک پیشفرض غلط تاریخی ،معنایی خالف عرف
لغوی بر لغت فترت تحمیل شد ه و بدین ترتیب شماری از مفسرین و لغویین ،از معنای
اصلی فترت که ناظر به ضعف و انزوای گزیدگان الهی است فاصله گرفتهاند.
کلیدواژهها :فترت ،فترت رسوالن ،فترت ائمه ،امامت اعم ،پیوستگی سلسلۀ حجتهای الهی.
* تاریخ دریافت ،96/2/22 :تاریخ پذیرش.96/5/20 :
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهدmaraja8131@yahoo.com .
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مقدمه
در فرهنـگ تعبیـرات قرآنـی و روایـی ،واژگان «فتـرت»« ،ازمـان الفتـرات»« ،فتـرة مـن
الرسـل» و «فتـرة مـن االئمـة» معنایـی منفـی را القـاء میکننـد .چند نمونه از مشـهورترین
کاربردهـای واژۀ فتـرت ،کـه بـه ادوار تیـرۀ تاریـخ بشـر ،اشـاره دارد بـه قـرار زیـر اسـت:
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 .1مائده.19 :
 .2شریف رضی ،محمد بن حسین (گردآورنده) ،نهج البالغه ،ص.121
 .3همان ،ص.342
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معدودی از نویسندگان ،مانند شیخ صدوق در شیعه و جاحظ در معتزله ،مطابق لغت،
«فترت» را «ضعف» معنا کردهاند ،اما برخی دیگر ،آن را «انقطاع و گسست» دانستهاند.
محتمل است که تبادر این معنای نادرست ،ناشی از تصور نادرست نویسندگان مزبور،
از بود و نبود رسوالن و دیگر حجتهای الهی در ایام فترت بودهباشد.
کسـانی کـه فتـرت را گسسـت میپندارنـد ،علاوه بـر تسـامح در معنـای فتـرت ،مرتکـب
پـی واژۀ فترت میآید ،میشـوند؛ آنان معنای
تسـامح دیگـری نیـز در حـرف ِ«مـن» که در ِ

ِ«مـن» را ،کـه در مقـام نسـبت دادن فتـرت بـه رسـوالن اسـت ،بـه مفهـوم «بیـن» منحـرف
میسـازند؛ به بیان روشـنتر «فترة من الرسـل» را «فترة بین الرسـل» تفسیر میکنند .مقالۀ
حاضر در پی آن اسـت که این برداشـت از فترت را به چالش بکشـد و روشـن سـازد که
فتـرت بـه معنـای رکـود و رخـوت و ضعف اسـت نه انعـدام و انقطاع و گسسـتگی.
کـردن فتـرت بـه انقطـاع ،مشـکل کالمـی خاصـی ،نـه بـرای عامـه مسـلمانان و نـه بـرای
شـیعیان ،ایجـاد نمیکنـد؛ زیـرا آنهـا از آیـه ،انقطـاع رسـوالن را میفهمیدهانـد و ایـن بـه
معنـای انقطـاع در کل سلسـلۀ حجتهـای الهـی نبـودهاسـت .ایـن عـدم حساسـیت
کالمـی ،بـه غفلـت دیریـن نویسـندگان دربـارۀ معنـای فتـرت دامـن زده و بدیـن ترتیـب،
معنـای نادرسـت «گسسـت» از «فتـرت» ،در السـنۀ مفسـران و لغویـان شـهرت یافتـه،
بیآنکـه تأملـی جـدی دربـارۀ آن بکننـد.
در عیـن حـال ،اگـر بـه کاربـرد روایـی فتـرت نیـز توجـه کنیـم بـه روایتـی واحد بـر میخوریم
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.341/1 ،
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اگـر تنهـا بـه کاربـرد فتـرت در آیـه توجـه و از کاربردهـای روایـی آن صرفنظـر کنیـم ،معنـا
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ل محمـد در پـی فترتـی از امامـان قیـام میکنـد .در این صورت
کـه در آن آمـده کـه قائـمآ 
ظهـور امـام مهـدی در پـی «فتـرة مـن االئمـة» بـه چـه معنـا خواهـد بـود؟ آیـا بـه معنـای
وقـوع فاصلـه میـان امامـان ،پیـش از قیـام مهـدوی اسـت؟ برخـی بهائیـان ،بـه حدیـث
مزبـور اسـتناد میکننـد و مدعـی میشـوند کـه پیـش از ظهـور مهـدی ،زمیـن بایـد بـرای
سـالها خالـی از امـام بـوده باشـد 1.یـک راه سـاده بـرای بی بها کـردن اسـتدالل بهائیان،
آن اسـت کـه فتـرت را بـه همـان معنـای انقطـاع بدانیـم ،ولیکـن بگوییـم روایـت مزبـور،
روایـت شـاذی اسـت در برابـر روایـات متواتـری کـه خالـی شـدن زمیـن از امـام را ،حتـی
بـرای لحظـهای ،برنمیتابنـد 2.اگـر بخواهیم روایات را مال ک قرار دهیم شایسـته نیسـت
روایـات ُم َ
جم ٌععلیـه تکیـه
بـه یـک روایـت شـاذ اسـتناد کنیـم ،بلکـه بایـد بـه متواتـرات و
ِ
کنیـم .ایـن رویکـرد ،رویکـردی عقالیـی اسـت و اسـتدالل بهائیـان را بیاثـر میکنـد .بـا
ایـن حـال ،ایـن تعـارض روایـی ،ایـدهای نـو را برای پژوهشـگر پدیـد میآورد :شـاید روایت
مزبـور ،معنـای درسـتی دارد کـه بـا روایـات متواتـر نیـز سـازگار اسـت؛ شـاید مـا بـر اسـاس
38

یـک پیشفـرض غلـط ،فتـرت را بـه معنـای انقطـاع میدانیـم و آن را بـه روایـت نسـبت
داده و معـارض بـا دیگـر روایـات میبینیم .اما آیا به راسـتی پیـش فرض ما دربارۀ معنای

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ هجدهم _ پائیز و زمستان 1394

فتـرت درسـت اسـت؟ ممکن اسـت شـذوذ مزبـور ،به روایـت برنگردد ،بلکه به تفسـیر ما
از واژۀ فتـرت بازگشـت کنـد.
.1سدهی اصفهانی ،نعیم، جنات نعیم.14/1 ،
 .2ش ــیخ ص ــدوق در بح ــث مفصل ــی در اواخ ــر كت ــاب كم ــال الدی ــن در م ــورد فت ــرت ائم ــه و رس ــل،
میگو ی ــد« :خال ــی ش ــدن زمی ــن از حج ــت ب ــرای مدت ــی ،مخال ــف روایات ــی اس ــت ك ــه تع ــداد آنه ــا
ً
جــدا ز یــاد اســت و توســط جمیــع طبقــات شــیعه و فــرق آن نقــل شــده و آنهــا را هیــچ كــس انــكار
یتــوان
یــا رد یــا تأو یــل نكــرده اســت .اجمــاع شــیعه بــر ایــن اســت كــه زمیــن از حجتــی حــی کــه م 
یگ ــردد ،خـــواه آن حجـــت ،چیـــره و مشـــهور باش ــد ،خ ــواه خائ ــف و
او را ش ــناخت خال ــی نم 
پنهــان» .صــدوق ،محمــد بــن علــی ،کمــال الدیــن .656/2 ،بــرای نمایــان ســاختن تواتــر معنــوی
مز ب ــور در تحقیق ــی موس ــوم ب ــه «اس ــتمرار حجته ــای اله ــی» نوش ــتۀ مهدی ــه رجای ــی ،انبوه ــی از
ای ــن روای ــات معرف ــی ش ــدهاند.

بررسی لغوی كلمۀ فترت
همـۀ لغوییـن اجمـاع دارنـد کـه معنـای گوهـری ریشـه «فتـر» ،ضعـف و رخـوت اسـت و
اسـتعمالهای ایـن کلمـه نیـز نشـان میدهـد کـه عرب ،ریشـه فتـر را در معنـای نابودی و
انقطـاع و از بیـن رفتـن چیـزی اسـتعمال نمیکنـد .اگر بخواهیم به همین سـیاق ،فترت
رسـوالن یـا فتـرت ائمـه را بفهمیـم بایـد بگوییـم کـه فتـرت رسـوالن و امامـان بـه معنـای
دوران ضعـف ،تقیـه و خانهنشـینی آنهاسـت .مطابـق ایـن کاربـرد ،معنـای بعثـت
خاتمالنبییـن در پـی فتـرت رسـوالن ،آن اسـت کـه خداونـد پـس از مهجـور و ضعیـف
شـدن رسـوالن و اختفـای حجتهـای الهـی ،خـروش و نهضتـی را بـه وسـیلۀ خاتـم
النبییـن بـه راه میانـدازد .بـه همیـن ترتیـب ،ظهـور حضـرت قائـم نیـز ،کـه پـس از فتـرت
امامـان خواهـد بـود (چنانکـه در روایـت سـابقالذکر آمـده بـود) بـه معنای قیـام و خروش
آن حضـرت پـس از قطـع سلسـلۀ امامـت و خالـی شـدن زمیـن از امامـان نیسـت بلکـه
بـه معنـای آن اسـت کـه قیـام ایشـان پـس از ضعـف و مهجوریتـی اسـت کـه مدتهـا
دامنگیـر سلسـلۀ امامـان شدهاسـت.

ً
جاحـظ _ از ادبـای سرشـناس عـرب _ صریحـا اعلان کـرده کـه بـر خلاف نظـر برخـی

را گسسـتگی میـان رسـوالن و هدایتگـری ایشـان بدانیـم؛ وی مینویسـد« :و بيـن الفتـرة
ٌ
و القطعـة فـرق؛ فاعـرف ذلـك!» 1بـا اینکـه لغویـان ،از معنـای گوهـری فتـرت ،کـه همـان
ضعـف اسـت ،نیـک آ گاه بودهانـد و شـاهدی بـر ایـن نداشـتند کـه عـرب فتـرت را بـه
ً
صـورت شـاذ و بـا عـدول از معنـای اصلـی ،در معنـای انقطـاع بـه کار ببـرد ،ولـی عمومـا
َ َ فَ تْ َ ة� َن ُّ
الر ُس ِل > 2را ناظـر بـه انقطـاع میـان رسـوالن و فاصلـۀ میان دو رسـول
عبـارت <على ��ر ٍ ِم�
کـه خالـی از رسـوالن اسـت گرفتهانـد .شـواهدی وجـود دارد کـه آنهـا معنـای فاصلـه و
 .1جاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل الجاحظ.256/3 ،
 .2مائده.19 :

«دورانهای فترت» و «پیوستگی زنجیرۀ حجتهای الهی»

متکلمـان ،میـان «فتـرت» و «انقطـاع و انـدراس» تفـاوت جدی وجـود دارد و نباید فترت
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انقطـاع را از بـاب سـبق ذهنـی خـود ،بـر فتـرت مذکـور در آیـه بـار کردهانـد و لـذا متحمـل
اشـتباه شـدهاند .ایـن شـواهد عبارتنـد از:
ـری ریش ــه فت ــر را گسس ــتگی و انقط ــاع در ت ــداوم
 -1هی ــچ ی ــک از لغوی ــان معن ــای گوه ـ ِ
ی ــک چی ــز ندانس ــته ،بلک ــه همگ ــی تصری ــح کردهان ــد ک ــه فت ــر ناظ ــر ب ــه ضعف ــی اس ــت
ک ــه در ی ــک چی ــز پدی ــد میآی ــد ،بیآنک ــه آن چی ــز از بی ــن رفتــ ه باش ــد؛ چنانک ــه «م ــاء
فات ــر» ب ــه معن ــای آب منقط ــع و مع ــدوم نیس ــت بلک ــه ب ــه معن ــای آب ــی اس ــت ک ــه از
غلغ ــل افت ــاده و ول ــرم ش ــدهاس ــت ،ی ــا فت ــور در انس ــان ب ــه معن ــای ضعی ــف و بیح ــال
و فرت ــوت ش ــدن انس ــان اس ــت و ب ــه معن ــای ه ــا ک ش ــدن انس ــان و ب ــاال نیام ــدن نف ــس
او نیس ــت.
خلیـل بـن احمـد فراهیـدی (م170ق) بـه عنـوان صاحـب کهنتریـن لغتنامـۀ باقیمانده
در ز بـان عـرب ،در کتـاب العیـن خویـش در معنـای «فتـر» چنیـن گفتـ ه اسـت« :فتـر :فتـر
َّ
ً
فتـوراَ :س َـك َن عـن ح َّدتـه و َ
الن بعـد شـدته 1».فراهیـدی معنـای گوهـری فتـرت را سـكون
ِ ِ
ّ
ّ
پـس از حـدت و آرامـش بعـد از شـدت دانسـتهاسـت.
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جوهری (م393ق) در الصحاح ،در معنی این ریشـه ،عقیدهای شـبیه فراهیدی دارد:
ً
«الفتـرة :االنكسـار و الضعـف .و قـد فتـر َ
ً 2
الح ّر و غیره یفتر فتـورا ،و فتره اهلل تفتیرا».
ابـن فـارس (م395ق) در معجـم مقاییـس اللغـة طبـق روش معهـود خـود ،اجتهـاد
خویش را دربارۀ معنای گوهری ریشـۀ فتر (معنای مندرج در تمامی اشـتقاقهای واژه)
بیـان میکنـد؛ وی مینویسـد:
(فتـر) الفـاء و التـاء و الـراء أصـل صحیـح یـدل علـى ضعـف فـي الشـيء؛
ً
َّ ُ
الطـرف الفاتـر الـذي لیـس بحدید شـزر؛
مـن ذلـك فتـر الشـيء یفتـر فتـورا ،و
ّ
3
قـال اهلل تعالـى <لا ی� ف� ت�ر نع�هم> أي ال یضعـف.
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین.115 - 114/8 ،
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح.777/2 ،
 .3ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.470/4 ،

ابـن فـارس ،یگانـه معنـای ایـن ریشـه را ضعـف و سسـتی میدانـد و مشـابه همـان
اسـتعمالهایی كـه در العیـن بـه آنهـا اشـار ه شـد را توضیـح داده اسـت.
راغب اصفهانی (م502ق) نیز ریشۀ فتر را همانند دیگران معنا كردهاست:
ّ
فتـر :الفتـور س ٌ
ـكون بعـد ِحـدة ،و لی ٌـن بعـد شـدة ،و ضعـف بعـد قـوة ،قـال
ن
تعالـى < :ی�ا �أ هل ت
رسول�ا ی� ب� ی� ن� لكم على ف� ت� ةر� ن
م� الرسل>
ا� ق�د ج�اءكم
الك� ب
أی سـكون حـال عـن مجـيء رسـول اهلل؟مص؟ ،و قولـه< :لا ی� ف� ت� ن
رو�> أی ال
یسـكنون عـن نشـاطهم فـي العبـادة. ...

1

راغـب میگویـد کـه فتـر بـه معنـی آرامـش پـس از تنـدی ،نرمـی پـس از شـدت و ضعـف
پـس از قـوت اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،دورۀ فتـرت همـواره بعـد از یـک دورۀ پرجـوش و
خـروش واقـع میشـود كـه نسـبت بـه دورۀ پیـش از خـود بسـیار آرامتـر بـه نظـر میرسـد.
ابـن منظـور (م711ق) نیـز در لسـان العـرب معنـی فتـرت را ضعـف و نرمـش پـس از
شـدت ،و آرامـش پـس از تنـدی دانسـته اسـت:
فتـر :الفتـرة :االنكسـار و الضعـف .و فتـر الشـيء و الح ّـر و فلان یفتـر و یفتـر
ً
ً
ّ
ّ
2
فتـورا و فتـارا :سـكن بعـد حـدة و الن بعـد شـدة ...و الفتـر :الضعـف.

در تم ــام ای ــن لغتنامهه ــا ،فت ــور و فت ــرت ب ــه معن ــای ضع ــف و سس ــتی و کن ــدی گرفت ــه
ای فت ــرت را گسس ــتگی و انقط ــاع ندانس ــته
ش ــده و هی ــچ لغتنامـ ـهای معن ــای ریشـ ـه ِ
اس ــت.

4

 .1راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص.371
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.43/5 ،
 .3فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط.454/1 ،
 .4در میــان کاربردهــای فتــر ،تنهــا بــه یــک کار بــرد بــه عنــوان کاربــرد شــاذ اشــاره شــده و آن فاصلــه بیــن
نــوک دو انگشــت اســت .ا گــر فتــرت رســوالن بــه معنــای فاصلــه آنهــا بــود میبایســت ابــن فــارس

«دورانهای فترت» و «پیوستگی زنجیرۀ حجتهای الهی»

فیروزآبـادی (م817ق) نیـز در القامـوس ،نظـری همراسـتا بـا سـایر كتـب مطـرح كـرده
ً
ً
ّ
ّ
3
اسـت« :فتـر یفتـر و یفتـر فتـورا و فتـارا :سـكن بعـد حـدة ،و الن بعـد شـدة».
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 -2لغوییـن بـرای اسـتعمال اشـتقاقی فتـرت در معنـای گسسـتگی شـاهدی از کالم
عـرب نیاوردهانـد و بـر عکـس آن ،اشـتقاقات متعـددی را از ریشـۀ فتـر در معنای ضعف
و کنـدی ذکـر کردهانـد .نمونههایـی از آن مـوارد بـه قـرار زیـر اسـت:
ضعف در جسم:

ً
ً َ
«و یجـد فـي جسـده فتـرة ،أي ضعفـا»؛« 1و فتـر جسـمه یفتـر فتـورا :النـت
مفاصلـه و ضعـف .و یقـال :أجد في نفسـي فتـرة ،و هي كالضعفة .و یقال

للشـیخ :قـد علتـه كبـرة و عرتـه فتـرة .و أفتـره الـداء :أضعفـه».

2

خمار شدن نگاه:
َ«طـ ٌـرف فاتــر :فیــه فتــور و َســجو ،و لیــس بحـ ّ
ـاد النظــر« 3».و طــرف فاتــر،
ً
إذا لــم یكــن حدیــدا« 4».و الطــرف الفاتــر الــذي لیــس بحدیــد شــزر« 5».و
الطــرف الفاتــر فیــه ضعــف مستحســن»« 6و طــرف فاتــر :فیــه فتــور و ســجو
لیــس بحــاد النظــر .ابــن األعرابــی :أفتــر الرجــل ،فهــو مفتــر إذا ضعفــت
جفونــه فانكســر طرفــه». ...

7
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و دیگــران ایــن کار بــرد را هــم جــزو شــذوذ بیــان میکردنــد ،در حالــی کــه تصریحــی بــه شــذوذ ایــن
کار بــرد نشــده اســت؛ «و ممــا شــذ عــن هــذا البــاب الفتــر مــا بیــن طــرف اإلبهــام و طــرف الســبابة إذا
فتحتهمــا ».ابــن فــارس ،احمــد ،معجــم مقاییــس اللغــة .470/4 ،بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد
حتــی بــرای ایــن کار بــرد اشــتقاقی نیــز میتــوان مطابــق گوهــر معنایــی واژه وجهــی یافــت؛ وجهــی کــه
ّ
بــه نرمــی و نبــود حــدت و تیــزی کنــارۀ انگشــتان ،بــاز گــردد.
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین.114/8 ،
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.43/5 ،
 .3فراهیدی ،خلیل بن احمد ،همان.
 .4جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح.777/2 ،
 .5ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.470/4 ،
 .6راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص.371
 .7ابن منظور ،محمد بن مکرم ،همان.

افتادن گرمای هوا از شدت:
ً
«و قـد فتـر الح ّـر و غیـره یفتـر فتـورا« 1».و فتر الشـيء و ّ
الحر و فلان یفتر و یفتر
ً
ً
ّ
ّ
فتورا و فتارا :سـكن بعد حدة و الن بعد شـدة».
سستی و خماری در اثر شراب:
ُ
فتـر :الـذي إذا شـرب أحمـى الجسـد و صـار فیـه فتـور ،و هـو ضعـف
«الم ِ
و انكسـار» «و الفتـر :الضعـف .و كذلـك أفتـره السـكر .و الفتـار :ابتـداء
النشـوة ،عـن أبـي حنیفـة ،و أنشـد لألخطـل :و تجـردت بعـد الهدیـر ،و
صرحـت صهبـاء ،ترمـي شـربها بفتـار و فـي الحدیـث :أنـه؟مص؟ ،نهـى عـن
كل مسـكر و ُمفتـر ،فالمسـكر الـذي یزیـل العقـل إذا شـرب ،و المفتـر الـذي
ً 2
یفتـر الجسـد إذا شـرب أی ُیحمـی الجسـد و یصیـر فیـه فتـورا».

ولرم شدن آب جوش و از غلغل افتادن:
«و مـاء فاتـر :بیـن الحـار و البـارد .و فتـر المـاء :سـكن ح ّـره .و مـاء فاتـور:
فاتـر« 3».و فتـر المـاء :سـكن حـره فهـو فاتـر و فاتـور».

4

و قطـع تـداوم آن چیـز تلقـی نشـده اسـت .لغویـان ،خود در مقام شـرح آیات مزبـور به این
امـر تصریـح کردهانـد .به ایـن نمونهها دقـت کنید:
َ َّ
5
ابن فارس« :قال اهلل تعالى< :لا یُ� ف� ت�ر نع�هم> أي ال یضعف».
 .1جوهری ،اسماعیل بن حماد ،همان.

 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،همان.
 .3همان.
 .4فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط.107/2 ،
 .5ابن فارس ،احمد ،همان.

«دورانهای فترت» و «پیوستگی زنجیرۀ حجتهای الهی»

 -3آیـات و روایاتـی کـه در آنهـا عیـن واژۀ فترت یا مشـتقات ریشـۀ فتر وجـود دارد ،به غیر
فَ تْ َ ة� نَ ُّ
الر ُس ِل > ،همگـی توسـط لغوییـن ،ناظـر بـه همـان معنـای گوهـری ،یعنـی
از آیـۀ <��ر ٍ ِم�
پدیـد آمـدن ضعـف بـرای یک چیز ،دانسـته شـدهاند ،و هیچیک به معنـای پایان یافتن
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راغب اصفهانی:

و قوله< :لا ی� ف� ت� ن
رو�> أي ال یسكنون عن نشاطهم في العبادة .و روي عن
النبي؟مص؟ أنه قال« :لكل عالم شرة ،و لكل شرة فترة فمن فتر إلى سنتي

فقد نجا و إال فقد هلك» ...و قوله «من فتر إلى سنتي» أي سكن إلیها. ...

1

در این عبارت ،فترت در مقابل شرة آمده و شرة به معنی نشاط و رغبت است.
ابن اثیر:
أنـه نهـى عـن كل مسـكر و مفتـر» المفتـر :الـذي إذا شـرب أحمـى الجسـد
و صـار فیـه فتـور ،و هـو ضعـف و انكسـار یقـال :أفتـر الرجـل فهـو مفتـر :إذا
ضعفـت جفونـه و انكسـر طرفـه ...و فـي حدیـث ابـن مسـعود «أنـه مـرض
فبكـى فقـال :إنمـا أبكـي ألنـه أصابنـي علـى حـال فتـرة و لـم یصبنـي فـي
حـال اجتهـاد» أي فـي حـال سـكون و تقلیـل مـن العبـادات و المجاهـدات.

 -4جاحـظ بـه عنـوان یـک ادیـب ،شـذوذ لغویـان در تفسـیر فتـرت رسـوالن را تأییـد
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نکـرده ،بلکـه بـه تفـاوت فترت با گسسـتگی تصریح کرده و نوشـتهاسـت« :و بين الفترة
ٌ
و القطعـة فـرق ،فاعـرف ذلـك!» 2بـه نظـر میرسـد بیـان صریـح جاحـظ در ایـن مـورد،
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شفرضهـای
واکنـش انتقـادی او نسـبت بـه لغویـان بـه خاطـر تأثیرپذیـری آنـان از پی 
نادرسـت تاریخـی و انحـراف از معنـای اصیـل لغـوی بـوده اسـت 3.البتـه ،در بـاب
 .1راغـب اصفهانـی ،حسـین ،همـان؛ روایتـی کـه راغب به آن اشـاره کـرده ،در کتاب کافی ،با روشـنی
بیشـتری نقـل شـده اسـت« :عـن أبيجعفـر؟ع؟ قـال :قـال رسـول اهلل؟ص؟ :أال إن لـكل عبادة شـرة ثم
تصیـر إلـى فتـرة فمـن صـارت شـرة عبادتـه إلـى سـنتي فقـد اهتـدى و من خالف سـنتي فقـد ضل و
كان عملـه فـي تبـاب ».کلینـی ،محمـد بن یعقوب ،کافـی.85/2 ،
 .2جاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل الجاحظ.256/3 ،
 .3جاحظ در مقدمۀ عبارت مزبور مینویسد« :از آنجا که قوت روایات در گذر زمان ممکن است به
ضعف تبدیل شود ،خداوند در منتهیالیه هر فترتی عالئم و امارات را منصوب میدارد تا قوت
اخبار را به آنها بازگرداند و اموری را که نزدیک به اندراس است (و نه اینکه مندرس شده) را دوباره
نیرو و قوت بخشد ».جاحظ تأ کید میکند که فترت اخبار و متون دینی هرگز به معنای انعدام و

فتـرت رسـوالن ،همـۀ لغویـان در دام معنـای مصطلـح و غیراصیـل نیفتادهانـد؛ راغـب
اصفهانـی تصریـح میکنـد کـه فتـرت رسـوالن اشـاره بـه حـال سـکون رسـوالن از آمدن به
ن
سـوی مـردم دارد ...« :قـال تعالـى < :ی�ا �أ هل ت
رسول�ا ی� ب� ی� ن� لكم على ف� ت� ةر�
ا� ق�د ج�اءكم
الك� ب
1
ن
م� الرسل> أي سـكون حـال عـن مجـيء رسـول اهلل».
 -5اثـر سـبق ذهنـی و جهتگیـری کالمـی _ تاریخـی لغویـان در تفسـیر «فتـرت رسـوالن»
بـه «فاصلـۀ میـان رسـوالن» را ،میتـوان در نقـل قـول لغویـان از یکدیگـر مشـاهده کـرد.
جوهـری (م393ق) در الصحـاح ،ذیـل «فتـر» مینویسـد« :و الفتـرة :مـا بیـن الرسـولین
مـن رسـل اهلل عزوجـل ».هـر چنـد کالم جوهـری خالـی از خلـل نیسـت ،امـا در تعبیـر او
تصریحـی بـه واژۀ انقطـاع هـم نشـد ه اسـت .ابن اثیـر (م606ق) در النهایـة مانند جوهری
معنـی فتـرت را ،ضعـف و انكسـار گرفتـهاسـت و بـه برخـی کاربردهـای آن اشـاره کـرده،
امـا چـون بـه کاربـرد فتـرت دربـارۀ رسـوالن رسـیده آن را متمایـز از بقیـۀ کاربردهـا دیـده و
نوشـتهاسـت:
و الفتـرة فـي غیـر هـذا :مـا بیـن الرسـولین مـن رسـل اهلل تعالـى مـن الزمـان
الـذي انقطعـت فیـه الرسـالة ،و منـه فتـرة مـا بیـن عیسـى و محمـد علیهما
الصلاة و السلام.

2

اسـت و بـه شـاذ و نامتعـارف بـودن معنایـی کـه میکنـد نیـز اعتـراف دارد .ابـن منظور نیز
َّ ً
مخوفا و كان غير مأمون على المتقادم منه ،وضع
انقطاع و اندراس آنها نیست ...« :فلما كان هذا
ّ
اهّلل تعالى لنا على رأس كل فترة عالمة و على غاية كل مدة أمارة ُليعيد قوة الخبر و ُيجدد ما قد
ً
ّ
ّ
هم بالدروس من أنباء المرسلين عليهم الصالة و السالم أجمعين ،ألن نوحا؟ع؟ هو الذي جدد
األخبار التي كانت في الدهر الذي بينه و بین آدم؟ع؟ حتى منعها الخلل و حماها النقصان
بالشواهد الصادقة و االمارات القائمة .و ليس أن أخبارهم و حججهم قد كانت درست و أفلت!
بل حين ّ
همت بذلك و كادت ،بعثه اهّلل عز و جل بآياته لئال تخلو األرض من حججه ،و لذلك
سموا آخر الدهر الفترة ،و بين الفترة و القطعة فرق .فاعرف ذلك!» همان.
 .1راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص.371
 .2ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة.408/3 ،
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عبـارت آغازیـن او همـان عبـارت جوهـری اسـت امـا وی بـر آن ،تعبیـر انقطـاع را افـزوده
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هنگامـی کـه نظـر جوهـری را نقل میکند ،تفسـیر ابـن اثیر را بر عبـارات جوهری میافزاید
و آن را بـه صحـاح جوهـری نسـبت داده و مینویسـد:
و الفت ــرة :م ــا بی ــن كل نبیی ــن ،و ف ــي الصح ــاح :م ــا بی ــن كل رس ــولین م ــن
رس ــل اهلل عزوج ــل م ــن الزم ــان ال ــذي انقطع ــت فی ــه الرس ــالة.

1

این در حالی است که قسمت اخیر در صحاح جوهری نیامد ه است.
خالصـه آنکـه ،معنـای ریشـۀ فتـر بـه اتفـاق دانشـمندان لغـت عـرب ،ضعف و آرامشـی
اسـت كـه پـس از قـوت و شـدت پیـش میآیـد .با دقـت در اسـتعمالهای مختلف این
ریشـه ،روشـن میشـود کـه اشـتقاقات فتـر و از جملـه واژۀ «فتـرت» نیـز بـا گوهـر معنایـی
منـدرج در ریشـه مرتبـط هسـتند .در فهـم تعبیـر فتـرت رسـوالن نیـز بایـد به دنبـال چنین
ارتباطـی باشـیم .متأسـفانه برخـی لغوییـن بـه ایـن موضـوع دقـت نكردهانـد و بـر اسـاس
برداشـت غلطی که از فاصلۀ میان حضرت عیسـی؟ع؟ تا رسـول اکرم؟لص؟ داشـتهاند
گمـان کردهانـد کـه فتـرت رسـوالن بـه معنـای از بیـن رفتـن و انقطـاع آنهـا در آن فاصلـه
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بـوده و گفتهانـد کـه در ایـن مـورد ،فتـرت را بـه معنـای انقطـاع میگیریـم .بـه نظر میرسـد
در مـورد ایـن کاربـرد ،فهـم رایـج در اذهـان ،بـر معنـای دقیق ادبـی تفوق پیدا كرد ه اسـت
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و لغوییـن در ایـن سـیر دچـار نوعـی غفلـت شـدهاند .درسـت آن بـود كـه لغوییـن همـان
گونـه كـهاسـتعماالتی چـون فتـرت بـدن ،مفتـر بـودن شـراب ،مـاء فاتـر ،طـرف فاتـر و ...را
متناسـب با گوهر معنایی توضیح دادهاند ،فترت رسـل را نیز چنین توضیح میدادند.
معنایـی كـه بـر مبنـای ایـن گوهـر معنـا ،صحیـح و دقیـق بـه نظر میرسـد ،چنین اسـت:
دورۀ فترت رسـل یعنی زمانی كه امر مبعوث گشـتن حجج الهی به رسـالت ،از شـدت
ّ
و حدت پیشین خود ،افتاده و فروكش كردهاست ،نه آنكه فاصله و انقطاعی حاصل
شـده باشـد و پیوسـتگی زنجیـرۀ گزیـدگان الهـی از بین رفتهباشـد؛ بلكـه حلقاتی از این
سلسـله ،در عیـن اتصـال بـه حلقـات پیـش و پـس از خـود ،دچـار ضعـف و فرونشسـت
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.43/5 ،

شـدهاند .همیـن معنـا را نیـز در مسـالۀ فتـرت ائمـه ،بـه عنـوان برداشـت صحیـح مطـرح
میكنیم :دورۀ فترت ائمه ،به معنی دورۀ انقطاع امامت نیست؛ بلكه امامان معصوم،
در ایـن ایـام نیـز وجـود دارنـد و حجـت الهـی بـا حمایت ایشـان برپاسـت؛ اما ایـن دوران،
دورۀ ضعف و انكسـار و تقیه و خانهنشـینی ائمهاسـت.

بررسی سه دورۀ مهم فترت
سـه دورۀ مشـهور فترت در طول تاریخ که در آثار اسلامی و به خصوص روایات شـیعی
به آنها اشـارهشـده اسـت عبارتند از:
 -1دوران بعد از حضرت آدم تا قیام حضرت نوح
 -2دوران بعد از حضرت عیسی تا قیام خاتمالنبیین
 -3دوران تقیۀ اوصیای پیامبر اسالم تا قیام قائمآلمحمد
در ایـن بخـش از پژوهـش ،وضعیـت حجتهـای الهـی را در هـر یـک از ایـن سـه دوره
بررسـی كـرده و نشـان میدهیـم كـه در تمامـی ادوار مزبـور ،نماینـدگان خـدا در زمیـن
حضـور داشـتهاند؛ ولـی در همـۀ ایـن زمانهـا بـه فراخـور فشـارهای اجتماعـی وارده بـر
آنهـا ،مأمـور بـه تقیـه و عـدم قیـام و زندگـی در خوف و خفـا و سـكوت بودهاند .همچنین
کـرده تـا دورۀ خـوف و ضعـف اولیـای خویـش را پایـان دهـد و دوران امـن و قـوت آنهـا را
آغـاز کنـد .ایـن توصیـف تاریخـی ،برداشـت لغـوی مـا از واژۀ فتـرت را تأییـد میکنـد.
دورۀ اول :بعد از حضرت آدم تا قیام حضرت نوح؟امهع؟
خداونـد در قـرآن از دورهای گـزارش میدهـد كـه مـردم یکدسـت بودهانـد .در چنـان
شـرایطی خداونـد انبیائـی را در نقـش مبشـر و منـذر مبعـوث فرمـود:
َ
�أ
نَ نّ َ ُ �أُ َّ ةً َ ةً فَ َ َ ثَ ُ نَّ
ّ
ْ
ُ
ْ
ال� ِب� ِّي� ي� نَ� ُم بَ� ِ�ش ير� نَ� َو ُم ن��ذِ ير� نَ� َو ن��زَ َل َم َعه ُم
واحد� � ب�ع� اهلل
<كا� ال�اس م� ِ
ْ ت َ ْ
1
ا� بِ�ال َح ق�>...
ال ِك� ب
 .1بقره.213 :
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مهلت جوالن ظالمـان ،خداوند فردی را مبعوث
در تمـام ایـن ادوار ،پـس از بـهسـر آمدن
ِ
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اكثر مفسران ،این دوره را فاصلۀ زمانی بین حضرت آدم تا نوح گرفتهاند .ممكن است
از این آیۀ شریفه ،چنین برداشت شود كه در این دوره از تاریخ بشر ،چراغ هدایت به
کلی خاموش شده بود و هیچ نمایندهای از طرف خدا بر روی زمین نبوده که حجت
خدا را برپا و قابل دستیابی نگه دارد .حدیثی دستکاری شده در یک اصل مشکوک
وجود دارد که مؤید این برداشت است 1.بررسی ما نشان میدهد که در این دوره،
 .1راوی اصـل ز یـد نرسـی بـه امـام صـادق؟ع؟ نسـبت میدهـد کـه ایشـان فرمـوده اسـت«َ :ق ْـد َك َان ْ
ـت
َُ
َ
َ َْ
َ
َْ
َ ٌ َ َ
َْ ُ
ُ
ٌ َ َ
س ِف َيها َر ُسـول َو ل ن ِب ٌّي َو ل ُح ّجةَ ،و ذ ِلك َب ْي َن َآد َم َو نوح ِفي الف ْت َر ِةَ ،و ل ْو َسـأل َت هؤل ِء
ال ْرض َو ل ْي َ 
َ َ َ ٍ
ََ
َ َّ
َ ََ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ
َ
ْ َ
َ َ
َ
ّ
يه ف َب َعث
َع ْـن َهـذا ،لقالـوا :ل ْـن تخل َـو ال ْرض ِم َـن ال ُح ّج ِـة َو كذ ُبـواِ ،إن َمـا ذ ِلك ش ْـي ٌء َبـدا ِهلل َع ّز َو َجـل ِف ِ 
ُ َّ
ـن َو َق ْـد َك َ
يسـى َو ُم َح َّم ٍـد َع َل ْيه َمـا َّ َ ُ َ ْ ٌ َ َّ َ
النب ّيي َـن ُم َب ّ ِشـر َ
ان َب ْي َـن ِع َ
ـان
ين َو ُم ْن ِذ ِر ي َ 
السلام فت َـرة ِمـن الزم ِ
ِ
اهَّلل ِ ِ
َ ِ
ً َ
ً َ ً
ْ ْ َ ٌ َ َ َُ ٌ َ َ َ ٌ ََ َ َ ُ َ ً
َ ْ َ ُ ْ
اهَّلل ُم َح ّمـدا؟ص؟ َب ِشـيرا َو ن ِذيـرا َو َد ِاعيـا ِإل ْي ِه».
ض ن ِب ّـي و ل رسـول و ل عا ِلـم ،فبعـث
لـم يكـن ِفـي الر ِ
األصـول السـتة عشـر ،ص .198در ایـن روایـت بـه خالـی بودن زمین از هر گونـه حجت و عالم الهی

قبـل از حضـرت نـوح؟ع؟ تصر یـح شـده و بـر اینکـه وجـود رسـول و عالـم الهـی در زمیـن امـری بدیـع
و بدائـی پـس از بعثـت حضـرت نـوح بـوده اشـاره دارد .ایـن مضمـون ،مخالـف بـا عقیـدۀ اجماعـی
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و روایـات متواتـر شـیعه در بـارۀ خالـی نمانـدن زمیـن از حجـت و عالـم الهـی از زمـان حضـرت آدم تا
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قیـام قیامت اسـت.
بدیـن ترتیـب حدیـث مز بـور ،روایتـی واحـد و شـاذ بـه شـمار میآیـد کـه از سـوی نقـادان حدیـث،
متروک واقع شـده و به نظر میآید در آن دسـتکاری صورت گرفته باشـد .شـاهد این دسـتکاری
روایـات مشـابه ذیـل آیـۀ ف
<� ب� ث
ع� اهلل نال� ب� ی� ی� ن�> اسـت .عیاشـی ذیـل همـان آیـه ،روایـات مشـابهی را بـا
مضمـون مشـترک ،یعنـی بـدا در ارسـال رسـل و انذار امـم پس از بعثت حضرت نـوح ،نقل میکند،
ولـی بـه عکـس روایـت موجـود در اصـل زیـد نرسـی ،در هیـچ کـدام از آن روایـات ،وجـود عالـم و
حجت الهی قبل از حضرت نوح نفی نمیشـود و تنها وجود رسـوالنی که آشـکارا به انذار و تبشـیر
یگـردد؛ بـه خصـوص ،در روایـت منقـول از مسـعده ،حتـی بـر وجـود اوصیـا در
مـردم بپردازنـد نفـی م 
همـان دوران فتـرت نیـز تأ کیـد میشـود و موضوع بدای الهی تنها به ارسـال نـوح برای تبدیل خوف
و خفـای اوصیـای آدم بـه امـن و ظهـور معطـوف میگـردد.
تفاوت مضمونی نقل عیاشـی با نقل نرسـی احتمال دسـتکاری را در روایات اصل نرسـی افزایش
نکـه شـیخ صـدوق دربـارۀ نسـخهای از اصـل زیـد نرسـی کـه در دسـترس داشـته
میدهـد .جالـب آ 
ً
و احتمـاال همـان هـم امـروز بـه دسـت مـا رسـیده ،گفتـه اسـت کـه کتابـی موضـوع و تقلبـی اسـت و
واضع آن را هم معرفی کرده اسـت .شـیخ طوسـی در فهرسـت مینویسـد« :زيد النرسـي و زيد ّ
الزراد
لهمـا أصلان .لـم يروهمـا ّ
محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه ،و قـال فـي فهرسـته :لـم يروهمـا

سلسلۀ اوصیای حضرت آدم ،که حامل علم الهی بودند ،بدون هیچ انقطاعی بر روی
زمین حضور داشتهاند و در تقیه و سکوت به سر میبردند .برای بررسی این دوره و
چگونگی ارتباط آن با اصل «اتصال الوصیة» قدم به قدم پیش میرویم:
اول :روایاتی از شـیعه كه در مقام گزارش تاریخ آن دوره هسـتند بیان میكنند كه در آن
زمـان اگرچـه پیامبـری مبعوث نشـده ،لیكن حجتهای الهی و اوصیـای حضرت آدم
همـواره در زمیـن بودهانـد .در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمـدهاسـت كـه خداونـد در هنـگام

دیـن و روش اطاعـت خـدا را بدانـد و بتوانـد سـبب نجـات بنـدگان در ایـام مزبـور گـردد،
رهـا نمیكنـد .در ایـن روایـت از ایـام بیـن آدم و نـوح؟امهع؟ بـه طور مشـخص نام برده شـده
و گفته شـده در این مدت ده نفر از نسـل آدم ،كه همگی نبی بودهاند ،در زمین زندگی
میكردهانـد.
ّ
محمـد بـن الحسـن بـن الوليـد ،و كان يقـول :همـا موضوعـان ،و كذلك كتاب خالد بـن عبداهّلل بن
سـدير و كان يقـول :وضـع هـذه األصـول ّ
محمـد بـن موسـى الهمدانـي ».طوسـی ،محمد بن حسـن،
الفهرست ،ص.201
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،ص.216-213
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قبـض روح آدم ،او را بـه وصیـت کـردن امر كـرد و فرمود:
َ
َ
َُ َ َ
ْ َ ََ
َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
اهلل ت َعالـى ِإل ْي ِـه أ ْن َيـا
ـت ن ُب َّـوة َآد َم َو ْاس ُـتك ِمل ْت أ ّي ُام ُـه ،أ ْو َحـى
فلمـا انقض
َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َّ
َ
َ
َ
ْ ُ ُ
َّ َ ْ
ـت ن ُب َّوتـك َو ْاسـتك َملت أيامـك ،فاجع ِـل ال ِعل َـم ال ِـذي
َآد ُم! ِإن ُـه ق ِـد انقض
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُّ ُ َّ
َْ
ـب
ِعنـدك و ِاليمـان و ِالسـم ال كبـر و ِميـراث ال ِعل ِـم و آثـار النبـو ِة ِفـي الع ِق ِ
َ
ُ َ َ
َ
ـك ه َبـة اهَّلل َفإ ّنـي َل ْـن َأ ْق َط َـع ْالع ْل َـم َو ْال َيم َ
ـان َو ِال ْس َـم
ِ
ِم ْـن ذ ّ ِر ّي ِتـك ِع ْنـد ْاب ِن ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
ُ َ َ َ
ْ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُّ
الن ُب َّـو ِة ِفي ال َع ِق ِب ِم ْـن ذ ّ ِر ّي ِتك ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َامة
ال كبـر و ِميـراث ال ِعل ِـم و آثـار
َ َ ْ َ َ َّ
ُ
ُ
ـه ِد ِينـي َو ُي ْع َـرف ِب ِـه َط َاع ِتـي َو
ف ِب ِ 
ـم ُي ْع َـر 
و ل ْـن أ َد َع ال ْرض ِإل َو ِف َيهـا َعا ِل ٌ 
َ ُ ُ َ َ ً َ ْ ُ َ ُ َ ََْ َ
ـك َو َب ْي َـن ُنـوحَ ...و َك َ
ان َب ْي َـن َآد َم َو َب ْي َـن
يكـون نجـاة ِلمـن يولـد ِفيمـا بين
ٍ
َ
ُ
َ َ ُ
ـاء ُك ُّل ُه ْـم أ ْنب َي ُ
1
ـاء اهَّلل.
ن
ـوح؟ع؟ عش َـرة َآب ٍ
ِ
ٍ
در ایـن روایـت مفصـل ،چندیـن بـار اشـاره شـده كـه خداونـد ،زمیـن را بـدون عالمـی كه

دوم :روایـات زیـادی در موضـوع وصایـت شـیث از پـدرش آدم؟ع؟ در مصـادر متقـدم

شـیعه موجود اسـت که از جملۀ آنها حدیث سـابقالذکر اسـت 1.نمون ۀ دیگر ،روایت
ذیـل اسـت :از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل شـده كـه خداونـد بـه آدم؟ع؟ فرمـود کـه
نکـه نبـوت کننـد برگزیـدهام و نیـز بهترین خلقـم را اوصیای
مـن انبیـا را بـرای ای 
آنهـا قـرار میدهـم:

ََ
ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ
ُ ْ
الن ُب َّـو ِة ث َّـم اخ َت ْـر ُت ِم ْـن
فأ ْو َحـى اهَّلل عزوجـل ِإلي ِـه ِإ ِنـي أ كرمـت الن ِبيـاء ِب
ُ َ
ََ
ْ َ
َُ َ
َخ ْلقـي َخ ْلق ًـا َو َج َع ْل ُ
ـم ْال ْو ِص َي َ
اهَّلل ت َعالـى ِذك ُـر ُه ِإل ْي ِـه َيـا
ـاء فأ ْو َحـى
ـت ِخ َي َاره ُ 
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َُ ْ
2
اهَّلل ْب ُـن َآدم .
ص ِإلـى ش ْـي ٍث فأ ْو َصـى آد ُم ِإلـى ش ْـي ٍث َو ه َـو ِه َبـة ِ
آدم! أو ِ

در آثـار اهـل سـنت نیـز روایـات و نقلهـای فروانـی وجـود دارد کـه گویـای آن اسـت کـه
آدم؟ع؟ امـر امتـش را بعـد از خـود ،بـه شـیث واگـذار کـرد .نمونـهای از اینگونـه اخبـار را
در اینجـا ذكـر میكنیـم؛ مسـعودی ،مـورخ شـهیر ،در ذكـر فرزنـدان آدم چنیـن میگویـد:
ً
شـیث بن آدم ،بعثه اهلل إلى ولد أبیه و أنزل علیه سـبعا و عشـرین صحیفة
علیـه و على أبیه.

3

50

سـوم :اتصـال وصیـت از جنـاب شـیث به بعد نیـز ،در احادیـث و گزارشهای تاریخی،

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ هجدهم _ پائیز و زمستان 1394

ذكـر شـدهاسـت ،بـه ایـن ترتیـب كـه در برخـی روایـات ،از اوصیـای پـس از شـیث یكـی
پس از دیگری نا م برد ه شـده و در بعضی دیگر بدون ذکر اسـامی آمده اسـت كه آدم؟ع؟
بـر ادامـهدادن نظـام وصیـت بـه فرزنـد خویـش سـفارش اكیـد كـرد ه اسـت .در حدیثـی
 .1برخـی از روایاتـی كـه بـه وصایـت شـیث اشـاره دارنـد را در منابـع زیـر ببینیـد :صـدوق ،محمـد بـن
علـی ،علـل الشـرایع19/1 ،؛ طبـری آملـی ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،المسترشـد فـي إمامـة علـي
بـن أبـي طالـب؟ع؟ ،ص282؛ قطـب الدیـن راوندی ،سـعید ،الخرائـج و الجرائـح924-922/2 ،؛
مسـعودی ،علـی بـن حسـین ،اثبـات الوصیـة ،ص22و24؛ عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر
عیاشـی104/1 ،و306؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن ،ص.215-212
 .2همـو ،مـن ال یحضـره الفقیـه ،175/4 ،ح5402؛ همـو ،کمـال الدیـن ،ص212؛ طوسـی ،محمـد بن
حسـن ،األمالـي ،ص442؛ قطـب الدیـن راونـدی ،سـعید ،قصص األنبیـاء ،ص.371
 .3مسعودی ،علی بن حسین ،اخبار الزمان ،ص.76

از امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده كـه آدم؟ع؟ بـه امـر خـدا شـیث را در میـان سـایر فرزنـدان و
خاندانـش بـه عنـوان وصـی خـود معرفـی کـرد و بـه او چنیـن فرمـود:
َ
َ
َ َ َ
َیـا ُب َن َّـي! إ َّن َ
اهَّلل َت َب َـار َك َو َت َع َالـى أ ْه َب َط ِني إ َلى ْال ْ
ض َو َج َعل ِني خ ِليف َت ُه ِف َيها
ر
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ َ ُ َ َ َ
ُ َّ ً َ ُ َ َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ ُ َّ ً
ْ
ْ
ْ
ْ
اهَّلل و جعلتـك حجـة ِهلل
حجـة لـه علـى خل ِق ِـه ،فقـد أوصيـت ِإليـك ِبأم ِـر ِ
َ
َ َ ْ
َ ً
َ ََ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ ْ
ـن الدن َيـا َح ّتـى تـد َع ِهلِل ُح ّجـة
ج ِم 
َعلـى خل ِق ِـه ِفـي أ ْر ِض ِـه َب ْع ِـدي فلا تخـر 
َ
َ
الت ُاب َ
َو َو ِص ّي ًـا َو ُت َس ِّـل َم إ َل ْي ِـه َّ
ـوت َو َمـا ِفي ِـه َك َمـا َس ّـل ْم ُت ُه إ َل ْيـك  ...و أ ْ
ص
و
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُُ َ
َ
َ َ َْ َ َ
ْ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
وص َـي
ـوت و ِبمـا ِفي ِـه ف ِـإذا حضـرت وفاتـه أن ي ِ
َو ِص ّيـك أن َي ْحفـظ ِبالتاب ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َّ
الت ُاب َ
ـوت َو َمـا
ِإلـى خي ِـر ول ِـد ِه و ألز ِم ِهـم لـه و أفض ِل ِهـم ِعنـده و سـلم ِإلي ِـه
ْ َ ُ ُّ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َّ
الت ُاب ِ َ ْ ُ
ـوص ِبذ ِلـك بعضهم ِإلى
ِفي ِـه َو ل َيض ْـع كل َو ِص ّـي َو ِص َّي َت ُـه ِفـي
ـوت و لي ِ
ٍ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ
ْ َ ُْ َ َ َ َ ُْ َ ُ ََ ْ
َْ
اهلل و أنتـم يـا ول ِـدي ،الملعـون ق ِابيـل و ولـده فقـد
ـض ...و احـذر يـا ِهبـة ِ
بع ٍ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ
َْ
1
احـذ ُر ُوه َو ُولـده. ...
َرأ ْي ُت ْـم َمـا ف َعـل ِبأ ِخيكـم ه ِابيـل ف
در برخـی گزارشهـای اهـل سـنت نیـز اسـامی اوصیـاء ،از حضـرت آدم تـا نـوح؟امهع؟
موجـود اسـت .بـه عنـوان مثـال ،آلوسـی در تفسـیرش ،از كتـاب « ُحس ُـن المحاضـرة فـي
اخبـار المصـر القاهـرة» نوشـتۀ سـیوطی چنیـن نقـل كـردهاسـت:
فیـه و فـي بنیـه النبـوة و الدیـن _ و أنـزل علیـه تسـع و عشـرون صحیفة و أنه
جـاء إلـى أرض مصـر ...و اسـتخلف شـیث ابنـه أنـوش و اسـتخلف أنوش
ابنـه قینـان و اسـتخلف قینـان ابنـه مهلیائیل ،و اسـتخلف مهلیائیل ابنه
یـرد ،و دفـع الوصیـة إلیـه و علمـه جمیـع العلـوم و أخبـره بمـا یحـدث فـي
العالـم ،و نظـر فـي النجـوم و فـي الكتاب الذي أنزل علـى آدم علیه الصالة
و السلام ،و ولـد لیـرد أخنـوخ _ و هـو إدر یـس علیـه الصلاة و السلام _ و
یقـال لـه :هرمـس ،و كان الملـك فـي ذلـك الوقـت محویـل بـن أخنـوخ بـن
قابیـل ،و تنبـأ إدر یـس علیـه الصلاة و السلام و هـو ابـن أربعین سـنة ،و أراد
 .1عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی.306/1 ،
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ذكر أئمة التاریخ أن آدم علیه الصالة و السالم أوصى البنه شیث _ و كان
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ً
بـه الملـك سـوءا فعصمـه اهلل تعالـى و أنـزل علیـه ثالثیـن صحیفـة ،و دفـع
إلیـه أبـوه وصیـة جـده و العلـوم التي عنـده. ...

1

چهـارم :مطابـق روایـات متواتـر ،حضـور حجـت حـی در زمیـن و امـكان اسـتفاده و
هدایتجویـی از او ،همـواره برقـرار اسـت؛ امـا ایـن حجـج الهـی _ چنانکـه در همـان
روایـات آمـده _ گاهـی بـه امـر خداونـد در میـان مـردم مبعـوث شـد ه و مأمـور بـه دعـوت
علنـی بـه سـوی خـدا شـدهاند و گاه در حـال تقیـه و سـكوت هسـتند کـه در این صورت
نااهلان آنهـا را نمیشناسـند و مردمـان شایسـته بـه الهـام و ارشـاد الهـی بـه سـوی آنهـا
رهنمـون میشـوند؛ ایـن حالـت اخیـر همـان دوران فتـرت حجتهـای الهـی اسـت .بـه
نص روایات ،در دورۀ فترت پس از آدم تا بعثت نوح نیز حجج الهی در خفا و سـكوت
زندگـی میكردهانـد.
از روایـات بـر میآیـد کـه پـس از وفـات حضـرت آدم ،قابیـل اقـدام بـه تهدیـد شـیث _ كـه
وصـی الهـی آدم بـود _ کـرد و او و دوسـتدارانش را بـه انـزوا و سـكوت كشـاند؛ در نتیجـه،
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جنـاب شـیث بـه همـراه عـدهای ،عزلـت گزیـد و در جزیـرهای بـه دور از دشـمنان ،چراغ
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عبـادت خـدا را روشـن نگـه داشـت .در ایـن دوران ،عمـوم جامعـه از وجـود حجـج الهی
بیبهـره بودنـد و ضاللـت ،مـردم را فراگرفـت .امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ ف
<� ب� ث
ع� اهلل
نال� ب� ی� ی� ن� بم��ش یر� ن� و نم��ذ یر� ن�> فرمودنـد کـه امـت واحـدۀ مذکـور در آیـه ،مردمانـی بودنـد کـه
هدایـت ،بـه آنهـا عرضـه نمیشـد تـا در معـرض ایمـان یـا کفـر قـرار گیرنـد و از ایـن رو،
همگـی در ضاللـت بودهانـد:
ُ
�أ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ً
نَ نّ ُ ّ ة َ ة ف َ َ ث ّ ُ نّ
ال� ِب� ِّي� ي� نَ�
واحد� � ب�ع� الله
عن أبي عبداهلل؟ع؟ في قول اهلل <كا� ال�اس م� ِ
ّ
ْ
ى كانوا؟
ُم بَ� ِ�ش ِر ي� نَ� َو ُم ن��ذِ ِر ي� نَ�> فقـال :كان ذلـك قبـل نـوح ،قيـل :فعلـى هـد 
ً
قـال :بـل كانـوا ضلاال ،و ذلـك أنـه لمـا انقـرض آدم و صلـح ذريتـه بقـي
شـيث وصيـه ال يقـدر علـى إظهـار ديـن اهلل الـذي كان عليـه آدم و صالـح
 .1آلوسی ،محمود ،روح المعاني.366/3 ،

ذريتـه ،و ذلـك أن قابيـل تواعـده بالقتـل كمـا قتل أخاه هابيل ،فسـار فيهم
ً
بالتقيـة و الكتمـان ،فـازدادوا كل يـوم ضلاال ،حتـى لـم يبـق علـى األرض
معهـم إال مـن هـو سـلف ،و لحـق الوصـي بجزيرة فـي البحر يعبـد اهلل ،فبدا
هلل تبـارك و تعالـى أن يبعـث الرسـل.

1

از ایـن حدیـث درمییابیـم كـه امـت واحدۀ مذكـور در آیات قرآن ،كـه صفت مردم پیش
از بعثـت نـوح بودهاسـت ،اشـاره بـه ضاللـت و گمراهـی گسـتردهای دارد كـه بـه جهـت
غیبـت و تقیـۀ حجـج الهـی از مـردم ،دامنگیر اكثریت قریب به اتفاق جامعه شـد ه بود.
ً
بدیـن ترتیـب صفـت امـت واحـده ،اوال ،ناظـر بـه ضاللـت فراگیـر اسـت _ چنانكـه در
ً
روایـات فـراوان ذیـل آیـه آمـدهاسـت _ ثانیـا ،ناظـر بـه غالـب بـودن اهـل ضاللـت اسـت.
بدیـن ترتیـب خـود حجـج الهـی و افـراد نـادری كـه بـه هدایت آنها متمسـک بودنـد از آن
اسـتثنا میشـوند .شـیخ طوسـی دربـارۀ وجـه تغلیـب موجـود در آیـه مینویسـد:
فان قیل :إذا كان الزمان ال یخلوا من حجة كیف یجوز أن یجتمعوا كلهم
علـى الكفـر ،قلنـا :یجـوز أن یقال ذلك على التغلیب ،الن الحجة إذا كان
ً
ً
واحـدا أو جماعـة یسـیرة ،ال یظهـرون خوفـا و تقیـة ،فیكـون ظاهـر النـاس
یعتـد بالعـدة القلیلة.

2

نتیجـۀ حاصـل از بحـث فـوق ایـن اسـت كـه دوران فتـرت آدم تـا نـوح؟امهع؟ دوران
نبـود حجتهـای الهـی نبودهاسـت ،بلكـه در اثـر فشـار و خطـر ناشـی
انقطـاع اوصیـاء و ِ
از تهدیـدات قابیـل و قابیلیـان ،شـیث و اوصیـای او و شـیعیان ایشـان مجبـور بـه
كنارهگیری از اجتماع و مخفی نمودن علم وهبی الهی خود شـدند .در نتیجۀ سـكوت
و عـدم راهنمایـی اوصیـاء ،جامعـه كمكم به سـوی گمراهی رفت و ایـن ضاللت آن قدر
 .1عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر عیاشـی104/1 ،؛ نیـز ر.ک :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال
الدیـن ،ص.216-213
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان.194/2 ،
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كلهـم الكفـر بـاهلل ،فلذلـك جـاز االخبـار بـه علـى الغالـب مـن الحـال ،و ال
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فراگیر شـد كه اوصیاء و عدۀ اندک پیروانشـان در جامعه نمیتوانسـتند تظاهری داشـته
و دعوتـی را آشـکار کننـد.
دورۀ دوم :بعد از حضرت عیسی؟ع؟ تا قیام خاتم النبیین؟لص؟
دورۀ فتـرت بعـد از حضـرت عیسـی تا بعثت رسـولخاتم ،در مقایسـه بـا دیگر زمانهای
فتـرت ،از شـهرت بیشـتری برخـوردار اسـت .تفاسـیر ،آیـ ۀ  19سـورۀ مائـده را بـه همیـن
دوران _ پـس از عـروج حضـرت عیسـی تـا بعثـت پیامبـر اکـرم _ محـدود میکننـد.
روایـات ناظـر بـه ایـن دوره ،تأ کیـد میكننـد كـه در آن زمـان نیـز ،حجـج الهـی همـواره در
زمیـن حضـور داشـتهاند و نظـام وصایـت الهـی همچنـان در جریـان بودهاسـت؛ امـا در
نیمـی از ایـن دوران ،حجتهـای الهـی ظاهـر و شـناخته شـده و در نیمـی دیگـر در خفـا
و غیبـت بودهانـد .نمونههایـی از آن نصـوص ،بـه قـرار ذیـل اسـت:
نخسـت :روایاتـی كـه بـر وجـود عا ِلـم الهـی در دوران فتـرت پیـش از پیامبـر خاتـم تأ کیـد
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میکننـد و در عیـن حـال بیـان میدارنـد کـه در نیمـی از این دوره _ در حدود 250سـال _
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حجتهـای الهـی ظهـور و بـروزی نداشـتند:
َ
َع ْـن َأبـي َع ْبـد اهلل؟ع؟ َق َـالَ :ك َ
ان َب ْي َـن ِع َ
يسـى؟ع؟ َو َب ْي َـن ُم َح ّم ٍـد؟ص؟
ِ ِ
ِ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َخ ْم ُس ِـمائ ِة ع ْ َ
ـم
ـان َو خ ْم ُسـون عامـا ل ْي َـس ِف َيهـا ن ِب ٌّـي َو ل عا ِل ٌ 
ـام ِمنهـا ِمائت ِ
ٍ
ُْ ُ َ
َ ٌ ُْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ين ِعيسـى؛ قلت :فما
ظ ِاهـر؛ قلـت :فمـا كانوا؟ قال :كانوا مستم ِس ِـك 
ين ِب ِد ِ
َ
َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ ّ
َ ُ َ َ ْ
1
ـون ال ْرض ِإل َو ِف َيهـا َعا ِلـم.
كانـوا؟ قـال ُمؤ ِم ِنيـن ،ثـ م قـال :و ل تك
دوم :دستهای از اخبار هستند كه سلسلۀ اوصیاء را از زمان عروج حضرت عیسی؟ع؟
تا بعثت پیامبر اسالم معرفی میکنند.

2

سـوم :گزارشهایـی مبنـی بـر وصایـت شـخصی موسـوم بـه «آبی» نیـز ،وجـود دارد .برخی
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،348-346/14 ،ح 5و6و.7
 .2صدوق ،محمد بن علی ،همان ،ص.228-226

روایـات کـه آخریـن اوصیـای حضـرت عیسـی؟ع؟ را معرفی كردهانـد« ،آبـی» را به عنوان
یشـمرند .در ایـن روایـات آمـده که جنـاب آبی ،مواریث انبیـاء را برای
آخریـن وصـی برم 
پیامبـر خاتـم ارسـال و پـس از آن وفـات کـرد؛ 1شـیخ صـدوق در این باره مینویسـد:
بـراى خداونـد ّ
تهـاى بالغـهاى وجـود دارد و هيـچگاه زميـن از وجـود
حج 
رسـوالن یـا انبيـاء یـا اوصيـاء صلـوات اهَّلل عليهـم خالـى نبـودهاسـت و بـه
واسـطۀ خـوف و اسـباب ديگـر فتراتـى هـم داشـتهاند و در آن دوران اظهـار
دعوتـى نمىكردنـد و امـر خـود را جـز بـر محرمـان خـود آشـكار نمىنمودنـد
تـا آنكـه خـداى تعالـى ّ
محمـد؟لص؟ را مبعـوث فرمـود و آخريـن اوصيـاى
عيسـى؟ع؟ مـردى بـود كـه بـه او «آبـى» و يـا «بالـط» مىگفتنـد.

شـیخ از طریـق عبـداهلل بـن بكيـر از امـام صـادق؟ع؟ روايـت میكند كه فرمـود« :وصايت
عيسى بن مريم؟ع؟ سرانجام به مردى به نام "آبى" منتهى شد ». ...هم چنین از طریق
درسـت بن أبى منصور و ديگران ،از امام صادق؟ع؟ نقل میکند که سـلمان فارسـى بر
ّ
دانشـمندان بسـيارى وارد شـد و آخريـن دانشـمندى كـه بـر وى درآمد «آبى» بـود و مدتى

را بـه خـود مشـغول کـرده بـود؛ زیـرا وی ،در زمـان امـام كاظـم؟ع؟ از ایشـان میپرسـد :آيـا
آبـى بـر رسـول اكـرم ّ
حجـت بـود؟ امـام میفرماینـد :نه ،و ليكـن پيامبر وصاياى عيسـى را
از وى طلـب و او نيـز آنهـا را تسـليم کـرد .درسـت بـن ابـی منصور میگوید گفتـم :آيا از آن
حجـت بود آنها را تسـليم كرد؟ فرمـود :اگر بر پيامبر ّ
رو كـه بـر پيامبـر ّ
حجت بود که وصايا
« .1عـن أبـي منصـور الواسـطي أنـه سـأل أبـا الحسـن األول ،یعنـي موسـى بـن جعفـر؟امهع؟ :أ كان
ً
ً
رسـولاهلل؟ص؟ محجوجا بآبي؟ قال :ال ،و لكنه كان مسـتودعا لوصایاه فسـلمها إلیه علیه السلام،
ً
ً
قـال :قلـت :فدفعهـا إلیـه علـى أنـه كان محجوجـا بـه؟ فقـال :لـو كان محجوجـا بـه لمـا دفـع إلیـه
الوصایـا ،قلـت :فمـا كان حـال آبـي؟ قـال :أقـر بالنبـي؟ص؟ و بمـا جـاء بـه و دفـع إلیـه الوصایـا و مات
آبـي مـن یومـه ».صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمالالدیـن.656/2 ،
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نـزد او مانـد تـا آنكـه پيامبـر اكـرم؟لص؟ ظهور كرد .آنگاه آبى به او گفت :اى سـلمان! آن
ّ
کسـی كـه در جسـتجوى آنـى ،اینـک در مكـه ظهـور كردهاسـت .سـلمان؟هر؟ به جانب
ً
او روان شـد .ظاهرا جایگاه آبی نسـبت به رسـول اهلل؟لص؟ ذهن درسـت بن ابی منصور
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را تسـليم ایشـان نمىكرد .گفتم :پایان کار آبى چه شـد؟ فرمود :به پيامبر؟لص؟ و آنچه
كه آورده اسـت ايمان آورد و وصايا را تسـليم کرد و در همان روز درگذشـت.
شیخ صدوق پس از نقل این موارد مینویسد:
ايــن روايــات داللــت دارد كــه فتــرت بــه معنــاى اختفــاء و پنهــان شــدن
و اجتنــاب از علنــی شــدن و آشــكار كــردن دعــوت اســت نــه اینکــه بــه
معنــای از ميــان رفتــن شــخص و ارتفــاع عيــن چیــزی باشــد کــه دچــار
فتــرت اســت. ...

ایشان باز در ادامه تصریح میکنند که:
پـس فتـرت بـه معنـى خـوددارى از اظهـار امـر و نهـى اسـت و لغـت نيـز بـر
آن داللـت دارد؛ مىگوينـد :فالنـى از طلـب فلان چيـز بـاز ايسـتاد و در
مطالبـات و حوائـج خو يـش سسـتى كـرد و در ايـن قبيـل ،از فعـل «فتـر»
اسـتفاده مىشـود و آن بـه معنـى سسـتى كـردن و بـاز ايسـتادن اسـت و بـه
معنـى بطلان عيـن و شـخص نيسـت و در هميـن معناسـت كه شـخصى
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مىگو يـد« :اصابتنـي فتـرة» يعنـى ضعفـى مـرا فـرا گرفتـهاسـت.

1
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چهـارم :علاوه بـر روایـات مذکـور کـه ناظـر بـه اوصیـای حضـرت عیسـی بودنـد ،روایاتـی
در منابـع فریقیـن وجـود دارنـد كـه از وجـود انبیائـی مسـتقل حکایـت میکننـد کـه در آن
سلسـله نیسـتند .بـه طـور خـاص میتـوان بـه «خالـد بـن سـنان عبسـی» اشـاره کـرد کـه
درسـت پیش از بعثت پیامبر اسلام ،میزیسـتهاسـت .به عنوان نمونه ،شـیخ صدوق
خبـری را در ایـن بـاره در كمـال الدیـن نقـل كـردهاسـت؛ 2ایشـان تصریـح میکننـد کـه
اخبـار مربـوط بـه ایـن نبـی ،نـزد خـاص و عـام مشـهور و غیرقابـلانـكار اسـت 3.عالمـه
مجلسـی نیـز در بحـار االنـوار چنـد گـزارش حـول ایـن موضـوع آورده و گفتـهاسـت كـه
 .1همان .666/2 ،متن ترجمه ،برگرفته از بازگردان دکتر منصور پهلوان است.
 .2همان660/2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.342/8 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،همان ،ص.659

ّ
بـودن ایـن شـخص ،قویتـر و زیادتـر از اخبـار مخالـف آن اسـت 1.در
اخبـار دال بـر نبـی ِ
ِ
اخبـار مربـوط بـه خالـدبـنسـنان ،آمده كه وی آتشـی را كه در منطقۀ زندگی او شـعل هور
بود و باعث وقوع مشـكالتی برای مردم آنجا شـده بود ،معجزهوار خاموش كرد 2.وجود
امثـال خالـد بـنسـنان نیـز گـواه ایـن امـر اسـت کـه فتـرت پیـش از رسـول اکـرم؟لص؟ بـه
معنـای گسسـتگی در سلسـلۀ حجتهـای الهـی و از بیـن رفتـن نظـام هدایـت و رجـال
الهـی نبودهاسـت.
دورۀ سوم :دوران تقیۀ اوصیای پیامبر اسالم تا قیام قائمآلمحمد
پیـش از ایـن ،بیـان شـد کـه در روایـات شـیعه ،اصطلاح دوران فتـرت ،در مـورد روزگار
ائمـه پیـش از ظهـور قائـم ایشـان نیـز اسـتعمال شـدهاسـت و در وصـف حضـرت قائـم
گفتـه شـده اسـت کـه:
ً
ً
ً
الـذی یمألهـا عـدال كمـا ملئـت ظلمـا و جـورا ،علـى فتـرة مـن األئمـة ،كما
أن رسـول اهلل؟ص؟ بعـث علـى فتـرة مـن الرسـل.

3

چنانچـه بیـان شـد ،عبـارت «فتـرة مـن االئمـة» بـه معنـای «فتـرة بیـن االئمـة» نیسـت؛
علاوه بـر ایـن ،فتـرت را نمیبایسـت بـه گسسـتگی تفسـیر کنیم بلکه معنـای آن ضعف
پیامبـر) را دربـارۀ امامـان اهـل بیـت؟مهع؟ تأییـد میکننـد.

پـس از رسـول خـدا ،امامـان شـیعه روی اسـتضعاف را به خود دیدنـد؛ هنگامی که علی
ن ابیطالـب؟ع؟ را بـه اکـراه سـوی مسـجد میبردنـد تـا بـا ابوبکـر بیعـت کنـد ،رو بـه قبر
بـ 
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.451-448/14 ،
 .2ایـن آتـش بـه «نـار الحرتیـن» معروف بود ه اسـت .در منابع تاریخی ،در فصلی كه آتشهای معروف
ن سـنان آمده اسـت .در بعضی منابع ،خالد
عرب جاهلی در آن ذكر شـده ،این آتش و نام خالد ب 
ن سـنان ،بـه تحقیـق ،نبـی معرفـی شـده اسـت .ر.ک :سـویدی ،محمـد امیـن ،سـبائك الذهـب،
بـ 
ص463؛ و در برخـی دیگـر فقـط بـه ذكـر ماجـرا پرداخته شـده و سـخن از نبوت او در میان نیسـت.
ر.ک :ابـن کثیـر ،اسـماعیل بن عمر ،البدایـة و النهایة.268/2 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.341/1 ،

«دورانهای فترت» و «پیوستگی زنجیرۀ حجتهای الهی»

کمـی یاور بـرای اوصیای
اسـت .گزارشهـای تاریخـی شـیعه ایـن معنـا (وقـوع ضعـف و ِ
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رسـول اهلل؟لص؟ سـخن هـارون را تکـرار کرد که:
نَّ قَ ْ َ ْ تَ ضْ َ فُ ن َ َ ُ َ قْ تُ ُ ن نَ
إ<�� ال�وم اس��ع�و ِ� ي�وكادوا ي���لو� ِ� ي�>؛ ایـن قـوم مـرا بییـاور سـاختند و
1
بـه ضعـف کشـاندند و بـر آن بودنـد کـه خـودم را نیـز بکشـند.
ایـن حالـت غربـت و ضعـف ،بـه خصـوص در دوران آخریـن امامـان ،تشـدید شـد تـا
جایـی کـه سـرانجام ،امـام دوازدهـم برای حفظ جان ،مجبور بـه عزلت و غیبت گردید.
ً
روایـت «یمالهـا عـدال ...علـی فتـرة من االئمـة» تأییدی بر این مضمون متواتـر در روایات
شـیعی اسـت که خداوند ،قائم اهلبیت؟مهع؟ را پس از آنکه ایشـان برای مدت طوالنی
بـه ضعـف کشـید ه میشـوند برخواهـد انگیخـت تـا قـدرت و حاکمیـت را بـه اهلبیـت
پیامبـر و دوستدارانشـان بـاز گردانـد ،پـس از آنکـه مدتهـا در خـوف و ضعـف بودنـد.

2

بدیـن ترتیـب فتـرت ائمـه ،همـان ضعـف و غربـت اجتماعـی آنهـا و نتیجـۀ قهـری
اسـتضعافی اسـت کـه از ناحیـۀ فراعنـۀ روزگار حیاتشـان گریبانگیـر آنهـا میشـود و
شـدن سلسـلۀ آنـان نیسـت .مطابـق روایـت
هرگـز بـه معنـای از دنیـا رفتـن آنهـا و گسسـته ِ
58

مزبـور ،قیـام قائـم هـم در پـی همـان ضعـف صـورت میگیـرد نـه اینکه ایشـان ،پـس از به
وجـود آمـدن گسسـتگی بیـن سلسـلۀ امامـان قیام کنـد .بهائیـان ،روایت مزبـور را ناظر به
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منقطـع شـدن سلسـلۀ حجتهـای الهـی میـان سـالهای  260تـا 1260هــ.ق کـه قیـام
علیمحمـد بـاب شـیرازی بـا آن تنظیـم شـده بـود ،میخواننـد؛ 3حـال آنکـه برداشـت
ایشـان نـه تنهـا بـا روایـات متواتـر اسـتمرار حجـج الهـی ناسـازگار اسـت ،بلکـه بـا معنـای
ریشـهای فتـرت نیـز نمیخوانـد.
 .1عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسير عياشی،.67/2

ذ
اس� ض� ف
ال�� ن� ت
 .2ایـن مطلـب اشـاره بـه آیـۀ سـوم سـورۀ قصـص دارد کـه میفرمایـد< :و ن�ر ی�د نا� ن� ن
ع�وا
م� علی ی
الا� ة
م� و ن� ج�علهم ث
الار� و ن� ج�علهم ئ
ض
الوار� ی� ن�> آیـۀ مزبـور ،در روایـات شـیعه بـه دوران قیـام مهـدوی و
�ف ي�

رجعـت اهـل بیـت پـس از قیـام تأویـل شـده اسـت ،توضیح اینکـه ،مسـتضعفان مذکـور در آیه ،در
این امت به امامان سـتمدیدۀ پیش از قیام قائم؟ع؟ داللت دارد .اسـترآبادی ،شـرفالدین علی،
تأو يـل اآليات الظاهـرة ،ص.406

 .3سدهی اصفهانی ،نعیم ،جنات نعیم.14/1 ،

علاوه بـر ایـن ،روایـات متعـددی وجـود دارد کـه تصریـح میکنـد امـام ،حتـی در زمـان
غیبـت نیـز زنـده اسـت و از دنیـا نمـیرود و سـخن قائلان بـه انقطـاع میـان امامـان
پذیرفتنـی نیسـت:
 -1امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ در حدیثـی تصریـح میکننـد کـه خداونـد عمـر قائـم را در
دوران غیبـت طوالنـی میکنـد:
ُ َ َ
ُ
ون أ ْر َب ِع َ
اهَّلل ُع ُم َـر ُ ه ِفـي َغ ْي َب ِت ِـه ُث َّـم ُي ْظه ُـر ُه ب ُق ْد َر ِت ِـه ِفي ُص َ
ـور ِة َش ّ
ين
ـاب د
ـل ُ
ُي ِطي 
ٍ
ِ ِ
ًَ َ َ َْ َ
َ
ُّ َ
ـم أ َّن َ
اهَّلل َعلـى ك ِل ش ْـي ٍء ق ِد ٌير.
َسـنة ذ ِلـك ِل ُيعل َ 
ایـن روایـت تصریـح دارد کـه فتـرت ائمـه نمیتوانـد بـه معنـای نبـودن امـام ،در دوران
غیبـت باشـد.
 -2یكـی از شـیعیان ،موسـوم بـه حـازم ،از امـام صـادق؟ع؟ نقـل میکنـد کـه ایشـان
نسـبت بـه تصدیـق هرگونـه شـایعه مبنی بر فـوت قائـم در دوران غیبت هشـدار دادهاند:
َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
َّ
َ َ َْْ َ ََْْ ْ
ـاءك َيقـول ِإن ُـه
ـن َيظ َه ُـر ِفـي الثا ِني ِـة فمـن ج
ـب هـذا الم ِـر غيبتي ِ 
ِإن ِل َص ِ
اح ِ
ََ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ
ُ َ ّ ْ ُ 1
اب ق ْب ِـر ِه فلا تص ِدقـه.
نفـض يـده ِمـن تـر ِ
امـام میفرماینـد کـه صاحـب ایـن امـر دو غیبـت خواهـد داشـت و در ایـن دو غیبـت،
 -3سـید اسـماعیل حمیـری ،شـاعر پـرآوازۀ شـیعی ،پـس از کنارهگیـری از کیسـانیه و
تشـرف بـه تشـیع جعفـری ،در گفتگویـی بـا امـام صـادق؟ع؟ از غیبـت و اینکـه موعـود
غایـب کیسـت ،سـؤال میكنـد؛ امـام میفرمایـد:
ْ
َ ُ َ َّ
َْ َ ْ َ
َ
إ َّن ْال َغ ْي َب َـة َس َـت َق ُع ب َّ
الثا ِنـي َعش َـر ِم َـن ال ِئ ّم ِـة ال ُهد ِاة
س ِم ْـن ُول ِـدي و هـو
الس ِ
ِ
ِ
ـاد ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َْ
وح ِفي ق ْو ِم ِه ل ْم َيخ ُر ْج ِم َن
ين ٌ 
اهَّلل ل ْو َب ِق َي ِفي غ ْي َب ِت ِه َما َب ِق َ 
ـول اهَّللَ ...و ِ
بعد َر ُس ِ
ً ُ ْ ً
ً ْ ًَ
َ ْ َ ََ َْ َ
ُّ ْ
2
الدن َيـا َح ّتـى َيظ َه َـر ف َي ْمل ال ْرض ِق ْسـطا َو َعدال ك َمـا ُم ِل َئ ْت َج ْورا َو ظلما.
 .1نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،ص.172
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.35-33/1 ،

«دورانهای فترت» و «پیوستگی زنجیرۀ حجتهای الهی»

بیشـک زنـده خواهـد مانـد و هیـچ گزارشـی را دربـارۀ مـرگ او نبایـد تصدیـق كـرد.
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ایشـان بـا در نظـر داشـتن اعتقـاد قبلـی سـید حمیـری بـه غیبـت محمـد بنحنفیـه و نیز
ن حنفیه نیسـت ،بلکه این ششـمین
مـرگ او ،تأ كیـد میكننـد كـه امـام غائـب محمـد ب 
فرزنـد از نسـل ایشـان اسـت کـه غیبـت خواهد داشـت؛ بـا این وصف کـه در تمام مدت
غیبـت ،هرچنـد کـه بـه قـدر زندگـی نـوح در میان قومـش به طـول انجامد ،هرگـز نخواهد
ُمـرد و بـه هیـچ معنـا بـا زندگـی دنیـوی وداع نخواهد کرد.
علاوه بـر ایـن ،روایاتـی وجـود دارد ،کـه تصریـح میکنـد امـام غائـب نـه تنهـا تـا روز ظهـور
خویـش زنـدهاسـت ،بلکـه آثـار علـم و هدایـت ایشـان نیـز برای کسـانی که اهل اسـتفاده
باشـند برقـرار میمانـد 1.امـام صـادق؟ع؟ در نقلـی میفرماینـد:
َ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ
َ
ْ
ض ُم ْنـ ُـذ َخ َلـ َـق ُ
اهَّلل َآد َم ِمـ ْـن ُح ّجـ ٍـة ِهلِل ِف َيهــا ظ ِاهـ ٍـر َمشـ ُـه ٍور أ ْو
ـل ال ْر 
و لــم تخـ 
َ
َ َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
َ
ـاعة ِمـ ْـن ُح ّجـ ٍـة ِهلِل ِف َيهــا َو لـ ْـو ل
ـب مســت ٍور و ل تخلــو ِإلــى أن تقــوم السـ
غا ِئـ ٍ
َ َ َ
2
ذ ِلــك لـ ْـم ُي ْع َبـ ِـد اهلل.
60
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راوی از ایشان سؤال میكند كه مردم از حجتی كه غایب و پوشیدهاست ،چه منفعتی
َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ
س ِإذا َس َـت َر َها
حاصـل میكننـد؟ در پاسـخ امـام میفرماینـد« :كمـا ينت ِفعـون ِبالشـم ِ
ً
َّ
الس َـحاب 3».بدیـن ترتیـب ،امـام صـادق اوال بـر لزوم وجود امام در زمین و منقطع نشـدن
ً
سلسـلۀ امامـت و ثانیـا بـر آثـار هدایتـی امـام ،حتـی اگـر غائـب باشـد ،تأکیـد میکننـد.
در گفتگویـی دیگـر میـان جابـر بـنعبـداهلل انصـاری بـا پیامبـر ،بـه مناسـبت نـزول آیـۀ
اولواالمـر ،بـه همیـن موضـوع تصریـح شـد ه اسـت .پیامبـر اكـرم؟لص؟ در پاسـخ جابـر كـه
َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ـوره» اسـتفاده شـده کـه بـا توجـه بـه بـاب اسـتفعال،
 .1در روایـت مز بـور از تعبیـر ِ«إنهـم ليسـت ِضيئون ِبن ِ
میتواند به منسـد نبودن باب اسـتفاده علمی از امام در عصر غیبت و وجاهت اسـتمداد معنوی
از ایشـان اشـاره داشته باشد.
 .2مضمـون ایـن عبـارات در حدیـث مشـهور کمیـل هـم آمـده اسـت .ر.ک :مقالـۀ همیـن نویسـندگان
بـا همـکاری محمـد قندهـاری بـا عنـوان «نقـش احادیـث مشـهور در شـکلگیری بـاور شـیعه بـه
پیوسـتگی سلسـلۀ امامـت» ،فصلنامـۀ امامـت پژوهـی.112-75/17 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،ص 253–252و ص.207

از چگونگـی انتفـاع شـیعیان دوازدهمیـن امـام از حجـت غایـب میپرسـید ،فرمودنـد:
َّ
ُّ ُ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ون ِب َول َي ِت ِه ِفي غ ْي َب ِت ِه
َو ال ِذي َب َع َث ِني ِبالنبو ِة ِإنهم يسـت ِضيئون ِبن ِور ِه و ينت ِفع 
َ َّ َ
َّ
َ ْ َ
1
َّ ْ
س َو ِإ ْن ت َجلل َها َس َـحاب.
اس ِبالشـم ِ
كان ِتف ِاع الن ِ
الزم بـه ذکـر اسـت کـه معنـای گوهـری واژۀ فتـرت و نیـز شـواهد تاریخـی ،نشـان میدهـد
کـه دوران فتـرت را نبایـد بـه دورۀ غیبـت امـام دوازدهـم منحصـر بدانیـم؛ هـر چنـد برخـی
مخالفـان بـر آننـد کـه فتـرت را به معنای انقطـاع بگیرند و آن را به نـاروا منحصر در دوران
غیبت امام دوازدهم کنند ،ولی معنای گوهری فترت ناظر به دوران ضعف اجتماعی
ائمـهاسـت و ایـن دوران ،منحصـر در عصـر غیبـت نیسـت بلکـه عصـر غیبت ،بخشـی
از آن بـه شـمار مـیرود .بـرای اشـاره بـه ایـن دوران در روایات از تعبیر ُ
«هدنه» نیز اسـتفاده
شـده اسـت 2.هدنـه نیـز بـه معنـی سـکون و سـازش و عـدم خـروش اسـت و از لحـاظ
معنایی با واژۀ فترت همبسـتگی دارد 3.در روایات شـیعه تصریح شـده كه آثار هدایت
 .1همو ،کمال الدین.253/1 ،

همـان466/5 ،؛ در روایـت دیگـری نیـز در بـارۀ لـزوم تقیـه در دوران هدنـه سـخن بـه میـان میآورنـد:
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َّ
ُ ْ َ ََْ َ ْ َ َ َ َ
ان ذ ِلك
الن ُاس ُه ْم ِفي هدن ٍة فلو قـد ك
«يـا ح ِبيـب! مـن لـم يكـن لـه ت ِقية وضعـه اهَّلل ،يا ح ِبيب! ِإنمـا
َ َ َ
ان َهـذا ».برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن.257/1 ،
ك
ْ
ْ
ّ
ُ
ُ
ّ
السـكون ،و ال ُه ْد َنـةّ :
« .3ال ُه ْد َنـةّ :
الصلـح و الموادعـة بيـن المسـلمين و الكفار ،و بيـن كل متحاربين.
َ
ّ
َ ْ
َ ْ
ـت ّ
الرجـل و أ ْهدن ُت ُـه ،إذا سـكنته» ابـن اثیر ،مبـارک بن محمد ،النهايـة،.252/5
يقـالَ :هدن ُ 
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 .2بـه عنـوان نمونـه بـه مـوارد ز یـر بنگر یـد :امـام صـادق؟ع؟ خطـاب بـه عمـار سـاباطی دربـارۀ خـوف
ُ ْ
َُ ُ
الس ّ ِـر َم َع ِإ َم ِامك ُم ال ُم ْس َـت ِت ِر ِفي
اهَّلل ِع َبادتك ْـم ِفي ّ ِ
مؤمنـان در دولـت باطـل و ایـام هدنـه میفرماینـد«َ :و ِ
َ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ُُ ُ
َُ ُ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
اهَّلل _ َع ّـز و
ـال الهدن ِـة أفضـل ِممـن يعبـد
اط ِـل و تخ ّوفك ْـم ِم ْـن عد ّ ِوك ْـم ِفـي د ْول ِـة ال َب ِ
د ْول ِـة ال َب ِ
اط ِـل و ح ِ
َّ
َ ْ
ُ ُ ْ َ ّ َ َ َ ْ
َ َّ ْ ُ ُ
ـام ال َح ّ ِـق الظ ِاه ِـر ِفـي َد ْول ِـة ال َحـق » کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب،
ـور الح ِـق مـع ِإم ِ 
جـل ِذكـره _ ِفـي ظه ِ
كافـی334/1 ،؛ در روایتـی دیگـر در بـارۀ مشـروط بـودن قیـام بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ،بـه
َ
َ
ـم
برخـورداری از قـدرت و منتفـی بـودن ایـن شـرط در ایـام هدنـه میفرماینـد«َ :و ل ْي َـس َعلـى َم ْـن َي ْعل ُ 
َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ َ
ْ ْ َ
ان ل ق َّـوة ل ُـهَ ،و ل ُعد َدَ ،و ل َط َاعة ».همـان60/5 ،؛ در روایت
ن حـرج ِإذا ك
ذ ِلـك ِفـي ه ِـذ ِ ه ال ُهدن ِـة ِمـ 
ٍ
َ َّ
َ
الـد ُار َد ُار ُه ْد َنـةَ ،و ْال ُم ْؤم ُن َ
ـون ِفـي ت ِق َّيـة».
دیگـری بـه تقیـهای بـودن ایـام هدنـه اشـاره میفرماینـد« :و
ِ
ٍ
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ائمـه بـه طـور کلـی در دوران هدنـه و از جملـه دوران غیبـت برقـرار اسـت و مهادنـه بـا
دشـمن غالـب ،مانـع حضـور و اثرگـذاری حجتهـای الهـی بـرای طالبـان حقیقـت و
صاحبـان باطـن پـاک نمیگـردد.
در روایتـی كـه از طـرق مختلـف از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل شـدهاسـت ایشـان فرمودهانـد
کـه زمیـن از حجـج الهـی خالـی نمیگـردد ،خـواه حجتـی کـه علیرغـم آشـكار بـودن
اطاعـت نشـود ،خـواه حجتـی کـه خائـف و پنهـان باشـد؛ ضـرورت وجـود حجـت از آن
روسـت كـه دوسـتان خـدا پـس از هدایـت ،گمـراه نشـوند .در ادامـۀ برخـی از نقلهـای
ایـن روایـت مشـهور ،از دوران خـوف و خفـای حجتهـای الهـی با عنـوان دوران «هدنه»
تهـای الهـی کـه حتی در ایـام هدنه ،متـأدب به آداب
یـاد شـده و از پیـروان انـدک حج 
امامـان خویـش هسـتند ،تمجیـد شـدهاسـت:
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ
يتأدبـون ِبآد ِاب ِهـم و ينهجـون نهجهـم ف ِعنـد ذ ِلـك يهجـم ِب ِهـم ال ِعلـم علـى
ُ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ
َ َ ْ َ َ
ـاد ِة ال ِعلـم.
ـان ف َت ْس َـت ِجيب أرواحهـم ِلق
ح ِقيق ِـة ِاليم ِ
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پیـروان حجـج الهـی بـه آداب ایشـان رفتـار كـرده و بـه روش آنهـا گام برمیدارنـد و در
نتیجـه ،علمـی همـراه بـا حقیقـت ایمـان ،بـه سویشـان سـرازیر میشـود .سـپس آن
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حضـرت ،دربـارۀ احـوال آنـان و امامانشـان در دولـت باطـل بیـان میدارند كه در شـرایط
ً
چیرگـی سـتم ،كاملا بیصـدا و در سـكوت ،در انتظـار دولـت حـق هسـتند:
َُْ ُ َ َ َ
َ َ ْ
َ َ ُ
َْ
ُ
ون ِلد ْول ـ ِـة
اط ـ ِـل منت ِظ ــر
س ُص ْم ـ ٌ 
ف ُعل َماؤ ُه ـ ْـم َو أت َب ُاع ُه ـ ْـم خ ـ ْـر ٌ 
ـت ِف ــي د ْول ـ ِـة ال َب ِ
ْ
الح ــق.
و در نهایت ،از این وضعیت به حال هدنه تعبیر میكنند و از صبرشان در ایام مهادنه
اظهار خرسندی میفرمایند:
َ َ َ
ََ
ْ َ
ُ َ َُ َ َ َ
َ
ـال ُهدن ِت ِه ْـم َو َيـا ش ْـوق ْاه ِإلـى
طوبـى له ْـم علـى ص ْب ِر ِه ْـم علـى ِد ِين ِه ْـم ِفـي ح ِ
َ
ُر ْؤ َي ِته ْـم ِفـي َح ُ ُ
1
ـور َد ْول ِت ِهـم.
ِ
ِ
ـال ظه ِ
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.335/1 ،

ایشـان در جایـی دیگـر نیـز میفرماینـد كـه در دوران ُهدنـه ،حتـی اگـر امـام مـردم غایـب
شـود و جسـمش از یارانـش مخفـی گـردد ،علمـی كـه پیشتـر ،از ائمـه منتشـر شـده بـود،
از میـان پیـروان حجـت خـدا زائـل نمیشـود و آداب آنهـا در قلبهایشـان پایـدار میمانـد
و بـه آن عمـل میكننـد.
َ
َ َ ْ َ
َ
َّ َّ َ َّ َ َ
َ َ
َ
الل ُه َّـم ِإن ُـه ل ُبـد لـك ِم ْـن ُح َجـج ِفي أ ْر ِضك ُح ّج ٍـة َب ْعد ُح ّج ٍـة َعلى خل ِقك
ٍ
َ
َ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ َ
َي ْهدون ُه ْـم ِإلـى ِد ِينـك و يع ِلمونهـم ِعلمـك كيلا يتفـرق أتبـاع أو ِليا ِئـك
َ
َ
َّ
َ ْ
ـاب َ
ـب ،إ ْن َغ َ
َظ ِاهـر َغ ْيـر ُم َطـاع أ ْو ُم ْك َت َت ٍـم ُي َت َر ّق ُ
ـاس شـخ ُص ُه ْم ِفـي
الن
ـن
ع
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ُُ
ْ
ُْ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
وب
ـال هدن ِت ِهـم فلـم ي ِغـب عنهـم ق ِديـم مبث ِ
ح ِ
ـوث ِعل ِم ِهـم و آدابهـم ِفـي قل ِ
ُ
ٌ َ
ْ ْ
1
ال ُمؤ ِم ِني َـن ُم ْث َب َتـة ف ُه ْـم ِب َهـا َع ِاملـون.
همداسـتان بـا نصوصـی کـه تـداوم وجـود مـردان الهـی را در ایـام ُهدنـه مـورد تأ کیـد قـرار
میدهـد ،نقلـی اسـت کـه در ابتـدای مقالـه بـدان اشـاره شـد و امیرالمؤمنیـن در آن بـر
وجـود مـردان بیداردلـی کـه خداونـد چـراغ دل آنهـا را در «ازمـان الفتـرات» افروختـه نگـه
مـیدارد تصریـح میکننـد .ایشـان در ایـن روایـت شـریف بـه صراحـت بیـان میکنند كه
خداونـد هرگـز در دورههـای فتـرت ،زمیـن را از مردانـی هوشـیار ،کـه ُم َلهـم بـه الهامـات او
روشن شده و در دورانهای فترت نیز دیگران را به سوی خدا و تقوای الهی میخوانند:
ُْْ َ َ ْ َ ُْْ َ َ ََْ َْ
َ َّ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َ
ات ِع َب ٌاد
ـان الف َت َر ِ
و مـا ب ِـرح ِهلِل ،عـزت آلؤهِ ،فـي البره ِـة بعـد البره ِة و ِفي أزم ِ
َ َّ
ْ
َ
ُُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َن َ ُ
ـور َيقظ ٍـة
اجاه ْـم ِفـي ِفك ِر ِه ْـم َو كل َم ُه ْـم ِفـي ذ ِ
ات عقو ِل ِهـم فاسـتصبحوا ِبن ِ
َ
َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ َ َّ
ون َمق َام ُه ِب َم ْن ِزل ِة
اهلل و يخ ِوف
ي
ـام ِ
ِفـي البص ِ
ـار و السـم ِاع َو الف ِئـد ِة يذ ِكرون ِبأ ِ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ات َم ْـن أخـذ الق ْصـد َحمـدوا إل ْي ِـه َطر يق ُـه َو َبش ُـر ُوه ب ّ
ْال ِد ّل ِـة ِفـي ْالفل َ
الن َج ِـاة
ـو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ ً َ ُّ َ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
و مـن أخـذ ي ِمينـا و ِشـماال ذمـوا ِإلي ِـه الط ِريـق و حـذروه ِمـن الهلك ِـة و كانـوا
َ َ َّ َ ْ َ ُّ
ْ َ ُّ ُ
ََ َ
2
ـك الش ُـب َهات. ...
ـات و أ ِدلـة ِتل 
كذ ِلـك َم َص ِابي َـح ِتلـك الظل َم ِ
 .1همان.339/1 ،
 .2شریف رضی ،محمد بن حسین (گردآورنده) ،نهج البالغه ،ص.342
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باشـند ،خالـی نگذاشـته و نمیگـذارد؛ مردانـی کـه چـراغ فکرشـان بـه نـور هدایـت الهـی

63

ایـن خطبـ ه بـه صراحـت نشـان میدهـد کـه هرگـز نبایـد «ازمـان الفتـرات» را بـه مفهـوم
دورانهـای خالـی از نورانیـت الهـام الهـی و راهنمایـان ربانـی ،تفسـیر کـرد .بـه تعبیـر
دیگـر ،ایـن نـص شـریف کـه از دورانهـای فتـرت سـخن میگویـد ،نـه تنهـا مؤیـد انقطاع
در سلسـلۀ حجـج الهـی نیسـت ،بلکـه از شـواهد درسـتی عقیـده بـه پیوسـتگی دائمـی
سلسـلۀ حجتهـای الهـی ،حتـی در دورانهـای فتـرت ،اسـت.
جمـع میـان فتـرت و خالـی نشـدن زمیـن از حجت ،شـواهد روایی و تاریخـی دیگری نیز
دارد .بـه عنـوان نمونـه میتـوان بـه یک گـزارش از زیدیه اشـاره کرد؛ ابوالفـرج اصفهانی در
االغاني مینویسـد:
چــون عبــداهلل بــن یحیــی (طالــب الحــق) در ســال  129هـــ.ق بــه ســمت
صنعــا لشــکر کشــید و قیامــش بــه پیــروزی و فتــح یمــن انجامیــد ،خطبـهای
خوانــد و در آن چنیــن گفــت« :أيهــا النــاس! ّإن مــن رحمــة اهلل أن جعــل فــي
ّ
ّ
كل فتــرة بقايــا مــن أهــل العلــم يدعــون مــن ضــل إلــى الهــدى»؛

1
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ای م ــردم! یک ــی از جلو هه ــای رحم ــت خ ــدا ب ــر بن ــدگان آن اس ــت ک ــه در
ه ــر فترت ــی ،بازماندگان ــی از اه ــل عل ــم را ق ــرار میده ــد ک ــه گمراه ــان را ب ــه
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هدای ــت ف ــرا بخوانن ــد.

از آنچــه گذشــت روشــن میشــود کــه سلســلۀ حجتهــا و مــردان هدایتگــر الهــی ،در
هیــچ یــک از ســه دورۀ مشــهور فتــرت ،و از جملــه دوران غیبــت امــام دوازدهــم ،از هــم
گسســتهنشــده و وجــه مشــترک ایــن ســه دوره ،ضعــف و خــوف و تقیـهای اســت کــه بــر
آن بــزرگان و پیروانشــان عــارض شــدهاســت و همیــن وجــه مشــترک ،وجــه تســمیۀ ایــن
ادوار بــه زمانهــای «فتــرت» اســت .بررســی میدانــی وضعیــت حجتهــای الهــی نیــز
مؤیــد برداشــت لغــوی تحقیــق حاضــر از واژۀ فتــرت بــود و بدیــن ترتیــب نیــازی بــه تأویــل
نصــوص مــورد بحــث و کنــار گذاشــتن روایــت «فتــرة مــن االئمــة» نیســت.
 .1ابوالفرج اصفهانی ،علی ،األغاني ،ص.2624

سخن پایانی
یکـی از رهیافتهـای قابـل بررسـی در حـوزۀ امامـت ،رهیافـت «امامت اعـم» در کنار دو
رهیافت «امامت عامه» و «امامت خاصه» اسـت .اندیشـمندان شـیعه در طول روزگار،
سـه گفتمـان را بـرای اثبـات حقانیـت شـیعه در حوزۀ امامت پیـش گرفتهاند:
 -1گفتمـان امامـت خاصـه :در ایـن گفتمـان ،دالیـل خـاص امامـت امیرالمؤمنیـن
علـی؟ع؟ (یـا دیگـر امامـان) مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و از ایـن رهگـذر بـه اثبـات
حقانیـت تشـیع میپردازنـد.
 -2گفتمــان امامــت عامــه :در ایــن گفتمــان ،دالیــل لــزوم وجــود امــام منصــوص بعــد
از پیامبــر را ،کــه تــا قیــام قیامــت حافــظ دیــن ایشــان باشــد ،مــورد بررســی قــرار
میدهنــد و شــیعه را بــه عنــوان تنهــا گروهــی کــه پایبنــد بــه اصــل امامــت عامــه
هســت معرفــی میکننــد.
 -3گفتمـان امامـت اعـم :در ایـن گفتمـان ،موضـع بحـث ،بـه خـدا و هدایتگـری او
در تمـام اعصـار بـر میگـردد و روشـن میشـود کـه نفی تفویض از سـاحت خداوند
و جاللـت و حکمـت پـروردگار اقتضـا میکنـد کـه زمیـن ،مادامـی که انسـانهای

ارتبـاط مییابـد و از ایـن رو شـامل همـۀ اعصـار ،چـه پیـش از بعثـت نبـوی و چـه
پـس از آن ،میشـود.
گفتمـان امامـت اعـم و عقیـده بـه خالـی نمانـدن زمیـن از حجـت ،از عصـر آدم تـا قیـام
قیامـت ،بخـش مهمـی از روایـات شـیعی را بـه خـود اختصـاص دادهاسـت و علمـای
متقـدم شـیعه ،اعـم از محـدث و متکلـم ،توجـه ویـژهای بـه آن نشـان میدادنـد .بـا ایـن
حـال ،ایـن گفتمـان ،در کتـب کالمـی متأخـر کمتـر مـورد تأ کیـد قـرار گرفتـهاسـت .در
نتیجـه ،عمـوم شـیعیان نیـز نسـبت بـه آن اطالعـات روشـنی ندارنـد .چـه بسـا ،وجـود
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مختـار بـر روی آن باشـند ،هرگـز از هادیـان و حجتهـای الهـی خالـی نباشـد .در
ایـن گفتمـان ،موضـوع امامـت به نحو ّ
اعم با سـلطنت الیزال الهی بر عالم تشـریع
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برخـی چالشهـا و ابهامـات اسـت کـه باعـث کمرنـگ شـدن توجـه بـه ایـن اصـل
اعتقـادی کهـن و پرشـاهد شـیعی شـدهاسـت .گشـودن جـدی بـاب گفتمـان امامـت
ّ
اعم در پژوهشها و نیز تبلیغات شـیعی ،لوازمی دارد که از جملۀ آنها پاسـخ به چالش
دورانهـای فتـرت و تبییـن ایـن نکتـهاسـت کـه اصـل اسـتمرار حجتهـای الهی حتی
در اعصـار فتـرت نیـز نقـض نشـدهاسـت.
پنـداری فتـرت میتوانـد مـا را بـه درک بهتـری از اصـل
رفـع شـبهاتی همچـون انقطاع
ِ
اعتقـادی اسـتمرار حجتهـای الهـی از عصـر حضـرت آدم تـا قیـام قیامـت ،بـه عنـوان
یکـی از باورهـای کهـن شـیعه ،نزدیکتـر کنـد؛ اصلـی کـه از دیربـاز مـورد توجه دانشـوران
امامیـه بـوده و توجـه دوبـارۀ بـه آن بـه عنـوان «گفتمـان امامـت اعـم» میتوانـد ظرفیـت
1

جدیـدی را در معـارف و کالم شـیعی بگشـاید.

پژوهـش حاضـر در همیـن راسـتا ،در مقـام تبییـن سـازگاری روزگاران فتـرت بـا اصـل
اسـتمرار حجتهـای الهـی دو مسـیر را پیـش گرفتـه بـود؛ ایـن دو مسـیر عبـارت بودنـد
66

از «بررسـی لغـوی کلمـۀ فتـرت» و «بررسـی سـه دورۀ مهـم از ادوار فتـرات» .نتیجـۀ ایـن
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رفتن موضوع فترت نیسـت،
بررسـیها آن شـد کـه واژۀ فتـرت بـه معنـای انقطاع و از بین ِ
ّ
بلکـه بـه معنـای از جـوش و خـروش و شـدت و حـدت افتـادن آن موضـوع اسـت .در
ّ
فتـرت رسـوالن و اوصیـاء نیـز تنهـا ناظـر بـه دورانهـای قلـت یـاور و
نتیجـه ،دورانهـای ِ
تقیه و از جوش و خروش افتادن ایشان است که به خانهنشینی و عزلت و غیبت آنان
انجامیـده و هرگـز بـه معنـای انقطـاع در سلسـلۀ بـه هـم پیوسـتۀ هادیـان و حجتهـای
الهـی نیسـت.

 .1ر.ک :مقالـۀ همیـن نویسـندگان بـا همـکاری محمـد قندهـاری بـا عنـوان «نقش احادیث مشـهور در
شـکلگیری بـاور شـیعه به پیوسـتگی سلسـلۀ امامت» ،فصلنامـۀ امامت پژوهـی.112-75/17 ،

فهرست منابع

نهـج البالغـه (سـخنان امیـر مؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری شـریف رضـی ،چـاپ اول :هجـرت ،قـم،
1414ق .
اب�ن اثی�ر ،ابـی الحسـن علـی بـن ابی الکـرم ،النهایة فی غر یـب الحدیث ،چاپ چهارم :مؤسسـة
إسـماعیلیان للطباعة و النشـر و التوزیع ،قم1364 ،ش.
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،األمالـي ،چـاپ اول :مركـز الطباعـة و النشـر فـي مؤسسـة البعثـة ،قم،
1417ق.
علل الشرائع ،منشورات المكتبة الحیدریة ،نجف1385 ،ق.
عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بیروت1404 ،ق.
قم1405 ،ق.

كمال الدین و تمام النعمة ،مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین،

مـن ال یحضـره الفقیـه ،چـاپ دوم :مؤسسـة النشـر اإلسلامي التابعـة لجماعـة
المدرسـین ،قـم.
ابن فارس ،ابوالحسین احمد ،معجم مقاییس اللغة ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي1404 ،ق.
ابـن كثیـر الدمشـقي ،اسـماعیل ،البدایـة و النهایـة ،چـاپ اول :دار إحیـاء التـراث العر بـي،
بیـروت1408 ،ق.
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ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،نشر ادب حوزه ،قم1405 ،ق.
اسـترآبادى ،علـى ،تأو يـل اآليـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة ،تصحیـح حسـين اسـتاد
ولـى ،چـاپ اول :مؤسسـة النشـر اإلسلامي ،قـم1409 ،ق .
راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات غریب القرآن ،چاپ دوم :دفتر نشر کتاب1404 ،ق.
آلوسی ،محمود ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ،دار الکتب العلمیة ،بیروت1415 ،ق.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،دار الکتب االسالمیة ،تهران1370 ،ق.
جاحـظ ،عمـرو بـن بحـر ،رسـائل جاحظ ،تحقیق عبدالسلام محمد هـارون ،مکتبة الخانجی،
قاهرة1384 ،ق.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،چاپ چهارم :دار العلم للمالیین ،بیروت1407 ،ق.
راونـدی ،قطـب الدیـن سـعید بـن هبـة اهلل ،الخرائـج و الجرائـح ،چـاپ اول :مؤسسـة اإلمـام
المهـدي؟جع؟ ،قـم1409 ،ق.
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ابو الفرج األصفهاني ،علی ،األغاني ،دار صادر ،بيروت.

قصص األنبیاء ،چاپ اول :الهادي ،قم1418 ،ق.
زبیـدی حسـینی ،محـب الدیـن سـید محمـد مرتضـی ،تـاج العـروس ،دار الفكـر للطباعـة و
النشـر ،بیـروت1414 ،ق.
سدهی اصفهانی ،میرزا نعیم ،جنات نعیم ،موسسۀ ملی مطبوعات امری 130 ،بدیع.
سـویدی بغـدادی ،محمـد امیـن ،سـبائك الذهـب فـي معرفـة قبائـل العـرب ،چـاپ اول :دار
الکتـب العلمیـة ،بیـروت.
طبـری آملـی ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،المسترشـد ،چـاپ اول :مؤسسـة الثقافـة اإلسلامیة
لكوشـانبور ،قـم1415 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،األمالـي ،چـاپ اول :دار الثقافـة للطباعـة و النشـر و التوز یـع ،قـم،
1414ق.
التبیان ،چاپ اول :مكتب اإلعالم اإلسالمي1409 ،ق.
الفهرست ،چاپ اول :مؤسسة نشر الفقاهة ،قم1417 ،ق.
عدة محدثین ،األصول الستة عشر ،چاپ دوم :دار الشبستري للمطبوعات ،قم1405 ،ق.
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشي ،المكتبة العلمیة اإلسالمیة ،تهران.
فراهیدی ،خلیل ،كتاب العین ،چاپ دوم :موسسة دار الهجرة1409 ،ق.
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فیروزآبـادی ،مجدالدیـن محمـد بـنیعقـوب ،القامـوس المحیـط ،مؤسسـة الرسـالة للطباعـة و
النشـر ،بيـروت1426 ،ق.
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قمـی ،علـی بـن إبراهیـم ،تفسـیر القمـي ،چاپ سـوم :مؤسسـة دار الكتاب للطباعة و النشـر ،قم،
1404ق.
قمـی ،علـی بـن بابویـه ،اإلمامـة و التبصـرة ،چـاپ اول :مدرسـة اإلمـام المهـدي؟جع؟ ،قـم،
1404ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافي ،چاپ پنجم :دار الکتب االسالمیة ،تهران1363 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،چاپ دوم :دار إحیاء التراث العربي ،بیروت1403 ،ق.
مسـعودی ،علـی بـن حسـین ،أخبـار الزمان ،چـاپ دوم :دار األندلس للطباعة و النشـر ،بیروت،
1385ق.
[مسـعودی ،علی بن حسـین؟] ،اثبات الوصیة لالمام علي بن ابي طالب ،موسسـۀ انصاریان،
قم1417 ،ق.
نعمانی ،محمد بن إبراهیم ،كتاب الغیبة ،چاپ اول :نشر صدوق ،تهران1397 ،ق.

«أزمنة الفترة» و «استمرار حلقة الحجج اإللهية»
مهدیهرجایی/ 1مهدیقندی

2

الخالصة:
ورد التعبيـر بــ  :زمـن الفتـرة فـي بعـض آيات القرآن الكريم وجملة من األخبار ،ويعتقد بعض
المفسـرين وكتـاب بعـض دوائـر المعـارف أن المقصـود مـن زمـن الفتـرة هـو خلـو األرض مـن
حجـة اهلل علـى الخلـق؛ ولذلـك فسـروا( :فتـرة مـن الرسـل) بأنهـا :انفصال حلقة الرسـل.
والدراسة الحاضرة تنقد الرأي المذكور ،وتبين شواهد عد صحة هذا التفسير .إن استعماالت
كلمـة الفتـرة اللغويـة تبيـن أنهـا تسـتخدم فـي بمعنـى الضعـف والرخـوة وليسـت االنقطـاع
واالنفصـال ،وأن أزمنـة الفتـرة هـي أزمنـة الضعـف وتقيـة حجـج اهلل علـى األرض.
ً
وعلى هذا األسـاس يعتبر تفسـير الفترة باالنفصال تحريفا للمعنى اللغوي والجوهري لكلمة
ً
الفتـرة وتحميلا لهـا علـى معنـى شـاذ جديـد فـي غير ما وضـع له ،وما لم يـرد في اللغة.
ومـن جهـة أخـرى :فـإن السـبب مـن طـرح هـذا الـرأي فـي التفسـير هـي الفرضيـات التاريخيـة
للغوييـن والمفسـرين عـن أحـوال أزمنـة الفتـرة .مـع العلـم أن هـذه الفرضيـات التاريخيـة مـن
ً
انقطـاع الرسـل والحجـج فـي زمـن الفتـرة أيضـا غلط ليس بصحيـح ،وتثبت األدلة والشـواهد
التاريخيـة علـى وجـود الرسـل والحجـج فـي جميـع األزمنـة بمـا فيهـا زمـن الفتـرة.
ونتيجـة البحـث :أن فرضيـة تاريخيـة خاطئـة تسـبب الوقـوع فـي تفسـير المعنـى اللغـوي
الخاطـئ ،وتحميلهـا غيـر معناهـا ،وعليهـا ابتعـاد المفسـريت واللغوييـن من المعنـى األصلي
للفتـرة والـذي هـو الضعـف وتقيـة حجـج اهلل علـى األرض.
المفـردات الرئيسـية :الفتـرة ،فتـرة الرسـل ،فتـرة األئمـة ،اإلمامـة بالمعنـى األعـم ،تواصـل
واسـتمرار حلقـة الحجـج اإللهيـة.
 .1طالب مرحلة الدكتوراه لعلوم القرآن والحديث من جامعة فردوسي بمشهدmaraja8131@yahoo.com .
 .2طالب مرحلة الدكتوراه لعلوم القران والحديث في جامعة طهران mahdi.ghandi.edu@gmail.com .
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eras; however, even their historical presupposition about the
discontinuity of the divine proofs during the interregnum eras is
also wrong, and there are some evidence which suggests that in
all the famous interregnum eras, God’s divine proofs have been
present on the earth. Consequently, a false historical presupposition has led to the creation of an uncommon meaning for the
term “fatrat” (interregnum), and hence some of the commentators and lexicographers have got away from the main meaning
of the word which refers to the weakness and loneliness of God’s
chosen ones.
Keywords: Fatrat (interregnum), interregnum eras of the prophets, interregnum eras of Imams, continuity of the chain of the
divine proofs.

“The Interregnum Eras” and “the Continuity
of the Chain of the Divine Proofs”
By: Mahdieh Rajāi1 / Mahdi Qandi2

Abstract
The interregnum eras are mentioned in one of the Qur’an verses
and some of the traditions. Some of the commentators and lexicographers believe that the interregnum eras were the periods
in which the earth has been devoid of God’s chosen ones; therefore, they interpret “Fatraten men ar-rosol” as “the gap between
the presence of the prophets”. The present article is going to
challenge the above mentioned interpretation, and provide some
evidence which proves it to be wrong. Various uses of the root
“Fatr” and the term “Fatrat” (interregnum) indicate that the word
means “weakness and lethargy”, not “dissociation and break”,
and so the interregnum eras are actually referring to the eras
during which God’s divine authorities were weak and concealed
their faith (Taqiya). Hence, interpreting “fatrat” (interregnum) as
“dissociation and break” distorts the substantial meaning of the
term, and imposes a rare and new meaning on it which has no
previous verbal proof. On the other hand, the commentators
and lexicographers proposed this rare meaning because of the
historical presupposition they have had about the interregnum
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2. Ph.D. student of Sciences of Qur’an and Hadith, Tehran University,
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