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نعمتالله صفری فروشانی
استاد مجتمع عالی تاریخ ،سیره و تمدن اسالمی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه ،قم ،ایران
خدامراد سلیمیان
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران

چکیده
یکی از محورهای اخبار آخرالزمانی به القاب و عناوینی بازمیگردد که برای منجی موعود یا شخصیتهای
پیرامونی او بهکار رفتهاست .در این تحقیق تالش شدهاست سه مورد از این القاب یعنی «منصور»« ،سفاح»
و «حجت» با رویکردی تاریخی و فرایندی بررسی گردد .ضرورت و هدف بهکارگیری چنین رویکردی که
کمتر در آثار مهدوی و تاریخی دیده میشود ،به جهت بازسازی ذهنیت مسلمانان سدههای نخست در
مسأله مهدویت و ارائه تفسیرهای نو از تکاپوهای موعودگرایانه بهخصوص در نیمه قرن دوم است که با
ریشهیابی ،معناشناسی و کاربستپژوهشی القاب و از رهگذر مطالعه منابع متقدم تاریخی و حدیثی و ارائه
تحلیلهای مستند بهدست خواهد آمد .بهنظر میرسد القاب یادشده که طیفها و جریانهای مختلف آنها
را بهکار میگرفتند ،کارکردهای تاریخی قابلتوجهی بهخصوص در قرون نخستین اسالمی داشتهاند؛ زیرا
القاب منصور و سفاح بعدها جایگاه پررنگی در حرکت عباسیان یافتند و حجت نیز به لقبی مشترک در بین
امامیان و اسماعیلیان با کاربستهایی متفاوت بدل شد.
کلیدواژهها :اسماعیلیان ،امامیه ،حجت ،مهدی ،سفاح ،عباسیان ،لقب ،منصور.

 .1تاریخ دریافت1399/11/20 :؛ تاریخ پذیرش1400/4/20 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)r.baradaraan@gmail.com :
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مقدمه
باور به منجی موعود یکی از محورهای مشترک در میان فرقههای اسالمی است که ریشه در

احادیث نبوی دارد .موعود در روایات بیشتر با لقب مهدی شناخته میشود 3،اما

درعینحال ،در مجموعه اخبار آخرالزمانی ،عناوین دیگری نیز وجود دارد که بیارتباط با
منجی نیستند؛ یعنی در کنار مهدی میتوان به القابی اشاره کرد که لقبی منحصر برای مهدی
بهشمار نمیرود اما ارتباطی مستحکم با او دارد که در اینجا به سه عنوان یا لقب «منصور»،
«سفاح» و «حجت» پرداخته خواهد شد.
در این نوشتار ،سه لقب یادشده بر اساس تحلیلهای داللتشناسانه و از منظر تاریخی
بررسی خواهند شد؛ یعنی کاربستهای نخستین و تحوالت معنایی و مصداقی آنها در
تاریخ رصد میگردد .قلمرو زمانی بررسی هم به سه قرن نخست هجری محدود میشود؛
چه عمده تحوالت و کاربست های تاریخی مرتبط با این القاب در قرون دوم و سوم رخ داده-
است.
پرداختن به این القاب سهگانه به چند جهت اهمیت و ضرورت دارد:
یکم :فقدان یا حداقل ناچیزبودن بررسیهای تاریخی و فرایندی در حوزههای مرتبط با
مهدویت ،ازجمله القاب .توضیح آنکه مسلمانان بهویژه امامیان اهتمام گستردهای به
مهدینگاری و حتی لقبشماری برای مهدی داشتهاند تاآنجاکه خصیبی (د 334ه) ،یکی
از پیشگامان این حوزه ،عالوه بر القابی چون «الخلف» و «المهدی» حدود چهار نام و دو

کنیه و سپس  61لقب برای امام دوازدهم شیعیان برشمردهاست 4.این میزان در اثر محدث
نوری (د 1320ه) یعنی نجم ثاقب در احوال امام غائب(ع) به  182نام و لقب رسیده 5و

 .3شوشتری.93/13 ،
 .4خصیبی.328 ،
 .5محدث نوری.177 – 85/1 ،
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شگفت آنکه در یکی از آثار معاصر  310نام و لقب برای امام عصر(ع) گزارش شدهاست،

6

اما با وجود این ،کمتر اثری به تبیین تاریخی این القاب پرداختهاست؛ خصوصا در مورد
القابی که شاید در نگاه اول اختصاصی به موعود نهایی نداشتهاند که در این مجال به آنها
خواهیم پرداخت.
دوم :ضرورت واکاوی موضوع القاب با توجه به کارکردهای آن .در سنت عرب القاب

میتوانند بهجای اسم بهکار روند 7و بار معنایی خاصی را هم منتقل میسازند 8.از القاب هم
برای نکوهش 9و هم ستایش استفاده میشد 10.ازاینرو بازشناخت معنایی القاب موعود و

خصوصا توجه به معانی آنها در زمانهای گوناگون ،میتواند به بازسازی ذهنیت مسلمانان
در مسأله مهدی کمک کند؛ بهویژه اگر بتوان تطورات کاربست یک لقب را رصد کرد.
بهبیان دیگر اگر فرازوفرود کاربرد یک لقب برای اشاره به منجی شناسایی شود و تحوالت
احتمالی معنایی آن دیده شود ،میتوان تصویر بسیار واقعیتری را از ذهنیت گروههای
موعودگرا در قرون نخستین اسالمی ترسیم نمود.
سوم :تبیین تاریخی القاب با عنایت به تأثیر آنها در رویدادهای تاریخی .به عبارت
دیگر با ریشهیابی ،معناشناسی و کاربستپژوهشی برخی از القاب ،میتوان تفسیرهای
جدیدی از تکاپوهای موعودگرایانه بهخصوص در نیمه قرن دوم ارائه کرد که در القاب سفاح
و منصور بدان پرداخته خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد این تحقیق به دنبال آن است که بدین سؤاالت پاسخ دهد که
القاب و عناوین مرتبط با مهدی _که در این نوشتار سه لقب منصور ،سفاح و حجت بررسی
 .6نک .بهنیا.
 .7فراهیدی172/5 ،؛ ازهری.145/9 ،
 .8راغب اصفهانی.744 ،
 .9گویی در عهد صدر اسالم ،بعضا معانی القاب چندان به شکل مثبت و همراه با مدح نبوده و بیشتر به قصد توهین
و تخریب به کار میرفتند .ازآنجاکه قرآن از یاد کردن افراد با القابی توهینآمیز منع کردهاست (حجرات ،آیه .)11
 .10راغب اصفهانی.744 ،
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میشود_ از چه ریشهها و بنیانهایی در احادیث و اخبار آخرالزمانی برخوردار است و
کاربستهای نخستین آنها چگونه بوده و چه فرایند و احیانا تحوالتی را در سه قرن نخست
هجری پشت سر گذاشتهاست؟
گفتنی است این سه لقب از این رو انتخاب شدند که صرفنظر از لقب مهدی که
عنوانی مشترک برای موعود بیشتر جریانها و فرقههاست و همچنین قائم که شاید از القاب
مختص موعود امامیه باشد ،سه لقب منصور ،سفاح و حجت در عین اشتراک در میان طیفی
از جریانها و گروهها ،دارای کارکردهای تاریخی بوده و رد پای آنها در متن حوادث سه
سده نخست ،بهچشم میخورد .توضیح آنکه واژههایی همچون سفاح و منصور به عنوان
القابی گرهخورده با پیشگوییها در رخدادهای دو قرن نخست حضوری پررنگ داشتهاند.
لقب منصور به مفهوم کسی که همواره پیروز خواهد شد در همان دهههای نخستین عهد
اسالمی بهکار میرفت که درنهایت در قیام و حکومت عباسی به صورت مشخص و البته
هدفمند استفاده شد .همچنین سفاح هم که با دو جنبه معنایی خونریزی و بخشندگی در
روایات مهدوی و آخرالزمانی در کنار منصور حضور داشت ،از سوی عباسیان مورد تأکید و
بهرهبرداری قرار گرفت .این در حالی است که شیعیان نیز در طیفهای گوناگون مصادیق
این القاب را در میان رهبران خود میجستند .لقب حجت نیز که بیشتر صبغهای عقالنی
داشت ،از سوی برخی جریانهای عمدتا شیعه ،در ابتدا برای امام ظاهر بهکار میرفت و
سپس در میان امامیان و در عهد غیبت به صورت لقبی برای امام دوازدهم و در اسماعیلیه به
عنوان جانشین و نماینده مهدی بهکار گرفته شد.
صرفنظر از منابع متقدم یا تحقیقات معاصرین که در آنها به جمعآوری و بازشماری
القاب امام عصر(ع) پرداخته شده و در چند بند قبل مورداشاره قرار گرفت ،آثاری از
مستشرقان یا نویسندگان ایرانی یا عربزبان در جستارهای مرتبط با مهدی ،جریانها و
فرقه های موعود گرا ،مهدیان دروغین و غیره با رویکردهای تاریخی و فرایندی به نگارش
درآمدهاست .اما هیچکدام از این آثار به صورت اختصاصی یا حداقل بهشکل مبسوط و
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شایسته به القاب یادشده نپرداختهاند .فقط در میان آثار نزدیک به این موضوع میتوان به
مقالهای با عنوان «فرهنگ مهدویت در لقبهای خلفای عباسی» ،از فاروق عمر ،ترجمه
غالمحسن محرمی اشاره کرد که در مورد برخی از این القاب چون منصور و سفاح
تحلیلهایی تاریخی هرچند ناقص ارائه کردهاست .اما همین تحلیلها کمتر با نگاه فرایندی
همراه بوده و اساسا به تمام جوانب یک لقب از جهت میراث حدیثی و خبری ،کارکردهای
تاریخی و تحوالت معنایی پرداخته نشدهاست .درهرحال تمامی پیشینههای مرتبط با
موضوع این نوشتار مورد توجه بوده و در بخشهای متناسب گاه مورد استفاده یا حداقل
اشاره قرار گرفتهاست.
منصور

منصور ،مشتق از ریشه نصر 11،به معنای کمک به مظلوم در برابر ظالم است 12.میتوان

گفت مقابله با ظالم از مؤلفههای مهم معنایی این واژه بهحساب میآید .در قرآن هم که واژه
منصور فقط یکبار بهکار آمده ،به یاریشدن ّ
ولی دم مقتول مظلوم در برابر ظلم تصریح

شدهاست 13.این واژه که به صورت اسم برای مردان در عرب قبل از اسالم هم بهکار

میرفت 14،ممکن است ریشههای کهنتری نیز داشته باشد .از آنجا که برخی معتقدند این
لقب که در عهدین 15،و آثار مقدس هندوها 16هم بهکار رفته ،به معنای فردی است که

 .11ابندرید ،جمهرة اللغة.744/2 ،
 .12فراهیدی.108/7 ،
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ْ
ْ َ ْ َّ ُ َ
 .13وال تقتلوا النفس التی حرم الله إال بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فی القتل إنه کان
َم ْن ُص ًورا (اسراء ،آیه .)33
 .14برای نمونه میتوان به منصوربن عکرمه از بزرگان قیس عیالن (ابنکلبی394 ،212 ،191 ،61 ،26 ،؛ ابنسعد،
50/1؛ ابنحبیب )51 ،یا منصوربن شرحبیل از بنی عبدالدار در قریش (ابنکلبی67 ،؛ ابنحزم )127 ،اشاره کرد.
 .15عهدین :کتاب زکريا ،اصحاح ،9 ،ب .9
 .16صادقی تهرانی.213 ،

ّ
 /70تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوشش ،پاییز 1400

خداوند برای کسب پیروزی به وی کمک میکند 17.فارغ از معنای لغوی منصور ،آنچه در
اینجا اهمیت دارد ،مصداقشناسی و هویتپژوهی این واژه در فرهنگ اسالمی است .شاید
بتوان در این باب دو حوزه تاریخ و حدیث را از یکدیگر تفکیک کرد.
منصور در ادبیات حدیثی شیعه و اهلسنت به دو شکل کلی ترسیم شدهاست :مساوی
با مهدی یا شخصیتی متمایز و غالبا همراه با مهدی .توضیح آنکه در احادیث و روایات
اسالمی ،گاه دیده میشود که منصور را همسان و مساوی با مهدی دانستهاند .چنانکه تعبیر

«المنصور مهدی» در گزارشهای فتن و مالحم بهچشم میخورد؛ 18یا در روایتی ،امام
باقر(ع) نام دیگر مهدی را منصور میداند 19.در حدیث دیگری از همین امام ،قائم با وصف

«منصور بالرعب» یاد شدهاست؛ 20یعنی کسی که خداوند با القای ترس در دل دشمنانش به
او یاری می دهد .در ادبیات دعایی امامیه هم از منتقم موعود با عنوان «امام منصور» یاد

گردیدهاست 21.شاید با عنایت به همین معناست که در برخی آثار لغتنگاری ،منصور را
مساوی با مهدی و قائم دانسته که ادیان گوناگون با تعابیر مختلف از آن یاد کردهاند.

22

گذشته از همسانی یا همارز بودن منصور و مهدی ،در بسیاری از اخبار مهدوی،
منصور شخصیتی متمایز از مهدی دارد که البته در بیشتر موارد بهعنوان حاکمی همردیف با

مهدی ،چه قبل 23و چه بعد از او 24و بعضا بهعنوان یاریگر او 25شناخته شدهاست .مرور این
 .17فاروق عمر ،فرهنگ مهدويت در لقبهای خلفای عباسى.165 ،
 .18ابنحماد.317 ،
 .19فرات کوفی.240 ،
 .20صدوق ،کمالالدين331/1 ،؛ طبرسی ،اعالم الوری463 ،؛ اربلی.534/2 ،
 .21ابنقولویه177 ،؛ طوسی ،تهذيب االحکام147/3 ،؛ همو ،مصباح المتهجد.774/2 ،
 .22نشوان حمیری.6115/10 ،
 .23ابنحماد71 ،؛ خطیب بغدادی.258/4 ،
 .24عیاشی326/2 ،؛ مفید ،االختصاص (منسوب)258 – 257 ،؛ طوسی ،الغیبة.479 - 478 ،
 .25طبری آملی.574 ،

تحلیل تاریخی القاب مرتبط با مهدی (با تأکید بر «منصور»« ،سفاح» و «حجت») 71/

اخبار بهروشنی گواه آن است که منصور در اخبار مالحم و فتن که همانگونه که در ابتدا
گفته شد اختصاصی به احادیث اهل سنت یا امامیه ندارد ،دارای شخصیتی مثبت است که

گاه در مقابل شخصیت منفی این اخبار یعنی «سفیانی» 26قرار میگیرد .تا آنجا که ظهور او

را مقارن با ظهور سفیانی 27یا مرگ او را زمینهساز بازگشت سفیانی دانستهاند 28.نیز
رویارویی او با سفیانی هم بخش دیگری از این اخبار را به خود اختصاص دادهاست.

29

هرچند بر اساس همین اخبار ،تالشهای منصور در مقابل سفیانی بهجایی نمیرسد و او
بههمراه مهدی مجبور میگردد تا از کوفه فرار کند 30و درنهایت سپاه سفیانی که در تعقیب

آنهاست در منطقه «بیداء» به زمین فرو میرود 31.صرفنظر از صحت و سقم این روایات،
میتوان چنین نتیجه گرفت که منصور در اخبار مهدوی با ذهنیتی مثبت و در کنار مهدی
است .همچنین اگر سفیانی بهعنوان مظهر بنیامیه قلمداد شود 32،رویارویی او با منصور که

چنانکه خواهیم گفت بهعنوان لقبی پربسامد از سوی عباسیان بهکار رفته ،جالب توجه
است.
گذشته از همراهی منصور و مهدی ،ارتباط یمن و منصور نیز جالب توجه است .در

برخی تعابیر از منصور با عنوان «منصور الیمانی» یاد شدهاست 33یا آنکه لشکریان منصور
 .26سفیانی بهعنوان مشهورترین و مهمترین نشانههای ظهور مهدی(ع) (صادقی )159 ،بازتاب گستردهای در منابع
داشته و کتابهای فتن و مالحم اهل سنت و غیبت نگاریهای شیعیان اهتمام ویژهای به این موضوع نشان دادهاند
(برای اطالعات بیشتر درمورد سفیانی و گردش معنایی آن ،نک .برادران و دیگران.)25 – 5 ،
 .27ابنحماد.209 ،147 ،
 .28همو.197 ،
 .29همو.199 ،
 .30عیاشی64/1 ،؛ ابنحماد.212 ،
 .31برای اطالعات بیشتر نک .سید محمود سامانی136 – 119 ،؛ نصرتالله آیتی.58 - 29 ،
 .32برای اطالعات بیشتر درمورد سفیانی اعم از ویژگیها ،خاستگاه روایی و سفیانیها در طول تاریخ ،نک.
صادقی.204 – 159 ،
 .33ابنحماد.199 ،
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را از صنعاء 34یا از میان یمنیها 35برشمردهاند و هم اینکه منصور را حاکمی بر یمن با

تباری قحطانی دانستهاند 36.چنین پیشگوییهایی گویا سبب شده بود که یمنیها منصور را
شخصیتی موعودی با تباری یمنی بدانند که البته دیگران آن را مردود شمرده ،او را قریشی

37

و حتی با تبار هاشمی 38قلمداد کردهاند .برخی مدعیاند که اتخاذ چنین لقبی از سوی
عباسیان در همان آغاز ،به سبب همین ذهنیت یمنیها و قبایلی با تبار جنوبی و یمنی

نسبتبه منصور و به هدف جلب حمایت آنها بودهاست 39.بههرروی ارتباط اخبار مهدی و
یمن تنها به اخبار منصور و یمن خالصه نمیشود بلکه میتوان روایات مربوط به خروج

مهدی از منطقه یمن 40یا اخبار مرتبط با قحطانی 41و یمانی 42را در همین حوزه دانست،

مسألهای که عبدالرحمنبن محمدبن اشعث (د 85ه) 43را به طمع انداخت تا با استفاده از
همین لقب قحطانی قیام خود را آغاز کند.

44

 .34همان.
ُ
َّ
 .35همو .279 ،در روایاتی منصور از میان «تبع» (تیرهای یمنی) به پا میخیزد (همو.)281 ،
 .36همو.479 ،
 .37همو.274 ،75 ،
 .38همو.74 ،
 .39فاروق عمر ،فرهنگ مهدويت در لقبهای خلفای عباسى.168 – 167 ،
 .40خزاز150 ،؛ یاقوت حموی.452/4 ،
 .41قطحانی نیای بزرگ اعراب جنوبی منطقه یمن است .برای اطالعات بیشتر نک .حسینیان مقدم.67 – 44 ،
 .42برای اطالعات بیشتر نک .مهدوی راد و دیگران.64 – 25 ،
 .43عبدالرحمنبن محمد اشعث نواده اشعثبن قیس (د 40ه) است که به فرمان حجاجبن یوسف به امارت
سیستان منسوب شد و بههمراه سپاهی مأمور نبرد با پادشاه کابل گردید که درنهایت درمورد صلح یا ادامه جنگ ،با
حجاج بن یوسف دچار اختالف شد و بر او شورید؛ ولی در طی چند جنگ در بصره و کوفه شکست خورد و به
سیستان گریخت و به پادشاه کابل پناهنده شد و درنهایت با اطالع از تصمیم پادشاه در تسلیم او به حجاج ،خودکشی
کرد (برای اطالعات بیشتر ،نک .دینوری324 – 316 ،؛ بالذری358 – 303/7 ،؛ طبری.)393 – 336/6 ،
 .44مسعودی ،التنبیه و االشراف272 ،؛ مقدسی .184/2 ،برای اطالع بیشتر ،نک .موسسه معارف اسالمی359/1 ،
– .56 – 52/2 ،363
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آنچه در این پژوهش اهمیت دارد ،توجه به کاربستهای تاریخی منصور است .شاید
ابتدا گمان رود که بر پایه اخبار مالحم و فتن که منتسب به رسول اکرم(ص) یا اصحاب

اوست 45،باید بهکار رفتن این لقب بعد از عهد پیامبر(ص) را رصد کرد؛ اما جالب این
است که در عهد حضرت رسول(ص) و مقارن با نخستین رویارویی جدی او با مشرکان در
ُ َ
منصور امت» به مقابله با مشرکان
جنگ بدر از این لقب استفاده شد و مسلمانان با شعار «یا
پرداختند 46.این ّ
49
رویه در جنگهای دیگری نظیر خیبر 47و بنیمصطلق 48و برخی سریهها
نیز تکرار شد ،شعاری که بعدها از سوی امیر مؤمنان علی(ع) در جنگ جمل 50و نیز در قیام

نافرجام مسلمبن عقیل (د 60ه) 51و سپس مختار (د 67ه) 52و بعدها زیدبن علی (د

122ه) 53بازگو شد .شاید با توجه به همین معناست که باید برای این واژه ،سابقهای کهنتر
از عهد نبوی یافت و آن را در تصور عرب آن زمان به معنای فرماندهی پیروز دانست که
پرچم او هرگز بر زمین نمیافتد و در مقابل او ،هیچ سپاه و پرچمی تاب مقاومت نخواهد
داشت .به این معنا در حدیثی منسوب به رسول خدا تصریح شدهاست.

54

گویا در نیمه نخست قرن دوم ،انتظار برآمدن منصور رو به افزایش نهاد ،تا آنجا که بر
اساس نقل طبری (د  310ه) و ابناعثم (د  314ه) کوفیان امید داشتند که زیدبن علی همان
 .45مقدسی.184/2 ،
 .46واقدی72 ،8/1 ،؛ ابنسعد.10/2 ،
 .47واقدی644/2 ،؛ ابنهشام333/2 ،؛ ابنسعد.81/2 ،
 .48واقدی407/1 ،؛ ابنهشام.294/2 ،
 .49واقدی1123/3 ،؛ ابنسعد.147/2 ،
 .50مفید ،الجمل.343 ،
 .51طبری.368/5 ،
 .52بالذری390/6 ،؛ طبری23 ،20/6 ،؛ ابناعثم.233/6 ،
 .53بالذری244/3 ،؛ طبری183 ،182/7 ،؛ ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین.134 ،133 ،
 .54خطیب بغدادی407 /9 ،؛ ابنعساکر.302/32 ،
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منصور از دودمان پیامبر(ص) باشد که طومار امویان را درهم میپیچد 55.اوج ظهور
تاریخی این لقب در همین زمان و در قیام عباسیان رخ داد و آنان با عنایت به انتظار عمومی
و البته اخبار مرتبط با منصور به این عنوان شکلی رسمی بخشیدند و خلیفه دوم عباسی
عنوان منصور گرفت .احتماال در همین زمان است که اخبار مرتبط با منصور بهشدت از
سوی دستگاه تبلیغات عباسی پررنگ شد و روایاتی عمدتا به نقل از ابنعباس (د 68ه) از
پیامبر اکرم(ص) نقل میگردید که از بهخالفت رسیدن سفاح ،منصور و مهدی در آینده خبر

میداد 56.این روایات گاه به نقل امفضل همسر عباس (د 32ه) نیز روایت میشد 57.البته
عباسیان به همین مقدار کفایت نکردند و از ابنعباس به نقل از سعیدبن جبیر (د 95ه) 58و

دیگران 59پیشگوییهایی نقل میکردند که از بهخالفت رسیدن منصور و سفاح و مهدی از
میان فرزندان خود خبر میداد و این موضوع از جانب خلفای نخستین عباسی هم تبلیغ و
تأکید میشد.

60

حضور خاندان عباسی در سلسله روات این اخبار و همخوانی دقیق این روایات با
القاب خلفای عباسی که بعدها قدرت را بهدست گرفتند ،بعضی را به این ایده سوق داد که
اساسا اصل این روایات را عباسیان جعل کردهاند 61.اما با توجه به نقل احادیث مرتبط با
منصور از سوی روات غیرعباسی همچون کعب االحبار (د 34ه) 62و عبداللهبن عمروبن

 .55طبری166/7 ،؛ ابناعثم.285/8 ،
 .56بیهقی514/6 ،؛ خطیب بغدادی84/1 ،؛ ابنعساکر.302 ،280/32 ،
 .57طبرانی101/9 ،؛ خطیب بغدادی85 – 84/1 ،؛ ابنعساکر.352 – 351/26 ،
 .58ابنحماد308 ،61 – 60 ،؛ ابنقتیبه ،عیون االخبار204/2 ،؛ دانی956/5 ،؛ بیهقی.514/6 ،
 .59حاکم نیشابوری559/4 ،؛ خطیب بغدادی.258/4 ،
 .60ابنعساکر280/32 ،؛ خطیب بغدادی.51 – 50/10 ،
 .61برای نمونه ،نک .فقهیزاده و صادقی.142 – 138 ،
 .62ابنحماد472 ،75 ،؛ خطیب بغدادی85/1 ،؛ ابنعساکر.415/53 ،
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ُ ْ
عاص (د  63تا 73ه) 63و ابوسعید خدری (د 74ه) 64شاید نتوان تمام این داستان را از
جعلیات عباسیان دانست

65

خصوصا که در روایاتی منقول از ائمه(ع) ،منصور از

اهلبیت(ع) 66،و مصداق آن 67یا واژهای نزدیک به آن یعنی «منتصر» 68امام حسین(ع) بعد
از رجعت به دنیا دانسته شدهاست.
سفاح

در بازشناسی لقب سفاح باید به سه حوزه توجه کرد؛ نخست معناشناسی آن از دیدگاه لغت-

نگاران .در آثار لغتنگاری برای سفاح سه معنا ذکر شدهاست :بسیار خونریز؛ 69سخنور یا

زیادهگو؛ 70فردی بسیار بخشنده 71.از نظر برخی محققان ریشه این لغت یعنی «سفح» به
معنای زیادهروی و خروج از حد است.

72

حوزه دوم متعلق به اخبار مالحم و فتن است که از واژههای پرتکرار در این گزارشها

بهحساب میآید 73و به هر دو معنای بخشندگی 74و خونریزی 75بهکار رفتهاست .در یک
 .63ابنحماد71 ،؛ ابنعساکر.409 ،408/65 ،
 .64خطیب بغدادی407/9 ،؛ ابنعساکر.302 – 301/32 ،
 .65برخی بر این باورند که عباسیان از میراث روایی موجود در جهت منافع خود بهره جستند (موسسه معارف
اسالمی.)235 - 234/1 ،
 .66عیاشی.291/2 ،
 .67همو326/2 ،؛ مجلسی.48/37 ،
 .68مفید ،االختصاص (منسوب).258 – 257 ،
 .69فراهیدی147/3 ،؛ ازهری189/4 ،؛ صاحببن عباد.491/2 ،
 .70جوهری375/1 ،؛ نشوان حمیری3100/5 ،؛ طریحی.373/2 ،
 .71ابنسیده ،المحکم و المحیط األعظم204/3 ،؛ همو ،المخصص5/3 ،؛ ابنمنظور.486/2 ،
 .72مصطفوی.135/5 ،
 .73برای نمونه در فتن ابنحماد ،نک.472 ،447 ،308 ،284 ،258 ،255 ،197 ،75 ،73 ،71 ،70 ،61 .
 .74همو284 ،258 ،255 ،؛ ابنحنبل279/18 ،؛ دانی.957/5 ،

ّ
 /76تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوشش ،پاییز 1400

نگره کلی به این اخبار میتوان گفت اکثر گزارشهای این حوزه با عباسیان پیوند دارد؛ یعنی
جز چند گزارش معدود که نامی از عباسیان در میانشان نیست 76،در اکثر گزارشها رد پای

فرزندان عباس دیده می شود .بدین صورت که گاه پیامبر(ص) به آمدن سفاح از نسل عباس-
بن عبدالمطلب اشاره میکند 77یا آنکه عبداللهبن عباس به ظهور فردی با عنوان سفاح در

میان فرزندانش وعده میدهد 78و گاه دیگران به آمدن سفاح از نسل عباس وعده دادهاند؛

79

چنانکه در خبری منسوب به امام علی(ع) که به پیشگویی فتح شام پرداختهاست ،به سفاح
اشاره شده و او را از فرماندهان این نبرد دانستهاست که البته گزارش این پیروزی با نبردهای

عباسیان و شکست آخرین خلیفه اموی شباهت زیادی دارد 80.در برخی روایات هم که

احتماال برساخته مخالفان دولت عباسی باشد ،سفاح رهبر ظالمان تلقی شدهاست.

81

سومین حوزه در مصداقیابی سفاح در تاریخ است که البته در این زمینه اختالفاتی
وجود دارد .برخی آن را لقب ابوالعباس عبداللهبن محمدبن علی (حک 136 – 132ه) اولین

خلیفه عباسی میدانند 82.شماری هم آن را لقب عموی او عبداللهبن علی (147 - 95ه)

83

دانستهاند 84.برخی از معاصران معتقدند که برخالف آنچه امروزه مشهور است ،لقب سفاح
در ابتدا برای خلیفه اول عباسی بهکار نمیرفت و مختص عمویش بود اما بهتدریج این لقب

 .75حاکم نیشابوری.559/4 ،
 .76ابنحماد75 ،73 ،72 ،؛ خطیب بغدادی84/1 ،؛ ابنعساکر.302 ،280/32 ،
 .77طبرانی102 – 101/9 ،297/6 ،؛ خطیب بغدادی85 – 84/1 ،؛ ابنعساکر.352/26 ،
 .78ابنحماد308 ،61 - 60 ،؛ ابنقتیبه ،عیون االخبار302/1 ،؛ حاکم نیشابوری559/4 ،؛ خطیب بغدادی،
.51/10 ،10/3 ،85/1
 .79ابنحماد75 ،؛ خطیب بغدادی.85/1 ،
 .80ابنمنادی.309 ،
 .81ابنحماد.472 ،197 ،
 .82بالذری282/12 ،152/9 ،؛ أخبار الدولة العباسیة379 ،377 ،234 ،؛ ابناعثم.305/8 ،
 .83برای اطالعات بیشتر درمورد عبداللهبن علی نک .بالذری114 – 103/4 ،؛ ابنعساکر.69 – 54/31 ،
 .84ابنسعد239/5 ،؛ یعقوبی322/2 ،؛ مقدسی.74/6 ،
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برای نخستین خلیفه عباسی شهرت یافت 85.بههرروی جز ابوالعباس ،سومین خلیفه عباسی
یعنی مهدی عباسی (حک 169-158ه) نیز در برخی گزارشها با عنوان سفاح یاد شده

86

که البته برای او چندان مشهور نبودهاست 87،اما نشان میدهد که این لقبی پربسامد در

دولت عباسیان بودهاست.
گفتنی است نمیتوان عباسیان را نخستین کسانی دانست که از لقب سفاح استفاده
کردهاند .دستکم میتوان از سلمةبن خالدبن کعب تغلبی به عنوان یکی از بزرگان بنیتغلب
در عصر جاهلی 88نام برد که به این لقب مشهور شدهاست 89.علت شهرت او به سفاح از
این قرار است که وقتی در جنگ با بکربن وائل متوجه شد که دشمن راه دستیابی به آب را
بر آنها بسته است ،اندک ذخیره آب لشکریان خود را از بین برد .بدین صورت که مشکهای
ذخیره آب لشکریان را پاره کرد و از آنها خواست با ثبات قدم در جنگ و شکست دشمن،
راه خود را برای رسیدن به آب هموار کنند یا آنکه خود را مهیای کشتهشدن در اثر تشنگی
نمایند .ازاینرو این کار او یعنی پاره کردن مشک و ریختن آبها بر زمین موجب شد او به
سفاح مشهور گردد؛ 90چه یکی از معانی «سفح» جاری کردن و ریختن آب و خون و مانند

آن بر زمین است.

91

 .85فاروق عمر ،فرهنگ مهدويت در القاب خلفای عباسى.161 ،
 .86مقریزی.299/12 ،
 .87فاروق عمر ،بحوث فى التاريخ العباسى.217 ،
 .88سلمةبن خالدبن کعب از بزرگان بنی تغلب و از فرماندهان آنها در جنگها بودهاست (ابندرید ،االشتقاق،
 )337چنانکه از شعرای عرب بهحساب میآید (یعقوبی )264/1 ،وی به عنوان فرمانده سپاه پیشرو در جنگ خزاز
در زمان جاهلیت شرکت کرد و از طرف «کلیببن وائل» مأمور شد تا در منطقه خزاز آتش روشن کند (ابناثیر،
 )521/1او در جنگ کالب اول رهبری بنی تغلب را در دست داشت (نویری.)406/15 ،
 .89بالذری109/12 ،؛ یعقوبی264/1 ،؛ ابنحزم.306 ،
 .90ابندرید ،االشتقاق337 ،؛ شمشاطی.99 ،
 .91فراهیدی147/3 ،؛ ازهری.189/4 ،

ّ
 /78تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوشش ،پاییز 1400

کاربست سفاح فقط به اهل سنت محدود نمیشود ،بلکه در شیعه نیز این لقب تا
حدی موردتوجه بودهاست و اگر از گفتههای ابنطاووس (د 664ه) به نقل از ابنحماد
درمورد سفاح بگذریم 92چندین گزارش در این زمینه درخور توجه است .نخست حدیثی از

امام باقر(ع) است که راوی یعنی حمرانبن اعین (د پس از 148ه) به امام از ادعای برخی
شیعیان درباره مهدیدانستن محمدبن حنفیه (د 81ه) یا طرفداران محمدبن عبدالله ملقب
به نفس زکیه (د 145ه) خبر میدهد و امام در پاسخ ،مفاهیم موعودگرایانه قائم و سفاح و
منصور را از آن اهلبیت میداند و معتقد است که آنها از اولویت بیشتری برای خونخواهی

امام حسین(ع) برخوردارند 93.در روایت دیگری ،جابر جعفی (د 128ه) حدیثی از امام
باقر(ع) نقل کردهاست که امام از رویدادهای پس از ظهور قائم خبر میدهد و از خروج

افرادی با لقب منتصر و سفاح میگوید 94و سپس مصداق منتصر را امام حسین(ع) و سفاح
را همان امیر مؤمنان(ع) دانستهاست 95.قاضی نعمان (د 363ه) نیز به نقل روایتی تقریبا
مشابه با حدیث قبل چنین آوردهاست که امام صادق(ع) خطاب به صفوان ّ
جمال برخی
القاب همچون صدیق ،فاروق ،هادی ،مهتدی و ازجمله سفاح را مختص شیعه میداند،

بدین معنا که افرادی بعدها با چنین القابی از میان اهلبیت به پا خواهند خاست 96.در یک
گزارش منحصربهفرد و طبعا تردیدآمیز از سفاح بهعنوان لقب امام باقر(ع) یاد شدهاست.

97

اگر اصل گزارشهای سفاح را از جعلیات عباسیان ندانیم ،چنانکه بعضی دانستهاند،

98

 .92ابنطاووس ،التشريف بالمنن213 ،86 ،؛ ابنطاووس ،المالحم و الفتن.33 ،
 .93عیاشی.291/2 ،
 .94طوسی ،الغیبة.479 – 478 ،
 .95عیاشی326/2 ،؛ مفید ،االختصاص (منسوب).257 ،
 .96قاضی نعمان.402 – 401/3 ،
 .97جوینی شافعی.153/2 ،
 .98کورانی .151 ،هرچند نویسنده در صفحات بعدی بهنوعی اصل لقب سفاح را به معنای کسی که خون دشمنان
خدا را میریزد ،پذیرفتهاست (همو.)264 ،

تحلیل تاریخی القاب مرتبط با مهدی (با تأکید بر «منصور»« ،سفاح» و «حجت») 79/

شاید درنهایت بتوان گفت که لقب سفاح ریشههایی در اخبار نبوی دارد و شیعیان و دیگر
مسلمانان ذهنیت مثبت و موعودگرایانهای نسبتبه این واژه داشتهاند .به همین جهت
عباسیان تالش کردهاند تا آن را همانند القاب منصور و مهدی بر خلفای خود منطبق کنند؛
چنانکه برخی از محققان نیز چنین احتمال دادهاند.

99

گمان نویسنده بر آن است که در واکاوی ذهنیت مسلمانان بدین واژه باید سفاح را
ترکیبی از انتقام و بخشش گرفت؛ ستاندن انتقام از دشمنان و بخشش به دوستان؛ چنانکه در
برخی از روایات مالحم و فتن به هر دو معنای بخشندگی و خونریزی در کنار هم اشاره

شدهاست 100.شاید با نگاهی به کاربست نخستین لقب سفاح و تحلیل دادههای لغت-
نگاران ،که پیشتر اشاره شد ،بتوان گفت که لقب سفاح در ابتدا با معنای انتقامگیری و خون-
ریزی سازگاری بیشتری داشت؛ چنانکه در برخی آثار تاریخی نیز در علت نامیدهشدن

عبداللهبن علی به سفاح بدین نکته تصریح شدهاست 101و درمورد خلیفه اول عباسی نیز
گزارشهایی از قتلعام گسترده امویان در دست است.

102

اما درعینحال نیمنگاهی به

معنای بخشندگی نیز ضرورت دارد؛ چنانکه از کاربرد سفاح در نخستین خطبه ابوالعباس
سفاح در کوفه برای توصیف خود میتوان معنای بخشندگی را با توجه به کلمات قبلی

استنباط کرد 103.همچنین او بهاندازه عمویش تندخو نبود و بر اساس برخی گزارشها حتی
گاه به قتل برخی از امویان اعتراض داشت و از عبداللهبن علی خواست که بی اجازه او
دست به قتل فردی از بنیامیه نزند.

104

در گزارشهای تاریخی نیز بر اعطای صلههای

 .99مؤسسه معارف اسالمی.444 ،235/1 ،
 .100خطیب بغدادی407/9 ،؛ ابنعساکر.302/32 ،
 .101مقدسی.74/6 ،
 .102ابوالفرج ،األغانى 496 – 490/4 ،و نیز نک .مسعودی ،مروج الذهب.222/4 ،
 .103بالذری143/4 ،؛ طبری.426/7 ،
 .104ابنقتیبه ،اإلمامة و السیاسة (منسوب).169 – 168/2 ،
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سنگین از سوی او به دیگران ،ازجمله علویان تأکید شدهاست 105.اما گویی در شیعه و در
هنگام کاربست این کلمه جنبههای انتقامی پررنگتر است و میتوان این موضوع را در
روایت نخست امام باقر(ع) در انتقام از قاتالن امام حسین(ع) و همچنین تحلیل برخی از
مهدیپژوهان برداشت کرد.

106

حجت

حجت در لغت به معنای برهان 107و دلیل آشکار 108است .در یکی از پژوهشهای معاصر،
بعد از بررسی ریشه حجت بدین نتیجه رسیده که معنای اصلی ریشه آن در مفهوم
«پیجویی مطلوب» خالصه میشود و حجت هم به معنای «پیجویی مطلوب از طریق
مقبول» خواهد بود 109.بههرروی این واژه که در قرآن نیز بهکار رفته 110از کارکردهای متنوعی
برخوردار است ،تا آنجا که به اعتقاد برخی در علومی چون حدیث ،منطق و فلسفه ،کالم و
تصوف و اصول بر معانی متنوع و احیانا متفاوتی داللت دارد.

111

آنچه در اینجا اهمیت دارد کاربستهای این لقب خواهد بود .گویا این لقب
برخالف دو لقب قبلی که بیشتر از سوی عباسیان مورد استفاده قرار گرفت ،مورد استقبال دو
 .105ابنسعد387 – 386/5 ،؛ یعقوبی360/2 ،؛ طبری651 – 650/11 ،؛
 .106یزدی حائری139/2 ،؛ عسکری196/2 ،؛ کورانی264 ،؛ مؤسسه معارف اسالمی.444/1 ،
 .107راغب اصفهانی.219 ،
 .108ابنمنظور.228/2 ،
 .109حکیم.13 – 11 ،
 .110ریشه «ح ج ج»  33مرتبه در قرآن کریم به کار رفته که جمعا در بیستوشش آیه از ده سوره قرآن دیده میشود
(بقره ،آیات 258 ،197 ،196 ،189 ،158 ،150 ،139 ،76؛ آل عمران ،آیات 97 ،73 ،66 ،65 ،61 ،20؛ نساء،
آیه 165؛ انعام ،آیات 149 ،83 ،80؛ توبه ،آیات 19 ،3؛ حج ،آیه 27؛ قصص ،آیه 27؛ غافر ،آیه 47؛ شوری ،آیات
16 ،15؛ جاثیه ،آیه  )25کلمه حجت نیز جمعا هفت مرتبه در قرآن تکرار شدهاست (بقره ،آیه 150؛ نساء ،آیه 165؛
انعام ،آیات 149 ،83؛ شوری ،آیات 16 ،15؛ جاثیه ،آیه .)25
 .111برای اطالع از کاربستهای حجت در علوم مختلف ،نک .حکیم.21 – 14 ،
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جریان شیعی یعنی اسماعیلیه و بهویژه امامیه قرار گرفتهاست که البته در هر دو کاربرد ،با
مهدی بیارتباط نیست.
در توضیح باید گفت که حجت در اسماعیلیه گویا با یک تطور مفهومی روبهرو

بودهاست .در اسماعیلیه نخستین و قبل از تشکیل دولت فاطمی حجت به معنای امام 112و
به صورت دقیقتر جانشین او

113

و یکمرتبه پایینتر از او بود.

114

در زمان غیبت امام

اسماعیلی ،حجت بهعنوان رابط بین مردم و امام و همهکاره او مطرح شد 115.بههرحال
ارتباط با امام جز از طریق حجت میسر نبود و در صورت غیبت او ،حجت وی باید آشکار

میبود 116.چراکه راه یافتن به باطن علم امام جز از طریق حجت ممکن نبود 117.ازاینرو
حجت به معنا پل ارتباطی با امام غایب تلقی میشد 118.شاید بر همین اساس در خالفت

فاطمی حجت به معنای نماینده تاماالختیار امام در یک منطقه شناخته میشد 119.برخی
محققان معاصر کاربستهای متنوع حجت در نزد اسماعیلیه را به تفکیک شاخههای
گوناگون آنها واکاویدهاند.

120

ارتباط حجت و مهدی موعود در میان امامیه صورت روشنتری نسبت به اسماعیلیه
دارد .هرچند کاربستهای نخستین آن چندان ارتباط مستقیمی با منجی نهایی نداشت.

 .112جعفربن منصور.132 ،24 – 23 ،
 .113همو.70 ،65 ،
 .114همو133 ،
 .115دفتری ،تاريخ و عقايد اسماعیلیه.150 ،
 .116شهرستانی.227/1 ،
 .117جعفربن منصور70 ،65 ،
 .118همو.135 ،
 .119نوبختی74 ،؛ اشعری قمی.85 – 84 ،
 .120دفتری ،حجت.12 ،
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چراکه حجت در ادبیات امامیان بیشتر بر امام معصوم داللت دارد

121

و در نخستین

مجموعههای حدیثی ،ابوابی با عنوان حجت دانستن امام ،نگاشته شدهاست 122.در برخی
روایات نیز حجت را بر دو نوع ظاهری و باطنی میداند که حجت باطنی عقل و حجت

ظاهری همان امامان و انبیایند 123و البته برخالف اسماعیلیه ،امامان در مقام حجت ممکن
است مخفی باشند.

124

درعینحال گویی آرامآرام حجت در امامیه با امام دوازدهم ارتباط بیشتری یافتهاست.
این ارتباط را میتوان در دو وضع کلی «وصف» و «لقب» مشاهده کرد؛ یعنی گاه ،نوع
کاربست این عبارت به شکلی است که صرفا امام زمان(ع) با وصف حجت خدا یاد شده و
گاه این واژه با پسوندهایی به عنوان لقب امام برگزیده شدهاست .شکل نخست یعنی وضع
وصفی را میتوان در متن برخی از احادیث مشاهده کرد؛ آنجا که صرفا امام عصر(ع)

حجت خداوند دانسته شدهاست 125.این نوع کاربستها معموال هم به شکل مضاف یعنی با
اضافه به خداوند بهکار میروند و از جمالت بعدی و قبلی میتوان فهمید که به عنوان لقب
بهکار نرفتهاند .بههرروی کاربرد وصفی لقب فقط به روایات محدود نمیشود بلکه
 .121صرفنظر از احادیث فراوان در حجت دانستن امام در روایات صادره از معصوم ،نمونههایی در اولین
مجموعههای حدیثی بهچشم میخورد که صراحتا مدعای مطرحشده را اثبات میکند .برای نمونه نک .عبدالله
حمیری317،386 ،62 ،؛ صفار360/1 ،؛ کلینی،578 ،576 ،570/4 ،488/2 ،355 ،353 ،189 ،80/1 ،
277/7؛ ابنبابویه110 ،100 ،؛ خصیبی359 ،344 ،337 ،331 ،302 ،؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع).219/2 ،
 .122صفار487 ،484 ،480 ،199 ،61/1 ،؛ الکلینی179 ،178 ،168/1 ،؛ ابنبابویه.25 ،
 .123کلینی16/1 ،؛ ابنشعبه .386 ،در روایت قابلتوجهی ،پیامبر به عنوان حجت خدا بر بندگان و عقل به عنوان
حجتی بین بندگان و خدا دانسته شدهاست (کلینی.)25/1 ،
 .124کلینی339 ،335/1 ،؛ ابنبابویه26 ،؛ خصیبی362 ،؛ نعمانی .137 ،136 ،در روایتی به نقل از امام
صادق(ع) چنین بیان شدهاست که مردم بعد از عیسی تا  250سال بدون حجت ظاهری بودند (صدوق ،کمالالدين،
.)161/1
 .125کلینی337 - 336 333/1 ،؛ ابنبابویه123 ،122 – 121 ،2 ،؛ نعمانی164 - 163 ،162 – 161 ،؛ صدوق،
کمالالدين.484 – 483 ،409 ،341 ،339 – 337/2 ،253 ،145 – 144 ،331 - 330/1 ،
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نویسندگان عهد غیبت نیز گاه امام را حجت خدا بر زمین دانستهاند 126.آنچه در اینجا
اهمیت دارد ،کاربست حجت بهعنوان لقب برای امام دوازدهم شیعه است .شاید بتوان در
یک نگره کلی ،این بخش را در دو حوزه حدیث و غیرحدیث تفکیک کرد؛ یعنی میتوان یک
بار لقب حجت را بهتنهایی یا با پسوندهایی در البهالی روایات صادره از معصومان(ع)
رصد کرد و بار دیگر این لقب را در سخنان دیگران ،اعم از نزدیکان ائمه(ع) و اصحاب آنها
یا در گفتههای نویسندگان پس از عهد غیبت مالحظه نمود.
در مورد دسته نخست یعنی کاربست لقب حجت در روایات باید گفت که این لقب با

پسوندهایش در روایات منسوب به پیامبر(ص) 127،امام باقر(ع) 128،امام صادق(ع) 129،امام

رضا(ع) 130،امام هادی(ع) 131و امام عسکری(ع) 132بهچشم میخورد؛ اما در دسته دوم
یعنی به کارگیری این لقب از سوی امامیان به عنوان لقبی برای امام عصر(ع) چیزی به دست
نیامد .تنها در یک روایت به سخنی از جابربن عبدالله انصاری اشاره شدهاست که به بیان
مشاهدات خود از لوح معروف حضرت زهرا(ع) پرداختهاست .جابر هنگام اشاره به ائمه،
زمانی که به امام دوازدهم میرسد ،از او با لقب «حجت الله» یاد کردهاست 133.درمورد این
گزارش بایسته گفتن است که حتی با گذر از نقدهای سندی و متنی ،باز نمیتواند سندی بر
 .126برای نمونه نک .نعمانی160 ،145 ،21 ،؛ صدوق ،کمالالدين.641 ،392/2 ،201/1 ،
 .127ابنعقده190 ،168 ،؛ خزاز،170 ،165 ،156 ،138 ،118 ،105 ،84 ،75 ،73 ،62 ،59 ،42 ،18 ،14 ،
186 ،177؛ نعمانی94 – 93 ،؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع)58/1 ،؛ همو ،کمالالدين.288/1 ،
 .128خزاز.247 – 246 ،245 – 244 ،
 .129ابنعقده165 ،؛ خزاز263 ،259 ،؛ صدوق ،کمالالدين.341 – 340/2 ،18 – 17/1 ،

 .130خزاز277 – 274 ،؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع) ،266 – 265 ،122 – 121/2 ،همو ،کمالالدين– 371/2 ،
.373
 .131کلینی333 – 332 ،328/1 ،؛ ابنبابویه118 ،؛ صدوق ،کمالالدين648 ،381/2 ،؛ مفید ،االرشاد،320/2 ،
.349
 .132صدوق ،کمالالدين424/2 ،؛ طوسی ،الغیبة.223 ،
 .133صدوق ،عیون اخبار الرضا(ع)41 – 40/1 ،؛ همو ،کمالالدين.307 – 305/1 ،
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بهکارگیری این لقب برای امام عصر(ع) از سوی امامیان در عهد ائمه(ع) تلقی شود.

134

با توجه به آنچه گفته شد ،بهنظر میرسد نخستین کاربستهای حجت برای امام
دوازدهم از سوی امامیان مربوط به بعد از عهد غیبت باشد؛ چنانکه گزارشهایی از افرادی
که در عهد غیبت صغرا زیستهاند وجود دارد که از امام با عنوان حجت یا حجتبن الحسن

یاد کردهاند .در یکی از نخستین گزارشها 135،حکیمه خاتون(س) دختر امام جواد(ع) و
عمه امام عسکری(ع) 136در اشاره به امام زمان(ع) از لقب حجتبن الحسن استفاده
ُ
کردهاست 137.سپس برخی از نواب امام زمان(ع) چون حسینبن روح (د 326ه) 138هم از
عنوان حجت برای امام بهره برد 139.چنانکه از سخنان شیعیان هم در عهد غیبت صغرا

برمیآید ،آنان هم از امام با همین لقب یاد میکردند.
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از سوی دیگر بزرگان شیعه در عهد غیبت در نگاشتهها و گفتههای خود هنگام اشاره به
امام ،گاه از عنوان حجت استفاده میکردند .قدیمترین گزارش در این میان ،مربوط به ابو

 .134حدیث لوح ،حدیثی است که به بیان اسامی ائمه دوازدهگانه به نقل از حضرت زهرا(ع) پرداختهاست .بدین
گونه که خداوند هنگام والدت امام حسین(ع) لوحی به پیامبر(ص) بخشید و ایشان آن را به حضرت زهرا(ع) هدیه
نمود .جابر در خانه حضرت آن لوح را مشاهده کرد و مطالب آن را با اجازه حضرت یادداشت نمود (برای اطالعات
بیشتر نک .معارف و خمارلو .73 – 33 ،همچنین برای اطالع از نقدها و دفاعیات از این حدیث نک .غفوری– 31 ،
47؛ کرمانی کجور و منتظری مقدم.)115 – 93 ،
 .135در متن گزارش چنین آمده که این گفتگو در سال  262انجام شدهاست (خصیبی366 ،؛ صدوق ،کمالالدين،
507/2؛ طوسی ،الغیبة.)230 ،
 .136برای اطالعات بیشتر درمورد ایشان نک .سلیمیان.192-191 ،
 .137صدوق ،کمالالدين .507/2 ،البته در روایتی مشابه به جای حجت از واژه فالن استفاده شدهاست (خصیبی،
366؛ طوسی ،الغیبة.)230 ،
 .138برای اطالعات بیشتر درمورد حسینبن روح نک .عظیمزاده.126 – 99 ،
 .139صدوق ،کمالالدين509-508/2 ،؛ همو ،علل الشرايع243/2 ،؛ طوسی ،الغیبة.326 ،322 ،
 .140صدوق ،کمالالدين522 ،426/2 ،؛ طبرسی ،االحتجاج 480/2 ،و تا حدی :طوسی ،الغیبة.370-368 ،
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سهل نوبختی (د 311ه) 141است که از امام با عنوان حجت 142یا حجتبن الحسن 143یاد
کردهاست .سپس علیبن بابویه هم احتماال از همین لقب برای اشاره به امام استفاده کرده-
است.
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بعد از آغاز غیبت کبرا ،نخستین بار خزاز ،متوفای نیمه دوم قرن چهارم ،بهگستردگی

روایاتی را از ائمه آورده که امام زمان(ع) با لقب حجت و مانند آن یاد شدهاست 145.خود او

نیز در عنوان بابی به همین لقب اشاره کردهاست 146.قبل از او نعمانی (م  )360از امام البته
به صورت محدود با عنوان حجت الله یاد کرده بود 147.گویی صدوق (م  )381نخستین

مهدینگاری 148بهشمار میرود که عنایت فزونتری به لقب حجت برای امام عصر(ع)
دارد ،چه از عناوینی چون حجت،
غایب

152

149

حجتبن الحسن ،150حجت الله

151

و حجت

برای اشاره به امام بهره میبرد .پس از او نیز استفاده از عنوان حجت در آثار

مفید 153و طوسی 154هم بهچشم میخورد .گفتنی است که لقب حجت در ادبیات دعایی نیز
 .141برای اطالعات بیشتر درمورد ابو سهل نوبختی نک .انصاری.5 ،
 .142صدوق ،کمالالدين.474/2 ،
 .143طوسی ،الغیبة.391 ،272 ،
 .144ابنبابویه.103 ،
 .145برای نمونه ،نک .خزاز،177 ،170 ،165 ،156 ،138 ،118 ،105 ،84 ،75 ،73 ،62 ،59 ،42 ،18 ،14 ،
.289 ،277 ،275 ،263 ،259 ،247 ،245 ،186
 .146همو.293 ،
 .147نعمانی.157 ،25 ،
 .148البته از میان کسانی که آثارشان به دست ما رسیدهاست.
 .149صدوق ،کمالالدين.530/2 ،18/1 ،
 .150همان.44/1 ،
 .151همان.424/2 ،30/1 ،
 .152همان.210/1 ،
 .153مفید ،االرشاد.339/2 ،
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بهکار رفته و در این متون ،از امام با عنوان حجت خداوند 155یا حجت قائم 156یاد شدهاست.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان در باب لقب حجت چنین گفت که این واژه در ابتدا

در همان معنای لغوی خود بهکار میرفت 157،اما امامیان و اسماعیلیان رویکردی متفاوت
نسبت به این واژه را در پیش گرفتند و حجت در اسماعیلیه برای فردی به عنوان نماینده امام
غایب و در امامیه به عنوان لقبی غیر موعودگرایانه برای امامان(ع) بهطورکلی بهکار میرفت،

از آنجا که ایشان دلیل خداوند بهشمار میرفتند .اما بعد از آغاز عصر غیبت بود که عنوان
حجت به عنوان لقبی اختصاصی برای امام عصر(ع) بهکار گرفته شد.
نتیجه
در جمعبندی و نتایج مباحث گذشته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 . 1بررغم نگارش آثار فراوان در حوزه مهدی و مهدویت و مباحث مرتبط با آن ،القاب
مرتبط با مهدی کمتر از رهگذر مطالعات تاریخی و فرایندی بررسی شدهاست که در صورت
انجام چنین تحقیقاتی میتواند به بازنمایی وضع اجتماعی و ذهنیت مسلمانان خصوصا در
سدههای نخست هجری کمک شایانی کند.
 .2منصور که کاربردش احتماال پیشینههایی در عرب قبل از اسالم و حتی ادیان
توحیدی گذشته داشت ه ،یکی از القاب مورد توجه مسلمانان از همان آغاز بودهاست .این
لقب بعدها در اخبار مهدوی آخرالزمانی جایگاه ویژهای یافته و جریانهای مختلف
 .154طوسی ،الغیبة.329 ،58 ،
 .155خصیبی31 ،؛ صدوق ،کمالالدين.512/2 ،
 .156همان.512/2 ،
 .157برای نمونه آثاری در همان سه قرن نخست با عنوان «حجة» به رشته تحریر در آمدهاست (ابنندیم،231 ،
 )305 ،274اما بهنظر میرسد که محتوای آنها بیشتر استداللی و کالمی باشد چنان که یکی از این آثار از بشربن
معتمر (م  )210با نام «کتاب الحجة فی إثبات نبوة النبی» است (ابنندیم )231-230 ،که مشخص است منظور از
حجت همان استدالل و برهان است.
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موعودگرا تالش کردهاند تا از این لقب بهره بگیرند که عباسیان در این زمینه موفقتر بودند.
البته با توجه به کاربستهای اولیه و جایگاه منصور در میرات فرهنگی امامیه ،نمیتوان کل
اخبار مرتبط با آن را از جعلیات عباسیان دانست.
 .3سفاح که ارتباط تنگاتنگ همزمانی با مهدی و منصور دارد ،با توجه به معانیاش،
بهروشنی از انتظارات مسلمانان سدههای نخستین در برخورداری از مواهب حکومتی و البته
انتقام از دشمنان حکایت دارد؛ چنان که این لقب در امامیه نیز برای موعود و دیگر ائمه بهکار
گرفته شدهاست.
 .4حجت نسبت به دو لقب قبلی از کارکردهای تاریخی کمتری برخوردار است و
حداقل در دو قرن نخست کمتر در بطن حوادث تاریخی قرار گرفته و به عبارتی به لحاظ
تاریخی ظهوری متأخر داشتهاست ،اما این لقب در گروههای «اماممحور» چون اسماعیلیه
و امامیه جایگاه ویژهای داشتهاست؛ بدین صورت که در امامیه از لقبی مشترک برای «امام
حاضر» ،کمکم به لقبی اختصاصی برای «امام غایب» بدل شده که البته این فرایند بیشتر در
عهد غیبت بودهاست .اسماعیلیان نیز که در ابتدا حجت را برای امام حاضر بهکار میبستند؛
بهمرور آن را لقبی برای جانشین امام غایب بهصورت کلی یا در هر منطقه بهکار گرفتند که
ارتباط با مهدی و دریافت معارف باطنی صرفا از طریق او امکانپذیر بود.
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ابناعثم ،أحمدبن اعثم الکوفی ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراألضواء ،چاپ اول1411 ،ه.
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ابنحنبل ،احمدبن محمد ،مسند اإلمام أحمدبن حنبل ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول1416 ،ه.
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اول1410 ،ه.
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همو ،المخصص ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ اول ،بیتا.
ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی ،تحف العقول عن آل الرسول ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ دوم،
1404ه.
ابنطاووس ،علیبن موسی ،التشريف بالمنن فى التعريف بالفتن (المالحم و الفتن) ،قم ،مؤسسة
صاحب األمر(ع) ،چاپ اول1416 ،ه.
همو ،المالحم و الفتن فى ظهور الغايب المنتظر(ع) ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ پنجم1398 ،ه.
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ابنعقده کوفی ،احمدبن محمد ،فضائل أمیر المؤمنین(ع) ،قم ،دلیل ما ،چاپ اول1424 ،ه.
ابنقتیبة الدینوری ،عبداللهبن مسلم (منسوب) ،اإلمامة و السیاسة (تاريخ الخلفاء) ،تحقیق علی
شیری ،بیروت ،داراألضواء ،چاپ دوم1410 ،ه.
همو ،عیون األخبار ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1418 ،ه.
ابنقولویه ،جعفربن محمد ،کامل الزيارات ،نجف اشرف ،دار المرتضویة ،چاپ اول1356 ،ش.
ابنکلبی ،هشامبن محمد ،جمهرة النسب ،تحقیق ناجی حسن ،بیجا ،عالم الکتب ،چاپ اول،
1407ه.
ابنمنادی ،احمدبن جعفر ،المالحم ،قم ،دار السیرة ،چاپ اول1418 ،ه.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم1414 ،ه.
ابنهشام الحمیری ،عبدالملک ،السیرة النبوية ،تحقیق مصطفی السقا و دیگران ،بیروت ،دار المعرفة،
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ابوالفرج اصفهانی ،علیبن الحسین ،األغانى ،بیروت ،چاپ اول1415 ،ه.
همو ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،بیروت ،دار المعرفة ،بیتا.
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ازهری ،محمدبن احمد ،تهذيب اللغة ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول1421 ،ه.
اشعری قمی ،سعدبن عبدالله ،المقاالت و الفرق ،تهران ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم،
1360ش.
انصاری ،حسن« ،ابو سهل نو بختی» ،دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،زیر نظر موسوی بجنوردی ،ج .5
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بالذری ،أحمدبن یحییبن جابر ،انساب األشراف ،تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دار
الفکر ،چاپ اول1417 ،ه.
بهنیا ،محمدکاظم ،نامنامه حضرت مهدی(ع) ،تهران ،رایحه1376 ،ش.
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1386ش.
همو« ،حجت» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر حداد عادل ،ج .12
دینوری ،احمدبن داود ،األخبار الطوال ،تحقیق عبد المنعم عامر و جمالالدین شیال ،قم ،منشورات
الرضی1368 ،ش.
راغب اصفهانی ،حسینبن محمد ،محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء ،تحقیق عمر
فاروق ،بیروت ،شرکة االرقمبن ابیاالرقم1420 ،ه.
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سامانی ،سید محمود« ،پژوهشی در موقعیت بیداء و رویدادهای واقع در آن از محل احرام تا
فرونشست آن از منظر فریقین» ،پژوهشهای مهدوی ،ش ،29تابستان .1398
سلیمیان ،خدامراد ،فرهنگ نامه مهدويت ،تهران ،بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(ع) ،چاپ اول،
1388ش.
شمشاطی ،علیبن محمدبن مطهر عدوی ،األنوار و محاسن األشعار ،بغداد ،دار الحریة لطباعة،
1396ه.
شوشتری ،قاضی نورالله مرعشی ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،قم ،مکتبة آیة الله المرعشی النجفی،
چاپ اول1409 ،ه.
شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ،الملل و النحل ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ سوم1364 ،ش.
صاحببن عباد ،اسماعیلبن عباد ،المحیط فى اللغة ،بیروت ،عالم الکتب ،چاپ اول ،بیتا.
صادقی ،مصطفی ،تحلیل تاريخى نشانههای ظهور ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ دوم1385 ،ش.
صادقی تهرانی ،محمد ،بشارات عهدين ،تهران ،شکرانه1396 ،ش.
صدوق ،محمدبن علیبن بابویه ،علل الشرائع ،قم ،کتاب فروشی داوری1966 ،م.
همو ،عیون أخبار الرضا(ع) ،تهران ،نشر جهان ،چاپ اول1378 ،ه.
همو ،کمالالدين و تمام النعمة ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ دوم1359 ،ش.
صفار ،محمدبن حسن ،بصائر الدرجات فى فضائل آل ّ
محمد(ص) ،قم ،مکتبة آیة الله المرعشی
النجفی ،چاپ دوم1404 ،ه.
طبرانی ،سلیمانبن احمد ،المعجم األوسط ،تحقیق طارقبن عوضالله و عبدالمحسنبن إبراهیم
الحسینی ،قاهره ،دار الحرمین1415 ،ه.
طبرسی ،احمدبن علی ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مشهد ،نشر مرتضی ،چاپ اول1403 ،ه.
همو ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران ،اسالمیه ،چاپ سوم1390 ،ه.
طبری آملی صغیر ،محمدبن جریربن رستم ،دالئل اإلمامة ،قم ،بعثت ،چاپ اول1413 ،ه.
طبری ،محمدبن جریر ،تاريخ األمم و الملوک ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث،
چاپ دوم1387 ،ه.
طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرين ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم1416 ،ه.
طوسی ،محمدبن الحسن ،تهذيب األحکام ،تحقیق خرسان ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه ،چاپ
چهارم1407 ،ه.
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همو ،الغیبة (کتاب الغیبة للحجة) ،قم ،دار المعارف اإلسالمیة ،چاپ اول1411 ،ه.
ّ
ّ
المتعبد ،بیروت ،مؤسسة فقه الشیعة ،چاپ اول1411 ،ه.
المتهجد و سالح
همو ،مصباح
عسکری ،نجمالدین جعفر ،المهدی الموعود المنتظر(ع) عند علماء اهل السنة و اإلمامیة ،قم ،مؤسسة
اإلمام المهدی(ع) ،چاپ اول1360 ،ش.
عظیم زاده ،طاهره« ،یادکرد از حسینبن روح نوبختی در منابع کهن (سدههای  4تا  8هجری)»،
مطالعات اسالمى تاريخ و فرهنگ ،ش ،89پاییزوزمستان .1391
عمر ،فاروق ،بحوث فى التاريخ العباسى ،بیروت ،دار القلم1977 ،م.
همو« ،فرهنگ مهدویت در لقبهای خلفای عباسی» ،ترجمه غالمحسن محرمی ،تاريخ اسالم در
آينه پژوهش ،سال اول ،ش ،1بهار .1393
عیاشی ،محمدبن مسعود ،تفسیر العیاشى ،تهران ،المطبعة العلمیة ،چاپ اول1380 ،ه.
غفوری ،محمد« ،بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام(ع)» ،سیره پژوهى
اهلبیت (ع) ،ش ،4بهاروتابستان .1396
فراهیدی ،خلیلبن احمد ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت ،چاپ دوم ،بیتا.
فرمانیان آرانی ،مهدی و حامد قرائتی« ،گونه شناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات
تاریخی» ،مشرق موعود ،ش ،30تابستان .1393
فقهی زاده ،عبدالهادی و سید جعفر صادقی« ،نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی»،
مشرق موعود ،سال هشتم ،ش ،29بهار .1393
قاضی نعمان ،محمدبن حیون ،شرح األخبار فى فضائل األئمة األطهار(ع) ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ
اول1409 ،ه.
کرمانی کجور ،محمد و حامد منتظری مقدم« ،نقد مقاله بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در
اثبات نام دوازده امام» ،تاريخ اسالم در آينه پژوهش ،ش ،45پاییزوزمستان .1397
کلینی ،محمدبن یعقوببن اسحاق ،الکافى ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم1407 ،ه.
کورانی ،علی ،المعجم الموضوعى إلحاديث اإلمام المهدی(ع) ،بیروت ،دار المرتضی ،چاپ اول،
1430ه.
کوفی ،فراتبن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفى ،تهران ،مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اإلرشاد اإلسالمی،
چاپ اول1410 ،ه.
مجلسی ،محمدباقربن محمدتقی ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت ،دار إحیاء
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التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ه.
مجهول ،أخبار الدولة العباسیة و فیه أخبار العباس و ولده ،تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار
المطلبی ،بیروت ،دار الطلیعة1391 ،ه.
مدرسی طباطبایی ،سید حسین ،مکتب در فرايند تکامل ،ترجمه هاشم ایزدپناه ،تهران ،کویر،
1386ش.
مسعودی ،ابوالحسن علیبن الحسینبن علی ،التنبیه و االشراف ،تصحیح عبد الله اسماعیل الصاوی،
قاهره ،دار الصاوی ،بیتا.
همو ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق اسعد داغر ،قم ،دار الهجرة ،چاپ دوم1409 ،ه.
مصطفوی ،حسن ،التحقیق فى کلمات القرآن الکريم ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ سوم ،بیتا.
معارف ،مجید و مهین خمارلو« ،تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا(ع)»،
سفینه ،ش ،35تابستان .1391
مفید ،محمدبن محمد( ،منسوب) ،اإلختصاص ،قم ،المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید ،چاپ
اول1413 ،ه.
همو ،اإلرشاد فى معرفة حجج الله على العباد ،قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول1413 ،ه.
همو ،الجمل و النصرة لسید العترة فى حرب البصرة ،تحقیق علی میرشریفی ،قم ،کنگره شیخ مفید،
چاپ اول1413 ،ه.
مقدسی ،مطهربن طاهر ،البدء و التاريخ ،تحقیق بور سعید ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بیتا.
مقریزی ،أحمدبن علی ،إمت اع األسماع بما للنبى من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع ،تحقیق
محمد عبد الحمید النمیسی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ اول1420 ،ه.
موسسه معارف اسالمی ،معجم أحاديث اإلمام المهدی(ع) ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،چاپ دوم،
1428ه.
مهدوی راد ،محمدعلی و دیگران« ،بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین» ،حديث پژوهى،
سال ششم ،ش ،12پاییزوزمستان .1393
نعمانی ،محمدبن ابراهیم ،الغیبة ،تهران ،مکتبة الصدوق ،چاپ اول1397 ،ه.
نوبختی ،حسنبن موسی ،فرق الشیعة ،قم ،دار األضواء ،چاپ دوم1404 ،ه.
نوری ،حسینبن محمد تقی ،نجم ثاقب در احوال امام غايب(ع) ،تحقیق صادق برزگر ،قم ،مسجد
جمکران ،چاپ دهم1384 ،ش.
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نویری ،شهابالدین احمدبن عبدالوهاب ،نهاية األرب فى فنون األدب ،قاهره ،دار الکتب و الوثائق
القومیة ،چاپ اول1423 ،ه.
واقدی ،محمدبن عمر ،کتاب المغازی ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت ،مؤسسة األعلمی ،چاپ سوم،
1409ه.
یاقوت حموی ،یاقوتبن عبدالله ،معجم البلدان ،بیروت ،دار صادر ،چاپ دوم ،بیتا.
یزدی حائری ،علیبن زینالعابدین ،إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب(ع) ،بیروت ،مؤسسة
األعلمی للمطبوعات ،چاپ اول1422 ،ه.
یعقوبی ،محمدبن ابی یعقوب ،تاريخ الیعقوبى ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.

