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بازشناخت چرایی و چگونگی مهدیانگاایی زیادب علای ( 08ا211ق) از
سااوی برخای از هااوارایاا اوم موعااول ا االی پااهوهپ پایپ یوساات ا از
ای ررهای اجتماعی ویههای ری هماا زماام و ری بسترسازی بارای بایویشادا
ای اندیش ری میاا زیدیاا ری رویههای بعد برخویرای بوره است .ای نوشتای با
بهرهگیری از منابع معتبر و تحلیل رارههام تالش می ناد تاا تواویری از یوناد
مهدیانگایی زید یا با توج ب بسترها و عنا ر تشکیلرهنده ایا بااوی ایاها
ند .ب نظر مییسدم همزماا با ظهوی زید ری وف م اندیش مهادویت ری میااا
برخی از هوارایاا او ب شکل جدی مطرح شد و با توجا با میارا حادیثی
موجورم زید یا عنوری یاییشده از ساوی خداوناد و شکساتناپا یرم یعنای
«منووی» رانستند و سپسم ری هماا زماام زید با عناواا یا
نامزر عنواا «مهدی» گررید

فااممی مباایزم

باا شکسات و نماایپ پیکارش ری وفا م ایا

اندیش ری وتاهمدت یوند ایستایی پیدا رر.

یدبنعلی،فِرَقاسالمی.
یباوری،موعودگرایی،زیدیه،ز 
کلیدواژگان :مهد 
.1استادیارگروهتاریخدانشگاهالزهراء

 .m.barani@alzahra.ac.ir:
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مقدمه

شخصیت و قیام زیدبنعلی ،تاکنون از منظرهای گوناگونی مورد توجه قرار گرفتهه اتهت؛
چنانکه زیدیان و باورهایشان ،تهم قابل توجهی را در نگاشتههای نویسهندگان زیهدی و
غیر زیدی ،به خود اختصاص دادهاند؛ اما نوشتههای اندکی ،با نگهاه مههدوی بهه زیهدی و
زیدیه پرداخته اتت.
این در حالی اتت که بررتی اندیشه مهدویت مقارن با عصر ظهور زید ،از چند جههت
ضروری اتت؛ نخست آنکه این باور ،در قیهام وی تها بهه انهدازهای اثرگهاار بهوده اتهت.
همچنین ،گرایش به مهدویت بعدها در قیامههای زیهدیان دیگهر چهون :نکهه زکیهه( 3م
391ق) ،محمدبنقاتم( 1م.ح 134ق) و یحییبنعمر( 1م 111ق) امتداد یافت .بهه همهین
جهت ،بازنمایی اوّلین جلوهگاههای آن برای روشنشدن نقها شهرو ایهن بهاور در میهان
.1محمدبنعبداهللبنحسنمثنی،ملقببهنفسزکیه،ازنوادگانامامحسنمجتبی

استکهدرمدینههو

یدانستند.
چنانکهبرخیدرهمانزمان،اورامهدیم 
درزمانمنصورعباسیدستبهقیامزدوکشتهشد؛ 
مقاتلالطالبیین،ص602ه.626

برایاطالعاتبیشتر،ن.ک:ابوالفرجاصفهانی،
.6محمدبنقاسم،ازنوادگانامامسجاد

درخراسانومنطقهطالقانقیهامکهردکههسهرانجام،شکسهت

اطالعاتفزونتر،

خوردوروانهزندانمعتصم( 662ه612ق)گردید.درسرنوشتاو،اختالفاست.برای
ن.ک:طبری،تاریخطبری،ج،9ص 2ه2؛یعقهوبی،تهاریخیعقهوبی،ج،6ص 721ه726؛مسهعودی،
ج،3ص727ه725؛ابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،ص727ه .723
مروجالذهب ،
اشعری،مقاالتاإلسالمیین،ص22؛بغدادی،الفهرقبهینالفهرق،ص63؛

پیرامونمهدیانگاریاو،ن.ک:
الحورالعین،ص.152

حمیری،
.3یحییبنعمر،ازنوادگانزیددرسال650هجریقمریدرکوفهقیهامکهردوپهسازتصهرفشههرو
پیروزیهایاوّلیه،ازسپاهعباسیشکستخوردودرمعرکهجهانسهپرد.بهرایاطالعهاتبیشهتر،ن.ک:

طبری،تاریخطبری،ج،9ص 622ه621؛یعقهوبی،تهاریخیعقهوبی،ج،6ص792؛مسهعودی،مهروج
یانگاریاو،
الذهب،ج،7ص 23ه22؛ابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطابیین،ص 502ه.561درموردمهد 
ن،ص22؛بغهدادی،الفهرقبهینالفهرق ،
ن.ک:مفید،الفصولالعشرة،ص110؛اشعری،مقاالتاإلسهالمیی 
ص63؛،حمیری،الحورالعین،ص .152
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زیدیان ،ضروری اتت؛ چنانکه با توجه به اینکه مهدیباوری بهرای نخسهتینبهار توته
رهبر یک قیام نظامی بهکار مهیرفهت ،مهیتوانسهت ابعهاد مههدویت را در جامعهه آن روز
گسترش دهد .بنابراین ،روشنشدن ویژگیهای مهدیباوری در ایهن عصهر ،مهیتوانهد در
حوزه تاریخ فکر نیز بسیار پُراهمیت باشد .در ضمن ،شاید ایهن تحقیهب بتوانهد بهه تبیهین
شرای تیاتی ه فکری جامعه آن روزگار و تعیین مرزهای نکوذ اندیشه مهدویت در نیمهه
نخست قرن دوم ،قدمی رو به جلو بردارد.
قلمرو موضوعی این تحقیب ،دربردارنده مباحث مرتب با مهدویت همچون« :منصور»،
غیبت و تا حدی نشانههای ظهور خواهد بود؛ اما تالش نگارنده بهر آن اتهت کهه نوشهتار
پیشِ رو ،به اثری شخصیتنگار بدل نگردد .ازاینرو ،کمتر به شرححال و جزئیات قیام زید
پرداخته شده اتت .ناگکته نماند که نویسنده این تطور ،چندان به دنبهال کشهو و اثبهات
تمایل نامزد عنوان مهدی نسبت به مهدویت خویش نبوده و تمرکز مباحث ،بهر باورههای
مهدوی هواداران اوتت .گکتنی اتت ،تحقیب حاضر تا شهادت زید را هدفگااری نمهوده
اتت؛ هرچند واکنش ها نسبت به مهدویت او ،تا اندکی بعد از شکسهت قیهام ،ر هد شهده
اتت.
ناگکته نماند که مراد از «زیدیه» که گهگاه در این تحقیب از آن یاد مهیگهردد ،هرفا
گروهی نیست که در کتابهای فرقهنگاری ذیل عنهوان زیدیهه قهرار گرفتهه و احیانها بهه
فرقه های کوچک تر تقسیم شده اتت؛ 3بلکه ههواداران حرکهت او نیهز مهورد توجهه قهرار
گرفتهاند؛ گروهی که بعدها عقاید و چهارچوبهای مشخصی برای خویش تعریهو کهرد.

1

ی
اشعریقمی،المقهاالتوالفهرق،ص 21ه27؛ناشه 

.1براینمونه:نوبختی،فرقالشیعة،ص 57ه21؛
اکبر،مسائلاإلمامة،ص600ه603؛اشعری،مقاالتاإلسالمیین،ص25ه25؛بغدادی،الفرقبینالفرق،
المللوالنحل،ج،1ص129ه129؛حمیری،حورالعین،ص127ه.129

ص66ه62؛شهرستانی،
ینهااد«،آشهناییبها
.6برایاطالعاتبیشترپیرامونعقایدواصولفکریزیدیه،ن.ک:سیدعلیموسهو 
زیدیه».مجلههفتآسمان،ش،11ص29ه .106
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بنابراین ،پژوهش پیشِ رو ،متککل بازنمایی مهدیباوری در میان هواخواهان نخستین زید
و حتی قبل از آغاز مرامنامه و آثار حدیثی و کالمی گوناگون آنان میباشهد؛ همچنهانکهه
«بسترشناتی» در اینجا به معنای شرای مکانی و یا زمانی و همچنین ،برخورداری زید از
برخههی شاخصههههههایی از مهههدویت اتههت کههه بههه مهههدیانگاشههتن او کمههک مههیکههرد.
«فرایندشناتی» نیز به روند مهدی باوری زید پرداخته اتت و بعد از گار از منصهورانگاری
او ،به تنخ باور به مهدویت زید و پیامدهای شکست خواهد پرداخت.
با توجه به آنچه گکته شد ،پرتش ا لی این تحقیب ،آن اتت که :زیدبنعلهی چهرا و
چگونه در نظر برخی از هوادارانش به عنوان مهدی شناخته شد؟ چنهانکهه پرتهشههای
دیگر نوشتار پیشِ رو ،عبارتاند از :بسترها و شرای زمانی و مکانی مهدیانگهاری زیهد از
چه قرار اتت؟ مهدویت زید برای هواداران او در آن زمان چهه تعریهو و جزئیهاتی داشهته
اتت؟ نگاه برخی از شیعیان هواخواه زید به رهبر قیهام کوفهه قبهل از اتصهاف بهه عنهوان
مهدی ،تا چه اندازه از خصو یات مهدوی بهره میگیرد؟ مکاهیمی چون :غیبهت ،انتظهار،
نشانههای ظهور و امثال آن در میان شیعیان متمایل بهه زیهد ،مقهارن بها قیهام او از چهه
جایگاهی برخوردار اتت؟
فرض نگارنده ،بر آن اتت که مهدیباوری در میان برخی از شیعیان ههوادار زیهد کهه
بعدها عنوان «زیدیه» را به خود گرفتند ،همزمان با جنبش زید شکل گرفت .این انگاره با
توجه به بستر مکانی و زمانی مناتب و برخهورداری زیهد از برخهی مهلکههههای مههدوی،
به ترعت در میان هواخواهانش تقویت شهد .ازایهن رو ،ایهن بهاور بسهی  ،زیهد را رهبهری
میدانست که با بهرهگیری از عنوان منصور و تپه مهدی ،میتواند بدون تجربه شکست
و با یاری از خداوند ،به تتم امویان پایان دهد و شیعیان ،بهویژه علویان کوفه را به شکوه
و فرمانروایی برتاند؛ هرچند با شکست و نمایش پیکر بیجان زید ،اعتقاد بهه مههدویت او
نیز به خ پایان خود رتید.

09

سال هجدهم ،شماره هفتادودوم ،زمستان 6931

برای بررتی این فرضیه ،به منابع قابلتوجهی در حوزهههای تهاریخ ،کهالم ،حهدیث و
مانند آن مراجعه گردید که نکات قابلتوجهی را در باره نخستین باورهای مهدوی زیهدیان
از خود به جا گااشتهاند .در این مجال ،از آوردن مطالب کامهل خهودداری گردیهده و تنهها
نشانی مأخا آورده شده اتت؛ اما زمانی که به تناتهب بحهث از یهک شخصهیت ،زمهان و
مکان خاص و یا موضو ویژهای یاد میشود ،به نگاشتههای مرتب جهت مطالعه افزونتر
ارجا داده خواهد شد .بایسته یادآوری اتت که نویسنده در مقام داوری برخی از دادههای
تاریخی ،کالمی و حدیثی نبوده و تنها تعی شهده تها تصهویری کامهل در مهورد موضهو
بنگارد.
پیشینه این تحقیب را میتوان در ته حوزه جستوجو کرد:
دتته نخست ،تألیکاتی اتت که پیرامون زیدیه و یا مهدویت نگاشته شده اتهت .ایهن
آثار ،با وجود ارزش علمی و ارائه اطالعات ارزشمندِ کلی ،به تبب عدم ارتبا مسهتقیم بها
موضو بحث ،کارکردی مقدماتی داشته و مانعی برای قلمزدن در مورد بسهترها و فراینهد
مهدیانگاری زید نبوده اتت.
دتته دوم ،آثاری را دربرمی گیرد که از توی نویسندگان زیدی 3و یا دیگران ،در مورد
زید و در قالب کتاب 1یا مقاله 1نگاشته شده و زندگی و قیهام او را از منظرههای گونهاگون
بنعلی
ید 
.1براینمونه،ن.ک:ابوزهرة،االمامزیدحیاتهوعصرهآرائهوفقهه؛سالمعزان،االمامز 
بنعلی
ید 
فیلیلاالستبداد؛مؤیدی،االمامز 

شعلة

قدوةالمستبصرین .

.6بهعنوان نمونه،ن.ک:امین«،ابوالحسینزیدالشهید»؛موسویمقرم«،زیهدالشههید»؛شهریفالقرشهی،
«حیاةالشهیدالخالدزیدبنعلی

»؛تمیمی«،زیدبنعلی

بنعلی
ید 
اهلالبیت»؛کریمان«،سیرهوقیامز 


»؛حاتم«،زیدبنعلیومشروعیةالثورةعند

بنعلی
ید 
»؛رضویاردکانی«،شخصیتوقیامز 

».

.3برایمثال،ن.ک:جرافیصنعانی،عبداهلل«،زیدبنعلی»،مجلهرسالةاالسالم1322،ق،ش،6ص192
ه605؛رجبی«،زیدبنعلیبنالحسین»،مجلهمشکوة،ش،31ص135ه175؛خیهراهلل«،فرقههزیدیههو
بنعلی
ید 
ارتباطآنهاباز 

»،ترجمهاسعدیوکاظمی،مجلهمعرفهت،ش،22ص 79ه57؛بختیهاری،

یامهایضدّامویزیدویحیی»،مجلهعلومانسانیدانشهگاهالزههراء
«عملکردعباسیاندرقبالق 

،ش
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مورد بررتی قرار داده اتت .این آثار نیز با آنکه اطالعات تاریخی ارزشمندی را از جزئیات
شخصیت و حرکت زید ارائه میکند ،کمتر به موضو مهدویت زید پرداخته اتت.
دتته توم ،تحقیقاتی اتت که به موضهو مههدویت در میهان زیهدیان توجهه نمهوده
و در تالیان اخیر ،کتابها 3،پایاننامهههها 1و یها مقهاتتی 1در ایهن موضهو بهه هورت
اختصا ی و یا در ضمن موضوعات دیگر منتشر شده کهه بها وجهود اطالعهات ارزشهمند،
بازه زمان تنگتر و یا گستردهتری را مورد بحث قهرار مهیدههد .در توضهی  ،بایهد گکهت
که برخی کل فرقههای شیعه را مورد توجه قرار دادهاند که در بخشی کوتاه بهه مههدویت
در زیدیه نیز توجه شده اتت؛ 9چنانکه برخی از آثهار ،بهه نامزدههای مههدی در زیهدیان
توجه نمودهاند و واکاوی اندیشه مهدویت در آنها ،بسیار کمرنگ اتهت 1.در ایهن میهان،
بنالحسین
ی 
بنعل 
ید 
،25ص 1ه60؛کمساری«،ز 

؛شهیدقرآنهی»،مجلههمبلغهان،ش،120ص 72ه

52؛فرجامی«،زیدبنعلیبهروایتعمروبنخالددرمنابعامامی»،مجلهآینههپهاوه،،ش135و،132
یبهنالحسهین
بنعله 
ید 
ص97ه92؛اعتصامی«،ز 

ومسهئلةامامهت»،مجلههامامهتپاوههی،ش ،10

ص155ه .126
درفرقههایشیعی،ص72ه.20

یانشناسیمهدویت
.1بهعنواننمونه:مظفریورسی،جر 
.6براینمونه:خلیلی«،مهدویت درزیدیهومقایسهآنبهاامامیهه»،دانشهگاهادیهان1329،ش؛قاریهان،
فرقههایزیدیه»،حوزهعلمیه1395،ش.
«مهدویتازدیدگاه 
ینااد«،مهدویتوفرقهحسینیهزیدیه»،مجلههفتآسهمان،ش،62ص 162ه
.3بهعنواننمونه:موسو 

مجموعهمقاالتگونهشناسهیاندیشههمنجهی

126؛ فرمانیان«،بازتابمهدویت درتاریخ سیاسی اسالم»،
گونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرتشیع»،مجموعهمقاالت
موعوددرادیان،ص 692ه300؛جاودان «،
ینهاادوموسهویآقهداش«،بازنمهایی
گونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرادیان،ص 717ه766؛موسو 

بنعلی»،مجلهانتظارموعود،ش،72ص95ه.112
ید 
جایگاهاندیشهمهدویتدرقیامز 
درفرقههایشیعی،ص72ه.20

یانشناسیمهدویت
.7بهعنواننمونه:مظفریورسی،جر 
ینااد«،مهدویتوفرقهحسینیهزیدیه»،مجلههفتآسمان،ش،62ص 162ه126؛
.5برایمثال:موسو 

مجموعهمقاالتگونهشناسیاندیشهمنجیموعوددر

فرمانیان«،بازتابمهدویتدرتاریخسیاسیاسالم»،
فرقههایزیدیه»،حوزهعلمیه.1395،
ادیان،ص692ه300؛قاریان«،مهدویتازدیدگاه 
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آثاری نیز وجود دارند که تا حدی تالش کردهاند جایگاه مهدیباوری در میان زیهدیان را
بازنمایی کنند؛ 3اما چندان به طلیعههای نخسهتین مههدیبهاوری و ویژگهیههای آن در
زیدیان نپرداخته اند و در خصوص مهدی انگهاری زیهد بها رویکهردی بسترشناتهانه و بها
نگاهی فرایندی به بحث نپرداختهاند .تنها مقالهای که تا انهدازهای بهه هورت مسهتقیم
با موضو این تحقیب ارتبا دارد ،اثری با عنوان «بازنمهایی جایگهاه اندیشهه مههدویت
در قیام زیدبنعلی» اتهت 1کهه بها وجهود ارزش علمهی ،بیشهتر تمرکهز اثهر بهر نهامزد
عنوان مهدی بوده و کمتر به اندیشه مهدویت و ویژگی ههای آن در ایهن دوره پرداختهه
اتت و خالی از نگرشی جامع بر آموزه مههدویت و یها تأکیهد بهر بسهترها و رونهد آن در
دوران حیات زید اتت .ازاین رو ،با توجه به آثار یادشده ،از انجهام ایهن تحقیهب بهینیهاز
نخواهیم بود.
 .1بسترشناسی مهدیانگاری زید

از نکات مهم در مورد مهدی انگاری زید ،توجه به بستر مناتبی اتت کهه ایهن بهاور را در
برخی از هوداران او به وجود آورد که زید میتواند همهان موعهودی باشهد کهه در میهرا
حدیثی اتالمی بر آن تأکید شده بود .به نظر میرتد ،زمینههای مهدیباوری زید از قهرار
ذیل اتت:

.1بهعنواننمونه:خلیلی«،مهدویتدرزیدیهومقایسهآنباامامیهه»،دانشهگاهادیهان1329،؛جهاودان،
مجموعهمقاالتگونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرادیهان،

گونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرتشیع»،
« 
ص717ه.766
ینااد وموسویآقداش«،بازنماییجایگاهاندیشهمهدویتدرقیامزیدبهنعلهی»،مجلههانتظهار
 .6موسو 
موعود،ش،72ص95ه .112
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1ـ .1بستر مکانی

زید برای حرکت خود ،کوفه را انتخاب کرد و در این شهر دتت به قیام مسهلحانه زد؛

3

مسئلهای که به نظر میرتد در مهدیانگاری او مهثر بود؛ زیرا عالوه بهر حوهور پُررنهگ
شیعیان در کوفه و عالقه مندی و اهتمام بیشتر آنان به موضو مهدویت 1،اههل کوفهه بها
توجه به پیشگوییها 1،به ظهور مهدی از میان خود امید داشتند؛ چنانکه کیسانیان کهه از
باورمندان به مهدویت محمدبنحنکیه (م 13ق) بودند 9،تمرکز فعالیتههای خهود را عهراق
قرار داده بودند 1.به همین جهت ،این بسترِ مناتب تبب شد تا اهل کوفه بهه تهراز زیهد
آمده ،از مهدویت او تهال کنند.

6

1ـ .2بستر زمانی

از دیگر مسائل قابل توجه در مهدیانگاری زید ،توجه به شرای زمانی اتت که حرکت
و قیام او شکل گرفت .وی در اواخر عهد هشامبنعبدالملک (311ه311ق) دتت به قیهام
زد و تبب قیام خود را ظلم و تتم امویان عنوان کرد؛ 1موضوعی که شهاید اتاتهیتهرین
ابنسعد،طبقاتالکبری،ج،5ص650؛بالذری،انساباألشراف،ج،3ص636؛طبری،تاریخطبری،
 .1
ج،2ص .122

گونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرتشیع»،مجموعهمقهاالتگونههشناسهیاندیشههمنجهی
.6جاودان «،
موعوددرادیان،ص717ه.766
یشهیبه،المصهنف،ج،13ص327؛ابهنفقیهه،البلهدان ،
.3ابنسعد،طبقاتالکبری،ج،2ص29؛ابهنابه 
ص.601
یباوریدرکیسهانیه،ن.ک:قاضهی،الکیسهانیةفهیالتهاریخواألدب؛
 .7برای اطالعاتبیشتردربارهمهد 
برادران،تطورباوربهمهدیومهدویتازدیدگاهکیسانیه،دانشگاهمعارفاسالمی .1396،

.5أخبارالدولةالعباسیة،ص 125ـ .122

.2مجموعکتبورسائلزیدبنعلی،تحقیق:ابراهیمیحییالدرسی،ص320؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1
ص .121
.2بالذری،انساباالشراف،ج،3ص632؛طبری،تاریخطبری،ج،2ص.122
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کارکرد مهدویت را در درون خود داشته باشد؛ چراکه مهم ترین ویژگی مهدی در روایهات،
ظهور در جامعهای آکنده از تتم و برقراری عدالتی فراگیر اتت که در منهابع فهریقین بهه
ورت گسترده رخ نموده اتت؛ 3چنانکه ظهور مهدیهایی چون محمدبنحنکیه و اهتمام
کیسانیان بر مهدویت او 1،بر توجه بیشازپیش به مسئله مهدویت افزود.
1ـ .3برخورداری زید از برخی مؤلفههای مهدوی

در کنار شرای مناتب زمانی و مکانی ،بهرهمندی زید از پارهای از مهلکههها و عنا هر
مهدویت نیز در مهدیانگاری او بسیار مهثر بود که میتوان بهه «فهاطمیبهودن»« ،کنیهز
زادگی» و «قیام مسلحانه» اشاره کرد.
در توضی این ته مهلکه باید گکت که یکی از مهمترین امتیازات زیهد ،فهاطمیبهودن
اوتت که روایات بسیاری مهدی را از نسهل حوهرت زههرا

 1و یها از نسهل ایشهان و

بنحنبهل،مسهنداحمهد،ج،12ص 309ه،712،361،310
.بهعنواننمونه،درمنابعاهلسنت:احمد 

1
ابیشهیبه،المصهنف،ج،13ص325،323و322؛
ابن 
 762ه762؛همان،ج،12ص21ه26و605؛ 
ییعلی،مسندأبییعلهی،ج،6ص627؛حهاکمنیشهابوری،
یداود،سننابیداود،ج،7ص22و22؛اب 
اب 
المستدرکعلیالصحیحین،ج،2ص6992،6992،6926ـ 3092،6999ـ 3099؛صدوق،کمالالدین،
ج،1ص622،622،625،627،620،627،626،621،652،652،652،37،33و622؛همههان،ج
،6ص322،322و397؛مفید،اإلرشاد،ج،6ص370و371؛طوسی،الغیبهة،ص120،129،122و
.765
.6برایاطالعاتبیشتردربارهمهدیباوریدرکیسهانیه،ن.ک:قاضهی،الکیسهانیةفهیالتهاریخواألدب؛
برادران،تطورباوربهمهدیومهدویتازدیدگاهکیسانیه،دانشگاهمعارفاسالمی.1396،
ج،19ص 727ـ 725؛طبهری
ابنعساکر،تاریخدمشهق ،
.3ابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،ص132؛ 
بنأبیطالهب
ی 
آملیکبیر،المسترشدفیإمامةعل 

 ،ص213؛طوسهی،الغیبهه،ص 125ـ  122،122ـ

122؛طبریآملیصغیر،دالئلاإلمامة،ص773ه777؛ابنحماد،الفتن،ص622،621و622؛بخاری،

ابنماجه،سنن
سننابیداود،ج،7ص22؛ 

ابیداود،
صحیحبخاری،ج،3ص693؛همان،ج،2ص620؛ 
ابنماجه،ص936؛حاکمنیشابوری،المستدرکعلیالصحیحین،ج،2ص3099ه.3100
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حوهرت علههی

 3مههیدانسههت؛ نکتهههای کهه طههرفداران مهههدویت محمههدبههنحنکیههه

نمیتوانستند از آن بهره گیرند .ازایهنرو ،فهاطمیبهودن زیهد ،شهرای مسهاعدی را بهرای
مهدیانگاری او مهیا میکرد.
از توی دیگر ،کنیززادگی زید 1نیز تبب میشد تا او شایسته تصهدی عنهوان مههدی
گردد و بر احادیثی از پیهامبر

 1و یها امیهر مهمنهان

 9تکیهه مهیشهود کهه مههدی

را کنیززاده میداند؛ 1چنهانکهه در حهدیثی ،راوی ،زیهد را بها توجهه بهه کنیهززاده بهودن،
مدعی مهدویت می خواند که با واکنش امهام هادق

روبههرو مهیشهود 6.درهرحهال،

این مسئله شاید بعدها و با ظهور نکه زکیه ،به دتت فراموشی تپرده شد؛ چراکه او خود را
با توجه به نبودن کنیز در میان مادران خویش ،شایسته خالفت و حکومت میدانست 1.حتهی
برخی گزارشها ،وی را به تبب همین خصو یت ،شایسته اتخاذ عنوان مهدی میدانند.

1

بنابراین ،زید که با برخورداری از شرای فوق دتت به قیام مسهلحانه زد ،مهورد توجهه
بسیاری قرار گرفت و باور به مهدویت او تقویت شد؛ چراکه مهدی ،بیشتر در مورد شخصی
اتت که در حنهای پُر از ظلم ،بهیکباره ظاهر شده و با غلبه بر مخالکان ،به اقامه عدل
خواهد پرداخت و در بسیاری از روایات ،از عنوان خروج برای حرکت مهدی اتتکاده شهده
اتت.

4

ج،2ص79ه50؛نعمانی،الغیبة،ص 52ـ .52
.1کلینی،الکافی ،
ابنسعد،طبقاتالکبری،ج،5ص650؛بالذری،انساباالشراف،ج،3ص630؛طبری،تاریخطبری،
 .6
ج،11ص277؛ابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،ص167ه.165
.3کلینی،کافی،ج،1ص363؛مفید،اإلرشاد،ج،6ص 625ـ .622
.7نعمانی،الغیبه،ص669؛مفید،االرشاد،ج،6ص326؛طوسی،الغیبه،ص.720
.5قزوینی،اإلمامالمهدی منالمهدالیالظهور،ص.750
.2نعمانی،الغیبه،ص.669
.2طبری،تاریخطبری،ج،2ص.522
.2نعمانی،الغیبه،ص669ه.630
گونهشناسی
گونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرقرآنوسنتنبوی».مجموعهمقاالت 
.9محمدیمظفر «،
اندیشهمنجیموعوددرادیان،ص.625

سال هجدهم ،شماره هفتادودوم ،زمستان 6931

03

 .2فرایندشناسی مهدیانگاری زید

شاید بتوان در یک نگاه فرایندی و تطوری به مهدیانگاری زید ،چنین گکت کهه زیهد در
ابتدا و قبل از آنکه به عنوان مهدی در نزد برخی از ههواداران خهود مطهرح باشهد ،نهامزد
تصدی عنوان منصور گشت؛ یعنی فردی که از جانب خدا یاری میشود و در نتیجه ،رنگ
شکست را نخواهد د ید؛ اما در ادامه ،زید در نگاه برخی ،همان مهدی منتظَری شد کهه در
میرا نبوی به جای مانده بود .برای تبیین این موضهو  ،ایهن بخهش را در دو ریزعنهوان
«منصورانگاری زید» و «مهدیباوری زید» پی خواهیم گرفت.
2ـ .1منصورانگاری زید

اوّلین موضوعی که در باره مهدویت در دوران زید رخ مینماید ،واژه «منصور» اتهت.
این کلمه ،لقبی اتت که در مورد زید به کار رفته و با این شعار ،حرکهت او آغهاز گشهت؛

3

همچنانکه در قیامهای قبل از آن ،چون مسلمبنعقیل (م 61ق) 1و مختار (م 61ق) 1نیهز
دیده میشود و حتی میتوان برای آن پیشینهای در غزوهههای رتهول خهدا

نیهز بهاز

یافت 9.برای تبیین هرچه بیشتر این موضو  ،تزم اتت که بخشهای ذیل بررتی شود.
2ـ1ـ .1معناشناسی و ارتباط با مهدی

این لقب ،شکل مکعولی از واژه «نصر» به معنای یاری و تأیید اتت؛ 1چنانکه در قرآن
نیز در همین معنای لغوی انعکاس یافته اتت؛ 6اما این ،تمهام مهاجرا نیسهت؛ چراکهه واژه
.1بهالذری،انسهاباالشهراف،ج،3ص677؛طبهری،تهاریخطبهری،ج،2ص126و123؛ابهوالفرج
اصفهانی،مقاتلالطالبیین،ص133و.137
.6طبری،تاریخطبری،ج،5ص.322
.3بالذری،انساباالشراف،ج،2ص390؛طبری،تاریخطبری،ج،2ص60و63؛ابناعثم،الفتوح،ج
،2ص.633
.7واقدی،المغازی،ج،1ص26،2و702؛همان،ج،6ص277؛همهان،ج،3ص1163؛ابهنهشهام،
ابنسعد،طبقاتالکبری،ج،6ص21،10و.172
السیرةالنبویة،ج،6ص697و333؛ 
ابندرید،جمهرةاللغة،ج،6ص.277
 .5
«.2وَلَاتَقْتُلُواْالنَّفْسَالَّتىِحَرَّمَاللَّهُإِلَّابِالْحَقوَمَنقُتِلَمَظْلُومًافَقَدْجَعَلْنَالِوَلِیهِسُلْطَانًافَلَایسْرِففىّالْقَتْهلِ
إِنَّهُکاَنَمَنصُورًا(».اسراء،آیه)33
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منصور با مهدویت و تا حدی غیبگویی درآمیخته و در آن زمان به معنای شخصی اتهت
که خدای تعالی برای بهدتتآوردن پیروزی ،یاریاش میکنهد؛ 3چنهانکهه ایهن لقهب بها
کارکردهایی به همین مومون ،در کتهابههای مقهدس یهودیهان 1و مسهیحیان 1و حتهی
هندویان 9نیز بهکار رفته اتت.
بایسته گکتن اتهت کهه واژه «منصهور» بها مههدی موعهود ارتبهاطی مسهتحکم دارد؛
بهگونهایکه در برخی از روایات ،مهدی با و و «منصور بالرعب؛ یاریشده با القای رعب
در دل دشمنان» 1و یا با عنوان و لقب کلی «منصور» 6بهکار رفته اتت .در برخی از ادعیه
نیز از این واژه برای اشاره به منجی موعود اتتکاده میشود 1و حتی در بعوی گهزارشهها
منصور و مهدی ،یکی پنداشته شده اتت؛ 1چنانکه رویارویی او با تکیانی 4هه بهه عنهوان
یکی از عالیم ظهور مهدی 31ه و یا فرار مهدی و منصور از چنگال او 33نیز میتواند به این
درلقبهایخلفایعباسی»،ترجمه:غالمحسهنمحرمهی،مجلههتهاریخ

1فاروقعمر«،فرهنگمهدویت
اسالمدرآینهپاوه،،ش،1ص.152
.6کتابزکریا،اصحاح.9،9
.3انجیلمتی.5،61،
.7صادقیتهرانی،بشاراتعهدین،ص.613
کمالالدین،ج،1ص331؛طبرسى،إعالمالورى،ص723؛اربلی،کشفالغمة،ج،6ص.537
.5صدوق ،
.2فراتکوفی،تفسیرفراتکوفی،ص.670
.2بهعنواننمونه :
ه«فَأَسْأَلُاللَّهَالَّذِیأَکْرَمَمَقَامَكَأَنْیُکْرِمَنِیبِكَوَیَرْزُقَنِیطَلَبَثَارِکَمَعَإِمَامٍمَنْصُورٍمِنْآلِمُحَمَّدٍ

».

ابنقولویه،کاملالزیارات،ص122؛طوسی،مصباحالمتهجّد،ج،6ص )227
( 
ه«وَارْزُقْنَانَصْرَدِینِكَمَعَوَلِیٍّهَادٍمَنْصُورٍمِنْأَهْلِبَیْتِنَبِیِّكَوَاجْعَلْنَامَعَهُوَتَحْتَرَایَتِهِشُهَدَاءَصِهدِّیقِینَ
فِیسَبِیلِكَوَعَلَىنُصْرَةِدِینِكَ(».طوسی،تهذیباالحکام،ج،3ص)172
ابنحماد،الفتن،ص.312
 .2
.9همان،ص199،172و.609
برایاطالعاتبیشتردرموردظهورسفیانیبهعنوانیکیازنشانههایظهور،ن.ک:صهادقی،تحلیهل

.10
نشانههایظهور،ص606ـ .607
تاریخی 
ابنحماد،الفتن،ص.616
.11عیاشی،تفسیرالعیاشی،ج،1ص27؛ 
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مجموعه اضافه شود .با توجه به آنچه گکته شد ،روشن میگردد که منصهور ،هرفا لقبهی
تشریکی برای تمجید از یک رهبر نظامی نیسهت و بعهدها بهار معنهایی ویهژهای در حهوزه
موعودگرایی مییابد.
2ـ1ـ .2خالفت منصور و مهدی

آنچه بر اهمیت و کارکردهای این واژه در مباحث مرتب با مهدویت میافزاید ،روایاتی
اتت که پیرامون بهخالفترتیدن پادشاهانی با نامهای :تکاح ،منصور و مهدی بهه ثبهت
رتیده اتت؛ هرچند شاید در ابتدا به نظر آید که این گزارشهها از تهوی عباتهیان جعهل
شده اتت؛ زیرا این روایات ،عمدتا توت ابنعباس (م 61ق) به ورت مستقیم 3و یها بهه
نقل از أمّ فول (م.ق 11ق) همسر عباس (م 11ق) 1،از رتول خدا

روایت شده اتهت

و گزارشهای متعددی نیز پیرامون پیشبینی ابنعباس از خالفت :تکاح ،منصور و مهدی
از توی تعیدبنجبیر( 1م  )41و یا خود عباتیان 9و دیگران 1به ثبت رتیده اتت .به همین
رو ،برخی چنین میپندارند که این احادیث ،تاخته عباتیان اتت.

6

.1بیهقی،دالئلالنبوة،ج،2ص517؛خطیببغدادی،تهاریخبغهداد،ج،1ص27؛ابهنعسهاکر،تهاریخ
دمشق،ج،36ص620و.306
ج،1ص 27ـ 25؛ابهنعسهاکر،
.6طبرانی،معجماالوسط،ج،9ص101؛خطیببغدادی،تاریخبغهداد ،
،ج،62ص351ه.356
تاریخدمشق 
.3ابنحماد،الفتن،ص21،20و302؛ابنقتیبه،عیوناالخبار،ج،6ص607؛دانی،سنندانی،ج،5ص
952؛بیهقی،دالئلالنبوة،ج،2ص517؛خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،1ص25؛همان،ج،3ص9ه
؛ابنعساکر،تاریخدمشق،ج،36ص306و303؛همان،ج،53ص .715
 10
ج،10ص50ه.51
ابنعساکر،تاریخدمشق،ج،36ص620؛خطیببغدادی،تاریخبغداد ،
 .7
،ج ،7
.5حاکمنیشابوری،المستدرکعلیالصهحیحین،ج،2ص3056؛خطیهببغهدادی،تهاریخبغهداد 
ص.652
یزادهوصادقی«،نق،عباسیاندرجعلوتحریفروایاتمهدوی»،مجلهمشرق
.2براینمونه،ن.ک:فقه 
موعود،ش،69ص132ه.176
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اما روایاتی نیز از توی کعب األحبار (م 19ق) 3و عبداهللبنعمهروبهنعهاص (م  61تها
11ق) 1و ابوتعید خدری (م 19ق) 1به ثبت رتهیده اتهت کهه قوهاوت را در ایهن زمینهه
مشکل میکند .بنابراین ،بعوی بر این باورند که عباتیان ،از میرا حدیثی موجود به نکع
خود اتتکاده کردند و خود ،مختر این روایات نیستند 9.احادیثی که بعوا بهرای مههدی و
منصور ،وظایکی چون عدالتگستری و شکست دشمنان 1ترتیم کرده و در مقابل ،برخهی
روایات ،مهدی از فرزندان عباس را متکاوت با مهدی موعود مهیدانهد 6.درهرحهال ،شهاید
نتوان کل این گزارشها را از ابداعات عباتیان نامید و به نظر میرتد کهه آنهها تهالش
کردهاند این پیشبینیها را بهه نکهع خهود مصهادره کننهد؛ زیهرا گهزارشههایی مبنهی بهر
هاشمیبودن منصور 1در دتت اتت و حتی از اههلبیهت

احهادیثی رتهیده اتهت کهه

منصور ،از میان خود ایشان اتت؛ 1چنانکه پارهای از روایهات ،مصهداق منصهور 4و یها بها
اختالفی اندک ،یعنی منتصر 31را امام حسین

په از رجعت میداند.

.1ابنحماد،الفتن،25،ص726؛خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،1ص25؛ابنعساکر،تاریخدمشهق،ج
،53ص .715
ابنعساکر،تاریخدمشق،ج،25ص702و.709
ابنحماد،الفتن،ص21؛ 
 .6
ج،36ص 301ـ .306
ابنعساکر،تاریخدمشق ،
.3خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،9ص702؛ 
.7براینمونه،ن.ک:معجماحادیثاالمامالمهدی،ج،1ص637ه .635
.5حاکمنیشابوری،المستدرکعلیالصهحیحین،ج،2ص3056؛خطیهببغهدادی،تهاریخبغهداد،ج،9
ج،36ص 301ـ .306
ابنعساکر،تاریخدمشق ،
ص702؛ 
.2طبرانی،معجماالوسط،ج،2ص.692
ابنحماد،الفتن،ص.27
 .2
.2عیاشی،تفسیرالعیاشی،ج،6ص.691
«.9عَنْجَابِرٍقَالَ:سَمِعْتُأَبَاجَعْفَرٍ یَقُولُوَاللَّهِلَیَمْلِکَنَّرَجُلٌمِنَّاأَهْلَالْبَیْتِالْأَرْضَ...ثُمَّیَخْرُجُالْمَنْصُورُ
إِلَىالدُّنْیَافَیَطْلُبُدَمَهُوَدَمَأَصْحَابِهِ...فَإِذَااشْتَدَّالْبَلَاءُعَلَیْهِمَاتَالْمُنْتَصِرُوَخَرَجَالسَّفَّاحُإِلَهىالهدُّنْیَاغَبَهباً
لِلْمُنْتَصِرِ...ثُمَّقَالَأَبُوجَعْفَرٍ:یَاجَابِرُوَهَلْتَدْرِیمَنِالْمُنْتَصِرُوَالسِّفَاحُیَاجَابِرُالْمُنْتَصِرُالْحُسَهیْنُوَالسَّهفَّاحُ
(».عیاشی،تفسیرالعیاشی،ج362،6؛مجلسی،بحاراالنهوار،ج
أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَصَلَوَاتُاللَّهِعَلَیْهِمْأَجْمَعِین 
،32ص)72
بنثَابِتٍعَنْجَابِرٍقَالَسَمِعْتُأَبَاجَعْفَرٍ(ع)یَقُولُوَاللَّهِلَیَمْلِکَنَّرَجُلٌمِنَّاأَهْلَالْبَیْتِبَعْدَمَوْتِهِثَلَاثَ
«.10عَمْرُو 
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2ـ1ـ .3منصور و زیدیه

بههرروی ،اهمیت منصور ،چه به عنوان یکی از یاران مهدی 3و یا حاکمی قبل از او 1و
یا جانشین مهدی 1،میتواند جواب این تهال را روشن کند که چرا کوفیان از زید در مورد
همخوانیاش با منصورِ وعده دادهشده پرتیدند؛ کسی که قرار اتت بسا امویان را در هم
بپیچد و هالکت بنیامیه را به ارمغان بیاورد.

9

چنانکه ارتبا منصور با یمن 1نیز قابلتوجه اتت کهه برخهی آن را بهه جههت جلهب
حمایت یمنی ها برای شرکت در قیام عباتی میدانند 6و شاید با توجه بهه ارتبها یمهن و
زیدیه در تالهای بعد 1،چنین تعبیری بیارتبا با آنان نباشهد؛ زیهرا برخهی ،یمهانی 1را از
نسل زید میدانند که در نعاء به پا میخیزد 4.گزارشهایی نیز پیرامون ظههور مههدی از
مِائَةِسَنَةٍوَیَزْدَادُتِسْعاً...ثُمَّیَخْرُجُالْمُنْتَصِرُإِلَىالدُّنْیَا...فَإِذَااشْتَدَّالْبَلَاءُعَلَیْهِوَقُتِلَالْمُنْتَصِرُخَرَجَالسَّفَّاحُإِلَى
بنعَلِیٍّ
الدُّنْیَاغَبَباًلِلْمُنْتَصِرِفَیَقْتُلُکُلَّعَدُوٍّلَنَاوَهَلْتَدْرِیمَنِالْمُنْتَصِرُوَمَنِالسَّفَّاحُیَاجَابِرُالْمُنْتَصِرُالْحُسَیْنُ 
بنأَبِیطَالِبٍ
وَالسَّفَّاحُعَلِیُّ 

(».مفید،االختصاص،ص 652ـ  )652

.1طبریآملیصغیر،دالئلاإلمامة،ص .527
ابنحماد،الفتن،ص21؛خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،7ص .652
 .6

.3عیاشی،تفسیرالعیاشی،ج،6ص362؛مفید،االختصاص،ص 652ـ 652؛طوسی،الغیبة،ص 722ه
.729
؛ابناعثم،الفتوح،ج،2ص.625
.7طبری،تاریخطبری،ج،2ص 122
ابنحماد،الفتن،ص 27ـ 627،199،25و.629
 .5

درلقبهایخلفایعباسی»،ص 122ـ .122

.2فاروقعمر«،فرهنگمهدویت
جاناحمدی،
 .2برایاطالعاتبیشتردرموردتعاملزیدیهویمنیانقبلازآغازحکومت،ن.ک:یزدانیو 
«بسترها،زمینههاوچال،هایپیداییجنب،زیدیهدریمن»،مجلهتاریخفرهنگوتمدناسالمی،ش،2
ص113ه.137
روحاللهی«،بررسیتطبیقیروایات
.2برایاطالعاتبیشتردرموردیمانی،ن.ک:مهدویراد،علیانسبو 
یثپاوهی،ش،16ص65ه .27
یمانیازمنظرفریقین»،مجلهحد 
.9معجماحادیثاماممهدی،ج،6ص.57
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یمن 3به جای مانده اتت؛ حتی میتوان اقدام عبدالرحمنبناشعث (م  )41در نامیدن خهود
به قحطانی را 1که در باره اَعراب جنوبی اتت 1،در همین راتتا ارزیابی کرد؛ چنانکه او به
جهت پیشگویی ها در مورد ارتبا مهدی و قحطانی و فرمانروایی عادتنه او 9که نزد مردم
شهرت داشت ،دتت به این اقدام زد.

1

نکته آخر ،احادیث جابر جعکی (م 311ق) 6از امام باقر

پیرامون مباحث آخرالزمانی

اتت و با وجود تشکیکها در احادیث و شخصیت او 1،شامل موضو منصور نیز هست 1و
با توجه به همعصربودن امام باقر

(11ه339ق) و زید ،گویای حوور چنین مباحثی در

میان مسلمانان ،بهخصوص شیعیان اتت؛ بهویژه آنکه برخی ،احادیث جابر را بازتاب آمهال
و آرزوهای شیعه در اواخر دوران اموی میدانند.

4

.1خزاز،کفایةاألثر،ص116و150؛یاقوتحموی،معجمالبلدان،ج،7ص.756
یخ،ج،2ص.35
.6مقدسی،البدءوالتار 
.3برایاطالعاتبیشتردرمورداعرابشمالیوجنوبی،ن.ک:حسینیانمقدم«،مناسهباتمکههومدینهه
ازاسالمدرچشماندازروابطقحطانیهعدنانی»،مجلهنامهعلومانسانی،ش2و،2ص77ه.22

پی،

.7برایاطالعبیشتر،ن.ک:مؤسسهمعارفاسالمی،معجهماحادیهثامهاممههدی،ج،1ص 359ـ 323؛
همان،ج،6ص 56ـ .52

.5مقدسی،البدءوالتاریخ،ج،6ص.127

یهادرمورداو،ن.ک:مدرسیطباطبایی،میراثمکتوبشیعه
.2برایاطالعاتبیشتردربارهجابروداور 
بنیزیدجعفی»،دانشنامهجهاناسالم،ج،9
جابر 
ازسهقرننخستین،ص 167ه173؛صفریفروشانی «،

 121ـ 127؛طاووسیمسرور«،جابرجعفی»،دائرةالمعارفبزرگاسالمی،ج،12ص157ه.152

.2مدرسیطباطبایی،میراثمکتوبشیعهازسهقرننخسهتین،ص 167ه131؛درمقابهل:احمدونهدو
بنیزیدجعفیوبررسیاتهامغلودربارهوی»،مجلهمطالعاتتاریخفرهنگی،ش
طاووسیمسرور«،جابر 
،2ص 1ه67؛همو«،نق،غالیاندراشتهارتهمتغلوبهجابرجعفهی»،مجلههعلهومحهدیث،ش،21
ص179ه.120
ابنحماد،الفهتن،ص199،172و609؛عیاشهی،تفسهیرالعیاشهی،ج،1ص 27ه22؛همهان،ج،6
 .2
ص362؛مفید،االختصاص،ص 652ـ 652؛طوسی،الغیبه،ص 722ـ  .729

.9مدرسیطباطبایی،میراثمکتوبشیعهازسهقرننخستین،ص 165ـ .162
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شاید بتوان گکت که برخی اگر زید را همان مهدی موعود نمیدانستند ،دتتکم انتظار
داشتند که وی منصوری باشد که بر طبب پیشبینیها هرگز شکست نمیخورد 3.بنابراین،
اوّلین باورهای مهدوی پیرامون زید ،مصداقیابی منصور موعود در شخص زیدبنعلی اتت
که او بتواند با توجه به پیشبینیها ،امویان را شکست دهد.

1

2ـ .2مهدیباوری زید

زید که به گمان عدهای منصور موعود بود ،بهترعت و در همان زمان حیات خهویش،
نامزد تصدی عنوان مهدی شد .برای روشنشهدن ایهن مطلهب ،مهیتهوان مبهاحثی را در
عناوین ذیل دتتهبندی نمود:
2ـ2ـ .1سنخشناسی

از مباحث شایان توجه ،تحلیل تنخ اهتمام به مهدویت زید اتت .بهه گمهان نگارنهده،
میتوان مهدیپنداشتن زید را از بسی ترین و تادهترین گونههای مهدیبهاوری دانسهت؛
بدین معنا که به مانند ادعای مههدویت بهرای دیگهر امامهان زیهدی ماننهد نکهه زکیهه،
محمدبنقاتم و یحییبنعمر و دیگران ،توجهی به عالئهم ظههور و ویژگهیههای متعهدد
ظاهری ،غیبت و مانند آن وجود ندارد .تنها تأکید پیروان زید ،بر فاطمیبهودن اوتهت کهه
شاید واکنشی در برابر ادعاهای کیسانیان باشد 1.آنان او را برخوردار از کاتی میدانند که
پیش از این ،به آن اشاره شد .درهرحال ،آنچه برای تعقیبکنندگان مهدویت زیهد اهمیهت
دارد ،پیروزی و غلبه بر دتتگاه حاکم اتت .ازاینرو ،در پاتخ پرتش زید مبنی بهر اینکهه
چرا از او در مورد مهدویت می پرتند ،تبعات و آثهار بعهدی را خاطرنشهان مهیتهازند کهه
نمیخواهند خانههای خود را ویران ببینند.

9

؛ابنعساکر،تاریخدمشق،ج،36ص.306
.1خطیببغدادی،تاریخبغداد،ج،9ص 702
ابناعثم،الفتوح،ج،2ص.625
.6طبری،تاریخطبری،ج،2ص122؛ 
.3قاضی،الکیسانیةفیالتاریخواألدب،ص 660ـ .667

.7مجموعکتبورسائلزیدبنعلی،تحقیق:ابراهیمیحییالدرسی،ص320؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1
ص.121
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بساطت مهدیانگاری زید ،زمانی وضوح بیشهتر مهییابهد کهه بهه برخهی از ادعاههای
کیسانیان در مورد مهدویت محمدبنحنکیه و شرای او در غیبت و عملکهرد بعهد از ظههور
نگاهی بیندازیم 3.ازاینرو ،میتوان گکت که یک انتظار کامال حداقلی و تنها با کارکردهای
تیاتی در مهدویت زید دنبال میشود.
2ـ2ـ .2واکنشیابی

یکی از مسائل چالشی در این بحث ،واکاوی واکهنش زیهد در مقابهل طهرح تههال از
مهدویت خویش اتت 1.منابع زیدی ،نکی ری او را گزارش کردهاند 1و در خبری دیگهر،
زید اطرافیان خود را با وجود دعهوت بهه جههاد ،از درک مههدی ناامیهد مهیتهازد؛ 9امها
درعینحال ،اشارههایی از وی مبنی بر قائمبودن خویش 1و یا مبهمگااردن این مسئله 6به
ثبت رتیده اتت که داوری در این زمینه را پیچیده میتازد؛ چنانکه زید با وجود انکار در
تهال از مهدویت خویش ،همچنان خویشتن را نامزدی برای حجت خدا در هر هد تهال
میداند 1و همان گونه که گکته شد ،در مورد امید به منصور بودن او نیز واکنشهی از تهوی
رهبر قیام کوفه گزارش نشده اتت.

1

بنحنفیه،ن.ک:برادران،
برایاطالعازباورهایکیسانیهدرموردغیبتورخدادهایپسازظهورمحمد 

.1
تطورباوربهمهدیومهدویتازدیدگاهکیسانیه،ص26ه .92
.6مجموعکتبورسائلزیدبنعلی،تحقیق:ابراهیمیحییالدرسی،ص320؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1
ص.121
همان.
 .3
.7مجموعکتبورسائلزیدبنعلی،تحقیق:ابراهیمیحییالدرسی،ص327؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1
ص.121

.5کشی،رجالالکشی،ص 350ـ .351

یدبهنعلهی،تحقیهق:ابهراهیم
.2فراتکوفی،تفسیرفراتکوفی،ص 353ـ 357؛مجموعکتبورسائلز 
؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1ص.120
یحییالدرسی،ص 320
.2مجموعکتبورسائلزیدبنعلی،تحقیق:ابراهیمیحییالدرسی،ص320؛ابنحمزه،العقدالثمین،ج،1
ص.121
ابناعثم،الفتوح،ج،2ص.625
.2طبری،تاریخطبری،ج،2ص122؛ 
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در کل ،عدهای از پژوهشگران بر این باورند که زید در مورد ادعای مهدویت خویش ،با
توریه برخورد مینمود؛ 3هرچند برخی از منابع امامی ،عالوه بر قراردادن نام زیهد در تهند
احادیث اثناعشر 1،گکتارهایی از او نقل کردهاند که گویهای اعتقهاد وی بهه مههدویت امهام
دوازدهم

اتت 1.نویسنده به دنبال اعتقاد و یا عدم باور زید به مهدویت خود نیسهت و

دراینبین ،تکاوتی مبنی بر نوعی یا شخصیبودن این باور وجود ندارد؛ 9اما آنچه مهم اتت،
دیدگاه موعودگرایانه برخی از هواداران اوتت که یکی از اوّلین طلیعهههای آغهاز مباحهث
مهدی باوری در میان زیدیان اتت .این نگاه ،در برخی از ائمه زیدیه ،به روند تکاملی خود
ادامه داد.
2ـ2ـ .3پیامدشناسی

زید که بهترعت و برای تحقب وعده پیروزی ،نامزد عنوان منصهور ،هاحباتمهر 1و
تههپه مهههدی شههد ،بهها شکسههت و شهههادت ،شههرای مهههدویت را از دتههت داد؛ چراکههه
همانگونه که در تنخ باور به مهدویت زید بیان شد ،زید چه به عنهوان منصهور و چهه بهه
عنوان مهدی ،باید بر دتتگاه حاکم غلبه کرده و به ظلم امویان پایان میداد؛ اما به تهبب
عدم موفقیت ،بهترین فر ت برای جریان معارض ،یعنی امویان فراهم گشهت تها بتواننهد
اندیشه مهدویت زید را به تخره بگیرند.

.1عسکری،نق،ائمه

6

ین،ج،6ص.191
دراحیاید 

.6خزاز،کفایةاألثر،ص 193ـ 632،197و306ه.303
.3همان،ص692ه307،301و.310
یناادوموسویآقداش«،بازنماییجایگاهاندیشهمههدویتدرقیهامزیهدبهنعلهی»،ص 103ه
.7موسو 
116؛خلیلی«،مهدویتدرزیدیهومقایسهآنباامامیه»،دانشگاهادیان،1329،ص.20
.5خزاز،کفایةاألثر،ص.311
.2بالذری،انساباألشراف،ج،3ص636؛مسعودی،مروجالذهب،ج،3ص .602
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همچنانکه نمایش پیکر بیجان زید بر باتی دار و به مهدتی طهوتنی 3،خه پایهانی
برای مهدیانگاشتن زید تلقی میشود .ازاینرو ،به مانند مرگ مخکی دیگهر امهام زیهدی،
یعنی محمدبنقاتم 1و اعتقاد به غیبت طوتنیمدت او 1،تداومی بهرای مههدویت زیهد در
قالب غیبت مشاهده نمی گردد .شاید به تبب عمر کوتاه مهدیانگاری زید نیز واکنشهی از
توی جریان های درونی و برونی شیعه به این مسئله مشاهده نمیشهود؛ ولهی درهرحها،ل
نویسنده بر این باور اتت که مهدی پنداری زید از توی برخی از هوادارانش ،بستری برای
ایجاد باورهای مهدوی در میان زیدیان فراهم کرد که با بس بیشتر و جزئیات فزونتر به
این مسئله بپردازند.
نتیجه

نتیجه این نوشتار را میتوان در موارد زیر خال ه کرد:
 .3در مهدیانگاری زید نمیتوان نقش بسهتر مناتهب زمهانی و مکهانی و همچنهین،
برخورداری او از برخی مهلکه های مهدوی را فراموش کرد که این موارد ،تبب شهد تها در
نگاه برخی ،زید عنوان منصور و تپه مهدی به خود بگیرد.
 .1اوّلین واکنش ها در مورد مهدویت زید را می توان در منصهور انگاشهتن او مالحظهه
کرد؛ واژهای که عالوه بر پیشینه در در اتالم و حتی پیش از اتالم ،به مکههومی بهدل
شده اتت که کهامال رنهگ آینهدهبینهی داشهته و بهه عنصهری شکسهتناپهایر و منجهی
همیشهپیروز با تأییدات خاص خداوند اطالق میشود.
ابنسعد،طبقاتالکبری،ج،5ص650؛بالذری،انساباألشراف،ج،3ص655ه652؛طبری،تاریخ
 .1
طبری،ج،2ص.129

بنقاسمومرگمشکوکاو،ن.ک:طبری،تاریخطبری،ج،9ص 2ه2؛یعقوبی،تهاریخ
دربارهمحمد 

.6
ج،3ص 727ه725؛ابوالفرجاصفهانی،مقاتهل
یعقوبی،ج،6ص 721ه726؛مسعودی،مروجالذهب ،

الطالبیین،ص727ه .723
ج،3ص .725
.3مسعودی،مروجالذهب ،
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 .1اطالق مهدی بر زید ،رف نظر از واکنش نه چندان روشن زید ،بهخوبی میتوانهد
گویای وضعیت نابسامان شیعیان در آن زمان باشد که بهه دنبهال موعهودی عهدالتگسهتر
هستند و با توجه به اطالق مهدی بر آن در میرا نبوی ،زیهد را شایسهته چنهین عنهوانی
میدانند.
 . 9مهدویت زید در هر شکلی ،اعم از شخصی و یا نوعی ،مکهومی بسی دارد و قیام او
در هنگامه تتم فراگیر امویان به همراه فهاطمیبهودن و کنیززادگهی ،مههمتهرین عنا هر
تشکیلدهنده باور به مهدویت او هستند؛ چنانکه شکست و به دار آویختن پیکر مطهرش،
بهترعت کوفیان و هواداران او را از اشتباه در تطبیب باخبر میتازد؛ چراکه اتاتهیتهرین
ویژگی منصور و مهدی از نظر آنان ،عدم تجربه شکست تا رتیدن به حکومت و برقراری
عدلی فراگیر اتت.
 . 1ادعای مهدویت برای زید ،هرچند نتوانست در ترنوشت قیام او تغییری ایجاد کنهد،
اما مهمترین کارکرد آن را میتوان در بسترتازی بهرای ورود اندیشهه مههدویت در میهان
زیدیه و بارورتازی آن در قیامهای دیگر دید.
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 .52طبران هی،سههل 
بنإبراهیمالحسینی،قاهرة:دارالحرمین1715،ق.
عبدالمحسن 

حسن،إعالمالورىبأعالمالهدى،تهران:دارالکتباإلسالمیة1390،ق.
بن 
طبرسى،فبل 

.52

بنأبهیطالهب
ی 
بنرستم،المسترشدفیإمامةعل 
یر 
بنجر 
محمد 
 .52طبریآملیکبیر ،
قم:کوشانپور1715،ق.

احمدمحمودی،

،تحقیهق:
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 .59طبری ،أبوجعفرمحمدبنجریر،تاریخ طبری (تاریخ األمموالملوک)،تحقیق:محمدابوالفبهل
ابراهیم،بیروت:دارالتراث،دوم1922،م.

رستم،دالئلاإلمامة،تحقیهق:قسهمالدراسهاتاإلسهالمیة
 .20طبرىآملىصغیر،محمدبنجریربن 
مؤسسةالبعثة،قم:بعثت1713،ق.
علىاحمدناصح،قهم:المعهارف
 .21طوسى،محمدبنحسن،الغیبةللحجة،تحقیق:عباداهللتهرانىو 
اإلسالمیة1711،ق.
 .26ههههه،تهذیباالحکام،تهران:دارالکتباإلسالمیه1702،ق.
 .23ههههه،مصباحالمتهجّدوسالحالمتعبّد،بیروت:مؤسسةفقهالشیعة1711،ق.

 .27عسکرى،سیدمرتبى،نق،ائمه

ین،تهران:مرکزفرهنگهىانتشهاراتمنیهر،
دراحیاىد 

.1322
 .25عمر،فاروق«،فرهنگمهدویتدرلقبهایخلفایعباسهی»،ترجمهه:غالمحسهنمحرمهی،
مجلهتاریخاسالمدرآینهپاوه،،ش،1بهار.1323
بنمسعود،تفسیرالعیاشی،تهران:المطبعةالعلمیة1320،ق.
محمد 
 .22عیاشى ،
 .22فرجامی،اعظم«،زیدبنعلیبهروایتعمروبنخالددرمنابعامامی»،مجلهآینهپهاوه،،ش
135و،132مردادوآبان.1391

 .22فرمانیان ،مهدی«،بازتابمهدویت درتاریخ سیاسی اسالم»،مجموعهمقهاالتگونههشناسهی
اندیشهمنجیموعوددرادیان،قم:انتشاراتدانشگاهادیانومذاهب.1329،
یزاده،عبدالهادیوسیدجعفهر صهادقی«،نقه،عباسهیاندرجعهلوتحریهفروایهات
 .29فقه 
مهدوی»،مجلهمشرقموعود،ش.1393،69
 .20قاریان،حسین«،مهدویتازدیدگاهفرقههایزیدیه»،پایاننامهسطح،3قهم:حهوزهعلمیهه،
.1395
 .21قاضی،وداد،الکیسانیةفیالتاریخواألدب،بیروت:دارالثقافة1927،م.

 .26قزوینی،محمدکاظم،اإلمامالمهدی
بنعلی
ید 
 .23کریمان،حسین،سیرهوقیامز 

منالمهدالىالظهور،قم:داراألنصار1762،ق.
،تهران:شرکتانتشاراتعلمیفرهنگی.1329،

سال هجدهم ،شماره هفتادودوم ،زمستان 6931
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 .27کشى،محمدبنعمر،رجالالکشی؛إختیارمعرفةالرجال،تحقیق:مهدیرجایی،مشهد:مؤسسه
نشردانشگاهمشهد1709،ق.
علىاکبرغفارىومحمدآخوندى،تههران:دارالکتهب
یعقوب،الکافی ،تحقیق  :

 .25کلینی ،محمد 
بن
اإلسالمیة1702،ق.
 .22کمساری،عباس«،زیدبنعلیبنالحسین

شهیدقرآنی»،مجلههمبلغهان،ش،120دیمهاه

.1391
یم،تفسیرالفراتالکوفی،تهران:مؤسسةالطبعوالنشهرفهیوزارةاإلرشهاد
 .22کوفى،فراتبنابراه 
اإلسالمی1710،ق.
مجلسى،محمدباقر،بحاراألنوار،تحقیق:جمعىازمحققان،بیروت:دارإحیاءالتهراثالعربهی،

.22
1703ق.
 .29مجهول،أخبارالدولةالعباسیةوفیهأخبارالعباسوولده،تحقیق:عبدالعزیزالدورىوعبدالجبار
المطلبى،بیروت:دارالطلیعة1391،ق.
گونهشناسیاندیشههمنجهیموعهوددرقهرآنوسهنتنبهوی»،
 .20محمدیمظفر،محمدحسن «،
مجموعهمقاالتگونهشناسیاندیشهمنجیموعوددرادیان،قم:انتشهاراتدانشهگاهادیهانو

مذاهب.1329،
 .21مدرسیطباطبایی،سیدحسین،میراثمکتوبشیعهازسهقرننخستین،ترجمهه:سهیدعلهی
قرائیورسولجعفریان،قم:اعتماد.1323،
 .26مسعودی،علىبنحسین،مروجالذهبومعادنالجوهر،تحقیق:اسهعدداغهر،قهم:دارالهجهرة،
1709ق.
 .23مظفری ورسی ،حیدر،جریان شناسی مهدویت درفرقههای شیعی ،قهم:انتشهاراتدلیهلمها،
.1396
بنمحمد،االختصاص،قم:کنگرهشیخمفید1713،ق.
محمد 
 .27مفید ،
 .25ههههه،اإلرشادفیمعرفةحججاهللعلىالعباد،قم:کنگرهشیخمفید1713،ق.
 .22ههههه،الفصولالعشرةفیالغیبة،قم:المؤتمرالعالمیللشیخالمفید1713،ق.
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یتا].
یخ،قاهرة:مکتبةالثقافةالدینیة[،ب 
بنطاهر،البدءوالتار 
مطهر 
 .22مقدسی ،
 .22مؤسسهمعارفاسالمى،معجماحادیثاالمامالمهدی،قم:بنیادمعارفاسالمی.1322،
 .29موسویمقرم،عبدالرزاق،زیدالشهید،قم:شریفالرضی1355،ق.
ینااد،سیدعلی«،آشناییبازیدیه»،مجلههفتآسمان،ش،11پاییز.1320
 .90موسو 
 .91ههههه«،مهدویتوفرقهحسینیهزیدیه»،مجلههفتآسمان،ش.1327،62
 .96هههههههوسههیدابوالفبههلموسههویآقههداش«،بازنمههاییجایگههاهاندیشهههمهههدویتدرقیههام
بنعلی»،مجلهانتظارموعود،ش،72بهار.1397
ید 
ز 

بنعلی
ید 
بنمحمد،االمامز 
یحیی 
 .93مؤیدی ،

یتا].
الوحدة[،ب 

مکتبة
قدوةالمستبصرین،صعدة :

روحاللهی«،بررسیتطبیقیروایهات
یراد،محمدعلی،سیدضیاءالدینعلیانسبوحجت 
 .97مهدو 
یثپاوهی،ش.1393،16
یمانیازمنظرفریقین»،مجلهحد 
یرضاایمانی،قم:مرکزمطالعاتادیانومهذاهب،
ناشیاکبر،عبداهلل،مسائلاإلمامة،تحقیق:عل 
 .95
.1322
یاکبرغفاری،تهران:صدوق1392،ق.
بنابراهیم،الغیبة،تحقیق:عل 
محمد 
 .92نعمانی ،
بنموسی،فرقالشیعة،بیروت:داراألضواء1707،ق.
حسن 
 .92نوبختی ،
بنعمر،المغازى،بیروت:مؤسسةاألعلمى1929،م.
محمد 
 .92واقدی ،
عبداهلل،معجمالبلدان،بیروت:دارصادر1995،م.

یاقوت 
بن

 .99یاقوتحموى،
جاناحمدی«،بسترها،زمینههاوچال،هایپیداییجنب،زیدیههدر
 .100یزدانی،علیوفاطمه 
یمن»،مجلهتاریخفرهنگوتمدناسالمی،ش،2پاییز.1391
بىتا] .
تاریخالیعقوبى،بیروت:دارصادر [،

بىیعقوب،
بنا 
یعقوبى،احمد 

.101

