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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 

 یندشناسیو فرا یبسترشناس علی؛ یدبنز انگاری یمهد یبازخوان

 

 31/1/3141: ییدتأ یختار    31/31/3141 :یافتدر یختار

 1 یمحمدرضا باران 

ق( از 211ا  08) علای  یادب  ز انگاایی  یمهد یو چگونگ ییبازشناخت چرا

یوساات  اا  از  یپپااهوهپ پاا یاز هااوارایاا اوم موعااول ا اال یبرخاا یسااو

بایویشادا   یبارا  یبسترساز ری هماا زماام و ری ای یههو یاجتماع ی ای ررها

نوشتای با  ی بعد برخویرای بوره است. ا یها ری رویه یدیااز یااری م یش اند ی ا

از یوناد   یریتاا تواو    ناد  یهام تالش م راره یلاز منابع معتبر و تحل یریگ بهره

بااوی ایاها     یا  ا  رهنده یلیا با توج  ب  بسترها و عنا ر تشک یدز انگایی یمهد

 یااا ری م یتمهادو  یش ری  وف م اند یدزماا با ظهوی ز هم یسدم ی ند. ب  نظر م

 یثیحاد  یارا  و با توجا  با  م   دمطرح ش یرایاا او ب  شکل جدااز هو یخبر

 یعنای  یرمناپا   خداوناد و شکسات   یاز ساو  شده یایی ییا عنور یدموجورم ز

مباایزم   یفاامم  یا  عناواا    با   یدرانستند و سپسم ری هماا زماام ز« منووی»

 یا  ری  وفا م ا  یکارش پ یپ   باا شکسات و نماا    یدگرر «یمهد»نامزر عنواا 

  ا  رر.یدپ یستاییمدت یوند ا ری  وتاه یش اند

 .یفِرَقاسالمعلی،یدبنزیدیه،زیی،موعودگراباوری،یمهد: کلیدواژگان

                                              

.m.barani@alzahra.ac.ir:دانشگاهالزهراءیخگروهتاریاراستاد.1
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 مقدمه

؛ توجه قرار گرفتهه اتهت   مورد یگوناگون یتاکنون از منظرهاعلی،  بن شخصیت و قیام زید

و  یهدی ز یسهندگان نوهای  یشان، تهم قابل توجهی را در نگاشتهباورها که زیدیان و چنان

با نگهاه مههدوی بهه زیهدی و      ی،اندک یها ؛ اما نوشتهاند یدی، به خود اختصاص دادهز یرغ

 زیدیه پرداخته اتت.

از چند جههت  مقارن با عصر ظهور زید، این در حالی اتت که بررتی اندیشه مهدویت 

ی اثرگهاار بهوده اتهت.    ا انهدازه   بهه در قیهام وی تها    ضروری اتت؛ نخست آنکه این باور،

)م  3ههای زیهدیان دیگهر چهون: نکهه زکیهه       همچنین، گرایش به مهدویت بعدها در قیام

ق( امتداد یافت. بهه همهین   111)م  1عمر بن ق( و یحیی134)م.ح  1قاتم بن ق(، محمد391

ایهن بهاور در میهان     شدن نقها  شهرو    های آن برای روشن گاه جهت، بازنمایی اوّلین جلوه

                                              

وینههاستکهدرمدیازنوادگانامامحسنمجتبیه،ملقببهنفسزکی،حسنمثنبنعبداهللبنمحمد.1
.دانستندیمیاورامهد،درهمانزمانیکهبرخچنان؛زدوکشتهشدیامدستبهقیدرزمانمنصورعباس

 .626ه602ص،مقاتلالطالبیینی،.ک:ابوالفرجاصفهاننیشتر،اطالعاتبیبرا

شکسهت،کهردکههسهرانجامیهامدرخراسانومنطقهطالقانقازنوادگانامامسجاد،قاسمبنمحمد.6
،تراطالعاتفزونیاختالفاست.برا،درسرنوشتاوید.(گردق612ه662خوردوروانهزندانمعتصم)

،مسهعودی؛726ه721ص،6،جتهاریخیعقهوبی،یعقهوبی؛2ه2ص،9ج،تاریخطبریی،:طبرن.ک
.723ه727،صمقاتلالطالبیینی،ابوالفرجاصفهان؛725ه727ص،3ج،مروجالذهب

؛63ص،الفهرقبهینالفهرقی،بغداد؛22ص،یینمقاالتاإلسالم،اشعرین.ک:،اوانگارییمهدیرامونپ
 .152،صالحورالعینیری،حم

کهردوپهسازتصهرفشههرویهامکوفهقدرهجریقمری650درسالیدازنوادگانز،عمربنیحیی.3
:یشهتر،ن.کاطالعهاتبیشکستخوردودرمعرکهجهانسهپرد.بهرایازسپاهعباسیه،لاوّهاییروزیپ

مهروجی،مسهعود؛792ص،6ج،تهاریخیعقهوبییعقهوبی،؛621ه622ص،9ج،تاریخطبریی،طبر
،اوانگارییدرموردمهد.561ه502،صالطابیینمقاتلی،اصفهانرجابوالف؛22ه23ص،7ج،الذهب

،الفهرقبهینالفهرقی،بغهداد؛22،صمقاالتاإلسهالمیینی،اشعر؛110،صةالفصولالعشرید،.ک:مفن
.152،صالحورالعینیری،حم؛،63ص
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بهار توته     باوری بهرای نخسهتین   ینکه مهدیاکه با توجه به  زیدیان، ضروری اتت؛ چنان

توانسهت ابعهاد مههدویت را در جامعهه آن روز      رفهت، مهی   کار مهی  رهبر یک قیام نظامی به

توانهد در   در ایهن عصهر، مهی   باوری  های مهدی شدن ویژگی بنابراین، روشن. گسترش دهد

، شاید ایهن تحقیهب بتوانهد بهه تبیهین      در ضمن. باشدبسیار پُراهمیت فکر نیز حوزه تاریخ 

شرای  تیاتی ه فکری جامعه آن روزگار و تعیین مرزهای نکوذ اندیشه مهدویت در نیمهه   

 بردارد. جلو  به رونخست قرن دوم، قدمی 

، «منصور»قلمرو موضوعی این تحقیب، دربردارنده مباحث مرتب  با مهدویت همچون: 

خواهد بود؛ اما تالش نگارنده بهر آن اتهت کهه نوشهتار      ظهورهای نشانه یو تا حد یبتغ

حال و جزئیات قیام زید  رو، کمتر به شرح نگار بدل نگردد. ازاین پیشِ رو، به اثری شخصیت

پرداخته شده اتت. ناگکته نماند که نویسنده این تطور، چندان به دنبهال کشهو و اثبهات    

مهدی نسبت به مهدویت خویش نبوده و تمرکز مباحث، بهر باورههای   تمایل نامزد عنوان 

نمهوده   یگاار را هدفشهادت زید حاضر تا  یبتحق ،اتت مهدوی هواداران اوتت. گکتنی

ها نسبت به مهدویت او، تا اندکی بعد از شکسهت قیهام، ر هد شهده      هرچند واکنش ؛اتت

 اتت.

گهردد،  هرفا     که گهگاه در این تحقیب از آن یاد مهی « زیدیه»ناگکته نماند که مراد از 

ی ذیل عنهوان زیدیهه قهرار گرفتهه و احیانها  بهه       نگار فرقههای  گروهی نیست که در کتاب

قهرار   توجهه  مهورد بلکه ههواداران حرکهت او نیهز     3تر تقسیم شده اتت؛ های کوچک فرقه

 1های مشخصی برای خویش تعریهو کهرد.   عقاید و چهارچوباند؛ گروهی که بعدها  گرفته

                                              

یناشه؛27ه21ص،المقهاالتوالفهرقاشعریقمی،؛21ه57ص،یعةفرقالشی،نوبختبراینمونه:.1
،الفرقبینالفرق؛بغدادی،25ه25،صمقاالتاإلسالمیین؛اشعری،603ه600ص،مسائلاإلمامةاکبر،
 .129ه127،صحورالعین؛حمیری،129ه129،ص1ج،المللوالنحلشهرستانی،؛62ه66ص

بهاییآشهنا»نهااد،یموسهو:سیدعلیبرایاطالعاتبیشترپیرامونعقایدواصولفکریزیدیه،ن.ک.6
.106ه29،ص11مجلههفتآسمان،ش.«یدیهز
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باوری در میان هواخواهان نخستین زید  بنابراین، پژوهش پیشِ رو، متککل بازنمایی مهدی

کهه   باشهد؛ همچنهان   یمنامه و آثار حدیثی و کالمی گوناگون آنان  و حتی قبل از آغاز مرام

زمانی و همچنین، برخورداری زید از در اینجا به معنای شرای  مکانی و یا « بسترشناتی»

کههرد.  انگاشههتن او کمههک مههی از مهههدویت اتههت کههه بههه مهههدی ییههها برخههی شاخصههه

باوری زید پرداخته اتت و بعد از گار از منصهورانگاری   نیز به روند مهدی« فرایندشناتی»

 او، به تنخ باور به مهدویت زید و پیامدهای شکست خواهد پرداخت.

علهی چهرا و    بن زید این تحقیب، آن اتت که: یپرتش ا له شد، گکت آنچه با توجه به 

ههای   پرتهش کهه   چنهان  چگونه در نظر برخی از هوادارانش به عنوان مهدی شناخته شد؟

انگهاری زیهد از    بسترها و شرای  زمانی و مکانی مهدیاند از:  عبارت دیگر نوشتار پیشِ رو،

ن زمان چهه تعریهو و جزئیهاتی داشهته     چه قرار اتت؟ مهدویت زید برای هواداران او در آ

 عنهوان   بهه نگاه برخی از شیعیان هواخواه زید به رهبر قیهام کوفهه قبهل از اتصهاف     ؟ اتت

انتظهار،   یبهت، غ :چون یمیمکاهگیرد؟  مهدی، تا چه اندازه از خصو یات مهدوی بهره می

او از چهه   شیعیان متمایل بهه زیهد، مقهارن بها قیهام      یانظهور و امثال آن در م یها نشانه

 ؟ جایگاهی برخوردار اتت

برخی از شیعیان ههوادار زیهد کهه     یاندر م یباور یبر آن اتت که مهد ،فرض نگارنده

با انگاره  ینا. گرفت کلش یدزجنبش زمان با  هم را به خود گرفتند،« زیدیه»بعدها عنوان 

مههدوی،  ههای   توجه به بستر مکانی و زمانی مناتب و برخهورداری زیهد از برخهی مهلکهه    

رو، ایهن بهاور بسهی ، زیهد را رهبهری       ترعت در میان هواخواهانش تقویت شهد. ازایهن   به

تواند بدون تجربه شکست  گیری از عنوان منصور و تپه مهدی، میدانست که با بهره می

ویژه علویان کوفه را به شکوه  هبو با یاری از خداوند، به تتم امویان پایان دهد و شیعیان، 

جان زید، اعتقاد بهه مههدویت او    ی برتاند؛ هرچند با شکست و نمایش پیکر بیو فرمانروای

 نیز به خ  پایان خود رتید.
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و  یثحهد  ،کهالم  یخ،تهار ههای   در حوزه یتوجه به منابع قابل بررتی این فرضیه، برای

 نخستین باورهای مهدوی زیهدیان در باره  ی راتوجه نکات قابلمراجعه گردید که مانند آن 

و تنهها   یهده گرد یخهوددار کامهل  از آوردن مطالب  ،مجال یناند. در ا جا گااشته  از خود به

زمهان و   یت،شخصه  یهک تناتهب بحهث از     که به یشده اتت؛ اما زمان آوردهمأخا  نشانی

تر  مرتب  جهت مطالعه افزون یها به نگاشته شود، یم یاد ای یژهموضو  و یامکان خاص و 

 یها از داده رخیب یدر مقام داور یسندهاتت که نوبایسته یادآوری خواهد شد.  ادهارجا  د

موضهو   مهورد  کامهل در   یریتها تصهو   هشهد  ینبوده و تنها تع یثیو حد یکالم یخی،تار

 .بنگارد

 :جو کردو در ته حوزه جست توان یرا م یبتحق ینا یشینهپ

. ایهن  نگاشته شده اتهت  یا مهدویتو  یدیهز یراموناتت که پ یکاتیتأل ،نخست  دتته

آثار، با وجود ارزش علمی و ارائه اطالعات ارزشمندِ کلی، به تبب عدم ارتبا  مسهتقیم بها   

بسهترها و فراینهد    زدن در مورد موضو  بحث، کارکردی مقدماتی داشته و مانعی برای قلم

 انگاری زید نبوده اتت. مهدی

و یا دیگران، در مورد  3ان زیدیگیرد که از توی نویسندگ را دربرمی یآثار ،دتته دوم

نگاشته شده و زندگی و قیهام او را از منظرههای گونهاگون     1یا مقاله 1زید و در قالب کتاب

                                              

شعلةیعلبنیداالمامزسالمعزان،؛وعصرهآرائهوفقههیاتهحیداالمامز،ةابوزهربراینمونه،ن.ک:.1
.ینقدوةالمستبصریعلبنیداالمامزؤیدی،م؛االستبدادیللیف
ی،القرشهیفشهر؛«یدالشههیهدز»مقرم،یموسو؛«یدالشهیدزینابوالحس»ین،ن.ک:ام،نمونهبهعنوان.6
الثورةعندیةومشروعیعلبنیدز»حاتم،؛«یعلبنیدز»یمی،تم؛«یعلبنیدالخالدزیدالشهیاةح»

 «.یعلبنیدزیاموقیتشخص»ی،اردکانیرضو؛«یعلبنیدزیاموقیرهس»یمان،کر؛«یتالباهل

192،ص6ق،ش1322مجلهرسالةاالسالم،،«یعلبنیدز»،عبداهللی،صنعانیجراف.برایمثال،ن.ک:3
ویدیههفرقههز»یهراهلل،خ؛175ه135،ص31ة،شمجلهمشکو،«ینالحسبنیعلبنیدز»ی،رجب؛605ه

یهاری،بخت؛57ه79،ص22مجلهمعرفهت،شی،وکاظمی،ترجمهاسعد«یعلبنیدارتباطآنهاباز
،شءدانشهگاهالزههرایمجلهعلومانسان،«یحییویدزیاموضدّیهایامدرقبالقیانعملکردعباس»

 



 یندشناسیو فرا یبسترشناس علی؛ یدبنز انگاری یمهد یبازخوان 05 

مورد بررتی قرار داده اتت. این آثار نیز با آنکه اطالعات تاریخی ارزشمندی را از جزئیات 

 ته اتت.کند، کمتر به موضو  مهدویت زید پرداخ شخصیت و حرکت زید ارائه می

 توجهه نمهوده   یهدیان ز یهان در م یتکه به موضهو  مههدو   یقاتی اتتتحق ،توم دتته

 هورت    موضهو  بهه   ایهن  در 1یمقهاتت  یها و  1هها  نامهه  یانپا 3ها، کتاب یر،اخ یانتالدر و 

 اطالعهات ارزشهمند،   ا وجهود  کهه به  منتشر شده  یگردر ضمن موضوعات د یاو  یاختصا 

 دههد. در توضهی ، بایهد گکهت      یرا مورد بحث قهرار مه   یتر گسترده یاتر و  بازه زمان تنگ

 یتکوتاه بهه مههدو   یاند که در بخش را مورد توجه قرار داده یعهش یها کل فرقه یکه برخ

  یهدیان در ز یمههد  یبهه نامزدهها   ،از آثهار  برخی که چنان 9؛توجه شده اتت یزن یدیهدر ز

 یهان، م یهن در ا 1رنگ اتهت.  بسیار کم ها، یت در آنمهدو یشهانداند و واکاوی  نمودهتوجه 

                                                                                                          

ه72،ص120غهان،شمجلههمبل ،«یقرآنهیدشه؛ینالحسبنیعلبنیدز»ی،کمسار؛60ه1،ص25
،132و135پهاوه،،شینههآجلهم،«یخالددرمنابعامامبنعمرویتبهروایعلبنیدز»ی،فرجام؛52
،10شی،پاوهه،مجلههامامهت«امامهتةلئومسهینالحسهبهنیعلهبنیدز»ی،اعتصام؛92ه97ص
.126ه155ص
 .20ه72ص،یعیشیهادرفرقهیتمهدویشناسیانجری،ورسیمظفربهعنواننمونه:.1

یهان،قارش؛1329یهان،دانشهگاهاد،«یههآنبهاامامیسهومقایدیهدرزیتمهدو»یلی،خلبراینمونه:.6
 ش.1395یه،حوزهعلم،«یدیهزیهافرقهیدگاهازدیتمهدو»

ه162،ص62مجلههفتآسهمان،ش،«یدیهزینیهوفرقهحسیتمهدو»نااد،یموسوبهعنواننمونه:.3
یمنجهیشههاندیشناسهمجموعهمقاالتگونه،«اسالمیاسیسیخدرتاریتبازتابمهدو»یان،فرمان؛126

مجموعهمقاالت،«یعموعوددرتشیمنجیشهاندیشناسگونه»جاودان،؛300ه692ص،یانموعوددراد
ییبازنمها»آقهداش،ینهاادوموسهویموسو؛766ه717ص،یانموعوددرادیمنجیشهاندشناسیگونه
 .112ه95،ص72مجلهانتظارموعود،ش،«یعلبنیدزیامدرقیتمهدویشهاندیگاهجا

 .20ه72،صیعیشیهادرفرقهیتمهدویشناسیانجری،ورسیبهعنواننمونه:مظفر.7

؛126ه162ص،62مجلههفتآسمان،ش،«یدیهزینیهوفرقهحسیتمهدو»،ناادیموسوبرایمثال:.5
موعوددریمنجیشهاندشناسیمجموعهمقاالتگونه،«اسالمیاسیسیخدرتاریتدوبازتابمه»یان،فرمان
 .1395یه،حوزهعلم،«یدیهزیهافرقهیدگاهازدیتمهدو»یان،قار؛300ه692،صیاناد
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را  یهدیان ز یاندر م باوری یمهد یگاهاند جا تالش کرده یحدوجود دارند که تا  یزن یآثار

ههای آن در   بهاوری و ویژگهی   های نخسهتین مههدی   چندان به طلیعه اما 3؛کنند ییبازنما

و بها   انگهاری زیهد بها رویکهردی بسترشناتهانه      اند و در خصوص مهدی زیدیان نپرداخته

 مسهتقیم    هورت   بهه ای  ای که تا انهدازه  اند. تنها مقاله نگاهی فرایندی به بحث نپرداخته

  یتمههدو  یشهه اند یگهاه جا ییبازنمها »با موضو  این تحقیب ارتبا  دارد، اثری با عنوان 

 بیشهتر تمرکهز اثهر بهر نهامزد       ی،ارزش علمه  کهه بها وجهود    1اتهت « یعل بن یدز یامدر ق

ههای آن در ایهن دوره پرداختهه     عنوان مهدی بوده و کمتر به اندیشه مهدویت و ویژگی

اتت و خالی از نگرشی جامع بر آموزه مههدویت و یها تأکیهد بهر بسهترها و رونهد آن در       

 نیهاز  یبه  یهب تحق یهن ، از انجهام ا یادشدهآثار رو، با توجه به  دوران حیات زید اتت. ازاین

 .بودنخواهیم 

 انگاری زید مهدی . بسترشناسی1

انگاری زید، توجه به بستر مناتبی اتت کهه ایهن بهاور را در     از نکات مهم در مورد مهدی

تواند همهان موعهودی باشهد کهه در میهرا        برخی از هوداران او به وجود آورد که زید می

باوری زید از قهرار   های مهدی رتد، زمینه حدیثی اتالمی بر آن تأکید شده بود. به نظر می

 یل اتت:ذ

                                              

،جهاودان؛1329یهان،دانشهگاهاد،«یههآنباامامیسهومقایدیهدرزیتمهدو»یلی،خلبهعنواننمونه:.1

،یهانموعوددرادیمنجیشهاندشناسیمجموعهمقاالتگونه،«یعموعوددرتشیمنجیشهاندیشناسگونه»

 .766ه717ص

مجلههانتظهار،«یعلهبهنیدزیامدرقیتمهدویشهاندیگاهجاییبازنما»،آقداشیموسووناادیموسو.6

.112ه95،ص72موعود،ش
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 . بستر مکانی1ـ1

 3زید برای حرکت خود، کوفه را انتخاب کرد و در این شهر دتت به قیام مسهلحانه زد؛ 

انگاری او مهثر بود؛ زیرا عالوه بهر حوهور پُررنهگ     رتد در مهدی ای که به نظر می مسئله

ا اههل کوفهه به    1مندی و اهتمام بیشتر آنان به موضو  مهدویت، شیعیان در کوفه و عالقه

که کیسانیان کهه از   به ظهور مهدی از میان خود امید داشتند؛ چنان 1ها، توجه به پیشگویی

ههای خهود را عهراق     تمرکز فعالیت 9ق( بودند،13حنکیه )م  بن باورمندان به مهدویت محمد

به همین جهت، این بسترِ مناتب تبب شد تا اهل کوفه بهه تهراز زیهد     1قرار داده بودند.

 6او تهال کنند. آمده، از مهدویت

 . بستر زمانی2ـ1

انگاری زید، توجه به شرای  زمانی اتت که حرکت  از دیگر مسائل قابل توجه در مهدی

ق( دتت به قیهام  311ه311عبدالملک ) بن و قیام او شکل گرفت. وی در اواخر عهد هشام

تهرین   موضوعی که شهاید اتاتهی   1زد و تبب قیام خود را ظلم و تتم امویان عنوان کرد؛

                                              

،تاریخطبری؛طبری،636،ص3ج،انساباألشرافی،بالذر؛650ص،5،جیطبقاتالکبرسعد،ابن.1
.122،ص2ج
یمنجهیشههاندشناسهیمجموعهمقهاالتگونهه،«یعموعوددرتشیمنجیشهاندیشناسگونه»،جاودان.6

 .766ه717،صیانموعوددراد

،البلهدانیهه،فقابهن؛327ص،13ج،المصهنفیبه،شهیابهابهن؛29،ص2،جطبقاتالکبریسعد،ابن.3
 .601ص

؛دبواألیخالتهاریفهیسهانیةالکی،ن.ک:قاضهیسهانیه،درکیباوریمهددربارهیشتراطالعاتبیبرا.7
.1396ی،دانشگاهمعارفاسالم،یسانیهکیدگاهازدیتومهدوی،تطورباوربهمهدبرادران

 .122ـ  125ص،أخبارالدولةالعباسیة.5

،1ج،ینالعقدالثمحمزه،ابن؛320صی،الدرسیحیییمابراهتحقیق:،یعلبنیدورسائلزمجموعکتب.2
.121ص
 .122،ص2،جتاریخطبری؛طبری،632،ص3،جانساباالشرافبالذری،.2



 05   6931 زمستان، دومهفتادوسال هجدهم، شماره              

ترین ویژگی مهدی در روایهات،   کارکرد مهدویت را در درون خود داشته باشد؛ چراکه مهم

ی عدالتی فراگیر اتت که در منهابع فهریقین بهه    برقرارای آکنده از تتم و  ظهور در جامعه

هتمام حنکیه و ا بن هایی چون محمد که ظهور مهدی چنان 3 ورت گسترده رخ نموده اتت؛

 مهدویت افزود. مسئلهازپیش به  یشببر توجه  1کیسانیان بر مهدویت او،

 های مهدوی . برخورداری زید از برخی مؤلفه3ـ1

هها و عنا هر    ای از مهلکه مندی زید از پاره در کنار شرای  مناتب زمانی و مکانی، بهره

کنیهز  »، «بهودن  میفهاط »توان بهه   انگاری او بسیار مهثر بود که می مهدویت نیز در مهدی

 اشاره کرد.« قیام مسلحانه»و « زادگی

بهودن   ترین امتیازات زیهد، فهاطمی   در توضی  این ته مهلکه باید گکت که یکی از مهم

و یها از نسهل ایشهان و     1اوتت که روایات بسیاری مهدی را از نسهل حوهرت زههرا   

                                              

،310،361،712ه309ص،12ج،مسهنداحمهدحنبهل،بنسن ت:احمد.بهعنواننمونه،درمنابعاهل1

؛322و323،325ص،13ج،المصهنفشهیبه،ابیابن؛605و26ه21ص،12ج؛همان،762ه762

یشهابوری،حهاکمن؛627ص،6ج،یعلهییمسندأبیعلی،یاب؛22و22ص،7ج،داودیسنناب،داودیاب

،ینکمالالدصدوق،؛3099ـ 6999،3092ـ 6926،6992،6992ص،2ج،یحینالصحیالمستدرکعل

ج؛همههان،622و33،37،652،652،652،621،626،627،620،627،625،622،622ص،1ج

و122،129،120ص،یبهةالغطوسی،؛371و370ص،6ج،اإلرشادید،مف؛397و322،322ص،6

765. 

؛دبواألیخالتهاریفهیسهانیةالکباوریدرکیسهانیه،ن.ک:قاضهی،برایاطالعاتبیشتردربارهمهدی.6

 .1396ی،دانشگاهمعارفاسالم،تطورباوربهمهدیومهدویتازدیدگاهکیسانیهبرادران،

یطبهر؛725ـ  727ص،19ج،دمشهقیختارعساکر،ابن؛132،صمقاتلالطالبیین،اصفهانیابوالفرج.3

ـ  122،122ـ  125،صالغیبههی،طوسه؛213ص ،طالهبیأببنیعلإمامةیالمسترشدفیر،کبیآمل

ی،بخار؛622و621،622ص،الفتنحماد،ابن؛777ه773ص،ةمامدالئلاإلیر،طبریآملیصغ؛122

سننماجه،ابن؛22ص،7ج،داودسننابیداود،ابی؛620ص،2ج؛همان،693ص،3،جصحیحبخاری
 .3100ه3099ص،2،جالصحیحینالمستدرکعلییشابوری،حاکمن؛936ص،ماجهابن
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یههه حنک بههن داران مهههدویت محمههد ای کهه طههرف  دانسههت؛ نکتههه مههی 3 حوهرت علههی 

بهودن زیهد، شهرای  مسهاعدی را بهرای       رو، فهاطمی  توانستند از آن بهره گیرند. ازایهن  نمی

 کرد. انگاری او مهیا می مهدی

شد تا او شایسته تصهدی عنهوان مههدی     نیز تبب می 1از توی دیگر، کنیززادگی زید

 شهود کهه مههدی     تکیهه مهی   9مهمنهان  یهر امو یها   1گردد و بر احادیثی از پیهامبر 

 بهودن،   زادهیهز کنکهه در حهدیثی، راوی، زیهد را بها توجهه بهه        چنهان  1داند؛ می زادهزیکنرا 

 ، درهرحهال  6شهود.  یمه رو  روبهه  خواند که با واکنش امهام  هادق   مدعی مهدویت می

او خود را  چراکهاین مسئله شاید بعدها و با ظهور نکه زکیه، به دتت فراموشی تپرده شد؛ 

حتهی   1دانست. با توجه به نبودن کنیز در میان مادران خویش، شایسته خالفت و حکومت می

 1.دانند ها، وی را به تبب همین خصو یت، شایسته اتخاذ عنوان مهدی می برخی گزارش

بنابراین، زید که با برخورداری از شرای  فوق دتت به قیام مسهلحانه زد، مهورد توجهه    

 یدر مورد شخص یشترب ی،مهد رفت و باور به مهدویت او تقویت شد؛ چراکهبسیاری قرار گ

عدل   ظاهر شده و با غلبه بر مخالکان، به اقامه باره یک ر از ظلم، بهپُ یا اتت که در  حنه

اتتکاده شهده   یحرکت مهد یاز عنوان خروج برا یات،از روا یاریدر بسو  خواهد پرداخت

 4.اتت

                                              

 .52ـ  52،صیبةالغی،نعمان؛50ه79ص،2ج،یالکافینی،کل.1

،تاریخطبری؛طبری،630،ص3،جانساباالشراف؛بالذری،650،ص5،جطبقاتالکبریسعد،ابن.6
 .165ه167ص،مقاتلالطالبیینابوالفرجاصفهانی،؛277،ص11ج

 .622ـ  625،ص6،جاإلرشاد؛مفید،363،ص1،جکافیکلینی،.3

 .720،صالغیبه؛طوسی،326،ص6،جاالرشاد؛مفید،669،صالغیبهنعمانی،.7

 .750ص،منالمهدالیالظهوریاإلمامالمهدینی،قزو.5

 .669ص،الغیبهنعمانی،.2

 .522ص،2ج،تاریخطبریی،طبر.2

 .630ه669ص،الغیبهی،نعمان.2

یشناسگونهمجموعهمقاالت.«یتنبوموعوددرقرآنوسن یمنجیشهاندیشناسگونه»مظفر،یمحمد.9
 .625ص،یانموعوددرادیمنجیشهاند
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 گاری زیدان . فرایندشناسی مهدی2

انگاری زید، چنین گکت کهه زیهد در    شاید بتوان در یک نگاه فرایندی و تطوری به مهدی

ابتدا و قبل از آنکه به عنوان مهدی در نزد برخی از ههواداران خهود مطهرح باشهد، نهامزد      

شود و در نتیجه، رنگ  تصدی عنوان منصور گشت؛ یعنی فردی که از جانب خدا یاری می

ید؛ اما در ادامه، زید در نگاه برخی، همان مهدی منتظَری شد کهه در  نخواهد د راشکست 

ریزعنهوان   دو در بخهش را  یهن موضهو ، ا  ینا یینتب یبرای مانده بود. جا  بهمیرا  نبوی 

 پی خواهیم گرفت.« باوری زید  مهدی»و « انگاری زید منصور»

 انگاری زید . منصور1ـ2

اتهت.  « منصور»نماید، واژه  دوران زید رخ میاوّلین موضوعی که در باره مهدویت در 

 3؛حرکهت او آغهاز گشهت    ،شعار ینا این کلمه، لقبی اتت که در مورد زید به کار رفته و با

 یهز ن 1(ق61مختار )م  و 1(ق61)م  یلعق بن چون مسلم ،قبل از آن های یامکه در ق همچنان

نیهز بهاز    رتهول خهدا   یهها  در غزوه ای یشینهآن پ یبرا توان یم یو حت شود دیده می

 های ذیل بررتی شود. برای تبیین هرچه بیشتر این موضو ، تزم اتت که بخش 9یافت.

 ی و ارتباط با مهدیمعناشناس. 1ـ1ـ2

در قرآن که  چنان 1؛اتت ییدو تأ یاری یبه معنا «نصر»از واژه  یشکل مکعول ،لقب این

واژه  چراکهه این، تمهام مهاجرا نیسهت؛     اما 6؛اتت یافتهانعکاس در همین معنای لغوی  یزن

                                              

ابهوالفرج؛123و126ص،2ج،تهاریخطبهریطبهری،؛677ص،3ج،انسهاباالشهرافبهالذری،.1
 .137و133ص،مقاتلالطالبییناصفهانی،

 .322ص،5ج،تاریخطبریطبری،.6

،جالفتوح،اعثمابن؛63و60ص،2ج،تاریخطبریطبری،؛390ص،2ج،انساباالشرافبالذری،.3
 .633ص،2

هشهام،ابهن؛1163ص،3ج؛همهان،277ص،6ج؛همان،702و2،26،ص1ج،المغازیی،واقد.7
 .172و10،21ص،6ج،طبقاتالکبریسعد،ابن؛333و697ص،6ج،یةالنبویرةالس

 .277،ص6ج،جمهرةاللغةید،درابن.5

الْقَتْهلِوَمَنقُتِلَمَظْلُومًافَقَدْجَعَلْنَالِوَلِیهِسُلْطَانًافَلَایسْرِففىّوَلَاتَقْتُلُواْالنَّفْسَالَّتىِحَرَّمَاللَّهُإِلَّابِالْحَق ».2
 (33،آیهسراء)ا.«إِنَّهُکاَنَمَنصُورًا
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 یخته و در آن زمان به معنای شخصی اتهت درآمگویی  یبغ تا حدیو  یتمنصور با مهدو

بها   لقهب  یهن کهه ا  چنهان  3کنهد؛  یم اش یاری یروزی،آوردن پ تتد به یبرا یتعال یکه خدا

 یو حته  1یحیانو مسه  1یهودیهان مقهدس   یهها  در کتهاب کارکردهایی به همین مومون، 

 کار رفته اتت. به یزن 9یانهندو

مسهتحکم دارد؛   یارتبهاط  ی موعهود بها مههد   «منصهور »بایسته گکتن اتهت کهه واژه   

رعب  یشده با القا ؛ یاریمنصور بالرعب»با و و  یمهد یات،از روا یکه در برخ یا گونه به

 یهاز ادع یدر برخکار رفته اتت.  به 6«منصور» یبا عنوان و لقب کل یاو  1«در دل دشمنان

هها   گهزارش  یدر بعو یو حت 1شود این واژه برای اشاره به منجی موعود اتتکاده می نیز از

عنهوان    بهه هه   4یانیاو با تک یاروییکه رو چنان 1؛پنداشته شده اتت یکی ی،منصور و مهد

 ینبه ا تواند یم یزن 33و منصور از چنگال او یفرار مهد یاو ه  31یمهد هورم ظیاز عال یکی
                                              

یخمجلههتهاری،غالمحسهنمحرمه:ترجمه،«یعباسیخلفایهادرلقبیتفرهنگمهدو»عمر،فاروق1
 .152ص،1پاوه،،شینهاسالمدرآ

 .9،9اصحاح،یاکتابزکر.6

 .61،5،یمتیلانج.3

 .613ص،ینبشاراتعهدی،تهرانیصادق.7

 .537ص،6ج،کشفالغمةی،اربل؛723ص،إعالمالورىطبرسى،؛331ص،1ج،الدینکمالصدوق،.5

 .670ص،یفراتکوفیرتفس،کوفیفرات.2

بهعنواننمونه:.2
.«مَنْصُورٍمِنْآلِمُحَمَّدٍفَأَسْأَلُاللَّهَالَّذِیأَکْرَمَمَقَامَكَأَنْیُکْرِمَنِیبِكَوَیَرْزُقَنِیطَلَبَثَارِکَمَعَإِمَامٍ»ه
(227،ص6ج،مصباحالمتهجّدطوسی،؛122ص،یاراتکاملالزیه،قولوابن)

هِشُهَدَاءَصِهدِّیقِینَوَارْزُقْنَانَصْرَدِینِكَمَعَوَلِیٍّهَادٍمَنْصُورٍمِنْأَهْلِبَیْتِنَبِیِّكَوَاجْعَلْنَامَعَهُوَتَحْتَرَایَتِ»ه
 (172ص،3ج،االحکامیبتهذطوسی،).«فِیسَبِیلِكَوَعَلَىنُصْرَةِدِینِكَ

 .312ص،فتنالحماد،ابن.2

 .609و172،199ص،همان.9

یهلتحلی،صهادقهایظهور،ن.ک:برایاطالعاتبیشتردرموردظهورسفیانیبهعنوانیکیازنشانه.10
 .607ـ 606،صظهوریهانشانهیخیتار

 .616ص،فتنالحماد،ابن؛27ص،1ج،یاشیالعیرتفسیاشی،ع.11
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گردد که منصهور،  هرفا  لقبهی     . با توجه به آنچه گکته شد، روشن میودمجموعه اضافه ش

ای در حهوزه   تشریکی برای تمجید از یک رهبر نظامی نیسهت و بعهدها بهار معنهایی ویهژه     

 یابد. موعودگرایی می

 . خالفت منصور و مهدی2ـ1ـ2

وایاتی افزاید، ر آنچه بر اهمیت و کارکردهای این واژه در مباحث مرتب  با مهدویت می

بهه ثبهت    یتکاح، منصور و مهدهای:  پادشاهانی با نام یدنرت خالفت به یرامونپاتت که 

هها از تهوی عباتهیان جعهل      رتیده اتت؛ هرچند شاید در ابتدا به نظر آید که این گزارش

بهه   یها و  3یم ورت مستق  به ق(61 عباس )م توت  ابناین روایات، عمدتا   راشده اتت؛ زی

 شده اتهت  یتروا رتول خدااز  1ق(،11عباس )م ( همسر ق11م.ق فول ) مّأنقل از 

 یتکاح، منصور و مهد :عباس از خالفت ابن ینیب یشپ یرامونپنیز  عددیمت یها و گزارش

به ثبت رتیده اتت. به همین  1یگرانو د 9یانخود عبات یا( و 41)م  1یرجب بن یدتع یاز تو

 6اتت. تاخته عباتیان یث،احاد ینپندارند که ا یم ینچن یبرخ رو،
                                              

تهاریخعسهاکر،ابهن؛27ص،1،جبغهدادیختهاربغدادی،یبخط؛517ص،2،جةدالئلالنبویهقی،ب.1
 .306و620ص،36ج،دمشق

عسهاکر،ابهن؛25ـ  27ص،1ج،تاریخبغهدادخطیببغدادی،؛101ص،9ج،معجماالوسطی،طبران.6

 .356ه351،ص62،جتاریخدمشق

ص،5ج،سنندانیی،دان؛607ص،6ج،االخباریونعیبه،قتابن؛302و20،21ص،فتنالحماد،ابن.3

ه9ص،3ج؛همان،25ص،1ج،تاریخبغدادخطیببغدادی،؛517ص،2،جدالئلالنبوةبیهقی،؛952

.715،ص53؛همان،ج303و306،ص36،جتاریخدمشقعساکر،؛ابن10

 .51ه50ص،10ج،تاریخبغدادخطیببغدادی،؛620ص،36ج،تاریخدمشقعساکر،ابن.7

،7،جتهاریخبغهدادخطیهببغهدادی،؛3056ص،2ج،الصهحیحینعلیمستدرکالحاکمنیشابوری،.5

 .652ص

مجلهمشرق،«یمهدویاتروایفدرجعلوتحریاننق،عباس»ی،صادقوزادهیفقهبراینمونه،ن.ک:.2

 .176ه132،ص69موعود،ش
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تها   61عهاص )م   بهن  عمهرو  بن و عبداهلل 3ق(19)م حبار کعب األ یاز تو یزن یاتیاما روا

 ینهه زم یهن اتهت کهه قوهاوت را در ا    یدهبه ثبت رته  1ق(19)م  یخدر عیدو ابوت 1ق(11

نکع  موجود به یثیحد یرا از م یان،باورند که عبات ینبر ا بعوی بنابراین،. کند یمشکل م

و  یمههد  یبهرا  که بعوا  یثیاحاد 9.یستندن یاتروا ینمختر  ا ،خود اتتکاده کردند و خود

 یبرخه مقابل، کرده و در  یمترت 1نانو شکست دشم یگستر چون عدالت یکیوظا ،منصور

 یدشها  ،درهرحهال  6دانهد.  یموعود مه  یاز فرزندان عباس را متکاوت با مهد یمهدروایات، 

هها تهالش    آن رتد کهه  به نظر می و یدنام یانرا از ابداعات عبات ها گزارش یننتوان کل ا

ههایی مبنهی بهر     گهزارش  راکننهد؛ زیه  ها را بهه نکهع خهود مصهادره      ینیب یشپ یناند ا کرده

اتهت کهه    تهیده ر احهادیثی  یهت ب از اههل  یو حتدر دتت اتت  1بودن منصور هاشمی

و یها بها    4یهات، مصهداق منصهور   ای از روا که پاره چنان 1؛اتت یشانخود ا یاناز م ،منصور

 داند. په از رجعت می را امام حسین 31اختالفی اندک، یعنی منتصر

                                              

ج،تاریخدمشهقعساکر،ابن؛25ص،1ج،تاریخبغدادخطیببغدادی،؛726ص،25،فتنالحماد،ابن.1
.715ص،53
 .709و702ص،25ج،تاریخدمشقعساکر،ابن؛21ص،فتنالحماد،ابن.6

 .306ـ  301ص،36ج،تاریخدمشقعساکر،ابن؛702ص،9ج،تاریخبغدادخطیببغدادی،.3

.635ه637،ص1ج،یاالمامالمهدیثمعجماحادبراینمونه،ن.ک:.7
 ،9،جتهاریخبغهدادخطیهببغهدادی،؛3056ص،2ج،الصهحیحینعلیمستدرکالحاکمنیشابوری،.5

 .306ـ  301ص،36ج،دمشقتاریخعساکر،ابن؛702ص

 .692ص،2،جمعجماالوسطی،طبران.2

 .27،صالفتنحماد،ابن.2

 .691،ص6،جتفسیرالعیاشیعیاشی،.2

ثُمَّیَخْرُجُالْمَنْصُورُ...یَقُولُوَاللَّهِلَیَمْلِکَنَّرَجُلٌمِنَّاأَهْلَالْبَیْتِالْأَرْضَعَنْجَابِرٍقَالَ:سَمِعْتُأَبَاجَعْفَرٍ».9
فَإِذَااشْتَدَّالْبَلَاءُعَلَیْهِمَاتَالْمُنْتَصِرُوَخَرَجَالسَّفَّاحُإِلَهىالهدُّنْیَاغَبَهباً...إِلَىالدُّنْیَافَیَطْلُبُدَمَهُوَدَمَأَصْحَابِهِ

تَدْرِیمَنِالْمُنْتَصِرُوَالسِّفَاحُیَاجَابِرُالْمُنْتَصِرُالْحُسَهیْنُوَالسَّهفَّاحُثُمَّقَالَأَبُوجَعْفَرٍ:یَاجَابِرُوَهَلْ...لِلْمُنْتَصِرِ
ج،بحاراالنهوارمجلسی،؛6،362ج،تفسیرالعیاشی)عیاشی،.«أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَصَلَوَاتُاللَّهِعَلَیْهِمْأَجْمَعِین

 (72،ص32

یَقُولُوَاللَّهِلَیَمْلِکَنَّرَجُلٌمِنَّاأَهْلَالْبَیْتِبَعْدَمَوْتِهِثَلَاثَ(ع)جَابِرٍقَالَسَمِعْتُأَبَاجَعْفَرٍثَابِتٍعَنْبنعَمْرُو».10
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 . منصور و زیدیه3ـ1ـ2

و  1قبل از او یحاکم یاو  3یمهد یکی از یارانعنوان   چه به ،منصور یتاهم ی،هررو به

در مورد  یداز ز یانتهال را روشن کند که چرا کوف ینجواب ا تواند یم 1مهدی، ینجانش یا

یدند؛ کسی که قرار اتت بسا  امویان را در هم شده پرت وعده داده با منصورِ اش یهمخوان

 9امیه را به ارمغان بیاورد. یبنبپیچد و هالکت 

اتت کهه برخهی آن را بهه جههت جلهب       توجه قابلنیز  1منصور با یمن ارتبا که  چنان

و شاید با توجه بهه ارتبها  یمهن و     6دانند ها برای شرکت در قیام عباتی می حمایت یمنی

را از  1برخهی، یمهانی   راارتبا  با آنان نباشهد؛ زیه   یبچنین تعبیری  1های بعد، زیدیه در تال

هایی نیز پیرامون ظههور مههدی از    گزارش 4خیزد. دانند که در  نعاء به پا می نسل زید می

                                                                                                          

قُتِلَالْمُنْتَصِرُخَرَجَالسَّفَّاحُإِلَىالْبَلَاءُعَلَیْهِوَفَإِذَااشْتَدَّ...ثُمَّیَخْرُجُالْمُنْتَصِرُإِلَىالدُّنْیَا...مِائَةِسَنَةٍوَیَزْدَادُتِسْعاً
عَلِیٍّبنابِرُالْمُنْتَصِرُالْحُسَیْنُالدُّنْیَاغَبَباًلِلْمُنْتَصِرِفَیَقْتُلُکُلَّعَدُوٍّلَنَاوَهَلْتَدْرِیمَنِالْمُنْتَصِرُوَمَنِالسَّفَّاحُیَاجَ

(652ـ  652ص،االختصاصید،مف).«أَبِیطَالِبٍبنوَالسَّفَّاحُعَلِیُّ
.527ص،ةمامدالئلاإلطبریآملیصغیر،.1
.652ص،7ج،بغدادیختاری،بغدادیبخط؛21ص،فتنالحماد،ابن.6
ه722،صالغیبة؛طوسی،652ـ  652ص،ختصاصاالید،مف؛362ص،6،جتفسیرالعیاشیعیاشی،.3

729. 

 .625،ص2،جالفتوحاعثم،؛ابن122،ص2،جتاریخطبریطبری،.7

 .629و25،199،627ـ  27،صالفتنحماد،ابن.5

 .122ـ  122،ص«یعباسیخلفایهادرلقبیتفرهنگمهدو»فاروقعمر،.2

ی،احمدجانبرایاطالعاتبیشتردرموردتعاملزیدیهویمنیانقبلازآغازحکومت،ن.ک:یزدانیو.2
،2شی،فرهنگوتمدناسالمیخمجلهتار،«یمندریدیهجنب،زیداییپیهاوچال،هاینهبسترها،زم»

 .137ه113ص

یاتروایقیتطبیبررس»ی،اللهروحونسبیاعل،رادیمهدوبرایاطالعاتبیشتردرموردیمانی،ن.ک:.2
.27ه65،ص16شی،پاوهیثمجلهحد،«یقینازمنظرفریمانی

 .57ص،6ج،معجماحادیثاماممهدی.9
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( در نامیدن خهود  41)م  اشعث بن توان اقدام عبدالرحمن ی مانده اتت؛ حتی میجا  به 3یمن

که او به  در همین راتتا ارزیابی کرد؛ چنان 1که در باره اَعراب جنوبی اتت، 1به قحطانی را

که نزد مردم  9ها در مورد ارتبا  مهدی و قحطانی و فرمانروایی عادتنه او جهت پیشگویی

 1شهرت داشت، دتت به این اقدام زد.

 یمباحث آخرالزمان یرامونپ از امام باقر 6(ق311م ) یجابر جعکیث احاد ،نکته آخر

 و 1هست یزشامل موضو  منصور ن 1،او یتو شخص یثدر احاد ها یکتشک با وجود و اتت

در  یمباحث ینحوور چن یایگو ید،و زق( 339ه11) باقرعصربودن امام  با توجه به هم

را بازتاب آمهال   برخی، احادیث جابر آنکهویژه  ؛ بهاتت یعیانش وصخص هب ،مسلمانان یانم

 4دانند. و آرزوهای شیعه در اواخر دوران اموی می
                                              

 .756،ص7ج،معجمالبلدانحموی،یاقوت؛150و116ص،األثریةکفاخزاز،.1

 .35،ص2ج،یخالبدءوالتاری،مقدس.6

ینههمناسهباتمکههومد»مقدم،ینیانحسبرایاطالعاتبیشتردرمورداعرابشمالیوجنوبی،ن.ک:.3
 .22ه77،ص2و2شی،مجلهنامهعلومانسان،«یعدنانیهاندازروابطقحطانازاسالمدرچشمی،پ

؛323ـ  359،ص1،جمعجهماحادیهثامهاممههدیبرایاطالعبیشتر،ن.ک:مؤسسهمعارفاسالمی،.7
 .52ـ  56،ص6همان،ج

 .127،ص6،جالبدءوالتاریخمقدسی،.5

یعهمکتوبشیراثمیی،طباطبایمدرسهادرمورداو،ن.ک:یداوربرایاطالعاتبیشتردربارهجابرو.2
،9ج،دانشنامهجهاناسالم،«یجعفیزیدبنجابر»ی،فروشانیصفر؛173ه167ص،ینازسهقرننخست

 .152ه157ص،12،جیالمعارفبزرگاسالمةدائر،«یجابرجعف»،مسروریطاووس؛127ـ  121

واحمدونهد؛درمقابهل:131ه167،صینازسهقرننخسهتیعهمکتوبشیراثمیی،طباطبایمدرس.2
شی،فرهنگیخمجلهمطالعاتتار،«یاتهامغلودربارهویوبررسیجعفیزیدبنجابر»،مسروریطاووس

 ،21شیث،مجلههعلهومحهد،«یدراشتهارتهمتغلوبهجابرجعفهیاننق،غال»و،هم؛67ه1،ص2

 .120ه179ص

 ،6؛همهان،ج22ه27ص،1،جتفسهیرالعیاشهیعیاشهی،؛609و172،199ص،فهتنالحماد،ابن.2

.729ـ  722،صیبهالغطوسی،؛652ـ  652ص،ختصاصاالمفید،؛362ص
 .162ـ  165،صینازسهقرننخستیعهمکتوبشیراثممدرسیطباطبایی،.9
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انتظار  کم دتت دانستند، یموعود نم یرا همان مهد یداگر ز یبتوان گکت که برخشاید 

بنابراین،  3خورد. یهرگز شکست نم ها بینی یشباشد که بر طبب پ یمنصور یداشتند که و

علی اتت  بن یابی منصور موعود در شخص زید اوّلین باورهای مهدوی پیرامون زید، مصداق

 1ها، امویان را شکست دهد. بینی که او بتواند با توجه به پیش

 باوری زید . مهدی2ـ2

و در همان زمان حیات خهویش،   ترعت بهای منصور موعود بود،  زید که به گمان عده

تهوان مبهاحثی را در    شهدن ایهن مطلهب، مهی     ن مهدی شد. برای روشننامزد تصدی عنوا

 بندی نمود: عناوین ذیل دتته

 شناسی . سنخ1ـ2ـ2

از مباحث شایان توجه، تحلیل تنخ اهتمام به مهدویت زید اتت. بهه گمهان نگارنهده،    

بهاوری دانسهت؛    های مهدی ترین گونه ترین و تاده پنداشتن زید را از بسی  توان مهدی می

ادعای مههدویت بهرای دیگهر امامهان زیهدی ماننهد نکهه زکیهه،          مانند  بهبدین معنا که 

ههای متعهدد    دیگران، توجهی به عالئهم ظههور و ویژگهی    عمر و بن قاتم و یحیی بن محمد

بهودن اوتهت کهه     ید پیروان زید، بر فاطمیتأکظاهری، غیبت و مانند آن وجود ندارد. تنها 

دانند که  دار از  کاتی میرآنان او را برخو 1شاید واکنشی در برابر ادعاهای کیسانیان باشد.

کنندگان مهدویت زیهد اهمیهت    یبتعقرای ب آنچه، درهرحالپیش از این، به آن اشاره شد. 

رو، در پاتخ پرتش زید مبنی بهر اینکهه    دارد، پیروزی و غلبه بر دتتگاه حاکم اتت. ازاین

تهازند کهه    مهی  خاطرنشهان پرتند، تبعات و آثهار بعهدی را    چرا از او در مورد مهدویت می

 9های خود را ویران ببینند. خواهند خانه ینم

                                              

 .306،ص36،جتاریخدمشقعساکر،؛ابن702،ص9،جتاریخبغدادخطیببغدادی،.1

 .625ص،2ج،الفتوحاعثم،ابن؛122ص،2ج،تاریخطبریطبری،.6

 .667ـ  660،صالکیسانیةفیالتاریخواألدبقاضی،.3

،1،جالعقدالثمینحمزه،؛ابن320صی،الدرسیحیییمابراهتحقیق:،یعلبنیدمجموعکتبورسائلز.7
 .121ص
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یابهد کهه بهه برخهی از ادعاههای       ، زمانی وضوح بیشهتر مهی  انگاری زید بساطت مهدی

حنکیه و شرای  او در غیبت و عملکهرد بعهد از ظههور     بن کیسانیان در مورد مهدویت محمد

توان گکت که یک انتظار کامال  حداقلی و تنها با کارکردهای  رو، می ازاین 3نگاهی بیندازیم.

 شود. تیاتی در مهدویت زید دنبال می

 یابی کنش. وا2ـ2ـ2

یکی از مسائل چالشی در این بحث، واکاوی واکهنش زیهد در مقابهل طهرح تههال از      

و در خبری دیگهر،   1اند منابع زیدی، نکی  ری  او را گزارش کرده 1مهدویت خویش اتت.

امها   9تهازد؛  زید اطرافیان خود را  با وجود دعهوت بهه جههاد، از درک مههدی ناامیهد مهی      

به  6گااردن این مسئله و یا مبهم 1بودن خویش وی مبنی بر قائمهایی از  حال، اشاره یندرع

که زید با وجود انکار در  تازد؛ چنان ثبت رتیده اتت که داوری در این زمینه را پیچیده می

 تهال   هد از مهدویت خویش، همچنان خویشتن را نامزدی برای حجت خدا در هر  تهال

ید به منصور بودن او نیز واکنشهی از تهوی   گونه که گکته شد، در مورد ام و همان 1داند می

 1رهبر قیام کوفه گزارش نشده اتت.

                                              

حنفیه،ن.ک:برادران،بنبرایاطالعازباورهایکیسانیهدرموردغیبتورخدادهایپسازظهورمحمد.1
.92ه26،صتطورباوربهمهدیومهدویتازدیدگاهکیسانیه

،1،جالعقدالثمینحمزه،؛ابن320ص،یالدرسیحیییمابراهتحقیق:،یعلبنیدمجموعکتبورسائلز.6
 .121ص

 .همان.3

،1،جینالعقدالثمحمزه،ابن؛327صی،الدرسیحیییمابراهتحقیق:،یعلبنیدمجموعکتبورسائلز.7
 .121ص

 .351ـ  350،صیرجالالکشکشی،.5

یمابهراهتحقیهق:،یعلهبهنیدمجموعکتبورسائلز؛357ـ  353،صتفسیرفراتکوفیفراتکوفی،.2
 .120،ص1،جالعقدالثمینحمزه،؛ابن320صی،الدرسیحیی

،1،جالعقدالثمینحمزه،ابن؛320صی،الدرسیحیییمابراهتحقیق:،یعلبنیدمجموعکتبورسائلز.2
 .121ص

 .625ص،2ج،الفتوحاعثم،ابن؛122ص،2ج،تاریخطبریطبری،.2
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بر این باورند که زید در مورد ادعای مهدویت خویش، با  پژوهشگرانای از  در کل، عده

هرچند برخی از منابع امامی، عالوه بر قراردادن نام زیهد در تهند    3نمود؛ یمتوریه برخورد 

اند که گویهای اعتقهاد وی بهه مههدویت امهام       ی از او نقل کردهگکتارهای 1،اثناعشراحادیث 

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

مهم اتت،  آنچهاما  9بودن این باور وجود ندارد؛ بین، تکاوتی مبنی بر نوعی یا شخصی یندرا

ههای آغهاز مباحهث     دیدگاه موعودگرایانه برخی از هواداران اوتت که یکی از اوّلین طلیعه

باوری در میان زیدیان اتت. این نگاه، در برخی از ائمه زیدیه، به روند تکاملی خود  مهدی

 ادامه داد.

 . پیامدشناسی3ـ2ـ2

و  1اتمهر   هاحب صهور،  و برای تحقب وعده پیروزی، نامزد عنوان من ترعت بهزید که 

تههپه مهههدی شههد، بهها شکسههت و شهههادت، شههرای  مهههدویت را از دتههت داد؛ چراکههه 

که در تنخ باور به مهدویت زید بیان شد، زید چه به عنهوان منصهور و چهه بهه      گونه همان

داد؛ اما به تهبب   عنوان مهدی، باید بر دتتگاه حاکم غلبه کرده و به ظلم امویان پایان می

بهترین فر ت برای جریان معارض، یعنی امویان فراهم گشهت تها بتواننهد    عدم موفقیت، 

 6اندیشه مهدویت زید را به تخره بگیرند.

                                              

 .191،ص6ج،یندیایدراحنق،ائمهعسکری،.1

 .303ه306و197،632ـ  193،صکفایةاألثرخزاز،.6

 .310و301،307ه692همان،ص.3

ه103،ص«یعلهبهنیهدزیهامدرقیتمههدویشهاندیگاهجاییبازنما»،آقداشیناادوموسویموسو.7

 .20،ص1329یان،دانشگاهاد،«یهآنباامامیسهومقایدیهدرزیتمهدو»؛خلیلی،116

 .311ص،ثرکفایةاألخزاز،.5

.602ص،3ج،مروجالذهبی،مسعود؛636ص،3ج،شرافانساباألی،بالذر.2
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خه  پایهانی    3جان زید بر باتی دار و به مهدتی طهوتنی،   که نمایش پیکر بی همچنان

رو، به مانند مرگ مخکی دیگهر امهام زیهدی،     شود. ازاین انگاشتن زید تلقی می برای مهدی

تداومی بهرای مههدویت زیهد در     1مدت او، و اعتقاد به غیبت طوتنی 1قاتم بن نی محمدیع

انگاری زید نیز واکنشهی از   گردد. شاید به تبب عمر کوتاه مهدی قالب غیبت مشاهده نمی

شهود؛ ولهی درهرحها،ل     های درونی و برونی شیعه به این مسئله مشاهده نمی توی جریان

پنداری زید از توی برخی از هوادارانش، بستری برای  مهدی نویسنده بر این باور اتت که

تر به  ایجاد باورهای مهدوی در میان زیدیان فراهم کرد که با بس  بیشتر و جزئیات فزون

 این مسئله بپردازند.

 نتیجه

 توان در موارد زیر خال ه کرد: یمنتیجه این نوشتار را 

تهب زمهانی و مکهانی و همچنهین،     توان نقش بسهتر منا  انگاری زید نمی . در مهدی3

های مهدوی را فراموش کرد که این موارد، تبب شهد تها در    برخورداری او از برخی مهلکه

 نگاه برخی، زید عنوان منصور و تپه مهدی به خود بگیرد.

توان در منصهور انگاشهتن او مالحظهه     ها در مورد مهدویت زید را می . اوّلین واکنش1

ر پیشینه در  در اتالم و حتی پیش از اتالم، به مکههومی بهدل   ای که عالوه ب کرد؛ واژه

یر و منجهی  ناپها  شکسهت بینهی داشهته و بهه عنصهری      شده اتت که کهامال  رنهگ آینهده   

 شود. پیروز با تأییدات خاص خداوند اطالق می همیشه

                                              

تاریخ؛طبری،652ه655،ص3،جانساباألشراف؛بالذری،650،ص5،جطبقاتالکبریسعد،ابن.1
 .129،ص2،جطبری

تهاریخیعقوبی،؛2ه2،ص9ج،یطبریختاری،طبرقاسمومرگمشکوکاو،ن.ک:بندربارهمحمد.6
مقاتهلی،ابوالفرجاصفهان؛725ه727،ص3ج،الذهبروجممسعودی،؛726ه721،ص6ج،یعقوبی
.723ه727ص،یینالطالب

.725ص،3ج،مروجالذهبی،مسعود.3
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توانهد   ی میخوب بهروشن زید،  چندان  نهاز واکنش  نظر   رف. اطالق مهدی بر زید، 1

 گسهتر  عهدالت وضعیت نابسامان شیعیان در آن زمان باشد که بهه دنبهال موعهودی    گویای 

هستند و با توجه به اطالق مهدی بر آن در میرا  نبوی، زیهد را شایسهته چنهین عنهوانی     

 دانند. می

. مهدویت زید در هر شکلی، اعم از شخصی و یا نوعی، مکهومی بسی  دارد و قیام او 9

تهرین عنا هر    مههم ، بهودن و کنیززادگهی   یان به همراه فهاطمی تتم فراگیر امو  در هنگامه

یختن پیکر مطهرش، دار آوکه شکست و به  دهنده باور به مهدویت او هستند؛ چنان تشکیل

تهرین   اتاتهی  چراکهتازد؛  می باخبرکوفیان و هواداران او را از اشتباه در تطبیب  ترعت به

ویژگی منصور و مهدی از نظر آنان، عدم تجربه شکست تا رتیدن به حکومت و برقراری 

 عدلی فراگیر اتت.

. ادعای مهدویت برای زید، هرچند نتوانست در ترنوشت قیام او تغییری ایجاد کنهد،  1

ن توان در بسترتازی بهرای ورود اندیشهه مههدویت در میها     ترین کارکرد آن را می اما مهم

 های دیگر دید. ی آن در قیامبارورتاززیدیه و 
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