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 چکیده
های متنوعی   تعریم و تبییندارای ، اسالمیهای  فرقهبه عنوان آموزه مهم و مورد اجماع  «مهدویت»

را محور و معیار دیگر عقاید  «حکومت عدل و نفی ظلم»به عنوان فرقه چهار امامی؛ تحقق  «زیدیه» .است
کردهخود قرار داده و تمام امور را دایر مدار این  گفتارهای سران و  اند. مسئله عنوان  هرچند در تحلیل و 

از روایات  به صورت فرعی و تبعی هی سخن به میان آمده و حتینص و نصب اال، متفکران زیدیه از امامت
گرفته  ؟جع؟خاص مربوط به امام مهدی نفی ظلم و ستم و قیام ، آن چه اصالت دارد؛ شده استبهره 

ک این  .بخشید  میبه صورت عام و نه معین آن را تحقق  بیت؟مهع؟ ای از اهل  خلیفهه برای تحقق آن است 
گفتارهای ، تحلیلی-توصیفی شمقاله با رو از را را بررسی و چگونگی بهره برداری زیدیه  «زیدیه»متون و 

 «جامعه عدل»ایجاد  منظور بهها و عالئم ظهور   برنامه، خالفت، شخص امام اعم از، مفاهیم مهدوی
های مهم این تحقیق عبارتند از: محوریت قیام و امر به معروف و نهی از منکر در   یافته کند. میبازخوانی 

 ساختار معرفتی امامت زیدیه و معیار قرار دادن آن در شناخت امام.
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 مقدمه. 1
 ؟لص؟کرماجتماعی توسط پیامبر ا_  های مختلم فردی و سیاسی  ای از آموزه  اسالم با مجموعه
های مهمی از   هایی در بخش  انحرافات و خلل، ن حضرتآاما پس از  ؛تبلیغ و ترویج شد

کمیتی اتفاق افتاد خصوصا در قسمت اجرایی، های اسالمی  آموزه موضوع عدالت در از جمله  ؛و حا
که این مؤلفه مهم ؛ بهو نفی ظلم کمیت امویرفت به تدریج به حاشیه ، طوری  ، و در دوران حا

کرد های   باعث شد برخی از جریانمسئله این  .ظلم ساختاری و تشکیالتی بروز و شدت پیدا 
در این برآیند. به معروف و نهی از منکر  اسالمی به دنبال احیای موضوع عدالت و اجرای امر

هایی برای   انگیزه، که با اصالت و مشروعیت تام انجام شد «قیام عاشورای حسینی»، میان
ترین حرکت عدالت   به عنوان مهم، «اعتقاد به مهدویت» کرد.های سیاسی دیگر فراهم   جریان

گروهی از  زمینهنیز بیتی  طلبانه اسالمی و اهل مردم برای اقدامات ضد ظلم به سراغ این  ای شد تا 
کامل عقیدتی و حکومتی به صورت جامع دیده نشد و عده ؛موضوع بروند ای   اما این مجموعه 

مسئله و این  زدند؛تنها به بخش نفی ظلم و آن هم به صورت قیام مسلحانه در هر شرایط  دست 
گیری جریان ه بر مبنای همین باورهای عدالت ک «زیدیه»مانند ، شدهایی   از اساس باعث شکل 

گرفت. زیدیه به سه شاخه اصلی   «صالحیه»و  «بتریه»، «جارودیه»طلبانه و ظلم ستیزانه شکل 
اعتقادات مهدوی )امام مکتوم و مهدی که  ؛(142ص، 1ج تا:  بی، )شهرستانی شود  تقسیم می

محور مشترک در ، برداشت اختالفتر است. با وجود تنوعات و   در فرقه جارودیه پررنگمنتظر( 
جایگاه و ، لذا در این پژوهش .عقاید زیدیه حرکت و اقدام و قیام برای تحقق حکومت عدل است

گذاری آموزه های فرقه زیدیه مورد بحث قرار   عقاید و فعالیتبر های مهدویت   نحوه تاثیر 
گرفتن مبارزه با ظلم و نفی ستمکاری  می اجرای امر به ، ن امرایتحقق و در ، گیرد؛ محور قرار 

های زیدیه   همگی از شاخصه، بیت؟مهع؟ شناخت امام شجاع عادل از اهل و معروف و نهی از منکر
که این امور را بر متون و روایات مهدویت منطبق  گیری از ادله مهدوی در اند  کردهاست  و به بهره 

این ، در این تحقیق .به دنبال شخص واجد شرایط برای اجرای این امور هستند، هر زمان
 گیرد.  مسائل و انطباقات مورد تامل قرار می
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 پیشینه تحقیق . 2
بررسی تاریخی مهدویت زیدیه و یا  ، های امامت  بحث به، تر منابع موجود در مورد زیدیه  بیش

در آمدی بر جوهره چیستی و چرایی »مقاله از جمله . اند  پرداخته «بن علی زید»شخصیت 
 (؛538-513: ص1397، یزدانی احمدآبادی)« یه در مجله مشرق موعودمهدویت در زید

مهدویت »پایان نامه  ؛(174-127ص  :1384، موسوی نژاد) «مهدویت و فرقه حسینیه زیدیه»
امامت از »کتاب  و مذاهب قم(؛ و دانشگاه ادیان :1389، خلیلی) «در زیدیه و مقایسه آن با امامیه

 .(1387، )سلطانی« دیدگاه زیدیه و امامیه
، ضوع اصل امامت و به تبع آنوهای تاریخی یا کالمی در م  تر به بحث  منابع موجود بیش

که باین مقاله آن  اما امتیاز ؛اند  مهدویت پرداخته های   طور مشخص خط سیر تاثیرات آموزه  هاست 
، ثابه اهداف مهدویحاکمیت و ایجاد قدرت و نیز اجرای امر و نهی و رفع ظلم به مبر مهدویت را 

 دهد.  نشان می

  مفهوم شناسی. 3

 ات یقائم در روا  یمعنا. 3-1
گرفته شده اسرت امایق،  قومی،  )قرام« ق و م»شره یاز ر «قرائم»لغت  به معنای بره پرا « ق و م» .( 

اطالق  یکرسبه ، «قائم«  کلمهو لذا  (٦٩٠: ص١٤١٢، ی)راغب اصفهانباشد  میخاست و برخاست 
گیبه وس یا حرکتیزد یخپا  به یامر یکه براشود  می  .ردیله او صورت 

 اقتباس از روایات:« قائم»معنای اصطالحی 

کرنندهیکه قر یکس    :١٤٠٣،  یطبرس و  ٣٧٨ص، ٢ج :1395، حق و امر خداسرت )صردوق  بره  ام 
که از  همان ؛کند  یم پرو داد ن را از عدل یاو زمر  لهیوسر  که خداوند به یکس (.٤٥٠ص، ٢ج گونه 

از عدل   ن رایله او زمیوسر  بره  خدا  که یکس. ( ٣٧٩ص، ٢ج :1413، دیاست )مف  شده  ظلم و جور پر
که از ظلم و جور پر شده است همان، کند  یمپر و قسط  ر( اسرت و ی)شرمش » میس  صاحب»او ، گونه 

ک   و جرحود  کرفر  اهل،  خدا  ن را از دشمنانیزم    ند.خوا  یم بره اسرالم فرا  را  مرردم کند و یمپا
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 عدل و عدالت طلبی .3-2
که عدالت عبارت است از   کردهمعنا  «استقامت»عدالت را به لغویان برخی از  اند و معتقدند 

برخی  (.119ص: 1341، محظور است )دهخدااستقامت در طریق حق و اجتناب از آنچه در دین 
به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل و امر متوسط میان افراط و  عدل را مقابل ظلم و، دیگر

کرده معنا به چند نیز عدالت در  اصطالحدر  (.275-274ص: ١٣٦٢، اند )سجادی  تفریط بیان 
برخی عدالت را ، رو  انصاف و بی طرفی. از این، مساوات، برابریازجمله به معنای ، کار رفته است

کرده  رعایت تساوی در زمینه استحقاق و عیضبه معنای تساوی و نفی تب  اند  های متساوی ذکر 
   . (٥٩ص :١٣٥٢، مطهری)

موضوع عدل در جریان حکومت آخرالزمانی و مهدویت و قائمیت ، ما در این تحقیق مقصود
کهآن موضوع مهم ، در این میان .حضرت است مفهوم و مصداق امامت به ، در نگاه زیدیه است 

کمیتیبه هم   آن، عدالت به ایجاد ، امامت منحصر شده است و در واقع  نوع اجتماعی و حا
 است.مشروط حکومت عدل و تحقق عینی و خارجی آن 

 درآمدی بر زیدیه. 4
گروه به امامت  «زیدیه»، های اصلی شیعه  یکی از فرقه فرزند امام زین ، «زید»است. این 

این معروفند.  «زیدیه»به ، دانند  یرو زید میها چون خود را پ  معتقد هستند. زیدی ؟ع؟العابدین
کملحاظ فرقه از  را  «نص جلی»، تر هستند و برخالف امامیه  تعداد پیروان از شیعیان دوازده امامی 

کندیها ق  که هرکس در برابر ستمگری  هستند و این معتقد« نص خفی»بلکه به ، دانند  الزم نمی ، ام 
کرد که امامت باید در میان فرزندان حضرت فاطمه باشدها   آن .باید همراه او قیام  و ، معتقدند 

کند : هرمعتقدند که شمشیر بکشد و مردم را به سوی خود دعوت  همچون ، اطاعت او، فاطمی 
کشورهای مختلم  ها واجب است. زیدی  آن حضرت علی براز اطاعت  بالد ، از جمله یمن، ها در 

کنده هستند که در طول گ(. 39ص: 1367، )الشامی جبل و دیلم پرا کلیه شیعیانی  اهی نیز به 
گفته شده است )ابن ابی، اند  سلطنت بنی امیه با رژیم اموی درگیر بوده : 1964، الحدیدزیدی 

 .  (71ص، 5ج
به زید بن علی انتقال  ؟ع؟و امام حسین ؟ع؟امامت بعد از امام حسن، بر اساس دیدگاه زیدیه 
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کماالت  و یافته است گونه، از منظر آنان .اند  زید دانستهعلت آن را  بوده ای   زهد و عبادت وی به 
که او را   شود:   از پیامبر توسط زیدیه بیان می روایتی اند.  لقب داده «م القرآنیحل»است 

ومخ القمة  اُبُه ِرقابخ الناِس یخ ی ُهو اصحخ طخ تخخ یٌد یخ ُجٌل ُیقاُل بِه ز ُرُج ِمن ُصلِبکخ رخ یا حسنُی َیخ
که او   از نسل تو مردی ظهور می !ای حسین ؛یدخلون اجلنه بال حساب ...ُُمجلنیخ غرًا  کند 

گشاده و روشن روی   اصحابش در روز قیامت با چهره او و، نامند  می «زید»را  های 
: تا  بی، )شهرستانی شوند  بدون حساب وارد بهشت می ...روند  های مردم راه می  شانه

 (.258ص، 1ج

که زید از رهبر معتزله   عده ؛تحلیل رویکرد زیدیه به امامت و خالفتدر توصیم و  ای معتقدند 
گرفته است  ؟ع؟علی، امیرالمومنین، که زید از جمله این ؛هایی نیز دارد  ولی با معتزله تفاوت ؛تاثیر 

کارهای خود محق می  را امام حق می )ابوبکر و  «شیخین»ولیکن از  ؛شناخت  دانست و او را در 
که می  جست و عقیده  ی نمیر( تبّر عم شود با وجود شخص فاضل به شخص   اش چنان بود 

کرد )جواز امامت مفضول بر فاضل  ینیپا که زید  از آن، رو  ( از اینتر از او بیعت  از صحابه و جا 
، )ابن خلدون اند  اهل سنت مذهب زید را پنجمین مذهب اسالمی دانسته، کرد  ری نمیبشیخین ت

بحث مهدویت نیز ، هجری میعنی در قرن دو، زمان با پیدایش زیدیه هم .(172ص، 2ج :1420
گرفت کاماًل مشهود و  ؛در این فرقه شکل  اّما اعتقاد به مهدی پنداری زید بن علی در جریان زیدیه 

بخشی از تاریخ زید به این موضوع مربوط است )از قرن دوم با اعتقاد برخی از زیدیان به مهدویت 
 حداقل تا میانه .و حتی پس از آن(، محمد بن قاسم و یحیی بن عمر، همچون نفس زکیهکسانی 

دعاوی ، از جمله حوادث این قرن .بخشی از تاریخ زیدیه بوده است، قرن چهارم ادعای مهدویت
یانی، پس از مرگ پدرشاو  .حسین بن  قاسم عیانی است جانشین او و عهده ، قاسم بن علی ع 

گروهی از به قتل رسید؛ در میدان نبرد ، ق404و در سال ، در یمن شددار امامت زیدیه  ولی 
که  که او همان مهدی موعودی است  پیروان او مرگ وی را نپذیرفتند و مدعی شدند 

کرمپیامبر برای اقامه عدل و داد باز ، ظهورش را وعده فرموده و پس از یک دوره غیبت، ؟لص؟ا
گشت. برخی منابع معتبر زیدیه  که شخص حسین بن قاسم نیز در زمان خواهد  تصریح دارند 

کرده و شاید به همین دلیل لقب  را برای  «مهدی لدین اهلل»حیاتش خود را مهدی موعود معرفی 
 :تا  بی، اللحجیو  289و ص 150-137، 112، 84، 72ص :1387، هارونی) ه بودخود برگزید
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گفته   قاسم نسبت داده همچنین به حسین بن .(491و 342، 340، 337، 329، 328ص که  اند 
رد و به شهادت نمی کند؛ و حمیدان بن ، رسد  است: او نخواهد مُّ که در آخر الزمان قیام  مگر آن 

که به   های متعددی از حسین بن قاسم می  پیماید و عبارت  همان راه را می، یحیی در جواب آورد 
: 1400، و اشعری 428-427ص :1424، ابن یحیی) گمان او با چنین ادعایی منافات دارند

با رویکرد استداللی و ، مهدویت در این دوره تاریخی زیدیه هعقید، (. در هر حال82-62ص
از جمله درگیری با ، توان عدم شرایط الزم برای علمای زیدیه  که می، کالمی همراه نبوده است

کمان وقت را از علل این عدم تبیین دانست.  حا

 منظر زیدیه های مهدویت از  مولفه. 5
، رو  و از این اجتماعی زیدیه دارد مخصوصا ای در سیستم اعتقادی و  مهدویت جایگاه ویژه

کلیات و نیز جزییات مباحث مهدوی قابل تحلیل است ، در این جستار .دیدگاه زیدیه در مورد 
 گیرد.  جایگاه حکومت عدل در زیدیه مورد تحلیل و بررسی قرار می

 زیدیه از منظر  هدویتاصل اعتقاد به م. 5-1
ع شود.  مالحظه میدر متون تفسیری زیدیه  «اعتقاد به مهدویت» در این بخش نیز موضو

گرفته و آیات مرتبط با آن مورد استناد واقع شده کمیت و تحقق عدل محور قرار  برخی  اند. مثال حا
به  اند. کرده را در عرصه عدل تفسیر و تطبیق مرتبط با موضوع مهدویتآیات ، متفکران زیدیه

ل  ه>عنوان نمونه در مورد آیه  ُك  ین  َُعَلیُالد  َره  ـظه  ی  که   گفته ؛(9 صم: و 28؛ فتح: 33 )توبه: <ل  اند 
-425: ص 1424، ابن یحییدر آینده در مورد حکومت مهدوی اتفاق خواهد افتاد )این خبر 

کلی اسالم و عدل در آن زمان واقع نشده است و زیرا  ؛(426 زیدیه به دنبال عملی شدن آن تسلط 
کمیت مهدوی به وسیله امام و رهبر قیام  .اند  بوده در این صورت این آرمان و چشم انداز را با حا

 .اند کردهکننده دنبال 

 امام مهدی و اوصاف نام. 5-2
 ها که در آن شود  به روایاتی اشاره میزمینه در این  :از نگاه زیدیه نسب و خاندان امام مهدی

؟ع؟ حسنامام از نسل که آیا وی  مبنی بر این ؛شود  سوال می ؟جع؟های امام مهدی  شاخصه از
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حضرت از نسل  که ایشان در هر حالاست در پاسخ بیان شده ؟ع؟ حسینامام  است یا از نسل
که پیامبر  . روایتی را بیان می(360: ص1422، )زید بن علی ستا ؟اهع؟فاطمه کرم؟لص؟ کنند   ا
مهدی همنام من و پدر وی نیز همنام پدر من است و شجاع و سخی است و بر عمال »اند:  فرموده
 یدر مصداق مهد هیدیاز ز یبرخ، حال نیدر ع (.192ص، 2ج: 1420، الرسی)« گیر است  سخت

گذشته و یا آینده )رجعت و ظهور(  تدوالاند و در موضوع   های متعدد داشته  برداشت ایشان در 
که بر اساس روایات از  .اختالفاتی وجود دارد کی متولد خواهد شد ، پیامبر؟لص؟معتقدند  فرزند پا

کرد و این وعد : 1423، ه حتمی و محقق شدنی است )المنصور باهللکه جهان را پر از عدل خواهد 
در بخش مصداق یابی به تفکر اهل سنت نزدیک است و حالت  هاندیشه زیدی .(508ص، 2ج

که جهان را پر از عدل و داد میفردی خواهد آم، دآنان معتقدن .مهدی نوعی دارد  ؛کند  د 
که پر از بیداد شده است همان است و مومنان را عزت  ؟جع؟که او قائم آل محمد این و گونه 

کرد )الرسی کافران را ذلیل خواهد   (. 408ص، 2ج: 1420، داده و 
و اندامی اندام  تناسبی و یزیبا، های  ویژگی ست شخص امامالزم ا، بنابه عقیده زیدیه

ها و جمال ظاهری امام   بسا روایات مهدوی در مورد زیباییچه  .داشته باشد عیب  بی
های الزم دیگر   ویژگی، عالوه بر صفت فردینیز مستندی برای زیدیه قرار بگیرد.  ؟جع؟مهدی

کتاب و عمل، بودن عابد و زاهد :امام عبارتند از گشاده دست اوتسخ، سنت به  ، لطانیس) یو 
های ظاهری و جسمی هم   قدرت و داشتن صالحیت، شجاعت، در واقع .(272 و 271ص :1387

که امام بتواند با قوت قلب و توانایی هر چه تمام در برابر دشمنان بایستند  برای این شرط است 
جا داشته مؤمنان در دل  ، و به دلیل خصوصیات ظاهری زیبا و مناسب (23ص :1414، )رصاص

کمیت عدل توفیق باشد    یابد.و قابل اعتماد شود تا در جریان نهی از منکر و حا
کرم؟لص؟ به آمدن پیامبر، برادر نفس زکیه، ماز ابراهی یبر پایه روایات  ؟جع؟حضرت مهدی ا

امر به به منظور ، نفس زکیه، برادر من» :اما نام و خصوصیات وی را بیان نکرده است ؛وعده داده
گر .است ر به پا خاستهو نهی از منکمعروف  از « دهد.  او را مهدی قرار می، خدا بخواهد پس ا

که به لحاظ نگاه وصفی و نوعی به مهدویت  می، رو  این کرد  حتی خود بزرگان ، توان برداشت 
: 1422، باشند )هارونی توانند مهدی  می، امر به معروف و نهی از منکر، زیدیه با اجرای قیام

در جریان ورود . ای در این فرقه مشهور و روشن است  گونه به، «دویتنوعی بودن مه» (.194ص
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که بال وقتی مردم تصورشان از قیام، کوفهزید به  ویرانی و خسارت و خرابی به ، و موعود آن بود 
که این  به آن، بار خواهد آمد اوند در هر قرنی مردی را بر گونه نیست و خد   ها پاسخ داده شد 

که بر مردم حجت است )منصور باهلل  آن شخص خروج می انگیزد یا خود  می : 1421، کند 
بر مردم ، اصالحی و عادالنهاقدامات اجرای شخص واجد شرایط با ، در واقع .(198-196ص

 .شود  حجت می

  زیدیهاز دیدگاه عالئم ظهور . 5-3
توسط زیدیه مورد اشاره قرار روایاتی ، ؟جع؟مکان و وقایع اصلی قیام امام مهدیدر مورد 

کهکه  مبنی بر این، اند گرفته کعبه تکیه زدهمهدی  ظهور و قیام قائم در حالی است  از  است. به 
را مورد اشاره قرار خروج نفس زکیه و قتل وی ماجرای ، ظهور طرفی به عنوان اشاره به عالئم مهم

 . (142-140: ص1399 ، نجدسعدی)اند  داده
 شود:  چنین مالحظه میروایتی از زید الم( 

کرد امیق ؟جع؟در آن هنگام قائم آل محمد...   کعبه تک یدر حال ؛خواهد  زده  هیکه به 
کوردالن دن  یم ینور دو چشم او انیاست و از م که تنها  و آخرت  آن را  ایدرخشد 

 دیز ست؟ی! آن نور چنیاباحس ی: ادیپرس دیاز ز، فروشنده انار، ابوهاشم». نندیب ینم
 (.140ص: 1422، )صعدی 1«نشیآفر او بر حجتشما و  انیعدالت او در م»: دادپاسخ 

کعبه ، بر این اساس  نیاز با ایشان به معنویت و نورانیت است و همراهی قیام مهدی در مکه و 
کار بردن اصطالح عنصر  «عدالت»در واقع  .دارد که با به  ، «نور»محوری در اعتقاد آنان است 

 دهد.  ی را نشان میمحوری در قیام مهد هجایگا
 . کند از محمد حنفیه نقل میرا روایتی چنین ، امام زیدیه، قاسم بن محمد ب(

که  پیروانی می .لمی دیگرشود و پس از آن َع  در آخر الزمان َعلمی از خراسان بلند می یابند 
که وی را  لباس هایشان سفید رنگ است و در پیشاپیش مردی از قبیله بنی تمیم است 

کنار درواز .خوانند شعیب بن صالح می گرد هم می هدر  آیند و بینشان جنگی  اصطخر 
__________________________________   

و عند ذلک یقوم قائم آل محمد ملجئًا ظهره الکعبه بین عینیه نور ساطع الیعمی عنه اال عمی ّ القلب فی الدنیا و اآلخرة  .1
مان یا ابا الحسین، و ما ذالک ئق فقال ابوهاشم بائع الّرُّ هُّ علی الخال تُّ هُّ فیکم و حّج  ؟ قال: عدلُّ  «.النورُّ
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که  .های سیاه رنگی باال خواهند رفت گیرد. سپس پرچم خونین در می این هنگام است 
 کنند.  میآرزو دی را مردم ظهور مه

که روایت مذکور شاخصه مالحظه می ؟جع؟ را بیان حضرت مهدی های لشکر و یاران  شود 
 .(64ص، 1ج :1414، یدی)حسنی مؤکند   می

کرده است: امام هادی الحق )یحیی بن حسین( از پیام ج( کرم ؟لص؟ چنین نقل   بر ا
که فتنه کرد  ، ب و سنت تعطیل و مغفولکتا، ها انبوه مهدی آن هنگام ظهور خواهد 

امر به معروف و نهی از ، ستم سلطان پر شمار، ربا و رشوه بسیار، فساد و افساد فراوان
ار و از ستم سبک بار خواهد زمین از عدل سرش، .. شده است و با ظهور او.منکر تعطیل و

 (.)همانگردید 
وقوع ظلم و ، ای ظهورهای الزم بر  زیدیه در میان تمام ویژگی بر اساس این روایت نیز 

کید قرار می  ناهنجاری که همین شرایط  ها را مورد تا کند   قیام و تحقق عدالت را مطالبه می، دهند 
 افتد.  حضرت نیز بر این محور اتفاق می و حرکت اصالحی

که در تحلیل حوادث آخرالزمانی قاسم رسی   کرده است  ت مهدی وقتی ظهور حضر بیان 
که فساد و ف  می ک می  با ظهور او زمین از مفاسد و ظلم و گشتهتنه زیاد کند  ، یالرس) شود  ها پا

 .(469و  460ص، 2ج: 1420

 های مهدویت و ظهور  برنامه. 5-4
که حرکت عدالت طلبانهک  نقل می به نقل از عبداهلل بن مسعود ، امیر حسین بدر الدین  ند 

کرم؟لص؟فرزندی از پیامبر توسط حضرت  ت وجوداین روای شود.  می انجام «مهدی»با نام  ا
اد را مورد توجه و برای عدل و د حضرتطعیت وجود ایشان و خصوصا اقدام و ق ؟جع؟مهدی

کید قرار می   .(64و  58ص ، 1ج :1414، یدیؤدهد )حسنی م  تا
تشکیل چگونه مفاهیم مهدوی در قالب قیام و قائمیت و ، اعتقاد زیدیه حال باید دید در  

گرفته استلور شده و حکومت عدل متب  .مورد بهره برداری قرار 

 جایگاه قیام در اندیشه مهدوی زیدیه . 6
گونه «قیام»وضوع م که تحقق امامت و مشروعیت آن به اقدام برایمهم  ای  به  و  جهاد است 
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کربال بانیان حادثه انتقام از ، های زید  انگیزه در میانحتی  اساسا  .است« قیام»مستلزم ، این مهم
زیدیه ، رو  . از این(173ص، 2ج :1413، اند )مفید  نام بردهرا عروف و نهی از منکر نیز امر به م و

که حول مفاهیم جهاد و «سیاسی» ای اندیشه، باشد «اعتقادی» یکه نظام بیش از آن امر  است 
 به معروف و نهی از منکر و تحقق حکومت عدل است.  

گونه عدل و احیای تحقق جامعه جهت که همگی در  است ای اهداف قیام شخص زید هم به 
به محل سکونت زید دسته  دستهمردم ، تاریخیهای  گزارشبراساس  .حقوق مسلمین است

 : کردند. اساسنامه بیعت چنین  بود با او بیعت می رفتند و می
کتاب خد و نبرد با ستمگران و دفاع از ضعیفان و  خوانیم و سنت پیامبر او ا میما شما را به 

محرومان و تقسیم غنیمت میان صاحبانش به مساوات و رد مظالم و باز  بخشش به
که حق ما را  دیر مانده و یاری اهل بیت؟مهع؟ آوردن سپاهیان در مقابل مخالفان 

 :1977، )بالذری «شاهد باش !خدایا» گفت:  زید می، پس از پذیرش مردم. اند  نشناخته
 .(13ص :تا  بی، اصفهانیو  239ص، 3ج

که هدف زید از این قیام زمینه سازی برای حکومت اهل   گفتنی است  البته این نکته هم 
فرقه زیدیه رنگ و ، گیری ولی بعدها در مسیر شکل 1(؛306: ص1401، بیت؟مهع؟ بود )خزاز رازی

گرفت.  بوی دیگری به خود 

 جایگاه امام در تحقق حکومت عدل .7
 قیام و فضایل امام (الم

مصالح اجتماعی و سازماندهی سیاسی آن و نزدیک ، آنچه اصالت دارد، دیهبر اساس عقاید زی
گونه، . در واقعشدن به تحقق عدالت است هی با که امری قدسی و اال امامت به جای آن، ای  به 

که صرفا به  رهبری نظام اسالمی و به معنای شاخصه نص و عصمت باشد؛ امری دنیایی است 
گرفتن قدرت برای احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده  ، )فرمانیان و موسوی نژاددست 

مقدمه تشکیل حکومت عدل با استفاده از ابزار سیاسی اجتماعی ، و این امور(؛ 194: ص1386

__________________________________   

ىف إمنا دعا إیل الرضا من آل ُممد و أنا الرضا  عمی  اهلل  رحم»امام صادق؟ع؟:  .1 یدا لو ظفر لو  «.ز
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که  : 1396، )شیخ مفید1دندر آن موضوعیت ندار «افضلیت»و  «عصمت»، «نص»است 
که امت اسالمی بزیدیه ، رو  از این (.277ص خاطر مصالح بزرگ اسالمی و خاموش  همعتقدند 

می ابوبکر را به خالفت اسال، دست آوردن رضایت مردم  سلمین و بهکردن آتش فتنه در میان م
کردند قابل افضل صحابه و اعلم اصحاب به عنوان  ؟ع؟علی، با امیرالمؤمنینگرچه او  ؛انتخاب 

و  ؛د شخص فاضل و افضل جایز استبا وجو مفضولامامت ، معتقدند ها  . آناسته قیاس نبود
کرد  می  .(258ص، 1ج: تا  بی، )شهرستانی شود در احکام و قضایای اجتماعی به وی مراجعه 

ج پیش نیاید و به اصطالح زمینه  ج و مر که هر پذیرش مفضول در برابر افضل به این دلیل است 
اند؛ به   ومت شکل ندادهکه قیام نکرده و حکرا ای   ائمه، رو    این تحقق عدالت فراهم شود و از

 (.350ص :1420، )ابن خلدون اند  عنوان امام و شایسته حکومت ندانسته
 عدالت مهدی به مثابه تحقق بخش  شرایط امام و ب( 

که عالم و شجاع و زاهد باشد ، بر اساس عقیده زیدیه و علیه حکومت ستمگر هر سید فاطمی 
که اطاعتش بر هر مسلمان واجب است  می «امام مفترض الطاعه»، کندقیام  بیعت با  . شرطباشد 

زمینه که در این م است با شمشیر و جهاد علیه دشمن اسالآن زمامدار قیام ، نیزمامدار مسلم
که از  پاسخ داد:  ؛( در مذهب زیدیه پرسیدندقیام با شمشیر)از اصالت این شرط  زید بن علیوقتی 

که در خانه، «امام»ما  در مذهب کت بنشیند و از جهاد با دشمن امتناع ورزد  کسی نیست   ؛اش سا
که به وظیفه خود عمل  کسی است  حقوق مردم محروم و حریم و در راه خدا جهاد و از کند بلکه 

که بر ما اهل بیت  همچنین بیان شده  .(357ص، 1ج: 1401، )کلینیکند احکام اسالم دفاع 
گر یکی از فرزندان فاطمه قیام واجب است  کند و در ا کتاب و سنت دعوت  و مردم را به عمل به 

و این کنیم و مردم را به راه خدا دعوت بگیریم دنباله راه او را ، راه خدا جهاد و به شهادت برسد
کشیدن و امر به معروف و نهی ، وظیفه باید تا روز قیامت ادامه یابد. به عقیده فرقه زیدیه شمشیر 

کید می از منکر گر توانستیم حکومت ستمگران را با شمشیر ساقط و   واجب است و تا که ا کنند 
گر نتوانستیم  ل شدهیهدف خود ناه که بکنیم اقامه  حق را حکومت عدل و در آن صورت ، ایم و ا

__________________________________   

البته زیدیه در مورد امام امیرالمومنین علی؟ع؟ و امامین حسنین؟امهع؟ به نص قائل هستند؛ ولی در مورد دیگر ائمه  .1
ک امامت می  ویژگی  دانند.  هایی مانند قیام و شجاعت و غیره را مال
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کردهفه یوظ گر نیروهای پشتیبان اسالم به نه دارقیدزیدیه ع .ایم  خود را در برابر خداوند ادا  که ا د 
که یبر امام مسلم، برسند( تن313تعداد نفرات اصحاب بدر ) سلطان ستمگر علیه ن واجب است 

کنند: کند و براین عقیده خود به آیه زیر استدقیام  ل می  واال ل  تُ>َفقات 
لیَُءُُیَتفَُحت َىُُیَتْبغُُىال َ ْمرُ ُُإ 

َ
ُأ

ه< گروه ستمگر بجنگید تا این ؛الل َ )حجرات:  برگردند [عدل اجتماعی]=که به امر خدا  با فرقه و 
خ معروف، رو  ایناز  .(9 که زید می  بیهقی نقل می، مور مرا در جنگ با فاسقان یاری »: گفت  کند 

و با خود گیرم  میدر روز قیامت دست او را  ؛با من در راه خدا و ابطال باطل بجنگدهرکس و کنید 
 . (257ص، 1جتا:   بی، )شهرستانی« بردخواهم به بهشت 

کار نقش آفرینی امام در تحقق عدل. 8    ساز 

 لزوم حضور امام .8-1
این امر ضروری برای را حضور امام آنان  ؛به دلیل اهمیت قیام علیه ظلم در اعتقاد زیدیه

گستر و ناجی  از باب نیاز جامعه به عدالت، زیدیان به اصل مهدویت هرچند، رو  دانند. از این  می
گذاشته و بر لزوم ، در تفسیر این معنا ؛دارنداعتقاد جهانی  کنار  شناخته شده »موضوع غیبت را 

کید  وی« بودن که ناشناخاصواًل و ورزند  میتأ کسی  و دانند  نمیجایز ، ته باشدامامت را برای 
که ناشناخته باشد کسی  گویا معدوم ، راهی برای شناخت امام زمان  مورد ادعای امامیه نیست. 

حصر  با، های زیدیه در نفی غیبت  معیار و محور بحث.است و امامت برای معدوم جایز نیست
ن مورد یصدوق در ا خی. ش(202ص :1401، خزاز قمی) استمتفاوت تعداد ائمه به دوازده تن 

 :سدینو  می
که داللت دارد تعداد ائمه دوازده تن یروا، ه استآمده یدیزدر بیان برخی از  سخن  ند؛ستهتی 

که امامیجد کردهیاحاد در این موردو ) دیگو  ه مییدى است  به آیه ، و در مقام بیان( اند  ثی جعل 
ُُ>َوُ ْنت  ْمُیَعلَُُك  هُه  ُُماُداًُیشَّ ْمت  م<یفُد  ل  (؛117)مائده: ه  هد اعمال که امام شاکنند  میاستدال
کسی آن کند و به امر به معروف و نهی از منکر   شمرده می «شهید» هاست و  که به خیر دعوت  شود 

کند ای باشد؛ زیرا شهادت بر آنچه عیان  که شخص ناشناخته نه این ؛بپردازد و به جهاد قیام 
  .(67ص، 1ج  :1405، )صدوق نه بر غیب ؛شود  واقع می، است
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 نفی غیبت و تقیه در اعتقاد مهدوی. 8-2

مردم را به  وقتی پیامبر؟لص؟که گونه است   اینمسئله ، بر اساس نوع نگاه زیدیه به حضور امام
نه ، هستندعلما و اتقیا ، حضرتمراد ، عرف و سیره، طبق عقل، امر فرمود تمسک به عترت

که دریابند علم به دین، پس آنچه بر مسلمین واجب است .جهال  و حلم، زهد، فضل، این 
ک ؛استقالل به امر کنار  کسی جمع شده است تا در  کننددر چه  ، اینبنابر .تاب خدا به او تمسک 

شناخت شخص دارای صفات قیام در زمان حاضر است و غایب و ناشناخته ، مهم برای زیدیه
، آنان ناسازگار استدیدگاه از  های حکومت عدل  چنین شخصی با هندسه فکری و آرمانبودن 

منظر  ازنیز د و اقدام پنهان و تقیه دارنصالحیت تحقق حکومت عدل برای بیت  بلکه همه اهل
 . (358ص : 1389، مردود است )هالم آنان

گفت غیبت و عدم حضور امام و نیز تقیه خود امام و   می، پس بر اساس دیدگاه زیدیه توان 
کمیت مسئله یارانشان در  که اصل تحقق عدل و حا و عدالت امر غیر قابل قبولی است؛ در حالی 

کمیت ز به است و چگونگی تحقق این اراده نیهمسو هی در جامعه تحقق توحید و اراده االبا ، حا
که تعیین تکلیم می پس این خدا .شود  خداوند و اوامر او مربوط می که  نه آن، کنند  و ائمه هستند 

کنیم.ما معیارهای امامت و تح  قق عدل را تحمیل یا تفسیر 

  در مقابل اندیشه انتظاِر مهدی خاص، محوریت حکومت و قیام عمومی. 9
که  با توجه به تعریم و تبیین و نیز موضع نفی  ؛شود  از حکومت عدل از زیدیه ارائه می هایی 

، رو  از این .مهم هستند «اوصاف»بلکه ، موضوعیت ندارند «افراد»، در این حکومت، غیبت امام
گر فر از شایستگی و لزوم اطاعت ، ببخشدقق تحزیدیه را  نتواند این شرایطمختلم به دالیل  یدا

ج می است. مهدی حق  ی غیر قابل تحققمفهومدر فرقه زیدیه انتظار شخص معین  لذا .دشو  خار
کرد ؛و او از خاندان ما خواهد بود است که ظهور ؛ولی شما او را درک نخواهید  او در آخر الزمان  چرا 
کننده .است کتاب ) پس نباید از جهاد در رکاب آن دعوت  که به سوی  خدا و سنت در هر زمان( 

کنید و  باز بمانید خواند و امام و حجت شماست؛  پیامبر فرا می : 1421، عبداهلل بن حمزه) سستی 
که از اهل  یبه منجی آخرالزمان، زیدیهپیروان فرقه ، براین اساس (.199-198ص اعتقاد دارند 

که دیگر  .کند  هاست و در آخرالزمان ظهور می  انسان بیت و برترین امامان اهل بیت همانطور 
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اقدام را دنبال نیز این آن منجی  بردند؛  کردند و جامعه را به سوی عدل و داد می خروج و قیام می
ح نیس« انتظار»نام امری به ، با همه این اوصاف ؛کند  می کس از اهل بیت ، ت و الزم استمطر هر 
کند به همراهی و تبعیت از وی بپردازیمکه  که  . خالصه آن(360ص: 1422، علی بن)زید  قیام 

که ، ندارنداعتقاد شناسند و به تولد او   شخص معینی را به عنوان مهدی نمی زیدیه بلکه معتقدند 
که  ر زمان نامعین شخصی از اهلبیت مید ، باهللالمنصور )کند   ز عدل و داد میزمین را پر ا آید 

 . (579-578: ص1423
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 گیری  جهنتی 
بازتاب خود را در تاریخ و ، اسالمیهای  فرقههمانند دیگر ، در میان زیدیه «مهدی باوری» .1  

گذاشته است. هر چند بیش گروه به نمایش  ترین بازتاب مهدویت در تاریخ این   متون دینی این 
ح مهدویت، گروه کرده یا تصور  نوعی  با طر که ادعای مهدویت  نمود داشته است. از جمله افرادی 

یاد  «محمد نفس زکیه» و« از زید بن علی»توان  می است؛ ود داشتهها وج  مهدویت در مورد آن
 کرد. 

گروهدر عقی مورد اعتقاد شیعه اثناعشریه توجه به مهدویت به تبع  که، است   کم رنگ ده این 
کم رنگ، آن گروه نیز  شده است. براساس   تأثیر این عقیده در تاریخ و حیات دینی و عقیده این 

که زیدیه دارند فرزندان امام حسن )از نان فردی از اهل بیت است آاز منظر ، موعود، اندک روایاتی 
گستری در جام ؟ع؟(یا امام حسین عه که در آخرالزمان متولد خواهد شد و رسالت اصلی او عدالت 
  بشری است.  

، بلکه از منظر آنان، شود  مستقل در زیدیه محسوب نمیای  مسئلهن به عنوا، «مهدویت. »2
باید با ظلم و ستم ، ومت عدل الزم است و برای فراهم شدن مصالح عمومی مسلمانانکتحقق ح

ه بگیرد و تواند رهبری این قیام را به عهد  بیت؟مهع؟ می مقابله شود و امام شجاع عادل از اهل
 اطاعت او در این زمینه الزم است.

انتظار شخص معین با زندگینامه  ؛عمومی و نوعی به مهدویت در زیدیهبا توجه به نگاه  .3
که خصوصیات  و و لزوم اطاعت و همراهی با امام مشخص مفهومی ندارد کس  مهدی در مورد هر 

گر   اتفاق می ؛ظر زیدیه را داشته باشدنمورد  کرده و به سراغ او ، این شرایط احراز نشودافتد و ا را رها 
 روند.  دیگران می

کم اند و علت این  را با مهدویت پیوند دادهزیدیه قیام  .4   ؛تر شده  رنگ  که مهدویت در زیدیه 
که اصالت در عقاید آن نه بعد امامت و خالفت  ؛ها قیام و مقابله با ظلم است  همین موضوع است 

  و امامت. در مباحث مهدویت
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