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Abstract 
The revolts of the Hassanids during the Abbasid Caliphate began with the 

revolt of Muhammad Ibn Abdullah in 145 AH. His uprising was of particular 

importance for reasons such as the allegiance of the first two Abbasid 

caliphs to him, his hereditary position, the massive propaganda about him, 

and his wide range of supporters. Among the various supporters of the 

uprising were some Ghulat leaders, people who shared few of the views and 

beliefs of the Hassanids. In this article, through a descriptive-analytical 

method, the factors influencing the Ghulats’ support for the uprising of 

Muhammad Ibn Abdullah, despite the minimal convergence of their beliefs, 

have been considered. The results of this study show that Ghulat leaders, in 

order to attract more supporters and teach their followers their own desired 

meaning for the Mahdi, made use of the circumstances created by the death 

of the Alavid elders and the Hassanids’ propaganda about the Muhammad 

Ibn Abdullah. On the other hand, Ghulats’ emphasis on the need for an 

armed uprising and eliminating the opposition in their teachings, while 

emphasizing the resurrection of the Mahdi to fill the world with justice, led 

to their acceptance of the two beliefs of the Hassanids: their superiority for 

Imamate and the necessity for an armed uprising. This eventually led to the 

support of some Ghulats for Muhammad’s uprising. 
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 اي، همگرايي سیاسيغالیان و حسنیان: واگرايي انديشه
 

 1يضورانینجف الیل
 استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد

 (989تا ص  951)از ص 

 95/01/9911؛ تاریخ پذیرش: 91/04/9911تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
آغاز شد. این  ریهج 945در سال  بن عبداهلل با قیام محمد انخالفت عباسی های حسنیان در دورۀقیام

، جایگاه وراثتی او، گستردگی تبلیغات و محمدنخست عباسی با  ۀقیام به عللی همچون بیعت دو خلیف

رهبران برخی ای برخوردار بود. در میان حامیان متنوع این قیام، طیف وسیع حامیان از اهمیت ویژه

همگرایی حداقلی وجود  انغالت نیز حضور داشتند. افرادی که میان آراء آنها با باورهای نخستین حسنی

، بن عبداهلل غالیان از قیام محمد ، عوامل مؤثر در حمایتتحلیلی توصیفی روشبا له در این مقاداشت. 

این بررسی نشان  ۀجـنتی است. مورد توجه قرار گرفته آنهاباورهای ان ـمیی حداقلی ـبا وجود همگرای

ن دهد رهبران غالی برای جذب حامیان بیشتر، با استفاده از شرایط ایجاد شده همچون مرگ بزرگامی

)منجی بودن  بن عبداهلل، معنای دلخواه خود از مهدی علوی و تبلیغ حسنیان درخصوص مهدویت محمد

را به پیروان خود تعلیم دادند. امری که پذیرش آن، افضلیت حسنیان برای امامت را در خود  محمد(

 کیدأها، ضمن تبر لزوم قیام مسلحانه و حذف مخالفان در تعلیمات آن کیدأتمستتر داشت. از سوی دیگر 

برای پر کردن جهان از عدل، با وجود همگرایی حداقلی باورها و اهداف  )محمد( بر ظهور و قیام منجی

به دو باور حسنیان یعنی افضلیت برای امامت و لزوم قیام  آنها غالیان و حسنیان، در ظاهر نزدیکی

 یام محمد را رقم زد.غالیان از قبرخی حمایت  مسلحانه را در پی داشت. امری که نهایتاً
 

، ای، همگرایی سیاسیواگرایی اندیشهمهدویت، بن عبداهلل،  ، محمد)ع( امام باقر کلیدي: هايهواژ

 ، غالیان.حسنیان
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 مقدمه. 1

گیری از حداکثر پتانسیل موجود در اموی، برای بهره های حسنیان از اواخر دورۀکوشش

گوناگون  های فکریِجریانباعث شد تا اصحاب  جانبهجامعه به منظور تدارک قیامی همه

ها اعالم دارند. این اعالم حمایت از نام، حمایت خود را از آنو بسیاری از افراد صاحب

 ۀبرای رهبر جامع معیارهای آنان نسبیاز نزدیکیِ های فکری، سوی رهبران جریان

نک: ) تت داشـحکای محمد بن عبداهلل یـهای ذاتی و اکتسابصهـخصیبا ی ـاسالم

 .(9919رضوی، نجفیان

همانند مغیره متنوع از حامیان اولیه، برخی از رهبران غالی کوفه  در میان این طیفِ

شان با باورهای نخستین نیز حضور داشتند. افرادی که آراءبن سعید و ابومنصور عجلی 

هواداران محمد  این طیف ازی همگرایی حداقلی داشت. تناقض موجود در سادات حسن

با وجود همگرایی حداقلی باورهای غالیان با که  است لهأمساین دهندۀ شکلن عبداهلل، ب

منظور  است؟ نقش داشته نفس زکیهسادات حسنی، چه عواملی در حمایت آنها از قیام 

زمانی  ۀاز نسل حسن مثنی و باز )ع( از حسنیان در پژوهش حاضر اعقاب امام حسن

 است. هجری 941-10های بررسی سالمورد

خصوص قیام نفس از آنجا که این امر حتی در جدیدترین پژوهش منتشر شده در

کوشش حاضر تحلیلی  توصیفی ۀدر مقال، (Elad, 2015) توجه قرار نگرفتهزکیه نیز مورد

های رهبر مشروع از باورهای حسنیان درخصوص ویژگیبا عمیق شدن در  است شده

او به پیروانش درخصوص  تعلیمات ویژۀ یاسی مغیره بن سعید،عملکرد سسو و یک

های موجود در ، بررسی عملکرد دیگر رهبران غالی کوفه و نیز گزارش«زمانمنجی آخر»

در حمایت غالیان از نفس زکیه  ثرؤمجموعه عوامل ماز سوی دیگر، کتب فرق و مذاهب 

 شناسایی شوند.

اقل دو قرن پس از تا حدمغیره ماندگاری هواداران  الزم به ذکر است با این حال

کتب فرق و مذاهب است که  باعث شده آنهاو فراوانی  (77: 9119)اشعری قمی، مرگش 

غالی دیگر در کوفه به مغیریان و عقاید آنها توجه داشته باشند. با توجه  بیش از هر فرقۀ

های موجود، بررسی ابعاد مختلف عملکرد رهبران غالی در دادهاهمیت این فرقه و به 

کید بر نقش محوری مغیره بن سعید و نیز حامیان او پس از مرگش أقاله، با تمتن م

 پژوهش بررسی شده ۀپیش از ورود به بحث اصلی، در ادامه پیشین است. انجام گرفته

 است.
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 پژوهش ۀ. پیشین2

ای وجود ندارد و آنچه در ادامه آمده، اصلی پژوهش حاضر پیشینه ۀلأدرخصوص مس

کنندگان حسنی های پیرامون نخستین قیاماهمیت در پژوهشپر مانده وبحثی مغفول

اند گاه مطالبی ن دسته از سادات پرداختهـان آثاری که به ایـحال در می است. با این

اند. به عنوان نمونه نهایی این تحقیق قابل استفاده ۀتوان یافت که در رسیدن به نتیجمی

-995: 9985) است مهدی اختصاص داده ۀی واژدر کتاب خود بحثی را به معنازاده الهی

 ۀمعتزله و زیدیه با حسنیان با ارائ ،همانطور که نجفیان در بررسی ارتباط مرجئه .(944

 ۀتاکر نیز در مقال (.905-909: 9914) است ای به مبانی فکری حسنیان اشاره داشتهادله

کرده به تعلیمات مغیره به که بعدها آن را در قالب فصلی از کتابش منتشر  (1975) خود

همانطور که به این مضمون درخصوص  (Ibid, 2008: 52-70) است پیروانش اشاره نموده

ها که به صورت همانند این پژوهش .(Ibid: 70-87) است ابومنصور عجلی پرداخته

های اند، در سایر پژوهشای و گسسته تنها حاوی اطالعاتی مرتبط با این مقالههیرجز

عی که درخصوص حسنیان انجام گرفته و حتی کار مستقل آمیکام االد نیز توجهی متنو

 .(Elad, 2015) است پژوهش حاضر نشده ۀلأبه مس
 

 در انديشۀ نخستین سادات حسني امامهاي ويژگي. 3

کننده از نسل حسن مثنی بودند، در ادامه به آراء از آنجا که نخستین سادات حسنیِ قیام

در ذیل  ،گیری فرقۀ زیدیهکه بعدها با شکل آرائیاست.  نیان اشاره شدهاین دسته از حس

 این باورهادستیابی به  امام گنجانده شد.های باورهای زیدی مذهبان درخصوص ویژگی

ی از ـیا برخ انـحسنیده از ـمانجا از فحوای سخنان بهها ـتنن مقطع زمانی ـدر ای

 است. استخراجقابل  آنها های سیاسیگیریموضع

شان در فهرست امامان این دیان و افرادی که در گذر ایام نامهای زیبا مروری بر قیام

توان دریافت یکی از مهمترین معیارهای زیدیه در پذیرش امامت ، میهفرقه قرار گرفت

ای که ، قیام آنها در برابر حاکمیت نامشروع وقت است. شاخصهدر قرون نخستین افراد

اشعری، ) نداهاز آن یاد کرد« بالسیفلزوم قیام »با عنوان در آثار خود  نگارانفرقهبعدها 

های این اندیشه را به زید بن علی با این حال برخالف باور عموم که ریشه .(9/949 :9111

توان این باور را در عملکرد حسن مثنی می ،(404-9/409: 9919شهرستانی، ) گردانندبازمی

، اندکی بعد و در (5: 9114بخاری، ) کربال حاضر بود ۀنکه در واقعوه بر آجستجو کرد. او عال

ز پذیرفت. در ـام ابن اشعث را نیـرهبری معنوی قی (15-81) خالفت عبدالملک ۀدور
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قیام به امر خدا و »بن حسن رغبت خود برای  حسن ،های مبادله شده میان این دونامه

 حسن»ملقب شدن او به  امری که .(9/419: 9449محلی، ) کردرا اعالم  «ن خداـاء دیـاحی

 در بصره را به دنبال داشت وی به نامخوانی خطبهیک جمعه  و« بن حسن بالرضی

حسنی، ) دیاشعث نیز انجامپس از شکست ابناز مدینه به متواری شدن او  اما .(جاهمان)

9444 :989-984). 
زمینۀ ظهور عملی این فرزند حسن مثنی، ، )محض( بن حسن عبداهللدر دوران حیات 

فراهم نبود. با این حال تداوم این اندیشه در سخنان و عملکرد او قابل  )قیام بالسیف(باور 

ترین به عنوان شایسته پیگیری است. کوشش عبداهلل محض برای معرفی فرزندش محمد

و سازی او برای قیام زمینهاز  امویان ۀهای آخر دورفرد برای تصدی خالفت در بحران

: 9497بالذری، ) 9در بیعت ابواء فعال عبداهللنقش  حکایت دارد.به حسنیان انتقال قدرت 

ی در ـعت بزرگان هاشمـد بیـتالش او برای تجدی ،(441-444تا: ؛ اصفهانی، بی9/901

و سعی تمام او در  (981-988: 9179اخبار الدوله العباسیه، ) با محمد های بعدینشست

-915تا: )به عنوان نمونه نک.به: اصفهانی، بی سند این مدعاست گسترش حامیان نفس زکیه

 .(90/908: 9407؛ ابن کثیر، 418-479-994
پای فشرد.  درخصوص لزوم قیام ترین شرایط نیز بر باور خوداو در سختضمن آنکه 

هور ـت ظـش را که از او رخصـدانـرزنـنه، فـی شدن در مدیـکه پس از زندانطوریبه

سخنان که همچنان به راه خود ادامه با گفتن این  تا رهایی پدر را رقم زنند خواستندمی

که در آفرینش ما مقدر گشته که همیشه از  داده و در تصمیم خویش باقی باشید، چرا

شتاب نکنید تا خوب »یا اینکه  (919: تابی)اصفهانی،  میانمان فردی طالب خالفت باشد

آنان را در که  همانطور راه و تدارک قیام فراخواند. ۀادامبه  ،(911: همان) «مسلط شوید

اگر ابوجعفر مانع آن »که  بیاناتزمان انتقال حسنیان و حامیان محمد به ربذه با این 

مانع شود که با عزت و  تواندنمیشما با عزت و احترام زیست کنید، هرگز  که شده

 شدن در برابر منصور بازداشت. از ظهور و تسلیم ،(7/549تا: )طبری، بی «احترام بمیرید

بن  در منابع زیدی درخصوص حضور محمد اگر در کنار آنچه آورده شد خبر موجود

: 9449؛ محلی، 409: 9444حسنی، ) شودو درست انگاشته نیز اضافه ام زید عبداهلل در قی

نخستین سادات  ۀدر اندیش« لزوم قیام بالسیف» باورتوان تداوم ، به خوبی می(9/455

 این نکته درخور توجه است که با وجود وام آورده شددر آنچه سنی را پیگیری کرد. ح

درخصوص لزوم قیام بالسیف  کرتف أ، سرمنشگرفته شدن نام فرقۀ زیدیه از زید بن علی

 بازگرداند.علویان از  و شاخۀ حسنینسل پیش از او  توان بهجائر را می یتعلیه حاکم



 ياسیس ييهمگرا ،ايشهياند ييواگرا: انیحسن و انیغال/ 161

جامعۀ اسالمی،  برای رهبر خستین سادات حسنیدیگر معیار شاخص در اندیشۀ ن

گذر زمان و با در نظر گرفتن قیام برخی از سادات  باکه ست. باوری ووراثتی ا جایگاه

در میان  ،«فاطمی نسب بودن امام»با عنوان لزوم  نگاری، در متون فرقهحسینی

 .(9/404 :9919شهرستانی، ) زیدی ثبت شد یمعیارهای پذیرش یک فرد در جایگاه امام

در پذیرش رهبری قیام  ،خالفت حقانیت ناشی از جایگاه وراثتی برایشک اندیشۀ بی

و سخنان  ازتوان را می باورکه این  همانطورابن اشعث توسط حسن مثنی مستتر است. 

گاه ـاره به جایـبواء، پس از اشدر نشست ا آنگاه کهافت. ـداهلل محض دریـعبعملکرد 

خواهد پیش از آنکه خداوند به سبب سستی در دین نام و میهاشم، از حاضران بنی

 افتخارشان را بگیرد، به مبارزه با امویان برخیزند و با فرزندش محمد بیعت کنند

ملقب نموده و در جهت نشر « مهدی»را به  اوکه  یا هنگامی .(441-444تا: )اصفهانی، بی

 .(45/418: 9499 مزی، ؛9/455 تا:مسعودی، بی) کوشداین باور می

امامت  عدم انحصار و یا شاگردان ایشان درخصوص )ع( با امام صادق عبداهللمناظرات 

 نیز با توجه به این باور قابل فهم است ن حضرتپس از آ )ع( امام حسیندر فرزندان 

عبداهلل  چرایی واکنشتوان ضمن آنکه می .(9/447: 9408؛ صدوق، 9/951: 9914)کلینی، 

آیا به »که  او از این سخن را هدایای سفاحدریافتِ نسبان از اطمیشادی ف به محض

درک ، «شوید که این اموال توسط گروه دیگری به دست شما برسد؟همین راضی می

گیری از توان کوشش او به بهرهبه موارد فوق می .(75-5/74: 9491عبدربه، )ابن کرد

این ادعا را او که  آنجانیز افزود. روز را  باورهای کالمی رو به گسترش در جامعۀ آن

طبرسی، ؛ 9/499: 9914کلینی، ) را در اختیار دارد)ص(  شمشیر پیامبرکه  کندمطرح می

بر تداوم اهمیت نسب و نمونه آخرین  .(970-99/979: 9499خویی، ؛ موسوی4/999: 9111

ت نفس از مکاتبادر نزد نخستین حسنیان،  برای تصدی منصب حاکمیتجایگاه وراثتی 

نسب خویش با منصور  . آنجا که او به مقایسۀقابل فهم است عباسی زکیه با منصور

تا: طبری، بی) سازدپرداخته و اعقاب خود از پدران و بخصوص مادرانش را برجسته می

7/511-517). 

 ن سادات حسنیـنخستی ۀشـاندیرای امامت در ـبه عنوان آخرین شاخصۀ الزم ب

به قدم تعالوه بر آنکه در متون م .رداری امام از علم دین اشاره کردلزوم برخو بهتوان می

، (4/940: 9499مفید، ) است شده اشاره )ع( از مجالس امام سجاد عبداهلل محضگیری بهره

کسب  در دست است.نیز آموزی فرزندانش اخبار متنوعی از توجه عبداهلل محض به علم
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 استاز جملۀ این موارد  خاصه علم حدیث،، از انصار مدینه بن عبداهلل علم محمد

 ع محمد با معارف قرآنیـی وسیـدرخصوص آشنای که ورـهمانط (499: تابیی، ـ)اصفهان

: 9444هارونی حسنی، ) ر فقه روایات متنوعی وجود داردتسلط او دو  (94: 9990زهره، ابن)

به محمد، « سیر»ام کتابی به نپس از اشاره به انتساب به عنوان نمونه محلی  (55-51

 وجود غرائب فقهی در این کتاب ما را به سوی علوّ» است: درخصوص محتوای آن آورده

 .(9/474 :9449) «سازدمنزلت او راهنمایی کرده و مرتبۀ عالی او را آشکار می

، پس )ع( تر بودنش از امام صادقاگر به این اخبار ادعای نفس زکیه درخصوص عالم

-4/448: 9494شهرآشوب، )ابن را بیفزائیم ،ت از بیعت با او در زمان قیاماز امتناع آن حضر

 گیری رهبری جامعه در اندیشۀاحاطه به علوم دینی برای قیام و در دستاهمیت  ،(441

که بن عبداهلل به آنان محمد توان از واکنشامری که آن را می شود.حسنیان آشکار می

تا: اصفهانی، بی) ند نیز دریافتآغاز قیامش ایراد گرفت ین، پس ازبر آگاهی او بر احکام د

444). 

نخستین سادات حسنی برای رهبری  دیدگاهمهمترین معیارهای الزم از  بدین ترتیب

و )ص(  مسلمانان در سه فاکتور قیام، برخورداری از جایگاه وراثتی با انتساب به پیامبر

های این گیرینظر در سخنان و موضع. با دقت استخالصه قابل آگاهی و احاطه به دین 

؛ 407: انـهم) زودـاف هـبه این مجموع زـشجاعت را نی ارـمعیوان ـتان میـگروه از علوی

رسد جایگاهی یـ، که به نظر م(95/400: 9495الحدید، ابی؛ ابن4/448: 9494شهرآشوب، ابن

 است. تر در اندیشۀ سیاسی آنان داشتهفرعی

آن دسته از غالیان که از قیام نفس زکیه  باورهای ۀدر ادام سنیانبا شناسایی آراء ح

تحلیل خواهد  ثر بر آنؤعوامل محمایت کردند، آورده شده و سپس میزان همگرایی و 

 شد.
 

 قیام نفس زکیه با غالیان معاصر آراء. 1

شناسی، تشتت آراء و بازۀ زمانی کثرت فرق قرارگرفته تحت عنوان غالت در کتب فرقه

است کمتر دربارۀ اصول اعتقادی غالت سخنی منسجم گفته  الیت آنان باعث شدهفع

زمان با تبلیغات و قیام نفس زکیه حال با مروری بر آراء غالیانی که همشود. با این

مشترک اعتقاد آنان با یکدیگر در باور به توان دریافت که وجهاند، میفعالیت داشته

جوهر نورانی الهی در او، تشبیه و تجسیم، مهدویت و  امامت یا نبوت رهبر و یا حلول

های حسنیان رجعت قابل خالصه است. مروری بر این باورها فاصلۀ موجود میان دیدگاه
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دهد. از این رو الزم های رهبر را نشان میهای مختلف غالی درخصوص ویژگیو گروه

ها با دقت گروهاست برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر، عقاید و آراء این 

 ۀتاثیر ویژ»یعنی  عالوه بر دلیل تاکر این واکاویبیشتری مورد واکاوی قرار گیرد. 

 ,Tuker) «تعلیمات مغیره بر پیروانش به عنوان برگزیدگان خدا برای محو پسران تاریکی

 د.سازمشخص میرا  غالیان با قیام نفس زکیه دیگر عوامل مؤثر در همراهی (36 :1975

فعالیت  )ع( با شهادت امام باقر توجه به این نکته حائز اهمیت است که ،نپیش از آ

ها را عموماً افرادی بر . رهبری این گروهیافتشدت  در کوفهغالی های مختلف گروه

از یاران آنها عموم عهده داشتند که پیشتر خود را به امامان نزدیک کرده و در نظر 

های فوق بشری به روی و دادن نسبتبه دلیل زیادهبودند. این درحالی بود که این افراد 

 طرد شده بودند )ع( صادقین ان و نیز جعل روایات، از سوی ائمۀشامامان و یا پدران

اصحاب خود را از  ،گاه با توصیف عملکرد رهبران غالیایشان  .(441-914: 9447)کشی، 

افتاد که آنان را لعن و تکفیر و گاه اتفاق می (445)همان:  داشتندمراودت با آنها باز می

 جایگاه رهبران غالی در تزلزل تدریجی شیوۀ برخورداین رسد به نظر می 4.کردندمی

اشعری، ) معرفی کرده بودند )ع( امام باقرخود را وارث  که کوفه همانند مغیره و ابومنصور،

 تاثیرگذار بود.، (77-71: 9119؛ اشعری قمی، 9/18-11: 9111

های مختلف برای جلب حمایت گروه عبداهلل محض بهتمایل ین دوران از طرفی در ا

 قیام نفس زکیه، تبلیغ گستردۀ او درخصوص مهدویت فرزندش محمد را به دنبال داشت

امری که با آمیخته شدن با باورهای  .(441-444تا: ؛ اصفهانی، بی455-9/459تا: بی ،)مسعودی

 ش برخی روایات در این زمینه نیز دامن زد، احتماالً به گستر«مهدی»مردم درخصوص 

مجموع این عوامل سبب شد تا برخی از رهبران غالی  .(914-919: 9914)نجفیان رضوی، 

چگونگی  فراخوانند. نفس زکیهمهدویت امامت و برای حفظ پیروان خود، آنان را به 

 پرداخته شدهامریست که در ادامه به آن  لۀ مقالهأو ارتباط آن با مس پذیرش این باور

 است.
 

 و عملکرد رهبران غالي« مهدي» ةمعناي واژ. 1

« مهدی» و برداشت کامالً متفاوت از واژۀاول قرن دوم هجری، در بُعد سیاسی د در نیمۀ

نخستین دیدگاه، مهدی را عامل هدایت و رستگاری به معنای عام  9.است وجود داشته

خلفایی بوده که قدرت و هدایت مردم را است. در این نگاه مهدی مانند  دانستهآن می

نام او بوده و برای و هم )ص( در دست داشتند. این مهدی بایستی از خاندان پیامبر
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باعث « مهدی»است. رواج این باور درخصوص مفهوم  کردهتصرف قدرت کوشش می

 از ، جایگاهی برتر«بخشرستگاری»ها به عنوان شخصیتی شد که فردی با این ویژگیمی

ری نیز در آن دوران باشد. اما تلقی دیگ مردم داشته بسیاری از خلفا در نزد عامۀ

که مطابق آن مهدی به معنای خاص آن، وجودی  وجود داشت« مهدی» درخصوص واژۀ

دانستند که میان می )ص( از خاندان پیامبر را نیز« مهدی». این بودالعاده و یگانه خارق

های متفاوتی وجود نگی این عدم حضور نیز دیدگاه. در باب چگومردم حضور نداشت

او را زنده خوانده و منکر مرگش ند. گروهی دکراست. برخی او را مرده تلقی می داشته

« مهدی»در این برداشت  4ظهور مجدد و قیام او اعتقاد داشتند. ،به وجود، غیبت و بودند

 دشمنان خاندان پیامبر . فردی که پس از ظهور مجدد، ازبود« بخشنجات»به معنای 

 .(Crone, 2004: 79) کندگرفته و زمین را از عدل و داد پُر می انتقام )ص(

که در نشست ابواء  بن عبداهلل توان دریافت که محمدمی ی فوقبا توجه به دو معنا

توان با . چراکه نمیاست نبوده« منجی» از نظر حاضران ،با او بیعت شدبه عنوان مهدی 

معنای این کار  برگزید. در معنای خاص آن ورت کسی را به عنوان مهدیتجمع و مش

به  است که محمد که نظر حاضران در نشست ابواء بر این قرار گرفته صرفاً آن بوده

برعهده  کننده()هدایتامور را به عنوان رهبر  ادارۀ )ص( عضوی از خاندان پیامبرعنوان 

بن عبداهلل با  اند. یادکرد منصور از محمدردهین اساس با او بیعت کا گیرد و آنان بر

اصفهانی، ) کندنیز این امر را تأیید میدر اواخر دوران امویان  «البیتمهدینا اهل»عنوان 

 .(494، 987تا: بی

توان به منظور نظر سادات حسنی از تبلیغ در باب مهدویت بنابراین با این تحلیل می

بخش از برای محمد، همان فرد رستگاری« مهدی»برد و پذیرفت که مفهوم  محمد پی

گیری است. موضع تهخاس پابوده که برای دستیابی به قدرت به )ص( خاندان پیامبر

شدن محمد، با نسبت این عنوان به عباسی، در مقابل مهدی خوانده منصور، خلیفۀ

 بن عبداهللابراهیم که پاسخ همانطور .(19-14: 9151ساعدی، ) فرزندش مؤید این مدعاست

کند. در به این پرسش که آیا براستی برادرش محمد، مهدیست، این امر را اثبات می

خداوند تعالی برای پیامبرش و  رۀـمهدی ذخی»است که  ی از پاسخ او آمدهـبخش

کند. برادرم ایست که اگر خداوند بخواهد او را برانگیزد در زمان آن تاخیر نمیذخیره

است و خداوند  خاسته پابه معروف و نهی از منکر بهامر  ۀام فریضبرای خدا و برای انج

است که او را برای کسانی که اهل ذکرند، مهدی قرار دهد. این فضل خداست  اراده کرده
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انتظار را  ۀدارد و اال برادرم فریضکه به هر یک از فرزندانش که بخواهد ارزانی می

مهدی موعود نبودن محمد بن ید أیت .(9/88: 9494طاووس،  )ابن «]....[است فراموش نکرده

 محمد بن عبداهللبه مهدویت  او روایت دیگری است که عدم اعتقاد پدرشتوسط  عبداهلل

 .(497 تا:اصفهانی، بی) کندید میأیرا ت در معنای خاص آن

: 9115) ، حمیری(9/18 :9111) اشعری، (975: 4001) شهرستانیاین درحالیست که 

هایی اندک به این امر و با تفاوت (74: 9119) اشعری قمیو  (498: 9441) ادیبغد، (918

امامت و مهدویت را از آن  ،)ع( امام باقراند که مغیره بن سعید پس از وفات تصریح کرده

گفتند او امام را امام خود دانستند و  مغیرهبن عبداهلل دانست. برخی از یارانش  محمد

 .(77-71: همان) خروج کندبداهلل( بن ع )محمداست تا مهدی 

هایی مشابه روایات فوق، برای برخی دیگر از رهبران غالی نیز از آنجائیکه گزارش

محمد، امکان  هایتوان پذیرفت که دلیل حمایت بیشتر غالیان از فعالیتوجود دارد می

 بودهسازی این باور توسط رهبران فرق غالی تطبیق معنای خاص مهدی بر او و برجسته

 است.
های مؤلفین کتب فرق و مذاهب درخصوص تشتت نظر غالیان این دیدگاه با گزارش

 این انشعابات به دنبال شود.زکیه و ایجاد انشعاب در میان آنها تأیید می دربارۀ نفس
و نیز بعد از قیام  )به علت عدم ظهور مهدیِ مورد تبلیغ آنها(وقت  مرگ رهبران فرق غالیِ

 است. ، رخ دادهکرد(بایست جهان را از عدل و داد پر میه علت کشته شدن او، که می)بنفس زکیه 
و عدم ظهور مهدیِ وعده داده ق( 991)فو. است که پس از مرگ مغیره در این منابع آمده

بن عبداهلل، هوادارانش دچار تشتت شدند. برخی از یارانش محمد  شدۀ او یعنی محمد

برخی دیگر امامتِ  .(77)همان:  ند و به مهدیه معروف شدندقائم دانستحنفیه را مهدی 

: 9115؛ حمیری، 9/79: 9111)اشعری،  مدعیان جانشینی او تا زمان ظهور مهدی را پذیرفتند

: 9119اشعری قمی، ) بن عبداهلل، ماندند نیز در انتظار ظهور امامِ او، محمد اما گروهی .(918

 .(971: 4001؛ شهرستانی، 74-77-78
ح کتب ـل صریـی که بنا به نقـباتز به انشعاـگری نیـهای دیکان افزودن گروهام

بن سعید پس از مرگ او ایجاد شده، وجود دارد. به  در میان پیروان مغیرهنگاران فرقه

است، گروه  اند و در ادامه به آنها اشاره شدهبه منصوریه پیوسته ای که احتماالًجز عده

پیروان ]جناحیه[ اینان »است که  بغدادی در کتاب خود آوردهاند. دیگری نیز وجود داشته

هایی که از بن معاویه هستند. سبب پیروی آنها از عبداهلل آن بود که مغیریه عبداهلل
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بن عبداهلل بن حسن، از کوفه به مدینه آمدند و  مغیره برائت جستند بعد از قتل محمد

ه عبداهلل بن معاویه به ایشان برخورد و آنان را به به دنبال امامی برای خود بودند تا اینک

سوی خود خواند و گفت او پس از علی و فرزندانش، که از پشت او بودند، امام است. پس 

: 9441)بغدادی،  «به او دست بیعت دادند، او را به امامت برگزیدند و به کوفه بازگشتند

444). 
بن معاویه در میان پیروان او به  عبداهلل انشعاباتی که بعد از مرگ اشعری نیز در ادامۀ

 ]...[ای از آنها قائل به امامت محمد بن عبداهللفرقه»است که  وجود آمد، اشاره کرده

او را کشت. پیروانش گفتند او کشته نشد و نمرد و  ]...[5بن موسی شدند تا اینکه عیسی

ند: آنکس که در مدینه خروج نخواهد مرد تا روی زمین را پر از عدل و داد گرداند و گفت

او  .]...[بن عبداهلل مذکور ظاهر شد محمد کرد و کشته شد، شیطانی بود که به شکل

با توجه به  (49: 9119)اشعری قمی،  «]...[همان مهدیست که تا خروج او امامی وجود ندارد

 یان بهتوان دریافت که بغدادی در خبر اول به اشتباه زمان آمدن مغیراین دو روایت می

 است. چراکه قیام نفس زکیه دانسته بن عبداهلل مدینه را پس از قیام و مرگ محمد

به احتمال بنابراین  است. بوده (قهـ.947) از قیام عبداهلل بن معاویه ترمتاخر (قهـ.945)

یافتن  برایبن سعید،  اند که پس از مرگ مغیرهزیاد این افراد گروهی از مغیریه بوده

بن معاویه امامت او را  آنها پس از مالقات با عبداهللاند. به مدینه آمده امامی حاضر

اند. حداقل این گروه همان افرادی هستند که مطابق قول اشعری قمی، پس از پذیرفته

ها با تمایل مجدد به آن ند.اهبن معاویه به رأی و نظر پیشین خود بازگشت مرگ عبداهلل

بر این اساس شاید  1اند.بن عبداهلل را آشکار ساخته مت محمدبه اماخود  باورآراء مغیره، 

بن معاویه  شدن عبداهلل پس از کشته»تر باشد که برخالف هالم که معتقد است درست

 :Halm, 1982) «اند، مغیریان در میان هواداران او جایی برای خود باز کردهقهـ.941در 

تر بازگردانیم. زیرا بر اساس به زمانی متقدم معاویه را زمان پیوستن مغیریان به ابن ،(95

 از زمان مرگ مغیره دانیم که حداقل گروهی از آنانهای موجود میگزارش

 اند.بن معاویه قرار گرفته پیروان عبداهلل در زمرۀ (هت.ق991.)فو

بن عبداهلل در  یریه پس از قیام و کشته شدن محمداند که مغاما منابع تصریح کرده

امام ماندند و امامت کسی را یز دچار انشقاق شدند. گروهی پس از او بیمدینه ن

اما گروهی مرگ او را انکار کردند و به مهدویت او  .(74: 9119، )اشعری قمی نپذیرفتند

اند که به اختفاء محمد ظاهراً در میان این گروه افرادی بوده .(77-71: )همان معتقد شدند
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اند. شدن شیطان به جای او در هنگام قیام اعتقاد داشته و کشته )علمیه( در کوه حاجر

گروهی دیگر نیز  .(440: 9441)بغدادی،  7است بغدادی از این گروه با نام محمدیه یاد کرده

بن  گفتند: مغیره درخصوص مهدویت محمداز مغیره و تعلیمات او بیزاری جستند و 

بدون آنکه بر یک دهم از زمین تسلط  است. زیرا او کشته شد عبداهلل به آنها دروغ گفته

 .(9/74: 9111)اشعری،  یابد

همین داستان با اندکی تفاوت درخصوص ابومنصور عجلی رهبر فرقه منصوریه تکرار 

آغاز کرد و  )ع( امام باقرشود. او نیز فعالیت خود را در کوفه با ادعای امامت پس از می

کشته شد. تاکر معتقد است هیچ  (941-940)حک. سرانجام به دست یوسف بن عمر ثقفی

او در  76 :2008). ) بن عبداهلل توسط ابومنصور در دست نیست ید محمدأیای از تنشانه

منصور به مهدویت نفس زکیه را کتاب خود احتمال اشتباه حمیری درخصوص اعتقاد ابی

شرح  اام (Ibid: 78) کندمیبه دلیل عدم تکرار در سایر منابع به صورت گذرا مطرح 

آورد. این تر میمنصور برای خود و شش فرزندش را مفصلادعای پیامبری ابی

درخصوص انشعاباتی که پس از مرگ ابومنصور در این فرقه حالیست که اشعری قمی در

روان ابومنصور پس از کشته شدن او دو دسته شدند: ـپی»است:  ایجاد شده، آورده

نصور ای دیگر گفتند که ابومامام است و دسته منصوربن ابی ای گفتند که حسیندسته

بن عبداهلل بن حسن است. او حق ندارد سخن بگوید چرا  مستودع بود و امامت در محمد

ابوالحسن  .(48: 9119قمی، )اشعری  «که امام صامت است تا آنکه امام ناطق قیام کند

 کند:بندی را تکرار میمین تقسیماشعری نیز با اندکی تفاوت ه
منصور را به جانشینی علی بن حسین به فرزندش محمد باقر وصیت کرد و او ابا...[]»

ر برگزید. آنگاه دو شاخه از این فرقه پدید آمد: حسینیه که پندارند امامت از ابومنصو

است. محمدیه که به  تهمنصور انتقال یافبن ابی بنا بر وصیت او به فرزندش حسین

رغم اند نخست محمد باقر علیه نشان داده و گفتهبن عبداهلل عالق امامت محمد

وصیت کرد، همانطورکه موسی  هاشم به امامت ابومنصور که از خاندان او نبودهبنی

منصور بار دیگر امامت به اما پس از ابی ]...[به جانشینی یوشع بن نون وصیت کرد

ایست نزد مت ودیعهمحمدیه پندارند ابومنصور گفت: اما ]....[گرددخاندان علی باز می

بن  دیگری اکنون غایب است و او محمد من که باید آن را به دیگری بسپارم و آن

 .(9/11: 9111)اشعری،  «عبداهلل بن حسن است

منصور به این نکته نیز اشعری قمی در شرح حوادث پس از مرگ ابیاز سوی دیگر 

منصور را که پس از پدرش است که با وجود آنکه عمر خناق، حسین بن ابی اشاره کرده

کشت و اموال بسیاری از پیروان او گرفت، ولی بسیاری از او  بود ادعای نبوت کرده
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)اشعری  پیروی کردند؛ آیین و عقاید او را پذیرفتند و به پیامبری او گرایش پیدا کردند

 .(47: 9119قمی، 

وان این نظر را تبنابراین با استفاده از آنچه که در کتب فرق و مذاهب آمده، می

کرد که ابومنصور حداقل در ابتدای کار خود همان ادعای مغیره را مطرح کرده و  مطرح

تا ظهور نفس زکیه  ه.ق(994) )ع( امام باقر درگذشتخود را امامی مستودع در فاصله 

است. اما پس از باال گرفتن کارش موضوع پیامبری خود و فرزندانش را مطرح  خوانده

که تاکر بخشی از  منصورای از یاران ابیبه همین علت است که عده تماالًاست. اح کرده

بر سر همان سخن نخستین او مانده و پس  (76-75 :2008) داندآنها را نیز از مغیریه می

و به محمدیه  (4/981: 9940حزم، )ابن بن عبداهلل گرایش یافته از مرگش به امامت محمد

توان آنچه را که در کتاب هالم درخصوص ین امر میبا توجه به ا 8.اندمعروف شده

همه »است که  است را اصالح کرد. او آورده بن عبداهلل آمده معتقدان به مهدویت محمد

بن عبداهلل بن حسن  اند که مغیریان و منصوریان همگان محمدمنابع تصریح کرده

پس از اعدام  سال 41حسنی معروف به نفس زکیه را مهدی آخرالزمان دانستند که 

این در حالیست که  .(90 :1982) «هـ.ق علیه عباسیان قیام کرد945مغیره در سال 

در اعتقاد به امامت  اندکه همان محمدیه بوده همانند مغیریان، تنها گروهی از منصوریه

 اند.محمد استوار مانده

و نیز  (9/490تا: )بی العیون و الحدائقآخرین نکته قابل توجه آنست که در کتاب 

بن عبداهلل  بن سمعان از محمد به حمایت بیان (9/77: 9497) بالذری انساب االشراف

این خبر را ناشی از  ،تر آن باشد که همسو با رأی تاکراست. اما شاید صحیح اشاره شده

 ی میان بیان و مغیرهزیاد پیوند و نزدیکیچرا که  ،(38 :2008) اشتباه نویسندگان بدانیم

مرگ  پس ازامامت  مدعیبیان  عالوه بر آن .(Ibid: 36-42-47-52-53) است وجود داشته

توان از با این دالیل می .(95: 9119اشعری قمی، ) است هبود بن محمد حنفیه عبداهلل

چشم  از مهدویت نفس زکیه بیان همانند دیگر رهبران غالی کوفهبرداری بهرهاحتمال 

 پوشید.

توان گفت که خوانش هایی که در این بخش آمده، میموعه گزارشبا مروری بر مج

ده میان غالیان و حسنیان را کاهش دا ، در عمل فاصلۀ«مهدی»ان از مفهوم دلخواه غالی

 است. بن عبداهلل حسنی را به دنبال داشته و همراهی غالیان در قیام محمد
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 سیاسي حسنیانهاي غالیان از جايگاه اجتماعي و فعالیتگیري بهره .6

در قرون نخستین و مورد احترام بودن  )ص( با وجود معنای بسیط اهل بیت پیامبر

ویژه اعقاب مردم مدینه، علویان و به ۀمنتسبان به این عنوان در میان مسلمانان و خاص

هایی از جایگاه و منزلتی متمایز در میان ایشان برخوردار بودند. گزارش )ع( حسنین

توان یافت که از غلو برخی از هواداران درخصوص شأن منابع متقدم میشمار در انگشت

)ع(  برابر آن به ائمهو مقام آنها در قرن نخست هجری حکایت دارد. امری که واکنش در 

 است. شدهنیز منحصر نمی

 (قهـ.17فو.) از غالیان توسط حسن مثنیسعد در کتاب خود روایت سرزنش یکی ابن

ایشان  که دربارۀ بن حسن در پاسخ مردی است که حسن و آوردهاست. ا را گنجانده

ای وای بر شما! ما را برای خدا و در راه خدا دوست بدارید. اگر »کرد، گفت: مبالغه می

خدا را فرمان بردیم ما را دوست بدارید و اگر خدا را نافرمانی کردیم ما را دشمن بدارید. 

پاسخ  ]حسن[کان و خاندان رسول خدائید. شما نزدی :گفت ]مثنی[ آن مرد به حسن

]اعتقاد درست داشته ما سخن بر حق گویید  ی بر شما، از خدا بترسید و دربارۀوا ]...[داد

 .(99/18: 9495عساکر، ؛ ابن5/445: 9490) «باشید[

روندِ تمایل به علویان و گاه غلو در شأن و جایگاه آنها در ابتدای قرن دوم هجری در 

گیریِ اوجرسد در این مقطع زمانی، ای یافت. به نظر میقابل مالحظهعراق گسترش 

های اسالمی و بخصوص مردم کوفه از نارضایتی عامه مسلمانانِ این بخش از سرزمین

عملکرد حکمرانان اموی باعث شد تا آنها به سوی افرادی متمایل شوند که از جایگاه 

د را مورد سفارش و در امتداد راه آنها آوردند؛ خوویژه بزرگان علوی سخن به میان می

هایی برجسته از این خاندان را الوقوع و منجیانۀ شخصیتریبقکردند و ظهور معرفی می

بن سعید  های غالی عراق و بخصوص مغیرهعملکرد برخی از رهبران فرقه دادند.نوید می

ن در این بستر درک توابن عبداهلل را می نی نهایی پیروانش به مهدویت محمددر فراخوا

 کرد.

او  سیاسی و غالیانۀ های عقیدتیهای متنوعی درخصوص فعالیتدر منابع گزارش

است. بلخی از تعلیمات او به پیروانش  پیرامون هر سه شاخه از علویان ثبت شده

درخصوص توانایی محمد حنفیه برای زنده کردن مردگان، حتی عاد و ثمود سخن به 

به دوستی  (498: 9441) و بغدادی (901ق: 9974) اسفرائنی .(914: 9994) 1استمیان آورده

الحدید در کتاب خود روایت حضور اند. ابن ابیاو با امامیه اشاره نموده ۀو مواالت اولی
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را نقل  )ع( مام باقربن محمد حنفیه و سپس ا او در نزد ابوهاشم عبداهلل ۀجداگان

ه با درخواستِ از آنها برای تأیید علم غیب او، حضوری ک .(70-8/79: 9495) 90استکرده

روایت  ۀاست. او در ادام در مقابلِ جلب عراقیان به امامت این دو بزرگ علوی همراه بوده

خود آورده که مغیره پس از مأیوس شدن از این دو به سراغ محمد نفس زکیه رفت. 

حرفی و در نهایت سکوت است که مغیره از کم به ظرافت به این نکته اشاره کردهسپس 

 است استفاده کرده و آن را به رضایت او برای انجام درخواست خویش تفسیر نموده او

از عملکرد  )ع( صادقامام ضمن آنکه کشی نیز طیفی از روایات، از نارضایتی  .(جا)همان

های ناروا به پدرش و دست بردن در کتب احادیث اصحاب ایشان مغیره به سبب نسبت

 .(914-918: 9447) است را در کتاب خویش گنجانیده آن حضرتمغیره توسط تا لعن 

اشعری قمی  اشاره کرد. المقاالت و الفرقتوان به روایت موجود درکتاب در نهایت می

بن  است که پس از وفات محمد آورده ()ع باقرامام ضمن بیان تحوالتِ پس از وفات 

بن عبداهلل را پذیرفتند و گروهی  مامت محمدشدند. گروهی اعلی، هواداران او دو گروه 

 (78-77-71: 9119) قائل شدند )صادق( بن محمد امامت فرزند او ابوعبداهلل جعفر دیگر به

  را دنبال نمود و شیعیانِ جعفربن عبداهلل مهدویت محمد ۀبود که مغیره عقید پس از آن

 .(77ن: )هما از او برائت جستند و او را ترک و لعن کردند بن محمد

بن  های مغیرهکننده، عاقبت فعالیتکافی است در میان این روایات متنوع و گاه گیج

ثیر تعلیمات او بر أت ،(جا)همان سعید و جایگاه او در میان هوادارانش در زمان مرگ

آن روز مسلمانان را در نظر داشته  ۀو فضای جامع 99)مغیریه( حامیانی که برجای گذاشت

یابیم که مغیره از انتهای قرن اول هجری، با بیان وابستگی میصورت درباشیم. در این 

اهداف خود برای جلب پیروان بیشتر و  در ابتدا محمد حنفیه خویش به یکی از علویان

ه دنبال مرگ محمد است. ب کردهدستیابی به مطامع سیاسی مورد نظرش را دنبال می

سو و افزایش ن او به فرزندش ابوهاشم از یکو گروش برخی از هوادارا( هـ.ق89.)فو هحنفی

است تا  از سوی دیگر، مغیره کوشیده ()ع امام باقر قابل توجه اصحاب و هواداران امامت

اش توسط یکی از این دو بزرگ علوی گسترش دانیحامیان خود را با تأیید غیب دایرۀ

، ماندن ظاهریِ مغیره هـ.ق(18فو.) نتیجه بودن این درخواست و مرگ ابوهاشمبی 94دهد.

در همین ایام است که او با دعوت به  99است. در جمع یاران ابوجعفر را به دنبال داشته

مرگ اباجعفر در سال کرده است. اما هوادارانی را به خود جلب می( )ع باقرامام امامت 

گیری تبلیغات درخصوص مهدویت محمد و گروش برخی از اصحاب ، اوجهجری994
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 ، زمینه را برای چرخشی مجدد در مغیره آماده کردهنفس زکیهبه امامت ( )ع رباقامام 

 محمدو سکوت  اویید علم غیبش از سوی أبرای درخواست تمحمد است. دیدار مغیره با 

ش، با اعالم امامت و هایدر مقابل این درخواست، مغیره را به دستیابی به نهایت آرمان

 .(8/79: 9495الحدید، )ابن ابی 94است اختهبن عبداهلل، دلگرم س مهدویت محمد

تبلیغ آشکار مغیره به امامت و مهدویت خاص نفس زکیه در میان پیروانش، اگرچه با 

است، اما  حامیان او همراه بوده ۀاز دایر )ع( صادق امامخروج برخی از معتقدان به امامت 

تا زمان ظهور مهدی  سعید رابن  فا بودن محمد، پذیرش امامت مغیرهبه دلیل در خ

از  .(77: 9119اشعری قمی، ) است از سوی سایر پیروانش به دنبال داشته بن عبداهلل( )محمد

کید داشته، هرچند أین روست که او تا پایان مدت حیات خویش بر مهدویت محمد تا

 ؛ شهرستانی،77-55)همان:  95استادعاهای خود را از سطح امامت به پیامبری ارتقا داده

4001 :975.) 
 است نیز احتماالً خبری که بالذری از مالقات مغیره با نفس زکیه و پدرش نقل کرده

مغیره در مالقاتی که با عبداهلل است  مربوط به این دوران است. او در کتاب خود آورده

ایم که مهدی همان پسر تو محمد است، است که ما دریافته محض داشته به او گفته

بر باور خویش « هوَ، هوَ»ا آشکار کن. او در دیدار با محمد نیز با گفتن پس او را بر م

 ۀبرداری رهبران غالی از عالقتوان بهرهدر نهایت نمی .(1/75: 9497) است تاکید کرده

بخصوص علویان و تمایل آنها برای رسیدنِ خالفت  )ص( عمومی مردم به خاندان پیامبر

 .نادیده گرفت را نیز الفت امویانبه یکی از آنها در اواخر دوران خ

های سیاسی و گیری او از فعالیتدر همین راستاست که با تعلیمات مغیره و بهره

 ,Tucker) شوندجایگاه اجتماعی حسنیان، مغیریه به حامیان غالی نفس زکیه تبدیل می

هایی از و به نشانه رمزآلود عددی و حروفی همراه بودهکه با تعابیر تعالیمی  (70 :2008

ضمن آنکه باور نخبگی و برگزیده  91اشاره داشتند. بن عبداهلل( )محمدهمراهان مهدی 

کردند. بدین ترتیب تظاهر مغیره به افضل بودن بودن را به پیروان مغیره تلقین می

های تبلیغی و سیاسی حسنیان و ترویجِ باور حسنیان برای امامت، در زمان فعالیت

او به پیروانش از سوی دیگر، باعث شد  ۀسو و تعلیمات ویژمهدویت خاص محمد از یک

نیز  )تا اواخر قرن سوم( تا مغیریه حمایت خود از نفس زکیه را حتی پس از مرگ مغیره

ان دنبال ـی که رهبرشـاهداف جدا ازچرا که آنها  .(77: 9119)اشعری قمی،   ادامه دهند

و کوشش برای تحقق عدالت « یکیرپسران تا»کرد، خود را ملزم به از بین بردن می

بن  ه رهبری یکی از علویان یعنی محمددانستند. عدالتی که در باور آنها بزمانی میآخرال
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کفیالن اعتقاد درست و منابع »خورد که از نظر پیروان کوفی مغیره عبداهلل رقم می

 بودند. (Tucker, 1975: 47) «عدالت و خوبی
 

 مسلحانه و حذف مخالفان ةلزوم مبارز رهبران غالي و تعلیم انديشه.1

باورهایی که  از یکیکه  دندهیم نشانوجود دارند که به ما  ی هرچند اندکشواهد

ج ـان هواداران خود ترویـم در میـر مستقیـم و یا غیـی به صورت مستقیغال رهبران

است  بغدادی در کتاب خود آورده .است بوده مخالفان یکیزیف حذف لزوم ،اندکردهمی

، مهدی بن عبداهلل محمداست که  کردهکه مغیره در تعلیمات خود به پیروانش تاکید می

 هفدهکنند. او آینده است و چون آشکار شود مردم در میان رکن و مقام با او بیعت می

بخشد تا به یک حرفی از اسم اعظم خدا را می کند و به هرمرد از مردگان را زنده می

همین روایت با  .(440: 9441) را شکست داده و بر زمین چیره شوندآن لشکرها  ۀواسط

بن عبداهلل توسط  شدن بیعت میکائیل و جبرئیل در میان رکن و مقام با محمدافزوده

 .(971: 4001) شودو شهرستانی نیز تکرار می (9/74 :9111) ابوالحسن اشعری

سازد: ران وی را روشن میهوادا ۀو اندیش رهیمغ ماتیتعلها ابعادی از این روایت

تردید قیام او، رجعت قابل، وقوع غیرهیزک نفس محمدبر آخرالزمان  یمنجتطبیق 

سپاه و چیرگی عدالت این در سپاه منجی، پیروزی قطعی آنها و حضور  چندین برگزیده

 بودهپذیر این چیرگی تنها از مجرای جنگ امکان قابل توجه آنست که بر زمین. نکتۀ

 نابودیِ خدا بودن برای منتخبِ در کنار عقیده به تعلیماتاین د بتوان گفت شای. است

این . است هکردرا برای حذف مخالفان دوچندان می پیروان مغیره انگیزۀ حامیان تاریکی،

هایی پیش از ظهور نفس زکیه به قیام ،معتقد احتمال پیوستن یک مغیریِدید  ۀزاوی

به انطورکه امکان روی آوردن آنها هم کند.ویت میرا تقمعاویه بن  همچون عبداهلل

 .(Wasserstrom, 1985: 4) دهدرفتارهای همراه با خشونت را افزایش می

اگرچه  .ستیریگیپ قابل شهیاند نیا از گرید یشکل زین یعجل منصوریاب ماتیتعل در

 ددچار چرخش ش الزمانتطبیق معنای مهدی و منجی آخر درخصوصتعالیم خود در  او

 تِیحالل اعالماما مهدی خواند  نفس زکیهو پس از مدتی ششمین فرزند خود را به جای 

 از یکیبه عنوان آنان  حذف و ترور به قیتشو ،(999: 9409)بغدادی،  مخالفان کشتن

 .(4/919: 9444)جاحظ،  او باقی ماند ریرناپذییتغ و برجسته ماتیتعل

 و جور حکام با مسلحانه ۀمبارز لزوم هب انیحسن باور کنار در را ماتیتعل نیا اگر

با وجود  یابیممیآنگاه در م،یده قراربن عبداهلل  محمد تیمهدو درخصوص آنان غیتبل
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، از در حمایت از امامت و مهدویت محمد )برخی از مغیریه و منصوریه(آنکه عملکرد غالیان 

اهیت آن در عمل با باور ظاهری آنها به لزوم قیام علیه حکام جور حکایت دارد، اما م

ای که سادات حسنی متفاوت است. حسنیان به دلیل موقعیت وراثتی ۀبنیان اندیش

دانستند. آنها برای اسالمی افضل می گیری حکومت جامعۀداشتند خود را برای در دست

ای جز قیام مسلحانه نداشتند. اما حمایت غالیان کوفی از قیام نیل به این هدف چاره

بن سعید و  )مغیرهتعلیمات رهبران آنها  برای برچیدن حکام جور، نتیجۀه محمد نفس زکی

را )نفس زکیه(  یا پیروزی قطعی مهدی ،بود. رهبرانی که در تعلیمات خودابومنصور عجلی( 

شان به پیروان خود مژده داده و آنها را به همراهی با او به عنوان منجی و آخرین امام

بخشی به شان را با مشروعیترسانی به اماموب یاریتحریص کرده بودند و یا حس خ

غالیان  توان دریافت که اندیشۀترتیب میبدینحذف مخالفان در آنها تقویت کرده بودند. 

، ظاهری مشترک و اساسی متفاوت با ام علیه حاکمیت و یا حذف مخالفاندرخصوص قی

بن عبداهلل را  م محمدحمایت و حضور آنها در قیا که یاست. امر سادات حسنی داشته

 است. رقم زده
 

 نتیجه .1

های نخستین رهبران غالی جز با جذب حامیان بیشتر امکان پذیر نبود. تحقق آرمان

تبلیغ حسنیان درخصوص مهدویت مرگ بزرگان علوی، آشنایی با روحیات مردم کوفه، 

مناسب  اول قرن دوم هجری فرصتی ۀو افول قدرت امویان در نیمبن عبداهلل  محمد

دهی نمایند. در این میان، های خود را سازمانفراهم آورد تا آنان هوشمندانه فعالیت

به افضلیت آنها برای رهبری جامعۀ اسالمی  اقبال عمومی مردم عراق به علویان و اعتقاد

معنای  ۀهای رهبران غالی و پذیرش تعلیمات آنها موثر بود. ارائفعالیت نیز در مجموعه

د بر نقش ـه و تاکیـمهدویتِ مورد تبلیغ حسنیان درخصوص نفس زکیدلخواه از 

مسلحانه و  کید بر لزوم مبارزۀأان، در کنار تاو به عنوان منجی آخرالزم« بخشنجات»

بن عبداهلل و پیروانش در زمان ظهور و چیرگی بر  تصویرسازی از عملکرد محمد)با حذف مخالفان 

لی بن عبداهلل داشت. این در حا از قیام محمد ری در حمایت غالیان، نقشی محو(زمین

بن عبداهلل، معنایی جز مهدویت عام و  مهدویت محمد بود که حسنیان از تبلیغ دربارۀ

را در نظر نداشتند و  )ص( به عنوان فردی از خاندان پیامبر گرِ او برای مردمنقش هدایت

دانستند. بدین ی میقیام برای بازگرداندن حکومت به شایستگان آن را امری ضرور
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قیام ای، در ظاهر غالیان به باور حسنیان درخصوص لزوم ترتیب با وجود واگرایی اندیشه

 علیه حاکم جائر نزدیک شدند.

بن عبداهلل،  بخش محمداز سوی دیگر نیز تبلیغ درخصوص مهدویت و نقش نجات

برای  )ع( حسنامام نزدیکی ظاهری غالیان به باور حسنیان درخصوص افضلیت فرزندان 

ای دارند، خود امامت را به دنبال داشت. حسنیان با این استدالل که جایگاه وراثتی ویژه

، رهبران )ع( امام باقردرحالیکه با مرگ  دانستند.را برای امامت مسلمانان مستحق می

ای که خود را به نفس زکیه نزدیک کردند، بر مهدویت و منجی بودن او صحه غالی

 ۀگرچه در این میان ابومنصور عجلی با افزایش پیروان، اظهارات خود دربارگذاردند. ا

بن  ویت محمدبن سعید تا هنگام مرگ بر مهد الزمان را تغییر داد اما مغیرهمهدی آخر

عبداهلل پای فشرد. این تبلیغات، که اعتقاد به افضلیت حسنیان برای امامت را در خود 

 ۀتا رهبران غالی خود را امامانی مستودع در فاصل مستتر داشت، زمینه را فراهم آورد

بن عبداهلل معرفی کنند و از این طریق به اهداف خود  و ظهور محمد )ع( امام باقرمرگ 

های بعد، دست یابند. ادعایی که تا سطح پیامبری نیز ارتقاء یافت. به طوریکه در سال

احیه نیز پس از مرگ های دیگری از غالیان همچون برخی از منصوریه و جنگروه

بن عبداهلل پیوستند.  د مغیریه درخصوص مهدویت خاص محمدشان، به اعتقارهبران

های رهبران غالی باعث شد تا با وجود واگرایی بدین ترتیب مجموعه تبلیغات و سیاست

های امام در باورها و اهداف، غالیان در ظاهر به دو باور اصلی حسنیان درخصوص ویژگی

نزدیک شده و حمایتی  سنیان برای حکومت و لزوم مبارزه علیه حکومت جائر()افضلیت ح

 نفس زکیه داشته باشند.حداکثری از قیام محمد 
 

 هانوشتپي
در ایام حج نشستی با ، انهای داخلی امویهجری و شروع درگیری 941. پس از مرگ یزید بن ولید در سال 9

در ابواء برگزار شد که توافقات انجام گرفته در آن بیعت با محمد بن  )ع(( )به جز امام صادقحضور بزرگان هاشمی 

 .(19-14: 9911)نجفیان،  عبداهلل به عنوان رهبر هاشمیان سبب شهرت این گردهمایی به بیعت یا نشست ابواء شد

 و اشاره کردهاز مغیره و لعن ا )ع( شهرستانی در انتهای توضیح درخصوص فرقۀ مغیریه به برائت جستن امام باقر. 4

 است. همانطورکه در ابتدای توضیحات فرقۀ منصوریه خبر رانده شدن ابومنصور عجلی از مجلس ایشان را آورده

 .(971: 4001) است

است. او معتقد  در دو قرن اول هجری بحث کرده« مهدی»زاده در کتاب خود مفصالً درخصوص مفهوم الهی. 9

رای تجلیل از بزرگان و احترام به آنها نیز در کنار دو معنای دیگر استفاده است در قرون نخستین از واژۀ مهدی ب

 .(944-995: 9985) است شده که بیشتر کاربرد سیاسی داشتهمی
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توان در این بازۀ زمانی گروه سومی را نیز قرار داد. شیعیانی امامی که معتقد بودند مهدی و منجی آخرالزمان می. 4

 شیعیان امامی نصوص فراوانی در این خصوص وجود دارد. هالغیبدر کتب  است. هنوز متولد نشده

هجری، منصور پسر عموی خود و حاکم کوفه عیسی بن  945. با آغاز قیام محمد نفس زکیه در مدینه در سال 5

 ول سرکوبی این قیام کرد. نبردی که در همان سال با پیروزی عیسی بن موسی خاتمه یافت.ئموسی را مس

بن عبداهلل،  د بتوان دربارۀ چرایی گروش مجدد این گروه به تعلیمات مغیره درخصوص مهدویت محمدشای. 1

ثر ؤرا نیز م بن معاویه با عبداهلل نفس زکیه( ۀ)عم احتمال تاثیر پیوند سببی یعنی ازدواج فاطمه دختر حسن مثنی

بن عبداهلل حضور  بن معاویه نیز در قیام محمد چراکه افراد زیادی از خاندان عبداهلل .(5/459: 9490سعد، )ابن دانست

 .(444: 9914)نجفیان رضوی،  داشتند

 .(9/18: 9111) است همین تعابیر را آورده« محمدیه»اشعری بدون اشاره به نام . 7

محمدیه توجه به چند نکته الزم است. اول آنکه دو فرقه با نام محمدیه در میان معتقدان به  ۀدرخصوص فرق. 8

بن  ای که از منصوریه منشعب شده و به امامت و مهدویت محمدبن عبداهلل وجود دارند: محمدیه هدویت محمدم

هـ.ق به 945ای که پس از کشته شدن نفس زکیه در سال منصور اعتقاد دارند و محمدیهعبداهلل پس از مرگ ابی

روند. در کتاب خاندان نوبختی این دو فرقه میمهدویت؛ غیبت و رجعت او پایبند ماندند و از فروع مغیریه به شمار 

به  المغنیمخزومیه که در میان منابع اولیه در کتاب  ۀدوم آنکه فرق .(419ش:  9945)اقبال،  اندبا یکدیگر خلط شده

است:  قاضی عبدالجبار آوردهست که از انشعابات منصوریه است. ا ایاست، در واقع همان محمدیه آن اشاره شده

بن عبداهلل بن حسن و قول به امامت او مایل  شود به تثبیت امر محمدای که به ایشان مخزومیه گفته میفرقه»

است.  گفتند ابوجعفر فرزندش را وصی خود قرار نداده بلکه نسبت به ابومنصور وصیت کردهشدند. ایشان می

د از ابومنصور امر امامت به فرزندان چنانکه موسی نه فرزند خود بلکه یوشع بن نون را وصی قرار داد. ولی بع

بن  است چنانکه بعد از یوشع فرزندان هارون به وصایت رسیدند. پس امام نزد ایشان محمد امیرالمومنین بازگشته

 مشکور در اثر خود به درستی این دو فرقه را با یکدیگر مترادف قرار داده است .(40/971تا: متمم)بی «عبداهلل بود
(9918 :918-911). 

(. اما با توجه به اهدافی که مغیره از 8/70: 4001) داندمی)ع(  الحدید این اعتقاد او را درخصوص امام علیابن ابی. 1

تر دانست. چرا که مغیره در طول حیات توان سخن بلخی را صحیحاست، می کردهغلو درخصوص علویان دنبال می

 کردهو فراخوانی پیروانش به پذیرش مهدویت آنها تالش می اش برای جلب نظر بزرگان علوی معاصر خودسیاسی

 است.

آورده که پذیرفتنی نیست. )ع(  و فرزند ایشان امام صادق)ع(  اثیر در کتاب خود نام این دو فرد را امام باقرابن. 90

 معناستارد، بی، درخواست مغیره از فرزند او که هنوز منصب امامت ند)ع( چرا که با وجود زنده بودن امام باقر
(9115 :5/401). 

و اعتقاد ( 74: 9119؛ اشعری قمی، 971: 4001)شهرستانی، بن عبداهلل توسط بسیاری از آنها  حفظ باور مهدویت محمد. 99

؛ حضور در میان مردم با (440: 9441؛ بغدادی، 9/74: 9111؛ اشعری، 77-71)همان:  به منجی بودن او حتی پس از مرگش

 شان برای حذف پسران تاریکی به عنوان برگزیدگان خداو اعتقاد آنها به وظیفۀ (7/941تا: بری، بی)ط «وصفا»نام 

(Tuker, 1975: 56) مغیریه و باورهای آنها در  ۀبرخی از این تاثیرات است. حتی برنارد لوئیس معتقد است که فرق

همانطورکه بهرامی با مروری بر  .(29 :1940) است عقاید باطنی اسماعیلیان تاثیر زیادی داشته ۀتحول و توسع

 .(41-54: 9981) کندگری معرفی میظهور اندیشه حروفی أتعالیم مغیره، آنها را سرمنش

است.  کردهدانی مغیره توسط یکی از بزرگان علوی او را به هدف خود برای ادعای نبوت نزدیک مییید غیبأت. 94

؛ 77: 9119)اشعری قمی،  های موجود بایستی در اواخر عمر مغیره دانسترشکه عملیاتی شدن آن را بنا به گزا امری

 .(498: 9441بغدادی، 
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 درخصوص دستبرد مغیره در برخی احادیث ثبت شده از امام باقر)ع(  روایت کشی به نقل از امام صادق احتماالً. 99

 .(915-911: 9447) توسط اصحابشان، ناظر به همین دوران است)ع( 

الحدید درخصوص دیدار مغیره با بزرگان و فعاالن هر سه شاخه توان گفت خبر یکپارچه ابن ابیبراین میبنا. 94

 است. علوی، به دیدارهایی اشاره دارد که با فاصله زمانی انجام گرفته

 15 :1985).) تحلیل واسراستروم در این خصوص اندکی متفاوت است. 95

دوباره رجعت خواهند کرد، صوفیان )نفس زکیه(  برگزیده که همراه مهدی تن 59بن سعید معتقد بود  مغیره. 91

 ,Corbin, 1993). معروفند، سیرابند« سین»و « میم»، «عین»ای هستند که از سه دریایی که به ترتیب به برگزیده

P. 134-135) 
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