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 هیدیز یاسیس ۀشیاند و منی ریاخ تحوالت

 *0یشیقر اصغر دیس ،0یشعبان رضا دکتر

 دهیچک

 امام فرزند دیز عهد در امامت ةبار در هیدیز یاسیس ةشیاند یریگ شکل ةمرحل نینخست

. بود "خروج" و "دعوت" دیز یساس ةشیاند در یاساس یها مؤلفه. است بوده ع سجاد

 در ریشمش به بردن دست و منکر از ینه و معروف به امر یبرا اقدام دعوت از منظور

 تن كی امیق با ازمنکر ینه و معروف به امر ه،یدیز یاسیس ةشیاند در. بود ضرورت هنگام

 حکومت بر خود "خروج" با او و ردیگ یم صورت باشد،)س(فاطمه حضرت نسل از که

 یم فراهم را منکر از ینه و معروف به امر ةنیزم ،(مسلحانه کاریپ)"فیس به امیق" و  ور

 . ندینما یفادارو اظهار و کرده عتیب او با که است فر   ین امت بر و کند

 و شورا اصل و آن مسائل و "امامت" موضوع به نسبت هیدیز یاسیس ةشیاند موضع

 نبوده کسانی خود تار  طول در "خروج" و "یعلن دعوت" و امام انتخاب در مشورت

 امامان شهیاند در ژهیو به تحول نیا. است کرده یط را یبازنگر و تحول از یومراحل

 یدیز دولت انگذاریبن نیالحس بن ییحی یهاد و(  211 -د)یرس قاسم همچون مؤسس

 ینظر لحاظ از هم تحول نیا  ین هیدیز معاصر خیتار در. است داشته سابقه( 233 -د)منی

 . است شده دهید عمل در هم و

                                                 
 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد خ،یتار گروه. 0

 saghoreishi24@gmail.com:   مکاتبه مسئول

 21/00/32: رایپذ خیتار   0/00/30: ورود خیتار *

 مسکويه ی فصلنامه

 1991زمستان 19ی شماره 7سال 
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 در یدیز دولت سقوط از پس آمده  یپ  یشرا با موا هه در هیدیز یاسیس شهیاند

 ینظر بحران با آن، یامدهایپ و کشور آن در یور مه لیتشک و( م 0312/ ا0810)منی

 و شده منی انیدیز انیم انشقا  مو ا امر نیهم و است بوده رو به رو یخیتار

 :است کرده جادیا هیدیزیاسیس ةشیاند در یمختلف یشهایگرا

 بندیپا همچنان( یدیز امامت ةسال ه ار داریپا مرک )صعده در یدیز یعلما  یگرا

 و "دعوت" ،"امامت" یعنی آن یاصل یها مؤلفه و هیدیز یاسیس ةشیاند یاساس اصول

 ح ب لیتشک با منی تختیپا صنعا انیدیز که یحال در است؛( مسلحانه امیق)"خروج"

 ح ب یاسیس تیفعال یبرا یچار وب عنوان به را امامت یةنظر( منی انیدیز ح ب)الحق

 . اند نهاده کنار

 یبازنگر خروج، دعوت، امامت، ،یاسیس ةشیاند ه،یدیز: یدیکل واژگان

 

 مقدمه

بین دولت یمن و شیعیان زیدی یمن که با کشته شدن  0838درگیری مسلحانه تابستان 

از نو  0835رهبر آنها حسین بدرالدین حوثی موقتاً متوقف شده بود، بار دیگر در بهمن 

 : این بحران سؤاالت بسیاری را مطرح کرده است، از  مله. آغاز شد

های مسلحانه میان دولت یمن و یدادهای اخیر یمن و قیام زیدیان و درگیریآیا رو

ای نوظهور و منفصل از گذشته است یا آنکه ریشه در شیعیان زیدی در شهر صعده، پدیده

های دوم و سوم هجری و تاریخ حکومت اندیشة سیاسی زیدیه دارد که پیشینه آن به سده

 گردد؟یه ار ساله امامت زیدی در یمن باز م

م در یمن و تشکیل  مهوری در  0312پس از سقوط آخرین دولت امامت زیدی در 

به عمل آمد، اندیشة « امامت زیدی”آن کشور، بر اثر تبلیغات سنگینی که بر ضد زیدیه و

من ی)به محا  کامل رفت و زیدیان حتی پس از وحدت یمن« امامت زیدی”سیاسی

اح اب قانونی شد، نتوانستند ح بی بر پایه  که تشکیل ح ب و تعدد( شمالی و  نوبی

که « ح ب الحق”اندیشه سیاسی خود تأسیس کنند بلکه برخی از علمای یمن برای تأسیس
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ای رسماً اعالم کردند که از اندیشه امامت به عنوان ح ب زیدیان یمن است، طی اعالمیه

امامت را به عنوان اند، آنان چارچوبی فکری، عقیدتی و سیاسی برای ح ب دست برداشته

ساختاری بشری به شمار آوردند که دوران آن به سر آمده و  ایی در یمن برای آن 

 . نمانده است

سؤال مهم و اساسی این است که آیا زیدیان با حفن اصول بنیادین زیدیه، از لحاظ 

و توانند به تجدید نظر و بازنگری در اندیشه سیاسی امامت بیردازند؟ نظری و علمی، می

آیا این بازنگری و تجدید نظری که از سوی علمای مؤسس ح ب الحق در موضوع 

صورت پذیرفته، نخستین بار است که در مذها زیدی و ( پیشوایی  امعة مسلمین)امامت

ساله زیدیه این نوع بازنگری  0811اندیشه سیاسی زیدیه روی داده، یا آنکه در تاریخ 

 سابقه داشته است؟

داد که  ریانی متعهد و ملت م به اصول اولیه و بنیادین اندیشة  تحوالت اخیر نشان

که از لوازم امامت زیدی ( پیکار مسلحانه)سیاسی زیدیه از  مله خروج و قیام به سیف

این  ریان . برای تشکیل حکومت بر طبق اندیشة سیاسی زیدیه است، و ود و حیات دارد

 . ه یمن استساله زیدی 0111متعلق به صعده، مرک  پایدار و 

فرضیة مورد نظر آن است که تجدید نظر در مقولة امامت زیدی و مسائل مربوط به آن 

های عملی وتطبیق با در طول تاریخ زیدیه به دلیل ضرورت« خروج”و« دعوت”همچون

شرای ، سابقه داشته است؛ اما اصل امامت و برخی شروط آن همچون انحصار امامت در 

 . ظر زیدیان خدشه بردار نبوده استاز ن( س)نسل حضرت فاطمه

هر چند باب ا تهاد در مذها زیدیه باز بوده است، اما باید دید آیا علمای زیدیه به 

ویژه آنان که در صعده هستند، ا ازه خواهند داد، ا تهادی از نوع حذف امامت از 

به آن منظومة اندیشه سیاسی زیدیه که عالمه احمد شامی در اعالمیه تأسیس ح ب الحق 

 دست زد، صورت گیرد و اعتبار این بازنگری در میان علمای زیدی چگونه خواهد بود؟

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

19ی شماره/ 6سال/ هيمسکو  44 

در این مقاله به بررسی اندیشه سیاسی زیدیه و تاریخ تحوالت آن خواهیم پرداخت و 

سیس سعی خواهیم کرد به سؤاالت طرح شده، بر مبنای اندیشه سیاسی زیدیه و واقعیت

 . های  امعه یمن پاسخ دهیم

 

 زیدیه

شیعی است که در اوایل قرن دوم هجری پدید آمد  –های اسالمی زیدیه یکی از فرقه

المقاالت اشعری مشکور، تعلیقات بر )هستند( ع)آنان منسوب به زید فرزند امام سجاد
فرقه زیدیه در . که در اواخر دولت اموی وارد صحنه سیاست گردید( 013: 0810، قمی

ترین فرقه شیعه به اهل را نسبت به اهل سنت دارند و ن دیك میان شیعه بیشترین تساهل

 (مشکور، همانجا)سنت هستند

مهمترین رکن اعتقادی زیدیه موضوع امر به معروف و نهی از منکر بود و نظریه 

سیاسی آنان در باب امامت تابعی از این موضوع بوده است و نظریه امامت ن د آنان بی  

شد یك ضرورت ا تماعی و سیاسی در امت اسالمی از آن که یك ضرورت دینی با

 : تشیع زیدی در مورد امامت به اصول و مبانی ذیل باور دارد. است

و اولویت ایشان برای به عهده گرفتن خالفت یا ( ع)افضلیت امام علی بن ابی طالا

برخی از زیدیان قائل به نشت خفی در مورد امامت (. ص)امامت پس از وفات پیامبر اکرم

برخی از زیدیان معتقد به  واز . و سیس حسنین علیهما السالم هستند( ع)ضرت علیح

 (815:   0811شهرستانی، )امامت مفضول با و ود افضل هستند

یعنی آنکه امام بایستی فاطمی از ( ع)انحصار امامت در نسل امام حسن و امام حسین

 (812 – 818:   0811شهرستانی، )باشد( س)و فاطمه( ع)نسل علی

خواهد به امامت شناخته شود، دعوت صریح و آشکار و خروج یعنی اگر امامی می

باید حق خود را بر امامت علناً اعالم دارد و اگر الزم باشد برای احقا  حق خود شمشیر 

 (35: 0838؛ دفتری، 66 – 63: 0861شهرستانی، همانجا؛ لمبتون، )برگیرد
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 اندیشه سیاسی زیدیه

ر آغاز پیدای  تنها یك اندیشة مجرد و منحصر در اصل امر به نظریه سیاسی زیدی د

قیام زید بن علی تأیید و تثبیت این . معروف و نهی از منکر و خروج بر حاکم ظالم بود

اصل بود و با قیام وی بر ضد ظلم و  ور بنی امیه و سیس شهادت، اندیشه زیدی به 

با اینکه نطفة اولیه ( 81 – 80: 0336اشوا ، )تحول یافت(  نب  و حرکت)اندیشه و عمل

اندیشه زیدی در خارج یمن منعقد شده بود، اما تنها در یمن بود که این اندیشه پاگرفت و 

(   251 – 233)تداوم و استمرار یافت؛ زیرا ورود هادی یحیی بن الحسین بن قاسم رسی

او    نقطه عطف تاریخی و فکری مذها زیدی بود و با ورود 231به یمن در سال 

مذها زیدی هادوی که منسوب به او است، تأسیس یافت و بر اساس اصول و راهبردهای 

این مذها، دولت امامان زیدی در یمن تشکیل شد و بی  از ده قرن هر چند به صورت 

 . متناوب، دوام یافت

ای تأسیس دولت زیدی توس  یحیی بن الحسین اندیشة سیاسی زیدی را از اندیشه

بنابراین الزم بود که اصول و مبانی فکری . ای حاکم متحول ساختهمعار  به اندیش

سیاسی اندیشه زیدی متناسا با مقتضیات واقعیت  دید تحول یابد و با آن هماهنو 

دهد، ابتدا به از آنجا که موضوع امامت، محور اندیشه سیاسی زیدیه را تشکیل می. گردد

منشعا از آن و تحوالتی که در آن  هایبررسی اصول فکری امامت ن د زیدیه و فرقه

 . پردازیمروی داده است، می

اهمیت موضوع امامت به عنوان یك پدیده سیاسی از آنجا است که اندیشة سیاسی 

همه فر  اسالمی حول پدیدة رهبری متمرک  است و مفهوم خالفت و امامت پایه و اساس 

 . ساختار منظومه سیاسی آنان است

 

 امامت نزد زیدیه

ریاست عامه شخش مخصوص در امور : کندیه امامت را اصطالحاً اینگونه تعریف میزید

دین و امور دنیا که مربوط به سیاست باشد، به طوری که باالی دست امام دستی نباشد و 
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قید (. 051: 0331قاسم بن محمد، )ضمناً این ریاست با استحقا  شرعی حاصل شده باشد

یاستها را که مبتنی بر قهر و غلبه و یا انتخاب غیر فرد استحقا  شرعی نام انواع دیگر ر

 . کندشایسته شرعی باشد، از تعریف خارج می

کند که مربوط به زیدیه اطاعت مردم از امام را منحصر به اموری از دین و دنیا می

مصالح است، اما آن مواردی که مربوط به امور شرعی دین و دنیا است، خارج از وطایف 

 (. 200: احمد بن یحیی حابس، خطی بی تا)استخاص امام 

از نظر زیدیه امام کسی است که بالفعل در شئون دین و دنیای مسلمین که مربوط به 

از این رو زیدیه تمامی اختیارات قوای سه . کندمصالح آنان است، تصرف و دخالت می

ابطی که شرع گذاری، ا رایی و قضایی را در چارچوب شریعت اسالمی و ضوقانون: گانه

 . کندبرای تعیین حقو  و تعهدات حاکم و مردم وضع کرده است، به امام اعطا می

 

 امامت به عنوان اندیشه و جنبش سیاسی

های زیدی با گرایشهای متفاوت فکری، سیاسی و فقهی پدیدار پس از شهادت زید، فرقه

ه و سلیمانیه منشعا  ارودیه، صالحی: در قرن دوم هجری زیدیه به سه فرقه اصلی. شدند

و ( پیروان قاسم بن ابراهیم رسی)شدند و در قرن سوم هجری نی  به دو شعبه قاسمیه

همه اینها قبل از تأسیس دولت زیدی در یمن . تقسیم شدند( پیروان ناصر اطروا)ناصریه

 . بود(   231)توس  هادی یحیی بن الحسین در اواخر قرن سوم

نق  و تأثیر مهمی در تداوم فکر زیدی تا به امروز ها های سیاسی این فرقهاندیشه

 . پردازیمترین افکار سیاسی آنان میدر ذیل به مهم. داشته است

 

 جارودیه

های  ارودیه بر اندیشه امامت ن د فرقه(.   051 –د )پیروان ابوالجارود زیاد بن ابی زیاد

 : اصول زیر استوار است
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 ارودیه (. ص)از سوی پیامبر( ع)و حسنین( ع)در مورد حضرت علی« نش”اعتقاد به

گفتنی . بودند( ص)معتقد به نش آشکار بر حضرت علی و حسین از سوی پیاکبر اکرم

در میان  ارودیه با مفهومی که امامیه از آن در نظر دارند، تفاوت « نش”است که مفهوم

(. 60 – 61، 03 – 03: 0810؛ اشعری قمی، 12 – 15: 0360مسائل االمامه، )اساسی دارد

را با وصف نه نام به عنوان امام بعد از خود معرفی ( ع) ارودیه معتقدند که پیامبر علی

 ,کرده است و مردم که صفت را نشناختند و به دنبال موصوف برنیامدند مقصرند

 ,(ع)از ذریه حسنین( س)انحصار امامت در نسل حضرت فاطمه

 ,فرزندان ایشان از طریق شورایی از( ع)انتخاب امام پس از حسنین

؛ بغدادی، 800: 0316شهرستانی، )خروج و قیام به عنوان شرط صحت انعقاد امامت

 -213: 0335؛ نشوان حمیری، 088/0 – 081: 0335؛ اشعری، ابوالحسن، 28-22: 0313

 (نشوان، همانجا)گفتنی است که زیدیه یمن  ارودیه هستند( 216

 

 صالحیه

این فرقه . است(   011 – 013)ن بن صالح ملقا به ابترپیشوای فرقه صالحیه یا بتریته حس

 : اندیشه امامت ن د صالحیه بر اصول زیر استوار است. ترندزیدیه به اهل سنت ن دیك

معتقدند که (. 821: 0316شهرستانی، ) ای  دانستن امامت مفضول با و ود افضل

وده، اما او ترین فرد پس از پیامبر برای  انشینی او بشایسته( ع)حضرت علی

در مورد عثمان . را با رضایت واگذار کرد و از حق خود گذشت( خالفت:)«امر”خود

 . دهندتوقف کرده و نظر نمی

که عالم، زاهد، شجاع باشد و قیام به سیف کند، امام ( ع)هر کس از اوالد حسنین

اگر  است و چنانچه دو امام هم مان قیام کنند باید به افضل و زاهدتر مرا عه کرد و

( 820: 0316شهرستانی، )مساوی باشند آن که رأی استوارتر و قاطع دارد امام است

 . دانندصالحیه خروج و قیام دو امام در دو منطقه دور از هم را  ای  می
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 سلیمانیه

 . پیشوای فرقة سلیمانیه یا  ریریته سلیمان بن  ریر بوده است

که اغلا ( س)ن و نسل حضرت فاطمهفرقه سلیمانیه مخالف انحصار امامت در فرزندا

 . باشدهای زیدیه به آن اعتقاد دارند، میفرقه

تعیین ( خیار مسلمین)سلیمانیه معتقد است که حتی با تشکیل  لسه دو نفر از نخبگان

شناسد اما به هر حال در نظر سلیمانیه امامت مفضول را به رسمیت می. امام درست است

 . آنان امامت افضل بهتر است

گذارد، زیرا امت آن دو را اختیار سلیمانیه بر مشروعیت خالفت شیخین صحه می

دهند و امت در این مسأله حق ا تهاد آنان به امت حق انتخاب حاکم را می. کرده است

را ( ع)گرچه ممکن است در ا تهاد خود خطا کند چون افصل یعنی حضرت علی. دارد

رسد و ا تهاد است که به در ه فسق نمیانتخاب نکرده است، اما این یك خطای در 

 (82-88: 0331؛ بغدادی، 805 – 801: 0316شهرستانی، )شودمو ا تکفیر نمی

اهمیت اندیشه سیاسی سلیمانیه در این است که هسته اولیه خ  فکری زیدیه متمایل به 

اگر صالحیه امامت مفضول را با و ود افضل برای تو یه . دهداهل سنت را تشکیل می

داند، اما سلیمانیه با صحه گذاشتن بر خالفت شیخین و خالفت الفت شیخین  ای  میخ

 . بخشدهر کس که به روا آنان پایبند باشد، به آن مشروعیت می

داند که امام از لحاظ علمی و رأی و حکمت برترین فرد باشد، بلکه سلیمانیه الزم نمی

ومت و انجام وظایف امامت تواناترین کسی باید باشد که برای برداشتن بار مسئولیت حک

داند که نیازی به آن برای شناخت خدای تعالی سلیمانیه امامت را از مصالح دین می. باشد

و توحید نیست، بلکه امامت برای اقامة حدود، قضاوت میان اطراف متخاصم، سرپرستی 

رج و مرج ایتام و اداره  نو با دشمنان دین و حفن  ماعت مسلمین و  لوگیری از ه

 (. 806 – 803: 0316شهرستانی، )الزم است
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 های فکری گوناگون در اندیشه سیاسی زیدیگرایش

 ریان اول : همچنانکه بعد از این خواهد آمد، زیدیه به دو  ریان اصلی تقسیم شد

 ریانی است که بیشتر گرای  به افکار شیعی امامی دارد و معتقد است که امامت از مهم

اصول دین است و شدیداً نسبت به حقّ بودن اهل بیت برای امامت پایبند  ترین مسائل

هستند و  ریان دوم که معتقد است امامت در تمامی قری  صحیح است و درست نیست 

 . که آن را در شاخه یا خانواده معینی منحصر بدانیم

 

 پیامدهای قیام زید بن علی

و قیام « خروج”امامان زیدی به اندیشه پس از سقوط دولت اموی و برپایی دولت عباسیان،

، 0311ابن طقطقی، )عباسیان منکر بیعت خود با محمد نفس زکیه شدند. پایبند ماندند

و اختالف میان دو طرف با امتناع و خودداری نفس زکیه از بیعت با سفاح ( 015-011

ا ابراهیم بن نخستین خلیفه عباسی آغاز شد، بعداً هم محمد بن عبداهلل نفس زکیه و برادر

منصور به شدت در تعقیا آنان و آزار . فه عباسی سرباز زدندیعبداهلل از بیعت با منصور خل

و شکنجه خانواده آن دو علوی برآمد و همین امر نفس زکیه و برادرا ابراهیم را وادار به 

ه ب 552/6: م 0316طبری، )قیام هم مان در مدینه و بصره کرد، اما قیام آنان شکست خورد

 (13-55: م 2110بعد؛ ابوطالا هارونی، االفاده، 

؛ 61: 2110هارونی، )  قیام کرد 013پس از نفس زکیه، حسین بن علی فخی در سال 

  در سرزمین دیلم و  061همچنین یحیی بن عبداهلل در سال ( 061: 0361الشامی، فضیله، 

؛ 811/2: 0861دی، مسعو)  قیام کردند 062ادریس بن عبداهلل در مغرب اقصی در سال 

این دو، برادران محمد ( 011/2-010: 0868؛ حسن ابراهیم، 035-036: 0331المحلی، 

محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا در عهد مأمون در کوفه قیام . نفس زکیه بودند

 . کرد

های پی در پی علویان بر ضد حکومت بنی عباس و شکست این و قیام« خروج»

  کردن دولت عباسیان منجر به بروز تحول فکری و نی  تحول در شیوة انقالبها در ساق
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مبارزه در  نب  زیدیه گردید که از یك سو به صورت تالا علویان برای برپایی 

در شمال ادریس بن عبداهلل. دولتهای زیدی مستقل از مرک  خالفت عباسی نمودار گردید

 251رستان داعی حسن بن زید در سال آفریقا دولت زیدی ادریسیان را تشکیل داد، در طب

  دولت علویان زیدی را تشکیل داد و پس از وی برادرا محمد بن زید و سیس ناصر 

ناصر اطروا با . اطروا از امامان ب رگ زیدی در طبرستان و دیلم حکومت کردند

تشویق طبریها به حمایت مادی و معنوی از هادی یحیی بن الحسین مؤسس دولت زیدی 

از سویی دیگر شکست قیامهای (. 020: 2110هارونی، )ترین پشتیبان وی بودمیمن مه

علویان زیدی در ساق  کردن دولت عباسیان مو ا تحول فکری در  نب  زیدیه شد و 

آنان را به سوی تعصا و تأکید بیشتر بر احقیت اهل بیت برای حکومت سو  داد و 

ت علنی به عدم تحرک و سکوت و تحول از دعو« نش  لی»گرای  شدید به عقیده به

از این رو مکتا قاسمی . این تحول نیاز به تو یه نظری داشت. ائمه زیدیه را مو ا شد

 . منسوب به امام قاسم بن ابراهیم رسی پدید آمد

ترین کار فکری قاسم رسی تقدیس وی از امامت و اولویت دادن به آن و قرار مهم

 . دی بوددادن موضوع امامت در صدر مسائل اعتقا

 

 اندیشۀ قاسم بن ابراهیم درباره امامت

ترین فریضه است، زیرا که دیگر ترین وا ا و مهمامامت افر  الفرایع یا وا ا

ای قاسم بن ابراهیم امامت را فریضه. شودفرائع تنها به وسیله امامت برپا داشته می

دانست و بر این اسالمی از سوی خدای تعالی همانند نماز و روزه و زکات و حج می

اساس، قاسم قاطعانه اصل شورا و مشورت برای انتخاب امام را رد و اعالم کرد همانگونه 

توان توان تغییر داد، در فریضة امامت هم به هی  و ه نمیکه شمار رکعتهای نماز را نمی

تقد قاسم مع(. 010-011: خطی: قاسم بن ابراهیم، تثبیت االمامه)تغییر و تبدیلی ایجاد کرد

بود که امامت اختیار و انتخابی است از  انا خدای تعال که پیامبر خود را مأمور به تعیین 
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و پس از آن دو امام ( ع)و سیس حسنین( ع)صریح  انشین خود یعنی علی بن ابی طالا

 (21شم : بنیامین آبراهام اف، هفت آسمان)از میان ذریة آنان نمود

 

 و دعوت علنی موضع قاسم بن ابراهیم درباره خروج

در مرحله . اندیشه خروج و دعوت علنی در اندیشه قاسم از دو مرحله عبور کرده است

اول قاسم از لحاظ فکری و عملی به این اصل اعتقاد داشته و اصل تقیه و دعوت سری را 

کرده است و خودداری از اظهار دعوت و اظهار نکردن حق و نشستن در خانه و رد می

کنتم خیر امه اخر ت للناس تأمرون ”الفت صریح و آشکار با آیهاظهار تقیه را مخ

قاسم بن )دانستمی( 001آل عمران، )«بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باهلل

 (013-013: خطی: ابراهیم، الرد علی الروافع

اما این اعتقاد به اصل خروج و قیام مسلحانه و دعوت علنی در مرحله دوم به صورت 

او شرط قیام مسلحانه را به . ز فاسقان ستمگر و همراهی نکردن با آنان درآمدا تناب ا

؛ 051: 0333حسن بصری، )عنوان تنها روا امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشت

این تحول فکری به (. 018-016: 0315؛ مادلونك، 218-211: 0831مدرسی طباطبایی، 

در روزگار . کردهکه قاسم در آن زندگی می ای بودهرسد به دلیل شرای  سیاسینظر می

قاسم تعقیا اهل بیت و علویان از سوی عباسیان به ویژه پس از قیام برادرا محمد بن 

قاسم در خروج و قیام مسلحانه و آشکار شدن . ابراهیم معروف به ابن طباطبا شدت یافت

لویان را با هماهنو دید بنابراین حفن خود و عدعوت، نابودی خود و دیگر علویان را می

اندیشه امامت ن د قاسم . و قیام با شرای  پیرامونی خود، تر یح داد« خروج”کردن اصل

ترین تحول در اندیشه سیاسی زیدی که در کتاب تثبیت االمامه تبیین شده است، آغاز مهم

 . بود
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 : نخستین بازنگری در اندیشه امامت

 «دیدگاه امام هادی یحیی بن الحسین»

ترین متفکر مذها زیدی و بنیانگذار دولت امامان زیدی در یحیی بن الحسین مهمهادی 

وی مجتهدی بود که با ا تهادات خود توانست مذها متفاوت و متمای ی که . یمن است

هادی میراثی فکری . به نام خود او مذها هادی شناخته شده است، برای زیدیه ایجاد کند

ه  ای گذاشت که محور اندیشه زیدی تا اواخر قرن شامل تألیفات و مکاتبات از خود ب

 (08 -05، 6-3: 0331سیاغی، )پنجم بود

هادی با استفاده از ضعف دولت عباسی و بی ثباتی اوضاع در سرزمینهای اسالمی در 

او ابتدا از مدینه به . نیمه دوم قرن سوم هجری در صدد تأسیس دولت امامت زیدی برآمد

زیرا . مه تمام و ناموفقی داشت و به سرعت آمل را ترک کردطبرستان رفت، اما سفر نی

از ورود هادی به آمل ( تر از امامپائین)محمد بن زید حاکم زیدی طبرستان در مقام داعی

ابوطالا )ناخشنود و نگران بود و نگرانی خود را از طریق وزیر خود، به هادی منتقل کرد

 (06/2: 0335؛ المحلی، 016: 2110هارونی، 

.   به دعوت قبایل صعده، به یمن رفت 231دی پس از بازگشت به مدینه، در سال ها

وی در این سفر نی  به اهداف خود نرسید و به سبا رفتارهای ناخوشایندی که از پیروان 

  با  231خود دید مجبور شد به حجاز باز گردد، اما طولی نکشید که بار دیگر در اوایل 

یمن بازگشت و این بار موفق به تأسیس دولت امامت  دعوت و اصرار قبایل صعده به

 (010: 0333؛ عبد، 03/2: 0335؛ المحلی، 81: 0362العلوی، )زیدی شد

هادی به محع ورود به صعده فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و صعده را مقر 

را آمی  خود هایی به قبایل یمن، دعوت مسالمتاو با فرستادن نامه. حکومت خود قرار داد

ها ضمن دعوت قبایل به اطاعت، از  انا خود تعهد کرده بود او در این نامه. آغاز کرد

و امر به معروف و نهی از منکر عمل کند، آنان را ( ص)به کتاب خدا و سنت پیامبر: که

المال آنان را بر بر خود تر یح دهد، بر آنان برتری  ویی نکند، هنگام پرداخت از بیت

 (13-13: 0362العلوی، )هنگام رویارویی با دشمن پیشاپی  آنان باشد خود مقدم بدارد و
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هادی سیس در کمتر از سه ماه توانست سلطة خود را بر سراسر یمن برقرار و تثبیت 

های نیروهای محلی ، اما از همان آغاز با مقاومت و سرپیچی(33: 0333خضیری، )کند

به طوری که مجبور شد در ( 32-38: همان)قبایل و دولتهای کوچك محلی موا ه شد

چند  بهه بجنگد، از این رو از قلمرو دولت  کاسته شد و به تمرک  سلطه خود بر بخ  

او تنها زمانی به فکر ورود . شمالی یمن همچون نجران و صعده و اطراف آن اکتفا کرد

گرفت دوباره به صنعا افتاد که صنعا مورد هجوم اسماعیلیان به رهبری علی بن فضل قرار 

(. 001-000: همان)و مردم صنعا از وی برای مقابله و  نو با اسماعیلیان کمك خواستند

برداری از این فرصت نفوذ سیاسی و دینی خود را گسترا داده، قلمرو هادی با بهره

-061: 0333عبدالفتاح، )های علی بن فضل حفن کرددولت خود را در برابرتوسعه طلبی

  در برابر دعوت اسماعیلیان به مبارزه  233خود در سال هادی تا زمان مرگ (. 013

خصیری، )فکری و عملی پرداخت و پس از وی نی  فرزندان  به این مبارزه ادامه دادند

 (. 065-030، 53-11: 0333؛ عبدالفتاح، 011-055، 028-002: 0333

 

 امامت در اندیشه هادی

زیست، نق  مهمی در آن می ای که هادی پس از ورود به یمنشرای  سیاسی و فکری

ای هادی با آن که پی  از ورود به یمن رساله. در تدوین اندیشه سیاسی امامت ایفا کرد

او .  داگانه درباره امامت نگاشته بود، اما آن را اصلی از اصول اعتقادی ذکر نکرده بود

د، توحید، عدل، وعد و وعی: فعالیت فکری و علمی خود را در اصول پنجگانه زیدی

المن له بین المن لتین و امر به معروف و نهی از منکر تعریف و تعیین کرده بود و به همین 

اما پس از به دست گرفتن زعامت سیاسی، .  هت امامت را در اصول پنجگانه نیاورده بود

المن له ”از این رو اصل. اثبات امامت در اهل بیت را به عنوان اصلی از اصول دین درآورد

علی محمد )را از اصول پنجگانه حذف کرد و امامت را  ایگ ین آن نمود« لتینبین المن 

 (. 056 – 053: 0335زید، 
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هادی در نظریه امامت خود با ذکر شواهد تاریخی و با استناد به اختالفاتی که در 

سقیفه پی  آمد و نی  چگونگی تعیین خلیفه اول و شورای ش  نفره منصوب خلیفة دوم 

یفه سوم، اتخاذ بیعت و ا ماع را به عنوان راهی برای تعیین امامت رد میبرای تعیین خل

 (. 138 – 136: 0338الهادی، تثبیت االمامه، : نك)کند

پردازد که امامت را از اختیارات ای میهادی با رد ا ماع و بیعت، به اثبات نظریه

ای امام ثابت و محقق امامت بر”:گویداو می. داند و خلق باید آن را بیذیرندخداوند می

شود مگر آنکه خداوند آن را برای امام مقرر کند، بنابراین امامت امری است از نمی

هادی معتقد است که هرگاه ( 111 – 112: 0331الهادی، االحکام، )« انا خداوند

کند، خواه خلق به آن خداوند حکم به امامت او می”شروط امامت در کسی  مع شد،

او صالحیت احراز امامت رامنحصر در اهل (. همانجا)«ایت ندهندرضایت دهند یا رض

 (203: الهادی، المجموعه الفاخره، بی تا)داندمی 0بیت

تر از امامان زیدی پی  از خود، حقو  و وظایف متقابل امام و امت هادی بسیار روشن

 هادی. در برابر یکدیگر را در نظریه سیاسی امامت خود مشخش و تعیین کرده است

داند و حتی آن را شرط اطاعت کامل امت از امام را در همه دستورات امام وا ا می

داند و معتقد الزم و ضروری برای عهده دار شدن مسئولیتهای امامت به وسیله امام می

گیری کند است چنانچه با حکم و دستور امام مخالفت شد، او باید از ستمگران کناره

زمانی ( ع)مکه به مدینه هجرت کرد و همچنانکه امام حسن از( ص)همچنانکه پیامبر اکرم

گیری که با وی مخالفت شد و یاران و پیروانی برای ا رای حق نیافت، از قدرت کناره

 (. 165، 115 – 111: 0331الهادی، االحکام، )کرد

 

 

 

                                                 
 است شانیا هیذر از یکسان سیس و السالم همیعل نیحس امام و حسن امام و یعل امام: «تیب اهل”اصطالح از هیدیز منظور -0

 ( 001-005: 2111 ن،یالد دیحم)کردند عمل شانیا رةیس به که
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 در اندیشه هادی( قیام)دعوت و خروج

هادی . دهدهادی تشکیل می دومین محور مفهوم امامت را ن د« دعوت و خروج”اصل

از نظر وی هر . دانددعوت علنی و صریح و نی  پیکار مسلحانه آشکار را شرط امامت می

کند، باید این دعوت را که دعوت به امامت خود می( س)کس از ذریة حضرت فاطمه

العلوی، )علنی و صریح اعالم کند و برای تحقق آن دست به قیام و پیکار مسلحانه ب ند

این اصل در اندیشة هادی مکمل نظریه وی در باب امامت است، اما مستقیماً (. 23: 0362

با آن ارتباط ندارد، بلکه اصل دعوت و خروج از طریق اصل امر به معروف و نهی از 

الهادی، المجموعه الفاخره، کتاب )منکر مشروعیت یافته و با اصل امامت مرتب  می شود

 (. 112 – 118: الدعوه، 

 

در اندیشه سیاسی هادی یحیی بن « امر به معروف و نهی از منکر”تاهمی

 الحسین

ترین مصدا  آن یاری مظلوم و دفع ظالم هادی امر به معروف و نهی از منکر را که مهم

دانست که هی  کس از مؤمنان نباید آن را ای از  انا خدای تعالی میاست، فریضه

ز استفاده از زور گرفته تا تذکر زبانی و انکار آن، ا مراتا امر و نهی و در ات. ترک کند

هادی هجرت و دوری کردن از . شودقلبی بر حسا توانائیهای افراد مشخش می

الهادی، کتاب )دانستستمگران و همراهی نکردن با آنان را وا ا شرعی بر مسلمانان می

 (. 163 – 131: 0331االحکام، 

کند حداقل از لحاظ شدن امامت سعی می دارهادی در این مرحله یعنی پی  از عهده

 . نظری، عدم مبارزه آشکار و علنی  دا امام قاسم بن ابراهیم رسی را، تو یه کند

پی  از )دار شدن امامت که با بیعت خانواده و ن دیکان  با ویهادی پس از عهده

آغاز شد، منظومه فکری خود در خصوص امامت را متناسا با ( ع یمت به طبرستان

به . قعیت  دید زندگی به عنوان امام برای خروج و مبارزه و پیکار مسلحانه سامان دادوا

تنها با  هاد در راه خدا به « امر به معروف و نهی از منکر”عقیده وی از آنجا که اصل
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آید و از آنجا که حق امر و نهی را خدای ع و ل در اختیار برگ یدگان آل دست می

، (222 – 228ی، کتاب فیه معرفه اهلل، ضمن مجموعه فاخره، الهاد)محمد قرار داده است

بنابراین  هاد و پیکار مسلحانه تنها در معیت امامی عادل از آل محمد  ای  ست، زیرا که 

دهد، نیازمند مواردی همچون کشتن، ریختن خونه و هنك اعرا  که در  نگها روی می

احکام  هاد و قوانین آن باشد و  هدایت امامی عادل و وا ا االطاعه است که آشنا به

الهادی، کتاب )ها همه تنها در تحت فرماندهی امامی از آل محمد میسر خواهد شد این

 (. 111 – 111الدعوه، ضمن مجموعه فاخره، 

هادی با این بیان، اهل یت و دیگران را دعوت به پذیرا اطاعت امام و هجرت به 

 (. اهمانج)کندسوی او و  هاد به همراه او می

شود که وی خروج و قیام بر اندیشة خروج و قیام ن د هادی با این موضوع کامل می

کند و از نظر وی کسی که بر امام عادل شورا و تمرد کند، ضد امام عادل را تجوی  نمی

 (. 115 – 111: الهادی، کتاب االحکام)شود و شهادت  پذیرفته نیستاز عدالت ساق  می

مای زیدی پی  از خود آن است که او ساختار فکری سامان و ه تمای  هادی با عل

ایجاد کرد و با این ساختار، اندیشه ( پیشوایی سیاسی  امعه مسلمانان)= یافته برای امامت

عبد الفتاح، )خود را عینیت بخشید و ارزشها و اصول را به یك نظام سیاسی تبدیل کرد

0333 :222-035) 

 

 یمن 9ی زیدیه متأخربازنگری در اندیشه امامت از سو

گیری تدوین و تنظیم چارچوب فقهی و عقیدتی اندیشه سیاسی زیدیان متأخر یمن شکل

تألیف احمد بن حسین  مصباح العلوم فی معرفه الحی القیومدر باب امامت از کتاب 

کتاب متن و دو (   113 – 613)و ا تهادات امام یحیی بن حم ه(   120 –د )رصتاص
تألیفات این علما و . تألیف امام احمد بن یحیی المرتضی آغاز شد ال خارالبحر و  االزهار

                                                 
 . است معاصر خیتار دوره از  یپ تا بعد به ششم قرن یدیز امامان و علما متأخر، هیدیز از منظور -0
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 0123 – 316)ا تهادات آنان و دیگرانی که پس از آنها آمدند، مانند امام قاسم بن محمد

چارچوب کلی فقهی و اعتقادی مذها . . . االساس لعقاید االکیاسمؤلف کتاب (  

ت، به ویژه تألیفات احمد بن یحیی المرتضی، پی  از این تألیفا. زیدی را تشکیل دادند

سخن گفتن از  ریان واحد فکری حاکم بر زیدیه و نی  شروط مشخش و روشن برای 

 (35 – 36: 0336اشوا ، )امامت ممکن نبود

ای در تعیین این چارچوب داشت، به ویژه های فکری این علما نق  بر سته فعالیت

در . بودند و از چارچوب آن اصول خارج نشدندآنکه آنان متعهد به اصول مذها زیدی 

ها و اینجا کوش  خواهیم کرد چارچوب کلی اندیشه امامت ن د زیدیه متأخر، مؤلفه

 . عناصر اصلی و شروط و وظایف امامت را بیان نماییم

 

 امامت

آید، زیرا که طاعت خداوند و ترین مسایل اصول دین به شمار میامامت ن د زیدیه از مهم

و برپا داشتن شرایع و  هاد در راه خدا همگی مترتا بر امامت ( ص)رسول اکرم طاعت

ساختار نظری مقولة امامت ن د زیدیه بر شماری از مسائل اصلی مانند راههای نصا . است

، امامت مفضول با و ود (امام)و تعیین امام و امور فرعی منشعا از آن مانند قرشی بودن

، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و خروج، و (انتخاب)افضل، ا ماع، بیعت، اختیار

 .    آن استوار است

 

 راههای نصب و تعیین امام

 : گرددراههای تعیین امام در امور ذیل مشخش می

را ( ع)و حسنین( ع)امامت علی بن ابی طالا( ص)باور به این موضوع که پیامبر اکرم

دار برای عهده( ع)به احقّ بودن حضرت علی به نشت خفی بیان کرده است، بنابراین زیدیه

ابن المرتضی، البحر )ا ماع و اتفا  نظر دارند( ص)شدن امامت پس از رسول اکرم

 (35: 0333ال خار، 
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انحصار امامت در نسل امام حسن و امام حسین علیهما السالم عالوه بر دعوت و کامل 

 . بودن شروط دیگر امامت

به خود و ن اع بین آنها، بیعت نسبت به کسی منعقد  در مورد دعوت هم مان دو امام

شود که دعوت او زودتر پذیرفته شده و دستورات او ا را شده باشد و فرد متأخر که می

دعوت  دیرتر پذیرفته شده است، باید تسلیم فرد متقدم شود و الّا چنانچه متقدم شروط 

زیدیه . آیدود، باغی به شمار میامامت را به طور کامل داشته باشد، متأخری که تسلیم نش

به منظور ا تناب از اختالف امت معتقدند که چنانچه امامت در یك زمان برای دو امام 

منعقد شود، امامت هر دو امام باطل است و هر دو امام باید دعوت خود را از نو مطرح 

 (. 38 – 31: ابن المرتضی، همان)از میان آن دو صورت گیرد( برتر)کنند تا انتخاب افضل

 

 (انتخاب)اجما ، بیعت و اختیار

به عنوان راهی ( انتخاب امام توس  امت)زیدیه رأی و نظر کسانی را که قائل به اختیار

آنان و ود ا ماع بر انتخاب . کنندبرای تعیین امام هستند، مردود و آن را باطل اعالم می

می که از طریق انتخاب تعیین شده کنند و از سوی دیگر از نظر آنان اماابوبکر را انکار می

باشد، دیگر خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا نخواهد بود چون خدا و رسول او را خلیفه 

 . اندقرار نداده

گیرد که امامت نتیجه می( انتخاب امام توس  امت)"نظریه اختیار"زیدیه با ابطال 

ین رو نباید نصا امام به ترین مسائل اصول دین است و از ارکنی از ارکان دین و از مهم

دین ” . . .الیوم اکملت لکم دینکم”:سوره مائده 5آنان با استناد به آیة . امت واگذار شود

 (12: 0331صبحی، )دانند مگر آنکه امر امامت در آن بیان شده باشدرا کامل نمی

 

 امر به معروف و نهی از منکر و مسأله خروج و قیام

کنند و آن را از محتوای سیاسیفقهی به این اصل تو ه می متأخرین زیدیه صرفاً از  نبه

کنند و بنابراین خروج به معنی دعوت علنی کسی اا یعنی انقالب و خروج تهی می
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از صوت « خروج”داند و از این روخواهد بود که خود را شایسته تصدی امر امامت می

ابن المرتضی، شرح )ابدییانقالب علیه ظالم به دعوت علنی امام به امامت خود تحوتل م

 (113/1 – 163: 0361؛ عنسی، 532 – 538: 0332االزهار، 

قیام و انقالب متعلق به زمانی بود که امامان زیدی در حال مبارزه با حکومتهای  ور و 

اند، در موقعیت معار  و مخالف بودند ولی اینك که خود حکومت را در دست گرفته

 . ز سرکوبی مخالفین را صادر کندنیاز به نظر دیگری بود که مجو

این تحول فکری که از اقتضائات شرای  سیاسی و فکری حکومت امامان زیدی بود، 

و حکم او و چگونگی مبارزه و پیکار با باغی « باغی”آنان را وادار کرد که به بیان ماهیت

 . سو  دهد

االزهار،  ابن المرتضی، شرح)باغی شرعاً کسی است که سه شرط ذیل را دارا باشد

0332 :1/555-551) 

اظهار کند که خود بر حق است و امام بر باطل، خواه این اظهار مبتنی بر اعتقاد قاطع 

 یا نباشد؛( مانند خوارج)باشد

با امام وارد  نو شود یا تصمیم به  نو داشته باشد و اعالم کند که پیروی و 

 اری که بر او وا ا است بازدارد، اطاعت از امام وا ا نیست، یا آنکه امام را از انجام ک

 ایی داشته باشد که در آن پناه گرفته و تحصن نماید مانند قلعه یا شهر یا 

 . خویشاوندانی که در هماهنگی کامل با وی باشند

 

اجتهاد در مذهب زیدیه و امکان بازنگری در مقولۀ امامت و دعوت و 

 خروج

ه ا تهاد، متمای  از دیگر مذاها اسالمی مذها زیدی گر چه از ابتدا با دعوت و ترغیا ب

دانست و ا تهاد را شرط اند، حرام میبود و تقلید را بر کسانی که به در ه ا تهاد رسیده

تصدی منصا قضاوت و امامت قرار داده بود، اما با این همه حوزه ا تهاد را به فروع 

ر صالحیت آن امامان داد و ا تهاد مطلق دمحدود کرده و ا ازه ورود به اصول را نمی
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مجتهدی بود که مؤسس مذها زیدی بودند، مانند امام زید بن علی، امام قاسم بن ابراهیم 

امامت از زمان قاسم بن ابراهیم اصلی از اصول دین بوده . و امام هادی یحیی بن الحسین

 . توانسته آن را تغییر دهداست که هی  کس نمی

سی در  ریان بازنگری در اندیشه سیاسی زیدی بنابراین ا تهاد به عنوان عنصر اسا

تواند به حوزه اصول این فکر از  مله مسائل اصلی امامت مانند احق بودن اهل بیت نمی

، 132-138، 161-161: ابو زهره، امام زید)برای امامت وارد شود( ع)صرفاً از نسل حسنین

 (01-03: 0335؛ الفضیل شرف الدین، 511-513: ؛ صبحی، 133

 

 زنگری معاصر در اندیشه امامت زیدی یمنبا

حکومت خاندان حمیدالدین در تاریخ معاصر یمن با منصور بن یحیی  –الف 

/    0822آغاز شد و پس از وی فرزندا یحیی در سال ( م0331/    0816)حمیدالدین

آمی  حکومت یمن از وی پس از تحویل مسالمت. دار امامت زیدی شدم عهده 0311

اقدام به گسترا نفوذ سیاسی و ( 88: 0331حداد، )م0303/    0886ی در دولت عثمان

او نخستین . اداری خود بر تمام مناطق یمن نمود و توانست این مناطق را تابع خود گرداند

بود تشکیل ( شافعی و حنفی)پادشاهی زیدی یمن را که شامل شمال زیدی و بخ  سنی

حیی ویژگیهای یك حکومت فردی را حکومت امام ی( 033-031: 0335شماحی، )داد

تر برای او توانست با و ود مدعیان بسیار از میان سادات فاطمی که خود را شایسته. داشت

 . پنداشتند، سلطه خود را بر یمن تثبیت کندامامت می

 : او برای تثبیت قدرت خود به اقدامات زیر دست زد

دولت ”م که پی  از آن 0321/    0812در « پادشاهی متوکلی یمن”تبدیل یمن به

این تحول به معنی دست برداشتن از مبانی و اصول اندیشه . شدنامیده می« اسالمی یمن

 . زیدی بود

کوش  برای تربیت کادر قضایی و اداری از افرادی که خارج از خاندانهای 

 بودند، با این هدف که با ایجاد رقابت میان این دو گروه( سادات حسنی و حسینی)فاطمی
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او با تربیت گروهی از . ها را مشغول این رقابت گرداندفاطمی و غیر فاطمی، فاطمی

قضات و مدیران غیر فاطمی و سیردن اداره امور کشور به آنان در صدد تضعیف رقبای 

 (. 33-33: 0338صائدی، )فاطمی خود برآمد

اطمی سیردن زمام امور به پسران  و کنار گذاشتن شماری از شخصیتهای بر سته ف

، اما نام د کردن سیف احمد به (33: همان)که در تثبیت ارکان حکومت او سهم داشتند

ترین او با این کار یکی از مهم. دادوالیتعهدی تحول فکری و سیاسی مهمی را نشان می

های امامت در اندیشه سیاسی زیدی را که مشروعیت حکومت خود را از آن میپایه

. کرددر طول بی  از ه ار سال بر آن مبتنی بود، نقع می گرفت و حکومت امامان زیدی

از لحاظ سیاسی نی  این کار ناخشنودی شدیدی را در درون خاندانهای فاطمی و حتی 

م و کشته  0313درون خانواده خود امام یحیی ایجاد کرد که سرانجام منجر به انقالب 

به عنوان امام شرعی  انشین امام شدن امام یحیی و بیعت با امام عبداهلل بن احمد الوزیر 

 . یحیی شد

 

 های معاصراندیشه امامت نزد جریان

در اینجا دیدگاه معاصر اندیشه امامت ن د زیدیه یمن را در دو  ریان مورد بررسی قرار 

 : خواهیم داد

 اندیشه خاندان وزیر به عنوان یکی از قطبهای اندیشه سیاسی زیدی معاصر

 به عنوان قطبی دیگراندیشه سیاسی ح ب الحق 

 

 [آل الوزیر]اندیشه سیاسی خاندان وزیر 

به عنوان ( زیدی)آل وزیر در اندیشه سیاسی خود مراحل مختلفی را از اعتقاد به امامت

چارچوب فکری و ستون فقرات ساختار سیاسی دولت اسالمی مورد نظر آنان در زمان 

 31ن اندیشه امامت در دهه تا کنار گذاشت( دهه چهل قرن بیستم میالدی)امام یحیی

آل وزیر نق  مهم و مؤثری در تدوین قالا فکری دولت . میالدی، طی کرده است
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بر ضد )م 0313/    0816قانون اساسی انقالب : سیس منشور مقدس ملی اسالمی و

آل وزیر هدف اساسی خود را از این انقالب نابودی . ایفا کرد( خانواده حمیدالدین

و خاندان حمیدالدین و در عین حال حفن شکل سیاسی نظام یعنی حکومت امام یحیی 

به رغم تغییراتی که در . شکل امامت زیدی به عنوان حکومت یمن تعیین کرده بودند

تصمیمات . ماندنمای خار ی نظام پی  بینی کرده بودند، اما امام محور نظام باقی می

میثا  مقدس ”اصطالحاتی که در. کردقوای سه گانه مشروعیت خود را از امام کسا می

: 0338صائدی، )کردای وارد نمیپی  بینی شده بود، به اساس امامت زیدی خدشه« ملی

261-256 ،038 – 035.) 

 

م تا  9162اندیشه سیاسی خاندان وزیر پس از تشکیل جمهوری در سال 

 (: 9110قبل از وحدت یمن در )میالدی 80پایان دهه 

را به عنوان راه حلی اسالمی « نظام امامت عادله”یر ابتدا طرحدر این مرحله، خاندان وز

میالدی میان  مهوری خواهان و  11برای مشکل درگیریها و  نگهای داخلی دهه 

تعهد و پایبندی امام و : محورهای مهم این نظام عبارت بود از. سلطنت طلبان مطرح کردند

؛ مبتنی (055: 0360یر، الحصاد، ابراهیم الوز)معاونان وی به اصل شورا و رأی اکثریت

بودن دولت اسالمی بر مؤسسات و نهادها؛ ساختار دولت اسالمی از دستگاه ا رایی شامل 

-063: همان)شودامام و معاونان وی، مجلس شورا، قوه قضائیه و علمای امت تشکیل می

ت به ؛ اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه اصلی دولت اسالمی؛ ام(031

عنوان یك مجموعه و هر مسلمانی به عنوان یك فرد حق دارد و بلکه بر او وا ا است 

نظارت و بازرسی نموده، با آزادی ( اولی االمر)که از طریق نظام بازرسی، بر مسئوالن

خاندان (. 032: همان)کامل نتیجه بازرسی بر ضد اولی االمر را به نظام قضائی ار اع دهد

نظام  مهوری، دیدگاه  دیدی را مطرح کردند که در آن اصطالح وزیر پس از تثبیت 

امام و امامت عادله را کنار گذاشته و به  ای آن اصطالح دولت اسالمی بر اساس شورا و 

 . حکومت نهادها را مطرح کردند
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 : میالدی 10اندیشه سیاسی خاندان وزیر در دهه 

از یك سو آنان . ندان وزیر بودنقطه عطف و تحول اساسی در اندیشة سیاسی خا 31دهه 

را رد و انکار کردند که نتیجه ( ص)و ود هر نوع نش خفی یا  لی از  انا پیامبر اکرم

آل وزیر همچنین انحصار امامت یا . آن صحت خالفت شیخین و مشروعیت آن است

با استناد به موضع سلیمان بن  ریر پیشوای فرقه زیدی ( ع)خالفت را در نسل حسنین

یه و ن دیك ترین شاگرد امام زید بن علی مبنی بر انتخاب امام از طریق شورای سلیمان

: 0338زید بن علی الوزیر، عندمایسود الجفاف، )کنندبرگ یدگان و فضالی امت، رد می

آل وزیر معتقدند که امام قاسم بن ابراهیم رسی با انحصار امامت در نسل (. 001 – 005

اشوا ، )ر نظریه سیاسی زید تغییر ایجاد کرده استد( ع)و امام حسین( ع)امام حسن

خاندان وزیر از سوی دیگر تضادی میان نظام امامت و نظام  مهوری (. 010: 0336

این نظر یکی از عناصر مهم بازنگری در اندیشه سیاسی آل وزیر است که در آن . ندیدند

سیاسی معاصر ارائه سعی کردند تلفیقی از میراث سیاسی تاریخی اندیشة زیدی و اندیشة 

آنان به اشتراک . به نظر آنان نظام  مهوری تحول و ادامه طبیعی نظام امامت است. کنند

گویند اگر دو شرط انتخابات عمومی و تعیین دو نظام در انتخاب و شورا اشاره کرده و می

دوره زمانی برای رئیس کشور بر آن اضافه شود دوگانگی این دو نظام از میان می

رهبری ”در این مرحله بود که آل وزیر مفهوم(. 000 – 002: 0332همو، محاوله، )رود

همو، ازمه )که به صیغه  مع آمده است، استنباط کردند« اولواالمر”را از کلمه«  معی

 (0: الفکر السیاسی، نصوص و وثائق، بی تا

 

 حزب الحق

و سازمانهای تعددگرایی سیاسی ناشی از وحدت یمن امکان ظهور شماری از اح اب 

هدف اعالم شده از تأسیس . یکی از این اح اب ح ب الحق بود. سیاسی را فراهم کرد

ح ب الحق ایجاد موازنه فکری سیاسی که دیدگاه اسالمی دیگری را بیان کرده، مانع 

حاکمیت یك نظر و قیمومت آن بر دین شده، به تعدد اح اب در اسالم مشروعیت دینی 
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کردند که تعدد و کثرت گرایشها در درون ب الحق استدالل میمؤسسان ح . ببخشد، بود

 امعه اسالمی از صدر اسالم و ود داشته، همانگونه که فقه عبادات و معامالت متعدد و 

چندگانه است، ضروری است که فقه سیاسی نی  چندگانه باشد و بنابراین تعدد اح اب در 

ایجاد ح ب الحق پاسداری از اندیشه  عالوه بر اینها هدف دیگر. فقه سیاسی مشروع است

احمد )زیدی و به صحنه آوردن آن به عنوان بخشی از اندیشه اسالمی و تاریخ یمن است

 (05-22، 61، 23: 0331شامی، آراء، 

ای شرعی که علمای مؤسس ح ب ح ب الحق فعالیت سیاسی خود را با صدور بیانیه

ر این بیانیه آن بود که آنان از نظریه امامت نکته مهم د. آن را امضا کرده بودند، آغاز کرد

به عنوان چارچوب فکری و عقیدتی و سیاسی فعالیت ح ب دست برداشته، امامت را 

دانند که تو یهات خود را در گذشته داشته و زمان آن سیری شده و  ایی ساخته بشر می

 (31، 28-26احمد شامی، آراء، بیانیه، )در یمن برای آن نمانده است

 

 : صول فکری حزب الحق درباره نظام حکومتی شامل موارد زیر استا

رد هرگونه انحصارگرایی در حکومت، خواه این امر به انحصار حکومت در ( الف

 . خاندانی معین یا طایفه و مذهبی معین یا منطقه  غرافیایی مشخش باشد

حجرات، )«ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم”مالک و معیار انتخاب حاکم به مصدا ( ب

ان خیر من استأ رت القوی ”تقوا است و حاکم و رهبر امت بنا بر قول خدای تعالی( 08

 . کارگ ار امت است( 21قصش، )«االمین

امت منشاء قدرت حکومت است و بنابراین امت حق انتخاب حاکم را دارد و ( ج

مور کند، وکیل امت است و حق تصرف در هی  امری از اکسی را که امت انتخاب می

با و ود ( 21: 0331احمد شامی، آراء، )امت را بدون رضایت و انتخاب ایشان ندارد

اهمیت این فتوی به دلیل صراحت آن در کنار گذاشتن اندیشه امامت و الت ام به نظام 

ترین آنها  مهوری، برخی مالحظات در مورد این اعالمیه شرعی و ود دارد که مهم

 : عبارتند از
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عالمه مجدالدین . اعالمیه را امضا کردند، فق  علمای صنعا بودند کسانی که این. 0

مؤیدی رئیس ح ب و دیگر علمای صعده این اعالمیه را به رغم اهمیت آن امضا نکردند 

. تر را امضا کرده بودهای کم اهمیتدر صورتی که عالمه مؤیدی پی  از این اعالمیه

دن اهل بیت برای حکومت، این اعالمیه را شاید به این دلیل که  ریان متعهد به احقّ بو

 (28 – 26: همان)آوردندنشینی ب رگ از چارچوب فکری زیدیه به شمار میعقا

دست کشیدن از امامت به عنوان نظام سیاسی و لغو انحصار امامت یا ریاست عامه . 2

به معنی دست کشیدن از امامت به عنوان اندیشه ( ع)در نسل امام حسن و امام حسین

 . نیست؛ زیرا اصول دیگر امامت راهنمای کار سیاسی اسالمی در حال حاضر است

ح ب الحق در برنامه انتخاباتی خود خواستار تعیین حدود قدرت رئیس کشور و 

شود، شده است تا کنترل آن و نی  تعیین دقیق مواردی که مو ا ع ل رئیس کشور می

همچنین خواستار ال ام . هم شودآمی  فراامکان ع ل رئیس کشور به صورت مسالمت

( 8: 0338ح ب الحق، برنامه انتخاباتی، )اندرئیس کشور به رعایت اصل شورا شده

همچنین اصل امر به معروف و نهی از منکر چارچوب فکری و اساس عقیدتی ح ب الحق 

 (066: 0336اشرا ، )دهدرا تشکیل می

د زیرا دعوت به خیر و امر به دانح ب الحق ا رای این اصل را در انحصار علما می

آید که این اصل را بشناسند و آنان علما وارثان انبیا معروف و نهی از منکر از کسانی برمی

 (35، 63: احمد شامی، همان)هستند

ح ب الحق دالیل و تو یهات تاریخی و عقلی خود را در مورد اهمیت نقشی که 

آنان منشاء بسیاری از . کندد، ارائه میتوانند ایفا کننعلما، امامان علم و سیاست، می

 65: همان)دهندانحرافات مو ود در درون  امعه اسالمی را به غیبت نق  علما نسبت می

از سویی دیگر ح ب الحق معتقد است که سیاست چی ی    اداره عمومی کشور ( 61 –

ر و داناتر به امر ترین فرد برای این اداره کسانی هستند که نیرومندتو مردم نیست و شایسته

از سویی دیگر کنار کشیدن علما از . شودخدا باشند و این فق  در انبیاء و علما یافت می

لتامرن بالمعروف ” ایگاه خود به سود ضعیف و  اهل به امر خدا به مصدا  حدی  نبوی
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ه باید ک:)«و لتنهن عن المنکر اولیسل  اهلل علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاب لهم

امر به معروف و نهی از منکر بنمایید وگرنه خداوند بدترین افراد را بر شما مسل  خواهد 

منجر به عواقا و ( شنوندکنند و پاسخ مثبت نمیکرد و آنگاه خوبان شما دعوت می

 . پیامدهای وخیمی خواهد شد

 

 آل وزیر و حزب الحق درباره امامت: های دو جریانبندی دیدگاهجمع

ایبند به یك برنامه یا دیگاه سیاسی مشخش و معینی نیستند و در طول نیم قرن آل وزیر پ

 . گذشته دیدگاه خود را نسبت به امامت چند بار تغییر دادند

اما در مورد ح ب الحق گفتنی است که این ح ب در میان صفوف خود علمایی را 

دشوار بتوان دیدگاه آیند،  مع کرده است، اما که از ب رگان علمای زیدیه به شمار می

واضح و روشن ح ب از امامت و اندیشه سیاسی آنها را که مورد ا ماع علمای ح ب 

یك  ریان . در درون ح ب الحق دو  ریان فکری اصلی و ود دارد. باشد، ارائه کرد

کند خود را با تغییرات و تحوالت سیاسی، ا تماعی و فکری هماهنو کند و سعی می

به هر . ند پایبندی خود را به نظریه سیاسی زیدی هادوی حفن کندک ریان دیگر سعی می

حال و ود ح ب الحق با رهبری مو ود آن در یمن و فعالیت فرهنگی، فکری و دینی آن 

های سنی که  های فکری و دینی  ریانکوششی است برای ایجاد موازنه در برابر فعالیت

 . نتایج آن در صحنه یمن مشهود است

 

 نتیجه گیری

امامت یکی از مهمترین اصول مذها زیدی و اندیشه سیاسی زیدیه است که مرتب  با 

[ قیام]های دیگر اندیشه سیاسی زیدیه یعنی امر به معروف و نهی از منکر و خروج مؤلفه

 . بر ضد حکام ستمگر است
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اندیشه سیاسی زیدیه در ابتدا، از زمان پیدای  آن تا تشکیل دولت هادی یحیی بن 

، از پویایی ناشی از قابلیت تأثیر و تأثر متقابل اندیشه و  نب  برخوردار بوده است الحسین

 . و همین امر به بقای این اندیشه و تداوم و استمرار  نب  زیدیه کمك کرد

خود را متناسا با ( اندیشه سیاسی)مواضع سیاسی( ع)زید بن علی بن الحسین

قاسم بن ابراهیم رسی . کردی امیه اتخاذ میاقتضائات مبارزه و خروج علیه حکام ستمگر بن

هم با هماهنو کردن اندیشه سیاسی خود با شرای  سیاسی، ا تماعی و فکری محی  

خود، نمونه دیگری از پویایی اندیشه زیدی در دوران معارضه و قبل از تشکیل دولت 

 . ارائه کرد

به دلیل شرای  [ یدر نیمه اول قرن سوم هجر]فکری در قاسم بن ابراهیم رسی تحول

کنار گذاشتن اندیشه خروج و انقالب در آن دوره ]خاص آن دوره و اتخاذ روشی  دید 

تا پی   –مو ا بقا و تداوم  نب  زیدی شد و به  لوگیری از نابودی  نب  [ زمانی

 . آمدن فرصت و شرای  مناسا برای احیای اصل خروج و انقالب کمك کرد

زیدیه به توانایی و پویایی آن در  هت هماهنگی با  باز بودن باب ا تهاد در مذها

زیدیه از این ظرفیت در زمانی که در وضعیت معارضه و . شرای  کمك کرده است

مبارزه بوده است، استفاده کرده و تأثیرپذیری اندیشه و  نب  از یکدیگر به پویایی 

ی  میمذها زیدی کمك کرده است اما به محع آنکه برای زیدیه فرصت حکومت پ

شده که رفته و مذها زیدی به قدرت حاکمی تبدیل میآمده، این پویایی از بین می

بایست در  هت منافع خود قوانین و اقتضائات ذاتی و خاص خود را داشته که ناگ یر می

 . کرده تا بقای آن را تضمین کندحرکت می

، اما این مسئله کندبا اینکه مذها زیدی همانند مذها امامیه دعوت به ا تهاد می

شود که بیشتر در موضوعات فقهی است و در مسایل سیاسی نی  به موضوعاتی محدود می

به اساس نظریه زیدی یعنی امامت به عنوان اصلی از اصول دین خدشه و آسیبی وارد 

 . نکند
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واقعیت این است که اندیشه زیدی در حال حاضر با بحران نظری تاریخی رو به رو 

از فقدان دیدگاه روشن عینی مبتنی بر تحلیل این اندیشه و تجربه تاریخی است که ناشی 

 . حکومت امامت و تناسا این اندیشه با شرای  پیرامونی سیاسی ا تماعی مو ود است

های مختلفی را این بحران مو ا انشقا  و اختالف میان زیدیان شده است وگرای 

 . در اندیشه سیاسی زیدیه ایجاد کرده است

های آل وزیر، های متنوع است که در صحنه سیاسی یمن در  ریانن گرای همی

ح ب الحق، علمای صعده و سرانجام در  ریان درگیری مسلحانه میان زیدیان صعده به 

رهبری خانواده عالمه بدرالدین الحوثی از یك سو و دولت از سوی دیگر ظهور و بروز 

از علمای مؤسس ح ب الحق است ولی گفتنی است که عالمه بدرالدین الحوثی . کرد

عمالً به سیاستهای ح ب الحق پایبند نماند و پایبندی خود را همانند علمای صعده به 

های اصلی آن یعنی امامت، خروج و قیام مسلحانه علیه حکام اندیشة سیاسی زیدیه و مؤلفه

 . ستمگر نشان داد

همچنان تا مدتها ادامه پیدا  رسد این بحران فکری در اندیشه سیاسی زیدیبه نظر می

(  ریان صعده)به ویژه  ریان پایبند به اصول اساسی اندیشه زیدی و امامت زیدی. کند

همچنان که در طول تاریخ زیدیه به ویژه در قرن دوم و سوم هجری تاریخ خونباری را 

. دهدهای اخیر و تلفات بسیار، به حیات خود ادامه میتجربه کرده است، به رغم درگیری

های های دیگر نی  که عمدتاً در صنعا هستند، با اتخاذ نظریات و سیاستو ضمناً  ریان

 .  دید و تطبیق خود با شرای  پیرامونی به راه خود ادامه خواهند داد

 

 کتابنامه

 ،االمصار لعلماء الجامع الزخار البحر م، 0333 ،ییحی بن احمد ،یالمرتض ابن .1

 5 ج و المقدمه ه،یمانیال دارالحکمه صنعا،

  غمضان، مکتبه صنعا، ،1  لد ،االزهار شرح م، 0332 ،----- .2

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 تحوالت اخیر یمن و اندیشه ی سیاسی زندیه 

 

61 

 به ،نییاالسالم مقاالت م، 0335 ،یاالشعر لیاسماع بن یعل ابوالحسن ،یاشعر .3

 0 ج دارالحداثه، روت،یب د،یعبدالحم نیالدییمح محمد کوش 

 کوش  به ،والفرق المقاالت ا، 0810 خلف، یاب اهلل عبد بن سعد ،یقم یاشعر .4

 . یفرهنگ یعلم تهران، مشکور،  واد محمد

 عند االمامه فکر یف دیالتجد م، 0336/   0106 س،یغل یمهد احمد اشوا  .5

 . قاهره ،یولیمد مکتبه ،منیال یف هیدیالز

 اآلداب یف یالفخر کتاب م، 0311 طباطبا، یعل بن محمد ،یطقطق ابن .6

 . صادر دار روت،یب ،هیاالسالم الدول و هیالسلطان

 کوش  به ،الفرق نیب الفرق م، 0330 محمد، بن طاهر بن القاهر عبد ،یبغداد .7

 . روتیب د،یعبدالحم نیالد ییمح محمد

 . نهیالمد منشورات روت،یب من،یلل العام خیالتار ،0331 ،ییحی محمد الحداد، .8

 یانتخابات برنامه ،0338 الحق، ح ب .9

 – 280)منیال یف هیدیالز الدوله امیق م، 0331 حسن، احمد یریخض حسن .11

 یمدبول مکتبه قاهره، ،(ق 218

 کوش  به ،دیالتوح و العدل رسائل م، 0333 أخرون، و یالبصر الحسن .11

 الشرو  دار قاهره، عماره، محمد

 الروض کتاب تتمه م، 0313 احمد، بن میابراه بن احمد بن عباس ،یالحسن .12

 5 ج ف،طائ ،یاغیالس نیالد لشرف ر،یالکب فقه مجموعه شرح ،ریالنض

 ،یمصطف کمال کوش  به ،نیالع الحور م، 0335 نشوان، دیسع ابو ،یریالحم .13

 عیالتوز و النشر و للطباعه ازال دار روت،یب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

19ی شماره/ 6سال/ هيمسکو  70 

 تهران، ،یا بدره دونیفر ةتر م ،هیلیاسماع دیعقا و خیتار ،0865 فرهاد، ،یدفتر .14

 پژوه  نشر

 ،واعدهق و یمنیال یدیالز المذهب اصول م، 0331 احمد، نیحس ،یاغیالس .15

 یمنیال التراث اءیالح غمضان مکتبه صنعا،

 الروض کتاب م، 0313 صالح، بن احمد بن نیالحس نیالد شرف ،یاغیالس .16

 طائف ،ریالکب الفقه مجموعه شرح ریالنض

 قاهره ،المختلفه الفرق و الجمهور عند االمامه تا، یب احمد، یعل السالوس، .17

 روت،یب الحضاره، و االنسان منیال ،0335 الوهاب، عبد بن اهلل عبد ،یالشماح .18

 . نهیالمد منشورات

 0 ج االزهر، قاهره، ،النحل و الملل م،0316 م،یعبدالکر بن محمد ،یشهرستان .19

 سالم ییحی محمد کوش  به ،مواقف و آراء م، 0331 محمد، بن احمد ،یالشام .21

 (اردن)عمان ع ان،

 یالثان نیالقرن نیب هیدیالز الفرقه خیتار م، 0361 ر،یاالم عبد لهیفض ،یالشام .21

 اشرف نجف اآلداب، مطبعه بغداد، ،یالثالثالهجر و

 االمام عهد یف نهیمیال المعارضه حرکه م، 0338 قائد، احمد ،یالصائد .22

 یمنیال الدراسات مرک  صنعا، ،نیدالدیحم محمد بن ییحی

  ال هراء، قاهره، ه،یدیال  م،0331 محمود، احمد ،یصبح .23

 818 ةشمار لمیکروفیم ،یخط ،االمامه تیتثب بکتا ،یرس میابراه بن قاسم .24

 نشر و قاتیتحق مؤسسه تالیجید ةکتابخان در آن كیالکترون ةنسخ)ه،یمنی مکتبه

 (است مو ود تیالب اهل معارف

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 تحوالت اخیر یمن و اندیشه ی سیاسی زندیه 

 

79 

 نسخه)ه،یمنی مکتبه ،816 ةشمار لمیکروفیم ،یخط ،الروافض یعل الرد ،----- .25

 ( است مو ود (ع)یعل نیالمؤمن ریام یتخصص ةکتابخان در آن از یا

 و الرسل خیتار ،یطبر خیتار م، 0311 ر،ی ر بن محمد  عفر ابو ،یطبر .26

 6 ج دارالمعارف، مصر، م،یابراه ابوالفضل محمد کوش  به الملوک،

 روتیب ً،مجاهدا و هایفق و اًیوال یالهاد االمام م،0333 نعمان، فیشا عبدالفتاح .27

 الحکام المذهب التاج م، 0361 ،(یالصنعان یمانیال)قاسم بن احمد ،یالعنس .28

 التراث اءیاح دار قاهره، ،االطهار االئمه فقه یف االزهار متن شرح المذهب

 1 ج ،یالجلس

 الحق یال یالهاد رهیس ،0362 ،یالعباس داهللیعب بن محمد بن یعل ،یالعلو .29

 . روتیب زکار، لیسه کوش  به ،نیالحس بن ییحی

 العوده دار روت،یب ،فکره و یلهادا دوله منیال معتزله م،0335 د،یز محمد یعل .31

 هیالتعاون المطابع عمال عمان، معه ،هیّدیالز هم من م،0330 ،ییحی دیل،السیالفض .31

 ،قیتطب و هینظر هیدیالز م، 0335 م،یالکر عبد بن یعل ن،یالد شرف ل،یالفض .32

 (اردن)عمان

 یف اسیاالک لعقائد االساس کتاب م، 0331 ،(االمام)یعل بن محمد بن قاسم .33

 اصول من بذلک تصلیما و نیالمخلوق یعل عدله و نیالعالم رب رفهمع

 صعده ،نیالد

 یفقها یةنظر در یریس)،اسالم در حکومت و دولت ،0861 اس، یک ان لمبتون، .34

 . عروج ،[م یب] ،یهیفق یمهد محمد و یصالح عباس قیتحق و تر مه(  مسلمان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

19ی شماره/ 6سال/ هيمسکو  72 

 الحدائق کتاب م، 0335 احمد، بن دیحم نیالد حسام ابوالحسن ،یالمحل .35

 0 ج أسامه، دار دمشق، ،هیدیالز ائمه مناقب یف هیّالورد

 هاشم ةتر م ،تکامل ندیفرا در مکتب ،0831 ن،یحس دیس ،ییطباطبا یمدرس .36

 . ریکو تهران، پناه،  دیا

  روت،یب اس، فان کوش  به م،0360 اکبر، ناشئ به منسوب ،االمامه مسائل .37

 القاسم ابو ةتر م ،الذهب مروج ،0861 ن،یحس بن یعل ابوالحسن ،یمسعود .38

 . یفرهنگ یعلم تهران، نده،یپا

 ،الساده األئمه خیتار یف االفاده م،2110 ن،یالحس بن ییحی طالا ابو ،یهارون .39

 . تیالب اهل مرک  صعده،

 النشر و للطباعه اقرأ دار لبنان، ،المر الحصاد م، 0360 ،یعل بن میابراه ر،یالوز .41

 صنعا، ،التمذهب مأساه الجفاف، سودی ما عند ،0338 ،یعل بن دیز ر،یالوز .41

 . یمنیال البحوث و التراث مرک 

 . یمنیال التراث و البحوث مرک  صنعا، ،المسار حیتصح یف محاوله ،0332 ،___ .42

 الفاخره، المجموعه تا، یب ،(االمام)یالرس القاسم بن نیالحس بن ییحی ،یالهاد .43

 . یالکبر منیال مکتبه صنعا، ،رهالفاخ المجموعه یف مطبوعه مخطوطات مجموعه

  ه،یمانیال الحکمه دار صنعا، ،المنتخب کتاب یف االمامه، تیتثب ،0338 ،___ .44

 احمد بن یعل کوش  به ،الحرام و الحالل یف االحکام کتاب ،0331 ،___ .45

 [نا یب] صه،یحر

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

