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 هیّ دیو ز هیّامامنگاه  امام از حانهمسلّ امیق صفت یقیتطب یبررس
   یمیسل دیسع

 ، قم، ایرانیةالعالم یالمصطفة جامع ة  الحکم هسسؤم ادیاراست
 ( ۱۶/0۶/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۸/0۴/۱3۹۸)تاریخ دریافت:  

 دهیچک
 .شاوندی م نیایتبتاو آن در پر گاریاز اصاول د یاریاست که بسا  ی اسالم نیادیاز اصول بن ی کیامامت 

 ی   اساالمرَاز ِفا  ی وجود آمادن برخا سابب باه ن،یادیا نن اصال بعنواف در امامات باهگونه که اختالهمان
شاده  عیّتشا  المدر عا  هیّا دیو ز امامیّاهمانند  ی ق رَوجود آمدن ِفباعث به زیاختالف در صفات امام ن ده،یگرد

 ی اختالفا صافات  ترینمهم از و بلوغ  ماب ام، نسلمع ت،یّمسلّحانه، عصمت، افضل امیمانند ق  ی است. صفات
 ی خ یتاار ی و نقلا  ی انیا وح ی نقلا  ،ی برهاان ی پژوهش با استفاده از روش عقل نیاست. در ا هیّدیو ز امامیّه نیب

و با توجه به عصمت و  کندی م دیکأت ،ی ط یامام در هر شرا ةمسلّحان امیق  الزم نبودن به  امامیّهثابت شده که 
الم و احقا  حقّ حفظ اس ل ثابتِاص ،ی انصار واقع ودِنبامام است.  ةهدرعب امیه ق ب قدامو ا هی علم امام، آگا

 امیا باه لازوم ق  هیّا دیز ی ؛ ولا اساتاز اماماان  ی برخ نکردن امیق  لیدال نیترمهم از ی مردم، نه حقو  شخص
 اصرار دارند. ی ط یشرا هرامام در  ةمسلّحان

 ه.ناحسلّم امیقو  هیدیز ،امامیّهامام،  واژگان کلیدی:

 
 E-mail: s.bigarar@yahoo.com  
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 مهمقدّ

آمدن برخی از  وجودبهین، سبب ل بنیادنوان اصعبهتالف در امامت، گونه که اخهمان

و  امامیّهآمدن فرقی مانند  وجودبهفِرَ  اسالمی گردیده، اختالف در صفات امام نیز باعث 

 هد، کع هستن ی عالم تشی هافرقهترین زیدیّه در عالم تشّیع شده است. این دو فرقه از بزرگ

ترین صفات امام از دیدگاه مهم .شوندیممت اسالمی را شامل از ازیادی م تعداد امروزه ه

(؛  ۴30ا ۴2۹:  .۱۴0۵طوسی، است ) بودنیشیقرعصمت، افضلّیت، علم، عدالت و امامیّه 

، عدالت، اجتهاد، شجاعت، سخاوت، بودنیفاطمترین صفات امام از دیدگاه زیدیّه و مهم

ی، ال  شرفصابن مسلّحانه است )ت بر قیام تی و قدری و حکومسار سی در اموتدبیر 

 (. ۱3۴ا  ۱2۱:   .۱۴۱۵

ترین صفاتی مانند قیام مسلّحانه، عصمت، افضلّیت، علم، نسب امام و بلوغ از مهم

 امامّیهترین صفات اختالفی امام بین و زیدیّه است. یکی از مهم امامیّهصفات اختالفی بین 

 م است.حانة امالّم مسفت قیاو زیدیه، ص

و زیدیه  امامیّهمسلّحانة امام بین ت قیام بیین صفکه ت دیآیمؤال پیش اکنون این س

 چیست؟ بارهن یاچگونه است و دالیل طرفین در 

و زیدیّه همیشه مطر  بوده و  امامّیهبحث امامت و صفات امام در کتب کالمی 

 د، مانن یی در این زمینه انجام گرفته استهاپژوهش 

ث امامت از ی به بحورت کلّ صکه به نژادیموسو از سّید علی زیدیّهامت در ما (۱

ی مفهوم امامت از منظر شیعة امامی و اسهیمقابازشناسی ( 2دیدگاه زیدیّه پرداخته است. 
های سیاسی ا اجتماعی شیعیان در قرن دوم و سوم ی جنبش ری گشکلزیدی و تأثیر آن بر 
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ها و جنبش  هاثیرگذاری بر نهضتو تأامامت بة کلّی تر به جن شی که بپناهی از یعقوب  .  .ا

از سامی  و اهل السّنه مامّیهالزیدیّه بین اال( 3قرون دوم و سوم ه.  . پرداخته است. در 

و اهل سّنت را همراه با  امامیّهالغریری )غراوی( که بحث تطبیقی امامت بین زیدیّه و 

 ه است.انجام داد ب زیدیّه. از مذه..ها ونهضت معرفی مجتهدان و امامان و

و زیدیّه مربوط  امامیّهفات مورد اختالف امام بین بررسی صکه به  پژوهش مستقلی

باشد، انجام نگرفته است و امتیاز این پژوهش در همین زمینه است. در این پژوهش به 

می و نابع کال م ه بهبا توجو زیدیّه،  امامّیهبررسی تطبیقی قیام مسلّحانة امام از دیدگاه 

 .شودیمرداخته فرقه، پاز دو  ام یافته و در دسترسانجهای هش پژو

 ی شناسمفهوم

 امام

عرب عبارت از هر کسی یا هر چیزی است که در کارها به او  شناسانلغتامام از نظر 

مجموع  ۱(. ۱۵7: ۱م.، ج2000، منظورابن ؛ ۴۸: م.۱۴۱۸، فارسابن ) شودیماقتدا 

دو دسته است:  اندهدکر انی ب طالحی امامی معنای اصبرای مال اس انلّمکت م که ییهافیتعر

شامل نبّوت  کهی خاصّی هافیتعرو  ردی گیدربرم زی ننبوّت را  کهی عام هافیتعر

 .شودینم

 نیبداشاره نشده است،  امبری پاز  ابتی ن ابه خالفت ی هافیتعر ن یاة اوّل؛ در دست 

 ایدنلوا  نیالدی فالعامة  اسةیالری له الذم اإلما»د نن ، مادشویم شامل زی نجهت، نبی را 

ی است کس(. امام ۱7۴ .: ۱۴0۶باب الف؛ بحرانی،  ۱۶ . ۱۴۱2میر سید شریف )« عاًیمج

 ی دارد.وی دنی و نیدی در مسائل عمومی رهبر که
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 نیبدو در آنها آمده است  امبری پاز  ابتی ن اخالفت ی دی ق کهیی است هافیتعرة دوم، دست 

و  نیالدی أمور فامة یاسة عی له رذالم هو اإلنسان ما»اإل، مانند شودینم مل نبیّشاجهت 

(. امام انسانی است که رهبری عمومی در 3۹ .: ۱۴۱3)شیخ مفید،  ی«ال بعن  ابةین ایالدن

اندیشمندان زیدیه در تعریف امام به سمت امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر داشته باشد. 

 بن محمدابن ) دارند لردن لشگر و... تماید، آماده کپایی حدومانند بری اجرایوظایف 

 (. ۱3۶: 2 .، ج ۱۴2۱؛ الرسی، ۱۱3: 2 .، ج۱۴۱۵صال  شرفی، ؛ ابن ۱۴3 .: ۱۴2۱ی، عل

ی اللغة: ف»و اإلمام : دیگوی م .( از اندیشمندان زیدیه در تعریف امام ۱۴22مؤیدی )

عامة لشخص  ی االصطالح: رئاسةفو  ی به.دتقیجه ی وعل ی أمر من األمورفالمتقدم 

امام در لغت به (.۱۴۹)« یأخر دی دهفوق ی کونی وجه ال یعلخصوصة أمور م یفواحد 

طوری که به وی اقتدا شود و در که مقدّم در هر امری باشد  به شودیمکسی اطال  

رتی قدی که به طوراصطال ، امام شخصی است که ریاست عمومی بر امور مسلمین دارد 

 نباشد. تر از اوباال

 یّه امام

ی منسوب به امام است و معن بهنسبت  اء آخر آن ی اء امام و ی ةواژته از فبرگر امامیّه

ی گروه. مقصود از آن، امامیّهی فرقة عن ، یرودیم کاربهچون وصف فرقه است مؤنّث 

مفید، خ )شی  دکنن یمی روی پاز امام منصوب از جانب او  امبری پپس از رحلت  کهاست 

به امام منصوب معتقد است، )ص( رامب یپ زپس ا کهی گروههر  ن یبنابرا(. 3۸ .: ۱3۱۴

 رایزمترادف خواهد بود؛  عهیشبا  امامّیه ةواژصورت  ن یا. در دی نامی امامآن را  توانیم

 گریدو او را بر  کنندیمی روی پ )ع(یعلاز امام منصوب به نام  کهی هستند کسان ةعی ش

 (. ۵ .: ۴۱۱۱)اشعری،  دارندیممقدّم  ()صامبری پبة حاص
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یی هافرقه )ع(یعسکراز شهادت امام حسن  ش ی پشده است.  میتقسیی اههفرقبه  امامیّه

، شانیاپس از شهادت  ةدورآمده بودند؛ امّا در  دیپد هیّ فطحو  هّیواقف، هّیلی اسماعچون 

 یجابر  هیّعشریاثن تنها ها آن انی م زه ازامرو که افتاز چهار فرقه انشعاب ی ش یببه  امامیّه

ش.: ۱3۶؛ اشعری قمی، ۹۶ .: ۱3۸۸؛ نوبختی، 2۸۴ش.: ۱3۶۴ی، نمانده است )شهرستا

 (. ۱۱۶ا ۱02

 ه زیدیّ

 )ع(که به امامت زید بن علی بن الحسین  شودیمی از مذهب تشیع گفته اشاخهزیدیّه به 

 برحقاد به از اعتق  پس ( که ۶۵ .: ۱۴۱۱، )اشعری، دانندیممعتقدند و خود را پیرو او 

، امامت را منحصر در )ع(، و امامت حسن و حسین)ص(امبراز پی  دو امامت او بع )ع(یبودن عل

دانند و معتقدند هرکدام از ایشان که دارای شرایط باشد و مردم را به فرزندان آن دو می

ن لیل، آناد همین  ود. بهامامت خود دعوت کند و علیه ظلم و ستم قیام نماید، امام خواهد ب

معتقدند و خود  )ع(طالببن ابین علیبحسین بن لیعبه امامت زیدبن  ع()امام حسین پس از 

 .( در تعریف زیدیّه آورده ۱۴۱3(. شیخ مفید )۵۵ .: ۱3۸۸)نوبختی،  دانندیمرا پیرو او 

 است: 

علی و نیز به امامت هر   دبنیز»زیدّیه به امامت علی، حسن، حسین و 

و  ل علم هدر ظاهر، عادل و ا دعوت کند و به خود  هستند که ل ی قائااطمیف

 (.3۹)ت باشد و با او بر شمشیرکشیدن برای جهاد بیعت شود«  شجاع

 :دیگویممنصور بالل، از اندیشمندان زیدیّه، در سبب تسمیه زیدیّه 

ز  نشان اخاطر تبعیت کردخداوند تو را تأیید بکندا همانا زیدیه را به   ا  »وبدان 

وت  بیت نب  ل زید اول کسی از اهزیدیه نامیدند؛ و  )ع( ن علیب زید

قیام   هیامی بناست که علیه  هماالسالمیعلیعلبنن یحسبعد از  السالمهمیعل
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و راه و روش  شوند یمکرد. پس، زیدیه کسانی هستند که به زید نسبت داده 

به   مهماالسالیلعی علدبن یزخاطر انتسابشان در اعتقاد به پیمایند و به زید را می

 (.3۹0ا ۱/3۸3ج  .: ۱۴22، ور باللص )من «اندافته صاص یاسم زیدیه اخت

 هیّ مانی سل( و هیّبتر) هیّ صالح، هیّجارودهایی مانند زیدیه نیز در طول زمان به فرقه

 .2اندشده( تقسیم هیّریجر)

 امامیّهقیام مسلّحانه امام از نگاه 

مطر   امامیّهندیشمندان در بین اای امام برط یک شرصورت قیام مسلّحانه امام به

همگی قیام  امامّیهگانة که قول و فعل امام حجت است و امامان دوازده آنجااز  ت ونیس

که قیام مسلّحانه صفت الزم و همیشگی برای  شودیماند، پس مشخص مسلّحانه نداشته

اد  نکر و جهنهی از مو ف معرو امر بهامام نیست. قیام مسلّحانة امام که یکی از مراحل 

آن موجود باشد و در صورت فقدان شرایط، قیام ایط ه شرد کر صورتی لزوم داراست، د

ا  ۱۱۸: ۱ .، ج۱37۴؛ صدو ، ۱23: ۴7 .: ۱۴0۴مسلّحانة امام لزومی ندارد )مجلسی، 

۱20 .) 

از  کیی عنوانطی بههیچ دلیل عقلی و نقلی بر لزوم قیام مسلّحانة امام در هر شرای

امام، تشخیص زمان و انجام علم ت و عصمبا توجه به صفت  جود ندارد.امامت و شروط

 .، ج ۱۴۱2؛ حمصی رازی ۱23: ۴7 .، ج۱۴0۴امام است )مجلسی،  ةعهدبهقیام مسلّحانه 

 ، دست به قیام)ع(و امام حسین )ع(، مانند امام علیامامیّهچه برخی از امامان (. چنان2۱0: 2

 اند.حانه نداشتهامامان قیام مسلّ ةی بقند و ادهانه زمسلّح
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 علّت قیام نکردن امامان  رینتم مه

ترین عامل در قیام نکردن امامان معصوم، نبود انصار و یاران است. این معنی در مهم

که اگر یارانی داشتیم که صمیمانه ما را یاری  شودیمکالم و گفتار غالب امامان مشاهده 

ت سکو ، مارساندندیم مدد شدهغصبخالفت  یری گپس  ازه برادر و  ددنکریم

صورت مستقیم جامعه و هدایت آنها به ةادارو یقینًا برای گرفتن حقّ خویش و  میکردیمن

 (. 2۴2: 2، جش.۱3۶۵؛ کلینی،  .۱0۴: ۴، ج ش.۱37۸، دیالحدیاب)ابن  میکردیماقدام 

 ه نکته توجّهت به سوری اسضر، ارهبن یادر  انهایی از کالم امامقبل از بیان نمونه

 :شود

 ر نبود انصا 

نبود یاران، این نیست که پیرو نداشتند، بلکه منظور یاران حقیقی و شیعیان  از ظورمن 

واقعی است که هم از نظر معرفت نسبت به امامان کامل باشند، هم از نظر ایمان قوی و 

ی نقل رافی صر سدیاز  شند.با ام و قی  دِ رزممحکم و هم از نظر شجاعت و توان و قدرت، مر

ی سدیر! چه ا»اید؟ فرمود: وارد شدم و گفتم: چرا نشسته ع()د م صابر اما ه است کهشد

. فرمود: میگویمی دوستان و شیعیان و یارانت سخن فراوانگفتم: از  ی افتاده است؟« اتفاق

ی و رآ :تمگف  ؟« ارد هز»یکصگفتم: یکصد هزار. فرمود:  ی چند تن باشند؟« کنیم»فکر 

 ی از جهان.مینی و شاید رآ: گفتم »دویست هزار؟« هزار. گفت: د دویستشای

ی را ابزغالهگو، امام همراه سدیر به »ینبع« رفت و در آنجا گلّه وبه دنبال این گفت

 ی،نلی )ک« دُقُُعوی الْو س ع  ِی شِیع ةٌ ب ع د دِ هذِهِ الْج داء ما لِ»و  اللَّهِ ل ْو کان دید و فرمود: 

ن من به تعداد این  رواپی ان ور شمار یارر! اگی سدیا. ( 2۴2: 2ج  ش.،۱3۶۵
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: بعد دیگویمسدیر  [(. کردمیمو قیام  نشستمینمی جاها رسیده بود، بر بزغاله

 بزغاله بودند. ۱7از نماز شمردم، دیدم 

 احقاق حقّ مردم، نه حقوق شخصی  

 ازدستقا  حقو  ی احاقع، براو در عه،امج ةارداگرفتن  دستبهتالش ائمه برای 

 قبل از خالفت ظاهری فرمود:  )ع(خصی خودشان. علی  شحقونه  رفته مردم بود،

به خالفت من هستم. سوگند به خدا!   گرانیدسزاوارتر از  که  د یدانیم»همانا 

راه روبه  نیمسلماوضاع  کهی هنگام، تا نهمیمگردن  دیاداده به آنچه انجام 

  و شت گذ  ن یاو پاداش  ی ستم نشود گری دبه  و جز من  شدنپا ز هم شد و ابا

به   کهی وریزرا از خدا انتظار دارم و از آن همه زر و  لتیفضو  وتسک

ش.، خطبة  ۱37۹: البالغهنهج .« )کنمیم زیپره، دیکنیم حرکتدنبال آن 

7۴.) 

را فدک  یش مدارزما ةدوردر  )ع(در پاسخ این پرسش که چرا امام علی )ع(امام کاظم

دند )صدو ،  کر ارهی اشاحقا  حقو  شخص ن براینکردبه تالش نگرفت،  پس 

 (. ۱۵۵: ۱، جش.۱3۸۶

 اصل ثابتِ حفظ اسالم 

نکتة سوم که در سکوت و قیام و جنگ و صلح امامان باید مورد توجّه قرار گیرد، 

ر در کنااین است که برای امامان، حفظ اسالم و قرآن، اصل ثابت و مسلّمی است که 

 )ع(ین جهت است که علیهم به .اندداشتهوّجه تام ین مسئله تایط به ادیگر شر بهه توجّ 

سال، مانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد، صبر  2۵برای حفظ اسالم 
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ای به مالک اشتر نخعی نیز به (. حضرت در نامه3خطبةش.، ۱37۹: البالغهنهج) کندیم

ام ام وقتیولی (؛ ۶2 نامة ش.،۱37۹: البالغهجنه) کنندیمه اشار اسالم صبرشان برای یاری

و حفظ اسالم را در این  ستدیایمو به قدر کافی یار دارد، محکم  رسدیمبه حکومت 

سال سه جنگ داخلی را پشت سر گذارد. همین طور امام  ۵که در مدّت کمتر از  ندی بیم

 ع()و امام حسین  دهدیمبه صلح ن ، تاسالمکیان  با توجّه به شرایط زمانی و حفظ )ع(حسن 

 .ندزیمدست به قیام 

 کالم ائمه در مورد نبود یار و پشتیبان 

که مردم آنها را یاری  یی از کالم امامان را در مورد این هانمونه در اینجا 

 شود: نکردند، بررسی می 

 )ع( امام علی

ست را در د ورام زمام ،)ع(لیکه بالفاصله ع رفتیمانتظار  )ص(پس از رحلت پیامبر

مه دهد، امّا عماًل چنین نشد و مسیر خالفت ادامت اما را در قالب لمین ی مسرهبرگیرد و 

ی ری گمیتصمی و اسی ساز صحنة  )ع(ی منحرف گردید و علیگرامی پس از پیامبر اسالم

این ی مانع عواملی اقدام نکرد؟ ری گبازپس ی براکنار زده شد. امّا چرا خود آن حضرت 

 : دیفرمایمزمینه  این در شان حضرت. خود ایآن یی تنهاو  ود یارانجمله، نب ز . ار بودکا

ی  ریگکناره و دامن جمع نموده از آن  کردهی خالفت رها ردا»پس من 

 پابه ی گرفتن حقّ خود برابا دست تنها  ای آ کهبودم  شهیاند نی او در  کردم

  شه یپد، صبر دن آور وجودبه  کهی کیتارو  زاخفقان ط یمح ن یادر  ا؟ یزمیخ

و   امتیقرا تا  مان یباا، و مردان ریپرا نان را فرسوده، جوا ران یپ که سازم؟ 
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ی درست، صبر و  ابیارز! پس از داردیمنگه  نی اندوهگمالقات پروردگار 

 (.3خطبةش.، ۱37۹البالغه: )نهج «.دمید ترخردمندانه ی را بردبار

( و حضور 22۹بة طخش.، ۱37۹ :غهالبال نهج) ی مردم جهت بیعتارایشان، هجوم و ی

 .دانندیم( را عامل برپایی حکومت و قیام 3خطبةن، هماان )کنندگاوان بیعتفر

 )ع( امام حسن

ی آن زمان که نیاز به ولبه امامت رسید،  )ع(یعلبن حسن ، )ع(پس از شهادت امام علی

ه به وفی کسوبه عاویه ی که خبر حرکت سپاه مهنگامی کردند. کوتاهی داشت، مردم اری

ی آغاز کرد اخطبهگاه جمع شوند. آنجد مس م درکه مرد ستور دادرسید، د )ع(جتبیم ماما

ی در ستادگیای معاویه، مردم را به جهاد در راه خدا و روهای نو پس از اشاره به بسیج 

شزد ها را گوی و تحمّل دشواریفداکارمبارزه با پیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و 

که دعوت او را  بودان نگر مردم داشت، ةی حوری که از اطّالع با، )ع(تبیمجام د. امکر

پرشور حضرت، همه سکوت  ةخطب اجابت نکنند. اتفاقاً همین طور هم شد و پس از پایان 

و  بارتأسفی قدربهی سخنان آن حضرت را تأیید نکرد. این صحنه احدکردند و 

حضور ، که در مجلس )ع(انمؤمن میر ا جاعر و شان دلی ی از یارکبود که ی دهندهتکان

شدّت توبیخ کرد و آنها را قهرمانان ی بهافسردگی و سست ر این خاطبها ر دمداشت، مر

 )ع(ی ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنها دعوت کرد که در رکاب اماممردمدروغین و 

حضرت،  آن(. 3۸: ۱۶، ج .ش۱37۸، دیالحدیابابن ی جنگ با اهل شام آماده گردند )برا

 ند: دیگری فرمود ةخطب ر د
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،  کردندیمی همکاردر جنگ با دشمنان خدا با من  که شتمی دااران»اگر ی

حرام   هیّامی بن، زیرا خالفت بر کردمینمهرگز خالفت را به معاویه واگذار 

 (.3۴۶ا 3۴۵: ۱ ، جتایب)شبر،   است«

 )ع( نیحسامام 

ن عوسجه، بیام زد. مسلمبه قدست شت، دای نمایاابار و چون یاران وفاد )ع(امام حسین 

  :، در شب عاشورا چنین اظهار کرد)ع(م حسین اماان یار یکی از

، کنندیم ، آنگاه ما را زنده میشوی م»به خدا سوگند! اگر بدانیم که کشته 

تکرار  هفتادبار و این کار را  دهند یمو خاکسترمان را بر باد  کشندیمسپس 

 جان بسپاریم. یک راه تو  درکه این  م شد، تاهیخواجدا نتو  از، کنندیم

که بیش نیست و آن شهادت است و کرامت جاوید و سعادت  دنشهکشت

 (.۹2: 2، ج  .۱۴۱3)مفید، ی«  ابد

 گونه همراهان خویش را مورد تأیید قرار داد: خودِ آن حضرت در شب عاشورا این 

ی  تیباهل و  اران خودی از بهتر یارانیی راسته ب»امّا بعد ]از حمد خدا[، پس 

ی خیر جزادارم. خدا از طرف من به شما غ ن سراخود هل بیت رتر از انیکوکا

 (. ۹2 ،)همان عنایت کند.«

ی دارای است که ارانوجود ی )ع(ی از عوامل قیام امام حسین کگفت ی توانیمپس 

 بودند. ری نظیبی وفادارایمان محکم و 
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 )ع( امام سجاد

ا و بشد  ویژهشیعیان حاکمی بر مسلمین، بهدیشدوحشت  و رعببال، دثه کربعد از حا

 ، بر  ه. ۶3ة نهضت مردم مدینه در سال رحمانیبروز »فاجعة حرّه« و سرکوب شدید و ب

 ارییبسخت تنها و  )ع(شدّت این ترس و ضعف افزوده شد. در آن روزگار، امام سّجاد

: ۴ش.، ج۱37۸ ،دیدالحیابابن )ا«  یُحِبُّ  ر جُالًعِشْرُون    ةِم دِیو الْ »ما بِم کَّة  مانده بود. لذا فرمود:

 در تمام مکّه و مدینه بیست نفر نیستند که ما را دوست داشته باشند.(. ۱0۴

بن ، جز پنج نفر پیرو او نبودند: »سعیدبن جبیر، سعید)ع(ن یالحس بن یعلدر آغاز امامت 

(. ۱۱۵: تایبی.« )کشی، کابلالد و ابوخ لیوالطام بن ییحبن مطعم، یبن جبیرمسّیب، محمد

شت که همان طرفداران اندک نیز از افتادن در دام طاغوت و بیگانه در امان دا الشام تام

و فریبشان توسط  هاآن افتادن دامی از آنها از در کی به یمفصّل ةناملذا در  .بمانند

 (. 2۵2:  .۱۴0۴شعبه حرانی، طاغوتیان، هشدار داد )ابن 

 )ع( رباق امام

بود.  اورییبتنها و  )ع(الحسین  بن یعل درشند پکربال مان ادگارآن ی )ع(حضرت باقر

، که طبق گفتة آن حضرت، نجیب دودمان زیعبدالعزبن ی در دوران آن حضرت، عمر منته

ّیع شنفع تی به بزرگی هاقدم (، ۴3۹: ۱۴03 ،ربه عبدابن ، )آمدیمحساب ی امّیه بهبن 

وعیت سبّ و ، ممن س()هفاطم حضرت فدک به فرزندان بازگرداندن ه:رداشت. از جملب

، و برداشتن ممنوعیت نوشتن و نقل حدیث که از زمان خلیفة اوّل شروع )ع(دشنام بر علی

ی به اوج خود رسیده بود بعدی خلفای شّدت گرفته و در دوران ثانشده و در زمان خلیفة 

ی را خوب ةن ی زم، زیعبدالعزعمربن ت اجموع این حرک(. م۸۴: ۱ج ،ش.۱3۸۴)رضوانی، 

ی شماریببه تربیت شاگردان بپردازد و احادیث  )ع(د که حضرت امام باقرده بومون فراهم
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را به شاگردان تعلیم دهد. شاگردان آن حضرت نیز حقّ مطلب را ادا نمودند و هزاران 

م یث از اماحدی هزار س ممسلبن د ها محم(. تن2۹۸: تایبحدیث را حفظ داشتند )الصدر، 

 (. 20۱:  .۱۴۱3فراگرفته بود )مفید،  )ع(صاد  ماماز ادیث ر حه هزاو شانزد )ع(باقر

یی که حضرت کمال استفاده را از آن نمود، در دوران یزیدبن طال پس از این فرصت 

بسیار  هایری گسخت .(  ۱2۵ا ۱0۵) عبدالملک بن هشام .( و  ۱0۵ا  ۱0۱) عبدالملک

بود؛  رحمیبو  تمگرر، سجسوخشن، ی بخیل، مرددوران هشام که  در بود. مخصوصاً زیاد 

داشت  )ع((؛ و برخورد بسیار زشت و خشنی با امام باقر32۸: 2، جش.۱3۹7)یعقوبی، 

 ی حضرت نیز به اوج خود رسید. ارییبیی و تنها درنتیجه،(. 2۴0:  .۱۴۱3)طبری، 

 )ع(امام صادق

ویی گور گفتند. دتم مسلّحانه در اختیار نداشیای قواقعی برا یاراننیز  ()عامام صاد 

)کلینی،  شودیمه بین امام و سدیر صیرافی بوده، تنهایی و یار واقعی نداشتن امام آشکار ک

 .3( 2۴2، ج: ۱3۶۵

 )ع(ی کاظم موسامام 

. هر نداشت جانبه کنند، در اختیاری گسترده و همهامی قی که اراننیز ی )ع(امام کاظم

 ةجمل. از کردیم حمایتان آن ت ازحضر ی از یاران بودند کهبرخار، کن چند در گوشه و 

(،  270: ۱۵، ج  .۱۴2۶بود )حسینی تهرانی،  فخّی مشهور به شهید علبن آن افراد، حسین 

 بنیموسی« قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. عباسی هادکه در مدینه علیه دژخیمان »

  ود:م به او فرمز قیاقبل ا )ع(جعفر
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کوشا باش! این گروه، ر و پیکاجهاد  رداز ی بولی شد، خواهگرچه شهید »

ی در باطن ایمان و  ول؛ کنندیمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان مردم

ی بزرگ خدا ی ندارند. من در این راه اجر و پاداش شما را از اعتقاد

  (.3۶۶: ۱، ج ش.۱3۶۵)کلینی،  .«خواهمیم

گ ه مررا برت حض ،یعباسی هادبود که  )ع(عفرجبن یموسین حمایت مبب هسبه

ی نفوذ برانیز  ن یقطی بن یعل(. آن حضرت، از ۱۵۱: ۴۸، ج  .۱۴0۴دید کرد )مجلسی،ته

(.  ۱3۶: ۴۸ج  ،منظور کمک به شیعیان حمایت نمود )هماندر دستگاه خالفت هارون و به

ه دست غاصبان به ب  ماست وفت حقّ که خال  فرمودیم، صریحاً افتییمآنجا که فرصت 

 (. 3۱۴:   .۱۴۱۸جوزی،  بن سبط)است فته یغما ر

 )ع( امام رضا

امر امامت و خالفت خود را  )ع(، حضرت رضا)ع(جعفربن یموسمحض شهادت به

و ما از این  دیداریمی را اظهار بزرگآشکار ساخت. به حضرت عرض شد: شما امر 

 کوشش خواهدیم»او هر چه د: مو. حضرت فرمیترسیم ا بر شم الرشید(ستمگر )هارون

ی در عهدتیوال(. پذیرش ۶۹: ۴۹، ج .۱۴۱۴مجلسی، ) ی نیست.« اهر بر من  او را ،کند

را به پذیرش  )ع(زمان مأمون، جز با تهدید به قتل انجام نگرفت. مأمون با تهدید، امام رضا

ش و ویار، حضرت جان خاین ک(. با 2۵۹: 2: ج .۱۴۱3عهدی مجبور کرد )مفید، والیت

ی نبودند که حدّی حضرت در واقعران طرفداکه را د؛ چنمو جان یاران اندکش را حفظ

 بتوانند دست به یک قیام گسترده بزنند.
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 )ع( امام جواد

ی حفظ جان برای نداشت و واقعشمار پیرو ی انگشتتعدادنیز جز )ع( حضرت جواد

ی نفوذ کنند و مناصب ت ومحکه در دستگاه بود کداده  ی شیعیان، اجازهارآنها و کمک و ی

 حمزه احمدبنو » بزیعة« بنلیاسماع محمدبن»از این رو، رند؛ بگی ست در درا  حسّاس

« درّاج بننو دست آورده بودند. همچنین »یی در دستگاه حکومت بهواالی« مقامات قم

 بنحکم»گشت و ی« حاکم سیستان شابوری نی کوفه بود، »حسین بن عبداللّه قاض

ا قدرت این (. ام۵۶0ّ.: ش۱377ی، »بحرین« رسید )پیشوایحکومت ه ی« بااسدی عل

وجود ی نبود که بتوان با کمک آنها یک قیام وسیع و گسترده را بهحدّمجموعه، در 

 آورد.

 )ع( امام هادی

د ( تعداالمعتمدباللّهه.  . )دوران  270ی( تا عباس. )دوران معتصم  ه.  2۱۹در فاصلة 

و  و شدهرهروبکست با شی رخ داده است که نوعاً اسب ع یخلفادّ حکومت یام ضق ۱۸

ها، چون از ماهیت و اهداف اند. غالب این قیامی سرکوب شدهعباستوسط حکومت 

قرار نگرفتند. هر چند  )ع(یهادی برخوردار نبودند، مورد تأیید امامان و از جمله امام اسالم

ی بودند که تا واقعشیعیان  و ی مخلصمردمها، قیامن این ی از یاران و طرفداراگروه

ی تعداد آنان ناچیز بود؛ ول، دندی جنگیمی اسالمی عالف ی اهدااربگ  مرسرحدّ

وجود نداشت.  )ع(ی امامبرای یک قیام وسیع رهبری که با تکیه بر آنان، امکان اگونهبه

ر اثر ب نداشتند؛ بلکه یروشن ی المسای بودند که اهداف کسانغالب مبارزان و انقالبیون نیز 

یی که احساس آنجابه قیام زده بودند و  بود، دستده رد شن وای که بر آناستمظلم و 

گذاشتند و پراکنده ، رهبران خویش را تنها  میدادندیمشکست و یا احتمال مرگ 

 با تلخیص(. ۵70::۱377 )پیشوایی، شدندیم
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باعث شده  ع()یهادران امام طرفدایان و شدّت خشونت دستگاه خالفت نسبت به شیع

، حضرت هرثمهبن ییحی که یهنگامی کند. ارطرفدضرت ی از حن علد ی نتوانکسبود که 

ی ولی فراوان به گوش رسید؛ اهیگرداد، فریاد و را باالجبار از مدینه به سامرا حرکت می

 (. 322:  .۱۴۱۸جوزی،  بن سبطهیچ کس عماًل از بردن آن حضرت مانع نشد )

 )ع( یعسکر ن حس امام

سال، سه نفر از  ۹2دّت ر مکه د ی بوددّحبهی عباسی خلفاو خشونت  فشار الاعم

ی، امام سالگ 2۵در سن  )ع(ی به شهادت رسیدند. حضرت جوادجوانامامان شیعه در سنین 

ی؛ اما این فشارها بر سالگ 2۸در سن  )ع(یعسکری و امام حسن سالگ ۴۱در سن )ع(یهاد

 اترمتو ایاتی طبق روعّباس؛ چون حاکمان وداز دیگران ب یشب )ع(ی عسکرامام حسن 

ی از ری جلوگی برالذا  .است )ع(یعسکری موعود از نسل امام حسن مهدکه  تنددانسیم

ی دوشنبه و پنجشنبه در روزهانفوذ آن حضرت، او را مجبور کرده بودند که هر هفته 

 (. 37۶: تایب، طبرسی ؛27۴: ۱3۸۱دربار حاضر شود )فتال نیشابوری، 

ی غیرملموس هاپوشش  و از دندبو فشارتحت شدّت یاران حضرت به ن سبب،میبه ه

ترین یاران ی، از نزدیکعمر دی سعبن عثمان، مثاًل کردندیمی ارتباط با امام استفاده برا

ی منحرفانی چون اغوا. از این گذشته، کردیمی فعالیت فروشروغن حضرت، زیر پوشش 

ام ین امانشن جعنوابه )ع(یعسکری امام حسن معرّفن کاال او و عدم امو امث هویه« ما»ابن 

باعث شک و تردید شیعیان در امر امامت او شده بود. خوِد  )ع(یهاددر زمان امام  )ع(یهاد

یک از پدرانم مانند من گرفتار شکّ و تزلزل »هیچ: دیفرمایمآن حضرت در این زمینه 

ر له دو خود این مسئ . (۴۸7:  .۱۴0۴ ،یحران شعبهن باد« )انشدهشیعیان در امر امامت ن

 ضرت مؤثّر بود.اران حی لیلتق 
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 )ع(امام دوازدهم 

ترین ی از مهمولی وابسته است، طیشرابه عالئم و  )ع(هر چند ظهور حضرت مهدی

ی و  مرکزی و اصلعنوان هستة نفر یار و پیرو به 3۱3شرایط قیام آن حضرت، فراهم شدن 

  :درمودنت فحضرکه  است نقل شده )ع(رتی از امام باقایی است. در روکمکی روی نزار ه۱0

که در میان   ندیآیمگرد  )ع(ی، بدون وعده در مکه پیش اواند»به خدا سوگند! سیصد و ده نفر و 

 (.222: ۵2، ج  .۱۴0۴زن است« )مجلسی،  ۵0آنان 

ی آنان را بر خداه ما ا ک»اگر شیعیان از خودِ آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

که بر دوش دارند، همدل  یمانی پی فایااه در رق بدارد ا ام طاعت خویش موفنجا

 (. ۱77: ۵3ج  ،)همان.« افتادینم، میمنت دیدار ما از ایشان به تأخیر شدندیم

تا حلقه کامل گردد. گفتم: چند نفر  کندینم»قائم از مکه قیام : فرمود )ع(امام صاد 

 . (307: ش.۱3۹7)نعمانی،  نفر« ر فرمود: ده هزا ؟کندیمامل حلقه را ک

 مام از دیدگاه زیدیّه  الّحانة  قیام مس  

عنوان یکی از شرایط امام و در کالم قیام مسلّحانة امام از طرف اندیشمندان زیدیّه به

عنوان طریق شناخت امام مطر  شده است که در ذیل مورد بررسی و نقد قرار بعضی نیز به

 .ردی گیم

 زید   ةشی اندر د   م مسلّحانهقیا  لزوم

قیام  ة ش یاندبوده،  )ع(و برادرشان امام باقر اوه بین گویی کوفتی درگعلدبن یز

را جهاد در راه خدا و دفاع از حریم مردم   بودنامامو شرط  کندیممسلّحانه را مطر  
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،  .۱3۶۵ی، )کلین  داندینمو کسی را که در خانه نشسته و استراحت کند، امام  داندیم

 : دیفرمایمگو وفتگرة این ( دربا۱3۸۱)انی گلپایگانیاستاد علی ربّ. ( 3۵7: ۱ج

  ن ی ا، دیآیم دستبه روایت  ن یا»عالوه بر ضعف سندی این روایت، آنچه از 

  د یباامام  کهاست  کرده را مطر   هینظر ن یادر مسئلة امامت  دیز کهاست 

  ده یعق  نیاعمر بر  نایپااو تا  کهن یای ولبزند، مسلّحانه با ظالمان  امیقدست به 

 (. ۱۱۱) «شودینم استفاده نده ی ماباق

ی ادعااو  ایآدعوت اوست.  تّیف یک، مسئلة دیزنهضت  خیتاردر  دهی چی پموضوع 

ی بود و بر آن بود انقالبمرد جهادگر و  کی ای کردیم غی تبلامامت داشت و امامت خود را 

. دن شیندیبی خود شوای پ ةدربارم ردگاه مد، آنداربر انی ازما یی رزورگوعوامل ستم و  که

راه را  کهاست  ن یای نظرش گاه، نهدیمجهاد  دانی مگام به  که کس آن ، گریدت به عبار

ی امّت قلمداد شوای پپس از ازالة مانع، خود را  کهآنی ب، کندی امت، باز تعالی و ترقّی برا

. کندیمباز د، خو تی تثب ی برارا راه  بوده وامامت  مدّعیی از روز نخست گاهو  کند

شود،  دهی فهماز آن، دومی  کهی اجمله، هاخطبهو  هاهنامو در  دیزان سخن درمجموع، از

(. دقّت 3۴۸: ۱، ج  .۱37۸؛ صدو ، ۱۴3: ۸و  7، ج ش.۱3۹3)سبحانی،  شودینم دهید

ر را برای ا مسی بوده تدر کلماتی که از وی نقل شده، حاکی از آن است که او امام جهاد 

 ست:ن اچنی ت اواقعی باز کند. برخی از کلماو امام

س  خدای را که دین مرا به حدّ کمال رساند پس از آنکه من از جدم،  »سپا

رسول خدا، شرمنده بودم که به نزد او بروم در حالی که امتش را به کار  

 ؛۱02 :۱، ج ش.۱3۸۸ام« )سیاغی، نیک وادار نکرده واز کار بد باز نداشته 

 (.۱0۸: 2، ج ش.۱3۶7خوارزمی، 
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خوار و  کهن یااند، مگر ر راه خدا را رها نکردهتالش دی عیتچ جمد هی و نیز: »بدانی 

 « )همان(.اندشدهذلیل 

 .( از اندیشمندان زیدیه شرط جهاد و دفاع ۱32۴یحیی قاسمی ) بن دانی حمابوعبدالل 

( در تبیین عقاید اتیب) ام ابوزهره(. ام۱۵2) دکن یمی نقل عل دبن یزاز مؤمنین را از قول 

»همانا زید برای : دهدیممسلّحانة امام را به زید نسبت  م قیامزول ةشیدنای، علدبن یز

که دعوت به ، شرط کرده است که امام خروج کند در حالیتی الب آلاستحقا  امامت از 

 (. ۱۹۶« )کندیمخود 

(.  ۱70) داندیمش د در امام بودنای زیبر ادعوی در جای دیگر سیا  تاریخی را دلیل 

ی علدبن یز، اعتقاد قیام مسلّحانة امام را به النحل و المللدر یز .( نش۱3۶۴شهرستانی )

های خودشان، چنین زیدیه برای توجیه قیام رسدیمنظر (. به۱۸۱: ۱)ج دهدیمنسبت 

 دهند. ای را به زید نسبت میاندیشه

 ه دیشمندان زیدیّین انم در بلزوم قیام مسلّحانة اما

. دانندیمزم و از شروط اصلی امام را ال مامة احانمسلّ اندیشمندان زیدیّه قیام ةهم

 :میپردازیمهایی از نظریات اندیشمندان زیدیّه در این زمینه نمونهاینک به 

ی إِلَا ُعودْی أَلیسَبقُلْ هذِهِ »یه آ .( از بزرگان زیدیّه، با توجه به ۱۴2۱) میابراه بن قاسم

دهد را به کسانی اختصاص می امامت(؛ ۱0۸ف/ وس)ی «ینعَبَاتَّأَنَا وَ مَنِ  َرةٍیبَصی عَلاللَّهِ 

از امتش فقط علی و  )ص(که جهاد و قیام داشته باشند. بدین صورت که بعد از رحلت پیامبر

جهاد راه،  خداوند پرداختند و در این  و امامان زیدیه به دعوت به سوی )ع(حسن و حسین 

 (. ۵7۸کردند ) انو قیام و بذل ج
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 اجْتَباکُمْ ی اللَّهِ َحقَّ جِهادِهِ هُوَ فِوَ جاهِدُوا » هدالل به آیت ز با اس .( نی ۱۴22)منصور بالل 

امامت را در فرزندان امام حسن و  (؛7۸)حج/  «ِمْن حََرج نِیالد  ی فِ کُمْیْعَلَوَ ما جَعَلَ 

یة شریفه بر وجوب آرت که صو. بدین کندیم معرفیکنند، به شرطی که جهاد  )ع(حسین 

یهودیان و مسیحیان که دشمن اسالم ، )ع(بین فرزندان ابراهیمو در رد دا اللتاد دجه

مانند که چون مسلمین و قریش باقی می ةی بقهستند، پس خارج از حکم جهاد هستند و 

مانی که از ر اماجهاد باختصاص دارد پس وجوب   )ع(امامت به فرزندان حسن و حسین 

 (. ۴۴۴: ۱تند )جهسزیدی  امامان نآناو  ردی گیمسنین باشد، تعلق ح نسل

  )ع(حسین   .(، امامت را بعد از امام حسن و۱۴22مویّدی ) احمد بن محمدبن می ابراه

 دهدیمبه شرطی که قیام کنند،  و این قول را به اکثر زیدیّه نسبت  داندیمدر اوالد آنها 

(۱7۴ .) 

تا  داندمی امتط امشرای(، قدرت بر قیام را از ۱۴۱۵ی)الشرفصال  بن دمحم ن احمدب

(. در جای دیگر، اجماع امت را بر کسی از فرزندان ۱32: 2امامت حاصل شود )ج ةثمر

 (. ۱3۶)همان:  کندیم مطر  شدنماماشرط امام حسن و حسین که قیام و جهاد کند، 

شرایط  را با توجه به ام(، خروج و قی  .۱۴2۴) ن یلدادیحم لی اسماع بن محمدبن عبدالل

 .( در ۱۴۱0(. احمد محمود صبحی )۱3۹) داندیممت ط اماشر ته،گذش لفایجور خ

 :  سدینویماز اندیشمندان زیدیّه  حمزهبن ییحتبیین آرای کالمی امام ی

دوم؛ گروهی که قائل  ة دست؛... انددسته»مردم در طریق اثبات امام چهار 

ر غیه ت و خروج است. گروه زیدیه بعوشناخت امام، د  ا طر د همانهستن

یه، بر این رأی هستند. پس همانا زیدیه قائل هستند که طریق  ز زیده الحیصا

باشد در غیر سه امام؛ علی و حسن و حسین  امامت دعوت و خروج می

 (.۱۵۸) .«باشدیم، پس همانا طر  امامت این سه امام، نص  السالمهمیعل
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 وج،خر وت ول دعز کتابش آورده و نیز با دلیا ررا در جای دیگمطلب مین ه وی

م.( در کتاب ۱۹۸۶(. دکتر ناجی حسن )۱۸2را بررسی کرده است )همان:  بودنامام طریق

نیز دعوت و خروج را طریق امامت برای کسی که  عباد بن صاحبمنسوب به  الزیدیّه

 )ع( حسنینو  علی امامت را فقط در امام ص برن و داندیمصالحّیت امامت را داشته باشد، 

 (. 2۱7ا 2۱۱) ردیپذیم

ش.( قول به قیام مسلّحانة امام را به گروه صالحّیه )بتریّه( از زیدیّه ۱3۶۴ی )شهرستان

(؛ و در مورد سلیمانّیه )جریریّه( با رّد تقیّه به این مسئله اشاره ۱۸۸: ۱)ج  دهدیمنسبت 

از  یکی عبداللبن س یادر ةخطب، از امخروج و قیام ام ةشیداننین (. همچ۱۸۶)همان:  کندیم

ی در باب امامت چنین رسّ قاسم(. امام ۹2:  .۱۴۱۱)صبحی،  شودیمه استفاده زیدیّ ماناما

 :دیگویم

، به کسی از فرزندان این دو  هماالسالمیعلبعد از امام حسن و حسین  امامت» 

یط  رات کند و جامع شی دعوعت الهرسد که قیام کند و مردم را به طامی

 (. ۱۱۱)همان:   «امامت باشد.

 احمدبنو  الحقیالیالهادمعروف به  ن یالحس بن یی حب را یین مطلمه

ی هاد؛ 2۸2و ۱20)همان:  کندیمنیز بیان  اللن یلدیالمهدی معروف به المرتضبن ییحی

 (. ۵37و  ۵۶:  .۱۴2۱، الحقیال

 زیدیّه   ةبررسی ادلّ 

ود ته برا پذیرف )ع(مامت امام باقرا ی امامت نکرد وادعا وقتیچ ی هعلدبن یز

نیز امامت امام جعفر  )ع((. وی پس از شهادت امام باقر۱۹7: ۴، ج تایب، هرآشوبشبن ا)
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از زیدبن  خالد عمروبن خود، از  امالیرا پذیرفته بود؛ مرحوم شیخ صدو  در  )ع(صاد 

  که زید گفت: کندیمعلی نقل 

  و  شودیمحجت خدا بر مردم  ()صاهل بیت پیامبری از ی، شخص»در هر زمان

است، هر که از او پیروی کند   محمدجعفربن امرزاده برادروز دا امخ جتح

، و آن کس که با او از در مخالفت وارد شود، رستگار شودینمگمراه 

 (.۱73: ۴۶، ج تای بو مجلسی،  ۵۵۴ش.: ۱3۶2)صدو ،  .«گرددینم

 می،اسال  ف و نهی از منکر، اصال  امتروانند امر به معافی مای اهدقیام وی بر 

، سپاه خود دیز کهحرّه بوده است. آنگاه  ةواقعبه دست بنی امیه و  )ع(حسین  امام ادتشه

 :و گفت کردی آسمان بلند سوبه اهتزاز درآمد، دست به  هاپرچمی داد و نظام ش یآرارا 

  که م ارست ند سوگند، دو خدا . بهدرک  کاملمرا  نید کهیی را خدا شیستا» 

امّت او را امر به معروف  که ی حالر د کنمات مالقله وآ ه یعلی الل امبرصلیپبا 

؛ خوارزمی، ۱02: ۱، ج ش.۱3۸۸)سیاغی، « باشم. نکرده  منکری از نهو 

 (.۱0۸: 2، ج ش.۱3۶7

 شد. او شبمهی ن، میکرد حرکت مکهی سوی به علدبن یز: با دیگویم مسلمبن عبدالل

 کهدارد  امکان ایآ ی؟ن یبیمرا  ارهست  ن یا ایآبه من گفت:  ن داد، وشا« را نایّثر» ةستار

؟ گفتم: نه. او گفت: به خدا سوگند، دوست دارم دستم به کند دای پی دسترسی به آن کس

ی اسالمامّت  انی می بتوانم در ولشوم؛  تکّهتّکهو  فتمیب ن یزمآن برسد، سپس از آنجا به 

ضدّ  خود را مای ق ةزی انگ (. او۸7:  .۱۴۱۹اصفهانی،  جفرابوال) کنمرار ا برقصفا ر صلح و

 :کردیم انی ب ن یچن ی اموی ستمگر خلفا
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و در   کشتند را  )ع(نیحسجدّم  که رایز؛ دمیشور هیامی بن»من بر خاندان 

خدا   ةخان بردند، آنگاه  ورشی  نهیمدی مردم آبروجنگ حرّه بر جان و مال و 

 (.2۵:  .۱۴0۸)بغدادی، .« دندیکشش و به آت  کردند نباراسنگ ق یمنجن را با 

ی خودش ادعای امامت نداشت؛ بلکه پیروانش چنین نسبتی به وی عل ن دبیزین، بنابرا

 .دانندیمو قیام را از شرایط امام یا طریق شناخت امام  دهندیم

شرایط ی از وان یکعن اندیشمندان زیدیّه نیز دلیلی بر وجوب قیام مسلّحانة امام را به

قبول  )ع( علی و حسن و حسین امام رد مو ا درام رکه نصّ در امو با این  رندوآینمامام 

باره از این راه که در برخی مواقع این سه امام قیام مسلّحانه نکردند؛ اما یک دارند، و با این 

را  زیدیه (2۸2 :تایب). علّامه مجلسی کنندیمعدول کرده و شرط قیام را بدون دلیل مطر  

. استداللی که با نددامیجت و حلیل ون دت بدوع خود مخصوصاً در امامفراصول و  در

، اندیشمند منصورباللحج بر وجوب جهاد و قیام مسلّحانه بر امام توسط  ةسور 7۸ ةیآ

معنای قیام مسلّحانه است. زیدی، شده به اتفا  مفسرین اسالمی خارج از موضوع جهاد به

ست ن اشیطاس و د اکبر و همان مبارزه با نفهامعنای جشتر بهیه بی این آ جهاد در

یوسف نیز بر مدّعای زیدیه  ةسور ۱0۸ ةیآ(. استدالل به  ۴۱2: ۱۴ . ج ۱۴۱7بایی، )طباط

تواند شامل هر مسلمانی باشد و  تبعیت از پیامبر به صورت عمومی می زیرا ؛باطل است

:  ۱0ش. ج ۱37۴، )مکارم شیرازی ر استهم میسدعوت به توحید و ایمان بدون جهاد 

زیدیه، شرط اساسی امامت را مسئلة امر به معروف و  ندان یشمانداز  لوی،ابوزید ع(. ۹۶

 : دیگویمو  کندیمنهی از منکر و اقدام عملی به جهاد مطر  

»درست است که امام باید از میان عترت باشد، اما عالوه بر آن کسی از  

برد و به جهاد و امر به   یرکه دست به شمش یابدامت میعترت شایستگی ام

 .(۱۱7: ۱ .، ج ۱37۴پردازد« )صدو ، نکر ب ز می او نهروف مع
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از نظر ابوزید، افرادی از عترت که به جهاد نپردازند، هر چند بسیار فاضل، عالم و 

ارک ت که تاند، ولی جهاد فریضه اسعابد باشند، لیاقت امامت ندارند؛ چون این امور نافله

 ، در این مورد این است:ّیهامامدان یشمن انداز  ،یراز قّبهابن جواب . باشد امام تواندینمن آ

تر از  مستحق )ع(»اگر کثرت جهاد دلیل جواز امامت باشد، باید امام حسین

با معاویه صلح   )ع(نسبت به امر امامت باشد، چون امام حسن )ع(امام حسن

د. عالوه بر این، ما  بول به جهاد مشغوهادت دم ش  ات )ع(نمود، ولی امام حسین

دانیم که پیامبر کنیم، لکن میرا انکار نمین آن بودضه فری اد و فضل جه

نیز   )ع(تا اعوان و انصار پیدا نکردند به جهاد نپرداختند. امام علی  )ص(اکرم

نیز تصمیم به جهاد   )ع(را داشتند. امام حسن )ص(عین همان روش پیامبر

خاب انت  ، خانه نشینی را کندینماری ی دید کسی او را  تی که ولی وقگرفت، 

اد زمانی واجب است که اعوان و انصاری وجود داشته باشد.  س جهپد. نمو

خبر افضل است و همة عقول بر این  افزون بر این، فرد آگاه، از مجاهد بی

اجماع دارند. هرکسی که دست به شمشیر برد، لزوماً عالم به شرایط و  

که   داندینم داند. هرکسیاد را نمیجهو احکام  نیست جهاد فیوک مک 

، کی باید ترک شود، با مردم چگونه برخورد کند  شودی مب ج د کی واجها

ا  ۱۱۸: ۱ج  ،ی دارد.« )همانافه یوظو اموال و نوامیس چه  هاخون  ة دربارو 

۱20.) 

اما  ند،ست ه یضراف ن یترمهم از  کهن ی اامر به معروف و نهی از منکر و جهاد با 

شرایط و زمان قیام مسلّحانه  خیصم، تشی اماراب دنبواعلمجه به اثبات عصمت و توعاً با قط

امام معصوم در زمان خودش بوده است. یکی از دالیل اندیشمندان زیدیه بر قیام  ةعهدبه

:  2ج ، ۱۴۱۵، یشرف صال ابن آید )دست میامامت با قیام به ةثمرمسلّحانه امام این بود که 
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قیام مسلّحانه برسند  امامت با ةثمره ند بمامان زیدی هیچ وقت نتوانستا (، در حالی که۱23

 شدند. و معموالً مغلوب و کشته می

 گیری نتیجه 

پذیرفته نیست و قیام امام با  امامّیهعنوان شرط اساسی برای امام، نزد لزوم قیام امام به

علم امام، تشخیص و ه به صفت عصمت ا توجاست. بتوجه به شرایط هر امام،  قابل تبیین 

ترین دالیل عدم قیام برخی از امام است. از مهم ةبرعهده لّحانمس یامبه قدام شرایط و اق

 توان اشاره کرد.به عدم انصار، به اصلِ ثابت حفظ اسالم می امامیّهامامان 

و  کنندیم مطر  شرایطیاما اندیشمندان زیدیّه )نه خود زید( لزوم قیام امام را در هر 

عقلی و نقلی مستند نیست؛ ولی با یل ه دالکه ب نددانیمشروط اساسی امام یکی از  راآن 

، تشخیص زمان و شرایط قیام به دست امام هر عصر امامیّهتوجه به صفت عصمت امام نزد 

  است.

 

 

 نوشتپی

 ئتمّ به قومٌ.لُّ مَن اکمُ الماأقتدِیَ به و قُدِّمَ فی األمورا ا  ا  مَن االمامُ کلُّ 1

و مقاااالت  22ماانهم:  ةیاا الفرقااة الناج انیاا الفاار  و ب ن ی ر.ک. الفاار  باا  شتری جهت اطالع ب 2

الملاال و  یو بحااوث فاا  ۱۸3: ۱و الملاال و النحاال، ج ۶۶: ن ی و اخااتالف المصاال ن یی اإلسااالم

 .۵7۶و اهل السنه:  هی ماالما ن ی ب هیدیالزو  ۴۵3: 7النحل، ج

 شتار آورده شده است.م همین نوش دوخگو در بواین گفت 3
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 منابع و مآخذ 

 .میالکر دارالقرآنقم: ش.(.  ۱373ی، ناصر. )رازی ش مکارمة رجمت. قرآن کریم
  ر..  قم: مشهو۱. چ  . ترجمة محمد دشتی(  ش.۱37۹) . البالغهنهج 
 م:. قد یالحدیأبالبنة البالغنهج شرح ش.(. ۱3۸3ا ۱37۸) محمد. بن اللهبه، دیالحدیابابن 

 ی.المرعشاهللة یآ مکتبة
 .  صنعاء:2چ  .ةح یالصحی العقائد فة حیالنص عینابی (.  .۱۴22. )ن یحس، ن یبدرالدبن ا

 .البدرة مکتب
 دکتر تحقیق .عرفة الحی القیوممصباح العلوم فی م.  .(۱۴2۴، احمد. )رصاص حسن ن اب

 .البدرةمکتب. ، صنعاء: 2طوری. چ یدی محبن زمرتضی
 قیتحق  .(. ۱۴۱۴) .ومیالقی حالی معرفة فمصباح العلوم م.(. ۱۹۹۹اااااااا . )ااااااااااااااااااااا
بدر  مرکزصنعاء:  .۱ی،  چ محطور دیز بنیمرتض  ی وکفافمحمد عبدالسالم  دکتر
 ی. الثقافی و علمال

 قم. ن یمدرسقم: انتشارات جامعة . ولالعقف تح  .(.۱۴0۴ی، حسن. )حران شعبهابن 

 قم: علّامه..  المناقب (.تایبعلی. )، محمدبن آشوبشهرابن 
. ۱چ  .ساساألی معانی شرح ف  اسیاألکعدة  .(. ۱۴۱۵. )محمد احمدبن ی، شرف صال ابن 

 . ةیمانیال مةالحکدار صنعاء: 

 ی.العرب ابارالکت د: جایب .دعقد الفری(. ۱۴03بد ربّه، احمدبن محمد. )عابن 
 بیروت: دارالفکر. .اللغة مقاییس فیال معجم .(. ۱۴۱۸فارس، احمد. )ابن 
اث ترال مکتبة. صعده: 3چ . اسیاألکاألساس لعقائد   .(.۱۴2۱. )، قاسمیعل محمدبن ابن 

 ی. اإلسالم
 بیروت: دار صادر. .العرب لسان  (.م.2000مکرم. ) مدبن حم، منظورابن 
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 .  صعده:۱. چ مجموع السید حمیدان .(. ۱۴2۴الل حمیدان. )ابوعبدی القاسمی، ی حیابن 

 مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه.

مؤسسة االعلمی : وتبیر .مقاتل الطالبیین .(. ۱۴۱۹بن الحسین. )اصفهانی، علیابوالفرج 

 .للمطبوعات

 : دارالعربی.قاهره .ائه و فقههاالمام زید حیاته و عصره آر(. تایبمد. )ابوزهره، االمام مح

: مرکز انتشارات  جایب. 2چ  .ت و الفرقالمقاال (.ش۱3۶0. )عبدالل سعدبناشعری قمی، 

 فرهنگی. علمی و

سبادن: .  وی 3چ . اختالف المصلین و  مقاالت االسالمیین .(. ۱۴۱۱اشعری، ابوالحسن. )

 آلمان. رانس شتاینرف

ة  الثقاف ةمکتب. قاهره: ۱چ . اهب الکالمیةة للمذنقد الزیدی (.. ۱۴2۶امام حنفی، سید عبدالل. )

 .ةیلدی ا 

 مرعشی. اللتیآ ةمکتبقم:  .کالمقواعد المرام فی علم ال .(. ۱۴0۶. )ثمی مابن ی، بحران

 داربیروت: . منهم ةیالناجالفرقة  انیبالفرق و  نیبرق الف  .(.۱۴0۸عبدالقاهر. ) ،یدبغدا

 . داراآلفا ، لی الج

 .)ع(قم: مؤسسة امام صاد  سیره پیشوایان.(.  ش.۱377یی، مهدی. )پیشوا

 شهد: علّامه طباطبایی. . م 3چ . یشناسامام   .(.۱۴2۶. )نیمحمدحس دی سی، تهرانی ن یحس

مؤسسة النشر . قم: ۱چ  .دیالتقل المنقذ من .(. ۱۴۱2. )ن یلدادیسدی، رازی حمص

 االسالمی.

دیة قرائة فی المشروع و بحث  الزی . .(۱۴2۴. )لی اسماع محمدبن بنعبدالل، ن یدالدی حم

 رکز الرائد.  صنعاء: م . ۱ چ .فی المکونات 



 سعید سلیمی / هیّدیز و هیّامام نگاه از امام  لّحانهسم ام یق صفت یقیتطب یررسب    96

 

 

رف: اشتحقیق محمد سماوی. نجف  .مقتل الحسین  .(.۱3۶7. )احمد بن موفقخوارزمی، 

  الزهراء. مطبعة

ی علوم . قم: مرکز جهان۱چ  .فرق و مذاهب کالمی ش.( ۱3۸۱انی، علی. )گلپایگربانی 

 اسالمی.

.  ۱چ  .یرسال میبراهإبن و رسائل القاسم  کتبمجموع  .(. ۱۴2۱. )میاهابر بن قاسمرسی، 

 ی.علدبنیزاإلمام  مؤسسةصنعاء: 

 نشر مشعر.  . تهران: 2چ  .ه شبهات اسخ ب پ ی و شناسعه یشش.(. ۱3۸۴. )اصغریعلی، نرضوا

بحانی. چ ة علیرضا سترجم .فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمیش.( ۱3۹3جعفر. )سبحانی، 

 وحید. قم: ت .۱

خصائص   ذکر ی فمن األمة  الخواص تذکرة(.  .۱۴۱۸بن قزاوغلی. )ی، یوسفجوزابن سبط 

 : منشورات الشریف الرضی. .  قم۱. چ األئمة

  .مجموع الفقه الکبیرالروض النضیر شرح .  .(۱3۸۸احمد. ) بن ن یحس ن یدالشرفسیاغی، 

  المؤید. مکتبة.  طائف: 2چ 

  ی.رتیبصمکتبة قم: . ونیجالءالع(. تایب)عبداللّه.  شّبر، سید

 شریف الرضی..  قم: ال3چ  .النحل و الملل  ش.(. ۱3۶۴. )میالکرعبدحمدبن ی، مشهرستان

 .دی مف  خیش ةکنگرقم:  .اإلختصاص .(. ۱۴۱3)نعمان.  محمدبن ، دی مف شیخ 

.  ۱.  چ د العبا ی علاهلل  ججح ی معرفة فاإلرشاد .(.  ۱۴۱3ااااااااااااااااااااااااااا. ) ااااااا

 مفید.  قم: کنگرة شیخ

قم:  . ب و المختارات اوائل المقاالت فی المذاه .(. ۱۴۱3ااااااااا. )اااااااااااااااااااااااا

 لفیه الشیخ المفید.الالمؤتمر العالمی 
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 دی سه رجمت .علی العباد اهلل اإلرشاد فی معرفة حجج تا(. ااااااا. )بیاااااااااااا ااااااا ااااااا

 اسالمیه.  . تهران:2ی. چ محالتی لرسوشم ها

 المجمع العالمی الهل البیت. قم: .النکت االعتقادیة.(.  ۱۴۱3اااااااااااا. )ااااااااااااااااااااا

: جای ب. ۱چ  . و آرائه الکالمیة بن  حمزهی مجتهد یحیاالمام ال .(. ۱۴۱0محمود. )مدصبحی، اح

 منشورات العصر الحدیث. 

 هضة العربیة.دارال ت: بیرو.  2. چ فی علم الکالم .(. ۱۴۱۱اااااااا. )ااااااااااااااااااا

 ی. لمعاالتهران: منشورات . یعة لعلوم االسالمتأسیس الش (.تایب. )حسن صدر، سید 

. ۱ی. چ کمرهاترجمة  ،و تمام النعمة  نیالدکمال .(. ۱37۴علی. ) محمدبن صدو ، 

 . تشارات اسالمیهتهران: ان

 .هیاسالم ابخانةکت تشارات : انتهران. یاألمال ش.(.۱3۶2)ااااااااااااااا .اااااا اااااااا

 ر جهان. . تهران: نش۱. چ السالم ه یلع أخبارالرضا ونیع .(. ۱37۸. )ااااااااااااااااااااااااااااا

 یه. اسالم ن: انتشارات. تهرا2چ  .ةالنعمتمامو  نیالدکمال .(. ۱3۹۵ااااااااااااااااااا. )اااااااااا 

 انتشارات مکتبة الداوری.. قم: عیاالشرعلل   .(.۱3۸۶ااااااااااااااااااااا. )اااااااا

: دفتر .  قم۵. چ القرآن ریتفس ی ف  نازیالم  .(.۱۴۱7. )ن یمحمدحس دی سیی، طباطبا

 قم.  ةی علمحوزة  نیمدرسة جامعی ماسال شارات انت 

 رالکتب االسالمیه.. تهران: دادیم اله الوری باعال اعالم(. تایبحسن. ) بن فضلطبرسی، 

 .  قم: بعثت. ۱چ  .دالئل اإلمامة .( ۱۴۱3م. )رست  ربن یرج بن محمدی، طبر

 .  بیروت:2. چ لمحصلالمحصل المعروف به نقد ا صیخلت  .(.۱۴0۵وسی، نصیرالدین. )ط

 داراالضواء. 

 .اقم: دلیل م .روضة الواعظینش.(. ۱3۸۱. )احمدفتال نیشابوری، محمدبن 

 الحیاء التراث. تی الب آل م: مؤسسةق .لاختیار معرفة الرجا (.تایب) ، محمدبن عمر.کشی
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تهران: دارالکتب  .۴ چ .االصول من الکافیش.(. ۱3۶۵). عقوبی محمدبن کلینی، 

 میه.االسال 

 مؤسسة الوفاء.. بیروت: بحار األنوار .(. ۱۴0۴ر. )ی، محمدباقمجلس

 .هی اسالمانتشارات  جا:بی . نیقیالحق (. اتی ب) اااااااااا.اااااااااااااااااا 

 . تی الب لآ.  قم: مؤسسة ۱.  چ دالئل الصدق .(.  ۱۴22. )ن یمحمدحسر، مظف  

  .ةیاإلسالم دارالکتبتهران: .  ۱. چ نمونه ری تفس(. ش. ۱37۴) ر.ی، ناصرازی ش مکارم

.   ۱. چ ور باهللإلمام المنص مجموع رسائل ا .(. ۱۴22. )حمزه بن عبداللمنصور بالل، 

 . یعل دبنیزمؤسسة اإلمام ء: صنعا

صباح فی معرفة الملک  االصباح علی الم  .(. ۱۴22محمدبن احمد. ) بن می ابراهدی، مؤی

 یدبن علی.مؤسسة االمام زصنعاء:   .۱ چ .الفتاح

 خسرو. تهران: ناصر .التعریفات  (.   .۱۴۱2محمد. ) بن یعلیف، شر دی سمیر

  العربیة  لدارا  .  بیروت:۱. چ عباد بنصاحب منسوب به ، ةالزیدیّ   .(.۱۹۸۶) ناجی، حسن.

 .للموسوعات

 نشر صدو .  ن:. تهرا۱. چ للنعمانی  بةیالغ (. . ۱3۹7. )می ابراهنعمانی، محمدبن 

 . قم: مکتبه الفقیه.2چ . الشیعةفرق.(.  ۱3۸۸ی. )موس بنحسن نوبختی، 

مجموع رسائل اإلمام   .(. ۱۴2۱. )می ابراه بن سمقابن ن ی حس بن ییحو ی قالحهادی الی 

سسة . صنعاء: مؤ۱چ . میإبراه قاسم بن  بنن یالحس بنییحی م یقوالق ی إلی الح الهاد

 ی. علدبن یزاإلمام 

 بیروت: دار صادر. .تاریخ الیعقوبی .(. ۱3۹7. )عقوبییاباحمدبن ، بییعقو

 


