بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی
تاریخ دریافت59/6/71 :

تاریخ تأیید59/77/71 :

مرتضی توکلی محمدی

*

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمانها و بهبود حیات دنیووی
و اخروی انسان بوده و در این راستا ،همواره با موانع باطل در ستیز بوده است ،این مقولوه
با توجه به آموزههای اسالم ،به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شوده اسوتق قیوام در
یشه شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف استق در میان شویعیان و در
اند 
دیشه زیدیه با مکتب
اجتماعی ،مؤثرترین قیام بوده استق در میان فرق و مذاهب اسالمی ،ان 
امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه تطبیقی میان ایون دو جریوان فکوری در
موضوع قیام مفید خواهد بودق بررسی مبانی کالمی ،اعتقادی و فقهی درباره قیوام (اماموت،
یوههوای آن (مفهووم ،ان یوزش،
جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،حکومت) و جوانما 
ابزارهای تحقق ،اهداف و چشماندازها ،قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان
قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهود کوردق در ایون نوشوتار بوا رجووع بوه منوابع
کتابخانهای تاریخی ،فقهی و کالمی و با روش توصیفی و تحلیلی به این مهم پرداخته شده

استق

بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

ادوار تاریخیشان بعد از حادثه کربال ،قیام امام خمینی بهلحاظ توفیق در ایجواد تغییورات

کلیدواژگان :قیام ،امام خمینی ،زیدیه ،امامت ،حکومت.

* عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیه ).)tavakoli_28@yahoo.com
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حیات اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان به مفهوم «قیام» وابسـته اسـت ـه در ـور تـاریخ
تحر ات و حوادثی را در راستای نیل به آرمانهـای هـر مکتـق رقـه زدت اسـت .مطالعـه
تاریخی سیر اندیشه حا ه بر قیامهای مسلمانان در مذاهق و فرقههای گوناگون با عله به
مبانی المی و فقهی حا ه بر آن ،در مدرسازی قیامهای عصر حاضر و پیشبینی آینـدت
جهان اسالم ه با ورود دشمنان امپریالیست بسیار پیچیدت شدت است ،مک خواهد ـرد.
از قیامهای قابل توجه در تاریخ اسالم ه مطالعه ریشهها و مفاهیه آن سودمند است ،قیام
امام خمینی است .قیام ایشان نقطه عطفی در تاریخ است ـه بـا مفهـوم انقالبـیگـری و
تعابیری اینچنین وارد ادبیات سیاسی جهان شد .این قیام منتسق به جریان تشـی بـود و
بنابراین ،تبیین خطمشی و مبانی آن برای تفکیک از دیگر قیامهای اسالمی منتسـق بـه
زیدیان ه از فرق شیعه دانسته میشوند ،ضروری است.
با این اوصاف در این نوشتار با تبیین برخی مبانی نظری المی و فقهی ه قیام بر آن
مبتنی است ،از دو دیدگات زیدیان و امام خمینی به خوانش و مقایسه عنصر قیام در این دو
جریان فکری خواهیه پرداخت .برایناساس ،بحث را با رح پرسشهایی پی مـیگیـریه:
قیام بر چه ار ان و مبانی المی و فقهی استوار است؟ عناصر امامت ،جهاد ،امر به معروف
و نهی از منکر و حکومت در این دو جریان حاوی چه مفاهیمی هستند؟ مبدأ و مقصد قیام
و چارچوب فکری آن در این دو جریان چگونه تعریف شدت است؟ در این تحقیق بـا رو
توصیفی ـ تحلیلی با رجوع به مناب تابخانهایِ تاریخی ،المی و فقهی به عناوین فـوق
خواهیه پرداخت.
 .2مبانی کالمی و فقهی قیام در اندیشه زیدیه و امام خمینی

امام خمینی از فقیهان شیعه است و در بیشتر عقاید و مبانی المـی و فقهـی ـ بـه دلیـل
ضوابط روشن و وحدت رویهای ه در فضای علمی تشی اثناعشری وجود دارد ـ از جریان
مرسوم شیعه پیروی می ند .اینکه نظر امام خمینی را بهعنوان یک شخص بـا نظـر یـک
فرقه مقایسه می نیه ،به این دلیل است ه اندیشه سیاسی امام و تأثیر آن در مبانی فقـه
سیاسی ایشان و نمودار شدن آن در یک انقالب و حکومتِ مبتنی بـر آن ،منحصـربهفـرد
است و بهتنهایی میتواند نمایندت تفکر سیاسی در تشی باشد؛ ضمن آنکه آن دسته از فقها
ه اعتقاد سیاسی در این زمینه نداشتهاند یا آن را ابراز نکردتاند ،موضوعاً از بحث خارجاند.
زیدیه نیز یکی از فِرَق شیعه است ه خود به چندین دسته تقسیه میشود .البتـه نگارنـدت
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معتقد نیست زیدیه فرقهای از شیعه باشد؛ چرا ه در اصور دین و بهویژت امامت و عدر ه
در واق وجه تمایز مذاهق را بیان می ند ،اصل امامت در شیعه با امامت در زیدیـه ماـایر
است (بادادی7175 ،ق ،ص)59؛ به وری ه پس از مفهومشناسـی آن نـزد زیدیـه ،مفهـومی
نزدیک به اهلسنت بهدست میآید (حوثی7155 ،ق ،ص .)14-95در این نوشتار بنا نیست بـه
یکایک عقاید زیدیان در دستههای مختلفشـان بپـردازیه؛ چرا ـه تعـدد ایـن دسـتههـا و
اختالفهای عقیدتی آنان به اندازتای است ه از حوصله این مقاله بیرون است .ازایـنرو،
آنچه را بهعنوان وجه غالق در زیدیه دربارت اصل قیام مطرح است ،به بحث میگذاریه.
 .3امامت
الف) در اندیشه امام خمینی

هه اساس الدین وعماد الیقین ،الیهه یائبی الاالی وبهه یلحق التـالی ولهـه خصـاصص حـق
الوالیه وفهه الوصیه والوراثه  ...امامان پایههای دین و ستونهای یقین هسـتند .هـر س از
حد بگذرد ،باید به آنان بازگردد و آن ه واماندت ،بدیشان بپیوندد و حق والیت ،خاص آنان و
سفار

و میراث پیامبر مخصوص آنان است (شریفالرضی7171 ،ق ،ص.)11

تا امام مهدی به امر خـدا و
امامت در اندیشه امام خمینی ،از حضرت رسور
منصوص دانسته شدت (امام خمینی ،7919 ،ص )9و عقالً هه اثبـاتشـدنی اسـت؛ زیـرا امـام
نگهبان دین است و خداوند وی را تعیین می ند ه باید دارای صفاتی باشد .باید گفتـه او
و پیامبر را یکان یکان ،بی هو است بداند و در جریان انـداختن قـانونهـای خـدایی نـه
خطا ار و غلطانداز باشد و نه خیانتکار و دروغپرداز و سـتمکار و نفـ لـق و مـاع و نـه
ریاستخوات و جاتپرست باشد و نه خود از قانون تخلف ند و مردم را به تخلف وادارد و نه
در رات دین و خدا از خود و مناف خود دریغ ند و این معنای امامت است و امام دارای این
اوصاف است (همو ،بیتا د ،ص .)796-799امام خمینی مقام امـام و امامـت را فراتـر از اینهـا
میداند و با توجه به تفکر شیعی میفرماید:
از برای اهل بیت عصمت و هارت

بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

امامت در اندیشه امام خمینی همان است ه شیعیان اثناعشری به آن معتقدند .در اندیشه
شیعی «هر صفتی ه در پیامبر شرط است ،در امـام هـه الزم اسـت ،جـز نبـوت» (فـی
اشانی ،7991 ،ص .)911امام در الم امیرمؤمنان علی اینگونه تعریف شدت است:

مقامات شامخه روحانیهای اسـت در سـیر معنـوی

الی اهلل ه ادراک آن علماً نیز از اقت بشـر خـارج و فـوق عقـور اربـاب عقـور و شـهود
اصحاب عرفان است؛ چنانچه از احادیث شریفه ظاهر شود ه در مقام روحانیـت بـا رسـور
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ا رم

شر ت دارند و انوار مطهرت آنها قبل از خالفت عواله مخلوق و اشتاار به تسـبی

و تحمید ذات مقدس داشتند (همو ،بیتا ج ،ص.)997

اوصاف امام نزد امام خمینی بهگونهای است ه تمامی صفات او تجلی خداوند و آینـه
تمامنمای حق و اسه اعظه الهی و شهود تمام عاله هستی و مصداق انسان امـل اسـت
(همو7174 ،ق ،ص95؛  ،7961ص .)65ایشان همچنین مهدویت را با این اوصاف بیان میدارد:
ه به قدرت خداوند قادر ،زندت و ناظر امور
منجی بشر ،حضرت مهدی صاحق الزمان
است (امام خمینی ،7919 ،ص )9ه معانی فعار و نه منفعل را از مهدویت تداعی می ند.
ب) در اندیشه زیدیه
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امامت در زیدیه برخالف تشی اثناعشری از چند نظر قابل تأمل است .آنها بخشی از عقاید
را دربارت امامت از نصوص میگیرند (شفق خواتی ،7916 ،ص )59و بخشی دیگر را از شرایطی
ه هر دوران ایجاب می ند 7.زیدیه را از نظر اعتقاد به امامت ،باید از چند نظر بقهبندی
رد :فلسفه پیدایش و عوامل تداوم ،منب عقاید (نص یا اجتهاد و قیاس) ،سیر تطور عقاید
و در نهایت محتوای عقاید .این موارد به حدی در مکتق زیدیه مختلف است (نک :نوبختی،
 ،7999ص )59-57ه بین فرقه یا مذهق خواندن آن تردیـد وجـود دارد .در مکتـق زیدیـه
برخی امامت فاضل را بر مفضور با رضایت فاضل (صابری ،7911 ،ج ،5ص )51-59و برخی از
روی اجتهاد اشتبات پذیرفتهاند( 5عمرجی ،بـیتـا ،ص55-54؛ شـامی ،7961 ،ص ،)515-511ولـی
درعینحار غالباً خلفای سهگانه را تکفیر می نند و برخـی آغـاز امامـت را صـرفاً از امـام
علی قبور ردتاند (ابنمرتضـی7145 ،ق ،ج ،7ص )14و امتـی را ـه امامـت شـیخین را
پذیرفتهاند ،تکفیر نمودتاند (مفید7179 ،ق ،ج ،1ص .)14البته همه آنها تقریباً متفقالقوراند ه
به نص امام هستند و بعد از آنان صرفاً سی امـام
تا امام حسین
از حضرت امیر
باشد و هه علیه سـتمگران مسـلحانه قیـام نـد
است ه هه از ذریه حضرت فا مه
(برنجکار ،7954 ،ص )15-11و به خود دعوت نماید (حسـینی ،7511 ،ص .)954برخـی از زیدیـه
شورایی بودن امامت و برخی از یکی از ذریه حسنین بـودن را
پس از امام حسین
نیز شرط ردتاند (اشعری ،بیتا ،ص .)75از دیگر شرایط امام ،عـاله ،زاهـد ،شـجاع و سـخی
 .7برای نمونه ،آنها پس از شهادت زید ،وی را امام بدون نص خواندند (عبداهلل ،7146 ،ج ،9ص )745یا
اینکه اجماع حل و عقد را نیز برای تعیین امام میپذیرند (حسینی ،7511 ،ص.)954
 .5البته برخی از زیدیه به ور لی امامت ابوبکر و عمر را پذیرفتهاند ه بخـش اعظمـی از زیدیـه یمـن
امروز بر این باورند (صابری ،7911 ،ج ،5ص.)59
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بودن را برشمردتاند (سلطانی ،7915 ،ص ،)517لیکن به برتـرین بـودن او در ایـن صـفات و
با نی بودن آن نظر ندارند؛ یعنی عصمت را شرط نمیدانند (حسینی ،7511 ،ص19؛ حکیمیان،
 ،7961ص711؛ ابنمرتضی ،بیتا ،ص759؛ خطیق7157 ،ق ،ص597؛ صبحی7177 ،ق ،ص ،)791جـز
برخی در قبار اهل ساء (حـوثی7155 ،ق ،ص  .)69-65ازایـنروسـت ـه غالبـاً امامـت دو
شخص را در زمان واحد در دو نقطه جدا پذیرفتهاند (ابنابراهیه الوزیر ،بیتا ،ص515؛ صـادقیان،
 ،7954ص .)16آنان اغلق عله لدنی و غیبی را برای امام ثابت نمیدانند (شفق خـواتی،7916 ،
ص779؛ شرفی7179 ،ق ،ج ،5ص799-799؛ خطیق7157 ،ق ،ص591؛ مقال 7515 ،م ،ص57؛ صبحی،

 .4جهاد
الف) در اندیشه امام خمینی

جهاد در اندیشه امام خمینی به دو گونه ابتدایی و دفاعی تقسـیه مـیشـود .ایشـان ماننـد
بسیاری از فقهای شیعه ،جهاد ابتدایی را منوط به اذن و حضور امام معصوم میداند ه در
دوران غیبت مجاز نیست .اما در اندیشه ایشان جهاد بهصـورت دفـاع ،بـه اذن یـا حضـور
معصوم و نایق او مشروط نیست و بر همگان نیز واجـق اسـت (منصـوری الریجـانی،7911 ،
ص )51-56و تکلیفی شرعی و وجدانی است (امام خمینی ،7919 ،ج ،79ص .)514حضرت امـام
به جنگ با فلسفه قرآنی آن 7مینگرد؛ یعنی دف فتنه (همان ،ج ،75ص  .)15در قـرآن ریه
فـتـنـه بـهمـعـنـاى آزمـایش (عنکبوت ،)54 :بال و عذاب (انفار ،)55 :فریق و اغـوا (اعـراف:

 «.7وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَکُونَ فِتْنَۀٌ ( »...انفار.)95 :
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7177ق ،ص799؛ محمدزید ،بیتا ،ص51؛ حسنی7155 ،ق ،ج ،7ص)511-517؛ هرچند برخـیشـان
به عله لدنی اهل ساء معتقدنـد (خطیـق7157 ،ق ،ص595؛ سـلطانی ،7915 ،ص .)795-799در
واق در اندیشه آنان امام ماهیت معنوی و جانشینی الهی ندارد ،بلکه نوعی مجری شریعت
شمردت میشود؛ برخالف امامیه ه در آن ،امام جانشین رسـور اسـت (فضـیل شـرفالـدین،
7149ق ،ص .)57-54در حقیقت ،تفاوت بهنوعی شبیه تفاوت امـام و حـا ه شـرع در شـیعه
است (حابس7154 ،ق ،ص755؛ عارف7141 ،ق ،ص941؛ رسی7154 ،ق ،ص5؛ شـرفی7179 ،ق ،ج،5
ص .)771-745آنها به اصل مهدویت معتقدند ،ولی انطباق مصداق آن را در امـام دوازدهـه
شیعیان نمـیپذیرنـد (سـلطانی ،7915 ،ص )551-555و در واقـ شـخص واحـدی را منجـی
نمیدانند.
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ص .)55امام خمینی دفاع را صرفاً در برابر حمله نظامی نمیداند ،بلکه آن را در برابر سلطه
سیاسی ،اقتصادی و مانند آن نیز واجق میداند (امام خمینی ،بیتا الـف ،ج ،7ص .)119جهاد در
اندیشه امام اهدافی متعالی چون مبارزت با ظاله و دفاع از مظلوم (همو ،7919 ،ج ،75ص )75و
مبارزت با شرک و چپاور دارد (همو ،بیتا ج ،ص .)551ایشان جهاد و اقدامات پـیشگیرانـه را
نیز در جایی ه ریشههای فتنه قرار دارد یا احتمار فتنه برود ،دفـاع مـیدانـد ،نـه جهـاد
ابتدایی (همو ،7919 ،ج ،71ص)594؛ چنان ه امیرمؤمنان علی فرمودت است« :وقلت لکه
اغزوهه قبل ان یازو ه فما غزى قوم قط فى عقـر دارهـه اال ذلـوا» ( لینـی7141 ،ق ،ج،9
جنـگ مسـلحانه ـ ابتـدایی یـا
ص .)9در اندیشه امام به استناد سیرت حضرت رسـور
دفاعی ـ اصالت ندارد و گزینه آخر است (امام خمینـی ،7919 ،ج ،1ص 11و ج ،75ص .)75امـام
بـر آن اسـت ـه ولـو حـق بـا شـما باشـد،
خمینی حتی بر اساس سخنان امام علی
شروع نندت جنگ نباید بود (همـان ،ج ،5ص .)79در اندیشه ایشان جهاد باید صرفاً با نیـت و
انگیزت الهی همرات باشد؛ وگرنه عنصری شیطانی خواهد بود (همان ،ج ،54ص.)69
ب) در اندیشه زیدیه

جهاد در اندیشه زیدیه اصل است ،نه فرع و بخش اعظمی از عقاید آنان بر جهاد بنا شـدت
است .با توجه به اینکه عنصر امامت نزد زیدیان بهگونهای تعریف شدت است ـه غیبـت و
حضور برایشان بیمفهوم است ،انتظار میرود تفکیکی بین جهاد ابتدایی با دفاعی نزد آنان
نباشد .ازاینرو ،آنان هرجا بتوانند به قیام بهمعنای جهـاد اقـدام مـی ننـد .جهـاد دفـاعی
ضرورتی عقلی است و دربارت زیدیان نیز این دلیل صادق است .برایناساس ،دلیـل جهـاد
دفاعی در زیدیان با شیعه یکی است :نفی ظله ه ظله معنای عامی دارد .اما جهاد در نوع
دیگر آن ،اگر هه مصادیقی داشته باشد ،از حیث انگیزشی با شیعیان تفـاوتی نـدارد ،ولـی
شرایط و محتوای آن متفاوت است .آنچه در روایات و تاریخ از انگیزتهای جهاد در زیدیان
بیان شدت ،مواردی چون خشنودی خدا (ابنبابویه7911 ،ق ،ج ،7باب  ،59ص ،)515نفی سلطه و
ظله (سلطانی ،7915 ،ص ،)54احیای احکام اسالم و سنت الهی و نبوی (ا وع7171 ،ق ،ص)76
( بری7149 ،ق ،ج ،1ص  )761است ه شیعه نیز بدان باور دارد .بـا
و رضای آر محمد
قیام زیدیان در برهههایی از زمان معمـوالً بـدون علـه
توجه به روایتی از امام صادق
افی بودت است ه دلیل عمدت آن ،عدم لزوم اذن از امام معصوم بودت ه منب عله است.
در این روایت عبدالملک بن عمرو میگوید:
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قار لی ابوعبداهلل

 :یا عبدالملک ما لي ال اراک تخرج الي هذه المواضع التي یخررج

الیها اهل بالدک؟ قال :قلت :واین؟ فقال :جرده وعبرادان والمصیصرۀ وقرووین فقلرت:
انتظاراالمرکم واالقتداء بکم فقال :ای واهلل لو کان خیرا ما سبقونا الیه قرال :قلرت لره:
فان الویدیۀ یقولون :لیس بیننا وبین جعفر خالف اال انه ال یرری الجهراد فقرال :انرا ال
اراه؟! بلي واللهاني الراه و لکن اکرره ان ادع علمري الري جهلهرم ( لینـی7155 ،ق ،ج،5

ص.)957

اگر مصادیق جهاد را در این روایت ،جهاد ابتدایی بدانیه ،در شرایط جهاد ابتدایی بـین
زیدیه و شیعه اختالف وجود دارد؛ به وری ه اساساً در اقدام به تمام مصادیق جهاد ،شیعه
سرزنش بسیاری از زیدیه شنیدت است (ابنبابویه7959 ،ق ،ج ،7ص.)756
 .5امر به معروف و نهی از منکر
الف) در اندیشه امام خمینی
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بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

در اندیشه امام خمینی ،امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبـات نامیـدت شـدت
است؛ به وری ه اقامه فرای بهوسیله این دو بودت ،منکِر آن با عله به ضرورت آن ،افر
است (امام خمینی ،بیتا الف ،ج ،7ص .)165وجوب آن از نظر امام عقلی است و نصـوص واردت
مؤید و مؤ د آن است (همو7179 ،ق ،ج ،7ص .)541امر به معروف و نهی از منکر در واجق و
حرام ،واجق و در مستحق و مکروت ،مستحق است (همو ،بیتا الف ،ج ،7ص .)169امـام آن را
واجق فایی میداند ،ولی اگر ترک شود ،همگی مسئوراند (همان ،ص .)161همچنین امـر
به معروف و نهی از منکر واجبی توصلی است (همان ،ص )169ـه مراتـق آن نفـی قلبـی
(همان ،ص ،)116ابراز نارضایتی (همان ،ص ،)111مرحله لسانی شامل موعظه و بعد امر و نهی
(همـان ،ص ،)111تهدید و ترساندن بدون توسـل بـه دروغ (همـان ،ص ،)114-115اقـدام بـه
خشونت و آسیق رساندن و در نهایت حبس با اذن فقیه جام الشرایط (همـان ،ص)115-114
را دربردارد.
برخی از شرایط این فریضه عبارتاند از:
ـ معروف و منکر باید موضوعاً و حکماً شناخته شوند.
ـ این فریضه در برابر جاهل به حکه نیز ـ برای رف جهلـش ــ واجـق اسـت (همـان،
ص.)169
ـ باید احتمار تأثیر برود (همان ،ص.)161
ـ تزاحه این فریضه با ارتکاب حرام یا ترک واجق ،موجق سقوط وجوب و در صـورت
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داشتن اهمیت باالتر ه شارع راضی به تخلف از آن نیست ،در مواردی مانند قتـل نفـس
محترم مجاز است (همان ،ص.)165
ـ مخا ق باید مُصّر بر ترک واجق یا ارتکاب منکر باشد (همان ،ص.)114
ـ در این فریضه نباید مفسدت جانی و مالی در آیندت یا حار وجـود داشـته باشـد ،مگـر
برای اموری ه شارع به آن اهتمام دارد و بهویژت در مواردی چـون حفـ دیـن و قـدرت
نیافتن ظلمه از سکوت ه مخصوصاً در این مورد سکوت علمـا جـایز نیسـت ،حتـی اگـر
احتمار تأثیر نرود (همان ،ص .)119-115بسندت ردن به اقدام خفیفتر در صـورت احتمـار
تأثیر نیز در تمامی مراحل تأ ید شدت است.
امام خمینی دو نکته را نیز یادآور شدت است :ـ جسـتوجـو و شـف منکـرات ممنـوع
است ،مگـر در منکـرات عمـومی ،ضداسـالم ،خرابکـاری ،افسـاد فـی االرر و محاربـه.
ـ برخورد با منکرات صرفاً باید در چارچوب آموزتهـای دینـی باشـد (همـو ،7919 ،ج ،71ص
 .)717-714امام عقیدت دارند اصالحگر جامعه باید خود اصـالحشـدت باشـد (همـان ،ج،75
ص )151و برای اصالح جامعه باید همگان به این فریضه اصرار ورزند تا تأثیر بیشـتر شـود
(همان ،ج ،1ص.)11
ب) در اندیشه زیدیه

بحث امر به معروف و نهی از منکر در زیدیه ،پایه همـه افعـار و عقایـد بـودت ،راهبـردی
حساس در اقدامات سیاسی و اجتماعی آنها به شمار مـیآیـد .زیـدیان حـدود فقهـی ایـن
فریضه و اصل پنجه نامیدن آن را در اصور دین از معتزله الهام گرفتهاند (فضیل شرفالدین،
7149ق ،ص .)11زید نخستین رهبر زیدیان ،قیام خود را با استناد به امر به معروف و نهی از
منکر در قـرآن « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیراءُ بَعْرٍ یَرمْمُرُونَ بلرالْمَعْرُوفِ وَ
یَنْهَوْنَ عَنل الْمُنْکَرل » (توبه )17 :و نقل فضیلتهای آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر
پایهریزی رد؛ البته او بخش اعظه مصادیق امر به معروف و نهی از منکـر را ،دعـوت بـه
اسالم ،خارج ساختن دیگران از ظلمت ،رد ظالمان ،اقامه حدود ،صله ارحام ،اخذ صدقات و
تقسیه غنایه میدانست (زید بن علی7157 ،ق ،ص .)944-555یحیی بن حسین نیز بـا اسـتناد
به آیات قرآن ریه ،ترک امر به معروف و نهـی از منکـر را حیـات با ـل و مـرگ حـق
میخواند و تا آخرین حد توان آن را واجق ا ید بر هر س برمیشـمرد (یحیـی بـن حسـین،
7157ق ،ص .)751تأ ید وی بر آیات امر به معروف و نهی از منکر ،در غایت خود به اقـدام
به این فریضه در برابر حا مان ستمگر و گمرات میرسد (همو7517 ،م ،ج ،5ص19ـ .)16حا ه
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 .6حکومت
الف) در اندیشه امام خمینی

حکومت و والیت در اندیشه امام خمینی از شئون امامت است؛ یعنی سی بر سـی حـق
والیت و حکومت ندارد ،مگر آنکه شارع آن را تعیین ند ه ایـن ـار را دربـارت حضـرت
انجام دادت است .اصل حکومت در اندیشه امام ،ضرورت
و امامان معصوم
رسور
عقالنی دارد و نصوص دینی نیز ،اوالً مؤید آن است و ثانیاً دربارت حدود وظایف و اختیارات
و مشــروعیت آن تعیــین تکلیــف مــی نــد .بنــابراین ،حکومــت در دوران غیبــت معصــوم
تعطیلپذیر نیست ،ضمن آنکه بخش اعظمی از آموزتهای اسالم ،امور اجتماعی و سیاسی
است ه در سایه حکومت برحق اجرا میشود .بـرایناسـاس ،امـام خمینـی تـال بـرای
تشکیل حکومت اسالمی را ضروری میداند و حفـ آن را از واجبـات مؤ ـد و بـاالترین
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جشمی خروج بر ظالمان را در راستای این فریضه ،حتی در صورت احتمار شکست واجق
میداند .او اقامت در دیار فاسقان را در صورت عدم تقیه و اظهار فسق ،جـایز مـیشـمارد.
جالق توجه اینکه او در صورت احتمار فتنه سنگین بر اثر خروج ،آن را جـایز نمـیدانـد و
را شاهد مثـار مـیآورد (حـا ه جشـمی7157 ،ق ،ص .)591-555حـا ه
صل امام حسن
درعینحار احتمار تأثیر را شرط وجوب فریضه نمـیدانـد و تکلیـف ،قـدرت و علـه را از
شروط برمیشمارد و وجوب را از آیات قرآن بیان می نـد .او عسـر و حـرج ،زوار مـار و
آوارگی را موجق سقوط این واجق نمیداند و به این آیه استناد می ند« :وَ أْمُرْ بلالْمَعْرُوفِ
وَ انْهَ عَنل الْمُنْکَرل وَ اصْبلرْ عَلي ما أَصابَکَ إلنَّ ذلِکَ مِنْ عَوْمل الْمُمُورل» (لقمـان .)71 :وی در
این باب اختیارات و وظایف محتسق را نیز برمیشمارد (آقاجانی قناد ،7916 ،ص .)71-76البته
برخی دیگر این فریضه را عقلی و خارج از شریعت مـیداننـد ،ولـی حـدود آن را از قـرآن
تعیین می نند .همچنین شرط احتمار تأثیر را مانند بیشتر زیـدیان قبـور ندارنـد (همـان).
زیدیه دربارت اقدام به سیف بهصورت قیام و لشکر شی به تکلیـف امـام معتقدنـد و اقـدام
علیه امام ظاله (قتل یا حبس) را نیز جایز میدانند (همان ،ص .)71آنها نیز تجسس در زمینه
شف منکرات را مجاز نمیدانند (ابنمرتضـی7145 ،ق ،ج ،9ص169ــ .)166زیـدیان الـزام بـه
معروف و ترک منکر را در شرعیات با شرط وجود امام (عارف7141 ،ق ،ص )514و اسـتخدام
شمشیر و امکانات را برای آن در عقلیات بر همه فرر میدانند .اقدام به سیف در جوارح و
اعتقاداتِ منجر به عمل نزد ایشان جایز است ،ولی در غیر آن اقدام به سیف را جایز نمی-
دانند (آقاجانی قناد ،7916 ،ص.)71
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واجق معرفی می ند .بدین ترتیق ،حکومتی مشروع است ه ههزمان ،هه مجری قـانون
الهی و هه حا ه آن مأذون از معصوم و نایق خاص یـا عـام او باشـد .شـرایط حـا ه در
صورتی ه معصوم به حکومت دسترسی ندارد و نایق عام تعیین ردت است ،در دو مسئله
خالصه میشود :ـ عله و فقاهت؛ ـ عدالت ،ه این دو عـامانـد و شـامل اجتهـاد مطلـق،
شجاعت ،بینش جام و تقوای الهی بهنحو امل و  ...میشـوند .در دوران غیبـت ،حـا ه
اسالمی (ولی فقیه) در صورت از دست دادن شرایط ،خودبهخود منعزر میشود و به عـزر
نیازی ندارد .در اندیشه امام بر مردمی بودن حکومت بهمعنای یاری مردم و مشار ت آنهـا
در تأسیس و بقای حکومت نیز تأ ید شـدت اسـت ـه امـروزت از آن بـه «مقبولیـت» یـاد
می نند ه البته مقبولیت عنصر تحقق حکومت است ،نه مشروعیت آن (امام خمینی،7911 ،
ص . )751-77این مبانی دربارت حکومت ،ثمرات مهمی در درک دیـدگات امـام در خصـوص
قیام دارد ه در ادامه خواهد آمد.
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ب) در اندیشه زیدیه

برای پی بردن به نظر زیدیه دربارت حکومت ،باید سه پرسش مدنظر قرار گیرد :اور اینکه،
حا ه چگونه باید باشد و اصوالً چه سی میتواند حکومت ند و حق حکومـت دارد؟ دوم
اینکه ،تاریخ قیامهای زیدیان بیانگر چه دیدگاهی دربارت حکومت ردن است؟ سوم اینکه،
انتظار زیدیه از حکومت چیست؟ با توجه به تفکر زیدیه دربـارت امامـت 7ـه پـس از امـام
امام ثابتی را در نظر ندارند و به ذ ر ویژگیهـا و شـرایط روی آوردتانـد ،بایـد
حسین
نتیجه گرفت ه غیبت برای آنان معنای خاصی ندارد و به همین دلیل ،نیابت عـام و اذن
حکومت را شرط نمیدانند .ازاینرو ،حکومت متعلق به سی است ـه شـرایط امامـت را
داشته باشد؛ یعنی فا می باشد ،قیام ند ،عله و تقوای نسبی داشته باشد ،دیگـران را بـه
خود دعوت ند و چون اساس قیام برای تشکیل حکومت ،امر به معروف و نهـی از منکـر
است ،بعأ حکومت باید پایبند به ترویج معروفات و زوار منکرات باشد .قیامهای زیـدیان
5
در ور تاریخ در این راستا بودتاند.
 .7در دیدگات زیدیه ،دست مردم و جامعه در گزینش امام باز است و مقام امامت ،مقامی فرعى و اجتماعى
تلقى مىشود ه در شمار فروع مىگنجد .ازاینرو ،این فرقه انتخاب امام را براى اجراى حدود ،جهاد و...
ضرورى مىدانند ،نه براى هدایت افراد جامعه و سوق آنها بهسوى خدا (سلطانی ،7955 ،ص.)559
 .5اساساً امامت در زیدیه تئوری حکومت است (همان ،ص.)559
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این تفکر از حکومت نزد اهلسنت مترقیتر است؛ زیرا آنان به تالق مهر تأیید میزنند،
گرچه حا ه فاسق و جاهل باشد (ابویعلی ،7965 ،ص )51-59و مردم نیز حق خـروج بـر او را
ندارند و قیام برای آنان حرام است ،مگر آنکه حا ه بـا حکـه خـدا مخالفـت صـری نـد
(تفتازانی7949 ،ق ،ص  .)517-515اما زیدیان در صورتی تالق را میپذیرنـد ـه ماهیـت آن
قــدرت لبــی نباشــد و شــروط یادشــدت در مقــدمات تشــکیل حکومــت لحــا شــود؛
درغیراینصورت ،برای براندازی آن حکومت دوبارت قیـام مـی ننـد .بـااینهمـه ،شـباهت
فراوانی از نظر شکلی در ساختار حکومت در اندیشه زیدیه و حکومـت و والیـت فقیـه در
اندیشه امام خمینی دیدت میشود ،ولی بهلحا ماهوی اختالف بسیار است و آن به تفاوت
در مبنای امامت برمیگردد ه در محتوای فقهـی ـ سیاسـی حـا ه بـر ادارت حکومـت و
تأسیس حکومت بسیار اثرگذار است .گفتنی است در اثبات حکومت و والیت امـام ،برخـی
اجمــاع (صــبحی7177 ،ق ،ج ،9ص )711و برخــی ادلــه عقلــی (ســلطانی ،7955 ،ص )556اقامــه
ردتاند.
زیدیان ظهور فسق را در حا ه ـ یا امام ـ موجق سلق امامت مـیداننـد و در صـورت
توبه آن را موجق سلق نمیدانند و دربارت خطای اجتهادی و تصمیهگیری نیز همانگونـه
با امام برخورد می نند (همان ،ص .)595در صورت نبودن امام ،زیدیان به شخصی با عنوان
«محتسق» رجوع می نند ه تمام وظایف و مقامات امام را دارد ،ولی امکان قیام نداشـته
است (ا وع7171 ،ق ،ص.)19
وظایف حکومت در اندیشه زیدیان ،با وظایف امام (حا ه) بیان میشود .ایـن وظـایف
دربردارندت عمل به فرامین تاب و سنت ،اجرای عدالت و معنویت ،تمام آنچه امور حسـبه
نامیدت میشود و اقامه جمعه ،حراست از مرزها و … میباشـد (حسـنی صـنعانی7149 ،ق ،ج،9
ص171-176؛ عارف7141 ،ق ،ص914؛ ابنمرتضی ،بیتـا ،ج ،9ص911-915؛ صـبحی7177 ،ق ،ج،9

ص . )716با توجه به مفاهیه امامت در زیدیه ،حا ه حق عزلت ندارد ،مگر اینکه مردم او را
رها نند (حسنی صنعانی7149 ،ق ،ج ،9ص )199-195ه دراینصورت ،نخستین سی ـه بـا
داشتن شرایط ،قیام ند ،امام خواهد بود .همچنین برخی از آنان مقبولیت را شرط امامت و
نوعی مشروعیت میدانند (صبحی7177 ،ق ،ص.)769
 .7مقایسه جانمایههای قیام در اندیشه زیدیه و امام خمینی

با شناخت برخی عقاید المی و فقهی این دو جریان فکری ،برای مقایسه جانمایـههـای
قیام در اندیشه امام خمینی و فرقه زیدیه باید ار ان قیام را شناسایی رد .قیام برای آغـاز
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شدن و رسیدن به نقطه پایانی ،باید چند ویژگی داشته باشد یا اینکه با چند شـرط همـرات
باشد .محورهای زیر با توجه به اختالفها در مبانی المی و فقهی بـین ایـن دو اندیشـه
قابل بررسی است.
الف) چارچوب مفهومی
و شـوریدن (الیـاس،7991 ،
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قیام در لات در معانی ایستادن ،صعود ،شروع ،عزیمت ،خیـز
ص ،)917-914و در اصطالح در معانی فراوانی در ادبیات قرآنی ،عرفانی ،سیاسـی و فقهـی
به ار رفته است (نک :جمشیدی .)7919 ،قیام در معنای اعه و اخص مصادیق گوناگونی دارد.
برای درک معنای قیام در اندیشه زیدیـه و امـام خمینـی ،بایـد منبـ و مبنـای مفهـومی
موردنظر را در این دو تفکر شف نیه .در واق باید شف نیه ه قیام در نصـوص بـه
چه معناست و این دو برداشت از آن به چه صورت است.
با توجه به قیامهای زیدیه ،میتوان دریافت آنان قیام را بهمعنای جهاد مسلحانه بـرای
برقراری سنت الهی می دانند و در صورتی ه موفق به این امر نشوند ،خود را دچار نـوعی
ایستایی و ضعف میبینند .این رویکرد از آنجا ناشی میشود ه آنان به قیام ،نگاهی سـیات
و سفید دارند؛ به این معنا ه قیام را بهمعنای پویایی و سلوک بـهسـوی مقاصـد شـریعت
میپندارند و قعود را بهمعنای موضعی از ضعف میدانند ه عدم اقبـار مطلـوب آنـان بـه
به بعد ،گویای این رویکرد است .آنان البته مفاهیه قیام
اهلبیت پیامبر ،از امام سجاد
را در اندیشه خود اینگونه بیان نمی نند و مدعی احیای اسالم هستند و غالباً نیز در ایـن
ادعا صادقاند ،لیک ن نظـام فکـری نـاقص آنـان بـه دالیـل فراوانـی روحیـه پرتحـرک و
تحسینبرانگیز آنان را درست جهتدهی نمی ند و شـاید ناخواسـته درگیـر ایـن مفـاهیه
شدتاند .عامل این امر را در بخشهای بعد به بحث خواهیه گذاشت.
در اندیشه امام خمینی دیدگات متفاوت است .ایشان هنگام «قدرت» و «مصلحت» قیام
انقالبی می ند و هنگام «مصلحت» قعود انقالبی .در واق نوع مبارزت عور میشود ،ولی
در معنای عقـل
مبارزت متوقف نمیشود ،بلکه عقالنی میگردد؛ آنگونه ه امام حسن
فرمود« :التََّجَرَُّعُ لِلغُصََّۀل حَتَّى تُنالَ الفُرصَۀُ» (ابنبابویه7149 ،ق ،ص .)514برایناساس ،مبارزت
امام خمینی در این حالت از جنس فقاهت (عله) و تبلیاات است ه زیربنای قیام شـمردت
میشود (امام خمینی ،7911 ،ص .)751از روایتی معروف ه نقل ردتاند« :الحسن و الحسین
امامان قاما او قعدا» (همو ،7919 ،ج ،7ص )577و آیه «اَلَذینَ یَذْکُروُنَ اهلل قِیاماً و قُعُروداً»
(آر عمران )757 :یک نتیجه میتوان گرفت :آنها امام و جلودار هستند؛ ایستادت یـا نشسـته؛
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یعنی نشستن هه یک جریان است و به امام نیاز دارد .برای آنکه فانی فـی اهلل باشـد و در
هر لحظه ذا ر خداوند ،نشسته یا ایستادت تفاوتی ندارد؛ چرا ه مالک چیز دیگـری اسـت.
این مالک خدامحوری بهمعنای تام است .امام خمینی تأ ید می ند ه« :خدای تبـارک و
تعالی میفرماید ه یک موعظه من فقط دارم ،فقط یک موعظه؛ آن این است ـه :قیـام
نید ،نهضت نید برای خدا» (امام خمینـی ،7919 ،ج ،6ص .)719خـدامحوری ابعـاد وسـیعی
دارد؛ یعنی در نیت ،ابزار ،تفقه ،اجتهاد ،عقاید و  ...نمودهای خاص خـود را داراسـت .قیـام
مدنظر امام خمینی ،جنگ حق و با ل است .از مراتق درونی نفس آغاز میشود و به ـل
عاله خاتمه مییابد .بهنوعی مقدمه یا منزر سیر و سلوک ،با قیام لِلّه منطبق اسـت (همـو،
 ،7916ص  )719این حر ت (انسانیت) از بیعت تا اولوهیت است (همـو ،7919 ،ج ،1ص.)951
بدین ترتیق ،قیام در اندیشه امام ،فراتر از زمانها ،مرزها و تقابل حق و با ل است (همان،
ج ،57ص.)511
زیدیه نیز مشابه این عقیدت را در قیامهای خود داشتهاند ،ولی در مصادیق حق و با ل
به اشتبات افتادتاند .حق یعنی خدامحوری ،رسورمحوری و اماممحوری« :یَرا أَیَُّهَرا الََّرذِینَ
آمَنُوا أَطِیعُوا اللََّهَ وَأَطِیعُوا الرََّسُولَ وَأُولِي الْمَمْرل مِنْکُمْ فَإلنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدَُّوهُ إللَرى
اللََّهِ وَالرََّسُولل إلنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بلاللََّهِ وَالْیَوْمل الْآخِرل ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَمْولیلًا» (نسـاء.)95 :
آنها دو اشتبات مرتکق شدند و خدامحوریشان هرنگ شد .امامت را بـق ا اعـت خـدا
تفسیر نکردند و بر مبنای این تفسیر قیامهای بسیاری مرتکق شدند؛ قیامهایی ه جز چند
مورد ،اغلق بار فرهنگی محسوسی نداشت و به پیروزی هه نینجامید« :الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ
فِي الْحَیاةل الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» ( هف .)741 :روایت امام صادق
دربارت جهادِ برخی زیدیان ه پیشتر نقل شد ،مؤید این ادعاست .قیام از لحـا اقـدامات
هه اگر یکی به نظر برسد ،مالک دیگری در حق یا با ل بودنش قضاوت خواهد رد .امام
میفرماید:
قیام برای خدا در مقابل تمام قیامهایی ه اغوتی است و اگـر بـرای خـدا نشـد ،شـیطانی
است؛ اغوت است و اهلل .قیام هه یا برای خداست یا برای غیر خدا .آن قیام ،قیام ـاغوتی
است ،غلبه ظالمی بر ظاله دیگر ،غلبه چپاولگری بر چپاولگر دیگر .قیامی ه خدای تبارک و
تعالی دستور میفرماید ،قیام لِلّه است (امام خمینی ،7919 ،ج  ،79ص .)791

در اندیشه امام خمینی ،قیامی ه مطابق بـا حـدیث ثقلـین نباشـد ،یعنـی در آن بـین
و قرآن فاصله بیفتد ،محکوم به مهجور ردن اسالم است .ایشان میفرماید:
اهلبیت
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شاید جمله «لن یفترقا حتی یردا علی الحور» (هاللی7149 ،ق ،ج ،5ص )676اشارت باشد
بر اینکه بعد از وجود مقدس رسور اهلل

هرچه بر یکی از این دو گذشته است ،بر دیگری

گذشته است و مهجوریت هریک ،مهجوریت دیگری است تا آنگات ه ایـن دو مهجـور بـر
رسور خدا

در حور وارد شوند ... .اغوتیـان قـرآن ـریه را وسـیلهای ردنـد بـرای

حکومتهای ضدقرآنی (امام خمینی ،7919 ،ص.)5-7

از نظر امام خمینی مهجوریت قرآن و اسالم به این است ـه مسـاصل مهـه قرآنـی و
اسالمی ،یا به لی مهجور است و یا بسیاری از دولتهای اسالمی برخالف آنها قیام ردند
(همو ،7919 ،ج ،79ص.)96
ب) انگیزش
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با توجه به آنچه در مبانی المی و فقهی این دو اندیشه بررسی شد ،تفاوت و شـباهت در
انگیز قیام نیز روشن میشود .در برخی موارد اشتراک در انگیز قیام بهلحـا لفظـی
موجود است ،ولی محتوایی نه .در واق لمهای مشـترک بـه ـار مـیرود ،ولـی دو مـراد
مختلف از آن مدنظر است و در برخی موارد نیز امالً اختالف دیدت میشود؛ هه لفظـی و
هه محتوایی؛ البته بخشی نیز امالً مشترک است .انگیزت رسیدن به اهدافی چون تشکیل
حکومت ،احیای سنت الهی ،نفی سلطه و ظله از اشترا ات قیام در این دو اندیشه به شمار
میآید.
بخش دیگری از انگیز های مؤثر در قیام ه در همه قیامها مشترک است ـ از جمله
بین این دو جریان ـ حیات رضایتبخش در امنیت و آسایش است؛ امنیت و آسایشـی ـه
حق هر انسان است و انسانها برای بهبود بستر حیات خـویش در دنیـا بـه تـال در آن
راستا تال می نند .هنر رهبران قیامها این است ه اوالً انتظارات را به حقیقت نزدیـک
نند ،نه به واقعیت و ثانیاً مُحرک برای قیام در آن راستا باشند .امام خمینـی مـیفرمایـد:
«غایت این است ه مردم قیام به قسط نند ،عدالت اجتماعی در بین مردم باشد ،ظلههـا
از بین برود ،ستمگریها از بین برود و به ضعفها رسیدگی شـود» (همـان ،ج ،75ص .)541از
تفاوتهای محتوایی در انگیز بین قیام در اندیشه امام خمینی و زیدیان ،والیتپـذیری
است .امام خمینی به ا اعت از خاته تا مهدی موعود افتخار می نـد (همـو ،7919 ،ص )9و
این نوعی انگیز و ترسیه آرمانهاست؛ حـار آنکـه والیـتپـذیری در اندیشـه زیدیـه،
تحتالشعاع اصل قیام قرار گرفته است؛ به وری ه پذیرفتن والیـت امـام معصـوم را بـه
سرزنش او به دلیل قعود تبدیل می ند و در صورت شکستهای متوالی تاریخی ،از انگیزت
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نسلهای بعد می اهد.
بقیه آنچه بهعنوان تفاوت در انگیز این دو جریان قابـل بررسـی باشـد ،بـه مبـانی
المی آنان برمیگردد ه به عقیدت نگارندت در تطبیق مصادیق خود را نشان میدهد ،نـه
در تئوری.
ج) قواعد فکری و نظری
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منظور از قواعد فکری و نظری این است ه فلسفه ،ماهیت ،شروع ،رهبری و مشـروعیت
قیام و قاصه و انتساب آن به مضامین اسالمی روشن بودت ،سیر مشـخص و وحـدت رویـه
حا ه باشد .باید معلوم باشد جا نص و جا عقل احکام قیام را جهتدهی می ند و چـه
سی حق قیام دارد .همچنین اینکه قاصه باید به قیود اسالم محدود باشد یـا افعـار قـاصه
خود از مستندات دین به شمار میآید .باید معلوم شود قیام عنصری تعریفشدت از ابتدا تـا
انتهاست یا اینکه حدوث آن تعریف شدت و بقای آن بـه صـالحدید قیـام ننـدگان اسـت.
اولویتها در قیام چگونه تعریف میشوند و قیام در دام دسـته از مقاصـد شـریعت جـای
میگیرد و . ...
شاخصهای مشروعیت حکومت و حا ه ،ویژگیهای قاصه و حا ه و دامنه والیت او و
میزان وظایف دیگران در پیروی از قاصه نیز از تفاوتهای قیام در این دو اندیشه است ـه
پیشتر از آن بحث ردیه .البته عناصر تقیـه ،زمـانشناسـی ،مصـلحتاندیشـی و میـزان
اثرگذاری را نیز باید به این موارد افزود ه در این موارد تفاوت بنیادین بین این دو جریان
وجود دارد ه قواعد حا ه بر تفقه در دین در دو جریـان ،تکلیـف ایـن مطالـق را روشـن
خواهد رد.
رویه استنباط از دین در اندیشه امام همچون دیگر علمای شیعه ،مشخص و مدون بـر
در این زمینه است؛ یعنـی جایگـات عقـل (بـهعنـوان مدـدردک و
اساس سیرت اهلبیت
مُدرِک) و نص و تعامل این دو امالً تعریفشدت است .امام خمینی با داشتن الگویی یگانه،
خطمشی منسجمی بهدور از تکثرگرایی روشی ترسیه می ند .به عقیدت ایشـان ،محـق و
شیعه آنها سی است ه در مقاصد ایشان (نشر احکام خدا و اصـالح و تهـذیق بشـر) بـا
معصومان شر ت ند و از آثار و اخبار آنها پیروی نماید (همو ،بیتا ج ،ص.)916
این در حالی است ه زیدیه در مکتق اعتقادی و المی چون امامیه و معتزله (دفتری،
 ،7916ص )19-11در مبانی فقهی با وجود پذیر اصالت تاب و عترت چون اهـلسـنت،
حنفی (غلیس7171 ،ق ،ص )91و شافعیه (شهرستانی7146 ،ق ،ج ،7ص ،)65گـاهی چـون تشـی
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(موسوینژاد ،7914 ،ص )15به نظریهپردازی میپردازند .این امر میتواند در به ثمـر نشسـتن
قیام های آنان یک آفت باشد .اصوالً قیام و انقالب زمانی قابلیت تداوم و استواری دارد ه
برای هر لحظه آن قاعدت و برنامه تعریف شود .در اندیشه دینی ایـن امـر برعهـدت فقـه و
اصور عقاید است و عدم وحدت رویه در این مقوله از انسجام قیامها خواهد است.
د) اهداف و چشماندازها
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منظور از اهداف ،مقاصد حر ت فکری و عملی است ه برای تحقـق آن اقـدامات بنیـان
نهادت میشود .چشهانداز نیز نمود اهداف است؛ بهگونهای ـه نمـاد و پـرچه اهـداف قـرار
میگیرد .برای مثار ،حکومت دینی چشهانداز هدف است ه آن هدف ،پیادت شدن هرچـه
بیشتر و بهتر اسالم است.
در اندیشه امام به میزانی ه ا اعت از خداوند صورت پذیرد ،قیام یا قعود بـه پیـروزی
نزدیک است و خسرانی متوجه مسلمین نیست (امام خمینی ،7919 ،ج ،9ص .)99-91ازایـنرو،
هدف اصلی ـ چه لحظهای و چه غایی ـ رضای خداست و چشهانـداز تشـکیل حکومـت،
تحقق و احیای اسالم راستین است .امام خمینی میفرماید « :مقصد [پیـامبر ایــن بــود
ـه دین اسالم را منتشر نند و حکومت ،حکومت قرآن باشد و آنهـا چـون مـان بودنـد،
منتهى به جنگ مىشد و معارضه» (همان ،ج ،1ص.)11
این رویکرد از دلزدگی ،خستگی و احساس ضعف و ناامیدی جلوگیری می ند؛ چرا ـه
هر لحظه از در مسیر حق بودن ،احساس پیروزی می نند و نا امیهای ظاهری تأثیری در
عزم آنان ندارد .امام تصری می ند ه رزمندگان براى هـدفهاى برتر ،از جان و مـار و
آسایش خود مىگذرند و جهاد ،مبارزت با شرک و چپاور اسـت (همو ،بیتا د ،ص.)551
البته اهداف شخصی و صنفی قیام نندگان نیز باید بهگونهای باشد ه با هدف اصـلی
تطابق و سنخیت داشته باشد؛ زیرا درغیراینصورت ،ر ود یا خستگی بر آنان چیرت خواهـد
شد .حکومت ،عزت دنیوی و محبوبیت مطلوباند ،لیکن نباید هدف غایی قرار گیرند .امام
خمینی میفرماید« :دنیا با همة زرق و برق و اعتباراتش ،به مراتق وچکتـر از آن اسـت
ه بخواهد پادا و ترفی مجاهدان فی سبیل اهلل گردد» (همو ،7919 ،ج ،57ص.)71
در اندیشه زیدیان نیز هدف همین است و آنان نیز در واق به دنبار ا اعت امر الهی و
به رسی نشاندن حق و زوار با لاند ،ولـی بـرای آنـان حر ـت در مسـیری ـه در آن
سکوت ،تقیه و ساز ِ مصلحتآمیز باشد ،مشکل است .ازاینرو ،به نظر میرسد غلبـه بـر
منکرات و اغوت و قیام برایشان رضایتبخشتـر و پررنـگتـر از رضـای خـدا در قعـود
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مصلحتآمیز است .به همین دلیل ،این نقطه میتواند آنان را اند ی از آرمانهای قیامشان
دور ند و اغرار قدرت لبانه یا اشتباتهای پرهزینه را در قیامها دخیل سازد.
ه) ابزارهای تحقق
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قیام به ابزارهایی نیاز دارد ه بدون آن ،نتیجهای دربرنخواهد داشت .اگـر قیـام را فکـری
بپنداریه ،ابزار تحقق آن عله به قیام و داشتن رهبری آگات است ه دیگران را نیز از عله و
بینش خود سود میرساند ،ولی اگر آن را حر تی فکری و همـرات بـا جهـاد بـدانیه ،ابـزار
تحقق آن عله به تئوری قیام و داشتن رهبری آگات ،به عالوت مردمـی بابصـیرت و همـرات
است .در این مورد نیز از نظر عقیدتی بین زیدیه و اندیشه امام اختالفهایی وجود دارد.
حضور مردم از ابزارهـای مهـه هـر قیـام اسـت .از ابزارهـای قیـام در اندیشـه امـام،
بصیرتافزایی به مردم و سپس قیام است؛ چرا ه ایشان معتقد است قیام بیحضـور مـردم
رات به جایی نخواهد برد ،مگر وتاتمدت و گذرا ه ایشان این ار را با تبیین مفهوم قیام و
دمیدن روح معنویت ،اسالم ،عزت ،اخالق و  ...به سرانجام رساند (همو ،7967 ،ج ،7ص)1-9؛
حار آنکه در اندیشه زیدیه ،با اینکه مردم پررنگ هستند ،ولی مشار ت آنها بیشتر با اصل
دعوت پرشور از سوی قیام نندگان دنبـار مـی شـود .بـر ایـن اسـاس اسـت ـه بیشـتر
جنبشهای زیدیان به شهادت و شکست انجامیدت است.
آوردتاند ه زید بن علی برای افزودن به شمار قیـام ننـدگان ،مفـاهیه اهـلسـنت را
دربارت والیت شیخین و معتزله تأیید رد (موسوینژاد ،7914 ،ص .)17به ور لی شیوتهـای
تحقق قیام در زیدیه از جنس مذهبی و دینی بودت است (همان) .اگر این فررها پذیرفتـه
شود ،بیانگر نوعی تناق در ابزارهای تحقق و مبانی قیامشان است؛ یعنی تقیـه را قبـور
ندارند؛ درعینحار برای جذب دیگر افراد در لشکر خود ،در عقاید خویش تقیـه مـی ننـد.
رف این تناق شاید با دستهبندی معروف و منکر در دو بخش اعتقادی و غیراعتقادی ه
پیشتر گفته شد ،میسر باشد ،لیکن دراینصورت هه توجیهپذیر نیست ه برای دیـن بـه
قیام معتقد شویه و بعد اصور دین را (پذیر والیت شیخین) ابزاری برای تحقق اصـلی
دیگر (امر به معروف و نهی از منکر) نیه و به قیام اصرار ورزیه؛ غیر از اینکه امامت را از
اصور به شمار نیاوریه .پس زیدیه در اولویتهای عقیدتی قیام با اندیشه امام تفاوتهایی
دارند؛ چرا ه امام خمینی برای اندیشه راستین اسالم قیام می ند و امر به معروف و نهـی
از منکر را با آن تطبیق میدهد ،نه بالعکس .برایناساس ،بق آنچه پیشتر گفتـیه ،امـام
خمینی به همگان گوشزد ردت بود ه بین قیام الهـی و ـاغوتی تفـاوت قاصـل شـوند و
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خواسته یا ناخواسته به آن دچار نشوند.
وجود رهبر در دوران غیبت در اندیشه امام خمینی و امام در اندیشه زیدیه بسیار به هه
نزدیک است؛ هه از نظر شرایط رهبر ـ با صرفنظـر از بعضـی جزصیـات ـ و هـه از نظـر
اختیارات و وظایف رهبر .ازاینرو ،در دوران قیام امام خمینی ،زیدیان احترام ویژتای بـرای
این قیام قاصل بودند و تفاوت در این دو اندیشه ،تنها در مبنای مشروعیت و مـأذون بـودن
آنهاست.
ر ن دیگر تحقق هر حر ت و قیام ،عله به آن است؛ آنگونه ه امیرمؤمنان علـی
میفرماید« :ما مِنْ حَرَکَۀ اِالَّ وَ اَنْتَ مُحْتاجٌ اِلي مَعْرلفَرۀ» (مجلسـی7149 ،ق ،ج ،11ص.)561
عله به قیام نیز به مقوله مصلحتسنجی رهبر و زمانشناسی او برمیگردد ،ه آن نیز بـه
میزان تسلط و نحوت رجوع رهبر به آموزتهای اسالم بازگشت می ند ه در مقایسـه بـین
دیگر ار ان قیام به آن پرداخته شد.
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نتیجه

در این تحقیق با بررسی مبانی المی و فقهی قیام و نیز چـارچوبهـا و جـانمایـههـای
فکری آن در اندیشه امام خمینی و زیدیان ،به نتایج زیر دست یافتیه:
 .7بیشتر تفاوت دیدگاتها در مقوله قیام از مباحث امامت در این دو اندیشـه سرچشـمه
میگیرد؛ به وری ه دیگر موارد نیز بهنوعی از آن اثر میپذیرند.
 .5در مباحث فقهی جهاد ،تفاوت دو دیدگات در جهاد ابتدایی است و در جهـاد دفـاعی
تقریباً ههنظرند.
 .9در بحث امر به معروف و نهی از منکر شباهت بسیاری وجود دارد ،لیکن تفاوتهایی
نیز در شرایط این فریضه ،از جمله احتمار تأثیر ،تقیه ،وجود ضرر همرات فریضـه و سـقوط
وجوب آن دیدت میشود.
 .1در بحث حکومت بهلحا اهداف حکومت ـ بهویژت در دوران غیبـت ـ هـهفکرنـد،
ولی در مساصل مشروعیت تشکیل حکومت و برخی شرایط حا ه ،اختالف وجود دارد.
 .9بخش اعظه تفاوت اندیشه زیدیه و امام خمینی دربارت قیام به مفهومشناسی قیام و
نوع نگات به آموزتهای دینی برمیگردد.
 .6اولویتهای اقدام به قیام در این دو اندیشه و مراتق اقدام به قیام نیز مورد اختالف
است.
 .1نگر زیدیه و امام خمینی به سکوت مصلحتآمیز و در اصـطالح «قعـود» بسـیار
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اختالف دارد.
 .1درعینحار ،روحیه انقالبی در اندیشه زیدیه و امام خمینی درمقایسهبا دیگر مذاهق
اسالمی در جایگات واالتری به نظر میرسد.
 .5در نگات فقهی و المی و رو های استنباط دینی ،امام خمینی مانند دیگر علمـای
شیعه وحدت رویه دارد ،ولی زیدیان دچار نوعی تکثرگرایی و تشکیک در این موارد هستند.
 .74در بسیاری از درونمایههای معنوی و مقدس قیام و مضامین عرفانی حا ه بر آن،
یا اختالف بین دو اندیشه وجود دارد و یا صرفاً مشترک لفظی است.
 .77نقاط مشترک بسیاری بین دو اندیشه در قیام هسـت ـه بـرای وحـدت بـین دو
جریان و تعیین اهداف راهبردی مشترک ،فرصتی ماتنه به شمار میآید.

بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی
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 ابنبابویه ،محمد بن على ( ،)6838علل الشرائع ،قم :داوری. ــــــــــ (6833ق) ،عیون اخبار الرضا ،تصحیح مهدى الجوردى ،تهران :نشر جهان. ــــــــــ (6828ق) ،کمال الدین و تمام النعمه ،تصحیح علیاکبر غفارى ،تهران :اسالمیه ــــــــــ (6008ق) ،معانی االخبار ،تصحیح علیاکبر غفارى ،قم :دفتر انتشارات اسالمىوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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 ابنمرتضی ،احمدبن یحیی (6002ق) ،البحرالزخار ،صنعا :دارالحکمۀ الیمانیه ،چاپ دوم. ــــــــــ (بیتا) ،القالئد فى تصحیح العقائد ،بیروت :دار المشرق. ابویعلی ،محمدحسین بن فراء( ،)6819االحکام السلطانیه ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی. اشعری ،علی بن اسماعیل (بیتا) ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،تصحیح هلموتریتر ،بیروت :دارالنشر.
 اکوع ،قاضی اسماعیلبن علی (6063ق) ،الزیدیه نشأتها و معتقداتها ،دمشق :دارالفکر ،چاپسوم.
 الیاس ،انطون ( ،)6883القاموس العصری (فرهنگ نوین) ،ترجمة سید مصطفی طباطبایی،تهران :اسالمیه.
 امام خمینی (بیتا الف) ،تحریرالوسیله ،قم :دارالعلم. ــــــــــ (6060ق) ،تعلیقات علی فصوص الحکم ،تهران :انتشارات پاسدار اسالم. ــــــــــ ( ،)6831تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپسوم.
 ــــــــــ ( ،)6816جنگ و جهاد (از مجموعه در جستوجوی راه از کالم امام) ،تهران:انتشارات امیرکبیر.
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 ــــــــــ (بیتا ب) ،سیمای معصومین در اندیشه امام خمینی ،تبیان ،دفتر دوازدهم. -ــــــــــ (بیتا ج) ،شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
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 ــــــــــ ( ،)6838صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ــــــــــ (بیتا د) ،کشف االسرار ،قم :آزادی. ــــــــــ ( ،)6813مصباح الهدایۀ الي الخالفۀ والوالیۀ ،تهران :نشر آزادی. ــــــــــ (6068ق) ،مکاسب المحرمه ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ــــــــــ ( ،)6838وصیتنامه سیاسی ـ الهی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،چاپ دهم.
 ــــــــــ ( ،)6833والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی.
 برنجکار ،رضا ( ،)6820آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی ،قم :طه. بغدادی ،عبدالقاهر (6062ق) ،الفرق بین الفرق ،بیروت :المکتبۀ العصریۀ. تفتازانی ،سعدالدین (6808ق) ،شرح المقاصد ،بیجا :مطبعة الحاج محرم افندی.خمینی» ،مجله حضور ،شماره .81
 حابس ،احمد بن یحیی (6090ق) ،اإلیضاح شرح المصباح ،صنعا :دارالحکمۀ الیمانیۀ. حاکم جشمی ،محسن بن محمد (6096ق) ،تحکیم العقول فی تصحیح االصول ،عمان:عبدالسالم وجیه.
 حسنی ،حسین بن محمد (6099ق) ،شرح الرسالۀ الناصحۀ باألدلَّۀ الواضحۀ صعدة :مرکو أهلالبیت للدراسات اإلسالمیۀ.
 حسنی صنعانی ،قاسم بن محمد (6008ق) ،االعتصام بحبل اهلل المتین ،عمّان :مطابع الجمعیۀالعلمیّۀ المکَّۀ.

بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

 -جمشیدی ،محمدحسین (تابستان « ،)6838مفهوم و ماهیت قیام در اندیشة سیاسی امام

 حکیمیان ،ابوالفتح ( ،)6813علویان طبرستان ،تهران :انتشارات الهام. حوثى ،محمد بن قاسم (6090ق) ،الموعظۀ الحسنۀ ،عمان :مؤسسۀ اإلمام زید بن علىالثقافیّۀ.

 حوثى حسین بن یحیى (2211ق) الجواب الکاشف لاللتباس عن مسائل االفریقى الیمس ویلیه الجواب الراقي علي المسائل العراقي صعدة :مرکو أهل البیت للدراسات اإلسالمیۀ.
 حسینى هاشم معروف (2791م) الشیعۀ بین األشاعرة و المعتولۀ بیروت :دارالقلم. -خطیب صالح احمد (2212ق) اإلمام زیدبن علي المفتری علیه بیروت :دارالفکر.
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 دفتری ،فرهاد ( ،)6831تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :نشرفروزان ،چاپ دوم.
 رسى ،قاسم بن ابراهیم (6090ق) ،الرد على الرافضۀ ،تحقیق امام حنفى عبداهلل ،قاهرة:داراآلفاق.
 زید بن علی بن الحسین (6096ق) ،مجموع کتب و رسائل االمام زید بن علی ،به کوششمحمد یحیی سالم عزان ،صنعاء :دار الحکمۀ الیمانیۀ للطباعۀ و النشر و التوزیع و االعالن.
 سلطانی ،مصطفی (زمستان « ،)6829امامت از دیدگاه زیدیه» ،فصلنامه امامتپژوهی ،سال ،8شماره.60
 ــــــــــ ( ،)6832تاریخ و عقاید زیدیه ،قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. شامی ،فضیلت ( ،)6813تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری ،ترجمه علیاکبرمهدیپور و محمد ثقفی ،شیراز :دانشگاه شیراز.
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 شرفى ،احمد بن محمد بن صالح (6068ق) ،کتاب عدة االکیاس فى شرح معانی األساس،صنعا :دارالحکمۀ الیمانیّۀ.
 شریف الرضی ،محمد بن حسین (6060ق) ،نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح ،قم:هجرت.
 شفق خواتی ،محمد (بهار« ،)6831امامت از دیدگاه زیدیه و امامیه» ،مجله طلوع ،شماره.96
 شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم (6001ق) ،الملل و النحل ،بیروت :دارصعب. صابری ،حسین ( ،)6830تاریخ فرق اسالمی ،تهران :سمت صاحب بن عباد (6231م) ،الزیدیه ،تحقیق ناجی حسن ،بیروت :الدارالعربیۀ للموسوعات. صادقیان ،سید احسان (زمستان« ،)6820بررسی مفهوم امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه وامامیه» ،خردنامه ،سال  ،8شماره .3
 صبحى ،احمد محمود (6066ق) ،فى علم الکالم دراسۀ فلسفی آلراء الکالمیۀ ،بیروت:دارالنهضۀ العربیۀ.
 طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر (6008ق) ،تاریخ االمم و الملوک ،بیروت :مؤسسة االعلمیللمطبوعات ،چاپ چهارم.
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 عارف ،احمد عبداهلل (6003ق) ،الصله بین الویدیۀ والمعتولۀ دراسۀ کالمیۀ مقارنۀ آلراءالفرقتین ،بیروت و صنعا :دارآزال.
 -عبداهلل ،ابومحمد (6001ق) ،الشافی ،یمن :مکتبۀ الیمن الکبرى.

 عمرجی ،احمد شوقی ابراهیم (بیتا) ،الحیاة السیاسیۀ و الفکریۀ للویدیه في المشرقاالسالمي ،قاهره :مکتبۀ مدبولی.
 غلیس ،اشواق احمد مهدی (6063ق) ،التجدید في فکراالمامۀ عند الویدیۀ قاهره :مکتبۀمدبولي.
 فضیل شرفالدین ،على بن عبد الکریم (6008ق) ،الویدیۀ نظریۀ و تطبیق عمان :جمعیّۀالمطابع التعاونیّۀ.
 فیض کاشانی ،مالمحسن ( ،)6883علم الیقین فی اصول الدین ،تحقیق و تعلیق محسن کلینى ،محمد بن یعقوب (6003ق) ،کافی ،تصحیح علىاکبر غفاری و محمد آخوندى،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
 ــــــــــ (6092ق) ،کافی ،قم :دارالحدیث. مجلسی ،محمدباقر (6008ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :داراحیاء التراث العربی. محمد زید ،على (بیتا) ،معتولۀ الیمن :دولۀ الهادی و فکرة بیروت :مرکز الدراسات والبحوث الیمنى.
 مفید ،محمدبن محمد (6068ق) ،اوائل المقاالت ،المؤتمر العالمي اللفیۀ الشیخ المفید. -مقالع ،عبدالعزیز (6239م) ،قراءة في فکر الویدیۀ و المعتولۀ بیروت :دارالعودة.

بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

بیدارفر ،قم :بیدار.

 مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)6830تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیۀ. منصوری الریجانی ،اسماعیل ( ،)6833سیری در اندیشههای دفاعی حضرت امام خمینی،تهران :بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.
 موسوینژاد ،سیدعلی (پاییز« ،)6830آشنایی با زیدیه» ،فصلنامه هفت آسمان ،سال ،8شماره .66
 نوبختی ،حسن بن موسی ( ،)6888فرق الشیعۀ ،ترجمه محمدجواد مشکور ،تهران :بنیادفرهنگ ایران.
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 هاللى ،سلیم بن قیس (6008ق) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،تصحیح محمد انصارىزنجانى خوئینى ،قم :الهادی.
 یحیی بن حسین بن قاسم (6236م) ،رسائل العدل و التوحید ،بهکوشش محمد عماره،قاهره :دار الهالل.
 ــــــــــ ( ،)6096مجموع رسائل االمام الهادی ،بهکوشش عبداهلل بن محمد شاذلی،عمان :مؤسسۀ االمام زید بن علي الثقافیۀ.
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