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چکیده 
یه امامت، مرز مایز آنها با امامیه است.  که نظر یدیه از جمله فرق اصلی شیعه است   ز
یه امامت این فرقه مبتنی بر قبول نص است. آنها امامت را عالی ترین مرتبه قدرت  نظر
در دولت اسالمی می دانند؛ به تعظیم ذاتی و جایگاه مقدس براى امام قایل نیستند و 
معتقدند که امام از صفاتی همچون عصمت، علم لدنی و... بهره اى ندارد. از این رو، 
هدایت جامعه به سوى خدا را از وظیفه امام نمی شمارند، و انتخاب امام را براى اجراى 
حدود، جهاد و... می دانند. از نظر آنها تنها راه نصب امام، شرع، و راه شناخت امام، 
قیام و دعوت، است. پژوهش پیش رو بر آن است تا مباحث مربوط به آموزه امامت را از 

دیدگاه این فرقه ارائه نماید.

یدیان؛ تشیع؛ شرایط امامت. كلید واژه ها: امامت؛ ز

proman.ms.gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب؛  *

امامت از ديدگاه زيديه
     مصطفی سلطانی*
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مقدمه
بر اساس نص،  که  شیعه در آغاز پیدایش، فرقه واحدى بود. آنان مسلمانانی بودند 
گشتند. با شهادت  یه آنها قائل  به امامت و خالفت بالفصل علی و حسنین؟مهع؟ و ذر
ثمره اش  که  گرفت  شكل  شیعه  در  جدیدى  سیاسی  تفكرات  علی؟امهع؟  بن  حسین 

یر بود: تقسیم شیعه به سه گروه ز
1_ تندروان؛ که معتقد به امامت محمدبن حنفیه بودند، و به کیسانیه شهرت یافتند.1

2_ معتدلین: کسانی که معتقد بودند، حسین؟ع؟ فرزند خود علی بن حسین؟امهع؟ را به 
جانشینی تعیین کرده است؛ چرا که امامت باید در اوالد حسین؟ع؟ باشد. این گروه 

به امامیه مشهور شدند.
که معتقد شدند، نصی بر امامت علی بن الحسین؟امهع؟ وجود  کسانی  3_ متوقفین2: 
ندارد. و از آنجا که امام سجاد؟ع؟ به تقیه عمل نمودند در پذیرش امامت او متوقف 

شدند. 
که ثمره توقفشان پیروى از  کسانی بود  کربال نزاع بین امامیه و  در حقیقت بعد از واقعه 
یم تا از فرزندان امام حسن یا امام حسین؟امهع؟ فردى  گفتند: ما منتظر ید بود... .3 آنها  ز
یدبن علی در کوفه با او بیعت کرده و بعدها به  قیام کند، تا از او اطاعت کنیم. با قیام ز
یدیه بر کسانی اطالق می شود که قائل به امامت  یدیه مشهور شدند.4 بر این اساس، ز ز
علی؟ع؟ و افضلیت و اولویت وی به امامت بوده و امامت هر فاطمی عالم، عادل، و 
یدبن  شجاع را که قیام، و دعوت به خود کند، پذیرفتند.5 این فرقه که بعد از شهادت ز

1 . اطالق کیسانیه به بیان فوق قول مشهور است. عده اى در مقابل این قول قائلند که علی ؟ع؟ در جنگ بصره 
یده است. این عده از آن زمان کیسانیه  با واگذارى پرچم اسالم به محمدبن حنیفه او را به جانشینی برگز

نامیده شدند. )اشعرى،  مقاالت اإلسالمین واختالف المصلین، ترجمه محسن مؤیدى، 18(.
2 . مؤلف این عنوان را از باب جعل بر این گروه نهاده است.

یدیة،  یخ الفرقة الز یدیة من المشرق اإلسالمی، 25 _ 22؛ شامی، تار یة للز 3 . عمرجی، الحیاة السیاسیة و الفكر
تجاهات المذهبیة فی الیمن، 59؛  یدیة، 11؛ حریرى، اال 40؛ کبسی، الفروق الواضحة البهیة بین الفرق الز

شهرستانی، ملل و نحل، 1/ 251.
4 . حمیرى، الحوار العین، 182، 180؛ اشعرى، ابوالحسن، مقاالت اإلسالمین، 40؛ شابی، الشیعة فی ایران، 57.

5 . شیخ مفید، اوائل المقاالت، 39، احمد بن یحیی، البحر الزخار، 1/ 40. 
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کالن اصول اعتقادى )خداشناسی،  گرفت، در محورهاى  علی در سال 122ق شكل 
راهنماشناسی، معادشناسی( با امامیه همگام است. هر چند در امور جزئی و مسائل 
کالمی با امامیه اختالف دارد. و با توجه به مبانی کالمی خاص خود در امامت، از دیگر 

گرایشهاى شیعی متمایز می شود. 
یه امامت آنها مبتنی بر پذیرش نص خفی بر امامت علی؟ع؟ و نص جلی بر امامت  نظر
حسنین؟امهع؟ است؛ ولی در امامت بعد از امام حسین ؟ع؟ قائل به نص نبوده، بر این 
کند، امام واجب  که قیام به شمشیر نموده، دعوت به خود  که هر فرد فاطمی  باورند 
گردان شده،  از امام سجاد؟ع؟ به خاطر عمل به تقیه روى  از این رو،  الطاعة است. 

ید را پذیرفتند. تفكرات ز
که وجه تمایز و  یدیان را _  یه امامت یا اندیشۀ سیاسی ز  این نوشتار بر آن است تا نظر

تشابه آنها از دیگر فرق شیعی است _ ارائه کند. 

1_ تعریف امامت
در  است.1  متقدم  و  شده  پیروى  یا  کردن،  پیشوائی  معناى  به  لغت  در  »امام«  واژه 
یف مختلفی از آن ارائه می دهند. المنصور باهلل قاسم بن محمد )967_  اصطالح تعار

یف امامت می گوید:  1029( در تعر
امامـــت جانشینی فردی از افراد جامعه برای رسول؟ص؟ در اجرای قوانین 
یـــم دین است، به نحـــوی که اطاعت همـــه امت از او  شـــرع و حفظ حر

واجب است. 
یف خارج شده  یاست امیر، ولی و قاضی از تعر یاست عامه«، ر یف با قید »ر در این تعر
یاست امام است و با قید »شخص من األشخاص« نبی  یاست آنها تحت ر یرا ر است؛ ز

یف خارج شد. چون وحدت در نبی شرط نیست.2 از تعر

یحی، مجمع البحرین، 6/ 10؛ ابن منظور، لسان العرب، 12/ 26.  1 . طر
کم الجشمی و منهجه فی  کیاس فی شرح معانی االساس، 2/ 109؛ عدنان، زرزور، الحا 2 . شرفی، عدة األ
التفسیر، 94_ 91؛ حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 410_ 409؛ صبحی، یحیی بن حمزة و آراؤه 

یدیة، 308.  یخ الفرقة الز الكالمیة، 143؛ عبداألمیر شامی، تار
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ابراهیم بن محمد مؤیدی )م  ارائه می دهند.  با قیود دیگرى  را  عده اى همین معنا 
یف می کند:  1083( امامت را چنین تعر

یاست مطلق شخصی از اشخـــاص در امور دین و دنیا است  امامـــت ر
بدان گونه که قدرتی فراتر از آن در جامعه وجود ندارد.1 

یرا امام والیت مطلق بر امت  کم شرع و امام است؛ ز یف ناظر به تفاوت بین حا این تعر
داشته، حق تصرف در امور امت با تكیه بر قدرت خود دارد. قاضی هم، چنین است اما 

حق تصرف قاضی مشروط به اذن امام است.2
یف امامت عبارتند از: با توجه به مطالب ارائه شده مؤلفه هاى محورى در تعر

الف( جانشینی پیامبر؟ص؟؛
ب( والیت و سرپرستی همه مكلفان؛

ج( واجب االطاعة بودن.
یف امامت آورده اند. امام،  برخی از متكلمان قید واجب االطاعة بودن را نیز در تعر
جانشین پیامبر؟ص؟ و ولّی امت است به گونه اى که اطاعت از فرمان او در حد اطاعت 
از فرمان پیامبر واجب است. امام صرفًا یك راهنما و هدایتگر نیست که امت در قبال 
وى هیچ وظیفه اى نداشته باشد، بلكه امت، هم در امور دین و هم در امور دنیا باید از 

وى اطاعت کند.

2_ نگاهی به تعریف امامت از دیدگاه زیدیه 
که دو فرقه امامیه  گفت  یف امامت، نمی توان  ارائه شده در تعر گزاره های  برحسب 
که آنها از  یف مستقلی از امامت ارائه نموده اند. اّما با دقت در تفسیرى  یدیه، تعر و ز
امامت ارائه می دهند، تفاوتهاى دو فرقه در ارائه تصویر از امامت آشكار می گردد. بدان 
یدى )بعد از حسنین؟امهع؟( تحت پوشش مفهوم امامت ارائه  حد که هیچ یك از ائمه ز

1 . نسفی، العقائد النسفیة، 199؛ حابس الصعدى، اإلیضاح في شرح المصباح، 122. 
یدیة و المعتزلة، 304؛ عمرى،   2 . حابس الصعدى، اإلیضاح في شرح المصباح، 122؛ عارف، الصلة بین الز
العالمة المجتهد المطلق الحسن بن احمد الجالل حیاته و آثاره، 123؛ رسی، الرّد علی الرافضة، 9؛ احمد 
کیاس فی شرح معانی  ابن سلیمان بن المطهر، حقائق المعرفة في علم الكالم، 437؛ شرفی، عدة األ

األساس، 2 /109و114.



223

یاست در امور دینی، ضرورتًا موقوف به معرفت  یرا ر شده از جانب امامیه نیستند؛ ز
امامت  را شرط  آن  بوده،  امام  یدیه منكر علم لدنی  ز که  امور دینّیه است، در حالی 
نمی دانند. همچنین جانشینی پیامبر؟ص؟ نیاز به اذن پیامبر دارد. در حالی که آنها بعد 

از امام حسین ؟ع؟ اذن بر جانشینی )نص( را نفی می کنند.
یدیه چنین حقیقتی  از سویـــی دیگر امامت نزد شیعه حقیقتی کالمـــی است؛ اّما نزد ز
 نداشتـــه و هویتـــی سیاســـی دارد، همچنان کـــه محقـــق معاصـــر فضیل شـــرف الدین 

گفته است:
یدیان فرقی بین امـــام و خلیفه نیست، در حالـــی که این دو  در تفكـــر ز
یدیه، امام از جایگاه  واژه حامل دو معنای متفاوتند. از این رو، در کالم ز
مقـــدس و تعظیم ذاتی برخوردار نیست. به بیـــان وى، در تفسیر غالب 
یعت نیست.  یدیه، امامت مقام دینی و جانشینی امام از صاحب شر ز

بخالف امامیه که قائل به مقام دینی و نیابت امام از رسول است.1
گره خورده  کالم امامیان، فلسفۀ بعثت با فلسفه نصب و تعیین امام  که در  باید افزود 
ئلی که نصب پیامبر؟ص؟ بر خدا واجب است، نصب امام نیز بر  است؛ لذا به همان دال
خدا واجب است. از این رو، مردم هیچ نقشی در انتخاب امام ندارند؛ چون مردم توان 
تشخیص صفات عظیمی مثل عصمت، علم غیب و... را ندارند. اّما چنان که خواهد 
ینش امام باز است و مقام امامت یك  یدیه دست مردم و جامعه در گز آمد، در دیدگاه ز
مقام فرعی و اجتماعی تلقی می شود که در زمرۀ فروع می گنجد. لذا این فرقه انتخاب 
امام را براى اجراى حدود، جهاد و... ضرورى می دانند، نه براى هدایت افراد جامعه و 
گفتار  سوق آنها به سوى خدا. توجه به سخن احمد عبداهلل عارف، ثبات بیشترى به 

فوق می بخشد. او می گوید: 
یدیان با امامت در دیگر ِفَرِق اسالمی تفاوت می کند.  ...امامت در نزد ز
یانی شیعـــی شناخته شـــده؛ اّما در تفسیر  یدیـــه هر چنـــد به عنوان جر ز
یده است.  امامـــت، حد وسطی بین اهـــل سنت و شیعه امامیـــه را برگز

یة و تطبیق، 90 _ 91.   یدیة نظر 1 . فضیل شرف الدین، الز

دیه
ه زی

دگا
 دی

ت از
مام

ا



224

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

بدینســـان نه مثل افراطیون شیعه براى ائمـــه قداست قائل است که به 
آنهـــا نسبت عصمت می دهند، و سّنت آنها را دلیل اصول و فروع شرع 

می دانند. و نه مثل اهل سنت برخورد می کنند.1
یدیه براى امامان، صفات و جایگاه خاص قدسی و تجلی الهی و... قائل  نتیجه اینكه، ز

نبوده، از این جهت به مفهوم امامت نزد اهل سنت نزدیك ترند تا امامت نزد شیعیان.2
که  الفاظی  همان  امامت  یف  تعر ارائه  در  یدى  ز اندیشمندان  چند  هر  نهایت  در 
متكلمان شیعی از آن بهره جسته اند را به کار بردند؛ اّما ورای این الفاظ، معناى واحدى 
یدیه، امامت  اراده نكرده، دو هویت از یك حقیقت )امامت( ارائه می دهند. در نگاه ز
تئورى حكومت دینی است نه استمرار نبوت نبی،3 حال آنكه در تفسیر امامیان، امامت 
استمرار نبوت نبی؟ص؟ است، تئوری حكومت نیز جهت استقرار اوامر نبوی است. از 
یدیه قائل به این شرط نیستند.  این رو، امامیه معتقدند که امام باید معصوم باشد؛ اّما ز

3_ جایگاه امامت نزد زیدیان 
زیدیان بر این باورند که امامت، عالی ترین مرتبه قدرت در دولت اسالمی است. عّدۀ 
معدودى از آنها امامت را استمرار نبوت می دانند. احمد بن محمد قاسمی )975_ 1055( 

در این باره می گوید: 
یرا بندگی خدا،  مسأله امامت از بزرگ ترین مسائل اصول دین است؛ ز
پائی دیـــن، جهاد، تولی، تبـــرى، اجراى حدود  اطاعـــت از رسول؟ص؟، بر

وغیره...متفرع بر آن است.4
صاحب بلوغ االرب )م1190( معتقد است: »نبوت و امامت از اصول اولیه اى است که 

محل اجماع عترت است«. 5

یدیة و المعتزلة، 318، 114 و 122.  1 . عارف، الصله بین الز
ید بن علی، تحقیق ابراهیم یحیی الدرسی  کتب و رسائل ز 2 . حوثی، الموعظة الحسنة، 40 _ 39؛ مجموع 

ید، معتزلة الیمن: دولة الهادي وفكره، 183.  الحمزى، 384 _ 382؛ محمد ز
یدیه این نظر را پذیرفتند. 3 . عدۀ معدودی از ز

کیاس فی شرح معانی األساس، 2 / 109.  4 . شرفی، عدة األ
5 . حسنی، بلوغ االرب و کنوز الذهب فی معرفه المذهب، 274.
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الحوثی )م1319( ضمن خطبه ای در بیان اصول دین، پس از ذکر توحید و نبوت به 
عنوان دو اصل از اصول دین، اصل سوم را امامت می داند... .1

محقق معاصر عبداهلل بن حمیدالدین، مسائل مربوط به اصول دین را در سه دسته 

ارائه می دهد:

الف( مسائلی که مربوط به شناخت خداست؛

ب( مسائلی که مربوط به شناخت وسائط بین مخلوق و خالق است. مثل شناخت 

انبیاء و مرسلین؛ 

ج( مسائلی که مربوط به شناخت روز آخرت است. 

که: مسائل مهمی چون امامت، امر به معروف و  وی ذیل بحث اصول متذکر می شود 
نهی از منكر تحت نبوت قرار می گیرد.2

در این کالم امامت در کنار نبوت از جمله اصول دین تلقی می شود. از این رو، نصب 
امام را واجب دانسته، امامت را از جمله اصول دین می دانند.3

4_ ضرورت امامت از دیدگاه زیدیه

در اصل اعتقاد به امامت، اختالف قابل مالحظه اى وجود ندارد. در میان فرقه هاى 

که از خوارج هستند _ ضرورت امامت را نپذیرفتند، اما در  اسالمی تنها فرقه نجدات _ 

که وجوب امامت عقلی است یا شرعی؟ آیا  مقام تبیین ضرورت امامت و بیان آن، 

تعیین امام توسط مردم، ضرورت و وجوب دارد؟ یا انتصاب او از جانب خدا ضرورى 

است؟ و... اختالف نظر فراوان وجود دارد.

اشاعره و عده اى از معتزله عمدتًا وجوب امامت را سمعی و شرعی دانسته، آن را به 

عنوان تكلیف مكلفان امر ضرورى می دانند.

کثر معتزله وجوب امامت را شرعی دانسته، آن را بر مردم واجب می دانند. ا

1 . حوثی، الموعظة الحسنة، 29_  28و95.
2 . حمیدالدین، اصول دین اإلسالم، 6.

3 . احمد ابن سلیمان بن المطهر، حقائق المعرفة في علم الكالم، 318. 
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شیعه امامیه به وجوب عقلی امامت قائل است، و وجوب را به نحو ضرورت _ من اهلل _ 
تبیین می کند. 

یدیه قائل به وجوب شرعی امامت است. ز
یحیی بن حمزه )ت 669( در این باره می گوید: »راه وجوب امامت شرع است«. از نظر 
او بعد از وفات رسول؟ص؟ ، صحابه بر وجوب نصب امام اجماع داشتند. از این رو، وقتی 
ابوبكر بعد از وفات رسول؟ص؟ خطبه می خواند و از تعیین امام سخن می گوید، کسی با 
او مخالفت نمی کند. بلكه همه در سقیفه جمع شده، دربارۀ امامت تصمیم می گیرند. 

وى می افزاید: 
سیـــرۀ امـــت در این بود کـــه وقتی خلیفه اى به رحمت خـــدا می رفت، 
امـــت بدون اتالف وقت در فكر تعییـــن امام بودند؛ مثاًل بعد از ابی بكر 
بالفاصلـــه عمر و بعـــد از او بالفاصله عثمان و در نهایـــت علی؟ع؟ را به 

یدند. که خود دلیلی بر وجوب وجود امام است.1 امامت برگز
کیاس می گوید:  صاحب کتاب األساس لعقائد األ

به دلیـــل اخباری مثل کالم رســـول اهلل؟ص؟ »أهل بیتی کالنجوم، کلما أفل 
نج���م طلع نجم آخر«؛ زمین در هیچ عصری از فردی که صالحیت امامت 

داشته باشد خالی نمی ماند.2
احمدبن محمد شرفی در مقام ارائه نظر زیدیه به شرح کالم قاسم بن محمد پرداخته می گوید:
اجماع عترت و اخباری چون حدیث سقیفه، ثقلین و کالم علی؟ع؟ که 
فرمـــود: »هیچگاه زمین از حجت الهی خال���ی نمی شود«، داللت بر این معنا 

]ضرورت وجود حجت[ دارد. 3

1 . حسنی، مجموع رسائل اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة، 2/ 392_390؛ صبحی، یحیی بن حمزة و 
آراؤه الكالمیة، 145. 

االهواء و  الملل  فی  الفصل  اندلسی،  144؛  اإلسالم،  دین  أصول  حمیدالدین،  77؛  اإلبانه،  اشعرى،    . 2 
اصول  شرح  عبدالجبار،  قاضی  479؛  الكالم،  علم  فی  االقدام  نهایة  شهرستانی،  87؛   /4 والنحل،    

خمسة، 751.
3 . ناشی، مسألة اإلمامة، 12؛ صبحی، في علم الكالم، 3/ 125. 
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یقی براى اثبات  ه شرعی است، طر
ّ
 واضح است که در این بیان، اجماع که از جمله ادل

ضرورت امامت معرفی شده است.
یرا قوام همه واجبات به  امام قاسم رسی می گوید:»امامت واجب ترین واجبات است؛ ز

اعتالی امامت وابسته است«.1
یدیان  یدیان قائل به فترت در امامت اند. در نظر ز توجه به این نكته ضروری است که ز
که عنوان محتسب، داعی یا مقتصد دارد. همان  گر امام وجود نداشته باشد. فردى  ا
یدیه قائل به توسع در معنای »حجت«  وظایف امام را انجام می دهد.2 در حقیقت ز
که دارای همه شرایط  یدی و کسی است  هستند. در اندیشه آنان مراد از حجت امام ز
یدی بوده اما به دلیلی امكان قیام برای او فراهم نبوده و از این رو مبادرت به  امامت ز

یدیه چنین فردی را »محتسب« می نامند. قیام نكرده است. ز

5_ ادله ضرورت امامت
قرآن دستور به اجرای حدود، تجهیز ارتش، حفظ مرزهاى بالد اسالمی و پاسدارى از 
کیان اسالم داده است. همۀ امور یاد شده از واجبات هستند و به جز ائمه و تالی تلو 
آنها کسی توان سرپرستی و اجراى این دستورات را ندارد؛ پس وجود امام مقدمه انجام 

واجبات است؛ و مقدمه واجب، واجب است؛ پس نصب امام واجب شرعی است.
کم جشمی )413_ 494( می گوید:  حا

 امامـــت ریاســـت عـــام است کـــه عقـــاًل اقامـــه اش واجب نیســـت؛ بلكه

  بـــه دلیل اجمـــاع صحابـــه، از واجبـــات کفائی اســـت، تا حـــدود شرعی
 اقامه شود.3

که مسأله ای شرعی است،  کنندۀ آن  در این بیان، ضرورت اقامۀ حدود و شرایط اقامه 
دلیل ضرورت امام قرار داده شده است.

ید، معتزلة الیمن: دولة الهادي وفكره، 37. 1 . بصرمی، رسائل العدل و التوحید، 1/ 84؛ محمد ز
یدیة نشأتها و معتقداتها، 83. یخ المذاهب الدینیة فی بالد الیمن، 225؛ اکواع، الز 2 . سید ایمن فؤاد، تار

کم الجشمی و منهجه فی التفسیر، 91، الناشی، مسألة اإلمامة، 34؛ احمد ابن سلیمان بن  3 . عدنان، الحا
المطهر، حقائق المعرفة في علم الكالم، 144، طوسی، تلخیص المحصل، 474، آل کاشف الغطاء، اصل 

الشیعه و أصولها، 179، صبحی، فی علم الكالم، 3/ 338.
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کیاس در این باره می گوید: »به دلیل اجماع، در هر  کتاب األساس لعقائد األ مؤلف 
حفظ  امامت  ثمرۀ  یرا  ز است؛  واجب  دارد،  امامت  صالحیت  که  کسی  یارى  زمان 

اسالم... اقامه حدود و غیره است«.1 
دانستن این نكته الزم است که زیدیان شرع را دلیل تثبیت امامت می دانند. این بدان معنا 

نیست که نقش عقل را در این امر نفی کنند. از این رو، براى تبیین و تأیید نظراتشان از ادله 

عقلی ای نیز چون قاعدۀ لطف، دفع ضرر محتمل، وجوب شكر منعم و... بهره می برند.2 

6_ راههاى شناخت امام
یدیان وجود ندارد، اما اندیشه  هر چند وحدت نظری در ارائۀ راههای شناخت امام بین ز

یدی در این موضوع به شرح ذیل است: متكلمان ز

ع  1_6_ شر

هرچند عده اى از متقدمین قائلند که عقل و نقل راه شناخت امام است؛ اما متأخرین 
قائل به نصب امام از راه شرع هستند. امام یحیی در این باره می گوید: »نظر ما آن است 

که شرع راه شناخت و وجوب امامت است«.3 
استدالل آنها بر مدعاى خویش چنین است: 

تنفیذ احكام شرعی، اقامه حدود، حفظ دین و... دلیل نیاز مردم به امام 
اســـت. راه شناخت این امور سمع است، نه عقل؛ پس راه شناخت آن 

چیزى که ضرورت امامت به خاطر آنهاست هم شرع است. 
به  و دسترسی  آنها  به  نیاز  به خاطر  انبیاء  امام مثل شناخت  از سوى دیگرشناخت 
مصالحی است که در شناخت انبیاء و ائمه است. از آنجا که در مقایسۀ عقل و نقل در 
ارائۀ مصالح، نقل بهتر می تواند مصالح را به ما ارائه دهد، پس ضرورتی در شناخت آنها 

از راه عقل اولی نیست.4

کیاس، 151.  1 . قاسم بن محمد، االساس لعقائد األ
2 . همان، پاورقی 150.

3 . شیخ طوسی، العّدة، 176؛ صبحی، في علم الكالم، 144.
یدیة، 52. 4 . صاحب بن عباد، الز



229

2_6_ دعوت

یدیه به تفكر سیاسی و ظلم ستیزى این فرقه بر می گردد. در مراحل  پیشینۀ دعوت در ز
اولیه، مسأله دعوت یك حربۀ سیاسی براى طرد بنی امیه و بنی عباس بود. با گذشت 
زمان این مسأله به عنوان یك اندیشۀ دینی در این فرقه تثبیت شد. بر این اساس دعوت 
یرا این سه  راهی براى اثبات امامت ائمه بعد از امام علی و حسنین؟مهع؟ قلمداد شد؛ ز

نفر بر مبناى نص به امامت منصوب شدند.1 
در کالم زیدیه دعوت عبارت است از: »انتصاب المّتصف بجمیع أوصاف اإلمامة للقیام 

باألمر و یتجرد لمباشرته و ال یتقاعد، و الیهاون الظلمة و الیختار الرکون تحت رایاتهم«.2 
بر  آنها عالوه  اوست.  امامت  تثبیت  و  امام  راه شناخت  فرقه دعوت  این  اندیشۀ  در 
ی 

َ
ِإل َيْدُعوَن  ٌة  ّمَ

ُ
أ ْم 

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك

ْ
َول  < ی اهلِل<4 و آیۀ 

َ
ِإل ْن َدَعا  ِمّمَ َقْولا  ْحَسُن 

َ
أ > َوَمْن  روایات3 به آیۀ 

َخْيِر...<5 براى اثبات مدعاى خود تمسك می کنند.
ْ
ال

3_6_ قیام

یدیان، قیام از جمله شرایط امام و راه شناخت امام است؛ یعنی امام باید  در اندیشۀ ز
یدیه آمده است  دست به شمشیر برده، و علیه ظلم ظالمان به پاخیزد. در اعتقادات ز
بر  نظر خروج  این  کنندگان است. در  قیام  به  یارى رساندن  که وظیفۀ هر مسلمانی 
که در دین ایجاد شبهه می کنند الزم است. از این رو،  کسانی  گمراهان در عقیده و 

گمراه کنندۀ با شبهه از فاسقی که ایجاد شبهه نمی کند، بهتر نیست.

4_6_ اجماع حل و عقد
 آنها معتقدند که اجماع اهل حل و عقد از جمله راههاى شناخت امام است.6

1 . حابس الصعدی، اإلیضاح في شرح المصباح، 141؛ عبدالقاهر بن طاهر، بغدادى، الفرق بین الفرق، 52.
2 . اشعرى،  مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلیین، 2/ 125؛ فهمی خشیم، الجبائیان، 296.

3 . حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 5 / 407، شیبی، الصلة بین التشیع و التصوف، 321 _ 320. 
4 . فصلت/23.

5 . فصلت/ 23؛ آل عمران/ 104.
6 . امام الحرمین، الشامل، 231؛ حسینی، الشیعه بین األشاعرة و الشیعة، 321 _ 320.
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7_ راه هاى نصب امام
یدیان  یۀ امامت ز یرا نظر یدیان وجود ندارد؛ ز یه اى بین ز در طریق نصب امام وحدت رو
یدیه _  گرفته است. بر این اساس بحث شرایط امام در ز ضمن تطور این فرقه شكل 
یدیه باشد، هر چند  که به آنها اشاره می شود _ می تواند منسوب به شاخۀ خاصی از ز
یدیان  یدیان نسبت می دهند. به هر حال ز فرقه شناسان این امر را به طور کلی به همه ز

معتقدند که سه راه براى نصب امام وجود دارد:
که شرایط امامت را دارد، مردم را به بیعت با خود  یدیان  1_7_ دعوت: یعنی فردى از ز

کند، تا زمینه برای قیامش فراهم شود، پیروان او نیز دیگران را به بیعت با او  دعوت 
یدیه.1 دعوت کنند، مثل سلسله دعوات متصلۀ ز

یدیان به دو معنا است: 2_7_ انتخاب و اختیار: این عنوان در بین ز

کم جشمی در این  1_2_7_ مراد این است که هر امامی خلیفه بعدى را تعیین نماید. حا

باره می گوید: »نص و معجزه، خروج و دعوت، راه نصب امام نیست، انتخاب تنها راه 
آن است«.2 

در این کالم، انتخاب، راه اصلی و دیگر طرق نصب امام، راه فرعی تلقی شده است.
2_2_7_ شورى یا انتخاب مردم: یحیی بن حمزه می گوید: »شوری یا انتخاب مردم از 

ینش امام است...«.3 جمله راههای گز
3_7_ نص: سومین راه نصب امام، نص از طرف خدای عّزوجّل یا رسول؟ص؟ است.

یدیه معتقدند که بعد از رسول؟ص؟، علی؟ع؟ امام و خلیفۀ اوست. آنها قائل به وصیت  ز
که خدا به زبان رسول؟ص؟ مردم را به  رسول بر امامت حضرتش هستند. به این معنی 
یۀ آنها سفارش فرمود. در تفكر این عده، تثبیت  امامت علی و حسنین؟مهع؟ و اخیار از ذر

1 . فهمی خشیم، الجبائیان، 296 _ 295؛ اشعرى، مقاالت اإلسالمین واختالف المصلین، 2/ 125؛ عبدالناظر، 
ید، معتزلة الیمن: ودولة الهادي وفكره،  مسألة اإلمامة، 202؛ صبحی، فی علم الكالم، 236/3؛ محمد ز

.37
کم الجشمی و منهجه فی التفسیر، 94 _  91؛ فهمی خشیم، الجبائیان، 296 _ 295؛ عبدالناظر،  2 . عدنان، الحا

مسألة اإلمامة، 128.
3 . صبحی، فی علم الكالم، 158.
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امامت در اهل بیت؟مهع؟ از طرف خدا و به زبان رسول؟ص؟، به واسطۀ »نص« بوده است. 

یدیه، نص شرط الزم و ضرورى  از این رو، عده ای از فرقه شناسان معتقدند: از نظر ز

کم جشمی می گوید:» نص و معجزه، خروج و  براى امامت نیست.1 از این روست که حا
دعوت راه نصب امام نیست، انتخاب تنها راه آن است«.2

یدیان بر وجود  که جز سلیمانیه و صالحیه، دیگر ز توجه به این نكته ضرورى است 

نص بر امامت علی و حسنین؟مهع؟ اتفاق نظر دارند. اما در کیفیت وجود نص اتفاقی در 

بین آنها نیست. عده اى مثل جارودیه معتقد به وجود نص جلی هستند.3 اما عده ای 

دیگر معتقدند که امامت علی ؟ع؟به نص خفی ثابت است، اما در حسنین؟امهع؟ قائل 

به نص جلی هستند.

کرده  یحیی بن حمزه با اشاره به راههاى نصب امام به اختالف در کیفیت نص اشاره 

یدیان چند راه براى نصب امام دارند:  می گوید: ز

1_ نص؛ 2_ دعوت و خروج.

1_ نص از طرف خدا یا رسول؟ص؟ دلیل بر نصب امام است. وى در تفسیر نص می گوید: 

این گروه به سه دسته تقسیم می شوند:

یدیه و امامیه معتقدند که نص بر امامت علی و حسنین؟مهع؟ وجود دارد. با این  الف( ز

یدیه قائل به نص خفی هستند. اما امامیه قائل به نص جلی هستند. تفاوت که ز

ب( حسن بصرى معتقد است که نص خفی بر امامت ابوبكر وجود دارد. اما اصحاب 

حدیث معتقدند که نص جلی بر امامت او موجود است.
ج( نص بر امامت عباس بن عبدالمطلب موجود است.

کیاس فی شرح معانی األساس، 156؛  الیقین فی اصول الدین، 306 _ 305؛ الشرفی، األ 1 . حلی، مناهج 
شهرستانی،  82؛  التفسیر،  فی  منهجه  و  الجشمی  کم  الحا عدنان،  203؛  اإلمامة،  مسألة  عبدالناظر، 

یم، الملل والنحل، 1/ 208. عبدالكر
کم الجشمی و منهجه فی التفسیر، 94 _ 91؛ فهمی خشیم، الجبائیان، 296 _ 295؛ عبدالناظر،  2 . عدنان، الحا

مسألة اإلمامة، 128.
یخ اإلمامیة و اسالفهم من  3 . اشعرى، ابوالحسن، مقاالت اإلسالمین واختالف المصلین، 1/ 133؛ فیاض، تار

الشیعة، 33، شیخ مفید، اوائل المقاالت، 48_ 47 _43.
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احمد بن محمد شرفی در این باره می گوید: 
یرا امامت تابع نبوت  بـــه دلیل اجماع، شرع راِه تثبیت امامت اســـت؛ ز
بوده و ثمره اش حفظ دین، احیاء آموزه هاى فراموش شده آن، دفع ظلم 
و... می باشد. این منصب براى فردى ثابت است که داراى صفات نبی 

بوده، و از طرف شارع تعیین شود.1
2_ راه نصب امام دعوت و خروج است، به گفته یحیی بن حمزه: 

... دعـــوت و خـــروج راه نصب امـــام است. این کالم زیدیـــان، به جز فرقه 
صالحیـــه از آنـــان اســـت؛ زیـــرا زیدیـــه معتقدنـــد علی و حسنیـــن؟مهع؟ از 
 طریق نص منصـــوب شده اند. در سائر ائمه دعـــوت و خروج راه نصب

 امام است.2

8_ شرایط امامت:
یدیه اوصاف امام را به دو دسته تقسیم می کنند: ز

الف( صفات ایجابی؛ ب( صفات سلبی.

1_ 8_ صفات ایجابی:

یدیه عالوه بر شرایط عمومی مثل مرد  که ز یدیان این است  حاصل تحقیق در آراء ز

یر را براى امام قائلند. یت، شرایط ز بودن، بلوغ، عقل و حّر

یۀ امام حسن ؟ع؟ باشد، یا از  1_ 1_ 8_ امام باید از اهل بیت و فاطمی باشد. حال از ذر

یۀ امام حسین ؟ع؟ فرقی ندارد. ذر

2_ 1_ 8_ قدرت بر خروج و جنگ داشته باشد، تا از این راه از حق مسلمین دفاع کند.

3_ 1_ 8_ زاهد، عادل، شجاع، سخی و حّر باشد.

یدیۀ متقّدم، خروج دو امام در دو منطقۀ مختلف ولو این که با هم  4_ 1_ 8_ در اندیشۀ ز

کیاس فی شرح معانی األساس، 2، 136، یحیی بن حسین بن القاسم بن ابراهیم، مجموع رسائل  1 . شرفی، األ
اإلمام الهادى الی الحق القویم یحیی بن الحسین بن القاسم بن ابراهیم، 537.

2 . صبحی، فی علم الكالم، 158 _ 157.



233

گر دو امام در دو  معارض باشند، جایز است؛1 و هر دو امام واجب الطاعة هستند، حتی ا
یدیان تعّدد  نقطه فتواى متضاد بدهند. هر دو مصاب هستند. مبتنی بر این اندیشه ز
که از همه جهات  گر دو امام  که ا ائمه در یک زمان را جایز می دانند، و بر این باورند 
یند، در یك منطقه باشند، باید رعایت افضل، امتن رأیًا، احزم امرًا و... را نمود. در  مساو
این صورت یكی از دو فرِد واجد شرایط امامت به امامت منصوب شده و دیگرى فاقد 

شرط افضلیت می شود.
رات مثل جذام، برص، و... و سالمت حواس و اعضاى بدن.  5_ 1_ 8_ دورى از ُمَنّفِ

6_ 1_ 8_ حسن رأى و تدبیر.

7_ 1_ 8_ دعوت بر مبناى کتاب خدا و سنت رسول؟ص؟.

8_ 1_ 8_ عالم و مجتهد به علوم و اصول دین و... باشد. هر چند الزم نیست اعلم باشد.
9_ 1_ 8_ امامت مفضول با وجود افضل جایز است.2

یدیان، قیام از جمله شرایط امام است. یعنی امام باید دست  10_ 1_ 8_ قیام: در اندیشه ز

یدیه آمده است که وظیفۀ  به شمشیر برده، علیه ظلم ظالمان به پاخیزد. در اعتقادات ز
گمراهان در  کنندگان است. در این نظر خروج بر  هر مسلمانی یارى رساندن به قیام 
کنندۀ با  گمراه  که در دین ایجاد شبهه می کنند الزم است؛ از این رو  عقیده و کسانی 

شبهه از فاسقی که ایجاد شبهه نمی کند، بهتر نیست.
در دیوان عبداهلل حمزه شروط امامت ضمن قصیده اى چنین ارائه شده است:

القبائـــلاّن اإلمـــام الواجب الحـــّق: الذي  و  للشعـــوب  ینصـــب 

وسائـــلمن جمع السّت الخصال و اغتدى هـــارب  کـــّل  مفـــزع 

نجـــده و  ذکـــًا  و  زهـــدًا  و  النائلعلمـــًا  ببذل  الجود  و  الروع  في   

الحسیـــن مع فضـــل شهید شاملو منصبـــًا مـــن حســـن أو صنـــوه

دعـــا  و  قـــام  و  حـــوى  المناصلفمـــن  و   و خاض لج السمر 

یدیه وجود دو امام در یک زمان را جایز  1 . احمد بن یحیی بن المرتضی بر عكس مشهور می گوید: اکثر ز
نمی دانند. ر.ک: البحر الزّخار، مقدمه.

المصباح، 144_ 142،   شرح  في  اإلیضاح  الصعدى،  حابس  المحصل، 390_ 385،  تلخیص  طوسی،   . 2
شهرستانی، الملل والنحل، 1/ 155؛ عارف تامر، اإلمامه فی اإلسالم، 91، صبحی، في علم الكالم، 156_146. 
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کــان فـی األزمة غیر باخل1                       و شق مــدح الخیل غیـــر هایــب               و 
کسی  که برای جوامع و قبائل مختلف منصوب می شود  امام برحق و واجب االطاعة 
که دارای شش خصلت باشد: پناهگاه هر باز مانده و نیازمند باشد. در علم،  است 
زهد، تیز هوشی، تقوا و بخشش نیز به مرتبۀ خود گذشتگی برسد. در َنَصب از نوادگان 
امام حسن؟ع؟ یا پسران امام حسین؟ع؟ باشد. در فضل نیز مشهور باشد. کسی که توان 
قیام داشته و دعوت به خود کند و به سختی در معرض حمالت و تیرهای دشمن قرار 

گیرد، بی واهمه صفوف دشمن )خط مقدم( را بشكافد و به جّد وارد  بحران ها شود. 

2_8_ شرایط سلبی:
که باعث  پس از طرح مباحثی پیرامون شرایط ایجابی امامت، به تبیین شرایط سلبی 
عزل امام از منصب امامت است، یا از جمله شروط الزم براى تحصیل این مقام نیست، 

یم:  می پرداز
اینكه وى به  بر  کسب منصب امامت، مشروط  از  یدیه امامت امام پس  از دیدگاه ز
کند، محدود به حّدى نیست. در غیر این صورت امام از منصب  وظائف خود عمل 
امامت عزل می شود. در تفكر این فرقه بروز عواملی، مانع انجام وظایف امام می شوند 
که در نهایت همان عوامل، امام را از منصب خود عزل می کنند. این عوامل عبارتند از:

كفر:  1_2_ 8_ فسق و 

در صورتی که امام فاسق شود، به نحوى که فسق او ظهور کند، از منصب امامت عزل 
کبیره داشته و توبه  گر اسرار بر  کبیره اى شود. در این صورت ا می شود. مثاًل مرتكب 
نكند، امامت از او به فرد دیگرى منتقل، و از عدالت ساقط می شود؛ امت نیز الزامی در 
اطاعت از او ندارد. در این صورت، مواالت به او حرام، و دشمنی با او حالل است. اما 

گر توبه کند، الیق منصب امامت است.2 ا
در صورت توبۀ امام این سؤال مطرح است که آیا امام برای تصدى منصب امامت نیاز 

یدیه، )به منبع اصلی دست نیافتیم(. 1 . دائرة المعارف اإلسالمیة الشیعیه، مدخل ز
2 . حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 5/ 412، صبحی، في علم الكالم، 163. 
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یدیه،مطالب  به دعوت جدید دارد یا نه؟ در پاسخ به این پرسش، گروه های مختلف ز
یر را عنوان می کنند: ز

باشد، تجدید دعوت الزم  تثبیت شده  به دعوت  امامت  که  1_ 1_2_ 8_ در صورتی   
کفر و فسق هم مانع از  که با دعوت اولیه امامت منعقد شده است.  نیست. از این رو 
تصرف امام در امورند، لذا در والیت عامه امام و امامت او تأثیر می گذارند. اما بر مبناى 

قائلین به نصب امام از طریق عقد، باید عقد جدیدى منعقد شود.1
گر گناه او سّرى  گر فسق فرد ظاهر شود، با توبه نیاز به دعوت جدید دارد؛ اما ا 2_ 1_2_ 8_ ا

بود و توبه کرد، نیاز به دعوت جدید ندارد.2
3_ 1_2_ 8_ در صورتی که ارتكاب خطاى امام از باب خطاى اجتهادى باشد و ثمره اش 

گر مجتهدین به او تذکر دهند، و او نیز نسبت به  مخالفت با دیگر مجتهدین باشد؛ ا
گر متنّبه نشود، از امامت عزل شده،  خطاى خود متنبه شود، امامت او باقی است. و ا

باید امام دیگرى جایگزین او شود.3
2_2_ 8_ امراضی که مانع اقامه حدود شود مثل، فساد عقل و جنون )مطلق یا ادوارى(.

3_2_ 8_ پیرى و زمین گیر شدن.

4_2_ 8_ امراض متنّفره، مثل جذام و برص و... بر مبناى حكم عقل مسقط امامت امام 
است.4

5_2_ 8_ اسارت امام در صورتی که امیدى به آزادى او نباشد.5

گیری كناره  3_ 8_ عزل و 

در صورت تحقق شرایط سلبِی مذکور، امام از منصب امامت عزل می شود. پرسش 
که آیا امام بعد از دعوت و اجابت دعوت از طرف مردم، حق عزل  پیش رو این است 

1 . صبحی، في علم الكالم، 163، قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، 171. 
2 . حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 5/ 412.

3 . قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، 251.
4 . طوسی، تلخیص المحصل، 449؛ امام الحرمین، الشامل، 2/ 254.

ئد فی تصحیح العقائد، 132؛ صبحی، في علم الكالم، 242/3. 5 . ابن مرتضی، القال

دیه
ه زی

دگا
 دی

ت از
مام

ا



236

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

خود از امامت را دارد یا نه؟ دو دیدگاه در این باره مطرح است:
گر مردم به یارى او هّمت نكنند، او حق کناره گیری از امامت را دارد.1 یحیی بن  1_3_ 8_ ا

حمزه در بحث عوامل مسقط امام از منصب امامت می گوید: این عوامل به سه دسته 
که در  که مطلقًا مسقط امامت هستند؛ ب( عواملی  تقسیم می شوند. الف( عواملی 
بعضی از موراد مسقط نیستند؛ ج( عواملی که در بعضی از احوال مسقط امامتند. وى 
در بیان عواملی که به صورت موردى مسقط امامتند می گوید: »کوتاهی مردم در یارى 

کردن امام و اعطاى حق او در اقامه امامت از جمله عوامل مسقط امام است«.2
شرفی در این باره می گوید: 

یدیان، هرگاه امام یارانی داشته باشد یا امید به یارى داشته  بـــه نظر ما ز
باشد، حق کناره گیرى از امامت را ندارد؛ چون با وجود یاران، امامت به 

عنوان تكلیفی بر او واجب شده است.3
2_3_ 8_ امام بعد از اجابت دعوت، حتی در صورت خوف از کمی انصار نیز حق عزل 

خود را ندارد. قاسم بن محمد می گوید: » بعد از اینكه عقد امامت برای امام منعقد 
شد، امام در صورت کمی یاران یا کثرت آنها، حق کناره گیری از امامت را ندارد«.4 

9_ عصمت امام از دیدگاه زیدیه:
از جمله شرایط  امام  امامیه، عصمت و علم  اندیشۀ دیگر فرق شیعی خصوصًا   در 
یدیه  ز نمی پذیرد.  را  آن  الجمله  فرقۀ شیعی فی  به عنوان یك  یدیه  ز اما  امام است؛ 
معتقد به عصمت همه ائمه نیستند، در نظر آنها فقط اهل الكسا )نبی، علی، فاطمه 
بحث  اشخاص  عمل  از  عصمت  آنان  دیدگاه  در  هستند.  معصوم  حسنین؟مهع؟(  و 

از روش  آنان سخن  برترى باشد. امام در دیدگاه  از این رو، نمی تواند مالك  می کند. 

که ربطی به عصمت ندارد. از این رو، بعد از رسول؟ص؟ تنها ملجأ  استداللی می کند 

1 . حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 5/ 435_ 432، شوکانی، القول المفید فی ادلة االجتهاد و 
التقلید، 41_33. 

2 . صبحی، في علم الكالم، 163.
3 . طوسی، تلخیص المحصل، 449، قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، 166.

4 . حسنی صنعانی،  االعتصام بحبل اهلل المتین، 5/ 412.
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بشر، قرآن، اهل بیت؟مهع؟، استقراء نصوص و درك احكام امور حادثه از راه تفحص در 
که منبع انسانی داشته، قابلیت صواب و خطا  مدارك است. همۀ موارد مذکور از آنجا 

دارد. از این رو، اصاًل این بحث جایگاهی براى طرح ندارد.1 
سامی النشار می گوید: »...اصل سوم، نفی عصمت ائمه است. ائمه هیچگاه ادعاى 

یدیه امام فاطمی نیز معصوم نیست«.2 عصمت نكردند... در نظر ز
یدى، معتزله و اشعرى معتقدند ضرورتی در عصمت  یحیی بن حمزه می گوید: »ائمه ز

ائمه نیست«.3
ید یك پیشوا هر چند از فرزندان فاطمه؟اهع؟ است اما  یدیان آمده است: به نظر ز در بیان ز
چون دیگر مردم است، از این رو از خطا معصوم نیست. علوم ائمه هم کسبی است، از 
این رو مستلزم خطا و ثواب است... ائمه نیاز به خرق عادت و اعجاز ندارند، بلكه فقط 

از راه حجت و برهان براى خود دعوت و بیعت می گیرند.4
َرُكْم َتْطِهيًرا<5 و آیۀ >َوَجَزاُهْم  َبْيِت َوُيَطِهّ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ُم الِرّ

ُ
َما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنك آنها آیۀ تطهیر >ِّنَ

ًة َوَحِريًرا<6 را دلیل عصمت اهل کساء می دانند. در نظر آنان کالم رسول؟ص؟  ِبَما َصَبُروا َجّنَ
که فرمود: »علّي مع الحّق و الحّق مع علي« و »الحسن و الحسین سیدي شباب أهل 
الجّنة« و »فاطمة سیدة نساء العالمین« دلیل بر عصمت برخی از اهل بیت؟مهع؟ است.7

ه نفی عصمت امام از دیدگاه زیدیه
ّ
1_ 9_ ادل

گر نصب امام معصوم بر خدا واجب بود، خداوند این عمل را انجام می داد.  1_ 1_ 9_ ا

ئد فی تصحیح العقائد، 123؛ محمد بن القاسم بن محمد، سبیل الرشاد، 70 _ 67؛  1 . ابن المرتضی، القال
یدیة  محمد سالم مذکور، مناهج االجتهاد فی اإلسالم فی االحكام...، 725 _ 724؛ مقالع، قراءة فی فكر الز
ید بن علی المفترى علیه، 231؛ الرسی، قاسم بن ابراهیم، همان 27و108؛  والمعتزله، 21؛ خطیب، اإلمام ز

یدیة والمعتزلة، 91. عارف، الصلة بین الز
2 . سامی نشار، نشاءة الفكر الفلسفی فی اإلسالم، 131.

3 . صبحی، في علم الكالم، 154.
کوفی، 81؛ صبحی، في علم  کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات  4 . حكیمیان، علویان طبرستان، 147 

الكالم، 3/ 64. 
5 . احزاب/ 33. 

6 . انسان/12.
یقی الیاس، 63 _ 62. 7 . حوثی، الجواب الكاشف لاللتباس عن مسائل االفر
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پس از شهادت حسین ؟ع؟ خداوند نصب امام معصوم نكرد؛ پس معصوم بودن امام 
واجب نیست.1

2_ 1_ 9_ حقیقت امام یا ثبوتی است، یعنی حكمش براى غیر شرعًا نافذ است، یا عدمی 

گر امامت متوقف بر عصمت  یاست ندارد. ا است، یعنی فردی بر دیگرى شرعًا حق ر

باشد، به اعتبار حقیقت ثبوتی است؛ حال آنكه حكم امیر و قاضی براى غیر، شرعًا 

که آنها معصوم نیستند؛ پس نفوذ شرعی حكم بر غیر، الزمه اش  نافذ است، در حالی 

گر  ا کرد.  ثابت  را  عصمت  ضرورت  نمی توان  راه  این  از  نتیجه  در  نیست.  عصمت 

ضرورت عصمت به خاطر برترى نیافتن غیر بر امام باشد، باز مورد نقض است؛ چرا 

که امیر یا قاضی وقتی در نقاط دور افتاده باشند، حكم امام براى آنها نفوذى ندارد، در 
حالی که آنها نیز معصوم نیستند.2

بودن  وصایتی  و  وراثتی  نفی  و  مفضول  امامت  جواز  الزمۀ  دیگرى  سوى  از   _9 _1  _3

که امام از  که اساس عصمت مبتنی بر آن است  امام، نفی عصمت است. از این رو 

یدیه طریق وصیت را در نصب امام بعد از امام  پیامبر؟ص؟ والیت اخذ کند. در حالی که ز

یدیه نیز امامت را استمرار نبوت نمی دانند. کثر ز حسین؟ع؟ نمی پذیرند.3 ا

که نزول وحی بر نبی؟ص؟ علت عصمت او است، و ائمه نیز از  یدیه معتقدند  4_ 1_ 9_ ز

این موهبت الهی بهره اى ندارند. در نتیجه ضروتی در عصمت ایشان نبوده و امكان 
ارتكاب خطا در آنها وجود دارد؛ پس معصوم نیستند.4

یدیه قائل به عصمت امام نیست. با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد  گفته شد که ز

یدیه قائل به  یرا ز که این حكم بالجمله ثابت نبوده، بلكه فی الجمله صادق است؛ ز
عصمت اهل کساء هستند.

1 . صبحی، في علم الكالم، 155.
2 . همان، 155.

یدّیة، 168؛ حكیمیان، علویان طبرستان، 144؛ حسینی، الشیعة  ّیة للز 3 . عمرجی، الحیاة السیاسّیه والفكر
بین األشاعرة و المعتزلة، 73. 

4 . حكیمیان، همان، 144؛ حسینی، همان، 73_ 72.
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را ثابت  کساء  آیۀ تطهیر، عصمت اهل  از  از سوى دیگر عبداهلل بن حسن )م 1226( 
می کند. در نظر او معنی آیه عصمت در حق انبیاء و تطهیر اهل بیت؟مهع؟ است. وى 
که پیام آیه شامل  شواهد و قرائنی از روایات و سیرۀ عملی رسول اهلل؟ص؟ ارائه می دهد 
اصحاب کساء می شود.1 در نهایت این کالم چنین ثمرى را دنبال می کند که سه نفر 
یح قرآن معصومند. پس حكم نفی عصمت فی الجمله ثابت می شود  از امامان به صر

نه بالجمله.
همچنین قاسم بن محمد )م 1029(، با تمسك به اخبار متفق علیه بین شیعه و سنی، 
کلی  کساء را ثابت می کند. این مطلب می تواند دلیلی بر نقض  عصمت اصحاب 

یدیه باشد. وى با تمسك به حدیث ثقلین2 می گوید:  بودن نفی عصمت از دیدگاه ز
در ایـــن خبـــر پیامبـــر؟ص؟ می فرمایـــد: »عترت تـــا قیامت از کتـــاب جدا 

 علی عصمة جماعتهم و علی أّن اإلمامة فیهم... . 
ّ

نمی شود«؛ فدل
وى سپس به حدیث اهل بیت؟مهع؟3 تمسك جسته می گوید: 

و هـــذا الخبر ال خالف في صحته بین علمـــاء آل الرسول و شیعتهم، و 
هذا دلیل علی عصمتهم؛ فتكون اإلمامة فیمن تثبت عصمتهم ال في 

غیرهم، فهم کالسفینة المنجیه من الغرق. 
نتیجه حاصل از این سخن اینكه علی بن ابی طالب، حسن بن علی و حسین بن 
علی؟مهع؟ از عصمت بهره مند هستند. پس سخن نویسندگانی که به نحو جزم معتقدند 

یدیه عصمت را نفی می کنند، کالم تامی نخواهد بود. ز

10_ علم امام از دیدگاه زیدیه
کتب مختلفه موجود  یدیه قائل به علم غیب امام نیستند، آنها می گویند: علم در  ز
است، و همه انسانها به آن دسترسی دارند؛ از این رو، اختصاص به فردى یا جماعتی 

1 . عبداهلل بن حسن بن احمد، األنموذج الخطیرة فی ما یرد و االشكال علی آیة التطهیر، 19 _ 9.
ثار،  2 . مسلم قشیرى، صحیح مسلم، 15/ 179؛ نووى، شرح صحیح مسلم، رقم 3788؛ طحاوى، مشكل اآل

.368 /4
3 . قاسم بن الحسن، االرشاد إلی سبیل الرشاد، 69_ 68،یحیی بن القاسم بن ابراهیم، األحكام فی الحالل و 

الحرام، 2/ 555.
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یدى، علم لدنی و غیبی نیست. امام نمی تواند به مسائل غیبی علم  ندارد. علم امام ز
پیدا کند؛ بلكه تعّمق در اسرار دین، و اوضاع جامعه اسالمی اساس علم امام است.1

ید در علم لدنی ائمه عكس  محقق معاصر صالح احمد خطیب می گوید: »نظر امام ز
یه اعتقاد به علم لدنی امام  یه است«.2 از آنجا که شیعه اثنی عشر نظر شیعه اثنی عشر

یدیه علم لدنی امام را نفی می کند. دارد، مفهوم سخن فوق این خواهد بود که ز
قاسم رسی)م 246(با رد علم غیب امام می گوید: 

الزم اســـت همـــۀ مخلوقـــات متصـــف به صفـــت جهل شونـــد تا هیچ 
گـــر ائمه عاِلم غیر متعلم باشند، آنگونه که  مخلوقی شبیه خدا نشود. ا

امامیه می گویند، آیا مخلوق شبیه رب العالمین نمی شوند؟!.3 
یحیی بن حمزه )م 669( در این باره می گوید: »... الزم است امام از علمی بهره مند 

باشد که توان استنباط احكام بر وجه صحیح را داشته باشد«.4 
یح به اینكه علم غیب در امام شرط نیست می گوید:  احمد بن صالح الشرفی با تصر
یرا براى انبیاء  امامیه علم لدنی را به شروط امامت افزودند، این سخن باطل است؛ ز
که افضل از ائمه هستند چنین شرطی ثابت نشده است. وى آیۀ >... َما ُكْنَت َتْدِري َما 
ِكَتاُب َولا الإيَماُن<5را که خداوند در آن خطاب به رسول می فرماید: >تو علم به کتاب و 

ْ
ال

ایمان نداشتی<؛ و آیۀ >َوَوَجَدَك َضالا َفَهَدى<،6 یعنی >تو علم شرایع نمی دانستی، خداوند تو 

را هدایت کرد<،7 را مؤید سخن خود قرار می دهد. 

یدیة و المعتزلة، 21 سامی نشار، نشأة الفكر الفلسفی فی اإلسالم، 131؛ جاراهلل،  1 . مقالع، قراءة في فكر الز
موسی، الوشیعه في نقد عقائد الشیعة، 86_ 85؛ الشابی، الشیعة فی ایران، 88. 

یدبن علی المفتری علیه، 238. 2 . خطیب، اإلمام ز
3 .  نوبختی، فرق الشیعة، 68 _ 67؛ عبدالقاهر بغدادى، الفرق بین الفرق، 72 _ 3.

ید، معتزلة الیمن: دولة  4 . صبحی، في علم الكالم، 155؛امام قاسم بن ابراهیم الرسی، همان، 101؛ محمد ز
الهادي وفكره، 38.

5 . شوری/ 52.
6 .ضحی/ 7.

کیاس فی شرح معانی األساس، 2/ 135 _ 133؛ قاسم بن محمد بن علی، اإلرشاد إلی سبیل  7 . شرفی، اال
الرشاد، 155.
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که وى با طرح ادعا، دلیل خود را نیز ارائه داده  با عنایت به سخن شرفی واضح است 
است. به این بیان که: انبیاء برتر از ائمه هستند؛ انبیاء علم غیب ندارند؛ به طریق اولی 

ائمه نیز از این موهبت بهره مند نیستند.
عبداهلل بن حمزه حسنی)561_614( با نفی علم امام می گوید:

مراد از علم غیب امام چیست؟ آیا مراد این است که ائمه بالذات عالمند؟ 
یرا الزمه اش شرك است. از طرفی با آیه 65 سوره  این سخن باطـــل است؛ ز
َغْيَب ِإلااهلُل<، 

ْ
َم���اَواِت َوالأْرِض ال ُم َمْن فِي الّسَ

َ
نمـــل که می فرماید: > ُقْل لا َيْعل

در تعارض است. در این آیه خداوند علم غیب را مختص به خود دانسته 
است، پس غیر خدا عالم نیستند. 

بـــه  عالـــم  را  آنهـــا  خـــدا  کـــه  اســـت  ایـــن  بـــودن  عالـــم  از  مـــراد  اگـــر 
اســـت،  محـــال  هـــم  ایـــن  اســـت،  کـــرده  خلـــق  معلومـــات  همـــۀ 
قبـــول  فـــرض  بـــر  بـــود.  محـــال  ذاتـــی  علـــم  کـــه  دلیلـــی   به همـــان 
سخـــن شما، بایـــد اعطـــاء معلومـــات از ناحیۀ خـــدا باشـــد. الزمۀ علم 
بـــه جمیـــع معلومـــات ایـــن اســـت کـــه علـــوم الیتناهـــی را خداونـــد به 
ـــق علـــم واحـــد در وقـــت واحـــد، بـــه نحو 

ّ
او اعطـــا کنـــد. از آنجـــا کـــه تعل

 تفصیـــل بـــه اکثـــر از معلـــوم واحـــد محـــال اســـت؛ پـــس علـــم امـــام هم 
محال است.

یادى از ائمه با سّم مسموم شدند؛ مثل امام  یدیه می گویند: عده ز افزون بر مباحث فوق ز
گر آنها علم به غیب داشتند، و به خوردن غذای  حسن و امام علی بن موسی الرضا؟مهع؟، ا
یدند، اقدام به خودکشی _ که فعلی حرام است، نموده اند. از این  مسموم مبادرت ورز
که رسول خدا؟ص؟ می فرماید:  گشته اند. چرا  رو، از ایمان خارج شده و از امامت ساقط 

1.»
ً
 مخلدا

ً
»من تحسی سّما فسمه في یده یتحساء فی النار خالدا

یدیه، شاخه جارودیه قائل به علم  الزم به ذکر است که در بین شاخه های منشعب از ز
کبیر آنها در علم با هم  لدنی ائمه بوده و معتقدند: علم در ذات آنها است، و صغیر و 

مساوى هستند.2 

1 . حسنی، شرح الرسالة الناصحة باالدلة الواضحة، 1/ 284 _ 281.
یدبن علی المفتری علیه، 239، نشار، نشأة الفكر الفلسفی فی اإلسالم، 2/ 223. 2 . خطیب، اإلمام ز
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11_ وظائف امام
یدیان، امام عالی ترین قدرت در دولت اسالمی محسوب می شود. از این  در تفكر ز
رو، بعد از بیعت مردم با او، وى موظف به حفظ مصالح عموم در جامعه است، که اهم 
ین شرع، کتاب خدا و سنت رسول؟ص؟، دعوت جامعه  آنها عبارتند از: عمل بر طبق مواز
یت، عدالت  به خیر و صالح، امر به معروف و نهی از منكر، تالش در جهت تثبیت حر
و مساوات در جامعه، حفظ سیادت و شخصیت انسانها و دفاع از حقوق و استقالل 
و مرزهاى سرزمین آنها، جهاد با ظالمین، انصاف مظلوم و اجراى حدود شرعی، اقامه 
جمعه و جماعات، جمع آورى صدقات و مصرف آن در راه صحیح، و نشر علوم و 

مشاوره با اصحاب نبی، ایجاد وحدت و تقرب بین اهل علم و فضل و... .1
قاسم بن محمد می گوید: 

وظایف امام در چهار امر خالصه می شود: 
1_ اجراى قوانین جزاى اسالمی مثل حدود، قصاص و غیره. 

2_ آنچه به اموال متعلق است که در دو بخش قابل طرح است:
یع و تقسیم نماید؛ مثل تقسیم غنائم، صرف فئی و... .   الف( آنچه که امام باید آنها را توز

ب( آنچه که امام موظف به جمع آورى و حفظ آن است؛ مثل زکات. 
3_ تبلیغ شعائر اسالم و اقامه نماز جمعه و عیدین و... .

4_ جهاد با دشمن و دفاع از دین، دفع ظلم ظالمین از مظلومین و غیره... .2

جمع بندی و برآیندها
یدبن علی در سال 122ق شكل  که بعد از قیام ز یدیه از جمله فرق شیعی است  فرقۀ ز
یه امامت این فرقه مبتنی بر نص )خفی( و ضرورت شرعی است.  گرفته است. نظر
در اندیشه این فرقه، امامت خاستگاه سیاسی داشته، و امام نقش خلیفه در جامعۀ 
اسالمی را دارد و موظف به تبلیغ شعائر اسالمی، اجرای حدود، قصاص، نظارت بر بیت 

ئد فی تصحیح العقائد، 384/5 _ 382؛ حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین،  1 . ابن مرتضی، القال
یدیة، 175؛ صبحی، في علم الكالم، 3/ 146. 434 _ 428؛ صاحب بن عباد، الز

یدیة و المعتزلة، 340. 2 . حسنی صنعانی، االعتصام بحبل اهلل المتین، 5/ 416_ 418؛ عارف، الصلة بین الز
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المال، جهاد و دفاع از دین است. بر این اساس، این فرقه اعتقادی به جایگاه قدسی 
امام نداشته، و علم لدنی و عصمت امام را فی الجمله رد و نفی می کنند.

از منظر این فرقه، قیام، دعوت، شرع و اجماع اهل حل و عقد، راه شناخت امام، و 
دعوت، انتخاب و نص، عمده ترین راه نصب امام است.

یت، علم، دوری   این فرقه عالوه بر شرایط عمومی تكلیف، زهد، عدالت، شجاعت، حر
از منّفرات، قیام به شمشیر و فاطمی بودن را شرط در امام می دانند. در اندیشه این فرقه 
اسارت، ابتالء به امراض منّفره و امراضی که مانع اقامه حدود شود مثل جنون، پیری و 

زمین گیرشدن و نیز فسق و کفر، سبب عزل امام از امامت می شود.
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اإلمامة من منظار الزیدیة

   مصطفی السلطاني

الزیدیة فرقة من الشیعة والتي تفصلهم عن اإلمامیة نظریتهم حول اإلمامة، حیث یعتبرونها 
مبتنی���ة عل���ی قبول النص، وأنها أعلی منص���ٍب في الدولة اإلسالمی���ة، ولیس لمنصب اإلمامة 
قداس���ة ذاتیة، فال یشترطون العصمة، والعل���م اإللهی عند اإلمام، وأن انتخاب اإلمام إلجراء 
الحدود والجهاد وغیر ذل���ک، والسبیل الوحید لنصب اإلمام هو الشرع، والسبیل إلی معرفة 

القیام والدعوة، والمقالة عبارة عن دراسة اإلمامة عن الزیدیة

340



Imamate according to Zaidis

Mostafa Soltani

Zaidis are one of the main branches of Shi’is and in the theory 
of Imamate they are distinguished from Imamis. Their theory 
of Imamate is based on the acceptance of Nass. According 
to them, Imamate is the highest position in the Islamic 
government; they do not believe in essential glorification 
and holy position for the Imam. They are of the opinion that 
Imam has no share of characteristics such as Infallibility, 
divine knowledge, and the like. Thus, they believe that it is 
not Imam’s duty to guide people towards God; and Imam is 
appointed to execute religious punishments, Jihad, and the 
like. According to them, the only way to appoint an Imam is to 
refer to religion and the way in which Imam may be known is 
rising and invitation. This study tries to present some points 
concerning to the theory of Imamate according to Zaidis.
     

347


	جلد
	شناسنامه
	آیین نامه انتشار مقالات
	فهرست
	مقالات
	نظریه نص از دیدگاه متکلمان امامی
	معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد
	سند خطبه طولانی غدیر درالتحصین

	پرونده علمی
	نظریه های امامت شیعی در دوران نخستین
	امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسه کوفه
	زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسأله امامت
	نظریه امامت در اسماعیلیه
	امامت از دیدگاه زیدیه
	نظریه های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی

	نقد اندیشه
	شیوه های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام

	کتاب شناخت
	منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی

	نکته ها و یادداشت ها
	سخنان امیر المؤمنین علیه السلام به انتخاب ثعالبی
	منظومه ای در امامت از قرن سیزدهم
	انگیزه مقدس در آفرینش کتاب
	گزارش هایی از هدایت یافتگان
	چند متن نو یافته از آیة الله میلانی، علامه طباطبائی و شهید دستغیب درباره مسائل مرتبط با امامت

	الخلاصة
	تبیین نظریة النص في أنظار متکلمي الإمامیة
	تعریف إجماع أهل الحل والعقد ومنزلته فی تعیین الإمام
	دراسة حول سند خطبة الغدیر في کتاب التحصین علی أساس نظریة الاطمئنان
	نظریة الإمامة عند علماء الإمامیة في مدرسة الکوفة
	زید بن علی بن الحسین و مسألة الإمامة
	نظریة الإمامة عند الإسماعیلیة
	الإمامة من منظار الزیدیة
	آراء الإمامیة حول الإمامة في لقاء مع الأستاذ الشیخ محم تقي السبحاني
	أسالیب ارتباط الملائکة بالأئمة
	مصادر البحث حول حدیث الثقلین إلی سنة 1385ش

	Abstracts
	Explanation  of  the  Text  according  to Imami Theologians
	Semantics and Status of the Consensus between People of Hall and Aqd in the Process of Specifying Imam
	AStudy of the Chain of Transmitters of the Long al-Ghadir Sermon in al-Tahsin on the Basis of Reliability Theory
	Theory of Imamate according to Imami Scholars in the School of Kufa
	Zayd Ibn Ali Ibn Husayn (a.s.)and Imamate”
	Ismai’lis and Theory of Imamate
	Imamate according to Zaidis
	Imami Theories of Imamate Discussedin a Dialogue with ProfessorMohammad Taqi Sobhani
	The Ways of Communication between Angels and Imams (a.s.)
	Bibliography of Hadith of Thaqalayn (up to 1385 AH Solar/2006)




