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چکیده
مصادیق مقاومت ملت یمن
شــناخت و بررســی زمینههای تاریخی بیداری مردم یمن و ارائــه
ِ
عالوه بر اینکه از نظر پژوهشــی بدیع و نو اســت ،در اینجا بهصورت مسئله اصلی مقاله مورد
توجه قرارگرفته اســت( .مسئله) هدف پژوهش شناســایی مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت
ملت یمن در طول تاریخ سیاســی -اجتماعی است .در این راستا سؤال پژوهش به این صورت
طرح شده؛ که مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت یمن چه تأثیری بر تحوالت کنونی یمن داشته
اســت؟ (سؤال) روش تحقیق از جهت هدف بنیادی و از نوع کیفی و با روش توصیفی– تحلیل
تاریخی انجام شــده است( .روش) شیوه جمع آوری ،فیشبرداری از منابع کتابخانهای است.
(ابزار جمع آوری دادهها) یافتههای مقاله حاکی از آن است که ملت یمن در حیات سیاسی خود
تجربه مقاومت و بیداری را از صدر اس�لام تاکنون داشته است .در این مقاله مصادیق تاریخی
بیداری و مقاومت ملت یمن را بررس�یـ کردیم .بهصورت مختصر شــامل :در صدر اســام با
پیشــتازی در پذیرش اســام ،مشــارکت در دفع فتنه علیه پیامبر ،اعالم مخالفت با سقیفه بنی
ســاعده ،حضور در گستره جغرافیایی جهان اسالم ،قرابت شیعیان زیدیه با تشیع دوازده امامی،
دفاع از امام حســن و امام حســین ،حضور در قیام توابین ،عدم پذیرش خالفت عباســی ،قیام
یحیی بن حســین و تشکیل دولت زیدی در ســال  288ق ،قیام صلیحیان اسماعیلی ،در عصر
حاضر قیام علیه علی عبدالله صالح و تشــکیل دولت انصار الله یمن به رهبری سید عبدالملک
الحوثی از اهم آنها بوده است( .یافتهها)
کلیدواژه ها :تاریخ یمن ،ملت ،بیداری ،تشیع ،هویت اسالمی .مقاومت.
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مقدمه (بیان مسئله)
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بیداری و مقاومت ملت یمن علیرغم ضعف اقتصادی و مشکالت سیاسی – اجتماعی ،شناخت
مصادیق تاریخی و نمونههایی از بیداری و مقاومت ملت یمن بهصورت یک مســئله پژوهشــی
اهمیت یافته اســت .تأثیرگذاری یمنیها در جایجای تاریخ اســام و تشیع دیدهشده است .با
پذیرش و گسترش اسالم در این کشور جایگاه خود را در پهنه اسالم پیدا کرده و در کنار دولتهای
زیدی دیگر نظیر دولت زیدی طبرستان و دولت زیدی ادریسیان در مغرب ،نقش ایفا میکنند.
زیدیه در یمن برخالف بیشــتر مکاتب فکری و قیامهای سیاسی که تاریخ مصرف دارند طی
ســالهای  282تــا  1382ق – جز در حدود دو ســده آن هم فقط در عرصه سیاســی – یکه تاز
فرهنگ ،سیاســت ،مذهب و تاریخ این کشــور میگردد و اصالت خود را در برهههای مختلف
تاریخی یمن حفظ مینماید .جریان زیدیه که برگرفته از تشــیع اســت و یا شاید بتوان گفت که
شــاخه مسلحانه تشیع علوی در آن زمان بوده اســت ،در یمن ریشه در علل و مصادیق تاریخی
ّ
ازجمله محبت و حمایت مردم یمن به تشیع علوی دارد تا جایی که مردم این خطه بااینکه نسخه
در ظاهر شکســتخورده زیدیه در کوفه (قیام زید بن علــی ( 122ق)) و مدینه (قیام نفس زکیه
( 145ق)) را شــنیده بودند به مقاومت خود و تالش برای تأســیس دولــت ادامه دادند .در دوره
معاصــر نیز ،حکومت زیدیان یمن تا کودتای  1382ق عبدالرحمن اآلریانی یا انقالب  1962م
در قرن معاصر ادامه داشــت که باید گفت بزرگترین سلسله حکومتی از جنس مذهبی در اسالم
بوده که به  3مرحله یا برش اساســی تقســیم میگردد؛ اول ،از تأســیس اولین دولت مستقل در
یمن تا ســلطه اسماعیلیان صلیحی که با کشته شــدن امام ابوالفتح دیلمی ملقب به الناصر لدین
الله در ســال  444ق به دست اســماعیلیان و به دنبال آن انزوای نود ساله سیاسی زیدیه در یمن
پدید میآید .مرحله دوم که با پیروزی صلیحیان اســماعیلی توسط امام احمد بن سلیمان با کنیه
المتــوکل علی الله آغاز و با غلبه امپراتوری عثمانی در اواخر ســده دهم هجری بار دیگر انزوای
سیاســی بر زیدیه در یمن تحمیل شد .در مرحله آخر که با ثمره قیام انقالبی امام قاسم بن محمد
ً
ملقب به المنصور بالله در ســال  1598م  1006/ق آغاز و نهایتا با کودتای نظامی تجدد طلبان
یمنی در سال  1962م  1382/ق آخرین امام زیدی به نام امام بدر بن احمد دولت زیدی سقوط
نمود (لین پول :1363 ،ج .)188 ،1
سؤال اصلی مقاله این است که؛ مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن کدماند؟ در

پیشینه پژوهش

براساس مطالعه و جستجوهای انجامشده درباره بیداری اسالمی یمن با توجه به زمینه و مصادیق
تاریخی اثر مســتقل نگارش نیافته اســت .بررسیهای انجامشده ،نشــان میدهد؛ در ارتباط با
موضوع ،برخی مطالعات و تحقیقات انجامشــده اســت :کتاب تاریخ ،اصول و عقاید زیدیه که
در این کتاب مبانی فقهی دینی ،و اصول مبارزه با ظلم و اســتبداد را با رویکرد اندیشــه و ســیر
تاریخی تحلیل کرده اســت .نتایج این کتاب نشــان میدهد که زیدیه فعلی یا الحوثی های یمن
براســاس مبانی فکری و عقیدتی خود فعالیت و مقاومت میکنند (احمد الحاکمی-2 :1432 ،
 .)38کوشــکی و نجابت ،نیز در کتاب انصارا ...در یمن از تأســیس تا تثبیت ،بیشــتر به تاریخ
یمن ،انصارا ...و قانون اساســی قبلی اشاره داشتهاند و سپس به طرح چگونگی به قدرت رسیدن
انصارا ...پرداختند (کوشکی و نجابت ،1395 ،ص  .)60-23بیگی و باقری دانا ،کتاب سیاست
و حکومت در یمن که شــاید جامعترین کتاب بهروز شــده در حوزه انقالب یمن باشد را تدوین
نمــوده و در آن مهمترین تحوالت تاریخی یمن ،احزاب ،گروهها ،شــخصیتها ،ســازمانها و
جنبشهای این کشــور را بررسی کرده و ســپس با تمرکز بر انصارا ...سیاست خارجی کشورها
در مقابل یمن را واکاوی نمودهاند اما بررســی مفهومی در حوزه مؤلفههای نظامســازی سیاسی
پس از انقالب ،در این کتاب بخش چندانی را به خویش اختصاص نداده اســت (بیگی و باقری
دانا .)1398 :حسن خضیری با عنوان دولت زیدیه در یمن ( 289-280ه قمری) وجود دارد که
همانطور که از عنوان مشخص است تنها به بازسازی فضای ظهور زیدیه در بدو تأسیس در یمن
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راستای پاسخدهی به سؤال اصلی مقاله دو سؤال فرعی نیز به شکل زیر طرحشده است:
 .1مهمترین قیامهای ملت یمن کدماند و چه تأثیری بر بیداری ملت داشته است؟
 .2باورهــای کالمی و اعتقادی زیدیه چه نقشــی در بیداری ملت یمن و بیداری اســامی
گذاشته است؟
امــا آنچه در این پژوهــش ضرورت دارد ،در تولید ادبیات علمی در این زمینه هســت که به
دلیل خأل پژوهشــی در ارتباط با تاریخ یمن با بیداری اســامی در طول قرون متوالی است .در
یمن زیدیه فقط مذهب دینی نبوده بلکه به دلیل تقدس امام امت زیدی در رأس امور حکومتی و
همانندی آن با نظام حکومتداری شیعی از نکات اهمیت این پژوهش است.
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پرداختهشده است (زینی وند و دیگران .)1395 :بیداری اسالمی در «شعر معاصر یمن (مطالعه
مورد پژوهش :شـ�عر عبدالله بردونی)» ،این مقاله به موضوع بیداری اسالمی از دریچه اشعار و
ٔ
زمزمه ندای
ش��اعران نگریسته است .به مسیر اصالح و بیداری پرداخته و شعر عبدالله بردونی را
آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار قرار داده است.
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بررسی مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن

در هنگام بعثت نبوی ،یمن در آتش اختالفات و کشــمکشهای قبیلهای و عشیرهای میسوخت
ً
ٔ
جامعه یمــن عموما از نظام قبیلهای برخوردار بوده اســت و مردم
(منتظرالقائــم.)۶۵ :1380،
تابع شــیوخ و رهبران خود بودند .در هیئتهای نمایندگی که به مدینه میآمدند رهبران و شــیوخ
پیشقراول بودند .هنگامیکه اســام میآوردند اعضای قبیله و خویشاوندانشــان از آنان پیروی
میکردند .با توجه به وضعیت یمن پیش از اسالم ،ظهور اسالم و گسترش آن به یمن تأثیر شگرفی
در بیداری ملت یمن داشــته و آثار آن تا دورههای بعدی نیز ماندگار شده است که با بررسی دقیق
برخی مصادیق تاریخی آن در اینجا اشارهشده است.
 اشــعریان یمن و توسعه اسالم (مدینه ،یمن ،قم) :در ســال هفتم هجری ،گروهی ازاشــعریان که از قبایل قحطانی یمن بودند –کــه در دوره جاهلیت از حرمت و جایگاه ویژهای نزد
قبایل عرب برخوردار بودند -به سرپرســتی ابوموســی اشــعری به مدینه هجرت کردند و اسالم
آوردند .رســول اکرم (ص) اسالم ایشان را به شایســتگی پذیرفت و در حق ایشان ،دعا کرد (إبن
ســعد 1410 ،ق :ج  .)264-265 ،4آوای اســام پیش از هجرت به یمن راه یافت ،ولی اسالم
در ســالهای پس از فتح مکه در بین بیشتر قبایل یمنی رسوخ کرد (منتظرالقائم .)۶۵ :1380،در
دوره فتوحات ،یمنیان و بهخصوص اشــعریان یمن از ارکان ســپاه اسالم به شمار میآمدند .فتح
بخشهای وســیعی از ایران به همت ایشان و سردارشان ابوموسی اشعری میسر گردید که بعدها
به مناطق مختلف ایران چون قم کوچ کردند که ثمره آن ،تأسیس مکتب فقهی قم بود که فقیهان و
محدثان نامآوری را تقدیم مکتب عالم تشیع کرد (خضری.)179 :1393 ،
 سرعت پذیرش اســام از سوی ملت یمن :یمن به مدت شــصتوپنج سال بهوسیلهکارگزاران ایرانی اداره میشــد ،ولی در اواخر از نفوذ آنان کاسته شده بود و اقتدار آنان محدود به
شــهرهای صنعا ،عدن و اطراف این دو شهر میگشت .ســرانجام به اذن آخرین حکمران ایرانی
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یمن بهمحض دریافت نامه رســولالله (ص) به سال هشــتم هجری اسالم آورد و به پیروی وی
ابناء ایرانی اســام آوردند (طبری 1403 ،ق :ج  .)297 ،1قبایل یمنی کمتر از دو ســال تسلیم
ّ
قدرت رســول الله (ص) شــدند ،رفتار رســولالله (ص) با قبایل یمنی همواره با روش جذب و
مدارا و مالطفت و مهربانی همراه و توأم بود و در ٔ
مدینه ّ
منوره از هیئتهای نمایندگی قبایل یمنی
به گرمی اســتقبال میشد (إبن هشــام 1375 ،ق .)69 :کارگزاران یمن در زمان حضرت محمد
(ص) عبارت بودند از :أبان بن ســعید بن عاص که بر صنعاء حکومت میکرد ،معاذ بن جبل که
ســپاه را فرماندهی مینمود و زیاد بن لبیب که بر حضرموت حکمرانی مینمود (واسعی یمانی،
 1346ق.)12 :
 دفع فتنه علیه پیامبر توسط ملت یمن :پیامبر (ص) هنوز حجه الوداع را به پایان نرساندهَ
َ
بود که حرکت ارتداد در یمن نمایان شد .فرماندهی این حرکت را فریبکاری به نام ع ْب َهله بن ک ْعب
َ
َ
َ
ع َنســی (معروف به ا ْس َو ْد ع َنسی) عهدهدار بود .او مردم قبیلهاش را با سحر و جادو به خود جلب
کرد و آنان نیز از او پیروی کردند ،حرکت رده به یمامه کشــیده شــد و مردی از بنی حنفیه به نام
مســلیمه بن ثمامه در آن جا سر برآورده و نامهای به پیامبر (ص) نوشت و از پیامبر خواست تا او
را در امر رسالت شریک کند .پیامبر (ص) فرستادگانش را بازگرداند و او را مسلیمه کذاب نامید.
َْ َ َ
ــو ْد ع َنسی در ســال یازدهم هجری باال گرفت .پیامبر (ص) از مسلمانان یمن خواست
خطر اس
تا او را به قتل برســانند ،آنان نیز او را ترور کردند .پس از قتل او جنبش رده در یمن ریشــهکن شد
َْ َ َ
ــو ْد ع َنســی در یمن رسول اکرم
(ترمانینی :1387 ،ج  .)43 ،1پس از ادعای نبوت از ســوی اس
(ص) از نیروهــای یمنی قبیلــه ُمراد و َه ْمدان و ابنای ایرانی برای مبارزه و دفع فتنه وی اســتفاده
نمودند (طبری 1403 ،ق :ج .)464 ،2
 شــرکت در جنگ و دفاع (سابقه مقاومت اسالمی) :تعداد بسیاری از قبایل یمنی ،درٔ
خلیفه ّاول و دوم در فتوحات ســرزمین شــام و ایران شرکت کردند .آنان سپس به شامات،
دوران
بصره ،کوفه و خراسان مهاجرت کردند و ساکن این مناطق شدند .بهوضوح روشن است که اینان
اگر مســلمان نبودند نه خود در این فتوحات شرکت میکردند و نه ٔ
اجازه چنین کاری به آنان داده
میشــد (منتظر القائم .)112 :1380،مردم یمن پس از ظهور اسالم بهزودی اسالم را پذیرفتند و
در طول دو قرن اول و دوم از طرف خلفا اداره میشد (مظفر.)195 :1391 ،
در زمــان خالفت امام علی (ع) عبیــد الله بن عباس از جانب ایشــان حاکم صنعا گردیده
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بود که معاویه بن ابوســفیان ،بســر بن ارطاه را برای کشتن شیعیان و طرفداران حضرت علی (ع)
به اطراف یمن فرســتاده بود .لذا عبیدالله بن عباس ،عمرو بن ثقفی را جایگزین خود ســاخت و
ً
بدون همراهی با خانوادهاش ،ســریعا خود را به حضرت علی (ع) رسانید تا خبر جنایات بسر را
به حضرت داده و سپس همراه با لشکر ایشان به مقابله با لشکر معاویه پردازد ،اما در همین اثناء
َ
ُب ْ
ــر ْبن ا ْرطاه خود را به صنعا رسانید و همه شــیعیان ازجمله دو فرزند عبیدالله بن عباس به نام
س
ِ
های عبدالرحمن و قثم را به طرز فجیعی به شــهادت رســانید و در همانجا دفن نمود که بعدها
در آن مکان مســجد و بارگاهی به نام شهیدین ساخته شــد که هماکنون در صنعا موجود هست
(واسعی یمانی 1346 ،ق.)13 :
گرایش به تشــیع و حمایت از آن در میان مردم یمن :حضور حضرت علی در سال دهمْ
هجری میان قبایل یمنی َه ْمدان و مَـذح بـــرای تبلیغ دین اسالم و آموزش قرآن و احکام به آنان،
ِ
نقش مؤثری در توجه یمنیان بـه آن حـضرت ایـفا نمود( .طبری 1403،ق :ج  .)389 ،2موفقیت
اهل یمن در تمسک به اسالم به دســت امام علی (ع) یکی از عوامل والء و دوستی آنها نسبت
به آن حضرت و علوی مذهب بودن آنان به شــمار میرود (مظفر .)202 :1391 ،حضور برخی
نمایندگان قبایل یمنی در حجهالوداع و مراس��م غدیر خم ،از دیگر عواملی است که در گـــرایش
یـمنیان به تشیع نقش داشته است (طبری 1403،ق :ج .)389 ،2
 اعالم مخالفت با جریان ســقیفه :درباره مخالفت مردم یمن در سقیفه گفتنی است که،َ
َ
گروهی از مردم قبایل ک ْن ِده و بنی تمیم رهبری خلیفه اول را به رســمیت نمیشناختند و خواهان
َ
حکومــت امام علی (ع) بودند (واقــدی .)172 :1364 ،همچنین گروهی از ِطی ،بنی اســد و
َ
مردمی از کنده میگفتند« :ابوبکر بههیچوجه توانایی اداره مسلمانان را ندارد» (إبن اعثم:1406 ،
ج  .)51 ،1اهل یمن پس از رســول خدا (ص) از بیعت با ابی بکر امتناع ورزیدند و فقط پذیرای
بیعــت با امام علی (ع) بودند ،لکن جنگ مخالفین آنان را واداشــت که بــرای بیعت با ابی بکر
تسلیم گردند (مظفر.)207 :1391 ،
ّ
دفــاع از حق والیت حضرت علی (ع) :یمنیها به علت آنکه در روزگار عثمان شــاهدبیعدالتی و تبعید و ضرب و شتم بودند به بیعت و حکومت امام علی (ع) تمایل بیشتری داشتند
ََ
(منتظرالقائــم .)187 :1380 ،در حمایت و پشــتیبانی از قیام علیه عثمــان ،قبایل یمنی نخ ْع،
َ
ُ
َ
َه ْمــدان ،ا ْزدُ ،ج ْعفی ،ع َن ْسُ ،مراد ،خزاعه حضور داشــتند (بالذری 1397 ،ق :ج  .)537 ،4به
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خالفت رسیدن امام علی (ع) نیاز به طیف گستردهای از کارگزاران را ایـــجاد کـــرد .از مـــیان
پنـــجاهو پنج کـارگزار آن حضرت ،سی نـفر یـــمنی بودند که از این تعداد ،دوازده نفر از انصار
و هجده نفر از ســاکنان یمن بودهانــد (منتظرالقائم .)196 :1380 ،کــه از قبایل مختلف یمن
ْ
َ
چون :کندهَ ،ن َخع ،ازد ،جهمیه ،ح َ
میر ،بجیله ،خثعم ،خزاعه ،حضرموت ،مَـذ ِحج ،اشعر ،طی،
ِ
سدوس ،حمدان و ربیع بوده اســت (إبن ابی الحدید 1337 ،ق .)4 :که این نشان از محبوبیت
و همراهی قاطبه یمنیان با حضرت دارد چنانچه بنابر نقل مســعودی در مروج الذهب ،در صفین
از قبایل بزرگ ربیعه و حمدان ،یک نفر هم در لشــگر معاویه نبوده اســت (مسعودی 1411 ،ق:
ج  .)99 ،3عـ�دهای از زن��ان قبیله َه ْمدان نظیر ســوده حمدانیه و زرقــاء حمدانیه نیز در صفین
با ســرودهها و رجزهای خود ،یاران و لشــکریان حضرت علی (ع) را بر ضــد معاویه تحریک
مینمودند و پشتیبانی مینمودند (بالذری 1397 ،ق :ج  .)323 ،2ازاینرو معاویه دل پرخونی
از آنها داشــت و بعد از شهادت حضرت علی (ع) آنها را به شام فراخواند و در مورد اشعارشان
توضیح خواست و آنان را سرزنش کرد (همان.)335 :
در جنگ جمل از ســیو پنج فرمانده و در صفین از ســیو یک فرمانده سپاه حضرت علی
ســیزده نفر یمنی بودند (منتظرالقائم .)301 :1380 ،مردم (قبیله) َه ْمدان و همیاری آنها با امام
علی (ع) در روز صفین فراموششــدنی نیســت (مظفر .)202 :1391 ،در جنگ صفین جناح
راست لشکر امام علی (ع) را یمنیها پر میکردند (منتظرالقائم .)301 :1380 ،ارادت و محبت
ْ
به امام علی (ع) و اعتراف به والیت الهی وی از ســوی زنان قبایل َه ْمدان و مَـذ ِحج که در صفین
حضور داشتند و با شجاعت و دالوری رجز میخواندند و مردان خود را به پیکار تشویق میکردند
(إبن اعثــم :1406 ،ج  .)84 ،2در هنگام پذیرش اجباری حکمیت در صفین ،یمنیها خواهان
ادامه نبرد و اطاعت بی چونوچرا از امام علی (ع) بودند (منتظر القائم.)233 :1380 ،
حمایت از امام حســن (ع) :خالفت امام حســن (ع) در همان ابتدا از سوی مردم یمنتأیید شد و زنگ خطر را برای معاویه به صدا درآورد (ابوالفرج اصفهانی .)161 :1367 ،عدی بن
حاتم از اشراف و بزرگان شیعه یمنی اولین کسی بود که خود و هزاران مرد قبیله طی را برای مقابله
با معاویه در لشکر امام حسن (ع) بسیج کرد و تا پای جان همراه با قبیلهاش در حمایت از حسن
بن علی (ع) ماند (ابوالفرج اصفهانی .)70 :1367 ،همچنین امام حســن (ع) در زمان صلح با
معاویه برای در امان ماندن مردم یمن -از حمالت او و تسویهحســاب سیاسی -از معاویه تعهد
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گرفتند که این مؤید وفاداری مردم این خطه به اهل بیت پیامبر (علیهمالســام) را میرساند (إبن
اعثم :1406 ،ج .)160 ،4
حمایت از قیام امام حسین (ع) :شرکت یمنیها در کنار امام حسین (ع) و شهادت آنانٔ
عالقه معنوی و خودجوش نسبت به امام
در راه وی براســاس آگاهی درست و شــناخت عمیق و
حسین (ع) و هدف وی بود که گفتند« :به خدا از تو جدا نمیشویم تا جان و مال و خاندان خود
را فدایت کنیم و همراه تو میجنگیم تا شــریک فرجام تو شــویم ،خدا زندگی پس از تو را زشت
گرداند» (طبری .)317 :1362 ،نقش پررنگ یمنیان حتی در حادثه عاشــورای سال  61ق ادامه
پیدا کـــرد و از هـــفتاد و دو شهید کربال ،سیوچهار نفر یمنی بودند (جعفری.)128 :1386 ،
ْ
َ
تشــیع به یاری یمنیها در شــهرهای تباله ،جیشان ،صنعا ،مأرب و ســرزمین َه ْمدان و مَـذ ِحج
گسترش پیدا کرد .و شــیعیان یمنی در بسیاری از مناطق یمن ساکن بودند ،به همین جهت ،ابن
عباس در مکه به امام حسین علیه ّ
السالم گفت« :اگر قصد رفتن داری بهسوی یمن برو که در آنجا
قلعهها و ّدرهها و ســرزمین پهناوری است که شیعیان پدرت آنجا هستند» (منتظر القائم:1380،
 ،328مظفر.)211-212 :1391 ،
حضور در قیام توابین و قیام مختار :عناصر اساسی جنبش توابین را شیعیان کوفه که بیشتر
یمنی بودند تشــکیل میدادند( .منتظر القائم )311:1380،در فهرست نام استانداران و سازمان
نظامی و قضایی وی (مختار) از یازده نفر ،شش نفر یمنی ،چهار نفر نزاری و یک نفر موالی بودند
(مســعودی .)97 :1374 ،به دنبال فتوحات اســامی ،یمنیها به عراق و شام مهاجرت کردند،
ّ
علت عصبیت قریشــیها و نزاریها در شام موقعیت چندان ّ
مهمی به دست نیاوردندّ ،اما
ولی به
در عراق به مقامات ّ
مهم نظامی و سیاســی دست یافتند .با تأســیس کوفه بیشترین ساکنان آن را
یمنیها تشکیل میدادند (منتظرالقائم .)328 :1380،بدون شک این گونه سوابق ،زمینه مناسبی
برای گسترش اعتقادات شیعی و حیات سیاســی تشیع در دورههای بعد در سرزمین پهناور یمن
ایجاد نمود ،همچنان که زیدیان یمن نیز پای خود را بر پایه همین زمینهها استوار ساختند.
 عدم مشــروعیت بخشی به خالفت عباسی :در طول خالفت عباسی ( 132-656ق)افراد مختلفــی از جانب حکومت مرکزی به اداره یمن مأمور میشــدند (عدنان تریس:1360،
 .)94بهطور مثال :ابوالعباس عبدالله الســفاح (پایهگذار حکومت عباسی) عموی خود داود بن
علی را بعد از برکناری از کوفه ،حاکم حجاز ویمن ( 134ق) نمود (طقوش .)33 :1383 ،یمن
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تابع خالفت عباســی بود تا آنکه بعضی از والیان یمن مخالفت خود را با مرکز خالفت آشــکار
کردند و دم از اســتقالل زدند و این ســبب شد که کشور اســامی تجزیه گردیده به کشورهای
کوچکی تبدیل گردد (عدنان تریس .)94 :1360،با شــروع درگیری میان مأمون و امین که بر سر
جانشــینی پدرشان هارون الرشید با هم اختالف داشــتند ،اختالفات و شکاف سیاسی عباسیان
ً
شــروع شد و عمال اقتدار سیاسی آنان را خدشهدار و در سراشیبی سقوط قرارداد (طبری:1347 ،
 .)366در دوران حکومــت مأمون ( 220-198ق) ،کوفه مرکز انقــاب زیدیها بود و محمد
بن ابراهیم طباطبامبلغانی به اطراف میفرســتاد ،ازجمله ابراهیم بن موسی را روانه یمن کرد .او
در یمن مدتی حکومت کرد تا آنکه ابن طباطبا از دنیا رفت .هر روز شــوکت زیدیه بیشتر شکوفا
میشــد تا آنجا که حکومت آنها خطری بزرگ برای حکومت مأمون به شمار میآمد ،لذا مأمون
ناچار شد لشکری برای تصرف یمن بفرستد .در این جنگ ابراهیم فرار کرد و مأمون دوباره بر یمن
تسلط یافت (شامی .)1367،228 ،در این دوران با تبلیغ زیدیان و طرح مفاهیمی چون جهاد و
امربهمعروف و نهی از منکر ،تعداد زیادی از مســلمانان که از ظلم و جور حاکمان خود به تنگ
آمده بودند ،جذب دیدگاه این گروه شدند .شورشهای یمنیان که از دوران منصور شروعشده بود،
باعث شــد عباســیان برای کنترل اوضاع ،والیان خود در این مناطق را برکنار و افراد جدیدی را به
روی کار آوردند (یعقوبی :1960 ،ج  .)381 ،2یمن همچنان در دست بنیعباس بود تا آنکه در
سال  270ق قرامطه بر یمن تسلط یافتند و در اثر فتنه آنها مردم یمن به چند دسته تقسیم شدند.
از متون تاریخی چنین اســتنباط میشود که آشــفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی یمن که در اثر
تعویض مکرر حکام و عدم استقرار امنیت بود ،سبب گردید مردم به سادات علوی و زیدیان پناه
آورند (شامی ،26-27 :1367 ،چلونگر و شاهمرادی .)297 :1395 ،مهدی عباسی میان مکه،
مدینه و یمن دســتگاه برید را درست کرد (طقوش .)74 :1383 ،به دنبال این جریانات و آشوب
ها و حوادث در یمن شــروع شــد تا آنجا که بعضی از قبایل با بعضی دیگر به جنگ پرداختند و
مردم مجبور شدند که برای تأمین امنیت و عدالت از یحیی بن حسین یکی از امامان زیدی (سال
 – )272که آوازه عدالتخواهی وی پیچیده شــده بود – دعــوت نمایند که به یمن آمده حکومت
علوی را پیریزی کند (شامی.)229 :1367 ،
 قیام به رهبری یحیی بن حســین وتشکیل دولت زیدی ( 288ق) :ورود زیدیه به یمنبه ســالهای پایانی قرن دوم بازمیگردد .هنگامیکه محمد بن ابراهیم معروف به إبن طباطبا در
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ســال  199هجری دعوت خود را علنی ساخت ،برادرش قاسم بن ابراهیم ،معروف به قاسم رسی
را به مصر و ابراهیم بن موســی را به یمن گسیل داشت .ابراهیم بن موسی به دعوت زیدیه در یمن
پرداختــه و تعدادی از قبایل را بهســوی خود جذب کرد ،ولی در جنگ با محمد بن عیســی بن
ماهان ،فرمانده سپاه عباسی در سال  201ه شکست خورد و به بغداد کوچید ،ولی روابط خود را
با قبایل یمنی حفظ کرد (ترمانینی :1387 ،ج  .)450 ،1بعد از ابراهیم بن موسی تا ورود الهادی
الی الحق در سال  280ه به یمن از زیدیان خبری نیست (فرمانیان و موسوی نژاد.)81 :1386 ،
در ســال  288قمری ،یحیی بن حســین ملقب به الهادی الی الحق در حجاز قیام کرد و زیدیان
دور او گــرد آمدند .وی در همین ســال با همکاری قبایل یمنی وارد صنعا شــد .در جایگاه امام
زیــدی به نامش خطبه خواندند .اگرچه او درگیریهایی با قبایل یمن داشــت اما در نهایت زمام
امور آنجا را به دســت گرفت (محرمی .)150:1396 ،یحیی بن حســین سرانجام در سال 298
هجری قمری در اثر مســمومیت از دنیا رفت .از وی بهعنوان یکی از بزرگترین شــخصیتهای
زیدی یادشــده و ازلحاظ علم و دانش نیز جایگاه ممتازی داشــته است ،از اینرو مذهب زیدی
در یمن به نام وی معروف شــده و هادویه خوانده میشود (ربانی گلپایگانی .)144 :1377 ،پس
از وفات هادی یحیی بن حسین در ســال  298حکومت را پسرش ابوالقاسم محمد مرتضی که
همــراه پدرش به یمن آمده بود به عهده گرفت ،اما حکومت وی چندان طولی نکشــید و معزول
گردید و به سال  303وفات کرد (ابن عنبه .)166 :1340 ،بعد از او برادرش امام احمد ملقب به
ّ
ناصر لدین الله به حکومت نشســت .وی به سال  293امامت زیدیه را به عهده گرفت ،او همراه
پدرش یحیی در جنگ با قرامطه شــرکت داشــت و شــجاعت وی در آن جهاد بر همگان روشن
بــود (فرمانیان .)۹5 :1387 ،پــس از وفات ناصر احمد بن یحیی ،زیدیــه در یمن دچار تفرقه
و نزاعهای داخلی و درگیریهای شــدید با اسماعیلیه شــدند .در این مدت و تا اواخر قرن چهارم
نوادگان هادی بهصورت پراکنده و بدون آنکه به مقام باالی امامت دســت یابند ،در آن ســرزمین
باقیمانده ،حکومت کردند (همان .)۹۸ :در اواخر قرن چهارم یکی از نوادگان قاسم ّ
رسی به نام
قاســم بن علی عیانی پس از مهاجرت از حجاز به یمن ،بهعنوان امامی مسلم مطرح شد و روح
تازهای در کالبد ٔ
زیدیه یمن دمید (همان .)۹۷ :بااینهمه ،روزگار المنصور نیز چندان نپایید و پس
از درگذشــت وی در سال  393ق (شرفالدین 1387 ،ق :ج  ،)231 ،4فرزندش حسین ملقب
ّ
به مهدی لدین الله جانشین او شد و به مقام امامت زیدیه نائل گشت؛ ولی بهزودی به شخصیتی
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جنجالی در تاریخ زیدیه یمن تبدیل شد و پیروانی خاص پیدا کرد که به نام حسینیه مشهور شدند.
پس از امامت حســین بن قاســم عیانی برای بار دیگر درگیریهای داخلی و خارجی بر زیدیه در
ّ
یمن اردو زد و با کشــته شدن امام آنان ،ناصر لدین الله ابو الفتح دیلمی در سال  ۴۴۴هجری به
دست اســماعیلیان ،زیدیه به مدت یک قرن دوران فترت و افول را تجربه کردند و اسماعیلیان بر
قلمرو آنان تسل ط یافتند (فرمانیان .)۹7 :1387 ،پایگاه سنتی حکومتی که توسط زیدیان در یمن
برپاشــد ،صعده بود .بااینحال در جریان پیروزیها و شکســتهایی که به زیدیان یمن تحمیل
میشد ،گاه این حکومت مناطق دیگر نظیر عدن ،صنعا ،ظفار ،تعز و دیگر مناطق عمده را هم در
اختیار میگرفت و گاه تا صعده در شــمال یمن عقب مینشست (قرچانلو :1380 ،ج .)221 ،1
بهطورکلی میتــوان گفت در طول فراز و فرودهای دوران حکومــت زیدیان در یمن ،ائمه زیدیه
دست کم بخشهای شمالی یمن را در اختیار داشتند.
 قیام علیه صلیحیان اســماعیلی و تشکیل دولت دوم زیدی :پس از نود سال سرانجامبه سال  532ق درحالیکه اســماعیلیان صلیحی در موضع ضعف قرار داشتند ،یکی از نوادگان
الهادی (بنیانگذار زیدیان یمن) به نام احمد بن سلیمان با لقب المتوکل علی الله نهضت زیدیان
را تجدید کرد و بر مناطقی از شــمال یمن دســتیافت و خود را امام جدید زیدیان خواند .وی
که عالمی برجســته و متکلمی توانا بــود ،اعتقادات اصیل زیدی را دیگربــار احیا نمود .پس از
درگذشت متوکل در سال  566ق عبدالله بن حمزه با لقب المنصور بالله یکی دیگر از بازماندگان
قاســم رســی ،امامت زیدیان را به عهده گرفت( .چلونگر و شاهمرادی .)305 :1395 ،منصور
ّ
ّ
الله بن حمزه که او نیز از نسل قاسم ّ
رسی بود ،راه او را با قوت بیشتری ادامه داد و اقتدار
بالله عبد
زیدیه را برای بار دیگر به آنان بازگرداند (شــامی .)236 :1367،عبدالله از برجستهترین عالمان
و اندیشمندان زیدیه بود ،با تألیف آثار علمی فراوان موقعیت اعتقادی و سیاسی زیدیان را استوار
ساخت (چلونگر و شاهمرادی .)305 :1395 ،وی در سال  597از دنیا رفت ،ولی امامان زیدیه
ً
که اغلب از نوادگان قاســم ّ
رســی و از سادات حســنی بودند ،یکی پس از دیگری و -بعضا -با
ّ
نزاعهای پیدرپی بر ســر تصاحب منصب امامت ،به مقام امامت میرســیدند متوکل علی الله
یحیی شــرف الدین از نسل امام زیدیه ابن مرتضی ،از آخرین امامان زیدیه در دوره دوم حکومت
آنان بر یمن بود .پس از وفاتش در سال  937هجری و روی کار آمدن فرزندش مطهر و چند امام
دیگر ،ترکان عثمانی به تدریج با تسل ط بر یمن عرصه را بر امامان زیدیه تنگ کردند و پس از فراز
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و نشــیبهایی در اواخر قرن دهم هجری ،یکبار دیگر عرصه سیاســی یمن از حکومت امامان
زیدیه خالی ماند (شامی.)236 :1367 ،
 قیام علیه جماهیر عثمانی و تشکیل دولت سوم زیدی :سپاه عثمانی در سال  945یمنرا تصرف و ســلطه زیدیان را بر آن دیار بهشــدت تضعیف کرد .یمن پسازاین که یکی از ایاالت
امپراتوری عثمانی شــد .کوششهای سلطان ســلیمان عثمانی (حک  974 – 926ق) بهمنظور
تحکیم نظارت عثمانی بر ســرزمین یمن که تقســیم این منطقه به دو والیــت انجامید ،درواقع
موجب تقســیم نیروها و تضاد قدرت در میان آنان شــد و این خود توان عثمانیها را در مقاومت
تضعیف کرد ،ازاینرو پیروان زیدیه توانســتند بخش وسیعی از سرزمینهای داخلی را به تصرف
درآورند .ســلطان ســلیم دوم (حک  982 – 974ق) دو والیت یمــن را تحت فرماندهی واحد
قرارداد و کوشید پیروان زیدیه را تار و مار کند ،اما زیدیان مواضع خود را در کوهستانها همچنان
حفظ کردند .درواقع دوره ســلطه عثمانیها همواره با درگیریهایی روبهرو بود ،زیرا بازماندگان
زیــدی با پناه گرفتــن در ارتفاعات و مناطق صعب العبــور در کار عثمانیها اخالل میکردند و
همــواره در صدد بازیابی اقتدار خود بودند (چلونگر و شــاهمرادی .)306 :1395 ،پس از یک
ٔ
وسیله حکومت عثمانی و عدم امکان تحرک امامان زیدیه در سال  977ق،
دوره اشــغال یمن به
ّ
امام منصور بالله قاســم بن محمد بن علی از نوادگان هادی یحیی بن حسین ،امامت زیدیه را به
دســت گرفت و با عثمانیها وارد مبارزه جدی شــد و این آغازی بود برای رهایی یمن و زیدیه از
ّ
ٔ
سیطره حکومت عثمانیها (فرمانیان .)1387:99 ،پس از وفات منصور بالله قاسم بن محمد در
ّ
ّ
سال  999دو فرزند او مؤید بالله محمد (متوفی  1620م  1029/ق) و متوکل علی الله اسماعیل
(متوفی  )۱۰54به ترتیب به مقام امامت رسیدند و هر دو از امامان برجسته و مهم زیدیه به شمار
میآیند .پس از درگذشــت اسماعیل بن قاســم در  1087ق اقتدار زیدیان دیگربار روبه ضعف
نهاد و شــماری از افراد ضعیف زمام امور را به دســت گرفتند (چلونگر و شــاهمرادی:1395 ،
ّ
 .)307ازآنپس با روی کار آمدن مجموعهای از امامان که اغلب از نســل منصور بالله قاسم بن
محمد بودند ،بهتدریج حکومت امامان زیدیه رو به ضعف و انحطاط گذاشــت و در بسیاری از
مقاطع با درگیریهای داخلی و نزاع مدعیان امامت همراه بود .این انحطاط و اختالف سرانجام به
بازگشت مجدد عثمانیها در اواسط قرن سیزدهم شمسی و اشغال مجدد یمن انجامید (فرمانیان،
 .)1387:100سده دوازدهم و سیزدهم برای یمن دورهای پرآشوب است .در این دوره اختالفات
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میان طوایف زیدی و امامانی که هرکدام خود را بر حق میدانســتند ،بهاندازهای رســیده بود که
نقلشده «در هر آبادی خلیفهای وجود داشت» (ســلیمان محمود 1969 ،م .)282 :چونان که
شــرفالدین میگوید« :قبایل یمن از وضعی بیشتر امامان آل قاسم بدان گرفتار شده بودند و بر
ســر حکومت و رسیدن به کرســی امامت به جنگهای خونین ضد همدیگر دست میزدند ،به
ســتوه آمدند» (چلونگر و شاهمرادی .)307 :1395 ،در سال  1269ق پس از وفات محمد بن
ّ
ّ
عبد الله وزیــر ،منصور بالله محمد بن یحیی حمید الدین بهعنوان امام زیدیه خود را مطرح کرد
و این آغازی بود بر سلسلهای از آخرین امامان زیدیه از خانواده حمید الدین که آنها نیز از نسل
ّ
منصور بالله قاســم بن محمد بن علی بودند .وقتی محمد بن یحیی حمید الدین در سال 1283
ّ
هجری وفات یافت فرزندش متوکل علی الله یحیی به مقام امامت رســید و راه او را در مبارزه با
ترکان عثمانی ادامه داد و در عصر او برای بار دوم یمن از تحت ســلطه عثمانیها خارج شد و به
استقالل رسید.
ٔ
فاصلــه جنگ جهانی اول و دوم یمن نیز دســتخوش تحوالت سیاســی،
در ایــن دوره و در
اجتماعی و فرهنگی بسیاری شــد و این تحوالت به انقالبی داخلی علیه حکومت امامت زیدیه
در ســال  1948م  1367/ق و ترور امــام یحیی انجامید .ولی انقالبیون بیدرنگ در تســل ط بر
ّ
اوضــاع یمن شکســت خوردند و فرزند امام یحیــی ،ناصر لدین الله احمــد به منصب امامت
رســید .تحوالت ســریع جهانی و منطقهای همچنان ادامه داشــت و حکومت امامان زیدیه که
شــکلی موروثی و ســلطنتی به خود گرفته بود ،بهتدریج توان مقابله خود را در برابر موج جدید
جمهوریخواهی و تجددطلبی از دســت داد و در سال  1383ق وقتی امام احمد حمید الدین از
دنیا رفت و فرزندش محمد بدر بهعنوان جانشــین او معرفی شد ،در کودتایی نظامی که از برخی
پشــتوانههای خارجی نیز بهره میبرد ،حکومت امامان زیدیه سقو ط کرد و ازآنپس تاکنون زیدیه
از قدرت سیاسی و بهتبع آن از امامت مورد تأکید در مذهب خود ،فاصله گرفت (شامی:1367 ،
 ،236چلونگر و شاهمرادی .)308 :1395 ،سرانجام حکومت هزار و صد ٔ
ساله زیدیه در مقابل
ٔ
گســترده مخالفین خود که با عنوان جمهوری خواهان و تجدد طلبان از آنان یاد میشد تاب
موج
تحمل نیاورد و همزمان با جانشــینی امام بدر فرزنــد احمد بن یحیی ،آخرین حکومت زیدیه با
کودتای عبدالله ســال و با پشتیبانی دولت جمال عبدالناصر در سال  1961م  1382/ق از میان
رفت (شامی.)233 :1367 ،
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 قیام علیه علی عبدالله صالح و تشکیل دولت انصار الله :با آغاز دهه  1990م ،نهضتبیداری اسالمی شیعیان یمن شکل جدیتری به خود گرفت .رهبری این نهضت را «سید حسین
حوثی» بر عهده داشــت ،او از برجستهترین رهبران شــیعیان زیدی یمن و مؤسس جنبش حوثی
بود .در این مقطع بود که جمعیت «شــباب المومن» و پایه فعالیتهای فرهنگی توســط شهید
حسین حوثی در شــمال یمن شکل گرفت .اما پس از سال  2001و با حضور آمریکا در منطقه،
انصارالله وارد فاز سیاســی و انقالبی شــد .یوم الصرخه ،نمادی از حرکت ضد استکباری علیه
آمریکا و رژیم صهیونیســتی است که در شعارهای آنها تجلی یافته است (موسوی نژاد:1394 ،
)241-244
درباره پیشــینه و علل شکلگیری جنبش انصارالله گفتنی است که؛ حضور آمریکا در منطقه
و ضعفهای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی دولت یمن ،زمینه را برای نهضت انصارالله فراهم
نمود .جنبش اسالمی در یمن بهصورت علنی از سال  2003م و با شعارهای برائت از آل سعود،
آمریکا و رژیم صهیونیســتی شکل گرفت .رهبری جنبش مقاومت یمن و گروه انصارالله در کنار
ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســرائیل و بازگشت به اسالم ،به تبیین این رویکرد در بین مردم و
طالب دینی پرداخت .ســید حسین توانســته بود از تعداد اندک یاران خود یک امت بسازد که از
ویژگی آگاهی و بیداری برخوردار بودند (شــمسالدین )83-84 :1394 ،در تقابل با اقدامات
ســید حســین ،دولت مرکزی نیز  6جنگ خونین و نابرابر (از سال  2004تا  2010م) را بر آنها
تحمیل کرد و ســید حسین الحوثی در همان جنگ اول در سال  2004م پس از مقاومت جانانه
به شهادت رسید (موسوی نژاد.)244-245 :1394 ،
با شــهادت سید حسین ،برادرش ســیدعبدالملک حوثی رهبری جنبش را برعهده گرفت .او
پس از ســالها تالش و مبارزه با دولت مرکزی ،حوزه نفوذ خود را از صعده به تمام یمن گسترش
ً
داد که با اســتقبال مردم یمن نیز مواجه شــد .وی توانست مجددا به بازسازی روحیه مجاهدان و
ایجاد روحیه امید پرداخته و مردم را از نو متحد سازد .درنهایت ،با صبر و استقامت آنها در برابر
 6جنگ تحمیلی دولت و قدرتمند شدن مقاومت و سیستم دفاعی انصارالله و گسترش حوزه نفوذ
آن در مناطق مختلف یمن و پیروزی آنها در نبردها ،دولت از ادامه مقابله با آنها ناتوان گشــت
(قلیان و قاسمی .)99 -98 :1394 ،در این دوره انصارالله بهتدریج وارد عرصه سیاست شد و با
همراهی مردم نقش اساسی در پیروزی انقالب سال  2011م داشتند.

بیداری اسالمی در اندیشه رهبران الحوثی یمن

بیداری اســامی یمن در دوره معاصر کنونی ،علیه دیکتاتوری علی عبدالله صالح که در روز 27
ژانویه  2011م آغاز شــد و مقاومت مردمی علیه جنگ عربستان متأثر از انقالب اسالمی است.
در طول تاریخ ،یمن بهعنوان یک دولت ورشکســته ،هیچگاه روی آرامش به خود ندید و با ورود
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باورهای کالمی و اعتقادی زیدیان یمن
مهمترین ویژگی امام ازنظر زیدیان یمن ،قیام مســلحانه و علنی علیه ســتمگران اســت
(شهرســتانی :1364 ،ج  .)155 ،1بــه اعتقاد زیدیه تنها امامت ســه امــام یعنی امامان
علی ،حسـ�ن و حسین علیهم السالم از س��وی پیامبر (ص) تعیین و ابالغ شده بود و بعد
از ایشــان امامت از آن فردی از فرزندان حضرت فاطمه (س) اســت که به جهاد علنی و
قیام علیه ستمگران بپردازد .براساس این عقیده ،امامت سایر امامان شیعه که به قیام علنی
نپرداختند ،موردقبول زیدیان نیســت و در عوض افرادی از نسل حضرت فاطمه (س) که
قیام کردند ،امامان زیدی به شــمار میروند مانند زید بن علی ،یحیی بن زید ،محمد بن
عبدالله بن حســن (نفس زکیه) و ابراهیم بن عبدالله (بغدادی ،بی تا .)35-32 :به اعتقاد
آنان پیامبر اکرم (ص) علی را آنگونه که شیعه معتقد است  -با نص صریح -تعیین نکرد،
بلکــه با اوصافی او را معین نمود و همین اوصاف شناختهشــده از علی (ع) او را تنها فرد
موردنظــر برای امامت پس از پیامبر (ص) نموده ،چــون این صفات در هیچکس آنگونه
که در مورد علی ،صادق اســت جمع نشده است (ترمانینی :1387 ،ج  .)53 ،1از دیگر
شرایط امام این است که عالم ،زاهد ،شجاع و سخی باشد .در نگاه زیدیه ،عصمت شرط
امامت نیســت .آنها به اصل مهدویت معتقدند اما انطباق آن در امام دوازدهم شیعیان را
نمیپذیرند (سلطانی .)292:1390،از قدیمیترین کتابهای زیدیه در فقه ،کتاب مسند
زید بن علی اســت که به آن مجموع الفقهی و الحدیثی یا مجموع الفقهی الکبیر نیز گفته
میشــود .بیان «حی علی خیر العمل» در اذان ،جواز مســح علی الخفین ،قائل نبودن به
متعه و جواز خوردن ذبح اهل کتاب از معتقدات فقهی زیدیه اســت .آنان امر به معروف و
نهی از منکر را واجب میدانند .ائمه زیدیه در راســتای احیای این اصل علیه دستگاه ظلم
قیام کرده و کشته میشدند (مشکور.)80 :1375 ،
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به فضای تحوالت جدید نیز این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که مردم خواهان تغییر نظام شــدند
(کاردان .)156 :1393 ،مذهب زیدی ،یک شــاخه از شــیعه است .این شیعیان در سال 1992
م ،جنبش انصار الله را به وجود آوردند .این گروه در ســال  2004که حسین الحوثی مؤسس آن
به دست نیروهای یمنی کشته شــد ،نام خود را به جنبش حوثی تغییر داد .درگیری میان حوثیها
و دولــت علی عبدالله صالــح برخالف دیگر درگیریها در این کشــور ،یک درگیری طایفهای و
قبیلهای نبود ،بلکه علل دیگری داشت که میتوان به عدم رضایت محلی از سیاستهای داخلی و
خارجی اشاره کرد .آنها همچنین معتقد بودند که دولت یمن متعمدانه با آنها بدرفتاری میکند
( .)2010,Salmoniریشــه اصلی اختالفهای زیدیهــا و به ویژه جنبش الحوثی با حکومت
مرکزی به انقالب  1962م میالدی برمیگردد که رژیم امامت منحل و رژیم جمهوری تشــکیل
ش��د ( .)5 :2008,Gennyامام بدر ،جانشــین امام احمد ،و طرفداران وی بارها در پی احیای
رژیم امامت برآمدهاند ،اما در این مسیر کامیاب نبودند .آنها همواره باسیاست دولت جمهوری
مخالف بودند .از ســوی دیگر سیاستهای غلط علی عبدالله صالح نارضایتی زیدیها را دامن
زده بود و باعث شد مخالفت زیدیها با حکومت مرکزی افزایش یابد.
شــکلگیری گفتمان نهضت جنبش حوثی با غلبه صبغه اســامی در آن :حوثیها در سال
 2011م ،جنبش جوانان یمن را تأیید کردند و اسم جدید انصار الله را برای خود انتخاب کردند.
انتخاب نام انصارالله نشــاندهنده تسلط گفتمان اســامی در آن است .تاریخ شروع انقالب در
یمن را  21ســپتامبر  2014م میدانند .در آن روز صنعا ،پایتخت یمن به دســت حوثیها افتاد.
در نوزدهم ژوئیه ســال  ،2015حوثیها به منزل هادی ،رئیسجمهوری یمن حمله کرده و قصر
ریاســت جمهوری را که نخست وزیر در آن اقامت داشــت ،محاصره کردند .آنها همچنین به
اردوگاههای ارتش و مجمع ریاســت جمهوری و اردوگاههای موشکی حمله کردند .حوثیها به
مقر رسانههای گروهی حمله کردند تا از طریق آن بتوانند پیامهای خود را به مردم برسانند .از آن
زمان تحوالت یمن وارد مرحله جدیدی شــد .نهادینه شــدن این جنبش و تبدیل شدن آن به یک
نظام سیاسی ،هنوز رخ نداده است (قاسمی.)208 -207 :1398 ،
زیدیه چندین مرحله در بیداری اسالمی تالش برای تأسیس حکومت داشتهاند که در برخی
مواقع بهصورت مقطعی موفق ش��دهاند (دغشــی .)1 :1394 ،در مرحله ششــم جنبش حوثی
توانســت کنترل صنعا را به دســت گیرد و منصور هادی به عربســتان فرار کرد .در مرحله هفتم،

عربســتان در  26مارس  2015م با تشکیل ائتالفی به یمن حمله کرد تا بتواند جنبش حوثیها را
از پای درآورد ،اما این هدف تاکنون محقق نشده است.
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نتیجه

مقاله در پی پاسخ به این مسئله بود که بیداری اسالمی یمن دارای چه سوابق تاریخی و تجربه قیام
و مبارزاتی بوده است .سؤال اصلی مقاله این است که؛ مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت
یمن کدماند؟ پس از بررســی در منابع معتبر تاریخی و تبیین دادهای علمی و شــواهد حاکی از
آن است که؛ ملت یمن در سرعت پذیرش اسالم پیشتاز بودهاند .درنتیجه پذیرش اسالم از سوی
یمن در بیداری و مقاومت ملت یمن نقش داشــته که مهمترین مصادیق شناساییشده عبارتاند
از :دفع فتنه علیه پیامبر ،شــرکت در جنگهای مختلف در جببه اسالم ،اعالم مخالفت با سقیفه
بنی ســاعده ،حضور اشعریان در جغرافیای اسالم و توســعه فرهنگ و فقه شیعی ازجمله مدینه،
قم ،گرایش شــیعیان زیدیه به تشیع دوازدهامامی ،دفاع از حریم والیت ،دفاع از امام حسن و امام
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ملت یمن در بیداری و مقاومت نقش خوبی داشــتند .از گروههای مهم مقاومت که در تحوالت
سیاسی یمن بیشترین محرومیت و مبارزات بهمنظور احقاق حق ،علیه حکومتهای دستنشانده
در یمن داشته ،جریان حوثیها (انصارالله) است .زیدیهای یمن در قرن سوم هجری در گستره
جغرافیای سیاسی جهان اسالم پدیدار شدند و این گروه بدون حمایت و دخالت بیگانگان و دول
خارجی به فعالیت خود ادامه داده و تاکنون اســتمرار داشــته که عوامل موفقیت آن به این شــرح
است:
 مشــی مبارزاتی انصارالله مبتنی بر مقاومت محوری مســالمتآمیز است و خشونت محورنیس��ت (کریمی پور .)129 :1400 ،گفتمان مقاومت همواره با رد هرگونه وابســتگی به بیگانگان
بر استقاللطلبی تأکید داشته است .استکبار و استبداد ستیزی :شاید بتوان فلسفه وجودی گفتمان
مقاومــت را مقابله با گفتمان ســلطه تعریف کــرد .از دیگر ویژگیهای گفتمــان مقاومت تأکید
بر آموزههای اســامی است (موســوی .)243 :1399 ،مردمساالری اســامی «الگوی انقالب
اسالمی» ،همراهی اهلبیت در مقاومت و جنگها و همسویی با اسالم از زمان ظهور بوده است.

118

سال یازدهم ،شماره یکم(پیاپی ،)23بهـــار 1401

حســین ،حضور در قیام توابین ،حضور در قیامهای متعدد شیعی ،عدم پذیرش خالفت عباسی،
قیام یحیی بن حسین و تشکیل دولت زیدی در سال  288ق ،قیام صلیحیان اسماعیلی و تشکیل
دولت دوم زیدی ،قیام علیه جماهیر عثمانی و تشکیل دولت سوم زیدی.
امــروزه نیز قیام علیــه علی عبدالله صالح و تشــکیل دولت انصارالله یمن به رهبری ســید
عبدالملــک الحوثی که در منظومه فکری و فقهی زیدیه قرار دارد .یمن به علت دالیلی که وصف
شــد ،مســتعد ظهور زیدیهای بود که خود مدعی رستاخیز و بیداری علیه وضعیت آن روز جهان
اسالم بوده است.
بــه عبارتی پازل فراگیــری تفکر انقالبهای زیدی با قیام یحیی بن حســین در یمن تکمیل
گردید و اگر این اتفاق در اواخر ســده ســوم در یمن روی نمیداد ،جای ابهام را در تاریخ اسالم
مینهاد که چرا بااینهمه شــرایط مســتعد ،این اتفاق نیفتاده است .کوفه ،خراسان ،مدینه ،مکه،
طبرســتان ،مغرب و اینک یمن اما همراه بــا تداوم و حفظ نهضت در طول دههها و ســدههای
مختلف تاریخ یمن ،به عبارتی هر سلطهای که در مقابل حرکت زیدی در یمن به آن برخورد کرد
بعــد از مدتی محو گردید .اقداماتی که قرامطه اســماعیلی مذهب با زیدیه در یمن نمودند یکی
از افراطیتریــن برخوردهای مذهبی بود که اگــر در خصوص هر پدیده و جریان مذهبی دیگری
اتفاق میداد بهجرئت میتوان گفت در تاریخ آن کشــور محو میگردید اما زیدیه در یمن همواره
در تکاپو بود ،از جنس سیاسی گرفته تا فضاسازی اجتماعی.
تفکــرات آنها ضد ظلم و ســتم ،حمایت از مظلوم که برگرفته از تفکرات و عقاید شــیعه و
امامان شیعه بود ،شکل گرفت .حضور و رشد شخصیتهایی چون قاسم رسی که از پایهگذاران
و متفکران اصلی مکتب زیدیه در یمن بود در به قدرت رسیدن زیدیان نقش بسزایی داشت .او در
کنار قیام مسلحانه تصمیم به تربیت و پرورش شخصیتهایی چون خود کرد تا اندیشه و افکاری
که نفی ظلم میکردند در اقصی نقاط منطقه و در بین حکومت مرکزی آن زمان ترویج پیدا کنند،
تا جایی که ریشهدار شدن آن تفکرات در باور نسلهای بعدی ،حتی گاها باوجود خألهای زمانی
چند دههای در جاری بودن حکومت زیدی در یمن باعث این نشــد که جریان زیدیه در یمن به
فراموشــی سپرده شود و تحوالت اخیر برشی به جهت بازگشت به آرمانهای اصیل مکتب زیدی
در یمن هست.
ریشــههای تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن در طول تاریخ عالوه بر اســتمرار بیداری

اســامی ،موجب عمقبخشــی به مقاومت یمن و تقویت انصارالله شــده اســت .از مهمترین
مصادیــق کنونی آنکه ریشــه در تاریخ یمن دارد هویــت طلبی ،تعالیخواهی ،ظلمســتیزی،
نفیسبیل ،عدالتطلبی ،دینخواهی ،قانونگرایی ،استکبارستیزی ،مبارزه با استعمار است.
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