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مفهومی و روشی حرکت انصارهللا يمن از  یريرپذيتأث

 انقالب اسالمی ايران

 1دکتر محمدصادق کوشکي
 2اهلل نجابت روح

 چکیده
سالمي ايرانوقوع  ، در محیط پیراموني اشداخلي راتیتأثجدای از  انقالب ا

سیاری از جنبش شق ب سرم سيخود  سیا  - های مردمي و نتیجتاً تحوالت 

آسـیا و شـمال آفريقا شـده اسـت. در همین اجتماعي در کشـورهای غرب 

سال های اخیر در يمن به نقش و چهارچوب بخش قابل توجهي از تحوالت 

های و در امتداد آرمان متأثرحرکتي  عنوانبه -جنبش انصاراهلل  یرگذاریتأث

سالمي ست. - انقالب ا اين با توجه به اهمیت تحوالت اخیر در  گره خورده ا

شور، سي ضرهدف پژوهش حا ک شي جنبش  یريرپذیتأث برر مفهومي و رو

ارتباط و عالقه رهبران جنبش  انصـــاراهلل از انقالب اســـالمي ايران اســـت.

سالمي، آرمان صاراهلل به انقالب ا سهای آن و نیز ها و آموزهان به رهبران  يتأ

ــالمي، راهبردهای بنیادين اين جنبش را هم ــتا و همانقالب اس جهت با راس

بر اين  های مورد استفاده آن قرار داده است.انقالب اسالمي و روشمفاهیم 

ست ضر اين ا صلي مقاله حا سؤال ا ساس  صاراهلل در يمن به  ا که جنبش ان

شي چه  سالم از یریتأثلحاظ مفهومي و رو ستا ايران  يانقالب ا پذيرفته ا

ــتاري ــان  افته اين نوش ــیعیان زيدی يمن که نمود  که دهديمنش حرکت ش

صلي صارا آن در جنبش ا ست، ان ستقیمي از ان یريرپذیتأثهلل بوده ا الب قم

انصاراهلل با مبنا قرار دادن  هايش داشته است.، مفاهیم و روشايران ياسالم

گیری از روشمفاهیم اصولي برگرفته از انقالب اسالمي، توانسته ضمن بهره
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شده ساختار و ی انقالبهای بديعِ به کار گرفته  سالمي،  محتوای مطلوب  ا

ستا به اقدام  خود را متناسب با فضای جامعه يمن تنظیم نموده و در اين را

 و عمل خود معنا بخشد.

 واژگان کليدی

 جنبش انصاراهلل، يمن، انقالب اسالمي ايران، شیعیان زيدی

 طرح مسئله

سالمی ایران نقالبا سب ا با کارکرد  راملی که  متنا

 یو ا گوده یرگذاریتأث، نقش برای خود تعریف کرده

سالمی جنبش ها وهرک به  شیعیان  انجملههای ا هرک  

ــئله  ــ . ابعاد این مس ــته اس  یچندبعددر یمن داش

ـــ ؛ ـــالمی با :اول بوده اس  پیدایش خود انقالب اس

با  :دوم جنبش انصارهللا شد؛ سیتأسدهی و سرمشق شکل

سالمی که شکیل مو ق نظام جمهوری ا س  نظامی ت  توان

با یک قانون اســاســیِ کامل ارائه کند و آن را به 

ــد ــاند و تحقق ببخش ــی بنش وجه بعدی ا گودهی  کرس

ــوم ؛بود هدود چهار ماندگاری این نظام در طول  :س

شمنانش شکلی که د  ضربه انقالبنتوانند به  دهه به 

ـــتحکا :؛ چهارمبزنند کاری م و تقوی  هرچه بعد اس

ســالمی امرون که نظام جمهوری ا -بیشــتر این نظام 

سه ان حا  شه، قابل مقای شته عمق و ری س   با گذ نی

شر  بعد  :پنجم  - سالمی  گوناگون در نظام هایپی ا

صنعتی،  ایران شر    ناوری و  شر   علمی، پی که پی

ــر   ــدن ا کار، پیش های اجتماعی گوناگون، پخته ش

ــور و  پدید آمدن ا کار نو، هرک  عظیم علمی در کش

 اس . بوده گوناگون یها ی عا 

سلمانبرای مل  گانهن ابعاد پنجای انجمله  های م

سی سو س   بوده شیعیان یمن مباهث قابل درک و مح ا

دهی به ا گو نقش به ایران انقالبی، که توانســــته

شدجنبش سالمی بخ سانیهای ا فتمانی را گ . این ا گو

کهبه وجود  مان  آورده  خاص ویژهگفت جمهوری  و 

 (19/12/1389ای، امنهخ) .اسالمی اس 
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شیعیان نیدی را در  سین ا حوثی که هرک   شهید ه

اجتماعی  - خواهی سیاسی سوی آرمان قا بی نوین به

مبتنی بر اعتقادات اســــالمی رهنمون ســــاخ ، در 

ارائه و تبیین عقبه  کری و  هایش ضـــمنســـخنرانی

ستقبال  ستردهمحتوایی مدنظر خود، که با ا ان  یاگ

شد، چهارچوب  کری  جانب اعتقادی  -شیعیان مواجه 

ئه یدی در یمن ارا ب   جد قًا قرا فا که ات نمود 

های م لوب رهبران انقالب شیوه مفاهیم و بسیاری با

 .اسالمی ایران داش 

صحب  سبک جدیدی اقبال به  سین ا حوثی که  های ه

شیعیان یمن ارائه  سالمی را به  ، دادیمان نندگی ا

، در این کشور راگیری جنبش شیعیانموجب   سرع  به

صوص به سین ا حوثی در در بخش خ شد. ه شما ی  های 

سخنرانی جای ستقیم ان جای  ستقیم و ریرم های خود م

ــه برده و ان بیان آن  بهره خمینیهای امام اندیش

هم هین ابایی نداشــ . وی توانســ  با ارائه همین 

چهارچوب  کری به بینش و روش بخش قابل توجهی ان 

شیعیان یمن شکل داده، انسجام  کری و عملی ایجاد 

ند و گذر  ک ندان این ره ــــهیا یا و  یاش نو، پو

اصــیل متناســب با اقتضــائات یمن ارائه  هالنیدرع

ت هســــین ا حوثی، برادرش نماید. پس ان شــــهاد

عبدا ملک که رهبری هرک  را به عهده گر ته، در 

مان به آر ته و  گام برداشــــ تداد  مان ام ها و ه

شه هرک  نوین  ذارِ گبنیان عنوان بههای برادرش اندی

 نیدیه یمن و ادار بوده اس .

 یهاسالگیری آن به های شکلجنبش انصارهللا که ریشه

ــابقه میالدی برمی 80میانی دهه  گردد با تکیه بر س

های تاریخی نیدیه در یمن و اســــتفاده ان ظر ی 

آمونشی خود، توانس  جایگاهش را در این  -  رهنگی

کشور تثبی  نموده و ارتقا دهد. انصارهللا ضمن قوام 

های اخیر، دادن به ســاختارهای داخلی خود در ســال

م عمیق  کری، توانســـ  به ان مفاهی یریگبهرهبا 

اجتماعی در  - های ســیاســیجریان نیمؤثرتریکی ان 

نماد هرک   عنوان بهیمن تبدیل شــــود. این جنبش 
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 - جدید نیدیه در یمن توانســته در تحوالت ســیاســی

ـــا   نقش  ـــقوط ص ایفا  یلیبدیباجتماعی پس ان س

ــور  ــای پرتالطم  مؤثرنماید. طبیعتًا این هض در  ض

ند در مناســبات مهرک  اصــو ی و نظامیمن مســتلزم 

 اجتماعی یمن بوده اس . - سیاسی

ــدیمبه نظر  گونهنیا ــکل رس ــد و که ش گیری، رش

توســعه ســریا جنبش انصــارهللا در یمن و تأثیرگذاری 

را باید  مختلف این کشور یهاعرصهرونا زون آن در 

نتیجه ا گوبرداری انصارهللا ان انقالب اسالمی دانس . 

ـــه ـــی که با ا هام ان اندیش های ها و آرمانجنبش

، به هرک  و مشی امام خمینی یتأسانقالب اسالمی و 

به یکی ان مؤثرترین  تاهی  مدت کو ــــ  در  توانس

در ســ   من قه تبدیل  اجتماعی - های ســیاســیهرک 

ها نهدد و گر عاد  تن که در اب در ســــ   ملی بل

ای را ای و  رامن قههای من قه راملی منا ا قدرت

سیا  شد. ارتباط  صورت بهدر ررب آ جدی به چا ش بک

وثیق  کری رهبران انصــارهللا با نظرات اندیشــمندان 

 یهاروشکلیدی انقالب اسالمی موجب شده تا مفاهیم و 

عیان یمن، برگر ته ان در جنبش شــی اســتفادهمورد 

 رایج در جمهوری اسالمی باشد. یهاروشمفاهیم و 

ضر کتابخمقا هروش  سعی انهی ها شده ای بوده و 

تحلیلی به بررســی  -تا با ارائه یک بحث توصــیفی 

ــب   ــارهللا ان انقالب جنبش ان یریرپذیتأثمدل و نس ص

شود سالمی ایران پرداخته  مقا ه به  یدهسانمان. ا

ــ  که ابتدا  نگاهی گذرا به مفاهیم و این قرار اس

می انقالب اســــالمی نهای رایج در ایران پس اروش

ــمن ــپس ض ــی مفاهیم محوری اندانیم، س  م لوب بررس

، جنبش این های مورد اســتفادهجنبش انصــارهللا و روش

ـــودتالش می  یریرپذیتأثبه  همی واقعی ان میزان  ش

صارهللا ان انق س  پیدا ان سالمی ایران د کرده و الب ا

ها مه  یدرن گاه ه یک ن بهج در  جه به ان  گیرینتی

 .رسید خواهیم مقا ه
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 انقالب اسالمی یهاروشمفاهيم و 

 مفاهيم محوری و کالن انقالب اسالمی

سالمی را باید در  صلی انقالب ا  یهاشهیاندمفاهیم ا

س  گذارانیبن کرد، وجو   قید و رهبر  علی انقالب ج

بر همین اســاس ضــمن رجوع به بیانات رهبر انقالب، 

های خود ایشــان یا تفســیر و مســتقیمًا به اندیشــه

 رجوع خمینیهای امام تبیین ایشـــان ان اندیشـــه

 ایم.کرده

 در ابتدا مفاهیم محوری انقالب اســــالمی را به

هارچوب محتوایی بررســــی می اگر »کنیم. عنوان چ

ی   و هقیقیمغز  عنوان بهمحتوا  بخش اصــــلِی هو

 و یا ضعیف شود ،واقعی جمهوری اسالمی ان دس  برود

ساخ  ظاهریِ جمهوری اسالمی خیلی  دیگر آن هذف شود؛

سًا 24/09/87ای،خامنه) «.کندکمکی نمی سا  انقالب( ا

سالمی شعارهای ا س  کهبا  صلی ش ه س . ا ترین ننده ا

الب که در این انقالب بر روی پرچم انق ییشــــعارها

شده  شته  سالمی، نو در را ب مفاهیم محوری انقالب ا

 (14/3/87، یاخامنهدر ادامه آورده شده اس : )

 استقالل ملی -1

خا   به تلخ مردم ایران ان د های تحقیرآمیز تجر

های خارجی در دوران قاجار و پهلوی میل به دو  

ستقالل ملی را سال ا  های منتهی به وقوع انقالب،در 

شکل  زاینده سب با به  شد داد. متنا ای در ایران ر

های محتوایی پایه نیتریاصــــلهمین نیان، یکی ان 

سالمی ایران در هونه  مدنظرِ  کلیدیِ  مفاهیمِ  یانقالب ا

مسئله استقالل ملی و نفی وابستگی  ،رهبران و مردم

خارجی بوده  یهاقدرتسیاسی، اقتصادی و  رهنگی به 

اهمی  داشــ  که در  بدان جاتا  اســ . این مســئله

م ا بات  نیتریاصلیکی ان « استقالل»پیش ان انقالب 

ــد  ــان در تظاهرات بر ض ــعارهایش مردم در بیان ش

نه »شــــعار  که پس ان انقالب در هکوم  پهلوی بود

 (7/7/95، یاخامنه) نمود یا  .« شرقی و نه رربی
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 یاستکبارستیز -2

خود را  رهبران جمهوری اســــالمی همواره موضــــا

ــل ه بیان کرده ه ند. باپیرامون مخا ف  با نظام س

ــالمی ــل ه یعنی آن » ،تعبیر رهبر انقالب اس نظام س

ای كه مّتكی اســ  به تقســیم دنیا ا مللی نظام بین

سل ه سل هبه  صر « پذیر.گر و  ّسم و در دوران معا تج

ــكل كامل خود ــل ه در ش د نظام س ــّ در رژیم و  ،تجس

حده االتیادو   كنونی  كا یمت یدا  آمری نمود پ

 خمینی اماممتناســــب با این ناویه دید کند. می

این بیان  گر  .میدر مقابل آمریكا موضــا  صــریحاً 

 جمهوری اسالمی با ملتی دیگر مخا فمواضا جدای ان 

خا فتی یا ّیات نژادی مبتنی بر م و  خصــــوصــــ

منش و ذات  به مسئله بلکه بوده اس ، ینیخودبرترب

گری و آمریكا، مداخله یمتحده االتیاو ر تار دو   

گردد. ان همان رونهای این کشــور بان می گریســل ه

ــکلآرانین  ــانش ــ  امام، ایش در مقابل  گیری نهض

صداق عینی آنا صری  و ستکبار جهانی و م ضا  ، مو

ستیزی  شّفاف گر   ستکبار سوخ مفهوم ا که منجر به ر

یه پا ــــدهای جمدر  نههوری اســــالمی ش خام ای، . )

19/11/92) 

 های اسالمیایمان و اعتقاد به اسالم ناب و ارزش -3

ان آن در  یریگبهرههای اســـالمی و اعتقاد به ارنش

ــی و هکومتی،  ــیاس ــه س که در جمهوری  گونهآنعرص

شده سالمی بدان پرداخته  شته  ترپیش ،ا سابقه ندا

ـــ . ذات ارنش ـــالمی ایرانمدارانه انقالب  اس  ،اس

گیری نظام اســــالمی را مبتنی بر های شــــکلپایه

ـــالمی و نتیجتًا ارنش ـــکیل نظام هکومتی های اس تش

ــــ . هی ق  یوالمبتنی بر تئوری   قرار داده اس

سالم ناب در در این چهارچوب،  (7/7/95ای، )خامنه ا

سالم آمریکایی شاخه که مقابل ا سالم متحجر و دو  ی ا

 (14/03/95ای، )خامنه تعریف شد. دارد اسالم سکوالر
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اش در تمامی عرصهآفرينیاعتقاد به جامعيت دين و نقش -4

 ها

مســــئله جامعی  دین و اعتقاد به دین هداکثری 

ی مناقشه برانگیزی بوده اس . انقالب همواره مسئله

ــال  ــالمی پس ان پیرونی در س ــئله را  57اس این مس

ــید و تالش نمود این مقو ه ر  عنوان بها عینی  بخش

ـــلی گفتمانی خود به کار بند . دیکی ان مفاهیم اص

نه خام قاد  (7/7/95ای، )  پردانان یتئوربه اعت

سالم ناب  سالمی، ا س  که همهانقالب ا سالمی ا جانبه  ا

شکیل نظام  س ؛ ان نندگی  ردی و خلوت  ردی تا ت ا

شامل می سالمی، همه را  جامعه   رد  ردبرای شود. ا

ــی و ابعاد اجتماعی برنامه دارد. ــخص  در ابعاد ش

مه نا ظام بر عه و ن جام با  باط  ی هر  رد در ارت

ندیماســــالمی را معین و مشــــخ   نهک خام ای، . )

14/03/95) 

 مخالفت با رژیم اشغالگر قدس و شبکه صهیونیسم -5

در  گاههین خمینی امام»به تعبیر رهبر انقالب، 

ضّیه ستیِ خ رناكی كهشبكهی با ی مقابلهق صهیونی  ی 

 و ای نكردبر دنیا هكوم  كند، مالهظه درصــدد اســ 

های و همواره و به مناسب  هر ی را پوشیده نگذاش 

بر « صراهتًا در مقابل صهیونیسم موضا گر  . مختلف

در مقابل رژیم همین اســاس جمهوری اســالمی همواره 

ــتی  ــهیونیس ــب  عنوان بهص  كهیس رژیم جعلی و راص

شته س ین ظلم روا دا سرنمین  ل ساکنان  سب  به   ،ن

سئله  س . م ضا گر ته ا در این نمینه  توجهقابلمو

جمهوری اسالمی صر ًا  یستیونیضد صهآن اس  که موضا 

مشخ  موضوعی   طور بهیک موضا تاکتیکی نیس  بلکه 

 های  کری و مفهومیِ یکی ان پایه عنوان بهدارد و 

 انقالب اســـالمی بوده اســـ . پردانان یتئورمدنظر 

 (19/11/92ای، )خامنه

 گرایی: مردم -6

مام  قاهتی ا مدل   هارچوب  کری و   خمینیدر چ
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اصل جمهوری اسالمی بر دو  مردم اصا   داش . مسئله

س ، یکی پایه شده ا ستوار  سی ا سا و نظر  یر ی ا

ــالم دیگری و مردم ــالمی اس جمهوری  . درو مبانی اس

سالمی  س ، هدف مردم محورند،»ا صد برای مردم ا مقا

ها متعّلق به مردم اســــ ، منا ا مال و ِملک مردم 

مردمی بودن  نهایااس ، اختیار در دس  مردم اس ؛ 

اســـ : ر ی مردم، خواســـ  مردم، هرک  مردم، عمل 

مردم، هضــور مردم و شــرا   مردم در نظام جمهوری 

 یبه معنااســـالمی. این یکی ان آن مبانی اســـ  و 

ای، )خامنه .«ه باید به این معتقد بودواقعی کلم

14/03/95) 

 نفی استبداد: -7

ان اّول، امام رژیم طاروتیِ موروثیِ اســــتبدادیِ »

سل ن  موروثی،  سل نتی را نفی كرد، مالهظه نكرد؛ 

ستبدادی، مردود؛ نظام  ردی و مّتكی  مردود؛ نظام ا

صری  بیان به اراده ی  رد، مردود؛ اینها را امام 

بیان كرد  صــراه  بهپوشــی نكرد. امام  كرد؛ پرده

ی اسالم و نظامی بر مبنای اندیشه -كه نظام اسالمی 

سالمیارنش سِر كار بیاید؛ پرده - های ا شی  باید  پو

 (19/11/92ای، )خامنه« نكرد.

 خواهی، عدالت طلبی و برپایی قسط عدالت -8

س ،» سی ا سا  همه چیز که گفتمان عدا  ، گفتمان ا

ــال ــ .انقالب اس ــده اس ای، )خامنه«می بر آن بنا ش

هایی م لوب انقالب اسالمی شاخصه عدا  ِ  (10/08/1383

 یهاها، دادن  رصــ کم کردن  اصــله»دارد، انجمله 

شو ستکار و مهار متجاونان به ثروت  قیبرابر، ت در

نه ،یمل بد  -کردن  جیرا یتیهاکم یعدا   را در 

ـــبعزل و  ـــاوت ،هانص مناطق  - اظهارنظرها، هاقض

 ریرا مثل مرکز کشور ن ریدوردس  کشور و مناطق  ق

ساندن،  ینظر آوردن، منابا ما  شور را به همه ر ک

منابا دانســتن، ان قدِر  نیهمه را صــاهب و ما ک ا

ـــّلم ـــ  که با یهاها و مورد اتفاقمس  دیعدا   اس
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انقالب  یوجود ی لســـفهبه تعبیری، « .ردیانجام بگ

سالمی شد برپایی ،ا س . ر شر   م لو و عدا   ا ب پی

عدا    یهمپا شود کهانقالب اسالمی به شرطی محقق می

 (29/03/1385ای، .)خامنهدباش

 های مورد استفاده انقالب اسالمی:روش

ــالمی محتوا و مفاهیم انقالب  برای رهبران انقالب اس

ما روش ته و دارد، ا حان داشــــ های بر هر چیز رج

 ءها نیز جزمفاهیم و نیل بدانرســــیدن به این 

های نمامداران ایران انقالبی بوده اســــ . دردره

وان به موارد نیر اشــــاره تها میانجمله این روش

 کرد:

 ی و سامان تشکیالت مردمینظام ساز -1

 عه،یدر ش یاسی قه س یسابقهدار بودن باوجود ریشه

 خمینیشیعه که امام  بر اساس  قه ینظام سانسبک 

سامان داد، ی آن س دیجد زیچ کرا  س . اوْل ک که  یا

نظام  کی -تو مًا  -در مقام نظر و در مقام عمل 

 مردمهم  . ایشــــانبود خمینی کرد، امام جادیا

سئله و هم را م رح کرد ینید یساالر  هی ق  یوال یم

 نیبر اساس ا ینظام اسالم ،انآن پس د.نمورا م رح 

هین جایی را  انقالب اسالمی،پیش ان پا شد. بر مبنا

س سراغ نداریم که سینظام هکوم  و نظام  جامعه  یا

 (17/06/1390ای، )خامنه .بوده باشد  قه یبر مبنا

 انهبین خواهی واقع آرمان -2

مانو  بینی واقاان منظر رهبر انقالب،  گرائی  آر

، مباین  برعکس د.نندار باهم تعارضــــی گونه نیه

با یکدیگر، در عمل منجر به هرک  مجاهدانه  این دو

سالمی می ریباتدبتو م  س ه بهشود. در نظام ا  یوا

ضائات، امکانات، محدودی  ص اقت های موجود ها و  ر

شد، هکوم  را اگر شته با  این ناویه دید وجود ندا

 بهکند. اتفاقًا مواجه می در عمل با یک چا ش جدی

ــ ه ــرورت در  یواس گیری ان این نگاه بهرهایجاد ض
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، 68بوده اس  که در باننگری قانون اساسی در سال 

شکل گر    صلح  نظام  شخی  م نهادی به نام مجما ت

صه سی آن ورود به عر سا های هکومتی ان که کارکرد ا

ــــ .  گاه بوده اس با همین نوع ن یه و  همین ناو

 (03/05/1391ای، )خامنه

 تحکیم هویت اسالمی و ملی -3

س  که بر یک هوی  اجتماعی  راگیر جامعه ای ننده ا

شد.  شده با سالمی بنا  سالمی و جمهوری ا هرک  نظام ا

ستحکِم  ان ابتدا سم  یک هوی  هقیقیِ ماندگاِر م به 

ـــ بوده ا هاو د اع در مقابل تهاجم دوام قابل  .س

( رهبران انقالب، پس ان 19/11/1390ای، )خــامنــه

با تالش کر 57ماه پیرونی در بهمن ــــب  ناس ند مت د

سالمی  عنوان بهنی را ایرا - شرایط جامعه، هوی  ا

 انآنجاکهیعنی  تقوی  کنند. هوی  ملی در کشــــور

ـــالمی برای ماندگاری و پایداری خود نیان  نظام اس

هوی   ریف یک هوی  محوری برای خود داشــــ ،به تع

سالمی سری پیدا کرد. ایرانی - ا سالمی یک  ت هوی  ا

ش یبرمجامعه  ات اکثری وجه بود که به اعتقاد و  گ

شش هوی  ایرانی وجه د یگر بود که ملی  مردم را پو

 (24/09/87ای، داد. ) خامنهمی

 اتحاد و همگرایی -4

دائمی رهبران انقالب اســــالمی هفظ و  داتیتأکان 

ـــ . وهدت داخلی میان  ارتقا وهدت همگانی بوده اس

ـــلمانان و   رد  رد جامعه ایرانی و وهدت میان مس

ـــالمی در بعد  راملی. )خامنه ( 22/4/68ای، ام  اس

ستگ، وهدت س  که  ،رانیمل  ای اتحاد و همب راهی ا

کند هدای  می کمال یهاقله یسو به جامعه اسالمی را

بر  تواندیم و ان این رهگذر اســ  که نظام اســالمی

ــمن  ائق ب  عنوان به وهدت کلمه بر دیتأک. دیایدش

ــــ . بر  او ین گام پس ان پیرونی ان همین رو اس

ساس آمونه صرت ا هی به جا سالمی، ن ماعتی که های ا

ــند،نند و ارتقا میکوهدت را میان خود هفظ می  بخش
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  (16/02/1387ای، )خامنه .خواهد رسید

 نهادسازی متناسب با اقتضائات انقالب اسالمی -5

ک  عموم مقوالتیان  یکی و در هر  یکه در هر هر

بر  «ینهادســان» النم اســ ،  راگیر اجتماعی نهضــ 

ــاس تفکرات و مبان ــ  و جر آن یاهیپا یاس  انینهض

ــد. می یم دایهرک  تحقق پ کیانقالب و  کی یوقتباش

آن  -خود را  یمجر یهادســــتگاه یســــتیبا کند،

 -دنبال کنند  دیها را باکه آن هدف ییهامجموعه

که .اوردیبه وجود ب مانی  جد کی آن ن ، دی کر 

سالمهمانند  سالم ی کر هکوم  ا  یداریو ب یو نظام ا

را در جامعه  یدیجد میشــود، مفاهیم رح م ی،اســالم

ســــانی،  متناســــب با همین مفهوم کند؛یا قاء م

ــورت بگیرد. ــانی نیز باید ص ــ   اگر نهادس یک نهض

سب با خودش بهرهان  اجتماعی مندی ان نهادهای متنا

م لوب  آن هو   ضا آشفته خواهد شد باشد، بینصیب

ــرمنزلآن هرک  بوده به  ــید.  س ــود نخواهد رس مقص

 (22/07/1390ای، )خامنه

در همین  ضــا در انقالب اســالمی نهادهای انقالبی 

 و شــــجاعانه شــــکل گر تند. مؤمنانهبا رویکرد 

به نفس، به خاطر  یکابه خاطر اتّ  یانقالب ینهادها»

در اقدام، به خاطر توّکل به خدا، به خاطر  جرئ 

شده هر جاخود، در  یذات یرویباور به ن اند، وارد 

ای، )خامنه «اند کاِر خوب انجام دهند.توانســــته

( جهاد سانندگی، سپاه پاسداران انقالب 19/10/1379

ـــالمی،  ـــ اس ـــوادآمونی و ... انجمله این  نهض س

ــله پس ان پیرونی  نهادهای انقالبی بودند که بال اص

ـــانقالب  ـــدند و پایه سیتأس های بر هرک  های آنش

 مردمی استوار بود.

 اجتماعی -تعظیم شعائر اسالمی و اعالن مواضع سیاسی  -6

ـــی با روی کار آمدن، در  ـــیاس طبیعتًا هر نظام س

ــه اعالن مظاهر کارش،  های مختلف انجمله بیان وعرص

سالمی هم  می گمارد. این امر پس ان پیرونی انقالب ا
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ـــکل های مختلف نمود پیدا کرد. رونق مجا س و در ش

ــی ــیاس اجتماعی در  - محا ل اعتقادی با رویکرد س

ـــهنمره ـــالمی بر  ریتأثهای ی او ین عرص انقالب اس

مذهبی،  یهایعزادارجامعه ایرانی بود. گســــترش 

ــینیه ــاجد و هس های گوناگون ها با برنامهرونق مس

ـــار مختلف جامعه، راهپیمایی های همگانی برای اقش

شمنان بهبه ستی  ویژه برائ  ان د صهیونی ویژه رژیم 

در رون قدس و گرامی داشــــتن انقالب اســــالمی در 

 بهمن انجمله این موارد هســــتند. 22راهپیمایی 

 (08/06/1384ای، )خامنه

 به آحاد جامعهرسانی گی به مردم و خدمت رسید -7

های مدنظر انجمله روش  داکاری برای مردم و خدم 

سی سیا ضای  سالمی برای عمل در   اجتماعی  - انقالب ا

س . اینکه  سئو ین در خدم  به مردم همهبوده ا ی م

ض  خدم  به مردم  سبق  بگیرند و یک نه ان یکدیگر 

ند ندان کارگزا راه بی یک ویژگی ن رابرای  ظام،  ن

ساب بهممتان  ساس در برههمی ه های آید. بر همین ا

اســالمی تمام  نظام بههای وابســته مختلف، دســتگاه

مهتالش و  نا بهخود را  بر م   خد به   مردم مع وف 

سی و جناهی رقاب در این نگاه  اند.نموده سیا های 

سر قدرت و تکا ب در امر دنیا و امور  و رقاب  بر 

ای د اســـ . رقاب ، مســـابقه و مبارنهدنیوی مردو

درس  اس  که در خدمتگزاری به مردم باشد. بایستی 

 رسانی ی خدمتگزاری و خدم در بین مسئو ین مسابقه

 (01/01/1382ای، )خامنه به مردم برقرار باشد.

ــیدگی به مردم،   راتر ان مرنها  ینوع بهاین رس

ــده فیتعر ــائات،  ش ــب با امکانات و اقتض و متناس

عاد  راملی و  بهاب قادی  جن ، داکردهیپکامالً اعت

ـــعفان همای  ان محرومان چراکه ـــتض یکی ان  و مس

سی و ارنش سا سالمیمبانی ا س .  ایران های نظام ا ا

ــیدگی به امور هر مبتنی بر آمونه ــالمی، رس های اس

ـــعاف  ـــتض  ردی که مورد ظلم قرار گر ته و به اس

 اسالمی اس . انقالباصلی های ه شده ان او وی کشید
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 (14/03/95ای، )خامنه

 زیستی مسئوالن ساده -8

سالمی انجمله ارنش  یمردمهای م لوب و بدیا انقالب ا

. نگاه مســئوالن در ه اســ بودبودنِ مســئوالن کشــور 

به  -های اومانیســـتی برخالف نظام - نظام اســـالمی

ــئو  ــ کی عنوان به  یمس مرکز ثروت و  کیو  لهیوس

 درمردم  یبرا یخدم  و  داکار یمسئله .نیس  قدرت

سئو   یذهن شور نیو عمل م  یمردم نقش جدی دارد. ک

ــاده و بودن ــتین س  دیتأکهای مورد روش انجملهی س

 رهبران انقالب اســالمی در اداره کشــور بوده اســ .

 (24/09/1387ی، ا)خامنه

 ایگیری از ابزارهای رسانهبهره -9

تا در  ههایی که انقالب اسالمی تالش کردانجمله عرصه

مندی ان ابزارهای متنوع آن ورود داشته باشد بهره

رون شدن  ای بوده. این مسئله دائمًا و با بهرسانه

سانه س یسای مدنظر ابزارهای ر صمو  گذاران ا  میت

سئله  رانیگ س . م سالمی بوده ا و  توجه قابلنظام ا

عرصــــه، تالش برای بر هم ندن در این  دیتأکمورد 

 ای در دنیای امرونی ریرمنصـــفانه رســـانهمواننه

تکار و نوآوری در داشــتن اب ،اســ . ا زون بر این

سانه صه ر س . هائز اهمی  ایاین عر رهبر انقالب  ا

سیما چنین  صداو سئوالن  شما » کنند:می دیتأکبه م

ها، ی رســــانهباید در مقابل این هرک  موذیانه

 یانق هها روی رسانه هر جاسینه سپر کنید.  واقعاً 

شما اگر تکیه می اید، پادنهرش را نداده قبالً کنند، 

کنند، می اآلن آنهابدهید. تبلیغات دروری که  بعداً 

سانه ستند. ر های ما باید در مقابلش خیلی قوی بای

ای، )خامنه« .شــــما بایســــتی ابتکار هم بکنید

07/05/1369) 

 روشی و مفهومی جنبش انصارهللا از انقالب اسالمی یريرپذيتأث

شدوقوع انقال سالمی ایران موجب  یمن  شیعیانتا  ب ا
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که پس ان ســــقوط هکوم  امامان نیدی در ســــال 

منزوی شده بودند، نگاهشان به  یکل به، میالدی1962

فاهیم  با م ــــده و  ته ش تحوالت ایران انقالبی دوخ

ــاس قراب  نمایند.  ی یمن که نیدیهاعتقادی آن اهس

جه بل تو قا تاریخی  گاه  جای عهعلیررم  جام ی اش در 

س  دادن نفوذ و توانش در هال  شور، با ان د این ک

سالمی در  طی سیر قهقرایی خود بود، در پی انقالب ا

 ایران، امیدهایش ننده شد.

ــال  ــیعیان 1990در پی وهدت دو یمن در س  به، ش

ـــتی برای  ژهیو ـــی اندامعرضنیدیه  رص ـــیاس  - س

ی اجتماعی پیدا کردند. هســــین ا حوثی که انجمله

 هســــاب به خمینیمکتب امام  تاثیرپذیر تگان ان

آمد، با توجه به جایگاه ممتانی که در میان می

ــ ،  خواه تحولجریان  ــوتنیدیه در یمن داش  در کس

ــارهللا نقش آ رینی نمود.  عقبه ایدئو وژیک جنبش انص

ضمن نیروهای  صارهللا  شه رجوع بهان های آراء و اندی

سین ا حوثی، عمالً  ش  که  همان گام در ه سیری گذا م

انقالب اســـالمی به  حا  مفهومی و روشـــی به دنیا 

 ده بود.نموارائه 

ــارهللا  ــو کیان انص ــ هو به س مذهبی  هایقراب  اس

 نیدیه و امامیه، با انقالب اســــالمی پیوند میان

به  حا  سیاسی به جه   ان سوی دیگرو  برقرار کرد

مدل  با  یه  جارود یه  ید های انقالبی ن باور نزدیکی 

سالم سیِ جمهوری ا سیا سالم  ارتباط برقرار کرده  یا

ــ . ــالمي و  ژهیو یریرپذیتأث اس آنان ان انقالب اس

ـــه اعتقاد به هوی  جدید  و خمینيهای امام اندیش

شده تا این  سالمی موجب  سالمي به رهبري جمهوری ا ا

ــــهجنبش در  حا  تعریف  یهاعرص به   چه  مختلف، 

ـــلیِ  مفاهیمِ  گیری م لوب خود و چه به  حا  بهره اص

ـــالمی ایران را ا گوی عینی  ،هایشان روش انقالب اس

 خود قرار دهد.

در  ژهیو بهن انقالب اســالمی ا گوگیری انصــارهللا ا

ستنادات  یهادهیامباهث مفهومی و هتی  شی، به ا رو

 عنوان بهو ارجاعات مکرر شـــهید هســـین ا حوثی، 
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ــارهللا و مغز متفکر هرک  جدید  رهبر ایدئو وژیک انص

ـــیعیان یمن،   به. او در نمان هیاتش و گرددیبرمش

ــیعیان یمن بیدار کردن جان منظور ــوص بههای ش  خص

سیاسی  - سخنرانی اعتقادی ی راوانتعداد  یارانش،

 یهاشــــهیاندبه  کرات بهانجام داد که در آنها 

ــالمی و  گذاربنیان عنوان به خمینیامام  انقالب اس

در ایران انقالبی  مورداســــتفاده یهاوهیشــــنیز 

ــــاره ها بهره می کردهاش )ا حوثی، برد. و ان آن

14/01/2002) 

سائل مختلف،  سین ا حوثی در م ستقالل انجملهه  ا

ساالری، استکبارستیزی و  طلبی، اسالم سیاسی، مردم

سالمی م رح  ظلم ضعی که جمهوری ا ستیزی، همان موا

خود قرار داده اس  و  هایرا سر وهه اندیشه کندیم

ــخنرانی هایش تبیین دائمًا ابعاد مختلف آن را در س

 (29/05/2003)ا حوثی،  کند.می

 انصارهللا از مفاهيم انقالب اسالمی یريرپذيتأث

 استقالل و نفی وابستگی -1

ــارهللا، مفهوم  انجمله مفاهیم کلیدی م لوب جنبش انص

اس . در چهارچوب  کری رهبران جنبش، در « استقالل»

اول استقالل ملی و نفی وابستگی یمن به قدرت وهله

های بوده اس . بر اساس اندیشه موردتوجههای خارجی 

سین ا حوثی یمن نمانی می تواند به جایگاه م لوب ه

ــد.  ــون باش ــد که ان دخا   دول خارجی مص خود برس

انصــارهللا به ا زون بر اســتقالل ملی، عدم وابســتگی 

های کالن  له رویکرد خارجی انجم بانیگران داخلی و 

ــارهللا ــ . انص الش ت های مختلفدر برهه جنبش بوده اس

اجتماعی خود به  - کرده تا ضمن هفظ اعتبار سیاسی

 تحوالت یمن در ابزار نیروهــای داخلی و خــارجی

ــیعیان و  ــده تا ش ــبب ش تبدیل نگردد. این نگاه س

صارهللا، جنبش را نماینده  بدنه اجتماعی همراه با ان

 واقعی م ا بات خود در تحوالت یمن قلمداد کنند و

شـــند. در همین با داشـــتهجدی  یپشـــتیبان ان آن
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سته  صارهللا توان ستا، ان شار باوجودرا ها و انواع  

ــتگی به کمکمحدودی  های خارجی، ها با کمترین وابس

ــترش داده و به جدی ترین دامنه مخاطبان خود را گس

 (02/09/2002)ا حوثی، بانگیر یمن بدل شود. 

 :متحده االتیااستکبارستیزی و ضدیت با  -2

های آن در و ســیاســ  متحده االتیااعالن مخا ف  با 

های  کری بنیان نیتریاصــــلمن قه و یمن یکی ان 

جمله این نگاه، انهسین ا حوثی را شکل داده اس . 

گیری هرک  مقوالتی اســ  که ان آرانین رونهای شــکل

شیعیان نیدی به رهبری هسین ا حوثی در دستور کار 

س  سیا سر وهه اقدامات و  ای هآنان قرار گر ته و 

دارد هسین ا حوثی صراهتًا بیان میآنان بوده اس . 

ضور  آمریکا در یمن کلیه  متحده االتیاکه نفوذ و ه

سی، سیا صادی  شئون هیات  اجتماعی،  رهنگی و اقت

ا شـــعاع قرار داده و جز مردم این کشـــور را تح 

ــین  ــته و ندارد. هس ــرر، عایدی برای یمن نداش ض

ــتن  به خمینیا حوثی، نوع نگاه امام  ــکس درهم ش

 االتیاهیمنه پوشــــا ی آمریکا را راه مبارنه با 

ـــب با همین مفهوم محوری در می متحده داند. متناس

ــعار معروف  ــیعیان نیدی یمن بوده که در ش جنبش ش

 ریاد « ا موت آلمریکا»آنان، یعنی صـــرخه، عبارت 

  (03/02/2002)ا حوثی،  شود.نده می

 ی زیدیه:هاشهیانداعتقاد به اسالم، تشیع و  -3

صارهللا با بهره مذهبی مردم  - گیری ان ظر ی  دینیان

تالش نموده تا با  ویژه شیعیان این کشور، یمن، به

شه سالم ناب، ماتبیین اندی سلط قرائ های ا های نا ت

پیروان انحرا ی ان اســـالمی بر جامعه یمن شـــود. 

ـــالمی  مذهب نیدیه که یکی ان انقالبی ترین مذاهب اس

هایی که مذهب در شکل اصیل در سال آید،می هساب به

ــی بود،  ــور رو به  راموش و واقعی خود در این کش

ـــتین را در یمن اهیا  ـــالم راس تالش نمودند تا اس

 ،در عمل و اکنون (02/09/2002)ا حوثی، نمایند. 
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مذهبی پیرو مکتب  اننظربخش عمده جنبش انصــــارهللا 

ن اســــالم، هســــتند، نتیجه این قرائ  ا  یب اهل

صارهللا شدن باندارندگی ان سلفی هرک  ان  راگیر  های 

بوده، و در عوض توانســــته مدل  در یمن و تکفیری

ا راط و خرا ات را به  دوران بهاســــالم رهمانیِ 

ــارهللا که بر دین  جامعه یمن ارائه دهد. گفتمان انص

سلفی  و مذهب تکیه دارد، با گفتمان بنیادگرایانه 

س . انصارهللا سخن ان بانگش  به اصول متفاوت ا کامالً 

ی ســلفی ، و مبانی اســالمی دارد، اما نه به شــیوه

)ا حوثی،  لکه همگام با اقتضــــائات رون جامعه.ب

08/03/2002) 

 ی سیاسی و اجتماعیهاعرصهاعتقاد به جامعیت دین و کارآمدی آن در  -4

شکل شیعیان یمن ان همان ابتدای  گیری هرکتی هرک  

به دین بوده  هداکثری  گاه  قادی و مبتنی بر ن اعت

در بادی امر تمرکز شیعیان شمال  باوجودآنکهاس . 

ما در یمن بر مقو ه های  رهنگی و تربیتی بود، ا

ضوعات اجتماعی  ادامه نمود، برون و ظهور آن در مو

سپس هی ه شد و  سی و هتی نظامی را نمایان  سیا های 

صار ضائات در برگر  . ان شرایط و اقت سب با  هللا متنا

ــ  در برهه خود را با  ،های مختلفجامعه یمن توانس

محیط پیرامونش ت بیق داده و کارآمدی النم را در 

مواجهه با مقوالت مختلف به منصـــه ظهور رســـاند. 

های اســــالمی گر هرک نق ه تمایز این جنبش با دی

صر در یمن لی ، محدود نماندن به نگاه دین هداقمعا

 (46: 1395)مددی،  بوده اس .

 ای:آفرینی در محور مقاومت منطقه ضدیت با رژیم صهیونیستی و نقش -5

انجمله اصــول  کری جنبش انصــارهللا همای  ان آرمان 

شغا گر قدس و مبارنه با  ضدی  با رژیم ا س ین،   ل

ــ  ــهیونیس ــ . )ا حوثی، ص ا موت ( »29/05/2003هاس

ــرائیل ــکه یکی ان بخش« الس ــلی جنبشهای ش  عار اص

میزان مخا ف  و ستیزه دهنده نشاناس ،  - ا صرخه

س .  ستی ا صهیونی صارهللا با رژیم  سین ا حوثی ی ان ه



258         22، ش 96پايیز ، 6فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي، س 

258 

 

عار مرگ بر  یان علنی شــــ یارانش را بر ب کرارًا 

یب می یل ترر قداســــرائ که  کرد و معت مانی  بود ن

ــم  بعدانآن ــهیونیس ــود،برائ  ان ص مورد  اعالن نش

ــــ . )ا حوثی،  ند نیس خداو ی  و قبول  ــــا رض

10/02/2002) 

 اتکا به مردم: -6

شیده یکی ان ویژگی سی پو صارهللا که بر ک های جنبش ان

ــ  که هین همای  جانی،  ــتوانه مردمی اس ــ  پش نیس

کنند. چرایی این سیاسی و ما ی را ان آن دری  نمی

امر را نیز باید در باور جنبش نســــب  به نقش و 

مردم در جامعه دانس . انصارهللا همواره برای  ریتأث

ارنش قائل بوده و با پدید آمدن  هاانســـانکرام  

ـــویه مردم و  ـــتوانه مردمی و ارتباط دوس این پش

سته تا ان نفوذ اجتماعی قوی برخوردار  ،جنبش توان

 (23/03/2002گردد. )ا حوثی، 

 نفی استبداد: -7

موارد ای اســتبداد هکوم  انجمله به  حا  اندیشــه

در اندیشــه هســین ا حوثی  رشیپذ رقابلیرموم و مذ

( در عمل هم شاهد 17/11/2003)ا حوثی،  بوده اس .

صعده  ریتأث شیعیان  شه در ر تار و کنش  این اندی

چه دربوده با  ایم،  ف   خا  که م ــــا    دوران ص

بر  گانهشـــشهای اســـتبداد او منجر به تحمیل جنگ

شد و چه در دوران پس صعده  صا   که  شیعیان  ان 

سب با  یزیریپتالش کردند تا با  سی متنا سیا نظام 

عه یمن یات جام مانا ان اســــتبداد هکوم   ،واقع

 برآمده ان قانون اساسی جدید شوند.

 عدالت: -8

یک مفهوم متعا ی در اندیشه هسین  عنوان بهعدا   

های ا حوثی نمود دارد. وی ضمن ارج نهادن به آمونه

ـــالمی، ان عدا یک مفهوم  عنوان به   نیز انقالب اس

 (22/11/2003)ا حوثی،  .کندیممهم یاد 
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 رايج در انقالب اسالمی یهاروشجنبش انصارهللا از  یريرپذيتأث

که جا عه یمن  انآن جام ــــارهللا در  برون و ظهور انص

ــه بوده،  و نظراتها و مفاهیم  راتر ان طرح اندیش

های م لوب ها و شــــیوهروش ،در عمل نیز این جنبش

های رایج در ایران پس ان برگر ته ان روشخود را 

عه یمن انقالب،  جام کار بســــتن در  به   بهبرای 

انصارهللا  مورداستفادههای اس . انجمله روش کاربرده

 به موارد نیر اشاره کرد: توانمی

 ی تشکیالتی و سامان جنبش:هامؤلفه -1

ســــر وهه هایی که انصــــارهللا روش نیترمهمانجمله 

اقدامات خود قرار داده، ســـامان تشـــکیالتی جنبش 

بوده اســ . صــدور قانون آنادی اهزاب پس ان وهدت 

میالدی  ضای بانی برای  عا ی 1990دو یمن در سال 

سی سیا های مختلف ایجاد کرد. اجتماعی گروه - های 

ضای جدید شکل ،در پی این   ص   های نیدیت  شکل ر

یداریگ ند ی و برون و ظهور پ . هزب ا حق و کرد

شدند و بدل  سیتأساتحاد شباب ا مومن، در آن  ضا 

ـــکیالتیِ نیدیه  ـــتون  قرات تش در  خواه تحولبه س

شدند.بخش شما ی یمن  شکیالتی،  های  سترهای ت همین ب

 بعداً  که جنبش، یاگونه بهانصارهللا شد،  سیتأسپایه 

ستانه  سو در آ سمی، سیتأ سبی برای اندوخته ر ی منا

ش . پس ان ظ سهور و برون در یمن دا صارهللا  سیتأ ان

ساننیز توجه به آمونش و  شکیالتی انجمله  یکادر  ت

ــــ .او وی  )ا حوثی،  های اصــــلی جنبش بوده اس

16/11/2002) 

 :نانهیب واقعخواهی  آرمان -2

صو ش،ا ضمن هفظ ا صارهللا همواره  های جامعه واقعی  ن

س  سیا س . یمن را در  ورنی خود مدنظر قرار داده ا

رهبران جنبش ضــــمن تعامل با ســــایر جریانات، 

توانستند در بسیاری ان مراهل به آن ه م لوب خود 

ــ  پیدا کنند. نمانی که نیان به تعامل با  بود دس

شدقبایل  سود خود اجماع ایجاد  ، میان آنان و به 
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با  مل  عا به ت یان  که ن مانی  ند. ن به وجود آورد

ـــــدی هراک جنوب ــدا ش ــات پی ، علیررم اختال 

یک یدئو وژ م  مرکزی  ،ا بل هکو قا  عنوان بهدر م

دشمن مشترک، همسو شدند و دو   را تح   شار قرار 

ــدند،  دادند. نمانی هم که وارد گف  وگوهای ملی ش

ــتند  ــایر جریانات توانس با یک تعامل من قی با س

ــوبات   به نفا خود ان دل  رآیند گف  یتوجهقابلمص

های که برای  وگو مان  ند. و هتی آن ن خذ کن ملی ا

ـــعودی ای جز ائتالف تاکتیکی با ها چارهتقابل با س

صا    شتندعلی عبدهللا  سائل  یندا  ، علیررم تمام م

ـــو  مابین، به یک همگرایی کالن با وی و جریان همس

تجربه ر تار و کنش سیاسی  با او دس  پیدا کردند.

شان داده آن صارهللا ن صول خود، تالش ضمن هفظ اها ان

صحی ، به  گیری ان یک واقاند با بهرهانموده بینی 

 های م لوب خود، جامه عمل بپوشند.آرمان

 احیای هویت زیدی: -3

در طول تاریخ، مذهب نیدیه برای ســاکنان ســرنمین

ــر ًا یک دین با کارکرد عقیدتی  ــما ی یمن ص های ش

ـــبک نندگی آنان  محدود نبود، بلکه روش نندگی و س

شکل  سالمیرا  سقوط هکوم  داد. اما در  های پس ان 

ـــد و امامان نیدی  ـــیه رانده ش این هوی  به هاش

با پیروی انقالب به هداقل رســــید.  اشیرگذاریتأث

شد.  سالمی، پروژه  رهنگی اهیای هوی  نیدی آران  ا

های نیدیه یمن تالش کرد تا ضـــمن رجوع به داشـــته

ناسی کرده ، هوی  گذشته خود را بانششاشده  راموش

و متناسب با اقتضائات نمانی بانسانی کند. ان دل 

سئله این هوی  سر برآورد و م صارهللا  سانی بود که ان

شتری پیگیری کرد. آنان  باقوتهویتی نیدیان را  بی

شان درک کرده بودند برای گذر ان چا ش های پیش روی

ی جمعی ندارند و  «ما»ای جز رســــیدن به یک چاره

صًا نیدیه بود اندو نیترمهم شخ سالم و م خته آنان ا

 (41: 1395)صو ی،  که آن را اهیا کردند.
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 همگرایی و وحدت در کلیه سطوح: -4

اتحاد  مسئله وهدت و انصارهللا  کری هاییکی ان پایه

ساس یکی ان س . بر همین ا های عملیاتی جنبش روش ا

س   داخلی و چه در میان گروه تحکیم اتحاد چه در 

های مختلف یمنی بوده اســ . نمانی که دســتور کار 

قه  جاد تفر م  مرکزی ای به هکو یه برای  ید یان ن م

 باگذش بود، آنان تالش کردند تا هاشیه کشاندنشان 

شانان برخی  شه هقوق شیعیان خد ای به وهدت مبنایی 

ی انجمله نمودهانیدیه یمن وارد نشــود.  خصــوص به

ــگیری بیآن کناره  ــهید هس ــیه ش ین ا حوثی و هاش

میالدی ان هزب ا حق بود. 1997همراهانش در ســــال 

ـــل اختالفپرهیز ان دامن ندن به  ،هدف وی  یهاقهیس

ــمن اهترام به  موجود میان بزرگان نیدیه بود که ض

تقوی  مذهب نیدیه و شــــکل دادن به  باهدفآنان 

شـــباب »هرکتی جدید در میان شـــیعیان یمن انجمن 

ی  حظه ین روش در  حظهرا تأســیس نمود. ا« ا مؤمن

یان  ک  جنبش شــــیع لههر با برخی  انجم جه  در موا

یدی و نیز برخی ان  گان ن کادر رهبری  نیمؤثربزر

 آنان نمود داشته اس .

همین موضـــا در ابعاد ملی نیز مدنظر انصـــارهللا 

اند تا ضــمن بوده اســ . رهبران انصــارهللا تالش کرده

شمال و جنوب، قبایل  ایجاد و اق عمومی میان مردم 

ــیو مذاهب و گروه ــیاس اجتماعی مختلف در   -های س

آنان در مقاطا یمن، ان یمن یکپارچه د اع کنند.

دو    ژهیو بههایی که دیگران نمان ژهیو بهمختلف 

صدد بوده تا با ایجاد اختالف میان   یهاگروهیمن در

ــور را مدیری  کند،  اندکردهتالش  مختلف هویتی، کش

ـــا  )ا حوثی، بی نمایند. اتخاذ بخش وهدتتا مواض

 تا(

 نهادسازی و شکل دادن به بسترهای الزم: -5

یکی ان دالیل اثرگذار بودن انصارهللا ایجاد بسترهای 

ـــب با آن برای انجام  ـــانی متناس مختلف و نهادس
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ـــارهللا ـــ . انص  را باید اقدامات ماندگار بوده اس

را در ابتدا با تمرکز بر  جنبشــی دانســ  که کارش

سیاسی   رهنگی آران کرد، سپس وارد هی ه یها ی عا 

ــد  ــکیالتی، و بهرهش ــجام تش گیری ان  و پس ان انس

سید و د سا ه به ثبات ر امنه  عا ی سوابق چندین 

های خود را گســترش داد. آن نمانی هم که النم شــد 

 به هونه نظامی ورود کند، ان آن ابایی نداش .

ستا یکی ان  عا ی در ه ساختاری مین را های مهم 

 برجســتهآن انصــارهللا،  تبا بهجنبش شــیعیان یمن و 

 انآنجاکهبود. « مســجد»در کنار « مدرســه»کردن 

سن  ساجد یمن  صارهللا تالش کرد تا با   م گرا بود، ان

سته کردن جایگاه مدارس، ابتکار عمل را در  با برج

س  بگیرد و م سائل تربیتی به د سب با م حتوای متنا

نیانهای جوانان را به آنها ارائه کند. بر همین 

ــارهللا، همان تربی  ــا و کادر جنبش انص ــاس اعض  اس

یا تگان مدارسی هستند که سید هسین ا حوثی بنیان 

 بهگذاشــــ . هدف و محتوای آمونشــــی این مدارس 

های اعتقادی نیروهای انصــارهللا بود که پایه یاگونه

سب  ریزی کرد. در با مفاهیم م لوب جنبش پیرا متنا

مه نا مدارس بر های آمونش قرآن، تعلیم علوم این 

نان، شــــکو ا کردن  به جوا دینی و  نون مختلف 

ستعدادهای خدادادی در جوانان یمنی، آماده سانی ا

حاِ   رهنگی، اخالقی و روهی براي  غان دینی ان  مبل

عه، برگزاری کالس جام گذاری در  ــــات ها و جاثر لس

شی، به  - های  رهنگیچارچوب مختلفی که طی آن آمون

ـــجویان ارائه می ـــکی و نجاب ، دانش گردید. )کوش

1395 :115) 

سریا پذیرش باید گف  که  یکی ان مواردی که در ت

ــی ــیاس ــای س اجتماعی پس ان بیداری  - جنبش در  ض

وگوهای ملی اثر داش ، اتکا  گف  یدراثنااسالمی و 

ش صارهللا به  شی ان صارهللا جنب اخه نظامی خود بود. ان

شه اعتقادی آن  -های  رهنگی ذاتًا نظامی نبود و ری

، هابزنگاهدر  وجود نیباابر هر چیز تقدم داشــ ، 
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 توان بهره بردن ان سالح را داش .

 های مذهبی:ابراز علنی شعائر اسالمی و مناسبت -6

صارهللا که یکی ان روش ستفاده در جنبش ان های مورد ا

تا پیش ان وقوع انقالب اســــالمی میان نیدیه یمن 

سبات و  ش ، برگزاری منا شکل  علی وجود ندا بدین 

سم سًا مرا سا س . ا های دور جدید  عا ی های دینی ا

ادف با مصــمیالدی،  2001هســین ا حوثی در دســامبر 

ــان  ــد. راهپ قمری 1422رون قدسِ رمض یمایی آران ش

ــدل  ــه ان م ــدس، برگزاری عزاداری برگر ت رون ق

پایی  یان در ایران و عراق، بر عزاداری ان شــــیع

ـــم ادعیه، مانند دعای کمیل، انجمله روش های مراس

ــجام داخلی  ــتن انس ــارهللا برای به نمایش گذاش انص

ها نیدیه و جذب نیروهای جدید ان دل همین برنامه

سین ا حوثی  داتیتأکیکی ان  ،بود. ا زون بر این ه

به یارانش، ابران علنی عقایدشــــان بدون در نظر 

 (42: 1395)صو ی،  گر تن مالهظات ناصواب بود.

 ی از رسانه:ریگ بهره -7

توان یکی ان ای انصـــارهللا را میســـیاســـ  رســـانه

ها که ناشی ان هوشمندی رهبران جنبش های آننوآوری

 اطالعها یک ســیســتم تر، آنپیش بوده، قلمداد کرد.

ــتند که در قا ب روننامه ــنتی داش ــانی س ها و رس

ــبکه های مجانی بود. کار مهم م بوعات و یا برخی ش

سانه سیس تلویزیون ر صارهللا انجام داد، تأ ای که ان

موجب شــد برای او ین بار صــدای  ا مســیره بود که

شود. ها بهآن شنیده  سمی  صارهللا با بهره صورت ر  ان

که جانی و های گیری ان شــــب یای م ماعی در دن اجت

س   سیره توان شبکه تلویزیونی ا م سیس  هم نین تأ

ستقیم و بی س ه با مردم ارتباط برقرار کند و م وا

سانواقعی  سور ر سان ای ههای پیرامون خود را بدون 

بانش  خاط یار م فان در اخت خا  غات منفی م و تبلی

ـــانه ای در یمن را قرار دهد. این پدیده توانن رس

ًا به سود مخا فان انصارهللا عمدتا پیش ان آنان که ت
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بود، به نفا شـــیعیان بر هم ند و جنبش توانســـ  

رســـانی را نیز، خود مســـتقیمًا در  ی اطالععرصـــه

صارهللا با بهرهاختیار بگیرد.  گیری ان ابزارهای  ان

سانه شبکه تلویزیونی  ای بهر ضای مجانی و  ویژه  

صدد  رهنگ سیره در ای برآمد که در جامعهسانی  ا م

گام چار  قر  رهنگی بود و درمجموع  های مهم و د

)کوشکی و نجاب ،  اثرگذاری در این نمینه برداش .

1395 :118 - 119) 

 ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی: -8

صارهللا،    -خدمات اجتماعی یارائهانجمله اقدامات ان

یه تأســــیس خیر مان و  رهنگی،  به محرو مک  ها، ک

سانندگ صارهللا برپایی جهاد  س . ان ی در یمن بوده ا

 نیتأممردم یمن را  صدد بوده تا نیانهای او یهدر

اش مانا ان رســیدگی به های ســیاســینموده و دردره

ی  ماعی،او و ــــادی و  رهنگی مردم های اجت  اقتص

 ینهادهااندانی نبوده اس . بر همین اساس با راه 

نی و آمونشـــی به خیریه و مراکز بهداشـــتی، درما

ــهروندان یمنی کمک کرده  ــهیل در روند نندگی ش تس

 (41: 1392رضا، رریب) اس .

 سالمت فکری و عملی کادر رهبری انصاراهلل: -9

کادر رهبری قوی داشته اس .  سیتأسانصارهللا ان بدو 

سیف مجقوم  عالوه بر آن بحث همای  ان امام قائم به 

همراهی ویژه اعضـــای انصـــارهللا ان رهبر خود بوده 

صمیمات  س . آنان با توجه به اعتقادات خود ان ت ا

پذیرایی کرده و آن را  جان دل  با  رهبر جنبش 

ـــر وهه کار خود قرار  های جارودی، . نیدیدهندیمس

تی مذهب خود اصل امام  و وجود رهبر را یک اصل ذا

نیدی  این اســــ  که جامعه اهآنعقیده  ، ودانندیم

ـــد. این  تواندینم وق  نیه بدون امام و رهبر باش

پشتوانه اعتقادی موجب شده تا کادر رهبری انصارهللا 

ا رادی توانمند و کارآمد باشــــند. رهبری جنبش 

ـــارهللا با ایجاد اجماع و وهدت داخلی،   یخوب بهانص
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سته جنبش را در کوران هوادث یمن هدای  کند.  توان

 (114: 1395 )کوشکی و نجاب ،

 یريگ جهينت

ـــان داد که بخش  ـــر نش ان  یتوجه قابلپژوهش هاض

ستفادههای مفاهیم و روش صارهللا همان موردا  جنبش ان

ــالمی ایران بوده روش مفاهیم و های م لوب انقالب اس

ان  هرکداماســـ . اگر این تشـــابه و قراب  میان 

بود، اهتمال اتفاقی  ییتنها بهها مفاهیم و روش

بودن آن و عدم ارتباط مســـتقیم میان انصـــارهللا و 

د نتیجه گر  . اما آن ه در شــیانقالب اســالمی را م

مه باط وثیق و ه یدیم، ارت مل د به ع ی جان ان م

سالمی  صارهللا و انقالب ا س ان شان ان ی که ا ک پیوند ن

 .تنگاتنگ میان این دو دارد

آن  ،نکته هائز اهمی  در این مســئله و مقایســه

ــر ًا  ــ  که این تناظر ص ــ ، یعنی  کی به کیاس نیس

ــتار به نمونه ــ  که ما در این نوش ــ  اس های درس

جداگانه اشــــاره کردیم، اما وقتی  طور بهموردی 

کنیم که ســـ   ارتباط تا این اندانه مشـــاهده می

س ، می سترده ا شترک گ توانیم ان یک منظومه  کری م

سخن بگوییم که طبیعتًا  میان این دو جریان انقالبی 

شه س . ی آن انری سالمی ایران ا باید  درمجموعقالب ا

صاگف  که  صًا جنبش ان شخ شیعیان یمن، م رهللا به هرک  

قًا  حا  مفهومی و روشــــی، عمی تأثر  ان انقالب  م

 .هایش بوده و هس و آمونه هاآرماناسالمی ایران، 
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