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INTRODUCTION*

The size of the Arabic manuscript holdings 
of the many public and private libraries of 
Yemen makes it among the most important 
collections in the world. Estimated at 50,000 
manuscripts, the holdings of these libraries 
rival those of the National Library of Egypt, 
the Süleimaniye Library of Istanbul, or the 
Majlis Library of Tehran. Equally intrigu-
ing is the character of these libraries’ col-
lections, a product of Yemen’s unique ge-
ography and history, and the nature of its 
scholarly communities. From as early as the 
3th/9th century, traditional scholars in Ye-
men’s inaccessible northern mountainous 
highlands (al-Yaman al-aʿlā), particularly 
in the Zaydī communities, developed lines 
of intellectual inquiry which had fallen into 
abeyance in other regions of the Islamic 
lands. Mostly due to their isolation, these 
communities preserved extremely ancient 
materials, including works in every major 
field of classical and pre-modern Islamic 
literature – the Qu rʾānic sciences, history, 
biographical dictionaries, encyclopaedia, 
geography, tradition (ḥadīth), legal meth-
odology (uṣūl al-fiqh), theology (kalām/
uṣūl al-dīn), rhetoric, grammar, lexicogra-
phy, belles-lett res, astronomy, medicine and 
mathematics. Yemen’s southern and central 
regions (al-Yaman al-asfal and al-Yaman 
al-awsaṭ), by contrast, were predominantly 
inhabited by Shāfiʿites who preserved a 
very diff erent kind of religious tradition. 

* This publication was prepared within the framework 
of the European Research Council’s FP 7 project “Redis-
covering Theological Rationalism in the Medieval World 
of Islam”. 

Moreover, due to the relative accessibility 
of the southern and central regions of Ye-
men, these areas were subjected over the 
centuries to diff erent rulers, in contrast to 
Yemen’s northern regions that were under 
continuous Zaydī rule. In addition to these 
two antagonistic religious strands, Ṭayyibī 
Ismāʿīlīs have at times also featured promi-
nently in the history of Yemen and Yemeni 
libraries have preserved some precious 
manuscripts of this intellectual tradition 
(Sayyid 1988).

While economic hardship, social and 
political instability, poor storage condi-
tions, and the sale of manuscripts to private 
collectors from the Gulf States put these 
collections at risk for the past five decades, 
a new threat has appeared in recent years 
that makes immediate att ention to these 
collections imperative. As many of these li-
braries are preserved by families belonging 
to the Zaydī branch of Islam, Salafī extrem-
ists ideologically opposed to Shīʿism have 
targeted these collections for destruction 
(vom Bruck 2010). In some cases, they have 
purchased collections from library owners 
who suff ered great economic hardship in 
the villages in northern Yemen, only to de-
stroy them. 

The preservation and dissemination 
particularly of the mostly unknown Zaydī 
theological and legal literature that is pre-
served in Yemen will significantly promote 
research on an understudied school of 
Shīʿism, grant access to sources that were 
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HISTORY OF ZAYDISM

The Zaydī community is a branch of Shīʿī 
Islam and has mainly survived in the mod-
ern state of Yemen. The community’s his-
torical roots can be traced back to the 2nd/8th 
century, when Zayd b. ʿAlī (d. 122/740) 
– a great-great-grandson of the prophet 
Muḥammad – was killed during a Shīʿī up-
rising in Kūfa in Iraq. By recognizing Zayd 
b. ʿAlī as the fift h Imām (aft er ʿAlī, al-Ḥasan, 
al-Ḥusayn and ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn), the 
Zaydiyya separated from other Shīʿī groups.

It was also in Kūfa that the community 
was located during its formative phase and 
that the earliest scholars laid the founda-
tions for the emerging Zaydī legal tradition. 
Early Zaydī teachings seem to be reflected 
in the works att ributed to Zayd b. ʿAlī 
(Griff ini 1919). Gradually, four legal schools 
arose within Zaydism, though historically 
the school founded by al-Qāsim b. Ibrāhīm 
al-Rassī (d. 246/860) remained most influ-
ential. His theological teachings deviated 
from earlier Zaydī dogma as he advocated 
human free will and the absolute otherness 
of God from his creation as opposed to pre-
determinism and anthropomorphism (Mad-
elung 1965, 1989, 1991).

In the 3rd/9th century, Zaydī activity 
shift ed to Northern Iran. Still during the 
lifetime of al-Qāsim b. Ibrāhīm, his legal 
doctrine was brought to Ṭabaristān by some 
of his followers. A first Zaydī state was es-
tablished in 250/864 in the southern costal 
region of the Caspian sea. From the 3rd/9th 

through the early 7th/13th century, the lead-

ing intellectual centres of Zaydism were 
located in Ṭabaristān, Daylamān and Gīlān 
in the Caspian region, as well as in Rayy 
during and aft er the Buwayhid age and in 
Bayhaq in Khurāsān. Being located in close 
vicinity of the respective cultural centres of 
the Muslim world during this period, Zaydī 
scholarship flourished. 

Al-Qāsim’s grandson al-Hādī ilā l-Ḥaqq 
(d. 298/911) founded a second Zaydī Imam-
ate in the northern mountainous high-
lands of Yemen. He established his capital 
in Ṣaʿda. Al-Hādī systematized his grand-
father’s legal doctrines in several seminal 
works. Although he deviated in some re-
spects from al-Qāsim’s thought, the Yemeni 
Zaydīs principally identified the Hādawī 
with the Qāsimī legal tradition. Al-Qāsim 
and al-Hādī’s legal thought had a lasting 
influence on both the Yemeni and the Cas-
pian Zaydīs. However, while important le-
gal works by Caspian Zaydīs followed the 
Hādawī tradition, al-Qāsim’s and al-Hādī’s 
school could not gain full predominance in 
Northern Iran. An influential rival strand 
arose with the Nāṣiriyya, founded by the 

not maintained elsewhere, and underscore 
the fact that a rationalist epistemology 
continued in Islamic thought for a longer 
period than is generally recognized. It is 
significant that in recent times, Muslims in-
terested in advocating a vision of Islam that 
is fully compatible with the modern world 
have recently turned to theological ratio-

nalism of the Muʿtazilites as a source of au-
thority for their reform (Hildebrandt 2007). 
The preservation, dissemination and study 
of these rich manuscript materials will thus 
have an immediate impact on several fields 
of scholarship in the humanities in addition 
to the reform agenda of Muslims today.

Map of Yemen

MS Staatsbibliothek 
zu Berlin, Glaser 101 
contains the collection 
of the writings by al-
Qāsim b. Ibrāhīm
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Imam al-Nāṣir al-Uṭrūsh (d. 304/917) who 
emphasized in his teaching the early Kūfan 
tradition. 

In his theological teachings, al-Hādī also 
continued the line that had been taken by his 
grandfather while opening a new chapter of 
Zaydī intellectual history. Retrospectively, 
his legacy turned out to be the beginning of 
a long-lasting process in Zaydī scholarship: 
al-Hādī’s writings testify to the first impacts 
of Muʿtazilism – to be discussed below – on 
Zaydī thought. In his K. al-Manzila bayna 
l-manzilatayn he committ ed himself to the 
five doctrinal principles of the Muʿtazila. In 
specific theological questions, his thought 
shows a particular inclination to the teach-
ings of the Baghdadi school of the Muʿtazila 
(Madelung 1965).

Soon aft er al-Hādī’s death, the theologi-
cal mainstream in both Zaydī states devel-
oped in diff erent directions: whereas the 
majority of Yemeni theologians stuck to the 
teachings of al-Hādī, the Caspian Zaydīs 
adopted the teachings of the Baṣran school 
of the Muʿtazila. In the provinces of Gīlān 
and Daylamān, Zaydī Muʿtazilism saw a 
flowering with the Imams al-Muʾayyad 
bi-llāh Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 
411/1020) and al-Nāṭiq bi-l-Ḥaqq Yaḥyā 

b. al-Ḥusayn b. Hārūn (d. 424/1033). Both 
had studied theology in Baghdād with the 
eminent scholar Abū ʿAbd Allāh al-Baṣrī 
(d. 369/980), who was the leading author-
ity on Baṣran Muʿtazilism at the time. When 
al-Muʾayyad bi-llāh and al-Nāṭiq bi-l-Ḥaqq 
came to Rayy, they joined the circle of the 
Būyid vizier al-Ṣāḥib b. ʿAbbād (d. 385/995). 
The latt er actively promoted Muʿtazilī 
theology and invited the then head of the 
Baṣran school, ʿAbd al-Jabbār al-Hamadānī 
(d. 415/1024), to become chief qāḍī of Rayy. 
ʿAbd al-Jabbār att racted numerous Zaydī 
students, such as Aḥmad b. Abi l-Ḥusayn 
al-Qazwīnī (“Mānekdīm Sheshdīw”, d. ca. 
425/1034), author of a famous commentary 
on his teacher’s Sharḥ al-uṣūl al-khamsa, 
Abu l-Qāsim al-Bustī, or the less well-
known Abu l-Faḍl al-ʿAbbās Ibn Sharwīn. 
In the following generations, the Baṣran 
Muʿtazilī scholarly tradition continued to 
be maintained by Zaydīs of Rayy, includ-
ing members of the Farrazādhī family who 
played a pivotal role in theological scholar-
ship (Ansari/Schmidtke [forthcoming II]).

In Yemen, al-Hādī’s thought was sys-
tematized by the Muṭarrifiyya, a pietist 
movement that had emerged in the 5th/11th 

century. In many ways, Muṭarrifī teachings 
were opposed to Caspian Zaydī thought, 

the muʿtazila was one of the most impor-
tant rational schools in the history of Mus-
lim theology. For Muʿtazilī theologians, 
reason provided the epistemological basis 
to explain the nature of God and of the 
world. Five doctrinal principles constituted 
a common doctrinal ground – namely the 
belief in God’s unicity (tawḥīd), His justice 
(ʿadl), the irreversibility of divine promise 
and threat (al-waʿd wa-l-waʿīd), the duty 
to advocate good and forbid evil (al-amr 
bi-l-maʿrūf wa-l-nahī ʿan al-munkar), and 
the definition of the grave sinner as being in 
an intermediate position between believer 
and unbeliever (al-manzila bayna l-man-
zilatayn). Originally made up of individual 
thinkers, Muʿtazilī theologians formulated 
systems of thought which led, over the cen-
turies, to the emergence of various schools. 
In the 3rd/9th century, two main school tra-
ditions emerged, that of Baghdad and that 
of Baṣra. The followers of Abū Hāshim al-
Jubbāʾī (d. 321/933), who had belonged to 

the Baṣran school tradition, established an 
important sub-school, known as the Bah-
shamiyya. The teachings of the Bahsha-
miyya are well documented by the system-
atic writings of ʿAbd al-Jabbār al-Hamadānī 
(d. 415/1024) and his students. One of them, 
Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī (d. 426/1044), for-
mulated his own theological system. His 
followers constituted the last innovative 
Muʿtazilī school. All of these sub-schools 
had a significant impact on Zaydī theology. 
Aft er having enjoyed the status of a nearly 
off icial theology under the 3rd/9th century’s 
ʿAbbāsid caliphs, the Muʿtazila faced the 
reproach of heresy by rival theological 
movements and was gradually banned from 
majoritarian Sunni lands. As its texts were 
oft en deliberately destroyed and its teach-
ings forgott en, the reception of Muʿtazilism 
by non-Sunni communities played a tre-
mendous role in preserving an otherwise 
disappeared heritage.

MS Ṣanʿāʾ, al-Jāmiʿ 
al-Kabīr, Maktabat al-
Awqāf, no. 599 shows 
a chain of transmission 
of the five principles of 
Muʿtazilī theology from 
the school’s founding 
fathers up to repre-
sentatives of Caspian 
Zaydiyya

MS Ṣanʿāʾ, al-Jāmiʿ 
al-Kabīr, Maktabat 
al-Awqāf, no. 688: 
detail from the title 
page of Mānekdīm’s 
Taʿlīq Sharḥ al-uṣūl 
al-khamsa
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As a result of the unification of the Caspian 
Zaydiyya and the Zaydīs in Yemen during the 
imamate of Abū Ṭālib al-akhīr (d. 520/1126), 
the great-grandson of the Imam al-Nāṭiq 
bi-l-ḥaqq, a massive transfer of knowledge 
from Iran to Yemen began that steadily in-
creased throughout the 6th/12th century un-
til the death of the Imam al-Manṣūr bi-llāh 
in 614/1217. This led on the one hand to a 
cultural revival as a result of which the cul-
tural center of Zaydī Muʿtazilism gradually 
shift ed from the coastal regions south of the 
Caspian Sea to Yemen, and on the other to 
a renewed blossoming of Muʿtazilite theol-
ogy. This process was initiated by the Imam 
al-Mutawakkil bi-llāh Aḥmad b. Sulaymān 
(r. 532/1137-566/1170) who propagated the 
unity of the Zaydiyya in and outside Ye-
men, equally recognizing the Caspian and 
Yemenī imāms. He encouraged the trans-
fer of Caspian Zaydī religious literature to 
Yemen and furthered the teaching by Cas-
pian Zaydī scholars and by Yemenī scholars 
who had studied with Zaydī scholars in the 
Caspian region, in Rayy and in Kufa. His 
aim was to establish an intellectual coun-
terweight to the Muṭarrifī community and 
he therefore began supporting the spread 
of Baṣran Muʿtazilī teachings. The cultural 
transfer process reached its peak under the 
reign of al-Manṣūr bi-llāh who further en-
couraged the transfer of Caspian Zaydī and 
Muʿtazilite religious literature to Yemen. At 
his initiative numerous books, among them 
many Muʿtazilite texts, were acquired, cop-
ied and subsequently incorporated into his 
library in Ẓafār, his residential town. He 

took on a staff  of professional scribes – who 
were oft en scholars in their own right – 
in order to copy a wide range of Muʿtazilī 
texts writt en by chief representatives of the 
Baṣran Muʿtazila in its scholastic phase. 
Many of the texts copied for al-Manṣūr bi-
llāh’s library have survived in Yemeni col-
lections as unique manuscripts. (Madelung 
1965: 201–22; Ansari/Schmidtke 2010). 

Among the Muʿtazilite writings that 
reached Yemen during the 6th/12th and 
7th/13th centuries were primarily works of 
qāḍī l-quḍāt ʿAbd al-Jabbār al-Hamadānī, 
the head of the Bahshamiyya of his time, as 
well as of some of his students and compan-
ions. From ʿAbd al-Jabbār’s pen, the theo-
logical summa, Kitāb al-Mughnī fī abwāb 
al-tawḥīd wa-l-ʿadl, was copied for the li-
brary of al-Manṣūr bi-llāh. In addition, ʿ Abd 
al-Jabbār’s Sharḥ al-uṣūl al-khamsa in the 
recension of Mānakdīm (d. ca. 425/1034) 
and his summa al-Muḥīṭ fī l-taklīf in the 
recension of Ibn Matt awayh were well 
known among the Zaydīs of Yemen. The 
latt er’s Kitāb al-Tadhkira, a comprehen-
sive work on natural philosophy, is likewise 
preserved in several manuscripts of Yemeni 
provenance, and there is evidence that the 
Zaydīs of Yemen had access to his other-
wise unknown paraphrastic commentary 
(taʿlīq) on ʿAbd al-Jabbār’s al-Jumal wa-l-
ʿuqūd. Of the writings of ʿAbd al-Jabbār’s 
student Abū Rashīd al-Nīsābūrī, both his 
Masāʾil al-khilāf bayn al-Baṣriyyīn wa-l-
Baghdādiyyīn and his Masāʾil al-khilāf fī 
l-uṣūl were transcribed for the library of al-

which was dominated by Baṣran Muʿtazilī 
theology. In particular, the Muṭarrīfīs de-
veloped a very specific natural philosophy 
(Madelung 1975). Whereas the Muṭarrifī 
influence quickly grew, the presence of the 
Baṣran school’s writings in Yemen appears 
to have been fairly limited until the middle 
of the 6th/12th century.

The Zaydī communities in Iran experi-
enced a gradual decline and most of their 
literary legacy was no longer transmitt ed 
(Ansari/Schmidtke [in press II]). Had it not 
been for the massive transfer of Zaydī reli-
gious literature from Iran to Yemen follow-
ing the political unification of the Caspian 
and Yemeni Zaydīs that began by the end of 
the 5th/11th century, most of the Iranian Zaydī 
and Muʿtazilī literary heritage would have 
been lost. Following the death in 614/1217 
of the Yemeni Imam al-Manṣūr bi-llāh, dur-
ing whose reign the cultural transfer from 
Iran to Yemen reached its peak, relations 
between the Iranian and Yemenite Zaydī 
communities became more tenuous and the 
transfer of literary sources from Iran to Ye-
men, which had by now replaced Northern 
Iran as the intellectual centre of Zaydism, 
had mostly ceased (Madelung 1988).

ZAYDĪ RELIGIOUS LITERATURE AND LIBRARIES IN YEMEN

The Library of the 
Great Mosque (below) 
is situated in the heart 
of the old city of Ṣanʿāʾ
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Manṣūr bi-llāh (Ansari/Schmidtke 2010). Of 
ʿAbd al-Jabbār’s student Abu l-Faḍl ʿAbbās 
b. Sharwīn, three works reached Yemen: 
Ḥaqāʾiq al-ashyāʾ, a concise treatise on 
kalām terminology, Yāqūtat al-īmān wa-
wāsiṭat al-burhān fī uṣūl al-dīn, which is 
preserved in the recension of al-Ḥasan al-
Raṣṣāṣ entitled al-Tibyān li-Yāqūtat al-īmān 
wa-wāsiṭat al-burhān, and al-Madkhal fī 
uṣūl al-dīn (Ansari/Schmidtke [in press]). 
The Zaydīs of Yemen were also acquainted 
with some of the theological works of 

the later representatives of the “School of 
Rayy”, such as Abū Muḥammad Ismāʿīl b. 
ʿAlī b. Ismāʿīl al-Farrazādhī al-ʿIrāqī (fl. 
late 5th/11th, early 6th/12th century). Manu-
scripts of both his commentaries on ʿAbd 
al-Jabbār’s Sharḥ al-uṣūl al-khamsa (which 
are heavily dependent on Mānakdīm’s) and 
on the Kitāb al-Tabṣira of the Imām al-
Muʾayyad bi-llāh Aḥmad b. al-Ḥusayn al-
Hārūnī al-Buṭḥānī (d. 411/1020) are extant 
in libraries in Yemen. All these authors were 
faithful representatives of the Bahshamiyya, 

The al-Abhar Mosque 
in the old City of 
Ṣanʿāʾ was one of the 
numerous places of 
learning

The “Easterm Library” 
(al-Maktaba al-Shar-
qiyya) of the Great 
Mosque in Ṣanʿāʾ
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as was the case with al-Ḥākim al-Jishumī (d. 
494/1101) whose comprehensive theological 
summa, Sharḥ ʿuyūn al-masāʾil, was among 
the most influential doctrinal works in Ye-
men during the following centuries. 

During this period the Zaydīs of Yemen 
were also introduced to the teachings of 
Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī, the former student 
of ʿAbd al-Jabbār who later became known 
as the founder of the last innovative school 
within Muʿtazilism. Abu l-Ḥusayn had at 
the same time been trained in medicine and 
philosophy. He criticized the principles of 
the Bahshamiyya in an att empt to correct 
some of their concepts and arguments in or-
der to defend Muʿtazilī notions more eff ec-
tively against objections of their opponents. 
While Abū l-Ḥusayn’s Kitāb al-Muʿtamad fī 
uṣūl al-fiqh, a work on legal methodology 
as its title indicates, was available in nu-
merous copies in Yemen, none of his theo-
logical writings ever reached Yemen. His 
doctrines were exclusively known through 
the works of his later follower, Rukn al-Dīn 
Ibn al-Malāḥimī (d. 536/1141), viz. his al-
Muʿtamad fī uṣūl al-dīn, his al-Fāʾiq fī uṣūl 
al-dīn and his Tuḥfat al-mutakallimīn fī l-
radd ʿalā l-falāsifa (Anṣārī 2010).

A pioneer of introducing the works of 
the Caspian Zaydīs literature and estab-
lishing their doctrines was Qāḍī Jaʿfar b. 
Aḥmad b. ʿAbd al-Salām (d. 573/1177–8). 
Qāḍī Jaʿfar came from a Ismāʿīlī family, but 
then converted to the Muṭarrifiyya before 
finally adopting Baṣran Muʿtazilī teachings 

as taught by the theologians from the Cas-
pian region. Seeking profound instruction, 
he travelled to Mecca, Kūfa and Rayy where 
he studied with various renowned teachers. 
Upon his return to Yemen, his teachings 
laid the basis for an emerging generation 
of scholars who were instrumental in shap-
ing the community’s subsequent develop-
ment (Schwarb 2011). One of his most out-
standing students was al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ, 
who wrote substantial theological works 
in which he expounded Baṣran Muʿtazilī 
teachings. Alongside other students, he 
taught the later Imām al-Manṣūr bi-llāh 
ʿAbd Allāh b. Ḥamza (r. 593/1197–614/1217) 
(Thiele 2010). 

The new ideas and manuscripts stimu-
lated the emergence of a Yemeni school tra-
dition committ ed to Baṣran Muʿtazilism. Its 
rise among scholars of the 6th/12th–7th/13th 

century was, however, accompanied with 
internal critique. Almost simultaneously 
with and probably as a reaction against 
the spread of Baṣran Muʿtazilī teachings, 
texts writt en by followers of Abu l-Ḥusayn 
al-Baṣrī’s school gained popularity as his 
doctrines were allegedly closer to those of 
the earlier Imams al-Qāsim b. Ibrāhīm and 
al-Hādī ilā l-ḥaqq than those of the Bahsha-
miyya. In the course of the 7th/13th century, 
the influence of Abu l-Ḥusayn’s thought in-
creased. The sources from that time show 
a tendency to eclecticism, as even scholars 
who were committ ed to Baṣran Muʿtazilī 
thought incorporated ideas in their texts 
that originated among the followers of Abu 

Al-Ḥasan b. Muḥam-
mad al-Raṣṣāṣ’ tomb 
beside his teacher’s 
tomb on a hill in Hijrat 
Sanāʿ
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As a result of the geographical isolation 
of Yemen, the scholarly exploration of its 
political and intellectual history and of its 
rich manuscript holdings started later than 
was the case with most other parts of the 
Islamic world (Reinhart 1980). It was only 
during the second half of the 17th century 
that the first comprehensive biographical 
works were compiled collecting all known 
information on the earlier Zaydī imams, 
sayyids and scholars, one composed by the 
qāḍī of Ṣanʿāʾ Aḥmad b. Ṣāliḥ b. Muham-
mad b. Abī Rijāl (d. 1092/1690) (Ibn Abī 
Rijāl 2004), the other by Ibn Abī Rijāl’s 
younger contemporary, Yaḥyā b. al-Ḥusayn 
b. al-Qāsim (d. 1099/1698) (al-Shahārī 2001). 
These constitute until today the most im-
portant sources for our knowledge of the 
earlier Zaydī scholarly tradition of Yemen 
(and Iran). In 1763, a German-Danish sci-
entific expedition arrived in Yemen, among 
them Carsten Niebuhr (1733–1815), the only 
one to survive the expedition, who later on 
published his observations in his Reisebe-
schreibung nach Arabien und andern um-
liegenden Ländern (Niebuhr 1774). Another 
important study by a Western scholar was 
published towards the end of the 19th cen-
tury, viz. Ferdinand Wüstenfeld’s Jemen im 
XVII. Jahrhundert: Die Kriege der Türken, 
die Arabischen Imame und die Gelehrten 
(Wüstenfeld 1885). The beginning of the ex-
ploration of the manuscript holdings of the 
public and private libraries of Yemen dates 
back to the last decade of the 19th century. Its 
primary textual foundation was the collec-
tion of manuscripts that had been brought 

together by Eduard Glaser (1855–1908) dur-
ing his repeated journeys to Yemen in 1882–
84, 1885–86, 1887–88 and 1892–94 and con-
sisted mostly of Zaydī works and numerous 
Muʿtazilite kalām writings. Glaser had sold 

the manuscripts collected during his first 
and second journeys to the Königliche Bib-
liothek zu Berlin (nowadays Staatsbiblio-
thek zu Berlin) (265 MSS) (Ahlwardt 1887, 
1887–99). During his subsequent trips, he 
continued to purchase manuscripts off ering 
them again to the Berlin library. Aft er fruit-
less negotiations between the Königliche 
Bibliothek and Glaser regarding the sale of 
the third collection, it was acquired by the 
British Museum (328 MSS) (Rieu 1894; al-
ʿAmrī 1980). Glaser sold the fourth collec-

l-Ḥusayn’ school. Others, like ʿAbd Allāh b. 
Zayd al-ʿAnsī (d. 677/1269) distanced him-
self from Baṣran Muʿtazilī teachings, while 
reverting to the doctrines of al-Qāsim b. 
Ibrāhīm and al-Hādī ilā l-Ḥaqq, although 
al-ʿAnsī also tended to adopt the teachings 
of the Baghdādī Muʿtazila and, at times, po-
sitions held by Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī (An-
sari/Schmidtke (forthcoming)). In addition, 
scholars like Sayyid Ḥumaydān (d. 656/1258) 
began propagating a restoration of a Zaydī 
“orthodoxy” rejecting any Muʿtazilī influ-
ence as unauthentic. Zaydī scholarship in 
Yemen was characterized by a plurality 
of school traditions, such as Baṣran and 
Baghdādī Muʿtazilism, the school of Abu 
l-Ḥusayn al-Baṣrī and traditionalism, which 
continued to coexist over the centuries.

MODERN RESEARCH OF ZAYDISM

Title pages of Abu 
l-Ḥusayn al-Baṣrī’s K. 
al-Muʿtamad fī uṣūl al-
fiqh, Ibn al-Malāḥimī’s 
K. al-Fāʾiq fī uṣūl al-dīn 
and a critical reaction 
on Ibn al-Malāḥimī 
by Aḥmad b. ʿAlī Ibn 
al-Walīd (MSS Ṣanʿāʾ, 
al-Jāmiʿ al-Kabīr, Mak-
tabat al-Awqāf, nos. 
1508 and 558

The Austrian Arabist 
and archeologist Edu-
ard Glaser
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tion to the Austrian National Library (282 
MSS) (Grünert 1894; Ripper 2001). The Lom-
bard merchant Giuseppe Caprott i had as-
sembled over 34 years a collection of some 
1,600 codices that were sold in 1909 to the 
Ambrosiana library in Milan (the so-called 
“Nuovo Fondo”) through mediation of Sen-
ator Luca Beltrami. Five years later, the lat-
ter donated 180 additional Yemenite manu-
scripts to the Ambrosiana. With a total of 
1,792 codices, the Ambrosiana library thus 
houses the largest and most significant col-
lection of Yemenite manuscripts in Europe. 
Another small portion of the Caprott i col-
lection consisting of 157 manuscripts had 
already been sold in 1902 through the in-
termediacy of Eduard Glaser to the Bayer-
ische Staatsbibliothek in Munich (Sobieroj 
2007), and the remnant of Caprott i’s collec-
tion (ca. 280 MSS) was donated in 1922 by 
Luca Beltrami to the Vatican library (Levi 
della Vida 1935, 1965). Important Yemeni 
manuscripts are also to be found in Istan-
bul (Traini 1973; Ṣāliḥiyya 1984), in Cairo 
and in Leiden – Amīn al-Madanī (d. 1898) 
was a scholar from Medina who in 1883 
had come to Amsterdam where he and his 
manuscripts were spott ed by scholars from 
Leiden. His important collection of some 700 
codices was first purchased by Mr. E.J. Brill, 
who had commissioned Carlo de Landberg 
to prepare a sales catalogue of the manu-
scripts (Landberg 1883). In the same year 
the Leiden library purchased the entire col-
lection from Brill’s (Voorhoeve 1980; Wit-
kam 2006–). In Yemen, the holdings of the 
former library of the Imām al-Manṣūr bi-

llāh were transferred in 1929 from Ẓafār to 
the newly founded al-Khizāna al-mutawak-
kiliyya in Ṣanʿāʾ, which had been founded 
by the Imam al-Mutawakkil ʿalā llāh Yaḥyā 
b. Muḥammad Ḥamīd al-Dīn (b. 1285/1869, 
d. 1367/1948), and a first handlist of its hold-
ings was published in 1942 (al-Ḥajarī 1942). 
The library, which until today is housed on 
the second floor of the building complex of 
the Great Mosque of Ṣanʿāʾ, is also known 
as al-Maktaba al-sharqiyya or Maktabat 
al-awqāf. Later on, the manuscripts and 
books of al-Hayʾa al-ʿāmma li-l-āthār wa-
dūr al-kutub were integrated into the newly 
founded al-Maktaba al-gharbiyya which is 
likewise housed in a building complex on 
the premises of the Great Mosque. 

On the basis of the European collec-
tions of Yemeni manuscripts, a number of 
Western scholars initiated the scholarly 
investigation of Zaydism during the early 
decades of the 20th century. The German 
scholar Rudolph Strothmann (1877–1960) 
published a first survey of Zaydī literature 
in 1910 and 1911, followed by two ground-
breaking studies on the political doctrines 
(Das Staatsrecht der Zaiditen) and the dog-
matic characteristics (Kultus der Zaiditen) 
of the Zaydiyya published in 1912 (Stroth-
mann 1910–11, 1912, 1912a). His younger 
Dutch contemporary, Cornelis van Aren-
donk (1881–1946), devoted his doctoral dis-
sertation to the founder of the Zaydī imam-
ate in Yemen, al-Hādī ilā l-ḥaqq Yaḥyā b. 
al-Ḥusayn (b. 245/859, d. 298/911), on the 
basis of the sīra of the Imam composed by 

“die glaser’sche sammlung hat ein ei-
genthümliches Gepräge innerlich wie äus-
serlich. Während die meisten arabischen 
Handschrift en, welche nach Europa kom-
men, in den oft  bereisten Ländern Syrien, 
Aegypten, auch Algier und Marocco, auf-
gekauft  sind, ist jene in Südarabien (Jemen) 
erworben, die meisten und bedeutendsten 
Werke derselben sind im Lande selbst ver-
fasst und abgeschrieben; sie legen also 
Zeugnis für den theologischen, juristischen, 
überhaupt wissenschaft lichen Bildungsgrad 
der Bewohner ab, geben über ihre alte und 
zum Theil auch neuere Geschichte und Ge-
ographie authentische Auskunft , machen 
uns mit einer Anzahl ihrer Dichter bekannt 
und beurtheilen sie in biographischen 
Werken. Die wenigsten dieser Schrift en sind 

bisher über die Grenzen ihres Heimatlan-
des gekommen, die meisten derselben sind 
auch dem Namen nach unbekannt. In dem 
grossen bibliographischen Werke des Ḥāģģi 
Ḣalīfa, der unter ungefähr 15000 Nummern 
mehr als doppelt so viel Werke auff ührt, 
ist nur von einigen, und auch fast stets nur 
ganz kurz, die Rede. In den zahlreichen bi-
ographischen Werken der arabischen Litt er-
atur werden jemenitische Schrift steller der 
mitt leren Zeit (des 7. bis 10. Jahres [sic] der 
Hiģra) nur selten erwähnt und es ist daher 
sehr schwierig, genauere Zeitangaben über 
einen grossen Theil der in dieser Sammlung 
vorkommenden Schrift steller zu geben.”

W. Ahlwardt, Kurzes Verzeichnis der Glaser’schen 
Sammlung arabischer Handschrift en, Berlin 1887, p. 
IV.

Detail from the title 
page of MS Glaser 20, 
Staatsbibliothek zu 
Berlin
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were found soon aft erwards among the 
manuscripts of the Dār al-kutub in Cairo. 
A few years later an edition of all preserved 
volumes was produced under the supervi-
sion of Ṭāhā Ḥusayn. The discoveries of 
the Muʿtazilite materials, and of ʿAbd al-
Jabbār’s al-Mughnī in particular (Anawati/
el-Khodeiri 1957; al-Khodeiri 1958), were 
a sensation at the time, and the Egyptian 
scholars involved did the wider scholarly 
community a great service by making this 
work as well as other Muʿtazilite texts avail-
able through publication. A second Egyp-
tian expedition to Yemen (1964) was di-
rected by Muḥammad Aḥmad Ḥusayn, the 
Vice-Minister of Culture. The two missions 
limited their activities to the cities of Ṣanʿāʾ 
and Taʿizz, and did not include the survey 
of important manuscript collections in the 
towns of the North such as Ṣaʿda, Ḥūth, 
Khamir and the South such as Dhamār, Ji-
bla, Ḥarāz, al-Marāwiʿa.

The true founder of Zaydī studies is 
Wilferd Madelung who in his seminal 
Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die 
Glaubenslehre der Zaiditen (published in 
1965) provided a still unsurpassed analysis 
of the doctrinal developments of the Zaydīs 
since the times of the Imam al-Qāsim ibn 
Ibrāhīm (d. 246/860) until ʿAbd Allāh b. 
Zayd al-ʿAnsī (d. 667/1268). He was also the 
first Western scholar who was able to profit 
from the Yemeni manuscript collections in 
Europe, in Egypt and, most importantly, in 
Yemen itself. Over the decades, Madelung 
added numerous invaluable editions and 

studies devoted to the intellectual history 
and historiography of medieval Zaydism in 
Yemen and Iran, each one of them break-
ing entirely new ground and most of them 
translated into Arabic (Madelung 1965, 
1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1999).

Since the 1970s, numerous scholars 
particularly from Yemen significantly con-
tributed to advance our knowledge of the 
intellectual history of Zaydism in Yemen. 
Special mention should be made of Ismāʿīl 
b. ʿAlī al-Akwaʿ (b. 1920, d. 2008; he served 
for many years as president of the Yemeni 
Antiquities Authority) and his numerous 
works, especially his biographical diction-
ary Hijar al-ʿilm wa-maʿāqiluhu fī l-Yaman 
(al-Akwaʿ 2003), ʿAbd Allāh Muḥammad al-
Ḥibshī and particularly his Marājiʿ tārīkh 
al-Yaman (al-Ḥibshī 1972) and his even 
more comprehensive volume Maṣādir al-
fikr al-ʿarabī al-islāmī fī l-Yaman (first pub-
lished in 1977, repeatedly republished with 
revisions and additions), and ʿAbd al-Salām 
b. ʿAbbās al-Wajīh and his numerous edi-
tions and biographical works (e.g., al-Wajīh 
1999). Outside of Yemen, the Egyptian 
scholar Fuʾād Sayyid, who had also partici-
pated in the Egyptian expedition to Yemen 
in 1951–52, has made considerable contri-
butions to the study of the intellectual his-
tory of Yemen (Sayyid 1955), including Za-
ydism, as has his son, Ayman Fuʾād Sayyid, 
author of the seminal work Maṣādir tārīkh 
al-Yaman fī l-ʿaṣr al-islāmī (= Sources de 
l’histoire du Yémen à l’époque musulmane) 
that was published in 1974 in Cairo (Sayyid 

the latt er’s companion ʿAlī b. Muḥammad 
al-ʿAbbāsī al-ʿAlawī. The dissertation was 
published in 1919, followed by a French 
translation in 1960 (Arendonk 1919, 1960). 
The manuscripts of the Caprott i collection 
in the Ambrosiana were studied during the 
first two decades of the 20th century by the 
Milanese Arabist, Eugenio Griff ini (1878–
1925), who published extensively on vari-
ous aspects of Zaydism and on the Caprott i 
collection (Codazzi 1926; Griff ini 1915, 1919, 
1920). His work was continued by another 
partial catalogue of the collection by Ṣalāḥ 
al-Dīn al-Munajjid (al-Munajjid 1960) and 
in a more comprehensive manner by the 
Swedish Arabist Oscar Löfgren (1898–1992) 
who was later joined by Renato Traini, li-
brarian of the Fondazione Caetani in the 

Accademia Nazionale dei Lincei (Löfgren/
Traini 1975–95). During the middle of the 
20th century, Egyptian scholars developed an 
enhanced awareness of the rich and yet un-
exploited manuscript holdings of Yemen’s 
public and private libraries. Ṭāhā Ḥusayn, 
Minister of Education of Egypt since 1950, 
was instrumental in dispatching an expe-
dition of scholars to Yemen to prepare an 
inventory of the manuscript holdings there 
and to microfilm the most significant manu-
scripts. The group of four Egyptian scholars 
that was led by Khalīl Yaḥyā Nāmī, a for-
mer professor at the University of Cairo, 
set out to Yemen on 23 December 1951 and 
spent the next three months there, until 11 
March 1952, cataloguing and filming some 
300 manuscripts. The significance of this 
expedition and its impact cannot be over-
estimated. Among other precious manu-
scripts, its members had filmed most of the 
Muʿtazilī works that had been copied dur-
ing the 6th/12th century for the library of al-
Manṣūr bi-llāh and were preserved in the 
Maktaba al-Sharqiyya (al-Makhṭūṭāt; Nāmī 
1952; Qāʾima). Most of these texts were ed-
ited over the next decade and beyond, and 
these editions prompted a rise in Muʿtazilī 
studies among scholars in the West and the 
Islamic world. For example, fourteen out 
of the originally twenty volumes of ʿAbd 
al-Jabbār al-Hamādānī’s opus magnum, al-
Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl, were 
discovered in the Maktabat al-awqāf (“al-
Sharqiyya”) of the Great Mosque in Ṣanʿāʾ. 
Five volumes, including two that have no 
equivalent among the Ṣanʿāʾ manuscripts, 

Ṭāhā Ḥusayn, Egyp-
tian intellectual and 
Minister of Education 
between 1950–1952
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in Ṣanʿāʾ (al-Shanṭī 1988). In addition to this, 
Iranian scholars and institutions have been 
active for several years cataloguing and dig-
itizing Yemenī Zaydī manuscripts (Wafādār 
1999; see also Ḥasan Anṣārī’s numerous 
blogs on Yemeni MSS at htt p://ansari.kate-
ban.com/). A new catalogue of the holdings 
of the Maktaba al-Gharbiyya was published 
by the Āyat Allāh al-ʿUzmā Marʿashī Library 
in Qu m, in cooperation with the Markaz 
al-wathāʾiq wa-l-tārīkh al-diblūmāsī of 
the Iranian Foreign Ministry (al-ʿĪsawī et 
al. 2005), and microfilm copies of practi-
cally the entire holdings of the Maktaba al-
Gharbiyya are preserved in various Iranian 
libraries (al-Mashriqī et al. 2001). During 
the 1970s and 1980s, the German Foreign 
Ministry has funded a large-scale project to 

train Yemenis in the evaluation and conser-
vation of manuscripts, specifically in view 
of the precious early Qu rʾān fragments that 
were discovered in 1972 during renovations 
of the roof of the Great Mosque in Ṣanʿāʾ 
and subsequently restored and microfilmed 
(Bothmer/Ohlig/Puin 1999; Dreibholz 2003). 
In 2000, the French Centre for Archeology 
and Social Sciences in Ṣanʿāʾ launched the 
Zabid Programme under the directorship 
of Anne Regourd with the aim to safeguard 
the estimated 3,500 manuscripts from the 
private libraries of religious scholars in Za-
bid by cataloguing and digitizing the manu-
scripts and by their conservation and physi-
cal restoration (Regourd 2002, 2006, 2008, 
2009, 2009a).

1975). Additional eff orts were made to cata-
logue the holdings of the public and private 
libraries of Yemen. In 1978 a comprehensive 
catalogue of the holdings of the Maktaba 
al-Gharbiyya was published (al-ʿĪsawī et al. 
1978), and in 1984 a four-volume catalogue 
of the holdings of the Maktaba al-Sharqiyya 
replaced the earlier handlist of 1942 (al-
Ruqayḥī 1984). Increasingly, the vast hold-
ings of the sofar mostly unexplored private 
libraries in Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ and other histori-
cal centres of Zaydism in Yemen were cata-
logued and partly digitized. Mention should 
be made of the one-volume catalogue by 
ʿAbd Allāh Muḥammad al-Ḥibshī (al-Ḥibshī 
1994) and of the two-volumes catalogue by 
ʿAbd al-Salām al-Wajīh (al-Wajīh 2002) pro-
viding bibliographical data of 3,190 codices 
with over 5,000 separate titles from libraries 
in Shahāra, Ṣanʿāʾ, Ḥajja, ʿAmrān, Dhamār, 
Ṣaʿda, Taʿizz and ʿIbb (the publication of 
Volumes Three and Four of the catalogue, 

based on a survey of an additional forty li-
braries since 2000, has been announced for 
some time). At present, the Muʾassasat al-
Imām Zayd b. ʿAlī al-thaqāfiyya (IZbACF) 
is the most active NGO dedicated to pre-
serving the heritage of the Zaydī commu-
nity through the publication of manuscript 
catalogues and critical editions as well as 
through the digitization of manuscripts 
(htt p://www.izbacf.org/). In addition, other 
cultural foundations and institutions are ac-
tive in Yemen, such as Markaz al-dirāsāt wa-
l-buḥūth al-yamanī (htt p://www.ycsr.org/), 
Markaz Badr al-ʿilmī wa-l-thaqāfī (htt p://
www.facebook.com/markizbadr?v=info#!/
markizbadr) or Markaz al-turāth wa-l-
buḥūth al-yamanī (htt p://yemenhrc.com/). 
Apart from the two Egyptian expeditions, 
other countries also contributed to preserve 
the Yemeni, particularly Zaydi, manuscript 
holdings. In the 1980s, an expedition from 
Kuwayt microfilmed selected manuscripts 
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YMDI’s partner institutions, Princeton Uni-
versity Library and Freie Universität Berlin, 
recently received an NEH/DFG Enriching 
Digital Collections grant. Technicians from 
the IZbACF in Yemen are currently digitiz-
ing the codices of three private libraries in 
Yemen. These digital images will be virtu-

ally linked to Yemeni manuscripts in the 
Staatsbibliothek zu Berlin and Princeton 
University Library, uploaded to the Princ-
eton University Digital Library, and made 
freely available on the World Wide Web 
(htt p://ymdi.uoregon.edu/). 

Major contributions to the scientific explo-
ration of the Muʿtazilī manuscripts in the 
public and private libraries of Yemen were 
made by the members of the “Muʿtazilite 
Manuscripts Project Group” that was 
founded in 2003 (htt p://www.geisteswis-
senschaften.fu-berlin.de/izma/forschung/
laufend/mutazila/index.html), an interna-
tional group of some fift een scholars, set-
ting out to collect, record and prepare criti-
cal editions of all unpublished material of 
Muʿtazilite provenance. Funded by a va-
riety of foundations, the project has held 
three international workshops in Istanbul 
and published more than fift een critical 
editions and facsimiles mostly on the ba-
sis of Yemeni manuscripts, along with nu-
merous monographs and edited volumes 
(Adang/Schmidtke/Sklare 2007). They are 
currently working towards the completion 
of A Handbook of Muʿtazilite Works and 
Authors, with the intent to catalogue all ex-
tant Muʿtazilite manuscripts (Schwarb 2006, 
forthcoming). Since the very beginning 
of the activities of the “Muʿtazilite Manu-
scripts Project Group”, its members have 
established close contacts with the vari-
ous cultural institutions in Yemen, obtained 
numerous digitized manuscripts through 
them and repeatedly visited the Maktaba 
al-Sharqiyya of the Great Mosque in Ṣanʿāʾ 
photographing some of the most significant 
Muʿtazilite manuscripts of the library. The 
eff orts of the “Muʿtazilite Manuscripts Proj-
ect Group” have been merged since 2008 
with the Research Project “Rediscovering 
Theological Rationalism in the Medieval 

World of Islam”, which is funded by the 
European Research Council and hosted by 
Freie Universität Berlin (htt p://www.face-
book.com/#!/pages/Rediscovering-Theolog-
ical-Rationalism-in-the-Medieval-World-
of-Islam/144710522241165; htt p://www.
geisteswissenschaft en.fu-berlin.de/en/izma/
forschung/laufend/theological_rational-
ism/index.html).

In 2009, the German Foreign Off ice in 
cooperation with Freie Universität Berlin 
launched the ambitious project “Preserv-
ing Yemen’s Cultural Heritage: The Yemen 
Manuscript Digitization Project” with the 
ultimate aim of digitizing the holdings of 
most so far unexplored private libraries in 
Ṣanʿāʾ and its vicinity over the next five 
years. The project is run by the IZbACF in 
collaboration with the Freie Universität 
Berlin (“The Muʿtazilite Manuscripts Proj-
ect” and “ERC Project: Rediscovering Theo-
logical Rationalism in the Medieval World 
of Islam”). Digital images and metadata, 
created in Ṣanʿāʾ, will be housed both at the 
IZbACF and Freie Universität Berlin and 
will be made available to researchers work-
ing in either Ṣanʿāʾ or Berlin on Yemeni 
intellectual history. In addition to this, the 
Yemen Manuscript Digitization Initiative 
(YMDI) was launched in 2010, a collective 
of research librarians and leading scholars 
of classical Islam, Middle Eastern history, 
and Arabic Literature under the direction of 
David Hollenberg (University of Oregon). 
Its mission is to preserve the Arabic man-
uscripts in the private libraries of Yemen. 

THE YEMEN MANUSCRIPT DIGITIZATION PROJECT

A private manuscript 
collection in Yemen 
hidden in a storeroom
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A manuscript from a 
private Yemeni library 
containing Aḥmad 
b. Muḥammad b. 
Ṣalāḥ al-Sharafī’s (d. 
1055/1646) ʿUddat al-
akyās with extensive 
marginal commentaries
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أو في برلني في مجال تاريخ اليمن الفكري. 
وباإلضافة انطلقت مبادرة رقمنة املخطوطات 
جماعة  من   ٢٠١٠ سنة   (YMDI) اليمنية 
بارزين  وعلماء  باحثني  مكتبات  أمناء  من 
وتاريخ  الكالسيكي  اإلسالم  تراث  مجال  قي 
إدارة  حتــت  العربي  واألدب  األوســـط  الــشــرق 
ورسالته  أوريغون  جامعة  من  هولينبرغ  دافيد 
في  العربية  املــخــطــوطــات  على  احلــفــاظ  هــي 
وحصلت  ــيــمــن.  ال ــي  ف اخلــاصــة  املــكــتــبــات 
مكتبة  وهــي   YMDI لـ  الشريكة  املؤسسات 
برلني  فــي  احلــرة  واجلامعة  برينستون  جامعة 

الرقمية  املجموعات  إغناء  منحة  على  مؤخرا 
طاقم  يقوم  قصير  وقت  ومنذ   .NEH/DFG لـ 
علي  بن  زيد  اإلمام  مؤسسة  من  التقنيني  من 
مكتبات  ثالث  مخطوطات  برقمنة  الثقافية 
خاصة في اليمن. وتكون هذه الصور الرقمية 
اليمنية  املخطوطات  إلى  افتراضي  رابط  ذات 
جامعة  ومكتبة  برلني  في  الدولة  مكتبة  في 
جلامعة  الرقمية  املكتبة  إلى  ومخزنة  برينستون 
برينستون وفي متناول اجلميع دون قيد وشرط 
http://ymdi.) العاملية  االنترنت  شبكة  في 

 .(uoregon.edu/

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ١٨٨: كتاب 
اإلفادة لإلمام املؤيد باهللا 

أحمد بن احلسني الهاروني 

مكتبة ليدن، مخطوط رقم 
٢٥٢٨٣
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املكتبات اخلاصة غير املبحوث فيها حتى اآلن 
السنوات  خالل  منها  املقربة  وفي  صنعاء  في 
اخلمس املقبلة. وتدير املشروع مؤسسة اإلمام 
زيد بن على الثقافية بالتعاون مع اجلامعة احلرة 
املعتزلية»  املخطوطات  («مشروع  برلني  في 
الكالم  علم  في  العقالنية  اكتشاف  و«إعــادة 

في عالم اإلسالم بالقرون الوسطى»).

الرقمية  واملعطيات  الصور  تكون  ســوف 
املنتجة في صنعاء مخزنة في كل من مؤسسة 
احلرة  واجلامعة  الثقافية  على  بن  زيــد  ــام  اإلم
صنعاء  في  إما  عاملني  لباحثني  تتوفر  وسوف 

ـــــضـــــاء «مــــجــــمــــوعــــة مــــشــــروع  ـــــــدم أع ق
سنة  املــؤســســة  ــة»  ــي ــزل ــت ــع امل املــخــطــوطــات 
http://www.) املساهمات  أنشط   ٢٠٠٣
geisteswissenschaften.fu-berlin.de/izma/

 (forschung/laufend/mutazila/index.html

في كشف املخطوطات املعتزلية في املكتبات 
مجموعة  وهــي  اليمن.  في  والعامة  اخلاصة 
من  باحثا  عشر  خمسة  مــن  متكونة  دولــيــة 
شأنهم جمع وتسجيل إعداد إصدارات نقدية 
وغيراملنشورة.  األصــل  املعتزلية  املــواد  لكل 
طرف  من  ممولة  منشأة  باعتبره  املشروع  نظم 
ندوات/ورشات  ثالث  املؤسسات  مختلف 
إصدارا  خمسني  من  أكثر  ونشر  استانبول  في 
أساس  على  معظمها  إلكترونية  وصورا  نقديا 
دراســـات  جــانــب  ــى  إل اليمنية  املــخــطــوطــات 
ــغ/ (أدان محررة  ومجلدات  عديدة  منفردة 

اشميتكه/اسكالر ٢٠٠٧). وحاليا يعملون 
على إكمال مرجع لألعمال املعتزلية ومؤلفيها 
املعتزلية  املــخــطــوطــات   كــل  فهرسة  بــغــرض 
قريبا])  [يصدر   ،٢٠٠٦ (شوارب  املتبقية  
«مجموعة  لنشاطات  األولــى  الــبــوادر  منذ   .
أعضاؤها  أقام  املعتزلية»  املخطوطات  مشروع 
املؤسسات  مــخــتــلــف  مـــع  عــمــيــقــة  صـــالت 

من  الكثير  على  وحصلوا  اليمن  في  الثقافية 
هذه  قبل  من  رقمنتها  مت  التي  املخطوطات 
املؤسسات وقاموا برحالت متكررة إلى املكتبة 
للتصوير  صنعاء  في  الكبير  للجامع  الشرقية  
للمكتبة.  متييزا  األكــثــر  املخطوطات  بعض 
«مجموعة  نشاطات  اندمجت   ٢٠٠٨ ومنذ 
مشروع   «إلــى  املعتزلية  املخطوطات  مشروع 
علم  في  العقالنية  اكتشاف  «إعــادة  البحوث 
الوسطى»  بالقرون  اإلســالم  عالم  في  الكالم 
ــــي  ــحــوث األورب ــب ــــذي أســســه مــجــلــس ال ال
http://www.) احلـــرة  اجلــامــعــة  وتسضيفه 
facebook.com/#!/pages/Rediscovering-

Theological-Rationalism-in-the-Medieval-

World-of-Islam/144710522241165; http://

www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/

en/izma/forschung/laufend/theological_

.(rationalism/index.html

بالتعاون  األملانية  اخلارجية  وزارة  أطلقت 
ذا  مــشــروعــا   ٢٠٠٩ سنة  احلـــرة  اجلــامــعــة  مــع 
التراث  على  «حفاظا  بعنوان  العالية  املطامع 
املخطوطات  رقمنة  مشروع  الثقافي:  اليمني 
أغلب  مــوجــودات  رقمنة  بغاية  اليمنية». 

مشروع رقمنة املخطوطات اليمنية
أحمد إسحاق مدير 

مؤسسة زيد بن علي 
الثقافية؛ عملية رقمنة 

املخطوطات في املؤسسة؛ 
الباحثون في املكتبة الغربية 

في صنعاء
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احلفاظ  في  متخصصة  حكومية  غير  منظمة 
على تراث الطائفة الزيدية بواسطة نشر فهارس 
املخطوطات واإلصدارات النقدية كما ورقمنة 
 (http://www.izbacf.org/) املخطوطات  
.وإضافة إلى ذلك تنشط في اليمن مؤسسات 
ومنشآت  ثقافية أخرى مثل مركز الدراسات 
 (http://www.ycsr.org/) اليمني  والبحوث 
http://www.) والثقافي  العلمي  بدر  ومركز 
facebook.com/markizbadr?v=info#!/

markizbadr) أو مركز التراث والبحوث اليمني 

(/http://yemenhrc.com). وبصرف النظر عن 
البعثتني املصريتني  ساهمت بلدان أخرى في 
اليمنية  املخطوطات  موجودات  على  احلفاظ 
ومنها خصوصا الزيدية . في ثمانينات القرن 
املاضي قامت بتصوير مخطوطات مختارة في 
 (١٩٨٨ صنعاء  على امليكروفيلم (الشنطي 
باحثون  عمل  ذلك  على  وعالوة  كويتية  بعثة 
سنوات  لعدة  إيرانية  ومؤسسات  إيــران  من 
ورقمنتها  زيدية  مينية  مخطوطات  فهرسة  في 
العديدة  املدونات  أيضا  انطر   ١٩٩٩ (وفادار 
حلسن األنصاري حول املخطوطات اليمنية في 
وصدر   .(http://ansari.kateban.com/ املوقع 
الغربية  املكتبة  ملخطوطات  جــديــد  فــهــرس 

قم  في  مرعشي  العظمى  اهللا  آية  مكتبة   عن 
بالتعاون مع مركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي 
 .(٢٠٠٥ اخلارجية (العيساوي  لوزارة  التابع 
عمليا  اإليــرانــيــة  املكتبات  مختلف  حتتفظ 
في  املوجودات  لكافة  امليكروفيلم  على  بصور 
وخالل   .(٢٠٠١ (املشرقي  الغربية  املكتبة 
قامت  املنصرم  للقرن  والثمانينات  السبعينات 
وزارة اخلارجية األملانية بتمويل مشروع واسع 
لتدريب مينيني في تخصصات تقييم وصيانة 
ملقطوعات  نظرا  خــاص  وبــوجــه  مخطوطات 
خالل   ١٩٧٢ سنة  اكتشفت  الــتــي  ــقــرآن  ال
في  الكبير  اجلــامــع  سقف  تصليح  عمليات 
وتصويرها  ترميمها  بالتالي  مت  والتي  صنعاء 
(بومتير/أوليغ/بوين  املــيــكــروفــيــلــم  عــلــى 
املركز  أطلق   .(٢٠٠٣ درايبهولتس  ١٩٩٩؛ 
في  االجتماعية  والــعــلــوم  لــآلثــار  الفرنسي 
حتت  زبيد»  «برنامج   ٢٠٠٠ سنة  في  صنعاء 
املخطوطات  حماية  بهدف  رغــورد  أن  إدارة 
اخلاصة  املكتبات  من   ٣٥٠٠ قدرها  الـمقدر 
لعلماء الدين في زبيد وذلك بواسطة فهرسة 
وترميمها  وصيانتها  ورقمنتها  املخطوطات 
 ،٢٠٠٨  ،٢٠٠٦  ،٢٠٠٢ (رغـــورد  املــادي 

٢٠٠٩، ٢٠٠٩أ).

مخطوطة في مكتبة خاصة 
(رقمنة مؤسسة اإلمام 

زيد بن علي الثقافية، رقم 
القرص ١٣٨:٢)



٢٦٢٧

وخارج اليمن ساهم الباحث املصري  فؤاد 
اليمن  إلــى  املصرية  البعثة  في  املشترك  سيد 
باالعتبار  جديرة  مساهمة   ١٩٥٢  –  ١٩٥١
(سيد  اليمني  الــفــكــري  ــتــاريــخ  ال لــدراســة 
ابنه  فعل  كما  الزيدية  ذلك  في  مبا   (١٩٥٥
مصادر  الــرائــد  عمله  مؤلف  سيد  ــؤاد  ف أميــن 
تاريخ اليمن في العصر اإلسالمي الصادر في 
ُبذلت  كما   .(١٩٧٥ ١٩٧٤ (سيد  القاهرة 
نشاطات إضافية لفهرسة موجودات املكتبات 
 ١٩٧٨ سنة  وفي  اليمن.  في  والعامة  اخلاصة 
صدر فهرس شامل ملوجودات ١٩٧٨ الشرقية 
حل   ١٩٨٤ سنة  وفي   (١٩٧٨ (العيساوي 
املوجودات  عــن  مــجــلــدات  أربـــع  ذو  فــهــرس 
السابقة  القائمة  محل  الشرقية  املكتبة  في 
 .(١٩٨٤ (الرقيحي   ١٩٤٢ سنة  الــصــادرة 

اخلاصة  املكتبات  في  الضخمة  املوجودات  إن 
صعدة  فــي  اآلن  حتى  فيها  املبحوث  وغــيــر 
وصنعاء ومراكز أخرى للزيدية في اليمن متت 
رقمنتها.  وجزئيا  متزايد  بشكل  فهرستها 
وينبغي ذكر الفهرس األحادي املجلد لعبد اهللا 
والفهرس   (١٩٩٤ احلبشي (احلبشي  محمد 
(الوجيه  الوجيه  السالم  لعبد  مجلدين  ذي 
٢٠٠٢) التي توفر البيانات عن سير حياة من 
عنوان   ٥٠٠٠ من  أكثر  مع  مخطوطة   ٣١٩٠
وحجة  وصنعاء  شهارة  مكتبات  في  منفصل 
وعمران وذمار وصعدة وتعز وعب (قبل وقت 
الثالث  املجلدين  نشر  عن  اإلعــالن  مت  قليل 
والرابع من الفهرس اعتمادا على حصر اربعني 
مكتبة إضافية منذ عام ٢٠٠٠).وحاليا تعتبر 
أنشط  الثقافية  علي  بن  زيد  اإلمــام  مؤسسة 

اليمنية)  اآلثار  ملصلحة  رئيسا  كثيرة  سنوات 
وألعماله العديدة وخاصة قاموسه في الطبقات  
(األكـــوع  اليمن  فــي  ومعاقله  العلم  حــجــار 
وعلى  احلبشي  محمد  اهللا  ولعبد   (٢٠٠٣
اليمن  تاريخ  مراجع  كتابه  التخصيص  وجه 
شموال  االكــثــر  وكتابه    (١٩٧٢ (احلبشي 

حتى عالوة على األخير مصادر الفكر العربي 
 ١٩٧٧ األولــى  (الطبعة  اليمن  في  اإلسالمي 
واإلضافات  التعديالت  مع  متكررة  وطبعات 
وإصداراته  الوجيه  عباس  بن  السالم  ولعبد 
العديدة واألعمال في الطبقات (مثًال الوجيه 

.(١٩٩٩

مخطوطة في مكتبة خاصة 
(رقمنة مؤسسة اإلمام 

زيد بن علي الثقافية، رقم 
القرص ١٣٨:٢) ومكتبة 

ليدن، رقم ٢٥٢٨٣

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ٢١
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الشامل لعبد اجلبار الهماداني املغني في أبواب 
التوحيد والعدل. وبعد ذلك بقليل وجدوا بني 
خمسة  بالقاهرة  الكتب  دار  في  املخطوطات 
بني  لهما  نظير  ال  مجلدان  فيها  مبا  مجلدات 
سنوات  بعد  ومت  الصنعانية.  املخطوطات 
احملفوظة  املخطوطات  جلميع  إصـــدار  قليلة 
اكتشافات  كانت  حسني.  طه  إشــراف  حتت 
خصوصـا  اجلبار  لعبد  واملغني  املعتزلية  املــواد 
اخلــديــري  ١٩٥٧؛  (قـــنـــواتـــي/اخلـــديـــري 
١٩٥٨) مفاجأة مثيرة في حينها وقدم العلماء 
ألوساط  كبيرة  خدمة  املشاركون  املصريون 
هذا  وضع  بواسطة  العلماء  جماعة  من  أوسع 
العمل وكذلك النصوص املعتزلية األخرى في 
محمد  وترأس  النشر.  طريق  عن  اليد  متناول 
مصرية  بعثة  الثقافة  وزير  نائب  حسني  أحمد 
ثانية إلى اليمن (١٩٦٤). واقتصرت البعثتان 
ولم  وتعز  صنعاء  مدينتي  على  بنشاطاتهما 
مدن  في  الهامة  للمخطوطات  حصرا  تضما 
ومدن  وخمير  وحــوث  صعدة  مثل  الشمال 

اجلنوب مثل ذمار وجبلة وحرز واملراوعة. 

حقيقيا  مؤسسا  مــادلــونــغ  ولفيرد  يعتبر 
الرائد  عمله  في  قدم  الذي  الزيدية  للبحوث 

اإلمام القاسم بن إبراهيم وعقيدة الزيود (صدر 
للتطورات  بعُد  يبارى  ال  حتليال     (١٩٦٥
العقائدية عند الزيود منذ عهد اإلمام القاسم 
عبد  إلى   (٨٦٠/٢٤٦ (املتوفى  إبراهيم  بن 
اهللا بن زيد العنسي (املتوفى ١٢٦٨/٦٦٧). 
من  متكن  غربي  باحث  أول  أيضا  كــان  كما 
االستفادة من مجموعات املخطوطات اليمنية 
اليمن  في  األهــم  وعلى  مصر  وفــي  ــا  أورب في 
الكثير  العقود  عبر  مادلونغ  وأضاف  بالذات. 
ن  تثمَّ ال  التي  ــدراســات  وال اإلصــــدارات  مــن 
تاريخ  وكتابة  الفكري  التأريخ  إلى  ومكرسة 
وكل  وإيـــران  اليمن  في  القروسطية  الزيدية 
ومعظمها  جديدة  أرضا  فتحت  منها  واحــدة 
 ،١٩٦٥ العربـية (مادلونغ  إلى  ترجمتها  متت 
 ،١٩٩١  ،١٩٩٠  ،١٩٨٩  ،١٩٨٧  ،١٩٨٥

.(١٩٩٢، ١٩٩٩

الكثير  قدم  املاضي  القرن  سبعينات  منذ 
خاص  بوجه  اليمن  علماء  ومــن  العلماء  من 
التاريخ  عــن  معارفنا  لــزيــادة  فعالة  مساهمة 
أن  بنا  ويجدر  اليمن.  في  للزيدية  الفكري 
األكوع  علي  بن  إلسماعيل  الذكر  نخصص 
(املولود ١٩٢٩ واملتوفى ٢٠٠٨ والذي عمل 

صنعاء، مكتبة األوقاف، 
مخطوط رقم ٢٠٧: جزء 

من كتاب البسيط في 
تفسير القرآن لعلي بن 

أحمد الواحدي
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أحد  بتاليف  اإلمــام  سيرة  أســاس  على  وذلــك 
العباسي  محمد  بــن  علي  األخــيــر  أصــحــاب 
 ١٩١٩ سنة  األطــروحــة   صـــدرت  الــعــلــوي. 
 ،١٩١٩ (آرندنك  فرنسية  ترجمة  فأعقبتها 
مخطوطات  في  الدراسات  جرت   .(١٩٦٠
أمبروزيانا  مكتبة  فــي  كــابــروتــي  مجموعة 
خالل العقدين األولني من القرن العشرين من 
غريفيني  أوجينيو  امليالني  املستشرق  طرف 
واسع  بشكل  نشر  الذي   (١٨٧٨–١٩٢٥)
مجموعة  وعن  الزيدية  جوانب  مختلف  عن 
غريفيني  ١٩٢٦؛  (كــوداتــســي  كـــــابــروتــي 
فتمت   .(١٩٢٦  ،١٩٢٠  ،١٩١٩  ،١٩١٥
للمجموعة  آخر  جزئي  بفهرس  عمله  مواصلة 
أكثر  وبطريقة  املنجد  الــديــن  صــالح  بقلم 
أسكار  السويدي  املستشرق  يد  على  شموال 
التحق  الــذي   (١٨٩٨–١٩٩٢) لوفغرين 
 Fondazione مكتبة  أمــني  ترايني  ريناتو  به 
 Accademia Nazionale dei فــي   Caetani

 .(١٩٧٥–٩٥ (لوفغرين/ترايني   Lincei

وفي غضون أواسط القرن العشرين طّور علماء 
املخطوطات  مبوجودات  رفيعا  وعيا  مصريون 
املكتبات  في  اآلن  حتي  املستغلة  وغير  الغنية 
حسني  طه  فساعد  واخلاصة.  العامة  اليمنية 

إرسال  على   ١٩٥٠ منذ  املصري  التربية  وزير 
بعثة علمية إلى اليمن إلعداد حصر ملوجودات 
املخطوطات هناك وتصوير املخطوطات األكثر 
البعثة  هذه  غادرت  امليكروفيلم.  على  متييزا 
املتكونة من أربعة باحثني برئاسة خليل يحيى 
نامي األستاذ السابق بجامعة القاهرة إلى اليمن 
في الثالث والعشرين من ديسمبر سنة ١٩٥١ 
غاية  إلى  هناك  التالية  الثالثة  األشهر  وقضت 
احلادي عشر من مارس ١٩٥٢ منشغلة بفهرسة 
وتصوير ما يقارب ٣٠٠ مخطوطة وتستحيل 
فقام  وتأثيرها.  البعثة  هذه  تقييم  في  املغاالة 
أعضاؤها بتصوير معظم األعمال املعتزلية من 
بني مخطوطات نفيسة أخرى التي كان قد مت 
عشر  احلادي  السادس/  القرن  خالل  نسخها 
محفوظة  وبقيت  باهللا  املنصور  مكتبة  لصالح 
قائمة؛  (املخطوطات؛  الشرقية  املكتبة  في 
نامي ١٩٥٢). مت إصدار أغلب هذه النصوص 
أثناء العقد التالي وبعده فأحدثت ازديادا في 
في  الباحثني  صفوف  في  املعتزلية  الدراسات 
مت  املثال  سبيل  في  اإلسالمي.  والعالم  الغرب 
اجلامع  في  («الشرقية»)  األوقاف  مكتبة  في 
مجلدا  عشر  أربعة  اكتشاف  بصنعاء  الكبير 
البحث  لهذا  أصــال  العشرين  املجلدات  من 

«إن جمع Glaser له طابع خاص غريب باطنا 
وظاهرا. مع أن معظم املخطوطات الواصلة إلى 
أوربا قد مت شراؤها في البالد الكثيرة السفرات 
إليها كسوريا ومصر واجلزائر واملغرب اقتنيت 
تلك املجموعة في اجلنوب العربي (اليمن). 
وأهمها  األعمال  معظم  واسُتنسخت  وُألفت 
مبستوى  هــكــذا  فتشهد  ــالــذات  ب البلد  فــي 
للسكان  والعلمي  والفقهي  الالهوتي  التعليم 
عموما وتخبر بشكل موثوق به عن تاريخهم 
ــدمي وجــزئــيــا تــاريــخــهــم احلــديــث أيضا  ــق ال
شعرائهم  من  عــدد  على  وتعرفنا  واجلغرافية 
ولم  حياتهم.  ترجمة  أعمال  في  وتقّيمهم 
يتجاوز حتى األقل منها حدود وطنهم وأغلبها 

كتاب  في  ُيذكر  وال  باالسم.  حتى  مجهولة 
يسرد  الذي  خليفة  حلاجي  الضخم  الطبقات 
بني ١٥٠٠٠ رقم أكثر من ضعف الكتب. ال 
يذكر إال بعضها وذلك يكاد يكون باإليجاز 
العهد  في  مينييون  مؤلفون  ُيذكر  وال  دائما. 
العاشر  العلم  إلــى  السابع  (العلم  املتوسط 
الصعب   من  فإنه  ولذلك  نــادرا  إال  للهجرة) 
حتديد املواقيت بدقة في جزء كبير من املؤلفني 

الواردين في هذا اجلمع.»
W. Ahlwardt, Kurzes Verzeichnis der 

Glaser’schen Sammlung arabischer Hand-

schriften, Berlin 1887, p. IV.

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ٣٦



٢٠٢١

مخطوطة)   ٢٨٠ (نحو  كابروتي  مجموعة 
مت إهداؤها سنة ١٩٢٢ بوساطة لوكا بلترامي 
إلى مكتبة الفاتيكان (ليوي دال ويدا ١٩٣٥، 
ذات  مينية  مخطوطات  وتــوجــد   .(١٩٦٥
١٩٧٣؛  (ترايني  إستانول  في  أيضا  أهمية 
– أمني  ليدن  وفي  والقاهرة   (١٩٨٤ صاحلية 
املدينة  مــن  عالم   (١٨٩٨ (املتوفى  املــدنــي 
أمستردام  إلى   ١٨٨٣ سنة  جاء  والذي  املنورة 
علماء  مخطوطاته  ومكانة  مكانته  عني  حيث 
منه  اشترى  أوال  بريل  السيد  أن  إال  ليدن  من 
تقريبا  مخطوطة   ٧٠٠ ذات  الهامة  مجموعته 
لندبيرغ  دي  كــارلــو  فــوض  قــد  كــان  ـــذي  وال
بإعداد فهرس مبيع للمخطوطـــــات (لندبيرغ 
املجموعة  ليدن  مكتبة  واشترت   .(١٨٨٣
(فورهوفي  بريل  من  السنة  نفس  في  كلها 
١٩٨٠؛ ويتكام ٢٠٠٦). وفي اليمن انتقلت 
اإلمام املنصور باهللا  السابقة ملكتبة  املوجودات 
املتوكلية  اخلزانة  إلــى  ظفار  من   ١٩٢٩ سنة 
ُأسست  ــذي  وال صنعاء  في  حديثا  املؤسسة 
بن  يحيى  اهللا  على  املتوكل  اإلمـــام  يــد  على 
محمد حميد الدين (املولود ١٨٨٩/١٢٨٥ 
قائمة  وصـــدرت   (١٩٤٨/١٣٦٤ املتوفى 
(احلجري   ١٩٤٢ ســنــة  ملــوجــوداتــهــا  ــيــة  أول

١٩٤٢) املكتبة التي يؤويها الطابق الثاني في 
مجّمع اجلامع الكبير في صنعاء وهي معروفة 
أيضا باملكتبة الشرقية أو مكتبة األوقاف. وفي 
وقت الحق اندمجت املخطوطات والكتب في 
إلى  الكتب   ودور  لآلثار  العامة  الهيئة  حوزة 
املكتبة الغربية املؤسسة حدثيا واملقيمة بشكل 

مماثل في مجمع في حوزة اجلامع الكبير. 

ـــدد مـــن الــعــلــمــاء الــغــربــيــني إلى  ــــادر ع ب
التحريات في الزيدية على أساس املجموعات 
أثناء  في  اليمنية  املخطوطات  من  األوربــيــة 
فأصدر  العشرين.  القرن  من  األولــى  العقود 
–١٨٧٧) سترومتان  رودلــف  األملاني  العالم 
الزيدية  املؤلفات  في  أوليا  فحصا   (١٩٦٠
رائـــدان  بحثان  ــاله  ت  ١٩١١  ١٩١٠ سنتي 
للزيود  الدولة   قانون  السياسية   العقائد  في 
عند  العبادة  للزيدية  العقائدية  املميزات  وفي 
(سترومتان   ١٩١٢ سنة  نشرهما  مت  الــزيــود 
كرس  ١٩١٢أ).   ،١٩١٢  ،١٩١٠–١٩١١
آرندنك  فان  كورنيلس  سنا  األصغر  معاصره 
أطروحته في الدكتوراه ملؤسس اإلمامة الزيدية 
احلسني  في اليمن الهادي إلى احلق يحيى بن 
 .(٩١١/٢٩٨ املتوفى   ٨٥٩/٢٤٥ (املولود 

النصوصي االبتدائي من مجموعة املخطوطات 
–١٨٥٥) جــالســيــر  أدوارد  جمعها  الــتــي 
١٩٠٨) خالل رحالته املتكررة إلى اليمن في 
 ١٨٨٥-١٨٨٦ و   ١٨٨٢–١٨٨٤ سنوات 
وتكونت   ١٨٩٢-١٨٩٤  ١٨٨٧-١٨٨٨
املجموعة في األغلب  من أعمال زيدية وتآليف 
معتزلية في علم الكالم. وكان جالسير قد باع 
املخطوطات التي جمعها خالل رحلتيه األولى 
برلني (مكتبة  في  امللكية  املكتبة  إلى  والثانية 
مخطـوطة)   ٢٦٥) اليوم)  برلني  في  الدولة 
.ثم   (١٨٨٧–١٨٩٩  ،١٨٨٧ (آلــــوارت 
واصل خالل رحالته التالية شراء مخطوطات 
عرضها من جديد على مكتبة برلني. ومن ثم 
مخطوطة)   ٣٢٨) البريطاني  املتحف  حصل 
مفاوضات  بعد  وذلك  الثالثة  املجموعة  على 
هذا  في  وجالسير  امللكية  املكتبة  بني  فاشلة 
 .(١٨٩٤ ريو  ١٩٨٠؛  (العمري  اخلصوص 

املكتبة  إلــى  الرابعة  املجموعة  جالسير  فباع 
الوطنية النمساوية (٢٨٢ مخطوطة) (ريبير 
التاجر  وجمع   .(١٨٩٤ غرونيرت  ٢٠٠١؛ 
اللومباردي جوسيبي كابروتي طوال أكثر من 
٣٤ سنة مجموعة مما يقارب ١٦٠٠ مخطوطة  
في  أمبروزيانا  مكتبة  إلى   ١٩٠٩ سنة  بيعت 
ميالنو (ما يسمى ”Nuovo Fondo“) بوساطة 
الذي  بلترامي.  لوكا  الشيوخ  مجلس  عضو 
مخطوطة   ١٨٠ سنوات  خمس  بعد  أهــدى 
اإلجمالي  العدد  وبهذا  أمبروزيانا  إلى  إضافية 
على  أمبروزيانا  حتتوي  مخطوطة   ١٧٩٢ من 
اليمنية  املخطوطات  من  مجموعة  وأميز  أكبر 
صغيرة  حصة  أيضا  بيعت  كما  ـــا.  أورب فــي 
من  متكونة  كــابــروتــي  مجموعة  مــن  أخــرى 
في  بافاريا  دولــة  مكتبة  إلى  مخطوطة   ١٥٧
جالسير  أدوارد  بوساطة   ١٩٠٢ سنة  ميونخ  
من  املتبقية  والبقية   (٢٠٠٧ (سوبييروي 

مخطوطة في مكتبة خاصة 
(رقمنة مؤسسة اإلمام 

زيد بن علي الثقافية، رقم 
القرص ١٣٨:٢)

مكتبة ليدن، مخطوط رقم 
٢٥٢٨٣
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عملية  ــدأت  ب اجلغرافية  اليمن  عزلة  نتيجة 
والفكري  الــســيــاســي  تــاريــخــه  اســتــكــشــاف 
أكثر  وقــت  في  الغنية  املخطوطية  وحــوزاتــه 
األقطار  معظم  فــي  احلـــال  هــو  كــا  ممــا  تــأخــرا 
(راينهارت  اإلســالمــي  الــعــالــم  فــي  األخـــرى 
١٩٨٠). ولم يتم تصنيف األعمال الشاملة 
النصف  أثناء  في  إال  الطبقات  يخص  فيما 
األول من القرن السابع عشر وذلك من خالل 
عملية جمع كل املعلومات املتوفرة عن أوائل 
من  وواحــد  والعلماء.  والــســادة  الزيود  أئمة 
أعمال الطبقات هذه قام بتأليفه قاضي صنعاء 
الرجال  أبــي  بن  محمد  بن  صالح  بن  أحمد 
الرجال  أبي  (إبن   (١٦٩٠/١٠٩٢ (املتوفى 
سنا  األصغر  املعاصر  بقلم  واآلخــر   (٢٠٠٤
من ابن أبي الرجال وهو يحيى بن احلسني بن 
القاسم (املتوفى ١٦٩٨/١٠٩٩) (الشهاري 
٢٠٠١). وهاذان هما من شأنهما أن يشكال 
حتى يومنا هذا املصادر األكثر أهمية ملعرفتنا 
اليمن  في  الباكر  الــزيــدي  العلمي  بالتقليد 
 ١٧٦٣ سنة  اليمن  إلــى  وصلت  (وإيـــران). 
بعثة علمية أملانية دامناركية ومن بني أعضائها 
كارسنت نيبور (١٧٣٣-١٨١٥) الباقي على 
قيد احلياة الوحيد من هذه البعثة والذي نشر 

فيما بعد مشاهداته في كتابه وصف األسفار 
(نيبور  بها  احمليطة  والبالد  العرب  جزيرة  إلى 
١٧٧٤). وصدر بحث هام آخر لباحث غربي 
في  اليمن  أي  عشر  السابع  القرن  أواخر  نحو 
األئمة   ، األتــراك  حروب  عشر:  السابع  القرن 
فوستنفيلد  فيرديناند  بقلم   والعلماء  العرب 
بداية  تأريج  يرجع   .(١٨٨٥ (فوستنفيلد 
في  املخطوطات  مــوجــودات  فــي  التحريات 
العقد  إلى  اليمن  في  واخلاصة  العامة  املكاتب 
متنه  وتألف  عشر.  التاسع  القرن  من  األخير 

السابع/الثالث  القرن  غضون  وفي  البصرية. 
تظهر  احلسني.  ابــي  أفكار  تأثير  ازداد  عشر 
نحو  اجتاها  الوقت  ذلــك  من  ابــتــداًء  املــصــادر 
امللتزمون  العلماء  هؤالء  حتى  أن  إذ  االنتقائة 
بافكار املعتزلية البصرية أدمجوا في نصوصهم 
احلسني  أبي  مدرسة  أتباع  من  تتأصل  أفكارا 
وتنصل آخرون أمثال عبد اهللا بن زيد العنسي 
(املتوفى ١٢٩٦/٦٧٧) من التعاليم املعتزلية 
البصرية. راجعني بذلك إلى عقائد القاسم بن 
إبراهيم والهادي على احلق. مع أن العنسي كان 
البغدادية  املعتزلة  تعاليم  تبني  إلى  أيضا  مييل 

ابو  اتخدها  مواقف  إلــى  آخــر  إلــى  حني  ومــن 
احلسني البصري (انصاري/اشميتكه [يصدر 
قريبا]) وباإلضافة إلى ذلك أخذ علماء أمثال 
 (١٢٥٨/٦٥٦ (املــتــوفــى  حــمــيــدان  ســيــد 
يرّوجون إلعادة إنشاء الزيدية «األرثوذكسية»  
رافضني أي تأثير معتزلي باعتباره غير موثوق 
التقاليد  بتعددية  الزيدية  العلوم  متيزت  به. 
والبغدادية  البصرية  املعتزلية  مثل  املدرسية 
ومدرسة أبي احلسني البصري والتقليدية التي 

استمرت في التعايش عبر القرون.

املباحث احلديثة في الزيدية
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بعض مفاهيمها وحججها حتى يدافع بشكل 
أكثر فعالية عن اآلراء املعتزلية ضد اعتراضات 
في  املعتمد  كتاب  كان  حني  وفي  خصومها. 
في  عمل  وهــو   – احلسني  ألبــي  الفقه  اصــول 
منهجية فقهية كما يدل على ذلك عنوانه – 
يصل  لم  املخطوطات  من  العديد  بقدر  يتوفر 
إلى اليمن أحد مؤلفاته في علم الكالم. ولم 
تعرف عقائده على وجه احلصر إال عن طريق 
أعمال تابعه املقبل ركن الدين ابن املالحمي 
(املتوفى ١١٤١/٥٣٦) أي من خالل كتابه 
في  الفائق  وكتابه  الدين  أصــول  في  املعتمد 
الرد  في  املتكلمني  حتفة  وكتابه  الدين  أصول 

على الفالسفة (انصاري ٢٠١٠). 

أدب  أعمال  تقدمي  عملية  رواد  من  وكان 
القاضي  عقائدهم  وترسيخ  القزوينيني  الزيود 
(املتوفى  الــســالم  عبد  بــن  أحمد  بــن  جعفر 
١١٧٧/٥٧٣-١١٧٨). حتدر القاضي جعفر 
من أسرة إسماعيلية إال أنه اعتنق للمطرفية قبل 
البصرية  املعتزلية  التعاليم  األمر  آخر  في  تبنيه 
من  الدين  علماء  قبل  من  تدريسها  مت  كما 
عميقة  دروس  عن  وباحثا  القزوينية.  املنطقة 
التفكير قام برحالت إلى مكة والكوفة والري 

حيث درس على مختلف املدرسني املعروفني. 
تعاليمه  وضــعــت  اليمن  ــى  إل عــودتــه  وبــعــد 
األساس جليل ناشئ من علماء ذوي إفادة في 
(شوارب  للجماعة  الالحق  التطور  تشكيل 
أبرز  أحد  الرصاص  احلسن  وكــان   .(٢٠١١
علم  فــي  جوهرية  أعــمــاال  ألــف  ــذي  ال طالبه 
البصرية.  املعتزلية  التعاليم  فيها  يفسر  الكالم 
وإلى جانب طالب آخرين قام بتدريس اإلمام 
همزة (حكم  بن  اهللا  عبد  باهللا  املنصور  املقبل 
(تيله   (١٢١٧/٦١٤  –  ١١٩٧/٥٩٣

.(٢٠١٠

اجلديدة  واملــخــطــوطــات  االفــكــار  وحــثــت 
على ظهور تقليد مدرسي ميني ملتزم باملعتزلة 
البصرية  مع ذلك رافق النقد الداخلي قيامه في 
عشر  السادس/الثاني  القرنني  علماء  صفوف 
النصوص  وحظيت  عشر.  والسابع/الثالث 
إذ  بشعبية  البصري  احلسن  ابــي  أتباع  بقلم 
تلك  تــقــارب  كانت  يقال  كما  عقائده  أن 
القاسم  األسبقني  اإلمامني  بقلم  كانت  التي 
بن إبراهيم والهادي إلى احلق مقاربة أكثر منه 
نصوص البهشمية وذلك متزامنا إلى حدما مع 
املعتزلية  التعاليم  انتشار  على  فعل  كرد  ورمبا 

حوالى  (املــتــوفــي  مــانــكــدمي  بقلم  نــقــده  فــي 
في  احمليط  الشامل  وبحثه   (١٠٣٤/٤٢٥
معروفْني  متويه  ابن  بقلم  نقده  في  التكليف 
بشكل  يتواجد  اليمن.كما  زيــود  بني  جيدا 
مماثل كتاب املذكور أخيرا كتاب التذكرة وهو 
بشكل  الطبيعية  الفلسفة  في  شمولي  عمل 
أدلة  وهناك  األصل.  مينية  مخطوطات  بضعة 
إلى  الوصول  من  متكنوا  اليمن  زيود  أن  على 
أخرى  نواح  من  واملجهول  التفسيري  تعليقه 
على اجلمل والعقود لعبد اجلبار. ومن مؤلفات 
أبي رشيد النيسابوري أحد طالب عبد اجلبار 
البصريني  بني  اخلالف  مسائل  كتابيه  نسخ  مت 
األصول  فــي  اخلــالف  ومسائل  والــبــغــداديــني 
ــصــاري/ (ان ــاهللا  ب املنصــور  مكتبة  لصالح 
ثالثة  اليمن  وصلت   .(٢٠١٠ اشميتكه 
أعمال ألبي فضل عباس بن شروين من طالب 
عبد اجلبار وهي: حقائق األشياء مبثابة بحث 
اإلميان  وياقوتة  الكالم  مصطلحات  في  موجز 
وواسطة البرهان في أصول الدين محفوظة في 
النقد للحسن الرصاص بعنوان التبيان  لياقوتة 
أصول  في  واملدخل  البرهان  وواسطة  اإلميــان 
الطبع]).  الدين (انصاري/اشميتكه [حتت 
األعمال  ببعض  ملّمني  اليمن  زيود  كان  كما 

فيما  الري»  «مدرسة  ملمثلي  الكالم  علم  في 
الفرزادي  إسماعيل  محمد  أبي  أمثال   ، بعد 
عشر  اخلامس/احلادي  القرن  (أواخــر  العراقي 
وتتوفر  عشر).  السادس/الثاني  القرن  وأوائل 
لكلي  مخطوطات  اليمن  فــي  مكتبات  فــي 
تعليقيه على شرح األصول اخلمسة (معتمدا 
بشكل قوي على ذلك ملانكدمي) وعلى كتاب 
احلسني  بن  أحمد  باهللا  املؤيد  لإلمام  التبصرة 
الهاروني البطحاني (املتوفى ١٠٢٠/٤١١). 
مخلصني  ممــثــلــني  املـــؤلـــفـــون  هــــؤالء  وكــــان 
احلاكم  مــع  احلـــال  هــو  كــان  كما  للبهشمية 
اجلشمي (املتوفى ١١٠١/٤٩٤) الذي يعتبر 
عيون  شــرح  الــكــالم  علم  فــي  الشامل  بحثه 
املسائل من أكثر األعمال العقائدية تأثيرا في 

اليمن خالل القرون التالية. 

املرحلة   هــذه  خــالل  اليمن  زيـــود  تــعــرف 
أيضا على تعاليم أبي احلسني البصري الطالب 
وقت  فــي  اشتهر  ــذي  ال اجلــبــار  لعبد  األســبــق 
إبداعية  مدرسة  آلخر  مؤسسا  باعتباره  الجق 
أبو  كان  الوقت   نفس  وفي  املعتزلية.  ضمن 
والفلسفة.  الــطــب  عــلــوم  تلقى  قــد  احلــســني 
وانتقد مبادئ البهشمية في محاولة تصحيح 

جتميل في مخطوطة من 
مكتبة خاصة في اليمن 
(رقمنة مؤسسة اإلمام 

زيد بن علي الثقافية، رقم 
القرص ٤١٥:٥)
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مكتبة  حلوزة  املنسوخة  النصوص  من  الكثير 
املنصور باهللا في املجموعات اليمنية باعتبارها 

مخطوطات فريدة في بابها. 

إلى  الواصلة  املعتزلية  املؤلفات  بني  كانت 
عشر  السادس/الثاني  القرنني  خــالل  اليمن 
أعمال  األول  املقام  في  عشر  والسابع/الثالث 

رأس  الهمداني  اجلبار  عبد  القضاة  لقاضي 
لبعض  أيضا  وكذلك  عهده  في  البهشمية 
نسخ  مت  اجلبار  عبد  وبقلم  وأصحابه.  طالبه 
املغني  كتاب  الكالم  علم  في  الشامل  البحث 
مكتبة  لصالح  والــعــدل  التوحيد  أبــواب  في 
ــة إلـــى ذلـــك كان  ــاإلضــاف املــنــصــور بـــاهللا. وب
اجلبار  لعبد  اخلمسة  األصــول  شــرح  من  كل 

للمعارف  ضخمة  نقل  عملية  بـــدأت  لقد 
متنام  بشكل  وازدادت  اليمن  إلى  إيــران  من 
ــرن  ــق ــســادس/ال ــاســتــمــرار خـــالل الــقــرن ال ب
باهللا  املنصور  ــام  اإلم وفــاة  حتى  عشر  احلــادي 
الزيدية  لتوحيد  نتيجة  وذلك   ١٢١٧/٦١٤
أبي  إمامة  عهد  في  اليمن  ــود  وزي القزوينية 
وهو   (١١٢٦/٥٢٠ (املتوفي  األخير  طالب 
ابن حفيد اإلمام الناطق باحلق. األمر الذي أدى 
أعقابه  في  تدريجيا  انتقل  ثقافي  إحياء  إلى 

املناطق  من  الزيدية  للمعتزلة  الثقافي  املركز 
من  اليمن  إلى  قزوين  بحر  جنوب  الساحلية 
جهة وإلى جتديد ازدهار علم الكالم  املعتزلي 

العملية  هــذه  إلــى  بــادر  قد  أخــرى.  جهة  من 
اإلمام املتوكل باهللا أحمد بن سليمان (عهده 
الذي   (١١٧٠/٥٦٦ إلى   ١١٣٧/٥٣٢ من 
وخارجه  اليمن  داخل  الزيدية  وحدة  إلى  دعا 
على  واليمنيني  القزوينيني  باألئمة  معترفا 
الزيدي  الديني  األدب  نقل  وشجع  سواء  حد 
القزويني إلى اليمن ودعم نشاطات التدريس 
في الري والكوفة التي يقوم به العلماء الزيود 
دراساتهم  تلقوا  الذين  واليمنيون  القزوينيون 
على علماء زيود في املنطقة القزوينية. وكان 
املطرفية.  للجماعة  فكرية  موازنة  إقامة  هدفه 
وبهذا السبب أخذ يدعم نشر التعاليم املعتزلية 
البصرية. فبلغت عملية النقل الثقافي ذروتها 
حتت حكم املنصور باهللا الذي شجع فيما بعد 
نقل األدب الديني الزيدي واملعتزلي القزويني 
على  احلصول  مت  مبادرته  وعلى  اليمن.  إلى 
معتزلية  نصوص  وبينها  الكتب  من  العديد 
مكتبته  في  وإدراجها  نسخها  مت  كما  كثيرة 
يستخدم  كان  حكمه.  مقر  مدينة  ظفار  في 
كثيراما  كانوا   – احملترفني  النساخ  من  هيئة 
من  واسع  نطاق  الستنساخ   – بذاتهم  علماء 
ملعتزلة  القياديني  للممثلني  املعتزلية  النصوص 
البصرة في مرحلتها السكوالستيكية. وبقيت 

األدب الديني الزيدي واملكتبات الزيدية في اليمن

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ٢٠

مكتبة األوقاف 
(«الشرقية») في صنعاء 

القدمية
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وشجع األخير علم الكالم في املعتزلة تشجيعا 
فعاال. فدعا رأس املدرسة البصرية فيما بعد، 
عبد اجلبار الهمداني (املتوفى ١٠٢٤/٤١٥) 
مدينة  فــي  القضاة  قاضي  منصب  لتولي   ،
من  العديد  إليه  اجلبار  عبد  اجتذب  ــري.  ال
ــي احلسني  طــالب زيـــود أمــثــال أحــمــد بــن أب
نحو  املتوفى  ششديو»  («مانكدمي  القزويني 
مشهور  تفسير  صاحب  وهو   (١٠٣٤/٤٢٥
كما  اخلمسة  األصــول  شــرح  معلمه  لكتاب 
أبو  شهرة  األقل  أو  البستي  القاسم  ابو  وأمثال 
األجيال  وفــي  شــرويــن.  ابــن  العباس  الفضل 
على  اإلبــقــاء  في  ــري  ال ــود  زي استمر  القادمة 
التقليد العلمي املعتزلي البصري مبا فيه أعضاء 
األمية  بالغ  دورا  لعبت  التي  الفرزادية  األسرة 
يصدر  (انصاري/اشميتكه  الكالم  علم  في 

قريبا).

لقد مت في اليمن تصنيف أفكار الهادي من 
قبل املطرفية وهي حركة تقوية قامت في القرن 
اخلامس الهجري/ احلادي عشر. وفي النواحي 
فكر  معارضة  املطرفية  تعاليم  لقيت  الكثيرة 
علم  عليه  هيمن  الـــذي  القزوينيني  ــزيــود  ال
وبشكل  البصرية.  للمعتزلة  التابع  الكالم 

ذات  طبيعية  فلسفة  املطرفية  وضعت  خاص 
مميزات خاصة جدا (مادلونغ ١٩٧٥). حيث 
وكأن  يبدو  بسرعة  ازداد  املطرفية  تأثير  أن 
وجود مؤلفات املدرسة البصرية كان محدودا 
نوعا ما إلى غاية أواسط القرن السادس/القرن 

احلادي عشر. 

تدهورا  إيران  في  الزيدية  اجلماعات  القت 
تدريجيا ومعظم تركتها الكتابية لم تعد ُتنقل 
(انصاري/اشميتكه [حتت الطبع]). فلو لم 
يكن هناك هذا النقل اجلبار للمؤلفات الدينية 
للوحدة  نتيجة  اليمن  إلى  إيــران  من  الزيدية 
السياسية بني الزيود القزوينيني واليمنيني التي 
قامت في أواخر القرن اخلامس/القرن احلادي 
اإليراني  الكتابي  التراث  معظم  فكان  عشر 
الزيدي واملعتزلي قد ضاع. وتخاذلت العالقات 
بني اجلماعات الزيدية اليمنية واإليرانية فتوقف 
في معظم ألحوال نقل املصادر الكتابية األدبية 
من إيران إلى اليمن الذي حل محل شمال إيران 
مركزا فكريا للزيدية (مادلونغ ١٩٨٨) وذلك 
في أعقاب وفاة اإلمام اليمني املنصور باهللا سنة 
١٢١٧/٦١٤ الذي بلغ في أيام حكمه نشاط 

النقل الثقافي من إيران إلى اليمن ذروته.

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ٢٤: كتاب 

ابطال شبه املتأولني لنص 
والية أمير املؤمنني ليحيى 

بن احلسني احللي
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اليمن  في  الشمالية  اجلبلية  املناطق  في  ثانية 
الهادي  قام  صعدة.  مدينة  في  عاصمته  فأقام 
بعض  فــي  الفقهية  جــده  عقائد  بتصنيف 
األعمال التمهيدية ذات بذور التطور. وعلى 
الرغم من انحرافه عن أفكار القاسم في بعض 
النواحي إال أن زيود اليمن يطابقون مبدئيا بني 

التقليد الهادوي والتقليد القاسمي.

تأثير  ذات  والهادي   القاسم  أفكار  بقيت 
والزيود  القزوينيني  الزيود  من  كل  في  مستمر 
والهادي  القاسم  مدرستا  ذلك  ومع  اليمنيني 
لم متكنا من احلصول على الهيمنة التامة في 
التأثير  في  منافس  تيار  فـنشأ  ــران.  إي شمال 
الناصر  اإلمــام  أسسها  التي  الناصرية  بشكل 
األطروش (املتوفى ٩١٧/٣٠٤) والذي أشاد 

في تعاليمه بالتقليد الكوفي املبكر.

تعاليمه في علم  استمر الهادي من خالل 
الكالم في اخلط الذي كان اتخذه جده مفتتحا 
الفكري  الــتــاريــخ  فــي  جــديــدا  فصال  هــكــذا 
تركته  أصبحت  مضى  ما  إلى  ونظرا  الزيدي. 
بداية عملية طويلة األجل في العلوم الزيدية: 
األولــى  الــتــاثــيــرات  ــهــادي  ال مــؤلــفــات  تثبت 

املناقشة  موضع  املوضوع  – سيكون  للمعتزلة 
أدناه - على التفكير الزيدي. فالتزم في كتابه 
العقائدية اخلمسة  املنزلة بني املنزلتني باملبادئ 
معينة  مسائل  في  تفكيره  ويبدي  للمعتزلة. 
في علم الكالم ميال خاصا إلى تعاليم املدرسة 

البغدادية للمعتزلة (مادلونغ ١٩٦٥).

التيار  تطور  قليل  عن  الهادي  وفاة  بعد  و 
تطورا  الزيديتني  الدولتني  كلتي  في  الرئيسي 
مختلف االجتاهات. إذ أن أغلبية رجال الدين 
في اليمن بقوا مع تعاليم الهادي تبنى الزيود 
القزوينيون تعاليم املدرسة البصرية للمعتزلة. 
املعتزلة  عاشت  وديلمان  جيالن  واليتي  وفي 
الزيدية ازدهارا  مع اإلمامني املؤيد باهللا أحمد 
بن احلسني الهاروني (املتوفى ١٠٢٠/٤١١) 
هارون  بن  احلسني  بن  يحيى  باحلق  والناطق 
قد  كالهما  فكان   .(١٠٣٣/٤٢٤ (املتوفى 
درسا علوم الدين في بغداد على العالم البارز 
 (٩٨٠/٣٦٩ (املتوفى  البصري  اهللا  عبد  أبو 
باعتباره املرجعية الرئيسية للمعتزلية البصرية 
والناطق  باهللا  املؤيد  جاء  ملا  الوقت.  ذلك  في 
باحلق إلى الري انضما إلى حلقة الوزير البويهي 
 .(٩٩٥/٣٨٥ (املتوفى  عباد  بن  الصاحب 

كانت املعتزلة إحدى املدارس العقالنية األكثر 
املسلمني.  عند  الكالم  علم  تاريخ  في  أهمية 
املعتزليني  الــكــالم  علم  رجــال  نظر  وبوجهة 
يوفر العقل قاعدة نظرية معرفية لشرح طبيعة 
عقائدية  مبادئ  خمسة  كونت  والعالم.  اهللا 
بوحدانية  اإلميان  أي  مشتركا  عقائديا  أساسا 
إلغاء  تعذر  (عــدل)  وعدالته  (توحيد)  اهللا 
والوعيد)  (الوعد  اإللهيني  والتهديد  الوعد 
الشر (األمر  ومنع  اخلير  تأييد  على  والتوجب 
مفهوم  وحتديد  املنكر)  عن  والنهي  باملعروف 
بني  متوسط  موقف  في  بكونه  الشرير  اآلثــم 
وبالتالي  املنزلتني).  بني  (املنزلة  وكافر  مؤمن 
فإن األفكار التي وضعها أصال مفكرون أفراد 
فكرية  نظم  إلى  بتصنيفها  املعتزلة  علماء  قام 
املدارس  مختلف  قيام  إلــى  القرون  عبر  أدت 
وفي القرن الثالث / القرن التاسع نشأ تقليدان 
مدرسيان هامان ذلك الذي في بغداد واآلخر 
اجلبائي  هاشم  أبي  أتباع  أسس  البصرة.  في 
التقليد  إلى  املنتمي   (٩٣٣/٣٢١ (املتوفى 

معروفة  هامة  فرعية  مدرسة  البصري  املدرسي 
بالبهشمية ومت توثيق تعاليم البهشمية بشكل 
اجلبار  لعبد  النظامية  املؤلفات  بواسطة  جيد 
ولطالبه.   (١٠٢٤/٤١٥ الهمداني (املتوفى 
البصري  احلسني  أبو  وهو  منهم  واحد  ووضع 
(املتوفى ١٠٤٤/٤٢٦) نظامه  اخلاص به في 
علم الكالم فأسس أتباعه آخر مدرسة معتزلية 
كان  الفرعية  املـــدارس  هــذه  وكــل  أبــداعــيــة. 
وبعد  الزيدي  الكالم  علم  على  مميز  تأثير  لها 
الرسمي  الديني  التعليم  شبه  مبكانة  التمتع 
القرن  فــي  العباسيني  اخلــلــفــاء  حكم  خــالل 
تواجه  املعتزلة  كانت  التاسع  القرن   / الثالث 
منافسة  حركات  قبل  من  بالهرطقة  التوبيخ 
البالد  عن  تدريجيا  ونفيت  الكالم  علم  في 
ذات األغلبية السنية. ونظرا لتخريب نصوص 
فهم  لعب  تعاليمها  ونسيان  تعمدا  املعتزلة 
دورا  للمعتزلة  السنية  غير  اجلماعات  وتقبل 
وشك  على  كان  تراث  على  احلفاظ  في  بارزا 

التالشي إن كانت األخرى.

صنعاء، مكتبة األوقاف، 
مخطوط رقم ٥٩٩: عنوان 

نسخة كتاب تعليق شرح 
األصول اخلمسة إلسماعيل 

بن علي الفرازاذي

برلني، مكتبة الدولة، 
غالزر رقم ٥٢: املجموع 

في احمليط بالتكليف 
للحسن بن متويه
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تاريخ الزيدية

من  طائفة  باعتبارها  الزيدية  اجلماعة  بقيت 
على  ـــى  األول ــدرجــة  ال فــي  الشيعي  اإلســـالم 
وترجع  احلديثة  اليمنية  الدولة  في  احلياة  قيد 
الهجري/القرن  الثاني  القرن  إلــى  جــذورهــا 
الثامن امليالدي ملا مت قتل زيد بن علي (املتوفى 
٧٤٠/١٢٢) وهو حفيد حفيد النبي محمد 
الكوفة  في  شيعية  انتفاضة  أثناء  في  وذلــك 
خامسا  إماما  علي  بن  بزيد  واعترافا  بالعراق. 
(بــعــد عــلــي واحلــســن واحلــســني وعــلــي زين 
الطوائف  عن  الزيدية  انفصلت  العابدين) 

الشيعية األخرى. 

أثناء  اجلماعة  نــزول  الكوفة  فــي  مت  كما 
علماؤها  وضــع  حيث  التكوينية  مرحلتها 
الفقهي  الزيدي  التقليد  أسس  األوائل  األبكر 
الباكرة  الزيدية  التعاليم  وكأن  فيبدو  الناشئ. 
إلى  املنسوبة  األعمال  في  فيها  التفكير  يتم 
ونشأت   .(١٩١٩ (غريفيني  علي  بن  زيد 
مدارس  أربـــع  الــزيــديــة  خــالل  مــن  تدريجيا 
فقهية وعلى الرغم من طابعها التاريخي بقيت 
املدرسة التي أسسها القاسم بن إبراهيم الرسي 
(املتوفى ٨٦٠/٢٤٦) باعتبارها مدرسة أكثر 
نفوذا. فانحرفت تعاليمه في علم الكالم عن 

باإلرادة  قال  أنه  مبا  السابقة  الزيدية  العقيدة 
اختالفا  املطلقة  اهللا  وآخــريــة  لإلنسان  احلــرة 
والتشبيهية  للجبرية  خالفا  وذلك  خلقه  عن 

(مادلونغ ١٩٦٥، ١٩٨٩، ١٩٩١). 

النشاط  انتقل  الثالث/التاسع  القرن  في 
عهد  خالل  وحتى  إيــران  شمال  إلى  الزيدي 
عقيدته  نقل  مت  إبــراهــيــم  بــن  الــقــاســم  حــيــاة 
أتباعه.  بعض  يد  على  طبرستان  إلى  الفقهية 
ثم مت إنشاء أول دولة زيدية سنة ٨٦٤/٢٥٠ 
قزوين  لبحر  اجلنوبية  الساحلية  املنطقة  في 
أوائل  وعبر  الثالث/الثامن  القرن   من  وابتداًء 
املراكز  تواجدت  عشر  السابع/الثالث  القرن 
الفكرية القيادية للزيدية في طبرستان وديلمان 
وجيالن في منطقة بحر قزوين وكذلك أيضا 
وفي  وبعده  البويهيني  عهد  خــالل  الــري  في 
العلمية  احلياة  فازدهرت  خرسان.  في  بيهق 
الزيدية بفضل تواجدها في اجلوار القريب من 
اإلسالمي  العالم  في  املرموقة  احلضارية  املراكز 

خالل تلك املرحلة. 

إلى  ــهــادي  ال وهــو  الــقــاســم  حفيد  أســس 
زيدية  إمــامــة   (٩١١/٢٩٨ (املتوفى  احلــق 

والظروف  واالقتصادي  السياسي  االستقرار 
السيئة في التخزين كما وبيع مخطوطات لهواة 
قريب  عهد  منذ  برز  اخلليج  دول  من  اجلمع 
هذه  إلى  الفوري  باالنتباه  يلزم  جديد  تهديد 
املجموعات. مبا أن الكثير من هذه املكتبات 
في  الزيدية  الطائفة  إلى  منتمية  أسر  حتفظها 
اإلسالم فإن متطرفني سلفيني معارضني فكريا 
موضع  املــجــمــوعــات  هـــذه  وضــعــوا  للشيعة 
التخريب (فوم بروك ٢٠١٠) إذ أنهم في بعض 
األحوال لم يشتروا مجموعات مخطوطية من 
شمال  قرى  في  محرومني  مكتبات  أصحاب 

اليمن إال بغرض تخريبها فحسب. 

سوف يكون احلفاظ على املؤلفات الزيدية 
مجهولة  تعتبر  التي  تلك  وخصوصا  ونشرها 
في  احملفوظة  والفقهية  الدينية  األعــمــال  من 
في  للبحث  هــام  مغزى  ذي  تشجيعا  اليمن 

مدرسة من مدارس الشيعة لم تتناولها املباحث 
التصول  ويضمن  كما  بعد  املطلوب  بالشكل 
أخرى.  أماكن  في  محفوظة  غير  مصادر  إلى 
ومن خالل عملية احلفاظ والنشر هذه سوف 
معرفية  نظرية  أن  حقيقة  على  التأكيد  يوضع 
عقالنية في الفكر األسالمي دامت دورة أطول 
مما هو معترف به عموما. وإنه ملن معنى كبير 
أن في اآلونة االخيرة مسلمني مهتمني بتأييد 
قد  الراهن  العالم  مع  منسجمة  إسالمية  رؤية 
الكالم  علم  في  عقالنية  إلــى  حديثا  اجتهوا 
اتبعتها املعتزلة وذلك كمصدر مبثابة مرجعية 
إلصالحهم (هيلديبراند ٢٠٠٧). وسيكون 
للحفاظ على هذه املخطوطات الغنية ولنشرها 
مختلف  على  وفــوري  مباشر  تأثير  ودراستها 
أجندة  ــى  إل إضــافــة  البشرية  عــلــوم  مــجــاالت 

اإلصالحات عند املسلمني اليوم.
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مقدمة*

يعتبر حجم موجودات املخطوطات العربية في 
اليمن  في  العديدة  واخلاصة  العامة  املكتبات 
من أهم املجموعات املخطوطية في العالم. ومبا 
ر هذا احلجم بــ ٥٠٠٠٠ مخطوطة حتاكي  يقدَّ
هذه الكميات تلك التي حتتوي عليها كل من 
السليمانية  واملكتبة  مصر  في  الوطنية  املكتبة 
في استانبول أو مكتبة «مجلس» في تهران. 
وعلى حد سواء يكون طابع املجموعات في هذه 
املكتبات ملفتا للنظر باعتباره وليدة جلغرافية 
اليمن وتاريخه املنقطعي النظير وكذلك طابع 
الثالث  القرن  من  وابتداًء  العلمية.  جماعاته 
األقل  على  امليالدي  التاسع  الهجري/القرن 
املناطق  في  التقليديني  الكالم  علم  رجال  فإن 
اجلبلية الوعرة املنيعة في شمال اليمن (اليمن 
الزيدية   اجلماعات  في  وخصوصا  األعــلــى) 
لم  علمية  لــتــســاءالت  خــطــوط  بــوضــع  قــامــوا 
تعد معموال بها في املناطق األخرى من البالد 
اإلسالمية. وفي معظم األحوال وبفضل عزلتها 
كانت هذه الدوائر حتتفظ غاية االحتفاظ مبواد 
رئيسي  مجال  كل  في  أعماال  تشمل  عتيقة 
وما  اإلسالمي  التراث  مؤلفات  مجاالت  من 
للمجلس   FP 7 املشروع  إطار  في  النشرة  هذه  وضع  مت   *
األوربي للمباحث «إعادة اكتشاف العقالنية في علم الكالم 

في عالم اإلسالم بالقرون الوسطى».

قبل احلداثة. – علوم القرآن والتاريخ وكتب 
وعلم  ــات  ــوســوع وامل واجلــغــرافــيــة  الــطــبــقــات 
وعلم  الكالم  وعلم  الفقه  واصــول  احلديث 
واألدب  اللغة  وعــلــم  النحو  وعــلــم  الــبــالغــة 
وعلى  والــريــاضــيــات.  والــطــب  الفلك  وعلم 
اجلنوبية  اليمن  مناطق  فإن  ذلك  من  العكس 
األوسط)  واليمن  األسفل  (اليمن  واملركزية 
املذهب  أهـــل  ــلــب  األغ ــي  ف يسكنها  كـــان 
تقليد  على  يحافظون  كانوا  الذين  الشافعي 
ديني يختلف اختالفا تاما وعالوة على ذلك 
وبفضل كون املناطق اليمنية اجلنوبية واملركزية 
سهلة الوصول إليها كانت هذه األقطار معرضة 
عبر القرون لسيطرة مختلف احلكام وذلك على 
احلكم  الدائمة  الشمالية  املناطق  من  العكس 
الزيدي. وإضافة إلى هاتني العدوتني الدينيتني 
املتناقضتني إال أن االسماعيلية الطيبية كانت 
فاملكتبات  اليمن  تــاريــخ  فــي  بـــارز  دور  لها 
اليمنية احتفظت ببعض املخطوطات النفيسة 

من هذا التقليدالفكري (سيد ١٩٨٨).

املخطوطية  املجموعات  هذه  كانت  بينما 
األخيرة  اخلمسة  العقود  في  للخطر  تتعرض 
وعدم  ــتــصــادي  االق ــان  احلــرم بسبب  وذلـــك 
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احملتويات

٧ مقدمة   

٩ تاريخ الزيدية   

١٤ األدب الديني الزيدي واملكتبات الزيدية في اليمن   

١٩ املباحث احلديثة في الزيدية   

٣٠ مشروع رقمنة املخطوطات اليمنية   
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