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تاریخ دریافت39/7/51 :
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علیرضا زکیزاده رنانی

وجود تاریخی شخصیتی به نام عبداهلل بن سبأ یكی از مسائل موورد اتوت
در متون تاریخی و فرقه-شناتتی جهان اس م است که با توجوه بوه ا یوت آن
مستشرقان نیز در این زمینه به اظهار نظر پرداتتهاند .دو دیودگاه متضواد در بوار
عبداهلل بن سبأ وجود دارد؛ دیدگاه نخست او را شخصویتی موثرر در رویوداد ای
یبرد و او را
یداند و دیدگاه دیگر وجود تاریخی او را زیر سثال م 
صدر اس م م 
یش رد .نوشتار حاضر پس از بررسی و نقد این دو دیدگاه،
شخصیتی ساتتگی م 
کوشیده است به استناد متون روایی و تاریخی از دیدگا ی جدید دفوا کنود کوه
به موجب آن ابن سبأ وجود تاریخی داشته و بوه عنووان یوک شوهروند مم وو ی
دربار حضرت علی

غلو کرده است و ی نقش او در رویداد ای صدر اسو م

شایستة ذکر نیست.

كليدواژگان :عبداهلل بن سبا (/سبأ) ،ابن سبا ،سبائیه ،ابن السوداء ،سیف بن عمر.
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مقدّمه

یكي از مباحث مطرح شده در گزارشهای تاریخي و کتابهای فرقهشناسيي ،مسيئله
عبداهلل بن سبا و فرقه سبائیه است .درباره این شخص ،آرای مختلفي بيین اديدی منيدا
اسالمي و مستشرقا وجود دارد .برخي او را فردی دق

آفرین در حيواد ديدر اسيال

ميدادند و کارهای عجیبي را به او دسبت ميدهند .برخي دیگر ،وجود ابن سبا را ،ساختگي
و موهو ميدادند و بر این باور هستند که طرح این اسطورهسازی ،بيه خياطر دشيمني بيا
شیعه است.
در مقابل این دو دظریه ،دیدگاهي جدید ميتوا مطرح کيرد کيه بير اسيا ،آ  ،بيا
استفاده از متو گوداگو ميتوا وجود خارجي چنین شخصي را اثبات کرد ولي بيه ایين
شكل که او کسي دیست که طرّاح دظریه امامت شیعه است ،بلكه فردی عيادی بيا عقایيد
کفر آمیز است که درباره امیرالمؤمنین

غلوّ کرده و در دوسيتي ایشيا مبال يه دميوده

است.
در این مقاله ،پس از گودهشناسي کوتاهي پیرامو کتابهيای دوشيته شيده دربياره
عبداهلل بن سبأ ،ابتدا دو دیدگاه دخست بررسي ميشود .آ گاه درباره دظریه سوّ به عنوا
دیدگاهي برگزیده ،سخن خواهیم گفت.
گونهشناسي كتابهای نوشته شده پيرامون عبداهلل بن سبا

پی

از بحث درباره عبداهلل بن سبا الز است ،کتابهایي را کيه دربياره او دوشيته

شده است معرفي دماییم.
 .1آثار در جهت تأييد ابن سبا

آثاری که عبداهلل بن سبا را تأیید ميدمایند و دق

وی را در تاریخ پر ردگ مييکننيد،

عبارت هستند از:
 .1سعدی الهاشمی ،ابن سبا حقيقة ال خيال ،المدینۀ المنورۀ ،مکتبۀ الدار،
6041ق.
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 .2ابوعبداهلل الذهبی ،اصل ابن سبأ و منشأه ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .3د .حافظ موسی عامر ،اصول و عقائد الشيعة االثناعشرية تحت المجهر و

دور ابن سبأ فی تأسيسها و نشأتها ،مکتبۀ االمام البخاری ،بیتا.
 .4محمد أمحزون ،تحقيق مواقف الصحابة فی الفتنة.
 .5ابوالحسن علی بن احمد بن حسن الرازحی ،توضيح النبأ عن مؤسس

الشيعة عبداهلل بن سبأ بين أقالم أهل السنّة والشيعة وغيرهم ،قاهره :دار
اآلثار7442 ،م.
 .6عبداهلل سالم ملیطان ،الحقيقة السبئية و عمق صلتها بالفکر الشيعی ،بیجا:
مکتبۀ مدبولی ،بینا.
 .7محمد عبدالحلیم عبدالفتاح ،دور عبداهلل بن سبا اليهودی فی صناعة العقائد

الشيعية الفاسدة ،بیجا :دار الحیاۀ ،بیتا.
 .8سعدی الهاشمی ،الرواة الذين تأثروا بابن سبأ ،بیجا :بینا 6061 ،ق.
 .9نادیۀ حسنی صقر ،السبئية اخطر الحرکات الهدامة فی صدر االسالم،
القاهرۀ :مکتبة النهضة المصرية6996 ،م.
 .11حمدی عبدالعال ،السبئيون منهجا و غاية ،کویت :دار القلم ،بیتا.
 .11محمد مال اهلل عز اهلل الخالدی ،سؤال حول عبداهلل بن سبأ ،بیجا :مکتبۀ
دار التوحید ،بیتا.
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 .12أبو عبداهلل الذهبی ،صدق النبأ فی بيان حقيقة عبداهلل بن سبأ ،بیجا ،بینا،
بیتا.
 .13علی عبدالرحمن السلمان ،عبداهلل بن سبأ و امامة علی

.

 .14سلیمان بن حمد العودۀ ،عبداهلل بن سبا و اثره فی احداث الفتنة فی صدر

االسالم ،بیجا :دار طیبۀ6999 ،م.

 .15حسن بن فرحان المالکی ،مع الدکتور سليمان العودة فی عبداهلل بن سبأ،
بیجا :بینا ،بیتا.
 .2آثار در جهت تشكيك و ردّ ابن سبا

گروهي از آثاری که درباره وجود خارجي ابن سبا شك ميکنند و یا آ را رد ميدمایند،
عبارت هستند از:
 .1مرتضی العسکری ،آراء و أصداء حول عبداهلل بن سبا و روايات سيف فی

الصحف السعودية ،بیجا :کلیۀ أصول الدین7444 ،م.
 .2عالءالدین البصیر ،ابن سبأ الشبح المخيف للفکر الجعفری و لمرتضی

العسکری ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .3مرتضی العسکری ،االسطورة السبئية ،بیجا :مؤتمر تکریم السید مرتضى
العسکری7444 ،م.

 .4ابراهیم محمود ،أئمة و سحرة (البحث عن مسیلمۀ الکذاب و عبداهلل بن سبا
فی التاریخ) ،بیجا :ریاض الریس6991 ،م.
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 .5علی اکبر ذاکری ،تهاجم نو با شبهه کهنه عليه تشيع افسانه ابن سبا ،بیجا:
بینا ،بیتا.
 .6نبیل الکرخی ،سيف بن عمر االموی و شخصية ابن سبأ االسطورية ،بیجا:
بینا ،بیتا.
 .7سامی عطا حسن ،عبداهلل بن سبأ اليهودی اليمانی بين الحقيقة والخيال ،اردن:
جامعۀ آل البیت  -المفرق ،بیتا.
 .8مرتضی العسکری ،عبداهلل بن سبأ بحث حول ما کتبه المؤرخون والمستشرقون،
بیجا :بیتا ،بینا.
 .9هادی خسرو شاهی ،عبداهلل بن سبأ بين الواقع و الخيال دراسة تاريخية

تحليلية علی ضوء العلماء و الباحثين ،تهران :کلبه شروق.6131 ،
 .11عبدالعزیز صالح الهالبی ،عبداهلل بن سبأ دراسة للروايات التاريخية عن دوره

فی الفتنة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11الشیخ علی آل محسن ،عبداهلل بن سبا دراسة و تحليل ،بیروت :دار
الهادی7447،م.
 .12محمد أمحزون ،عبداهلل بن سبأ فی ميزان البحث العلمی ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .13إسرائیل فرید لندر ،عبداهلل بن سبأ مؤسس الشيعة وأصله اليهودی ،المجلۀ
اآلشوریۀ العددین من سنۀ (6949م ،ص)177؛ (6964م ،ص.)71
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 .14عالمه مرتضی عسکری ،عبداهلل بن سبا و ديگر افسانه های تاريخی ،بیجا:
بینا ،بیتا.
 .15مرتضی عسکری ،عبداهلل بن سبأ وأساطير أخرى ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .16جواد علی ،عبداهلل بن سبأ ،مجلة المجمع العلمی العراقی ،المجلد السادس،
ص644 ،30؛ مجلۀ الرسالۀ العدد ،223،ص.164-149
 .3آثار در جهت توقّف

کتابهایي که در جمع بندی دهيایي دربياره عبيداهلل بين سيبا توقّيف کيردهاديد و او را
داشناخته ميپنداردد ،عبارت هستند از:
 .1محمد آمحزون ،ابن سبأ فی کتابات المعاصرين ،البيان ،شماره6994 ،16م.
 .2ابراهیم بیضون ،عبداهلل بن سبا اشکالية النص و الدور االسطورة ،بیروت :دار
المورخ العربی6992،م.
 .3محمد علی المعلم ،عبداهلل بن سبا الحقيقة المجهولة ،6بیروت :دار الهادی.6074 ،
هويّت ابن سبا

پرس های مهمّي درباره هویت عبداهلل بن سبا وجود دارد .اینکه او کیست؟ پيدر
و مادرش کیستند؟ و در کجا ميزیستهادد؟ آیيا فرزديدی دارد؟ عموهيا و یيا دایييهيای
کیستند؟ از چه قبیلهای است؟ آیا سبأ دا پدر او است یا اسمي است که داللت بر سبأ بين
یشحب ميکند که دا قبیلهای از یمنيها است؟ در هیچ یك از کتابهای تاریخ و تراجم،
پاسخي برای این پرس ها وجود ددارد .تنها دقلهایي که درباره او وجيود دارد ،متنياق
هستند و به درستي هویّت او را مشخّص دميکنند .به عنوا دموده:
 .5طبری (  951 .ه.ق) به دقل از سَری و او از شعیب و او از سیف بين عمير گيزارش
ميکند که:
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عبداهلل بن سبا ،مردی يهودی و اهل صنعا [از يمن] و مادرش زنی سياه بود.

 .5ابن حز اددلسي (  611 .ه.ق) او را یهودی حمیری ميدادد.

2

3

 .9بالذری (  573 .ه.ق) و سعد اشعری (  915 .ه.ق) او را منسوب به هَمْدا
ميدادند.

4

 .6عبدالقاهر ب دادی (  653 .ه.ق) او را از یهودیا حیره در ب داد ميدادد.

5

بررسي انواع ديدگاهها درباره عبد اهلل بن سبا

درباره عبداهلل بن سبا ،دو دیدگاه مطرح است :دیدگاهي که وجودی دق

آفرین و تأثیر

گذار برای او در تاریخ ميشناسد و در مقابل دیدگاه برخي از متأخّرا که در وجود خارجي
عبداهلل بن سبا تردید ميکنند و آ را ساختگي ميدادنيد .آدهيه در ایين مقاليه بيه اثبيات
ميرسد دیدگاهي دیگر است که بر اسا ،آ  ،عبداهلل بن سبا وجودی خيارجي دارد ،وليي
آ دقشي که درباره او در تاریخ ثبت شده است ،پذیرفته دیست .دیيدگاههيای طيرح شيده
پیرامو او و دقد و بررسي آدها به شرح زیر است.
الف) وجودی نقشآفرين و تأثيرگذار در تاريخ

دخستین کسي که وجود تياریخي عبيد اهلل بين سيبا را پيذیرفت و دقي

وی را در

حواد سیاسي ایّا خالفت عثما و ایجياد اخيتالد در میيا مسيلمادا برجسيته کيرد،
ابوجعفر محمّد بن جریر طبری (  951 .ه.ق) در تاریخ األممم و املومو اسيت .وی در
کتاب خوی

در این باره ميدویسد:
يك يهودى به نام عبداللَّه بن سبا (ابنن سنوداءد در صننعا ،در زمنان عثمنان
اظهار مسلمانى کرد و در بين مسلمانان نفوذ نمود و شنرو بنه رفنت و آمند در
شهرها و مراکز مسلمانان همچون شام ،کوفه ،بصره ومصر کرد و بشارت منىداد
که پيامبر اکرم
محمّد

هم مانند عيسى بن مريم باز خواهد گشت و على

وصىّ

است ،آنگونه که هر پيامبر را جانشينى است .على خناتم اوصياسنت،
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آن سان که حضرت محمد خاتم پيامبران است و عثمان حق اين وصنىّ را غصن
کرده و در حق او ستم نموده است ،پس بايد با او مبارزه کرد تا حنق بنه حنقدار
برسد.
عبداللَّه بن سبا دعوتگران خود را در مناطق اسالمى پخش کرد و بنه آننان
گفت که امر به معنرو و نهنى از منکنر کننند و از فرمانرواينان انتقناد کننند.
گروههايى از مسلمانان به او گرويدند که از صحابه بزرگوار يا تابعنان شايسنته
بودند ،مثل ابوذر ،عمار ياسر ،محمد بن حذيفه ،عبدالرحمن بن عديس ،محمد بنن
ابى بکر ،صعصعه بن صوحان ،مالك اشنتر و مسنلمانان نيکنو وشايسنته ديگنر.
پيروان او در اجراى نقشه پيشواى خود ،مردم را بر ضندّ حاکمنان منىشنوراندند
ونامههايى در نکوهش از فرمانروايان نوشته به شهرهاى ديگر منىفرسنتادند .در
نتيجه ،عدهاى از مسلمانان با تحريك آنان قيام کردند و به مدينه آمدند و عثمان
را در خانهاش محاصره کرده و کشتند .همه ايننهنا بنا رهبنرى و اقندام پينروان
عبداللَّه بن سبا بود .مسلمانان با على

بيعت کردنند ،طلحنه و زبينر بيعنت را

شکستند و به بصره رفتند .پيروان ابن سبا چنون ديدنند سنران دو سنداه در حنال
تفاهم هستند و اگر تفاهمى صورت گيرد ،آنان را به خاطر خون عثمان پنیگينرى
خواهند کرد ،شبانه گرد آمدند و تصميم گرفتند که ميان دو سداه نفوذ کنند و بنى
آنکه کسى بفهمد ،جنگ را بر افروزند .آنان در اجراى اين نقشه موفق شندند و
پيش از آنکه دو لشکر متخاصم بفهمند ،سياستمنداران دو جبهنه را نسنبت بنه
يکديگر بدبين کردند و به جان هنم انداختنند .جننگ بصنره ،ايننگوننه ر داد،
بىآنکه سران دو سداه ،نظر يا علمى داشته باشند.

6

در مجموع کارهایي که در گزارش باال به عبداهلل بن سبا دسبت داده ميشود ،عبارت
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 .5رجعت و بازگشت حضرت محمّد

مادند بازگشت حضرت عیسي

 .5طرح موضوع ودى بود و امامت اما على
 .9تأثیرگذارى بر ادحاب بزرگ پیامبر خدا

؛

و غصب خالفت به وسیله عثما ؛
همچو ابيو ذر ،عمّيار و چهيرههياى

برجستهاى چو مالك اشتر و محمّد بن ابى بكر؛
 .6دعوت مرد به قیا بر ضدّ عثما در کوفه ،بصره و مصر؛
 .1بر عهده داشتن رهبرى شورش بر ضدّ عثما که موجب کشته شد عثما گردید؛
 .1شعلهور کرد آت

جنگ جمل ،در هنگامهاى که به مصالحه دزدیك مىشد.

پس ازطبری ،ميتوا به ابن جوزی(  137 .ه.ق)  ،8ابن اثیير (  191 .ه.ق)  ،9ابين
کثیر (  776 .ه.ق)  10و در میا متأخرا به محمّد رشید رضيا مؤسيس مجليه المنيار ( .
 5916ه.ق)  ،11فرید وجدی (  5971 .ه.ق)  12و احمد امین (  5911 .ه.ق) 13اشاره کيرد
که هما کال طبری را به دوعي دیگر تكرار کردهادد.

14

بررسي ديدگاه نقش مؤثّر در تاريخ

بنابر گزارشهای باال باید این شخص ،تأثیری شگرد در حواد ددر اسيال داشيته
باشد ،ولي مسائلي در این بین وجود دارد که دقل طبيری را قصّيهای خرافيي و سياختگي
دشا ميدهد .گزارش طبری را ميتوا بر اسا ،کتابهيای تياریخي ،رجيالي ،حيدیثي،
ادساب و تراجم واکاوای کرد.
 .1بررسي گزارش طبری بر اساس كتابهای رجال و تراجم

در کتابهایي که درباره ادساب ،رجال و تراجم وجود دارد ،هیچ اشيارهای بيه ایين
مطالب دميشود که عبد اللّه بن سبا کیست؟ تبار او کجيا و چيه کسيادى هسيتند؟ پيدر و
مادرش کیستند؟ و زیستگاه آدا کجاست؟ و عبد اللّه از چه قبیلهاى است؟ هيمچنيین ،در
منابع مهم رجالي داقال سند گزارش طبری ،تضعیف ميشودد.
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 .1-1سيف بن عمر

ابن حجر عسقالدي (  115 .ه.ق) درباره او ميگوید:
سيف بن عمر تميمى بُرجُمى ،گفته مىشود ،سعدى ،يا ضبعى ،و ينا اسندى

15

16

کوفى ،مؤلّف کتاب الردّه و الفتوح است.

ابن معین در این باره مىگوید:
وی ضعيف الحديث است.

او در جاى دیگر مىگوید:
يك سکّه پول خرد و بى ارزش ،از او بهتر است.

ابو حاتم درباره او مىگوید:
متروك الحديث است و حديثش به حديث واقدى مىمانَد.

ابو داوود درباره او مىگوید:
اهميّتى ندارد.

و دسایى و دارقُطنى درباره او مىگویند:
ضعيف است.

ابن عَدى درباره او مىگوید:
برخى از احاديثش شناخته شدهاند ،ولى عموم آنهنا ناشنناختهانند و مؤيّند و
پشتيبانى ندارند.

ابن حبّا درباره او مىگوید:
احاديثى ساختگى را از بزرگان نقل مىکند [و بنه آننان نسنبت منىدهند] و
گفتهاند که او جعل حديث مىکرده است.

ابن حبّا در ادامه سخن

مىگوید:

به زنديقىگرى متّهم شده است.
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برقادى از دارقطنى درباره او دقل مىکند:
او متروك است.

حاکم دیشابورى درباره او مىگوید:
به زنديقىگرى متّهم شده است و روايتش بىاعتبار است.

همچنین دوشتهاى به خطّ ذهبى موجود است که سیف در زما هارو الرشید مُرد.

17

 .2-1سَری

ابن حجر عسقالدي ،سَرىِّ واقع در سند را سَرىّ بن اسماعیل همْدادى کوفى مىدادد که
یحیييى بيين سييعید ،او را درو گييو ميييخوادييد و برخييى دیگيير از حافظييا  ،او را تضييعیف
ميکنند18.عالمه امیني ،او را سَرىّ بن عادم همْدادى مىدادد که در ب داد ساکن بوده و در
سال  511هجرى درگذشته است .و ابن جریر طبرى بی

از سى سال از حیات او را درك

کرده است 19 .ابن خراش ،او را درو گو ميدادد و ابن عَدى او را واهى ميشناسد و دربياره
او ميگوید:
حديث مىدزديده است.

20

ابن حبّا در اینباره ميافزاید:
احاديثى را که سند آنها موقو بوده و به پيامبر
پيامبر

نمىرسنيده اسنت ،بنه

مىرسانده است و احتجاج به احاديث او روا نيست.

21

همچنین ،دقّاش درباره حدیثى ميگوید:
سَرى ،آن را ساخته است.

22

عالمه امیني در مقا تمیز این راوی ميگوید:
سرى ،ميان دو نفر دروغپرداز ،مورد ترديد است و براى ما اهميّتى ندارد کنه
تعيين کنيم کدام يك بودهاند  ،...ولى خواننده [کتاب] مدندارد که او همان سنرىّ
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بن يحيى است که ثقه و مورد اطمينان است؛ زيرا او بسى پيشتر مىزيسته و در
23

سال  761هجری در گذشته است که  71سال پيش از والدت طبرى (بنه سنال
 222قد است .پس طبرى از سرىّ ديگرى ،روايت مىکند.

24

 .3-1شعيب بن إبراهيم كوفي

ابن عَدی درباره او ميگوید:
شناخته شده نيست.

25

همچنین ذهبي ميگوید:
کتابهاى سيف را روايت کرده است ،ولنى شنناختهشنده نيسنت و مجهنول
است.

26

 .2بررسي گزارش طبری بر اساس كتابهای تاريخي

تأمّل در محتوای گزارش طبری و تطبیق آ با حواد تاریخي ،سستي این ميتن را
روشن ميکند .به عنوا دموده:

27

 .5فادله روزگار مسلمادىِ ابن سبا تا خیزش مرد بر ضدّ عثميا  ،کيمتير از ده سيال
است 28 .او که بر اسا ،گزارش طبرى ،به آبادىها و شهرهاى اسيالمى مييرود ،از دفيوذ
کال شگرفى برخوردار است که در مدّتى کوتاه ،مردما سرزمینهایى چو مصر ،حجياز،
بصره و کوفه را با وجود تفاوتهاى فرهنگى و گرای هياى مختليف فكيرى بيه قیيا وا
مىدارد .او بر ضدّ خلیفه سخن مىگوید و هیچ کس در برابر او دمىایسيتد .چيرا در منيابع
تاریخى ،هیچ گوده عكسالعملى از چگودگى برخورد او با ميرد و ميرد بيا او و مهيمتير
حكومت با او ،در سفرهای

وجود ددارد؟

 .5ميگویند که ابن سبا در جنگ جمل ،دق آفرینى کرده است .چيرا پيس از جنيگ،
هیچ خبرى از او دیست؟ شخصى که این اددازه مقتدر است که مىتوادد خلیفيه را از میيا
بردارد ،چرا در اوج قدرت ،کارى دمىکند و تاریخ ،دامى از او دمىبرد؟
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517
را که در مدینه

حضور داشتند و به عثما کمك دكرددد ،مستحقّ قتل مىدادد ،هیچگوده پيگیرى دربياره
منشأ ادلى قتل ،ادجا دمىدهد؟ چرا در متو تاریخى ،حتّى یك گيزارش ،در پييجيویىِ
معاویه از عبد اللّه بن سبا دقل دميشود؟
 .6چگوده مي شود باور کرد که یك یهودى در زما خالفت عثميا از دينعاء بیایيد،
مسلما شود و بزرگا دحابه و تابعا را بفریبد .همه جا برود ،هستههياى ضيدّ عثميا
تشكیل دهد ،مخالفا را به مدینه آورد و بر ضيدّ خالفيت اسيالمى بشيورادد .آ گياه او و
یاراد

در برابر دیدگا دحابه و تابعا به خاده خلیفه یورش آوردد و او را به قتل برسادند.

عقل این را دمىپذیرد.
بررسى سیره عثما و معاویه دشا مىدهد ،آدا هرگز اجازه دمىداددد ،مخالفادشا در
سرزمینهای اسالمى بگرددد و علیه آدا تبلیغ کنند .گواه این دكته این است که:
الف) چو ابوذر با عثما مخالفت کرد ،عثما او را از مدینه به ربذه تبعید دمود؛ زیيرا
که درباره تقسیم غنایم و بیت المال میا عمو زادگاد  ،به عثما اعتراض کرد.

29

ب) عثما  ،عمار یاسر را چنا زد که فتق او پاره شد و عوامل عثما یكى از دددههاى
او را شكستند 30 .همچنین ،حواد دیگرى که برای مخالفا خالفت و معترضا پی

آمد

و از وطن خود تبعید شددد 31 .در این حال ،چرا با عبداللَّه بن سبا مادنيد دیگيرا برخيورد
دشد؟ عالمه امینى در این باره مىگوید:
اگر فتنه انگيزى و تفرقه افکنى ابن سبا ،به اين حدّ رسيده بنود و زمنامداران
از او و فسادهايش خبر داشتند و گنزارش آن بنه خليفنه رسنيده بنود؛ چنرا او را
دستگير و مؤاخذه نکردند و مورد توهين ،ضرب و زنندان قنرار ندادنند و ينا بنا
اعدام او ،امّت را از شرّش آسوده نساختند .آنگونه که درباره انسانهاى صالحى
که امر به معرو و نهى از منکر مىکردند عمل مىشد؟ در حالى کنه اينن پينام

جستاری درباره عبداهلل بن سبا

511

قرآن در گوشها طنين انداز بود که :کيفر آنان که با خدا و پيامبرش مىجنگند و
درروى زمين اقدام به فساد مىکنند ،آن است که اعدام شوند ،يا به دار آويختنه
شوند ،يا دستها و پاهاى آنان به عکس يکديگر بريده شود ،يا از سرزمين خنود
تبعيد گردند .اين رسوايى آنان در دنياسنت و در آخنرت عنذاب عظيمنى دارنند
(مائده(7د آيه 33د.

چرا خلیفه با کشتن او ،ریشه فتنهها را دخشكادد؟ آیا خشودت او ،فقط مخصوص دیكا
امت محمّد

بود که هر چه مىخواست بر سر آدا آورد؟

32

 .3بررسي افراد ياد شده در گزارش طبری بر اساس كتابهای حديثي

آیا مىتوا باور کرد که دحابیا بزرگى چو ابوذر که پیامبر
مردما ميشناسد 99و عمّار که پیامبر خدا

او را راستگوترین

بر حقمدارى او تأکیيد مييکنيد ،34تحيت

تأثیر کال ابن سبا قرار گیردد؟ آدا که مرعوب کال خلیفه اوّل ،دو و سو قرار دگرفتند
و از آدها تأثیر دپذیرفتند ،چگوده ممكن است از تازه مسلمادى ،تبارْ داشناخته تأثیر بپذیردد؟
ابوذری که به عثما اعتراض مىکند ،چرا تحت تأثیر کال کعب األحبارِ یهودىزاده
قرار دارد؟

91

چگوده ممكن است ،خود زیر دفوذ عبد اللّه بن سباى یهودىزاده سخن بگوید

و حكومت این دفوذ را به رخ او دكشد؟ به هر حال ،عالميا و متفكّيرا اهيل سينّت کيه
دحابه پیامبر خدا

را بزرگ مىداردد ،چگوده در هنگا تحلیل حواد  ،بيه خيود حيق

مىدهند ،آدا را تا این حد سطحىدگر و سادهاددی

جلوه دهند کيه تحيت دفيوذ ميردى

یهودى بر ضدّ خلیفه شمشیر بر کشند و فتنه ایجاد کنند؟
آیا به راستي این قصّه ،کرامت مسلمادا  ،دحابه و تابعا را زیر سيؤال دميىبيرد و
آدا را به دورت گروهى ساده ترسیم دمىکند که از یك یهودى دیردگ باز که تظاهر بيه
مسلمادى مىکند فریب ميخوردد ،بى آ که او را بشناسند .در حالى کيه میيا مسيلمادا ،
بزرگا و اددی مندا حضور داشتند.
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ب) وجودی ساختگي به وسيله سيف بن عمر

در مقابل دظریه پیشین ،برخي از دادشمندا درباره وجود عبداهلل بن سبا تردید ميکنند
و حكم به ساختگي و افساده بود او ميدهند.
 .1ترديد كنندگان از مستشرقان

در میا مستشرقا ميتوا از افراد زیر دا برد که در وجود عبداهلل بن سبا تشكیك
مييکننييد و تحلیيل خييود را دربياره گييزارشهيای او بیييا مييدماینييد .بيا بررسييي آرای
تردیدکنندگا مستشرق به دظر ميرسد ،دخستین عامل تشكیك ،وجود سیف بن عمير در
اسناد گزارشها است که عامل تشكیك را افزای
 .1-1جوليوس ولهاوزن

36

ميدهد.

(1411( )Julius Wellhausenـ 1114م)

وی از قدمای مستشرقا آلمادي است که درباره گزارش طبری تشكیك ميدماید و
بحث سیف بن عمر را معرّفي ميکند 37.البته ،ولهاوز بحث چندادي درباره عبداهلل بن سبا
دميکند و در کتاب تاریخ الدولۀ امعربی خوی

در معرفي جریا قیا مختار به این دكته

اشاره مي کند که بیشترین وجود تاریخي که فرقه سبئیه پیدا کرددد به دست مختار ثقفيي
بوده است.

38

 .2-1اسرائيل فرييد ليندر

39

()Fried Leander

او در دو شماره مجله آشوریه ،در  5313ميیالدی و  5351ميیالدی در حيدود هشيتاد
دفحه درباره عبداهلل بن سبا ،مقاله دوشت .وی مادند ولهاوز  ،بحيث سيیف بين عمير را
جهت تشكیك طرح ميدماید و بعد از آ این دظریه را طرح ميکند که سبأ پيدر عبيداهلل
دیست ،بلكه اسم قبیله است و با هر کسي که یمني باشد ،ميتوادد تطبیيق کنيد 40 .البتيه،
فرد لیندر به دورت مطلق درباره عبداهلل بن سبا تشكیك دميکند .او وجود خارجي عبداهلل
بن سبا را ميپذیرد و در برخي موارد ،ابن سبا را مؤسس شیعه معرّفي ميکند.

41
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 -3-1كايتاني

42

(1481( )Kaetani Leoneـ 1128م)

او مستشرقي است که در کتاب حومیات اإلسمم خيوی

در حيواد سيال99يي 91

هجری قمری به گزارشهای سیف درباره عبداهلل بن سبا در جریا قتل عثما به شيدّت
حمله ميکند 43و از این طریق درباره عبداهلل بن سبا تردید ميدماید.
 .1-1برنارد لوئيس

44

Bernard Lewis

او در کتاب اسلاعیویان ،مسئله عبداهلل بن سبا را مطرح ميکند و ضيمن تردیيد در
آ  ،دقل قول فرد لیندر ،کایتادي و ولهاوز را تأیید ميکند.
 .2ترديد كنندگان از اهل سنّت
 .1-2طه حسين

دخستین دادشمند اهل سنتي که در وجود عبداهلل بن سبا تردید دميود ،طيه حسيین
مصری (  ) 5379 .است .اودر الفتنۀ امكبری عوی وبنوه ،گزارشهای تياریخي را دربياره
عبداهلل بن سبا بررسي ميکند و دق

اسطورهای و رهبری وی را در جریا قتيل عثميا

دفي ميدماید .او عبداهلل بن سبا را شخصیتي ساخته مخالفا شیعه مييداديد و تأکیيد بير
یهودیزاده بود او را ،تعری

به مذهب شیعه ميشمارد.

45

طه حسین بر این دكته مهم تأکیيد مييکنيد کيه بَيالذُری (  573 .ه.ق) در أنسما
األشراف ،حواد زما عثما را به دقّت گزارش ميکند ،اما از عبداهلل بن سبا و دقي

او

یاد دميدماید 46 .در حقیقت ،طه حسین روایتهای جعلي سیف بن عمر را بررسي ميکند و
از این طریق ،وجود فردی غالي به دا ابن سبا را رد ميدماید.
 .2-2علي وردي

علي وردی در وعاظ امسمطین ميدویسد:
تناز صحابه ،مشکلی مهم برای اهل سنت بنود ،بننابراين ابنن سنبا را خلنق
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575

47

دكته مهمّي که وردی در ادامه کتاب خوی

به آ اشاره ميکند این است که قری

برای کوبید عمّار یاسر ،این شخصیت را اختراع کرددد تا کنایيه و رميزی از عمّيار یاسير
باشد؛ چرا که به دلیل روایتهای پیامبر اعظم

درباره عمّار و محبوب بود او در میا

مرد  ،دميتوادستند بادراحت او را بكوبند .علي الوردی در تأیید دظریه خيوی

بيه ميوارد

اشتراکي بین عمّار و ابن سبأ استناد مي کند:
 .1از ابن سبا به ابن السوداء؛ يعني پسر زن سياه هم ياد ميشود كه اين ،كنيه عمّار
است؛
 .2ميگويند پدر ابن سبا ،يمني بود كه پدر عمّار هم چنين بود؛
 .3به شدت به حضرت علي

عالقه داشت كه عمّار هم اينگونه بود؛

 .4معتقد بود كه عثمان ،خالفت را بدون اينكه حقّي داشته باشد گرفته است كه
اين ،سخن عمّار است؛
 .5او ابوذر را تحريك ميكرد ،عمّار هم ارتباط زيادي با ابوذر داشت .البته ،او را
تحريك نميكرد.
 .6براي او در جنگ جمل ،نقشي كليدي بيان ميكنند كه شبيه نقش عمّار است؛
 .7در جنگ صفّين كه عمّار كشته ميشود ،ديگر نامي از ابن سبا ديده نميشود.

48

با توجّه به شواهد باال ،این دظریه در ظاهر مقبول به دظر رسد .با توجه به این روایت
پیامبر اکر

که فرمود« :عمّار را گروه متجناوز خواهنند کشنت »63و شيهادت عمّيار در

جنگ دفّین به دست یارا معاویه ،که سند بزرگي برای رسوایي آدا بود ،کینه عمیقي از
او به دل گرفتند و سعي کرددد به هر روشي ،شخصیت او را ترور کنند و محبوبیت او را از
بین ببردد 50.با این حال ،این دالیل در حدّ احتمال است و به دلیل وجيود چنيد مشيابهت
دميتوا پایبند به این دظریه بود.
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عالوه بر این ،دالیلي بر رد سخن علي وردی ميتوا ارائه کرد 51مادند اینکه ابين
سبا از کسادي بود که به الوهیت امیرالمؤمنین حضرت علي
حضرت

معتقيد بيود و بيه وسيیله

سه روز به توبه فراخوادده شد و چو توبه دكرد ،اما

زددد

او را آت

52

و یا به مدائن تبعید کرددد ،53اما این گوده ،کلمات درباره شخصیت عمّار شایسته دیسيت و
داق

روایتهای دحیح و متواتر پیامبر

و امیرالمؤمنین

درباره او است.

با این وجود ،افراد دیگری به دظریه وردی متمایل شدهادد .افرادی مادند کامل مصطفي
شیبي که در کتاب خوی  ،آ را مستند سازی ميدماید و دالیلي فراتر از آ بیا ميکند.
همچنین علي دشار به دظر وردی متمایل است 54 .از دیگر دادشمندا معادر اهل سنّت که
داستا ابن سبا را ساختگي ميدادند ميتوا به این افراد اشاره کرد:
 .5محمّد کردعلي ،خِطمطُ امشما  ،بیيروت :بييجيا ، 5319 ،ج ،5ص515؛  .5احميد
محمود دبحي ،نظریۀ اإلمامۀ عند الشیعۀ االثنى عشریۀ ،بیيروت :دار النهضةۀ العربیةۀ،

 5655ق ،ص97؛  .9عبداهلل فیّاض ،تاریخ اإلمامیۀ و أسمفهم ممن الشةیعۀ مةن نشةأۀ
امتشیّع حتی مطوع امقرن امرابع امهجری ،بیروت :مؤسسي األعلميي 5931 ،ق ،ص35؛ .6
کامل مصطفي شیبي ،الصةلۀ بمین امتوموّف وامتشمیّع ،بیيروت :دار المعيارد، 5313 ،
ص65ي.61

55

 .3شيعيان انكاركننده

شاید به توا گفت که مرحو عالمه سیّد مرتضي گستردهترین پيووه

را دربياره

گزارشهای مرتبط با عبداهلل بين سيبا ادجيا داده اسيت .وى در پييجيویى ریشيه ایين
گزارشها ،به تاریخ طبرى مىرسد .آ گاه دشا مىدهد که دق

اسطورهاى عبد اللّه بن

سبا را فقط سیف بن عمر گزارش کرده است و در گزارشهاى دیگر مورّخا  ،اثيرى از آ
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دیست.
ایشا بر این باور است که عبيد اللّيه بين سيبا وجيود خيارجى دداشيته و چهيرهاى
ساختگى بوده است .سیف بن عمر ،این فرد را ساخته و در منابع تاریخى دهياده اسيت.

56

عالمه برای اثبات ساختگي بود ابن سبا ،دالیلي تاریخي ارائه ميکند و متو حيدیثي و
رجالي اهل سنّت و شیعه را بررسي ميکند.
 .1-3آراي تاريخي عالمه عسکري

خالده آرای تاریخي عالمه به شرح زیر است:
 .5حضرت اسماعیل

57

دو پسر داشت؛ یكي به ديا عيددا و دیگيری قحطيا  .در

طول تاریخ ،بین قبایل منتصب به این دو پسر ،پیوسته جنگ و درگیری برقرار بود .قبایيل
قری  ،مُضَر ،دزار و بنيتمیم ،عددادي بوددد و قبایيل یمين ،او ،،خيزرج و هميه ادصيار،
قحطادي بوددد.
به طور کلي ،قبایل یمن منسوب به سبأ بن یَشحَب بن یَعرَب بن قحطا هسيتند و
از همینرو به سبئي معرود شددد .بنابراین در آغاز تاریخ اسال و عرب ،هرگاه ل ت سبئي
درباره فردی به کار ميرود منظور آ است که این فرد از فرزددا سبأ بن یشيحب اسيت
که بیشترین آدها از قبایل یمني بوددد و بعدها عدّهای از آدا به عراق رفتند.
سیف بن عمرو تمیمي (  571.ه.ق) از قبیله بنيتمیم و عددادي بود .او برای تحریف
تاریخ به سود عدداديها و بر ضدّ قحطاديها مييکوشيید .او در اوایيل قير دوّ هجيری،
شخصیتي به دا عبداهلل بن سبای یهودی یمني را مطرح کرد و اختالدهای مهمّ جهيا
اسال را به او دسبت داد.
 .5دلیل دشمني سیف با شیعه ،آ بود که در طول تاریخ ،قحطياديهيا سيبب تقویيت
شیعه ميشددد .از ابتدا تا زما عثما  ،حكومت با عدداديها بود .امّا در زما امیرالمؤمنین
حضرت علي

 ،اطرافیا ایشا و حاکما شهرها بیشتر سبئي و از قبایل یمن ،او ،و

خزرج بوددد .به عنوا دموده ،معرودترین ایشا افرادی مادند عمّيار یاسير ،ماليك اشيتر،
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حُجر بن عدی ،عدی بن حاتم ،عمرو بن الحمق ،عثما بن حُنَیف ،سهل بن حنیف ،قیس
بن سعد و کمیل بن زیاد بوددد.

58

 .9در قیامي که کوفیا به رهبری مختار ثقفي بر ضد بنيامیّه برپا کردديد ،سيبئيهيا
ادلي بوددد .بزرگترین فرمادده سپاه مختار ،ابراهیم بن مالك اشتر بود.

دارای دق

 .6سیف زمادي افساده خود را ساخت که قحطاديها و عدداديهيا در کوفيه بيه شيدت
درگیر جنگ بوددد .بنابراین ،افساده ساختگي او در میا مرد کوفه به سيرعت رواج پیيدا
کرد .پی

از ساخته شد این افساده ،لقب سبئي به معنای منسوب بود به سبا شيناخته

ميشد ،بدو این که هیچ اشارهای به سرزد
کوفه ،این لقب حالت دكوه
باقي بود.

و بدگویي داشته باشد امّا در ایين زميا در

پیدا کرد .در حالي که در دیگر شهرها به هما حالت سابق

59

نقد و بررسي آرای تاريخي عالمه عسكری

عالمه معتقد است ،عمّار یاسر ،مالك اشتر ،حجر بن عدی ،عدی بن حياتم و دیگير
راویادي که در شماره  9بیا شد ،همه سبائي هستند ولي دلیلي بر سبائي بود آدهيا ارائيه
دميکند .با این وجود ،این ادّعا دحیح دیست و در کمتر ،متن تاریخي این افراد و یا قبایل
یمن به سبئیه تعبیر و یا تعییر شدهادد .به طور معمول در متو تاریخي یا ديا قبیليه ایين
افراد بیا ميشود و یا آدها را یمادي معرّفي ميکنند ده سبائي ،حتّي در کتابهای ادسياب،
مادند أنساب األشراف بالذری (  573 .ه.ق) و األنسااب سيمعادي (  115 .ه.ق) ،ایين
دكته دیده ميشود.

60

عالمه در باب سبائي ،چند دفر خاص را دا ميبرد که دا هیچ یك از اسيامي بیيا
شده در بین آدها دیست .بنابراین ،اگر تمامي افرادی که عالمه بیا ميکند از اوالد سبأ بن
یَشحَب بن یَعرَب بن قحطا باشند ،باز هم بيه سيبائي مشيهور دیسيتند .هير کسيي کيه
قحطادي باشد ،معلو دیست که سبائي هم باشد .بلكه ظاهر ،خالد این امير اسيت ،مادنيد
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عبد اهلل بن قحطا بن أسعد بن أبي یعفر ،61جالوت بن جالود بن برددال بن قحطيا  62و
حولي ابن یزید بن الحار بن الحضرميّ بن قحطا  63که قحطادي هستند وليي در میيا
سبائيها دا برده دميشودد.
این توجیه اگر درست باشد ،سبئیه را مربوط به دسب مييکنيد و ديه ميذهب ،وليي
دميتوادد روایتهایي که به طور دریح دا عبداهلل بن سبأ را بیا ميکنند مخدوش کنيد.
بنابراین ،عالمه برای آ که وجود شخصي به دا عبداهلل بن سبأ را ادكار کند ،عبيداهلل بين
سبأ را عبداهلل بن وهب راسبي ميدادد .او در توجیه این امر به پرس
امیرالمؤمنین حضرت علي

چند دفر از اديحاب

درباره ابيوبكر و عمير اشياره مييکنيد و شيواهدی چنيین

ميآورد:
در اإلمامۀ و السیاسۀ منسوب به ابن قتیبه (  571 .ه.ق) آمده است:
حجر بن عدی ،عمرو بن الحمق و عبنداهلل بنن وهن الراسنبی از امنام
درباره ابوبکر و عمر سؤال کردهاند.

64

همچنین ،بالذری (  573 .ه.ق) در أنسا األشراف ،دفر سيوّ را عبيداهلل بين وهيب
الهمدادي معرّفي ميکند.

65

و در کتاب امغارات ثقفي (  519 .ه.ق) آمده است:
عمرو بن حمق ،حجر بن عدی ،حبه عرفی ،حارث اعور و عبداهلل بن سباء بنر
اميرالمؤمنين علنی

وارد شندند بعند از آنکنه مصنر گشنوده شنده و ايشنان

اندوهگين بودند .آنها از وی نظرشان را در مورد ابوبکر و عمر جويا شدند؟

66

عالمه از تطبیق این سه متن دتیجه ميگیرد ،عبداهلل بن سبا هما عبداهلل بين وهيب
راسبي از تیره سبائیه و رئیس خوارج است .بنابراین ،تمامي مواردی که دا عبداهلل بن سبا
در متو آمده است اگر ممكن است باید به این شخص مرتبط شود وگرده آ متن باطيل
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است 67 .در تحلیل این دظریه ميتوا گفت که این ادّعا تا و تما دیست.
اوّل :این متن ایراد دارد و شخصي که عبداهلل دا دارد ،عبداهلل بن وهب راسبي دیست.
ميدادیم که اش ال مصر پس از جنگ دهروا اتّفاق افتاد و امیرالمؤمنین حضرت علي
دتوادست گروهي را برای کمك به محمّد بن ابي بكر و تصرّد دوباره مصر اعزا کند .این
اتّفاق در سالهای آخر عمر امیرالمؤمنین
پس از جنگ دفین و پی

بود .در حاليکه عبداهلل بين وهيب راسيبي

از معلو شد دتیجه تحكیم بيه فرماديدهي خيوارج ادتخياب

گردید .او در زما کوتاهي پس از آ در جنگ دهروا بيه دسيت امیرالميؤمنین حضيرت
علي

کشته شد.

68

مشخص است ،شخصي که پيس از فيتح مصير ،هميراه حُجير و عميرو بين حميق از
امیرالمؤمنین حضرت علي

درباره ابوبكر و عمر ميپرسد ،دميتوادد عبداهلل بين وهيب

راسبي باشد؛ زیرا فتح مصر ،چند ماه و یا شاید یكسال پس از جنگ دهروا اتّفاق افتياده
است.
دو  :تما گزارشها ،حتّي خبرهای ضعیف درباره سرادجا عبداهلل بن سبا چنین اسيت
که امیرالمؤمنین حضرت علي

او را به سبب کفرش یا به آت

سوزادید و یا به مدائن

تبعید کرد ،ولي درباره عبداهلل بن وهب براسا ،آ چه همه مورّخا دقل ميکنند در جنگ
دهروا کشته شد.

69

سو  :هیچیك از متودي که به عبداهلل بن سبا اشاره ميکند حمل بر عبداهلل بين وهيب
راسبي دميشود .عبداهلل بن سبا ،امیرالمؤمنین حضرت علي
و ایشا را ودي رسول خدا

را بر خلفا مقدّ ميداشت

ميدادست ،ولي عبداهلل بن وهب ،حضرت

ميکرد و به خاطر کینه و ب ض  ،امیرالمؤمنین

را با دا جاحد ددا ميزد.

را تكفیير
70

چهار  :عبداهلل در این سه متن با سه خصودیت آمده است :الراسبي ،الهميدادي و ابين
سبأ و احتمال اشتباه و تصحیف در آدها زیاد است .بر اسا ،آدهه در باال گفته شد ،عبداهلل
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بن وهب الراسبي غلط است و به متن اإلمامة و السياسة دمييتيوا اعتمياد کيرد ،وليي
کدا یك از دو اسم دیگر دحیح است تا دیگری را بر آ حمل کنیم؟ آیا متن الغاااا و
عبداهلل بن سبای واقعي را بپذیریم ،یا گزارش بالذری در أنساب األشراف را که ابن سبا
را عبداهلل بن وهب همدادي ميدادد؟
گزارش الغارات ،به طور دریح عبداهلل بن سبا را دا ميبرد و ميتوا آ را عبداهلل بن
سبای واقعي دادست ولي در گزارش بالذری دو احتمال وجود دارد:
 .5با توجّه به اینکه بالذری ،ابن سبأ را عبداهلل بن وهب همدادي ميداديد و در هيیچ
کتاب دیگری ،چنین دسبتي دیده دميشود ،احتمال اشتباه و تصحیف در این کتياب وجيود
دارد.
 .5یا اینکه ابن سبای دیگری به دا عبداهلل بن وهب همدادي وجود دارد ،اما این امير
در حدّ احتمال ضعیف است؛ چرا که در هیچ کتابي بيه آ اشياره دمييشيود و هيیچگوديه
مؤیّدی برای آ وجود ددارد.
 .2-3آراي حديثي و رجالي عالمه

عالمه عسكری به متو روایي اشاره ميکند که عبداهلل بن سبا را به عنوا شخصي
غالي دا ميبردد و سوزادد او به فرما امیرالمؤمنین حضرت علي
و یا تنها به غلوّ او و قول او به الوهیت امیرالمؤمنین حضرت علي
روایت از رجال کشي درباره دكوه

را گزارش ميکنند
ميپردازديد .او پين

عبداهلل بن سبا را در کتاب خود بیا ميکنيد و چنيد

ایراد به مجموع این روایتها وارد ميکند که عبارت هستند از:
 .5روایتهایي در تعارض این روایتها وجود دارد .به عنوا دموده ،عبداهلل بين سيبا از
اما ميپرسد:
اگر خداوند در همه جا هست چرا در هنگام دعنا دسنتمان را بنه طنر بناال
میگيريم؟

71
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 .5روایتهای دیگری از سوزادد غالیا یاد ميکنند ولي اسيمي از عبيداهلل بين سيبا
دميبردد.
 .9هیچیك از علما ،حكم به سوزادد غالي یا مرتد دميکنند؛ یعني روایتهای کتياب

کشي درباره سوزادد شخص غالي مورد اعراض علما بوده است .در واقيع ،کتياب کشيي
مورد اعتماد علما دبوده است و آ را تضعیف کردهادد .عالمه به کال دجاشيي در ترجميه
کشي و در ترجمه استادش عیّاشي داحب منتهی املقال ،خاتمه مستدرك حاجي نووري و
قاموس امرجال استناد ميکند 72 .دجاشي در رجال خوی

در ترجمه کشي ميدویسد:

کشی را ثقه و در عين حال روايت کننده از «ضعفاء» توصيف نمود و کتناب
کشی را مشتمل بر اغالط دانسته است.

73

نقد و بررسي آراء

در بررسي آرای حدیثي و رجالي عالمه باید بگوییم که هیچیك از ایين اشيكالهيا
دميتوادند وجود حقیقي عبداهلل بن سبا را مخدوش کنند و اشكالهای مطرح شده ،چندا
دقیق دیستند.
 .5اشكال دخست دحیح دیست .آیا ممكن دیست شخصي از اميا

بپرسيد ،مگير

خداودد در همه جا دیست و پس از مدتي به الوهیت او معتقد شود .چه تعارضي بین این دو
وجود دارد؟ در پاسخ مي توا گفت که این شخص در دو زما متفاوت ،دو عقیده متفاوت
داشته است ،هما گوده که بسیاری از مرد اینگوده هستند.
 .5اشكال دوّ هم وارد دیست؛ زیرا آ روایتها تعارضي با این روایتها دداردد و هر دو
در این مشترك هستند که امیرالمؤمنین حضرت علي

مرتد یا غالي را سوزادده اسيت.

بعضي دا فرد را بیا ميکنند و بعضي بیا دميکنند .چه تعارضي در اینجا وجيود دارد؟
بعضي از این متو  ،خالده و بعضي ،مفصّل هستند .عالوه بر ایينکيه تعيدّد واقعيه هيم
متصوّر است و اشكالي ددارد.
 .9اشكال سّو عالمه با اشكال دوّ تنافي دارد .اگر شما گروه روایتهایي که سوزادد
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را یاد ميکنند ،قبول دارید ،عد عمل ادحاب به آدها را چگوده توجیه مييکنیيد؟ هميا
توجیه را برای این روایتها در دظر بگیرید و اگر آدها را قبول ددارید ،چگوده معارض ایين
گروه قرار ميدهید؟
 .6درباره اشكال چهار که رجال کشي در حدّ کتابهای معتبر حدیثي مادند کتابهای
اربعه دیست و هما گوده که خود ایشا یادآور شدهادد ،توجه دویسيندگا بيه کتيابهيای
حدیثي فقهي بیشتر از سایر کتابهای حدیثي بوده است و کتابهای تراجم همادند رجال
کشي در مرتبهای بسیار پایینتر قرار داشته است ،ولي آیا اعتبار کمتر و یا وقوع تحریف در
اسامي افراد باعث ميشود که تما رجال کشي را زیر سؤال ببریم و متو آ را مشكوك
بشماریم؟ اگر اینگوده باشد برای مراجعه ،تنها چند کتاب مشهور فقهي مناسب خواهد بود
که در باب تاریخ ،چندا راهگشا دیستند .البته اگر متو یا کتابهای قویتر با این کتاب و
متو آ معارض باشند ،ترجیح با متني است که اعتبار بیشتری دارد .بنابراین ،هیچکدا از
این اشكالها دميتوادند ادل وجود عبداهلل بن سبا را ادكار کنند.
ج) شهروندی عادی با انديشه غلو و كفرآميز

بر اسا ،آ چه بیا شد و بررسي آرای پیشین درباره عبداهلل بن سبا ،ميتوا دظير
سوّمي را پذیرفت که بر اسا ،آ ادل وجود عبداهلل بن سبا و ادّعای کفر آمیز او دربياره
امیرالمؤمنین حضرت علي

و کشته شد و یا تبعید او به وسیله آ حضرت

وجود

دارد ،ولي این به آ معنا دیست که ادّعای برخي مورّخا و تحلیلگرا را مبني بر دقي
عبداهلل بن سبا در جریا سازی فكری و سیاسي شیعه بپيذیریم .بلكيه ایين امير ،سياخته
دشمنا شیعه و برخي داآشنایا به تحلیل مسائل تاریخي است.
در تأیید این دظریه ،دالیلي در متو روایي و تاریخي وجود دارد که در آدها به وجود
خارجي عبداهلل بن سبا اشاره ميشود ،مادند:

74

 .5در رجال الكشّى ،پن روایت وجود عبد اللّه بن سبا و چگودگى عقاید او را گزارش
مىکنند که سه روایت از این پن روایت ،سند دحیح داردد.

75

جستاری درباره عبداهلل بن سبا
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 .5در من ال یحضره امفقیه و در تهذیب االحكا  ،روایتى دقل شده کيه در آ  ،عبيد
اللّه بن سبا از حكمتِ بلند کرد دست در هنگا دعا ،سؤال مىکند.

76

 .9در االعتقادات ددوق ،گزارشى دقل ميشيود کيه بير اسيا ،آ  ،زراره بيه اميا
دادق

ميگوید:
مردى از فرزندان عبد اللّه بن سبا ،قائل به تفويض است.

77

 .6در رجال امطوسى در شمارِ ادحاب امیرالمؤمنین حضرت على

به عبيد اللّيه

بن سبا اشاره ميشود:
عبد اللّه بن سبا ،کسى است که به کفر باز گشت و اظهار غلو کرد.

 .1در الغیبۀ طوسى ،به مناسبت طرح دیدگاه اعتقاد به اما زما

78

و جریا هایى

که مخالف این دیدگاه هستند ،آمده است:
آيا با جماعت ،مخالفت نکرد ...؟ و در ميان آنان ،کسانى از سنبائيان هسنتند
که مىگويند :او ،على

است و نمرده است.

79

 .1در املحبّر ،تألیف محمّد بن حبیب دَسّابه (  561 .ه.ق) ،در باب أبنياء الحبشيیّات
(مردا عربى که مادر حبشى داشتند) گفته ميشود:
عبد اللّه بن سبا ،رهبر سبائيان.

80

 .7ابن قُتَیبه (  571 .ه.ق) در املعارف مىگوید:
سبائيان از رافضه هستند و به عبد اللّه بن سبا منسوب هسنتند و او نخسنتين
رافضى است که کفر ورزيد و گفت :على ،پروردگار جهانينان اسنت .علنى
نيز ،او و يارانش را سوزاند.

81

 . 1اعشى همْدا که در سال  19هجرى قمری به وسیله حَجّياج بيه قتيل رسيید،
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515
روى آ

مىدشسته است ،مىگوید:
گننواهى مننىدهننم کننه سننبايى هسننتيد و ای سننداهيان شننرك مننن شننما را
مىشناسم.

82

افراد دیگرى مادند ابومنذر هشا کلبي (  511 .ه.ق) در مثامب امعر  ،83جاحظ ( .
 511ه.ق) در امبیان و امتبیین ،84فضل بن شاذا دیشابوری (  511.ه.ق) در اإلیضما ،85
سعد بنعبد اللّه اشعرى (  915 .ه.ق) در املقماالت و امفمر  ،ديوبختى (  951 .ه.ق) در
فر امشیعه ،ابوالحسن اشعری (  991 .ه.ق) در مقاالت اإلسممیّین ،ابو الحسين مَلَطيى
(  977 .ه.ق) در امتنبیه و امردّ ،86عبدالقادر ب دادى (  653 .ه.ق) در امفر بین امفِمر و
ابن حز اددلسي (  611 .ه.ق) در امفُول از عبد اللّه بن سبا و یا سبائیه یاد ميکنند.
این گزارشها با تما گوداگودىها و مراتب مختلف اعتبارشا  ،این دكته را به روشنى
دشا مىدهند که عنوا هاى عبد اللّه بن سبا و سبائیه ،فقيط در گيزارشهياى طبيرى و
سیف بن عمر وجود ددارد و ميتوا  ،وجود خارجي این فرد را پذیرفت.
نتيجهگيری

در مجموع دیدگاه هایي که درباره عبداهلل بن سبا مطرح گردید ،یك دیيدگاه وجيود
دارد که بر اسا ،آ  ،برخي دق

اسطورهسازی را برای او بير مييشيماردد و او را طيرّاح

دظریه امامت ميدادند .این دیدگاه با داشتن اشكالهای جدّی و بر اسا ،کتابهای رجال
و تراجم (ضعف داقال گزارش طبری) ،و کتابهای تاریخي (مخالفيت بيا گيزارشهيای
تاریخي) و حدیثي (مادند تأثیر ابن سبا بر دحابي بزرگي همهو ابيوذر و عمّيار) بررسيي
گردید.
در مقابل دیدگاه دخست ،برخي همچو عالمه عسكری وجود خارجي عبيداهلل بين
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سبا را ادكار ميکنند و برای ادّعای خيوی  ،دالیليي تياریخي ،حيدیثي و رجيالي مطيرح
ميدمایند .این دیدگاه ،همادند دیدگاه پیشین دارای ضعف است و اسيتداللي دياقص را بيه
همراه دارد.
در مقابل این دو دیدگاه ،دیدگاهي سوّ مطرح گردید که در تاریخ شخصي بيه ديا
عبداهلل بن سبا دارای وجود خارجي بيوده اسيت و در روزگيار حضيرت امیرالميؤمنین
ميزیسته است .او شهروددی عادّی بوده است و هیچگوده دقشي در حواد تاریخي ديدر
اسال مادند ماجرای قتل عثما دداشته است.
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پينوشتها
 .6این کتاب با عنوان عبداهلل بن سبا واقعیت ناشناخته ،به همّت آقای جعفر فاضل ،بةه وسةیله
نشر هاتف مشهد ترجمه و منتشر گردیده است.

 .7أبوجعفر محمد بن جریر طبری ،تاريخ األمم

املوم

[تماريخ برم]  ،تحقیة محمةد

أبوالفضل ابراهیم  ،ط ،7بیروت :دار التراث 6132 ،ه.ق،ج ،1ص.123
 .1ابومحمّد علی بن احمد ظاهری ابن حزم ،امفُصل في املول األه اء امنحمل ،بیةروت :دار
الکتب العلمیۀ 6061 ،ه.ق ،ج ،6ص127 ،739 ،702؛ ج ،1ص.667،674
 .0أحمد بن یحیى بن جابر بالذرى ،انساب األش]اف ،تحقی سةهیل زکةار و ریةاض زرکلةى،
بیروت :دار الفکر 6062،ه.ق ،ج ،7ص137؛ سعد بن عبداهلل اشعری قمی ،املقاالت امف]ق ،چاپ
دوم تهران :مرکز انتشارات علمى و فرهنگى ،6114 ،ص.74
 .5عبدالقاهر بغدادی ،الفرق بین الفرق و بیان الفرقۀ الناجیۀ منهم ،بیةروت :دار اآلفةاق6043 ،
ه.ق ،ص.775
 .1ابوجعفر محمّد بن جریر طبری ،پیشین ،ج ،1ص.123

 .2همةةةان؛ ج،0ص104؛ ر.ك :محمّةةةد محمّةةةدی ریشةةةهری و همکةةةاران ،دانم م نامم م
امي]املؤمنين

ب] پاي ق]آن حديث تاريخ ،قم :انتشارات دار الحدیث ،6131 ،ج،1ص112؛

نعمتاهلل صفریفروشانی ،غاميان كا شي در ج]يانها ب]آيندها تا پايان سمد سم  ،چما

د

مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی ،6133 ،ص.27
 .3ر.ك :ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمّد بن جوزی ،المنتظم فی تاریخ االمم والملةوك،
تحقی محمّد عبدالقادر عطا -مصطفى عبدالقادر عطا بیروت :دار الکتةب العلمیةۀ6067 ،ه.ق ،ج،5
ص.09
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 .9ابن األثیر عزالدین أبوالحسن على بن ابى الکرم ،امكامل في امتاريخ ،بیروت :نشر دار صادر،
 6135ه.ق  ،ج ،1ص.650
 .64أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقى ،البدایۀ و النهایۀ ،بیةروت :دار الفکةر6042 ،
ه.ق ،ج ،2ص.704
 .66سیّد محمّد رشید رضا ،السنّۀ و الشیعۀ ،بیجا :بینا ،بیتا ،ص .09 ،05 ،1
 67فرید وجدی ،دائرۀ معارف امق]ن امعش]ين ،ط ،7بیروت :دار الفکر6929 ،م ،ج ،1ص.112

 .61احمد امین مصةری ،فجم] اسسم

 ،ط ،64بیةروت :نشةر دار الکتةاب العربةی6919 ،م،

ص.640
 .60در این میان مستشرقانی مانند لوئیس ماسینیون فرانسوی ( )L. Massignonفان فلوتن
هلندی ( )v. c. vlotenو دوایت  .م  .دونالسون وجود دارند که بةه نةوعی ایةن کةالم طبةری را
تکرار میکنند( .ن.ك :سیّد مرتضی عسگری ،عرداهلل بن سرأ أسابي] أخ]ى ،ط 1قم :نشر توحید،
 6061ق ،ج ،6ص05ة)12
 .65بُرجُمی ،قبیلهای از تمیم است و بقيۀ اسامی ،نام قبایلی دیگر است.
 .61سیف بن عمر ،کتاب دیگری با عنوان الجمل و مسیر علی و عائشۀ دارد کةه در آن انةوا
جعلیات و تحریفات را به کار برده است (سیّد مرتضی عسگری ،پیشین ،ج ،7ص.)151

 .62شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر عسةقالنی ،تهميي

امتهميي  ،بیةروت :دار الفکةر،

 6040ق ،ج ،0ص ،759رقم562؛ ن.ك :ابوالفرج عبدالرحمان بن علی ابن الجوزی ،امل ض عات،
تحقی عبدالرحمان محمّد عثمان ،مدینه منوّره :نشر المکتبۀ السلفیۀ6131 ،ه.ق ،ج ،7ص14؛ شمس

الدین محمد بن احمد ذهبى ،تاريخ اسس

فيات املشاهي] األع

 ،تحقی عمر عبد السةالم
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تدمرى ،ط ،7بیروت :دار الکتاب العربى 6061 ،ه.ق ،ج ،66ص617؛ جمةال الةدین أبةو الحجّةاج

یوسف مزی ،تهيي

امكلال في أسلاء ام]جال ،تحقی الدکتور بشار عواد معةرو ،،ط ،0بیةروت:

مؤسسۀ الرسالۀ6041 ،ه.ق ،ج ،67ص ،171رقم7121؛ محمّةد محمّةدی ریشةهری و همکةاران،
پیشین ،ج،1ص.112
 .63شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ،پیشین ،ج ،1ص ،199رقم.359
 .69شیخ عبدالحسین امینی ،امغدي] ،قم :نشر مرکز الغدیر6061 ،ه.ق ،ج ،3ص.746
 .74عبداهلل بن عدی جرجانی ،امكامل في ضعفاء ام]جال ،تحقی سةهیل زکّةار ،ط ،1بیةروت:
نشر دار الفکر6049 ،ه.ق ،ج 1ص ،014رقم( .320حدیث می دزدیده است؛ یعنی احادیث به اسةم
دیگران را دگرگون می کرده است و به خود یا دیگران نسبت میداده است و همچنین از مردمی که
نمیشناخته ،نقل حدیث میکرده است (ن.ك :عبداهلل بن عدی جرجانی ،همان ،ج ،7ص ،113رقةم
020؛ ج ،0ص ،21رقم.)971

 .76محمّد بن حبّان بن أحمد أبی حاتم التمیمی البُستی ،كتاب املج] حين ممن املحمدنين
امضعفاء املت] كين ،حلب ،دار الوعی6191 ،ه.ق ،ص.155
 .77ر.ك :خطیب بغدادی ،تاريخ بغداد ،تحقی مصطفی عبةدالقادر عطةا ،بیةروت :دار الکتةب

العلمیۀ6062 ،ه.ق ،ج ،9ص ،696رقم0224؛ شمس الدین محمّد احمد ذهبی ،ميزان اسعتدال فمي
نقد ام]جال ،تحقی علةی محمّةد البجةاوی ،بیةروت :نشةر دار المعرفةةۀ 6137،ق ،ج ،7ص،662
رقم1439؛ شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ،مسمان امليمزان ،ط ،7بیةروت :مؤسسةه
اعلمی 6194 ،ق ،ج  ،1ص ،6رقم.1170

 .71ر.ك :شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ( 357ق) ،تهيي

امتهيي  ،پیشةین،
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ج ،1ص ،044رقم.316
 .70شیخ عبدالحسین امینی ،پیشین ،ج ،3ص.746
 .75عبداهلل بن عدی جرجانی ،پیشین ،ج ،0ص ،0رقم.335
 .71ذهبی ،ميزان اسعتدال ،پیشین ،ج ،7ص ،725رقم1240؛ ر.ك :عسقالنی ،مسان امليزان ،ج
 ،1ص ،621رقم.0644
 .27مطالبی برگرفته از :محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،پیشةین ،ج ،1ص 124و جعفةر
سبحانی ،سیمای عقائد شیعه ،تهران :مشعر ،6131 ،ص  .06-04
 .73ر.ك :أبوجعفر محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج ،0ص691؛ محمد باقر بةن محمةد تقةى
مجلسى ،بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار ،بیروت :مؤسسۀ الوفاء6040 ،ه.ق ،ج،07
ص ،744ح.6
 .79ر.ك :أحمد بن یحیى بن جابر بالذرى ،پیشین ،ج ،5ص.57
 .14همان؛ ابن عبدالبرّ ،اإلستیعاب فی معرفۀ األصحاب ،تحقی علی محمّد البجاوی ،بیةروت:
دار الجیل6067 ،ه.ق ،القسم الثالث ،ص ،6611رقم6311؛ ابن ابةیالحدیةد ،شم] نهم البالغةۀ،
تحقی محمّد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار إحیاء الکتةب العربیةه6123 ،ه.ق ،ج ،1ص ،54خطرمۀ
.01
 .16أبومحمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبۀ الدینوری ،اإلمامۀ و السیاسۀ المعرو ،بتاریخ الخلفةاء،
تحقی علی شیری ،بیروت :داراألضواء6064،ه.ق ،ج ،6ص15؛ عبدالحسةین امینةی ،پیشةین ،ج،9
ص17ة.11
 .17عبدالحسین امینی ،همان ،ج ،9ص769ة774؛ جعفر سبحانی ،پیشین ،ص.06
 .11پیامبر

میفرماید :آسمان بر کسى سایه نیانداخته و زمین ،کسى را بر روى خود حمل
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نکرده است که راستگوتر از ابوذر باشد (ر.ك :حةاکم نیشةابوری ،مسمتدر عومي امصمحيحين،
تحقی  :یوسف عبةدالرحمان المرعشةلی ،بیةروت :دار المعرفةۀ ،بةیتةا ،ج ،1ص ،135ح 5014و
ص ،132ح .5012برای مطامعۀ دیگر احادیث راستگویی ابوذر و مصادر مهم اهةل سةنّت ،ر.ك:
شیخ عبدالحسین امینی ،پیشین ،ج ،3ص ،019حدیث صدقه و زهده).
 .10پیامبر

میفرماید :عمّار با ح است و ح با عمّار ،ح به هر سو بگرایةد عمةار بةه

همان سو خواهد گرایید و قاتل عمّار در آتش خواهد بود»( .ر.ك :ابةن سةعد ،امطرقمات امكرم] ،
بیروت :دار صادر ،بیتا ،ج ،1ص717؛ برای مطامعۀ دیگر احادیث ستایشهای پیامبر

دربمارة

عمّار یاسر و دیگر مصادر مهم اهل سنّت ،ر.ك :شیخ عبدالحسین امینی ،پیشین ،ج ،9ص ،07الثناء
الجمیل على عمّار).
 .15ر.ك :أحمد بن یحیى بن جابر بالذرى ،پیشین ،ج  ،1ص611؛ ابن ابةی الحدیةد ،پیشةین،
ج ،3ص751؛ خیرخواهی های ابوذر برای عثمان موجب تبعیدش به ربذه شد ،چنةان کةه در نقةل
ابراهیم تیمی از پدرش ،از ابوذر آمده است (ر.ك :أحمد بن یحیى بن جابر بالذرى ،پیشةین ،ج ،1
ص.)612

 .11مستشرق آلمانی که مهم ترین آثار او عبارت هستند از :ترار خان اد ها يه د  ،رسام
ب]رسي سام ميس ،پي درآمد ب] تماريخ اسم]ا يل ،محلمد در مدينم  ،ت]كيرمات شم
نخستين ت رات كت

كتماب

تاريخي عهد عتيق ،تاريخ اس]ا يل يهم د ،عم]ب جماهوي ،امپ]اتم ر

ع]ب س]نگ نياش ،پي ن يسها مقدمات ،كت

عهد عتيق (ن.ك :عبدالحمید صالح حمدان،

برقات املستش]قين ،دمش  :مکتبۀ مدبولی ،بیتا).
 .12به نقل از :ابوالحسن اشعری ،مقاالت اسس ميين اخت ف املصموين ،ط 1آلمةان :نشةر
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فرانس شتاینر6044 ،ه.ق ،ج ،7ص.74

 .13تاریخ الدولۀ العربیۀ ،پیشین ،ص025؛ هم چنین بنگریةد بةه کتةاب دیگةر وی ،الخةوارج
والشیعۀ ،ص( 626 ،624 ،13به نقل از :و سلیمان بن فهد عود ،عبداهلل بن سبا و اثره فةی احةداث
الفتنۀ فی صدر االسالم ،ریاض :نش] دار طیبۀ6999 ،م ،ص.)11
 .19مستشرق آلمانی که از مهمترین آثارش ،مةیتةوان بةه مقالةههةای او اشةاره کةرد ،ماننةد
مقاله هایی در مجله الفصول الیهودیۀ با عنوانهای حسن الطالع فةی اإلسةالم والیهودیةۀ (6492م)،

الیهود فی الجزیرۀ العربیۀ (6964ة6966م) ،الدراسات العبریۀ العربیۀ (6964م) و آثار خروج الشیعۀ
فی نظر ابن جزم ،مذاهب الشیعۀ (6943م) یا مقالۀ الجدل فی اإلسالم در مجو آشم ري (6967م).
(یحیی مراد ،معج أسلاء املستش]قين ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ6075 ،ه.ق).
 .04مجو آشوریۀ ،ص ،74ص.11
 .06همان ،ص.15 ،74 ،64
 .07مستشرق ایتالیایی که هفت زبان از جمله عربی و فارسی را میدانست .او آثار فراوانةی را
تصحیح و تألیف کرد که سه اثر مهم او عبارت هستند از :سمي] پيمامر] کةه در سةال  6960م .در

میالن چاپ گردید؛ تاريخ اس
اسس

که پنج جلد آن تا سال  6963م .به چاپ رسیده است؛ ح ميات

که یازده جلد آن به چاپ رسیده اسةت و د رة پیةامبر و خلفةای راشةدین را در بةردارد

(جهت آگاهی بیشتر از زندگانی او ،ر.ك :نجیب العقیقی ،املستش]ق ن ،قاهره :دار المعار6915 ،،
م ،ج ،6ص079؛ صالح حمدان ،پیشین ،ص745؛ سهیال شینی میرزا ،مستش]قان حديث ،تهةران:
هستی نما ،6135 ،ص.)10
 .01به نقل از :ابوالحسن اشعری ،پیشین ،ج ،7ص14ة  16؛ سلیمان بةن فهةد عةود ،پیشةین،
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ص 13ة .24

 .00مستشرق انگلیسی که آثار فراوانی دارد .برخی از آثار او عبةارت هسةتند از :اعم]اب در
تاريخ (6954م)؛ اسلاعيويان (6912م)؛ این کتاب به وسیله فریةدون بةدرهای بةا عنةوان فمدا يان
اسلاعيوي ترجمه شده است و به وسیله مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگةی در سةال  6126در

تهران به چاپ رسیده است؛ زبان سياسي اس

(6933م)؛ اس

غ]ب (6991م).

هم چنین ،وی مقاالت متعدّدی در دائرۀ المعار ،اسالم نوشته است که مرتبط بةا موضةوعات
پژوهشی او به ویژه تاریخ اسالم و تاریخ عثمانی است .دو مقامۀ امام رضا

و امام هادی

در

ویرایش دوّم دائرۀ المعار ،اسالم از او است( .بنگریةد بةه :غةالماحیةا حسةینی ،شميع پژ همي
شيع پژ هان انگويسي زبان ( 0591تا  ،) 0110قم :شیعهشناسی ،6132 ،ص797ة)790
 .05طه حسین ،الفتنۀ الکبری علی وبنوه ،ط 3مصر :دار المعةار 6924،،م ،ص93؛ ابةن سةبا
فردی است که او را دشمنان شیعه ساختند و به شیعه نسبت دادند تا عنصری یهودی را برای ضربه
زدن به آنها در اصل این مذهب وارد کنند؛ زیرا شیعه ادّعای حکومت داشت .به همین دلیل بود که
این عنصر را در مذهب خوارج وارد نکردند؛ چةرا کةه خةوارج ادّعةای خالفةت نداشةتند (ن.ك:
نعمتاهلل صفری فروشانی ،پیشین ،ص.)22
 .01ر.ك :محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،پیشین ،ج ،1ص.127
 .02علی وردی ،عاظ امس بين ،ص 625بةه نقةل از نعمةتاهلل صةفری فروشةانی ،پیشةین،
ص.23
 .03همان.

 .09عمّار تقتله الفئۀ الباغیۀ( .ر.ك :ابوعبداهلل محمّد بن اسةماعیل بخةاری ،صمحي امرخمار
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جستاری درباره عبداهلل بن سبا

(امجامع امصحي ) ،استانبول :نشر المکتبۀ اإلسةالمیۀ ،بةیتةا ،ج ،6ص652؛ ج ،7ص362؛ مسةلم
نیسابوری ،صحي مسو  ،بیروت :نشر دار الفکر ،بیتا ،ج ،0ص7711؛ أحمةد بةن محمّةد حنبةل
الشیبانی ،مسند أحلد ،تحقی عبداللَّه محمّد الدرویش ،ط ،7بیروت :نشر دار الفکر 6060 ،ق ،ج،7
ص741 ،610 ،616؛ حاکم نیشابوری ،پیشین ،ج ،7ص655 ،609 ،603؛ ایةن حةدیث از جملةه

احادیث متواتر شمرده میشود (ن.ك :شمس الدین محمد بن احمد ذهبى ،سي] أع

امنر ء ،تحقی

شعیب األرنؤوط ،ط ،9بیروت :نشر مؤسسۀ الرسالۀ 6061 ،ق ،ج ،6ص.)076
 .54ر.ك :نعمتاهلل صفری فروشانی ،پیشین ،ص.23
 .56شیخ علی آل محسن در کتاب عرداهلل بن سرا دراسۀ تحويل ،ص ،10نظریه دکتةر وردی
را واکاوی میکند.
 .57ر.ك :محمّد بن عمرو کشّی ،رجال امكشّي ،مشهد :مؤسسةۀ النشر فةی جامعةۀ 6103 ،ق،
ص ،641ح624؛ عالمه حلّی ،خالصۀ األقوال فی معرفۀ الرّجال ،ط ،7نجف :المطبعةۀ الحیدریةةۀ،
6136ه.ق ،ص ،712رقم69؛ شیخ یوسف بحرانی ،الحدائ الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ ،قةم:
مؤسسه نشر اسالمی ،بیتا ،ج ،3ص.566
 .51ن.ك :سعد بن عبد اهلل اشعرى قمی ،املقاالت امف]ق ،چاپ دوم ،تهران :مرکز انتشةارات
علمى و فرهنگى ،6114 ،ص74؛ حسن بن موسى نوبختى ،فرق الشیعۀ ،بیروت :نشر دار األضةواء،
 6040ق ،ص77؛ ر.ك :ابومحمّد علی بن احمد ظاهری ابن حزم ،پیشین ،ج ،5ص01؛ محمّد بةن
عبدالکریم شهرستانی ،املول امنحمل ،چاپ سوم ،قم :نشر شةریف رضةی ،6110 ،ج ،6ص620؛
عبدالقاهر بغدادی ،پیشین ،ص71؛ شمس الدین محمّد احمد ذهبی ،ميزان اسعتمدال ،پیشةین ،ج،0
ص.645
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 .50کامل مصطفی شیبی ،الصلۀ بین التصوّ ،و التشیّع ،ط 7مصر :نشر دار المعةار 6919 ،،م،
ج ،6ص.12
 .55شیخ احمد وائلی ،هویۀ التشیّع ،ط ،7بیروت :مؤسسۀ أهل البیت

 6936 ،م ،ص.613

 .51ر.ك :محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،پیشین ،ج ،1ص.121
 .52عالمه مرتضی عسگری ،پیشین ،ج ،7ص156ة 152؛ برداشت خ صۀ نظریهها از کتةاب
نعمتاهلل صفری فروشانی ،پیشین ،ص.21
 .53ر.ك :عالمه مرتضی عسگری ،همان ،ج ،7ص716ة .711
 .59نعمتاهلل صفری فروشانی ،پیشین ،ص.21
 .14برای نمونه ن.ك :أحمد بن یحیةى بةن جةابر بةالذرى ،پیشةین ،ج ،5ص727؛ سةمعانى،
األنساب  ،تحقی عبد الرحمن بن یحیى المعلمى الیمانى ،حیدر آباد ،مجلس دائرۀ المعار ،العثمانیۀ،
6137ه.ق ،ج ،6ص ،6رقم6401؛ ج ،796 ،0رقم ،6705الحنیفةی را بةرای عثمةان بةن حنیةف و
ج ،61ص ،17رقم 0496النخعی را برای مالك اشتر برمیشمارد و سخنی از سبایی بودن به میةان
نمیآورد.

 .16ر.ك :خیر الدین زرکلى ،األع

قام س ت]اج ألشه] ام]جمال امنسماء ممن امعم]ب

املستع]بين املستش]قين ،ط 3بیروت :دار العلم للمالیین 6939 ،م ،ج ،0ص.660

 .17ر.ك :عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ،دي ان املرتدأ امخر] فى تاريخ امع]ب امر]ب]
من عاص]ه من ذ ى امشأن األكر] (مع] ف ب تاريخ ابن خود ن) ،تحقی خلیل شحادۀ ،ط،7
بیروت :دار الفکر6043 ،ه.ق ،ج ،2ص5؛ هم چنین نَسَب ابن خلدون بةه قحطةانیهةا مةیرسةد و
سبایی نیست (ر.ك :همان ،ص.)540
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 .11ر.ك :أبو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی ،المعرفۀ والتاریخ ،تحقی اکةرم ضةیاء العمةرى،
ط ،7بیروت :مؤسسۀ الرسالۀ6046 ،ه.ق ،ج ،7ص.103
 .10فقام حجر بن عدی ،و عمرو بن الحم  ،و عبد اهلل بن وهب الراسبی ،فةدخلوا علةى علةیّ،
فسألوه عن أبی بکر و عمر :ما تقول فیهما؟ و قالوا :بین لنا قولك فیهما و فی عثمان (أبو محمد عبد
اهلل بن مسلم بن قتیبۀ الدینوری ،پیشین ،ج ،6ص.)620
 .15أحمد بن یحیى بن جابر بالذرى ،پیشین ،ج ،7ص.131
 .11ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفى کوفى ،امغارات ،تحقی جةالل الةدین حسةینى ارمةوى،
تهران :انجمن آثار ملى ،6151 ،ج ،6ص.147
 .12عالمه سیّد مرتضی عسگری ،پیشین ،ج ،7ص.175
 .13ر.ك :أبوجعفر محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج ،5ص20؛ ابن األثیر عز الدین أبو الحسن
على بن ابى الکرم ،پیشین ،ج ،7ص193؛ ابو حنیفه احمةد بةن داود الةدینورى ،األخرمار امطم ال،
تحقی عبد المنعم عامر مراجعةه جمةال الةدین شةیال ،قةم :منشةورات الرضةى ،6113 ،ص747؛

أبومحمد أحمد بن اعثم الکوفى ،امفت

 ،تحقی على شیرى ،بیةروت :داراألضةواء 6066 ،ق ،ج،0

ص.720
 .19ر.ك :أبوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقى ،پیشةین ،ج ،2ص799؛ شةهاب الةدین
أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ،مسان امليزان ،پیشین ،ج ،1ص ،730رقم6692؛ شةهاب الةدین
أحمد بن علی بن حجر عسقالنی ،اإلصابۀ فی تمییةز الصةحابۀ ،ط 0بیةروت :دار الکتةب العلمیةه،
 6194ق ،5 ،ص.23
 .24أبوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقى ،همان ،ص.144
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 .26قال ابن سبأ  :یا أمیر المؤمنین ألیس اهلل فی کل مکان؟ فقال « :بلى» .قال  :فلم یرفع یدیه
إلى السماء؟ قال « :أما تقرأ فی القرآن﴿ :وفی السماء رزقکم وما توعدون﴾ فمن أین یطلب الرزق إال
من موضعه  ،وموضع الرزق وما وعد اهلل السماء»( .شیخ صدوق ،من اليحض] امفقي  ،قم :انتشارات
جامعه مدرسین6061 ،ه.ق ،ج ،6ص،175ح955؛ همو ،عول امش]ايع ،قم :نشةر مکتبةۀ الةداوری،
بیتا ،ج ،7ص ،100ح6؛ شیخ طوسی ،تهذیب األحکام فی شةرح المقنعةۀ ،تحقیة السةید حسةن
الموسوی الخرسان ،ط ،7تهران :نشر دار الکتب االسالمیه6060 ،ه.ق ،ج ،7ص ،177ح.626

 .27ر.ك :عالمه سیّد مرتضی عسگری ،پیشین ،ج ،7ص623ة 636؛ ابوعلی حةائری ،منتهمي
املقال في أح ال ام]ّجال،قم :تحقی و نشةر مؤسسةۀ آل البیةت

إلحیةاء التّةراث6061 ،ه.ق،

ص600؛ شیخ حسین نوری طبرسی ،خاتمۀ المستدرك ،قم :تحقی و نشر مؤسسةۀ آل البیت

إلحیاء التراث6065 ،ه.ق ،ج ،1ص ،732فائدۀ الثالثۀ؛ شیخ محمّد علی تستری ،قاموس الرجال فی
تحقی رواۀ الشةیعۀ و محةدّثیهم ،قةم ،مؤسسةۀ نشةر اسةالمی جامعةه مدرسةین6069 ،ه.ق ،ج،6
ص06ة.01
 .21أبوالعباس أحمد بن علی نجاشی کوفی ،رجال امنجاشي ،ط 5قم :مؤسسةه نشر االسالمی،
 6061ق ،ص ،127رقم.6463
 .20ن.ك :محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،پیشین ،ج ،1ص.125
 .25محمّةةد بةةن عمةةرو کشّةی ،پیشةةین ،ص ،641ح624؛ ص ،642ح626ة ة 621؛ ص،643
ح.620

 .21ر.ك :شیخ صةدوق ،امفقيم  ،پیشةین ،ج ،6ص ،175رقةم955؛ شةیخ طوسةی ،تهميي
األحكا  ،پیشین ،ج ،7ص ،177ح.626
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 .22شیخ صدوق ،اسعتقادات ،نشر المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،ط ،7بیجا :بینا6060 ،ه.ق،
ص.25
 .23شیخ طوسی ،رجال امط سمي ،قم :مؤسسةۀ النشر االسالمی التابعةۀ لجماعةةۀ المدرسةین،
6065ه.ق ،ص ،25رقم.263
 .29شیخ طوسی ،الغیبۀ للحجّۀ ،تصحیح عباداهلل تهرانةی و علةی احمةد ناصةح ،قةم :نشةر دار
المعار ،اإلسالمیۀ6066 ،ه.ق ،ص.697
 .34ابوجعفر محمد بن حبیب بن امیۀ هاشمى بغدادی ،املحرم] ،تحقیة ایلةزۀ لیخةتن شةتیتر،
بیروت :دار اآلفاق الجدیدۀ ،بى تا ،ص.143
 .36أبومحمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبۀ الدینوری ،املعارف ،تحقی دکتر ثروت عکاشةه ،ط،7
مصر :نشر دار المعار 6919 ،،ق ،ص.177
 .37أبوجعفر محمد بن جریر طبری ،پیشین ،ج ،0ص554؛ ابن األثیر عز الدین أبو الحسن على
بن ابى الکرم ،پیشین ،ج ،0ص.759

 .31ابومنذر هشام کلبی ،مثام

امع]ب ،بیروت :دار الهدی ،بیتا.

 .30ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ،امريان امتريين ،بیروت :نشةر المکتبةۀ التجاریةۀ الکبةرى
لصاحبها مصطفى محمد6105 ،ه.ق.
 .35فضل بن شاذان نیشابوری ،اسيضا  ،تحقی سیّد جةالل الةدین حسةینی ارمةوی ،تهةران:
دانشگاه تهران 6111 ،ش.

 .31ابوالحسن محمّد بن احمد بن عبدالرحمان ملطی شافعی ،امتنري
امردع ،بیروت :نشر مکتبۀ المعار6133 ،،ه.ق.
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