«عبداهللبنسبا» آنچه بود و آنچه نبود
سیدمحمدکاظم

طباطبایی

چکيده
«عبداهللبنسبا» چهرهاى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخخن فتتخه هخده اسخت
نگاهتههای تاریخى اهلسنت ،بهویژه در دورۀ اخیر ،او را یهودىزادهاى بنیانفذار هخور

علیخه عثمخان و

پایهفذار تتکر هیعى معرفی کردهاند در مقابل ،پژوهشفخران هخیعى بخا بررسخى اسخناد و متخون ارا ههخدۀ
تاریخى ،هخصیت او را ساختۀ دست مخالتان هیعه برهمرده و حتى برخخی وجخود او را انکخار کخردهانخد
بررسى منابع تاریخى و حدیثى ،نادرستى هردو نظر را اثبات و معلوم میکند که عبداهللبنسبا ،فردى افراطى
و غالى در دورۀ امیرالمؤمنین بوده که طرفداران اندکى نیز داهخته ،ولخی دخخالتى در حخواد

سیاسخى و

اجتماعى دورۀ خویش نداهته و مورد اعتنا نبوده است
کليدواژهها :عبداهللبنسبا ،غلو ،سیفبنعمر ،سَبَأیۀ

مقدمه
پژوهش تاریخى نیازمند رو

منطقى ،مقبول و منضبطی است که آن را بر پایۀ داهتههخاى تخاریخى معتبخر و بخا

پرهیز از تعصب و تمایالت فرقهاى ،جناحی و مذهبی به پیش بَرَد متأستانه اینفونه پژوهش در میان مجموعخه
پژوهشهای تاریخی موجود ،کمبرگوبار است و بیشتر نمونههایى که ادعاى پژوهش تاریخى دارند ،از یکخى از
فزینههاى پیشفتته برخوردار نبوده ،واقعنمایى مطلوب را دارا نیستند
یکى از روهنترین نمونهها در ضعف پژوهش مطلوب ،تحلیلهاى ارا ههده دربارۀ عبداهللبنسبا (سبأ) است که
افرچه موضوعی بسیار پردامنه و پرنوهته است ،از واقعنمایى مطلوب برخوردار نیست
 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزۀ علمیۀ قم
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در نیم قرن اخیر ،بیش از پنجاه کتاب و پایاننامه در جوامع اهلسنت دربارۀ این هخص نوهته هده و به فونخۀ
خاص ،هخصیت او را تحلیل کرده است این همار کتاب ،همراه با صدها مقالۀ روزنامهاى ،تبلیغى خ ترویجى و
علمى خ پژوهشى ،عبداهللبنسبا را در صدر هخصیتهاى مورد توجه مسلمانان در دورۀ معاصر قرار داده است
اما به راستى عبداهللبنسبا کیست؟ ویژفخىهخاى فکخرى و اجتمخاعى او کخدام اسخت؟ از چخه پایگخاه اجتمخاعى
برخوردار بوده است؟ چه تأثیراتى بر محیط اجتماعى خود و تاریخ مسلمانان داهته است؟ توجه فراوان به او از
چه جهت است؟
آنچه در مجموعه فزار هخا و تحلیخلهخای مخرتبط بخا عبداهللبنسخبا ،هایسختۀ امعخان نظخر اسخت ،رو هخا و
رویکردهای متتاوت تحلیل تاریخی ،اسنادی ،مصدری ،جامعههناسانه و متعصبانه در بررسی این فزار هاست
از این رو در این نگاهته ،موضوع عبداهللبنسبا ،تنها در جایگاه موضوعی تاریخی مورد توجه نیست ،بلکه بیشتر
از منظر رو هناسی تحلیلی مورد توجه است تا :ویژفیهای هر رو

معلوم هود و مخا را در یخافتن هخیوهای

منطقی ،مقبول ،علمی و قابل دفاع در تحلیل تاریخی یاری رساند و همزمان ،کاستیهای هخر رو
فردد و آسیبهای موجود در مواد (فزار های تاریخی) ،رو

نیخز روهخن

تحلیل تاریخی و آسیبهای محتمل در سر راه

پژوهشفر تاریخ را بنمایاند
دیدگاهها دربارۀ عبداهللبنسبا
دربارۀ عبداهللبنسبا و کارهاى او ،دو دیدفاه مشهور و چند دیدفاه غیرمشهور ،مطرحند که با هم در ستیز بخوده،
نگاهتههاى فونافونى در اثبات ادعاى خویش و نقض ادعاى فروه مقابل منتشر کردهاند
دیدگاه اول:

دیدفاه نخست ،همان دیدفاه مشهور سنیان (مبتنی بر فزار
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طبری) است که در سالهاى اخیر به مدد تبلیغات

سلتىها و وهابیان ،آثار متعددى بر پایه آن به بازار ارا ه هده است
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بر طبق فزارهى که طبرى به نقل از سَرى و او از هعیب و او از سیفبنعمر نقخل کخرده اسخت ،عبداهللبنسخبا،
مردى یهودى ،اهل صنعا و زادۀ مادرى از نژاد سیاه بود این یهودیزاده ،در زمان عثمان ،ادعای مسلمانی کرد و
سپس برای اختالفافکنی بین مسلمانان ،در ههرهاى اسالمی به ترویج افکار خود پرداخت و مسلمانان را فمراه
کرد او تترقهافکنی خود را از حجاز آغاز کرد و سپس به بصخره ،کوفخه ،هخام و مصخر رفخت  2بخر اسخاس ایخن
فزار  ،ابنسبا یهودىزادهاى است که به قصد فمراهىآفرینى در جامعخۀ اسخالمى ،مسخلمان هخد و سخپس در
ههرها و آبادىها راه مىسپرد تا خواستۀ خویش را فستر
در مجموع ،کارهایى که در این فزار

دهد

به عبداهللبنسبا نسبت داده هده است ،عبارتند از:

 1طرح موضوع وصی بودن امام على و غاصب بودن عثمان در خالفت؛
 2تأثیرفذارى بر اصحاب بزرگ پیامبر خدا همچون :ابوذر غتاری ،عماربنیاسر و نیز چهرههاى برجستهاى
چون :مالک اهتر و محمدبنابىبکر؛
 ۳دعوت تودۀ مردم به قیام علیه عثمان در ههرهای کوفه و بصره و سرزمین مصر؛
 ۴رهبرى کردن هور

علیه عثمان ،که به کشته هدن عثمان منتهى هد؛

 ۵هعلهور ساختن آتش جنگ جمل ،هنگامى که به مصالحه نزدیک مىهد
تحليل این گزارش

نوعِ نقل طبرى ،به قصهاى ساختگى مانندتر است تا فزارهى تاریخى! با این حال ،فزار

یادهده را از لحاظ

سند و متن ،اندکى مىکاویم

 1برخى از نوهتهها از این قرار است :ابنسبأ حقیقۀ ال خیال (سعدى هاهمى)؛ توضیح البناء عن مؤسس الشیعۀ عبداهللبنسخبأ (الرازحخى)؛ أصخل ابنسخبأ و
منشأوه (ابوعبداهلل الذهبى)؛ دور عبداهللبنسبأ الیهودى فى صناعۀ العقا د الشیعۀ التاسدۀ (محمد عبدالحلیم عبدالتتاح)؛ سؤال حول عبداهللبنسبأ (محمد مخال
اللّه)؛ و
 2تاریخ الطبرى ،ج ،۴ص۳۴۰
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الف) نقد محتواى گزارش

تأمل در محتواى فزار

و چگونگى آن ،به همراه نکاتى که با اندکى درنگریستنْ در آن به ذهن مىآید،

مىتواند استوارى این نقل را به هدت مخدو

کند؛ از جمله اینکه:

 1چگونه مىهود باور کرد که مردى یمنى و تازهمسلمان ،در مدتى کمتر از ده سال ،آن هم در هرایط آن روز،
همزمان ،چنان نتوذ دامنفستری در بین مردم حجاز ،عراق ،هام ،مصر و (با همۀ تتاوتهای فرهنگی و
فرایشهای مختلف فکریهان) پیدا کند و آن اندازه قدرت یابد که بتواند هورهى عظیم را بر ضد خلیتۀ
مسلمانان طراحى و اجرا کند
 2از هنگام مسلمان هدن ابنسبا تا خیز
فزار

مردم بر ضد عثمان ،کمتر از ده سال فاصله است او بر اساس

طبرى ،به آبادىها و ههرهاى اسالمى ره مىسپرَد و باورهای پذیرفتۀ مسلمانان را به چالش میکشد و

نیز بر ضد خلیته سخن مىفوید؛ اما آیا هیچکس در برابر او نمىایستد؟! چرا در منابع تاریخى ،هیچفونه
عکسالعملى از چگونگى برخورد او با مردم و مردم با او در فشتوفذارهایش وجود ندارد؟
 ۳آیا مىتوان باور کرد صحابیان بزرفى چون :ابوذر (که پیامبر او را راستفوترین مردمان هناسانده) و عمار
(که پیامبر خدا بر حقمدارى او تصریح و تأکید کرده است) ،تحت تأثیر کالم او قرار فیرند؟ آنان که مرعوب
و مقهور کالم خلیتۀ اول ،دوم و سوم نیز قرار نمىفیرند و از آنها تأثیر نمىپذیرند ،چگونه مىتوان تصور کرد
که از تازهمسلمانى تبارناهناخته و تأثیر بپذیرند؟!
ابوذر به عثمان اعتراض مىکند که چرا تحت تأثیر کالم کعباألحبارِ یهودىزاده است پس چگونه ممکن است
که خود ،زیر نتوذ عبداهللبنسباى یهودىزاده سخن بگوید و حکومت نیز این نتوذ را به رخ او نکشد؟!
این را نیز بیتزاییم که عالمان و متتکران اهلسنت خ که صحابۀ پیامبرخدا را بدانسان بزرگ مىدارند خ،
چگونه در تحلیل اینفونه فزار ها ،به خود حق مىدهند که به لحاظ فکرى ،آنان را تا این حد سطحىنگر و
سادهاندیش جلوه دهند که تحت نتوذ مردى یهودى ،بر ضد خلیتۀ خود همشیر کشیده و فتنه ایجاد کردهاند؟
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 ۴آوردهاند که ابنسبا در جنگ جمل ،نقشآفرینى کرده است چرا پس از جنگ ،هیچ خبرى از او نیست؟
هخصى که تا بدان اندازه مقتدر است که مىتواند خلیته را به زیر کشد ،چرا در اوج قدرت ،هیچ کارى نمىکند
و تاریخ ،حتی نامى از او نمىبرد؟!
 ۵چرا معاویه که خود را «ولىّ خونِ» عثمان مىهمرد و حتی صحابۀ پیامبر را که در مدینه حضور داهتند و
به عثمان کمک نکردند ،مستحقّ قتل مىدانست 1،هیچفونه پیفیرىاى دربارۀ عامل اصلى قتل ،انجام نمىدهد؟
چرا در متون تاریخى ،حتی یک فزار  ،در پیجویىِ معاویه از عبداهللبنسبا نقل نشده است؟
 ۶با توجه به اینکه اعراب به دانش تبارهناسى و نیز به هناخت تبار بزرفان خود و ثبت آن ،بسى اهمیت
مىدهند ،چگونه است که هیچ نشانهاى را از او خ که تا این اندازه آوازه دارد خ ،ثبت نکردهاند و هیچکس از
دودمان او را نشناساندهاند؟
ب) ارزیابی اسناد گزارش

ارزیابى اسناد فزار هاى مرتبط با عبداهللبنسبا در کتاب تاریخ الطبرى نیز بسیار جالب و محتاج تأمخل اسخت
سند طبخرى در نقخل فخزار هخاى عبداهللبنسخبا اینفونخه اسختَ :سخرى از هخعیببنابراهیم ،از سخیفبنعمر
سیفبنعمر نیز فزار ها را از افراد متتاوتى نقل مىکند که در بیشتر اسناد «محمد و طلحه» وجود دارند
توجه به این نکات در بررسى این طریق ضرورى است:
 1طبخخرى بخخه سخخال  ۳1۰هجخخری درفذهخخته اسخخت و بیشخختر فخخزار هخخاى مخخرتبط بخخا دورۀ عثمخخان و خالفخخت
امیرالمؤمنین را با طریقى نقل مىکند که در سلسله اسناد آن ،چهار و فاه پنج طبقه حضور دارند
در طبقههناسى اثبات هده است که هر طبقه با طبقۀ پیشین خود  ۳۵سال فاصله دارد  2از این رو ،فخزار هخاى
طبرى به اسنادى دربردارندۀ دستکم هتت واسطه نیاز دارند بنابراین ،همۀ فزار هاى سیفبنعمر خ کخه بخا

 1وقعۀ صتین ،ص1۹۷
 2ر ک :ترتیب اسانید الکافی(مقدمه) ،ص11۳-111
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یک یا دو واسطه نقل هدهاند خ ،مرسلند
 2مهمترین فرد واقع در این سند ،سیفبنعمر است که توسط همۀ رجالیان اهلسنت ،تضعیف هده و هیچکس
در ستایش و تأیید او سخن نگتته است
ابنحجر عسقالنى ،محد

و رجالی مورد اعتماد اهلسنت ،در جمعبندى نظر رجالیان دربارۀ او نوهته است:

سیفبنعمر التمیمیالبرجمی و یقال :السعدی و یقال :الضبعی و یقال :األسدی الکوفی ،صاحب کتاب
الردۀ و التتوح قال ابنمعین :ضعیف الحدیث و قال مرۀ :فلیس خیر منه و قال أبوحاتم :متروک الحدیث،
یشبه حدیثه حدیث الواقدی و قال أبوداود :لیس بشیء و قال النسا ی و الدارقطنی :ضعیف و قال
ابنعدی :بعض أحادیثه مشهورۀ وعامتها منکرۀ؛ لمیتابع علیها و قال ابنحبان :یروی الموضوعات عن
األثبات ،قال :و قالوا :إنه کان یضع الحدیث قلت :بقیۀ کالم ابنحبان :اتهم بالزندقۀ و قال البرقانی عن
الدارقطنی :متروک و قال الحاکم :اتهم بالزندقۀ ،وهو فی الروایۀ ساقط قرأت بخط الذهبی :مات سیف
زمن الرهید؛ 1سیفبنعمر تمیمىبرجمى خ که فاه سعدى ،ضبعى و اسدى کوفى هم خوانده مىهود خ
صاحب کتاب الردۀ و التتوح است ابنمُعین او را «ضعیف الحدیث» خوانده است مُ ّره فتته است :فلیس
(پول سیاه بىارز ) از او بهتر است ابوحاتم او را «متروک الحدیث» دانسته است که فزار هایش در
بىارزهى ،همانند فزار هاى واقدى است ابوداود فتته است :بىارز

است نسا ى و دارقطنى او را

ضعیف همردهاند ابنعدى مىفوید :بعضى فزار هایش مشهور است ،ولی بیشتر آنها منکر و هاذ
است که پیروى ندارد ابنحبان مىفوید :او فزار هاى جعلى را به بزرفان منسوب مىکند و فتتهاند او
جعل مىکرده و متهم به زندیقىفرى است دارقطنى او را

در طول زندفى خود ،حدیث و فزار

«متروک الحدیث» همرده و حاکم نیشابورى نیز اتهام انتساب او به زنادقه را نقل کرده و فتته است در
نقل روایت ،بىارز

است به خطّ ذهبی خواندم که :او در زمان هارونالرهید مُرده است

یکى از محققان معاصر اهلسنت ،رأى نزدیک به بیست نتر از رجالیان اهلسنت را جمعآورى کرده کخه همگخی

 1تهذیب التهذیب ،ج ،2ص ،۴۶۶ح۳18۴؛ تهذیب الکمال ،ج ،12ص ،۳2۶ح2۶۷۶
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در تضعیف سیفبنعمر است

1

به راستى ،آیا فردى با این مشخصات و ویژفىها ،هایستگى فزار

وقایع مهخم تخاریخى و نقخل اقخوال و آثخار

صحابه را داراست؟
نویسندفان وهابى و سلتى در این زمینه با چالش جدّى روبهرو هستند و نمىتوانند عملکرد خود در اسختناد بخه
سخنان این فرد کذاب و جعّال را توجیه کنند برخى از کسانى که ادعاى روهنفکرى و عدم تعصب دارند نیخز
از این دام نرهیدهاند؛ برای مثال ،دکتر اکرم ضیاء العمری در توجیه استناد به اقوال سیفبنعمرِ کخذّاب و جعّخال
فتته است:
افر این افراد حدیثى نقل کنند ،مردود همرده مىهود ،ولی در فزار هاى تاریخى مىتوان به آنان اعتماد
کرد

2

این سخن و استدالل ،بسی عجیب است به راستی آیا مىتوان پذیرفت سخن یک نتر در فخرع کوچخک فقهخى
پذیرفته نباهد ،ولی سخن او در تکتیر میلیونها مسلمان پذیرفته هود؟! اهمیت کخدامیک بیشختر اسخت؟ ۳نکتخه
جالب آنکه نویسنده این سخن ،در پی نقد متون تاریخی بر مبنای محدثین است ولی به صراحت ،خالف آن را
مطرح میکند
 ۳فرد دیگر واقع در سند فزار های طبری که راوى از سیفبنعمر است ،هعیببنابراهیم کوفى است ذهبى،
ابنعدى و ابنحجر ،او را مجهول همردهاند

۴

 ۴فرد سوم واقخع در سخند فزار هخای طبخرى دربخارۀ عبداهللبنسخبا ،راویای اسخت بخه نخام « َسخریّ» کخه یخا
سَرىّبناسماعیل است و یا سرىّبنعاصم همدانى این هردو فرد ،تضخعیف هخدهانخد سَرىّبناسخماعیل توسخط

 1نحو انقاد التاریخ االسالمى ،ص ۵۵خ۵۷
 .2ر ک :عصر الخالفۀ الراهدۀ ،محاولۀ لنقد الروایۀ التاریخیۀ وفق مناهج المحدثین ،ص۴21
۳

فستردهترین بحث انتقادى دربارۀ سیفبنعمر را عالمه سیدمرتضی عسکری ،از عالمان هیعه ،در کتخاب عبداهللبنسخبأ و اسخاطیر اُخخری و هخیخ

حسنبنفرحان مالکى ،از محققان اهلسنت ،در کتاب نحو انقاذ التاریخ االسالمى سامان دادهاند
 ۴میزان االعتدال ،ج ،2ص2۷۵؛ لسان المیزان ،ج ،۳ص1۴۵
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یحیىبنسعید دروغفو همرده هده و توسط رجالیان دیگر تضعیف هخده اسخت سرىّبنعاصخم نیخز دروغفخو،
جعال و سارق حدیث معرفى هده است

1

چند نکته

توجه به اسناد و تحلیل متون مرتبط با عبداهللبنسبا ،نشانفر جعل و اختالق سیفبنعمر در این حوزه است ،به
فونهای که با بدیهىترین اصول و قواعد فزار

و تحلیل تاریخ نیز در تعارض است

نکتۀ مهم دیگر ،تأثیرفذارى فستردۀ سیفبنعمر بر جریان تاریخنگارى اهلسنت اسخت دروغپخردازى بخا ایخن
پیشینه و این ویژفىها ،بیش از  ۷۰1فزار

تاریخى را از طریق تاریخ الطبرى به منابع تاریخنگخارى اهلسخنت

سرازیر کرده است  2فزار هاى او نیز ناظر بر مقاطع مهم و اثرفذار تخاریخ اسخالم ،همچخون حخواد
پیامبر  ،وقایع دورۀ عثمان و خالفت امیرالمؤمنین (یعنى از سال  11تا سال  ۳۷هجرى) است

پخس از

۳

رویکرد اموىفرایانۀ او در توجیه عملکرد حاکمان (همچون خلتای سهفانه و معاویه) و نکوهش مخالتان آنخان
نیز کامالً مشهود است

۴

دیدگاه دوم:

در مقابل دیدفاه افراطى اول ،دیدفاه دیگرى پا به عرصه فذاهته و وجود عبداهللبنسبا را از اساس انکخار کخرده
است صاحبنظرترین فرد در این حوزه عالمه سیدمرتضى عسکرى است که در تحقیقخات طخوالنى و فسختردۀ
خویش ،به همۀ زوایاى مربوط به عبداهللبنسبا و روایات سیفبنعمر پرداخته و تحقیقى درازدامن را ارا خه داده
است
عالمه عسکرى بر ایخن بخاور اسخت کخه عبداهللبنسخبا وجخود خخارجى نداهخته و چهخرهاى سخاخته و پرداختخۀ

 1ر ک :الغدیر ،ج ،8ص1۴۰
 2این ،رقمی است که توسط سید مرتضی عسکری و حسنبنفرحان المالکی در پژوهشهای پیشفتتههان به دست آمده است

 ۳ر ک :التتنۀ و وقعۀ الجمل بروایۀ سیف بن عمر
 ۴دربارۀ او و تأثیرفذارى او در تاریخ اسالم ،ر ک :خمسون و مأۀ صحابى مختلق و ترجمۀ آن با نام «صدوپنجاه صحابى ساختگى»

8

سیفبنعمر است ،زیرا تمام فزار هاى مرتبط با دخالت عبداهللبنسبا در حواد
امیرالمؤمنین  ،به تاریخ الطبرى و سپس به سیفبنعمر منتهى مىهود

دورۀ عثمان و آغاز خالفخت

1

سیفبنعمر ،افزون بر عبداهللبنسبا ،چهرههاى دیگرى را نیز ساخته و پرداخته است که از جملۀ آنها  1۵۰تخن
از صحابۀ پیامبرند 2که در هیچ منبعى غیر از روایات سیفبنعمر ،سخنى دربارۀ آنها وجود ندارد
آهنایى با روحیات و تتکر سیفبنعمر ،نظر عالمه عسکرى را تأییخد مخىکنخد روال و رویخۀ سخیفبنعمر در
فزار هاى تاریخى ،جعل ،تحریف و قصهپردازىهاى فاه کودکانه است؛ مثالً او از قهرمان بخىبخدیل نبردهخاى
صدر اسالم با نام «قعقاعبنعمر تمیمى» سخن مىفوید که از قبیلۀ او ،یعنی بنىتمیم به حسخاب مخىآیخد او در
هجاعت و مبارزه بىهمتاست و در حد خالدبنولید (هخصیت دیگر مورد عالقۀ سیفبنعمر) مبارزه مىکنخد
نکتۀ جالب آنکه ،نام این قهرمان نبردهاى صدر اسالم ،در هیچ فزار

۳

تاریخى بهجز فزار هاى سیفبنعمرو

وجود ندارد چگونه مىتوان باور کرد که نام او خ که به فتتۀ سیفبنعمر ،عامل پیروزى در فختح قادسخیه بخوده
است خ در هیچ فزار

تاریخى دیگری وجود نداهته باهد؟

۴

عامل سیاسی خ مذهبی نیز در جعلیات سیفبنعمر هویداست او در همۀ موارد سخنی مخیفویخد کخه بخه نتخع
بنیامیه و دستگاه خالفت باهد و عیبجویی و منقصت هیعیان و علویخان را در پخی داهخته باهخد از منظخر او
معاویه ،ولیدبنعقبه ،زیادبنابیه ،خالدبنولید و عثمان همگی مبخرا از خطخا هسختند و ابخوذر ،عمخار ،مالکاهختر،
محمدبنابیبکر ،حکیمبنجبله ،کمیل ،صعصعه و همگی مقصر و فناهکار!

۵

دیدفاه عالمه عسکری در دورهای اظهار هد که اینفونه پژوهش برخالف باور تاریخی مشهور تلقخی و بخا آن
مقابله میهد عسکری در مقدمۀ کتاب عبداهللبنسبا خ کخه چخاا اول آن در سخال  1۳۷۵هجریقمخری (1۳۳۵
 1ر ک :عبداهللبنسبأ و اساطیر اخری (دو جلد) ،از سیدمرتضى عسکرى و ترجمۀ آن با نام عبداهللبنسبا و دیگر افسانههاى تاریخى
 2ر ک :خمسون و مأۀ صحابى مختلق
 ۳ر ک :همان ،ج ،1ص ۹۵خ18۹
 ۴ر ک :همان ،ص18۶؛ نحو انقاذ التاریخ االسالمى ،ص۷۴خ۷۵
 ۵ر ک :تاریخ الطبرى ،ج ،۳ص ۳2۵خ ،۳۳8ص۳۶۵خ ۳۷8و ص۴1۵خ۴۴2
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هجریهمسی) انجام فرفته است خ به تحقیقات خود اهاره کرده و فتته است« :هتت سال از انجام این تحقیخق
فذهته است ،ولی امکان عرضۀ آن وجود نداهت ،زیرا حرف جدیدی بود که مورد مخالتت و هجخوم منتقخدان
قرار میفرفت » 1و تنها پس از انتشار تشکیک عالمه عبدالحسین امینخی و دکتخر طخه حسخین ،در اصخل وجخود
عبداهللبنسبا 2امکان عرضۀ آن پیدا هده است ایشخان در جلسخهای خصوصخی کخه در سخال  1۳82همسخی در
خدمت ایشان برفزار هد ۳،بدین نکته اهاره کرد و تحقیقات خویش را مقدم بر تحقیق طه حسین و عالمه امینی
همرد
دیدفاه ایشان که بر تحقیقات و پژوهشهای عالمانۀ جدید مبتنی بود ،در دورۀ خویش فامی بسیار بلنخد و مهخم
در حوزۀ تحقیقات تاریخی رو مند است ،به فونهای که یکی از مستشرقان انگلیسی به نام «جیمخز رابینسخون»
در نامهای به ایشان ،از اینفونه پژوهش و نتیجهفیری (تحلیل) اظهار اعجاب کرده و نوهخته اسخت« :در سخنین
کهولت و بیماری ،دو بار کتابهای هما را به دقت خواندهام »

۴

این دیدفاه (نظریۀ عالمه عسکری) از سوی عالمان سلتی اهلسنت و وهابیان ،مورد نقد قرار فرفته است ،ولخی
نقدهای این فروه ،چندان دقیق و قوی نیست و بلکخه متعصخبانه و غیرپژوهشخی اسخت و نمخیتوانخد جعلیخات
سیفبنعمر را توجیه کند
نقد دیدگاه عالمه عسکری

افرچه عالمه عسکری  ،راهی نو در پژوهش تاریخی دربارۀ عبداهللبنسبا فشود و نظر مشخهور تاریخنگخاران و
مبلغان اهلسنت را دچار تردید کرد ،ولی ایشان در تبیین دقیق نظریۀ خویش خ که نظریۀ رقیب و بخدیل دیخدفاه
اول است خ با مشکل روبهرو هده است

 1ر ک :عبداهللبنسبأ و اساطیر اخری ،ج ،1ص( ۷مقدمۀ مؤلف)
 2دربارۀ دیدفاه عالمه امینی و دکتر طه حسین ،ر ک :الغدیر ،ج ،8ص1۴۰و۳2۶؛ علیّ و بنوه ،ص۹8
 ۳در دانشکده اصولالدین.

 ۴ر ک :خمسون و مأۀ صحابى مختلق ،ج ،1ص1۷
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نظریۀ ایشان مبتنی بر این پیشفرض اسخت کخه همخۀ فخزار هخا دربخارۀ عبداهللبنسخبا ،زاییخدۀ خیخال و وهخم
سیفبنعمر است؛ از این رو عبداهللبنسبا ،وجود خارجی ندارد به عبخارت دیگخر ،بخه فتتخۀ عالمخه عسخکری:
«عبداهللبنسبا در واقع آفریدۀ خدا نیست ،بلکه آفریدۀ ذهن سیفبنعمر است »

1

افر فزار هاى سیفبنعمر ،تنها نقلهاى مربوط به عبداهللبنسبا بود ،این امکان وجود داهت که بر دیدفاهى
چنین ،تأکید هود ،اما نکتۀ تأملبرانگیز این است که متون تاریخى و حدیثىِ قابلتوجهی ،از غیر طریق
سیفبنعمر ،دربارۀ وجود هخصى به نام عبداهللبنسبا ،در دست است در بسیارى از این متون ،عبداهللبنسبا
چهرهاى غالى معرفی هده و در برخى منابع ،سوزاندن او به وسیلۀ امیرالمؤمنین به خاطر غلو و باور او به
الوهیتِ موال فزار

هده است:

 1در کتاب رجال الکشّى پنج روایت ،وجود عبداهللبنسبا و چگونگى عقاید او را فزار
روایت از این پنج روایت ،سند صحیح دارند

مىکنند که سه

2

 2در کتاب من الیحضره التقیه و نیز در تهذیب األحکام ،روایتى نقل هده که در آن ،عبداهللبنسبا از حکمتِ
بلند کردن دست در هنگام دعا ،سؤال مىکند

۳

 ۳در کتاب االعتقادات صدوق ،فزارهى نقل هده که در آن ،زراره از امام صادق سؤال مىکند« :مردى از
فرزندان عبداهللبنسبا ،قا ل به تتویض است »

۴

 ۴در کتاب رجال الطوسى در همارِ اصحاب امام على به عبداهللبنسبا اهاره هده و آمده است« :عبداهللبنسبا،
کسى است که به کتر بازفشت و اظهار غلو کرد »

۵

 1ر ک :عبداهللبنسبأ و اساطیر اُخری ،ج ،1ص8
 2رجال الکشى ،ج ،1ص ،۳2۳ح1۷۰و1۷1؛ ج ،1ص ،۳2۴ح1۷۴ ،1۷۳ ،1۷2
 ۳من الیحضره التقیه ،ج ،1ص ،۳2۵ح۹۵۵؛ تهذیب األحکام ،ج ،2ص ،۳22ح1۳1۵
 ۴االعتقادات ،ص ،1۰۰ح۳۷
 ۵رجال الطوسى ،ج،۷۵

۷18
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 ۵در کتاب الغیبۀ طوسى ،به مناسبت طرح دیدفاه اعتقاد به امام زمان و جریانهایى که مخالف این دیدفاه
هستند ،آمده است« :و در میان آنان ،کسانى از سَبَأیان (سبا یان)اند که مىفویند :او ،همان على است و نمرده
است »

1

 ۶در کتاب المحبّر ،تألیف محمدبنحبیب بغدادی (م 2۴۵ق) ،در باب «أبناء الحبشیّات (مردان عربى که مادر
حبشى داهتند)» آمده است « :و عبداهللبنسبا ،رهبر سَبَأیان»

2

 ۷ابنقُتَیبه (م 2۷۶ق) در کتاب المعارف مىفوید« :سَبَأیان از رافضه و به عبداهللبنسبا منسوبند و او نخستین
رافضى است که کتر ورزید و فتت" :على ،پروردفار جهانیان است " على نیز او و یارانش را سوزاند »

۳

 8اَعشى همْدان ،که در سال  8۳هجرى توسط حَجاج به قتل رسید ،دربارۀ مختار و صندلى او خ که ادعا
مىکرد امام على روى آن مىنشسته است و آن را مقدس مىدانست خ مىفوید« :فواهى مىدهم که سبئی
هستید و من هما را مىهناسم ،اى سپاهیان هرک!»

۴

کسان دیگرى همچون :سعدبنعبداهلل اهعرى (م ۳۰1ق) در کتاب المقاالت و الترق ،نوبختى (م ۳1۰ق) در
کتاب فرق الشیعۀ ،علىبناسماعیل (م ۳۳۰ق) در کتاب مقاالت اإلسالمّین ،ابوالحسن مَلَطى (م ۳۷۷ق) در
کتاب التنبیه و الردّ و عبدالقاهر بغدادى (م ۴2۹ق) در کتاب التَرق بین التِرَق نیز از عبداهللبنسبا و یا سبأیه
(سبا یه) یاد کردهاند

۵

این نقلها با تمام فونافونىها و مراتب مختلف اعتبارهان ،یک نکته را به روهنى نشان مىدهند و آن ،این
است که عنوانهاى «عبداهللبنسبا» و «سبا یه» ویژۀ فزار هاى طبرى و سیفبنعمر نیستند
عالمه عسکری خود به این نقلها توجه داهته و به آنها اهاره کرده است ،ولی سعی در توجیه این متون نموده
 1الغیبۀ(طوسى) ،ص ،1۹2ح1۵۴
 2المحبّر ،ص۳۰8
 ۳المعارف ،ص۶22
 ۴البدایۀ و النهایۀ ،ج ،8ص2۷۹
 ۵عبداهللبنسبأ و أساطیر اُخرى ،ج ،2ص221خ2۳1
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و با ارا ۀ برخی قرا ن ،آنها را بر عبداهللبنوهب راسبی حمل کرده است ایشان با مقارنۀ برخی فزار ها نتیجه
فرفته است که مراد از «سبئی (سَبَأی)» یا «ابنسبا» ،افراد یمنیای هستند که از تیرۀ سبا (همخانواده با ملکۀ سبا)
به حساب میآیند و همۀ این افراد ابنسبا نامیده میهوند؛ از این رو ،در بسیاری از مخوارد ،مخراد از ابنسخبا یخا
سبئی ،فردی خاص نیست ،بلکه این سخن مرادف با یمنی بودن این افراد است در مواردی نیز که مسخلماً فخرد
خاصی مورد نظر باهد ،مراد فوینده ،عبداهللبنوهب راسبی است

1

در نقد این سخن مخیفخوییم :عبخداهللبنوهب راسخبی ،از سخران خخوارج بخود کخه در نبخرد نهخروان بخه دسخت
امیرالمؤمنین به هالکت رسید چگونه میتوان فخردی خخارجی و در ردۀ سخران خخوارج را کخه (العیخاذ بخاهلل)
امیرالمؤمنین را تکتیر کرده و با ایشان جنگیدهانخد ،مخرادف بخا مخردی دانسخت کخه عقایخدی غالیانخه داهخته و
امیرالمؤمنین را دارندۀ صتت ربوبیت و صاحباختیاری هستی میداند؟!

2

دیدگاه سوم:

دکتر علی الوردی ،اندیشمند عراقی (1۹1۳خ 1۹۹۵م) از منظر جامعههناسی (و نه تاریخی) به قضیۀ عبداهللبنسبا
نگریسته است هیوۀ مطالعات جامعههناسانۀ علی وردی در کتاب وعاظ السالطین ،هیوهای تحلیلخی و هایسختۀ
توجه است او در این کتاب مشهور خ که در سال 1۹۵۴میالدی منتشر هد خ به تحلیل جامعههناسانۀ انقالب بخر
ضد عثمان پرداخته و فزار های تاریخ الطبری دربارۀ نقش عبداهللبنسخبا در هخکلفیری هخور ها بخر ضخد
عثمان را کاویده است او معتقد است ،از منظر جامعههناسی این فزار ها فونهای سخادهانگخاری و بالهخت در
تحلیل حواد

اجتماعی است

از منظر او خیز های اجتماعی ،سیر منطقی پیدایش و تکوین دارند و نمیتوانند وابسته بخه فعالیخت چندسخالۀ

 1ر ک :همان ،ج ،2ص۳1۵-۳1۴
 2دربارۀ غالی بودن عبداهللبنسبا ،در پایان همین مقاله ،در تبیین نظریۀ مختار ،سخن خواهیم فتت
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یک یهودیزادۀ تازهمسلمان باهند  1بنابراین ،نتیجه فرفته است که «عبداهللبنسبا» یا «ابنالسوداء» نامی رمزآلخود
برای عماربنیاسر است ایشان در ادامه ،دالیلی نیز در کتاب خویش اقامه کرده اسخت کخه مخدعای او را اثبخات
نمیکند  2مدعای او در اینهمانی عبداهللبنسبا و عمار یاسر به سیه چرده بون آن دو و عدم یادکرد عبداهللبنسبا
پس از ههادت عمار یاسر در جنگ صتین است مشکل اصخلی در ایخن تحلیخل ،آن اسخت کخه در آن از قخرا ن
تاریخی غتلت هده است عمار یاسر فردی با پیشینۀ مشخص و پدر و مادر مسلمان ههید است که ارتبخاطی بخا
یمن ندارد در فزار های سیف بن عمر ،ابنسبا با عمار یاسر سخن میفوید ابنسبا در حواد

جنخگ جمخل

حضور ندارد ولی عمار یاسر هخصیت تأثیرفزار در جنگ صتین است که ههادت او بخه سخپاه معاویخه آسخیب
رساند
فتتنی است علی وردی ،افرچه تتکر سکوالر دارد ،ارادت او به امیرمؤمنان در جای جای کتابش مشهود است
و به نظر میرسد فقط در تحلیل تاریخی فزار های مربوط به عبداهللبنسبا دچار خطا هده است
این دیدفاه (فرضیه) نیز حامیانی دارد؛ از جمله :دکتخر کامخل مصخطتی الشخیبی ،دیگخر اندیشخمند و پژوهشفخر
عراقی

۳

دیدگاه چهارم:

به نظر میرسد ،اولین تشکیک در هخصیت اسطورهای عبداهللبنسبا از آنِ مستشرقان غربی باهد کخه بخا هخیوه،
زاویۀ دید و مبانی جدیدی به فزار های تاریخی مسلمانان مینگریستند افرچه نیت برخی از آنخان مبخارزه بخا
اساس اسالم بود ،به فونۀ طبیعی به سراغ رخنههای قابل ایراد و اهکال در این حخوزه رفتخه و در فخزار هخای
حدیثی خ تاریخی خدهه میکردند
یکخخی از آغخخازین تشخخکیککنندفان در هخصخخیت عبداهللبنسخخبا و تخخأثیر او در تخخاریخ اسخخالم ،لئخخون کایتخخانی
 1ر ک :وعاظ السالطین ،ص1۰۰ -۹8
 2ر ک :همان ،ص1۷۷
 ۳ر ک :الصلۀ بین التصوف و التشیع ،ص۳8
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(18۶۹خ1۹2۶م) است او به سنت و احادیث اسالمی خ که در آن دوره ،مصادر اهلسخنت نماینخدۀ آن بودنخد خ
بیاعتماد است؛ از این رو ،در فزار های سیفبنعمر نیز خدهه کرده است

1

برخی دیگر از مستشرقان نیز در این حوزه ،نظر دادهاند 2که دستیابی به سخنان و آرای آنان ،نیازمند مهارت در
زبانهای انگلیسی ،آلمانی و فرانسوی و نیز محتاج پژوهش مستقلی از ناحیۀ متخصصان است
دکتر طه حسین ،اندیشمند و روهنفکر نابینخای مصخری ،از اولخین محققخان مسخلمان اسخت کخه در هخصخیت
عبداهللبنسبا و فعالیتهای او تشکیک کرده است تحلیل و برداهت او بیشتر جنبخۀ تحلیخل تخاریخی دارد و بخه
قوت و استناد پژوهش عالمه عسکری نیست ،ولی در همان دوره انجام هده و چنخد سخال پخیش از انتشخار اثخر
عالمه عسکری منتشر هده است آنفونه که عالمه سیدمرتضی عسکری در جلسۀ خصوصخی پیشفتتخه نقخل
کرد ،هیچیک از این دو نتر از پژوهش یکدیگر آفاهی نداهتهانخد ،ولخی ایخن دو پخژوهش در یخک بخازۀ زمخانی
مشترک انجام هده است کتاب طه حسین (علی و بنوه) در سال 1۹۵2میالدی (1۳۳2همسخی) نوهخته و منتشخر
هده است این فروه (کایتانی و طه حسین) صرفاً در فزار های تاریخی سیفبنعمر خدهه کرده و هخصیت
اسطورهای او را نپذیرفتهاند ،ولی راهحل دقیق و عملی برای حل ماجرا ارا ه نکردهاند

۳

نظریۀ مختار
دیدفاه افراطی اول ،از بُن باطل است دیدفاه تتریطی دوم نیز خ افرچه در نقد علمخی دیخدفاه اول موفخق بخوده
است خ ،در تبیین خود ،با اهکال روبهروست دیدفاه سوم با قرا ن تاریخی مناسبت ندارد و دیدفاه چهارم تنهخا
در فزار های تاریخی تشکیک کرده و راهحلی ارا ه نکرده است اکنون و در تبیین «دیدفاه مختار» میفخوییم:
مجموعه فزار های هیعی و سنی که از غیر از طریق سیفبنعمر در اختیار ما قخرار فرفتخه ،حخاکی از وجخود
فردی با نام عبداهللبنسبا با دیدفاهی افراطی و غلوآمیز دربارۀ امیرالمؤمنین است که پیروان انخدکی نیخز داهخته
 1ر ک :وعاظ السالطین ،ج ،2ص۳۰خ۳1
 2ر ک :تاریخ فرق اسالمی ،ج ،2ص2۷۹؛ تاریخ اندیشههای کالمی در اسالم ،ج ،2ص2۳خ۳۳
 ۳ر ک :علی و بنوه ،ص۹2-۹1

15

است و این پیروان تا دههها پس از وی نیز وجود داهتهاند
در کتاب رجال الکشی ،پنج فزار

دربارۀ عبداهللبنسبا وجود دارد که به عقاید غلخوآمیز او اهخاره کردهانخد از

این مجموعه یک روایت را خ که دارای سند معتبر است خ مرور میکنیم:
حدثنی محمدبنقولویه ،قال :حدثنی سخعدبنعبداهلل ،قخال :حخدثنا یعقوببنیزیخد و محمدبنعیسخى ،عخن
ابنأبیعمیر ،عن هشامبنسالم ،قال :سمعت أباعبداهلل یقول و هو یحد

أصحابه بحدیث عبداهللبنسبأ و

ما ادعى من الربوبیۀ فی أمیرالمؤمنین علیبنأبیطالب ،فقال :انه لما ادعى ذلک فیه اسختتابه أمیرالمخؤمنین
فأبی أن یتوب فأحرقه بالنار؛ 1امام صادق بخا اصخحاب خخویش دربخارۀ عبداهللبنسخبا و ادعخای ربوبیخت
امیرالمؤمنین سخن فتت و فرمود« :آنفاه که او این ادعا را کرد ،امیرمؤمنان او را به توبخه واداهخت و او
از توبه کردن اجتناب کرد امام او را به اعدام محکوم کرد و سوزاند »

در روایت دیگری که در مصادر اصلی حدیثی هیعه همچون تهذیب االحکام ،کتاب من الیحضره التقیخه ،علخل
الشرایع و تحفالعقول نقل هده ،به عبداهللبنسبا و پرسش او از امیرالمؤمنین اهاره هده است فخزار

هخیخ

طوسی از این واقعه اینفونه است:
أحمدبنأبیعبداهلل عن القاسمبنیحیى عن جده الحسنبنراهد عن أبیبصیر عن أبیعبداهلل عن آبا ه ان
أمیرالمؤمنین قال :إذا فرغ أحدکم من الصالۀ فلیرفع یدیه إلى السماء ولینصب فی الدعاء فقال ابنسبأ :یا
أمیرالمؤمنین ألیس اهلل فی کل مکان؟ فقال :بلى قال فلمیرفع یدیه إلى السماء؟ قال :أما تقرأ فی القرآن و
فی السماء رزقکم و ما توعدون فمن أین یطلب الرزق إال من موضعه و موضع الرزق و ما وعد اهلل
السماء؛ 2امام صادق از پدران خویش فزار

کرده است که امیرمؤمنان فرمود« :هرفاه نماز یکی از

هما پایان یافت ،دستان خود را باال برده و دعا کند » ابنسبا فتت :یا امیرالمؤمنین! مگر خدا در همۀ
مکانها نیست فرمود« :آری » پرسید :پس چرا نمازفزار دست خود را باال بگیرد؟ فرمود« :آیا در قرآن

 1رجال الکشی ،ج ،1ص،۳2۳
 2تهذیب االحکام ،ج ،2ص،۳22

1۷1
1۷1
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نخواندهای که" :رزق هما و آنچه به هما وعده داده هده ،در آسمان است " پس ،از جایگاه روزی باید
طلب روزی هود و جایگاه روزی و آنچه وعده داده است ،در آسمان است »

این روایت به صورت مرسل و یا با اسناد دیگر در مصادر کهن هیعی نیز آمده است

1

در کتاب االعتقادات صدوق نیز زراره از امام صادق دربارۀ یکی از فرزندان عبداهللبنسبا خ که قا ل به تتخویض
است خ پرسش میکند

2

در تمامی این متون خ که با اسناد هیعی و در مصادر هیعی نقل هدهاند خ از عبداهللبنسبا و تتکر افراطخی او یخاد
هده است این مصادر و طرق ،هیچ ارتباطی با سیفبنعمر و قصهپردازیهخای او ندارنخد و اصخوالً آبشخخوری
دیگر دارند افزون بر این مصادر ،برخی متون دیگر که ارتباطی با سیفبنعمر ندارند نیز به عبداهللبنسبا و تتکر
غالیانۀ او اهاره دارند؛ برای مثال ،اعشی همدانی هاعری مشهور است که در سخال  8۳هجریقمخری و پخیش از
تولد سیفبنعمر از دنیا رفته است او که از مخالتان مختار بود ،در هعر خود مختار و طخرفداران او را َسخبَئیه
(سَبَأیۀ) خوانده و فتته است:
ههدت علیکم أنکم سَبَأیۀ

و انی بکم خ یا هرطۀ الشرک خ عارف

۳

در میان منابع متقدم ،فزار های دیگری از این قبیل نیز دیده میهوند که به عبداهللبنسخبا و فخاه بخه تتکخر او
اهاره کردهاند این مجموعۀ قابل اعتنا اثبات میکند که فردی با نام عبداهللبنسبا وجود خارجی داهته و تتکخری
غالیانه را رهبری میکرده و طرفداران اندکی نیز داهته و به سبب پافشاری بر عقاید خود اعدام هده است ،ولی
تتکر او نابود نگشته است
این فرد ،هیچ ارتباطی با عالمان و بزرفان هیعه نداهته و فونۀ تتکر او نیز از همان آغاز ،مطخرود هخیعیان بخوده
است دخالت او در حواد

دورۀ عثمان هم در هیچ منبع دیگری بخهجز فزار هخای سخیفبنعمر ،یخاد نشخده

 1من الیحضره التقیه ،ج ،1ص ،۳2۵ح ۹۵۵؛ خصال ،ص۶28؛ علل الشرا ع ،ص۳۴۴؛ تحفالعقول118 ،
 2االعتقادات فی دین االمامیه ،ص1۰۰
 ۳البدایۀ و النهایۀ ،ج ،8ص2۷۹
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است اصوالً او در حد و اندازهای نبوده است که از سوی حاکمان ،تودۀ مردم یا خواص اجتمخاع ،بخه وی اعتنخا
هود بدین سبب ،در متون تاریخی اصیلی که به حواد
حواد

اجتماعی عصر وی و هخصخیتهای اثرفخذار در ایخن

پرداختهاند و سران هاخص آن پرداخته میهود ،نامی از این فرد وجود ندارد؛ برای مثخال ،بخالذری (م

2۷۹ق) در کتاب أنساب االهراف به تتصیل به وقایع دورۀ عثمان و آغاز خالفت امیرمؤمنخان پرداختخه اسخت،
ولی ذکری از عبداهللبنسبا نکرده است

1

گزیدۀ سخن آنکه:
 1با توجه به متون حدیثی و تاریخی ،در میان اصحاب امام على فردى به نام عبداهللبنسبا بوده است
 2عبداهللبنسبا به احتمال فراوان ،فردى «غالى» بوده است
 ۳عبداهللبنسبا پیروانى داهته که پس از وى نیز ،از عقیدۀ خود دست نکشیدهاند
 ۴هیچ فزار

مقبولى دربارۀ رویارویى عبداهللبنسبا با عثمان و برانگیختن مردم بر ضد خلیته از سوى وى ،در

دست نیست و فزار ها ،یکسر به سیفبنعمرِ دروغپرداز ،منتهى مىهوند
 ۵سیفبنعمر ،چهرهاى دروغپرداز ،افسانهساز و غیرمعتمد است و منابع علم رجال ،به صراحت ،او را
«کذاب» دانستهاند
 ۶هیچیک از فزار فران تاریخی حواد

سالهاى  ۳۰تا  ۳۶هجرى ،از فروه سَبَأیان و سرکردۀ آنها نام

نبردهاند
 ۷نقش افسانهاى عبداهللبنسبا خ که از فزار هاى سیفبنعمر به دست مىآید خ ،بىفمان نادرست است

 1برای دیدن کاوهی در این باره ،ر ک :علیّ و بنوه ،ص۹8
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 8رهبرى عبداهللبن سبا در جریان قتل عثمان و نیز اثرپذیرى صحابیان و دیگر مسلمانان از او ،کذب محض
است و چنانچه مورخان معتبر نیز آن را فزار

مىکردند ،با توجه به واقعیتهای جامعۀ اسالمى آن روز و

حضور هخصیتهاى برجستۀ صحابى ،باز هم استوارى آن فزار ها ،با تردید مواجه بود
 ۹فتتیم که سیفبنعمر ،بر اساس فزار

رجالیان ،مطعون و دروغپرداز است اکنون مىافزاییم که افر سیف،

چهرهاى مقبول نیز مىداهت ،این فزار ها به لحاظ نقد محتوایى ،پذیرفتنى نبودند پرداز

وقایع در این

فزار ها به حدّى خام و نسنجیده است که هیچ مورخی و حتی هیچ انسان عاقلی نیز نمىتواند آنها را بپذیرد
 1۰به هر حال ،به نظر مىرسد که دو طیف از دیدفاههای کامالً متضاد ،در دو سوى افراط و تتریط ،پخذیرفتنى
نیستند؛ یعنى نه نقشآفرینى هگتت عبداهللبنسبا پذیرفتنى است و نه موهوم بودن او او فردى است معمخولى و
با دیدفاهى غلوآمیز و فاقد هخصیت اسطورهایِ ادعاهده دربارها !

کتابنامه
 اختیار المعرفۀ الرجال(رجال الکشی) ،محمدبنحسن الطوسی ،تحقیق :سیدمهدی رجایی ،قخم :موسسخهآل البیت إلحیاء الترا 1۴۰۴ ،ق
 االعتقادات فی دین االمامیۀ ،محمدبنعلیبنبابویه ،تحقیق :عصام عبدالسید ،بیروت :دارالمتید1۴1۴ ،ق البدایۀ و النهایۀ ،اسماعیلبنکثیر الدمشقی(ابن کثیر) ،تحقیق :علخی هخیری ،بیخروت :دار احیخاء التخراالعربی1۴۰8 ،ق
 تاریخ الطبری ،محمدبنجریر الطبری ،بیروت :موسسۀ األعلمی للمطبوعات1۴۰۳ ،ق تاریخ اندیشههای کالمی در اسالم ،عبدالرحمن بدوی ،مترجم :حسین صابری ،مشهد :بنیاد پژوهشهایاسالمی1۳۷۴ ،
 تاریخ فرق اسالمی( :)2فرق هیعی ،حسین صابری ،تهران :سمت1۳8۳ ،19

 ترتیب اسانید الکافی ،آیت اهلل العظمیحاج آقا حسخین طباطبخا ی بروجخردی ،مشخهد :آسختانه الرضخویهالمقدسه ،مجمع البحو

االسالمیه1۴1۴ ،ق

 تهذیب األحکام ،محمدبنحسن الطوسی ،تحقیخق :سیدحسخن موسخوی ،تهخران :دارالکتخب االسخالمیه،1۳۶۴
 تهذیب التهذیب ،احمدبنعلیبنحجر العسقالنی ،بیروت :دارالتکر1۴۰۴ ،ق تهذیب الکمال ،ابوالحجاج یوسف المزی ،تحقیق :بشار عواد معروف ،بیروت :موسسۀ الرسالۀ1۴۰۶ ،ق خمسون و ما ۀ صحابی مختلق ،سیدمرتضی عسکری ،قم :توحید1۴1۴ ،ق رجال الطوسی ،محمدبنحسن الطوسی ،قم :جامعه مدرسین1۳۷۳ ، الصلۀ بین التصوف و التشیع ،کامل مصطتی هیبی ،بغداد :مطبعۀ الزهراء1۳8۳ ،ق الصلۀ بین التصوف و التشیع ،کامل مصطتی الشیبی ،قاهره :دارالمعارف ،چاا دوم ،بیتا عبداهللبنسبأ و أساطیر اُخری ،السیدمرتضی العسکری ،بیروت :دارالزهراء1۴12 ،ق عبداهللبنسبأ ،السیدمرتضی العسکری ،تهران :مطبعۀ مجلس الشوری1۳۷۵ ،ق عصر الخالفۀ الراهد ،اکرم ضیاء العمری ،ریاض :مکتبۀ العبیکان1۴1۶ ،ق علیّ و بنوه (التتنۀ الکبری ،ج ،)2طه حسین ،قاهره :دارالمعارف ،چاا هتتم ،بیتا الغدیر ،عبدالحسین امینی(عالمه امینی) ،بیروت :دارالکتب العربی1۳۹۷ ،ق الغیبۀ ،محمدبنحسن الطوسی ،تحقیق :عبداهلل طهرانی ،علی احمد ناصح ،قم :موسسه معارف اسخالمی،1۴11
 التتنۀ و وقعۀ الجمل ،سیف بن عمر الضبی األسدی ،تحقیق :احمد راتب عرمو  ،بیخروت :دارالنتخا س،1۳۹1ق
 لسان المیزان ،احمدبنعلیبنحجر العسقالنی ،بیروت :موسسۀ االعلمی1۳۹۰ ،ق20

 المحبر ،محمدبنحبیب البغدادی ،بیجا ،مطبعۀ الدا رۀ1۳۶1 ،ق المعارف ،ابن قتیبه الدینوری ،تحقیق :ثروت عکاهه ،مصر :دارالمعارف1۹۶۹ ،م من الیحضره التقیه ،محمدبنعلیبن بابویه(هیخ صدوق) ،تحقیق :علیاکبر غتاری ،قم :جامعه مدرسین،بیتا
 میزان االعتدال ،محمدبناحمدبن عثمان الخذهبی ،تحقیخق :علخیمحمخد البجخاوی ،بیخروت :دارالمعرفخۀ،1۳82ق
 نحو إنقاذ التاریخ االسالمی ،حسنبنفرحان المالکی ،ریاض :موسسۀ الیمامۀ الصحیتۀ1۴18 ،ق وعاظ السالطین ،علی الوردی ،بیروت :دار کوفان للنشر1۹۹۵ ،م وقعۀ صتین  ،ابن مزاحم المنقری ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قاهره :الموسسخۀ العربیخۀ الحدیثیخۀ،1۳82ق
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