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چکیده
حضور شیعیان و آموزههای شیعی در قرن نخست همواره مس لهای مهم در تااریخ اندیشاه اساالمی باوده اسات و
دیدگاههای متفاوتی در این باره بیان شده است .در این میان ،مخالفاان امامیاه هماواره در تاالش بودهاناد باا طارح
فرضیههای بدیل ،واقعیت حضور تشیع در تاریخ اندیشه اسالمی و بهویژه در دوران نخستین را انکاار کنناد یاا آن را
ّ
به بیرون از اسالم منتس کنند؛ یکی از این فرضیهها انتساب تشیع به عبداللاه بان سابا و جعال فرقاهای غاالی باا
عنوان «سبثیه» است .این پژوهش با بررسی گزارشهای تاریخی ،مقاالتنگاری و حدیری ،باه باازخوانی هویات
ّ
تشیع در آیینه سبثیه ،پرداخته و نشان میدهد این فرضیه در مسیر تاریخ با ترکی میان عبداللاه بان سابای تااریخی
غالی با ابن سبای افسانهای سیاسی ،و وامگیری از عنوان قومی۔اعتقادی «سبثیه» ،برای انتسااب تشایع باه جریاانی
بیرون از اسالم ،ساخته شده است .از سوی دیگر ،تحلیل و بازخوانی این فرضیه ساختگی ،نشان از حضاور تشایع
اعتقادی در دهههای نخستین در جامعه اسالمی دارد.
کلیدواژهها
ّ
ُ
هویت تشیع ،تشیع اعتقادی ،سبثیه ،عبد الله بن سبا ،غلو ،سیف بن عمر.

 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث ،پژوهشکده کالم اهل بیت
تاریخ پذیرش � ۹۸/۱2/۱۸ :تاریخ تثیید۹۹/3/۱۴ :

 ،قم ،ایران .׀

sahz.whc@gmail.com

درآمد
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یکی از نزاعهای مهم در تاریخ کالم اسالمی و شایعی ،بحاث اصاالت اندیشاه و هویات تشایع
است .شواهد تاریخی نشان از آن دارد که دشمنان تشیع بارای نشاان دادن وارداتای باودن اندیشاه
شیعی ،فرضیههای بدیلی جعل و ارائه کردهاند (سابحانی ،۱37۹ ،ص ۶0۔ .)۱00یکی از ایان فرضایهها
ّ
داستان عبدالله بن سبا و «سبثیه» است که مخالفان با وامگیاری از وا ه قومی۔اعتقاادی «سابثیه»،
ّ
شخصیتی مانند عبدالله بن سبا را در این جریان داخل کردهاند تا با تثکید بر یهودی االصال باودن
او ،تشیع را خارج از دین اسالم معرفی کنند (ناک :عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص 3۵۹۔3۸۵؛ الغریاری،۱۴2۴ ،
ص ۱۴۴۔ .)۱۴۶به همین جهت اگر به لحاظ یک روششناسی پژوهشی ،این جریان و وا ه ،ردیاابی
و ّنیت پدیدآورندگان این فرضیه روشن شود ،ردیاابی جریاان اعتقاادی شایعی از طریاق اساناد و
ّ
مدار تاریخی که مخالفین شیعه در باب عبدالله بن سبا آوردهاند ،بسیار آسان میشود.
استفاده از این روش برای ایبات تشیع اعتقاادی در ایان دوران  -دساتکم در مقاام بحاث باا
مخالفان  -بسیار راهگشاست و به عنوان یک روش پژوهشی میتاوان از ایان مادل اساتفاده کارد؛
به ویژه در زمانی که تاریخنگااری و اساناد نخساتین ،دچاار تحریاف شاده اسات و بسایاری از
11۶
کتابها بدست مخالفین نوشته شده است (نک :محمدی ریشهری ،۱۴2۵ ،ج  ،۱۱ص 3۴3۔ .)3۶۶درباارۀ
ّ
شخصیت و واقعیت وجود عبدالله بن سبا پژوهشهای فراوانی انجاام شاده (ناک :سابحانی،۱37۹ ،
ص 7۴۔ ،)۸0اما این نوشتار با بهرهگیری از آن پژوهشها به عنوان مقدمه در تاالش بارای باازخوانی
ّ
هویت تشیع در آیینه سبثیه است و هدفی دیگر و فراتر از بررسی وجود تاریخی سبثیه و عبدالله بن
سبا دارد.
در حقیقت ،در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم که جدا از دیگر شواهد اصالت و هویات تشایع
ّ
در قرن نخست ،روی دیگر پرو ه جعل داستان عبدالله بن سبا و «فرقاه سابثیه» گویاای واقعیات
حضور ّفعال جریان وابسته به اهل بیت و اندیشه آنان در جامعه اسالمی پیش از واقعه کاربال
است .بنابراین ،این مقاله دو ادعای اصلی دارد )۱ :ایبات حضاور جریاان شایعیان اعتقاادی -ناه
ً
غالی یا صرفا سیاسی  -پیش از واقعه کربال و در قال عنوان جعلی «سابثیه»؛  )2ایباات ارتبااط
ّ
فکری و اندیشهای این جریان با اهل بیت ؛ نه عبدالله بن سبای غالی یا تاریخی .این دو مادعا
ً
دقیقا در مقابل مدعای کسانی هستند که یا وجود تشیع و باورهای اعتقادی شایعه را در ایان دوران
انکار میکنند و یا تالش دارند تشیع تاریخی در این دوره را غالی و منتس به ابن سبا معرفی کنند
(نک :عسکری ،۱۴۱2 ،ج ۴7 :۱۔72؛ سبحانی ،۱37۹ ،ص ۶3۔.)۶۹

✺

ّ
دیدگاهها در مورد عبدالله بنسبا و سبأیه

محمدی ریشهری ،۱۴2۵ ،ج  ،۱۱ص 3۴3۔3۶۶؛ طباطبایی ،۱3۹3 ،ص ۱۸۔۱۹؛ زکیزاده رناانی ،۱3۹۴ ،ص ۱7۴۔۱۸2؛

آل محسن ،۱3۸۵ ،ص .)2۹

ّ
حقیقت عبدالله بن سبا

ّ
هر چند موافقان نظریه سوم  -مانند موافقان نظریه اول  -وجود تاریخی عبدالله بن سبا را میپذیرناد،
ً
اما در مورد نقش تاریخی او تحلیلی کامال متفاوت با نگاه و نظریه اول ارائه میدهند .از سوی دیگار،
نظریه سوم در پذیرش جعلی بودن قصهسراییهای سیف بن عمار و سااختگی باودن روایاات او باا
نظریه دوم همراه و هم افق است ،اما وجود تاریخی ابن سابا را انکاار نمیکناد .مهمتارین اساتدالل
باورمندان به نظریه سوم  -بر ایبات وجود تاریخی ابن سبا  -استناد به روایاتی است که از غیار طریاق
سیف بن عمر نقل شده و در آنها از ابن سبا یااد شاده اسات (طباطباایی ،۱3۹3 ،ص ۱۵۔۱۶؛ زکایزاده رناانی،
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ّ
سه نظریه مهم در مورد وجود عبدالله بن سبا و فرقه سبثیه وجود دارد که نظریه سوم ،بار دو نظریاه
دیگاار برتااری دارد؛ البتااه ،هاار یااک از ایاان نظریااهها تبیینهااای مختلفاای دارنااد و خااود بااه
ُ
خرده نظریههایی تقسیم میشوند.
ّ
نظریه اول :به اعتقاد مخالفان و مستشرقان ،عبدالله بن سبا شخصیتی مرموز باا ریشاه یهاودی
است که کارگردان بسیاری از حاوادث تااریخی دوره حکومات عرماان و اماام علای اسات و
«سبثیه» یک گروه انحرافی در حاشیه جامعه اسالمیاند که پیرو ابن سبا بوده و  -در فاصله زماانی
اواخر حکومت عرمان تا اوخر حکومت امام علی  -نقش اصلی در حوادیی چون قتل عرماان
و فتنه جمل بر عهده داشتهاند و در نهایت ،به دست امام علی کشته یا تبعیاد مایشاوند (ناک:
عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،۱ص ۴7۔72؛ سبحانی ،۱37۹ ،ص ۶3۔.)۶۹
ّ
نظریه دوم :داستان عبدالله بن سبا یک دروغ تاریخی است .این شخصیت سااخته سایف بان
ّ
عمر یا کسانی است که او از آنان این داستان را روایت کرده است و بنابراین ،نه عباداللاه بان سابا
وجود تاریخی دارد؛ نه سبثیه (نک :سبحانی ،۱37۹ ،ص 7۴۔.)۸0
ّ
نظریه سوم :نه عبدالله بن سبا دروغ تاریخی است و نه وجود گروهی با نام «سبثیه» قابل انکاار
ّ
ّ
است ،اما باید عبدالله بن سبا و سبثیه حقیقی که وجود تاریخی داشتهاند را از عبداللاه بان سابا و
سبثیه جعلای و برسااخته مورخاان و فرقاهنگاران در قارون بعادی تفکیاک کارد (بارای نموناه ،ناک:

ّ
 ،۱3۹۴ص ۱7۹۔ .)۱۸۱این روایات و گزارشها نشان میدهند که شخصیتی به نام «عبدالله بن سابا» در
صدر اسالم وجود داشته است و عمده این روایات در منابع شیعی وجود دارد (شایخ صادوق ،بیتاا ،ج ،۱
ص 32۵؛ شیخ صدوق ،۱۴۱۴ ،ص ۱00؛ شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص 323۔32۵؛ شایخ طوسای ،۱3۶۵ ،ج  ،2ص 322؛
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شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص  .)7۵کسانی چون عالمه عسکری که از طرفداران نظریه دوم هساتند ،اشاکاالتی
ّ
به محتوا و سند این روایات وارد کردهاند و گاه ابن سبا را بر «عبدالله بن وه راسبی» حمل کردهاناد
ّ
(نک :عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص ۱73۔3۱۹ ،2۱3۔ )32۵و البته ،موافقان وجود تاریخی عبدالله بن سابا نیاز آن
اشکالها را پاسخ دادهاند (نک :طباطبایی ،۱3۹3 ،ص ۱۶۔۱7؛ زکیزاده رنانی ،۱3۹۴ ،ص ۱7۶۔.)۱7۹
نکته مهم در این میان ،تفاوت و تعارض گزارشهای موجود در منابع نخستین در ماورد ابان سابا
است .میتوان بر اساس انواع منابعی که از ابن سبا اطالعااتی در اختیاار ماا قارار میدهناد ،از ساه
دسته روایت در این مورد رونمایی کارد .دساته اول ،مناابع تااریخیای هساتند کاه اساتناد آناان باه
ً
گزارشهای سیف بن عمر است و مهمترین منبع در ایان دساته تااریخ طباری اسات و تقریباا بقیاه
کتابهای تاریخی با اعتماد به طبری این داستان را  -بار اسااس روایاات سایف  -گازارش کردهاناد
ً
(سیف بن عمر ،بیتا؛ طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۴ص ۴۴0۔ 1.)۵07دسته دوم ،آیار مقاالتنگاری و فرقهنگاری عمادتا
ّ
غیر شیعی هستند که در بیان فرقه سبثیه به داستان عبدالله بن سبا پرداختهاند (ناشی اکبار ،۱3۸۶ ،ص ۱۸۴؛
11۸
ً
ابن قتیبه ،۱۹۹2 ،ص ۶22؛ ابو الحسن اشعری ،۱۴00 ،ص  2.)۱۵دسته سوم ،منابع حدیری عمدتا شایعیاناد کاه
گزارش آنها از طریق سیف بن عمر نیسات (عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص ۱73۔ .)۱۹۴گزارشای کاه ایان ساه
ّ
دسته منبع از عبدالله بن سبا و سبثیه میدهند تفاوتهای اساسی با یاکدیگر دارناد کاه توجاه باه آن
میتواند پرده از حقیقت ماجرای ابن سبا بردارد .از آنجا که گزارش سیف بان عمار و مناابعی کاه بار
روایات او اعتماد کردهاند ،با دو دسته منابع دیگر تفاوتی بنیادین دارد ،ابتدا و باه اختصاار ،نقطاههای
مهم تفاوت گزارش سیف با دو دسته دیگر را بیان و در ادامه ،تفاوت گزارشهای منابع حدیری شایعی
و گزارشهای منابع مقاالتنگاری را بررسی میکنیم.
ابنسبا در منابع تاریخی ،با تکیه بر روایات سیف

ً
روایت سیف بن عمر از ابنسبا ،عموما با تکیه بر تاریخ طباری در دیگار مناابع تااریخی راه یافتاه
 .1برای آگاهی بیشتر از طرق آن در منابع تاریخی ،نک :عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،۱ص .72
 .2برای آگاهی بیشتر ،نک :عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص 2۵۸۔.2۶0

✺

ّ
 .1عالمه عسکری در دو کتاب ةردالله بن سرا و اساطی اخ ی و خمسون و مائه صحابی مخطلق ،باهخاوبی شاواهد ایان
ادعا را ارائه کرده است.
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ّ
است (عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،۱ص ۴۶۔ )72و نقادهای ساندی و محتاوایی جادی باه آن وارد شاده اسات
(عسکری۱۴۱2 ،؛ سبحانی ،۱37۹ ،ص ۶۹۔۸0؛ طباطبایی ،۱3۹3 ،ص ۸۔ .)۱2هویت و جایگاهی که سایف بارای
ابن سبا ساخته و پرداخته است در مقایسه با دیگر مناابع ،بیشاتر از آن کاه اعتقاادی باشاد ،سیاسای
ّ
است .در این داستان ،عبدالله بن سبا یهودیزادهای اهل صنعا اسات کاه از ماادری سایاه زاده شاده
است .او که در زمان عرمان مسلمان شده بود ،با رفت وآمد بین شام ،بصره ،مصر و کوفه باه اباداع و
ترویج اندیشه رجعت پیامبر و وصایت امام علی در میان مسلمانان پرداخات .او اماام علای
را خاتم االوصیا میدانست و عرمان را غاص خالفت میخواند .به تدریج ،جمعی از صاحابه
و تابعان بنامی چون ابوذر ،محمد بن ابوبکر ،عمار یاسر و مالک اشتر ،فریفته اندیشههای او شادند و
با تحریک مسلمانان ،فتنه قتل عرمان را رقم زدند و این نقشآفرینی سیاسی در حوادیی مانناد جناگ
جمل نیز ادامه یافت (سیف بن عمر ،بیتا؛ طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۴ص ۴۴0۔.)۵07
در مجموع ،در روایت تاریخی سیف از ابن سبا ،ابن سبا دو نقش مهم بر عهده داشاته اسات؛
 )۱تثسیس باورهایی مانند رجعت و وصایت ،بر اساس آموزههای یهاودی و مسایحی کاه بعادها
به عنوان آموزههای شیعه مطرح شدند؛  )2نقشآفرینی سیاسی در حوادث قتل عرماان ،بیعات باا
امام علی و جنگ جمل .برآیند این داستان حل دو مشاکل اساسای در تااریخ اساالم اسات؛
الف) مس له اختال اعتقادی مسلمانان در صدر اسالم در پی پیدایش آموزههای تشیع و انتساب
آن باورها به اهل بیت پیامبر و ب) مس له عدالت صحابه و درگیریهای سیاسی در میان یااران
پیامبر  .در حقیقت ،این داستان راه برونرفت عامهپسندی پیش روی عالمان سنی نهاد تاا ایان
ّ
دو مشکل بنیادی را حل و توجیه کنند و از همینرو ،با وجود انتقادهای سندی و محتاوایی جادی
بر آن  -حتی از منظر اهل سنت (عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،۱ص 7۶۔ - )7۸این داستان  -به سرعت  -در میان
تاریخنگاران مورد پذیرش قرار گرفت و به شکل گسترده در آیار بعدی بازگو شاد .البتاه ،دقات در
روایات سیف نشان میدهد که او  -فراتر از داستان ابن سبا  -در دیگار گزارشهاای تااریخی نیاز
همواره بر آن است کاه داساتان را بهگوناهای تحریاف و جعال کناد کاه پاساخگوی چالشهاای
1
پیشروی دستگاه خالفت باشد.
ّ
این روایت از عبدالله بن سبا  -فاارغ از باود و نباود ابان سابا یاا تطبیاق او بار اشخاصای چاون
عمار یاسر یا ابنوه راسبی  -در مطالعات جدیاد برسااخته سایف دانساته شاده اسات .آنچاه در
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گزارش سیف مهم اسات ،پیراساتگی ابان سابا از اتهاام غلاو اسات .در روایات سایف ،هیچکجاا
«غلو اصطالحی» 1به او منسوب نیست و نهایت اتهام عقیدتی او برساختن باورهایی چون وصایت،
برائاات و رجعاات اساات کااه در آموزههااای ادیااان ابراهیماای ریشااه دارد .بااه نظاار میرسااد کااه
سیف ،ابن سبای غالی را حذ میکند تا بتواند شخصیتهایی چاون اباوذر ،عماار و مالاک را کاه
شیعه اعتقادی هستند به «ابن سبا» نسبت دهد.
با بررسی اساناد تااریخی روشان میشاود کاه باه ماوازات گازارش سایف بان عمار کاه در آن
ّ
عبدالله بن سبای غالی وجود ندارد ،در دیگر گزارشهای تاریخی که حوادث اواخر عصار عرماان و
ّ
عصر امام علی را نقل کردهاند نیز هیچ نامی از عبدالله بان سابا ذکار نشاده و تماام گزارشهاای
تاریخی یکدسات هساتند .از ابومخناف ( ۱۵7ق) و واقادی ( 20۹ق) گرفتاه (باالذری ،۱۹۹۵ ،ج ،۵
ص ۵۴۹۔ )۶00تااا اباان شاابه نمیااری ( 2۶2ق) (نااک :طبااری ،۱۹۶7 ،ج  ،۴ص  ،)۴2۹اباانقتیبااه ( 27۶ق)
(ابن قتیبه ،۱۴۱0 ،ج  ،۱ص ۵0۔ ،)۹۹دینوری ( 2۸3ق) (دینوری ،۱3۶۸ ،ص ۱۴0۔ ،)۱۵۵ابناعرم ( 3۱۴ق) (ابان
ّ
اعرم کوفی ،۱۴۱۱ ،ج  ،2ص 3۶۹۔ )۴3۴و مقدسای ( ۵07ق) (مقدسای ،بیتاا ،ج  ،۵ص ۱۹۹۔ )20۸ایان ارتبااط
دیده نمیشود.
البته ،در همه این گزارشها ّرد پای سبثیه تاریخی که ارتباطی با ابن سبای غالی ندارند و هماان
120
هواداران امام علی هستند ،مشاهده میشود.
ابنسبا در منابع مقاالتنگاری

ّ
غال منابع فرقهنگاری و مقاالتنگاری هنگام گزارش از فرقه سبثیه ،به عبدالله بن سبا و نقاش او
در تاریخ اندیشه پرداختهاند و البته ،عمده این آیاار باه دسات مخاالفاان امامیاه تاثلیف شادهاناد
(نک :عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص 2۵۸۔ .)2۶0در ادامه ،نخست ،مروری بر گزارشهای آیاار فرقاهنگاری
ّ
قرن سوم در مورد عبدالله بن سبا خواهیم داشت.
در میان منابع نخستین مقاالتنگاری گزارش موجود در کطاب مساائل االماماه اهمیات ویاژهای
دارد .البته ،در انتساب این ایر به ناشیاکبر ( 2۹3ق) یا جعفربنحرب ( 23۶ق) تردید شده ،اماا
ً
شواهد نشان میدهد این ایر از متقدمترین منابع مقاالتنگاری در دسترس است کاه احتمااال در
ّ
 .1مراد از «غلو اصطالحی» در این نوشتار ،رساندن افراد به حد نبوت یاا خادایی اسات و از هماینرو ،تنهاا عقایادی چاون
عقیده به الوهیت و ربوبیت برای افراد ،حلول جزء االهی در افراد ،تناسخ و تفویض مطلق را «غلو مصطلح» میدانیم.
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نیمه نخست قرن سوم نگاشته شده است (نک :فرمانیان ،۱3۸۶ ،ص ۱3۔ .)۱۵مؤلاف ایان ایار ،وقتای از
اختال شیعه پس از شهادت امام علی گزارش میدهد ،ابن سبا را یهودیزادهای اهال صانعا
معرفی میکند که به دست امیرالمؤمنین علی مسلمان شده و در مدائن سکنی گزید و پاس از
شهادت ایشان ،مرگ آن امام همام را انکار کرد .در این گزارش ُرشید َهجری از همراهان ابان سابا
معرفی شده و هیچ غلوی به ابن سبا نسبت داده نشده ،بلکه باور به عروج امام علی و رجعات
او سرجمع اندیشه ابن سبا و پیروان او دانسته شده است (ناشی اکبر ،۱3۸۶ ،ص  .)۱۸۴ایان گازارش از
آن جهت که اسالم آوردن و فعالیت فکری ابن سبا را در عصر امیرالمؤمنین و پس از شاهادت
ایشان معرفی میکند ،با گزارش سایف تفااوت دارد و از آن جهات کاه از جریاان قتال ابان سابا
به دست امام و همچنین دربارۀ نسبت الوهیت دادن او به امام گزارشای ناداده اسات ،باا گازارش
منابع امامی همخوانی ندارد (مقایسه کنید با شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص 323۔.)32۵
همچنین گزارش ابنقتیبه ( 27۶ق) از ابن سبا در کتاب المعار از متقادمتارین گزارشهاای
ّ
موجود دربارۀ ابن سبا است که از طریقی غیر از سیف بن عمر ،گزارشی از عبداللاه بان سابا داده
اساات .ای ان ایاار ،دایاارة المعااارفی از دانسااتنیهااای تاااریخی اساات و آن را نم ایتااوان از آیااار
مقاالتنگاری دانست ،اما از آنجا که او در بخش مربوط به فرق به سبثیه پرداخته اسات ،گازارش
او را در شمار آیار مقاالتنگاران آوردیم .او سبثیه را منسوب باه ابان سابا دانساته و میگویاد« :او
علی بن ابی طال را پروردگار عالم خواند و علی او و اصحابش را ساوزاند» (ابان قتیباه،۱۹۹2 ،
ص  .)۶22این گزارش ،به گزارشهای امامی نزدیک است و  -بر خال مقاالتنگاران  -سارانجام
ابن سبا را قتل دانسته؛ نه تبعید به مدائن.
مقاالت االسالمیین اشعری (32۴ق) ،از دیگر آیار فرقهنگاری است که نگاارش آن در اواخار
قرن سوم پایان یافته است (ریتر ،۱۴00 ،ص  .)۱7اشاعری در ذیال غالیاان ،از سابثیه گازارش کارده و
معتقد است  -که سبثیه که پیروان ابن سبا بودند  -نسبت الوهیت باه امیرالماؤمنین میدادناد.
نکتااه مهاام در گازارش اشااعری آن اساات کااه او  -هماننااد ساایف باان عماار  -باااور بااه رجعاات
امیرالمااؤمنین را بااه اباان ساابا نساابت داده اساات (ابااو الحساان اشااعری ،۱۴00 ،ص  .)۱۵ابوحاااتم
رازی ( 322ق) نیز که معاصر اشعری است ،در گزارش خود از غالیان ،سبثیه را از غالت دانساته
َ
ّ
که منسوب به عبدالله بن سبا هستند .سبثیه ،به ادعای او ،علی را خداوناد عاالم میدانساتند و
به غیبت و مهدویت او باور داشتند .او ابن سبا را به یهودی ای معرفی میکند که مسالمان شاده و
دوستدار امیرالمؤمنین است .او بر آن است که ابن سبا «باور باه وصاایت» را از آیاین یهاود

اخذ کرده و وارد اسالم کرد و نخستین کسی است کاه باا اماام دانساتن اماام علای

غلاو کارد

(ابو حاتم رازی ،20۱۵ ،ج  ،۱ص ۵۵۶۔.)۵۵7

1399
تابستان
ی |■ 3
پژوهاره
اخالق شم
■
علمی ۔اهل بیت
دوفصلنامه کالم
139۶
بهار3و| پاییز
شماره
پژوهشی
فصلنامۀ

در کنار این آیار باید به دو ایر منسوب به عالمان شایعی (فارق الشایعه و المقااالت و الفارق)
ّ
اشاره کرد .از آنجا که در مورد انتساب این دو ایر به نوبختی یا سعد بنعبد اللاه اشاعری اخاتال
اساات (اقبااال ،۱3۵7 ،ص ۱۵7۔۱۵۸؛ حسااینی جاللاای ،۱۴0۵ ،ص 2۹۔۵۱؛ ملکیااان ،۱3۹۵ ،ص ۱۱۱۔ ،)۱۴۹تنهااا
متذکر این نکته میشویم که پژوهشها نشان میدهند که این دو ایر تکمیلشده و بازنویسی یاک
ً
ایر مقاالتنگاری متقدم  -احتماال کتااب المقااالت ابوعیسای وراق  -هساتند کاه دساتکم تاا
ّ
حوادث عصر هارون الرشید ،بر همان متن اولیه تکیه شده و نوبختی یا سعد بن عبداللاه اشاعری
تنها آن را بازنویسی کردهاند (نک :مادلونگ ،۱3۸7 ،ص 3۵7۔37۵؛ انصاری ،بیتاا) از هماینرو ،در نگااه و
تحلیل ما در شمار آیار مستند امامی جای ندارند و در شمار آیار مقاالتنگاری جای میگیرند.
ّ
در گزارش المقاالت و الفرق و فرق الشیعه ،عبدالله بن سبا یهاودیزادهای اسات کاه پاس از
پذیرش اسالم ،به رجعت امام علی قائل شد .در گازارش ایان دو ایار  -المقااالت و الفارق -
اضافاتی نسبت به فرق الشیعه دارد (نوبختی ،۱۴0۴ ،ص 22؛ سعد بن عبدال ّله اشعری ،۱3۶0 ،ص ُ - )20جارم
 122ابن سبا آن است که او با این ادعا که امیرالمؤمنین او را به برائت از شیخین امر کرده ،ضمن ّرد
تقیه ،به ا هار برائت و طعن بر شیخین پرداخت و از همینرو ،از سوی امام علای محاکماه و
به قتل محکوم شد ،اما با وساطت برخی یاران امام،در نهایت ،امیرالماؤمنین باه تبعیاد او باه
مدائن امر کرد 1.تتمه گزارش این دو ایر که نقل قول از منبعی ناشناخته ،با عنوان «وحکای جماعاة
ً
ّ
من اهل العلم»  -است اهرا از مقاالتنگاران سنی اقتباس شده است (ملکیاان ،۱3۹۵ ،ص - )2۱3
تثسیس و ترویج آموزههایی چون وصایت و امامت ،برائت و رجعت به او نسبت داده شاده اسات
(نوبختی ،۱۴0۴ ،ص 22؛ سعد بن عبد ّالله اشعری ،۱3۶0 ،ص .)20
گ ازارش مقاالتنگاااران دیگاار ،راهگشااای مااا ب ارای شااناخت شخصاایت اباان ساابا اساات.
ّ
ملطی ( 377ق) در تعریف سبثیه ،آنان را پیروان عبدالله بن سابا معرفای میکناد کاه افازون بار
الوهیت امیرالماؤمنین  ،باه رجعات و مهادویت و برخای از آناان  -گروهای کاه باه امامات
محمد حنفیه معتقد بودند  -به بداء باور داشتند .در گزارش ملطی ،فرجام سبثیه مرگ با آتش باوده
است و شعری از امیر مومنان علی را نیز به عنوان شاهدی بر این احراق نقل کارده اسات ،اماا
 .1این بخش از روایت ،از طریقی غیر از سیف بن عمر در تاریخ مدیناه دمشاق نیاز گازارش شاده اسات (ابان عسااکر،
 ،۱۴۱۵ج  ،2۹ص .)۹
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اشارهای به سرانجام ابن سبا نکرده است (ملطی ،۱۴۱3 ،ص ۱۶۔.)۱7
بغدادی ( ۴2۹ق) نیز گزارشی از ابن سبا ارائه داده که نکات جدیدی در بر دارد (بغادادی،۱۴0۸ ،
ّ
ص 223۔ .)22۵او سبثیه را پیروان عبدالله بن سبا میخواند که در ابتدا نسبت پیامبری به اماام علای
دادند و در ادامه ،آن حضرت را پروردگار دانستند .بنا بر این گزارش ،امام علای برخای از
آنان را سوزانده و باقیمانده آنان را همراه ابن سبا به مدائن تبعید کرد .بغدادی ،در ادامه ،باه نقال از
شعبی ( ۱03ق) میگوید :ابن سبا ،سبثیه را با گفتارش یااری میرسااند .او کاه یهودیاالصال و
اهل حیره بود ،ا هار اسالم کرد و در تالش برای بازارگرمی و کس ریاست نزد کوفیان ،ادعا کرد
که در تورات چنین یافته که برای هر پیامبری وصایای هسات و علای وصای پیاامبر اسات و
همانگونه که حضرت محمد برترین پیامبران است ،علای نیاز برتارین جانشاینان اسات.
شعبی در ادامه این گزارش ،میگوید :هنگامی که شیعیان علی ایان ساخنان را از او شانیدند،
نزد امام از او به عنوان دوستدار آن حضرت یاد کردند و ایشان مقام ابن سبا را باال برد و او را پاای
منبر خود نشاند .ساس خبر غلو او به امام رساید و آن حضارت تصامیم بار قتال او گرفات ،اماا
ابنعباس آن حضرت را به دلیل احتمال بروز اختال در میاان اصاحاب اماام  -کاه در آن برهاه،
عازم نبرد با معاویه بودند  -از این عمل نهی کردند و از هماینرو ،اماام او را باه مادائن تبعیاد
کردند ( (بغدادی ،۱۴0۸ ،ص .)22۵
گزارش شعبی که متفاوت از داستان سیف بن عمر از ابن سبا است ،نکات مهمای در بار دارد.
این گزارش ،نشان میدهد حضور و فعالیت ابن سبا در کوفه مربوط به بعد از جریان قتل عرماان و
ً
جنگ جمل است .او پاس از اساتقرار اماام علای در کوفاه و ااهرا در آساتانه حرکات اماام
به سمت شام ،به کوفه آمده است« .سبثیه» ،در این گزارش ،جریانی عقیدتی در کوفه است که باه
شیعه علی نیز شناخته میشدند .این جریان مستقل از ابن سابا باوده و پایش از حضاور او در
کوفه ّفعال بوده است .بر پایه این گزارش ،ابن سبا در تالش برای کس قدرت و جایگاه در کوفاه،
تنها اقدامی که انجام داده ،ارائه سند  -جعلی یاا واقعای  -بارای باورهاای جریاان سابثیه از متاون
ّ
مقدس اهل کتاب است و سبثیه را با گفتارش یاری میرساند.
ّ
بااه نظاار میرسااد ،گازارش شااعبی کااه از محاادیان و تااابعین بااوده و در ایاان دوران در کوفااه
میزیسته (سمعانی ،۱۹۶2 ،ص ج  ،)۱0۶ ،۸یکی از نزدیکترین گزارشها به واقعیت باشد کاه بار پایاه
آن میتوان گزارشهای مقاالتنگاران را بازخوانی کرد .گزارش شعبی ،نشان میدهد کاه جریاان
سبثیه که باورهایی اعتقادی و بهویژه در مورد وصایت امیرالمؤمنین داشتهاند ،گروهی ّفعاال در

کوفه و معرو به «شیعه علی» بودندکه از سوی جریان اموی و هواداران کوفی آنان  -باا توجاه باه
وابستگی نژادی آنان  -با هد تحقیر« ،سبثیه» نامیده میشدند .نقشی که ابن سبا در عقایاد ایان
گروه داشت ،حاشیهای بود و اصالتی نداشت و در نهایت ،گویاا ابان سابا فاارغ از باورهاای ایان
گروه ،به غلو روی آورد.
در گزارش دیگر مقاالتنگاران متثخر ،افزودهای نسبت به گزارشهاای یادشاده وجاود نادارد
(نک :ابان حازم ،۱۴۱۶ ،ج  ،3ص ۱۱2؛ شهرساتانی ،۱3۶۴ ،ج  ،۱ص 20۴؛ نشاوان حمیاری ،۱۹72 ،ص ۱۵۴؛ آمادی،
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 ،۱۴23ج  ،۵ص  )۵3و میتوان گفت که مجموع شواهد ارائاه شاده در آیاار مقاالتنگااران  -بادون
اشااارهای بااه نقشآفریناای او در حااوادث سیاساای ماننااد فتنااه قتاال عرمااان و فتنااه جماال  -او را
یهودیزادهای معرفی میکنند که در عصر حضور امام علی در کوفه پس از ا هاار اساالم ،در
ابتدا اندیشههایی مانند ن  ،وصایت ،رجعت و برائت ،ابراز نمود و در ادامه ،ا هار غلو کارد .در
ً
این گزارشها ،تصویر روشنی از همراهان او در دست نیست و احتماال شمار بسیار محدودی باا
او و اندیشه غالیاناهاش ،همراهای کردهاناد (ابان عسااکر ،۱۴۱۵ ،ج  ،2۹ص ۱0؛ شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،۱
ص 32۴۔ .)32۵به نظر میرسد ،در گزارش مقاالتنگاران ،همت برآن «است کاه از ساابقه سابثیه
 12۴تاریخی که پیروان اعتقادی اماام علای هساتند ،تغافال و تجاهال شاود تاا بتوانناد بار عماق
تاریخی۔معرفتی شیعه سرپوش بگذارند.
ابنسبا در منابع شیعی

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،یکی از مهمترین مصادری که وجاود ابان سابا را گازارش کارده،
َ
منابع روایی و تراجم امامیه است .ارزش این روایات از آن جهات اسات کاه از ساویی اساناد آن
ً
کامال متفاوت از اسناد سیف است و از سوی دیگر ،نه از ساوی مخالفاان شایعه ،بلکاه از طارق
اسناد شیعی و منابع شیعی گزارش شده است .البته ،در این بخش تنها روایاتی که همراه با سند آن
نقل شدهاند ،مد نظاراناد و گزارشهاایی کاه تحلیال نویسانده اماامیاناد یاا ناا ر باه گازارش
ّ
مقاالتنگاران هستند و سندی ندارند ،در این دسته جای نمیگیارد .رجاال کشای مهمتارین ایار
شیعی در این راستا است که روایات آن از ابن سابا  -دساتکم در بخشای از روایاات  -از اعتباار
سندی مناسبی برخوردار است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص 32۴۔ .)32۵جادا از اصال ایان روایاات،
مهم گزارشی است که این روایات از ابن سبا دادهاند و نقشی که برای او تصویر کردهاند.
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ّ
میتوان ادعا کرد که گزارش منابع شیعی از داساتان ابان سابا تفاوتهاای جادی باا دو دساته
روایات پیشین دارد .در روایات امامی  -برخال داستان سیف  -از سویی ،نشانی از نقاش ّفعاال
سیاسی ابن سبا وجود ندارد و هر آنچه هست ،سخن از غلو اوست و از سوی دیگر ،ابان سابا در
این روایات در تثسیس و حتی ترویج آموزههایی مانند برائت ،وصاایت و رجعات نقشای نادارد و
تنها به الوهیت امام علی باور دارد .همچنین در روایات راویان امامیماذه  ،تفاوتهاایی باا
گزارش مقاالتنگاران وجود دارد .در تمامی روایات امامیه ،پایان زندگی ابن سبا اساتتابه و سااس
سوزاندن ،گزارش شده است و سخنی از تبعید او در میان نیست .همچنین در مناابع اماامی  -بار
خال مقاالتنگاران  -از سبثیه و ادامه اندیشه ابن سبا پس از قتل او ،نشاانی نمایبینیم .در یاک
کالم ،در روایات امامیه ،تنها اتهام ابن سبا انتساب مقام الوهیت باه امیرالماؤمنین اسات کاه
گویا در روایات معتبر امامی این رفتار فردی گزارش شاده و اگار هام کسای او را همراهای کارده
به همراه ابن سبا به قتل رسایده و جریانساازی ابان سابا اداماهدار نیسات (شایخ صادوق ،بیتاا ،ج ،۱
ص 32۵؛ شاایخ صاادوق ،۱۴۱۴ ،ص ۱00؛ شاایخ طوساای ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص 323۔32۵؛ شاایخ طوساای ،۱3۶۵ ،ج ،2

ص 322؛ شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص .)7۵

بازخوانی گزارشهای موجود از ابن سبا در مناابع مقاالتنگااری ،حادیری و تااریخی  -جادا از
روایت سیف بن عمر -نشان میدهد که در منابع شیعه ،تنها از ابن سابای غاالی کاه باه الوهیات
امام علی باور دارد ،سخن به میان آمده و در منابع سنی افازون بار الوهیات امیرالماؤمنین
باور به اندیشههایی چون وصایت ،بدا ،رجعت ،مهدویت و … به او نسبت داده شاده اسات و در
منابع شیعه و سنی ،سخنی از نقشآفرینیهای ادعایی او در داستان سیف در میان نیست .شواهد،
نشان میدهند که هنر سیف بن عمر آن است که با زیرکی روایت جعل میکناد و تنهاا بخشای از
روایت را هنرمندانه و هدفمند تغییر میدهد و بقیاه را بار پایاه روایات مشاهور بازساازی میکناد
ّ
(عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،۱ص  .)۸۹در حقیقت ،او با پایه قراردادن شخصیت عبدالله بن سابای تااریخی
ّ
که به واقع وجود دارد ،داستان عبدالله بن سبای اسطورهای را بنا نهاده است.
ّ
محدیان و فرقهنگاران با عقیده سیف مبنی بر وجود ابان سابا موافاقاناد و در عاین حاال ،باه
ابن سبای دیگری قائل هستند که سیف بن عمر و پیروانش آن را ذکر نکردهاند .این گزارشهاا کاه
هم در منابع شیعی به صورت مستند وجود دارد و هم در منابع سنی از غیر طریق سیف نقل شاده
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ّ
شخصیت عبدالله بنسبا
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اند ،انکار وجود تاریخی ابن سبا را ناممکن میسازند.
برآیند این گزارشها آناست که ابن سبا و پیروانش به الوهیت امیرالمؤمنین قائل شدند و علای
ّ
با آنان به شدت برخورد کرد و از همینرو ،ادعای غلو ابن سبا و برخاورد اماام علای باا او
فیالجمله پذیرفتنی است؛ ولای جزئیاات مااجرا روشان نیسات و بخشای از آن سااخته دسات
مقاالتنگاران و اسطورهپردازان است .همچنین این ادعا که او طراح و مؤسس اندیشههایی شیعی
چون ن  ،امامت ،برائت و رجعت بوده ،قابل ایبات نیست و شواهد تاریخی نشان میدهناد کاه
ً
این آموزهها پیش از ورود سیف به جامعه اسالمی در کوفه وجود داشاتهاناد و اساساا ابان سابا از
جایگاااهی اجتماااعی و سیاساای در خااوری در میااان اصااحاب شااناخته شااده امااام علاای
(عمار یاسر ،مالک اشتر ،میرم تمار ،کمیل بن زیاد ،حجر بان عادی و …) برخاوردار نباوده کاه
بتواند اندیشهسازی و باورآفرینی کند و طریقی قابل اعتنا نیز برای این تثییر و تاثیر در گزارشهاای
تاریخی معتبر وجود ندارد (نک :صائ عبدالحمید ،۱۴۱7 ،ص ۵72۔ .)۵۹0بر این اساس ،میتاوان گفات
واقعیت تاریخی آن است که نشانی از ابن سبا در حوادث تاریخی فتنه قتل عرمان و جناگ جمال
نیست و او در عصر زعامت امام علی اسالم آورده و یک صحابی معمولی اماام علای  ،باا
 12۶باورهای شیعی است که در نهایت ،گرفتار غلو درباره شخصیت امیرالمؤمنین گردید و هماین
مس له نیز سب طرد او از سوی امام شد .او حتی در زمانی که در کناار یااران اماام باود هام یاک
شخصیت دسته دوم و غیر مؤیر بود و مرگ او در زمان حیات امیرالمؤمنین است.
ً
جال آن که چون آموزه «رجعت» از مهمترین باورهای شیعی است ،ااهرا ،مقاالتنگااران
تالش کردهاند با تحریف سرانجام ابن سبا و داستانسرایی در باب تبعید او به مدائن ،مارگ او را از
زمان شهادت امام علی به تثخیر اندازند؛ تا این آموزه مهم شیعی (رجعت) را کاه بعادها باه از
نشانههای بارز اندیشه شیعی شناخته شد ،به او منسوب کنند .برای نموناه ،شهرساتانی در هنگاام
یادکرد شخصیت ابن سبا  -با تکیه بر این گزارش ساختگی که ابن سبا پس از شهادت اماام علای
به کوفه آمده و مرگ امام را انکار کرده  -میگوید« :سبثیه ،نخستین فرقهای بودند که به غیبات
و رجعت قائل شدند» (شهرساتانی ،۱3۶۴ ،ج  ،۱ص  )20۵و البته ،در تناقضی آشاکار ،هنگاام یاادکارد
محمد حنفیه و کیسانیه میگوید« :کیسانیه نخستین گروهی بودند که به غیبت و رجعات پاس از
آن ،حکم کردند» (شهرساتانی ،۱3۶۴ ،ج  ،۱ص  .)۱7۴این شواهد ،گویای آناند که در دورههای بعادی
تالشهایی برای انتساب تثسیس آموزههای شیعی به ابن سبا در دساتور کاار مقاالتنگااران باوده
است (نک :صائ عبدالحمید ،۱۴۱7 ،ص ۵۸۴۔.)۵۹0

✺

حقیقت سبأیه

 .1برای نمونهای از این نزاع ،نک :طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۴ص .۵۵0

127
هو یت تشیع ،در آیینۀ «سبأیه»

وضع و کاربرد اصلی وا ه «سبثیه» در ابتدا برای اعراب ساکن یمن بود و برخی آنان را قسیم عارب
دانستهاند (نک :ابنخلدون ،۱۴0۸ ،ج  ،2ص ۵2؛ عساکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص  .)2۶3با توجه به اساناد موجاود،
نخستین باری که اصطالح «سبثیه» به عنوان یک جریان در منازعات اساالمی باه کاار رفات ،در
واقعه اعتراض حجر بن عدی و همراهان او نسبت به زیاد بن ابیه است .زیااد  -در ناماهای کاه باه
معاویه نوشت  -از حجار و همراهاانش باا عناوان «السابثیه الترابیاه»یااد کارد (طباری ،۱۹۶7 ،ج ،۵
ص  .)272پیش از این در هیچ یک از منابع تاریخی که حاوادث دوران اماام علای و معاویاه را
گزارش کردهاند ،نامی از «سبثیه» به میان نیامده است.
در گزارشهای سیف از «سبثیه» نام برده شده ،اما این نامگاذاری از ساوی او بار مصاریها و
یمنیها صورت گرفته که در مقابل آنان از اعراب یاد میکند و در گزارشهای او سندی کاه یابات
کند در آن زمان به این گروه سبثیه اطالق شده ،وجود ندارد .افزون بر این ،پیوندی کاه سایف باین
سبثیه و ابن سبا برقرار میکند ،متفاوت باا نگااه مقاالتنگااران اسات .سابثیه ،در طارح سایف،
گروهی شورشی ضد عرمان هستند که باورهایی شیعی دارند و طرفدار امام علی هساتند و در
حوادث تاریخی ،نقشآفریناند و پیوند این گروه با ابن سبای سیاسی اسات؛ ناه ابان سابا غاالی
(سیف بن عمر ،بیتاا ،ص  ۵۹و  .)۹۸از اینرو ،هیچ شاهدی نداریم که در زمان عرمان و حتی امام علی
از وا ه «سبثیه» استفاده شده باشد .البته ،روشن است گروهی که علیه عرمان خواستند ،یمنی
بودند.
از زمان حکومت معاویه که تعص عدنانی بر جامعه اسالمی حاکم شد ،افراد بیرون از دایاره
عدنانی متهم به «سبایی» شدند (طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۵ص .)272
وا ه «سبثیه» در نزاع میان عدنانی و قحطانی شاکل گرفات (سامعانی ،۱3۸2 ،ج  ،7ص ۴۵؛ طباری،
 ،۱۹۶7ج  ،۴ص  ۴3۸و ج  ،۵ص  1،)272اما پشت صاحنه ایان جریاان ،خاط اعتقاادی اسات .کلماه
ً
«سبثیه» دقیقا بعد از آن که معاویاه خاطکشایها و مرزبنادیهای خاودش را باا خاط علای
مشخ کرد؛ جعل شد (نک :بالذری ،۱۹۹۵ ،ج  ،۵ص 2۴۵؛ طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۵ص  .)272اتهامااتی کاه
در تاریخ برای «سبثیه» باقی مانده است ،اتهامات سیاسی اعتقادیاند (اشاعری ،۱۴00 ،ص )۱۵؛ زیارا
در دوره نخست کالم اسالمی ،مسایل اعتقاادی باا گرایشهاای سیاسای پیوناد خاورده اسات و
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از همینروُ ،بعد سیاسی در تشیع نخستین ،غال است.
سبثیه ،در گزارشهای سیف بن عمر نیز اگر چه با نگاهی قومی در تقابل با اعراب (عدنانی) به
کار رفته است ،اما همواره رنگ و بوی اعتقادی دارند (نک :سیف بن عمر ،بیتاا ،ص  .)۹۸در گزارشی که
طبری از درگیری سااه مختار با شابث بان ربعای و همراهاانش میدهاد ،وا ه «سابثیه» از ساوی
ً
شبث بن ربعی کامال به معنای قومی در تقابل با اعراب عدنانی (قبیله مضر) به کار رفته است کاه
البته ،این گروه قومی رویکرد اعتقادی داشتند و خود را «معشر الشیعه» میخواندند (طباری،۱۹۶7 ،
ج  ،۶ص 2۵؛ طبری ،ج  ،۴ص  .)۵۵0این گزارشها که طبری از طریق سیف دریافت کرده ،نشاندهنده
این است که جریان سبثیه در اندیشه سیف ،نه یک گروه غالی ،بلکه گروهی قومی با گرایشهاای
اعتقادی هستند (نک :سیف بن عمر ،بیتاا ،ص  .)۱02این تقابل عدنانی (عربی)۔ قحطاانی (یمنای) ،در
دیگر گزارشهای سیف از «سبثیه» نیز آشکار است (نک :عسکری ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص 2۶3۔.)320
در تمامی گزارشهای تاریخی ،سبثیه به دو اصال و اعتقااد مهام ماتهم اسات؛ یکای تاوالی
امام علی و اعتقاد به احق بودن خالفت آن حضرت نسبت به مخالفین (نک :اسادی کاوفی،۱۴۱2 ،
ج  ،2ص  )22و دیگری برائت از همه مخالفان امام علی و از جمله شیخین (برای نمونه ،ناک :ذهبای،
 ،۱۴07 12۸ج  ،۶ص 333؛ سعد بن عبد ّالله اشعری ،۱3۶0 ،ص  .)20این دو اصل ،تعریف تفکر شایعه اعتقاادی
در دوران نخستیناند .از گزارشهای سیف و دیگر ّ
مورخان میتوانیم به حضور تشیع اعتقاادی باا
دو شاخصه پیشگفته  -در دهههای نخستین  -پی ببریم.
برای نمونه ،این نکته در باب حجر بن عدی و یارانش قابل پیگیری است .بر اسااس گازارش
بالذری ،بعد از نهروان ،حجر بن عدی کندی و عمرو بن حمق خزاعی و حبة بن جوین بجلای و
ّ
عبدالله بن وه همدانی  -که برخی او را ابن سبا  -میدانناد ،نازد اماام علای میروناد و از
ابوبکر و عمر میپرسند .امام به آنها میفرماید« :أو قد تفرغتم لهذا؟ وهذه مصر قاد افتتحات
ً
وشیعتی بها قد قتلت!»؛ اهرا حضرت با انتقاد از پیگیری مس له برائت از سوی آنان در بحبوحاه
ً
جنگ  -قطعا موضع صریح حضرت در این مس له سب تفرقه و درگیری داخلی در لشاکر ایشاان
میشد  -مس له مهمتری را که سقوط مصر است ،به آنان متذکر میشود .طرح ایان ساؤال توساط
این افراد نشان میدهد که موضع آنها نسبت به شیخین ،منفی اسات (باالذری ،۱۹۹۵ ،ج  ،2ص  ۱۵۶و
ج  ،۵ص  .)2۴۵همچنین در گزارشی که از رساله ارجای حسان بان محماد حنفیاه بااقی ماناده او
برائت سبثیه از شیخین و عرمان و توالی آنان نسبت به امیرالمؤمنین را به عنوان امتیااز آناان از
دیگر ف َرق ذکر میکند (ابن ابی الحدید ،۱۴۱7 ،ج  ،۸ص ۱20؛ ذهبی ،۱۴07 ،ج  ،۶ص  .)333در سایه ایان دو
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اصل اعتقادی سیاسی ،سیاهه اعتقادیای را به آنان منسوب کردهاند .از جمله این اعتقادات ،بااور
به وصایت امام علی  ،الهی بودن امامت ،انتساب مقامات ویژه باه اماام علای و اعتقااد باه
مهدویت ،غیبت و رجعت برای آن حضرت است (ملطی ،۱۴۱3 ،ص .)۱7
آنچه در ادامه روند گزارشهای ّ
مورخان دیده میشود این است کاه «سابثیه» در تماام میاراث
تاریخی و فرقهنگاری ،بر گروهی با مجموعهای از عقاید اطاالق شاده اسات .ایان وا ه حتای از
سوی خوارج و برای تحقیر شیعیان باه کاار بارده میشاد (ابان اییار ،۱۹۶۵ ،ج  ،3ص  .)۴30همچناین
ابوالعباس سفاح در نخساتین خطباهای کاه پاس از خالفات خواناد« ،سابثیه» را باورمنادان باه
بر خالفت نسبت به بنی عباس معرفای کارد (باالذری،۱۹۹۵ ،
احق بودن امام علی و فرزندانش
ج  ،۴ص  ،)۱۴2یعنی گزارش مورخان تفکر ،نسبت به این کلمه ،مفهوم اعتقادی است .نتیجه آن که
این داستان تنها اختال سیاسی و قبیلهای نیست؛ به ویژه در داستان حجر که زیاد بن ابیه در ناماه
به معاویه ،حجر و یارانش را گروهی میداند که از جماعت جدا شدهاند و خالفت را مخات آل
ابیطال میدانناد و از دشامنان علای برائات میجویناد (باالذری ،۱۹۹۵ ،ج  ،۵ص 2۴۵؛ طباری،
 ،۱۹۶7ج  ،۵ص 272؛ ابن اییر ،۱۹۶۵ ،ج  ،3ص  .)۴۸3توجه به ایان نکتاه بسایار مهام اسات کاه زیااد -
گوینده این جمالت  -در درون جامعه شیعی بوده و اطالعات دقیق از درون گروه حجر و شیعیان
آن دوره دارد (نک :بالذری ،۱۹۹۵ ،ج  ،۵ص .)2۴۵
از دیگر شواهد این ادعا ،گزارشهایی نا ر به اعتقادات ابوهاشم فرزند محمد حنفیاه هساتند.
او شخصیت بسیار مهمی در میان اهل سانت اسات (ذهبای ،۱۹۹3 ،ج  ،۴ص ۱2۹۔ )۱30و باه لحااظ
جایگاه خاندانی و پیوستگی با اهل بیت و نقل حدیث ،از جایگاه ویژهای در میان اهل سانت
برخوردار است؛ بهویژه این که جریان مهم کالمی قدریه و معتزله در دورههای بعاد خاود را باه او
منسوب میکردند (ابن ندیم ،۱3۵0 ،ص 202؛ قاضی عبادالجبار ،۱۴22 ،ص ۸3؛ ابان مرتضای ،بیتاا ،ص  7و ۱7؛
ذهبی ،۱۹۹3 ،ج  ،۴ص ۱2۹۔ .)۱30گزارشی از زهری با عبارتهای مختلاف نقال شاده کاه ابوهاشام
احادیث سبثیه را جمعآوری میکرد .زهری میگوید« :حسن ،از نظار مان افضال اسات و ایاراد
ابوهاشم این است که احادیث سبثیه را نقل می کناد» (ناک :فساوی ،۱۴0۱ ،ج  ،2ص 7۴2؛ مازی،۱۴0۶ ،
ج  ،۱۶ص ۸۵۔ .)۸7این گزارشها با توجه به این نکته که ابوهاشم  -بر خال بارادرش کاه از مسایر
تشیع جدا گشت و حتی مورد شتم پدرش محمد بن حنفیه واقع شد  -همواره در خط تشیع باود و
از خط فکری پدرش جدا نشد (مازی ،۱۴0۶ ،ج  ،۱۶ص ۸۵۔)۸7؛ نشاان میدهناد کاه جریاان تشایع
ّ
اعتقادی در آن دوران و با نام «سبثیه» که ربطی به عبدالله بن سبا ندارد ،مطارح باوده اسات .ایان
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شواهد ،همچنین نشان میدهند که عنوان جعلی «سبثیه» از دوران معاو یه به شایعیان نسابت داده
میشود و امتداد آن بالفاصله پس از واقعه عاشورا ،جمعیت بزرگی است که موجا قیاام مختاار
میشود (نک :ناشناس ،۱3۹۱ ،ص ۱0۵؛ طبری ،۱۹۶7 ،ج  ،۵ص ۱۹3؛ ابن اییر ،۱۹۶۵ ،ج  ،3ص ۴2۹۔.)۴30
راه دیگر شناخت واقعیت «سبثیه» ،بررسی شخصیت و اندیشه کسانی است که «سبایی» نامیاده
ّ
شدهاند .غیر از عبدالله بن سبا که در مورد شخصیت و اندیشههای او پیشتر بحث شد ،هیچ یک از
کسانی که «سبایی» نامیده شدهاند ،غالی نیستند و تنها متهم به باورهای شیعی شدهاند.
ّ
در میان صحابه رسول الله عنوان «سبثیی» برای افراد ،با رویکرد قاومی و ناژادی باهکاار رفتاه
است .از جمله این افراد صالح بن خیوان سبثیی (ابن اییر ،۱۴0۹ ،ج  ،2ص  ،)3۸7عماره بن شبی سابثیی
(ابن اییار ،۱۴0۹ ،ج  ،3ص ۶37۔ )۶3۸و نعمان سبثیی (ابان اییار ،۱۴0۹ ،ج  ،۴ص  )۵۵۶هساتند .در ماورد ایان
افراد ،عنوان «سبثیی» تنها نشان از وابستگی نژادی و سرزمینی آنان دارد و انتساب آنان به ایان عناوان،
هیچ بار اعتقادی ندارد .پس از این افراد ،باید از «حانش سابثیی صانعانی» یااد کارد .او از تاابعین و
اصحاب امیرالمؤمنین است که در جنگهای آن حضرت از فرماندهان لشکر امام بود و پاس از
شهادت ایشان در مصر ساکن شد در منابع ،به او غلوی نسبت ندادهاناد (سامعانی ،۱3۸2 ،ج  ،7ص .)۵۱
 130شواهدی که گویای کاربرد اعتقادی نسبت «سبثیی» در مورد حنش وجود ندارد.
ولی در ادامه ،شواهد نشان از ّ
تحول معنایی عنوان «سبثیی» و کارکردی فراتر از نسبت قومی آن
دارد .این انتقال معنایی با مدیریت دستگاه خالفت اموی برای تحقیر یااران اماام علای انجاام
میشود و در حقیقت ،ایان عناوان قاومی معناایی قومی۔اعتقاادی مییاباد کاه نشاان از شایعیان
قحطانی و یمنی امام علی دارد .البته ،در همین انتقال معنایی ،هنوز انتساب به ابن سابا و غلاو
مشاهده نمیشود .میرم تمار ،یکی از شخصیتهایی است که «سبایی» نامیده شده است .بنا بار
گزارش نجاشی ،زیاد بن ابیه در جریان بازداشت میرم تمار او را از جمله سبثیه میشمارد (نجاشای،
 ،۱۴07ص  .)2۹۴حجر و یارانش ،از جمله افرادی هستند که از سوی زیاد بن ابیاه «سابثیه» نامیاده
شدهاند .پس از عزل مغیره از حکومت کوفه و نصا زیااد از ساوی معاویاه ،زیااد در خطباهای
هشداردهنده نسبت به رفتار حجر و یارانش آناان را «السابثیه الحائناه» خطااب میکناد (باالذری،
 ،۱۹۹۵ج  ،۵ص  .)2۴۵همو در استشهادنامهای که بر علیه حجر و یارانش تنظیم و باه ساوی معاویاه
ّ
ارسااال میکنااد ،بااار دیگاار آنااان را «الساابثیه الترابی اه» مینامااد .ارقاام باان عبااداللااه الکناادی،
شریک بن شداد حضرمی ،صیفی بن فسیل ،قبیصه بن ضبیعه العبسی ،کریم بن عفیف خرعمای،
عاصم بن عو بجلی ،ورقاء بن سمی بجلی ،کدام بن حیاان ،عبادالرحمن بان حساان ،محارز
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ّ
بن شهاب تمیمی و عبدالله بن حویه سعدی از جمله یاران حجر هستند که نام آنها در منابع ذکار
ّ
شده است .این افراد به غلو یا نسبت اعتقادی با عبدالله بن سبا ماتهم نشادهاند و تنهاا اتهاام آناان
تثکید بر وصایت امیرالمؤمنین و برائات اسات (ناک :طباری ،۱۹۶7 ،ج  ،۵ص 272۔ .)273از دیگار
مواردی که در متن گزارشهای تاریخی دوره نخستین وا ه «سبثیه» بهکار رفته ،گزارشای از خطباه
ّ
عبدالله بن زبیر است در جریان حصر محمد حنفیه و بنی هاشم در شع ابیطال هنگامی کاه
مختار لشکری از شیعیان کوفی برای نجات بنیهاشم به مدیناه ارساال کارد .در مواجهاه باا آناان
ابن زبیر در خطبهای آنان را با عنوان «الخشبیة السبثیه» یاد میکناد .اگار چاه در ماورد تاوده ایان
لشکر ارسالی اطالعات چندانی در اختیار نیست و تنها بناا بار هماین گازارش ،میتاوان آناان را
هوادار ابنحنفیه و خونخواه امام حسین دانست ،اما نام سران و فرماندهان این گاروه در مناابع
ّ
تاریخی یبت شده است .افرادی مانند ابوعبدالله جدلی ،ضبیان بن عماره ،ابوالمعتمر ،ابوالطفیال
و هانی بن قیس همدانی از سران این گروه هستند که همگی افرادی شناسنامهدار و از شیعیان اماام
علی هستند که هرگز غالی نبودهاند (نک :ناشاناس ،۱3۹۱ ،ص ۱00۔ .)۱07نمونه دیگر از کاربرد ایان
وا ه را میتوان در شعر «اعشی همدان» خطاب به یاران مختار دید .او در شعری انتقادی از آنان با
عنوان «السبثیه» یاد میکند و به آنها نسابت کفار میدهاد (جااحظ ،۱۴2۴ ،ج  ،2ص )3۵3؛ البتاه ،در
برخی منابع به جای وا ه «السبثیه» ،وا ه «الخشبیه» به کار رفته (بالذری ،۱۹۹۵ ،ج  ،۶ص  )۴۱۴کاه باا
توجه به کاربرد گسترده این وا ه بر یاران مختار ،احتمال تصحیف «الخشبیه» به«السابثیه» وجاود
دارد .همچنین  -به جای نسبت کفر  -در برخی منابع ،نسبت شر به آنان داده شاده (طباری،۱۹۶7 ،
ج  ،۶ص  )۸3که با عنایت به فضایی که در آن شعر سروده شده به واقعیت نزدیکتر است.
اعشی همدان ،در این شعر به یاران مختار نسبت کفر میدهد ،اما از آنجا که اعشای در واقعاه
کرسی این شعر را سروده است ،میتوان گفت نسبت کفری که او به «سبثیه» میدهاد ،برآماده از
از دیگاه او مبنی بر کفر /شر آلود بودن رفتاری است که یاران مختار نسبت به کرسی دارند و ایان
در حالی است که این رفتار را نمیتوان از مصادیق «غلو اصاطالحی» دانسات .از ساوی دیگار،
گزارشهای دقیق تاریخی و مقاالتنگاران نشان از غلو اصطالحی در میاان کیساانیه  -کاه یااران
مختار هستند  -تا پایان حیات محمد حنفیه نمیدهد (نک :اشاعری ،۱۴00 ،ص ۵۔ .)2۶از کساانی کاه
در دورههای بعدی «سبایی» خواناده شادهاند ،میتاوان باه جاابر بان یزیاد جعفای ( ۱2۸ق) و
محمد بنسائ کلبی ( ۱۴۶ق) اشاره کرد .این دو از سوی ابن حبان ( 3۵۴ق) باه واساطه اتهاام
ّ
اعتقاد به رجعت سبایی و پیرو عبدالله بن سابا خواناده شادهاند (ابنحباان ،بیتاا ،ج  ،۱ص  20۸و ج ،2
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ص  .)2۵3گویا ابن حبان ،با توجه به انتساب باور رجعت به این دو  -با نگاهی اجتهاادی  -آناان را
پیرو ابن سبا دانسته است ،وگرنه ارتباطی بین این دو و غلو و ابن سبا در منابع متقدم نمیتاوان یافات.
همچنین از دیگر شخصیتهای متهم به سبایی «رشید هجری» است کاه او نیاز باه دلیال بااور باه
ّ
رجعت ،متهم شده است (ناشی اکبر ،۱3۸۶ ،ص  )۱۸۴و در آیار رجالی اهل سنت ،جرح شده است (ابان
حبان ،بیتا ،ج  ،۱ص  .)2۹۸گزارشهای تاریخی نشان میدهد ،زیاد بن ابیه با خبردار شدن از باور رشاید
هجری به رجعت ،دستور داد او را بهگونهای دردناا باه قتال رساانند (سامعانی ،۱3۸2 ،ص  .)3۵۸ایان
گزارش ،بهخوبی نشانمیدهد که باور به رجعت اندکی پس از شاهادت امیرالماؤمنین در میاان
مردم و دستگاه حاکم و به عنوان باوری شایعی ،شاناخته شاده باود و اتهاام باه رجعات نشاانهای از
هواداری امام علی به شمار میآمد و از همینرو ،سختترین کیفر را در پی داشت.
َ
با توجه به اسناد دست اول ،باید پذیرفت که وا ه سبثیه تا پیش از خالفت امام علی  ،تنها با
رویکرد نژادی و قومی بر یمنیها اطالق میشد و در ادامه ،پس از درگیریهای نظامی بین کوفیان
ً
هوادار بنیهاشم  -که غالبا اصالتی یمنای و عادنانی داشاتند  -باا شاامیان هاوادار بنایامیاه ،وا ه
«سبثیه» با نگاهی قومی۔اعتقادی بر یمنیهای هوادار امیرالمؤمنین بهکار گرفته شده و این ناام
 132گذاری با نقش ّفعال معاویه و بهویژه حاکم او در کوفه (زیاد بن ابیه) که عدنانی بود ،انجام گرفات
و سرانجام این نام بر شیعیانی که دو شاخصه اعتقاد به وصایت و احق بودن اما علی و برائت -
دستکم از عرمان و بنیامیه  -را دارا بودهاند  -با نگاهی تحقیرآمیز و منفی  -تربیت شد.
َ
این اسناد نشان میدهند فارغ از تقسیم بندیهای مقاالتنگاران  -که با برداشتی متثخر ،سابثیه
ّ
را فرقهای غالی و پیرو عبدالله بن سبا معرفی میکنند ،هیچ نسبتی تاریخی باین سابثیه تااریخی و
ّ
عبدالله بن سبای تاریخی و غلو وجود ندارد .جال آن که مقاالتنگاران ،همانگوناه کاه تاالش
کردهاند پیدایش اندیشههای شیعی را به ابن سبا نسبت بدهند ،در ادامه ،ساعی کردهاناد باا جعال
گزارشهای تاریخی ،حرکتهای دیگر شیعی مانند قیاام مختاار را باه سابثیه غاالی  -و ناه سابثیه
تاریخی  -نسبت دهند (بغدادی ،۱۴0۸ ،ص 3۴؛ نک :صائ عبد الحمید ،۱۴۱7 ،ص ۵۹0۔.)۵۹3
ّ
ترکیب عبدالله بن سبا و سبأیه ،و جمعبندی نهایی

ّ
برآیند بررسی و تحلیل شخصیت ابن سبا در منابع تاریخی و مقاالتنگاری ،تفکیک عبدالله بان
ّ
سبا غالی تاریخی از عبدالله بن سبای سیاسی افسانهای بود .او شخصیتی نه چندان مهم در میاان
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یاران امام علی است که در دوران خالفت آن حضرت به کوفه آمده و در نهایت ،پس از ا هار
غلو از سوی امام علی تنبیه شد .همچنین وارسی کاربردهای تااریخی وا ه «سابثیه» در مناابع
تاریخی نشان داد که این وا ه در دعوای عدنانی۔قحطانی ساخته شده و در عصر معاویاه از ساوی
ً
مخالفان با رویکردی تحقیرآمیز به یمنیهایی که عمدتا از شیعیان اماام علای بودناد ،اطاالق
شده است و کاربرد اولیه ایان وا ه در آن عصار نسابتی باا «ابان سابا» نداشاته و سابثیه جریاانی
قومی۔فکری و مستقل از ابن سبای غالی است .با این وجاود ،مراجعاه باه مناابع مقاالتنگااری
نشان میدهد که هر جا سخن از «سبثیه» است ،آنان را در پیوند عقیادتی باا ابان سابای غاالی و
به عنوان فرقهای غالی معرفی کردهاند.
ّ
ّ
واقعیت این است که در مسیر تاریخپردازی ،عبدالله بن سبای تاریخی به عبداللاه بان سابای
افسانهای و سبثیه تاریخی نیز به سبثیه ساختگی تبدیل شد .به نظر میرسد ترکی ابن سبا با سابثیه
و غالی خواندن آنان حاصل فرایندی جعلی از سوی تاریخنگاران و مقاالتنگارانی اسات کاه در
دورهای پس از حضور سبثیه تاریخی در تالش برای توجیه عقیدتی واقعیت تااریخی اتفااق افتااده
در دوره نخستین بودند که با مبانی اندیشه اهل سنت سازگار نباود .ایان واقعیات تااریخی وجاود
گروهی اعتقادی از میان صحابه و تابعین است که باورهایی متفاوت با باورهای عاماه دارناد و بار
محور اهل بیت جمعاند .در حالی که در مرحله اول ،دو جریاان متفااوت سابثیه اعتقاادی و
ابن سبای غالی به عنوان  -دو واقعیت تاریخی متفاوت  -به موازات هم پیش میروناد؛ سااس در
قرن دوم یا اوایل قرن سوم ،دو ترکی صورت میگیرد:
ّ
ّ
 .۱تبدیل عبدالله بن سبای غالی به عبدالله بن سبای افسانهای که اعتقادات شایعی را در میاان
مصریان و شیعیان ایجاد میکند و سب فتنه میشود .سیف بن عمار ،باا الگاوبرداری و پاردازش
شخصیت ابن سبای غالی واقعی ،او را به عنوان رهبر فکری۔سیاسی شورش و فتنه بر علیه عرماان
و صحنهگردان واقعه جمل مطرح میکند و تثسیس آموزههاای شایعی همچاون وصاایت ،نا ،
برائت ،رجعت و مهدویت را به او نسبت میدهد .او در این راستا تاالش دارد باین جریاان سابثیه
تاریخی  -که شیعیان یمنی امیرالمؤمنین با باورهای شیعی بودناد  -و ابان سابای اساطورهای
ّ
ارتباط برقرار کند .نخستین پیوند عبدالله بن سبا و شخصیتهای شایعی معتارض باه عرماان در
ّ
قصهپردازی سیف ،از رابطه ابوذر با عبدالله بن سبا آغااز میشاود (ابنخلادون ،۱۴0۸ ،ج  ،2ص .)۵۸7
ّ
او داستان را بهگونهای طراحی کرد که با این واقعیت سازگار باشد؛ در این داستان ،عبدالله بن سابا باه
کوفه و بصره و شام میرود و نتیجهای نمیگیرد و وقتی به مصر مایرود حر هاایش تاثییر میکناد؛
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زیرا در گزارشهای تاریخی موازی با سیف بن عمر ،رهبران طرفدار امام علی و مخالفین عرماان
از جمله محمد بن ابی بکر ،محمد بن ابی حذیفه و مالک اشتر در مصر هستند .سایف ،داساتان را
ّ
بهگونهای طراحی میکند که عبدالله بن سبا را به کانونهای شایعی میرسااند تاا اعتقاادات شایعه و
جریان اعتقادی شیعیان که خالی از غلاو هساتند را باه او منساوب کناد و صاحابه و بزرگاان هاوادار
امام علی را فری خوردگان و بازیچه دست او معرفی کند (سیف بن عمر ،بیتا ،ص .)۴۸
ّ
 .2پیوند میان عبدالله بن سبای غالی واقعی و سبثیه تاریخی و جعال فرقاهای غاالی باا عناوان
ّ
ً
«سبثیه» .همانگونه که اشاره شد ،در روایات سیف ،اصال غلوی در مورد عباداللاه سابا نیسات،
بلکه رجعت و وصایت و برائت دیده میشود و کل ماجرای فتنه علیه عرمان را مادیریت میکناد.
ّ
این شخصیت جعلی متفاوت با عبدالله بن سبای تاریخی است که در آن غلو اسات و اعتقااد باه
الوهیت دیده میشود و یک فرد عادی و کم تثییر در جریانهای اجتماعی است .از ساوی دیگار،
ّ
در سبثیه واقعی تاریخی ،نامی از عبدالله بن سبای غالی نیست و هیچ نسبتی با او ندارناد و هایچ
گزارشی از غلو در آنها دیده نمیشود .در این میان ،اتفااقی کاه در مناابع مقاالتنگااری میافتاد
ّ
ترکی عبدالله بن سبای غالی تاریخی با سبثیه تاریخی است .در این ترکی که ساخته فرقهنگاران
ّ
 13۴اساات« ،س ابثیه» بااه عنااوان فرقااهای غااالی کااه پیاارو عبااداللااه باان ساابا هسااتند و بااه الوهیاات
امیرالمؤمنین باور دارد مطرح میشود و در سایه این اتهاام ،باورهاایی چاون رجعات ،نا ،
وصایت و برائت را ساخته سباییان غالی معرفیمیکنند و در نهایات ،سابثیه تااریخی اعتقاادی را
غالی نشان میدهند.
ترکی ابن سبای غالی ،ابن سبای سیاسی ،سبثیه اعتقادی و سابثیه غاالی باه تادریج جساته و
ً
گریخته رخ میدهد ،اگر چه دقیقا نمیتوان گفت این ترکی از چه زمانی و توساط چاه شخصای
صورت گرفته است ،اما انگیزه این ترکی بیگمان توجیه نابساامانیهای برآماده از واقعیتهاای
تاریخ اساالم اسات کاه در تعاارض باا باورهاا و پیشفرضهاای اعتقاادی اهال سانت اسات.
در حقیقت ّ ،
مورخان اهل سنت در قرن دوم که میدانستند تفکر شیعه در دوره نخساتین اساالمی
را نمیتوان انکار کرد ،برای این که اعتقادات شیعی ریشه اسالمی پیدا نکند و نگویند تشیع ریشاه
ّ
در منابع اصلی یا صحابه دارد ،عبدالله بن سبا را که سیف بن عمر ساخته باود ،باهعنوان «سابثیه»
پرورش دادند و سبثیه را بهعنوان ریشه تشیع معرفی کردند .نتیجه آن که در هماین مسایر در مناابع
متثخر تاریخی بین سبثیه غالی ساختگی و فتنه عرمان نیاز پیوناد ایجااد میشاود (بارای نموناه ،ناک:
رشید رضا ،بیتا ،ص ۴۔.)۶
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