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 انتساب منشأ امامت هب عبداهلل بن سبأ ردقفاری شبهه  پاسخ
  *ابوالفضل قاسمی

 
 چکیده 

در نتیجــه ع های موهــوم در بـاب پیــدایش تشـیع، نظریـه پیــدایش تشـیاز جملـه نظریـه
ن تشـیع ایـن نظریـه را ا. چندین قرن اسـت کـه مخالفـاستعبدالله بن سبأ های تالش

، همـین یکـی از علمـای معاصـر وهابیـت ،ین میان ناصر القفـاریدر ا .ندکنمیمطرح 
ای متمـایز و متفـاوت از دیگـران بیـان عا را با استناد به متون و منابع شـیعه بـه گونـهاد

کرده است. در این مقاله به شبهه قفاری پاسخ داده شده است. این شبهه بـا سـه دلیـل 
 یبررسـ .2 ؛پیامبر اسالمبه همت ه شیعپیدایش بر وجود دالیل معتبر . 1: رد شده است

تعـارض عقایـد عبداللـه بـن  .3 ؛نقلی که شیعه را منتسب به عبدالله بن سبأ کرده اسـت
ایـن نتـایر حاصـل شـد کـه  شدههای انجام. با توجه به بررسیامامیبا شیعه دوازده سبأ

 ،بـر فـرض وجـودش ،شیعه از زمان پیامبر اسالم بـوده اسـت و عبداللـه بـن سـبأ منشأ
شـیعه را عبداللـه  ی هیچ کدام منشأاست و منابع شیعداشته عقایدی غیر از عقاید شیعه 

 .اندتهبن سبأ ندانس

  .امامت ،غلو ،شیعه أمنش ،قفاری ،ابن سبأعبدالله  ،شیعه ها:هکلیدواژ 
  

                                            
 و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی، دانشگاه تهران. البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *

a.gh1392@hotmail.com 
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 مقدمه 
ــاب ک ــته د  اصهه م هههالش ال ههمع  ا هاهمهه  ا ث هه  ع هه   ت ــرکنوش ــر ت ــن  ناص ب

در ه کـاسـت  او بـوده یتـر کقـت رسـاله د یتـاب در حقکن یا است. یالقفار  یعل بن عبدالله
سالم بـا رتبـه  رشاد محمد ییبا راهنما «سعود بن محمد» یدر دانشگاه اسالم. قه. 1417

ن یـاو در ا ده اسـت.یبه چاپ رس ،صفحه 1381بالغ بر  ،اول دفاع شده است و در سه جلد
کوشـیده اسـت  یطبق آنچه خود مـدع و است عه پرداختهید شیاصول عقا یتاب به بررسک

مقدمـه و پـنر  یـکتاب کن یا ند.کو نقد  یعه بررسیتب شکعه را با رجوع به ید شیعقااست 
ه او کـاسـت  ید یـه باب سـوم آن مربـوط بـه عقاک، داردچند فصل هم  و هر باب داردباب 

امامت، عصمت، مثل  ییهان باب را به بخشیعه به آنها اعتقاد دارد. ایمعتقد است فقب ش
 رده است.کم ی... تقس ه، ظهور ویتق

نسبت دادن منشأ امامـت ، مطرح کردهکتابش چند جا از  در یقفار  کهیکی از شبهاتی 
در  .ی شیعه کـرده اسـتهااین ادعای خود را مستند به کتاب یو است. به عبدالله بن سبأ 

ه از مفهـوم امامـت ن کسی است کنخستیسبأ ابن»نویسد: بحت مفهوم امامت قفاری می
 1.«ورت موجود نزد شیعه سخن گفته استبه این ص

اسـت کـه سـندی  در نقد مفهوم امامت همـین کـافی»نویسد: و در عبارت دیگری می
 2.«سبأ و یهودیت وجود نداردبرای آن غیر از ابن

ی شـیعه بـه هاقفاری برای اثبات ادعای خود، به این دلیل استناد کرده است که کتاب
 سد:ینویم طلب اعتراف دارند. اواین م

َّ او  سبأ  کاَ أّ ل ن  أشهر القیول وریر  »فقر اعرتف کدب الّشعة  وأ

ألنیه کیاَ  3إنان  علی   أظهر الرباءة ن  أعرائه   کاشف خمالرعه  کّریرمم
                                            

 .792ص، 2ج، م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    اص  . ناصر بن عبد الله القفاری، 1

 .794ص ،همان. 2

حسین  ؛21ص ،المقا ت والِفَ ق، سعد بن عبدالله اشعری ؛119-118ص ،رجاممحمد بن عمر کشی،  قفاری به نقل از:. 3
همع الّنوبختی، بن روح  ریم شهرسـتانی، محمـد بـن عبـدالک ؛315ص ،الزی  ه  الـّرازی،احمـد بـن حمـدان  ؛22ص ،ِیهَ ق ال ی

 وهـو وّول مـن وظهـر القـول بـالّنّص علـی عمامـة علـی رضـی»سـبأ: ابن ، حیت قال الّشهرستانی عـن1/174: وال َِّحل الِملَل
 .«عنه الله
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هیودی األصل  یری أَ یوشع و  نوَ مو  صیی نوسیی  فلیس أسیلم أظهیر 

 ی شـیعه اعتـراف دارنـد بـه اینکـههـاتابک ؛مذه املقال  فی علی و  أویی االیب
ن کسی بوده است که گفته است امامت علی واجب است و برائـت نخستیسبأ ابن»

 .«از دشمنان علی را آشکارا مطرح کرد و با آنان دشمنی کرد و آنها را کـافر دانسـت
نـون وصـّی حضـرت  بـن کـه یوشـععتقـد بـود م و سبأ در اصل یهودی بودچون ابن

طالـب  ابـی بـن لـیبـاره عزمانی که اسـالم آورد همـان سـخنان را در  .استموسی 
 1کرد.مطرح 

 نقدو بررسی 
او  شخصـیت .1: شخصیت عبدالله بن سبأ دو دیدگاه بـه طـور کلـی وجـود داردباره در 

او را شخصــیتی ســاختگی  کســانی کــه اســت.ســاختگی او شخصــیت  .2 ؛ســتاحقیقــی 
 از جملـه ایـن افـراد عالمـه اند کـهدهرا نیز بیان کر  برای این مدعای خود دالیلی انددانسته

 و گسـترده قیـتحق سـبأ بـن عبدالله بارهایشان در  .توان نام بردعسگری را می مرتضی سید
منتشر شـده  اخ ی واساطم  سبأ بن عبدالل  نوانبا ع کتابی در که است داده انجام یقیعم

 :نویسندعالمه عسگری در این کتاب می. است
 2یئاوهـب سـب بـن ن کلمه )عبدالله بن سبأ( همان عبداللهیور از انخست منظ

بـه عهـده است گروه خـوارج را یکرد و در آخر، ر یم یزندگ (ع) یبود که در عصر عل
ه )عبداللـه یف بن عمرو و انتشار افسـانه سـبأئیس یساز گرفت. سپس بعد از افسانه

ک مـرد مرمـوز و یـربـاره د «عبداللـه سـبأ» د و کلمهی( فراموش گردیبن وهب سبأئ
 یت علـیف معتقد به وصـایات سیمن آمده بود و بنا به روایکه از  یهودیموهوم 

به خـود گرفـت و  یادیز  هایهیرایه پیبا مرور زمان افسانه سبأئ یبود به کار رفت. ول
دا نمـود یپ یتر یز طبعًا صورت تندتر و خرافین افسانه، نیعبدالله بن سبأ، قهرمان ا

                                            
 .792ص همان،. 1

جریـان  جنـگ صـفین در ولـی در زیست و نخست از طرفداران ایشـان بـود.می وهب سبأیی در دوران علیبن عبدالله . 2
عبدالل  بن  : مرتضی عسگری،.کن آغاز کرد.را  اعتراض کرد و از آن تاریخ عداوت و مخالفت با علی)ع( یت به علی حکم

 .853، ص3، جلای تار خ سبأ و د گ  ایسان 
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را بـه  یت علیه معتقد به الوهیو تندرو که فرقه سبئ یک مرد خطرناک غالی و درباره
 1.دیوجود آورده است، استعمال گرد

 ،فقـب شـیعه نیسـتند اندتهیی که عبد الله بن سـبأ را سـاختگی دانسـهاالبته شخصیت
دکتر از آن جمله  اند،تهموهوم دانس بلکه برخی اندیشمندان اهل سنت نیز این شخصیت را

اند و هدفشــان عه سـاختهین صــراحت دارد کـه عبداللـه بــن سـبأ را دشـمنان شــیحسـ طـه
 2.عه بوده استیفرهنگ شمخدوش کردن 

در مقدمـه کتـاب  یدکتر حامد داود حفن 4،یمحمد کرد علو  3نّشار یدکتر عل همچنین
کسـانی هسـتند  از 7یز الهالبیدکتر عبدالعز  و 6نیدکتر محمد کامل حس 5،یعالمه عسگر 

اگر کسی نظـر ایـن افـراد را بپـذیرد ایـن شـبهه و  اند.تهشخصیت را ساختگی دانساین که 
ولی با توجه به اینکه  شود،اساس میهمگی بی عبدالله بن سبأ هستند بارههایی که در نقل

و شبهه قفاری هم بر این اسـاس اسـتوار اسـت  اندتهگروهی این شخصیت را حقیقی دانس
در پاسخ به این شبهه قفاری ما نیـز فقـب از ایـن منظـر  ،تکه این شخص حقیقی بوده اس

 ؛پـردازیمم و برای دفع شبهه به سه نکته مییکنمیکه شخصیت حقیقی بوده است بحت 
بـه  ثانیـاً  انـد؛دهتشیع خود پیـامبر گرامـی اسـالم بو أدالیل محکمی وجود دارد که منش اوالً 

شـیعه ی هااین گرفته است که خود کتاببر  ن را دلیلبررسی نقلی که قفاری نقل کرده و آ
ایـن نکتـه  سـبأبا بررسی عقاید ابن ثالثاً پردازیم؛ میدانند می شیعه را عبد الله بن سبأ منشأ

  .شیعه باشد تواند منشأشود که چنین شخصی نمیروشن می

                                            
 .861، ص3، جلای تار خ عبدالل  بن سبأ و د گ  ایسان  مرتضی عسگری، .1

 ،: طـه حسـین.ک؛ نـذهب عنصرا یهودیا عمعانا فی الکید لهم و النیل منهموراد خصوم الشیعة ون یدخلوا فی وصول هذا الم .2
 . 98، ص2، جالفت   الکب ی

 .39، ص2، جسالم  ن أة الفک  الفلسف  ی  ا ،علی سامی النشار .3

 .251، ص1ج ،خطط ال اممحمد کرد علی،  .4
 .17، ص1، جاساطم  اخ ی عبدالل  بن سبأ و کتاب هقده  مرتضی عسگری، .5

 .7ص أدب هص  الفاطمم ،محمد کامل حسین،  .6
 .73، صدراس  لل وا اة التار خم  عن دوره ی  الفت  عبدالل  بن سبأ عبد العزیز الهالبی، . 7
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 منشأ امامت  امبریپ .الف
 ی و رهبـری بعـد از خـودپیـامبر بـرای جانشـین .منشأ امامت را باید خود پیامبر دانسـت

بوده است کـه ایـن مطلـب دالیـل  شخصی را معرفی کرده است و آن شخص هم علی
 شود.به اختصار به چند دلیل اشاره می که 1فراوانی دارد

پیامبر اسالم از همان روزهای اول که مأموریـت یافـت خانـدان خـود را طبـق نـص . 1
ْقَِّرإَی قرآن 

َ
ْنِذْر َعشَیَتک اأْل

َ
 بـه اسـالم دعـوت کنـد 2()و خویشان نزدیک را هشـدار ده َو أ

را بـه مـردم معرفـی کـرد و صـریحًا  همان روز نیز رهبر و پیشوای بعد از خود یعنی علی
د و صریحًا فرمود: هر کـس از شـما مـن را اجابـت کنـد کنندستور داد از حضرتش پیروی 

را اجابـت  امـر رسـول خـداطالب کسی  ابی بن وزیر و جانشین و وصی من است و جز علی
 3جانشین و وصی خود معرفی کرد. و را وزیر علی ،جا پیامبرنکرد و همان

را به والیت عامـه مـردم  شریفشان علی خم که پیامبر در اواخر عمر جریان غدیر. 2
ه پیامبر به طـور علنـی جانشـین بعـد از خـود را کن اقداماتی بود ینصب کردند، یکی از آخر 

 یعلـ یشـمار بـرایاز آن گروه بـ رمکه رسول ا کبود « ر خمیغد» درو معرفی کرد 
کـه منـابع اهـل اسـت سند الاز روایات متواتر و صحیح روایت جریان غدیر خم عت گرفت.یب

که این روایت را متواتر  برخی از منابعی . بهندکنمییید أسنت نیز این تواتر و صحت سند را ت
ــا صحیح ــالی ــند دانس ــاره  اندتهس ــودمیاش ــانش ــوفی)م ی. الب   السلسههل در (.ق.ه 1421 ت
نظه  المت هاث  ههن الحهد   ( در .ق.ه 1345 توفی)م یالکتانو  (249ص ،4ج) الصحمح 

ت ضهم  ( در .ق.ه 1182 تـوفیمبن اسـماعیل صـنعانی ) محمد و (195ص ،1ج) المت ات 
                                            

ییـد ایـن مطلـب کـه پیـامبر أاین دالیل ضمن ت در بسیاری از است.دالیل اینکه پیامبر برای خود جانشین تعیین کرده بسیار . 1
حلـی در ه عالمـ .بـوده اسـت داللت بر این وجود دارد که این جانشین حضرت علـی ین کرده است،برای خود جانشین مع

قاضی نورالله تستری  .است هکردبه هشتاد و هشت مورد از قرآن استناد  برای اثبات امامت و والیت علی نهج الحقکتاب 
سی و هفت کتـاب معتبـر از اهـل سـنت در اثبـات امامـت و نود و چهار مورد دیگر از قرآن را با استناد از  احقاق الحقدر کتاب 

 نقل کرده است. والیت علی

 .214آیه  (،26) شعرا سوره  .2
؛ 149ص ،13ج ک هز العمهام،علی بن حسام الدین المتقی الهنـدی،  ؛542ص ،1، جتار خ طب یمحمد بن جریر طبری، . 3

 .39ص ،3ج ، و ال ها   البدا مرو ابن کثیر، اسماعیل بن ع ؛11ص ،1، جهس د احمد بن ح بل وحمد بن حنبل،
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جلـونی و عالمـه اسـماعیل بـن محمـد الع (243ص ،1ج) ا یکار لمعان  ت قهم  ا نظهار
ــی  ــوفیم)الجراح ــوزی  (361ص ،2ج) ک هها الخفهها در  (.ق.ه 1162 ت ــن ج ــبب اب و س

و عالمه شمس الدین الجـزری الشـافعی  (37ص) الخ اص ةتاک  ( در .ق.ه 645 توفی)م
 تـوفیم)علی قـاری ( و مال48ص) اس   المطالش ی  ه اقش سمدنا عل  بن اب  طالشدر 

و ابو حامد غزالی  (248ص ،11)ج المصابم  المفاتم  ش ح ه کاة ه قاة( در .ق.ه 1114
و ابـن حجـر  (13ص ،1ج) س  العهالممن و ک ها هها یه  الهدار ن( در .ق.ه 515 توفیم)

حجــر ( و ابــن117 و 116ص ،1ج) الصهه اعق المح قهه ( در .ق.ه 974 تــوفیم)الهیثمــی 
( و 74ص ،7ج) یههت  البههاری شهه ح صههحم  البخههاریدر  (.ق.ه 852 تــوفیعســقالنی )م

 1.(27ص ،14ج) سم  أعالم ال بال( در .ق.ه 748 توفیم)دین ذهبی الشمس
پیامبر بعد از خود جانشینی را معرفی کرده که بر ایند ناز جمله احادیثی که داللت دار . 3

حدیت منزلت است که در کتـب  یستولی نبّی ن استاست و آن جانشین مانند خود پیامبر 
  :نقل شده است ،م  هسل صح و صحم  بخاریاز جمله  ،معتبر اهل سنت

که پیامبر خدا برای غزوه تبوک از مدینه خارج شدند علـی را بـه جـای  یهنگام
بـه پیــامبر  یامــا حضـرت علــ ،خـود در مدینــه و در بـین اهــل خـود قــرار دادنـد

مگـر  ،عرض کردند: من دوست ندارم که شما برای جهـاد خـارج شـوید داخ
کرم فرمودند: آیا راضی نیستی که منزلـت و اینکه من هم با شما باشم. پس پیامبر ا 

مگـر اینکـه پـس از مـن  ،رون نسبت به موسی باشدها مقام تو نزد من مانند منزلت
 2پیامبری نخواهد بود.

                                            
 از احادیت متواتر و قطعی و مسلم بین شیعه و سنی است و متجاوز از صد نفر صـحابی بـا سـندها و عبـارات« حدیت غدیر». 1

   المه امغا ه سید میرحامد حسـین،اثر  العبقاتعالمه امینی، اثر  الغد  نک.: اند. برای تفصیل بیشتر دهکر مختلف آن را نقل 
 الدین العاملی. سید شرفاثر  الم اجعاتو  ،هاشم بحرانی سیداثر 

 ؛70و  7ص ،5، جصهحم  بخهاریعسماعیل بخاری،  بن محمد ؛11۱ص ،0ج ،صحم  هسل  مسلم بن الحجاج قشیری،. 2
ن اثیر، علی بن محمد ب ؛71، ص7ج ،صحم  ت هایمحمد بن عیسی الترمذی،  ؛121، ص1ج ،هس د احمد احمد بن حنبل،

 ،ک ز العمامعلی بن حسام الدین المتقی الهندی،  ؛1۲و  15، صخصا صوحمد بن شعیب النسائی،  ؛7۲، ص0ج ،اسد الغاب 
 .017ص ،۲ج
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ت همـان ین روایا اند واز کتب معتبر اهل سنت و شیعه این حدیت را نقل کرده بسیاری
کنـد اثبـات می حضرت علیبرای  رون را نسبت به حضرت موسیها مقام و منزلت

اال انیه ال »اند که آن را نفی فرموده و گفته مگر نبوت و پیامبری را که حضرت رسول

  .کندو این حدیت به صورت مطلق جانشینی حضرت علی را ثابت می «نبّی وةری

 نقد اعتراف کتب شیهه و بررسی ب. 
سـبأ مفهـوم دانست که ابـن را دلیل بر ایناعترافات علمای شیعه  ی، قفار آمده کچنان

قبـل از  1ها را برای اثبات کالم خود ذکر کرد.کتابرخی رده است و نام بکامامت را مطرح 
باره یک که بر فرض وجود یک نقل در  کنیماین نکته توجه  ، باید بهورود به بررسی این نقل

قـل یـا ی معـارض آن نهازیرا ممکن است نقل .توان آن نقل را صحیح دانستمطلب نمی
توانست اگر این نقل قفاری صحیح بود نمی پس حتی .دالیل قوی دیگر علیه آن نقل باشد

ولـی بـرای  ،دانست معارضه کنـدالله میبا دالیل متقنی که پیدایش شیعه را از زمان رسول
  .پردازیمنقلی که قفاری مطرح کرده میروشن شدن مطلب به بررسی 

شـده عبـارت اسـت از:  ر ضمن ایـن نقـل بیـانه دهای شیعکه به عنوان کتاب منابعی
مع (، ی)القّم  المقا ت والِفَ ق، یّش ک رجام الِملَهل ( و ی)الـّراز  الزی   (، ی)الّنوبخت ِیَ ق ال ی

 پردازیم.این سخن قفاری میباره ه دو نکته در در ادامه ب )شهرستانی(. وال َِّحل
لیف أایـن کتـاب تـ یسـت.ی نکتـب شـیع شهرسـتانی از الملل وال حلکتاب  ؛نکته اول

مـذهب بـوده که از دانشمندان اهل سنت و شافعی استعبدالکریم شهرستانی  بن محمد
 رد. کیعه مطرح مید آن را به عنوان اعتراف شیاست. پس نبا
 ر، دمطلبی کـه قفـاری بـه عنـوان اعتـراف از دانشـمندان شـیعه نقـل کـرده ؛نکته دوم

 311ا یـ 299 اشـعری قمـی )متـوفیمقا ت والف ق الکه  استحقیقت از منابع اهل سنت 
اخـذ کـرده و سـپس نقـل  المقها ت والفه قدیگران آن را از  ( آن را نقل کرده است و.قه.

یی هـابااز جملـه کتد. شـوآید این مطلب روشن میاند و با توضیحاتی که در ذیل میکرده

                                            
 .794و ص 792ص، 2ج، ا ث   ع      ا هاهم  اص م هالش ال معناصر بن عبدالله القفاری،  .1
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کشـی  رجهامآنچـه در ت. اسـکشـی  رجهام انـددهرا بیـان کر  المقا ت و الف قکه این نقل 
 1.استدو نوع مطلب  ،عبدالله بن سبأ آمده بارهدر 

راویـان  االشـعری از عبداللـه بـن سعد قولویه از بن پنر روایت که کشی از محمد .الف
بـه امـام  و و بـه امـام بـاقر حسـین بـن کنـد کـه سـند آنهـا بـه علـیشیعی نقل می

سـبأ کنـد کـه ابنیـک مطلـب بحـت می در مـورد 2این روایـات .شودمنتهی می صادق
ایـن امـر سـوزانده دلیـل سبأ را بـه ابن علی کرده است و علیباره ادعای ربوبیت در 

 یک نمونه برای که ،است پرداخته سبأ بن عبدلله مذمت به مشابه عباراتی با روایات 3است.
 کرد نبوت عایاد سبأ بن عبدالله که است شده نقل باقر امام از .یمکنمی ذکر را حدیت

 و خوانـد فرا را او و رسید منینؤامیرالم به خبر این و ستخدا منینؤامیرالم که کرد گمان و
 اسـت شـده القا من ذهن به و خدایی تو که گفت و کرد اقرار مطلب این به او وپرسید  او از

 سخره به را تو شیطان ،تو بر وای» :فرمود او به منینؤامیرالم و پیامبرم من و خدایی تو که
 و نکــرد توبــه او ولــی «.بنشــیند عزایــت بــه مــادرت .کــن توبــه کــار ایــن از .اســت گرفتــه
 او پس .نکرد توبه او ولی کند توبه که خواست او از روز سه و کرد زندانی را او منینؤامیرالم

 القـا او ذهـن در را مطالـب ایـن و فریفـت را او شـیطان همانـا :فرمـود و سـوزاند آتش با را
 .کردمی

کشی این عبـارات را آورده  است،که در مذمت عبدالله بن سبأ  یبعد از نقل احادیث. ب
 :است

                                            
 .119، 118ص ،رجام الک   : محمد بن عمر کشی،.ک. ن1
 او بـه مـابـاره روایاتی کـه از طریـق شـیعه در اگر محتوای پس  است.عبدلله بن سبأ یک فرد خیالی  ،طور که بیان شدهمان .2

زیسـته تطبیـق کنـد چنـین روایـاتی مـی تاریخ اسالم وجود داشته و در زمان علی ی که دریرسیده، با عبدالله بن وهب سبأ
 .862ص ،3ج ،اساطم  اخ ی لل  بن سبأ وعبدا: مرتضی عسگری، .کن احتمال صحت دارد.

 ومیر ون یزعم و النبوة یدعی کان سبأ بن الله عبد ون جعفر وبی عن. 119، 118ص ،رجال. نک.: محمد بن عمر کشی، 3
 ونک روعی فی ولقی کان قد و هو ونت نعم قال و بذلک فأقر سأله؟ و فدعاه المؤمنین ومیر ذلک فبلغ الله هو المؤمنین

 فحبسه فأبی تب و ومک ثکلتک هذا عن فارجع الشیطان منک سخر قد ویلک المؤمنین ومیر له فقال. نبی ونی و لهال ونت
 ذلک. روعة فی یلقی و یأتیه فکان استهواه الشیطان عن قال و بالنار فأحرقه یتب فلم ویام ثالثة استتابه و
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ذکر وةض أمل الةلم أَ عبراهلل و  سبأ کاَ هیودیا فأسلم    الی علعیا   کیاَ 

یقول   مو علی هیودیده فی یوشع و  نوَ  صی نوسی والغلو فقیال فیی إسیالنه 

  کاَ أ ل ن  شهر ویالقول وریر  إنانی   وةر  فاة  سول اهلل  فی علی نثل ذلک

منیا دیال نی  ما علی   أظهر الرباءة ن  أعرائه   کاشیف خمالرعیه   أکریرمم ف ی 

 1؛خالف الشعة  أصل الدشعع   الرفض نأخوذ ن  العهودی 

که عبدالله بن سبأ مـردی یهـودی بـوده اسـت  انددهاز اهل علم نقل کر  یبعض
 یوشـعبـاره ان یهودی بـودنش در ر و او در د شد و یکه اسالم آورد و از دوستداران عل

اسالم آوردنـش و بعـد از وفـات  کرد و بعد ازغلو می ،وصی حضرت موسی ،نون بن
گفـت و او اولـین کسـی بـود کـه قـول بـه می یلـباره عهمان چیزها را در  اللهرسول

وجوب امامت علی را شهرت داد و اظهار برائت از دشمنان علی کـرد و دشـمنی در 
کرد و آنها را کافر دانست و از ایـن جهـت کسـانی  ن علی را آشکارامخالفخصوص 

 یت گرفته شده است.اند: اصل تشیع از یهوداند گفتهکه مخالف شیعه
آن را در کتاب خود بـه  وکرده استفاده از آن این عبارات همان مطلبی است که قفاری 

رجـوع  المقها ت والفه قبـه کتـاب حال اگر  2عنوان اعتراف علمای شیعه ذکر کرده است.
برای روشن شدن مطلـب،  .آمده استنیز کتاب این  بینیم که این عبارت عینًا دریکنیم، م
همـان اسـت آن خـب کشـیده شـده  عبـارتی کـه زیـر .آوریمرا مـی المقا ت والف قعبارت 

 است:نیز آمده کشی  رجامدر عبارتی است که 
َّ عبیرا هلل وی  سیبأ کیاَ هیودییا  فاسیلم    الیی   یکی مجاع  ن  أمل الةلیم ا

علعا    کاَ یقول  مو علی هیودیده فی یوشع و  نوَ  صیی نوسیی هیذه املقالی   

فقال فی إسالنه وةر  فیاة  سیول اهلل فیی علیی و ثیل ذلیکأ  میو أ ل نی  شیهر 

والقول ورر  إنانی  علیی وی  أویی االیب   أظهیر الیرباءة نی  أعرائیه   کاشیف 

منا دال ن  خالف الشعة  اَ اصل الیرفض نیأخوذ نی  ما ف  خمالرعه  أکررممأ 

 3؛العهودی 

                                            
 .119ص ، الک  رجام محمد بن عمر کشی، .1
 ابتدای شبهه ذکر شد. عبارت قفاری در ؛792ص، 1ج، اص م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    القفاری،  ناصر بن عبدالله .2

 .29-28، صالمقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد. 3
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همان گفتار اشعری را که  ع می ق ال  کتاب ( نیز در.قه. 311تا  311ی متوف) ینوبخت
 سـد، منتهـا دو قسـمت آخـر گفتـار اشـعری را کـه گفتـه اسـتینوقباًل نقل شده اسـت می

مـدرک  و ؛نیـاورده اسـت «انه وی رفتنـدسبئیان برای تحقیق از خبر مرگ امام به درب خ»
عبـارات  ،در هـر صـورت 1ذکـر نکـرده اسـت. ،که همان کتـاب اشـعری اسـترا، گفتارش 

تـوان اشـعری را پـس مـی دهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است.نوبختی نشان می
 .ین منبعی دانست که این مطلب را بیان کرده استنخست

ایـن سـخن از علمـای شـیعه گرفتـه نشـده  ،شودنها اشاره میزیر به آ که در ،به دالیلی
 :است
انـد کـه دهآور « حکی جماعه»عبارت  سعد اشعری این مطلب را باکشی و نوبختی و . 1

د که چنـین کنمیبلکه نقل  ،شود که مرادش علمای شیعه باشداز این عبارت فهمیده نمی
دهد که مراد از این حکایت علمای یو قراین دیگر نشان م انددهمطلبی را برخی حکایت کر 

 :نـدآوردگونـه عبـارت خـود را میاین نداز علمای شیعه نقل کرده بودزیرا اگر  .شیعه نیست
ه آنچـه از دانشـمندان کـعه است ین دانشمندان شیچون مرسوم ب ؛«ذکر وةض اصیااونا»

 اورند.یب« اصحابنا»نند با عبارت کیعه نقل میش

کتابش  به دست او رسیده دررا ها آنچه فرقهباره مطالب در  گردآوری سعد اشعری در. 2
سـعد اشـعری در  آورده و منبع شیعی را برای گردآوری مطالب خـود انتخـاب نکـرده اسـت.

 دیر ذکرنیا فیی کداونیا میذا نیا یدنیامی إلعنیا نی  فردهیا »» مقدمه کتاب خود آورده اسـت:

ها که به دسـتمان اختالف نظرها و ا وهاین کتاب هر آنچه از فرقه در ؛« آ ائها  اخدالفهیا
او نقلیات »نویسد: نجاشی در ترجمه و شرح حال اشعری میهمچنین  2ایم(.نوشته رسیده

                                            
نسـخه از یـک  دو بحثی وجود دارد که آیا این دوکتاب، المقا ت والف ق و ی ق ال مع به دلیل شباهت محتوایی بین کتاب  .1

بـرای  .پـردازیمبحت به ایـن مطلـب نمی خارج نشدن از منظور، ولی به استف ؤلند یا دو کتاب که از دو مالفؤ یک م کتاب و
کـه بـه  ی ق ال مع که کتاب  در این مقاله گفته شده است .51ـ29ص ،1415 ،1ش ،هجل  ت اث ازمینه، نک.: این  تحقیق در

. در هر صـورت عبـارات نـوبختی استسعد اشعری  المقا ت والف قکتاب حقیقت نسخه مختصری از  در اسم نوبختی است،
 دهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است.نشان می

 .11ص المقا ت والف ق، سعد بن عبدالله اشعری، .2
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ــرا ــت و در ف ــه اس ــرا گرفت ــنت ف ــل س ــی از اه ــات فراوان ــدیت  و روای ــات و ح ــرفتن روای گ
بـا  1.«هـایی بـه عمـل آورده اسـتهایی کرده است و با بزرگان اهل سـنت مالقاتمسافرت

تـوان ایـن را می« حکی جماعه»توجه به این شیوه گردآوری مطالب در این کتاب و عبارت 
 فهمید که این عبارات را از منابع شیعی نگرفته است.

مان عثمان و مشابهت الفاظ به حوادث ز بارهبررسی عبارت حدیت سیف بن عمر در . 3
را گرفت که اشعری این عبـارات توان این نتیجه ته در این حدیت و عبارت اشعری میرفکار 

  :گونه استرا از حدیت سیف بن عمر گرفته است. عبارت حدیت سیف بن عمر این
کاَ او  سبأ هیودیا  ن  أمل صنةاء ن  أن  سوداء فاسلم زن  عثسَ و  عریاَ 

ثم تنقل فی والد املسل نی حیا ل ضاللدهم فبرأ واحلجاز ثم والبرصة ثم الکوفی  ثیم 

ر فیاعد ر یر  نا یریر عنر أیر ن  أمل الشام فأخرجوه یدی أتی نصالشام فلم یق

انه کاَ ألف نبی  لکل نبیی  صیی  کیاَ علیی  …فعهم فقال هلم فعس کاَ یقول: 

سـبأ فـردی ابـن؛ أأأ  صی حم ر ثم دال حم ر خاتم النبعنی  علی خیاتم األ صیعاء
ر شـهرهای یهودی اهل صنعا بود و در زمـان عثمـان بـن عفـان مسـلمان شـد و د

او به حجاز و بصره و کوفه و سپس شـام  .آنها را گمراه کندکوشید مسلمانان رفت و 
اهل شام او را بیرون کردند و او  خواست نرسید. ورفت ولی در شام به هدفی که می

: هـزار نبـّی در ضمن سخنانش گفت به آنها ا زندگی کرد وهبه مصر آمد و در بین آن
ی بوده است و علی وصّی محمد بود و بعد ابّی هم وصیوجود داشته که برای هر ن

ی کـه بـا اگـر بـه عبـارات 2یا .االوصـخاتم پیامبران است و علـی خـاتم گفت: محمد
د کـه وشکنیم این مطلب روشن میکشی مشخص شده و عبارت اشعری دقت خب

 .اشعری این کالم را از سیف بن عمر گرفته است

ن از شیعیان گرفته نشده این اسـت کـه هـیچ یـک از دلیل دیگر بر اینکه این سخنا. 4
منـابع  د و درنـندار نداشـته و حال، بـه چنـین مطلبـی اعتقـاد  گذشته و نه در شیعیان نه در

یک روایت ضعیف هم وجود ندارد کـه امـر امامـت را  یشیعی با این گستردگی که دارد، حت
                                            

 .177، صرجام نجاش ، یاحمد بن علی نجاش. 1
وبو القاسم علی  ؛341ص ،4ج ،تار خ طب ی یر طبری،محمد بن جر  ؛139ص ،ال ده والفت ح، اسدی تمیمی سیف بن عمر. 2

 .4ص ،29ج ،تار خ ده ق بن عساکر،بن الحسن 
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 1است.سبأ د ابنض حتی روایات شیعی بر به عبدالله بن سبأ نسبت داده باشد و

له امامـت ئکـه مسـبـر اینعـالوه ـ  یی که از شیعه شده استهابر فرض صحت نقل. 5
شـده از عبـارات نقـلسـبأ نـدارد ـ که ربطـی بـه ابـن دالیل خاص نقلی و عقلی خود را دارد

شـده آمـده بلکـه در عبـارات نقـل ،سبأ مخترع و منشأ شیعه استشود که ابنفهمیده نمی
نـه اینکـه خـود  ،سـبأ بـودابن 2کرد آشکارو  کسی که این اعتقاد را علنی نخستیناست که 

 سبأ آن را ایجاد کرده باشد.ابن

 سبأابن عقاید ج. بررسی
 سبأمفهوم امامت از منظر ابن. 7

ین کسی است که از مفهـوم امامـت بـه ایـن نخستسبأ ابن»که قفاری ادعا کرده است 
ت بر این سخن قفاری ایـن اشـکال وارد اسـ 3.«ورت موجود نزد شیعه سخن گفته استص

نیسـت وجه همـان مفهـومی  گفته است به هیچسبأ میکه مفهوم امامت و وصایت که ابن
امـامی ایــن امامــت و وصــایت را . اگــر شــیعه دوازدهکنــدامــامی بیـان میکـه شــیعه دوازده

د یـگویـد ماننـد عقاامامت مـی بارهکه در  سبأ آموخته باشد باید مفاهیمیین بار از ابننخست
نـزد  ید یـن عقایه چنـکـد شـویسبأ روشن مـید ابنعقا یه با بررسک یسبأ باشد. در حالابن

 .یسترفته نیعه پذیش
 ایـن. وجـود داردمختلـف  یهانوشـته بین درفراوانی  اختالف سبأابن اعتقادات بارهدر 

  :است شده داده نسبت او به اعتقادات
  4.است نبی علی که داشت ایمان
  5.است هاال  علی که داشت ایمان

                                            
 .119، 118ص ،رجام الک   : محمد بن عمر کشی،نک. .1
 ؛ محمـد29-28، صالمقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد؛ وهو وول من شهر بالقول بفرض عمامة علی بن وبی طالب .2

 .119ص ، الک  رجام ،کشی عمر بن
 .792ص، 2ج، اص م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    . ناصر بن عبدالله القفاری، 3

 .123ص ،الد ن ی  التبصم ابوالمظفر اسفراینی،  .4

 .21ص ،الد ن ی  التبصم  ابوالمظفر اسفراینی، ؛15ص ،الف ق بمن الف ق . عبدالقاهر بن طاهر بغدادی،5
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  1.است کرده حلول او در الوهیت از جزئی بلکه ،نیست کامل هاال علی بود معتقد 
  2.است محمد وصی علی بود معتقد 

 که است علی که است شده داده نسبت اعتقاد به وی این بار یک هم رجعت لهئمس در
  3.اوست خنده رقب و او صدای رعد و ابرهاست در و و نمرده گرددبرمی

 رجعت که است محمد کسی است گفته که است شده داده نسبت سباهمچنین به ابن
 کنیم.عه و سنی اشاره مییاز نظر علمای ش أسبدر ادامه به اعتقادات ابن 4.علی نه دکنمی

 عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای اهل سنت. 7 .7
 5.«ی اسـتطالـب، نبـ یوبـ بـن یعتقد بـود علـعبدالله بن سبأ م»نویسد: یم ینیاسفرا

ــن ســبأ، معتقــد بــود علــ»نویســد: یمهــم  یعبــدالقاهر بغــداد  6.«ی، خداســتعبداللــه ب
کامـل نبـود،  یطالب، خدا یوب بن یمعتقد بود عل عبدالله بن سبأ»نویسد: می یشهرستان

عبدالله بن »ند: یگویم یجیو ا یشهرستان 7.«ت در او حلول کرده بودیاز الوه یبلکه بخش
کـه شـما  یکنـد و رعـد و برقـیم یا نرفته است و درون ابـر زنـدگیاز دن یسبأ معتقد بود عل

  8.«کندیا را پر از عدل و داد میخواهد آمد و دن یاست و روز  یعل ید، صدایشنویم
چنـین  سبأ بـه عنـوان رهبـر گروهـی بـه نـام سـبئیه در کتـب مطـرح شـده اسـت وابن

  .داشته است علی بارهدر اعتقادات غلطی 

 عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای شیهه. 2. 7
در مدائن بـه گـوش  چون خبر مرگ علی که: آمده است المقا ت والف قدر کتاب 

گویی و ای دشمن خدا! تو درون می»گفت:  ر را آورده بودسبأ رسید به کسی که این خبابن
                                            

 .172ص ،1ج ،ال حل و الملل رستانی،. محمد بن عبدالکریم شه1

 .225ص ،الف ق بمن الف ق . عبدالقاهر بن طاهر بغدادی،2

 .679ص ،3ج ،الم اقا ؛ عضد الدین االیجی،172ص ،1ج ،ال حل و الملل . محمد بن عبدالکریم شهرستانی،3

 .387ص ،3ج ،طب ی تار خ محمد بن جریر طبری، .4

 .123، صالد نی   التبصم ابوالمظفر اسفراینی، . 5

 .15، صالف ق بمن الف قعبدالقاهر البغدادی، . 6
 .174، ص1ج الملل و ال حل،بن عبدالکریم شهرستانی،  محمد .7

 .679، ص3ج ،الم اقایجی، ال عبد الرحمن بن وحمد ا همان؛ .8
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هفتاد نفـر  ای بیاوری وند، اگر مغز او را در میان کیسهبه خدا سوگ .علی از دنیا نرفته است
دانیم علـی زیـرا مـی .کنیمهم ما گفته تو را قبول نمی عادل به مرگ او شهادت بدهند، باز

آری او نخواهد مرد تا بر تمـام عـرب ریاسـت و بـر تمـام جهـان  .شودمیرد و کشته نمینمی
  1.«سلطنت کند

ئیه و ایـن اسـت سـباین اسـت عقیـده مـذهب »آورد: اشعری در ادامه توضیح خود می
طالب معتقد بودنـد کـه  ابی بن ا درباره علیهآن ... طالب و ابی بن علی هعقیده حرثیه دربار 

ا غایب شده است و هاو خدای عالمیان است که روی غضب نسبت به مخلوقاتش از نظر آن
 2.شددر آینده ظاهر خواهد 

عقاید غلطش و توبـه  دلیلسبأ را به ابن که حضرت علیدر روایات شیعه آمده است 
ح یکـه سـند صـح ،ت اربعمائةیخ صدوق در حدی، شیتین در روایهمچن 3.نکردنش سوزاند

هایی پرسـش نیرالمـؤمنیام برابـر در کـه کنـدیم مطـرح را سبأ بن عبدالله بحت ،دارد
 4فرمودند. یبا او برخورد تند  نیرالمؤمنیداد و امیم ی غلوداشت که بو 

اسـت کـه پـس از  یعبدالله بن سبأ کسـ»نویسد: یخود م رجامدر کتاب  یخ طوسیش
نویسـد: مینیـز ی عالمـه حلـ 5.«سلمان شدنش، کافر شد و مطالب غلوی را اظهـار کـردم
او را بـا آتـش سـوزاند.  ینرالمـؤمنیکننده و ملعون بود که امغلو  یفردعبدالله بن سبأ »

 دوداو ابـن 6.«امبر است. خـدا او را لعنـت کنـدیا پی، خدا نیمنرالمؤیکرد که امیر متصو
 7کند.یرا نقل م یخ طوسیر شیدر رجال خود، همان تعبهم 

                                            
 .28ص ،المقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد .1

 ؛به همین مطالب اشـعری اشـاره کـرده اسـت البالغ ش ح نهج نیز درسنت هل الحدید از علمای اابی ابن؛ 29ص ،همان. 2
 .425، ص1ج، ش ح نهج البالغ  الحدید،: ابن ابی.کن

 .118ص ،رجام ک   محمد بن عمر کشی،. 3

 .628، صالخصامشیخ الصدوق، . 4
 .75ص ، ط س رجام محمد بن حسن طوسی،. 5

 .238ص ،الخالص حسن بن یوسف حلی، . 6

 .277 ، شماره224ص د،ورجام ابن داو د حلی، وبن داو ا .7
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دارد، او  یم عبدالله بن سـبأ وجـود خـارجییبر فرض که بگو» نویسد:یم ییخوالله آیت
 حضـرت امامـت دیـبگو او کـهنیا کـرد. نـه نیرالمـؤمنیت در امیالوه یکافر شد و ادعا

از زبان او صادر نشـده  یدرباره امامت حضرت عل یواجب است، )بلکه( سخن یعل
 1.«کفر اوستو مطالب دال بر  ، غلورسیده سبأاز ابنکه  یزیاست. تنها چ

و  گونه سنخیتی بین اعتقادات عبدالله بن سـبأه هیچک شدسبأ روشن ابن دیان عقایبا ب
ای که امامان شیعه و علمای شیعه به شدت علیـه هحتی به گون ،امامی نیستشیعه دوازده

توانـد ین شخص نمیه اک دهدیعه نشان مید شید او با عقایاند و تفاوت عقااو موضع گرفته
عه بـود و نـزد ید شـیـمانند عقا شدیعقا کمدستعه بود یاگر او منشأ ش و ؛یعه باشدمنشأ ش

 .اندکردهعن را لسبأ ابنعه یامامان شکه  یحال در ،حترم بودمان یعیش

 نتیجه 
اینکه شخصیتی به نـام  ،ن اشاره شد، که در متن به آشدههای انجامبا توجه به بررسی

عبدالله بن سبأ وجود خارجی داشته باشد از نظر برخی اندیشـمندان شـیعه و سـنی درسـت 
تـوان شـیعه را منتسـب شخصی وجود خارجی داشته باشد نمی و بر فرض که چنین یستن

دهد و همچنـین امت و شیعه را به پیامبر نسبت میبلکه دالیلی وجود دارد که ام ،کردبه او 
و منابع شیعی که سخن از عبدالله بـن سـبأ  استعقاید عبد الله بن سبأ غیر از عقاید شیعه 

 اند.نقل کرده اندبودهشیعی این سخن را از منابع دیگر که غیر  انددهکر 
  

                                            
 .217، ص11، جهعج  رجام الحد   ی،یابوالقاسم خو .1
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 منابع 
الطبعد  ، العربدییدء  التدرا  اح دار :روتید، بالبالغر شرح نهج د، یدالحم ، عبددیلد معتزیالحد یابن اب .1

 .1831، االولی

الشدع،،  دار :القدءرر ، اسدنالغابر نیرمنرفحیر نالبر اب بن محمد بن محمد،  یعل ابن االثیر، ابوالحسن .2

 تء.یب

دار بیروت:  ،لبخارییتحنالبارینشح نص یحناأبو الفضل،  ی، أحمد بن علیالشءفع یالعسقالن ابن حجر .8

 .1831المعرف ، 

 .1421، الطبع  الثءنی مؤسس  الرسءل ،  :یروت، برامنأحمدنبننحنبلالرسندناابن حنبل، أحمد،  .4

جءمعده  انتشدءرات :، قد الخبرا خ صددو،، یمعدرو  بده  د یقمد حسدین بدن یعل بن محمده، یبءبو بنا .1

 .1418، الطبع  الثءنی ن، یمدرس

 .1418 العربی، الترا  یء اح دار :یروتب ،تجذیبنالتجذیب ،یأحمد بن عل ،یحجر العسقالن ابن .6

 .1111 ر،کدار الف :روتی، بتاریخنردین ندرشقبن الحسن،  یعسءکر، أبوالقءس  عل ابن .3

 .1411بیروت: مکتب  المعءر ،  ،البدای نونالنجای  ،ابن کثیر، اسمءعیل بن عمرو .3

 .1413، ، الطبع  الثءنی هیءض: دار امی، الرهنوالفتو الحدنکتابف بن عمر، ی، سیمیالتم یاالسد .1

عدءل   :کمءل یوسف الحوت، بیدروت :، تحقیقیمنالدیننالتببیحابوالمظفر  ءرفور بن طءرر،  ،ینیاسفرا .11

 تء.الکت،، بی

 .1861 فررنگی، انتشءرات علمی و مرکزتهران: ، المقاالتنوالفحقلله، اا عری، سعد بن عبد .11

 .1113، یاألول الطبع ل، یدارالج: روتی، بکتابنالمواقفبد الرحمن بن أحمد، ن عیعضد الد ،یجیال ا .12

الطبعد  مءمد ، یدار ال: روتیبنبخاری(،نالمختبحن)ص یحنالب یح الجارعل، یإسمءع بن ، محمدیبخءر .18

 .1413/1133 الثءلث ،

 .۴۱۴۱ المعرف ، داربیروت: ، الفحقنبیننالفحقبن طءرر،  القءرر ، عبدیالبغداد .14

، العربییء  الترا  إح دار :روتی، بالتحرذینسنننالب یح الجارع، یسیأبوع یسیع بن ، محمدیلترمذا .11

 تء.یب

 .1131الطبع  االولی، دار الفکر العربی،  :، القءرر ادبنربحنالفاطمی  ،محمد کءمل ،حسین .16

 .1118 ،دار المعءر  :، مصرالفتن نالکبحینن، طه،یحس .13

 دار :قد  رجرا نالفالرر نال  رمن)الخالصر (، ،مشدهور بده عالمده حلدی مطهدر بن وسفی بن ، حسنیحل .13

 .1411الذخءئر، 

 .1838 ،تهرانانتشءرات دانشگء  تهران:  ،رجا نابننداود ،ودو، ابن دایحل .11

 .1411 عه،یز نشر آثءر  کمر  :ق  ،یثرجا نال د رفجم، ابوالقءس ، ییخو .21

ن بإ درا  یمجموع  من المحققد ،سیحنأعالمنالنبالء ،ن أبو عبد الله محمد بن أحمدی مس الد ،یالذرب .21

 .1411/1131الطبع  الثءلث ،  ،مؤسس  الرسءل جء: بی، األرنءؤوط؛ یخ  عیالش
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 . 1111 ، یت، العلمکدار ال :روتیب ،ریزانناالعتدا نیمنهقدنالحجا ، محمد بن أحمد، یذرب .22

 الطبع ، یتءب العربکال دار: روتی، بالمسالمنووییاتنالمشاهیحنواألعالنتاریخنا، محمد بن أحمد، یذرب .28

 .1413/1133، یاألول

 .1114  ،یمکتب  النهض  المصر :، قءرر هشأةنالفکحنالف سفمنیمناالسالم ،یالنشءر، عل یسءم .24

 .۴۹۳۱ المعرف ، دارجء: بی ،الم لنوالن ل ، یبن عبدالکر ، محمدی هرستءن .21

، یاألول الطبع  ، یت، العلمکال دار :روتیبنطبحی(،ناألرمنوالم وکن)تاریخنتاریخر، ی، محمد بن جریطبر .26

1413. 
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