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اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غربیها
مریم سعیدیان جزی
چکیده
ممبلعشماسللی هللا مخ اسلالم و هشللیع مکللی از موضلوعاع مللو د هوبللس مستشللرقا
است .با این حلال برخلی از مستشلرقا بلا بلیهلوبهی بلس ایلن کلا  ،بلا اسلتماد و
بز گنمایی گزا شهای د وغپردازانی چو سیف بن عمر ،هصویری ساختگی
و غیللر واقعللی از هشللیع ا ائللس کللردهانللد .سللؤال اصلللی پللژوهش ایللن اسللت کللس
گزا شهای سیف بن عمر همیمی د شیعسشماسی غربیها چس بامگاهی دا د
د این نوشتا برخی از هحقیقاع مسشترقا و ا باعاع آنها بس سلیف بلن عملر
اسللت را و مللو د ا زمللابی قللرا گرفتللس و نشللا داده شللد کللس ایللن هحقیقللاع د
اسللتفاده از گللزا شهللای سللیف و بر سللی عوامللل اثرگللذا د بهللتگیللریهللای
ها م ی او دچا هعا ض هستمد .مستشرقا د استفاده از اخبلا سلیف مکسلا
عمل نکردهاند .آنها گاهی دچا هردمد ،انکا و گاه هویید اخبا سیف شدهاند .بلا
این حال اغلب آنها گزا شهای سیف د با ه پیدامش هشیع ا معتبر دانسلتس و
بر این اسا هشیع ا عامل هفرقس و فتملس املت اسلالمی دانسلتس و آ ا نتیجلس
دگراندمشی دممی و متوثر از عوامل محیطی و فرهمگی عراق معرفی کردهاند.
کلیددواژههددا :استشللراق ،سللیف بلن عمللر ،شرقشماسللی ،شللیعس شماسللی ،عبللداهلل
بن سبا.

 .1دانشیا گروه معا ف اسالمی دانشگاه اصفها msaeedyan@ltr.ui.ac.ir .

ها مخ د مافت99/07/26 :

ها مخ پذیرش99/09/10 :

1

درآمد
غربیها مطالعاع بسیا ی د حوزه ها مخ هشیع انجلام دادهانلد .بلس غلم مفیلد و دقیل بلود ،

برخی از آثا شیعسپژوها غربی از نظر ممبعشماسی و اعتبلا سلمجی چملدا معتبلر نیسلت .بلرای

نمونس برخی از مستشرقا با استماد و بز گنمایی گلزا شهلای اخبلا یونی چلو سلیف بلن عملر،
هصویر ساختگی ،موهوم و غیر واقعی از مفهوم و پیدامش هشیع ا ائس کردهاند.

سیف بن عمر همیمی (متوفای  )170از اخبا یو مشهو عراق است .کتابهای الفتلوح الکبیلر

و الرده ،الجمل و مسیر عامشس و علی و یومالدا و مقتل عیما ممتسب بس او است (ابن نلدمم ،بلیهلا:

 .)158مو خا اسالمی مانمد نصر بن مزاحم (متوفای  ،)212خلیفلس بلن خیلاط (متوفلای ،)240

بالذ ی (متوفای  ،)286طبری (متوفای  ،)310مسعودی (متوفای  ،)345شیخ مفید (متوفلای

 ،)413ابللن اثیللر (متوفللای  ،)630ذهبللی (متوفللای  ،)748ابللن کثیللر (متوفللای  )774ابللن حجللر
(متوفای  )852بس اخبا سیف هوبس داشتس ما با واسطس از او واماهی ا نقل کردهاند .بلرای نمونلس

طبری 701 ،وامت ا از طری سیف نقل میکمد (ممقری9 ،5 :1409 ،؛ بلالذ ی231/2 :1417 ،؛

طبل ل ل للری458-418 /5 ،207 ،184 ،147/3 :1387 ،؛ مفیل ل ل للد ،128 :1413 ،ذهبل ل ل للی:1409 ،
451/3؛ ابن اثیر 154 /3 :1385 ،بس بعد؛ ابلن کثیلر ،بلیهلا184-173/7 ،306 ،265/5 :؛ ابلن
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حجر363 /5 ، 210 ،170/1 :1415 ،؛ الغی .)29-19 :1997 ،

وامت سیف چمدا مو د هوبس گروهی از نومسمدگا اسالمی قرا گرفلت کلس کسلانی چلو ابلن

حزم (متوفای  )456و ابن هیمیس (متوفای  )641بلر اسلا

اسالمی و ساختگی پمداشتساند .واماع سیف ،هلومتی متملاق

واملتهلای او ،شلیعس ا ملذهبی غیلر
از شلیعس ا ائلس ملیدهلد از ایلن و

د دو ا معاصر مو د هوبس وهابیو قرا گرفت و آنهلا اخبلا سلیف ا دنبلال کردنلد و بلرای هوثیل

وی و اخبا ش هالش کردند ( .)Parfitt ,2000: 52هالشهای وهابیو چملدا هوثیرگلذا بلود کلس

افلرادی چلو سلامرایی معتقدنلد واملاع سلیف مشللابس هملا اخبلا ی اسلت کلس هوسلط مو خللانی
َ َ
ُ
چو ابن ش ّبس ،ابن اعیم و واقدی نقلشدهاست (.)Al-Samarrai,2000: 52–58
شیعسپژوها غربی د استای فهم مذهب شیعس با اخبا سیف موابس شدند .این هحقی بس
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بر سللی اخبللا سللیف د بللا ه شللیعس و هللوثیر آ بللر فهللم شللیعسپژوهللا غربللی از هشللیع میپللردازد.

ش للیعسپژوه للا غرب للی د موابه للس ب للا س للیف و اخب للا او وم للس مکس للانی نداش للتمد .گروه للی مانم للد
مادلونللگ ،1وزنتللال 2و دونللر ،1سللیف ا اهللل مبالغللس و اخبللا وی ا بعلللی و ناشللی از گرامشهللای
1. Wilferd Ferdinand Madelung
2. Franz Rosenthal

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

قلومی میدانملد؛ امللا افلراد متلوخرهر معمللی هلوکر و فرد مللک ،2النلدا 3و هاسلرو  ،4سللیف ا بلس عمللوا

اخبا ی قابل اطمیما مو د بر سلی قلرا میدهملد .مهمتلرین چلالش شلیعس پژوهلا غربلی هغییلر

ومکرد مسئلس بس موضو است کلس از سلمتهای پیشلین ،مملابع اسلالمی و عواملل اثرگلذا بیرونلی

نشللوع می گیللرد .آنهللا د ایللن زمیمللس از وشهللایی چللو پدمدا شماسللی ،هللا م ینگللری و هطللاب
(هحلیل و سمد) هبعیت کردند.

ایللن هحقیل د صللدد اسللت بللا بمللعآو ی گزا شهللا و هحلیلهللای ا ائللس شللده ،بللس ایللن سللؤال

پاسخ دهد کس بامگاه سیف بن عمر د مطالعاع شیعس شماسی غربیها چیست و چس عواملی بر

بهتگیری این مطالعاع نسبت بس سیف و اخبا او اثر گذاشتس است

این نوشتا نشا میدهد د با ه سیف و اخبا او و عوامل اثرگذا بر بهتگیلریهلای هلا م ی

سللیف اخللتالف وبللود دا د .برخللی ممللابع موبللود از بهللت سللمدی و محتللوایی ،م للدوش و دچللا

ض للعف ب للدی اس للت .ای للن مم للابع هح للت ه للوثیر عوام للل ف للردی ،ابتم للاعی ،محیط للی و مم للابع و
ومکردهای مطالعاهی همگلرا قلرا دا نلد .مهمتلرین ایلراد ایلن مملابع ،نگلاه آنهلا د بلا ه چگلونگی

عوامل محیطی عراق می دانمد .از این و سیاست و عملکرد دستگاه خالفت د مقابلس با هشلیع ا

مبتمی بر دین و ابتما گرایی میدانمد.
پیشینه پژوهش

د بللا ه بامگ للاه س للیف د ش للیعس شماس للی غربی للا هحقیلل مس للتقلی نش للدهاس للت .ام للا د ب للا ه

ش صلیت سلیف و اخبللا او پلژوهشهلای بسللیا ی انجلام شلدهاسللت .بیضلو ( )1379د کتللاب
االمام علی

فی ؤمة المهج و وامة التا مخ ،نوشتس است کس بر سی حلوادث مربلوط بلس قتلل عیملا

و آغاز خالفت امام علی

بدو هوبس بس اخبا سیف غیر ممکن است .با ایلن حلال اخبلا سلیف

د با ه عبدااهلل بن سبا ا از نظر ها م ی و ممطقی قابل نقد ملیدانلد .بیضلو (1997م) د کتلاب

اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غرب ها

پیدامش هشیع است .آنهلا هشلیع ا عاملل هفرقلس و فتملس املت اسلالمی و برآملده از ادملا پیشلین و

دمگرش بس نام عبداهلل بن سبا اشکالیس المص و الدو االسطو ه ،اعتقاد شیعس بلس نلص ا کلس براسلا

وامللت سللیف بللر پامللس باو هللای عبللداهلل بللن سللبا شللکل گرفتللس اسللت ،نقللد مللیکمللد .طللس حسللین

(1970م) د کتاب الفتمس الکبری ،علی و بموه ،سیف بن عمر ا بس سبب بعل داسلتا عبلداهلل بلن

سبا نقد و آ

ا هحرمف د ها مخ ملیدانلد .و دی (1995م) د کتلاب وعلا السلالطین ،بلس بامگلاه
1. Fred Donner
2. Tucker, William Frederick
3. Ella Landau
4. Tasseron
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داستا عبداهلل بن سبا د هطهیر صحابس د قتل عیملا ملیپلردازد .عالملس عسلکری ( )1413د
کتاب عبداهلل بن سبا واساطیر اخری ،عبداهلل بن سبا ا ساختس سیف بن عمر میداند و بر ایلن بلاو

اسلللت کلللس سلللیف همچملللین حلللوادث دو ا خالفلللت املللام ا هحرملللف کلللرده اسلللت (عسل للکری،

 .)356/2:1413زکللی زاده (1394ش) د مقالللس «بسللتا ی د بللا ه عبللداهلل بللن سللبا» دو دمللدگاه
امج د با ه عبداهلل بن سبا ،از انکا و د ها ش صیت اثرگذا هلا م ی وی ا ملو د سلؤال قلرا داده

اسللت .او ش صللیت هللا م ی عبللداهلل بللن سللبا ا هوییللد ولللی نقللش سرنوشللت سللاز او ا د مللیکمللد.

هقوی و کاظم بیگی (1393ش) د مقالس «کا بست نظرمس مکتب د ها م مگا ی دو ه اسالمی»،

بللا ا زم للابی نظرمللس مکت للب د ها م مگللا ی اس للالمی معتقدن للد کللس دس للتسبمللدی زم للانی ،مک للانی،
موضوعی ،ساختا ی و فردی کس برخی مستشرقا معاصر غربی مانمد وزنتال و دونر آ

ا دنبال

مللیکممللد ،م للدوش و دسللتسبمللدی مرسللوم د ها م مگللا ی اسللالمی از اعتبللا و پامللایی بیشللتری

برخو دا است.

ایللن پللژوهش بللا بر سللی برخللی ممللابع ،بللس دسللتسبمللدی ومکردهللای م تلللف د بللا ه بامگللاه

سللیف بللن عمللر د مطالعللاع شللیعسشماسللی غربللیهللا میپللردازد .گللزا شهللای ممللابع د قالللب سللس
مقولللس اصلللی همظللیم شللد و د ذیللل هللر مقولللس ،متغیرهللای وابسللتس بللر اسللا
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بر سی قرا گرفت.

وش هللا م ی مللو د

الف -رویکرد مطالعات غربی به سیف و اخبار او
فراممللد مطالعللاع غربللیهللا د بللا ه سللیف از آغللاز هللا دو ا معاصللر هحللولی معمللادا داشللتس اسللت

) .)Landau-Tasseron,1990,1-26س للزگین ،ن للوث و هیم للدز 1پیش للگام هح للول نگ للرش ،د ب للا ه

بامگاه اخبا یو د مطالعاع غربیهلا قلملداد ملیشلوند Kelpetin, 2008: 132; Noth,1973:

).)20-21

2

ولهاوز (متوفای  )1918با مطابقت اخبا سیف با وامتهای دمگر ،معتقد است سیف آنهلا
ا بعلل کلرده ملا د آنهلا غللو کلرده اسلت .براسلا دملدگاه مادلونلگ ،وزنتلال و دونلر ،سلیف اهلل
مبالغس ،و اخبا ش بعلی و ناشی از گرامشهای قومی است .وزنتال داستا پردازیهلای سلیف
ا موبب هوبس طبری بس اخبا او میداند ( وزنتلال14 :1366 ،؛  .)Sean,2012: 1-30مادلونلگ
اخبا سیف ا غیر معتبر و ساختگی میداند اما ب شهای محدودی از اخبا وی مانملد اشلعا ی
کس سیف از معاصرا خود نقل کرده ا دا ای اهمیت میداند (مادلونگ .)521 :1377 ،هابسلن

1. Martin Hinds
2. Julius Wellhausen

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

د با ه وبود واماع سیف د ها مخ طبری مینومسد :طبری بس قیودی کس اهلل حلدم د واملت
از اوما ضعیف دا ند ،پایبملد نیسلت و از سلیف بلن عملر کلس نظلر خلوبی هلم بلس وی نلدا د ،نقلل
می کملد .طبللری حتلی او ا بللر واقلدی و دمگللرا هللربی میدهلد ( .)Hodgson,1960, 53-68او
د با ه دلیل گزممش طبری بس هبیین چها چوب معرفتی و اندمشلس ابتملاعی طبلری پرداختلس و از
وی بانبللدا ی می کمللد ( .)Hodgson,1393: 53-68ایللن د حللالی اسللت کللس مادلونللگ ،هللا مخ

طبللری ا بللس خللاطر اعتمللاد بللس اخبللا سللیف نقللد کللرده و د بللا ه او مللینومسللد« :ممبللع دمگللر طبللرى
واماع سیف بن عمر مو کوفی متوخر است کس معجونی است از طرفلدا ى عیملا و ضلدمت بلا
شللیعس و ذکل لر ح للوادث ب للدو اس للتماد ب للس ممبع للی معتب للر؛ اس للمادهای او عم للدها س للاختگی اس للت»
(مادلونگ.)521 :1377 ،

برخی سیف ا د دمف سمت گراما اسالمی قرا میدهملد) .)Tasseron,1990: 1-26د ایلن

ومکرد سیف از بملس اخبا یو مهم و هوثیرگذا د سلمت ها م مگلا ی اسلالمی از گذشلتس هلا کمو

است .هاسرو با هملایز بلین ش صلیت هلا م ی و حلدمیی سلیف ،گلزا شهلای هلا م ی او ا قابلل

ها م ی قابل اطمیما

ا گزممش کرده است ).(Ibid

هوکر ،سیف ا اخبا یای قابل اعتملا ملیدانلد .او د نقلد سلاختگی بلود اخبلا سلیف ،بلر ایلن
باو است کس سیف هحت هوثیر محیط فرهمگی و ابتماعی پیرامو خود بودهاسلت و اخبلا ی کلس
َ
نزد دمگرا بود ،بمع و مکتوب کرده است .از این و ا گر هحرمفی میال د داستا عبداهلل بن سبا

صو ع گرفتس متوبس سیف نیسلت ( .)Tucker,2008: p25هلوکر ،واملاع هلا م ی ا از ش صلیت
واقعللی سللیف بللدا ک للرده اسللت و د هحلیللل وق للامع اسللالم از اخبللا ه للا م ی او اسللتفاده مللیکم للد
).)Ibid: 10-12 from vida,Sayfian,2010: 164–202; Sean, 2012: 1-30
بامگللاه سللیف نللزد دمگللر محققللا معاصللر غربللی هللم ا هقللا مافتللس اسللت .کمللدی ،سللیف ا د

مقامسس با مو خا پیشین د دستر میداند کس هوانسلتس اخبلا مو خلا پیشلین ا د اختیلا ملا
بگلذا د ( .)Kennedy,2007: 31-38بللراین اسللا بامگللاه سللیف د مطالعللاع غربللی از هردمللد و
انکا ها اعتماد و اعتبا هحول مافتساست.
ب -تنوع اخبار سیف در مطالعات غربیها
بیش للترین ک للا برد اخبلللا س للیف د مطالعلللاع غرب للیه للا مربلللوط ب للس ش صلللیت عب للداهلل بلللن

س للبا اسلللت .پ للژوهشهلللای غربلللی د ای للن زمیملللس وم للس مکسلللانی ندا نلللد .کامت للانی 1بلللس دلیلللل
1. Leone Caetani

اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غرب ها

هوبللس مللیدانللد .او معتقللد اسللت سللیف فقللط بمللعآو ی کممللده اخبللا نیسللت؛ بلکللس او اطالعللاع
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هعلل للا ض د اخبلل للا مربل ل للوط بلل للس عبل ل للد اهلل بلل للن سل ل للبا د وبلل للود هل ل للا م ی او هردملل للد می کمل ل للد.
ل ل للوئیس 1و مادلون ل للگ وب ل للود اب ل للن س ل للبا ا انک ل للا نکردن ل للد؛ ام ل للا ب ش ل للی از اخب ل للا مرب ل للوط ب ل للس

او ا بعلل ل ل للی و افسل ل ل للانس گل ل ل للویی دانسل ل ل للتسانل ل ل للد ( .)Ibidبرخل ل ل للی مستشل ل ل للرقین بل ل ل للا ومکل ل ل للرد

پدم للده انگا انلللس بلللا عبلللداهلل ب للن سلللبا موابلللس شلللده و ض للمن پلللذیرش وبلللود هلللا م ی وی بلللس
هحلیل للل خاسل للتگاه و اثل للر ب شل للی ابل للن سل للبا د دگرگل للونیهل للای هل للا مخ صل للد اسل للالم پرداختمل للد
.)Sauvaget, 1982: 128 from) Moscati, 1955: 263-264; Tucker, 2008: 10-12

آنا معتقدند خاستگاه مذهبی و قومی ابن سبا متعل بس یهود و اعلراب بملوبی اسلت .هابسلن

ب ل للر اس ل للا

مم ل للابع ف ل للرمقین ،عب ل للداهلل ب ل للن س ل للبا ا یه ل للودی ه ل للازه مس ل لللما معرف ل للی می کم ل للد

( .)Hodgson,1960: 51ولهللاوز ( )Donaldson,1933: 41و لللوئیس بللر خاسللتگاه یهللودی
عبداهلل بن سبا و هلوثیر آ بلر شلیعس دوازده املامی هو کیلد ملیکمملد ( .)Lewis, 1987: 10سلین د
کتابی د همین زمیمس آموزههای شیعی ا برخاستس از هومت یهودی ملیدانلد کلس د گلذ زملا د

متو ها م ی پمها شدهاست (( .Sean, 2012: 71

برخی احتمال یهودی بود خاستگاه ابن سبا ا انکا می کمملد .متلی یهلودی بلود ابلن سلبا

ا د می کمللد ( .)Matti, 1987: 580فرمدلمللد ( )Friedlaender, 1907: 17و ابیمسللو  2بللر

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

این باو ند کس باو هلای عبلداهلل بلن سلبا برگرفتلس از عقاملد ز هشلتیا و زنلدمقا اسلت (عسلکری،

 .)67-45 /1 :1413ولهلاوز با وش هطبیقلی ( )Green, 1992: 106و شلماخر بلا طلر مسلئلس
اسل للالم هل للا م ی ،بل للس دنبل للال مل للافتن مشل للسهل للای مشل للترک شل للیعس بل للا ادمل للا پیشل للین هسل للتمد

( .)Shoemaker,1968: 66-67البتس ولهاوز بر خالف متوخرین د صدد احیا و دفا از بامگلاه

سیف د بین اخبا یو اسالمی نیست.

مهمت للرین ومکلللرد نس للبت بلللس مس للئلس عبلللداهلل ب للن سلللبا مرب للوط بلللس هابس للن و پلللس از آ

فرمدلملد اسلت .نقطللس اشلتراک آنهللا ایلن اسلت کللس وبلود هللا م ی عبلداهلل بلن سللبا ا پذیرفتلسانللد

( .)Hodgson, 1960: 51آنهللا بلر ایللن باو نللد کللس ابلن سللبا و ابللن سلودا دو نفرنللد .فرمدلمللد حتللی
ابن سودا ا بامگزین ابن سبا میکمد .این ومکرد نقش مهمی د بربستس کرد فهم از هشلیع بلر
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اسللا

وامللت سللیف د داسللتا عبللداهلل بللن سللبا دا د .فرمدلمللد  ،نللام دو نفللر ا مللیآو د کللس د

هکام للل دم للدگاه عب للداهلل ب للن س للبا و امج للاد اهصلللال ب للا مف للاهیم ش للیعی نق للش حی للاهی داشلللتمد
(.)Dimashqiah,2010: 55

1. Bernard Lewis
2. James Robinson

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

محققا معاصر بر این باو ند کس ن ستین با اخبا مربوط بس عبداهلل بن سبا هوسط سیف بن

عمللر وامللت شللده و هشللیع بللس وسللیلس او شللکل گرفتللس اسللت ( .)Lalani,1988: 37ایللن محققللا

براسا

گرامشهلای دمملی عبلداهلل بلن سلبا بلس دنبلال هثبیلت فرضلیس سلاختگی و وا داهلی بلود

هشیع و مفاهیم شیعی هستمد (.)Friedlaender, 1907: 25

د مطالعاع غربیا قتل عیما مهمترین نشانس بروز ها م ی هشیع بس شما می ود .براسا

وامللت سللیف پامللس نا ضللامتی و شللو ش علیللس عیمللا  ،هحرمکللاع عبللداهلل بللن سللبا و اعتقللاداع او

د با ه علی

بود .د گزا ش سیف پیروا عبداهلل بن سلبا (سلبائیس) هملا طرفلدا ا عللی

غربی انعکا

دملدگاه سلیف شلکلگیلری سلبائیس ملا افضلیا

(شیعس) هستمد؛ لذا شیعس (سبائیس) د قتل عیملا مشلا کت داشلتمد .واملت سلیف د مطالعلاع
مافتس است .موسکاهی بلر اسلا

ا

ن ستین انشعاب د هلا مخ اسلالم میدانلد کلس بلس صلو ع ملک نهضلت سیاسلی  -ابتملاعی علیلس

حا کمیلت وقلت شلو ش کردنلد .)Sauvaget, 1982: 128 from) Moscati, 1955: 263-264
علیس عیما

ا نشا دهمده خشونت و هفکر افراطی سبائیس میداند (.)Lau,1979: 103 -111

واع 1و مو ونی پامگاه ابتماعی و قومی پیروا عبداهلل بن سلبا و عللل اعتلراض بلس عیملا

براسا

ا

نظرمس محرومیت نسبی و فقر فرهمگی و اقتصادی هحلیل ملیکمملد ( Morony, 1984:

 .)189-190ایلن دو براسللا

اخبلا سللیف مفهلوم اعتللراض و قیلام علیللس عیملا

ا د قالللب فتمللس

ا ائس کردند .د این فتمس ،مطالبس حقوق عمومی و اممیت ابتماعی بس صو ع هرج و ملرج طلبلی
و نا اممی بروز مافتس بود (.)Ibid

فرمدلمد از دو بهت اخبا سیف د با ه قتل عیما

ا مو د نقد و ا زمابی قرا میدهد :ن ست

گلرامشهلای عیمللانی سلیف کللس از گلزا شهللای او د بلا ه نقلش عبللداهلل بلن سللبا د حلوادث اواخللر

خالفت عیما

وشن میشود و دمگری هعل خاطر او بس صلحابس اسلت ( Friedlaender, 1907:

 .)from Dozy, 1-80سیف د دلبستگی بس صحابس چما است کس همام گلزا شهلای مربلوط بلس

نقش صحابس د قتل عیما

اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غرب ها

هلوکر بلا هعبیلر انقلالب ن سلتین از آ ملاد می کملد ( .)Ibid: 10ال ئلو بلر پاملس اخبلا سلیف ،خشلونت

ا انکا می کمد .فرمدلمد بلر ایلن عقیلده اسلت کلس سلیف د داسلتا

ابللن سللبا بللس دنبللال آ اسللت صللحابس ا از مشللا کت د قتللل عیمللا مبللرا کمللد هللا اعتقللاد عامللس بللس
قداسلت صلحابس ا حفل

کملد (Friedlaender, 1912: 450-69, Donner, 1986: 315, 450-

 )69هیملدز نیلز چملین نظلری دا د ( .) Kelpetin, 2008: 132 ;Hinds, 1972: 450-469ال ئلو

براسا

وامت سیف ،نبرد بمل ا نقطس هقابل سبائیس و عیمانیلس ملیدانلد و پیلروزی بلر نلا کثین

1. Montgomery Watt

81

نتیجس کیمس انتقام بویی و خشونت طلبی سبائیس اسلت ( .)Lau, 1979: 103 -111موسلی متلی
د هویید این هئو ی ،مسئلس برائت ا بس عموم مدممس هسری میدهد .او همچمین ا هباط بلین دو

برما م الفا عیما و نهضت هوادا ی از علی

میدانلللد و معتقلللد اسلللت برملللا ملللرهبط بلللا عللللی

بس عموا بانشین پیامبر

ا غیر ممکن

د دو ا عیملللا اساسلللا وبلللود نداشل للت

( .)Matti, 1987: 580طبری نیز بس این دلیل اخبا سلیف ا نقلل ملیکملد کلس بلس دنبلال د مافلت

چگ للونگی هحقل ل بی للمش اس للالمی د زن للدگی مس لللمانا پ للس از وف للاع پی للامبر اسل لالم

اس للت

) .)Hodgson, 1393: 53-86از ایللن و او هو کیللد مللیکمللد کللس مسلللمانا دچللا اشللتباه شللدند

( .)Donaldson, 1933: 41بللس ایلن هرهیلب طبلری بلا نقللل واملت سلیف نا ضلامتی خلود از قیللام
علیس عیما

ا بیا می کمد.

بر س للی فرق للس س للبائیس از دمگ للر موض للوعاع م للو د هوب للس مستش للرقا اس للت .س للبائیس عم للوانی

اسللت کللس سللیف بللرای پیللروا عبللداهلل بللن سللبا بکللا میبللرد (طبللری.)507 ،404/4 :1387 ،
گلدزیهر بس بلای سلبائیس از عبلا ع افضلی اسلتفاده کلرده اسلت (.)Goldziher, 1874: 78, 439

آنلل ل للو عبل ل ل للا ع علومل ل ل للس مل ل ل للا طرفل ل ل للدا ا الوهیل ل ل للت علل ل ل للی

ا بل ل ل للامگزین سل ل ل للبائیس کل ل ل للرد

( .)Anon, No. 3397: 100-101اممهلا ع دوزی ،شلیعیا دوازده املامی ا د ایلن مجموعللس
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

قلرا داد ( .)Friedlaender, 1910: 1-46هلوکر د علین حلال کلس هفکلر سلبائیس ا بلس غلالع نسلبت

داده ( ،)Sallabi, 2010: 2/28 .55 ;Tucker, 2008: 50آنها ا د زملره شلیعیا اولیلس قلرا داده
است ( .)Tucker, 2008: 10هاسرو دلیل مشابهت و این همانی سبائیس و غالع ا دمدگاههای

خداگون للس ای للن دو گ للروه و احت للرام مبالغ للسآمی للز عب للداهلل ب للن س للبا نس للبت ب للس عل للی
(.)Tasseron, 1990: 1–26
بر اسا

میدان للد

نظر موسلکاهی ،سلبائیس ن سلتین گلروه ملذهبی د اسلالم بودنلد Sauvaget, 1982:

) .)128 from Moscati, 1955: 263-64مکللی از مسللائل مهملی کللس ال ئللو د بلا ه سللبائیس بیللا

میکمد ،برائت از دمگرا و هکفیر آنها است (.)Lau, 1979: 103 -111

بس این هرهیب اخبلا سلیف د مطالعلاع غربلی ممجلر بلس شلماخت هشلیع و معرفلی باو هلای آ

شد .براسا
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اخبا سیف مفاهیم بمیلادی شلیعس ممطبل بلا آملوزههلای دمملی و سلمت پیلامبر

نیسللت و مبتمللی بللر عقامللد عبللداهلل بللن سللبا و سللبائیس اسللت .هعللابیر ،واژههللا و مفللاهیم سللبائیس د

واماع سیف با معا ف دممی و آموزههای شیعی متفاوع است .سیف مفاهیم بدمدی د عرصلس

دمملی عرضللس کللرد .بلس عمللوا نمونللس او اساسلا نللص ا بللا مفهلوم حلللول بیللا (طبللری/4 :1387 ،

 )407-404و ش صللیت عبللداهلل بللن سللبا و عقامللد یهودمللا پیونللد میدهللد (همانجللا؛ سللیف،

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

 .)15 :1391مطاب اخبا سیف مهمترین علت وما ویی عبداهلل بن سبا بلا عیملا بلر سلر برهلری

علی

د امر خالفت بود (طبری.)415-404 /4 :1387 ،

فرمدلمل ل للد هیچکل ل للدام از آمل ل للوزههل ل للای شل ل للیعی ا برگرفتل ل للس از قل ل للرآ و سل ل للمت نمل ل للیدانل ل للد

( .)Friedlaender, 1907: 61-62شلامد ممظلو او ایلن اسلت کلس مسلتمداع و مصلادی باو هلای

ش للیعی د مت للو دمم للی نیس للت و برگرفت للس از عقام للد وا داه للی اس للت ک للس هوس للط عب للداهلل ب للن س للبا

بمللع آو ی شللدهاسللت .بللر اسللا

دمللدگاه پیللر  ،نظرمللس امامللت شللیعی بللر پامللس اخب لا سللیف بمللا

شدهاست ( .)Pierce, 2016: 230-32دوزی بر این عقیده است کس نظرمس اماملت بلر پاملس عقاملد
سلللبائیس امجل للاد شلللد و شل للیعیا دوازده امل للامی نقلللش مهمل للی د هقومل للت ایلللن دمل للدگاه داشل للتمد
( .)Friedlaender, 1907: from Dozy: 19دونالدسلن براسلا

نظرملس سلیف نلص ا هعرملف

کرده ( )Donaldson, 1933: 42-43و اماملت الهلی ا سلاختس و پرداختلس سلبائیس و غلالع میدانلد

( .)Ibidه للوکر ( ،)Tucker, 2008: 10-15واسرس للتروم ( )Wasserstrom, 1985: 1–29و
سیف د داستا عبداهلل بن سبا بر این باو اسلت کلس املام شلیعی قلد ع و اختیلا فلوق العلادهای
دا د ) .)Hodgson, 1960: 51د حللالی کللس فرمدلمللد آ
( .)Friedlaender, 1907: 44دونالدسن براسا

ا بللس غللالع شللیعس نسللبت میدهللد

اخبا سیف اعتقاد بس مرگ ناپذیری پیلامبرا

و بازگشلت آنهلا ا مطلر می کملد (سلیف48 :1391 ،؛  .)Donaldson, 1933: 42فرمدلملد هحلت

هوثیر برخی از نومسمدگا اسالمی مفهوم بعت د دمدگاه شیعی ا با حلول مکی دانستس و آ
اعتقاداع شیعیا نسبت بس اماما خود میداند (.)Friedlaender, 1907: 25
ه للوکر همانملللد فرمدلم للد و براسلللا

ا از

اخب للا سلللیف مس للئلس مهلللدومت شل لیعی ا برپاملللس عقاملللد

ابللن سللبا و ناشللی از محللیط ابتمللاعی و فرهمگللی عللراق میدانللد ()Tucker, 2008: 10–12؛ بللا
ای للن هف للاوع ک للس براس للا

نظ للر فرمدلم للد مه للدومت از عقام للد مس للیحیا ه للوثیر پذیرفت للس اس للت

( .)Ibid: 42هلوکر معتقلد اسلت ابلن سلبا هحلت هلوثیر عقاملد اعلراب بملوبی و ایرانیلا قلرا داشلتس

اخبار جعلی سیف بن عمر در مطالعات شیعه شناسی غرب ها

فرمدلملد نیلز هملین دملدگاه ا دا نلد ( .)Friedlaender, 1907: 17, 78هابسلن براسلا

اخبلا

است ( .)Tucker, 2008: 17بس باو وی عقیده مهدومت سلاختس ابلن سلبا اسلت و د بلین غلالع

شللیعس وا مافتللس اسللت ( .)Ibid: 12-13ایللن ذهمیللت همللوا ه د مطالعللاع شللیعی غربللیهللا

بللس عمللوا مکللی از مبللادی مهللم مطللر شللده و دمللدگاههللای م تلفللی نسللبت بللس آ بیللا شللده
است .میال گلدزیهر براین بلاو اسلت کلس هشلیع هرکیبلی از عقاملد مسلیحی ،یهلودی و ایرانلی اسلت

(.)Goldziher, 1874: 443
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ج -مؤلفههای اثرگذار درباره جایگاه سیف در شیعه پژوهی غربیها
مملللابع اسلللالمی و پلللژوهشهلللایی کلللس محققلللا اسلللالمی د بلللا ه سلللیف و اخبلللا وی انجلللام

دادنلد ،کمللابیش محلل هوبللس و بحل نومسلمدگا اسلالمی و محققللا غربلی بللودهاسلت .ب شللی
از چللالشهللای اصلللی د بللا ه اخبللا سللیف ،مربللوط بللس عللدم اعتبللا سللمجی آ هوسللط نومسللمدگا
اسالمی است.

مکل للی از مباح ل ل مهل للم د بل للا ه سل للیف هحلیل للل ش صل للیت او و ا زمل للابی عوامل للل اثرگل للذا د

داس للتا پ للردازیه للای او اس للت .وله للاوز د ب للا ه وام للت س للیف از فت للوح مس لللمانا د ع للراق

هردمد می کمد ( .)Hadgson, 1960: 51هوکر فرضیاع بدمدی ا مطر می کمد کس نیازممد بح

و ا زمللابی اسللت .او بللر ایللن عقیللده اسللت کللس سللیف د صللدد احیللای هومللت اعللراب بللودهاسللت

( .)Tucker, 2008: 12-13وی اخبا سیف ا هحت هوثیر گلرامشهلای قلومی ،ملذهبی و برگرفتلس
از محللیط عللراق میدانللد ( .)Ibid: 25, Donner, 1995: 102-103هللوکر ا گللر چللس هلومح للا
گرامشهای قومی سیف ا میپذیرد ( ،)Tucker,2008: 25آ

ا بزو م تصاع بامعس همعصلر

سیف میداند ( .)Ibid: 10–12پمدا قوم گرایی د اخبا سیف ،محققا غربی ا بس هکلاپو و نقلد
وی واداشللتس هللا بللایی کللس دونللر بللس صللراحت مینومسللد :سللیف د نقللل وام لاع هللا م ی د گیللر
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هعصللباع قللومی شللدهاسللت ( .)Donner, 1995: 102–103الالنللی نیللز سللیف ا مبللد داسللتا

عبلداهلل بلن سللبا ملیدانللد؛ املا د عللین حلال بللر ایلن بلاو اسللت کلس اخبللا سلیف هحللت هلوثیر شللدمد

ها م مگا ی بعدی اهل سمت قرا گرفتس است ( .)Lalani, 2017: 2020/4بلس نظلر ملی سلد ایلن

مسئلس د مطالعاع غربیا نیز هوثیر گذاشتس است چرا کس بیشتر مملابع مطالعلاهی غربلیهلا از اهلل

سمت است.

مکی دمگر از مؤلفسهای اثرگذا د با ه اعتبا سمجی بامگاه سیف نلزد مطالعلاع غربلی بامگلاه

سیف از ممظر ها م مگا ی اسالمی است .د سابقس مطالعاع غربیها نومسمدگانی چلو

و گی اساسلا سلیف ا د زملره مو خلا اسلالمی نیاو دنلد ()Kelpetin, 2008: 131؛ املا د سلمت

مللد
84

وزنتلال

غربللی ،سللیف بللس عمللوا مکللی از اخبللا یو مهللم و حلقللس اهصللال سللمت شللفاهی و مکتللوب

ها م مگا ی اسالمی بس شما آمده است (.)Kennedy, 2007: 31-38

نتیجه
از قر نوزدهم کس شیعسشماسی بس عموا ب شی از مطالعاع اسالمی د غرب مو د هوبس قلرا

گرفلت ،اخبللا سللیف مکلی از ممللابع ایللن مطالعللاع مطلر شللدهاسللت .بیشلتر شللعیسپژوهللا غربللی
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د بلا ه سلیف از انکلا هللا هوییلد اظهلا نظللر کلردهانلد .بلرخالف پیشللیمیا  ،ومکلرد محققلا معاصللر
غربی بر این است کس سیف از اخبا یو قابل اعتماد است .محلو یهرین اخبلا سلیف مربلوط بلس

مفهوم و ها مخ پیدامش هشیع است کس د گزا ش اخبا عبداهلل بن سبا نمود پیدا کرده است .این

نوشتا نشا داد غربیا ب شی از مسائل مربوط بس پیدامش هشیع و مفاهیم شلیعی ا بلر اسلا

اخبا سیف و با دو ومکرد پدمدا شماسانس و ها م ینگری هحلیل و هبیین کردهاند .آنهلا معتقدنلد

سیف با گرامشهای قومی و عقیدهی بس گزا ش ها مخ پرداختس است .بس نظلر می سلد مافتلسهای

غربیها د این زمیمس ناقص است و بامستی این مافتسها بر مبمای مملابع اسلالمی و بلا اسلتفاده از
ابزا ها و شیوه های علمی ،اعتبا سمجی و ا زمابی شوند.
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