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در هر دورهای از تاریخ امامت شیعی ،انتخابِ جانشین برای امام از اهمیت ویژه ای برخوردار
 ،نیز بروز یافت .عبد اهلل افطح ،پسرِ بزرگ
بود .این مسأله در زمان شهادت امام جعفر صاد
آن حارت با ادعای امامت ،شماری از شیعیان را به سوی خویش کشاند ،هر چند این ادعا و
همراهی ،دوام زیادی نیاورد و بنا به علل و زمینه هایی همراهانش از گرد او پراکنده شدند و به
امامت امام کاظم روی آوردند و عبداهلل نیز پس از هفتاد روز از دنیا رفت .اما شکل گیری
فطحیه و پیدایی جریانی متمایز از مسیر امامت شیعی ،با همه کم عمقی و بی بنیگی ،نیازمند
تأمل و واکاوی است؛ به راستی چرا شیعیان بهرغم وجود نشانههایی برای جانشینی امام
به چنین خطایی درافتادند .این مقاله در پاسخ به این پرسش اساسی ،ضمن برشمردن
صاد
مهمترین دالیل توجه عدهای از شیعیان به امامتِ عبداهلل و ادعاهای او مبنی بر امامتِ خویش،
فرایند تحول فطحیه و فرقههایی که پس از آن به وجود آمدند ،پرداخته و در پایان نیزبه
برجسته ترین پیروان این فرقه اشاره می کند ،با این فرضیه که تشتت و تفر در میان شیعه و
گرایش به مدعیان ،زاده تعلق بیش از حد آنان به خاندان رسالت و اعتماد به آنان از یک سو و
نبود آگاهی گره گشا از سوی دیگر است.
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مقدمه
عصر امامت پیشوای ششم شیعه ،امام جعفرصاد

با ویژگیهای خاصی همراه بود که

مهمترین آن تحول خالفت از بنی امیه به بنی عباس و شکلگیری حاکمیت جدید و
متمایز از ادوار پیشین در جهان اسالم بود .امام با دو خلیفه عباسی؛ یعنی چهار سال با
ابوالعباس سفاح خلیفه سختگیر و خون ریز عباسی( )596- 592و دوازده سال با
منصور خلیفه دوم عباسی( )518 -596هم عصر بود؛ خلفا برای تحکیم پایگاه و توسعه
اقتدار ،اختنا ها و فشارهایی را بر جامعه وارد میکرد و در مواجهه با امام که به گونه
ای رقیب خلیفه به شمار بود ،محدودیتهای شدیدی اعمال کرده و سعی در ممانعت از
فعالیتهای او داشت ،به گونه ای که برابر دادههای تاریخی ،هفت بار ایشان را نزد خود
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فراخواند و هر بار تا تصمیم به قتل پیش رفته بود ،هر چند به دالیلی از انجام آن
منصرف میشد .این کنترل و نرارت شدید و ایجاد محدودیت ،بیگمان مانع برقراری
ارتبا تنگاتنگ شیعیان با آن حارت میشد ،چنانکه سختگیری او نسبت به شیعیان
روی دیگر ایجاد فشار برای جلوگیری از تعامل شیعه و امام

بود .طبری در نقلی اشاره

میکند که منصور خزانه ای از سرهای علویان داشت که نام و مشخصات صاحب سر را
بر گو

فرد آویزان کرده بود(.طبری ،بیتا8 :ف )564-561چنین رفتار خشونت بار،

فاای سختی را بر جامعهی شیعیان حاکم میکرد .وقتی امام

به شهادت رسید،

منصور دستور داد تا وصی آن حارت را از میان بردارند و به قتل برسانند ،اما
امام

طبق آن چه شهرت دارد ،پنج نفر را به عنوان وصی خود نشان کرده بود تا نقشه

خلیفه عملی نشود اول آنان خود ابو جعفر منصور بود ،سپس عبد اهلل و موسی پسران
امام

و بعد از آنها محمد ابن سلیمان ،والی منصور برمدینه ،و در آخر حمیده

همسرشان(.کلینی5 :5969 ،ف956؛ طبرسی2 :5457 ،ف59؛ ابن شهر آشوب:5976 ،
9ف )491در چنین موقعیتی بدیهی مینمود که امام نتواند به آسانی جانشین خود را به
پیروانش معرفی نمایند.

با مالحره آن چه بیان شد ،شیعیان اندکی از جانشین و وصی حقیقی امام

اطالع

داشتند و دسته ای از آنها دچار سردرگمیشده و به افراد مختلفی روی آوردند .در این
میان عدهای از افراد ،همچون عبداهلل افطح از فرصت پیش آمده بهره برده و مدعی
امامت شدند و عمالً انشعابی در مسیر تشیع پدید آوردند.این مقاله میکوشد تا چگونگی
شکلگیری فرقه فطحیه و به دنبال آن علل و عوامل تاعیف آن را برشمارد و در نهایت
جایگاه و نقش مهمترین پیروان عبداهلل را که در عرصه انتقال احادیث شناسایی کند.
پیش از ورود به بحث ،الزم است نگاهی به پیشینه پژوهش افکنده شود تا راه رفته طی
نگردد .در خصوص فطحیه و در سطح کالنتر فِر شیعه ،پژوهشگرانی چون استاد
مشکور پیش قدم بوده اند .ایشان با تصحیح متون و کتب مرتبط با فر اسالمی ،به ویژه

بحثی که درباره فطحیه در تعلیقات المقاالت و الفر  ،و نیز در کتاب فرهنگ فر
اسالمی آوردهاند ،مباحث ارزشمندی را ارائه کردهاند .هم چنین آقای روحانی و سید
حسن خمینی در کتاب فرهنگ جامع فر اسالمی ،در باره فطحیه مطالبی عرضه داشته
اند .صائب عبدالحمید در کتاب المذاهب و الفر فی االسالم به صورتی مختصر از

فطحیه یاد کرده و جعفر سبحانی در الملل و النحلو حسین صابری در کتاب تاریخ فر
اسالمی به آن پرداخته اند .برخی از دانشمندان عرب نیز در پژوهشهای خود به صورت
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مختصر و گذرا و البته نه چندان علمی به این موضوع اشاره نموده اند ،چنانکه شریف

یحیی االمین در کتاب معجم الفر االسالمیه عرضه داشته است .در دایره المعارف
انگلیسی چاپ لیدن تنها در عنوان جعفر بن محمد به صورت گذرا از عبداهلل نام برده
مهم ترین شخصی که به فر شیعه پرداخته ،پرفسور ویلفرد مادلونگ می باشد .او در
کتاب  Studies in Medieval Shi'ismبه طور خالصه به فطحیه اشاره نموده است.
همچنین در کتاب An Introduction to Shi’i Islamتألیف Moojan Momen
اشاره هایی به فر شیعه و فطحیه شده است .در کتابهایی که به شرح احوال رجال
شیعه پرداخته اند همانند معجم رجال الحدیث آیت اهلل خوئی ،به افراد فطحی مذهب
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شده و مدخل جداگانه ای به این موضوع اختصاص نیافته است .در بین مستشرقین
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پرداخته شده ،در بسیاری از منابع کهن حدیثی ،رجالی و ملل ونحل ،بحثهایی به
فطحیه اختصاص یافته است ،اما در هیچ یک از این آثار به طور تفصیلی از این فرقه یاد
نشده است.
 .1علت نامگااری فطحیّه
پسر بزرگ امامجعفرصاد

 ،در زمان شهادت آن حارت ،عبداهلل افطح بود ،به همین

اعتبار پیروانش را فَطَحیه خواندند ،هر چند برخی از آنان با نام عماریه نیز یاد کرده
اند(.بادادی94 :5918 ،؛ اشعری28 :5466 ،؛ اسفراینی )45 :5311 ،شهرستانی آنها را
با عنوان افطحیه(شهرستانی )585: 5916،و ابن اثیر به صورت فطحی ثبت کرده (ابن
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اثیر،بی تا2:ف )491و اسفراینی معتقدین به امامت عبداهلل بن جعفر را فطحیه خوانده
است(.اسفراینی )42 :5311،این که چرا عبداهلل به چنین لقبی شهرت یافته بود ،اندکی
اختالف است .گفتهاند به جهت پهنی پا یا سر ،افطح خوانده شده بود.
(کشی2 :5464 ،ف124؛ صدو  ،بیتا4 :ف142؛ بادادی .)94 :5918 ،در روایتی نه چندان
استوار ،پیروان عبداهلل بن فطیح از اهالی کوفه به چنین نامی خوانده شده اند
(کشی5 :5464،ف124؛ نوبختی84 :5452،؛ قمی87 :5369،؛ امین )45 :5466 ،که با
توجه به داده های منابع ،نمیتواند صحیح باشد .سمعانی این فرقه را از غالة شیعه
دانسته که منترر خروج عبداهلل بن جعفر میباشند(.سمعانی4 :5468 ،ف 932؛ ابن اثیر،
بیتا2 :ف  )491مرحوم عسکری ،نویسنده معاصر در تحلیلی این فرقه را از قلم تذکره
نویسان دانسته که کار چند نفر را به حساب فرقهای از شیعه ثبت نمودهاند(.ر.ک:
عسکری5:5975 ،ف)76
 .2دالیل پیشوایی عبداهلل افط
پیروان عبداهلل دالیلی برای امامت او ذکر کردهاند .مهمترین آنها این بود که عبداهلل به
هنگام شهادت پدر ،بزرگترین فرزند ایشان بوده است (قمی87 :5369 ،؛ مفید:5454 ،

2ف256؛ خوئی55 :5459،ف )516و بر پایه روایات مشهور شیعی ،امامت به بزرگترین
فرزند امام پیشین میرسد( .صدو 4 :5969،ف  ،142علم الهدی)966- 967:5454،
عبداهلل خود نیز بر این روایت تاکید داشته است( .مشکور )61 :5972 ،وجود این روایت
و اصالت آن گویی مقبول بزرگان شیعه بود ،جز این که شرطی را با آن همراه
میدانستند ،چنان که شیخ مفید اشاره میکند که این حدیث را کسی روایت نکرده،
مگر این که شرطی با آن همراه بوده است و آن این که جانشین امام باید به دور از عیب
و نقص باشد ،اما عبداهلل به مذهب مرجئه تمایل داشت(.مفید2 :5454،ف 256؛ علم
الهدی952 :5454،؛ مجلسی54:5469،ف )97برخی در رد مدعای عبداهلل گفتهاند به معنای
بزرگی اشاره کرده و آن را صرفاً در سن نمیدانند ،بلکه به شأن و جایگاه فرد تعریف
می کنند(.زراری)81 :5933،
عالوه بر دلیل پیش گفته ،دلیل دیگری نیز برای امامت عبداهلل اقامه شده است و آن
غسل دادن جنازه امام صاد

و اقامه نماز بر آن و به دنبال آن دفن حارت

به باور فطحیه ،امام را جز امام
نمیخواند و انگشتر امام
امام

غسل نمیدهد وغیر از امام

را نیز جز امام

نمیگیرد و تنها امام

است.

کسی بر او نماز
است که پیکر

او را در خاک میسپارد و عبداهلل کسی است که این امور را بر عهده گرفته است.

هم چنین ادعا دارند که حارت صاد
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امانت را به برخی از اصحابش داد و دستور داد

تا آن را به کسی که طلب کرد بدهند و این تنها عبداهلل بود آنرا طلب نمود.
(شهرستانی585 :5916،؛ امین45 :5466 ،؛ مشکور )61 :5972 ،گذشته از اینها اقدام
را از سردرگمی بیرون می آورد(ر.ک :خوئی59: 5459 ،ف  )511-516به ویژه آن که با
ادعای وراثت و وصایت از طرف پدر(صدو  ،بیتا )565 :نیز همراه بود .مجموعه این
مسائل موجب شده بود تا عامه مشایخ و فقهای شیعه به عبداهلل گرویده و پیروی او را به
گردن بگیرند .بنا به ادعای برخی«،اکثریت عریم شیعه امامیه ،عبداهلل را که در میان
فرزندان بازمانده امام صاد

 ،فرزند ارشد بود به عنوان امام و جانشین آن حارت
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عبداهلل برای تصدی امامت ،خود عامل موجهی برای گرویدن به او گردید ،چون شیعیان
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پذیرفتند .عبداهلل تنها هفتاد روز پس از پدر خود زنده بود و بدون فرزند درگذشت( ».مدرسی،
 )525 :5986بدین گونه داستان امامت وی خاتمه یافت.
 .3زمینه های فروکاهی امامت عبداهلل
دوره کوتاه امامت عبداهلل ،هر چند با مرگ زودرس خاتمه یافت ،اما دالیل و زمینه هایی
نیز نمود یافته بود که موجب جدایی شیعه از او میشد .از جمله آن که دسته ای از
شیعیان ،عبداهلل را در حالل و حرام آزمودند و میزان داناییا

را در حد امامت ندیدند،

همچنین چیزهایی از او دیدند که شایسته امام نبود ،لذا به زودی از امامتش بازگشته و
از او روگردان شدند(.کشی2: 5464 ،ف 121؛ نوبختی81 :5452 ،؛ قمی87 :5369 ،؛
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مجلسی47:5469 ،ف)265
شیخ مفید داستانی نقل میکند که از ضعف اطالعات عبداهلل نسبت به مسائل شرعی و
احکام فقهی حکایت میکند .وی میآورد که عبداهلل نسبت به میزان زکات آگاهی نداشت
و در مقابل پرسش بازماند ،همین امر موجب شد تا مردم وی را وانهاده ودر مدینه
سرگردان شوند(،مفید2:5454 ،ف225؛کلینی5:5969 ،ف915؛ مجلسی48 :5469 ،ف  )16و
چون با امام موسیکاظم

روبرو شدند ،گم شده خود را یافتند .امام

به آنان فرمود:

من شما را هدایت خواهم کرد .بدین طریق مردم گروه گروه به آن حارت

پیوستند،

جز افرادی همچون عمار و اصحابش که همچنان بر مرام خود پای فشردند .عبداهلل بن
جعفر پس از این ماجرا با عده کمی باقی ماند و تنها اندکی از مردم با او همراهی داشته
و رفت و آمد میکردند(.مفید2 :5454 ،ف)229
عالوه بر آن عوامل و زمینه های پیش گفته ،برخی از امامت او را با قواعد کالمی به
چالش کشیدند .شیخ طوسی مینویسد «:امام باید معصوم باشد و عبداهلل معصوم نبود،
چون افعالش منافی عصمت بود(».طوسی84:5455 ،؛ مجلسی15:5469 ،ف )469در برخی
روایات چیزهای زشتی به او نسبت داده شده است(علوی)31 :5463 ،که مایهی قدح و
عدم شایستگی ا

برای امامت شمرده می شود .ضمن این که طبرسی سخن فطحیه

در امامت عبداهلل را کامال بی مبنا می داند ،از آن رو که نصی از پدر

درباره امامت او

صادر نشده است(.طبرسی7 :5457 ،ف)2
برخی روایات حاکی از تمایل و گرایش عبداهلل به فرقه های منحرف به ویژه مرجئه است،
چنانکه شیخ مفید در روایتی ،جایگاه عبداهلل را در اکرام ،باالتر از جایگاه دیگر فرزندان
امام

ندانسته است ،بلکه او را در اعتقادات متهم به مخالفت با پدر

دانسته از آن رو

که با حشویه در آمیخته و به مذهب مرجئه تمایل داشته است( .مفید2 :5454 ،ف)256
برابر روایتی ،امام ،عبداهلل را مرجئی مذهب دانسته اند( .علم الهدی)952:5454،
همچنین طبق داستانی ،امام صاد

با اصحابشان سخن میگفتند ،چون عبداهلل وارد

شده امام ساکت شدند .یاران امام

فرمود :آیا نمی

دلیل این امر را پرسیدند .امام

دانید که او از مرجئه است(.اشعری قمی )928 :5982 ،در برخی روایات ،امام صاد

عبداهلل

را مورد مالمت قرار داده اند(.شاکری3:5457 ،ف)45
مسائل پیش آمده در کاهش محبوبیت مذهبی عبداهلل سخت تأثیرگذار بود و به زودی
پیروانش از او بازگشتند .عالوه برآن ،بحرانی کالمی نیز دامنگیر وی و مایه تفر فطحیه
گردید و آن وجاهت انتقال امامت از برادر به برادر بود .این باور که پس از امام حسن
و امام حسین

 ،انتقال امامت از برادری به برادر دیگر صورت نمیپذیرد ،مشروعیت
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ادعای عبداهلل را با چالش مواجه کرد و بدین سبب همراهانش به امامت امام موسی
کاظم

معتقد شدند(.کشی2 :5464 ،ف121؛ قمی555 :5369 ،؛ طوسی)84-81 :5455 ،

چالش های پیش آمده در تفکر فطحی و عدم پایبندی آن ،به طور طبیعی مایه تفر
هایی گردید .قمی ضمن برشمردن فرقه های شیعه ،از گروهی از فطحیه نام میبرد که
اعتقاد دارند برای خداوند در امر اسماعیل بن جعفر بدا حاصل شده که امامت را از او
به دو برادر

عبداهلل و موسی

برگردانده است(.قمی )556:5369 ،شهرستانی نیز از

افرادیخبر میدهد که معتقد به رجعتعبداهلل بعد از مرگش بوده اند(.شهرستانی5:5916،ف23؛
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 .4تشتت فطحیه و بروز کژاندیشی
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سمعانی4:5468 ،ف )932بنابراین پیروان عبداهلل با اندیشه های متفاوتی پیش رفتند و
برحسب دادههای منابع ملل و نحل شاخههایی از آنان شکل گرفت؛ از جمله گروهی که
پس از مرگ او معتقد شدند موضوع امامت منقطع شده و بعد از عبداهلل امامی
نیست(.قمی )88:5369 ،نوبختی اشاره میکند عدهای از پیروان او پس از مرگ عبداهلل
به امامت امامکاظم

معتقد شده و آن حارت را امام هشتم

خود میدانند.

(نوبختی)81 :5452 ،
به هر روی جریان فطحیه ،چندان استواری نیافت و دوامی پیدا نکرد ،چون عبداهلل هفتاد
روز پس از وفات پدر ،در محرم سال( )543بی آنکه فرزندی داشته باشد ،درگذشت
(نوبختی ،همان) ودربسطامبه خاک سپرده شد(.شبستری2:5458 ،ف )269روایتی از
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امام جعفر صاد

خطاب به فرزند

امام کاظم

نقل شده که فرمودند« :ای فرزندم!

همانا برادرت در جایگاه من مینشیند و پس از من ادعای امامت میکند ،با او نزاع مکن.او
اولین فرد از خانواده من است که به ملحق میشود(».کشی2:5464 ،ف121؛ صدو  ،بی تا:
 4ف 142؛ مجلسی47 :5469 ،ف  )265-262مرگ وی باعث شد تا عدهی دیگری از پیروان
او ،از امامتش بازگردند(.نوبختی566 :5452 ،؛ قمی556 :5369 ،؛ طوسی)221 :5455 ،
مرگ عبداهلل خود موجب شکل گیری انشعاب جدیدی شد .بر پایه گزار

قمی و به

پیروی او شیخ صدو  ،گروهی از فطحیان ،پس از آن مدعی شدند عبداهلل پیش از این از
همسر کنیزی فرزند پسری به نام محمد داشته که او را به یمن فرستاده بود .محمد در
آنجا بزرگ شده و بعد از درگذشت پدر

به خراسان رفت و در آنجا اقامت گزیده و بعد

از پدر  ،امام است و قائم مهدی هموست .این گروه به احادیث منقول از پیامبر
اکرم

در مورد مهدی استناد کرده و آنها را منطبق با فرزند عبداهلل میدانند .بنا برنقل

منابع کهن ،از این فرقه ،عدهی اند کی مانده که در ناحیه عرا و یمن و بیشتر خراسان
بسر میبرند(.قمی88 :5369 ،؛ صدو 286 :5969 ،؛ ابن بابویه )519:5969 ،مشکور از
این گروه با نام غالت فطحیه یاد می کند(.مشکور)66:5972 ،

در منابع ،اشاره های مبهمی به برخی طرفداران فطحیه شده که تا عصر امامت امام
حسن عسگری

باقی بودند .اینان که به نام فطحیه خالص یا خلّص ،و یا فطحیه

الفقها معروف بوده و معتقد بودند ،امامت دو برادر در صورتی که اکبر آنان پسری
نداشته باشد ،جایز است(.مشکور66 :5972 ،؛ االمین )587 :5466 ،برابر نرر اینان،
روایتی را که امام صاد

فرمودند :پس از حسن

وحسین

 ،امامت در دو

برادرجایز نیست ،درست است و این در جایی است که امام درگذشته را فرزندی باشد و
به ناچار امامت از پشت وی بیرون نرود و به برادر
پسری باز نماند ،ناگزیر امامت به برادر
پس از شهادت امام حسن عسگری

نرسد ،ولی اگر امامی درگذرد و از او

خواهد رسید(.مشکور )919:5972 ،این گروه

معتقد به امامت برادر ایشان جعفر بن علی(معروف

به جعفر کذاب) شدند(.قمی556 :5369 ،؛ طوسی )84:5455 ،به ظاهر در عصر شیخ
طوسی ،فطحیه ،به این گروه اطال میشده است(.طوسی )82:5455 ،به هر حال پیروان
این فرقه تا مدت کوتاهی پس از آن ،از بین رفته و دیگر کسی از آنها یافت
نمیشد(.طبرسی2:5457،ف)7
با پایه روایت ضعیفی که در خصوص فرزند داری عبداهلل وجود دارد ،اشعری از گروهی
یاد میکند که معتقد به امامت عبداهلل و فرزندان میباشند(.اشعری27 :5466 ،؛ قمی،
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 )88:5369ابن حزم نیز برای عبداهلل پسری به نام حمزه و یک دختر را یاد کرده
است(.ابن حزم )13:5469 ،اگر چه ابن حزم ،عبداهلل افطح فرزند حارت صاد
عبداهلل افطح فرزند حارت باقر

را با

خلط و اشتباه نموده و در ادامه اشاره کرده که بنی

محمد دعوت کردند پس چون فهمیدند که از او به جز دختری نمانده است ،ازاینرو او را
رها کرده و به اسماعیل بن جعفر روی آوردند(.ابن حزم )13:5469 ،آشفتگی آشکاری در
مطالب ابن حزم دیده میشود به گونهای که در هیچ منبع دیگری ،این نررات نیامده
است .از این رو نررات وی درباره عبداهلل و فرزند
استناد و مسموع نیست.

و همچنین درباره فاطمیان ،قابل
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عبید(فاطمیان) که والیان کنونی مصر می باشند در آغاز کارشان ،به عبداهلل بن جعفر بن
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در منابع حدیثی و فقهی ،هیچ روایت یا نقل قول خاص و مهمی از عبداهلل بن جعفر
نیامده است .این امر نشان دهنده جایگاه ضعیف او در مسائل علمی است .حتی
شرححال او نیز در منابع کهن رجالی به صورت مستقل نیامده و در شمار اصحاب هیچ
یک از ائمه اطهار

نیز آورده نشده است ،و حتی برخی نویسندگان او را از محدثین

ضعیف شمرده اند(.شبستری2:5458 ،ف)269 -264
 .5تداوم اندیشه فطحی در میان پیروان
به رغم آن که چیزی از اعتقادات فطحیان در منابع نیامده ،دسته ای از افراد به فطحی
بودن نامبردار شده اند که در پس شناسایی آنان تا حدی می توان به جریان فطحیه راه
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پیدا کرد .اگرچه منابع کهن در خصوص میزان پذیر

امامت عبداهلل به اختالف و با

ابهام سخن رانده اند ،اما با این وجود برخی منابع به کثرت پیروان فطحیه نرر
دارند(.اشعری28:5466،؛ اشعری قمی569 :5982،و )927قمی مینویسد« :عدهی
بسیاری از بزرگان اصحاب امام جعفر صاد

به عبداهلل و امامت او گرویدند به جز

تعداد کمی که حق را شناختند»(قمی )87:5369 ،به ظاهر پیروان این گروه تا اواخر
قرن سوم هجری در میان شیعیان وجود داشته و تعدادی از برجسته ترین دانشمندان
شیعه از بین آنها برخاستهاند(.مدرسی )82-89:5989 ،به لحاظ اینکه فطحیه نزدیکترین
مذاهب شکل گرفته ،به مذهب امامیه می باشد ،آنان از نرر اصول و فروع با امامیه به جز
در هفتاد روز حیات عبداهلل فرقی ندارند و بقیه ائمه

را انکار نمیکنند ،لذا مورد قبول

علمای شیعه قرار گرفته اند(نوری1 :5451 ،ف52-59؛ شاکری )56 :5458 ،و چون عده
زیادی از آنان به سرعت به امامت امام موسی کاظم

معتقد شدند ،درمنابع حدیثی و

فقهی روایات زیادی از آنها نقل شده است .به بیان دیگر ،دوره فطحی بودن دسته ای از
شخصیت ها ،بسیار گذارا و برآمده از فاای ابهامی بود که در مسیر امامت شیعی پیدا
شده بود و چیزی نگذشت که به راه خود بازگشت.

در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که بزرگان محدثین و فقهای شیعه تفاوتی بین
امامیه و فطحیه نمیدیدند ،مگر در اعتقاد به امامت عبداهلل در طی هفتاد روز امامت او
که به جهت شبهه مصداقی و بدون عناد و انکار مذهب حق به وجود آمده بودند( .نوری،
1:5451ف )59رجالیون و حدیث شناسان شیعه ،از قرن سوم به بعد ،راویان فطحیه را
افرادی ثقه و قابل اعتماد شمرده اند (اردبیلی ،بی تا55:ف )149و گویا این تنها ابن
ادریس حلی( )138-149بود که مدثین و راویان فطحی مذهب را غیر معتبر دانسته و
در جای جای کتاب السرائرخود آنها را کافر و غیر ثقه خطاب کرده است( .ابن ادریس،
 952:5456و 5ف )431هم چنین محقق حلی نیز در مواردی آنان را ضعیف شمرده است.
(محقق حلی 13-66 :5969 ،و 5ف 926و صفحات دیگر ،حلی5:5452 ،ف  )28در کتاب لمعه
نیز گزار هایی از غیر ثقه بودن فطحیان آمده است.
در منابع رجالی چندین نفر را به عنوان افراد فطحی مذهب معرفی کرده اند .ابن داود اسامی
شانزده نفر را آورده است(.ابن داود )283:5942 ،کشی نیز در جای جای کتابش ،اسامی
بزرگان و علمای فطحیه را ذکر کرده است( .ر.ک :کشی2 :5464 ،ف691؛ حلی )531 :5457 ،از
شخصیت های معروف این گرایش ،خاندان بنی فاال و در ر س آنها حسن بن علی بن
فاال بن عمر و سه پسر

میباشند .حسن بن علی مورد توثیق بسیاری از علمای
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رجال قرار گرفته و جایگاه واالیی را در آثار رجالی به خود اختصاص داده است.
(ر.ک:طوسی211 :5457 ،؛ نجاشی5 :5468 ،ف595؛ صدو  ،بی تا4:ف162؛ ابن شهر
آشوب99 :5986 ،؛ عاملی96 :5454 ،ف )941البته شیخ طوسی در هیچ یک از دو اثر خود
(طوسی ،)941:5451،اما منابع دیگر او را فطحیه دانستندکه پیش از مرگ به مذهب حق
بازگشته است(.ر.ک:کشی2 :5464 ،ف897؛ نجاشی52 :5468 ،ف523؛ ابن داود)445 :5942 ،
بر پایه گزارشی ،کثرت روایات حسن موجب شد تا در خصوص صحت و سقم آن ها از
امام حسن عسکری

پرس و جو کنند و آن حارت به طور مطلق فرمودند :آنچه را که

آنها روایت کرده اند ،بگیرید(.صدو ،بی تا4:ف )149خوئی در عین ثقه دانستن او ،روایتش
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اشارهای به فطحی بودن او نکرده و به عنوان صحابی امام رضا

مورد تمجید قرار داده است
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را ضعیف شمرده است(خوئی6:5459 ،ف )16از آن رو که زمان دقیق بازگشت او به امامت
مشخص نیست و اشکال اصلی روایات او این است که در ایام فطحی

امام موسی کاظم

بودن ،آن ها را نقل کرده .با این وجود به جز ابن ادریس حلی که به کفر او و خانوادها
حکم داده است ،سایر رجالیون و محدثان شیعه او را توثیق نمودهاند(.ابن ادریس،
5:5456ف431؛ نوری4:5451 ،ف471-476؛ امین ،بی تا1 :ف )268در منابع ،اسامی چند
اثر مهم او آمده است(.ابن ندیم،بی تا278 :؛ طوسی524 :5457 ،؛ نجاشی:5468 ،
5ف595-592؛ ابن شهر آشوب)99:5986 ،
قابل ذکر است که شهرستانی او را از قائلین به امامت جعفر کذاب دانسته است (شهرستانی،
 ،)595:5916اما با توجه به اینکه وی در سال(  )224از دنیا رفته و این تاریخ پیش از تولد

81

81

جعفر کذاب است ،نسبت درستی نمی تواند باشد ،لذا آن چه رجالیون از او آورده و او را از
اصحاب امام رضا

دانسته اند ،مقرون به صحت است ،چون بیشتر روایات باقی مانده از او،

از آن حارت است(.ابن داود554 :5942 ،؛برقی)14:5949 ،
فرزندان حسن؛ علی ،احمد و محمد نیز از بزرگان فطحی بوده اند .شیخ طوسی ،علی را
از اصحاب امام هادی

و امام حسن عسکری

شمرده(طوسی983:5451 ،و )466و با

اوصاف فطحی ،ثقه ،کوفی ،دارای علم بسیار ،اخبار وسیع و تالیفات نیکو ،غیر معاند و به
اصحاب امامی بسیار نزدیک ،معرفی کرده است(.طوسی )272-279:5457 ،در رجال
کشی به عنوان آگاهترین فرد به علم فقه در عرا و خراسان شناسانده شده و از تاییر
عقیده او از فطحیه به امامیه یاد کرده است(.کشی2:5464 ،ف )852وی نیز صاحب
تألیفات متعددی در فقه بود که شیخ طوسی بیست و شش مورد آن را نام برده
است(.طوسی)279:5457،
از دیگر افراد این خانواده ،احمد بن حسن فاال ،از اصحاب امام هادی
عسکری

و امام حسن

است(.طوسی 937:5451 ،و  )984کشی او را نیز همانند برادر

فطحی

مذهب میداند(.کشی2:5464 ،ف )852منابع رجالی وی را با وجود فطحی بودن ،ثقه
میدانند(.ابن داود453 :5942 ،؛ نجاشی5 :5468 ،ف )252-259ابن شهر آشوب او را از

موالی عکرمه دانسته و از دو اثر

نام برده است(.ابن شهر آشوب )59:5986،وی در سال()266

در گذشت .فرزند سوم ،محمد بن حسن بن فاال است .اگر چه در منابع رجالی به وثاقت او
تصریح نشده ،اما ابن مسعود او (.نجاشی2:5468 ،ف )89-84وی در سال( 236هجری)
درگذشت .را در شمار بزرگان فقها قرار داده است(.خوئی56 :5459 ،ف )244-241در منابع
اشارههای مختصری به روایات او شده است(.کشی2: 5464 ،ف691؛ حلی)531 :5457،
معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمار از دیگر رجال مشهور فطحیه و از اصحاب امام
جواد

و امام هادی

(طوسی 932 :5451و  )978یا امام رضا

بود که بیست و

چهار اصل را انحصاراً از آن حارت روایت کرده است(.نجاشی2:5468 ،ف948؛ تفرشی،
4 :5458ف  )986ابن داود و کشی او را ثقه ،جلیل القدر و فطحی معرفی میکنند.
(ابن داود 157 :5942 ،و 943؛ کشی2:5464،ف )891خوئی در تحلیلی مینویسد:
«بدون شک معاویه بن حکیم ،زمان عبداهلل افطح را درک نکرده است و این موضوع با
سخنِ کشی که او را فطحی دانسته در تعار

است( ».خوئی53 :5459 ،ف )224شهید

ثانی فطحی بودن معاویه را دلیل ضعف او نمیداند ،بلکه میگوید او پس از مدتی به امام
موسی کاظم

و سپس امام رضا

معتقد شد و این امر تعارضی با ثقه بودن او

ندارد(.عاملی7:5459 ،ف)66

80

از دیگر پیروان عبداهلل ،زرارة بن اعین بود که پس از شهادت امام صاد

وارد مدینه

شد و در گفتگویی علمی با او دچار تردید شد و در بازگشت به کوفه ،به یارانش از
جدایی خود با عبداهلل سخن به میان آورد و با اشاره به قرآن گفت « :این امام من است و
کاظم

روی آورد(بادادی ،)93 :5918 ،چنان که در برخی منابع از گروهی به نام

زرایه نام برده شده که از امامت عبداهلل بن جعفر بازگشته و امامت موسی بن جعفر

را

پذیرا شدند(.اشعری28 :5466 ،؛ اسفراینی )42:5311،در منابع رجالی اشارهای به فطحی
بودن او نشده ،بلکه از اصحاب امام صاد

 ،امام کاظم

(برقی47 :5949 ،و )56و
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به قولی امام باقر

نیز دانسته اند(.طوسی )596:5451 ،در منابع رجالی تمجید بسیاری

از او صورت گرفته است(.ر.ک :ابن داود511-517 :5942 ،؛ نجاشی)937 :5468 ،
از مهمترین و مشهورترین افراد فطحی ،عبداهلل بن بکیر ابن اعین است که به همراه چند
فطحااای دیگااار ،از اجلاااه فقهاااا و علماااا و از اصاااحاب اجمااااع دانساااته شاااده
انااااااد(.کشاااااای2:5464،ف691؛ اباااااان داود533 :5942 ،؛ حلاااااای9:5459،ف75؛
ابطحی9:5457،ف276؛ حلی )531 :5457،وی در عاین فطحای باودن ،در کتاب رجاالی
فردی توثیق شده(طوسی964:5457 ،؛ابن شهر آشوب )77:5986 ،و روایاتش ماورد اساتناد
عالمان شیعه قرار دارد(طوسی9:5969 ،ف )276از آن رو که به زودی باه ماذهب امامیاه روی
کرد(.طوسی ب9:5969 ،ف96؛طوسای الاف9:5969،ف277؛ کلینای2:5969،ف )565عمااد بان

81

82

موساای ساااباطی از دیگاار افااراد ایاان فرقااه بااود کااه بااه امااام کاااظم

پیوساات

(برقی48 :5949 ،و 96؛ طوسی946:5451 ،و 215؛ نجاشای2:5468 ،ف )598و از شخصایت
های صاحب کتاب و قابل اعتماد است(طوسی999 :5457 ،؛ ابن داود ،)487 :5942 ،گر چاه
نراار خااوئی آن اساات کااه وی تااا پایااان عماار باار مااذهب فطحیااه باااقی مانااد
(خوئی59:5459 ،ف )286و به رغم گرایش مردم به امام هفتم

 ،او با اصحاب خود مسایر

دیگری پیمودو هم چنان بر امامت عبداهلل زیست(.ابطحی9 : 5457 ،ف)21
عالوه بر افراد ذکر شده ،دسته ای دیگر نیز به عبداهلل گرویده بوده و سپس به امام
کاظم

روی کردند و بر اساس امامت ایشان پیش رفتند .افرادی چون اسحا

و

اسماعیل بن عمار ،یونس بن یعقوب ،مصد بن صدقه و دیگران که هر یک در کتب
رجالی مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و عموماً توثیق شده اند ،از آن رو که گرایششان به
عبداهلل تابع جو حاکم بر فاای سیاسی اجتماعی شیعه و بی اطالعی از پروژه امامت بود.
آن چه در این میان اهمیت دارد آن است که جز تنی چند از فطحی ها ،همه آن ها به
زودی به جمع امامیه پیوستند و فرقه فطحی از میان رفت.

نتیجه گیری
فرقه فطحیه با ادعای عبداهلل بن جعفر مبنی بر امامتِ شیعیان ،شکل گرفت و باعث شد
تا گروهی از شیعیان و شاگردان امام جعفر صاد

به امامتِ او گرویده و دچار کژی و

اشتباه گردند ،هرچند عبداهلل  76روز زنده بود ،اما زمینه ها و عوامل متعددی موجب
شد پیش از درگذشتش ،پایه های ادعای وی به سستی گرویده و همراهانش از او فاصله
بگیرند و به مسیر درست برگردند و همین امر موجب شد ،ایده و اندیشه خاصی از این
فرقه باقی نماند که بتوان بر اساس آن ها به داوری فطحیه نشست.
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منابع و مآخذ
 .5ابطحی ،سید محمد علی؛ ، 5457تهایب المقال فی تنقی کتاب رجال النجاشی ،ج،9
چاپ دوم ،قم :بی نا.
.2

ابن اثیر ،عزالدین؛ بیتا ،اللباب فی تهایب االنساب ،بیروت :دارالصادر.

.3

ابن ادريس حلی ،محمد بن منصور بن احمد؛ ،1111السرائر،چ دوم ،تحقیق :جلنة
التحقیق ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعة جلماعة املدرسني.

.1

یمهءة رااسابرالعءب ،تحقیق:لجنة
ر
ابن حزم ،ابی محمد علی بن احمد بن سعید؛،1113
من العلماء ،بیروت :دارالكتب العلمیة.

.1

81

81

ابن داود ،تقی الدین حسن بن علی؛  ،5942الرجال ،تصحیح :سید کاظم الموسوی
المیاموی ،تهران :دانشگاه تهران.

.6

ابن شهر آشوب ،محمد بن علی؛  ،5986معالم العلماء ،النجف :منشورات المطبعه
الحیدرية.

 .7ابن ندیم ،محمد بن اسحا ؛ بیتا ،الفهرست ،تحقیق :رضا تجدد ،تهران :دانشگاه
تهران.
 .8اسفراینی ،ابی المرفر؛ ،5311التبص ر ي رالدين رو رتمي رال ءقة رالنایية رعن رال ء ر
الهالكیر ،تصحیح :محمد زاهد بن الحسن الکوثری ،مصر :مكتبة الخانجی.

 .3اشعری ،ابی الحسن علی بن اسماعیل؛ ،5466مقاالت االسالمییس و اختالف
المصلیس  ،تصحیح :هلموت ریتر ،چاپ دوم ،لیسبادن :دار النشر فرانزشنایر.
 .56اشعری قمی ،سعدبن عبداله ابی خلف؛،5982تاریخ عقاید ومااهب شیعه(المقاالت و
الفرق) ،ترجمه:یوسف فاایی ،تصحیح وتعلیق:محمد جواد مشکور،تهران :آشیانه کتاب.
 .55امین ،شریف یحیی؛  ،5466معج رال ء راالس مية ،بیروت :دار االضوا .
 .52امین ،محسن؛ بیتا ،اعیان الشیعه ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 .59برقی ،احمد ابن محمد ابن خالد؛  ،5949الرجال ،تصحیح :سید کاظم الموسوی
المیاموی ،تهران :دانشگاه تهران.
 .54بادادی ،ابومنصور عبدالقاهر؛  ،5918الفرق بیس الفرق در تاریخ مااهب اسالم،
ترجمه :محمد جواد مشکور ،چاپ سوم ،بیجا :انتشارات اشراقی.

 .51تفرشی ،مصطفی بن الحسین الحسینی؛  ،5458نقد الرجال ،ج ،4تحقیق :موسسه
آل البیت علیهم السالم الحیا التراث ،قم :موسسه آل البیت.
 .56حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر؛  ،5459مختلف الشیعه،ج ،9تحقیق :موسسه النشر
االسالمی ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
__________________ .57؛  ،5452منتهی المطلب فی تحقیق الماهب ،تحقیق:
قسم الفقه فی مجمع البحوث االسالمیة ،مشهد :موسسه الطبع و النشر فی االستانة الرضوية
المقدسة.
_________________ .58؛ ،5457ت اة راالقوال ر ي رمعءفة رالءیال ،تحقیق :جواد
القیوی ،بیجا :موسسه نشر الفقاهة.
 .53خوئی ،ابوالقاسم الموسوی؛  ،5459معجم رجال الحدیث ،ج9فج56فج،53بیجا :بینا.
 .26زراری ،ابوغالب؛  ،5933تاریخ آل زراره ،بی جا :مطبعة ربانی.
 .25سمعانی ،ابی سعد عبدالکریم بن محمد بن منصور؛  ،5468االنساب ،تحقیق :عبداهلل
.22
.29
.24
.21

عمرالبارودی ،بیروت :دار الجنان للطباعة و النشر و التوزیع .
ر
رورالع ة ،قم :الهادی.
المصطف
شاکری ،حسین؛  ،5457موسوعةر
ي
 ،قم :موسسه
شبستری ،عبدالحسین؛ ،5458رال ائقر ي ررواة رورااحابراالمام رالصا
النشر االسالمی.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم؛  ،5916المللرورالنحل ،ترجمه :افال الدین
ترکه ،تصحیح  :محمدرضا جاللی نائینی ،تهران :انتشارات اقبال.
صدو  ،ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی؛  ،5969كمال رالدين رور
لجماعة المدرسین.

____________________________________ .26؛ بیتا ،مس الیحضره

الفقیه ،صححه و علق علیه :علی اکبر غفاری ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعة
لجماعة المدرسین.
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 .27طبرسی ،ابوعلی فال بن حسن؛  ،5457اعالم الوری باعالم الهدی ،تحقیق :موسسه
آل البیت

 ،قم :موسسه آل البیت

.

 .28طبری،ابی جعفرمحمد ابن جریر؛بیتا ،تاریخ الطبری،ج ،8تحقیق :محمد ابوالفال
ابراهیم ،بیروت :دارسویدان.
 .23طوسی ،ابی جعفر محمد بن الحسن؛  ،5455الغيبة ،تحقیق  :عباداهلل الطهرانی و علی

احمد ناصح ،قم :موسسه المعارف االسالمیة.
____________________ .96؛  ،5451رجال الطوسی ،تحقیق :جواد القیومی
االصفهانی ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعة لجامعة المدرسین.
_____________________ .95؛  ،5457الفهرست ،تحقیق :جواد القیومی ،بیجا:

81

81

نشر الفقاهة.
____________________ .92؛5969الف،

االستبصار

فیما

اختلف

مس

االخبار،ج5فج9فچ،4تحقیق :السید حسن الموسوی الخراسان ،تهران :دار الکتب االسالمی.
____________________ .99؛5969ب ،تهایب االحکام ،تحقیق :السید حسن

الموسوی الخراسانی،تهران :دارالکتب االسالمیة.
 .94عاملی ،شیخ محمد بن الحسن؛  ،5454وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل
الشریعه ،تحقیق :موسسه آل البیت الحیا التراث ،قم :موسسه آل البیت علیهم
السالم الحیا التراث.
 .91عسکری ،مرتای؛  ،5975نقش ائمه در احیاء دیس ،بی جا :مجمع علمی اسالمی.
 .96علم الهدی،شریف المرتای؛ ،5454الفصول المختاره ،تحقیق:السید نور الدین
جعفریان االصبهانی و دیگران ،بیروت :دار المفید للطباعة و النشر و التوزیع.
.97

علوی ،علی بن محمد بن علی بن محمد العمری؛  ،5463المجدی فی انساب

الطالبیس ،تحقیق:دکتر احمد مهدوی داماانی،قم :مكتبة آیه اهلل العرمی المرعشی النجفی
العامة.
 .98قمی ،سعد بن عبداهلل ابی خلف اشعری؛  ،5369المقاالت و الفرق ،تحقیق :محمد جواد
مشکور ،طهران :مطبعة الحیدری.

 .93کلینی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحا ؛  ،5969االصول مس الکافی،ج،2چ،1

صححه و علق علیه :علی اکبر غفاری ،طهران :دار الکتب االسالمیة.
 .46کشی ،ابی عمرو محمد ابن عمر عبد العزیز ،5464اتتياررمعءفة رالءیال رالمعءوفر
ر
رالكشر ،ج،2تصحیح و تعلیق :میرداماد االسترآبادی ،تحقیق :سید مهدی
بءیال
ي
علیهم السالم الحیا التراث.
الرجائی ،قم :موسسه آل البیت

 .45مجلسی ،محمد باقر؛  ،5469بحارراالاواررالجامعة رلدررراتبارراالئمة راالطهار ،بیروت:
موسسه الوفا .

 .42محقق الحلی ،نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن؛  ،5969المعتبر فی شرح
المختصر ،تحقیق و تصحیح :عدة من االفاضل ،قم :موسسه سید الشهدا .
 .49مشکور ،محمد جواد و کاظم مدیر شانه چی؛ ،5972فرهنگ فرق اسالمی ،مشهد:
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 .44مدرسی طباطبائی ،حسین؛  ،5989مکتب در فرآیند تکامل ،ترجمه :هاشم ایزدپناده،
تهران :کویر.

 .41مفید ،ابی عبداهلل محمد بن محمد بن نعمان العکبری البادادی؛  ،5454االرشاد فی
معرفه حج

اهلل علی العباد،چ ،2تحقیق :موسسه آل البیت

لتحقیق التراث،

بیروت :دارالمفیدللطباعة و النشرو التوزیع.
 .46نجاشی ،ابی العباس احمد بن علی الکوفی االسدی؛  ،5468رجال النجاشی،ج5وج،2
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تحقیق :محمد جواد نائینی ،بیروت :داراالضوا .
 .47نوبختی ،حسن بن موسی؛  ،5452فرق الشیعه ،حققه و صحح نصوصه و علق علیه:
عبدالمنعم الحنفی ،قاهره :دارالرشاد.
البیت علیهم السالم الحیا التراث ،قم :موسسه آل البیت علیهم االسالم الحیا التراث.
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 .48نوری ،شیخ حسین طبرسی؛  ،5451خاتمه مستدرک الوسائل ،تحقیق :موسسه اهل

