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، 2سال اول، شماره 
 1396 تابستان

 
 

 و فرقه فطحیه تعامل امام رضا
 

 1الله صفری فروشانینعمت
 2زهرا بختیاری

 
 چكیده

به نام عبدالله  ترین فرزند بازمانده امام صادقفرقه فطحیه كه قائل به امامت بزرگ
رود. این فرقه، خود شمار میبه افطح بود، از فرق درون شیعی دوران امامت امام رضا

و انشعاباتی یافت؛ از جمله این كه شماری از فطحیان، كه  هایی تقسیم شدبه دسته
دربردارنده فقهای بزرگی بودند، بدون حذف امامت عبدالله افطح از سلسله امامان خویش، 

را به عنوان نهمین امام  را نیز پذیرفتند و به این ترتیب امام رضا امامت امام كاظم
رین عقیده آنان اعتقاد به انتقال امامت از تایتوان گفت: ریشهخود، پذیرا شدند كه می

با روش تاریخی و تحلیلی  و فرقه فطحیه برادر به برادر بود. بررسی تعامل امام رضا
موضوع این نوشتار است. نتایج پژوهش درباره تعامل امام و فطحیان حاكی از بازگشت 

 هدف خود از مبارزه را دربرخی از فطحیان از عقیده خود است. امام در عین مبارزه با آنان، 
 واقع هدایتگری آنان می دانست و در این مسیر تا حدود زیادی موفق شد.

 
 هاواژه كلید

 ، فرق شیعی، فطحیه، عبدالله افطح.امام رضا

                                                           
 nsafari8@gmail. com اسالم جامعة المصطفي العالمیه.  . استاد گروه تاریخ1
یسنده مسئول(. . دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا2  z.bakhtiari@alzahra.ac.ir)نو

 30/05/96پذیرش:          12/03/96دریافت: 
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 مقدمه
بود که در  های درون شیعی فعال در دوران امامت امام رضافرقه فطحیه یكی از فرقه

ل گرفته بود. این فرقه، قائل به امامت عبدالله افطح شك پی شهادت امام جعفر صادق
ترین فرزند بازمانده از بود و او را که پس از اسماعیل بزرگ دومین فرزند امام صادق

بود، به امامت پس از امام ششم برگزیدند. آنان با استناد به روایاتی که  امام صادق
 مامت عبدالله افطح قائل شدند.دانست، به اترین فرزند امام میامامت را در بزرگ

های درون شیعی، عنوان یكی از فرقهبا فرقه فطحیه، به توجه به تعامل امام رضا
جهات مختلفی چون حضور گسترده و پررنگ فقها و علمای بزرگ شیعه در میان فطحیان 

های شناسی فطحیان و بیان ویژگیدارای اهمیت خاصی است. در این مقاله، پس از گونه
ای از بزرگان این فرقه، به تعامل امام رضا با این فرقه پرداخته لی آنان و معرفی عدهک

 شود.می
 

 هامروری بر پژوهش
ای با نام است، از جمله، مقالههای محدودی انجام گرفتهدر مورد فطحیه ظاهرا پژوهش

یه اختصاص "فرقة الفطحیة، از م.م. سلیمة کاظم حسین؛ نیز مطالبی از برخی کتب به فطح
(، نوشته حسین صابری، و کتاب 307 – 305( )2) تاریخ فرق اسالمیاست، ازجمله یافته

طور مستقیم به ای که بهاز سید حسین مدّرسی طباطبایی. اّما نوشته مكتب در فرایند تكامل
شیعی دوران امامت های درونفرقه»ای است با نام باشد مقالهموضوع مورد بحث ماپرداخته

های امام رضا و فرقه، و نیز مطالبی از کتاب 1«با تكیه بر فطحیه و واقفیه م رضااما
های شیعه، بحث حاضر آمده است اما در این گرچه در کتاب امام رضا و فرقه 2.شیعه

پژوهش، با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته شده و پژوهشگران ضمن استفاده از آن 
 لبی نو به بسط و گسترش و تحلیل موضوع بپردازد.تحقیقات، سعی دارند در طرح و قا

                                                           
، طلوع، «)با تكیه بر فطحیه و واقفیه( هاي درون شیعي دوران امامت امام رضافرقه»(، 1388نعمت الله صفري فروشاني، ) -1

 .28سال هشتم، ش 
 .1392و فرقه های شیعه، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، چاپ اول،  زهرا بختیاری، امام رضا  -2
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 شناسی فطحیانگونه
بود، چون دعوی  مانده امام صادقترین فرزند برجایکه عبدالله بزرگ آنجا از

که شامل بیشتر بزرگان  امامت و جانشینی پدرش را کرد، بسیاری از پیروان امام صادق
(.این 87؛ اشعری قمی، 78-77وبختی، شیعه و فقیهان ایشان بودند، به او گرویدند )ن

؛ نوبختی، 87اکثریت داشتند )اشعری قمی،  گروه که در ابتدای رحلت امام صادق
(، پس از چندی بنا به دالیلی در اعتقاد خود به امامت 3/287حاتم رازی، ؛ ابی77

 هایی تقسیم شدند.عبدالله، تجدید نظر کرده به گروه
( در قرن چهارم 332ای بوده که ابوحاتم رازی )گونه روند کاهش پیروان عبدالله به

است )رازی، همانجا(. گوید: این فرقه منقرض شده و کسی با این عقیده باقی نماندهمی
دارد که ما هم اکنون، از مذهب همچنین طبرسی پس از ذکر از بین رفتن این فرقه بیان می

درباره  که نصی از امام صادقکنیم. به نوشته او فطحیان آنان با تعجب حكایت می
 (.2/7کردند )طبرسی، تر او استناد میامامت عبدالله نداشتند، فقط به سن بزرگ

 جمله: درباره چگونگی و چرایی کاهش یافتن پیروان عبدالله نكاتی چند طرح شده، از
، عبدالله افطح را در مسائل فقهی آزمودند و پس از چند تن از اصحاب امام صادق

؛ طوسی، اختیار 78-77؛ نوبختی، 87های مناسب )اشعری قمی، دریافت پاسخعدم 
(، و نیز دیدن دالیل حقانیت امام موسی 2/221؛ مفید، 239-238و  218معرفة الرجال، 

-3/12؛ اربلی، 240-238؛ طوسی، همان، 223-221) نک.مفید، همان،  کاظم
روی  به امامت امام کاظم( امامت عبدالله را انكار کرده 18-2/16؛ طبرسی، 13

هشام بن سالم و  1مفید، طوسی، اربلی، اشعری قمی، نوبختی، همانجاها(. آوردند )نک.
عنوان پیروان اند که در منابع، از آنان، نه بهمحمد بن نعمان )صاحب الطاق( از کسانی

عبدالله افطح، بلكه در شمار کسانی که برای شناخت امام زمان خویش، از عبدالله 
است. رهنمون شدند، یاد شده سؤاالتی پرسیدند و سپس طی ماجرایی به امام کاظم

دعوت و هدایت کردند و  این دو تن سپس افراد زیادی را به سوی امامت امام کاظم

                                                           
حالل و فمال إلي عبدالله...، إاّل نفرًا یسیرًا عرفوا الحّق و امتحنوا عبدالله بالمسائل في ال». عبارت اشعري قمي چنین است: 1

 .87اشعري، «. الحرام و الصالة و الزکاة و الحّج فلم یجدوا عنده علما
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طبق نقل خود آنان، تنها طایفه عّمار ساباطی و عده کمی از مردمان بر امامت عبدالله باقی 
همان؛ اربلی، همان(. به هررو، وجود چنین افرادی در میان  ماندند )مفید، همان؛ طوسی،

 ، در کاهش پیروان عبدالله بسیار مؤثر بوده است.یاران امام کاظم
طبق نقل برخی منابع، اکثر فطحیان پس از دیدن ضعف و سستی ادعای عبدالله و آشكار 

روی  اظمبه امامت امام ک شدن دالیل حقانیت و براهین امامت امام موسی کاظم
اند در زمان حیات عبدالله، (. گفته1/547؛ طبرسی، 211؛ مفید، 2/393آوردند )اربلی، 

سبب وجود روایاتی از امام جعفر ( به87؛ اشعری قمی، 78گروهی از فطحیان )نوبختی، 
یاد شده و امامت عبدالله مردود شمرده  از امامت امام کاظم که در آنان صادق

 (.88-87پیوستند )اشعری قمی، به امام کاظم ، توبه کردند و1شده
سایر فطحیان، پس از درگذشت عبدالله، که حدود هفتاد روز پس از پدرش امام صادق 

که فرزند پسری بر جای نگذاشت  آنجا (، از78؛ نوبختی، 88روی داد )اشعری قمی، 
 ته شدند:(، به سه دس1/274؛ شهرستانی، 3/287؛ رازی، 78؛ نوبختی، 87)اشعری قمی، 

معتقد  اکثر آنان، امامت عبدالله را رد کرده، از او برگشتند و به امامت امام کاظم .1
(. آنان بر اساس روایات زیادی که از امام 87؛ اشعری قمی، 78گشتند )نوبختی، 

بود که با این مضمون نقل شده و امام صادق و امام محّمد باقر سّجاد
گیرد و در اعقاب و امامت در دو برادر قرار نمی ،بعد از امام حسن و امام حسین

باشد؛ از عقیده به امامت عبدالله برگشته به امامت امام موسی فرزندان امامان می
 2(.87روی آوردند )اشعری قمی،  کاظم

شمار کمی از آنان، بدون حذف نام عبدالله از سلسله امامان خویش، امامت امام   .2
( و بدین ترتیب امام 89؛ اشعری قمی، 79نوبختی، را نیز پذیرفتند )نک. کاظم
گاهی بیشتر، نک. صفری فروشانی،  رضا را نهمین امام خود شمردند )برای آ

 (.6 ،«)با تكیه بر فطحیه و واقفیه( های درون شیعی دوران امامت امام رضافرقه»
                                                           

. در عبدالله موانع و 87اشعري قمي، «. في عبدالله امورًا الیجوز أن تكون في االمام، والیصلح من کانت فیه لالمامة،.... »...1
 اموري است که نباید در امام باشد.

و رجعوا إلي الخبر اّلذي روي: أّن اإلمامة ال تكون »...هایي، بدین صورت آورده است: تفاوت. کشي نیز نظیر این مطلب را با 2
 .218 ،اختیارطوسي، :«. في األخوین بعد الحسن و الحسین 
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 سم شدند:شمار بودند، بر امامت عبدالله باقی مانده، خود سه قگروه سوم که اندک  .3
گروهی از آنان گفتند که پس از وفات عبدالله افطح، امامت شیعه منقطع  یكم.

 گشت و دیگرامامی وجود ندارد.
، گروهی از آنان ادعا کردند که عبدالله، پسری به بعد از رحلت امام کاظم دوم.

ه نام محّمد داشته که او را بهمن فرستاده بوده و پس از درگذشت عبدالله، آن پسر ب
 خراسان رفته در آنجا ساکن شده و او بعد از پدرش، امام و نیز قائم است.

شمار کمی هم ادعا کردند که امامت در فرزندان عبدالله تا قیامت باقی است.  سوم.
اینان معتقد به وفات محمد )پسر عبدالله( بودند و امامت را در فرزندان او 

 (.88دانستند )اشعری قمی، می
بیش در جوامع شیعی تا  و باقیمانده با عنوان فطحیه در تاریخ تشیع که کم اند گروهگفته

اند، فطحیانی بودند که امام کاظم را امام هشتم زمان امام حسن عسكری حضور داشته
های درون شیعی دوران امامت امام رضا )با فرقه»شمردند )صفری فروشانی، خویش می

شد ، امام نهم آنان محسوب میترتیب امام رضا( و بدین 6، «تكیه بر فطحیه و واقفیه(
 (.7)همان، 

 
 بزرگان فطحی در دوره امام رضا

عبدالله بن بكیر و »بزرگان فطحیه غالبا از فقها و راویان بزرگ شیعه بودند. عباراتی نظیر 
؛ مامقانی، 1/473)اردبیلی غروی حائری « جماعة من الفطحیة هم فقهاء اصحابنا

و الذین »، 1(78)نوبختی، « لی هذه الفرقه جل مشایخ الشیعه و فقهاؤهاومال إ»(، 2/171
کثیر »(، 218)طوسی، اختیار معرفة الرجال، « قالوا بامامته عاّمة مشایخ العصابة و فقهاؤها

طوسی، الفهرست، « ) العلم، واسع الروایة و االخبار، جید التصانیف، غیر معاند،...
ای از بزرگان فطحی، از علما و فقهای بزرگ ند که عدهجملگی حكایت از این دار 2(،156

 اند.شیعه بوده

                                                           
 «.ومال عند وفاه جعفر إلی هذه الفرقه و القول بامامه عبدالله عامه مشایخ الشیعه و فقهاؤها: »87. وعبارت اشعری، 1
 است.وصیفات درمورد علي بن حسن بن فضال ذکر شده. این ت2
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نا اعتمد ( فا  252کان أوثق الناس و أصدقهم لهجة )نجاشی، »ی چون کار بردن تعابیربه
؛ اردبیلی 98)حّلی، « ثقة فی روایاته»( درمورد علی بن اسباط، 186)حّلی، « علی روایته

ثقة، جلیل، فی أصحاب »بن فضال، و نیز تعبیر ( درباره حسن بن علی 1/214غروی، 
( درباره معاویة 2/236؛ همچنین نک. اردبیلی غروی حائری، 412)نجاشی، « الرضا

 باشد.و مواردی از این قبیل، بیانگر وثاقت آنان نزد رجالیون می 1بن حكیم
راویان مورد دهد که آنان عالوه بر داشتن علم و دانش فراوان، عمدتا این تعابیر نشان می

ای از رجالیون را بر آن اند. البته گفتنی است که اعتقاد به فطحیه، عدهاعتمادی نیز بوده
( یا این که از پذیرش احادیثی که 289داشت تا آنان را در زمره ضعفا قرار داده )ابن داود، 

رجال ابن (؛ به همین رو نام فطحیان در 8/18فقط از سوی آنان بیان شده، بازدارد )تستری، 
(. نیز علی بن 289است )ابن داود، آورده شده« أصناف الضعفاء»داود، ذیِل عنواِن کّلی 

حدید بن حكیم نیز که به استناد برخی روایات، فطحی بوده، از جانب برخی از علما 
اند اعتنایی نمودهاست، بیضعیف شمرده شده و آنان به روایاتی که تنها از طریق او رسیده

 (.1/564؛ همچنین نک. اردبیلی غروی، 11/427 )حائری،
( که 289نفر از بزرگان فطحی نام برده )ابن داود،  16خود از  رجالابن داود در 

برخیشان از جمله یونس بن یعقوب، حسن بن علی بن فضال، علی بن اسباط بن سالم، 
 زیسته و معاصر آن حضرتمی معاویة بن حكیم، در زمان امامت امام رضا

است )نک. صفری فروشانی،  اند. البته فطحی بودن برخی از این افراد محل بحثودهب
کوتاهی از هرکدام از این (. در زیر به7های درون شیعی دوران امامت امام رضا"، فرقه»

 شود:نامبردگان یاد می
( از اصحاب امام 324، اختیار معرفة الرجالیونس بن یعقوب کوفی )طوسی،  .1

، اختیارو از فقها و علمای بزرگ )طوسی،  (2/360لی غروی، )اردبی صادق
ای داشته که نزد حضرات معصومین جایگاه ویژه ؛ اردبیلی غروی، همانجا(290

« إّنه من شیعتنا القدماء،...»...درباره او فرموده:  است. گویند امام صادق
 )طوسی، همانجا(.

                                                           
 است.. نجاشي از وي به عنوان فطحي یاد نكرده1
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( از خواص امام 76داود، ؛ ابن 36( ) نجاشی، 224 دحسن بن علی بن فضال )  .2
( که از فقها و علمای 1/214؛ اردبیلی غروی، 98؛ حّلی، 76ابن داود،  رضا

( و فردی زاهد و باتقوا و مورد 290، اختیار معرفة الرجالبزرگ شمرده شده )طوسی، 
(. درمورد او تعابیر 1/214؛ اردبیلی غروی، 98است )حّلی، اعتماد معرفی شده

( 1/214؛ اردبیلی غروی،98؛ حّلی، 76)ابن داود، « ظیم المنزلةع»و « جلیل القدر»
 به کار رفته که نشان از جایگاه واالیش دارد.

؛ اردبیلی غروی، 2/268؛ مامقانی، 252علی بن اسباط بن سالم، کوفی )نجاشی،   .3
و  ( و از اصحاب امام رضا290، اختیار معرفة الرجال( از فقها )طوسی، 1/554

روایت نقل  (. او از امام رضا7/365رده شده است )تستری، شم امام جواد
ترین و (. میزان وثاقت وی به حدی بوده که موثق252است )نجاشی، کردهمی

( پس از ذکر این مطلب، 186راستگوترین مردم معرفی شده )همانجا(، و حّلی)
ده کنم. علی بن اسباط فطحی بواست که: پس من بر روایتش اعتماد میافزوده

( و روایت نجاشی، حاکی از 252؛ نجاشی، 464، اختیار معرفة الرجال)طوسی، 
هایی درباره مذهبش، بین او و علی بن مهزیار است که نهایتابا مراجعه به تبادل نامه
منجر به تغییر عقیده او و بازگشت وی از مذهب فطحیه شده است  امام جواد

نگاری و نبخشیدن نامه بیانگر فایده )نجاشی، همانجا(. در مقابل، روایت کّشی،
است )طوسی، همانجا(. ظاهرا روایت نجاشی ماندن وی بر مذهبش تا پایان عمر بوده

بر روایت کّشی، مبنی بر بقای علی بن اسباط برمذهب فطحیه، برتری دارد؛ چه آنان 
اند، کسانی علی بن فضال فطحی و که رجوع وی را از مذهب فطحیه انكار کرده

که در ماجرای حسن بن فضال نیز، پسرش که مذهب فطحی اند؛ چنانروانش بودهپی
 (.7/366بود )تستری، داشت، اعراض پدر از مذهب فطحیه را انكار کرده

اختیار ( از فقها و علما )طوسی، 2/236معاویة بن حكیم کوفی )اردبیلی غروی،   .4
؛ اردبیلی 412جاشی، ( و ثقه و از اصحاب بزرگ امام رضا )ن290،معرفة الرجال

به کار برده شده « هو عدل عالم»(، فطحی بوده و در موردش تعبیر 2/236غروی، 
 (.2/236است )اردبیلی غروی، 
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را درك کرد  علی بن حدید بن حكیم، فطحی، از اهالی کوفه بود و امام رضا  .5
(. نیز محمد بن ولید خزاز، معاویة بن 472-471،اختیار معرفة الرجال)طوسی، 

اند، حكیم و مصّدق بن صدقة و محّمد بن سالم بن عبدالحمید، که همگی کوفی بوده
اند اند که برخی منابع همه آنان را فطحی و از علما و فقها و عادالن بزرگ دانستهکسانی

؛ 465،اختیار معرفة الرجالاند )طوسی، را درك کرده و بعضی از آنان امام رضا
 (.2/116؛ اردبیلی غروی، 282حّلی، 

چنانكه مالحظه شد، غالب این فطحیان از اهالی کوفه بودند و احتماال محل زندگی 
، یعنی مدینه، است و درواقع دور از محل سكونت امام رضاآنان نیز در همان جا بوده

اند. شاید بتوان این دوری مسافت را یكی از علل انحراف این افراد از خط کردهزندگی می
 کژی عقیده آنان دانست.مستقیم امامت و 

 
 و فرقه فطحیه تعامل امام رضا

در زمینه تعامل امام رضا و فرقه فطحیه، در منابع روایی به چند نوع روایت برمی خوریم 
 شوند:بندی میکه به ترتیب زیر دسته

روایاتی حاکی از عهده داری امور کفن و دفن  .سفارش امام به کفن و دفن برخی از فطحیان
( و نیز فرمان 324؛ طوسی، اختیار، 446)نجاشی،  یعقوب توسط امام رضا یونس بن

امام به محمدبن حباب برای نمازخواندن بر یونس بن یعقوب در دست است )طوسی، 
(. چون یونس در مدینه درگذشت، امام 196-16/195؛ خوئی، 325، اختیار معرفة الرجال

اش و موالی پدر و جّد گرفت و به موالیامور و کارهای دفن و کفن او را به عهده  رضا
اش حاضر شوند و به آنان فرمود که او غالم امام خود، دستور داد که در تشییع جنازه

و نیز فرمود که وی را در بقیع دفن کنند و  1استکردهبوده که در عراق زندگی می صادق
د، به آنان بگویید که او بودنش از دفن او جلوگیری کنندستاویز عراقیاگر اهالی مدینه به

است، اگر نگذارید او را در بقیع دفن کردهاست که در عراق زندگی می غالم امام صادق
کنیم. و به این ترتیب، وی در بقیع دفن کنیم، ما نیز از دفن موالی شما در بقیع خودداری می

 (.325-324، اختیار معرفة الرجالشد )طوسی، 
                                                           

 .324 ،طوسي، همان«. و کان یسكن العراق... و قال لهم: هذا مولی ألبي عبدالله». عین عبارت چنین است: 1
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رسید تا از آن  گزارشی آمده که شخصی خدمت امام رضا در رد امامت عبدالله افطح.
که آن شخص سؤالش را بپرسد، در مورد عبدالله بن جعفر سؤال کند، اّما قبل از آن حضرت

، عیون اخبار الرضا)صدوق، « درستی که عبدالله امام نبودای محمد بن آدم، به»فرمود:  امام
شود، این روایت حاکی از رد که مالحظه می(. چنان 93-3/92؛ اربلی، 238؛ 1/237-238

 باشد.، و در واقع نوعی هدایت و ارشاد میامامت عبدالله افطح توسط امام رضا

دارد که فطحیان از امام نوع دیگر از اخبار، بیان می .نقل روایت برخی از فطحیان از امام
شده از امام رضا توان به روایاِت متعدد نقلاند، برای نمونه میکردهرضا نقل روایت می

-79،68،119، 60-59، األمالیتوسط حسن بن علی بن فضال اشاره کرد )صدوق، 
كیم که از فقها و (. همچنین معاویة بن ح130-1/129، عیون؛ صدوق، 121،153-155

( و اصحاب بزرگ امام رضا بوده )نجاشی، 290، اختیار معرفة الرجالعلما )طوسی، 
است )ابن أبی جمهور (، از آن حضرت نقل روایت کرده2/236؛ اردبیلی غروی، 412

است کردهروایت می (. نیز گفته شده که علی بن اسباط از امام رضا3/297األحسائی، 
ترین مردم و راستگوترین ، یعنی مورد اطمینان«الناس و أصدقهم لهجة أوثق»و از وی به 

 (.252است )نجاشی، آنان تعبیر شده

هایی دربردارنده گزارش .گویی آن حضرت به آنانسؤال نمودن فطحیان از امام و پاسخ
که از علی بن سؤال فطحیان از امام رضا و نیز پاسخ آن حضرت در دست است؛ چنان

ت شده که درمورد مسئله فقهی )قصر و اتمام نماز در حرمین( که شیعیان دچار حدید روای
؛ 2/331، االستبصار اختالف شده بودند، از امام سؤال کرد و امام به وی پاسخ داد )طوسی،

(. همچنین از پاسخ آن حضرت به پرسش حسن بن علی بن فضال نیز 8/533حر عاملی، 
 (.126-1/125، عیونخبری در دست است )صدوق، 

فطحیان از ناقالن روایات امامت و جانشینی امام رضا نیز  .نقل روایاِت جانشینی امام رضا
اند؛ چنانكه معاویة بن حكیم از نعیم قابوسی از امام موسی بن جعفر، درمورد امامت بوده

 اإلرشاد،؛ مفید، 312و1/311است )کلینی، پس از ایشان نقل روایت کرده امام رضا
(. نیز نقل روایت توسط حسن بن علی بن فضال به نقل از 2/249،250، یخ مفیدکنگره ش
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شود علی بن جعفر درباره امامت امام رضا پس از امام موسی بن جعفر مشاهده می
(؛ چراکه اینها برخالف واقفیه، امامت امام رضا را قبول داشتند و از آن 42، الغیبة)طوسی، 

 حضرت نقل روایت می نمودند.
ور کلی، در منابع کهن مطلبی داّل بر درگیری و یا برخورد تند حضرت با فطحیان طبه

نظر می رسد ازعلل عدم درگیری امام رضا با فرقه فطحیه، شرایط است. بهمشاهده نشده
خصوص حضور و فعالیت شیعی، بههای گوناگون درونخاص زمان حضرت و وجود فرقه

با فطحیه نک.  هی درباره علل عدم درگیری امام رضاگسترده فرق خطرناک واقفیه )برای آگا
)با تكیه بر فطحیه و های درون شیعی دوران امامت امام رضاصفری فروشانی، فرقه

( که فرقه ای نوظهور و نوبنیان بود و در زمان خود حضرت، یعنی پس از شهادت 7واقفیه(، 
فرق منتسب به شیعه بود. شاید پدید آمده بود، و نیز حضور غالیان از  امام موسی کاظم

های این دو مقایسه این فرق با هم، بهتر این موضوع را روشن بنماید. در واقع با واکاوی ویژگی
فرقه و مقایسه آن با فطحیه، شاید بهتر بتوان به مسئله علل عدم برخورد تند حضرت با فطحیه 

های مهم دو فرقه مال به ویژگیاجپاسخ گفت و به تحلیل آن پرداخت. از این رو در ادامه به
 های مرتبط محول می نماییم.مذکور اشاره و آگاهی بیشتر در این زمینه را به کتب و پژوهش

ها سبب برخورد و مبارزه سخت و جّدی امام هایی بود که همانفرقه واقفیه دارای ویژگی
وقف بر امام کاظم و های مهم فرقه مذکور عبارت بودند از تبا این فرقه گردید. ویژگیرضا

داشتن رهبران  1انكار امامت سایر امامان معصوم پس از آن حضرت و از جمله امام رضا،
ای که از جایگاه علمی و اجتماعی و روایی باالیی در میان مردم برخوردار بودند )برای برجسته

ی نشر و های بسیاری که برا(، و فعالیت90-86آگاهی بیشتر از جایگاه آنان، نک. امام، 
 (.173-163دادند )برای آگاهی بیشتر، نک. بختیاری،رواج افكار و عقاید خود انجام می

                                                           
گاهی درباره ی واقفیه و منابع آن برای نمونه، نک. صفري فروشان1 ؛ «و فرقه واقفیه رضاامام »ي و بختیاري، . برای آ

دو دستگي در »همچنین در مورد واقفیه براي نمونه ر.ك: ناصری، الواقفیه دراسة تحلیلیة؛ بیوکارا، واقفیه؛ »چي، زاده شانهحسین
 «.و پیدایش فرقه واقفه شیعیان امام کاظم
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ها توان دریافت که این دو فرقه، دارای ویژگیبا مطالعه و بررسی فرق واقفیه و غالیان می
های خطرناکی چون تهدید اصل دین و نقاط اشتراک و افتراقی بودند. نشر و رواج آموزه

های گسترده از نقاط اشتراک هر دو فرقه و تهدید اساس شیعه )امامت( و فعالیت )توحید(
مندی از وجود رهبران عالم و برجسته که در جذب افراد آمده است. اما بهرهحساب میبه

-آمد. همین باعث شدهشمار مینقش بسزایی داشت، از ویژگی اصلی و مهّم فرقه واقفیه به

که جانبه با آنان بپردازد. در مقابل، فطحیان عالوه بر آنبه مبارزه همه طور ویژهبود که امام به
را قبول داشتند، دارای فقها و علمای بزرگ و راویان ثقه بودند  اکثر آنان امامت امام رضا

گاهی بیشتر، نک.  که از دست دادن آنان برای جامعه شیعی خسران بزرگی بود )برای آ
 (.7، ون شیعی دوران امامت امام رضا"های درفرقه»صفری فروشانی، 

بدین ترتیب شرایط کّلی جامعه در دوره امام رضا و از آن جمله وجود فرق مختلف شیعی 
های آنان، امام را چنان درگیر کرده بود که مخصوصا دو فرقه واقفیه و غالت، و شدت فعالیت

در مسیر راه خویش از مدینه به  درمبارزه با واقفیه نه تنها در دوران حضور خود درمدینه، بلكه
گویی و مبارزه با این فرقه منحرف اشتغال داشت مرو و همچنین در خود مرو نیز به پاسخ

گویی و مبارزه با آنان در زمان (. در مورد غالیان نیز عالوه بر پاسخ174-173)نک. بختیاری،
توجه داشت و در آنجا حضور خویش در مدینه، در دوران حضور در مرو هم به این امر خطیر 

 (.204-203گویی و رد عقاید غالت پرداخت ) همان، نیز به پاسخ
وجود این اوضاع و شرایط، و از آن طرف ویژگی های کّلی فطحیاِن زماِن امام رضا که ذکر 

از علل عدم  -واقفیه و غالیان-خطر بودن این فرقه در مقایسه با فرق مذکورآن گذشت، و کم
تواند باشد. چراکه فطحیان مخالفت بنیادینی نداشته و مانند فرقه فطحیه می درگیری امام با

واقفیه وغالیان که اصل و ریشه دین و مذهب تشیع را در معرض خطر نابودی قرار داده بودند، 
نبودند؛ بلكه اختالف در اضافه کردن امامت افطح بود که او هم فقط حدود هفتاد روز پس از 

با  ی آگاهی بیشتر در مورد علل عدم درگیری و عدم برخورد تند امام رضاپدرش زنده بود )برا
 (.7، های درون شیعی دوران امامت امام رضافرقه»فطحیه، نک. صفری فروشانی، 

توان گفت که کیفیت تعامل امام رضا با فرقه فطحیه گفته، میبا توجه به مطالب پیش
است؛ چراکه آن حضرت در زمانی که هسنجی و سنجش شرایط بودبیانگر نوعی موقعیت

فرق خطرناکی چون واقفیه و غالت، جامعه شیعی و شیعیان را دچار بحران و آشفتگی کرده 



 و فرقه فطحیه تعامل امام رضا 
 

52 

 ، 2سال اول، شماره 
 1396 تابستان 

خطر بودند، بودند، به مقابله و درگیری با فطحیان که در مقایسه با فرق مذکور بسیار کم
 نپرداخت، هرچند به ارشاد و هدایت آنان توجه داشتند.

 های فطحیهتداوم آموزه
ترین عقیده آنان انتقال امامت از برادر به برادر بود، هرچند به عنوان فطحیان که اساسی

اند )نک. صفری فروشانی، خطرتر از واقفیه معرفی شدهتر به امامیه، و کمای نزدیكفرقه
ضرری آنان (، اّما این به معنای بی8-7های درون شیعی دوران امامت امام رضا، فرقه»
است؛ چراکه در تاریخ حضور ائمه معصومین دو بار انحراف رای جامعه شیعی نبودهب

است. شیعیان از مسیر اصلی خود، به دلیل و یا تحت تأثیر گفتار و عقاید آنان صورت گرفته
دچار  ، که پیروانش در مورد جانشین آن حضرتیك بار پس از شهادِت امام رضا

یعنی احمد بن موسی  به امامت برادر امام رضااختالف شده بودند، گروهی قائل 
است ، وی را جانشین خود کردهپس از امام رضا شدند، با این توجیه که امام کاظم

(. دیگربار، 86-85و بدین ترتیب مانند فطحیه امامت دو برادر را جایز شمردند )نوبختی، 
که پیروانش در مورد  افتاد و در اختالفی این اتفاق پس از شهادت امام حسن عسكری

یعنی جعفر را  ای برادر آن حضرتپیدا کرده بودند، عده جانشین آن حضرت
(. قابل ذکر است که برخی، 110؛ اشعری قمی، 99-98جانشین او دانستند )نک. همان، 

 اند.( یاد کرده65، معانی االخباراز آنان با عنوان نوفطحیه )الفطحیة الثانیة( )صدوق، 
 

 نتیجه
و  شتر کسانی که به امامت عبدالله افطح گرویدند، از اصحاب بزرگ امام صادقبی

رسد این فرقه به دالیل زیر نظر میرفتند. اّما بهشمار میاز فقها و علمای بزرگ شیعه به
 اند:حداقل برای زمان مورد بحث کم خطر بوده

ه عدم مبارزه با و در نتیج پذیرش امامت سایر امامان شیعه و از جمله امام رضا .1
 آنان.
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تعمدی نبودن این انحراف، به این معنا که این انحراف، از روی عناد و یا دنیاپرستی  .2
-دچار اشتباه شده نبوده و به دالیلی در تشخیص امام بعد از امام جعفر صادق

ای از آنان، از امامت شدن جریان و راه اصلی، عدهکه پس از روشنبودند، به طوری
 فطح برگشته امامت وی را انكار کردند.عبدالله ا

پذیرفته و عدد  اگرچه شماری از آنان، امامت عبدالله را قبل از امام موسی کاظم .3
امامان را به سیزده رساندند، اّما عمر کوتاه امامت عبدالله و نیز عدم مبارزه و فعالیت 

شدت ان را بهخاص فطحیان، در مقایسه با سایر فرق به خصوص واقفیه، میزان خطر آن
شده، حكایت های نقلبود. همچنین این فرقه از فرقی است که روایات و گزارشکاسته

 از عدم درگیری امام با آن را دارد.

، درواقع در صدد هدایت و قرار دادن آنان در مسیر توان گفت: امام رضاالبته می
ظر مذاهب و تنوع آن، و اصلی و درست بود و با وجود شرایط نامناسب و آشفته جامعه از ن

، باز امام به این هدایت و کم خطرتر بودن فطحیان برای شیعیان زمان امام رضا
-واقع سبک تعامل امام رضا با این فرقه نشان موقعیت ارشادشان توّجه داشته است. در

 است.شناسی و زمان سنجی درست امام و عملكرد برطبق آن تشخیص صائب بوده
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