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فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه
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سیدعلیرضا حسینی

(نمونۀ موردی بنوفضال)
چکیده
بدون تردید ،فطحیان یکی از پرکارترین زیرگروههای اعتقادی شیعه در چرخۀ انتقال احادیث
در امامیه هستند .در میان فطحیان نیز خاندددان بنضفلددال وبدده وید ه حسنبنعلیبنفلددال و
علیبنحسنبن فلال) از جایگاهی و ی ه برخضردار میباشند .تجلیل و بزرگداشت رجالیددان
از این خاندان و اعتماد محدثان بر روایات آنان گضاه این ادعاست .در این نضشتار سعی شده
پس از بیان تاریخچۀ مختصری از فطحیان ،فعالیت فرهنگی آنان در عرصددۀ انتقددال حدددیث
امامیه به تصض یر کشیده شضد .براین اساس فعالیددت فرهنگددی بنضفلددال بدده رو تضصددیفی و
تحلیلی و با تضجه به کتابهای تألیف شده تضسط بنضفلال –که نام آن در کتاب فهارس ضبط
شده است -و نیز طرق صاحبان فهارس به نگاشتههای اصحاب و حلضر پررنددد در اسددناد
کتاب الکافی بحث و بررسی شده است.
واژگان کلیدی :فطحیه ،حسنبنعلیبن فلال ،علیبنحسنبن فلال ،عبدالله افطد ،
بنضفلال.
 .1دانش آمضختۀ سط چهار و پ وهشگر حضزۀ علمیۀ مشهد ونض یسندۀ مسئضل)Mofid7033@gmail.com .

 . 2استاد رجال و حدیث و مدیر گروه حدیث و رجال مؤسسۀ امام هادی علیه السالم.

 .1پیدایش فطحیه
شیعیان بعد از وفات امام صادق

به شش فرقدده تقسددین شدددندس ناووسددیه ،1اسددماعلیه،2

مبارکیه ،3سمطیه ،4فطحیه و پیروان مضسیبن جعفددر کدده بدده امامددت مضسددیبن جعفددر
اعتقاد داشتند.
فطحیه به عنضان یکی از زیرگروههای اعتقادی شیعه پس از امامددت امددام صددادق
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خضد را از امامیه جدا کردند .این گروه به امامت عبدالله افط
بزرگترین فرزند امام صادق

مسددیر

که پس از جندداب اسددماعیل

بضد ،اعتقاد داشتند .ومفید )210/2 :1413 ،همددین و ی گددی

زمینۀ ش بهه در امامت وی را ایجاد کردس زیرا با تضجه به روایات رسیده از اهل بیددت یکددی از
فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

شاخصه های امام این است که بزرگترین فرزند امددام پددیش از خددضد باشددد وکلینددی:1407 ،
 ،285/2ح 6.)6بلکه همین امر یکی از مهمترین جهاتی بضد کدده اصددحاب را گرفتددار شددبهۀ
ّ
فطحیه کرد .وکشی)245 :1409 ،
.1-1عبدالله افطح
از گزار نددض بختی ونددض بختی 7 ) 78-77 :1404 ،و شددیم مفیددد و8)210/2 :1413و ابددن
بابض یه و ،73 :1404ح9)62چنین بر میآید که عبدالله خضد نیز ادعای امامت داشته اسددت.
کلینی در نقلی عتاب و برخضرد سختگیرانه امام صادق
میکند که امام صادق

نسبت بدده وی را چنددین گدزار

به او میفرماید« :چه چیز مانع می شضد که تددض هماننددد بدرادرت

باشی؟ به خدا سضگند من در صضرت او نضر می بیددنن (.وکلینددی ،310/1 :1407،ح  10)10و
نقلی دیگر از سرزنش خاص و و ی ۀ حلرت مضسیبن جعفر

نسبت به وی خبر میدهد

وهمان11،)352/1 :در انتهای این روایت که سرگردانی مؤمن طاق و هشددامبن سددالن در امددر
امامت بعد از امام صادق

به تصض یر کشیده شددده اسددت ،هشددام پددس از هدددایت شدددن

تضسط امام مضسیبن جعفر

میگض ید« :عبدالله عدهای را در مدینه مأمضر کرده بضد که مرا

کتک بزنند (.وهمان 12)351 :مرحضم علیبنحسینبن بابض یه وپدر شددیم صدددوق) در بددابی
تحت عنضان «إبطال إمامة عبداللهبن جعفر( آورده است که محمدبن حمران از امددام مضسددی

بن جعفر پرسید :آیا عبدالله امام بضد؟ حلرت فرمضد :او امام نبضد و برای آن منصب اهلیددت
نداشت .وابنبابض یه ،علیبنالحسین ،73 :1404 ،ح )60
شیم مفید جایی از وجضد اعتقاد ارجدداد در وی و در نتیجددۀ همددین اعتقدداد نیددز از بدددبینی او
و عثمان سخن میگض ید ومفید 13 .)312 :1413 ،او نیز در دو روایت

نسبت به امام علی

تقیۀ شدید حلرت صادق

از او را به تصض یر میکشد وهمان) 14.ابن بابض یه نیددز ایددن دو

روایت را گزار میدهد .وابن بابض یه ،علیبن حسین ،73 :1404 ،ح 64و )65
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از مجمضعه این قرائن میتضان چنین نتیجه گرفت که شخصیت عبدالله افط و افکار وی بدده
هیچ وجه مضرد پذیر امام صادق

و امام کاظن

63

نبضد .اما جمع شدن شرایطی و ی ه

در عبدالله افط که در گزار شهرستانی منعکس شده است در ابتدا امامت وی را باورپذیر
رسیده بضدس  – 3غسل ،نماز و تدفین حلرت را برعهده داشت.و شهرستانی)168 :1431 ،
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این و ی گی ها باعث شد در ابتدا تعداد قابلتضجهی از بزرگددان شددیعه بدده امامددت وی معتقددد
شضندس ونض بختی )78 :1404 ،اما همین عده نیز به سرعت از آن عقیده دسددت کشددیده و بدده
امامت مضسیبن جعفر

ایمان آوردند .دلیل این تغییر عقیده این بضد که عبدالله تنها هفتاد
زنده بضد وشهرستانی،

روز [و به نقلی  90روز وقمی ])51/6 :1414،پس از امام صادق
ّ
168 :1413س نض بختی ،همان78 :س کشی 17 )254 :1409،و فرزندی نیز نداشت تا امامددت
معتقددد

به او منتقل شضدس بنابراین فطحیه پس از وفات عبداللدده بدده امامددت امددام کدداظن

شدند .باتضجه به گزار شددیم مفیددد ،ضددعیف بددضدن ادعددای امامددت عبداللدده و قددضت امددر
مضسیبن جعفر

و براهین امامت ایشان در رجضع از این عقیدۀ باطل بدددون تددأثیر نبددضد.

ومفید1413 ،سب )211/2 :پرسددشهای علمددی اصددحاب و پاسددمهای امددام کدداظن

را

میتضان مصداق براهین امامت در کالم شیم مفید قلمداد کرد .وکلینی)351/1 :1407،
البته عدهای از فطحیان پس از وفات عبدالله همچنان به امامت وی باور داشتند و او را امددام
هفتن و امام کاظن

را امام هشتن میخضاندندس این یعنی پس از حسنین

نیز استقرار

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

جلضه میداد ،شرایطی هنچضن اینکه – 1 :فرزند بزرگتر امام صادق بضدس  – 2انگشتر امام به او

امر امامت در دو برادر را مانع نمیدیدند وکلینی 285/1 :1407،س طضسی .)225 :1411 ،به
همددین جهددت طبددش گ دزار شددیم طضسددی ،گروهددی از فطحیددان پددس از شددهادت امددام
به امامت برادر ایشان یعنی «جعفر کذاب( ایمددان آوردنددد .وطضسددی ،همددان:

عسکری
ّ
 )225کشی نیز باقی ماندن بر بدداور امامددت عبداللدده را بدده عدددهای نددادر از فطحیدده نسددبت
ّ
میدهد .وکشی ،همان )472 ،255 :وی در ترجمۀ علیبنحسنبن فلددال آورده اسددت
64

که بعد از عبدالله به امامت مضسیبن جعفر معتقد بضد .وهمان)1014 ،530:
از مجمضعه این گزار ها چنین بر میآید که دوران فطحیگری تنها به یددک بددازۀ زمددانی 70
روزه محدود نبضدس زیرا فطحیان پس از شهادت امام حسن عسکری

نیز تحرکاتی نشددان

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

داده بضدندس بنابراین این ادعا که پس از وفات عبدالله ،همۀ فطحیان از اعتقاد به امامددت وی
دست کشیدند و به امامت مضسیبن جعفر

معتقد شدند ،18امری دور از واقع اسددت .در

ادامه خضاهد آمد که صاحبان فهارس در یادکرد چند چهرۀ سرشددناس فطحددی بدده ایددن نکتدده
اشاره کردهاند .ناگفته نماند که اعتقاد به امامت مضسیبن جعفر
چگضنگی تعامل فطحیه با امامان و برخضرد ائمه

به عنضان امام هشددتن در

با آنان تأثیر مستقین دارد.

 .2چهرههای سرشناس در میان فطحیان
در منابع قدین با راو یان مشهضر و پرتکراری مضاجه میشددض ین کدده در برابددر نامشددان عندداو ینی
همچضن «فطحی(« ،من الفطحیة( و یا «فطح ّي المذهب( دیده میشددضد .افدرادی همچددضن
حسنبنعلیبن فلال ونجاشی :1365 ،ص  ،)72 ،38علیبنحسنبن فلال وهمددان:
676 ،258س طضسی )392 ،273 :1420 ،و دو برادر احمد ونجاشی ،همان،81 :
ّ
 )194و ّ
محمد وکشی ،)639 ،345 :1409 ،عبداللددهبن بکیددر بددن اعددین وطضسددی،
ّ
همان ، )464 ،304 :عماربنمضسی سدداباطی وهمددان527 ،335 :س کشدی ،همددان:
 ،)471 ،253اسحاقبن عمارالساباطی وطضسددی،همان )52 ،39 :معاویددۀبن حکددین
ّ
وکشی ،همان ،)639 ،345 :یضنسبنیعقضب وهمان ،)70 ،385 :علیبن اسباط بن
ّ
سالن ونجاشی ،همددان ،)663 ،253 :علیبنحدیدددبن الحکددن وکشدی ،همددان،570 :

 ،)1078عمروبنسعید المدائنی .وهمان)1137 ،612 :
در انتساب برخی از این چهرههای یادشده به فطحیه گفتگض فدراوان اسددت19س تددا جددایی کدده
بعلی حتی زرارۀبناعین را نیز از فطحیه دانستهاند! وصددابری )306/2 :1388،درسددتی یددا
نادرستی این انتسابها در جای خضد باید مضرد بررسی قرار گیرد ولی این نکته غیرقابل انکار
است که فطحیه نقش بسیار پررنگی در انتقال میراث مکتضب شیعه به نسلهای بعددد دارنددد.
آنان در طرق اجازات کتب بسیاری از امامیه حلضر دارند و با تعددابیر بسددیار بلندددی تضسددط
دانشیان حدیث مضرد تمجید قرار گرفتهاند20.برخی از آنان تضسط امامان نیز مدح شدهاندس از
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میان فطحیان بدونتردید بنضفلال از جایگاهی وید ه برخددضردار هسددتند کدده در ادامدده نقددش
پررند آنان در عرصۀ انتقال احادیث امامیه تبیین خضاهد شد.

از اصحاب امام رضا

به شمار میآید که دارای سه فرزند به شرح ذیل میباشد:

 -1علیبنحسنبن فلال :او نیز از پرتألیفترین راو یان حدیث و از پرکارترین آنهاسددت کدده
طریش  1242روایت قرار دارد – 2 .احمدبنحسنبن فلال که نجاشی وی
در کتب اربعه در ِ

طریش بددیش از  500روایددت حلددضر
را «ثقة فیالحدیث( خضانده است و در کتب اربعه در ِ
دارد -3 .محمدبنحسنبن فلال :اگرچه در کتب فهارس معنضن نیست اما روایات متعددی
در کتب اربعه را به خضد اختصاص داده است.
 .1-1-2جایگاه حسنبنعلیبن فضال
بدون تردید یکی از خضاندنیترین گزار هددای فهرسددت نجاشددی ،ترجمددۀ حسددنبنعلیبن
ّ
فلال است .مرحضم نجاشی از طریش کشی از فللبنشاذان نقل میکند که مردم در وصف
وی میگفتند :عابدتر از او ندیده و نشددنیدهاین ،بدده صددحرا میرفددت و سددجدههای طددضینی
داشتس به قدری سخنان مردم در مضرد عبادت وی عجیب بضده که فلل گمان کرده بضد ایددن
مرد از زاهدان و عابدان روزگاران گذشته است .فللبنشدداذان او را میبینددد .فلددل پددس از
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 .1-2حسنبنعلی بن فضال
خاندان بنضفلال یکی از پرکارترین خانضادههای حدیثی شیعه هستند .حسنبنعلیبن فلال

مدتی به کضفه میرود و کتاب عبیداللهبنبکیر و احادیددث دیگددری را از وی سددماع میکندددس
فلل میگض ید « :کتاب ابن بکیر و احادیث دیگری را از او سماع کردمس او کتاب ابن بکیر را
حمل میکرد و به حجره من میآمد و این کتاب را بر من قرائت میکرد (.ونجاشی:1365 ،
)72 ،34
از فقرات گزار نجاشی پیداست که چگضنه عبادت ،زهد ،و تقضای ابنفلال نقددل کضچدده و
66

بازار شده بضد .فللبن شاذان شهادت میدهد که او برای تعلین کتاب ابنبکیددر هددر روز بدده
حجره من میآمد اما حاضر نشد که بدده دیدددن طاهربنالحسددین بددرود و میگفددت «مددالی و
لطاهر ی أقربهن لیس بینی و بینهن عمل( وهمان)س « من را به طاهر چه کددار؟ نزدیددک آنددان

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

نمی شضم و من را با آنان کاری نیسددت (.دوری از حاکمددان بیاعتنددایی او نسددبت بدده دنیددا را
حکایت میکند.
ّ
نجاشی بر این عقیده است که ابنفلال هنگام مرگ تض به کرده و از بدداور بدده عبداللدده افطد
بازگشته استس به همین جهت برای وی ترضی میکند .وهمان) در جددایی دیگددر در یددادکرد
ّ
جعفربنعبدالله رأسالمذری ،ابنفلال را درکنار افرادی چضن ابنابی عمیر ،صفضانبنیحیی
ّ
و حسنبن محبضب با عبارت «جلة اصحابنا( یاد میکند .وهمان )306 ،120:کشی نیددز
ّ
همین روایت فللبن شاذان وکشی )993 ،515 :1409 ،و نیز روایت تض بۀ هنگام مددرگ
را در مضرد وی نقل میکند .وهمان )565 :شیم طضسی در رجال به تضثیش وی بسنده میکند
اما در فهرست عالوه بر تضثیش ،او را با اوصددافی چددضن «جلیددل القدددر(« ،عزددین المنزدل ة(،
«ورع(« ،زاهد( و « از اصحاب خاص امددام رضددا

(وصددف میکنددد وطضسددی:1420 ،

 )164 ،123در انتها باید تذکر داد که حسنبنعلیبن فلال براساس یک نزریه ،از طبقۀ
ّ
سضم اصحاب اجماع است .وکشی)1050 ،556 :1409 ،
 .2-1-2کتب نگاشته شده توسط ابنفضال
مرحضم نجاشی و شیم طضسی نگاشتههای حدیثی مختلفی را به وی نسبت میدهنددد .کتبددی
الردّعلیّالغالیة ،الصال ّة.
که نجاشی و طضسی ذکر کردهاند عبارتند از :البشاراتّ ،

کتبی که فقط نجاشی ذکر کرده است عبارتند از :الز ّیارات ،النوادر ،الشواهد من كتابالله ،
المتعة ،الرجال الناسخ و المنسوخ ،المالحم ،الزهد .ونجاشی)72 34 :1365 ،
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کتبی که فقط طضسی ذکر کرده است نیددز عبارتنددد از :الطه ّ ،التف هسهّیر ،الههدیات .وطضسددی،
همان)164 123 :

22

عددالوه بددر ایددن کتددب ،مرحددضم نجاشددی در یددادکرد علیبنحسددنبن فلددال وپسددر) و
حسنبنعلیبنفلال وپدر) از نسخهای سخن میگض ید که علیبنحسنبنفلال از پدددر
از امام رضا

روایت میکند که تنها ناقل این نسخه مرحضم شیم صدوق است .ونجاشی،

67

همان )676 ،257 :نجاشی در یادکرد حسنبنعلیبن فلال در اصالت این کتاب تردید
دارد و با تعبیر «فیه نزر( این تردید خضد را اظهار میکند .وهمان )72 ،36 :و در یاد کرد
صدوق مضجضد بضده و سپس میگض ید کضفیان نسخه را نمیشناسددند و تنهددا بددا همددین طریددش
روایت میشضد .وهمان)676 ،258:
نجاشی و طضسی در مجمضع  14کتاب بدرای حسنبنعلیبنفلددال ذکددر میکنندددس امددا وی
عالوه بر کتبی که خضد تألیف کرده ،در طریش روایت کتددب فراوانددی نیددز قدرار دارد کدده گددضاه
فعالیت وسیع وی در عرصۀ انتقال احادیث است.
 .3-1-2کتب روایت شده توسط ابنفضال
پیش از بررسی کتب روایت شده تضسط ابنفلال باید تضجه شضد بنضفلال علیرغن فطحددی
بضدن تضسط هیچ یک از رجالیان تلعیف نشدهاند ،بنابراین اگر بنضفلال در سند روایتی قرار
بگیرند طبش مکتب اعتبارسنجی راویمحضر ،باعث ضعف سددند و در نتیجدده طددرح روایددت
نمیشضد .اما در مضاردی که یک راوی تلعیف میشضد تضجه به نقش دوگانۀ راو یان در انتقال
احادیث بسیار اهمیت دارد یعنی آنگاه که خضد ،مؤلف یک کتاب حدیثی هستند و آنگاه کدده
تنها در طریش نقل آن قرار دارند .بنابر پ وهشهددای جدیددد در نگدداه قدددما اگددر شخصددی در
آمضزههای جمعآوری شدها مددضرد اتهددام باشددد ،میتضانددد در نقددل و طریددش کتدداب سددایر
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علیبنحسنبن فلال از احمدبن الحسین والغلائری) نقددل میکنددد کدده ایددن نسددخه نددزد

اصحاب ،مضرد اعتماد باشد و محدثان ،کتابهای دیگران را از او دریافت کنند .بدده عبددارت
دیگر اگر شخصی نقش انتقال روایددات سددایر اصددحاب را برعهددده داشددته باشددد ،تلددعیف
رجالیان نسبت به وی اشکالی در پذیر روایات دیگران از او به وجضد نمیآورد.

23

با این وجضد ودر فرض پذیر مبنا) حتی اگر بنضفلددال بدده جهددت فطحددی بددضدن تلددعیف
شضند ،این تلعیف ممکن است در روایاتی که در کتب خض یش جمعآوری کردهاند ،خللددی
68

وارد کند ،اما نسبت به روایاتی که تنها در چرخۀ انتقددال آن قدرار گرفتهانددد ،مشددلکی ایجدداد
نمیکند.
در ادامه به برخی از کتبی کدده حسنبنعلیبنفلددال در طریددش انتقددال آن قدرار دارد ،اشدداره

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

میکنین:
 .1طریش به کتاب حماد بن عثمانس وطضسی)240 ،156 :1420 ،
 .2طریش به کتاب ابراهین و فلل بن محمد ایشعریس ونجاشی42 25 :1365 ،س
طضسی 5996 414 :1430 ،س همض)14 19 :1420 ،

24

 .3طریش به کتاب عبدالله بن بکیرس ونجاشی ،همان) 72 35 :
 .4طریش به کتاب عالد بن رزینس وطضسی،322 :1420 ،

25

)500

26

 .5طریددش بد ه کتدداب حسددنبنجهنبنبکیربناعینس ونجاشددی ،همددان109 ،50:س
طضسی ،همان)163 123 :
 .6طریش به کتاب أحمدبنعمربن ابیشعبة الحلبیس وهمان)245 98 :
س وهمان)397 ،151 :

 .7طریش به نسخه احادیث خالدبنطهمان از امام باقر

 .8طریش به کتاب الدیات ظریفبنناص س وطضسی)373 ،259 ،1420 ،
 .9طریش به کتاب عبداللهبن إبراهینبن أبیعمرو الغفاریس وهمان)590 ،225 :
 .10طریش به کتاب علیبن شجرة بن میمضنس وهمان)720 ،275 :
 .11طریش به کتاب عقبهبنخالدس وهمان)814 ،299 :

27

 .12طریش به کتاب علیبنعقبهس وهمان،269 :

28

)385

 .13طریش به کتاب فللبن ّ
محمد اشعریس ونجاشی ،همان)845 ،309 :
 .14طرق به کتاب معمربنیحییبنسالن العجلیس وهمان)1141 ،425 :
 .15طریش به کتاب یضسفبنثابتبن ابیسعیدهس وهمان)1222 ،452 :
 .16طریش به کتاب ابراهینبن ابیبکرسو طضسی)24 ،23 :1420،

29

30

31

 .17طریددش بدده کتدداب غالببنعثمددانس وهمددان 563 ،357 :س همددض،435 :1430،
)6231
 .18طریش به کتاب مروانبنمسلنس وهمض)462 ،474 :1420 ،

69

 .19طریش به کتاب مفللبنصال س ونجاشی)765 ،475 :1365 ،
 .20طریش به کتاب ابضالصباح کنانیس و طضسی ،همان)840 ،525 :
 .1-2-2جایگاه علیبنحسنبنفضال
ّ
مرحضم نجاشی در به تصض یر کشیدن جایگاه علمی علیبنالحسنبن فلال در میددان روایددان
حدیث از عباراتی استفاده میکند که برای کمتر کسی این عبارات را بدده کددار میبددرد« :فقیدده
اصحابنا بالکضفة و وجههن و ثقتهن و عارفهن بالحدیث و المسمضع قضله فیه ،سمع مندده شددیئا
ّ
ّ
کثیرا و لن یعثر له زلة فیه و ی مایشینه و قل ما روی عن ضددعیف (.ونجاشددی ،همددان،257 :
)676

ّ
کشی از محمدبنمسعضد عیاشی در مددضرد علیبنحسنبنفلددال سددؤال میکنددد و اینگضندده
پاسدددم میگیدددرد« :در عد دراق و خراسدددان شخصدددی را ندیددددم کددده افقددده و افلدددل از
علیبنحسنبنفلال باشد ،کتابی از ائمه در هیچ مضضضعی نیست مگر اینکه نزد او مضجضد
ّ
است( وکشی )1014 ،530 :1409 ،طضسی نیددز او را بددا تعددابیر «کثیدرالعلن(« ،واسددع
األخبار( و ّ
«جید التصانیف( وصف میکند و کتب وی در فقدده را «مسددتضفاة فددی ایخبددار(
میداند .وطضسی،همان)392 ،272 :
یکی از نکات مهن در مضرد علیبنحسنبن فلال آن است که وی در مضارد فراوانددی مرجددع
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 .2-2علیبنحسنبنعلیبنفضال

ّ
ّ
داوریهای رجالی در کتاب رجال کشی اسددت .مرحددضم کشدی تضسددط عیاشددی داوریهددا و
تضصیفات علیبنحسنبنفلال در مضرد تعداد قابلتضجهی از راو یان را گزار میکند.

32

 .2-2-2کتب تألیف شده توسط علیبنحسنبن فضال
در فهرستی که نجاشی از نگاشتههای علیبنحسن ارائه میکند ،نددام  35نضشددتار بدده چشددن
میخضرد .مرحضم نجاشی  13کتاب از این کتب را در قرائت احمدبنالحسین الغلائری بددر
70

احمدبنعبدالضاحد سماع کرده است .به نزر میرسد کتابهددای علیبنحسددنبن فلددال از
این  35مضرد بیشتر استس ز یرا نجاشی از کتب وی با وصف «کثیددرة( یدداد میکنددد و سددپس
میگض ید« :منها ما وقع إلینا( ،یعنددی بخشددی از آن کتددب فدراوان کدده بدده مددا رسددیده اسددت.

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

ونجاشی )676 ،258 :1365 ،شیم طضسی نیز از  27کتاب نام میبرد و طریش خضد بدده
این کتب را بیان میکند .وطضسی)392 ،272 :1420،

33

مرحضم نجاشی در میان کتب علیبنحسنبن فلال کتابی به نام «اصددفیاد امیرالمددؤمنین( را
نام میبرد که اصحاب در انتساب آن به علیبنحسنبنفلال تردید جدی دارند و نجاشددی،
همدددان 34.) 676 ،285 :علدددت تردیدددد اصدددحاب در انتسددداب ایدددن کتددداب بددده
علیبنحسنبنفلال و جعلی خضاندن آن ،تنها به آن جهت بضد که این کتاب بدده دو شدداگرد
ابنفلال یعنی «ابنعقده( و «ابنزبیر( منتهی میشضد ،اما هیچکس این کتاب را نددزد آن دو
قرائت نکرده است بلکه تنها از طریش اجازه ،این کتاب را دریافت کرده و روایت میکنند.
پایبندی اصحاب به رو های علمی وقرائت ،سماع) بددرای راسددتیآزمایی صددحت انتسدداب
کتاب به یک مؤلف در این گزار به خض بی آشکار است .این سختگیری مثالزدنی ضددریب
احتمال جعل و دس در میراث مکتضب امامیه را تا حد چشگمیری کاهش داده است.
 .3-2-2کتب روایت شده توسط حسنبنعلیبنفضال
قبل از بیان نقش طریقی و واسطهای وی در چرخۀ انتقال احادیث امامیه ،باید تضجه نمضد که
با تضجه به گزار نجاشیعلیبنحسنبنفلال هیچگاه بدون واسطه از پدر حدیث نقددل
نمیکند .علت نقل نکردن از پدر را سن کن خضد در هنگام مقابله بیان میکند:

ّ
«کنت أقابله -وسنی ثمان عشرة سنة -بکتبه و یأفهن إذ ذاك الروایات و یأستحل أن أرو ید ه
اعنه( وهمان) ،به همین جهت تنها به واسطۀ دیگران از پدر خددضد روایددت میکندددس بددا ایددن
وجضد چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،مرحضم صدوق نسخهای از وی در اختیار داشددته کدده در
آن بدون واسطه از پدر از امام رضا

روایددت میکندددس بنددابراین بیشددتر روایددات بدددون

واسطۀ علیبنحسنبن فلال از پدددر تنهددا مربددضط بدده همددین نسددخۀ روایددات امددام رضددا
میباشد 35.در مجمضع در کتب مرحضم صدوق  115روایت از علیبنحسنبنفلددال بدددون
واسطه از پدر روایت شده است که بخشی از این روایات ،تکراری است.
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علیبنحسنفلال در طریش انتقال کتب بسیاری از روایان قدرار داردس کدده برخددی را از نزددر
میگذرانین:
)62س
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 .2طریش به سه کتاب اسددماعیلبنمهرانبن ابینصددرس وهمددان 49 ،26 :س طضسددی،
همان)32 ،27 :
 .3طریش به کتاب حسنبنصال ایحضلس وهمان)107 ،50:
 .4طریش به دو کتاب برادر احمدبنحسنبنفلالس وهمان)194 ، 80:
 .5طریش به یکی از کتب جمیلبندراجسوهمان)328 ،126 :

38

 .6طریش به کتاب الصالة حمادبنعیسیس وهمان)370 ،142:
ّ
 .7طریش بدده کتدداب فددی صددفة الجنددة و النددا ِر حنانبنسدددیر صددیرفیس وهمددان،146 :
)378
 .8طریش به کتاب ربیعبنمحمدبنعمرس وهمان)433 ،164 :
 .9طریش به کتاب روحبنعبدالرحینس وهمان)444 ،168 :
 .10طریش به کتاب سعدبنطریفس وهمان)468 ،178:
ّ
 .11طریش به کتاب فلل سضرۀ «إنا أنزلناه( عبدالرحمانبنکثیرس وهمان)621 ،234 :
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 .1طریش به کتدداب ابددانبن عثمددان ونجاشددی ،همددان 8 ،13:س طضسددی،همان،47 :

 .12طریش به کتاب عبدالملکبنحکین خثعمیس وهمان)636 ،239 :
 .13طریش به دو کتاب علیبنرئابس وهمان ،ص)657 ، 250
 .14طریش به کتاب المزار علیبن اسباطس وهمان)663 ،252 :
 .15طریش به نسخه احادیث عباسبنزیدس وهمان)750 ،282 :
 .16طریش به کتاب الجامع فی الحالل و الحرام عمرو بنعثمان ثقفددیس وهمددان،287:
72

)766
 .17طریش به کتاب عمرو بنخالد واسطیس وهمان)771 ،288 :
 .18طریش به کتاب عماربنمضسی ساباطیس وهمان)779 ،290:

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

 .19طریش به کتاب عاصنبنحمید حناطس وهمان)821 ، 301 :
 .20طریش به کتاب القلایا محمدبنقیسس وهمان)881 ،323 :
 .21طریش به کتاب محمدبنحکین خثعمیس وهمان)957 ،357 :
 .22طریش به کتاب محمدبنعذافر صیرفیس وهمان)966 ،359 :
 .23طریش به هفت کتاب معاو یۀبنحکینبنمعاو یةبن عمارس وهمان)1098 ،412 :
 .24طریش به کتاب مقاتلبنمقاتل بلخیس وهمان)1139 ،424:
 .25طریش به کتاب ابراهینبنبکرس وطضسی)24 ،23 :1420 ،
 .26طریش به کتاب احمدبنرزقس وهمان)106 ،83 :
 .27طریش به کتاب حسینبنمختار به واسطۀ محمدبنعبداللهبن زرارهس وهمددان،140 :
رقن )205
 .28طریش به ده کتاب علیبنحسن طاطریس وهمان)391 ،272:
 .29طریش به کتاب کردینبنمسمعبنعبدالملکس وهمان)585 ،377 :
 .30طریش به کتاب یحییبنیحیی حنفی بدده واسددطۀ بدرادر از پدددرس وهمددان،503 :
)796

 .4-2احمدبن الحسنبنعلیبن فضال
نجاشی و )194 ،80 :1365و طضسددی و )72 ،58 :1420وی را «ثقد ة فیالحدددیث(
میخضانند .دو کتاب به نامهای الصالة و الضضضد بدرای او ذکددر کردهانددد .احمدبنالحسددن،
طریش و واسطه به کتاب عقبةبن خالددد ونجاشددی )814 ،299 :1365 ،و نیددز طریددش بدده
کتاب عمروبنسعید ساباطی است .وابنبابض یه )508 /4 :1413
بنابرآنچه گذشت ،فعالیت فطحیه در انتقال میراث مکتضب اصحاب امامیه به نسلهای بعد،
ّ
بسیار عمیش و گسترده است تا جایی که طبش گزار کشی در مضرد علیبنالحسنبنفلددال
ّ
«کتابی از ائمه در هیچ مضضضعی نیست مگر اینکه نددزد او مضجددضد اسددت( وکشدی:1409 ،
طضسی چنین آمده است« :از حسینبن روح نض بختی  -پس از آن که نسبت به ابنابیالعزاقر
از ناحیۀ مقدسه لعن صادر شد -پرسیده شد :با کتابهای وی چه کنین که خانددههای مددا از
کتابهای او پر شده است؟ حسینبن روح گفت من همان جضابی را میگض ین که امام حسن
عسکری نسبت به کتب ابنفلال فرمضد :روایاتهایشان را اخذ کنید و نزرهایشددان را رهددا
کنیددد( وطضسددی 389 :1411 ،ح 355س مجلسددی 252 /2 :1403 ،ح 72س حرعدداملی،
 )102 ،27 :1409طبش گزار های مضجضد ،بنضفلال در طریش نقل بددیش از  120کتدداب –
کتابهای خضد و دیگر راو یان– قرار دارند بهنحضی که برخی از روایات تنها از طریش بنضفلال
رسیده است.
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 .3بنوفضال در اسناد کتاب الکافی
حسنبنعلیبن فلال در طریش  765روایت قرار دارد که حدود  80درصد آن تضسط ثقددات
و اجالیی چضن احمدبن محمدبنعیسی اشددعری و 439روایددت) و احمدبنمحمدبنخالددد
البرقددی و 69روایددت) و محمدبنعبدددالجبار القمددی و 62روایددت) و ابراهینبنهاشددن و55
روایت) ،نقل شده است.
در کافی شریف این سند بسیار به چشن میخضرد« :محمدبنیحیی عددن احمدبنمحمدددبن

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

 ) 1014 ،530شهرت و کثرت کتب بنضفلال بدده قدددری اسددت کدده در گزارشددی از شددیم

73

عیسی عن ابنفلال عن ابنبکیر (.به احتمال فراوان روایاتی که با این سند نقل شده است از
کتاب عبداللهبن بکیر نقل شده است که رجال این سند ،طریش به کتاب وی هستند 40.همین

سند به احتمال ،یکی از طرق کلینی به کتاب علیبنعقبۀبنخالد است 41.طریش دیگر کلینی

به کتاب علیبنعقبه« ،علیبنابراهین عن ابراهینبنهاشن عن ابنفلال عددن علیبنعقبدده(

میباشد 42.حسنبنعلیبنفلال خضد دارای کتاب اسددتس از ابنفلددال  26روایددت بدددون
واسطه از امام رضا
74

وجضد دارد که به احتمال زیاد از کتابهددای خددضد ابنفلددال اسددت.

بیشتر روایات حسنبنعلیبنفلال در کتاب کافی با طریددش «محمدددبنیحیی العطددار عددن
احمدبنمحمدبنعیسی عن ابنفلال عن الرضا

( 43تضسط کلینی نقل شده است.

علیبنحسنبنفلال در طریش  108روایت در کتاب كافی 44قرار دارد که بیش از  80درصد

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

آن تضسط احمدبنمحمد عاصددمی و محمدددبنیحیی العطددار نقددل شددده اسددت .ابضعبداللدده

احمدبنمحمد العاصمی از مشایم کضفی کلینی است 45که تعداد روایات وی در کافی 136
روایت است که از این میان  75روایت را از علیبنحسنبنفلال دریافت کرده است.

احمدبنالحسنبنفلال نیددز در  83روایددت 46قدرار دارد کدده از ایددن میددان  68روایددت را از
عمرو بن سعید المدائنی نقل کرده اسددت .سددند «احمدددبن ادریددس یددا محمدددبنیحیی عددن
احمدبنمحمد عن احمدبنالحسنبنفلال عددن عمروبنسددعید عددن مصدقبنصدددقه عددن
عماربنمضسی ساباطی عن امام صادق( بسیار به چشن میخضرد 47.با وجضد اینکه هرچهددار
نفرآخر در سند فطحی هستند ،به نزر میرسد در این سند همۀ روایددات از کتدداب عمدداربن
مضسی روایددت میشددضدس زیدرا شددیم طضسددی طریددش خددضد بدده کتدداب عماربنمضسددی را واز
احمدبنالحسن تا عماربن مضسی) دقیقا همددین طریددش معرفددی میکنددد .وطضسددی:1420 ،
 )527 ،335صفار نیز در بصائرالدرجات دقیقا با همین طریش  5روایت ذکر میکنددد.
محمدبنالحسنبنفلال تنها با  3روایت در کتاب كافی حلضر بسیار کمرنگی دارد.

48

49

بنضفلال در مجمضع طریش بیش از  950روایت در کتاب كافی قرار دارند ،این تعداد ،اعتماد
مثالزدنی پیشینیان نسبت به فطحیه و کتابهایشان را به روشنی به تصض یر میکشد.

نتیجهگیری
براساس آنچه بیان شد میتضان گفت بنضفلال با تضجدده بدده بددیش از  120کتددابی کدده روایددت
کردهاند ،یکی از پرکارترین خاندانهای حدیثی در انتقال حدیث به نسلهای پسین محسضب
میشضند .حلضر پرتکرار بنضفلال و نیز فطحیان در اسناد کتاب گرانسند كافی و نیز کتب
شیم صدوق و شیم طضسی ،گضاه فعالیت عمیش فرهنگی فطحیه در چرخددۀ انتقددال احادیددث
شیعه است .از اقبال عمضمی صاحبان کتب اربعه در روایت کددردن احادیددث فطحیددان و نیددز
مضارد بسیار اندکی که به جهت فطحی بضدن روایت راوی کنار گذشته شددده اسددت ،میتددضان
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چنین نتیجه گرفت که فطحی بضدن بر خالف واقفی بضدن چندان مضجب طعن در راوی و در
نتیجه نپذیرفتن روایات وی نمیشده است .البته بدون تردیددد فطحیدده یکددی از زیرگروههددای
روایاتی که از نخستین فطحیان چضن عماربنمضسی ساباطی روایت میشضد ،بر ایددن سددخن
گضاهی میدهد 50.فطحیان زنجیددرهای از روایددان را تشددکیل میدادنددد کدده در اغلددب مددضارد
احادیث را از یکدیگر نقل میکردندس اما این روایت کردنهای درونگروهی خللی بدده اقبددال
محدثان امامی و صاحب کتب اربعه در پذیر و روایت احادیث آنان وارد نساخته است.

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

شیعه هستند که فعالیتهای درونگروهی فراوانی دارندس حلضر زنجیرهوار فطحیان در نقددل

پینوشتها
 .1ناووسیه گروهی بضدند که به مهدو یت امام صادق

باور داشتند و معتقد بضدند او زنده و منتزر ظهددضر

است .این گروه برای این گمان خضد به دو نقل از امام صادق استشهاد میکردند« :إن رأیتن رأسی قددد أهددضی
ّ
فالتصدقضه فإ ّنی أنا صاحبکن( و نیز « :إن جادکن من یخبرکن ّعنی ّانه م ّرضددنی و ّ
غسدلنی و
علیکن من جبل
ّ
ّ
ّ
کفننی فالتصدوقضه فإنی صدداحبکن صدداحب السددیف( ونددض بختی 67 :1404 ،س عدداملی نبدداطی1384 ،ق:
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 171/2وبا کمی تفاوت) .برای تحقیش بیشتر دربددارۀ ناووسددیه ن.ب :ابددن بابضیدده وشددیم صدددوق):1413 ،
45-37/1س و نیز ن.ب :مفید 305 :1413 ،و . 307
 .2این گروه وفات اسماعیل پسر امام صادق

را  -که در زمان خضد حلرت از دنیددا رفتدده بددضد -انکددار

کردند ،او را همان قائن مضعضد میدانستند که نمیمیرد تا این که بر زمین حکضمت کنددد .ونددض بختی:1404 ،

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

 )67ب درای تحقیددش بیشددتر دربددارۀ اسددماعلیه ن.ب :صددابری105-175/2 :1388 ،س و نیددز ن.ب :دفتددری،
 1376و نیز ن.ب :لضئیس.1362 ،
 .3این گروه به امامت محمدبناسماعیل بن جعفر باور داشتند و بر این عقیده بضدند کدده امامددت را خداونددد
برای اسماعیل قرار داده بضد اما چضن او در زمان حیات پدر از دنیا رفت ،امامت به فرزند او محمد منتقل
شد ،بنابراین عبدالله وافط ) و مضسی
حسین

سهمی در امامت ندارند چددضن بدده جددز امددام حسد ن

و امددام

امامت در هیچ دو برادری قرار نمیگیرد .ونض بختی)67 :1404 ،س ناگفته نمانددد کشددی در مددضرد

محمدبناسماعیل گزارشی نقل میکند که وی نزد هارونالرشید از امام مضسیبن جعفددر

سددعایت کددرد

«خلیفتان فياألرض :مضسیبنجعفر بالمدینة یجبی له الخراج و أنت بالعراق یجبی لك الخدراج( وکشددی،
 )478 ،264 :1409محمد بن اسماعیل همان شب پس از سعایت از دنیا رفت .البته میتضان مبارکیدده را
فرقهای از اسماعیلیه دانست .ودفتری)115 :1376،
 .4معتقدان به امامت محمدبنجعفر ،برادر کضچکتر امام کاظن

که رهبرشان یحییبن ابیالسمیط بددضد،

به همین جهت به سمیطیه شهرت یافتند ،محمدبنجعفر در قیام نامضفقی بر ضددد مددأمضن عباسددی شکسددت
خضرد و اندکی بعد درگذشت .ونض بختی77 :1404 ،س دفتری)113 :1376 ،
 .5دلیل این نامگذاری این بضد که عبدالله سر و یا پای پهنددی داشددت.و نددض بختی )78 :1404 ،شددیم مفیددد
عالوه بر این وجه مینض یسد :گفته می شضد جهت این لقب برای فطحیه آن است که رهبرشان یعنی کسی که
آنان را به امامت عبدالله دعضت کرد ،عبداللهبن افط نام داشت .و مفید)211/2 :1413 ،

ّ
« .6محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن أبيیحیی الضاسطي عن هشامبنسالن عن أبددي عبداللدده قددال :إن
األمر في الکبیر ما لن تکن فیه عاهة (.ناگفته نماند طبش بیان شیم مفید ،عاهه در این روایت بدده معنددای هددر
عیب ظاهری و باطنی است ،عیب باطنی عبدالله افط اعتقاد به مذهب مرجئه بضد .ومفید)312 :1413 ،
« .7جلس مجلس أبیه و ادعددی ایمامد ة و وصددیة أبیدده( و نیددز «و قالددت الفرقدده السادسددیة مددنهن ان ایمددام
ّ
«مضسیبن جعفر( بعد أبیه و أنکروا أمامه عبدالله و خطأوه فیفعله و جلضسه مجلس أبیه و إدعائه إیمامد ة و
کان فیهن من وجضه أصحاب أبیعبدالله(
ّ ّ
« .8و کان عبداللهبنجعفر أ کبر إخضته بعد اسماعیل و إدعددی ب دع د أبیدده ایمامددة و احددت بأنده أ کبددر إخضتدده
الباقین(
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 .9عبدالله ادعای امامت داشت و میگفت نیزه پیامبر در دست من است «و عنه ،عن أبیدده ،عددن محمدددبن
ّ
أبي عمیر ،عن بعض أصحابنا ،قال :قلت لعبد الله بن جعفر :أنت إمام؟ فقال :نعن .فقلت :إن الشیعة تروي:
و لن یعرف لرسضل الله رم (
یلضم عبدالله و یعاتبه و یعزه و یقضل ما منعك أن تکددضن مثددل

« .10عن أبي عبدالله قال :کان أبض عبدالله
ّ
أخیك فض الله إني ألعرف النضر في وجهه فقال عبدالله ِلن ألیس أبي و أبضه واحدا و أمي و أمه واحدة فقال لدده
أبض عبد الله إنه من نفسي و أنت ابني( ابنبابض یه وشیم صدوق)  ،73 :1404ح 63وبا اندکی تفاوت).

 .11عبارت چنین است ...« :إن عبد الله یزعن أنه من بعد أبیه قال یرید عبد الله أن ی یعبد الله…(
 .12عبارت چنین است...« :و بقي عبد الله ی یدخل إلیه إی قلیل من الناس فلمددا رأی ذلددك قددال مددا حددال
الناس فأخبر أن هشاما صد عنك الناس قال هشام فأقعد لي بالمدینة غیر واحد لیلربضني(
 . 13در این عبارت شیم مفید ،عاهه را بر عیب باطنی تطبیش نمضد نه عیب ظاهری که افط الرجل یا افطد
الرأس بضدن او باشد.
ّ
« .14ان ابا عبدالله قال وقدخرج من عنده :عبدالله هذا مرجئ کبیر ،و أنده دخددل علیدده عبداللدده یضمددا و هددض
یحدث اصحابه ّ
فلما رآه سکت ّ
حتی خرج فسئل عن ذلک فقال :أو ما علتن أنه من المرجئه(.
 .15یکی از این دو روایت :عن سلیمانبن خالد ،قالّ :کنا عند أبي عبدالله علیدده السددالم ،فقددالّ :کفدضا ّ
عمدا
تسألضن .فأمرنا بالسکضتّ ،
إنه لیس علىىی شى ء
حتی قام عبد الله و خرج من عنده ،فقال لنا أبض عبدالله
مما أنتم علیه ،و إن لبريء منه ،برئ الله منه.

« .16األفطحیه قالضا بانتقال اإلمامةمن الصادق الی إبنه عبدالله األفط و هض أخض إسماعیل من أبیه و أ ّمه ،و
ّ
أمهما فاطمة بنتالحسین بن علی ،و کان أسن أوید الصادق ،زعمضا انه قال اإلمامه فی أ کبر أوید اإلمام ،و

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

أن صاحب هذا األمر یکضن عنده سالح رسضل الله صلی الله علیه و آله ،فما عندك منه؟ فقال :عندي رمحه.

ّ
ّ
قال ایمام من یجلس مجلسی ،و هض الذی جلس مجلسه و ایمام ییغسله و ییصلی علیه و ییأخذ خاتمدده
ّ
ّ
ّ
و ییضاریه إی اإلمام و الذی تضلی ذلک کله ،و دفع الصادق ودیعة الی بعلی اصحابه ،و أمره أن یدفعها إلددی
ّ
ّ
من یطلبها منه ،و أن یتخذه اماما ما طلبها منه أحد إی عبدالله و مع ذلک ما عا بعد أبیه إی سبعین بضمددا و
مات و لن یعقب ولدا ذکرا(
 .17یزم به ذکر است مرگ زود هنگام عبدالله پیشتر تضسط امام صادق

پیش بینی شددده بددضد .وکشددی،

)255 :1409
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 . 18علیرضا بهرامی در پایاننامۀ «چالشهای عقیدتی جریان امامت پس از شهادت امام صادق( ص 81
می نض یسد« :اما در نهایت با وفات او وعبدالله افط ) ،و باقی نگذاشتن هیچ فرزند پسری از خضد طرفددداران
شبه روایت امامت پس از حسن و حسین
مضسیبنجعفر

در دو بدرادر جمددع نمیشددضد ،برگشددتند و قائددل بدده امامددت

شدند .با این روند فطحیان به اشتباه خضد از ابتدا در تطبیش شدرایط ظدداهری امامددت بددر

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

عبدالله و کنار گذاشتن شرایط اصلی پی بردند (.از ظاهر این عبارت اینگضنه به دست میآیددد کدده فطحیددان
پ س از وفات عبدالله به اشتباه خضد پی بردند و از اعتقاد به امامت وی روی گردان شدند ،اما پذیرفتن امامت
مضسیبنجعفر

دست کن در میان عدهای از فطحیان به معنای نفی امامت عبدالله نبضد.

 .19به عنضان نمضنه اسحاقبنعمار که در فطحی بضدن وی تردید جدی وجضد دارد .ن.ب :حسینیس مرادی،
 35-60/3 :1390س و نیز معاو یهبن حکین کدده نجاشددی و طضسددی بدده فطحددی بددضدن وی اشدداره نکردهانددد.
ونجاشی،412 :1365 ،

)1098

 .20به عنضان نمضنه :شیم طضسی نسبت به حسنبن علیبنفلال آورده است« :روی عن الرضا علیهالسالم
وکان خصیص أبیه کان جلیل القدر عزین المنزلة زاهدا اورعا ثقة وفيالحدددیث و) فددي روایاتدده( وطضسددی،
ّ
1420ق )164 ،123 :کشی دربارۀ علیبنحسن فلال آورده است «فما رأیت في مددن لقیددت بددالعراق و
ناحیة خراسان أفقه و ی أفلل من عليبن الحسن بالکضفة( وکشی.)1014 ،530 :1409 ،
 .21طریش نجاشی به کتاب المتع و کتاب الرجال «وأخبرنا ابن شدداذان عددن علدديبن حدداتن عددن أحمدددبن
إدریس عن أحمدبن محمدبن عیسی عنه بکتابه المتعة و کتاب الرجال(س طریددش نجاشددی بدده کتدداب الزهددد
ّ
حدثنا عبدالله بن ّ
«أخبرنا أبضعبدالله بن شاذان قال :حدثنا أحمدبن ّ
محمد بددن
محمد بن یحیی عن أبیه قال:
بنان عن الحسن بکتابه الزهد(.
 .22شیم طضسی کتاب التفسیر و کتاب الط را به نقل از ابنندین و دو کتاب البشارات و الردّعلیالغالیة را
به نقل از ابن ولید بیان میکند.

 .23حسینی ،سیدعلیرضا ،حمادی ،عبدالرضا «بازشناسی منابع کلینی در کافی( ،حدیث پژوهی ،شماره
 .11برای تحقیش بیشتر ن ب :حسینی ،سیدعلیرضا ،اعتبار سنجی حدیث شیعه ص  197-194و ص-203
.215
 .24ابراهینبنمحمد ایشعری و فللبنمحمد ایشعری برادر هستند و این کتدداب را بدده صددضرت مشددترب
تألیف نمضدهاند.
 .25به نزر میرسد مهمترین راوی کتاب عبداللهبن بکیر ،حسنبنعلیبن فلال است ،زیرا پیشتر گذشددت
که فللبن شاذان این کتاب را در کضفه نزد وی قرائت کرده بضد .شیم صدوق نیز در مشیخه در طریش خضد به
کتاب عبداللهبنبکیر نام حسنبنعلیبن فلال را ذکر میکند .ابن بابض یه وصدوق).427/ 4 :1413 ،
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 .26شیم طضسي در معرفی کتاب عالدبنرزین از چهار نسخه نام میبرد که چهددار راوی متفدداوت دارد-1 .
حسنبنمحبضبس  -2محمدبنخالد الطیالسيس  -3محمد بن أبي الصددهبانس  -4حسددنبنعليبن فلددال.
)461/4
 .27ابنفلال این کتاب را از علیبنعقبه دریافت کرده و به پسر خضد احمد انتقال میدهد.
 .28این کتاب قطعا کتاب پدر عقبۀبنخالد نیست زیرا نجاشی در ترجمدده علیبنعقبدده میگضیددد « :لدده
کتاب ...و ألبیه عقبه کتاب ایلا ذکره سعد( ونجاشی).710 ،271 :1365،
 .29ابنفلال این کتاب را به واسطۀ ثعلبۀبن میمضن نقل میکند
 .30ابنفلال این کتاب را نیز به واسطۀ ثعلبۀبن میمضن نقل میکند .مرحضم شیم طضسی نددام ایددن کتدداب را
البشارات میداند ،چنانکه بیشتر از گذشت یکی از کتب حسنبنعلیبن فلال البشارات استس بنابراین دو
احتمال وجضد دارد -1 :کتاب یضسفبنسعید به نام راوی شهرت یافته و به روای نسبت داده شده اسددتس –2
حسنبنعلی بن فلال نیز خضد کتابی به این نام دارد.
 .31س ابنفلال این کتاب را به پسرانش منتقل میکند.
 .32بدرای نمضندده ،ن.ب  :کشددی،173 -150 ،94 :1409 ،
،217- 389 ،210- 370 ،

-296

317س ،181

201 - 353

،314 -567 ،311 -562 ،310-560 ،214- 383

،403 -755، 362- 671 ،318 -574

،552 -1042

،591-1106

.612-1138

 .33یکی از کتابهایی که شیم طضسی برای علیبنحسنبن فلال نام میبرد کتدداب االصههفیا اسددت .بدده
احتمال فراوان این کتاب همان کتاب اصفیا ّامیرالمومنین است که نجاشی از مشایخش نقل کرده کدده آنددان
انتساب این کتاب به وی را نمیپذیرند.

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

شیم صدوق نیز در طرق خضد به کتاب عالد نا ابن فلال ذکر می کند .وابنبابض یه [شددیم صدددوق]:1413 ،

« .34و رأیت جماعة من شیضخنا یذکرون الکتاب المنسضب إلددی علددي بددن الحسددن بددن فلددال المعددروف
بأصفیاد أمیر المؤمنین علیه السالم .و یقضلضن إنه مضضضع علیه ،ی أصل له ،و الله أعلن قالضا :و هذا الکتدداب
ألصش روایته إلی أبي العباس بن عقدة و ابن الزبیر ،و لن نر أحدا ممن روی عن هذین الددرجلین یقددضل قرأتدده
علی الشیم ،غیر أنه یلاف إلی کل رجل منهما باإلجازة حسب(
 .35عالوه بر نسخۀ روایات امام رضا

 ،علیبنحسنبن فلال بدون واسطه از پدر روایات دیگران را

نیز نقل کرده است ،به عنضان نمضنه از مروانبنمسلن .ن.ب :ابن بابضیدده وصدددوق) 501/1 :1376 ،س همددض،
80

 337/1 :1398و  371و  372س همض.217/1 : 1362 ،
 .36برای تحقیش بیشتر پیرامضن روایات بدون واسددطۀ علیبنحسددنبن فلددال از پدددر ن،ب :مسددجدی،
حیدر و« ،)1396روایات علی بن الحسن بن فلال عن ابیه فیه میزان التقیین( ،حدیث حوزه ،شمارۀ .14
 . 37نام کامل کتاب ابان «المبتدأ و المبعث و المغازي و الضفاة و السددقیفة و الددردة( میباشددد کدده علددیبن

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه ( نمونۀ موردی بنوفضال)

حسن بن فلال نقش بسیاری مهمی در انتقال آن دارد .نجاشی آن را «حسن کبیر( معرفی می کند
 .38نجاشی در طریش به این کت اب آورده است« :طرق فراوانی به این کتاب وجضد دارد اما فقط به خاطر کن
شدن حجن کتاب همانطضر که در مقدمه وعده کردم برای هر کتاب فقط یک یا دو طریش ذکر میکنن( آنگاه
از میان همۀ آن طرق ،طریقی را ذکر میکند که در آن افرادی چضن ابنابددی عمیددر ،ایددضببن نددضح و علددیبن
حسنفلال وجضد دارند.
 .39به عنضان نمضنه میتضان به روایاتی که علیبنحسددن بن فلددال بدددون واسددطه از نسددخۀ پدددر از امددام
رضا

روایت کرده است اشاره نمضد.

 .40بددددرای نمضندددده رب :کلینددددی538 ،147 ،93 ،50/1 :1407 ،س ،241 ،220 ،214 ،112 ،108/2
 649 ،484 ،449 ،408 ،387 ،271،280س ،329 ،302 ،299 ،175 ،99 ،53 ،52 ،39 ،29 ،18/3
.446 ،442 ،438 ،431 ،359 ،336
 .41برای نمضنه ر.ب :کلینی 69/1 :1407 ،س 293 ،257 ،213 ،166 ، 78/2س  13/3وعدة من اصحابنا)س
418/4س 438/5س .599/ 6
 .42برای نمضنه ر.ب504 ،169 /3 :س 213 ،39/4س 297 ،250/5س .417/7
 .43ر.ب :کلینی471 ،280/3 :1407 ،س 206/4س 438س 114/5س 424/6س .378/8
 .44از این میان شش روایت را از برادر خضد احمد نقل کرده است.

 .45نجاشی دربارۀ وی می نض یسد« :أحمدبن محمد بن أحمد بن طلحددة أبضعبداللدده و هددض ابددن أخددي أبددي
الحسن عليبن عاصن المحدثي قال له العاصن کان ثقة في الحدیث سالن اخیرا ،أصله کضفي و سکن بغداد
روی عن الشیضخ الکضفیین( ونجاشی)232 ،93 :1365 ،
 .46از این میان نه روایت را از برادر خضد علیبنحسنبن فلال نقل کرده است.
 .47برای نمضنه نگدداه کنیددد بدده :کلینددی ،9 /3 :1407 ،ح ،18 -5ح  ،38 -4ح ،59 -17ح ،82 -5ح-5
،100ح ،104 -3ح  ،149 -1ح ،154 -10ح  ،159 -2ح ،174-12ح ،210 -2ح ،251 -4ح-7
،285ح.3
 .48صفار،41 ،ح  18س ،46ح 12س  ،91ح  5و  315وبا تصحیف اسن احمد به محمد و عمرو به عمر)
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 .49کلینی ،همان406/2 :س  242/4و  .47 /7هر سه تضسط برادر علیبنحسنبن فلال روایددت دش ده
است.
 73/73درصد تضسط مصدق بن صدقه نقل شده کدده خددضد فطحددی اسددت و همددۀ  350روایددت مصدددقبن
صدقهوبه جز یک روایت) از عمرو بن سعید مدائنی نقددل شددده کدده خددضد فطحددی اسددت و از  383روایددت
عمرو بن سعید 348 ،روایت یعنی نزدیک به  90درصد درصددد تضسددط احمدبنالحسددنبن علددیبن فلددال
روایت شده که خضد فطحی است .و بیش از  41درصد درصد روایات عبداللهبنبکیر که فطحی است تضسط
حسنبنعلیبن فلال روایت شده است.

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

 .50برای نمضنه از  535روایتی که از عماربن مضسی در کتب اربعدده نقددل شددده بددیش از  348مددضرد یعنددی

منابع و مآخذ
 .1ابنبابض یه ،علیبن الحسین و1404ق) ،االمامیه و التبصره من الحیره ،قن :مدرسه
ایمام المهدی.
 .2ابنبابض یه وشیم صدوق) ،محمدبن علی بن بابض یه و1413ق) ،من یحضره الفقیه،
قن :دفتر انتشارات اسالمی.
 ،_________ .3و1395ق) ،کمالالدین و تمام النعمه ،تهران :اسالمیه.
 ،_________ .4و ،)1376االمالی ،تهران :،کتابچی.
 ،_________ .5و1398ق) ،التوحید ،قن :جامعۀ مدرسی.
 ،_________ .6و ،) 1362الخصال ،قن :جامعه مدرسین.
 .7برنارد ،لض ییس و ،)1362تاریخ اسماعلیان ،ترجمۀ فریدون بدرهای ،تهران :تضس.
 .8بهرامی ،علیرضا و« ،)1391چالشهای عقیدتی جریان امامت پس از شهادت امددام
صددادق( ،اسددتاد راهنمددا :سددیدمحمدکاظن طباطبددائی ،اسددتاد مشدداور :علددی رادس
دانشکده علضم حدیث.
 .9حرعاملی ،محمدبن حسن و1409ق) ،وسىىا ا العىىیعه ،قددن :مؤسسد ۀ آلالبیددت
علیهنالسالم.
.10حسینی ،سید علیرضا و ،)1397اعتبارسنجی احادیث شیعه ،تهران :سمت.
 .11حسینی ،سیدعلیرضا ،مدرادی ،مهدددی و« ،)1390پ وهشددی در مددذهب غیدداثبن
کلضب( ،حدیث حوزه ،شمارۀ  ،3ص.60-35
 ،________ .12حمادی علیرضا و« ،)1393بازشناسددی منددابع کلینددی در الکددافی(،
حدیثپژوهی ،شمارۀ .11
 .13دفتری ،فرهاد و ،)1376تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،تهران :فرزان.
 .14شهرستانی ،محمدبن عبدالکرین و1413ق) ،الملا و النحا ،بیددروت :دارالکتددب
العلمیه.

 .15عاملی نباطی ،علی بن محمددد و1384ق) ،الصىىراا المسىىتقیم الىىی مسىىتحقی

التقدیم ،نجف :المکتبة الحیدریه.
 .16قمی ،عباس و1414ق) ،سفینة البحار ،قن :اسضه.
 .17صابری ،حسین و ،)1388تاریخ فرق اسالمی ،تهران :سمت.
 .18طضسی ،محمدبن الحسن و1411ق) ،الغیبه ،قن :درالمعارف ایسالمیه.
 ،_________ .19و1420ق) ،فهرسىىت کتىىب العى یعة و أصىىولهم  ،قددن :مکتبدده
المحقش الطباطبائی.
 .20کلینی ،محمدبن یعقضب و1407ق) ،الکافی ،تهران :دارالکتب ایسالمیه.
ّ
 .21کشی ،محمدبن عمر ،رجال الکعی ،مشهد :مضسسه نشر دانشگاه مشهد.
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 .22مجلسی ،محمدباقر و1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :دار احیاد التراث العربی.
حدیث حضزه ،شمارۀ  ،14بهار و تابستان .1396
 .24مفید ،محمدبن محمدبن النعمان و1413ق) ،الفصول المختاره ،قن :کنگره شیم
مفید.
 ،________ .25و1413ق) ،االرشاد فی معرفة حجج الله علیالعباد ،قددن :کنگددره
شیم مفید.
 .26نجاشی ،احمدبن علی و1365ق) ،رجال ،قن :مضسسهالنشر ایسالمی.
 .27نض بختی ،حسنبن مضسی و1404ق) ،فرق العیعه ،بیروت :دارایضضاد.

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

 .23مسجدی ،حیدر« ،روایات علی بن الحسن بن فلال عن ابیه فددی میدزان التقیددین(
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