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چکیده
غاليان شیعه با عنوانهای متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفتهاند و عقاید و افکار ایشان ،شرح و توضیح
لمغانیه اشاره کرد که منسوب به محمد بن علی شلمغانی
داده شده است .از جمله آنها ،میتوان به َعزاقِریه یا َش َ
است .در این نوشتار ،به روش توصیفی ـ تحلیلی ،افکار و اندیشههای غالیانه این شخص مورد بررسی قرار
ميگیرد .بنابراين با توجه به عقاید اباحیگری و غیراسالمی شلمغانی ،نمیتوان این عقاید غالیانه را منتسب
به شــیعه و به طور کلی در حیطه باورهای اسالمی مسلمانان محسوب کرد .الوهیت ائمه(ع) ،حلول و تناسخ
که از ویژگیهای کلی همه فرقههای غاليانه محسوب میشود ،به خوبی در اندیشه شلمغانی نمایان است .باید
توجه داشــت پیروان فرقه عزاقریه ،هیچ ارتباطی به شیعه و اسالم ندارند ،از اين رو ،در کتب فرق ،در جای
درستی قرار نگرفتهاند.
کلیدواژهها :غالیان ،عزاقریه ،شلمغانی ،امام زمان(ع) ،حسین بن روح نوبختی.

غاليان شیعه
غلــو به معنای افراط و گذشــتن از حد و حدود هر
چیزی میباشــد .بنابراين وقتی قیمت چیزی از حد
معمول خود باالتر میرود ،به آن غال به معنای گران
میگویند .غلو همچنین زیادهروی در جاه و مقام نیز
تعدی نیز به معنای افراط
بیان شده است 1.گرچه کلمه ّ
و تجاوز از حد میباشــد ،اما کلمه غلو ،در جایی به
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ص.951

 .2لسان العرب ،ذیل واژه «غلو».
 .3الفرق بین الفرق ،ص.185
 .4الملل و النحل ،ص.133
 .5المقاالت و الفرق ،ص.69
 .6رئیس آنها عبداهلل راوندی بود که در آغاز قائل به الوهیت منصور
خلیفه عباسی و نیز نبوت ابومســلم خراسانی شد .اما وقتی منصور،
ابومسلم را به قتل رســاند ،راوندیه در سال 141ق بر او شوریدند و
منصور به اتهــام زندقه آنان را آتش زد .از ایــن فرقه گروههایی با
نام ابومســلمیه که قائل به الوهیت ابومسلم خراسانی بودند و ر ّزامیه
پیروان شــخصی به نام ر ّزام که معتقد به حلول خداوند در ابومســلم
بودند ،نیز پدیدار شــدند (المقاالت و الفرق ،ص195؛ فرق الشــیعه،
ص صد و سیزده).
 .7المقاالت و الفرق ،صص48و179؛ مقاالت االســامیین ،ص13؛
الملل و النحل ،ص133؛ بیان االدیان ،ص.36
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مقدمه
فرقه َعزاقریه که به محمد بن علی شــلمغانی منسوب
میباشــند ،در کتب فرق ،به عنوان یکی از فرق غالة
شیعه ،مورد بررســي قرار گرفتهاند .البته تعداد کتب
فرق که به اين موضوع پرداختهاند ،اندک میباشــند
و برای بررســی افکار و اندیشههای این فرقه ،کتب
تاریخی نیز باید مورد توجه قرار گیرند .مســئلهای
که در رابطه با غالة مطرح میشــود ،این است که با
توجه به روایات ائمــه معصومان(ع) ،در بیان مردود
بــودن عقاید غالیان و خارج بودن ایشــان از حوزه
دین اســام ،باز هم کتب فرق ،غــاة را ذیل مبحث
شیعه شناسی نگاشتهاند .این مسئله تناقض آشکاری
را نشــان میدهد .این کتابها ،از یک طرف با براهین
آشکار و شواهد متعدد ،غالیان را دارای افکار انحرافی
مطرح کرده و از سوی دیگر ،آنان را شیعه برشمردهاند.
درست است که مبتدعان این اندیشههای غالیانه ،ابتدا
شیعه بوده و عقاید امامیه داشتهاند ،اما با ظهور و بروز
اندیشــههای انحرافی غالیانه ،نه تنها از حوزه شیعه،
بلکه از دایره اندیشه اسالم نیز بیرون رفتند و نمیتوان
آنها را جزء فرقههای شیعه همانند زیدیه و اسماعیلیه
قلمداد كرد .بررســی این مســئله با شناخت موردی
اندیشههای فرقه غالیانه عزاقریه ،میتواند راهگشای
مسائل اساسیتری چون موضوع کیش شخصیت در
فرقهسازی و تبهکاریهای حسادتآمیز افراد ناآگاه یا
غیرمؤمن باشد.

کار برده میشــود که تجاوز از حد زیاد باشد 2.غالة
را جمع غالی به معنای گزافهگویان ميدانند 3.به نظر
میرســد کاربرد این کلمه در زمینه اعتقادات دینی و
مذهبی ،بدین معنیاست که اعتقاد فرد نسبت به انسان
یا موضوعی ،فراتر از حد و جایگاه معمولی آن باشد.
غلو در بحث فرقه شناســی و ملــل و نحل ،ارتباط
خاصی به ائمــه اهلبیت(ع) پیدا کرده اســت؛ زيرا
غاليان ،امامان شیعه را به درجه نبوت و اغلب به مرتبه
الهی میرســاندند و به خدایی امامان شیعه یا حلول
روح خدایی در آنان اعتقاد داشــتند 4.البته در طول
تاریخ اسالم ،به گروههایی برمیخوریم که به خدایی
بعضی از خلفای عباسی مانند «منصور عباسی» معتقد
5
بودهاند که به آنان غالة عباســی یا عباسیه میگفتند،
به عنــوان نمونه میتوان به راوندیه اشــاره کرد 6.به
طور کلی عقايد غاليان از اين قرار اســت :الوهیت و
خدایی ائمه و اشخاص دیگر که صفاتی مانند خالقیت
و ر ّزاقیت را نیز بــرای آنها در نظر میگرفتند ،نبوت
7
ائمه(ع) ،حلول و تناسخ ،و تجسیم و تشبیه.
در آغــاز ،غالة شــیعه ،تنها به غلو دربــاره ائمه و
پیشــوایان خود میپرداختند ،اما از قرن دوم قمری،
بعضی از فرق ایشان ،با ارائه اندیشههای غلوآمیز ،در
صدد بهرهبرداریهای سیاسی برآمده و با دولت اموی و
عباسی به مخالفت برخاستند .غالة را نمیتوان از فرق
شیعه محسوب کرد؛ زیرا سخنان ایشان ،نه با موازین
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شــرع اســام و نه با معیار عقل و منطق سازگاری
دارد 8.این مســئله باید مورد توجه قــرار گیرد که
یکی از اساســیترین محورهای مبارزاتی فرهنگی و
سیاســی ائمه(ع) ،در واقع مبارزه با انشعابات درونی
تشــیع و در رأس آن غالة بوده است .در این زمینه،
چه در قرآن کریم و چــه در روایات معصومان(ع)،
پیرامون اندیشههای نادرست غالة و بیزاری و برائت
از آنان ،مطالبی مطرح گردیده است.
در قــرآن کریم ،این آیه شــریفه در مذمت اهل غلو
9
میباشــد« :ق ُْل َيا َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب َل َت ْغ ُلوا ِفي ِدي ِن ُك ْم»؛
«ای اهــل کتــاب در دین خود غلــو و زیاده روی
نکنید» .حضرت علی(ع) درباره خود میفرماید« :دو
مــرد (دو طرز تفکر) درباره من تباه و نابود شــدند:
یکی دوســتی که زیــاده روی و از حد تجاوز کند و
10
دیگری دشــمنی که در دشمنی زیاده روی نماید».
در همین رابطه امام رضــا(ع) میفرماید« :بعضی از
مردم ســادهدل ،معجزات و کرامــات فراوانی از ائمه
مشاهده میکردند و چون نمونه آن را از مردم عادی
ندیده بودند ،تصور میکردنــد که حتی صاحب این
معجزات ،دارای مقامی برتر از مقام بشری است و به
این ترتیب ،قائل به خدایی ائمه یا حلول روح خدایی
11
در آنان میشدند».
در حدیثی از امام صادق(ع) آمده اســت« :خداوند
لعنت کند کســی را که درباره مــا چیزی گوید که ما
خود نمیگوییم و خداوند لعنت کند کســی را که ما
را از بندگی خارج میکند ،از بندگی خدایی که ما را
آفریده است و ما به سوی او باز خواهیم گشت و امور
12
ما در قبضه او است».
جریان غلو در همان قرون نخســتین اســامی پدید
آمد كه پیدایش آن را در زمان حضرت علی(ع) بیان
 .8تاریخ شیعه و فرقههای اسالم تا قرن چهارم ،ص.151
 .9مائده.77 ،
 .10نهج البالغه ،ص.650
 .11بحار االنوار ،ج ،25ص.271
 .12اختیار معرفۀ الرجال ،ص.223

کردهاند .غلو نتیجه محبت بســیار قوی است که ابتدا
در میان شــیعه کوفه نسبت به امام علی(ع) به وجود
آمد .البته ميتوان آن را نوعی واکنش در برابر دشمنی
امویان نسبت به آن حضرت نیز بیان کرد 13كه بسیاری
از مؤلفان به آن اشــاره کردهاند .باید توجه داشت كه
غلو نوعی گرایش عرفانی نيز با خود همراه داشت که
نه تنها باعث فریب افراد میشــد ،بلکه آنان را تحت
تأثیــر جاذبههای خود قرار مــیداد .جریان غلو در
عراق بیشتر از حجاز شایع بود؛ زيرا این منطقه تحت
تأثیر فرهنگها و اندیشههای مختلف ایرانی ،سریانی،
رومی و یهودی بود که به صــورت طبیعی بر افکار
14
مسلمانان تأثیر ميگذاشت.
مبــارزات برخی از غالة را علیه حکام ظالم اموی و
عباسی ،نمیتوان نادیده گرفت .آنان در واقع ،باورها
را وسیلهای برای قیام قرار ميدادند و بر مبنای همین
اندیشــه ،مردم را به دور خویش جمع میکردند .از
آنجا که باورهای غلوآمیــز غاليان از حوزه معارف
درســت اســامی ،خارج بود ،آنها در قیامهایشان،
موفقیت چشمگیری به دســت نیاوردند .البته همین
عقاید موهوم و اندیشــههای شرک آمیز سبب شد ،تا
حکام ،بهانه مشروعی برای سرکوبی آنان پیدا کنند و
آنان را بدون وجود اعتراض مردمی ،از میان بردارند.
رهبران فرقههای غالی به تصور اینکه هرچه ادعایشان
بزرگتر باشــد ،بهتر میتوانند پیروان متعصبتری به
دور خود جمع کنند ،ســخنان غلوآمیز درباره امامان
میگفتند و البته موفق میشدند معدودی نادان و ناآگاه
را با خــود همراه کنند .اما به دلیــل همان باورهای
غالیانه ،هیــچگاه از طرف مــردم آگاه ،مورد توجه
قرار نگرفتند 15.ســادگی و نادانی برخی از مردم به
پیروی از اندیشههای غلوآمیز ،به حدی بود که حتی
زمانی که مبدع یک فرقه غالی ،احکام و قواعدی را
 .13تاریــخ تشــیع در ایــران ،ص51؛ تاریخ فرق اســامی ،ج،2
صص263و.264
 .14تاریخ تشیع در ایران ،ص56؛ تاریخ فرق اسالمی ،ج ،2ص.265
 .15تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمی ،ج ،1ص.122

حسین بن روح نوبختی و شلمغانی
ــلمغانی ،همزمان با دوران حسین بن روح
زندگی َش َ
نوبختی نایب سوم امام زمان(ع) بوده است .شلمغانی،
در ابتدا از شــیعیان و افراد مورد اعتماد حســین بن
روح بود ،اما بعدها ،نگرش فکری وی به سوی عقاید
غالیانه تغییر کرد .از اين رو ،حســین بن روح از وی
برائت جست و او را مورد لعن قرار داد.
حسین بن روح نوبختی در میان شیعیان بغداد ،مشهور
و شــناخته شــده بود ،او در ابتدا یکی از افراد مورد
اعتماد و یکــی از کارگزاران محمد بن عثمان عمری
(نایب دوم) به شــمار میآمد 17که در خالل سالهای
 305تا 326ق به عنوان نایب امام زمان(ع) ،واسطه
بین امام و شیعیان بوده است 18.به گفته ابنشهرآشوب،
 .16همان ،ج ،1ص.77
 .17تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،ص.192
 .18خاندان نوبختی ،ص.213

 .19مناقب آل ابیطالب ،ج ،3ص.525
 .20تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،ص.192
 .21تاریخ تشــیع ،دولتها ،خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شــیعه،
ج ،2ص.186
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بر مبنــای اعتقاداتی باطل مطرح میکرد و انجام آنها
را ضروری میدانســت ،آنان به پیروی از گفتههای
مؤسس ،چنین میکردند .این مسئله خود نشان دهنده
ضعف ایمان افراد بود و میتواند نشان دهد که غالیان
نه تنها در حیطه فکری شــیعیان نمیگنجند ،بلکه از
دایره احکام و قوانین اسالمی نیز خارجاند.
موضوع غــاة همواره به عنــوان حربهای از جانب
مخالفان شیعه ،علیه آنان مطرح بوده است ،به طوری
که این مخالفان ســعی میکردند با انتســاب غالة به
شیعه و پیوند زدن افکار و معتقدات آنان با شیعه و به
خصوص شــیعه امامیه ،آنان را متهم به گزافهگویی و
خرافهپرستی کرده و در نتیجه وجهه اجتماعی ائمه(ع)
و بزرگان شیعه را مخدوش نمایند و چه بسا بسیاری
از این فرق غالة ،ســاخته خود حــکام و زمامداران
هر عصر میباشــد که از این رهگذر ،بتوانند سرکوب
شــیعیان را برای مردم توجیه نمایند و افکار علما و
بزرگان شیعه را غیراســامی و مغایر با اندیشههای
16
اسالمی معرفی کنند.

نوبختی از یاران و نزدیکان امام حســن عسگری(ع)
به شــمار میرفته اســت 19.البته این نظر را باید با
تردید بیان کرد؛ زیرا هرچنــد عباس اقبال ،این نظر
ابنشهرآشــوب را تأیید میکند ،اما جاسم حسین در
قبول آن تردید کرده است .او بیان میکند :امام حسن
عســگری(ع) در سال 260ق رحلت كرده و نوبختی
در سال 326ق وفات يافته است و این فاصله زمانی
زیادی را نشان میدهد 20.نظر اخير ،درستتر به نظر
میرسد.
ارتباط خاندانهای شیعی نوبختی ،اشعری و آلبابویه
بــا یکدیگر در گســترش فرهنگ شــیعه و مبارزه
با انحرافــات فکری قابل توجه اســت .ارتباط این
خاندانها در واقع بخشــی از ارتباط در حوزه شیعی
بغداد و قم را ترســیم میکند و از مجموع گزارشات،
مرجعیت و اعتبار علمی حــوزه علمی قم و خاندان
بابویه و اشعری دانسته میشــود .شاید بتوان ملقب
شدن نوبختی به قمی را بیانگر همین عالقه و ارتباط
وی با قم و علمای آن دانســت؛ زیرا علمای قم نیز
به رهبری خاندان نوبختی و نیابت حســین بن روح
نوبختی از ســوی امام زمان(ع) اعتراف داشتند 21.در
این رابطه در گزارشــی آمده است که علمای قم ،در
نامهای تردید و نگرانی خود را از پاســخهای صادر
شده از بغداد اظهار کردند .تردید ایشان از آن رو بود
که احتمال میدادند برخی از نامهها را شلمغانی به نام
نوبختی صادر کرده باشد .نوبختی در پاسخ نامه آنان
با اعالم برائت از شــلمغانی اظهار داشت که خودش
نامهها را پاسخ داده است.
ابوالحســن محمد بن احمد بن داوود قمی گفته است:
«نوشتهای به امالی ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
و خط احمد بن ابراهیم نوبختی در َظهر نامهای دیدم.
این جوابیه نامهای بود که از قم فرســتاده شده بود و
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از حســین بن روح پرسیده بودند که آیا این جوابها از
طرف امام زمان(ع) اســت ،یا جوابهای محمد بن علی
شلمغانی؟ زیرا از شلمغانی نقل شده بود که اینها را من
جواب دادهام .پس پشت نامهای که سؤاالت اهل قم را
جواب داده بودند ،از طرف حســین بن روح اینگونه
نوشــته شده بود :به نام خداوند بخشنده مهربان .بر این
نوشــته و مضامین آن مطلع و آگاه شدیم ،همه جوابها،
جواب ما است و مخذول گمراه و گمراه کننده معروف
به عزاقری که خداونــد لعنتش کند ،در هیچ حرفی از
آن دخیل نیســت .البته نامههایی قب ً
ال به وسیله احمد
بن بالل و دیگران که مانند او بودند برای شــما بیرون
آمده و ارتداد و انحراف اینها از مسیر اسالم مثل ارتداد
محمد بن علی شــلمغانی است .لعنت و غضب خداوند
22
نصیب آنها شود».
نوبختی در ابتدا واسطه بین نایب دوم امام یعنی محمد
بــن عثمان عمری و چنــد تــن از وکالی کوفه بود.
خدمتگزاری وی در وکالت ،نوبختی را قادر ســاخت،
تا با مقامات و رؤســای شــیعه در دستگاه عباسی ،به
ویژه بســتگان خود یعنی بنونوبخــت و بنوفرات ،در
ارتباط باشــد و نزد ایشــان دارای مقام و احترام قابل
توجهی گــردد 23.دوران زندگی حســین بن روح که
همزمان با خالفت مقتدر خلیفه عباســی بود ،تنشهایی
را به همراه داشت که با تغییر وزرا رخ میداد .در واقع
قدرت اصلی در دســت وزیران بود و خلیفه از قدرت
چندانی برخوردار نبود .ابوعلی مســکویه در تجارب
االمم ذیل خالفت مقتدر ،به شــرح کامل این موضوع
و تغییرات دائم وزرا اشــاره میکنــد که مهمترین آنها
24
خاندان ابنفرات شیعی بودند.
به هر حال بــا تغییر وزرای خلیفه عباســی ،اوضاع
سیاســی نیز تغییر میکرد و روابــط قبلی دچار از هم
گســیختگی میشــد .به همین خاطر ،زندگی سیاسی
 .22الغیبه ،ص.649
 .23همان ،ص.646
 .24تجارب االمم ،ج ،5ذکر خالفت مقتدر.

حســین بن روح نیز دارای فراز و نشــیبهایی بوده که
گاهی به صورت آزادانه یعنی در زمان وزارت خاندان
شیعی مذهب آلفرات فعالیت داشته و گاهی به صورت
مخفــی در زمان وزیــر بانفوذ مقتــدر یعنی حامد بن
25
عباس ،به فعالیتهای سیاســی خود ادامه داده است.
اینکه حســین بن روح چه در زمان حضور و چه در
زمان اختفا ،توانسته بود روابط خود را با شیعیان حفظ
کند ،حاکی از مدیریت برجسته وی میباشد.
در زمانی که حســین بن روح نوبختی در دوره وزارت
حامد بن عباس به خاطر شــرایط سیاسی ،به صورت
مخفی زندگی میکرد ،واســطه بین حسین بن روح و
شیعیان را فردی به نام ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی
لمغان از نواحی واسط در
بر عهده داشت .او از قریه َش َ
ِ 28
ِ 27
26
العزافر
العزاقر ،ابنابی َ
عراق بود .وی همچنین به ابن َ
و ابنقَراقِر 29نیز شناخته شده است .محمدجواد مشکور
در کتاب فرهنگ فرق اســامی ،این فرقه را شلمغانیه
معرفی کرده است 30که به نظر میرسد این تعبیر هم روا
باشد .شــلمغانی که بعدها پیروانش را به نام عزاقریه
میخواندنــد ،خود یکــی از فقهای شــیعه و یکی از
نویســندگان بغداد بوده که کتابهای زیادی تألیف کرده
است 31.اما باید گفت که وی برخی از آنها را در دوره
اســتقامت در دین و برخی از آنها را در دوره انحراف،
نگاشته است .از مجموع کتابهای شلمغانی ،تنها روایاتی
پراکنده و به ندرت در منابع مختلف باقی مانده است .با
این وصف ،فهرست عناوین کتابهای وی ،به این مسئله
رهنمون میسازد که شــلمغانی در زمینههای مختلف
از جمله عقاید ،تفســیر ،حدیث ،فقه ،کیمیا و صنعت،
صاحب کتابهایی اســت که نشان از جایگاه علمی مهم
وی دارد .وی در منازعاتی که با ابنروح و وکال داشته،
 .25پژوهشی پیروان زندگانی نواب خاص امام زمان(عج) ،ص.275
 .26معجم االدباء ،ج ،1ص.235
 .27همان؛ تاریخ االسالم ،ج ،24ص.115
 .28الفرق بین الفرق ،ص.191
 .29الکامل فی التاریخ ،ج ،11ص.4848
 .30فرهنگ فرق اسالمی ،ص.257
 .31معجم االدباء ،ج ،1ص.235

« .32کاوشی در کتاب التکلیف شلمغاني» ،ص.28
 .33فهرست اسماء مصنفی الشیعه ،ص.268
 .34توقیعات در اصطالح علم حدیث پاسخ پرسشها یا اطالعیههایی
اســت که به صورت کتبی از طرف امام برای آگاهی شیعیان فرستاده
میشــده اســت .چنانکه توقیعاتی از امام هادي(ع) و امام حســن
عسگری(ع) نقل شده است .اما معمو ً
ال توقیع به نامههای امام زمان(ع)
گفته میشود که توسط چهار تن (نایبان خاص ایشان) در زمان غیبت
صغری به دســت شیعیان میرســیده اســت .محتوای این توقیعات
میتواند یا تعلیم احکام و ر ّد شبهات مخالفان باشد ،یا تأیید و توثیق
نواب اربعــه و تکذیب مدعیان دروغین ،و يا تعیین تکالیف اجتماعی
شیعیان در دوران غیبت صغری (نشانی از امام غایب(ع) ،ص.)4
 .35الغیبه ،ص.533
 .36فرق الشیعه ،ص صد و هفتاد.

 .37قاموس الرجال ،ج ،1صص.4448-4445
 .38فهرست اسماء مصنفی الشیعه ،ص.268
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به جایگاه علمی خود استناد میکرده است.
نجاشــی ،کتابها و تألیفات شــلمغانی را در الرجال
اینگونه ذکر کرده اســت :کتاب التکلیف ،رســالهای
خطــاب به محمد بن همام اســکافی ،ماهیة العصمه،
الزاهر بالحجــج العقلیه ،المباهله ،االوصیاء ،المعارف،
مرتین،
االیضاح ،فضل النطق علی ُّ
الصمت ،فضایل ُ
الع َ
االنوار ،التسلیم ،الزهاد و التوحید ،البدأ و المشیه ،نظم
33
قرآن ،االمامه کبیر ،و االمامه صغیر.
شــلمغانی که واسطه بین حســین بن روح و شیعیان
بود ،توقیعات 34حضرت قائم توســط حسین بن روح
را به دست شــیعیان میرســانید و مردم برای رفع
نیازمندیهای مذهبی و اجتماعی ،به طور مستقیم به او
مراجعه میکردند 35.تاریخ خروج شلمغانی از تبعیت
حسین بن روح ،درســت مشخص نیست؛ زیرا دوره
اختفای حسین بن روح دقیق مشخص نمیباشد .ولی
از قرایــن چنین برمیآید که دوره پنهان زیســتن او،
مصــادف بود با ایام وزارت حامــد بن عباس که از
سال  306تا 311ق طول کشــیده است 36.شلمغانی
در همین مدت استتار حســین بن روح ،از موقعیت
استفاده کرد و جمعی از خواص شیعه را به طرف خود
خواند .گویا ابتدا هم غرض او گرفتن مقام حسین بن
روح و باب قلمداد کردن خود به جای او بوده است.
ولی بعدها کار ادعای او باال گرفته و ادعای نبوت و
32

الوهیت نیز کرد 37.علت انحراف و جدایی شــلمغانی
و خروج وی از تبعیت حســین بن روح ،بسیار قابل
توجه اســت؛ زیرا آن را رشــک و حسادت نسبت
به جایگاه سیاســی حســین بن روح و جاهطلبیهای
38
سیاسی شلمغانی عنوان کردهاند.
همانطور که اشاره شــد ،حسین بن روح از جایگاه
ویژهای در میان خاندانهای شیعی آن زمان برخوردار
بود که مهمترین آن واســطه بین امام و شیعیان بوده
اســت .تنها در زمــان اختفای او بود که شــلمغانی
واسطهگری با شیعیان را به دست آورد و مجالی برای
ظهور و بروز یافت .اما به طور قطع ،باز هم نمیتوان
صرف ًا جاهطلبیهای سیاســی را انگیــزه خروج او از
تبعیت حســین بــن روح و در نهایت به وجود آمدن
عقاید و اندیشههای غالیانه و کفرآمیز برای او دانست.
سکوت منابع تاریخی در این زمینه ،قابل تأمل است.
در هر صورت ،شــلمغانی از دوران اختفای حســین
بن روح ،به نفع خود اســتفاده کرد و جایگاه خود را
بین خاندانهای شــیعی مستحکم نمود .او برای توجیه
عقاید خــود ،افرادی را با خود همــراه و به تدریج
پیروانی برای خــود فراهم کرد .از جمله پیروان وی،
خاندان بنیبسطام بودند که طوسی در الغیبه همراهی
ایــن خاندان را با شــلمغانی اینگونــه بیان میکند:
«امکلثوم دختر ابوجعفر عمری گفته اســت :ابوجعفر
بن ابیالعزاقر در نظر طایفه بنیبســطام ،دارای آبرو و
وجاهــت زیادی بود و این آبرومندی به دلیل آن بود
که شیخ ابوالقاسم حسین بن روح در نظر مردم برای
او منزلت و جایگاه خاصی ایجاد کرده بود و زمانی که
مرتد و منحرف شــد ،هرگونه دروغ و کفری که برای
بنیبســطام حکایت میشد ،همه را به شیخ ابوالقاسم
نسبت میدادند .آنها هم این کفریات را میپذیرفتند ،تا
اینکه ماجرا به اطالع ابوالقاسم حسین بن روح رسید
و فورا ً آن را انکار کرد و دروغهای شلمغانی را خیلی
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بزرگ دانست و بنیبسطام را از پذیرش حرف او نهی
کرد و به آنها دســتور داد تــا او را لعن کرده و از او
اجتناب کنند ،اما بنیبسطام به فرموده شیخ بها ندادند
و بر دوستی و مودت ابنالعزاقر پافشاری کردند؛ زیرا
او به بنیبسطام میگفت مسائلی که به شما گفتهام ،راز
39
و سر بودند و من آنها را افشا کردم».
به هر حال ،خاندان بنیبســطام در بغداد از دستورات
حسین بن روح سرباز میزدند و فرامین شلمغانی را
اجرا میکردند .این مطلب گویای این مسئله است که
بــزرگان بغداد و به تبع آن عوام مردم ،نیز تحت تأثیر
شلمغانی قرار گرفته بودند .شلمغانی همچنین ارتباط
و پیوستگی با خاندان شــیعی بنوفرات داشت که در
آن زمان وزرات دســتگاه سیاسی را بر عهده داشتند،
اما با برافتادن خاندان آلفرات از وزرات ،شــلمغانی
به موصل گریخت و ســالها نزد ناصرالدین حسین بن
عبداهلل حمدان زیست و پس از مدتی در حدود سال
40
 320یا 322ق به بغداد بازگشت.
دعاوی چنین افراد و فرقههایی نه تنها میتوانست به
شیعه و اســام ضربه بزند ،بلکه تهدیدی جدی برای
حاکمیت اســامی نیز به شمار میرفت؛ زیرا دستگاه
خالفت عباسی نیز چنین اندیشههای انحرافی سازمان
یافتهای را که این قابلیت را داشت ،تا جامعه را دچار
بینظمی و آشوب کند ،برنمیتافت .عالوه بر آن ،فقها
و علمای سنی مذهب نیز اگرچه با شیعیان اختالفاتی
داشتند ،اما اینگونه عقاید انحرافی و دعاوی عجیب
و اباحیگری را با اصول کلی اسالم مغایر میدانستند
و شرک و کفر محسوب میکردند.
در ســال 322ق ،خلیفــه الراضی بــاهلل بر گروهی
از پیروان شــلمغانی و از جمله حســین بن قاسم و
ابوعمران ابراهیم بن احمد بن ابیعون دســت یافت
و ارتبــاط آنها با شــلمغانی را دریافت که او را خدا
میخواندند و فرامین او را واجب االطاعه میدانستند
 .39الغیبه ،صص698و.699
 .40فرق الشیعه ،ص صد و هفتاد و پنج.

و صفــت ر ّزاقیت بــرای او قائل بودنــد 41.اگرچه
ســختگیریها و شــکنجههای الراضی باعث شد ،تا
حسین بن قاسم از ابنابیالعزاقر ،بیزاری جوید و توبه
کند ،اما فقهای مالکی او را زندیق دانســتند و توبه او
را نپذیرفتند .پس از اینکه ابنابیالعزاقر را دســتگیر
کردند ،او از خلیفه سه روز مهلت خواست ،تا آسمان
بر بیگنهاهیاش گواهی دهد .غیرعقالنی بودن دلیل
شلمغانی ،علما و فقهای اهلسنت را بر آن داشت ،تا
بر خلیفه ســخت گرفتند ،تا اینکه به دستور الراضی
آنها را به دار آویختند و آتش زدند و خاکسترشان را
به دجله ریختند 42.غیر از ائمه و بزرگان شیعه که در
لعن و دوری از چنین افرادی تأکید داشتند ،حتی نوع
کشــتن و از بین بردن شلمغانی نیز ،خود نشان دهنده
بیزاری و برائت خلفای عباسی و فقهای اهلسنت از
چنین گروهها و افکار و اندیشههایی بوده است.
عزاقریه پس از قتل شــلمغانی ،باز دست از دعاوی
خود برنداشتند ،به خصوص در بین خاندان بنیبسطام
طرفدارانی داشــتند .در سال 340ق فردی در بغداد
ادعا کرد که روح شلمغانی در او حلول کرده و مدعی
شد رهبری فرقه عزاقریه را بر عهده گرفته است .پس
از مرگ این شخص ،محمد بن مهلبی ،وزیر معزالدوله
دیلمی پیروان او را دســتگیر کرد و دیگر به ایشــان
اجازه فعالیت داده نشد .همچنین در بین آنها ،زنی بود
که ادعا میکرد حضرت فاطمه زهرا(س) اســت .این
43
افراد نیز به دستور مهلبی مورد تعقیب قرار گرفتند.
تأثیر افکار و اندیشــههای یک فرقه ،گاه تا اندازهای
بوده است که حتی ســالها پس از مرگ مؤسس آن،
همچنان در میان پیروان آن فرقه ،رواج داشته است و
تنها سختگیریهای حکومتی میتوانسته مانعی بر سر
راه ادامه این جریانات قرار گیرد .اگرچه روشــنگری
علمای راستین شیعه و حتی اهلسنت را نباید از نظر
 .41تاریخ االسالم ،ج ،24ص.115
 .42الفرق بین الفرق ،ص159؛ التنبیه و االشــراف ،ص382؛ معجم
االدباء ،ج ،1ص.236
 .43الکامل فی التاریخ ،ج ،12ص.5037
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عقاید شلمغانی
فرقه عزاقریه را به عنوان فرقهای غالی مطرح کردهاند؛
زیرا این فرقه عالوه بر غلو نســبت به امام علی(ع) و
44
ســایر ائمه ،به حلول و تناســخ نیز اعتقاد داشتند.
ابناثیر مورخ قرن هفتم که حدود  400ســال پس از
شلمغانی میزیسته است ،بیان میدارد :شلمغانی ،ادعا
داشت که علی بن ابیطالب(ع) ،اهلل است و بر این باور
بود که موسی و محمد(ص) هردو خائن هستند .موسی،
هارون را برای پیامبری فرستاد و علی نیز محمد(ص)
را به پیامبری برگزید .اما هردوی آنها یعنی هارون و
محمد(ص) راه خیانــت را در پیش گرفتند .بنابراین
علی(ع) به محمد(ص) مهلت حدود  350سالهای داد
که در پایان آن ،قوانین اسالمی تغییر میکند و سپس
فقه اسالمی ،تفسیر جدیدی مییابد .همچنین شلمغانی
در پی این هدف بود که مشــروعیت مدعیان خالفت،
بــه ویژه علویان و عباســیان را مخدوش کند و تنها
خود را مدعی راســتین مقام مذهبی و سیاسی قلمداد
میکرد 45.با توجه به اینکه این ســخن ابناثیر را در
کتب رجال و حدیث شیعه نمییابیم ـ کتبی که بعض ًا به
طور مفصل هم از شلمغانیه صحبت کردهاند ـ پذیرش
آن جای تأمل دارد.
از دیگر اعتقادات ایشــان این بوده است که خداوند
در طول تاريخ ،در شكل بشر حلول ميكند و نخست
در جســم آدم حلول كرد ،ســپس در ابدان انبيا مثل
نوح ،هود ،ادريس ،صالح ،ابراهيم ،هارون و عيســي
تجسم يافت .پس از رســول خدا(ص) نيز در ابدان
ائمه اطهار(ع) مجســم شد ،تا زمان امام دوازدهم(ع)
و سپس در جســم خود او حلول كرد و او اله اآللهة
اســت .البته در مورد حلول خداونــد در انبيا و ائمه
معتقد است :خداوند در همه انبيا و ابليس آنها حلول

كرد و او اين (ضد) را خلق كرد ،تا داللت بر مضدود
كنــد و ابليس ابراهيم را نمــرود ،و ابليس هارون را
فرعون معرفي ميكند 46.شلمغانی پس از انحراف در
عقاید امامیهاش ،با توجه به ســابقهای که در جامعه
شیعه آن زمان داشت ،تالش کرد ،تا از جایگاه خود به
عنوان قائم مقام ســفیر سوم امام زمان(ع) بهره ببرد و
وکالی تحت پوشش خود را به قبول آموزههای مغایر
47
با دیدگاه اصلی امامیه آموزش دهد.
پیروان شــلمغانی یا همان عزاقریه ،حضرت علی(ع)
را خدا معرفی مینمودند و حسن(ع) و حسین(ع) را
به ایشان نســبت نمیدادند؛ زیرا بر این عقیده بودند
که هرکس در او ربوبیت و خداوندی آشــکار شود،
فرزنــدی برای او نخواهد بود 48.جاهطلبی سیاســی
شــلمغانی در تفســیر مادی وی از آیات قرآن کریم
در رابطه با بهشــت و جهنم کام ً
ال مشــخص است.
این جاهطلبی با توجه به دو نکته آشــکار میشــود:
نخست آنکه وی تاریخ تغییر شریعت اسالمی را سال
 350ذکر میکند .وی با این پیشــگویی میکوشــید،
تا مــردم را به حمایت از خــود وادارد .دیگر اینکه
تبلیغات خود را میان مقامات باالی دستگاه اداری و
ارتش عباسیان متمرکز ساخت و تعداد قابل توجهی
هوادار به دســت آورد 49.در بین آنها احمد بن محمد
بــن عبدوس ،ابراهیم بن ابیعون ،ابنشــبیب زیات،
ابوجعفر بن بســطام و ابوعلی بن بسطام که همگی از
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دبیران حکومتی بودند ،قرار داشتند.
افکار و عقاید شلمغانی و خروج او از تبعیت حسین
بن روح ،باعث شــد که ابنروح موضع شلمغانی را
برای شیعیان امامیه ،مشــخص کند ،تا از او اجتناب
کنند .او تالش نمود ،تا شــلمغانی و همه کسانی را که

به پیروی از وی پرداختهاند ،طرد نماید 51.شــلمغانی
پس از طرد شدن ،این سخن را ابراز داشت که خود او
نماینده حقیقی امام دوازدهم اســت و ابنروح ،واسطه
52
بین امام و شــیعیان نیســت و خود را بــاب نامید.
شلمغانی با این ادعا که روح خدایی در اجسام پیامبران
و امامان حلول کرده است ،کوشید تا موقعیت سیاسی و
اجتماعی سازمان یافتهای را به خود اختصاص دهد و
پس از مدتی مدعی شد که اهلل در جسم خود او حلول
رب االربــاب 53و روح القدس
کرده اســت و خود را ّ
54
خواند.
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سال یازدهم
شماره -41پاییز 1394

نظر شلمغانی درباره حسین بن روح
از آنچــه که در تاریخ آمده ،مشــخص میشــود که
شــلمغانی در ظاهر نه تنها با حسین بن روح مخالفت
نمیکرد ،بلکه خود را مدافع و دوســتدار او نیز نشان
میداد؛ در الغیبه شیخ طوسی آمده است :وقتی حسین
بن روح به بنیبســطام دستور لعن شلمغانی را داد ،او
به آنها گفت :مسائلی که به شما گفتم ،راز و سر بودند
که آنها را افشا کردم و حاال ابوالقاسم مرا با وجود آن
همه نزدیکی به او ،از خود رانده و مجازات کرده است.
همچنین آنجا که بنیبســطام ،نامه لعنی را که از طرف
حســین بن روح رســیده بود ،به ابنابیالعزاقر نشان
دادند ،او به شــدت گریه کرد و گفت :این کالم حسین
بن روح ،تأویل و باطن بزرگی دارد و آن این اســت
که لعنت ،همان دور کردن است و معنی کالم ایشان که
فرمود :خدا لعنتش کند ،این اســت که خداوند او را از
عــذاب و آتش جهنم دور کند .اکنون به مقام و منزلت
خودم پی بردم .همینطــور در دیدار امکلثوم با مادر
بنیبسطام ،او به امکلثوم گفت :شیخ اباجعفر به ما گفته
است :روح رســول خدا(ص) به پدر تو یعنی اباجعفر
محمد بن عثمان و روح امیرالمومنین(ع) به بدن شــیخ

ابوالقاســم حسین بن روح و روح سیده ما فاطمه(س)
55
به تو منتقل شده است.
طوسی در جایی دیگر از کتاب خود به نقل از شلمغانی
آورده است« :و اما در خصوص اختالفی که بین من و
آن مرد (حسین بن روح) که خداوند توفیقش را زیاد
فرماید ،اتفاق افتاد ،من دخالتی نداشتم ،بلکه به خاطر
کســی بوده که من او را در امور دخالت دادم [و آنان
نزد حســین بن روح از من بدگویی کردهاند] و ظلم و
ستم بر من روا داشــته شده و من خودم [غیرمستقیم]
سرپرست این امر بودم» 56.شلمغانی همچنین میگفت:
«کسی که خداوند منتش را بر او بزرگ کند ،حجت هم
بر او زیاد میشود و باید در آنچه که موجب ناراحتی
و یا خوشحالی او میشود ،صادق و راستگو باشد .بین
خود و خداوند ســزاوار نیست که در مورد حسین بن
روح ،هرچند که آزار او نسبت به من بزرگ بوده ،جز
صدق و حق چیزی بگویم .این مرد [حسین بن روح]
به امر نیابت از طرف حضرت منصوب شــده و طایفه
شیعه نمیتوانند از او روی گردان شوند و حکم اسالم
بر او جاری اســت؛ همچنانکه بر غیــر او از مؤمنان
جاری شــده است» 57.این دو مطلب نشان میدهد که
شــلمغانی اختالف بین خود و حسین بن روح را یک
ســوءتفاهم میداند و اینگونــه وانمود میکند که این
به خاطر آن اســت که حرفهای مرا متوجه نشــدند و
اشتباهی به شــیخ گفتهاند و همچنین در مطلب دوم،
به گونهای برخورد میکند که گویی در جایگاه رفیعی
قــرار دارد و به زبان میگوید« :من اســام و نیابت
حســین بن روح را تأیید میکنم و ایشان آدم موجهی
هســتند» .او همچنین میگوید« :من و شیخ ابوالقاسم
حســین بن روح در این امر نیابت نیافتیم ،مگر آنکه
هردو میدانستیم در چه چیزی وارد شدهایم ،اما باهم
58
میجنگیدیم».
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از ســخنان شلمغانی درباره حســین بن روح دانسته
میشــود که او با چهرهای عالمانه ،دینمدار و مدافع
اســام ،به سوءاســتفاده از عقایــد و باورهای پاک
شــیعیان پرداخته و خود را همچون حسین بن روح،
نایب و باب امام زمان(ع) میدانسته ،با اینکه از توقیع
حضرت در لعن خود آگاه است.
در آخر که لعن او میان شــیعیان پیچید ،مجبور شــد
برای اثبات عقایدش ،حســین بن روح را به مباهله
دعوت کند .قطب راوندی در کتاب الخرائج و الجرائح
آورده اســت« :از ابوعلی بن همام روایت شده است
که محمد بن علی شــلمغانی عزاقری ،نامهای به شیخ
ابوالقاسم حســین بن روح نوشت و از وی خواست
که بــا او مباهله کند و در آن ادعــا کرده بود که من
نایب و سفیر حضرت حجت(ع) هستم .در پاسخ او،
حسین بن روح نوشت :هریک از ما زودتر وفات کند،
مغلوب است .عزاقری زودتر مرد ،او کشته شد و بعد
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به دار آویخته شد».
از آنجــا که عقاید شــلمغانی و به طــور کلی عقاید
غالیان ،بر حلول و تناســخ اســتوار بود ،وی پس از
مدتی اعالم داشت که روح پیامبر(ص) در جسم نایب
دوم امام زمان یعنی ابوجعفر عثمان عمری ،روح علی
بن ابیطالب(ع) در جسم نایب سوم حسین بن روح
و روح فاطمه زهــرا(س) دختر پیامبر(ص) در کالبد
امکلثوم دختر نایب دوم امام زمان حلول کرده است.
شــلمغانی از وکال و زیردستان خود خواست که این
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راز را فاش نکنند ،تا کسی از آن باخبر نشود.
شلمغانی ،احکام دینی خود را در کتابی به نام حاسه
السادسه به معنای حس ششم تدوین کرده بود که این
کتاب دستورات دینی اصحاب او به شمار میرفت و
در واقع در ر ّد شرعیات نوشته شده بود .آنها به ترک
نماز ،روزه و غســل معتقد بودند .از دیگر اعتقادات
ایشــان ،این بود که ازدواج را به روش ســنت باطل

شــمردند و عمــوم زنان خود را بــر یکدیگر حالل
میدانســتند 61.توجیه آنها در ایــن زمینه این بود که
محمد(ص) در هنگام مبعوث شــدن به پیامبری ،بر
عدهای ناآگاه و ســرکش برانگیخته شــده بود و به
اقتضای حکمــت خویش احکام شــریعت را برای
اطاعت این مردمان تدویــن کرد ،اما در زمان فعلی،
این اقتضا از بیــن رفته و نیازی برای انجام احکام و
فرامین الهی که به وسیله پیامبر(ص) بیان شده است،
وجود ندارد؛ زیرا عزاقریه خود بر این اعتقاد بودند که
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شلمغانی خدا است و دستورات او باید اجرا شود.
همانطور که مشــاهده شــد ،اباحیگــری ،بیدینی
و شــهوت پرستی و رســیدن به منافع دنیایی از راه
غیرمشــروع از عقاید فرقه غالیه عزاقریه محســوب
میشــد .با توجه به این عقاید ،ایــن نتیجه حاصل
میشود که تبلیغ کنندگان اینگونه تعالیم ،افرادی بودند
که دین حقیقی را مانع مهمی در رسیدن به اهداف خود
میدیدند و با به راه انداختن جریان غالة ،سعی کردند
خود را از هرگونه قید و بندی آزاد کنند .ظهور دین و
آیینی جدید و گرد آوردن عدهای پیروان گمراه به دور
خود ،میتواند بهترین توجیه برای به دســت آوردن
اهداف و عملی کردن اندیشههای چنین جریانی باشد.
پافشاری شلمغانی بر اندیشــههای انحرافی و عقاید
غالیانه ،حلول و تناســخ و اباحیگری و جمع کردن
عدهای پیرو به دور خویش ،باعث شــد ،تا حســین
بن روح ،دیگران را از گمراهی شــلمغانی آگاه کند.
این مســئله تا جایی پیش رفت که توقیع لعنی را از
جانب امام زمان(ع) درباره شلمغانی به دنبال داشت و
حسین بن روح آن را ارائه نمود:
«اعالم کن خداوند عمر تو را طوالنی گرداند و عرفان
و همه خوبیها را به تو عنایت کند ،به کســانی که به
دیانــت و نیّات آنها اطمینان داری که محمد بن علی،
معروف به شلمغانی از دین اسالم بیرون رفته و مرتد
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شده و ملحد گردیده است و چیزهایی ادعا میکند که
موجب کفر به خالق متعال اســت و به خدا دروغ و
بهتان میبندد و گناه بزرگی مرتکب شده است .آنها که
از خداوند برگشتند ،دروغگو هستند و سخت گمراه و
از رحمت خداوند دور شدهاند و دچار خسران بزرگی
گشتهاند .برائت خودمان را در محضر خداوند متعال و
پیامبر و خاندان گرامیش صلوات اهلل و سالمه اجمعین
از شــلمغانی اعالم میداریم ،به او لعن میفرستیم و
لعنت دائم خدا بر او باد در آشکار و نهان در هر زمان
و مکان و لعنت خداوندی بر موافقان و پیروان او باد
و نیز بر آنان که با شنیدن این اعالم ،پیوند خود را با
او ادامه دهنــد .بنابراین به اطالع آنان (وکالی امامیه
یا عموم شیعیان) برسان ما از دوستی وی خودداری
نمــوده و از او دوری میجوییم آنچنان که در برابر
امثال او همچونَ :شــریعی ،ن ُ َمیری ،هاللی و باللی و
دیگران چنین کردیم و ما راضی به سنن الهی هستیم.
به خداوند اعتماد میکنیم و از وی کمک میخواهیم
و او در تمامــی امور برای ما کافی اســت و بهترین
63
نگهبان است».
در ایــن توقیع به صراحت از طــرف امام(ع) ،خارج
شدن شــلمغانی از دین اسالم ،به ســبب گناهان و
اعمال و اعتقادات ملحدانه او ،تأیید گردیده اســت؛
زیرا احکام و افکار انحرافی او ،همه حاکی از ارتداد
شلمغانی از دین اســام و مذهب شیعه است .درباره
شــریعی ،نمیری ،هاللی و باللی باید گفت :این چهار
فرقه نیــز از غالة بودند و دعــاوی غالیانه در مورد
پیامبر(ص) و ائمه(ع) داشــتند و بر حلول و تناســخ
معتقد بودند .عــاوه بر آن هریک خود دعوی نیابت
امام زمان(ع) را در دوران زندگی سیاسی نایبان اول
تا ســوم داشتند و بر این باور بودند که ایشان واسطه
64
بین امام و شیعیان هستند.
با توجه به شــناخت افکار و اندیشــههای شلمغانی
 .63الغیبه ،ص711؛ االحتجاج ،ج ،2ص.600
 .64الرجال ،ص449؛ االحتجاج ،ج ،2ص.600

مؤســس فرقه عزاقریه و اطالع از اعتقادات این فرقه
غالی ،این مسئله مطرح میشود که کتب فرق ،عزاقریه
را جــزء چه نوع از فرق محســوب کردهاند .از میان
چند کتاب مهم فرقه شناسی یعنی المقاالت و الفرق،
فرق الشیعه ،الفرق بین الفرق ،الملل و النحل ،مقاالت
االسالمیین و بیان االدیان ،تنها بغدادی از این فرقه به
عنوان فرقه غالی شیعه نام برده و توضیحاتی در این
زمینه ارائه کرده اســت .اما کتب دیگر فرق ،هیچکدام
به ذکر فرقه عزاقریه نپرداختهاند و صرف ًا در بحث از
شیعه ،غالة و عقاید کلی و فرقههای منتسب به آنها را
مطرح نمودهاند که عزاقریه در بین آنها دیده نمیشود.
به نظر میرسد این کتب ،عزاقریه را فرقهای آنچنان
قابل توجه ندانستهاند که آن را بیان کنند ،در صورتی
که این فرقه دارای افکار و اندیشههای مستقل بود و
پیروانی نیز برای این فرقه وجود داشت .یا اینکه باید
بپذیریم این کتب ،فرقه مزبور را خارج از حیطه غالة
و یا خارج از حیطه شــناخت فــرق قلمداد کردهاند.
در مجموع میتوان گفــت :ذکر غالیان در کتب فرق
ذیل مبحث شــیعه ،امری نادرست است؛ زیرا اگرچه
مؤسسان یا پیروان فرق غالی در ابتدا مانند شلمغانی
از شیعیان و پیروان امامیه بودهاند ،اما پس از آشکار
شدن عقاید انحرافیشان ،از دایره اسالم و شیعه بیرون
رفتهاند.
نتیجهگیری
 .1محمد بن علی شــلمغانی با عقاید غالیانه انحرافی
و خارج از حیطه اندیشههای اسالمی ،در برههای از
تاریخ ،عدهای پیرو بــرای خود جمع و اصولی برای
مکتــب خود مطرح کرد .او کــه در ابتدا از معتمدان
حسین بن روح نوبختی نایب سوم امام زمان(ع) بود،
به دلیل رشــک و حسادت به جایگاه سیاسی حسین
بــن روح ،به دنبال مطرح شــدن خویش بود .وی با
سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف ایمان افراد ،پیروانی
را به دور خود گرد آورد.

 .2الوهیت ائمه(ع) و حلول و تناسخ که از ویژگیهای
کلی عقاید غالیانه در همه فرقههای غالة اســت ،به
خوبی در اندیشــههای شــلمغانی و مکتب او نمایان
بود .این عقاید با باورهای شــیعی و اسالمی سنخیت
نداشت ،بنابراین از سوی ائمه معصومان(ع) ،برائت و
بیزاری نسبت به ایشان انجام گرفته است .در توقیعی
که از جانــب امام زمان(ع) در لعــن محمد بن علی
شــلمغانی صادر شــده ،به صراحت این بیزاری بیان
گردیده است.
 .3کتب فرق که در زمینه شــناخت اندیشههای این
فرد ،بسیار میتوانستند راهگشا باشند ،مطالب چندانی

ندارند ،امــا در کتب رجال و تاریــخ ،اطالعاتی در
ایــن باره وجود دارد .فرقــه غالیانه عزاقریه و دیگر
فرقههای غالة که ذیل مبحث شــیعه شناســی ذکر
شدهاند ،هیچکدام ارتباطی به شیعه و اسالم ندارند ،از
این رو ،در کتب فرق ،در جای درستی قرار نگرفتهاند.
 .4واکاوی اندیشههای شلمغانی و حوادث و جریانات
سیاســی آن دوره ،به خصوص مسئله غیبت صغری،
این احتمال را تقویت میکند که حاکمیت عباسی برای
به چالش کشیدن مکتب تشیع ،دست به فریبکاریهای
شگفتی زده و به فرقهســازی و فرقهگرایی پرداخته
است.
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