
شلمغاني و علل انحراف ويبازشناسي رجالي شخصيت 
*ميثم مطيعي

شخـصيت محمـد بـن علـي ابـي العزاقـر معـروف بـه                است  در اين مقاله تالش شده      : چكيده
پس از بحث درباره وضعيت شلمغاني قبل از انحراف و بعـد            . شلمغاني مورد بررسي قرار گيرد    
رافي او كه منجر به صدور توقيعي در لعـن او از ناحيـه              د انح ياز انحراف، برخي از افكار و عقا      

 ةشود و در نهايت در ضمن معرفي آثار و مؤلفات شلمغاني در مـورد رابطـ    مي مقدسه شده بيان  
 .گردد  مي يك قاعده استخراج،بين فساد بعدي و استقامت قبلي

.شلمغاني، حسين ابن روح نوبختي، جرح و تعديل رجال، نيابت: اه واژهكليد
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مقدمه
بعد از حضور و ارتباط چهره به چهره مردم با ائمه          ع( در دوره    هاي  نخـستین بـه دلیـل 

فشارهاي سیاسی و جو اختناق عباسی و       ضرورت تعریف نظام ارتباطی جدیـد 
مـردم با امامان از سوي ائمه هدي     )ع( عملی شد و رفته     رفته بعد از دوران صادقین    
ع( حـضور امامان معصوم در متن     زندگی روزانه مردم جاي خود را به نظام وکالت و 
نیابت داد            تـا اینکه بعد از تجرب   ۀ سازمان  یافتـه نظـام وکالـت و نیابـت از 

دوران جواداالئمـه تـا امـام عسکري)ع( مردم با نظام جدید خو گرفتند و در این میان 
ادار           ة نظـام وکالـت از سـوي نایبان خاص آن حضرت بعضًا با حرکت    هاي انحرافی 

مواجه مـی  شـد کـه بـا درایـت و تیزبینی نسبت به رفع آن موانع اقدام       می  شـد  
تـا جـا   یی کـه در مـواردي شـخص امـام دوازدهم)ع( براي خاموش ساختن این فتنه       

ها  وارد عمل شده و امامیه را در این جهـت رهبري می  کردند. شلمغانی نمونه   اي  از 
افراد متنفذ سازمان وکالت  امامیه اسـت کـه بـه دالیلی که در متن مقاله بدان      ها اشاره   
می شود از صراط مستقیم منحرف شده و با پیروي از خطوات شیطان گام    به گام مسیر 
ضاللت و تباهی را پیموده اسـت         قـصد اولیـه مـا از طرح این تحقیق، بازشناسی 

شلمغانی دیروز و مصداق        یابی آن در شلمغانی     هـاي   امـروز بود، خاصه آنان که 
روزگاري     کرسی تدریس   نهـج   البالغـه  و شـرح خطبـه متقـین را در اختیار داشتند و 
امروز سر از انکار خاتمیت درآورده         اند، قرآن را محصول زمان خـویش و پیامبر را 

تولیدکننده و آفریننده آن       می  دانند... اما بنا به     دالیلی مسیر بحث را در مجراي علم 
تاریخ، تراجم و رجال قرار دادیم و از این           مقایسه و   مشابهت  یابی صرف نظر کـرده و پیدا 
کردن نکات اشتراك در انحراف شلمغانی دیـروز و شـلمغانی              هـاي   امـروز را 

 شلمغاني قبل از انحراف-1بـه خواننده واگذار می کنیم.
،)عـج (ابوالقاسم حسين روح نوبختي پـس از وفـات نايـب دوم حـضرت وليعـصر                 

،)عـج ( ق بنا به فرمان امام زمـان         305ي در   ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمر      
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حسين بـن روح نـوبختي بـراي.  منصوب شد  )ع(رسماً به عنوان سفير امام دوازدهم     
انتخاب به اين مقام به دارالنيابه مقر سازمان اماميه در بغـداد رفـت و در ايـن مكـان

در ايـن ديـدار مـواردي را كـه         . هاي مهمي چون ذكاء خادم را ديدار كـرد         شخصيت
مواليش به او سپرده بود يعني عصاي دست و صندوق خزانه كه مهرهاي امام نيز در
آن قرار داشت را آماده كرده و بنا به سفارش مذكور به حسين بن روح تقديم كـرد،
آنگاه ابن نوبختي به همراه ديگر وكال به منزل ابـوجعفر محمـد بـن علـي شـلمغاني

محمـد بـن علـي). 42- 41: 10، ج 1383،  كريمي زنجاني (دستيار نزديك خود رفتند     
 شـلمغانيه در روسـتاي شـلمغان ازةابي العزاقر معروف بـه شـلمغاني مؤسـس فرقـ          

واسط متولّد شد و يكي از قاريان قرآن در آنجا بود، وي پس از مدتي بـههاي    حومه
بر اساس نوشته  شيخ طوسـي در مـدتي كـه ابـن روح بـه طـور پنهـان                    . بغداد رفت 

اني را به عنوان نائب خود منصوب نمود و او را واسطه ميـان خـودزيست، شلمغ  مي
و مردم در حوائج و امـور مهـم خـود قـصد او كـرده و بـه. و شيعيان قرار داده بود    

در ايـن دوران كـه قبـل از دسـتگيري و). 272: 1381طوسـي،   (رفتنـد     مي مالقاتش
يان در بغداد،ي شيع ها  فعاليت ق است شلمغاني     1312حبس حسين بن روح به سال       

ايـن. داد  مـي  به ويژه بنو بسطام و دو وكيل كوفه، يعني زجـوجي و رازي را جهـت               
و اينكـه ابـن روح نـوبختي)  ابن روح نوبختيةيعني نيابت شلمغاني از ناحي   (مطلب  

بالفاصله پس از انتصاب به مقام نيابـت خاصـه بـه منـزل شـلمغاني رفـت، همگـي
او در ميان شيعه به چنـان. در ميان شيعه دارد   حكايت از جايگاه و عظمت شلمغاني       

 به حسين بن روح توسـط شـلمغاني)ع(موقعيتي دست يافت كه توقيعات امام زمان      
.ي اماميه را بر عهده داشتها فعاليت هدايت ها سالشد  و او   ميمنتشر

 اسالم با نام شلمغاني نوشته شده است،المعارف دايرهكه در اي  اما بر اساس مقاله
دان پيرو مذهب امامي معرفي شده كه ظاهراً نويسنده اين مقاله اين مطلـب و يك شيمي  ا

نديم يافته است، چرا كه ابن نديم نيز معتقد است شلمغاني يـك را فقط در فهرست ابن    
 را شـرح نمـودههدان بوده و در اين زمينه كتاب جابر بن حيان به نام شرح الرحم              شيمي
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 هر چند كـه از ايـن قـول ردپـايي در سـاير منـابع.)pellat, 1993: VII, 397(است 
كـه در بخـش( و تأليفـات شـلمغاني      هـا   فعاليـت . توان يافـت    نمي خصوصاً منابع متقدم  

 اين مطلب است كهةدهند قبل از انحراف نشان   ) جداگانه به تأليفات او خواهيم پرداخت     
ختي بـوده اسـت و حتّـياو در واقع شخصيت نفر دوم شيعه اماميه بعد از ابن روح نوب            

جايگاه بلنـد او.  او تأليفات نداشته است    ةشايد بتوان ادعا كرد در آن دوره كسي به انداز         
در ميان شيعه خود او را نيز متقاعد كرده بود كه نيابت خاصه پـس از فـوت نايـب دوم

در بخش بعد به علـل انحـراف برخـي از كـارگزاران ائمـه، خـصوصاً. بايد به او برسد   
.اني خواهيم پرداختشلمغ

مقامي شلمغاني قبل از انحراف ائم مناقشه در وكالت و ق-1-1
در مقابل آنچه گذشت روايتي قرار دارد كه شيخ طوسي از ابوعلي محمد بن همام نقـل

ب ابن روح و واسـطه و طريـق اويكرده مبني بر اينكه محمد بن علي شلمغاني هرگز نا         
 او را براي اين امور نصب نكرده است و هر كس كهبين شيعيان نبوده و ابن روح هرگز      

شلمغاني در واقع فقيهي از فقها بوده كـه ره. چنين ادعائي كند، ره به باطل پيموده است       
انحراف و كفر و الحاد پيمود و سرانجام با توقيعي كـه بـه دسـت ابـن روح نـوبختي از               

 ايـن روايـت در.)276: 1381طوسي،  (ناحيه مقدسه خارج شد ملعون و مطرود گشت         
تعارض با روايت پيشين قرار دارد كه تصريح به آن داشت كه شلمغاني در دوره اسـتتار
. ابن روح نوبختي از سوي وي به عنوان واسطه بين شيعيان و ابن روح منصوب گـشت                

توان چنين گفت كه نصب شلمغاني از سوي ابـن روح بـه  مي در مقام رفع اين تعارض    
ها بعدي ندارد بلكـه بـا توجـه بـه جايگـاه ممتـاز علمـي و فقهـيعنوان جانشين، نه تن   

توان چنين توجيـه  مياز اين رو روايت مزبور را. شلمغاني نزد شيعه بسيار محتمل است   
كرد كه با توجه به اين كه شلمغاني سرانجام سر از دعوي بابيت درآورد و بـه معارضـه

 داد، از اين رو ابوعلي بن همام كهبا ابن روح برخاست و عقايد خطرناكي از خود بروز         
   م بود براي اينكه به مقابله با شلمغاني برخيزد، دريكي از دستياران مبم و سورز سفير دو
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صدد انكار هر گونه جايگاهي براي شلمغاني كه وي با تمسك به آن بتواند بابيت خـود
.)18-17: 1381جباري، (را به جاي ابن روح اثبات كند، برآمد 

انحراف برخي از كارگزاران ائمه -2
 فقـدان)ع(هر چند ريشه اصلي انحراف برخي از كارگزاران و نمايندگان معـصومين           

تـوان بـه عوامـل متعـددي بـراي ايـن  مي قلب سليم و عدم تهذيب نفس است ولي       
1.انحراف اشاره كرد

 عوامل انحراف و فساد-2-1
 شـرعي و امـوالهي در وجـو   دوستي از طريق اخـتالس و دزد        دنياطلبي و مال   .يك

طوسـي،(اهدائي شيعيان مانند فارس بن حاتم قزويني، عروة بن يحيي الـدهقان             
.)43: تا بي

در برخي موارد وكيل به سبب گرايش به افكار غلط:  انحرافات فكري و اعتقادي    .دو
 و شـيعيان)ع(رفته در مسيري مباين با مـسير اهـل بيـت           يا غلوآميز و باطل، رفته    

گرفت و بر اثر اصرار بر ادامه انحراف از سوي ايشان طرد و  مي  آنان قرار  راستين
مانند سردمداران گروه واقفيـه كـه بعـضاً در اثـر اعتقـاد باطـل بـه. شد  مي عزل

شلمغاني نيز نمونـه بـسيار. ، گرفتار اين مسير شدند    )ع(مهدويت براي امام كاظم   
گرايانـه آميز و فاسد و حلـول خوبي در اين زمينه است چرا كه با طرح افكار غلو  

 و برخي از اصحاب آنان و خودش، گرفتار اين سرنوشت)ع(نسبت به معصومان  
).642: 2، ج1382جباري، (شوم شد 

صـبرانه سياسـي  بـي  طلبي  جاهشلمغاني در   :  براي رسيدن به مقام باالتر     طلبي  جاه .سه
نزديـك رااي    هخود شهره بود و ممكن است، اميد براي دستيابي قدرت، در آيند           

بنــابراين. پــس از دســتورات امــام دوازدهــم بــه ابــن روح از دســت داده باشــد
دستورات امام دوازدهم را ناديده انگاشت و در جستجوي ساير گروهها رفت تـا

).200: 1367حسين، ( عمل بپوشاند ة سياسي خود جامطلبي جاهبه 



1388 و بهار 1387، زمستان 18و17، شمارة  مبين فصلنامه بالغ  62

برخـي از نماينـدگاندر مواردي ارتقاي رتبه     :  حسادت نسبت به همگنان    .چهار
 حـسادت در برخـي از همگنـانش شـده، بـاةموجب تحريك روحي   )ع(ائمه

مخالفت و كارشكني كينه و حسادت دروني خود نسبت به اين دسته از وكال
هـاي  از نمونـه  . دادنـد   مـي   را بروز  )ع(و اعتراضشان را نسبت به امام معصوم      

پـس از عمـريقابل ذكر در اين زمينه احمـد بـن هـالل كرخـي اسـت كـه                  
 سـرانجام بـا انكـار)ع(زندگاني صوفيانه و مدتي وكالت براي امـام يـازدهم         

 مقدسه نمـودةسفارت سفير دوم و مخالفت با او، خود را مشمول لعن ناحي           
كه در مورد شلمغاني نيز چنين نقل شده اسـت كـه چنان) 8: 1381جباري،  (

ــ  ت بــا اوحــسادت نــسبت بــه حــسين بــن روح نــوبختي، وي را بــه مخالف
).293: 1366نجاشي، (برانگيخت 

گيـري علمـي يـك راوي يـا وكيـل           مـوارد اوج  اي    در پـاره  :  غرور كاذب علمي   .پنج
بـر اسـاس اخبـار، آنچـه از كتـب. توانست غروري كاذب را به همـراه آورد        مي

دهد او در عصر خود صاحب تأليفات متعددي  مي شلمغاني، گزارش شده، نشان   
ايـن). 294: 1366نجاشي،  (تاب براي او ذكر كرده است       بوده و نجاشي هجده ك    

دهد شلمغاني فردي دانشمند بوده است ولي تقوا و قداست روح  ميمطلب نشان
گيري علمي است در او نبوده و علم عقلي او تبديل به عقيده راسخ كه الزمه اوج  

ازنشده بوده است و او شايد به دليل اين غـرور كـاذب و اينكـه خـود را برتـر                      
.دانسته منحرف شده است  ميحسين بن روح

 اين موارد، غير از عامل اول كه در مورد شـلمغاني ادعـا نـشده اسـت عوامـلةمجموع
.دهد  ميانحراف شلمغاني را شكل

 شلمغاني پس از انحراف-3
 ابن اثيـر، انحـراف ويةولي به گفت  . تاريخ دقيق شروع انحراف شلمغاني معلوم نيست      

،اثير  ابن. ( ق شروع شده است    311 -306ي  ها  سالرت حامد بن عباس بين      در زمان وزا  
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اين روايت با گزارش شيخ طوسي كـه حـاكي از انحـراف شـلمغاني) 290: 8، ج 1386
.باشد منطبق است  ميهـ 312بيش از سال 

شلمغاني پس از انتساب حسين بن روح بـا او همكـاري داشـت و بـه عنـوان
رفته سعي در مصادره منـصب نيابـت بـه نفـع  او رفته  .كرد مي مقام او ايفاي نقش    قائم

معلـوم.  استتار و يا حبس حسين بـن روح اسـت          ةو اين مصادف با دور    . خود داشت 
 استتار يا حـبس اوةزيسته و دور    مي نيست كه حسين بن روح در چه موقعي در خفا         
يـستن او پنهـان ز   ةشـود كـه دور      مـي  چه قدر طول كشيده است ولي از قرائن معلوم        

االخـر سـال مصادف بوده است با شروع ايام وزارت حامد بن العباس كـه از جمـادي       
شلمغاني در همين مدت اسـتتار حـسين.  ق طول كشيده است    311االخر    تا ربيع  306

او جماعتي از خواص و متنفذين شيعه را به طرفو  بن روح از موقعيت استفاده كرد       
گرفتن مقام حسين بن روح و باب قلمداد كـردنگويا ابتدا هم غرض او      . خود خواند 

خود به جاي او بوده ولي بعدها كار ادعاي او باال گرفته و ادعاي نبوت و الوهيت نيز
)449- 444: 1377تستري، . (كرد

پيوستن شلمغاني به اسماعيليه -3-1
خي البته ابن حوقل تنها مـور      . ابن حوقل، شلمغاني با اسماعيل مهدي بيعت كرد        ةبه گفت 

وي از تـاريخ انحـراف) 211: 1252ابن حوقل،   (پردازد    مي است كه به ذكر اين رويداد     
شلمغاني و دليل اينكه چرا بعداً تعهدات اسماعيلي خود را ترك كـرد، ذكـري بـه ميـان                  

 پيوسـتههبسيار محتمل است كه وي از اسماعيليه برگشته و بـه حركـت غـال              . آورد نمي
تـوان يافــت كــه  مــيلــول در انــسان را بهتـرين ابــزار باشـد، زيــرا در عقايــد ايـشان ح  

.هاي سياسي و اقتصادي خود را به مرحله عمل درآورد طلبي جاه

ه پيوستن شلمغاني به غال-3-2
بر اساس قول شيخ طوسي در رجال، شلمغاني پس از آنكه بر ابـن روح حـسد بـرد، از

اينكه ابن حوقـل بـهبا توجه به    ) 512: 1373طوسي،  (مذهب منحرف شد، و غالي شد       
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ي ادعاي پيوستن شلمغاني به اسماعيليه را مطرح نموده است و فرد ديگري بـا وييتنها
عقيده نيست، ظاهراً قول درست در اين زمينه آن است كه معتقد شـويم در اين زمينه هم   

 گرويده و پيوسـتن او بـه اسـماعيليه در كـارهرفته با انحراف خود به غال      شلمغاني رفته 
.ه استنبود

د انحرافي شلمغانيي برخي از عقا-3-3
اش بالفاصله سازمان وكالت را تـرك نكـرد شلمغاني پس از انحراف در عقايد امامي      

كم انحراف دروني درخشان در جامعه شيعه حضور داشت تا آن كه كم         اي    و با سابقه  
ي بـر جـاي مانـده كـه نـشان          يهـا  خودش را به منّصه ظهور رساند در واقع گـزارش         

مقـام سـفير سـوم امـام دوازدهـم بهـره            دهد او از مقام و منصب خود عنوان قائم         مي
مغاير با ديـدگاه اصـليهاي    جست تا وكالي تحت پوشش خود را به قبول آموزه          مي

.اماميه آموزش دهد
يكـي) خدا(ابوعلي بن همام روايت كرده است كه شلمغاني به او گفته حقيقت              

آيـد ديگـر روز سـرخ و  مـي  ، روزي به رنگ سفيد در     است ولي اشكال گوناگوني دارد    
اين نخستين سخن او بود كه مـن آن را انكـار: گويد  مي ابن همام . سرانجام به رنگ آبي   

بـه روايـت ).276: 1381طوسي،  (ين حلوليه   يد پيروان آ  يكردم، چرا كه برابر بود با عقا      
 ايشان، به ويژه وكالي بنيكوشيد تا برخي از وكالي اماميه و خاندان  ميديگر، شلمغاني

.ين حلوليه و تناسخ ارواح متقاعد سازديبسطام را به پذيرش آ
در جـسم سـفير دوم، ابـوجعفر،) ص(پس از مدتي اعالم داشت كه روح پيامبر         

در) س( در جسم سفير سوم ابن روح و روح فاطمـه زهـرا            )ع(روح علي ابن ابي طالب    
در همـان حـال شـلمغاني از وكـالي. ده اسـت  كلثوم دختر سفير دوم حلول كر      جسم ام 

حقـه اسـتاي  فرعي و زير دست خود خواست تا اين راز را فاش نسازند زيـرا عقيـده    
).515: 1358صدر، (

توان ادعا كرد شلمغاني در مورد ادعاي حلول روح رسول خـدا و  مي در واقع 
ـ    در جسم سفير دوم و سوم در صدد مقدمه         )ع(علي بن ابي طالب    راي ادعـايچيني ب
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 بر اساس آنچه در الغيبه شيخ طوسـي و سـاير.حلول خدا در جسم خود بوده است      
منابع چون قاموس الرجال تستري و تاريخ الغيبه الصغري صدر آمده است به اعتقـاد

كنـد و نخـست در جـسم  مي شلمغاني، خداوند در طول تاريخ، در شكل بشر حلول        
 نوح، هود، ادريس، صالح، ابراهيم و هـارونآدم حلول كرد سپس در ابدان انبياء مثل 

 مجسم شـد)ع(پس از رسول خدا نيز در ابدان ائمه اطهار        .  تجسم يافت  )ع(و عيسي 
. و او اله اآللهة اسـت     . حلول كرد   و سپس در جسم خود او      )ع(تا زمان امام دوازدهم   

معتقـد اسـت خداونـد در همـه) ع(البته در مورد حلـول خداونـد در انبيـاء و ائمـه            
را خلق كرد تا داللـت بـر مـضدود) ضد( و ابليس آنها حلول كرد و او اين          )ع(انبياء
كند و ابليس ابراهيم را  مي  را كسي كه ناقه را پي كرد معرفي        )ع(و ابليسِ صالح  . كند

ضمناً فرقه شـلمغانيه امـام حـسن و. كند  مي نمرود و ابليس هارون را فرعون معرفي      
گفتنـد كـسي كـه  مي دانستند چرا كه    نمي )ع(المؤمنين را فرزندان امير   )ع(امام حسين 
تـستري،( نـه فرزنـدي دارد و نـه پـدر و مـادري               )ع(مثل علـي  (رسد    مي به ربوبيت 

.)448- 447: 1، ج1377
احتياج دارند و هر) اله(اسم معني است و مردم به       ) اهللا(ديگر اينكه معتقد بودند     

تـر از گفتنـد كـه رب پـايين     مـي ز پيـروان او   هر كـدام ا   . تواند خود را اله بنامد      مي كسي
 فالني و فالني هستم و فالني ربگفت من رب  ميشان هستند و يكي از پيروان او      دخو

انـا رب: گفـت   مـي  شد بـه شـلمغاني كـه او         مي فالن رب رب من است تا اينكه منتهي       
.)293: 8، ج1386ابن اثير،  (2االرباب ال ربوبيه بعده

 ابن روح نوبختي پس از اطالع از انحراف شلمغاني اقدامات-3-4
 رهبري سازمان وكالت بود كهة انحرافي شلمغاني، اين وظيف    عقايدپس از بروز و كشف      

رسد ابـن روح از طريـق  مي به نظر  .به صورت جدي براي مقابله با وي وارد عمل شود         
نان بني بـسطام سرپرسـتي  ي اماميه را در ميان ز     ها  فعاليتكلثوم، يكي از مبلغان زن كه        ام
وي بـه آن زن دسـتور داد تـا روابـط و. كرده متوجه انحراف شـلمغاني شـده باشـد         مي
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اين مطلب در الغيبه شيخ طوسي به نقل از. ديدارهاي سري خود با آنها را متوقف سازد       
: اينگونه آمده استهللا اههب

ميـان در) مغانيشل(كلثوم دختر ابي جعفر العمري به من گفت كه ابن عزاقر     ام
بني بسطام وجيه بود ولي هنگام ارتدادش هر گونه كـذب و دروغ و كفـري را بـراي

داده و مردم هـم از او  ميگفت و آن را به جناب حسين بن روح نسبت          مي بني بسطام 
كردند تا اينكه اين مطلب براي ابن روح روشن گشت و در پي آن او را انكار  ميقبول

از گوش دادن به كالم او نهي كرد و لعن و برائـت جـستن از اوكرد و بني بسطام را      
شـلمغاني آنچنـان: در ادامه ابن روح به آن زن گفت        .)273: 1381طوسي،  (امر نمود   

عميق انحراف خود را در قلوب آنها تأثير داده كه حتي اگر ادعا كند اهللا در جسم خود
زنـد  مـي  ذارد و كوس انا الحق    گ  مي  سپس او جا پاي حالج     .پذيرند  مي او حلول كرده  

و مسلماً چنين ادعائي هم با اعتقاد شيعه و هـم بـا اعتقـاد اهـل) 517: 1358صدر،  (
3.سنت مغاير است

 الحادي شلمغاني وي را از سمت خود بر كنار كردعقايدابن روح پس از كشف      
جـا منتـشر سـاخت، نخـست در و الحادي بودن عقايد او را به صورت مكتوب در همه          

و به وكـال نيـز) بنو بسطام (ويژه   گاه در ميان ديگران و به      ميان خاندان بني نوبخت و آن     
.)273: 1381طوسي، (دستور داد تا روابطشان را با وي قطع كنند 

با وجود فرمان ابن روح، بنو بسطام همچنان در پيـروي از شـلمغاني ايـستادگي               
اني در ميان اماميه همت گماشـت و او شلمغ ةبنابراين، ابن روح به تبيين چهر     . كردند مي

اين حركت وسيع ابن روح، نشانگر تأثير وسـيع شـلمغاني. و تمام پيروانش را طرد كرد     
البته امر ديگري كـه در ادامـه پيـروي. در ميان شيعيان بغداد و برخي مناطق ديگر است        

كه ابـن روحبراي نمونه پس از آن    . وي بود هاي    آنان از شلمغاني تأثير داشت، فريبكاري     
از آنجا كه ايـن امـر بـسيار: [شلمغاني را لعن كرد و از او تبري جست، وي چنين گفت 

آيد و مـن ايـن سـرّ را  نمي عظيم است و جز ملك مقرب يا بنده ي مؤمن از پس آن بر             
صـدر،] (انـد  كه موظف به كتمان بودم، لذا مرا از جمع خـود رانـده             فاش كردم، درحالي  
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ايـن لعـن:  او پس از لعن و تبري مجدد ابن روح از وي نيز چنين گفـت               .)516: 1358 
خدا شـلمغاني را: و مراد ابن روح كه گفته     ) ابعاد(چرا كه لعنت يعني     . باطني عظيم دارد  

لعنت كند، آن است كه خدا او را از عذاب و آتش دور كند و اكنون به منزلت و جايگاه
صورت به خاك ماليد و به بني بسطام سـفارشو سپس بر خاك افتاده و       ! خود پي بردم  

.)276 -275: 1381طوسي، (او را كتمان كنند عقايد كرد كه اين امر و 
)ص( اهللا است و محمـد       )ع(شلمغاني همچنين مدعي شد كه علي بن ابي طالب        

 بـه)ع(بنـابراين علـي  ! به او خيانت كـرده اسـت  ) ص(را به پيامبري فرستاد، ولي محمد    
. كنـد   مـي   سال داد كه در آخر آن، قوانين اسالمي تغيير         350ي قريب به     مهلت )ص(محمد

 شلمغاني و بيعـتآيينيابد يعني بهشت معادل قبول        مي سپس فقه اسالمي تفسير جديد    
عالوه بر اين هدف شلمغاني اين بود كـه! دهد  مي  او نتيجه  آيينبا او، و جهنم معادل رد       

ان را نابود سازد و بـدين روي خـود را مـدعيمدعيان خالفت، به ويژه علويان و عباسي      
.راستين مقام مذهبي و سياسي قلمداد كرد

 سياسي شلمغاني در تفسير مادي وي از آيات قرآن كريم در رابطـه بـاطلبي  جاه
: شـود   مـي  ويژه با توجه به دو نكته آشـكار         به طلبي  جاهاين  . بهشت و جهنم محرز است    

وي با ايـن. كند  مي  مشخص 350اسالمي را سال    نخست آنكه وي تاريخ تغيير شريعت       
سازي آنان در وصول به زمـان كوشيد تا مردم را به حمايت از خود و آماده           مي ييپيشگو

تبليغات خود را در ميان مقامات بـاالي دسـتگاه اداري و ارتـش: دوم. موعود بسيج كند  
در بين آنـان احمـد. عباسيان متمركز ساخت و تعداد قابل توجهي هوادار به دست آورد      

بن محمد بن عبدوس، ابراهيم بن ابي عون مصنف كتاب التشبيهات، ابن شبيب زيـات،
حكومت بودند قـرار) كتاب(ابو جعفر بن بسطام و ابو علي بن بسطام كه همگي دبيران             

.)203: 1367حسين، (داشتند 
وانش حسن بن فرات، پسر ابن فرات وزير نيز به او پيوست و پيـر              312در سال   

بعـالوه، حـسين بـن قاسـم بـن. را قادر ساخت تا در محافل اداري عباسيان نفوذ كننـد          
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دار بـود از ق مقـام وزارت را عهـده      .هــ  319-320ي  هـا   سـال عبيداهللا بن وهب كـه در       
.)203، 1367حسين ،(آمد   ميهواداران شلمغاني بشمار

ني و لعن اوبطه با ادعاهاي شلمغا مقدسه در راة صدور توقيع از ناحي-4
شـلمغاني فرصـت را غنيمـت.  ق ابن روح نوبختي دستگير و زنداني شـد         312در سال   
ي خود را در ميان اماميه كه تا آن زمان جوابي از امام خود در رابطـهها  فعاليتشمرد تا   

بنابراين امام از طريق ابن روح. با ادعاهاي شلمغاني دريافت نكرده بودند، گسترش دهد       
ايـن .ادعاهـاي شـلمغاني صـادر كردنـد        در رابطه با ديدگاه خود نسبت به         توقيع زير را  

 زندان مقتدر عباسي از جانب قمري از312توقيع را حسين بن روح در ذي الحجه سال 
امام صادر كرد و براي انتشار در ميان اماميه پيش ابـو علـي محمـد بـن همـام اسـكافي

وسي ذكر شده است و بـه عنـوان سـنديمتن اين توقيع در كتاب الغيبه شيخ ط       . فرستاد
هـاي انحرافـي قابـل  در باب حركت   )ع(هاي سياسي امام دوازدهم    ارزنده درباره ديدگاه  

:توجه است
 شلمغاني از كـساني اسـت كـه خداونـد كيفـر او را به محمد بن علي، معروف   «

 جـدااو از اسالم منحرف شـده و خـود را از آن           . تعجيل كند و مهلتي به او عطا نفرمايد       
كند كـه داللـت بـر انكـار ذات  مي ييساخته است، وي از دين خدا مرتد شده و ادعاها         

آورد و  مـي هـا را بـر زبـان       باطل. كند  مي ييپردازي و دروغگو   دروغ. خداوند متعال دارد  
دهند، در خطـاي محـض بـوده و  مي آنان كه به خدا نسبتي باطل     . متخلّف بزرگي است  

قت، برائت خـود را در محـضر خداونـد متعـال و پيـامبر ودر حقي . خسرانند مسلّماً در 
بـا شـلمغانياي    خاندان گراميش صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين از هر گونه رابطـه            

فرستيم و لعنت دائم خداوند بر او باد، در آشكار و نهان،  مي داريم و به او لعن      مي اعالم
پيروان او باد و نيز بـر آنـان كـه بـادر هر زمان و مكان و لعنت خداوندي بر موافقان و            

وكالي اماميـه و(بنابراين به اطالع آنان     . شنيدن اين اعالم پيوند خود را با او ادامه دهند         
آنچنـان كـه در برابـر. كنـيم   مي برسان كه خود را از او حفاظت كرده و احتياط         ) شيعيان
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ديم و ديدگاه مشابهيپيشينيان همچون شريعي، نميري، هاللي، باللي و ديگران چنين كر   
كند و بهتـرين  مي راضي به سنن الهي هستيم، خداوند ما را در تمام امور كفايت           . داشتيم

.)278: 1381طوسي،  (»نگاهبان است
اين توقيع يار ابن روح نوبختي،  بنا به روايت شيخ طوسي، محمد بن همام، دست        

ي بغداد منتشر سـاخت و در بين تمام وكال    را در زندان از وي دريافت داشت و شخصاً        
 البته ايـن كـه وي.براي وكالي ديگر شهرها فرستاد تا در ميان عامه اماميه شهرت يافت           

 معلـوم نيـست امـا همـين روايـت،چگونه موفق شد در زندان با ابن روح تماس بگيرد  
حاكي از جايگاه نيابت در عصر غيبت صغراست كه حتي در صورت حبس نيز واسـطه

 اماميه از موضع آن حـضرت،بدين ترتيب با انتشار اين توقيع     . ات است بر صدور توقيع  
.در برابر شلمغاني آگاه شدند

ز انتشار توقيع از ناحية مقدسه وضعيت شلمغاني پس ا-5
در نتيجـه در سـال. ابن روح ادعاهاي شلمغاني را حتي براي عباسيان فـاش سـاخت           

ما وي مجبور به فرار شد و در آنجـاق خاقاني وزير كوشيد تا او را دستگير كند ا         313
. به ناصرالدوله حاكم موصل پناهنده شد و چند سالي نزد ناصرالدوله ابن حمدان ماند             

 ق مخفيانه بـه بغـداد بازگـشت تـا بـا316او پس از چند سال زندگي در موصل در          
ي اوهـا   فعاليـت در اين دوره بود كـه       . پيروان خود به طور مستقيم تماس داشته باشد       

يشتر از گذشته بين مقامات حكومتي عباسيان نشر و رواج يافته و هواداران بـسياريب
 وقتي شلمغاني؛ اسالم المعارف  دايرهبه عقيده نويسنده مقاله شلمغاني در       . فراهم آورد 

 ,pellat( تـري شـد  به بغداد بازگشت در زمان وزارت ابن مقله داراي مناصـب مهـم  

1993: VII, 397(.باشد كـه حـسين بـن قاسـم بـن  مي است اين ولي آنچه درست
 ق بـه وزارت المقتـدر بـاهللا319عبيداهللا بن وهب كه از پيروان شلمغاني بود در سال        

322 بعدي يعني القاهر باهللا در سـال         ة عباسي رسيد ولي طولي نكشيد كه خليف       ةخليف
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ري بنـوه تبعيد كرد و متعرض ديگر پيروان شلمغاني به ويژه دستگي  يق وي را به سور    
.بسطام و مصادره اموال آنها گرديد

 اسالم، ابن مقله كه وزير مقتدرباهللا بود بـهالمعارف  دايرهبنابراين برخالف ادعاي    
دنبال دستگيري شلمغاني بود نه اينكه او را به مناصب مهمتري بگمارد و احتمال اينكـه

هب خلط شده باشـدمسئله وزارت ابن مقله با وزارت حسين بن قاسم بن عبيداهللا بن و            
 ق322به هر حال بر اساس نقـل ابـن اثيـر در الكامـل شـلمغاني در سـال                    . بعيد نيست 

ة در جستجوي خان.)294 -290: 8، ج1386ابن اثير، (توسط ابن مقله وزير دستگير شد    
ي از پيروان وي مانند حسين بن قاسم و ابن ابي عون و ابـن عبـدوس يافـتيها او نامه 

ابن ابي عـون و. طاب به شلمغاني القابي اليق شأن پروردگار آمده بود        شد كه در آنها خ    
را بـه شـلمغاني نـشانها    وقتي اين نامه  . ابن عبدوس نيز همراه شلمغاني دستگير شدند      

در اينجا اظهار اسالم كـرد و. به خط پيروان اوست   ها    دادند او نيز اقرار كرد كه اين نامه       
شد تبري جست اما ابن ابي عـون  مي  او گفته  ةربارمذهب خود را منكر شد و از آنچه د        

و ابن عبدوس را همراه او نزد خليفـه حاضـر كردنـد و آن دو او را خـدا خوانـده و از
خليفه نترسيدند، ابن ابي عون در حضور خليفه ريش شـلمغاني را بوسـيد و او را خـدا

 باهللا به او گفتدر اين هنگام خليفه الراضي. خطاب كرد و گفت الهي و سيدي و رازقي      
كني پس اين چيست؟ كه باز هم او خود را از خطاب ابن  نمي كه اگر تو ادعاي الوهيت    

 بدين.ام كه خدا هستم    داند كه من هرگز نگفته      مي ابي عون بري دانست و گفت كه خدا       
ترتيب پس از آنكه شلمغاني و طرفداران او را به امر خليفه در حضور قضات و كاتبـان

ان محاكمه كردند سرانجام حكم قتل او به اتفاق آرا صادر گرديد و شـلمغانيو فرمانده 
 روز مهلت خواسـت كـه يـا حكـم تبرئـه اش از آسـمان صـادر گـردد يـا3از قضات   

دشمنانش به عذاب الهي دچار شوند اما خليفه با تعجيل قضات دستور اجراي حكـم را
ه زده، آنگاه گردن زده و سپس جـسدابتدا شلمغاني و ابن ابي عون را تازيان       . صادر كرد 

آنها را به دار آويخته و سرانجام نعش آنها را سوزانده و خاكستر آنهـا را بـه آب دجلـه
حـسين).  ميالدي 934 قمري، اكتبر يا نوامبر      332القعده    ذي 29در روز سه شنبه     (دادند  
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 نـزد خيلفـهالقعده در شهر رقه كشته و سـرش را بـه بغـداد             بن قاسم را نيز در آخر ذي      
.)44 -41: 10،  ج1383كريمي زنجاني، (فرستادند 

ستيزي است نيز در استشراقي و اسالمهاي   اسالم كه حاصل انديشهالمعارف  دايره
يك جمله مغرضانه مدعي شده است كه حسين بن روح نـوبختي كـه بـا شـلمغاني در

لمغاني عنـوان وكيـلشد چون به همراه ش      مي ارتباط بوده نيز بايد در محاكمه او شريك       
 ولـي ايـن را روشـن   .)pellat, 1993: VII, 397(  بـرده بـود  سؤالامام يازدهم را زير 

چرا كه بر اساس شواهد فراوان تاريخي. كند كه منظور از وكيل امام يازدهم كيست        نمي
ي حسين بن روحيي حسين بن روح نايب امام دوازدهم است نه يازدهم و از سو            يو روا 

.استقامت شلمغاني با او همكاري و تعامل نداشته استجز در زمان 

 آثار و مؤلّفات شلمغاني-6
التكليف، كه از كتبي است :بر اساس آنچه نجاشي آورده است كتب شلمغاني عبارتند از         

بـر اسـاس نقـل شـيخ. كه او در حال استقامت عقيده و قبل از انحراف نگاشـته اسـت             
نوشـت، آن را بـر ابـن  مـي  اب از اين كتاب را كه      شلمغاني هر ب   ،طوسي در كتاب الغيبه   

 ابـن روح دسـتور بـه،ت هـر بـاب    يـد صـح   يكـرد و بعـد از تأ        مي روح نوبختي عرضه  
:1381طوسـي،   (آن بين اماميه زياد شـد       هاي    نمود تا اينكه نسخه     مي برداري از آن   نسخه
 را نـزد بر اساس روايت ديگري پس از انتشار ايـن كتـاب گروهـي از اماميـه آن                 .)262

دهـد كـه  مـي  حسين بن روح نوبختي برده و او پس از خواندن تمام كتاب چنـين نظـر               
 موضع كه دروغ گفته بقيه مطالب را از ائمه روايت كـرده اسـت3 يا   2شلمغاني جز در    

 تستري در قاموس الرجال به سه موضعي كه در كتـاب التكليـف.)277: 1381طوسي،  (
ه كرده است كه يكي در باب شهادات است ديگـري در روايت شده اشار)ع(از غير ائمه 

-448: 9، ج 1377تستري،  (باب اينكه معوذتين جزء قرآن نيست و سوم در باب رضاع            
جـز يـك حـديث آن در بـاب. اسـت مرحوم مفيد نيز اين كتاب را نقـل نمـوده           .)449

ان كتـابباشد در واقـع همـ       مي الرضا كه موجود نيز    معتقدند كتاب فقه  اي    عده 4شهادات



1388 و بهار 1387، زمستان 18و17، شمارة  مبين فصلنامه بالغ  72

 زيرا در آن روايتي درباره شهادات و روايت ديگـري در رابطـه،التكليف شلمغاني است  
باشـد  مـي   موسوم كر وجود دارد كه نظر شلمغاني مغاير با ديگر اماميـه            ةبا تعريف انداز  

.)208: 1367حسين، (
خطـاب بـه ابـوعليي  ها  سالر: ساير كتب شلمغاني طبق نقل نجاشي عبارتند از       

 همام اسكافي، ماهية العصمه، الزاهر بالحجج العقيله، المباهلـه، االوصـياء كـهمحمد بن 
شيخ طوسي در كتاب الغيبه دو بار از آن نقل كـرده اسـت، المعـارف، االيـضاح، فـضل
النطق علي الصمت، فضائل العمرتين، االنـوار، التـسليم، البرهـان و التوحيـد، المبـداء و

.)294: 2، ج1366نجاشي، ( الصغير هلكبير، االمام اهالمشيئه، نظم القرآن، االمام
) التأديـب ( شلمغاني كتابي نيز با اين عنـوان         ،بر اساس نقل شيخ طوسي در الغيبه      

داشته است كه اين كتاب را حسين بن روح از شلمغاني گرفت و به قم فرستاد و بـراي
 آن را مشخصدر اين كتاب نظاره كرده و موارد خالف       :  كه گروهي از فقهاي قم نوشت    

آنان در جواب به او نوشتند همه اين كتاب صحيح است و مـورد خالفـي در آن. نمائيد
كه در هر صاع در فطره نصف صاع در طعام است درحالي         : گويد  مي نيست مگر آنجا كه   

.)263: 1381طوسي، (نزد ما طعام و گندم هر كدام يك صاع است 
لتكليف و التأديب فرع فقهي مخالفبرخي معتقدند علت اينكه در هر دو كتاب ا        

شود قبل  مي با اماميه وجود دارد اين است كه هر كسي كه در طول حيات خود منحرف              
از اين انحراف داراي ضعف ايماني بوده و از ابتدا قابليت اين انحراف را دارا بوده است

ه واضحي براي ابـن روح نـوبختي روشـن بـود           و ممكن است اين مطلب به طور كامالً       
است چرا كه او بر كتب شلمغاني اشراف داشته و همواره سعي در عرضـه كتـب او بـر

.)514: 1358صدر، (موثقين از اماميه داشته است 
 ابوريحـان بيرونـي،ة كتاب ديگر شلمغاني است كه بنا به نوشـت         ه السادس هالحاس

ور دينـيشلمغاني احكام ديني خود را در اين كتاب تدوين كرده بود و اين كتـاب دسـت          
رفته و موضوع آن ظـاهراً در احكـام شـرايع سـابق بـوده اسـت  مي اصحاب او به شمار   
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 است كـه شـيخ طوسـي آن را درهكتاب ديگر او الغيب    .)261: 1380ابوريحان بيروني،   (
.اختيار داشته و در كتاب الغيبه خود دو بار از آن نقل كرده است

 بين فساد بعدي و استقامت قبلية رابط-6-1
 سـؤال اساسـي در ايـن.بسياري از آثار شلمغاني قبل از انحراف وي تدوين گشته است          

دانـيم  مـي  زمينه آن است كه آيا فساد بعدي مضر به استقامت قبلـي اسـت؟ و بـا اينكـه                  
او قبل از انحراف اعتمـاد كـرد؟هاي    توان به كتاب    مي شلمغاني منحرف و مرتد شده آيا     

وهي از اماميه كه تا پيش از انحراف شلمغاني به آثـارگر: جواب اين سؤال بايد گفت  در
كردند نزد حسين بن روح رفته و با پرسش از چگونگي برخـورد بـا آن  مي وي مراجعه 

حـسين بـن روح بـه ايـن سـان. ر خواستار روشن شدن موضع او در اين باره شدند         اآث
)ع(يپاسخ داد كه موضع من در اين خصوص عين پاسخي است كه امام حسن عـسكر               

خـذوا بمـا رووا و«: هاي بنو فضال دادنـد و فرمودنـد        در پاسخ به پرسش مردم از كتاب      
اند رهـا كنيـد اند بگيريد و آنچه را به رأي خود آورده         آنچه را روايت كرده   » ذروا ما رأوا  

توان به يك قاعده كلـي  مي  بنابراين .)358: 51، ج 1386مجلسي،  ؛  263: 1381طوسي،  (
 البتـه بـا ايـن قيـد كـه فـرد، بعدي مضر به استقامت قبلي نيـست       دست يافت كه فساد   

منحرف شده از صراط حقيقت در دوران قبل از انحراف نظرات شخصي غير منطبق بـر
.ادله اربعه نداشته باشد

ه اقوال رجاليون در مورد شلمغانينگاهي گذرا ب -7
)448: 1373طوسي، (ابن ابي العزاقر، غالٍ :  رجال شيخ طوسي.يك
يكنّي اباجعفر يعرف بابن ابي العزاقر، له كتاب و روايـات:  فهرست شيخ طوسي   .دو

كان مستقيم الطريقه ثم تغير، فظهرت منه مقاالت منكره الي اَنْ اخذه الـسلطان و
قتله ببغداد و له من الكتب التي عملها حال االستقامه كتاب التكليف و اخبرنا بـه

ين عن ابيه عن محمد بن علي الشلمغاني االجماعة، عن محمد بن علي بن الحس      
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حديثا منه في باب الشهادات انّه ال يجوز للرجل اَنْ يشهد الخيه اذا كان له شاهد
.)414: تابي طوسي،(واحد من غير علم 

ابوجعفر المعروف بابن ابـي العزاقـر، كـان متقـدما فـي اصـحابنا:  رجال نجاشي  .سه
 علي ترك المذهب و الدخول فـي المـذاهبفحمله الحسد البي القاسم بن روح     

نجاشـي، (...الرديه حتي خرجت فيه توقيعات فاخـذه الـسلطان و قتلـه و صـلبه              
)294 -293: 2، ج1366

كان مستقيم الطريقه متقدما في اصـحابنا فحملـه الحـسد:  خالصه عالمه حلي   .چهار
حلـي، (...البي القاسم بن روح علي ترك المذهب و الدخول في المذهب الرديه           

1375 :399(.  
)274: 1375حلي، (و قد ذم و لعن 

:1373مجلـسي،   (محمد بن علـي الـشلمغاني ضـعيف         :  الوجيزه عالمه مجلسي   .پنج
310(.  

يعرف بابن ابي العزاقر له كتب و روايات و كان مستقيم:  رجال ابن داوود حلي    .شش
طان فقتلـه و صـلبهالطريقه ثم تغير و ظهرت منه مقاالت منكره الي ان اخذه السل           

ببغداد و كان سبب تغيره الحسد البي القاسم ابن روح حتي خرجت فيه توقيعات
.)508: 1342 حلي،(اوجبت ما عمل به 

:ها نوشت پي
ش. معرفـت ).. ع(نگاهي به انحرافات برخـي از كـارگزاران ائمـه         ). 1381(جباري، محمد رضا    :  رك -1

.8ص . 52
، قـاموس)1419(تستري، محمـدتقي  : رك: ي شلمغانيه    جهت اطالع بيشتر از عقائد شلمغاني و فرقه        -2

.445 -448ص .  مؤسسه نشر اسالمي: قم. 9ج . الرجال
،)1338(حلي، حسن بـن يوسـف     : ي را بر طبق نظريه اماميه در آثار زير مطالعه كنيد          تفصيل ذات اله   -3

. و حلي، حسن بن يوسف، الباب الحادي العشر77 -85انوار الملكوت في شرح الياقوت، تهران  ص 
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، اآلثار الباقيـه عـن القـرون الخاليـه، تهـران)1380(ابوريحان بيروني، محمد بن احمد      : ك.ر - 4
.بميراث مكتو

:فهرست منابع و مĤخذ

.دار بيروت: ، بيروتالكامل في التاريخ، )1386(اثير، عزالدين ابن -1
.، ليدنالمسالك و الممالك، )1873(ابن حوقل، ابوالقاسم محمد -2
: ، تهـران  اآلثار الباقيـه عـن القـرون الخاليـه        ،  )1380(ابوريحان بيروني، محمد بن احمد     -3

.ميراث مكتوب
.مؤسسه النشر االسالمي: ، قمقاموس الرجال ،)1377(تستري، محمدتقي -4
،معرفـت ،  )ع(، نگاهي به انحرافات برخي از كارگزاران ائمـه        )1381(جباري، محمد رضا   -5

.52شماره 
انتـشارات: ، قـم  سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمـه        ،  )1382(جباري، محمد رضا   -6
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