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چکیده
غاليان شيعه با عنوانهای متعدد در كتب فرق مورد توجه قرار گرفته اند و عقايد و افكار ايشان، شرح و توضيح 
داده شده است. از جمله آنها، می توان به َعزاقِريه يا َشلَمغانيه اشاره كرد كه منسوب به محمد بن علی شلمغانی 
است. در اين نوشتار، به روش توصيفی ـ تحليلی، افكار و انديشه های غاليانه اين شخص مورد بررسی قرار 
مي گيرد. بنابراين با توجه به عقايد اباحی گری و غيراسالمی شلمغانی، نمی توان اين عقايد غاليانه را منتسب 
به شــيعه و به طور كلی در حيطه باورهای اسالمی مسلمانان محسوب كرد. الوهيت ائمه)ع(، حلول و تناسخ 
كه از ويژگيهای كلی همه فرقه های غاليانه محسوب می شود، به خوبی در انديشه شلمغانی نمايان است. بايد 
توجه داشــت پيروان فرقه عزاقريه، هيچ ارتباطی به شيعه و اسالم ندارند، از اين رو، در كتب فرق، در جای 

درستی قرار نگرفته اند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394

صص 58-46

کلیدواژه ها: غالیان، عزاقریه، شلمغانی، امام زمان)ع(، حسین بن روح نوبختی.
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مقدمه
فرقه َعزاقريه كه به محمد بن علی شــلمغانی منسوب 
می باشــند، در كتب فرق، به عنوان يكی از فرق غالة 
شيعه، مورد بررســي قرار گرفته اند. البته تعداد كتب 
فرق كه به اين موضوع پرداخته اند، اندك  می باشــند 
و برای بررســی افكار و انديشه های اين فرقه، كتب 
تاريخی نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. مســئله ای 
كه در رابطه با غالة مطرح می شــود، اين است كه با 
توجه به روايات ائمــه معصومان)ع(، در بيان مردود 
بــودن عقايد غاليان و خارج بودن ايشــان از حوزه 
دين اســالم، باز هم كتب فرق، غــالة را ذيل مبحث 
شيعه شناسی نگاشته اند. اين مسئله تناقض آشكاری 
را نشــان می دهد. اين كتابها، از يك طرف با براهين 
آشكار و شواهد متعدد، غاليان را دارای افكار انحرافی 
مطرح كرده و از سوی ديگر، آنان را شيعه برشمرده اند. 
درست است كه مبتدعان اين انديشه های غاليانه، ابتدا 
شيعه بوده و عقايد اماميه داشته اند، اما با ظهور و بروز 
انديشــه های انحرافی غاليانه، نه تنها از حوزه شيعه، 
بلكه از دايره انديشه اسالم نيز بيرون رفتند و نمی توان 
آنها را جزء فرقه های شيعه همانند زيديه و اسماعيليه 
قلمداد كرد. بررســی اين مســئله با شناخت موردی 
انديشه های فرقه غاليانه عزاقريه، می تواند راهگشای 
مسائل اساسی تری چون موضوع كيش شخصيت در 
فرقه سازی و تبهكاريهای حسادت آميز افراد ناآگاه يا 

غيرمؤمن باشد.

غالیان شیعه
غلــو به معنای افراط و گذشــتن از حد و حدود هر 
چيزی می باشــد. بنابراين وقتی قيمت چيزی از حد 
معمول خود باالتر می رود، به آن غال به معنای گران 
می گويند. غلو همچنين زياده روی در جاه و مقام نيز 
بيان شده است.1 گرچه كلمه تعّدی نيز به معنای افراط 
و تجاوز از حد می باشــد، اما كلمه غلو، در جايی به 

1. المفردات فی غريب القرآن، ص951.

كار برده می شــود كه تجاوز از حد زياد باشد.2 غالة 
را جمع غالی به معنای گزافه گويان مي دانند.3 به نظر 
می رســد كاربرد اين كلمه در زمينه اعتقادات دينی و 
مذهبی، بدين معنی  است كه اعتقاد فرد نسبت به انسان 
يا موضوعی، فراتر از حد و جايگاه معمولی آن باشد.

غلو در بحث فرقه شناســی و ملــل و نحل، ارتباط 
خاصی به ائمــه اهل بيت)ع( پيدا كرده اســت؛ زيرا 
غاليان، امامان شيعه را به درجه نبوت و اغلب به مرتبه 
الهی می رســاندند و به خدايی امامان شيعه يا حلول 
روح خدايی در آنان اعتقاد داشــتند.4 البته در طول 
تاريخ اسالم، به گروههايی برمی خوريم كه به خدايی 
بعضی از خلفای عباسی مانند »منصور عباسی« معتقد 
بوده اند كه به آنان غالة عباســی يا عباسيه می گفتند،5 
به عنــوان نمونه می توان به راونديه اشــاره كرد.6 به 
طور كلی عقايد غاليان از اين قرار اســت: الوهيت و 
خدايی ائمه و اشخاص ديگر كه صفاتی مانند خالقيت 
و رّزاقيت را نيز بــرای آنها در نظر می گرفتند، نبوت 

ائمه)ع(، حلول و تناسخ، و تجسيم و تشبيه.7
در آغــاز، غالة شــيعه، تنها به غلو دربــاره ائمه و 
پيشــوايان خود می پرداختند، اما از قرن دوم قمری، 
بعضی از فرق ايشان، با ارائه انديشه های غلوآميز، در 
صدد بهره برداريهای سياسی برآمده و با دولت اموی و 
عباسی به مخالفت برخاستند. غالة را نمی توان از فرق 
شيعه محسوب كرد؛ زيرا سخنان ايشان، نه با موازين 

2. لسان العرب، ذيل واژه »غلو«.
3. الفرق بين الفرق، ص185.

4. الملل و النحل، ص133.
5. المقاالت و الفرق، ص69.

6. رئيس آنها عبداهلل راوندی بود كه در آغاز قائل به الوهيت منصور 
خليفه عباسی و نيز نبوت ابومســلم خراسانی شد. اما وقتی منصور، 
ابومسلم را به قتل رســاند، راونديه در سال 141ق بر او شوريدند و 
منصور به اتهــام زندقه آنان را آتش زد. از ايــن فرقه گروههايی با 
نام ابومســلميه كه قائل به الوهيت ابومسلم خراسانی بودند و رّزاميه 
پيروان شــخصی به نام رّزام كه معتقد به حلول خداوند در ابومســلم 
بودند، نيز پديدار شــدند )المقاالت و الفرق، ص195؛ فرق الشــيعه، 

ص صد و سيزده(.
7. المقاالت و الفرق، صص48و179؛ مقاالت االســالميين، ص13؛ 

الملل و النحل، ص133؛ بيان االديان، ص36.
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شــرع اســالم و نه با معيار عقل و منطق سازگاری 
دارد.8 اين مســئله بايد مورد توجه قــرار گيرد كه 
يكی از اساســی ترين محورهای مبارزاتی فرهنگی و 
سياســی ائمه)ع(، در واقع مبارزه با انشعابات درونی 
تشــيع و در رأس آن غالة بوده است. در اين زمينه، 
چه در قرآن كريم و چــه در روايات معصومان)ع(، 
پيرامون انديشه های نادرست غالة و بيزاری و برائت 

از آنان، مطالبی مطرح گرديده است.
در قــرآن كريم، اين آيه شــريفه در مذمت اهل غلو 
می باشــد: »ُقْل َيا َأْهَل الِْكَتاِب َل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم«؛9 
»ای اهــل كتــاب در دين خود غلــو و زياده روی 
نكنيد«. حضرت علی)ع( درباره خود می فرمايد: »دو 
مــرد )دو طرز تفكر( درباره من تباه و نابود شــدند: 
يكی دوســتی كه زيــاده روی و از حد تجاوز كند و 
ديگری دشــمنی كه در دشمنی زياده روی نمايد«.10 
در همين رابطه امام رضــا)ع( می فرمايد: »بعضی از 
مردم ســاده دل، معجزات و كرامــات فراوانی از ائمه 
مشاهده می كردند و چون نمونه آن را از مردم عادی 
نديده بودند، تصور می كردنــد كه حتی صاحب اين 
معجزات، دارای مقامی برتر از مقام بشری است و به 
اين ترتيب، قائل به خدايی ائمه يا حلول روح خدايی 

در آنان می شدند«.11
در حديثی از امام صادق)ع( آمده اســت: »خداوند 
لعنت كند كســی را كه درباره مــا چيزی گويد كه ما 
خود نمی گوييم و خداوند لعنت كند كســی را كه ما 
را از بندگی خارج می كند، از بندگی خدايی كه ما را 
آفريده است و ما به سوی او باز خواهيم گشت و امور 

ما در قبضه او است«.12
جريان غلو در همان قرون نخســتين اســالمی پديد 
آمد كه پيدايش آن را در زمان حضرت علی)ع( بيان 

8. تاريخ شيعه و فرقه های اسالم تا قرن چهارم، ص151.
9. مائده، 77.

10. نهج البالغه، ص650.
11. بحار االنوار، ج25، ص271.

12. اختيار معرفة الرجال، ص223.

كرده اند. غلو نتيجه محبت بســيار قوی است كه ابتدا 
در ميان شــيعه كوفه نسبت به امام علی)ع( به وجود 
آمد. البته مي توان آن را نوعی واكنش در برابر دشمنی 
امويان نسبت به آن حضرت نيز بيان كرد13 كه بسياری 
از مؤلفان به آن اشــاره كرده اند. بايد توجه داشت كه 
غلو نوعی گرايش عرفانی نيز با خود همراه داشت كه 
نه تنها باعث فريب افراد می شــد، بلكه آنان را تحت 
تأثيــر جاذبه های خود قرار مــی داد. جريان غلو در 
عراق بيشتر از حجاز شايع بود؛ زيرا اين منطقه تحت 
تأثير فرهنگها و انديشه های مختلف ايرانی، سريانی، 
رومی و يهودی بود كه به صــورت طبيعی بر افكار 

مسلمانان تأثير مي گذاشت.14
مبــارزات برخی از غالة را عليه حكام ظالم اموی و 
عباسی، نمی توان ناديده گرفت. آنان در واقع، باورها 
را وسيله ای برای قيام قرار مي دادند و بر مبنای همين 
انديشــه، مردم را به دور خويش جمع می كردند. از 
آنجا كه باورهای غلوآميــز غاليان از حوزه معارف 
درســت اســالمی، خارج بود، آنها در قيامهايشان، 
موفقيت چشمگيری به دســت نياوردند. البته همين 
عقايد موهوم و انديشــه های شرك آميز سبب شد، تا 
حكام، بهانه مشروعی برای سركوبی آنان پيدا كنند و 
آنان را بدون وجود اعتراض مردمی، از ميان بردارند. 
رهبران فرقه های غالی به تصور اينكه هرچه ادعايشان 
بزرگ تر باشــد، بهتر می توانند پيروان متعصب تری به 
دور خود جمع كنند، ســخنان غلوآميز درباره امامان 
می گفتند و البته موفق می شدند معدودی نادان و ناآگاه 
را با خــود همراه كنند. اما به دليــل همان باورهای 
غاليانه، هيــچ گاه از طرف مــردم آگاه، مورد توجه 
قرار نگرفتند.15 ســادگی و نادانی برخی از مردم به 
پيروی از انديشه های غلوآميز، به حدی بود كه حتی 
زمانی كه مبدع يك فرقه غالی، احكام و قواعدی را 

13. تاريــخ تشــيع در ايــران، ص51؛ تاريخ فرق اســالمی، ج2، 
صص263و264.

14. تاريخ تشيع در ايران، ص56؛ تاريخ فرق اسالمی، ج2، ص265.
15. تاريخ علم كالم و مذاهب اسالمی، ج1، ص122.
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بر مبنــای اعتقاداتی باطل مطرح می كرد و انجام آنها 
را ضروری می دانســت، آنان به پيروی از گفته های 
مؤسس، چنين می كردند. اين مسئله خود نشان دهنده 
ضعف ايمان افراد بود و می تواند نشان دهد كه غاليان 
نه تنها در حيطه فكری شــيعيان نمی گنجند، بلكه از 

دايره احكام و قوانين اسالمی نيز خارج اند.
موضوع غــالة همواره به عنــوان حربه ای از جانب 
مخالفان شيعه، عليه آنان مطرح بوده است، به طوری 
كه اين مخالفان ســعی می كردند با انتســاب غالة به 
شيعه و پيوند زدن افكار و معتقدات آنان با شيعه و به 
خصوص شــيعه اماميه، آنان را متهم به گزافه گويی و 
خرافه پرستی كرده و در نتيجه وجهه اجتماعی ائمه)ع( 
و بزرگان شيعه را مخدوش نمايند و چه بسا بسياری 
از اين فرق غالة، ســاخته خود حــكام و زمامداران 
هر عصر می باشــد كه از اين رهگذر، بتوانند سركوب 
شــيعيان را برای مردم توجيه نمايند و افكار علما و 
بزرگان شيعه را غيراســالمی و مغاير با انديشه های 

اسالمی معرفی كنند.16

حسین بن روح نوبختی و شلمغانی
زندگی َشــلَمغانی، هم زمان با دوران حسين بن روح 
نوبختی نايب سوم امام زمان)ع( بوده است. شلمغانی، 
در ابتدا از شــيعيان و افراد مورد اعتماد حســين بن 
روح بود، اما بعدها، نگرش فكری وی به سوی عقايد 
غاليانه تغيير كرد. از اين رو، حســين بن روح از وی 

برائت جست و او را مورد لعن قرار داد.
حسين بن روح نوبختی در ميان شيعيان بغداد، مشهور 
و شــناخته شــده بود، او در ابتدا يكی از افراد مورد 
اعتماد و يكــی از كارگزاران محمد بن عثمان عمری 
)نايب دوم( به شــمار می آمد17 كه در خالل سالهای 
305 تا 326ق به عنوان نايب امام زمان)ع(، واسطه 
بين امام و شيعيان بوده است.18 به گفته ابن شهرآشوب، 

16. همان، ج1، ص77.
17. تاريخ سياسی غيبت امام دوازدهم، ص192.

18. خاندان نوبختی، ص213.

نوبختی از ياران و نزديكان امام حســن عسگری)ع( 
به شــمار می رفته اســت.19 البته اين نظر را بايد با 
ترديد بيان كرد؛ زيرا هرچنــد عباس اقبال، اين نظر 
ابن شهرآشــوب را تأييد می كند، اما جاسم حسين در 
قبول آن ترديد كرده است. او بيان می كند: امام حسن 
عســگری)ع( در سال 260ق رحلت كرده و نوبختی 
در سال 326ق وفات يافته است و اين فاصله زمانی 
زيادی را نشان می دهد.20 نظر اخير، درست تر به نظر 

می رسد.
ارتباط  خاندانهای شيعی نوبختی، اشعری و آل بابويه 
بــا يكديگر در گســترش فرهنگ شــيعه و مبارزه 
با انحرافــات فكری قابل توجه اســت. ارتباط اين 
خاندانها در واقع بخشــی از ارتباط در حوزه شيعی 
بغداد و قم را ترســيم می كند و از مجموع گزارشات، 
مرجعيت و اعتبار علمی حــوزه علمی قم و خاندان 
بابويه و اشعری دانسته می شــود. شايد بتوان ملقب 
شدن نوبختی به قمی را بيانگر همين عالقه و ارتباط 
وی با قم و علمای آن دانســت؛ زيرا علمای قم نيز 
به رهبری خاندان نوبختی و نيابت حســين بن روح 
نوبختی از ســوی امام زمان)ع( اعتراف داشتند.21 در 
اين رابطه در گزارشــی آمده است كه علمای قم، در 
نامه ای ترديد و نگرانی خود را از پاســخهای صادر 
شده از بغداد اظهار كردند. ترديد ايشان از آن رو بود 
كه احتمال می دادند برخی از نامه ها را شلمغانی به نام 
نوبختی صادر كرده باشد. نوبختی در پاسخ نامه آنان 
با اعالم برائت از شــلمغانی اظهار داشت كه خودش 

نامه ها را پاسخ داده است.
ابوالحســن محمد بن احمد بن داوود قمی گفته است: 
»نوشته ای به امالی ابوالقاسم حسين بن روح نوبختی 
و خط احمد بن ابراهيم نوبختی در َظهر نامه ای ديدم. 
اين جوابيه نامه ای بود كه از قم فرســتاده شده بود و 

19. مناقب آل ابی طالب، ج3، ص525.
20. تاريخ سياسی غيبت امام دوازدهم، ص192.

21. تاريخ تشــيع، دولتها، خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شــيعه، 
ج2، ص186.
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از حســين بن روح پرسيده بودند كه آيا اين جوابها از 
طرف امام زمان)ع( اســت، يا جوابهای محمد بن علی 
شلمغانی؟ زيرا از شلمغانی نقل شده بود كه اينها را من 
جواب داده ام. پس پشت نامه ای كه سؤاالت اهل قم را 
جواب داده بودند، از طرف حســين بن روح اين گونه 
نوشــته شده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان. بر اين 
نوشــته و مضامين آن مطلع و آگاه شديم، همه جوابها، 
جواب ما است و مخذول گمراه و گمراه كننده معروف 
به عزاقری كه خداونــد لعنتش كند، در هيچ حرفی از 
آن دخيل نيســت. البته نامه هايی قباًل به وسيله احمد 
بن بالل و ديگران كه مانند او بودند برای شــما بيرون 
آمده و ارتداد و انحراف اينها از مسير اسالم مثل ارتداد 
محمد بن علی شــلمغانی است. لعنت و غضب خداوند 

نصيب آنها شود«.22
نوبختی در ابتدا واسطه بين نايب دوم امام يعنی محمد 
بــن عثمان عمری و چنــد تــن از وكالی كوفه بود. 
خدمتگزاری وی در وكالت، نوبختی را قادر ســاخت، 
تا با مقامات و رؤســای شــيعه در دستگاه عباسی، به 
ويژه بســتگان خود يعنی بنونوبخــت و بنوفرات، در 
ارتباط باشــد و نزد ايشــان دارای مقام و احترام قابل 
توجهی گــردد.23 دوران زندگی حســين بن روح كه 
هم زمان با خالفت مقتدر خليفه عباســی بود، تنشهايی 
را به همراه داشت كه با تغيير وزرا رخ می داد. در واقع 
قدرت اصلی در دســت وزيران بود و خليفه از قدرت 
چندانی برخوردار نبود. ابوعلی مســكويه در تجارب 
االمم ذيل خالفت مقتدر، به شــرح كامل اين موضوع 
و تغييرات دائم وزرا اشــاره می كنــد كه مهم ترين آنها 

خاندان ابن فرات شيعی بودند.24
به هر حال بــا تغيير وزرای خليفه عباســی، اوضاع 
سياســی نيز تغيير می كرد و روابــط قبلی دچار از هم 
گســيختگی می شــد. به همين خاطر، زندگی سياسی 

22. الغيبه، ص649.
23. همان، ص646.

24. تجارب االمم، ج5، ذكر خالفت مقتدر.

حســين بن روح نيز دارای فراز و نشــيبهايی بوده كه 
گاهی به صورت آزادانه يعنی در زمان وزارت خاندان 
شيعی مذهب آل فرات فعاليت داشته و گاهی به صورت 
مخفــی در زمان وزيــر بانفوذ مقتــدر يعنی حامد بن 
عباس، به فعاليتهای سياســی خود ادامه داده است.25 
اينكه حســين بن روح چه در زمان حضور و چه در 
زمان اختفا، توانسته بود روابط خود را با شيعيان حفظ 

كند، حاكی از مديريت برجسته وی می باشد.
در زمانی كه حســين بن روح نوبختی در دوره وزارت 
حامد بن عباس به خاطر شــرايط سياسی، به صورت 
مخفی زندگی می كرد، واســطه بين حسين بن روح و 
شيعيان را فردی به نام ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی 
بر عهده داشت. او از قريه َشلَمغان از نواحی واسط در 
عراق بود.26 وی همچنين به ابن الَعزاقِر،27 ابن ابی الَعزافِر28 
و ابن قَراقِر29 نيز شناخته شده است. محمدجواد مشكور 
در كتاب فرهنگ فرق اســالمی، اين فرقه را شلمغانيه 
معرفی كرده است30 كه به نظر می رسد اين تعبير هم روا 
باشد. شــلمغانی كه بعدها پيروانش را به نام عزاقريه 
می خواندنــد، خود يكــی از فقهای شــيعه و يكی از 
نويســندگان بغداد بوده كه كتابهای زيادی تأليف كرده 
است.31 اما بايد گفت كه وی برخی از آنها را در دوره 
اســتقامت در دين و برخی از آنها را در دوره انحراف، 
نگاشته است. از مجموع كتابهای شلمغانی، تنها رواياتی 
پراكنده و به ندرت در منابع مختلف باقی مانده است. با 
اين وصف، فهرست عناوين كتابهای وی، به اين مسئله 
رهنمون می سازد كه شــلمغانی در زمينه های مختلف 
از جمله عقايد، تفســير، حديث، فقه، كيميا و صنعت، 
صاحب كتابهايی اســت كه نشان از جايگاه علمی مهم 
وی دارد. وی در منازعاتی كه با ابن روح و وكال داشته، 

25. پژوهشی پيروان زندگانی نواب خاص امام زمان)عج(، ص275.
26. معجم االدباء، ج1، ص235.

27. همان؛ تاريخ االسالم، ج24، ص115.
28. الفرق بين الفرق، ص191.

29. الكامل فی التاريخ، ج11، ص4848.
30. فرهنگ فرق اسالمی، ص257.

31. معجم االدباء، ج1، ص235.
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به جايگاه علمی خود استناد می كرده است.32
نجاشــی، كتابها و تأليفات شــلمغانی را در الرجال 
اين گونه ذكر كرده اســت: كتاب التكليف، رســاله ای 
خطــاب به محمد بن همام اســكافی، ماهية العصمه، 
الزاهر بالحجــج العقليه، المباهله، االوصياء، المعارف، 
مت، فضايل الُعمَرتين،  االيضاح، فضل النطق علی الصُّ
االنوار، التسليم، الزهاد و التوحيد، البدأ و المشيه، نظم 

قرآن، االمامه كبير، و االمامه صغير.33
شــلمغانی كه واسطه بين حســين بن روح و شيعيان 
بود، توقيعات34 حضرت قائم توســط حسين بن روح 
را به دست شــيعيان می رســانيد و مردم برای رفع 
نيازمنديهای مذهبی و اجتماعی، به طور مستقيم به او 
مراجعه می كردند.35 تاريخ خروج شلمغانی از تبعيت 
حسين بن روح، درســت مشخص نيست؛ زيرا دوره 
اختفای حسين بن روح دقيق مشخص نمی باشد. ولی 
از قرايــن چنين برمی آيد كه دوره پنهان زيســتن او، 
مصــادف بود با ايام وزارت حامــد بن عباس كه از 
سال 306 تا 311ق طول كشــيده است.36 شلمغانی 
در همين مدت استتار حســين بن روح، از موقعيت 
استفاده كرد و جمعی از خواص شيعه را به طرف خود 
خواند. گويا ابتدا هم غرض او گرفتن مقام حسين بن 
روح و باب قلمداد كردن خود به جای او بوده است. 
ولی بعدها كار ادعای او باال گرفته و ادعای نبوت و 

32. »كاوشی در كتاب التكليف شلمغاني«، ص28.
33. فهرست اسماء مصنفی الشيعه، ص268.

34. توقيعات در اصطالح علم حديث پاسخ پرسشها يا اطالعيه هايی 
اســت كه به صورت كتبی از طرف امام برای آگاهی شيعيان فرستاده 
می شــده اســت. چنان كه توقيعاتی از امام هادي)ع( و امام حســن 
عسگری)ع( نقل شده است. اما معمواًل توقيع به نامه های امام زمان)ع( 
گفته می شود كه توسط چهار تن )نايبان خاص ايشان( در زمان غيبت 
صغری به دســت شيعيان می رســيده اســت. محتوای اين توقيعات 
می تواند يا تعليم احكام و رّد شبهات مخالفان باشد، يا تأييد و توثيق 
نواب اربعــه و تكذيب مدعيان دروغين، و يا تعيين تكاليف اجتماعی 

شيعيان در دوران غيبت صغری )نشانی از امام غايب)ع(، ص4(.
35. الغيبه، ص533.

36. فرق الشيعه، ص صد و هفتاد.

الوهيت نيز كرد.37 علت انحراف و جدايی شــلمغانی 
و خروج وی از تبعيت حســين بن روح، بسيار قابل 
توجه اســت؛ زيرا آن را رشــك و حسادت نسبت 
به جايگاه سياســی حســين بن روح و جاه طلبيهای 

سياسی شلمغانی عنوان كرده اند.38
همان طور كه اشاره شــد، حسين بن روح از جايگاه 
ويژه ای در ميان خاندانهای شيعی آن زمان برخوردار 
بود كه مهم ترين آن واســطه بين امام و شيعيان بوده 
اســت. تنها در زمــان اختفای او بود كه شــلمغانی 
واسطه  گری با شيعيان را به دست آورد و مجالی برای 
ظهور و بروز يافت. اما به طور قطع، باز هم نمی توان 
صرفًا جاه طلبيهای سياســی را انگيــزه خروج او از 
تبعيت حســين بــن روح و در نهايت به وجود آمدن 
عقايد و انديشه های غاليانه و كفرآميز برای او دانست. 
سكوت منابع تاريخی در اين زمينه، قابل تأمل است.

در هر صورت، شــلمغانی از دوران اختفای حســين 
بن روح، به نفع خود اســتفاده كرد و جايگاه خود را 
بين خاندانهای شــيعی مستحكم نمود. او برای توجيه 
عقايد خــود، افرادی را با خود همــراه و به تدريج 
پيروانی برای خــود فراهم كرد. از جمله پيروان وی، 
خاندان بنی بسطام بودند كه طوسی در الغيبه همراهی 
ايــن خاندان را با شــلمغانی اين گونــه بيان می كند: 
»ام كلثوم دختر ابوجعفر عمری گفته اســت: ابوجعفر 
بن ابی العزاقر در نظر طايفه بنی بســطام، دارای آبرو و 
وجاهــت زيادی بود و اين آبرومندی به دليل آن بود 
كه شيخ ابوالقاسم حسين بن روح در نظر مردم برای 
او منزلت و جايگاه خاصی ايجاد كرده بود و زمانی كه 
مرتد و منحرف شــد، هرگونه دروغ و كفری كه برای 
بنی بســطام حكايت می شد، همه را به شيخ ابوالقاسم 
نسبت می دادند. آنها هم اين كفريات را می پذيرفتند، تا 
اينكه ماجرا به اطالع ابوالقاسم حسين بن روح رسيد 
و فوراً آن را انكار كرد و دروغهای شلمغانی را خيلی 

37. قاموس الرجال، ج1، صص4448-4445.
38. فهرست اسماء مصنفی الشيعه، ص268.
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بزرگ دانست و بنی بسطام را از پذيرش حرف او نهی 
كرد و به آنها دســتور داد تــا او را لعن كرده و از او 
اجتناب كنند، اما بنی بسطام به فرموده شيخ بها ندادند 
و بر دوستی و مودت ابن العزاقر پافشاری كردند؛ زيرا 
او به بنی بسطام می گفت مسائلی كه به شما گفته ام، راز 

و سر بودند و من آنها را افشا كردم«.39
به هر حال، خاندان بنی بســطام در بغداد از دستورات 
حسين بن روح سرباز می زدند و فرامين شلمغانی را 
اجرا می كردند. اين مطلب گويای اين مسئله است كه 
بــزرگان بغداد و به تبع آن عوام مردم، نيز تحت تأثير 
شلمغانی قرار گرفته بودند. شلمغانی همچنين ارتباط 
و پيوستگی با خاندان شــيعی بنوفرات داشت كه در 
آن زمان وزرات دســتگاه سياسی را بر عهده داشتند، 
اما با برافتادن خاندان آل فرات از وزرات، شــلمغانی 
به موصل گريخت و ســالها نزد ناصرالدين حسين بن 
عبداهلل حمدان زيست و پس از مدتی در حدود سال 

320 يا 322ق به بغداد بازگشت.40
دعاوی چنين افراد و فرقه هايی نه تنها می توانست به 
شيعه و اســالم ضربه بزند، بلكه تهديدی جدی برای 
حاكميت اســالمی نيز به شمار می رفت؛ زيرا دستگاه 
خالفت عباسی نيز چنين انديشه های انحرافی سازمان 
يافته ای را كه اين قابليت را داشت، تا جامعه را دچار 
بی نظمی و آشوب كند، برنمی تافت. عالوه بر آن، فقها 
و علمای سنی مذهب نيز اگرچه با شيعيان اختالفاتی 
داشتند، اما اين گونه عقايد انحرافی و دعاوی عجيب 
و اباحی گری را با اصول كلی اسالم مغاير می دانستند 

و شرك و كفر محسوب می كردند.
در ســال 322ق، خليفــه الراضی بــاهلل بر گروهی 
از پيروان شــلمغانی و از جمله حســين بن قاسم و 
ابوعمران ابراهيم بن احمد بن ابی عون دســت يافت 
و ارتبــاط آنها با شــلمغانی را دريافت كه او را خدا 
می خواندند و فرامين او را واجب االطاعه می دانستند 

39. الغيبه، صص698و699.
40. فرق الشيعه، ص صد و هفتاد و پنج.

و صفــت رّزاقيت بــرای او قائل بودنــد.41 اگرچه 
ســخت گيريها و شــكنجه های الراضی باعث شد، تا 
حسين بن قاسم از ابن ابی العزاقر، بيزاری جويد و توبه 
كند، اما فقهای مالكی او را زنديق دانســتند و توبه او 
را نپذيرفتند. پس از اينكه ابن ابی العزاقر را دســتگير 
كردند، او از خليفه سه روز مهلت خواست، تا آسمان 
بر بی گنهاهی اش گواهی دهد. غيرعقالنی بودن دليل 
شلمغانی، علما و فقهای اهل سنت را بر آن داشت، تا 
بر خليفه ســخت گرفتند، تا اينكه به دستور الراضی 
آنها را به دار آويختند و آتش زدند و خاكسترشان را 
به دجله ريختند.42 غير از ائمه و بزرگان شيعه كه در 
لعن و دوری از چنين افرادی تأكيد داشتند، حتی نوع 
كشــتن و از بين بردن شلمغانی نيز، خود نشان دهنده 
بيزاری و برائت خلفای عباسی و فقهای اهل سنت از 

چنين گروهها و افكار و انديشه هايی بوده است.
عزاقريه پس از قتل شــلمغانی، باز دست از دعاوی 
خود برنداشتند، به خصوص در بين خاندان بنی بسطام 
طرف دارانی داشــتند. در سال 340ق فردی در بغداد 
ادعا كرد كه روح شلمغانی در او حلول كرده و مدعی 
شد رهبری فرقه عزاقريه را بر عهده گرفته است. پس 
از مرگ اين شخص، محمد بن مهلبی، وزير معزالدوله 
ديلمی پيروان او را دســتگير كرد و ديگر به ايشــان 
اجازه فعاليت داده نشد. همچنين در بين آنها، زنی بود 
كه ادعا می كرد حضرت فاطمه زهرا)س( اســت. اين 
افراد نيز به دستور مهلبی مورد تعقيب قرار گرفتند.43 
تأثير افكار و انديشــه های يك فرقه، گاه تا اندازه ای 
بوده است كه حتی ســالها پس از مرگ مؤسس آن، 
همچنان در ميان پيروان آن فرقه، رواج داشته است و 
تنها سخت گيريهای حكومتی می توانسته مانعی بر سر 
راه ادامه اين جريانات قرار گيرد. اگرچه روشــنگری 
علمای راستين شيعه و حتی اهل سنت را نبايد از نظر 

41. تاريخ االسالم، ج24، ص115.
42. الفرق بين الفرق، ص159؛ التنبيه و االشــراف، ص382؛ معجم 

االدباء، ج1، ص236.
43. الكامل فی التاريخ، ج12، ص5037.
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دور داشت.

عقاید شلمغانی
فرقه عزاقريه را به عنوان فرقه ای غالی مطرح كرده اند؛ 
زيرا اين فرقه عالوه بر غلو نســبت به امام علی)ع( و 
ســاير ائمه، به حلول و تناســخ نيز اعتقاد داشتند.44 
ابن اثير مورخ قرن هفتم كه حدود 400 ســال پس از 
شلمغانی می زيسته است، بيان می دارد: شلمغانی، ادعا 
داشت كه علی بن ابی طالب)ع(، اهلل است و بر اين باور 
بود كه موسی و محمد)ص( هردو خائن هستند. موسی، 
هارون را برای پيامبری فرستاد و علی نيز محمد)ص( 
را به پيامبری برگزيد. اما هردوی آنها يعنی هارون و 
محمد)ص( راه خيانــت را در پيش گرفتند. بنابراين 
علی)ع( به محمد)ص( مهلت حدود 350 ساله ای داد 
كه در پايان آن، قوانين اسالمی تغيير می كند و سپس 
فقه اسالمی، تفسير جديدی می يابد. همچنين شلمغانی 
در پی اين هدف بود كه مشــروعيت مدعيان خالفت، 
بــه ويژه علويان و عباســيان را مخدوش كند و تنها 
خود را مدعی راســتين مقام مذهبی و سياسی قلمداد 
می كرد.45 با توجه به اينكه اين ســخن ابن اثير را در 
كتب رجال و حديث شيعه نمی يابيمـ  كتبی كه بعضًا به 
طور مفصل هم از شلمغانيه صحبت كرده اند ـ پذيرش 

آن جای تأمل دارد.
از ديگر اعتقادات ايشــان اين بوده است كه خداوند 
در طول تاريخ، در شكل بشر حلول مي كند 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 

44. الفرق بين الفرق، ص191.
45. الكامل فی التاريخ، ج11، ص4851.

كرد و او اين )ضد( را خلق كرد، تا داللت بر مضدود 
كنــد و ابليس ابراهيم را نمــرود، و ابليس هارون را 
فرعون معرفي مي كند.46 شلمغانی پس از انحراف در 
عقايد اماميه اش، با توجه به ســابقه ای كه در جامعه 
شيعه آن زمان داشت، تالش كرد، تا از جايگاه خود به 
عنوان قائم مقام ســفير سوم امام زمان)ع( بهره ببرد و 
وكالی تحت پوشش خود را به قبول آموزه های مغاير 

با ديدگاه اصلی اماميه آموزش دهد.47
پيروان شــلمغانی يا همان عزاقريه، حضرت علی)ع( 
را خدا معرفی می نمودند و حسن)ع( و حسين)ع( را 
به ايشان نســبت نمی دادند؛ زيرا بر اين عقيده بودند 
كه هركس در او ربوبيت و خداوندی آشــكار شود، 
فرزنــدی برای او نخواهد بود.48 جاه طلبی سياســی 
شــلمغانی در تفســير مادی وی از آيات قرآن كريم 
در رابطه با بهشــت و جهنم كاماًل مشــخص است. 
اين جاه طلبی با توجه به دو نكته آشــكار می شــود: 
نخست آنكه وی تاريخ تغيير شريعت اسالمی را سال 
350 ذكر می كند. وی با اين پيشــگويی می كوشــيد، 
تا مــردم را به حمايت از خــود وادارد. ديگر اينكه 
تبليغات خود را ميان مقامات باالی دستگاه اداری و 
ارتش عباسيان متمركز ساخت و تعداد قابل توجهی 
هوادار به دســت آورد.49 در بين آنها احمد بن محمد 
بــن عبدوس، ابراهيم بن ابی عون، ابن شــبيب زيات، 
ابوجعفر بن بســطام و ابوعلی بن بسطام كه همگی از 

دبيران حكومتی بودند، قرار داشتند.50
افكار و عقايد شلمغانی و خروج او از تبعيت حسين 
بن روح، باعث شــد كه ابن روح موضع شلمغانی را 
برای شيعيان اماميه، مشــخص كند، تا از او اجتناب 
كنند. او تالش نمود، تا شــلمغانی و همه كسانی را كه 

46. قاموس الرجال، ج1، صص447و448.
47. »بازشناســی رجالی شخصيت شــلمغانی و علل انحراف وی«، 

ص64.
48. الكامل فی التاريخ، ج11، ص4851.

49. تاريخ سياسی غيبت امام دوازدهم، ص203.
50. العبر فی خبر من غبر، ج2، ص191.
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به پيروی از وی پرداخته اند، طرد نمايد.51 شــلمغانی 
پس از طرد شدن، اين سخن را ابراز داشت كه خود او 
نماينده حقيقی امام دوازدهم اســت و ابن روح، واسطه 
بين امام و شــيعيان نيســت و خود را بــاب ناميد.52 
شلمغانی با اين ادعا كه روح خدايی در اجسام پيامبران 
و امامان حلول كرده است، كوشيد تا موقعيت سياسی و 
اجتماعی سازمان يافته  ای را به خود اختصاص دهد و 
پس از مدتی مدعی شد كه اهلل در جسم خود او حلول 
كرده اســت و خود را رّب االربــاب53 و روح القدس 

خواند.54

نظر شلمغانی درباره حسین بن روح
از آنچــه كه در تاريخ آمده، مشــخص می شــود كه 
شــلمغانی در ظاهر نه تنها با حسين بن روح مخالفت 
نمی كرد، بلكه خود را مدافع و دوســتدار او نيز نشان 
می داد؛ در الغيبه شيخ طوسی آمده است: وقتی حسين 
بن روح به بنی بســطام دستور لعن شلمغانی را داد، او 
به آنها گفت: مسائلی كه به شما گفتم، راز و سر بودند 
كه آنها را افشا كردم و حاال ابوالقاسم مرا با وجود آن 
همه نزديكی به او، از خود رانده و مجازات كرده است. 
همچنين آنجا كه بنی بســطام، نامه لعنی را كه از طرف 
حســين بن روح رســيده بود، به ابن ابی العزاقر نشان 
دادند، او به شــدت گريه كرد و گفت: اين كالم حسين 
بن روح، تأويل و باطن بزرگی دارد و آن اين اســت 
كه لعنت، همان دور كردن است و معنی كالم ايشان كه 
فرمود: خدا لعنتش كند، اين اســت كه خداوند او را از 
عــذاب و آتش جهنم دور كند. اكنون به مقام و منزلت 
خودم پی بردم. همين طــور در ديدار ام كلثوم با مادر 
بنی بسطام، او به ام كلثوم گفت: شيخ اباجعفر به ما گفته 
است: روح رســول خدا)ص( به پدر تو يعنی اباجعفر 
محمد بن عثمان و روح اميرالمومنين)ع( به بدن شــيخ 

51. الغيبه، ص699.
52. الكامل فی التاريخ، ج11، ص4850.

53. همان.
54. الفرق بين الفرق، ص191؛ آثار الباقيه، ص321.

ابوالقاســم حسين بن روح و روح سيده ما فاطمه)س( 
به تو منتقل شده است.55

طوسی در جايی ديگر از كتاب خود به نقل از شلمغانی 
آورده است: »و اما در خصوص اختالفی كه بين من و 
آن مرد )حسين بن روح( كه خداوند توفيقش را زياد 
فرمايد، اتفاق افتاد، من دخالتی نداشتم، بلكه به خاطر 
كســی بوده كه من او را در امور دخالت دادم ]و آنان 
نزد حســين بن روح از من بدگويی كرده اند[ و ظلم و 
ستم بر من روا داشــته شده و من خودم ]غيرمستقيم[ 
سرپرست اين امر بودم«.56 شلمغانی همچنين می گفت: 
»كسی كه خداوند منتش را بر او بزرگ كند، حجت هم 
بر او زياد می شود و بايد در آنچه كه موجب ناراحتی 
و يا خوشحالی او می شود، صادق و راستگو باشد. بين 
خود و خداوند ســزاوار نيست كه در مورد حسين بن 
روح، هرچند كه آزار او نسبت به من بزرگ بوده، جز 
صدق و حق چيزی بگويم. اين مرد ]حسين بن روح[ 
به امر نيابت از طرف حضرت منصوب شــده و طايفه 
شيعه نمی توانند از او روی گردان شوند و حكم اسالم 
بر او جاری اســت؛ همچنان كه بر غيــر او از مؤمنان 
جاری شــده است«.57 اين دو مطلب نشان می دهد كه 
شــلمغانی اختالف بين خود و حسين بن روح را يك 
ســوءتفاهم می داند و اين گونــه وانمود می كند كه اين 
به خاطر آن اســت كه حرفهای مرا متوجه نشــدند و 
اشتباهی به شــيخ گفته اند و همچنين در مطلب دوم، 
به گونه ای برخورد می كند كه گويی در جايگاه رفيعی 
قــرار دارد و به زبان می گويد: »من اســالم و نيابت 
حســين بن روح را تأييد می كنم و ايشان آدم موجهی 
هســتند«. او همچنين می گويد: »من و شيخ ابوالقاسم 
حســين بن روح در اين امر نيابت نيافتيم، مگر آنكه 
هردو می دانستيم در چه چيزی وارد شده ايم، اما باهم 

می جنگيديم«.58

55. الغيبه، صص701-699.
56. همان، ص678.
57. همان، ص679.

58. همان.
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از ســخنان شلمغانی درباره حســين بن روح دانسته 
می شــود كه او با چهره ای عالمانه، دين مدار و مدافع 
اســالم، به سوءاســتفاده از عقايــد و باورهای پاك 
شــيعيان پرداخته و خود را همچون حسين بن روح، 
نايب و باب امام زمان)ع( می دانسته، با اينكه از توقيع 

حضرت در لعن خود آگاه است.
در آخر كه لعن او ميان شــيعيان پيچيد، مجبور شــد 
برای اثبات عقايدش، حســين بن روح را به مباهله 
دعوت كند. قطب راوندی در كتاب الخرائج و الجرائح 
آورده اســت: »از ابوعلی بن همام روايت شده است 
كه محمد بن علی شــلمغانی عزاقری، نامه ای به شيخ 
ابوالقاسم حســين بن روح نوشت و از وی خواست 
كه بــا او مباهله كند و در آن ادعــا كرده بود كه من 
نايب و سفير حضرت حجت)ع( هستم. در پاسخ او، 
حسين بن روح نوشت: هريك از ما زودتر وفات كند، 
مغلوب است. عزاقری زودتر مرد، او كشته شد و بعد 

به دار آويخته شد«.59
از آنجــا كه عقايد شــلمغانی و به طــور كلی عقايد 
غاليان، بر حلول و تناســخ اســتوار بود، وی پس از 
مدتی اعالم داشت كه روح پيامبر)ص( در جسم نايب 
دوم امام زمان يعنی ابوجعفر عثمان عمری، روح علی 
بن ابی طالب)ع( در جسم نايب سوم حسين بن روح 
و روح فاطمه زهــرا)س( دختر پيامبر)ص( در كالبد 
ام كلثوم دختر نايب دوم امام زمان حلول كرده است. 
شــلمغانی از وكال و زيردستان خود خواست كه اين 

راز را فاش نكنند، تا كسی از آن باخبر نشود.60
شلمغانی، احكام دينی خود را در كتابی به نام حاسه 
السادسه به معنای حس ششم تدوين كرده بود كه اين 
كتاب دستورات دينی اصحاب او به شمار می رفت و 
در واقع در رّد شرعيات نوشته شده بود. آنها به ترك 
نماز، روزه و غســل معتقد بودند. از ديگر اعتقادات 
ايشــان، اين بود كه ازدواج را به روش ســنت باطل 

59. الخرائج و الجرائح، ج3، ص1122.
60. الغيبه، ص700؛ تاريخ الغيبة الصغری، ج1، ص516.

شــمردند و عمــوم زنان خود را بــر يكديگر حالل 
می دانســتند.61 توجيه آنها در ايــن زمينه اين بود كه 
محمد)ص( در هنگام مبعوث شــدن به پيامبری، بر 
عده ای نا آگاه و ســركش برانگيخته شــده بود و به 
اقتضای حكمــت خويش احكام شــريعت را برای 
اطاعت اين مردمان تدويــن كرد، اما در زمان فعلی، 
اين اقتضا از بيــن رفته و نيازی برای انجام احكام و 
فرامين الهی كه به وسيله پيامبر)ص( بيان شده است، 
وجود ندارد؛ زيرا عزاقريه خود بر اين اعتقاد بودند كه 

شلمغانی خدا است و دستورات او بايد اجرا شود.62
همان طور كه مشــاهده شــد، اباحی گــری، بی دينی 
و شــهوت پرستی و رســيدن به منافع دنيايی از راه 
غيرمشــروع از عقايد فرقه غاليه عزاقريه محســوب 
می شــد. با توجه به اين عقايد، ايــن نتيجه حاصل 
می شود كه تبليغ كنندگان اين گونه تعاليم، افرادی بودند 
كه دين حقيقی را مانع مهمی در رسيدن به اهداف خود 
می ديدند و با به راه انداختن جريان غالة، سعی كردند 
خود را از هرگونه قيد و بندی آزاد كنند. ظهور دين و 
آيينی جديد و گرد آوردن عده ای پيروان گمراه به دور 
خود، می تواند بهترين توجيه برای به دســت آوردن 
اهداف و عملی كردن انديشه های چنين جريانی باشد. 
پافشاری شلمغانی بر انديشــه های انحرافی و عقايد 
غاليانه، حلول و تناســخ و اباحی گری و جمع كردن 
عده ای پيرو به دور خويش، باعث شــد، تا حســين 
بن روح، ديگران را از گمراهی شــلمغانی آگاه كند. 
اين مســئله تا جايی پيش رفت كه توقيع لعنی را از 
جانب امام زمان)ع( درباره شلمغانی به دنبال داشت و 

حسين بن روح آن را ارائه نمود:
»اعالم كن خداوند عمر تو را طوالنی گرداند و عرفان 
و همه خوبيها را به تو عنايت كند، به كســانی كه به 
ديانــت و نيّات آنها اطمينان داری كه محمد بن علی، 
معروف به شلمغانی از دين اسالم بيرون رفته و مرتد 

61. الفرق بين الفرق، ص191؛ آثار الباقيه، ص321.
62. الكامل فی التاريخ، ج11، ص4851.
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شده و ملحد گرديده است و چيزهايی ادعا می كند كه 
موجب كفر به خالق متعال اســت و به خدا دروغ و 
بهتان می بندد و گناه بزرگی مرتكب شده است. آنها كه 
از خداوند برگشتند، دروغگو هستند و سخت گمراه و 
از رحمت خداوند دور شده اند و دچار خسران بزرگی 
گشته اند. برائت خودمان را در محضر خداوند متعال و 
پيامبر و خاندان گراميش صلوات اهلل و سالمه اجمعين 
از شــلمغانی اعالم می داريم، به او لعن می فرستيم و 
لعنت دائم خدا بر او باد در آشكار و نهان در هر زمان 
و مكان و لعنت خداوندی بر موافقان و پيروان او باد 
و نيز بر آنان كه با شنيدن اين اعالم، پيوند خود را با 
او ادامه دهنــد. بنابراين به اطالع آنان )وكالی اماميه 
يا عموم شيعيان( برسان ما از دوستی وی خودداری 
نمــوده و از او دوری می جوييم آن چنان كه در برابر 
امثال او همچون: َشــريعی، نَُميری، هاللی و باللی و 
ديگران چنين كرديم و ما راضی به سنن الهی هستيم. 
به خداوند اعتماد می كنيم و از وی كمك می خواهيم 
و او در تمامــی امور برای ما كافی اســت و بهترين 

نگهبان است«.63
در ايــن توقيع به صراحت از طــرف امام)ع(، خارج 
شدن شــلمغانی از دين اسالم، به ســبب گناهان و 
اعمال و اعتقادات ملحدانه او، تأييد گرديده اســت؛ 
زيرا احكام و افكار انحرافی او، همه حاكی از ارتداد 
شلمغانی از دين اســالم و مذهب شيعه است. درباره 
شــريعی، نميری، هاللی و باللی بايد گفت: اين چهار 
فرقه نيــز از غالة بودند و دعــاوی غاليانه در مورد 
پيامبر)ص( و ائمه)ع( داشــتند و بر حلول و تناســخ 
معتقد بودند. عــالوه بر آن هريك خود دعوی نيابت 
امام زمان)ع( را در دوران زندگی سياسی نايبان اول 
تا ســوم داشتند و بر اين باور بودند كه ايشان واسطه 

بين امام و شيعيان هستند.64
با توجه به شــناخت افكار و انديشــه های شلمغانی 

63. الغيبه، ص711؛ االحتجاج، ج2، ص600.
64. الرجال، ص449؛ االحتجاج، ج2، ص600.

مؤســس فرقه عزاقريه و اطالع از اعتقادات اين فرقه 
غالی، اين مسئله مطرح می شود كه كتب فرق، عزاقريه 
را جــزء چه نوع از فرق محســوب كرده اند. از ميان 
چند كتاب مهم فرقه شناسی يعنی المقاالت و الفرق، 
فرق الشيعه، الفرق بين الفرق، الملل و النحل، مقاالت 
االسالميين و بيان االديان، تنها بغدادی از اين فرقه به 
عنوان فرقه غالی شيعه نام برده  و توضيحاتی در اين 
زمينه ارائه كرده  اســت. اما كتب ديگر فرق، هيچ كدام 
به ذكر فرقه عزاقريه نپرداخته اند و صرفًا در بحث از 
شيعه، غالة و عقايد كلی و فرقه های منتسب به آنها را 
مطرح نموده اند كه عزاقريه در بين آنها ديده نمی شود. 
به نظر می رسد اين كتب، عزاقريه را فرقه ای آن چنان 
قابل توجه ندانسته اند كه آن را بيان كنند، در صورتی 
كه اين فرقه دارای افكار و انديشه های مستقل بود و 
پيروانی نيز برای اين فرقه وجود داشت. يا اينكه بايد 
بپذيريم اين كتب، فرقه مزبور را خارج از حيطه غالة 
و يا خارج از حيطه شــناخت فــرق قلمداد كرده اند. 
در مجموع می توان گفــت: ذكر غاليان در كتب فرق 
ذيل مبحث شــيعه، امری نادرست است؛ زيرا اگرچه 
مؤسسان يا پيروان فرق غالی در ابتدا مانند شلمغانی 
از شيعيان و پيروان اماميه بوده اند، اما پس از آشكار 
شدن عقايد انحرافيشان، از دايره اسالم و شيعه بيرون 

رفته اند.

نتیجه گیری
1. محمد بن علی شــلمغانی با عقايد غاليانه انحرافی 
و خارج از حيطه انديشه های اسالمی، در برهه ای از 
تاريخ، عده ای پيرو بــرای خود جمع و اصولی برای 
مكتــب خود مطرح كرد. او كــه در ابتدا از معتمدان 
حسين بن روح نوبختی نايب سوم امام زمان)ع( بود، 
به دليل رشــك و حسادت به جايگاه سياسی حسين 
بــن روح، به دنبال مطرح شــدن خويش بود. وی با 
سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف ايمان افراد، پيروانی 

را به دور خود گرد آورد.
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2. الوهيت ائمه)ع( و حلول و تناسخ كه از ويژگيهای 
كلی عقايد غاليانه در همه فرقه های غالة اســت، به 
خوبی در انديشــه های شــلمغانی و مكتب او نمايان 
بود. اين عقايد با باورهای شــيعی و اسالمی سنخيت 
نداشت، بنابراين از سوی ائمه معصومان)ع(، برائت و 
بيزاری نسبت به ايشان انجام گرفته است. در توقيعی 
كه از جانــب امام زمان)ع( در لعــن محمد بن علی 
شــلمغانی صادر شــده، به صراحت اين بيزاری بيان 

گرديده است.
3. كتب فرق كه در زمينه شــناخت انديشه های اين 
فرد، بسيار می توانستند راه گشا باشند، مطالب چندانی 

ندارند، امــا در كتب رجال و تاريــخ، اطالعاتی در 
ايــن باره وجود دارد. فرقــه غاليانه عزاقريه و ديگر 
فرقه های غالة كه ذيل مبحث شــيعه شناســی ذكر 
شده اند، هيچ كدام ارتباطی به شيعه و اسالم ندارند، از 
اين رو، در كتب فرق، در جای درستی قرار نگرفته اند.

4. واكاوی انديشه های شلمغانی و حوادث و جريانات 
سياســی آن دوره، به خصوص مسئله غيبت صغری، 
اين احتمال را تقويت می كند كه حاكميت عباسی برای 
به چالش كشيدن مكتب تشيع، دست به فريبكاريهای 
شگفتی زده و به فرقه ســازی و فرقه گرايی پرداخته 

است.
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