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  دهيچک
شـود. مـی ف شناختهاي منحرچهرهعنوان به ،سنی است که از دیدگاه شیعه وتشیع  منسوب بههاي شلمغانی از شخصیت

قـدم صر خود داشت که در دوستی او ثابـتان سیاسی عمنصبصاحب ی در میان برخیدارانطرف او شخصیتی علمی بود و
 اسـت بـر شـیعیان را در سـریر، آندر پی سوداي ریاست بر سازمان وکالت و چنین جایگاهی، بودند. وي با برخورداري از 

د. هرچند اصل انتشار عقاید انحرافـی توسـط یازیعقایدي انحرافی در بین پیروانش دست به انتشار رو، نیهمپروراند و ازمی
مختلفی از این عقاید و افکـار را بـه هاي گونه، از منابع موجودهریک  اما، ش قابل انکار نیستدارانطرف انیشلمغانی در م
سـازد کـه مـی لفانشان روشنؤمذهبی مهاي رایشبا توجه به گگوناگون منابع هاي بررسی و تحلیل دادهاند. او نسبت داده

چـون همکم انتساب عقاید و افکاري تواند صحیح باشد و دستنمی انتساب این حجم عظیم از عقاید انحرافی به شلمغانی
 يهـاگـر دادهیبـا د، افتـهیانعکـاس  یعیشـریدر منـابع غ که عمدتاً ،در امور جنسی و عباداتگري ادعاي الوهیت و اباحی

  او سازگار نیست. یات زندگیواقع بارةدر یخیتار

  عزاقریه.، وکال، نواب، الوهیت، گرياباحی، شیعه ،غالت، یشلمغان ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 260ــ329( اعلمی شیعه در عصر غیبت صغرهاي ق) از شخصیت 322(م  علی شلمغانیبن محمد

وکـال از جانـب ، شـدن انحـرافش بود که حتی پس از آشکاراي گونه. جایگاه علمی وي به بود ق)
ن یشـتریمطرح آن دوره کـه ب ياز وکال ،ق) 336(م  یهمام اسکافبن محمد ،نمونهنشد. براي انکار 

 ياز فقهـا یهـیرا فق يو ،)161ــ156ص ، 1393، يك: ذاکـر.داشـت (ر یشلمغانرا با ها مخالفت
بـر ایـن، او از عـالوه . )408ص ، ق1411، خت (طوسـییداند که حق و باطل را به هم آممی عهیش

اشـاره موضـوع منـابع شـیعی بـه ایـن نیز برخوردار بـود.  ییخور و قابل اعتناجایگاه اجتماعی در
را  شلمغانی، اسومین سرپرست وکال در غیبت صغر ،ق) 326(م  روح نوبختیبن حسینکه اند کرده

او در بـین ). 403ص ، نبه خود نزدیک ساخت و براي او نزد شیعیان جایگاه واالیی قرار داد(همـا
در بغـداد سـکونت داشـتند و  اشیعی کـه در غیبـت صـغرهاي ـ یکی از خاندان »بنی بسطام« ۀقبیل

 ج ،1358، ارموي(ر.ك: کردند ـ می حکومتی فعالیتهاي آن در پستهاي چندین تن از شخصیت
او را  طلبیجاه ،ایناي یافت. اما با وجود ) جایگاه ویژه329ص ، 1386، مدرسی؛ 224ـ215ص ، 1

بسطام شـروع بـه انتشـار رو بود که در بین بنیزاینواداشت تا به فکر تصدي ریاست شیعیان افتد. ا
مقام و مرتبتـی افـزون بـر  ،) تا به این وسیله405ـ403ص ، ق1411، عقایدي انحرافی کرد (طوسی

 از ويرا چـه خواسـت آنمی بسطامبنیاز  شلمغانیچه داشت به دست آورد. این در حالی بود که آن
 ،سـانبـدین). 404ص ، آموزند مخفی نگه دارنـد و از افشـاي اسـرار وي پرهیـز کننـد (همـانمی
چه سعی کرد پیروان او هر روحبن حسینجایگاهی به دست آورد که پس از آن  شلمغانیتدریج، به
موفقیـت  ،دور سـازد ،بـوداش افشا شده که دیگر عقاید انحرافی ،را از پیرامون او بسطامبنیویژه به

رو بـه فزونـی  شـلمغانیبـود کـه پیـروان گونـه ) و این403ص ، چندانی بـه دسـت نیاورد(همـان
متمایز از دیگر شیعیان شناخته شـدند. پیـروان  یو حتی به صورت )343 ص ،تابی، نهادند(مسعودي

اي متمـایز فرقـه ۀمثابـبهرا آنها  نگارانکه برخی فرقهمعروف شدند، تا جایی » عزاقریه«به  شلمغانی
، اسـفراینی؛ 122ص ، 3ج ، ق1416، اندلسـی؛ 216 ص ،ق1408، بغـدادير.ك: (انـدشمار آوردهبه
و  شـلمغانیچه عقایدي کـه بـه که اگراست ). الزم به ذکر 261ص ، 1380، بیرونی؛ 112ص ، تابی

، (ازديتوسـعه یافتـه شـلمغانیادعاي الوهیـت از طـرف  ةپیروان او نسبت داده شده تا حد و انداز
ثبـت هـایی اما در منـابع شـیعی گزارش)، 290ص ، 8ج ، ق1385، اثیرابن ؛241ص ، 2ج ، ق1427

دانسـت و بـراي تصـدي مـی چنـان خـود را شـیعههم شلمغانیدارد که آن شده است که نشان از 
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سـبت بررسی عقایدي کـه بـه او ن ،رو). ازاین307ص ، ق1411، کرد(طوسیمی تالشآنها  ریاست
  یابد.می اهمیتاست داده شده 

اند؟ آیا منابع تاریخی فریقین در گـزارش و انحرافات او ارائه کرده شلمغانیمنابع فریقین چه تصویري از 
یـک عـالم دینـی ادعـاي عنوان بـه شلمغانی همداستانند؟ آیا واقعاً شلمغانیفکري و عملی هاي انحراف

ل بـه جـواز تـرك عبـاداتی یکرد؟ آیا وي قامی جنسی را ترویج در امورگري الوهیت نمود؟ آیا او اباحی
 سـازگار اسـت؟ یـا صـرفاً شلمغانیهمچون نماز و روزه بود؟ آیا این ادعاها با واقعیات تاریخی زندگی 

کـه در  »باور به ضـد«به منظور کوبیدن شیعه و عالمان این مذهب است؟  یعیشریبرخی منابع غ ۀبرساخت
و منابع فریقین آن را چگونه تفسیر کرده انـد؟... معناست چه به  ،شمرده شده لمغانیشاز اعتقادات  ،منابع

، منـابع تـاریخیهـاي بایـد داده ،. بدین منظوراستاالتی است که این پژوهش درصدد پاسخ آنهؤاینها س
ی گر و بـه مـدد تحلیـل برخـیهر منبع را با محک منابع دهاي فهرستی و حدیثی را کاوید و داده، رجالی

  به دست آید.روشنی از واقعیت  واقعیات تاریخی سنجید تا تصویر نسبتاً

  شلمغاني در منابعانحرافات فکري و عملي 
هـاي هایی از کتابزیرا جز نقل ؛هایی همراه استبا دشواري شلمغانیهاي فکري آگاهی از گرایش

سـوي ه افکار وي پی برد. از بتوان ب ،هاي او باقی نمانده است تا بر اساس آناز کتابیک هیچ ،وي
گـاه بـود،  یعیشـریو غ یمنحـرف و مبغـوض از دیـدگاه شـیع شـلمغانیکـه دیگر، با توجه بـه این

از اخـتالف منـابع موضـوع او و عقاید و افکارش صورت گرفته است. ایـن  بارةهایی درنماییسیاه
مطـالبی بـه  یعیشـریغشـود. گـاه در منـابع عقاید منتسب به او روشن می بارةعه دریشریشیعه و غ
 ،یعیشـریشود. در منابع غیافت نمی هاکه در منابع شیعی اثري از آناست نسبت داده شده  شلمغانی

 »عزاقریـه«ریـزي کـرد کـه بـه اي را پایـهفرقهشلمغانی سخن به میان آمده است که موضوع از این 
» غـالی«گـاه او را  که منـابع شـیعیاست در حالی این . )249ص ، ق1408، معروف شدند(بغدادي

حسـد بـر سبب اند که بهد پست و ناپسند خواندهیو گاه او را داراي عقا) 448ص ، 1373، (طوسی
آگـاهی از بـراي  ،بـا ایـن اوصـاف). 378ص ، 1365، ل شد(نجاشـییـقاآنهـا  بـه روح بـنحسین
  .شودالزم است مطالبی که در منابع موجود آمده بررسی  ،شلمغانیهاي فکري گرایش
 یبـر آن اسـت کـه منـابع یسـع ،منابع یت است که در بررسیز اهمیحا یشناختروش ۀن نکتیا ذکر

و از ذکـر انـد کردهعنـوان  یشلمغاند و افکار یرا در خصوص عقا ین بار مطلبیاول يکه برابررسی شود 
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که بـه  یابعاز من ياریبه بس ،ن پژوهشیدر ا ،رونیهمز گردد. ازیگر تکرار شده پرهیکه در منابع د یمطالب
هـاي گزارشکـه اشاره نشده اسـت. قابـل ذکـر اسـت  ،انداز خود پرداختهپیش منابع هاي تکرار گزارش

 ،امـا در منـابع متـأخر ،دارنـدیکـدیگر بـا هایی تفاوت ،متقدم در اطالعات خود یعیشریو غ یعیمنابع ش
  گر خلط شده است.یکدیبا  یعیشریو غ یعیمنابع شهاي گزارش عموماً

، که در منابع گوناگون به او نسبت داده شـده اسـت ،فهرستی از انحرافات اعتقادي و عملی ،نجایدر ا
  شود:می ارائه

  .)242ص ، 2ج ، ق1427، (ازدي دانستادعاي الوهیت داشت و خود را رب االرباب می شلمغانی. 1
  .)249ص ، ق1408، دانست (بغداديالقدس میخود را روح شلمغانی. 2
دانسـتند و امـور نکاح را به عقـد نمی ،چه از او آموخته بودندبنابر آن، شلمغانییعنی پیروان ، »عزاقریه. «3

  .)242ص ، 2ج ، ق1427، دانستند(ازديمباح می جنسی را مطلقاً
  .)همانل به ترك نماز و روزه و تمام عبادات بودند(یقاآنها . 4
اظهـار موجـب کـه نظر و ضد هر ولی را از این او بودند » ضد«و » ولی«ل به حلول خداوند در هر یقا. 5

  .)406ص ، ق1411، دانستند(طوسیمیافضل  از خود ولیّ ،فضیلت ولی است
را فرسـتاده آنهـا  دانستند که هـارون و علـیرا رسوالنی می محمدحضرت و  موسی. حضرت 6

  اما آن دو خیانت کردند. ،بودند
  بودند.سال  350ل به رفع شریعت اسالم پس از یقا. 7
گوینـد: کسـی کـه پروردگـار دانسـتند؛ زیـرا مینمی را از فرزندان علی امام حسن و امام حسین. 8

  نه فرزندي دارد و نه زاییده شده است. ،است
  خواستار هالك شدن طالبیان و عباسیان بودند. .9

  سد.گویند: ملک کسی است که مالک نفس خود باشد و حق را بشنامیدر توصیف مالئکه . 10
و دوزخ عبارت از نادانی و جهل به ایشـان و بازگشـت از ت عبارت از معرفت و شناسایی آنان، بهش. 11

  است.مذهب ایشان 
  .)243ـ242ص ، 2ج ، ق1427، قائل به تناسخ بودند(ازدي. 12
  دانسـتندهمـان ابلـیس می ،قیـام خواهـد کـرددانـد و شیعه او را امام دوازدهـم میکه ، را قائم. 13

ــجدو هن ــر س ــی ب ــد مبن ــان خداون ــام فرم ــراي آدم ةگ ــرد ،ب ــجده نک ــود و س ــتاده ب   او ایس
  .)406ص ، ق1411، (طوسی
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  هاي حيات فكري شلمغانيدوره
نـام بـرده  شـلمغانیبـراي » انحـراف«و » استقامت« ةاز دو دور ،آوري است که در منابع شیعیالزم به یاد

 بـنحسینکه ارتباطی نزدیک با شود عرفی شده عالمی شیعی م شلمغانی، »استقامت« ةشده است. در دور
د یـعقا ،»انحـراف« ةدر دورامـا خدماتی از خود به ثبـت رسـاند. داشت، و نیز با تألیفاتی که داشت  روح

ن دو یـت او در ایاز وضـع یب شـد. گزارشـموجـخطرناکی از خود بروز داد که ارتداد او و پیروانش را 
  آید:در ذیل میدوره 

  متدوره استقا. الف
بـود  روح بـننیحسـزمانی است که او عالمی شیعی و داراي ارتباطی نزدیک با  شلمغانیاستقامت  ةدور

 تـوان تـاریخی رانمی ،چند بر اساس منابع موجود. هرو تألیفاتی داشت و خدماتی از خود به ثبت رساند
تـوان رسـد میه نظر میاما ب، و خروج او از حال استقامت به دست آورد شلمغانیزمان انحراف عنوان به

از پـیش وي دانسـت و ۀ د حلولیـیـو آغاز انحراف وي را آشکار شدن عقا شلمغانیاستقامت  ةپایان دور
  وي را همچنان در حال استقامت در دین تلقی کرد. ،شلمغانیدي از یآشکار شدن چنین عقا

آنهـا  ۀاز جملـ ،منـابعهایی تألیف کرد که بنـا بـر تصـریح کتاب ،در زمان استقامت در دین شلمغانی
ج ، ق1409، همـو؛ 331ص ، 1380، (حرعـاملی االوصیاء) و 414ص ، ق1420، (طوسـی التکلیفکتاب 

روایـات  ةدارنـدبرکـه در التکلیـفکتـاب ) بوده است. دربـارة 459ص ، ق1425، خراسانی؛ 31ص ، 25
مطـابق  ،جـاا سه یدو  مضمون کتاب جز ،روحبن نیحساز  یبر گزارش قابل ذکر است که بنا ،هفقهی بود

کـه در ایـن دوره  ،امـا کتـاب دیگـر وي). 409ص ، ق1411، بـوده است(طوسـی ه اطهارروایات ائم
، انصـاري؛ 1381، شـبیرير.ك: روایـاتی بـاقی مانـده اسـت(که از آن  است االوصیاءکتاب ، تألیف شده

م در گهواره به چشـم ن اماچون سخن گفتهممضامینی  ،در برخی از این روایات). 918ـ875ص ، 1390
ایـن کتـاب را  شلمغانیاند: گفته )190ص ، 1384، يمسعود؛ 326و  305ص ، ق1413، (طبريخوردمی

؛ 31ص ، 25ج ، ق1409، همــو؛ 331ص ، 1380، در حــال اســتقامت در دیــن نوشــته اســت(حرعاملی
  ).459ص ، ق1425، خراسانی

 شـلمغانیاولین مطلـب زشـتی کـه از «د: که وي گویاست ق) نقل شده  336(م  همام اسکافیابناز 
اما لبـاس و پوشـش آن متفـاوت اسـت.  ،گفت: حق یکی استشنیدم و آن را انکار کردم این بود که می

قـول ، ایـن قـول .روزي در پوشش سفید است و روزي در پوشش سرخ و روز دیگـر در پوشـش آبـی
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د یـکـه از عقاپـس از این روح بـنحسـینچنـین ). هم408ص ، ق1411، (طوسی» اصحاب حلول است
 علـیحضـرت و  خدامبنی بر حلول روح رسول ـ  ساختبسطام منتشر میدر بین بنیکه  شلمغانی

بیـزاري جسـت و شـروع بـه  شـلمغانیاز ، آگـاهی یافـتـ  روح بنحسینو  عثمان بنمحمددر جسم 
انحـراف  ةدور ر وکـالتوان نتیجه گرفـت از نظـمی ،بنابراین). 403ـ405ص ، فعالیت علیه او کرد (همان

  د حلولیه از وي شروع شده است.یبا انتشار عقا شلمغانی

 انحرافة دور. ب

انحراف اوسـت. اکنـون الزم اسـت بـا  ةمربوط به دور، اشاره شدآنها  که بهـ  یشلمغاند منسوب به یعقا
  م:یانحراف بپرداز ةدر دور شلمغانید منتسب به یشتر به بررسی عقایب یلیتفص

کـه گفتـه ادعاي الوهیت داشت و چنان شلمغانیاند که تصریح کرده یعیشریمنابع غ :لوهیتادعاي ا. 1
شـماري اسـت و پنداشـت کـه قابـل انطبـاق بـر مصـادیق بـیرا معنـاي عـامی می» خدا«او است، شده 

ست و هر کـدام از پیـروان او خـود را پروردگـار مردم به او احتیاج پیدا کنند خداهر کس که  ،کلیطوربه
رب االربـاب  شـلمغانیخـود  ،تر از وي قرار داشـت و در نهایـتاي پاییندانست که در درجهی میکس

  .)242ص ، 2ج ، ق1427، از او ربوبیتی نیست(ازديپس است که 
در حـالی اسـت کـه در منـابع شـیعی چنـین  یعیشـریتوسـط منـابع غ شلمغانیانتساب این امور به 

شود کـه گویـا بـه ایـن یافت می شلمغانیادعاهایی از  ،نابع شیعیدر م بلکه نهایتاً ،تصریحی وجود ندارد
 هبـاردر منابع شـیعی در اینآنچه  زمینه را براي طرح ادعاي الوهیت هموار سازد.است خواسته وسیله می
توقیعی است کـه در  ۀعباراتی از نسخ، ذکر کرده الغیبۀدر  طوسیشود عالوه بر دو گزارشی که یافت می

  صادر شد. شلمغانیلعن 
حق هـر روز در پوشـش متفـاوتی  کهاست (مبنی بر این همامابنیکی از این دو گزارش همان سخن 

سـخن ـ تر به آن اشاره شد شیکه پـ نیز  طوسیگزارش دیگر . )408ص ، ق1411، : طوسیر.ك(است)
 بـر یمبنـ ،اسـت ادومین سرپرست سازمان وکالت در عصر غیبت صغر جعفر عمرويابو، دختر ام کلثوم

 روحبن حسـینو  عثمـان بنمحمـددر  منینؤمـالامیرو  روح پیامبر اکـرممعتقد بود:  یشلمغاناینکه 
د حلـولی یـاز انتشـار عقا روح بنحسینوقتی اینکه  توجه). قابل 405ـ403ص ، حلول یافته است(همان

 بندمحمـدر  علـیحضـرت و  خـدا بسطام مبنی بر حلول روح رسولدر بین بنی شلمغانیتوسط 
خواهـد راهـی بـراي می اجحلّمانند  ،گونه مسائلبا این شلمغانیآگاه شد گفت:  روح بنحسینو  عثمان
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 اکـه نصـارچنان؛ همو به آنان بگوید: خداي متعال با او متحـد شـده اسـتدهد ل شدن به حلول قرار یقا
صـادر  شـلمغانیچنین در بخشی از توقیعی کـه در لعـن ). هم405، ص مسیح چنین گفتند(همان بارةدر

مرتد شده و از اسالم جدا گشته است و در دین خدا ملحـد شـده و ادعـایی  شلمغانی«آمده است:  ه،شد
کرده که موجب کفر او به خالق گردیده است و کذب و دروغ و بهتانی گفته و گنـاه عظیمـی انجـام داده 

  .)411ص ، (همان» است
ادعـاي الوهیـت  شـلمغانیاینکـه  تصریحی بـر ،اهاز این نقلیک هیچ درکه است الزم به ذکر است 

و ادعایی که منجر به کفر او شد نیز الزاماً به معناي ادعـاي الوهیـت  شلمغانیو ارتداد  ،نشده است ،داشته
چینـی بـراي چنـین تنها به این مسئله تصریح شده کـه او در حـال زمینـه ،هابلکه در این گزارش ،نیست

 شـلمغانی ۀکه در جلسات محاکم شلمغانییار ، عبدوسابنرو باشد که نادعایی بوده است. شاید از همی
هرگز ادعـاي الوهیـت نکـرده  شلمغانیدر یکی از این جلسات گفت: ، شوندگان بودهمحاکمو او هم جز

کـردم کـه ایـن را و من گمان می ،امام منتظر است» باب« روحابنکه به جاي  هکردبلکه او ادعا می ،است
  .)242ص ، 2ج ، ق1427، گوید(ازديمیاز روي تقیه 

 یعیشـریمنابع غآنچه  ادعاي الوهیت نکرده بود و شلمغانیاست و  عبدوسابنرسد حق با به نظر می
اسـاس یب ینکه ممکن است تهمتینظر از اصرف، اندمطرح ساخته شلمغانیادعاي الوهیت توسط  بارةدر

خـواهیم دیـد پیـروان ویژه آنکه بهساختند. آن را منتشر می شلمغانیمطالبی بوده که پیروان  احتماالً، باشد
محسـوب  شـلمغانیکردند که ایـن امـور جـزء اعتقـادات اموري را احداث می ،از جانب خود شلمغانی

تأکیـد کنـیم ایـن اسـت کـه  شـلمغانیشود بر ادعاي الوهیـت نداشـتن میموجب آنچه  گشته است. اما
چنـد کـرد هر، ادعا میو وکال داشت روح بنحسینمتعددي که با هاي از درگیريپس  شلمغانیدانیم می
امـا  ،)391ص ، ق1411، ها منصوب گشته (طوسـیبر کاري از کار از جانب امام دوازدهم روحابن
د را در نهـان و علـم خـواسـت و او مأمور گشته  شلمغانیکسی نیست غیر از  ب امام دوازدهمینا

سـران  ۀدر جلسـو دانسـت ب امـام مییـخود را ناروي، او همیناز). 307ص ، (همانآشکار اظهار دارد
  .)406و  307ص ، را نمود(همان روح بنحسینخواست مباهله با شیعه حاضر گشت و در

منطقـی نیسـت  ،دانسـتخـود را جانشـین امـام می ،او در آخرین ادعاهـااینکه  با توجه به ،اینبنابر 
ص ، تـابـی، (مسعوديگرد خود جمع کرده بودو پیروان فراوانی تصور کنیم او ابتدا ادعاي الوهیت داشته 

ص ، 2ج ، ق1427، دانسـتند(ازديکه همگی به الوهیت وي اعتقاد داشتند و او را خداي خـود می) 343
 با توجـه بـهویژه دانست! بهناگهان خود را تنزل داد و جانشین امام ، ن همهیگاه پس از ا). و آن242ـ243

۵۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

چون پیغمبـري و همکه سرکردگانشان سرانجام ادعاي الوهیت و یا مقامی  ،م فرق غالتدر بین تمااینکه 
ایـن افـراد ابتـدا خـود را داراي اینکه  همیشه یک روال مشترك وجود داشته است و آنداشتند، یا امامت 

م امـام را از مقـا، توانستند پیروانـی بـه دسـت آورنـدکه میکردند و پس از آنمعرفی می قرب به ائمه
بتوانند خود را جانشـین کردند تا به این وسیله، معرفی می داراي مقام الوهیت یا پیغمبريامامت باال برده، 

این در حالی است کـه اگـر بپـذیریم ). 147ص ، 1385، نیمعرفی کنند(رك: جاسم حساو  ةو یا فرستاد
 پیـروانشکـه آن ازپس نست و دااو ابتدا خود را خدا میاست، باید گفت: ادعاي الوهیت داشته  شلمغانی

 !یک مرتبه خود را تنزل داد و جانشین امـام دانسـت ،و او را خدا دانستندند وي را در این مقام تأیید کرد
  رسد.می که البته بسیار بعید به نظر

کـه ورآن، بلکـه ازخود ادعاي الوهیت نداشـته اسـت، شلمغانیرسد به نظر مینکات، با توجه به این 
چـون همامـوري  ،براي پیروان خـود)، 210ص ، 1393، يك: ذاکر.برخوردار بود (ر ییاالوي از هوش ب

را مطــرح  روح بــنحســینو  عثمــان بنمحمــددر  علــیحضــرت و  حلــول روح رســول خــدا
 خود او را داراي روح الهی و متحد بـا، با این هدف که پیروانش)، 404ص ، ق1411، یساخت(طوسمی

کـرد او خود به صراحت ادعـاي الوهیـت نمیاینکه  موفق بود. علتف خود، خداوند بدانند و در این هد
که او از ابتدا به فکر ریاست بر تمـام  این بود، پیروانش آمادگی پذیرش چنین ادعاهایی را داشتنداینکه  با

 يبدان قانع نبـود و سـودا، )343ص ، تایب، يداشت(مسعود ياریروان بسیکه پبا وجود آن يشیعه بود. و
و  یافـتمیحضور  ،در جلسات سران شیعهسبب، پروراند. به همین می ان را در سریعیش ۀاست بر همیر

خـود را ) 391ص ، ق1411، ی(طوسـاز جانب امام را قبـول داشت روحبن نیحسوکالت اینکه  نیدر ع
 گونـهنیل به چنـین هـدفی الزم بـود هرطبیعی است که براي ). 307ص ، هماندانست(جانشین امام می

چـون همادعاهـایی  ،اي را که مانع رسیدن وي به چنین هدفی باشد از خود دور کنـد. بنـا بـر ایـنمسئله
د اسـت یـار بعیو بسـ، رسـدصحیح بـه نظـر نمیاست، که به وي نسبت داده شده گري الوهیت و اباحی

، انیعیشـاسـت بـر تمـام یدن بـه ریرس يبرا، یشلمغان یگاه اجتماعیاست و جایک، یعلم ۀبا درج یهیفق
  تا چه رسد به نخبگان و دانشمندان.، ستیرش نیالناس قابل پذعوام يبرا یمطرح کند که حت ییادعاها
گري د ابـاحییـرا داراي عقا شـلمغانیتصریح کرده و موضوع بر این  یعیشریمنابع غ :اباحی گري .2

  خواند.میها فرااند که او پیروان خود را به آنعمده دانسته ۀدر دو مسئل
مبـاح  دانند و امور جنسی را مطلقاً: عزاقریه نکاح را به عقد نمیاست گفته شده امور جنسی:لف. در ا
به سجده امـر شـدند، آنها ، روان قریش مبعوث شد و ازاینبه سوي متکبر گویند: محمدمیدانند و می
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تحـان شـوند و چنین است که مردم با مباح شدن همسرانشـان بـر دیگـران امحکمت  ،در این زمان لیو
از جملـه بـا محـارم و نیـز حـرم ؛ جماع کند ،مذهبان خود که خواستانسان مجاز است با هرکس از هم

نکـاح کنـد تـا  تر از خـوداز دیگران است با پایینافضل دوست خود و حرم پسرش. و باید هر کس که 
ایـن  ل بـه زن خواهـد شـد.تبـدی ،از این عـالمنور در او وارد کند، و هرکس از این امور امتناع کند پس 

که یـک کتـاب تـاریخ محلـی  ،تاریخ الموصلدر کتاب ، ق) بدون ذکر منبع خود 334(م  ازديرا مطالب 
  ).243ص ، 2ج ، ق1427، کند(ازدينقل میاست، 

دو گونـه  تاریخ الموصـلز اهمیت است که منابع وي در تألیف کتاب یذکر این نکته حا ،ازديدربارة 
منبـع خـود را ذکـر  ،شـلمغانیپیش از او و دیگري روایات شفاهی. وي در بحـث از  بوده: یکی تألیفات

توان گفت که او مطالـب خـود می ،شلمغانیزندگی وي به  ة. اما با توجه به نزدیک بودن دوره استدنکر
در  ایـن مالحظـهي، الزم است به روبر اساس روایات شفاهی تنظیم کرده است. به هررا  شلمغانیبارة در

 بـدون، که وي تنها به نقل روایـات تـاریخی اکتفـا کـرده اسـتشود توجه دهد. عاتی که او ارائه میاطال
هاي صـادق را از کـاذب جـدا کـرده باشـد اسناد یا متن داشته و خبرلحاظ از آنها  نقد و تحلیلی براینکه 
  .)42ـ41 ، صمقدمه مصحح، (همان

ق) او و مسـلکش را  606(م  رالـدین رازيفخکـه  ،ق) 429(م  عبدالقاهر بغدادي ،ازدياز پس 
گونه توصـیف کـرده این ،است ينگارفرقه هايکتاب ی ازکیکه  ،الفرق بین الفرقدر تألیف کتاب 

، د نقل نکـرده اسـت (رازيیکه باتعصب داشت و مذاهب ایشان را چنانکه بر مخالفان خود سخت 
گویـد: مـیبـرد و نـام می هالحاسۀ السادسـاز کتابی به نام  ،براي اولین بار). او 27ـ25ص ، ق1355

تصـریح آن را براي پیروان خود تألیف کرده و در آن به رفع شریعت و مباح بـودن لـواط  شلمغانی
پیـروانش  ،روایـندانسـت. ازتر از خـود میدر پایینکرده بود و آن را داخل کردن نور شخص برتر 

، ق1408، بغـدادي(دانستندبراي وي مباح میآنها  در شلمغانیحرم خود را به طمع داخل شدن نور 
ذکري از این کتاب در هیچ منبعـی یافـت  بغدادياز پیش این در حالی است که تا ). 250ـ249ص 
از کتـاب  ،سـتحال ادباکه شرح ،معجم االدباءق) در کتاب  626(م  یاقوت حمويشود. سپس نمی

(حـک:  راضـیکند که آن را خلیفـه را ذکر میاي نام برده و نیز قسمتی از متن نامه هالحاسۀ السادس
ق)  293ـ331احمـد حـک: به حاکم سـامانی (نصـر بن ،شلمغانیق) پس از کشته شدن  322ـ329

تـاریخ در  ازديبا آنچه و پیروانش ذکر شده است، و این  شلمغانید یعقا ،نوشته بود و در این نامه
  شـودمشـاهده میآن نـدکی در الفـاظ دارد و تنهـا اخـتالف ابسـیار شـباهت  ،ذکـر کـرده الموصل

۶۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ذکر کرده است و دیگران  حمويتنها  این نامه را نیز .)247ـ234ص ، 1ج ، ق1400، حمويك: ر.(
  اند.حتی نامی از آن به میان نیاورده

این مسائل سـخنی بـه بارة در ،از منابع موجود شیعییک هیچ است که درذکر این اوصاف در حالی  
داراي ماجراهاي زشت و امور قبیحـی اسـت کـه  شلمغانی«گوید: می طوسیشیخ ها میان نیامده است. تن

، (طوسـی»انـدرا ذکـر کردهآنهـا  و دیگـران نـوحابنسـازیم. ما کتابمان را با یاد این قبیل امور آلـوده نمی
از این امور قبیح همان مسائل جنسـی اسـت. بـا وجـود  طوسیشیخ منظور  احتماالً). 406 ص ،ق1411
برخی امور موجـب اما  ،وجود ندارد شلمغانیچند دلیل محکمی بر نپذیرفتن انتساب این امور به هراین، 
  تردید وجود داشته باشد:، تا در صحت امور مذکور به این صورتاست شده 

 ،شـلمغانیو ادعاهـاي وي بـه فعالیـت پرداختنـد و بـا تبلیغـات علیـه  شلمغانیوکال در مقابل . اول
اي اشـاره ،آنها هاياز فعالیتیک هیچ دراین، ولیت وي نزد شیعیان بکاهند. با وجود درصدد بودند از مقب

اي وجود داشت و شایع بود به منظور آشکار شـدن است. اگر چنین مسئلهنشده  شلمغانیبه این انحراف 
  .کردندبه آن اشاره می شلمغانیباطل  ةچهر

اشـاره بـه ایـن امـور اینکـه  بـا وجـود غانیشـلمدر بحـث از  ،در تألیفات بعدي عالمان شیعی. دوم
  .ه استمطلبی در این خصوص نوشته نشد ،را آشکار سازد شلمغانیباطل  ةتوانست چهرمی

حـق اسـت  در مجلس سران شیعه حضور یافت و ادعا کرد که بر ،در اواخر کار خود شلمغانی. سوم
که ایـن مجلـس است در حالی این  ).به باطل رفته است(همان ،در دعاوي خود علیه او روح بنحسینو 

(ازدي، اشـاره نکـرد شـلمغانیگونـه انحرافـات توسـط کس به نشـر ایـنهیچو مملو از سران شیعه بود 
  .)243و242، ص 2ق، ج 1427

 شـلمغانیق) بـا  381(م  جنیـد اسـکافیابنچـون هاي علمـی شـیعه همبرخی از شخصیت. مچهار
در ، کار شده بـود و آن دو علیـه یکـدیگر فعالیـت داشـتندآش روح بنحسینهنگامی که اختالفات او با 

 شـلمغانیاین در حالی است کـه اگـر چنـین امـوري از ). 392ـ391ص ، ق1411، ارتباط بودند(طوسی
  مجالی براي چنین روابطی وجود نداشت. ،سرزده بود

 گـرفتن سرپرسـتی سـازمان وکالـت را در سـرسوداي ریاست شـیعیان و بـه دسـت شلمغانی. مپنج
ق)  328(م مقلـه ابنتوسـط وزیـر  ،کـردکه براي نیل به این هدف خود تـالش میدرحالیپروراند و می

توانسـت چنـین انتظـاري نمی ،اگر چنین اموري از او سر زده بود). بنابراین، 406ص ، دستگیر شد(همان
  اشد.د و ادعاي نیابت امام دوازدهم را داشته بوداشته باشد و در مجالس شیعیان حاضر ش
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، العبـاسابوشـود. الزم اسـت قـدري تأمـل  ،ذکـر کـرده نوحابناز  طوسی شیخآنچه  بارةاما در
ص ، 1365، ق) و یکی از مشایخ او بوده است(نجاشی 450(م  نجاشیاستاد ، نوح سیرافی بناحمد

 کـهدانسته کرد خوانده و او را فقیهی روایت میآنچه  وي را ثقه در حدیث و متقن در نجاشی .)86
او در بصـره سـکونت گویـد: می نجاشـیچنـین رت در حدیث و روایت بـوده اسـت. هماهل بصی

 نیـز بـا طوسیشیخ  .بود(همان) اخبار الوکالء االربعۀآنها  ۀهایی داشت که از جملداشت. وي کتاب
مـذاهب فاسـدي حکایـت ، از او در اصول«گوید: کند، میبودن وي را در حدیث بیان می ثقهاینکه 

  ).87ص ، ق1420، (طوسی» تشده اس
 محمـدبنهـاي کتاب، نجاشـیبنابر تصـریح  اواینکه  چند نکته قابل توجه است: اول نوحابندرباره 

هـاي از جملـه کتاب). 385ص ، 1365، ق) را روایـت کـرده است(نجاشـی 368(م  داود قمـی احمدبن
 داودابـناز  طوسـیشیخ آنچه  که از بوده) 384ص ، (همان الممدوحین و المذمومینکتابی به نام  ،داودابن
، ق1411، نقل کـرده اسـت (طوسـی شلمغانیبارة دیگري درنکات و نیز » ضد«به  شلمغانیاعتقاد  بارةدر

 بـارةدر ،در ایـن کتـاب خـود داودابنشود: )، مشخص می410و  409و  406و  390و  373و  307ص 
هـاي بـه کتاب ،کندتصریح می طوسیشیخ که چنانی ارائه کرده بود. نیز گفتنی است: نیز مطالب شلمغانی

  ).396ص ، 1420، از طرقی که بیان داشته دست یافته بود(طوسی داودابن
 460(م  طوسـیشـیخ هنگامی که ندیده بود. را  نوحابن، خودکند: تصریح می طوسیشیخ اینکه  دوم

  ).87ص ، ود(همانبه تازگی در بصره از دنیا رفته بنوشت، وي را می فهرستالق) کتاب 
نـویس بـوده و از همه به صـورت چـرك نوحابنهاي کتابکند: تصریح می طوسیشیخ اینکه  سوم

  .به وي نرسیده است(همان)آنها  بین رفته و چیزي از
 نوح سـیرافی بنالعباس احمدابواز » ابن الحناط«معروف به ، ابراهیم بنحسین ۀبه واسط طوسیشیخ 

  .)408و  403و  401و  396و 386و  371ص ، ق1411، سیکند(طومطالبش را نقل می
بـه کتـاب گونـاگون کـه از طـرق ، طوسیشیخ اینکه  با توجه به :توان گفتمی ،با این اوصاف

کند و نقل نمی داودابنرا از کتاب  شلمغانیدست یافته بود و انتساب چنین امور قبیحی به  داودابن
بـه نظـر ، )406ص ، را ذکـر کـرده اسـت(همانامـور آن  نـوحابندارد که اشاره تنها به این مطلب 

شیخ اینکه  با توجه به ،. به عبارت دیگره استذکر نشده بود داودابنی در کتاب نکاترسد چنین می
ذکر کـرده و  شلمغانیل قبیحی را براي ئچنین مسا نوحابندارد که اشاره تنها به این مطلب  طوسی

ل در کتـاب ئایـن مسـا :تـوان گفـتمی ،بردنامی نمی ؛اختیار داشت که کتاب وي را در ،داودابناز 

۶۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

کـه و حـال آن ،از آن سخن به میان آمده است نوحابناز او در کتاب پس اما وجود نداشته،  داودابن
ها پـس از کشـته شـدن را درك نکرده و مطالبی را کـه او ذکـر کـرده سـال شلمغانیعصر  نوحابن

  نیز راه یافته است. نوحابنبه کتاب شیوع پیدا کرده و  شلمغانی
رسد انتشار چنین اعتقاداتی آن هم به این صورت در میان شـیعیان و به نظر مینکات، با توجه به این 

عبـدالقاهر چـون همسـنی  نمایی برخی مولفان متعصـبناشی از سیاه ،نیز سر سپردن شیعیان به این امور
مطـالبی انتسـاب ایـن  العقیده جلوه دهند. و یاشیعیان را فاسد نداهخواستاي که به هر وسیله هبود بغدادي

و پیـروان او را  شـلمغانیق) که  334(م  ازديچون هملفانی ؤخلط مبحثی است از جانب م شلمغانیبه 
. )243، ص 2، ج ق1427دیدنــد(ازدي، می» نصــیریه« ۀشــباهت تمــام و یــا حتــی متحــد بــا فرقــاراي د
 محمـدبنپیـروان بـوده ایشـان و پس از آن  االی مطرح در عصر غیبت صغرهاي غیکی از فرقه» نصیریه«

نسـبت داده شـده آنهـا  در امور جنسی بهگري ی از جمله اباحیگوناگونکه اعتقادات  ،بودند نصیر نمیري
  ).94ـ93ص ، ق1404، است(نوبختی

 ،ازدياسـت. نمـاز و روزه  از جملـه ،به معناي ترك تمام عباداتگري در عبادات اباح :ب. در عبادات
نیـز ). 242ص ، کنـد(همانو پیروانش را معتقد به ترك نماز و روزه و تمام عبادات معرفـی می شلمغانی
تصـریح کـرده بـه رفـع شـریعت ، هالحاسـۀ السادسـدر کتـاب  شـلمغانیگویـد: میق)  429(م  بغدادي

چنـین سـخنی  ،منـابع شـیعیاز یـک هیچ این در حالی است کـه در). 249ص ، ق1408، (بغدادياست
ایـن  ،امـور جنسـی بیـان شـد بارةی که درعللو به نگردیده اي هم به آن و حتی اشارهه است دمطرح نش

را در موضـوع  التکلیـفکتـاب  شـلمغانیچنین نباید فراموش کرد که توان پذیرفت. همسئله را نیز نمیم
شیعیان بـود.  ۀمراجعمحل  شلمغانیاز مرگ ها پس فقه و تکالیف مکلفان نوشته بود که این کتاب تا سال

). هرچنـد گفتـه شـد 378ص ، 1365، داشته است(نجاشی فضائل (فضل) العمرتیننیز او کتابی با عنوان 
امـا زمـان تـألیف )، 414ص ، ق1420، (طوسـیة استقامت نوشـته استرا در دور التکلیفکتاب که وي 
پـس از انحـراف نوشـته باشـد. در آن را  لمغانیشـنیسـت و احتمـال دارد معلوم  فضائل العمرتینکتاب 

  ل به رفع شریعت دانست.یتوان او را قارسد نمیبه نظر می ،مجموع
اسـت. تفصـیل ایـن  »عقیده به ضـد« ،ذکر شده شلمغانیاعتقاداتی که براي جمله از  :به ضداعتقاد . 3

به حلول خداونـد  شلمغانیه عقید غیرشیعی، و شیعی متفاوت است. طبق منابعغیرشیعی  عقیده در منابع
که تنها کسـی کـه از آن یـاد ، مشهود است. اما در منابع شیعی او به ضد کامالً ةدر عقید ،در اجسام متعدد

  دیگري است. تفصیل این مطلب بدین قرار است: ۀاست؛ جریان به گون طوسیشیخ کرده 
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دانست که اول و قـدیم میخود را خداي خدایان  شلمغانیگوید: می ازدي :یعیشریمنابع غ. الف
ا خلق کرد تـا بـر مضـدود کند. خدا ضد راست و خدا در هر چیزي به اندازه همان چیز حلول می

آنهـا  در آدم و ابلیسش حلول کرد و هر کدام از ،او وقتی آدم را خلق کرد ،رويهمینازداللت کند. 
د الهـوت در یـک خمسـه ب شیو دلیل بر حق برتر از حق است... وقتی آدم غا ،ضد دیگري است
در پـنج چنانکـه  ؛گردیـدشد در دیگري ظاهر میغایب میآنها  و هرگاه یکی از ،ناسوتی ظاهر شد

در ادریس و ابلیسـش جمـع شـد و  ظاهر گردید. سپس الهوت ،که اضداد آن خمسه بودند ،ابلیس
مع شـد و بعـد سپس در نوح و ابلیسش جهمچنانکه از آدم جدا شده بود.  ؛از آن دو جدا شد ،بعد

در صـالح و  ،جـدا شـدهآنهـا  سـپس ازدر هود و ابلـیس وي جمـع گردیـد.  ،آنها از جدا شدن از
در ابـراهیم و ابلـیس او  ،او جمع گردید و بعد از جدا شـدن از آن دو ۀناق ةیعنی پی کنند ،ابلیسش

فرعـون ، وجدا شـده و در هـارون و ابلـیس اآنها  از، و بعد از غایب شدن آن دو ،نمرود جمع شد
سـپس از آن دو نیـز جـدا  .جدا شده و در سلیمان و ابلیس او جمع شدآنها  از ،جمع گردید و بعد

در شـاگردان عیسـی و  ،که آن دو غایب شـدندو پس از آن ،در عیسی و ابلیس وي جمع شد ،شده
چیز و هـر  و ابلیس او جمع شد. سپس در هر طالبابی بنهایشان جمع شد سپس در علیابلیس

از پیـروان او . هریـک سـتمردم به او احتیاج پیـدا کننـد خداو هر کس که شود... معنایی ظاهر می
 شـلمغانیخـود  ،تر از وي قرار دارد و در نهایتاي پاییندانند که در درجهخود را خداي کسی می

  .)242ص ، 2ج ، ق1427، از او ربوبیتی نیست(ازديپس رب االرباب است که 
حلـول  و پیـامبر اکـرم موسـیحضـرت خدا هرگز در ـ که ذکر شد گونه آنـ اینکه  قابل توجه

، دانستند و مدعی بودند هـارونرا خائن می محمدحضرت و  موسیحضرت زیرا آنها نیافته است؛ 
اخته بـود و آن دو بـه را رسول خود سـ محمدحضرت ، علیحضرت چنانکه موسی را فرستاد؛ هم

 هاي اصـحابرا بـه مـدت سـال محمـدحضـرت  علیحضرت  خیانت کردند و هارون و علی
ایـن در ). (همـان»یابـدگاه این مهلت پایان یابد شـریعت انتقـال میسال مهلت داد و هر 350کهف یعنی 

 لفـانؤو دیگـر م ازديآنچـه  دهـد بـابه ضد ارائه می شلمغانیاز قول  طوسیشیخ آنچه  حالی است که
  اساسی دارد.هاي اند تفاوتارائه دادهغیرشیعی 

و  شـلمغانی ةبـه ایـن عقیـدطوسی شیخ تنها ، لفان شیعهؤدر میان م ،گذشتچنانکه  :منابع شیعی. ب
ق) صـاحب کتـاب  368(م  داود بنمداح بنالحسن محمدابواز  طوسیشیخ پیروانش اشاره کرده است. 

کـه خـدا او را لعنـت  ـ شلمغانیکند: نقل میـ که پیشتر از او سخن گفته شد ـ  الممدوحین و المذمومین

۶۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

، او» ضـد«اینکـه  مگـر ،شودهرگز ظاهر نمی» ولیّ«ه فضیلت به این معنا ک؛ معتقد به حمل ضد بودـ کند 
دارنـد در طلـب فضـیلت را وامی» ولـیّ«گان طعـن او را مورد طعن قرار دهد. و اضداد هستند که شنوند

مگر با وجـود شود، میسر نمی ر فضل ولیّافضل است؛ زیرا اظها ضد از ولیّ ،ولی برآیند. در این صورت
گانه بودند و مـذهب را از وقـت آدم اول تـا آدم هفـتم هاي هفتگانه و آدمل به عوالم هفتیقاآنها  ضد.

دادنـد. سـوق می معاویـهو  بکرابـوبـا  و علی و محمد، دادند. و سپس به موسی و فرعونسوق می
کند و سخنی ماننـد سـخن ضد را منصوب می شخص ولیّ گویند:میآنها  بعضی ازبارة پیدایش ضد، در
، ج ق1417؛ خطیـب بغـدادي، 192ــ191 ، ص1372(براي مطالعه بیشتر ر.ك: مشکور، »اصحاب ظاهر«
بکر را در آن مقـام نصـب کـرد. امـا ابـو، طالبابی بنگویند: شخص علیمیدارند و  ).371ـ369، ص 8

» همـراه بـوده اسـت بلکه ضد قدیم است و همـواره بـا ولـیّ، گونه نیستگویند: اینآنها  دیگر ازبعضی 
ق) شعري را از یکـی از شـعراي عزاقریـه نقـل  460(م  وسیشیخ ط). 407ـ406ص ، ق1411، (طوسی

اي «ن اسـت: یچنـنیسازد. مطلـع شـعر امی ضد روشن بارةرا درآنها  کرده است که برخی عقاید و بینش
  .همان)»(است ضد همان ظاهر ولیّ !کنیین میرا لعن و نفر "عدي"که ضد از قبیله آن

هرگز سـخن از حلـول خداونـد در ولـی و  ،ارائه کرده طوسیشیخ آنچه  در ،که مالحظه گردیدچنان
ایـن دو اند. امـا مالحظـاتی دربـارة ن نقل کردهو دیگرا ازديآنچه  بر خالف ،ضد او به میان نیامده است

  گزارش وجود دارد:
به میان آمده اسـت  محمدحضرت ساله به  350سخن از مهلت  ،کرده ارائه ازديآنچه  در. 1

شـیخ کـه ایـن مسـئله در گـزارش است در حالی این شریعت انتقال خواهد یافت.  ،که با پایان آن
است، آورده  طوسیشیخ توان پذیرفت که حتی بنابر نقلی که می ،ایننیامده است. با وجود  طوسی

شریعت و ختم شدن همـه  اي براي ادعاي انتقالزمینه هخواستد مییقاگونه عبا انتشار این شلمغانی
  مهیا سازد. ،چیز به خود

را خـائن  محمـد حضرت و  موسیحضرت ، و پیروان او شلمغانیآمده است:  ازدي. در نقل 2
ن دو در رسالت خـود خیانـت اما آ ؛رسالت داشتند علیحضرت زیرا از جانب هارون و خواندند؛ می

تأکیـد شـده بعکـس بلکـه  ه،به چنین مطلبی اشـاره نشـد طوسیشیخ تنها در نقل که نهدرحالی ،دورزیدن
آنهـا  ۀخدا در زمین به همراه اضدادشان حضـور داشـتند کـه از جملـ ياولیا ،از عالم هفتمپس است که 
و  ابوبکریعنی آنها  و ضد علیحضرت و  محمدحضرت و ضد او فرعون و نیز  موسیحضرت 

  بودند. معاویه
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برخی مطالب از قول عزاقریـه نقـل شـده  ،آورده ازديدر نقلی که اینکه  مطلب مهم و قابل توجه. 3
 ،وضوح بیشتري دارد و مشاهده شـد کـه حتـی در برخـی امـور طوسیشیخ است. این موضوع در نقل 

مسـائلی همـه توان نتیجه گرفت کـه ایـن امـور میرو، اینبا یکدیگر اختالف داشتند. از شلمغانیپیروان 
بلکـه ، بدانـد ،و پیروان خود را ملزم بـه معتقـد شـدن بـه آنباشد آن را احداث کرده  شلمغانینبوده که 

دادنـد. احـداث کـرده بودنـد و آن را انتشـار می شـلمغانیرا پیـروان امور بسیاري از این توان گفت: می
سـا و ؤو امیـدوار بـود بتوانـد ر اي را در پـیش گرفتـههویش شلمغانیاهمیت این مسئله در این است که 

ش از ایـن نیـز بـه آن که پی؛ همچنانو ریاست شیعیان را به دست گیردکند بزرگان شیعه را به خود جلب 
گیـري ریاسـت شـیعیان را در سـر که سوداي بـه دسـت شلمغانی توان پذیرفتنمیرو، ایناشاره شد. از

 ،بپردازد که او را از رسیدن به هـدف نهـایی خـودالبطالن و سخیف دي واضحیبه انتشار عقا ،پروراندمی
  بسیار دور سازد.

کـه  ،گویـد: قـائممـی شـلمغانیاز قول برخی پیروان  طوسیشیخ ذکر این مسئله باقی ماند که 
همان ابلیس است کـه در قـرآن بـه آن ، دانندمی اصحاب ظاهر وي را از فرزندان امام یازدهم

 :ص؛ 30: (حجـر» إِالَّ إِبْلِـیسَ فَسَجَدَ الْمَالئِکَۀُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ« است:اشاره شده است. در قرآن آمده 
جـا از این ،)16: (اعـراف» لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ...«) و چون ابلیس سجده نکرد و گفت: 73

گویـد مـیشـیعه ه اینک قائم بوده و بعد نشسته است. و ،شود که در موقع امر به سجود اومعلوم می
قائم بـوده و از سـجده ابـا کـرده  ،قیام خواهد کرد همان ابلیس است که در موقع امر به سجده قائم

  .)407ص ، ق1411، است (طوسی
از منـابع شـیعی نیامـده اسـت و یـک هیچ نسبت داده شده در شلمغانید و افکار دیگري که به یعقا

  :از استاید عبارت عقاند. این را ذکر کردهآنها  و دیگران ازدي
کسـی کـه گوینـد: میزیرا دانستند؛ نمی علیحضرت را از فرزندان  امام حسن و امام حسین .1

  پروردگار است نه فرزندي دارد و نه زاییده شده است.
  خواستار هالك شدن طالبیان و عباسیان بودند. .2
  د و حق را بشناسد.گویند: ملک کسی است که مالک نفس خود باشمیدر توصیف مالئکه . 3
و دوزخ عبارت از نادانی و جهل به ایشـان و بازگشـت ت عبارت از معرفت و شناسایی آنان، بهش. 4

  است.از مذهب ایشان 
  .)243ـ242ص ، 2ج ، ق1427، ل به تناسخ بودند(ازديیقا. 5
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  گيرينتيجه
قعیـت خـود را بـاال بـود مو صـددپروازي داشت و درست که طبع بلندتوان شخصیتی دانرا می شلمغانی
به انتشار عقایدي در بین پیروان خود دست زد کـه موقعیـت او را نـزد آنـان بـاالتر بـرد و  ،روبرد. ازاین

فاصـله گـرفتن از حـق بـراي او اهمیتـی  ،ي خود به دست آورد و در ایـن طریـقجایگاهی فرازمینی برا
ي شـیعه را بـه خـود بزرگـان و علمـا بتواند حتـی ،کرد که به گمان خودمی اي عملبه گونهاو نداشت. 

از ادعـاي الوهیـت و رفـع  ،در منـابعآنچـه  به صراحت ادعاي الوهیت نداشت و ،رونزدیک سازد. ازاین
به او نسبت داده شده از چند حال خارج نیست: یا از اساس تهمتی بـیش نبـوده و گري شریعت و اباحی

بـه آن  شلمغانیمسائلی بوده که برخی پیروان اینکه  اشایعاتی بوده که در بین مردم رواج داشته است؛ و ی
 یانحرافـ يدیـعقا ،آنهـا نیداشت که در ب یروانید فراموش کرد که او پینبااین، دامن زده بودند. با وجود 

او  ين مسـائل بـرایـداد و امـی جیدر وکال را ترو یعلحضرت و  سول خدارچون حلول روح هم
ن یـو اشدند،  يو ییل به خدایروانش قایاز پ یبرخ یم کرد که حتیرسروانش تین پیب ینیفرازم یگاهیجا

  به اعدام او منجر شد. ،تیخت و در نهایت حکومت وقت را برانگیع شد که حساسیشا يامر به قدر
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