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کلیدواژگان :شلمغانیه ،عزاقریه ،محمد بن جعفر شلمغانی ،فرق شییعه ،عریر بی یت
صغری.
مقدمه

وضعیت و شرایط حکومتها از مهمترین عوامل ظهور اندیشیههیای جدیید در حی
جامعه احت .به تع یری دیگر اوضاع حیاحی ،اقترادی و اجتماعی یی

حکومیت عیاملی

تعیینکننده در گرایش افراد آن جامعه به حوی ت یین بینشهای جدید و تفسیرهای نیوین
از م انی فکری قدیم احت .فرقهها و نحلههای پدید آمده در دوران خالفت اموی و ع احی
از این امر مستثنی نیست.
با حقوط امویان و صعود آلع اس به تختگاه خالفت ،اوضاع حیاحی بر احاس شیرایط
نوین دگرگون گردید .حکومت ع احی در ابتدای امر با مدعیان زیادی روبهرو بود .خلفیای
نخستین ع احی با زیرکی از مسأله فتوحات ی که هنوز باب آن گشوده بود ی بهره بردند و

توانستند مدعیان تخت و قدرت را به وحیله آن از مرکز خالفت دور کنند .قتلهای حیاحی
در این برهه زمانی اقدام دیگری بود که خالفت ع احی برای رحیدن به اهداف خود به آن
متوحل شد .نمونه این امر قتل ابومسلم خراحانی بود .این مسأله بیه عنیوان مقدمیهای در
شکل گیری اندیشه های نوظهور بعدی قابل تأمل و بررحی احت چنان که پی

از کشیته

شدن ابومسلم اندیشه هایی در بین طرفدارانش پدید آمد مانند ادعای حلول روح ابومسلم
در پیروان وی 9.ادعای حلول روح ی

شخص در پیروانش ،خاحیتگاهی خیارا از دنییای

احالم دارد اما در حرزمین خالفت احالمی عرصهای برای ظهور یافت .این امر با گسترش
خالفت احالمی در شیرق و بیرب و آشینایی نوپدیید مسیلمانان بیا میردم آن منیاط و
اعتقاداتشان ،به صورتی منسجم تر در ادوار بعدی م رح گردیید .از شیورشهیای داخلیی،
حهمخواهی امرا و اموری از این دحت که بگذریم ،بیه لحیاف فکیری ،گسیترش نه یت
ترجمه افکار ملتهای دیگر و گرایش بیه فلسیفه و عرفیان ،دنییایی جدیید را پییشروی
حاکنان حرزمین خالفت ع احی قرار داد .با مهیا شدن این شرایط فکری و افیول قیدرت
خلفا به خروص از دوران خلیفه معترم (498ی442هی.ق) به بعد ،نوعی عدم ث ات قیدرت
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در حیستم خالفت ی که ناشی از دخالت امرا در دحتگاه قدرت بود ی به وجود آمد که بستر
الزم برای بروز نحلههای فکری جدید را فراهم آورد.
فرقه شلمغانیه از جمله این فرق نوظهور احت که تحقی مستقلی دربیاره آن صیورت
نگرفته احت .اکثر تحقیقات نگارش یافته در این زمینه ،تنها اشارات اندکی به ایین فرقیه
داشته و معموال آن را در ذیل عناوین دیگری مورد بررحی قرار دادهاند ،آثاری هیمچیون:
خاندان نوبختی 4و «بحثی اجمالی درباره سفرای دروغین دوره غیبت صغری» 3.در این پژوهش
حعی بر آن احت که با روشی تحلیلی ،به این حواالت پاحخ داده شود :فرقه شیلمغانیه در
چه شرایط زمانی به وجود آمد؟ بنیانگذار فرقه شلمغانیه از چه جایگاه اجتمیاعی و علمیی
برخوردار بود؟ م انی فکری شلمغانیه چیست؟
با نگاهی عمی به منابع اصیل در این زمینه ،به نظر میآید توقف فتوحات و به ت ع آن
ورود اندیشه های مردمان حرزمین های مفتوحه به مرکز خالفیت ع احیی و شیکلگییری
تفکرات التقاطی و حلولی ،در برههای خاص زمینه را برای افرادی همچون منرور حالا و
محمد بن جعفر شلمغانی ی که از پایگاه فکری و اجتماعی ویژهای برخوردار بودند 2ی فراهم
آورد تا در ابتدای امر ادعای بابیت و حپ

ادعای حلول روح خدایی در خیود کننید 5.ایین

ادعاها در محمد بن جعفر به نهایت خود رحید و او احاس فکری خود را م تنی بر انق ای
شریعت محمدی و ظهور آیین نوین با تلفی مرامهای فکری مختلف بنیاد نهاد.

6

زمینههای ظهور تفکرات التقاطی در اسالم

دوران پ ی

از معترییم را عرییر رواا اندیشییههییای آخرالزمییانی در بییینالنهییرین و

حرزمین های خالفت ع احی باید دانست .تفکر انتظار کشیدن برای ظهور منتظَر پییش از
این دوران در بین امامیه و نیز در بین فرق منتسب به شیعه ،از جمله کیسانیه ،رواا داشت
و ظهور منجی وعده داده شده بود 2.شرایط مسیاعد زمانیه بیرای آمییزش ایین تفکیر بیا
اندیشههایی از نوع حلولی و تناحخی میتوانست پدیدآورنده باورهای نوینی در بین مذاهب
احالمی باشد.
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به طور کلی قرن چهارم هجری به دلیل نفیوذ اعتقیادات عرفیانی و آمیختگیی آن بیا
فلسفه یونانی و شرقی و جدال های اعتقادی معتزلیان و اشاعره ،در کنار حیسیتم ناکارآمید
امیراالمرایی ،ف ایی برای رشد عقایدی از نوع حلولی و التقاطی را به وجود آورد.
اعتقادات عام حلولیه بر حلول روح پیشوایانشان در اجساد آنهیا احیتوار احیت .تفکیر
حلولی پیش از قرن چهارم وجود داشت اما در آن دوره از کیاربرد واهه حلولییه بیه عنیوان
فرقهای که قائل به حلول الهوت در ناحوت 8باشد اثری نیست .از قرن چهارم به بعد ایین
واهه بر حر زبانها افتاد و از آن پ  ،ذکر اندیشهها و باورهای این فرق به آثار فرقنویسان
راه یافت .به طور عام در بین مذاهب احالمی ،ظهور تفکراتیی از جین

حلولییه در مییان

تشیع بیشتر بوده احت اما این نوع تفکر مختص فرق منتسب به شیعه نیسیت چنیان کیه
اصوال این دحت تفکرات خاحتگاهی بیر احالمی دارد.
به طور کلی اوایل قرن چهارم به دلیل اواگیری چنین ادعاهایی متمایز از ادوار پیشین
احت .واکنش به ادعاهای مذکور نیز ،هم در بین متقدمان و هم در بین معاصران متفیاوت
احت .اعتقادات و ادعاهای منرور حالا 1نمونه بارزی در این بین احت که چه در گذشیته
و چه در حال حاضر طرف داران و مخالفانی داشته احت و دارد .حالا از همعرران محمد
بن جعفر شلمغانی احت که گرایش های صوفیانه وی ،ادعاهایش را در بحر ش حیات برده
و مانع از اظهار نظری ق عی از حوی متروفه درباره او شده احت .حیالا در ابتیدای امیر
ادعا می کرد همان منتظَر احت که ظهور کرده احت اما با گذار از این مرحله ،مدعی حلول
روح القدس در خود شد و خود را مظهر تجلی خدایی خواند .این ادعا در نامیههیایش نییز
نمود یافت .ابوریحان بیرونی در اآلثار الباقیه نمونیهای از نامیههیای وی را آورده احیت .او
نامهاش را چنین آباز میکند:
از هو هوی ازلی اول ،فررو درخاران ع ر و اصری اصریی و مارت مرا
مات ها و رب ارباب و آفریننده سحاب و اکات نور و رب طرور هره در هرر
صور ی تصور یشود به بنده خود فالن هس.
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شخص دیگری که در همین دوران ،یعنی حال 391هی.ق مردم را بیه پرحیتش خیود
دعوت کرد ،ابن ابی زکریای طعامی بود که ابوریحان بیرونی به بیان اعتقادات او پرداختیه
احت .طعامی عالوه بر ادعای حلول الهوت در خود ،باورهیای گونیاگونی را رواا مییداد:
شکافتن شکم مردگان و شراب اندود کردن آن از زمره اعتقادات او بود .در دحتگاه فکری
طعامی ،آتش جایگاهی ویژه داشت .او دحتور داده بود هر ک
کند دحتش را ب رند و هر ک

با دحت آتیش را خیاموش

با دمیدن باعث خاموشی آتش شود ،زبانش را ب رند .ترویج

محرمات و ت لیغ امور جنسی و بیراخالقی از دیگر باورها و رفتارهایی احت که به اعتقیاد
بیرونی ،طعامی به آن میپرداخته احت.
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محمد بن جعفر شلمغانی نیز ی که از امامیه بود ی تحت تاثیر این افکار ،مذه ی جدیید
بنیان گذاشت که محور آن شخص خود وی بود .در تقسیمبندی فرقشناحان ،شلمغانیه در
زمره فرق حلولی جای می گیرد .برخی دیگر از فیرق حلولییه ع ارتنید از :حی ائیه ،بیانییه،
حلمانیه ،بیانیه ،شریعیه ،رزامیه ،ابومسلمیه ،برکوکیه ،حالجییه 94.بیرای ت ییین تفکیرات و
م انی اعتقادی شلمغانیه ،شناخت موح

آن و اعتقادات حابقش ضروری احت.

ابوجعفر شلمغانی؛ زیستنامه و پایگاه اجتماعی او
93

نام وی محمد بن علی و کنیهاش ابوجعفر و معروف به ابن ابی العزاقر احیت .دربیاره
زمان تولد و اوایل زندگی وی اطالعی در دحت نیست اما میدانیم که وی در اواخر حیده
حوم و اوایل حده چهارم هجری قمری میزیست .فرقهای که او به وجود آورد بنا به ایین
شهرت او ،به عزاقریه و عذافره 92مشهور شد 95.او اهل شلمغان ،روحتایی از توابیع واحیط،
بین برره و بغداد احت .شهرت وی به شلمغانی نیز از همین جا نشأت میگیرد 96.ابوجعفر
محمد بن علی شلمغانی در ابتدا دارای مذهب شیعه اثنیعشری و از پییروان امیام حسین
عسکری

و امام زمان

و از مروجان مکتب امامیه و محل رجوع مردم بود .او یکی

از کُتّاب بغداد و یکی از مولفان و علمای شیعه امامیه به حساب میآمد 92.روایات و کت یی
که وی از ائمه

و در تایید آنها نوشته احت بین مردم رواا داشت .به عنوان نمونه در

بررسی تاریخی زمینهها و چگونگی شکلگیری مبانی فکری شلمغانیه

922

الغیبه شیخ طوحی و وسوعه طبقات الفقهاء با علم به خروا شلمغانی از امامیه ،نقلهایی از
وی همچنان باقی احت 98.همین امر ،مقام و پایگاه اجتمیاعی بیاالیی بیرای او در جامعیه
امامیه به همراه داشت اما انحرافی که در تفکرات وی به وجود آمد و فرقهای که تاحیی
کرد ،به طور کلی حرنوشتش را از امامیه جدا نمود.
ق ل از انشعاب و خروا از امامیه و پیوحتن به فرقههایی که در اص الح فیرقنویسیان

به حلولیه معروفند ،ابن ابی العزاقر از نای ان و معتمدین نایب حوم امام زمان  ،حسیین
بن روح نوبختی بود .تغییرات و تحوالتی که در وزارت خالفت ع احیی در عریر المقتیدر
باهلل حادث گردید ،شیعیان را در تنگنای بیشتری نس ت به گذشته قرار داد .حسین بن روح
و به طور کلی مجموع خاندان نوبختی که در دحتگاه ابن فرات احترام و عزتی داشیتند بیا
روی کار آمدن حامد بن الع اس ،وزیر جدید خلیفیه ،موقعییت پیشیین را از دحیت دادنید.
حسین بن روح مدتی مح یوس و پی

از آن مخفیی شید .در ایین دوران ی یعنیی دوران

اختفای نایب حوم ی محمد بن علی شلمغانی از جانب او ،امور شیعیان را به عنوان معتمید
حسین بن روح انجام می داد که ظاهرا دوران عدول وی و انحرافش از شیعه دوازده امامی
در همین زمان احت 91.ابن اثیر نیز زمان این عدول را اوان وزارت حامد بن ع اس میداند
که برای اولین بار حسین بن روح از شلمغانی اعالم برائت کرد و حرّش آشیکار شید 42.در
زمان وزارت حوم ابوالحسن بن فرات در حال 399هی.ق به خاطر ارادتی که محسن ،پسیر
وزیر ،به وی داشت وارد دحتگاه دیوانی شد .اما چندی نپایید که با وزارت خاقانی در حیال
394هی.ق ،از حوی وزیر جدید تحت تعقیب قرار گرفت و برای مدتی به موصل گریخیت.
ناصرالدوله حمدانی که شیعه مذهب بود ،در زمان حکومت پدرش ع داهلل بین حمیدان بیه
وی پناه داد 49.اما شلمغانی بعد از مدتی به بغداد بازگشت و این بار بر خالف دوره پیشیین
که ادعای بابیت امام زمان را داشت ،ادعای الوهییت کیرد و بنییانهیای میذهب خیود را
تاحی

کرد.

44

ابن ابی العزاقر بنیان های فکری و اعتقادات و باورهایش را پ

از ایین بازگشیت و در
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طول مدتی که در خفا میزیست گسترش داد .شرایط زمانی و رواا این دحت اعتقادات در
بین مردم ،زمینه نفوذ اعتقاد جدید را مهیا نمیوده بیود .طییفهیای گونیاگونی از ط قیات
اجتماعی فرودحت یا توانگر جامعه عرر ع احی به او و مرامش گرویدنید .برخیی از افیراد
حرشناحی که حامی و پیرو شلمغانی بودند و منابع به تواتر از آنان یاد کردهاند ع ارتنید از:
حسین بن قاحم بن ع یداهلل بن حلیمان بن وهب ،وزیر خلیفه ع احی جعفر بن بسی ام و

ابوعلی بن بس ام و به طور کلی طایفه بنیبس ام  43ابواححاق ابراهیم بن محمد بن ابیی
عون 42،از مولفان و ادبای مشهور ابن الش یب زیات احمد بن محمد بن ع دوس محسن،
پسر ابوالحسن بن فرات وزیر خلیفه ع احی.

45

حساحیت منابع بر روی ابن ابی عون صاحب کتاب التابیهات ،بییش از حساحییت بیر
همه دیگر حامیان و پیروان شلمغانی احت و بیشتر منابعی که در مورد شلمغانی م ل ی را
در بر دارند به شخریت ابن ابی عون و جایگاه علمی او اشاراتی کردهاند .ابوالعال معری در
رساله الغفران با علم به ادیب بودن وی ،با تاحف به شیرح شخرییت او و افیرادی از ایین
دحت میپردازد که تفکر و تامل را فدای برایز کردهاند و به مانند طفالن بدون بهرهگیری
46

از عقل ،مسیر مستقیم را رها کرده ،به انحراف میگرایند .ییاقوت حمیوی کیه در عار

اعدباء ابن ابی عون را در زمره ادی ان آورده ،اذعان میدارد« :ابیراهیم از اهیل ادب بیود و
دارای تالیفاتی ولی ناقصالعقل و متهور بود» 42.او همچنین آثار بسیاری داشته که محیل
رجوع ادبا و علما بوده احت .برخی از کتیب وی از ایین قرارنید :النروامی و البدردان ،هتراب

الاوابات المُسکته ،هتاب التابیهات ،هتاب بیت ال السرور ،هتاب الدواوین و هتاب الرسائی.

48

ابن ابی عزاقر با بهره گیری از این افراد که نخ گان زمانه خود بودند ،در حیال 349هیی.ق
دعوت خود را علنی کرد 41اما از حوی ابن مقله ،وزیر الراضیی بیاهلل ،تحیت تعقییب قیرار
گرفت و دحتگیر شد.
ق ییل از پییرداختن بییه شییرح محاکمییه او و یییارانش الزم احییت دربییاره موضییع شیییعه
اثنیعشری در ق ال او م ال ی بیان شود .رجالنویسان شیعه چیون نجاشیی و ابین داود و
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دیگران در کتب رجال خود ،حسادت شلمغانی به حسین بن روح را علت انحراف و عامیل
جدایی وی و ادعای بابیتش میدانند

32

اما اگر به حییر ت یور و ادعاهیای منریور حیالا

نظری بیفکنیم خواهیم دید که نه حسد ،بلکه امری دیگر عامیل محیرش شیلمغانی بیوده
احت .چنان که در بخش آبازین این نوشتار آمد ،این دوره ،عرر ورود اندیشههای نوظهور
در اعتقادات مردم بین النهرین و به طور عام ،جهان احالم احت .منرور حالا نیز ق یل از
انا الح گفتن و ادعای حلول روح خدایی در خود ،ابتدا ادعای بابیت کرد و حپ

ادعیای

الوهیت نمود .هم حنخ بودن اعتقادات و ادعاهای شلمغانی و منرور حالا و طیی نمیودن
ی

روند مشخص ،یعنی گذار از بابیت به الوهیت ،ادعای رجالنویسان فوق الذکر در مورد

اهمیت حسد شلمغانی به نایب حوم را کمرنگ میکند.
دیگر آن که شیعیان امامی معتقدند توقیعاتی از جانب امام زمان

در اعالم برائت از

شلمغانی و تکفیر او صادر شده احت .به طور ط یعی ردپایی از صدور این توقیعات در منابع
تاریخی آن دوره یافت نمیشود اما توقیعات مذکور در منابع رجالی و حیدیثی شییعه آمیده
احت.
اولین حندی که در رد ابن ابی العزاقر صادر شد از حسین بن روح احت که ظاهرا مقدم
بر توقیع امام زمان

بوده احت .این حند مشتمل بر درخواحت لعن و نفرین خداونیدی

در ح شلمغانی و اعالم خروا وی از دین احالم احت .اصل متن ردیه حسین بن روح در
لعن و ارتداد محمد بن جعفر شلمغانی در هتاب الغیبه آمده احت.

39

توقیعی هم در فهرس التراث آمده که مؤلف ،آن توقیع را بیه امیام زمیان

منسیوب

میداند .خ اب توقیع به حسین بن روح نوبختی نایب حوم احت و در ابتدای نامه دعاهایی
از جانب امام در ح نایب حوم آمده و پ

از آن به مساله شلمغانی پرداخته احت .امام در

این نامه که به وی منسوب احت ارتداد شلمغانی را اعالم و بیر او و دیگیر دشیمنان خیدا
لعنت میفرحتد.

34

توقیعات فوق ،موضع مذهب امامیه را در ق ال شخص شلمغانی و خروا وی از مذهب
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تشیع و دین احالم نمایان میحازد اما آیا تالیفات وی و احادیثی که از وی منقول احت نیز
به مانند خود او طرد شد یا خیر؟ بعد از خروا شلمغانی از امامیه ،از برخی کتیابهیای وی
همچون اعوصیاء و هتاب التکدیف نقل هایی صورت گرفته احت و احیادیثی از وی منقیول
احت .به طور کلی در مذهب امامیه نقل از کت ی که وی ق ل از انحیرافش نوشیته احیت،
مانعی ندارد اما نقل از نوشتهها و احادیثی که ابن ابی العزاقر بعد از ادعای بابیت و خروا از
امامیه عرضه کرده ،مورد ق ول علما نیست 33.منابع شیعی در تغییر مسیل  ،بیالی بیودن،
ارتداد و ورود محمد بن جعفر به صنف مذاهب ردیه 32اتفاق نظر دارند.
شلمغانی به همراه چند تن از یارانش دحتگیر شد و بالفاصیله پی

35

از دحیتگیری در

پیشگاه خلیفه مورد محاکمه قرار گرفت .در زمان دحتگیری حسین بن قاحیم و ابین ابیی
عون ،نامههایی از آنان خ اب به شلمغانی کشف شد که در آن نامهها ،شلمغانی را با الفاف
رب و مولی خ اب کرده و او را قادر به انجام هر امری توصیف کرده بودند و از پیشگاه او

رحمت و اصالح کارهای خود را خواحته بودند .در این نامهها حسیین بین قاحیم ،میرزوق
36
الثالا و ابن ابی عون ،بشری لقب داشتهاند.
منابع درباره افرادی که به همراه شلمغانی در ح ور خلیفه محاکمه شدند اختالف نظر
دارند .ابوریحان بیرونی و ع دالقاهر بغدادی ،حسین بین قاحیم و ابین ابیی عیون را ذکیر
میکنند 32اما دیگران هم چون ابن اثیر ،احمد بن محمد بن ع دوس را نام مییبرنید 38.در
روایت ابوریحان بیرونی و بغدادی ،هنگامی که خلیفه الراضی باهلل برای تحقییر شیلمغانی
میخواهد حیلی به صورت او زده شود ،حسین بن قاحم بر صورت شلمغانی حیلی میزند و
آب دهان بر وی میریزد در حالی که در روایت ابن اثیر و تقری ا اکثر روایتهای موجیود،
احمد بن محمد بن ع دوس احت که عمل فوق را انجام میدهد 31.هنگیامی کیه همیین
عمل از ابن ابی عون خواحته میشود او دحتش میلرزد و ابن ابی العزاقیر را خیدا ،رازق و
موالی خود میخواند و از آن حر باز میزند.

22

بر احاس ترری منابع ،شلمغانی در زمان محاکمه ،ابراز احیالم مییکنید و از تمیامی
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اعمالش برائت می جوید .حتی با حخنان ابن ابی عون نیز مخالفت میکند و میگوید :خدا
میداند که من به او نگفتهام که خدا هستم 29.ظاهرا ابن ع دوس نیز ادعیای خیدایی ابین
ابی العزاقر را رد کرده ،در آن جا فقط بر باب بودن وی صحه میگذارد اما اینهیا راه بیه
جایی نمی برد .شلمغانی درخواحت م اهله کرد که اگیر تیا حیه روز بالییی از آحیمان بیر
دشمنانش نازل نشود خونش حالل باشد اما درخواحتش مورد موافقت علما و ق ات قیرار
نگرفت 24.پ

از محاکمه ،که در چند جلسه برگزار شد ،در نهایت حکم بر کشته شدن ابن

ابی عون و شلمغانی صادر شد .این حکم در حال 344هی.ق بیه اجیرا درآمید 23.بیه دلییل
اختالف منابع در نام یاران همراه شلمغانی ،گزارشهیا دربیاره احکیام صیادر شیده بیرای
همراهان وی نیز متفاوت احت .حکم ابن ابی عون و ابن ابی العزاقر به دار آویخته شدن و
حوزاندن بود .حکمی در خروص احمد بن محمد بن ع دوس در منابع دیده نشید .حکیم
حسین بن قاحم ی که بیرونی و ع دالقاهر بغدادی مدعی ح ور او در کنار شلمغانی و ابین
ابی عون شدهاند ی زندان و حپ

ت عید به رقه و در نهایت کشته شدن بوده احت.

22

فقهایی که برای ابن ابی العزاقر و پیروانش حکم صادر کردند ،ع ارتند از :احمد بن عمر
بن حریج (شافعی مذهب) 25و ابوالفرا المالکی .اختالفاتی نییز بیین ایین دو گیروه یعنیی
شافعیها و مالکی ها بر حر نحوه صیدور حکیم روی داد کیه در نهاییت بیه خیاطر بل یه
شافعی ها بر دحتگاه خالفت ،حکم مورد نظر آنان اجرا شد .اختالف این دو مذهب بر حیر
مساله حسین بن قاحم احت که پیشتر گفتیم ،این فرد از نظر بغدادی و بیرونی نفر حیوم
محاکمه پ

از شلمغانی و ابن ابی عون بود .شافعی ها معتقد بودند که حسین بین قاحیم

توبه کرده احت ،بنابراین شیخ آن ها ابن حریج ،حکم به درحتی توبیه او داد ،امیا فقیهیان
مالکی بر این اعتقاد بودند که توبه زندی پ

از گرفتار شدن او درحت نیست و پییش از

آن باید توبه کرده باشد 26.به هر روی چنان که بیان شد وی در نهایت در رقه بیه دحیتور
خلیفه کشته شد.
آثاری که محمد بن علی شلمغانی تألیف کرده احت از این قرارند :رحاله الی ابن همام،
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الزهار و التوحید ،کتاب الغی ه للحجه ،الزاهیر بیالحجج العقلییه ،ف یائل العمیریین ،ماهییه
العرمه ،ف ل الن

علی الرمت ،ال ید و المشیی،ه ،کتیاب الم اهلیه ،المعیارف ،االنیوار،

االمامییه الک یییر ،االمامییه الرییغیر ،االوصیییا  ،االی ییاح ،کتییاب التسییلیم ،کتییاب التکلیییف
(فقهالرضا) ،کتاب نظم القرآن.

22

فرقه شلمغانیه با از بین رفتن موح

آن به فراموشی حپرده شد .در حیال 329هیی.ق

شخری به نام برری تالش کرد ادعاهای وی را از نو باحازی کند اما نتوانست به توفیقی
دحت یابد و به تاریخ پیوحت.
شلمغانیه در قیاس با دیگر فرق حلولی

محمد بن جعفر در پایه گذاری بنیان فکری شلمغانیه تا حیدودی از دیگیر هیمفکیران
حلولی خود اثر پذیرفت اما در نگاهی کاوشگرانه می توان دریافت که تمایزاتی هم بیا آن
فرق دارد .فرق حلولی به حلول روح خداوندی در جسم بشری و یا حلول روح پیشوایان در
کال د پیروانشان اعتقاد دارند .عالوه بر این ،هر فرقه حلولی به تناحب اعتقیادات ره یر آن
فرقه ،تعدادی از محرمات را م اح میشمارد و چارچوبی جدید ،آیینی نو و یا دیگر ادعاهایی
که بین این فرق مرحوم و معمول احت ،می آورد .به عنوان نمونه نریریه همانند شلمغانیه
به حالل بودن محارم و جواز ارتکاب محرمات اعتقاد داشتهاند که این اعتقادات در منیابع
نیز بازتاب یافته احت .برخی تمایزات فرقه شلمغانیه با حایر فرق حلولی را میتوان چنیین
برشمرد:
فرق حلولی عمدتا به حلول روح خدایی در جسم ائمه و بزرگان فرقه خود بیاور دارنید.
مثال حالجیه ،پیروان منرور حالا ،تنها به حلول روح خدا در حالا باورمندند اما در فرقیه
شلمغانیه ،اینگونه نیست و روح خدایی میتواند در تمامی افیراد ایین فرقیه ی بیه حسیب
جایگاهی که دارند ی حلول کند و هر ک

در هر جایگیاهی کیه واقیع احیت بیرای خیود

مرت ه ای از خدایی را داراحت .تمایز دیگری که میتوان در م انی فکری عزاقری یافت به
قرارگیری افراد در مقابل شیاطینشان برمی گردد .ایین عقییده کیه در ادامیه بیه شیرح آن
خواهیم پرداخت ،در دیگر فرق حلولی نایاب احت .از این رو میتوان شلمغانیه را تفکیری
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نوگرا در بین فرق حلولی به حساب آورد که با بهرهگیری از بنمایههای فکیری حلیولی و
افزودن م انی اندیشهای جدید ،تحولی را در تاریخ اعتقادات حلولی موجب شده احت.
مبانی فکری شلمغانیه

به طور عام ،حاختار فکری فرقههایی بیا باورهیای تلفیقیی و درهیمتنییده ،هیمچیون
شلمغانیه ،مشوش و فاقد ی

ثقل اعتقادی واحد احت .این مسأله بر ناماندگاری فرقههایی

از این دحت ،اثر مستقیم دارد .به نظر میرحد باورداشت اعتقاداتی ماننید اعتقیادات فرقیه
شلمغانیه ،محرول هیجان های زمانی گذرا باشد .شلمغانیه و به تع یری عزاقریه محریول
دوره پر آشوب اوایل قرن چهارم هجری احت .ورود تفکرات جدید ،آشنایی با مسل های
نوین و اخذ اعتقادات آیینهای دیگر ،به ان مام وضعیت پر تنش و لغزان پایگاه اجتمیاعی
افراد در جامعه عرر ع احی ،عاملی انکارنشدنی در بروز ادعاهایی گردید که زمینههای آن
نیز تا حدودی در طول تاریخ خلفای پیشین اموی و ع احی فراهم شیده بیود .محمید بین
جعفر با اثرپذیری از این وضعیت ،از امامیه جدا شد و موح

فرقهای بیا اعتقیادات جدیید

گردید.
محمد بن جعفر شلمغانی ،پیش از ادعای الوهیت ،مدعی باب بودن بیرای امیام زمیان
گردید که با مخالفت نایب حوم روبه رو شد .اعتقاداتی که به شلمغانیه و شیخص وی ،بیه
عنوان موح

فرقه ،منسوب احت مربوط به زمانی میشود که وی ادعای الوهیت کرد 28و

بر احاس رأی علمای احالم و توحط دحتگاه خالفت محاکمه گردید و کشته شد .در ایین
جا شمهای از آن باورها را می آوریم .تذکر این نکته الزم احیت کیه شیاید برخیی از ایین
باورها ،از زمره باورهای این فرقه ن اشد اما در راحتای ت یین چارچوب فکیری ی اعتقیادی
شلمغانیه ،ناگزیریم به گزارش های کتب تاریخی اعتماد کنیم ،زیرا در این زمینه بیه منیابع
دحت اول دحت رحی نداریم و آثار محمد بن جعفر و پیروانش از بین رفته احت یا فقط در
حد پارهای نقلها در دیگر منابع ذکر شده احت که نمیتوان درباره صحت و حقم آنها به
یقین حخن گفت.
ابن اثیر مفرلترین گزارش درباره فرقه شلمغانیه و اعتقادات و حرنوشت ره یرانش را
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این گزارش ،شلمغانی تالش دارد مراحیل الوهییت خیود را در

حیر ترتی ی بیان کند .بر این احاس او خدای خدایان ،رب االرباب ،قدیم و ازلی ،ظاهر

و باطن ،روزی دهنده و به ی

معنا واجد صفات ذاتیه و ث وتیه خداوندی احت 21.تناحخی

که حالا نیز به آن معتقد بود در اینجا مورد احتفاده شیلمغانی قیرار مییگییرد .او معتقید
می شود چون خداوند قادر احت پ

به اندازه توان و تحمل هر کسیی در جسید او حلیول

میکند 52.این اعتقاد به حلول بزرگان در جسم ناحوتی ،در پیروان او شیوع یافت به طوری
که هر کسی مدعی حلول شخری از بزرگان همچون ح رت علی

و فاطمیه

در

جسم خود میشد 59.بنابر گزارش نگارندگان اریخ الفی ،محمد بن جعفر شیلمغانی ادعیای
زنده کردن مردگان نیز داشته احت 54.نکته جالب توجه در اعتقیادات شیلمغانی ،شناحیایی
ح و باطل به وحیله جمع ضدین احت .او معتقد احیت بیه عنیوان خیدا ،خیال شیی ان
(ابلی ) و دمنده روح خداوندی در او احت .به این ترتیب شلمغانی بر این بیاور احیت هیر
چیزی را از طری ضدش باید شناخت ،چون ضد آن شی نزدی تر از هر چیز دیگری به
خود آن شی احت .بنابراین شلمغانی میگوید برای هر انسانی شی انی از جین

خیود او

آفریده شده احت .همچنین هر انسانی می تواند نس ت به زیر دحتش خدا باشید .بیه طیور
کلی به همراه هر انسانی شی انی و در وجود همه آن ها خیدایی احیت و هیر انسیانی بیر
احاس رت ه و منزلتی که دارد میتواند خدای انسانی دیگر باشد و در نهاییت خیدای همیه
این خدایان ابن ابی العزاقر احت که روح خداوندی در او دمیده شده و شریعت با آمدن وی
منسوخ میگردد.

53

شلمغانی ظهور الوهیت در جسم ناحوتی را در چند مرحله پیریزی میکنید .از نظیر او
الهوت در آدم و شی ا ن او ظهور کرد و چیون او ی یعنیی آدم ی ناپدیید شید ،الهیوت در
ادری

و شی ان او ،حپ

و شییی انش 52،حییپ
(فرعون) ،حپ

در نوح و شی انش ،حپ

در هود و شی انش ،حپ

در ابییراهیم و شییی انش (نمییرود) ،حییپ

در حلیمان و شی انش ،حپ

در صال

در هییارون و شییی انش

در عیسی و شی انش ،حپ

در شیاگردان
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عیسی که حواریون وی بودند با شیاطینشان ،حپ

در علی بین ابیی طالیب و شیی انش

تجلی یافت 55.توالی این حلسله به ابن ابی العزاقر و شی ان او منتهیی مییگیردد .نکیاتی
جالب در این شجرهای که ابن ابی العزاقر به عنوان پازلهای یی
احت ،وجود دارد .در اعتقاد او موحی

و محمد بن ع داهلل

نیستند زیرا هر دوی آنان رحوالنی از جانب هارون و علی

معمیا کنیار هیم آورده
(نعوذ باهلل) خائنانی بیش
به حوی مردم بودند کیه

وظیفه خویش را به درحتی انجام ندادند و از مسییر منحیرف شیدند 56.از نظیر شیلمغانی،
علی
حسین

خداحت پ

پیدر و میادر و اوالدی بیرای او قابیل تریور نیسیت .او حسین و

را فرزندان ح رت علی نمیداند .چنان که گفتیم ط ی م یانی فکیری ایین

فرقه ،پیام ر احالم خائن به الوهیت علی

احت به همین دلیل شریعت ایشان تنها بیه

مدت  352حال ی به اندازه اقامت اصحاب کهف در بار! ی از طرف موالی خود علیی
مهلت دوام میگیرد و پ

از انق ای این مدت ،شریعت محمدی منق یی خواهید شید و

تغییر مییابد 52.در این گزارش ابن اثیر ،ایراداتی بر حر محاح ه حینوات اقامیت اصیحاب
کهف در بار به چشم می خورد زیرا بر احاس نص صری قرآن ،حینوات اقامیت اصیحاب
کهف در بار  321حال قمری احت 58.به هر روی عقاید شلمغانی محدود به جمالت فوق
نمی گردد .از نظر وی بهشت و جهنمی وجود ندارد .بهشت از نظر او همان دانش و معرفت
و جهنم همان جهل و نادانی و انحراف از مذهب شلمغانیه احت .در بررحی منابع ،نظری از
آنان درباره قرآن به دحت نیامد اما با توجه به این که آنان تارش نماز و روزه و منکر اصول
اولیه احالم بودند 51و از آن جهت که پیام ر احالم را خائن میپندارنید ،بعیید نیسیت کیه
قرآن ،کتاب آحمانی وی را نیز منکر بودهاند .شلمغانی همچنین کتاب الحاسه السادسه را در
خروص ب الن احکام شریعت و اب ال مذاهب به رشته تحریر درآورد.

62

مسأله دیگری که فرقه شلمغانیه در خروص آن اظهارات صریحی دارد ،بحث ارتکاب
برخی گناهان ک یره و جواز برقراری راب ه نامشروع با زنان احت .این امیر پییش از آن در
بین فرقه نریریه 69نیز رواا داشته احت 64.بنا بر اعتقادات شلمغانیه ،هر انسانی آزاد احیت
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به شرط پذیرش مذهب عزاقری با محارم و زنان دیگیر نزدیکیی کنید .بنیابراین دییدگاه،
شخری که به لحاف مرت تی اف ل باشید بایید بیرای انتقیال نیور و احیتمرار انتقیال روح
الهوتی با زنان پایین دحتی خود مقاربت کند و اگر کسی از این امر حرپیچی نماید و مانع
مقاربت همسرش با ی
پ

شخص اف ل شود ،در حیر تناحخی که خواهید داشیت روحیش

از خروا از جسد فعلی و در هنگام انتقال به جسد دیگر ،به کال د ی

شد و در نتیجه در حیات بعدی در هی،ت ی

زن ظهور خواهد کرد.

زن وارد خواهد

63

از جمله دالیلی که حکومت بنی ع اس و شیعیان در از بین بیردن شیلمغانی و پییروان
وی تردیدی به خود راه ندادند و بر کشتن آنان هیمرای شیدند ی گذشیته از اندیشیههیای
کفرآلود و تهدید امنیت اجتماعی با بیبندوباری جنسی ی اعتقاد شلمغانیه به نابودی آل ابی
طالب و بنیع اس بود 62.باورداشت این اندیشه ،نابودی ق عی فرقه تازه تاحی

را رقم زد.

با تاختن به خاندان ابی طالب ،پایگاه اجتماعی محمد بن جعفیر شیلمغانی و ییاران او کیه
عمدتا از خاندانهای شیعی بودند از بین میرفت .خانیدان بنییع یاس نییز خالفیت را در
اختیار داشتند و این عناد با خاندان خالفت ،از لحاف حیاحی تهدیدهایی را برای شلمغانی و
پیروانش در پی داشت.
با توجه به م الب پیش گفته روشن شد که چگونه عزاقری با جدایی از میذهب شییعه
اثنیعشری و ورود به وادی حلول و تناحخ و ادعای الوهیت ،پا را از چارچوب احالم بیرون
نهاد و آیینی نو بنیان نهاد که همه کاره آن به مثابه خالقی توانا و م ل العنان که قیدرت
دخل و تررف در اموال و ناموس پیروان خود را داشت ،محمد بن جعفر شلمغانی بود و بیا
کشته شدن وی ،تفکر التقاطیاش دوامی نیاورد و از بین رفت.
نتیجه

با تث یت فتوحات و شکوفایی فرهنگ و تمدن احالمی ،کشمکشهای امرا و خلفیا بیر
حر قدرت فزونی گرفت .این مسأله در کنار جن ش فکریای که پ

از نه ت ترجمیه در

حرزمین های احالمی شکل گرفت و به ت ع آن ورود اندیشه های نوظهور به حوزه خالفت
احالمی ،باعث بروز و عرض اندام نحلههایی چون فیرق حلولییه و از آن جملیه شیلمغانیه
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گردید.

محمد بن جعفر بنیان گذار فرقه شلمغانیه در ابتیدای امیر از پییروان و کات یان میذهب
امامیه بود اما با حود جستن از آحیب هیای اجتمیاعی ،حیاحیی ،فکیری و فرهنگیی ی کیه
همواره در کنار فساد عقیده و حودجویی مؤحسان فرق انحرافی ،عامل محی یی مناحی ی
برای پیدایش و موفقیت این فرقهها احت ی دحت به ابداع مذه ی التقاطی زد .او شرایط به
وجود آمده ،یعنی بی ت امام زمان و اختفای نایب حوم ایشان ی حسین بن روح ی را مغتنم
شمرد و به مانند دیگر همعرران خود همچون منرور حالا و ابن ابی زکریای طعامی ،در
ابتدا ادعا کرد باب امام زمان احت و پ

از روبهرو شدن با احیتق ال گروهیی از میردم ،از

ادعای بابیت فراتر رفت و مدعی الوهیت شد .او با بیان ادعای اخیر ،دین احیالم را نیه در
کالم بلکه در عمل منسوخ اعالم کرد و محرمات آن را بر پیروان خود م اح دانست.
بنیان فکری شلمغانیه بر حلول و تناحخ احتوار احت .تمایز ایین فرقیه بیا دیگیر فیرق
مشابه در نوع الوهیت ادعایی احت .بر احاس اعتقاد وی ،الوهیت همیشه با ضد آن یعنیی
همراه احت و هر کسی از پیروان ابن ابی العزاقر نس ت به رت تیی کیه دارد خیدای

ابلی

انسان دیگری احت و خدای خدایان ،ابن ابی العزاقر احت .با این گفته میتوان اعتقاد بیه
چند خدایی و به تع یری اعتقاد خدایان بیشمار را از م انی اعتقادی شلمغانیه دانست .ایین
در حالی احت که در فرق دیگر حلولیه تنها ی
موظف به پرحتش آن ی

نفر مدعی خیدایی احیت و پییروان همیه

نفرند.

در نهایت ،فساد عقیدتی و آشفتگی فکری این فرقه و نیز مواهای اجتماعی ،حیاحی و
فرهنگی ،مذه ی که در جامعه عرر ع احیی بیه وجیود آورد ،تینش بیا بزرگیان دینیی و
دولت مردان حیاحی و واکنش آنان را در پی داشت و موجب شد این فرقه با کشیته شیدن
موح

آن در حال 344هی.ق به دحت فراموشی حپرده شود و اثری از پیروان و تفکیرات

آن باقی نماند.
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وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دارالثقافه7161 ،م ،ج ،1ص736؛
بیرونی ،پیشین ،ص.111
 .26المعری ،ابوالعالء ،رساله الغفران ،تحقیق و شرح بنت الشاطی ،قاهره ،دارالمعارف بالمصر ،بیتا،
ص033ـ.036
 .27حموی ،معجم االدباء ،ج ،7ص.30
 .28همان.
 .29طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم و الملوک ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت:
دارالتراث7591 ،ق ،ج ،77ص .191ظاهرا پس از بازگشت از موصل به بغداد تا زمان علنی کردن
ادعای الوهیت ،در منزل بختیشوع بن یحیی المطبب پنهان بوده است (همان).
 .30نجاشی ،پیشین ،ص519؛ ابن داود حلی ،رجال ابن داود ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
7595ق ،ص.349
« .31بسم اهلل الرحمن الرحیم قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تضمنتهُ ،فجمیعه جوابنا و ال مدخل
للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقری لعنه اهلل فی حرف منه و قد کانت اشیاء خرجت الیكم
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علی یدی احمد بن بالل و غیره من نظرائه ،و کان من ارتدادهم عن االسالم مثل ما کان من هذا،
علیهم لعنه اهلل و غضبه» :شیخ طوسی ،پیشین ،ص.515
« .32عرّف ـ أطال اهلل بقاءک و عرفک الخیر کله و ختم به عملک ـ من تثق بدینه و تسكن إلى
نیته من إخواننا ـ أسعدکم اهلل ـ بأنّ محمدا بن علی المعروف بالشلمغانی قد ارتدّ عن اإلسالم و
فارقه ،و ألحد فی دی ن اهلل ،و ادّعى ما کفر معه بالخالق جلّ و تعالى ،و افترى کذبا و زورا ،و قال
بهتانا و إثما عظیما ،کذب العادلون باهلل و ضلّوا ضالال بعیدا ،و خسروا خسرانا مبینا ،و إنّنا قد برئنا
إلى اهلل تعالى و إلى رسوله و آله صلوات اهلل و سالمه و رحمته و برکاته علیهم منه ،و لعنّاه ،علیه
لعائن اهلل فی الظاهر منا و الباطن ،فی السرّ و الجهر ،و فی کل وقت و على کل حال و على من
شایعه و بایعه  :»...حسینی جاللی ،پیشین ،ج ،7ص135ـ.130
 .33آیتاهلل خویی ،پیشین ،ج ،71ص09ـ.01
 .34در منابع «مذاهب ردیئه» [= مذاهب سست و پست] یا «مذاهب ردیه» [= مذاهب ارتداد] ذکر
شده است (ن.ک :نجاشی ،پیشین) که این گونه اختالفها در نسخ خطی منابع ،امری عادی است.
 .35شیخ طوسی ،محمد بن حسن ،الفهرست ،نجف :المكتبه المرتضویه ،بیتا ،ص07؛ آیتاهلل
خویی ،پیشین ،ج ،71ص09؛ عالمه حلی ،حسین بن یوسف ،رجال عالمه حلی (معروف به
الخالصه حلی) ،قم :دارالذخائر7077 ،ق ،ص.130
 .36بیرونی ،پیشین ،ص.111
 .37بیرونی ،پیشین ،ص111؛ بغدادی ،پیشین ،ص.717
 .38ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.117
 .39ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص117؛ بیرونی ،پیشین ،ص.111
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 .40ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص117؛ حموی ،معجم االدباء ،ج ،7ص30؛ ذهبى ،محمد بن احمد،
تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمرى ،بیروت :دارالكتاب
العربى7075 ،ق ،ج ،10ص.13
 .41ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.117
 .42ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن على ،المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک ،تحقیق محمد
عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا ،بیروت :دارالكتب العلمیه7071 ،ق ،ج ،75ص501؛
بیرونی ،پیشین ،ص111؛ بغدادی ،پیشین ،ص.717
 .43منابع فقهی و رجالی شیعه سال وقوع این رویداد را 515هـ.ق میدانند که به نظر نمیآید
صحیح باشد .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک :شیخ طوسی ،کتاب الغیبه ،ص071 ،541؛ حسینی عاملی،
پیشین ،ج ،1ص.01
 .44ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.110
 .45برخی درگذشت وی را سال 546هـ.ق دانستهاند که در این صورت نمیتواند صادر کننده حكم
برای شلمغانی باشد؛ ر.ک :ابن کثیر ،البدایة و النهایة ،ج ،77ص 711و زرکلی ،االعالم ،ج،7
ص.793
 .46بغدادی ،پیشین ،ص.717
 .47مسعودی ،على بن الحسین ،التنبیه و اإلشراف ،تصحیح عبداهلل اسماعیل الصاوى ،القاهره،
دارالصاوی( ،افست قم :مؤسسة نشر منابع الثقافة االسالمیة) ،بىتا ،ص505؛ زرکلى ،پیشین ،ج،6
ص115؛ آیتاهلل خویی ،پیشین ،ج ،71ص09؛ نجاشی ،پیشین519 ،ـ511؛ آقابزرگ طهرانی،
محمدمحسن ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیجا ،بینا ،بیتا ،ج ،1ص 091 ،019 ،071و ج،5
ص 31و ج ،0ص 046 ،794و ج ،77ص 741و ج ،71ص 60و ج ،76ص 167 ،94و ج،71
ص 01 ،55و ج ،17ص.791
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 .48مسكویه الرازى ،ابوعلى ،تجارب األمم ،تحقیق و ترجمه ابوالقاسم امامى و علینقی منزوی،

تهران :سروش ،7511 ،ج ،3ص796؛ حسنی رازی ،سید مرتضی بن داعی ،تبصره العوام فی
مقاالت االنام ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران :انتشارات مطبعه مجلس ،7575 ،ص.761
 .49ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.111
 .50زرکلی ،پیشین ،ج ،6ص.115
 .51ابن جوزی ،پیشین ،ج ،70ص91ـ.99
 .52تتوی ،قاضی احمد و آصفخان قزوینی ،تاریخ الفی ،تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی ،7591 ،ج ،5ص.7113

 .53ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص111ـ115؛ اسفراینى ،شهفور بن طاهر ،التبصیر فى الدین و تمییز
الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین ،قاهره ،چاپ محمد زاهد کوثرى7531 ،ق ،ص.11
 .54شلمغانی عامل ناپدید شدن شتر حضرت صالح را ابلیس او میداند .وی معتقد است ابلیس
صالح پای شتر او را برید و شتر ناپدید شد.
 .55ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.111

 .56همان ،ج ،9ص115؛ صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،غالیان :کاوشی در جریانها و برآیندها تا
پایان سده سوم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،7517 ،ص.756
 .57ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص.115
 .58قرآن کریم ،سوره کهف ،آیه .13
 .59صفری فروشانی ،پیشین ،ص.751
 .60بیرونی ،پیشین ،ص119ـ.111
 .61از نظر فرقنویسان ،فرقه نصیریه به لحاظ مبانی اعتقادی ،نسبت به دیگر فرق از این دست،
قرابت بیشتری با شلمغانیه دارد.
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 .62اشعری قمی ،سعد بن عبداهلل ابی خلف ،المقاالت و الفرق ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
 ،7564ص.744
 .63ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص110؛ بیرونی ،پیشین ،ص.111
 .64ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص110؛ مسكویه الرازی ،پیشین ،ج ،3پانوشت مترجم ،ص.707

