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آغاز نهضت مشعشعی در قرن نهم
علیرضا ذکاوتی قرا گزلو
چکیــده :فرقــه مشعشــعی و ســپس دولــت مشعشــعی کــه در قــرن نهــم هجــری در خوزســتان
و جنــوب عــراق برپــا شــد ،جنبــش صوفیانــه شــیعیانه ای اســت کــه نظایــری هــم قبــل و بعــد
از خــودش داشــته اســت .در همــه ایــن نهضتهــا آنکــه قیــام میکنــد مدعــی مهدویــت یــا
نیابــت خــاص مهــدی اســت و تــوده پیــروان او شــیعیان متصــوف یــا متصوفــان شــیعیاند
ً
کــه نوعــا عقایــد غالیانــه ولــی ســادهای دارنــد کــه در سرســپردگی مطلــق بــه پیشــوا خالصــه
میشــود .نویســنده در نوشــتار حاضــر میکوشــد انگیــزه اقتصــادی و زمینــه اجتماعــی
شــکلگیری نهضــت مشعشــعی را مــورد بحــث قــرار دهــد .وی بــه ارائــه مطالبــی درخصــوص
محمدبــن فــاح از رهبــران ایــن فرقــه و نیــز کلمــه شعشــعه و لقــب مشعشــع میپــردازد .بعــاوه،
دعــاوی محمــد بــن فــاح در کتــاب کالم المهــدی ،نســخهها و فوایــد و نــکات مهــم کتــاب
را برمیشــمارد.
کلیــدواژه :فرقــه مشعشــعی ،دولــت مشعشــعی ،کتــاب کالم المهــدی ،محمــد بــن فــاح،
جنبــش صوفیانــه شــیعیانه ،مشعشــعیان.
ّ
املشعشعيني يف القرن التاسع
ظهور حركة
عيل رضا ذكاويت قراگزلو
ّ
ّ
ّ
املشعشــعيني اليت
املشعشــعيني ومــا تالهــا من تأســيس دولــة
متثــل فرقــة
ً
ظهــرت يف القــرن التاســع اهلجري يف خوزســتان وجنوب العــراق واحدة من
ّ
ّ
الشــيعية اليت تندرج يف ســياق نظيراهتا من احلركات اليت
الصوفية
احلركات
سبقهتا واليت تلهتا.
ّ
اخلاصة
ويف مجيــع هــذه احلــركات ّادعــى القامئــون هبــا املهدو ّيــة أو النيابــة
ّ
ّ
ّ
املتصوفون الشيعة السواد األعظم
املتصوفون أو
للمهدي ،وشــكل الشــيعة
ً
مــن أتباعهــم الذين غالبا ما كانوا ميتازون بعقائدهم الغالية والســاذجة اليت
ّ
تتجسد يف تسليمهم املطلق لإلمام.
ّ
االقتصادية لظهور احلركة
يسعى الكاتب يف املقال احلايل للبحث يف الدوافع
ً
ّ
ّ
ّ
االجتماعية هلا ،مبتدئا يف ســياق ذلك ببيان بعض
واخللفيات
املشعشــعية
ّ
حتقيق عن معىن
املطالــب عــن حممد بن فالح أحــد زعماء هذه احلركة ،مع
ٍ
كلمة الشعشعة ولقب املشعشع.
يتطــرق املقــال إىل ّادعــاءات ّ
كمــا ّ
حممــد بن فــاح يف كتابــه كالم املهدي،
ّ
ونســخه املخطوطــة واســتعراض بعــض الفوائــد والنقــاط املهمــة مــن هــذا
الكتاب.

ّ
ّ
ّ
املشعشــعيني ،كتاب كالم
املشعشــعيني ،دولــة
األساســية :فرقــة
املفــردات
ّ
ّ
ّ
ّ
املهدي ،حممد بن فالح ،احلركة الصوفية الشيعية ،املشعشعيون.

The Beginning of Musha’sha’ie Movement in the
9th century
By: Alirezā Zakāvati Qarāgozloo
Abstract: The Musha’sha’ie movement and then the
Musha’sha’ie government, which was established in
Khuzestan and southern Iraq in the 9th century AH,
is a Shi’ite Sufi Movement that has been similar to
some other movements established both before and
after it. In all these movements, the one who rebels
is claiming to be Mahdi or a special representative
of his, and his followers are Sufi Shias or Shiite Sufis who typically have exaggerated but simple ideas
which can be summarized as absolute commitment
to the leader. In this paper, the author tries to discuss
the economic motivation and social context of the
formation of this movement. He is going to present
some information about Muhammad bin Fallāh, one
of the leaders of this movement, the word Sha’sha’e,
and the title Mush’sha’. In addition, he speaks about
Muhammad bin Fallāh’s claims in the book Kalām-e
Al-Mahdi, the book versions, its benefits, and its important points.
Key words: Musha’sha’ie movement, Musha’sha’ie
government, Kalām-e al-Mahdi, Muhammad bin
Fallāh, Sufi Shiite movement, Musha’sha’iān.

آغاز نهضت
مشعشعی در قرن نهم

علیرضا ذکاوتی قرا گزلو

فرق ۀ مشعشعی و سپس دولت مشعشعی که در قرن نهم هجری در خوزستان و جنوب عراق برپ ا شد ،جـنبش
صـــوفیانه  -شـــیعیانهای اســت کــه نظایــری هــم قبل و بعد از خودش داشــته اســت 1.از جملــه نهضتهای
ّ
مقدم بر مشعشعیان ،جـــنبشهای نوع سربداری در خراسان و مازندران و کرمان را میتوان یاد کرد .از جمل ه
نهضتهای همزمان مشعشــعیان کـــه البته پنجاه ســال پس از مـــشعشعیان نـــتیجه داد و به تشکیل دولتی
ّ
ّ
ّ
مهدویت ی ا
صفویــه اســت .در همه ایــن نهضتهــا آن که قیام میکنــد مدعــی
نیرومنــد انجامیــد ،نهضــت
ً
نیابت ّ
ّ
ّ
متصوفان شیعیاند که نوعا عـقاید غالیانه،
متصوف یا
خاص مهدی است و تودۀ پیروان او شیعیان
ّ
ولی ســادهای دارند که در سرســپردگی مطلق به پیشــوا (که معموال ّ
سید هم هســت یا مدعی سیادت است)
خالصه میشــود .این اعتقاد ّ
غلوآمیز دربارۀ پیشــوا ،مرید ســربداری یا صفوی 2یـــا مشعشــعی را به جانباز ی و

فداکار ی کمنظیری میکشانید که در تاریخ به قلم دشمنان این نهضتها نیز ثبت شده است و منکر ندارد.
ً
اما انگیزۀ اقتصادی و زمینۀ اجـــتماعی ایـــن نـــهضتها ،خصوصا نهضت مشعشعی که در ایـن گـفتار مـورد
ث ماســت چــه بــوده اســت؟ در قرن نهــم دولت متمرکــز و نیرومنــدی در ایــران و عراق پــا نگرفته بــود ،اثر
بحــ 
ً
ت و اوضا ع اقـــتصادی بـــسیار نـــامطلوب و وخیم بود ،خصوصا
ویرانیهای مغولی و تیموری هنوز ادام ه داش 
در خوزستان و جنوب عراق قبایلی نـیمهگـــرسنه میزیستند که از دیرباز چشم به نواحی آبادتر دوخته بودند
ن ت ا مشعشــعیان) این قبایل هـــمراه لشـــکریان صـــدر اســام و فاتحان
ت قر 
و در تاریخ دوران اســامی (هشــ 
ّ
عــرب ،ســپس همــرا ه خوارج ،ســپس همراه قرمطیــان و نـــیز صاحبالزنج به مناطق و شــهرهای آبــاد اطراف
ف اقتصادی و اجتماعیای که در بر داشـــت ،ش ــکلی ع ــقیدتی به
تاختــه بودنــد .البتــه این یورشها و اهدا 
خــود میگرفــت .در تمــام ایــن موارد رهبــران این قبایل نیمهگـــرسنه مـــذهب خــود را اصل اســام و مخالفان
عقیدتی خود را خارج از اســام میانگاشــتند و ّ
تصرف اموال و ریختن خون ایشــان را  -در صورت م ــقاومت
 حـــال مـــیشمردند و به گوارایی میخوردند .در واقع مذهب خوارج ،قرمطیگری و سپس مشعشعیگری(و پــس از آن ّ
وهـابیگـــری) ،محمــل عقیدتی یورشهــای بدویان فقیر به ســرزمینهای ثروتمندتر بود و عناصر
ن نـــحلهها یـــا رهبران سیاسی و نظامی آنها به این حرکتهای خودبهخودی
شورشی در هیأت بنیانگذاران آ 
شکل میدادهاند ،نه ایـــنکه جـــنبشهای مذکور معلول آن عقاید خاص بوده باشد 3.بدینگونه محرومان به
د ت ا با ز
شکلی انتقا م تـاریخی خـود را مـیگرفتند و مستضعفان مدت کمی به نحوی بر قدرت دست مییافتن 
نهضت بخوابد و قـضایا رنـگ سابق بگیرد و تاریخ به گونهای دیگر تکرار شود.

 .1در ای ــن مورد ر.ک به :احمد کســروی ،تاریخ پانصد ســاله خوزســتان و مشعشــعیان .بهترین و جامعترین تحقیق دربارۀ مشعشــعیان که با استفاده از
ّ
الصوفیة دکتر کامل مصطفی شیبی که ترجمۀ
تمام تحقیقات پیش از خودش تهیه شده است ،فصلی است از کتاب الفکر الش ّ ــیعی و الن ــزعات
فارس ـی آن کتاب به قلم این جانب تحت عنوان تشـ ّـیع و ّ
تصرف شــش بار چاپ و منتشــر شــده اســت (امیرکبیر 1359 ،تا  .)1394در این گفتار به
ً
ی ارجا ع داد ه میشود .در این مقاله عالوه بر آن ،مستقیما به نسخههای خطی «کالمالمهدی» نوشتۀ محمد بن
صفحات  286تـا  310تـرجمۀ فارس 
فالح مشعشعی مراجعه و ارجاع نمودهایم.
 .2باید توجه داشت مریدان اولیۀ صفویه که نوادگان شیخ صفیالدین اردبیلی را حمایت میکردند ،بیشتر صوفیان غالی بودند و از دورۀ شاه طهماسب
اول بــه بعــد بــود کــه بــا ورود فقیهان جبل عاملــی و بحرینی و عراقــی بهتدریج حکومت صفــوی جنبه شــیعیانۀ دوازدهامامی پیدا کرد .مرحوم اســتاد
مطهری در یکی از آثارش قریب به این مضمون نوشته است که اگر فقه شیعی نبود ،جنبش صفوی چیزی شبیه به ُنصیریان یا دروزیان میشد.
تشیع و ّ
ّ .3
تصوف ،پیشگفته ،ص  310متن و حاشیه.

سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

164

39

مهن نرق رد یعشعشم تضهن زاغآ

ّ
ّ
محمــد بــن فــاح هبــةاهّلل (عـــلوی) 4پســـرخوانده و دامــاد ابــن فهــد
ّ
حلــی (756-841ق) اســت .ابــن فهد عالمی پرهیزگار و شــیعهای
ّ
معتــدل بود ،اما پسـرخـــوانده و شــاگرد و دامــادشّ ،
محمد بن فالح،

بزرگ شــد و اســتعداد ســازماندهی و جســارت چشمگیری از خ ــود

به راه ریاضتکشی و ّ
ت و مدتی از خانواده جـــدا شـــده در
تصوف رف 
ّ
واســـط مســکن گزید و همانجا نهتنها با ّ
سنتهای محلی ّ
توجه به

نشــان داد .بــا رهبــری موالعلــی ،مشعشــعیان کــه او را چــون بــت
ّ
گ دست یافتند و از حله ت ا واسط
میپرستیدند به پیشرفتهای بزر 

ی آشن ا شـــد ،بـــلکه بـه تیراندازی و ورزش
کرامات و مذاهب زیرزمین 

و از واســط تا اهــواز را گرفتند .موالعلی چنــان بیباک بود که نجف

د و خود را برای رهبــری مذهبی رزمجویانهای آماده
نیز مشــغول گردی 
ّ
کرد .دعـوی نـیابت مهدی از سوی ّ
ن فالح در ( 840یکی دو
دب 
محم 

را نـــیز غ ــارت کرد و شمشــیرهای موجــود در حرم حضــرت علی(ع)

سال پیش از فوت ابن فهد) آغاز شد و ابن فهد او را مـحکوم بـه قتل
ّ
ساخت .وی بیتردید ّ
محمد بـن فـالح را مـرتد 5میشمرده است .در
ّ
فالح بـه ایـن عنوان که صوفی ّ
اینجا ّ
سنی است ،توانست
محمد بن
از گزند شــیعیان پیرو ابنفهد در امان بـــماند .بـــاید ّ
توجه داشت که

ل ّ
ســـنت «مـــهدی» را نوعی مـــیدانند ،نـــه شـــخصی و هر کس از
اه 
ً
ّ
ی داشته باشد ،نظرا میتواند
صـــاحیت کـاف 
اوالد پیغمبر که علم و
ن قرار گـیرد (مـهدی سودانی و مهدی
ل آنا 
ن مصلح مورد قبو 
به عنوا 
سنوسی و احمد قادیانی از ایـن قبیل بودهاند).

محمدبن فالح را تا اندازهای میتوان الگوی پیشین ّ
سیدعلیمحمد
ً
بــاب انگاشــت که البتــه باب بعدا بیش از محمد بــن فالح به افراط
گرایید.
دربــارۀ کـــلمۀ «شـــعشعه» 6و لقب «مشعشــع» و «مشعشــعی» بســیار
ث کـــردهاند  .آنچــه بــه نظــر مــن قابــل قبول اســت یکــی«تفرقه»
بـــح 
ّ
ّ
د بـــن فالح گوید« :شعشعه دوب فرا رســـید»،
مـــحم 
است .آنجا که
مـنظورش شـکستی است که در نـیزارهای دوب بـر نیروی ّ
د بن
محم 
ّ
ّ
ح وارد شـــد و ّ
ت دهد
ی را نجا 
محمد بن فالح توانست عدۀ قلیل 
فـــا 

و از معرکه بگریزاند .معنی دیگر «شعشــعه» فراگرفتن نور الهی است
مرید مشعشــعی را ،بـــه طـــوری که از هـــر آســـیب و گـــزندی در امان
ّ
بماند .شعشعه هـمان ایمان به ّ
محمد بن فالح است.
مــردم بطایــح (خورهــای جنــوب عــراق و خوزســتان) کــه نخســتین
ّ
ً
ّ
گـــروندگان بـــه ّ
محمد بن فالح بودند که قبال ســـابقۀ یـــورش بـــه حـله
ّ
و غـــارت آنجا را داشتند ( 824هـــجری قـــمری)ّ .
د بن فالح در
محم 
حــدود  843و  844پیــروان خــود را وا داشــت کــه چهارپایان خود را
بفروشند و اسلحه بخرند .با استیالی قـــحط و گـــرسنگی بـــر آنان به
ّ
مـــوفقیت
ش را آغاز کـــردند ،امـــا حـــرکت بـــا
سال  844شورش و یور 
ّ
تشیع و ّ
 .4در مور د سیادت ّ
فـالح تـردید وجود داشت .ر.ک بهّ :
تصوف ،ص .286
محمد بن
ً
ّ
 .5عالمان شــیعی معتدل دعوی نیابت خاص مهدی[عج] را از کســی نمیپذیرفتند .ضمنا
قیامبه سیف را تا ظـهور مـهدی جایز نمیدانستند ،مگر اینکه برای دفاع باشد.
تشیع و ت ّ
 .6ر.ک بهّ :
ـصوف ،ص .295-301

40

فـــوری همراه نبود ،حتی به ســال  848در دوب شکســتی ســنگین
ّ
گ ّ
محمد بن فالح ،بــه نام موالعلی،
متحمــل گردیــد تا آنکه پســر بزر 
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را بــرای اســتفاده در جنــگ برداشــت و اعــا م کــر د کــه روح علی بن
ابی طالب در وی حلول کرده و خود مظهر خداســت و قطب و ّ
ولی
یهــای مـوالع ــلی مورد
زمــان اســت و اطاعتــش واجــب 7.افراطکار 
ی
ی اظهار نارضای 
رضایــت پــدرش نبود و حتی در کالمالمهدی از و 
کرده اســت 8.به هر حال موالعلی در  861جوانمرگ شــد و بار دی ــگر
ّ
رهـــبری نظامی جنبش نیز در اختیار ش ــخص م ـ ّ
ـحمد بن فالح قرار
ّ
گرفــت .پســر دیگــر ّ
محمد بن فــاح به نام محســن که مــورد رضایت
ّ
پدر بود ،زیر دست او کارآمد شد و ب ه سال  866که ّ
محمد بن فالح
درگذشــت توانســت کار او را ادامه دهد و تا ســال  893ک ه محس ـن
مشعشعی وفـات یـافت ،دولت مشعشعی سامانی داشت .در سال
914ق شــاه اسماعیل رئیس نهضت نیرومند و نوپای صفوی دولت
مشعشعی را برانداخت .دولت صفوی محتوای دولت مشعشعی را
به طور وســیعتر دربرداشــت .بقایای مشعشعیان به صورت شیعیان
معتدل درآمدند .خلف بـن عـبد ّ
المطلب و پسـرش سیدعلیخان از
عالمان مشهور و مقبول شیعۀ ّ
امامیه در عصر صفویاند.

9

ّ
دربــارۀ دعــاوی شــخص ّ
محمــد بــن فــاح عقاید م ــختلف اســت.
ّ
کســروی گو یــدّ :
محمــد بــن فالح دعــوی مهدیگــری نداشــت ،بلکه
خـــود را ن ــایب [خــاص] 10ام ــام و بــاب یــا وکیل (یا حجــاب) مهدی
میدانســته اســت ،اما همو منتظر فرصت مناسب بود تا دعوی خود
را بــ ه م ــهدیگریو پی ــغمبری و چــه بســا خدایی تبدیل کنــد 11.باید
ً
دانســت زیادهروی و گزافهکاری ظ ــاهرا م ــربوط ب ــه پســرش موالعلی
ّ
بوده و شخص ّ
محمد بن فالح همچنان که از کالمالمهدی برمیآید
نمیخواســته اســت زیاد از ف ــقاهت و ّ
تصوف رســمی شــیعیانه دور
ّ
شود .آنچه هم در دعوی «معارضه با قرآن» به ّ
محمد بـن فالح نسبت

دادهاند ،بـ ـیوجه اس ــت؛ 12زیرا مــا کالمالمهــدی را مالحظ ه کردیم و
ّ
اال اینک ه خو د را «ملهم ّ
بالصواب» میدانســته
چنین ادعایی ندارد،
تـشیع و ّ
ّ .7
تصوف ،ص .308
 .8ر.ک به :کالمالمهدی ،نسخۀ مجلس ،ص .326
تشیع و ّ
ّ .9
تصوف ،ص .309
 .10طبق عقیدۀ رسمی شیعۀ امامیه ّنواب خاص امام غایب فقط ّنواب اربعه هستند.
 .11تاریخ پانصدساله خوزستان ،ص .22
ّ
ی نسبت معارضه با قرآن به ّ
محمد بـن فـالح داده و اشـتباه کرده است.
 .12کسرو 
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و «حجــاب» مهدی میشــمرده اســت .این نظریــۀ «حجاب» همان
ّ
ّ
«تقمــص» 13غــات متأخــر در عــراق و ایــران اســت کــه موســو م بـــه
ل حق»انــد .جالــب اینکه آخرین بقایای مشعشــعیان با شــاخۀ
«اهــ 
«آتشبگی» اهل حق یکی شدند.
ً
در مــورد مناجاتهــا و زیارتنامههــا (مثــا زیارتنامــ ۀ انبیــا ء در
کالمالمهــدی ،نســخۀ مجلــس ص  )233-4و کارهایی که مهدی
[عــج] خواهد کرد و به شــکل دعا بیان شــده اســت (کالمالمهدی،
نســخ ۀ مجلــس ،ص  ،)236-7بایــد گفت که ایـنهـــمه در ّ
ســنت
ً
خصوصــا دربــارۀ ادعیه و زیــارات از قرون هشــتم و

شــیعیانه اســت؛
نهــم کتابهای ّ
مهمی از کفعمی و ابن طاوس و ابن فهد در دســت
داریم .در قرن هشــتم مرز میان شــیعه اعتدالی و شــیعۀ غالی خیلی
ی از شیعیان معتدل نکاتی غالیانه نیز در
ت و خیل 
روشن نـــبوده اســـ 
عقایدشــان داشــتهاند .اکثــر مواد ّ
تشــیع غالیانه را میتــوان در کتب
ً
رایج شیعه (مثال بحاراالنوار) یافت.
در مورد کالمالمهدی باید بگوییم ک ه دو نسخ ه از آن تاکنون شـناخته
شـــده اســت .یکــی نســخۀ مجلس کــه خطی روشــن و واضــح دارد،
ن ناقص اســت به شــمارۀ  10222و دیگر نســخۀ کتابخانۀ
نآ 
امــ ا پایــا 
مرعشــی قم به شــمارۀ  1211که کامل اســت ،امـــا خـــطی ریز دارد و در
ً
ن دو نسخه تفاوتهایی هم دارند و ظاهرا دو
مواردی ناخواناست .ای 
ً
س گاه شرح و ایرادهایی
تحریر از یک کتابند .ضمنا در نسخ ۀ مجل 
ً
هـست (مثال ص  .)57تـاریخ گـردآوری کالمالمهدی 865ق ،یعنی
ّ
گ ّ
د بن فـالح است (ص .)4
محم 
یک سال پیش از مر 
از جملــه فواید کالمالمهدی اســم اشــخاصی اســت که بــ ه نحوی با
ّ
ّ
ســیدمحمد بن فالح تماس داشـــتهاند :امـــیر پیـــرقلی ( ،)325علی
بــن کیــوان ( ،)333امیــ ر باباعلــی و جهانشــاه ( ،)343تورانشــاه
ّ
ی و سیدعزالدین
د مصر 
( ،)346شـیخ حـسن صراف و شیخ محم 
ی ( )354و تاجری به
د بصر 
( ،)306شــیخ حسن ( ،)311سیدمحم 
نام سلیم ابوزیتون.
ّ
ّ
ســیدمحمد بــن فــاح دو تن
نـــیز از روی ایــن کتــاب میفهمیــم کــه
ّ
مـال ّ
ی ســابق ک ه مسلمان
ب یهود 
طـــی 
از نزدیکانش را کشــت .یـــکی

ی ّ
محمد
ق مصر 
شــده بــود و فالگیــری میکــرد (ص  )82و دیگر رفیــ 
ً
ّ
بن فـــاح (احـــتماال هـــمان شــیخ محمد مصری اســت) کــه پس از
مهلتدادنها چون ّ
متنبه نشده به قتل رسید (.)80-82

ّ .13
تقمص به مـــعنی پیـــراهن (قـــمیص) پوشیدن است .اهل حق ترک زبان قالبهایی را که
ل میشود«ُ ،دن» (به ترکی یعنی قبا) مینامند و ّ
«تقمص» معادل عربی
ن منتق 
روح الهی در آ 
«دن بـه دن» میباشد.

ایـنک نـکات ّ
مهم کتاب کالمالمهدی را از روی دو نسخۀ خطی آن
از لحاظ خوانندگان میگذرانیم.
در صفحۀ  4مینویسد :امام دوازدهـ ـ م م ــستور اس ــت ،همچنان که
ل ی ا مرگ (ظاهری) از چش م نادانان مخفی شدند .مثال
پدرانش ب ا قت 
دیگ ر عـــیسی اســـت که کشــته شــده و ســر او به مصر حمل شــد ،اما
قرآن میگوید :و ما قـتلوه و مـا صـلبوه و لکن ّ
شبه لهم[نساء.]157
در صفحۀ  6میگوید :اینکه در قرآن خطاب به پیغمبر آمده اســت:
ّ
«انک ّمیت و ّانـــهم م ـ ّـیتون» [ســورۀ زمر ،آیه  ]30این خطاب نســبت
به پیغمب ر مجازی است و نسبت ب ــه دی ــگران ح ــقیقی؛ زیرا دیگران
حقیقت ًا مردهاند.
ن کلمات اهّللاند که ال تغییر لها و ال
در صفحۀ  7میگوید :معصومی 
ّ
تبدیل و نیز در ادعـیه آمـده اسـت« :اللهم بمقاماتک التی ال تعطیل
ق بینک و بینها اال
لها فی کل مکان ،یعرفک ب ــها مـ ـن عرفک ،ال فر 
ّ
انها خلقک و عبادک» .عین این مطلب در صفحۀ  219تکرار شــده
است.
ً
ایضــا در صـــفحۀ ه ــفتم آمــده اســت کــه ا گــر معصومیــن همــان
ّ
کلماتاند ک ه فتلقی آدم من ّربه ک ــلمات [سوره ب ــقره ،آیه  ]37پس
باید در همان موقع ،یعنی زمانی کـه آدم تـوبه مـینمود ،موجود و زنده
بوده باشند.
ن آمــده منظور
در صفحــۀ  8مینویســد :ک ــلمۀ «وجـ ـهاهّلل» کــه در قرآ 
ذات خدا نیســت ،بلکه معصومیناند .باید توجه داشت که بعدها
شیخیه نیز ّ
ائمه را «اسماء اهلل» میانگاشتند.
در صفحههــای  9و  24آمــده اســت که ز ی ــارت ق ــباب مشــرفه مثل
زیارت کعبه اســـت هـمچنان که «خدا در کـعبه حـلول نـکرده ،ولی
ّ
س است» و این نشان مـ ـیدهد ک ــه حملۀ «موال علی» به
کعبه مقد 
حرم علی بن ابیطالب برخالف نظر پدرش بوده اسـت.
در صـــفحۀ  18آمــده اســت :ب ـ ا آنک ه نــام م ـ ّ
ـحمد(ص) چهــار بار در
ن ذکـــر شـــده ،اما اســم علی و ســایر ام ــامان ن ــیامده اســت ،ازین
قرآ 
ّ
جهــت کــه مردم با جهاد اکبر به حق ّ
انیت ائمه برســند و در ص ــفحۀ
د امــام دوازدهم را غایب ک ــرد و ای ــن س ـ ّـید را
 27مـــینویسد :خداون ـ 
ّ
ّ
[محمد بن فـالح مـشعشعی] را به جای او ظاهر کـرد تـا مردم امتحان
شــوند و هر کس صافی اســت ،بدو بپیوندد و هر کس هال ک شــدنی
اسـت ،هـال ک شود.
در صفحۀ  19مینویســد :هر کس ب ــه م ــعرفت برســد س ــلمان زم ــان
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ّ
اسـت و در صفحۀ  246مینویسد :این سـید [یعنی ّ
محمد بن فالح
مشعشــعی] ماننــد ســلمان عصمــت عارضــی 14دارد و بصیرت توأم
بــا الهــام دارد .همچنیــن در صفحــۀ  88از الهام گـــرفتگی خـــودش

اهّلل فــی حالة الغیبة و یجب علی الخلق القیام معه لیعضدو ه حتی

سخن میگوید و نیز در صفحۀ  259گوید :اگـــر نـــه ایـــن بـــود کـه این

یقی م الحدود» .سـپس مـیگوید بـر خلق واجب است مرا یاری کنند

ســید از پرهـــیزگاران اســـت و هــم از آغــاز پیــرو انبیاء اســت ،ب ر خدا
روا نبــود کــه او را با این جذبه جذب کند و بر اســـرار کـــتابش ّ
مـــطلع

تــا حــق را ظاه ر ســاز م و باطل را برافکنــم .کارهایی که در ح ــکومت
خــود کــرده ،طبق آنچــه در صفحۀ  59و نیز صفحــات  273تا 276

گرداند .همو از صفحۀ 263به بعد در معانی حـروف ّ
مـقطعه بـحث
مـــیکند و مـــیگوید :هـــیچ یــک از ّ
ن موضــوع کاری
مفســران در ایــ 

پابـرهنه روی نجاست راه برود ،او را میزنم تا کفش تهیه کند ،گر چه

نتوانستهاند بکنند و در صفحۀ  37مینویسد :اکثر قرآن متشابهات

برایش مشــکل باشــد .قصاب را میزنــم اگر خون ذبیحه را نشــوید یا

است و تأویل صحیح میطلبد.

س بیفکند یا با پای نجس روی پوســت راه برود و
کارد را به جای نج 

همچنین در صفحۀ  19مینویســد :حقیقت منتقل نمیشود ،بلکه

پوست ن ــجس را روی گوشت بیندازد .همچنین رنگرز را میزنم اگر
ّ
رنگش نجس باشــد و ّ
طباخ و بقال نجسفروش را میکشم .هر کس

ظاهر و حجاب منتقل مـــیشود ،مانند جبرئیل که متشکل به چند
بــدن شــد بــا حقیقــت واحــد 15.در صفحــۀ  20توضیــح میدهــد که
«لیــس الحجاب هــو جبرئیل ،بــل المحتجب فیه» یعنــی «جبرئیل
همان حجاب نیســت یا حجاب جـــبرئیل نـــیست ،بلکه آن اســت
که به حجاب در آمده اســت» .همچنان که انســان جســد نیســت،
بلکه روح است و نیز آن آتش که به چشم موسی آمد ،حجاب ذات
الهی بود ،نه اینکه آتش یا درخـت خـدا بوده باشد.

آمده اســت چنین اســت :م ــنع از مســکرات و نجاســات .هر کـ ـس

نــگاه ریبــه[مشــکوک و مشــوب به شــهوت] کند او را میکشــم ،مگر
ت نگاه کرده ب ــاشد .ت ــسبیح تربت فراوان
طبیــب را هــر چند ب ه عور 
یخــرم و میــان نمازگزاران توز یــع میکنم .یهود را از بصــره و جزایر و
م 
حویزه اخراج میکنم؛ نماز جمعه بر پا میدارم.
مطالب اخیر (تسبیح تربت...الخ) در صفحۀ  348نیز آمده است.
به سیدمشعشع ایراد گـرفتهاند کـه کشتار میکند .او در جواب گفته

در صفحــۀ  26میگویــد :خــدا محتجــب در بــدن امــام اســت و در

ت و اســیر میکرد ( )61/62و ابوبکر نیز با
اســت :پیغمبر هم میکش ـ 
ن معامله را کرد ( .)62آنها را که کشتهام به سبب ّ
سب
اهل ّرده همی 
ّ
ن و توانایی
د و نیز گ ــفته اس ــت :اگر خدا مرا تمک 
من کشــتنی بودهان 

صحیح ،اما برای حجاب ،تـنزیه صـحیح نیست.

ی روش ـن
ت و مکروهات را برمیافکنم ( )60و خیل 
دهد ،همۀ شــبها 

در صفحــۀ  86میگویــد :روح اولیــاء نــزد خــدا ّ
متنعــم اســت و روح
ّ
مفســدان و ّ
متمردان و ظالمان دوباره بــه بدن دیگر میرود تا مکلف

میگوید :انا واهلل القائم بحسب النیابة عن الغایب (.)73

صفحۀ  30میگوید :روح از مالئکه است که در بدن محجوب شده
اســت .در صفحــۀ  32میگویــد :تنزی ه برای ذات الهـــی بـــجاست و

شـــود  -چـــون همــۀ بدنهــا یکــی هســتند  -و از آنجــا بــه حضیــض
کــه «مأل شــیاطین» اســت برســد و در صفحــۀ  2 24تأ کیــد و تصریح
ً
میکند که سزا و جزا حتما باید با بدن باشد؛ چون روح با بدن افعال
را انجام داده اسـت.
در صـــفحۀ  44مینویســد :مـــهدی از اوالد پیغمبــر اســت و از مــردم
همیــن زمــان و خــود را نایب مهــدی میداند ،چه اگر مهــدی با تمام
قــدرت خود ظـــاهر شــود ،همــه ناچارند تســلیم شــوند و دیگــر مؤمن
راستین از دروغین شناخته نـمیشود (.)43
 .14در صفحۀ  42مینویســد« :علم و اســتغنای نبی او را از فعل حرام باز میدارد» و این توجیه
و معنی مـعقول و مـقبولی است برای عصمت.
ی علــی و فاطم ه و
 .15جـــبرئیل بـــرای پیغمبــر بــه صــورت «دحیــه کلبــی» ظاهــر میشــد و بــرا 
ن و اســیر» ظاهر گردیــد (ر.ک به :تفســیر آیههــای  8و 9
حســنین بــه صــورت «یتیــم و مســکی 
سورۀ دهر).

42

در صـفحۀ  71خـود را فقیه اهل بیت میداند و این حدیث را میآورد
الزمان هو ّ
کــه« :ان الفقیه المأمون اعلم اهل ّ
النائب عن الق ــائمب ــامر
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دربارۀ پیروان خود گوید :شــک نیست کسانی که نادان ب ــودند گ ــرد
ع نمود و من آن
مـــن جمع شدند و خداوند با ش ــعشعه آن ــان را ج ــم 
قــدر روی ایــن جمــع کار کردم تا بر سـ ّـنت صحیــح راه یابند و این را
ل اعتقادند؛ چون خـدا پرد ه از بـصیرتشان برداشته
ن اه 
بگویم که آنا 
ّ
ی در بــارۀ من و فرزندانم غ ـ ّ
ـلو ن ــمودند و ما از آنان
اســت .البت ـ ه عدها 

خواســتیم که (از آن ّ
د و کردند ،اما اگر هم تا آخ ر کشــته
غلو) توب ه کنن 

شوند از من برنمیگردند (.)75
ّ
ّ
پیـــروان م ـ ّ
د ب ــن فــاح موظفانــد طبــق آیــۀ  66ســورۀ انفــال هــر
ـحم 
د ( .)119در صفحــۀ  330بــاز هــم
نفرشــان بــا دو ک ــافر مقابلــه کنن ـ 
تأ کیــد میکن ـد :من میــان قومی جاهل برخاســتم که شعش ـه آنان را
فــرو گرفــت؛ ش ــعشعهای ک ــه پی ــش از آن در عالــم پیــدا نشــده بود و
مکــرر خــو د را حجاب و آلت و نایب مناب سـ ّـر غ ــایب [ی ــعنی امام
دوازدهم] میداند ( )225و خود را گا ه قائم مقام مهدی ( ،)223گاه
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مهن نرق رد یعشعشم تضهن زاغآ

ّ
الســـید هـــو المـــهدی ( )215که البته توجیه این همه به
مهدی مهدی ( )214و گاه خود مهدی مینامد :هذا
همان ّ
نظریه «حجاب» برمیگردد.
ً
هـــمو دربـــارۀ حـــسنین گوید :حسن و حسین مجازا فرزند پیغمبرند و در حقیقت مالئکۀ او هستند ( )214و
دربارۀ عیسی مینویسد که پیـراهن مـالئکه پوشـیده است (.)214
ت قدیم نیامده تأیید میکند و میگوید :اگر شریف رضی آن را جـزء سـخنان علی(ع)
خطبةالبیان را که در روایا 
س مورد
نیاورده است ،دلیل بر عدم اصالت نمیشود ( .)76در اواخر کتاب کالمالمهدی کـه در نـسخ ۀ مـجل 
ارجاع ما افتادگی دارد ،اما در نســخۀ کتابخانۀ مرعشــی کامل است نیز به خطبةالبـــیان اش ــاره شده (صفحۀ
 170از نسخۀ کتابخان ه مرعشی) .این را باید توجه کر د ک ه خطبةالبیان سـخت غـالیانه اسـت و فقهای شیعه
انتســاب آن را بــه علــی(ع) رد کردهاند( .برای مثال ر.ک به :جامعالشــتات ،میرزای قمی ،چاپ ســنگی (ص
د افزو د که الفاظ خطبةالبیان متناسب با قرن اول هـجری نـیست.
 )818ک ه خـطبةالبـیان را نمیپذیرد .بای 
ّ
بـــه ّ
محمد بن فالح تهمت غارتگری هم میزدهاند .یک مورد مشــخص که اموال تاجری از اهل زرون 16ب ــوده
اســـت کـــ ه مصادره شده توضیح میدهد او فاسق بوده است ( )95و نیز بر او ایراد کردهاند ک ــه چ ــهل زن در
ل اســت و متع ه به ه ــر ت ــعداد و
ی حال 
حرمســرا جمع کرده اســت که جواب میدهد تا چهار زن به عقد دائم 
ملک یمین (کنیز) به هر تعداد حالل است (.)94
در صفحــۀ  212میگویــد :اکنــون وقـــت انـــتقام خــون امامان رســیده اســت و چــه یاورانی از ش ــما بهتــر؟ و د ر
صـفحۀ  249مـیگوید :به امیرالمؤمنین(ع) نیز ایراد میگرفتند کـه ایـن پسر [در اینجا یعنی جوان] سختدل
جالد شایستۀمرتبۀ امامت نیست .بدینگونه مـیخواهد خـشونت پیروان خود را توجیه کند.
در صـفحههای  93و  94بـه یک قـاضی مـخالف نسبت زشت میدهد.
ب و ادیــان مینمایــد و در صفحههای  142تــا  147بحث فقهی
در صفحــۀ ّ 104ادعــای علــم بـــه هـــمه مذاه 
ّ
ّ
ق آورده اســـت .از صـــفحۀ  1 47به بعد نیز احادیث متعددی در ف ــضایل علی(ع)
منظم و دقیقی دربارۀ طال 
از کـــتب اهـــل ّ
سنت و شیعه جمعآوری نموده اســـت؛ مـــن جمله در صفحۀ  149مینویسد« :در نسب علی
هفده زاهد ،هفده پادشاه ّ
موحد و هفده پیغمبر هـست» .در عـدد هفده نکتهای هست.

17

در صفحۀ  266آورده اسـت :کـتاب عـلی است و عترت اوالد عـلی .در صـفحۀ  231میخوانیم :القرآن مقام
الر ّب و ّ
الشـــریعة مقام ّ
ّ
الرســول .اینهمه برای آن اســت که بگوید کارهایش درست است و او اجرای حدود و
احـکام مـیکند (.)95
ّ
ً
عمال نیز شـخص ّ
محمد بن فالح بر ظواهر
در این کتاب بر اجرای احکام و حـدود الهـی تـأ کید شـده است و
شــرع تأ کیــد میورزیــده و عمــل مینموده و اعمال و اجرای آن را پیش برده اســـت ،امـــا ک مکــم منتقل به این
مـعنی مـیشود کـه تـکالیف بـرای اهل باطن سـاقط اسـت ،مگر آنکه مأمور به بسط و نشر ظاهر باشند.
سخن را در همین جا به پایان میبریم با ایـن یـادآوری کـه کالمالمهدی به عنوان یک ّ
نص تـاریخی ارزش آن
را دارد کـه بـ ه صـورت چـاپ عکسی 18و با ّ
تهیه فهارس در دسترس اهل تحقیق قرار گیرد.
ً
 .16ظاهرا کازرون صحیح است.
ّ
ّ
 .17حروفیه« ،هفده» را که عدد رکعات نماز در شبانه رو ز است عددی مقدس میدانستند و آن را به نحوی به حروف مقطعه ربط میدادند (ر.ک به:
تشیع و ّ
ّ
تصوف ،ص .)211
ن و اصیل است ،بد نیست اگر قرار بر چاپ عکسی باشد ،نسخۀ مجلس که واضحتر است
 .18نظر به اینکه دو نسخۀ مستقل از هم است و هر دو که 
ب بیاید .در اختیارگرفتن این کتاب برای اهل تحقیق از جهت سابقۀ
اصل قرار داده شود و تـــفاوت نـــسخۀ کتابخانۀ مرعشی در حاشیه یا پایان کتا 
ّ
بعضی نحلههای متأخر بسیار مفید و روشنکننده خواهد بود.
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