
  

  

 ;رھبرى مشعشعیان
  آغاز و فرجام فعالیت ھاى سیدمحمدبن فالح

  )1(دكتر محمدعلى رنجبر

  

  

شكل گرفـت و ) 'ه870متوفـاى (به رھبرى سیدمحمدبن فالح , خیزش مشعشعیان در منطقه جنوب بین النھرين و خوزستان
ندگى و رونـد فعالیـت ھـاى آغازيـن , تا كنون. به مركزيت حويزه ايجاد شد, حكومت مستقل شیعه ھى از ز بل توج مطالـب قا

 .به رشته تحرير در نیامده است, ھمچون ساير ابعاد خیزش وى, در جھت رھبرى مشعشعیان, سیدمحمدبن فالح
گیرى و اســتقرار , تالش مى شود بر اساس منابع اصیل موجود, در اين نوشتار شكل  به  ـ كـه  لف اقـدامات وى  مراحـل مخت

شعیان , ھرچند در پى گیرى سیر حوادث. مشعشعیان انجامید ـ تبیین گردد بش مشع ماعى جن پاره اى از ابعاد فكـرى و اجت
منظم و مبتنى , كه ارايه گزارشى منسجم, نه بررسى ماھیت فكرى و اجتماعى آن جنبش, اما غرض اصلى, بازگو مى شود

ھاى سـیدمحمدبن فـالح, بر نقد منابع ھبر مشعشـعیان, از روند فعالیـت  تـا مرحلـه اعـالم موجوديــت , بـه عنـوان آغــازگر و را
 .اعتقادى وى مى باشد

 
 ـ سرچشمه آگاھى ھا1

عبدهللا بن فتح هللا بغدادى ملقب بــه . است) 2))(تاريخ غیاثى((كتاب , نخستین مإخذ آگاھى ما از زندگى سیدمحمدبن فالح
مى دھـد' ه891از زمان سقوط بغداد تا سال )) ارض العراق((آگاھى ھاى مھمى از تاريخ , در اثر مذكور, ))غیاث(( . به دست 

بن (; آمده است' ه901فصلى درباره سیدمحمدبن فالح و مشعشعیان تا سال , در فھرست مطالب اثر فوق ظھور سید محمد
صل مـذكور از ) 3).(فالح مشعشى و من تبعه من المشعشعین و ذكر اخبار ھم فى الجزائر الى سنه احدى و تسعمائه اما ف

مربـوط , جمله قسمت ھاى از بین رفته آن اثر است و آگاھى ھايى كه در مورد مشعشعیان از اين طريق به دست ما رسیده
ست)) آق قويونلو((و )) قراقويونلو((به اخبارى است كه در خالل دو فصل  . و در ضمن شرح حوادث آن دو حكومت بیان شده ا

از روابط و درگیرىھاى سیاسى , بیش از آن كه متضمن مسايل درونى و بويژه آغازين مشعشعیان و رھبران آن باشد, از اين رو
837ـ848حكومت (به درگیرى سیدمحمدبن فالح با اسپند قراقويونلو , به طور خاص,  در اين اثر. و نظامى آن ھا خبر مى دھد

ست, فرزند سیدمحمد, اما مباحث بیشترى از مولى على, اشاره شده است) 'ه یان آمـده ا علـى . و ديگر جانشینان او به م
ـ جانــب  رغم اھمیت جايگاه تاريخ غیاثى در مطالعه مشعشیان ـ به لحاظ نزديكى زمـانى و انحصـارى بـودن برخـى اطالعـات 

 .از اھمیت و اعتبار آن مى كاھد) 4(,دارى آشكار مولف از آق قويونلوھا و شیوه تاريخ نگارى تقديرگرايانه آن
ضى نـورهللا شوشـترى بـه . بیشترين آگاھى ھـا را دارد)) مجالس المومنین((بى تريد , در شرح زندگى سیدمحمدبن فالح قا

) 5(;مى نويسد)) بر وجھى كه بعضى از متإخرين اھالى عراق در تاريخ غیاثى آورده((صراحت بیان مى كند كه اين تفصیل را 
ھا مفقـود, اما ھمان طور كه گفتیم سا كـه ايـن بخـش  سیده و چـه ب ست مـا نر مـورد , تمام بخش ھاى تاريخ غیــاثى بـه د

تر  صل  یاثى)) مجـالس المـومنین((استفاده قاضى نورهللا قرار گرفته باشد كه اين امر با توجه به اخبار بیشـتر و مف , از اثـر غ
یان مشعشـعى قلـم . قطعى مى نمايد بر وال اما در اينجا نیز با نويسنده اى شیعى مواجه ايم كه در دوران سیطره صـفويان 

يت , در ھر حال). ادامه مى يابد' ه992آگاھى ھاى تاريخى قاضى نورهللا از مشعشعیان تا سال . (مى زند اگر بپذيريم كه روا
مطالب وى نزديك ترين و موثرترين , در آن صورت, قاضى نورهللا از مشعشعیان بر اساس بخش ھاى مفقود تاريخ غیاثى است

ستان , مإخذ تلقى مى شود ين كـه وى قلـم بـه دسـتى از خطـه خوز بـود كـه پیشـینیان او در ) قلمـرو مشعشـعیان(بويـژه ا
 )6.(اصطكاك و پیوند با آمد و شد مشعشعیان بودند

يخ ((مجالس المـومنین و ((چیزى رونويسى از , در نگرشى كلى, اثر سیدعلى خان بن سیدعبدهللا)) تاريخ مشعشعیان(( تار
به جھت دربر داشتن برخى اخبار , به رغم فاصله زمانى وى از دوران سیدمحمدبن فالح, اما در نگاه دقیق تر; نیست)) غیاثى

شد مى با از منظـر يكـى از . و آگاھى ھا از سلسله خاندان مشعشعیان ـ كه او نیز يكى از والیان آن است ــ داراى اھمیــت 
به سیدمحمدبن فالح به عنـوان بنیـان گـذر , كه در اثر مذكور آمده است) 'ه1128پس از سال (مشعشعیان اواخر دوره صفويه 
 )7.(مشعشعیان نگريسته مى شود
حاظ تنـوع موضـع گیرىھـا ) 8))(كالم المھدى((, با بررسى اثر سیدمحمدبن فالح گاھى ھـا از دوران متقـدم مشعشـعیان از ل آ

حاوى )) كالم المھدى((بايد به درستى , از اين لحاظ. تكمیل مى شود را مإخذى ارزشمند قلمداد نمود كه عالوه بـر ايـن كـه 
شد قادى مـى با ـ اعت كرى  یت ھـا و اقـدامات , آگاھى ھاى مفید و بنیادى در حـوزه ف ضى مـوارد فعال از برخـى مقـاطع و بع

ين )) كالم المھدى((در , در واقع.  او خبر مى دھد, و به قلم, سیدمحمدبن فالح سیدمحمد در جدىتر مى توان از نوع دفاعیات 
 .و حساس ترين مقطع از حیات مشعشعیان آگاه شد

شود, سعى شده است كه اطالعات, بر اين اساس كر . برمبناى چھار منبع اصیل فوق و به شكل منسجم گردآورى  شايد ذ
, نكـردهاين مطلب ضرورى نباشد كه پژوھش ھاى جديد به صورت ھمه جانبه و ھم زمان از سرچشمه ھاى مذكور اسـتفاده 
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 )9(و از اين رو در اين مسیر گامى به جلو برنداشته اند
 
 ـ نخستین آگاھى ھا2

مام شــیعیان , كه سیدعلى خان نیز آن را آورده, شجره نامه سیدمحمدبن فالح در رايت قاضى نورهللا شوشترى به ھفتمین ا
ــى رســد ــامى م ــى از مشعشــعیان. دوازده ام ــه از ســوى يك ــجره نام ــن ش ــد در اي ــكارترين تردي ــیدابراھیم , آش ــام س ــه ن ب

به سـید قاسـم پسـر سـیدمحمد نـوربخش ــ رھبــر , موسوىمشعشـعى بار سـلطان حسـین بـايقرا در ھـرات و خطـاب  در در
حال. وى اصالت سیادت نوربخشیان و مشعشعیان را زير سوال برده است; نوربخشیه ـ ذكر شده , بـر اســاس روايــت, به ھر 

ھدى, ))عالم مفید و عاقل رشید((سیدمحمدبن فالح , قاضى نورهللا ھر((, معروف بـه م صر و نـادره د مان و , عالمـه ع فريـد ز
فرزند ھبه هللا بن حسن بن على مرتضى بن سیدعبدالحمیدنسابه بن ابوعلى فخاربن احمدبن ابوالغنايم ) 10))(افالطون اوان

شد. است)  ع(بن ابوعبدهللا حسین بن محمدبن ابراھیم مجاب بن محمدصالح بن امام موسى كاظم , زادگاه او واسط مـى با
 )11.(آموزش ديد, اما در حله و در مدرسه شیخ احمدبن فھد كه از اكابر صوفیه و اعاظم مجتھدان امامیه بود

یط نشـو و نمـاى او دارد, اشاره كوتاھى به وضعیت معیشتى خانواده سیدمحمدبن فـالح شوار مح از زمـان . بیـانگر شـرايط د
اما ذكر شده كه مادرش زن تنگ دستى بود كه به ھرحال به فرزندش اجازه داد . اطالعى در دست نیست, فالح, مرگ پدرش

و اين در حالى بود كه در ھفت سالگى قرائت قرآن و مقـدمات , كه در حله و در مدرسه شیخ به فراگیرى دانش دينى بپردازد
تى , در مدرسه شیخ. علم را آموخته بود تمام اوقات سیدمحمد به درس و مطالعه مى گذشت و با جديت و تالش زياد در مد

به ھمراه حسن فضلیت موجـب , اين میزان دانش آموختگى. كوتاه به مراتب عالى در علم رسید و استاد را از خود راضى ديد
امور دنیـوى و ((ترقى او در , شد كه اجازه تدريس در جايگاه استاد را در مواقع مقتضى به دست آورد و به قول سیدعلى خان

شیخ احمدبـن . ديده مى شد) 12))(سنت ھاشمى و حمیت عربى پیوند شاگرد با استاد به دنبال ازدواج مادر سیدمحمد با 
ند , افزون بر توانايى علمى, مستحكم تر شد و چه بسا جايگاه رفیع وى در میان شاگردان شیخ احمد, فھد ين پیو ناشى از ا

 .باشد
ين . گرايش ھاى درونى و متصوفانه سیدمحمد در كنار آموزش ھاى علوم رسمى دينى از آغاز مشھود بود نورهللا در ا قاضى 

 :باره مى نويسد
بود و , جامع معقول و منقول بود و صوفى و صاحب رياضت و مكاشفه بود و آن چه از ظھور خود خبر مى داد شفه  از روى مكا

در ھمین راستا نیز به مدت يك سال در مسجد جامع كوفه معتكف شد و قوت او در طول آن مدت به جز اندكى از آرد جو نبود 
به دسـت مـن , و بسیار مى گريست و چون كسى از سبب گريه او مى پرسید گريم كـه  ماعتى مـى  حال ج مى گفت بـه 

 )13.(كشته خواھند شد
كسكل اعتكاف او را پس از رد دعاوى وى از سوى شیخ احمدبن فھد مى داند . از زمان اين اعتكاف اطالعى در دست نیست

به سفر زيارتى رفته و يك سال را در مسجد كوفـه , چنان كه رسم اغلب مسلمانان است, كه به دنبال آن اضطراب و ناراحتى
ند ) 14(;با رياضتى سخت گذراند شفه مـى دا ھورش را ناشـى از مكا ینى ظ یش ب كه مبنـاى پ و اين با سخن قاضى نورهللا 

مى و ظـاھرى, در واقع) 15.(سازگار نیست شناخت شـھودى و , به نظر مى رسد سیدمحمدبن فالح افزون بر شناخت عل بر
نیز مـى , باطنى نیز توجه جدى داشته است و از اين رو در كنــار آمـوزش علـوم رسـمى خود سـازىھاى روحـى و بـاطنى  بـه 

بوده , ھم دستى در فقاھت رسمى داشته است, و چون استاد, پرداخته است خبر ن بى  نى متصــوفین  و ھـم از عـوالم درو
 .است

ست , سیدعلى خان, و به تبع وى, قاضى نورهللا به د فالح را  به سادگى اساس و آغاز فعالیت ھا و دعوىھاى سـیدمحمدبن 
گذر آن, مى دانند) 16))(علوم غريبه و امور عجیبه و كرامات مھیبه((يابى وى بر كتاب شیخ احمدبن فھد در  عراب , كه از رھ ا

به مھـدى كـرد ظـاھرا اســتاد شـیخ احمدبـن ) 17.(اطراف خوزستان را مريد خود ساخت و تا آنجا پیش رفت كه خود را ملقب 
در لحظات احتضار آن را به يكى از خدمه داد كه در فرات اندازد و , كه از عواقب آگاھى از مطالب كتاب و كاربر آن آگاه بود, فھد

به بعضـى , سیدمحمد به حیله و حسن خطاب آن را از دست كنیزك به در آورد و پنھانى به مطالعه مشغول شـد تـا ايـن كـه 
مذكور . اشارات آن آگاه شد و برخى حركات آن را آشكار كرده و به كار بست از جمله آموزش ھايى كه از خالل مطالعه كتــاب 

ست داده, بود كه با تعلیم آن به اعراب) ع(ذكرى مشتمل بر اسم على, به دست آورد بدنشـان , به آن ھا كیفیت تشعشع د
 )18.(و ديگر اشیإ عجبیه مى شدند, متحجر مى شد و مرتكب امور خطیر چون شمشیر تیز بر شكم نھادن و آن را خم كردن

یاثى'; ه840و  828: قاضى نورهللا دو تاريخ را در آغاز ظھور سیدمحمدبن فالح به دست مى دھد 820سال , و از قول تاريخ غ
مولف اساسا از آغاز فعالیت ھاى سیدمحمدبن فالح اطالعاتى به دست نمى , در نسخه موجود تاريخ غیاثى. را ذكر مى كند

نه اسـت. دھد و به ھمین ترتیب نیز تاريخ مشخصى طرح نشده است : نخستین اشاره به مشعشعیان در اثر مـذكور ايـن گو
شاره مـى كنـد, ))مشعشع ظھور كرد و جزاير را گرفت(( عه بنــدوان ا امـا قاضـى ) 19.(و سپس به حمله مشعشـعیان بــه قل

ساس. نورهللا اخبارى از غیاثى نقل مى كند كه در نسخه موجود به دست ما نرسیده است ين ا سال دعـوى مھدويـت , بر ا
بن ) 'ه820(سیدمحمدبن فالح  مصادف با قرانى بود كه داللت بر ظھور او مى نمود و از تإثیر ھمین قران بـود كـه اسـپند میرزا

ند((قرايوسف تركمان فقھاى شیعه را با فقھاى بغداد به  شیعه غالــب آمد ھاى  یار ...  مباحثه و مناظره انداخت و چون فق اخت
تاريخ دقیـق پیـدايش و ابـراز عقايــد ) 20)).(مذھب شیعه نمود و سكه به نام دوازده امام زد كه در تعییـن  ست  واقعیت ايـن ا

مت ھـاى مجـاور آغـاز  با حكو شعیان  ظامى مشع ھاى ن سیدمحمدبن فالح منبعى در دسترس نیست و تا زمانى كه درگیرى
 .تاريخ دقیقى از پیدايش آن ھا به میان نیامده است, در ديگر منابع, نشده

دستیابى سیدمحمدبن فالح به كتاب شیخ احمدبن فھد را آغاز روند فعالیت ھاى تبلیغى وى مـى , منابع, چنان كه گفته شد
شت او در سـال . شیخ احمد روى داد) 21(اين اتفاق در حین احتضار. دانند ين, بـود' ه841با توجه به آن كـه درگذ نابر ا اوج , ب

نشانگر وجـود ' ه828و يا  820اما ذكر سال ھاى . بايد حدود اين سال ھا باشد, ادعاھاى سیدمحمد بويژه در اظھار محدوديت
تا آنجا كه منجر به , نشانه ھايى از فعالیت ھاى سیدمحمد مى باشد كه به تدريج نمودى آشكارتر و افراطى تر داشته است

 .صدور فتواى قتل او مى شود
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 :قاضى نورهللا در جايى از كتاب خود مىآورد كه
شركت ] واسط[ سیدمحمدبن فالح مصاحب امراى آن نواحى ھاى تیرانـدازى  بود و زمانى كه از او مى خواستند تا در برنامه 

و در میان , ))گاھى من تیراندازى خواھم كرد كه چندين كس پیش پیش تیر من مى دويده باشند: ((در پاسخ مى گفت, كند
خود , ))مھدى موعود((اھل و عشیرت خود از تسخیر عالم سخن مى راند كه به عنوان  آن بالد و قرى را بر عشیره و اصحاب 

تل او فتـوى , و چون اين سخنان ديگرباره ـ كه نشانگر سابقه آن است ـ به شیخ احمدبن فھد رسید, تقسیم خواھد كرد به ق
داد و امیر منصوربن قبان بن ادريس عبادى در استحالل خون او چیزى نوشت و چون كتابت به امیر منصور رسید سیدمحمد را 

صد كشـتن مـن مـى , من سید سنى صوفى ام: گفت, گرفته خواست بكشد جھت اين شیعیان مرا دشمنى مـى دارنـد و ق
 )22.(و مصحف مجید بیرون آورده بر طبق آن سوگند خورد و ديگر سخنان گفت تا امیر منصور او را رھا كرد, كنند

 : اما با صراحتى بیشتر مىآورد, سیدعلى خان نیز پاسخ سید محمد را با ھمین مضمون
صوفى , اسـت]( ص(پیامبر[ گناه من دوستى اصحاب, ]منصور بن قبان بن ادريس عبادى[ امیر شريف النسـب و  مردى  مـن 

ند و . مشرب و سنى مذھب ھستم و آن ھا ارجاس شیعه منافقین و متزندقین ھستند صاحبه را رد مـى كن مرا با آن ھا كه 
من داده  با كتاب و سنت نبوى مخالفت مى كنند میلى نیست و از اين روست كه مورد غضب واقع شده ام و حكـم بـه قتـل 

 )23.(اند
و , و به درستى بر اساس مجموع اطالعاتى كه در مورد او وجود دارد. سیدمحمد با ترفندى آشكار از مرگ رست, بدين ترتیب

مى انديشـده و در , ))كالم المھدى((بويژه سخنانش در  شیعه  ندارد كـه سـید محمـد در چـارچوب باورھـاى  جود  ترديـدى و
سنن بـا جانـب دارى زيـاد و تعصـب فاع مـى نمـوده, موضوعات مورد اختالف میـان تشـیع و ت كالم ((در . از موضـع شـیعیان د

یامبر) ع(وى در موارد متعـدد از حقانیـت علـى)) المھدى و رد اقـدامات برخـى صـحابه پـاى مـى ) ص(در جايگـاه جانشـینى پ
سنت وارد بھشـت نمـى شـود, به صراحت مىآورد كه از ديدگاه شیعه, براى نمونه. فشارد مت را , اھل  از آن رو كـه اصـل اما

ياد مى كند كه با در دست گرفتن حكومت مصحف ابــن )) آن سه نفر((و از سه خلیفه راشدين به عنوان , )24(نپذيرفته است
سالت((مسعود را آتش زدند و گفتند ما براى تدوين قرآن سزاوار ھستیم و بويژه ايـن كـه  میرالمومنین, پس از ر ] علـى[ بـر ا

ظر سـیدمحمد ) 25(,))مطلب را به درازا كشاندند قلبـا آدم ((و در اين راستا جايگاه افرادى چون معاويه مشخص است كه از ن
او ذاتـا ] امـا[ ...مى انديشیده كه در قرآن سیر مى كند و به شريعت روى مىـآورد, باطل و فاسدى بوده كه اظھار اسالم كرده

شكار كردنـد, ھمه پیشوايان چھارگانه مروانیان و بنى عباس لباس حق را پوشــیدند, و به طور كلى, شیطان است , مردم را 
 )26.))(خدعه ورزيدند و نیرنگ كردند

ھدحلى(از ضامن بن شدقم نقل شده است كه نخستین رويارويى استاد )) تحفه االزھار((در  مد بـن ف شاگرد ) شـیخ اح بـا 
لوم ; درست پس از دستیابى وى به كتاب مذكور است, )سیدمحمدبن فالح( یب و محتـواى ع اثرى كه داراى فايده ھـاى عج

بـه زودى . و يا پناه مى بـرد, سیدمحمد با به دست آوردن آن كتاب به سوى قبیله خفاجه مى رود. پنھان و غريب و ظريف بود
مى گويـد, به دنبال كتاب به قبیله خفاجه مى رسد, پیك شیخ شیخ از : ((اما سیدمحمد ربودن آن اثر را انكار مى كند و  ايـن 

شده ھان , شدت مرض عقلش بیمار  شمنى ديــنى نـیز بـر شـما پن مامى مـذھب ھسـتم و د او مـذھب تسـنن دارد و مـن ا
مى كنـد, و بدين وسیله اھل قبیله را كه به مذھب تشیع اعتقاد عمیق داشتند, ))نیست مه . به حمايـت از خـود ترغیــب  ادا

جب خرسـندى و : روايت ابن شدقم با اطالعات نه چندان موثق تاريخى ھمراه است كه مو تاب  سیدمحمد پس از مطالعـه ك
نا و ) 27(مى شود) در ايران(متوجه اصفھان , شعف او شد بى مـى شـود كـه نابی به حويـزه مىآيـد و مھمـان مـرد عر سپس 

شیرش خشـكیده با اعجـاز سـیدمحمد آن , چـیز ديگـرى نـدارد, ناشنوا و فقیر است و از مال دنیا جز گاومیشى الغر كه  امـا 
گان مـرد عـرب پـیرو او مـى , حیوان پرشیر مى شود مرد بینايى و شنوايى خود را به دسـت مىـآورد و بـدين وسـیله ھـم قبیل

و در مقابل فرمانروايان عبادى منطقه مى ايستند و به اتكاى شمشیرھايى كه از استخوان گاومیش ساخته شده اند , شوند
اعجاز سیدمحمد ـ كه . موجب شكست عبادى و چیرگى سیدمحمدبن فالح مى شوند, و تیرھايى كه از نى درست كرده اند

يان, ملقب گرديده ـ در اين گزارش)) مھدى صاحب امر((به  ستیز بـا فرمانروا مه جنـگ و  بـا , آن جا به اوج مى رسد كه در ادا
به درستى خبر ابن شدقم را رد مـى , اطالعات تاريخى ديگر منابع) 28.(پاشیدن مشتى خاك لشكر دشمن را عقب مى راند

مى افزايـد شتر بـر حـیرت خواننـده  ھد كـه بی ھاى , كند و آن را ساخته و پرداخته اذھان قھرمان پرور جلوه مى د گاھى  تـا آ
فالح; تاريخى یت ســیدمحمدبن  و , اما اين روايت نیز تإيیدى است بر ھم زمانى واپسین لحظات حیات شیخ احمد و آغاز فعال

بادى ــ سـنى , چه بسا پس از حمايت خفاجه از وى بن ادريـس ع شیخ فتواى قتل او را صادر كـرده و امـیر منصـور بـن قبـان 
شود, و ھم چنان كه سیدمحمد با اظھار تشیع خويش, مذھب ـ مإمور اجراى آن مى گردد , از حمايت خفاجـه برخـوردار مـى 

 .به تسنن خود و تشیع شیخ اشاره مى نمايد, در مقابل امیر سنى مذھب
امـا , رد نمى كنـد, كه تمامى منابع ذكر كرده اند, شبر خبر دست يابى سیدمحمد به اثر شیخ احمدبن فھد در علوم غريبه را

بر اين نكته مھم تإكید دارد كه اين اثر مى تواند كتابى از شیخ باشد كه حاوى بعضى از اخبار و حوادث آينده بوده كـه از كـالم 
امـرى بـى سـابقه در , استخراج شده است و اين كه سیدمحمد نیز برخى يـارانش را از آينـده خـبر مـى داده اســت) ع(على

سنت متصوفین صاحب كرامت نبوده است و حتى دانش او در مباحث غريبه و سحر نیز با توجه به رواج اين نوع نگـرش در آن 
چنان چه كه به كارگیرى برخى حروف و اسما در برآوردن حاجـات در برخـى كتـب اســالمى آمـده , زمان نمى تواند بعید باشد

 )29.(است
يده اســت شیخ احمـدبن فھـد حلـى آمـوزش د ضر  نى در مح مايالت . بايد به خاطر داشت كه سید محمد سال ھـاى طوال ت

امرى است كه در بررسى ھاى پژوھشگران به اثبات رسیده است و آثارى نیز به اين مضامین از او , متصوفانه و زاھدانه شیخ
ساس) 30.(به جا مانده است كه از عناصر صوفیانه خالى نیسـت نه , بـر ايـن ا ين زمی ستاد در ا تـإثیر پـذيرى سـیدمحمد از ا

سیدمحمد در گرايش به اين وجه از ابعاد شخصیت استاد و به كارگیرى افراطى آن آموزش ھـا تــا , عالوه بر اين. مسلم است
سوى ديگـر. آن جا پیش رفت كه اعمال وى حتى مورد تإيید شیخ نیز نبود به پـیروان , از  حت عنــوان اعمـال عجیــب  چه ت آن 

نه ناشـى از , از سنت ھاى رايج در برخى طريقت ھاى متصـوفانه بـوده و ھسـت,  سیدمحمد منسوب مى كنند ايـن اعمـال 
ست , و نه صرفا براساس تعلیم ذكرى خاص ايجاد مى شود, سحر و جادوست بلكه نمايشى از توانائى ھاى روحى ســالك ا
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مـى , كه تحت رھبرى مرشد و پس از انجام مناسكى خاص ـ كه در ھر طريقت مى تواند متفاوت باشد ـ چـون ذكـر و ســماع
به كارگیرى , بر اين اساس) 31.(تواند بروز يابد و بر استوارى ايمان مومنان به طريقت بیفزايد و پاسخى بر انكار مخالفان باشد

فال  ندى جھــت اغ له و ترف نوان حی و تعلیم اين مناسك با ويژگى ھاى متصوفانه سیدمحمد سازگار است و نمى توانـد بـه ع
ند, تلقى گردد ته ا كه آن را پذيرف مردم منطقـه  , و در واقـع, ھمسـو بــوده اسـت, و قاعده با زمینه ھاى فرھنگى و اعتقـادى 

 .مفاھیم واقعى خود را نشان مى دھد, جزئى از اعتقادات شیعى ـ تصوفى او را تشكیل مى دھد كه در اين چارچوب
یم , نمى تواند نمايانگر تمام ماھیت اعتقادى سیدمحمد باشد)) غريبه((ھم چنان كه اعمال , در مجموع ستن و تعل بـه كـار ب

به حسـاب , آن نیز بر اساس اثر ـ فرضا ربوده شده ـ شیخ احمدبن فھد نمى تواند مبناى مناسبى جھت تعیین تاريخ ظھور او 
آيد شايد شايسته باشد نقطه عطف روند جدايى سیدمحمد از مكتب فقھى زھد گرايانه و متصوفانه شیخ احمدبن فھد را در 

ند از , دانست كه منجر به صدور فتواى قتل سیدمحمد شــد) 'ه841متوفى (واپسین سال ھاى حیات وى  وگرنـه آغـاز ايـن رو
شخص مـى كننـد, سال ھايى كه اشارات مبھم منابع; سال ھا پیش بوده است ضیحى م یچ تو در . ' ه828يـا  820: بدون ھ

شیخ , از جملـه(كه به دنبال مباحثه علماى سنى و شیعه , پذيرش مذھب امامیه توسط میرزا اسپند قراقويونلو, ضمن اينكه
با )) قران((صورت گرفت و از سوى مورخى سنى مذھب ـ چون غیاثى ـ به عنوان ) احمد بن فھدحلى تعبیر شد و ھـم زمـان 

یا بـودن بسـتر رواج آرمـان ھـاى ) 32(,از نظر زمانى نمى توانــد درسـت باشـد, ظھور سیدمحمد تلقى گشت امـا نشـانگر مھ
مام غايــب, اعتقادى امامى مذھبان است ھور ا سوى سـیدمحمد) ع(كه دعوى نزديكى ظ ھور از  ين ظ از آن , و پـرچم دارى ا

 .جمله است
 
 ـ نخستین تالش ھاى نظامى3

قدمات برپـايى جنبشـى , مطابق سیر سرگذشت سیدمحمدبن فالح در منابع ید م پیروان و تمھ جذب  اقـدامات آشـكار او در 
ھد روى , پس از رھايى وى از دست امیر منصور بن قبان عبادى, جھت تشكیل حكومت و به دنبال فتواى قتل شیخ احمدبن ف

سته شـده اسـت, در واقع. داد شیعه گس صدور , زمانى كه سیدمحمد متوجه شد كه پیوندھاى او با سلسله فقاھت  با  و 
آشكارا در جھت اجراى انديشه ھاى خود دست به كار شـد و در , از جانب حكمرانان سیاسى نیز در امان نیست, فتواى قتل

 .آموزش و سازماندھى نیروھا پرداخت, میان قبايل و اقوام مختلف عرب منطقه حضور يافت و به تبلیغ
فه معـدان كـه سـاكن )) كسید((سیدمحمد پس از خالصى از بند امیر منصور به منطقه , به روايت قاضى نورهللا رفت و از طاي

نى . آن نواحى بودند اول جماعتى كه به او گرويدند جماعت بنى سالمه بودند سودان و ب نان و  سپس ديگر طوايف عرب از ز
سید محمـد در میـان ايشـان . مستقر بودند به دور او گرد آمدند, از انھار دجله بغداد, طى كه در ساحل ثبق و نازور و غاضرى

قع) 33.(ظاھر مى كرد)) خارق عادات(( نخسـتین فعالیـت , اين طوايف در مناطق باتالقى نزديك واسـط مسـتقر بودنــد و در وا
 )34.(م آغاز شد1436/ ' ه840در سال , ھاى جدى تبلیغى و تشكیالتى سیدمحمد در اين منطقه

موضع ((به ) 35(,سید به ھمراه پیروانش كه امتثال امر او مى كردند و به مقصد او معتقد بودند, پس از اين مرحله موفقیتآمیز
سیر سـاخت. شوقه كه از قراى حصان است رفت سیار از ايشـان كشـت و ا )). حاكم آن نواحى بر ايشان بیرون آمد و خلق ب

ند و , قريه شوقه را آباد, سیدعلى خان) 36.(روى داد' ه844اين حادثه در سال  با بناھاى فراوان و جمعیت زياد توصیف مـى ك
آشكار مـى )) اشارات غريبه و احكام عجیبه و رموز مھیبه((بار ديگر از انگیزه پیروان سیدمحمد ياد مى كند كه چون بر ايشان 

مى نامید در )) مظھر كرامات((و , ))مقتدا((, ))مھدى منتصر((سیدمحمد كه خود را )) مزخرافات((بر او گرد آمده بودند و , كرد
شوقه, به ھر حال) 37.(عقول آن بھايم موثر افتاده بود و موجب اطاعت از وى شده بود ھمراھـان , با شكست سخت وى در 

 .سید به مناطق سابق خود در باتالق ھاى نزديك واسط بازگشتند
نورهللا و سـیدعلى خـان وجـود دارد, در ادامه داستان سیدمحمد يت قاضـى  بـر اسـاس رايـت قاضـى ; اندك اختالف میان روا

يزه, محل استقرار طايفه معادى, ))دوب((سیدمحمد پس از مدتى به موضع , نورهللا رھسـپار شـد و در , میان نھر دجلـه و حو
ستاد و در , بود)) مولى على((كه ملقب به , سیدعلى, اين جا پسر خود باتالق ھـاى حومـه واســط فر به طلب ياران خود در 

با مال و رجــال , او دچار شد غارت نموده] به[ قافله عظیم را كه با, جريان بازگشت سیدعلى و ھمراھان به سوى سیدمحمد
شوقه, اما طبق روايت سیدعلى خان) 38.))(بسیار نزد پدر رفت برد و , سیدمحمد پس از شكست در  سر  مـدتى در حـیره ب

كان )) دوب((سپس با سپاھى كم متوجه واسط شد و در جريان جنگ و گريزھايى كه داشت به موضع  ين م فـرود آمـد و در ا
حت , ظاھرا در اين مقطع) 39.(پیروانش از حومه واسط به او پیوستند كه ت سط  شھر وا بر  نوز امكـان حملـه  مشعشعیان ھ

 .سیطره و فرمانروايى قراقويونلوھا بود را نداشتند
نیز بـه جمـع يــاران سـیدمحمد پیوسـتند) معدان(قبیله معادى ,  به اين ترتیب ـ  ين قبیلــه. ــ مسـتقر در دوب  تـیره نیـس , از ا

ھر گاومیش به شمشیرى ; گاو و جاموس خود را فروختند و اسلحه خريدند,  نخستین كسانى بودند كه به دستور سیدمحمد
ند كـه بـا پــرورش گـاومیش روزگـار مـى . و ده درم فروخته شد مینورسكى قبیله معدان را از قبايل فقیر عـرب منطقـه مـى دا

به , سیدمحمد به ھمراه پیروانش' ,  ه844روز جمعه ھفتم رمضان سال , با تكمیل تجھیزات) 40.(گذراندند نخسـتین حملـه را 
سو. در قريه ابى الشول كه يكى از قريه ھاى حويزه بود نبرد سـختى درگرفـت. حويزه آغاز كرد يك  عراب , در  سیدمحمد و ا

ساكنان حويزه و تعداى از مردم جزاير كه به ھمراه حاكم خود امیرفضل بن , و در سوى ديگر, و بنى طى, بنى سالمه, معدان
ثیر از اھـل جزايـر. قرار داشتند, علیان تبعى طائى در حويزه و در ناحیه ابى الشول مستقر بودند مع ك , سبب مھاجرت اين ج

يزه بـا , به ھر حال. كدورتى بود كه میان امیر فضل و برادرانش روى داده بود مراه اھـالى حو به ھ اھالى جزاير شیعه مذھب 
غم تلفـات زيــاد اھـل جزايـر و حويــزه. سپاه مشعشعیان رويارو شده و تعداد زيادى كشـته دادنـد ظـاھرا سـیدمحمد , علـى ر

بنابر نظر ) 41. (به دوب مراجعت كرد, در توقف مصلحت نديده, و يا به تعبیر قاضى نورهللا, نتوانست به ھمه اھداف خود برسد
خبر بـود, كسكل قه حويـزه بـى  ضور آن ھـا در منط ) 42.(برخورد با اھل جزاير براى سید محمد غـیر منتظـره بـوده و وى از ح

بل طوايـف , كسروى به نقل از ابن بطوطه ساكنان حويزه را ايرانیان مى داند كه با ھمیارى مھمانان خود ـ اھل جزاير ــ در مقا
 )43.(عرب ايستادند

عرب روى داد ; اين نخستین رويارويى سازمان يافته سیدمحمد بود كه پس از غارت كاروان توسط مولى على و تجھیز طوايف 
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شد, با بازگشت بـه دوب. آزمونى كه با توفیق نسبى مشعشعیان ھمراه بود سخت و پرمشـقت مشعشـعیان آغـاز  . دوران 
مشعشعیان را بـر , ناكامى در حويزه و ناتوانى در دوب) 44.(وبا شیوع يافت, قحط و تنگى پیش آمد و به روايت سیدعلى خان

سپاھیان تركمـان  با  بر تمـامى سـرزمین حاصـل خـیز واســط باشـند و نخسـتین درگـیرى را  به  شه غل آن داشت كه در اندي
سیدمحمد , در واقع. تجربه كنند) قراقويونلو( ستین گرونـدگان بـه  برخى قبايل عرب سـاكن در بـاتالق ھـاى حومـه واسـط نخ

ھل تـن از تركمانــان ) 45)('ه844شوال  16(گرسنگى مشعشعیان را در اين نبرد سخت , به تعبیر كسكل. بودند پیروز كرد و چ
 :توصیف قاضى نورهللا از اعمال مشعشعیان پیروز نشانگر خشونت و بى رحمى آنان است. كشته شدند

ته به جـاروب غـارت رف دفـع جـوع و , سیدمحمد و اصحاب او به خان ھاى صحرانشینان آن جا درآمدند و غالت و اموال ايشـان 
 )46.(اضطرار خود نمودند

ساختند و , و به تعبیر سیدعلى خان نا مبـدل  به غ يق فقرشـان را  ند و بـه ايـن طر ست انداخت بر مال و نوال و طعام مردم د
سط, و به عبارت ديگر, و باز در دوب سكنى گزيدند) 47(زنانشان را قانع و اطفال را راضى كردند بـه تسـلط , يورش آن ھا به وا

 .دايمى آن ھا منجر نشد و صرفا يورشى زودگذر بود
میان امیران جزايـر مخالفـت ; به نظاره نشستند' ه845مشعشعیان پیروزى ديگرى را در سال , مدتى كوتاه پس از اين پیروزى

ير آورده و , ))شحل((به نام , يكى از روساى جزاير, اين درگیرى درونى, و دشمنى بود به جزا را برآن داشت كه سیدمحمد را 
 :او را حاكم سازد

ھل جزايـر . ھر روز سوار شده] در جزاير[ سیدمحمد كه از ا مى كشـت تــا آن  بر سر جمعى از مخالفان مى رفت و ايشان را 
 )48.(نماند و آخر ايشان را نیز بكشت و مستإصل ساخت, غیر از جماعتى كه با او موافق شده بودند

سیدمحمد , امیر شحل كه از اعاظم امیران جزاير بود, با آن كه به روايت سیدعلى خان با قوم و عشیره و قبايلش به خـدمت 
شته اسـت, آمده و بیعت كرده بود نورهللا از . اما مشخص نیست كه وى چرا آن ھا را نیز ك نیز چـون قاضـى  سیدعلى خـان 

ند و  سخت گیرى و خونريزى سیدمحمد ياد مى كند كه در جزاير بر قبايل و امم مسلط شد و مال از آن ھا ستاند و ھیـچ معا
نیز آمده است )) كالم المھدى((در . معارضى باقى نگذاشت و اين ستم و دراز دستى امكان استقرار او را در جزاير از بین برد

مداد مـى , ]سـنى و شــیعه[ ھمچون اھل حويزه و اھـل بصـره از دو مـذھب, كه بى ترديد شیعه اھل جزاير از دشـمنان او قل
مى بــرد كـه , )نبرد واسط(پس از ذكر درگیرى با قراقويونلوھا , و در گزارشى ديگر در اين كتاب) 49.(شوند عبـارتى را بـه كـار 

 )50)).(ھر كس كه دوست او بود دشمن او شد: ((توصیف موقعیت او در جزاير است
در ; اين دومین حمله او به آن منطقه بـود. بار ديگر واسط بود كه با سه ھزار تن به آن جا يورش برد, تاختگاه بعدى سیدمحمد

شد, حمله نخست مى , سپاه مشعشعى پیروز  مانرواى واسـط  نون فر ست گـیرد و اك به د جا را  نترل آن  امـا نتوانسـت ك
او به قـومش نـدا داد كـه , به تعبیر سیدعلى خان. انگیزه بیشترى در سپاھیان خود ايجاد كند, توانست به انتقام آن شكست

سخت. انتقام بگیريد و آن ھا نیز اجابت كردند نبرد  يادى, در اين  تن از مشعشـعیان كشـته و تعـداد ز مجـروح ) 51(ھشتصـد 
 .شده باشند) 52))(ھالك... جمعى كثیر ] عقب نشینى[ در راه((و به تعبیر قاضى نورهللا از ھمین عده نیز مى بايد , شدند

شت, در اين مرحله, به طور كلى سط و . سیدمحمدبن فالح نخستین تجربه درگیرىھاى نظامى را پشت سر گذا قه وا در منط
سازد, جزاير خى طوايــف عـرب . امكان استقرار نیافت و نتوانست پايگاھى مطمئن براى مشعشعیان فـراھم  ھى بر بـا ھمرا

حوزه . اما در جذب و تمكین ساير طوايف اقوام منطقه ناموفق ماند, حومه واسط آغاز كرد با آن كه دو گروه شیعه و سـنى در 
كرد, فعالیت او قرار داشتند يارى ن مذھبى او را  يى  شیعى , با ھر دو به طور يكسان مشكل داشت و ھـم گرا غم  لى ر و ع

گیرى و . اين مورد را تحت الشعاع قـرار داده بــود, بودن ساكنان جزاير ـ ھمچون مشعشعیان ـ اختالفات داخلى آن جا سخت 
)) كالم المھـدى((بلكه ايـن مطلـب در , خونريزى بى مھابا نه تنھا در گزارش ھاى قاضى نورهللا و سید على خان آمده است

مى كردنـد. نیز به چشم مى خورد سیدمحمد بـر وى وارد  يزى , چنان كه يكى از ايراداتى كه مخالفان ھم عصر  قتـل و خونر
مت را در , و بر اين اساس است كه سیدمحمد با خشم از حرام بودن قتل نفس ياد مى كنـد, مشعشعیان است امـا ايـن حر

 .و بدين شیوه قتل دشمنان خود را توجیه مى كند) 53(مورد نفس زكیه مى داند كه در كتاب خدا آمده است
به نظر مى رسد بخشى از توصیفى كه سیدمحمد از حیات پانزده ساله خود ارايه مى كند مربوط به اين مرحله از فعالیـت او 

 :وى چنین مى گويد. باشد
كیست كه آزمايش خدا را بیش از اين سید ديده باشد؟ پانزده سال است كه مردم او را نفرين مى . بسم هللا الرحمن الرحیم

ند خت تـا شعشـعه . كنند و دشنام مى دھند و فرمان قتل او و فرزندانش را مـى دھ شھرى بـه شـھرى ديگـر مـى گري او از 
كوه از آن شعشـعه , جعدى رضى هللا عنه آمد ھنوز زمین گنجايش او را نداشت تا اين كه به كوه ھا فرار كرد و ھمه ساكنان 

سپس به عراق بازگشت و در آن جا مغـول در جسـتجوى . نجات پیدا نكرد مگر پس از يإس و ناامیدى, قتلش را مى خواستند
شمن او شـد نگ شـد تــا ايـن كـه . جـايى كـه در آن زنـدگى كنـد نداشــت. او بود و ھر كس كه دوست او بود د بر او ت ین  زم

 )54.(از تلخى آن ھم به میزانى چشید كه قابل قیاس نیست, شعشعه دوب آمد
ند)) نابغه جعـدى((ملقب به , را اشاره به ابولیلى بن قیس)) شعشعه جعدى((شیبى مراد از  صحاب . مـى دا له ا وى از جم

ید كـرد, حاضر بوده است) ع(بود كه گفته شده در نبرد صفین در سپاه على صفھان تبع يه او را بـه ا او در دوران . سپس معاو
صوفانه به تعبـیرى مت براھیم سـخن مـى گفـت و  بود, جاھلیت نیز به خدا معتقد بود و از دين حنیف ا ھام يافتــه  . شـاعرى ال

 :ابوالفرج اصفھانى در سرگذشت او مى گويد
غاز كـرد و , اما مدتى شعر گفتن براى وى مشكل شد, در جاھلیت شعر مى سرود و پس از اسالم آوردن بار ديگر شـاعرى آ

تن , نابغه لقب يافت و منظور از شعشعه در كالم سید محمد بدين معناست ھمان طور كه خداوند زبان جعدى را در شـعر گف
براى مدتـى ,  اما پس از مدتى اين مشكل برطرف شد, بست و در واقع او را به مشكلى گرفتار كرد چنان كه سید محمد نــیز 

 )55.(دچار اين مصیبت و آزمايش شد
, نام مكانى شناخته شده در ارتباط با فعالیت ھاى سیدمحمد بـن فـالح اسـت)) دوب((با توجه به اين كه : اما شعشعه دوب

 .مى توان اشاره به سختى ھا و مشكالتى باشد كه مشعشعیان در آن مكان داشتند
مـى ) 'ه861(گزارش از فعالیت ھاى پانزده ساله خود را پس از مرگ فرزندش مولى علـى , شايان توجه است كه سیدمحمد
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ظر , از اين رو; نويسد برخالف ن ين  ستند و ا به او پیو كه بـنى ســالمه  آغاز فعالیت خود را به سـال ھـايى ارجـاع مـى دھـد 
مـى ) زمان استقرار در شـوقه (844كسروى است كه شروع فعالیت ھاى تبلیغى ـ نظامى او را به پانزده سال پیش از سال 

ند) 56.(داند مورد آن , البته در آن قسمت از گزارش سیدمحمد از فرار به كوه ھا ياد مى ك يك از منـابع توضـیحى در  یچ  در ھ
اين مقطـع از فعالیـت , )يا پس از آن, 861سال (اما بايد به خاطر داشت كه با توجه به زمان نگارش اين گزارش ; نیامده است

 .پس از سال مذكور است, سیدمحمد و فرار او به كوه ھا در ھر منطقه كه اتفاق افتاده باشد
ند, در مجموع ست نمـى دھ به د ين امـر قاعـده در , منابع آگاھى دقیقى از زمان شكل گیرى انديشه ھاى سیدمحمد  امـا ا

اما آن چه به عنوان فعالیت ھـاى تبلیغـى و . زمانى طوالنى و در جريان دوران آموزش او در سال ھاى جوانى آغاز شده است
يژه ايـن كـه فتـواى , از نخستین سال ھاى دھه چھل سده نھم ھجرى شروع مـى شــود, نظامى سیدمحمد مطرح است بو

845(اين مقطع از تالش ھاى سید محمد . صادر شد) 'ه841متوفى (از سوى شیخ احمدبن فھد و در حین احتضار او , قتل او
صرف شـوقه ,  )'ه840ـ شد و بـه ت يزه , )'ه844(از باتالق ھاى نزديك واسط شروع  , )'ه844رمضـان 7(نـبرد ابــى الشـول در حو

 . ختم شد, و سپس جزاير) 'ه844شوال  16(يورش به واسط , دوران سخت و پرمشقت سكونت در دوب
 
 حويزه; ـ نخستین قرارگاه4

ــى تیمــورى قــرار داشــت ــ850حكومــت (نــوه شــاھرخ تیمــورى . خوزســتان در حــوزه حكــم ران عبــدهللا ســلطان بــن , )'ه807ـ
ستان ــ بـا مركزيـت . حكومت فارس و خوزستان را به عھده داشت, میرزاابراھیم مانروايى خوز خیر جـزرى فر شیخ ابوال او به 

به فرمان پدر در حويزه مستقر بود و مناطقى چون واسط نیز تحت , شیخ جالل الدين پسر شیخ ابوالخیر, شوشتر ـ داده بود و
ھبرى , در كنار فرمانروايى تیموريان بـر شـرق و جنـوب غربـى, در گستره سیاسى كشور. فرمان آن ھا بود به ر ھا  قراقويونلو

ید و تسـلط , در ايــن زمـان. در عراق عجم و آذربايجان حكم رانى داشـتند) 'ه839از سال (جھانشاه  حكومـت جھانشـاه بـا تإي
برادرش ' ه838اسپند برادر جھانشاه از سال . شاھرخ تیمورى ھمراه بود یت از  بود و ھمـان گونـه كـه در تبع حاكم  در بغـداد 

یت ســیدمحمد, در مجمـوع. در انديشه دست درازى بر قلمرو تیموريان نیز بود, چندان ثابت قدم نبود قه فعال , از سـويى, منط
 .چندان دور از دسترس قراقويونلوھا نبود, و از سوى ديگر, تحت فرمان تیموريان قرار داشت

نبرد; مرزھاى سیاسى ثباتى نداشت, در اين شرايط ھاى  يا حتــى , قتل يك امیر و يا پیروزى و شكست در يكى از میدان  و 
مى توانست مھر پايانى بر تسـلط فرمانروايـى , درگیرىھا و سركشى ھاى درونى ھريك از دو حكومت تیموريان و قراقويونلوھا

بود, ھمین بى ثباتى و پراكندگى سیاسى. تلقى شود نم بـراى نوظھورانــى چـون مشعشـعیان  , سازنده فرصت ھـايى مغت
 .چنان كه به توالى به حوزه تسلط تیموريان در حويزه و سپس به منطقه تحت اختیار قراقويونلوھا در بغداد يورش بردند

ير(سیدمحمدبن فالح آزرده از ناكامى ھاى جبھه غرب قلمرو فعالیت خـود  سط و جزا يزه روى آورد, )وا اول (, بـار ديگـر بـه حو
 : در اين باره دو روايت موجود است). 845رمضان 

 .روايت قاضى نورهللا و سیدعلى خان) 1
 .روايت تاريخ غیاثى) 2

قراى آن جا را خراب كرده و ھر كـه : ((بار ديگر حاكى از قتل و غارت است, گزارش قاضى نورهللا از يورش سیدمحمد به حويزه
شاره مـى , قتـل, بر نابود كـردن, و سید على خان نیز با تإكید بیشتر) 57(,))كشت, را ديد غارت نمـودن مشعشـعیان ا آزار و 

نى از پـدرش , حاكم حويزه, ھمچون نوبت پیش قرارگاه مشعشعیان شد و شیخ جالل الدين)) ابى الشول) ((58. (كند با نگرا
از سوى وى امیر خداقلى بر الس به حويزه . شیخ ابوالخیر يارى خواست و او نیز عبدهللا سلطان تیمورى را در جريان گذاشت

طـرفین بـه مـدت يـك ; دزفول و دورق نیز با فرماندھى شیخ ابوالخیر به آن جا رھسپار شـدند, اعزام شد و سپاھیان شوشتر
گر دارد, چشم در چشم ھم داشتند و ھمین تإمل) ابى الشول(ماه در حويزه  يك دي , حادثـه اى. حكايـت از ھـراس آن ھـا از 

ناه كشـته بـود و دل ھـاى ; فرصتى مناصب در اختیار سیدمحمد گذاشت بى گ شیخ ابوالخیر بعضــى از روســاى آن حـدود را 
شده و بـه ) 59.(بسیارى از ايشان متفرق گشته بودند, مردم از او متنفر شده مردم  نه و انكـار  قتل روساى حويزه موجب كی

كه ناشى از كثرت , سیدمحمد بر نگرانى ھاى خود, در اين شرايط) 60. (شیوه پنھانى آن ھا را با سیدمحمد ھم سوگند كرد
زنان را جامه مردانه پوشاند و عمامه بر سر گذاشت و دستور داد گاومیش ھا , غلبه كرد و با ترفندى جالب, سپاه دشمن بود

مت .  را از عقب مردان براندند و مردان پیشاپیش آن ھا با شمشیرھاى كشیده بجنگند كثرت بــه ھزي سپاھیان ابوالخـیر از آن 
اين فرار با تعقیب سـیدمحمد . میرخداقلى و سپاھیانش و بسیارى از اھل حويزه بگريختند, افتادند و فرستاده عبدهللا سلطان

پس از آن, به روايت قاضى نورهللا. ادامه داشت و تلفات بسیارى را براى آن ھا موجب شد)) مشكوك((تا واليت  , سـیدمحمد 
طبق اين , در واقع. مواجه شد, به محاصره حويزه مشغول شد و پیش از آن بر شھرت يابد با سپاه اسپندمیرزا پسر قرايوسف

به ھمـراه , روايت ين در حـالى بــود كـه بسـیارى از اھـالى  پس از شكست فرمانروايان حويزه ھنوز از شھر دفاع مى شد و ا
صرف سـیدمحمد در آمـد و او مـدت , طبق روايت سیدعلى خان. نیروھاى تیمورى گريخته بودند حويزه در نخستین يورش به ت

, بر اساس ايـن روايـت. يك ماه در آن جا اقامت داشت و سپس وارد ابى الشول شد و بار ديگر در نبرد دوم به حويزه بازگشت
مگر اين كه ,  درست به نظر نمى رسد كه سید محمد حويزه را با داشتن حصار ترك كرده و در ابى الشول مستقر شده باشد

در اين نبرد ياد مى شود كه وى پیشاپیش )) مولى على((از نقش , در گزارش سیدعلى خان. ناتوان از حفظ شھر بوده باشد
)) صولت ھاشمیه((و سرانجام سپاه مشعشعى با . قرار داشتند)) اسد((و سپس )) سیدمدد((سايرين بوده و پشت سر او 

 )61.(شكست سختى بر فرمانروايان تیمورى در منطقه وارد ساخت
سپاه اسـپند در . در بغداد از تسلط مشعشـعیان نگـران شـدند,  قراقويونلوھا به رھبرى اسپند, با شكست تیموريان در حويزه

شیره شـان , راه حويزه در واسط به امراى حويزه كه از دست مشعشعیان فرار كرده بودند برخورد كه درخواست استخالص ع
درخواسـت آن ,  اسپند با اكرام. و ديگرى امیر بنى مغیزل بود, يكى از آن ھا امیر طايفه مزرعه. از شمشیر سیدمحمد داشتند

ھا را اجابت كرد و عطايا و انعامى به آن ھا اختصاص داده و تعدادى از امراى خود را با آن ھا ھمراه كرد و خود نیز از عقـب آن 
صد حويــزه . ھا راھى شد سپاھى عظیـم ق با  نیز  مقدمه سپاه اسپند در حالى به حوالى حويـزه رسـید كـه شـیخ ابوالخـیر 

مورى و , اما با شنیدن خبر ورود سپاه اسپند, داشت يارويى نماينـدگان تی به سوى شوشتر مراجعت كرد بدين سان خطـر رو
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مه سـپاه اسـپند. قراقويونلو در حويزه از بین رفت با مقد ست مشعشـعیان انجامیــد و , درگـیرى ســپاه مشعشـعیان  بـه شك
مردم از . سیدمحمد مجبور شد كه از حويزه به طويله كوچ كند غارت امـوال  نقـد و ((قلعه حويزه در اختیار اسپند قرار گرفت و 

سیدمحمد بـود, طويله, مقصد بعدى اسپند) 62.(شروع شد)) جنس و غذا و لباس و سالح بى قیاس در آن . محـل اسـتقرار 
سیدمحمد جھت حفـظ موجوديـت مشعشـعیان شـیوه اى ديگـر . جا نیز مشعشعیان از فرمانرواى قراقويونلو شكست خوردند

مود, آغاز كرد و با ارسال مكتوبى لى كـه از , و عـالوه بـر آن,  شرح حال خود را بیان كرده و عذر خواھى ن حف و ھـدايا و اموا ت
جا كـه , به نزد اسپند فرستاد و به اين وسیله توانست خشنودى میرزا اسپند را به دست آورد, شیخ ابوالخیر گرفته بود تا آن 

 .و كشتى ھاى برنج و تحف عالیه و جواھر كثیره جھت سیدمحمد فرستاد, او تركشى با كمان
سیدمحمد كه توانسته بود خطر تالشـى مشعشـعیان را . حويزه را به قصد بصره ترك كرد, اسپند پس از كوچاندن اكثر اھالى

, وارد حويزه شد و باقى مانده سپاه اسپند در حويزه را غارت كرد و آن چه را كه از مال و اسباب بجا مانده بـود, از سر بگذراند
و انواع مإكوالت بوده و ] نرم تنان[ كشتى ھاى اسپند را كه مملو از رخوت,  و حتى بر اين مقدار نیز اكتفا نكرده, به دست آورد

سیدعلى خـان محمولـه آن . كشـت, از بصره به واسط رھسپار بودند را به دست آورد و ھر كس را كه در آن كشتى ھـا بـود
 :كشتى ھا را چنین توصیف كند

... جواھــر حیــدر آبــاد و حصــص بیجــاپور و ... آن دوانیــق پــر از اقمشــه و فــرش و اطمعــه و انــواع مــإكوالت و حلويـات ھنــد و ((
شم نديـده و گـوش ... الھور با كشمیر قطانى قجرانیـات و ... خیزرابیات قروش و روپیات  بود و چ چه را كـه شـبیه آن ھـا  آن 

 )63.))(نشنیده است
بر , پس براساس روايت قاضى نورهللا و سیدعلى خان ـ گذشته از اندك اختالف آن ھا ـ پس از چیرگـى سـیدمحمد بـن فـالح 

جامى را جھـت بـه دســت آوردن دســتاوردھاى , حويزه و شكست فرمانروايان تیمورى منطقه شش نافر سپند قراقويونلــو كو ا
ھا , در پايان اين ماجرا, مشعشعیان انجام داد اما در واقع يزه حـاكم بودنــد و نــه قراقويونلو نه تیموريان ھمچون گذشــته بـر حو

 .تحت كنترل مشعشعیان قرار داشت, آن چه ماند; نصیبى بردند
قه واسـط و بويـژه , على رغم روايت قاضى نورهللا بر منط سیدمحمد  غیاثى حضور اسپند در صحنه درگیرى را به دنبال تجاوز 

اسپند پـس , بر اساس گزارش قاضى نورهللا و سیدعلى خان, در واقع. مى داند, قلعه بندوان كه از بناھاى ساخته اسپند بود
سیدمحمد نیز كه . صحنه را ترك گفت, از بصره به بغداد آمد و ناامید از موفقیت مجدد خود, از شنیدن خبر اقدامات سیدمحمد

اما نتوانست قلعه بندوان را كه از بناھاى اسپند بود و بنابر خبر تاريخ , از مراجعت اسپند آگاه شده بود به واسط لشكر كشید
مد بــن شـى  و , پس از سه روز محاصره به دلیل دفاع سخت امیران اســپند, غله عظیمى در خود داشت, غیاثى امـیر مح

خود در آورد, امیر حاج مبارك به ھمراه سیصدتن سوراه نظام نورهللا) 64.(به تصـرف  گزارش قاضـى  بق  اكثـر , در واسـط((, ط
قوت ; از طايفه عباده و بنى لیث و بنى خطیط و بنى سعد و بنى اسد به سیدمحمد پیوستند... عرب  شوكت و  تا آن جا كه 

كه ) 65)).(ولى توانست رماحیه را در تصـرف در آورد; سپس لشكر بر سر بصره برد كارى از پیش نبرد, سید زياد شد زمـانى 
را شكست داد و بـر حويـزه , به رھبرى امیر خداقلى برالس و شیخ ابوالخیر و شیخ جالل الدين, سیدمحمد سپاھیان تیمورى

بود, مسلط شد سپند  شى ا ين . متوجه منطقه واسط و بويژه قلعه بنـدوان شـد كـه از بناھـاى مسـتحكم و سـوق الجی در ا
عه, سیدمحمد نه تنھا موفقیتى نداشت, يورش قه, بلكه پس از عقب نشینى از قل سخت امـیران اسـپند در منط , بـا حملـه 

به . و امیر محمدبن شى  روبرو شد, حاجى مبارك, عیسى بیك سرھاى ايشـان  شعیان روى داد و  كشتار بزرگى از مشع
بـا ورود . اسپند عازم واسط شد و مدت دو ماه در آن جا اقامـت نمـود, به دنبال اين پیروزىھا. بغداد ـ نزد اسپند ـ فرستاده شد

سط] مشعشعین[ بیست ھزار خانوار... به تحقیق ((غیاثى از فرار , اسپند به واسط لى وا مى )) و چارپايانشان به حوا خـبر 
ند جاى نما شیوع وبــا در آن جـا احـدى از آن ھـا بـر  ھت  به ج شد و  ناك ھمـراه  با سرنوشـتى درد , در ايـن زمـان. دھد كه 

ند شته و بـا اعـزام . سیدمحمد با باقى مانده مشعشعیان در جزاير به سر مـى برد ھا برندا ست از تعقیـب آن  سپند د امـا ا
درحالى كه عیسى بیك در برخى مواضع به كمین مشعشعیان نشسته . عیسى بیك قصد محاصره و نابودى آن ھا را داشت

دو تن از اكابر حويزه را مى بیند كه با كلیدھاى حويزه به سراغ اسپند آمده اند كه به سرزمین آن ھا بیايــد و ايشـان را از , بود
عیسى بیك اين دو تن را در واسط به حضور اسپند مىآورد و به دنبال اين حادثه . نجات دھد, يعنى سیدمحمد,  دست اين كافر

بیر. به اموال آن جا راغب مـى گـردد, و به تعبیر ظريف غیاثى, است كه اسپند عازم حويزه مى شود لى , ايـن تع طور ك و بـه 
پرده از روى برخى ابھامات روايات قاضى نـورهللا و سـیدعلى , سیر حوادثى كه غیاثى در چگونگى گذر اسپند بر حويزه مىآورد

ستانه , در واقع. خان برمى دارد شیخ ابوالخـیر در آ حالى كـه  اين پرسش باقى بود كه چگونه پس از شكست تیموريــان و در
اسپند بدون ھیچ دلیل مشخصى وارد آن منطقه مى شود و بر قلمرو تحت فرمان تیموريان مسلط , يورش مجدد به حويزه بود

در پاسخ به درگیرىھا و تجاوزات مشعشعیان به واسـط , از سويى, حمله اسپند به حويزه, بر اساس گزارش غیاثى. مى گردد
میران حويـزه انجـام , و از سوى ديگر, و قلعه بندوان ـ منطقه تحت تسلط اسپند ـ صورت گرفته خى ا ضاى بر با خواست و تقا

لى دوختـه اسـت, و افزون بر ھمه اين ھا, پذيرفته است بر اموا یاثى, اسپند در اين لشكركشى چشم  بـه , كه بـه تعبـیر غ
 .به اندازه اى غارت كرد كه چیزى از مال نزد كسى باقى نماند)) مال االمان((عنوان 

ساس . و آن محلى بود كه آن و نى بى اندازه داشت, بنابر روايت غیاثى با ورود اسپند به حويزه مشعشع داخل دوب شد برا
و حتى پس از آن كه اسپند شھر را ترك مى , بزرگان و رعاياى شھر حويزه در دشمنى با مشعشعیان راسخ بودند, اين روايت

جا  كند تمام ساكنان با او آن جا را ترك مى كنند و از شطالعرب عبور كرده و بر زكیه ـ از حوالى بصره ـ فرود مىآيند و در ھمین 
ند سیدمحمد. است كه پیك سیدمحمد را كه حامل پیام به حاكم بصره مى باشد را دسـتگیر مـى كن عاتم بـن , در نامـه  بـه 

 :آمده است, حاكم بصره, يحیى
خود را )). تو از آن سمت و من از اين سمت اسپان را در میان گیريم و فى الحال او را از اين محل دور كنیم قاصد نیز مإموريت 

لى. تكذيب نمى كند و كشته مى شود شھد ع جف] (ع[اسپند از اين جا راه م گیرد) ن مسـیرى سـخت و ; را در پیـش مـى 
 )66.(طاقت فرسا كه سپاھیان و جمعیت زيادى از اھل حويزه كه ھمراه اسپند بودند گرفتار گرسنگى شده و مى میرند

مورى, اكنون كه روايت غیاثى ذكر شد بن محمـد جعفـرى, شايسته است از منظر وقايع نگارى تی فر  يخ ((در , بـه نـام جع تار
قريب ده ھزار مرد بر سیدمحمد گرد آمده بودند كه ھمـه از , بر اساس گزارش جعفرى; نیز به اين واقعه نگريسته شود)) كبیر
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به قتــل رسـاند, با اين نیروى زبده. فدائیان او بودند سادات آن جـا را  شايخ و  مد و او م ھم چنیـن در . جزاير به تصرف وى درآ
شد يزه  ساند و سـپس عـازم حو كت ر ين . اطراف خوزستان قتل و تاراج زيادى كرده و كودكان شیرخواره زيادى را به ھال در ا

 ;حال
بیرون آورد  شكرى آراسـته از شـیراز  محاربـه عظیـم ... شیخ االسالم االعظم ناصر الحق و الدين ابوالخیر جزرى بـه قصــد او ل

طرف انفرار پیش ... فدائیان طمع از جان بريده بودند مردانه بكوشیدند و لشكر شیراز ] مشعشعیان[ دست داد و چون آن قوم
 )67.(گرفتند و شیخ ناصرالدين ابوالخیر متوجه شوشتر شد

بود, درحالى كه سیدمحمد پس از پیروزى بر ابوالخیر, بنابر گزارش جعفرى عى از مشـايخ آن , به محاصره حويزه مشغول  جم
شد يزه بـاز  كارزار حو به  سیارى كشـته , در ايـن نـبرد از طـرفین. جا از اسپند استعانت خواستند و بدين ترتیب پاى اسپند  ب

سیدمحمد روى به جزاير نھاد و آن چه را كـه تـاراج كـرده بـود از . شد) قراقويونلوھا)) (تركمنان((شدند تا اين كه پیروزى از آن 
ند ((بر اھل حويزه نھاد و )) مال امان((اسپند نیز ; اما اين تنھا تاراج حويزه در اين واقعه نبود. دست بداد محصالن در شـھر رفت

قحط ظاھر شد و بسیار مردمان به گرسـنگى ھـالك . ھرچه بود برداشتند و برفتند; در اين تاراج)). و مال مستخلص گردانیدند
 .شدند و در جزاير چنان قحط شد كه ھیچ چھارپا زنده نماند

ھنـوز شـھر حويـزه بـه , از سیدمحمد شكست خورده بودند) تیموريان(درحالى كه فرمانروايان خوزستان و حويزه , بدين شكل
كم رانـى تیموريـان بـود حوزه ح , از ايـن رو. تصرف او در نیامده بود و در محاصره قرار داشت كه اسپند وارد نبردى شد كـه در 

) فرمانرواى تیمورى) (68))(به پايه سرير اعلى خاقانى((اسپند ياد مى كند كه )) پیشكش((و ] پیك ھا[ ((پیكات((جعفرى از 
 :فرستاد و گفت

شمن آن ] نامعلوم[ چون مشعشع در واليات قلمرو آن حضرت مود و دفـع د نه جـرإت ن ين كمی قدم نھاد و بسیار خرابى كـرد ا
بـه ھرچـه . حمل نواب آن حضرت بر عصیان اين بنده نكنند و اين كمینه از بندگان حضرت خاقـانى ام, حضرت بر خود واجب ديد

كرد او را خلعـت داد و اسـتمالت نامـه جھـت اسـفند ... حكم فرمايد منقاد و بنده فرمانم  شت  چون ايلچى اسـفند عرضـه دا
 )69.(بفرستاد و او را گرامى باز گردانید

صـورت مـى , جھانشـاه, اين واپسین ماجراجويى اسپند در منطقه بین النھرين بود كه ظاھرا بــدون اجـازه بـرادرش, به ھرحال
جھانشاه در اين زمان پیوندھاى جدى با حكومت شاھرخ تیمورى داشت و به نوعى دست نشانده او تلقى مـى شـد . گرفت

شخص اسـپند , و از اين رو ساب سركشـى و مـاجراجويى  به ح يورش اسپند به حوزه حكومت تیموريان در خوزستان را بايد 
 )70.(گذاشت كه چندان رسمیتى براى قدرت برتر برادر قايل نبود

شد, على رغم در خواست يارى اھل حويزه از اسپند سبب غــارت , ورود او نه تنھا موجب سركوب جدى مشعشعیان ن بلكـه 
ين , در اين جا. برخى ساكنان شھر نیز با وى شھر را ترك كردند, اموال مردم شد و در عین حال كه ا اين پرسش باقى است 

ترك مـى كننــد؟ آيــا ايــن كـوچ سپند شــھر را  شت دوبــاره , اجبـارى اسـت, جمعیت چرا به ھمراه ا نى از بازگ كه نگرا ين  يـا ا
مشعشعیان وجود دارد؟ پیش از اين گفته شد كه قتل برخى بزرگان محلى حويزه به دست شیخ ابوالخیر فرصت مغتنمى در 

ست آورد, اختیار سیدمحمد گذاشت تا با آن ھا به طور پنھانى ھم پیمـان شـود و در نھايـت , بـر ايــن اسـاس. حويـزه را بـه د
عرب زبــان , نخست اين كه; شايسته است كه به دو نكته توجه نمود مردم  ساكنان حويزه تركیبى از فارسى زبانان ايرانى و 

نان دل آزرده از تسـلط حكومـت تیمـورى. بودند ست كـه عـرب زبا نا نی كه مركزيــت آن در ســرزمین , اما اين سخن به ايـن مع
يزه از ; دوخته باشند, سیدمحمدبن فالح, چشم بر ناجى عرب, عجمان قرار داشت يف عـرب حو چنان كه دو تن از امیران طوا

ند , مورد دوم. اسپند تقاضاى نجات و خالصى داشتند توجه به اين واقعیت است كه اقوام عرب در طوايف متعدد گرد آمده بود
شد نژادى آن ھـا بـا عجـم با از سـوى . كه در برخى مواقع سابقه دشمنى آن ھا با يك ديگر مى توانست عمیق تــر از تمـايز 

خى, ديگر عدادى طوايـف عـرب, سیدمحمدبن فالح رھآوردى نو از جھت اعتقادى داشت كه از ديده بر فر مـى , و از جملـه ت ك
به شناسايى ھواداران سیدمحمد و يـا مخالفـان او , نمى توان به صراحت با تمايزات نژادى و يا صرفا اعتقادى, از اين رو. نمود

 . پرداخت
فترتى كوتاه در رھبرى سیدمحمد پديد آمد و مولى علـى در , پس از چیرگى مشعشعیان بر حويزه ـ به عنوان مركز حكومت ـ

پس از دوره فترت كه تا زمـان . كه در بخش بعدى به تفصیل از آن سخن خواھیم گفت, جايگاه رھبرى مشعشعیان قرار گرفت
ھه بــا , به درازا كشید) 'ه861(قتل مولى على  به دسـت گرفـت و در مواج بار ديگر سیدمحمد سكان رھبرى مشعشـعیان را 

كز, نخستین مشكلى كه پیامد جنگ ھا و ويرانى ھاى مولى علـى گر مرا شھرھاى مقـدس نجـف و كـربال و دي از , بويـژه در 
با , جمله حله بود وارد عمل شد و در مكاتبات متعدد ـ كه گفته خواھد شد ـ به رد اقدامات صريح و سـخت پسـرش پرداخـت 

ست, كارھاى ديپلماسى له بـا ھجـوم خانـدان عبـاده, ھـم چنیـن. از فشار وارده بر مشعشعیان كا به مقاب ھبرى , وى  بـه ر
ھه . پرداخت, امیرناصر بن فرج هللا عبادى كه تمام لشكر بغداد و نیز اعراب بسیارى را به ھمراه داشت سیدمحمد كه در مواج

نورهللا, با اين سپاه تا واسط آمده بود كه بـه روايـت قاضـى  احـدى از , در آن جا شكستى سخت بر آن ھا وارد كرد تـا جـايى 
به دنبـال آن,  آخرين خبرى است كه از منابع, اين نبرد) 71).('ه861(; ايشان به در نرفت , درباره سیدمحمد به دســت مىآيـد و 

 )72.(ثبت شده است' ه870خبر فوت او در سال 
 
 رھبرى مولى على; ـ فترتى كوتاه5

لى قـرار گرفـت, با تسلط مشعشعیان بر حويزه ست مولـى ع از چگونگـى بـه . براى مدتى رھبرى آن ھا به طور عملـى در د
كـالم ((و )) تـاريخ غیـاثى((و بويـژه , امـا اطالعـات ارزشـمندى از منـابع, قــدرت رسـیدن وى اطـالع دقیقـى در دسـت نیسـت

 .درباره اقدامات و انديشه ھاى او به جا مانده است, ))المھدى
يان درگیرىھـاى حويـزه )) تاريخ مشعشعیان((به نقل از  فا كـرد) 'ه845(گفته شد كه مولى على در جر مى اي و در , نقـش مھ

شت, واقع سا بــه . فرماندھى سپاه مشعشعى را به عھده دا چه ب ظامى دارد و  يت از نفـوذ او در نیروھـاى ن ايـن خـبر حكا
پشتوانه ھمین موقعیت توانسته باشد جايگاه مرد شماره يك جنبش مشعشعیان را به خود اختصاص دھد و براى مدتى ـ به 

 .ـ سیدمحمد را از پیشوايى عملى مشعشعیان كنار گذارد' ه861تا  858طور مشخص از سال 
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شكار , از بغداد بـه شـیراز) 73(به طور مشخص از زمان عزيمت پیربوداق, قرار داشتن مولى على در رإس اخبار مشعشعیان آ
بود, از سوى پدر, پسر جھانشاه قراقويونلو, پیربوداق. مى شود به بغـداد را . به حكومت بغداد گماشته شده  غیـاثى ورود او 

میران تیمـورى, پس از مدتى از ورود پیربوداق به بغداد. ذكر مى كند' ه852رمضان  11 ھا و دسـته بنـدىھاى ا , در جريان درگیرى
شته شـد , سلطان محمد بن بايسنقر والى عراق عجم (فارس و خوزستان در جنگى با برادرش بابر در اسفراين خراسـان ك

شود). 855ذىالحجه  15 جم و خوزسـتان حـاكم  ; اين حادثه پیربوداق را برآن داشت كه بر قلمرو خالى از فرمـانرواى عـراق ع
نگ آورد و , على بیك بغدادى, بدين منظور به چ از امیران خود را به شوشتر فرستاد و بدين وسیله حاكم نشین خوزسـتان را 

اصـفھان و , )856جمادىالثـانى (و با تصرف قم ) 856ربیع االول  4(به دنبال آن در انديشه تصرف عراق عجم راھى آن ديار شد 
به عھـده . وارد شیراز شد' ه856رمضان  14در , )856رجب  20(كاشان  مانروايى را  در بغداد امیرمحمود از سوى پـیربوداق فر
مى ' ,  ه852گفتنى است كه با ورود پیربوداق به بغداد در سال ) 74.(داشت صل حكومـت  لو در مو الوند بن اسـكندر قراقويون

مإمور موصـل ' ه850كه از سال , پسر جھانشاه, ))محمدى میرزا((او را . كرد تا زمان ورود پیربوداق به بغـداد حكومـت داشـت 
شد, با ورود پیربوداق به بغداد و كنار رفتن محمدى مـیرزا. كرده بود نده  سوى جھانشـاه بـه تبريـز فراخوا نیز از  امـا او , الونـد 

بود. نپذيرفت و از موصل به حوالى اردبیل رفت فوالد را كـه در اختیــار پیرقلــى امـرى ديگـر از قراقويونلوھـا  بـه , در آن جا قلعه 
غداد! كرد)) راھزنى((مدتى در آن جا , دست آورد و به تعبیر غیاثى به ب پس از ورود  شكرى بــه جنـگ , پیربوداق شش مـاه  ل
و چه بسا او در تحريك مولى , موجب پیوستن او به مشعشعیان شد, اما ناتوان از غلبه بر الوند, الوند در قلعه فوالد اعزام كرد

 )75.(موثر بوده باشد, غايب بود, پیربوداق, در شرايطى كه حاكم آن جا, على در حمله به بغداد
قدام . مولى على در انديشه تصرف خوزستان و عراق عرب بود, در اين شرايط سیاسى, به ھر حال قاضى نورهللا نخسـتین ا

صرف واســط در سـال , مولى على در غیاب سالطین مغول از ديار عـراق عــرب ند كـه در گـام نخسـت' ه858را ت تـام , مـى دا
نخلستان ھاى آن جا را نابود كرد و با محاصره واسط اكثر مردم از گرسنگى مردند و جمعیت باقى مانده به اتفاق امیر افنـدى 

شد)) دراج نامى. ((كه از سوى پیربوداق حاكم آن جا بود روبه سوى بصره آوردند سط  حاكم وا در ) 76.(از سوى مولى على 
بـه عنـوان , كه از بغداد عازم نجـف بودنـد, به حجاج' ه857از حمله مولى على در سال , بدون ذكر حادثه واسط, روايت غیاثى

 :تصرف شھر نجف و حوادثى كه در آن جا رفت, و به دنبال آن, نخستین اقدام وى ياد مى شود
پس آن ھا را در میان گرفت و تا آخرين نفر كشت و اموال و چارپايان و شتران , سلطان على با سپاھیانش بر حجاج خارج شد

را ]( ع(على[ شد و آرامگاه] نجف[  سپس وارد شھر... كاالھاى آن ھا و طال آالت و اسباب آن ھا را گرفت . آن ھا را غارت كرد
نه آن . فرستاد و از آن ھا قنديل و شمشیرھا را طلب كـرد] محاصره شدگان در آرامگاه[به سوى آن ھا . محاصره كرد در گنجی

شمشـیر او را بـه آن , ھا شمشیرھايى از صحابه و سالطین وجود داشت و ھر زمان كه خلیفه يا سلطانى در عراق مى مرد
طال و شـش عـدد ] از اين گنجینه[ .جا منتقل مى كردند يكصد و پنچاه شمشیر و دوازده قنديل بیرون آوردند كه شش قنديل 

 )77.(آن از نقره بود
و از حلـه ) 78.(از بغداد سپاھى به فرماندھى دوه بیك اعزام شـد, در اين زمان و جھت مقابله با يورش سلطان على به نجف

به رھـبرى حــاكم آن جـا یك پیوسـت, بسـطام, نیز سپاھى  سختى كــه روى داد. بـه دوه ب نبرد  له , در  سپاھیان بغـداد و ح
بود, به تعبیر غیاثى. شكست خوردند لى علـى  كه. تعداد اين سپاھیان كمتر از نـیرواى مو یك, ضمن ايـن  غیر از دوه ب , بـه 

جب , با اين پیروزى. كسى صمیمانه در اين نبرد شركت نكرد خود مو مولى على رھسپار حله شد و در آن جا نیز بـا پـیروزى 
بارت دقیــق , توصیف غیاثى از اين كوچ اجبارى. شحنه حله و ساكنان آن شھر رو به سوى بغداد آورند, شد كه بسطام و به ع

 ;اندوه بار است, فرار مردم حله, تر
كان ھـالك ] به راه افتادند[ كسانى كه مى توانستند سواره و ديگران پیاده]  از ساكنان حله[ نان و كود بسیارى از مردمـان و ز

شنگى. شدند گر از خسـتگى و گرسـنگى و ت خى دي در [برخى از آن ھا به لحاظ تنگى و فشار در ھنگام عبور شط حله و بر
مان فصـل زمسـتان . ھالك شدند] مسیر راه ندگانش آن ز اينان بدون توشه از شھر خارج شده بودند و لیكن از لطف خدا بـر ب

, و كسـانى كـه در حلـه مانـده بودنـد, و اگر وقت گرما بود از آن ھا جز تعداد اندكى نجات نمـى يافـت] سوم تشرين دوم[ بود
 )79.(كشته شدند

موال آن , سلطان على وارد حله شده, بدين ترتیب آن جا را آتش زد و ويران نمود و در مدت اقامت دوازده روزه در شھر تمـام ا
 .را به بصره منتقل كرد) نجف و كربال(جا و مشھدين 

له; اين پايان لشكركشى مولى على نبود سوى  23بـار ديگـر روز يكشـنبه , پس از تصرف ح غروى و ((ذىالقعـده بـه  مشـھد 
كربال)) (الحايرى شت) نجف و به ھمـراه , بازگ يل و شمشـیرھا را  با ورودش مـابقى قناد براى او گشـودند و او  دروازه ھـا را 

بى را شكسـته و . به دست آورد) سردر و كتیبه(پیشگاه مقابر  كه مرقـد چو شد و دسـتور داد  ضريح  سپس با اسب داخـل 
 )80.(در خانه شان كشته شدند, از سادات و غیر ايشان, آتش زنند و به فرمان او اھالى نجف و كربال

به كـارى , اقدامات مولى على جدىتر از آن بود كه پیربوداق كه اكنون در مسند فرمانروايى عراق در شیراز مستقر بود دسـت 
شتر; على بیك بغدادى; از سوى او دو گروه مإمور عزيمت به عراق عرب گرديدند, نزد بر اساس گزارش غیاثى بـه , حاكم شو

او مإموريت داشت كه به حله و مشھدين رفته . وارد شھر شدند' ه858ھمراه افرادش عازم بغداد شدند و در سوم ربیع االول 
لى , عمـر سـورغان, حسین شاه مھـردار, سپاھیانى بودند كه به فرماندھى امیر شیخ , گروه ديگر. و آن جا را آباد كند و ع

ين كـه در ) 81.(به بغداد رسیدند' ه859در دوم جمادىاالول , و به دنبال گروه نخست, كرزالدين نیكى إغلى مولى على بـدون ا
كرد, به حوالى بغداد تاخت و از روى خشم' ه860در سال , صدد مقابله با نیروھاى اعزامى پیربوداق باشد نان , قتل و غارت  ز

روز در بعقوبه و سلمان  9روى داد و به مدت ' ه860جمادىالثانى سال  20اين يورش در . را به اسارت گرفت و غالت را آتش زد
شدند. و مناطق پیرامونى آن جا به توقف داشت) مدائن(فارسى  سیر  يا ا شته و  مدائن ك گان  يورش بزر ظـاھرا در . در اين 

 . غرق شد)) ديالى((در رودخانه , به نام عمر سورغان, جريان تعقیب مولى على است كه يكى از فرماندھان پیربوداق
جھانشاه قراقويونلو نیز دست به مقابله زد و يكى از فرماندھان خود به نـام , با گسترش تاخت وتاز مولى على در عراق عرب

سال  16اين سپاه در روز چھارشنبه . را با سپاھى عظیم به واليت عراق گسیل كرد)) على شكر(( قه ' ه861محرم  بـه منط
در حال محاصره قلعـه , و اين در حالى بود كه مولى على پیش از اين تاريخ) 82(,رسید و پس از مدتى توقف آن جا را ترك كرد
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 .بھبھان بود
فوالد , بـه احتمـال زيـاد, اين مكـان.  بار ديگر روبه سوى قلعه نھاد, الوند كه تا اين زمان نزد مشعشعیان به سر مى برد عه  قل

لى . است كه پیش از پناھندگى به مشعشعیان آن را در اختیار داشت پیربوداق خود دست به كار سكوب او شـد و ايـن درحا
شته و خـود متوجـه , بـه تعبــیر غیـاثى, بود كـه ھل خانـه را در قلعـه گذا بل((الونـد ا یب او.  شـده بــود)) ج , پـیربوداق در تعق

بیش از سه روز از مرگ الوند نگذشته بود كه خبر ). 'ه860رمضان  22(سپاھیانش را پراكنده كرد و توانست او را از پاى درآورد 
پیربوداق كه اين بار حضـور مشعشـعیان . كردستان بھبھان و اكثر توابع شیراز را تصرف كرده) مولى على(آمدن سلطان على 

اما زمانى بـه آن جـا رسـید , مى شنید در رويارويى با آن ھا درنگ نكرد, شیراز, كه در نزديكى قرارگاه خود, را نه در خوزستان
واقعه ترور مولى علـى و مصـدومیت او زمـانى روى داد كـه ) 83.(كه مولى على با جراحتى شديد قلعه را در محاصره داشت

شخصى به نام محمـود بھـرام : در گزارش غیاثى آمده است كه) 84.(قلعه بھبھان به دست نیروھاى او در آستانه سقوط بود
سى كـه از ) 85.(سلطان على با سه تن از ھمسرانش در رودخانه شنا مى كرد. از قلعه فرود آمد نوان ك به ع بھرام خـود را 

اما زمانى كه , او تا اين زمان سلطان على را نديده بود. قلعه فرار كرده و مى خواھد به سپاه مشعشعى بپیوندد معرفى كرد
پس كمان كشید و تیرى به . يك نفر را خدمت مى كنند پى برد كه او سلطان است) ھمسران وى(مشاھده كرد كه سه نفر 

سلطان علـى) 86.(سوى او پرتاب كرد و به قلعه گريخت حت  ساند, پیربوداق با آگاھى از جرا در . خـود را بـه قلعـه بھبھـان ر
مولى على با جراحتـى . مشعشعیان به دشمن حمله نموده و او را شكست دادند, با فرمان سلطان على, نخستین درگیرى

سوى  861جمادىالثـانى  16شديد درون خیمه آرمیده بود كه سرش از بدن جدا شـد و در  به  شد و سـپس  بـه بغـداد آورده 
 .و به اين ترتیب فترت كوتاه در زعامت سیدمحمدبن فالح به پايان رسید) 87(,جھانشاه فرستاده شد

ين . پرسش بنیادى در چگونگى روابط سیدمحمد و مولى على اسـت شت؟ مبنـاى ا جود دا یان آن دو اختـالف نظـرى و آيـا م
 و يا رقابتى سخت بر سر قدرت؟, اختالف نظر احتمالى چه مى توانست باشد؟ مبانى اعتقادى متفاوت

صالح , قاضى نورهللا و سیدعلى خان در توصیف اعتقادى مولى على پدر از ا چھره اى افراطى از او ارايه مى دھند كه حـتى 
 :آن ناتوان بود

یده , مولى على در اواخر ايام پدر بر او استیال يافته زمام اختیار از دست او بیرون برده سرور آن قوم شد و ايشان را بر اين عق
كرده) ع(داشت كه روح مطھر حضرت امیرالمومنین خت بـه عـراق عـرب بـرده, در او حلول  , آن حضـرت در حیاتسـت و لھـذا تا

مورد عتـاب و ,  پدر در اصالح آن عاجز مانده, مشاھد مقدسه را غارت كرد و در آن عتبات عالیات نھايت بى ادبى به جاى آورده
 )88.(خطاب سالطین اطراف گرديد و او در جواب ايشان اظھار عجز نمود

شعیان و ســیدمحمد را از . سیدعلى خان نیز ھمین مضمون را با تفصیلى بیشتر مىآورد او دوره چیرگى مولى علـى بـر مشع
بود و از , در ايـن ايـام). 'ه861ـ858(زمان بازگشت از سفر واسط تا زمان قتلش ذكر مى كند  شده  یار  سیدمحمد ســلب اخت

ست و بـه . جمیع وجوه از درجه اعتبار افتاده بود حق ا باور رسـیده بـود كـه او  پسرش در رإس قوم قرار داشت و قوم به اين 
لى[و او , در او حلول كرده اسـت... درستى روح امیرالمومنین  ست و ]( ع(ع براى او مـزارى نی مى مـیرد و  مرده اسـت و ن ن

سیدمحمد نیز ناتوان از اصالح و ارشـاد او از راه باطـل بـود و . ھمین امر سبب حمله به نجف اشرف و كشتار ساكنین آن شد
بازدارى و منـع او , در مقابل سرزنش مردم و حكام از اعمال فرزندش و كفر و الحادى كـه داشـت جز از  جز اظھـار ع سخى  پا

 )89.(نداشت و خودش را در موقعیت و جايگاه خادم او مى دانست كه ناتوان از ھرگونه اقدامى علیه او است
مدعى اسـت كـه بـه بسـطام, نیز)) كالمى المھدى((در  , سیدمحمد خود را مبرا از اعمال فرزندش قلمداد مى كنـد و حــتى 

كاروان حجـاج رھسـپارند, حاكم حله طه نــیز تعـداد . پیكى فرستاده و به او ھشدار داده كه مشعشعیان به سوى  ين راب در ا
سیدمحمد مخالفت خود با اقـدامات , افزون بر اين.  زيادى از مردم عراق را به شھادت مى گیرد كه خبر اين اقدام او را شنیدند

 )90.(اما كسى آن را انجام نمى دھد, پسرش را به حدى جدى تعبیر مى كند كه حتى به فكر قتل او مى افتد
قش مھمـى داشـت, در پاسخ به مكتوبى كه به فرمان امیر پیرقلى لى و شكسـت او ن لى ع بـه , كه در آخرين يورش بــه مو

 :مىآورد, سیدمحمدبن فالح ارسال شده
يد اسـت , مشاھد را خراب كرده است] محمدبن فالح[ كه اين سید] امیرپیرقلى[ به نقل از جناب عالى جه ھمچـون يز در نتی

ست . را به شھادت رسانده و تفاوتى بین آن دو نیست] ع[كه حسین شكى نی يرا خداونـد ...  در آن چه به امیر گفته شده  ز
فرض كـرده غضـبناك ... به خاطر قتل مومنى خمشگین مى شود  طاعتش را بــراى ديگـران  تل كسـى كـه  چگونه به خاطر ق

ھمچون دشمن ھجوم برده و ھم چنین به خاطر بى حرمتى كه ] در نجف و كربال[ كس كه بر اين بارگاه ھاى شريف... نشود
به , و اما بعد... او بى ترديد قاتل , به حرم امن داشته شريف  حرم  امیر بزرگ مى داند آن چه كه اتفاق افتاده و آن چـه از دو 

پذيرفتم, بستانم] غارت[ غارت رفت مجبور شدم كه چیزى از آن مـن . اما من خوددارى كردم و حتى به قیمت مرگم نیز نمى 
كه مـرا  شمارم مگـر آن  از ساكنان زمین ترسى ندارم و خداى سبحان را در نظر دارم و از شیعیان قتل كسى را حـالل نمـى 

به ھـر ... از خدا بترسید , خدا مى فرمايد بپرھیزيد... زشت پندارد و مورد غضب قرار دھد و توھین كند و سنگسار نمايد  خدا 
شرع مطھـر] برگرفتن[من . چیزى داناست به وجـه  ناترين مـردم در شـريعت . پوست پیاز از زمین روا نمـى دارم مگـر  مـن دا

 )91.(جلو بیايد و از آن چه كه شك دارد پرسش كند خداوند يارى كند ھر كس را كه بخواھد, ھر كس شك دارد; ھستم
به شـريعت , سیدمحمد پس از رد اعمال پسرش و مبرا دانستن خود از آن اقدامات, به اين شیوه بـه آگـاھى و پايبنـدى خـود 

سختى بــر , اما ھم چنان كه بر پسرش خرده مى گیرد و او را حتى به عنوان قاتل معرفى مى كند. اسالم تإكید مى كند به 
 :سخن سیدمحمد در اين باره رسا است. امیركبیر پیرقلى و ساير امیران مى تازد

و ساير امیران قصد اين بارگاه ھا را مى كنید كه در آن جا شراب بنوشید و كارھاى ناشايسـت انجـام دھیـد و ] پیرقلى[ اما تو
, از قبرش با دستان ضعیف برخیزد و مانع شود] ع[اگر در آن لحظه حسین. بر مجاوران وظیفه اى مقرر كنید و آن ھا را بیازاريد

آيـا در . مى كنـد, فاعل از فعلش دست نمى كشد و سركش از سركشى باز نمى ايستد بلكه پافشارى بر آن چه اراده كرده
شمرى كـه سـر حسـین] يعنى يكـى از شـما[ تفاوتى میان آن شخص, اين جا نى بـرد وجـود دارد؟ ] ع[و  ھمـه ... را بـاالى 

, آن ھا از راھزنان پسـت ترنــد, چون زنا و لواط و شراب خوارى و دزدى اموال مردم حالل شمارند, كسانى كه محارم خداوند را
در , ار نداريد كه به من نسبت ھاى مردود بدھیدو امثال تو در جايگاھى قر] پیرقلى[ تو... ھر چند يكى از شما بدكاران باشد 
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اين رابطه شعرى است كه مى گويد ھر كس سقف خانه اش شیشه اى است بسوى مردم سنگ نمى اندازد و كسى كـه 
 )92.(جامه اش از كاغذ باشد داخل حمام نمى شود

عن . به پاسخ مدعى ديگر مى پردازد, ))كالم المھدى((در مكتوبى ديگر از , سیدمحمد با جسارتى كامل عن و ل در اينجا بـا ط
با ابوبكـر نمـاز ) ع(يادآورى مى شود كه در آن جا على, به زور و قھر گرفته) ع(خالفت را از على] ابوبكر[ بر مدعى كه امامش

دعاى خود جھت پیروزى , و با اين كنايه. از روى تقیه بود] على[ و مى افزايد آيا به اين مسإله فكر نكرده است كه نماز, گزارد
كه, پسرش مولى على را نیز از روى تقیه مى داند و در ادامه : روايات و آياتى در صحت تقیه برمى شمارد و يادآور مى شود 

و با ذكر داستان افك و ماجراى جاماندن عايشه از جمع كاروانیـان و ظـن , )93))(پیرو كتاب و سنت ھستم] سیدمحمد[ من((
ھا , و نزول آيه قرآن در بى گناھى او, گمان ھاى بى موردى كه بر او شد ظن و گمـان  شد تــا مقايسـه اى میــان آن  مـى كو

 )94.(باطل و اين اتھامات ايجاد كند
بال , حلـه, جزايـر, واسط: يعنى, گستره تاخت وتاز مولى على در مناطق شیعه نشین, بر اساس آن چه گفته شد جف و كر ن

مولى على ھرچند در اين يورش ھا به ظاھر با سپاھیان فرمانروايان قراقويونلوھا روياروى بود كه آن ھا نیز از متمايالن به . بود
سیدمحمد نیز در يكـى , و از اين رو. اما نوك پیكان حمالت وى متوجه جمعیت شیعه و اماكن مقدسه آن ھاست, تشیع بودند

شمارد و , از دفاعیاتش ـ كه ذكر شد ـ قتل شیعیان را بجز در مواردى كه با او سر ستیز و دشمنى داشته باشند مى  جـايز ن
ین  شايد بتـوان چن ند پـس  مل را ھمچـون يزيـد مـى دا تخريب و غارت بارگاه ائمه را به صراحت رد مى كند و مرتكبین اين ع

شیعیان نیز در صورتى مقبول بوده و پذيرفته مى شدند كه در چارچوب باورھاى غالیانـه , نتیجه گرفت كه از منظر مولى على
بزار حلـول در شـخص وى , الوھیت, باورھايى كه به صراحت;  مشعشى قرار گیرند ساس ا به بـر ا كان آن بـود و ايــن مرت از ار

یات وى كـه در ايـن جـا بـدان . متجلى بود آيا سیدمحمد نیز به اين مرحله انديشه ھاى مولى على رسیده بود؟ مجموع دفاع
شعیان, نشان گر مخالفت او با اين باور است, اشاره رفت قرار گـرفتن مولـى علــى در رإس مشع بـا كنــار زدن , بويژه اين كـه 

طرح , كسكل بدون ارايه شواھد. سیدمحمد و انزواى او در جامعه مشعشعیان ھمراه بود پدر و پسـر را ناشـى از  كشمكش 
 :مسائل مذھبى و پرسش ھاى اعتقادى مى داند و مى فزايد

ھار , و بـدين وسـیله. داشـت] جايگاھى[ پسرش ديگر چه معنا و, سر سلسله حامالن وحى و تجلى بود, درحالى كه پدر اظ
 )95. (الوھیت مولى على را در راستاى كسب جايگاه رھبرى مى داند

گى ھـايى چـون  سله حـامالن وحـى((واقعیت اين است كه بررسى ماھیت اعتقادى سیدمحمد مويد ويژ بـراى او )) سرسل
كه پـس از , شايد با توجه به زمان فعالیت ھاى مولى على. نیست كه اين چنین موجب ناخرسندى و حسادت فرزندش شود

ته از منظـر جامعـه شناسـى , استقرار جنبش مشعشعى در پايگاھى ثابت و دايمى ـ حويزھـ صورت گرفـت ين نك بر ا بتـوان 
جنبش ھا نگريست كه او شخصیتى اصول گرا در قالب باورھاى غالیانه مشعشعیان است كه از ايستايى تحرك اجتمـاعى و 

ست, سیاسى جنبش و دور شدن از ژرفاى باورھاى غالیانه بر . در اين دوره ثبات ناخرسـند ا يام آغـارين جنبـش  چون ا و ھم
نه ــ كـه الوھیـت از اركـان آن  یان تمـامى ماھیـت اعتقـادى غالیا تحركات نظامى پاى مى فشارد و از آشكارى و صراحت در ب

, منابع, چنان كه, است ـ باكى ندارد و به ھمین میزان نیز به دنبال عملى ساختن نتايج اجتماعى اين ماھیت اعتقادى است
 .ياد كرده اند) 96(به صراحت از داليل تخريب و غارت مقابر امامان شیعه بر اساس حلول و الوھیت

ضمحالل زود , به ھرحال شعاب و ا ھوشمندى و خوددارى سیدمحمد در برخورد با انديشه ھا و اقدامات مولى على مانع از ان
; بار ديگر در رھبرى مشعشعیان بــه ادامـه حیـات آن يـارى رسـاند, ھنگام جنبش مشعشعى شد و به دنبال قتل مولى على

 ).'ه914(ادامه يافت ) صفويان(سال ديگر و تا ظھور قدرتى نو  55تا , حیاتى كه به شكل مستقل
بش(اين مرحلـه . مرحله شكل گیرى و شتاب خیزش مشعشعیان بود, )'ه870ـ840(دوره سیدمحمد و مولى على  , )دوره جن

ايـن اقـدامات نظـامى در . اوج اقدامات نظامى بر مبناى دل بستگى ھاى ايدئولوژيكى و آرمان ھاى اجتماعى ـ اقتصـادى بــود
با , و برخى قبايل ساكن منطقه, قراقويونلوھا, رويارويى ھاى متعدد با تیموريان توإم  بروز يافـت و  سخت  شكل خشـن و  به 

در كوچ دايمى از مكانى به مكان ديگر , جنبش در اين دوره. بويژه نزد مولى على بود, جلوه ھاى افراطى در باورھاى اعتقادى
مى ديـد, بود و در برخى مراحل سختى را بـه چشـم  كه رھـبران, بحران ھـاى  جايى  ندھاى ,  بـراى مـدتى كوتـاه, تا  از ترف

به سرعت به مواضع تندروانه خود باز مى گشـتند و بـار ديگـر , اما با رفع بحران; ھمبستگى و اتحاد سیاسى بھره مى بردند
يعنى قبايل به ظاھر متشتت , ھويتى كه عامل انسجام و تحرك پیروان; ھويت مستقل جنبش مشعشعى را احیا مى كردند

با استقرار مشعشعیان , در ظاھر. نقطه عطفى در تحرك جنبش بود, )'ه845(تصرف حويزه , به ھر روى) 97.(بود, عرب منطقه
از میزان پويايى و تحرك آن ھا كاسته شد و چه بسـا سركشـى , و با حريم امنیتى قابل توجه, در منطقه اى مشخص و ثابت

ستاديى . سخت و غیر موجه او واكنشى بر ايستايى جنبش مشعشعى باشـد, ھاى مولى على و تاخت و تازھاى سريع اي
شد . اى كه از سوى برخى نیروھاى مشعشعیان قابل تحمل نبود و عدول از اصول بنیادى و آرمان ھاى اجتماعى تلقى مى 

لى(پس از قتل رھبر نیروھاى اصول گراى مشعشعى , به ھر حال بش ,  )مولى ع فالح ھـدايت جن بن  بـار ديگـر سـیدمحمد 
به شــیوه اى آرام) 98(را بر عھده گرفـت, نظام مشعشعى, و به تعبیرى, ايستا ستاوردھاى موجـود , و  فظ وضـعیت و د بـه ح

نداز , به اين ترتیب. و حتى از برخى نمودھاى گذشته ـ كه در عمل مولى على جلوه يافته بود ـ روى گرداند, پرداخت چشـم ا
شیوه ; حكايت از زمامدارى مسوم و آرام داشت) پسر سیدمحمدبن فالح, سیدمحسن(حكومت جانشین سیدمحمدبن فالح 

چون , بر واقع بینى سیاسى و به كار بستن تمھیدات اين واقع بینى, اى كه بیش از آن كه بر ايده ھاى اعتقادى پاى بفشارد
 . تإكید نمود, ائتالف ھاى سیاسى و مدارھاى اعتقادى

 
 :پى نوشت ھا

 .عضو ھیإت علمى گروه تاريخ دانشگاه يزد. 1
ضوع , اين اثیر در زمینه تاريخ عمومى است كه مطالب آن از داستان آفرينش آغاز مى شود. 2 اما كانون توجه نويسنده در مو

سیده اسـت. تاريخ عراق است یاثى; بخش ھايى از اين اثر بر مبناى دو نسخه خطى موجـود بـه چـاپ ر الفصـل , التـاريخ الغ
 ).م1975, مطبعه اسعد, بغداد(تصحیح و تحقیق طارق نافع الھمدانى , م1486ـ1258/ ' ه891ـ656الخامس من سنه 
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 .17ـ18ص : ك.ر; ذكر شده است)) سبعمائه((به اشتباه )) تسعمائه((كلمه , در متن تاريخ غیاثى. 3
كار((را عادل و ) 'ه882متوفى ) (اوزون حسن(حسن بیگ , غیاثى. 4 ند)) نیكو منظـور از تاريــخ ). 391ــ2ص (; معرفـى مـى ك

چنان كه پیروزىھا و شكست ھـا , در تبیینى و ريشه يابى حوادث است)) قران((توجه و تمسك غیاثى به , نگارى تقديرگرايانه
 .292و  320ـ340و  360ص , ھمان, عبدهللا بن فتح هللا بغدادى: ك.ر; امرى جبرى تلقى مى گردد, در موارد مختلف

 .395ص , 2ج ) 'ه1376, كتابفروشى اسالمیه, تھران(مجالس المومنین , قاضى نورهللا شوشترى. 5
بـا بـه قـدرت . قاضى نورهللا شوشترى از سادات مرعشیه شوشتر بود كه اجداد او از آمل به اين شھر مھاجرت كرده بودند. 6

نورهللا آن جـا را تـرك نمودنـد,  رسیدن مشعشعیان در خوزستان ضى  مت سـلطان , تعـدادى از پیشـینیان قا امـا در زمـان حكو
از جملع . بار ديگر به شوشتر باز گشته و به فرمانروايان مشعشعى نزديك شدند) 'ه870ـ905(محسن بن سیدمحمدبن فالح 

نورهللا, میرنورهللا مرعشى شوشترى, موثرترين آن ھا كه به حاكمیت مشعشعیان تقرب داشت ضى  بـراى , بـود, پـدربزرگ قا
 .35ـ33ص , )بى تا, كتابخانه صدر, تھران(تذكره شوشتر , سیدعبدهللا جزايرى: ك.آگاھى بیشتر ر

یاض الفظـال, میرزاعبـدهللا افنـدىتبريزى: ك.عقايد و آثـار قـاض نـورهللا ر, براى آگاھى از زندگى ما و ح ياض العل شش , ر بـه كو
 .268ـ265ص , 5ج ) 'ه1401, بى نا, قم(سیدمحمود مرعشى 

باال ذكـر شـد. 7 كارى , افزون برآن چـه در  غیر قابــل ان خان دربـاره دوره دوم حیــات مشعشـعیان از ارزش  مطالـب سـیدعلى 
قلمرو مشعشعیان به تصرف صفويان درآمد و حیات مستقل آن ھا پايان ' , ه914گفتنى است كه از سال . برخوردار مى باشد

 .گرفت
صفوى ادامـه دادنـد, اما آن ھا از اين پس شعى و تحـت نظـر حكومـت  یان مشع تنھـا . دوره دوم حیات خود را تحت عنوان وال

عالى شـھید مطھـرى 1513به شماره ))  تاريخ مشعشعیان((نسخه خطى موجود از  سپسـاالر (تھـران . در كتابخانه مدرسه 
 .نگه دارى مى شود) سابق

به آن, نسخه مذكور صفحه شمارى شده(, در صفحه دوم اين كتاب جاى بــرگ, از اين رو در ارجاع دادن  از كلمـه صـفحه , به 
 .نويسنده به استفاده از آثار غیاثى و قاضى نورهللا اشاره مى كند) استفاده مى شود) ص(
بـه شـماره , ـ نسخه موجود در كتابخانه آيت هللا مرعشى نجفى در قم1: باقى مانده است)) كالم المھدى((دو نسخه از . 8

شوراى اسـالمى . 10222به شماره , ـ نسخه موجود در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى2. 1211 نسخه موجود در مجلس 
 .برگ سیزده سطرى مورد استفاده پژوھش حاضر قرار گرفته است 370با خط نسخ سده دھم ق در 

 . در كتابخانه مركزى دانشگاه تھران موجود است 3032میكروفیلم نسخه مذكور به شماره 
شعیین و تـراجم اعالمھـم1: از مھمترين اين پژوھش ھا دو اثر جاسم حسن شبر مى باشد كه عبارتنداز. 9 تاريخ المشع : ــ 

. م/1972'ه1392, بى نا, نجف, ـ موسس الدوله المشعشعیه و اعقابه فى عربستان و خارجھا2. م/1965'ه1385, بى تا, نجف
گیرد و در ايـن مسـیر برخـى واقعیـت , شبر در دواثر مذكور رسالت دفاع از برخى موارد اعتقادى مشعشعیان را به عھده مى 

خش ھـاى كوتــاھى كـه احمـد كسـروى )) كالم المھدى((قابل ذكر است كه شبر از . ھاى تاريخى را ناديده مى انگارد جـز ب
يزى; استفاده نكـرده اسـت, تبريزى در ضمیمه آثار خود به طبع رسانده شعیان , احمـد كسـروى تبر انتشـارات , تھـران(مشع

ست). ش1378, فردوس شعیان ا جود اثـر مھـم ; كسروى آغازگر مطالعه در موضـع مشع بار بـه و ستین  براى نخ كالم ((او 
ساند)) تاريخ پانصد ساله خوزسـتان((پى برد و بخش ھاى كوتاھى از آن را در ضمیمه كتاب )) المھدى داورىھـاى . بـه چـاپ ر

به سى ھمـه جان بى , كسروى درباره مشعشعیان ريشه در آموزه ھاى اعتقادى وى داشت كه موجب عـدم برر روشـمند و 
ـ احمـد 1: ك.ر, براى آگاھى از باورھاى ويژه او درباره تشیع و مھدويت كه موثر در نگرش او بر مشعشعیان بود. طرفانه او شد

ین , ـ عباس العزاوى2. 51ص ) بى تا, بى نا, تھران(شیعى گرى , كسروى تبريزى ین االحتالل , ]بغـداد[ عراق(تاريخ العـراق ب
سیدمحمدبن فـالح دارد. 3ج ) م/1939'ه1357, بى تا امـا نمـى , اثر عزاوى بیشترين تفصیل را در موضع مشعشعیان و بويـژه 

شد صیل ديگـر با نابع ا ين, تواند مبتنى بر تاريخ غیاثى و يـا م بر ا فزون  )) تـاريخ مشعشـعیان((و )) كـالم المھـدى((او از , و ا
 .107ص , ھمان, عباس العزاوى: ك.ر; استفاده نكرده است

تا , مصطفى كامل شیبى: شیبى نیز چون عزاوى در اثر زير درباره مشعشعیان از منابع اصل بھره نبرده است تشیع و تصوف 
براى آگاھى بیشتر نگاه . 285ـ274ص ,  )س1359, امیركبیر, تھران(ترجمه علیرضا ذكاوى قرارگزلو , آغاز سده دوازدھم ھجرى

 ).زيرچاپ(يادنامه دكتر عبدالھادى حائرى , ))منابع و مطاللعات; مشعشعیان((; كنید به مقاله نگارنده
موسس الدوله المشعشـعیه , جاسم حسن شبر: ك.براى آگاھى بیشتر از سلسله نسب و اعقاب سیدمحمدبن فالح ر. 10

 .85ص , ھما, و اعقابه فى عربستان و خارجھا
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 11
 .ھمان, تاريخ المشعشعیین و تراجم اعالمھم, جاسم حسن شبر. 12
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 

 
W. caskel, "EIN MAHDI DES 15.JAHRHUNDERTS. SAIJID Islamica, 1931, .13 ol.4, p. 63.. . MUHAMMAD IBN

FALA UND SEINE NACHKOMMEN", 
 .به فارسى ترجمه شده است) فارغ التحصیل زبان آلمانى(اين مقاله به ھمت آقاى عبداللھى 

 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 14
شبر اين كتاب را ھمان اثر ابن فھد مى داند كه حاوى برخى اخبار و حوادث آينده مستخرج از . ھمان, جاسم حسن شبر. 15

 .57ص , ھمان, جاسم حسن شبر موسس الدوله المشعشعیه و اعقابه فى عربستان و خارجھا: ك.ر. است) ع(كالم على
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 16
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى 30;ص , ھمان, تاريخ المشعشعیین و تراجم اعالمھم, جاسم حسن شبر. 17
پس از سـال . 274ـ273ص , ھمـان, عبدهللا بن فتح هللا بغـدادى. 18 حواث  شعیان را در دنبالـه  یاثى موضـوع مشع ' ه842غ

 .مىآورد
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مى دھـد ير خـبر  نوان ز جود نیافتـه اسـت, در آغـاز كتــاب از ع تاب را در نسـخه مو ين فصـل از ك فـى ظھـور : (( امـا مصـحح ا
حدى و سـبعمائه . السیدمحمدابن فالح المعروف بالمشعشع و عددھم اربعه نفر و مده حكمھم فى الجزائر الى غايه سـنه ا

 .است)) تسعمائه((سبعمائه در عبارت مذكور بايد اشتباه ناسخ باشد و درست آن 
در تحفـه االزھـار و زالزل االنھـار . 370ص , ھمان: ك.ر; روى داد 840اين مناظره در سال . ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 19

سال ) 114ـ113ص , 3ج (فى نسب االئمه االطھار اثر ضامن بن شدقم  ين حادثـه را حـدود  ند 840ا يخ : ك.ر. ذكـر مـى ك تار
 ).يادداشت ھاى مصحح (273ص , غیاثى

 .ھمان. 20
 .396ص , ھمان. 21
 .5ص , ھمان, جاسم حسن شبر. 22
 .ب70ورق , سیدمحمدبن فالح. 23
 .ب252ورق , ھمان. 24
 .الف254ورق , ھمان. 25
عراق((اما بر . نیز آگاھى روشنى از آغاز فعالیت ھاى سیدمحمد نمى دھد)) تاريخ كبیر((اثر مھم . 26 سان و  او )) سفر خرا

مد و . بعد از آن كه سفر خراسان و عراق كرده به شوشتر آمد و مدتى در شوشتر بود: ((... اشاره دارد بعد از آن به جزاير درآ
بدو بگرويدنـد  شیعه انــد  ساكنان جزايـر  چون بیشـتر  موجـود در , 4775میكـروفیلم شـماره ; ... ))مذھب تشیع ظاھر كرد و 

 .بدون صفحه شمارى, كتابخانه مركزى دانشگاه تھران
 .27ـ25ص , ھمان, عباس العزاوى. 27
 .58ـ57ص , موسس الدوله المشعشعیه و اعقابه فى عربستان و خارجھا, جاسم حسن شبر. 28
ھاى )) عده الداعى((و )) التحصین((كتاب , شیبى. 29 شیخ احمدبن فھد حلى را با اين نگرش بررسى كرده است و ويژگى 

 .ھمان, مصطفى كامل شیبى: ك.ر; متصوفانه آن ھا را آشكار كرده است
ست, پس از مراسم ذكر و سماع, براى نمونه در طريقت قادريه. 30 , و در شرايطى كه حالت خلسه در دراويش ايجاد شده ا

نیز در . اين گونه كارھاى عجیب به اجرا گذاشته مى شود, در صورت دستور شیخ و مرشد نون  از جمله اين اعمال كه ھم اك
گیرد مى  عراق صـورت  گردن فشـردن, میان پیروان آن طريقت در كردستان ايران و بخش ھايى از  شیر بر , مى تـوان از شم

لزى در , تیغ و وزنه تازو بلعیدن, اشیايى چون شیشه, شمشیر از دو سوى شكم گذراندن, دشنه بر شكم زدن میلـه ھـاى ف
قت و ايـن آداب و مناسـك در شھرسـتان , 1368نگارنده خـود در تابسـتان . نام برد... گونه ھا و سر فرو بردن و  دربـاره آن طري

مال  نوان اع به ع كه ايـن امـور  سنندج و در جمع دراويش طريقت قادريه بررسى ھايى داشته است و الزم به ذكر مى دانــد 
 .اما در برخى شرايط و در صورت ضرورت اجرا مى شود, فرض و واجب در باور آن ھا نیست

شیعه را: ((قاضى نورهللا مى نويسد. 31 باقى علمـاى  ھدحلى و  مـیرزا [ در سال ھشتصد و چھل ھجـرى شـیخ احمـدبن ف
ناظره غالـب آمدنـد و . از حله و ديگر مواضع طلبید و با علماى سنى بغداد به مناظره انداخت] اسپند چون علماى شیعه در م

مام) ع(اثبات حقیقت مذھب اھل بیت ) ع(نمودند اسپند میرزا ترويج آن مذھب نموده امر كرد تا سكه و خطبه به نـام دوازده ا
قاضــى نــورهللا : ك.ر; كردنــد و در ھمیــن ســال ســیدمحمدبن فــالح موســوى كــه اول ســالطین مشعشــع اســت ظھــور نمــود

 .370ص , ھمان, شوشترى
ص , ھمان, عباس العزاوى; مىآورد)) الرزنان((عزاوى آن را . مى نويسد)) طايفه زنان((قاضى نورهللا  396;ـ395ص , ھمان. 32
11. 
 

o. Luft, "Musha'sha", The Encyclpaedia of Islam, New edition, (1993), vol. - 33 II, p.672 
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 34
لى((ظاھرا او , از نام حاكم ذكرى نشده 396;ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 35 ھاى )) سركرده مح بـوده و از قـدرت 

 .caskel, p . 65: ك.ر; بزرگ پیرامونى تبعیت نمى كرده است
 .6ص , ھمان, جاسم حسن بشر. 36
 .397ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 37
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 38

v. Minorsky, Musha'sha', "The Encyclopeadia of Islam", first edition, vol.IX, 1987, p. 160. 
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 40 39 -

casket, p. 65. - 41 42 .34ص , ھمان, احمد كسروىتبريزى. 
خبر مى دھد كه دامنگیر  841در تاريخ غیاثى از شیوع وبا در بغداد و تمام بالد در سال  7;ص , ھمان, جاسم حسن بشر. 43

 .270ص , ھمان, عبدهللا بن بغدادى; تمام ساكنان آن شھر شد
casket, p. 65. - 44 45 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 

 .ھمان, جاسم حسن شبر. 46
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 47
 .الف 65برگ , ھمان, سیدمحمدبن فالح. 48
 .288برگ , ھمان. 49
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 50
 .398ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 51
 .65برگ , ھمان, سیدمحمدبن فالح. 52
قیر و تشـبیه , بويژه قراقويونلوھا, درباره دشمنان)) مغوالن((به نظر مى رسد كاربرد كلمه  288;برگ , ھمان. 53 در جھـت تح
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 .وگرنه تركمنان قراقويونلو از نژاد مغول نبودند, آن ھا به مغول باشد
 .208ـ207ص , ھمان, مصطفى كامل شیبى. 54
 .33ص , ھمان, احمد كسروىتبريزى. 55
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 56
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 57
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 58
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 59
 .ھمان. 60
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى, ھمان. 61
 .10ص , ھمان, جاسم حسن شبر. 62
 .274ص , ھمان, عبدهللا بن فتح هللا بغدادى. 63
 .399ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 64
ماه اقامـت , اسپند در ادامه مسیر 276;ـ274ص , ھمان, عبدهللا بن فتح هللا بغدادى. 65 وارد بغداد مى شود و پس از شـش 

, ھمان: ك.ر, مدت حكومت او در بغداد دوازده سال ذكر شده است. مى میرد' ه848به بیمارى شديدى مبتال شده و در سال 
 .276ص 
 .بدون صفحه شمارى, موجود در كتابخانه مركزى دانشگاه تھران, 4775میكروفیلم شماره , ))تاريخ كبیر((, جعفرى. 66
, در ايـن ايـام, )847ــ845(امـا بـا توجـه بـه زمـان حادثـه . ناخواناست)) تاريخ كبیر((در متن اصلى )) خاقانى((واژه پس از . 67

 .عبدهللا سلطان است) شیراز(و نماينده او در حكومت فارس , خاقان بزرگ حكومت تیمورى شاھرخ مى باشد
 .بدون صفحه شمارى, ھمان, جعفرى. 68

H.R.Roemen,"The Turkmen Dynasties", in The cambrige History of Iran, - 69 vol.6, cambridge univerisity, 1986,
p. 163-4  

 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 70
 .آورده است 866سیدعلى خان تاريخ درگذشت او را . 71
 .ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 72
 .307ـ306ص , ھمان, عبدهللا بغدادى. 73
 .305ص , ھمان. 74
سط مانـده , سیدعلى خان; ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 75 كه در وا مى دانــد  سانى  شاير او را از ك ين دراج و ع امـیر ا

 .11ص , ھمان, جاسم حسن شبر: ك.ر; بودند
 .308ص , ھمان, عبدهللا بن فتح هللا بغدادى. 76
مى رسـانند و خـبر از . 77 به اتمـام  عرب را  به عـراق  لى علـى  قاضى نورهللا و سیدعلى خان در اين جا گـزارش يـورش مو

مان, قاضى نورهللا شوشـترى: ك.ر; بازگشت او به حويزه و سپس آغاز حمله او به كوه كیلويه و بھبھان مى دھند جاسـم , ھ
 .309ص , ھمان, عبدهللا بن فتح هللا بغدادى. 78. ھمان, حسن بشر

برف زيــاد در , ھمچنان كه ظھور مشعشـع, غیاثى اين حادثه را از تإثیر قران ـ سداسى در برج عقرب ـ مى داند. 79 و باريـدن 
تإثیر قـران در ايـام ذكـر مـى كنـد عبـدهللا بــن فتـح هللا : ك.ر; بغداد را كه موجب نابودى نخل ھا و درختان حله و عراق شـد از 

 .310ص , ھمان, بغدادى
 .ھمان. 80
 .311ص , ھمان. 81
 .ھمان. 82
 .12ص , ھمان, جاسم حسن شبر. 83
لى علـى را در . 84 سیدعلى خان ترور مولى على را به دنبال محاصره پیربوداق در قلعه مى داند كه چون توان مقابلـه بـا مو

سب : او مى افزايد. خود نديد از حیله ترور استفاده كرد مولى على عادت داشت كه ھر روز صبح غسل كند و در آن روز بـر ح
اين روايت اختالفاتى ـ چنان چه در متن آمده است ـ . عادت وارد رود كردستان شد و اين در حالى بود كه تیرانداز منتظر او بود

 .313ـ312ص , عبدهللا بن فتح هللا بغدادى. 85. ھمان, جاسم حسن شبر; با روايت غیاثى دارد
باره آمـده اسـت, در روايت قاضى نورهللا. 314ص , ھمان. 86 لى علـى))l: گزارش كوتاھى در اين  يه ] مو به كوھكیلو شكر  ل

عه در سـال , كشیده فت و ايـن واق سید و بـه ھمـان وفـات يا به مولـى علـى ر تیرى  محاصره قلعه بھبھان نمود و در آن اثنـا 
ستانه گشـودن : ((در گزارش سیدعلى خان مىآيد. ھمان, قاضى نورهللا شوشترى; ھشتصدوشصت ويك بود زمـانى كـه در آ

بـه دنبــال قتــل او ... وارد آب شد و با تیرى كشته شد ... پس به بركه اى نزديك قلعه آمد , قلعه بود به غسل احتیاج پیدا كرد
احمد كسروى ناباورانه ترور . ھمان, جاسم حسن شبر; سپاه درون قلعه بر سپاه مولى على حمله برد و آن ه را پراكنده كرد

مى كـرد و مايـل  مولى على را به فرمان پیربوداق و به علت تعصب شیعى گرى او مى داند كه در كار مشعشعیان سستى 
; در صورتى كه وى تا اين زمان نیروھاى متعددى را جھت مقابله با مشعشعیان اعزام كرده بود. نبود با آن ھا جنگ روبرو بكند

 .42ھمان ص , احمد كسروىتبريزى
يده )) كردستان((كسروى رودخانه  ستان معـروف گرد جرى بـه رود كرد را ھمان رود طاب مى داند كه در سده نھم و دھـم ھ

شده, معروف گرديده و اكنون در نزديكى ھاى بھبھان نده  كه . رود قنوات و مـاھرود خوا قرار دارد  حى  پايین ترھـا رود جرا در 
 .ھمان, احمد كسروىتبريزى, 400ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى; مولى على در آن شنا مى كرد

 .400ـ399ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى. 87
 .ھمان, جاسم حسن شبر. 88
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 .338و  61برگ , ھمان, سیدمحمدبن فالح. 89
 .337ـ336برگ , ھمان. 90
 .338ـ337برگ , ھمان. 91
 .102ـ101برگ , ھمان. 92
 .61برگ , ھمان. 93

w.casket, p. 68. 
لول روح علـى[ منقول است كه مولــى علــى بــه آن دعـوى: ((قاضى نورهللا مى نويسد. 95 94 - , اكتفـا ننمـوده] دروى) ع(ح

نیز بــه  400;ص , ھمان, قاضى نورهللا شوشترى: ك.ر; ))دعوى خدايى نیز كرد قابل ذكر است كه بدنـه جنبـش مشعشـعى 
یات  ھمراه مولى على است و يارىگر او در درگیرىھاى دشوار نظامى مذكور است و حتى اين حمايت مشعشعیان نیز در دفاع

به پشـتوانه حمايـت مشعشـعیان بـود ـ , سیدمحمد بازتاب دارد آن جا كه از ناتوانى خود در مقابله با مولى على ـ كه قاعـده 
 .ياد مى كند, اشاره مى كند و از عدم اجراى قتل او كه به ذھن سیدمحمد خطور كرده بود

ھار پیونـد و پــیروى كـرد و , سیدمحمدبن فالح جھت در امان بودن از خطر يورش اسپند, براى نمونه. 96 تاه اظ براى مـدتى كو
اما در نخستین فرصت ـ كه در مدت زمان كوتاھى پیش آمدـ يورشى سخت بر افـراد , حتى ھداياى قابل توجھى نیز به او داد

 .و اموال او برد
بادى, )'ه870(تا مرگ سیدمحمدبن فالح ) 861(در فاصله قتل مولى على . 97 ندان ع له خا , جز در خصوص مقابله وى با حم

 . از اقدامات تھاجمى و توسعه طلبانه وى اطالعى در دست نیست
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