از دروغ ﻣﺸﻌﺸﻊ ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻣﺸﻌﺸﻌﻴﺎن(
اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ ؛ ﺁﻟﻤﺎن ١٣٨٢

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﻳﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۵۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎم در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎپ ﺁن
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮ در ﮐﻠﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺁن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ »ﻣﺸﻌﺸﻌﻴﺎن« ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
زﻳﺮ هﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﻌﺸﻌﻴﺎن« دوﺑﺎرﻩ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ
و از هﻤﻴﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎپ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﺁن دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﻳﺪا از اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از روی
ﭼﺎپ ﻗﺪﻳﻤﯽ اﻓﺴﺖ ﺷﺪﻩ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻏﻠﻂ هﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮارد ﺳﺮ هﻢ ﻧﻮﻳﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در اﻳﺮان ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را در ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ» :ﺑﺒﺮاﺑﺮ ﺁﻧﺸﻬﺮ« هﻤﺎن »ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن
ﺷﻬﺮ« و »ﺑﺎ ﺟﻤﺎل« هﻤﺎن »ﺑﻪ اﺟﻤﺎل« اﺳﺖ! در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺎپ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب هﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺛﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﺎﺷﺮان ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ دوﺑﺎرﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﺁﺛﺎر
را ﺑﺮای وﻳﺮاﻳﺶ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮادی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در ﻣﺘﻦ و ﻳﺎ ﭘﺎﻧﻮﻳﺲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ .وﻳﺮاﻳﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺁﺛﺎر هﻢ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﺮان و هﻢ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد.
»ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن« دارای دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ »ﻣﺸﻌﺸﻌﻴﺎن« و »ﮐﻌﺒﻴﺎن« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ هﺠﺮی ﺗﺎ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺷﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ در ﺳﺎل  ١٣٠٢ﺧﻮرﺷﻴﺪی
ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .او ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﻳﯽ هﺎی ﺷﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :در اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدی را ﻳﺎﻓﺘﻢ از ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺮدان دروﻏﮕﻮﻳﯽ ]و[ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دروﻏﮕﻮﻳﺎن ]ﺑﻪ ﻧﺎم[ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ ﮐﻪ در ﻧﻴﻤﻪ هﺎی ﻧﻬﻢ هﺠﺮی ﺑﻪ دﻋﻮی
ﻣﻬﺪی ﮔﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی اﻳﻦ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﻴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮔﺰاردﻩ و ﭘﺴﺮ او ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ دﻋﻮی ﺧﺪاﻳﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﺪان اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻴﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ«.
ﮐﺴﺮوی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎری ﮐﻪ وﻳﮋﻩ او ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ
»ﻣﻌﻤﺎﻳﯽ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﺑﺪون ﺣﻞ ﺁن »ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺁن را
داﺷﺖ ،ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺴﺮوی در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺎ دﻋﻮی ﻣﻬﺪﻳﮕﺮی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ و دﻋﻮی ﺧﺪاﻳﯽ ﭘﺴﺮش
ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺬهﺐ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﺬهﺐ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﺒﺮد و ﮐﺸﺎﮐﺶ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺬهﺐ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﻩ و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻬﺪی ﭘﺴﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﮐﻪ او روزی ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺟﻬﺎن را از داد و ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻪ راهﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺪی
ﺧﻮاﻧﺪﻩ و از ﭼﻪ راهﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ دوازدﻩ اﻣﺎﻣﻴﺎن – دﻋﻮی او را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟!« دﻋﻮی ﺧﺪاﻳﯽ ﭘﺴﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﺷﻴﻌﻪ هﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮐﺴﺮوی ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻼم اﻟﻤﻬﺪی« ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻳﮑﯽ
از ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻬﻨﻪ ای از اﻳﻦ ﮐﺘﺎب دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻮن از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﺮوی ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ،ﺁن را دﺳﺖ

ﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮای وی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﮐﺴﺮوی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :اﻳﻦ ﮐﺘﺎب از ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺑﻪ دﻋﻮی هﺎی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺶ هﺎی ﮐﻮﺗﺎهﯽ از اﻓﮑﺎر ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ را ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب »ﮐﻼم اﻟﻤﻬﺪی« ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺁورد .ﮐﺴﺮوی ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﺸﻊ را »ﻣﺮدک ﻧﺎدان« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺁوردن ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از »ﺳﻮرﻩ هﺎی« ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی »ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻖ ﻗﺮﺁن
ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺳﻮرﻩ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﻩ هﺎی ﻗﺮﺁن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ«.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ادﻋﺎهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ دارﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ هﻴﭻ اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ
ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف و ﻳﺎ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻴﻠﻪ و دروغ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از دﻋﻮی ﻣﻬﺪﻳﮕﺮی،
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﻌﺸﻊ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن او ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻣﺮا ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ او
را ﺑﮑﺸﺪ »ﺳﻴﺪ ﻗﺮﺁن در ﺁوردﻩ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺳﻨﯽ ﺻﻮﻓﻴﻢ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ
ورزﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺁزاد ﺳﺎﺧﺖ«.
اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﻣﺸﻌﺸﻌﻴﺎن در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺁن زﻣﺎن
»ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺘﻨﻪ هﺎی ﺷﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ در دوران »رﻳﻴﺲ اﻟﻮزرا« )رﺿﺎ
ﺷﺎﻩ( ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺟﺮﻳﺎن و ﺷﺎهﺪ ﺁن ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
»ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﺪان هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ .اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮی وﻳﮋﻩ ای ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮهﺎ و رودهﺎ و
ﺳﺪهﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺧﺎﻧﺪان هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻧﻘﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ» .ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺁﺛﺎر اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ٢٠٠٣

