
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين
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   ی�د �ھدوا�ش
   در نعمانية مشهد مهدوى

   ت �ضا�ل و �کاو   اذکارو  و اد��ه  آداب  و�و���ت ���ا�یا�ی 
  

  دار املعارف اإلهلية:��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

  ��یاد �یات اع�ی  ی ا�� ������و���ده ع�وم   :��ر      و ����ق و �دو�ن
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   اهميت �شهد مهدوى
ُ
  هعمانيّ در ن

 در نعمانيـه عـراق  به مقام صاحب ا�زمـان ؛در بر� از آثار من��ه ؤال 

در نعمانية چـه اهميـ� دارد؟ �وقعيـت دقيـق آن  �شهد مهدوى اشاره شده؛ 

آيـا  با توجه به سفارش او�و�ت ز�ارت �ـشاهد مهـدوى كجاى عراق است؟ 

   ��ف چ�ست؟ اعمال اين �شهد� به آ�ا م�� است؟فبراى زائران ايرا� ر

   عراق – ةنعماني – كنار �ر دجلة صاحب الزمان ديدارگاه مقام 



 

٣

  واب

است، ) منه ا�سالم( اهميت اين �شهد ��ف �اطر �م ح�ت صاحب األ�ر -١

  : ؛ كه فر�وده اند حضور ح��ش در اين مقام از هن�م�پاسخ سؤادر 

، �ح ايـن سـؤال و جـواب }هباشم در شب سه ش�به و روز سه ش�به در نعمانيـ �{

:  گو�ـد آنرا نقـل نمـوده و ��دث نورىر كتاب ر�اض العلماء نقل شده است، د

اد، م�زا عبد اهللا اصفها�، معروف به افنـدى، در جـ� پـنجم 
ّ
��م فاضل متبّحر نق

: كتاب ر�اض العلماء وحياض الفضال، در احواالت شيخ ابن جواد نعما� گفته كـه

 : را و روايت نمـوده از آن جنـاب)صلوات اهللا عليه(ت كه ديده است قائم او از كسا� اس

  :شهيد كه ديدم منقول از خّط شيخ ز�ن اّ�ين ّ� بن حسن بن �ّمد خازن حايرى

صـلوات اهللا (به درس� و �قيق كه ديده است ابن ا� ا�واد نعما�، �والى مـا مهـدى 

  : �س عرض كرد به او.  را)عليه

ـه؛ �ـس كـدام اى �والى 
ّ
من، براى تو مقا� است در نعمانيّه و مقا� اسـت در حل

  وقت ���ف دار�د در هر يك از آنها؟ 

باشم در شب سـه شـ�به و روز سـه شـ�به در نعمانيـه، و  �: فر�ود به او كهح�ت 

ه به آداب رفتـار نـ� روز �عه و شب �عه �
ّ
ه، ول�ن اهل حل

ّ
كننـد  باشم در حل

  در مقام من؛ 

 ن�ست �ردى كه داخل شود در مقام من به ادب، ادب كند و سالم كنـد بـر مـن و و

، و صلوات فرستد و سالم كند بر من و بـر ا�ـشان دوازده �رتبـه؛ )عليهم ا�سالم(بر ائّمه 

آن�ه دو ر�عت نماز به جاى آرد با دو سوره، و با خـداى تعـا� مناجـات كنـد در آن 

   .خواهد  آ�ه را كه �؛ا فرمايد به اودو ر�عت، مگر آن�ه خداى تعا� عط

  : فر�ودح�ت . اى �والى من، تعليم فرما به من اين مناجات را: �س گفتم
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  * رَ�تُك َعذابَك َحّ� �َْسِبَق َعفُوَك و

 مآنـرا در�ـافتر من ت�رار فر�ود تـا آن�ـه سه �رتبه اين د� را ب) ح��ش(و 

  . )يع� حفظ نمودم(

و توقـف عبـورى بـه تناسـب فرصـت �ـدود (در واقعه فوق عمل �ت�ى  - ٢

ايـن ؛ در صـورت توفيـق بـه ز�ـارت ، اما زائر اين مقام ��فبيان شده) زائران

�سنده ن�رده، و خود را از اعمـال  ؛�صوص اين مقام به اين عمل مقام ��ف؛

  :  �روم ننموده، و از ا�ام سه عمل غفلت ن�ند �ش��ه �شاهد مهدو�ة

  ). ور العمل جامعبا دست(�اى آوردن نماز امام زمان : اّول

  . )ه��ل�سخه (�م توجه و ز�ارت آل ياس� : دّوم

  .رقعه استغاثة، خصوصا كه اين بقعه در كنار نهر دجله و آب روان است: سّوم

 به هر سه عمـل �وفـق � ؛وقت بگذارد اگر زائر براى توقف در آن مقام ساع�

  اسـتخلـو�آرام و  در �ـيط كـهمقام نـورا� آن ، هرچند در شود ان شاء اهللا

  .وجود داردب�ش� هم و درنگ  توقف جاى
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 بـوده، و ) از �ـرز مهـراندروا( �ـس� زائـران ايـرا�  در؛ ىومهد�شهد اين  -٣

 و �ـ�ف ، سـاعت ب�ـش� راه نبـوده١.٥و كر�ال هـم ا�ف براى رف� آن از �ف 

   . ا�رى م�سور است؛شدن به آن مقام ��ف

 ١٥٧كـر�الء شـهر  كيلـوم� و تـا ١١٦حلـه شـهر  تا  نعمانيهاين �شهد مباركاز 

و ايـن �ـل در .  كيلـوم� راه اسـت�١٠٠ـف ا�ف حـدود شـهر كيلوم�، و تا 

  .مناطق امن و شيعه �ش� عراق است

 ٧٠) واسـط( كيلـوم�، و از بـدره تـا شـهر كـوت ١٢از �رز مهران تا شـهر بـدره 

نعمانيـة كيلـوم� � باشـد، ومقـام  ٣٧كيلوم� اسـت، و از اينجـا تـا نعمانيـه 

 كيلـوم�ى نعمانيـه ١٥و ) كـوت( كيلـوم�ى واسـط ٢٢  درمهـدى  ح�ت

  .است



 

٧

از توابع نعمانية واقع است، تقر�با در ميانـه "أم عكيط"اين بقعه نورا� در ناحيه 

  . � باشد م�ي نهر دجله١٥٠ م�ى آن، و ١٠٠٠راه كوت و نعمانيه است؛ در فاصله 

سط به نعمانيه؛ توسط يك جاده فر� خـا� يـك كيلـوم�ى بـه اده اص� وااز ج

راه كنار دجله زائران پياده جنوب عـراق از كنـار ايـن . اين مقام نورا� � رسيم

 "ا�طـوة"آن ناحيه بـه نـام ميان اه� در اين �وضع منور ، بقعه �كرمه � گذرد

  .شناخته � شود ا�هدي مقام "و ) قدم�ه= قدم (
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٩



 

١٠

 ق� ي�ـى همچن�  ؛) امام مهدى قدم�ه و ديدار�ه (در اين مقام ��ف

ايـن  كه . ن� قرار دارد"�مد بن القاسم"به نام  از نواد�ن ح�ت امام سجاد 

   .شهرت دارد" مقام ا�سيد العلوي" به  نزد اها� منطقه�رقد

 صد زائـران بـالد مقـ) و �رقد سيد علوي مقام امام مهدى (ه �اين ز�ارت

قر�بـه و بعيـده بـوده، و در ميــان ايـام هفتـه شــب و روز سـه شـ�به و �عــه، و 

 و نيمـه شـعبان؛ اجتمـاع �شورا و ار�عـ��صوص مناس�تهاى دي� ايام سال؛ 

  .برقرار � باشد�سيار انبوه زائران 

  كرامات ظاهره از اين �شهد ��ف �سيار است و م�ـشأ ازديـاد روزافـزون

آن � باشد، از �لـه نـذرهاى شـايع �ـسبت بـه ايـن مقـام سـفر پيـاده از زوار 

شـ���يجات بـر زوار شهرهاى دو و نزديك براى ز�ارت؛ و از ا�ور رايـج توز�ـع 

زائـران پيـاده ايـن مقـام تعداد  �� . در اوقات �تلف سال � باشد؛اين �شهد

  .تهم رسيده اس) در يك �وسم دي�( تا ب�ست هزار نفر ؛نورا�
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  به ز�ارت   �كررا در منابع دي� ثبت شده است كه ح�ت صاحب األ�ر

 امـا�ناما�زاد�ن من��ه در بالد �تلفه ���ف � برند، و اصـال ي�ـى از 

و بعيد ن�ست � اينكـه شايع براى ��ف خدمت ح��ش اين �زارات است، 

�ف فرمـا� اين ��ن به عنوان �� براى حضور ح��ش بيان شده؛ ك�ت ��

و ارتباط اين حضور �رتب بـا ز�ـارت ح��ش براى ز�ارت اين اما�زاده باشد، 

استمرار اين ا�ر سبب شده تا اين ز�ـارت�ه . اين �رقد ��ف �سيار �تمل است

 اعـالم حضور حـ��ش براىبه عنوان �� ثابت و هفت� ) �رقد سيد علوي(

؛ )از ميان �زارات �ـسيار(�زار به اين  و وجه عنايت ح�ت امام زمان شود، 

، كـه باشد )كه ب�ون و دور افتاده از شهر و آباديهاست(چه �سا غر�ت اين بقعه 

 مهجور ) و خصوصا در وق� كه آن بيان ��ف صادر شده(تا قبل از سا�ان اخ� 

آشـنا و بـه ز�ـار�ش ناآن  بلكه خواص ن� با ؛بوده است، بطور��ه نه تنها عوام

در ايـن ( ديگرى براى حضور هفت� ح��ش وجه؛ ا�ر�ز اين .  اندبودهن�ل�م 

  .ه و ذكر �شده استديبه نظر نرس) ناحيه دور از �شاهد ال� و �ساجد معظمه
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   ع�وی��ه ای از ا�واالت ��مد �ن ا�قا�م
  در كتب متعـددى از �لـه )  سيد علوى(�ح احواالت صاحب اين �زار

  .آمده، كه در اينجا نقل � كنيم)  هم تر�ه شدهكه به فار�(مقاتل الطا��� 

 ابن عمر بن � بن حس� بن � بـن ا�  �مد بن قاسم بن � :نام و �سب 

   .بود  صفيه دخ� �و� بن عمر بن � بن ا�س� :مادرش طالب 

  داده بودند به خاطر آن�ه لقب و �ردم او را صو� ، اش ابوجعفر استكنيهو 

 �ردى دا�شمند و فقيه و متدين و زاهد ى و،امه �ش� سفيدى � پوشيدهم�شه ج

   .بود) ال�(قائل به عدل و توحيد ) برخالف اشاعره(و از كسا� بود كه . بود

 خراسـان از نوا� ( در طالقان  عبا��مد در زمان معتصم: قيام و نهضت

ان او عبـداهللا بـن  و �س از جنگها� كه مي،خروج كرد)  فع�افغا�ستانقديم و 

  . طاهر رخ داد، عبداهللا او را دستگ� ساخته و به نزد معتصم فرستاد

زهـر بـراى مـن أجر�ان قيام و دستگ�ى او را ا�د بن عبيـداهللا از �مـد بـن 

نقل كرد و مقدارى را ن� از كتاب ا�د بن حـارث خـراز است�ـساخ ) ابوالفرج(

 مندل كو� به سندش از ابراهيم بن  و ��وح آن را جعفر بن ا�د بن ا�،كردم

 بـراى مـن )كه خود همراه �مد بن قاسم در طالقان بـوده اسـت(عبداهللا عطار 

  ..حديث كرد

ما ب�ش از ده نفر بوديم كه با �مـد از كوفـه بـه سـمت : ابراهيم بن عطار گو�د

 �مـد بـه ؛ رفتيم و قبل از ايـن جر�ـان خراسان حر�ت كرديم و تا به �رو پ�ش 

 و گرو� از ز�ديه ن� همراهش بودند كـه از ،ى ناحيه رقه و روز خروج كردسو

   . و عباد بن يعقوب رواج�،�� بن حسن بن فرات: آن �له بود
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بـود از ) برخالف اشاعره(و چون سخنا� از او ش�يدند كه �وافق مذهب مع�� 

م با وى نفر بودياين رو اهل كوفه از وى كناره گرفتند، فقط ما كه كم� از ب�ست 

 و از آنهـا بـراى ،، در آ�ا به ميان �ردم پراكنده شـديممانديم تا به �رو رسيديم

�مد بن قاسم بيعت � گرفتيم و طو� ن�شيد كه چهل هزار نفر �ردم آ�ا بـا 

 هم� شيعه  وى بيعت كردند، و ما �مد را در ي�ى از قصبات �رو كه �رد�ش 

 را در قلعه اى كه پرنده بدان راه نداشت و در كـو� بودند، برديم و آنها ن� وى

  .�رتفع قرار داشت، جاى دادند

من و ��   : و ا�د بن سعيد به سند خود از عباد بن يعقوب روايت كرده كه گفت

اين حسن بن فرات با �مد بن قاسم در قاي� سوار بوديم و قصد رف� به رقـه را 

 از اينكه مقدارى با  � در قايق بودند و �س  و گرو� از هم مذهبان ما ن،داش�يم

 هم ) عقيده به عدل و توحيد ال� (�مد سخن گفتيم متوجه شديم كه او با مع��
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 از اين رو ما از وى جدا شده و او را رها كرديم و از آن قايق بـ�ون ،عقيده است

� ما  �مد كه چنان ديد گر�ست و از ما خواست كه به نزدش بازگرديم و،آمديم

  .به سخن او توج� ن�رده ديگر به نزدش نرفتيم

 شد با �رد� بيعت كرده بودند، ش� را وعده مو چون مقدمات �ر خروج او فراه

ن �ردم در آن شب به وعده �ه آمده و �مد ن� از قلعه به ز�ر آمـد، در آ وگذارد 

برخ�   : گفتاين ميان صداى گر�ه �ردى به گوش ما خورد، �مد رو به من كرده 

، من به دنبال آن صدا آمـدم و ديـدم �ـردى �ـساج ب�� اين گر�ه براى چ�ست

است كه نمدى داشته و ي�ى از آن �رد� كه با ما بيعت كرده بودند از ) بافنده(

   .ن را به زور از آن �رد گرفته استآ

ى از �ردان شما را نمدم  ي�:گفت چرا گر�ه � ك� ؟: از آن �رد �ساج پرسيدم

 نمدش را به او بازگردان كـه �مـد بـن قاسـم :من بدان شخص گفتم .را گرفته

 )كه اين سخن را از من شـ�يد(آن شخص ! صداى گر�ه اين �رد را ش�يده است 

اطر آن�ه سود و نف� بـه  به خ؛ ما با شما خروج كرده ايم:رو به من كرده گفت

 هـر �ـو كـه شـده از �ـردم بـه ؛ و آ�ه �ورد حاجت و نياز ماست!�مدست آور

آن شخص گرفتـه من به هر ز�ا� بود آن نمد را از دست : ابراهيم گو�د !!بگ��م

   .مبه صاح�ش برگرداند

 اى :، �مـد بـه مـن گفـتن قاسم رفته و جر�ان را بدو گفتمآن�ه به نزد �مد ب

خن اين س!  � شود دين خدا را يارى كرد؟) و با اين �ردم ( ابراهيم آيا با اين �رها 

ا ما خود فكرى  اكنون پراكنده شو�د ت:را گفت و به ما دستور داد به �ردم بگو�يم

   !در اين �ورد ب�نيم

 آمده كه اكنـون   �رى پ�ش :ما به دنبال او به نزد آن �ردم رفتيم و بدانها گفتيم



 

١٥

�مد دستور داده است پراكنده شو�د، �ردم كه ايـن سـخن را شـ�يدند متفـرق 

 فورا به سمت طالقان كـه فاصـله ، ديگر در آ�ا توقف ن�ردهشدند و �مد ن�

اش تا �رو چهل فرسخ بود، حر�ت كرد و ما ن� در ميان �ردم پراكنده شـديم تـا 

، و �س از آن�ه �ع ز�ادى با او بيعـت را بار ديگر به سوى او دعوت كنيمآنها 

، چنا�ه دارىاگر به راس� تصميم خروج  :كردند به نزد وى رفتيم و بدو گفتيم

 اميد آن هست كه خدايت ن�ت و ؛اكنون ب�ون آ� و به جنگ دشمنانت بروى

پ�وزى دهد، و �س از پ�وزى هر يك از �شكر�ان خود را كه � خواس� و ديـن 

 و اگر ، و بقيه را بازگردان، و آنها را ن�ه دار؛و ايمان را �سند كردى انتخاب �ن

و از همان آ�ز �ر به خاطر عم� كه آن �رد (ادى آن �رى را كه در �رو ا�ام د

 بـدان ؛ � خوا� در اينجا هم چن� �رى ب��)ا�ام داد �ردم را بازگرداندى

 و به� آن اسـت ،كه به طور حتم عبداهللا بن طاهر تو را دستگ� خواهد ساخت

، در خانـه ات ب�ـش�� و ه ما و همچن� خودت را �ـسليم كـ�كه پ�ش از اينك



 

١٦

  !به � برى) با آرا�ش( زند� خو�ش را؛مانند ساير افراد خانواده خود

�مد كه اين سخنان را ش�يد، تصميم به خروج گرفت و ب�ون آمد و خ�ش بـه 

وى �شكرى را به ��رد� �ردى به نام حس� بن . گوش عبداهللا بن طاهر رسيد

فرستاد و مـا در نوح كه رئ�س �طه و پل�س او در خراسان بود، به جنگ �مد 

   .همان برخورد اول او را به سخ� شكست داديم

اين خ� كه به گوش عبداهللا بن طاهر رسيد، دنيا در نظرش تار�ك شد و ي�ـى 

يا حبان بن نوح (ديگر از ��رد�ن �شكر خود را به نام نوح بن حبان بن جبله 

كست نوح بن خت تر از ش به جنگ ما فرستاد و ما او را ن� شكس� س)بن جبله

 از ،، و� او ديگر به نزد عبداهللا بن طاهر بازنگشت و به سو� رفتهحس� داديم

 و براى او سوگند ياد ،آ�ا نامه اى به عنوان معذرت خوا� براى عبداهللا نوشت

كرد تا پ�وز گردد و يا كشته شود، عبداهللا بن طاهر يـك �ـشكرى بـزرگ را بـه 

 و �شكر نوح بن حبان در چند جا ؛ جنگ ما آمدند آنها دو�اره به،كمك او فرستاد

و ما به  ؛ �س از ساع� نوح فرار كرد؛ و چون جنگ �وع شد،كم� كرده بودند

، در اين وقت آنها� كه در كم� بودند، بـ�ون ر�تـه و دنبال آنها پراكنده شديم

ر ، دو هم� سبب شد كه ما منهزم گـرديم ،شمش� در ميان �شكر�ان ما گذارند

 و ما ، و در آ�ا پنهان گشت، رسانيد"�سا"اين ميان �مد بن قاسم خود را به شهر 

  . ه سوى او دعوت كرديمن� به اطراف رفته از نو �ردم ب

ابواالزهر به سندش از ابراهيم بن غسان كه ي�ـى از نزدي�ـان عبـداهللا بـن 

زدش  بـه نـ،ن طاهر �ـرا خواسـتروزى عبداهللا ب:  نقل كرده گفت،طاهر است

ن م� نامه اى � �سته  و روى آ،، ديدم �شسته و در كنار او م�ى قرار داردرفتم

و پيوسته انگشتان خود را . ، اما روى آن نامه اسم ك� نوشته �شده بوداى گذارده



 

١٧

و هر�ه چن� � كرد �شانه (در ر�شش فرو � برد و آنها را با انگشت شانه � زد 

 من كه آن وضع را ديدم در دل خود از � او به )اين بود از چ�ى خشمگ� است

، عبداهللا آهسته �را �اطب ساخته،  و نزديك رفته در كنار �شستم،خدا پناه بردم

 مبادا از دستورى كه به تو � دهم ،خوب �شنو تا چه � گو�م ! اى ابراهيم :گفت

اد � �پي� ك� كه به عقو�ت سخت من گرفتار خوا� شد و دودمانت را به ب

 به خدا پناه � برم كه در �ورد فرمان�دارى دسـتورهاى :من اظهار داشتم !دهم 

 .شما نيازى به اين تهديدات داشته باشم و خـود را در معـرض خـشم تـو درآورم

من هزار سوار از افراد ز�ده �شكرم جدا كرده  :عبداهللا كه پاسخ �را ش�يد گفت

به تو بدهند كه هز�نه سفر و احتياجات و دستور داده ام صد هزار درهم پول ن� 

ك� و يدك به همراه خود ب� و �ردى را ن� كه تعي� كرده ام بر ي�ى از اسـبان 

 و چـون بـه يـك ، روى تو برود سوار ك� كه او د�ل راه تو باشد و همه جا پ�ش 

  ، عمل  و دقيقا هر چه در آن نوشته شده،فرس� �سا رسيدى اين نامه را باز �ن



 

١٨

 و �ن ح� كوچك��ن دستورى را كه در آن نوشته شده باشد بايـد ا�ـام د�

 كـه مـن ديـده بـا� بـر تـو ،، و اين را هم بدانيك حرف آن را ن� فرو نگذارى

   بـه مـن گـزارش ؛گماشته ام كه تمام �رهاى تو را ح� نفسها� را كه � ك�

 آنها به �وى كه نوشـته دهد، و بدين ترتيب ��ال �راقب دستورهاى من و ا�ام

   !ام باش 

من از نزد عبداهللا ب�ون آمدم و طبل و ش�پور جنـگ نواختنـد، و : ابراهيم گو�د

كه ق�هاى خاندان طاهر در (سوارا� را كه عبداهللا تع� كرده بودند در شادياج 

،  نزد من گرد آمدند، عبيداهللا خود از ي�ى از ق�ها ما را � نگر�ست)آ�ا بود 

من آهسته تر و �� تندتر تا روز سوم به يك فرس� �سا رسـيديم، در آ�ـا مـن 

به اميد خدا برو تا چون به يك فرس�  :نامه عبداهللا را گشودم ديدم نوشته است

  �ى از ي، آن�ه داخل شهر شو و ر �ن همراهان خود را آماده �رزا،�سا رسيدى

 تا آنها را �ا�ه ؛پيك رسانان بگمار با سيصد نفر بر خانه ؛��رد�ن �شكرت را

كنند، آن�ه ي�ى از ��رد�ن را با پانصد هزار سوار بـر خانـه حـا�م شـهر 

 حيلـه اى ب�ـار ؛ كه مبادا به خاطر بيع� كه با �مد بن قاسم كرده اند؛بگمار

 به فالن �له برو�د، آنـ�ه ؛برند، س�س با سواران ديگرى كه براى تو با� مانده

 و چون به در فالن خانه رسيديد داخل خانه شـو�د، ،ن كوچه داخل شو�دبه فال

از آ�ا به خانه دوم برو�د، و از آ�ا به خانه سوم داخل شو�د، و چون بدا�ا وارد 

شدى پله ها� را كه سمت راست است بگ� و باال برو، در آ�ـا بـاال خانـه اى 

 او ن� و ي�ى از ياران . برداست كه �مد بن قاسم علوى صو� در آ�ا به � �

و .  و با ز�ـ� ��ـم ب�نـد.، هر دو را دستگ� �نبه نام ابوتراب پ�ش اوست

�ـصوص خـودت را بـا ) يا مهر(چون اين �ر را ا�ام دادى � درنگ انگش�ى 



 

١٩

�صوص �مد بن قاسم براى من بفرست كه پ�ش از آن�ـه ) يا مهر(انگش�ى 

، �وفقيت تو در ما�ور�تت آ�ه باشم بنو�� من از جر�ان را به تفصيل براى من

و به ك� كه آنها را � د� سفارش �ن كه به �عت راه را ب�يمايد كـه روز 

 و در پايان بـه تـو ،سوم خود را به من برساند، و �س از آن ماجرا را برايم بنو�س

 مـن سفارش � كنم كه ��ال �راقب �مد بن قاسم باش تا او را با رفـيقش بـه

  .برسا�

مندرجات آن نامه مانند و� بود و بر طبق �شانيها� كه داده بـود : ابراهيم گو�د

 و �مد بن قاسم را كه در باالى پله ،قدم به قدم پ�ش رفتيم تا بدان خانه رسيديم

 او قـصد ، �شاهده كـرديم؛ و عمامه اى بر � و صورت �سته بود؛ستاده بود�ها ا

 و با اس�ى كه پاى پله ها ز�ن كرده ؛پله ها به ز�ر آيدداشت همان ساعت از آن 

 و بدا�ا برود، در همان حـال جلـوى او را ؛ راه خوارزم را پ�ش گ�د؛و آماده بود



 

٢٠

  ، � خواهم �مد بن قاسم را :گفتم تو ك�س� و چه �ر دارى ؟:  پرسيد،گرفتم

ش��ت را بـه  �س فورا انگـ: من �مد بن قاسم هستم چه � گو� ؟ گفتم:گفت

 �مد فورا آن را از دست خو�ش درآورده به من داد، و من �ـست آن را ،من بده

با انگش�ى �صوص خود به �ردى دادم و اس� تنـدرو در اختيـار او گـذاردم و 

اسب ديگرى هم يدك به او دادم كه اگر اسب ز�ـر پـا�ش در راه بازمانـد بـر آن 

هللا برساند، آن�ه به يك تن از همراهـان اسب ديگرى سوار شود و خود را به عبدا

 �را كه دستگ� كردى ديگر :�مد گفت خود دستور دادم به درون باال خانه رود؟

مـن بـه ، ديگر كـ� در اينجـا ن�ـست چه منظورى از ورود به اين اتاق دارى ؟

 كـوچ� اسـت و  كه مانـد حـوض (سخن او توجه ن�رده را در ز�ر �و� چو�� 

 يافته و از آ�ا ب�و�ش آورند، من ) يا �اب در آن درست � كنندمعموال �� و

و س�س جر�ان را بـراى . دستور دادم هر دو را با ز��هاى گرا� ��م �س�ند

  و شش روز در، و از آ�ا به سوى ن�شابور حر�ت كردم،عبداهللا بن طاهر نوشتم

م �مد بـن قاسـم را بـه ، و چون بدا�ا وارد شديراه بوديم تا به ن�شابور رسيديم

 �ورد اعتماد خود را بر او  ي�ى از اتاقهاى خود بردم و بر� از �ردان �صوص 

 در اين حال �مـد جامـه ،گماشتم و عبد شعرا� را ن� بر ا� تراب �و� ساختم

خود را پهن كرد و به نماز ا�ستاد، عبداهللا طاهر ن� از باالى ق�هاى شادياج از 

و چون از اين �ر فراغت حاصل كردم به نزد عبداهللا  .ده � كرددور ما را �شاه

من بايد او را از نزديك  : عبداهللا گفت،رفتم و جر�ان را حضورا بدو گزارش دادم

 چون هن�م مغرب شد، �را با خود برداشت و جامه و رداى خـود را در بـر ،ب�ينم

رفت و �مـد را بـدان كرد و به طور ناشناس به خانه من آمد و چون بر در اتاق 

 اى :حال نگر�ست و آن ز��هاى گـران را در پـاى او ديـد، رو بـه مـن گفـت



 

٢١

به راس� تو از خدا ن�سيدى كه اين �رد صـالح را در ايـن ز��هـاى  !ابراهيم 

 اى ام�، ترس و هراس از فرمان تو، ترس خدا را از �زمـ� :گفتم! �گران �س

عبـداهللا . و كردى همه چـ� را از يـاد مـن بـردمن ب�ون كرد و تهديدها� كه ت

كه در حلقـه اش يـك ( ب�ند   اين ز�� را بردار و ز�� سبك�ى بر پا�ش :گفت

و ميله آن ن� بلند و .  و رطل ن�شابورى معادل دو�ست درهم بود)رطل آهن باشد

ا داد اين دستور ر. حلقه ها�ش فراخ باشد كه به خو� بتواند در آن ز�� راه برود

  .و رفت

و �س از اين جر�ان عبداهللا سه ماه در ن�شابور ماند تا �ردم از �ر �مد اطالع 

پيدا ن�نند ز�را در اطراف خراسان �ردم �سيارى با �مد بيعت كـرده بودنـد و 

و به هم� منظـور . عبداهللا ترس آن را داشت كه مبادا به طرفدارى او قيام كنند

 چند قاطر �س�ند و آنها را از اصطبل بـ�ون آوردنـد، دستور داد �لها� را روى



 

٢٢

تا �ردم خيال كنند �مد بن قاسم را از ن�شابور ب�ون برده اند، و چـون قاطرهـا 

مقدارى راه رفتند، دستور بازگشت آنهـا را داد و بـدين ترتيـب �ـردم ن�ـشابور 

ا ابراهيم ندا�س�ند كه �مد هنوز در ن�شابور است كه تا آن�ه نيمه ش� او را ب

، به همرا� او وى را دسـتگ� سـاخته بـود، بـه جانـب رى روانـه سان كهبن غ

 دسـتور داد، همـه جـا شـبانه او را ؛ و به ك� كه همراهش روانه كـرد،ساخت

بدين ترتيب كه هر سه شب يك بار قاطرى را با �مـ� �پوشـيده . حر�ت دهد

ن ترتيـب از حـدود رى به راه اندازد و �ـشكرى اطـراف آن را بگ�نـد تـا بـدي

بگذرند و تا جا� كه ��ـن اسـت او را در شـب حر�ـت دهنـد، و تمـام ايـن 

احتياطات به خاطر طرفداران ز�ادى بود كه �مد در آن حدود داشت و بيع�ش 

  .را پذيرفته بودند

ما�ور�ن بر طبق دستورى كه عبداهللا داده بود با احتياط ��ل او را از حدود رى 

رى كه احدى عبور وى را از آن حدود نفهميد و از آ�ا به سوى گذراندند به طو

  .  دادند بغداد حر��ش 

از طرف عبـداهللا بـن طـاهر  : � گو�د- كه همراه �مد بود -ابراهيم بن غسان 

ا�وال نف�س و جواهرات ز�ادى به نزد �مد آوردند كه آنها را بپـذيرد و� �مـد 

و نف�� كه جزء ا�وال شخ� عبـداهللا  جز قرآن جامع ،هيچ كدام را نپذيرفت

بن طاهر بود، چون آن را قبول كرد عبداهللا خوشحال شد، و آن را هم بدان خاطر 

و ابراهيم به سخن  .پذيرفت كه �شغول حفظ قرآن بود، خواست بدان رجوع كند

مـن در عمـرم هرگـز كـ� را كوشـاتر در عبـادت و  :خود ادامه داده � گو�ـد

 بـا ، به ذكر خداى عزوجل گو�اتر از او �شاهده ن�ردم ا�ش خو�ش� دارتر و ز�

آن همه گرفتار�ها� كه برا�ش پ�ش آمده بود چنان خوددار و خو��د بود كه هيچ 



 

٢٣

�ه ب�تا� ن�رد و شكس� در روحيه اش ديده �شد و هيچ �ه در طول راه ز�ـان 

ردنه حلوان به شو� و بذ� گو� و �ضحكه باز ن�رد جز يك بار كه چون از گ

خواس�ند �از�ر شوند، �مد خواست سوار شود، ي�ى از دوستان ابـراهيم بـن 

 بگذارد  غسان نزديك آمد و كمر خود را براى �مد خم كرد تا او � روى كمرش 

هم� كه �مد در �مل جاگ� شد رو بدان �رد كـرده و از  .و بر �مل سوار شود

  ؟دمت فرزندان � � ك�گ�ى و خحقوق از ب� عباس �  :روى شو� گفت

 اسـمش �مـد شـعرا� و از كـه(آن �ـرد نـ� . و دنبال اين سـخن ت�ـس� كـرد

 قر�انت گردم فرزندان � و عباس در : در پاسخ گفت) ب� عباس بودطرفداران

   .نزد من ي�سان اند

و جز همان يك بار ديگر جا� ديده �شد كه او ت�سم كند و يا با كـ� شـو� و 

  �زاح نمايد و در تمام پ�ش آمدهاى ناگوار و گرفتار�ها غمناك ديده �شد جز آن 



 

٢٤

روزى كه در نهروان نامه معتصم رسيد كه او در پاسخ ما كه براى ورود �مد بن 

 دستور داده بود كه روپوش �مل را بـردار�م و ،قاسم به شهر اجازه خواسته بوديم

د كنيم و همچن� نوشته بود چون به نهر�ن همچنان با �مل رو باز او را وارد بغدا

را � برهنـه وارد شـهر رسيديد عمامه از � او بگ��ـد و او ) نزدي�ى بغداد(

 و اين جر�ان پ�ش از بناى شهر سا�را و انتقـال �ر�ـز خالفـت از -بغداد كنيد

  .بغداد به سا�را بود

 روپـوش ،ما بر طبق دستور معتصم هم� كه خواس�يم از نهـروان حر�ـت كنـيم

 از ،�مل را برداش�يم و چون �مد سبب آن را پرسيد جر�ان را بدو �ح داديـم

اى  :ش�يدن سخن ما غمگ� شد و همـ� كـه بـه نهـر�ن رسـيديم بـدو گفتـيم

اباجعفر عمامه از � برگ�، چون ام�ا�ؤ من� دستور داده ��رهنه وارد بغداد 

شـديم ) ٤٢٩( چون وارد شماسيه �مد عمامه اش را به نزد من انداخت و! شوى 

  . قمرى �صادف بود٢٩روز نوروز بود و با سال 

�مد همچنان در �مل رو�از با � برهنه �شسته بـود، و هـم كجـاوه اى او پـ� 

�مد .  �ردى از ياران عبداهللا بن طاهر بود و پ�ش روى او باز�گران � رقصيدند

ايا تو � دا� كه من پيوسته كوشـا  بار خد:كه آنها را ديد گر�بان شد، آن�ه گفت

  .بودم كه اين �رها را تغي� دهم و از آنها تنفر داشتم

و همچنان كه باز�گران � رقصيدند به سوى �ردم �له ور � شدند و بـه آنهـا 

 و معتصم بدان منظره � خنديـد، امـا ت و حيوانات �رده پرتاب � كردند�اس

غفار گو�ا و �� بدانها نفر�ن � كرد، معتصم �مد بن قاسم ز�ا�ش به �س�يح است

در آن حال در شماسيه در ق� خود �شسته بـود و بـدانها � نگر�ـست و �مـد 

  .�اپا ا�ستاده بود



 

٢٥

 �مـد ،و چون برنامه �ز�ور به پايان رسيد و معتصم از تماشاى آن فراغت يافت

س�د، )  �صوص خودپ�ش�ر(او �مد را به ��ور . بن قاسم را به نزد وى بردند

��ور �مد را در �دا� كه همانند چاه بود زندا� كرد، بدا�سان كه نزديك بود 

�مد در آن زندان به هالكت رسد تا اينكه خ� به معتصم رسيد و دستور داد او 

را از آن زندان ب�ون آورده و در باالخانه اى در باغ �و� در كنار خانه معتصم 

  .ور �� از غالمان و نزدي�ان خود را بر او گماشتجاى دادند، و ��

و آن باالخانه روزنه ها و در�چه ها� به خارج داشت كه �س�تا وسيع بود، �مـد 

روزى از گماشت�ن مقرا� براى چيدن ناخنهاى خود طلبيد، و چون مقراض را 

، و بعـد  بود با آن مقراض دو نيم كـرد براى او آوردند نمدى را كه در ز�ر پا�ش 

آن�ه به   . آنرا با مقراض چند پاره بار�ك كرد كه هر يك به اندازه �سمه اى پهن بود

ازنـد از بهانه راندن �وشهاى اتاق كه نانهـا را � خورنـد و فـضله بـر آن � اند



 

٢٦

 آوردند كـه هـر كـدام را بـا همـان  ، چون برا�ش ما�ور�ن چو�ه خرما خواست

طرف از آنها را با مقراض تراشيد و �سمه مقراض به سه قسمت تقسيم كرد و دو 

هاى نمدى را به آن وصل كرد، بدين ترتيب نردبا� ساخت و بـا آن خـود را بـه 

و . ي�ى از در�چه هاى پاي�ن� رسانيد و شب هن�م از باالى در�چه ب�ون پر�د

  .اين �وجب شد كه ي�ى از مهره هاى كمرش جا به جا شود

 هجـرى بـود و �ـاالن و بار�ـشان ٢١٩ سـال  شب عيد فطر،تصادفا در آن شب

بارهاى ميوه و وسايل پذيرا� عيد را به داخل آورد بودند و سبدهاى جاى ظروف 

�مـد . و ميوه ها را به كنار گذارده و اطراف باالخانه �مد بن قاسم خفته بودند

آرام در ميان آنها خوابيد و �س از �� برخاست كه ي�ى از آن سبدهاى خا� 

 ك�س� ؟ پاسخ : به دوش گرفت و آمد تا از در باغ ب�ون رود، در�ان بدو گفترا

، ارده و اكنون � خواهم ب�ون رومي�ى از بار�ران هستم كه بار خود را گذ: داد

 اگر اآلن ب�ون بروى ��ن است ما�ور�ن شبگرد تو را دسـتگ� :در�ان گفت

ش در�ان خوابيد و چون س�يده سازند، اينك نزد من �واب تا صبح شود، �مد پ�

   .صبح زد از در باغ ب�ون رفته و بدين ترتيب فرار كرد

چون صبح شد و در اتاق او را باز كردنـد، او را نيافتنـد، �ـ�ور را از مـاجراى 

مطلع ساختند، ��ور وحشت زده با پاى برهنه در حا� كه آماده كشته شدن بود 

 خـاطرت آسـوده :ارش داد، معتصم گفـتبه نزد معتصم آمد و جر�ان را بدو گز

 اگر خود را ظاهر كرد كـه دسـتگ�ش � كنـيم و اگـر ،باشد و با� بر تو ن�ست

سالمت خود را خواست و پنهان شد كه �رى بدو ندار�م و او را به حال خو�ش 

  .وا� گذار�م

 راس� كه اين تفضل و كر� بود كه خليفـه :��ور �س از اين جر�ان � گفت



 

٢٧

به من ا�ام داد، و اگر چن� جر�ا� در زمان هارون اتفاق افتاده بـود وى �سبت 

  . �را به قتل � رسانيد

 بر� گفته ،و در اينكه �مد از آن �س به چه �نوش� دچار شد اختالف است

 و بر� معتقدند كـه بـه واسـط .به طالقان بازگشت و در آ�ا از دنيا رفت :اند

  . و صحيح ن� همان است،رفت

در آن روزى كه �مد را به بغداد مـن او را : �مد بن ازهر در حديث خود گو�د

 �ردى ميانه باال و گندمگون بود و در چهره اش اثر آبله ديـده � ،�شاهده كردم

  . شد و سجده هاى �سيار رخسارش را متاثر كرده بود

م از وقـ� كـه �مـد بـن قاسـ :و � بن �مد ازدى و حس� بن �و� گفته اند

  زندان معتصم فرار كرد خود را به قطيعة ا�ر�يع رسانيد و به خانه من� بن �و� 

 و او وى را به م�ل ابراهيم بن ق�س منتقل كرد و در آ�ا در�اره توقـف او ،رفت

: سخن گفتند و صالح او را در آن ديدند كه از بغداد خارج شود و بـدو گفتنـد



 

٢٨

را بر تو سخت � گ�ند و تا گرفتار �شده اى ما�ور�ن در تعقيب تو هس�ند و �ر 

   .از بغداد خارج شو

�مد از بغداد به سوى واسط حر�ت كرد و به خاطر همـان جـا بـه جـا� مهـره 

   . ر�ة اهللا عليه-كمرش درد داشت و چون به واسط رسيد از دنيا رفت 

ش به و � بن �مد ازدى از � فرزند �مد بن قاسم روايت كرده كه چون پدر

 � بن حسن :واسط رسيد به سمت غرب دجله آمد و به خانه مادر عموزاده اش

 و او با اينكه پ�ز� زم� گ� بود چـون ،بن � بن عمر بن � بن ا�س� رفت

 به خدا �مـد :چشمش به �مد افتاد از شدت خوشحا� از جا برخاست و گفت

به سالمت ديدم و خود را روى  سپاس خداى را كه تو را ، جانم به قر�انت،است

 و او سا�ا بود كه از زم� بلند �شده بود و روى پـا نا�ـستاده ،پاى �مد انداخت

 كه  بود، �مد مدت مديدى در نزد آن زن ماند، و در اثر همان استخوان كمرش 

  .جا به جا شده بود بيمار شد و به همان بيمارى در واسط از دنيا رفت

ديث خود گفته كه چون �مد بن قاسم از زندان گر�ـت و ا�د بن حارث در ح

 آن به سوى سمت غر� برود، در )يع� از سمت ��( دجله ىخواست از آن سو

ميان قاي� �شست كه خود را به آن سو برساند در اين وقت ميان قايق نگر�ست 

بود پ��ردى را ديد كه در قايق �شسته بود، او جزء �و�ن زندان �مد بن قاسم 

كه �مد او را �شت در اتاق ديده بود و � شناخت، �مد فورا او را شـناخت و� 

 و چون به سمت غر� دجله رسيدند صاحب قايق از ،آن پ��رد �مد را �شناخت

�مد اجرت سوار�ش را مطا�ه كرد، �مد برا�ش سوگند خورد كـه جـز جامـه 

كه در قايق بود د�ش به حال �شمي� كه در بر دارد ما�ك چ�ى ن�ست، پ��ردى 

  .�مد سوخت و اجرت سوار�ش را به قايقبان پرداخت



 

٢٩

 �مد بن قاسم متوارى گشت و در ايام خالفت معتصم و :و ا�د بن حارث گفته

�س از آن در ايام خالفت واثق ن� متوارى بـود تـا اينكـه در زمـان متـو� او را 

او به زندا�ش افكندند و همچنان دستگ� ساختند و به نزد او بردند و به دستور 

زهرى بدو خورانيدنـد :  و بر� گفته اند.در زندان او بود تا از اين جهان برفت

  } ٧٩ ش ٤٤٣تر�ه مقاتل الطا��� ابوالفرج اإلصبها� ص : منبع{ .كه در اثر آن زهر از دنيا رفت

  رضوان ا تعاىل عليه



 

٣٠
  



 

٣١

  

 

   �یات اع�ی و آ�وزش�ده  �ی ��یاد   �و���ده  �

    ع�وم کالم و�ی - ع�وم زبان و�ی -ع�وم ����� ا��ی 

   ع�وم ��ه آ��ن ا��ی-  ع�وم کالم خاز�ن و�ی -ع�وم تالوت کالم و�ی 

    ع�وم پا�����ی - ع�وم �ب جا�ع -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

     ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی- )اع�ی(     ع�وم ��-  )اع�ی(آ�وزش  �� 

    رسا� �ی �یات اع�ی- ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  -ع�وم �مارت �� 

  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

  دار املعارف اإلهلية
  ١٤٣٧ ماه صفر ١٠

net.Aelaa.www  

  

 و احلمد رب العاملني


