
  2** )ص(پیغمبراکرم1*بُرده و قضیب
  

  احمد مهدوی دامغانی
  امریکا ـ فیالدلفیا
   

  ؛ )ه و عمرهدامت عزّت(دوست گرامی جناب طاهری خسروشاهی 
سالم ای تبریزی نازنین و ای همشهری عزیز مـشهدی کـه بـه اسـتناد                

  :اله روحه فرموده حضرت موالنا قدّس
گفــت معــشوقی بــه عاشــق کــای فتــی

تر اسـت    پس کدامین شهر از آنها خوش     
  

ای بـس شـهرها      تو بـه غربـت دیـده        
گفت آن شهری که در وی دلبر است       

  

عالوه بر افتخار تبریـزی بـودن و        شمارم که     شما را همشهری خود می    
پرور بودن به افتخار انتساب به آستان  منتسب به آن شهر دالور مهرگستر دانش

وَ مَـن صـارت خراسـانُ بـهِ       : ... اهللا علیـه کـه      مقدس امام ثامن ضـامن سـالم      
  .اهللا سالمت و سعادتتان مستدام بادا شاء ان. خراسان، نیز ممتازید

ز آن متجلّی بود و برای من ارسـال فرمـوده        از پیامی که صفا و محبّت ا      
سـالمِ مـرا بـه همـسر        . خدا حفظتان فرماید  . بودید کمال سپاسگزاری را دارم    

  .خراسانی محترمتان برسانید
خـوانم   شنوم یـا مـی   دانید من، وقتی نام تبریز را می       ای جوان عزیز نمی   

 نظـرم    نبیـل در    های جلیل   ها و قیافه    های شریف نجیب و چه نام       چه صورت 
نـژاد، حـاج      اسمعیل امیرخیزی، ابوالحسن صادقی      جناب حاج  :شود  مجسّم می 

القرائــی، ادیــب طوســی، مرحــوم  محمّــد نخجــوانی و میــرزا جعفــر ســلطان
مــه واالمقــام طباطبــایی، سیدحــسن زاخــری، عالّالعابــدین  زیــن ،ابــوالفتحی

تضوی و مرمنوچهر  دکتر  مرحومدورۀ نازنینم اصغر مدرّس، هم طباطبایی، علی
اهللا   بدیهی است پیش از همه و بیش از همه حضرت استاد اجـلّ اکـرم آیـت                

شـان را غریـق       که خـدای همـه    ) رض(آقای میرزا محمّدعلی مدرّس خیابانی    
                                                 

  .دستی یا شمشیری کوتاه و نازک چوب* 
ل زحمت در ارسال مقاله استاد مهدوی دامغانی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود امیدساالر به خاطر قبو** 

 .سپاسگزاریم
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الحمـدهللا کـه    . نظیر خویش بنگذاشـتند و بگذشـتند      : رحمت خود فرماید که   
 دوستی چـون جنابعـالی در همـان صـراط           خواه و ادب    جوانان فاضل و وطن   

که بـه فرمـودۀ     . اهللا پای جای پای آنان خواهید گذارد        شاء  مستقیم هستید و ان   
  :در مورد مشابه) ع(السجاد الحسین بن موالی ما حضرت امام علی

اهللا   سـالم . اِن تکونوا صغارَ قومٍ فَیوشِکُ اَن تکونوا کبارَ قـومٍ آخـرین           ... 
القدر دانشمند     جلیل جمعی از ارادتمندان و مستفیضان از استاد      اینک که    .علیه
 حضرت آقای دکتر محمّدعلی موحّد    المعاصرین    األدباء  الماضین و شیخ    ۀ ـ بقی
ای برای تقدیم بـه       نامه  ارج   و ادیمت افاضاتُه در مقام تدوین        تعالی ایامه  اهللا  ادام

اند و به این فقیر نیز اشارتی جهت شـرکت در تحقـق               له برآمده   حضور معظم 
توانـد     لذا با قلّت بضاعتی که این ناچیز دارد و نمـی           این نیّت خیر شده است،    

هر چند هم که زبانش پر از عربی باشد عرض هنری جز از، به قول مرحـوم                 
 الطّـاهرین   اهللا مع اجـداده     حشرهمغفور حضرت استاد دکتر سیدجعفر شهیدی       

، ها و نقل منقوالت پـیش آن یـار ارجمنـد و گرامـی کنـد                 خطی کردن چاپی  
مان مصرع مربوط به داستان مور و ران ملخ را در این مورد             بدیهی است که ه   

  :داند که صادق می
  اناالهدایا علی مقدار مُهدیها

خداوند رحمان منان، نعمت وجود حضرت آقای دکتر موحد را باقی و 
برقرار بداراد و به خوانندگان گرامی مزید عـزت و توفیـق مرحمـت فرمایـاد                

  .االطهارو آله  بمحمد
نامـۀ حـضرت اسـتاد دکتـر           ارج دارم و امیدوارم بـه زودی        التماس دعا 

  .موحّد را زیارت کنم
  احمد مهدوی دامغانی  

  
بـه  (در اخبار مربوط به کیفیت تشریفاتی تصدّی پاپِ جدید یعنـی فرانـسوا              

البد خوانندگان گرامـی در جرایـد       ) تلفظ فرانسوی و فرانسیس به تلفّظ انگلیسی      
م قبول سمت واالی خود که رهبری کاتولیکان جهان         خواندند که فرانسوا در هنگا    

و عالمتی که اتصّاف او را به آن سمت به صورت ظـاهر مـسلم   » نشان«است، دو  
ایـن دو   . سازد، دریافت داشت و آن را زیور دست و گـردن خـویش سـاخت                می

و دیگـری   ) شـمعون (= نشان یکی حلقه انگشتری منسوب به پیر یا پطر مقـدس            
های سیاه یـا   پهنی که از پنبه بافته شده و منقّش یا مزین به صلیبگردنِ    قطعه شال 

گویند و نام آن انگشتری       می) یُم  پالّی= پالیوم  (رنگ است که به فرانسه به آن          سرخ
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پیرِ صیاد ماهی        چرا که جناب سَن    1است» حلقه یا انگشتری ماهیگیر   «به فرانسوی   
  .بوده است

در میان مـسلمانان    » تی یا تیمُّنی و تبرّکی    رسم تشریفا «از آنجا که نظیر چنین      
نیز در دوران پادشاهی امویان و الاقل قسمت اعظم دوران پادشاهی عباسـیان نیـز               
وجود داشته و ذکر آن در کتب تاریخ و سیر و اخبـار و دواویـن شـعرای عـرب                    
مکرّر آمده است و ممکن اسـت توضـیح و تبیـین آن بـرای دانـشجویان فاضـل                   

الـذکر و سـابقۀ آن    ناسـب دانـست مختـصری در موضـوع فـوق          سودمند باشد، م  
   .معروض دارد

  
بـه عنـوان صـلۀ    ) ص( ـ داستان بُرده یعنی قبا یا عبایی کـه پیغمبراکـرم   برده

  : بیتی به مطلع2قصیدۀ پنجاه و هشت
ــی  ــعاد فقلبـ ــولُ بانَـــت سُـ ــوم مَتبُـ  الیـ

  

 رهـــا لــــم یُفـــدَ مکبُــــولُ  مُتـــیمٌ إث   
  

و بـه همـین     . مرحمـت فرمودنـد   ) رض(سـلمی   ابـی  بن زهیر بن      به جناب کعب  
تر از است که نیازی به         معروف 3ملقب و مشهور شد   » بُردَه«مناسبت آن قصیده به     

  .تعریف داشته باشد
 ـ در این مقاله مقصود، شمشیر ظریف باریک و نه خیلی بلندی است  قضیب

اشته د  آن را در دست مبارک خویش می      ) ص(که هنگام خطبه خواندن پیغمبراکرم    
پـس از   . گرفته است   آویخته یا در دیگر هنگام به دست می         یا بر دوش شریف می    

را از وراث   ) ص(مبارکۀ پیغمبراکـرم  » بُرَدۀ«آن که معاویه به پادشاهی دست یافت        
 خریـداری   )166 اسـفندیار، ص      ابن(به بیست هزار درهم     (بن زهیر خرید      جناب کعب 

) ص( یعنی آن شمشیر ظریف پیغمبر     »قضیب«ولی از نحوه تملّک و تصرف       ) کرد
اطالع دقیقی ندارم و به هـر صـورت از زمـان تـصرف بـردۀ مبارکـه و قـضیب،                     

                                                 
 Anneua du pe'cheur ـ 1
 . یا پنجاه و نه بیت ـ 2
 162که مشتمل بر ) رض(الدین بوصیری مصری اهللا خوانندگان گرامی این قصیده برده را با قصیده مشرف شاء ان ـ 3

» ۀ الدریــ  الکواکـب «: ٍ بدم که نا اصـلح آن ۀ  تَ دمعاً جَری من مقلـ    مَزَج/ أمن تَذَکُّرِ جیرانِ بذی سَلمٍ      : بیت و به مطلع   
ام هـر دوی ایـن قـصیده را          های این فقیر یکی هم این است که بحمداله موفّق شده            از سعادت . است خلط نفرمایند  

 که در مکرّر در دانشگاه طهران و تربیت مدرس و هاروارد تالوت و تدریس کنم ـ این قصیده بوصیری نیز از آنجا 
 بـن    کعـب . برده مبارکه خود را به بوصیری مرحمت فرمود به بُرده معروف شده اسـت             ) ص(اکرم  عالم رؤیا رسول  

 ).رض(اند   هجری وفات یافته696 هجری و بوصیری در سال 24زهیر در سال 
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پادشاهان اموی و عباسی همواره این دو گـوهر گرانبهـا و متبـرک مقـدس را در                  
اند و این     گرفته  مراسم رسمی و بارهای عمومی و اعیاد به دوش و دست خود می            

در کتب تاریخ و سیر موجود است در » برده و قضیب«رسم تا زمانی که خبری از 
در دوران اوّلیه و میانی     . نزد پادشاهان اموی و عباسی معمول و مرسوم بوده است         

و الاقل از   » بُرده و قضیب  «پادشاهی عباسیان برای حفظ سالمت و فرسوده نشدن         
ه عباسی زمان متوکّل تا وقتی که نشانی از بُرده و قضیب در دست است، هر پادشا     

افکند و بعدها بر صندلی یـا تختـی           آن که بر تن کند، بر دوشش می         آن بُرده را بی   
که بر آن در روز جشن یا جلوس رسمی یا بار عمومی یـا پـذیرایی پادشـاهان و                   

نشـست و آسـتین شـریف آن از           آمدند مـی    امیرانی که به دیدار پادشاه عباسی می      
گاه هـم دسـت ناپـاک     . شد   آویخته می  کناره تخت یا صندلی که بر آن نشسته بود        

بود و غالبـاً بـر همـان       خود را که گاه آلوده به خون پاک فرزندان همان پیغمبر می           
کـرد و آن آسـتین را بـرای           دست جام باده، به جسارت در آن آستین مقدس مـی          

البد خوانندگان فاضل (کرد  دیدارکنندگان متشخّص خود عرضه می» بوسی آستین«
  ).اند را در کتب تاریخ خوانده» بوسی آستین«مکرّر اصطالح 

بُـرده  «حاال با اجازه خوانندگان گرامی برخی از آنچه را در نظم و نثر درباره               
  :رساند آمده است به عرض می» و قضیب

الحـسین   آمر به قتل جناب زیـد بـن علـی         (هشام بن عبدالملک پادشاه اموی      
 ناپاکش ولیدبن یزیـد بـن    برادرزاده مرد و پس از او 125در سال ) اهللا علیهم  سالم

او در چهار بیـت     . سار و نیز شاعری توانا بود، پادشاه شد         عبدالملک که مردی باده   
  :سازد عهد خود را نیز معین می کند ولی از آغاز پادشاهی خود چنین وصف می

ــقَی   ــت اُسـ ــی فبِـ ــالَ لیلـ ــداما طـ  المُـ
ـــ ــانی بحُلّــــ ــضیبٍۀٍ و اتــــ   و قَــــ

  فقـــدیفجعلـــتُ الـــولی مـــن بعـــد 
 ذلـــکَ ابنـــی و ذاک قـــرم قـــریشٍ   

  

ــانی   ــشاما  إذ اتــ ــی، هــ ــد ینعــ  البریــ
ــا   ــمّ قامـــ ــاتمٍ ثـــ ــانی بخـــ  و اَتـــ

ــضُل ــا  یفــ ــئا و غالمــ ــاس ناشــ  النّــ
ــا   ــرهم أعمامــ ــومٍ و خیــ ــرُ قــ  خیــ

  

نوشـاندند    بودم به من، باده می      شبم به درازا کشید و همچنان که خوابیده می        «
  .»که ناگهان پیکی آمد

م آورد و نیـز جامـه و قـضیب و انگـشتری را و               و خبر مرگ هشام را بـرای      «
  .»سپس برخاست و رفت
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عهـد و     من پس از خود آن را که بهتـرین نوجوانـان و پـسران اسـت ولـی                 «
  .»سازم جانشین پس از مرگم می

ــرین    « ــرادرزاده بهت ــان و ب ــرین آن ــیان و برت ــرور قرش ــن و او س ــسر م او پ
  )65دیوان ولید، ص (. »عموهاست

 ۀَ العـن بنـی امیّــ       اللهـم : ارت زیـارت عاشـورا را بگـویم       اجازه بفرمایید عبـ   (
  1).ًۀ قاطبـ

***  
بـه  (در محاصره لشکر عباسیان     ) مروان حمار ( بن محمد اموی      چون مروان «

را به خدمتکاری از آن خـویش       » بُرد و قضیب  «درآمد،  ) فرماندهی عبداهللا بن علی   
 به خـاک بـسپارد، و نیـز         های آن بیابان    سپرد و بدو فرمان داد که آن را میان ریگ         

کـه بـه دسـت      (دختری از فرزندانش را بدو داد تا سر از تن آن دختر جـدا کنـد                 
، پس از آن که آن خدمتکار خود اسـیر          )حرمت نشود   سربازان دشمن گرفتار و بی    

تبـاه خواهـد    ) ص(به پیروزمندان گفت اگر مـرا بکـشید، میـراث پیغمبـر           (گشت  
را به ایشان تسلیم کند، بر » برده و قضیب« آن  گشت، آنان نیز او را به شرط آن که        

کـاش بـه جـای      ) (166ابـن اسـفندیار، ص      ) (3169البیان والتبیین، جاحظ، ص     (. »جان امان دادند  
کردم ـ مأخذ را ابـن اسـفندیار     ترجمۀ خودم همان ترجمۀ ابن اسفندیار را که بسیار فصیح است نقل می

  ).بیان نکرده است
 16 و ج 129 و ص 124 ص   7ج   (البالغه  شرح نهج در  الحدید نیز     و ابن ابی  

که در آن عالوه بر داستان فوق بعضی شبهات فقهـی را دربـاره   ) 262 و  240ص  
ــرم  ــراث پیغمبراکـ ــضی   ) ص(میـ ــضرت سیدمرتـ ــول حـ ــواب آن از قـ و جـ

  .فرماید نقل می) رض(الهدی علم
) رض(مقدار حضرت مسعودی  مورخ و محقق بزرگوار عالی2پس از جاحظ،  

                                                 
الحظه فرمایید م. شک به قوانین و قواعد زبان عرب مسلّط است شرم که شاعری توانا است بی ولید نانجیب بی ـ  1

ذکر » ال«و با   » معرفه«اش به جای آن که حُلّه و قضیب را به صورت              حیایی و غرور و زندقه      ادبی و بی    چگونه با بی  
او . آورده اسـت  » نکـره «کند، آن را صرفاً به جهت تحقیر آنچه به مقام عظمای رسالت منسوب است، بـه صـورت                   

 . ماه پادشاهی ولید را کشتند14اهللا پس از   لعائن علیهمامیه  خود بنی. است» زندیق«معروف و ملقب به 
 ـ در این که این مرد نامرد قلم به مزد که در عظمت مقام نویسندگی و احاطـۀ علمـی او بحثـی نیـست، از دشـمنان        2

 امیرالمـؤمنین   ۀ  و کتـاب امامــ    » العثمانیـه «تر از کتـاب       شاهدی صادق . است، شکی نیست  ) ع(سرسخت حضرت مولی  
مـن  . در خباثـت ایـن مـرد سـراغ نـدارم     » الرافضه  طالب و شیعته    من علی بن ابی   !!! االنتصار له؟   سفیان فی    بن ابی  ۀ ـ معاوی
 .هایی مراجعه کنم ام که بدون احتیاج قطعی و استناد الزم برای عرایضم، به چنان کتاب هاست بر خود حرام کرده سال
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  :فرماید چنین می) 229 ص 2ج  (الذّهب مروجدر 
یهـودی؟ یـا    (ای  » کنیـسه «چون عـامر بـن اسـمعیل مـروان را کـشت بـه               «

که در آن دختران و همسران مروان جای گرفته بودنـد، درآمـد و دیـد                ) مسیحی؟
خواهد بر آنان وارد شود، خـدمتکار را          خدمتکاری از مروان با شمشیری آخته می      

یّت او بر وارد شدن بر کنیسه پرسیدند، گفت مروان بـه مـن              دستگیر کردند و از ن    
اینک زنان و دختران او را گردن زنم، مرا مکـشید کـه بـه                 فرمان داده است که هم    

را از دست خواهیـد  ) ص(اهللا  شک میراث رسول    خدای سوگند اگر مرا بکشید، بی     
ام    گفتـه  گویی؟ پاسخ داد اگر دیدیـد دروغ        بدو گفتند درست بنگر که چه می      . داد

و چنین کردند، خدمتکار آنـان را از آن دهکـده           . مرا بکشید، اینک دنبال من بیایید     
را در آن دفن کرده بود برد و گفت اینجـا           » برده و قضیب  «تا جای ریگ هایی که      

را بکاوید، و چون آنجا را کاویدند، بُرد و قضیب و یک چوبدستی دیگر را که به                 
هاشـم نیفتـد، یافتنـد،     دفن شده بود تا به دست بنـی فرمان مروان در آنجا پنهان و  

العبـاس سـفّاح         بن علـی و او آن را بـرای ابـی            عامر بن اسمعیل آن را نزد عبداهللا      
  .»فرستاد

آن رسـم در میـان      «: فرمایـد   اضافه می ) رض(و سپس حضرت مسعودی   
 تـا سـال     295پادشاه عباسی از سـال      (» المقتدر«پادشاهان عباسی تا روزگار     

گویـد کـه      باقی بود و مـی    )  شوال آن سال در بغداد کشته شد       27که در    320
) مـسعودی (= و مـن    . را بـه تـن داشـت      » بُـرد «روزی که مقتدر کشته شـد،       

آیـا در اختیـار     ) مِخـصَر (=  دانم آیا اکنون بُـرد و قـضیب و چوبدسـتی            نمی
» رقـه « پادشـاه اسـت و اکنـون در شـهر           332ـ که در این سال      » المتّقی باهللا «

 ولی پس از .)الذهب  مروج229 ص 2ج (. فرود آمده است ـ باقی مانده است یا نه
وقتـی کـه ترکـان حـاکم بـر          » المتّقـی «آن مسعودی در خاتمه کار پادشاهی       

سـال  (شوریدند و بر چشمانش میـل کـشیدند         » المتقی«عباسیان آن زمان بر     
ده بـود نـزد     بر چشمانش میل کشیدند و او را که نابینا شـ          «: فرماید  می) 333

را از او   » بُـرده و قـضیب و انگـشتری       «آوردند و   » المستکفی باهللا «جانشینش  
  .)693/2ص (» سپردند» المستکفی«ستاندند و به 

***  
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الرشید در سفرش به خراسـان، کـه وفـاتش در آن سـفر اتفـاق افتـاد                    هارون  
امر خود القاعده به  داشته است و پس از مرگش ـ علی قضیب و بُرده را با خود می

الرشید آن را از طوس با انگشتری         او در حین وفاتش و یا به وصیّت او؟ صالح بن          
بـن ربیـع    و فـضل . )221/6کامل ابن اثیـر     (به بغداد فرستاد    ) برادرش(برای محمدامین   

  .)151/2) ره(سُبکی (وزیر آن را به امین سپرد 
رِ امـین و    و پس از کشته شدن امین، طاهر بن حسین خزاعی فاتح بغداد، سـ             

بُرده و قضیب و انگشتر را به وسیله پسرعمویش محمد بن حسین برای مأمون به               
ای را که احمد       نامه )5/168(االدباء    یاقوت در معجم   ... )287/6کامل  (فرستد    طوس می 

کند که در     بن یوسف کاتب به امر طاهر بن حسین به مأمون نوشته است، نقل می             
و قـد وَجهـتُ الـی امیرالمـؤمنین بالـدّنیا و هـیَ              ... «: ضمن آن چنین آمده اسـت     

  .»... والقضیبۀُالبُرد ٍ و هیۀالمخلوع، و باآلخر رأس
***  

و در ایـن سـال      ... «: گویـد    چنین مـی   400اثیر در کامل در حوادث سال         ابن
القادر ـ باهللا به سختی بیمار شد و بیماریش شدت یافت تا بدانجا که شایع شد که 

ز آن روی قادر بار عام داد و در حالی که بـر مـسند نشـسته بـود،                   ا. او مرده است  
به یکـی از حاجبـان      . قضیب را به دست داشت، ابوحامد اسفراینی بر او وارد شد          

مجید تالوت کند تـا مـردم         گفت از امیرالمؤمنین درخواست کن تا چیزی از قرآن        
. »ا تـالوت کـرد   سوره احزاب ر62 تا 60های  و او آیه . قرآن خواندنش را بشنوند   

المنـافقون والـذین فـی قُلُـوبهم مـرضٌ والمرجفـونَ              لئن لـم یَنتَـهِ    «: )219 ص   9ج  (
  .اآلیات» ...المدینه فی

***  
سـبط ابـن   «شاعر بزرگ اواخر قرن پنجم و اواسط قرن ششم اسالمی یعنـی           

بـه مناسـبت   » الناصرلدین اهللا«ای در مدح   در قصیدۀ فائقه)476 ـ  583( 1»التعاویذی

                                                 
حال صحّت چشم مرتّب کـرده اسـت، در کتابخانـۀ مـسجد      ـ مخطوطۀ بسیار نفیسی از دیوان او که خودش در  1

  ).االدب ۀ ریحانـ(سپهساالر موجود است 
خداوند رحمان آناً فĤناً درجات قرب علّامۀ بزرگوار، فرشتۀ مجسم به صورت آدمـی، فقیـه راشـد و مـورخ                     

های  یکی از اهمّ سعادت. اید روحه ـ را متعالی فرم اللّه ـ قدّس» مدرس خیابانی«مکان  مقام جنت فاضل، و ادیب عالی
خداوند، فرزند . این ناچیز، درک محضر و توفیق خدمتگزاری و نعمت مجاورت او با آن انسان بزرگوار نازنین است

 .اصغر مدرس را غریق رحمت خود سازاد نهادِ عالم امین شریف او، مرحوم علی پاک
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  :گوید د اضحی میعی
 الخـــاتمُ المبعـــوثِ احمَـــد خـــاتمِ لَـــهُ

  

 الـــسیف والبُـــرد  موروثـــاً مـــعۀِالنَّبّـــو  
  )149دیوان ص (  

  :گوید  چنین می575و همو در هنگام جلوس الناصر در سال 
   راسی ۀ  االئِمـ النبی علی مِنسکَبِ طَودٍ من ورأینا بُرد َ

  :گوید اصر چنین می در مدح الن580و باز همو در عید فطر سال 
ــو وَرِثَ ـ ۀَالنَّبـــ ــ ــراً و خالفَـــ  ۀَ  مِنبَـــ

ــصِرٍ  ــاتِقٍ ولخِنِـــ ــب و لعـــ  فلمنکِـــ
 بُــــردٌ و ســــیف ال یُفَــــلُّ و خــــاتِمٌ

  

  فَعَلیـــه منهـــا میـــسَمُ  ۀً َــــ وَ تَقِیّــــ  
ــمُ   ــدُرهُمُنَّ معظّــ ــالثُ قَــ ــه ثــ  منُــ
 فَمُجلبَـــــبٌ و مُقَلَّـــــدٌ و مُخـــــتَّم  

  )372دیوان ص (  
ترین ابیات در موضـوع اسـت؛         کند این سه بیت جامع      میو بندۀ ناچیز گمان     
در لفّ و نشر مرتبـی، نحـوه        » انگشت«و  » گردن«و  » شانه«زیرا شاعر توانا با ذکر      

  .استعمال آن سه چیز مقدّس گرانقدر را بیان فرموده است
 قطعاً بُرده مبارکه و قضیب بـه  583شود که تا سال  از آنچه گذشت مسلم می  

و به قول مدعیان خالفت نماد و نشانه        (ه نماد و نشانه پادشاهی      سیر عادی خود ک   
القاعده در دوران الظاهر والمستنصر والمستعصم نیز در  بوده است و علی) خالفت

تصرف آنان بوده است، و من بنده با مراجعۀ به دو مأخـذ معتبـر در مـسئله فـتح                    
که خـود شـاهد     ) رض(الحدید   ابن ابی  البالغه  شرح نهج ، یعنی   655بغداد در صفر    

 هیچ ذکری از این که آن اشیاء واالمقام گرانقـدر           تاریخ وصّاف عینی واقعه بوده و     
) رض(آیا به دست فاتحان بغداد ـ و خصوصاً حضرت خواجه نصیرالدین طوسی 

 را در التواریخ جامعـ افتاده است یا چه سرنوشتی یافته است ندیدم ـ افسوس که  
ها هم اعتمـادی یقینـی در ایـن بـاره      »موزه«ی از دسترس ندارم ـ به دعاوی بعض 

  .واهللا اعلم. نیست
***  

المثـل    یـاد شـده اسـت فـی       » قضیب«و  » بُرده«در اشعار دوران عباسی نیز از       
  :به مطلع زیبای شیوای» المستعین«و هجو » المعتزّ« در قصیده در مدح 1بحتُری

                                                 
های دکترا به مقام واالی أبی عُباده بحتری که سرایندۀ  رهخوان دو  ـ امیدوارم جوانان فاضل و ادیب و دانشجویان درس 1

در وصـف ایـوان کـسری و    » صُنتُ نَفسی عما تدنِّس نفسی و تَرَفَّعتُ عن جَـدی کـلِ جـبس      «آن قصیده سینیۀ غرّای     
   این قـصیدۀ فائقـه غـرّا را حقیـر در خـدمت اسـتاد فقیـد بزرگـوارم حـضرت                    . ستایش ایرانیان است عارف باشند    
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 الحُـــب مَـــن ال نُجانبُـــه یُجانِبُنـــا فـــی
  

ــ   ــدُ منّـ ــه و یَبعَـ ــن نُقارِبُـ ــالهوی مَـ  ا بـ
  

  :گوید می
 1و لــم یکــن المُغتَّــرُ بــاهللا اذ شَــری    

ــو   ــضیبِ عَن ــی بالق ــاغرٌ ۀً رَم ــو ص  و ه
  

 لِیُعجَــــز والمُعتــــزّ بــــاهللا طالبُــــه     
ــه  ــی مناکبُــ ــن بُردالنبــ ــرِّی مــ  و عُــ

  

  )88 تا 86دیوان، چاپ جوائب ص (
***  

 و بزرگوار ای که به نیاکان گرامی در قصیده فاخره) رض(حضرت سیّد رضی
فرمایـد    نازد و مباهات می     می) ره(خود عموماً و به پدر محتشم محترم بزرگوارش       

  :گوید چنین می
 أبُونـــا الـــذّی أبـــدی بِـــصِفّینَ ســـیفُهُ
ــا    ــدرٍ و غَیره ــی بِب ــا ابل ــلُ م ــن قب  و مِ

 اهللا عُلــــویّ مجــــدِه وَرِثنــــا رســــول
ــال إنَّ  ــدَ رجــ ــهِ  و عنــ ــلَّ تُراثِــ   جُــ

ــایریــــدونَ أن نُلقــــی الــــیهم اک  فَّنــ
  

ــا یَتَقَـــصفُ     ضُـــغاءَ ابـــنِ هنـــدٍ والقَنـ
 وال مَوقــــفٌ االّ لــــهُ فیــــه موقِــــفُ
ــرفُ    فا والمعــص ــم ال ــا ض ــمَ م  و مُعظ
 قَــــضیبٌ محلَّــــیً او رداء مُفــــوّفُ  
 و مِــن دَمِنــا أیــدیهمُ الــدّهر تَنطِــفُ    

  

پدرمان، همانست که شمـشیر آبـداراش در صـفین در آن هنگـام کـه آوای           «
 شمـشیرها بلنـد بـود، نالـه زبونانـۀ پـسر هنـد                ها و چکاچاک    هدرهم شکستن نیز  

  .»جگرخوار را، به گوش همه رساند
پیش از آن او آزمایش خود را در جنگ بدر داده بود همان که هـیچ نبـرد و       «

  .»روز سختی نبود مگر آن که جایگاه او در آن ثابت و استوار بوده باشد
ایـم و     مردی و شرف را ارث برده     بزرگواری و جوان  ) ص(ما، از پیامبرگرامی  «

  .»همۀ آنچه را که کوه صفا و صحرای عرفات دربردارد
و، در نزد برخی مردان همۀ ارث پیامبر، شمشیری کوتاه و آراسته یا عبـایی               «

  .»با خطوط سفید است
خواهنــد کــه مــا دســت بیعــت بدیــشان دهــیم، در حــالی کــه از  آنـان مــی «

                                                                                                              
 

ام و متن و ترجمه آن را ابتدائاً در مجله گرامی یغما و سپس به نقل از  مانی کردستانی تلمذ و قرائت کردهالز بدیع 
اهللا درجاتـه انـدکی       مرحوم خلد آشیان حضرت عالمه محمد قزوینی رفع       . ام   حاصل اوقات چاپ کرده     آن در کتاب  

 .و یا بخواندقبل از وفات خود آرزو داشت که یک بار دیگر این قصیده را بشنود 
را چنـین  » شَری«ما نحن فیه  ۀ الزمان را که در حین قرائت این قصیده بائیـ  ـ  خدا رحمت کند مرحوم استاد بدیع 1

 .علیه اهللا ۀ خَرَج و طَغی ـ رحمـ: یعنی المستعین: خوارج است» ۀِشُرا«این فعل اشتقاقی از : تفسیر فرموده است که
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  .»ریزد هاشان خون ما می دست
این سخنان گهربار را در همـان       ) رض( نکنیم که حضرت سیّدرضی    فراموش

را بـه نـشانه قـدرت و        » قـضیب «پادشاه وقت عباسـی     » القادر«گوید که     زمان می 
در مطلـع   ) رض( سـیّد  )تـر   چنـد صـفحه پـیش     (گیـرد     خود در دست می   ! مشروعیّت؟

  :فرماید ای نیز خطاب به القادر می مقطوعه
ــدٍ رُدّوا ــراثَ محمـــــــ  رُدّوا تُـــــــ

  

 لــــیس القــــضیب لکــــم وال البُــــردُ  
  

  .»میراث محمد را پس دهید و بازگردانید، نه آن قضیب از آن شماست و نه آن بُرد«
شـاعر  ) رض(»دعبل خزاعی «که جناب   » طنز و تهکّمی  «نیز مناسب است از     

  :قدر شیعه در این موضوع فرموده است نیز یاد کنم عالی
را خواستار شـد، و او بـه بهانـۀ          از دوستی یا ممدوحی، لباسی معین       » دعبل«

» دعبـل «پوش او بـوده اسـت از تـسلیم آن بـه               این که این جامه از آن پدرم و تن        
دانـد ایـن دو    و بنده مهدوی دامغانی نمـی   : (چنین فرمود » دعبل«خودداری کرد و    
  ).المدح برای متصرّفان برده مبارکه الذم است یا ذم بما یشبه بیت مدح بِما یُشبه

ــی ا ــال لــــ ــرهُ اَنفقــــ  کــــ
 و مــــن» البــــرد«و قــــد رأی 

  

ــی     ــد أبــ ــن بعــ ــبَسَ مــ  یُلــ
 )ص(النّبـــــی یَلبَــــسُهُ بعــــد  

  )152دیوان ص (  
ازجمله موقعیت پدر و بـرادر      (به مالحظاتی   ) ره(گاه هم حضرت سیدرضی   

فرماید که     در مدح القادر باهللا می     ۀً  مسامحـ)) رض(الهُدی  بزرگوارش حضرت علم  
ای از ابیات سابق او نزد والد معظـم           ادر باهللا گله  کنم الق   من بنده مهدوی تصور می    

  :سید نموده باشد
ــدی   ــی و للهـ ــی بُردالنبّـ ــرَزْتَ فـ  و بَـ

  

 نــورٌ علــی أطــرار وجهــک مُـــشرِق      
  )2 ـ 41دیوان (  

؛ و خـود را نـشان دادی در حـالی کـه هـدایت و راه                 )از کاخ (بُرون آمدی   «
  .»ات تابان بود راست پرتو خود را بر دو گونه

الذکر را صرفاً احتماالً به امر پـدر   بیت فوق ) رض(کنم سیّد    عرض می  این که 
و الطـائع بـاهللا     ) رض( رو است که بـا آن کـه میـان سـیّد              سروده از آن   1محترمش

                                                 
  مِقوَلٌ صارم و أنفٌ حمّی شنید     الهوانِ و عِندی   ما مُقامی علی:   ابیات مشهور سید را ـ زیرا القادر پس از آن که آن1

 ).رض(نزد صاحب ابواحمد نقیب ـ والد معظم حضرت سیدرضی
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صداقت و دوستی فراوانی بوده است، و سید قریـب ده قـصیده و قطعـه غـرّا در                   
اشاره و تلمیحی به    الطائع سروده است، در هیچ یک از آنها           مدح و تهنیت و رثای      

  .برده و قضیب نفرموده است
مناسـب دانـست ایـن    » از سخن، سـخن خیـزد     «المثل مشهور     و بنا به ضرب   

ارتبـاط نیـست بـر ایـن مقالـه          را که با موضوع انگشتری پطرمقدس نیز بی       » تتمّه«
  :بیفزاید

» إیـستر = عیـد پـاک   « مقـارن اسـت بـا    1392 فـروردین  12امروز یکـشنبه    
روزی کـه بـه اعتقـاد آنـان حـضرت مـسیح علـی نبینـا و آلـه و                     مسیحیان یعنی   

رو در    به آسمان عروج فرمـود، و از ایـن        ) پس از دفن جسد مبارکش    (السالم    علیه
سراسر دنیای مسیحیت جشن و شادمانی و ضمناً تضرّع و ابتهال بـه درگـاه قـادر         
 متعال برقرار است، و حدود ساعتی پـیش تلویزیـون خبـری سرتاسـری امریکـا،               

یا هوله و پارچه ای کـه  » )ع(کفن حضرت مسیح«تصویری از آنچه به تصور آنان  
صورت شریف خود را که زخم خورده و خونین بوده، بـا آن             ) ع(حضرت مسیح 

خشک فرموده است به بینندگان نشان داد و گوینده گفت طبـق نظـر کارشناسـان                
 و چهارصد سـال     به سیصد و پنجاه سال پس از میالد       » هوله«یا  » کفن«قدمت این   

  .گردد بازمی) ع(پیش از میالد مسیح
بنابر آنچه در تواریخ و کتب اسالمی مندرج اسـت اوّالً و ظـاهراً چـوب یـا                  

بندی چوبۀ داری که حضرت مسیح به زعم مسیحیان بـر             ستون یا قسمتی از تخته    
آن مصلوب شده بوده است، در جنگی که به فرمان شاهنشاه خسروپرویز توسـط              

بـا  » شـاهین «و  » شهر بنـداد  «و  » شهران زاد «: های  ز سرداران ایرانی به نام    سه نفر ا  
المقـدس و فلـسطین و اسـراییل کنـونی روی داده              لشکریان رومی در شام و بیت     

  :است به دست ایرانیان افتاده است
الصلیب العظمی التی تـزعَمُ النّـصاری         ۀ  فأخذوا القسیسین والرُّهبان بخشبـ   ... «

م صُلِبَ علیها، و قد کانت وُضِعَتْ فی تابوتِ ذهبٍ فی بُـستانٍ و              بن مری   ان عیسی 
ِ، ۀ  الخشبـ  الرُّهبان رَجُالً، فلما رأوا قتلهم إیاه دَلُّوه علی         زرعٍ فوقَها ریاحین، فقتلُوا من    

 چـاپ   424الفُرس والعـرب ص       اإلرب فی أخبار      ۀ  نهایـ. »...فاستخرجَها، و وَجهَ بها الی کِسری     
  .))ره(پژوه مرحم دانش

صلیب عظمائی را کـه مـسیحیان       ) بند  تخته(کشیشان و راهبانی را که چوب       «
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بر آن مصلوب شده است به همـراه داشـتند، بـه اسـارت     ) ع(پندارند که مسیح   می
بند در تابوتی گذاشته شده بـود کـه آن را در بـاغی و کـشتزاری                   آن تخته . گرفتند

سـپس یکـی از ترسـایان       .  کرده بودند  نهاده بودند و بر روی آن گُل و ریحان نثار         
را کشتند و چون دیگر کشیشان چنین دیدند شاهین سردار ایرانی را بـه              ) راهبان(

راهنمایی کردند و او آن را از تابوت بـه درآورد و            ) از چوبه دار  (= بند    محل تخته 
  .»به نزد خسروپرویز فرستاد

 را که پادشاهـشان     نام» فوقا«سفیدان رومی     پس از این جنگ، بزرگان و ریش      
بود، به سبب آن که نتوانسته بود در برابر سرداران ایرانی مقاومت کند کشتند و                 می

بـود بـه    » هرقل«گفتند چنین کسی پادشاهی را نشاید، و برادرزاده او را که نامش             
هـای پادشـاهی روم لـشکری     پادشاهی برداشتند و ایـن هرقـل از همـه سـرزمین        

رش را به خلیفتی خـود در قـسطنطنیه بمانـد و خـود              شمار فراهم آورد و براد      بی
برای جنگ سه سردار ایرانی به سوی شـام و فلـسطین روان گـشت و شـاهین و        
شهر بنداد و شهریار نیز آمادۀ جنگ شدند ولی به سختی شکست خوردنـد و بـه                 

بازگشتند و هرقل روزهای چندی مدائن را در محاصـره          ) پایتخت ایران (» مدائن«
روپرویز و لشکریانش به دفـاع و مقاومـت پایـداری کردنـد و از               گرفت ولی خس  

جنگیدند و هرقل چنـدی در آنجـا مانـد            روی بُرج و باروهای مدائن با هرقل می       
ولی با غنایمی که به چنگ آورده بود به روم بازگشت و چون دوباره میـان روم و            

روپرویز، یعنی  نام که پسرِ قیصر روم و برادر همسر خس          ایران آشتی افتاد، قیطوس   
بنـد حـضرت      مریم بود، به ایران آمد و از خسروپرویز درخواست کرد کـه تختـه             

که صورت  (مسیح را به او دهد ولی خسروپرویز با آن که هدایا و نفایس فراوانی               
بــه او داد، از پــس دادن )  مــذکور اســتاإلرب ۀ نهایـــریــز آن در همــین کتــاب 

  . کردخودداری) بند تخته(= » المسیح ۀ خشبـ«
***  

چون سران و سرداران ایران بر خسروپرویز شـوریدند، و او را از پادشـاهی               
برکنار کردند، به خواهش پسرش شیرویه که او را بـه پادشـاهی برداشـته بودنـد،                 

که دالیل برکناری خـسروپرویز را در آن ذکـر کـرده            » ادّعانامه«ای به صورت      نامه
و از جملـه آن دعـاوی       . عاوی را بیان کند   بودند به نزد او فرستادند که پاسخ آن د        

بند  تخته«و قیطوس پسر قیصر روم به نزدت آمد و از تو خواست که «: این بود که
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نداشـتی  » بنـد  تختـه «را بدو بازپس دهی ولی تـو بـا آن کـه نیـازی بـدان               » مسیح
هایی که پدرش بـر تـو         ها و منّت    درخواست او را نپذیرفتی و او را، با همه نعمت         

و از آن جمله این که قیصر دختر خود مریم را به همـسری تـو داده بـود،                   داشت  
  .»...دست خالی بازگرداندی

امـا  ... «: گوید، خطاب به شیرویه     خسروپرویز در پاسخ در این باره چنین می       
آنچه در باب بزرگواری پادشاه روم نسبت به من گفته شده و ایـن کـه چـرا مـن                    

المقدّس برایم فرسـتاده      از بیت » شاهین«را که   ) یحبند مس   تخته(= » المسیح  ۀ  خشبـ«
دادم ازجمله یک هزار    » بند  تخته«پس ندادم، اوالً من بیشتر از آن        » قیطوس«بود به   

، ...چه. و پانصد کیسه که هر کیسه محتوی ده هزار سکه طال بود بر لشکریان روم              
چهـار  (رانبهـا  های زرین و گوهرهای گ چه از دیباهای خسروانی و جام    ... و... چه

... و هزار اسـب گزیـدۀ نـژاده   )... هزار حبّه که بهای هر حبه چهار هزار درهم بود     
هایی که قیصر در هنگام جنگ با بهرام چوبین به من کـرده               در برابر کمک  ... و... و

» ثیـادوس «بـه  ... و چه... و چه به قسطنطنیه شاه و چه... و چه ... بود به قیصر دادم   
های گرانبها را به رومیـان دادم از ایـن کـه              من که این همه هدیه    پندارید    دادم، می 

ام، ولـی     چـشمی کـرده     ی را به آنان بازگردانم دسـت خـشکی و تنـگ             »بند  تخته«
ارزد ولـی مبـادا آن را بـه       نزد ما به چیزی نمـی     » بند  تخته«شیرویه بدان گرچه این     

همواره رومیان با   و  . رومیان بازپس دهی چرا که آن گروگان بسیار باارزشی است         
نزد آنان دارد با تـو در صـلح و صـفا            » بند  تخته«توجه به حُرمت و عظمتی که آن        

از (» ...خواهند ماند و آنچه را از ایشان بخواهی در برابـر آن تـسلیم خواهنـد شـد        
  .) همان کتاب436 تا 430صفحات 

انـم آن   د  بند بیش از این نخوانده و نمی        بنده مهدوی دامغانی در باب آن تخته      
  اینک کجاست؟ و آیا موجود است یا نه؟» بند تخته«

اما کفن یا هوله کذائی ـ که پارچه کتانی به طول چهارده پا و عـرض سـه و    
که شهری بزرگ و در ) Torıno(نیم پا که در کلیسای شهر تُورَن به تلفظ ایتالیایی    

 از صـورت    شود، و بر آن نقش مبهمی       شمال غربی ایتالیا واقع است نگهداری می      
های صورت انسانی که صورتش خونین بوده است، باقیمانده           معینی از برجستگی  

و ارباب کلیسا تاکنون اظهارنظر قطعی و صریحی در باب انتساب مسلّم آن          . است
اند و کلیسای تورن هم آن را  السالم نکرده به حضرت مسیح علی نبیّنا و آله و علیه    
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» هوله«یا  » کفن«د و ظاهراً اولین باری که از این         گذار  ندرتاً در دیدار مسیحیان می    
)  شمـسی  1352( مـسیحی    1973در این قرن یادی و دیداری شده است در سال           

بوده است که پُل ششم پاپ وقت، خواسـت تـا مؤمنـان مـسیحی آن را زیـارت                   
  1.کنند

گـردد    گفتند که قدمت آن هوله یا کفن به قرن اول مـیالدی برمـی               آن ایّام می  
ای بیمار و مفلوج را بـر روی          تصویر عده ) فیالدلفیا(مروز روزنامه شهر ما     همین ا 
دهد که به قصد استشفا در کلیسای تـورن حـضور             دار نشان می    های چرخ   صندلی
  ).تصویر از تلویزیون گرفته شده است(دارند 

ها در تصرف دولت عباسی بوده اسـت          اما این که این کفن یا هوله نیز مدت        
المتقـی لِلّـه، یَطلُـبُ        الرّوم الـی     أرسَلَ ملک  )331 ۀ  سنـ(و فیها   ... «: ستدلیل آن این ا   

  الرُّها و ذکر أنه ان ارسـل        ۀ   المسیح مَسَح به وَجهه فیه و أنّه فی بیعـ          مِندیالً زَعَم اَنّ  
 والفقهـاءَ   ۀَالقضا  فأحضر المتقی هللا    . المسلمین  المندیل أطلَقَ عدداً کثیراً مِن أساری       

الملک و اطـالق االُسـری، و بعـضٌ           م فاختلفوا، فَبَعضٌ رآی تسلیمه الی       واستفتاه
االسالم لم یطلبـه ملـکٌ مـن          الدّهر فی بالد      قال ان هذا المندیل لم یزل من قدیم         

  .ۀٌ  الیهم غضاضـ الروم، و فی دفعه ملوک
 األسر  المسلمین من فقال إنّ خالصَ. بن عیسی الوزیر  علیۀِ  الجماعـ  و کان فی  

 ۀ  الخلیفــ    الذی هم فیه، أولی مـن حفـظ هـذا المنـدیل، فـاَمَر               الضُرِّ والضَّنکِ   و من 
األسـری    الملک من یتـسلَّم       األسری ففعل ذلک وارسَلَ الی      بتسلیمِهِ الیهم و اطالق     
  .)405 ص 8اثیر، ج  الکامل ابن(» من بالد الروم، فأطلقوا

 کس فرستاد و درخواسـت       پادشاه روم به المتقی هللا     331و هم در این سال      «
آن را بر چهرۀ خویش نهاده و مالیـده         » مسیح«پنداشت    ای را که او می      کرد تا هوله  

ست و یـادآور شـد کـه اگـر     2»رُها«بود، و این که آن هوله اینک در کلیسای شهر     
. المتقی آن هوله را برایش بفرستد، شمار بسیاری از اسیران مسلمان را آزاد سـازد              

.  فقها را به حضور خواند و نظر و فتواشان را در این باره جویا شد                و ۀالمتّقی قضا 

                                                 
 خاطر دارم که هر بهکرد و  این بنده آن سال در دانشگاه مادرید ادب فارسی و فرهنگستان ایرانی را تدریس می ـ  1

  .کردند سفر می) تورن(ی اسپانیا برای زیارت آن به تورینو هفته جمعی از اهال
شهری است در میان موصل و شام در طول جغرافیایی هفتاد و ) رُها یا رُهاء(=  ـ رُهاء بضم راء ممدوداً یا مقصوراً 2

 ).البلدان یاقوت معجم(دو درجه و نیم و عرض سی و هفت درجه 
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توان آن را برای پادشاه روم        برخی نظر دادند که می    . آنان در میانشان اختالف افتاد    
در برابر آزادی اسیران مسلمان فرستاد و برخی دیگر گفتند این هوله از روزگاران              

هیچ یک از پادشاهان روم چنـین       پیشین در مملکت مسلمان بوده است و تاکنون         
درخواستی نکرده است و اینک تسلیم آن به پادشاه روم مایۀ وَهن و خوار شـدن                

  . گردد مسلمانان می
بن عیسی وزیرالمتّقی در آن میان حاضر بود و گفت رهایی مسلمانان از               علی

، برنـد   هایی که اینک آن بینوایان در آن به سر مـی            اسارت در گرفتاری و تنگدستی    
و خلیفه فرمان داد تا آن را به رومیـان          . بهتر و باالتر از نگه داشتن این هوله است        

تسلیم کند و اسیران را آزاد سازد و چنین شد و کسانی به پادشاه روم فرستاد کـه                  
  .»اند از او بازگیرند، و اسیران آزاد شدند اسیران را که در شهرهای روم

موضـوع تحقیقـات    » کفن«یا  » هوله«ین   تاکنون بارها و بارها ا     1973از سال   
های کارشناسان بوده و مقـاالت فراوانـی در           تاریخی و امتحانات علمی و آزمایش     

چندین سـال   . آن باره و نیز اخیراً کتاب مستقلّی به زبان ایتالیایی منتشر شده است            
کـه  ) ایـست    چـه مـاده    14دانم کربن     بنده نمی (» 14کربن  «پیش گفته شد آن را با       

گیرد، آزمـایش شـده و قـدمت آن            تعیین قدمت اشیا مورد استعمال قرار می       برای
  .واهللا اعلم. ثابت گردیده است

***  
 تا  18 مورخه   208شماره  ) الملل  چاپار بین (» یر انتر ناسیونال    کوری«در مجله   

» و مـا قتلـوه یقینـاً      «مجید را که       مطلبی است که حقّانیت قرآن     1996 ماه ژوئیه    24
کومسومولـسکایا  «و آن مطلب چنین اسـت و از روزنامـه           . کند  تأیید می  )158نسا،  (

  )در مورد همین هوله(. نقل شده است» پراودا
شخصیت  شخصیت علمی Boris Sapounov» بوریس ساپونوف«پروفسور «

علمی برجسته موزۀ ارمیتاژ سن پطرزبورگ معتقد است کـه حـضرت مـسیح بـر                
از صـلیب   » زنـده «ولـی   =  کلینیکـی    روی صلیب نمرده است، او در حالت مرگ       

  .»پایین آورده شده است و این مطلب بیانگر عروج اوست
  



  


