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چكيده
ــالجــار"ايــن مقالــه در صــدد يــافتن مأخــذ حــديث شــريف    اســت كــه در "ار  الــدم ثُ

ــذكر ــت   ةت ــده اس ــسبت داده ش ــه ن ــه رابع ــاء ب ــاني   . االولي ــي و عرف ــاني اخالق ــين مع همچن

. كندگرفته شده از آن را تحليل مي

اي و جـــستجو در منـــابع ايــن حـــديث، روشـــن شـــد كـــه   كتابخانـــهة          بــا شـــيو 

ـ  ، بـا اسـناد قـوي      " الجـار ثـم الـدار        "ث  حدي اسـت  ) س  ( ق بـه حـضرت فاطمـه زهـرا           متعلّ

ــديث      ــوم ح ــتفاده از مفه ــراي اس ــه ب ــان، رابع ــاكم در آن زم ــاق ح ــت اختن ــه عل  آن را ،و ب

ــه  ــرده و ب ــرار ك ــشت  "تك ــد به ــدا بع ــوده " اول خ ــل نم ــود  تأوي ــت خ ــابر وق را  آن،و بن

. سماع كرده است

.  عشق به خداوند متعال و ايثار تبلور داردةموز آ،روايتدو در هر 
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مقدمه -1
ــرم     ــول اك ــت رس ــس از رحل ــه    ،)ص ( پ ــوي و فاجع ــصر ام ــر ع ــاكم ب ــاق ح ي  اختن

هــاي ســفيانيها و آل عــام اهــالي مدينــه و اهانــت قتــل،محــرم ســال شــصت و يــك هجــري

ت گــرفتن مظـــالم اجتمــاعي، مـــانع از   و شــد ) ص ( وان بــه خانـــدان پيــامبر اكـــرم   مــر 

. عمومي شـدن و بـر سـر زبـان افتـادن مـدح اهـل بيـت و نقـل قـول و حـديث از آنـان شـد                            

.  همين وضع كم و بيش در دوران عباسيان نيز حاكم بوده است

ــعرا ــرن دوم از ش ــم ق ــد مه ــي ،ي متعه ــال م ــه اجم ــاعران را  ب ــن ش ــوان اي ــرد  ت ــام ب  ن

ــد  ــت اس ــ ) ق . ه126–60(يكمي ــصايد او ب ــه ق ــده ك ــروف ش ــميات مع ــدي،  (ه هاش اس

ــا، ص   ــي ت ــري  )94ب ــماعيل حمي ــيد اس ــي ، س ــل خزاع ــصور )ق  .ه246–148(، دعب ، من

را ) ص ( نـدان رسـول اكــرم   اميـه بـر خا  دي كـوفي و ماننـد آنهـا كـه جــور بنـي     ، عبـ مـري ن

ـ  بنـي  عاشـورا از   بـا بيـان حماسـة     كردنـد و  افشا مـي   جـستند و بـا   ي مـي آل مـروان تبـرّ  ه وامي

ــ ــشان دادن مظلومي ــانوي عظــيمو) ص(ت دخــت رســول اكــرم ن ــدان آن ب ــشأن كــه فرزن ال

ــرم  نور ــامبر اك ــدة پي ــ) ص(دي ــة عاشــور و1دبودن ــان حماس ــا بي ــيب ــروان ا از بن ــه وآل م امي

ــرّ ــيتب ــردم را آگــاه مــي ي م ــجــستند و م ــا، صــص  . (دكردن ــي ت ــري ، ب ؛ 244–234حمي

)144–126 م، صص  1972بد يل،  

ــن      ـــبداهللا بـ ــن عــــ ـــي بـ ـــوم از علـــ ـــرن ســـ ــاعران در قـــ ــته از شـ ــن دسـ      از ايـ

؛ ضــيف شــوقي، بــي تــا،    263:شهرآشــوب، بــي تــا   ()ق . ه360–207 (فوصــــــي

:13حمـــوي، بـــي تـــا، ج () ق . ه334وفـــات  ( ي،احمـــد بـــن حـــسن صـــنوبر)317ص 

:بـي تـا     امينـي ،     ( از علـي بـن حمـادين عبيـداهللا بـن حمـاد بـصري               در قرن چهـارم   ، و )293

ــه     و)371 ــاربن مرزوي ــسن مهي ــنجم ابوالح ــرن پ ــات ( در ق ــان ()ق  . ه428وف -167:هم

. وان نام بردت را مي)168

ــاري در   ــارم آث ــرن چه ــا ق ــران ت ــت     در اي ــل بي ــت اه ــست) ع(  منقب ، در در دســت ني

ــ  ــستجوي علّ ــا  ج ــد اذع ــؤال باي ــن س ــوم    ت اي ــرن س ــي دري از ق ــان فارس ــه زب ــت ك ن داش

. زبان رسمي كشور شد) ق  .ه265وفات ( زمان يعقوب ليث صفاري هجري از

ــروزي  ــد  ( ،    حكــيم ابواســحق كــسايي م ــنجم  –341متول ــرن پ ــل ق ــات اواي ــه )  وف ب

ــامبر اكــرم    ــدان پي ــه ســتايش خان ــوان نخــستين شــاعر شــيعه ب ــه )ص ( عن ديلمــي، ( پرداخت
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شق ناصــــر خــــسرو قباديــــاني قــــرار گرفــــتها سرمــــو بعــــد) 298-1:300، جه1344

ــوده و  .)46-7: 1373ريــاحي، ( ــرن شــشم هجــري موجــود ب ــا ق ــوان وي ت ــان  دي بعــد از مي

. استرفته 

ــن علــي غــضائري رازي  ــو زيــد محمــد ب ــه كــساني ) ق . هـــ 426وفــات (       اب از جمل

. )215: 1368شهيدي،  ( را مدح گفته است) س ( حضرت زهرا است كه 

بـــه طـــور مـــستقيم مناقـــب اهـــل بيـــت را  ) ق . هــــ 515وفـــات (      مـــسعود ســـعد 

 ) 236 و 125، 117، 87: همان( . برشمرده است

ــي    ــي طوس ــم فردس ــي، (         ابوالقاس ــن    )6-5: 1354فردوس ــد ب ــدين محم ، اوحدال

ــوري  ــي انــ ــوري، ( علــ ــر 278 ، 173، 1:132ج : 1337انــ ــوارد ديگــ ــنايي) و مــ  ( ، ســ

ــنايي،  ــوامي رازي)216: 1380ســـ ــسيتكيو)221-220: 1374رازي، ( ، قـــ ــر اخـــ (  اثيـــ

. اندرا مدح و منقبت گفته) ع(  اهل بيت )27: 1331اخسيتكي، 

هــاي جــسته        بعــداز حملــه مغــول و تغييــر مناســبات بــا خلفــاي بغــداد، اشــاره        

وفــات ( ريومــديگريختــه بــه اهــل بيــت، تغييــر كــرد و شــاعراني ماننــد محمــد بــن يمــين ف 

ـــ 762 ــدي، ) ( ق . ه ــال  )589 :1344فريوم ــا كم ــد   ، ابوالعط ــود مرش ــدين محم -753( ال

شـــهيدي، ) ( ق . هــــ 875وفـــات ( الـــدين خوســـفي، محمـــد بـــن حـــسام)ق .  هــــ 689

1.اندرا مدح و منقبت گفته) س ( حضرت زهرا ) 240-228: 1368

ــوالخير   ــعيد اب ــز ابوس ــه ني ــون عارفان ــات (  در مت ــ440وف ــي، هيم)( ق . ـ  ه  ) 1371248ن

: 1380ســنايي ،  ( ) ق .  هـــ  534 يــا  545وفــات  ( ، ابوالمجــد مجــدود بــن آدم ســنايي    

ــي   )261 ــد غزال ــات ( ، محم ـــ 505وف ــي، ) ( ق .  ه ــضرت )786-7: 1369غزال ــرا ، ح زه

ابوالحـــسن علـــي بـــن عثمـــان جالبـــي . را اســـوه تقـــوي و صـــبر معرفـــي كردنـــد) س ( 

ــوي  ــي هجــويري، جال( هجــويري غزن ــاد كــرده و او   ) 85: 1373ب ــرام ي ــا احت ــانو ب از آن ب

.ي صبر و توكل ناميده استرا اسوه

ــالل ــوي        ج ــدين مول ــات( ال ـــ 672: وف ــرا  ) ق . ه ــه زه ــان  ) س ( فاطم ــدح زن را م

ــده اســت ــان  ". نامي ــست در حــق زن ــي ( " فاطمــه مدحي ــوي، ب ــا، مول ــوي  ) 281ت ــزد مول ن
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ــد او را حقيقــت شــعري كــرده اســت، چنانكــه در  بــه) س ( رت فاطمــه عــشق حــض  خداون

:ابيات زير نشان داده شده است

كه سلطان  بلي،  شاه  الستـي بلي گو، ني مگو، اي صـــورت  عشق

بلي ي ما فرود آرد به پستــي بلي ي   تو   برآردمـــــان    به     باال

فاطمستي       نه ليلي گنجد و ني خمش كن عشق خود مجنون خويشت

 )      957، تامولوي، بي                                                                   (

ــا كــاهش نفــوذ عباســيان در كــشورهاي اســالمي   ــام اهــل ب ــژه  ذكــر ن ــه وي بيــت ب

).گر چه ظلم و خفقان جديدي حاكم شد( صراحت يافت) س( حضرت زهرا 

ــون تع ــامبر اكــرم         مت ــاني ادب فارســي مــشحون از عطــر كــالم پي ص ( ليمــي و عرف

ــدان اوســت)  ــرا   . و خان ــه زه ــت حــضرت فاطم ــدح و منقب ــامبر  ) س( م ــي پي دخــت گرام

ــرم  ــارم در ادب ف ) ص ( اك ــرن چه ــز از ق ــه ني ــي رواج يافت ــر   ارس ــكل ذك ــه ش ــاهي ب  و گ

ــه  ــانوي گرانقــدر انعكــاس يافت ــا.  اســت1مــصائب آن ب -نوي عظــيميكــي از احاديــث آن ب
هــاي اخالقــي و  اســت كــه عطــر آن آبــشخور آمــوزه" الجــار ثــم الــدار "الــشأن، حــديث 

.  عرفاني بسيار شده است

 در كتابهاي عرفاني " الجار ثم الدار "-2
ــه         ــه عدوي ــام رابع ــه ن ــانوئي ب ــام ب ــه ن ــصوف ب ــان و ت ــاريخ عرف ـــ185-95(ت )  ق .. ه

تعــالي  كــه زهــد را بــا عــشق بــه حــقي اســتيي زنــان پارســاوي سرسلــسله. ته اســتآراســ

  ــد ــاي متع ــت، كتابه ــشان      آميخ ــه ن ــت ك ــده اس ــته ش ــوال او نوش ــوال و اق ــاره اح دي درب

ــد ــةدهن ــان اســت  اهمي ــان عارف ــويژه در تحــو. ت وي در مي ــت  وي ب ــد و جه ــب زه ل مكت

ف عاشقانه گامهاي بلندي برداشته استبخشي آن به تصو .

ــ ــعادت      محم ــاي س ــاب كيمي ــي در كت ــذّ د غزال ــرك ل ــراي ت ــه  ب ــب ب ــا و ترغي ت دني

ــه       ــت ك ــسبت داده اس ــه ن ــه عدوي ــه رابع ــخني را ب ــد، س ــت خداون ــذت معرف ــار«ل ــالج م ثُ

ــد ــي، (، »ارال ــشت  ) (846 ص ،1353غزال ــراي به ــاه س ــد آنگ ــد  )اول خداون ــين فري ، همچن

ــاب   ــز در كت ــار ني ــدين عط ــذكرال ــاءةت ــز  االولي ــ ني ــه تبعي ــارت را ب ــن عب ــي از اي ت از غزال

. رفتنـد در نقـل اسـت كـه جمـاعتي از بزرگـان پـيش رابعـه              «: بعـه نقـل كـرده اسـت       قول را 
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هفــت طبقــه دوزخ «: پرســتي؟ گفــتي پرســيد كــه تــو خــدا را بــراي چــه مــي رابعــه از يكــ

 ديگــري  ».ناكــام از بــيم و هــراس او  . عظمتــي دارد و همــه را بــر او گــذر بايــد كــرد     

ــت ــايش در     «: گف ــسي آس ــو دارد ب ــي نيك ــشت منزلت ــات به ــدرج ــت آنج ــود اس » . ا موع

اي بـود كـه  خداونـد خـود را از بـيم عبـادت كنـد يـا بـه طمـع مـزد                بـد بنـده   «: رابعه گفـت  

:  گفـت  »پرسـتي خـداي را؟ تـو را طمـع نيـست؟           و چـرا مـي    تـ «:  پـس ايـشان گفتنـد      ».پرستد

»    الـدار انـد تـا او را بپرسـتيم؟ كـه اگـر      را ايـن تمـام نبـود كـه دسـتوري داده       مـا    ».الجار، ثُـم

-ستي كــرد؟ اســتحقاق آن نداشــت كــه بــي    ت و دوزخ نبــودي او را طاعــت نبايــ  بهــش
ــد  ــادت او را كنن ــطه عب ــار، (» واس ــه    )1355:83عط ــي ب ــز تلميح ــوي ني ــدين مول ــالل ال ج

:  دارد»الجار ثم الدار«

نــببيخو  پذيري  روغن  گل  را  در پي خو باش و با خوشخو نشين           

روي وكف، دلاول تا نهند برگـور خاك گور از مرد  هم يابد شـرف             

پاك              م ـهمسايگيي جسخاك از  ناكـالـاقبـف  آمــد وچو  مشـرّ

جويـدارـبرو دلگر دلــي داري  گـوي                » الجار ثم الدار«س تو  هم    پ

)3016، ب 6، ج 1379مولوي،(

ار و الرَّفيـقُ قَبـلَ الطريـقِ        الجـار قبـلَ الـد     "اين بيتهـا تلمـيح دارد بـه حـديث نبـوي             

ــ  ــلَ الرَّحي ــزّاد قب ــه  ("لو ال ــد خان ــل از خري ــه ) قب ــد . اول همــسايه، بعــد خان اول همــسفر، بع

ــ  ــس از آن س ــه پ ــراهيم     . فرراه و اول توش ــن اب ــد ب ــن احم ــد ب ــن محم ــد ب ــضل احم ابوالف

 الجــار « شــكل بــه» الجــار قبــل الــدار«:گفتــه اســت) ق. هـــ 518وفــات (نيــشابوري ميــداني 

.)ق، جزء اول . هـ 1314وري ميداني، بنيشا ( هم آمده است»ثم الدار

: مولوي در ديوان شمس نيز به اين حديث تلميحي دارد

 تو بگو گفته پيغمبر مرسل      كز ثم رفيق و طريقي و طريقي                    موال

)1163، ص تابيمولوي،  (

ــديث  ــار«ح ــالج ــدم ثُ ــه »ار ال ــذكر ك ــاءةدر ت ــعادت   االولي ــاي س  و كيمي

 مــوالي ةموافــق بــا مــضمون گفتــ بــا معنــي تــرجيح خــدا بــر بهــشت اســت و  ،آمــده اســت

ال طمعـاً فـي        «: ان علـي عليـه الـسالم اسـت كـه فرمـود         متقي مـا عبـدتك خوفـاً مـن نـارك و

ــراي تــرس ( فَعبــدتُك ةِ للعبــادجنتــك وجــدتُك اهــالً ــرا ب ــه بهــشت ت از بهــشت و طمــع ب
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فــيض )(كــنم پــس تــرا عبــادت مــي،سته عبــادت يــافتم بلكــه تــو را شايــ؛كــنمعبــادت نمــي

: السالم است حديث امام حسين عليه،نظير آن ) 103:في، بي تاا الوكاشاني

ــه " ــدِاهللا علي ــي عب ــن اب ــالَع ــسالم ق ــزّ و جــلَّ   «:ال ــالي ع ــدوا اهللاَ تع بع ــوم ــةٌ ق ــاد ثالث بالع 

 ــك ــاً فتل ــادخوف ــك   ةُعب ــواب فتل ــاً لِث ــارك و تعــالي طلب ــدوا اهللاَ تب ــوم عب ــد و قَ ــاد العبي ةُعب

ــراءِ و االُج ــه فتلــك ــاً ل بوا اهللاَ حــد بع أفــضلُ ةُ عبــاد قــوم ــي همــان،  (.ِ"ةالعبــاد االحــرار و هِ

)7ص 

 در كتابهاي حديث " الجار ثُم الدار "منبع -3
وفــات (   شــيخ ابــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن موســي ابــن بابويــه قمــي  

 صــورت آورده را بــه ايــن ) س(را در علــل شــرايع حــديث حــضرت زهــ    ) ق. هـــ381

:است

ــر      «-3-1 ــابن مقب ــروف ب ــي المع ــسن القزوين ــن الح ــد ب ــن محم ــي ب ــدثنا عل ــالةح : ق

 حــدثنا جنــدل بــن والــق قــال حــدثنا محمــد  «: قــال»حــدثنا محمــد بــن عبــداهللا الحــضرمي«

بن عمرالمازلي عـن عبـاده الكليبـي عـن جعفـر بـن محمـد أبيـه عـن علـي بـن الحـسين عـن                  

 عـن اخيـه الحـسن بـن علـي بـن ابـي طالـب علـيهم                    الـصغري عـن الحـسين بـن علـي          طمةفا

جمعتهـا فلـم تـزل      ليلـة   عليهـا الـسالم قامـت فـي محرابهـا           فاطمـة    رايت اُمـي     «: قال »السالم

ــي  ــاجدة حت ــة س ــات و     راكع ــؤمنين و المؤمن ــدعو الم ــمعتها ت ــصبح و س ــود ال ــضح عم  ات

ــم     ــاه ل ــا اُم ــشيء فقلــت لهــا ي ــدعاء لهــم و التــدعو لنفــسها ب ــر ال ــدعون تــسميهم و تكث ال ت

.»ار الدم ثُيا بنَي الجار«:  فقالت»لنفسك كما تدعون لغيرك

«:حــدثنا احمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان الحــاكم المــروزي المقــري قــال  «-3-2

 حــدثنا محمــد بــن الحــسن الموصــلي «: قــال»حــدثنا محمــد بــن جعفــر المقــري ابــو عمــرو 

ــداد ــال»ببغ ــم  «: ق ــن عاص ــد ب ــدثنا محم ــال» ح ــدثنا «: ق ــن    ح ــه ع ــن ابي ــال ع ــد الكح ابوزي

 عليــه الــسالم اذا فاطمــة كانــت «: قــال»موسـي بــن جعفــر عــن ابيـه عــن ابائــه علــيهم الـسالم   

) ص(منــات و ال تــدعو لنفــسها فقيــل لهــا يــا بنــت رســول اهللا ؤمنين و المؤدعــت تــدعو للمــ

ــسكِ   ــدعون لنف ــاسِ و ال ت ــدعونِ للن ــكِ ت ــت»انّ ــد «: فقال ــم ال 1382صــدوق، (» ار اَلجــار ثُ

)181 ص ،ق.هـ 
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ــشابوري    ــال ني ــن حــسن فت ــد ب ــو جعفرمحم ــات (اب ـــ 508وف ــاب ) ق.  ه ــةدر كت روض

نيــز ايــن حـــديث را   ) 527 ص ،1366فتــال نيــشابوري،   (المتعظــين  ة بــصير الــواعظين و 

. نقل كرده است

ــن عيــسي اربلــي   ــي الغمــةدر كــشف )  ق ..هـــ687وفــات (همچنــين علــي ب ــةف معرف

ي عـن جعفـر بـن محمـد عـن      وو ر«: ه ايـن شـكل نقـل كـرده اسـت      اين حـديث را بـ      االئمة

  عـن أخيـه الحـسن بـن          فاطمـة  بـن الحـسين عـن    ابيـه علـي الـصغري عـن الحـسين بـن علـي 

ليلـة  عليهـا الـسالم فـي محرابهـا     امـي فاطمـة  رايـت  «: علي بن ابي طالـب عليـه الـسالم قـال      

منين و ؤتها تـدعو للمـ  بح و سـمع  حتـي اتفجـر عمـود الـص    راكعـة و سـاجدة  جمعه فلـم تـزل      

ـ  :  لهـم و ال تـدعو لنفـسها بـشيء، فقلـت لهـا              منات و تـسميهم و تكثـر الـدعا        ؤالم ـ يـا ام ماه لِ

ــ يـا ب «:  فقالــت»غيـرك؟ ال تـدعين لنفــسك كمـا تــدعين لِ   اربلــي، بــي (» ار  الـد منــي الجـار ثُ

ــ  ()26-25:تــا، جــزء ثــاني در روايــت كنــد از جعفــر بــن محمــد كــه او روايــت كــرده از پ

ــن علــي، و    ــن حــسين و او از فاطمــه صــغرا، و او از حــسين ب بزرگــوار خــود و او از علــي ب

) ع(كـه مـن ديـدم مـادر خـود را فاطمـه       ) ع( ابـي طالـب    علـي  او از برادر خـود حـسن بـن       

ــه  ــود در شــب جمع ــستاده ب ــي در محــراب اي ــزال ركــوع و ســجود م ــا عمــود  و الي كــرد ت

بــرد منـات و نــام مـي  ؤمنين و ممــؤز بـراي   افرمــودصـبح ظــاهر شـد، و شــنيدم كـه دعــا مـي    

 مـر او را كـه يـا امـاه           مگفـت .  از بـراي خـود هـيچ دعـا نكـرد           تا دعاي بسيار كرد ايـشان را و       

ــا   ــراي خــود هــيچ دع ــي چــرا از ب ــر م ــراي غي ــودي همچنانكــه از ب ــودي؟ گفــتنفرم : فرم

)26همان، ص (» اول همسايه بعد از آن خانه»ار الدم ثُالجار«: فرزندم

ــوري    ــري ن ــوري طب ــسين ن ــات (ميرزاح ـــ694وف ــائل  )  ق .. ه ــستدرك الوس در م

عــن جعفــر بــن محمــد «: و مــستنبط المــسائل، حــديث را بــه ايــن شــكل نقــل كــرده اســت 

 عليهــا الــسالم اذا دعــت تــدعو للمــؤمنين و المؤمنــات  فاطمــةكانــت «:عليهمــا الــسالم قــال

 ص ،5، ج 1370طبـــري، . (» الجـــار ثــم الـــدار «:و ال تــدعو لنفـــسها، فقيــل لهـــا، فقالــت   

224(

ــرا   ــضرت زه ــديث ح ــرّ ) س(ح ــشيعه، ح ــائل ال ــاملي در وس ــات ( ع ـــ1104وف . .  ه

ــه ايــن شــكل ضــبط شــده اســت ) ق  ــن الحــسن القزوينــي عــن   «: ب عــن علــي بــن محمــد ب

محمــد بــن عبــداهللا الحــضرمي، عــن جنــدل بــن والــق، عــن محمــد بــن عمــر المــازني، عــن  
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ــ  ــاده الكيب ــن   عب ــه، ع ــن ابي ــد، ع ــن محم ــر اب ــن جعف ــة  ي ع ــن فاطم ــن الحــسين، ع ــي ب عل

ة فـاطم  رايـت اُمـي      «:الصغري، عن الحـسين بـن علـي، عـن اخيـه الحـسن عليـه الـسالم قـال                   

 حتــي اتــضّح عمــود الــصبح و راكعــة ســاجدة جمعتهــا فلــم تــزل ليلــةقامــت فــي محرابهــا 

ــدعا   ــر ال ــسميهم و تكث ــات و ت ــدعو للمــؤمنين و المؤمن ــسها  ســمعتها ت ــدعو لنف ــم و ال ت ء له

ـ    «:فقلـت لهـا   . شيء فقالـت  »اه لـم ال تـدعين لنفـسك كمـا تـدعين لغيـرك؟              يـا ام  :»    نَـييـا ب

ثُالجار م11510-4:1150، ج1367عاملي، (»ار  الد.(

ــن شــكل نقــل كــرده اســت     ــه اي ــن حــديث را ب ــسي اي ــاقر مجل ــه محمــد ب « : عالم

مي، عـن جنــدل بــن والـق عــن محمـد بــن عمــر    ابـن مقبــره عـن محمــد بــن عبـداهللا الحــضر   

المازني عـن عبـاده الكيبـي، عـن جعفـر بـن محمـد، عـن ابيـه، عـن علـي بـن الحـسين، عـن                      

فاطمة الـصغري، عـن الحـسين بـن علـي، عـن اخيـه الحـسن بـن علـي بـن ابـي طالـب عليـه                             

جمعتهـا فلـم تـزل      ليلـة    عليهـا الـسالم قامـت فـي محرابهـا            فاطمـة يـت امـي     أ ر «:السالم قال 

ــاجدة  ــة س ــات و      راكع ــؤمنين و المؤمن ــدعو للم ــمعتها ت ــصبح و س ــود ال ــضح عم ــي ات  حت

ــدعو لنفــسها شــيء فقلــت لهــا   ــدعا لهــم و ال ت ــر ال ــدعين  «:تــسميهم و تكث ــم ال ت ــاه ل ــا ام  ي

ــدعين لغيــرك؟  ــت»لنفــسك كمــا ت ــي:  فقال ــا بن ــد! ي ــمّ ال ــسي، (» ار الجــار ثُ ، ج 1362مجل

43 :81-82 .(

 پنجــاه و شــش، لئــالي االخبــار ة صــفحاالمامــةر كتابهــاي دالئــل ايــن حــديث د

ــد  ــوار، ص  107، ص 4جل ــصباح االن ــت  226، م ــده اس ــل ش ــز نق ــتي، . (، ني ص ،1372دش

149(

ــرا    ــديث حــضرت زه ــوي ح ــند ق ــته از س ــاريخ حــضور  )س(گذش ــسه ت ، از مقاي

ــي د       ــه غزال ــه اينك ــه ب ــا توج ــاني؛ ب ــون عرف ــديث و مت ــاي ح ــخن در كتابه ــن س ــال اي ر س

ــاال در ســال ششــصد و هجــده      ــات كــرده و عطــار احتم ــنج هجــري قمــري وف ــصد و پ پان

 از قــدمت نــسبت ايــن حــديث بــه حــضرت  ،قمــري بــه دســت مغــوالن كــشته شــده اســت 

ــرا ــدوق  ) س(زه ــيخ ص ــشرايع ش ــل ال ــه در عل ــك   -ك ــشتاد و ي ــصد و ه ــال سي ــه در س  ك

نهــا ايــن حــديث  آمــده اســت؛ ايــن نكتــه قابــل اعتنــا اســت كــه نــه ت-قمــري وفــات كــرده

ــرا  ــريف حــضرت زه ــ) س(ش ــب ــت  ةه رابع ــده اس ــسبت داده ش ــه ن ــضي از  ، عدوي ــه بع  بلك

ــث ــهاحادي ــسوب ب ــسبت داده شــده اســت  ) ع (  ائمــه من ــاي ديگــري ن ــه عرف ــز ب ــد .  ني مانن
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كــه در تفــسير ) ع( حــضرت علــي »انــا نقطــه فــي تحــت البــاء بــسم اهللا«حــديث 

ــبلي    ــوبكر ش ــه اب ــروي ب ــوي انق ــات (مثن ـــ 324وف ــت ) ق.  ه ــده اس ــسبت داده ش ــتار .(ن س

)1374:77زاده، 

الم نــوراني حــضرت  كــ،»ار الــدم ثُــالجــار«مانــد كــه حــديث ترديــدي بــاقي نمــي

ــ مــي. اســت) س(زهــرا ت فــضاي اختنــاق و تــوان بــا تــسامح چنــين توجيــه كــرد كــه بــه علّ

 وبــا نـسبت دادن آنهــا بــه عارفــان ) ص(، احاديــث خانـدان پيــامبر اكــرم  )ع(جـور بــه ائمــه  

ــز ــه ايــن ترتيــب هــم حــديث را   آنهــا را مــيةاد، امكــان اشــاعه ــان مــردم يافتنــد و ب در مي

) ع(انــد و هــم دســت كــم ديگــران را از بــاطن ارزشــمند احاديــث اهــل بيــت  حفــظ كــرده

. اندمند كردهبهره

" الجار ثُم الدار "تأويل -4
ــده ــه نظــر نگارن ــن حــديث حــضرت زهــرا ،ب ــا ،)س( شــيدايي رابعــه از اي ــه ي يــك نكت

ديث حـــضرت آورد و آن تاويـــل حـــ عارفانـــه ديگـــر را نيـــز بـــه خـــاطر مـــي برداشـــت

ري  معـاني ديگـ    ،نآااللبـاب از قـر     صـاحبدالن يـا اولـي      ،شـود يـادآور مـي   . اسـت ) س(زهرا

تم از مقــدمات چنانكــه حــديثي كــه در مقدمــه هــش. كننــدفراتــر از ظــواهر آن اســتنباط مــي

اِنَّ لِلقـرانِ ظَهـرًا و بطنـاً و لِبطنِـهِ بطنـاً ِاِلـي         : ه اسـت  شـود، بيـان كـرد     تفسير صـافي ديـده مـي      

قــران ظــاهري دارد و بــاطني، بــاطنش بــاطن     ) (83 ص ،3161فروزانفــر، (اَبطُــنســبعةِ

). ديگري دارد و همين طور تا هفت بطن تو در تو در قران هست

ست اقاهرير ظاهر باطني بسزي ست    ارا بدان كه ظاهرينآحرف قر

دگر         بطنزير آن بـاطن يكــي  و  نـظر      فكر اندرو خيره گردد

جمله گمكه در او گردد خرد ها سوم          زير آن بـاطـن يكي بطـن 

بـي نظيـر بي نديـدجز خـداي بطن چارم از نُبي خود كس نديد          

معتصمحديثميشمر تو ز اين نين تا هفت بطن اي بوالكرم           همچ

جـزكه طيـن را نبيـند  ديو آدم ن اي پســر ظاهر مبين            آتو ز قـر
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)42-47، ب 3،  ج 1379مولوي،(

ويـــل دارد؟ اگـــر چنـــين باشـــد، تكـــرار أن معـــصومين هـــم بطـــن و تآيـــا ســـخ

و امـــام ) ع( اراده دو حـــديث امـــام علـــي ،توســـط رابعـــه) س(حـــديث حـــضرت زهـــرا

ــن ت  ــا اي ــه أحــسين اســت ب ــل ك ــتنيوي ــن خواس ــرا  م ــد حــضرت زه ــا را مانن ــراي ) س(ه ب

چنانكــه ! كــنم و حــضرت دوســت بــراي مــن كــافي اســتلت مــيأمــس) ديگــران(همــسايه 

: ن سخن را با ظرافت سروده استحافظ اي

اوست ديده آيينه دار طلعت ـراپرده محبــت اوست        سـدل

اوسـتت  گردنـم زير بـار منّ                       من كه سر درنياورم به دو كون       

اوستفكرهركس به قدرهمت                       تو و طوبي  و ما و  قامت يـار   

)79 ص ،1376حافظ،  (

ــ در بحــث ســماع، بــه ) ق. هـــ 378وفــات (راج از عرفــاي قــرن چهــارم ابونــصر س

 خداونــد تبــارك و تعــالي پرداختــه و درجــات آنــان را در       خطــابِتفــاوت مــستمعينِ 

كــسي كــه خطــاب«:وي مــي گويــد. اســت خطــاب خداونــد مــورد بحــث قــرار دادهقبــولِ

ــي   ــه گــوش جــان م ــي حــق را ب ــه آن عمــل م ــي شــنود و ب ــرار م ــه آن اق ــد و ب ــدكن  از ؛كن

د و كـسي كـه خطـاب حـق     شـو منـد مـي   بهـره ،د متعـال وعـده فرمـوده   ثوابهايي كـه خداونـ    

 قلــبش از ذكــر ،شــود مــانع عمــل بــه آنهــا مــي،يــال و شــهوات ولــي ام؛شــنودتعــالي را مــي

،سـوره كهــف (» قَلبـه عـن ذكرنــا و اتَّبـع هويـه    و ال تُطِـع مــن أغفَلنـا  «خداونـد غافـل اسـت،    

ايــم و تــابع اي آنــان را از يــاد خــود غافــل كــردهبــا آنــان كــه مــا دلهــ) (28بخــشي از آيــه 

. گيردنين كسي از خطاب خداوند بهره نميچ).  متابعت مكن،هواي نفس خود شد

ــات    ــروف آي ــي از ح ــافي حتّ ــان، دل ص ــدگاه عارف ــي ،از دي ــاني درك م ــد ك مع و ن

ــي   ــاطن معــاني م ــه ب ــب حــروف ب ــب ســليم و كــسي كــه   . رســداز قال ــابراين صــاحب قل بن

همـه چيـز غيـر خـدا نـزد او فـاني شــده باشـد و از حـب دنيـا، ثنـا و سـتايش و چــشمداشت            

 بــا ،از مــردم رســته باشــد و حــافظ حــدود الهــي باشــد و متعهــد اوامــر و نــواهي الهــي باشــد

:اج طوسـي، بـي تـا   سـرّ . (كنـد معـاني كـسب مـي   رود و شنيدن آيـات بـه مهمـاني خـدا مـي          

77-93(
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ــود دارد       ــادي وج ــين اعتق ــث چن ــات و احادي ــاره آي ــا درب ــه تنه ــان ن ــان عارف ؛   در مي

بلكــه شــنودي از نــوع ديگــر هــم مطــرح اســت و آن ســماع بــر حــسب روشــني دل، شــغل  

ــي و  ــت«قلب ــت چن» وق ــرده    اس ــوفي نقــل ك ــان ص ــد كــه روزي در  انكــه از ابوحلم ان

ــ«: زدمــرد فريــاد مــي. ه گــردي برخــورد كــرده مــرد دورخيابــان بــ ــيــا س ّو ،»ريعترا ب 

ــعتر   ــه س ــاالي خــود ك ــراي ك ــنب (3ب ــي  ) رسوس ــشتري م ــازارگرمي كــرد و م ــود ب ــد، ب طلبي

فــروش شــنيد غــش كــرد، وقتــي بــه هــوش آمــد  ابوحلمــان ايــن عبــارت را از ســبزيوقتــي

اســع «: گوينــده مــي شــنيدم كــ«: گفــت»يــن حالــت چــه بــود؟  علــت ا«:از وي پرســيدند
ــ  را ] خداونــد[شــتاب كـن نيكــويي مـرا   ()228سـرّاج طوســي، بـي تـا، ص    (، »رّيتـري بِ

).ببيني

ــوي     ــدين مول ــالل ال ــين روزي ج ــات(   همچن ـــ672وف ــه   ) ق.  ه ــازار قوني ــان ب در مي

ــازارگرمي كــرده، تركــي پوســتين روبــاه در دســت گرفتــه ؛رفــتمــي ــا جــديت فريــاد ، ب  ب

ــ«مــي زد ــو دِلكُ »دل كــو، دل كــو« مولــوي نعــره زنــان بــه چــرخ درآمــده  ،»ودِلكُ
)1:356، ج1362افالكي، (. اش روان شدمدرسه... گفت، تا مي

ــرا         ــضرت زه ــديث ح ــود ح ــت و دل خ ــا وق ــه ب ــه رابع ــصود آنك ــماع ) س(مق را س

. كرده است

گيرينتيجه -5
ــ«حــديث -1 ــار ثُ ــدمالج ــ »ار ال ــوي متعلّ ــناد ق ــا اس ــ  ب ــه حــضرت فاطم ) س(ه ق ب

. است

م حــديث آن را بــه رابعــه نــسبت  بــراي اســتفاده از مفهــو،بــه علــت اختنــاق و توريــه-2

. اندداده

.  انگيزه تكرار آن شده است،شيدايي رابعه از اين حديث-3

«، بــه )ع( حــسين مو امــا) ع(رابعــه ايــن حــديث را بــا توجــه بــه حــديث امــام علــي  -4
. ويل كرده استأ، ت»اول خدا بعد بهشت
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 خــود آن را ســماع كــرده اســت و بــر همــان اســاس هــم »وقــت«رابعــه بــر حــسب -5

. به ديگران انتقال داده است

:نوشتپي
.  آنها نيستةو موارد بسيار ديگر كه مجال ذكر هم-1

. 92-89، همان صص 82، همان 73، ص 1379درخشان، : موارد ديگر-2

). ؛ ذيل سعتر1367معلوف، ) (سوسنبر(گياه دارويي خوشبو: سعتر-3

:كتابنامه
. اي، تهران، عفت، ترجمه فارسي مهدي الهي قمشه )1378( ن كريمقرآ-1

. تهران، زهره،ديوان،)1377( الدين همايون فرخاثير اخسيتكي، ركن-2

مــه ، ترجالغمــة فــي معرفــة االئمــةالغمــة فــي معرفــة االئمــةالغمــة فــي معرفــة االئمــةالغمــة فــي معرفــة االئمــة، كــشف  )تــابــي( اربلــي، علــي بــن عيــسي-3

. ادب و حوزه و كتابفروشي اسالميهجا، نشربي) مناقب(علي بن حسين زوارئي

، تــصحيح محمــد محمــود رافعــي،هاشــميات،  )تــابــي( بــن زيــاد ااســدي، كميــت-4

. التمدن شركةةمطبع مصر، ،چاپ دوم

.العربيه، قاهره، دار الكتبالغدير احمد، ، )تابي( اميني، عبدالحسين-5

ــوري،-6 ــدين ان ــوان، )1362(اوحــد ال ــه اهدي تمــام محمــد تقــي مــدرس رضــوي،  ، ب

.تهران، بنگاه نشر كتاب

ــداهللا     -7 ــن عب ــان ب ــن عثم ــن ب ــن رزي ــوعلي ب ــديل، اب ــوان، ) م1972( ب ــصحيح دي ، ت

.عمران البجيلي، بيروت، دار الكتب اللبناني

ــان   -8 ــن عثمـ ــي بـ ــسن علـ ــوي، ابوالحـ ــويري غزنـ ــي هجـ ــشف،  )1373( جالبـ -كـ

.ان و فرهنگ ايراناري، تهران، زب، با مقدمه قاسم انصالمحجوب

ــد   -9 ــدين محم ــمس ال ــيرازي، ش ــافظ ش ــعار ،  )1376( ح ــوان اش ــش  دي ــه كوش ، ب

.ل خطيب رهبر، تهران، صفي عليشاهخلي
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ــابــي( حميــري، اســماعيل-10 ــوان،  )ت ــه اهتمــام شــاكر هــادي،  دي ــة، ب ــاةمكتب ،الحي
.بيروت

ــداهللا  -11 ــن عب ــاقوت ب ــوي، ي ــي( حم ــاب ــم،  )ت ــاءمعج ــاهره،االدب ــ، ق ــراء و ةمكتب الق

. احمد فريد رقاعياالدبيهاحهفصال

ــدي -12 ــشان، مه ــروزي  ،  )1379(  درخ ــسايي م ــيم ك ــعار حك ــشگاه  اش ــران، دان ، ته

.تهران

ــج،  )1372( دشــتي، محمــد-13 ــانه ــسالم ةةةةالحي ــا ال ــه عليه ــخنان فاطم ــگ س ،  فرهن

.مير المومنينقم، موسسه تحقيقاتي ا

ـــ 1417(  دعبـــل خزاعـــي-14 ــياء حـــسين االعلمـــي،  ، ديـــوان، )ق .  هـ ترجمـــه ضـ

.االعلمي للمطبوعاتلبنان، مؤسسه

. دارالكتب، مصر،ديوان، . )ق.  هـ1344(ديلمي، مهيار-15

. علمي، تهران،كسايي مروزي،)1373( محمد امين، رياحي-16

،شـرح كبيـر انقـروي بـر مثنـوي معنـوي مولـوي       ،)1374( عـصمت ،سـتار زاده -17

. زرين،تهران

ــرّ-18 ــياجس ــصر، طوس ــي   ابون ــن عل ــداهللا ب ــي(  عب ــاب ــصوف  ، )ت ــي الت ــع ف ،اللم

. جهان، تهران،تصحيح رنولد آلن نيكلسون


	����� ���،)1380( ابوالمجـد مجـدود بـن آدم       ،سنايي غزنوي -19 ���   ���  ���-
.دانشگاه تهران: تهران.  به اهتمام مدرس رضوي،)نامهفخري( الطريقه

.امه علّ، قم،مناقب آل ابي طالب، )تابي( محمد بن علي،شهر آشوب-20

ــهيدي-21 ــر ،ش ــيد جعف ــرا   ،)1368( س ــه زه ــدگاني فاطم ــران،)س(زن ــر ، ته  دفت

.نشر فرهنگ اسالمي

( ابــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن موســي ابــن بابويــه القمــي،صــدوق-22

.ة الحيدريةمكتب، نجف،علل الشرايع،)ق.  هـ1382

. دارالمعارف، قاهره،العربيتاريخ االدب،)ات بي(ضيف شوقي-23

ــوري-24 ــري ن ــرزا حــسين،طب ــائل،)1370( مي ــستدرك الوس ــروت،م ــاء ، بي  دار احي

.التراث
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. اسالميه، تهران،وسائل الشيعه،)1367( حرّ،عاملي-25

ــار-26 ، تــصحيح محمــد اســتعالمي  ، االوليــاءةةةةتــذكر،)1355( فريــد الــدين ، عط

.ار زو،تهران

ــي-27 ــد،غزال ــدين  ،)1369( محم ــوم ال ــاء عل ــد    ،احي ــدين محم ــد ال ــه موي  ترجم

. علمي فرهنگي، تهران، چاپ دوم، به كوشش حسين خديو جم،خوارزمي

، تهـــران، تـــصحيح احمـــد آرام ،كيميـــاي ســـعادت ،)1353(،________-28

.كتابخانه مركزي

ــشابوري -29 ــال ني ــسن  ،فت ــن ح ــد ب ــوجعفر محم ــواعظين و �����، اب ������ال
. ني، تهران،ود مهدوي دامغانيم ترجمه مح،) 1366(المتعظين

، تهــران، تــصحيح محمــد رمــضاني  ،شــاهنامه،) 1354( ابوالقاســم،فردوســي-30

.كالله خاور

ــدي-31 ــين ،فريوم ــن يم ــعار ،)1344( اب ــوان اش ــتاني   ،دي ــسينعلي باس ــام ح ــه اهتم  ب

. كتابخانه سنايي، تهران،راد

. اميركبير، تهران،احاديث مثنوي، )1361(،ديع الزمان ب،فروزانفر-32

.منينؤ االمام امير المة مكتب، بي جا،ديوان)تابي( الوافي،فيض كاشاني-33

 بــه اهتمــام مجتبــي مينــوي و    ،ديــوان اشــعار ،)1357(قباديــاني ناصرخــسرو -34

. تهران،مهدي محقق

. جاويدان، تهران،ايمشهترجمه مهدي الهي ق) تابي(،ن كريمآقر-35

ــوامي رازي-36 ــدين،ق ــرف (بدرال ــشعراءاش ـــ1374 ()ال ــوان. )ق. ه ــام  ،دي ــه اهتم  ب

.جا بي،جالل محدث

 دار احيـــاء التـــراث ، بيـــروت،بحـــار االنـــوار،)1362(  محمـــد بـــاقر،مجلـــسي-37

.العربي

ــينحـــق_________-38 ــنگي،اليقـ ــاپ سـ ــماره  ، چـ ــزن شـ 6 محفـــوظ در مخـ

. ركزي دانشگاه تهرانتابخانه مك

. اسماعيليان، تهران،و االعالم�	��� المنجد في ،لويس،)1367( معلوف-39
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 تـــصحيح بـــديع الزمـــان ،كليـــات شـــمس،)تـــابـــي( الـــدين جـــالل،مولـــوي-40

. طاليه، تهران، چاپ دوم،فروزانفر

ــوي، )1379(__________-41 ــد    ،مثنـ ــصحيح محمـ ــل و تـ ــه، تحليـ ــا مقدمـ بـ

.تهران، سخنمي، چاپ ششم،استعال

 تـــصحيح و تعليقـــات ،اســـرار التوحيـــد،)1367(  محمـــد بـــن منـــور،ميهنـــي-42

. آگاه، تهران،كدكنيمحمد رضا شفيعي

ــراهيم  ،نيـــشابوري ميـــداني-43 ( ابوالفـــضل احمـــد بـــن محمـــد بـــن احمـــد بـــن ابـ

ـــ1314 ــع،)ق .ه ــالمجم ــي   ،االمث ــد محي ــيه محم ــا حاش ــد  ب ــدين عبدالحمي ــروت،ال ، بي

.ة العصريةمطبع


