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ع خامة» لیتمثی بررس وا در« الزر  آن مفاد وی عیش اتیر
 20/3/1398تاریخ دریافت: 
 8/1398/ 1تاریخ پذیرش: 

 1عباس پسندیده
 چکیده

کهه یکهی گون در اشهکالی متنهوع وجهود دارد  گونا هها تشهبیه  از آن در توصی  مؤمن روایاتی 
الحدیثی این متون است. روش  مؤمن به خامة الزرع است. هدف این پژوهش بررسی فقه

کتاب دههد  های این پژوهش نشان می ای و از نوع تحلیل محتوا است. یافته خانه تحقی  
که در سه موضوع متفاوت )ثبات ایمان،  گزارش در منابع شیعی دارد  که این تشبیه یازده 

اند. بهه جهز موضهوع سهوم، اعتبهار احادیههث  بهال و توانمنهدی مهؤمن( صهادر شهدهمواجههه بها 
پهذیری مهؤمن  موضوع اول و دوم باال و مورد قبول است. مراد از این تشبیه نرمهی و انعطاف

عنصهری و صهفتی  است، اما این ویژگی در موضوع ایمان و توانمنهدی، بهه معنهای سست
یم هوشهمندانه و صهفتی مثبهت اسهت. نتیجهه منفی، و در بالها به معنای پهذیرش و تسهل

کاربسهت متفهاوت،  پژوهش در حوزه فقه که یک تمثیل ممکهن اسهت در دو  الحدیث این 
کهه ویژگهی انعطهاف و سرسهختی در  معنایی متضاد داشهته باشهد، و در حهوزه عملهی ایهن 

کرد.  انسان را باید مدیریت 
 حدیث.ال پذیری، فقه مؤمن، خامة الزرع، انعطاف ها: کلیدواژه

   مسأله انیب. 1
که بر دو معناى نزدیهک بهه ههم داللهت دارد: یکهی آرامهش « أمن»ایمان، مصدر از ماّده  است 

گهواهی مهی دل و دیگرى تصدی ؛ زیرا انسان چیزى را تصهدی  مهی کهه بهه آن،  کنهد و بهر آن  دههد 
کلمه  گیرد. متون دینی  وِى آن، یعنهی را در معناى لغ« ایمان»اطمینان داشته باشد و دلش آرام 

                                                   
 (.pasandide@hadith.irشگاه قرآن و حدیث ). دانشیار دان 1
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کار برده«تصدی » گاه این واژه، در تصدی  شریعتی به  ، به  کریم،  که در قرآن  اند؛ با این تفاوت 
گهاه  گاه در تصهدی  قلبهی و زبهانی و عملهِی حقهای  دینهی،  که بر خاتم انبیا نازل شده،  کار رفته 

گاه در تصدی  تقویت شهد گاه در تصدی  زبانی،  ه قلبهی جهدا در تصدی  قلبِی حقای  دینی، 
گههاه در  گههاه در تصههدی  مههّدعا، و سههرانجام،  گههاه در تصههدی  عملههِی حقههای  دینههی،  از عمههل، 
گههاه در بههاور قلبههِی حقههای   یبههی و  تصههدی  حهه  یهها تصههدی  باطههل. در احادیههث نیههز ایمههان، 

گهاه در اقهرار زبهانی و  تصدی  آن گاه در باور قلبهی و اقهرار زبهانی و عمهل بهه مقتضهاى آن، و  ها، و 
کردن به مقتضاى بهاور قلبهی عمل گاه در عمل  گهاه در بهاور قلبهی به مقتضاى آن،  کار  اى بهه ، و 
کنهد. بهر ایهن پایهه، واژه  برده کهه عمهل صهالآ، آن را تصهدی   در متهون دینهی عبهارت « ایمهان»اند 

کههه پیههامبر خههاتم از جانههب خداونههد، بههراى هههدایت انسههان ههها آورده،  اسههت از تصههدی  حقههایقی 
2ر قلبی و التزام عملی.همراه با باو

 

شهیاِ  ََلهی »احادیث اسهالمی، در تبیهین ارزش ایمهان، نکهات قابهل تهرّملی را ماننهد: 
َ
أَحهّب  اَ

ه  »، « اَّلِل  َرِف »، «أعلی  ایة  »، « ال یعطیِه َاّل َمن أَحّبَ خیَرِة »، « أعَلی الّشَ هِة »و « أفَضل  الّذَ « َثَمهن  الَجّنَ
کرده ه عظمت اههل ایمهان و جایگهاه آنهان نهزد خداونهد مّنهان، روایهت اند. همچنین در بار مطرح 

حمِن »که   شده ؤِمِن َعرش  الّرَ رَمًة ِعنهَد »و « ؛ دل مؤمن، عرش خداست َقلب  الم  ؤِمن  أعَظم  ح  الم 
ِب  َقّرَ کعبهه  اَّلِل ِمَن الَکعَبِة َو ِمَن الَمَلِک الم  ؛ حرمت مؤمن در پیشگاه خداوند، بهاالتر از حرمهت 

شیاِ  ریحًا ِفی اآلفهاِ  »و « فرشته مقّرب استو 
َ
و « بهوترین چیهز در عهالم اسهت ؛ خهوش أطیب  اَ

کهه ایمهان واقعهی داشهته باشهند.  3... کسهانی اسهت  این همه فضهیلت و ارزشهمندی مربهوط بهه 
کرده انهد. در آیهات و روایهات اسهالمی،  متون دینی در ترسیم سیمای واقعی مؤمن تالش فراوانهی 

کرده از ویژگیطیفی  کتهاب ها را برای مؤمن بیان  که در  بیهان شهده اسهت؛حتی  4ههای دینهی اند 
کتههاب مسههتقل در ایههن زمینههه بهها نههام  کسههی ماننههد شههیخ صههدو  یههک  کههرده  المههؤمنگههاه  تههرلی  

 است.
هها و  ها از قالب ویژگی هاست. برای بیان  ویژگی ها در این موضوع، شیوه بیان    یکی از مسرله

کهه یکهی از آنهای م اسلوب از علمهای بهزر  « مبهّرد»اسهت. « تمثیهل»هها  ختلفی استفاده شده 
کهه بهه وسهیله آن حهال دومهی را بهه اّولهی تشهبیه مهی کالمی می  ادبیات عرب مثل را کننهد و   دانهد 

                                                   
 .21-8، ص8، جدانشنامه قرآن و حدیث.  2

 .26. همان، ص 3

کتههاب االیمههان و الکفههر؛ 64، جبحههار االنههوار. بههرای نمونههه ر. :  4 کتههاب االیمههان و الکفههر؛ 3، جالکههافی،  دانشههنامه قههرآن و ، 
 ال.، مدخل االمث10، جمیزان الحکمة، مدخل االیمان؛ 8، جحدیث
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کتاب  5است.« تشبیه»اصل در آن،   گوید:  در این مورد می االتقانسیوطی در 
کمههک هههای م مثههل تصههور معههانی بههه شههکل صههورت حسههوا اسههت؛ زیههرا بههه خههاطر 

شهوند. پهغ  هرز از مثهل، تشهبیه  گرفتن از حواا، معانی در ذههن مانهدگارتر مهی
  6کردن امر پنهان به امر آشکار و امر  ایب از نظر به امر قابل مشاهده است.

ایهههن قابلیهههت باعهههث شهههده بشهههر از ههههزاران سهههال پهههیش، بهههرای آسهههان و سهههریع نمهههودن فههههم 
کهرده  ها، از َمَثل ده و اثرگذاری بیشتر در دلموضوعات ظری  و پیچی ههای مختله  اسهتفاده 

کهه دیهدنی هسهتند، تشهبیه مهی شهوند تها  است. در این َمَثل ها، مفاهیم ذهنی، به محسوسهات 
کهه نقهش بسهیار مهمههی در  7بهتهر در  و فهمیهده شهوند. بهه دیگهر بیهان، یکهی از عوامهل پرجاذبهه 
کشوری بخشهی از « الت و تشبیهاتتمثی»انتقال تعالیم و مفاهیم دارد،  که در هر زبان و  است 

به همین جهت متون دینهی نیهز در مهوارد مختلفهی از  8دهد.    فرهنگ و ادبیات آن را تشکیل می
کرده است.   تمثیل استفاده 

که از تمثیل استفاده شده است، توصی   ههای مهؤمن  ویژگی در متون دینی یکی از مواردی 
کتهاب است. فصل ششم از بخهش  ههای  بهه بیهان تمثیهل حکمهت نامهه پیهامبر اعظهمپهنجم 

کهه دارای بهیش از شصهت حهدیث و آیهه  ویژگی حضرت برای بیان  های مؤمن اختصاص یافته 
است. این روایات، در « لةبالسن»و « خامة الزرع»است. از جمله این تمثیالت، تشبیه مؤمن به 
گرفته بحههار االنههوارو  الکههافیحههّد شههروح حههدیثی در منههابعی ماننههد شههروح  انههد.  مههورد توجههه قههرار 

که مطرح استتسؤاال کهدام اسهت؟ مفهاد  :ی  این تمثیل چند نقل دارد؟ میهزان اعتبهار ههر نقهل 
 آن چیست؟ 

کتابخانهههه کهههه بههها روش تحلیهههل محتهههوا صهههورت  ایهههن پهههژوهش از نهههوع تحقیقهههات  ای اسهههت 
شهههود.  تفاده مههیپهههذیرد. در ایههن تحلیهههل از مههدل فههههم حههدیث مسهههعودی و طباطبههایی اسههه مههی
گردآوری خانواده حدیث، یافتن معتبرترین متن یها  مهم ترین مراحل این مدل عبارت است از: 
کردن میزان اعتبار نقل یا نقل متن ها، فهم مفردات و ترکیبهات، شهروح حهدیثی و  ها، مشخص 

ههها. در ایهن پهژوهش نخسهت خههانواده حهدیث تشهکیل شهد و سهه غ  فههم پیشهینیان و ماننهد آن
گرفتهه ث دستهاحادی کدام از احادیث مورد بررسی قهرار  انهد  بندی شدند و در مراحل بعدی، هر 

                                                   
 .میدانی مجمع االمثال، به نقل از مقدمه 1، صامثال القرآن.  5

 ، نوع شصت و ششم )فی امثال القرآن(.االتقان فی علوم القرآن.  6

 .169ه  168، صاز قرآن بیشتر بدانیم.  7

 .10و  9، صهای آسمانی مثل.  8
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کرد. گزارش آن را در ادامه مشاهده خواهید   که 

 پژوهشی ها افته. ی2
که چند حدیث و چند دسته حدیث در این باره وجهود دارد و  در این پژوهش مشخص شد 

گروه چقدر است و مراد از هر دسته چ های این پهژوهش در سهه  یست. از این رو یافتهاعتبار هر 
گزارش می  شوند: حوزه خانواده حدیث، اعتبار احادیث و بررسی متن احادیث در ادامه 

 ثیحد خانواده. 2-1
گون، دور محور مشترکی قرار  ای از روایات معصومان گاهی مجموعه گونا به اعتبارهای 

یابههد. خههانواده حههدیث یعنههی  معنهها می گیرنههد. در چنههین مههواردی اصههطالح خههانواده حههدیث می
وجهه اشهترا  اصهلی ایهن احادیهث، نظهر داشهتن  9مجموع متون مشابه و مرتبط با یک موضهوع.

گاه مجموعه 10ها به یک موضوع محورى است. آن دور  بیت ای از روایات اهل بنابراین، هر 
گرف گرفتههه و بهها هههم مههرتبط باشههند، خههانواده حههدیث شههکل  تههه اسههت و یههک محههور مشههتر  قههرار 

کند. کش   توانهد متعهدد بهوده و در ههر پژوهشهی  البته این محور مشتر  می 11محق  باید آن را 
کهه در مطالعهات حهدیثی وجهود دارد، تعیهین  با پهژوهش دیگهر تفهاوت داشهته باشهد. نهوع نیهازی 
کننده این محور مشتر  است و لذا خانواده حدیث در هر پژوهشهی بها پهژوهش دیگهر متفهاوت 

موضهوع اسهت. مهراد از موضهوع،  د. یکی از انواع خانواده حدیث، خانواده حهدیث تکخواهد بو
کهه ابعهاد و شهاخه سرفصل های مختله  داشهته و در بهاره ههر  هایی از معارف اسهالمی هسهتند 

   12کدام، چند یا چندین حدیث وجود دارد.
متن اسههت. مههراد از تههک مههتن، یههک حههدیث بهها مضههمونی  نههوع دیگههر، خههانواده حههدیث تههک
که ممکن است نقل گهاه بهه  مشخص است  گونی،  گونا گون داشته باشد. این تعدد و  گونا های 

که هر چند ممکن است یهک حهدیث یهک بهار توسهط معصهوم بیهان شهده،  این خاطر است 
گهزارش در بهاره آن وجهود دارد. ایهن تعهدد ممکهن اسهت بهه خهاطر متعهدد بهودن راویهان و  اما چند 

                                                   
 .146، صمنط  فهم حدیث . 9

 .150، صروش فهم حدیث. 10

 .21ص ،3 فقه الحدیث.  11

کدام  ... یک موضوع به شمار می . به عنوان نمونه، عناوینی مانند ادب، تواضع، تقوا، توکل، انصاف، امید و 12 روند. در هر 
... وجود دارد و در باره هر یک نیز تعدادی حدیث  ها مسائل مختلفی مانند فضیلت، تر یب، عوامل، موانع، آثار و از این

 (.26صادر شده است )همان، ص
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گزارش آن گاه  ها با یکدیگر، تفاوت  گزارش حدیث در منابع مختل  باشد. و  یا متفاوت بودن 
که یک سخن ممکن است چندبار توسط یهک معصهوم و حتهی معصهومان  بدین جهت است 

گونهههه دوم اسهههت. از ایهههن رو بایهههد همهههه  13دیگهههر صهههادر شهههده باشهههد. موضهههوع ایهههن پهههژوهش از 
گردآوری شود و در باره آن بحث شود. گزارش  های آن 

که در مجموع، یهازده نقهل در تمثیهل مهؤمن گردآوری احادیث  موضوع این پژوهش نشان داد 
وجود دارد. این مجموعه فقط از منابع شهیعی اسهت. در ادامهه، ایهن متهون را بها « خامة الزرع»به 
گزارش می های مختل  آن نقل  کنیم: ها 

کلینهههی در  گهههزارش الکهههافیمرحهههوم   ، در دو موضهههع سهههه حهههدیث از روایهههات خامهههة الهههزرع را 
 کرده است. 

دو حهدیث نقهل شهده « فی ان المؤمن صهنفان»کتاب االیمان و الکفر، به نام  104. در باب 1
 است. در حدیث اول این باب چنین آمده است:

یى ُد ْبُن یحْ م َ ْثَعِمی ُمحَ َکِم اْلخَ ِبى اْلحَ
َ
ِد ْبِن ِسَناٍن، َعْن ُنَصیٍر أ م َ ٍد، َعْن ُمحَ م َ ْحَمَد ْبِن ُمحَ

َ
 : ، َعْن أ

ِبى َعْبِد اَّلِل 
َ
، َو   ، َو َوفدی ِبَعْهدِد اَّلِل   الُْمْؤِمُن ُمْؤِمَناِن: َفُمْؤِمٌن َصدَدَ  »، َقاَل: َعْن أ ِِ ِِ ِبَشدْر

 :
ِِ ذِلَک َقْوُل اَّلِل َعز َ َو َجل َ دُدوا اَّلَل َعَ ید َُ دِل  ِرجداٌل َصدَدُق ا مدا عا

ُِ   َفدلِلَک ال َ   ََل ُتِصدیُب
نْ  َ اُل الد ُ ُْ َ اُل اْل أَ ُْ دْن شْشدَعُ  ِخ یا َو ََل أَ و َو ُمدْؤِمٌن   َرِة، َو ذِلَک ِمم َ ُِ ْعِ    َو ََل شْشدَعُ  َلد ِِ الدَّ َ   َکَخاَمد

ْحیانًا، َو َتُق ُم   َتْعَوُج 
َ
ْحیانًا، َفلِلَک   أ

َ
ُِ   أ ْن ُتِصیُب دْن   ِمم َ دَ اُل اْلِخدَرِة، َو ذِلدَک ِمم َ ُْ

َ
ْنیا َو أ َ اُل الد ُ ُْ أَ

 «. ُِ َو ََل شْشَعُ  شْشَعُ  لَ 

 . در حدیث دوم این باب چنین آمده است: 2
ی ِد ْبِن َعْبِد اَّلِل، َعْن َخاِلٍد اْلَعم ِ م َ شاٍد، َعْن ُمحَ ْصَحاِبَنا، َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ ، َعْن َخِضِر  ِعد َ

ِبددى َعْبددِد اَّلِل 
َ
ُِ شُقددوُل: الْ ْبددِن َعْمددٍ و: َعددْن أ ْعُ    َّلِل َِ   ُمددْؤِمُن ُمْؤِمَندداِن: ُمددْؤِمٌن َوفددی، َقدداَل: َمددتِ

، َفلِلَک  ِِ َها َعَ ی َِ ِ ی اْشَ َر
ِِ ال َ ِِ یَن، َو   بُشُ و داِلحِ َهَداِء َو الص َ شِقیَن َو الش ُ ِ د  ِبییَن َو الص ِ َمَ  الن َ

ولِئَک َرِفیقًا، َو ذِلَک 
ُ
ْن   َحُسَن أ ، َو ذِلَک ِمم َ   ِمم َ ُِ ُِ شْشَعُ  َو ََل شْشَعُ  َل ْنیا،   ْن ََلُتِصیُب َ اُل الدد ُ ُْ أَ

 ُِ ْتد
َ
َکَعأ َکیَعَما  ْعِ ،  ِِ الَّ َ َکَخاَم ِِ َقَدٌم، َفلِلَک  ْت ِب

َ اُل اْلِخَرِةو َو ُمْؤِمٌن َزل َ ُْ ،   َو ََل أَ
َ
ُُ اْنَکَعدأ ش ِ الد  

ْن  ُِ   َو ذِلَک ِمم َ ْنیا َو اْلِخَرِة، َو ش  ُتِصیُب َ اُل الد ُ ُْ ُُ أَ ُِ َو   .َخیرٍ   َ  َع یْشَعُ  َل
اسههت. در « شههدة ابههتال  المههؤمن»کتههاب االیمههان و الکفههر بههه نههام  106  . موضههع دیگههر، بههاب3

 این باب چنین آمده است: 25حدیث 
ِبى ُعَمیدٍر، َعدْن ُحَسدیِن ْبدِن ُعْثَمداَن، َعدْن َعْبدِد اَّلِل ْبدِن 

َ
، َعِن اْبِن أ ِِ ِبی

َ
یَم، َعْن أ ُِ َعِ ی ْبُن ِإْبَرا

                                                   
 .27. همان، ص 13
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ِبدى َعْبدِد اَّلِل ُمْسَکاَن، 
َ
ِبدى َبِصدیٍر: َعدْن أ

َ
: َمَثدُل الُْمدْؤِمِن ، َقداَل: َقداَل َرُسدوُل اَّلِل َعدْن أ

ْعِ    َکَمَثددِل  ِِ الددَّ َ شددداُ    َخاَمددد ِ ْوَجددداُ  َو   ُتْکِعُئَهدددا ال  
َ
ُِ اْ  َکدددلِلَک الُْمددْؤِمُن ُتْکِعُئددد َکدددَلا، َو  َکددَلا َو 

َکَم  ْمددَراُ؛و َو َمَثددُل الُْمَندداِفِ  
َ
ِ ددی ََلشِصددیُ َها َشددیاْ 

ِِ ال َ ِِ الُْمْسددَ ِقیَم دد َزب َ ْع ِ
ِْ ددی َثددِل ا ُِ   ٌء َح   ِتیدد

ْ
شأ

 ُِ  .َقْصعاً   الَْمْ ُت، َفیْقِصَع

کتهههاب  در دو موضهههع چههههار حهههدیث از  مشهههکاة اَنهههوار فهههی  هههرر اَخبهههارمرحهههوم طبرسهههی در 
کرده است:  احادیث خامة الزرع را نقل 

که آن را به 4 فی ذکر المصائب و الشدائد و البالیا و ما وعد اَّلل مهن ». یکی باب هفتم است 
فهی فضهل المهرز و »اختصاص داده و در فصل دوم ایهن بهاب بها عنهوان «  الثواب و ذکر الموت

کرده است: «  کتمانه  چنین نقل 
 ُِ ِبى َعْبِد اَّلِل ]َ َعْن

َ
َکَمَثِل   :َقاَل َرُسوُل اَّلِل  :َقاَل [ ْن أ ْعِ    َمَثُل الُْمْؤِمِن  ِِ الَّ َ ُتْکِعُئَها   َخاَم

 ِِ دد َزب َ ْع ِ
ِْ َکَمَثددِل ا ْمددَراُ؛ َو َمَثددُل الُْمَندداِفِ  

َ
ْوَجدداُ  َو اْ 

َ
ُِ اْ  َکددَلا َو الُْمددْؤِمُن ُتْکِعُئدد َکددَلا َو  شدداُ   ِ  ال  

ِ ی ََل شِصیُ َها َشی
ِِ ال َ ُِ َقْصعًا. الُْمْسَ ِقیَم ُِ الَْمْ ُت َفیْقِصَع ِتی

ْ
ی شأ  14ٌء َح  َ

کهه . م5 نههام دارد. در ایههن « االبههتال  و االختبهار »وضهع دیگههر، فصهل ششههم همهین بههاب اسههت 
 ها بدین شرح است: فصل سه حدیث نقل شده است؛ یکی از آن

ِمیِر الُْمْؤِمِنیَن 
َ
ْعِ   :َقداَل َرُسدوُل اَّلِل  :َقاَل  َعْن أ ِِ الدَّ َ َکَخاَمد ُُ َو َتْعدِدُل َو   الُْمدْؤِمُن  َتْنَکِعد

اِر.اْلَکاِفُر  ُِ الَْمْ ُت ِإَلی الن َ ِتی
ْ
ی شأ ٌُ َح  َ ٌُ ُمَصح َ ِِ َصِحی َزب َ ْع ِ

ِْ  15َکا

کرده است:6  . و دیگری با تفصیلی بیشتر، زمینه صدوری نیز برای آن ذکر 
ِبى َعْبِد اَّلِل 

َ
ِبی َعْن أ ْقَبَل ِإَلی الن َ

َ
ُِ َمَ دی َعْهدُدَ  ِبد َقاَل: ِإن َ َرُجًًل أ ِبدی َلد ِ َفَقداَل الن َ م 

ُ
أ

دْدِر  ِا َو الص َ
ْ
أ ُِ َعَ دی الدر َ َندا َو َسدَخُن ُُ ا َُ م ُ ِمْ َدٍم َفَقداَل ُصدَداٌ  

ُ
ِمْ َدٍم َفَقاَل شا َرُسوَل اَّلِل َو َما أ

ِِ َمدْن َسد ِِ َ َسدا یًا َفَقاَل َرُسوُل اَّلِل ِلجُ ِ ْدَبَر ُمَ ل 
َ
ْن َفَقاَل شا َرُسوَل اَّلِل َما ِلی ِبَهَلا ِمْن َعْهٍد ُثم َ أ

َ
ُه أ ر َ

َکَمَثدِل  ی ُثم َ َقاَل ِإن َ َمَثَل الُْمَنداِفِ   ِ َلا الُْمَ ل  َُ اِر َفْ یْنُظْر ِإَلی  ِل الن َ ُْ ِجدْلٍ  شْنُظَر ِإَلی َرُجٍل ِمْن أَ
ُِ ِفددی َذِلدد ٍِ َفَ دْم شْسددَ ِقْم َلد ِِ ِفدی ِبَناشدد َ داُج ِإَلیدد ِِ ِفددی َبْعدِی َمددا یحْ ْن شْنَ ِعددَ  ِبد

َ
ُِ أ َراَد َصداِحُب

َ
َک أ

داِر َو َمَثدُل الُْمدْؤِمِن  ُِ ِبالن َ ِرَقد ْن یحْ
َ
ُِ َفَکداَن آِخدُر َذِلدَک أ ُِ ِإَلی َمْ ِضٍ  آَخَر َفَ ْم شْسدَ ِقْم َلد ُل ِ َفیَح  

ْعِ    َکَمَثددِل  ِِ الددَّ َ َواُ َهددا   َخاَمدد
َ
ِتی َعَ  َهددا أ

ْ
ددی شددأ ُُ َح  َ ش ِ ُُ شْعِنددی شْقِ ُ َهددا الدد   ُُ َفَ ْنَکِعدد ش ِ یَهیُجَهددا الدد  

 16َصَد.َفُ ْح 
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 . و چهارمی بالفاصله پغ از حدیث نخست چنین آمده است:7
ُِ َقاَل َرُسوُل اَّلِل  َکدَلا َو الُْمدْؤِمُن   َعْن َکَلا َو   ُُ ش ِ ْعِ  ُتْکِعُئَها ال   ِِ الَّ َ َکَمَثِل َخاَم َمَثُل الُْمْؤِمِن 

ُِ الَْمْ ُت َو  ِتی
ْ
ی شأ ْمَراُ؛ َح  َ

َ
ْوَجاُ  َو اْ 

َ
ُِ اْ  ِ دی ََل ُتْکِعُئ

ِِ ال َ ِِ الُْمْسدَ ِقیَم د َزب َ ْع ِ
ِْ َکا َمَثُل الُْمَناِفِ  

ُِ َقْصعًا. شِصیُ َها َشی ُِ الَْمْ ُت َفیْقِصَع ِتی
ْ
ی شأ  17ٌء َح  َ

کتاب جامع االخبار نیز در آخرین باب با عنوان 8 گزارش شده است:« نوادر». در   چنین 

ْخ   َو َقاَل  َکالن َ ْعِ  َمَثُل الُْمْؤِمِن اْلَقِو   ِِ الَّ َ َکَخاَم ِعیِف  ِِ َو َمَثُل الُْمْؤِمِن الض َ  َ . 

گزارش شده است:9 کتاب شرح االخبار نیز چنین   . در 

  الُمؤمنوَن َرَجًلن َفَمدْن ، أنِ قال: ، عن أبى عبد اَّلل جععر بن محمد  ابن الحکم الخثعمی
دن قد ِِ َلِ َفُه  مم  ِِ َد اَّلُل ع یِ و وفی بشر َُ ال اَّلُل َتعدالی: ِمدَن الُْمدْؤِمِنیَن ِرجداٌل َصَدَ  ما عا

ِِ َصَدُق ا  دُدوا اَّلَل َعَ ید َُ دن    مدا عا نیا  وأُد اُل الِخدَرِة ، و ِمم َ ُِ أُد اُل الدد ُ دن َل ُشِصدیُب ََ ِمم  و ذلد
عِ  ُششَعُ  و َل ُششَعَ  لِ. و م ِِ الَّ َ َکخاَم دن ُشِصدیُبِ   ؤِمٌن  شعوج أحیانا و شق م أحیاندا، فدللَ ِمم 

ن ششع  لِ  18.أُ اُل الدنیا و أُ اُل الخرة و ُ  ِمم 

که این موضوع با واژه هایی  یر از خامهة الهزرع و ماننهد آن  جست و جوی در منابع نشان داد 
نیز آمده است. این دستاورد نتیجه جست و جوی معنایی و نه لفظی اسهت. در برخهی متهون، 

 کنید: که در ادامه مشاهده می آمده است« السنبلة»این تشبیه و تمثیل با واژه 
کتهاب التمحهیص بها عنهوان 10 «  سهرعة الهبال  َلهی المهؤمن». ابن اسهکافی در نخسهتین بهاب 

کرده است: گزارش   چنین 
ِبی ن َ الن َ

َ
ْخدَر و َو َمَثدُل   َقاَل: َمَثُل الُْمْؤِمِن )َمَثُل  َعْن َجاِبٍر أ

ُ
ًة َو َتْسدَ ِقیُم أ ر ُ َمر َ ِِ َتخِ ْنُبَ  الس ُ

َزِة ََل یَزاُل ُمْسَ ِقیمًا.ا ْع
َ
 19ْلَکاِفِر َمَثُل اْ 

کهههه بههها تعبیهههر خامهههة الهههزرع آورده و پیشهههتر 11 کتهههاب جهههامع االخبهههار نیهههز پهههغ از حهههدیثی  . در 
کرده است: گزارش   گذشت، حدیث دیگری با تعبیر السنبلة 

ُُ َفَ ُق   َو َقاَل  ش ِ ُکَها ال   ِ ر  ِِ یحَ ْنُبَ  َکالس ُ ْخَر  َو َمَثُل اْلَکداِفِر َمَثدُل َمَثُل الُْمْؤِمِن 
ُ
ًة َو َتَقُ  أ  ُم َمر َ

َر. ی ُتَتَغع َ ًِ َح  َ َزِة َو ََل یَزاُل َقاِئَم ْع
َ
 20اْ 
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رس. 2-2  ثیاحاد اعتباری بر
گرفتند، اما همه آن کنار هم قرار  گردآوری و  ها ارزش  هر چند احادیث مختل  این موضوع 

کههه حههدیث  عههرز حههدیث برابههر ندارنههد. حههدیث صههحیآ، هههم گونههه  ضههعی  نیسههت؛ همههان 
کتهب  یرمعتبهر و متهرخر دارد؛  کتب مقبول جایگاهی متفهاوت بها حهدیث منقهول از  موجود در 

از این رو، برای اسهتناد بهه  21زیرا اعتماد، اعتبار و اطمینان به متن اول بیشتر از متن دوم است.
کرد.  احادیث، باید تا حد امکان، اعتبار آن  ها را بررسی 

کامل وجود ندارد مردم بر اساا وثهو  در ع لوم حدیثی همانند بسیاری از علوم دیگر، یقین 
تههرین امههر، وثههو  بههه صههدور حههدیث از  کننههد. در حههدیث نیههز مهههم و اطمینههان عقالیههی عمههل مههی

کهه یکهی از آن هها اعتبهار سهندی اسهت.  معصوم است. وثاقت صدور معیارهای مختلفی دارد 
: قبول خبر توسهط عالمهان و اندیشهمندان پیشهین، علهو مضهمون و اند از معیارهای دیگر عبارت

کنههد، اعتبههار سههندی و  اعتبههار منبههع. آنچههه در ایههن بررسههی بههیش از هههر چیههزی مههی کمههک  توانههد 
کتاب کهه بهه بررسهی سهندی پرداختهه اعتبار منبع است. اعتبار سندی را بر اساا  انهد و  ههایی 

اد. اعتبههار منبههع نیههز بههر اسههاا سههند اعتبههار منههابع انجههام خههواهیم د« درایههة النههور»نیههز نههرم افههزار 
گهذاری متهون در ایهن سهند، دو رکهن اساسهی دارد:  گیهرد. مهدل ارزش صهورت مهی 22دارالحدیث

ه رتبه از یک تها نهه دسهته بنهدی  درجه و رتبه. بر این اساا، منابع به سه درجه ال ، ب و ج و ن 
 شوند. می

 کنید: ینتیجه این بررسی را در جدول زیر مشاهده م
ع  جدول اعتبار روایات مختلف خامة الزر

 اعتبار منبع اعتبار سندی حدیث دسته
کتاب االیمان و الکفر/ باب الکافی مواجهه با بال  1ال / مسند و صحیآ 25/ ح   106  / 

 8ب/ مرسل / باب هفتم / فصل دوم  مشکاة اَنوار
 8ب/ مرسل 1/ باب هفتم / فصل ششم / ح  مشکاة اَنوار

 8ب/ مرسل 2/ باب هفتم / فصل ششم / ح  مشکاة اَنوار

 8ب/ مرسل 3/ ح   / باب هفتم / فصل ششم مشکاة اَنوار

 2ج/ مرسل جامع االخبار
کتاب االیمان و الکفر / باب  الکافی ثبات ایمان  1ال / مسند و ضعی  1/ ح  104/ 

کتاب االیمان و الکفر / باب  الکافی  1ال / مسند و ضعی  2/ ح   104/ 
 3ج/ مرسل شرح االخبار
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 اعتبار منبع اعتبار سندی حدیث دسته
 2ج/ مرسل / باب نوادر جامع االخبار توانمندی انسان

 
کههه مالحظههه می همههان کنیههد، اعتبههار سههندی و منبعههی احادیههث مواجهههه بهها بههال خههوب  گونههه 

از اعتبههار بههاالیی برخههوردار اسههت و ضههع  سههندی و  الکههافیاسههت؛ زیههرا سههند و منبههع حههدیث 
کنهد. در  ها را می کند و بلکه ضع  آن ایات آن اشکالی ایجاد نمیمنبعی دیگر رو تواند جبهران 

، بر اساا معیار وثاقت سندی ضعی ، ولی الکافیموضوع ثبات ایمان، اعتبار سند حدیث 
تههوان بههر اسههاا معیههار وثاقههت صههدور، اعتبههار آن را بههاال  اعتبههار منبههع بههاال اسههت. از ایههن رو می

کنهد. تو دانست. این اعتبار می اند ضع  سندی و منبعی حدیث شرح االخبهار را نیهز تقویهت 
و اما اعتبار حدیث موضوع توانمندی به لحاظ سند و منبع پهایین اسهت. البتهه مضهمون آن بها 

گروه از مؤمنان است و انعطاف را  روایات موضوع ثبات ایمان هماهنگ تر است؛ زیرا در بار دو 
گر بتوانیم ا ویژگی مثبت نمی کنهیم، ضهع  آن جبهران داند. ا ین روایت را به آن موضوع ملحه  

 دهد.  شود، ولی یافته جدیدی به ما نمی می
که روایات موضوع مواجهه با بال و موضوع ثبهات ایمهان  آنچه در مجموع می گفت، این  توان 

کهرد؛ امها  تهوان بهه صهدور آن از اعتبار باالیی برخوردارنهد و می هها از معصهومان اطمینهان حاصهل 
 ینان به صدور حدیث موضوع توانمندی دشوار است.اطم
رس. 2-3  متنی محتوای بر

اسهههت. پهههغ از بررسهههی اعتبهههار  پژوهی، فههههم مقصهههود معصهههوم ههههدف نههههایی در حهههدیث
به دست آید. احادیث یاد  ها پرداخت تا مراد معصوم احادیث، باید به بررسی محتوایی آن

الههزرع و بیههان مههراد از تمثیههل. نخسههت  شههده از یههک منظههر دو بخههش مهههم دارنههد: تمثیههل خامههة
 پردازیم. از این تمثیل می معنای این تمثیل را روشن ساخته و س غ به تبیین مراد معصوم

ع خامةی معنا. 2-3-1  الزر
شناسهان خامهة از  نقطه محوری این احادیث، تمثیل خامة الزرع است. بر اسهاا نظهر لغهت

ههای نهرم  سهاقه« الخامهة مهن الهزرع»یها « الهزرع خامهة»ریشه خوم به معنای سهاقه اسهت و معنهای 
کتههب لغههت نیههز تعبیههر  23گیههاه اسههت. بههه « خفههت»آمههده بههود. مههاده « خافههت الههزرع»در احادیههث 

                                                   
: الّرْطبة من الّنبات و الّزْرع ) 23 ، 2، جالنهایة؛ 1916، ص5، جالصحاح  ؛ ر. :237، ص2، جمعجم مقاییغ اللغة. الخاَمة 

 (.60، ص6، جمجمع البحرین؛ 184، صالمصباح المنیر؛ 192، ص12، جلسان العرب؛ 89ص
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کهه تهازه روئیهده و هنهوز  گیاه نرم و ضعیفی  معنای نرمی و ضع  است و خافت و خافئة یعنی 
د و هر دو به یهک معنها هسهتند. بنابراین تفاوتی بین این دو تعبیر وجود ندار 24بلند نشده است.

که در ساقه نرم وجود دارد )و مؤمن به آن تشبیه شده(، قابلیت خهم و راسهت شهدن آن  نکته ای 
گیاهان به این سو و آن سو خم مهی وزد، ساقه در اثر وزش باد است. وقتی باد می شهود،  های نرم 
گرفتهه  گردد. این حقیقت در خود احادیث نیز ولی به حالت نخستین باز می مورد تصریآ قهرار 

کهههرده و بهههه ویهههژه لغهههت انهههد؛ بهههه عنهههوان نمونهههه ایهههن دو نقهههل در برخهههی  شناسهههان از آن اسهههتفاده 
 های لغت آمده است: کتاب

 :  فی الحدیث
کخامِ الَّع  نا و مرة ُنا.   َمَثل المْؤمن  ُُ ُُ مرَة  ش ِ  ُتَعیُئها ال  

 و فی روایة: 
َتْتها ال

َ
ِِ من الَّعِ  من حیث أ ُُ کالخام ش یُ ها یمینًا و ِشتاًَل.    ُکها و ُتمِ ِ ر    ُتحَ

َ
 25ُتَعیُئها. أ

 :  فی الَحِدیِث 
ِِ من اَم کالخَ ْعِ    مثُل الُمْؤِمِن  ًة، و َتْعدِداُ ا الَّ َ ُُ َمدر َ ش ِ ْخدَر و ، َتْصَرُعها الد  

ُ
یُ َهدا، و َتْرِم هدا  أ   ُتمِ

َ
أ

 26من َجانٍب ِإلی َجانٍب.

کفئتههه الههریآ انکفهرکی»مالصهالآ مازنههدرانی نیهز جملههه  کههه در برخهی ایههن احادیههث  -را « فمها 
که این تشبیه تمثیلی بهرای انحهراف و متمایهل  بیان -آمده  گر وجه شبه دانسته و معتقد است 

کهه وی را از ایهن  شدن هوا های نفسانی از مسیر درست است و مهراد از بهاد، خطهوراتی اسهت 
  27برد. سو بدان سو می
گرفت آنچه می که وجه شباهت و محور تمثیل در ایهن احادیهث، نهرمش و توان نتیجه  ، این 

که با این تشبیه چه مقصودی بناسهت انتقهال  گیاه وجود دارد. این  که در ساقه  انعطافی است 
گفههت؛ آنچههه اینجهها مهههم اسههت، ایههن     یابهد، مسههرله کههه بعههدًا دربههاره آن سههخن خهواهیم  ای اسههت 

                                                   
 . 239، ص4، جالعین؛ 199، ص2، جمجمع البحرین، 31، ص2، جلسان العرب؛ 52، ص2، جالنهایة.  24

،  14 ، جلسان العرب؛ 483، ص 3 ، جالنهایة فی  ریب الحدیث و اَثر؛ 215، ص 1 ، جتاج العروا من جواهر القاموا.  25
 .137ص

، 3 ، جالنهایة فی  ریب الحدیث و اَثر؛ 197، ص8 ، جلسان العرب؛ 268، ص11 ، جتاج العروا من جواهر القاموا.  26
 .24ص

 .186، ص9 ، جلکافیشرح ا.  27
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که محور تمثیل، نرمش و انعطاف  پذیری است. این یافته به ویژه توسهط  و برگشتیافته است 
شود. در برخی از این احادیث،  تریید می -که در همین روایات آمده  -نقطه مقابل خامة الزرع 
ِة »در برابر خامة الزرع،  َزّبَ ْر که به معنای درخت صنوبر است و در برخهی دیگهر « اْْلِ « اْلْرَزّبهة»آمده 

که به معن« الِمْرَزّبة»و  ویژگهی درخهت صهنوبر و عصهای آهنهین  28ای عصای آهنین است.آمده 
مسههتقیم بههودن، خههم و راسههت نشههدن و  یههر  -ههها تصههریآ شههده  کههه در همههین روایههات نیههز بههه آن

گروهههی اسههت و چههه معنههایی دارد،  کههه ایههن ویژگههی بههرای چههه  منعطهه  بههودن آن اسههت. ایههن 
که در ادامه روشن خواهد شد.     مسرله  ای است 

ع خامة از مراد. 2-3-2  الزر
یافته دیگر در باره معانی مختله  ایهن تمثیهل یها بهه تعبیهری مهراد از ایهن تمثیهل در احادیهث 

که همه این متون با این تمثیل، یهک حق قهت را ییاد شده است. تصور آ ازین شاید این است 
کلی  بیان می کهه دارنهد نشهان مهیکنند، اما بررسی  کنهار محهور مشهترکی   دههد ایهن احادیهث در 

کههاربرد »هههایی نیهز بهها یکهدیگر دارنههد. ایههن تفهاوت مربههوط بهه  )ویژگهی خامههة الهزرع(، تفههاوت حههوزه 
گیهرد، امها ایهن قلمهرو، الزامهًا همیشهه یکهی  است. هر تمثیلی در قلمروی خاص قرار مهی« تمثیل

که تمثیهل  نیست و بسته به قابلیت تمثیل، می تواند متعدد باشد. در این احادیث، موضوعی 
 دههههد، تمثیهههل  آن وارد شهههده، واحهههد نیسهههت. بررسهههی خهههانواده حهههدیث بهههاال نشهههان مهههی در بهههاره

خامهههة الهههزرع در سهههه حهههوزه معنهههایی قهههرار دارد؛ حهههوزه بالهههها، حهههوزه دینهههداری و ایمهههان و حهههوزه 
 .توانمندی انسان

کهدام از ایهن حهوزه هاسهت. ههر  نکته بسیار مهم تفاوت مقصود معصهوم از تمثیهل در ههر 
گهذاری  تهوان مهورد بررسهی قهرار داد: یکهی معنها و مهراد آن و دیگهری ارزش اویهه مهیتمثیل را از دو ز

کهرد. آن. وقتی مراد از تمثیل مشخص شد، می لهذا   توان در باره مثبت یا منفهی بهودن آن داوری 
کههه یههک حقیقههت مشههخص و واحههد  محههور تمثیههل )نههرمش، انعطههاف و برگشههت پذیری( بهها ایههن 

کهدام از  کهاربرد قهرار مهیاست، اما وقتی در ههر  گیهرد، ههم معنهایی متفهاوت پیهدا  ایهن سهه حهوزه 
 کند.  کند و هم جهت مثبت یا منفی بودن آن تغییر می می

گانههه بررسههی   بههر همههین اسههاا، در ادامههه تمثیههل خامههة الههزرع را بههر اسههاا ایههن تقسههیم سههه 
کرد:  خواهیم 

                                                   
 . 69، ص2، جمجمع البحرین؛ 417، ص1، جلسان العرب؛ 47، ص9، جالمحیط فی اللغة؛ 401، ص7، جالعین.  28
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 مانیا حوزه در لیتمث. 2-3-2-1
کلی مربوط به  ،برخی احادیث این تمثیل دینداری مؤمن است. این احادیث، سه قسمت 

که در جدول زیر مشاهده می  کنید: دارند 
وه اول بندی تقسیم منبع وه دوم گر  گر
ْؤِمن   الکافی اْلم 

ْؤِمَناِن:   م 
ْؤِمٌن  َفم 
   َصَدَ  
، َو   ِبَعْهِد اَّلِل 
  َوفی

 ِبَشْرِطِه،؛ 

َو ذِلَک َقْول  اَّلِل َعّزَ 
 :  ِرجاٌل »َو َجّلَ

وا  وا ما عاَهد  َصَدق 
   « اَّلَل َعَلیِه 

ِذی
َ
اَل    َفذِلَک اّل
ه   ِصیب  ْهَوال     ت 
َ
أ

ْهَوال  
َ
ْنیا َو اَل أ الّد 

اآْلِخَرِة، َو ذِلَک 
ْن یْشَفع   َو اَل    ِمّمَ
 یْشَفع  َله  

ْؤِمٌن    َو م 
ْرِع    َکَخاَمِة الّزَ

ْحیانًا،    َتْعَوج  
َ
أ

وم      َو َتق 
ْحیانًا، 

َ
  أ

ْن    ذِلَک فَ  ِمّمَ
ه   ِصیب  ْهَوال     ت 
َ
أ

ْهَوال  
َ
ْنیا َو أ الّد 

اآْلِخَرِة، َو 
ْن  ذِلَک ِمّمَ
یْشَفع  َله  َو اَل 
 یْشَفع  

ْؤِمن   الکافی اْلم 
ْؤِمَناِن:  م 

ْؤِمٌن َوفی   م 
وِطِه    َّلِلَِّ  ر  بش 

ِتی 
َ
اّل

  اْشَتَرَطَها
 َعَلیِه، 

ِبییَن    َفذِلَک  َمَع الّنَ
ّدِ  یِقیَن َو َو الّصِ

َهَداِ  َو  الّش 
اِلِحیَن، َو  الّصَ
ولِئَک 

 
َن أ َحس 
 َرِفیقًا،

ْن    َو ذِلَک     ِمّمَ
یْشَفع  َو اَل یْشَفع  
ْن  ، َو ذِلَک ِمّمَ َله 

ه   ِصیب  ْهَوال     اَلت 
َ
أ

ْنیا، َو اَل  الّد 
ْهَوال  اآْلِخَرِة؛ 

َ
 أ

ْت 
َ
ْؤِمٌن َزّل َو م 
ِبِه َقَدٌم، 
َفذِلَک 
ْرِع، َکَخاَمِة  الّزَ

ْته  
َ
َکَفر    َکیَفَما 

 ،
َ
یآ  اْنَکَفر  الّرِ

ْن     َو ذِلَک ِمّمَ
ه   ِصیب  ْهَوال     ت 
َ
أ
ْنیا َو    الّد 
اآْلِخَرِة، َو 
َو  یْشَفع  َله  َو ه 

 َخیر    َعلی
شرح 
 االخبار

المؤمنون 
 رجالن

صد     فمن
ما عاهد اَّلل 
علیه و وفی 
 بشرطه له 

فهو ممن قال اَّلل 
َن تعالی: ِم 

ْؤِمِنیَن ِرجاٌل  اْلم 
وا  وا ما عاَهد  َصَدق 

    اَّلَل َعَلیِه 

و ذلک ممن ال 
یصیبه أهوال 
الدنیا و ال أهوال 
اآلخرة و ممن 
یشفع و ال یشفع 

 له. 

و مؤمن 
  کخامة الزرع
یعوج أحیانا 
و یقوم 
 أحیانا، 

فذلک ممن 
یصیبه أهوال 
الدنیا و أهوال 
اآلخرة و هو 
 ممن یشفع له

گههروه از مؤمنهان اقههدام شههده اسههت. در  ن روایههات، پههغ از تقسهیمدر ایه بندی، بههه توصههی  دو 
گهروه، مسهتند قرآنهی، و ثمهره یها پیامهد بهرای  گروه نخسهت، سهه مطلهب آمهده اسهت: ویژگهی  باره 

گروه و پیامد آن.  گروه دوم، دو مطلب آمده است: ویژگی   گروه. در 
گهروه از « ة الزرعخام»نکته مهم در این دسته از احادیث، معنای  اسهت. در ایهن روایهات، دو 

گههروه دوم را بیههان  مؤمنههان مطههرح شههده کههه اولههی بههر دیگههری برتههری دارد و خامههة الههزرع، ویژگههی  اند 
گهروه اول( را « عههد»دارد. مالصهالآ مازنهدرانی، مهراد از  مهی عههد ربهوبی و ایمهان بههه »)در ویژگههی 

را نیههز عمههل بههه دسههتورات « وفهها  بههه شههرط»اد از دانههد، و مههر می« خههدا و پیههامبرش و آنچههه او آورده
کهه پیامهد آن ایمنهی در دنیهها و آخهرت اسهت. وی توضهیآ می دینهی می کهه ایمنههی در  دانهد  دههد 

توانههد داشههته باشههد: یکههی ایمنههی از انههدوه و حسههرت و فشههار روانههی حاصههل از  دنیهها سههه معنهها می
هها ناراحهت  دیشد تا از فقهدان آنان های دنیا نمی فقدان نعمت است؛ زیرا وی اساسًا به نعمت

شههود؛ زیهههرا وی  شههودو و دیگههری اعهههم از انههدوه فقهههدان، بلکههه شههامل ایمنهههی از مصههیبت نیهههز می
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کهه وی از  حوادث ناخوشایند را مصهیبت ندانسهته، بلکهه نعمهت مهی دانهد. و معنهای سهوم ایهن 
گناهی ندارد تا مجازات شود، و ال مصیبت بته ممکن های ناشی از معصیت ایمن است؛ زیرا 

و ذلهک ممهن یشهفع و ال »است مصیبت برای ترفیع درجهه داشهته باشهد. همچنهین وی مهراد از 
که آنهان از مقربهان هسهتند و ههیچ خهوف و حزنهی بهر آنهان نیسهت و لهذا  این می  را« یشفع له داند 

کنند.  نیاز به شفاعت ندارند، اما می  توانند دیگران ر اشفاعت 
گههروه دوم می کههردن تعبیههر خامههة الههزرع، مههراد از اعوجههاج پههردا سهه غ وی بههه  زد و پههغ از معنهها 

که عبارت است از متاع دنیا، معصهیت  )تعوج أحیانا و تقوم أحیانا( را تمایل به باطل می داند 
کردن از هوا. و مراد از قیام در جملهه  هوم  »کردن و پیروی  ْحیانهاً   َتق 

َ
را بازگشهت بهه حه  تفسهیر « أ

کههه عبههارت اسههت از ب می ازگشههت بهههه آخههرت و طاعههت خههدا و مخالفههت بهها ههههوا. وی کنههد 
گویهد چنههین شخصهی بهها مصهائب دنیههوی ماننهد بیمههاری و سهکرات مههر  و نیهز بهها مصههائب  می

گرفتاری شود، ماوب وبشو ب  های برزخ مواجه می اخروی مانند مناقشه در محاسبه اعمال و 
کر،ن بشد.یم د؛ دونمیینجبتم   ش بمهل،خدکه 29ن 
 توبهههه، ایمهههان، اعمهههال صهههالآ »عههههود را   ، مهههراد از شهههروط ومهههرآة العقهههولم مجلسهههی در مرحهههو

 کنهههد و سههه غ بههها اشهههاره بهههه احتمهههاالتی  معنههها می« پهههذیری از معصهههومان انجهههام دادن و هدایت
کرده کهههه ظههههور بیشهههتری دارد، چیهههز دیگهههری می کهههه دیگهههران بیهههان   دانهههد. وی  انهههد، معنهههایی را 

گنهاه و معصههیت اسهت و قرینههه معتقهد اسههت مهراد از ایمنههی ا  ز اههوال الههدنیا، ایمنهی از ارتکههاب 
 شهههههود(. ایشهههههان در بقیهههههه فقهههههرات  آن، شههههه  مقابهههههل اسهههههت )کهههههه فهههههرد مرتکهههههب معصهههههیت می

کههههرده اسهههههت.  یعهههههوج »ایشههههان جملهههههه  30حههههدیث، تفسهههههیری ماننههههد تفسهههههیر مالصههههالآ ارائهههههه 
ایل شدن به باطهل و متهاع دنیها گر وجه شبه دانسته و مراد از آن را اعوجاج و متم را بیان« أحیاناً 

های  را اسهتقامت در راه حه  و مخالفهت بها ههوا و وسوسهه« قیهام»و شهوات نفسانی و مراد از 
31داند. شیطان می

 

گذشههت، مشههخص می کههه در ایههن احادیههث توصههی   از آنچههه  یههم  گههروه مههؤمن دار شههود دو 
کههه بههر عهههد ایمههان پایههدار و مقاوم شههده کسههانی  شههوند و  حهه  خههارج نمی انههد و از مسههیر اند. یکههی 

کامههل ندارنههد و دچههار تغییهر حالههت می کههه پایهداری  کسههانی  شههوند. و لهذا بهها یههک تقابههل  دیگهری 
کهه یکهی خهوب و دیگهری خهوب« مؤمن -مؤمن » تر اسهت. ویژگهی  در این روایت مواجه هسهتیم 

                                                   
 .186و  185، ص9 ، جشرح الکافی.  29

 .191، ص64 ، جبحار اَنوار؛ 305، ص9 ، جمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول.  30

 .192، ص: 64 ، جبحار اَنوار.  31
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کههه اسههتقامت و پایههداری بههر عهههد ایمههانی و فریفتههه نشههدن   گههروه نخسههت، صههد  و وفهها اسههت 
انگیز دنیهها و  های نفسههانی و شههیطانی اسههت. پیامههد آن نیههز ایمنههی از مصههایب هههول وسهههبههه وس

 آخرت است.
گروه دوم اسهتفاده شهده و مهراد از آن، « خامة الزرع»اما تمثیل  در این احادیث برای توصی  

گذشههت، خامههة  کههه  گونههه  اعوجههاج و انحههراف از راه حهه  و البتههه بازگشههت بههه آن اسههت. همههان 
ک کهه ایهن روایهات الزرع، مثال  ج و راست شدن، و خمیهدن و بلنهد شهدن اسهت؛ امها در بسهتری 
کرده دههد و ایهن در مقایسهه بها  بندی مؤمنهان(، معنهای اعوجهاج و بازگشهت می انهد )دسهته بیان 

کهاماًل منفهی ههم  گروه نخست، چنهدان مثبهت نیسهت؛ ههر چنهد بهه خهاطر خاصهیت بازگشهت، 
گههههروه، خبههههری از امنیههههت نیسههههت و پیامههههد ایههههن حالههههت، دچههههار شههههدن بههههه  نیسههههت. در ایههههن 

گرفته و نجات می گرفتاری یابند.  های هولنا  دنیا و آخرت است؛ هر چند مورد شفاعت قرار 
گروه انحراف دارد، اما به خاطر ویژگی بازگشت و شفاعت، از آنان به عنوان  علهی »هر چند این 

که نشان می« خیر کاماًل منفی هم نیس یاد شده است  گروه   تند.دهد یک 
 بالها حوزه در لیتمث. 2-3-2-2

بیشهترین احادیهث ایههن تمثیهل مربههوط بهه حهوزه بالهاسههت. بهه لحههاظ ساختارشناسهی، ایههن 
کههه در آن بههه مقایسههه مههؤمن بهها دیگههران پرداختههه شههده اسههت.  کلههی دارنههد  روایههات، دو بخههش 

گزارش شده است: های ریزتری نیز در آن بخش که در جدول زیر   ها وجود دارد 
وه اول منبع وه دوم گر  گر
 الکافی
مشکاة 
 االنوار

َکَمَثِل  ْؤِمِن  ْرِع   َمَثل  اْلم  َها  َخاَمِة الّزَ ْکِفئ    ت 
یاح   َکَذا   الّرِ  َکَذا َو 

َکذِلَک  َو 
ه   ْکِفئ  ْؤِمن  ت  اْلم 
ْوَجاع  َو 

َ َْ ا
ْمَراز  

َ َْ  ا

ِة  ّبَ ْرَز َکَمَثِل اْْلِ َناِفِ    اْلم 
َو َمَثل 

ْسَتِقیَمِة ا َها َشیاْلم  ِتی اَلیِصیب 
َ
ٌ   ّل

، َفیْقِصَفه    َحّتی ِتیه  اْلَمْوت 
ْ
 َقْصفاً   یر

مشکاة 
 االنوار

َها  ْکِفئ  ْرِع ت  َکَمَثِل َخاَمِة الّزَ ْؤِمِن  َمَثل  اْلم 
َکَذا  َکَذا َو  یآ    الّرِ

ه   ْکِفئ  ْؤِمن  ت  َو اْلم 
ْوَجاع  َو 

َ َْ ا
ی  ْمَراز  َحّتَ

َ َْ ا
ِتیه  اْلَمْوت  

ْ
 یر

ِة  َو  ّبَ ْرَز َکاْْلِ َناِفِ    اْلم 
َمَثل 

َها َشی ِتی اَل یِصیب 
َ
ْسَتِقیَمِة اّل ٌ   اْلم 

ِتیه  اْلَمْوت  َفیْقِصَفه  َقْصفاً 
ْ
ی یر  َحّتَ

مشکاة 
 االنوار

ْرِع  َکَخاَمِة الّزَ ْؤِمن   ٌآ   َتْنَکِفئ  َو َتْعِدل    اْلم  َصّحَ ِة َصِحیٌآ م  ْرَزّبَ َکاْْلِ َو اْلَکاِفر  
ارِ َحّتَ  َلی الّنَ َِ ِتیه  اْلَمْوت  

ْ
 ی یر

مشکاة 
 االنوار

ه   َراَد َصاِحب 
َ
َکَمَثِل ِجْذع  أ َناِفِ  

ّنَ َمَثَل اْلم  َِ
َلیِه ِفی  َِ ْن یْنَتِفَع ِبِه ِفی َبْعِض َما یْحَتاج  

َ
أ

َلی  َِ ه  
ل  ِبَنایة  َفَلْم یْسَتِقْم َله  ِفی َذِلَک َفیَحّوِ

ِقْم َله  َفَکاَن آِخر  َذِلَک َمْوِضع  آَخَر َفَلْم یْسَت 
ارِ  ْن یْحِرَقه  ِبالّنَ

َ
 أ

َکَمَثِل   ْؤِمِن  ْرِع   َو َمَثل  اْلم    َخاَمِة الّزَ
یآ  َفَتْنَکِفئ  یْعِنی  َها الّرِ یَهیج 
ِتی َعَلیَها 

ْ
ی یر یآ  َحّتَ َها الّرِ یْقِلب 
ْحَصَد  َها َفت  َوان 

َ
 أ
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وه اول منبع وه دوم گر  گر
ْؤِمِن )َمَثل   التمحیص ْن   َمَثل  اْلم  ًة َو الّس  َلِة َتِخّر  َمّرَ ب 

ْخَرى( 
 
 َتْسَتِقیم  أ

ْرَزِة اَل یَزال   
َ َْ َو َمَثل  اْلَکاِفِر َمَثل  ا
ْسَتِقیماً   م 

جامع 
 االخبار

وم   یآ  َفَتق  َها الّرِ
ک  َلِة یَحّرِ ْنب  َکالّس  ْؤِمِن   اْلم 

َمَثل 
ْخَرى 

 
ًة َو َتَقع  أ  َمّرَ

ْر  
َ َْ َزِة َو اَل یَزال  َو َمَثل  اْلَکاِفِر َمَثل  ا

رَ  َتَغّفَ ی ت   َقاِئَمًة َحّتَ
 

که مشاهده مهی گونه  گرفتهه اسهت؛ در همهه  همان  گهروه صهورت  کنیهد، یهک مقایسهه بهین دو 
متون، در یک سو مؤمن قرار دارد و در سوی دیگر، برخی متهون منهاف  را قهرار داده و برخهی دیگهر 

کههه بایههد در « کههافر -مههؤمن »و « منههاف  -مههؤمن »کههافر را. بنههابراین بهها یههک تقابههل  مواجههه هسههتیم 
که سهاختار مهتن در  گفت، این  گیرد. آنچه درباره ساختار باید  مباحث بعدی مورد بررسی قرار 
که به مؤمن پرداخته، به دو شهکل اسهت: برخهی احادیهث دو قسهمتی هسهتند و برخهی  قسمتی 

کهه در همههه آن دیگهر، تهک قسههمتی دار تشههبیه مهؤمن بههه  هها یهک قسههمت عههده اند. توضهیآ ایههن 
هها افهزون بهر ایهن، وجهه تشهبیه آن در زنهدگی مهؤمن نیهز ذکهر  خامة الهزرع اسهت؛ امها در برخهی از آن

که مربوط به وضعیت بالیاست. امها بخهش مناف /کهافر تهک قسهمتی بهوده و فقهط تشهبیه  شده 
 مناف /کافر به صنوبر یا عصای آهنی وجود دارد.

گاه با یک تعبیر  تدر بخش مؤمن، ویژگی انعطاف و برگش َها»پذیری،  ْکِفئ  یاح    ت  و ماننهد «  الّرِ
گاه با تعبیرهای ترکیبی  « تقهع-تقهوم« »تسهتقیم-تخهّر »و ماننهد آن، « َتْنَکِفئ  َو َتْعهِدل  »آن آمده، و 

که مؤمن با بهاد بالیها همراههی مهی کنهد و تعبیرههای  آمده است. تعبیر نخست اشاره به این دارد 
گفتهه برخهی لغهتبعدی اشاره به حا شناسهان  لت رفت و برگشت مهؤمن در طوفهان بهال دارد. بهه 

تهر  سهخن دقیه  32دو معنا دارد: یکی تساوی و همانندی، و دیگری متمایل شدن.« که فه أ»ماده 
ه  (  کاف خوانهده شهود )ک  که با ضّم حرف  که معنای نخست مربوط به وقتی است  آن است 

کههه بهها کههدام 33فتحههه خوانههده شههودا)َک  (. و معنههای دوم مربههوط بههه وقتههی اسههت  یههک در  امهها 
کار رفته است؟ لغت کهه   شناسان با اشهاره بهه ایهن روایات خامة الزرع به  احادیهث، مشهتقاتی را 

کار رفته از ریشه  این ماده در آن دانسته و معنای آن را تحهّر  و متمایهل شهدن بهه « ک   »ها به 
تعههدل از ریشههه عههدل بههه معنههای  34انههد. هچههو و راسههت، و از سههویی بههه سههوی دیگههر بیههان داشههت

                                                   
 .189، ص5، جمعجم مقاییغ اللغة . 32

 .139، ص1، جلسان العرب؛ 67، ص1، جالصحاح؛ 210، ص10، جتهذیب اللغة؛ 414، ص5، جالعین.  33

، 3 ، جالنهایهة فهی  ریهب الحهدیث و اَثهر؛ 215، ص1 ، جتاج العروا من جواهر القاموا؛ 125، ص1، جلسان العرب.  34
 .24ص
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و بهر همهین اسهاا، اینجها مهراد از  35اعتدال و اعتدال به معنای حالت میانهه در ههر چیهز اسهت
آن بازگشت به حالت ایستادگی پغ از خمیده شدن به چو و راست است. بنابراین، ترکیب 

ازگشههت بههه حالههت بههه معنههای خمیههده شههدن بههه چههو و راسههت و سهه غ ب« َتْنَکِفههئ  َو َتْعههِدل  »
نیهز همهین معنها را بها ادبیهات «( تقهع-تقهوم»، «تسهتقیم-تخهّر )»های دیگهر  ایستاده است. ترکیب

کرده  اند. متفاوت و تعبیر مختل  بیان 
گههاه بهها تههک تعبیههر  در بخههش مناف /کههافر، ویژگههی انعطههاف گههاه بهها « مسههتقیماً »ناپههذیری،  و 

از مههاده قههوم بههه معنههای قههوام « قامةاسههت»آمههده اسههت. « قصهه -المسههتقیمة»تعبیرهههای ترکیبههی 
گرفتن)استوا ( 36داشتن، که به این سهو و آن  37معتدل بودن)اعتدال( و راست قرار  بدون این 

کند.     38نیز به معنای شکسته شدن)انکسار( و دو نیمه شدن است.« قص »سو حرکت 
صهما  آمهده اسهت. « یقصهمها -صما  معتدلة»در برخی دیگر از روایات، تعبیرهای ترکیبی 

االرزة »شناسههان  و لههذا لغههت 39از ریشههه صههمم بههه معنههای صههالبت، شههدت و اسههتحکام اسههت
کرده« صّما  که خللی در آن نیست، معنا  ر  قصم نیز بهه معنهای ضهعی  و  40اند. را به صنوبر توپ 

 41شکننده است.
هَر  -َقاِئَمًة »در برخی دیگر ترکیب  َتَغّفَ ه اسهت گهزارش شهده اسهت. قائمهه بهه معنهای ایسهتاد« ت 

 که با واژه استقامة تفاوتی ندارد.
گذشت، مشخص می هها، دو الگهوی رفتهاری  شود در مواجهه با بالها و مقابلهه بها آن از آنچه 

کههاماًل متقابل«. مههدل نههرم»و « مههدل سههخت»وجههود دارد:  گههروه  انههد؛  ایههن دو مههدل، مربههوط بههه دو 
کافر؛ بر خالف احادیث پیشین گروه از مؤمنان  یعنی مؤمن و مناف ، یا مؤمن و  که مربوط به دو 

کرده و در بقیهه مباحهث خهود، بهه  بودند. مرحوم عالمه مجلسی نیز فقط به همین تفاوت اشاره 
های مهم حهدیث پرداختهه، امها ماننهد دسهته قبهل، بهه تفسهیر و توضهیآ بیشهتر اقهدام  ترجمه واژه

                                                   
 .14، ص2، جو المحیطالمحکم ؛ 433، ص11، جلسان العرب.  35

 .125، ص4، جالنهایة؛ 46، ص5، جمعجم مقاییغ اللغة؛ 269، ص9، جتهذیب اللغة.  36
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که از خامة الزرع به د 42نکرده است. آیهد، یهک معنهای  ست میدر این روایات، ویژگی انعطاف 
 مثبت و ارزشمند دارد

 یتوانمند حوزه در لیتمث. 2-3-2-3
کرده کهه فقهط  بخش دیگری از این متون، تمثیل خامة الزرع را در توانمندی انسهان بیهان  انهد 

کتاب  است. به لحهاظ سهاختاری، ایهن حهدیث دو بخهش دارد و در  جامع االخباریک مورد در 
گروه و ویژگی آن کرده است: هر بخش یک   را بیان 

وه اول منبع وه دوم گر  گر
ْخَلِة  جامع االخبار َکالّنَ ْؤِمِن اْلَقِوی  ْرِع  َمَثل  اْلم  َکَخاَمِة الّزَ ِعیِ   ْؤِمِن الّضَ  َو َمَثل  اْلم 

 
کهرده و بهرای مهؤمن ضهعی  از  گونهه قهوی و ضهعی  تقسهیم  این حدیث، خود مؤمن را به دو 

کهرد ه اسهت. در ایهن حهدیث نیهز هماننهد تمثیهل در حهوزه ایمهان، بها تمثیل خامة الزرع اسهتفاده 
کهافر، بلکهه بهرای « مؤمن-مؤمن»یک تقابل  مواجه هستیم و ویژگی انعطهاف، نهه بهرای منهاف  یها 

گروهی از مؤمنان بیان شده است. در این حدیث، ویژگی انعطاف به معنای ضهع   توصی  
 شود. اری، منفی شمرده میگذ و ناتوانی استفاده شده است. لذا به جهت ارزش

 یریگ جهینت و بحث. 3
تههوان مههورد بحههث و بررسههی قههرار داد: یکههی حههوزه فقههه  هههای پههژوهش را در دو حههوزه مههی یافتههه

کاربسهت و عمهل بهه روایهت. در حهوزه نخسهت  روش فههم    کهه مسهرله -الحدیث و دیگری حوزه 
که چرا تمثیل خامة ا -حدیث مطرح است  لزرع )و نیز السهنبلة( در این نکته قابل بحث است 

گانههه توصههی  مههؤمن، معنههایی یکسههان، امهها مههرادی متفههاوت دارنههد؟و معنههای آن  احادیههث یازده
کهاماًل  انعطاف و نرمی است؛ اما مراد و مقصود معصوم از آن در برخهی متهون بها برخهی دیگهر 

که تفاوت مراد معصوم از تمثیل، به جهت تفاوت زمین کهاربرد متفاوت است. نکته مهم این  ه 
کاربست تغییهر می کهه  کنهد، مهراد از آن نیهز متفهاوت می تمثیل است. وقتی زمینه  گهاه  شهود. آن 

تمثیل خامة الزرع و السنبلة در باره بالها است، مهراد از آن انعطهاف مثبهت در برابهر یهک حادثهه 
کههه بههه منظههور تههرمین ایمنههی و جلههوگیری از شکسههته شههدن صههورت  قطعههی و پههذیرش آن اسههت 

که در باره ایمهان اسهت، مهراد از آن سسهت  رد و لذا یک ارزش به شمار میگی می گاه  رود؛ اما آن 
کهههه امهههری  کوتهههاه آمهههدن در برابهههر فشهههارها و در نتیجهههه از دسهههت دادن ایمهههان اسهههت  عنصهههری و 

                                                   
 .217، ص64 ، جبحار اَنوار؛ 347، ص: 9 ، جمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول.  42
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کهه یهک تمثیهل  رود. آنچه از این می نامطلوب و ضدارزش به شمار می گرفت، ایهن  توان نتیجه 
کار برده شود و معنایی متفاوت دهد.  ها و موضوع تواند در زمینه می  های متفاوت به 

کههه در برخههی روایههات مشههاهده « الجههار ثههم الههدار»تههوان در ضههرب المثهل  شهبیه ایههن را می دیهد 
کرده می کهه بهه امهور ضهروری خانهه  ( پهیش از آن1انهد:  شود. برخی در این باره سهه احتمهال بیهان 

کنید، در رفع احتیاجات گر می2همسایه بکوشید؛  خود رسیدگی  ای بخرید یا  خواهید خانه ( ا
کنیههد، ابتههدا دربههاره اخههال  و رفتههار همسههایه کنیههد؛  اجههاره  ( در هنگههام درخواسههت 3ههها تحقیهه  

کرده کهدام یهک از  دعا، همسایه را بر خویش مقدم دارید. و سه غ ایهن پرسهش را مطهرح  کهه  انهد 
ذیرفت؟ آیهها دلیلههی بههر تههرجیآ یکههی از تههوان هههر سههه را پهه ایههن سههه معنهها صههحیآ اسههت؟ آیهها مههی

گذشت، مشخص می احتمال کهه بایهد  ها بر دو احتمال دیگر وجود دارد؟ با توجه به آنچه  شود 
و مهراد معصهوم از آن  -کهه معنهای آن تقهدم همسهایه بهر خانهه اسهت  -بین معنای ضرب المثهل 

کاربسهت آن دارد. ا کهردن تفاوت قایل شد. مراد معصهوم از آن بسهته بهه زمینهه  گهر در زمینهه دعها 
کهه در حهدیث  برای خود یا دیگران باشد، به معنای مقدم داشتن دیگران بر خهود اسهت؛ چنهان 

گر در زمینه تهیهه مسهکن باشهد، بهه معنهای مقهدم  43آمده است. معروف حضرت فاطمه و ا
کهه می  تهوان آن را در برخههی مهواعم لقمهان بههه داشهتن بررسهی از همسهایه بههر بررسهی خانهه؛ چنههان 

کهههرد. قهههرار « کراههههة مجهههاورة جهههار السهههو »از ایهههن رو، برخهههی آن را در بهههاب  44فرزنهههدش مشهههاهده 
 45اند. داده

 مههراد از تمثیهههل  -کههه جههای بحههث از مفهههاد حههدیث و عمههل بههه آن اسههت  -و امهها حههوزه دوم 
کههه پهههیش گونهههه  گرفتهههه  قابههل بحههث اسهههت. همههان  کههار  گذشههت، تمثیهههل در دو موضههوع بهههه   تههر 

 مهههان. مهههراد از تمثیهههل در موضهههوع بالهههها، انعطهههاف در برابهههر یهههک حادثهههه شهههده اسهههت: بالهههها و ای
کههه بههه منظههور تههرمین ایمنههی و جلههوگیری از شکسههته شههدن صههورت  قطعههی و پههذیرش آن اسههت 

                                                   
ِبی َطاِلب   43

َ
ِخیِه اْلَحَسِن ْبِن َعِلی ْبِن أ

َ
َسیِن ْبِن َعِلی، َعْن أ ی َفاِطَمَة  . َعِن اْلح  ّمِ

 
یت  أ

َ
َقاَمهْت ِفهی ِمْحَراِبَهها َلیَلهَة  َقاَل: َرأ

َعِتَهها َفَلهْم  م  َسهج  ْؤِمَنهاِت َو ت  ههْؤِمِنیَن َو اْلم  و ِلْلم  َها َتهْدع  هْبِآ َو َسهِمْعت  ههود  الّص  َضهَآ َعم  هی اّتَ ِکَعههًة َسهاِجَدًة َحّتَ ْکِثههر  َتهَزْل َرا یِهْم َو ت  ّمِ
و ِلَنْفِسَها ِبَشی ْم َو اَل َتْدع  َعاَ  َله  اْهو ِلَم اَل َتْدِعیَن ِلَنْفِس  الّد  ّمَ

 
ْلت  َلَها: یا أ ، َفق  َنهی اْلَجهاَر    َکَما َتْدِعیَن ِلَغیِرِ ؟ َفَقاَلهْت: یها ب  ِک 

اَر. ّمَ الّدَ  ث 
ِبیهِه، َعهْن آَباِئهِه 

َ
وَسی ْبِن َجْعَفهر  ،َعهْن أ َکاَنهْت َفاِطَمهة   َعْن م  و  َقهاَل:  ْؤِمَنهاِت َو اَل َتهْدع  هْؤِمِنیَن َو اْلم  و ِلْلم  َذا َدَعهْت َتهْدع  َِ

اَر )ِلَنْفِسَها، َفِقیَل َلَها:  ّمَ الّدَ اِا َو اَل َتْدِعیَن ِلَنْفِسِک؟ َفَقاَلِت: اْلَجاَر ث  ِک َتْدِعیَن ِللّنَ وِل اَّلِلو صِإّنَ ، علل الشرایعیا ِبْنَت َرس 
 (.329، ص2، جروضةالواعظین؛ ر. : 2و  1، ح 182ص

ِری  44 ّمَ الّطَ ِفیَ  ث  َنیو الّرَ اَر، یا ب  ّمَ الّدَ َنیو اْلَجاَر ث   (.337، صاالختصاص)  . یا ب 

 .430، ص8، جمستدر  الوسائل.  45
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مفو . وه اودمنیتودمنرود. این مراد را در دیگهر متهون نیهز مهی گیرد و یک ارزش به شمار می می
فرماید: می رسول خدانمدنه 

َُ الُمؤِمنددو ددلینددوَن لَ یَن 
ِنددِف ال َ

َ
َمددِل ا  کالجَ إذا انددیددإن ق  نددوَن  َصددخَرٍة   َخ َع ددیید انقدداَد، و

 46اسَ ناَخ.
ؤِمنوَن َهینوَن َلینوَن( و دیگری تفسهیر  کلی دارد: یکی معرفی ویژگی )الم  این متن، دو بخش 

کههه عبهه آن )کالَجَمههِل  کههرده  ارت از ... اسههَتناَخ(. بخههش نخسههت بهها دو واژه، یههک ویژگههی مطههرح 
پذیری است. در بخش دوم این ویژگهی را در قالهب تشهبیه، در دو حهوزه مههم توصهی    انعطاف

که مربوط به حوزه قوانین است و دیگری سختی که مربوط به حوزه   کرده است: یکی فرامین  ها 
حههوادث زنههدگی اسههت. در حههوزه فههرامین، فههرد منعطهه  و نههرم، اهههل اطاعههت اسههت و در حههوزه 

 مل و صبر.حوادث، اهل تح
 نیز چنین آمده است: در حدیثی از امام علی

کباِت غاشاٍت َلُبد َ أن َتنَتِهی إَل ها، َفِإذا ُحکَم َع ی ُ اَ ا وشصدِبر   إن َ ِل ن َ ِِ أَحِدکم ِبها َف یَطأ
ی ها.ی   َح   ُِ ٌِِد فی َمک و ِِ ف ها ِعنَد إقباِا ا زا  47جوَز، َفِإن َ إعماَل الحیَ 

کیههههد می  « ناپههههذیری برگشههههت»ههههها،  هههههای سههههختی کنههههد یکههههی از واقعیههههت ایههههن روایههههت تر
 گیرنهههد و تقهههدیر الههههی بهههر اسهههاا  هههها بهههر اسهههاا تقهههدیر الههههی، شهههکل مهههی هاسهههت. سهههختی آن

 ، وقتههی پدیههده ناخوشههایندی فرارسههد،  رو خههورد. از ایههن ههها رقههم مههی حکمههت و مصههلحت انسههان
یهههت خهههود را انجهههام ندههههد و بهههه اههههداف خهههود دسهههت نیابهههد، بههها گشهههت. تههها مرمور  ز نخواههههد 

گذر سالم از  ناپذیری سختی با تکیه بر اصل برگشت امام علی ها، پذیرش موقعیت را شرط 
 شمرد. آن برمی

 همین مطلب در نقل دیگری به این شکل آمده است: 
شاَدٌة اَ ا. ُن َفاقُعد اَ ا َفِإن َ ِقیاَمَک ف ها ِز حَ   48إذا أَتتَک المِ

                                                   
 .14ح  593، ص3، جالکافی؛ 387ح  130، صالزهد البن المبار  . 46

کهالم147ح 64 ، صالتمحهیص؛ 201 ، صتح  العقول .47 گونهه دیگهری نیهز نقهل شهده اسهت و چنهان پهر مغهز و  . ایهن  ، بهه 
کهه احنه  بههن قهیغ مهی راه   کالمهی زیبههاتر از ایهن سهخن امیرالمههؤمنین بر خهدا: بعهد از سهخن پیههام گویههد گشاسهت 

که می ِکهَب مهن أن ینَتِههی ََلیهها نشنیدم  َحهد  َذا ن 
َ
َِ ّدَ  َکباِت ِنهایات  الب  ، َفینَبغهی ِللعاِقهِل َذا أصهاَبته  َنکَبهٌة أن  گوید: َّنَ ِللّنَ

ها َفههِإّنَ فههی َدفِعههها َقبههَل انِقضههاِ    ینههاَم َلههها َحّتههی ت  ههّدَ یههاَدًة فههی َمکروِهههها ) َتنَقِضههی م  ِتها ِز ههّدَ ؛  514 ، ص 42 ، ج تههاریخ دمشهه م 
 (.380 ، ح 364 ، ص خوارزمی ، المناقب

 .1779 ، ح ررالحکم.  48
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گیههر شههدن نیسههت؛ منظههور،  یم شههدن منفعالنههه و زمههینالبتههه منظههور از پههذیرش سههختی، تسههل
شهود، بلکهه بهتهرین  گیهر و نهاتوان نمهی پذیرش فّعال و پویاست. در این نهوع پهذیرش، فهرد، زمهین

که بهترین بیان را در این  مقابله را برای موقعیت پیش آمده طّراحی می گفت  کند. شاید بتوان 
 . دارند  باره، امام علی

 فرماید: میحضرت در این باره 
َ  َو  َمَل و إشا

َ
ُِ شقَطُ  ا  َََّ  َفإن َ ُف الَعَمَل وش الجَ یِن  . َو  وِرُث اا َم َ ی َضع ِ ،  اعَ م أن َ الَمخَ َج فی أمَ 

ٌِ َفاَِلحِ یاُل و ِِ حیَ  کاَنت فی ٌِ َفاَِلصِطباُر. ما  ِِ حیَ   49ما َلم َتُکن فی
که« تسلیم»ها را بتوان در اصل  شاید همه این ه بحثهی مسهتقل بهوده و بایهد در جهای گنجاند 

که تسهلیم در برابهر  خود به آن پرداخت. آنچه اینجا مهم است، روشن شدن این حقیقت است 
شناسهی نیهز یهک روش درمهانی  هاسهت. امهروزه در روان حوادث، بهه انعطهاف و نهرمش در برابهر آن

کههه هسههته مرکههزی آن انعطاف« پههذیرش و تعهههد»مبتنههی بههر   50شههناختی روانپههذیری  وجههود دارد 
کهههه تهههاب شهههود و معنهههای اصهههلی آن  نامیهههده می 51آوری اسهههت. و یههها مفههههوم دیگهههری وجهههود دارد 

پذیری به حالت اول پغ از یک حادثه است. ذکر ایهن مختصهر بهرای آن بهود  انعطاف و برگشت
کهه در قالهب تمثیهل خامهة الهزرع از دیربهاز در احادیهث اسهالمی  -که مشخص شود ایهن ویژگهی 

که در زندگی نقش اساسی داشته و دانهش روز نیهز بهه آن پهی از  -آمده  موضوعات مهمی است 
 52برده است.

و اما تمثیل خامة الزرع در بستر ایمان، معنای منفی دارد و مراد از آن عهدم ثبهات و پایهداری 
 53نزدیک است. -که به معنای نرمی و نفوذپذیری است  -« ذلت»است. این ویژگی با مفهوم 

کالم امیرالمؤمنین« همج رعاع»شاید تعبیر   54نیز به همین حقیقت اشاره داشهته باشهد. در 
آمده است. هر چند صد  « صد »و « وفا»در مقابل این ویژگی، در خود آن روایات تعبیرهای 

                                                   
 . 29 ، ح 144 ، ص 82 ، ج بحار اَنوار؛  234 ، صالجعفریات؛  223 ، ص1 ، جدعائم اْلسالم.  49

50 . Psychological flexibility. 

51   .Resilience. 

کهه بهر ویژگهی انعطهاف داللهت دارنهد، امها  و ماننهد آن« لهین جانهب»و « مهدارا»مفاهیم دیگهری ماننهد  . 52 هها نیهز وجهود دارنهد 
 ها اشاره نکردیم. ها سختی و بال نبوده به حوزه روابط و تعامل اجتماعی ارتباط دارند. از این رو به آن موضوع آن

گهری سیسهتمی معنهوی بهرای مهدیریت مرزههای   اپذیری" در خانواده درماننفوذن-الگوی نظری مداخله "انعطاف». ر. :  53
 «.خانواده بر اساا حدیث "العزیزة"

هو 54 هّلِ َنهاِع   یِمیل 
ک  ْتَبهاع  

َ
ٌم َعَلهی َسهِبیِل َنَجهاة  َو َهَمهٌج َرَعهاٌع أ هَتَعّلِ اِنی َو م  ّبَ َثٌة َعاِلٌم َر اا  َثاَل یهآ. الّنَ هّلِ ِر

ک  ، نههج البال هه)  َن َمهَع 
 (.186، صالخصال؛ 147خطبه 
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کهذب اسهت، امهها معنهای اصهلی آن قههوة و صهالبت اسهت. کمههال و  55ضهد  ریشهه اصههلی وفها نیهز 
کما کهه عههد و شهروط را تمام بوده و به معنای بلوغ در  ل است و در مورد ما به معنای آن اسهت 
کامل به جای آورده است.   56به طور 

آمههده اسههت؛ بههه عنههوان نمونههه، امههام « أصههلب»یهها « أعههّز »ایههن مفهههوم در دیگههر روایههات بهها تعبیههر 
 فرماید:  می صاد 

ُِ ِبالمَ   ِمنددد
َبدددَل شسدددَ َقل ُ َبدددِل، إن َ الجَ   َو  57 عددداِوِل إن َ الُمدددؤِمَن أَعدددز ُ ِمدددَن الجَ

 الُمدددؤِمُن َل شسدددَ َقل ُ
ِِ َشی  58ٌء. ِمن دشِن

ههؤِمَن أَعههّز  ِمههَن الَجَبههِل( و  کلههی دارد: یکههی بیههان ویژگههی مههؤمن)َّنَ الم  ایههن حههدیث دو قسههمت 
ٌ (. در قسهههمت نخسههت بهههر یهههک ویژگهههی  ... دیِنهههِه َشهههی دیگههری تفسهههیر و توضهههیآ آن)َّنَ الَجَبههَل 

کههوه تصههریآ شههده و در تههر بههودن و نف  انسههانی، یعنههی محکههم وذناپههذیرتر بههودن مههؤمن نسههبت بههه 
بهه شهکلی  قسمت دوم وجه این برتری توضیآ داده شده است. همین حقیقت از امام باقر

 دیگر بیان شده است:
َبل َبِل، اْلجَ ْصَ ُب ِمَن اْلجَ

َ
ِِ َشی  الُْمْؤِمُن أ  ِمْن ِدشِن

، َو الُْمْؤِمُن ََلشْسَ َقل ُ ُِ  ِمْن
 59.ٌء  شْسَ َقل ُ

کههههریم و حههههدیث نیههههز بههههه همههههین حقیقههههت اشههههاره   مفههههاهیمی ماننههههد اسههههتقامت در قههههرآن 
کههه انسههان در طههول زنههدگی بهها آن مواجههه مههی 60دارد. کههه از مشههکالتی  شههود، تهدیههد   توضههیآ ایههن 

اساسی در اینجا حفم و حراست از این سرمایه اصلی اسهت.    ایمان و باورهای اوست. مسرله
کههه چگونههه مههی کههرد؟ حراسههت و مراقبههت بسههتگی تههام بههه   سههؤال ایههن اسههت  تههوان از آن مراقبههت 

هههای   هههای فههرد دارد، نههه چیههز دیگههر. یههک ویژگههی، انعطههاف و نرمههی در مواجهههه بهها پدیههده  گههیژوی
کههه منجههر بههه  معههارز اسههت. نتیجههه ایههن ویژگههی، بههازکردن راه نفههوذ و ترثیرپههذیری از آن هاسههت 

هاسهت. ایهن   تی و مقاومهت در برابهر ایهن پدیهدهشود؛ اما ویژگی دیگهر، سرسهخ  کاهش باورها می
کههردن راه نفههوذ پدیههده ههها را از تهدیههد ایمههن و از  شههود و آن  هههای معههارز مههی  ویژگههی موجههب سههد 

                                                   
 .194، ص10، جلسان العرب؛ 1506، ص4، جالصحاح ؛ ر. :339، ص3، جمعجم مقاییغ اللغة.  55

، 5، جالنهایههة؛ 878، صمفههردات الفههاظ القههرآن الکههریم؛ 129، ص6، جمعجههم مقههاییغ اللغههة؛ 409، ص8، جالعههین.  56
 .211ص

 «(.عول» 487، ص11، جلسان العربینقر بها الصخر ). المعاول: جمع ِمْعَول و هی الفرا العظیمة التی 57

 .367ح  179، ص6، جتهذیب اَحکام؛ 1ح  63، ص5، جالکافی. 58

 .612، ص3، جالکافی.  59

 «.االستقامة»، فصل سی و دوم 297، ص8، جحکمت نامه پیامبر اعظم. ر. :  60
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 سازد.  تعرز مصون می
کهه انسهان بایهد  کهدام وجهود دارد، ایهن اسهت  که در بهاره ههر  جمع این دو تمثیل و نیز روایاتی 

و قههدرت پههذیرش و تحمههل داشههته باشههد و هنگههام تهدیههد  هنگههام بههال و سههختی، منعطهه  بههوده
کههه اواًل انعطههاف، یههک  ایمههان، منعطهه  نبههوده و سرسههخت و مقههاوم باشههد. ایههن نشههان می دهههد 

که انسان می کهه ایهن ویژگهی بایهد تحهت  تواند از آن برخهوردار باشهد؛ امها مههم ویژگی است  تهر آن 
کهه بهدانیم در چه گیهرد. مههم اسهت  ه مهوقعیتی بایهد انعطهاف داشهت و در کنترل و مدیریت قرار 

توانهد یافتهه مهمهی بهرای نظهام تعلهیم و تربیهت و دانهش  چه مواردی نبایهد منعطه  بهود. ایهن می
هها و  ها در سنین مختله ، ظرافت شناسی و حتی اخال  باشد. تنظیم انعطاف در انسان روان

کهه الزم اسهت دانشهمندان اخهال  و تربیه پیچیدگی شناسهی،  ت و روانهای خاص خود را دارد 
های مشهههخص آن را  مطالعههات و تحقیقههات مفصهههلی در بههاره آن انجههام دهنهههد و دسههتورالعمل

 استخراج نمایند.

 نامه کتاب
  . 1421، جالل الدین سیوطی، بیروت: دار الکتاب العربی، اْلتقان فی علوم القرآن _
غدادی معروف بهه محّمد بن محّمد بن نعمان عکبری ب  ، منسوب به أبی عبداَّللاالختصاص _

کبر  ّفاری، قم: مؤّسسة النشر اْلسالمی، چا  چهارم،  شیخ مفید، تحقی    . 1414: علی ا
 ش.1395قم: انتشارات دارالحدیث،   ، مهدی خسروی سرشکی،از قرآن بیشتر بدانیم _

 ش.1361، علی اصغر حکمت، تهران: بنیاد قرآن، چا  دوم، امثال القرآن _
  . 1403 ، چا  دوم،  : مؤّسسة الوفا  مجلسی، بیروت ، محّمد باقربحار االنوار _

کوشش: علی شیری، بیروت: دارالفکر 1205، زبیدی)متاج العروا من جواهر القاموا _  (، به 
  .1414للطباعة و النشر، 

کر دمشهقی، تحقیه  «ترجمهة اْلمهام الحسهن»،  تاریخ مدینة دمشه  _ : محّمهد بهاقر  ، ابهن عسها
  . 1413محمودی، چا  اول، ، بیروت: مؤسسة ال محمودی

عبة( )متح  العقول _ کبر  ّفهاری ، تحقی   ( 381، حسن بن علی َحّرانی )ابن ش  :  ، قهم : علی ا
 .  1404، چا  دوم،  مؤّسسة النشر اْلسالمی التابعة لجماعة المدّرسین

: مدرسهة اْلمهام المههدی)عج(، چها    ، قم  ( 336، محّمد بن همام اسکافی )مالتمحیص _
 .  1404، اّول
چههها  اّول،  ، : دارالتعهههارف ، بیهههروت  (460، محّمهههد بهههن حسهههن طوسهههی )متههههذیب اَحکهههام _
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1401  . 
،  : عبههد السههالم محّمههد هههارون ، تحقیهه   ( 370، محّمههد بههن احمههد ازهههرى )م تهههذیب اللغههة _

 : دار الصاد . ، بیروت : محّمدعلی النّجار تصحیآ
ین فی أصول الدین(، محّمد بن محّمد سبزواری )شعیری( اَخبار )معارج الیقجامع اَخبار _

ْلحیهها  التههراث، چهها  اّول،   (، تحقیه : عههال  آل جعفههر، قههم: مؤسسهة آل البیههت7)  
1414.  

کههوفی )اَشههعثیات( الجعفریههات _ : مکتبههة  ، تهههران ، أبههو الحسههن محّمههد بههن محّمههد بههن اشههعث 
بع فی ضمن قرب اْلسناد نینوى  . ، ط 

، محمههههد محمههههدی ری شهههههری بهههها همکههههاری جمعههههی از حکمههههت نامههههه پیههههامبر اعظههههم _
 1386.ش،  گران، قم: دارالحدیث پژوهش

کبههر  ّفههارى، قههم: 381، أبههو جعفههر محّمههد بههن علههی بههن بابویههه )م الخصههال _  ( تحقیهه : علههی ا
 . ش1362 /1403انتشارات جامعه مدرسین، 

: دار الحهههههدیث،  ، قههههم شهههههری و دیگههههران ی، محّمههههد محّمهههههدی ردانشههههنامه قههههرآن و حههههدیث _
1432/ 1390 .  

 .  1389، أبو حنیفة نعمان تمیمی مغربی، قاهره: دار المعارف، دعائم اْلسالم _
 ش.1384، عبدالهادى مسعودى، تهران: سمت، دانشکده علوم حدیث، روش فهم حدیث _

: حسهههین  ، تحقیهه   (508، محمهههد بههن حسهههن بههن علهههی فّتههال نیشهههابوری )م روضههةالواعظین _
  . 1406، بیروت: مؤّسسة اَعلمی، چا  اّول،  اَعلمی

:  ، تحقیه   ( 181بن مبار  حنظلی مهروزی )م  عبد الرحمن عبد اَّلل  ، البن المبار ، أبوالزهد _
  . 1386، بیروت: دار الکتب العلمیة،  حبیب الرحمن اَعظمی

نعمههان بههن محّمههد تمیمههی ، قاضههی ابههو حنیفههة  شههرح اَخبههار فههی فضههائل اَئمههة اَطهههار _
: مؤّسسههة النشههر اْلسههالمی، چهها  اّول،  ، قههم : سههید محّمههد حسههینی جاللههی ، تحقیهه  مغربههی
1412 .  

کبههر  فههاری، تهههران: اَصههول و الروضههة-شههرح الکههافی _ ، مالصههالآ مازنههدرانی، تصههحیآ: علههی ا
  . 1382ش/1342المکتبة االسالمیة للنشر و التوزیع، 

:  ، تحقیه   (  398، َسهماعیل بهن حّمهاد الجهوهری )م العربیهة( )تاج اللغة وصحاح الصحاح _
 .  1410،  ، چا  چهارم : دار العلم للمالیین ، بیروت أحمد بن عبد الغفور عّطار

ابو جعفهر محّمهد بهن علهی بهن حسهین بهن بابویهه قّمهی معهروف بهه شهیخ صهدو    ،علل الشرایع _
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َحیا  التراث، چا  اول،   ( 381)م   . 1408، بیروت: دار
،  : دار الهجههرة ، قههم : مهههدی مخزومههی ، تحقیهه   ( 175، خلیههل بههن احمههد فراهیههدی )مالعههین _

  . 1409چا  اّول، 

: میههر سههید جههالل الههدین محههّدث  ، تحقیهه   (550، عبدالواحههد آمههدی تمیمههی )م ههررالحکم _
 . ش1360، چا  سوم،  : دانشگاه تهران ، تهران ارموی

 ش.1398م: دارالحدیث، چا  اول، ، عباا پسندیده، ق 3 فقه الحدیث _

کلینی، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحهدیث، سهازمان چها  الکافی _ ، محمد بن یعقوب 
  .1430ش/1387 و نشر،

  ، 1414نا، چا  سوم،  ، ابن منظور محمد بن مکرم، بیروت، بیلسان العرب _

 ش.1383، علی اسعدی، قم: انتشارات دار الحدیث، چا  اول، های آسمانی مثل _

، قههم: مؤسسهههه  ، تحقیههه : قسههم الدراسههات االسههالمیه ، فخههر الههدین طریحههی مجمههع البحههرین _
 .  1414، چا  اّول،  بعثت

: سهید جهالل الهدین  ، تحقیه   ( 280، أبو جعفر احمد بن محّمهد بهن خالهد برقهی )مالمحاسن _
َهههل : المجمههع العههالمی  ، قههم ، سههید مهههدی رجههائی : دار الکتههب االسههالمیه حسههینی، تهههران

 .   1413، چا  اّول، البیت
،  : محّمد حسهن آل یاسهین ، تحقی   ( 385بن عّباد طالقانی )م  صاحب ، المحیط فی اللغة _

  . 1414: عالم الکتب، چا  اّول،  بیروت
: سهید هاشهم  ، تحقیه   (  1111، محّمهدباقر مجلسهی )ممرآة العقول فی شرح أخبهار آل الرسهول _

تی  . ش 1370، چا  سوم،  دار الکتب اْلسالمیة : ، طهران رسولی محاّل
: مؤّسسهههة آل  ، قههم: مؤّسسههة آل البیهههت ، میههرزا حسهههین نههوری، تحقیههه مسههتدر  الوسهههائل _

  .1407، چا  اّول،  البیت
: دار  ، قههم : مهههدى هوشههمند ، تحقیهه  ، علههی بههن حسههن َطْبِرسههیمشههکاة اَنههوار فههی  ههرر اَخبههار _

 .   1418، چا  اّول،  الحدیث
، أبو العّباا احمد بن محّمهد بهن علهی فیهومی رافعهی باح المنیر فی  ریب الشرح الکبیرالمص _

  . 1414، چا  دوم،  : مؤّسسة دار الهجرة  (، قم  770)م

  .1404 (، قم: مکتبة االعالم االسالمی، 395، ابن فارا)ممعجم مقاییغ اللغة _

،  : مالک محمهودی تحقی   ( 568موّف  بن احمد بکری مکی حنفی خوارزمی )م ، المناقب _
  . 1414: مؤسسة النشر اْلسالمی، چا  دوم،  قم
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، سهههیدمحّمدکاظم طباطبهههایی، قهههم: مؤّسسهههژ آموزشهههی و پژوهشهههی امهههام منطههه  فههههم حهههدیث _
 ش.1390خمینی، 

شههری، ترجمهه: حمیدرضها شهیخی، قهم: دار الحهدیث،  ، محّمد محّمهدی ریمیزان الحکمة _
 ش.1377چا  دوم، 

 (، تحقیهه : 606، مبههار  بههن مبههار  َجههَزری )ابههن اثیههر( )م  الحههدیث و اَثههرالنهایهة فههی  ریههب  _
 ش.1367طاهر احمد الزاوی، قم: مؤسسة َسماعیلیان، چا  چهارم، 

 (، تصهحیآ: محّمهد عبهده، 406، محّمد بن حسین موسوی )شری  رضهی( )م نهج البال ه _
 بیروت: مؤسسة اَعلمی.

ری" در خانواده درمانگری سیستمی معنوی بهرای نفوذناپذی-الگوی نظری مداخله "انعطاف» _
، 1397، بههار علهوم حهدیثفصهلنامه « مدیریت مرزهای خانواده بر اسهاا حهدیث "العزیهزة"
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