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 نه در مواجهه با ابتالئاتمناؤم یریپذانعطاف
 «(خامة الزرع» )تحلیل فقه الحدیثی روایت

یافت: تاریخ  ۰۶/۰۸/۱۳۹۸ در
یخ  ۲۱/۰۲/۱۳۹۹ پذیرش: تار

ل  1خورکوثر حال
 2داود صائمی
 3داود معماری

 چکیده
کرره همرروار  باررر را بررا رررا   ر برر و  یا  جملرره مئررائل یرر و روا یقرهنرر یهررابررر اسرراو همرر   

و  یعیش ی است. در منابع روا یسنت ا ه نیبا ا ی ار یر  و یتنوع ابتالئات و ش کندیم
انعطراف مومنانره بره عنروان  یبه عبرارت ایخامة ا زرع بودن مومن و  ،بایز یهیدر تاب ،یسن

ارائره شرد  اسرت.  یو امتحانرات ا هر ریردر برابر حرواد  خط    مندانهیپ ی ار یراهکار ر 
ک ،یلریتحل - یفیتوصرر و یبررا شر مقا ره نیرا  یریپررذخامرة ا ررزرع، انعطراف تیرربرر روا دیربررا تا

کررن  رفتررار کیررعنرروان مومنانرره را برره   یهرراتیررانئرران در موقع یمطلرروا ا  سررو ینرروع 
ک قیرتحق یهراافترهی. کنردیمر ارنهادیابتالء بره نقمرت پ ندیناخوشا کره  یحرا ا  هن اسرت 

 یبنرد  ریمعرفت و عمل مرومن دارد و او را در مئر افتنیدر سامان  سیکه نق  اسا مانیا
او در مواجهرره برررا  یریپرررذدر انعطرراف یراسرررتا عامررل اصرررل نیدر همرر دارد،ینگرره مررر یا هرر

بره     مندانهیها ناکند و په مون ریخط یهاو ابتالئات است تا مومن در صحنه حواد 
 ادامه دهد.  یخ  یمعنو اتیح
 ، فقه ا حدیث.یریپذانعطاف حدیث خامة ا زرع، ایمان، ابتالء، :هایدواژهکل

                                                      
 .(kosar_halalkhor@yahoo.com) قرهن و حدیث )ن یئند  مئئول(داناجوی دکتری رشته علوم قرهن و حدیث داناگا  . 1

ک یم، داناکدۀ علوم قرهنی شاه ود. 2  .(Da.saemi@quran.ac.ir)عضو هیئت علمی داناگا  علوم و معارف قرهن 

 .)memari@ISR.ikiu.ac.ir(قز ین  =استادیار داناگا  بین ا مللی امام خمینی. 3
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 مسألهبیان . 1

 کند و او را در معرر یم ی بار خودنما ی نرد  وخمچیکه در پ یا  موضوعات اساس یکی
کرر  بتالئرات اسرت  و ایسرنت ه مرا دهدیقرار م یری انتخاا و موضع م تحرت یکرره در قرررهن 

کر  یشد  است. در نظام فکر ادیا  هن « امتحان»و « فتنه»، «ءبال» عنوان ابرتالء سرنت  م،یقرهن 
هرررا هئرررتند. ابرررتالء برررا اهرررداف و کررره مبررردد هن خداونرررد و مقمرررد هن عمررروم انئررران سرررتا یا هررر

را رقررم  انیررمبتال یسرنوشررت اخر و هررا در برابرر هنانئرران یریر محقررق  ارته و موضررع یممرا ح
او را در  ،یو یوجررررود یهررررایژ رررریانئرررران و   ن یهفرررر  تیررررغا خواهررررد  د. خداونررررد بررررر اسرررراو

امتحران و  نیرا لهیو موجرودات عرا م وسرر اءیو تمرام اشر 1دیره مایمر ی ونا ون  ند  یهاصحنه
که در بعض  امر ر لهیوسربره زیرن یو  راه ینیامر ر تکر  لهیوسا  موارد به  یسنج  انئان هئتند 

 همد  است:  ۷قا  امام صاد یتیر رواد کهچنانهم 2؛ یردمی انجام یعی تا
ض   َما ِمن    َو لِِلََِ فِ  َقب 

ط  ِإََلَ ِتََلٌء ِه َمِش یَو ََل َبس    3.یَئٌة َو َقَضاٌء َو اب 
ا  نروع بارر ا   یفررد چیقررار دارنرد و هر یا هر  یهرا در معرر  ه مراهمه انئران ان،یب گریبه د

صررراحت ا  امتحرران برره   عنکبرروت بررهدوم سرر ر هیررخداونررد در ه 4.ئررتین یقررانون مئررت ن نیررا
 هیره نیر. اشروندیبردان مبرتال مر یهرا بره نروعکره همره انئران کنردیمر ادیر یسنت ا هر کیعنوان 

که وقت نیا انگریب کره ترا رره  ئرتیبایاست م یسخن و با ر یمدع یکئ یاست  ناران دهرد 
کئراست. قول و س یکی فعل قول و  یریسخن و با ر صادق و به تعب نیاندا   در ا  یخن هرر 
بررا ر و  قررتیدر حق کنرردیرا اظهررار مرر یقررو  یاظهررار با رهررا و اعتقررادات اوسررت، وقترر یبرره معنررا

کررد  اسرت. رنر یمرانیاعتقاد و ا کره در  ئرتیبایمر یشخمر نیرا اظهرار  در عمرل ناران دهرد 
رو در  نیرراسررت. ا  ا ی صررداقت تنهررا در فعررل قابررل شناسررا نیررصررادق اسررت و ا  یبررا ر خرر 

قرول و فعرل او  انیرتا رره انردا   اهرل صرداقت اسرت و م کندیخص ثابت مهنگام امتحان، ش
ماننررد فقررر،  یمرراتیو نامال دیبررا شرردا یامرررتحانات در مرروارد نیرروجررود دارد. ا یتطرابق و همرراهنگ

مانند سرالمت، ثر وت  یماد   یهاانئان با نعمت زین یو  اه 5است مرگ و ... همرا  ،یماریب
                                                      

 .۲س ر  انئان، هیه  .1

کهف، هیه س .2  .۱۵۴؛ س ر  بقر ، هیه ۷ ر  

 .۱۵۲، ص۱، جلکافیا .3

 .۲س ر  ملک، هیه  .4

 .۱۵۵س ر  بقر ، هیه  .5
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 :انده رد  ثیچهل حددر  ینیمامام خ 1.شودیو ... ه مود  م
 -. بالجمله هر  هره  ر شودیو بد استعمال م کیبالء، اختبار و امتحان است و در ن

 لیربرالء و ابرتال اسرته هره ا   ب د،یربه آن بندگان خود را امتحران ر ما - جّل جالله
سران ها، که بسا باشد که انمقابالت آن ایباشد  ایام اض و اسقام و رق  و ذلت و ادبار دن

  2.و عزت و عظمت امتحان شود استیو منال و ر مالبه کث ت جاه و ا تدار و 

 : فرمایندیخموص م یندر انیز  ۷انمؤمنامیر
را با  وادث دردنرا   یو تندرست ختیدرآم یچارگیگست ده را با رق  و ب یخداوند رو 

 آمد اجرل و سر ،سراخت کیرو س ور را برا صهره و انردوه نزد یدوران شاد ،داد وندیپ
 کوترراه  رر ار داد... تررا یو  مرران یطررو ن یرا مشررخک کرر د، آن را گرراه ی نرردگ

  3.گ دند شیآ ما

 زیردر نظر  رفتن مئئله بداء و ن زیو ن هاتیموقع نیبودن ا ریناپذبا توجه به اجتناا نیبنابرا
کرن  انجرام دهرد و ا رر و تواندیرا بودن هنها نمیجز پذ یکار یهدم» یوجود ش  ر در عا م هئت ا

کرره شررایمرر  یهررال برره فرصررتیهررا تبرردتیررن موقعیررا  خررود نارران دهررد ا یمناسررب ن یررد ایشررود 
هنکرره برخرر رد جرره ی ذاشررت. نتیاو نمرر یبررر  نررد  یر رنرردانین مواقررع ترراثیررر ایرردر غ اهررفرصررت

 4.«برساند یا   ند  یانئان را به رضامند تواندیها متین موقعیمناسب با ا

 ابتالشناسی واژه. 1-1

 ،یا عمرررل ا  محررردود  ضرررعف، سئرررتعکررر  نیرررحررر    ا یو با شناسررر یضررر  رت م زبنرررد
 یمهررم و حئرراو قرهنرر یهرراا  وا   یکرریاسررت. وا   ابررتالء  ریررمهررم و خط اریو نفرراق بئرر یواداد رر

که فهم دق  نیردارد. ا ی به سرزا ریتاث یانیکتاا وح نیمعارف ا افتیهن در در یمعنا قیاست 
ک  هیه 3۵س ر  و  ۲۵در  رتبهم 38وا   و ماتقات هن  کار رفته میا  قرهن  است. وا   ابرتالء در  به 

کره برا تعراب یقرهن مفهوم عام اشرترا   زیرو ... ن صیررون فتنره، امتحران، تمحر یگررید ریاست 
 : ن یئدیم« ا ل و»  ماد   یلذ ،ینمجمع البحردارد. صاحب  یمفهوم

                                                      
 .۱۶و  ۱۵س ر  فجر، هیه  .1

 .۲۰۴، صچهل حدیث .2

 .۱۶۹، ص۹۱، خطبه نهج البالغه .3

 .۲، ص«ایمان و رضامندی» .4
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اسرت.  شیو آ مرا یسرخت یمعنرا بره محنت امتحان ک دن و اصل آن ا  یبال به معنا
اسرت،  یو مال و سرالمت شیها و آسابرا نرعمت یا  بندگان گاه یتعال یآ مرون خردا

و  یداریرپا و ام اض است، تا هاانیبا ض رها و   یتا سپاس گزارند و شک  کنند و گاه
 1.بب ند و اج  کنند شهیصب  پ

و امکان دارد  2انئان است یبرا ندیر ناخوشاو تحمل ام  یه مون همرا  با سخت« ابتالء»       
َِِیَِولِ )هیرربرره قلرروا در ه «صیتمحرر»برره صررد ر و « ابررتال»تعلررق  3.شررر باشررد ایرر ریررا  را  خ ِیَمِِفِ  َِِِیِبَتل 

کمَِوِ ُِیِلِ ُِصُدور  ص  ِ َِمَحَّ ممِیَمفِ  کره هردف در ابرتال ه مرودن و جداسرا  لیرد  نیبرد 4(ُقُلِبِک  یاسرت 
کئرا  «صیتمحر»و هردف در  یبرد و خوا ا  شرر و ریخ ریاخالق و ضما و  دیرهرا ا  عقادل یپا

 5.باطل است یها مان
کرد  است« کهنه شدن»را به « بال» مفرداتالراغب در   :معنا 

کره امر  آن  یزیک دن به ه دایبه  هد علم پ شیر آ ما۱مطلب دو ام  را در ب دارد:  نیا
 . درءیشرر کیر یهرایو برد هرایبه  هد ظهور و آشکار شدن خوب -۲پنهان است، 

  یربره برالء تعب یا  جهات زین یاله فیخرداوند،  سمت دوم درست است. تکال مرورد
جهرت  نیرتن و جسم مشکل است، ا  ا یبر ا یاگونهبه فیتمام تکال  ایشده استه  

 6.شودیجسم م یر سودگ سبب

 : نیز ه رد  است اللغة سییمقاصاحب 
 7.امتحان و اختبار .۲ ،یدگو ر سو یکهنگ .۱دو اصل دارد:  یبلو

ها( اسرت و هرم ا  را  شرر  )برال )نعمت ریهم خانواد  با ابتالء( هم ا  را  خ یها)ا  وا  « بالء»
 8.(یو  رفتار

                                                      
 .۱۰۵، ص۱، جمجمع البیان؛ ۶۱، ص۱، جمجمع البحرین .1

 .۱۳۹و ص ۱۰، صجم الفروق اللغویهمع .2

 .۳۴، صالکلیات .3

 .۱۵۴عمران، هیه س ر  هل .4

 .۲۶۱، ص۳، جالتحریر و التنویر .5

 .۳۰۹، ص۱، جترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن .6

 .۲۹۲، صمعجم مقاییس اللغة .7

؛ ۲۲۸۵، ص۶، جعربییهالصیحا  تیاا اللغیه و حیحا  ال؛ ۳۹۱، ص۱۵، جتهییی  اللغیه؛ ۱۹۳، ص۱، جکتاب العیین .8
 .۶۲، ص۲۲، جالمصبا  المنیر
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 ؛ سنت مستمر الهی. ابتال1-2

کره برا توجره بره ه نیربدان توجره داشرت ا دیبا  یکه دربار  بال و ه ما یتیمئئله حائز اهم  هیراسرت 
َِوِ)   ِِ فلر   ِ برره عبررارت  .و شررر( اسررتعمال شررد  اسررت ریررعررام )خ یدر معنررا بررال 1،(فتَنِِ ِرِ یِِالَخَِِوَِنبُلَِِبُکمِ
 .نقمت یو هم برا رودیکار م بهنعمت  برایهم  عنوان بال 2هیه دیگر قرهن دو بنا به ،گرید

 .اسرت تالمب سالمت به زین سالم انسان است، مبتال یماریب به ماریب انسان هکهمچنان
را  نرانآخداوند سبحان  یگاه .نباشد مبتال بال به که شودینم ارتی یزیهچیه عالم در

 و نره ایر  دیرگیمر به ه نعمت نیا ا  و است شاک  او ندیبب تا کندیم با سالمت امتحان
  3.نه ای است صاب  او ندیبب تا دیآ مایم م ض به را او یگاه

کره هرر دیرراب  یو مئرئله ه مرا ایردربرار  دن  قررتیخرارج ا  امتحران، حق یمفهروم چیمرد نظرر داشرت 
 یمرروارد فقرر  در فضررا نیررثرر وت؛ ا طرر رنیخررارج ا  امتحرران نرردارد، همرر یتینرردارد. فقررر مرراه یرر مجزا

بلکره  ئرت،ین ی. سرخن  فرتن ا  امتحران سرخن  فرتن ا  احکرام ا هرکننردیمر دایرپ ریامتحان تمر 
در ظررف  یوقتر هرادیو نبا هادیانئان است. با یارهادست رات خدا و رفت قیتلف بئترسخن  فتن ا  

 دایرخودشران را پ یمعنرا خواهنردیرا مر یو ا  انئران رفترار خاصر شروندیامتحان به انئان متمرل مر
است. فرد و جامعره هرر دو امتحران  ینداری. سخن  فتن ا  امتحان، سخن  فتن ا  بئتر دکنندیم
 : یندافرمیدر خطبه قاصعه م ۷یعل رت. حضشوندیم

ننئا ِئ  بننَااعاِ   ِعبنناَه    ََیَتبنن    الَِل  لِکننَنَ  و م  َو  الَشَ ننئ  َتِلننِم   بننَااعاِ  اَجهاِمننِئ َو  َیَتَعَبَ وِ   َیب  ننو  ِبض 
ِِبِ    و

ل  ِر ِمن  ق  َکَب  َ اجًا ِللَتَ َکاِرِ  ِإخ  َ  4؛اج 
ا هرآن کره بره یدسرتورات سرخت ابر و آ مایدید میاوند بندگان خود را به انواع شداخد

نمایرد ترا بره ناخوشرایندها آ مایششران مری وکنرد به بنردگی وادارشران مری ،دهدیم
 هایشان بزداید.خودپسندی را ا  دل

 نیررکره هرردف  ا یامتحرران ؛امتحرران اسرت یهررر دو بررا یا هر یعیو تارر  یریپر  عوامررل تقرد
که ا  اول عمر تا هخر، تکبر را ا  قلوا مؤمن کنرد. امتحران فره نیاست  اخرراج  یمردائ نردیخرارج 

که تو  یتکبر است ا  دِل موجود  تکبر است. ۀعلف ه   یدائم ۀدکنندیبه نام انئان 
                                                      

 .۳۵س ر  انبیاء، هیه  .1

 .۱۶و  ۱۵س ر  فجر، هیه  .2

 .۳۶۰، ص۲، جتفسیر تسنیم .3

 .۲۹۴)صبحی صا ح(، ص نهج البالغة .4
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 که:توجه داشت  یدا بته با
معنرا برودن یا سراس بر ،ییکي ا  عوامل تنیدگي و رشار رواني در ب اب  اتفا ات  ندگ

یرت تنهرا مو ع، نرهشروندیترا  مریها و بالهرا بریکه در سخت ی وادث است. کسان
 ی. معموً  هنین ارر اددارند آن نیز ا  یمنف یدانند بلکه ار یابیمعنا میناخوشایند را ب

خهرو  ا م و بره اصرل، مرزیدلیرل، رنرب بریبر اعاد نه،ن را ی نردگ یهایسخت
اسرت و «  امرتک»کنند. در تهور این ار اد، مال و ث وت نشانه یم یآمیز ار یاباهانت

ن یهمر ،گر ددیمر ید رشرار روانریآنچره موجرب تشرد 1.«یرخروا»مح ومیت نشانه 
 یابیرن ار یرشوند و ایم یابیار  یبالها منف ی، معناهایابین ار یدر ا .هاستیابیار 

هند دشروار  کارها، ه  یاما اگ  انسان به معنادار هدیارزایند میت ناخوشایب  رنب مو ع
ارتن معنرا، ا  یردر  یناکرام .درا تحمرل خواهرد کر هرا آن باور داشته باشد، ،و سخت

هرا بتیرلسفه بالهرا و مهر بهم یات   آن ک یا  آ یبخش . استتنش ن عواملیت مهم
ت یبالهرا، خاصر ین معنرایتر مهرمکره توان گفرت یعنوان نمونه مبه پ داخته استه 

 یآ مودن اسرت و آ مرودن، بر ا یآن ب ا در یا و  ندگیدن 2.هاستآن «یرشد دهندگ»
وجود دارد که بشر  را بره  ییهایگ رتار ین  ندگیدر ا .هاستت انسانیشخه ساخت

 3.4شودیم نهفته یواکنش او موجب پ ورش استعدادها یدارد و هگونگیمواکنش وا

در  ی امتحران و ه مرا هراییدشروار مواجره برا یرا بررا یسالح یدار بارک  به نا هربنابراین 
کرره یررن انئرران و نرروع ب یررنا .دینرربر ز ی خرر  یا   نررد  یاهررر د ر  ماررخص  و تفکررر او اسررت 

 جرارییارهسرنت هم یرنمقابلره برا ا یبررا یو ا  ره ابزارکند با امتحان رگونه برخ رد  دکنمی
کررر  یررراته در .کنرررد اسرررتفاد  خررر ی   نرررد ی هرررایعرصررره همررره در خداونرررد  یررراتو روا یمقررررهن 
 صرحیح شرناخت و نای هشر کرهاسرت  شرد  بیران و معرفری های متعرددیروش :ینمعموم

  .رسدبه نظر می ض  ری و ال م انه در این مواقعمؤمنبرای ب    واکن  ها هن
کره ا رر بره ا یمختلفر یهاجنبه ،یاتبال و امتحان در روا  یرمئر هرا توجره شرودجنبره یرندارد 

در  یا هر هرایه مرونایرن رفرت موفرق ا  بر ون یهرارا  کهچنانهم ؛بار عو  خواهد شد ی ند 
                                                      

 .۱۶و  ۱۵س ر  فجر، هیه  .1

 .۲س ر  ملک، هیه  .2

 .۵۵س ر  بقر ، هیه  .3

 .۱۲، ص«قرهنب رسی و تحلیل شادکامی ا  منظر » .4
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برا ابتالئرات و  ی ر یاکه انئان در ر  ی هاا  انواع واکن  یکی .اندشد  نیز معرفی ی روا متون
  .است یریپذانعطاف ،دهدیها ا  خود ب    می ه ما

  :همد  است ۹ینبو یفش  یثحددر 
ِمِن  ننن  ِ  َک َمَثنن   اج   ننا الوَِ ک  ت   َمَثننِ  َخاَمننِة الننَ َ   َ ِمن  ت   َک لِ َذ َکننَذا َو َکننَذا َو َکنناح  َیننِفُئ  ننن  ننه  ک  اج   ِفئ 

نناِفِ   َِ َ  َو َمَثنن   اج   ننَ ا َم  َجننا   َو اْل  و  َ ننَتِ  َک اْل  س  ننِة اج   َبَ َب   ِ
 ِ ننِ  یَمَثننِ  ا

َ
ا َش  یِصننی  ََل  َمِة اَل َ  ٌء َحننَ َ ُب 

تِ یَ 
 
ت  فَ یَ أ ع  َ فاه  اج  ِصَفه  َقص    1؛َی  

هی است که با انعطرا  پرری ی در مواجه با ابتالئات و بالیا همانند سا ه ن م گیا مؤمن
منرار  هرون عهرایی آهنرین و  ه اماشکندنمی ولی ،شودمی در ب اب  بادهای تند، خم

براره او را ریشره کرن صی منعطف، اگ هه با مهائب خم نشود، ولی طوران م گ به یک
 .خواهد ساخت

کررارای  عامررل بیرران یث،حررد یررنا  و اسررت یا هرر یهررای در برابررر ه مررا انررهمؤمنیری پررذانعطرراف ررر 
 یمعرفررریری او پرررذانعطرررافداشرررتن را  ی ا  ه مرررا مرررؤمنهمیرررز یرررتموفقصرررواا و رفرررت راهکرررار بررر ون

عوامرل  ،یا  نگرا  مترون اسرالم ،ابتالئرات سرخت و دشروار در یر   یپ یبرا ،یگرد عبارتبه  .کندیم
کرن  ر ،تر ین عوامرلیکی ا  مهم به یث ش یفحد ینا درکه  هئتند یلدخ یمتعدد  فترارییعنری 

کیدهمین اصل مهم  نیز بر روایت ش یف کهچنانهم ؛ ردید اشار   یریپذانعطاف   کند:می تأ
وَن َم   ِ ِم ن  وَن لَ ی  اج   وَن ی  ِ  ِنِف ِإَذا قِ َک  ِ  َ َمِ  اْل  َ نِ یاْل 

 
َ اَه َو ِإن  أ ََ َخ َعَل یَئ ان  ا َِ َت  ْ ٍ  ا  َ  ْ ََ   2؛ 

دارد، هون او را بکشند، بره  ینیکه مهار در ب یند، مانند شت  ن امؤمنان با و ار و آرامش
  .دبخوابانند، بخواب یاراه ارتد و اگ  ب  صخ ه

که با روش توص نیا       خامرة » فیشر  ثیحرد یبره ب رسر ،یلریتحل-یفینوشتار بر هن است 
با ابتالئات  ونا ون و قررار  ی ار یمومنانه را در ر  یریپذشگرف انعطاف ریپرداخته و تاث« ا زرع

 .دینما نیینقمت تب تی رفتن در موقع

ع(  )تحلیل حدیث خامة های تحقیقیافته. 2  الزر
کر  یا هر ی در امتحران و ه مرا یر   یپ یبرا  1،«صربر» یررنظ یعوامرل متعردد یما  نگرا  قررهن 

                                                      
 .۲۵۸، ص۲، جالکافی .1

 .۳۴، ص۲، جهمان .2
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توجرره برره » 4،«و ا طرراف ا هرری اسررتمداد ا  نیرر وی ایمرران» 3،«توجرره برره  ررذرا بررودن امرر ر» 2،تقرروا
 همچنرین در هیراتی ا  .ندهئرت دخیرل ...و  5«یا هر یهرا یدر برابر ه ما رانامبیا عمل پعک 
ک  کره  ی عنروان رفتارهرابره  7«یکفرران و ناسااسر»و  6«شرکر» یرنظ ی هاا عملبه عک  یمقرهن 

برر اسراو دایرر   .  اسرتشرداشار   دهدیها و ابتالئات ا  خود ناان مه مون ینبرابر ا انئان در
که انئانا عملیکی ا  عک  :و ائمه اطهارنبوی  فرهنگ روایات توانند در برابرر ها میهای  

در  اسررت.هررای مختلرف  نرد ی پرذیری در موقعیرتانعطرراف ،ا  خررود ناران دهنرد ابرتالسرنت 
ْرع»روایت    همد  است: «َخاَمِة ا ز َ

ِمِن  ننن  ِ  َک َمَثنن   اج   ننا الوَِ ک  ت   َمَثننِ  َخاَمننِة الننَ َ   َ ِمن  ت   َک َذلِ َکننَذا َو َکنن َذا َو َکنناح  َیننِفُئ  ننن  ننه  ک  اج   ِفئ 
نناِفِ   َِ َ  َو َمَثنن   اج   ننَ ا َم  َجننا   َو اْل  و  َ ننَتِ  َک اْل  س  ننِة اج   َبَ َب   ِ

 ِ ننِ  یَمَثننِ  ا
َ
ا َش  یِصننی  ََل  َمِة اَل َ  ٌء َحننَ َ ُب 

تِ یَ 
 
ت  فَ یَ أ ع  َ فایَ ه  اج  ِصَفه  َقص    .8  

کهاین روایت دقت در  کی ا  هن است  یرای  برا  مرؤمنپذیر بودن انئان افانعط حا هنگرام ر 
 .ای بئیار مهم استمو فها  نوع نقمت و دشواری  ابتال

در  ی بئرررزا یرو مئرررتمر اسرررت و ترررأث یسرررنت همگررران یرررک ی ه مرررا کرررهی ا  هنجرررا ،ینبنرررابرا
بررا  یررار ی و در ر  یدر برخرر رد بررا امتحانررات ا هرر یررزن یهررا دارد و هدمررسررعادت و شررقاوت انئرران

دهرد؛ ال م یا  خرود ناران مر ی ونرا ون یها، رفتارها و واکن ی ند  هاییو  رفتار هایسخت
ره  یانئان با هن م رد ب رسر یای ر  یرگونگ یثی،حد یرا بر اساو م تاس ترا  قررار  یرردو مداق 

 سرای شنا یا هر ی رفرت ا  ه مراب ون یحصح یهارا  یزو ن یحصح یار ی در ر  یلعوامل دخ
  . ردند یو معرف

 اسناد حدیث. 3-1
بِ  ،ثقة( - ی)قم َم یْبن  ِإْبَراِه  ی   َعلِ  الف(

َ
ِبر ،ثقرة( - بن هاشم می)ابراه ِه یَعْن د

َ
َم   َعرِن اْبرِن د  ر  ْیرع 

                                                                                                                             
 .۲۰؛ س ر  فرقان، هیه ۱۸۶و  ۱۵۵ ،۱۵۶ هس ر  بقر ، هی .1

 .۱۸۶عمران، هیه س ر  هل .2

 .۱۵۶س ر  بقر ، هیه  .3

 .۹۶س ر  اعراف، هیه  .4

 .۱۰؛ س ر  انعام، هیه ۱۲۴س ر  بقر ، هیه  .5

 .۴۰س ر  نمل، هیه  .6

 .۱۱ه س ر  حج، هی .7

 .۲۵۸، ص۲، جالکافی .8
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َئ  ،)ثقة( ْثَماَن ْی َعْن ح  ْئر ،ثقة( - یا  واس ی)االحمئ ِن ْبِن ع  َعرْن  ،اَن )ثقرة(َک َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن م 
بِ 
َ
بِ  ،ثقة(-ی)االسد ر  یَبِم   د

َ
ول  اهَّلِل  ،َقاَل  ۷َعْبِد اهَّلِل   َعْن د  : ۹َقاَل َرس 
ِمِن  ننن  ِ  َک َمَثنن   اج   ننا الوَِ ک  ت   َمَثننِ  َخاَمننِة الننَ َ   َ ِمن  ت   َک َذلِ َکننَذا َو َکننَذا َو َکنناح  َیننِفُئ  ننن  ننه  ک  اج   ِفئ 

نناِفِ   َِ َ  َو َمَثنن   اج   ننَ ا َم  َجننا   َو اْل  و  َ ننِة َک اْل  َبَ َب   ِ
 ِ ننَتِ  َمَثننِ  ا س  ننِ  یاج  

َ
ا َش  یِصننی  ََل  َمِة اَل َ  ٌء َحننَ َ ُب 

تِ یَ 
 
ت  فَ یَ أ ع  َ فایَ ه  اج  ِصَفه  َقص    .1 

)مئررند و  تیررروا   ایررن رو،ا .ثقرره هئررتند و سررند متمررل اسررت تیرردر سررند روا انیرررا  همرره
برن هاشرم در سرند،  میبره جهرت وجرود ابرراه انیرجا  یبرخ یا بته طبق مبنا .( استحیصح

 ،نردارد حیصر  قیربرن هاشرم توث میررون ابرراه ؛شودیمعتبر ( محئوا م ای ممححه و) تیروا
 .است رشیپذ داو م ر تیبود  و روا عهی کن ا  بزر ان ش

( در قئرمت الکیافیمنبرع ایرن سرند ) 2،همچنین بر اساو سند اعتبار منرابع دار ا حردیث
 3.شودی میبنددرجه ۱ا ف/

  :همد  است مضمون در منابع اهل سنت نیبه هم هیو شب کینزد یتیبا روا ب(
ِبینِه  َعنِن ال

َ
، َعن  أ ب  َکع  ِن  ِئ الِِل ب  ، َعن  َعب  ئ  ع  َْ َیاَن، َعن  

ف   ْ ََی، َعن   ا ََی  َِ َث ٌه، َحَئَ َسَئَ ا م  َِ َث نِ َِ َحَئَ
ََِ 

ِه َو  -  الِل  َعَلی 
َ
َل ََ   َ َلَ ِ  » َقاَل  - َْ اَمنِة ِمنَن النَ َ   ََ َکا ِمِن  نن  ، َو َمَث   اج  ًٍ ُ   َمنَ َ نا النَوِ َ ُئ  َفَیِ ا  ، ت  َ نِئه  َتع 

 ًٍ ًٍ َواِحنَئ نا َمنَ َ ََ َعاف  ِ
نوَن اا  ، ََل َتنَلال  َحنَ َ َیک  ٍِ َة َکناَْل   ناِفِ   َِ ، َو َمَث   اج  ًٍ ناء   َحنَئَ  َو «. َمَ َ َیَ ِِ  َثِن َقناَل َةَک
 َِ ِ
ََِ ، َعِن ال ب  َکع  ِبیِه 

َ
، َعن  أ ب  َکع  ن   ا اب  َِ َث

ٌئ، َحَئَ ع  ِه َو  - َْ  الِل  َعَلی 
َ
َل ََ   َ َلَ َْ - .4 

را برا  فر   تیرمنرابع روا یرخردر منابع اهرل سرنت برا تفراوت در قئرمت دوم، بهمچنین  ج(
کرد  6«فاجر»با  ف   یو برخ 5«کافر»  .اندذکر 

 تحلیل متنی حدیث .2-2
کررراوی سرررندی بررره تبیرررین متنررری و مفهرررومی ایرررن روایرررت شررر یف  در ایرررن مختمرررر، پررر  ا  وا

                                                      
 جا.همان .1

 به بعد. ۲۷۷، صکتاب منطق فهم حدیث:  .ر .2

« خامرة ا رزرع» لیتمث یبه مقا ه ار شمند )ب رس ثیحد نی ونا ون ا یهالیثم دربار جامع  اتاطالعدستیاب  به جهت  .3
 1398در  مئتان  ثیفملنامه علوم حد 94در شمار   یکه به تا   د یو مفاد هن( اثر دکتر عباو پئند یعیش اتیدر روا
  است مراجعه شود. منتار

 .۱۱۴، ص۷، جححیح البخاری .4

 .۱۳۷، ص۹، جهمان .5

 .۱۱۴، ص۷، جهمان .6
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کالم معمومتع یف وا   .اهیم پرداختخو تر ین مراحرل ، مهرم۷های اصلی و تا یح دال ت 
 این تحلیل است:

 ی حدیثشناسواژه. 2-2-1
روایررت دربررار   یحاتی هماهنررگتوضرر یو سررن یعیدر فرهنررگ  تررات و شرر وف مختلررف شرر

ْرِع »  است:  شد  یانب «َخاَمِة ا ز َ
ل: ا ررزرع مررن ا خامررة: ا قرراموو یفرر - ررة ا طاقررة دو سرراق، یعلرر تنبرری مررا دو   یفرر و .«منرره ا تض 

ة: ا خامة: »ا محاف  ا خامرة مثرل ا مرؤمن مثرل: ثیا حرد یفر و .ا نبرات من ا رطبة ا تض 
ة حیا   ِ  لهایتم ا زرع من ة و ذاکه مر   و مرال: فرأکد: »ا همرزة براا یفر ا قاموو یف .«ذاکه مر 

 یهر: بعضرهم قرال و .من برا  یه: لیق و .مع وف خاب هو و األر ن، شجر .«قلب و دمال
 شرجر:  - با تح یرک - األر ة: عمر و دبرو: ا مرحاف و فری . دیرعب دبو رهاکدن و فاعلة، ب  ن اآلر ة
 دی هر ة و شررجرة دْر ،: : شررجر ا مررن بر، و ا جمررع - نیبا تئررک - : األر ةدةیررعب و قررال دبررو .األر ن
 1.تأر  دَرَ ت و قد األر ، فی ثابتة

 بخامررة ههیتاررب وجرره یا رر اشررارة هررو و دما ترره و قلبترره ید( فررأکان حی ا رر فئتررهک فمرراکی) قو رره -
 فتررارة حررال یا رر حررال مررن ا یررا خاطراترره حیررر و نفئرره دهررواء الما ررة لیررتمث هیا تاررب و ا ررزرع،

 2.عتدلی و قومی یدخر و عوجی
  3.ا جانب نی  و ادیاالنق یه ا ئهو ة و -
ل   و ئرریا  و نةیا ل   ا ئهو ة -  قبرول یفر ا طبرع سرهو ة یعنری ادیراالنق ةسررع یعنری ئررکبا  ا رذ 

ره و حةیا مرح األطروار و ا حئرنة األخالق و ةی  ا مرض ا مفات قبول یف ئر ی و ا حق    و ذ  
رررة طررررق مرررن  رد مررراک مرررانیاإل عالمرررات و ا عاقرررل صرررفات مرررن نیا رررد   یفررر اد یرررانق  و ا عام 

ة  4.«نونی    نونی  ه ا مؤمنون» ا خاص 
 استمرعابه عردم و ا مار وعة األمر ر یفر اد یرانق ةیرنها نعر ةیرناک «صرخرة یعلر خیدن إن و» -

 شرربه إنمررا: لیررق و .یانتهرر ، فبررر تررهکدبر فاسررتنا  ا جمررل دنخررت: یا جرروهر قررال هررا،یف
 مررن میعظرر مررانع  رره نکرر  و االمتنرراع، یعلرر قررادر ا مررؤمن دن یإ رر إشررارة با ناقررة ال با جمررل

                                                      
 .۴۱۳، ص۲، جالیریعة إلی حافظ الشریعة .1

 .۱۸۶، ص۹األصول و ا  وضة، ج - شر  الکافی .2

 .۷۵، ص۱، جالوافی .3

 .۳۵۷، ص۱ج األصول و ا  وضة، - شر  الکافی .4
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 1.کذ  عن تمنعه امهکدح و مان،یاإل
الن   -است،( َقاَد ) مطاوع[: قود] ا  ادَی اْنِق  -اْنَقاَد  -  -شرد، فرمرانبردار و ردکر یف وتنر یفالنر به ؛ِ ف 

 2.شد ارکهش و هموار یجائ یسو به را  ؛َذاَک  یا  ق  یا ط َ 
  ال فرذذا یتعرا  اهَّلل بقردر یرضر برالء دصرابه إذا ا مرؤمن ید بةیبا ممر تقلرب( برا بالء فأک)ت -

 3.رحمة و رایخ ا بالء فانقلب یتعا  اهَّلل رکبا اعتدل و قام عنه
 مررن ا خررام و وخامررات، خررام، ا جمررع و ا نبررات، مررن ا تضررة ا خامررة: ا ممررباف یفرر قررال -

 ةیرا ط  ا طاقرة یهر: ا حراف  قرال و4.مقمر ر ریغ: ید خام، ثوا و قمر،ی  م یا ذ: اایا ث
 5.واحرد سراق یعلر نبرتی مرا دول: ا رزرع خامرة: لیرا خل قال ا قضبة، دو ا تضة، دو نة،یا ل

 نرا  ی  ونیکرو  واحرد، سراق یعلر ونیکر دمرر  دول یفر فرا زرع ا مرواا، هرو لیا خل قول :قلت
 رجرع نتکسر فرذذا واعتدا ره، صرحته یعلر ترؤثر و ال دترت، ثیرح معهرا ینثنری حی لر  عا  یط
 مرن ا مقمرود هرو و هرذا نضرارة، و یقرو ا داد ربما بل ء،یش مبهی  م أنک قائما   ساقه یعل

 ثرم ه،کرتهل هرذ : قرالی مررة لکر یففر ،یشرت نرواف مرن مرائبا م هیرتأت ا مرؤمن فذن ا مثل،
،یسل ا  یق  مانهیإ صحة یإ  عودیو  یتنجل  6.یبأذ مبی  م أنک ما 

رع خامة مثل ا مؤمن مثل» -  عطفهرا نرةی ل طاقتره ید میا مر فیتخف و ا معجمة با خاء «ا ز 
 و دمرا ضرمومةم فهمرزة ئ رةکم ماددة ةیتحت و مفتوحة ففاء دو ه بضم( ؤهای  تف) ضعفها دو

 ید( حیا رر   ) لهررایتم و هرراکتحر ید فرراح  فخطررأ اءیرر برردون تفئهررا ویر و یا تلمئرران قررول
 مررن لهررایتم یا معنرر و ئررارهای عررن مرررة( ذاکررو ه) نهررایمی عررن مرررة( ذاکرره) افیررا   جررن 
 حیصررح یفرر مرراک رةیرره   ألبرر نئررخة یفرر و( ۲رةیرره   دبرر ةیررروا یفرر و) جانررب یإ رر جانررب
 ید( نتکسرر فررذذا) تقلبهررا ید ئرررکت و ا فرراء بفررتح( فؤهرراکت حیا رر    دتتهررا ثیررح مررن) مئررلم

 ا مررؤمن کذ کرر و) مائلررة، ریررغ معتد ررة سرراقها یعلرر ا خامررة قامررت ید( اعتررد ت) حیا رر 
 و) ا نعمرراء؛ یفرر هیررعل انکرر عمررا( بررا بالء) حا رره ریررتی و بقلررب ید ا مجهررول تةیبمرر( فررأیک

 و هررو األر  شررجرة و فتحهررا  ررراءا ونکبئرر( األر ة مثررلک) ا فرراجر معنررا  یو فرر( افرکررا  مثررل
                                                      

 .۲۴۳، ص۹، جمرآة العقول فی شر  أخبار آل الرسول .1

 .۶۳، صفارسی: ترجمه المنجد االبجدی - فرهنگ ابجدی عربی .2

 .۱۱۴، ص۷، جححیح البخاری .3

  .۲۵۱، ص۱، جالمصبا . 4
  .۱۰۶، ص۱۰، جالفتح. 5
 .۲۶۰، ص۲، جشر  کتاب التوحید من ححیح البخاری .6
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 األر  یفر ا ثابترة معناها و فاعلة ب  ن اآلر ة بعضهم و قال ا من بر لیق و مع وف خاب
اء) ةیررا نها یفرر ذاکرر دیررعب دبررو رهرراکدن و  ثابتررة ةیمئررت  ید( معتد ررة) ابئررةی صررلبة ید( صررم 
 أخرذ ی و( هکرهلی و) ئرر یک ید ا قراف ونکسر بعرد ا مراد ئرکب( یتعا  اهَّلل قممهی یحت  )

 1.ةیقض غا ب یف ةیبل تقدم ریغ من بتتة
کرردتوان می با توجه به اقوال فوق کره  ا یرسراقه نررم   یخامرة ا رزرع بره معنرا کره اظهار  اسرت 

ررروا خاررک و  زیرر. هزر  نشررکندینمرر یو رر شررودیتنررد خررم مرر یمنعطررف بررود  و در برابررر بادهررا
کرره در برابررر تنرردباد ایرردرخررت صررن بر  رمنعطررفیغ  ،یریناپررذانعطرراف لیررها برره د ار ن اسررت 

امتحانرررات و  بررررا  سررررانجام منرررافق در برا یریتمررر  کررره همچرررون جرررز شکئرررتن نررردارد یاررررار 
 نیمرومن در مقابرل برا حرواد  و ابتالئرات سرهمگ یبرا هیتاب نیاوست. ا یرو  یپ یهافتنه
کار رفته است. ی ند   به 
 تبیین داللت حدیث. 2-2-2

 هیتاررب یا نررد  ی( انئرران مررومن برره موجررودنررونی  نررونیه - )خامررة ا ررزرع تیررطبررق هررر دو روا
که به جهت حف  ح و نررم   یریپرذو روش انعطراف ریدر مقابرل بالهرا، تردب ات،یرشد  است 

ترا بتوانرد در فرصرت مناسرب در  کنردیحف  مملحت مهمتر انتخاا م یه اهانه را در راستا
  یخر  یباعرث شکئرتن و نرابودکند و در اثرر تعمرب و تحجرر،  دنمو یدرخ ر و اصل گا یجا

در طرول اصرول  اد  ا  روش انعطرافمنوط به استف اتیو ادامه ح اهیال مه حف  ر راینگردد. ز
 یقررو نیبررودن در عرر ریپررذانعطرراف گرررید ریررئررات مختلررف اسررت. برره تعبدر برابررر ابتال هررااررهیو ر

کرره افررراد کرر یتلقرر نیرنرر ترروانیو نمرر کنرردیمررعاقالنرره و مومنانرره دال ررت  ن یبررودن، برره  ررز رد 
بره  دیرنبا نیخود ندارنرد بنرابرا دیبه اصول و عقا یبندیپا ایهئتند و  یاصو  ریمنعطف افراد غ

 ب رسررری وقرررایع و کرررهچنرررانهم شرررود. ریرررتعب مرررانیو راسرررخ نبرررودن برررر ا د یررردر عق یعنررروان سئرررت
 است. مئأ همؤید این  :ائمهو  ۹، پیامبر:ر یدادهای تاریخی  ند انی انبیا

و  نیدر جنرگ صرف  منافقانره بره خر ب یریپرذانه و انعطافمؤمن یریپذطافانع ی هراصف
 .اسررت ئررهیما ررک اشررتر و عم وعرراص قابررل مارراهد  و مقا تیشخمرر ئررهیدر مقا مخموصررا  

اسرت و ا   هیرمعا  مرهیخ یکره ما رک در رنرد قردم ابردییمر اانره هنجرا معنرمؤمن یریپرذانعطاف
 یدربار  مروال یرتیو بم ن یرنان بو او به هنما ک بر ردد  هک رسدیفرمان م ۷نیمؤمنرا یام

کرره جنررگ را در اوج پ د یخررود رسرر کرررد  و برره فرمرران مرروال ی   یرراسررت  در  . رررددیبرمرر ی رهررا 
                                                      

 .۳۸۱، ص۲، جعیاض للقاضی ءشر  الشفا .1
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کفر خود مینیبیعم وعاص را م تیشخم ،مقابل خرود را شکئرت خر رد  و  یوقت ،که در اوج 
کمک عرد جنگ را ب جهینت وکرد   ز یها را به نقرهن نندیبیدرماند  م  روف در جبهره سراد  یاا 

  .دکنیعو  م یطانیش یرنگیو ن یخود
و  دیرره مایمرر یرا بررا امتحانررات  نررد  تیررعبود ریدر مئرر انئرران روف یریپررذخداونررد انعطرراف

کمررال و  یامتحانررات صرراحب درجررات نیرراسرراو ا برررانئرران  کفررر و برر یدرجررات ایررا    یمررانیا ا  
 :اشار  شد  است ه این مئئلهب حدید س ر  ۱۶در هیه  کهچنانهم ؛بود دخواه

َلْمِ)
َ
ِیَِأ ن 

ْ
ِِأ ذ 

لََّ َِوَِِنِیل  ه  ِاللََّ ْکر  ُهْمِل ذ  ُِ َعُِقُلب ْنَِتْخش 
َ
َِوِِآَمُنباِأ َنِاْلَحقَّ  ُِِمبُنبایََِلاَِِمفَِنَزَلِم  ذ 

فلََّ وُتِباَِِنِیک 
ُ
أ

ْنَِقْبُلَِفَطفَلَِعلَِ ِم  َتفب  ُمِیِْاْلم  ُهْمَِوِِه  ُِ ْتُِقُلب ثِ ِاْلَأَمُدَِفَقس  ِیک  ُقبَنِِر  ْنُهْمَِففس   .(م 
کررر یم در بیررران  یژ ررری َدْ ِ)هرررای منافقررران ا  توصررریف قررررهن  َِِِنَّ ُِمس   َ ُشِِِ ُُ ُهْمِ َنَّ

َ
ماننرررد » 1؛(کِِِ 

کورک یهاروا که   ی راه .کنرداسرتفاد  مری« ندارنرد یانعطراف نیتر خاک در برابر حواد  
کره  نیرا ر،وایرداد  شرد  بره د هیرتک یهراهنان به رروا هیکه مقمود ا  تاب شودیتم ر م اسرت 

کررار و  دیررمف یررروا در صرر رت رایررز انررد؛یدیرررمفیهنهررا موجررودات غ کرره داخررل   ایررخواهررد بررود 
وجره  نیرا یخواهد بود. و ر یرسودمندیص رت موجود مزاحم و غ نیا ریو در غ ساختمان باشد

کره شرا نجایدر ا زین یگریاست. احتمال د یو متفاهم عرف هید ر ا  ظاهر ه یتا حد ا   دیهئت 
کررره مقمررود ا  تارررب تررروانیمرر رایرررترررر باشرررد؛ زترررر و واضررحروشرررن  یپررر یامعنرر هنهرررا بررره  هی فرررت 

کره هنران بره سران رروا نیا وار،یبه د  د هیتک یهاروا خارک در برابرر حرواد ،  یهرااست 
را  یانعطرراف رقابررلیدر  تررت عرررا ررروا خاررک غ «خاررب»ندارنررد و  یانعطرراف نیترر کورررک

 یکری ح،یدر برابر حرواد  بره طر   صرح یریپذ. انعطافشودیم میکه بر اثر فاار دو ن ندی  یم
اسررت و انعطرراف در برابررر حررواد ، بررا تملرررق و   یمررردان مررؤمن برره هرردف خرر  یهرراا  ناررانه
ندارنرد و بره  یا وقت هردف ماخمردارد. افراد ابن یروشن ن، تفاوتا وقت بودو ابن یراپلوس

 ی ونا ون در صحنه  ند  یهابا ماسکو  ند،یهیدرم یبه هر رنگ ئتند،ین بندیپا یاصل چیه
که ض ر ر،یپذافراد انعطاف یو  شوندیظاهر م نارود برا  جرهبه اصرول و اهدافاران متو یتا هنجا 

کنررار مرر یمررردم و حترر  کیررا   یواقعرر یهرراهیررحفرر  اصررول و پا یو برررا نرردیهی ررا  بررا دشررمن خررود 
ا   ینی: طوفران سرهمگ دهم یبه ما درو م عتی. همچنانکه جهان طب ذرندیسلئله منافع م

برررد، یو مررزارع حملرره مرر اهررانیهررا و  کهنئررال و  ررلو بررر اشررجار جرروان و  زدیررخیبرمرر یانقطرره
 لئتان در برابر طوفان مقاومت ناران داد  و برا انعطراف  یهاو  ل اهانیمزارع و   یاهسنبل

                                                      
 .۴س ر  منافقون، هیه  .1
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بررره حا رررت نخئرررت برررا   هنو پررر  ا   کننررردیرا رد مررر نیطوفررران سرررهمگ ،یو خرررم شررردن خاصررر
کرررد  و بررا صررالبت خاصرر نهیدرخترران خاررک در برابررر طوفرران سرر یو رر  ردنررد؛یمرر ابرررا   یسررار 

ررا پرر   نرردینمایمقاومررت مرر  امبریرررا پ یاجتمرراع قررتیحق نیررا .نرردیهیدرمرر یا  پررا ی حظررات ا ام 
 : دیفرمایکرد  و م انیا  سخنان خود ب یکیدر  ۹اسالم

َلِة  ب   ِ کالس َ ِمِن  ن  اَیَ َمَث   اج   ََ ک َِِ  ِرَ نوَ     ُال خ 
 
ًٍ َو َتَ ن   أ عم  َمنَ َ ٍِ َو ََل  یَفَت   َة   

َ کناِفِر َمَثن   اْل  َو َمَثن   ال 
ًة َحَ َ  َلال  ی َتَغَفَ َ  َقاِِئَ  1.ت 

 : ئدین یم ۹این تابیه حضرت ریدر تفئ انیالب رو صاحب 
َ ة  » رأ

َ َ  »استه  مانند صنوب  یدرخت سخت« اْلأ   2.ودشیکنده م یا  جا«: ُتَتَغَفّ
 کند: اهَّلل سبحانی نیز به همین حقیقت اشار  می ةهی

و گراه  سرتدیایدهرد، گراه مریاست که باد تند آن را   کت مر یمؤمن مانند سنبل  ال
برا مر دم، ماننرد  امردنیار اد کار ، در نداشتن انعطرا  و کنرار ن یگ دده ولیم دهیخم

 3.دشونیکنده م یدرختان سخت هستند که در ب اب  تندباد  وادث ا  جا

کره  - برا ایرن حردیثمرا را بره حردیث مقابرل  :دقت در دایر  احادیث رسید  ا  معمومان
 :دسا رهنمون می - در بیان صالبت مؤمن بیان شد  است

ِمن   ن  َلب   اج    َ
َ
َبِ   ِمَن  أ َ َب    اْل  َ َتَ َ   ی   اْل  ه   س   ِ ِمن   َو  ِم ن  َتَ َ   ی   ََل  اج     4.ٌء َش   ِنِه ُِه  ِمن   س 

کرره صررالبت ر مررؤمن صررالبت نداشررته باشررد نمرریا رر کنررد و بیرران شررد   توانررد دیررن  را حفرر  
کو  هم محکم  .شرودهرا و اعتقرادات  مریتر است و همین سبب حف  دین  یرا ار شمؤمن ا  

کنرار حردبه عبرارت دیگرر،  کره انعطراف ثیصرالبت مرومن برا قررار  ررفتن در  را  یریپرذمقرابل  
 ایرو انعطاف در بال یبا نرم نیو صالبت در د یکه استوار کندیمفهوم را مطرف م نیا رساندیم

خاک و خان بودن باشد، مرؤمن  یو ا ر صالبت به معنا دنکنیکمک م نیدو به حف  د هر
هرا . انئرانه ردیرا بوجرود مر نیرهرا، ضرعف در دو شکئت در رنج شکندیم بیقطعا  در مما

بتوانرد در  دیو مؤمن با کنندیم یاست  ند  یمتضادفراوان  یهاتیموقع یکه دارا یدر جهان
                                                      

 .۱۸۳)شعیری(، صجامع األخبار .1

 .۵۳۳، ص۹، جتفسیر رو  البیان .2

 .۲۱، صدوست نماها؛ تفسیر سوره منافقون .3

 .۲۴۱، ص۲، جالکافی .4
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کنررد و  نررد  مرران یتضررادها ا  ا نیررا  یژ رریبرره   نیررداشررته باشررد و ا هررم یسررا م یمحافظررت 
 . رددیمنعطف بودن او بر م

. اسررت الیسرر نیقرروان تیرردر رعا یریپررذ، برره انعطررافانئرران ار ش خرروا بررودنا  منظررر دیگررر، 
 نردایا  فر یبخار کره کرردن را خواسرته اسرت دایرمل پمتعال ا  بند ان ، خوا شدن و تکا خداوند

 یمق راتر ؛و مقر رات مکتروا اسرت نیو ثابرت و قروان نیروتر یهرابرنامه یخوا شدن، م بوط به اجرا
 نیررامررا اصررل مئررئله ا ؛کننرردیمرر ی سلئررله دسررت رات خرروا و رشررد دهنررد  راهنمررا کیررکرره مررا را برره 

کنرررار برنامررره اسرررت حا رررت  کیررر کررره بررره انئررران داد  اسرررت یثرررابت یهررراکررره خداونرررد متعرررال در 
خرروا  کیرر :خواهرردیرا ا  او انتظررار دارد. خداونررد ا  هدم، دو نرروع خرروا بررودن را مرر «یریپررذانعطرراف»

هئرتند  عطرافان ا منردیکه ن یا ی  س یهاخوا بودن طبق برنامه کیثابت، و  یهابودن طبق برنامه
کررار هنجررا سررخت مررباشررد تررا بتوانررد هنهررا را انجررام ب ریپررذانعطرراف دیررو هدم با کرره انئرران  شررودیدهررد. 

کرره  الی  بخواهررد خررودش را برررا دسررت رات سرر   یدهررد. ابلررر قیرررتطب هئررتندانعطرراف  نیا منررردخررردا 
 یرهراکا ۀثابرت همر نیبرر اسراو قروان یعنری کرردیخداوند متعال عبرادت مر یبرا یمتماد یهاسال

 رقابرلیبلکره متفراوت و غ ال،ی  دسرت ر سر کیر یخداوند متعال اجررا ی. اما وقتدادیخوا را انجام م
کرراِر خرروا  یخواسررت جررواا ابلرر طانیرا ا  شرر ینرریب یپرر ه ردن مررال  در واقررع نرره بررود. پرر  فقرر  
در  یریپرذامکران انعطراف کنرد،یمر یکره خردا برا اوامرر خرود برا روف انئران برا  یهنگام دیو با ئتین

کنرد خواهردیخردا مر نیانئان باشد و انعطاف ناان بدهد. بنرابرا کیرد   یریپرذار ش انعطراف کره تأ
 باالتر است. یوظائف عاد یبودن در اجراعبد ا  خوا

 های خطیر و متفاوتپذیری؛ توانایی انطباق با موقعیتانعطاف. 2-3
کل یکررری خررر رد برررا ردر ب یریپرررذانعطررراف .برررودن اسرررت ریپرررذانعطررراف ت،یرررموفق یدهایرررا  

کت دیرهیمهرارت بره حئراا مر کیر ی نرد  یهارا   بردان دسرت  دیربا  ئرابکره بره صر رت ا
کنتررل خرود دره رد   یتر شرراراحت تواندیم افرادی ،مختلف یهاتیموقع در .افتی را تحرت 

 .دنداشته باش انرا در رفتارش یریپذانعطاف نیات یکه ب
کردن»ی اانعطاف در  تت به معن بر اتن و برا   ردیردن و همراد ی بررای سرا  اری » 1،«میل 

تمایرررل بررره سرررا  اری و »پرررذیری بررره معنرررای و انعطررراف 2«هررراریدیگرررران یرررا دشررروایرررا برررا محررری  
کره فرردی یرا مکتبری هماهنگ شدن با محی  و افراد است و این امر در جرای  تحقرق مری یابرد 

                                                      
 .۳۰۶۲، ص۲، جلغت نامه دهخدا .1

 .۶۲۳، ص۱، جفرهنگ بزرگ سخن؛ ۱۹۶، ص۱، جفرهنگ عمید .2



 

 

سال 
ث، 

حدي
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

82 

کند  .بیان شد  است 1«بخواهد متناسب با مقتضیات مخاطبین، قوانین خود را تنظیم 
ایند مئتلزم نوعی سا  اری مجردد  ونه تتییر در  ند ی انئان اعم ا  خوشایند و ناخوش هر
های حاصرل ا  ایرن تتییررات در افرراد مختلرف و برر های مقابله با تتییرات و تن روش .است

هرای ای ا  ترالشراهبردهرای مقابلره، مجموعره .های  ونرا ون متفراوت اسرتحئب موقعیت
که در جهت تعبیر یا تفئیر یا اصالف یک وضعیت تن  کرار شناختی و رفتاری فرد است   ا بره 

کرراه  رنررج ناشرری ا  هن شررد  و در تفئرریر و غلبرره بررر ماررکالت  نررد ی مرری  مررؤثررود و منجررر برره 
کرره فرررد در مقابلرره بررا مرروارد اسررتروشرریو » 2.«هئررتند کررار مرریهررا یررا راهبردهررای   برررد نقرر   ا برره 

شناسرران حرر    سررالمت روان برررای روان .کنررداساسرری در سررالمت جئررمانی و روانرری او ایفررا مرری
یادی نق  راهبردهای مقابله داننرد هئتند و سالمت روان را یک تعامرل مری قایلای اهمیت ز

و مناسرب برا تتییررر و  مرؤثرای، یعنری ا  یرک سرو نترایج انتخراا و اسرتفاد  ا  راهبردهرای مقابلره
سررا  فضررای سررا م ای خررود  مینررهراهبردهررای مقابلرره ، ررردد و ا  سرروی دیگرررتررن  محئرروا مرری

ک یراب  درسرت موقعیرت ترن روانی است   ا جهرت ه در رنین فضای  شرناخت صرحیح و ارز
امررا  ،هررای مقابلرره بررا فاررار روانرری متعددنرردرا  .کنرردثر را میئررر مرریؤای مررانتخرراا راهکررار مقابلرره

نکته مهرم در انتخراا راهبررد مناسرب بررای مقابلره برا فارار روانری، همخروانی ایرن راهبردهرا برا 
 3.«افراد یک جامعه است های اعتقادی و فرهنگی مینه

شناسررری، هرررای مختلفررری نظیرررر روانپرررذیری ا  جنبرررهدر ریئرررتی و تبرررین دقیرررق انعطررراف
 ی توانرا» تروانرا می پذیریانعطافپرداخته شد  است؛  مئأ هشناسی و اخالق به این جامعه

تع یرف  موجرود یتبرا وضرع یخراص جهرت سرا  ار ی در شررا یگرربه حا رت د یا  حا ت ییرتت
کرره اثرررات مفیرردی را در پرر  داشررته باشرردای مررییررن سررا  اری برره  ونررها .کرررد  4.«توانررد باشررد 

 فتررره  ی نرررد  یفررررد در پاسرررخ بررره تجرررارا مثبرررت و منفررر ییررررتت یرررتبررره ظرف یریپرررذانعطررراف»
 یریپرذانعطراف ؛اسرت یردجد یردادهایانطبراق افرراد برا ر  ی توانا یریپذانعطاف» 5.«شودیم

 یراانطبراق مثبرت، برا وجرود تجرارا مخرا ف  یجرادکه مئرئول ا شودیم یفتع  یاپ  فرایند یک
                                                      

 .۱، ص«پذیری در احکام و قوانین قرهنانعطاف های ونه» .1

کنین خرم هبادب رسی رابطه راهبردهای مقابله» .2  .۵۴-۴۷، ص«ای و سالمت روانی در سا

 .۳، ص«های مقابله با ر یکرد اسالمی بر سا  اری رواناناختیب رسی اث بخای هم  ش مهارت» .3

 .۱۲، ص«ی ا  منظر قرهن و احادیثمدی یتی و اجتماع - انعطاف در رفتارهای ت بیتی» .4

 .۹سا ی، صجوانی و بزرگ - شناسی رشد نوجوانیروان .5
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 متفرراوت هرراییو تفکررر برره شرر یبرررا یذهنرر یتوانررائ یری،پررذانعطرراف» 1.«در فرررد اسررت یررکت ومات
 2.«مارررکل اسرررت یرررکحرررل  یبررررا یبعرررد یهرررا رررام یرررزیرو طررررف یسرررا مانده یممکرررن بررررا

بر     یمناسرب و بررا یو رفترار جرانییه برخر رد یمثبرت بررا یتیعنوان قابلبه  یریپذانعطاف»
پرررذیری انعطررراف» 3.«شرررودیمررر یرررفتع   اروسرررتا ی در مقابرررل شررررا یحرررداقل اخرررتالالت روانررر

کننررد  یررا توانررای  یررا پیامررد سررا  اری موفقیررت فراینرردشررناختی یررک روان همیررز بررا شرررای  تهدیررد 
که فرد بتواند برا تجرارا درونری و بی ونری منفری و ناخو ؛است رو  رردد و در هشرایند ر بربه ط ری 

پرذیری برخی دیگرر انعطراف 4.«شناختی خود را حف  نمایدسا  اری و تعادل روان ،عین حال
کامررل بررا  مرران حررال برره عنرروان یررک انئرران هوشرریار و »شرناختی را روان توانررای  فرررد برررای ارتبرراط 

  5.اندکرد تع یف « های ه ا  و توانای  او برای تتییر یا ادامه رفتار در جهت ار ش
 یرراا  اصررول  ینیناررعقررب یاسررالم برره معنررا یعتدر شرر  یریپررذانعطرراف»در نظر ررا  دینرری 

 ؛منافرات داردهرا هن یعملر یر  رابرودن اصرول و واقرع یردتیدو با عق هر ینکه ا یئتن یواداد 
کت یبرره معنررا یریپررذانعطرراف لکررهب کرره فاررارها یایانرره راواقررع ی و  ررام نهررا یررکتا  یاسررت 

 یرری یجرهو نت یلاصر یرد ا بره د یدنو هدف ا  هن ژرفا بخا دهدیم رد توجه قرار مرا  یتواقع
 ی انتخراا موضرع موقرت و  رذرا یریپرذانعطراف ،ینبنرابرا .نظام بره بهترر شرکل اسرت یاجزا

که برا کل یاست   6.«کندیم ییربئته به اوضاع و احوال تت یحف  موضع 
هرای در بزنگرا  :و اهرل بیرت سروی انبیرا های اتخاذ شد  ا ها و تممیمشیو  کهچنانهم

، صررلح حدیبیرره ۷و ذبررح اسررماعیل ۷نظیررر مرراجرای حضرررت ابررراهیم ،مختلررف ترراریخی
که با وجود مخا فت اصحاا، نهایتا  ا  سوی خداوند متعرال بره فرتح مبرین  - ۹توس  پیامبر
 و ترررقیفه برره جهررت ممررلحت مهررمسرردر ج یرران  ۷ناررینی امررام علرریعقررب ،- معرفرری شررد

یخ  - ۷ش صلح توس  امام حئنپذیر حکایرت ا   - شرودمریشرناخته که نرم  قهرمانانه تار
 ،به عبارت دیگرر است.در مئائل مختلف باری  :پذیری توس  ائمه زین  روش انعطاف

اندیاانه و بمیرت در مقابرل مئرائل مخلتلرف بره صر رت باید با تعقل مملحت مؤمنانئان 
                                                      

 .۱، ص«پزشکیهای روانپذیری سا  اری و ناانهانعطاف» .1

 .۶، ص«های جمعیت شناختی با شادکامیپذیری و  یژ یانعطاف، رابطه بین جزمیت» .2

 .۲، ص«پذیریرفتاری و انعطاف - یمواجهه با خاونت در نوجوانان: عوامل شناخت» .3

 .۸، ص«مندی ا   ند یه ری، سالمت روانی و رضایتتاا» .4
5. P56 ،A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. 

 .۶، ص«۷های پ  رش هن در سنت و سیر  امام علیب رسی مو فه سا  اری مدل هوش هیجانی باران و روش» .6
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کنررد تررا خ وجرری تمررمیما ئررانه رفتررار   ،برره دیگررر بیرران .ت وی منتهرری برره حفرر  اصررول شررودکی 
کره برا تعقرل و انعطاف پذیری انئران در مقابرل مئرائل مختلرف، ناران ا  حیرات انئران اسرت 

  . رددخاطر جمود و تعمب میه نرم  ه اهانه مانع ا  شکئتن و ا  ریاه برکندن ب
 پذیرینقش عامل ایمان در انعطاف. 2-۴
 .دارد یاخالقرر لیفضررا برره یبخاررعمررق و تحقررق در یاریبئرر تیررظرف اسررالم، منظررر ا  مررانیا

 نرام بره لیفضرا حر    در دیرجد یلیفضرا جادیا مناأ خود ل،یفضا هن بر ریتأث ا  قبل مانیا ا بته
 1.است یبند  لیفضا
که بر دو معناى نزد« دمن»ممدر ا  ماد   مان،یا هرامر   یکریبره هرم دال رت دارد:  کیراست 

کره بره هن  دهردیمر یو بره هن  رواه کنردیمر قیرا تمرد زىیرنئران را رایز ق؛یتمد گرىیدل و د
 2.ردیداشته باشد و د   هرام   نانیاطم
کل نیت مهم» کره بنرد ، مط نیرا ،یا ه یهاه مون دینکته و  فرمران او  میمروال و تئرل عیراسرت 
ر باشد را  خردا، فقر  هنچره یا رر بنرا باشرد در دسرت رها گرر،ید ریررررا. بره تعب دانردیا رر نمر یحت 
کن ئتیر یبرا میبفهم نره بنرد   میرادر واقع ما بند  فهرم خودمران شرد  م،ی یو بپذ میاطاعت 

ا  انئران،  یرزخردا ن ،یگرربره عبرارت د 3.!«خردا عینه مط میاعقل خود شد  عیو مط ارمانپ  رد 
که م خواهد؛یرا م یریپذانعطاف  کره طر ریهن باروم، اطاعرت دارم دوسرت مرن: فرمایدیهنجا 

  :خواهیمی تو که ط ریهن نه خواهم،می من
ِحَب   ِإَنِ 
 
  أ

َ
َطاَ  ِمن  َح أ

 
ث  ن  أ رِ  ی 

 
  4.ُئ  أ

 و
رِ 
 
ا أ َ َبَئ ِمن  َح  ُئ  ِإَّنَ ع 

 
ن  أ
َ
ث  أ رِ  ی 

 
ث  ََل ِمن  َح  ُئ  أ ِِ  ی   5.ُئ  ت 

کره  یرنا ،یگرردتوجره نکته درخر ر   یکره در سرالمت روان نقر  مهمر یا  مئرائل» یکریاسرت 
بره دو قئررم  ی نررد  رایراسرت؛ ز ندیو ناخوشررا ندیخوشرا تیرکرن  برره دو موقعوا یرگرونگ ،دارد

  :شودیم میتقئ ندیناخوشا و ندیخوشا
                                                      

کید بر اخالق زیئت ایمان ا » .1  .۱۸و  ۱۱، ص«پزشکی - منظر اسالم و نق  هن در تحول فضایل اخالقی با تأ

 .1ص، «و مفاد هن یعیش اتیخامة ا زرع در روا لیتمث یب رس» .2

 .۴۱، صامتحان .3

 .۴۳، صقصص االنبیاء .4

 .۴۲، ص۱، جتفسیر القمی .5
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م     َماِن یَ َو الَئَ ٌم لَ یَ  ع  ٌم َعلَ یَ َو  َک ع  َط   َو ِإَذا  َک اَن لَ َک َفِإَذا  َک ی  ع  ِبر َک ی  اَن َعلَ َک َفََل َتب   َ   1.َفا
هرا بره کننرد. واکرن یمر عمرل یمختلفر اشرکال به «ندیاخوشان - ندیخوشا» تیها در موقعو انئان

 ند،ینمرود. واکرن  مثبرت بره خوشرا یبنردطبقره یتروان بره دو  ونره مثبرت و منفریمر را تیموقع دو نیا
 یامندرضر مجمروع، در کره اسرت یبردبرار و صربر ند،یناخوشرا بره مثبت واکن  و یسااسگزار و شکر

انتخررراا واکرررن  مثبرررت در هرررر دو موقعیرررت در سرررایه  کررره ا بتررره 2«دهنررردیمررر لیتارررک را نیا  تکررر 
 ریرنظ یمتفراوت یهراا گرو ت،یردو موقع نیربره ا یواکرن  منفر»شرود. پذیری مؤمنانه حاصل مریانعطاف

 8«دارد 7«منرع - جرزع» و 6«دعرا_اعرا » 5،«کفرران أو،یرفخر_ فررف،» 4،«کفرران - فررف» 3،«فرف_قنوط»
 ایمان است. پذیری به سبب عدم که ناشی ا  عدم انعطاف

د، وشرررمررری یمررر رد بحرررث، معرفررر ِی محررر ر ثیپرررشوه  برررر اسررراو حرررد نیرررکررره در ا یعرررامل
کرن   لیرا  دال یکری دیرفهم تروانیاسرت. برا اسرتفاد  ا  روش معکروو، مر «یریپرذانعطاف» وا

 تیربرر طبرق روا یعنریاسرت.  یریپرذو نقمت، نداشتن انعطاف یسخت یهاتیدر موقع یمنف
شرد  اسرت و ا   ادیدر مقابل ابتالئات  «یریپذانعطاف»به عنوان عامل  «نمایا»ا   ،خامة ا زرع
کرن  مثبرت را بره وجرود  تیردر موقع یکه واکن  منفر یجمله ام ر کراه  داد  و وا نقمرت را 

کره عنمرر  نیرا بره باشرد؛یمر «یریپرذانعطراف میتنظر» ه ردیمر ا   ،«یریپررذفعردم انعطرا»معنرا 
کررن  نامتعررادل در موقع عامررل خررراص  زیررو نقمررت اسررت و درمررران هن ن یمنفرر تیررراسررباا وا

 ی نرد  یهراو نقمرت ندهایواکن  بره ناخوشرا یدر رگونگ مانیا گرید انیاست. به ب «مانیا»
کفررر موجررب مررشررودیهن مرر یدارد و باعررث مهررار تبعررات منفرر ینقرر  اساسرر  شررودی. همچنانکرره 

روَن َه »دیث در حرنداشرته باشرد.  یریپرذانعطراف کردیانئان در مقابل ابتالئات ر  ْؤِمن  روَن ْی اْ م  ن 
رروَن ْی  َ  ِنررِف ِإَذا قِ َک  ن 

َ
ِنرریرراْ َجَمررِل اأْل

 
نیررز برره صرر رت صرر یح  9«َصررْخَرة  اْسررَتَناَ   یَخ َعَلرریَد اْنَقرراَد َو ِإْن د

                                                      
 .۵۴۶)صبحی صا ح(، صنهج البالغة  .1

 .۸، ص«شناختیهای احئاو سعادتمندی در احادیث با ر یکرد روانمو فه» ر. :  .2

  .۳۶، هیه روم. س ر  3

 .۴۸، هیه ش را. س ر  4
  .۱۰-۹، هیه هود. س ر  5

  .۵۱، هیه فملت. س ر  6

  .۲۱-۱۹، هیه معارج. س ر  7

کنند » ر. :  .8  .۷-۳، ص«های واکن  در خوشایند و ناخوشایند بر اساو احادیثتعدیل 

 .۳۴، ص۲، جالکافی .9
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کره نارانگر ر یکررد هنگام مواجهه برا ابتالئرات بایرد بره  ونره کهاست  اشار  شد  کررد  ای رفترار 
 منقاد هئتندرام و  مانیکه اهل ااست  نیا  ا هیکنا»این روایت  .پذیری در رفتار باشدانعطاف
او را ا   مرران،یا ی ویرن یو ر  ومندنرد،یهمچرون شرتر نررر ن ا رر ررره ذاترا   ؛و امتنراع ندارنرد یو سرکار

  :نقل شد  است ۷ا  امام صادق .کندیم یریجلو  یچیس پ
 ِ  ِ ن  یَ ا

َ
َص ی  َطاَ  الِل  َفََل ی  ان  أ   1؛ع 

  2.او نشود تیآن است که خدا اطاعت شود و معه مانیا

 همچنین دربار  ارتباط این حدیث با ایمان همد  است: 
که  مؤمنتابیه  کی ا  هن است  و ری  ،قادر به نافرمانی هئرت مؤمنبه جمل و نه به ناقه، حا

  3.شود وهر ایمان مانع عمیان او می
همچنررین  4.ئررتین جمررع قابررل کشرر بررا مررانیا قرررهن، منظررر معرفررت اسررت و ا  بررر مررانیا یابتنررا

مران برا توجره بره یا» 5.اسرت مراترب یمران( و نیرز دارایا یریپرذ یافزا و یاستک) ایپ  یقتیحق مان،یا
برخر ردار  یزشریو انگ یر برر دو بعرد شرناختیترأث یبرا یاریت بئیهن ا  ظرف یای را - ینایساختار ب

مررران منارررأ و یا .هن اسرررت یخرررارجمررران خرررارج اسرررت، امرررا ال مررره یعمرررل هررنرررد ا  ذات ا .اسرررت
م یتئرل ،مرانی روهر ا .رودیهن بره شرمار مر یحئرن فراعل  ننردک نیعمرل مؤمنانره و ترأم  دهندجهت

فررر کن درسررت نقطرره مقابررل یررت اسررت و ایررناندمرران، خرر وج ا  یا .انئرران در برابررر خرردا اسررت یدرونرر
 .م و خضروع در برابرر حرقیمران برر تئرلیو ا 6ه  د  اسرتکیرت یو خودخرواه یطلبریفرر برر برتررک .است
 7.«متقابل است یها یا   را یکمان، حایفر و اک یساختمان درون ،نیبنابرا

 مانند:  ؛شودیم اتریانئان ب مانیا ئات ا هی با افزای ابتال ،بنا بر روایات متعددی
ِمِن  َمَث    ن  َ ِ  َمَث    اج  

َُئ ِِف ِإَیاِنِه زِ  ِکَفَ َما ِز َلَ ک  یَلاِن،  ِ ََق الَِل َو ََل َخِطیَئَة َله  اْل   8.َُئ ِِف َبََلِئِه، ِلَیل 
                                                      

 .۳۳۰، ص۳، جهمان .1

 .۹۶، صسیمای مؤمن در قرآن و حدیث .2

 .۱۴۸، ص۱، جسفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار .3

 .۲۱س ر  سبأ، هیه  .4

 .۴س ر  فتح، هیه  .5

 .۱۴س ر  نمل، هیه  .6

کید بر اخالق » .7  .۱۷و  ۱۱، ص«پزشکیزیئتایمان ا  منظر اسالم و نق  هن در تحول فضایل اخالقی با تأ

 .۶۳۱، صاألمالی .8
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 ریپرذاش رقردر حرببنرد  نردیترا بب کنردیمر ارتری ذا خداونرد اظهرار حرب   را بره واسرطه ابتالئرات ب
در سر ر  اعرراف اصرل او ری و سرنت ا هری در مر رد انئران را نرزول رحمرت و برکرت »کره ؛ همچنراناست

د را به عنوان اصلی ثانوی ناشی ا  رفتار و سلو  انحرافی انئان ا  ط یرق یشدا کند و نزول بال واعالم می
 فرماید: می ،ها استداند که معلول نوع اکتئاا و سلو  انئانفطرت ا هی می
ْهَلِاْلُقری)

َ
ِأ نََّ

َ
َِوَِِوَِلْبِأ َِوِاْلَِأْر   ِمفا  َِنِالسَّ  ِم  ِن َرکِم َِ ْمِ َتْحنِفَِعَلِْیه  ََ َقِْباَِل باِِآَمُنباَِوِاتََّ ُِ ِذََّ ِْنِک  لم 

ُببَنِ مفِکفُنباَِیْمس   ِ َخْذنفُهْمِ
َ
  1.(َفأ

 یرا ناشر ی شرد  و نرزول برالت معرفکرحمت و بر یبر اعطا یسنت ا ه یه اصل او ین هیدر ا
 یرکرن  فیب یعنی ،«یتقو»و  «مانیا»دو عنمر  ،هین هیطبق ا .رد انئان دانئته استکا  عمل
 همچنرین .ان شرد  اسرتیرار نرزول نعمرت و نقمرت بار و مردیرانئران مع یعملر و روش یو نظر

و عمرل  یمان را در ح    معرفتیه ض  رت اک - م فطرتیاستقامت نف  انئان بر صراط مئتق
ه انحرراف ا  را  کرن همچنرا ؛کررد ان یرشرط نزول نعمرت ب - ندکمی جاایا یرا در ح    رفتار

شررد   یمعرفرر بب نررزول بررالی و سرر  برره  نررا  و فئرراد، عامررل اخررتالل نظررام هئررتیفطرررت و  رررا
 2.«دسا یعت را مختل مینظام طب، انئان ی رانیرا عدم تعادل و طتیز ؛است

 خمرروص در .وجررود دارد یاو رابطرره معنررادار یابررتال زانیررشررخص و م مررانیا نیبرر ن،یبنررابرا
 : است همد  نیز دیگری احادیث ابتال و ایمان رابطه

َمف) نََّ ُنِِإ  ِِاْلُمْؤم  َلة  َمْنز   ِِِ ة  َََّ ِِک  یَزان  َمفِاْلم 
یَدُِِکلََّ ِِ  یِز  یَمفن    یَدِِإ  ِِ  یِز  َلائ    َِ).3 

ِِاْلَبَلاُاِ) َِِزْین  ن  ْلُمْؤم  َِِوِِل  َراَمة  َمْنِِک  َِِعَقَلِِل  َأنََّ ِِ  یِل  َ ت    ْبَرُِِمَبفش  ِِالصَّ  َِِوَِِعَلْی    ِ َبف ْنَدُ ِِالثََّ یُ ِِع  َِتْصِح 
ِ ْسَبة  ِِن  یَمفن    4.(...اْلإ 

اساسری  ترأثیر« خامره ا رزرع»که بنا بر هیرات قرهنری و روایراتی ماننرد  - نکه، ایماکوتا  سخن هن
ای معرفتی و عملی در تئرلیم شردن انئران در برابرر اوامرر و نرواهی ا هری دارد و ا بتره خرود مقو ره

یاد شردن اسرت ،ماکک کم و ز را هرم در مقابرل حرواد  و  مرؤمنپرذیری انعطراف - یعنی قابل 
بنرد ی   داشت تا در برابر این ر یدادهای خطیر ناکند و ا  جرادابتالئات ا هی در پ  خواهد 

که با افزای  مراتب و درجات ایمان  پرذیری و بره ، انعطرافمؤمنمنحرف ناود و بدیهی است 
                                                      

 .۹۶س ر  اعراف، هیه  .1

 .۹۵، صو آزمایش انسان در قرآن )پژوهشی پیرامون ابتال در کالم وحی( ابتال -دام عاشقی .2

 .۲۱۰، ص۶۷، جاالنوار بحار .3

 .۱۸۴-۱۸۳، صمصبا  الشریعه .4
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 .عبارتی تئلیم بودن و بند ی او نیز افزود  خواهد شد

 یریگیجهنت. 3

 اد معرفی شد  است )نعمت، ا  دو جنبه متضفرهنگ قرهن و روایات بحث ابتالءا ف( در 
 ناخوشایند(. - نقمت؛ خوشایند -

 و ابتالئرات هرا یه مرا مقابل در مؤثر هدمیهای کن  ا  یموارد یثیحد متونبرخی  درا( 
 . اندتبیین  ردید  یمتنوع ا ه

انرره را برره عنرروان بهترر ین را  مؤمنی ریپررذانعطررافکررن  رفترراری  ،«ا ررزرع خامررة» تیررروا ج(
 .کندها معرفی میناخوشایند و نقمت ابتالئات برابر در رفت انئانب ون

کره یبه دست می روش معکوو و مفهوم مخا فبا استفاد  ا  د(  کرن  لیردال ا  یکرهیرد   وا
 .است یریپذنداشتن انعطاف ی و شکئت در برابر ابتالئات ناخوشایند،منف

  رردد. برهیمر یدرضامن و مثبت واکن  موجب ندیناخوشا تیموقع در یریپذانعطافهر( 
کرن ، انعطاف مؤمنانه، گرید عبارت کرن  و کراه  داد  رانرامطلوا  تیرموقع در یمنفر وا  وا
 .ه ردیم وجود به را مثبت

 .است شد  ادی یریپذبه عنوان عامل انعطاف مانیا ا « ا زرع خامة» تیرواو( در 
کفررر و نفرراق برررخالف ایمرران، مررانع ا  انعطرراف  ( پی   مندانرره در پررذیری طبررق ایررن روایررت، 

 . رددمقابل ابتالئات می
 کتابنامه

 .ش۱۳۸۰اول، راپ تهران: رمز،  ،یگلریبی مجتب ،قرآن و سنت دگاهیابتال از د -
 .ق۱۴۱۴، قم: دار ا ثقافه ،یحئن طوسبن  محمد ،یاألمال -
 .ق۱۴۲۰، محمدطاهر ابن عاش ر، بی وت: موسئه ا تاریخ ا ع ب ، التحریر و التنویر -
تهررران:   ارت فرهنررگ و ارشرراد  ،ی، حئررن ممررطفوفییی کلمییات القییرآن الکییریم التحقیییق -

 .ش۱۳۶۸ ،راپ اول ،یاسالم
 قرم: دار، یتریدرا نیح: محمدحئریمرحت، یالنریج نیا ردعیررف ،الیریعة إلی حافظ الشریعة -

 .ق۱۴۲۹ ،راپ اول ث،یا حد
اد جوهر لیاسماع ،هیالصحا  تاا اللغه و ححا  العرب - ق: احمد عبدا تف ر یحقت ،یبن حم 

 .ق۱۴۰۴ ن،یی: دار ا علم  لمال وتیعطار، ب
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کبررریعلرر: حیمرررحت ،ینرریکل اسررحاق بررن عقرروای برررن محمررد، الکییافی - و محمرررد  یغفررار ا
 .ق۱۴۰۷ ،ةیتهران: دار ا کتب اإلسالم ،یهخوند

کوشر  ،یکفروا ابوا ِبقراء  ،هیالمصطلحات و الفروق اللغو یمعجم ف :اتیالکل - عردنان  :بره 
 .م۱۹۸۲ نا،: ب دماق ،یمحمد ممر و  یدر 

 .ق۱۴۱۴قم: دار ا هجر ،  ی،ومیاحمد بن محمد ف، ریالمصبا  المن -

تابخانرررره امررررام ک، اصررررفهان: یاشررررانکض یفرررر ی، محمررررد محئررررن بررررن شررررا  مرتضررررالییییوافی -
 .ق۱۴۰۶، ۷ین علیرا مؤمنیدم

 .ش۱۳۹۲ ،راپ هفتم ی،اسالم یهاپشوه  یادماهد: بن ی،جواد محدث ،امتحان -
ح: یمحتو  هترجم ی،راغب اصفهان بن محمد ین، حئمفردات الفاظ قرآن یقمه و تحقترج -

 .ش۱۳۷۴ دوم، راپ ی،تهران: مرتضو ینی،حئ یغالمرضا خئ و
 .ش۱۳۸۱ ،: اسراءقم هملی،یعبد اهَّلل جواد، یمتسن یرتفس -
 .ق۱۴۰۵: دار ا فکر،  وتیب ،یحق یبن ممطف لیاسماع ،انیرو  الب ریتفس -
بقمی، به کوش  علی بن ابراهیم ،قمیتفسیر ال -  .ق۱۴۰۴ ،قم: دار ا کتاا ،موسوی جزائری : طی 
 وت: دار یرق: محمد عو  مرعرب، بیحقت ،ی، ابومنم ر محمد بن احمد ا هراللغه  یتهی -

 .م۲۰۰۱،  اء ا ترا  ا ع بیإح
 .تا، ب ةیدری: مطبعة ح، نجفیریمحمد بن محمد شع ،جامع األخبار -

 .ش۱۳۹۴، =ینیو نار هثار امام خم میتهران: مؤسئه تنظ ،ینیخمموسوی  اهَّللروف ،ثحدی چهل -
 جعفرید، س(وحی کالم در ابتال پیرامون پژوهشیانسان در قرآن ) یشو آزما ابتال ی،دام عاشق -

 .ش۱۳۸۵ ،نئب، تهران: ار شمند، راپ اولیموسو

 .ش۱۳۸۲قم: بوستان کتاا قم،  ،یپشوهاگا  علوم و فرهنگ اسالم ،میالمعارف قرآن کر رةیدا -

 .ش۱۳۸۱قم: بوستان کتاا قم،  ،یزیتب  یسبحان ، جعفرسوره منافقون ریدوست نماها؛ تفس -
 راپ، تهران: سمت، یهبادن  طفی، حئیسالو بزرگ یجوان - یرشد نوجوان یشناسروان -

 .ش۱۳۸۷ ،نهم
 .ق۱۴۱۴ ، قم: اسو، یخ عباو قمیش، الحکم و اآلثار نةیالبحار و مد نةیسف -

کتاا،  ،ابوا فضل بهاتی، سیمای مؤمن در قرآن و حدیث -  .ش۱۳۹۲قم: بوستان 
، یح: محمرد خواجرویمرحت، یرا یشر ینصردرا د می، محمرد برن ابرراهشر  أحول الکیافی -

 .ش۱۳۸۳، یقات فرهنگیتهران: مؤسئه مطا عات و تحق
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 دار:  وتیرب ،یلری خلق: عبرداهَّلل محمرد ایرحقت، یقرار ی، مرال علرشر  الشفا للقاضی عیاض -
 .ق۱۴۲۱، هیا علم ا کتب

کوشر : ابوا حئرنیما ندران ، محمد صا ح بن احمداألحول و الروضة -شر  الکافی -  ، بره 
 .ق۱۳۸۲ ،ةیتبة اإلسالمک: ا م، تهرانیشعران

 ا ردار، مکتبرة: مدینرهمران، یغن ، عبد اهَّلل بن محمدشر  کتاب التوحید من ححیح البخاری -
 .ق۱۴۰۵اول،  راپ

 ا ناصررر، ناصررر بررن  هیررر محمررد: قیررحقت ،یبخررار لیاسررماع محمرردبن ،یحییحیح البخییار -
 .ق۱۴۲۲ ل،او راپ ا نجاة، طوق دار:  وتیب
: رضرا هترجمر ی،بئرتان فرؤاد افررام ،یالبجید: ترجمه المنجد ایفارس -ی عرب یفرهنگ ابجد -

 .ش۱۳۷۰ی، تهران: اسالم یار،مه
 .ش۱۳۸۱، تهران: سخن، ی، حئن ان رفرهنگ بزرگ سخن -
 .ش۱۳۹۰ر، یبکرید، تهران: امی، حئن عمفرهنگ عمید -

: مارهد ان،یرعرفان غالمرضرا: حتمرحی ،یراوند ینا دقطب اهَّللهبة دبنیسع ،یااالنب قصص -
 .ق۱۴۰۹ اول، راپ ،یاسالم یهاپشوه  زکمر

تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قرم: دار  ی،دیبن احمد فراه لیخل، نیالعکتاب  -
 .ق۱۴۰۹ا هجر ، 

 ،: مؤسئرة ا رسرا ة وتیرب ،یهنرد یمتقر نیعالءا رد ،سنن األقیوال واألفعیال یکنز العمال ف -
 .ق۱۴۰۱، پنجم راپ

 .ش۱۳۷۳: موسئه انتاارات وراپ داناگا  تهران، اکبر دهخدا، تهران ی، عللغت نامه دهخدا -

 ،یهرران: مرتضروت، ی رکاشر ینیح: احمرد حئریمحت ،یحیط  نیفخرا د   ،نیمجمع البحر -
 .ش۱۳۷۵ ،راپ سوم

 .ق۱۴۰۳ ی،نجف یاهَّلل مرعایةقم: انتاارات کتابخانه ه ،یطبرس حئن بن فضل، یانالبمجمع -

کوشر : یمجلئری محمردباقر برن محمردتق ،مرآة العقول فیی شیر  أخبیار آل الرسیول - ، بره 
 .ق۱۴۰۴، ةیتب اإلسالمک: دار ا ، تهرانیمحالت یرسو  هاشم

 .ق۱۴۰۸، ا بیتن ری، قم: مؤسئة هل ی، حئین بن محمدتقمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل -
 .ق۱۴۰۰ ،راپ اول اعلمی،: ی وتمنئوا به جعفر بن محمد، ب ،یعهمصبا  الشر -
ا تابعرة  جماعررة  یمؤسئرة ا نارر اإلسرالمقرم:  ی،ابرو هرالل عئرگر ،هییروق اللغومعجیم الفی -

 .ق۱۴۱۲، نیا مدرس

http://lib.efatwa.ir/42174/7/114/%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
http://lib.efatwa.ir/42174/7/114/%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
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 ق.۱۴۰۴ ،یاسالم تاتیانتاارات دفتر تبلقم:  ،ا حئن احمد ابن فارو  ، اباللغة سییمعجم مقا -
اول، رراپ  ث،یرضا مودا، قرم: احئرن ا حرد، قرآن یشناسدر واژه یمفردات قرآن: پژوهش -

 .ش۱۳۷۸

 ،اول رراپ ،قرم: هجررت ،یا رضر فیش  نیحئ بن محمد، حالح( ینهج البالغة )للصبح -
 .ق۱۴۱۴

قرم: ماره ر، رراپ  ی،دشرتمحمرد ترجمره:  ،یا رضر فیشر  نیحئر بن محمد، نهج البالغه -
 ش.۱۳۷۹ ،اول

 .ش۱۳۸۲رهارم،  راپ دان ، دنیای: تهران پایند ،ابوا قاسم  ،الفصاحه نهج -
 ش.۱۳۸۳اول، راپ  ،یعلوم اسالم یقم: مرکز جهان ،ی همای المعلغ ،دیقرآن مج یشناسواژه -

، ۱ شرررمار  ،ُخلُیییقسررریف، حمیدرضرررا مظررراهری ،«یتررریبررره منز ررره روش ت ب یابتالئرررات ا هررر» -
 .۱۷-۱۳ش، ص۱۳۸۶

علییوم  یهییاتییازه ،یررانفرهود ی، علرر«یپزشررکروان یهرراو ناررانه یسررا  ار یریپررذانعطرراف» -
 .۷۵-۷۴ش، ص۱۳۸۴، ۲۵شمار  سال هفتم،  ،یشناخت

حییدیث غضررنفری بررا راهنمررای  عبرراو پئررندید ،  ا ئررادات، نررر  «ایمرران و رضررامندی» -
 .۹۵-۶۹ش، ص۱۳۸۷، ۶، سال سوم، شمار  اندیشه

اخرررررالق  د بررررررکیررررربرررررا تأ یل اخالقررررریمررررران ا  منظرررررر اسرررررالم و نقررررر  هن در تحرررررول فضرررررایا» -
، ۷، سرال سروم، شرمار  اخیالق زیسیتیاهَّلل ه اد، حجرت - ، مهردی علیرزاد «کیپزشرئتیز

 .۵۱-۱۳ش، ص۱۳۹۲
 ،«یروانارناخت یبرر سرا  ار یاسرالم کرردیمقابلره برا ر  هرایهم  ش مهارت یاث بخا ی رسب» -

 ،نیییو د یشناسییروانمحمرردجواد اصررتری،  -  اد محمدحئررن حئررن - سررمیه عئررک یان
 .۳۷-۲۳، صش۱۳۹۲ ،۴سال شام، شمار  

 ،ثیعلیوم حید د ،یپئرند ، عباو«و مفاد هن یعیش اتیدر روا« خامة ا زرع» لیتمث یب رس» -
 .۲7-3ش، ص1389، 4 و رهارم، شمار  ئتیسال ب

کن یو سالمت روان ایمقابله یرابطه راهبردها ب رسی» -  یغضرنفر     یر، ف«خرم هباد نیدر سا
 .۵۴-۴۷، صش۱۳۸۷، ۳۷شمار   ،یاحول بهداشت روان قدم پ ر، اهَّللعزت -

 یر و سر پر  رش هن در سرنت یهرابراران و روش یجرانیمردل هروش ه یمو فه سا  ار یب رس» -
مجموعیه مقیاالت سید  راضی طبئیران،  -پ رامیرحئین بانکی -ه اد  جعفری ،«یامام عل
 .۳۲۶-۲۹۹ش، ص۱۳۹۶ ،۲د ر  سوم، شمار   ،یاسالم یعلوم انسان یالمللینکنگره ب

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/18789
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/18789
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/215
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/215
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6296
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 ،سرال سروم ،یریمطالعات تفسیعباو پئندید ، ، «ا  منظر قرهن یشادکام یلو تحل یب رس» -
 .۶۴-۴۵ش، ص۱۳۹۱ ،۱۰شمار  

 - بهرررام جوکررار - ، سرریامک سررامانی«ی نررد  ا  یمنرردتیرضررا و یروانرر سررالمت ،یه رترراا» -
، شرمار  ۱۳د ر   شناسی بالینی ایران )اندیشه و رفتار(،پزشکی و روانروان نگر  صرحرا رد،

 .۲۹۵-۲۹۰، صش۱۳۸۶ ،۳
کررررن  در خوشررررا یهرررراکننررررد  یلتعررررد» - عبرررراو  ،«یررررثبررررر اسرررراو احاد یندو ناخوشررررا یندوا

 .۶۶-۵۰ش، ص۱۳۹۲، ۶۸شمار   یث،علوم حد دید ،پئن

سرال دوم،  ،ییرسیراا من ی،پرازوک یر ک بال یعلر ،«یرثو احاد یراتبرر ه یهبا تک یاحکمت بال» -
 .۷۴-۴۷ش، ص۱۳۹۱ ،۷شمار  

 نیحئ ،«یبا شادکام یشناختیتجمع یهایژ یو   پذیریانعطاف - یتجزم ینرابطه ب» -
 .۱۹-۴ش، ص۱۳۸۷ ،۴۵، شمار  یشناسروان،  ر کاا ریام - انیمحمد اریاحمد - یمو و

رقیرره  - عبدا رضررا  اهرردی -ا یرراو پرر رکبیر، «قرررهن نیدر احکررام و قرروان یرپررذیانعطرراف هررای ونرره» -
 .ش۱۳۹۶ ،یو علوم انسان یمعلوم اسال المللینیکنگره ب نیدوم مجموعه مقاالت اد ، حبیب

 - بهنرروش دشررتی ،«یریپررذانعطرراف و یرفتررار -یمواجهرره بررا خاررونت در نوجوانرران: عوامررل شررناخت» -
 .۳۶-۲۶ش، ص۱۳۸۲ ،۱۸شمار   ،یعلوم شناخت یهاتازه جواد عالقبندراد، - مازیار مرادی

عبراو پئرندید ،  ،«یروانارناخت یکرردبرا ر  یرثدر احاد یاحئراو سرعادتمند یهرامو فه» -
 .۱۴۰-۱۱۹ش، ص۱۳۹۰ ،۶۲سال شانزدهم، شمار   ،یثعلوم حد

احمرد ، «ییثاز منظیر قیرآن و احاد یو اجتمیاع یریتیمید - یتییترب یانعطاف در رفتارهیا» -
کبرنررژاد، داناررگا  علرروم یراهنمررا: مهررد اسررتاد یان،دسررت ر کرر  ا داناررکد   یم،و معررارف قررران 

 .ش۱۳۹۵ ،میالا یعلوم قرهن
A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, Hayes, S.C. and 

Strosahl, K.D. (2010). Springer Science and Business Media Inc., New York. 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1033
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