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چکیده
بررر اسرراو هم ر هررای قرهن ری و روای ر ا جملرره مئررائلی کرره همرروار باررر را بررا رررا

ر بر و

میکند تنوع ابتالئات و شیو ر یار ی با این سنت ا هی است .در منابع روای شیعی و
سنی ،در تابیهی ز یبا ،خامة ا زرع بودن مومن و یا به عبرارتی انعطراف مومنانره بره عنروان
راهکار ر یار ی پی مندانه در برابر حرواد

خطیرر و امتحانرات ا هری ارائره شرد اسرت.

ایرن مقا ره بررا شریو توصریفی  -تحلیلری ،بررا تاکیرد برر روایرت خامرة ا ررزرع ،انعطرافپررذیری
مومنانرره را برره عنرروان ی رک نرروع کررن

رفتررار ی مطلرروا ا سرروی انئرران در موقعی رتهررای

ناخوشایند ابتالء بره نقمرت پیارنهاد مریکنرد .یافترههرای تحقیرق حراکی ا هن اسرت کره
ایمان که نق

اساسی در سامان یافتن معرفت و عمل مرومن دارد و او را در مئریر بنرد ی

ا ه ری نگرره مرریدارد ،در هم رین راسررتا عامررل اصرررلی در انعطررافپررذیری او در مواجهرره برررا
حواد

و ابتالئات است تا مومن در صحنههای خطیر ه مونها ناکند و پی مندانه بره

حیات معنوی خ ی

ادامه دهد.

کلیدواژهها :ابتالء ،حدیث خامة ا زرع ،ایمان ،انعطافپذیری ،فقه ا حدیث.
 .1داناجوی دکتری رشته علوم قرهن و حدیث داناگا قرهن و حدیث (ن یئند مئئول) (.)kosar_halalkhor@yahoo.com
 .2عضو هیئت علمی داناگا علوم و معارف قرهن ک یم ،داناکدۀ علوم قرهنی شاه ود).(Da.saemi@quran.ac.ir
 .3استادیار داناگا بین ا مللی امام خمینی= قز ین).(memari@ISR.ikiu.ac.ir
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 .1بیان مسأله

یکی ا موضوعات اساسی که در پیچوخم نرد ی بار خودنمای میکند و او را در معرر

انتخاا و موضع یری قرار میدهد سرنت ه مرای

و ابتال ئرات اسرت کرره در قرررهن ک ر یم تحرت

عنوان «بالء»« ،فتنه» و «امتحان» ا هن یاد شد است .در نظام فکری قرهن کر یم ،ابرتالء سرنت

ا هرری اسررت کرره مبرردد هن خداونررد و مقمررد هن عمرروم انئررانهررا هئررتند .ابررتالء بررا اهررداف و

ممرا حی محقررق ارته و موضررع یرری انئررانهررا در برابرر هن سرنوشررت اخر و ی مبتالیران را رقررم
خواهرررد د .خداونرررد برررر اسررراو غایر رت هفر ر ین

انئررران و یژ ر ریهرررای وجرررودی و ی ،او را در

صحنههای ونا ون ند ی مریه مایرد 1و تمرام اشریاء و موجرودات عرا م وس ریله ایرن امتحران و
سنج

انئان هئتند که در بعضی ا موارد به وسیله امر ر تکر ینی و راهی نیرز برهوسریله امر ر

تا یعی انجام می یرد؛ همچنانکه در روایتی ا امام صادق ۷همد است:
2

َ
َ
َ
َما ِمن قبض َو َل َبسط ِإَل

به دیگر بیان ،همه انئرانهرا در معرر

َ
َ
ٌ َ َ
َو ِلِل ِفی ِه َم ِش َیئة َو قض ٌاء َو اب ِتَل ٌء.

ه مرای

3

ا هری قررار دارنرد و هریچ فرردی ا نروع بارر ا

ایرن قررانون مئررت نی نیئررت 4.خداونررد در هیره دوم س ر ر عنکبرروت بررهصررراحت ا امتحرران برره
عنوان یک سنت ا هری یراد مریکنرد کره همره انئرانهرا بره نروعی بردان مبرتال مریشروند .ایرن هیره

بیانگر این است که وقتی کئی مدعی سخن و با ر ی است میبایئرت ناران دهرد کره ترا رره
اندا در این سخن و با ر صادق و به تعبیری قول و فعل

یکی است .قول و سخن هرر کئری

برره معنررای اظهررار با رهررا و اعتقررادات اوسررت ،وقت ری قررو ی را اظهررار م ریکنررد در حقیقررت بررا ر و
اعتقاد و ایمرانی را اظهرار کررد اسرت .رنرین شخمری مریبایئرت در عمرل ناران دهرد کره در

بررا ر خ ر ی

صررادق اسررت و ای رن صررداقت تنهررا در فعررل قابررل شناسررای اسررت .ا ای رن رو در

هنگام امتحان ،شخص ثابت میکند تا رره انردا اهرل صرداقت اسرت و میران قرول و فعرل او
تطرابق و همرراهنگی وجررود دارد .ایرن امررتحانات در مررواردی بررا شررداید و نامالیمرراتی ماننررد فقررر،

بیمار ی ،مرگ و  ...همرا است 5و اهی نیز انئان با نعمتهای مادی مانند سرالمت ،ثر وت
 .1س ر انئان ،هیه .۲

 .2س ر کهف ،هیه ۷؛ س ر بقر  ،هیه .۱۵۴
 .3الکافی ،ج ،۱ص.۱۵۲
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 .4س ر ملک ،هیه .۲

 .5س ر بقر  ،هیه .۱۵۵

بالء ،اختبار و امتحان است و در نیک و بد استعمال میشود .بالجمله هر هره ر -
ّ
جل جالله  -به آن بندگان خود را امتحران ر مایرد ،برالء و ابرتال اسرته هره ا بیرل
ام اض و اسقام و رق و ذلت و ادبار دنیا باشد یا مقابالت آنها ،که بسا باشد که انسران

به کث ت جاه و ا تدار و مال و منال و ریاست و عزت و عظمت امتحان شود.

2

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

و  ...ه مود میشود 1.امام خمینی در چهل حدیث ه رد اند:

امیرمؤمنان ۷نیز در این خموص میفرمایند:
خداوند رو ی گست ده را با رق و بیچارگی درآمیخت و تندرستی را با وادث دردنرا
پیوند داد ،دوران شادی و س ور را برا صهره و انردوه نزدیرک سراخت ،اجرل و سر آمد
نرردگی را مشررخک کرر د ،آن را گرراهی طررو نی و مررانی کوترراه رر ار داد ...تررا
آ مایش گ دند.

3

بنابراین با توجه به اجتنااناپذیر بودن این موقعیتها و نیز در نظر رفتن مئئله بداء و نیرز

وجود ش ر در عا م هئتی «هدمی کار ی جز پذیرا بودن هنها نمیتواند انجرام دهرد و ا رر وا کرن

مناسرربی ا خررود نارران دهررد ایرن موقعیرتهررا تبرردیل برره فرصررتهررای م ریشررود کرره شرراید ای رن

فرصررته را در غی رر ای رن مواقررع ترراثیر رنرردانی بررر نررد ی او نم ری ذاشررت .نتیجرره هنکرره برخ ر رد
مناسب با این موقعیتها میتواند انئان را به رضامندی ا ند ی برساند».

4

 .1-1واژهشناسی ابتال

ضر ر رت م زبن رردی و با شناسر ری حر ر

ایر رن عکر ر ا عم ررل ا مح رردود ض ررعف ،سئ ررتی،

واداد ری و نفرراق بئریار مهررم و خطیرر اسررت .وا ابررتالء یکری ا وا هررای مهررم و حئرراو قرهنری
است که فهم دقیق معنای هن در در یافت معارف این کتاا وحیانی تاثیر به سرزای دارد .ایرن

وا و ماتقات هن  38مرتبه در  ۲۵س ر و  3۵هیه ا قرهن ک یم به کار رفته است .وا ابرتالء در

قرهن مفهوم عامی است کره برا تعرابیر دیگرری ررون فتنره ،امتحران ،تمحریص و  ...نیرز اشرترا

مفهومی دارد .صاحب مجمع البحرین ،ذیل ماد «ا ل و» مین یئد:
 .1س ر فجر ،هیه  ۱۵و .۱۶

 .2چهل حدیث ،ص.۲۰۴

 .3نهج البالغه ،خطبه  ،۹۱ص.۱۶۹
« .4ایمان و رضامندی» ،ص.۲
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بال به معنای امتحان ک دن و اصل آن ا محنت بره معنرای سرختی و آ مرایش اسرت.
آ مرون خردای تعالی ا بندگان گاهی برا نرعمتها و آسایش و مال و سرالمتی اسرت،
تا سپاس گزارند و شک کنند و گاهی با ض رها و یانها و ام اض است ،تا پایرداری و
صب پیشه کنند و اج بب ند.

1

«ابتالء» ه مون همرا با سختی و تحمل ام ر ناخوشایند برای انئان است 2و امکان دارد
3
ا را خیرر یرا شررر باشررد .تعلررق «ابررتال» برره صررد ر و «تمح ریص» برره قلرروا در هی ره( َولِ َِی َبتل ِ َ ِیِ َمِِفِ ِیِ
ُُ
َ ُ َ ََّ
َ
ِبِمم) 4بردین د یرل اسرت کره هردف در ابرتال ه مرودن و جداسرا ی
ُص ُدور ِ
کمِوِلِ ِیمحصِِمفِ ِیِقل ک
اخالق و ضمایر خیر و خوا ا شرر و بردی و هردف در «تمحریص» پاکئرا ی دلهرا ا عقایرد و
مانهای باطل است.

5

راغب در المفردات «بال» را به «کهنه شدن» معنا کرد است:
این مطلب دو ام را در ب دارد۱ :ر آ مایش به هد علم پیدا ک دن به هیزی کره امر آن
پنهان است -۲ ،به هد ظهور و آشکار شدن خوبیهرا و بردیهرای یرک شرریء .در
مرورد خرداوند ،سمت دوم درست است .تکالیف الهی نیز ا جهاتی بره برالء تعبیر
شده استه ی ا تمام تکالیف بهگونهای بر ای تن و جسم مشکل است ،ا ایرن جهرت
سبب ر سودگی جسم میشود.

6

صاحب مقاییس اللغة نیز ه رد است:
بلوی دو اصل دارد .۱ :کهنگی و ر سودگی .۲ ،امتحان و اختبار.

7

«بالء» (ا وا های هم خانواد با ابتالء) هم ا را خیر (نعمتها) اسرت و هرم ا را شرر (برال

و رفتار ی).

8

 .1مجمع البحرین ،ج ،۱ص۶۱؛ مجمع البیان ،ج ،۱ص.۱۰۵
 .2معجم الفروق اللغویه ،ص ۱۰و ص.۱۳۹
 .3الکلیات ،ص.۳۴

 .4س ر هلعمران ،هیه .۱۵۴

 .5التحریر و التنویر ،ج ،۳ص.۲۶۱

 .6ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،۱ص.۳۰۹
 .7معجم مقاییس اللغة ،ص.۲۹۲
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 .8کتاب العیین ،ج ،۱ص۱۹۳؛ تهییی
المصبا المنیر ،ج ،۲۲ص.۶۲

اللغیه ،ج ،۱۵ص۳۹۱؛ الصیحا تیاا اللغیه و حیحا العربییه ،ج ،۶ص۲۲۸۵؛

باید بدان توجره داشرت ایرن اسرت کره برا توجره بره هیره

مئئله حائز اهمیتی که دربار بال و ه مای
َ ُ ُ
َ
الخی ِرِِ َ
فتن ِ ) 1،بررال در معنررای عررام (خیرر و شررر) اسررتعمال شررد اسررت .برره عبررارت
( َوِنبلِ َِبکمِِفلر ِ َ ِِوِ ِ
دیگر ،بنا به دو هیه دیگر قرهن 2عنوان بال هم برای نعمت به کار میرود و هم برای نقمت.

همچنانکه انسان بیمار به بیماری مبتال است ،انسان سالم نیز به سالمت مبتال اسرت.

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

 .2-1ابتال؛ سنت مستمر الهی

در عالم هیچهیزی یارت نمیشود که به بال مبتال نباشد .گاهی خداوند سبحان آنران را
با سالمت امتحان میکند تا ببیند او شاک است و ا این نعمت به ه مریگیر د یرا نره و
گاهی او را به م ض میآ ماید تا ببیند او صاب است یا نه.
دربرار دنیرا و مئرئله ه مرای

3

بایرد مرد نظرر داشرت کره هریچ مفهرومی خرارج ا امتحران ،حقیقررت

مجزایر نرردارد .فقررر مرراهیتی خررارج ا امتحرران نرردارد ،همرینطر ر ثر وت؛ ایرن مرروارد فقر در فضررای
امتحان تمر یر پیردا مریکننرد .سرخن فرتن ا امتحران سرخن فرتن ا احکرام ا هری نیئرت ،بلکره

سخن فتن ا بئتر تلفیق دست رات خدا و رفتارهای انئان است .بایدها و نبایدهرا وقتری در ظررف

امتحان به انئان متمرل مریشروند و ا انئران رفترار خاصری را مریخواهنرد معنرای خودشران را پیردا

میکنند .سخن فتن ا امتحان ،سخن فتن ا بئتر دیندار ی است .فرد و جامعره هرر دو امتحران
میشوند .حضرت علی ۷در خطبه قاصعه میفرمایند:

َ
َ َ
َ َ َ
و َ َ َ َ
الشننئا ِئ َو َی َت َع َبننئم بن َنااعا َ
اج ِ
ِ
نم ِبضننو و ِ
هامن ِنئ و یبت ِلن ِ
ِ
لکننن الِل َیتب ن ِعبنناه بننااعا ِ
ً
َ
َ
َ
4
َ
َ
َ
وِب ؛
اجک ِار ِ ِإخ اجا ِللتکب ِر ِمن قل ِ ِ

خداوند بندگان خود را به انواع شداید میآ ماید و برا دسرتورات سرختی کره بره آنهرا
میدهد ،به بنردگی وادارشران مریکنرد و بره ناخوشرایندها آ مایششران مرینمایرد ترا
خودپسندی را ا دلهایشان بزداید.
پر

عوامررل تقردیری و تار یعی ا هری هررر دو بررای امتحرران اسرت؛ امتحررانی کره هرردف

ایرن

است که ا اول عمر تا هخر ،تکبر را ا قلوا مؤمنین خرارج کنرد .امتحران فرهینرد دائمری اخرراج

دل موجودی به نام انئان که تو یدکنندۀ دائمی علف ه ۀ تکبر است.
تکبر است ا ِ
 .1س ر انبیاء ،هیه .۳۵

 .2س ر فجر ،هیه  ۱۵و .۱۶

 .3تفسیر تسنیم ،ج ،۲ص.۳۶۰

 .4نهج البالغة (صبحی صا ح) ،ص.۲۹۴
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ا بته باید توجه داشت که:
یکي ا عوامل تنیدگي و رشار رواني در ب اب اتفا ات ندگی ،ا سراس بریمعنرا برودن
وادث است .کسانی که در سختیها و بالهرا بریترا مریشروند ،نرهتنهرا مو عیرت
ً
ناخوشایند را بیمعنا میدانند بلکه ار یابی منفی نیز ا آن دارند .معمو هنین ارر ادی
سختیهای نردگی را ناعاد نه ،بریدلیرل ،رنرب بری اصرل ،مرزا م و برهخهرو
اهانتآمیز ار یابی میکنند .در تهور این ار اد ،مال و ث وت نشانه «ک امرت» اسرت و
1

مح ومیت نشانه «خرواری» .آنچره موجرب تشردید رشرار روانری مریگر دد ،همرین
ار یابیهاست .در این ار یابیها ،معنای بالها منفی ار یابی میشوند و ایرن ار یرابی
ب رنب مو عیت ناخوشایند میارزایده اما اگ انسان به معناداری کارها ،ه هند دشروار
و سخت ،باور داشته باشد ،آنهرا را تحمرل خواهرد کر د .ناکرامی در یرارتن معنرا ،ا
مهمت ین عوامل تنش است .بخشی ا آیات آن ک یم به رلسفه بالهرا و مهریبتهرا
پ داخته استه به عنوان نمونه میتوان گفرت کره مهرمتر ین معنرای بالهرا ،خاصریت
2

«رشد دهندگی» آنهاست .دنیا و ندگی در آن ب ای آ مودن اسرت و آ مرودن ،بر ای
ساخت شخهیت انسانهاست .در این ندگی گ رتاریهایی وجود دارد که بشر را بره
43

واکنش وامیدارد و هگونگی واکنش او موجب پ ورش استعدادهای نهفته میشود .
به نارار باید سالحی را بررای مواجره برا دشروار یهرای امتحران و ه مرای

بنابراین هر ک

هررر د ر ای ا نررد ی خ ر ی

بر ز ین رد .ایررن انئرران و نرروع بیررن

در

و تفکررر او اسررت کرره ماررخص

میکند با امتحان رگونه برخ رد کند و ا ره ابزار ی بررای مقابلره برا ایرن سرنت همیارهجراری
خداونررد در همرره عرصررههررای نررد ی خرر ی

اسررتفاد کنررد .در هیررات قرررهن کرر یم و روایررات

معمومین :روشهای متعرددی معرفری و بیران شرد اسرت کره هشرنای و شرناخت صرحیح
هنها برای ب

واکن

مؤمنانه در این مواقع ال م و ض ری به نظر میرسد.

بال و امتحان در روایات ،جنبههای مختلفری دارد کره ا رر بره ایرن جنبرههرا توجره شرود مئریر

ند ی بار عو

خواهد شد؛ همچنانکه را هرای بر ونرفرت موفرق ا ایرن ه مرونهرای ا هری در

 .1س ر فجر ،هیه  ۱۵و .۱۶
 .2س ر ملک ،هیه .۲
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 .3س ر بقر  ،هیه .۵۵

« .4ب رسی و تحلیل شادکامی ا منظر قرهن» ،ص.۱۲

ه مای ها ا خود ب

میدهد ،انعطافپذیری است.

در حدیث ش یف نبوی ۹همد است:

َ
ََ
الو َی ناح َک ن َذا َو َک ن َذا َو َک ن َذ ِل َ
َََ َ َ
َ
ک اجننن ِمن تک ِفئننه
مث ن اجننن ِم ِن کمث ن ِ خامن ِنة ال ن ِ تک ِفُئننا َ ِ
َ
َ
َ َ
َ َ ٌ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
ناف ِ ک َمث ن ِ ِاِ َب بن ِنة اجسن َنت ِ ی َم ِة ال ن ِ َل ی ِصنیُبا شء ح ن
اْلو َجننا َو اْلمن َ اَ َو َمث ن اجِن ِ
َ َ َ َ
َ َ
1
اجعت ف َی ِصفه قصفا؛
یأ ِتیه

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

متون روای نیز معرفی شد اند .یکی ا انواع واکن های که انئان در ر یار ی برا ابتال ئرات و

مؤمن در مواجه با ابتالئات و بالیا همانند سا ه ن م گیاهی است که با انعطرا پرری ی
در ب اب بادهای تند ،خم میشود ،ولی نمیشکنده اما منرار هرون عهرایی آهنرین و
صی منعطف ،اگ هه با مهائب خم نشود ،ولی طوران م گ به یکبراره او را ریشره کرن
خواهد ساخت.
ایررن حرردیث ،بیرران ررر کررارای عامررل انعطررافپررذیری مؤمنانرره در برابررر ه مررای هررای ا هری اسررت و

راهکررار بر ر ونرفررت ص ررواا و موفقیررتهمی ررز م ررؤمن ا ه مررای

را داش ررتن انعطررافپ ررذیری او معرفر ری

میکند .به عبارت دیگر ،برای پیر ی در ابتال ئرات سرخت و دشروار ،ا نگرا مترون اسرالمی ،عوامرل
متعددی دخیل هئتند که در این حدیث ش یف به یکی ا مهمتر ین عوامرل ،یعنری کرن

رفتراری

انعطافپذیری اشار ردید ؛ همچنانکه روایت ش یف نیز بر همین اصل مهم تأ کید میکند:
َ
َ َ
َ
َ
َ
ون َک َ
ون َلیِ َ
ون َمیِ َ
اجن ِمِ َ
اْل َم ِ اْل ِن ِف ِإذا ِقی َئ ان َاه َو ِإن أ ِنیخ َعل ََْ َ ٍ اْ َت َِاَ؛

2

مؤمنان با و ار و آرامشاند ،مانند شت ن ی که مهار در بینی دارد ،هون او را بکشند ،بره
راه ارتد و اگ ب صخ های بخوابانند ،بخوابد.
این نوشتار بر هن است که با روش توصیفی-تحلیلری ،بره ب رسری حردیث شر یف «خامرة

ا زرع» پرداخته و تاثیر شگرف انعطافپذیری مومنانه را در ر یار ی با ابتالئات ونا ون و قررار
رفتن در موقعیت نقمت تبیین نماید.

 .2یافتههای تحقیق (تحلیل حدیث خامة الزرع)

برای پیر ی در امتحران و ه مرای
 .1الکافی ،ج ،۲ص.۲۵۸
 .2همان ،ج ،۲ص.۳۴

ا هری ا نگرا قررهن کر یم عوامرل متعرددی نظیرر «صربر»،

1
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تقرروا« 2،توجرره برره ررذرا بررودن ام ر ر»« 3،اسررتمداد ا نی ر وی ایمرران و ا طرراف ا هرری»« 4،توجرره برره
عک ا عمل پیامبران در برابر ه مای هرای ا هری» 5و  ...دخیرل هئرتند .همچنرین در هیراتی ا

قرهن ک یم به عک ا عملهای نظیر «شرکر» 6و «کفرران و ناسااسری» 7بره عنروان رفتارهرای کره
انئان در برابر این ه مونها و ابتالئات ا خود ناان میدهد اشار شرد اسرت .برر اسراو دایرر

فرهنگ روایات نبوی و ائمه اطهار :یکی ا عک ا عملهای که انئانها میتوانند در برابرر

سرنت ابرتال ا خررود ناران دهنرد ،انعطررافپرذیری در موقعیرتهررای مختلرف نرد ی اسررت .در
َ
َ
روایت «خ َام ِة ا ز ْرع» همد است:
َ
ََ
الو َی ناح َک ن َذا َو َک ن َذا َو َک ن َذ ِل َ
َََ َ َ
َ
ک اجننن ِمن تک ِفئننه
مث ن اجننن ِم ِن کمث ن ِ خامن ِنة ال ن ِ تک ِفُئننا َ ِ
َ
َ
َ َ
َ َ ٌ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
ناف ِ ک َمث ن ِ ِاِ َب بن ِنة اجسن َنت ِ ی َم ِة ال ن ِ َل ی ِصنیُبا شء ح ن
اْلو َجننا َو اْلمن َ اَ َو َمث ن اجِن ِ
َ َ َ َ
َ َ
8
اجعت ف َی ِصفه قصفا.
یأ ِتیه

دقت در این روایت حاکی ا هن است که انعطافپذیر بودن انئان مرؤمن هنگرام ر یرای برا

ابتال ا نوع نقمت و دشواری مو فهای بئیار مهم است.
بنررابراین ،ا هنجررای کرره ه مررای

یررک سررنت همگررانی و مئررتمر اسررت و تررأثیر بئررزای در

سررعادت و شررقاوت انئررانهررا دارد و هدمری نیررز در برخر رد بررا امتحانررات ا هری و در ر یررار ی بررا

سختیها و رفتار یهای ند ی ،رفتارها و واکن های ونرا ونی ا خرود ناران مریدهرد؛ ال م
است بر اساو میرا

حدیثی ،رگونگی ر یای انئان با هن م رد ب رسری و مداقره قررار یررد ترا

عوامل دخیل در ر یار ی صحیح و نیز را های صحیح ب ونرفرت ا ه مرای

و معرفی ردند.

 .1-3اسناد حدیث

ا هری شناسرای

َ
َ
الف) َع ِلی ْبن ِإ ْب َر ِاهی َم (قمی  -ثقة)َ ،ع ْن د ِبی ِه (ابراهیم بن هاشم  -ثقرة)َ ،ع ِرن ْاب ِرن د ِبر ع َم ْیرر

 .1س ر بقر  ،هیه  ۱۵۵ ،۱۵۶و ۱۸۶؛ س ر فرقان ،هیه .۲۰
 .2س ر هلعمران ،هیه .۱۸۶
 .3س ر بقر  ،هیه .۱۵۶

 .4س ر اعراف ،هیه .۹۶

 .5س ر بقر  ،هیه ۱۲۴؛ س ر انعام ،هیه .۱۰
 .6س ر نمل ،هیه .۴۰
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 .7س ر حج ،هیه .۱۱

 .8الکافی ،ج ،۲ص.۲۵۸

َ
ََ
الو َی ناح َک ن َذا َو َک ن َذا َو َک ن َذ ِل َ
َََ َ َ
َ
ک اجننن ِمن تک ِفئننه
مث ن اجننن ِم ِن کمث ن ِ خامن ِنة ال ن ِ تک ِفُئننا َ ِ
َ
َ
َ َ
َ َ ٌ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
ناف ِ ک َمث ن ِ ِاِ َب بن ِنة اجسن َنت ِ ی َم ِة ال ن ِ َل ی ِصنیُبا شء ح ن
اْلو َجننا َو اْلمن َ اَ َو َمث ن اجِن ِ
َ َ َ َ
َ َ
1
اجعت ف َی ِصفه قصفا.
یأ ِتیه

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

ان (االحمئی ا واسی ثقة)َ ،ع ْن َع ْبد اهَّلل ْبن م ْئر َک َ
(ثقة)َ ،ع ْن ح َئ ْین ْبن ع ْث َم َ
ان (ثقرة)َ ،ع ْرن
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
۹
۷
اهَّلل :
اهَّلل قال ،قال رسول ِ
د ِب َب ِمیر (االسدی-ثقة) ،عن د ِب عب ِد ِ

همرره را ی ران در سررند روای رت ثقرره هئررتند و سررند متمررل اسررت .ا ایررن رو ،روای رت (مئررند و

صحیح) است .ا بته طبق مبنای برخی رجا یان بره جهرت وجرود ابرراهیم برن هاشرم در سرند،

روایت (ممححه و یا معتبر ) محئوا میشود؛ ررون ابرراهیم برن هاشرم توثیرق صر یح نردارد،
کن ا بزر ان شیعه بود و روایت او م رد پذیرش است.

همچنین بر اساو سند اعتبار منرابع دار ا حردیث 2،منبرع ایرن سرند (الکیافی) در قئرمت

ا ف ۱/درجهبندی میشود3.

ب) با روایتی نزدیک و شبیه به همین مضمون در منابع اهل سنت همد است:

َ َ
َ
َ ٌ َ ََ َ
َ َ
َ
َ
َ ََ
ینه َع ِنن ال َِن َ
ب
أ
ِ
َحئثِا م َسئهَ ،حئثِا َی ََی ،عن ْف َی َان ،عن َْعئ ،عن عب ِئ ِ
الِل ب ِن کعب ،عن ِ
ِِ
َ َ
َ َ
ً
ََ َ َ ََ َ َ ََ
اَ َام ِنة ِم َنن الن َ  ،ت َف َِی َُئنا َِ
النو ُ َمن َ ٍَ ،و َتع ِنئ َها
ک
ن
م
نن
اج
ث
م
«
ال
ق
ل
ْ
و
ه
ی
ل
ع
الِل
ل
َِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ
َ
َ ً َ َ
ااعافَنا من ٍ و ِاحنئٍ» .و قنال ةک ِِ یناء حنئث ِن
م َ ٍ ،و مث اجِ ِناف ِ کناْل ة ٍَِ ،ل تنلال حن یکنون ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
4
َْع ٌئَ ،حئث َِا ابن کعبَ ،عن أ ِب ِیه کعبَ ،ع ِن الِ ِ ِ َ ََ -ل الِل َعلی ِه َو َْل َ . -

ج) همچنین در منابع اهرل سرنت برا تفراوت در قئرمت دوم ،برخری منرابع روایرت را برا فر

«کافر» 5و برخی با ف «فاجر» 6ذکر کرد اند.
 .2-2تحلیل متنی حدیث

در ایررن مختمررر ،پرر

ا وا کرراوی سررندی برره تبیررین متنرری و مفهررومی ایررن روایررت شرر یف

 .1همانجا.
 .2ر : .کتاب منطق فهم حدیث ،ص ۲۷۷به بعد.

 .3جهت دستیاب به اطالعات جامع دربار ثمیلهای ونا ون این حدیث به مقا ه ار شمند (ب رسی تمثیل «خامرة ا رزرع»
در روایات شیعی و مفاد هن) اثر دکتر عباو پئندید که به تا ی در شمار  94فملنامه علوم حدیث در مئتان 1398

منتار است مراجعه شود.
 .4ححیح البخاری ،ج ،۷ص.۱۱۴
 .5همان ،ج ،۹ص.۱۳۷
 .6همان ،ج ،۷ص.۱۱۴
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خواهیم پرداخت .تع یف وا های اصلی و تا یح دال ت کالم معموم ،۷مهرمتر ین مراحرل
این تحلیل است:

 .1-2-2واژهشناسی حدیث

در فرهنررگ تررات و ش ر وف مختلررف ش ریعی و سررنی توض ریحاتی هماهنررگ در بررار روایررت
َ
َ
«خ َام ِة ا ز ْرع» بیان شد است:
ِ
 فری ا قرراموو :ا خامررة مررن ا ررزرع :دول مررا ینب رت علری سرراق ،دو ا طاقررة ا تضررة منرره» .و ف ریا محاف« :ا خامة :ا تضة ا رطبة من ا نبرات .و فری ا حردیث :مثرل ا مرؤمن مثرل ا خامرة

من ا زرع تمیلها ا ِ یح مرة هکذا و مرة هکذا» .فی ا قاموو فری براا ا همرزة« :د کفرأ :مرال و
دمال و قلب» .شجر األر ن ،و هو خاب مع وف .و قیل :هی ا من بر .و قرال بعضرهم :هری

اآلر ة ب ن فاعلة ،و دنکرها دبو عبیرد .و فری ا مرحاف :دبرو عمر و :األر ة  -با تح یرک  : -شرجر
األر ن .و قررال دبررو عبی ردة :األر ة  -با تئررکین  : -شررجر ا مررن بر ،و ا جمررعْ :در  ،و شررجرة هر ة دی
1
ثابتة فی األر  ،و قد َدر َ ت تأر .

 قو رره (کیفمررا کفئترره ا ر یح انکفررأ) دی قلبترره و دما ترره و هررو اشررارة ا ری وجرره تارربیهه بخامررةا ررزرع ،و ا تارربیه تمثیرل الما ررة دهررواء نفئرره و ر یرح خاطراترره ایرا مررن حررال ا ری حررال فتررارة
یعوج و دخری یقوم و یعتدل.

2

 -و ا ئهو ة هی االنقیاد و ین ا جانب.

3

 ا ئهو ة ا لینة و ا یئرر و ا رذل با کئرر یعنری سررعة االنقیراد یعنری سرهو ة ا طبرع فری قبرولا حق و یئر فی قبول ا مفات ا مرضیة و األخالق ا حئرنة و األطروار ا مرحیحة و ذ ره و
انقیرراد فرری ا رردین مررن صررفات ا عاقررل و عالمررات اإلیمرران کمررا رد مررن طرررق ا عامررة و

ا خاصة «ا مؤمنون هینون ینون».

4

 «و إن دنیخ علری صرخرة» کنایرة عرن نهایرة انقیراد فری األمر ر ا مار وعة و عردم استمرعابهفیهررا ،قررال ا جرروهری :دنخررت ا جمررل فاسررتنا دبرکترره فبررر  ،انته ری .و قی رل :إنمررا شرربه
با جمررل ال با ناقررة إشررارة إ ری دن ا مررؤمن قررادر عل ری االمتنرراع ،و ک رن رره مررانع عظ ریم مررن

 .1الیریعة إلی حافظ الشریعة ،ج ،۲ص.۴۱۳

 .2شر الکافی  -األصول و ا وضة ،ج ،۹ص.۱۸۶

76

 .3الوافی ،ج ،۱ص.۷۵

 .4شر الکافی  -األصول و ا وضة ،ج ،۱ص.۳۵۷

 (تکفأ برا بالء) تقلرب با ممریبة دی ا مرؤمن إذا دصرابه برالء رضری بقردر اهَّلل تعرا ی فرذذا العنه قام و اعتدل باکر اهَّلل تعا ی فانقلب ا بالء خیرا و رحمة.

3

 -قررال ف ری ا ممررباف :ا خامررة ا تضررة مررن ا نبررات ،و ا جمررع خررام ،وخامررات ،و ا خررام مررن

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

اإلیمان ،و دحکامه تمنعه عن ذ ک.
َْ َ ْ
َ َ
 انقاد -ان ِق َیادا [قود] :مطاوع (قاد) است ِ -،فالن؛ به فال نری ف وتنری کررد و فرمرانبردار شرد-،ََ
َ
2
ا ط یق ا ی کذا؛ را به سوی جائی هموار و هشکار شد.
1

ا ثیاا :ا ذی م یقمر ،و ثوا خام ،دی :غیر مقمر ر4.و قرال ا حراف  :هری ا طاقرة ا ط یرة

ا لینة ،دو ا تضة ،دو ا قضبة ،قال ا خلیرل :خامرة ا رزرع :دول مرا ینبرت علری سراق واحرد.

5

قلت :قول ا خلیل هرو ا مرواا ،فرا زرع فری دول دمرر یکرون علری سراق واحرد ،و یکرون ینرا
طیعا لر یح ینثنری معهرا حیرث دترت ،و ال ترؤثر علری صرحته واعتدا ره ،فرذذا سرکنت رجرع
علی ساقه قائما کأن م یمبه شیء ،بل ربما ا داد قروی و نضرارة ،و هرذا هرو ا مقمرود مرن
ا مثل ،فذن ا مرؤمن تأتیره ا ممرائب مرن نرواف شرتی ،ففری کرل مررة یقرال :هرذ تهلکره ،ثرم
تنجلی و یعود إ ی صحة إیمانه ق یا سلیما ،کأن م یمب بأذی.

6

 «مثل ا مؤمن مثل خامة ا زرع» با خاء ا معجمة و تخفیف ا مریم دی طاقتره لینرة عطفهرادو ضعفها (تفیؤها) بضم دو ه ففاء مفتوحة و تحتیة ماددة مکئ رة فهمرزة مضرمومة و دمرا

قررول ا تلمئررانی و روی تفئهررا برردون ی راء فخطررأ فرراح
جررن

دی تحرکهررا و تمیلهررا (ا ر یح) دی

ا ی راف (هک رذا) مرررة عررن یمینهررا (و هک رذا) مرررة عررن یئررارها و ا معن ری تمیلهررا مررن

جانررب إ ری جانررب (و فری روایرة دبر ه یررة )۲و فری نئررخة ألبر ه یررة کمررا فری صررحیح

مئررلم (مررن حیرث دتتهررا ا ر یح تکفؤهررا) بفررتح ا فرراء و تکئررر دی تقلبهررا (فررذذا سرکنت) دی
ا ر یح (اعتررد ت) دی قامررت ا خامررة عل ری سرراقها معتد ررة غی رر مائلررة( ،و ک رذ ک ا مررؤمن
یکفررأ) بمریتة ا مجهررول دی بقلررب و یتیرر حا رره (بررا بالء) عمررا کران علیره فری ا نعمرراء؛ (و

مثررل ا ک رافر) و ف ری معنررا ا فرراجر (کمثررل األر ة) بئ رکون ا ررراء و فتحهررا شررجرة األر و هررو
 .1مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،۹ص.۲۴۳

 .2فرهنگ ابجدی عربی  -فارسی :ترجمه المنجد االبجدی ،ص.۶۳
 .3ححیح البخاری ،ج ،۷ص.۱۱۴
 .4المصبا  ،ج ،۱ص.۲۵۱
 .5الفتح ،ج ،۱۰ص.۱۰۶

 .6شر کتاب التوحید من ححیح البخاری ،ج ،۲ص.۲۶۰
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خاب مع وف و قیل ا من بر و قال بعضهم اآلر ة ب ن فاعلة و معناها ا ثابترة فری األر

و دنکرهررا دبررو عبیرد کرذا فری ا نهایرة (صررماء) دی صررلبة یابئررة (معتد ررة) دی مئررت یة ثابتررة
(حتی یقممه اهَّلل تعا ی) بکئر ا مراد بعرد سرکون ا قراف دی یکئرر (و یهلکره) و یأخرذ
بتتة من غیر تقدم بلیة فی غا ب قضیة.

1

با توجه به اقوال فوق میتوان اظهار کررد کره خامرة ا رزرع بره معنرای سراقه نررم یرا اسرت کره

منعطررف بررود و در برابررر بادهررای تنررد خررم م ریشررود و ری نم ریشررکند .هزر نی رز ررروا خاررک و

غیرمنعطررف درخررت صررن بر ی را ار ن اسررت کرره در برابررر تنرردبادها برره د ی رل انعطررافناپررذیری،

رررار ای جررز شکئررتن نرردارد کرره همچررون تمرر یری ا سرررانجام منررافق در برابررر امتحانررات و

فتنههای پی

رو ی اوست .این تابیه برای مرومن در مقابرل برا حرواد

ند ی به کار رفته است.

و ابتال ئرات سرهمگین

 .2-2-2تبیین داللت حدیث

طبررق هررر دو روایرت (خامررة ا ررزرع  -هینررون ینررون) انئرران مررومن برره موجررودی نررد ای تارربیه

شد است که به جهت حف حیرات ،در مقابرل بالهرا ،تردبیر و روش انعطرافپرذیری و نررم

ه اهانه را در راستای حف مملحت مهمتر انتخاا میکنرد ترا بتوانرد در فرصرت مناسرب در

جایگا درخ ر و اصلی نمود کند و در اثرر تعمرب و تحجرر ،باعرث شکئرتن و نرابودی خر ی

نگردد .ز یرا ال مه حف ر یاه و ادامه حیات منوط به استفاد ا روش انعطراف در طرول اصرول

و ر یاررههررا در برابررر ابتال ئررات مختلررف اسررت .برره تعبیرر دیگررر انعطررافپررذیر بررودن در عرین قرروی
بررودن ،برره ررز ین

عاقال نرره و مومنانرره دال ررت م ریکنررد و نم ریترروان رن رین تلق ری ک ررد کرره افررراد

منعطف افراد غیر اصو ی هئتند و یا پایبندی به اصول و عقاید خود ندارنرد بنرابراین نبایرد بره
عنرروان سئررتی در عقیررد و راسررخ نبررودن بررر ایمرران تعبیررر شررود .همچنررانکرره ب رسرری وقررایع و
ر یدادهای تاریخی ند انی انبیا ،:پیامبر ۹و ائمه :مؤید این مئأ ه است.

صفهرای انعطافپذیری مؤمنانه و انعطافپرذیری منافقانره بره خر ب در جنرگ صرفین و

مخموصررا در مقایئرره شخم ریت ما ررک اشررتر و عم وعرراص قابررل مارراهد و مقایئرره اسررت.
انعطافپرذیری مؤمنانره هنجرا معنرا مرییابرد کره ما رک در رنرد قردمی خیمره معا یره اسرت و ا

امیرا مؤمنین ۷فرمان میرسد که ما ک بر ردد و او به هنرنان بین

و بمیرتی دربار مروالی

خررود رس رید اسررت کرره جنررگ را در اوج پی ر ی رهررا کرررد و برره فرمرران مرروالی
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برم ری ررردد .در

درماند میبینند قرهنها را به نیز کرد و نتیجه جنگ را با کمک عرد ای سراد روف در جبهره

خودی و نیرنگی شیطانی عو

میکند.

خداونررد انعطررافپررذیری روف انئرران در مئریر عبودی رت را بررا امتحانررات نررد ی مریه مای رد و

انئرران بررر اسرراو ای رن امتحانررات صرراحب درجرراتی ا کمررال و ی را درجرراتی ا کفررر و ب ر ایمررانی

خواهد بود؛ همچنانکه در هیه  ۱۶س ر حدید به این مئئله اشار شد است:

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

مقابل ،شخمیت عم وعاص را میبینیم که در اوج کفر خود ،وقتی خرود را شکئرت خر رد و

َ َ ْ ََّ
ْ
َ َ
ُُ
ْ َ
ََّ َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ َ ْ
نِأوتِباِ
نِ َآم ُنباِأ ْنِتخش َعِقل ُبِ ُه ْمِلذکرِا َّلله َ ِِوِ َمفِن َزلِم َنِال َح َّق َ ِِوِلاِ َِیمبنباِکفلذِی ِ
(أل ْمِ َِیأنِِللذِی َ ِ
ْ َْ ُ ََ َ ََْ ُ ْ َ ََ ْ ُُ
ْ
َ ُ
بن).
مِالأ َم ُدِفقستِقل ُبِ ُه ْم َ ِِوِکثِیرِِم ْن ُه ْمِففسق َ ِ
الم َتفبِمنِقبلِفطفلِع ِل ِیه ِ

َ ََّ
َّ
ُ
ق رررهن کر ر یم در بی رران یژ رریه ررای منافق رران ا توص رریف (کِ ِ ن ُه ْم ُُِشَِِِ ُِمسِ َِِن َد ِْ)؛« 1مانن ررد

رواهای خاک در برابر حواد

که کورکتر ین انعطرافی ندارنرد» اسرتفاد مریکنرد .راهی

تم ر میشود که مقمود ا تابیه هنان به ررواهرای تکیره داد شرد بره دیروار ،ایرن اسرت کره

هنهررا موجررودات غیرمفی ردیانررد؛ ز ی ررا ررروا در ص ر رتی مفی رد خواهررد بررود کرره داخررل کررار و ی را

ساختمان باشد و در غیر این ص رت موجود مزاحم و غیرسودمندی خواهد بود .و ری ایرن وجره
تا حدی د ر ا ظاهر هیه و متفاهم عرفی است .احتمال دیگری نیز در اینجا هئت کره شراید ا

معن رای پرری

روشررنتررر و واضررحتررر باشررد؛ ز یرررا م ریترروان فررت کرره مقمررود ا تارربیه هنهررا برره

رواهای تکیه د به دیوار ،این است کره هنران بره سران ررواهرای خارک در برابرر حرواد ،
کورررکت ر ین انعطررافی ندارنررد و «خاررب» در تررت عرررا ررروا خاررک غیرقابررل انعطررافی را

می یند که بر اثر فاار دو نیم میشود .انعطافپذیری در برابر حرواد
ا ناررانههررای مررردان مررؤمن برره هرردف خ ر ی

بره طر صرحیح ،یکری

اسررت و انعطرراف در برابررر حررواد  ،بررا تملررق و

راپلوسی و ابنا وقت بودن ،تفاوت روشنی دارد .افراد ابنا وقت هردف ماخمری ندارنرد و بره

هیچ اصلی پایبند نیئتند ،به هر رنگی درمیهیند ،و با ماسکهای ونا ون در صحنه ند ی

ظاهر میشوند و ی افراد انعطافپذیر ،تا هنجا که ض ر ی به اصرول و اهدافاران متوجره نارود برا
مررردم و حتری ررا بررا دشررمن خررود کنررار مریهینررد و برررای حفر اصررول و پایرههررای واقعری ا یرک

سلئله منافع می ذرند .همچنانکه جهان طبیعت به ما درو میهم د :طوفران سرهمگینی ا

نقطررهای برم ریخی رزد و بررر اشررجار جرروان و کهنئررال و ررلهررا و یاهرران و مررزارع حملرره م ریبرررد،

سنبلهای مزارع و یاهان و لهای لئتان در برابر طوفان مقاومت ناران داد و برا انعطراف
 .1س ر منافقون ،هیه .۴
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و خررم ش رردن خاصر ری ،طوف رران س ررهمگین را رد مر ریکنن ررد و پر ر

ا هن ب رره حا ررت نخئ ررت ب ررا

م ری ردنررد؛ و ری درخترران خاررک در برابررر طوفرران س رینه سررار کرررد و بررا صررالبت خاص ری ابرررا
مقاومررت مرینماینررد امررا پ ر

ا حظرراتی ا پررای درمریهینررد .ایرن حقیقررت اجتمرراعی را پی رامبر

اسالم ۹در یکی ا سخنان خود بیان کرد و میفرماید:

َ َ
َ
َ
ًَ ََ
َ
َ
کالسِب َلة ََی َر َکَا َ َ َ
کناف ِر َمثن اْل َة ٍِ َو َل
َمث اجن ِم ِن
الِ ُ فت عم َمن ٍ َو ت ن أخ َنو ی َو َمثن ال ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ًَ َ
َ َ َ َ 1
اِئة َح تتغف .
یلال ق ِ

صاحب رو البیان در تفئیر این تابیه حضرت ۹مین یئد:
أَ
ُ َ َّ
2
«اْل أر َ ة» درخت سختی مانند صنوب استه «ت َتغف َ » :ا جای کنده میشود.
هیة اهَّلل سبحانی نیز به همین حقیقت اشار میکند:
ال مؤمن مانند سنبلی است که باد تند آن را کت مریدهرد ،گراه مریایسرتد و گراه
خمیده میگ دده ولی ار اد کار  ،در نداشتن انعطرا و کنرار نیامردن برا مر دم ،ماننرد
درختان سخت هستند که در ب اب تندباد وادث ا جای کنده میشوند.

3

دقت در دایر احادیث رسید ا معمومان :مرا را بره حردیث مقابرل برا ایرن حردیث  -کره

در بیان صالبت مؤمن بیان شد است  -رهنمون میسا د:

ََ
ََ
َ َ
َ
َ ٌ 4
اْل َب َ
َ َ
اْل َب یس َت ِمِه َو اجن ِمن َل یس َت ِمن ِهُ ِن ِه شء.
اجن ِمن أَلب ِمن ِ

ا رر مررؤمن صررالبت نداشررته باشررد نمرریتوانررد دیررن

را حفر کنررد و بیرران شررد کرره صررالبت

مؤمن ا کو هم محکمتر است و همین سبب حف دین

یرا ار شهرا و اعتقرادات

به عبرارت دیگرر ،صرالبت مرومن برا قررار ررفتن در کنرار حردیث مقرابل

مریشرود.

کره انعطرافپرذیری را

میرساند این مفهوم را مطرف میکند که استوار ی و صالبت در دین با نرمی و انعطاف در بالیرا

هر دو به حف دین کمک میکنند و ا ر صالبت به معنای خاک و خان بودن باشد ،مرؤمن

قطعا در ممایب میشکند و شکئت در رنجهرا ،ضرعف در دیرن را بوجرود مریه رد .انئرانهرا

در جهانی که دارای موقعیتهای فراوان متضادی است ند ی میکنند و مؤمن باید بتوانرد در

 .1جامع األخبار(شعیری) ،ص.۱۸۳
 .2تفسیر رو البیان ،ج ،۹ص.۵۳۳
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 .3دوست نماها؛ تفسیر سوره منافقون ،ص.۲۱
 .4الکافی ،ج ،۲ص.۲۴۱

منعطف بودن او بر می ردد.

ا منظررر دیگررر ،ار ش خرروا بررودن انئرران ،برره انعطررافپررذیری در رعای رت قرروانین س ریال اسررت.

خداوند متعال ا بند ان  ،خوا شدن و تکامل پیردا کرردن را خواسرته اسرت کره بخاری ا فراینرد
خوا شدن ،م بوط به اجرای برنامههرای روترین و ثابرت و قروانین و مقر رات مکتروا اسرت؛ مق راتری

کرره مررا را برره یرک سلئررله دسررت رات خرروا و رشررد دهنررد راهنمررای مریکننررد؛ امررا اصررل مئررئله ایرن

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

ای رن تضررادها ا ایمرران

محافظررت کنررد و نررد ی سررا می هررم داشررته باشررد و ای رن برره یژ ری

اس ررت ک رره خداون ررد متع ررال در کن ررار برنام ررهه ررای ث ررابتی ک رره ب رره انئ رران داد اس ررت یر رک حا ررت

«انعطررافپررذیری» را ا او انتظررار دارد .خداونررد ا هدم ،دو نرروع خرروا بررودن را مریخواهررد :یرک خرروا
بودن طبق برنامههای ثابت ،و یک خوا بودن طبق برنامههای سیا ی که نیا منرد انعطراف هئرتند

و هدم بای رد انعطررافپررذیر باشررد تررا بتوانررد هنهررا را انجررام بدهررد .کررار هنجررا سررخت م ریشررود کرره انئرران
بخواهررد خررودش را بررا دسررت رات س ریال خرردا کرره نیا منررد انعطرراف هئررتند تطبیررق دهررد .ابلرری

سالهای متمادی برای خداوند متعال عبرادت مریکررد یعنری برر اسراو قروانین ثابرت همرۀ کارهرای
خوا را انجام میداد .اما وقتی خداوند متعال اجررای یرک دسرت ر سریال ،بلکره متفراوت و غیرقابرل

پری بینری را ا شریطان خواسررت جررواا ابلری

در واقررع نرره بررود .پر

رار خررواه ردن مررال
فقر کر ِ

نیئت و باید هنگامی کره خردا برا اوامرر خرود برا روف انئران برا ی مریکنرد ،امکران انعطرافپرذیری در
انئان باشد و انعطاف ناان بدهد .بنرابراین خردا مریخواهرد تأ کیرد کنرد کره ار ش انعطرافپرذیری

عبد ا خوابودن در اجرای وظائف عادی باالتر است.

 .3-2انعطافپذیری؛ توانایی انطباق با موقعیتهای خطیر و متفاوت

را

یکر ری ا کلیر ردهای موفقیر رت ،انعط ررافپ ررذیر ب ررودن اس ررت .انعط ررافپ ررذیری در برخر ر رد ب ررا
های نرد ی یرک مهرارت بره حئراا مریهیرد کره بره صر رت اکتئراب بایرد بردان دسرت

یافت .در موقعیتهای مختلف ،افرادی میتواند راحتتر شررای را تحرت کنتررل خرود دره رد
که بیات ین انعطافپذیری را در رفتارشان داشته باشند.

انعطاف در تت به معنای «میل کردن»« 1،بر اتن و برا ردیردن و همراد ی بررای سرا اری

بررا محرری یررا دیگررران یررا دشررواریهررا» 2و انعطررافپررذیری برره معنررای «تمایررل برره سررا اری و
هماهنگ شدن با محی و افراد است و این امر در جرای تحقرق مرییابرد کره فرردی یرا مکتبری

 .1لغت نامه دهخدا ،ج ،۲ص.۳۰۶۲

 .2فرهنگ عمید ،ج ،۱ص۱۹۶؛ فرهنگ بزرگ سخن ،ج ،۱ص.۶۲۳

81

علوم حديث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

بخواهد متناسب با مقتضیات مخاطبین ،قوانین خود را تنظیم کند» 1بیان شد است.

هر ونه تتییر در ند ی انئان اعم ا خوشایند و ناخوشایند مئتلزم نوعی سا اری مجردد

است .روشهای مقابله با تتییرات و تن های حاصرل ا ایرن تتییررات در افرراد مختلرف و برر

حئب موقعیتهای ونرا ون متفراوت اسرت .راهبردهرای مقابلره ،مجموعرهای ا ترالشهرای
شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر یا تفئیر یا اصالف یک وضعیت تن

مرریرود و منجررر برره کرراه

ا بره کرار

رنررج ناشرری ا هن شررد و در تفئرریر و غلبرره بررر ماررکالت نررد ی مررؤثر

هئررتند»« 2.شرریو هررا یررا راهبردهررای کرره فرررد در مقابلرره بررا مرروارد اسررترو ا برره کررار مرریبرررد نقر
اساسرری در سررالمت جئررمانی و روانرری او ایفررا مرریکنررد .روانشناسرران حر

سررالمت روان برررای

نق

راهبردهای مقابلهای اهمیت زیادی قایل هئتند و سالمت روان را یک تعامرل مریداننرد

تررن

محئرروا مرری ررردد و ا سرروی دیگررر ،راهبردهررای مقابلررهای خررود مینررهسررا فضررای سررا م

یعنری ا یرک سرو نترایج انتخراا و اسرتفاد ا راهبردهرای مقابلرهای ،مرؤثر و مناسرب برا تتییررر و

روانی است که در رنین فضای شرناخت صرحیح و ارز یراب درسرت موقعیرت ترن

ا جهرت

انتخرراا راهکررار مقابلررهای مرؤثر را میئررر مرریکنررد .را هررای مقابلرره بررا فاررار روانرری متعددنررد ،امررا
نکته مهرم در انتخراا راهبررد مناسرب بررای مقابلره برا فارار روانری ،همخروانی ایرن راهبردهرا برا
مینههای اعتقادی و فرهنگی افراد یک جامعه است».

3

در ریئ ررتی و تب ررین دقی ررق انعط ررافپ ررذیری ا جنب ررهه ررای مختلف رری نظی ررر روانشناس رری،

جامعهشناسی و اخالق به این مئأ ه پرداخته شد است؛ انعطافپذیری را میتروان «توانرای

تتییر ا حا تی به حا رت دیگرر در شررای خراص جهرت سرا ار ی برا وضرعیت موجرود تع یرف
کرررد .ایررن سررا اری برره ونررهای مرریتوانررد باشررد کرره اثرررات مفیرردی را در پ ر داشررته باشررد».

4

«انعطررافپ ررذیری ب رره ظرفی ررت تتییررر ف رررد در پاس ررخ ب رره تجررارا مثب ررت و منفر ری ن ررد ی فت رره
میشود»« 5.انعطافپذیری توانای انطبراق افرراد برا ر یردادهای جدیرد اسرت؛ انعطرافپرذیری
یک فرایند پ یا تع یف میشود که مئرئول ایجراد انطبراق مثبرت ،برا وجرود تجرارا مخرا ف یرا

 « .1ونههای انعطافپذیری در احکام و قوانین قرهن» ،ص.۱

« .2ب رسی رابطه راهبردهای مقابلهای و سالمت روانی در سا کنین خرم هباد» ،ص.۵۴-۴۷

« .3ب رسی اث بخای هم ش مهارتهای مقابله با ر یکرد اسالمی بر سا اری رواناناختی» ،ص.۳
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« .4انعطاف در رفتارهای ت بیتی  -مدی یتی و اجتماعی ا منظر قرهن و احادیث» ،ص.۱۲
 .5روانشناسی رشد نوجوانی  -جوانی و بزرگسا ی ،ص.۹

ممک ررن ب رررای س ررا ماندهی و ط رررفر ی ررزی ررامه ررای بع رردی ب رررای ح ررل ی ررک ما ررکل اس ررت».

2

«انعطافپذیری به عنوان قابلیتی مثبرت بررای برخر رد هیجرانی و رفترار ی مناسرب و بررای بر

حررداقل اخررتالالت روانرری در مقابررل شرررای اسررترو ا تع یررف مرریشررود»« 3.انعطررافپررذیری

روانشررناختی یررک فراینررد یررا توانررای یررا پیامررد سررا اری موفقیررتهمیررز بررا شرررای تهدیررد کننررد

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

ت وماتیررک در فرررد اسررت»« 1.انعطررافپررذیری ،توانررائی ذهنری برررای تفکررر برره شریو هررای متفرراوت

است؛ به ط ری که فرد بتواند برا تجرارا درونری و بی ونری منفری و ناخوشرایند ر برهرو رردد و در
عین حال ،سا اری و تعادل روانشناختی خود را حف نماید» 4.برخی دیگرر انعطرافپرذیری

روانشرناختی را « توانررای فرررد برررای ارتبرراط کامررل بررا مرران حررال برره عنرروان یررک انئرران هوشرریار و
ه ا و توانای او برای تتییر یا ادامه رفتار در جهت ار شهای » تع یف کرد اند.

5

در نظر ررا دینرری «انعطررافپررذیری در ش ر یعت اسررالم برره معنررای عقرربنا رینی ا اصررول یررا

واداد ی نیئت که این هر دو با عقیردتی برودن اصرول و واقرع رایر عملری هنهرا منافرات دارد؛
بلکرره انعطررافپررذیری برره معنررای تاکتیررک و ررام نهررای واقررع رایانررهای اسررت کرره فاررارهای

واقعیت را م رد توجه قرار میدهد و هدف ا هن ژرفا بخایدن بره دیرد ا اصریل و نتیجره یرری
اجزای نظام بره بهترر شرکل اسرت .بنرابراین ،انعطرافپرذیری انتخراا موضرع موقرت و رذرای
است که برای حف موضع کلی بئته به اوضاع و احوال تتییر میکند».

6

همچنانکه شیو ها و تممیمهای اتخاذ شد ا سروی انبیرا و اهرل بیرت :در بزنگرا هرای

مختلررف ترراریخی ،نظیررر مرراجرای حضرررت ابررراهیم ۷و ذبررح اسررماعیل ،۷صررلح حدیبیرره
توس پیامبر - ۹که با وجود مخا فت اصحاا ،نهایتا ا سوی خداوند متعرال بره فرتح مبرین

معرفرری شررد  ،-عقرربناررینی امررام علرری ۷در ج یرران س رقیفه برره جهررت ممررلحت مهررمتررر و
پذیرش صلح توس امام حئن - ۷که نرم
زین

قهرمانانه تاریخ شرناخته مریشرود  -حکایرت ا

روش انعطافپذیری توس ائمه :در مئائل مختلف باری است .به عبارت دیگرر،

انئان مؤمن باید با تعقل مملحتاندیاانه و بمیرت در مقابرل مئرائل مخلتلرف بره صر رت
« .1انعطافپذیری سا اری و ناانههای روانپزشکی» ،ص.۱

« .2رابطه بین جزمیت ،انعطافپذیری و یژ یهای جمعیت شناختی با شادکامی» ،ص.۶
« .3مواجهه با خاونت در نوجوانان :عوامل شناختی  -رفتاری و انعطافپذیری» ،ص.۲
« .4تااه ری ،سالمت روانی و رضایتمندی ا ند ی» ،ص.۸

5. P56 ،A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy.

« .6ب رسی مو فه سا اری مدل هوش هیجانی باران و روشهای پ رش هن در سنت و سیر امام علی ،»۷ص.۶
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کیئررانه رفتررار کنررد تررا خ وجرری تمررمیمات وی منتهرری برره حف ر اصررول شررود .برره دیگررر بیرران،

انعطاف پذیری انئران در مقابرل مئرائل مختلرف ،ناران ا حیرات انئران اسرت کره برا تعقرل و
ه اهانه مانع ا شکئتن و ا ریاه برکندن به خاطر جمود و تعمب می ردد.

نرم

 .۴-2نقش عامل ایمان در انعطافپذیری

ایمرران ا منظررر اسررالم ،ظرفیرت بئریار ی در تحقررق و عمررقبخاری برره فضررایل اخالقری دارد.

ا بته ایمان قبل ا تأثیر بر هن فضایل ،خود مناأ ایجاد فضرایلی جدیرد در حر

فضایل بند ی است.

فضرایل بره نرام

1

ایمان ،ممدر ا ماد «دمن» است که بر دو معناى نزدیرک بره هرم دال رت دارد :یکری هرامر

دل و دیگرى تمدیق؛ ز یرا انئران ریرزى را تمردیق مریکنرد و بره هن رواهی مریدهرد کره بره هن

اطمینان داشته باشد و د

هرام

یرد2.

«مهمت ین نکته و کلید ه مونهای ا هی ،ایرن اسرت کره بنرد  ،مطیرع مروال و تئرلیم فرمران او

باشد حتری ا رر نمریدانرد رررا .بره تعبیرر دیگرر ،ا رر بنرا باشرد در دسرت رهای خردا ،فقر هنچره را

بفهمیم برای ریئت اطاعت کنیم و بپذی یم ،در واقع ما بند فهرم خودمران شرد ایرم نره بنرد

پ رد ارمان و مطیع عقل خود شد ایم نه مطیع خردا!» 3.بره عبرارت دیگرر ،خردا نیرز ا انئران،
انعطافپذیری را میخواهد؛ هنجا که میفرماید :مرن دوسرت دارم اطاعرت باروم ،هنطر ری کره

من میخواهم ،نه هنط ری که تو میخواهی:
و

َ
َ
ِإ ِن أ ِح َب أن أ َطا َ ِمن َحیث أ ِر ُئ.

4

َ
َ
َ
5
ِإ َّنا أ ِر ُئ أن أع َب َئ ِمن َحیث أ ِر ُئ َل ِمن َحیث ت ِِ ُئ.

نکته درخر ر توجره دیگرر ،ایرن اسرت کره یکری «ا مئرائلی کره در سرالمت روان نقر

دارد ،رگرونگی وا کرن

برره دو موقعیرت خوشرایند و ناخوشررایند اسرت؛ ز یررا نررد ی بره دو قئررم

« .1ایمان ا منظر اسالم و نق

هن در تحول فضایل اخالقی با تأ کید بر اخالق زیئت  -پزشکی» ،ص ۱۱و .۱۸

خوشایند و ناخوشایند تقئیم میشود:

« .2ب رسی تمثیل خامة ا زرع در روایات شیعی و مفاد هن» ،ص.1
 .3امتحان ،ص.۴۱
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مهمری

 .4قصص االنبیاء ،ص.۴۳

 .5تفسیر القمی ،ج ،۱ص.۴۲

و انئانها در موقعیت «خوشایند  -ناخوشایند» به اشرکال مختلفری عمرل مریکننرد .وا کرن هرا بره

این دو موقعیت را مریتروان بره دو ونره مثبرت و منفری طبقرهبنردی نمرود .وا کرن

شکر و سااسگزار ی و واکن

مثبرت بره خوشرایند،

مثبت بره ناخوشرایند ،صربر و بردبرار ی اسرت کره در مجمروع ،رضرامندی

ا تکر ر ین را تا ررکیل مر ریدهن ررد» 2ک رره ا بت رره انتخ رراا وا ک ررن

انعطافپذیری مؤمنانه حاصل مریشرود« .وا کرن

مثب ررت در ه ررر دو موقعی ررت در س ررایه

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ک فاَ ِبر.
و الئم یعم ِان یعم لک و یعم علیک ف ِإذا کان لک فَل تبط و ِإذا کان علی

1

منفری بره ایرن دو موقعیرت ،ا گروهرای متفراوتی نظیرر

«فرف_قنوط»« 3،فررف  -کفرران»« 4،فررف ،فخر_یرأو ،کفرران»« ،دعرا_اعرا
5

که ناشی ا عدم انعطافپذیری به سبب عدم ایمان است.

» و «جرزع  -منرع» دارد»
6

7

8

ع رراملی ک رره در ایر رن پ ررشوه ب ررر اس رراو ح رردیث محر ر ر ِی مر ر رد بح ررث ،معرفر ری م رریشر رود،
«انعطافپرذیری» اسرت .برا اسرتفاد ا روش معکروو ،مریتروان فهمیرد یکری ا دالیرل وا کرن
منفی در موقعیتهای سختی و نقمت ،نداشتن انعطافپرذیری اسرت .یعنری برر طبرق روایرت
خامة ا زرع ،ا «ایمان» به عنوان عامل «انعطافپذیری» در مقابل ابتالئات یاد شرد اسرت و ا
جمله ام ر ی که واکن

منفری در موقعیرت نقمرت را کراه

داد و وا کرن

مثبرت را بره وجرود

مریه رد «تنظریم انعطرافپرذیری» مریباشرد؛ بره ایرن معنرا کره عنمرر «عردم انعطرافپررذیری» ،ا
اسررباا وا کررن

نامتعررادل در موقعیررت منف ری و نقمررت اسررت و درمرران هن نی رز عامررل خرراص

«ایمان» است .به بیان دیگر ایمان در رگونگی واکن

بره ناخوشرایندها و نقمرتهرای نرد ی

نقر اساسری دارد و باعررث مهررار تبعررات منفری هن مریشررود .همچنانکرره کفررر موجررب مریشررود
رون َه ْین َ
انئان در مقابل ابتالئات ر یکرد انعطرافپرذیری نداشرته باشرد .در حردیث «ا ْ م ْؤمن َ
رون
ِ
َْ
َ َ َ ْ
َ
ْ
األنررف إ َذا قیر َد ْان َقر َ
راد َو ِإ ْن د ِنری َخ َعلری َصررخ َرة ْاسر َرت َنا َ » 9نیررز برره صر رت ص ر یح
ْینررون کا َج َمر ِرل ِ ِ ِ ِ

 .1نهج البالغة (صبحی صا ح) ،ص.۵۴۶

 .2ر « : .مو فههای احئاو سعادتمندی در احادیث با ر یکرد روانشناختی» ،ص.۸
 .3س ر روم ،هیه .۳۶

 .4س ر ش را ،هیه .۴۸

 .5س ر هود ،هیه .۱۰-۹

 .6س ر فملت ،هیه .۵۱

 .7س ر معارج ،هیه .۲۱-۱۹

 .8ر « : .تعدیل کنند های واکن
 .9الکافی ،ج ،۲ص.۳۴

در خوشایند و ناخوشایند بر اساو احادیث» ،ص.۷-۳
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اشار شد است که هنگام مواجهه برا ابتال ئرات بایرد بره ونرهای رفترار کررد کره نارانگر ر یکررد
انعطافپذیری در رفتار باشد .این روایت «کنایه ا این است که اهل ایمان رام و منقاد هئتند

و سرکاری و امتنراع ندارنرد؛ ا رر ررره ذاترا همچرون شرتر نررر نی ومندنرد ،و ری نیر و ی ایمرران ،او را ا

س پیچی جلو یری میکند .ا امام صادق ۷نقل شد است:
َ
ََ
ِاِ َیان أن ی َطا َ الِل فَل یع َص؛

1

ایمان آن است که خدا اطاعت شود و معهیت او نشود.

2

همچنین دربار ارتباط این حدیث با ایمان همد است:
تابیه مؤمن به جمل و نه به ناقه ،حاکی ا هن است که مؤمن قادر به نافرمانی هئرت ،و ری
وهر ایمان مانع عمیان او میشود.

3

ابتنررای ایمرران بررر معرفررت اسررت و ا منظررر قرررهن ،ایمرران بررا ش رک قابررل جمررع نیئررت 4.همچنررین
ایمان ،حقیقتی پ یا (کاستی و افزای پرذیری ایمران) و نیرز دارای مراترب اسرت« 5.ایمران برا توجره بره
ساختار بینای  -رایای هن ا ظرفیت بئیار ی برای ترأثیر برر دو بعرد شرناختی و انگیزشری برخر ردار
اس ررت .عم ررل هررن ررد ا ذات ایم رران خ ررارج اس ررت ،ام ررا ال م رره خ ررارجی هن اس ررت .ایم رران منا ررأ و

جهتدهند عمرل مؤمنانره و ترأمین کننرد حئرن فراعلی هن بره شرمار مریرود .روهر ایمران ،تئرلیم
درون ری انئرران در برابررر خرردا اسررت .ایمرران ،خ ر وج ا دنانی رت اسررت و ای رن درسررت نقطرره مقابررل کفررر
است .کفرر برر برترریطلبری و خودخرواهی تکیره د اسرت 6و ایمران برر تئرلیم و خضروع در برابرر حرق.
بنابراین ،ساختمان درونی کفر و ایمان ،حا کی ا رای های متقابل است».
بنا بر روایات متعددی ،ابتال ئات ا هی با افزای
ََ
ََ ََ
مث اجن ِم ِن مث ِکف ِ

7

ایمان انئان بیاتر میشود؛ مانند:

َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
الِل َو َل خ ِط َیئة له.
ِاْل َیل ِان ،کل َما ِز َُئ ِِف ِإ َی ِان ِه ِز َُئ ِِف َبَل ِئ ِهِ ،لیلَق

 .1همان ،ج ،۳ص.۳۳۰

 .2سیمای مؤمن در قرآن و حدیث ،ص.۹۶

 .3سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،ج ،۱ص.۱۴۸
 .4س ر سبأ ،هیه .۲۱
 .5س ر فتح ،هیه .۴

 .6س ر نمل ،هیه .۱۴
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« .7ایمان ا منظر اسالم و نق
 .8األمالی ،ص.۶۳۱

هن در تحول فضایل اخالقی با تأ کید بر اخالق زیئتپزشکی» ،ص ۱۱و .۱۷

8

است؛ همچنرانکره «در سر ر اعرراف اصرل او ری و سرنت ا هری در مر رد انئران را نرزول رحمرت و برکرت
اعالم میکند و نزول بال و شداید را به عنوان اصلی ثانوی ناشی ا رفتار و سلو انحرافی انئان ا ط یرق

فطرت ا هی میداند که معلول نوع اکتئاا و سلو انئانها است ،میفرماید:

ََّ
ْ َ
ََ
( َو َِل ْب َِأ ََّن َِأ ْه َل ِْال ُقریِ َآم ُن َ ََّ َ َ َ َ
ِمِِم َِن َّ
ِالسِمفا َِوِالِأ ْر َ ِِوِلم ِْنِکِذ ُِباِ
باِوِاتق ِْباِلَت ْحنِفِعل ِْیه ْم َِِ َرک ن
ُ َ ْ ُ َ 1
َف َأ َخ ْذ ُ
بن).
نفه ْمِِمفِکفنباِیمسب ِ

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

ذا خداونرد اظهرار حرب

را بره واسرطه ابتال ئرات بیارتر مریکنرد ترا ببینرد بنرد اش رقردر حربپرذیر

در این هیه اصل او ی سنت ا هی بر اعطای رحمت و برکت معرفی شرد و نرزول برال را ناشری

ا عملکرد انئان دانئته است .طبق این هیه ،دو عنمر «ایمان» و «تقوی» ،یعنی بین

فکرری

و نظری و روش عملری انئران معیرار و مردار نرزول نعمرت و نقمرت بیران شرد اسرت .همچنرین
استقامت نف

انئان بر صراط مئتقیم فطرت  -که ض رت ایمان را در ح

فطرررت و رررای

برره نررا و فئرراد ،عامررل اخررتالل نظررام هئررتی و سربب نررزول بررال معرف ری شررد

را در ح

معرفتی و عمرل

رفتار ی ایجاا میکند  -شرط نزول نعمرت بیران کررد ؛ همچنران کره انحرراف ا را

است؛ ز یرا عدم تعادل و طتیان ری انئان ،نظام طبیعت را مختل میسا د».

2

بنررابراین ،برین ایمرران شررخص و میرزان ابررتالی او رابطرره معنررادار ی وجررود دارد .در خمرروص

رابطه ایمان و ابتال احادیث دیگری نیز همد است:
َ

ْ

َ

َ

ْ

ََّ

َ

َّ
( َّ َ ُ ْ ُ ْ
ُ
یدِ یِ َِلائ ِ).
یدِ یِإ َیمفن ِِز َ ِ
نِِ َمنزلةِِکَةِِالم َیزانِِکل َمفِز َ ِ
إنمفِالمؤم ِ

3

َ
ََّ
(َْ َ ُ َْ ُْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
نِ یِ ُم َبفش َ ت ِِ َّ
الص ْب َ ِرِ َعل ْی ِِ َ ِوِالث َبفِِِع ْن َد ُِِت ْصِحی ُ ِِ
لِلأ َّ ِ
نِعق ِ
ااِزینِِللمؤمنِِ ِوِکرامةِِلم ِ
البل ِ
ْ
4
ن ْس َبةِِالإ َیمفنِ.)...

کوتا سخن هنکه ،ایمان  -که بنا بر هیرات قرهنری و روایراتی ماننرد «خامره ا رزرع» ترأثیر اساسری

معرفتی و عملی در تئرلیم شردن انئران در برابرر اوامرر و نرواهی ا هری دارد و ا بتره خرود مقو رهای

ماکک ،یعنی قابل کم و زیاد شردن اسرت  -انعطرافپرذیری مرؤمن را هرم در مقابرل حرواد

و

ابتالئات ا هی در پ خواهد داشت تا در برابر این ر یدادهای خطیر ناکند و ا جراد بنرد ی
منحرف ناود و بدیهی است که با افزای

مراتب و درجات ایمان مؤمن ،انعطرافپرذیری و بره

 .1س ر اعراف ،هیه .۹۶

 .2دام عاشقی -ابتال و آزمایش انسان در قرآن (پژوهشی پیرامون ابتال در کالم وحی) ،ص.۹۵
 .3بحار االنوار ،ج ،۶۷ص.۲۱۰

 .4مصبا الشریعه ،ص.۱۸۴-۱۸۳
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عبارتی تئلیم بودن و بند ی او نیز افزود خواهد شد.
 .3نتیجهگیری

ا ف) در فرهنگ قرهن و روایات بحث ابتالء ،ا دو جنبه متضاد معرفی شد است (نعمت

 -نقمت؛ خوشایند  -ناخوشایند).

ا) در برخی متون حدیثی مواردی ا کن های مؤثر هدمی در مقابل ه مرای هرا و ابتال ئرات

متنوع ا هی تبیین ردید اند.

ج) روای رت «خامررة ا ررزرع» ،کررن

رفترراری انعطررافپررذیری مؤمنانرره را برره عنرروان بهت ر ین را

ب ونرفت انئان در برابر ابتالئات ناخوشایند و نقمتها معرفی میکند.

د) با استفاد ا روش معکوو و مفهوم مخا ف به دست میهیرد کره یکری ا دالیرل وا کرن

منفی و شکئت در برابر ابتالئات ناخوشایند ،نداشتن انعطافپذیری است.
هر) انعطافپذیری در موقعیت ناخوشایند موجب واکن

عبارت دیگر ،انعطاف مؤمنانه ،وا کرن

مثبت را به وجود میه رد.

مثبت و رضامندی مری رردد .بره

منفری در موقعیرت نرامطلوا را کراه

داد و وا کرن

و) در روایت «خامة ا زرع» ا ایمان به عنوان عامل انعطافپذیری یاد شد است.

) طبررق ایررن روایررت ،کفررر و نفرراق برررخالف ایمرران ،مررانع ا انعطررافپررذیری پی مندانرره در

مقابل ابتالئات می ردد.
کتابنامه

 ابتال از دیدگاه قرآن و سنت ،مجتبی بیگلری ،تهران :رمز ،راپ اول۱۳۸۰ ،ش. -األمالی ،محمد بن حئن طوسی ،قم :دار ا ثقافه۱۴۱۴ ،ق.

 -التحریر و التنویر ،محمدطاهر ابن عاش ر ،بی وت :موسئه ا تاریخ ا ع ب ۱۴۲۰ ،ق.

 التحقیییق فییی کلمییات القییرآن الکییریم ،حئررن ممررطفوی ،تهررران :ارت فرهنررگ و ارشرراداسالمی ،راپ اول۱۳۶۸ ،ش.

 الیریعة إلی حافظ الشریعة ،رفیرعا ردین جیال نری ،تمرحیح :محمدحئرین درایتری ،قرم :دارا حدیث ،راپ اول۱۴۲۹ ،ق.
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 الصحا تاا اللغه و ححا العربیه ،اسماعیل بن حماد جوهری ،تحقیق :احمد عبدا تف رعطار ،بی وت :دار ا علم لمالیین۱۴۰۴ ،ق.

هخوندی ،تهران :دار ا کتب اإلسالمیة۱۴۰۷ ،ق.

 الکلیات :معجم فی المصطلحات و الفروق اللغو یه ،ابوا ِبقراء ا کفروی ،بره کوشر  :عردناندر ی

و محمد ممری ،دماق :ب نا۱۹۸۲ ،م.

 المصبا المنیر ،احمد بن محمد فیومی ،قم :دار ا هجر ۱۴۱۴ ،ق. -الییییوافی ،محمرررد محئرررن برررن شرررا مرتضر ری فر ریض کاشرررانی ،اصرررفهان :کتابخانررره امرررام

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

 -الکییافی ،محمررد بررن یعقرروا بررن اسررحاق کلین ری ،تمررحیح :عل ریاکبررر غفررار ی و محمررد

دمیرا مؤمنین علی۱۴۰۶ ،۷ق.

 -امتحان ،جواد محدثی ،ماهد :بنیاد پشوه های اسالمی ،راپ هفتم۱۳۹۲ ،ش.

 ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،حئین بن محمد راغب اصفهانی ،ترجمه و تمحیح:غالمرضا خئ و ی حئینی ،تهران :مرتضوی ،راپ دوم۱۳۷۴ ،ش.

 -تفسیر تسنیم ،عبد اهَّلل جوادیهملی ،قم :اسراء۱۳۸۱ ،ش.

 -تفسیر رو البیان ،اسماعیل بن ممطفی حقی ،بی وت :دار ا فکر۱۴۰۵ ،ق.

 تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،به کوش  :طیب موسوی جزائری ،قم :دار ا کتاا۱۴۰۴ ،ق. تهیی اللغه ،ابومنم ر محمد بن احمد ا هری ،تحقیق :محمد عوإحیاء ا ترا

ا ع ب ۲۰۰۱ ،م.

مرعرب ،بیر وت :دار

 -جامع األخبار ،محمد بن محمد شعیری ،نجف :مطبعة حیدر یة ،ب تا.

 -چهل حدیث ،روفاهَّلل موسوی خمینی ،تهران :مؤسئه تنظیم و نار هثار امام خمینی=۱۳۹۴ ،ش.

 دام عاشقی ،ابتال و آزمایش انسان در قرآن (پژوهشی پیرامون ابتال در کالم وحی) ،سیدجعفرموسوینئب ،تهران :ار شمند ،راپ اول۱۳۸۵ ،ش.

 دایرة المعارف قرآن کریم ،پشوهاگا علوم و فرهنگ اسالمی ،قم :بوستان کتاا قم۱۳۸۲ ،ش. -دوست نماها؛ تفسیر سوره منافقون ،جعفر سبحانی تب یزی ،قم :بوستان کتاا قم۱۳۸۱ ،ش.

 روانشناسی رشد نوجوانی  -جوانی و بزرگسالی ،حئین طفهبادی ،تهران :سمت ،راپنهم۱۳۸۷ ،ش.

 -سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،شیخ عباو قمی ،قم :اسو ۱۴۱۴ ،ق.

 -سیمای مؤمن در قرآن و حدیث ،ابوا فضل بهاتی ،قم :بوستان کتاا۱۳۹۲ ،ش.

 شر أحول الکیافی ،محمرد برن ابرراهیم صردرا دین شریرا ی ،تمرحیح :محمرد خواجروی،تهران :مؤسئه مطا عات و تحقیقات فرهنگی۱۳۸۳ ،ش.
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 شر الشفا للقاضی عیاض ،مرال علری قرار ی ،تحقیرق :عبرداهَّلل محمرد ا خلیلری ،بیر وت :دارا کتب ا علمیه۱۴۲۱ ،ق.

 شر الکافی -األحول و الروضة ،محمد صا ح بن احمد ما ندرانی ،بره کوشر  :ابوا حئرنشعرانی ،تهران :ا مکتبة اإلسالمیة۱۳۸۲ ،ق.
 شر کتاب التوحید من ححیح البخاری ،عبد اهَّلل بن محمد غنیمران ،مدینره :مکتبرة ا ردار،راپ اول۱۴۰۵ ،ق.
 حییحیح البخییاری ،محمرردبن اسررماعیل بخررار ی ،تحقی رق :محمررد هیررر بررن ناصررر ا ناصررر،بی وت :دار طوق ا نجاة ،راپ اول۱۴۲۲ ،ق.

 فرهنگ ابجدی عربی  -فارسی :ترجمه المنجد االبجیدی ،فرؤاد افررام بئرتانی ،ترجمره :رضرامهیار ،تهران :اسالمی۱۳۷۰ ،ش.

 فرهنگ بزرگ سخن ،حئن ان ر ی ،تهران :سخن۱۳۸۱ ،ش. -فرهنگ عمید ،حئن عمید ،تهران :امیرکبیر۱۳۹۰ ،ش.

 قصص االنبیا ،سعیدبن هبةاهَّلل قطبا دین راوندی ،تمرحیح :غالمرضرا عرفانیران ،مارهد:مرکز پشوه های اسالمی ،راپ اول۱۴۰۹ ،ق.

 کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،تحقیق :مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ،قرم :دارا هجر ۱۴۰۹ ،ق.

 کنز العمال فی سنن األقیوال واألفعیال ،عالءا ردین متقری هنردی ،بیر وت :مؤسئرة ا رسرا ة،راپ پنجم۱۴۰۱ ،ق.

 -لغت نامه دهخدا ،علی اکبر دهخدا ،تهران :موسئه انتاارات وراپ داناگا تهران۱۳۷۳ ،ش.

 مجمع البحرین ،فخرا دین ط یحی ،تمحیح :احمرد حئرینی اشرک ر ی ،تهرران :مرتضروی،راپ سوم۱۳۷۵ ،ش.

 -مجمعالبیان ،فضل بن حئن طبرسی ،قم :انتاارات کتابخانه هیةاهَّلل مرعای نجفی۱۴۰۳ ،ق.

 مرآة العقول فیی شیر أخبیار آل الرسیول ،محمردباقر برن محمردتقی مجلئری ،بره کوشر :هاشم رسو ی محالتی ،تهران :دار ا کتب اإلسالمیة۱۴۰۴ ،ق.

 -مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حئین بن محمدتقی ن ری ،قم :مؤسئة هلا بیت۱۴۰۸ ،ق.
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 مصبا الشریعه ،منئوا به جعفر بن محمد ،بی وت :اعلمی ،راپ اول۱۴۰۰ ،ق. معجیم الفیروق اللغو ییه ،ابرو هرالل عئرگری ،قرم :مؤسئرة ا نارر اإلسرالمی ا تابعرة جماعررةا مدرسین۱۴۱۲ ،ق.

 مفردات قرآن :پژوهشی در واژهشناسی قرآن ،رضا مودا ،قرم :احئرن ا حردیث ،رراپ اول،۱۳۷۸ش.

 نهج البالغة (للصبحی حالح) ،محمد بن حئین ش یف ا رضری ،قرم :هجررت ،رراپ اول،۱۴۱۴ق.

 -نهج البالغه ،محمد بن حئرین شر یف ا رضری ،ترجمره :محمرد دشرتی ،قرم :ماره ر ،رراپ

انعطافپذیری مؤمنانه در مواجهه با ابتالئات

 -معجم مقاییس اللغة ،اب ا حئن احمد ابن فارو ،قم :انتاارات دفتر تبلیتات اسالمی۱۴۰۴ ،ق.

اول۱۳۷۹ ،ش.

 -نهج الفصاحه ،ابوا قاسم پایند  ،تهران :دنیای دان  ،راپ رهارم۱۳۸۲ ،ش.

 -واژهشناسی قرآن مجید ،غالمعلی همای  ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی ،راپ اول۱۳۸۳ ،ش.

ُ ُ

 «ابتال ئررات ا هرری برره منز رره روش ت بیترری» ،حمیدرض ررا مظرراهریسرریف ،خلیییق ،ش ررمار ،۱۱۳۸۶ش ،ص.۱۷-۱۳

 «انعطررافپررذیری سررا ار ی و ناررانههررای روانپزشررکی» ،عل ری فرهودیرران ،تییازههییای علییومشناختی ،سال هفتم ،شمار ۱۳۸۴ ،۲۵ش ،ص.۷۵-۷۴
 «ایمرران و رضررامندی» ،نررر ا ئررادات غضررنفری بررا راهنمررای عبرراو پئررندید  ،حییدیثاندیشه ،سال سوم ،شمار ۱۳۸۷ ،۶ش ،ص.۹۵-۶۹
« -ایم ر رران ا منظ ر ررر اس ر ررالم و نقر ر ر

هن در تح ر ررول فض ر ررایل اخالقر ر ری ب ر ررا تأ کیر ر رد ب ر ررر اخ ر ررالق

ز یئتپزشرکی» ،مهردی علیرزاد  -حجرتاهَّلل ه اد ،اخیالق زیسیتی ،سرال سروم ،شرمار ،۷
۱۳۹۲ش ،ص.۵۱-۱۳

 «ب رسی اث بخای هم ش مهارتهرای مقابلره برا ر یکررد اسرالمی برر سرا ار ی روانارناختی»،سررمیه عئررک یان  -محمدحئررن حئررن اد  -محمرردجواد اصررتری ،روانشناس یی و دی ین،
سال شام ،شمار ۱۳۹۲ ،۴ش ،ص.۳۷-۲۳

 «ب رسی تمثیل «خامة ا زرع» در روایات شیعی و مفاد هن» ،عباو پئرندید  ،علیوم حیدیث،سال بیئت و رهارم ،شمار 1389 ،4ش ،ص.۲7-3

« -ب رسی رابطه راهبردهای مقابلهای و سالمت روانی در ساکنین خرم هباد» ،فیر

 -عزتاهَّلل قدم پ ر ،احول بهداشت روانی ،شمار ۱۳۸۷ ،۳۷ش ،ص.۵۴-۴۷

غضرنفری

« -ب رسی مو فه سا ار ی مردل هروش هیجرانی براران و روشهرای پر رش هن در سرنت و سریر

امام علی» ،ه اد جعفری -امیرحئین بانکیپ ر -سید راضی طبئیران ،مجموعیه مقیاالت
کنگره بینالمللی علوم انسانی اسالمی ،د ر سوم ،شمار ۱۳۹۶ ،۲ش ،ص.۳۲۶-۲۹۹
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علوم حديث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

 «ب رسی و تحلیل شادکامی ا منظر قرهن» ،عباو پئندید  ،مطالعات تفسییری ،سرال سروم،شمار ۱۳۹۱ ،۱۰ش ،ص.۶۴-۴۵

 «تررااه ر ی ،سررالمت روانری و رضررایتمنرردی ا نررد ی» ،سرریامک سررامانی  -بهرررام جوکررار -نگر صرحرا رد ،روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) ،د ر  ،۱۳شرمار
۱۳۸۶ ،۳ش ،ص.۲۹۵-۲۹۰

« -تعررردیل کننرررد هرررای وا کرررن

در خوشرررایند و ناخوشرررایند برررر اسررراو احادیرررث» ،عبررراو

پئندید  ،علوم حدیث ،شمار ۱۳۹۲ ،۶۸ش ،ص.۶۶-۵۰

 «حکمت بالیا با تکیه برر هیرات و احادیرث» ،علری ک بالیر پرازوکی ،سیراا منییر ،سرال دوم،شمار ۱۳۹۱ ،۷ش ،ص.۷۴-۴۷

 «رابطه بین جزمیت  -انعطافپذیری و یژ یهای جمعیتشناختی با شادکامی» ،حئینمو وی  -احمدیار محمدیان  -امیر کاا ر  ،روانشناسی ،شمار ۱۳۸۷ ،۴۵ش ،ص.۱۹-۴

 « ونررههررای انعطررافپررذیری در احکررام و قرروانین قرررهن» ،ا یرراو پ ر رکبیر -عبدا رضررا اهرردی  -رقیررهحبیب اد  ،مجموعه مقاالت دومین کنگره بینالمللی علوم اسالمی و علوم انسانی۱۳۹۶ ،ش.

 «مواجهرره بررا خاررونت در نوجوانرران :عوامررل شررناختی -رفتررار ی و انعطررافپررذیری» ،بهنرروش دشررتی -مازیار مرادی  -جواد عالقبندراد ،تازههای علوم شناختی ،شمار ۱۳۸۲ ،۱۸ش ،ص.۳۶-۲۶
 «مو فههرای احئراو سرعادتمندی در احادیرث برا ر یکررد روانارناختی» ،عبراو پئرندید ،علوم حدیث ،سال شانزدهم ،شمار ۱۳۹۰ ،۶۲ش ،ص.۱۴۰-۱۱۹

 «انعطاف در رفتارهیای تربیتیی  -میدیریتی و اجتمیاعی از منظیر قیرآن و احادییث» ،احمرددسررت ر یان ،اسررتاد راهنمررا :مهرردی اکبرنررژاد ،داناررگا علرروم و معررارف قررران کر یم ،داناررکد
علوم قرهنی ایالم۱۳۹۵ ،ش.

A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, Hayes, S.C. and
Strosahl, K.D. (2010). Springer Science and Business Media Inc., New York.
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