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  پیش درآمد
ـ        از آن جایی که آزمایش یـک       سزایی در  سـنت همگـانی الهـی اسـت و تـأثیر ب

 الزم است که زوایاي این بحث از ،ها دارد دت و شقاوت و پاداش و کیفر انسانسعا
صـحیح  هاي  راهبا آگاه و ها از حقیقت آزمایش  د تا همۀ انسان   نظر قرآن بررسی شو   

 آن شدیم کـه آیـات   ه خاطر همین مهم برب. برون رفت از آزمایش الهی آشنا گردند  
ه دسـت   و پاسخ سؤاالت مذکور را از قرآن بکنیمآزمایش را جمع مربوط به   کریمۀ

  . آگاهی و شناخت همگان فراهم آیدبیاوریم تا زمینۀ
  

  ابتالء و امتحان در قرآن
هایی که در قرآن کریم معـادل آزمـایش و امتحـان        ه واژ با دقت در آیات کریمه،    

ژه، بیـشترین   از میان این سه وا    . ، فتنه و امتحان   بالء: ال شده است، عبارتند از    عماست
  باشـد و کمتـرین آن مربـوط بـه واژة            مـی  فتنه با مشتقاتش     استعمال مربوط به واژة   

  . مورد در قرآن استعمال شده است3حداکثرامتحان است که 
  

  ابتالء در کاربرد لغت
واژه  و  این .»بالء«از باب افتعال از ریشۀ      زید است   مصدر ثالثی م  » ابتالء«ۀ  کلم

موسـوي  . ( آیـه بـه کـار رفتـه اسـت     34 بار در ضمن 37مشتقات آن در قرآن کریم  
  )15/نسب،

 رود؛ مـی کـار  ه  به معناي آزمون، تجربه  و کشف کردن ب        »ابتالء«در لغت، کلمۀ    
  .یقال باله و ابتالء اذا اختبره و امتحنه

بلـی  «:  کهنـه  شـدن گوینـد   »علم« وزن    بر بلی  : اند بعضی در معناي لغوي گفته    
  . یعنی لباس کهنه شد؛»الثوب بلی و بالء

قریشی، .(کند میه از آن سبب بالء گویند که بدن را کهنه و فرسوده و غم و اندبه
1/291(  

 هو ایجاد التحول، اي التقلب و التحویل و هذا  ان االصل الواحد فیها   «: دان  و گفته 
من دون اي تجوز او یتکلـف فیهـا و امـا     ها و مصادیقها    موارد  بجمیع المعنی ینطبق 
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 و مـن  فکل هـذه مـن معـانی مجازیـه    ........ ..ار واالبتالء والتجربه االمتحان و االختب 
  )1/318مصطفوي،( لوازم االصل و آثاره بحسب الموارد

 گروهی مثل ابن منظور و ؛ بالء اختالف استعناي اصلی واژةکه در م خالصه آن 
 قاموس گویند معناي اصلی آن آزمایش و اختیار است و گروهی دیگر مثل             صاحب

اما معناي  . ی آن دگرگونی و کهنه شدن است      مصطفوي و  راغب گویند معناي اصل      
  .ار از لوازم معناي اصلی هستندآزمایش و اختب

   
  لغت و اصطالح فتنه در

 امتحـان و   همـان مفهـوم  »فتنـه « کلمـۀ . در اصل به معناي آزمایش اسـت       »فتنه«
 که چیزي است که انسان را را از این جهت  فتنه گویند» فتنه«ه  البت،آزمایش را دارد

آشنایی با قـرآن،    مطهري،  .( کند و امتحان بودنش به همین است       میبه خود مشغول    
  )182، ص7ج

.  در اصل به معنی قرار دادن طـال در کـوره اسـت             »فتنه« و نیز گفته شده است      
ه آزمایـشی کـ   پس به هر گونه امتحـان و        . هاست یه از ناخالصی  آزمایشی براي تصف  

مکـارم  . (اسـت گـردد، اطـالق شـده     ها انجام می براي آزمودن میزان اخالص انسان    
  )21/167شیرازي،

  
  

  امتحان
. 2. 10ه آیۀ ممتحنسورة. 1:  در قرآن کریم دو مرتبه آمده است   مشتقات این واژه  

  . استعمال شده است»فامتحوهنّ« و »امتحن«  با واژة که3 سورة حجرات آیۀ
آن نی ذوب کردن طال وگرفتن ناخالـصی    اصل به مع   راز مادة امتحان د   » امتحن«

کار رفته است، و گاه به معنی گستردن چرم نیز آمده، ولی بعداً در معنی آزمایش به        
لـب و گـستردگی آن    آن خلـوص ق  حجرات، آزمایشی که نتیجـۀ 3است؛ مانند آیۀ    
  .استقوبراي پذیرش ت
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   و آزمایش در فرهنگ قرآنیابتالء
 لغـوي کلمـه کـه در        ر اصطالح قرآن، با توجه بـه ریـشۀ         د »ابتالء«مراد از واژة    

ر و هاي مـستم   است از مجموعۀ برنامه     عبارت ، معناي تداوم و تکرار است     دارندةبر
موسـوي  . ( جـاري اسـت    ملکـرد و رفتـار وي     عمداوم کـه در رابطـه بـا انـسان و            

   .نیز همین است» فتنه« و »امتحان«فهوم قرآنی م )17/نسب،
  
  بالء

  ) 49/تفلیسی،: (بالء در قرآن به سه معنا آمده است
  )106/صافات( )إِنَّ هذَا لَهو الْبالء الْمبِینُ (؛ آزمایش.1
   یعنی نعمۀ عظیمۀ من ربکم )49/بقره( )وفِی ذَلِکُم بالء مِنْ ربِّکُم عظِیم (نعمت؛. 2
ونَبلُـوکُم بِالـشَّرِّ والْخَیـرِ      () 168/اعراف()وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسیِّئَاتِ  (محنت؛. 3

  )35/ انبیاء()فِتْنَۀً
  
  فتنه

  )218-217/تفلیسی،(. ر پانزده معنا استعمال شده استدر قرآن واژة فتنه د
/ عنکبـوت () یقُولُوا آمنَّا وهم ال یفْتَنُون     أَحسِب النَّاس أَنْ یتْرَکُوا أَنْ    *الم( آزمایش؛. 1

  )17/ دخان()ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فِرْعون() 1-2
/ بقره( )الْفِتْنَۀُ أَشَد مِنَ الْقَتْل   ()193/ بقره()وقَاتِلُوهم حتَّى ال تَکُونَ فِتْنَۀ    (شرك؛  . 2
191(  
  )48/توبه (، ) 7/آل عمران(کفر؛ .  4
  )49/ توبه(. بزه.  5
  )10/عنکبوت (،)110/نحل(. ب کردن عذا. 6
  )83/یونس (،)101/نساء(. کشتن.  7
  )10/بروج  (،)16/ ذاریات( .سوختن.  8
  )162/ صافات(، )41/مائده(.  گم راه شدن.9

  )49/ مائده(. برگردانیدن. 10
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  )6/ قلم( دیوانه شدن .11
  )73/بنی اسرائیل( .لغزانیدن. 12
  )5/ ممتحنه(، )85/یونس (.ت عبر.13
  )23/انعام(.  عذر.14
  )15/ تغابن(.  خواسته و فرزند.15
  

   استامتحان در قرآن در دو به کار رفته
  )3/حجرات (. خالص نمودن.1
  )10/ممتحنه (. آزمایش نمودن.2
  
  )ابتالء(  عام سنت آزمایش ابعاد
   مکانی گستردگی زمانی ـ: الف

 کـه  اي نیـست  کـان، یـک امـر مقطعـی و منطقـه          مآزمایش الهی از نظر زمان و       
مخصوص دوره و زمان خاصی باشد و یا به منطقه و کشور خاصی محدود شـود و    

 بلکـه نـسبت آزمـایش و        ،ساکنان نقاط دیگر از قلمرو آزمایش الهی خـارج شـوند          
 در جود دارد وتا روزي که دنیایی و. ل استو جهان شمو می دائ،امتحان از این نظر   

  .آزمایش الهی هم وجود داردکند،  میر زندگی نوع بشآن 
  :بعضی از آیات دلیل بر این مطلب است که عبارتند از

  )2/عنکبوت()أَحسِب النَّاس أَنْ یتْرَکُوا أَنْ یقُولُوا آمنَّا وهم ال یفْتَنُون(.1
  ».شوند میشوند و آزمایش ن میآیا مردم گمان کردند به حال خود رها « 
  )3/عنکبوت()د فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبلِهِم فَلَیعلَمنَّ اللَّه الَّذِینَ صدقُوا ولَیعلَمنَّ الْکَاذِبِینولَقَ(.2
  ».ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم« 
  

  فراگیري انسانی: ب
ها در معرض قانون آزمایش الهـی        ، همۀ انسان  با توجه به بعضی از آیات کریمه      

بعـضی از ایـن   . تنیسمستثنی قرار دارند و هیچ فردي از نوع بشر از آزمایش الهی          
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  : آیات  عبارتند از
  )2/انسان()إِنَّا خَلَقْنَا اإلنْسانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمشَاجٍ نَبتَلِیه(.1
  ».یمآزمای میی آفریدیم و او را ما انسان را از نطفۀ مختلط«  
2.)و توکُمالَّذِي خَلَقَ الْملُوباةَ لِیی2/ملک()الْح(  
  ». را آفرید تا شما را بیازماید آن کس  که مرگ و حیات« 
  )11/احزاب()هنَالِک ابتُلِی الْمؤْمِنُونَ وزلْزِلُوا زِلْزَاال شَدِیدا(.3
  ».منان آزمایش شدند و تکان سختی خوردنددر آن جا مؤ«  

  .نگ احزاب داردمنان در جآیۀ فوق اشاره به آزمایش مؤ
  )2/عنکبوت()أَحسِب النَّاس أَنْ یتْرَکُوا أَنْ یقُولُوا آمنَّا وهم ال یفْتَنُون(.4
  »؟شوند و آزمایش نخواهند شد می به حال خود رها کردند میآیا مردم گمان «
  

   از نظر اسباب و عواملعمومیت: ج
تـوان آمـار    مـی ه نکثرت و گستردگی اسباب و عوامل آزمایش به حدي است ک          

توان گفت هر که به نحـوي بـا        اما به طور خالصه می    .  ذکر نمود  براي آن مشخصی  
 ،ن ارادي انسان در ارتباط اسـت و در انتخـاب و گـزینش انـسان مـؤثر اسـت              شئو
  .تواند از عوامل آزمایش به شمار رود می

شـده   با تعبیرات مختلف بیـان       در آیات قرآن نیز، کثرت و وسعت عوامل ابتالء        
  :است
وهو الَّذِي جعَلکُم خَالئِف األرضِ ورفَع بعضَکُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِیبلُـوکُم فِـی مـا          (.1
165/انعام ()آتَاکُم(  
خود در زمین ساخت، و درجات بعضی از ) و نمایندگان(او کسی است که شما را جانشینان  «

  »..اد تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازمایدشما را باالتر از بعضی دیگر قرار د
موسوي . (شود میدر آخر آیه شامل همه نعمت هاي مادي و معنوي          ) ما( کلمه  

  )26/نسب،
 )ولَنَبلُونَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الْخَوفِ والْجـوعِ ونَقْـصٍ مِـنَ األمـوالِ واألنْفُـسِ والثَّمـرَات              (.2

  )155/بقره(
 قطعاً همۀ شما را با چیزي از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش «
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  ».می کنیم
اسـباب مـادي و معنـوي     شـامل هـر نـوع        ،عام است ) شئ(جا نیز کلمه     در این 

 نیست تا اختصاص به موارد »شیء« براي بیان مفهوم ،بعد از آن) نمِ(کلمه . شود می
  )26/ موسوي نسب،(. است) شئ( بلکه براي بیان مصادیق بارز شد،مذکور داشته با

  )7/کهف( )إِنَّا جعلْنَا ما علَى األرضِ زِینَۀً لَها لِنَبلُوهم أَیهم أَحسنُ عمال( .3
ها را بیازماییم کدامینـشان بهتـر عمـل     چه را روي زمین است زینت آن قرار دادیم تا آن     ما آن «

  ».کنند می
  .شود میدر آخر آیه شامل هر عطاي خداوندي ) ما (مۀکل
  
   آزمایش در قرآنهايابزار

 ابـزار آزمـایش الهـی       ، بقره 155 کهف و    7انعام و  165ۀ  اگر چه با استفاده از آی     
که ذکر آن براي آگاهی  جا    از آن  ولی   ،است و منحصر به ابزار خاصی نیست       میعمو

  :از یش اشاره نموده است که عبارتند به بعضی از ابزار آزما،و تنبیه مردم است
   تعداد مأموران دوزخ.1

قرار ندادیم و تعداد آنهـا را جـز بـراي       ) عذاب(زخ را جز فرشتگان     دومأموران  
  )31/مدثر( .آزمایش کافران معین نکردیم

کردنـد   مـی ها استهزاء  نخست از این جهت که آن  : این آزمایش از دو جهت بود     
نوزده انتخاب شده، در حالی که هر عـدد دیگـري        ، عدد   را از میان تمام اعداد    که چ 

  .انتخاب شده بود جاي همین سئوال وجود داشت
مـا در  : گفتنـد  مـی شمردند و از روي سخریه     میاز سوي دیگر این تعداد را کم        

در حـالی کـه   ! ها را در هم بشکنیم دهیم تا آن   میها ده نفر قرار      مقابل هر یک از آن    
مور هالکـت قـوم   أهـا مـ   د که به گفتۀ قرآن چند نفر از آننفرشتگان خدا چنان هست   

مکـارم  ( .کننـد  مـی شوند و شـهرهاي آبـاد را از زمـین برداشـته زیـر و رو          میلوط  
  )240-25/239شیرازي،

  ن پسران و زنده نگاه داشتن دختران توسط فرعونیانکشت. 2
 بـه   و)49/بقره()ذَلِکُم بالء مِنْ ربِّکُم عظِیمیذَبِّحونَ أَبنَاءکُم ویستَحیونَ نِساءکُم وفِی      (
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  )61/ابراهیم (و) 141/اعراف(همین مضمون
 و در اینهـا . داشـتند  زنده نگـاه مـی  ) براي کنیزي(زنان شما را  و بریدند  می پسران شما را سر   «

  ».آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان براي شما بود
   اموال و فرزندان.4 و3

  )15/تغابن()موالُکُم وأَوالدکُم فِتْنَۀإِنَّما أَ(
  .ندانتان فقط وسیلۀ آزمایش هستنداموال و فرز«

   صالحۀ  ناق.5
)مرْسِلُو النَّاقَۀِ فِتْنَۀً لَه27/قمر()إِنَّا م(  

  ».فرستیم میها  را براي آزمایش آن) ناقه(ما «
   گوسالهمجسمۀ. 6

)کمفَتَنَّا قَو امِرِيقَالَ فَإِنَّا قَدالس مأَضَلَّهو دِكع85/طه() مِنْ ب(  
  ».ساختها را گمراه  و سامري آنآزمودیم ما قوم تو را بعد از تو : فرمود«

  هاي مادي  نعمت.7
)  مــنَه ــدنْیا لِنَفْتِ ــاةِ ال یــرَةَ الْح هز مــنْه ــا مِ اجوــهِ أَز ــا بِ ــا متَّعنَ ــى م ــک إِلَ نَیینَّ عــد ال تَمو

  )131/طه()فِیه
هـا    ایـن ،یم میفکنا ه دادانهایی از آن  هاي مادي که به گروه      خود را به نعمت    انو هرگز چشم  «

  ». تا آنان را در آن بیازماییمهاي زندگی دنیاست شکوفه
   فقر و نداري .8

  )53/انعام()....وکَذَلِک فَتَنَّا بعضَهم بِبعضٍ(
  ».عض دیگر آزمودیمها را با ب و این چنین بعضی از آن«

   نعمت.9
فَإِذَا مس اإلنْسانَ ضُرٌّ دعانَا ثُم إِذَا خَولْنَاه نِعمۀً مِنَّا قَالَ إِنَّما أُوتِیتُه علَى عِلْمٍ بلْ هِی فِتْنَۀٌ (

  )49/زمر()ولَکِنَّ أَکْثَرَهم ال یعلَمون
از کـه    میپس هنگـا  سـ خوانـد،    می ) مشکلش  حل يبرا(که انسان را زیانی رسد ما را         میهنگا«

ولی » اند من داده به می خودداناین نعمت را به خاطر کار«: گوید می ،یمه دیبه او نعمتجانب خود   
 ».دانند میشان نبیشتر اما ،ستا) ها آن( آزمایش ۀسیلاین و
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   درخت زقوم.10
  )63/صافات()إِنَّا جعلْنَاها فِتْنَۀً لِلظَّالِمِین(

  ». درد و رنج ظالمان قرار دادیممایۀ را  ما آن«
 در آیه ممکن است به معنی رنج و عذاب باشد و ممکن اسـت بـه معنـی     »فتنه«

، بـه سـخریه و   زقـوم را شـنیدند  که نام     ها هنگامی  که آن  به این آزمایش باشد، اشاره    
مکـارم    (.اي براي آزمایش ایـن سـتمگران شـد          پرداختند و از این رو وسیله      استهزا

  )19/71 یرازي،ش
   نهر آب.11

)  ــه ــه فَإِنَّ مطْعی ــم ــنْ لَ ممِنِّــی و ســی ــه فَلَ ــرِب مِنْ ــرٍ فَمــنْ شَ بِنَه ــیکُم ــه مبتَلِ قَــالَ إِنَّ اللَّ
  )249/بقره()مِنِّی

کـه بـه هنگـام    (هـا    آنکنـد  می یک نهر آب آزمایش   ۀخداوند شما را به وسیل    : ها گفت  به آن «
ها که جز یک پیمانه با دست خود، بیشتر از آن نخورند،  ند، از من نیستند و آناز آن بنوش) تشنگی،

  ».از من هستند
  ) موجوداتۀهم( زینت زمین .12

)مهلُوا لِنَبضِ زِینَۀً لَهلَى األرا علْنَا مع7/کهف()إِنَّا ج(  
  ».یمیها را بیازما چه را روي زمین است زینت آن قرار دادیم تا آن ما آن«
  ذبح فرزند. 13

  )106/صافات()إِنَّ هذَا لَهو الْبالء الْمبِین(
  ».استاین مسلماً امتحان آشکار «
  دستورات الهی. 14

  )37/هود()واصنَعِ الْفُلْک بِأَعینِنَا ووحیِنَا وال تُخَاطِبنِی فِی الَّذِینَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُون(
براي صاحبان (در این ماجرا ) آري... ( کشتی را در حضور ما بساز ما به نوح وحی کردیم که«

  ».کنیم هایی است و ما مسلماً همگان را آزمایش می آیات و نشانه) عقل و اندیشه
  شر و خیر. 15

  )35/أنبیاء( )ونَبلُوکُم بِالشَّرِّ والْخَیرِ فِتْنَۀ(
  ».کنیم میها آزمایش  ها و خوبی بدي و ما شما را با«

جمعـی از بـرادران   . خوانیم که امام بیمار شده بود می7در حدیثی از امام علی    
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 ؛ بالـشر :قـال ؟ کیف نجدك یا امیرالمومنین   : عرض کردند . به عیادتش آمدند  ) رانیا(
سخن شایسته مثـل  گفتند این . شرّ است: طور است اي امیرمومنان؟ فرمود    حالتان چ 

 و نبلوکم بالشر و :ان اهللا تعالی یقول: رمودامام ف. قالو ما هذا کالم مثلک. ما نیستش
  )13/405مکارم شیرازي،.(المرض و الفقر: الشّرُ  والصحه: فالخیر. هالخیر فتن

  خلقت خدا. 16
ــاءِ    ( ــى الْم ــه علَ ــانَ عرْشُ ــامٍ وکَ ــتَّۀِ أَی ــی سِ ــسماواتِ واألرض فِ ــقَ ال ــذِي َخلَ ــو الَّ هو
کُملُوب7/هود()لِی(  

) حکومـت (آفرید و عرش ] شش دوران[ها و زمین را در شش روز  سی است که آسمان   او ک «
  ».تا شما را بیازماید) به خاطر این آفرید(او، بر آب قرار داشت 

  عهد و پیمان. 17
  )91-92/نحل()...یبلُوکُم اللَّه بِهِ ... وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ (

  ».زمایش کندخواهد شما را با این وسیله آ خدا می«
  تنگی روزي . 18

  )16/فجر()وأَما إِذَا ما ابتَاله فَقَدر علَیهِ رِزقَه(
  » .گیرد می را براي او تنگ شکه براي امتحان روزی میو اما هنگا«
  گرسنگی، ترس، نقص اموال و انفس و ثمرات. 19

قْصٍ مِـنَ األمـوالِ واألنْفُـسِ والثَّمـرَاتِ وبـشِّرِ      ولَنَبلُونَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الْخَوفِ والْجوعِ ونَ   (
  )155/بقره()الصابِرِین

ها، آزمایش  ها و میوه ها و جان قطعاً همۀ شما را با چیزي از ترس، گرسنگی، و کاهش در مال«
  ».کنیم می

  
  پیامبران و آزمایش

بـشر تـصریح   مومیت ابـتالء در نـوع   که به ع خداوند در قرآن کریم عالوه بر آن  
 نمـوده  اشـاره  به آزمایش نمودن بعضی از پیامبران الهی و قوم آنها هـم    ،ده است کر

ت قلب و تسکین مردم باشد که بداننـد  و ق،رسد بیان این مطلب میاست که به نظر  
آزمایش الهی همگانی است و بتوانند همچون پیامبران با استفاده از عوامل موفقیـت     
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  . سربلند بیرون آیند از آزمایش الهی،برون رفت
  

   حضرت ابراهیم .1 
  )124/بقره()...وإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِیم ربه بِکَلِماتٍ (

  ».که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود میهنگا) به خاطر بیاورید(«
   حضرت سلیمان.2

  )34/ص( )ولَقَد فَتَنَّا سلَیمان(
  ».ما سلیمان را آزمودیم«
   )40/نمل()الَ هذَا مِنْ فَضْلِ ربِّی لِیبلُونِیقَ(

  ».فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند این از«
  7سی حضرت مو.3

  )40/طه()وفَتَنَّاك فُتُونًا(
  »را بارها آزمودیم) موسی(و تو «

  
  اند  که آزمایش شده میاقوا

پیامبر اسالم را به طور  که آزمایش شدن مردمان عصر قبل از           عالوه بر آن   ،قرآن
  )3/عنکبوت()ولَقَد فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبلِهِم(:فرماید میکند و  میکلی ذکر 

  » .دند آزمایش نمودیموما کسانی را که پیش از شما ب«
 نموده است که عبـارت      را نیز صراحتاً قید   آزمایش شدن بعضی از اقوام گذشته       

  :است از
  )27/قمر( )سِلُو النَّاقَۀِ فِتْنَۀً لَهمإِنَّا مرْ( قوم صالح.1

  ». فرستیم میها  را براي آزمایش آن) ناقه( ما«
   قوم فرعون .2

  )17/دخان()ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فِرْعونَ وجاءهم رسولٌ کَرِیم(
  ».آمدها  آزمودیم و رسول بزرگواري به سراغ آنرا م فرعون وها ق ما قبل از این«
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    بنی اسرائیل.3
وإِذْ نَجینَاکُم مِنْ آلِ فِرْعوَن یـسومونَکُم سـوء الْعـذَابِ یـذَبِّحونَ أَبنَـاءکُم ویـستَحیونَ                  (

  )49/بقره ()نِساءکُم وفِی ذَلِکُم بالء مِنْ ربِّکُم عظِیم
و در ایـن آزمـایش    داشتند، مینگه ) نیزيبراي ک(بریدند و زنان شما را  میپسران شما را سر    «

  ».سختی از طرف پروردگار براي شما بود
   پیروان طالوت .4

  )249/بقره()...  اللَّه مبتَلِیکُم بِنَهرفَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنُودِ قَالَ إِنَّ(
ا بـا خـود   و سـپاهیان ر   ) به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شـد       (که طالوت    میو هنگا «

  ».کند می یک نهر آب آزمایش ۀبه آنها گفت خداوند شما را به وسیل بیرون برد،
  9پیروان پیامبر اسالم. 5

  )60/أسراء()وما جعلْنَا الرُّؤْیا الَّتِی أَرینَاك إِال فِتْنَۀً لِلنَّاس(
  ».به تو نشان دادیم فقط براي آزمایش مردم بودکه یایی را ؤما آن ر«

  .آیه اشاره به جنگ احد است این 
  
   الهی آزمایشۀفلسف

 ضـروري بـه نظـر       ان فلسفه و علت آزمـایش، ذکـر اهـداف آزمـایش           قبل از بی  
  .رسد می

  اهداف آزمایش
که شخص آزمایش براي شناختن است، به این معنی       گاهی امتحان و  : نوع اول  

آزمـایش  ا آن ر اهـد مجهـولی را تبـدیل بـه معلـوم کنـد،      خو می وقتی هامتحان کنند 
. که ببینند سالم است یا نه برند براي این  می مواد غذایی را به آزمایشگاه       مثالً. کند  می

خواهد حقیقتـی را     میاین امتحانی است که هدف امتحان کننده از آن این است که             
  .در مورد خداوند نسبت به بندگان چنین امتحانی معنی ندارد. کشف کند

 یعنی براي این اسـت کـه بـه    ؛تمام حجت است براي ا   گاهی آزمایش  :نوع دوم 
کار  آموز یک معلم که در طول سال با دانش       . امري را ثابت کند   ه  خود امتحان شوند  

 قبـولی بدهـد و بـه کـدام       ةداند که به کدام دانش آموز باید نمر        میخودش   کند، می
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  نـوزده و بـه کـدام   ةبه کـدامیک نمـر   به کدام یک باید بیست بدهد، .  رد بدهد  ةنمر
 غیـر از  ،ها را بدهد ولی مسلم است که اگر امتحان نکرده بخواهد این نمره       .چهارده

تـا بـر    کند، می را امتحان ها  آن او. کنند میگیرد همه اعتراض     میآن کسی که بیست     
امتحان به این . خواهد بدهد همه درست است   میهایی که    همه روشن شود که نمره    

اي را مـورد     ممکن است خداي متعال بنـده      .دمعنی در مورد خداي متعال معنی دار      
  .که حجت بر آن بنده تمام شود امتحان قرار بدهد براي این

ـ یعنی خداوند متعال   گاهی امتحان براي تمرین امتحان شونده است؛ :نوع سوم
قرار مورد آزمایش کند ـ انسان را   میکه البته در مورد غیر خداوند متعال هم صدق 

مثل  .به فعلیت برسد  آزمایش استعدادهاي درونی او     آن  طی  ه در   ک دهد براي این   می
ایـن نـوع    . که شنا یاد بگیرد    اندازد براي این   میکه خودش یا دیگري را به آب         میآد

الش کردن در آب است بر اثر ت.  نوعی عمل و رفتار براي کمال یافتن است  ،امتحان
  .شود میکه انسان شناگر 

کمال  ها، است که انسان در خالل آن گرفتاري      ت  هاي الهی براي این جه     امتحان
  )183 ص7 آشنایی با قرآن، جمطهري،( .یابد

 آزماید میاو آنچه را شما در سینه دارید ؛ قرآن مجید به این حقیقت تصریح دارد
آل ( . اسرار درون شـما آگـاه اسـت        ۀ خالص گردد و او به هم      هاي شما کامالً   تا دل 

  )154/عمران
براي آن که استعدادهاي  ها قرار دادن، ها و سختی   سر دو راهی  در  به تعبیر دیگر    

و در   او در حـد خـامی       ،یعنی اگر این آزمایش نباشد     اش بروز و ظهور کند،     درونی
نوع سوم آزمایش یعنی    . کننده است  ماند، این آزمایش است که تکمیل       حد بالقوه می  

صلت تکمیل کننـدگی را      بندگان همان خ   ةآزمایش الهی دربار   .کننده آزمایش تکمیل 
  )135 ، ص8 آشنایی با قرآن، ج مطهري، (.دارد

  
   الهیفلسفه آزمایش

ال را باید از نگاه آیات کریمـه       ؤ این س  ،بعد از روشن شدن مفهوم آزمایش الهی      
 . و غیب نیست عالم به سرّ، آزمایش الهی چیست؟ مگر خداوند   ۀپاسخ داد که فلسف   
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چه آزمـایش  براي  ،ن است بر او مخفی نیستآسما چه در زمین و خدایی که هر آن   
   : فرمود؟کند می

  )5/آل عمران()إِنَّ اللَّه ال یخْفَى علَیهِ شَیء فِی األرضِ وال فِی السماء(
  ».ماند هیچ چیز در آسمان و زمین، بر خدا مخفی نمی«

ز  و غیب وجود دارد کـه حـاکی ا   علم خدا نسبت به سرّ   ۀآیات فراوانی در زمین   
ال بایـد گفـت از   ؤدر پاسخ این سـ ؛ کند میپس چرا آزمایش  .علم مطلق حق است   

  :  علل متعددي بر آزمایش الهی وجود دارد که عبارتند از،نگاه آیات کریمه
   ظهور حقیقی شخصیت افراد.1

شناسـایی   از دیـدگاه قـرآن کـریم،      ) آزمـایش  (ترین فلسفه و حکمت ابتالء     مهم
هـا و اسـتعدادهاي آنـان و طهـارت و            ي ظهور صالحیت   واقعی افراد به معنا    ةچهر

هـاي روحـی انـسان در        هـا و کرامـت     چرا که برجستگی  ؛  خباثت نفس انسان است   
  .دهد میشرایط  دستور ابتالء خود را نشان 

 به چند قرآن کریم در آیات متعددي بر این حقیقت تصریح نموده است که ذیالً       
  .شود میمورد آن اشاره 

  )31/محمد()کُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِینَ مِنْکُم والصابِرِینَ ونَبلُو أَخْبارکُمولَنَبلُونَّ(
کنیم تا معلوم شود، مجاهدان واقعی و صابرین از میان شـما        می آزمایش    شما را قطعاً   ۀما هم «
  ».و اخبار شما را بیازماییم کیانند

معنا نیست که خداوند از این گـروه        به این    »حتی نعلم المجاهدین منکم   «جمله  
 بلکه منظور تحقق معلوم الهی است و مشخص شدن این گونه افـراد              ،آگاهی ندارد 

ینیـت حاصـل کنـد و صـفوف     ع یعنی تا این علم الهی تحقق خارجی یابد و    ؛است
  )21/482مکارم شیرازي،( .مشخص شود

)لَمعفَلَی لِهِمفَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَب لَقَدنَّ الْکَاذِبِینولَمعلَیقُوا ودالَّذِینَ ص 3/عنکبوت()نَّ اللَّه(  
بایـد علـم خـدا در مـورد کـسانی کـه راسـت        . ایم ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزموده «

  ».گویند تحقق یابد میگویند و کسانی که دروغ  می
د گفته شـده     محم 31 ۀمعناي علم خدا به همان معناي قبلی است که در ذیل آی           

  .است
آل ()ولِیبتَلِی اللَّه ما فِی صدورِکُم ولِیمحِّص ما فِی قُلُوبِکُم واللَّه علِیم بِذَاتِ الـصدور  ( 
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  )154/عمران
 ۀ خالص گردد و او به همـ هاي شما کامالً آزماید تا دل میچه را که شما در سینه دارید        او آن «

  ».اسرار درون شما آگاه است
  
    معیار ثواب و پاداش.2

تـر   گـاه گرچه خداوند به روحیـات بنـدگانش از خودشـان آ          : فرماید می7علی
 کند تا کارهاي خوب و بد کـه معیـار پـاداش و کیفـر        است، ولی آنها را امتحان می     

  )93/قصار نهج البالغه،( .است از آنها ظاهر گردد
 بـراي ثـواب و عقـاب        توانـد معیـاري    مییعنی صفات درونی انسان به تنهایی ن      

البالي اعمال انسان خودنمایی کند، خداوند بنـدگان را           مگر آن زمانی که در     ،گردد
استعدادها را از قوه به فعل       چه در درون دارند در عمل آشکار کنند،        آزماید تا آن   می

 ایـن اسـتعدادها   ،اگر آزمایش الهی نبود    .برسانند و مستحق پاداش و کیفر او گردند       
هـاي اعمـال بـر شاخـسارش نمایـان           شد و درخت وجود انـسان میـوه        میشکوفا ن 

 مکـارم شـیرازي،   ( . آزمـایش الهـی در منطـق اسـالم         ۀگشت و این است فلسف     مین
1/528(  

، محکی اسـت کـه حقیقـت    واد مغنیه مبتال شدن به بالءبه تعبیر عالمه محمد ج  
از  در هنگام مصیبت،انسان با ایمان و با خرد      براي نمونه، . سازد میانسان را آشکار    

 کفر و سفاهت و نادانی باشد       ةشود و سخنی را که نشان دهند       میدین خود خارج ن   
 بـرد،  میعقل و ایمان او را از بین ن        کند و گرفتاري،   میبلکه صبر    آورد، میبه زبان ن  

شـود و روش   مـی  شیطان بـر او مـسلط   ،ایمانش ضعیف باشد اما انسانی که خرد و 
  .کند میگیرد و در چاه رذالت و سفاهت سقوط  میرا در پیش کفر و دشنام و پستی 

در روز  7 سـخن سیدالـشهداء، حـسین بـن علـی          بهترین سخن در این بـاره،     
آنان .  زبان آنان است   ۀلق  تنها لق  ، بندگان دنیایند و دین    ،مردم: عاشوراست که فرمود  
 و سـختی  گردند که زندگانیشان بچرخد و هرگـاه بـه بـال      میتا زمانی پیرامون دین     

  )  1/439 مغنیه،( .داران اندك خواهد شد تعداد دین گرفتار شوند،
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   مشخص شدن عمل احسن .3
 .2عمل صالح . 1: یک تقسیم کلی دو نوع است در فرهنگ قرآنی در میاعمال آد

 عمل .2عمل حسن  . 1: شود میعمل صالح هم به دو قسم تقسیم        .  عمل غیر صالح  
ن است که مشخص شود چه کسی عمل احسن یلهی اهاي آزمایش ا ازفلسفه .احسن

  :فرمود .انجام داده است
)زِیزُ الْغَفُورالْع وهال ومنُ عسأَح کُمأَی کُملُوباةَ لِییالْحو تو2/ملک()الَِّذي خَلَقَ الْم(  
عمـل  او همان کسی است که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یـک بهتـر          «

  ».کنید می
 عمـل نیـک از دو حیثیـت برخـوردار     شود کـه  میدر توضیح عمل احسن گفته     

   . کیفیت عمل.2 کمیت عمل .1 :است
آنچه در فرهنگ قرآنی مهم است و ارزش دارد و به عمل ارزش و اعتبار عـالی        

اگر تعبیر این بود که چـه کـسی بیـشتر    .  نه کمیت عمل، کیفیت عمل است  ،دهد می
لیبلـوکم ایکـم   « : ولی وقتی کـه فرمـود  ،تکیه بر روي کمیت عمل بود     ،کند میعمل  

خدا انسان را مورد آزمون بهترین عمل قرار        .  تکیه روي کیفیت است    ،»احسن عمال 
این است که در حدیث آمده است که مـراد از    .  نه آزمون زیادترین عمل    ،داده است 

 . بیـشتر باشـد   صـواب بـودنش   ۀ جنبـ  چـه  آن . اسـت  »اصوب عمال «،  »احسن عمال «
  )138-139، ص8 آشنایی با قرآن، جمطهري،(

  :و همچنین فرمود
  )7/کهف()إِنَّا جعلْنَا ما علَى األرضِ زِینَۀً لَها لِنَبلُوهم أَیهم أَحسنُ عمال(

چه را روي زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازمـاییم کدامینـشان بهتـر عمـل           ما آن «
  ».ندکن می
   برگشت به سوي حق.4

کَتَب ربکُم علَى   (: فرمود ،خداوند کریم رحمت را بر خودش واجب نموده است        
عبودیت انـسان در     ،انسان   و از طرفی هدف اصلی خلقت         )54/انعام()نَفْسِهِ الرَّحمۀ 

  .باشد میبرابر حق تعالی 
  )56/ذاریات ()وما خَلَقْت الْجِنَّ واإلنْس إِال لِیعبدون(

  ».که عبادت کنند و ما جن و انس را خلق نکردیم مگر این«
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خداونـد    بـر ،هـدف خلقـت    وجوب رحمت الهی و؛ فوقۀبا توجه به دو مقدم   
 لطف از هر نوع زمینه سازي براي برگـشت بنـدگان بـه سـوي         ةاست از باب قاعد   

ه یکی از اسباب برگشت بشر بـه سـوي خـدا ایـن اسـت کـ         . خویش دریغ نفرماید  
ها  قرار دهد تا انسان عقل و فکر خود را به کـار    گرفتاريۀخداوند انسان را در بوت  
ها و بالها عبرت بگیرد و مسیر خود را به سوي خدا سوق             اندازد و از علت سختی    

 آزمایش الهی ۀقرآن به این حقیقت که برگشت بشر به سوي حق از علل فلسف. دهد
  :فرماید ، اشاره نموده و میاست
)نَاتِ         وـسبِالْح منَـاهلَوبو ونَ ذَلِـکد ممِـنْهونَ والِحالـص ما مِـنْهمضِ أُمفِی األر منَاهقَطَّع

  )168/اعراف()والسیِّئَاتِ لَعلَّهم یرْجِعون
در زمین به صورت گروهی پراکنده سـاختیم، گروهـی از آنـان         ) قوم بنی اسرائیل  (ها را    و آن «

  ».ها را به نیکی و بدي آزمودیم شاید بازگردند هی غیر آن هستند و آنصالح و گرو
  

  ویژگی مهم آزمایش                                                               دو 
  مجهول بودن . 1

 مجهولی گنجانـده شـود تـا میـزان قابلیـت موجـود مـورد         ۀدر امتحان باید نقط   
دانـستند قـوچی    میاز ابتدا   7 اگر حضرت ابراهیم    براي مثال  .آزمایش روشن شود  

 بـه دسـت   )107/صـافات ()وفَدینَاه بِـذِبحٍ عظِـیمٍ  (،شود می7ي اسماعیلبهشتی فدا 
چه اهمیت داشت، این بود کـه      آن. گرفتن کارد و کشیدن برگلوي فرزند هنري نبود       

نان که هنگام   چ.  جدي خداوند است   ةتا آخر بپندارد این کار باید انجام شود و اراد         
خبـر   بایست از گلستان شدن آتش در پایان آزمـون بـی   میپرتاب شدن در دل آتش   

 و گرنه تـسلیم و رضـا،   )69/انبیاء()قُلْنَا یا نَار کُونِی برْدا وسالما علَى إِبرَاهِیم     (؛  باشند
  )58/ زینهار از تکبر، یزدي،اح مصب( .آزمون دشواري نبود

  
   با افرادتناسب. 2

 اي باشد که تـوان پاسـخگویی وجـود داشـته باشـد؛ مـثالً            آزمایش باید به گونه   
 ، ریاضی را از یک دانش آموز ابتدایی نباید خواست         پیچیدة هاي گاه حل فرمول   هیچ
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هاي انبیا و اولیـا را از مـا بـه عمـل آورد،          ن رو اگر خداوند یک هزارم امتحان      از ای 
  )101/همان، (.همان اول مردود خواهیم شد

  
  شرایط آزمایش شونده

  طاقت و توان .1
   )286/بقره()ال یکَلِّف اللَّه نَفْسا إِال وسعها( :فرمود

 تکلیف ماالیطاق از خداونـد حکـیم محـال          ،یمینما می وسع   ةما تکلیف به انداز   
عادي  اگر بشر.  ظرفیت وجود آزمایش شونده باشد ة لذا آزمایش باید به انداز     ،است

 مـشخص اسـت کـه از        ،اولیاي الهی آزمایش و امتحان شـود       مبران و به آزمایش پیا  
شود و این گونه آزمایش نمودن از خداي حکیم که به ظرفیت      میهمان ابتدا مردود    

خواهد که به سـر      میایمان قوي ابراهیم    .  قبیح است  ،وجودي بشر عادي آگاه است    
  .بریدن  فرزند دلبند خود آزمایش شود

   داشتن ابزار شناخت.2
 از گوش، چـشم و قلـب   :ست ا  قرآن عبارت  ترین ابزار شناخت از دیدگاه     عمده

  . بشر باید این ابزار را داشته باشد تا مورد آزمایش الهی قرار گیرد.) مدرکهةقو(
بـصار  واللَّه أَخْرَجکُم مِنْ بطُونِ أُمهاتِکُم ال تَعلَمونَ شَیئًا وجعلَ لَکُم الـسمع واأل   ( :فرمود

  )78/نحل()واألفْئِدة
.  مدرکه تصریح شده استةدر این آیه به سه ابزار شناخت، گوش و چشم و قو         

 بالفاصـله   ؛کنـیم  مـی فرمایـد مـا انـسان را امتحـان           میکه   ة انسان بعد از آن    در سور 
شود که   میاستفاده  از این آیات    ) 2/انسان( ».او را شنوا و بینا قرار دادیم      « :فرماید می
  .ود ابزار شناخت در آزمایش شونده ضروري استوج

   اختیار .3
شونده باید از قدرت انتخـاب و اختیـار برخـوردار باشـد تـا بتوانـد در           آزمایش

 بـدون   و االّ،آزمایش الهی یکی از دو حالت سپاسگزاري و کفران را انتخاب نمایـد   
 .باشد می آزمایش مفهوم ندارد بلکه جبر ،داشتن اختیار و انتخاب
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   هدایت گري.4
 لطف برخداوند واجب است که بشر را هدایت و راهنمایی نمایـد            ةمطابق قاعد 

و راه راست و کج را براي او توسط اولیاي الهی و پیامبران ترسیم کند تـا آزمـایش    
  .شونده راه را از چاه بشناسد و با قدرت خویش یکی را برگزیند

  )3/انسان()ا شَاکِرًا وإِما کَفُوراإِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِم(:فرمود
  ».ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و یا کفران کند«

   بالءابعاد گوناگون
هـا توجـه    هاي مختلفی دارد که اگر به ایـن جنبـه         و امتحان در روایات جنبه     بال

 ؛کنـد  مـی  ن، ناله و فریـاد  مسیر زندگی بشر عوض خواهد شد و از درد و رنج  ،شود
  .گوید میبلکه خدا را سپاس 

  
   آزمون تکامل؛ بالء.1

 در حالـت آسـایش و       .هاسـت   بالها، خاصیت رشد دهنـدگی آن      جنبهترین   مهم
  .یابد می انسان پرورش نۀهاي نهفت  قابلیت،راحتی

هـا    آن ةپدیدآورنـد  ها و آفریننده و     وجود زیبایی  ۀها مقدم  زشتی«: شهید مطهري 
 همانـا انـسان را در رنـج و        «: به همین جهت قرآن فرمود    ) 1/174مطهري، (».هستند

  )4/بلد( ».سختی آفریدیم
  :فرماید می شهید مطهري در این زمینه 

ها و   خصوصیت مربوط به موجودات زنده باالخص انسان است که سختی          این«
 سازد و میها، جمادات را نابود  ضربه. هاست  کمال ها و پیشرفت    ۀ مقدم ،ها گرفتاري

؛ سـازد  مینیرومند  کند و میکاهد؛ ولی موجودات زنده را تحریک  میآنان از قدرت   
 تکامل بشر ضرورت    ها و شدائد، براي     مصیبت .ها که اندر نقص هاست     بس زیادت 

 مجموعـه آثـار،   مطهـري، (» .گـردد  مـی ها نباشد، بشر تباه     رنج ها و  دارد، اگر محنت  
  )176ص1ج
  بال و تطهیر گناهان. 2

 ممکـن   .هاي انـسان اسـت     شدائد، پاك کردن گناهان و لغزش      دوم بالیا و     جنبۀ
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مانـدن   . هایی شده باشد که پیامدهاي تلخی به دنبـال آورد          است انسان دچار لغزش   
اگر بتـوان آنهـا را در ایـن دنیـا تـسویه کـرد               . آنها براي آخرت خیلی سخت است     

 .گیـرد  مـی  بالهـا و شـدائد صـورت    ۀ ایـن کـار بـه وسـیل       .موقعیت ممتازي اسـت   
  )293/پسندیده،(

هرکس عمـل    ، نازل شد  »ه ب من یعمل سوءاً یجز   « ۀوقتی آی : فرماید می7امام باقر 
ز ایـن  اي ا  آیـه : گفتنـد 9بعضی از اصـحاب پیـامبر     . بیند  بدي انجام دهد کیفر آن را می      

تـان   ها و خـانواده    آیا در اموال و جان    : به آنان فرمود  9پس پیامبر . تر نیست  سخت
این از آن چیزهایی اسـت کـه   : حضرت فرمود. بله:  گفتندشوید؟  میدچار مصیبت ن  

هـا را محـو       آن بـدي   ۀبه وسـیل   نویسد و  میخداوند به وسیله آن، براي شما حسنه        
  )294/همان( .کند می
   بال و ترفیع درجه.3

 ۀکه درج گاهی خداوند براي این. کار بودن فرد نیست همیشه بالها به معناي گنه 
اینجاست که راز ابتالي انبیا و اولیـاي الهـی          . سازد می مبتال   کسی را باال ببرد، او را     

ها که از مقـام عـصمت برخوردارنـد، پـاك کننـده              بالها براي آن  . شود میمشخص  
  .نیست، ترفیع دهنده است

اي کـه از شـدت درد، بـه خـود        به شدت بیمار شـد بـه گونـه        9روزي پیامبر 
 اگر بعضی از : در شگفت شده بود گفتعایشه که از این وضع. نالید میپیچید و    می

  .گرفتی میکرد، به او خرده  میما این کار را 
 به تحقیق رنجـی بـه   .شود میهمانا بر صالحان سخت گرفته    «: پیامبر خدا فرمود  

کـه خطـایی را از او پـاك      از یک تیغ باشد تا باالتر از آن، مگـر آن           ،رسد میمن ن ؤم
  )295/همان( .ردب میاي باالتر  کند و او را درجه می

  
  مل پیروزي در آزمایشعوا

بدون شک در انجام هرکاري باید عوامل مختلفی دست به دست هـم دهنـد تـا      
به عنوان نمونه براي موفقیت در      . فاعل کار با موفقیت کامل، کار را به اتمام برساند         

... و  دانـشجو  ةتحصیل دانشجو، عواملی از جمله محیط مناسب، استاد خوب، انگیز  
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 تحصیلی خود را به اتمـام    ةید وجود داشته باشد تا دانشجو بتواند با موفقیت دور         با
 توقـع موفقیـت و پیـروزي       ، ولی  اگر شرایط و عوامل مذکور مهیـا نباشـد           ،برساند

براي پیروزي در امتحان و آزمـایش الهـی از نگـاه قـرآن کـریم        . خیالی بیش نیست  
  :عوامل متعددي دخیل است که عبارتند از

  ر صب.1
اي و اصـیل در موفقیـت هـر کـاري بـه خـصوص پیـروزي در              از عوامل ریشه  

هـم   کنـد و  مـی آزمایش الهی، صبر و پایداري است که هم عقل صدق آن را تأییـد      
شرع مقدس بر آن تأکید دارد و براي بهره گیري و کمک طلبی از ایـن عامـل مهـم       

  )45/بقره()الصالةواستَعِینُوا بِالصبرِ و(: استو فرموده ارشاد نموده 
این آیه از نیاز ضروري  انسان به برخورداري از صبر در انجام هر کـاري خبـر                 

توان بـه سـه نمونـه از     می در خصوص نقش اساسی صبر در آزمایش الهی        .دهد می
  .آیات کریمه اشاره نمود

  )186/آل عمران()وإِنْ تَصبِرُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِک مِنْ عزْمِ األمور(
هـا از کارهـاي     زیـرا ایـن  ؛است) شایسته تر(ي الهی پیشه سازید    او اگر استقامت کنید و تقو     «

  ».محکم و قابل اطمینان است
باشـد کـه خداونـد     می فوق در مورد آزمایش الهی نسبت به اموال و نفوس       ۀآی

 ۀامدر اد.  فراوان خواهید شنیدةفرماید از اهل کتاب و مشرکین سخنان آزار دهند     می
  .خواند میداشتن تقوا در این آزمایش فرا  آیه مردم را به صبر و

 ایـن جملـه بـا       )155-156/بقـره  ()الَّـذِینَ إِذَا أَصـابتْهم مـصِیبۀ      *وبشِّرِ الصابِرِینَ (
 صـبر   ـ  شر امتحان الهی اعم از نیک و ـ گوید رمز پیروزي در این راه   میصراحت 

یل بشارت پیـروزي را تنهـا بـه صـابران و افـراد بـا              و پایداري است و به همین دل      
  )1/531مکارم شیرازي،( .دهد میاستقامت 
  )20/فرقان()وجعلْنَا بعضَکُم لِبعضٍ فِتْنَۀً أَتَصبِرُونَ وکَانَ ربک بصِیرًا(

کنیـد؟    امتحان بعضی دیگر قرار دادیـم، آیـا صـبر و شـکیبایی مـی     ۀو بعضی از شما را وسیل     «
  ».وردگار تو بصیر و بیناستپر

  )102/صافات()یا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمرُ ستَجِدنِی إِنْ شَاء اللَّه مِنَ الصابِرِین(
زودي اگر خدا خواست مـرا از صـابرین     ه  ب. چه که امر شدي      اي پدر انجام بده نسبت به آن      «
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  ».یابی می
  

  )خویشتن داري( تقوا .2
چـه  . باشد می ضروري ههی وجود تقوا در امتحان شونددر پیروزي از آزمایش ال  

 انسان در برابر آزمایش الهی خودش را حفظ  ،که اگر تقوا و خویشتن داري باشد       آن
  : فرمود.خورد میکند و شکست ن می

بلِکُم ومِـنَ الَّـذِینَ   لَتُبلَونَّ فِی أَموالِکُم وأَنْفُسِکُم ولَتَسمعنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَاب مِنْ قَ     (
  )186/آل عمران()نَّ ذَلِک مِنْ عزْمِ األمورأَشْرَکُوا أَذًى کَثِیرًا وإِنْ تَصبِرُوا وتَتَّقُوا فَإِ

  ».تر است و اگر استقامت کنید و تقواي الهی پیشه سازید شایسته «
  

  )فرمان برداري( تسلیم .3
و چیزي بـه کـسی دادن و اطاعـت و     سالم داشتن   تسلیم به معناي سالم کردن،      

 دین تسلیم و    ،شریعت مقدس اسالم، چنان که از اسمش پیداست       . انقیاد آمده است  
 پیامبران الهی نیز این بـوده       ۀو هدف هم  . رضا در برابر خواست خداي متعال است      

 .، به قضا و قدرش راضی نمایـد ا در برابر فرمان خدا تسلیم کرده بشري ر  ۀکه جامع 
  : کهو زبان حال همه این شود) 67/ا،نی میالها(

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد  اي عجب من عاشق این هردو ضد  
  جان فداي یار دل رنجان من   ناخوش او خوش بود بر جان من

اسالم، تـسلیم و  «؛  االسالم هو التسلیم  : فرماید میدر تعریف اسالم    7 امام علی 
  )125/نهج البالغه، قصار( .گردن نهادن است

د کـه  شـو  مـی از داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل این پیام به خـوبی فهمیـده     
در امتحان الهی، تسلیم و فرمان برداري او از 7عامل مهم موفقیت حضرت ابراهیم

 :  دفرمای می .خداوند  بوده است که خداوند به زیبایی ترسیم نموده است
 او را ، او را به خاك نهـاد که هر دو تسلیم و آماده شدند و ابراهیم جبین  میهنگا

مـا ایـن    خواب مأموریت یـافتی انجـام دادي،   چه را در   آن !ندا دادیم که اي ابراهیم    
ــه نیکوکــاران را اجــر  ــیگون ــود  .دهــیم م  .ایــن مــسلماً امتحــان مهــم و آشــکار ب
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  )103-106/صافات (
  

  ها و مشکالت  سختیجه به گذرا بودنتو .4
إِنَّـا لِلَّـهِ وإِنَّـا إِلَیـهِ      (: هـی اسـت کـه آیـه         عامل دیگري در پیروزي از امتحان ال      

  . به آن اشاره دارد)156/بقره()راجِعون
 اعتراف به ،)إِنَّا لِلَّهِ(یم یگو میاین که «: در تفسیر این جمله فرمود7امام علی 

اقـرار  ، )وإِنَّا إِلَیهِ راجِعون(یم گوی میکه  یم و اینیاین حقیقت است که ما مملوك او 
نهج ( .ه این است که ما از این جهان خواهیم رفت و جایگاه ما جاي دیگري است  ب

  )99/قصار البالغه،
با الهام  بینیم بزرگان اسالم به هنگام بروز مصائب سخت این جمله را           میکه   این

هـا    براي این بوده است که شدت مصائب آن        ،کردند میگرفتن از قرآن مجید تکرار      
 موجـودات بـه    ۀو ایمان به مالکیت خداوند و بازگشت همـ        را تکان ندهد و در پرت     

  )1/531 مکارم شیرازي،( .سوي او، این حوادث را در خود هضم کنند
  

  استمداد از نیروي ایمان و الطاف الهی .5
عامل مهم دیگري در پیروزي از آزمایش الهی است که از بعضی از آیات کریمه   

  .شود میاستفاده 
   :فرماید میخداوند 

)ضواألراءِ ومرَکَاتٍ مِنَ السب هِملَینَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا ولَ الْقُرَى آمأَنَّ أَه 96/اعراف()لَو(  
هـا و زمـین را    ها ایمان بیاورند و تقواي الهی را پیشه سازند، ما برکات آسـمان            اگر اهل قریه  «

  ».گشاییم ها می براي آن
 مجاهـده نمایـد و بـر بـال و گرفتـاري و       و روشن است که هر که در راه خـدا         

 خداوند او را به راه خودش هدایت ،آزمایشات الهی صبر نماید و ایمان داشته باشد     
  .کند تا در انتخاب راه صحیح دچار اشتباه نشود می

  )69/عنکبوت( ) والَّذِینَ جاهدوا فِینَا لَنَهدِینَّهم سبلَنَا(
  ».کنیم هاي خود هدایت می ها را به راه  ما آن، برخیزندکسانی که در راه ما به جهاد«
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  هاي الهی  توجه به عکس العمل پیامبران در برابر آزمایش.6

 ،بـه تـصریح قـرآن   . آزمایش الهی استدر  امل موفقیت و پیروزي     وعاین نیز از    
العمل مثبت از امتحانات الهی  ها عکس  و آن استخداوند پیامبران را آزمایش نموده 

 بـه مقامـات   ، و در نتیجه به خاطر عکس العمل خوب از آزمایـشات الهـی  اند  شتهدا
اسـت کـه خداونـد بـه       7له آن پیامبران، حضرت ابـراهیم     از جم . اند بلندي رسیده 

 ؛عنایت فرموده است هاي متعدد به او مقام امامت را خاطر موفقیت از آزمون
  )124/بقره()فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّی جاعِلُک لِلنَّاسِ إِماماوإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِیم ربه بِکَلِماتٍ (

 ، آزمایش برآمدةل گوناگون آزمود، و او به خوبی از عهدیکه خداوند ابراهیم را با وسا هنگامی«
  ».من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم: خداوند  به او فرمود

توجـه  هـا   العمـل آن   بران و عکـس   هاي الهی نسبت به پیـام      به آزمایش  اگر  میآد
چه .  تا بتواند از امتحانات الهی سرافراز بیرون آیدشود می روح او آماده ،داشته باشد

 از گذشته وجود داشته و حال هم وجـود        ؛بوده  می افراد آد  ۀکه آزمایش براي هم    آن
  مـی خداوند براي دلگر .شود میدر دنیا باقی است آزمایش   میدارد و تا روزي که آد     

ـ   9مؤمنان و دلداري پیامبر اسالم     هـا را بـه تـاریخ      او، توجـه آن ۀو تقویت روحی
، کننـد نگـران مبـاش      مـی اگـر تـو را اسـتهزا        «: فرماید میپیشینیان معطوف نموده و     

هـا   پیامبران پیشین نیز گرفتار استهزاي جاهالن بودند، اما با نیروي اسـتقامت بـر آن      
  )10/انعام(» .پیروز شدند

اگر تو را تکذیب کنند تعجـب نیـست، پیـامبران    «: فرماید میاي دیگر و یا در ج  
ها در برابر تکذیب مخالفان پایداري و شکیبایی بـه           آن. پیشین را نیز تکذیب کردند    

  )34/انعام(» .خرج دادند و آزار شدند تا سرانجام نصرت و یاري ما به سراغشان آمد
  

  توجه به حضور خدا. 7
که این عقیده و بینش به  چه آن. ز امتحانات الهی استعامل دیگري در پیروزي ا

ت الهـی از مـسیر صـحیح         امتحانـا  ۀبخشد که بتواند به وسـیل      میانسان چنان قوتی    
بعضی از آیـات بـه   . ها بر او آسان شود ها و گرفتاري   تحمل سختی   و منحرف نشود 
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  .این راهکار تصریح دارد
دترین فـشارها از سـوي   تحت شدی 7 که حضرت نوح  میخداوند به هنگا . 1

  :مور به ساختن کشتی شد به او فرمودأقومش م
  )37/هود()واصنَعِ الْفُلْک بِأَعینِنَا(

  »!در برابر ما اقدام به ساختن کشتی کن«
بخشید که 7چنان قوت قلبی به نوح   » م ما در برابر دیدگاه عل   «)بِأَعینِنَا(جملۀ  

مکـارم  ( . نیرومنـد او ایجـاد نکـرد       ةاد کمترین خللـی در ار     ،فشار استهزاي دشمنان  
  )1/533شیرازي،

در برابر دیدگاه «؛ )بِأَعینِنَا(تعبیر: فرمایند استاد مکارم شیرازي در جاي دیگر می
اشاره به این است که تالش و کوشش تو در این راه در حضور ماست و تحت               » ما

امـه ده و از هـیچ   پوشش حمایت ما، بنابراین با فکر راحت و آسوده به راه خـود اد   
  )4/230همان،. (چیز ترس و واهمه نداشته باش

در آزمایشات الهی هم انسان بایـد بدانـد کـه آزمـایش در حـضور خـدا انجـام         
 چرا کـه  ،تواند از عهده آزمایش خوب برآید    میاین فکر و بینش انسان        با .پذیرد می

  .دهد میتوجه به حضور خدا در زندگی به انسان آرامش 
در طریق ابـالغ حکـم      «: فرماید  میهم  9ي پیامبر اسالم   براي دلدار   خداوند .2

زیـرا  ، در حفاظت کامل ما قـرار داري   چرا که تو  ،پروردگارت صبر و استقامت کن    
  )48/طور(. تو در برابر دیدگاه علم ما قرار داري

 نقل شده که در ین معناهم7و مجاهدان راه خدا، امام حسین  از ساالر شهیدان    
ترین وجه شـربت شـهادت    که بعضی از عزیزانش با فجیع  می به هنگا  صحراي کربال 

دانم این امـور در      می همین که    ؛نزل بی انه بعین اهللا     اهون علی ما  «:  فرمود ،نوشیدند
» . تحمـل آن بـر مـن آسـان اسـت     ،گیـرد  مـی برابر دیـدگاه علـم پروردگـار انجـام        

  )529/مویدي،(
  

  ها در برابر آزمایش الهی عکس العمل انسان
که در خارج به صورت عینی عکس العمـل نـوع بـشر را در برابـر                  عالوه بر آن  
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کنند  می ناله و فریاداي  کنند و عده میاي شکر  کنیم که عده میآزمایش الهی مشاهده   
و در  قرآن کریم هم بر ایـن دو عکـس العمـل اشـاره نمـوده         ،دننمای میو ناسپاسی   

  .وده استآیاتی به این حقیقت تصریح فرم
کنـد،   بلقـیس را مـشاهده مـی    حضرت سلیمان وقتـی در برابـر خـود تخـت        .1

   )40/نمل()قَالَ هذَا مِنْ فَضْلِ ربِّی لِیبلُونِی أَأَشْکُرُ أَم أَکْفُر(: گوید می
آورم یا   این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می           :گفت«

  ».کنم کفران می
نَ النَّاسِ منْ یعبد اللَّه علَى حرْفٍ فَإِنْ أَصابه خَیرٌ اطْمـأَنَّ بِـهِ وإِنْ أَصـابتْه فِتْنَـۀٌ        ومِ( .2 

  )11/حج( )انْقَلَب علَى وجهِهِ خَسِرَ الدنْیا واآلخِرَةَ ذَلِک هو الْخُسرَانُ الْمبِین
 ها رو کند و نفـع و خیـري بـه    همین که دنیا به آن. پرستند بعضی از مردم خدا را با زبان می       «
 ،ها برسـد  به آن) آزمایش(ما اگر مصیبتی به عنوان امتحان  ا ،کنند  ا می برسد، حالت اطمینان پید   آنان  

اند و هم آخرت  آورند و به این ترتیب هم دنیا را از دست داده شوند و به کفر روي می دگرگون می
  » .استرا و این خسران و زیان آشکاري 

وأَمـا إِذَا مـا ابـتَاله    *فَأَما اإلنْسانُ إِذَا ما ابتَاله ربه فَأَکْرَمه ونَعمه فَیقُولُ ربِّی أَکْرَمنِ     (.3
   )15-16/فجر( )فَقَدر علَیهِ رِزقَه فَیقُولُ ربِّی أَهانَن

: گویـد  بخـشد مـی   کند و نعمت مـی  ام میکه خداوند او را براي آزمایش اکر  اما انسان هنگامی  «
کـه بـراي امتحـان روزي را بـر او تنـگ بگیـرد مـأیوس         و اما هنگامی! داشته پروردگارم مرا گرامی  

  »!گوید پروردگارم مرا خوار کرده شود و می می
  
   آزمایشۀ رحمت الهی بارابط

ـ  (:از آنجایی که رحمت خداوند وسیع و گسترده است و فرمود           عت ورحمتِی وسِ
پس  )12/انعـام ()کَتَب علَى نَفْسِهِ الرَّحمۀ(:و هم چنین فرمود )156/اعراف()کُلَّ شَیء 

شد خداوند   می مگر ن  ؟نماید میچرا خداوند بشر را براي رسیدن به پاداش آزمایش          
  ؟را ثواب و پاداش بدهد  میبدون آزمایش نمودن آد

ـ   میات رحمت الهی نگاه  مردم وقتی به آی  ةاین سؤال غالباً در ذهن تود      ه کننـد ب
براي روشن شدن پاسخ آن باید گفت که اگر خداوند رحمان و رحیم . آید میوجود 

سـخت   همان طور قـدیر و جبـار و          ،است و رحمت او گسترده و بی نهایت است        
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 چرا که خداوند    ،باشند می اوصاف خداوند هم هماهنگ و مرتبط        .باشد میهم  کیفر  
ال إِلَـه إِال هـو الْعزِیـزُ    (: فرمـود .باشـد  مـی ش بـا هـدف   حکیم اسـت و حکـیم کـار    

  )6/ آل عمران()الْحکِیم
و   اجـر  ،شخص حکیم براساس عمـل    . زمینۀ رسیدن به پاداش، عمل است     : ثانیاً
 ایمان و ،دهد و این یکی از اصول قرآنی است که شرط رسیدن به پاداش    میپاداش  

  .عمل صالح است
حا مِنْ ذَکَرٍ أَو أُنْثَى وهو مـؤْمِنٌ فَلَنُحیِینَّـه حیـاةً طَیِّبـۀً ولَنَجـزِینَّهم       منْ عمِلَ صالِ  (:فرمود

  )97/نحل()أَجرَهم بِأَحسنِ ما کَانُوا یعملُون
  )57/نساء()والَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي  (

ــذِ  (  ینَ آمنُــوا وعمِلُــوا الــصالِحاتِ أُولَئِــک أَصــحاب الْجنَّــۀِ هــم فِیهــا        والَّ
  )82/بقره()خَالِدون

 اهل بهشتند و همیشه در آن خواهنـد  ،اند اند و اعمال صالح انجام داده ها که ایمان آورده    و آن «
  ».ماند

 ایمـان و    ، با توجه به آیات فوق و آیات دیگر شرط رسیدن به پاداش و بهشت             
  .عمل صالح است

 با صفت عدالت    ،اگر خداوند بدون آزمایش و امتحان به همه پاداش بدهد         : ثالثاً
آن که یک عمر تخطی و تخلف نموده است و کـسی کـه     . خداوند ناسازگاري دارد  

پـذیرد   میکه عقل آن را ن  عالوه بر آن ؟! هر دو یکسان باشند    ،ستاامر خدا را مطیع     
 از نظر آیات کریمه هـم  .باشد میمخالف با حکیم بودن خداوند گوید این کار     میو  

که از اصول مسلم آیات کریمه این است که فاسق          چه آن  باشد؛  میاین عمل خالف    
  . متقین و کفار با هم برابر نیستند،و عادل

رضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِینَ أَم نَجعلُ الَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ کَالْمفْسِدِینَ فِی األ(:فرمود
  )28/ص()کَالْفُجار

اند هم چـون مفـسدان در زمـین قـرار           اند و عمل صالح انجام داده      آیا کسانی که ایمان آورده    «
  »!اران را همچون فاجران؟، یا پرهیزکدهیم می

  )35/قلم()أَفَنَجعلُ الْمسلِمِینَ کَالْمجرِمِین(:و یا فرمود
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کند نیکان و بدان و عادالن و ظالمان یکسان         میاوند ایجاب   حکمت و عدل خد   
  . نباشند

شود که آزمایش الهی از     میبا توجه به روایات معصومین این نکته روشن         : رابعاً
امـام  . ز خدا به بنده استطرف خداوند بر بندگان خودش رحمت است و تفضلی ا  

ه رنـج و گرفتـاري      سپاس و سـتایش خـدایی را کـ        «: فرماید میباره   در این 7علی
ها  ها و بال این رنجدر  زدوده شدن گناهان آنان در دنیا قرار داده تا           ۀپیروان ما را مای   

  )85/ري شهري، (».طاعاتشان سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند
هرگاه خداوند متعال بر آن شـود تـا         «: نقل شده است که فرمود     7از امام باقر  

 اگر ،نده گناهی کرده باشد او را به بیماري مبتال گردانددارد و آن ب می  اي را گرا   بنده
 هنگـام جـان   ، به فقر و نیازمندي دچارش سازد و اگر این را هم نکـرد   ،چنین نکرد 

او  د وزاما چون بخواهد بنده اي را خوار و بی مقـدار سـا      . کندن بر او سخت گیرد    
 زنـدگیش را    ،نکـرد اگر چنـین     دهد، کار نیکی نزد خدا داشته باشد، تن سالم به او         

  )85/همان،( . مرگ را بر او آسان سازد،فراخ و مرفه گرداند و اگر این را هم نکرد
که پختن انـسان    چه آن؛آزمایش الهی نمادي از محبت خدا به بنده است : خامساً
من خدا را به شـدیدترین وجـه    ؤلذا اگر م  . ها ، نه در راحتی   ها میسر است   در سختی 

     )165/بقره()نَ آمنُوا أَشَد حبا لِلَّهوالَّذِی(:دوست دارد
  . که خالق محبت است چرا،خداوند بیشتر از بنده، او را دوست دارد

 او را در بال فـرو   ،اي را دوست بدارد    خداوند هرگاه بنده  «: فرمود7امام صادق 
ري ( .کنـیم  مـی ها را با بـال سـپري         ما و شما شیعیان روز و شب      ! اي سدید . برد می

اي را دوست  یا بنده می هرگاه خداوند قو  «: فرماید می7باز امام صادق  ) 85/،شهري
که در   پس از اندوهی بیرون نیاید جز آن،باراند می باران بال را بر سر او ،داشته باشد

  )85/همان،( .اندوهی دیگر فرو رود
که  این.  تنگاتنگ داردۀبا توجه به مستندات ذکر شده، رحمت الهی با ابتالء رابط     

 با وصف حکیم بودن و عادل بـودن  ،حساب بدهد خداوند بخواهد اجر و مزدي بی     
ی است کـه مـزد در   تکه این اصل قرآنی و عقید     بر آن  عالوه   .خداوند سازگار نیست  

  )39/نجم()وأَنْ لَیس لِإلنْسانِ إِال ما سعى(ت؛قبال عمل اس
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ونـد نـسبت بـه    که آزمایش الهی نمادي از رحمت و محبت خدا   ن آ به خصوص 
شود گفت اگر خداوند رحیم است پس آزمایش چـرا؟ ایـن      می پس ن  ،بندگان است 

 به جنبـه    توجهی  بی بینش صحیح از معارف قرآنی و         از نداشتن  االت حاکی ؤنوع س 
  . باشد میهاي بال و آزمایش 

  
  ر نزول بالءنقش انسان د

 آن ۀ بـه وسـیل   آزمایش و امتحـان دارد و ۀکه جنب ، ضمن آن ها شداید و گرفتاري  
 بـه خـود انـسان    ، از نظر بررسـی علـل و منـشأ     ،شود میایمان و صبر مردم آزموده      

ها و   ، سلوك انسان را علل اصلی گرفتاري      دد و روایات فراوان   آیات متع . گردد میبر
شـود کـه رفتـار انـسان در          مـی از این دسته متون دینـی اسـتفاده          .داند مینزول بال   

   .باشد می شدن به نقمت الهی اثر گذار مبتال برخورداري از نعمت و
  :  که دال بر این مطلب است عبارتند ازیآیات
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَاتٍ مِنَ السماءِ واألرضِ ولَکِنْ کَذَّبوا (.1

   )96/فاعرا( )فَأَخَذْنَاهم بِما کَانُوا یکْسِبون
 هر آینه ما برکات را از آسمان و زمـین بـر   ،دنها ایمان بیاورند و تقوا داشته باش    اگر اهل قریه  «

  ».چه که انجام دادند گرفتیم  آنۀولکن آنها تکذیب کردند و آنها را به وسیل. دهیم آنها گشایش می
ار  معی، دو بینش فکري و روش عملی انسانا،طبق این آیه دو عنصر ایمان و تقو
اگر گناه و فساد و طغیان انسان موجب فـساد  . نزول نعمت و نقمت بیان شده است  

 به خاطر این است که جایگاه جرم انسان در حد کـل    ،شود میطبیعت و نزول بالیا     
 زیرا دامنه و قلمرو تأثیرگذاري رفتار انسان البتـه بـه طـور مـستقیم و                 ؛هستی است 

موسوي ( .گردد میها را شامل   پدیده ۀ هستی است و هم    ۀغیرمستقیم، به وسعت هم   
  )69/نسب،
2.)               ـملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِیقَهدِي النَّاسِ لِیأَی تبا کَسرِ بِمحالْبرِّ وفِی الْب ادرَ الْفَسظَه

   )41/روم()یرْجِعون
خواهـد   خدا مـی  ر شده،اند آشکا فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمالی که مردم انجام داده   «
  ». شاید بازگردند، بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاندۀنتیج
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  .قابل انکار نیستشود که نقش انسان در نزول بال  میاز این آیه هم استفاده 
3 .)   ؤَخِّرُهلَکِنْ یۀٍ وابا مِنْ دهلَیع ا تَرَكم بِظُلْمِهِم النَّاس ؤَاخِذُ اللَّهی لَوى ومسلٍ مإِلَى أَج م

  ) 61/نحل()فَإِذَا جاء أَجلُهم ال یستَأْخِرُونَ ساعۀً وال یستَقْدِمون
اي را بـر پـشت زمـین بـاقی      و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات کند، جنبنـده     «

 که اجلشان فرا رسد، نـه   میاندازد، اما هنگا ها را تا زمان معین به تأخیر می    نخواهد گذارد، ولی آن   
  »گیرند کنند و نه ساعتی پیش می ساعتی تأخیر می

  )11/آل عمران()فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم واللَّه شَدِید الْعِقَاب(.4
ها را به خاطر کیفر گناهانشان مجازات کرد و خدا بدکاران هر امت را سخت بـه                خداوند آن «

  ».کیفر رساند
  )30/شوري()صابکُم مِنْ مصِیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیدِیکُم ویعفُو عنْ کَثِیرٍوما أَ(.5
و بـسیاري را نیـز عفـو     ایـد   به خاطر اعمالی اسـت کـه انجـام داده    ،هر مصیبتی به شما رسد    «

  » .کند می
 یـک نـوع    ،شـود  مـی دهد مصائبی که دامنگیر انـسان        میاین آیه به خوبی نشان      

: کند که فرمود مینقل   9از پیامبر اکرم  7امام علی .  و هشدار است   جازات الهی م
، هر خراشی  اي علیبهترین آیه در قرآن است،)...وما أَصابکُم مِنْ مـصِیبۀٍ (این آیه  «

بر اثر گناهی است که از     شود و هر لغزش قدمی،     میکه از چوبی بر تن انسان وارد        
تـر از آن اسـت کـه در     مـی کنـد گرا   میا عفو   چه خداوند در دنی    و آن  زده، میاو سر   

تـر از   چه را که در دنیا عقوبت فرموده عـادل         قیامت در آن تجدید نظر فرماید، و آن       
  )20/440مکارم شیرازي،( .آن است که در آخرت بار دیگر کیفر دهد

   )11/درع()إِنَّ اللَّه ال یغَیِّرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم(.6
  ».که خویشتن را تغییر دهند  مگر این،دهد خداوند سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمی«

ور نمونه اي از آیات الهی است که نقش انـسان را در نـزول بـال          این آیات مذک  
  .شود متذکر می

  :و اما روایاتی که گواه این مطلب است عبارتند از
اي داد از او نگرفت  ا که به بندهخداوند هر نعمتی ر«: فرمودند 7امام صادق .1

  )223/ري شهري،(» .مگر به سبب گناهی که سزاوار سلب آن نعمت شد
دانی  میآیا  : خداوند متعال به ایوب وحی فرستاد     «: فرمود 6 پیامبر اسالم    .2
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تو نزد فرعـون  : فرمود خیر،:  عرض کرد؟گناه تو نزد من چه بود که بال بر تو رسید      
  )85/همان،(» .گفتی  میالیمت و نررفتی و دو کلمه با م

کنـد و از اعمـال نیکـی         مـی گـاهی انـسان گنـاه       : نقل شده 7از امام صادق  . 3
کار بد در فنـاي انـسان از کـارد در گوشـت      ) بدانید( .ماند میهمچون نماز شب باز   

  )223/همان،(» .کند میسریع تر اثر 
  

   و شدائدهاثر تربیتی بالأ
 ،سـختی . هاسـت   ملتة فرد و هم بیدار کنند     ةکنند و گرفتاري، هم تربیت   سختی  

. ها است ها و اراده  عزمةکنند هاي خفته و تحریک  انسانةهوشیارکنند بیدار سازنده و  
دهـد، هـر چـه بیـشتر بـا روان       مـی  همچون صیقلی کـه بـه آهـن و فـوالد             ،شدائد

ت زیرا خاصـیت حیـا    ؛  کند میتر   تر و برنده   تر و فعال    او را مصمم   ،تماس گیرد  میآد
 ةها مقاومت کند و به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه آماد است که در برابر سختیاین 

جـان و  .  ماهیت کردن دارد خاصیت قلبسختی هم چون کیمیا،    .مقابله با آن گردد   
ایـن  . عشق و آن دیگر بال  : اکسیر حیات دو چیز است    . کند میرا عوض     میروان آد 

گـوهري تابنـاك و درخـشان بـه      ه و بی فـروغ، آفرینند و از مواد افسرد  میدو نبوغ   
  )180/مطهري،( .آورند میوجود 

  همه عمر تلخی کشیده است سعدي              که نامش برآمد به شیرین زبانی
 گرفتار بدترین نـوع  ،به همین خاطر در روایت آمده است که اگر کسی بال نبیند   

 .شـد  مـی بیدار   دید، میش  چرا که اگر بال و آزمای     .  ولی متوجه نیست   ،عقوبت است 
چرا مـن ایـن همـه گنـاه     : گفت7 آمده که مردي به شعیب پیامبر      در قصص انبیاء  

 به جواب آمد کـه تـو گرفتـار بـدترین نـوع        .کند میکنم و خداوند مرا عقوبت ن      می
  )184/همان،( .دانی میها هستی و ن عقوبت

انان دعـوت  مسلم یکی از ۀبه خان9پیامبر اکرم:  روایت آمده استهمچنین در 
 مرغی را دیدند که بر باالي دیوار تخم گذاشـته و         ، وقتی وارد منزل او شدند     .شدند
صاحب . در شگفت شدند9رسول اکرم. ن به میخی بند شده و نیفتاده استتخم آ

  قسم به خدایی که شـما را بـه پیـامبري برانگیخـت،       ؟آیا تعجب کردید  : خانه گفت 
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استند ، برختا این جمله را شنیدند    9اکرمرسول  ! ی به من نرسیده است    هرگز آسیب 
مـورد  کسی که هرگز مصیبتی ندیده، : فرمودندو در خانه آن مرد غذا میل نکردند و     

  )276/مصباح یزدي،.(لطف خداوند نیست
هـا و   بریم که سـختی  میپی  نگریسته شود،) آزمایش( بنابراین اگر درست به بال    

 تحرك را بیدار  هاي خفته و بی ها انسان سختی. ارندبالها نقش تربیتی و بیدارگري د
خاصیت زنـدگی دنیـا ایـن    . انگیزند میسازند و عزم و اراده ایشان را بر  میو هشیار   

بـر   ها است و در این بین هر چه بر مقاومت انسان افزوده شـود،       است که با سختی   
تـر   شـکفته را گردد و رفته رفته نبـوغ و اسـتعدادهاي نهفتـه او              میتکامل او افزوده    

  )476/همان،( .گرداند می
  ها برساختند را زیر خاك انداختند                  پس زخاکش خوشه میگند

  فزا بار دیگر کوفتندنش ز آسیا                      قیمتش افزون و نان شد جان
  نان را زیر دندان کوفتند                      گشت عقل و جان و فهم سودمند باز

  .ـ اشاره شده استاثر تربیتی بال  به این حقیقت ـ مدر قرآن ه
  )5-6/انشراح()إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا*فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا( 
  ».پس با هر سختی آسانی است و با هر سختی البته آسانی است«

 مقدمـه  ،هـا  هـا و گرفتـاري   کند که سختی میدر واقع خداوند به این نکته اشاره       
شـوند و از ایـن جهـت     مـی و پیشرفت انسان است و باعث نیـرو گـرفتن او       کمال  

  )475/مصباح یزدي،( .ها براي تکامل بشر ضرورت دارند ها و سختی مصیبت
 )4/بلد()لَقَد خَلَقْنَا اإلنْسانَ فِی کَبدٍ(

  »به راستی ما انسان را در رنج و مشقت آفریدیم«
 تکامـل  ر سـاخته شـدن انـسان و     هـا د   ین آیه گویاي نقش مهم رنج و مـشقت        ا

خداوندي که سرچـشمه رأفـت و رحمـت اسـت و             ،اوست، و االّ اگر جز این بود      
مصباح . (کرد میخواهد، او را قرین رنج و زحمت ن        می خود را    ةسعادت و خیر بند   

  )475/یزدي،
ها بکشد تا هستی  ها تحمل کند و سختی باید مشقت می آد،به تعبیر استاد مطهري

موجودات زنـده بـا ایـن       . شالق تکامل است   تضاد و کشمکش،  . دبا بیا الیق خود ر  
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حیوانات و   جهان نباتات،دراین قانون   . پیمایند می خود را به سوي کمال       هشالق را 
  )176/مطهري،( .باالخص انسان صادق است

کند و براي او بالها      میمنش تفقد   ؤ م ةخداوند از بند  «: خوانیم می7از امام باقر  
اي   خـودش هدیـه  ة همان طوري کـه مـرد در سـفر بـراي خـانواد     ،نماید میرا اهدا  

اي را دوسـت     خداوند زمانی که بنـده    «: خوانیم می 7  و از امام صادق    ».فرستد می
  )85/ري شهري،(» .سازد میور  ، او را در دریاي شداید غوطهبدارد

یقیناً ثر  این است که بال ا،شود میچه از آیات و روایات در این زمینه فهمیده           آن
و بـال    تحمـل مـشکالت اسـت      ، زنـدگی  ۀاگر بشر بفهمد که الزمـ     . اثر تربیتی دارد  

 هـیچ وقـت خـودش را    ، از طرف خداوند و نمـاد محبـت خداونـد اسـت     اي  هدیه
 مطـابق  گیـرد و  مـی ها و گرفتاري را در آغـوش    بلکه با جان و دل سختی     ،بازد مین

 .نماید میدستور حق عمل 
  

  متدشواري آزمایش به نع
ها و حاالت آدمی، گفته شود که آزمـایش بـه عـذاب        ویژگی شاید بدون مطالعۀ  

آیـد کـه    میدست ه  این نکته ب   ،تر است، در حالی که با مطالعه حاالت انسان         سخت
  . ر از آزمایش به نقمت استت آزمایش به نعمت سخت

 انسان اشاره   هاي  ضرورت دارد که به بعضی از ویژگی       ،براي روشن شدن پاسخ   
  .ودش

  
  حاالت انسان

که عجـین شـده از نـور و شـهوت اسـت و خلقتـی خـاص نـسبت بـه                می   آد
ه دیگر موجودات از آن حـاالت   دارد ک هایی    حاالت و ویژگی   ،مخلوقات دیگر دارد  
  :مبرّا هستند، از جمله

 آن تـن دادن بـه   ۀشـود و نتیجـ   می از حاالتی است که دامنگیر انسان       : غفلت .1
توجهی بـه   بیخبري از خداوند متعال و      بی ، حالت غفلت  .تها اس  ها و زشتی   پستی

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ واإلنْسِ (:فرمود. هویت و نیازهاي واقعی انسانی است
        مسآذَانٌ ال ی ملَها وصِرُونَ بِهبنٌ ال ییأَع ملَها وونَ بِهفْقَهال ی قُلُوب مامِ لَهکَاألنْع ا أُولَئِکونَ بِهع
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  )179/اعراف()بلْ هم أَضَلُّ أُولَئِک هم الْغَافِلُون
به مرور زمـان بـا انجـام اعمـال زشـت            می حالت دیگري که آد    : عذر تراشی  .2

:  فرمـود .اسـت  ه آفرینی او بر اعمال ناپـسند یتوج  عذر تراشی و،شود میگرفتار آن  
  )14-15/قیامت()هولَو أَلْقَى معاذِیر*فْسِهِ بصِیرَةٌبلِ اإلنْسانُ علَى نَ(

در پرتـو    وطلـب اسـت       انسان ذاتـاً فزونـی    :  طبع فزون طلبی و طغیان گري      .3
أَنْ رآه *إِنَّ اإلنْسانَ لَیطْغَـى   ( :فرمود. دهد   میتعدي   گري و  فزون طلبی، تن به طغیان    

  )6-7/علق()استَغْنَى
  ».کند وقتی خود را بی نیاز دید ان میبه درستی که انسان طغی«
به درستی که انـسان نـسبت    )6/عادیات()إِنَّ اإلنْسانَ لِرَبِّهِ لَکَنُود  (:فرمود:  ناسپاسی .4

وقَلِیلٌ مِنْ (: به خاطر وجود چنین ویژگی در انسان فرمود».به پروردگارش ناسپاس است
  )13/سبا()عِبادِي الشَّکُور

  ».گزار هستند ساندکی از بندگانم سپا«
  )53/یوسف()إِنَّ النَّفْس ألمارةٌ بِالسوء(: دارا بودن نفس اماره.5
 روشـن اسـت کـه آزمـایش بـه نعمـت         ذکرشـده   حـاالت    اوصاف و توجه به   با

 انـسان  ،چرا که در آزمایش به نعمـت      . است) عذاب(تر از آزمایش به نقمت       سخت
س اماره وجود دارد ف است و در او نکه ناسپاس خصوص آنبه  ،شود میغالباً بیدار ن

 غافل از ،لت و ارزشمندي نزد خداستیکند که نعمت براي او سبب فض میخیال  و
  .باشد میکه یکی از علل افزایش نعمت، آزمایش  آن

 :فرمایـد  و یا در جـاي دیگـر مـی     )28/انفال()أَنَّما أَموالُکُم وأَوالدکُم فِتْنَۀٌ   (:فرمود
)لُوکُمنَبر  والْخَیبه همین خاطر با وجود نعمت فراوان دسـت بـه           ) 35/انبیا() بِالشَّرِّ و

از بنـابراین   . کند که نعمت وسیله و ابزار آزمـایش اسـت          میزند و فکر ن    میتعدي    
  .شود میخدا روي گردان 

ـ  ،عذاب در حالی که در آزمایش به نقمت و     وجـود  ه  حالت بیداري در انـسان ب
ــرَ(:فرمــود. آیــد مــی ــدِي النَّــاسِ ظَهأَی تبــا کَــس ــرِ بِم حالْبــرِّ و فِــی الْب ادالْفَــس .... ــملَّهلَع 

  )41/روم()یرْجِعون
دست آورده اسـت و ایـن را    ه  آشکار شدن فساد به خاطر آن است که انسان با دست خود ب            «

  ».چشانیم شاید برگردند عذاب می
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و  تـر   عذاب سـخت ۀمایش به وسیل نعمت از آزۀآزمایش به وسیل: اند لذا فرموده 
تر است، زیرا طبیعت فزونی نعمت، سستی و تنبلی و غفلت و غرق شدن در  پیچیده

سازد و میدان را  میشهوت است و این درست چیزي است که انسان را از خدا دور 
توانند از عوارض نامطلوب فزونی     می تنها کسانی    .کند میطان آماده   یبراي فعالیت ش  

ت در امان بمانند که به طور دائم به یاد خدا باشند و ذکر او را فراموش  و وفور نعم  
  )25/122مکارم شیرازي، (» .نکنند

  نتیجه گیري
امتحان و آزمایش اسـت کـه در آیـات     ،  هاي کلیدي معارف قرآنی    یکی از بحث  

متعددي از آن سخن به میان آمده است و  از زوایاي مختلفی به آن نگریـسته شـده         
 بـشر روي   ، و بـدون آزمـایش     ضروري است  زندگی    براي امتحان یش و آزما .است

 یـست،  نیستثنمـ هیچ کسی از آزمـایش الهـی    به همین دلیل     .تکامل را نخواهد دید   
قرآن به خـاطر    . تري برخوردارند   افراد نزد خداوند آزمایش سخت     ترین حتی مقرب 

ذکـر نمـوده کـه     را  اي  این سنت همگانی و عمومی، راهکار برون رفت پیروزمندانه        
  .... خویشتن داري و عبارت است از صبر و تسلیم و

 هم بعضی از ابزار آزمـایش و هـم    ،براي توجه دادن بشر به عمومیت این سنت       
هـا را   ها را ذکر نموده است و عکس العمل انـسان  آزمایش شدن پیامبران و اقوام آن  

  .موده استبیان فردر برابر آزمایش الهی 
 ۀکـه آزمـایش الهـی رابطـ      شـود     در آیات کریمه روشـن مـی      از این رو با دقت      

 و  نیـست نقش انـسان در نـزول بـال قابـل انکـار              تنگاتنگی با رحمت الهی دارد و     
  .تر از آزمایش به نقمت است ایش به نعمت، سختآزم

  منابع و مآخذ
،مکتـب االعـالم االسـالمی    معجـم مقـاییس اللغـه    ابن فارس، ابوالحسین احمـد؛       .1

  .ق1404،
، چـاپ پــنجم، ســازمان چــاپ و نــشر  رضــایت از زنــدگی، عبــاس؛ پـسندیده  .2

  .ش1386دارالحدیث، 
، بـه اهتمـام مهـدي محقـق،         وجـوه قـرآن   تفلیسی، ابوالفضل ابراهیم ابن حبیش؛       .3

  .ش1371مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
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، 12، چـاپ    3فرهنـگ جـامع سـخنان حـضرت فاطمـه زهـرا           دشتی، محمد؛    .4
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؛ ترجمه علی مؤیـدي، چـاپ سـوم، سـازمان     7فرهنگ جامع سخنان امام حسین   .6
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