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 چکیده
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 قرآن مبنای بر الهی هایآزمایش .انسانی دارند، پرداخته شود و کمال سعادت رشد،
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 .شده است تحلیل و بررسی انگیزه، تحریک و اراده استحکام و کیفر

 روایات و آیات تربیتی، کارکردهای الهی، ابتالئات و هاآزمون واژگان کلیدی:

                                                           
 ،ایران قم، مفید، دانشگاه الهیات، دانشکده فقه، گروه اسالمی، حقوق مبانی و فقه دکتری دانشجوی .1

sinsoltan@yahoo.comoh 
 قرآنی، علوم دانشکده تفسیر، و قرآن علوم گروه کریم، قرآن معارف و علوم چهار سطح طلبه .2

 fatsoltan@yahoo.com، ایران تهران، کوثر، اسالمی علوم آموزش مجتمع

mailto:h0sinsoltan@yahoo.com
mailto:fatsoltan@yahoo.com


74  / ( PURE LIFE, Vol. 7, No.22 (Muharram 1442. Shahrivar 1399. September 2020) 

 

 

 مقدمه
 و انداخته چنگ خاکیان ابدان و افکار بر کرونا ویروس منحوس ستا کوتاهی مدت

 مشاغل و حرف ازصاحبان بسیاری و نشینخانه را مردمان و درنوردیده را بالد تمامی
 است. نموده تعطیل را

 هایفعالیت ،روانی و جسمانی سالمت تاکنون که است ایغریبه کرونا
 هادولت مسافرتی و تفریحی، هنری ،دینی ،فرهنگی ،اقتصادی، آموزشی ،اجتماعی

 عدم بر 1جهانی بهداشت سازمان اذعان به و داده قرارخود  شعاع تحت را هاملت و
 و پیشگیری به مکرر توصیه و آن درمان برای ییدتأ مورد واکسن و درمان وجود

 آن واکاوی اهمیت بر گروهی اجتماعات و هاتفعالی از اجتناب و بهداشت رعایت
 .است افزوده

 و نبوده امتحان و ابتال مسئله از دور به زمانی هیچ در هاانسان زندگیالبته 
 و ناتوان را برخی ای،دوره هر در آزمایش و امتحان هایدشواری با شدن مواجهه
 آن هایاریدشو با مواجهه برای فکری و جسمی توان تقویت به مجهز را بعضی

 و سازندههم  تواندمی انسان برای آزمایش و امتحان نقش رو این از ؛است کرده
 بینش نوع و انسان این حال، این با. شود تلقی کننده مأیوس هم و باشد کننده مجهز

 .کند برخورد چگونه امتحان هایدشواری با دهدمی نشان که اوست تفکر و
 ایشان زندگی از بخشی و شده عجین هاانسان گیزند با ابتال و امتحان ،بنابراین

 آدمیان مرتبه و جایگاه نه امتحان، و ابتال بدون تا جایی که دهدمی تشکیل را
 و هاباطن ظهور زمینه نه و آمده فراهم آنان تفکیک و تمیز امکان نه و شده مشخص

 (321 :1385 ،تهرانی دلشاد) .شودمی آماده کماالت کسب

                                                           
1. World Health Organization (WHO) 
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 آزمایش بدون تواننمی را مردودی یا ارتقا نامهگواهی فرد به بیتیتر نظام هیچ در
گاهی و  و ارتقا برای ایوسیله آزمایش و امتحان پس ؛کرد اعطا او پیشرفت میزان از آ

گاه برای ابزاری  هر لذا ،است امتحان با مواجهه در خود وضع از انسان کردن آ
 از و دهد قرار امتحان و آزمایش وردم را متربیان که بود خواهد فقوم زمانی تربیتی،

گاهی، و رشد برای ابزاری آن  جهت تغییر برای منفی بازخورد یا پاداش و ارتقا آ
 .کند استفاده متربی درست مسیر تقویت یا و نادرست مسیر از متربی

 گردد؛برمی هاانسان پیدایش قدمت به تاریخی نظر از آزمایش و در نتیجه امتحان
 وکریم  قرآن در ابتال و امتحان موضوع شود،می بررسی پژوهش ینا در چهآن اما

 .است اسالم مبین دین عصر آغاز و اکرم پیامبر به آسمانی وحی نزول
 و قرآنی آیات نزول زمان از آزمایش بررسی موضوع حاضر، مقاله در بنابراین

گاهی در قرآن ؛ هر چند خداوند متعال شودمی دنبال آسمانی پیام این از انسان آ
 پیشین اقوام برخی ناکامی و دهیعبرت گربیان که تاریخی حوادث گونهاین به کریم

 اند،بوده مختلف مقاصد برای امتحان و ابتال شیوه دو که بالیا یا هانعمت با مواجهه در
 .کندمی اشاره

 پژوهش فرایندیچارچوب 
 از پس محقق، شودمی انجام تحلیلی -توصیفی روش که باپژوهش بنیادی  این در

 کرده و بر این اساس بررسی و تحلیل توصیف، به اقدام ایکتابخانه بررسی و مطالعه
 آزمایش با مرتبط مفاهیم عنوان به تمحیص و فتنه امتحان، ،ابتال شناسیمفهوم ابتدا

 .گیردمی قرار تحلیل و بررسی مورد امتحان و
 هدف چند و کلی هدف دو که حاوی الهی هایآزمایش اهداف دوم، بخش در
 روایات، و آیات به توجه با بعدی هایبخش در و گرفته قرار توجه مورداست،  جزئی
 با تناسب فراگیری، دشواری، سطح چونهم مواردی در الهی هایآزمایش ویژگی
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 .گیردمی قرار بررسی و تحلیل مورد معین، زمان مدت از برخورداری و فردی رشد
گاهی، ایجاد چونهم الهی هایآزمایش تربیتی آثار و هاکارکرد در مرحله بعد،  آ

یت کیفر، و پاداش استحقاق بازگشت، و توبه انسان، یارتقا  و انگیزه و اراده تقو
 شده مطرح مباحث نیز پایان در گیرد ومی قرار بررسی و تحلیل مورد رقابت ایجاد
 اندرکاران دست و محققان برای پژوهشی و کاربردی پیشنهاد چند وشده  بندیجمع
 .خواهد شد ارائه تربیت و تعلیم نظام

 مبانی نظری پژوهش
 مفهوم در که یافت توانمی را واژگانی از تعدادی مجید، قرآن آیات بررسی در

 برای را راه تواندمی یک هر مفهومی تبیین ؛ واژگانی کهاست رفته کار به آزمایش
ه به تبیین برخی از این کلیدواژگان . در ادامکند فراهم مباحث سایر بیشتر تشریح

 شود:اشاره می
 ابتال .1

 بالء، بلو، بلیة، است که با معانی ته در قرآن و روایات، واژه ابتالکار رفسرآمدترین واژه ب
و جمع  گرددهمه به یک معنی برمی آیه و سایر مشتقات آن 34مورد طی  37، بلوی

  و یک واژه عام است.رود بکار مینقمت و هم در نعمت  هم در عنوان بال .آن بالیا است
ا»از این آیه قرآن کریم  هُ  اْبَتالهُ َما إذا اْلْنساُن  َفأَمّ ُبّ ْکَرَمهُ  َر َمهُ  َفأ  َفَیُقوُل  َوَنَعّ

ي ِبّ ْکَرَمِن  َر ا أ ي َفَیُقوُل  ِرْزَقهُ  َعَلْیهِ  َفَقَدَر  اْبَتالهُ َما إذا َوأَمّ ِبّ  (15-16)فجر، « أهاَنِن  َر
انسان بیمار به بیماری مبتال است، انسان سالم نیز به سالمت  که اگرآید یبر مچنین 

شود که به بال مبتال نباشد. گاهی یافت نمیدر عالم هیچ چیزی  ؛ پسمبتال است
کند تا ببیند او شاکر است و از این انسان را با سالمت امتحان می خدای متعال

 نه.ماید تا ببیند او صابر است یا آزرض میگیرد یا نه و گاهی او را به منعمت بهره می
 (360 :2ج، 1381، جوادی آملی)
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، بال به معنی محبت و دوستی کردن و تفضل است که «بال یبلو»در معنای 
به این  «بلوة»ای نیکو و گاهی مکروه است. گاهی این محبت در نظر انسان، بلیه

 «ابلیت فالنا»اش کردم. ایش خستهمثل این است که از زیادی آزم ؛او را آزمودممعناست: 
گاهی دادم به معنی این است که او را آزمودم و ، راغب اصفهانی) .با آزمایش به او آ

1362: 246) 
 تمحیص .2
به معنی که  است« تمحیص»یگری که در برخی از آیات قرآن بکار رفته، واژه د

 شود . و آزمایش حاصل می در نتیجه بال وخالص کردن است 
َص » ریفهدر آیه ش هُ  َوِلُیَمِحّ ِذیَن  الَلّ یَن  َوَیْمَحَق  آَمُنوا اَلّ  (14، آل عمران« )اْلکاِفِر

 بودهمحص در اصل به معنی خالص کردن و برطرف نمودن عیب و ایراد از یک چیز 
 ( 761 :1362، راغب اصفهانی) .و همانند تزکیه و تطهیر است

به معنی « محص»از  تمحیص: نویسددر مورد تمحیص میعالمه طباطبایی 
هایی است که از بیرون به آن داخل خالص کردن چیزی از آمیختگی و ناخالصی

علوم کردن ایمان مؤمنان برای سازی در انسان، مشده است. خاصیت خالص
های چنین خالص کردن ایمان از ناخالصیهم ؛منان استؤجداسازی آن از غیر م

از مؤمن  به تدریجر و نفاق و فسق را کفر و نفاق و فسق است. خداوند اجزای کف
 .زداید تا جز ایمانش چیزی باقی نماند و ایمانش خالص برای خدا باشدمی

 (43: 4ج ،1377 ،طباطبایی)
 فتنه .3

به معنی آزمایش و امتحان بکار رفته است. برای در برخی از آیات قرآن، واژه فتنه 
اُس  أَحِسَب » نمونه در آیه شریفه ْن  الَنّ

َ
ْن  ُکواُیْترَ  أ

َ
ا َیُقوُلوا أ  «ُیْفَتُنوَن  اَل  َوُهْم  آَمَنّ
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کلمه فتنه به نویسد: میعالمه طباطبایی در تفسیر ذیل آیه شریفه  (2، )عنکبوت
 (147، 7ج، 1377، طباطبایی) .معنی آزمایش است

خص کردن عیار فتنه در اصل به معنی داخل کردن طال و نقره در آتش برای مش
 (623 :1362راغب اصفهانی، ) .خوبی و بدی آن است

نقره  همانند آزمون طال و معنای اصلی فتنه را آزمون و سنجشنیز رضی  سید
 (307 :1379 ،ابن ابی الحدید). داندمی

 آزمایش امتحان و .4
در برخی از ، کلمه امتحان است که کریم از واژگان دیگر مورد استعمال در قرآن

 خورد.آیات به چشم می
ِذیَن  إَنّ »در آیه شریفه  وَن  اَلّ هِ  َرُسوِل  ِعْنَد  أْصَواَتُهْم  َیُغُضّ ِئَك  الَلّ وَلَٰ

ُ
ِذیَن  أ  اَلّ

هُ  اْمَتَحَن  ْقَوی ُقُلوَبُهْم  الَلّ امتحان از باب افتعال و به معنی  واژه( 3، )حجرات «ِللَتّ
کاربرد و به معنی آزمایش است « محن»بار است. ریشه این کلمه از واژه اخت و ابتال

محنت الذهب »شود تی گفته میقو ؛ لذادی است که چیزی را بیازماینددر موار آن
ها به این معنی است که طال و نقره را در آتش گداختم و با جدا کردن شائبه «ةوالفض

خالص کردم. امتحان دانش آموز و دانشجو نیز به همین معنی  ها را صاف وآن
 (42 :13ج، 1414، ابن منظور) .است

 :چنین بیان شده استف آزمایش الهی در تعریچنین هم
آزمایش الهی یک سنت مطلق فردی، اجتماعی، دنیوی و الهی است که 

ن متعلق اراده تکوینی الهی زیرا تمام سن ؛متعلق اراده تکوینی الهی است
 (434 :1370، مصباح یزدی) .هستند
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 های الهیاهداف آزمایش
در تعقیب سه هدف  ،آیداجرا در میهر آزمون و امتحانی که برای آزمون شونده به 

های آزمایش برای شناختن و پی بردن به توانایی مهم است؛ گاهی هدف از امتحان و
هدف تبدیل امر مجهول به معلوم است؛ چنین هدفی در  یا همانآزمایش شونده 

 .مورد توجه معلمان و مربیان است بشری و مرسوم نظام آموزش و پرورشامتحانات 
یعنی مربی در صدد  ؛برای اتمام حجت است ز آزمایش و امتحانگاهی هدف ا

ت کند و نمره نهایی او را با دالیل روشن اعالم جاست به آزمون شونده اتمام ح
ای برای عدم قبول عواقب قصور نماید. در چنین مواردی، آزمون شونده عذر و بهانه

 تواند انکار کند.کاری خود را نمیکم و
آزمایش باید به مسئله کمال و رشد آزمون شونده،  ان ودر هدف سوم، امتح

مربی با  و شونده است کمال آزمون ترین هدف امتحان، رشد واشاره کند. مهم
گاهی خود برسد.آزمایش در صدد است شاگرد به نه امتحان و  ایت کمال، رشد و آ

ش آزمای حال با توجه به این سه هدف مهم باید دید که خداوند از امتحان و
بندگان چه منظوری دارد که در قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده است. در 
بررسی این موضوع باید اذعان کرد که آزمون و امتحان الهی جدا از آزمون و 

آزماید؛ خداوند نسبت به وضعیت امتحانی است که یک فرد، فرد دیگری را می
گاه و بیبند  خبر نیست.گان خود ناآ

به  دهند برای این است که مجهولی را تبدیلورد امتحان قرار میوقتی چیزی را م
برند تا بتوانند کار میرا به عنوان میزان و مقیاس به ءیمعلوم بکنند، برای این کار ش

را اندازه  ءیشوسیله آن مقیاس، بتوانند ه مجهولی را به معلوم تبدیل بکنند و ب
میزان و مقیاس و برای کشف مجهول کار بردن امتحان اگر فقط به معنی ب. بگیرند
 (143 :1361، مطهری) .البته در مورد خداوند صحیح نیستباشد، 
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ها رشد و تعالی انسان و رساندن وی به حد هدف خداوند از آزمایش انسان
اعلی درجه انسانیت و واگذار کردن مسئولیت برای پذیرش نتایج اعمال خود است. 

های الهی هم اتمام حجت به بندگان و هم رشد شتوان گفت هدف آزمایبنابراین می
 فرماید:. خداوند در سوره کهف میکمال انسانیت او است و

اإ» ْرِض  َعَلی َما َجَعْلَنا َنّ
َ
یَنةً  اْْل ُهْم  ِلَنْبُلَوُهْم  َلَها ِز ُیّ

َ
ْحَسُن  أ

َ
 ؛«َعَماًل  أ

 زمین ملک آرایش و زینت است گرجلوه زمین در که را چهآن ما (7)کهف، 
 .بود خواهد نیکوتر عملشان یککدام که کنیم امتحان را مردم تا دادیم قرار

های الهی از مضمون آیات قرآنی، برخی از اهداف جزئی آزمایشبه طور کلی 
 :به شرح زیر بیان کردتوان میرا 

ین عمل برای انسان .1  هاتعیین بهتر
ایسته او است. هدف مهم خلقت و آفرینش انسان، رساندن وی به کمال الیق و ش

تواند به یک انسان الیق و و سربلندی در آن می سان مؤمن از طریق آزمایش و ابتالان
 (7 کهف،ر. ک: ) .شایسته تبدیل شود و بهترین سرنوشت و عمل را برای خود رقم زند

 نویسد:می مورد اشارهعالمه طباطبایی در تفسیر آیه 
یل نبوده به زمین دل انسان در اصل، جوهری شریف است. او هرگز ما

 جا زندگی کند؛ اما تقدیر الهی چنین است که میان انسان وبندد و در این
چه در زمین است عالقه ایجاد نماید و از راه اعتقاد و عمل به حق، دل آن
ای است تا معلوم شود چه قلبش تصفیه و تطهیر شود و متاع دنیا وسیله و

 (334 :13ج ،1377ی، ی)طباطبا .کندکسی بهتر عمل می
 هاتمحیص اعمال آن تشخیص مؤمنان واقعی و .2

در این کریم از دیگر اهداف آزمایش الهی، تمیز مؤمنان از منافقین است. قرآن 
 فرماید: رابطه می
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هُ  َکاَن  َما» یَٰ  َعَلْیهِ  أْنُتْم  َما َعَلیَٰ  اْلُمْؤِمِنیَن  ِلَیَذَر  الَلّ  ِمَن  اْلَخِبیَث  َیِمیزَ  َحَتّ
ِب  ِیّ هُ  َکاَن  َوَما الَطّ  (179)آل عمران، ؛ ...«اْلَغْیِب  َعَلی ِلُیْطِلَعُکْم  الَلّ
 کهآن تا وانگذارد برآنید که کنونی حال بدین را مؤمنان هرگز خداوند

گاه غیب سّر  از را شما همه خدا و کند جدا گوهرپاک از را بدسرشت  نسازد. آ
 نویسد:طبرسی در ذیل آیه می

این نیست  یعنی ای مؤمنان حکم خداوند بر ؛تآیه خطاب به مؤمنان اس
و منافق اشتباه شود، باقی که شما را به همین حالت که هستید و مؤمن 

 (895 :2ج، 1367، طبرسی) .گذارد
 نویسد:مینیز  ییعالمه طباطبا

ناموس امتحان الهی از این جهت در میان مؤمنین جاری است که مراتب 
سرشت از بدطینت ناخالص جدا و پاکاز  کمال را پیموده و مؤمن خالص

 (137 :4ج، 1377)طباطبایی،  .متمایز شود
 شناخت مجاهدان و صابران و خداترسان .3

 ؛الهی، مشخص شدن مجاهدان، صابران و خداترسان است هدف دیگر آزمایش
 البته این شناسایی برای خود مؤمنان است نه برای خدا. 

 :کنده میبه این موضوع اشار قرآن کریمخداوند در 
ُکْم » یَٰ  َوَلَنْبُلَوَنّ یَن  ِمْنُکْم  اْلُمَجاِهِدیَن  َنْعَلَم  َحَتّ اِبِر  ؛«أْخَباَرُکْم  َوَنْبُلَو  َوالَصّ

 خدا راه در که را آن تا آوریممی امتحان مقام در را شما البته و (31 )محمد،
 و اخبار و سازیم معلوم کندمی صبر و دارد کوشش و مجاهده و جهاد

 .بیازماییم را [منافقان] شما اظهارات
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 نویسد:می ذیل آیه شریفه ییه طباطباعالم
ست تا مجاهدان در راه هاعلت واجب شدن قتال بر مؤمنان، آزمودن آن

کنند، شناخته کسانی که بر سختی و مشقت تکالیف الهی صبر می خدا و
ز متمای این است که صالح از ناصالح «خبارکم نبلوا»شوند و منظور از 

 (365 :18ج، 1377طباطبایی، ) .شود
 فرماید:ای دیگر، قرآن کریم میآیهدر 

َها َیا» ِذیَن  أُیّ ُکُم  آَمُنوا اَلّ هُ  َلَیْبُلَوَنّ ْیِد  ِمَن  ِبَشْیٍء  الَلّ  أْیِدیُکْم  َتَناُلهُ  الَصّ
هُ  ِلَیْعَلَم  َوِرَماُحُکْم   اهل ای (95 مائده،)؛ «ِباْلَغْیِب... َیَخاُفهُ  َمْن  الَلّ

 که شکاری چه کند، می آزمایش شکار از چیزی به را شما وندخدا! ایمان
 او از نهان در که را کسی خدا تا شما هاینیزه و برسد آن به شما دست

 .نماید مشخص و معلوم ترسد،می
استثناء شده و در محرمات قرار  ل، نوع صید از صیدهای حالشریفهآیه  این در

آزماید تا کند شما را میخداوند قسم یاد میکه ینمطلب قابل تأمل اگرفته است. 
لفظ به شیء اشاره دارد، به این معنی که ابتال گر شناخته شود. ع شما از عصیانمطی

جان ومال نبوده؛ ولی  عظیم و سخت، مثل بذل مانند تکلیف و امتحان آسان بوده و
 (105 :1378، فرپیروز). ای سرباز زدندبا این همه عده

 ر و تقوای مؤمنینسنجش صب .4
تقوای مؤمنین برای  های الهی، محک زدن میزان صبر واز دیگر اهداف مهم آزمایش

را  خود خواهد تالش و جدیتها میانسان ها است. به عبارت بهتر، مربی ازخود آن
آزماید تا صحنه او را می به طور دائمو  کننددر برخورد با حوادث روزگار دو چندان 

براین هدف از ها را گمراه نسازد؛ بناها آنها و نعمتگرفتاری و روزگار، شداید
 .این است که بنده به خود بیاید و هشیاری خود را از کف ندهد آزمایش
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 فرماید:قرآن کریم می
ِذیَن  ِمَن  َوَلَتْسَمُعَنّ  َوأْنُفِسُکْم  أْمَواِلُکْم  ِفي َلُتْبَلُوَنّ » وُتوا اَلّ

ُ
 ِمْن  اْلِکَتاَب  أ

ِذیَن  َوِمَن  ْم َقْبِلکُ  ُقوا َتْصِبُروا َکِثیًرا َوإْن  أًذی أْشَرُکوا اَلّ ِلَك  َفإَنّ  َوَتَتّ  ِمْن  َذَٰ
ُمورِ  َعْزِم 

ُ
 آزمایش جان و مال در را شما محققاً  (186)آل عمران،  ؛«اْْل
 از و شد داده هاآن به آسمانی کتاب شما از پیش که هاآن از و کرد خواهند
 پرهیزکار و کرده پیشه صبر اگر و شنید خواهید بسیار زبان زخم مشرکان

 .کارهاست در اراده قوت سبب تقوا و ثبات، شوید
 نویسد:میشریفه ذیل آیه « مجمع البیان» صاحب

آورند از طریق نقص و از بین رفتن امتحانات و شداید بر شما روی می
ها، رسیدن مصیبت و نیز سخنان دردآوری که در تکذیب مال و ثروت

شود و اگر از اطاعت و بندگی و بر از اهل یهود و مشرکین شنیده میپیام
این امتحان،  ؛صبری که گناه باشد، نکنیدکم عبادت کمک گیرید و جزع و

 (169 :2ج، 1367، طبرسی) .صواب در پی خواهد داشت رشد و
 :فرمایندمی علیالمؤمنین امیر

و تندرستی را با خداوند روزی گسترده را با فقر و بیچارگی درآمیخت 
حوادث دردناک پیوند داد، دوران شادی و سرور را با غصه و اندوه نزدیک 

 اجل و سرآمد زندگی را مشخص کرد، آن را گاهی طوالنی و ساخت،
 (169خطبه ، نهج البالغه) .گاهی کوتاه قرار داد تا مورد آزمایش قرار گیرید

 ها و ابتالئات الهیاختصاصات آزمون
 های الهی استنباط کردتوان چند ویژگی برای آزمایشهای قبلی میثاز بررسی بح

 :شودها اشاره میبه برخی از این ویژگی ادامهدر  که
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 های الهیبینی نبودن آزمون قابل پیش .1
های الهی این است که زمان آزمایش و یا های آزمایشترین ویژگییکی از مهم

ا از پیش مشخص نیست. حتمی و قطعی ههنگام اجرای آن پدیده در زندگی انسان
قابل انکار نیست؛ ولی  بودن این آزمایش برای انسان مؤمن در کل زندگی و حیات

 شود.از پیش معلوم نمی ،گیردکه در چه زمانی انسان مورد آزمایش و امتحان قرار میاین
گوید وقتی مربی به متربی نمی به این صورت است کهفایده تربیتی چنین عملی 

چه زمانی امتحان خواهد گرفت، ولی موضوع امتحان هر زمان ممکن است باشد؛ 
همیشه خود را  ،صدد سربلندی در امتحان است حساس که در کوش وسخت متربی

 کند. برای امتحان مهیا می
دانند چه زمانی از جانب خداوند مورد آزمایش ها نمی، انسانمطابق با این مثال

ها همین خداوند برای هدایت انسانلذا  ؛خواهند گرفت گیرند یا قرارقرار می
گاهها همیشه باید کار گرفته است؛ چرا که انسانرا ب دنبینی نبوقابل پیش هشیو  آ
 هر چه؛ البته ها برآیندد از عهده این آزمایشغفلتی از یاد خدا نداشته باشند تا بتوان نباید

و در  خدا بودهه حال بیشتر به یاد تر باشد، انسان در همدرجه ایمان و توکل قوی
 .نمایدرا طی می سختهای کند و راهزندگی توکل می ها و مصائبدشواری

ها گونه آزمایشها از اینگر غفلت انسانکه نشان وجود دارددر قرآن کریم آیاتی 
گاهی انسان از زمانبا این آیاتمطابق که  (15-16فجر، )ر. ک:  است  ، غفلت و ناآ

گاه آزمایش شود و انسانشدن مشخص میآزمایش  های الهی را به حساب ناآ
 .کندمحبت و عدم محبت از جانب خداوند به خود قلمداد می

 فرماید: میقرآن کریم 
هِ  ِنْعَمةَ  اْذُکُروا ِلَقْوِمهِ  ُموَسیَٰ  َقاَل  َوإذْ » ْنَجاُکْم  إذْ  َعَلْیُکْم  الَلّ

َ
 آِل  ِمْن  أ

ُحوَن  اْلَعَذاِب  وءَ ُس  َیُسوُموَنُکْم  ِفْرَعْوَن   َوَیْسَتْحُیوَن  أْبَناَءُکْم  َوُیَذِبّ
ِلُکْم  ِنَساَءُکْم َوِفي ُکْم  ِمْن  َباَلءٌ  َذَٰ ِبّ آر آن  و یاد( 6؛ )ابراهیم، «َعِظیٌم  َر
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 ،های خدا را برخود به یاد آوریدنعمت که موسی به قوم خود گفتزمانی 
بریدند سرانتان را سر میکردند و پکه فرعونیان به سختی عذابتان میزمانی

ب ها از جانداشتند، نجاتتان داد و در اینمیو زنانتان را  زنده نگه 
 .پروردگارتان آزمایش بزرگی بود

به قوم خود را  داوند داستان نصیحت حضرت موسی، خاین آیه شریفهدر 
اسرائیل توسط شکنجه ن قوم بنیجریان آزمایش شد حضرتو از قول  کندطرح می

 کند. آوری مینیان که از جانب خداوند صورت گرفته بود را یادعوفر
های الهی مطلع بودند؛ لذا نین آزمایشبرخی پیامبران از وجود چ بر این اساس،

سوی  دهی بندگان بهتالش خود را برای جهتنهایت  هاهنگام این آزمایشبه 
گونه  هنگام هرید به بانیز آوردند. بندگان خدا عمل می ها بهاهداف آزمایش آن

 برداری ازدشواری و شداید مقاومت کنند و همواره طلب عفو و بخشش و بهره
 .مواهب الهی را به منظور تربیت خود داشته باشند

 عام البلوی بودن ابتالئات  الهی .2
ها است. منظور از فراگیری های الهی، جنبه فراگیری آنویژگی دیگر آزمایش

عد  آزمایش الهی دربرگرفتن تمامی جوانب زندگی انسان است. انسان مؤمن از هر ب 
از طریق  نیزاش چه مادی و چه ایمانی و یا حتی مقام و موقعیت خودش و زندگی
 در دنیا مورد آزمایش الهی قرار دارد.  عیال خود اهل و

شود، آزمایش های بشری که صرفًا مربوط به یک موضوع میبر خالف آزمون
 ؛گیرداحل زندگی انسان را در برمیعاد گوناگونی را شامل شود و تمام مرتواند ابالهی می

آزمایش و امتحان ، پس گسترده هستند اسباب آزمایش، متعدد و چرا که ابزارها و
 (1378، میرباقری) .عجین با آن است بخشی از حیات زندگی فرد و
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 فرماید:می قرآن کریم
ُکْم »  َواْْلْنُفِس  اْْلْمواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواْلُجوِع  ْلَخْوِف ا ِمَن  ٍء ِبَشْي  َوَلَنْبُلَوَنّ

َمراِت  رِ  َوالَثّ یَن  َوَبِشّ اِبِر را به ترس و گرسنگی و  شما( 155)بقره، ؛ «الَصّ
پس بندگان  ،کنیمجات آزمایش میکم بودن مال و جان و کمبود میوه

 .صبور را بشارت بده
ولی به  ؛یی و به هر مرگی بمیراندمؤمن را به هر بال متعالخدای بر این اساس، 

بینی که خداوند چگونه شیطان را بر را نمی مگر ایوب .رفتن عقلش مبتال نکند
با ولی بر عقلش مسلط نکرد تا  ؛مال و فرزند و همسر او و هر چه داشت مسلط کرد

 (151 :1ج، 1368، کلینی) .آن خدای را به بیگانگی بپرستد
 :است مدهآ در روایتی از امام صادق

هِ  ِإالَّ  َبْسٍط  َوالَ  َقْبٍض  ِمْن  َما»  (152)همان:  ؛«َوِاْبِتاَلءٌ  َوَقَضاءٌ  َمِشیَئةٌ  ِفیهِ  َوِلَلّ
 حکم و که خداوند در آن مشیت وبسطی نیست، مگر آن هیچ قبض و
 .امتحانی دارد

او از گرفتار شدن به  ،هراسدهر نمیواقعی از مصائب روزگار و حوادث دمؤمن 
یا پیش آمدن حوادث ناگوار و وقوع فاجعه باکی ندارد؛ زیرا عقیده دارد که  امراض

دهد، آزمایشی از طرف خداوند است حوادث خوب یا بدی که برای مردم روی می
گویند و یا به وقت اس میتا معلوم شود چه کسانی در هنگام شادی و گشایش، سپ

ؤمن هنگام گرفتار شدن به بال که مکنند. به همین دلیل است صبر پیشه می گرفتاری
 کندگیرد و خدا را شکر میبلکه صبر وبردباری پیش می ؛کنده و زاری نمیکوو شر، ِش 

 (343: 1369، نجاتی) .شر و گرفتاری را از او دور سازدخواهد و از او می
هر چه توجه انسان مؤمن و درجه ایمان او باالتر باشد، شرایط به طور کلی، 

سرنوشت برای خود های آزمایش و تعیین بهترین مندی از موقعیتهرهبیشتری برای ب
د فرصتی برای توانکننده باشد، می ها هر چند فرسودهد آزمایشزند. تعدرقم می
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 ت،یک یا دو مورد نیس، آزمون الهی هگستر پس دامنه و؛ خودسازی انسان فراهم آورد
و در تر است شود، بسیار گستردهچه از مضامین آیات و روایات استنباط میبلکه آن

چه در شرایطی که  چه در شرایطی که انسان در وفور نعمت است و -همه شرایط
باید از موضوع  -انسان در بند شداید گوناگون در هر مرحله از زندگی گرفتار باشد

درجه ایمان خود  یامتحان غافل نباشد و آمادگی استفاده از این وسیله را برای ارتقا
 .باشد داشته

 های الهیافتراق در مراتب دشواری آزمایش .3
 که از نظر پیچیدگی و سطح دشواری های الهی این استویژگی دیگر آزمایش

ها نسبتًا کوتاه و نسبت به افراد یا امم مختلف، متفاوت هستند. برخی از گرفتاری
را با  هادشواری ها ووجود این تفاوتباید البته  ؛پیچیده هستندبرخی طوالنی و 

و نعمت در هر دو نسبی هستند و  زیرا بال ،درجه ایمان افراد در ارتباط دانست
 یک چیز نسبت به دو شخص؛ لذا عمل انسان در برابر آن دو دارندالبستگی به عکس

یعنی یک چیز برای یک نفر نعمت است و همان چیز برای  ،یابدوضع مختلفی می
. ییم نعمت و بال هر دو نسبی هستندگوه می. این است کاست شخص دیگر نقمت

 (184 :1370، مطهری)
تغییر سطح  طور کلی توان از نظر تربیتی بیان کرد این است که بهچه میآن

 :شودعمدتًا به دو هدف انجام می ها از جانب خداوند برای بندگان خود،دشواری آزمایش
مورد آزمایش  خود را خداوند با توجه به ظرفیت فرد یا قومی، همه بندگان -

 .به اصالح رفتار و اعمال خود بپردازندتا  (2-3)ر. ک: عنکبوت،  دهدقرار می
آزمایش،  ندی از نتایجمهمندی یا عدم بهربندگان را برای بهرهخدای متعال  -

 ها نسبت به آزمایش مشخص شود. گذارد تا واکنش انسانمخیر و آزاد می
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در واکنش مثبت به نتیجه چنین  انتربیتی پیامبران و امامه نگاهی به سیر
ا را هها و درسهایی از این آزمونهایی برای هر مؤمنی آموزنده است. نمونهآزمایش

 (124. )ر. ک: بقره، مشاهده کرد قرآن کریمروشنی در آیات  به ایوب توان از ابراهیم ومی
با هر یک  و سایر ائمه اطهار اکرم حضرت ایوب، حضرت سلیمان، پیامبر

 اند.هایی را پشت سر گذاشتهتوجه به شرایط زندگی سیاسی و اجتماعی خود، آزمایش
 ها برای یک پیامبر و یا یک امام معصوم با دیگر پیامبران و امامان معصوماین آزمایش

 .متفاوت بوده است
توجه به معنای برخی آیات، تفاوت دشواری یا آسان بودن یک آزمایش را بر 

ها و هایی که از ساده بودن دشواریچه بسیار انسان ؛سازدانسان مشخص می
که انسان را از خواب غفلت بیدار کند، آیند و مربی برای اینبالها به خود نمی

دهد تا هر چه بیشتر توجه شاگرد را به آزمایش و امتحان آزمایش را تغییر می هشیو
 جلب کند. 

 توان مشاهد کرد: ی میطوح دشواردر سرا در سوره بقره چنین تفاوتی 
ا» هَ  َنّ إ َقاَل  ِباْلُجُنودِ  َطاُلوُت  َفَصَل  َفَلَمّ  ِمْنهُ  َشِرَب  َفَمْن  ِبَنَهرٍ  ُمْبَتِلیُکْم  الَلّ

ي َفَلْیَس  هُ َفإ َیْطَعْمهُ  َلْم  َوَمْن  ِمِنّ ي َنّ ُبوا ِبَیِدهِ ُغْرَفةً  اْغَتَرَف  َمِن  اَلّ إ ِمِنّ  َفَشِر
ا ْم ِمْنُه  َقِلیاًل  اَلّ إ ِمْنهُ  ِذیَن  ُهَو  َجاَوَزهُ َفَلَمّ  َلَنا َطاَقةَ  اَل  َقاُلوا َمَعهُ  آَمُنوا َواَلّ

ِذیَن  َقاَل  َوُجُنوِدهِ ِبَجاُلوَت  اْلَیْومَ  وَن  اَلّ ُهْم  َیُظُنّ َنّ
َ
هِ  ُماَلُقو أ  ِفَئةٍ  ِمْن  َکْم  الَلّ

هِ  ِبِإْذِن  َکِثیَرةً  ِفَئةً  َغَلَبْت  َقِلیَلةٍ  هُ  الَلّ یَن الَصّ  َمَع  َوالَلّ ( 249 بقره،؛ )«اِبِر
 نهر به را شما خدا گفت را خود سپاه کشید، لشکر طالوت هنگامی پس
 هر و نیست من آیین هم و من از بیاشامد آن از که هر کند، آزمایش آبی
. بود خواهد من آیین هم و من از برنگیرد بیش کفی یا نیاشامد هیچ که

 و طالوت چون و هاآن از قلیلی عده جز به آشامیدند سپاهش همه پس
 او سپاه و جالوت مقاومت تاب را ما گفتند و گذشتند نهر از مؤمنش سپاه
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، بودند معتقد آخرت ثواب و خدا رحمت لقای به که آنان. بود نخواهد
 غالب بسیار سپاهی بر خدا یاری به اندک گروهی شده بسیار چه گفتند
 .است صابران با خدا و آمده

 :کنداشاره میشریفه ین آیه ذیل ا ییعالمه طباطبا
این  هکند و در نتیجر را امتحان میکخداوند به وسیله نهری، یک لش

 شوند. گروه نخستطایفه تقسیم می عمل، سربازان طالوت به سه گروه یا
هایی گروه دوم آن ،هایی که از طالوت نبودند چون از آب نهر نوشیدندآن

ودند هایی که مردد بگروه سوم آن که از وی بودند چون از نهر ننوشیدند و
چون مشتی آب برداشتند و  ،معلوم نشد شان در آزمایش نهرو موقعیت

نوشیدند و در نتیجه آزمایش دیگری وضعشان را روشن کرد و آن این 
است که اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده و در برابر دشمن مقاومت 

طراب شوند در طایفه دوم قرار کنند از طالوت خواهند بود و اگر دچار اض
 (1377، ییاطباطب) .خواهند گرفت

 مؤید موارد باالست:ای است که نمونه نیز زیر دو حدیث
پیامبران،  از به تربیت عبارتند گرفتاری و ترین مردم از لحاظ بالسخت -

 .و سپس کسی که از دیگران بهتر استکسانی که در پی آنانند 
بر بالیش افزوده  ،هر چه بر ایمانش بیفزاید مؤمن مانند کفه ترازو است؛ -

 (151 :1ج، 1368، )کلینی .شودمی
 های الهی و غیر مقطعی بودن آندائمی بودن آزمون .4

؛ افتدهای خاصی برای بشر اتفاق میهای الهی این است که در زمانویژگی دیگر آزمایش
طور نیست که نیعنی ای ،ها نیستاما این امر به منزله مقطعی بودن این آزمایش
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در یک زمان، آزمایش انجام و بالفاصله تمام شود و دیگر هیچ آزمایشی  تنها
 دهند. خ میهای الهی در طی زندگی فرد رمایشبلکه آز ،صورت نگیرد

که شرایط زندگی گذارد عبارت دیگر، زمانی خداوند فرد را به حال خود وامی به
بهبود یابد، آزمایش الهی با بهبود شرایط  اشفرد تغییر پیدا کند؛ مثاًل وضع مالی

 شود. شروع می عکس با ناگوار شدن شرایط زندگی زندگی یا بر
گاهی انسانمیزان اشتدا  .ها یکسان نیستدر همه زمان ها در نزول آزمایشد آ

عنوان دو وسیله آزمایش یا مرگ و در زمانی که زلزله و قحطی به  ؛عنوان مثالبه 
ها با شرایط د، شرایط تأثیرگذاری این آزمایشدهها رخ میاننیستی برای انس

 هانظور از مدت زمان معین آزمایشم رواز این ؛یکسان نیست معمولی زندگی انسان
گاهی یا عدم  هاهای سخت در برخی از زمانزمونتأثیرگذاری برخی آ بر میزان آ

گاهی است چه ایش است؛ چناندر بوته آزم که انسان در طول حیات خودحال آن ؛آ
 .های الهی اشاره شده استص آزمایشدر بعضی آیات به زمان خا

 :فرمایدمی کریمقرآن 
ْلُهْم »

َ
َیةِ  َعِن  َواْسأ ِتي اْلَقْر ْبِت  ِفي َیْعُدوَن  ذْ إ اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َکاَنْت  اَلّ  الَسّ

ِتیِهْم  ذْ إ
ْ
ًعا َسْبِتِهْم  َیْومَ  ِحیَتاُنُهْم  َتأ ِتیِهْم  اَل  َیْسِبُتوَن  اَل  َوَیْومَ  ُشَرّ

ْ
ِلَك  َتأ  َکَذَٰ

 را اسرائیل بنی [رسول ای] و( 163؛ )اعراف، «َیْفُسُقوَن  َکاُنوا ِبَما َنْبُلوُهْم 
 تجاوز شنبه حکم از که گاهآن ،بازپرس بود دریا ساحل در که قریه آن از

 در و شده پدیدار دریا پیرامون مشارع در ماهیان شنبه روز که گاهآن کردند،
 نافرمانی و فسق سبب به را آنان ما گونهبدین ،آمدندنمی پدید روز آن غیر

 .کردیممی آزمایش
هایی که در روز شنبه این آیه اشاره دارد به ماجرای ممنوعیت یهود از شکار ماهی

شان کردند. تجاوزآمدند و خود را روی آب آشکار میدسته به سمت ایشان می دسته
شدند و ایشان ممنوع از هایی روی آب شکار میبود که ماهی از حدود روز شنبه
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ها نزدیک صید آنان بودند؛ اما بعد از روز شنبه که مجاز در صید بودند، ماهی
جهت ایشان را و این خود امتحانی بود از جانب خدای تعالی و خدا بدین آمدندنمی

رواج یافته بود و حرص به چنین امتحانی مبتال کرد که فسق و فجور در میان ایشان 
دست آوردن د، ایشان را وادار به مخالفت با امر خدا و صید ماهی و بهبر اعمال ب

 .کردهای فسق و فجورشان میهزینه
 فرماید:در آیه شریفه دیگری میقرآن کریم 

َواَل »
َ
ُهْم  َیَرْوَن  أ َنّ

َ
ةً  َعاٍم  ُکِلّ  ِفي ُیْفَتُنوَن  أ ْو  َمَرّ

َ
َتْیِن  أ  ُهْم  َواَل  َیُتوُبوَن  اَل  ُثَمّ  َمَرّ

ُروَن  َکّ بینند آنان در هر سال، یک یا دو بار آیا نمی (126)توبه،  ؛«َیَذّ
 .گیرندبرت نمیع کنند وشوند؛ باز هم توبه نمیآزموده می

های خاصی برای بشر های الهی که در طی زمانآزمایش مطابق با این آیات،
 د از نظر اشتداد یا عدمتواننیست، می ها مشخصافتد و زمان این آزموناتفاق می

گاهی فرد در اشخاص گوناگوناش  متفاوت باشند.  ،تداد آ
گاهی انسان جهت بیداری در زندگی و یا ظهور برخی از  این موضوع برای آ

هایی که های سخت و دشوار امری مهم است و هر انسانی در چنین زمانآزمایش
باشد و فرصت خودسازی را غنیمت  باید مهیاتر ،کندآزمایش سخت ظهور می

 .گیری در جهت امر الهی راهنمایی کندها را برای سبقتسایر انسان شمرده و
 های الهی با رشد فکری و اجتماعی جوامعسنخیت ابتالئات و آزمایش .5

های الهی این است که با رشد اجتماعی اعضای های آزمایشیکی دیگر از ویژگی
ه به ملت تناسب دارد. هر یک از اقوام گذشته با توجیک گروه یا جامعه و یا یک 

 اند. در آزمایش الهی قرار گرفته شرایط اجتماعی و فرهنگی خود
گر نشان م گذشته مثل قوم عاد، ثمود و لوطنگاهی به سرنوشت برخی از ام

 فرماید:. قرآن کریم میشان بوده استجز پیامبران ها بهسرنوشت ناگوار آن
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َمٍم  إلی َسْلناأرْ  َوَلَقْد »
ُ
ساِء  َفأَخْذناُهْم  َقْبِلَك  ِمْن  أ

ْ
اِء  َو  ِباْلَبأ َرّ ُهْم  الَضّ  َلَعَلّ

ُعوَن  انبیایی اعزام کردیم و آنان را با  برای امم پیشین( 42؛ )انعام، «َیَتَضَرّ
 .و غیر مالی آزمودیم تا تضرع کنندهای مالی ها و زیانشداید و آسیب

ها کند که اینگونه سؤال میداوند با حالت اعتراضدر ادامه این آیه شریفه، خ
 هادهد عامل اصلی عدم گریه و زاری آنکنند و بعد در ادامه توضیح میگریه نمی

 .شان استناشی از قساوت قلبی
ها با ش امتعنوان آزمای بابحثی  و ذیل این آیه، در تفسیر موضوعی قرآن کریم

که مبعوث شده، خداوند امت او را با  هر پیامبری است: سختی و دشواری آمده
اند در امتحان الهی همراه با پیامبر خود ها اگر توانسته. امتاست مشکالتی آزموده

اند و کسانی که تن به فالح و رستگاری رسیده ،ها را ادامه دهندبا دشواری نبردراه 
های ن آزمایشاز سعادت دنیا و آخرت محروم شدند و ای ،اندها ندادهبه این آزمایش

 (233: 1385، کالنتری و همکاران) .همراه با سختی مربوط به همه امم بوده است
 و ها در طی مراحل زندگی، شرایط گوناگون جسمیکه انسانبا توجه به این

های الهی با توجه به خصوصیات رو آزمایشاز این ؛کنندعقلی و روحی پیدا می
مشاهده چه چنان ،آیدعمل میها بهآن های شخصیتیرشدی افراد و حتی ویژگی

در برخی آیات، خداوند حکم جهاد را برای زنان و بیماران منتفی کرده  شودمی
است. در همین رابطه به ترجمه و مضمون برخی آیات از قرآن کریم و ترجمه 

 :کننده این ویژگی آزمایش الهی استشود که تبیینروایاتی از اصول کافی اشاره می
پیامبران،  گرفتاری به ترتیب عبارتند از رین مردم از لحاظ بال وتسخت -

 .و سپس کسی که از دیگران بهتر استکسانی که در پی آنانند 
بر بالیش افزوده  ،هر چه بر ایمانش بیفزاید ؛مؤمن مانند کفه ترازو است -

 (151 :1ج، 1368 ،کلینی) .شودمی
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را در داستان آزمایش شواری هایی از تناسب آزمایش و سطح دنمونهچنین هم
توان مشاهده کرد. وقتی قوم فرعون از انجام آزمایش الهی به خود می فرعونیان

چه خداوند متناسب با سرسختی شد؛ چنانتر میشیوه آزمایش سخت آمدند،نمی
رفتارهایشان  قوم فرعون در پذیرفتن دستوراتش، آزمایش را متناسب با کردار و

 .شدندنمود که این بالها شدیدتر میها را به بالهایی دچار میآن کرد وتر میسخت
 این مراحل به ترتیب زیر هستند: (26 :1378، میرباقری)

ر. ک: ) .مرحله اول حوادث، جنبه تذکر و توجه کردن به حقیقت دارد -
 (13اعراف، 

عنوان سحر  بر این آیات الهی، رحله دوم موقعی است که نزدیکان فرعونم -
نتیجه این گستاخی، حوادث که  (132 ،اعرافر. ک: ) دگذارنمی

 (133اعراف، ر. ک: تری است. )سنگین
و در  نشیندیک به ثمر نمیمرحله سوم وقتی است که مراحل قبل، هیچ -

ر. ک: ). شودها میگیر آندامن اب الهی به عنوان انتقام از زمینعذ نهایت
 (135-136اعراف، 

بیتی   آزمونها و ابتالئات الهینتایج و کارکرد های تر
به مواردی از آثار و کارکردهای تربیتی  های قبلیبا توجه به بخش در این بخش

 :شودهای الهی اشاره میآزمایش
 ایجاد معرفت و خودشناسی .1

گاه ساختن انسان است و چنان گاه یکی از معانی تربیت، آ چه متربی از موقعیتش آ
یکی از اهداف امتحان و ؛ لذا کندجبران میهای قبلی خود را فباشد، خطاها و ضع

گاه ساخت های الهی آزمایشکه  ن فرد از نقاط ضعف و قوت او استآزمایش، آ
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گاه ساختن انساناین اثر و کارکرد تربیتی را بر انسان توانندمی ها ها داشته و زمینه آ
 را فراهم کنند.

صدد  در زندگی انسانخداوند با قرار دادن امتحاناتی در مسیر بر این اساس، 
گاه ساختن، تذکر وبیداری او است ها از نظر درجه ر چه انسانه ؛ در این سیر،آ

پذیرند و هر چه از نظر ایمان ها بیشتر تأثیر میاز این دشواری ،تر باشندقوی ایمان
 باشند، متوجه این اثرات تربیتی نخواهند بود.  ترضعیف

گاهانه عمل کردنمونه گاه ساختن عبرتن در برابر آزمایشهایی از این آ  ها وآ
که از  جریان آزمایش حضرت سلیمان درتوان های قرآنی را میگیرندگان از پیام

گاه بود، دریافت کردنتیجه آ با دهد که نشان می (40نمل، ر. ک: ) زمایش خود آ
گاه بود که خداوند را  خودلذا موفقیت  ؛دهداو را مورد آزمایش قرار می حضرت آ

گاهی، زمینه شکر گذاری او از خداوند ناشی از فضل و کرم پروردگار دانسته و این آ
 .را فراهم کرد

 نویسد:میچنین مطهری در بحث از اثرات تربیتی بالیا  شهید
ها است. کننده ملتکننده فرد و هم بیدارسختی و گرفتاری هم تربیت

و تحریک کننده  های خفتهکننده انسان سازنده و هوشیار سختی، بیدار
 هاها است؛ زیرا خاصیت حیات این است که در برابر سختیها و ارادهعزم

گا مقاومت کند و به گاه و ناخودآ  .ه آماده مقابله با آن شودطور خودآ
 (156 :1361، مطهری)

یک انگیزه  .2  استحکام اراده و  تحر
آید. از شمار می ترین مسائل تربیتی بهاز مهم کافی برای هر عملی هداشتن انگیز

این است که شاگردان را نسبت به  ،تواند داشته باشدجمله اهدافی که هر آزمون می
 ؛کندها را تقویت میک، انگیزه آنعنوان یک محرکند و به تشویق مییادگیری و تالش 
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ترین فوائد تربیتی امتحانات، تقویت انگیزه و اراده افراد در مواجه پس یکی از مهم
 .امتحانات استشدن با 

ها، اقدام به تقویت انگیزه و در آیات متعددی خداوند با تشویق تالش انسان
با توجه به عجین بودن حیات ( که 2؛ ملک، 155)ر. ک: بقره،  کنداراده افراد می

ها در این راسر زندگی انسانتوان اذعان کرد سمی ها با آزمایش و ابتالدگی انسانزن
 (1378، باقریمیر) .امتحان الهی استمورد آزمایش و  عالم

وظیفه مربی در تربیت اسالمی این است که با تأسی به مضمون در این میان، 
ها نسبت به آن ،ها و بالیا به متربیان جوان کمک کندبه هنگام سختی یآیات قرآن

د و انگیزه و اراده خود را برای جلب رضای الهی عبرت بنگر هتوجه کرده و با دید
 د. کن تتقوی

ها و میزگردها در صدا و برگزاری جلسات، نشستبرای تحقق این منظور نیز 
هنگام نزول اسباب  به ار تربیتی بالیا و امتحانات الهیسیما و تحلیل و بررسی آث

صبر و مقاومت،  هآزمایش در تقویت ایمان افراد و آمادگی به منظور کسب انگیز
 .مؤثر باشدتواند می بردباری و طلب عفو و مغفرت

 سازی جهت توبه و پشیمانی از گناهزمینه .3
های الهی این است که انسان را برای از دیگر اثرات و کارکردهای تربیتی آزمایش

 کند.تعالی امیدوار میگیری به توبه، ندامت و طلب عفو و مغفرت از درگاه باریتصمیم
 .اصی برخوردار استهای تربیت اسالمی از اهمیت خعنوان یکی از روشتوبه به 

 (1385، دلشاد تهرانی)
کند. ها این است که انسان را از خواب غفلت بیدار میاهمیت و تأثیر آزمایش

 فرماید:می قرآن کریم
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َئاِت  ِباْلَحَسَناِت  ...َوَبَلْوَناُهْم » ِیّ ُهْم  َوالَسّ  (168)اعراف، ؛ «َیْرِجُعوَن... َلَعَلّ
 .دیم تا شاید بازگردندها آزموبدیها را به نیکی و و آن

ه منظور ها بتوانند اثرات تربیتی مثبتی در انسانهای الهی میبنابراین آزمایش
این است که  ،شد بیانچه قباًل درست ایجاد کند. آن تغییر جهت و انتخاب مسیر

به نمایند های الهیآزمایشاز برخی   .صرفًا جنبه تذکر دارند تا بندگان را وادار به تو
ابتالئات برای توجه دادن انسان به پروردگار و ایجاد حالت نیایش کلی،  به طور

ای است که به هنگام مشکالت و گونهاست؛ زیرا طبع بشر به لحاظ فطرت الهی به
شوید و برای او ست میآورد و از غفلت ددلی به وی رو میها، شکستهمحدویت

ن از ناحیه ربوبی در زندگی پس تقدیر حوادث گوناگو ؛شودپدیدار می حالت التجا
 (24-25 :1378 ،باقریمیر) .سوی حق است به انسان برای بازگشت

 ، یادآوری جایگاه و اهمیت مقاومتاز نظر تربیتی مهم استدر این میان چه آن
گذر زمان است. اگر  ها درهنگام جاری شدن اسباب آزمایش جمعی برای ملت به

هایی از نهجمعی، سیل یا کم آبی که نمویای دستهدر مواقعی زلزله یا قحطی و یا بال
رخ داده باشد، وظیفه مربیان تربیت اسالمی این است که از ، اسباب آزمایش هستند
گاهی بیشتر  های تربیتیبرنامه سایر دها یاطریق برگزاری میزگر در جهت ایجاد آ

م را به مردم برای بازگشت و توبه و طلب مغفرت وآمرزش گناهان، توصیه تربیتی الز
 .ارائه دهند

 ایجاد روحیه رقابت در انجام اعمال خداپسندانه .4
وان به تربیت حس رقابت تهای الهی میاز دیگر اثرات و کارکردهای تربیتی آزمایش

ی در کارهای مثبت و خداپسندانه در انسان اشاره کرد. ایجاد رقابت در یجوو سبقت
دارد و عمل باالیی اهمیت  خداپسندانه پیشی گرفتن در اعمال ها جهتانسان میان

 تواند به این حس رقابت دامن نهد.آزمودن می
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ه درونی عمل انسان را برخالف انگیزه و اراده که جنب بیان این نکته الزم است که
انسان آن انرژی درونی خود را در اعمال و رفتارش  ،رقابتد، در مسئله دهتشکل می
اند و جنبه ، انگیزه و ایجاد رقابت با یکدیگر همبستهتقویت اراده ؛ لذادهدنشان می

د. بنابراین شوعمل تربیت اسالمی را شامل می درونی یعنی فکر و جنبه بیرونی یعنی
 گیرد. تا وقتی در فرد اراده و انگیزه نباشد، عمل رقابت صورت نمی

عملی  هم از نظر توانند هم از نظر فکری وو امتحان الهی می ابتال در مجموع،
هایی که اشخاص به تناسب شخصیت و بر فرد مؤمن تأثیرگذار باشند؛ اما نوع بهره

 .برند، متفاوت خواهد بودها میایمان خود از آن
های الهی با یکی عنوان یکی از کارکردهای تربیتی آزمایش ایجاد حس رقابت به

امتحان در و  سالمی یعنی اصل سبقت و روش ابتالهای تربیت ااز اصول و روش
آن،  هاسالمی، اصل سبقت است که در نتیجارتباط است. یکی از اصول مهم تربیت 

 و وخداپسندانه تشویق کند و ابتالمربی باید متربی را در پیشی گرفتن در کارهای نیک
 (1370، باقری) .آیدشمار میهای تربیت اسالمی به عنوان یکی از روش نیز به

 کند؛و امتحان الهی پیدا می ارتباط خود را با روش ابتالکرد، اصل سبقت در این کار
الهی هدف، سبقت دادن افراد مؤمن به صبر و پیشی گرفتن در توجه  ییعنی در ابتال

های الهی موفقیت و سربلندی و توکل به خدا است؛ یعنی هر چه فرد از آزمایش
ز رحمت الهی مندی اهای دیگر سبقت بیشتری در بهرهکسب کند، نسبت به انسان

توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. انسان می . بنابراین اصل سبقت و روش ابتالدارد
شود و فق میوگیرد و در آزمون مسبقت میمؤمن که همیشه مبتال و بهوش است، 

 شود.مقربین درگاه احدیت می وگیرد و در نهایت جزخود میبه «السابقون»وجهه 
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بهشت را به بندگان مخلص خود  هیست که خداوند وعددلیل نبی بر این اساس،
سبب ایجاد رقابت، جهت ورود به  تمامی این وعده وعیدها به ؛ چرا کهداده است

 رضایت خداوند نسبت به بنده است. بهشت و جلب
 :اشاره شده استچنین در قرآن کریم 

ِذي» - ُکْم  ِلَیْبُلَوُکْم  َواْلَحَیاةَ  اْلَمْوَت  َخَلَق  اَلّ ُیّ
َ
 (2؛ )ملک، «َعَماًل... أْحَسُن  أ

یک از شما که کدام کسی که موت و حیات را آفریده تا شما را بیازماید
 .کنیدبهتر عمل می

ِذي َوُهَو » - َماَواِت  َخَلَق  اَلّ ةِ  ِفي َواْْلْرَض  الَسّ اٍم  ِسَتّ  َعَلی َعْرُشهُ  َوَکاَن  أَیّ
ُکْم  ِلَیْبُلَوُکْم  اْلَماِء  ُیّ

َ
ْحَسُن  أ

َ
او کسی است که ( 7 ،)هود؛ «..َعَماًل. أ

ها و زمین را در شش روز خلق کرد و عرش او بر آب قرار داشت و آسمان
 .کنیدیک بهتر عمل میاید تا کدامغرضش از این خلقت آن بود که شما را بیازم

 شایستگی پاداش و کیفر .5
ی از رتوان به برخوداری یا عدم برخوداآزمایش الهی می از دیگر اثرات تربیتی مهم
آموز فعال و چه در امتحانات بشری، معلم به دانشچنان ؛پاداش و یا کیفر اشاره کرد

دهد و ممکن است معلم، شاگرد تنبل را محروم سازد؛ چنین عملی کوشا جایزه می
 شود. ارزشیابی و امتحان را شامل می هایترین فرایندیکی از مهم

تن نتایج تربیتی است؛ یعنی صدد گرف در های خودخداوند از انجام آزمایش
از اعمال بندگان،  نتایج حاصلداند. بندگان خود را مستحق پاداش یا کیفر می

یا ها انسان از پاداش؛ هر چند دنبال دارداز جانب خداوند به  پاداش یا کیفر را
خداوند از  یکیفرهای ملموس در این دنیا مطلع نیست؛ اما در برخی از آیات قرآن

نه اما زمی ،به ظاهر پاداش هستند هر چندگوید که نما سخن میداشکیفرهای پا
 کنند.کیفر انسان را فراهم می
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ای کند و اشارهنما اشاره میگونه کیفرهای پاداشبه این «تفسیر تسنیم» صاحب
ما آنان را ابتدا با کمبود فرماید: که میدارد  سوره مبارکه انعام 45تا  42آیات به 

ها دادیم تا له کنند و چون اهل ناله نشدند، بسیاری از نعم را به آنآزمودیم تا نا
کن از آنان گرفتیم و ریشهعم را تن ،سرگرم تنعم شدند و سپس در همان بحبوحه

 (1381، جوادی آملی)ر. ک:  .ساختیم
 :نویسدمیچنین و شداید  یز در رابطه با اثرات تربیتی بالمطهری ن شهید

دهد که بر وزن ر معرض بالیا و شداید قرار میکند یعنی دامتحان می
، مطهری) .ی و حد شخصیت آن بنده افزوده شودواقعی و درجه معنو

1370: 144) 

درجه معنوی یا نعمت، همگی در اصطالح  و طور کلی رشد شخصیت به
هرحال نتایج هر امتحانی بدون  شوند. بهپاداش نامیده می معاصر شناسیروان

 . دد بوپاسخ نخواه
 فرماید:قرآن کریم می

ذي َوُهَو »  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُکْم  َوَرَفَع  اْْلْرِض  َخالِئَف  َجَعَلُکْم  ال 
َک  إن   آتاُکْم  ما في ِلَیْبُلَوُکْم  َدَرجاٍت  ب  یُع  َر  ؛«َرحیٌم  َلَغُفوٌر  َوإن هُ  اْلِعقاِب  َسر
و برخی را داد  های زمین قرارست کسی که شما را خلیفهاو (165)انعام، 

 .چه به شما داده آزمون کندبه درجاتی بر بعضی دیگر برتری داد تا شما را در آن
 .هد و هم او آموزگار و مهربان استدپروردگارت کیفر کردار را به زودی می

 بشر یارتقا تکامل ذات و .6
 یجهت ارتقا و های الهی، فراهم کردن زمینهاز دیگر اثرات و نتایج تربیتی آزمایش

 ان به مقام یک انسان کامل است. بر اساس این کارکرد، هر حرکت و پاسخ مثبت انسانانس
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سفارش دیگر مؤمنین به بردباری و یا  های الهی از قبیل صبر و توکل وبه آزمایش
یا عقیدتی  اعم از مالی، فکری و ؛دیدگان و ابراز همدردی با آنانکمک به آسیب

 شود.انسان می یمنجر به ارتقا
ین مسئله است که آنان گر همبیان سرگذشت پیامبران و ائمه اطهاری به نگاه

 سر ها و مشکالت گوناگونی را پشتبه پیامبری یا امامت خود، سختی برای ارتقا
وقعیتی دست پیدا بسا انسان به مقام و م چه صبر و تحملیاند. در پی چنین گذاشته

 کند که برای خود او باورنکردنی باشد.
هر چه به نحوی که جا شکرگذاری بنده است؛ رین اصل تربیتی در اینتمهم

تربیتی  هبیشتر باشد، بنده باید شکرگذارتر و توکلش دوچندان شود. در سیر ارتقا
شود. مشاهده می این ارتقا حضرت ابراهیم و حضرت سلیمان و همه ائمه اطهار
و دیگر شهیدان  حسینامام مقام واالی شهدای جنگ احد و مقام ساالر شهیدان، 

چه چنان؛ ن و مؤمنی از نظرها پوشیده نیستبرای هیچ مسلما راه حق وحقیقت
 نیست.ها آیات فراوانی در این مورد وارد شده که مجال پرداختن به آن روایات و

 شود:اشاره می مقام حضرت ابراهیم هبرای اتمام سخن به یک آیه شریفه دربار
هُ  ِهیَم إْبَرا اْبَتَلیَٰ  َوإذِ » ُبّ ُهَنّ َقاَل  ِبَکِلَماٍت  َر اِس  َجاِعُلَك  إِنّي َفأَتَمّ  ِللَنّ

ِتي َقاَل  َوِمْن  إَماًما َقاَل  َیّ اِلِمیَن  َعْهِدي َیَناُل  اَل  ُذِرّ و  (124)بقره، ؛ «الَظّ
هایی بیازمود و او به حد کامل آن چون پروردگار، ابراهیم را با صحنه

ابراهیم گفت: از  .تو را امام خواهم کرد ود:فرمبه وی  ،امتحان را انجام داد
مود: عهد من به فر که خداوند ام نیز کسانی را به امامت برسانیذریه

 .رسدستمگران نمی
پس از  به امامت حضرت ابراهیم یطور که روشن است، شرط ارتقاهمان

و  لهایی بوده که از آن جمله دستور ذبح حضرت اسماعیآمیز از آزمایشگذر موفقیت
ها سختی در مکتب تربیت اسالمی، تحمل شداید و . بنابرایناستها شکستن بت
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رساند و هر گاه انسان در برابر او را به حد کامل انسانیت می از جانب انسان
رشد  و صبر کند، انسانی با شخصیتاذیت و آزار و دشمنی مردم  و ندگیمشکالت ز

 .کامل خواهد بود و یافته

 گیرینتیجه
 و گرفت قرار بررسی مورد الهی هایآزمایش اهداف و مفهوم ابتدا پژوهش، ینا در

 و آزمایش معنی بهکریم  قرآن در آن قاتتمش و فتنه امتحان، ،بال کلمه که شد اشاره
 که شد تبیین وشد  اشاره مهم هدف دو به امتحان اهداف از بحث در. است امتحان

 رساندن و تکامل هاانسان زندگی در هاآزمایش و ابتالئات انجام از خداوند هدف
 .است بندگان بر حجت اتمام و شایسته کمال به آدمی

 هایآزمایش اختصاصات روایات، و قرآن آیات به توجه با مقاله دوم بخش در
 و فکری رشد سطح با تناسب دشواری، مراتب در افتراق نظیر مواردی در الهی

 غیر و بودن دائمی و هاانسان زندگی مسیر در هاآزمایش بودن البلوی عام اجتماعی،
 به توجه بانیز  پایانی بخش درو  گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد بودن آن مقطعی

  زمنیه در الهی ابتالئات و هاآزمون تربیتی کارکردهای و نتایج قبلی، هایبخش
 ر،کیف و پاداش شایستگی رقابت، روحیه ایجاد انگیزه، تحریک و اراده استحکام

 از ترمهم و گناه از پشیمانی و توبه جهت سازیزمینه بشر، ارتقای و ذات تکامل
 تربیتی اثر و کارکرد 6 عنوان به غفلت از بیداری و خودشناسی و معرفت ایجاد همه،

 . شد تبیین الهی هایآزمون و ابتالئات

 پیشنهادهایی برای محققان آینده
و محققان  دست اندرکارانتواند برای می جویی پیشنهادهای زیررسد پیبه نظر می

 گیرد:این پژوهش، مورد استفاده قرار  مند به موضوعات مرتبط باعالقه
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انسان  کمال و تربیت در الهی ابتالئات و هاآزمون هسازند نقش به توجه با -
 آشنایی برای شودمی پیشنهاد الهی، سنت این جایگاه تقویت به منظور و

 هایباکت محتوای در دروسی الهی، هایآزمایش اهجایگ با آموزاندانش
 برخورد نوع و امامان و پیامبران آزمایش نحوه مورد در یدبیرستان درسی
 . شود تبیین هاآن تربیتی آثار وشده  گنجانده هاآزمایش این با ایشان

 و الهی آزمایش موضوع تبیین هدربار هاییبرنامه سیما، و صدا در -
 .شود دیده تدارک نآ تربیتی کارکردهای

 هاآزمون ابزارهای و اسباب هدربار موضوعی پژوهشگران، شودمی توصیه -
 و هاآزمون آن در سربلندی و نرفت رونیب هایروش و الهی ابتالئات و

 مجال که دهند قرار پژوهش مورد تربیتی هسیر و قرآن در ابتالئات
 .نشد فراهم حاضر، پژوهش در بحثی چنین به پرداختن
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