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Moral, political, social analysis of the affliction of the divine prophets from the 

perspective of monotheistic religions 

God Almighty puts all His servants to the test and affliction on the basis of individual, 

social, and political status. Meanwhile, the exams of the prophets are different from 

others according to the individual, spiritual, political and social personality and 

understanding and knowledge of the prophets. The present study is a descriptive-

analytical method based on documentary and library information with the aim of 

examining the moral, political, and social analysis of the divine prophets from the 

perspective of monotheistic religions and seeks to examine the divine prophets as part 

of human society. Each of them has always been subjected to severe divine tests in 

various dimensions and cases, and this is an issue that each of the monotheistic 

religions has reflected in its religious books. The findings of the research indicate that 

God exposes the divine prophets to test and affliction for their growth and 

development, obedience and pure obedience, raising their dignity, remembrance and 

admonition, and the formation of a desirable political system in society. Has set. 
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 چکیده:

ساس خویش بندگان تمام خداوند متعال سی اجتماعی،  و فردی موقعیت را بر ا سیا در معرض امتحان و ابتالء و 

صیت شخ سی و معنوی، فردی، قرار می دهد. در این میان امتحانات انبیاء با توجه به  اجتماعی و درک و علم سیا

و  اسددنادی اطالعات مبنای بر تحلیلی -توصددیفیروش  باپژوهش حاضددر  پیامبران، متفاوت از دیگران می باشددد.

یدی تدوین توح یاناز منظر اد یاله یاءابتالء انب تحلیل اخالقی، سددیاسددی ، اجتماعی یبررسدد هدفبا  کتابخانه ای

صددیافته و  ست که  در ضوع ا سی این مو سان جامعه یاز مجموعه یعنوان جزئ به یاله یاءانببرر هرکدام به  یان

سخت الهام در ابعاد گوناگون و موارد مختلف، همواره مورد ینحو سئله یناند و اقرارگرفته یتحانات  ست  یام ا

 گر آن اسدددت کههای پژوهش، بیانیافتهاند. خود آن را منعکس نموده ینیدر کتب د یدیتوح یانکه هرکدام از اد

شأن،یادآوری و پند پذیری  بردن باال انبیاء الهی را به خاطر رشد و تکامل، فرمانبردای و اطاعات محض، ،خداوند

 ...در معرض امتحان و ابتالء قرار داده است.در جامعه و تشکیل نظام سیاسی مطلوبو
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 طرح مسئله

 هاانسانابتالء و آزمایش کردن  بحثاست،  گردیدهید زیادی بر آن تأک الهی ادیاناز موضوعات بسیار مهم که در 

شدمی  شگی  رکه خداوند بر طبق  شکل . به اینبا ست، وش همی سنت الهی ا سانخود که همان قانون یا  را  هاان

شه  شاق و مختلف قرار  طاقت فرسای سخت و هاآزموندر معرض همواره و همی دهد تا ماهیت و یمو تکالیف 

سانهویت  ست که . معلوم گردد هاان ساس قاعده لطاین را باید دان سانف، خداوند بر ا را با حفظ اختیار و  هاان

ما ، پروردگار لذا، کنند راه سعادت و شقاوت را انتخاب  آنها خود دهد تا یمقرار  انتخاب دو راهی آزادی  بر سر

در معرض امتحان همیشه های بالقوه یتظرفو  استعدادهایابی به کمال و بروز دسترسیدن و  خاطر بهرا  هاانسان

 ازجمله. سنت امتحان و ابتالء  برسنددهد تا با حرکت در این مسیر، به سعادت و کمال حقیقی یمو آزمایش قرار 

 قاعدهکدام از افراد انسدانی از این یچهشدوند و یمدر زندگی خود با آن روبرو  هاانسدانمسدائلی  اسدت که تمام 

را با یک شیوه و روش مورد آزمایش و  هاانساننیستند اما چیزی که وجود دارد این است که خداوند همه  مستثنا

.بنابراین اسدددتمختلف، متفاوت  هایانسددداندهد بلکه حکمت و فلسدددفه امتحانات الهی در ینمامتحان قرار 

سنت الهی ، ییازآنجا شقاوت  تأثیرکه این  سعادت و  سزایی در  سانبه  سنتی عام و فراگیر  هاان دارد و از طرفی 

ست، پیامبران و انبیاء الهی ه سانی  اجتماع یمجموعهجزئی از  عنوانبهم ا به نحوی در ابعاد گوناگون و   هرکدامان

سددخت الهی  همیشدده مورد آزمایشددات، زمان خود جامعهلوب سددیاسددی در طبرای بر پایی نظام م موارد مختلف

سئلهو این  اندقرارگرفته ست که ام سمانیادیان توحیدی در  همهی ا مطلب  .بیان کردند خود آن را  کتاب های ا

صحبت   مهم ست که وقتی از مبحث امتحان و آزمایش الهی  سش برای  سؤالدرنگ این یب، گرددیماین ا و پر

تعالی که علم مطلق و عالم به سددر و بیب اسددت و از حقیقت جان و یبارینکه ذات ا وجود باشددود که یممطرح 

و خصوصاً انبیاء الهی را  هاانسان به چه خاطر ماو آگاه است ،  اطالع دارد هاآن، ماهیت و سرشت هاانسانروح 

دهند؟ به عبارتی وقتی علم خداوند، یمهستند ، مورد امتحان و آزمایش قرار  مصون خطا و اشتباهازکه معصوم و 

صار زمان و  یعلم ضوری و فراتر از ح شد همکانمطلق، ح ساحت خداوند یچهو  ا می با  وجودگونه جهلی در 

 چه به چه منظور و انبیاء و اوصدددیای الهی که نماینده خداوند بر روی زمین هسدددتند آزمایشدارد، ، امتحان و ن

 ؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخ به چنین سواالتی تدوین گردیده است.صورت می گیردهدفی 

  مفهوم شناسی -1

شده اند ،و امتحان یشکه معادل آزما ییهاواژه مفهوم  در زیر و امتحان که اند از: ، فتنه، بَالءعبارت بکار برده 

 آنها مورد بررسی قرار می گیرد .هرکدام  شناسی

 فتنه  -1-1

 :بیان کردند . برخی وجود دارداختالف نظر  لغویان و مفسددران بین چیسددت، «فتنه »واژه  خصددوا اینکه در

صل در «فتنه»واژه  شده( متن وزن بر) «فِتَن »از ا  میزان شدن ظاهر براى آتش، در طال دادن قرار معنی آن که اخذ 

شد بدى از آن خوبى صفهانی،).می با شی، ؛ 624 ا ،1412رابب ا صل  عده دیگری(  148: ا ،5ج ،1371قر ا

شتن صی  از شدن خالص براى آتش در طال این واژه را به معنای گذا  ا 2 ج ،1415.)آلوسی،بیان می کنندناخال

صلاما ( . 65 سی ا  آتش با را طال) یعنى «بالنار الذهب فتنت» بیان می کند واژه فتنه را آزمایش کردن  معنای طبر

آزمایش  این واژه را به معنایاصددل  نیزیدی  فراه( مصددطفوی و 699: ا ،2، ج1372 )طبرسددی،( کردم آزمایش
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بار و ابتالءکردن) ند( اخت یدی، ؛ 23: ا ،9ج ، 1360مصدددطفوی،).تعریف می کن (. 128: ا ،8، ج1410 فراه

صل  نیزمجمع البحرین  کتاب طریحی در  میزان شدن ظاهر براى آتش، در طال دادن قرار را به معنای ، این واژها

 عملى هر معناى به اما در اصدددطالح این کلمه (292: ا ،6، ج1375 طریحی،.)بیان می کنند بدى از آن خوبى

 هم و گویندمى فتنه را آزمایش خود هم که است جهتبدین و گیرد، انجام چیزى حال آزمایش منظوربه که است

 و گمراهان یعنى آزمایش این در مردودیان متوجه که عذابى و شدددت از اسددت عبارت که را، آن بالبى مالزمات

 (61: ا ،2، ج1417 طباطبایی، شود.)مى مشرکین

 امتحان  -1-2

ست  «ن َحَمَ» واژه ازامتحان  واژه  شتق ا ست، ازجملهبه گوناگونیدر معانی که  م  خلوا این معانی ، کاررفته ا

صفیه ، به معنای ،  در کتاب خود طریحی امتحان را واژهاصل .  می باشد توسیع و شرح صدریل ، تذل ، ،تهذیبت

رابب اصدددفهانی اصدددل این واژه را (  316: ا ،6ج ،1375)طریحی، بیان می کنند. رها نمودنو  آزمایش کردن

نظرشددان این دیگر  عده ای(  763 ا ،1412داند.) رابب اصددفهانی،آزمایش کردن  مییعنی مترادف واژه ابتالء 

ست که صل در «امتحان »ماده از : امتحنا صى گرفتن و طال کردن ذوب معنى به ا ست، آن ناخال  معنى به گاه و ا

؛  140 ا ،22ج ،1374اسددت.)مکارم شددیرازی، کار رفتهبه آزمایش معنى در بعداً ولى آمده، نیز چرم گسددتردن

 (242: ا ،6ج ،1371قرشی،

 تدددددددددددددددددددددددمدددددددددددددددددددددددحدددددددددددددددددددددددیدددددددددددددددددددددددص-1-3

مشتق « محص» است که از ماده و ریشه« تمحیص»کلمههست مترادف  بالء ، فتنه و امتحان  ی کههایاز دیگر واژه

( رابب  241: ا ،6ج ،1371)قرشی،می باشد. کردن چیزی خالص به معنایمحص در لغت کلمه  است. گردیده

صفهانی در مفردات  صل بیان می کنند کها ست ءشى کردن این واژه ، خالص  ا شکار  از ا هر عیب و ناپاکی و آ

شیء دیگر مخلوط  شدنمودن چیزی که با  صفهانی،گردیده با صل  عده دیگری (761: ا ،1412. )رابب ا هم ا

شیاء آلوده  سی 15،ا1380.)بگلری،تعبیر می کننداین واژه را به معنای پاکیزه و پاکیزه نمودن ا نیز (. مرحوم طبر

گونه که ( همان845: ا ،2ج ،1372طبرسدی، .)می داند گردانیدن خالص و را تخصدیص کلمهمعنای اصدلی این 

هیدددی فرا حمددد  بن ا لیددل  حص»اصددددل واژه  خ لوا« م خ کی عیددب  از را  می و ندداپددا بیددان 

هم اصدددل این واژه را به معنای شدددتاب کردن و عجله کردن معنا  یدیگر عده(127،ا3،ج1410.)فراهیدی،کند

 »التحقیق، اصدددل واژه کتاب مصدددطفوی هم در ( 89: ا ،7ج ،1414؛  ابن منظور،128: ا تااند)مهیار،بیکرده

 (38: ا ،11ج ،1360. )مصطفوی،کندبیان می را به معنای خالص کردن و پاک کردن چیزی « محص

 بالء و ابتالء -1-4

صوا شه « بالء »واژه  اینکه  در خ ستلغویان اختالف  بین ،«بلی  »از ماده و یا گردیدهاخذ «بلو »از ری ابن . ه

بیان « بلی»و هم ناقص یایی یعنی« بلو»شناس مشهور ،ریشه و اصل این کلمه را هم ناقص واوی یعنی فارس لغت

از  -ببه معنای فرسودگی و دگرگونی؛ «بلو» از ریشه  -:  الفکنددو معنای متفاوت برای آن بیان می او. می کند

شد . به معنای اختبار و امتحان« بلی»  ماده سنده(  ، 292، ا  1404، ابن فارس )می با ی التحقیق فی کلمات نوی

صال سته ین کلمهالقرآن الکریم ا ایجاد تحول و دگرگونی در افراد برای به  را « بالء »واژه  منظور ازو  را واحد دان
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و اعالم  که امتحان، اختبار، ابتال، تجربه، تبیین،  بیان می کنندسدد س وی . می دانددسددت آوردن نتیجه مقصددود 

صل و آثار گوناگون آن، بنا بر اختالف موارد،  شندتعریف؛ همگی معانی مجازی یا از لوازم این ا . و در همه می با

صل یعنی  ت فوقکلما صیل نتیجه» این ا ست. معموالً واژه  نظر مورد« تحویل و تح در « افتعال» بر وزن « ابتال» ا

 و رابب  (340: ا ،8ج ،1410؛ فراهیدی،336: ا ،1ج ،1360مصدددطفوی،) «.  کاربرد داردمعنای ثالثی مجرد 

، کهنه شدن، شدن خسته و فرسوده: همچنین. رابب اصفهانی بیان می کنندرا ناقص یایی  «بالء »ریشه  اصفهانی

ندوه آزمودن، بم  و  ند« بالء»معنای واژه  بهرا  تکلیف و ا یان می کن (  146: ا ،1412رابب اصدددفهانی، . )ب

خبر دادن و امتحان کردن همان « بالء»منظور از واژه  معتقد اسدت که  مجمع البحرین کتاب فخرالدین طریحی در

: ا ،1ج ،1375طریحی، ..)بردمی به کار و کراهت را برای این واژه  نعمت،  اختبارو سدده وجه یعنی:  باشدددمی

یان می کندو طلب آگاهی  آزمودن، امتحان کردنهمان اصدددلی این واژه را ،  معناینیز ابن منظور(  61 . ) ابن ب

ابن منظور   همچون  یک عده؛ اختالف است  محلمعنای اصلی واژه بالء  بنابراین (.84 : ا ،14ج ،1414منظور ،

را مصطفوی و رابب معنای اصلی آن  همچوندیگر  عده ایو  بیان می کنندآزمایش و اختیار را معنای اصلی آن 

  آزمایش و اختبار است .همان لوازم معنای اصلی آن جمله و از  بیان می کنند .ونی و کهنه شدن گرگد

 از منظر ادیان توحیدیفلسفه ابتالء انبیاء الهی -2

امتحان الهی در ادیان ابراهیمی اشاره می  اخالقی  ، سیاسی ، و اجتماعی در اینجا به برخی از نتایج و فلسفه های

 کنیم.

 پیامبران استقامت و تقویت صالبت -2-1

ست. آنچه در ادیان ابراهیمی برای پیامبران  ستقامت پیامبران ا صالبت و ا شات الهی، مراحلی برای تقویت  آزمای

اتفاق افتاده، مصیبت ها، مشکالت و سختی های فراوانی است که بالباً در قالب آزمایش و ابتالءِ بر پیامبران نازل 

سخ تر و محکم تر گرد شود تا شخصیت و ارادۀ آنان را شات الهی نازل می می  د. این مصائب، که در قالب آزمای

شوند نفس انسان را تزکیه و او را مصمم تر و فعال تر و راسخ تر می کند. سختی و گرفتاری جان و روان انسان 

را آنچنان محکم می کند که راسددتی گویی انسددان برآمده از این مصددائب، به انسددان دیگری تبدیل شددده اسددت. 

گرفتاری ها و مصیبت هایی رابر وسوسه های شیطان،و مصائبی که در بیابان متحمل می شود؛ مقاومت مسیح در ب

خروج از مصر رخ می دهد و داستان حضرت ایوب همگی نمونه ای از این ماجرای که برای قوم بنی اسرائیل در 

مان آباز می دانسته که نوع مصائب وسختی ها در امتحانات الهی هستند. از اناجیل چنان برمی آید که مسیح از ه

خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می »دچار چه رنج ها و شقاوت هایی خواهد شد.

ساندند. شما نیز آزار می ر شما می زنند. چون همین طور به انبیای قبل از  سانند و به ناحق هرگونه افترایی به  «  ر

شید مردم 11/12: 5)متی  سه ها تازیانه خواهند (. مواظب با شما را در کنی شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و 

(  و در انجیل متی به این نکته نیز اشاره شده است که رسالت عیسی مستلزم رنج های فراوان 18 - 16: 10زد. )

ست. شاگردان خود گفت که او می بای»ا ساختن این حقیقت پرداخت و به  شکار  سی به آ ست به از آن زمان عی

اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران و کاهنان و علما رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوّم زنده گردد. 
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 /22017( پسددر انسددان به زودی به دسددت مردم تسددلیم می گردد و آنان او را خواهند کشددت. )متی 21: 16)متی 

سخ (در این فقرات و سایر فقرات مشابه کامالً هویدا است 23 سانی با عزم و اراده را که انجام رسالت، مستلزم ان

است، انسانی که مشکالت و رنج ها را تحمل کند و در برابر وسوسه ها پایدار بماند. آزمایش الهی، ابزاری برای 

شته  شیدن دا شری برای رنج ک سالت خویش، باید ظرفیتی فراتر از اندازه ب سیح برای ر ست و م سیح ا ساختن م

سا شد. برا سیح باید تابع ارادۀ خدا گردد، تا با شر را از گناه تطهیر می کند. م سیحیت؛ او با رنج خود ب س تعالیم م

بر اثر این  و بندگان را مطیع ارادۀ او گرداند. آزمایشات الهی وسیله ای برای پرورش چنین انسانهای راسخی است

و اسدتقامت تقویت می شدود. و انسدان هرچه نوع آزمایش و امتحان الهی، در ذات و نهاد انسدان روحی  مقاومت 

بیشتر در معرض این گونه مصائب قرار بگیرد، راسخ تر، بردبارتر و استوارتر می گردد و به مرتبه ای می رسد که 

سعه داد و عنوان کرد؛ هر  شوایی امت می گردد. و حتی می توان این مطلب را تو سب رهبری و پی سته و منا شای

سختی ها و م سیر و هدف خود را چه ملّتی،  ستوارتر و محکم تر م شتری تحمل کند، آن ملّت و مردم ا صائب بی

دنبال می کند. در پی این مصائب، شخصیت انسان از عالئق مادی پیراسته می شود. پیامبر اکرم )ا( در حدیثی 

سی که هرگز »:گویندمی  شود ک صیبتی دچار ن ( 180ا  ،1381)مطهری، .«قرار نمی گیرد، مورد لطف خدا به م

 عموماً آثار تربیتی و آموزشی مصائب و مشکالت مورد تأیید بسیاری از روان شناسان است.

 عقاب و ثواب میزان و معیار 2-2

با امتحان و آزمایش مشخص می شود انسانها تا چه حد در عمل به ایمان و عقایدشان و  انسان چون قصد و نیت

شان وفادار می مانند. آزمایش ال شش راه و هدف ست. پو ص  عمل ا صه ای برای محک زدن مؤمنان در عر هی عر

شود. حقیقت آزمایش و امتحان  شخص می  گفتار و ظاهر کنار می رود و حقیقت عمل و ایمان با آزمایش الهی م

این است که باطن و ضمیر مشخص می شود و ظاهر و پوشش کنار می رود. و جایگاه واقعی افراد در اجتماع و 

از آن جا که نیت ما انسددانها با صددفات درونی ما رابطه نزدیکی دارد . هر فردی که ی شددود. در عمل مشددخص م

دارای نیت خیر باشددد انسددانی ایثارگر ، باسددخاوت  و وارسددته ای محسددوب می گردد ، اگر چه هیچ وقت به 

م را داشته باشد آدم مقصودی که دارد هم نرسد و هر کسی که دارای نیتی بد باشد مثالً اذیت و آزار و کشتار مرد

ست که  شود؛ ولی باید دان شرع افراد را طبق نیتی که دارند عقال کیفر نمی  شروری محسوب می  در عرف و در 

.سوالی که در این خصوا می توان مطرح کرد این است که  صورت گرفته باشدطبق آن کاری  اینکهدهند مگر 

سالمی  برابر ؟در این خصوا حدیثی از امام  می دهندنیت خیر پاداش  به نیت بد کیفر ندارد ولی چرا روایات ا

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِیرَ لَیَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی حَتَّى أَفْعَلَ کَذَا وَکَذَا مِنَ الْبِرِّ وَوُجُوِه »صادق )ع(وجود دارد که فرمودند:

ع  الْخَیْرِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَ دْقِ نِیَّ َ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا یَکْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللََّه َواسدددِ لِکَ مِنْهُ بِصدددِ

  کَرِیم ؛

 اعمالگوید خداوندا به من روزى فراوان ده تا چنین و چنان از کارهاى نیک و بنده مؤمن تنگدسدددت مىهمانا »

ست می گویدکه خدا بداند او در این نیتش انجام دهم وقتیرا خوب  شى را که اگر عمل مى را کرد به اجر و پادا

 1389شدددهرى،محمدى رى«.)هسدددت  خداوند بخشدددنده و کریم، لذا  به او خواهد داد نیتش خاطر داد، بهاو مى
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ونه است ثواب استحقاقى است که ثواب بر دو گ ( جواب این سؤال واضح و روشن است و آن این521،ا12،ج

شى که بر اعمال داده مى ضلى؛ پادا ضل و ثواب تف ستحقاق نیز خود نوعى تف ست )اگر ا ستحقاق ا شود از باب ا

شى که به نیت داده مى ست( و پادا ست.الهى ا ضلى ه صص12ج ،1374:شیرازی )مکارم شود پاداش تف  ،350-

تالش و  بر اسددداس میزانفردی دهد تا هر قرار می و امتحان آزمایش موردها  را انسدددان ما خداوند پس .(355

در اناجیل در  .مورد تشدددویق یا مجازات خداوند قرار گیردهای الهی، درآزمایش عدم موفقیتشو میزان  موفقیتش

سیح حواریون را خطاب می کند و در  شاره کرد.م سیح ا همین مورد می توان به پیش گویی انکار پطرس توسط م

آنگاه عیسی به آنان فرمود،  امشب هم  شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا »دستگیری به آنها می فرماید: شب قبل از

کتاب مقدس می فرماید: شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم 

بل از شدددما به جلیل خواهم رفت، پطرس جواب داد:  ند من هرگز چنین کاری حتی اگر همه تو »ق را ترک کن

سی به او گفت:  سه بار خواهی گفت که مرا »نخواهم کرد. عی شب پیش از آنکه خروس بخواند تو  یقین بدان ام

بقی  « نمی شددناسددی. پطرس گفت حتی اگر الزم باشددد با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شددناسددم.

 (31/35: 26)انجیل متی « شاگردان نیز همین را گفتند

در این وقت پطرس در بیرون، در حیاط »پس از دسددتگیری مسددیح )ع( پطرس، سدده بار مسددیح را انکار می کند. 

، پطرس در حضور همه منکر شد. گفت: «تو هم با عیسی جلیلی بودی»نشسته بود که کنیزی نزد او آمده، گفت: 

به طرف در حیاط « من نمی دانم تو چه می گویی.» جا  به پطرس از آن جا کنیز دیگری او را دیده  رفت و در آن

سای ناصری بود.»اطرافیان خود گفت:  سم می خورم که « این شخص با عی شده: گفت من ق باز هم پطرس منکر 

البته تو یکی از آنها »کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند نزد پطرس آمده به او گفتند: « آن مرد را نمی شناسم.

در همان « لعنت بر من، اگر آن مرد را بشناسم.»اما پطرس سوگند خورد گفت: « ات پیداست.هستی زیرا از لهجه 

پیش از آنکه خروس بخواند تو سددده بار »لحظه خروس بانگ زد و پطرس به یادآورد که عیسدددی به او گفته بود 

استان پطرس و د (75- 69: 26خواهی گفت که مرا نمی شناسی، پس بیرون رفت و زار زار گریست.)انجیل متی 

ست.  سانها در عرصه عمل ا سنجیدن میزان ایمان مومنین و ان انکار او در اناجیل نمونه ای بارز از آزمایش الهی و 

در کتب مقدس عهد حتی   برخورد می کنیم . و در چندین قطع  دیگر در اناجیل نیز به چنین مباحث و قطعاتی 

شده اند وعتیق نیز  شات فراوانی در بیان  صورت  آزمای صورت گرفته که نقل آنان به  سط خداوند  صه تو این عر

مبسوط گذشت.  در همین زمینه قدیس آگوستینوس از فیلسوفان و متکلمان قرون چهار و پنجم میالدی در قرون 

وسطا دو نوع جامعه و یا دو نوع شهر را از یکدیگر جدا می کند از یک سو عشق به خدا و تسلیم در برابر قانون 

شتن خود و لذایذ دنیوی الهی خ ست دا ست و از طرف دیگر دو شهر مؤمنان ا شلیم یا  شهر اور صیت بارز  صو

خصوصیت بارز شهر بابل یا شهر بیرمؤمنان است اما این گونه نیست که کلیسای کاتولیک تجسم شهر آسمانی 

ستین معتقد ب شد. آگو شرکان با شهر م سم  شد و دولت بابل )ام راطوری روم( تج شلیم با ود که این دو نوع اور

شکیالت واقعی  سمانی دو مفهوم اخالقی و معنوی اند و محتوای آنها مرداف هیچ ت شهر آ شهر زمینی و  جامعه، 

شد، نه حب خداوند،  صل حاکم بر رفتار او حب نفس با شد اما ا سا با سیحی و پیرو کلی ست. فردی می تواند م نی

ق دارد. و هم چنین اگر یکی از مقامات دولتی در رفتار خود چنین فردی از نظر اخالقی و معنوی به شهر بابل تعل
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حُب خداوند را محور قرار دهد و در پی عدالت و خیرخواهی باشددد از نظر اخالقی و معنوی به شددهر اورشددلیم 

شهر  شهروندان  ضرورتاً از  ست  سا تعلق دارد. نمی توان منطقاً نتیجه گرفت که چون فردی مثالً جزو مقامات کلی

و آسمانی اورشلیم است زیرا شاید او با توجّه به وضعیت اخالقی و معنوی اش متعلق به شهر بابل باشد. روحانی 

( آنچه مالک جدایی مؤمن از بیرمؤمن است عمل و رفتار افراد است. 112و  111، صص 2،ج 1387)کاپلستون ،

ود شد. آنچه معیار است باطن افراد آنچنان که پطرس در گفتار مدعی ایمان به مسیح بود و در عمل منکر ایمان خ

اسددت که با امتحان الهی، ظواهر و گفتار کنار می روند و باطن مشددخص می شددود یکی از مهّمترین فلسددفه های 

امتحان الهی، تشخیص و تمییز این دو نوع اجتماع انسانی است. این دو نوع جامعه ممکن است درهم تنیده باشد 

ما آنچه آنها را از هم جدا می کند عمل آنهاسددت که ابزار این تمییز و جداسددازی و در کنار یکدیگر زندگی کنند ا

امتحانات و آزمایشات الهی است. قدیس آگوستین به خوبی این مسئله را شرح داده است. جامعه ای که عشق به 

یرد که دوسددتدار خداوند و تسددلیم در برابر قانون الهی را مالک خود قرار می دهد در برابر جامعه ای قرار می گ

خویشتن و لذائذ دنیوی است و مالک تشخیص و تمییز نه گفتار؛ بلکه عشق به خداوند، تسلیم و رضا در برابر او 

و ایمان به او در عرص  عمل است. این یکی از عالی ترین نتایج آزمایش و امتحان الهی است. یکی از عالی ترین 

در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید، ای استاد »:ده است نمونه های این نوع آزمایش در انجیل متی آم

چرا درباره نیکی از من »چه کار نیکی باید بکنیم تا بتوانیم حیات جاودانی را به دسددت آورم. عیسددی به او گفت: 

او «. سئوال می کنی؟ فقط یکی نیکوست؟ اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار.

، شهادت دروغ نده، احترام زنا انجام مده ، دزدی مکنقتل مکن، »عیسی در جواب فرمود: « کدام احکام؟»پرسید: 

ست بدار. سایه ات را مانند جان خود دو سخ داد: « پدر و مادر را نگه دار و هم من هم  اینها را نگه »آن جوان پا

اگر میخواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و »د: عیسی به او فرمو« داشته ام، دیگر چه چیزی کم دارم؟

به بیچارگان بده تا برای تو در عالم باال ثروتی اندوخته شددود، آن وقت بیا و از من پیروی کن وقتی آن جوان این 

 (16/22: 19انجیل متی «) را شنید با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت.

 رشد و تکامل-2-3

یکی از مهمترین دالیل آزمایش ها و ابتالئات ، خاصیت رشد دهندگی مقام انسان هاست . زیرا در هنگام راحتی 

ستاد مطهری در این  سان ها رشد و پرورش نمی یابد . ا شده ما ان ستعدادهای نهفته  سایش ، ا  :گویند می  بارهو آ

 این( 174،ا 1،ج1377 مطهری،).  می باشدددند هاآن پدیدآورنده و آفریننده و هازیبایی وجود مقدمه هازشدددتی

 ای برای مقدمه ها،گرفتاری و هاسختی که ابتالئات،ها می باشد  انسان باألخص زنده موجودات به مربوط ویژگی

 اما قدرت آنها را کاهش می دهد؛ و نابود را جمادات ها،ضدددربه. ها محسدددوب می گرددپیشدددرفت و هاکمال

 ،شداید و مصیبت ها. هاستنقص اندر که ها زیادت پس ؛نمایدمی تر قوی و می نماید یکتحر را زنده موجودات

 ،1373مطهری،. )گرددمی تباه بشددر ،رنجی ومحنتی در زندگی نباشددد اگر ،ضددروری هسددت بشددر تکامل برای

 انسان کهراستی)به( ؛ 4)بلد/« کَبَد فِی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ » : بیان شده کهدر قرآن کریم  خاطر( به همین 176ا1ج
 و ، اسددت قسددم جواب موردبحث جمله و ،را می دهد خسددتگى و رنج معناى «کبد »کلمه  ایم(آفریده رنج در را

سان خلقت که معنا این ست کبد در ان شقت و رنج که یاد می دهد ما به ا  زندگی شئون تمامى در و سو هر از م
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 آوردن دست به پى در انسان که ،مخفی نیست  انسان عاقل و خردمندی هیچ بر معنا این و دارد، احاطه انسان مابر

 و ،بال و مشددکلی  هر از ، خالص درخواسددت نمایدبا نیت خالص آن را  آنکه مگر ،تالش نمی کند  نعمتى هیچ

 که نامالیماتى با باشدددد آمیخته اینکه مگر نمی تواند بدسدددت آورد را نعمتى هیچ ولى ،پاکی و خوبی  در خالص

 حوادث که روزگار مصدددائب بر عالوه ، جرعه ای از رنج و درد با مقرون نعمتى و دارد،مى منغص را او عیش

 در طبرسدىمرحوم ( 291،ا20،ج1417)طباطبایی،. کندمى تلخ را جانش کام کشدنده سدرنگی چون که ناگوارى

 را آن یعنى گوید:و درباره معنای آیه می می کنندمعنا شدددت  معنى به اصددل را در« کبد» البیان واژه مجمع کتاب

 لذیذ خواب از برخاستن و سرما در جنابت بسل مانند دشوار هایبه عبادت کند عبادت را ما اینکه تا کردیم خلق

 نعمت و راحت خانه بهشت و تعب و رنج و سختى منزل دنیا که بداند که او براى است شایسته پس ،نماز براى

 رابب گفته به (  ولى748: ا ،10ج ،1372) طبرسی،  .گویندمى اللبن تکبد شود بلیظ شیر کههنگامی لذا است.

سد وزن بر) کبد مفردات در ست دردى معنى به( ح سان کبد عارض که ا سیاه) ان به هر  س سمی گردد . ( جگر

صفهانی،.بیان شده است نوع رنج و مشقت   مفهوم باشد چه هر لغت این ریشهاصل و ( 696،ا1420) رابب ا

 رحم اهگقرار در او نطفه که موقع آن از حتى زندگى آباز از انسددان آرى اسددت. رنج وناراحتی  همان آن واضددح

 در تولد از بعد و شددود، متولد تا سدد ری می کند را هارنج و درد و مشددکالت از زیادى مراحل ، انجام می گردد

شکل همه از و جوانى، س س و طفولیت، دوران شقت انواع به مواجه پیرى، دوران ترم  و ،می گردد هارنج و هام

 ضددد بر را جهان دوران کس هرمی باشددد،. اشددتباه داشددتن آندیگر از  یانتظار و ،اسددت دنیا زندگى طبیعت این

 اولیاء و انبیاء زندگى به نگاهى .را می خواهد  آتش شعله آب امواج میان در که است کسى مثل بخواهد طبیعتش

 براى دنیا کههنگامی ،ندبود قرین هارنج و درد و نامالیمات انواع با نیز هاآن که این درس را به ما می دهد نیز اللَّه

 رنجى و درد ظاهربه که بینیممى را جوامعى یا افراد اگر و واضح می باشد دیگران براى وضع ،اینگونه هست هاآن

که  وقتی  خود را نزدیکتر می  دلیل استبه همین  و ،می باشد  ما سطحى مطالعات براثر یا در زندگی آنها نیست

 اسددتثنایى زمانى و محدود مدتى براى اینکه یا و کنیم به درد و رنج مالکان زندگی مرفه بیشددتر آشددنا می گردیم ،

بزرگ  پیامبر ( 11-10صدددص ،27ج ، ،1374شدددیرازی، مکارم. )زندنمى هم بر را جهان کلى قانون که اسدددت

 ح 235 ا 67 ج ، ق 1404مجلسدددی،  «.)إنَّ البَالءَ ... لِألَنبِیاءِ درجه، ولِألَولِیاءِ کَرامَ  :» فرمایند )ا( میاسدددالم

: فرمایند )ع( می صددادق امامحضددرت .می باشددد  کرامت خدا، دوسددتان براى و درجه پیامبران، براى...  بال: (؛.54

صلی سولُ اللّهِ  َشدُّ النّاسِ بَالءً فِی الدُّنیا؟ فَقالَ: النَّبِیّونَ ثُمَّ األَمثَلُ فَاألَمثَلُ، ویُبتَلَى المُؤمِنُاُسئِلَ رَ  هلل علیه و آلِ: مَن أ

شتَدَّ بَالؤُهُ، ومَ ُسنَ عَمَلُهُ ا َصحَّ إیمانُهُ وحَ سنِ أعمالِهِ، فَمَن  َضعُفَ عَمَلُُه بَعدُ عَلى قَدرِ إیمانِهِ وحُ َسخُفَ إیمانُهُ و ن 

سوال  خدا پیامبر از .(6 ح 207 ا 67 جق،   1404 ی،مجلس ؛ 2 ح 252 ا 2 جه.ق ،1429 ینی،کل«) قَلَّ بَالؤُهُ.

[ سدد س] و آنان از پس هاىبرترین سدد س پیامبران،»: ؟فرمودچه کسددانی هسددتند دنیا در مردم گرفتارترینْ: گردید

 و کامل ایمانش کس هر پس. می شددود گرفتار هایش،عمل نیکى و ایمان اندازهبه مؤمن. هاآن از پس هاىبرترین

شد، نیکو عملش شتر اشگرفتارى با ست  بی ست اندک عملش و ناقص ایمانش کس هر و ،ا  کمتر اشگرفتارى ،ا

 وتعالی إذا أحَبَّ عَبدا بَتَّهُ تبارکإنَّ اللّهَ »: فرمایندباقر)ع( می در روایات اسددالمی آمده اسددت که: امام .«می باشددد

ّا. ِالبَالءِ بَت ند .(10 ح 208 ا 67 جق،  1404 ی،مجلسددد ؛ 7 ح 253 ا 2 جه.ق ،1429 ینی،کل «)ب  خداو

»  فرمایند:می( ا)اسالمپیامبر .مورد ازمایش قرار می دهد بال با را او بدارد، دوست را اىبنده هرگاه وتعالیتبارک
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دُّ حِمیَ ً لِلمُؤمِنِ مِنَ الدُّنیا مِنَ المَریضِ أهلَهُ مِنَ الطَّعامِ، وَاللّهُ عز و جلإنَّ اللّهَ  دُّ تَعاهُدا لِلمُؤمِنِ بِالبَالءِ مِنَ  أشددَ أشددَ

ِالخَیرِ َدِهِ ب ِدِ لِوَل  ى] بذاها از را او بیمار، خانواده ازآنچه بیش (؛6164 ح 200 ا 3 ج تا،)متقی هندی،بی« الوال

از ابو  طبقات الکبرىدر . ارددمى برحذر دنیا به[ آلودگى] از را مؤمن متعال، خداوند ،بر حذر می دارند[ اربزیان

سولِ اللّهِ صلی»  : بیان شده است فاطمه سولُ اللّهِ صلیکُنتُ مَعَ رَ سا، فَقالَ رَ ن مَ» اهلل علیه و آلِ:اهلل علیه و آلِ جالِ

اهلل علیه و آلِ: مَهْ! وعَرَفنهاا فی وَجهِهِ.فَقالَ: قُلنا: نَحنُ یا رَسولَ اللّهِ، قالَ رَسولُ اللّهِ صلی أحَبَّ أن یَِصحَّ وال یَسقُمَ؟

سولَ اللّهِ، ال.قال: أال تُحِبّونَ أن تَکونوا أصحابَ بَالءَ و یّالَ ِ؟قالَ: قالوا: یا رَ صَّ أصحابَ  أتُحِبّونَ أن تَکونوا کَالحَمیرِ ال

سولُ اللّهِ صلیکَفّاراتَ؟قالوا سولَ اللّهِ.قالَ: فَقالَ رَ اهلل علیه و آلِ: فَوَاللّهِ إنَّ اللّهَ لَیَبتَلِی المُؤمِنَ وما یَبتَلیهِ إلّا : بَلى یا رَ

ی ابن  «)ما یَبلُغُ بِهِ تِلکَ المَنزِلَ َ.ءَ مِن عَمَلِهِ دونَ أن یَنزِلَ بِهِ مِنَ البَالءِ لِکَرامَتِهِ عَلَیهِ، وإنَّ لَهُ عِندَهُ مَنزِلَ ً ما یَبلُغُها بِشددَ

کیست که دوست دارد سالم باشد و »: همراه پیامبر خدا نشسته بودم که فرمود: ؛ (508 ا 7 ج: ه.ق1418سعد،

و اثر ناراحتى را در چهره او فهمیدیم. « خاموش!»: ندپیامبر خدا فرمود خدا! ما. رسدددولگفتیم: اى «.؟نگردد بیمار

گفتند: اى پیامبر خدا! «.[؟نمی گرددگاه بیمار آیا دوسدددت دارید مانند االغِ قوى باشدددید ]که هیچ»: ندآنگاه فرمود

همانا ».آنگاه پیامبر خدا فرمود: بلهگفتند: اى پیامبر خدا! «.آیا دوسددت دارید که اهل بال و کفّاره باشددید؟»نه.فرمود: 

تار مى ند، مؤمن را گرف یدخداو ما تارش نمىو جز از سدددرِ بزرگوارى ن یداش در حقّ او، گرف ما . مؤمن در نزد ن

سد، مگر اینخداوند، جایگاهى دارد که با هیچ عملى بِدان نمى شود تا با آن، به آن جایگاه، ر که بر او بالیى نازل 

 «.دست یابد

هر آورد. ای مناسدددب برای تربیت انسدددانها و پرورش صدددفات عالی آنها فراهم میآزمایش و امتحان الهی زمینه

آید. ای برای رشد و پرورش شخصیت است. هنگامی که مؤمنی از آزمایش الهی سربلند بیرون میآزمایشی مرحله

ست آورده  ست. و کمالی را به د شده ا شخصیت خویش و یک گام به کمال نزدیکتر  در واقع یک گام به تکامل 

شاید هرگز  ست. و اگر این آزمایش نبود  ست که قبالً فاقد آن بوده ا ست نمیا آورد. و حتی چنین کمالی را به د

شد.شاید بارزتزین نمونه این نوع آزمایش و امتحان الهی داستان حضرت یوسف باشدکه هم شاید متوجه آن نمی

شات الهی  ست که چگونه آن حضرت در پرتو آزمای شان دهنده این ا ست. و ن در قران و هم در عهد عتیق آمده ا

شد وبلوغ می  ست گام به گام به ر سئله ادیان نی شد وتکامل تنها م سئله ر ست می آورد.م سد و کماالت را به د ر

سوف آمریکایی بلکه هم چنین یکی از مهّم ست. جان دیوئی فیل سف  تعلیم و تربیت امروزی ا ترین مباحث در فل

 داند.بایت اخالقی را رشد می

ست، و معیار ارزیابی ارزش» شد ا سی همانا میزانی  از نظر دیوئی بایت اخالقی همانا ر سیا نهادهای اجتماعی و 

کنند. اندیش  رشد، کلید نظری  آموزشی )تعلیم و تربیتی( او نیز هست. درواقع است که آنها این رشد را تسهیل می

( از این منظر آزمایش الهی 406،ا9،ج1387، )کاپلسددتون« روند آموزشددی یکسددره با روند اخالقی یگانه اسددت.

صیت شخ شد  ستری برای ر سوب می ب صفات درونی، تجلی بیرونی پیدا میمح کنند، شود. در پی آزمایش الهی 

گردند و همچنانکه که صفات باطنی که به صورت بالقوه در نهاد انسان هستند در پی این آزمایش الهی، بالفعل می

ستری را فراهم می شود.به طور مثال کند که به بایت اخالق که همانا رشد است منتهی میگفته شد، این مسئله ب



 

1407 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

ضرت در این میان می شاره کرد. خداوند هنگامی که ح سماعیل در کتب مقدس ا ستان ابراهیم و ذبح ا توان به دا

کند. عالوه بر آزمودن میزان فرمانبرداری ابراهیم از فرامین الهی، خداوند هدف دیگری ابراهیم )ع( را آزمایش می

در حضرت ابراهیم )ع( است تا بدین وسیل  استعدادهای آن حضرت  نیز دارد و آن پرورش روحی  تسلیم و رضا

 به صورت بالفعل در آیند. و در نهایت به رشد و تکامل شخصیت حضرت ابراهیم )ع( منتهی گردد. 

 انسان زشت گناهان و اعمال محو -2-4

سالم،آموزه طبق شا های دین ا ستزوال گناهان و اعمال نا سان ی سفه ان می های گرفتاری و ابتالئات از دیگر فل

و... وسیله زلزله، طوفان، قحطی و بیماری پیشین بهها و اقوام و ملل نابودی تمدن ، و روایات .برخی از آیاتباشد

اهان آشکارا به گن و خداپرستان و ارتکاب همگانی وستیز با پیامبران و ، آن اقوام و تمدن ها کفر و شرک نتیجه را 

کَنِهِمْ آیَ   جَنَّتانِ عَنْ  » :نماییم اشدداره در آیات قرانی  توان به موارد زیر که می بیان می کنند بَإَ فِی مَسددْ لَقَدْ کانَ لِسددَ

ْشکُرُوا لَهُ بَلْدَۀ  طَیِّبَ   وَ رَبٌّ بَفُور  ) ِشمالَ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ ا ُضوا 15یَمِینَ وَ  َسیْلَ الْعَرِمِ وَ ( فَأَعْرَ َسلْنا عَلَیْهِمْ  فَأَرْ

( ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِی 16ءَ مِنْ ِسدْرَ قَلِیلَ )بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أُکُلَ خَمْطَ وَ أَثْلَ وَ َشیْ

سبا در م)قطعاً براى ]مردم («17إِالَّ الْکَفُورَ ) شانه ]رحمتى[  شان ن سکونت ست و چپ حل  ستان از را [ بود: دو باب

 (15. ) . شهرى است خوش و خدایى آمرزندهنمایید]به آنان گفتیم:[ از روزىِ پروردگارتان بخورید و او را شکر 

سد[ عَرِم را روانه پس سیل ] اى تلخ و هها را به دو باغ که میوه، و دو بابستان آننمودیمروی گردانیدند، و بر آن 

شت تبدیل  سزاىاین ]عقوبت (16. )نمودیمشوره گز و نوعى از کُنارِ تُنُک دا  نمودند نعمت [ آنکه کفران[ را به ]

مردم سددبا از شددکر خدا و  (17- 15( )سددبأ /17رسددانیم؟ )به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسدد اس را به مجازات مى

 نازل نمودیمیعنى سیل عرم را  نمودیمردانیدند، و ما هم کیفرشان ، روى گگردیده بودند عبادت او که بدان مأمور 

شهر و بابات و مزارع آن را برق  سرزمین بگذارد، که طرفاء و گیاهان ، و بهنمایدتا همه  شت، دو  جای آن دو به

، و یا کردنددوری ، و از شکر ما گردیدنددیگر به مردم سبا چون کافر عبارتیتلخ و بوته سدر از آن سر درآورد.به

، مگر کسدددى را که کفران به کسدددی یا چیزی نمی دهیمچنین جزاء دادیم و ما جزاى بد در مقابل کفرشدددان این

شته باشد هاى مانعمت شاره  قرانآیات  (365، ا: 16، جه.ق1417طباطبایی،. )را دا  که تباهى بهبه این می کنند ا

. و نوع فسددداد بوجود می آیدبر دیگران  گرفتنپیشدددى  و تالش درراه همدیگروسدددیله نعمت با ظلم مردم به 

 ی، و فسادمی باشد  قدتیا  علمفساد  بیر از. فساد ثروت ارتباط داردبا نوع نعمت فراوانى که دارند  ستمکاران 

شد که تجاوز به حقوق مردم شود گناهى مى منجر به شکار ارزش با . چون نمایدها را فریاد ها و حرمتو هتک آ

کند، لیکن اگر گروهى صالح وجود داشته باشند و درراه ، خداوند صاحبان قدرت را هالک مىعمومی گرددفساد 

شد.صالح حرکت کنند، آنان را مى ست که  بخ شداید را می توان در این دان همچنین از جمله فایده های بالیا و 

لغزش هایی می شوند که نتایج تلخ و گناهان و لغزش های انسان را پاک می کند .گاهی اوقات انسان ها مرتکب 

سویه نماییم موقعیت ممتازی  ناگواری برای آنها در آخرت به دنبال دارد. بنابراین اگر بتوان آنها را در همین دنیا ت

امام باقر )ع(  باره. در این  انجام می گرددکمک همین بالیا و شداید  بابرای ما خواهد بود . که این تسویه در دنیا 

، هرکس عمل بدی انجام دهد کیفر آن را گردیدنازل  (123نسداء/)«من یعمل سدوءاً یجز به» هآی وقتیاید : می فرم
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ند. می یارانبی عدادی از  یامبر )ا(  ت ندپ یامبر. نداریم ترسدددخت این از ایآیه گفت نان خطاب به( ا) اکرم پ  آ

 آن از این: ندپیامبر فرمود. بله: گفتند ؟گردید نمی مصیبت دچار تانخانواده و هاجان و اموال درشما  آیا: ندفرمود

. محو می کند را هابدی آن وسیلهبه و محسوب می کند حسنه شما برای آن، وسیله به خداوند که است مواردی 

سندیده، صص1386)پ ّصامِتِ، »: می گویند المنثور در کتاب درّابو ادریس خوالنی  ( 293-294، َسأَلتُ عُبادَۀَ بنَ ال

سجدۀ،« دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى»عَن قَولِ اللّهِ:  صلی21 ) سولَ اللّهِ  َسأَلتُ رَ  اهلل(  فَقالَ: 

سرِفِ فِی الدُّنیا دونَ عَذابِ ا صابُ، عَذاب  لِلمُ سقامُ وَاألَن صائِبُ وَاألَ قُلتُ: یا  آلخِرَۀِ.علیه و آلِ عَنها، فَقالَ: هِیَ المَ

سولَ اللّهِ، فَما هِیَ لَنا؟  سخن این درباره صامت بن عُبادۀ از (؛554 ا 6 ج تا،سیوطی،بی قالَ: زَکاۀ  وطَهور .) رَ

 پیامبر از من: گفت.«دهیممى آنان به[ نیز] دنیا این عذاب از تر،بزرگ عذاب بیرازآن قطعاً و»: سوال کردم خداوند

سراف براى ها،رنج و هابیمارى و هاگرفتارى»: ندفرمود. سوال کردم آیه این درباره خدا ستند  کار،ا عذاب هایی ه

 پاکى»: ندفرمود ؟ چه می باشددد ما زندگى در بالها ایننقش ! خدا پیامبر اى: گفتم.«اخروی عذاب از بیر ، دنیایی

قمُ ثُمَّ أعفاهُ اللّهُ مِنهُ کانَ کَفّارَۀً لِما إنَّ » فرمایند:)ا( میاسددالمپیامبر  [«.گناه از] پاکیزگى و المُؤمِنَ إذا أصددابَهُ السددُّ

لوهُ، فَلَم  مَضددى مِن ذُنوبِهِ، ومَوعِظَ ً لَهُ فیما یَسددتَقبِلُ، وإنَّ المُنافِقَ إذا مَرِضَ ثُمَّ اعفِیَ کانَ کَالبَعیرِ عَقَلَهُ أهلُهُ ثُمَّ أرسددَ

لوهُ.یَدرِ لِمَ عَقَلوهُ ولَم یَدرِ   بعد و شددودبیمار مؤمنْ هرگاه (؛.6686 ح 307 ا 3 ج تا،متقی هندی، بی «)لِمَ أرسددَ

 منافقْ فرد   هرگاه ولى ؛ می باشد  اشآینده براى یعبرت و ستاو گذشته گناهان کفّاره آن، ، دهد عافیت را او خدا

 که ،نموده است  رهایش س س و است بسته را او صاحبش که ماندمى شترى به ،یابد عافیت س س و شود مریض

إنَّ اللّهَ عز و جل یَقولُ: » فرمایند:)ا( می اسددالم پیامبر .نمودند رهایش چرا و بسددتند به چه دلیل او را داندنمى

َّهُ یَقومُ مِن مَضدددجَعِهِ ذلِکَ کَیَومَ وَ َإِن ُهُ، ف نا فَحَمِدَنی عَلى مَا ابتَلَیت بادی مُؤمِ بدا مِن عِ یتُ عَ تهُ امُّهُ مِنَ إنّی إذَا ابتَلَ َدَ ل

بدی وَابتَلَی َّدتُ عَ َا قَی طایا. ویَقولُ الرَّبُّ عز و جل: أن حیح .الخَ َهُ وهُوَ صدددَ ما کُنتُم تُجرُونَ ل َهُ کَ ُهُ، و أجرُوا ل ابن  «)ت

د: نفرمایخداوند عزوجل مى (.6669 ح 305 ا 3 ج تا،متقی هندی، بی ؛17118 ح 77 ا 6 ج ه.ق،1408حنبل،

گمان از ، بىکردحمد و سدددتایشدددم و به خاطر آن گرفتارى،   کردیمیکى از بندگان مؤمنم را گرفتار  ماهرگاه »

سترش  شود، بدون گناهان گردیده روزى که از مادر متولّد  مانندب من »فرماید: مى در این باره خداوندو « بلند می 

«. هدیه دهید به او  ی که در سالمت بسر می برد. شما، اجر او را همانند زمان کردمام را گرفتار نمودم و مبتال بنده

ساس آموزه ها و تعلیمات مس شر در بند اراده ای بر ا یحی که پیش تر آنها را به صورت خالصه تشریح کردیم؛ ب

سانها را آلوده کرده است  گناه آلود و گناه کار است، که مسبب آن گناه اصلی است که از طریق آن ذات تمامی ان

ست و باید  سان ذاتا گناهکار ا ست که ان ستوار ا سان بر این دیدگاه ا سیحیت به ان صوال نگاه م تاوان گناه خود ،ا

و نیازمند یک قربانی اسددت که خود گناهکار نباشددد؛ و این  ولی انسددان توان بازخرید خویش را ندارد راب ردازد

اسدداس  ریح اسددت؛ از اینرو آزمایش و امتحان الهی در این مورد ، یک آزمایش سددنگین خواهد بود،بسددقربانی م

سان باالتر و ف شدیدتر مراتب آزمایش الهی ، هرچه مرتبه ان سنگین تر و  شد، امتحان وی  شتر با سان بی ضیلت ان

خواهد بود.مسددیح کلمه الهی و تجسددم او بر روی زمین اسددت؛ از این رو مقام ومنزلت مسددیح به مراتب باالتر از 

سیح با یکدیگر  سانی و الوهی در م سیحی ؛ جنبه ان ساس الهیات م شد بر ا ست،همچنانکه که گفته  سانها دیگر ان

 مسیح، وحی الهی است. متحدند،کالم
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 باال بردن شأن و مقام انسان-2-5

سانها ، آنها را به سختی ها و گرفتاری و آزمایش مبتال می کند . از همین امر می  خداوند برای باالبردن درجات ان

توان دلیل ابتالی انبیا و اولیای الهی را نتیجه گرفت . وسدددختی ها و بالها برای معصدددومین ، حکم پاک کنندگی 

.خدایی که خلقت جهان را برای هدایت و راهنمایی ما افراد ندارد ، بلکه ترفیع دهنده مقام و درجات آنها را دارد 

شریع نموده و در مرحله  سان ها دین را ت شر بوجود آورده ، در مرحله اول بوسیله انبیای الهی برای هدایت ما ان ب

 بعدی مصایب و سختی ها و آزمایش های گوناگون فردی و اجتماعی را بوجود آورده تا انسانها بوسیله این بالیا

 بنابراینگردد.آشکارخود دارند  عمق وجودیو آنچه در باطن و  شکوفا نمایندو آزمایش ها ، استعدادهای خود را 

سته فردوس  شای شداید افراد را امتحان می نماید تا آن کس که الیق و  سختی ها و  ستفاده از همین  خداوند با ا

سد ، و فر سختی ها به آن بر ست در خالل همین بالها و  شد ازین برین ا دی که خواهان و الیق فردوس برین نبا

ست که امتحانات و بالیا و ابتالئات  شد.باید دان شد  عامترفیض الهی محروم خواهد  از حوادث و تکالیفی می با

و وجود سددختی ها و بالیا و حوادث در  باشدددانسددانها چه مؤمن و چه کافر می  شددامل همهو  رخ می دهدکه 

پیامبران و اولیاء الهی ضروری است .و بر همین اساس بر بندگان الهی عذری باقی نمی زندگی تمام انسانها حتی 

ماند زیرا جزا و پاداشدددی که خداوند به افراد خود می دهد بر اسددداس اسدددتحقاقی خواهد بود که بندگان الهی 

 .خودشان بدست می آورند 

به نحوی که درد بسیار شدیدی را احساس می کرد و به خود می پیچید و ناله می  روزی پیامبر سخت بیمار شد

کرد. عایشه که این وضع را مشاهده کرد شگفت زده شد و گفت: اگر بعضی از ما اینگونه بودیم ، بر ما ایراد می 

حقیق رنجی به . به تخواهد شدددسددخت گرفته  شددایسددتهافراد همانا بر »گرفتی ، پیامبر )ا( در جواب فرمودند :

کند و او را را از او پاک می و گناهی که خطایی، از یک تیغ باشدددد تا باالتر از آن، مگر آننخواهد رسدددیدمؤمن 

 (295،ا1386پسندیده،. )می رساندای باالتر درجه

 یادآورى و پندپذیرى-2-6

سفه و حکمت دیگراز شدهای ابتالء و آزمایش، تذکر و یادآوری فل ست:  زمینهاین . درمی با در قرآن کریم آمده ا

نِینَ فِرْعَوْنَ آلَ أَخَذْنا لَقَدْ وَ» سِّ ؛ و در حقیقت، ما فرعونیان  .(130: اعراف.) «یَذَّکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَراتِ مِنَ نَقْصَ وَ بِال

شد که عبرت گیرندمبتال نمودیم سالی و کمبود محصوالت، را به خشک  تمام مورد در الهى کلى قانون یک«. ، با

 اقوام بیدارى و تنبه براى خداوند  ،گردیدندمى روبرو هامخالفت با کههنگامی به که اسدددت، پیام آوران الهی این

 به که توحید فطرت و ،نمایند نیاز احسدداس خود در تا کرد مى هاناراحتی و مشددکالت مبتال به را هاآن سددرکش،

سایش و رفاه هنگام شش زیر آ شکار گیرد،مى قرار بفلت پو شوند خویش ناتوانى و ضعف به و شود آ  و آگاه 

 در مطلب همین به اشاره موردبحث، آیه .بشوندمی باشد  او ناحیه از هانعمت تمام که توانایى و قادر مبدأ متوجه

مبتال  هامیوه کمبود و قحطی و سدددالیخشدددک با را فرعون آل ما ":بیان می کند و نمایدمى فرعون پیروان مورد

امام علی )ع(  .(314 ا ،6ج ،1374مکارم شیرازی، .)گردند بیداربفلت  از خواب و شوند  متذکر شاید ،کردیم 

بحانَهُ یُتابِعُ عَلَیکَ النِّعَمی فرمایند بحانَهُ یُتابِعُ عَلَیکَ البَالءَ فَقَد أیقَظَکَ. إذا رَأَیتَ اللّهَ سدددُ مَ مَعَ : إذا رَأَیتَ اللّهَ سدددُ
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 متعال خداوند که هر وقت مشدداهده کردی( ؛ 4047 و 4046 حش، 1366آمدی ،  المَعاصددی فَهُوَ اسددتِدراج  لَکَ.)

 خداوند که مشددداهده کردی هرگاه و نماید بیدارت می خواهد  حقیقت، در ،برای تو بال نازل می کند  درپیپی

تدریجی می  نابودى تو براى نعمت ها آن ،برای تو نعمت هایی نازل می کند  درپیپی ،[تو] گناهان همراه سبحان

شد  صادق )ع( در این .با ستِغفارَ، می بارهامام  فرمایند: إنَّ اللّهَ إذا أرادَ بِعَبدَ خَیرا فَأَذنَبَ ذَنبا أتبَعَهُ بِنَقِمَ َ ویُذَکِّرُهُ اال

َشرّا فَأَذنَبَ ذَنبا أتبَعَ وإذا أراد ستِغفارَ ویَتمادى بِها، وهُوَ قَولُ اللّهِ عز و جل: بِعَبدَ  ِسیَهُ اال ْستَدْرِجُهُْم »هُ بِنِعمَ َ لِیُن َسنَ

 1386صدوق، ،1 ح 452 ا 2 ،ج ه.ق1429 )کلینی،« (  بِالنِّعَمِ عِندَ المَعاصی..182: )اعراف« مِنْ حَیْثُ ال یَعْلَمُونَ

 چون بخواهد، خیرى اىبنده براى خداوند هرگاه ( ؛9 ح 217 ا 5 ج. ق 1404مجلسددی، ؛1 ح 561 ا ، ق ه

 و. اندازدمى( خواهىآمرزش) اسدددتغفار یاد به را او و فرسدددتدمى عذابى آن، پى در ،گردد گناهى مرتکب بنده آن

 تا کندىنازل م  نعمتى آن، پى در ،گردد گناهى مرتکب بنده آن چون ،بخواهد نازل کند  شری اىبنده براى هرگاه

: که اسددت جل عزو خداوند سددخن آن معناى این، و ،ادامه می دهد برایش را نعمت وفراموش کند  را اسددتغفار

 .گناهان ارتکاب هنگامدر   هانعمت با[ یعنى] ،«گرفت خواهیم را گریبانشان دانند،نمى که جایى از تدریج،به»

 فرمانبرداری و اطاعت -2-7

و خداوند  می باشد« اطاعت و فرمانبرداری قوم بنی اسرائیل از خداوند»حول  خداونددر شریعت یهود آزمایشات 

ضرت ابراهیم با یک  ست.در عهد عتیق ماجرای مهاجرت ح شتن ایمان و بی ایمانی آنان ا صدد به آزمون گذا در

وعده آباز می شدددود؛ خداوند سدددرزمین موعود را به ابراهیم وعده می دهد؛ اما آن را مشدددروط به اطاعت و 

فرمانبرداری ایراهیم از فرامین خود می کند؛ آنچانکه گذشددت ابراهیم در آزمایش الهی )قربانی کردن اسددماعیل( 

 سددوگنددهم و به اسددم خودم من به تو وعده می» .گرددموفق می شددود. فرشددته خداوند بر ابراهیم ظاهر می 

ضایقه  زیرا تو این کار را کردی می دهمخورم که تو را به فراوانی برکت می سر عزیز خود را از من م  ننمودیو پ

. نسلهای تو فراوان می نمایمهای ساحل دریا ستارگان آسمان و شن هماننددهم که نسل تو را می وعده به تومن 

ام، نسل طور که نسل تو را برکت دادههمان کمک می خواهندها از من ، تمام ملّتمی شوندبر دشمنان خود پیروز 

(خداوند به ابراهیم 16/19: 22سددفر پیدایش «)ت دهم، فقط به خاطر اینکه تو از من اطاعت کردی.آنها را هم برک

که او را اطاعت کرده اسدددت وعده برکت و موهبت بیشدددتر می دهد. آزمایش الهی ابزاری برای سدددنجیدن میزان 

که اعطای سدددرزمین موعود  نمایدبنی اسدددرائیل یادآوری می  قوم برداری ابراهیم بود. خداوند بهناطاعت و فرما

وبخشیدن نعمت ها و موهبتهایش ، مشروط به اطاعت قوم از فرامین الهی است. بدین سبب می توان گفت فلسفه 

امتحان و ابتالء الهی در شریعت یهود در مفهوم اطاعت خالصه می شود. و این مفهوم نقشی مرکزی در امتحانات 

سحاق هم یادآوری می کند؛ الهی در عهد عتیق دارد.بعد از ابراهیم خ سته بود به ا داوند همان عهدی را که با او ب

شروط به اطاعت از  سربلندی قوم یهود را م سرزمین موعود و عزت و  ستورات خدا می کند و مجددا اعطای  . د

سرائیل از  سرائیل تذکر می دهد و آنهاسرزمین بعد از خروج بنی ا را به  مصر؛ خداوند دوباره عهد را به قوم بنی ا

اگر از من اطاعت کنید و هر چه را که در نظر من درسددت اسددت »موهبت بیشددتر وعده می دهد. خداوند فرمود: 

هایی که بر مصریان فرستادم، مجازات نخواهم و اوامر مرا نگاه دارید، من شما را با هیچ یک از مرض انجام دهید 

شفا می شما را  ستم، همان کسی که  سفر خروج « دهد.کرد، من خداوند ه خروج بنی  زمان و تاریخ(25/26: 15)
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مصر دوره آزمایشات مکرر الهی است که مهم ترین آنها را بیان کردیم؛ در همه این آزمایشات  سرزمین اسرائیل از

اسدت. از جمله  خداونداز فرامین  یا عدم اطاعت قوم بنی اسدرائیل در اطاعت و  آزمایشهدف یکی اسدت و آن 

اشاره کرد که در نتیجه آن قوم؛فرمان خداوند را نادیده می گیرد. خداوند با « روز سبت»توان به  این امتحانات؛می

ستادن سرائیل تمام می کند اما قوم همچنان به نافرمانی خود ادامه  نهایی خود را ده فرمان؛ حجت  فر بر قوم بنی ا

ولی در بیاب موسی قوم به  اعالم نمایدئیل تا ده فرمان را به بنی اسرا دستور می دهدمی دهد. خداوند موسی را 

شرح دادیم در این مقطع رخ میدهد.خداوند به خاطر  شتر  ساله زرین که پی ستی روی آورد که ماجرای گو بت پر

گوساله ای که هارون ساخته بود قوم را به سختی مجازات می کند و هشدار می دهد در صورت تکرار مجازات 

ست. شتری در راه ا شات مکرر الهی و معجزات فراوانی که  ود با وجهای بی صدور فرامین اخالقی فراوان و آزمای

و این شددداید مهم ترین دلیلی باشدددد که  نماندندبنی اسدددرائیل به عهد خود وفادار قوم ، بوجود آمددر این مقطع 

ر می کند.از خداوند به صددورت مکرر میزان اطاعت و فرمانبرداری قوم را امتحان می کند و فرامین اخالقی صدداد

این رو می توان گفت آزمایشددات الهی در شددریعت یهود حول ایمان و بی ایمانی می چرخد، آن چنان که پیشددتر 

)کالیب پسر یَفُنّه  آمد کسانی که در آزمایشات الهی موفق شدند و ایمانشان اثبات شد وارد سرزمین موعود شدند

سر نون( شع پ شکست خوردند؛ خداوند آنها رادر  و یو و آنان که فرامین الهی را نادیده گرفتند و در امتحان الهی 

سرگردان کرد و به هالکت رساند.بعد از وفات حضرت موسی و در عصر پادشاهان و داوران دوباره گویا  بیابان 

فر پیدایش و سددفر خروج تاریخ تکرار می شددود و اتفاقاتی رخ می دهد که شددباهت فراوانی به حوادث کتاب سدد

سوی  ست می خورند و از  شک صر داوران قوم بارها فرامین الهی را نادیده می گیرد و در امتحان الهی  دارد. درع

خداوند مجازات می شددوند؛ اقوام دیگر بر آنها تسددلط پیدا می کنند و مصددائب فراوانی برای آنها رخ می دهد.در 

سموئیل نبی از طریق فرما شاهان؛  صر پاد شائول را را مورد امتحان قرار می دهد تا ایمان و اطاعت ع ن خداوند 

شاهان پس از وی داود و  ست میخورد همچنانکه پاد شک شائول در امتحان الهی  شائول مورد تایید قرار گیرد اما 

سارت بابلی از منظر فراطبیعی و دینی  شدند. ا شت دچار  سرنو  همین گناهان قوم بنی به خاظرسلیمان به همین 

سرائیل و پادشاهان  امین الهی را نادیده گرفتند و عهد خود با خدا را شکستند، از این آنها بود؛ آنها بارها بارها فرا

خداوند به » منظر اسارت بابلی مجازات الهی بود. ارمیای نبی این بال و عذاب را این گونه پیش گویی کرده است.

: لعنت بر  برسانم مردم یهودا این پیام را اهالی اورشلیم و و به  دادهعهد او گوش  محتوی و مفادمن فرمود که به 

سی که نکات این عهد را اطاعت  صر  وقتِه به و پیمانی ک ؛ همان عهدننماید آن ک سرزمین م رهایی اجدادتان از 

شان  سرزمینی که برای آن ها انجام دادمبا ای کنند  پیرویمن گفته بودم که اگر از  آنهاکوره آتش بود.به  همانند. از 

شان! پس عمل کنندگویم و هر چه می شان قوم من خواهند بود و من خدای ای شما این عهد را اطاعت  اکنون،، ای

که شیر و عسل در  می دهمو سرزمینی را به شما  کنممی ام. وفا ای که به پدران شما دادهو من نیز به وعده نمایید

می خداوند گفتم: خداوندا، پیامت را  جواب.در می باشیدن در آن ؛ یعنی همین سرزمینی که اکنوهستآن جاری 

 آن شهرها ! به مردمابالغ کنیدهای اورشلیم پیام مرا فرمود: در شهرهای یهودا و در کوچهدو باره  . خداوند رسانم

 نجات داده و  اجدادشددان را از مصددر روزی که؛ زیرا از عمل کنندمن توجه و آن را و پیمان بگو که به مفاد عهد 

شه بابیرون آوردم تا به امروز،  سته همی شان خوا به و نافرمانی کردند  آنها! ولی نمایندام که مرا اطاعت تأکید از ای

و مطابق آنها عمل خود رفتند و  امیال و خواسته های سرکش و ناپاک  دنبال، بلکه دستورات من توجهی ننمودند 
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ذکر شده  و پیمان  مرا زیر پا گذاشتند؛ بنابراین تمام تنبیهاتی را که در آن عهدان و پیمبا این کار عهد  آنها. نمودند

 .نمودندعلیه من طغیان  اورشلیم و یهودا بر اجرا کردم. خداوند به من فرمود: اهالی برای آنها رابود، 

شان برگشتندآن ها به گنا شتنو از اطاعت من؛ ایشان به سوی بت پرستی  هان پدران . هم اهالی یهودا و د گام بردا

سته بودم،  شان ب سرائیل عهدی را که با پدران شتندهم ا که نتوانند  نازل می کنم آنها؛ پس چنان بالیی بر زیر پا گذا

جان سالم به در ببرند و هر چه التماس و تقاضای ترحم کنند، به دعایشان گوش نخواهم داد. آنگاه اهالی یهودا و 

سدداکنین اورشددلیم به بت هایی که به آن ها قربانی تقدیم می کردند، پناه خواهند برد؛ ولی بت ها هرگز نخواهند 

شان را از این بالیا رهایی دهند. ست ای شهرهایتان بت دارید و به تعداد کوچه  توان شما به تعداد  ای مردم یهودا، 

سوزانید!ای ارمیا، دیگر  شرم آوری که روی آن ها برای بت بعل، بخور می  شلیم، قربانگاه؛ قربانگاه های  های اور

هم رسید برای این قوم دعا نکن و نزد من برای ایشان شفاعت نکن؛ چون من در زمان مصیبت به داد آن ها نخوا

و به دعایشددان گوش نخواهم داد. قوم محبوب من دیگر حق ندارند به خانه من وارد شددوند! آن ها خائن و بت 

پرست شده اند؛ پس آیا قول وفاداری و تقدیم قربانی در آنجا، می تواند گناهشان را پاک کند و بار دیگر به ایشان 

ز، پر از میوه های خوب و زیبا بود؛ اما اکنون شکسته خرّمی و شادی ببخشد؟ قوم من مانند درخت زیتون سرسب

شان فرو آورده ام. من، خداوند قادر متعال  شمنان را بر ای سوزان خشم د شعله های  ست؛ چون من  شده ا و خرد 

که اسرائیل و یهودا را مانند نهالی کاشته بودم، اینک بر ایشان بال نازل می کنم؛ چرا که ایشان با بدکاری هایشان و 

(هنگامی که عذاب الهی نزدیک 17-1: 11وزاندن بخور برای بعل، مرا خشمگین ساخته اند. )کتاب ارمیای نبی، س

آنگاه »می شود، ارمیای نبی در پیشگاه خداوند برای قوم دعا می کند. وی پاسخ خداوند را این گونه نقل می کند:

یستادند و برای این قوم شفاعت می نمودند، خداوند به من فرمود: حتی اگر موسی و سموئیل در حضور من می ا

سند که به کجا بروند، از جانب من  شان ترحم نمی کردم. این قوم را از نظرم دور کن، تا بروند. اگر از تو ب ر بر ای

بگو که آن که محکوم به مرگ است، به سوی مرگ؛ آن که محکوم است با شمشیر کشته شود، به سوی شمشیر؛ 

ست با سارت و  آن که محکوم ا سوی ا ست، به  سیری ا سوی قحطی و آن که محکوم به ا قحطی هالک گردد، به 

بردگی! من چهارگونه هالک کننده بر آنان خواهم فرسددتاد: شددمشددیر، تا آنان را بکشددد؛ سددگان، تا آنان را بدرند؛ 

سبب کارهای بد شی، تا آنان را تکه پاره کنند.به  شخورها، تا آنان را بخورند؛ حیوانات وح سر ال سی، پ ی که من

حزقیا، پادشاه یهودا در اورشلیم کرد، ایشان را به چنان مجازات سختی خواهم رساند که مردم دنیا از سرنوشتشان 

شما گریه و زاری می  سوزد؟ چه کسی برای  شما می  شلیم، چه کسی دلش به حال  وحشت نمایند!ای اهلی اور

احوالتان را جویا شود؟ شما مرا ترک کرده و از من  کند؟ چه کسی حتی حاضر می شود به خود زحمت بدهد تا

رو گردانده اید؛ پس من نیز دسددت خود را دراز می کنم تا شددما را نابود کنم؛ چون دیگر از رحم کردن به شددما 

خسددته شددده ام! کنار دروازه های شددهرهایتان، شددما را بربال خواهم کرد. فرزندانتان را از شددما گرفته، نابودتان 

ساخ ساحل زیاد خواهد خواهم  شما و بیوه زنانتان مانند ریگ های  ت؛ چون نمی خواهید از گناه دست بردارید. 

شت  ساخت؛ کاری خواهم کرد که وح شان را داغ دار خواهم  شته و مادران شد؛ به هنگام ظهر، مردان جوان را ک

حال مرگ خواهد افتاد؛ چون  ناگهانی همه آن ها را فرا گیرد. مادری که صاحب هفت فرزند می باشد، از بصه به
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تمام پسرانش کشته خواهند شد؛ خورشید زندگی او به زودی بروب می کند! او بی اوالد و رسوا خواهد شد! هر 

 (9 -1: 15که را زنده باقی مانده باشد، به دم شمشیر خواهم س رد! )کتاب ارمیای نبی، 

 برپایی نظام سیاسی مطلوب – 8 -2

انبیاء در سیاست و زندگی اجتماعی مردم، از جمله ویژگی مشترکی می باشد که بین تمام الهی  ءدخالت همه انبیا

شد . به همین خا شترک می با ست که حضرت امام خمینی طالهی م صدر تا خاتم  ءوظیفه تمام انبیا« ره» ر ا را از 

ند )صحیفه امام ، جلد برپایی قسط و عدالت و اصالح جامعه می داند و شاهد ادعای خود را آیات قرآنی می  دا

ء و انمه علیهم السالم نداریم  و معتقد است که ( حضرت امام معتقد است که ما فردی باالتر از انبیا213،ا  15

آن بزرگواران خودشان را برای هدایت و راهنمایی جامعه بشری و ایجاد نظام سیاسی مطلوب ، و برپایی حکومت 

 در این راه دچار آزمایشات و سختی های گوناگونی قرار گرفتند .و جامعه اسالمی فدا کردند ) همان( و 

ست  سیا صادیق بارز  دخالت آنان در  ستم از م ست که مبارزه پیام آوران الهی، با حاکمان زور و  به همین خاطر ا

و تشددکیل حکومت اسددالمی برای برپایی قسددط و عدالت  در نظام اجتماعی و سددیاسددی جامعه الزم و می باشددد 

 می باشد.ضروری 

از آنجا که خداوند  تشکیل حکومت اسالمی و نظام سیاسی مطلوب را به پیامبران و انبیاء الهی محول نموده است 

، باید از قبل آنها را  به روش های مختلف مورد آزمایش قرار دهد ،  تا افراد جامعه سددیاسددی عصددر خود آنها ، 

 را بر عهده آنها گذاشت .  زودتر به آنها ایمان بیاورند و آن گاه خداوند اداره جامعه
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 نتیجه گیری

آزمایش و امتحان الهی مؤید بر علم و قدرت الیتناهی خداوند و تأییدی بر تنزیه و تعالی اوسدددت. علم مطلق 

خداوند نه تنها با آزمایش و امتحان الهی منافات و مغایرت ندارد بلکه تأییدی بر علم مطلق و الیتناهی خداوند 

شد سانهمواره  خداوند.  می با شوار های ها را در معرض آزمونان شاق و  یفو تکال سخت قرار می دهد و د

 ها انسان تمام و ذات  یتماه اگر چه ، معلوم شودها انسان یتو هو یتتا ماه برای انها در نظر می گیرد مختلف 

ست  یمو حک یمدر نزد خداوند عل یات انها با تمام جزئ شکار ه ساسآ سانخداوند قاعده لطف . بر ا ها را با ، ان

انتخاب  شددداندهد تا راه سدددعادت و شدددقاوت را خودقرار می انتخاب  بر سدددر دوراهی  یو آزاد یارحفظ اخت

در ابعاد  یهرکدام به نحو  یانسددان اجتماعی از مجموعه یجزئیک فرد و  عنوان هم به یاله یاءو انب ،پیامبرانکنند

شویم  اند.قرارگرفته یسخت اله ناتگوناگون ، همواره مورد امتحا با نگاه به کارنامه و زندگی پیامبران متوجه می 

که آنان برای اجرای قسط و عدالت در میان افراد جامعه ، اهتمام وافری نسبت به تشکیل حکومت و نظام سیاسی 

خود را مورد انواع و اقسددام آزمایش قرار می دادند تا اسددتقامت و مطلوب داشددتند و خداوند در این راه پیامبران 

 طورکلیبه پایداری کامل آنان آشددکار گردد، و مردم آن جامعه زودتر فرامین و دسددتورات آنان را پذیرا باشددند.

عدم یا  و  یتاست که موفق یناوانبیاء الهی  هادر مورد انسان یابتالئات اله یل،فلسفه و دلکه  گفتاین راتوان می

 .می باشد، رشد و تکامل و.....ثواب و عقاب، یادآورى و پندپذیرى معیاری برایامتحانات،  یندر ا یتموفق
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 الدینتحقیق: محمدحسین شمس، الکتب العلمی ، منشورات محمدعلى بیضون

 بیروت: دار صادر. چاپ سوم .لسان العرب .ق 1414 .محمد بن مکرم.ابن منظور  -6

م و جلدی(تهران،موسددسدده تنظی 22امام خمینی،صددحیفه امام،مجموعه آثار امام خمینی )ره(،) مجموعه  -7

 1378نشر امام خمینی ،)س( 

بیروت: دارالکتب . چاپ اول .روح المعانى فى تفسددیر القرآن العظیم .ق 1415 .سددید محمود ،آلوسددى -8

 تحقیق: على عبدالبارى عطی . العلمیه

 یدفتر تبلیغات اسدددالم:بررالحکم ودررالکلم،چاپ اول،قم،ش1366یمی،محمدتم ی،عبدالواحدبنآمد -9

 قم یهحوزه علم

 رمزانتشارات  تهران:  .اول چاپ.قرآن و سنت یدگاهابتالء از د ش.1380 .مجتبی .یگلریب -10

 سازمان چاپ و نشر دارالحدیث  . تهران:رضایت از زندگی، چاپ پنجم ش.1386 . پسندیده، عباس -11

دمشدددق بیروت:  .چاپ اول ،المفردات فی بریب القرآن .ق 1412.حسدددین بن محمد.رابب اصدددفهانى -12

 تحقیق: صفوان عدنان داودى. الشامی دارالعلم الدار 

 ناتا، الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور،مصر: بیالدین،بیسیوطی،جالل -13

 ش، الخصال،قم: جامعه مدرسین، مصحح: علی اکبر بفاری1362ی ،، محمد بن علصدوق -14

 ، چاپ اول فروشی داورى، قم: کتاب ، علل الشرائعق ه 1386، ی، محمد بن علصدوق -15

 : انتشارات اسالمیهتهران ،چاپ دوم ،الدینکمال ،ق 1395ی ،، محمد بن علصدوق -16

 اول چاپ،  : نشر جهانتهران، السالمعیون أخبار الرضا علیه ،ق 1378، محمد بن علی، صدوق -17

 قم: دفتر انتشارات اسالمى. چاپ پنجم .المیزان فى تفسیر القرآن .ق 1417،سید محمدحسین .طباطبایى -18

 ى مدرسین حوزه علمیه قمجامعه

انتشددارات ،چاپ سددوم : ، تهرانالبیان فى تفسددیر القرآنمجمع، ش 1372، فضددل بن حسددن ،طبرسددى -19

 ناصرخسرو

تحقیق: سید . فروشی مرتضوىتهران: کتاب. چاپ سوم .مجمع البحرین .ش 1375 .فخرالدین .طریحى -20

 احمد حسینى
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، محقق/ مصحح: بخش تحقیقات ، قم: دار الثقاف چاپ اول، ، األمالیق ه 1414،طوسى،محمد بن حسن -21

 اسالمى مؤسسه بعثت

شى -22 سعود ،عیا سیر ،ق 1380،محمد بن م سولى ،  : چاپخانه علمیه،تهران کتاب التف شم ر سید ها تحقیق: 

 محالتى

 قم: انتشارات هجرت. چاپ دوم .کتاب العین .ق 1410 .خلیل بن احمد .فراهیدى -23

 تهران: دار الکتب اإلسالمی ،  چاپ ششم ،قاموس قرآن ،ش 1371،اکبرسید علی ،قرشى -24

تحقیق: سید طیب موسوى . قم: دار الکتاب. چاپ چهارم .تفسیر قمى .ش 1367 .على بن ابراهیم .قمى -25

 جزایرى

یدایش و سددفر خروج و کتاب سددفر پ یق،عهد عت،  2016 (،یدعصددر جد یبرا یکتاب  مقدس)مژده ا -26

 سرخدار انتشارات ی ،تهران:نب یایارم کتاب

 انتشارات سرخدارتهرانک ، یمت یلانج ید،عهد جد،2016(، یدعصر جد یبرا یکتاب مقدس)مژده ا -27

قم: موسددسدده علمى فرهنگى دار الحدیث، سددازمان چاپ و  ه.ق، کافی،1429،کلینى، محمد بن یعقوب -28

 ،چاپ اولرسانی مرکز تحقیقات دار الحدیثمحقق: معاونت اطالع، نشر

 ناجا، بیتا،کنزل العمال، بی،علی بن حسام، بیمتقی هندی -29

 : مؤسسه الوفاءبیروت. بحار األنوار .ق 1404 .محمدباقر.مجلسى -30

. چاپ دوم. قم: موسسه علمى فرهنگى دار . دانشنامه قرآن و حدیث1391شهرى، محمد،. محمدى رى -31

 الحدیث، سازمان چاپ و نشر

الحکم ، قم: موسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان ، میزان ه. ش 1389شهرى، محمد،محمدى رى -32

 چاپ و نشر،مترجم: شیخى، حمیدرضا

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.  ش 1360.  حسن.مصطفوى  -33

 یمطهر یمرتض یدشه یفرهنگ یعلم یادبنقم:  ی،عدل اله ،1381، ی، مرتض یمطهر -34

 انتشارات صدرا.تهران: چاپ پنجم.مجموعه آثار. ش1373. مطهری، مرتضی -35

 انتشارات صدرا  .تهران: چاپ اول .ش. آشنایی با قرآن1377. مطهری، مرتضی -36

 تهران: دار الکتب اإلسالمی . چاپ اول .تفسیر نمونهش. 1374 .ناصر .مکارم شیرازى -37

 ناجا: بی.بیفارسى -فرهنگ ابجدى عربى تا.. بیرضا .مهیار -38

 

 


