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عهد   یاله  ی آزمونها و  قران  و   نیدر 

.  ینیمتون د  ی انعکاس آن در مصور ساز

 . 208-191(, 40)17,  یهنر اسالم

پردازد  هر مذهبی دارای نظام معنای خاص خویش است که براساس آن نظام به داوری اخالقی می

از سنن قطعی و حتمی  کند. سنت آزمون الهی  نبایدهای فردی و اجتماعی را تقویت میو باید و  

کشاند و او را از حضیض خاک به اوج افالک  ها را به تکاپو می ی انسانخداوند است که ذات و جوهره 

نیات    ساز ظهور افعال و رو زمینه رساند؛ از این قوه و استعداد درونی انسان را به فعلیت می   .رساندمی

درونی بندگان است؛ این سنت عام و همگانی مختص قشر خاصی نیست، بلکه در همه افراد بشر  

جایی که سنت امتحان به پیروان دین خاصی  از آن اما شکل و ابزار آن متفاوت است.  جریان دارد  

ی گردد چگونگی سنت ابتال در قرآن و عهدین قوم بنای که اینجا طرح میمسئله  اختصاص ندارد. 

ای انجام شده  های کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  این پژوهش  اسرائیل است.

اسرائیل در قرآن و عهدین پرداخته و  به شیوه تطبیقی به بررسی این سنت در قوم بنی   است و  

ز سبّت، با مستندات مربوط به فلسفه آزمایش، ابزار از جمله با نهر آب، با ممنوع کردن صید در رو

های  یافته  کشتن پسران و اسیر کردن زنان با مال و فرزند و ... با تحلیل و توصیف بیان کرده است.

پژوهش حاکی از این است که سنت ابتال در قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین اسالم و در عهدین 

 قوم بی اسرائیل وجود دارد. 

 :اهداف پژوهش

 قرآن و عهدین.های در .بررسی وقایع آزمون1

 های الهی در قرآن و عهدین در مصورسازی متون دینی..بررسی بازتاب وقایع آزمون2

 سواالت پژوهش:

 های الهی در قرآن و عهدین چگونه آمده است؟ .وقایع آزمون1

 های الهی در قرآن و عهدین چه بازتابی در مصورسازی متون دینی داشته است؟.وقایع آزمون2

 

 

 

   3 هادی رزاقی هرینکده ئی ، *2  سعید عباسی نیا،  1 اسالم ساالری 

 

 مقاله پژوهشی

 40 شماره

 17دوره 

 208الی   191صفحه 

وقایع آزمونهای الهی در قرآن و عهدین و انعکاس آن 
 در مصورسازی متون دینی  

 

 

 15/07/1399تاریخ ارسال مقاله:         

 01/09/1399                تاریخ داوری:

 1399/ 13/11       تاریخ صدور پذیرش:

 01/12/1399                تاریخ انتشار:

 ، سنت الهی

 ،قرآن

 ، عهدین

 ،های الهیآزمون

 . بنی اسرائیل 

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2021.259102.1454 / 

dorl.net/dor/20.1001.11

.735708.1399.17.40.11.1 / 

 

 

)http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/(  

https://orcid.org/0000-0002-3374-5012
https://orcid.org/0000-0001-9797-5290
https://orcid.org/0000-0001-9797-5290
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127433.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


  

 

 بازتاب آن در مصورسازی متون دینیوقایع آزمون های الهی در قرآن و عهدین و  192

 اسالم ساالری، سعید عباسی نیا، هادی رزاقی هرینکده ئی

 مقدمه  

الهی یکی از قوانین مستمر و فراگیری است که  های  آزمونسنن  در ادیان متختلف قوانین الهی متعددی وجود دارد.  

 یکی از ها و روابط متقابل آن را تنظیم نموده است. ها نظام هستی را ایجاد فرموده و نسبت خداوند متعال بر اساس آن 

و آزمایش است. شناخت این سنت نقش بزرگی در    اجتماع، ابتالء های عام و فراگیر الهی نسبت به فرد و  سنت   این

ای که دنیا را سرای امتحان  ن الهی در قرآن و روایات بسیار تأکید شده است؛ به گونه. امتحابینش انسان به زندگی دارد

ه انسان به هدف  اراده خداوند بر این تعلق گرفته است ککنند زیرا نظام حیات، نظام تکامل است. همچنین  معرفی می

آفرینش خود، یعنی تقرب به خدا و بندگی او نایل شود. برای رسیدن به این هدف، او را مختار و آزاد آفریده تا با افعال  

این هدف    نیل بهبنابراین برای  و قوه و استعداد درونی انسان به فعلیت برسد؛    به کمال رسد.  و اعمال اختیاری خود،

ر ابزار آن  و  فراهم کرده استبزرگ، وسایل  نیز  از اصلی  ،ا  با سختیابزارترین  یکی  انسان  آزمایش  نامالیمات،  ،  و  ها 

های  ها و... است. آدمی برای رسیدن به کمال خود، باید از مسیرهای گوناگون عبور کند و آزمایش ها و خوشیراحتی 

 سنت   امتحان  و  فتنه.  گردد  گران آشکارخود و هم بر دی  زیادی را پشت سرگذارد تا ایمان واقعی و ادعایی او، هم بر

. یافت  نخواهى  ما  سنت  در  دگرگونگى  و  تبدیل  هرگز  تو  و  کردیم،  جارى   نیز   ایشان  از  قبل  هاى امت   در  که  است  ما  جارى 

  آثار :  که  است  این  گویند،  دروغ   کسانى  چه  و  گویندمى  راست   کسانى  چه  که  بداند  خداوند  تا:  فرمایدمى  کهاین   از  مراد

  و   کندمى  ظاهر   را  هاانسان  باطن  که  است  امتحان  چون  شود؛   ظاهر  عمل  مقام  در  امتحان  وسیلهبه  آنان  کذب  و  صدق

  ادعا   صرف  ایمانشان  که  هاآن  و  شود  برجاتر  پاى   ایمانشان  دارند،  واقعى  ایمان  که  آنهایى  که  است  این  ظهور   این  الزمه

ی این است که در تورات و انجیل خداوند بارها  ها نشان دهنده نمونهبنابراین این    .گردد  باطل  هم  ادعا  صرف  همان  است

و انسان  ات خداوند برای بشر ناشناخته است  جایی که از نظر یهود مقدر از آن قوم یهود را مورد آزمایش قرار داده است.

سنت آزمایش نیستیم، بلکه به های الهی را ندارد؛ بنابراین ما در اینجا به دنبال ماهیت و چیستی  توانایی درک مشیت 

 خواهیم پرداخت. های الهی در قرآن و عهدین و بازتاب آن در مصورسازی آن در متون دینیوقایع آزمون بررسی

طور مستقل به این موضوع  های انجام گرفته کتابی که بهبا توجه به بررسیدرخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت  

کتاب در باب سنت امتحان نوشته شده »سنت امتحان در زندگی انسان، غفاری، ابوالحسن،  بپردازد یافت نشد، تنها یک  

« که آن هم به سنت امتحان در دین اسالم پرداخته است. همچنین مقاالتی در زمینه سنت امتحان نوشته شده 1385

پرداخته که آن  از دیدگاه قرآن  امتحان  به سنت  پی ها هم  قرآن و حدیث،  »ابتال در  ابتال و  1378روزفر، سهیال،  اند  ؛ 

های الهی نوشته شده به اختصار در باب  « و یا مقاالتی که در باب سنت 1387آزمایش در قرآن، پاکزاد، عبدالعلی،  

سنت امتحان و ابتال در قرآن مطالبی آورده شده است. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی سنت امتحان در قرآن و  

 اسرائیل مورد بررسی قرار داده که از این حیث در خور توجه است.ت را در قوم بنیعهدین پرداخته و بیشتر این سن

ای در صدد واکاوی سنت ابتال در قرآن  های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 و عهدین یهود است.
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 .آزمایش الهی در قرآن 1

  مِن  الْانسَانَ  خَلَقْنَا  »إِنَّاباید گفت در معانی آمده است:    رفته در قرآن با معنای آزمایش الهیکار  هواژگان بدرخصوص  

  الْمَوْتَ  خَلَقَ  »الَّذِى یا    آزماییم...« مى   را   او   و   آفریدیم،  مختلطى  نطفه  از   را  انسان   ( »ما2نَّبْتَلِیه ...« )انسان:    أَمْشَاجٍ  نُّطْفَةٍ

 به بلیْ یا لْوب ریشه از: ابتالء .  « بیازماید  را  شما  تا  آفریده  را  حیات  و  موت  که  ( »کسى2...« )ملک :  لِیَبْلُوَکُمْ  الحْیَوةَ  وَ

 آن یشهر   (بلی  ماده ذیل  ،1361 شرتونی،)  فرسودگی و کهنگی قدمت، معنای  به توجه با که است امتحان معنای 

  رود می  کار به باشد  همراه هامشقت  و مکاره   و  هامصیبت  با  که مواردی  در و یابدمی تحقق دارمدت  امور در  بیشتر

 :1406 معلوف،)شود.  می استعمال  نیز  نعمت  درباره  نداشته اختصاص  موارد آن به گرچه  ،(10: 1412 عسکری،)

)مهیار،   .امتحان  آزمایش،  االبْتِلَاء: آزمون،  . شناخت  و  دانست  را  چیز  آن:  ءَالشَّی   -کرد،  آزمایش  را  او:  هُ[  بلی ]  ابْتِلَاءً(.  49

  أنّ .  (60  / 1  :1375االمتحان )طریحی،    و   االختبار   به  أراد  « الْمُبِینُ   الْباَلءُ  لَهُوَ   هذا  »إِنَّ  :تعالى  قوله(  بال)(  5تا، ص  بی

  فالمحنة  بالء،  جمیعا  المنحة  و   المحنة  فصارت  لیصبروا،  بالمضار   تارة  و  لیشکروا،  بالمسار  تارة   للعباد  تعالى  اللّه   اختبار

ها  هایی الهی است. این آزمونتکالیف، آزمون  (145/  1  :1412)راغب اصفهانی،    .للشکر  مقتضیة  المنحة  و  للصبر،  مقتضیة

گاه ضرر و زیان در پی دارد، تا پایداری، صبر و شکیبایی    ؛گزارندگاه، مسرت و سرور به دنبال دارد تا بندگان، سپاس

 . پیشه کنند

است. آمده  آزمایش  معنای  به  قرآن  در  که  است  واژگانی  از  یکی  راغب  )االبتالء،    نحو  االمتحان  و  المَحْن المحن 

  أَذبتهما  إِذا  الفضة   و   الذهب   »امتَحَنتُ و آزمایش.    به معنای ابتالء   "محن"امتحان از ریشه    .(762  / 1  : 1412اصفهانی،

 منظور،ابن)  شود خالص و شده  آزمایش تا دادم  قرار آتش در  را  طال یعنیالفضة«    و   الذهب  خَلَّصْتَ   حتى  لتختبرهما 

: 1360مصطفوی،)  است امتحان لوازم و آثار از تلخیص و تصفیه برخی گفته  به. ( 401  /13  :1414  ،م مکر بن محمد

  عِنْدَ   أَصْواتَهُمْ  یَغُضُّونَ  الَّذینَ  »إِنَّ  . ( 2201/ 6:  1376 جوهری،)است آزمودن معنای  به لغت  در  امتحان  (43/  11

  صوت   که  آنان   درستى  ( »به3عَظیمٌ« )حجرات:    أَجْرٌ  وَ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ  لِلتَّقْوى   قُلُوبَهُمْ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  الَّذینَ  أُولئِکَ  اللَّهِ  رَسُولِ

  و   مغفرت  ایشان   بیازموده،  تقوى   براى   را  دلهایشان  خدا  که  اندکسانی  ؛آورند برمى   آهسته  خدا  رسول  برابر   در   را   خود

گویا   ابتال.  دارند«   عظیم  اجرى  که  گویند  ابتال  آن جهت  از  را  امتحان  است.  کهنه شدن  معنای  به  »بلی«  ریشه  از 

کند. به غم و اندوه را به آن سبب بال گویند که بدن را کهنه و  »ممتحن«، امتحان شونده را از کثرت امتحان کهنه می 

  الَّذِینَ  فَتَنَّا  لَقَدْ  یُفْتَنُونَ*وَ  لَا  هُمْ  وَ  ءَامَنَّا   یَقُولُواْ   أَن  یُتُرَکُواْ  أَن  النَّاسُ   »أَحَسِبَ.  (229/  1  : 1371)قرشی،  کند فرسوده می 

  آزمایش  و  شوندمى   رها  ایمآورده  ایمان  بگویند  کهاین   صرف  به  اندکرده   گمان  مردم  »آیا  .(3و  2قَبْلِهِمْ ...« )عنکبوت :    مِن

 .« بیازمودیم بودند ایشان  از قبل  که را کسانى ما کهاین * با! شوند؟نمى

از واژگانی است که در قرآن برای آزمایش استفاده شده است.  الفتنة یبتلیهم )فراهیدی،   أی   قوما  اهلل  یفتن  أن  نیز 

فتنه از   (فتن  ماده ذیل ،293 / 6 :1375 طریحی،) .االمتحان«  و االبتالء: العرب کالم فی الفتنة »و. (127/  8، 1410

 فتنه( 568: 1406 معلوف،)ن به معنای شیفتگی و شیدایی است. همچنیاست و آزمایش معنای ابتالبه   "فتن"ماده 

مطلب به کار   این مؤیّد  .پذیرد صورت  فریبا  و  زیبا ظاهر  به امور  با که است آزمودنی آن، ریشه معنای  به  توجه با

خداوند    .(568  :1406 معلوف،)  ان استه مال و فرزند ( نیز در لغت دربار15و  6رفتن فتنه در برخی آیات )تغابن :

فُتُونًا« و این نشان دهنده سختی و دشواری   فَتَنَّاکَ  »  وَ  آزمایشی را که از حضرت موسی کرده با این لحن بیان فرموده:

( او را با اسباب مختلف  124فَأَتَمَّهُن« )بقره :    بِکلِ مَاتٍ  رَبُّهُ  إِبْرَاهِمَ  ابْتَلىَ  إِذِ  آزمایش است یا آزمایش حضرت ابراهیم؛ »وَ

آزماید آمده است. »هیچ اش میکند. در تورات نیز درباره این که خداوند هر کس را به اندازه ظرف وجودی آزمایش می 
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ه  گذارد شما فوق طاقت خود آزمودکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امین است که نمیتجربه جز آن 

 . (13: 10« )قرنتیان اول: ا یارای تحمّل آن را داشته باشیدسازد تشوید، بلکه با تجربه مفرّی نیز می

 چیزی  شدن خالص  « محص» از ماده    از واژگانی است که در قرآن برای امتحان استفاده شده است. تمحیص  تمحیص

تمحیص جان مؤمنین و زدودن ناپاکی از چهره قلب مؤمنان، (.  761/  1  :1412هست)راغب، آن در  که عیبی از  است

تا  »   (:141: )آل عمران  وَلِیمَح صَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیمْحَقَ الْکَافِرِین« »   :آزمایش و ابتالء در قرآن است  یکی از اهدافاز  

آورده  ایمان  که  را  کسانی  تدریج[  خدا  ]به  را  کافران  و  گرداند  پاک[  ]و  خالص  سازداند  آمد« نابود  دیگر  آیه  در    ه:. 

بِذَاتِ الصُّدُورِ« )آل عمران»  عَلِیمٌ  وَاللّهُ  قُلُوبِکُمْ  های شما است،  چه در دل که آن و بخاطر آن » (  154:وَلِیمَحَّصَ مَا فِى 

طور که بیان شد یکی از واژگان مترادف با  همان.  « خالص ]و پاک[ گرداند و خدا به ]اسرار[ درون سینه ها آگاه است

شود و  در آیه اول تمحیص شامل هر نوع ناپاکی فکری، قلبی و عملی میآزمایش و امتحان، واژه تمحیص است که  

این دلیل باشد  به  ها، شاید  ها و دل اما در آیه دوم تمحیص مقید شده به قلب  .پرستی استنمونه بازر آن شرک و بت 

  جایی که دلو از آنیابد  به فکر و عمل انسان جریان می  و   گرددها به قلب انسان برمیی ناخالصیهمه   که ریشه و مرکز

  که  مصدر»تمحیص«   گرداند.جا را پاک و پاکیزه می خداوند آن حرم امن الهی است و باید همیشه پاک و پاکیزه باشد.  

  داخل   خارج  از  که  هایىناخالصی  و  آمیختگى  از  است  چیزى   کردن  خالص  معناى   به  است  مشتق  آن  از  فعل»یمحص« 

  مصالح   خواص  از   یکى  سازى خالص   این  و  است   چیز  یک  کردن تدریجى  نابود  معناى   به  محق«   کلمه»   و  شده   چیز  آن

  غیر  از  مؤمن  جداسازى   چون  مؤمنین،  ایمان  کردن  معلوم  یعنى  شد؛  ذکر  قبالً  که  دیگرش  خاصیت  .است  ایام  مداوله

  دیگر   امرى   جداسازى،  از  بعد  فسق   و  نفاق  و  کفر   هاى ناخالصى  و  شوائب  از   او   ایمان  کردن  خالص   و  است،  امر  یک  مؤمن

  از  کم  کم  را  فسق  و  نفاق  و  کفر  اجزاى   سبحان  خداى   پس  گرفته،  قرار  کفار  محق  مقابل  در  جهت  همین  به  و  است

 . (44/ 4 :1374شود)موسوی همدانی، خدا براى  خالص ایمانش و نماند باقى چیزى  ایمانش جز  تا سازد،مى  زایل مؤمن

 

 در قرآن و عهدین .فلسفه سنت آزمایش2

جایی که هدف خداوند از آزمایش  سنت آزمایش الهی با مسأله فطرت و سرشت انسان ارتباط تنگاتنگی دارد و از آن 

های فطری بشر  ویژگی رسیدن به کماالت و سعادت بشر است؛ بنابراین باید با سرشت انسان متناسب باشد. یک از  

معناست. سعادت و شقاوت  اختیار و ارداه اوست که از لوازم قطعی در باب آزمایش است، زیرا بدون اختیار، آزمایش بی

و نظام پاداش و جزا زمانی معنا دارد که انسان مختار باشد و اگر انسان مجبور باشد و خداوند نتیجه عمل او را از قبل  

کاری عبث و بیهوده است؛ در حالی که خداوند حکیم از هر عبثی مبراست. بنابراین الزمه    تعیین کرده، پس آزمایش

از نظر یهود خداوند قادر مطلق است، اما با محدود کردن   پذیرش آزمایش در دنیا، پذیرفتن اختیار و اراده انسان است.

ل  اعمال خویش است، اما نه تنها مسئوسؤول  قدرتش به اراده خود، به انسان آزادی اراده داده است. بنابریان انسان م

گیری از  ل است. دین یهود زهد و کناره کند نیز مسئو ای که در آن زندگی میاعمال خود که همچنین نسبت به جامعه 

دهد، چون  ها را تعلیم می دهد، بلکه زندگی اجتماعی فعال توأم با عشق، راستی، عدالت و مانند این دنیا را تعلیم نمی

 . (112  :1396)تیواری، انجام دادن گناهانش مقصر دانست  ول اعمال خویش است  باید او را برای ئآزاد و مس  انسان

های متفاوتی بیان شده است که در این مبحث به نظریه دو اندیشمند  در مسیحیت درباره اراده و اختیار انسان دیدگاه 

کرد. او در کتاب معروف  در امر نجات خویش تأکید میشود: آگوستین بر ضعف و ناتوانی انسان  مسیحی پرداخته می

خواهی دستور بده«. چنان که در  چه میدهی خود عطا کن، و آنچه را دستور میخود »اعترافات« دعایی دارد: »آن

کتاب مقدس آمده است: »ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان  
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گفت من از خود    ]عیسی[»   .(46:  26چه اراده توست بشود« )متی:  ( »آن10-9:  6ت بر زمین نیز کرده شود« )متی:  اس

کنم و داوری من عادل است؛ زیرا که اراده خود را طالب نیستم،  ام، داوری میتوانم کرد، بلکه چنان که شنیده هیچ نمی 

اراده و مسئولیت انسان  ( این تعالیم به نظر پالگیوس  29:  5طلبم « )یوحنا:  بلکه اراده پدری را که مرا فرستاده است می

گیر فرزندان او شده و اراده آنان تباه گردیده است.  کرد که گناه آدم دامن پالگیوس این اعتقاد را رد می  کرد.را نفی می

  :1393)سلیمانی اردستانی،  نتخاب کنندادرند خوب یا بد را ااند و قها مانند آدم آزاد خلق شدهگفت همه انساناو می

189).   

تواند بر محیط بگذارد  ها مشخص گردد و هم میزان تأثیری که میسنجد تا هم ایمان درونی آنها را می خداوند انسان 

ترین هدف آزمایش در قرآن تشخیص و انتخاب بهترین راه بیان شده است؛ راهی که مسیر درست  تعیین شود. و از مهم

گیری را جلوگیری از بیراهه  در آیات متعدد خداوند متعال هدف از سخت دهد.  رسیدن به کمال را به انسان نشان می

بِالْحَسَنَاتِ وَ   »...وَ  ها و هدایت آنان بیان کرده است:رفتن انسان و  »   (:168:  السَّیئَاتِ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ« )اعراف  بَلَوْنَاهُمْ 

های دنیوی اسباب آزمایش الهی  ها و گرفتاری .« در واقع نعمتها آزمودیم، شاید باز گردندو بدی   هاها را با نیکیآن

در اسالم از رجعت و برگشت به سوی خداوند به توبه   .در این آیه هدف از ابتال آنان بازگشت به سوی خداستهستند.  

 برای   خدا  زیرا  مترسید» :  گفت  قوم  به  وسیم  هاست.تعبیر شده است. و لطف و رحمتی از جانب خداوند برای انسان

 بسته   آسمان  که  هنگامی » .  (20:  20)خروج:    نکنید«   گناه   و  باشد  شما  روی   پیش   او  ترس  تا  ،است   آمده  شما  امتحان 

  نمایند  اعتراف  را  تو  اسم  و   کنند  دعا  مکان  این  سوی   به  اگر   نبارد،  باران  باشند  ورزیده   تو  به  که  گناهی   سبب  به  و  شود

 و   بندگانت  گناه و بشنو آسمان از گاهکنند، آن  بازگشت  خویش  گناه  از باشی رسانیده  ایشان به که مصیبتی  سبب به و

 خویش  قوم  به   را  آن  که  خود  زمین   به  و  ده  تعلیم  ،رفت   باید  آن   در  که  نیکو  راه   به  را  ایشان  و  بیامرز  را  اسرائیل  خود  قوم

اول:  بفرست  باران  ،ای بخشیده   میراث   برای  تشُووا   .(36و    35:  8)پادشاهان  یا  توبه  امکان  نیز  یهودیت  آیین  در 

 «teshuvah ( در  55،  1396گرداند وجود دارد. )آنترمن،  ای درست با خدا بر می« )برگشت( که او را به طرف رابطه

واسطه این آزمایش به دنبال راه درست  آزماید تا بهبندگانش را که امکان تأدیب و اصالح دارند، میواقع خداوند برخی از  

 و حقیقی باشند و بتوانند به مسیر واقعی کمال باز گردند.

  از »مؤمن  خالص«   نتیجه »مؤمن  در  و   برسند،  خود  خاص   کمال   به  نیز   هاآن  تا   است،  جارى   هم  منینمؤ  در   این سنت 

  و  خدا  به  باید  نیست،  ابتال  سنت   از  گریزى   هیچ  که  جایىآن  از.  گردد  متمایز  و  جدا  از »طیب«   و»خبیث«   خالص«   غیر

  ادامه   در)  تنهایى  به  ایمان  هست  که  چیزى   ها،خبیث   طریق   در  نه  گیرید  قرار  پاکان  راه   در  تا  آورید  ایمان  رسولش

  خدا   سوى   به  را  ایمان  آن  تا  دارد  الزم  صالح  عمل  بلکه  نیست،  کافى(  اجر  تمامیت  بدنبالش  و  سعادتمند  و  پاک  زندگى

  بسیار  گروهی  چون  گونه: »ودر انجیل مثلی آمده این .  (79  /4  :1417)طباطبایی،  کند  حفظ  را   آن  پاکى  و  ببرد  باال

  که   وقتی   و   رفت   بیرون  کاشتن  تخم   بجهت  برزگری   گفت که  آورده،  مَثَلی  آمدند،می  او   نزد   شهر   هر   از  و  شدندمی  فراهم 

  چون  افتاده،  سنگالخ  بر  پارهای   و   خوردند  را  آن  هوا  مرغان  شده،  پایمال   و   شد  ریخته  راه  کناره   بر  بعضی  کاشت،می   تخم

  .(6-4:  8« )لوقا: گردید  خشک نداشت رطوبتی که جهتآن  از  رویید

  کالم   چون  که  باشندمی  کسانی   هستند،  سنگالخ  بر  که  آنانی  حضرت عیسی )ع( آن را این گونه تفسیر کردند که: »و

  آزمایش،  وقتِ  در  و   دارندمی  ایمان  مدّتی  تا  پس  ندارند؛  ریشه   اینها  و  پذیرندمی  شادی   به  را   آن  شنوند،می   خداوند را

و آزمایش در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها جریان دارد هیچ    سنت ابتالء   بنابراین.  (13:  8« )لوقا:  .شوندمی   مرتّد

  لَنَبْلُوَنَّکُمْ   وَ   آزماید؛خداوند به منظور اتمام حجت انسان را می   تواند از این امتحانات فرار نمایند.ی نمیا فرد و جامعه  

  که   نیست  این   تعالى  خداى   دانستن  از  مراد  .(31« )محمد:  أَخْبَارَکم   نَبْلُوَاْ  وَ  الصَّابرِینَ  وَ   مِنکمُ   الْمُجَاهِدِینَ  نَعْلَمَ  حَتىَ
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 دینی

 

 اسالم ساالری، سعید عباسی نیا، هادی رزاقی هرینکده ئی

 

 به   ربطى  که  خداست  فعلى  علم  تردقیق   نظرى   به  و  بندگان  باطن  شدن  مال  بر  منظور،  بلکه  بداند،  داندنمى  که  را  چیزى 

خواهد حال بندگان را برای خودشان معلوم کند  خداوند با این آزمایش می   .(244  /18  :1417. )طباطبایی،ندارد  او  ذات

دهد .»و تا حجت بر آنان تمام شود. در تورات چنین آمده که با آزمایش انسان تفاوت خود را با حیوانات تشخیص می

 بهایم   مثل  بفهمند که  تا خود ایشان  را بیازماید و  شود تا خدا ایشانمی  واقع  : اینخود گفتم  در دل   آدم امور بنی  درباره 

آورند. دهند خود را در حد بهایم پایین مییعنی بعضی افراد با برخی اعمالی که انجام می  (18:  3باشند.« )جامعه:  می

  متحمّل   که  کسی  حالدهد. »خوشا بهکه آنان را به حال خود آگاه کند آنان را مورد آزمایش قرار میو خداوند برای این

« . یافت  خواهد  است  فرموده  وعده  خود  محبّان  به  خداوند  که  را  حیاتی  تاج   آن  شد،  آزموده  چون  که  زیرا  شود،  تجربه

ها از لحظه تولد تا مرگ با ابزار متنوع  این سنت قشر خاصی را در نظر نگرفته است، بلکه تمام انسان  .(12:  1)یعقوب:  

 ی آزمایش الهی قرار دارند.در بوته 

 ( 155الصَّابرِین« )بقره:   بَش رِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ الْأَنفُسِ وَ الْأَمْوَالِ م نَ نَقْصٍ  وَ الْجُوِع وَ  الخَوْفِ م نَ ءٍبِشىَ لَنَبْلُوَنَّکُم »وَ

  و   آزمائیم،مى   هامیوه   و  جانها  و   اموال   نقص  یا  و  گرسنگى  یا  و  خوف   با  یا را   شما   همگى  استثناء   بدون  و  حتم   طوربه  »ما

 این   ( »ما7عَمَال« )کهف:    أَحْسَنُ  أَیهُّمْ  لِنَبْلُوَهُمْ  لها  زِینَةً  الْأَرْضِ  عَلىَ  مَا  جَعَلْنَا  »إِنَّاده«.    بشارت  را  صابران  پیامبر  اى   تو

  اعْلَمُواْ   »وَ.  « بهترند   عمل  جهت  از  کدامشان  که  بیازماییم  را   ایشان  تا  ایمکرده  آن  آرایش  هست،  زمین  روى   که  را  چیزها

 کهاین  و است  فتنه شما اوالد و اموال که بدانید  »و(، 28:)انفال عَظِیم«  أَجْرٌ عِندَهُ اللَّهَ أَنَّ وَ فِتْنَةٌ أَوْلَادُکُمْ وَ أَمْوَالُکُمْ أَنَّمَا

زمان مشخصی  توان آمار و  گستردگی اسباب و عوامل آزمایش به حدی است که نمی .« است  عظیم   اجرى   خداوند   نزد

به ویژه با باال رفتن ایمان یا رواج نفاق و کفر و ناسپاسی   ت، کثرت و قطعیت آزمایش و ابتالبرای آن ذکر کرد، اما حتمی

در جامعه و زندگی فردی ارتباط مستقیم دارد. یعنی خداوند در نقش مربی انسان مواظب تربیت او نیز هست. گاهی  

گزاری یا ناسپاسی انسان متجلی شود و ایمان او خالص  و گاهی نعمت تا درجه شکر  فرستد تا بیداری ایجاد شودبال می

کند  رسد، صبر پیشه میگردد. برای انسان مومن بال و نعمت هر دو نسبی است؛ یعنی به همین میزان که به او بال می

ر امتحان متنوع است، خداوند  بنابراین ابزا   (107  /1381  :)جوادی آملیرسد شاکر اوستو به همان مقدار که نعمت می

آزماید تا او به شناخت بهتر خود دست یابد؛ در واقع کشف  با ابزار و وسایل مختلف نوع بشر را در تمام لحظات می

 مجهول برای خود انسان است.

 مصورسازی متون دینی .3

پیامبر)ص( و ائمه به رشته تحریر در آمده  شود که درباره منابع اصلی ادیان مختلف یا  متون دینی به آثاری اطالق می 

تألیف    اند.این منابع به علت اهمیتی که دارند مورد توجه هنرمندان و نگارگران در مقاطع مختلف تاریخی بوده   است.

هجری قمری رونق یافت. با روی کار آمدن عباسیان و حمایت ایرانیان،   2های اسالمی از سده  نسخ مصور در سرزمین 

ه.ق، بود. از این دوره تعداد انبوهی    7بغداد به عنوان مرکز نگارگری مطرح شد. رواج و تولید انبوه نسخ خطی از قرن

 (. 101: 1381اند)فیضی، نسخ خطی تولید شد که دارای عناصر و تزیینات زیبایی شناختی بوده

فت. موضوعات مذهبی از اواخر قرن در مصورسازی کتب خطی، نباید نقش مهم مذهب و متون مذهبی را نادیده گر

شود. نقاشی مذهبی و دینی در ابتدای دوران اسالم رشد چندانی نداشت اما با  های خطی دیده میه.ق، در نسخه 8

توان به نگاره معراج  شود که از جمله میهای دینی و مذهبی در آثار نگارگری دیده میهای بسیار، صحنهوجود مخالفت

نسخه خاوران نامه که به دالوری های ش یافت.  ایدر دوره حکومت صفوی مصورسازی متون دینی افزپیامبر اشاره کرد.  

های حمزه  پردازد در این دوره نوشته شده و تألیف ابن حسام خوسفی است. نسخه حمزه نامه نیز به دالوری علی)ع( می
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این دوره چون روضه است. در دیگر نسخ مصور  پرداخته  پیامبر  و سلسلهالشهداعموی  نگاره ء  نیز  دیده  الذهب  هایی 

 (. 43:  1386شود)عرفانی، می

اند و در  ه از این دوره با سرلوح آغاز شدههای برجای ماندسازی قرآن نیز رایج بود. تمامی قرآن دوره اسالمی، مصوردر  

های گیاهی نقش خورده  مایهنیز نقشآن نام سوره مکی یا مدنی و تعداد آیات به خط کوفی نوشته شده است و گاهی 

انگیزی ب از  آورد. در این دوران  ه وضوح از دل حروف کوفی سر بر میو انحنا یافته دل  برای تزیینات حاشیه قرآن 

شد)پوپ،  در محور میانی بوده، استفاده می  انگیز که اصوالًای زیبا و دلهدار، محصور و مملو از اسلیمیهای نوکشمسه

1384 :240.)   

های مصور دوره سلجوقی دارای سه ویژگی مهم بودند که آنها  شد. قرآن های مصور برای عموم استفاده نمی از این قرآن

حیوانات، استفاده از خط نسخ از این مختصات بود. در  ساخت. استفاده از پوست  های ادوار پیش متمایز میرا از قرآن 

بنایراین یکی (.235شد)همان،  دوره سلجوقی این خط رواج عمومی یافت و خط کوفی کمتر و در حاشیه استفاده می

 ترین متون دینی در مصورسازی، از قرون خنستین اسالمی، متن قرآن است.رایج

هنرمند از یک سو به بیان   برد.ن قرآنی را در روند مصورسازی به کار میهنرمند در نگارگری از متون قرآنی، مضامی

های تصویر آفرینی موجود در متن و از دیگر سو به زبان تصویری نگارگری توجه نموده که این همگامی  هنری و روش

ا و دعوت به ه های توصیفی، گفتگو، تقابل صحنهوشر  به تعامل صورت و محتوا در نگاره مفرد و مرکب و همچنین

 (.1:  1396یت تصویر نموده است)رضاپور مقدم،ور

هنر نگارگری به عنوان یکی از هنرهای سنتی ایران نقش شایانی در گسترش فرهنگ دینی داشته است. در این میان  

دینی و خالقیت  های قرآن کریم غیر قابل انکار بوده و در تلفیق با ذهنیت  تأثیرپذیری این هنر از معارف اسالمی و آموزه 

مصورسازی متون دینی یکی   ،هنرمند معتقد، تصویرگر مضامین دینی و موجبات تعالی هنر قدسی است. با این تفاسیر

 شود.می ی به مخاطبان محسوبتر مفاهیم و معانهای انتقال سریعاز روش

 

 دینی های الهی در قرآن و عهدین و بازتاب آن در مصورسازی متون  وقایع آزمون.4

 زمینه باید سنت این تحقق برای  باشدمی   انفرادی  سنتی هم و اجتماعی سنتی هم آزمایش  سنتجایی که  از آن

 به که باشد افراد دسترس در چیزهایی و گردد  فراهم هان اانس  برای  روش و راه انتخاب و اختیاری  افعال ارتکاب

بسته به شرایط  افراد و هاامت  متعددند، آزمایش وسایل و اسباب  .(102  :1388 یزدی، مصباح)  آزموده آن وسیله

که در آیه شریفه بیان شده  چنان  ؛گیرندمی قرار آزمایش  مورد  معنویات  با  برخی و مادی  اسباب با موارد  بعضی  در

چشد  انسانی طعم مرگ را می  هر»   .(35:ونَ« )انبیاءکُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّر  وَالْخَیرِ فِتْنَةً وَإِلَینَا تُرْجَعُ: » است

 را خود بندگان  خداوند  .« شویدکنیم و سرانجام به سوی ما باز گردانده می ها آزمایش می ها و خوبیو شما را با بدی 

 امثال و  غنی و  صحت قبیل از  دارند، دوست  چه آن  به و آن، امثال  و  فقر  و  مرض  قبیل از  دارند، کراهت چهآن  به

  وَ  الْجُوِع  وَ  الخَوْفِ  م نَ  بِشَیُءٍ  لَنَبْلُوَنَّکُم  وَ. » (155:)بقره( و یا در  406/ 14:  1374  ،)موسوی همدانی  آزمایدمی آن،

گرسنگی، و کاهش  طور یقین همه شما را با چیزی از ترس،  به»   :الصَّابرِین«   بَش رِ   وَ   الثَّمَرَاتِ   وَ  الْأَنفُسِ   وَ   الْأَمْوَالِ  م نَ  نَقْصٍ

 و  خوف شدن پیدا یا محصوالت  و مال شدن کم گاهی  « کنیم.ها ]فرزندان[ آزمایش میها و جانها و میوه در مال 

 هاست،انسان خود اعمال کیفر  امور این اوقات، بعضی در ولی است، الهی آزمایش خاطر به مشکالت، سایر  و  ترس
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 قرائتی،د )کنمی  مبتال ها گرفتاری  برخی به  را  ها آن خداوند  که  شوندمی  گناهان  بعضی مرتکب   گاهی  ها انسان

1383: 1 / 240) . 

البالغه فرمودند: خداوند روزی گسترده را با فقر و بیچارگی درآمیخت و تندرستی  رت علی )ع( با بیانی شیوا در نهجحض

سرآمد زندگی را مشخص کرد و آن را  را با حوادث دردناک پیوند داد، دوران سرور را با اندوه نزدیک ساخت، اجل و  

زمانی و  آزمایش شوید  گاهی طوالنی  تا  داد  قرار  می  بابنابراین    (،169  :1380)دشتی،  کوتاه  کلی  تمامی نگاه  توان 

د. برخی مواضع در متون ها و بالها را از ابزار و وسایل امتحان الهی برشمرهای مادی و معنوی و همه گرفتاری نعمت

خواهد از طریق رنج و  شود. در حقیقیت خداوند میعنوان آزمایشی برای ایمان توصیف می و بال به یهودی، وجود شر  

آالم، ژرفای ایمان افراد را نسبت به خود اندازه بگیرد؛ چنین دیدگاهی در خود داستان رنج و آالم طوالنی قوم یهود  

دهند،  مختلف تاریخ متحمل شدند به خود یهوه نسبت میهای  گاه در دوره نهفته است. یهودیان همه رنجی را که گه

ها و مصائب را برای آنان نازل کرد. کتاب ایوب، رنج و آالم  اما معتقدند او تنها برای آزمایش ایمان آنان این همه رنج 

نشان    عنوان رازی کند. به همین سان، نیایش حسیدی را هم به دلیل ایوب را برای محک زدن صداقت او تبیین می بی

گذارد  عنوان چیزی که ایمان انسان مؤمن را به بوته آزمایش میدهد که اندیشه آدمی قاصر از حل آن است و هم بهمی

کشم، زیرا بدون شک برای شناخت علت آن شایستگی ندارم، اما کمک کن تا باور  »خداوندا به من نگو که چرا رنج می

 .(115،  1396« )تیواری، برمکنم به خاطر توست که رنج می

یکی    مال و ثروت فرزند  شماریم:دانند را بر می هایی از این سنن بر قوم یهود که خود را قومی برگزیده می در ذیل نمونه

در تفسیر این   (15)تغابن :عَظِیم«   أَجْرٌ  عِندَهُ   اللَّهُ   وَ   فِتْنَةٌ  أَوْلَادُکم  وَ  أَمْوَالُکُمْ  »إِنَّمَا  های آزمایش قوم یهود است.از نمونه

 فرزندان  و اموال  بودن آزمایش  و دارد، آزمایش  جنبه که است  هایىگرفتاری  معناى  به کلمه »فتنه« آیه آمده است که 

 چنان  آن  دو آن سوى  به  آدمى   نفس است، دنیا  زندگى  جذاب   هاى زینت  از دنیوى  نعمت دو این  که است این  خاطر  به

  و   گیرد،مى  قرار  راهى  دو  سر  در  رسماً  داده،  قرار  پروردگارش  اطاعت  و  آخرت  همپایه  اهمیت  نظر  از  که  شودمى   جذب

در تورات نیز در باب امتحان  .  (308  :19  :1417شود )طباطبایی،  مى  غافل  آخرت  از  و  چرباند،مى   را  دو  آن  جانب  بلکه

 کامل  مرد  ؟نیست   زمین   در  او   مثل   که  کردی   تفکّرایوب    من  بنده   در  آیا» :  گفت  شیطان   به   ایوب آمده است که: خداوند

  آیا   ترسد؟می  خدا  از  مجّاناً  ایوب  آیا» :  گفت  خداوند  جواب  در  شیطان  « !کندمی  اجتناب   گناه  از  که  خداترس   و  راست   و

  او  مواشی  و   ندادی   برکت   را  او  دست   اعمال   و  نکشیدی   حصار  طرف   هر  به  او،  اموال   همه  گِرْد   و او  خانه   گِرْد   و   او   گِرْد   تو

 ترک  را  تو  تو،  روی   پیش   و   نما  لمس   را  او  مایملک   تمامی  و  کن   دراز  را  خود  دست  االن  لیکن   نشد؟  منتشر   زمین   در

 .( 11-9: 1)ایوب:  « نمود خواهد

 نگاه  را   خود  کاملّیت   حال به  تا  آیا:  گفت   را   او   زنش   وگوید:  کند می ایوب در ابتدا در جواب همسرش که او را سرزنش می 

  و  بیابیم  خدا از   را نیکویی آیا ! گوییمی سخن ابله  زنان  از یکی مثل: گفت را وی  او !« بمیر و کن ترک  را خدا ؟داری می

صحنه نجات حضرت  ،  1(. در تصویر  10-9:  2ب،  نکرد)ایو  گناه   خود  های لب  به   ایوب  ،همه   این   در  « ؟ نیابیم   را  بدی 

   یوسف از چاه و پایان یافتن صبر ایوب منعکس شده است.
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 (1392منبع: لونی و همکاران،): نگاره نجات یوسف از چاه از کتاب هفت اورنگ جامی. 1تصویر

 

در حقیقت در مصورسازی این داستان قرآنی، آغاز و انجام آزمایش الهی برای حضرت ایوب و حضرت یوسف و وقایع  

 مربوط به  آن به تصویر کشیده شده است. 

  الْقُرَى   أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ  در واقع اسباب و لوازم امتحان او هستند. »وَ  کند،بسیاری از برکاتی که خداوند به انسان عطا می

  کرده   پرهیزکارى   و  آورده  ایمان  ها قریه   مردم  »اگر(  96الْأَرْض« )اعراف:    وَ   السَّمَاءِ   م نَ  بَرَکَاتٍ  عَلَیهْم   لَفَتَحْنَا   اتَّقَوْاْ  وَ   ءَامَنُواْ

  امنیت،  قبیل  از  کثیرى   چیز  هر  معناى   به  "برکات".  گشودیم ...« مى  ایشان  روى   به  زمین  و  آسمان  از  هایىبرکت  بودند،

  هابرکت   ابواب  افتتاح.  گیردمى   قرار  آزمایش  مورد  هاآن  فقدان  به  انسان  غالباً   که  است  اوالد   و  مال  سالمتى،  آسایش،

 تقواى   و  ایمان  با  جمعیت،  فسق  و  کفر  چون  آنها،  از  نفر  دو  و  نفر   یک  ایمان  نه  است،  هاجمعیت  تقواى   و  ایمان  از  مسبب

  آزموده  با   فانی  طالی   از  که  شما،  ایمانِ  آزمایشِ  »تا.  (201  /8  :1417)طباطبایی،    .کندمى  را  خود  کار  باز  نفر،  چند

مسیح« )رساله اول پطرس:    عیسی  ظهور  حین  در  شود  یافت  اکرام  و  جالل  و  تسبیح  برای   است،  گرانبهاتر  آتش،  در  شدن

 آیا   که   بداند  تا  کند،می  امتحان  را  شما  شما،  خدای   ،یهُوَه  که   زیرا  مشنو،  را  خواب   بیننده  یا  نبی  آن  »سخنان.  (7:  1

بنابراین اگر ایمان افراد  .  ( 3:  13نمایید؟« )تثنیه:  می  محبت  خود  جان  تمامی  به  و  دل   تمامی  به  را  خود  خدای   ،یهُوَه

گردد در غیر این صورت عذاب خداوند بر  عنوان مجرایی برای دریافت برکات الهی می نسبت به خداوند تقویت شود، به

 گردد. عموم افراد جامعه مستولی می 
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  یَسُومُونَکُمْ   فِرْعَوْنَ  ءَالِ   م نْ  نجَّیْنَاکُم   إِذْ  »وَ  موارد ابتالی قوم یهود است.کشتن پسران و زنده نگه داشتن زنان از دیگر  

  فرعونیان  از  چون  »و  .(49عَظِیم« )بقره:    رَّب کُمْ  م ن  بَلَاءٌ  ذَالِکُم  فىِ   وَ   نِسَاءَکُمْ  یَسْتَحْیُونَ  وَ   أَبْنَاءَکُمْ  یُذَبح ونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ

  زنده   را   زنانتان  و   بریدندمى  سر   را   پسرانتان  که  بود   این  آن   و   دادند می  به شما   را  هاشکنجه   بدترین   که  دادیم   نجاتتان 

اعراف از بال به امتحان الهی تعبیر شده    141در آیه    .بود«   شما  پروردگار از  بزرگ  بالئى  کارها  این  در  و داشتندمی  نگه

  إِسْرَءِیلَ   بَنىِ  نجَّیْنَا   لَقَدْ   »وَ  داند.وند می ، بال و آزمایشى از جانب خداکردندمی اسرائیل  قرآن آنچه را فرعونیان با بنى  است.

  ءَاتَیْنَاهُم  الْعَالَمِینَ * وَ   عَلىَ  عِلْمٍ  عَلىَ   اخْترَنَاهُمْ  لَقَدِ   الْمُسْرِفِینَ * وَ   م نَ  عَالِیًا   کاَنَ  إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  الْمُهِینِ * مِن  الْعَذَابِ  مِنَ

  نجات  کننده  خوار  عذابى  از   را   اسرائیلبنی  احوال   همین   عین  در  »و  .(33-30مُّبِین« )دخان:    بَلَؤٌاْ  فِیهِ  مَا   االَیَاتِ  م نَ

  روز   آن  عالمیان  بر  اطالع   و   علم  با  را  اسرائیلبنى   ما  * و  بود  اسرافگران  از  و  پرواز  بلند  مردى   که  فرعون  * از  دادیم

بود« در این آیه بال به معنی آژمایش و امتحان    روشن   آزمایشى  آن  در   که  دادیم  آنان  به  چیزهایى  آیات   از   * و  برگزیدیم

 گریقابله  چون:  گفت  ،کرده  امر   بود،  نام  فُوعَه   را  دیگری   و  شِفرَه   را  یکی  که   عبرانی  های قابله  به   مصر  پادشاه  »و  است.

  15:  1)خروج:    « بماند  زنده   بود  دختر  اگر  و  بکُشید،  را  او  باشد  پسر  اگر.  کنید  نگاه   هاسنگ  بر  و  بکنید،  عبرانی  زنان  برای 

  « دارید  نگاه  زنده   را  دختری   هر  و  اندازید،  نهر  به  شود  زاییده  که  پسری   هر:  گفت  ،کرده   امر  را  خود  قوم  فرعون  »و.  (16و  

 .(22:  1)خروج: 

  مِنْهُ   شَرِبَ  فَمَنْ  بِنَهَرٍ   مُبْتَلیکُمْ  اللَّهَ   إِنَّ  قالَ  بِالْجُنُودِ   طالُوتُ  فَصَلَ  »فَلَمَّا  ابتالی با نهر آب از موارد ابتالی قوم یهود است.

  آمَنُوا  الَّذینَ  وَ  هُوَ  جاوَزَهُ  فَلَمَّا  مِنْهُمْ  قَلیالً  إِالَّ  مِنْهُ  فَشَرِبُوا  بِیَدِهِ  غُرْفَةً  اغْتَرَفَ  مَنِ  إِالَّ  مِن ی  فَِإنَّهُ  یَطْعَمْهُ  لَمْ  مَنْ  وَ  مِن ی  فَلَیْسَ

  بِِإذْنِ  کَثیرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ   قَلیلَةٍ  فِئَةٍ   مِنْ  کَمْ  اللَّهِ   مُالقُوا  أَنَّهُمْ  یَظُنُّونَ   الَّذینَ  قالَ  جُنُودِهِ  وَ  بِجالُوتَ  الْیَوْمَ  لَنَا   طاقَةَ  ال  قالُوا  مَعَهُ

 امتحان  نهرى   با   را   شما   خدا  گفت   برد،  بیرون  را  سپاهیان  طالوت   که  همین  »و   .(249الصَّابِرین« )بقره:    مَعَ  اللَّهُ   وَ   اللَّهِ

  بردارد   کفى  خود  مشت  با  که  کس  آن  مگر  است،  من  از  ننوشد  آن  از  کس  هر  و  نیست  من  از  بنوشد  آن  از  که  هر  کند،

  بگذشت،  شهر  از  داشتند  ایمان  که  کسانى  با  او  که  همین  و  نوشیدند  همه  اندکى،  جز  به  لشگر   همه  آن  از  و  کند  تر  لبى  و

 روند. مى  خویش   پروردگار  پیشگاه  به  داشتند  یقین  که  آنها  نیست  وى   سپاهیان  و  جالوت  طاقت  را  ما  امروزه  گفتند

. « است  صابران  پشتیبان  خدا  و  اندکرده   غلبه  بسیار  گروهى  بر   خدا  خواست  به  اندک  گروهى  که  شده  بسیار  چه  :گفتند

 تو  به   را  که  هر   و  ،بیازمایم   تو  برای   آنجا   را  ایشان  تا  بیاور  آب  نزد  را   ایشان  اند؛زیاده   قوم  هم  باز:  گفت  جِدْعُون  به   خداوند

  نزد   را   قوم  چون  و»   .رفت   نخواهد  او   نرود،  تو   با  این  توگویم  به   را  که   هر  و ،رفت   خواهد   تو  همراه  او برود،  تو   با  این  گویم

  و   بگذار،  تنها  را   او  نوشد،می  سگ  که چنان  بنوشد،  خود  زبان  به   را  آب   که  هر» :  گفت  جِدْعُون  به   خداوند  بود،  آورده   آب 

  و   بود؛  نفر  سیصد   نوشیدند،  ،آورده   دهان   به  دست   که  آنانی  عدد  و«  بنوشد  ،شده   خم   خود  زانوی   بر  که  هر   همچنین 

 نوشیدند،  کف  به  که  نفر  سیصد  این  به: » گفت  جِدْعُون  به  خداوند  و  نوشیدند  آب  ،شده  خم  خود  زانوی   بر  قوم  بقیة  جمیع

 )داوران،  « بروند   خود  جای   به  کس   هر  قوم  سایر   پس .  نمود  خواهم   تسلیم  تو  دست   به  را   مدیان   و  ،دهم می  نجات   را   شما

که گیرد، مگر این افتد مگر با اجتماع و هماهنگی و این هماهنگی صورت نمیسعادت نوع بشر اتفاق نمی.  (4-7:  7

این که مانند سربازان    برد اهداف جمع گام بردارد، نهای باشند؛ مطیعی که با اعتماد کامل در پیش مطیع امر واحده

ی کمی با یقین با او پیش رفتند. خداوند افراد جامعه را  طالوت دچار نفاق شده و ایمانشان به سستی گراید و جز عده 

های خود  قدم و محکم بوده که حاضرند از خواستهآزماید که در اطاعت از پیامبر و رهبر جامعه چقدر ثابت این گونه می

فرامین او اطاعت کرده تا یک پیوستگی منظمی بوجود آید که اگر اجزای نظام به یکدیگر مرتبط نشوند،  گذشته و از  

 گیرد. عموماً نظامی اجتماعی شکل نمی
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رِی« )طه: السَّامِ   أَضَلَّهُمُ   وَ  بَعْدِکَ   مِنْ  قَوْمَکَ  فَتَنَّا   قَدْ   فَِإنَّا  »قالَ  گوساله پرستی نیز از موارد ابتالی قوم یهود در قرآن است. 

در ذیل آیه فانا قد فتنا   تفسیر قمیو در    « کرد   گمراهشان سامرى   و   کردیم  امتحان  را   قومت  تو پى  از   ما:  »فرمود  .(85

یعنى ما قوم تو را بعد از تو امتحان کردیم   ؛نقل کرده که فرمود: فتنه به معناى آزمایش است امام قومک من بعدک از 

اى که پرستیدند گمراه کرد و سبب آن این بود که وقتى  و سامرى ایشان را گمراه کرد فرمود: یعنى به وسیله گوساله 

اسرائیل مژده داد و گفت  کند، به بنی دیگر بر او نازل مى  و الواح را تا سى روز تورات خداى تعالى به موسى وعده داد که  

وسى را جانشین خود کرد، سى روز تمام شد و م هارونروم، برادر خود  مى میقاتکه براى گرفتن تورات سى روز به  

موسى  :گفتنداسرائیل سر به طغیان نهاده و از فرمان هارون بیرون شدند و خواستند تا او را بکشند، مىبنی  .نیامد

به صورت مردى نزد ایشان آمد و گفت: موسى از شما فرار کرده و   ابلیسکرده، در این میان   فرارگفته و از ما   دروغ 

زیورهاتان را جمع کنید تا برایتان معبودى بسازم که عبادتش    ،که بدون خدا نمانیدگردد، براى ایندیگر تا ابد بر نمى

 بود،  ساخته   هارون   که   را  ای گوساله   زیرا  ساخت   مبتال  را   قوم   خداوند  »و   .)280/   14  :1374  موسوی همدانی،)کنید

اسرائیل نبود، با این آزمایش  ی زمانی که موسی در جمع بنی خداوند در بازه .  (35:  32)تورات: خروج:    بودند«   ساخته 

مدعیان ایمان که با وجود این    اسرائیل را سنجید و در واقع این کار تفکیکی بود بین مؤمنان واقعی ومیزان ایمان بنی

هاشان ثباتی وجود نداشت. آنان با این کار فقط به خودشان ظلم که بارها شاهد معجزه موسی بودند، اما باز هم در دل 

  الْعِجْلَ   اتخَّذْتمُ  ثُمَّ  لَیْلَةً  أَرْبَعِینَ  مُوسىَ  وَاعَدْنَا  إِذْ  »وَ طور که در قرآن به این نکته به صراحت بیان شده است.کردند؛ همان

  های اسرائیل نیز هست. آنان در موقعیتی بد بنیی سابقه( و این نشان دهنده 51ظَالِمُون« )بقره:    أَنتُمْ  وَ  بَعْدِهِ  مِن

بودند خواسته  بت  موسی  از  می   .(38)اعراف:  مختلف  آزمایش  این  با  خداوند  واقع  از  در  افرادی  باطن  هم  خواست 

د فرعونی در درونشان بود را رسوا کند و هم با مجازات بعد آنان که کشتن همدیگر بود راه ارتداد  اسرائیل که اعتقابنی

ابتالی قوم یهود   2در تصویر شماره    آنان را ببندد. چرا که آنان با درخواست دیدن خداوند این پیش زمینه را داشتند.

 به این امتحان الهی ترسیم شده است.

 

 ( www.jecnter.ir پرستش گوساله توسط قوم یهود. )منبع:: نگاره  2تصویر

http://wikifeqh.ir/تفسیر_قمی
http://wikifeqh.ir/امام
http://wikifeqh.ir/تورات
http://wikifeqh.ir/میقات
http://wikifeqh.ir/هارون
http://wikifeqh.ir/دروغ
http://wikifeqh.ir/فرار
http://wikifeqh.ir/ابلیس
http://lib.eshia.ir/50081/14/280/پرستیدند
http://lib.eshia.ir/50081/14/280/پرستیدند
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(  33مُّبِین« )دخان:    بَلَؤٌاْ  فِیهِ  مَا  اآلیَاتِ  م نَ  ءَاتَیْنَاهُم   »وَ  ابتالی قوم یهود با معجزه از موارد آزمایش آنها در قرآن است.

 یَقَوْمِ   قَالَ  صَالِحاً   أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  إِلىَ  »وَبود« یا آمده است:    روشن  آزمایشى  آن  در  که  دادیم  آنان  به  چیزهایى  آیات  از  »و

 ثمود،  قوم  سوى   به  ( »و73ءَایَةً« )اعراف:    لَکُمْ  اللَّهِ  نَاقَةُ  هَذِهِ  رَّب کُمْ  م ن  بَی نَةٌ  جَاءَتْکُم  قَدْ  غَیرْهُ   إِلَاهٍ  م نْ  لَکُم  مَا  اللَّهَ  اعْبُدُواْ

  پروردگارتان   از  را  شما  که  بپرستید،  ندارید  خدایى  او  جز  که   را  یگانه  خداى !  قوم  اى :  گفت(  فرستادیم)  را  صالح  برادرشان

  اعْبُدُواْ  یَاقَوْمِ  قَالَ   شُعَیْبًا  أَخَاهُمْ   مَدْیَنَ  إِلىَ  « و یا در آیه »وَاست  شما  براى   اى معجزه   که  است  خدا  شتر  این   آمد،  حجتى

  فرستادیم،  را  شعیب  برادرشان  مدین   مردم  سوى   به  »و  .( 85اعراف:  رَّب کُمْ« )  م ن   بَی نَةٌ  جَاءَتْکُم  قَدْ   غَیرّهُ  إِلَاهٍ  م نْ   لَکُم  مَا   اللَّهَ

 شما   سوى   به  پروردگارتان  از  برهانى  بپرستید،  ندارید  خدایى  او   جز  که  را  یگانه  خداى !  قوم  اى :  گفت(  خود  قوم  به  او)

در هر دو آیه خداوند به همراه پیامبرش حجت و نشانه پیامبری که همان معجزه    « (شده  تمام  شما  بر  حجت  و )  آمده

که از آنان خواسته شده تا از اوامر خداوند اطاعت  الهی است را ارسال کرده تا حجتی باشد برای راستی گفتار آنان و این

 را به تصویر کشیده است.، معجزه حضرت موسی برای قوم یهود 3تصویر  کرده و او را به درستی عبادت کنند.

 

 (.1397نگاره رقابت حضرت موسی با ساحران از فالنامه. )منبع:پایدارفرد و همکاران:  :3تصویر

 

 نگاره باال با به تصویر کشیدن متن قرآن باال از وقایع مربوط سبب ماندگاری و ملموس شدن این وقایع شده است. 

  نمودم،  ایشان  میان   در  که  آیاتی   همة  وجود  با  کی  به   تا  و  نمایند؟  اهانت   مرا   قوم   این  کی  به  تا» :  گفت  موسی  به   خداوند

 دیدند،  نمودم   بیابان   و  مصر  در  که   مرا  آیات  و  جالل   که  مردانی   جمیع  که»چون.  « 14:11)اعداد:  نیاورند؟«   ایمان  من  به
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، نگاره تبدیل عصای حضرت موسی به مار 4. تصویر  « 22:  14)اعداد:  « نشنیدند  مرا  آواز  ،کرده   امتحان   مرتبه   ده   مرا

 است.

 
 (. 1397)منبع:پایدارفرد و همکاران:  نگاره معجزه موسی از فالنامه شاه طهماسبی. :4تصویر

 

جا به دلیل محدودیت نوشتاری درباره معجزات حضرت موسی و عیسی در کتاب مقدس به تفصیل بیان شده که در این 

شود. شفای بیماران العالج، غذا دادن با دو ماهی و پنج نان جو به پنج هزار نفر، تبدیل آب به  اختصار اشاره میبه  

ها  برخی از معجزات حضرت عیسی است که  شراب، راه رفتن روی آب، شفای کور مادرزاد، زنده کردن مرده و ... این

ورات از معجزات هارون برادر حضرت موسی است و یا زدن  در انجیل وارد شده است. تبدیل شدن عصا به اژدها در ت

ها بالهایی که بر سر  اسرائیل هست و در کنار اینعصا بر سنگ و جوشیدن چشمه از معجزات حضرت موسی برای بنی

ی قدرت خداوند به دست موسی بود مانند: بالی وزغ، تبدیل شدن آب به فرعونیان آمد معجزاتی بود نشان دهنده 

بال )یعنیخون،  مواشی  بر  بالی  مگس،  بالی  پشه،    و  گاوان   و  شتران  و  االغان   و   اسبان  بر  سخت  بسیار   وبایی  ی 

ها نمونه معجزاتی بود که خداوند بر فرعونیان  ، بالی تاریکی، ... اینهاها، بالی تگرگ، بالی ملخ(بالی دملگوسفندان

 بودند.اسرائیل شاهد این معجزات وارد کرد و بنی 

  »قالَ در قرآن آمده است:    ها به سنن الهی است.آزمایش قوم یهود با چهل سال سرگردانی در بیابان از موارد ابتالی آن  

 به :  فرمود  تعالى  »خداى   .(26الْفاسِقینَ« )مائده:    الْقَوْمِ  عَلَى  تَأْسَ  فَال  الْأَرْضِ  فِی  یَتیهُونَ  سَنَةً  أَرْبَعینَ  عَلَیْهِمْ  مُحَرَّمَةٌ  فَِإنَّها

  بیابان   در  سال  چهل  نتیجه  در  شد؛  تحریم  آنان  بر  سال  چهل  تا  سرزمین  آن  به  یافتن  دست  نافرمانیشان  این  جرم
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  این   را  تو  ،خدایت   ،یهُوَه  که   را  راه   تمامی  آور  به یاد  »و.« مخور   اندوه   هیچ  عصیانگر   قوم  این  براى   تو  و  باشند   سرگردان 

  را  او  اوامر  آیا  که  بداند،  است  تو  دل   در  که   را  چه آن  و  بیازماید،  ،ساخته   ذلیل   را  تو  تا  نمود  رهبری   بیابان  در  سال   چهل

 کند:عالمه طباطبایی در رابطه با حرمت زمین مقدس چنین بیان می . (2: 8« )تثنیه: نه یا داشت خواهی نگاه 

 شرعى  حرمت  شده،  محرم  سرزمین  آن:  فرمود  که   جمله  این  از  مراد   و  گردد،مى   بر   مقدس  ارض   به  "فانها"کلمه  در  ضمیر 

  چنین (  کردید  که  شرمانهبى   و  ادبانهبى  پیچى  سر  خاطر   به)  تعالى  خداى   یعنى   است؛  تکوینى  حرمت  منظور  بلکه  نیست،

خداوند برای آنان چنین  گردید.    سرگردانى  گرفتار  و  شوید  سرزمین  آن  داخل  نتوانید  سال   چهل  تا  که  فرموده  مقدر

 اى   فرماید: که پسمقدر کرده است به دلیل عصیان و فسق آنان باید چنین عذابی را متحمل شوند و به موسی می

  یعنى   عذاب  این  به  مبتال  که  مخور  را  غمشان  و  نسوزد  فاسقند،  خودت  قول  به  که  مردمى  این  حال  به  تو  دل  موسى

  چشند مى   را  خود  فسق  وبال  که   وقتى  فاسق  مردم   باره  در  نباید   و  فاسقند،  اینها   کهاین  براى   اندشده   سرگردانى  عذاب

دلیل نافرمانی از دستورات  هدر قرآن خداوند قوم بنی اسرائیل را ب.  (295و    294/   5  : 1417)طباطبایی،  .شد  محزون

آبادی بعدی مسافت اندکی الهی چهل سال در بیابانی که به اندازه چهار فرسخ بوده سرگردان کرده، در حالی که با  

داشتند اما به خواست خداوند چنان سرگردان بودند که کل شبانه روز را در پی یافتن راهی برای نجات بودند اما صبح 

شدند فقط به دور خود چرخیدند. در تورات نیز خداوند این سرگردانی را آزمایشی برای انجام اوامر  روز بعد متوجه می

 الهی بیان کرده است. 

  »وَدر این باره آمده است:    گیری در روز شنبه نیز از موارد ابتالی یهود به آزمایش الهی است.آزمایش با با منع ماهی 

  لَا  یَسْبِتُونَ  لَا  یَوْمَ  وَ  شُرَّعًا سَبْتِهِمْ  یَوْمَ  حِیتَانُهُمْ  تَأْتِیهِمْ  إِذْ  السَّبْتِ   فىِ  یَعْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ  حَاضِرَةَ  کَانَتْ  الَّتىِ  الْقَرْیَةِ  عَنِ  سَلّهُمْ

 به  چون  بپرس،  بود  دریا  نزدیک  که  اى دهکده  از   را   ( »ایشان163یَفْسُقُون« )اعراف:    کَانُواْ  بِمَا   نَبْلُوهُم  کَذَالِکَ    تَأْتِیهِمْ

  گرفتند نمى  شنبه   که  روزى   و   آمدند،مى  ایشان  سوى   دسته  دسته  شنبه  روز  هایشانماهى   چون  کردند   تعدى   شنبه  حرمت

  عَنْهُ   نهُواْ  مَّا  عَن  عَتَوْاْ  فَلَمَّا. یا آمده است:  « کردیم مى  مبتالیشان  کردندمى  که  عصیان  آن  سزاى   به  بدینسان  آمدند،نمى

  مطرود   بوزینگان  گفتیمشان  سرپیچیدند  بودند،  شده  نهى  چهآن   از  »وقتى  .(166خَاسِئین« )اعراف:    قِرَدَةً  کُونُواْ  لهُمْ  قُلْنَا

در تورات نیز بر منع کار کردن در روز شنبه تأکید شده و از جانب خداوند یا یهوه نشانه و آیتی است برای .  شوید« 

 های سَبَّت  البته:  بگو  ،ساخته   مخاطب   را  اسرائیلبنی  تو  و»   قداست شمردن خداوند و مجازات آنان با گرفتن جانشان است.

  شما   که  هستم  یهوه  من  که   بدانید   تا  بود خواهد   آیتی   شما  های نسل   در  شما   و  من   میان در  این  که   زیرا. دارید  نگاه   مرا

 کشته   هر آینه  کند،  حرمت بی  را  آن  که   هر  ،است  مقدس  شما  برای   که  زیرا  دارید،  نگاه   را  سَبَّت  . پس کنممی  تقدیس   را

 سَبَّت   هفتم  روز  در   و  شود،  کرده   کار   روز   شش .  شود  منقطع  خود  قوم  میان  از  شخص   آن  کند،  کار  آن   در  که   هر   و  شود،

 .(15-13:  31« )خروج: . شو کشته  هرآینه کند، کار سَبَّت روز  در که  هر. است  خداوند مقدس و آرام 

  گیرند، روزش در را روز هر کفایت ،رفته  قوم و ،بارانم  شما برای  آسمان از نان من  همانا»:  گفت موسی به  خداوند آنگاه 

 فرموده  خداوند  که  امری   است   »این.  (4:  16« )خروج:  نه  یا   کنندمی   رفتار  من  شریعت   بر   که  کنم  امتحان   را  ایشان   تا

  هر  ،خویش   نفوس  شمارة   حسب  به   نفر   هر  برای   عُومَر   یک  یعنی  بگیرد،  این   از  خود  خوراک  قدر  به  کس   هر  که  ،است

  اما  .برچیدند  کم  بعضی   و  زیاد   بعضی  کردند،  چنین   اسرائیل بنی  پس   .بگیرد  باشند  او  خیمة  در  که  کسانی  برای   شخص 

  قدر   به  کس   هر   بلکه  ،نداشت  کم   بود،  برچیده  کم  کهآن   و  ،نداشت   زیاده   بود،  برچیده   زیاد  که آن  پیمودند،  عومر  به  چون

 گوش   موسی  به  لکن   .« ندارد  نگاه   صبح  تا  این  از  چیزی   کسی  زنهار» :  گفت  بدیشان  موسی  بود و  برچیده  خوراکش 

 خشمناک   بدیشان  موسی  و  گردید،  متعفن  ،رسانیده   هم ه  ب  کرمها   و .  داشتند  نگاه   صبح   تا  آن  از   چیزی   بعضی  بلکه  ندادند،
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در تورات روز سبّت روز مقدسی است که کار کردن و حتی غذا پختن هم در آن روز حرام  .  (20-16:  16شد)خروج:  

شد چون بنا بر  است و چنان با قاطعیت بر این قانون پایبند بودند که با افراد متخلف با بدترین مجازات برخورد می 

ها و زمین پرداخته. در روز هفتم که کار تمام شده،  خداوند شش روز از هفت روز را به کار آفرینش آسماناعتقاد یهود  

اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خود واجب کرده است که دست از کار و فعالیت کشیده و به  استراحت کرده پس بر بنی

کرد غذای روز هفتم در  لوی را از آسمان نازل میاستراحت بپردازند. حتی در زمان حضرت موسی که خداوند من و س

کردند. البته در قرآن این دستور به ترک ماهیگیری  شد و آنها باید غذای روز هفتم خود را ذخیره می روز ششم نازل می

سرانجام    کند طور که قرآن بیان میاسرائیل بوده که تا چه اندازه مطیع اوامر الهی هستند و همان صرفاً برای آزمایش بنی 

گران برخورد  عاصیان و متخلفان از دستور خداوند تبدیل شدن به بوزینه است و خداوند این چنین با قاطعیت عصیان

اسرائیل قومی لجوج و نافرمان بوده که بارها در آزمایشات الهی مردود شده بودند و خداوند هم برای  کند چرا که بنیمی

های بعد باشند  طور مشهود به نمایش بگذارد و هم درس عبرتی برای نسلبه  این که نتیجه سرکشی آنان را برایشان

 این گونه آنان را مجازات کرد. 

افکن ساختیم، گاه مائده  ها سایهابرها را بر سر آن  « تیه» و در وادى    « سینا» گاه در بیابان  :  فرمایدمى  قرآنخداوند در  

ها جارى نمودیم، و گاه  کردیم، گاه از دل سنگ سخت چشمه آب براى آنها نازل  را بر آن  « سلوى » و    « من » مخصوص  

اما همه اینها براى آزمایش و امتحان بود، زیرا خداوند گروهى را با    نعمتهاى معنوى و مادى دیگرى نصیبشان کردیم.

  عَلَیْکُمُ  أَنْزَلْنا  وَ   الْغَمامَ  کُمُعَلَیْ  ظَلَّلْنا   ( »و185َ  / 21  :1374)مکارم شیرازی،  کند و گروهى را با نعمتمصیبت آزمایش مى

  شما سایبان را  ابر ( »و57یَظْلِمُونَ« )بقره:  أَنْفُسَهُمْ کانُوا  لکِنْ وَ ظَلَمُونا ما  وَ رَزَقْناکُمْ ما طَی باتِ  مِنْ کُلُوا السَّلْوى  وَ الْمَنَّ

 این  و  بخورید،  ایمکرده   روزیتان  که  پاکیزه  چیزهاى   از  گفتیم  و  فرستادیم  شما  براى   بریان  مرغ   و  ترنجبین  و  کردیم

شریعت مقدس اسالم، چنان که از اسمش پیداست،    کردند«.مى  ستم  بخودشان  بلکه  نکردند   ستم  به ما  شما  نیاکان

بشری را در   ه دین تسلیم و رضا در برابر خواست خدای متعال است. و هدف همة پیامبران الهی نیز این بوده که جامع

انسان موحد هرچند این امر معقول  .  )67  :1385  نیا،الهامی)  فرمان خدا تسلیم کرده، به قضا و قدرش راضی نمایدبرابر  

پذیرد که در دایره اختیار و قدرت محدود خود باید برای جریان و پیشرفت زندگی خود از خرد و نیروی جسمی  را می 

استفاده از وسائل به کار و کوشش پردازد، ولی باالخره با آگاهی خود به مند شود و یا تدبیر و اندیشه و  و فکریش بهره 

رسد که که در دنیا امور وسایلی نیز وجود دارد که مدیریت و تدبیرش از محدوده فکر و توان بشر خارج  این واقعیت می

ب دانسته و با اعتماد بر او به  االسباگاه خود را مسبب رو تکیهتواند کار ساز باشد. از ایناست و فقط مشیت خداوند می 

. با این تفاسیر در قرآن و عهدین به طور مکرر مواردی از ابتالی انسان به سنن الهی  (429،  1384)نوری،  پردازدکار می 

 اند.خورد که در اشکال مالی و معنوی نمود یافتهبه چشم می

 گیرینتیجه 

نخستین ادیان مختلف به خصوص دین اسالم است. یکی از محورهای  های سازی از گام تربیت افراد جامعه و شخصیت 

های قطعی و حتمی خداوند است  از سنت   ها به سنن الهی است. سنت آزمایشتربیت عملی اشخاص جامعه آزمودن آن

کند که انسان  گیرد. این سنت زمانی معنا پیدا میکه به منظور بروز و شکوفایی استعدادهای درونی آدمی صورت می 

دارای اختیار و اراده باشد وگرنه اگر بحث جبر در میان باشد اجرای این سنت کاری عبث و بیهوده است؛ در حالی که  

ها و برای تمام بشریت  یک سنت دائمی و عمومی است که در تمام زمان  باشد. امتحانذات باری تعالی از آن منزه می 

ی خود را  در تمام ادیان وجود دارد. خداوند در اجرای آن ضعف و قدرت بنده  حتی پیامبران نیز جاری است، این سنت
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آزماید، بنابراین شکل و اسباب آن متفاوت است؛ مانند: مال و دارایی، گیرد و به اندازه تکفل او، انسان را میدر نظر می 

که برای ظهور افعال و نیات درونی این سنت برای کشف مجهول برای خداوند نیست بل  ذبح فرزندان، غذای آسمانی و ...

ها با توجه به اعمالی که برگرفته از اختیار آنان باشد، بندگان است تا بر خودشان اثبات گردد از طرفی دیگر انسان 

ی انسان برای رسیدن به تعالی و کمال و سر بلند شدن  شوند؛ پس بهترین پشتوانهمستوجب پاداش یا کیفر الهی می

است. سنت  این  در    از  الهی  مذاهب  اشتراک  از  حاکی  و  است  شده  منعکس  نیز  یهود  قوم  عهدین  در  رویکرد  این 

دهد بسیاری  ها از آثار هنری که وجود دارد نشان میسازی و تربیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. بررسیشخصیت

که متن قرآن درباره  طوری شده اند، به  از این وقایع به عنوان الگوی یا محتوای قابل انتقال برگزیده شده و مصورسازی 

باشد و سهم مهمی در  سرنوشت بسیاری از پیامبران و وقایع مربوط به قوم یهود نقاشی شده است و امروزه موجود می

 های الهی داشته است.انتقال مفاهیم موجود در وقایع مربوط به آزمون
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