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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

    

 آیه ششم: آیات سوره لقمان
هایی که لقمان به فرزندش داشت که اي است نسبتاً مفصل به حضرت لقمان و توصیهسوره لقمان مشتمل بر اشاره

هاي مهمی است است، با اختالف تفسیري که در مورد بعضی هست و از بخش ها حدود نه تا یازده مورداین توصیه

 قرار داد. موردتوجهشود که در ارتباط با مباحث تربیتی می

 اقوال در باب پیامبري لقمان
 اختالفاتی وجود دارد. دو نظر در اینجا وجود دارد: نهاختالف در پیامبر بودن لقمان یا 

 قول اول
 ید پیامبر نباشد.بر نظر مشهور شا بنا

 قول دوم
تر است و نظر مشهور حداقل این است که نظر دوم این است که او پیامبر بوده است، ولی این نظر ظاهراً ضعیف

پیامبر نبوده است و از حکمایی بوده که مورد لطف الهی قرار داشته و از مؤمنین خاص بوده است و نظیر این در 

 »الْمُرْسَلِین اتَّبِعُوا قَوْمِ یا قالَ «آیه بیستم سوره یس: مواردي از قرآن آمده است، مانند 

 آیه این) 20(یس/. »الْمُرْسَلِین اتَّبِعُوا قَوْمِ یا قالَ یَسْعى رَجُلٌ الْمَدِینَۀِ أَقْصَا مِنْ جاءَ وَ«در این آیه آمده است: 

 و رفتار او اشاره نموده و او را تجلیل کرده است.داللت بر این دارد که لقمان پیامبر نبوده، ولی قرآن به سیره و سنت 

 بیان چند نکته
 کنیم.نکاتی در این بحث مطرح است که اشاره می
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 نکته اول
اند، مانند قرار گرفته مورداشارهاند، ولی به عنوان مؤمنان برجسته و الگوهاي ممتاز برخی از افراد پیامبر نبوده

ها یید کرده و راجع به آنتأ که پیامبر نبودند، ولی قرآن سیره و روش آنان راآسیه و یکی هم لقمان است. این افراد 

 صحبت کرد. هاآنشود راجع به صحبت کرده است و همین به عنوان یک موضوع در قرآن کریم است و می

کنم در جاي دیگري هم آمده آید، فقط در همین سوره نام لقمان آمده و فکر نمیتا جایی که من به ذهنم می

 موردبحثباشد. آیات دوازده تا بیست این سوره، درباره حضرت لقمان است و دو آیه در بین این آیات آمده که 

 مَنْ  وَ -لِلَّهِ اشْکُرْ أَنِ الْحِکْمَۀَ لُقْمانَ آتَیْنا لَقَدْ وَ« لقمان است، یا نیست. این دو آیه هم این است که قولمقولاست که 

 )12/لقمان( ».حَمِید غَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ کَفَرَ مَنْ وَ -لِنَفْسِهِ  یَشْکُرُ فَإِنَّما شْکُرْیَ

، همیشه اعطاي حکمت به نحو وحی نیست، بلکه گاهی یک نوع »آتَینَا لُقمَانَ الحکمۀً«این آیه آمده است:  در

 .را داشته باشد هااین سادگیبهتواند شود که بشر معمولی هم میالهامات ایمانی است که انجام می

آور زمانی که  یاد) 13(لقمان/، »عَظِیم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ  إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ  ال بُنَیَّ یا یَعِظُهُ هُوَ وَ لِابْنِهِ لُقْمانُ  قالَ إِذْ  وَ«

 إِنَّ  بِاللَّهِ تُشْرِكْ ال بُنَیَّ یا«کند که کند و خطاب میکند، در حالی که او را موعظه میلقمان به فرزندش خطاب می

 عامَیْنِ  فِی فِصالُهُ وَ  وَهْنٍ عَلى وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوالِدَیْهِ الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ « در ادامه آمده است که »عَظِیم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ 

 صاحِبْهُما وَ تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما بِی تُشْرِكَ أَنْ عَلى جاهَداكَ نْإِ» «الْمَصِیرُ إِلَیَّ لِوالِدَیْکَ وَ لِی اشْکُرْ أَنِ

 )15-14لقمان/( .»تَعْمَلُون کُنْتُمْ بِما فَأُنَبِّئُکُمْ مَرْجِعُکُمْ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ أَنابَ مَنْ سَبِیلَ اتَّبِعْ وَ مَعْرُوفاً الدُّنْیا فِی

بحث مقدماتی است تا به بحث خودمان برسیم. یک بحث مقدماتی هم راجع به قصه لقمان و پیامبر بودن و  هااین

 حکمت او و افرادي است که در قرآن هست. این نکته اول بود.

 نکته دوم
که  داند، بدون اینکه وحی در کار باشدنکته دوم این بود که خداوند این گروه از افراد را حکیم و مؤمن خاص می

 این هم خودش یک داستانی است که جاي بحث دارد.
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 نکته سوم
این دو آیه در میانه حدود هشت، نه توصیه یا ، »بِوالِدَیْهِ الْإِنْسانَ  وَصَّیْنَا وَ «نکته سوم در این آیات این است که 

هم به  »صَّینَا االنسانَوَ«بنی آمده است. بحث این است که این کامالً جداست و در این سیاق نیست و یا اینکه این 

 هاي لقمان بوده است، منتهی به دالیلی به آن شکل بیان نشده است.نحوي توصیه

 یا«فرماید: و بعد با دو آیه فاصله می »بِاللَّهِ تُشْرِكْ ال بُنَیَّ یا یَعِظُهُ هُوَ وَ لِابْنِهِ لُقْمانُ قالَ إِذْوَ «آیه قبل این است: 

 اللَّهَ  إِنَّ اللَّهُ بِهَا یَأْتِ -الْأَرْضِ  فِی أَوْ السَّماواتِ فِی أَوْ صَخْرَةٍ فِی فَتَکُنْ -خَرْدَلٍ  مِنْ حَبَّۀٍ مِثْقالَ تَکُ إِنْ إِنَّها بُنَیَّ

 )16لقمان/( .»خَبِیر لَطِیفٌ

) 14(لقمان/. »وَهْن عَلى وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ -بِوالِدَیْهِ  الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ«باال و اینجا دو آیه آمده که  »بُنیَّ «بین این 

 کنیم.احتمال در مورد این دو آیه هست که بیان می دو

 احتماالت در دو آیه 
 کنیم.احتماالتی در این دو آیه مطرح است که اشاره می

 

 احتمال اول
-گوید خدا میاو به فرزندش میهاي لقمان هم هست؛ یعنی به نحوي جزء توصیه هاایناحتمال اول این است که 

 گوید خدا توصیه کرده است.ه کردم به پدر و مادر و او هم میگوید من شما را توصی

 احتمال دوم
هاي لقمان، احتمال دوم این است که این مقوله قول به هیچ نحوي مقوله قول لقمان نیست، بلکه در میان توصیه

کند؛ یعنی توصیه الهی به انسان در مورد پدر و مادر است و البته به گوید و اصل کلی را خدا بیان میخدا سخن می

 احتمالش هست. اگرچهلقمان نیست،  قولمقولموضوع ربط هم دارد، ولی 

3 



 ١٦٩١ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                         

 نکته چهارم
لقمان باشد و چه نباشد، نکته ظریف تربیتی که دارد، این است که  قولمقولچه  درهرحالنکته بعدي این است که 

. آنها را سپاس بگذار و یکی »أشکُر لِی وَ لوالدَیکَ«کند که هاي تربیتی پدر به فرزند، خدا توصیه میدر میانه توصیه

ها همه هاي آنها را بپذیرد. عالوه بر اینکه خود این توصیههاي سپاس گذاري آنها هم این است که توصیهاز راه

أشکُر لِی و «گوید سپارد و خدا هم میهاي نابی است که لقمان به فرزندش میهاي خوب و حکمتتوصیه

را  هااینخواهد بفرماید که فرزند از پدرش نوعی شکر والدین است. خدا می ها،و پذیرش این توصیه »لِوالدَیک

ها، مصداق شکر والدین است، منتهی براي اینکه شکر مفهوم اشتباهی پیدا نکند که بپذیرد و پذیرش این حکمت

 ،»تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما بِی تُشْرِكَ أَنْ عَلى جاهَداكَ إِنْ وَ«فرماید: ذیرد، میهاي بدش را هم بپحرف

هاي پدر و مادر و احسان آنها شکر است، اما نه در آن دیگر اطاعت نکن، پس پذیرش حکمت اینجا) 15(لقمان/

 مصاحبه بالمعروف کافی است. حدي که اگر خالف هم بگویند، آن را بپذیرد، بلکه آنجا همان

گوید ما توصیه کردیم به پدر و مادر به دلیل هاي پدرانه آنها میها و موعظهاین آیه خیلی قشنگ در میانه توصیه

 براي من است و هااینبراي اینکه ، »أشکُر لِی«. »أشکُر لِی و لِوالدَیکَ« اند کهآن رنجی که براي فرزند کشیده

که این  درجاییهاي حکیمانه است، البته اند و مصداق شکر هم پذیرش این توصیهواسطه بوده؛ چون »لِوالدِیکَ «

 .نیستها حکیمانه نبود، پذیرش آن الزم نیست و آن مصداق شکر توصیه

ها حکیمانه نبود، گفتیم قرآن دعوت به مصاحبت بالمعروف کرده است و این معروف در جایی که این توصیه

داند و شکر آنها رفتار و مصاحبت و همراهی کن که عرف آن را خوب می ايگونهبهفرماید که یعرفی است؛ یعنی م

 .هاستآنهاي هم وظیفه توست و مصداق شکر آنها، پذیرش حکمت

کند و نکات جالب و مهمی است که در این دو آیه آمده است و در حقیقت این دو آیه از آن پشتیبانی می هااین

 قولمقولها شکر است، حتی اگر یعنی پذیرش این موعظه کند و اینها، زمینه درست میموعظه براي تثبیت این

 لقمان نیست. قولمقوللقمان هم نباشد که ظاهرش هم این است که 

 بیان چند مطلب
 کنیم.مطالبی در این بحث وجود دارد که بیان می
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 مطلب اول
هایی که اینجا ذکر شده است بیان آن این است که موعظهها، حالت جمله استطرادي است، بین این موعظه

 شود:می طوراینها است که اگر این دو آیه را معترضه بدانیم و استطرادي بدانیم، توصیه ترتیباینبه

 .»ال تشرك باهللا«ـ  1

، ظاهر این قسمت از »الْأَرْضِ فِی أَوْ سَّماواتِال فِی أَوْ صَخْرَةٍ  فِی فَتَکُنْ -خَرْدَلٍ  مِنْ حَبَّۀٍ مِثْقالَ تَکُ إِنْ إِنَّها«ـ  2

نظام حساب کشی خداوند دقیق است  قدراینبدان که این خبرها است؛ یعنی  گویدآیه، در ابتدا توصیه نیست و می

 آورد.اي باشد، آن عمل را خدا میهر جاي عالم ولو در صخره وکه اگر مثقالی از خردل باشد 

-براي تجسم اعمال به آن استشهاد شده و یکی از آیات تجسم اعمال هم همین است. میاین از آیاتی است که 

آورد و این ، خدا همان را می»یأت بِها اهللا«اي هم باشد ، اگر عمل شما مثقال حبه»إنّهَا إن تکُ مِثقالَ حَّبۀٍ« گوید:

 .»وَقودُ هَا النار«همان تجسم اعمال است، مثل آیه 

گویند که این را بدان که حسابرسی کنند و میکند، اما بالمالزمه توصیه میسم اعمال میآیاتی که دال بر تج

 خداوند دقیق است.

 هاي فقهی اخالقیتوصیه
 با توجه به آیات، ده توصیه در اینجا وجود دارد:

 توصیه اول: پرهیز از شرك

 توصیه دوم: توصیه به توحید

 اوند و تجسم اعمال انسان در آن دنیاتوصیه سوم: توجه دادن به حسابرسی دقیق خد

 »أقِم الصّلوة«توصیه چهارم: 

 »بِالْمَعْرُوفِ أْمُرْ وَ«توصیه پنجم:  

 »الْمُنْکَرِ عَنِ انْهَ وَ«توصیه ششم: 

 )17لقمان/(»أَصابَک ما عَلى اصْبِرْ وَ« هفتم: توصیه

 نکن. خودت را حقیر؛ »لِلنَّاس خَدَّكَ تُصَعِّرْ ال وَ« توصیه هشتم:

 تکبر نکن. ولی) 18(لقمان/، »مَرَحا الْأَرْضِ فِی تَمْشِ ال وَ« توصیه نهم:
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 ال وَ لِلنَّاس خَدَّكَ تُصَعِّرْ ال وَ«الل و تذلل و تکبر است و مؤمن نه تذلل دارد و نه تکبر، مرز اعتدالی استد هااین

 .»مَرَحا الْأَرْضِ فِی تَمْشِ

 اغْضُضْ  وَ مَشْیِکَ  فِی اقْصِدْ وَ« »فَخُور مُخْتالٍ کُلَّ یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ«توصیه دهم: این توصیه مرز اعتدالی است: 

 راه رفتنت با وقار و آرامش باشد و صداي مالیم و نرمی را به کار بگیر.�ِ؛ »صَوْتِک مِنْ

را بگوییم که مربوط به خداست و ربطی به آن مقول و قول  »وصینا االنسان«اي است که اگر آن این ده توصیه

قیامت و حشر انسان و  مسئلهتا  شودآن نیست، این ده تا توصیه است که از توحید و اجتناب از شرك شروع می

 هاي فقهی اخالقی دارد.اعمال و بعد هم دستورات رفتاري که جنبه

 »أَصابَک ما عَلى اصْبِرْ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ انه بِالْمَعْرُوفِ وَ أْمُرْ أقِم الصّلوة وَ«

ایجابی و فقهی است و چند تا هم  هاایندو سه تاي  که ؛مَرَحا الْأَرْضِ فِی تَمْشِ ال وَ لِلنَّاس خَدَّكَ تُصَعِّرْ ال وَ

 حالت استحبابی است که به نحوي بعد اخالقی هم دارد.

، یا توجه »لَ�َا تُشركَ بِاهللا«و مشتمل است بر مسائل اعتقادي که این ده توصیه به عنوان حکمت تلقی شده است 

و تا مسائل اخالقی و  هااینو  معروفامربهو  »أقِمِ الصلوة«به قیامت و حشر اعمال تا مسائل عملی فقهی مثل 

نکته دیگري هاي اخالقی است، پس این آیه که صبور بودن و رعایت ویژگی »إصبِر عَلی مَا أصابَک«روحی مثل 

شود و از طرف دیگر هم به چیزهایی که واجب است است که ده تا حکمت است و به فقهیات و اخالقیات تقسیم می

، معلوم »وَ اقصُد فِی مَشیکَ وَ اغضُض مِن صُوتِک«شود، مثالً در مستحب باشد، تقسیم می و چیزهایی که احتماالً

در طیفی از  گانهدههاي اشکال داشته باشد. حکمت هااینال امتث صدا بلند کردن و تند رفتن و نیست که هر نوع

مقدماتی است که در  هاایناعتقادیات و فقهیات و اخالقیات و الزامیات و غیر الزامیات اینجا ارائه شده است و 

 دیم.اي براي انتقال حکمت است. موعظه را مفصل در جاي خودش بحث کرگیرد. موعظه وسیلهفضاي آیه قرار می

 هاکیفیت بیان حکمت
است که قلب شخص را رقیق کرده و تسلیم بکند و همراه با یک  ايگونهبهها موعظه و در حقیقت بیان حکمت

 ها بکند.نوع رقت و ترقیق است و یک نوع لطافت و ظرافتی است که روح را متمایل به این حکمت
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 نکات تربیتی آیه

 نکته اول
گوید روش این است که این آیات بیان سیره قولی لقمان است؛ یعنی می شناختیشرویک نکته از نظر اصولی و 

داد و نقل سیره قولی او شده ها را انجام میکرد. اینکه او این توصیهها را میلقمان این بود که به فرزندش این توصیه

ن است و اعتبار این سیره ـ حتی اگر داد. این سیره لقمازد و این کارها را میها را میگوید فالنی این حرفو می

کند، بنابراین اعتبار این سیره به پیامبر و معصوم هم نباشد ـ احراز شده است؛ براي اینکه این سیره را قرآن نقل می

خاطر نقل خداوند و با این تأکیداتی که در خود آیات هست و نیز مناسبات حکم و موضوع، خیلی روشن است که 

تبري است، پس این بیان سیره قولی لقمان است و به این دالیل هم اعتبار دارد؛ یعنی این عمل او این سیره سیره مع

اي است که بسیار مهمی است و من گفت اعتبار دارد. این نکتهها را به فرزندش میکرد و این حرفکه موعظه می

 کنم.سریع از آن عبور می

 نکته دوم
کند؛ یعنی اینکه مدح است و بر ترجیح و رجحان این عمل لقمان داللت می این سیره اعتبار دارد؛ چون در مقام

همه  هااین، »و إذ قَالَ لُقمانُ إلبنِه وَ هُو یَعظُهُ«و بعد از اینکه به او حکمت دادیم  »آتَینَا لُقمانَ الحِکمۀَ«گوید می

کار رجحان دارد و کار راجح و  زند و این مهر صحت هم یعنی اینمعلوم است که به اصل کار او مهر صحت می

کند که این عمل لقمان و اي است و متعلقات توصیه او هم چیزهاي حکیمانه است، پس آیه داللت میحکیمانه

عَمَلیۀُ التُوصِیۀِ و المَوعِظَۀِ إلبنِه و «کند بر رجحان دیگر آیه داللت میعبارتهاي او راجح است؛ یعنی بهتوصیه

. این هم چیز واضحی است؛ چون خداوند او را حکیم دانسته و حکیم هم کسی »لِّقات مُوعِظَتهرُجحان وَصایا و متع

اي که کرده، کارش کار راجحی بوده و به چیزهاي راجحی توصیه کرده است و ما به هر دو نیاز است که هر توصیه

و با مراجعه به آیات دیگر  خواهیم بگوییم هم متعلقات حرف او امور راجح است که روشن استداریم؛ یعنی می

هاي خوبی است که قرآن به آن دعوت کرده است و هم اینکه او فرزندش را همه نیکی هااینشود که معلوم می

 اي است که از نکات واضح هست.کرد که این امر راجح و مرجح است. این هم نکتهتوصیه و موعظه می
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کرده است، اگرچه روشن است که رفتار می گونهاینخودش هم توانیم این را برداشت کنیم که از این آیه نمی

شود و این استفاده نمی مسئلهها هم بوده است. وجوب این لقمان، خودش حکیم است، داراي این ویژگی ازآنجاکه

رجحان است، هم رجحان توصیه به فرزند و هم اینکه آنچه را هم که توصیه کرده، جزء حکمت و مرجحات است، 

کند، اما نسبت به اصل این افاده وجوب نمی کدامهیچ، در نسبت »اآلیۀُ لَا تفِیدُ الوُجوبُ فِی أيِّ االَمرَین وَ لکنِ«

کند؛ براي اینکه این از قرائن داللت بر وجوب می نظرقطعشود بگوییم آیه با توصیه و اقدامی که او کرده است نمی

رساند، ولی اینجا در مباحث اصول گفتیم که سیره عملی فقط اباحه را می کهعمل فردي حکیم بود. درست است 

اي که وجوب توصیه به فرزند را برساند، نداریم؛ زیرا از عمل بیش رساند، اما قرینهقرائنی بود که رجحان را هم می

کند و رساند؛ زیرا مدح میاي هم که اینجا هست، در حد استحباب میآید، مگر با قرینه، قرینهاز اباحه به دست نمی

ها را به او ارائه کرده است و این یعنی این حکمت بود و لقمان حکیم در مقام تربیت فرزند این موعظه هااینگوید می

 تنهاییبهکار خوبی بود و شما هم یاد بگیرید، ولی اینکه واجب بود این کار را انجام بدهد، این وجوب را از خود آیه 

 ت آورد.شود به دسنمی

هاي تربیتی است و اما اینکه این اقدام تربیتی باید دانست که این نسبت به اصل عملیۀ التوصیه و اقدام به توصیه

کنیم، ولو اینکه عمل فی حد نفسه رجحان واجب است، دلیل نداریم و لذا تنها رجحان را از این عمل استفاده می

 ند.رساش اباحه را میاندارد و در همان حد ذاتی

بر پدر و مادر واجب است، ولی  هااینکنند بر اینکه یک حدي از البته آیات و روایاتی وجود دارد که داللت می

ها در احکام ها این است که ظهور آنو امثال این »و ال تُضارّ« و »و قُوا انفسَکم«، »و ائتَمِرُوا«فرق این آیه با 

شود از ها این است که لزوم را نمیو تربیتی الزم بود و فرق این آیه با آناي اقدامی بود و اینکه این اقدامات وقایه

فرماید و حکمت هم بوده و خداوند گوید او این کار را کرد و این کار را هم چون خدا میاستفاده کرد. می هااین

رساند. نسبت به وب را نمیرساند، اما وجدهد، این قرائن کنار هم رجحان را میکند و به شما الگو میدارد نقل می

 هااینشود که دهد و لذا از این معلوم نمیخود آن اعمالی که موصی بها است، نه عملیۀ التوصیه که پدر انجام می

 ببینیم. جداجدارا باید  هااینواجب و یا حرام است. هر کدام از 

، حکم عقل است و »تُشرك بِاهللا لَا«گوید واجب است، یا حرام است و حدش چقدر است، مثالً ادله دیگر می 

وَ اغضُض مِن « یا »وَ اقصُد فِی مَشیکَ«نقل بر اینکه این شرك حرام است و توحید واجب است، ولی این 

در حد مستحبات است و لذا عملیۀ التوصیه  هااینحرام باشد و از بیرون فهمیدیم که  هااین، بعید است که »صُوتِک
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آید و وجوب این کار را باید از مت لقمان است و از این نقل قرآن تنها رجحان به دست میبه دلیل این تأکید بر حک

و آن اعمالی که توصیه به آن تعلق گرفته است، هم  بهموصیرساند و نسبت به جاي دیگر بفهمیم و این را آیه نمی

است و یا ترك حرام و مکروه فهمید این است که راجح مشترك بین واجب و مستحب  شودمی آنچهاست.  طورهمین

شود برداشت است، اما اینکه کدام واجب و کدام حرام است و کدام مکروه و مستحب است، این را از خود آیه نمی

کرد و باید به آیات و روایت دیگر برگشت و معلوم کرد. البته مثل شرك حرام است و توحید واجب است اقامه نماز 

، »اُقصُد فِی مَشیِکَ وَ اغضُض مِن صُوتِک«واجب است، ولی اموري مثل  شرایطیبا و نهی از منکر  معروفامربهو 

 از مستحبات مؤکد است. احتماالًمعلوم نیست واجب باشد و 

 يبندجمع
، پس آیه نقل سیره قولی و تعیینُ النوعِ الرجحانِ فی المُوصی بِه بِحاجۀٍ الی قَرائنِ أٌخري وَ خارجِ أن مَدلُولَ االیَۀ

اي است و هم اینکه آن کند و این نقل، هم مفید رجحان این کار توصیهعظه لقمان به فرزندش نسبت به ده امر میمو

شود، این کارها، کارهاي خوبی است، اما فراتر از خوبی، به معناي مطلقی که با وجوب و استحباب هر دو جمع می

شود و نه نسبت به اصل کار پدر نسبت به فرزند استفاده نمی. وجوب »بحاجۀٍ الی قَرینۀِ الخاصۀِ مفقودٌ فِی اآلیۀِ«

صلی اهللا  و ؛اینکه خود آن کارها وجوب دارد، بلکه هر دو رجحان دارد. این هم یک مطلب دیگري که اینجا هست

 علی محمد و آله االطهار
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