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چکیده

تبیین انســـ ام محیوایی در ســـورههای قرآن کریم رهیافیی مؤثر در
نفی شــبهه واورشــناســان درباره پراکندای و ناپیوســیگی مین قرآن
کریم است .این نوشیار تالش دارد تا به بررسی انس ام محیوایی در
آیات ســوره لقمان و کشــا مفاهیم محوری برای تبیین ارتباا میان
آیات این ســـوره باردا د .بر این اســـاا در ار وت روش تحلی
محیوای کیفی و با اسیخراج و دسیهبندی مفاهیم آیات روشن اردید
که هر ند در این سوره بهظاهر ا موضوعات میعدد و مخیلفی سخن
به میان آمده ا ست اما محور ا صلی مفاهیم این سوره "مدح حکمت
و گونگی حصــول آن" اســت که شــام ســه محور فرعی "قرآن
کیات حکیم و حکیمپرور"" ،لقمان و شای سیگی ر سیدن به حکمت
توحیدی" ،و "ا سبات ح صول حکمت توحیدی" ا ست .همچنین در
این سوره د سیهای ا مفاهیم مربوا به حکمت مانند :شکر ،توحید،

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.

sarfi@alzahra.ac.ir
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طاعت ،هدایت ،رحمت ،فالح ،در برابر مفاهیم مربوا به لهو مانند
کفر ،شرک ،جه  ،ظلم ،ضالل قرار میایرد.
واژه های کل یدی :لق مان ،انســـ ام محیوایی ،تحل ی محیوا،
حکمت ،لهو.
مقدمه
یکی ا ویژای های قرآن کریم تنوع در مفاهیم و موضـــوعات اســـت .تنوع و تعدد
مو ضوعات در ب سیارى ا سورههاى قرآن ،سبب طرح شبهه ت شیت و پراکندای آیات ا
ناحیه مســیشــرقان اردیده اســت و افرادی نيیر رری بالشــر ،تلودور نولدکه ،ریچارد ب ،
آ ندره دوری ،تو ماا کارال ی  ،مولر ،ایگ ناا ا لد یهر ( نک :علی الصـــ،یر )1420 ،و
دیگران بر اساا همین ویژای ،شبهاتی در بات ناپیوسیگی و اسیخیگی مین قرآن و انکار
الهی بودن آن مطرح کردهاند.
اما ا آن ا که قران کیابی حکیم و ا جانب وداوند حکیم است ،بیتردید بخشبندی
آن به سورههای مخیلا و آیات میعدد بر اساا حکمیی واص ان ام ارفیه است .وداوند
حکیم در قرآن حکیم اویالف نداشــین آیات قرآن را دلیلی بر حقانیت آن دانســیه اســت:

ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفا َکِِْیا» (ن ساء .)82 :ا این رو
«أَفَالَ یَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َو لَ ْو َکا َن م ْن عْند َغ ِْْی اللَّه لََو َج ُدوا فیه ْ
آنســوی کثرت و تنوع ظاهری مفاهیم و موضــوعات در هر ســوره میتوان در پی تحلی و
تبیینی حکیمانه برای به هم پیوند دادن تمام آن موضوعات و مفاهیم بهظاهر پراکنده بود.
البیه ضرورت دارد تا برای دسییابی به این هدف به صورت روشمند و بر اساا مبانی
محکم و صحیح عم کرد .پژوه شگران م سلمان به شیوههای اونااون نيیر ک شا غرض
سوره؛ تبیین ساویار هند سی سوره؛ ک شا الگوی افیمانی سوره در مقام نفی این شبهات
بودهاند.
برر سی ساویار محیوایی سوره و ک شا آن بر ا ساا روش تحلی محیوای کیفی نیز
یکی ا روشهای مؤثر برای تبیین ان س ام محیوایی سورههای قرآن ا ست .در تحقیق کیفی
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یــافیــه هــا بــا شـــیوه هــایی غیر ا روش هــای آمــاری یــا هراونــه کمی کردن حــاصــــ
می اردد(اســـیراوا و کوربین ،1387 ،ص .)17روش تحل ی محیوای کیفی نیز ا جم له
روشهای تحلی کیفی است که به تفسیر مین میپردا د.
سوره لقمان با  34آیه یکی ا سور مقطعه ا ست که در آن مو ضوعات بهظاهر مینوع
مطرح شــده اســت(قاســمی ،1418 ،ج  ،8ص 25؛ حیلی ،1411 ،ج  ،21ص  .)126درباره
سوره لقمان افزون بر آنچه در تفا سیر اونااون آمده ا ست مقاالت میعددی نگا شیه شده

اســت ،که هریک ا اویهای به پژوهش در این س ـوره پرداویه اســت .مانند مقاله "بررســی
مبانی مهارتهای اجیماعی ا دیدااه لقمان حکیم" (مقدا)1390 ،؛ مقاله "ا سالیب الیربیة
و الیوجیه فی ســـورق لقمان" (محمد صـــالح و محمد اســـماعی ؛ )2013؛ مقاله "تحلیلی بر
منشـــور تربییی لقمان حکیم در قرآن کریم" (موالیی و میردامادی)1395 ،؛ مقاله" :الیناظر
النصـــی بین فاتحیی ســـوره لقمان و البقره" (والدبادی .)2017 ،اما مقالهای که عهدهدار
بررسی انس ام مفهومی در سوره لقمان باشد یافت نشد.
البیه درباره اســـیفاده ا روش تحلی محیوا در تحلی محیوای ســـورههای قرآن کریم

بروی م قاالت نيیر م قا له "ســــاو یار ن يام م ند م فاهیم و ازاره های اوالقی در ســـوره
اســراء"(ســیوده نیا و جانیپور )1392 ،نوشــیه شــده اســت ،بر این اســاا هدف اصــلی این
پژوهش آن اســـت تا با بهرهایری ا روش تحلی محیوای کیفی به تبیین انســ ام محیوایی
سوره لقمان باردا د.
 .1روش تحلیل محتوای کیفی
تحلی محیوای کیفی یکی ا روش های تحقیق کیفی اســـت که در تحلی داده های
مینی کاربرد فراوان دارد و در تفســـیر یهنی_محیوایی داده های مینی ا طریق فرآیندهای
طبقهبندی نياممند ،کدبندی و تم ســا ی یا طراحی الگوهای شــناویه شــده به کار میرود
(ایمان ،1390 ،ص18و.)21
به بیان دیگر تحلی محیوا فرایند نياممندی است که به کمک آن میتوان به شناسایی،
طبقهبندی  ،تبیین ،تف سیر و ا سینباا و ا سیخراج مفاهیم آ شکار و نهان مین پرداوت .یرا به
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باور پژوهشـــگران در روش تحلی محیوا پیش فرض آن اســـت که با تحلی پیامهای بانی
میتوان به کشا مفاهیم ،اولویتها ،ادراکها ،شیوههای سا ماندهی و بینش دست یافت
(ویلکینســـن ،2003 ،ص .)68پس این روش که بهعنوان یک تفســـیر بین دو قطب عینی و
یهنی قرار میایرد ،پژوهشــگر را به ســمت عناصــر پنهانی موضــوع هدایت میکند(باردن،
،1977ص.)9
روش تحلی محیوای کیفی روشی مین محور است پس با تحلی واحدهای مین و بیان
مضــامین آن و اســیخراج مفاهیم و مقولهها ،ســبب درک معنایی فراتر ا آنچه در نگاه اول
حاص شده بود ،میشود .در سایه این روش پژوهشگر میتواند بر اساا اهداف پژوهش به
اویاســا ی مین و بیان مضــامین و دســیهبندی موضــوعی آنها و اســیخراج مفاهیم و مقولهها
باردا د.
 .2تبیین روش تحقیق
بهمنيور تبیین انســـ ام محیوایی ســـوره لقمان به روش تحلی محیوای کیفی در اام
نخست تمام آیات سوره لقمان در داو جدول اکس به تفکیک درج اردید ،پس هر آیه
بهعنوان یک واحد معنایی لحاظ اردید .آنگاه در ار وت تحلی محیوای عرفی که یکی
ا رهیافتها در مینه تحلی محیواســـت(نک :شـــی یه و شـــانون ،)2005 ،به رمزاذاری و
سا ماندهی مـــــین در قالـــــب د سیهبندیهای کو کتر یی سه سیون ا صلی با عناوین:
موضوعات فرعی ،موضوع اصلی و جهتایری اقدام اردید.
این دسیهبندی ها ،الگوها یا مطالبی هسیند ک ـه ی ـا ب ـه اون ـة مس ـیقیم ا م ـین حاص
آمدند و یا پس ا تحلی مین حاص شدند .مضامین فرعی در واقع موضوعات مطرح شده
در مین را به تفکیک روشن میسا د .موضوع اصلی عنوانی کلی است که حاکی ا مقصود
ا صلی هر آیه ا ست .جهتایری ا صلی نیز کلیترین عنوان هر آیه ا ست که افزون بر وود
آیه در اسیخراج آن سیاق آیات هم مورد توجه قرار ارفیه است.
ا آن ا که هدف اصـــلی تبیین انســـ ام محیوایی ســـوره لق مان بود پس بر مبنای
د سیهبندی جهیگیریها؛ آیات یی سه مقوله« :قرآن کیات حکیم و حکیم پرور»؛ «لقمان و
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شای سیگی ر سیدن به حکمت توحیدی» و «ا سبات ح صول حکمت توحیدی» قرار ارفت.
بخش هایی ا جدول تحلی محیوا با توجه به این ســـه مقوله بهعنوان نمونه در این ا آورده
شده است.
جدول  :1تحلیل محتوای آیات سوره لقمان
آیه

مضامین فرعی

مضون اصلی

محسنین همان مفلحین
هدایت(تکوینی و تشریعی) از شئون

تطبیق محسنین

ك َعلَى ُهدى ِم ْن
أُولَئِ َ
ربوبیت
ِ
ك ُه ُم
َرهِّب ْم َوأُولَئِ َ
محسنین رشدیافته با هدایت قرآن
الْ ُم ْفلِ ُحون()5
دارای ظرفیت بهره مندی از هدایت

رشدیافته با
هدایت قرآن بر
مفلحین

جهت گیری

معرفی قرآن
حکیم

الهی

ال لُ ْق َما ُن ِِلبْنِ ِه
َوإِ ْذ قَ َ
ِ
ن َِل
َوُه َو یَعظُهُ یَا بُ ََّ
تُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه إِ َّن الش ْهرَك
ِ
یم ()13
لَظُْل ٌم َعظ ٌ

لقمان و نشر حکمت برای شکر
نعمت حکمت
نهی از شرک اولین پند پدرانه
لقمان حکیم به فرزندش
تطبیق شرک بر ظلم عظیم

ِ ِ
یل ََلُ ُم اتَّبِ ُعوا َما
َوإ َذا ق َ
أَنْ َزَل اللَّهُ قَالُوا بَ ْل نَتَّبِ ُُ
تبعیت از سنت نیاکان توجیه
ِ
َما َو َ
ج ْدنَا َعلَْیه آبَاءَنَا مجادله گران برای انکار دعوت به
أ ََولَ ْو َكا َن الشَّْیطَا ُن
تبعیت از ماانزل اهلل
اب توبیخ اندیشه تبعیت از سنت نیاکان
وهم إِ ََل َع َذ ِ
یَ ْد ُع ُ ْ
دعوت به تبعیت از سنت نیاکان
السعِ ِْی ()21
َّ

تشابه حکمت
شرک مصداق
ظلم عظیم

های قرآن
حکیم و
لقمان حکیم

دعوت به تبعیت از ماانزل اهلل و
مقابله مجادله گران با آن

تقابل تبعیت از
ماانزل اهلل و
تبعیت از سنت
نیاکان

تبعیت از
ماانزل اهلل
زمینه ساز
رسیدن به
حکمت

همان دعوت شیطان به عذاب سعیر

در دســـیهبندی مطالب یی ســـه عنوان کلی فوق تکیه بر مضـــمون اصـــلی آیات و
دسیهبندی آنها بوده است .آنگاه به تبیین انس ام و پیوند میان آیات مربوا به هر مقوله و در
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یی عناوین فرعی پرداویه شد ،به ویژه آیاتی که به نير میرسید پیوند محیوایی و مضمونی
آن با دیگر آیات نیا به تبیین بی شیری دارد؛ در این تبیینها افزون بر م ضامین فرعی ،ااه ا
سورههای دیگر قرآن ،کیب مرجع و کیب تف سیری ا سیفاده شده ا ست .همچنین در ابیدای
دو مقوله دوم و ســوم ارتباا و پیوند آن با مقوله نخســت تبیین اردید .ا آن ایی که تقاب
دو مفهوم حکمت و لهو در ســـوره لقمان موضـــوعیت دارد ،ال م اســـت تا قب ا ورود به
مباحث اصلی ،این دو مفهوم به اجمال تبیین اردد.
 .3تبیین دو واژه کلیدی متقابل "حکمت" و "لهو"
ماده «ح ک م» دارای یک اصــ (ریشــه) معنایی با معنایع منع(با داشــین) اســت .پس
حُکمع حاکم مانع ا ظلم و تخا صم ا ست و حکمت امری ا ست که ا جه با میدارد(ابن
فارا ،1404،ج ،2ص .)91این نکیه ا معانی اولیه حســی که برای این ماده در بســیاری ا
کیب ل،ت ازارش شــده اســت نیز روشــن میشــود ،یرا حکمت در کاربرد حســی اولیه به
معنى ل ام و افســار و مانند آن به کار رفیه اســت« :حكمت ال ّدابة یعىن منعتها باحلكمة (آن را به

وسیله افسار با داشیم) و أحكمتها (یعنى براى آن افسار قرار دادم)»؛ ون ل ام مانع سرکشى
حیوان مى شــود و آن را در دســت ســوار رام و مطیع مى ارداند .پس به هر «امر با دارنده»
اطالق شده است ،و ا آن ا که علوم و دانشها و همچنین فضائ اوالقى انسان را ا بدیها
و کژیها با مىدارد ،این واره بر آنها نیز اطالق شده است.
ا این رو حکومت(حکم حاکم) و حکمت هر دو در ا ص دارای مفهوم با دارندای
ا ست .اما ا آن ا که حکمت بر و ن فِعلَه ،داللت بر نوع دارد ،پس حکمت نوعی واص ا
با دارندای اســت که با توجه به کاربرد آن ،با دارندای در جهت ویر و صــالح اســت و
میتوان آن را وجه تمایز حکمت و حکومت(حکم حاکم) دانست .بر این اساا باید افت
«حکم فراتر ا حکمــت اســــت و هر حکمیى حکم اســــت ،ولى هر حکمى حکمــت
نیست»(عضیمه ،1380 ،ص.)219
معانی دیگری که برای حکمت بیان شده است ،همگی به نوعی به همین ا ص معنایی
قاب ارجاع اســت .صــاحب العین مرجع حکمت را عدل و علم و حلم ازارش کرده اســت
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(فراهیدی ،1409 ،ج ،3ص ،)66پس عدل ا ظلم ،علم ا جه و حلم ا ســـهفَه با میدارد.
ال م به یکر اســـت ماده «ح ک م» در بات افعال به معنای اتقان و اســـیحکام به کار رفیه
است(جوهری ،1376 ،ج ،5ص.)1902
لهو هر یزی اســت که انســان را ا روی هوی یا لذت مشــ،ول وود ســا د و ا امر
دیگری با دارد (فراهیدی ،)1409 ،که آن امر ،امر مهم و مق صود او ست (راغب ا صفهانی،
 .) 1374لهو در ا ص معنا ،رفع و سیگی ا نفس با یزی ا ست که مقی ضی حکمت نی ست
(فیومی.)1414 ،
لعب ،ل،و ،باط (عبث ) ،قول ور ا واراان قرآنی نزدیک به مفهوم لهو اســت .وجه
مشـیرک این واراان ،فقدان هدفمندی عقالنی و حکیمانه اسـت .همچنین معنای مسـیفاد ا
این مفاهیم ،با دا شین ا امر مهم ،با دا شین ا یاد ودا ،ان صراف ا حق ،سوق دادن به اناه
و فســـاد ،ســـســـت کردن اراده و جزم ،و بروی دیگر ا کارکردهای منفی اســـت(شـــرف
الدین ،1393،ص .)112در بســیاری ا آیات و روایات لهو در برابر یکر قرار ارفیه اســت و
فعلی قلبی اســـت(راغب اصـــفهانی .)1374 ،ا این رو همانطور که بروی منابع ل،وی هم
یادآورشـــدهاند مفهوم غفلت در ماده لهو وجود دارد(ابن منيور ،)1414 ،پس ارائه تعاریا
مصداقی ا لهو و تعریا آن به بروی آالت و ابزار یا بروی رفیارها_ مانند غنا ،سخنان پوچ
_ به سبب مینهسا بودن آنها برای حالت لهو(غفلت) است.
 .4قرآن کتاب حکیم و حکیم پرور
بعد ا آیه اول که حروف مقطعه و ا اســرار قرآن اســت و طبق نير مشــهور به اع ا
قرآن اشــاره دارد ،آیه دوم ســوره لقمان (تلک آیات الکیات الحکیم) را میتوان در حکم
نقطه ثق این سوره دانست که سایر آیات و مفاهیم این سوره به نوعی با آن ارتباا مییابد.
قرآنحکیم ،کالم وداوند حکیم (الیوبه )6:و ت لی یات الهی اســـت(الحدید ،)2:ا این رو
صفات مخیلا قرآن نیز ت لی صفات الهی است.
صــفت حکیم ا م موع  97بار در قرآن کریم 91،بار برای وداوند میعال به کار رفیه
ا ست که همواره با صفتهای دیگر به ویژه دو صفت عزیز و علیم همراه ا ست ،نانکه در
این سوره نیز در آیات  9و  27با وصا عزیز حکیم آمده است .حکیم بودن وداوند ااه به
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معنای مدبری اســت که افعال وود را در نهایت اتقان و با هدف میعالی ان ام میدهد و ااه
به معنای عالم اســت که در صــورت اول ا صــفات فع و در صــورت دوم ا صــفات یات
است( مطهرى ،1381،ج ،1ص .)87این صفت پنج بار در مقام وصا قرآن آمده است( آل
عمران ،58:یونس ،1:ورف ،4:لقمان ،2:یس.)2:
در تف سیر آن دو قول ا صلی یکر کردهاند :نخ ست آنکه قرآن کیابی محکم و ا سیوار
اســـت که هیا باط و تناقضـــی در آن راه ندارد؛ دوم آنکه قرآن کیابی موافق حکمت و
م صلحت و بر طبق واقع و حقیقت ا ست .اما ا آن ا که حکمت قرآنی ت لی حکمت الهی
است پس میتوان افت وصا حکیم به معنای آن است که آیات قرآن بیان بهیرین علم و
برترین عم است.
وصـــا کیات به «حكیم» داللت دارد بر اینکه هیا لهو و باطلی در آن راه ندارد ،و

توصـــیا آن به « ُهدى» و « َر ْْحَة» صـــفت حکیم بودن قرآن را تکمی میکند ،یرا قرآن به
ســوى واقع و حق هدایت مى کند ،بلکه به حق و واقع میرســاند ،اما لهو و باط انســان را ا
امر مقصود و مهم و ا حق و واقع با میدارد.
ال مه و صا حکیم بودن قرآن ،حکیمپرور بودن آن نیز ه ست ،به ویژه آنکه فرموده

استُ « :هدى َو َر ْْحَة لِْل ُم ْح ِس نن» ،یعنی این قرآن حکیم مایه هدایت به سوی حکمت و منشأ
رح مت برای محســـنین اســــت .پس قرآن کریم هم در یات و اوهر وجودی وود عین
حکمت اســـت و هم هداییگر به ســـوی حکمت ،و حکیم پرور اســـت .ا این رو به باور
مفســران ،هر انســانی که با قرآن کریم مأنوا شــود در اثر انس با آن ا حکمت برووردار
می اردد و با روحی حکیم به اندا ه وود ،ميهر ودای حکیم وواهد شـــد پس میتواند
روح حکمت را در جامعه احیاء کند (جوادی آملی ،1385 ،ص.)298
تا آن ا که این انســـان حکیم پرورش یافیه در مکیب قرآن توفیق می یابد که تحت
هدایت مسیقیم الهی واقع شود و به مقام فالح دست یابد ،ا این رو در آیه پن م میفرماید:

ِ
ِ
حون).
ئك َعلى ُهدى همن َّرهِّب ْم َو أ ُْولَ َ
(أ ُْولَ َ
ئك ُه ُم الْ ُم ْفل ُ
َ

طرح این نکیه که قرآن مایه هدایت محســنین اســت ضــرورت تنزیه قرآن ا نســبت

اضالل و مانند آن برای دیگران را پیش میکشد ا اینرو فرمودِ ( :
وم َن الن ِ
َّاس َم ْن یَ ْش َِ ي ََلَْو
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احل ِد ِ
یث لِیُ ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
یل اللَّ ِه) ،در واقع ا مطلب قب عدول نمود تا بیان کند که بهرهمندی ا
َْ
هدایت قرآن به اراده وود افراد بسیگی دارد کسانی که مشیری لهوالحدیث هسیند ،وود را
ا هدایت قرآن حکیم محروم می کنند .بر این اســـاا ادامه آیات بر محور این دو اروه

یعنی اه حکمت و اه لهو و مسائ مربوا به آن دو است .در این آیه در واقع « َسبِ ِ
یل اللَّ ِه»
تعبیری برای اشـــاره به قرآن اســـت ،همچنان که در آیه بیســـت و دوم هم «بِالْ ُع ْرَوةِ الْ ُوثْ َقى »

تعبیری برای اشاره به وحی الهی به ویژه قرآن کریم است.
 .5محسنین ،تابع حکمت قرآنی
طبق آیه سوم قرآن حکیم هدایت و رحمت برای مح سنین ا ست .مهحا سن در اعمال
ضد م ساوی ا ست(ابن منيور ،ج ،13ص .) 116مح سن ا سم فاع ا م صدر اح سان ا ست و
مح سن ک سی ا ست که عم نیکو ان ام میدهد ( مخ شری ،1407 ،ج ،3ص489؛ آلو سی،
 ،1415ج ،11ص .)66محسن مقاب مسیء است و مسیء ا نير معنایی با ظالم یکی است و

قرآن کریم محســن را در برابر ظالم به کار برده اســتَ ( :و ِم ْن ذُهریَّتِ ِهما ُُْم ِس ٌن َو لا ٌِ لِنَ ْف ِس ِه
َح َس ْنتُ ْم
ُم ٌ
َح َس ْنتُ ْم أ ْ
بن) (صــافات ،)113:محســن اه حســنه و مســیء اه ســیله اســت( :إِ ْن أ ْ
ِِلَنْ ُف ِس ُكم و إِ ْن أَس ُتْ ُْ فَلَها) (اسراء )7:و نیز میفرماید( :و من ی تع َّد ح ُد َّ ِ
س ه)
َ ْ
َ َ ْ ََ َ ُ َ
َْ
ود الله فَ َق ْد لَلَ َم نَ ْف َ
(نم .)44:

در آیه دوم سوره لقمان صریحاً فرمودُ « :هدى َو َر ْْحَة لِْل ُم ْح ِس نن» ،پس مح سنین که با

حســـن اوییار وود در پی نیکی اند و عم نیک ان ام می دهند ،کســـانی اند که ظرفیت
بهره مندی ا قرآن حکیم را دارند ،پس اار به حکمت قرآنی دل ســـاارند ،در پی آن ا
هدایت و رحمت قرآن کریم بهره میبرند.
پس مح سنین در مرتبه دوم و پس ا آنکه با ح سن اوییار وود در پی ویر برآمدند ،ا
حکمت و هدایت قرآن بهره مند شـــده اند .یرا هدایت قرآن هداییی اجباری نیســـت و
بهرهمندی ا آن به اوییار ان سان وااذار شده است(الن ساء .)3:مح سنین نه تنها دل به هدایت

قرآن می ساارند ،بلکه در این راه اسیقامت هم میور ند( :و ب ْش رى لِْلمح ِس نِ ِ َّ ِ
ین قالُوا
ُْ َ
َُ
ن إ َّن الذ َ
ف َعلَْی ِه ْم َو ِل ُه ْم ََْيَزنُو َن) (االحقاف.)13:
قاموا فَال َخ ْو ٌ
َربُّنَا اللَّهُ ُُثَّ ْ
استَ ُ

 92تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی

با توجه به آیه هارم ،محســـنین در ســـایه هدایت قرآن ،اه اقامه نما و پرداوت
کات و یقین به آورت هســیند؛ یقین به آورت مســیلزم یقین به توحید و نبوت نیز اســت و
این هدایت یافیگی در حقیقت مقدمه اى براى بهرهمندی ایشـــان ا رحمت اســـت .ا نگاه
بروی مفسران رحمت افاضهاى است که کمبودها را جبران و نیا ها را مرتفع می سا د؛ یرا
قرآن دل انســان را با نور علم و یقین روشــن و ا تاریکی جه و شــک دور مىســا د ،و
فضای را جایگزین ریای میکند ،پس مایه رحمت است یرا صحت و ا سیقامت ا صلى و
فطرى انسان را به وى با مى ارداند (طباطبایی ،1390 ،ج ،13ص.)183
آنگاه محســنین پس ا بهرهمندی ا هدایت و رحمت قرآن ،شــایســیه بروورداری ا

َّ ِ
جاه ُدوا فِینا لَنَ ْه ِدیَن َُّه ْم ُس بُلَنا َو إِ َّن
ین َ
مراتب باالتر هدایت میاردند که در آیاتی نيیر ( َو الذ َ
ِ ِ
َّ
آمنُوا إِ ْن تَتَّ ُقوا اللَّ هَ َْم َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرق ان ا)
اللَّ هَ لَ َم َُ الْ ُم ْحس ن َ
ذین َ
ن) (العنکبوت)69:؛ (ی ا أَیُّ َه ا ال َ
(انفال)29:؛ (و َم ْن یَت ِ
َّق اللَّهَ َْم َع ْل لَهُ َمََْرجا) (الطالق )2:به آن اشاره شده است .به نير میرسد
َ
که به همین جهت اســت که در آیه پن م پس ا اشــاره آیه قب به دلســاردن محســنین به

لى ُهدى همن َّرهِّبِ ْم
هدایت قرآن و اشاره به ویژای ایشان در این مسیر میفرماید( :أ ُْولَ َ
ئك َع َ
ِ
حون ) که بیانگر آن اســـت که محســـنین به جهت حســـن عملکرد به مراتب
أ ُْولَ َ
ئك ُه ُم الْ ُم ْفل ُ
َو

باالتر هدایت راه مییابند و تحت هدایت پرورداار شان قرار میایرند تا در نهایت به فالح
و رسیگاری دست یابند.

دستیابی به
مقام فالح

بهره از هدایت
ربوبی

بهره از رحمت
قرآن

بهره از هدایت
قرآن و استقامت
کردن

دل سپاری به
حکمت قرآنی

محسنین

در ادامه آیات ،محســـنین را با عبارتی دیگر که مکم توصـــیا های قبلی اســـت،

الص ِ
احلا ِ ) (لقمان ،)8:بر اســاا این آیه حســن
توصــیا میکند( :إِ َّن الَّ ِذی َن َآمنُوا َو َع ِملُوا َّ
فاعلی توام با حسن فعلی یعنی ایمان در کنار عم صالح عام فالح محسنین است و پاداش
ایشان نیز ولود در جنات نعیم است.
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آیه بیست و دوم نیز به صراحت ا این اروه یاد کرده استَ ( :وَم ْن یُ ْس لِ ْم َو ْج َههُ إِ ََل اللَّ ِه
ِ
ِ
ك بِالْ ُع ْرَوةِ الْ ُوثْ َقى َوإِ ََل اللَّ ِه َعاقِبَةُ ْاِل ُُموِر) .محسن در این آیه با توجه به
اس تَ ْم َس َ
َوُه َو ُُْمس ٌن فَ َقد ْ
تعریا آن در آیات پیشــین ،همان محســنی اســت که تحت هدایت قرآن قرار ارفیه اســت

پس اویا به عروه الوثقی نگ ده ا ست .عبارت ( َوَم ْن یُ ْس لِ ْم َو ْج َههُ إِ ََل اللَّ ِه) ن شان ا ح سن
اوییار این اروه برای تســـلیم در برابر وداوند حکیم و کالم حکیمانه او یعنی قرآن کریم
دارد .نیی ه این دل ســاردن بهرهمندی ا هدایت و رحمت قرآن و اقامه نما و اییاء کات و
یقین به آورت اســت که تعریا محســن در آیه هارم اســت .پس نین فردی به" عروق
الوثقى" نگ ده است.
به باور مفســران عروق الوثقى به معناى دســت آویز محکمی اســت که قاب جدا شــدن

نی ست و این جمله -د سیاویز محکم -ا سیعاره تمثیلى ،ا ن ات و ر سیگارى ا ست .جمله ( َو
ِ
ِ ِ
ك بِالْ ُع ْرَوةِ الْ ُوثْقى) اســت ،پس بدان
اس تَ ْم َس َ
إِ ََل اللَّه عاقبَةُ ْاِل ُُموِر) ،در مقام تعلی جمله (فَ َقد ْ
جهت به نین د سیاویزى نگ ده ا ست که منیهى به ودایى ا ست که وعده نین ن ات
و فالحى را داده اســـت (طباطبایی ،1390،ج ،16ص .)230به عبارت دیگر ون با اشـــت
همه یز به سوی وداست تسلیم در برابر وداوند ،نگ دن به عروه الوثقی است.
 .6ظالمین ،مشتریان لهوالحدیث

احل ِد ِ
یث» در تقاب با مح سنین قرار ارفیهاندَ ( :و ِم َن الن ِ
َّاس
در آیه ش شم « َم ْن یَ ْش َِ ي ََلَْو َْ
یث لِی ِ
من ی ْش ِ ي ََلو ْ ِ ِ
ن).
ض َّل َع ْن َس بِ ِیل اللَّ ِه بَِْ ِْْی ِع ْل َّم َو یَتَّ ِ َذها ُه ُزوا أُولئِ َ
ذاب ُم ِه ٌ
ك ََلُ ْم َع ٌ
احلَد ُ
َ ْ َ َ َْ
یادکرد ا مشــیریان لهوالحدیث برای اشــاره به این نکیه اســت که محروم بودن ایشــان ا
هدایت و رحمت قرآنی بلکه ابیالی ایشان به ضاللت و نقمت به وواست وودشان است که
در پی لهوالحدیث هســـیند و نه تنها وود را ا احســـن الحدیث ( مر )23:محروم میکنند،
بلکه دیگران را نیز ا آن با میدارند و آن را به سخره میایرند.
لفظ اشیرا در معاوضه مطلق به کار میرود و اشیرا هم بر بذل اموال و هم بر بذل قوا و
اسیعداد و عمر صادق است(سلطان على شاه ،1408 ،ج ،3ص .)226اضافه لهو به حدیث به

تقدیر «من» بیانیّه  -اللهو من الحدیث -و برای تبیین ا ست .لهو الحدیث هر یزى ا ست که
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انســان را ا حق با دارد ،حقى که در آیه ا آن به «س بیل اللّه» تعبیر شــده اســت .پس " َم ْن
احل ِد ِ
یث" ک سى ا ست که در پی باط میرود تا ا راه ودا با دارد .همانطور که
یَ ْش َِ ي ََلَْو َْ
بروی مف سران یادآور شدهاند قرآن کریم و عیرت دو ظهور صراا م سیقیماند و سب الهی
مســـیرهاییاند که ا جهات اونااون به صـــراا مســـیقیم میصـــلند (جوادی آملی،1385 ،
صص.)216-214
بر این ا ساا «اشیرای لهوالحدیث» برای «ا ضالل عن سبی ال» به معنای آن ا ست که
این اروه میوواهند تا به کمک ترویج لهوالحدیث مردم را ا روی آوردن به آمو ه های
حکیمانه قرآن با دارند و این رویکرد ای شان را به جه (ب،یر علم) و ساس به سخریه سبی
ال (وییخذها هزوا) سوق میدهد .بر همین ا ساا عذابی ووارکننده در انیيار ای شان ا ست:
(اوللک لهم عذات مهین) .آیات مخیلفی در این ســوره در ارتباا با این اروه آمده اســت،
که جدول یی آیات مربوا و مضامین اسینباطی مربوا را نشان میدهد.
طبق آیه هفیم ا ویژایهای دیگر مشــیریان لهوالحدیث بروورد مســیکبرانه ایشــان،
هنگام تالوت آیات الهی بر ایشــان اســت رفیار ایشــان بســان کســی اســت که اویی آن را
نشــنیده یا اویی مبیالی به ســنگینی اوش اســت ،ا این آیات روی برمیاردانند و آن را
نشـــنیده میایرند تا توهین و تحقیر کنند و بیار ش جلوه دهند ،پس رویکرد ایشـــان در
مواجهه با آیات الهی رویکرد ک سی ا ست که هدایت را نمیوواهد و حکایت ک سی ا ست
که وود را به ووات ده اســت .یرا روحیه اســیکباری ایشــان مانع ا آن اســت که در برابر

ِ
ِ
حق حیی به اندا ه شنیدن کالم حق تسلیم شوندَ ( :و إِذا تُْتلى َعلَْیه آیاتُنا َوََّل ُم ْستَكِْبا َكُتَ ْن َْ
َن ِف أُذُنَْی ِه وقْرا فَبشهره بِع َّ
یَ ْس َم ْعها َكُت َّ
ذاب أَلِیم) ،پس شایسیه بشارت به عذات الیم هسیند.
َ َ ُْ َ

در آیه هشیم در تقاب با آیه قب  ،محسنین را به ولود در جنات نعیم بشارت میدهد و

در آیه نهم میافزاید( :وع َد اللَّ ِه ح هق ا و هو الْع ِزیز ْ ِ
یم) .این عبارت تاکیدی بر حقانیت
َْ
َ َ َُ َ ُ
احلَك ُ
وعدههای الهی ا ست که ضامن اجرای آنها عزت و حکمت وداوند میعال ا ست .این عزت
و حکمت در مخلوقات مخیلفی که آیه دهم ا آنها یاد میکند ظهوریافیه اســت و به نوعی

تحدی در آفرینش و بلکه تدبیر آن است .شاید وجه اکیفاء به (هذا َخ ْل ُق اللَّ ِه) یعنی اشاره به
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والقیت ال و عدم اشـــاره به ربوبیت و تدبیر الهی در آیه یا دهم آن باشـ ـد که بیان کند در
نین آفرینش شگفت و نیا مند افاضه دائم ،هراز ولقت ا تدبیر قاب انفکاک نیست.
ا آن ا که ا سیکبار م شیریان لهوالحدیث در برابر قرآن حکیم و دل ساردن ای شان به
لهو در واقع ميهر اســیکبار در برابر وداوند میعال و بندای غیر ودا و شــرک به اوســت؛ ا

َّ ِ
ِ
ین ِم ْن ُدونِِه)
این رو در همین آیه مشـــرکان را وطات قرار میدهد که( :فَُت َُروِن ما ذا َخلَ َق الذ َ
آن معبودهای دیگر ه آفریده اند تا شای سیه شراکت با ال و معبود واقع شدن با شند؟ پس

ِ
ض َّ
الل ُمبِ َّ
ن) ،ب برای اضرات و اسیدراک است یعنی غیرال منشا
میافزاید( :بَ ِل الظَّال ُمو َن ِف َ
هیا اثری نیست ،بلکه ظالمان یعنی همان مشرکان

ایشـــان را عبادت میکنند و شـــریک وداوند میعال قرار میدهند ون در امراهی
آ شکار ه سیند .بر ا ساا آنچه افیه شد؛ م شیریان لهوالحدیث ،م سیکبر ،م شرک ،ظالم و
ضال هسیند و همه اینها ناشی ا سوء اوییار و سوء عملکرد ایشان است.

ضاللت

ظلم

شرک

استکبار در
برابر حق

ابتالی به
تمسخر

ابتالی به
جهل

دل سپاری
به لهو

مشتریان
لهو الحدیث

 .7لقمان و شایستگی رسیدن به حکمت توحیدی
دومین مقوله یا دســیه آیات درباره اعطای حکمت به لقمان اســت .طبق آیه دوا دهم
در برابر رویکرد جاهالنه مشـــیریان لهوالحدیث ،لقمان نمونه فردی اســـت که ظرفیت و

شایسیگی دریافت موهبت حکمت ا وداوند میعال را در وود ای اد کردَ ( :ولَ َق ْد آتَْینَا لُ ْق َما َن
ِْ
ْمةَ) .ویژای بار لقمان حکیم که او را شـــایســـیه دریافت حکمت کرد ا نگاه روایات
احلك َ
تفکر است (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص.)484

این مولفه یعنی تفکر ،همان یزی اســـت که در آیات پیشـــین ،وداوند میعال با بیان
بروی نشانههای توحید و قدرت و حکمت وود ،آن را وواسیه است و در آیات بعد هم به
آن تشویق کرده است ،یرا تفکر در نيام آفرینش مینه سا معرفت توحیدی و نفی شرک
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ا ست .درک نین معرفیی دروا ه ورود به حکمت ا ست .به باور مف سران حکمت مبینى بر
آراء و اندی شه هاى صحیح و نیز معرفت وظیفه ا ست که پس ا ت شخیص آن را بکار بندد و
داراى مراتب بیشــمار اســت مرتبه اى به طور موهبت و ا شــلون نبوّت و ا الهامات غیبى
اسیمداد میجوید و مرتبه اکیسابى آن ا لوا م ایمان و تقوى است(حسینی همدانی،1404 ،
ج ،4ص.)200
 .8پیوند مفاهیم سه گانه حکمت و شکر و توحید

اش ُك ْر لَِّل ِه) در آیه دوا دهم عطا بر جمله َخلَ َق
جمله ( َولَ َق ْد آتَْیَنا لُ ْق َما َن ْ
احلِ ْك َمةَ أ َِن ْ
الس ماوا ِ ا ست ،در واقع پس ا ا شاره به بروی ا ا صول نعمتهای الهی بر ان سان ،به لزوم
َّ
شکر نعمتها ا شاره نمود و شکر نعمت را حکمت دان ست .یرا «حکمت عبارت ا ست ا
دقت نير در قوّه علامه و نيرى ،اتقان صــنع در قوّه عمّاله و عملى؛ و شــکر عبارت اســت ا
مالحيه نعمت دادن منعم در نعمت ،مالحيه حق منعم در انعام ،که مســـیلزم تعيیم منعم و
صــرف نعمت اســت در جایى که به واطر آن ولق شــده اســت .این مالحيه جز دقت نير
نیســت و آن تعيیم و صــرف نعمت جز اتقان صــنع قلبى و بدنى نیســت» (ســلطان على شــاه،
 ،1408ج ،3ص.)227

تفســـیرع حکمتِ موهبییع به لقمان ،به (ان اش

ر ه) ،تاکیدی بر پیوند این دو مفهوم

ا ست « .شکر ود اوند جزو د سیورهای عام ا ست که امیثال آن بر همه واجب ا ست .فری ضه
بودن شــکر را عق برهانی میفهمد ،یرا ا نير عق  ،شــکر مُنعِم و کســی که به ما نعمت
داده ال م اســـت و دلی نقلی نیز آن را تایید میکند» (جوادی آملی ،ج ،7ص .)568تا آن ا
که در آ غا ک یب کالم اف یه ا ند ع لت وجوت شـــ ناوین ودا ،وجوت شـــکر منعم
است(شعرانی ،1386 ،ج ،2ص.)1030
حقیقت شـکر ،اظهار نعمت اسـت ،همان طور که کفر ،پنهان کردن نعمت و سـرپوش
نهادن روى آن اســـت .اظهار نعمت به معنای آن اســـت که نعمت در جاى وود یعنی جایى
که منعم در نير داشیه است اسیعمال شود و منعم بر آن نعمت حمد و ثنا شود و در قلب ا
یاد نرود .معلوم ا ست که هیا موجودى نی ست که نعمیى ا نعمت هاى باری تعالی نبا شد و
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او هیا نعمیى را ولق نکرده جز آنکه در راه بندایش اسیعمال شود .پس شکر مطلق وداى

اش ُكروا ِِل و ِل تَ ْك ُفر ِ
ون)
تعالى ،همانا یاد او بدون ن سیان و اطاعت او بدون ع صیان ا ستَ ( :و ْ ُ َ
ُ
(طباطبایی ،1390،ج ،4ص.)38

تفسیر شکر به اطاعت و پیوند این دو مفهوم با یکدیگر و قرار دادن آن در برابر شرک

ِ
ک بِل َما
در آیه هاردهم( :أ َِن ْ
اش ُ ْر لِل َولَِوالِ َدیْ َ
اک َعلى أَ ْن تُ ْش ِر َ
اه َد َ
ِ إِلَ َّل الْ َمص ُْی * َوإِ ْن َج َ
ِ بِِه ِع ْل ٌم فَال تُ ِط ْع ُه َما) به روشنی دیده می شود .پس اار انسان دانست که باید شاکر
س لَ َ
لَْی َ
ودای میعال باشــد و قوای او در مقام شــکر ودای میعال قرار ارفت ،حکیم اســت .وقیی
انسان نعمت را نبیند پیوسیه شاکی و طلبکار است و ا وداوند میعال دور می شود .اما توجه
به نعمت توام با یاد منعم مبدا پیدایش محبت ودای میعال هم هســـتَُِ ( :يبُّ ُه ْم َو َُِيبُّونَ ه )

ِ
ت
(مائده .)54:پس نباید ان سان ا نعمتها بیپایان پرورداارش غاف شودَ ( :و إِ ْن تَ ُع ُّدوا ن ْع َم َ
اللَّ ِه ِل ُُتص وها) (ابراهیم )34:و (و أَس بْ علَی ُكم نِعمه ِ
لاهَرة َو با ِ نَه)(لقمان)20:؛ البیه باید
َ ْ ََ َ ْ ْ ََُ
ُْ
توجه به نعمت با توجه به منعم حقیقی همراه باشد .وقیی انسان احسان ودا را دید ،عبد ودا
می شــود ،عبودیت اوج قله کمال انســان و غایت شــکر اســت؛ پس حقیقت توحید به شــکر

اعبُ ْد َو ُك ْن ِم َن الشَّاكِرین) ( مر.)66 :
محقق می شود( .بَ ِل اللَّهَ فَ ْ

در قرآن کریم ،هم ا م عارف عقلی و هم م عارف اوالقی و هم م عارف فقهی ،ا
جهت محکم و میقن بودن آنها ،به حکمت یاد شده است ،ا این رو در سوره اِسراء فرموده

اســـتَِ( :ل تعل مُ اللَّ ِه إِ ََلا ءاخرَ ...ذالِ ِ
ك ِم َن احلْ ْك َم ِة َو َِل تَ َع ْل َم َُ اللَّ ِه
ك َربُّ َ
ك ِمَّا أ َْو َحى إِلَْی َ
َ
ََ ْ َ َ
َ ََ
ِ
َّم َملُوما َّم ْد ُحورا) (اسراء 22 :ـ .)39
إِ ََلا ءَ َ
اخَر فَتُْل َقى ىف َج َهن َ
آغا و ان ام این آیه و بلکه محوراصلی آن توحید است .پس ،توحیدْ اساا حکمت
و بلکه وود حکمت ا ست .بر همین ا ساا بعد ا بیان اعطای حکمت به لقمان و تف سیر آن
به شــکر در آیه دوا دهم؛ ا آن ا که شــکر وداوند بدون معرفت او میسـّر نیســت ،طبق آیه

سیزدهم اولین کالم حکیمانه لقمان حکیم توصیهی پدرانهی فر ندش به توحید استَ ( :و إِ ْذ
ِ
ِِ
ن ِل تُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه إِ َّن الش ْهرَك لَظُْل ٌم َعظیم) .افزون بر آنکه وداوند
َ
قال لُ ْقما ُن ِِلبْنه َو ُه َو یَعظُهُ یا بُ ََّ
میعال در دا سیان ح ضرت یو سا ،توحید و نفى شریک ا وود را ،شکر نامیده ا ست( :ما
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َّ ِ
َّاس و ِ
ِ
لك َّن أَ ْكََِر الن ِ
َّاس ِل
ك ِم ْن فَ ْ
كا َن لَنا أَ ْن نُ ْش ِرَك بِاللَّ ِه ِم ْن َش ْ ء ذل َ
ض ِل اللَّه َعلَْینا َو َعلَى الن ِ َ
یَ ْش ُك ُرو َن) (یوسا.)38:
حکمت
شکر

توحید

به همان نســبت که در این آیات حکمت و شــکر و توحید پیوند مییابد ،لهو و کفر و
شـــرک و ظلم پیوند می یابد .در اینکه ودا کمال محض و بی نیا مطلق و محمود بالذات
است ،شکی نیست و در حق او انیفاع و ضرر میصور نیست ،نه ا کفر میضرر و نه ا ایمان

یش ُ ْر فَِ َّّا
بهره مند مى شــود ،پس محال اســت یزی ا جانب مخلوقش عائد او اردَ ( :م ْن ْ
ی ْش ُ ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َک َفَر فَِ َّن اللَّهَ َغنِل َْحی ٌد).

ان سان شاکر که نعمتها را در همان م سیر آفرینش آنها به کار ایرد ،با این شکر که
وود نعمیی ا جانب پرورداار اســت نعمیی دیگر نصــیب او میاردد و رتبهی وجودی او

یدنَّ ُ ْم) (ابراهیم .)7:پس شـکر نعمت برای آن اسـت که وود
ارتقاء مییابد( :لَئِ ْن َش َ ْرُْْ َِلَک َ
انســان رشــد کند .بر این اســاا باید افت ا آن ا که هر تکلیا شــرعی مصــداق نعمت و
اجرای آن شکر نعمت ا ست ،پس مایه ر شد ان سان ا ست .نیی ه آنکه حقیقت همه طاعتها
همان شکر و حقیقت همه معصیتها همان کفر است .پس میتوان افت "من یشکر" اشاره
به مح سنین و من یکفر ا شاره به م شیریان لهوالحدیث دارد ،که اولی نعمتها و سرمایهها و
ا سیعدادهای وود را مطابق امر ولی نعمت به کار میبرد ،پس شکر نعمت به جای میآورد
و دومی آنها را در والف رضــای ولی نعمت به کار میایرد و کفران نعمت میکند .اولی
در سایه شکر نعمت رشد مییابد و دومی در سایه کفر نعمت سقوا میکند.
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 .9هماهنگی آموزههای لقمان حکیم با آموزههای قرآن حکیم
در آیات  13تا  19این ســـوره ،لقمان در مقام انســـانی حکیم به فر ندش حکمت
میآمو د .اعطای موهبت حکمت به لقمان در ســـایه تفکر او در ولقت میتواند اشـــارهای
باشــد به ســنیی الهی در اینکه هر انســان که با حســن اوییار در پی حکمت برآید و آن را
ب وید ،وداوند میعال او را بهرهمند می سا د .یرا هم در آیات پی شین و هم در آیات بعدی
به ا سبات ح صول حکمت برای ان سان ا شاره شده ا ست .به هر روی حکمت لقمانی کامال
منطبق بر حکمت قرآنی و موافق آن ا ست و این مطلب حاکی ا وحدت م صدر و من شا آن
دو است.
آمو ه های حکمی لق مان را می توان در ند محور ازارش کرد ،که نخســـیین آن

توحید است .اص تشکر ا ال یعنی توحید ،نخسیین سفارش لقمان به فر ندش استَ ( :و إِ ْذ
ِ
ِِ
ظیم) ،ال منشا ابدی و ا لی
ن ِل تُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه إِ َّن ه
َ
قال لُ ْقما ُن ِِلبْنه َو ُه َو یَعظُهُ یا بُ ََّ
الش ْرَك لَظُْل ٌم َع ٌ
تمام نعمتها و فیوضـــات اســـت و توحید با اطاعت محض ا اوامر الهی(اعیقاد و اوالق و
عم ) ت لی می یابد.
اص تشکر ا واسطههای فیض الهی به طور واص مادر و پدر  ،دومین سفارش لقمان
به فر ندش اســت که البیه به نوعی مندرج در اصــ اول اســت .در ســایه توحید و با درک
الموثرفی الوجود اال ال باید در برابر اســبات مادی که واســطه فیض الهی به انســان اســت
قدر شناا بود و مهمیرین این ا سبات مادی که وا سطه فیض وجودیاند مادر و پدر ه سیند،
پس باور به اینکه منشا تمام نعمتها و فیوضات وداوند است پس شکر مخصوص اوست،
تعارضــی با این نکیه که باید در برابر واســطههای فیض هم شــکرازار باشــیم ندارد .در این
آیات شکر با اطاعت پیوند یافیه است ،پس اطاعت امر پدر و مادر مادامی که امر و وواسیه
این واسطهها با امرالهی در تعارض نباشد معنیدار است و در صورت تعارض ،بیتردید امر
الهی همواره اولویت دارد و ان سان نمیتواند برای شکرازاری ا وا سطه فیض ،منبع و من شا
اصلی فیض را نادیده بگیرد و امر الهی را فرواذارد.
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تذکر معاد سومین سفارش مهم لقمان به فر ندش است .معاد میعادااهی برای مالقات
با پرورداار نعمتبخش ،و دریافت ثوات و عقات در برابر شکر و کفر است و بر اص بقاء
و با تات عم اسیوار است .سفارش به مهمیرین معروف فردی و مهمیرین معروف اجیماعی
ا دیگر آمو ههای حکمی لقمان به فر ندش اســت .نما صــورت عملی تشــکر ا وداوند
اســـت و اقامه نما انســـان را با تمام فضـــای پیوند میدهد و ا تمام ریای با میدارد و به
وودسا ی و رشد و کمال فرد میان امد.
اقامه امر به معروف و نهی ا منکر نیز لزوم ان ام وظیفه هر انسان در قبال رشد و تعالی
جامعه ان سانی و دیگر ان سان ها به سوی کمال ا ست و حاکی ا تعهد ان سان ن سبت به دیگر
بنداان است .ون ان ام این وظیفه محیم آسیب است دسیور به صبر داده است .همچنین
برای ای اد توفیق در فریضـــه امر به معروف و نهی ا منکر در آیه ه دهم ا دو وصـــلت
اوالقی منفی نهی کرده اســت و در آیه نو دهم به دو وصــلت اوالقی مثبت توصــیه کرده
است.
 .10اسباب حصول حکمت توحیدی
بعد ا بیان اعطای موهبت حکمت به لقمان ممکن اســـت ابهام یا شـــبهه پیش آید که
لقمان به واســطه حکمت موهبیی رشــد یافت ،تکلیا دیگران که ا دریافت نین حکمیی

محرومند ،یســت؟ بر این اســاا باید افت جمله «أَ َْ تَ َرْوا» در آیه بیســیم (أَ َْ تَ َرْوا أ َّ
َن اللَّهَ
ِ
س َّ ر لَ ُ م ما فِل َّ ِ
اِلر ِ ) در واقع دفع دو مقدر ا ست و بیان میکند که
الس َم َاوا َوَما فل ْ
َ َ َْ
اسبات حصول حکمت به همه داده شده است .این اسلوت در آیات  29و  31نیز تکرار شده
است .این سه آیه پیوند وثیقی بین آیات بیسیم تا سی و دوم ای اد میکند.
نکیه قاب توجه در این آیات وروج اســیفهام ا داللت اصــلی وودش برای داللت بر
معانی دیگر اســت .هدف ا اســیفهام در این آیات تشــویقع آنکه ندیده ،به دیدن اســت و
سر نش و مالمت آنکه دیده ،به اینکه را به مقی ضای داللت آنچه دیده ا ست عم نکرده
است .همچنین رؤیت و دیدن در این آیات به معنای علم و دانسین است و وجه تعبیر ا علم
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به رؤیت در این آیات براى آن اســت که بفهماند مطلب آن قدر روشــن اســت که مى توان
آااهى ا آن را دیدن وواند.
 .1-10تفکر در نظام آفرینش
آیات قرآن به توحیدى دعوت مىکند که آیات تکوینى ا جمله آسمانهای افراشیه،
مین اسیرده ،آفیات و ماه مسخر ،و سایر ع ایبى که ودا در تدبیر آسمانها و مین بکار

َّ
ث فیها ِم ْن
ید بِ ُك ْم َو بَ َّ
بردهَ ( :خلَ َق َّ
الس ماوا ِ بَِْ ِْْی َع َمد تَ َرْوََنا َو أَلْقى ِف ْاِل َْر ِ َرو ِاس َ أَ ْن َ َ
الس ِ
ماء ماء فَُتَنْبَْتنا فیها ِم ْن ُك هل َکْو َّج َك َّ
ري)(آیه )10همه بر آن داللت دارند.
ُك هل دابََّّة َو أَنْ َزلْنا ِم َن َّ
ا آن ا که ا نگاه قرآن بصــیرت ،معرفت و حکمت اکیســابى اســت نان که این نکیه ا
نحوه توبیخ ســـیمگران در آیات مخیلا قرآن ا جمله آیه (حجّ )46 :و نیز تعابیری نيیر
«اوَل اِلبصار» حاص می شود؛ پس روشن است که تفکر در آیات الهی ،انسان را به معرفت
ال و توحید میرساند.

تســـخیر ماه و وورشـــ ید و جر یان منيم شــــب و رو و شـــگفیی های این هار
پدیده(آیه )20روشـــن می ســـا د که نيم و حرکت آنها به فرمان آفریننده آنها و حاکى ا

وحدت و قدرت والق مدبر اســـت به طوری که هیا یک قادر به تخلا نیســـت(أَ َْ تَ َر أ َّ
َن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َج َّل
َّهار ِف اللَّْی ِل َو َس َّ َر َّ
س َو الْ َق َمَر ُكلٌّ َْمر ي إَل أ َ
اللَّهَ یُول ُج اللَّْی َل ف النَّهار َو یُول ُج الن َ
الش ْم َ
ُم َس همى َو أ َّ
َن اللَّهَ ِِبا تَ ْع َملُو َن َخبْی)(آیه.)29
دریا هم آفریدهای ا آفریدههای وداســـت که با اندیشـــیدن در اســـرار بی نهایت آن

میتوان به قدرت الیزال الهی در پس اســـرار ولقت آن پی برد( :أَ َْ تَ َر أ َّ
ك َْتر ي ِف
َن الْ ُف ْل َ
َّ ِ
ِ
الْبح ِر بِنِعم ِ ِ
صبَّ َّ
ار َش ُكور)(آیه .)31وجه این همه
ت اللَّ ِه ل ُِْییَ ُك ْم ِم ْن آیاتِِه إِ َّن ف ذل َ
ك ََلیا ل ُك هل َ
َ ْ َْ
تاکید در آیات مخیلا قرآن بر اصــ تســـخیر و نیز توجه به نعمتهای مخیلا الهی برای

َن الْ ُق َّوةَ لِلَّ ِه َِ
آن ا ست که در سایه تفکر در این نيام برای ان سان رو شن میاردد که (أ َّ
َجیعا)
(بقره )165:و اینکه همه نعمتها و فیوضــات ا ناحیه ال اســت و تنها او والق و مدبر و رت
همگان است .نین جهانبینیای انسان را به معرفت منعم حقیقی رهنمون میسا د.
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وداوندی که او را اشرف مخلوقات قرار داد و همه مخلوقات را جهت بقاء و انیفاع او
آفرید .پس درمییابد که نباید مق صود ا آفرینش ان سان تعمیر و آبادانى این دار فانى با شد
وارنه او نیز به واطر غیر وودش موجود مى شد .پس بر وود ال م میداند تا در راه ک سب
کمال بکوشد و سرمایه عيیم عمر را صرف لهو و لعب نسا د و حکمت جز این نیست .در
واقع تفکر در نعمت ها انســـان را به توحید والقیت و ربوبیت میرســـاند و حکمت ،درک
نین حقیقیی است و این نوع ا حکمت را میتوان اکیسابی دانست.
انســـان پس ا درک نین معرفیی نیا به این دارد که وظیفه وود را در برابر ودای
یکیا و نعمتهای بیپایان او بداند و این بیان وظیفه ،همان اســت که ادیان و کیب آســمانی
برای ب شر به ارم،ان آورده ا ست و این همان حکمیی ا ست که وداوند به لقمان عطا کرد و
نیز به انبیایش آمووت تا به مردم بیامو ند و نیز ثمره بهرهمندی ا هدایت و رحمتِ آیات
قرآن حکیم است.
 .2-10تبعیت از ما انزل اهلل
ا آن ا که تفکر در نيام آفرینش و نیز نعمتهای بیشمار ظاهری و باطنی انسان را ا
م ادلههای جاهالنه درباره وداوند میعال و نیز امر معاد با میدارد و او را در مســـیر هدایت
قرار میدهد؛ اار انسان فکر و اندیشه نکند و مینه کسب حکمت را در وود فراهم نسا د،
تقصیر ا جانب وودش ا ست ،بر این ا ساا م سیحق توبیخ ا ست .با این وجود م ادلهاران
با تعطی کردن عق و بر اساا منطقی سست و ضعیا ،تبعیت کورکورانه ا سنت نیاکان
را بهانهای برای انکار دعوت حق و آیات الهی قرار میدهند .ا این رو در آیه بیست و یکم

ِ
قیل ََلُ ُم اتَّبِ ُعوا ما أَنْ َزَل اللَّهُ قالُوا بَ ْل نَتَّبِ ُُ ما َو َج ْدنا َعلَْی ِه آباءَنا) و ای شان را مورد
میفرمایدَ (:و إذا َ

وهم إَِل َع ِ
السعْی).
ذاب َّ
توبیخ قرار میدهد( :أَ َو لَ ْو كا َن الشَّْیطا ُن یَ ْد ُع ُ ْ

در این آیه پاســخ م ادلهاران به دعوت به تبعیت ا ماانزل ال که مصــداق بار آن
آیات حکیمانه قرآن کریم اســـت را تبعیت ا ســـنت نیاکان بیان میکند و ســـاس به توبیخ
اندیشه تبعیت ا سنت نیاکان میپردا د.
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پس تبعیت ا ما انزل ال سببی محکم برای دسییابی انسان به حکمت توحیدی و ن ات

ا لهو است ،ا این رو در آیه بی ست و دوم میفرمایدَ (:وَم ْن یُ ْس لِ ْم َو ْج َههُ إِ ََل اللَّ ِه َوُه َو ُُْم ِس ٌن
ِ
ك بِالْ ُع ْرَوةِ الْ ُوثْ َقى َوإِ ََل اللَّ ِه َعاقِبَةُ ْاِل ُُموِر) ،طبق این آیه تبعیت ا وحی الهی به
اس تَ ْم َس َ
فَ َقد ْ
تمســک به عروه الوثقی تطبیق یافیه اســت و دو شــرا ایمان و احســان برای آن یکر شــده
است ،که تاییدی بر تفسیر بیان شده برای آیات هارم و ششم است.

در آیه بیست و سوم وداوند میعال رسول ارامیش را دلداری میدهدَ ( :و َم ْن َك َفَر فَال
ذاب َغلِ َّ
ك ُك ْفره  ...إَِل َع َّ
یظ)؛ تا اندوه بر او یره نشــود ،یرا ســران ام رو ى به ســوى
ََْيُزنْ َ ُُ
ودا بر مى اردند ،و وداوند میعال ایشــان را به حقیقت اعمالشــان و آثار ســوء آن که همان
آتش است ،آااه می سا د ،پس در آیه بیست و هارم به ایشان وعده عذات داده می شود:

ذاب َغ َّ
ضطَُّرُهم إَِل َع َّ
لیظ) .در حقیقت این اروه ل وج نه وود دانشى دارند،
( َُّت ُهع ُه ْم قَلیال ُُثَّ نَ ْ ْ

و نه به دنبال راهنما و رهبرى ه سیند ،و نه ا وحى الهى ا سیمداد مىجویندَ ( :و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن
ُم ِاد ُل ِف اللَّ ِه بَِْ ِْْی ِع ْل َّم و ِل ُهدى و ِل كِ َّ
تاب ُمنْی) ،و ون راه هدایت در این سه امر منحصر
َ
َ

است لذا با ترک آنها به وادى امراهى و وادى شیاطین کشیده شدهاند.
 .3-10توجه به داللتِ اعتراف به توحید الوهیت
وداوند میعال در دنیا ح ت را بر م ادلهاران و منکران آیات الهی تمام وواهد کرد
تا در آن دنیا نیوانند مدعی شوند که حق بر ای شان آ شکار نبوده ا ست و هدایت ن شدهاند .بر
این اســاا در آیه بیســت و پن م روشــن میســا د که اعیراف مشــرکین به توحید الوهیت

الس ماوا ِ
ِ
مســیلزم اعیراف به توحید ربوبیت اســت؛ پس میفرمایدَ ( :ولَئ ْن َس ُتَلْتَ ُه ْم َم ْن َخلَ َق َّ َ َ
اِلر َ ) ،اار ا مشـرکان درباره آفریداار جهان پرسـشـى شـود اضـطرارا یا اوییارا جوات
َو ْ
یکســانی وواهند داد :ال .و آنها ولقت آســمانها و مین را نمیتوانند به غیر ودا منســوت
کنند یرا این حقیقت بزرایر ا آن اســـت که کیمان اردد .پس باید وداوند میعال را به

احلَ ْم ُد لِلَّ ِه) اما اکثر این م شرکان به لوا م اعیراف
واطر این اعیراف ای شان سااا افت (:قُ ِل ْ

وود توجه ندارند( :بَ ْل أَ ْكَُِرُه ْم ِل یَ ْعلَ ُمو َن).
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به باور مف سران «ِل یعلمون» در این جا به معناى نادانى ا روى ق صور نی ست ،یرا این
او نه نادانى مورد توبیخ هم نیســــت ،پس این اکثر یت ج ها لت شــــان ا روى تقصـــیر
است(صادقیتهرانی ،1432 ،ج ،4ص .)191مشرکین این مطلب را میدانند اما علم ایشان با
اوهام و ظنون آغشیه شده است و با جه و ضاللت آمیخیه شده است پس این آااهی آنان
را به وداوند رهنمون نمی شـــود .مشـــرکین در غایت جه قرار دارند یرا در حالی که به
یزی اعیراف می کنند ،بر والف آن عم میکنند.
اکثر مشرکین نمیدا نند حمد مخصوص کیست و موضع شکر ک است ،پس به رغم
تکذیب پیامبر ،اعیراف به یزی دارند که موجب تصـــدیق اوســـت .یرا حداق به حکم
فطرت توحیدی وود اعیراف دارند که جهان هســیى مخلوق اوســت(آیه  ،)26پس وداوند
عزیز و حکیمی که آفرینش او پیوســـیه و بینهایت اســـت (آیه  ،)27و حکمت و عزت او
اقیضــاء میکند که آفرینش او دارای هدفی حکیمانه باشــد ،پس ولق و بعث تمام انســانها
برای او به سادای ولق و بعث یک نفر ا ست و بر همه یز آااه ا ست(آیه  ،)28والقی که
بی نیا ا مخلوق وود ا ست ،در حالی که مخلوقاتش نیا دائم به افا ضه وجودی او دارند و
کسی جز او قادر بر تدبیر و ربوبیت آنها نیست و اار لحيهای افاضه فیض الهی قطع اردد،
ا میان میروند؛ پس امکان ندارد بیوان والقیت جهان را منفک ا ربوبیت آن تصـــور کرد
و با این بهانه به عبودیت غیر او پرداوت.
بر این اساا در آیه بیست و نهم به جریان منيم و پیوسیهی شب و رو و تسخیر ماه و
وورشید اشاره دارد که شاهدی محکم بر حاکمیت تدبیر الهی در جهان هسیی است .آنگاه
و بعد ا آنکه در آیات قب بر برو و ظهور توحید افعالی تاکید میکند ،در آیه ســـیام

ِ
ِ
ِ
َن َم ا یَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِ ِه الْبَ ا ِ ل َوأ َّ َّ
احلَ ُّق َوأ َّ
ك بُِت َّ
ْی).
َن اللَّ هَ ُه َو ْ
میفرماید( :ذَل َ
َن الل هَ ُه َو الْ َعل ُّ الْ َكب ُ
ُ
«حق» به معناى «ثابت» ا جهت وجود ،و ثبوت اســـت و «باط » در برابر آن به معناى یز
غیرثابیى ا ست که ثبوت و وجود ندارد و ا تعبیر آیه ا سیفادهى انح صار مى شود ،یعنى حق
فقط وداســـت و معبودان غیر ا او همه باط اند .به عبارت دیگر «حق» به وجود حقیقى و
پایدار و غیرمشـــروا یعنی ال اشـــاره دارد ،در حالی که بقیه ى موجودات در هســـیی وود
وابسیه و نیا مند او هسیند .پس هیا موجودی غیر ا ال شانیت ندارد که معبود واقع شود.

عل ی
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 .4-10انقطاع از اسباب مادی و ظهور فطرت توحیدی
هر انســانی مفطور به فطرت توحیدی اســت ،هر ند که یر ح ات غفلت و معصــیت
مح وت شــود و بیاثر اردد؛ بر این اســاا در بروی شــرایط م ددا احیاء میاردد .پس
فطرت توحیدی مشــرکان با قرارایری در شــرایط انقطاع ا اســبات مادی ظهور مییابد ،ا
این رو بعد ا آنکه در آیه ســی و یکم به آیات الهی در دریا اشــاره میکند ،در آیه ســی و

ِ
ِِ
هین).
دوم میفرماید( :وَ إِ َذا َغشیَ ُه ْم َم ْو ٌج َكالظُّلَ ِل َد َع ُوا اللَّهَ َمُْلص َ
ن لَهُ الد َ

اینکه فطرت انســان ،او را وادار میســا د که هنگام درمانداى و قطع امید ا اســبات
مادی به وداوند میعال میوس شود و به او وعده شکر و اطاعت دهد ،وود یکى ا دلی هاى
توحید اســـت ،یرا به فطرت وود احســـاا مى کند که تنها موجودی که قادر به ن ات
اوست ،وداى سبحان است.
وداوندی که تمام امور وى را ا همان رو ى که به وجود آمده ،تدبیر و اداره کرده
اســت و تدبیر هر ســبب و وســیله دیگرى هم به دســت اوســت ،در حالی که که تا کنون در
مقاب

نین پرورداارى عصــیان کرده اســت و اســیحقاق ن ات را ندارد ،پس براى کســب

نین ا سیحقاقى و نیز ا سی ابت دعا ،با وداى وود عهد مىبندد که در صورت ن ات ،اه
شـــکر و اطاعیش اردد .او اینکه بعد ا آنکه ن ات یافت ،با هم فطرت وود را فراموش

ََّاه ْم إِ ََل الْ َهِب فَ ِمْن ُه ْم
کرده و عهد وود را مى شکند و لذا در ادامه همین آیه میفرماید( :فَلَ َّما َن ُ
ِ
َّار َك ُف َّ
ص ٌد وَما َْم َح ُد بِآیَاتِنَا إَِِّل ُك ُّل َخت َّ
ور).
ُم ْقتَ َ
 .5-10توجه به صفات الهی به ویژه صفت ربوبیت
محور و اساا حکمت درک توحید است و آیات بخش پایانی سوره یعنی آیات 20

تا  34به طور ویژه به تبیین معارف توحیدی پرداویه ا ست .آمو ه توحید ربوبی نیز مهمیرین
محور این معارف اســت .اار انســان توجه داشــیه باشــد که عبد و مملوک وداوند میعال ،و
غوطه ور در نعمتهاى اوســـت؛ آنگاه درک رابطه مملوکیت و مالکیت و رابطه عبودیت و
مولویت با کفران در برابر مالک و موال و نادیده ارفین نعمتهاى او ســا اار نخواهد بود؛
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پس نین درکی مانع ا کفر وواهد شد و انسان را ا ارایش به لهو و باط در دنیای مادی
محفوف با اسبات و عل مادی فراوان محیط بر انسان با میدارد.
در این آیات م موعه اى ا ا سماء الح سنى یا صفات وداوند بیان شده ا ست :غنى،
حمید ،عزیز ،حکیم ،ســمیع ،بصــیر ،وبیر ،حق ،على و کبیر .افزون بر آنکه در این آیات ا
والقیت ،مالکیت مطلقه ،علم بى انیها ،قدرت نامیناهی او سخن افیه شده است .همچنین در
آیه 30به صــفت حق به معناى ثابت در وجود اشــاره شــده اســت که به طور انحصــاری به
وداوند میعال اوی صاص دارد و اینکه دیگر صفات الهی مانند قدرت و علم و نیز ن شانهها و
دالیلى که در آیات قب بیان شــد ،همگى دلی بر آن اســت که ودا حق و پایدار اســت و
معبودان دیگر که مشــرکان مى پرســیند ،باط و وابســیه و نیا مند اویند ،پس هر ه ارتباا
موجودات با ودا بیشتر اردد ،حقانیّت بیشترى کسب مىکنند.
بیان صـــفت رت برای ال در آیه  33و نیز توجه به صـــفاتی که یی ربوبیت ال بر
بندااش قرار میایرد و شــام تمام صــفات مربوا به ای اد ،امداد ،تکلیا ،حســات ،جزا،
موت ،بعث بنداان و همه داراونیها در یات و صفات ایشان است ،اشاره دارد به آن که
حق ربوبیت الهی مقیضــی آن اســت که بنداان وود را ملزم به اطاعت او دانند و دیگری را
شــریک او نســا ند و تنها مطیع و تســلیم او باشــند و تقوای الهی را رعایت کنند ،پس نفس
وود را ا آنچه ناووش میداند ،با دارند و در عم به آنچه او دوست دارد ملیزم باشند.
 .6-10یاد معاد و پرهیز از فریب دنیا و شیطان
در تناسب با هول دریا و وطر آن که نفس انسان را ا غرور قدرت و علم رها میسا د
و این ح اتهای باط را کنار می ند و انســـان غاف را با منطق فطرت مواجه میکند ،در

اخ َش ْوا یَ ْوما
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُ ْم َو ْ
آیه سی و سوم به هول اکبر قیامت ا شاره کرده ا ست( :یَا أَیُّ َها الن ُ
َِ ِ
ِِ
ود ُهو َج َّ
اک َع ْن َوالِ ِدهِ َش ْیئا إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق) .برپایی قیامت کبری
ْ
ِلمزی َوال ٌد َع ْن َولَده َوِل َم ْولُ ٌ َ
با تمام صــحنههای هولناک آن و حســابرســی و ثوات و عقات ،وعده الهی اســت که بدون
هیا شک و تخلفی رخ وواهد داد .در آن رو تنها تقواست که سود میرساند.

عل ی
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تقوای الهی در ســـایه طاعت و ترک معصـــیت ،و با شـــکرازاری و پرهیز ا کفر و
نا ساا سی تحقق مییابد .اوبار ا صحنههای هولناک رو قیامت و توجه دادن ان سان به آن
نیز مینه سا ای اد و ارتقاء آن ا ست .ا این رو در این آیه ت صویری ا غربت ان سان در آن
رو ترســیم شــده اســت تصــویری که در آن پدر به فر ند و فر ند به پدر نمیتواند نفعی

رســاند ،یرا به حکم (تَ َقطَّع ِِ
باب ) (البقره )166:تمام وســائ و روابط دنیوی در
َْ
ت ِّب ُم ْاِل ْ
َس ُ
آن ا ا میان میرود.
وشـــیت ا رو قیامت ،رو انقطاع ا تمام اســـبات مادی ،راهکاری مهم برای ن ات
انســان ا ضــاللت اســت .با توجه به حقانیت وعده الهی ،باید ا فریب دنیا و تمام جلوههای
دلفریب آن برحذر بود و دقت نمود تا فریبندهای ون شـــیطان ،انســـان را ا طاعت الهی و

ِ ِ
ور).
تقوا با ندارد و به عصیان مش،ول نسا د( :فَال تََُّْرنَّ ُ ُم ْ
احلَیَاةُ الدُّنْیَا َوِل یََُّْرنَّ ُ ْم باللَّه الَُْْر ُ

پرهیز ا فریب دنیا و شیطان وود ا سبابی برای تقویت تقوا و و شیت در وجود ان سان
اسـت .در حالی که ا نشـانههای فریفیگی انسـان در دنیا ،انکار رسـیاویز اسـت ،پس انسـان
منکر عدم تعیین وقت قیامت را با عدم وقوع آن پیوند میدهد تا با آسـودای واطر مشـ،ول

ِِ
ن )(یونس( ،)48:و قالَ :و
عیش دنیوی وود ارددَ ( :و یَ ُقولُو َن َمىت ه َذا الْ َو ْع ُد إِ ْن ُكْنتُ ْم ص ادق َ
ِ ِ َّ ِ
ین ِل یُ ْؤِمنُو َن ِِّبا)(الشورى .)18-17:پس عبارت
یك لَ َع َّل َّ
ما یُ ْد ِر َ
الس َ
اعةَ قَ ِر ٌ
یب * یَ ْستَ ْعج ُل ِّبَا الذ َ
اع ِة) در واقع نفی نین شبههای است.
(إِ َّن اللَّهَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
الس َ
 .7-10علم مطلق الهی و فقر علمی انسان
به رخ کشــیدن علم فراایر الهی در برابر دس ـتِ کوتاهِ انســانع مح وتع ا غیب ســبب
میشـــود تا ح ات غرور علمی ویالیاش کنار رود تا دریابد که در برابر علم الهی ،علم و

اع ِة َویُنَهزُل
دانشی ندارد؛ بر این اساا در سی و هارمین آیه میفرماید( :إِ َّن اللَّهَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
الس َ
ِ
ث وی ْعلَم ما فِل ا ِ
ِ
ِ
س بُِتَ ه
ی أ َْر َّ َُو ُ
ْ
الَْْْی َ َ َ ُ َ
س َماذَا تَ ْس ُ
ب َغدا َوَما تَ ْدری نَ ْف ٌ
ِلر َحام َوَما تَ ْدری نَ ْف ٌ
إِ َّن اللَّهَ َعلِ ِ
ْی)  .علم وداوند میعال به این امور پن گانه و جز آن ،علمی یقینی ،قطعی و
یم َخب ٌ
ٌ
شام ا ست .به باور بروی مف سران برای افاده اویصاص علمع به این امور پن گانه به وداوند
میعال ،فن ای ا در حد اع ا در این آیه به ودمت ارفیه شده است.
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این امور پن گانه در احادیث به مفاتح ال،یب تعبیر شـــده اســـت و آیهَ ( :و ِعْن َدهُ َمفاتِ ُح
الَْْْی ِ
ب ِل یَ ْعلَ ُمها إَِِّل ُه َو) (األنعام ،)59 :به آن تفســیر شــده اســت(ابن عاشــور ،1420 ،ج ،21
ص.)137
پس علم قیامت تنها نزد وداوند اســـت و اوســـت که باران را در مین و مکانی که
مقدور و مقرر کرده فرو مىفر سید و او ست که به موجودِ در رحمها و ویژایهای آن علم
دارد ،در حالی که ان سان حیی آینده نزدیک و ک سب فردای وود را نمیداند ،هم نان که
گونگی و مان و مکان مرگ وود را نمیداند؛ پس با نین ضـــعا و قلت علم گونه
میتواند ا بزرایرین حادثه جهان آفرینش آااه باشد؟
نتیجهگیری
قرآن کالم وداوند حکیم ا ست و آمو ههای حکیمانه آن د سیورالعملی برای هدایت
و ر شد ان سان به سوی کمال و ن ات او ا ضاللت ا ست .اما این ان سان ا ست که با ح سن
اوییار وود در پی حکمت میرود و یا با سوء اوییار وود مشیری لهوالحدیث میاردد.
حکمت با شـــکر و توحید پیوند دارد و با وود هدایت و رحمت و فالح به ارم،ان
میآورد .لهو با جه و کفر و شرک و ظلم همراه است و با وود عذات و ضاللت به ارم،ان
میآورد.
معرفت به توحید والقیت و نیز توحید ربوبیت و نیز درک لزوم و وجوت شـــکر در
برابر رت و موال در ســـایه تفکر در نيام آفرینش و نعمت های بی پایان الهی برای انســـان
حاص میشود.
هر ند درک وجوت شکر در توان عق است اما در بات گونگی آن انسان نیا مند
هدایت اســـت و این همان موهبیی اســـت که به لقمان عطا اردید تا وظیفه وود را در برابر
نعمت و ولی نعمت بداند .این همان موهبیی است که وداوند به انبیاء داد تا به مردم بیامو ند
و همان حکمیی اســـت که در قرآن ت لی یافیه اســـت .پس حکمت همان آدات و رســـوم
بندای است که در قالب دین و شریعت به ان سان ع ر ضه شده ا ست ،بر این ا ساا در سایه
انس با قرآن حکیم میتوان به این حکمت دست یافت.
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همه انســـانها قادر به کســـب حکمت هســـیند به شـــرا آنکه وود بخواهند و در پی
حکمت بروند .اما بروی اســبات در این مســیر به انســان کمک وواهد کرد ،مانند :تفکر در
ت اعیراف به توحید الوهیت ،انقطاع ا
نيام آفرینش ،تبعیت ا ما انزل ال ،توجه به دالل ِ
اسبات مادی و ظهور فطرت توحیدی ،توجه به صفات الهی به ویژه صفت ربوبیت و رعایت
تقوا ،یاد معاد و پرهیز ا فریب دنیا و شیطان ،توجه به علم مطلق الهی و فقر علمی انسان.
مفاهیم آیات مخیلا در سوره لقمان همه بر محور "حکمت و گونگی حصول آن"
است  ،پس سخن ا هر یک ا این موضوعات :قرآن حکیم و مشیریان حکمت قرآنی و در
برابر آن مشـــیریان لهوالحدیث؛ یا ســـخن ا نيام آفرینش و پدیدههای شـــگفتانگیزش و
تشـــویق به تفکر در آن؛ یا ســـخن ا لقمان و شـــایســـیگی او برای دریافت حکمت و بیان
نمو نه هایی ا آمو ه های حکی ما نه او که به جهت وحدت مصـــدر با آمو ه های قرآنی
هماهنگی دارد؛ و یا تاکید بر اکیســـابی بودن حکمت در عین موهبیی بودن آن ،و نیز تذکر
اسبات حصول حکمت؛ در پیوندی محکم با محور اصلی سوره است و مینی کامال منس م
و هماهنگ را پدید آورده است.
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