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  به جای مقدمه:
بود، از مرکز لعل به قریه " میرزران " رفتم تا از  9911 حوت سالبرج  1

خانواده احوال بگیرم، اتفاقن مدت چندین روز برف باری ادامه پیدا کرد و من هم 
وقتم به دامن کتابهایم پناه بردم، کتابی مشخصی را  مجبور به خاطر گذراندِن 

ن قفسه کتاب هایم به را بگذار تا در میا مطالعه نمی کردم، این کتاب را بگیر و او
کم حجمی چاپ شده بود، با این کتاب از دیر  طرخوردم که با قُ  کتابی خوردی بر

زمان آشنا بودم، از دوران طفولیتم، آنوقت های که پیش مالی ِده درس می 
" یاد می  "کریما یا خواندم و این کتاب میان ما بچه های دهاتی به نام " چارکتاب"

اشعار این کتاب با " کریما ببخشای برحال ما " شروع چون اولین مصرع  - شد
)روخوانی(  یه ) هیجا( و روانیج  معمولن بعد از تمام کردن روش ِه   -می شد 

، هدف فقط این بود که روش ندقرآن کریم بچه ها این کتاب را می خواند
این کتاب  روخوانی کتاب را یاد بگیریم و بس، مالی قریه نه به سبک های اشعار

ایندگان این از شعرا و سرو نه آشنای داشت و نه به تفسیر و معنای شان کاری 
 ،وقتی روخوانی این کتاب را به خوبی یاد می گرفتیم ،اشعار اطالعاتی داشت

جواهر و انورالمجالس و کتب راه برای ما به خاطر خواندن اشعار حافظ و  دیگر
 می شد. غیره کتب مروج روز بازمعراج السعادة و 

اول این  ،این روز، پس ازسالها وقتی چشمانم به جلد این کتاب افتاد      
"  ،نام کتاب را واضح می ساخت ،پشت کتاب جمله مرا به خود جلب کرد که در

 ، همان عبارت قدیمی اما این بار برایم مفهوم بلندی داشت، زیرا درپنج گنج "
آن ذخایر طال و نقره وجود داشته  که در شودمیگنج به جای گفته  ،ادبیات دری

باشد و در این باور داستانهای زیادی رقم خورده است، گنج جای پنهان است که 
باالی یگ  –در داستان های فولكلور  – اکثرنبه آسانی به آن دست رسی نیست، و 

خوابیده است و از آن حفاظت می کند، و  -قدرت و توان   نماد از –گنج اژدهای 
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ارزش آن گنج است، قاعدتن وقتی کتابی را  که همه بیانگر اهمیت و موارد دیگر
خوردار  باید از اهمیت و ارزش معنوی باالی بر به نام گنج مسما می سازند،
ین شوم چقدر که سری به درون آن بزنم تا مطمی باشد، این مطلب باعث شد

 آن همخوانی دارد. محتوای این کتاب با عنوان روی جلد
این کتاب را  شتریسعدی حجم ب نظامی و نابی از اشعار این که  یم ازبگذر      

صفحه جمالتی کوتاهی نوشته شده  این کتاب فقط دو تشكیل میداد، در پایاِن 
کردم،  عجله این جمالت را مرور بود که به لقمان حكیم نسبت داده شده بود، با

ارزش مند و اصالح معانی ارزنده که تطبیق آن در زندگی بس  سرشار بود از
بزرگان را زیاد خوانده ام که هرکدام  کوتاه از کننده می نمود، من جمالت ناب  و

زیبای های که این جمالت با توجه به رد و اندیشه را با خود دارد، اما ِخ  دریای از
کاغذی بدهد  آن شدم که به پسرکم " نثاراحمد" بگویم قلم و به خود داشت، بر
 زوه باخود داشته باشم،خاطر تنظیم این جه ب اد داشت کرده وتا این جمالت را ی

ی پر گرد خورد ساده و سطحی با قفسه ها ، با یک بریعنی شروع ترتیب این جزوه
، تصمیم گرفتم که پیرامون تک تک از جمالت و خاک کتابهایم شروع شد

د آوری مطالبی را گر ،لقمان حكیم در این جزوه آمده بودصدگانه ی که از زبان 
کنم  و در اطراف هر یگ از جمالت کوتاه وی شرحی بنویسم تا برای کسانیكه 

می شوند کمی مصروف کننده  گاهی مثل من از سر بیكاری دست به دامن کتب
 باشد.

، جمالت صدگانه ی این حكیم فرزانه که با تنظیم شرحی پیرامونمی شد       
مردان این جزوه را به دست نشر سپرد و در اختیار دوستانی که تشنه ی زالل گفتار 

و امكانات ، ر زمانی زیادی را در بر می گرفتاین کاولی ، الهی هستند قرار داد
لقمان در میان مردم ما از نام و نشان قابل  این که اما تحقیقی بشتری الزم داشت، 

را بخواهند به یكه در خیلی از کار ها وقتی کسی جا دار است تا خور می برتورااح
 –ولی هنوز  " ، –لقمان است  –و نه قُم گویند : " فالنی لُ می ، هوشیاری مثل بزنند

کسی از زندگی و چگونی حیات این حكیم نامی تاریخ  –حد اقل در مناطق ما 
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گاهی  ممكن آن نمود تا در صورت  مرا بر ،و معلوماتی چندانی در دست ندارندآ
ی معلوماتی نسبی را جمع آوری پیرامون ویژگی ها و زوایای زندگی این مرد قرآن

ین کار آسان ، ای مردم نیز کاری صورت گرفته باشد، تا برای معرفی وی براکنم
، باید به کتب و منابع فراوانی مراجعه می کردم و صفحات نبود و زمان گیر بود

 یاد از لقمان شده بود، نسخه ی برمیزیادی را ورق می زدم و از هرمنبعی که 
   یجزوهتا ، سازی منابع و مطالب کار می کردم داشتم و ساعت ها روی هماهنگ

 .نسبتن قابل قبولی را آماده می کردم
من در خالل بقیه گرفتاری های روزگار، با در نظرداشت منابع محدود که در 

شما قرار دارد را در دست رس داشتم، موفق شدم همین قدر معلومات که دست 
از  بتوانیم این که ری کنم، برای مورد این حكیم نامدار تاریخ قرآنی جمع آو

محتوای درونی این جزوه به صورت درست تری استفاده کنیم، تمام مطالب این 
 زیر دسته بندی کردم : بخش ششجزوه را به 

 اول : معلومات مختصری در ابعاد مختلف زندگی لقمان. 
که قرآن به صراحت از آن یاد کرده لقمان موعه مواعظ و نصایح دوم : مج

 .، و فواید و برکات این اندرز هااست
 با متن عربی در روایات و احادثمجموعه نصایح و اندرز های که سوم :  

 .آمده است
اندرزهای که در کتب و تواریخ مفصل تر یا به صورت پاراگراف های :  چهارم

 .طویل تذکر یافته است
اندرز های که به صورت جمالت کوتاه ) جمالت قصار ( از وی نقل :  پنجم

 .شده است
مجموعه داستانهای که از این حكیم فرزانه در کتب و تواریخ ذکر شده :  ششم

 .است
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ارایه مطالب و ، صرفن به خاطر ایجاد یک تغییر در ساختار این دسته بندی
، اندرزهای وی آنچه به چشم می خوردنه در تمام  اگر ، ونقل مقوالت وی است

مطمیین از جهت اخالقی در بستر دعوت به سوی خدا و ایجاد یگ زندگی آرام و 
به یاد باید داشت که اکثریت قریب  ،عادل و عاری از بدی ها است یمعهجا یک 

، چه اندرز های که در قرآن و درز های وی خطاب به فرزندش استبه اتفاق ان
ت طویل و ست و چه نصایح که در تاریخ به صورت جمالحدیث یاد شده ا

 .قصیر از وی نقل شده است
الزم به تذکر است که جمالت و عبارت که در بخش کلمات قصار آمده است 

بدون کدام تغییر در عبارت  –که اصل انگیزه و علت واقعی نوشتن این کتاب شد  –
دخل و تصرف صورت می و کلمات آن یاد داشت شده است، زیرا اگر به عبارات 

را ذکر می کردیم، دیگر گرفت، و تنها مفهوم یا محتوای که از آن برداشت می شد 
اصلی کالم این مرد حكیم نبود، تنها کار که کردیم این بود که طبق  یآن ترجمه

برداشت خود از محتوای منعكس شده در یک عبارت آنها را در دسته بندی های 
 معنای مشخص تری را افاده کند. معینی جا به جا کردیم تا

در جریان جمع آوری مطالب این اثر و تنظیم آنها به شكل کنونی، متوجه 
شدم که بعضی از مطالب در بخش های اندرزهای تفصیلی و اندرزهای که 
همراه با متن عربی آنها آورده شده است، از نظر محتوای با هم حالت یكسان 

مالت شان با هم خیلی مشابه است، پس از دارند و در چند مورد عبارات و ج
توجه و دقت فراوان به این نتیجه رسیدم که آنها در حالیكه از نظر محتوای یكسان 
است و ظاهرن شكل تكرار به خود می گیرد، اما نكات زیبا و کلیدی دارند که 

القاعده به این باور شدم که عبارات است، در دیگری نیست، علی اگر در یكی از
، مقراض شودمیاشتن هر کدام از آنها به این دلیل که مشابه هست و تكرار برد

کردن جمالت و محتوای زیبای را نیز به دنبال دارد، قاعدتن هم متن عربی آن را 
با ترجمه اش در بخش احادث عربی آوردم و هم متن فارسی آنرا در بخش 

 .اندرزهای تفصیلی
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دراین جزوه به نحوی ربطی به داستانهای تالش کردم تا تمامی آیات قرآنی که 
لقمان و روشن کننده مطالب ارایه شده از زبان وی بود و یا در بخش های 
توضیحاتی پیرامون مطالب مرتبط به مباحث این اثر مهم بود را با قرآن کریم 

تطبیق کردم ، تا زمینه ی بهتری شیرازی ناصر مكارم  العظمی ترجمه آیات الله
 القمندان باشد.برای تحقیق ع

و  دهر چند، ظاهرن این اندرز ها برای یک پسر جوان تجربه نادیده و سر      
گرم نچشیده داده شده است، اما پس از دقت در محتوای حكیمانه ی هرکدام از 
آنها که از زبان این مرد الهی در قرآن و روایات و داستان ها آمده است، متوجه 

وأم با رنگ الهی که زندگی آرام و راحت و تخواهیم شد که برای ایجاد یک 
سالمت هر دو دنیای ما باشد، تمام ما به رعایت این اصول و پند  یتضمین کننده

سن و سال، سواد و بی  ها محتاجیم و ضرورت و نیاز به این اندرز ها حد و مرزِ 
 .جنسیت نمی شناسدسواد، محیط و جغرافیا، صنف و 

تمام بخش های زندگی و  یبرگیرندهگز در ، این جزوه هربدون شک      
 های مربوط به معلومات راجع به این حكیم فرزانه نخواهد بود و نمی تواند خال

گاهی از زندگی وی را جبران کند خیلی کمی ها و کاستی های فراوان  ،آ
که من نتوانستم آن را  ،ه نسبت به زندگی لقمان وجود دارداین جزو معلوماتی در

گامی است کوچک در راستای شناخت با این حكیم الهی و  ، اماتكمیل کنم
ن که این جزوه را مطالعه امید دوستا، برای تحقیق بشتر اهل تحقیق یینهپیش زم

، به دید اصالحی بنگرند و از سر لطف شان از نواقص این مطالب می کنند
 .بگذرند

 
 

 سید علی آقا " مشفق "
 9911عقرب 
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  بخش اول: 

 ؟! لقمان ِکی بود

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
جای ممكن تالش شده است که معلوماتی مختصری در  این بخش، تا در

تاریخ قرآنی جمع آوری شود،  یای مختلف زندگی این حكیم فرزانهابعاد و زوای
زندگی  های بدون شک، سوال ها و پرسش های فراوانی در بعضی از بخش

لقمان باقی می ماند که این بخش به هیچ صورت پاسخ گوی آن نیست، اما 
 دریچه ی ورودی است برای آشنا شدن با مقدمات شناخت زندگی این مرد الهی.

 ؟کیست لقمان 
ه های قرآن رُسوکه یكی از  ،ایسته ی خداوند استی از بندگان شیك لقمان، 

 ،ه نقل شده استرُسووی در این  ینهبه نام اوست و برخی از سخنان حكیما
 ، الکین بردگی این حكیم فرزانه در دست نیستمتاسفانه اطالعات دقیقی از زن

، ادث و آیات قرآن به دست آمده است، احپژوهش که از البالی تاریخ یپایه
 .لقمان از نادر ترین حكمای است که در عصر خویش زیسته است

یک انسان پاک و با صفا و  ،ه از البالی تاریخ به دست می آیدچنانچ ،لقمان
 یو به واسطهسلوک و عرفان زحمت ها کشید  مخلص بود و در صراط سیر و

، از شیمخالفت با هوس های نفسانی و تحمل دشواری ها و ریاضت و نفس کُ 
 .ت سرشاری را در خود ایجاد نمودمدی ها دور و حكب

در آغاز  او که ،خوردار بود استوار بر باز و ایمان ، فكر، از دلی روشنلقمان
وسیعش آزاد شد و هر ، به دلیل نبوغ عجیب و حكمت مملوک بود یجوانی برده

، از ادای حرف روز اوج گرفت، او مرد امین بود، چشم از حرام فرو می بست
می کرد و هیج گاه دامن خود را به گناه نیالود و همواره در  زیناسزا و بی مورد پره

 .امور زندگی شرط عفت و اخالص را رعایت کرد
امور جهان و معرفت حق تعالی  اوقات فراغت خود را در سكوت و تفكر در

برای گذراندن و امور زندگی به حرفه خیاطی و درود گری مشغول  می گذراند و
  بود.
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، از کامیابی در دنیا را تسلیم خشم و هوای نفس نمی کردگاه اراده خود  چهی
مغرور و از ناکامی اندوهگین نمی شد و صبر و شكیبای او به حدی بود که غم از 

، اصالح امور مردم و حل نزاع و رزند را با صبوری بسیار تاب آورددست دادن ف
سعی خود را برای رفع اختالفات به مرافعه آنها از دغدغه های لقمان بود و همه 

 .کار می گرفت و بزرگان را از کبر و غرور منع می کرد
اعمال او در طول تاریخ زبان زد مورخین بوده  ، زندگی و گفتار وبا این وصف

قرآنی ُنقل مجالس و محافل انسانی است و به حیث یک الگوی خوبی َنقل و و 
 .مطرح است از یک انسان وارسته و یک حكیم بی بدیل

 ! در این نوشته کدام لقمان است هدف ما
، بین لقمان حكیم که در قرآن از آن یاد به نظر می رسد که بعضی از مورخان

شده است و لقمان بن عاد کبیر ) صاحب کرکسان ( فرق نگذاشته اند و آن دو را 
زمان هود ، در حالیكه لقمان بن عاد کبیر ، در ر بسا موارد به جای هم آورده اندد

ی ی، پیامبرزندگی می کرد)ع( و لقمان حكیم در عصر حضرت داوود)ع( پیامبر
در بعضی از تواریخ حدود هشت صد سال پیش از بعثت )ع( حضرت هود 
)ع( حضرت داوود رصعبوده است و با توجه به جوانی لقمان در )ع( حضرت داوود

 .که این دو را با هم جمع کرد شودمیهرگز ن
، نیز توجه بسیاری از مورخین و طول عمر لقمان بن عاد ،از طرفی      

، نام او را دانشمندان رابه خود جلب کرده است، مثلن شیخ صدوق و شیخ مفید
 یاد کرده اند )عج(رین دنیا جهت اثبات طول عمر حضرت ولی عصر در جمع معم  

ثبت  وی مطالبی را و شاعران و داستان سرایان عرب نیز در افسانه سازی از عمر 1
ق ( می نویسد : " و کانت العرب تعظم 111، مثلن جاحظ) م تاریخ کرده اند

شأن لقمان بن عاد األکبر واألصغر و لقیم بن لقمان فی النباهة والقدر و فی العلم 

                                                           
(  11، فصول العشرة ص  111) کمال الدین و تمام النعمة : ص  -  1  
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والحكم وفی اللسان وفی الحلم و هذان غیر لقمان الحكیم المذکور فی القرآن " 
لقمان را در لقیم بن  ن بن عاد اکبر و اصغر را وقمال، یعنی عرب جایگاه 

، بردباری بزرگ می شمارند و این دوادب و  ،هوشمندی، منزلت، دانش حكمت
 .2قمان یاد شده در قرآن کریم است "البته غیر از ل

، معرفی و هدف ما از جمع آوری و ثبت مطالب در این نوشته ،بنا بر این      
همان لقمانی است که در قرآن از آن به عنوان یكی از جریان زندگی و مشخصات 

، می گار خود بوده استحكمای عصرش که در ادب و حكمت سر آمد روز
 .باشد

  زندگی لقمان تاریخ 
بر اساس  ،به طور دقیق، مشخص نیست این حكیم الهی، تاریخ زندگی

ازمان متولد شد و ت)ع( سلطنت داوود  ، وی در سال دهمگزارش مروج الذهب
رت ، لقمان در زمان حضضی از تواریخاما بنا بر بع ،یونس پیامبر زنده بوده است

اور ، بعضی دیگر از تاریخ نویسان به این ب3، پیری سال خورده بوده استداوود
میان بعثت حضرت عیسی و پیامبر خاتم  یاند که حضرت لقمان در فاصله

 .زندگی می کرده است
د " سر ، با سلطنت " کیُقبایخی، اوج شهرت لقمانبرپایه برخی نقل های تار

بعضی از تاریخ نویسان می گویند  ،کیانیان در ایران، مقارن بوده است یسلسله
این حدِث به دست آمده  ،م متولد شده است، با این قرار111ر حدود که لقمان د

گذرد  سه هزار سال می او پانصد ت ، بین دو هزاراست که از زندگی لقمان تاحال
 .شتریو نه ب

                                                           
(  919و  19ص  9) البیان و التبین ج  -  2  

را قبل داود علیه السالم فی اعوام » در حدیثی از امام صادق نقل شده است که :  -9  کان لقمان الحكیم معم 
کثیرة و أنه أدرک ایامه وکان معه یوم قتل داود ، لقمان حكیم ، پیش از داود سالیان دراز عمر کرد و زما وی را 

   «.نار او بود روزی که داود }جالوت را { کشت ، لقمان در ک درک کرد ، و
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 محل زندگی لقمان 
محل  ،نوشته های تاریخی به دست می آید، بالد شام آنچه از بعضی از      

، اما بعضی دیگر تاریخ 4این حكیم فرزانه بوده استزندگی و نشو و نمای 
آموریوم » به نام  یکه در دهكده 5نویسان لقمان را اهل آسیای صغیر دانسته اند 

 6،7« ایله » لقمان اهل  ،ع تاریخیدر برخی از مناب ،هان گشوده استدیده به ج« 
 .خوانده شده است

» بخشی از عمر خود را در  ، لقمانتپایه ی بعضی  از تواریخ و روایا بر      
اما بعضی  ،یكی از شهر های معروف شمال عراق، سپری کرده است ،«موصل 

« رمله » سپری شدن آخرین روزها و سالهای عمر لقمان را در شهر  از تواریخ
، امام 9، اما نظر مشهور در مورد وی این است که وی حبشی است  8میدانند

بدًا حبشیًا ، یعنی : لقمان .. لقماُن الحكیُم کان ع.این باره می فرماید " در )ع(علی
 .10از حبشه بود " ی، بندهحكیم

                                                           
لبنان و فلسطین فعلی بوده است ) لغت نامه  وسیعی شامل اردن ، یتاریخ، شام ، نام منطقه ی گذشته در - 

  4دهخدا (.
« روم »، به معروف بود، و در عرف جغرافی دانان مسلمان« آناتولی » پیش ، به  آسیای صغیر تاچند دهه - 1

  .  شودمیبیزانس است ( و اکنون ترکیه نامیده  شهرت داشت ، ) که مقصود روم شرقی یا
، ساخته ساحل شمالی ترین نقطه دریای سرخ در کشور اردن بر« َعَقَبه » در انتهای خلیج « ایله» شهر  - 

  6شده است .
. 12، ص  9مروج الذهب ، ج -  7  
سطین قدیم بوده که فلمعروف ترین آنها{ شهری بزرگ در َرمله، نام مشترک بین چند مكان است، } - 1

هجده روز بوده است، همچنین مكان  فاصله ی این شهر تا بیت المقدس،، آبادیهای آن، خراب شده است
در بحرین ) بخشهای شمالی عربستان (  یی در اطراف دجله مقابل کرخ بغداد، منطقهیك ،های با همین نام

   ( . 11ص  ، 9، ج ) معجم البلدان  ،ای در سرخس و ... وجود داشته استمحله 
قم ،  ،/ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 912ص، 1، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ججالالدینسیوطی، - 

  9. 911ص، 1البدایة و النهایة ، ج ق؛9121
مكتبة نینوی  ،، تهران921ص  ،119ص الجعفریات ) األشعثیات ( ،، کوفی، محمد بن محمد اشعث  - 

 .االسالم و ذکر الحالل و الحرام ، دعائم مغربی، نعمان بن محمد، بی تا / ابن حیون  الحدیثة ، چاپ اول
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 ؟ زندگی می کردلقمان در کدام عصر 
، بنی اسرائیل زندگی می کرد یئیفهاین که حضرت لقمان در میان طا در

اف حال در تحقیقات که در اطر ، تامیان تمام مورخین اتفاق نظر است تقریبن
، کسی اظهار نظر نكرده است که وی در میان زندگی وی صورت گرفته است

وی هم عصر با  این که ، اما در ائیفه ی دیگری زندگی می کرده استکدام ط
، اکثرن گفته اند که وی هم عصر ز پیامبران بنی اسرائیل بوده استکدام یكی ا

 .و با او رفت و آمد داشته است 11بود است  )ع(حضرت داوود

  تبار لقمان
را فرزند "  گروهی او ،بن تارح "یا باعور " ناعور  ،بعضی لقمان را فرزند      

عده ی او را  ،را فرزند " عنقاء بن سرون " اوجمعی  لیان بن ناحور بن تارح " ،
" کوش بن سام بن نوح " گفته را فرزند  فرزند " عنقاء بن ثیرون " و تعدادی او

را فرزند "  گفته و تعداد او 13، بعضی او را " لقمان بن عنقاء بن سدون "12اند
گفته  16"  ررا فرزند" ناحو دانسته اند و بعضی او14،15"عنقاء بن ِمرَبد بن صارون

                                                                                                                    
، ، موسیسه آل البیت، چاپ دوم، قم 921، ص1محقق، مصحح، فیضی، آصف، ج  القضایا و األحكام،

  10ق .9911
بخانه کتا ،، اصفهان929ص ،11، فیض کاشانی، محمد حسین، الوافی ، ج 919ص ، 1تفسیرالقمی، ج - 

  11ق . 9121، چاپ اول امام امیرالمومنین،
  12.( 11) حكمت نامه لقمان ص - 
  13ق . 9121، بیروت ، دارالفكر 919ص1یة و نهایة ، ج ، البداابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر - 
،  12ص9داغر، اسعد ج، الوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیقمسعودی ، - 

  14م.9121دارالهجرة ، قم ، چاپ دوم ، 
، 99، علی عبدالباری ، جالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عطیة ، روحآلوسی ، سیدمحمود -1 

  م . 9191، دارالكتب العلمیة ، بیروت، چاپ اول ، 11ص
، تهران  11، صعبدالحسین نوای، تحقیقن ابی بكر بن احمد مستوفی قزوینی، تاریخ گزیده ، حمدالله ب-1 

   ش .  9911چ سوم ، امیرکبیر ،
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و در بعضی از شواهد تاریخی لقمان را فرزند " لقیم بن عاد " نیز دانسته اند  اند
17. 

تأیید  به آسانی قابل تأیید است و نه این قول ها نه واضح است که هیج کداِم   
ستفاده ا، اما آنچه از البالی تاریخ زندگی لقمان یكی از آنها ضروری است

، این مسئله از قمان دارای نسب معروفی نبوده استاین است که ل شودمی
: " اما والله ما اوتی لقمان به دست می آید که فرمود )ع(امام صادق حدیث از

 ،دا سوگند: به خیعنی( 9)بحسب وال مال و ال اهل بسط فی جسم و ال جمال " 
 .، به لقمان داده نشدثروت و بزرگی جسم و زیبای اندام ت از رهگذر نژاد وحكم

  نژاد و مشخصات ظاهری لقمان
افریقا ( معلوم  –با توجه به محل تولد وی ) اتیوپی  ،لقمان، از نژاد سیاه بود     

ریخ در باره از تعریفات تاکه چیزی  ،18است که وی از نظر چهره سیاه بوده است
 ،جسمی بی بهره بوده است یظاهری یبای، وی از نعمت زیشودمیلقمان استفاده 
: ما اقبح اب مجمع البیان خود آورده است که: " قیل للقمانطبرسی در کت

" یعنی به لقمان گفته 19؟ قال : تعتب علی النقش أو علی فاعل الناقش ؟! جهکو
ا ام ؟! ،نقاشی ایراد می گیری یا بر نقاش : برشد: چه صورت زیشتی داری؟ گفت
یب ظاهری اینگونه ، لقمان را به لحاظ ترکآنچه در بعضی از آثار آمده است

"  ،یعنی کوتاه قامِت پهن بینی" قصیر افطس االنف" توصیف کرده است، که وی
، " غلیظ یعنی ستبر لب" غلیظ الشفتین "  ،یعنی کفیده پاشنهمشقق القدمین " 

ح القدمین " یعنی پهن پاه و کژالمشا دم و زانو به هم چسپیده بوده ق فر و مصف 
، اما برای هیج کدام این تعارف در رابطه به شكل و فزیک لقمان دلیل قاطع است

 .و حتمی وجود ندارد

                                                           
.  999، ص  9تاریخ نامه ی طبری ، ج  -  17  
، مكتبة الثقافة دینیة، بور سعید ، بی تا  921، ص 9جمقدسی ، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ ، -  18  
. 111ص 1طبرسی مجمع البیان ج  -  19  
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 !لقمان چه بود ؟ یشغل و پیشه
موارد ، به پیشه ی این حكیم فرزانه می گردیموقتی در تاریخ دنبال شغل و     

 ،شودمیاین مرد تاریخی نسبت داده خوریم که به عنوان شغل به  متعددی بر می
نهفته  از ابهام یهجزای زندگی اش در هالد بقیه انشغل و پیشه لقمان نیز مان

اریبعضی شغل ، 20برخی وی را خیاط گفته اند، است را برای وی تایید کرده  نج 
ختلف هستند که که در بخش های م، شغل های ، چوپانی و هیزم کشی21اند

اد » او را  ، بعضیتاریخ مربوط به زندگی لقمان، به وی نسبت داده شده است نج 
، دوختن فرش و بستر و بالش می باشد، یعنی کسی که شغلش معرفی کرده اند« 

، در ات را در باره شغل وی صادق دانستهیج کدام از این روای شودمیولی ن
است که لقمان در جامعه بنی اسرائیل قضاوت می کرده  برخی از تواریخ آمده

ه روایات در تقابل با روایاتی است که عدم قبول قضاوت را اما این گون،22است 
 .23مبدأ حكمت لقمان میدانند 

ی وجود دارد ، اسناد معتبراساس عقیده ی برخی از پژوهشگران رهمچنین ب    
پزشكی و فن بیماری  ی دانشدارا که نشان میدهد لقمان، عالوه برحكمت،

 .شناسی و معالجه بیماران نیز بوده است

  بردگی و آزادی لقمان
این ، حبشی بود یایان و تاریخ آمده است، یک بردهآنچه در رواز ، لقمان      

تایید اکثریت  ، موردبرده ی حبشی وارد بنی اسرائیل شدوی به حیث یک  که 
در 24شخصی به نام ) قین ابن جسر (ک ، گویند وی به حیث برده در تملُّ است

                                                           
.  11المعارف ، متن ، ص -  20  
. 921، ص 9، البدء والتاریخ ، ج 912ص ، 1ج فی تفسیر المأثور ، الدر المنثور -  21  
. 192ص  1، /    الدر  المنثور ، ج  11ص  99جامع البیان ، ج  -  22  

  -،طبری ، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی   19ص  ،) نپذیرفتن داوری میان مردم (  ر ک ، - 
  23  ق . 9191، بیروت دارالمعرفة ، چاپ اول ،  19، ص 19تفسیرالقرآن ، ج

. 12ص، 9جمروج الذهب ، -  24  
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بوده  ی، او اولین برده)ع(موده ی از حضرت امیرالمومنین علیبر اساس فر ،آمد
حضرت می  آزادی خود را به دست آورده است، ،ددا است که بر اساس قرار

  ی: اولین بردهیعنی   25ا " حبشیً لقمان الحكیم و کان عبداً  َب ن کاتَ مَ  َل : " او  فرماید
ی یم بود و او یک برده، لقمان حكش قرار داد آزادی ) مكاتبه ( بستکه با موالی

 حبشی بود. 
 ،به دست می آید«  ابن قَتیبه » و « ثعالبی» بر اساس گفته ی که از  ،اما      

تملک مردی از  بنی اسرائیل قرار داشت که وی  لقمان  برده ی حبشی بود که در
 در بعضی از کتب گفته اند که ،ثروت نیز در اختیارش قرار دادار را آزاد کرد و مقد

 .ثقال زر ) طال ( فروخته شده بودنیم م اول به قیمت سی مثقال یا سی و رلقمان د
که  اثر حكمتی حبشی بری هم است این است که یک بردهآنچه که م      

هم  )ع(پیامبر « داوود» ، به درجه ی می رسد که با خداوند به او عنایت کرده بود
اندرز می شنود و وی به حیث استاد  و حتی وی از لقمان پند و شودمینشین 

این که وی اول برده بوده  ، دردر تاریخ به نیک نامی می رسد )ج(وندپیامبران خدا
همه  لو سپس اربابش او را بخاطر حكمت هایش رها کرده است مورد قبو

 .26مورخین است

 ؟ لقمان چند سال عمر داشت
موضوع طول عمر لقمان نیز مثل بقیه اجزای زندگی اش مبهم و نا       

، صد سال گفته اند و بعضی هزار سال، بعضی طول عمر او را دو مشخص است
عمر، چون لقمان نبوده  ،ه است که " هیج کس را از آدمیاندر گلستان سعدی گفت

 ،است، سه هزار سال عمر داشت، چون عمرش به آخر رسید، ملک الموت بیامد
میان نیستان نشسته زنبیل می بافت، ملک الموت گفت: ای لقمان! او را دید در 

                                                           
. 9911، ح 921ص  ، 1دعائم االسالم ، ج-  25  

، القاهرة ، الهیئة  11ابن قتبة ، أبو محمد عبدالله بن مسلم ، المعارف تحقیق ، ثروت عكاشة ، ص - 
  26م.9111چاپ دوم ،المصریة العامة للكتاب ، 
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 ی: ابله کسی که او را چون تویچرا خانه نساختی؟ گفت ،سه هزار سال عمر یافتی
 .27 ای خانه ساختن باشد "د و او را پروَو در پی بُ 
، بعضی را سه هزار و پنجصد سال گفته اندش دیگری عمر لقمان در گزار      

ا : " لقمان فرزند خویش ررا تحریر داشته و گفته اند که از تاریخ نویسان بشتر این
همچنان  .. " ،.، چهار هزار پیامبر را چاکری کردم: چهار هزار سالاز ره پند گفت

 9122تا  9222سال و از  112تا  122در بعضی از تواریخ عمر لقمان را از " 
اما در رابطه به قبولی هیجكدام از این روایات دلیلی قاطعی  نوشته اند ،28سال "

اما  ،شودمیدسته از اقوال نیز دیده ن این وجود ندارد و از طرفی دلیلی برای رد  
 .مان دارای عمر طوالنی بوده استآنچه مسلم است این است که لق

  وفات و قبر لقمان
: قبر لقمان میان مسجد " لقمه " از شهر زبان ابراهیم ادهم آورده اند که از      
از پیامبران و  قبور هفتاد تن ،بر قبر لقمان، عالوه سطین و بازار امروز استهای فل

آن جا  نیز در کرده اند،مان و یا پس از وی وفات که در عصر لقالهی ی انبیاء
راندند و در "رمله " محصور ، پیامبران را از دیار خویش است، بنی اسرائیل

این  ،از گرسنگی و تشنگی هالک شدند آنها در آن جا بودند تا همگی ،کردند
ق( در کتاب نزهة االرواح به نقل از 199) متوفای « شهرزوری » مطلب را 

، قبر آرامگاه که در سرخس ایران است لذا،،29است ابراهیم ادهم نیز تایید کرده 
و هیج ربطی به لقمان که در قرآن ، عرفا است که نامش لقمان بوده استیكی از 

 .از آن یاد شده است ندارد

                                                           
. 919و  19، ص  9جالبیان و التبین ، -  27  
. 911صـ  المواعظ العددیه ، -  28  

شرکت ، تهران ، 911شهرزوری ، محمدبن محمود ، نزهة االرواح و روضة االفراح )تاریخ الحكماء( ص - 
  29ش .9911چاپ اول ،انتشارات علمی فرهنگی،
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در تاریخ می نویسد که روزی لقمان همرای فرزند خود در عیش نشسته       
: ای لقمان به گریه شروع کرد، فرزندش گفت ،ود که آثار مرگ بر او ظاهر گردیدب

، ه تو از خوف مرگ است یا حرص دنیا؟! لقمان گفت: هیجكدامپدر این گری
عقبات طوالنی و و بیابان هولناک  گریه من برای آن است که در پیش روی خود

گران از دوشم بردارند  ، با نداشتن زاد و راحله و ندانم که این باربار گران می بینم
 .30با آن به سوی دوزخم رهسپار کنند  یا

، و " ایله " میدانندن لقمان را شهر، محل دفهمچنان در بعضی از منابع      
، در معجم شمال مصر می گوینددر  "اسكندریه"بعضی محل دفن ویرا شهر 

یرة طبریة قبرلقمان الحكیم وابنه، و له البلدان آمده است که " وفی شرقی بح
)در  "طبریه"یعنی در شرق دریاچه  31، والله اعلم بالصحیح منها " بالیمن قبر

برای او در یمن هم قبری است و  ، وطین ( قبر لقمان حكیم و پسرش استفلس
 .، دانا تر استدامک خداوند به درستی هر

  نقش انگشتر لقمان
 لقمان این جمله گشتردر احیاء العلوم نقل کرده است که در ان « غزالی»       

تُر ِلما عاینَت أحَسُن ِمن إذاَعٍة ما َظَننَت "نقش بوده است : پوشاندن یعنی 32: " الس 
 .آنچه دیدی بهتر است از افشای آنچه گمان داری

این مطلب دالیل مقنع وجود ندارد، اما  گرچه در واقعیت و عدم و اقعیت      
این جمله دقیقن اشاره به همان حدیثی است که امام  ،در فرض صحت مطلب

سنتی که از خداوند باید بیاموزد، کتمان اسرار است  : " مومنمی فرمود )ع(رضا 
ن ، بندگانش نیز ایه که خداوند خود ستار العیوب است، بدون شک همان گون"

مردم و  ، تالش برای افشای اسرار و خالگاه هایوصف را باید از وی داشته باشند

                                                           
، کتاب معارف و معاریف (  199 -121) کنزالحكمة ترجمه نزهة االرواح شهرزوری ، ص  -  30  
. 91ص ، 1معجم البلدان ، ج -  31  
.  111، ص  1إحیاء العلوم ، ج -  32  
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، خیلی خوب است بشتر از فواید و خوبی های آن استجامعه آفات و اضرارش 
ت ، اما باید دانیسو اخالق مردم کار و اقدامی کنند که انسان برای اصالح جامعه

م و به باد دادن حیثیت و شخصیت دیگران کسی که هیج وقت با افشای اسرار مرد
 ،ردی و اجتماعی سودی دیگری نداردفبه جای نخواهد رسید و این کار جز زیان 

از نظر اخالق اسالمی نیز انگشت گذاریدن روی خالگاه های زندگی دیگران کار 
 .افراد مسلمان نیست نناشایسته است و در شأ

  شاگردان لقمان 
) حكیم یونانی  «فیثاغورث  »در تاریخ گزیده،  ،مستوفی « حمدالله»       

ز شاگردان لقمان حكیم حكیم ایران باستان ( را ا )«جاماسب » لبنانی االصل ( و
، حكیم معروف یونانی« انباذ قلس  »، هچنان گفته شده است که دانسته است

برخی لقمان بن عاد را که در  ،ز لقمان فرا گرفت و به یونان بردحكمت را در شام ا
 .، از شاگران لقمان شمرده اندمی زیسته است)ع( زمان حضرت هود

، و إن بطلیموس کان تلمیذ جالینوس :می گوید)رح( دث قمی مح      
و أرسطو کان تلمیذ  أرسطو، و بلیناس کان تلمیذ تلمیذ بلیناس،کان جالینوس 

کان تلمیذ بقراط، و بقراط کان و سقراط  ،ن کان تلمیذ سقراط، و أفالطوأفالطون
 ،لقمان الحكیماسب و هو من تالمذة ، و جاماسب کان أخو کشتتلمیذ جاماسب

شاگرد  ،یعنی گفته شده: بطلیموس ،33مثل فیثاغورث الحكیم المشهور " 
او شاگرد و او شاگرد ارسطو و این یكی شاگرد  جالینوس و وی شاگرد بلیناس و

افالطون و او شاگرد سقراط و او شاگرد بقراط و او شاگرد جاماسب و او شاگرد 
همانند فیثاغورث  ،یم بوده استاز شاگردان لقمان حك اخو گشتاسب و وی

 .حكیم و پر آوازه

                                                           
.  11، ص  1ج اکنی و األلقاب ، -  33  
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  حکیم بودن یا نبی بودن لقمان
، بعضی از مورخین برای ن اختالف نظر در تاریخ وجود داردلقما یباره در      

َو َلَقْد  : " رد وی می فرماید، آیه ی قرآن که در موم نبوت قایل شده اندلقمان مقا
، اما تعدادی 35را به معنی مقام نبوت وی تفسیر کرده اند  34"  آَتْینا ُلْقماَن اْلِحْكَمة

دیگری از مورخین مقام نبوت را برای وی قایل نیستند و فقط وی را مرد دانشمند 
 .، دانسته اندش خود را به وی عطا فرموده استکه خداوند نعمت حكمت و دان

مگر نه تو با ما  :در مجمع البیان می گوید: یكی از دوستانش به وی گفت      
چه سبب به دست به  دانش را از کجا و ، این حكمت وچوپانی می کردی

نة و صدق الحدیث و الصمت عما ، وأداء األما؟! وی گفت :"  قدراللهآوردی
، و دیگر صفاتی که ست خواست خداوند و مقدرات وی بود: نخیعنینینی " الیغ

 ، این صفات که خداوند رادشت و همان زمینه ساز لطف الهی شدر من وجود دا
سكوت نمودن از آنچه که مرا  و، راستگو بودن خوش آمد عبارت اند از امین بودن

 .36سودی نباشد 

، لقمان را پیامبر میدانند« عكرمه  » انند چند تعدادی از تاریخ نگاران م هر       
حكمت  )ع(، امام کاظموی است یائمه معصومین خالف گفتهاما روایت های 

َو َلَقْد آَتْینا ُلْقماَن اْلِحْكَمة  در آیه قران وجود دارد و خداوند فرموده است " که 
همچنان در حدیث از امام  38را  " الفهم و العقل " یعنی فهم و خرد گفته است 37"

 ة امام زمانهقصادق در تفسیر آیه مذکور آمده است که حضرت فرمود " اوتی مفر
تی که ماین حكبنابر  ، 39: شناخت امام زمانش به وی داده شده است " یعنی

، حكمت حقیقی و معرفت شهودی است که مستلزم لقمان بدان دست یافت
                                                           

. 91ه لقمان ، آیه ُسَور -  34  
مجمع البیان . -  35  
11، صـ  91مجمع البیان / تفسیر نمونه ، ج  -  36  
. 91ه لقمان ، آیه ُسَور -  37 
.   91ح  91ص  9الكافی ج   -  38  
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، و معرفت انسان کامل ) امام زمان ( یابی به باالترین درجه فهم و عقلدست 
 .است

پیامبر نبوده، آن تصریح شده لقمان روایتی وجود دارد که در  ،هم چنین      
حقا أقول لم یكن : " فرمود )ص(بلكه حكمت به او داده شده است،  رسول خدا

، أحب الله فأحبه ومن علیه کثیر التفكر، حسن الیقین ، ولكن کان عبدالقمان نبیا
بود  ییم لقمان پیامبر نبود، اما بندهاست که بگو واقعیت این :یعنی 40بالحكمة "

را  ، پس خدا هم اوداشت كو بود و خدا را دوست میش نی، یقینبسیار اندیشمند
 .     دوست داشته و حكمت به او عنایت کرد

، چنین آمده نقل شد )ص(الذکر که از پیامبر اسالمدر ذیل روایت فوق       
: ای دای به گوش او رسید، نلقمان در وسط روز خوابیده بود است که روزی

هد تا خلیفه و نماینده ی خود در زمین قرار دلقمان ! آیا میل داری خداوند تو را 
: اگر خداوند مرا در این کار آزاد قرار بین مردم به عدالت حكم کنی؟ پاسخ داد

و اگر امر می  ی کنم،را قبول نم مسوولیتداده من هرگز این آزمایش و این 
 مسوولیتم که در اجرای ر، زیرا یقین دافرماید، پس مطیع دستور او خواهیم بود

از لقمان  مالئكه ،و موفق به وظایف خویش می فرماید به من کمک نموده
ا نمی دید و صدای شان را می شنید، دلیل کالم تو پرسیدند در حالیكه ایشان ر

ترین  : زیرا داد رسی و قضاوت مهم ترین و مشكلچیست؟ لقمان پاسخ داد
فراگرفته، اگرقاضی طرف آنرا  اشتباه ( از هرشغلی است که تاریكی و ظلمت ) 

، راه نجات داشته و اگر خطا کرد از راه بهشت دور خواهد شد ) خود را حفظ کند
، کسی که در دنیا ذلیل و در آخرت خواهان چنین مقام سنگین نیستم ( من

آخرت ذلیل و در دنیا ارجمند از آن است که  ، بهترمقام ارجمند باشد صاحب
، هرگز به آرزوی خود نرسیده و آخرت دهدآنكه دنیا را برآخرت ترجیح  ،باشد

 .دست او بیرون خواهد رفت هم از

                                                           
11، صـ  91تفسیر نمونه ، ج  -  40  
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و او را تحسین  طرز استدالل لقمان تعجب کردند پاسخ واز مالئكه      
، و لقمان از رفت و خداوند حكمت را به او داد آنگاه لقمان به خواب ،کردند

را همكاری و معاونت می  )ع(مبرمی شد و داوود پیا حكمت خویش بهره مند
 نقل شده است. 42و شیعه 41، این نقل به گونه ی مختلف در منابع سنینمود"

از این روایت به دست می آید  که لقمان حكیم بوده و مقام نبوت نداشته      
، از این روایت این عالوه بر ،43با این حال برخی لقمان را نبی میدانیستند است،

و حكمت  ان در میان حكومت و حكمت مخیر گشته بودبه دست می آید که لقم
، در برخی از روایات پیامبر سلمان فارسی را لقمان 44را انتخاب کرده است

  .45معرفی می کند 
نبی به دست می آید این است که وی  روایات و تواریخ آنچه که از این       

علم  خداوند مقاِم از که  ،اص خداوند بوده  استنبوده است و یكی از بندگان خ
 .و کمال را به دلیل رعایت اصول عرفانی و تهذیب نفس به دست آورده است

                                                           
وت ، ، بیر 121، ص 9ج التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة والمنهج ،زحیلی ، وهبة بن مصطفی ، - 

ج ق ، قرطبی ، محمد ابن احمد، الجامع االحكام القرآن ، 9191دمشق ، دارالفكر المعاصر ، چاپ دوم،
ابواسحق احمد ثعلبی نیشابوری ، ش ،9911چاپ اول ،  انتشارات ناصرخسرو ،، تهران ، 12- 11، ص 91

ث العربی ، چاپ اول ، تورااء ال، دراالحی 991ص ، 1بن ابراهیم ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، ج
 .   41ق9111

 
 111، ص 1مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، مقدمه ، بالغی ، محمد جواد ، ج طبرسی ، فضل بن حسن ، - 

 11، صـ  91/ تفسیر نمونه ، ج  991، صـ 1ش / مجمع البیان ، ج 9911چاپ سوم ،، تهران ، ناصر خسرو،
. 

42  
محمد بن حسن ، التبیان فی تفسیرالقرآن ، مقدمه ، شیخ آقا بزرگ تهرانی ،  ی ،به نقل از : شیخ طوس - 

 ث العربی ، بی تا .تورا، بیروت ، داراالحیاء ال 111، ص 1تحقیق ، قصیر عاملی ، احمد ، ج
43  

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا ، تفسیر کنز الدقائی و بحر الغرائب ، تحقیق ، درگاهی ، حسین ،  - 
  44ش . 9911، تهران ، وزارت ارشاد اسالمی ، چاپ اول ،  191، ص  92ج

، قم ، انتشارات  119ص، 1روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ، جفتال نیشابوری ، محمد ابن احمد ، - 
، قم ،  911، ص 9ش ، ابن شهر آشوب مازندرانی ، مناقب ، آل ابی طالب ، ج9911رضی ، چاپ اول ، 

  45ق .9911ه ، چاپ اول ، انتشارات عالم
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 ارتباط لقمان با پیامبران هم عصرش
او در تاریخ  ، یكی از افتخارات که در زندگی حضرت لقمان برایبدون شک

ران الهی بوده است و او توانسته است ب، هم عصر بودن او با پیامرقم خورده است
محضر رسوالن الهی بهره ببرد و در خیلی از موارد مشاور و هم راز آنان قرار  از

ت های خود در امر حل مشكالت مردم برکات و حكم )ج(گرفته است وخداوند
، که یكی از این پیامبران از زبان این حكیم الهی به پیامبرانش رسانده است را،

 روایتی وجود دارد : " و این مورد دربوده است و  )ع(هم عصر او حضرت داوود
مالقات می  )ع(بسیار با داوود بود، )ع(آن جا که هم عصر حضرت داوود لقمان از

به او گفت : " خوشا به حالت ای لقمان  )ع(داوود ، و او را موعظه می نمود وکرد
،  در ال بال و امتحان از تو منصرف شدهدر عین ح که دارای حكمت شده ای و

 46ه مقام خالفت رسیده و به خطا و آزمایش مبتال گشته است"ب )ع(حالیكه داوود
 :و مقام پیامبری او نخواهد بود، زیرا )ع(ود، اما این مسئله ضعف نبوت داو

ی زمان خود  انبیاءدیگر و  )ع(این احتمال وجود دارد که لقمان از داوود – 9
، وقتی شودمیهمین مطلب استنباط  پایین تر نبوده و از ظواهر برخی روایات نیز

، خود بیان شودمیداوند به او داده است یاد در قرآن به صراحت از حكمت که خ
ادعا کرد وی از بعضی از  شودمیدادی است که  گر داشتن ظرفیت باالی خدا

 .پیامبران در مقام حكمت دست باالتر داشته است 
هیج اشكالی  یزی دیگر پایین تر بدانیم نانبیاءاگر مقام لقمان را از مقام  – 1

 ،پایین تر مطالبی را یاد می گیرد راد کوچک تر و یاف، زیرا انسان از اپیش نمی آید
بدون این که از ارزش و یا مقامش کم شود و همچنین گاهی مطالبی را می شنود 

از لقمان  )ع(، لذا داووداو اثر می گذارد دانسته اما به حسب شرایط در که آن را می

                                                           
"وکان لقمان یكثر زیارة داود ویعظه بمواعظه و حكمته و فضل علمه و کان داود یقول له : طوبی لک  - 

تفسیر القمی  یالقمان أوتیت الحكمة و وصرفت عنک البلیة و أعطی داود الخالفة و ابتلی بالحكم و الفتنة " ،
  46. 911ص  ، 1، ج 
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این هیچ منافاتی با مقام پیامبری  ،از او استفاده می کرد نصیحت می شنید و
، وقتی خداوند در قرآن می گوید: " من به نمی تواند داشته باشد )ع(حضرت داوود

خود بیان گر این مسئله است که هیج کسی جز ذات  ،شما علم دادم مگر کم "
 .دانیست کسی را از شنیدن حرف های حق بی نیاز  شودمیخدا کامل نیست و ن

نیز بیان شده  )ع(و خضر )ع(این در قرآن داستان حضرت موسی عالوه بر – 9
که از پیامبران اولواالعزم  )ع(یاست که بسیار از این مسئله پیچیده تر است و موس

، همچنان داستان های را پیدا می کند )ع(نبی حتی اجازه همراهی خضر ،است
معصومین وجود دارد  که آنها به کلمات دیگران  ائمهزیادی در زندگی پیامبران و 

الهی شان تناقص  مسوولیتو این موضوع هرگز با مقام و  دادند گوش فرا می
از موجودیت شهر صبا و حاکم بودن  )ع(، مثلن بی اطالعی حضرت سلیمانندارد

، هیج ز طریق یک پرنده ی به نام هدهدیک زن در آنجا و اطالع پیدا کردن وی ا
 .ی با وجه پیامبری اش نداردمنافات

، چند سال قبل از تاسیس بعضی از مورخین که حضرت لقمان یطبق عقیده
و در بعضی از تواریخ ده سال پس از تاسیس  )ع(حكومت حضرت داوود

ادامه  )ع(به دنیا آمد و تا عصر پیامبری حضرت یونس )ع(حكومت حضرت داوود
در جنگ با جالوت و در کشتن  )ع(یافت  و در زمان حكومت حضرت داوود

به این صورت وی زمان پیامبران  ،وت که طاغوت آن عصر بود شرکت کردجال
 زیادی را درک کرده است و از محضر آنها کسب فیض کرده است.

، وی با در نظر داشت عمر طوالنی لقمانگفت که  شودمی، با این حال
بران در آن زمان تعداد پیاممحضر پیامبران زیادی را درک کرده است و از طرفی 

ساحه مسوولیت تبلغی شان  زیادی هم عصر مبعوث می شدند، زیرا اکثرن
 شودمی، با این دلیل شان بودند و رسالت جهانی نداشتندمحدود به قوم خود 

 .گفت که لقمان شرایط زمان زندگی پیامبران زیادی را درک کرده است
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 آشکار شدن حکمت از زبان لقمان
 ، این بود که :كمتی که از لقمان آشكار شدستین حنخ

که همه آب دریاچه را بنوشد تاجری مست شد و با هم پیاله خود شرط بست 
این شرط  از وقتی صبح شد و به هوش آمد، ،وندخود و عیالش تسلیم او ش ،وگرنه

 .، رفیقش به او گفت که به شرط عمل کندبندی پشیمان شد
از این مخمصه خالص  را تومن : لقمان به او گفتقمان پناه برد و الجرم به ل

: آیا آب را که به طلبكار بگو ن کاری نكنی،، به شرط این که دیگر چنیمی کنم
، یا بنوشم؟ پس آنرا بیاور، تا بنوشمو در دریاچه موجود بود  ،یمزمان شرط کرد

یا آبی  ،شمپس دهانه دریا را ببند تا بنو ؟بنوشم اچه هست،آبی را که االن در دری
، با این استدالل رفیقش از او بنوشم؟ پس صبرکن تا بیایدرا که بعدن خواهد آمد 

ء این ثروتمند هوس باز ارباب لقمان نبیاءطبق نقل تاریخ اال ،47دست برداشت
 .بود که که لقمان را به سی مثقال طال خریده بود« قین » همان 

 شخصیت لقمان در روایات اسالمی
 :)ع( تصویری از شخصیت لقمان، در بیان امام صادق 

اٍد قال َسألُت أبا َعبِداللِه   تی َذَکَرها اللُه )ع( َعن َحم  َعن ُلقماَن و ِحكَمِتِه ال 
 عزوجل فقاَل :

ا واللِه ما أوِتَی لقماُن الحكمة ِبَحَسِب وال ماٍل و ال أهٍل و ال َبسٍط فی ِجسٍم  أم 
عًا فی اللِه ساِکًتا سكیًنا َعِمیَق  ا فی أمِراللِه ُمَتَور  یًّ ُه کاَن َرُجاًل َقِو و ال جماٍل و لِكن 

َظِر ُمسَتعِبرًا ِبالِعَبِر َلم یَل الِفكِر َحِدیَد الن  َظِر َطِو َیَنم َنهارًا َقطُّ وَلم َیَرُه أَحٌد ِمَن  الن 
ِظِه فی أمِرِه  ِرِه و ُعمِق َنَظِرِه  و َتَحفُّ ٍة َتَستُّ اِس علی َبوٍل وال غاِئٍط  و الاغِتساٍل ِلِشد  الن 
و َلم َیضَحک ِمن شی ٍء َقطُّ َمخاَفِة اإلثِم ، وَلم َیغَضب َقطُّ وَلم ُیماِزح إنسانًا َقطُّ 

نیا و ال ُحزَن ِمنها علی َشی ٍء َقطُّ ، و َقد َنَكَح وَلم َیفَرح بِ  َشی ٍء إن أتاُه ِمن أمِر الدُّ

                                                           
یعه .کتاب حكمت نامه لقمان / سایت پاتوق کتاب / پایگاه اطالع رسانی حوزه / کتابخانه احادث ش -  47  
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کَثَرُهم أفراطًا ، َفما َبكَی علی َموِت  َم أ ساِء و ُوِلَد َلُه ِمَن األوالِد الَكِثیَرٍة و َقد  ِمَن الن 
إال  أصَلَح َبیَنُهما و َلم َیمِض  أَحٍد ِمنُهم ، و َلم َیُمر  ِبَرُجَلیِن َیخَتِصماِن أو َیقَتِتالِن 

ا ، و َلم َیسَمع َقواًل َقطُّ ِمن أَحٍد اسَتحَسَنُه إال  َسأَل َعن َتفِسیِرِه و  ی ُیَحابًّ َعنُهما حت 
ن أَخَذُه ، و کاَن ُیكِثُر ُمجاَلَسِة الُفَقهاِء و الُحكماِء ، و کاَن َیغَشی الُقضاًة و  َعم 

الِطیَن  الِطیِن الُمُلوَک و الس  ، َفَیرِثی ِللُقضاِة ما ابُتُلوا ِبِه و َیرَحُم ِللُمُلوِک و الس 
ُم ما َیغِلُب ِبِه َنفَسُه و ُیجاِهُد ِبِه  ِتِهم ِباللِه و ُطمأِنیَنِتِهم فی ذِلَک و َیعَتِبُر و َیَتَعل  ِلِعز 

یطاِن فكاَن ُیداِوی َقلَبُه ِبالِفك ِر و ُیداِوی َنفَسُه ِبالِعَبِر و کاَن َهواُه و َیحَتِرُز ِبِه ِمَن الش 
ال َیظَعُن إال  ِفیما َینَفُعُه َفِبذِلَک ُأوِتَی الِحكَمَة و ُمِنَح الِعصَمَة ، َفإن  اللَه َتبارَک و 
هاُر و َهَدأِت الُعُیوُن ِبالقاِئَلِة َفنَاَدوا  تعالی أَمَر َطواِئَف ِمَن الَمالِئَكِة ِحیَن انَتَصَف الن 

َحیُث َیسَمُع و ال َیراُهم َفقاُلوا : یا ُلقماُن َهل َلَک أن َیجَعَلَک اللُه َخِلیَفًة ِفی  ُلقماَن 
ُه  اَعًة أِلن  مَع و الط  اِس َفقاَل ٌلقماُن : إن أَمَرِنَی اللُه ِبذِلَک َفالس  األرِض َتحٌكم َبیَن النُّ

َمِنی و َعَصَم  َرِنی َقِبلٌت العاِفَیًة إن َفَعَل ِبی ذِلَک أعاَنِنی َعَلیِه و َعل  ِنی و إن ُهَو َخی 
اِس ِمن أَشد   َفقاَلِت الَمالِئَكًة یا ُلقماُن ِلَم ٌقلَت َذِلَک قاَل : أِلن  الُحكَم َبیَن الن 
َلٌم ِمن ُکل   کَثُرها ِفَتًنا و َبالًء ما ُیخَذُل و ال ٌیعاُن و َیغشاُه الظُّ یِن و أ الَمناِزِل ِمَن الد 

و صاِحُبُه ِفیِه َبیَن أمَریِن إن أصاَب ِفیِه الَحق  َفِبالَحِری  أن َیسَلَم و إن أخَطأ مكاٍن 
نیا َذِلیاًل و َضِعیفًا کاَن أهَوَن َعَلیِه فی الَمعاِد أن  ِة  َمن َیُكن ِفی الدٌّ أخَطأ َطِریَق الَجنُّ

نیا ًا َشِریفًا و َمِن اختَاَر الدُّ علی اآلِخَرِة َیخَسُرٌهما ِکلَتیِهما  َیُكوَن ِفیِه َحَكمًا َسِری 
َبِت المالِئَكُة ِمن ِحكَمِتِه و اسَتحَسَن  َتٌزوُل هِذِه و ال ُتدَرُک ِتلَک ،  قاَل َفَتَعج 
یِل أنَزَل اللُه علیِه الِحكَمُة  ا أمَسی و أَخَذ َمضَجَعُه ِمَن الل  حَمٌن َمنِطَقُه ، َفَلم  الر 

اُه ِبها ِمن َقرِنهِ  اُه ِبالِحكَمِة ِغطاًء فاسَتیَقَظ و ُهَو أحَكُم  َفَغش  إلی َقَدِمِه و ُهَو ناِئُم و َغط 
ا ُأوِتَی  اِس َینِطُق ِبالِحكَمِة و ُیثِبٌتها ِفیها. قاَل : َفَلم  اِس فی َزماِنِه ، و َخَرَج علی الن  الن 

اُوَد ِبالِخالَفِة َفَقِبَلها و َلم الُحكَم ِبالِخالَفِة و َلم َیقَبلها آَمَراللُه المالِئَكَة َفناَدت د
ٍة و ُکل   َیشَتِرط فیها ِبَشرِط ُلقماَن َفأعطاُه اللُه الِخالَفَة فی األرِض وابُتِلَی فیها َغیَر َمر 

و َیِعُظُه )ع( ذِلَک َیهِوی فی الَخَطِإ َیقَبٌلٌه اللُه و َیغِفُر َلُه ، و کاَن ُلقماُن ُیكِثُر ِزیاَرَة داُودَ 
َیُقوُل َلُه : ُطوَبی َلَک یا ُلقماُن )ع( ِعِظِه و ِحكَمِتِه و َفضِل ِعلِمِه و کاَن داُوُد ِبَموا
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ُة و ُأعِطَی داُوُد  الِخالَفُة وابُتِلَی ِبالُحكِم )ع( ُأوِتیَت الِحكَمُة و ُصِرَفت َعنَک البِلی 
 48والِفتَنِة.

وجل ذکر  حكمتی که خدای، از لقمان و )ع( : از امام صادق حماد گوید عز 
به خدا سوگند، حكمت را به خاطر حسب و نسب : » فرموده، سوال کردم، فرمود

، یا زیبایی ندادند، بلكه چون مردی قوی ال یا خویشاوندان و یا قدرت بدنییا م
 ، ژرف نگر، بلند نظر، تیزپرهیزکار برای خدا، بسیار کم سخندر کار خدا بود، 

روز نخوابید، هیچ کس او را در حال ادرار کردن  بین، بی نیاز از دیگران، هرگز در
و قضای حاجت و غسل کردن ندید، حكمت را به او دادند؛ چون بسیار خود دار 
و ژرف نگر بود و به کار خویش سرگرم بود، از ترس گناه به چیزی نخندید و 

خور دار شدن از  با انسانی شوخی نكرد و به خاطر بر هرگز خشمگین نشد و
دنیا خوشحال نشد و به خاطر امور دنیوی هرگز غم و اندوه به خود نعمت های 

 ربسیار یافت و بسیاری از ایشان د راه نداد، او زنانی به همسری گرفت و فرزندانی
حال دعوا و  کودکی مردند و بر مرگ هیچ کدام از آن ها نگریست. و بر دو مرد در

این آنان را با هم آشتی داد و از آنجا نمی رفت؛ مگر  این که جدل نگذشت؛ مگر 
 این که پسندید، تا نید و نقرار می کرد. او هرگز سخنی نش میانشان صلح بر که 

تفسیر آن را طلب کند و نام راوی آن را بپرسد. او بسیار هم نشین فقها و 
ام و سالطیندانشمندان می شد و نزد قاضی آمد  ، رفت وان و پادشاهان و ُحك 

بسیار داشت. قاضیان را به خاطر امتحان سختی که در پیش داشتند، رثا می 
گفت و بر ملوک و سالطین به خاطر غرور شان و اطمینان از بقای آنها در این 

لبه مقام ها، دلسوزی می کرد و از آنان عبرت می گرفت می آموخت که اسباب غ
بارزه می کرد و از شیطان دوری آن با هوای نفس م یاو بر نفسش باشد و به وسیله

می گزید.او قلبش را با اندیشیدن درمان می کرد و با عبرت ها خود را درمان می 
                                                           

با تفاوت » / البرهان / نور الثقلین  911، ص 1/ القمی ، ج 192، ص99تفسیراهل بیت علیهم السالم، ج - 
) با تلخیص (  991، صـ  1ان ، جبه نقل از مجمع البی 12، صـ  91/ تفسیر نمونه ، ج 99/بحاراالنوار، ج« 
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نمود، و وارد موضوعی نمی شد، مگر مربوط به وی باشد؛ از این رو به وی 
حكمت داده شد و عصمت به وی هدیه گشت، زیرا خدای تبارک و تعالی به گروه 

تا آنگاه که روز به نیمه رسید و چشم ها به خواب قیلوله  های مالئكه فرمان داد
ان را { بشنود، صدا کرده آرام گرفتند، لقمان را بی آنكه آنها را ببیند و لی } صدایش

خود بر روی زمین قرار  یمیخواهی خدا تو را خلیفه القمان ! آی یا: » و گفتند
این کار اگر خدا مرا به » : ؟ لقمان گفت« ان مردم قضاوت کنی آن، می دهد تا در

من خواهد  ؛ زیرا اگر مرا به این کار وادارد، به یاریفرمان دهد، اطاعت می کنم
. اما اگر مرا عصمت و خویشتن داری عنایت می فرماید شتافت و مرا علم داده،

ای » پس فرشتگان گفتند: «. را می پذیرم عافیت طلبی نمختار بگذارد، قطع
چون قضاوت کردنم میان مردم سخت ترین : » ؟ گفت« ی لقمان! چرا چنین گفتت

منازل ِدین است و ُپر فتنه و ُپر بالترین آنها، قاضی تنها است بی آنكه یاوری 
داشته باشد، ستم از هرسو او را احاطه کرده و پیوسته بر سر دو راهی است؛ اگر 

اه قضاوت به حق قضاوت کند، سزاوار است که ره سالمت بپیماید و اگر به اشتب
که در دنیا ذلیل و ضعیف باشد، برای وی  کند، راه بهشت را ُگم کرده است و هر

که دنیا را بر  آسان تر خواهد بود که در آن دنیا حكیم و دانا و شریف باشد و هر
دو را می بازد، این}دنیا{ می گذرد و به آن یكی هم نمی  آخرت بر گزیند، هر

انش او در شگفت شدند و خدای فرمود : پس فرشتگان از حكمت و د  .«درس
، منطق او را پسندید. چون شب فرا رسید و در بستر آرمید؛ حكمت را بر رحمن

گرفت. هنگامی که از خواب  تا پا در بر وی نازل فرمود، به گونه ی که او را از سر
یان مردم به حكمت بیدار شد، دانا ترین مردم زمان خود بود و از آن پس در م

قضاوت بر او  د: و چنو آن را بین مردم رواج می داد. فرمودسخن می گفت 
را به پذیرش  )ع(عرضه شد و نپذیرفت، خداوند فرشتگان را امر فرمود تا داوود

خالفت فرا خوانند. او آنرا پذیرفت بی آن که شرایط لقمان را مطرح کند، پس 
 ها او را آزمود؛ اما هر روی عطا فرمود و بامت زمین را به خداوند خالفت و حكو

بار دچار اشتباه می شد، خداوند از او در می گذشت. لقمان بسیار به دیدار 
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 )ع(می رفت و با موعظه ها و علم خود، وی را پند و اندرز می داد و داوود )ع(داوود
ها  ای لقمان! خوشا به حالت! حكمت را به تو دادند و از بال: » به وی می گفت

داده شد و به حكومت و فتنه مبتال  )ع(تو را معاف کردند؛ اما خالفت به داوود
 .«گشت 

 لقمان شخصیت قرآنی 
درمیان تمام چهره های برتر انسانی که در قرآن از آن ها به عنوان نمونه و 

، وی دارای لقمان است ، یكی همینی زندگی بهتر انسانی یاد شده استالگو
 از آن ها به عنوان الگوی رفتاری در شودمیو ویژگی های بوده است که  سجایا

، در متن قرآن در رابطه به شاخصه های رفتاری و ویژگی زندگی خود استفاده کرد
از  شودمی، تمام صفات و معیارهای شناختی وی را ای وی چیزی نیامده استه

ر تاریخ مخصوصن که در مورد وی دث و داستان ها و حكایات یالبالی احاد
حی ی، توضمعصومین آمده است شناخت، شاید بهترین معرفی برای لقمان ائمه

که به قسمت از  –پیرامون شخصیت لقمان فرموده است  )ع(باشد که امام صادق
دسته بندی که می توان به صورت خالصه از آن به این شكل  –آن قبلن اشاره شد 

 :یاد آوری کردو 
 حكمتی که به لقمان داده شده بود، در باره حسب و نسب، مال و خانواده، – 9

، متقی در محارم قدرت بدنی، جمال و زیبای نبود، بلكه او مردی قوی در راه خدا
ا با تفكر مداوا همواره قلب خود ر، و نظر بود خدا، درست اندیش و صاحب فكر

 .و تعدیل می نمود ، و نفس خود را با عبرت ها و مواعظ تربیتمی کرد
، به نحوی که ر روزانه خود نیز دقت بسیار داشت، در رفتااین عالوه بر – 1

 ، و هرگز با فردی دریا غسل ندید هیچ یک از مردم او را در حال قضای حاجت و
 .گیر نشد
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، فرزندان این ازدواجها او در طول زندگی خود چند ازدواج داشت و از – 9
اما او برای هیچ یک از آنها گریه  ها در کودکی مردند،ت که بیشتر آنزیادی داش

 .نكرد
، مگر ل نزاع و کشمكش بود عبور نمی کردهرگز از کنار دو نفر که در حا – 1

 شان صلح و آشتی بر قرار می کرد. این که میان
او را  این که ، جز کسی نمی شنید را از یو و پسندیدههرگز هیچ سخن نیك – 1

تحسین می کرد و از او می پرسید که این سخن را از کی شنیده و چه تفسیری 
 دارد ؟

با قضات و پادشاهان  ،مجالس علما و فقها شرکت می کرد دربسیار  – 1
ب امتحان الهی باشند و که مواظ ،می دادپند و اندرز  امعاشرت می کرد و به آنه

 .ه کنندبه خدا تكی
نفس خود تسلط یابد و با  علمی بود  که توسط آن برهمواره در طلب  – 1

 .هوای نفس مبارزه کند
   49...چیزیكه ندیده بود اظهار نظر نمی کرد و یهرگز در باره – 1

 !ان به او پند داده است کی بود ؟پسر لقمان که لقم
متأسفانه در بخش بخش خود دچار  ،الهی یزندگی این حكیم فرزانه      

در مورد اسم پسر  ،دقیق در دست نیست و اطالعات درست وابهامات است 
لقمان که بشترین و بهترین اندزهای حكیمانه اش را ظاهرن خطاب به وی داده 

 یحكیمانه است تا از طریق وی به تمام بشریت که تشنه ی زالل اندرز های
از ، نیز اختالف نظر ها وجود دارد که ما در ذیل به بعضی بزرگان هستند برسد

 این زمینه اشاره می کنیم :  شواهد تاریخی در

                                                           
،  911صـ ، 1علی بن ابراهیم ، تفسر القمی ، محقق ، مصحح ، موسوی جزایری ، سید طیب ، ج قمی ، - 

ق    /فیض کاشانی ، مالمحسن ، تفسیرالصافی ، تحقیق ، اعلمی ، 9121قم ، دارالكتاب ، چاپ سوم ، 
  49ق.9191انتشارات الصدر ، چاپ دوم ،  ، تهران ، 911، صـ  1حسین ، ج
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که  ،ی خود زنان متعددی را اختیار کردگفته اند که لقمان در طول زندگ    
، اما فرزند که این همه وصیت و ازدواج ها فرزندان زیاد بوده استمحصول این 

نام داشت که پسر  «باران  » ظاهرن خطاب به وی صورت گرفته است،اندرز 
در روایت دیگری آمده است  و 50ار خوبی بوده و مطیع اوامر پدر بوده است بسی

این عالم  یو تمام وصیت های حكیمانه 51بوده است  «ناتان  »که نام این پسر 
، در بعضی از روایت های تاریخی نام صورت گرفته است«  ناتان» فرزانه به این 

حكیمانه را بوده است به نام های این همه اندرز  ندیاین فرزند که شایسته ی شن
 .52یاد شده است  «لقیم » 

این پسر هر که بوده و هر چه نام داشته است، فرد شایسته و  در هر صورت،
 یوصایای یک پدر حكیم و فرزانهو الیقی بوده است که ظرفیت شنود مواعظ 

شده و الهی را داشته است، که امروز در تاریخ ادیان ابراهیمی به نیكی از وی یاد 
، در حالیكه پسر نوح نبی در قرآن به بدی اسم شودمیدر قرآن از او به خوبی یاد 

 . شودمیبرده 

 ، موعظه ها و حکمت های لقمانپند ها
ی الهی برای هدایت بشر و رهنمای که از این حكیم فرزانه گارِ ماند میراِث 

و  رفتار ها ،  همانا نقلدا محوری باقی مانده استالكان طریقت انسانی و خس
اعمال و پند ها و اندرز های است که به صورت پراکنده از وی در البالی ورق 

 شودمیقولی و عملی را  ،  تمام این نصایِح پاره های تاریخ به ثبت رسیده است
، ر جهت اصالح زندگی خود بهره گرفتدر دو قالب به تماشا نشست و از آن د

ی این که مبین رفتارهای حكیمانه یكی داستان های که از وی نقل شده است
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نصایح و موعظه های که از وی  ،رزهاعالم الهی است و یكی هم پند ها و اند
 .نقل شده است

داستانها و حكایات عبرت آموز وی که در مراحل مختلف زندگی اش در 
، همانند تمام داستانها بیانگر یت های گوناگون اتفاق افتاده استمواجه با وضع

حوادث و اتفاقاتی است که در البالی آن تصویر روشنی از حكمت ها بینی پیش 
و دانش این اندیشمند الهی متبلور است و وی کوشیده است تا در هر اتفاقی 

، مردم را به سوی خدا پرستی و خدا حل مشكل و ادای پاسخ به مسئله ی ضمن
  ترسی برای ایجاد یک زندگی آرام دعوت کند.

  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم :

 قرآن کریم یلقمان، در آیینه یچهره

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  



 

 

 
از جمله چهر های که در قرآن کریم از وی به نیكی یاد شده است، و گفته 
هایش به عنوان ضروری ترین نیاز های حیاتی انسان در آیات متعددی مطرح 

به نام وی نازل شده  یهرُسواست، لقمان حكیم است، این مرد الهی که در قرآن 
است، دارای حكمت و دانش های بوده است که انسان های هم عصر بلكه 
انسانهای قبل و بعد از وی کمتر به آن دانش و حكمت رسیده بودند، قرآن مواعظ 
و نصایحی را از زبان وی ظاهرن خطاب به فرزندش نقل قول می کند که امروز 

 –مخصوصن نسل جوان و کم تجربه  –ما  رعایت هر کدام از آنها در زندگی برای
اندرز های  وها الزامی است، به این جهت این بخش را اختصاص دادیم به گفته 

 گ که در قرآن کریم از زبانش آمده است.زراین مرد ب یحكیمانه

 لقمان در قرآن یهر ُسو
نظر ترتیب در قرآن سی و یكمین  ، از" آیه است 91ه دارای " رُسواین       

، " سجده " قرار دارد یهرُسو" روم " و قبل از  یهرُسوقرآن است و بعد از  یهرُسو
لقمان در " مكه " نازل  یهروُس اکثریت قریب به اتفاق مفسرین به این باورند که 

 .شده است
کتاب معتبر " تبیان " و یا  ر، د"بعضی از مفسرین مانند " شیخ طوسی        

ه که در مورد " نماز و رُسو نآیه ی چهارم ای فخر رازی "هل سنت " مفسر بزرگ ا
از " علم وسیع پروردگار " یاد ه که رُسواین  بیست و هفتمذکات " است و یا آیه 

، اما دلیل واضح کرده اند ه استثنارُسوكی بودن این کرده است را از بخش های م
 .53و روشنی برای استثنا قایل شدن شان ندارند

، به پنج بخش بندی کالنتری مطالب و محتوا صورت عموم دره به رُسواین 
 بخش خالصه شده است :
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هدایت و  ،، اشاره  به " عظمت قرآنبعد از ذکر حروف مقطعه بخش اول :      
، و که واجد صفات ویژه هستند می کند رای مومنانی ب 54رحمت بودن آن "

انكار کرده اند که  دائمن با سرسختی و لجاجت حقیقت ها را  کسانی بالعكس از
، مخصوصن کسانی که با ایجاد سرگرمی ها در تالش اند تا نیز یاد کرده است

 .دیگران را گمراه کنند
روی موجودیت " نشانه های خدا در آفرینش آسمان و  بخش دوم :      

برداشتن آن بدون هیچ گونه ستون و آفرینش کوه ها در زمین و جنبندگان مختلف 
این طریق اهل فكر و  ، تا ازاشاراتی کرده است 55و نزول باران و پرورش گیاهان "
 .نمایدار واداش اوند از طریق مطالعه دفتر تكوینیعلم را به تفكر در شناخت خد

، به تذکر پند ها و نصایح حكمت به تداوم بخش های دیگر بخش سوم :     
، که در وقت نصیحت به فرزندش از " و خرد می پردازد مان " آن مرد خداآمیز " لق

توحید و مبارزه با شرک آغاز و با توصیه به نیكی به پدر و مادر و نماز و امر 
برابر حوادث سخت و خوشروی با مردم بمعروف و نهی از منكر و شكیبای در 

دین و دنیا و رسیدن به ، ای برای ساختن درون و بیرونهگش، تا ریاد می کند 56"
 .کماالت واقعی انسانی شود

به صورت تكرار به بحث از " تسخیر آسمان و زمین و  بخش چهارم :     
ه باشد و باز می گردد تا از مواهب وافر الهی تذکری داد 57نعمت های خداوند "

اشاره کند به سرگذشت بت پرستانی که فقط به صورت تقلید بدون تعقل از 
قدرت و علم ، یر شده اندی اسهنیاکان و پیشنیان خود شان در وادی گمرا

خداوند را یاد می کند و اشاره می کند به تجلی از توحید فطری که  یگسترده
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سرسخت ترین گمراهان را همیشه در سختی ها ره گشای بی پناهان شده است و 
 .ف در موجودیت ذات مقدس خداوند کرده استتوراوادار به اع

به صورت کوتاه اما بسیار تكان دهنده و بیدار کننده به " معاد  بخش پنجم :      
این دنیای  اشاره می کند و برای انسان که دائمن در 58و زندگی پس از مرگ " 

پذیر است و نباید انسان به ن دنیا پایان ، هشدار می دهد که ایکثیف مغرور است
خیلی  .های این دنیا خود را ببازد و کاری کند که فردای قیامت پشیمان شودداشته

شوی و می بینی که خداوند با ذکر ه نزدیک میرُسوزیبا است وقتی به پایان 
گاهی خداوند از لحظه مرگ انسان و تمام لحظات زندگی انس ان مثالهای  مانند آ

 م الغیب بودن خود و این که، انسان را به عالِ حتی جنین موجود در رحم مادران
، هشدار می دهد تا متوجه خود و رفتار و انسان همیشه در محضر خداوند است

 .اعمال و نیات خود باشند

   لقمان یهر ُسوفضیلت تالوت 
صومین مع ائمهقرآنی به استناد از احادث  ُسَور، در مورد تالوت مفسرین

، البته این ر کتب و تفاسیر زیاد نقل شده است، که دفضیلت های را قایل شده اند
آنرا فضیلت ها بدون شک در کتاب آسمانی مثل قرآن که خود خداوند بزرگ 

، اما نباید فراموش کرد که این هدایت و رحمت نام نهاده است، وجود دارد
ل فضیلت های و هم شامفضیلت ها که هم شامل فضیلت های دنیای و آخرتی 

، احكام قرآن و عمل به آن میسر است، در سایه رعایت شودمیمادی و معنوی 
، بدون شک نمی توانند از این رآنی پایبند نیستندکسانی که به احكام  و دساتیر ق

اِلِمیَن  دریای بی پایان رحمت الهی بهره مند شوند و قطعن شامل "  َو ال َیِزیُد الظ 
 .خواهند بود 59.."راِإال  َخسا
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قرآنی دارای فضیلت های هست که  ُسَورلقمان نیز مثل همه  یهُسورتالوت 
، از جمله در حدیثی از پیامبر بزرگ اسالم در احادث ائمه از آن یاد شده است
ة لقمان کان لقمان له رفیقا یوم القیامة و رُسوآمده است که ایشان فرمود : " من قرأ 

ومن کتبها و  عشرا بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمنكرأعطی من الحسنات 
سقاها من فی جوفه علۀ ، زالت عنه و من کان ینزف دما رجل أو امرأۀ ، و علقها 

لقمان را  یهُسوریعنی : " کسی که  60" علی موضع الدم انقطع عنه بإذن الله تعالی
ی که کار نیک یا به عدد کسان ، ومان در قیامت رفیق و دوست او استبخواند لق

از منكر در برابر آنها ( ده حسنه بد انجام داده اند ) به حكم امر به معروف و نهی 
کس آنرا بنویسد و در آب بشوید و آب آنرا به کسی که  هر ، وشودمیبه او داده 

بیماری داخلی دارد بخوراند، بیماری او شفا یابد و هرکس ) چه مرد و چه زن( 
که دچار خونریزی شده آویزان  ه را نوشته در جایرُسوخونریزی داشته باشد و این 

 .، به اذن خداوند تعالی خونریزی او قطع گردد "کند
: " من کتبها و سقا بها رجال روایت است که فرمود )ع(صادق همچنان از امام

، عوفی و أمن من الحماء  وزال عنه کل فی جوفها غاشیۀ أو علۀ من العلل أو امرأۀ
آب آنرا به بیمار که  کس آنرا بنویسد و : " هریعنی 61أذی بإذن الله تعالی " 

، بدهد –باشد یا مرد چه زن  –بیماری دیگری داشته باشد  ناراحتی داخلی یا هر
تب وی قطع می گردد و هر گزندی به اذن خداوند از او دور  شفا پیدا می کند و

 ." شودمی
: " روایت شده است که ایشان فرمود )ع(همچنان در حدیث از زبان امام باقر  

کل الله به فی لیلته ثالثین ملكا یحفظونه من ۀ لقمان فی کل لیلۀ ورُسومن قرأ 
ده حتی یصبح فإن قرأها بالنهار لم یزالوا یحفظونه من إبلیس و إبلیس و جنو
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، لقمان را در شب بخواند یهرُسوی که : " کسیعنی 62جنوده حتی یمسی " 
برابر شیطان و لشكر شیطان خداوند سی فرشته را مامور حفظ او تابه صبح در 

ابلیس و به غروب از  ، و اگر در روز بخواند این سی فرشته او را تامی کند
 .لشكرش محافظت می نمایند "

 

  ؟!لقمان چه بود از حکمِت  حکمت چیست و منظور
 63"َو َلَقْد آَتْینا ُلْقماَن اْلِحْكَمة لقمان با این جمله که : "  یهرُسوخداوند در 

قمان اولین ویژگی و برتری لقمان را داشتن حكمت یاد می کند و می گوید ما به ل
، باید یاد آوری نمود که ستمه " حكمت " چیاین کل، هدف از حكمت دادیم

گاهی از حقایق ف زیادی را بیان کرده اندو تعارِ  برای حكمت معانی ، ازجمله " آ
قرآن "، " شناخت اسرار جهان هستی "، " رسیدن به حقیقت از نظر گفتار و عمل 

نموده یكجا جمع  شودمیف را اما همه این تعارِ  "، " معرفت و شناسائی خداوند"
 ی: " مجموعه ی از معرفت و علم و اخالق و پاکو حكمت را چنین تعریف نمود

 .64 هدایت " تقوا و نورِ  و
همین آیه برای می خوانیم که در تفسیر  )ع(حدیثی از امام موسی بن جعفر در

، همچنان در 65، فهم و عقل است "هشام بن حكم فرمود: " مراد از حكمت
" أوتی  :وانیم که در تفسیر این آیه فرمودمی خ )ع(امام صادقحدیثی دیگری از 

: حكمت این است  که لقمان نسبت به امام و رهبر الهی معرفة إمام زمانه " یعنی
گاهی داشت  .عصر خود آ
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آنچه مسلم است این است که از البالی آیات و روایات و تواریخ در اطراف 
این است که  شودمیی که استفاده ، چیزگی این حكیم فرزانه روشنی می دهدزند

ون تعریف حكمت تذکر داده لقمان مرد خردمند بوده و همه این عبارات که پیرام
الهی  رهبر ، زیرا وی هم نسبت به امام ووی می باشد یشایسته شده است،

گاهی کامل داشته و همه تمام معیار های خداشناسی و دین مد اری را عصرش آ
، چنانچه از البالی توصیه هایش نسبت به فرزندش کردهمیدانسته و رعایت می 

 .به دست می آید

 زبان لقمان گفته است  پند های که قرآن از   
ْرَك َلُظْلٌم  "   - 9 ِه ِإن  الش  َو ِإْذ قاَل ُلْقماُن اِلْبِنِه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبَني  ال ُتْشِرْك ِبالل 

   66" َعظیٌم 
لی که وی او را اندرز و) یاد کن ( هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حا 

گی شرک میاور که براستی شرک ستمی بزربه خدا  !: " ای پسرک منمی داد گفت
  .است "

ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن في "  – 1 ها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحب  ماواِت  یا ُبَني  ِإن  َصْخَرٍة َأْو ِفي الس 
َه َلطیٌف َخبیر ُه ِإن  الل  ْرِض َیْأِت ِبَها الل 

َ
  67" َأْو ِفي اأْل

یا  تخته سنگی وزیر در ن دانه خردلی و ! اگر ) عمل تو ( هموزای پسرک من 
گاه در آسمان ها یا در زمین باشد ، خدا آن را می آورد که خدا بس دقیق و آ

 .است"
الَة َو  "  – 9 ما  ْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِبْر َعلییا ُبَني  َأِقِم الص 

ُمور
ُ
 68"َأصاَبَك ِإن  ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْل
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دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار  پا ! نماز را برای پسرک من   
م ) و اراده ، این ) حاکی ( از عزتو وارد آمده است، شكیبا باش و برآسیبی که بر

 در ( امور است ". تو
َه ال ُیِحبُّ ُکل   " – 1 ْرِض َمَرحًا ِإن  الل 

َ
اِس َو ال َتْمِش ِفي اأْل َك ِللن  ْر َخد  َو ال ُتَصع 

  .69" ُمْختاٍل َفُخور
، که خداوند خود زمین خرامان راه مرو برمتاب و در و ازمردم ) به نخوت ( رخ

 الفزن را دوست نمیدارد ". پسنداِن 
ْصواِت َلَصْوُت  َو اْقِصْد في  " – 1

َ
َمْشِیَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإن  َأْنَكَر اأْل

  70" اْلَحمیر
، و صدایت را آهسته ساز که بد ترین آوازها و در راه رفتن خود میانه َرو با ش

 بانگ خران است ".

 باید تذکر داد که :
البالی اندرزهای  ه " به صورت جمالت معترضه دررُسواین  91و  91دو آیه 

 که معترضه نه به معنی بی ارتباطی، وی خداوند بیان شده استلقمان از س
رتباط روشنی با سخنان لقمان دارد، زیرا در ، بلكه به معنی سخنان الهی که ااست

خدمات و حقوق آنها  مادر و زحمات و ، بحث از نعمت وجود پدر واین دو آیه
، ما به دلیل این که ، اما71کنار شكر الله " رست و قرار دادن شكر پدر و مادر دا

صار به خود نگیرد و با رعایت اخت ه لقمان رارُسواین نوشته کاملن حالت تفسیر 
زیرا آن دو ، از محوریت اصل بحث دور نشویم، از آوردن آن خود داری کردیم

چند  ، هرست نه نقل قول از گفته های لقماند خداوند هآیه ظاهرن گفته های خو
، محتوای آن دو آیه را تقریبن زیبای نور تی در تفسیر وزین وائله محسن قرآیت ال
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جزء گفته های لقمان مطرح کرده و تحت عنوان " اوامر و نواهی و دالیل آن " از 
 .زبان لقمان بیان کرده است که در جای خود بیان خواهد شد

 رفته است  قرآن  تذکر های  لقمان در  که در پندی های ده گانه حکمت
هـا ، تعداد از آن خداوند به لقمان عنایت کرده است میان حكمت های که در

این مجموعه انـدرز هـای کـه جـزء بزرگتـرین  و  ،را در قرآن نیز تذکر داده است
، شامل ده فراز است کـه شودمیاین حكیم  فرزانه را شامل برترین حكمت های 

،  99در قرآن در قالب موعظه ظاهرن برای پسرش از زبان لقمـان از آن در آیـات 
 ،ایـن مجموعــه کـه ،لقمـان نـام بـرده شــده اسـت یهرُسـو 91و  91، 91، 91

اجتمــاعی،  اعتقــادی، عبــادی، ی از حكمــت هــای نظــری و عملــی،جموعــهم
 می نگاریم : تقویتی و اخالقی هستند که ذیلنسیاسی، 

 

 توحید – 1
ه  72یا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِباللَّ

، از همین جمله لقمان اولین پسرم! چیزی را همتای خداوند قرار مده      
این است که به سراغ اساسی ترین و  شودمیچیزی حكیمانه در گفتارش که دیده 

های دینی در  اور، در میان تمام دساتیر و بیر بنای ترین موضوع اعتقادی برودز
محوری ترین موضوع ، هیج چیزی به اندازه موضوع " توحید " تمام ادیان الهی
و ضد الهی از ، بسیار روشن است که تمام حرکت های تخریبی دینی نبوده است

، هوا پرستی و گریز از تمام چشمه می گیرد، دنیا پرستی با تمام ابعاد آن شرک سر
 .شرک در ذهن انسان دارد ارزش های انسانی ریشه در موجودیت

که تمام حرکت های صحیح انسانی  شودمیاین موضوع هم نادیده گرفته ن      
، دل بریدن از غیر خدا و بشر از باور توحیدی منشأ می گیردو سازنده در زندگی 
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که انسان خود را در زیر  شودمی، سبب تسلیم محض خداوند و اوامر آن شدن
و خدا را در تمام اعمال خود ناظر و شاهد پنداشته و  ذره بین الهی احساس کرده
 .از مسیر حق منحرف نشود

، دلیل است که برای نهی از شرکاین دی لقمان زیبایی بحث و پند توحی      
این دلیل آوردنش  در، و " شرک ظلم عظیم است "واضح ارایه می کند و می گوید 

ذکر اسباب تأکیدی چون " ان  " و " ، به تعبیر مفسرین که لقمان با هم تأکید دارد
خواهد که موضوع را برای فرزندش مهم و با  ، می73ه اسمیه " لم" جالم " و 

با این کارش می خواهد به فرزندش بفهماند که با  .ارزش و قابل دقت جلوه دهد
و شیء بی ارزش نسبت به خداوند خود را مستحق جهنم  لویت به یک چیزوا

 .نسازند
مسئله حق خداوند را  ، قبل از هردر رساله حقوقیه )ع(سجادحضرت امام 

: " اما حق خداوند تعالی این است که او را عبادت می فرماید و شودمیمتذکر 
، نین عملی را به اخالص انجام دادیاو شریكی قرار ندهی و هر وقت چ کنی و بر

 .74فراهم خواهد کرد " توراخداوند مهمات دنیوی و اخروی 
 :را به دو دلیل ظلم عظیم می گویند، شرک بزرگان

داده است و با ظرفیت  انسان را اشرف مخلوقات قرار )ج(خداوند این که  –اول 
این مرتبه تنزل  ، وی نباید خود را ازدادادی که در وجود این انسان استهای خ

و یا بندگانی مثل خود خوار ور ر و ُز داده و نزد سنگ و چوب و طال و نقره و َز 
، ظلمی وی خود را به این درجه پست بسازد، وقتی بسازد، هرگاه چنین کند

 .بزرگی را در حق خود روا داشته است
کسی که برای وی نعمتی بخشیده وقتی انسان خالف خواسته های  –دوم 

، عدالت ایجاب است، رفتار کند، به دلیل ناسپاسی ظلم کرده است، نه عدالت
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، حال کسی احسان کند نه سرکشی و مخالفتسان می کند که انسان در برابر اح
ند که این میتواند باشد که انسان از فرمان خدای سرپیچی ک چه ظلم بزرگی از

کسی در برابر احسانش از انسان  ، از طرفی هرهمه هستی انسان از آن اوست
به حال فرمان بردار  فرمان برداری خود را می خواهد در حالیكه نفعی شاید

، اما فرمان برداری خداوند سراسر رحمتی است که شامل حال خود دنداشته باش
، پس هیج ظلمی بزرگتر از این نیست که حال خداوندنه شامل  شودمیانسان 

 .انسان در برابر این خدای مهربان و رئوف سرکشی کند

 این حکمت :ی نکات کلیدی
آَتْینا ُلْقماَن  ، توحید است "عد حكمتمهمترین و محوری ترین بُ  – 9

 ."ال ُتْشِرك ..اْلِحْكَمة... قال
َلُظْلٌم  ، و ظلم عظیم است " بزرگترین خطر و اصلی ترین مسئله ،شرک – 1

 ." َعظیم
رین آن شرک به معنی بت پرستی ز ت، که بارِ دارد یشرک، معانی گسترده – 9

 .شودمی، به فتوای فقها سبب خروج از دین و باعث ارتداد است، و این نوع شرک

  معانی دیگر شرک:
غیر خدا و یا ، اطاعت بی چون و چرا از یكی از معانی شرک در قرآن – 9

ٍة  َو َلَقْد َبَعْثنا في : " پیروی هوای نفس است، در این مورد قرآن می فرماید ُکل  ُأم 
َه  اُغوتَرُسواًل َأِن اْعُبُدوا الل  همانا فرستادیم در هر امتی  یعنی ) و 75" َو اْجَتِنُبوا الط 

 .(از طاغوت اجتناب کنید ، که خدارا عبادت کنید ورسولی
َخَذ ِإلَهُه َهواُه  : " یا می خوانیم که - 1 یعنی ) آیا ندیدی  76"  َأ َفَرَأْیَت َمِن ات 

 .د را خدای خود قرار داده است (کسی که هوای نفس خو
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ِه ِإال  َو ُهْم  : "  همچنان در قرآن خداوند می فرماید - 9 ْکَثُرُهْم ِبالل  َو ما ُیْؤِمُن َأ
ی غیر الهی ه گاه هایو تك، یعنی ) اکثر مومنان، مشرک نیز هستند 77" ُمْشرُِکون
حرکت مورچه در شب  ، ازروایت آمده است که این گونه شرک ، دردارند (

 .پوشیده تر استتاریک بر سنگ سیاه 
قدرت، مقام،  این، شرک تنها بت پرستی نیست، بلكه وابستگی به هر بنابر

، در قرآن بیش امری که در جهت خدا نباشد، شرک است له و هر، قبیمال، مدرک
، یعنی اطاعت و آمده است " هُ الله " و " دونَ  "  مرتبه عبارت " دوِن  922از " 

 .پرستش غیر خدا شرک است

  امد های شرک ورزی: آثار و پی

 بط اعمال :ِح  – 1
یعنی ) اگر مشرک شوی، 78" َلِئْن َأْشَرْکَت َلَیْحَبَطن  َعَمُلك : " قرآن می فرماید

ان می کند که شرک ، این آیه قرآن به صراحت بی( شودمیتمام اعمالت نابود 
همان ، بین می برد ، تمام اعمال خوب انسان را می سوزاند و ازنسبت به خداوند

، زیرا ل ها و درختان بزرگ را می سوزاندگونه که آتش سوزی های عظیم جنگ
 .، محبت خداوند را نیز جلب نخواهد کردعملی به خاطر رضایت خداوند نباشد

 اضطراب و نگرانی : – 2
ین مسوولیت یک فرد مسلمان و موحد، کسب و جلب رضایت عمده تر

ود و تكیه گاهش قدرت های محد، اما کسی که به جای خداوند خداوند است
در پی  دائمیجز نگرانی و سرگردانی  ینتیجه، باشد یفنا پذیر مادی و دنیای

ون انسان ها را بر آورده می تنها قدرتی که خواسته های گونه گ، نخواهد داشت
منتج به ، وابستگی به قدرت های ضعیف دنیای فقط سازد، خداوند بزرگ است

                                                           
.  921ه یوسف ، آیه ُسور -  77  
.   11، آیه  ه زمرُسور -  78  



52  ی لقماناندرزاهی حکیماهن 

 

 

ه بکه خطاب  )ع(، قرآن از زبان حضرت یوسفدشومیپریشانی و اضطراب 
ُه اْلواِحُد  : " دوستان مشرک خود می کرد، می فرماید ُقوَن َخْیٌر َأِم الل  َأ َأْرباٌب ُمَتَفر 

ار و ارباب بهتر است یا خدای واحد (، پرست  یعنی ) آیا چند سر 79"  اْلَقه 
 یاز محكم ترین تكیه گاه است و سقوط در الیتناهی ی، جدایاز خداوند یجدای

َو َمْن  : " که جز تباهی نتیجه ی نخواهد داشت، قرآن در این زمینه می فرماید
یُح في ْیُر َأْو َتْهوي ِبِه الر  ماِء َفَتْخَطُفُه الط  ما َخر  ِمَن الس  ِه َفَكَأن  َمكاٍن  ُیْشِرْك ِبالل 

، مثال کسی است که از آسمان کسی که از خدا جدا شودنی ) مثال یع 80" َسحیٍق 
ی او در مكان دوری  ، و هر ذرهطعمه ی انواع پرندگان قرار گیرد پرتاب شود و
 .پرتاب شود (

ادی و قدرت های دنیوی و فنا بدون شک که وابستگی و عالیق به ارزشهای م 
در حدیثی می ، جز ذلت ندارد انجاِم  می سازد و سر ارو، انسان را ذلیل و خپذیر

،  81، أِمَن من عذابی "" کلمۀ ال اله اال الله حصنی، فمن دخل حصنیخوانیم :
، از عذاب ن وارد شودمحكمی است که هر کس در آ ییعنی ) توحید قلعه

 .خداوند در امان خواهد بود (

 اختالف و تفرقه : – 3
کنند، همه ارزشهای ه بر محوریت توحید زندگی می جامعه و مردمی ک

وحید ، فرهنگی و... در آن رنگ الهی دارد و بر محور تانسانی، سیاسی، اقتصادی
، ترسیم راه و خط قانون ، تدوینو یگانگی خداوند دور می زند، تعین رهبریت

خیزد و اشتباه و خطا در آن  مشی همه و همه از مكتب الهی و توحیدی بر می
جایش را به طاغوت ها داد و اعمال مردم به  که توحید ی، اما در جامعهنیست
آنجا ستم گران و طواغیت و  در، ی محسوس و نا محسوس آلوده شدها شرک
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و نتیجه ی جز بدبختی در سلیقه ها  و خواسته های مادی آنها حكومت می کند 
ذیَن .َو ال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشرِکیَن  : "پی ندارد، قرآن می فرماید ُقوا ..ِمَن ال  َفر 

، از کسانیكه ) به خاطر سلیقه های شخصی و یعنی ) از مشرکان نباشید82"دیَنُهم
، این آیات به صراحت بیان می ( عامل تفرقه می شوند (نظریات از پیش ساخته 

ضد توحید پیاده  کند که در یک جامعه هر عملی که با شرک آلوده باشد و بر
 .، نتیجه خوبی نداردشود

 ذلت در قیامت :خواری و  – 4
، چند ندازه که در دنیا عكس العمل داردتمام اعمال انسان به همان ا این که 

بزرگان  یی است که همه، چیزمت نیز نتیجه ) بد یا خوب ( داردبرابر آن در قیا
، زرگترین ظلم در زندگی انسان باشد، وقتی شرک نسبت به خداوند بقبول دارد

این زمینه می  ، قرآن درخواهد داشت که در قیامت جزای بدیبدون شک 
ِه ِإلهًا آَخَر َفُتْلقی : "فرماید َم َمُلومًا َمْدُحورا في َو ال َتْجَعْل َمَع الل  یعنی :  83"َجَهن 

، که با مالمت به دوزخ پرتاب خواهی با خدای واحد، معبود دیگری قرار ندهید)
 .(شد

حالیكه اگر  ، درداشتیم ا به عنوان شاهد عرض تحریراین چهار موضوع ر
بخواهیم نتایج و آثار شرک در زندگی دنیای و اخروی انسان را در آیات و روایات 

؛ آنچه مسلم است این است که بر شماریم، کتابی مستقیل و قتوری خواهد شد
ن الزم برای هر آدمی عاقل و موم ، وداردشرک نسبت به خداوند پیامد های بدی 

 .الزم را داشته باشد است که در این بخش توجه
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 عالیم و نشانه های شرک در انسان :

 بهانه گیری در برابر قانون الهی : – 1
نه گیری در برابر قانون الهی ، بهای از نشانه ها در وجود انسان مشرکیك
نه وردن بها، دائمن در تالش آمشرک با همان طینت پلیدی که دارد، انسان است

، قرآن که خداوند به دوش وی گذاشته  استبرای گریز از مسوولیت های است 
ما جاَءُکْم َرُسوٌل ِبما ال َتْهوی :  " این زمینه می فرماید در  َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتم َأ َفُكل 

ورد که با سلیقه شما هماهنگ نبود، تكبر می ، یعنی ) آیا هرگاه پیامبر قانونی آ84"
کسانیكه ذهن  ، این فراز از آیه قرآن به صراحت خاطر نشان می کند که( ورزید؟

ا سلیقه ی جای که به نفع شان نبوده و ب ، از قانون الهی در هرآلوده به شرک دارند
 .، مخالفت نموده و پشت می گردانندشان مغایرت داشته باشد

، متعددی وجود داردآیات   -ن الهی بهانه طلبی در برابر قانو –زمینه این  در
: ) چرا به ما دستور یعنی 85" ِلَم َکَتْبَت َعَلْیَنا اْلِقتال مثلن خداوند می فرماید : "

، هاد میداد اینها بهانه می آوردند، وقتی خداوند فرمان جادید؟ (جنگ و جهاد د
ی روشنی مطلبی مثالی را آمی آورد، اینها می گفت اگر در زمینه ی خداوند برا

ُه ِبهذا َمَثال : " مثال چرا این با اوامر خداوند  ، این گروه به نحوی86" ما ذا َأراَد الل 
َطعاٍم  َلْن َنْصِبَر َعلی ، قرآن از زبان بنی اسرائیل می گوید :  " مخالفت می کنند

، بهانه های مختلف که به خواهیم ( : ) ما یک نوع طعام نمی یعنی 87" واِحد
 .سوال ببرند نحوی دستورات الهی را زیر
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 ت   – 2
 

 ق طلبی بر احکام الهی :و  ف
بر احكام ، فامل و اموال خود در برادیگر این ها برتری طلبی برای خود ینشانه

آنها و تطبیق احكام  ینواده، وقتی امر دایر شود بین جان و مال و خاالهی است
تطبیق احكام  ، آنها حكم و دستور الهی را به راحتی زیر پا می کنند و بهالهی

ُقْل ِإْن کاَن آباُؤُکْم َو  " الهی گردن نمی نهند، خداوند در این زمینه می فرماید: 
َأْبناُؤُکْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعشیَرُتُكْم َو َأْمواٌل اْقَتَرْفُتُموها َو ِتجاَرٌة َتْخَشْوَن 

ِه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد فيَکساَدها َو َمساِکُن َتْرَضْوَنها َأَحب  ِإَلیْ  َسبیِلِه  ُكْم ِمَن الل 
ُه ال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسقین ُه ِبَأْمِرِه َو الل  ی َیْأِتَي الل  ُصوا َحت  یعنی ) اگر پدران  88" َفَتَرب 

و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و ثروتهای که جمع کرده اید و 
، نزد های که به آنها دل خوش کرده اید خانه تجارتی که از کسادی آن بیم دارید و

، پس منتظر باشید تا ش و جهاد در راه او محبوبتر باشدشما از خدا و پیامبر
روه نا فرمان را ، و خداوند گیش را به اجرا در آورد) قهر ( خوخداوند فرمان 

مشرک است که در  ین آشكار ترین نشانه و عالمت قشر، اهدایت نمی کند (
زندگی خود تمام دارای های مادی خود را از خداوند برتر و از قانون الهی در 

 .دانند اولویت می
دیده ی شوم را ، خطر جدی این پات و تذکرات الهی در مورد شرکتمام این آی

 این که ، شرک به اندازه ی خطر آفرین است که در قرآن با به نمایش می گذارد
م به والدین توصیه و سفارش شده است و این توراچهار مرتبه در مورد اح

، ولی باز می مده است که نشانه ی اهمیت آن استسفارشات در کنار توحید آ
ت کند، مخالفت کنید، آنجا که می ر و مادر شما را به شرک دعوفرماید اگر پد

 89.. ".ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما  َأْن ُتْشِرَك بي َو ِإْن جاَهداَك َعلی : "گوید
، کردند چیزی را که بدان علم نداریتالش  –پدر و مادر  –: ) اگر آن دو یعنی
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ِإْن جاَهداَك "  و َ :..( و همچنان می فرماید.، از آنان فرمان مبرن سازیشریک م
مشرک باشند و  –اگر آن دو  ) ویعنی 90" ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما ِلُتْشِرَك بي

تای قایل شوی که به آن علم نداری، از آنها پیروی تالش کنند که برای من هم –
، این آیات الهی به وضوح خطرات شرک در زندگی انسان را به تصویر . (.نكن

زندگی خود ی کشند و می گوید که انسان گاهی حتی از طرف نزدیک ترین فرد م
 همه چیز در ، اما شرط ایمان این است که توحید را برشودمیبه شرک دعوت  نیز

 .زندگی خود مقدم بدارد

 انگیزه های شرک ورزی :علل و 
، تمام بخش های زندگی انسان ی داردکاری از خود یک انگیز، هر بدون شک

آن اقدامی  انسان با تكیه بر شودمیمعلول یک سری علت های است که باعث 
این  این که  ، یعنی دربرای انجام کاری نماید، شرک نیز همین موضوع است

، اما دالیلی فراوانی وجود دارد ، عوامل وی شوم چگونه به وجود می آیددیدهپ
که ما به  شودمیقرآن عمده ترین این عوامل را به صورت های ذیل یاد آور 

صورت نمونه به چند آیه ی قرآن که انگیزه های شرک را توضیح می دهد اشاره 
 می کنیم :

 ی کسی از نظر قدرت :ر برت – 1
موثر می داند که دارای قدرت است، توانای  در کاریرا گاهی انسان کسی 

منشأ که انسان او را در زندگی خود  شودمیمتی و غیره ی او باعث ، حكوسیاسی
 َلْن َیْخُلُقوا ُذبابًا َو َلِو اْجَتَمُعوا : "اثر دانسته به وی متوسل شود، قرآن می فرماید

، با این بیان می قدرت آفریدن یک مگس را ندارند ( یعنی ) تمام مردم حتی 91"
وانای خلق کردن یک مگس انسانهای که ت !نساناای خواهد به مردم بفهماند که 
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ی ی شما باشد که این قدر در دروازهزندگ نشأ اثر درم، چگونه می تواند را ندارند
 .وی خود را به خواری و ذلت گرفتار می کنید

 اقتصاد و سرمایه : – 2
که انسان سرمایه داران و  شودمی، فقر و بی چارگی و تنگ دستی باعث گاه

را در زندگی تعین کننده فكر کنند و تأمین روابط و فرمان  صاحبان مادیات دنیا
: برای حل مشكال خود موثر بپندارند، اما خداوند می فرمایدبرداری از آنان را 

ِه ال َیْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقاً  "... ذیَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الل  یعنی ) همانا کسانی  92" ..ِإن  ال 
، این بیان به صراحت ای خداوند می پرستید، مالک رزق شما نیستند...(را که بج

می خواهد به انسانها بفهماند که نباید به خاطر لقمه نانی شخصیت و کرامت 
 .انسانی خود را زیر سوال برد و کاری کرد که از خدا و رحمت الهی جدا شد

 عزت طلبی : – 3
که صاحب  دوست دارد ، بال استثنای طلب و عزت خواه استرت بر بشر، ذاتن

، اما گاهی برای به دست آوردن آن راه را اشتباه می قدرت و آبرو و عزت باشد
می بینند که خود در  روند و دست یابی به این خواسته اش را به اطاعت از کسانی

، در ت استامر را که به معنی مادی عز ، آنها ظواهرحتاج استیابیدن عزت م
ِه  ": آن راه می افتند، خداوند می فرماید، دنبال دیدکسی  نزد هر َة ِلل  َفِإن  اْلِعز 
،  مفهوم ندارد انسان خود را ی ) تمام عزت از آن خداوند است (یعن 93"َجمیعًا 

، به حقارت ش در نزد تعدادی از انسانها نیستبه سبب چیزی که امانت بی
 .بیاندازد
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 مشکالت و سختی ها :نجات از  – 4
، در جریان زندگی اش سراسر مشكل و معضل است ،بشر، ضعیف است

، به این دلیل به شودمیه رو ب آنی به یک سختی و دشواری رو زندگی کردن هر
خود در حل مشكالت خود ناتوان است، خداوند می کسانی پناه می برد که 

ذیَن َزَعْمُتْم  : " فرماید ر  َعْنُكْم َو ال ُقِل اْدُعوا ال  ِمْن ُدوِنِه َفال َیْمِلُكوَن َکْشَف الضُّ
اوند گمان می کردید معبود : کسانی را که غیر خدیعنی: )بگو 94" َتْحویال
ف کنند و نه طر ، که آنها نه مشكلی را از شما می توانند برانید، بخوشمایند

وانیست اگر می تچیز و ناتوان  نا ، به راستی که انساِن (تغییری در آن دهند
ر ها زنده بودند و حكم می ، امروز قارون ها و هتلمشكالت خود را حل کند

ی ، اما به جز ذات خداوند هیج کسی پایدار نیست و نباید کسی را در زندگراندند
، به جا است که هدایات و رهنمای ی که باعث شرک شود، برتری دادخود به گونه

ذیَن َتْدُعوَن ِمْن  : " آنجا می گوید ،ختی گوش خود ساای قرآن را آویزهه ِإن  ال 
ِه ِعباٌد َأْمثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم َفْلَیْسَتجیُبوا َلُكْم ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن  یعنی )  95" ُدوِن الل 

آفریده های  –می پرستید( بندگانی  همانا کسانی را که به جای خدا می خوانید ) و
ب آنان جوا ، تاراست می گویید، آنان را بخوانید گر، پس امثل خود شما هستند –

بهترین  یعنی ) 96" َتَذُروَن َأْحَسَن اْلخاِلقین : " تان را بدهند ( و یا می فرماید
این آن  ؟ (، این آیات همه به انسان عاقل یک پیام دارد  وآفریدگار را رها می کنید

، نباید به گونه ی رفتار حیدر زندگی با حفظ روابط با تمام انسانها در هر سط که 
، زندگی با رنگ الهی بردشود که کرامت انسانی و ارزشهای توحیدی را از بین ب

، همه می گذرد و مند است، حال چه در حال فقر یا ثروت، ضعف یا قدرتشارز
 .مانیم و روز قیامت ما می می
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 حسد ورزی : – 5
، زمینه رشد شرک ورزی در زندگی را فراهم شودمییكی از عوامل که باعث 

ی زشت که در اه و مكنت دیگران است، این پدیدهسازد، حسد ورزی به مال و ج
 ،بستر خوبی رشد مرگ ،آنها قربانیان فراوانی گرفته استطول زندگی بشر از 

زی را در زندگی بشر گرایش به قدرت ها و عوامل غیر الهی است و بنیاد شرک ور
می فرماید: " َیُقوُل إبلیُس ِلُجنوِدِه: ألُقوا َبیَنُهُم  )ع(محكم می سازد، امام صادق

رَک  ها ََیعِد الِن ِعنَد اللِه الش  شیطان به سپاهیانش می  97"  الَحَسَد َوالَبغَی، َفإن 
با شرک  گوید: میان مردم حسد و تجاوز گری بیاندازید که این دو، نزد خدا برابر

 است.
که انسان قدر خدا، ترس و خوف خدا، مشیت و اراده و  شودمیحسد باعث 

مصلحت خدا را فراموش کرده و قدرت ها ، امكانات و موجودیت های غیر الهی 
ی و یا عبور ت فرض کند و برای رسیدن به مسئلهرا در زندگی منشاء اثر در تغیرا

به غیر خدا پناه ببرد و در نهایت مشرک از بن بستی که او را مانع خود میداند، 
 .شود

 گمان زنی : – 6
انسان از مسیر  شودمیدر روایات آمده است که یكی از موارد که باعث 

واقعیت خارج شود و به گناه مخصوصن گناه عظیم شرک ورزی آلوده شود، 
که  شودمیموضوع گمان زنی و فال بد زدن در زندگی است، این نحو تفكر سبب 

به واقعیت و علت یک معلول توجه کند، بر  این که ان در خیلی از موارد بدون انس
اساس گمانه زنی خود علت وقوع یک امر را به مسئله های غیر واقعی نسبت می 

که خدا را فراموش کند و در ایجاد علت و رفع  شودمیدهد، و این امر باعث 
می  )ص(ه ببرد، پیامبر اسالممعلول و یا ایجاد معلول و رفع علت به غیر خدا پنا
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َو  ا إال  ولِكن  الله ُیذِهُبُه ِبا الت  یَرُة ِشرُک و ما ِمن  ِل "فرماید: "َالط  فال بد زدن شرک  98کُّ
، شودمیاست، و هیچ کس از ما نیست مگر این که به نحوی دستخوش فال زدن 

 .اما خداوند با توکل به او آن را از بین می برد
ی یک ل و تفكر و تالش برای حل عاقالنهتمام زمینه ها ضمن تعقلذا باید در 

 واقعه آنرا جزء مصلحت های خیر الهی باید تلقی کرد و به او باید پناه برد.

 مبارزه با شرک و آلودگی آن 
، چه شرک جلی طحی که باشد مذموم استآلوده شدن به آن در هر س شرک و

ت بی جان باشد ، بُ خداوند قرار میدهدکه انسان شریک  ء، چه شیا خفیباشد ی
و اولیا باشد یا انسانهای عادی، در  انبیاء، چه ور و تزویر و مال و قومر و ُز یا بت َز 

ن راه پیدا است و نباید در زندگی انسان موم ، شرک ظلم عظیمهر صورت آن
راه ، به نكاتی اشاره خواهیم کرد که شاید در در زیر با استناد به آیات قرآن ،کند

 مبارزه با شرک و شناخت مظاهر آن موثر باشد :

 ، اساس رسالت های توحیدی :مبارزه با شرک -1
، عادت زندگی دو سرای بشر آمده اندی الهی که برای تأمین سانبیاءتمام 

با شرک  استثنا ، آنها بالبا شرک بوده استاساسی ترین مرام و رسالت شان مبارزه 
توحید و  و مظاهر شرک مبارزه کرده اند و محور دعوت شان به سوی خدا قبول

ٍة َرُسواًل َأِن  َو َلَقْد َبَعْثنا في : " مبارزه با شرک بوده است، خداوند می فرماید ُکل  ُأم 
اُغوت َه َو اْجَتِنُبوا الط  امبری را همانا ما در میان هر امتی پی ویعنی )  99" اْعُبُدوا الل 

معبود  هر و  -که خدا را بپرستید و از طاغوت  –تا به مردم بگویند  –انگیختیم  بر
 .دوری نمایید ( –جز خدا 
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 ء از شرک : انبیاءبرائت  – -2
 عمده ترین مسوولیت پیامبران که در جامعه های شرک آلود برای رهنمای و

صریح بیزاری شان از شرک  تأمین سعادت انسان ها قد علم می کردند ، اعالم
صد مردم مشرک بودند و  در حالیكه در بعضی از جوامع آنروز صد ، دربود است

ء ایجاب انبیاءبزرگ  یت، اما مأموربود اعالم بیزاری از شرک خطری بس عظیم
، اهر آن اعالم بیزاری و تنفر کنندمی کرد که آنها به صراحت از شرک و مظ

َه َو اْشَهُدوا َأن ي  : "می فرماید )ع(اوند از زبان حضرت هودخد قاَل ِإن ي ُأْشِهُد الل 
ا ُتْشرُِکونَبري : همانا من خدا را به شهادت می طلبم یعنی: ) هود گفت 100"ٌء ِمم 

 .قرار میدهید بیزارم ( –خدا  –شاهد باشید که من از آنچه شریک  –نیز  –وشما 

 شرک گناه نابخشودنی است : – -3
، اما شرک گناهی است که گناه هان احتمال عفو و بخشش است برای تمام

 این که ، مگر شدمرکتب آن نباید انتظار بخشیده شدن در روز قیامت را داشته با
َه ال  : " ن واقعی شود، قرآن می فرمایدو موم وحید بگرایددر همین دنیا به ت ِإن  الل 

به او  این که : ) همانا خداوند از یعنی 101" ُدوَن ذِلكَیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِه َو َیْغِفُر ما 
 .در نمی گذرد ( –بدون توبه  –شرک ورزیده شود 

 هیج انسانی نمی تواند برابر با توحید باشد : – -4
ی انبیاء، طاغوت ها و ستم گران جای خود بماند که حتی در مكتب الهی

مش به شرک بی تورااح می کهتوراالهی نمی تواند به عنوان فرد موثر و قابل اح
َو ِإْذ قاَل  : "می فرماید )ع(خطاب به حضرت عسی، خداوند انجامد مطرح شود

ِخُذوني اِس ات  ُه یا عیَسی اْبَن َمْرَیَم َأ َأْنَت ُقْلَت ِللن  ه الل  َي ِإلَهْیِن ِمْن ُدوِن الل   102"َو ُأم 
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تو به مردم گفتی به غیر ! آیا زمانی که خداوند گفت: ای عیسی بن مریم یعنی: ) و
 از خدا من و مادرم را به عنوان دو معبود بگیرید ؟! (

 و گناه بزرگ است : تورا، افشرک به خداوند – -5
، در میان تمام گناهان که در قرآن برای آن ها مظهری تعین کرده و خداوند

رک گناه بزرگی را نشان ، به اندازه ی شدازه ی مجازاتش را مشخص کرده استان
َه ال َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِه َو َیْغِفُر ما  : " یكی از آیاتش می فرماید ، درنداده است ِإن  الل 

ِه َفَقِد اْفَتری : ) همانا یعنی 103" ِإْثمًا َعظیما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َیشاُء َو َمْن ُیْشِرْك ِبالل 
بخشد، ولی هرچه پایین تر باشد،  به او شرک ورزیده شود نمی این که ، خداوند

به تحقیق  ،شرک ورزد کس به خداوند هر ، وکه بخواهد می بخشد برای هر
 .ساخته است ( خود گناهی بزرگ بر

 حتی به مشرک استغفار جایز نیست ولو از نزدیکان آدم باشند : – -6
وقتی ما به اوج منفور بودن شرک از نظر قرآن پی می بریم که می خوانیم 

مشرک انسان را جایز  حتی استغفار و طلب آمرزش برای اقارب )ج(دخداون
ن ، این نهایت منفوریت و قابل انزجار بودن این پدیده از نظر قرآندانسته است

ذیَن آَمُنوا َأْن َیْسَتْغِفُروا  : " می فرماید )ج(است، خداوند ِبي  َو ال  ما کاَن ِللن 
ُهْم َأْصحاُب اْلَجحیم ُقْربی ِلْلُمْشرِکیَن َو َلْو کاُنوا ُأولي َن َلُهْم َأن   104"ِمْن َبْعِد ما َتَبی 

، که برای مشرکان، سزوار نیست یامبر و کسانیكه ایمان آورده اندیعنی ) برای پ
 ، هرآشكار گردید که آنان اهل دوزخند، طلب آمرزش کنند پس از آنكه برایشان

 .آنان باشند ( چند خویشاوند
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 خلوق دیگری را بپرستد :، مچرا مخلوق – -7
و رفتن به سراغ افراد و اشیای که هیج دردی را  )ج(براستی که رها کردن خداوند

، انند دفع ضرر کنند، نهایت حماقت استدوا نمی تواند و حتی از خود نمی تو
هوش مندانه نیست که انسان اسیر تجمالت و مادیات دنیا شود و زیر تاثیر افراد و 

: تغییری در زندگی انسان نمی آورند، خداوند می فرمایداشخاصی برود که هیج 
ِه َأُروني " ذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل  ْرِض  ُقْل َأ َرَأْیُتْم ُشَرکاَءُکُم ال 

َ
َأْم ما ذا َخَلُقوا ِمَن اأْل

ماوات ه جای : آیا شریكان خویش را که بیعنی: ) بگو 105"َلُهْم ِشْرٌك ِفي الس 
ه چه چیزی را از زمین آفریده ؟ به من نشان دهید کخداوند می خوانید دیده اید

 .؟! (آسمانها مشارکتی است –آفرینش  –؟ یا برای آنان در اند
، باید خوانیم ، میقرآن استگرفته از  مطالب را که بر، وقتی ما این ر اینبناب

بدانیم که مهمترین ظلم آنهم در حق خود انسان قایل شدن شرک در زندگی به 
امت  گذست پشینیان و نقل تاریخ ، سرواع مختلف آن نسبت به خداوند استان

، همه بیان گر پایدار نبودن شرک و مظاهر آن های گذشته در قرآن و احادیث
 .ه و پایدار نخواهد بودنجات دهندقدرتی جز توحید هیچ  این که است و 

 

 معاد :  –2
ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن في ْو ِفي  یا ُبَنيَّ ِإنَّها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبَّ

َ
ماواِت أ ْو ِفي السَّ

َ
َصْخَرٍة أ

ه ِت ِبَها اللَّ
ْ
ْرِض َیأ

َ
 106اْْل

ترین و باز  ، از سازندهباور به معاد، پس از توحید، در تمام ادیان الهی      
سطحی  هر انسانی در هر که رعایت آن برای ،دارنده ترین اساس عقیدتی است

این قسمت از اندرز های  درلقمان ، مهار کننده، سازنده و ثمر بخش است
حكیمانه خود نیز با اشاره به قدرت خداوند در حفظ اعمال انسان اشاره می کند 
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نیز می گوید که: " پسرم! اگر اعمال نیک  اد باید ترسید راچرا از مع این که و دلیل 
ی از ، یا در گوشه، در درون صخره یحتی به اندازه سنگینی خردلی باشد، و بد

، و را در داد گاه قیامت حاضر می کند، خدا آنآسمان، یا درون زمین جای گیرد
 ."حساب آنرا می رسد 

بیدار خودش راجع ، با این اشاره می خواهد فرزندش را به وجدان لقمان      
کند که اگر روزی تمام کارهای بد و خوب انسان در میان تمام خلق اول و آخر 

لند کنی ، آیا آنوقت می توانی با تمام اعمال سیاه و خراب که داری سر بشود افشا
؟! و از طرفی می خواهد به فرزندش بگوید که تمام و از خداوند چیزی بخواهی

، حتی کوچكترین گناه و خطای انسان ،پنهان نیستانسان از دید خداوند  اعمال
ذهن انسان  رد و کوچک که درو نیز هشداری برای این است که همین گناهان ُخ 

ای و سبب جهنمی شدن انسان ، روزی باعث رسوکم اهمیت جلوه می کند
یز باید در نظر ، پس خدا را در تمام لحظات حتی ارتكاب گناه کوچک نشودمی

 .ردداشت و ناظر شم
إتقوا : " نقل شده که فرمود )ع(ی از امام باقردر کتاب اصول کافی حدیث      

، یقول أحدکم ُأذنب و َأستغفُر، ِإن الله عزو  ، فإن لها طالباً المحقرات من الذنوب
شی ٍء احصیناُه فی إمام مبین، و قال عز  : سنكتب ما قدموا و آثارهم  کلجل یقول

ۀٍ من خردٍل فتكن فی صخرۀٍ او فی السماوات أو فی : إنها إن تک مثقال حبو جل
، یعنی از گناهان کوچک بپرهیزید 107االرض یأِت بها الله إن الله لطیٌف خبیر "

، گاهی بعضی از شما می خواست می کندانجام کسی از آن باز  چرا که سر
در حالی که خداوند ، و به دنبال آن استغفار می نمائیمگویند ما گناه می کنیم 

شان را  ، و همچنین آثارام آنچه آنها از پیش فرستاده اند: ما تمعزوجل می گوید
، را در لوح محفوظ احصاکردیم، و نیز فرموده: اگر اعمال نیک و بد و هم چیز
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ی از آسمان گوشه حتی به اندازه سنگینی دانه خردلی باشد در دل صخره ی یادر
 .که خداود لطیف و خبیر است ، چرایا اندرون زمین، خدا آنرا حاضر می کند

  این فراز از بیان لقمان: نکته های قابل دقت در
یكی از نشانه های حكمت این است که انسان فرزندان خود را به علم و  – 9

 ..."یا ُبَني... 108آَتْینا ُلْقماَن اْلِحْكَمةقدرت الهی متوجه کند " 
محتوای توصیه  یه ها وقتی نام مخاطب را می بریم،همیشه در توص – 1

ق توجه توصیه کننده ، زیرا فرد  مخاطب خود را در محراموثریت بشتر دارد
این  های لقمان به فرزندش در ، چنانچه در چند جمله توصیهاحساس می کند

، همچنان در قرآن می ی ! " را به صورت تكرار می بینیمنَ ، کلمه ی " یا بُ هرُسو
ي َقْد جاَءني... ما ال َیْسَمعیا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد : " خوانیم ِمَن اْلِعْلِم ما َلْم  یا َأَبِت ِإن 

ْیطان... َیْأِتك َك َعذاٌب ِمَن ....یا َأَبِت ال َتْعُبِد الش  ي َأخاُف َأْن َیَمس  یا َأَبِت ِإن 
ْحمن ! می پرستی که نمی شنود... ای پدر ! چرا چیزی رایعنی ) ای پدر 109... "الر 

.. ای ... ای پدر! شیطان را پرستش نكن.نیامده مده که برای توی من آدانشی برا
، یعنی در این خدای رحمان عذابی به تو رسد...( ! من می ترسم که از جانبپدر

" پدر "  مه، کله عمویش آذر خطاب شده استب آیات که از زبان حضرت ابراهیم
 .کردن تاثیر داردخورد در موعظه  ، که اینگونه بربه صورت تكرار آمده است

مثلن  ،و عمل را برای مخاطب مجسم کرد در موعظه ها باید پیامد کار – 9
شود که اعمال در قیامت ن متیق  ، باید مخاطب وقتی از قیامت حرف می زنیم

، در این صورت زمینه اصالح وی بشتر فراهم حضور می یابدتجسم یافته و 
ةٍ هد شد " اخو ه... ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحب   ". َیْأِت ِبَها الل 

ٍة ِمْن در تمام زمینه ها با ید به جزئیات کار و عمل نیز توجه کرد "  – 1 ِمْثقاَل َحب 
 ."َخْرَدٍل 
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" صخره "، دوری و وسختیین بود که کوچكی " خردل "، صفتی باید متیق   – 1
، لهی و قدرت احضار عمل اثری نداردناپیدایی " السموات ، االرض " ، در علم ا

ه"   .110"، و خداوند او را بی پاداش نمی گذارد َیْأِت ِبَها الل 
هی شک نكنیم " نای و دانای خداوند در هیج زمینهدر توا –1 ... َیْأِت ِبَها الل 

 ."َلطیٌف َخبیر
هیچ عملی در این دنیا از بین نمی رود و روزی باز پسین به سراغ انسان می  –1
هآید "   ." َیْأِت ِبَها الل 
َلطیٌف ، زیرا او " ی دقیق است شک نكنیمحساب گیرندهاین که خداوند  – 1
 ." استَخبیر
که انسان  شودمیاین، در نظر داشت نكات باال و به یاد قیامت سبب  بر بنا

همیشه به یاد خدا بوده و خود را اصالح کند، تا در روزی که هیچ کس جز عمل 
می  )ع(انسان پناه انسان نیست، از رحمت الهی برخور دار شود، امام حسین

نیا " کسی در قیامت در  111فرماید: "الیأَمن یوَم القیاَمِة إال  َمن خاَف الله ِفی الدُّ
 .نیا ترس از خدا در دل داشته باشدامان نیست، مگر کسی که در د

 

 نماز :  –3
الة ِقِم الصَّ

َ
 112یا ُبَنيَّ أ

، پس از تحكیم حكیم و خرمند حكایت می کند که ویقرآن از زبان این مرد 
، به توحید و باور به مبدأ و معاد استپایه های اعتقادی در ذهن پسرش که همان 

، مخلوق با خالق اش می رودد رابطه سراغ بهترین و با ارزش ترین نوع ایجا
، چرا که در میان تمام دارد " پا نماز را بر! : " پسرممی گوید شلقمان به فرزند
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یان او ، هیج کدام به اندازه نماز پیوند مبط که انسان با خدا تأمین می کندانواع روا
ی وح خفتها میكند ، ر، نماز قلب انسان را مصف  و خدایش را تأمین نمی کند

، نماز رنگ ار و تاریک انسان را روشن می کند، دل بیمرا بیدار می کندانسان 
 "، و انسان را  از فحشاء و منكرات باز میداردگناه را از بدن انسان می شوید سیاه

الَة َتْنهی  .113" َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر ِإن  الص 
به نماز توصیه لذا یكی از وظایف بزرگ والدین این است که فرزندان خود را 

زندگی شان، با خالق  کنند و مراقب باشند تا فرزندان شان تحت شرایط حاکم در
این بخش از صحبت های لقمان چیزی که به  ، چنانچه درخود قطع ارتباط نكنند

، زیرا داشتن نماز است پا ، بربسیار واضح اما جدی امر شده است آن به صورت
 .ها استنماز راه نجات انسان از تمام بدی 

اسالم یک امر  در آنچه از این فراز به دست می آید این است که " نماز " تنها
تمام ادیان الهی  ادیان گذشته نیز بوده است وتمام ، بلكه در مهم و واجب نیست

این بیانات لقمان وقتی  ، درپایی نماز تالش کرده اند ، در برو مكاتب آسمانی
، به نتیجه های بسیار زیبا و سازنده دست بعضی از کلمات را به هم ربط دهیم

الة.. . ال ُتْشِرْك می یابیم ، مثلن "   شودمیین پیوند این ، مفهوم زیبای ا" َأِقِم الص 
به باز سازی  خود را از شرک پاک می کند باید، وقتی درون و روح نکه انسان موم

 .روحی با اقامه نماز برود
به آشنا شدن  بعد از بیان و توصیه ی فرزندش ، لقمانقرآن یاین فراز از تكه در

، ه می کند که بسیار قابل توجه استی نماز اشاره و توصی، به اقامهبا مبدأ و معاد
فین حایز اهمیت و انجام آن به صورت که در کتب فقهی آمده است برای مكل  

 .است
یابن ، گفتم )ع(که می گوید من به امام صادقاز معاویۀ بن وهب روایت است 

افضل اعمال افضل اعمال که بنده به واسطه آن به خدا تقرب جوید و  !رسول الله
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: " من پس از معرفت خداوند نزد خداوند باشد چیست؟ آن حضرت فرمود
ی ، لذا هیج عبادتی به پایه114چیزی افضل تر و محبوب تر از نماز سراغ ندارم "

 .قراری رابطه با خداوند وجود ندارد نماز برای بر

 سیمای نماز :
الُة" )ع(امیرالمومنین علی  115می فرماید: " ِلُكل  َشی ٍء َوجٌه و َوجُه ِدیِنُكم الص 

برای هر چیزی سیماست، و سیمای دین شما نماز است، نماز تجلی باالترین 
که در سیمای آن  قانه و انسان ساز استمعرفت الهی و زیبای ترین نجوای عاش

ا اهمیت بودن ، به دلیل بدر این بخش، که شودمیارزشهای فراوانی دیده 
 اشاره می کنیم : یبا و شیرینی، به نكات زشناخت از ارزش نماز

 ا ترین رابطه ی انسان با خداست که دربی، عمیق ترین و زنماز، ساده ترین – 9
 .تمام ادیان آسمانی بوده است

، خوش صدا ترین افراد ادتی است که سفارش شده قبل از آن، تنها عبنماز – 1
، شعار " حی علی الصالۀ ، حی علی الفالح باالی بلندی رفته و با صدای بلندبر 

، با آذان خود سكوت را بشكنند و یک دوره " را سردهند ، حی علی خیرالعمل
 .اندیشه های ناب اسالمی را اعالم و غافالن را بیدار کنند

م هدف خود را از اسكان زن و نماز به قدری مهم است که حضرت ابراهی - 9
، نه انجام اه مكه، اقامه ی نماز معرفی می کندفرزندش در صحرای بی آب و گی

 .مراسم حج
ظهر روز عاشورا برای اقامه ی دو رکعت نماز سینه ی خود  )ع(امام حسین – 1

 .را سپر تیر های دشمن قرار داد
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ور میدهد که دست )ع(و حضرت اسماعیل )ع(، به حضرت ابراهیمقرآن – 1
اِئفیَن َو "... مسجد الحرام را برای نمازگزاران آماده و تطهیر نمایند  ْر َبْیِتَي ِللط  َطه 

ُجوِد " ِع السُّ ک   .116اْلقاِئمیَن َو الرُّ
 )ع(و اسماعیل )ع(و ابراهیم )ع(یمو مر )ع(نماز به قدری مهم است که ذکریا –1
 .پایی نماز بوده اند د و محل برمسج ینخادم
به استاندارش )ع(ین علی ن، کلید قبولی تمام اعمال است و امیرالمومنماز –1

گاه باش که تمام کارهای می فرماید : " بهترین وقت خود را برای نماز قرار بده و آ
 .117" شودمیتو در پرتو نماز قبول 

ِه َأال ِبِذْکِر ، یاد خدا است و تنها یاد خدا آرام بخش دلها است، " نماز –1 الل 
 118"َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب

بقره "  تا ی هرُسوه " رُسو، از بزرگترین های قرآنهرُسونماز، در بشتر  –1
 .کوثر " مطرح شده است یهرُسوه " رُسوکوچكترین 

، تا خواندن آذان و اقامه در گوش طفل ، از هنگام تولد در زایشگاه بانماز – 92
، در زندگی انسان جلوه گر نماز می گزارندار قبر که بر میت پس از مرگ و کن

 .است
، آرام بخش انسان هم برای حوادث زمینی مانند زلزله و سیل و نماز – 99

 .و کسوف واجب شده است هم برای حوادث آسمانی مانند خسوف طوفان و
های طلب باران برای کسانی است که در تشنگی و نماز یكی از راه – 91

 .خشكسالی به سر می برند
الَة ، انسان را از انجام بسیاری از کارهای زشت باز میدارد " نماز – 99 ِإن  الص 

 119"َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر َتْنهی
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، می سازد ی یک انسان کامل استه که شایسته، نماز انسان را آنگونبراستی
 .120شود اگر به این عبادت درست توجه 

سیله برای تقرب به درگاه خداوند است، امام ترین و بهترین و نماز باال – 91
می فرماید: " افضُل ما یتقرب به العبد الی الله بعِد المعرفِةبه ، الصالة  )ع(کاظم

گاه الهی تقرب از شناخت خدا به وسیله آن به در بهترین چیزی که بنده بعد 121"
 .پیدا می کند، نماز است

ی تمام نمای است که در آن سیمای واقعی مسلمان بودن یک نماز آیینه – 91
می فرماید : " لكل شی ٍء وجٌه و وجُه دیِنكم  )ع(، امام علی شودمیفرد دیده 
 .چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است هر 122الصالة "

 کماالت موجود در نماز :
فواید معنوی،  برنامه های دینی یكی از زیبای اش این است که به استثنای

یكسری فواید آنی و عاجل ظاهری نیز به همراه دارد، برنامه نماز یكی از این 
برنامه ها در دین است، که به اضافه پیامد های معنوی آن، هنر ها و کماالتی در 

كاتی از آن آن سازنده است، به ن آن نهفته است که اگر دقیق متوجه شویم، بند بندِ 
 :در ذیل اشاره می کنیم

، غسل و پاک بودن بدن و زدن، وضو نظافت و بهداشت را در مسواک – 9
 .لباس می بینیم

 .، جسارت و فریاد زدن را از آذان می آموزیمجرأت – 1
 .حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد یاد می گیریم – 9
 .انتخاب امام جماعت عادل می یابیمدر توجه به عدالت را  – 1
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صف اول می ایستند، به  رت را از کسانیكه دو کماال توجه به ارزشها – 1
 .دست می آوریم

! یهودیان به سویی و  ، آره ل را در قبله احساس می کنیمیری مستقجهت گ – 1
هند و مسلمانان باید مسیحیان به سوی دیگر مراسم عبادی خود را انجام مید

، تا شودمیان مانل مسل، قبله ی مستقفرمان قرآن، کعبه، و لذا به مستقل باشند
 .استقالل در جهت گیری آنها حفظ شود

، نباید در این می بینیم که حتی یک نخ غصبی رمراعات حقوق دیگران را د –1
 .لباس نماز گزار باشد

: " می کنیم که در روایات می خوانیم توجه به سیاست را از آنجا احساس – 1
 .، قبول نیست "نماز که همراه با پذیرش والیت امام معصوم نباشد 

 .توجه به نظم را در صف های منظم نماز جماعت می بینیم –1
 .تربت کربال احساس می کنیم م به شهد ا را درراتتوجه و اح – 92
بهداشت محیط را در سفارشهای که برای پاکی و نظافت مسجد و  – 99

 .مسجدیها شده است می بینیم
 .بینیم تمام لحظات نماز می توجه به خدا را در – 91
ینتوجه به معاد را در "  – 99  .احساس می کنیم 123"ماِلِك َیْوِم الد 
راَط اْلُمْسَتقیمتوجه به انتخاب راه را در جمله ی "  – 91 می  124"اْهِدَنا الص 

 .بینیم
ذیَن َأْنَعْمَت انتخاب دوستان و همراهان خوب را در جمله "  – 91 ِصراَط ال 
 .احساس می کنیم 125"َعَلْیِهم
َغْیِر ی " ضب شده گان و منحرفان را در جملهدوری و پرهیز از غ – 91

ین ال   می بینیم.126" اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َو اَل الض 
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 .توجه به نبوت و اهلبیت را در تشهد احساس می کنیم – 91
عبادالله توجه به صالحان و پاکان را در جمله ی " السالم علیناو علی  – 91

 .الصالحین " می بینیم
اگر توجه به تغذیه سالم را در آنجا می بینیم که در حدیثی آمده است : "  – 91

 .، تاچهل روز نمازش قبول نیست "کسی مشروبات الكلی مصرف کند
، ه سفارش کرده اند از بهترین لباسآراستگی ظاهر را آنجا می بینیم ک – 12

، حتی زنها وسایل زینتی خود را در نماز با کنیمعطر و زینت در نماز استفاده 
 .خود داشته باشند

: اگر میان زن و می بینیم که در حدیثی می خوانیم توجه به همسر را آنجا – 19
، نماز هیج کدام یگر را بیازارند و بد زبانی کنندشوهری کدورتی باشد و یا یگد

 127.پذیرفته نیست
در ضمن نماز به آن متذکر می های از آثار و توجهاتی بود که اینها گوشه

، این جمله ی انسان سازی است "نماز کارخانه" شویم، امام خمینی فرمود:
چیزی نیست که گزافه باشد مشروط به این که نماز با توجه به تمام ابعاد آن 

 .درست خوانده شود

 ن :اهمیت، ارزش و برکات نماز، از نظر روایات معصومی
 برکت الهی است ،نماز

الَة و آَتُوا الزکاَة.. وا و اقاُموا الص  ِتی ِبَخیٍر ما َتحابُّ "  128پیامبر فرمود: " ال َتزاُل ُام 
 .امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که نماز بر پا دارند و زکات بدهند...
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 کلید بهشت است
حمة و  عا مفتاح الر  الة مفتاح پیامبر فرمود: " الدُّ الة و الص  وضوء مفتاح الص 

ة  " دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است.129الَجن 
 خشنودی و عفو الهی است

ُل الَوقِت ِرضواُن اللِه و آِخُرُه َعفُوالله " نماز در اول وقت 130پیامبر فرمود: " أو 
 .خشنودی خداوند و در پایان وقت عفو خداوند است

ین رحمت الهی استنماز،   باالتر
مِة َلما َرَفَع رأَسُه ِمَن  )ع(امام علی ح  ی ما َیغشاُه ِمَن الر  فرمود: " َلو َیعَلُم الُمَصل 

جودِ  " اگر نماز گزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر 131السُّ
 .خود را از سجده بر نخواهد داشت

 رهای از عذاب الهی است
بُه... )ع(امام صادق " خداوند 132فرمود: " َمن َقِبَل الله ِمنُه صالًة واِحَدًة َلم ُیَعذ 

 .از هرکس یک نماز را قبول کند، عذابش نمی نماید...
 معیار شناخت مومن واقعی است

فرمود:" ُیعَرُف َمن َیِصُف الَحق  ِبثالِث ِخصاٍل : ُینَظُر إلی  )ع(امام صادق
یهاأصحاِبِه َمن ُهم؟ و إلی صالتِ  " کسی که از 133ِه َکیَف هَی؟ و فی َای  وقٍت ُیصل 

: ببینید دوستانش چه کسانی شودمیحق دم می زند، با سه ویژگی شناخته 
 .هستند، نمازش چگونه است و در چه وقت آنرا می خواند؟
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 سنگ بنای دین است
کاُة و الَوالَیُة ال َتِصحُّ  )ع(امام صادق الُة و الز  فرمود:" أثاِفیُّ اإلسالِم ثاللَثٌة الص 

" سنگهای زیر بنای اسالم سه چیز است: نماز،  134واِحَدٌة ِمنُهن  إال  ِبصاِحَبَتیها
 .شودمیزکات و والیت که هیچ یک از آنها بدون دیگری درست ن

 وسیله تقرب به خداوند است
ُب ِبِه الَعبُد إلی اللِه َبعِد الَمعِرَفِة ِبِه ،  )ع(امام کاظم فرمود: " أفَضُل ما َیَتَقر 

الةُ  " بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  135الص 
 .تقرب پیدا می کند، نماز است
 زمینه ساز شفاعت است

الَة َبعَد وقِتها (ص)پیامبر َر الص  " کسی که  136فرمود: "ال َیناُل َشفاَعِتی َمن َاخ 
 .نمازش را از وقتش تأخیر بیندازد) فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید

روایت است که فرمود: " الَیناُل َشفاَعَتنا َمن اسَتَخف   )ع(همچنان از امام صادق
اَل ةِ   .ک بشمارد، بشفاعت ما دست نخواهد یافتکس نماز را سب " هر 137ِبالص 

 نماز قلعه مصئون دینی است
یطِن  )ع(امام علی الُة ِحصٌن ِمن َسَطواِت الش  " نماز قلعه و دژ  138فرمود: " الص 

 .محكمی است که نماز گزار را از حمالت شیطان نگاه می دارد
 کبر و غرور است درمان مرِض 

الَة  )س(حضرت رک، و الص  زهرا فرمود: " َفَجَعَل اللُه اإلیماَن َتطِهیرًا َلُكم ِمَن الش 
" خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد، و 139َتنزیهًا َلُكم َعن الِكبر

 .نماز را برای دوری از تكبر و خود خواهی
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 نماز جمعه
" حضور در نماز 140فرمود: " اإلتیاُن إلی الُجُمَعِة زیاَرٌة و َجماٌل  )ع(امام علی

 جمعه هم زیارت است و هم زیبایی.
 نماز شب

یَح  ُب الر  ُن الُخلَق و ُتَطی  ُن الَوجَه و ُتَحس  یِل ُتَحس  امام صادق فرمود: " صالُة الل 
یَن و َتذَهُب ِبالَهم  و زَق و َتقِضی الد  " نماز شب، انسان  141َتجُلو الَبَصَر  و َتُدرُّ الر 

را خوش سیما، خوش اخالق و خوش بو می کن و روزی را زیاد و قرض را ادا 
 .می نماید و غم  و اندوه را از بین می برد و چشم را نورانی می کند

  :اما این برکات، در نمازی است که دارای شرایط باشد
 پاک بودن لباس و مكان

ی إن َلم َیُكن ِمن َوجِهِه و  )ع(امام علی ی و علی ما ُتَصل  فرمود: " ُانُظر فیما ُتَصل 
ِه فال َقبوَل  ز می گزاری، اگر از ا" بنگر در چه ) لباسی( و بر چه ) چیزی( نم142ِحل 

 .راه صحیح و حاللش نباشد، قبول نخواهد شد
 خشوع در نماز

لی اللِه ِبَوجِهَک ُیقِبل فرمود: " إذا ُقمَت فی َصالِتَک َفأقِبل ع )ص(پیامبر
 ." هرگاه به نماز ایستادی، با دل به خدا رو کن تا او نیز به تو رو کند143َعَلیَک 

 حضور قلب
" 144فرمود: " ال َیقَبُل اللُه َصالَة َعبٍد ال َیحُضُر َقلُبُه َمَع َبَدِنِه  )ص(پیامبر  

 .خداوند نماز بنده ی را که دلش همراه بدنش نیست، نمی پذیرد
 

                                                           
.11نوادر ) راوندی( صـ -  140  
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 آرامش در انجام نماز
" هرکه رکوع 145فرمود: " َمن َاَتم  ُرکوَعُه َلم َتدُخلُه َوحَشٌة فی الَقبر )ع(امام باقر

 .نمازش را کامل انجام دهد، هیچ ترس و وحشتی در قبر به سراغش نمی آید
 نماز اول وقت

ِخیِر َکَفضِل اآلِخَرِة علی  )ع(امام صادق
َ
وِل علی األ

َ
فرمود: " َفضُل الَوقِت األ

نیا " فضیلت خواندن نماز اول وقت نسبت به تأخیر انداختن آن، مثل  146الدُّ
 فضیلت آخرت بر دنیاست.

 
 

 امر به معروف : – 4
ُمْر ِباْلَمْعُروف

ْ
 147َو أ

 

، مبدأ و معاد و فرزندش را به شناخت خداوند این که ، پس از لقمان      
، به سراغ بیدار کردن وجدان او ین ارتباط با خداوند آشنا می کندبهترین روش تأم

به کاری در قبال سرنوشت جامعه اش می رود و او را  مسوولیتبرای قبولی حس 
!  پسرم، وی می گوید:"شایسته ی یک عضو سالم جامعه باشدستور می دهد که د

، این دستور انسان ساز که امروز به عنوان دم را به خوبی ها دعوت کن "مر
ی تمام ، در واقع زیر بنانامه ی انسانی در جامعه مطرح استضروری ترین بر

بشر  ، اگرن و مصلحان عالم انسانی بوده است، امامابرنامه های الهی پیامبران
ارچه همدیگر را ه یک پی از تكامل فكری برسند کروزی تمام شان به این مرحله

بزرگان  یی روئیایی فاضله، آنوقت است که دیگر مدینهبه خوبی دعوت کند
  .محقق خواهد شد
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ام جاها وقتی از نماز یاد تم قتی می بینیم که در قرآن درخیلی جالب است و
از نماز یاد این جا وقتی  ، اما درشودمیر کنارش از زکات تذکر داده ، دشودمی
چند بعضی از مفسرین  ، هرشودمیها یاد رش از امر به خوبیکنا در، شودمی

گفته اند که این به خاطر آن است که فرزندان صاحب مال و ثروت نیستند و به آن 
، اما این شاید به آن دلیل باشد که امر لقمان دلیل زکات به آنها تعلق نمی گیرد

عبادت داشته باشد، جنبه ی حالت احیای  این که  برای فرزندش به نماز بشتر از
 ، لذا امر به معروف نیز بشتر از زکات جنبه تربیتی دارد.تربیتی آن در نظر است

، همیشه امر به معروف و نهی از منكر یاد شده استدر تمام آیات که از امر ب
! وقتی در یک جامعه از نهی از منكر یاد آوری شده است، آرهمعروف قبل 

جای آن جامعه  ، دیگر دره و سرلوحه زندگی شان شودردم ملكمعروف ها برای م
مخصوصن  –کسی را  این که ، و باید قبل از برای شیوع منكرات نمی ماند

، تا قبل از از منكرات نهی کنیم، به انجام معروفات امر کنیم –فرزندان خود را 
 .آلوده شدن وقایه شوند

این است که تنها در مسیر های زیبای این فراز از نصیحت لقمان یكی از پیام
که به اضافه حرکت ن وظیفه دارند موم و ، مسلمان م نهادن کافی نیستحق گا

گران را نیز در مسیر حق دعوت کند، در قرآن می خوانیم ، دیخود در مسیر حق
اِلحاِت َو َتواَصْوا ِباْلَحق  .: "که ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الص  یعنی ) کسانیكه  148"..... ال 

، این به آن معنی جام دادند و به حق توصیه کردند (ایمان آوردند و عمل صالح ان
 .است که وظیفه ما دعوت به خوبی ها است

ها و ازی و بستر سازی برای تقویت خوبیاز طرفی امر به معروف فرصت س
ی جرأت دادن به نیكان جامعه است تا بتوانند که در آوردن اصالحات گامها

: " من أمر بالمعروف ش  می فرماید )ع(محكم تری بر دارند، امیر المومنین علی 

                                                           
.9ُسوره عصر ، آیه  -  148  
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 کس امر به معروف کند به مومن نیرو می بخشد، بنا بر هر 149ظهر المومن..."
بتوانیم استعداد های اصالح طلب را در زندگی خود پرورش  این که این برای 

 .کنند، حمایت نماییمامر به معروف می بدهیم، باید از کسانیكه 
 

 نهی از منکر : – 5
 150َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكر

به دعوت مردم به خوبی ها امر کند، لقمان نمی خواهد که فرزندش را تنها       
خواهد  ، میو از منكرات و زشتی ها باز دار "...: "وی با گفتن این جمله که

که خداوند و رسوالنش به هدف متعالی ! جامعه برای رسیدن بگوید که فرزندم
ضرورت به نهی از ، ها داردورت به دعوت به سمت خوبی، اگر ضرخواهند می

ی که برای رشد درست و نتیجه دادنش اگر ، درست مانند مزرعهها نیز داردبدی
و خاشاک و علف های ، نیاز به رفع خس رورت به آب یاری و کود دادن داردض

و رشد این مزرعه گرفته خواهد شد و به غیر آن صورت جل ، درهرزه نیز دارد
 .تكامل درست نخواهد رسید

که ، می تواند تحمل کند ن و پدر دلسوز و حكیم! انسان مسلمان و مومبله
که به مكتب و عقیده ، اما نمی تواند صبر کند ها گرفتار شودفرزندش به سختی

مهم ما این است که  ، به راستی وظیفه" َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكر،  " اش آسیب برسد
این  ، دری دینی واجتماعی شان بار بیاوریمفرزندان خود را مدافعین ارزشها

توانیم به خود به حیث یک پدر افتخار کنیم که از طریق  صورت است که می
تربیت یک فرزند صالح در حفظ ارزشهای دینی و اجتماعی خود سهم فعال 

 .گرفته ایم
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صورت مكلف به انجام نهی از منكر هستیم، ما به عنوان یک مسلمان در هر 
 های اجتماعی، ظرفیت های علمی و توانای های مان چقدر درموقعیت این که 

ما در جهت نهی از منكر در  مسوولیت، اما این امر موثر است، چیز جدای است
کس به اندازه توان خود مكلف به انجام  جامعه به هیچ صورت ساقط نیست و هر

: " من رأی منكم منكرا فلیغیره می فرماید )ص(پیامبر اسالم دستور دینی هستیم، 
 هر 151بیده فإن لم یستطع فبلسانه ، فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف اإلیمان "

کس از شما منكری ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با 
 .قلبش آن را تغییر دهد، که پائین ترین درجه ایمان همین ) تغییر قلبی ( است

كوت ما کم کم به ها استاد نشویم، سفی اگر ما در جامعه در برابر بدیاز طر
در  (ع) های اجتماعی منجر خواهد شد، امیر المومنین علی متالشی شدن ارزش

این زمینه حدیث زیبای دارد و می فرماید: " من ترک إنكار المنكر بقلبه و یده و 
ٌت بین األحیاء " و دست و زبانش انكار  کسی که منكر را با قلب 152لسانه فهو می 

 ی است میان زندگان.نكند، مرده

  سیمای امر به معروف و نهی از منکر:
ی از منكر یعنی باز داشتن ها و نه، یعنی سفارش به خوبیامر به معروف – 9

 .هااز بدی
.. َو ْأُمْر ِباْلَمْعُروِف .یا ُبَني  ، نیاز به سن خاص ندارد " انجام این دو امر مهم – 1

 .153"َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكر
ی عشق به مكتب، عشق به مردم، عشق به سالمتی امر به معروف، نشانه – 9

ارتباط دوستانه بین مردم و نشانه فطرت بیدار و ، جامعه، آزادی بیان، غیرت دینی
 .نظارت عمومی و حضور در صحنه است

                                                           
. 9292، ح 111نهج الفصاحه ، صـ  -  151  
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گاه کردن افراد  – 1 امر به معروف و نهی از منكر، سبب تشویق نیكو کاران، آ
و ایجاد نوع انضباط اجتماعی است،  گیری از خالف ، هشدار برای جلوجاهل

ٍة أُ : " قرآن می فرماید اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن ُکْنُتْم َخْیَر ُأم  ْخِرَجْت ِللن 
، زیرا امر به معروف و ) شما مسلمانان بهترین امت هستیدیعنی  154..."اْلُمْنَكر

 ی کنید(.نهی از منكر م
: " روایت است که فرمود )ع(ین علینهمچنان از حضرت امیر الموم  - 1

ت عامه است حیعنی ) امر به معروف مصل 155مصلحۀً للعوام "واألمر بالمعروف 
" کسی که جلو منكر : ز منكر در حدیثی می خوانیم که، همچنان در مورد نهی ا(

 .156، مانند کسی است که مجروحی را درجاده رها کند تا بمیرد "را نگیرد
و حضرت  )ع(قرآن می فرماید که پیامبران الهی مانند حضرت داوود – 1

نهی از منكر نمی کنند، لعنت فرستاده است، قرآن می به کسانیكه  )ع(عیسی
ذیَن َکَفُروا ِمْن َبني: " فرماید ِلساِن داُوَد َو عیَسی اْبِن َمْرَیَم  ِإْسرائیَل َعلی ُلِعَن ال 

، به انی از بنی اسرائیل که کافر شدندیعنی )کس157"ذِلَك ِبما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدون
به آن سبب بود  –لعن و نفرین  –، این مریم لعنت شدند داوود و عیسی پسرزبان 

 تجاوز می کردند (. که آنان عصیان کرده و از فرمان خدا
 ،امر به معروف و نهی از منكر بود )ع(یكی از فلسفه های قیام امام حسین –1

ی معروف خود به برادرش محمد حنفیه فرمود : " انما آن حضرت در وصیت نامه
الح فی امۀ جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنكر خرجت لطلب االص

ر به معروف و ، اراده دارم امامبرای اصالح امت جدم قیام کردهیعنی : ) من  158"
 نهی از منكر کنم (.
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، واسطه امر به معروف ونهی ازمنكر : " بهدر روایت است که می فرماید – 1
 159"شودمیتمام واجبات به پا داشته 

ِه ُیْكَفُر ِبها َو ُیْسَتْهَزُأ ِبها َفال .. .: "فرماید قرآن می –1 َأْن ِإذا َسِمْعُتْم آیاِت الل 
ی َیُخوُضوا في ُكْم ِإذًا ِمْثُلُهم َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحت  : ) هرگاه یعنی160..."َحدیٍث َغْیِرِه ِإن 

نكنید، تا به ر می گیرد با آنان همنشینی شنیدید آیات خدا مورد کفر و تمسخر قرا
می  ، همچناناهی بود (مثل آنان خو، وگرنه شما هم سخن دیگری مشغول شوند

ذیَن َیُخوُضوَن في: " فرماید ی َیُخوُضوا في َو ِإذا َرَأْیَت ال   آیاِتنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحت 
به قصد  –هرگاه کسانی را دیدید که در آیات ما  : ) ویعنی 161..."َحدیٍث َغْیِره

 –مسیر سخن را عوض کرده  –، از آنان روی بگردان تا کاو می کنند و کند –خطئه ت
می دهد  این آیات خداوند به صراحت دستور در ،و وارد مطلب دیگری شوند...(

آن به آیات الهی توهین  که فرد مسلمان در هیج جلسه ی سكوت نمی کند که در
ام گناه ناراحت از انج، مفهومش این است که انسان مسلمان هم در دل شود

آن  آن نهی کند و هم به صورت عملی با ِاعمال قانون از از نباشد و هم در زبا
 ید نهی کند.با

که گناه کردن عادی  شودمیبب ، سسكوت و بی تفاوتی در برابر گناه – 92
، شیطان راضی شود و ما مورد شود، گناه کار جرأت پیدا کند، ما سنگدل شویم

، و بدان جامعه بر جامعه مسلط شود ، اشرارند قرار بگیریمخشم و غضب خداو
: " إذا لم یأمروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنكر و لم می فرماید ) ص (پیامبر اکرم 

یتبعوا األخیار من أهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فیدعوا خیارهم فال ُیستجاب 
هرگاه ) مردم ( امر به معروف و نهی از منكر نكنند و از نیكان خاندان  162لهم"
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کنند  نیكانشان دعا آنان مسلط گرداند و من پیروی ننمایند، خداوند بدانشان را بر
 .اما دعایشان مستجاب نشود

، آزادی ه کردن دیگران به ما چه ربط دارداین دست که گنا توهمات از " – 99
ل بهار ، من خجالت می کشم، می ترسم، با یگ گُ کرد بنباید سلدیگران را 

هرکس جدا است، دیگران ، گور یسی به دین خود  موسی به دین خود، عشودمین
ن و مشتریان خود را از دست ، با نهی از منكر دوستاهستند به من نمی رسد

وولیت خدای ما در قبال این های از این دست نمی تواند مس، و مثالمیدهم
به تعبیر یكی از بزرگان که اگر کم اثر داریم ، 163"ی الهی را از ما سلب کندوظیفه

رگز ، اما هورت به تكرار است باید تكرار کرد، اگر ضرکنیم باید از آن کم استفاده
و امر به معروف نظر به  نهی از منكر این که ، شودمیوظیفه ما از ما ساقط ن

باید بدانیم که  ، امادرست استاز خود حاالت و شرایطی خاصی دارد، شرایط 
 .تحت هیج شرایطی این وظیفه از ما ساقط نیست

با دعوت به خوبی ها و نهی ! ادعای جانشینی کردن خدا و پیامبر فقط آره – 91
می فرماید: " من أمر بالمعروف  )ص(های میسر است و بس، پیامبر اسالم از بدی

کس امر به  هر 164و نهی عن المنكر فهو خلیفة الله فی األرض و خلیفُة رسوله "
 معروف و نهی از منكر نماید، جانشین خدا در زمین و جانشین رسول اوست.

 روایات معصومین: یتماشای امر به معروف و نهی از منکر، در آیینه
 نهی از منكر اهمیت و ارزش امر به معروف و

هاُد فی َسبیِل اللِه ِعنَد األمِر  )ع(امام علی ها والج  فرمود: " و ما أعماُل الِبر  ُکلُّ
یٍّ  هِی َعِن الُمنَكِر إال  َکَنفَثٍة فی َبحٍر ُلج  " همه کارهای خوب و 165ِبالَمعُروِف و الن 
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است در ی به معروف و نهی از منكر چون قطرهجهاد در راه خدا در برابر امر 
 .دریای عمیق

 برکت امر به معروف و نهی از منكر
اُس ِبَخیِر ما أَمروا ِبالَمعروِف و َنَهوا َعِن الُمنَكِر و )ص( پیامبر  فرمود:" الَیزاُل الن 

قوی... و نهی از منكر  " تا زمانی که مردم امر به معروف166َتعاَونوا علی الِبر  و الت 
ا به یاری یگدیگر بشتابند، در خیر و سعادت های نیک و تقونمایند، و در کار

 .خواهند بود...
 ارزشهای دینی امر به معروف و نهی از منكر، احیا گرِ 

هَی َعِن الُمنَكِر َفِریَضٌة َعِظیَمٌة ِبها  )ع(امام باقر  مَر ِبالَمعروِف و الن 
َ
فرمود: " إن  األ

ُتقاُم الَفراِئُض... و َتأَمُن الَمذاِهُب و َتِحلُّ الَمكاِسُی و ُتَردُّ الَمظاِلُم و ُتعَمُر 
" امر به معروف و نهی از منكر دو واجب بزرگ الهی می باشند که 167األرض

ها امن و کسب و کار با آنها بر پا می مانند و به وسیله این دو راه سایر واجبات
و  شودمیدیدگان ستانده  ستم . با این دو واجب است که دادِ شودمیمردم حالل 

 .زمین آباد می گردد
 پیامد چشم پوشی از امر به معروف

ِبُعوا )ص( پیامبر  فرمود: " إذا َلم َیأُمُروا ِبالَمعُروِف و َلم َینَهوا َعِن الُمنَكِر و َلم َیت 
َط اللُه َعَلیِهم ِشراَرُهم َفَیدُعوا ِخیاُرُهم فال ُیسَتجاُب َلُهم  األخیاَر ِمن أهِل َبیِتی َسل 

 " هرگاه ) مردم( امر به معروف و نهی از منكر نكنند، و از نیكان خاندان من168
پیروی ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلط گرداند و نیكانشان دعا کنند اما 

 .دعایشان مستجاب نشود
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 آمر و ناهی شرایِط 
ما َیأُمُر ِبالَمعُروِف و َینَهی َعِن الُمنَكِر َمن کاَنت ِفیِه  )ع(امام صادق فرمود: " إن 

َثالُث ِخصاٍل عاِمٌل ِبما َیأُمُر ِبِه تارٌِک ِلما َینَهی َعنُه عاِدٌل ِفیما َیأُمُر عاِدٌل ِفیما َینَهی 
ز منكر نهی ا" کسی می تواند امر به معروف و 169َرِفیٌق ِفیما َیأُمُر َرِفیٌق ِفیما َینَهی
: به آنچه امر می کند عمل کند، و از آنچه نهی می کند که دارای سه صفت باشد

کند اجتناب نماید. در امر کردن و نهی نمودن میانه روی را پیشه خود کند. از 
 روی دلسوزی و مهربانی و با مدارا امر و نهی کند.

ین و ناهیین مورد لعن است؟  کدام دسته از آمر
اِهیَن َعِن المنكِر  )ع(امام علی فرمود: " َلَعَن اآلمرین بالمعروف التاِرِکیَن َله و الن 
" کسانی که مردم را به کارهای نیک امر می کند و خود آن را انجام 170العاملین ِبهِ 

نمی دهند و کسانی که مردم را از کارهای زشت باز می دارند  اما خود مرتكب آن 
 .دمی شوند، مورد لعن و نفرین هستن

 

 صبر و استقامت : – 6
ُمور َو اْصِبْر َعلی

ُ
صاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْْل

َ
 171ما أ

 
فرزندش را برای آماده شدن به خاطر دعوت مردم  این که ، پس از لقمان      

خواهد اشاره کند که  ، میها اندرز می دهدها و نهی از بدی جامعه اش به خوبی
مسیر اصالح جامعه پر  ،احساس می کنی هم نیستکه این راه به آن ساده گی 

أمین های احتمالی و موانع که انسان های زشت و ناپسند آنرا برای تاست از خطر
و مشكالت که : " در برابر مصایب منافع خود شان ایجاد می کند، وی می گوید

ف حتمی و کارهای ی، که این از وظا، صابر و شكیبا باششودمیبرای تو وارد 
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ی هر انسانی است "، بسیار واضح است که تمام اقشار ساکن در یک اساس
، چه بسا انسانهای ات و رفتن به سمت خوبی ها نیستندجامعه طرفدار اصالح

که نفع مادی و دنیای خود را در سایه قلدری و هتاکی و تجاوز به حقوق دیگران و 
نه وقتی کسی پیدا این گو ، لذا درهای غیر انسانی می بینندو رفتارظلم و ستم 

از گزند شان مصئون  ،کند باری را برای آنها محدود شود و زمینه ی بی بند و
، و به این دلیل است که آمر به معروف و ناهی از منكرات باید برای نخواهند ماند

شود و در این  هاها و آزار، شكنجههااصالحات در جامعه متحمل سختی تحقق
هد و اال به هدف خود نخواهد راه صبر و شكیبای را در دستور کار خود قرار د

 رسید.
ها که در : " در مشقت و سختیمی فرماید )ع(ین علینحضرت امیر الموم      

، حقیقت این است 172راه امر به معروف و نهی از منكر به تو میرسد ، صبر کن "
ها به صبر در برابر مشكالت توصیه شده و زمینهکه در فرهنگ اسالم در تمام 

ها یا در برابر ین صبر، اپاداش نیكی در نظر گرفته شده استبرای صابرین 
اِبرین...: "مصیبت است، چنانچه می فرماید ِر الص  ذیَن ِإذا َأصاَبْتُهْم ، َو َبش  ال 

به آنها كه هرگاه مصیبتی ، کسانییعنی) و صابران را بشارت بده173" ُمصیَبة
می  )ع(رآن از زبان حضرت یوسف، چنانچه قرابر معصیت است، یا در برسد...(

ا َیْدُعوَنني: " فرماید ْجُن َأَحبُّ ِإَلي  ِمم  یوسف گفت یعنی : ) 174" ِإَلْیه قاَل َرب  الس 
محبوب تر  ،خوانند ! زندان برای من از آنچه مرا به سوی آن می: پروردگارا

َو ْأُمْر : " قرآن می فرماید این که  ، مثلبر انجام وظیفه استبرا ، یا در(است
امر به معروف و : ) یعنی 175" ما َأصاَبك ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِبْر َعلی

، لذا هر رسد مقاومت کن ( آنچه از سختی ها به تو می نهی از منكر کن و بر
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بخشی که  در هر –برابر انجام مسوولیت خود این مراحل بتواند که در  کس در
خداوند  ،های که وارد می شد شكیبا باشدتیسخ مقاومت و صبر کند و بر –باشد 

َه ال  ...: "اجر او را ضایع نمی سازد، چنانچه می فرماید ِق َو َیْصِبْر َفِإن  الل  ُه َمْن َیت  ِإن 
قوا و صبر پیشه کند، پس همانا کس ت : ) هریعنی 176"ُیضیُع َأْجَر اْلُمْحِسنین

 .خداوند پاداش نیكو کاران را تباه نمی کند (
این مسیر از نیش  ، از خود مشكالت فراوان دارد و دربدون شک که تبلیغ دین

لی نظر به و ،جه و حتی کشتن نیز در انتظار استو کنایه گرفته تا زجر و شكن
مشكالت را تحمل کرد و در راه احیای ارزشهای دینی مبارزه  شرایط باید تمام این

 .کرد
بنابر این، صبر یكی از الزمه های یک انسان در راه رسیدن به هدف دینی اش 

صورت گرفته  )ع(می باشد، تعریفی که در مورد صبر از زبان امیرالمومنین علی 
ُجُل م حَتِمَل الر  بُر َان ی  ُبُه و َیكِظَم ما ُیغِضُبُه "است، این است که : " َالص   177ا َینو

: صبر آن است که انسان گرفتاری و مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند یعنی
 .و خشم خود را فرو خورد

ر کلیدی حل مشكالت لذا با موارد که در باال در مورد صبر صحبت شد، صب
معنوی برای ها است، مخصوصن آن مواردی که در زندگی مادی و در تمام زمینه

بُر  )ص(انسان از اهمیت مهمی بر خور دار است، رسول اکرم می فرماید : " َالص 
ا عٍة  صبٌر عن المعصیِة " : صبر یعنی 178ثالثٌة : صبٌر عندالمصیبة، وصبٌر علی الط 

 .سه نوع است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه
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  صومین:سیما و جایگاه صبر در روایات مع
 نقش صبر در زندگی

أِس ِمَن الَجَسِد َفإذا َفاَرَق )ع(امام علی  موِر ِبَمنَزَلِة الر 
ُ
بُر فی األ می فرماید: " الص 

بُر  أُس الَجَسَد َفَسَد الَجَسَد و إذا فاَرَق الص  ُموُر  الر 
ُ
ُموَر َفَسَدِت األ

ُ
" نقش صبر 179األ

که اگر سر از بدن جدا شود،  در کارها همانند نقش سر در بدن است، همچنان
 بدن از بین می رود، صبر نیز هرگاه همراه کارها نباشد، کارها تباه می گردند.

 سپر مشكالت است ،صبر
" برد باری، مانعی در 180می فرماید: " الِحلُم ِحجاٌب ِمَن اآلفاِت )ع(امام علی

 برابر آفت هاست.
 ، در کدام تاریكی ها استفاده کنیم؟از چراغ صبر

فرمود: " َالِحلُم ِسراُج الله... الِحلُم َیُدوُر علی َخمَسِة أوُجٍه أن  )ع(امام صادق
َهَم أو َیدُعَو إَلی الَحق  َفُیسَتَخف  ِبِه أو أن  َیُكوَن َعزیزًا َفُیَذل  أو َیُكوَن صاِدقًا َفُیت 

ُه َفَقد ُیوءَذی ِباَل ُجرٍم أو أن َیطُلَب ِبالَحق  َفُیخاِلُفوُه ِفیِه َفإ ذا آَتیَت ُکالًّ ِمنها َحق 
" برد باری چراغ خداست... پنج چیز است که برد باری می طلبد: 181أَصبَت 

شخص عزیز باشد و خوار شود، راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود، به حق 
دعوت کند و سبكش بشمارند، بی گناه باشد و اذیت شود، حق طلبی کند و با او 

 .مورد، به حق رفتار کنی، برد بار هستیج در هر پنکنند. اگر  مخالفت
 با صبر به آرامش می رسیم

نیا  )ع(امام کاظم ما الدُّ فرمود: "اصِبر علی طاَعِة اللِه و اصِبر َعن َمعاِص اللِه َفإن 
ساَعٌة َفما َمَض ِمنها َفَلیَس َتِجُد َلُه ُسُرورًا و ال ُحزنًا و ما َلم َیأِت ِمنها َفَلیَس َتعِرُفُه 

َک َقِد اغَتَبطت تی َأنَت ِفیها َفَكَأن  اَعِة ال  طاعت خدا  " بر182َفاصِبر علی ِتلَک الس 
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ی بیش نیست. آنچه صی او شكیبا باش؛ زیرا دنیا لحظهصبر کن و در ترک معا
ی را نیامده نیز خبری نداری. پس لحظه گذشته جای شادی و غم ندارد و از آنچه

 که در آن به سر می بری، صبور باش چنان که گویی خوشبخت و خو شحالی.
یم  به جز صبر چاره ی هم ندار

َک إن َصَبرَت َجَرت َعَلیَک الَمقاِدیُر و أنَت َمأُجوٌر و إن  )ع(امام علی فرمود: "إن 
" اگر صبر کنی مقدرات الهی بر تو 183َجِزعَت َجَرت َعَلیَک الَمقاِدیُر و أنَت َمأُزوٌر 

و اجر خواهی ُبرد و اگر بیتابی کنی باز هم مقدرات خداوند بر تو  شودمیجاری 
 بود. و گناهكار خواهی شودمیجاری 

 
 

  تواضع: – 7
اس َك ِللنَّ ْر َخدَّ  184َو ال ُتَصعِّ

 

، تعین کننده ی جایگاه وی در میان مردم و معهنوعیت رفتار انسان در جا      
، با روش برخورد که در انسان، طرفی بخشی از مسوولیت های وی استاز 
تواند هم مسوولیت خود را در قبال  ، میمعه با مردم و اطرافیان خود داردجا

، چون و شخصیتی خود را به نمایش بگذاردجامعه ایفا کند وهم ظرفیت رفتاری 
ت فرد در ، نوعیت رفتار و حرکاه های جامعه شناسان و روانشناساناساس گفت بر

ن گرایش های فكری و تأثیرات آن در موضع گیری تعامالت اجتماعی اش مبی
 .هایش هست

نیاز اجتماعی این فراز از کلمات حكیمانه خود درست به این  ، درلقمان     
، این امر به همان ی مگردان ": " با بی اعتنای از مردم رواشاره کرده می گوید

، به برای دیگران متبلور می سازد رد رااندازه که نوعیت رفتاری و تأثیرات روانی ف
                                                           

.991جامع االخبار) شعیری(، صـ -  183  
. 91ه لقمان، آیه ُسور -  184  



     11ی لقماناندرزاهی حکیماهن

 

 

ل قول ی از آیه قرآن که نق، این تكهدایجاد تنفر در میان مردم می کن همان اندازه
، چقدر ظرافت و زیبای دارد و درست مطابقت از گفتار یک مردم حكیم است

، در اصل یک نوع بیماری است که به ا گفته های روانشاسان، چون " صعردارد ب
و این امر به این معنی است   185شتر دست میدهد و گردن خود را کج می کند "

، دچار نوعی از بیماری ر وخود خواهی راه می روندبا تبختُ که افراد که در جامعه 
 .است

ی می خوانیم که ایشان فرمودند : " من مش )ص(درحدیثی از رسول خدا      
یعنی کسی که از  186، و من تحَتها و من فوَقها " علی االرض إختیاال لعنه األرُض 

اند و ، زمین و کسانی که در زیر زمین خفته ر و تكبر، روی زمین را رودروی غرو
 .را لعنت می کنند ، همه اوآنها که در روی زمین هستند

روایت است که فرمود : "  )ص(همچنین در حدیث دیگری از رسول خدا      
ونهی أن یختاَل الرُجُل فی مشیه و قال من لِبَس ثوبا فاختال فیه خسف الله به ِمن 

: کسی که لباسی یعنی 187شفیِر جهنم و کان قریَن قارون ألنه أول َمِن اختال ! "
 خداوند او را در کنار دوزخ به قعر زمین می فرستد و، آن کبر بورزد بپوشد و با
، چرا که او نخستین کسی بود که غرور و کبر را " قارون " خواهد بودهمنشین 
 .بنیان نهاد

میان جامعه به  برای انسان الزم نیست که در زندگی خود در ،بر این بنا      
هر وسیله که باعث ، مقام و قدرت و دلیل داشتن، لباس، پول، ماشین، جوانی

 )ج(: "  خداوندفرمود )ع(امام صادق ختر راه برود،، با تكبر و تبایجاد غرور شود
و در میان آنها تقسیم نموده  ایمان را بر جوارح و اعضای انسان واجب کرده

، های انسان واجب کرده است، به سوی معصیت و گناه نرود پا ، ازجمله براست
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: در زمین متكبرانه راه در راه رضای خداوند گام بردارد، و لذا قرآن فرموده است و
  188.. و اعتدال را در راه رفتن رعایت کن "مرو !..

ت که در جامعه بدون در نظر گرفتن، جنیست، ی هرمسلمان اسلذا این وظیفه
عانه برخورد کند و خوشرفتار ، رنگ و نژاد با همه به صورت متواضمذهب دین و
ه ، چنانچه این نوع برخورد از سیره های عملی در زندگی پیامبر وائمباشد

  .است معصومین بوده
 

 تصویر تواضع در روایات معصومین :
 تواضع واقعی یعنی چه؟

اَس ما ُتِحبُّ أن ُتعطاهُ  )ع(امام هادی واُضُع أن ُیعِطی الن  " فروتنی 189فرمود: "الت 
 در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

 تواضع شرافت است
واُضُع و الِحلُم و ِلیُن الجاِنِب  )ع(امام علی " 190فرمود: " أشَرُف الَخالِئِق الت 

 شریف ترین اخالق، تواضع، بردباری و نرم خویی است.
 ی ظرفیت انسانی استتواضع نشانه

فیُع َتواَضَع  )ع(امام علی َه الر  " انسان بلند مرتبه چون به فهم و 191فرمود: " إذا َتَفق 
 .شودمیدانایی رسد، متواضع 
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 تواضع نشانه ی تقوا است
قیَن  )ع(امام علی : َملَبُسُهُم اإلقِتصاُد و َمشُیُهُم  -فرمود:" ِفی ِصَفِة الُمت 

واُضُع   : لباسشان میانه رویست و راه رفتن و رفتار -" در وصف پرهیزکاران192الت 
 شان متواضعانه است.

 عالیم متواضع
ُجُل ِبالَمجِلِس ُدوَن  )ع(امام صادق واُضِع أن َیرَضی الر  فرمود:" إن  ِمَن الت 

ا و الُیِحب  أن  َم علی َمن َیلَقی و أن َیتُرَک الِمراَء و إن کاَن ُمِحقًّ الَمجِلِس و َأن ُیَسل 
قَوی " از تواضع است که انسان به پایین مجلس رضایت دهد، 193ُیحَمَد عَلی الت 

د سالم کند، مجادله را رها کند اگر چه حق با او باشد و کس بر می خور به هر
 دوست نداشته باشد که او را به پرهیزکاری بستایند.

 برکت تواضع
فا َفَكَذِلَک  )ع(امام کاظم هِل و ال َینُبُت فی الص  رَع َینُبُت فی الس  فرمود:"إن  الز 

ارِ  الِحكَمُة َتعُمُر فی َقلِب الُمَتواِضِع و ال َتعُمُر فی ِر الَجب  ن  اللَه  َقلِب الُمَتَكب 
َ
أِل

َر ِمن آَلِة الَجهل َكبُّ واُضَع آَلَة الَعقِل و َجَعَل الت  " زراعت در زمین هموار 194َجَعَل الت 
می روید، نه بر سنگ و چنین است که حكمت، در دل های متواضع جای می 

عقل و تكبر را وسیله  گیرد نه در دل های متكبر. خداوند متعال، تواضع را وسیله
 جهل قرار داده است.

 مدارج و مراتب تواضع
واُضُع َدَرجاٌت ِمنها أن َیعِرَف الَمرُء َقدَر َنفِسِه َفُینِزَلها  )ع(امام رضا فرمود:" الت 

َئًة  َمنِزَلها ِبَقلِب َسلیٍم ال ُیِحبُّ أن َیأِتَی إَلی أَحٍد إال  ِمثَل ما ُیوءَتی إَلیِه َرَأی َسی 
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اِس و اللُه ُیِحبُّ الُمحِسِنیَن  " تواضع  195َدَرَأها ِبالَحَسَنِة کاِظُم الَغیِظ عاٍف َعِن الن 
درجاتی دارد: یكی از آنها این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب 
خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان گونه 

کنند، اگر بدی دید آن را با خوبی جواب دهد،  ارد با او رفتاررفتار کند که انتظار د
 گذرد، و خداوند نیكو کاران را دوست دارد. خشم خود را فرو خورد و از مردم در

ین صفت پیامبر اسالم  )ص(تواضع بهتر
ِبیُّ  ُم علی َمِن اسَتقَبَلُه ِمن َغِنیٍّ و َفِقیٍر و َکبیٍر و َصغیٍر و)ص( کاَن الن  ُر  ُیَسل  ال ُیَحق 

ِبیَعِة َجمیَل  مِر و کاَن َخِفیَف الَمُئوَنِة َکریَم الط  ما ُدِعَی إَلیِه و َلو إَلی َحَشِف الت 
امًا ِمن  َغیِر َضِحٍک َمحُزونًا ِمن َغیِر ُعُبوٍس ُمَتواِضعًا ِمن  الُمعاَشَرِة َطلَق الَوجِه َبس 

ٍة َجوادًا ِمن َغیِر َسَرٍف َرقِ  " رسول اکرم به 196یَق الَقلِب َرِحیمًا ِبُكل  ُمسِلٍم ِغیِر َمَذل 
کس بر خورد می نمود، از بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، سالم می کرد، و  هر

اگر به جایی حتی برای خوردن خرمایی خشک دعوت می شدند، آن را کوچک 
نمی شمردند. زندگی شان کم هزینه بود، بزرگ طبع، خوش معاشرت و گشاده رو 

ند، همیشه متبسم بودند و بی آن که بخندند، محزون بودند بی آن که اخمو بود
باشند، متواضع بودند بی آن که از خود ذلتی نشان دهند، می بخشیدند ولی 

 اسراف نمی نمودند، دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان مهربان بودند.
 حرام تواضِع 

ا َفَتواَضَع َلُه ِلِغناُه َذَهَب ُثلثا ِدیِنهِ  )ع(امام علی " هر کس 197فرمود:"َمن أتی َغِنیًّ
 در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند، دو سوم دینش از بین برود.
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 : دوری از خود خواهی – 8
َه ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل َفُخور ْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللَّ

َ
 198َو ال َتْمِش ِفي اْْل

 
، مجددن اشاره ، به تعقیب همان اشاره قبلی" و مغرورانه بر زمین راه مرو "      

ر و حد به نوع دیگری از مرض روحی که برخواسته از آسایش ها و نعمات بی مز
به معنی مستی ناشی از نعمت را لغت َرح  در ، چون " َمـو غیر مشروع است

یالت و پندار ها خود را بزرگ تال به معنی کسی که با یک سلسله تخـگویند و مخ
،  199فخر فروشی می کند " نمعنی کسی است که به دیگرابه ور ـُخ می بیند و فَ 
، بد ترین می گیرد ز تكبر و غرور منشأم و پندار های غلط که اهُّ ، تَو بدون شک

 انسان از کوچه شودمیمرض در وجود انسان است که خیلی از اوقات باعث 
، چنانچه انسان در سایه ی رهنمای های های انحراف و عذاب سر در بیاورد

، رور و تمام مظاهر آن اقدامی نكندعلمی و قرآنی برای مهار ساختن کبر و غ
رانده شدن از انجام شیطان و متكبران تاریخ است که باعث  سرانجامش همان سر

 .درگاه رحمت الهی شد
ی را دیوانه، از کوچه ی عبور می کرد )ص(برزی پیامدر روایت آمده است که رو

 )ص(ه مردم اطرافش جمع شده اند و به او نگاه می کنند، پیامبرمشاهده کرد ک
اینها برای چه اجتماع کرده اند؟! ، عرض  : "  علی ما اجتمع هوءالِء "فرمود
مله های ی که دچار صرع و حجنوِن ُیصَرُع " در برابر دیوانه: " علی المکردند

: " ما هذا بمجنوٍن أال ُأخبرکم بالمجنوِن حق فرمود )ص(عصبی شده است، پیامبر
انه ی واقعی را به شما معرفی کنم؟، خواهید دیو ، میاین دیوانه نیست المجنون "

: "  ان المجنون َ المتبختُر فی فرمود )ص(عرض کردند آره یا رسول الله، پیامبر
یِه بمنِكبیِه فذاک المجنوُن و هذا المبتلی " مشیته الناظر فی ِعطفیِه المحر ک جب
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به پهلوی خود نگاه  سی است که متكبرانه گام برمیدارد، دائمنی واقعی کدیوانه
م غرور از تما را به همرای شانه ها تكان میدهد ) و کبر و می کند و پهلوی خود

 .200ت ، اما آنكه دیدید بیمار اسی واقعی استوجود او می بارد (، این دیوانه
، زمین و هرموجودی کس با تكبر در زمین راه برود " هر: در حدیثی داریم که

ما از این مطالب  ،این بر ، بنا201که زیر و روی آن است او را لعنت می کند "
 های ذیل را به دست می آوریم :پیام

، ن و مسلمان ممنوع استست که تكبر کردن برای یک فرد مومباید دانی - 9
ْرِض َمَرحًا  راه رفتن باشد "در حال  ولو

َ
 ".ال َتْمِش ِفي اأْل

، و از ناخشنودی او برای ترک ز عامل خشنودی خداوند برای تشویقا – 1
َه ال ُیِحبُّ زشتیها استفاده کنیم "   ".ِإن  الل 

 ." ُمْختاٍل ها خود را گرفتار نسازیم " ، خیاالت و بلند پروازیبه موهومات – 9
َه ال ُیِحبُّ ُکل  ُمْختاٍل َفُخورروشی نكنیم " برمردم فخر ف – 1  ." ِإن  الل 

 ارزش تواضع :تأکید غیر مستقیم بر 
به تعقیب آیه قبل که در آن تواضع را مطرح کرده  این آیه نكته ی کلیدی که در

بود و در حد ایجاب مواردی را پیرامون ارزش و اهمیت تواضع تذکر دادیم، باز 
، لقمان ی زیبای تواضع استسازنده مطرح است، واژه رت یک درسبه صوهم 

می خواهد پسرش را به چیزی آشنا کند که یكی از کلیدی ترین صفت های 
ْرِض َمَرحًا ، وی می گوید  " رگان الهی و رسوالن خدا بوده استبز

َ
ال َتْمِش ِفي اأْل

گان در جای دیگر یكی از برجسته ترین صفت های بند )ج(، چنانچه خداوند"
ْحمِن : " رفتن متواضعانه میداند، چنانچه می فرمایدخوب خود را راه  َو ِعباُد الر 
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ْرِض َهْونا
َ
ذیَن َیْمُشوَن َعَلی اأْل : ) و بندگان خدای رحمن کسانی اند یعنی 202"ال 

 .که در روی زمین بی تكبر راه می روند (
نقطه بدن ) سر ( را ی آن بلند ترین ، یكی از اسرار نماز که در سجدههمچنان

مرتبه در هفده رکعت نماز واجب، روی خاک می  91هر شبانه روز  راقل د حد
رور و تواضع در برابر خداوند است، این تواضع هیچ ، دوری از تكبر و غگذاریم

اخالق اسالمی به ، یعنی انسان مسلمان می تواند که با رعایت حد و مرزی ندارد
ضی موارد ارزشش باالتر است، مثل تواضع در ع، اما در بکسی تواضع کند هر

د را در راه اسالم سپری ، موسفیدان که عمر خوبرابر والدین، معلم، عالم دین
ن که تواضع در ، و مخصوصن موماحبان خرد و دانش، دانشمندان و صکرده اند

می  )ج(های بسیار برجسته دینی است، خداوندعالمتبرابر مومنین یكی از 
ٍة َعَلی اْلُمْؤِمنینأَ : " فرماید ، نان نرم و فروتن اند (برابر موم: ) آنان در یعنی 203"ِذل 

بران است که از كتخالف تقاضا و خاصیت م ن براین حرکت انسان های موم
َو ما َأَنا : " ی فقیر را داشتند، قرآن می گویدواهان ترک طبقهرسوالن گذشته خ

ذیَن آَمُنوا  .هرگز آنان را طرد نمی کنیم (: ) ما یعنی 204"ِبطاِرِد ال 
ی گندیده آفریده شده و در آینده ی ، انسان ضعیف که از خاک و نطفهبراستی

 ، چرا تكبر کند ؟نزدیک نیز مرداری بیش نخواهد بود
د فراموشی و ن، این علم نیز گرفتار هزاران آفت مانبا آنكه علم محدودی دارد

 ؟ شودمیبالهای دیگر مگر ن
مگر  ه، همابد برای آدم می ماند، کدام قدرت و کدام ثروت م زیبای تاکدا

 زوال پذیر نیست ؟
مگر می تواند بیماری و مرگ و فقر را ازخود و نزدیكان و جامعه خود دور 

 کند؟
                                                           

.  19ه فرقان ، آیه ُسور -  202  
.   11ه مائده ، آیه ُسور -  203  
-  11ه هود ، آیه ُسور -  204  
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 ، سیاست و زور و همه و همه اش نابود شدنی نیست؟های جوانیمگر توانای
زود گذر خود مغرور  و وال پذیراین امانت های ز چرا این بشر اینقدر در

 ؟!است، چرا تكبر و غرور و خود خواهی
ْرَض َو َلْن : " قرآن می فرماید

َ
َك َلْن َتْخِرَق اأْل ْرِض َمَرحًا ِإن 

َ
َو ال َتْمِش ِفي اأْل

، قطعا تو ر زمین با تكبر و سرمستی راه مرو: ) و دیعنی 205"َتْبُلَغ اْلِجباَل ُطوال
، وقتی نه توانی ها نخواهی رسید (بلندی به کوهر زمین را نخواهی شكافت و د

ه ، چرا این قدر بها داریمباال قرار گرفتن از کوهبرای شكافتن زمین و نه توانی برای 
 ها به خود بالیدن و فخر فروشی ؟! صورت دیوانه

 های از تواضع اولیای الهی :نمونه
زش ترین همه بشر و با ار، بهترین فرد در میان از نظر ما مسلمانان این که  – 9

، با آن حال کس پوشیده نیست است، از هیج )ص(شان رسول معظم اسالم
هایش به گونه ی می نشست که تمام مجالس و نشست و برخاست در )ص(پیامبر

نمی ، حتی در تاریخ است که افراد که حضرت را دیگران نداشت هیج تفاوتی بر
كم رسول الله "، می شناختند، وقتی وارد مجلس می شدند  206پرسیدند : " ای 

 : ) کدام یكی از شما پیامبراست ؟ (.یعنی
کسی کاری را به عهده  هراین سفر  ، دروقتی با جمعی با سفر رفته بود – 1

و لمیدن نیز نخواست مثل آدم های بزرگ امروز که نشست  )ص(، پیامبرگرفته بود
 .207کردن هیزم بامن  " " جمعرا نشانه ی بزرگی میداند، راحت باشد، فرمود:

نشستن تعدادی  دید که برای )ص(، پیامبر"در جلسه ی که همه جمع بود  – 9
، حضرت عبای مبارک خود را داد تا تعداد از افراد باالی عبای وی فرش نیست

 208بنشینند "

                                                           
. 91ُسوره اسراء ، آیه  -  205  
.  11، صـ  11بحاراالنوار ، ج  -  206  
، سیره های پیامبر  . 11بحاراالنوار ، ج  -  207  
.   191، صـ  91بحاراالنوار ، ج  -  208  
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، بعضی از شیعیان و همراهان حضرت روزی به حمام رفت )ع(امام صادق – 1
که حمام را برای حضرت قروق کنند، تا حضرت به راحتی حمام کند،  خواستند

: " ال حاجۀ لی فی ذلک المومن َاخف  من ذلک " حضرت اجازه نداد و فرمود
 .ن ساده تر از این تشریفات است (، زندگی مومیاز به این کار نیست: ) نیعنی209

کردند که سفره چه اسرار  اش هردوستان و خانواده )ع(در زندگی امام رضا – 1
 .210، آن حضرت نپذیرفت ا ی آن حضرت از غالمانش جدا باشدی غذ
از او خواست که او را کیسه  ،را نشناخت )ع(شخصی در حمام امام رضا – 1

را قبول کرد، همین  ، حضرت بدون معرفی خود و با کمال وقار تقاضای اوبكشد
را  ت او، حضرکه آن شخص حضرت را شناخت، شروع به عذر خواهی کرد

 211دلداری داد 
ه در زندگی خود شان گان دین است کرزاز تواضع و فروتنی بهای ، نمونهاینها
ا به راستی این ، آیدانیم که خود را پیرو آنها می، حال ما به عنوان کسانیداشتند

نه " خواهد ، اگر خود ما از خود بپرسیم به یقین که جواب " قدر متواضع هستیم
این مسیر خود را آماده ساخته  ن و مسلمان الزامی است که درمومهر ، لذا به بود

 .و زندگی خود را با این معیارها وفق بدهد
 

  تکبر و خود خواهی، در روایات معصومین: نتایج و پیامِد نا سرانجاِم 
 تكبر یعنی چه

َه الَحق   )ع(امام صادق اَس و ُتَسف  این  " تكبر،212فرمود: " َالِكبُر أن َتغِمَص الن 
 است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری.

                                                           
.  11، صـ  11بحار االنوار ، ج  -  209  
.   111، صـ  1کودک ، فلسفی ، ج -  210  
.  11، صـ  11بحار االنوار ، ج  -  211  
.992، صـ1االسالمیه ( ج –کافی ) ط  -  212 
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 تكبر برخاسته از خود کم بینی است
ٍة َیِجُد ها فی َنفِسهِ  )ع(امام صادق " هیچ 213فرمود: "ما ِمن أَحٍد َیتیُه إال  ِمن ِذل 

کس نیست که تكبر ورزد، مگر بر اثر خواری و حقارتی است که در خود می 
 بیند.

 و خود خواهی جواز ندارددر هیچ صورتی تكبر 
فرمود: "َمن َذَهَب َیری أن  َلُه علی اآلَخِر َفضاًل َفُهَو ِمَن  )ع(امام صادق

العاِفَیِة  ما َیری أن  َلُه َعَلیِه َفضاًل ِب  الُمسَتكِبِریَن، ) قاَل َحفُص بُن غیاٍث(: َفُقلُت َلُه إن 
ُه أن َیكوَن قَ  د ُغِفَر َلُه ما أتی إذا َرآُه ُمر َتِكبًا ِللَمعاصی ، َفقاَل: َهیهاَت َهیهاَت ! َفَلَعل 

َة َسَحَرِة موسی؟!  کس خودش را " هر214و أنَت َموُقوٌف ُمحاِسٌب أما َتَلوَت ِقص 
او از متكبران است. حفص بن غیاث می گوید: عرض بهتر از دیگران بداند، 

کردم: اگر گنهكاری را ببیند و به سبب بی گناهی و پاکدامنی خود، خویشتن را از 
فرمودند: هرگز هرگز ! چه بسا که او آمرزیده شود اما تو را برای او بهتر بداندچه؟ 

 .حسابرسی نگه دارند، مگر داستان جادوگران و موسی را نخوانده ی؟
 

 

 اعتدال در راه رفتن : – 9
 215َمْشِیك َو اْقِصْد في

 

درمان دو مرض " کبر و غرور " بتواند برای  این که رد حكیم برای این م 
راه  : " پسرم ! در، به فرزندش توصیه می کند کهراه حلی پیدا کند درمانی بیابد و

این قسمت از گفته هایش  چند لقمان در هر، رفتند اعتدال را رعایت کن "

                                                           
.991، صـ1االسالمیه ( ج –کافی ) ط  -  213  
. 911، صـ 1االسالمیه ( ج –کافی ) ط  -  214  
. 91ه لقمان، آیه ُسور -  215  
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ی ، اما در حقیقت اشارهیت اعتدال در رفتار توصیه می کندفرزندش را به رعا
اعتدال در تمام زمینه های زندگی، تمام ادیان الهی  ظریفی است به رعایت

های خورد ، برای تأمین روابط سالم انسانی در جامعه از طریق برمنجمله اسالم
، دستورات اکید دارند و بزرگان ما تالش کرده اند که روابط سالم و درست

های قابل درک و تحمل و جذب خورد اجتماعی را به صورت حسنه از طریق بر
 .نده تأمین کنندکن

اره های از این فرمایشات آرام بخش و انسان ساز بزرگان دین ذیلن اشبه نمونه
 می کنیم :

: " یا رسول الله بزرگوار اسالم آمد و عرض کرد )ص(مبرشخصی نزد پیا – 9
مرا سفارش کن!  216أوِصنی فكان فیما أو صاُه أن قال : الَق أخاَک ِبوجٍه ُمنبسٍط " 

 .مسلمانت را با روی گشاده مالقات نما: برادر فرمود
: " ما ُیو َضُع فی میزاِن امرٍء می خوانیم )ص(اگری از رسول خدیث دیدر حد – 1

تر از ، چیزی برتر و باالدر روز قیامت 217یوم القیامۀِ أفضُل من حسِن الخلق "
 .شودمی، نهاده نزوی عمل کسیتوراسن خلق در ُح 

یاَر و یزیداِن فی : " می فرماید )ع(امام صادق – 9 الِبرُّ و حسن الخلِق َیعُمراِن الد 
عمار "

َ
 .را زیاد می کند ها عمر ، وسن خلق، خانه ها را آبادکاری و ُح  نیكو 218األ

کثُرما تلُج به أمتَی الجنۀ تقوی الله و می خوانیم )ص(از رسول خدا – 1 : " أ
خاطر آن وارد مت من به ا شودمیبشترین چیزی که سبب  219سن الخلِق "ُح 

 .سن خلق است، تقوای الهی و ُح بهشت شوند
واضع "می فرماید )ع(ین علینامیر الموم – 1 ریِف الت  آرایش  220: " زینۀُ الش 

 .، فروتنی استهای با شرافتانسان

                                                           
. 919، صـ 11بحار االنوار ، ج  -  216  
. 19، صـ  1اصول کافی ، ج -  217 
19، صـ  1اصول کافی ، ج -  218  
باب حسن الخلق . 11، صـ  1اصول کافی ، ج -  219  
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واُضُع اصُل کل  خیٍر نفیٍس ، می خوانیم که فرمود )ع(از امام صادقو  – 1 : " الت 
ان للتواضِع ُلَغۀٌ یفهُمها الَخلُق َلَنَطَق عن حقایَق ما فی ومرتبۀٌ رفیعۀٌ ، ولوک

.. و لیَس لله .مخفیاِت العواِقِب... ومن تواضع لله شرفُه الله علی کثیٍر من عبادهُ 
و  ی هر خیرفروتنی ریشه 221اال  و باُبها التواضع "عزوجل عبادۀٌ یقبُلها و یرضاها 

لغتی بود که  اگر برای فروتنی زبان و ، وسعادتی است، تواضع مقام واالی است
انی و عاقبت کارها را بیان میكرد، کسی ، بسیاری از اسرار نهمردم می فهمیدند

، تری می بخشد ، خدا او را بر بسیاری از بندگانش برکه برای خد ا فروتنی کند
راه  این که ، مگر ل درگاه خدا و موجب رضای او باشدهیج عبادتی نیست که مقبو

 .آن فروتنی استورود 
با این همه سفارش که در راستای رعایت اعتدال و رفتار حسنه در جامعه  ،لذا

ن خود را موظف به ، اگر انسایه بزرگان و رهبران دینی شده استبا مردم از ناح
م مردم زندگی تورایش توأم با احسافاه و آردر  شودمی، مطمئنن رعایت آن بسازد

 .کرد
" : می فرماید )ع(انیم که حضرت امام حسنخو خیلی جالب است وقتی می

 نت و شخصیت برای هر! متاآره، 222ن را کم می کند "تند راه رفتن ارزش موم
 .، مخصوصن برای کسانیكه خود را پیرو مكتب وحی میداندکسی ضروری است

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
. 912، صـ  11بحار االنوار ، ج  -  220  
. 919، صـ  11بحار االنوار ، ج  -  221  
تفسیر نورالثقلین . -  222  
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 اعتدال در صدا و سخن گفتن : – 11
ْنَكَر 

َ
ْصواِت َلَصْوُت اْلَحمیرَو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أ

َ
 223اْْل

 

ی، به یكی از بهترین اصول رعایت آداب اجتماع اشاره ی دیگری به          
و فریاد مزن، چرا که زشت ترین صدا  و از صدای خود بكاه : " فرزندش می گوید

، صدای خران است "، جالب این است که لقمان در این توصیه خود نمی ها
، بلكه می کننده ترین صداها صدای خران است ناراحتگوید که بلند ترین و 

، این به این معنی است که در میان ید زشت ترین صداها صدای خران استگو
تمام صداهای که در زندگی می شنویم که بعضی شان خیلی ناراحت کننده تر و 

ل صدای خر زشت و بی ، اما هیچكدام مثتلخ تر و بلند تر از صدای خر است
لبا به واسطه ، غاتند،" به گفته بعضی از مفسرین، صدای حیوات دیگرمفهوم نیس

، اما این حیوان گاهی بی جهت و بدون هیج گونه دلیل و  نیازی است که دارند
صدای هر حیوانی تسبیح نیازی وقت بی وقت فریاد سر میدهد، بعضی گفته اند 

سه ، در صحبت و خنده و عط، در هر صورت224، جز صدای االغ"خدا است
، د و باعث شود که مردم را بیازاردو... که نشانه ی از کبر و غرور وجود داشته باش

 .درست نیست
، در اسالم و آداب اجتماعی آن افی و سخن بیش از حد نیاز گفتنحر        

تی به سخن گفتن کسی الزم است تا زمانی که ضرور ، برای هرتمذموم اس
که در مورد لقمان حكیم  در روایات، وجود نداشته باشد، سكوت اختیار کند

 )ع(گی هایش سكوت و کم حرفی بوده است، امام صادق، یكی از ویژآمده است
آرامش فكری  ی، مایهیعنی سكوت 225: " السكوُت راحۀٌ للعقل "می فرماید

می خوانیم که فرمود :  )ع(، همچنان در حدیثی از امام علی بن موسی الرضاتاس

                                                           
. 91ه لقمان، آیه ُسور -  223  
. 11، صـ  91تفسیر نمونه ، ج  -  224  
. 192، صـ  1وسایل الشیعه ، ج  -  225  



222  ی لقماناندرزاهی حکیماهن 

 

 

، إن الصمَت باٌب من أبواِب لعلم و الحلم و الصمتالِفقِه ا " من عالماِت 
گاهی و برد باری و سكوت ، از نشانه های فهم و عقل ، دا226الحكمۀ "  شتن آ

 .، دری از درهای حكمت استاست، و سكوت
بگوید و این به این معنی نیست که انسان هرگز نباید سخن  ،چند هر      

، انسان ضرورت حس می کنددر جای که ، دائمن خاموش و ساکت باشد
در ، باید سخن بگوید و قاطع نیز بگویدمسوولیت دارد و حق ایجاب می کند 

، مومن باید هرگز " در موارد که سخن گفتن الزم است:روایتی آمده است که
سكوت نكند "، " پیامبران برای سخن گفتن دعوت شدند نه برای سكوت "،  " 

 227 ، سخن گفتن به موقع است "دوزخی رسیدن به بهشت و رهای از  وسیله
، دائمن به آرامش و حفظ متانت در های بزرگان دینر کلمات و رهنماید

هنگام سخن گفتن سفارش شده است ، این که صدای خود را در صحبت کردن 
م و بیان نرم و آرام داشته باشیم، سفارش کوتاه کنیم و از فریاد های بیهوده بپرهیزی

َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإن  ی حكیم خودش " زبان یک بندهچند از  ، هرخدا است
ْصواِت َلَصْوُت اْلَحمیر

َ
: " در چند در حدیثی می خوانیم که هر ،228" َأْنَكَر اأْل
، 229، بلند کردن صدا اشكال ندارد " مردم به سوی خداوند و تالوت قرآندعوت 

ازدیاد شخصیت و وقار وقار باعث  اما باید دانیست که صحبت کردن  آرام و با
 .انسان است

اَک  )ص(و در نهایت به این سفارش پیامبر گوش جان باید سپرد که فرمودند: " إی 
َم فی َغیِر أَدٍب  " از خندیدِن بی 230أن َتضَحَک ِمن َغیِر َعَجٍب أو َتمِشَی و َتَتَكل 
ب) و بی جا( یا راه رفتن و سخن گفتِن بی ادبانه بپرهیز.  تعجُّ
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 دالیل آن از زبان لقمان در قرآن ، نواهی و اوامر
، سه نهی و هفت زبان لقمان، در هنگام سفارش به فرزندش، ُنه امر ازدر قرآن 

 :لیل برای این امر و نهی آمده استد

 ُنه امر :
 .نیكی به والدین  -9
 .تشكر از خداوند و والدین – 1 
 .مصاحبت همراه با نیكی با والدین – 9 
 .پیروی از راه مومنان و تائبان – 1 
 .داشتن نماز پا بر – 1 
 .امر به معروف – 1 
 .نهی از منكر – 1 
 .اعتدال در حرکت – 1 
 .گفتنپایین آوردن صدا هنگام سخن  – 1 

  سه نهی :
 .نهی از شرک – 9 
 .نهی از روی گردانی از مردم – 1 
 .نهی از راه رفتن با تكبر – 9 

 هفت دلیل : 
، پس شكر گزار باشید " و من شكر گزاری انسان به نفع خود اوستچون  – 9

 .یشكر فانما یشكر لنفسه "
، پس شرک نورزید " ان الشرک لظلم عظیم چون شرک، ظلم بزرگی است – 1

". 
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، پس به والدین باید پاسخگو باشید چون بازگشت همه به سوی اوست و – 9
 .لی مرجعكم "م بگذارید" الی المصیر" ، " اتورااح

گاه است چون خداوند بر – 1 ، پس مواظب اعمال خود باشید " ان همه چیز آ
 .الله لطیف خبیر"

، پس صابر باشید " ان ذلک من كیبای از کارهای با اهمیت استچون ش – 1
 .عزم االمور "

، پس تكبر نورزید " ان الله متكبران را دوست ندارد )ج(ون خداوندچ – 1
 .فخور "الیحب کل مختال 

، پس صدای خود را بلند چون بدترین صداها، صدای بلند خران است –1
 ."نكنید " ان انكر االصوات لصوت الحمیر

موارد هفت گانه ی فوق، عمده ترین دالیل است که قرآن از زبان لقمان یاد 
 231" نموده است
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 بخش سوم :

 اندرزهای لقمان در احادیث و روایات

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  



 

 

 
حكیم که در منابع از آن یاد شده است، در میان اندرز های حكیمانه لقمان 

آمده است،  )علیهم السالم(معصومین ائمهو  )ج(بخشی از آنها به استناد از بیان پیامبر
اما بخشی از این اندرز ها که با متن عربی و ترجمه آن در کتب وارد شده است، 

زیبای این متون با همان  هرچند مستقیم از زبان وی تذکر داده شده است،
، زمینه بخش جداگانه ی داشته باشیمعبارات شیرین عربی سبب شد که در این 

زیرا تحریر متون عربی آن از زیبای و حالوت خاصی برخوردار بود، به این 
منظور از ترکیب آن با بقیه بخش ها که با متن فارسی در منابع آمده است، خود 

عبارات زیبا و آموزنده ی را از زبان این حكیم  داری کردیم، در این بخش شما
 فرزانه می خوانید.

 

 ثینصایح لقمان در احاد

 خدا دوستی
  به یاد داشتِن خدا در وقت قدرت:  

 232یا ُبَنی  ! ِاذا َدَعتَک الُقدَرُة علی ُظلِم َمن ُهَو ُدوَنَک َفاذُکر ُقدَرَة اللِه َعَلیَک 
دستت فرا خواند، قدرت خدا را بر  ظلم بر زیر! هرگاه قدرت، تو را به فرزندم

 .خودت به یاد آور
  اعتماد و توکل بر خداوند:

اس : َهل ِمن أَحٍد َوِثَق باللِه َفَلم ُینِجِه  وجل  ُثم  َسل فی الن  یا ُبَنی  ! ِثق بالله َعز 
ذی  اِس : َمن َذا ال  ل علی اللِه ُثم  َسل فی الن  َل علی اللِه فَلم َیكِفِه ؟! یا ُبَنی  َتَوک  توک 

 233؟! 
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فرزندم ! به خداوند عزوجل اعتماد کن و آنگاه در میان مردم پرس و جو کن 
}ببین{ آیا کسی هست که به خدا اعتماد کرده باشد و خداوند او را نجات نداده 
باشد؟! فرزندم ! به خدا توکل کن و سپس در میان مردم پرسش کن که کیست که 

 کرده و خداوند کفایتش نكرده باشد ؟!  به خدا توکل
 توکل بر خدا بی نیازی است :  

َل علی اللِه َفَلم َیكِفِه؟!  ِذی َتَوک  اِس َمن َذال  یا ُبَنی  ! َتَوَکل علی اللِه ُثم  َسل فی الن 
234 

فرزندم ! بر خدا توکل کن و آنگاه از مردم سوال کن، چه کسی بر خدا توکل 
 .فایت نكرد؟!کرد و خدا او را ک

 متوّکل بر خدا موفق است :  
یا ُبَنی  ! من ذالذی ابتغی الله و فلم یجده ؟ من ذا الذی لجأ الی الله فلم  

 یدافع عنه ؟ ام من ذا الذی توکل علی الله فلم یكفه ؟
ای پسر جان ! چه کسی است که خدا را بجوید و او را نیابد ؟ چه کسی است 

خداوند از او دفاع ننماید ؟ یا چه کسی است که بر خدا که به خدا پناه ببرد و 
 توکل نماید و خدا او را کافی نباشد ؟

  

 عقیدتی
 ی خدادوستی است :دوری از دنیا، نشانه

ِه تعالی َیأُجرُه الله  ِه تعالی، و َمن َیعَمل ِلل  نیا َیعَمل ِلل  یا ُبَنی  ! َمن َیزَهد فی الدُّ
235 

بی رغبت شد، برای خداوند متعال کار می کند، و فرزندم ! کسی که به دنیا 
 .کسی که برای خدای متعال کار کند، خداوند مزدش را می دهد
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 تحمل مشكالت بخاطر رضایت خداوند :
یا ُبَنی  ! َمن ُیرد ِرضواَن الله ُیسِخط َنفَسُه کثیرًا ، و َمن ال ُیسِخط َنفَسُه ال َیرضی 

 236ِبِه 
خدا را بخواهد، نفس خود را زیاد ناخشنود می فرزندم ! کسی که خشنودی 

 .که نفس خود را نا خشنود نكند، خدا را خشنود نسازد کند و هر
 رعایت اعتدال میان دنیا و آخرت : 

نیا ُدُخواًل َیُضرُّ بآِخَرِتَک ، وال َتتُرکها َترکا تكوُن َکالًّ  یا ُبَنی  ! ال َتدُخل فی الدُّ
 237حدیث علی الناس 

نه چندان وارد دنیا شو که به آخرتت لطمه بزند و نه چنان رهایش کن فرزندم ! 
 .که باری بر دوش مردم باشی

یان کار دنیا و آخرت کیست ؟   ز
یا ُبَنی  ! ِبع ُدنیاَک ِبآخرِتَک َترَبحُهما جمیعا، و ال َتِبع آِخَرِتَک ِبُدنیاَک 

 238َتخَسُرُهما جمیعا 
ا هردوی آنها را ببری، و آخرتت را به ! دنیایت را به آخرتت بفروش تفرزندم

 .دنیایت مفروش که هردوی آنها را می بازی
 دوری از غرق شدن در بحر گناه : 

 .. یا بنی ! إن الدنیا بحر عمیق ،.:" إن لقمان قال البنه : )ع(قال اإلمام الكاظم 
فلتكن سفینتک فیها تقوی الله، و حشوها االیمان،و  قد غرق فیها عالم کثیر ،

  239و سكانها الصبر   شراعها التوکل، و قیمها العقل، و دلیلهاالعلم،
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.. ای پسرم ! دنیا دریای عمیقی است که بسیاری در .لقمان به پسرش گفت :
متعال باید کشتی ) نجات ( تو در آن پروامندی از خداوند  ، پسآن غرق شده اند

 .، و راه نمای آن دانش و مسافر آن شكیبایباشد و پل تو ایمان به خدا
 راحتی آخرت از سختی های دنیا منشأ می گیرد :

ُتَک  نیا ِسجَنَک َفَتُكوَن اآلِخَرُة َجن   240یا ُبَنی  ! اجَعِل الدُّ
 .د قرار ده، تا آخرت بهشت تو باشدفرزندم ! دنیا را زندان خو

 ضرورت ترک دنیا و توجه به آخرت :
نیا َواسَتقَبلَت اآلخرَة ، و  َک اسَتدَبرَت الدُّ یا ُبَنی  ! ِمن ِحیِن َسَقطَت ِمن َبطِن ُام 
د ِلداٍر أنَت  أنَت فی ُکل  یوٍم إلی ما اسَتقَبلَت أقَرُب ِمنَک إلی ما اسَتدَبرَت ، َفَتَزو 

جاراِت ُمستَ  ُه أرَبُح الت  قوی ، َفِإ ن   241ِبُلها ، و عَلیَک ِبالت 
فرزندم ! از همان زمان که از شكم مادرت افتادی، دنیا را پشت سر خود 
نهادی و آخرت را پیش رویت قرار دادی، و تو در هر روز، به آنچه پیش رو داری، 

که پیش رو  نزدیک تر می شوی تا به آنچه پشت سر داری، پس، برای سرایی
 .داری ، توشه برگیر و بر تو باد تقوا که آن سود مند ترین سوداگری است

 انسان باید دو قلب داشته باشد :
یا ُبَنی   ! ُکن ذا َقلَبیِن : َقبٌب َتخاُف باللِه َخوفا ال ُیخاِلُطُه َتفریٌط و َقلٌب َترجو ِبِه 

 242اللَه َرجاًء ال ُیخاِلُطُه َتغریٌر 
: با یک دل از خدا بترس، ترسی که در آن تفریط راه دارای دو دل باشفرزندم! 

ه نسازد. تورانیابد و با دلی دیگر به خدا امیدوار باش ، امیدی که   غر 
 عدم پایداری دنیا برای هیچ کس :  

اَس قد َجَمعوا َقبَلَک ألوالِدِهم فَلم َیبَق ما َجَمُعوا ولم َیبَق َمن  یا ُبَنی  ! إن  الن 
ما أنَت َعبٌد ُمسَتأَجٌر قد ُاِمرَت ِبَعَمٍل  و ُوِعدَت علیِه أجرًا ، فأوِف َج  َمعوا َلُه ، و إن 

                                                           
. 1/ میزان الحكمه ، ج  1دنیا و آخرت، ج -  240  
. 1دنیا و آخرت، ج -  241  
.  9میزان الحكمه ، ج  -  242  



     222ی لقماناندرزاهی حکیماهن

 

 

نیا بَمنِزَلِة شاة ٍ َوَقَعت فی َزرٍع  َعَمَلَک و اسَتوِف أجرَِک ، وال َتُكن فی هِذِه الدُّ
ی َسِمَنت فكاَن َحتُفها ، عند ِسمِنها ، و لِكن اجَعِل  َکَلت حت  نیا بَمنِزَلِة  أخَضَر فأ الدُّ

هِر ، أخِربها و ال  َقنَطَرٍة علی َنهٍر ُجزَت علیها ، و تَرکَتها ولم َترِجع إلیها آِخَر الد 
َک لم ُتوءَمر ِبِعماَرِتها  رها فإن   243ُتَعم 

! پیش از تو مردم برای فرزندان شان جمع کردند، اما نه آنچه جمع فرزندم
ایشان جمع کردند، تو درحقیقت بنده اجیری کردند باقی ماند و نه آنان که بر

در مقابل آن، وعده مزدی به تو داده اند؛  هستی که مأموری کاری انجام دهی و
در این دنیا چون  .پس کار خود را کامل انجام بده و مزدت را کامل بگیر

سبز افتاده و آن قدر چریده است که پروار  گوسفندی مباش که در کشتزاری سر
 با همان پروار شدن است، بلكه دنیا را چونان ُپلی بر روی رود گشته و مرگش

خانه ی بدان که از آن می گذری و پشت سر می گذاری و دیگر هرگز به سوی آن 
بر نمی گردی. آن را ویران ساز و آبادش مساز؛ زیرا که مأمور به آباد کردن آن 

 .نیستی
 

 عبادی
 اهمیت نماز در دین داری :  

ما َمَثُلها فی دیِن اللِه َکَمَثِل َعموِد ُفسطاٍط ، فإن  الَعموَد  الَة ، فإن  یا ُبَنی  ! أِقِم الص 
الُل ، و إن َلم َیسَتِقم َلم َینَفع َوِتٌد و ال  إذا اسَتقاَم َنَفَعِت األطناُب و األوتاُد و الظ 

 244ُطُنٌب و ال ِظالٌل 
جایگاه { آن در دین خدا، همانند تیرک خیمه فرزندم ! نماز را بر پای دار، که } 

است؛ اگر تیرک استوار باشد طنابها و میخها و پرده خیمه کار آمدند و اگر تیرک 
 .استوار نباشد، نه میخ فایده دارد، نه طناب و نه پرده خیمه
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 ارزش نماز جماعت :  

 245یا ُبَنی  ! َصل  فی جماَعٍة ولو علی رأِس ُزجٍّ 
 .ز را با جماعت بخوان، گرچه روی نیزه باشدفرزندم ! نما

 

 تربیتی
 ضرورت داشتن ادب و تربیت :

َف  َف ِعلَمُه ، و َمن تكل  یا ُبَنی  ! َمن ُعِنی باألدِب اهَتم  ِبِه ، و َمِن اهَتم  ِبِه تكل 
ِخذُه ع َک علَمُه اشتد  َله طلُبُه ، و َمِن اشتد  َله طلُبُه أدرَک َمنَفَعَتُه ؛ فات  اَدًة ، فإن 

 246تخلُف فی َسَلفَک و تنفُع ِبِه َمن َخلَفَک 
که بدان اهتمام  که خواهان ادب باشد بدان اهتمام می ورزد و هر ! هرفرزندم

ن زحمت کشد، سخت که برای دانستن آ ورزد در شناخت آن رنج می برد، و هر
پس، ادب که سخت جویا شود سودش را در می یابد،  ، و هرشودمیجویای آن 

را عادت خود گردان؛ زیرا تو جانشین کسانی هستی که پیش از تو به این آداب 
 .آراسته بوده اند و } با داشتن آنها { سود آن را به آیندگان نیز می رسانی

 ارزش تربیت در کودکی :
بَت صغیرًا انتَفعَت ِبِه کبیرًا   247یا ُبَنی  ! إن تأد 

 .شوی، در بزرگی از آن بهره مند میوزیزندم ! اگر در کودکی ادب بیامفر
 لزوم موعظه پذیری :

ها ِعنَدالُموِمِن أحلی ِمَنالَعَسِل یا ُبَنی  !  علیک ِبَقبوِل الَموِعَظِة َوالَعَمِل ِبها َفِإن 
یِخ الَكبیِر  َرَجِة علی الش  هِد و علی الُمناِفِق أثَقُل ِمن ُصُعوِد الد   248الش 

                                                           
منتخب میزان الحكمه.  -  245  
. 9میزان الحكمه ، ج  -  246  
. 9میزان الحكمه ، ج  -  247  



     223ی لقماناندرزاهی حکیماهن

 

 

بپذیر و به آن عمل کن، زیرا موعظه نزد مومن از عسل ناب موعظه را فرزندم! 
شیرین تر است و برای منافق از باال رفتن از پله بر پیر مرد کهنسال دشوار تر 

 .است
 عدم موعظه پذیری برای آدم سبک :

یِخ الكبیرِ  ُعوُد علی الش  ِفیِه کما َیُشقُّ الصُّ  249 یا ُبَنی  ! إن  الموِعَظَة َتُشقُّ علی الس 
! موعظه برای آدم سبک سر همان اندازه سخت است که باال رفتن از فرزندم

 .بلندی برای پیر مرد سالخورده
 آدم نباید کمتر از ُخروس باشد :

َحِر و َیسَتغفیُر ، و أنَت  کَیُس ِمنَک ، َیُقوُم فی وقِت الس  یُک أ یا ُبَنی  ! ال یكوُن الد 
 250نائٌم 

که تو درخوابی او برمی  زرنگتر باشد، هنگام سحر ! مبادا ُخروس از توفرزندم
 .خیزد و آمرزش می طلبد

 کسب عزت در قطع طمع :
ما  اس ؛ فإن  ا فی أیدی الن  نیا فاقَطع َطَمَعَک ِمم  الدُّ یا ُبَنی  ! إن أردَت أن َتجَمَع ِعز 

دیقوَن ما َبَلغوا ِبَقطِع َطَمِعِهم نبیاءَبَلَغ اال  251ُء و الص 
به دست آوری، طمع خویش را از آنچه  می خواهی عزت دنیا را ! اگرفرزندم

کندن طمع خود، به آن مقام  ُبر، زیرا پیامبران و صدیقان، به سبب برمردم دارند، بِ 
 رسیدند.

 تالش برای تغییر :
.. َوا جَهد َان َیُكوَن الَیوُم َخیرًا َلَک ِمن َامِس و َغدًا َخیراَلَک ِمَن الَیوِم .یا ُبَنی  !

ا ِمن َامِسِه َفُهَو َملُعوٌن  ُه َمِن اسَتوی َیوماُه َفُهَو َمغُبوٌن وَمن کاَن َیوُمُه َشرًّ  252َفِإن 
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 ر! بكوش تا امروزت بهتر از دیروز و فردایت بهتر از امروز باشد، که هفرزندم
کس امروزش بدتر از دیروزش  کس دو روزش برابر باشد، زیانكار است و هر

 .باشد، از رحمت خدا دور است
 راه به دست آوردن بی نیازی :

اَس ِبَفقرَِک َفَتُهوَن  !یا ُبَنی   ِث الن  اجَعل ِغناَک فی قلِبَک و ِاذا افَتَقرَت فال ُتَحد 
 253علیِهم ولِكِن اسأِل اللَه ِمن فضِلهِ 

رزندم! بی نیازی را در دل و جانت قرار ده و چون محتاج شدی، به مردم مگو ف
 .که در نزد آنان حقیر می شوی، بلكه از فضل خداوند بخواه

 امور دینی بدون حكمت حاصل نشود :
أ ً َلُه أمُر دیِنِه و َمِعیَشِتِه  ِبَغیِر حكمٍة  ؟ و َلن یا ُبَنی  ! َکیَف َیُظنُّ ابُن آَدَم  أن َیَتَهی 

نیا واآلِخَرِة إال  بالحكمِة ، و َمَثُل الحكمِة ِبَغیِر طاَعٍة َمَثُل الَجَسِد  َئ اللُه أمَرالدُّ ُیَهی 
عیِد  ِعیِد بغیِر ماٍء، و ال َصالَح ِللَجَسِد بغیِر َنفٍس وال ِللص  بغیِر نفٍس و َمَثُل الص 

 254بغیِر ماٍء و ال للحكمِة بغیِر طاعٍة 
چگونه گمان می برد که بدون حكمت، کار دین و معیشتش فرزندم ! آدمی 

ا سامان می پذیرد؟! خداوند هرگز کار دنیا و آخرت را سامان  نمی دهد، مگر ب
خداوند{، حكایِت جسم بی جان و }حكمت، و حكایت حكمِت بی طاعِت 

حكایِت زمین بی آب است، نه جسم بدون جان به کار آید و نه زمین بدون آب، و 
 .بدون طاعت نه حكمت

  رسیدن به مقام لقمانی:
ِقیَل : َفما َبَلَغ ِبَک  .ِقیَل ِلُلقمان علیه السالم : َاَلسَت َعبَد آِل ُفالٍن ؟ قاَل : َبلی

ما َنری ؟ قاَل : ِصدُق الَحِدیِث و أداُء األماَنِة و َترُک ما الَیغنینی و َغضُّ َبَصری و 
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ُة ُطعَمتی ، َفَمن َنَقَص َعن هذا َفُهَو دونی ، و َمن زاَد علیِه َفُهَو  َکفُّ ِلسانی و ِعف 
 255َفوقی ، و َمن َعِمَلُه َفُهَو ِمثلی 

به لقمان علیه السالم گفتند: مگر تو برده فالن خاندان نیستی؟! فرمود: چرا. 
، فرمود: با راستگوییه به این مقام که می بینیم رسیدی؟! : پس از چه راگفته شد

، ستن چشمانم }از حرام {امانتداری، رها کردن آنچه به من مربوط نیست، فرو ب
کس کمتر از این داشته  نگهداشتن زبانم و خوردن غذای حالل و پاکیزه. پس، هر

کس بیش از اینها داشته باشد، باالتر از من است  باشد، پایین تر از من است و هر
 .داشته باشد، همانند من استکس همین ها را  و هر

یارت اهل قبور :  فلسفه تشییع جنازه و ز
ها ُتنِسیَک اآلخَرَة، ولِكِن احُضِرالَجناِئَز، و ُزِر  یا ُبَنی  ! ال َتسَمِع المالهی، َفِإن 

هواِل ، َفَتأُخَذ ِحذَرَک 
َ
ِر الَموَت و ما َبعَدُه ِمَن األ  256الَمقاِبَر ، و َتَذک 

می  ، گوش مكن؛ زیرا که اینها آخرت را از یاد تولهو و لعب فرزندم! به آالت
ها شرکت کن، به زیارت قبور برو و ُمردن و هول و برند، بلكه در تشییع جنازه

 .هراس های پس از آن را یاد کن تا همواره هشیار و آماده باشی
 ورود به مجالس و ماندن در آن :

الِم ، ُثم  اجِلس فی ناِحَیِتِهم فال یا ُبَنی  ! إذا أَتیَت نادَی َقوٍم فارمِ  ِهم بَسهِم الس 
ی  ُهم قد َنَطقوا ، فإن رأیَتُهم قد َنَطقوا فی ِذکِرالله فأجِر َسهَمَک َمعُهم توراَتنِطق حت 

ل ِمن ِعنِدِهم إلی َغیرِهم   257، و إال  َفَتَحو 
کنارشان  ! هرگاه به انجمنی درآمدی، با تیِر سالم شكارشان کن و آن گاهفرزندم

بنشین و سخن مگوی، تا آنها زبان به سخن گشایند، اگر دیدی از خدا سخن به 
 .سخن شو و گرنه، از میان آنان به میان جمعی دیگر برومیان آوردند، با آنان هم
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 نشینی با دانشمندان :هم
وَجل  ُیحیی الُقلوَب  یا ُبَنی  ! جاِلِس الُعَلماَء ، وزاِحمُهم ِبُرکَبَتیَک ؛ َفِإن  اللَه َعز 

ماِء   258ِبُنوِر الِحكَمِة کما ُیحیی األرَض ِبواِبِل الس 
فرزندم ! با دانشمندان بنشین و زانو به زانوی آنان بزن، زیرا خداوند عزوجل، 

آسمان حیات می بخشد، دلها را با نور حكمت زنده همچنان که زمین را با بارش 
 .می کند
 نشینی با مومنین :هم

یا ُبَنی  ! اخَتِر الَمجاِلَس علی َعیَنیَک ، فإن رأیَت َقومًا َیذُکروَن اللَه فاجِلس 
َک إن َتُک عالمًا َینَفعَک ِعلُمَک و َیزیدوَنَک حدیث ِعلمًا و إن ُکنَت  َمَعُهم ، فإن 

َک َمَعُهم جاهاًل َعل    259موک ، و َلَعل  اللَه أن َیِصَلُهم برحمٍة َفَتعم 
ها را بنگر؛ اگر مردمانی را دیدی که ذکر خداوند می گویند، با ! مجلسفرزندم

بخشد و آنان انشمند باشی، دانشت تو را سود میآنان بنشین؛ چه، اگر تو د
ن به تو دانش می آموزند، بردانش تو می افزایند، و اگر از علم بی بهره باشی آنا

 .شاید که خدا بر آنان رحمت آورد و رحمت او شامل تو نیز بشود
 ارزش سكوت :

كوَت ِمن َذَهٍب  ٍة فإن  السُّ  260یا ُبَنی  ! إن ُکنَت َزَعمَت أن  الكالَم ِمن ِفض 
 .! اگر فرض کنی که سخن، از نقره است، سكوت، از طالستفرزندم

 پرهیز از پرخوری :
یا ُبَنی  ! ِاذا امَتأل ًِت الَمِعَدٌة ناَمِت الِفكَرٌة و َخِرَسِت الِحكَمٌة و َقَعَدِت االعضاٌء 

 261َعِن الِعباَدٍة 
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فرزندم ! هرگاه شكم پرشود، فكر به خواب می رود و حكمت، از کار می افتد 
 و اعضای بدن از عبادت باز می مانند.

 تواضع در برابر حق  :
اِس یا ُبَنی  ! َتو  262اَضع ِللَحق  َتُكن أعَقَل الن 

 .فرزندم ! در برابر حق فروتن باش، تا خردمند ترین مردم باشی
 تعین تقسیم اوقات برای آموختن علم :

اِمَک و َلیالیَک و ساعاِتَک َنصیبا َلَک فی طلِب الِعلِم،  یا ُبَنی  ! ِاجَعل فی أی 
َک َلن َتِجَد َلَک َتضییعا ِمثَل َترکِ   263ِه فإن 

ی را به آموختن دانش ها و شبها و ساعات عمر خود، بهره! در روزفرزندم
 .اختصاص بده ؛ زیرا برای خود هرگز لطمه ی بزرگتر از ترک علم نخواهی یافت

 دوری از حسد :
قال لقماُن البنِه : و للحاسد ثالُث عالماٍت : یغتابس إذا )ع( قال امام الصادق 

 264و یشمت بالمصیبة.... غاَب، و یتملق إذا َشِهَد 
: پشت سر غیبت می کند، لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است

 .شودمیرو به رو تملق می گوید و از گرفتاری دیگران شاد 
 وظیفه شناسی :

ذی أجَمعَت َعَلیِه ِمن ِحكَمِتَک ؟ قاَل : ال  –)ع( َعن امام الباقر ِقیَل ِلُلقماَن ما ال 
ُف ما  یُتهُ أَتَكل   265َقد ُکِفیُتُه و ال ُأِضیُع ما ُول 
: به کدام بخش از حكمتت اجماع اقر روایت است که به لقمان گفتنداز امام ب

داری ) بشتر عمل می کنی(؟! گفت : بشتر از آنچه که نیاز من است تقال نمی 
ول شده ضایع نمی کنم) درست انجام میدهم(.  کنم، و آنچه را به من مح 
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 ر مورد امور بی ربط :عدم مداخله د
ا ُکِفیُتُه  –)ع( َعِن الكاظم  ِقیَل ِلُلقماَن ما َیجَمُع ِمن ِحكَمِتَک ؟ قاَل : ال أسأُل َعم 

ُف ما ال َیغِنیِنی   266و ال َأ َتَكل 
ی حكمت تو چیست ؟ یت است که به لقمان گفتند: چكیدهاظم روااز امام ک

و در مورد آنچه که به من مربوط : در مورد آنچه میدانم، سوال نمی پرسم گفت
 .نیست، خودم را به زحمت نمی اندازم

 عدم تحقیر مردم :
ُه واحٌد  َک و رب  َرن  أحدا بُخلقاِن ِثیاِبِه ، َفإن  رب   267یا ُبنی ! ال ُتَحق 

؛ زیرا که اش حقیر مشماربب کهنه بودن جامه! هیج کس را به سفرزندم
 .پروردگار تو و او یكی است

 امانت داری :
 268یا ُبَنی  ! أد  األماَنَة َتسَلم لَک ُدنیاَک و آِخَرُتَک ، و ُکن أمینا َتُكن َغنیا 

! امانت را } به صاحبش { برگردان تا دنیا و آخرتت سالم بماند، و فرزندم
 .امانتدار باش تا توانگر باشی

 ارزش امانت داری :
َتسَلم ُدنیاَک و آِخرُتَک ، و ُکن أمینًا فإن  الله تعالی یا ُبَنی  ! عَلیَک بأداِء األماَنِة 

 269الُیِحبُّ الخائنین
فرزندم ! امانت پرداز باش، تا دنیا و آخرتت سالم بماند، و امین باش، زیرا که 

 .خدای متعال خیانتكاران را دوست ندارد
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 اجتماعی
 چهار درس از ابتالئات جامعه :

اِس  ِعظ بالن  غیِر َقبَل أن َینِزَل ِبَک یا ُبَنی  ! إت  ظ ِبا لص  ع  َظ الناُس ِبَک ، إت  ع  َقبَل أن َیت 
َم َحَطبًا ، الفقُر َخیٌرِمن  ی ال َتُكوَن ِلَجَهن  الَكبیر ، إمِلک َنفَسَک ِعنَد الَغَضِب ، حت 

یدیِن  اَک أن َتسَتدیَن َفَتُخوَن فی الد   270أن َتظِلم و َتطِغی ، إی 
که برای مردم رخ میدهد پند گیر، قبل از آنكه مردم از حوادثی  از! فرزندم

های کوچک عبرت بگیر قبل از آن که تو پند گیرد، از حوادث و گرفتاریحوادث 
های بزرگ گردی، خود را هنگام خشم کنترل کن تا هیزم دستخوش گرفتاری

جهنم نشوی، فقر و تهدستی بهتر از ثروتی است که موجب ظلم و طغیان گردد، 
 .قرض گرفتن دوری کن تا دچار خیانت در ادای َدین نشویاز 

ین اخالق نیک اجتماعی :    تمر
ما ُهو َخالُقَک و ُخلُقَک ؛ فَخالُقَک ِدیُنَک ، و ُخلُقَک َبیَنَک و بیَن  یا ُبَنی  ! إن 

م َمحاِسَن األخالِق  اِس ، فال َتبَغَضن  إَلیِهم ، و ُتَعل   271الن 
ات همان دین توست و ی است و خویی، بهرهبهره ! در حقیقت تو رافرزندم

های نیكو را دم. پس، با آنان دشمنی مكن و خویخوَیت، طرز رفتارت میان مر
 .فرا گیر

 پیامد بِد بی حوصلی و تند خویی :  
بِر ، َفال َیسَتِقیُم علی هذِه  َة الص  َجَر و ُسوَء الُخلِق و ِقل  اَک و الض  یا ُبَنی  ! إی 
ر علی َموءوناِت  وءَدَة ، فی أمورَِک ، و َصب  الِخصاِل صاِحٌب ، و ألِزم َنفَسَک التُّ

اِس ُخلَقَک  ن َمع َجمیِع الن   .اإِلخواِن َنفَسَک ، و َحس 
! از بی حوصلگی و بد خویی و کم صبری بپرهیز، زیرا هیج دوستی فرزندم

ی و آرامش پایبند گردان تحمل این خصلت ها را ندارد. در کارهایت خود را به تأن  
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هزینه های { برادران شكیبا ساز و با همه مردم  و آن را بر تحمل زحمات } بارِ 
 272.خوش اخالق باش

 ی دوست و دشمن :اخالق نیک جاذبه و دافعه
َک  ُل ِبِه علی إخَوِتَک فال َیعِد َمن  یا ُبَنی  ! إن َعِدَمَک ما َتِصُل ِبِه َقراَبَتَک و َتَتَفض 
اُر ،  ُه األخیاُر و جاَنَبُه الُفج  ُحسُن الُخلِق و َبسِط الِبشِر ، فإن  َمن أحَسَن ُخلَقُه أحب 

 273واقَنع بِقسِم اللِه لَک َیصُف َعیُشَک 
! اگر } از مال دنیا { چیزی نداری که با آن به خویشانت رسیدگی کنی فرزندم

خوشرویی} با آنان{ را از دست و به برادرانت ببخشی، دست کم خوش خویی و 
؛ زیرا کسی که اخالق خوش داشته باشد، نیكان او را دوست بدارند و مده

ام تو گوارا ، تا زندگی به ککنند. به قسمت خدا قانع باش بدکاران از وی دوری
 .شود

 سرمایه گذاری :
رِطی  أبدًا .یا ُبَنی  ! . ال َتسَتقِرض ِمن جدیِد الكیِس، و ال ُتواِخ حدیث َمَع الشُّ

274     
 .کیسه قرض نگیر، و هرگز با داروغه برادری نكن .. از نو.ای پسرم !

 َبد : یهمسایه
یا ُبَنی  ! َحَملُت الَجنَدَل و الحدیَد و ُکل  َحمٍل َثقیٍل ، َفَلم أحِمل شیئٌا أثَقَل ِمن 

وِء    275جاِر الس 
های بزرگ و آهن، و هر بار سنگینی را به دوش کشیدم، اما ! من صخرهفرزندم

 .باری سنگین تر از همسایه بد ندیدم
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 ضرورت وسایل در مسافرت :
َک و ِعماَمِتَک و ِخبائَک و ِسقائَک و ُخُیوِطَک و  یا ُبَنی  ! ساِفر ِبَسیِفَک و ُخف 
 
َ
َیِة ما َتنَتِفُع ِبِه أنَت و َمن َمَعَک ، و ُکن أِل د َمَعَک ِمَن األدِو ِمخَرزَِک ، و َتَزو 

 276صحاِبَک ُموافقًا إال  فی َمعصَیِة الله 
ار و چادر)خیمه( و مشک آب و نخ و ! با شمشیر و پای افزار و دستفرزندم

سوزن و درفش مسافرت کن، و داروهایی که به کار تو و همراهانت می آید، با 
خود بردار و با همسفرانت سازگار باش، مگر آن جا که پای معصیت خدا در میان 

 .باشد
 رسیدگی به وسایط نقلیه در سفر :
َفَر و إذا َقُربَت  ِتَک ، وابَدأ ِبَعَلِفها َقبَل یا ُبَنی  ! إذا أراَد الس  ِمَن الَمنِزل َعن داب 

 277َنَفِسَک 
ی سفر کردی، و چون به منزلگاه رسیدی از ستورت پیاده ! وقتی ارادهفرزندم

 .شو و نخست او را علوفه ده ، سپس به کارهای خودت بپرداز
 ضرر بیكاری :

اِس ِحسابا یوَم الِقیاَمِة  ُغُل َمجَهَدًة  .الَمكِفیُّ الفاِرُغ یا ُبَنی  ! أَشدُّ الن  إن کاَن الشُّ
 278َفالَفراُغ َمفَسَدٌة 

! سخت تریِن مردم از جهت حساب رسی در روز قیامت، شخصی فرزندم
و او بیكار است، اگر کار،  شودمیاست که زندگی اش توسط دیگری تأمین 
ت بار است، بیكاری تباهی آفرین است  .مشق 

 ن :حكمت، معیار برتری انسا
ُف الَعبَد  یِن ، و ُتَشر  ف ، َفإن  الِحكَمَة َتُدلُّ علی الد  ِم الِحكَمَة َتَشر  یا ُبَنی  ! َتعل 
غیَر علی الَكبیِر وُتجِلُس  ُم الص  علی الُحر  ، و َترَفُع الِمسكیَن علی الَغنی  ، و ُتَقد 
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غیَر علی الَكبی ُم الص  ِر و ُتجِلُس الِمسكیَن َمجاِلَس الِمسكیَن علی الَغِنی  و ُتَقد 
َد ُسوءَددًا والَغِنی  َمجدا ی  ریَف َشَرفًا والس   279 .الُمُلوِک و َتزیُد الش 

! زیرا که حكمت، به دین رهنمون فرزندم! حكمت بیاموز تا ارجمند شوی
و بنده را بر آزاده شرافت می بخشد و تهی دست را از ثروتمند باالتر می  شودمی
، و بینوا را بر جایگاه سالطین می نشاند و کوچک را از بزرگ پیش می اندازدو برد 

 .شریفان را شرف و سروران را آقایی و ثروتمندان را بزرگی می افزاید
 

 معاد
  اثبات معاد:

وَم و َلن َتسَتطیَع ذلَک  یا ُبَنی  ! إن َتُک فی َشکٍّ ِمَن الَموِت َفارَفع َعن َنفِسَک الن 
َک  ، و إن ُکنَت فی َشکٍّ ِمَن الَبعِث َفارَفع َعن َنفِسَک االنِتباَه و َلن َتسَتطیَع ذلَک فإن 

وُم ِبَمن ما الن  رَت َعِلمَت أن  نفَسَک ِبَیِد َغیرَِک ، وإن  ما الَیقَظُة إذا َفك  َزَلِة الَموِت و إن 
وِم ِبَمنِزَلِة الَبعِث َبعَد الَموِت   280َبعَد الن 

! اگر در مردن شک داری، خوابیدن را از خودت بردار اما بدان که هرگز فرزندم
اری بیدار شدن از خواب انگیخته شدن تردید د توان این کار را نداری و اگر در بر

، اگر بیندیشی پی می بدان که هرگز نتوانی چنین کنیما ت دور گردان، ارا از خود
بری که جان تو در اختیار غیر توست و خواب در حقیقت به منزله مرگ است و 

   .بیدار شدن پس از خواب به منزله بر انگیخته شدن پس از مرگ
 سوال خداوند از چهار چیز :

َک  َسُتسـَأُل  – )ع(اإلمام الصادق  کاَن فیما َوَعَظ ِبِه ُلقماُن ابَنُه : یا ُبَنی  ! َواعَلم أن 
َغدا إذا َوَقفَت َبیَن َیَدی الله عزوجل َعن أرَبٍع  : َشباِبَک ِفیما أبَلیَتُه ، و ُعُمرَِک فیما 

ااکَتَسبَتُه و فیما أنَفقَتُه ، َفَتَأَهب  ِلذِلَک   .و أِعد  َلُه َجواباً أفَنیَتُه ، و ماِلَک ِمم 
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نیا ال َیـدوُم َبقـاُءُه و  نیا ، فـإن  َقلیـَل الـدُّ یا ُبَنی  ! وال تأَس علی ما فاَتَک ِمَن الـدُّ
َکثیَرها ال ُیوءَمُن َبال ُءُه ، فُخذ ِحذَرَک ، و ِجد  فـی أمـرَِک ، واکِشـِف الِغطـاَء َعـن 

ِد  َک ، و َجد  ض ِلَمعروِف َرب  وَبَة فی َقلِبَک ، واکَمش فی ِفراِقـَک َوجِهَک ، وَتعر  الت 
 281.قبَل أن ُیقَصَد َقصُدَک ، و ُیقضی َقضاوءَک ، و ُیحاَل َبیَنَک و بیَن ما ُتریُد 

، فردا که لقمان به فرزندش این بود: فرزندم! بداناز اندرزهای  – )ع(امام صادق 
: جوانی ات را ویشاز چهار چیز پرسیده میگیری،  در برابر خداوند عزوجل قرار

 ، ثروتت را از کجا به دستساختی، عمرت را در کجا سپری کردیدر کجا نابود 
، پس برای آن روز، آماده باش و پاسخش را آوردی و آن را در کجا خرج نمودی

 .فراهم ساز
! برای آنچه از دنیا از دست دادی اندوه مخور؛ زیرا اندِک دنیا چندان فرزندم

باش، و در کار خویش  فتنه و بالست، پس، به هوش یآن مایهنمی پاید و بسیاِر 
}ی دل{ خود کنار زن و پسند و خوبی بكوش و پرده}ی غفلت{ از چهره

پروردگارت را بجوی و در دلت هر دم توبه کن و پیش از آنكه قصد } جان{ تو 
امت به سر آید و ده هایت فاصله اندازد، در استفاخواستهو مرگ میان تو  شود و ای 

 .از فرصتی که داری بشتاب
یم، نه مهمان :  تالش برای آبادی سرای که در آن ماندگار

نیا َواسَتقَبلَت  َک اسَتدَبرَت الدُّ ِاعَلم یا ُبَنی  ! أن ِمن حیِن َنَزلَت ِمن َبطِن ُام 
َلها ُخِلقَت اآلِخَرَة ، َفَأ صَبحَت َبیَن داَریِن : داٍر َتقُرُب ِمنها و َیُطوُل ُمقاُمَک ِبها ، فَ 

عِی َلها ُاِمرَت ،  ُثم  أِطِع اللَه ِبَقدِر حاَجِتَک إلیِه ، َواعِصِه ِبَقدِر َصبرَِک علی  وِبالس 
 282عذاِبِه 

! از همان زمان که از شكم مادرت افتادی، دنیا به تو پشت کرد بدان ای فرزندم
: سرایی که به آن تو، در میان دو سرای، قرار گرفتیو آخرت به تو روی نمود و 
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شوی و سرای } دیگر { که هماره از آن دور می گردی، پس، زنهار که نزدیک می
هم  و غِم خود را جز برای آباد کردن آن سرایت قرار ندهی که به آن نزدیک می 

ی و به زیرا تو برای آن سرا آفریده شده کشد،شوی و در آن، اقامتت به درازا می
  .یتهای آن، مأمور گشتالش بر

ی نیاز داری، اطاعت کن و به اندازهی که به او : از خداوند، به اندازهدیگر آنكه
 .که تحمل عذابش را داری، از او نا فرمانی کن

 رسیدن به بهشت، در پرتو جلب رضایت خداوند :
َبَع  َبَع أمَرُه، و َمِنات  ُه ات  ُه، و َمن أحب  یا ُبَنی  ! َمن ُیِطِع اللَه خاَفُه، َمن خافُه فقد أَحب 

َتُه و َمرضاَتُه   283أمَرُه اسَتوَجَب َجن 
کس از او ترسید، او را  کس خدا را اطاعت کند از او بترسد و هر ! هرفرزندم

کس از  امر او پیروی می کند و هر کس او را دوست داشت، از دوست دارد و هر
 .شودمیامر او پیروی نمود، سزاوار بهشت و خشنودی او 

 

 ایمان و تقوا
 توصیه به تقوا :

یا ُبَنی  ! إن الدنیا بحر عمیق ، وقد هلک فیها عاَلٌم کثیر ، فاجعل َسفینتک فیها  
االیمان بالله ، واجعل شراعها التوکل علی الله ، واجعل زادک فیها تقوی الله ، 

  284واءن هلكت فبذنوبک   فان نجوت فبرحمة الله ،
، اندرق شدهکه خلق بسیاری در آن غ، ی پسرجان! دنیا دریای عمیقی استا

، باد بان آن کشتی را توکل ا کشتی خود در این دنیا قرار بدهتو ایمان به خدا ر
، اگر ازاین دنیا نجات یابی به لهی مقرر کنآن را تقوی ا برخدا و زاد و توشه در

 .، به خاطر گناهانت می باشدهالک شوی برکت رحمت خداست و اگر غرق و
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 ی پر سود :تقوا سرمایه
رباُح ِمن َغیِر ِبضاَعٍة 

َ
ِخذ َتقَوی اللِه ِتجاَرًة َتأِتَک األ  285یا ُبَنی  ! ِات 

! پروا از خدا را تجارت خود گردان تا بی هیج سرمایه ی، سود ها به فرزندم
 .سوی تو سرازیر شوند

 عدم تظاهر به ایمان :
َک َتخَشی اللَه و َقلُبَک فاِج  اَس أن   286ٌر یا ُبَنی  ! ال ُتِر الن 

! وقتی دلت گنهكار است، به مردم چنان وانمود مكن که از خدا می فرزندم
 .ترسی

 

 شناخت اصناف مردم
 شش صفت الزمه یک مومن :

ُبَک إلی ِرضواِن  َک علی ِست  ِخصاٍل لیَس ِمن َخصَلٍة إال  و هَی ُتَقر  یا ُبَنی  ! أُحثُّ
وجل وُتباِعُدُک ِمن َسَخِطِه :  اللِه َعز 

 .ااُلولی : أن َتعُبَداللَه و ال ُتشرَِک ِبِه َشیئاً 
ضی بَقضاِءاللِه فیما أحَببَت و َکِرهَت  انیُة : الر   .والث 

الثُة : أن ُتِحب  فی اللِه و ُتبِغَض فی اللهِ   .والث 
 .والرابعُة : ُتِحبُّ للناِس ما ُتِحبُّ لَنفِسَک و َتكَرُه َلُهم ما َتكَرُه لَنفِسَک 

 .: َتكِظُم الَغیَظ و ُتحِسُن إلی َمن أساَء إَلیَک  والخامسةُ 
دی  287.والسادسُة : َترُک الَهوی و ُمخاَلَفُة الر 

به شش کار تشویق می کنم که هیج کاری از آنها نیست، مگر این  تورا! فرزندم
 که تو را به خشنودی خداوند عزوجل نزدیک می کند و از خشم او دور می سازد:
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 .عبادت کنی و چیزی را شریک او نكنی اول این که خدا را
دوم این که به تقدیر خداوند، چه خوشایند تو باشد یا نا خوشایند تو خشنود 

 .باشی
 سوم این که دوستی و دشمنی تو برای خدا باشد.

، که بر خود می پسندی  و برای آنان آن چهارم این که برای مردم آن پسندی
 نپسندی که برای خود نمی پسندی.

این که خشم را فرو خوری و به کسی که به تو بدی کرده است، نیكی  پنجم
 .کنی

 و گذاری و با عوامل مهلک بستیزی.ششم این که هوای نفس را فر
 :مت انسان عالمعال

 288یا ُبَنی  ! ِللعاِلِم َثالُث عالماٍت : الِعلُم ِباللِه ، و ِبما ُیِحبُّ ، و ِبما َیكَرُه 
: شناخت خدا و شناخت آنچه او دوست دارد و نشانه استفرزندم! عالم را سه 

 .آنچه دوست ندارد
 :عالیم آدم تنبل

َع ، و  ی ُیِضی  َط ، و ُیفِرُط حت  ی ُیفر  یا ُبَنی  ! ِللَكسالِن َثالُث عالماٍت : َیتوانی حت 
ی َیأَثَم  ُع حت   289ُیَضی 

و ُکندی می گراید : چندان سستی می کند که به تفریط تنبل را، سه نشانه است
و چندان ُکندی می ورزد که }عمل را { فرو می گذارد و چندان } در عمل { فرو 

 .شودمیگذاری می کند که گنهكار 
 :آدم احمقعالیم 

ِف َثالُث عالماٍت : ُیناِزُع َمن َفوَقُه ، و َیُقوُل ماال َیعَلُم ، و  یا ُبَنی  ! ِللُمَتَكل 
 290َیَتعاطی ماال ُیناُل 
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ف را سه نشانه استفرز : با باال دست خود، بحث و ستیزه می کند، ندم! متكل 
 .چیزی که نمی داند، می گوید و بدانچه نتواند رسید، دست می یازد

 :عالیم انسانهای غفلت زده
یا ُبَنی  ! ِلُكل  َشیٍء عالَمٌة ُیعَرُف بها و ُیشَهُد علیها... و ِللغاِفِل ثالُث عالماٍت : 

سیاُن  هُو ، والن  هُو ، والل   291الس 
و به وجود آن  شودمی! هر چیزی را نشانه ی است که با آن شناخته فرزندم

 .فراموشیگرمی و  : سهو و سرسه نشانه استگواهی می دهد... و غافل را 
  شناخت سه کس با سه عالمت:

یا ُبَنی  ! َثالَثٌة ال ُیعَرُفوَن إال  فی َثالَثٍة : ال ُیعَرُف الَحِلیُم إال  ِعنَد الَغَضِب ، و ال 
جاُع إال  فی الَحرِب ، و ال َتعِرُف  أخاُک إال  ِعنَد حاَجِتک إلیِه   292ُیعَرُف الشُّ

 شودمی: انسان برد بار شناخته نسه جاسه کس شناخته نشوند مگر در ! دمفرزن
مگر در هنگامه ی جنگ، و  شودمی، فرد شجاع شناخته ندر هنگام غضب مگر

 .برادرت را نخواهی شناخت مگر آنگاه که به او نیازمند باشی
 

 دوستی و دشمنی
  تالش برای دوست یابی:

عداِء ؛ َفِإن  الِغل  فی ُصدوِرِهم 
َ
صِدقاِء ، وال َتأَمن ِمَن األ

َ
یا ُبَنی  ! اسَتكِثر ِمَن األ

ماِد   293ِمثُل الماِء َتحَت الر 
! بر شمار دوستان بیفزا و از دشمنان ایمن مباش که کینه در سینه فرزندم

 .هایشان، چون آب زیر خاکستر، } پنهان { است
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 انتخاب دوست خوب :
 .294یا ُبَنی  ! ال تعد بعد تقوی الله من ان تتخذ صاحبا صالحا   

 .، از گرفتن دوست شایسته نگذرای فرزندم! بعد از تقوای الهی
 انتخاب رفق خوب :

ِخَذ صاِحبا صاِلحا   295یا ُبَنی  ! ال َتعُد َبعَد َتقَوی اللِه ِمن أن َتت 
 .شایسته نگذر! بعد از تقوای الهی، از گرفتن دوسِت فرزندم

 نیكی با خویشاوندان و انتخاب دوست سالم :
کِرم إخواَنَک ، ولَیُكن أخداُنَک َمن إذا فاَرقَتُهم و  یا ُبَنی  ! واِصل أقِرباَءَک ، و أ

 296فاَرُقوَک َلم ُتَعِب ِبِهم 
! با خویشانت بپیوند و برادرانت را گرامی بدار، دوستانت کسانی باشند فرزندم

 .، به سبب آنها بر تو عیب نگیرنددنان جدا شدی و از تو جدا شدنکه هرگاه از آ
 :رعایت اعتدال در دوستی و دشمنی

وَک ، وال َتُكن ُحلوًا  اَس فَیمُقتوَک ، وال َتُكن َمهینا فُیِذلُّ یا ُبَنی  ! ال ُتكاِلِب الن 
ا فَیلِفظوَک  ُکلوَک ، و ال َتُكن ُمر   297فیأ

دشمنی مورز که با تو دشمن شوند و حقیر هم ! با مردم درنده خویی و فرزندم
مباش که تو را خوار شمارند. شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ مباش که تو را 

 .دور اندازند
 :پیامد دوستی با خوبان و بدان

وِء ال .یا ُبَنی  ! َهم ، و َمن َیصَحب صاِحَب السُّ وِء ُیت  .. َمن َیدُخل َمداِخَل السُّ
اِلَح َیغَنم َیسَلم ، و مَ  اِحَب الص   298ن َیصَحِب الص 
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هم گردد و هرکه به جایگاه .. هر.!فرزندم که با یاِر بد  های بد نام در آید، مت 
که با یار درستكار مصاحبت کند، سود می  مصاحبت کند، ایمن نمی ماند و هر

 .برد
 :دوستی با آدم بد

وِء ال َیسَلم   299یا ُبَنی  ! َمن ُیقاِرن َقریَن السُّ
 .که با همنشین بد، دوستی کند، ایمن نمی ماند ! هرفرزندم

 پرهیز از دوستان آلوده و گنهكار :
ٍة ُتِحبُّ ِمثَلها وابُن  یا ُبَنی  ! ال َتقَتِرب فَیُكوَن أبَعَد َلَک ، و ال َتبُعد فُتهان ، کلُّ داب 
ئِب  آدَم ال ُیِحُب ِمثَلُه ، ال َتنُشر ِبرَُّک إال  ِعند باِغیِه ، و کما َلیس بیَن الَكبِش و الذ 

ٌة ،  ٌة کذلَک َلیس  بیَن البار  و الفاِجِر ُخل  فِت ( َیعَلق ُخل  فِث ) الز  َمن َیقَتِرب ِمن الر 
م ِمن ُطُرِقِه ، َمن ُیِحب  الِمراَء ُیشَتم ، و  ِبِه َبعُضُه ، کذلَک َمن ُیشارِِک الفاِجَر َیَتَعل 
وِء الَیسَلم ، و َمن ال َیمِلک  َهم ، وَمن ُیقاِرن َقریَن السُّ وِء ُیت  َمن َیدُخل َمدَخَل السُّ

 300م ِلساَنُه َینَد 
شوی، هر می و دور مشو که خوار شودمی! نزدیک مشو که از تو دور فرزندم

ی همتای خود را دوست دارد، مگر آمیزاد که همتای خویش را دوست جنبنده
نمی دارد، احسان خود را جز به کسی که خواهان آن است عرضه مدار، همچنان 

 میان نیكوکاران و بد ،شودمیکه هیج گاه میان گوسفند و گرگ دوستی بر قرار ن
کار نیز دوستی وجود ندارد، کسی که به نجاست نزدیک شود، الجرم مقداری از 
آن به بدن او می چسبد، همچنین کسی که با گنهكار در آمیزد برخی از روش 
های او را یاد می گیرد،  کسی که مجادله را خوش داشته باشد، ناسزا شنود، کسی 

دان ، مورد تهمت و سوء ظن قرار گیرد، کسی که با بکه به جای بد نام قدم گذارد
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، کسی که اختیار زبان خود را نداشته باشد، هم نشینی کند، سالم نمی ماند
 .پشیمان شود

 احتیاط از دشمن سازی :
ا واِحدا، َوالواِحُد َکثیٌر     ِخذ َعُدوًّ ِخذ ألَف َصدیٍق و ألُف قلیٌل و الَتت  یا ُبَنی  ! ات 
301. 

من مگیر که ! هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشفرزندم 
 یک دشمن هم زیاد است.

 روش شكست دادِن دشمن :
ضا َعنُه  َک َفَتصَرُعُه الُمماَسَحُة و إعالُن الر  ُح ِبِه علی َعُدو  ا َتَتَسل  یا ُبَنی  ! ِلَیُكن ِمم 

َب َلَک ، وال ُتزاِولُه ِباالُمجاَنَبِة فَیبُدو َلُه ما ف  302ی َنفِسَک َفیَتأه 
ح شوی و در فرزندم ! از جمله چیزهای که باید در برابر دشمنت به آن مسل 

نتیجه او را به خاک افكنی، این است که با او به زبان چرب و نرم سخن گویی و 
مكن که آنچه در  ،کارِ وانمود کنی که از وی خرسند هستی، و از او دوری کنی

و در نتیجه، خودش را در برابر تو آماده  شودمیر او آشكار اندیشه ات می گذرد ب
 .می سازد

 پاسخ بدی به خوبی :
ُه ُیطفی ِبالَخیِر ،  اِر ، و لِكن  اِر الُتطفی ِبالن  ر  ؛ کالن  رُّ ال ُیطفی ِبالش  یا ُبنی ! َالش 

اِر ُتطفی ِبالماِء   303کالن 
تش با آتش خاموش ، چنان که آشودمی! بدی با بدی خاموش نفرزندم

، چنان که آتش با آب خاموش می شودمی، بدی با خوبی خاموش شودمین
 .گردد

 دوری از انسان های شرور :
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 304یا ُبَنی  ! ُکن َعبداألخیاِر و ال َتُكن َوَلدًا ِلألشرارِ 
  .! بنده ی نیكان باش اما  فرزند بدان مباشفرزندم

  

                                                           
. 9میزان الحكمه ، ج  -  304  



 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 : چهارمبخش 

 اندرز های تفصیلی لقمان

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 
تن مبهم و نا روشن از زوایای زندگی نسب ،پاره های تاریخ ر البالی اوراق ود

ی آید که رعایت آنها در تمام ، گفته ها و اندرز های به دست ماین حكیم الهی
زندگی نور می دهد های زندگی انسان چون چراغ روشنی در تاریكی های بخش

صورت ، که گاهی به صورت تفصیلی و گاه در به و هدایت می کند، این گفته ها
استثنا روشنی بخش و پند بال ، ز او به یاد گار تاریخ مانده استکلمات قصار ا

ش که ، در حد امكا و توان در این بخصورت گرفت، با تمام تالش که آموز است
و های دسته بندی کرده ، مطالب را در قالببخش نصایح تفصیلی لقمان است
ل خرد و جویندگان مسیر ، تا باشد که اهتقدیم خوانندگان محترم می کنیم

 .های این مرد الهی فیضی را بهره بگیرندانسانی از زالل گفته ها و تجربه طریقت
 

 نصایح و مواعظ تفصیلی لقمان
 

 انسان و حقوق الهی !
  لقمان به فرزندش گفت:

ق بسیار درآن به هالکت ، که خلزندم! همانا دنیا دریای ژرف استفر ای 
و باد بانش را توکل بر خدا در آن ایمان به خدا  را ، پس کشتی خویشرسیده است

، و ت یافتی به رحمت خدا بود، که اگر نجاشه ات را در آن خدا ترسی قرار دهو تو
 .اثر گناهت باشد اگر به غرقاب هالکت رسیدی بر

ی صبر و شكیبای را پیشه خویش ساز، و به وجود خدا ! در هر سختای پسرم
ه شرافت و زهد و شفقت در ، و بدان کهوای نفست بجنگیقین داشته باش، و با 

محرمات الهی صبر کردی و به زخارف دنیوی وقعی  ، که چون برصبر است
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تو محبوب تر و ، هیچ چیزی به نزد را به چیزی نگرفتی ننهادی و مصائب دنیا
 .، و پیوسته در انتظار آن باشیبهتر از مرگ نباشد

آور و از اعمال شر اجتناب ورز، که خیر  وی! به کار های خیر رای پسرک من
، دروغ شودمیش : شر به شر خاموخاموش کننده شر است، و آن کس که گوید

پس  ،گر بیفروزی بر اشتعال آن بیفزاید، زیرا اگر آتشی به کنار آتشی دیگفته  است
همان گونه که خاموش کننده آتش  ،ر را فرو می نشاند اعمال خیر استآن چه ش
 .آب است

بر مصایب روزگار صبور  ، وای پسرک من! امر به معروف و نهی از منكر کن
به محاسبه خویش بپرداز و راه خطا  ،ن که تو را حساب رسی کنندباش و پیش از آ

تشخیص ده تا از لغزش مصئون مانی، پیوسته گناهان را پیش چشم از صواب 
خدا پناه ببر واعمال خویش ، و اعمال نیكت را پشت سر قرارده و از گناهان به دار

 را حقیر مشمار.
، که خدای را اطاعت کندآنكس  ! خدا را مطیع باش که هرای پسرک من

ورز و دل خود را ، به دنیا اعتماد مرا از مخلوقین در پناه خویش ببردخداوند وی 
، که کتمان ر باش و مصائب خویش را پنهان دار، بر بالیا صبوبدان مشغول مساز

 ،یكی و ذخیره ی است برای روز معاداز گنج های ن تبالیا گنجی اسمصایب و 
به روزی دیگران چشم مدوز که  ،چه مقدر است شاکرباش و بدان و به اندک قانع

 .این صفت تو را تباه خواهد نمود
کنده ساز! اندرون را از طعام خالی ای پسرک من با  ،دار و تاتوانی ا زحكمت آ

، زنهار که بیافزاید توراان پند گیر که دانش خنان شحكما مجالست کن و از س
 ه کنی و یا از اهل آن دریغ داری.سخنان حكمت آمیز در نزد نا اهالن عرض

ای پسرک من! مزاح مكن و جدال مورز، و درحال سكوت به یاد خدا باش، 
که دلیل  و، به اندک چیزی شادمان مشاگر سخن گوی جز از حكمت مگوی

 اشد.برسست عنصری تو ب
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، سخنش او را به وقاحت پسرک من! شخص شقاوت شعار اگر سخن گوید یا
اگر بی نیاز شود طغیان کند و  ،به فضاحت منتهی گردد اگر سكوت کند کشد و

د و اگر شاد شود شرارت پیشه کن ،امید شود اگر تهی دست شود از رحمت حق نا
زودی قبول خواری کند به  اگر مغلوب گردد و ،قدرتمند شود فحاش و وقیح شود

 و چون به گریه آغازت عربده کشد، اگرچیزی از او بخواهند بخل ورزد و اگر
 اگر عطا کند منت نهد و اگر به وی عطا نمایند ،چیزی از او دریغ دارند تندی کند

را به ، اگر رازی باوی در میان نهند فاش سازد و اگر خود اسرارش سپاس نگذارد
ازد و اگر از او کناره ، اگر با تو همراه بود رنجورت سم سازدمته تورانزد تو گوید 

 .ات نگذاردکنی آسوده
اگر جاهل باشی ! اگر عالم باشی نادان شقی با تو تكبر ورزد و ای پسرک من
کند و اگر ضعیف باشی حمله  اگر قوی باشی با تو مدارا ،مسخره ات کند

، انسان صفات نیكو نشمرد ند و علم را جزءدانش را شرط انسانیت ندا ،آرد
از یک سمت آن را رفو کنی،  شقاوتمند به جامه کهنه می ماند که اگر و جاهل

و به شیشه ی شكسته می ماند که نه متصل گردد و نه  ،سمت دیگرش بشكافد
 .قبول وصله کند

، وقار و آرامش و دور مله اخالق حكیم و انسان سعادتمند! از جای پسرک من
ری و خدا و عدالت و حلم و وزانت و احسان و دانش و پرهیزکااندیشی و نیكی 

 305.گذرد و بازیر دست فرو تنی کند رترسی است، از گنه کار د
 مسافرت به فرزندش می گوید : در مورد آداب

، اسلحه و لباس و خیمه و وسیله نوشیدن پسرم! هنگامی که مسافرت می کنی 
ن هم خود و هم همراهانت از آآب و وسایل دوختن و داروهای ضروری را که 
، جز در معصیت الهی همه چیز استفاده می توانید بكنید بردار، و با همسفران در

 همراهی کن !
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در کارهایت با آنها مشورت کن،  ،ردی! هنگامی که با جمعی مسافرت کپسرم
، د و توشه ی که داری سخاوتمند باش، در مورد زادر صورت آنها بسیار تبسم نما

 .، پاسخ گو و اگر از تو کمک بخواهند آنها را یاری کنرا صدا زنند که تو هنگامی
 تا می توانی سكوت اختیار کن.

 نماز بسیار بخوان.
 و آب و غذا که داری سخاوتمند باش.در مرکب 

 اگر از تو گواهی به حق بخواهند، گواهی ده.
 ن.ی به دست آوردن نظر صائب کوشش ک، برااگر از تو مشورتی بخواهند

ت را برای جواب ، و تمام نیروی تفكرو بدون اندیشه و تأمل کافی، پاسخ مگو
خالص ترین نظر خود را اظهار ، که هرکس در پاسخ مشورت مشورت به کار گیر

 .، خداوند نعمت تشخیص و اندیشه را از او می گیردنكند
می روند، و تالش می کنند، با آنها به  ههنگامی که می بینی همراهان تو را

 تالش برخیز.
 .بزرگتر است بشنودستور کسی را که از تو 

اگر از تو تقاضای مشروعی دارند، همیشه جواب مثبت بده، و هرگز " نه " 
 .، نشانه عجز و ناتوانی و سبب مالمت استنگوی، زیرا گفتن نه

 .ادا کن نین خود را فوردَ  ، وهرگز " نماز " را از اول وقت، تأخیر نیانداز
 .چند در سخت ترین حاالت باشید ، هربا جماعت نماز بگذار

ه وری، قبال مقداری از آن را در رااگر می توانی، از هر غذای می خواهی بخ
 .خدا انفاق کن

 306کتاب الهی را تالوت کن و ذکر خدا را فراموش منما "
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 عبادت خداوند :
ی ضعیف با خالق عظیم می باشد و ارتباط بندهت بهترین وسیله برای عباد

، لقمان در این ل شدن به مقام معرفت خداوندی استسریع ترین راه برای واص
 خصوص به فرزندش چنین توصیه می کند :

، به منزله ستون وسط ای فرزندم! نماز را به پای دار، همانا مالک نماز از دین
های آن ، طناب ها و میخجا باشد اگر عمود وسط خیمه پا بر باشد کهخیمه می

ما اگر عمود وسط ، اای برای آرمیدن خواهد داشتیهموثر خواهند بود و خیمه سا
دارند و سایه ی وجود نخواهد ی ن، میخ های دیگر همه فایدهخیمه سالم نباشد

بدون نماز هیج ، ولی دین ا نماز توأم باشد سودمند می باشد، دین هم اگر بداشت
 .307فایده ی نخواهد داشت و مثل جسم بی جان است 

ثل کشتی ، همانا نماز متو واجب است، به پای دار ! نمازی که برای فرزندم
، سر نشینان هم سالم است که بر روی دریا باشد، چنانچه کشتی سالم بماند

غرق می  نشینان هم ، سرزل خواهند رسید و اگر کشتی بشكندخواهند بود و به من
 .308شوند

قوت از تو  این که ، نه ان دار که شهوت را از تو سلب کند! روزه چنای فرزندم
، زیرا نماز نزد خداوند محبوب تر از را ضعیف کند، تا از نماز باز مانی ببرد و تو

 .309روزه است 
، آیا ماز بیش از توباشدن! مبادا خروس از تو عاقل تر و توجهش به ای فرزندم

، و در سحر ها بانگ می زند که او به موقع با خدا راز و نیاز می کندنمی بینی 
تمام امور به خدا ، در آنكه تو در خواب هستی، نماز را با حضور قلب بخوانحال 

خواهد کرد، زمانی که به نماز می  توراکه او کفایت امور  بدان و، توکل داشته باش

                                                           
. 191، صـ  99 بحار االنوار ، ج -  307  
. 921در  یتیم ، صـ  -  308  
. 19، صـ  1تفسیر روح البیان ، ج  -  309  



242  لقمانی اندرزاهی حکیماهن 

 

 

، و دیگر امیدی برای زنده استا آور که گویا آخرین نماز تو ، چنان به جاستی
 .310ماندن و نماز دیگر خواندن نداری و این آخرین نماز تو در دنیا می باشد

 اخالص در عبادت کردن :
روایت است که لقمان به فرزندش در مورد خلوص  )ع(از امام علی بن الحسین

 در عبادت فرمود :
چیزی از معاصی او ا ، و در عبادت خدفرزندم! خدا را خالصانه عبادت کن ای

، از اهل حق زینت بده، سپس عبادت خود را به متابعت نمودن را مخلوط نكن
، آنگاه اعمال خود را به متصل به طاعت خدای تعالی می باشدزیرا عبادت آنها 

علم مزین کن و علم خود را حفظ نموده  و به حلم و بردباری زینت بده که با 
ین گردان علم خود را به نرمی که با آن حمقی و جهلی مخلوط نشود و مز هیج

ندیشی که با آن ور ا، و درش را محكم کن به دُ شدسفاهت و بی خردی مخلوط نبا
ور اندیشی خود را مخلوط گردان به مدارای که با آن ، و دُ ضایع کردنی نباشد

 .311عنف و درشتی مخلوط نباشد 

 همیشه مطیع امر پروردگار باش !
، اطاعت کن، به تحقیق، کسی که خدای را اطاعت کندای فرزندم! خدا را 

کند و از شر مخلوقات حفظش می کند، یعنی خداوند مهمات او را کفایت می 
ر به دست خدا ، بدان که تمام امود پیدا نمودی! حاالکه اعتقاد به توحیای فرزند
طه خود را با خدای ، پس بیا رابو گرداننده ی این افالک خدا است ،می باشد

، ا نا فرمانی نكن، و او ربین خود و خدای خود را اصالح کن ، وود بهبود بدهخ
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مخلوقات خود را اصالح  بین تو واگر چنین نمودی بدان که خدا نیز رابطه ی 
 .312 شری از آن متوجه تو نخواهد بود ، وخواهد کرد

 توأم با رجاء ! خوِف 
و جن را به جا ل صالح انس ! از خدا چنان بترس که اگر اعماای فرزندم

، چنان به خدا امید داشته باش که اگر تواند تو را عذاب کندر آیینه می، هبیاوری
در قیامت می تواند تو را بیامرزد، و ، اصی جن و انس را انجام داده باشیمع

، ) یعنی دائمن بین خوف و رجا با ش نه چنان امید رحمتش شامل حال تو شود
، و چنان هم نترس که از رحمت خدا ل خیر باز داردتو را از انجام عموار باش که 

 .مأیوس شوی (
؟ حال آنكه برای من پسر با تعجب گفت: ای پدر! من این را چگونه توانم کرد

 یک قلب بیش نیست ؟!
ن را بشكافند، در آن دو نور یافت ! اگر قلب مومفرزندم یب داد: القمان جوا

، را با مقیاسی بسنجند و اگر آن دو ،نوری برای خوف و نوری برای امید ،شودمی
کسی به خدا ایمان داشته  ، هردیگری نچربد دام بربر هم باشند، و هیج کبرا

 هر ، وگفته ای او هم ایمان خواهد داشت، به فرمانش عمل خواهد کرد ، بهباشد
 ، پس کسی که بهرا نیز تصدیق می کند ، پس گفتار اوکس به فرمانش عمل کند

 ی خدا عمل خالص انجام می دهد و هرایمان داشته باشد، براراستی به خد ا 
، کسی که خدا را اطاعت کند، از او کس چنین کند به راستی به خدا ایمان دارد

کسی ا دوست دارد و ر ، و کسی که از خدا هراسناک باشد اونیز هراس ناک است
، عمل کند کسی به اوامر او ، هرکندامرش عمل می که به او عالقمند باشد به او
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کسی که برای خشنودی خدا تالش کند، از ، شودمین مستوجب بهشت و رضوا
 .313بریم به خدا از غضب او  ، و پناه میغضب او هیج باکی ندارد

 همیشه متوکل برخدا باید بود !
دان اگر توکل بِ  ، خدا بود، متوکل به او باش! پس از آنكه امیدت به ای فرزندم

معاش و روزی هم نگران  در امور، و را خواهد کرد امور توبر او نمودی کفایت 
 .مباش که او متكفل روزی تو شده است

نقل می  )ع(رت امیر المومنین علیاز حض و )ع(حماد بن عیسی از امام صادق
کس که یقینش در طلب  ! هرفرزندمی : ا: که لقمان به فرزندش می گفتکند

هم خداوند در سه حال رزق او را فرا این که ، عبرت گیرد به رزق ضعیف است
، پس ز این مراحل قدرت طلب روزی نداشتهیج کدام ا حالیكه او در ، درنمود

رحله چهارم هم مقدر ، در مین مراحلی روزی او را رسانده استچن خدای که در
 .خواهد نمود

آرام  ، خداوند برای او مكانمادرش بود همانا انسان وقتی در رحم! فرزندم یا
اس می کند، مهیا نمود، روزیی او را هم در و جای که او نه سرما و گرما احس

او را در پستان  ، سپس او را از آن جا بیرون آورد و بال فاصله روزییآنجا رساند
می دهد و از هالکت  و پرورش د، که او را کفایت می کنمادرش جاری نمود

، سپس وقتی از کسی کمكی گیرداین مراحل  در این که ، بدون نجاتش می دهد
، خداوند روزی ا و را در کسب پدر و مادرش مقرر  یر خوارگی تمام شدزمان ش

، آنها چه بسا بعضی اوقات و را در قلب پدر و مادرش جای دادنمود و محبت ا
، و برای خودش را برخود مقدم داشتند، تا زمانیكه بزرگ شود به خاطر محبت او

 .کسب روزی کند
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مال  ، حقوق خدا را درشودمیمان ، نسبت به خدا بد گوقتی بزرگ شداما 
ترس از تمام شدن خود و عیالش در زندگی به خاطر  ، و برمی کندخودش انكار 

، خدا به جای آن به او نخواهد داد ، گمان می کند اگر بخوردرزق سخت می گیرد
 .314ی است چنین شخصی چه بد بنده

ان خطاب در ضمن روایتی نقل شده است که لقم )ع(هم چنین از امام صادق
دا نصیبت می کند راضی و قانع باش، تا ! به آنچه که خبه فرزندش فرمود: فرزندم

باشی به مال مردم در دنیا عزیز زندگی شیرینی داشته باشی، و اگر می خواهی 
، همانا پیامبران و صالحان به وسیله قطع طمع از مردم به آن طمع نداشته باش

 .315قام رسیدندم

 فقط خدا را معتمد خود بدانید !
، ولی چیزی تلخ تر از ن صبر بر انواع تلخی ها را چشیدم! همانا مای فرزندم

آشكار ، فقر خود را تنها برای خدای خود بر فقر نیافتم، اگر روزی فقیر شدی صبر
گاه مساز ،کن ، دا کنندگر مردم علم به فقر تو پی، چه آنكه او مردم را از حال خود آ

 .در نظر آنها سبک و خوار می شوی
مردم کسی هست ، و ببین آیا بین ای فرزندم! اگر گرفتار شدی، خدا را بخوان

؟! یا از خدا چیزی بخواهد خدا عنایت که خدا را بخواند ولی خدا جوابش ندهد
 نكند ؟! 

جل اعتماد کن سپس تفحص کن بین مردم ببین ! برخداوند عزوای فرزندم
 خدا کرده باشد ولی خدا نجاتش نداده باشد ؟! هست که اعتماد برکسی 

خدا کفایت  کند وخدا توکل  ! بپرس از مردم آیا کسی هست که برای فرزندم
 ؟! امر او را نكرده باشد
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، بین مردم فردی که به خدا حسن ظن فرزندم! به خدا حسن ظن داشته باش
 .316یافت نخواهینشده باشد، داشته باشد و مقصودش حاصل 

 به رضای خدا باید راضی بود !
گانش رضایت دادن به رضایت او ! یكی از حقوق خداوند بر بندای فرزندم

و از ته قلبت به او اعتماد نمودی، و ، یعنی پس از آن که توکل بر او نمودی است
پدر و مادرت بر تو مهربان تر  زاو جز صالح تو نمی خواهد و او ا هعلم داشتی ک

چه به مزاجت شیرین و چه ، رضای او راضی باش، در تمام پیش آمد ها به است
 .317ح تو در همین است و تو نمیدانی ، بدان که صالتلخ باشد

از  –! اگر برای تو کاری پیش آید روزی لقمان به فرزندش گفت: ای فرزندم
بدان که صالح تو در آن بوده است،  ، وآن راضی باش تو بر –محبوب و مكروه 

ه بر صحت گفتار تو زمانی ک ، تااین کار را نتوانم کرد : منسر به پدرش گفتپ
ه خدای تعالی پیامبر فرستاده است، بیان آنچه من : کیقین پیدا کنم، پدر گفت

ستند و در بیابان به راه بیرون آمده و بر مرکب نش  دو ، لذا هرگفتم با او است
ی آنها تمام ب و توشههوا گرم بود و آ، افتادند، رفتند، تا وقتی نماز ظهر رسید

اگاه لقمان در پیش ، ناز مرکب فرود آمدند و پیاده شدند، و لذا هر دو شده بود
ی است و آن دود نشانه ، با خویش گفت آن سیاهی درختخود سیاهی دید

آن استخوان در  این حال ناگاه پسرش پای بر استخوانی نهاد و ، درآبادی است
بالینش آمد و جراحتش مرهم  ، پدر برمین افتادبیهوش بر ز  وپای او فرو رفت 

كی از چشم پدر بر صورت پسر افتاد، پسر رو به پدر گفت: ، در این حال اشنهاد
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بیساری چیزها را شما دوست ندارید درحالیكه به خیر شما است وبسیاری چیزهارا می خواهید در حالیكه به 
( ، براستی ما به همه موارد و لحظه های زندگی خود به دید انسانی و با  991ه بقره / آیه ُسورضرر شمااست)

، در نهایت مینه های شادی آفرین در زندگی مامی کنیم ، درحالیكه بسیاری از ز محاسبه عقلی خود قضاوت
خیر ما تمام شده است )  ای دوست نداشتنی ما به سرانجاممایه ی بد بختی بوده است و خیلی از لحظه ه
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ه صالح من در آن است که ؟! خود می گوی کای پدر! برای چه گریه می کنی
ر ان متحیاین بیاب ، و درالحی است که توشه تمام نموده ایم، این چه صواقع شده
 ؟!مانده ایم

این  ، اما آنچه می گوی دری من مهر پدری استلقمان جواب داد: سبب گریه
 از ، عظیم تراید بالی که از تو مرتفع شده است، شچه میدانی ، توچه خیر است
 .این بوده است

مودند که جامه ی سفید پوشیده بود، در این حال سواری را بر اسپ مشاهده ن
گر این : اتو لقمان حكیم هستی؟! لقمان گفت: آره! سوار گفت : آیااو صدا کرد

ی شدید ، و در زمین تا نابود م ، شما هر دوبالی که بر شما رسیده است، نبودی
، این تنها شمایید که دیگران به خاطر آن بال هالک شدند، چنانكه فرو می رفتید
، به ل دیار خود بودیدشما داخ ، اگری که اتفاق افتاداید ) از زلزلهنجات یافته 

 .318تحقیق هالک می شدید ( 

 ، فقط باید رضایت خداوند باشد !هدف انجام اعمال نیک
این اعتقاد بود که دوری از بدی ها و انجام خوبی ها فقط به  لقمان حكیم بر

گاه کسی تعریف و تمجید  ، هرشدمنظور کسب رضای حق و خشنودی او با
، کاسته و به هدفش هم نخواهد رسید فرو ، عملشدهد را مورد هدف قرار خلق

ان از خرده گیری فرو نخواهند بست، زیرا بد گویان و یاوه سرایان هیج وقت زب
، این مطلب را به او خاطر نشان همه پندهای که به فرزندش می داد ، درلقمان

 .می ساخت
اوند بر گردن ! و این نیز یكی از حقوق خداو همیشه می گفت: ای فرزندم

خلوقاتش را بر رضایت او مقدم ، که رضایت هیج کدام از مانش هستبندگ
  .ندنكن
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ا این حقیقت را در نظرش مجسم کند، لقمان روزی پسر از پدرش خواست ت
ی سفر این مطلب را : اکنون ساز و برگ سفر بساز و مرکب آماده کن تا در طگفت

را به کار بست، و مرکب و بار سفر آماده  ، فرزند لقمان دستور پدربرتو روشن کنم
و در طی سفر همان داستان چهار قضاوت در سواری آنها .. .، و راه افتادندنمود

 .319اتفاق افتاد
: کنون دریافتی که خشنود کردن مردم در ختم سفر، لقمان به فرزندش گفت

، پس مرد خردمند به ض کنندگان و عیب جویان محال استراتوبستن زبان اع
، باید ی جلب رضایت دیگران سازدا وسیلهای این که گفتار و کردار خود رج

عمل خود را مطابق خشنودی و رضایت الهی قرار دهد و به عیب و تحسین 
 .320دیگران ننگرد 

 

 حق خود انسان بر خود انسان !
 ، به همان گونه که در برابر تمام هستیانسان، به عنوان خلیفه خداوند در زمین

، در برابر خود که یكی از گرانبها ترین و با های داردو پروردگار آن مسوولیت
، این های دارد، نیز حقوق و مكلفیتارزش ترین موجودات عالم هستی است

ها به همان اندازه که رعایت اطاعت از خداوند گار این نعمت ق و مكلفیتحقو
عث ، به همان اندازه باو استاز ا در برابر شكوه این آفریده ی عظیم و نوع تشكر

، بشر با رعایت حقوق که بر گردن خود دارد و با شودمیرشد و کمال خود او نیز 
ای مادی و معنوی خود که همی تواند که به اکثریت از خواستهرعایت آن 

 .، برسدو رسوالن او نیز هست ی خداخواسته
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، به بخش های از لقمانی انه، حكایات واندرز های حكیمدر البالی داستانها
ی جنبه ی مستقیم و عمیق با تربیهخوردیم که رابطه گفتار سراپا حكمت او بر

چند در قالب  ، هرحقوق انسان توسط خود انسان دارد، این گفتار های رعایت
با تكنالوژی مدرن آشنا نشده  نصیحت یک پدر به فرزندی که دانشگاه نرفته و

و قواعد تربیتی در آن نهفته  ی با ارزشی از قوانین، اما بهااست، ارایه شده است
مادی و ، بدون شک در سعادت ه چنانچه بشود آنها را رعایت کرد، کاست

های این مرد خرد و اندیشه از گفته ، به فرازیمعنوی انسان کمک خواهد شد
 توجه می کنیم :

 کمال و حکمت انسانی !
 تحصیل آن از هر ، وباشدکمال، حكمت می ! عالی ترین مرتبه ای فرزندم

، همانا دین به و مراد از حكمت، شناخت دین خداست، چیز الزم تر است
نماز و ساقه اش بردباری می  درختی است که آب آن ایمان و ریشه اشی منزله

 باشد.
ین بدون ترک معاصی کامل ، پس دفرزندم! درخت، بدون میوه کامل نیست 

باشد، و برای دین سه عالمت، عفت، علم چیز عالمتی می  ، برای هرنمی باشد
 ،ا پریشانیی عقل و بزرگترین مصائبترین پریشانی ه ، بدو حلم می باشد

ت ایمان و پرسود ترین توانگری ها، ، آفمصیبت دین و هولناک ترین آفت ها
! دلت را به دانش و یقین و اخالق نیكو توانگری دل می باشد، پس ای فرزندم

، قانع و به قسمت حق راضی باش و به آنچه از روزی به تو می رسد توانگر گردان
321. 

شخصی نسبت به خودش، شناخت و  ی هرلین وظیفه، اوبا این تعریف لقمان
س بداند که کمال ، سپیعنی ابتدا باید خودش را بشناسد ،کمال خودش می باشد
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به بیان  کمال نهای خود تالش می کند، ، و در رسیدن به آناو درچه چیز است
علم داشته  این که و بدون  تمام موجودات غیر از انسان تكوینن و مجبورن ،دیگر
مسیر رسیدن به کمال حرکت می کنند، مثلن یک هسته از ابتدای هستی در  باشد
لذا از همان ابتدا به سوی آن  ، والش در درخت شدن و میوه دادن است، کمسیب

 ، میطی مسیرش اختیاری است ، وکند، اما انسان اینگونه نمی باشد حرکت می
، شناخت خود و تواند به سوی کمال برود یا هالکت، پس مهم ترین حق

 .شناخت کمال نفس است

 حکمت انسانی !
حكمت راهنمای می  همانا، حكمت را فرا بگیر و شرف پیدا کن !ای فرزندم

و ، مسكین را از غنی باالتر می برد کند آزاد می ، و بنده رابر دینت توراکند 
، مساکین و فقرا را در مجالس سالطین می کوچک را بر بزرگ مقدم می نماید

، بزرگان می افزاید یبر مجد و بزرگی، و و شرافت اهل شرف را زیاد می کند نشاند
تعجب می کنم از فرزند آدم که چگونه گمان می کند امر دین و دنیایش بدون 

 .شودمیحكمت بر او مهیا 

 علم بدون عمل !
بدون عمل مثل جسد بی روح می ماند، یا مانند زمین بی آب ! علم ای فرزندم

ک بی آب ، و خا رای جسد بی روح فایده ی نمی باشد، همان گونه که بمی باشد
، حكمت هم بدون عمل فایده ی برایش مترتب نیست فایده ی نداردو آبادانی 

322. 
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 اوصاف مرد حکیم !
ت و اگر سكوت کند از راه ، از روی علم اسای فرزندم! حكیم اگر سخن گوید

حلم است، اگر قدرت یابد پرهیزگار گردد، و اگر وی را ظلم کنند، عفو نماید، و 
، بخل نكند و اگر متكلم خواهشی کننداگر سوال کند اصرار نورزد، و اگر از او 

گوید، و اگر مخاطب شود، فهم کند، اگر تعلیم کند، باشد از روی فهم سخن 
سخن به مدارا گوید، در طلب علم سوال نیكو نماید، اگر احسانی کند، بی منت 

اگر با عالم تر از خود  ،دهد، اگر احسانش کنند، حق احسان کننده را اداکند
، علیمش دهد، تعلمی مطرح کند، اگر با نادان هم نشین شدجلوس کند، سوال 

ز علم و ، اوی نشیند که با غنی افراط و در حال فقر جزع نكند، هردر حال 
از خود به  ، به پائین تراز خود منازعه نكند تر ، با باالموعظه ی او بهره مند شود

، در ن نكندظهار نكند و اگر داند کتما، اخواری ننگرد، اگر چیزی را نداند
در  ، در اداء واجب قوی وپلیدی سست می باشدکارهای خیر چاالک و در شر و 
، و گفتارش امر به معروف و نهی از منكر کند ،انجام معاصی ضعیف می باشد

 .323موافق عملش باشد 

 ی حکمت برای آدمی !پیامد و نتیجه
این گونه می های حكمت این حكیم فرزانه به فرزندش در مورد فوایید و ثمره

 گوید :
 : حكمت، ده فایده است! برای ای فرزندم

 .های مرده می باشدزنده کننده ی قلب –اول 
 .فقرا و مساکین را در مجالس سالطین و اشراف می نشاند –دوم 

 .افراد پست را باالبرده و شرافت می دهد –سوم 
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آزاد می کند و به بنده را آزاد می کند ) بنده ی هوا و هوس را از شهوت  –چهارم 
 سوی حقیقت سیر دهد (.

 .غریبان را پناه گاه است –پنجم 
 .فقرا را بی نیاز می کند –ششم 
، و مجد و بزرگی را به کمال می شرافت اهل شرف را زیاد می کند –هفتم 

 .رساند
 .، و انسان را در خوف حفظ می کندحكمت از مال برتر است –هشتم 

ی ذره آهنی و در مقام فایده بضاعت و متاعی منزله، به در مقابل جنگ –نهم 
 .است

 .باشدی شفاعت میواسطه –دهم 
، دلیل و راهنمایی است برای رسیدن به یقین و ساتری ای فرزندم! حكمت

 است در مقامی که ساتر دیگری نباشد.
، و کسی که سخن شودمیای فرزندم! کسی که ُخلق او بد شد، روزی او کم 

 .324راست او کم شد، دوستانش کم می شوند 

 تحمل در برابر فقر و بی اقتصادی !
 روایت می کند که لقمان به فرزندش فرمود :)ع(، از امام صادق یحیی بن سعید

از فقر نیافتم،  م ! من صبر بر چیزهای تلخ را چشیدم و چیزی تلخ ترای فرزند
را بین خود و خدای خود قرار بده  ) توکل بر ، فقر خود چنانچه روزی فقیر شدی

شوی ) نبین مردم موهن و سبک  ، تامردم اظهار نكن ، و فقر خود را برا کن (خد
خدا اظهار کن و از او کمک بگیر(، آنگاه بین مردم بگرد، ببین  فقط فقر خود را به

د ز خدای متعال چیزی بخواه، یا ات خدا را بخواند و او جواب ندهد؟هس کسی
 نیازش نكرده باشد؟  اما بی
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، به آنچه که خود دارد و ترین مردم کسی است که قانع باشد ای فرزندم ! قوی
 که چشمش به مال دیگران باشد. ترین مردم کسی اسر تفقی

نكن و اطمنان  ، و در مال آنها طمعای فرزندم! از مال دیگران چشم بپوش
تمام  یشده و وعده داده که روزی ی خدا ) که ضامن روزی توداشته باش به وعده

، و در انجام واجبات و اوامر خداوندیو جدیت نما ، مهیا می کند (موجودات را 
 .325واگذار آنچه را که برای تو ضامن شده است  )ج(به خداوند

 

 ی هرانسان !، الزمهکسب علم و ادب
بزرگی ال و مایه : " ادب کممی فرماید )ع(وحدین علی بن ابی طالبمولی الم

های شخصیتی ، گرانبها ترین بخش از ویژگیافراد می باشد "، براستی که ادب
ی فاضله یات انسانی برای تقویت این خصیصه، در ادبانسان را تشكیل میدهد

بسیار تالش صورت گرفته است و بزرگان و دانشمندان بشر روی تقویت این 
فراوانی نموده است،  عنوی و تربیتیصفت زیبای انسانی سرمایه گزاری های م

های ذهنی  انسانی می رین کماالت و پرمحتوا ترین دارای، یكی از باالتادب
 .باشد

، می بینیم ی بشری نگاه می کنیمه ترین چهره، آن نادروقتی به گفته های لقمان
ش نموده است که ذکرش ُو راتهای پر ارزشی این زمینه نیز از زبان وی ُدر که در

 اهد بود :خالی از صواب نخو
ه زیور ادب آراسته کن، که در پیری از آن منتفع ! خود را در کودکی بفرزندم یا

نسبت به تحصیل آن اهتمام می ، کس فضیلت آداب حسنه را بداند شوی، هر
کس سعی در طلب آن  قت را در فراگیری آن تحمل می کند، و هر، و مشورزد
گاه ، نمود ، اگر آنرا عادت سجیه خود قرار میدهدو ، شودمیبه منافع و فواید آن آ

                                                           
. 1/91ارشاد القلوب ،  -  325  



252  لقمانی اندرزاهی حکیماهن 

 

 

ی، و آنهای خود جانشین گذشته گان صالح شده، خواهی دید که تو چنین کردی
، و رغبت خواهند نمود که از تو که بعد از تو می آیند، از تو سود خواهند برد

 .کسب ادب کنند
سب کماالت نفسانی دچار کسالت زنهار که به خاطر به دست آوردن دنیا در ک

ر که در امر آخرت خود شكست ، زنهاوردی، و اگر در امر دنیا شكست خشوی
، در امر آخرت خود شكست ان که اگر طلب علم از تو فوت شود، بدنخوری
 .یخورده

، به خاطر ود ساعاتی را برای طلب علم بگذار! در ایام و لیالی خای فرزندم
) یعنی  326ضایع نمی کنداین عمر گرانمایه را هیچ چیزی  چون ترک علم این که 

 ، علمی را که تحصیل کرده ای نیز از دست تو بیرون می کند (.تحصیل علمترک 
این گفته بسیار معروف است که: "  لقمان را گفتند: ادب از کی آموختی؟ 

 .327، از آن پرهیز کردم " چه از ایشان در نظرم نا پسند آمد ، هرگفت: از بی ادبان

 ی انسان است !، بزرگترین سرمایهقناعت
، شودمیفس و طمع بیش از اندازه در زندگی، باعث هالکت انسان هوای ن

بوده است و یک امر تجربه شده این گفته از دیر زمان در گفته های بزرگان جاری 
یكی از اصول مبارزه بر علیه طمع و استقرار و  ءانبیا، در رسالت های است
ین علی بن ابی نحضرت امیر الموم، میت قناعت در زندگی بشر بوده استحاک
: " ینبغی للمومن أن یلزم الطاعة و یلتحف الورع و القناعة " می فرماید  )ع(بطال
بپوشد ، و ت که مالزم فرمانبر داری خداباشدشایسته اس : برای مومنیعنی328

:  " القناعة مال جامه پرهیزکاری و قناعت را، همچنان آن حضرت می فرماید که

                                                           
. 911، صـ  1/ تفسیر قمی ، ج 91نفسیر المیزان ، ج  -  326  
/ گلستان سعدی .  11، صـ  1تفسیر روح البیان ، ج  -  327  
ر الحكم ، فصل هشتم ، صفات مومنین . غر -  328  
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همچنان از آن حضرت  ،لی است که پایانی ندارد: قناعت مایعنی329ال ینفد "
، کند –قناعت  –: آنكه میانه روی یعنی330: " ما عال من اقتصد " است که فرمود

 .فقیر نشود
ریخ بسیار زیبا انعكاس ی تا، آن مرد حكیم و فرزانهاین فراز، در بیانات لقمان

 :یافته است، آنجای که از وی آمده است
ی است که به آنچه به آن دست یافت، ! بی نیاز ترین مردم کسفرزندمای 

آنچه در دست ، و فقیر و بینوا ترین مردم کسی است که چشمش را به قناعت کند
ت مردم است امید داشته و تو باد از آنچه در دس ، پس برمردم است دوخته باشد

 .مع باشی، خاطر جکه کفایت امور متوکلین را می کندی الهی به وعده
ای فرزندم! به آنچه خداوند قسمتت کرده است، راضی باش، همانا ایزد متعال 

: گناه کار ترین بندگان من کسی است که به قضای من خشنود و به نعمت فرمود
 .331گزار و به بالی من صابر نباشدمن سپاس

 ارزش سکوت و کم حرفی !
، و مردم خفیف می کند و انسان را بین، یهوده گوی از ارزش انسان می کاهدب
، و چه بسا زیاده گویی که باعث شودمیب ظاهر شدن عیوب باطنی او موج
رمت دیگران و خونریزی ها انسان مرتكب گناه شود و موجب هتک ح شودمی

، در فراز فراوانی از گفته ید خود را از این هالکت نجات دهد، انسان باشده است
وده گوی و پر حرفی تذکر ی و پرهیز از بیهگان بر ارزش کم حرفرزات بها و هدای
 ، آن حكیم فرزانه ی تاریِخ ست در این بخش از گفته های لقمان، بجا ارفته است

 .، اشارتی داشته باشیما که در کتب و توارخ یاد شده استادیان الهی مطالبی ر

                                                           
. 11نهج البالغه ، حكمت  -  329  
. 912نهج البالغه ، حكمت  -  330  
. 11در یتیم ،  -  331 
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به تو مه ) جمله ( جمع نمودم که آنرا ! شش هزار فایده را درشش کلزندمفر یا
 :آموزم می

 .، عبادتی بی رنج استآنكه خاموشی  -اول 
 .، زینتی است بی پیرایهخاموشی –دوم 

 .، هیبتی بی سلطنت استخاموشی  -سوم 
 .، بی نیازی از مردم استخاموشی  -چهارم 
 .، راحتی کرام الكاتبین استخاموشی –پنجم 

 .332، سر پوش تمام عیوب استخاموشی -ششم  
ه خاموشی عادت کنی، من از سكوت هیچگاه نادم ی فرزندم! مراقب باش با

 .، لكن بسیاری از اوقات از سخن گفتن پشیمان شدمنشدم
فرزندش به ، در کتاب شریف اصول کافی از لقمان نقل نموده است که کلینی

 گفت :
، به تحقیق سكوت از ه گمان کنی سخن گفتن از نقره استچنانچ! ای فرزندم

 .ال می باشدط
وارد شد، دید که چیزی می  )ع(وزی لقمان بر حضرت داوودرآورده اند که 

کند که این چیست و به چه کار آید؟ حكمتش مانع سوال ، خواست سوال بافد
از کار فارغ شد و گفت: تو خوب  )ع(حضرت داوود این که ، و تا نمودنش شد

، بر خواسته ی خود ل سوال، لقمان ک بدون خریدن ذِ زرهی برای جنگ هستی
، اما عمل کننده گان به آن بسیار کم مده بود، گفت: سكوت حكمتی استفایق آ

 .333می باشند

                                                           
مواعظ لقمانیه . -  332  
تفسیر مجمع البیان . -  333  
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 عدم وابستگی به دنیا !
با ارزش ترین مقام ، )ج(سان در میان تمام مخلوقات خداوندمقام و منزلت ان

ُه َأْحَسُن خار می کند " ـان افتـبه خلقت انس )ج(داوندــ، خاست َفَتباَرَك الل 
م می گذارد و او را گرامی تورااز میان تمام مخلوقات خود به او اح ،334"اْلخاِلقین
ْمنا َبِني آَدممیدارد "  گترین امر خود تن آدمی را برای نزول بزر ،335"َو َلَقْد َکر 

آدم  ، زمین و آسمان را مسخر بنی336"ِفیِه ِمْن ُروِحي َو َنَفْخُت شایسته می آفریند " 
َر َلُكْم می سازد "  ْرضَو َسخ 

َ
ماواِت َو ما ِفي اأْل ، او را خلیفه و 337"ما ِفي الس 

ْرِض َخِلیَفة ِإن ي جاِعٌل  ر می گزیند " زمین بنماینده ی خود در 
َ
، او را 338"ِفي اأْل

َو ِإْذ ُقْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَِدَم َفَسَجُدوا ِإال  ِإْبِلیَس مسجود مالییک قرار میدهد " 
، را برای این بشر در نظر می گیرد در حقیقت تمام ارزشها ، و339" اْسَتْكَبرَو  َأبی

منافع و فواید این همه اهمیت هم فقط برای خود انسان است و بس و برای 
 .خداوند هیچ نفع و ضرری ندارد

دار و ، شایسته نیست که بشر خود را تابع هوا و هوس ساخته و تمام با این حال
های نفسانی بریزد و دلش را که به قول پیامبر به خواهش ندارد خود را به پای

ی و هوس بسازد و تابع دشمن دیرینه ی هواخانه ،340منزله عرش خدا است 
ا که این قدر با اهمت و ر شخصیت خود ، پس اگر انسان خود وشود 341خود

، ا اختیار کندبردگی هوای نفس ر ، به خدمت دنیا بگمارد و نوکری وعزیز است

                                                           
. 91ه مومنون، آیه ُسور -  334  
. 12ه اسراء، آیه ُسور -  335  
. 11ه حجرات، آیه ُسور -  336  
. 99جاثیه، آیه ه ُسور -  337  
. 92ه بقره، آیه ُسور -  338  
. 91ه بقره، آیه ُسور -  339  
قلب المومنین ، عرش الرحمن . -  340  

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبین َأ َلْم َأْعَهْد ِإَلْیُكْم یا َبني"   -  ْیطاَن ِإن     341.      12ه ی یاسین، آیهُسَور" آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الش 
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این زمینه نیز ، در داشته است واقع به حق خود ظلم نموده است و ستم روادر 
 .های را از زبان لقمان حكیم می شنویمگفته

من روایتی طوالنیی از زبان لقمان، موارد ذیل را حدیث در ض ،)ع(امام صادق
 :نموده اند

خدا  ، چه آنكهمشغول دنیا نساز ، و قلب خود راای فرزندم! به دنیا اعتماد نكن
نعمت  )ج(، مگر نمی بینی خداوندپست تر از دنیا خلق نه نموده استمخلوقی 

های دنیا را ثواب اطاعت مطیعین و عذاب عاصین را عقوبات دنیوی قرار نداده 
 .342است ؟

نیاز کند و به مقصد رساند  ! از متاع دنیا چندان که تو را از خلق بیای فرزندم
ی ، و چون جنازهمگردان که یكباره تهیدست شویروی ، و از دنیا چنان برگیر

سنگین بر دوش دیگران شوی و آنچنان در اندیشه دنیا نباش که از اصالح نفس 
 .343باز مانی 

 ، کدام ؟!دنیا یا آخرت
، ولی دو  سود می کنی ، در هرای فرزندم! دنیای خود را به آخرت بفروش

 .رر می کنی، که در هر دو ضی خود مفروشآخرت خود را به دنیا
د ، در حالیكه اموال خود را نزای فرزندم! از دنیا با دست خالی خارج مشو

 .غنی و امیر شوند ی مال تودیگران بگذاری و آنها به وسیله
، پس هون اعمال خود شان قرار داده است، بندگان را مرای فرزندم! خداوند

 .کنند ی اعضا و جوارح خود کسب میآنها از آنچه به وسیله وای بر
، که قبل از ای فرزندم! با وجود شیطان و گناهان، خود را در دنیا در امان ندان

تو افراد صالحی اسیر آن دو شدند ، پس چگونه امید است که آیندگان به سالمت 
 .نجات یابند

                                                           
/ تفسیر قمی .   1/ تفسیر نور الثقلین ، ج   199، صـ  99بحاراالنوار ، ج  -  342  
/ چهره ی از انسان کامل  .  1مجمع البیان ، جلد  -  343  
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 .344! دنیا را برای خود زندان قرار بده تا آخرت برای تو بهشت شودای فرزندم
به سمت  دخرید و فروش که کسانیكه هدایت یافتن قرآن در این معامله و  

 ،دنقیامت را به بهای دنیا می فروشند و ضرر می کنکه رفتند و کسانیرحمت 
: )" آنها کسانی هستند که به بهای از دست دادن ی زیبای دارد و می فرمایداشاره

، سود شان نه داد و ستد، اما این ، خریدار ضاللت و گمراهی شدندیتهدا
 .345بخشید"(

 ی انسان نیست !، شایستهزندگی گوسفندی
رزند از مواعظی که لقمان به ف :نقل می کند که فرمود )ع(ز امام صادق، اازدی

 :خود نمود این بود که می گفت
چیزی  ، لكن ازو جمع نمودند برای اوالد خود شان! هرآینه قبل از تای فرزندم

جز این نیست که تو  این است و، و ودند، چیزی باقی نماندکه جمع نموده ب
 ی اجر، خداوند بر تو وعدهکردن ماموری به عمل ی خدا هستی و مستأجر وبنده

ا مانند این دنی ، و نباش درده کنیفاداده است، پس عمل کن تا اجر خود را است
 این که  ، غافل ازدبخورد و چاق شو یک چرا گاه سبز باشد و  گوسفندی که در
ی یک پل قرار ، دنیا را به منزلهاو در همان چاق شدن می باشد راجل و پایان عم

، دیگر به آنجا برنمی آن عبور کردی و آن را ترک نمودی ، که وقتی از 346بده 
 گردی.

مورد  ، و درورد سوال و پرسش قرار خواهی گرفت! بدان تو فردا مای فرزندم
تو که آنرا در کجا فرسوده نمودی،  ، اول از جوانیچهار چیز از تو سوال میكنند

از مالت که از کجا به دست  ،رت که آنرا در چه چیز فانی نمودی، سوم، از عمدوم

                                                           
. 111، صـ 99بحار االنوار ، ج  -  344  
الَلَة ِباْلُهدی" -  345 ذیَن اْشَتَرُوا الض   ( . 91یه ")بقره، آَفما َرِبَحْت ِتجاَرُتُهم ُأولِئَك ال 

این مطلب ، در حدیثی از پیامبر اسالم نیز آمده است : " الدنیا قنطرة فعبروها و ال تعمروها "، دنیا پلی  - 
 346است برای عبورنه برای تعمیر .
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، پس مهیا باش که برای این آوردی، چهارم، مالت را در کجا مصرف نمودی
 .347سواالت پاسخی بیابی 

 همیشه به یاد مرگ و قیامت باش !
دیان رین تفكراتی است که در تمام ا، یكی از سازنده تیاد مرگ و قیامت

، با مصلحان عالم در مكاتب توحیدیگان  و توحیدی به آن اشاره شده است، بزر
ی در اخالق و ، توانسته اند به اصالحات گستردهاین دو ابزار واقعی استفاده از

، از عمده ی فردی و جمعی بشر دست پیدا کنند، این دو موضوعرفتار و زندگ
مه ن اشاره شده است و احادث ائوده است که در کتب آسمانی به آترین موارد ب

مرگ و قیامت که بعد از آن به سراغ آدمی  است از تذکرات در مورد معصومین پر
 .خواهد آمد

مرگ و قیامت  ، ذکران پیوسته به فرزندش بیان می کردیكی از مواضع که لقم
، خداوند از زبان لقمان به ه در قرآن به نام لقمان آمده استی کهرُسو، در بود
د حكیم در ، به موارد ذیل از زبان این مرندش این دو مورد را یاد کرده استفرز

 :این مورد توجه می کنیم
ای فرزندم! گناهی را که مرتكب شدی، فورن استغفار کن، و از آن پشیمان 

، مرگ را پیش دو چشم خود ن که دیگر مانند آنرا مرتكب نشوی، و عزم کباش
ی که موکل بر مالئكه، که ایستادن در حضور پروردگار خودباشدار و به فكر ب

 ، و دراعضا و جوارحت بر اعمال تو شهادت خواهند داد ثبت اعمال تو بوده اند و
ش فرا دار به موعظه ، همیشه گوكه خجالت خواهی کشیدآن هنگام از خدا و مالئ

موعظه نزد هر عاقلی از عسل ، به درستی که نمودن به آن لمع رو کوشش نما د
ی کوهی سنگین تر می باشد، هرفتن پیر فرتود بر قل شیرین تر  و نزد نادان از باال

پیوسته بر تشییع  ، ووش مده که آخرت را از یاد می بردهیچ گاهی به لهویات گ

                                                           
ه ی لقمان .ُسور، ذیل  91/ تفسیر المیزان ، ج  99تفسیر بصائیر ، ج  -  347  
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، تا متذکر آخرت و هول و به زیارت اهل قبور بشتاب ، وجنازه حاضر باش
 .وحشت های آن شوی

را آسوده  ، قلب خودمی آید، زیرا مرگ ناگهان وبه را تأخیر میندازای فرزندم! تَ 
زیرا به نظر  ،و فارغ بدار از دنیا، و هرگاه فقیر شدی، به دیگران اظهار مكن

، بلكه از خدای خود بخواه تا به فضل و کرمش تو را بی نیاز حقارت بر تو بنگرند
 .348گرداند

 ، مرگ است !نیستتنها چیزی که در آن شکی 
، و خواهی دید کن! اگر در مرگ شک داری، خواب را از خود دور ای فرزندم

، بیدار شدن را از خود ر در مبعوث شدن در قیامت شک داریکه نمی توانی و اگ
، خواهی این دو مسئله فكر کنی ، پس وقتی درور گردان و این را هم نتوانی کردد

، خواب به منزله ی مرگ  و دیگر است ان و روح تو در دست کسییافت که ج
، و در قیامت به همین کیفیت بر انگیخته به منزله ی بعث می باشد بیداری

 .349خواهی شد

 ، یک ضرورت انسانی است !فکر کردن
او به او می  گاهی که موالی ، وان بسیاری از اوقات تنها می نشستلقم

با مردم بنشینی  ؟ اگرنشینی: ای لقمان! تو چرا تنها می گذشت، به او می گفت
فرصتی برای  –: تنهای فكر را زیاد می کند مأنوس تر می شوی، لقمان می گفت

 .350، انسان را به راه بهشت راهنمای می کندو طول فكر –فكر کردن است 

                                                           
.  911ارشاد القلوب ، صـ  -  348  
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در : خیری نیست شده است که در مورد تفكر می گفت همچنان از وی روایت
، مگر همراه با خیری در سكوت نمی باشد ذکر خدا باشد، و این که کالمی مگر 

 .351تفكر در مورد معاد باشد
، و به و کم سخن باش، و تا بتوانی با کسی شوخی مكن ای فرزندم! پر فكر

، دلتنگ نشوی و مردم مالمتت نكنند ، تا هرگزیشخند میا و خاموشی گزینمقام ر
 .352چونكه در گفتار پشیمانی بسیار است

 حالل !تالش در جمع کردن مال 
اجه ی که لقمان را آزاد کرده بود، چندان روایت شده که از عطا و احسان خو

بی کفیل و رهن به ، و مال به دست لقمان افتاده بود که با آن تجارت می نمود
جمع آوری ، به را که مهمترین ایشان بود ، و یكی از پسران خودمردم قرض میداد

، است که می فرمود: بعد از نعمت ِدینون خود تعین کرده بود، از این جهت یُ دُ 
 .353مال بهترین نعمت است 

تزال بخیر "یا بنی اوصیک باثنین ما ن از سخنان اوست که می فرمود: همچنا
فرزندم! وصیت  ییعنی: امعاِشک  ودینک لمعادک " ما تمسكت بهما درهُمک ل

خیر و خوشی تا مادامی که بر آن دو همت گذاری، در ، و زبه دو چی تورامی کنم 
، دین خود را به دست آور برای معاش دنیوی خودت، و دیگری، یكی  مال هستی

 .        354از دست نده به خاطر قیامت که در پیش است
ی تحصیل مال حالل می فرمود: ای فرزندم! از راه حالل زمینههمچنان در 

فقیر را سه خصلت گریبان  همانا، تحصیل روزی کن، تا به مردم نیازمند نشوی
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، نابود شدن جوانمردی و مروت ، و گیر است: تنگ مایگی در دین، ضعف عقل
 .355همه آن است که مردم به او به دیده ی حقارت بنگرند سخت تر از

 ، زیان دینی و دنیایی !کسب مال حرام
به  ، آن کسی که خیانتای فرزندم! قانع باش، و به قسمت خدا راضی باش

زه خداوند از حالل ، به همان انداو از راه حرام آن را طلب می کند ،کندمال می 
چیزی به دست این بین جز گناه و بار حق الناس  ، و او درمحرومش می کند

ازه که از حرام به ، در حالی که اگر به راه راست می رفت به همان اندنیاورده است
و اخروی نیز در امان  ، به دست می آورد و از عقوبات دنیویدستش آمده بود

 .356بود
 )ج(از جانب خداوند ،روزی ،، به این مورد اشاره دارد کهاین مطلب لقمان

ی ی کم دهد و به ِک یداند به ِک است که م )ج(است و در این زمینه فقط این خداوند
، فقط تعین مسیر زندگی در دست بشر ر در ازدیاد و کمی آن نقشی ندارد، بشزیاد

فاده از ابزار عقل و در انتخاب راه و مسیر با است )ج(که خداوند است با آن اختیار
، لذا انسان باید بكوشد توان و تالش خود را آن به او داده است ی ازعدم استفاده

 در جمع ثروت مال از مسیر حالل آن متمرکز کند تا راه حرام.
 

 روابط و رفتارهای فردی و اجتماعی
 

 رفتار در کانون خانوادگی !
کودکان ، پیش اهل و عیال خود باید مثل کودک باشد ) با فرزندم! مرد عاقلای 

کس در منزل کودک دارد، باید  ت است که هر، روایبه روش خود شان رفتار کند
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اثر وقار و مردی و ، شودمی، وقتی در مجالس وارد خوی کودکی به خود گیرد (
 .هیبت باید بروی ظاهر باشد

داگی در زندگی خانو ،مطلب باید متذکر شد که برای مرد برای توضیح این
 :حفظ دو نحو برخورد الزم است

ی ، به گونهسن سلوک در زندگی خانوادگیتحقق ُح : مرد سعی کند در اول
صمیمیت و عشق در خانه حاکم باشد،  رفتار کند که رفتارش باعث شود فضای

یجاب عواطف خود شان و اکدام طبق میل  ن و بچه هایش هرتورا، دخبا خانم
آرام و راحت احساس کنند و وجود  ،ی یک مرد، تا آنها خود را در سایهرفتار شود

 .ی آرامش باشدپدر در خانه مایه
ی مرد در باشد که رفتار های کاملن آزادانه: این رفتار به گونه ی نباید دوم

به عبارت  فساد اخالقی و افسار گسیختگی شود،خانواده باعث پاشیدگی و شیوع 
، غرور و عین حفظ فضای صمیمی و پر از محبت ، درخانواده ، مرد دردیگر

به صالح جمعی  باید حفظ کند و این موقف که ی خود راهیبت و وقار مردانه
 .از بین برود ، نبایداعضای خانواده است

: " ضرب الوالد لولده ز لقمان حكیم روایت شده که فرموداین مطلب نیز ا
است که آب برای  ه نمودن پدر فرزند خود را چنان نافعی: تنبیعنی زرع "کالماء لل

هیبت بودن مرد در  " با: می فرماید )ص(زراعت نافع باشد، همچنان پیامبر اسالم
 .، عفت و پاکدامنی زن را زیاد می کند "پیش زوجه خودش

 معاشرت و هم نشینی با زنان !
را ، همیشه قناعت سلطان و زن با سه طائفه مدارا کن، مریض،! ای فرزندم

، و پرهیزگار باش تا عزیز شوی و با پرهیزگاران پیشه کن تا غنی و بی نیاز شوی
 .محشور شوی
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ای فرزندم! زن، مثل استخوان کج است، که اگر بخواهی اصالحش کنی، می 
به آنها نیكی ، شكند، و اگر ترکش کنی، کج می ماند، پس اگر با تو نیكویی کردند

ُمور إن  "، صبر کن اگر بدی کردندکن و 
ُ
 357"ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْل

 اهقسم آنها صالح و دو قسم دیگر آن ، دوزندم! زنان چهار طایفه هستندای فر 
 :ملعون می باشند

زنان صالحه: زنی است که میان قوم خود شریف، اما در نفس  –قسم اول 
چیزی به او دادند، شكر که اگر  رد ، طور، خود را حقیر و کوچک می شماخود

 .، صبر می کند و چیز کم در نزد او زیاد استمی گذارد و اگر مبتال شد
و با محبت باشد، و نسبت  358: آن زنانی است که ولودزنان صالحه –قسم دوم 

، و به مانند یک مادر مهربان با او باشد، به شوهر خود عادت خیر داشته باشد
را دوست  شته باشد و فرزندان شوهر خودبزرگان عاطفه و به کودکان رحم دا

، خوش زن دیگر باشد، چنین زنی به طالی سرخ شبه باشد ، گرچه ازداشته باشد
 .به حال کسی که چنین همسری دارد

زنان ملعونه: آنكه خود را بزرگ بشمارد، و میان قوم خود ذلیل  – قسم اول
و کراهت نشان می  شم می کنند، خباشد که اگر چیزی به او دادند یورط، باشد

وهرش از او در بال و گرفتاری ، شی کنند، غضب مدهند، و اگر چیزی ندادند
او مثل شیر است که اگر ، ها از او در رنج و سختی می باشند، و همسایه است

 ، تو را می خورد و اگر دور شدی تو را می کشد.نزدیک شدی
ه می کند و ، زود گریزنان ملعونه: زنی که شوهرش را دشمن بدارد  -قسم دوم 

نمی رساند فعی به او ، اگر شوهرش حاضر باشد، نشودمیاشک چشمش جاری 
ی زمین نشاشه ) ، او به منزلهو اگر شوهرش غائب باشد، او را بی آبرو می کند
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ر آن فرو می رود و نفعی نمی بخشد، ، آب دباتالق ( است که اگر آب داده شود
 .، نفعی نمی رساندز او اوالدی نصیب تو شد، اگر اشودمیاگر آب ندهی تشنه 

، هیچ مردی با زن بد اگر زن چیزی بودی که چشیده می شد! ای فرزندم
 .359اخالق ازدواج نمی کرد

کوچه و درب منزل را محل  ، و سررار خود را به همسرت مگو! اسای فرزندم
 .نشستن خود قرار مده

، پس اگر با تو به بیرون شوندار که بیهوده از منزل زنان را نگذ! ای فرزندم
و به نیكویی پاداش ده، و اگر بد پذیرفته  های آنان را، نیكیوبی معاشرت کردندخ

، که همانا صبر از واجبات امور رفتاری نمودند، شكیبا باش، و به تنبیه مپرداز
 .است

نگام تو را نابه ،که زن بد، ای فرزندم! از زن بد پرهیز کن، و از او به خدا پناه ببر
 .، و از مكر زنان نیک نیز حذر کن، و تو را دعوت به خیر نكندپیر کند
لقمان در مورد زنان  ازئل لقمان عن النساء ، فقال علیک بالبادنة الحمرا "، " ُس 

سرخ رنگ و که زن فربه  مشما سفارش می کن بر : سوال نمودند، وی فرمود
 .360انتخاب کنید 

 ها !در روابط با تازه به دورن رسیده احتیاط
حضرت  ،او را مخیر نمود بین نبوت و حكمتی بر لقمان نازل شد و مالئكه

: ملک زمانیكه با لقمان وداع نمود، به او گفت ، آنلقمان حكمت را اختیار نمود
چنانچه دست  ! اگربه وصیتی که آن را حفظ کنی، ای لقمان تورام سفارش می کن

سوال نمای از  این که خود را تا مرفق داخل دهان اژدها کنی بهتر است برای تو از 
 .361کسی که پس از فقر غنی شده است
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 ارزش دوست یابی !
، و یک وست بگیر که هزار دوست هم کم است! برای خود هزار دای فرزندم

 .362دشمن هم مگیر که دشمن یكش هم زیاد است
به خدا در طلب آن سعی خواهی ! اول چیزی که پس از ایمان ای فرزندم

و صالح مانند درخت خرما  ، زیرا دوست با وفاا وفا و صالح باشدب، دوست نمود
هی حاجت تو هیزم بخوا ، اگرسایه اش نشینی تو را سایه افگند ، اگر درمی باشد

 .363، گوارا و پاکیزه می باشداش را بخوریرا روا کند، اگر میوه

 انتخاب دوست !
دور ! از دوستی با آدم پست فطرت و بد زبان و گزافه گو و دروغگو ای فرزندم

بخل ، کند و هرگاه از وی چیزی طلب کنی رسوا تورا، باش، که اگر به سخن آید
ی به او بسپاری، فاشش کند از صحبت با چنین شخصی  ، هموارهورزد و اگر ِسر 

، یا آنكه از دوستی با او نفعی بری، پند گیریبی آنكه از گفته ی او ، رنجور شوی
 .پس دور شدن از دوستی با چنین فردی واجب است

می برد تو از عمل او  ، که گمانای فرزندم! در دوستی با جاهل رغبت مكن
، و دشمنی مرد دانشمند و عالم را آسان مشمار که به این وسیله او خشنود هستی

 .به خود بی میل کنی را

 تی !وفا در دوس
ستانی ! در مقام اصالح رابطه و آشتی با خویشان و نزدیكان و دوای فرزندم

ی، اگر با تو در مقام وفا باشند، و اگر از تو رو باش که از اهل علم گرفته
، سخت از عداوت آن در حذر باش که شودمیگرداندند، حالشان دگرگون 

، زیرا آنچه را که بر تو بیشتر از عداوت دیگران استعداوت ایشان ضررش 
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، چون به ق تو گویند، مورد تصدیق مردم واقع شودخویشان و دانشمندان در ح
 .364حال تو اطالع کامل دارند

ن یی، تا دوستان نو به دوستی تو مطم! دوستان کهنه را وا مگذارای فرزندم
، دوست هم به شمن به واسطه احسان دوست می گردد، همانطور که دشوند

 .شودمیودن در حق او دشمن واسطه ی جفا نم
: غالم و نوکر یعنی ای فرزندم! " کن عبدًا لالخیار و التكن ولدًا لالشرار "

 .365خوبان باش ولی فرزند فاسقان مباش

 دوستان ! اچگونگی تأمین روابط ب
، اما زندگی کرد شودمیآن ن ترین بخش از زندگی انسان است که بدونمهم

، یكی از شودمیندگی و تباهی دنیا و آخرت زعدم دقت در آن باعث شكست در 
باب است ، قرآن از  ، انتخاب دوستان ناامل که انسان ها به جهنم می روندعو

" ای : ، می گویدبه جهنم می روند زبان اشخاص که به اثر انتخاب دوستان بد
، ، اما رفق و دوست خوب366کاش من فالنی را دوست انتخاب نمی کردم "

و این گونه دوستان از  شودمیبزرگترین نعمت است که در زندگی انسان مهیا 
 .خورد ها باید رعایت شود خود حقوقی دارد که در بر

است که : " حق رفق و هم صحبت این این زمینه می فرماید در )ع(امام سجاد
ر که او و همان قد، اگر نتوانی ال اقل با انصاف باشی، و تا توانی به او احسان کنی

، اگر ، در هیج کرمی بر تو پیشدستی نگیرد مش کنیتورامت می کند، احتورااح
ه و نگهدار و خود الزم دانی که خیر خوا ، برپیشدستی کرد به او عوض دهی
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او رحمت باشی و  دگار او را کمک کنی و برر، در اطاعت پروپشت و پناه او باشی
 .367عذاب نباشی" 

! بد ترین سیرت ها این زمینه می گوید: ای فرزندمكیم فرزانه در ، آن حلقمان
 حیله و مكر است که با دوستان کنند.

قمان به فرزندش چنین وصیت می ، لروایت است که فرمود )ع(از امام صادق
 :کرد

، زیرا هیج صلگی و کژ خلقی و بی صبری بپرهیز! از تنگ حوای فرزندم
 ها خویشتن را به برد باری وامقابل این صفات نخواهند ماند، در کار دوستی در

، و خوی خویش را با خلق ات یاران شكیبایی را بیاموزدار کن و در برابر زحم
داشته ، و چون آن مقدار مال نبا دوستان به خوی ایشان زیست کن خوش ساز و

، از خوشرویی و خوش خویی با ایشان کوتاهی باشی که به دوستان بذل کنی
دوست و بدان و فاسقان از تو دور  تورامكن که به خاطر این صفت خوبان 

و اگر عزت دنیا و ، قانع باش تا زندگی تو شیرین شود ، به روزی خداشدخواهند 
و صدیقین به آن  انبیاء همانا، که آخرت را خواستی، طمع خود را از مال مردم ببر

وسیله قطع طمع کردن از مال مردم، ) یعنی فرزندم! مبادا در مال  رسیدند به مقام
 .368شد ( از بین رفتن دوستی خواهدو ، که موجب ذلت تو دوستت طمع کنی

اری که از دشمن خود پنهان می کنی، با هیج دوستی در میان ! اسرای فرزندم
، آن وقت راز دل گرددی خلل افتد و به دشمنی مب، زیرا بسیار شود که در دوستمنه

 .369پنهان تو را فاش کنند
ی : یكی خالق ) بهرهکار آید باشد که دو چیز تو را بهن نمیای فرزندم! جز ای

، اما خالق تو دین تو می باشد ( و دیگری ُخلق و سیرت تو می باشدتو در آخرت 
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خورد تو با مردم  ، رابطه و بری تو با خدای تو می باشد، و ُخلق توا رابطهکه همان
 ، و اخالق نیكو را فرا گیر....است، پس با مردم دشمنی نكن

یاد می گیرد و ، راه ناپاکی را از وی یک شود! کسی که با گنهكار شرای فرزندم
 ، کسی که در جایگاه بدشودمیکسی که مجادله کند، مورد فحش و دشنام واقع 

ان و بهترین مونس علم ، بهترین مصاحب عالمشودمینام قدم نهد، متهم 
 .370است

 رفتار و برخورد با عالمان و دانشمندان !
، دو زانو نشین و با آنها جدل نكن ! با علما همنشین باش و پیش آنهاای فرزندم

 .371از علم شان نفع ببری شودمیکه مانع 
، همان طور کند قلب ها را به نور حكمتده میبه درستی که خداوند متعال زن

کند، تقرب پیدا کنید به خدا به دوستی دوستان خدا و ران زنده میبه باکه زمین را 
 .372بغض اهل معصیت و دشمنان خدا

با  این که خاطر فخر فروشی بر علما فرا نگیر، یا به را ! علم ای فرزندم
، و علم را به خاطر مجالس ریا کنی  اظهار فضل نمایی رجاهالن مراء کنی، یا د
 .373جهالت ترک نكنزهد در آن و رغبت به 

، و به مردم یاد بده آنچه را که گیر از عالمان آنچه را نمی دانی ! یادای فرزندم
 .374یاد گرفتی

گفت: ای وصیتی به فرزندش می فرمود لقمان در )ص(رسول معظم اسالم
آنها را در ، و با آنها بنشین و به آنها تقرب پیداکن ! با علما مصاحبت کن وفرزندم

ی آنها د که تو هم به جرگه، شاید این امر باعث شویارت کنخانه هایشان ز
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ا کند و این عنایت به صالحان مجالست کن شاید خدا عنایتی به آنه ، و بادرآیی
، شاید از سوی خدا بالی بدان پرهیز کن ، و از مجالست با اشرار وتو هم برسد

 .375آید و تو هم گرفتار عذاب شوی
نتوانی متعلم ) دانش آموز ( شو، اگر نتوانی خود ر ، و اگای فرزندم! عالم باش

اگر نتوانی پس دشمن آنها  و ،، و اگر نتوانی دوستدار آنها باشرا شبه آنها کن
 .376مباش

های ه به آموختهحالیك  ! بپرهیز از یاد گرفتن آنچه که نمی دانی درای فرزندم
های زیادی جمع د آن هیزم کشی می باشد که هیزمن، زیرا مانخود عمل نمی کنی

، با این حال در جمع کردن هیزم جدیت لكن از حمل آنها عاجز مانده است کرده
 .377می کند، و بار خود را گران می سازد

 دانش در روز فقر علم و همانا، رفتتو باد طلب کردن علم و مع ! برای فرزندم
ها دل باشد،زینت می جمال و یزاتندگستی برای مال و ثروت و در موقع بی نی و

، که اگر چنانچه از میوه اش آن کلمه پاکیزه بكار ، پس دربه منزله کشتزار می ماند
 ، از طراوت آن برخور دار شوی.دار نباشیخور بر

دانای فرزانه کشمكش مكن و علم  ، و باعلم با لجباز مستیز ! درای فرزندم
، علم را بیش کنیر خود را پنهان می َز  ، همان طور که سیم ود  را پوشیده دارخو

 .378اهالن میاموز ( از نفس خود صیانت کن ) و به نا

 موضع گیری با دشمنان و مخالفین !
، که در ظاهر با او تو سالحی برای نابودی دشمن باشد ! باید برایای فرزندم

و یک باره از  ،رج دهی و از وی اظهار خشنودی کنیبه نرمی به خ مسامحه کنی و
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که مبادا او آنچه را که در خاطر دارد ظاهر کرده و مهیای ، او کناره جوی نكنی
 .379ضرر رسانیدن به تو باشد

ن به ریخته شدن ، همانا عاقبت آاز دشمنی با مردم پرهیز کن !ای فرزندم
، از پرهیزکاری و کسب فضیلت در دین و نگاه داشتن شودمیخونها منجر

و الق نا پسندیده اخ جوانمردی و آلوده نكردن نفس خود به لوث معاصی و
 ، باید برای براعمال قبیح و پنهان کردن اسرار، و نیكو گردانیدن سریره خود

، به که گفتم به کار بندی ها را اگر این همانا، پس انداختن دشمنان یاری جوی
، و از خرده گیری و صحنه عیب تو مطلع نگردد واسطه ی پرده پوشی الهی بر

ی دشمن ایمن مشو که مبادا ر و حیلهاز از مكسازی برایت عاجز ماند و لیكن ب
تو مستولی گردد و از تو عذری قبول  در بعضی احوال تو را غافل بیابد و بر

 .380نكند

 حلم و برد باری !
، چه بسیار دشمنانی باری نمی باشد تر از حلم و برد ! تیغی تیزای فرزندم

 .381گردانیداری که بتوانی آنان را با اخالق حسنه ، مغلوب خود 

 روش مهمان داری !
! بدان کسی که به بساط تو قدم می نهد یكی از دو طائفه است، یا ای فرزندم

، در مجلس با ، اما آنكه از تو خائف استف استرغبت به تو دارد یا از تو خائ
در غیاب او عیب او را  ، مباداک و گرم باش و اظهار خوشحالی بكنآن نزدی

نكه به تو رغبت ، اما آیا با چشم و دست به او اهانت کنیبا اشاره  ، واظهار کنی
 ، و با او با صفای باطن برار محبت کن، نسبت به او اظهدارد و دوست توست
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اگر او به اجبار از تو  ، زیرااو سوال کند به او احسان کن این که  ، قبل ازخورد کن
 .382 شودمی، موجب ریخته شدن آبروی او سوال کند

 !سفر و همسفر 
 :کند که لقمان به فرزندش گفتت میروای )ع(حماد بن عیسی از اما صادق

را در مسافرت همراه داشته باش، شمشیر، کفش، عمامه،  ! چند چیزای فرزندم
، بردار بخاطر خود و دوستانت، و همراه خود مقدار ادویه عبا، چادر، نخ، سوزن

 خداوند.در معصیت  ، مگردر سفر با رفیقان خود هم رأی باش
و با رفاقت  با آنها مورد کارهای خود ، دری سفر کردی! هرگاه با قومای فرزندم

، و نما و هر وقت با تو مشورت کردند، در اظهار نظر تالش فراوان کن مشورت
 ، ود فكر کنی و مورد پسندت واقع شودجواب دادن نما تا در مورد رأی خو عزم بر

بنشینی و بخوری و بخوابی و نماز در مشاوره جواب نده تا بلند شوی و 
کس خالص نگرداند نصیحت خود را برای کسی که با او  ، زیرا هر383بخوانی

نت با ، با دوستاگیردرأی او را از او می فكر و )ج(مشورت می کند، خداوند
را  ی خود سخی باش و هر وقت تو، و در زاد و توشهخوشرویی به تبسم رفتار نما

، و هر وقت از تو کمک خواستند، دعوت نمودند، دعوت آنها را اجابت کن
 .کمكشان کن

مرکب و ، و نماز زیاد بخوان در آنچه از غذا ساکت باش و سخن زیاد مگو
یک مطلب حق شهادت دهی،  ، دروقت از تو خواستند ، و هرداری، سخی باش

وقت مشغول کاری شدند،  ر، در راه رفتن با رفیقانت همراه باش، و هشهادت بده
، سخنش تر است ، و کسی که از نظر سنی از تو بزرگتو هم با آنها مشغول باش
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 این که ، و بپرهیز از خواستند، جواب مثبت بدهو قت از تو چیزی  ، هرل کنرا قبو
 ." نه " گفتن عیب و موجب سرزنش است همانا، که در جواب آنها " نه " بگویی

ر شدید و راه گم کردید، بار به زمین نهید و فرود  ! چون درای فرزندم راه متحی 
، زیرا ممكن است که یک ه خود را مپرسید، و هرگاه یک نفر را دیدید از او راآیید

که قصد گمراه  ، یا او شیطانی باشدبیابان پهناور جاسوس دزدان باشد نفر در
ای صدق را ه نشانه هاآنر حذر باشید مگر د ، از دو تن نیز برنمودن شما را دارد

، درستی چون چیزی را به دیده ی خود بیند ، به راستی مرد خردمندمشاهده کنید
 ، و حاضر ببیند چیزی را که غائب می بیند.تشخیص دهد آن را

زیرا که نماز دین  ،از او راحت باش ! نماز را در وقتش به پادار وای فرزندم
، نداز و نمازت را به جماعت بخوانیاست و نماز را به خاطر چیز دیگر تأخیر م

 .384نوک نیزه باشد ولو بر

 سیاست مداران ! روابط با ملوک و
امی ، بکه به خدمت گذاری والی مشغول شدی! وقتی دمای فرزن دگوی و نم 

، به آنچه که شودمی، زیرا که این کار موجب نفرت او به تو کسی را پیش او نكن
، البد است که آنچه  را که در مورد قبول می کندران از تو می شنود و در باره دیگ

که  شودمی، آن وقت قلب او خائف دیگران می شنود، تصدیق و قبول کند تو از
در مورد غیر پیش ، همان طور که امی نماییه ی او هم بد گویی و نم  مبادا در بار

 را در پیش باالتر ها تباه سازی. ، و اواو بد گویی کردی
، و باش او ، نزدیک ترین مردم به سویکه او خوشحال است ای فرزندم! وقتی

 حین غضب و ناراحتی دور ترین مردم از او باش. در
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امین دانیست، و امانت به تو سپرد، به او خیانت  را توای فرزندم! وقتی که او 
ی بزرگی را به ، تا آنكه عطیهکم باشد این که نكن، و احسان او را قبول کن، ولو 

 .بیاورددنبال 
، اصحاب او با لطف و محبت رفتار کنبا  ، ومراتی او را احای فرزندم! خدمه

و سخنان  و از محارم او چشم خود را بپوشان و گوش خود را از سخنان او کر
موده و سر او را در ، زبان خود را نسبت به او کوتاه ندرشت او را نشنیده بگیر

آنگاه که ، ت های وی پیروی کنو نرمی از خواس، و با لطف مجالس بپوشان
روزگار  ، از گردشطرف صحبت وی واقع شدی، حواست را درست جمع کن

میان شما  همانا، تو خشمگین گرداند ، زیرا باشد که وی را برزیاد ایمن مباش
 ، فرزندلطف او بی خیال مبدل به خشم گرددرابطه ی خویشاوندی نمی باشد و 

 .385ر حفظ می کند ِعز را ، پوشیدن ِس من
 :می فرماید )ع(امام صادق

مایل نباش که کشته ه و متلقمان به فرزندش گفت: فرزندم! با ملوک همسای
 .386، و طبق دستور آنان رفتار نكن که کافر شویشوی

 :است که روزی لقمان به فرزندش گفتروایت  )ع(همچنان از امام صادق
شدن  آورده ، به خاطر برمند شدیاگر روزی به پادشاهی حاجت! ای فرزندم

تو  ، و از او حاجت مخواه مگر وقتی که ازحاجت خود الحاح و اصرار مكن
جت خود و بر ، و خاطرش از اندوه و فكر فارغ باشد و از طلب حاخشنود باشد

، از برای آورده شدن آن به دست خدا است ، زیرا که برنیامدن آن دلتنگ مشو
، لكن به سوی شودمیآورده  برسد ، حاجت نیز برحوایج اوقاتی است که چون 

زاری ه او مسئلت بنما و انگشتان خود را در وقت دعا ب ، و ازخدا راغب باش
 .387حرکت بده 
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 ظلم ! ی بِد نتیجه
ی شوم، ، این پدیدهزی است که در زندگی بشر حاکم است، بد ترین چیظلم

، پیشرفت بشر را به بن استویرانی شهر ها و روستاها شده در طول تاریخ باعث 
، حتی در قرآن خداوند یكی از را ویران کرده است بست کشانده است و تمدن ها

ی شوم ظلم در اقوام و ملل پیشین را همین پدیدهعوامل نزول بالها و نابود شدن 
 .زندگی شان دانسته است

کردن  مفرمود " بپرهیز از ظل )ع(به فرزند بزرگوارش امام سجاد )ع(امام حسین
روایت  )ع(، همچنان از امام باقر388ی جز خداندارند "در حق بندگانی که پشتوانه

است که فرمود " بد ترین توشه در روز قیامت ستم کردن در حق بنده گان خداوند 
است که آدم در حق آنها ظلم  ، یكی از حقوق انسان ها ایناین ، بنا بر389است "

 .بزرگ، حال این ظلم چه کوچک باشد یا نكند
 :در این زمینه به فرزندش می گوید لقمان

لكن به حال خود  ،او ظلم کرده ی گریان مباش ! به حال کسی که برای فرزندم
، و چون یایتی را بر نفس خود وارد ساخته، جنگریه کن، که به واسطه ظلم به غیر

انتقام  ، پس قدرت خدای تعالی را بربر ظلم کردن مغرور گرداند را تویی توانا
اشدُّ من یوم ظالم ، ، و بدان که " یوُم المظلوِم علی الظالم مظلوم از ظالم بیا د آور

، شدید تر از روز ظلم ظالم بر مظلوم روز قصاص مظلوم از ظالم ،علی المظلوم "
 .است

 .! پرهیز کن از نفرین مظلومان که دعای مظلوم زود به اجابت برسدای فرزندم
 .دارد خیانت کاران را دوست نمی )ع(خداوند! بدان که ای فرزندم

، بهتر ازآن است که ثروتمند شده و ای فرزندم! صبر نمودن بر فقر و پریشانی
 .ستم کنی و از اندازه خود تجاوز نمایی زیر دستانت بر
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 390، تا دچار خیانت در آن نشوی ای فرزندم! پرهیز کن از قرض کردن
باش  ، بلكه همیشه محزونشحال نباشظلم کردن به دیگران خو ! ازای فرزندم

روز و در  شودمیی، زیرا ظلم سبب تاریكی قبر از ظلمی که به دیگران نموده
 .391ی دیگری نداردقیامت جز حسرت و ندامت فایده

 متواضعانه با مردم ! برخورِد 
) که به ی عقل تواضع استطیه  و مرکبی باشد، و مطیهچیز را مِ  ! هرای فرزندم

 انسان به کماالت خواهد رسید (.وسیله آن 
! مرد خردمند و اصیل کسی است که چون صاحب جاه شود و ای فرزندم

، به خالف بد بار شود و پرهیزگار گردد ، متواضع و برددولت به او روی آورد
 ، غرور به هم رساند.ن که چون دنیا به ایشان روی آورداصال

، لباس و ظاهرش تحقیر مكن وب نبودن! هیج انسانی را به خاطر خای فرزندم
 .392خدای تو و او یكی است همانا

 رعایت امانت داری !
های زیبای انسانی در زندگی است، شخص ه، یكی از خصیصامانت داری

 ، دین مقدس اسالم رعایت امانت را، مورد اعتماد و امین مردم استامانت دار
آنها ) مومنین( کسانی د " یی ایمان میداند، در قرآن می فرماهایكی از نشانه

 .393های شان را رعایت می کنند "و پیمان امانت ها که هستند
می کند و به  ، یكی از علل به کمال رسیدن خود را امانت داری بیانانلقم

 :فرزندش خطاب می کند
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یا و آخرت تو برای تو سالم گردان تا دن ! امانت را به صاحبش برای فرزندم
 .394شدو بدان که به سبب آن غنی خواهیش ، در دنیا امین بابماند

جانب خداوند به او امانت زندگی خود به آنچه از  انسان در به راستی اگر
، در هیج صورتی در قیامت گرفتار نخواهد شد، دین مقدس است، خیانت نكند

"  ، قرآن می فرمایدامانت داری تأکیدات فراوانی دارداسالم در رابطه به رعایت 
ی ، این آیه395گردانید"  خداوند به شما امر کرده است که امانت را به اهلش بر

قرآن مربوط به زمانی است که پیامبر اسالم به صورت پیروز مندانه وارد مكه شد 
، عباس ه که کلید دار خانه خدا بود گرفتو کلید خانه کعبه را از ولید بن عتب

، این ز فرصت که برادر زاده اش دارده امی خواست با استفاد )ص(عموی پیامبر
ش تصاحب  ، برای خودت بسیار بزرگی در میان اعراب بودموقعیت را که موقعی

کلید را به کلید دار اول  )ص(نازل شد و پیامبر )ج(، این دستور از جانب خداوندکند
 .گرداند بر

گردانید، ولو  : " امانت را به صاحبش برمی فرماید )ع(امام زین العابدین
مر همان شمشیر که با آن سر پدرم را ، به خدا قسم اگر ِش صاحب آن یهودی باشد

آیینه به آن خیانت نمی  ، هره عنوان امانت بگذارداز تن جدا کرده است در نزدم ب
 .396کنم "

                                                           
.  11معالی االخبار ، صـ  -  394  

ماناِت ِإلیإِ "  - 
َ
وا اأْل َه َیْأُمُرُکْم َأْن ُتَؤدُّ   395 ( . 11ه نساء، آیه ُسور..." )َأْهِلها ن  الل 

... ملیک حسین محقق " لعلی " درسهای از معارف اسالمی ، آیت ا. -  396  



     211ی لقماناندرزاهی حکیماهن

 

 

 

 اخالق اجتماعی

 احسان به مردم !
این کار خدا  ، احسان کن، و درکه سزاوار احسان باشد ای فرزندم! به کسانی

را از رعایت کن، نه بخل دست تو را منظور بدار و در بخشش شرط اعتدال را 
 .397انفاق الزم باز دارد و نه تبذیر تو را به باد فنا دهد

و برای بیوه زنان شوهری شفیق ! برای یتیمان پدری مهربان باش ای فرزندم
و  شودمید عفو نمور ،که کسی به خدا گوید مرا بیامرز ، بدان که صرف اینباش

عایت همسایه کن آنگاه ! ابتدا رت، فرزندمآمرزش گناهان در سایه پیروی حق اس
كی را به نیكی مكافات ی، نیق پیدا کن سپس به سفر اقدام نما، اول رفبه خود برس

تو نمی توانی به او  ،حق خود کرده کن و بدکار را واگذار که بدتر از آنچه او در
 .398وارد سازی

 اخالقی و حسد ! پیامد بد
باشد، و از که حسادت نمودن در شأن تو نمی ،کن از حسد ! پرهیزای فرزندم

صفت فقط  تو با این دو همانا، ور باش که موافق طبع تو نمی باشدلقی به دبد ُخ 
، ، پس وقتی خودت اقدام بر ضرر زدن به خود نمودیبر خودت ضرر می رسانی

، به خودت ، و دشمنیی تو برتو بی نیاز می کنی دشمن خود را از ضرر زدن بر
 .399سخت تر است از دشمنی دیگران بر تو  تبامر
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 باید نیکو کار بود !
) را دوست دارند همگان تو تا ،کاری مشهور شوی ! اگر به نیكوای فرزندم

آن است که به شرارت معروف  اند( بهتر ازی از خیر تو نبردهحتی کسانیكه بهره
، نسبت به تو بد بین حتی کسانیكه از تو بدی ندیده اندشوی و چنان باشی که 

 .400شوند و مانند گژدوم و مار و عقرب مورد نفرت همگان باشی

 عبرت آموزی !
، و در مردم شوی ی عبرت برقبل از آنكه آیینه ،! از مردم عبرت گیرای فرزندم

، و حین غضب بر نفس شو قبل از آنكه به سن کهولت رسی خرد سالی موأدب
 .در آتش جهنم گرفتار نشوی خویش مستولی شو تا

 اخالقیات !
 ، که خود باعث شوی آنان به تو ناای فرزندم! به مردم فحش و نا سزا مگوی

 .سزا گویند و به پدر و مادرت توهین کنند
ی اعجاب کاری خود به دیدهنیكو  ! تا می توانی خوبی کن  و درای فرزندم

که بدین وسیله عمل خود را ضایع  ،در انجام عمل صالح فخر مفروش منگر و
 .می گردانی

خش تر از ترک ، پس چیزی راحت بای فرزندم! در پی راحتی نفس خود گشتم
، همگی را حفظ نمودم و عللی که اقویا را ذلیل می گرداند، وبی فایده ها نیافتم
کردم از قرض داری ، بارهای سنگین حمل ر موثر تر ندیدمچیزی را مانند فق

 .، و همه لذت ها را چشیدم بهتر از عافیت خود نیافتمسنگین تر ندیدم
د ذیحق نداند و عمل از تو نپذیرد، عذر خو از کسی که تو را بر! ای فرزندم
خود از کسانی که در پی مزد هستند، استعانت و ، و در کار های خواهی مكن

گزاران تو چنین باشند، در انجام کارهایت کوشا  ، زیرا هرگاه کارطلب کنیاری 
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در کارهای شخص خود جدیت می کنند، وعده، بیماری  ، همان طور کهباشند
 .، و کمال نیكوی در زود انجام دادن آن استجود است و عطا دوای آن

جا نمودن ه ، زیرا جابیه منازعه نكن، و با احمق مجادله ننما! با سفِ ای فرزندم
تن آن ! آنچه از گفاز قانع نمودن احمق آسان تر است، فرزندم خره های بزرگص

 .401، بهتر است که به خاطر نسپاریشرم داری

 اخالق عمومی !
، به سنگینی ، و سبكی خود رارا به حلم ! مغلوب گردان غضب خودای فرزندم

باطل را به حق و ، و به یقین و هوا و هوس نفس خود را به تقوا، و شک خود را
 .بخل را به مال ) سخاوت و عطا ( خود

در مكروهاتی که رخ میدهد به  و، سختی به تمكین و وقار باش ! درای فرزندم
 و كر ، و در نماز به شكستگی و نیاز، و در خیراتفراخی و نعمت به ش ، و درصبر

 .صدقه دادن به سرعت بشتاب
که طاعت حق می کند و اکرام و  ! اهانت نكن و خار مساز کسی راای فرزندم

 .اعزاز مكن کسی را که به خدای تعالی عصیان می کند
 ! خود را به بزرگی مدار و بزرگ مدان و با مردم بزرگی مكن فخرای فرزندم

، اظهار الم و بی مفروش و تكبر منما و مباهات مكن، و اعراض از مردم مكن
شی را قطع مكن و همسایه ، خوییش مردم مكن و آه مكش و ُاف مگویطاقتی پ

ها مكن و راز های پنهانی فاش ، خوشحالی به مصبیت مگذاررا مأیوس و نا امید 
مگوی، و اگر به تو بد کنند  بد مردم را در حضور و غیبت آنها ، و حسد مبر ومكن

دار اشک ، نگاه ، صبرکننند شكر گوی، و اگر به بالی افتیبیامرز، و اگر نیكی ک
، نصیحت کن مومنان را و عیادت کن بیماران را و از غیرت خود را و حذر کن

، و قرض کمک کن فقیران و محتاجان آنها را، های ایشانبه نماز مردهحاضر شو 
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لق های وی کن به ُخ ، ُخ را و به قرض داران خود فرصت بده بده مصاحبان خود
 .402کن از ُخلق های لئیمان نیكان و عزیزان و پرهیز

 

 آداب معاشرت

 روابط با اقشار مختلف !
، گسترده کن و نادانی خود را از باری خود را برای نزدیک و دور ! بردای فرزندم

، به نزدیكان خود صله رحم کن بخشنده ( و لئیم )پست ( نگه دار شخص کریم )
را فاش  ، تا وقتی که از هم جدا شدید عیب همدیگرباید چنین باشند و آنها هم

 .نكنید
د را ، و بار توقع خوبه روش خود شان دوستی مكن با مردم جز! ای فرزندم

، معاشرانت از تو گریزان شوند گرانتر از حد طاقت شان مساز، زیرا اگر چنین کنی
نه  ، نه دوستی داشته باشی که با تو همدم شود وتو در این میان تنها بمانی و

 .403ذلیل گردی ، خوار وکمک کند و چون تنها بمانی را توکه برادری و یاری 

 آداب حضور در مجلس !
کن، پس از آن در ، اول به آنها سالم ای فرزندم! اگر به انجمن قومی وارد شدی

د ، شروع به سخن نكن تا در یابی که سخن آنها در چه مورکنار مجلس بنشین
، چون اگر عالم آنها باش ، بااگر دیدی سخن آنها در ذکر خداست ،می باشد
، بری، و اگر جاهل باشی، عالم شویآن مجلس از سخن خود بهره می باشی در

، ولی اگر جمع بفرستد و شامل حال تو هم شودو شاید خداوند رحمتی بر آن 
، چون اگر آنها حذر کن ، از جلوس بای در مجلس آنها ذکر خدا نمی باشددید

جهلت ، بر ی علمت به حالت نفعی نخواهد داشت، و اگر جاهل باشیعالم باش
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تو  ، برآن جمع مقدر کند ، و اگر خداوند بال و عقوبتی برشد افزوده خواهد
 .404خواهد رسید
در جای که شأن تو نیست، ! در مجالس از مقام خود تجاوز مكن) ای فرزندم

 ، بهتر از آن است که فروتر آرند و خوارت کنند (.راتر برندت، چه اگر فمنشین
سن : ُح باشدخوب و مایه سعادت او میسان ! سه چیز برای انای فرزندم

، احتمال الخوان ) تحمل ر حضور با مردم خوب رفتار کردن (المحضر) د
ن از ، ملول و رنجیده نشدرهای که مورد پسند تو نمی باشد (برادران در برابر کا

، چون غضب کمترینش هم جنون است و موجب پراکنده شدن دوستان دوستان
 .خواهد شد

سه چیز رشد و موفقیت است: مشورت نمودن با شخص  ای فرزندم! در
 .، اظهار دوستی با همگانکندودن با دشمن و کسی که حسد میرا نم ، مداناصح

 بیزاری از تنبلی !
چنانچه تو ، زیرا لی و دلتنگی نمودن در کارهایت! بپرهیز از کاهای فرزندم 

ه دلتنگی و بی تابی ر چنانچ، و اگکسل شده و کاهلی نمودی، حق را ادا نمی کنی
در شنیدن حكمت و تاریكی و  حق صبر نمی نمایی، روشنی قلب ها ، برنمودی

زنگار گرفتن قلب ها در مالمت و بی تابی و به ستوه در آمدن و سستی نمودن در 
 .405کارها می باشد

 روابط با مردم !
! در وایت است که لقمان به فرزندش گفت: ای فرزندمر )ع(از امام باقر

، و خیلی از نزدیک مشو که باعث جدای خواهد شدمعاشرت با مردم زیاد به آنها 
در معاشرت میانه رو  این که ) مراد نباش که مورد اهانت واقع می شوی آنها دور
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، اما فرزند آدم این گونه نمی دی همنوعش را دوست می داردباش (،  هر موجو
 .406باشد 

 تعامل با نا اهالن !
، چون علم و حكمت بر غیر اهلش عرضه نكنمتاع خود را از  !ای فرزندم

، بین انسان خوب و فاجر باشدین گوسفند و گرگ رفاقتی نمیهمانگونه که ب
 ، هرر نزدیک شود آلوده خواهد شدکه به قی ، و همان گونه که هرنیستسنخیتی 

 لقیات بدش در او اثر خواهد گذاشت.، از ُخ کس هم با شخص فاجر رفاقت کند
د را از حرفهای بیهوده نگه ندارد، پشیمان کس زبان خو هر !ای فرزندم

کس در مكان  ، هرشنودء دوست داشته باشد دشنام میکس مر و هر، شودمی
از اخالقیات کس با آدم بد رفیق شود،  ، و هردهای بد وارد شود متهم خواهد ش

کس مالک  ، و هرگذارد(این شخص اثر می  در رفتار او) و بد او سالم نمی ماند
 .407شودمیزبان خودش نباشد پشیمان 

  دوری از چند صنف مردم !
، از ر باش وقتی که به او اهانت نمودیحذ ! از شخص کریم برای فرزندم

 ، از شخص جاهل بروقت با او مزاح نمودی حذر باش هر شخص احمق بر
ت کار و ، از شخص معصیوقت با او مصاحبت و معاشرت نمودیحذر باش هر 

، بدان که کامل شدن کار های خیر ترس زمانی که با او مخاصمه نمودیفاجر ب
 .408موقوف به تعجیل نمودن در آنها می باشد
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 پیروی از حق !
، زیرا که شخص اقل ترین مردم باشی! حق را تواضع نما تا عای فرزندم

 .409 شودمیخردمند و پخته در مقابل حق تسلیم 

 هشدار های بیدار گر !
حمل  ،و رفیق نیكو بهتر از تنهای است تنهای بهتر است از یار بد! ای فرزندم

از سنگ  من بارهای سنگین تر همانا، ق بد استیسنگ و آهن آسانتر از تحمل رف
که با بدان  ، زیرا هرق بد ندیدمیاز تحمل رف و آهن را حمل کردم، ولی سنگین تر

 .او سالم نماند ، از شرق شودیرف
 .، پشیمان خواهد شدکه مالک زبانش نباشد هر! ای فرزندم
او را ذلیل کرده  )ج(د و خداوندکیست که عبادت خالص خداکن! ای فرزندم

، کیست دش را نبیند، و کیست که بر خدا عصیان کند و عقوبت عمل خوباشد
، کیست که بر خدا توکل کند ولی ر کند و لی خدا او را فراموش کندکه خدا را ذک

کیست که بسوی او تضرع کند و او  ، وبه غیر خودش واگذار کندرا  خدا او
 .رحمش نكرده باشد

با بزرگتر از خود مشورت کن و از مشورت با کوچكتر ها حیا ای فرزندم! 
 .مكن

آنان مانند سگان می مانند،  همانا، از مصاحبت با فساقپرهیز کن  !ای فرزندم
را مذمت و بی آبرو کنند و دوستی آنها  وت زی نزد تو یافتند که بخورند و االاگر چی

ن ، مومبهتر است از دوستی با فاسقن دوشمنی با موم، کوتاهی استبرای مدت 
، راعات نمی کندرا م تو ظلم نمی کند، اما فاسق خدا ، بررا اگر تو ظلمش نمودی

 مراعات کند؟ را توچگونه 
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کینه  همانا، و از دشمنان خود در امان نباش دوستان فراوانی بگیر! ای فرزندم
 .در باطن آنها مانند آب زیر خس و خاشاک می باشد

 ، سالم و احوال پرسی کن.که باکسی حرف بزنی این قبل از
د و حال ، چگونه خود را بزرگ می دانوای بر متكبر فخر فروش! ای فرزندم

، و خبر از عاقبت آنكه از خاک خلق شده است، و عاقبت به خاک بر می گردد
 .، که آیا به سوی بهشت خواهند رفت یا به سوی جهنمخود ندارد

در حالیكه مرگ به ، ز انسانها که در خواب غفلت هستندتعجب می کنم ا
 همانا، مرگ از آنها غافل نیست مرگ غافل هستند در حالیكه ، ازدنبال آنها هست

پس چه کسی امید ، چشیدندی مرگ را صالحان خدا مزه بزرگان و پیامبران و
 این دنیا را می تواند داشته باشد ؟! ماندن در

نكن که  ، دنیا را بسیار جمعکندان کن به کسی که به تو بد میاحس! ای فرزندم
، مال یتیم را شد که به آنجا می روی، به فكر آنجای بادهندتو را از آن کوج می

تكلیف کنند که به او پس دهی و  آن روز تو را نخور که رسوا شوی در قیامت و در
 .نداشته باشی

همه احاطه خواهد کرد و نجات نخواهد یافت از آن  قیامت بر رآتش جهنم د
 مگر کسی که خدا بر او رحم کند.

دم از زبان او می ، و مرخوش نیابد کسی که زبان بد دارد را توای فرزندم! 
و جوارحش بر او  اعضا و هر خواهند زددل و زبانش مُ  قیامت بر ، که درترسد

 .گواهی خواهند داد
هند پیچید و در قبر خواهند در کفن خوا را توبه خاطر بیاور که ! ای فرزندم

آنجا خواهی دید، فكر کن چگونه میتوانی ساکن  را در ، و کرده های خودگذاشت
  .یی و نافرمانیی او کردهخشم آوردهی کسی باشی که او را به خانه در

را برای دشمنانت به  خود اختیار مكن و مالت هیج کس را بر! ای فرزندم
ی خود ای خود بهره گیر و آن را به ورثه، یعنی خودت از مال خود برمیراث مگذار

 .باقی مگذار که از احسان مال خود بر خودت دریغ ورزند
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ل صالح ، و مبادرت کن به عمیت پدر مهربان خود را قبول کنوص! ای فرزندم
، و پیش از آنكه کوها درقیامت به راه افتد و آفتاب و نكه اجلت فرا رسدپیش از آ

ک ترسان و ، و آسمانها درهم پیچند و مالئاه یكجا جمع شوند و از حرکت افتندم
ذری و در آن به زیر آیند و تو را تكلیف کنند که از صراط بگخایف از آسمان ها 

عملت بر پاکنند و دیوان عمل زوها برای سنجیش رات، و وقت عمل خود را بینی
 410خالیق را بگشایند...

 بدترین و بهترین انسان !
نقل می کند که به لقمان گفته  )ع(از حضرت امیرالمومنین علی )ع(امام صادق

 : شد
 کدام مرد افضل است ؟

 .: مومنی که غنی باشدگفت 
 : آیا مراد از غنی مال است ؟ندگفت

وقت احتیاج پیدا کند و از  ی که هر، کسگفت: نه، مراد از غنی علم است
 .، کفایت می کندرا غنی دانست علمش بهره گیرد و اگر خود

 : بد ترین مردم کیست ؟گفتند
مردم او را در حال گناه مشاهده   این که گفت " کسی که بی مباالت است به 

 .411کنند
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 هدایت های عددی

 صفت یگانه !
، پسر سوال باش، که آن سزاوار ترس است حذر ! از یک خصلت برای فرزندم

: " أن ُتِرَی الناس انک تخشی جان آن کدام صفت است ؟ لقمان گفتنمود پدر 
م مردم رات: پرهیز کن از این که به خاطر اح، یعنیالله لیكرموک و قلبک فاجر "

 ، درمان گمان کنند تو از خدا می ترسیخود را چنان در ظاهر آراسته کنی که مرد
 .که قلب تو فاجر و بد کار است حالی

را رخود : ِس ک الی واحٍد و مشورتک الی الف "یعنی! " إجعل سر  ای فرزندم
مقام مشورت با هزار کس  ولی در –یعنی خودت  –یک کس امانت گذار پیش 

، را یک نفر داند که خودت هستی ر توکن و ِس  ر؛ یعنی اوال کتمان ِس مشورت کن
 .412رت کنلی در مهمات با مردم مشوو

 دوگانه بودن مردم !
 : یا فاضل تر و زاهد ترند و یا برباشندگونه می ! مردم نسبت به تو دوای فرزندم

دو تواضع و فروتنی پیشه  ، تكلیف تو آنست که به هرحسب ظاهر پست ترند
، و به پست تر از آن باشدی آن میکه سزوار و پایسته ، به فاضل از این جهتکنی

حسب ظاهر  لی به، والله از تو بهتر باشدباطن و عندحیث که ممكن است در 
 .413کندخود را چنین وانمود می

 توجه به دو چیز!
و دو چیز را همیشه در یاد داشته باش) و هیچ وقت فراموش نكن چه در حال 

 فقر و غنی و مرض...( و دو چیز را فراموش نما:
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که نباید فراموش شود، اول خدا و دوم مرگ است، اما آن دو اما آن دوچیزی 
چیز که باید فراموش شود، اول احسان که در حق غیر نمودی، دوم بدی که 

 .414دیگری در حق تو نموده است
یعنی اگر برای کسی احسان نمودی، فراموش کن و در فكر این نباش که طرف 

ماید و هیج وقت این احسان را به جبران کند و از تو تقدیر و تشكر ن را تواحسان 
 .رخ او نكش، و اگر از کسی بدی دیدی فراموش کن و در فكر انتقام نباش

 شودمیخوابد و حكمت الل وقتی معده پرشد، فكر و اندیشه میای فرزندم! 
ی خالی را می ماند که خانهبادت می ماند، حكمت مثل عروسی میواعضاء از ع

 .415طلبد
 

 گانه !ویژگی های سه 
ای فرزندم! انسان به سه ثلث خلق شده است: ثلث اول، برای خداست که 

س خودش خلق شده که عمل انسان ، به جهت نفلث دوم، ثروح انسان باشد
، است، و ثلث سوم، برای حشرات زمین خلق شده است، و آن جسد انسان است

 .416پس زیانكار کسی است که سعی و همتش برای حشرات بوده باشد

 امر فاقد عالج !سه 
 ،یخته باشد: فقیری که با تنبلی آمباشدرزندم! در سه چیز راه چاره ی نمیای ف

 .417، مریضی که در پیری روی آوردخصومتی که پای حسد در میان باشد

                                                           
به نقل از حاشیه محبوب القلوب و کلمه طیبه حاج نوری . 11لقمان حكیم ، صـ  -  414  
مجموعه ی ورام . -  415  
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 نشانه های سه گانه !
 :وایت است که لقمان به فرزندش گفتر )ع(از امام صادق

و  شودمیته ی است که به آن شناخچیزی در جهان نشانه ! برای هرای فرزندم
، ه عالمه است: باور داشتن خدا، منجمله ایمان که دارای سباید گواه برآن باشد

ی انبیاءقبول داشتن کتاب های که از جانب او نازل شده است و باور داشتن به 
 .حق

، شناختن آنچه که ای فرزندم! معرفت دارای سه عالمت است: شناختن خدا
 .دارد و شناختن آنچه که خدا دشمن داردخدا دوست 

 .، روزه و ذکاتنماز: ارند! عاملین به دین سه عالمت دای فرزندم
، در مورد ای فرزندم! نادان را سه عالمت است: با آنكه باالتر است نزاع کند

 .آنچه نمی داند بحث کند و در تحصیل آنچه از دسترس او بیرون است رنج برد
، ت به خداوند به نافرمانی ستم کند: نسبسه نشانه استای فرزندم! ظالم را 

 .نسبت به زیر دست ظلم روا دارد و به ستم کار یاری کند
، از دروغ نپرهیزند و ای فرزندم! گناهكاران سه صفت دارند: خیانت کنند

 .کردارشان مخالف گفتار شان باشند
، غیاب مردم بدگویی و عیب جوی کند : درای فرزندم! حسود سه عالمت دارد

 .در حضورش تملق کند و به کسی که مصیبت رسیده است شماتت کند
، در جمع خود خلوت کسالت ورزند : درکاران سه نشانه دارند ! ریاای فرزندم

 .را فعال نشان دهند و در عمل به انتظار مدح و ثنای مردم باشند
ی بخرد که در خور او نمی مها: جف را سه عالمت باشدسرِ ! مُ ای فرزندم

و ضیافتی بگیرد که در خور او باشد بخورد ، طعامی که در خور او نمیباشد
 .باشدنمی
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انگاری کند که فرصت از  : آنقدر سهلای فرزندم! تنبلی را سه عالمت است
، نسبت به خوبی ها بی عیت از دست بدهد تا کار تباه شود، موقدست برود

 .تفاوت است
، دوم به دنبال لهو و لعب م! غافل را سه عالمت است: اول خطا کندای فرزند

 .، سوم فراموش کند خدا و قیامت رادباش
 ، برای هری گفتار لقمان می فرماینددنبالهبه  )ع(در آخر حضرت امام صادق

یک از این عالمات و نشانه ها که یاد شد ، اصولی است که بیش از هراز در است 
، و هرگاه خواسته ! در شبانه روز جویای دانش باشای حماد، هزار در و هزار

آنچه در  ، ازبه نیكی جهان و سرای جاویدان رسیباشی دیده ات بینا گردد و 
، و ویشتن را در حساب مردگان حساب کندست مردم است آز کوتاه کن و خ

پنهان ، چنانچه مال خود را مپندار و زیان خود را پوشیده دارتر از کسی  خود را بر
 .418میكنی

 ی نیک بختی !چهار نشانه
ی نیک بختی است، درست رأی داشتن، نگاه نه! چهار چیز نشاای فرزندم

 کبر. کردِن  ، کوشش در کسب حالل و رهاداشتن راز
: همنشینی با ابلهان، نصیحت ای فرزندم! عوامل بدبختی در چهار چیز است

 .419کردن با زنان، دوستی با بدان و مشورت قبول کردن از فضوالن
د: پادشاه ظالم، عشق بی ! چهار چیز ثابت و پایدار نمی باشای فرزندم

 .420، مال حرام و گردش روزگارحقیقت
هار چیز از علم آنان ! چهار صد پیامبر را دیده و خدمت کردم و چای فرزندم

گی حفظ کن و ا از غیبت و فحش و بیهوده و هرزهاول زبان خود ر: اختیار کردم
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یگانه  و حرام ، چشم خود را از زنان بشد، دوم زبان وبال گردنت خواهداال 
ی حرام نگهدار که دنیا آخرش مرگ ، شكم خود را از خوردن لقمهنگهدار، سوم

، ید بكشی و مزه ناگوار آن را بچشی، چهارمی باحرامی که خورده است و عذاِب 
گناهان از این چهار ترین  ، که بدم حفظ کندل خود را از بد گمانی مرآنكه د

 .421عضو خیزد

 ی  ارزشمند !تورات چهارگانهدس  
ت آنها چند کلمه را کلما ، و ازای فرزندم! چندین پیامبر را خدمت نمودم

 :اختیار نمودم
 .، قلب خود را حفظ کنمادامی که مشغول نماز هستی –اول 
 .را حفظ کن ، چشم خودی غیر هستیمادامی که در خانه –دوم 

ی غذا می خوری)که لقمهگلو( خود را حفظ کن وقتی که حلق) این که  –سوم 
 حرام نخوری (.

 .، زمانی که بین مردم هستیزبان خود را حفظ کن –چهارم 
ر چهار کلمه  ! من هفت هزار کلمه از حكمت را یاد گرفتم و دای فرزندم
 :حفظ کن و با من به سوی بهشت سرکن، تو آن چهار کلمه را خالصه نمودم

 .422را زیرا دریا بسیار عمیق است  محكم کن کشتی خود –اول 
بار خود را سبک کن زیرا گردنه های بسیار و دشواریهای فراوان در راه  –دوم 

 .است
 ، زیرا سفر بسیار دور است.را زیاد کن توشه خود زاد و –سوم 

 .423، زیرا خداوند بسیار بینا و بصیر استخالص کن عمل خود را –چهارم 

                                                           
، با کمی تخلیص . 921جامع التمثیل ، صـ  -  421  
هدف ، تقویت ایمان و دوری از هوای نفس است ) مولف ( -  422  
، سید نعمت الله جزائیری .ء نبیاءقصص اال -  423  
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 ی نیاز !تالش به اندازهشش 
 ، که علم اولین و آخرین دربه شش خصلت وصیت می کنم را توای فرزندم! 

 :این شش خصلت جمع است
 .، مگر به قدر بقای تو در آنبه دنیا مشغول مكن قلب خود را -  اول
 .عمل کن برای آخرت به قدر بقای تو در آن –دوم 

 .کن پروردگارت را به قدر نیازت عبادت -سوم  
 .تالش کن برای رهای خود از جهنم –چهارم 
 .، جرأت بر گناه داشته باشتحمل خود در آتش به قدر صبر  و –پنجم 

، جای را برای عصیان ی که خواستی عصیان موالی خود کنیوقت –ششم 
 424نبیند را تو انتخاب کن که موال
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البالی ورق پاره های تاریخ کلماتی باقی مانده است که رگ، در از مردان بز

ی حقایق روشنگری می راغ روشن فرا راه انسان های تشنهکدام به مثابه یک چ هر
ی کوتاه و مختصری انعكاس می اه این جمالت و کلمات در یک جملهکند، گ

نوشتن کدام ارزش تحقیق کردن و  یابد در حالیكه از نظر بار معنای، شاید هر
به لحاظ تواند ی کوتاه از این کلمات مییک جمله، گاه شته باشدیک کتاب را دا

های زیاد در یک بخش را با خود حمل کند، امروز بار معنای پاسخ گوی نیاز
گان همت رزجمع آوری کلمات و جمالت کوتاه ب زیادی به مولفین و نویسندگاِن 

عه تحویل داده اند، که هر کدام گماشته اند و کتاب های ارزشمندی را در جام
 گنجی گران قیمتی در میان دانش های مكتوب بشری است.

جمالت ذیل، که در تاریخ از زبان لقمان حكیم نقل قول شده است، یكی از 
گفتار مكتوب بشری از جایگاه  این گنج های پر ارزش است که در دِل 

به نقل آن ها همت دار است و در خیلی از کتب نویسندگان  ارزشمندی برخور
گماشته اند، با دقت در البالی هر کدام از این جمالت به عمق خیلی از تجربه 
های یک مرد حكیم پی می بریم که رعایت آن ها نیاز امروزی نسل جوان و  بی 

 تجربه است.
 

 کوتاه لقمان به پسرشدرز های ان

 خداشناسی  
 فریاد رس خویش مشمار.بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و  – 9
 او را بخوبی بشناس. ،خداوند از طریق اسماء و صفاِت  – 1
 هیج کس و هیج چیز را با خداوند شریک مكن. – 9
 بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند. – 1
 .آنكه ای جان پدر خدای عزوجل را بشناس – 1
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 با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش. –1
 را آنگونه که شایسته است به پا دار.نماز  – 1

 وظایف اخالقی
از لقمان پرسیدند: معنای بلوغ چیست؟ گفت: دو معنا دارد، یكی آنكه   - 1

 از مرد منی بیرون آید و یكی آنكه مرد از منی بیرون آید.
 کشی پرهیز کن.از فساد و ستم و گردن ،اگر بهشت را می طلبی –  1

 بندگان خدا را بندگی و فرمانبرداری مكن.بجز در حق و راستی  – 92
 عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان. – 99
 ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان.ی زشتیسرچشمه – 91
 از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو. – 99
 مریز.برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را  – 91
 .هرچه ازپند و نصیحت گوی، نخست بر آن کار کن – 91
 دشمن نشان نده.و مال و ثروت خود را به دوست  – 91
 هر چه بر خود نمی پسندی، بر دیگران مپسند. – 91
 کار خوب دیگران را کار خوِب خود نشان نده. –91
ن پرهیزکن – 91  .از خصومت و جنگ افروزی جد 
 ته های خود غالب باش.وها  و خواسبر آرز – 12
 دنیای دیگر را به دست فراموشی مســپار. -19
 .محتاجان را از مال خود محـروم مگردان – 11
 .ی کس را جز به صالح گمان مبرآزموده – 19
 ثنای خود و اهل خود پیش کس مگوی. – 11
 خود را با ستم سالطین شریک مگردان. – 11
 مگردان.محتاجان را از مال خود محروم  – 11
 .شریک مگردان گناه دیگرانخود را با  – 11
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 اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مكن –11
 .همیشه در نظر داشته باشدنیای دیگر را  -11
 .ادب و تواضع را هیچگاه فراموش مكن – 92
 کوتاه فكران و ضعیفان اعتماد مكن. بر – 99
 .نشناسد از او حذر کنهر که خود را – 91
 او را بشناس. ،خود را بشناسد هر که– 99
 با غرور و تكبر با دیگران رفتار مكن. – 91
 در مقابل پیش آمد ها شكیبا باش. – 91
 .هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش – 91
 گذشت و جوانمردی را پیشه کن. – 91
 در مال و مقام دیگران طمع مكن.  – 91
 در کسب و کار نیک جدی باش. – 91
 بر سفره دیگران مخور.نان خود  – 12
 .تا توانی جنگ و خصومت مساز – 19
 حق دیگران را به خوبی ادا کن. – 11
 هرگز به مراد فرزندان مباش. – 19
 حاجت مند را نا امید مساز. – 11
 از مردگان به نیكی یاد کن. – 11
 خود خواه و متكبر مباش. – 11
 فضول و متكبر مباش. – 11
 .به اندک قناعت کن – 11
 ت آزمای مباش.قو   – 11
 به خود منگر. – 12
 فروتن باش. – 19
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 وظایف فردی و عملی
 به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده. – 11
 کفش و موزه از پای راست بپوش و از پای چپ بكش. – 19
 بهداشت و نظافت را هیچـگاه فراموش مكن. – 11
 راست آغاز کن.کاری از دست و پای  در هر – 11
 از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن. – 11
گاهی و استادی انجام بده. – 11  هر کاری را با آ
 ... را فراگیر..سوارکاری و تیر اندازی و – 11
 از پیــش دیگران غذا و میوه بر مدار. – 11
 کمتر از درآمدی که داری خرج کن. – 12
 مگیر.در راه رفتن از بزرگان پیشی  – 19
 بی کارد وا نگشتری و ِدَرم مباش. – 11
 ی خود مدان.کار ناکرده را کرده – 19
 اگر توانی برهنه ستور سوار مشو. – 11
 .را تا پایان آن تعقیب کنار ــک – 11
 .متوجه تمام فعالیت های خود باش – 11
 به وقت بر آمدن آفتاب مخسب. – 11
 با آستین آب بینی پاک مكن. – 11
 کار امروز را به فردا مینداز. – 11
 خود را چون زنان میارای. – 12
 در راه رفتن میانه رو باش. – 19
 نا آموخته استادی مكن. – 11
 جامه و تن را پاک دار. – 19
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 پیش سر به زانو منه. – 11
 

 استفاده از فرصت ها 
زندگانی کن به خدای تعالی به صدق، به نفس به قهر، به خلق به  – 11

ف، با بزرگان به خدمت، به خوردان به شفقت، به درویشان به سخاوت، به انصا
دوستان و یاران به نصیحت، به دشمنان به حكم، به جاهالن به خاموشی، با 

 عالمان به تواضع، به این طریق به سر ببر.
 برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور. – 11
 خوار نسازی.مراعات کن چندان که خود را  – 11
 گی و نیكی نداشته باش.از بدان انتظار مردان –11
 چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش. – 11
 به هر سود و زیان آبروی خود مبر. – 12
 به هنگام جوانی کار دو جهان کن. – 19
 فگن.ابرای دنیا خود را به رنج می – 11
 روزهای جوانی را غنیمت بدان. – 19
 .جد و جهد نمای در کار خیر – 11
 در هیچ کار شتاب مكن. – 11
 در کارها تعجیل مكن. – 11
 جوانی را غنیمت دان. – 11

 حفظ اسرار
ر خود را در میان نگذار.– 11  با ضعیفان و کودکان س 
 .حال خود را به دوست و دشمن منمای – 11
 راز و اسرار خود را نزد خود نگه دار. – 12
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 .بازن و کودک راز مگوی – 19
 .بر زنان اعتماد نكن – 11
 راز خود را نگهدار. –  19

 آداب سخن گفتن
به شب چون سخن گوی آهسته گوی و به روز وقتی گوی در اطراف خود  – 11

 نگاه کن.
 به هنگام خشم شكیبا باش و سخن سنجیده گو. – 11
 بر سر دیگران فریاد مكش و آرام سخن بگو. – 11
 ل را بیان کن.سخن سنجیده همراه با دلی – 11
 کس به اندازه درک او سخن بگو. با هر – 11
 در حالت غضب سخن فهمیده گوی. – 11

 با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو. – 922
 سخن و کالم دیگران را قطع مكن. – 929
 به هنگام سخن متین و آرام باش. – 921
 کالم جدی را مزاح آمیخته مكن. – 929
 دراز مگوی.با مردم بزرگ سخن  – 921
 از شوخی و مزاح خود کمتر کن. – 921
 از سخن که خنده آید حذر کن. – 921
 .سخن گفته شده را تكرار مكن – 921
 در وقت سخن دست مجنبان. – 921
 با دیوانه و مست سخن مگوی. – 921
 سخن به اندازه خویشتن گوی. – 992
 .غمازی به چشم  و ابرو مكن – 999
 طوالنی مگو.با بزرگان سخن  – 991
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 با بزرگتر از خود مزاح مكن. – 999
 سخن گفته دیگر بار مخواه. – 991
 سخن هزل آمیخته مگوی. – 991
 در میان سخن مردم میا. – 991
 .سخنت به حجت کن – 991
 سخن به اندازه بگو. – 991
 زبان نگهدار. – 991

 مشورت 
 با عاقالن ایماندار مدام مشورت کن. – 912
 .بر مردم مصلح و دانا کنتدبیر  – 919

 مردم داری
 .بر مال کسی طمع مكن، و چون پیش آید منع مكن – 911
 از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش. – 919
 اصالح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مكن. در – 911
 در کار دیگران کنجكاوی و جاسوسی مكن. .– 911
 غیبت مكن.هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را  – 911
 کسانی را که نیک باشد به غیبت یاد مكن – 911
 کس را در حد خود نگهدار. حرمت هر – 911
 م به دیگران نگاه کن.راتبا چشم اح – 911
 مردم را در پیش مردم خجل مكن. – 992
 کسان همدستان مشو. به بد آمِد  – 999
 خصومت مردم به خویش مگیر. – 991
 .اندازه او کنبا هر کس کار به  – 999
 از جنگ و فتنه بر کران باش. – 991
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 از بد اصالن چشم وفا مدار. – 991
 از مردم ابله و نادان بگریز. – 991
 قدر همه کس را بشناس. – 991
 مرده را به بدی یاد مكن. – 991
 بر خیر کسان دل مبند. – 991
 حرمت همه را پاس دار. – 912
 قدر مردم را بدان. – 919

 دشمنیدوستی و 
 با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهالن خاموش باش. – 911
 با دوست و دوشمن ابرو گشاده دار و مدارا کن. – 919
 باره زنده نكن. دعوا و دشمنی گذشته را دو – 911
 به هنگام سختی دوست را آزمایش کن. – 911
 با دوست و دشمن خوش اخالق باش. – 911
 را امتحان کن.با سود و زیان دوست  – 911
 با اندیشمندان و عالمان همراه باش. – 911
 با بدان و جاهالن همنشینی مكن. – 911
 یاران  و دوستان را عزیز دان. – 912
 یار را به وقت سختی بیازمای. – 919
 دوست دانا و زیرگ بگزین. – 911
 .از جنگ گذشته یاد مكن – 919

 رعایت اعتدال و احتیاط
 جاهالن با تو جرأت گستاخی پیدا کنند. کاری مكن که – 911
ر انجام مده – 911  .هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبُّ
 خیر کسان به خیر خود میامیز. – 911
 کار ها را با دانش و تدبیر کن. – 911
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 کار امروز را به فردا مفگن. – 911
 در همه کار میانه َرو باش. – 911
 در هم امور میان رو باش. – 912
 خرج به اندازه دخل کن. – 919
 بی اندیشه در کار مشو. – 911
 نا کرده، کرده مشُمر. – 919

 آداب معاشرت
 به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن. – 911
 خدمتكاری بزرگان و همكاری با مستمندان را فراموش مكن. – 911
 مكن.حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر  – 911
 معابر چشم و زبان را از گناه باز دار. ودر مجالس  – 911
 چپ و راست منگر بلكه نظر بسوی زمین بدار. – 911
 به هنگام خمیازه دست بر دهان خویش بگذار. – 911
 هیچكس را پیش دیگران خجل و رسوا مكن. – 912
 با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مكن. – 919
 م گفتن و کم خفتن عادت کن.کم خوردن، ک – 911
 جماعت که ایستاده باشد تو نیز موافقت کن. – 919
 ، چشم و زبان نگهدار.یی که در آیدر خانه – 911
 با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش. – 911
 هرچه که می توانی با مهمان مهربان باش. – 911
 با فارغان و اوباش بر سر محله ها منشین. – 911
 در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر. – 911
 مهمان را برهیچ کاری دستور مده. – 911
 در مجالس انگشت در بینی مگذار. – 912
 در پیش مردم خالل دندان مكن. – 919
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 خدمت مهمان به واجبی ادا کن. – 911
 .با بزرگ تر از خود مزاح مكن – 919
 در حضور ایستادگان منشین. – 911
 ناس را گستاخ مساز.عوام ال – 911
 در فازه دست به دهن بدار. – 911
 از بزرگان در راه پیش مرو. – 911
 بروی مردم کاهلی مكش. – 911
 انگشتان به هم مگذران. – 911
 مهمان را کار مفرمای. – 912
 با جماعت یار باش. – 919

 مسوولیت در بربر خانواده و فامل
 دیگران تعریف مكن.از خود و خویشاوندان خود، نزد  – 911
 فرزند را اگرممكن باشد تیر اندازی و سواری بیاموز. – 919
 های نابجای زن و فرزندان پیروی مكن.از خواسته – 911
 در بد کاری با اقوام و دوستان خود همكاری مكن. – 911
 چگاه دوستان و همكیشان خود را ترک مكن.یه – 911
 ادر دوست بدار.معلم و استاد را همچون پدر و م – 911
 با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش. – 911
 با خویشاوندان قطع خویشاوندی مكن. – 911
 فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز. – 122
 وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار. – 129
 خویشاوندی از خویشاوندان مبر. – 121
 م کن.راتیاران و آشنایان را اح – 129
 فرزند را علم و ادب بیاموز. – 121
 مادر و پدر را غنیمت دان. – 121
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 425استاد را بهترین پدر شمر. – 121
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 : داستانهای از لقمان
، و برده بود، لقمان در اول حیات خود یک غالم چنانچه قبلن ذکر شد      

خرید و  دبلكه توسط اربابان متعد ،شاید تحت فرمان یک ارباب کار نكرده باشد
یش وی پی برده ، تا آخرین اربابش به حكمت و عمق دانش و بینفروش شده باشد

ار ، انبد که در زندگی خود دیده استاین فراز و فرو ، وی درو وی را آزاد ساخت
و  شیرین شده بود و سرد و گرم زیادی را از زندگی دیده از تجربه های تلخ و

، ا و حكایات که از وی نقل شده است، به این لحاظ داستان هتجربه کرده بود
ید نقل ، امضور اربابان وی اتفاق افتاده استاکثرن در زمان بردگی وی و در ح

 عبرت گردد :ی این حكایات پند آموز مایه

 تفکر طوالنی       
لقمان گاهی از مردم جدا می شد و در مكانی می نشست و غرق در       

لقمان! تو  ی: اارباب او کنارش می آمد و می گفت ،شدو اندیشه می دریای فكر
، لقمان در ن مردم بیا، و با آنها مأنوس باشخیز به میا بر ،ایهمواره تنها نشسته

نتیجه بخش تر برای فهمیدن  جواب می گفت: تنهایی طوالنی برای فكر کردن،
 .، دلیل راه بهشتیار، و اندیشیدِن بساست

  عدم امکان جلب رضایت مردم 
 ممدح و تمجید مرد فرزند خود را از توقع و این که ، برای لقمان حكیم      

این اندیشه ناشدنی خالی کند، در وضعیت خود به از و را رهای بخشد و ضمیر ا
: " ال تعلق قلبک برضا الناس و مدحهم و ذمهم فان ذلک ال یحصل و وی فرمود

 دلبسته به رضای مردم و مدح و ذم آنانلو بالغ باالنسان فی تحصیله بغایة قدرتة " 
، و ر قدر هم آدمی در تحصیل آن بكوشد، هشودمیمباش که این نتیجه حاصل ن

 .نهایت درجه قدرت خویش را در تحقق بخشیدن به آن اعمال نماید
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؟ دوست دارم برای آن ا چیست: معنی کالم شمفرزندش به لقمان گفت      
 .یدمثال یا عملی برای من ارائه کن

لقمان سوار  ،دند و درازگوشی را با خود آوردندو پسر از منزل خارج ش پدر      
ذر به لقمان و چند نفر در رهگ ،و پسر پیاده پشت سرش حرکت می کردشد 

کم عاطفه را ببین که خود پسرش برخورد کردند، گفتند: این مردم قسی القلب و 
: سخن برد، لقمان به فرزند گفتاش را پیاده از پی خود می چهسوار شده و ب

 بد تلقی کردند ؟ را تواینان را شنیدی که سواره بودن من و پیاده بودن 
 .: اکنون تو سوار شو و من پیاده می آیمبه فرزند خود گفت     

ی در رهگذر نكشید که عده ، طولیتادندپسر سوار شد و لقمان پیاده راه اف      
! اما بدی پدر از این دی است و این چه پسر بدیچه پدر ب: این رسیدند، گفتند

اش است و پدر از پیاو سوار  ،ت که پسر را خوب تربیت نكرده استجهت اس
این پسر را عاق  ، پدرپدر برای سوار شدن مستحق تر است با آنكه ،رودپیاده می

 نموده و هر دو در کار خود بد کرده ا ند.
 ؟لقمان گفت: سخن اینان را شنیدی      
 !فرزند گفت: بله     

 .شویملقمان گفت: اینک هر دو سوار می     
گفتند: در دل این دو رحمت و مودت  سوار شدند، گروه دیگری رسیدند،     

پشت حیوان را قطع می کنند و فوق طاقتش بر  ،دو سوار شده اند نیست، این هر
 .ده اندر تحمیل کراحیوان ب
 : شنیدی ؟ فرزند خود گفتبه لقمان       
 !پسر عرض کرد: بله      
بریم و خود پیاده راه را طی می : اینک مرکب را خالی میلقمان گفت      

 .کنیم
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: این عجب است که خود شان پیاده می روند و عده ی گذر کردند و گفتند      
 .این کار مذمت نمودند مرکب را خالی رها کرده اند و هر دو را در

این  ، یعنی در 426" فقال لولده تری فی تحصیل رضاهم حیلة لمحتال ؟ "       
با تدبیر به منظور جلب رضای : آیا برای انسان گفتموقع لقمان به فرزندش 

را از آنان قطع  ؟ پس توجه خودرای اعمال حیله و تدبیر باقی است، محلی بمردم
 خداوند باش !!ی رضای نما و در اندیشه

لقمان حكیم با یک عمل ساده به فرزندش فهماند که نمی توان با رفتار       
سخنی می  هر طور که قدم برداری، ویش رضایت خاطر مردم را جلب نمود،خ

ذم این و آن میندیش و تنها متوجه رضایت حضرت  این برای مدح و بنا بر ،گویند
 427.؛ خشنودی خداوند استسعادت باش که معیار رستگاری و باری تعالی

 مهم ترین کلمان حکمت آمیز لقمان       
ت آمیز م! من هفت هزار کلمه حكروزی لقمان به فرزندش گفت: فرزندم      

ی، برای که اگر به آنها عمل کن ،و حفظ کن تو چهار کلمه بیاموز ، اماآموختم
 :سعادت تو کافی است

 .دریا بسیار عمیق استِکشتی خود را محكم بساز که  – 9
پیش داری که گذشتن از آن  بار خود را سبک کن که گردنه و گذرگاهی در – 1

 .دشوار استبسیار 
 .که سفرت بسیار دور و دراز است توشه بسیار بردار زاد و – 9
خدا انجام بده که قبول عملت را خالص گردان و کار را فقط برای رضای  – 1

   428انا است.، بسیار بینا و دکننده عمل
 

                                                           
. 912ص ا ، 1شرح و تفسیر دعای مكارم االخالق ، ج  -  426  
. 111تحف العقول ، ص  -  427  
. 11ص  به نقل از " برگزیده ی از پند های لقمان حكیم " ، -  428  
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 زیان نشستن طوالنی در توالت 
ان با ، لقمآن جا طوالنی شد ، و ماندن او درروزی ارباب لقمان به توالت رفت

الت موجب درد جگر و : نشستن طوالنی در توصدای بلند که او بشنود گفت
ارت آلوده توالت به مغز خواهد شد، به طور اعتدال ، و جذب حرایجاد بواسیر

در بوستان ، سپس مطلب را برای آموزش دیگران به روی بیرون بیا خیز و ، برنشین
 که توالت در آن جا بود، نوشت.

 سفیدی لقمان و رو سیاهی بد خواهان او  کشف راز و رو 
نیز  ، در میان غالمانش لقمانیار بود، دارای باغها و غالمان بسقمانباب لار

ن که قیافه اسفید رو و زیبا را بر لقم ، غالمانشد، ارباب که ظاهر بین بوددیده می
ن و میوه آوردن به باغ ، مثال غالمان را برای میوه چیدزیبا داشت، ترجیح میداد نا

و پست مانند جارو کشیدن می ، ولی لقمان را برای کارهای سخت می فرستاد
، با این که لقمان از نظر سیرت  کرد ان را تحقیر می، و به این ترتیب لقمگماشت

 .همه غالمان برتری داشت ر و معرفت برفك
شد که غالمان او نیز لقمان را ناچیز می  این شیوه نا درست ارباب باعث می

 .و گاهی او را آزار میدادند، دند و ارزشی برای او قائل نبودندشمر
آنها به باغ  ،ای چیدن میوه به باغ فرستادن را برا، غالمارباب در یكی از موارد

ها را میوه ، ولی در غیاب ارباب آنی مختلفی را چیدند و آوردنداهرفتند و میوه
د که ، غالمان به دروغ گفتنباب آمد و تقاضای میوه کردرا، هنگامی که خوردند

، ارباب نسبت به لقمان بد بین شد و از آن پس بانظر ها را لقمان خورده استمیوه
 .ی کردنگریست و با او بد رفتاری مخشم آلود به لقمان می 

تهمت نا ، نا سازگاری و بد سلوکی ارباب او لقمان با هوشیاری در یافت که
! زد ارباب رفت و چنین پیشنهاد کرد: ای آقای من، نی غالمان استجوانمردانه

 .بد از میان ما برای شما آشكار شود بیا و ما را امتحان کن تا خوب و
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 : چگونه شما را امتحان کنم ؟ارباب گفت
ما را مجبور کن که آن را  : به همه ما به مقدار فراوان آب گرم بده وتلقمان گف

به  ، و فرمان بده تا ما پیادهاسپ شو و به سوی بیابان بتاز ، سپس سوار بربنوشیم
را من خورده ام یا آنها  هاراز را کشف کن که آیا میوه ،دنبال تو بدویم و با این کار

 .ده اندخور
 ای کریم ران امتحان کن جمله ما

 ه تو از آب حمیمسیرمان در دِ 
 کالن یبه صحرایرا ن ما بعد از آ

 دوان تو سواره ما پیاده می 
 آنگهان بنگر تو بد کردار را 

 سرار را االصنعهای کاشف  
 

، بور کرد که آب داغ بنوشند، غالمان و لقمان را مجارباب همین کار را کرد
، آنها به دنبال گفت همه به دنبال من بدوید اسپس سوار بر اسپ شد و به آنه

اثر دویدن  حال آنها که میوه خورده بودند بر ارباب دویدند، چندان نگذشت که
، ولی از دهان لقمان ها را خورده بودند استفراغ کردندچه از میوه آن دگرگون شد و

 جز آب صاف چیزی بیرون نیامد.
را غالمن خوده اند و لقمان میوه ها را ها  ، ارباب دریافت که میوهبه این ترتیب

، لقمان نزد ارباب رو سفید شد و است و غالمان به او تهمت زده استنخورده 
این غافل مباش که در روز  بر ، بناو شرمنده شدند غالمان نزد ارباب رو سیاه

 .نیز این گونه رازها فاش می گردد و مجرمان از پاکان مشخص می شوند قیامت
 این نمود  چو داند حكمت لقمان

 پس چه باشد حكمت رب الوجود
 ر کلهایوم تبلی والسرائ

 بان منكم کامن الیشتهی
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 ن آمد عذاب کافران نار زا
 429که حجر را نار باشد امتحان

 

 سپاس گذاری و حق شناسی لقمان 
ولی از میان  برده کسی بود که چندین غالم داشت،مدتی  ،لقمان حكیم      

خواست غذا ن جاکه هرگاه می، تا آبسیار دوست می داشت ، لقمان راآنان
، باقی مانده ی کو بعد برای تبر ،رد تا میل کند، ابتدا آن را برای لقمان می ببخورد

 .خوردو اشتیاق می لغذای او را با می
ارباب در  ،ی برای ارباب لقمان هدیه آوردند خربزه ،ادر یكی از روز ه      

، لقمان قاج به لقمان داد و ،و آن خربزه را قطعه قطعه نمودست محضر لقمان نش
های خربزه را از او می گرفت و با میل و اشتها می خورد و وانمود می کرد که 

و داد و ، همه خربزه را که هجده قاچ بود به القمان خربزه را با اشتها می خورد
 یک قاچ برای خود برداشت.

یافت که قاچ خربزه را به دهان گذاشت، در ن یکهنگامی که ارباب آ      
آن گلویش سوخت و حالش به هم خورد، به ، تلخ است و از تلخی مانند زهر

ی خواستی عذر و بهانهی؟ می تلخ را خوردیچگونه این خربزه: لقمان گفت
های  به من غذا : تو ماه ها و سال هاآن را نخوری؟! لقمان پاسخ داد بیاوری و

است من آن  آیا سزوار ،و مطبوع دادی، اکنون که یک بار تلخ شده شیرین و گوارا
 430ض کنم و نمک دان شكن گردم؟راترا نخورم و به آن اع

 ی تلخ لقمان حکیم و میوه
 ، و لقمان در هر صبح ونجیب ی داشت نیک بخت ولقمان حكیم خواجه     

روزی با خواجه خود نشسته بود که باغبان  ،شام و حضر و سفر در خدمت او بود
                                                           

. 911خش دیوان شمس) مثنوی معنوی(، ب -  429  
. 11شماره  ، 9911معارف اسالمی ، تابستان  -  430  
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به لقمان  هی مهربان چند عدد میو، خواجهسفره آورد از میوه بر سر ظرفی پر
یک  هر ،ط آنها را گرفت و مشغول خوردن شدتعارف کرد و لقمان با منت و نشا

ی خود نشان میداد به ثار خشنودی و نشاط بشتری در چهره، آرا که میل می کرد
 .داخت تا چند عدد از آن میوه تناول کندنکه خواجه را به هوس احدی 

در دهان  این که پس دست برد و یكی را برداشت، ولی به محض       
آن را گذاشت و یكی دیگر ، وی درهم شد یگذاشت، از تلخی آن چهره

 آنها را به همین گونه امتحان، چند تا از م تلخ تر از اولی بود، اما این هبرداشت
! تو چگونه این در شگفت آمد و گفت: لقمان یكی را از دیگری تلخ تر دید، کرد،

: من عسل خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟! لقمان گفت را مانند قند و میوه ها
، با یک بار میوه تلخ خوردن های شیرین باغ می خورمه از میوهسال هاست ک

 روی درهم کشم و خاطر شما را بیازارم!!
 

 :  سالهای بس دراز لقمانگفت 
 من شكرها خوردم از دستت به ناز

 یكی تلخی از آن دستان َچَشم  گر
 هم کشم ؟! کی روا باشد که رو در

 کام من شیرین از آن کف سالهاست 
 431ی هم تلخ اگر باشد رواست لحظه

 

دوم " مثنوی معنوی " اثر گرانسنگ شاعر و ادیب نامدار  ، در  دفتراین داستان
، حضرت ر ما افغانستان و زبان فارسی استبشریت که از افتخارات کشو تاریخ

ی بسیار شیوا و موالنا جالالدین محمد بلخی معروف به " مولوی " به شیوه
داستان را  ، موالنا ایناین صفحه نیاورم حیفم آمد آنرا در ،شیرین آمده است
 :اینگونه می سراید

                                                           
برگرفته از کتاب " قصه های طاقدیس " / مال احمد نراقی . -  431  
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 را شناخت ی لقمان چو لقمانخواجه
 بود او را و با او عشق باخت بنده

 وریدندی بویاک یهرطعام
 یپَ  کس سوی لقمان فرستای ز

 تاکه لقمان دست سوی آن برد 
 خواجه پس خوردش خورد قاصدا تا

 او خوردی و شور انگیختی رُسو
 طعامی کو نخوردی ریختی هر

 ور بخوردی بی دل و بی اشتها
 این بود پیوندی بی انتها

 ارمغانخربزه آورده بودند 
 گفت رو فرزند لقمان را بخوان
 چون برید و داد او را یک برین

 همچو شكر خوردش و چون انگبین
 از خوشی که خورد داد او را دوم

 رچها تا هفده همرسید آن ک تا
 رچی گفت این را من خورمماند ک

 ست این بنگرمتا چه شیرین خربزه 
 او چنین خوش می خورد کز ذوق او

 لقمه جو طبعها شد مشتهی و
 چون بخورد از تلخیش آتش فروخت

 هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت
 ساعتی بی خود شد از تلخی آن

 بعد از آن گفتش که ای جان و جهان
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 نوش چون کردی تو چندین زهر را 
 لطف چون انگاشتی این قهر را 

  ؟!از چه روست ،این چه صبوری ،این چه صبر
 یا مگر پیش تو این جانت عدوست

 چون نیاوردی به حیلت حجتی 
 که مرا عذریست بس کن ساعتی

 گفت من از دست نعمت بخش تو 
 ام چندان که از شرمم دو توخورده

 شرمم آمد که یكی تلخ از کفت
 من ننوشم ای توصاحب معرفت

 چون همه اجزام از انعام تو 
 رسته اند و غرق دانه و دام تو 

 یک تلخی کنم فریاد و داد ز گر
 اجزام باد سر ره برخاک صد 

 لذت دست شكر بخشت بداشت 
 اندرین بطیخ تلخی کی گذاشت

 ها شیرین شوداز محبت تلخ
 ها زرین شود  از محبت مس

 ردها صافی شود از محبت دُ 
 رد ها شافی شوداز محبت دَ 

 از محبت مرده زنده می کنند
 از محبت شاه بنده می کنند

 این محبت هم نتیجه دانشست 
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 432چنین تختی نشست کی گزافه بر

 هماهنگی دل با زبان 
ی ابتدای کارش بنده در ،بود )ع(ت لقمان که معاصر حضرت داوودحضر      

ا به ذبح گوسفندی امر ، آن جناب رروزی مالک ک بنی اسرائیل بود،یكی از ملو
 لقمان گوسفندی کشت و دل و ،نمود و گفت: بهترین اعضایش را برایم بیاور

 .نزد مالک و خواجه ی خود آورد زبانش را به
د ترین : گوسفندی ذبح کن و بچند روزی گذشت و خواجه گفت      

به نزد باره گوسفندی کشت و دل و زبانش را  لقمان دو ،اعضایش را برایم بیاور
حسب ظاهر این دو نقیض یک  : بهخواجه گفت مالک و خواجه ی خویش آورد،

ترین اعضا و هم بدترین اعضا باشد؟! دل و زبان هم به شودمیچگونه  ،دیگرند
قت کنند، بهرین اعضاء هستند، اگر : اگر دل و زبان با هم موافلقمان گفت

افتاد و  این سخن پسند خواجه را از ،بد ترین اجزا است مخالف هم عمل کنند،
  .433را از بندگی آزاد کرد او

 حکمت لقمان 
ی بنی ، تو بردهستاد و به وی گفت: تو لقمانیبرابر لقمان ای مردی در      

 نحاسی ؟ 
 !لقمان گفت: آری

 : پس تو همان چوپان سیاهی ؟د گفتآن مر
، چه چیزی باعث شگفتی تو در باره لقمان گفت: سیا هی ام که واضح است

 من شده است ؟

                                                           
99مثنوی معنوی ، بخش  -  432  
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خانه تو و قبول : ازدحام مردم در خانه تو و جمع شدن شان بر درِ آن مرد گفت
 .گفته های تو کردن

، تو هم جام دهی، اگر کارهای که به تو می گویم انلقمان گفت: برادر زاده
 .شویهمین گونه می

 : چه کاری ؟آن مرد گفت
وفا  نگهداری زبان، پاکی خوراک، پاکدامنی، لقمان گفت: فرو بستن چشم،

کردن  ، پاسداشت همسایه و رهامهمان نوازی ،پایبندی به پیمان کردن به وعده،
، این موارد چیزیست که مرا چنین کرده است که تو می بوطکار های نا مر

 .434،435بینی

 هیچ مگو 
زبان  چه بر : امروز طعام مخور و روزه دار و هرلقمان حكیم، پسر را گفت       

ات را ، آنگاه روزهمن بخوان همه آنچه را که نوشتی بر ،شبانگاه ،راندی بنویس
 .و طعام خور بگشا

دیر وقت شد و طعام نتوانیست ، چه نوشته بود خواند ، پسر هرشبانگاه      
چه گفته  روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد، روز سوم باز هر، خورد

چهارم طلوع کرد و او هیج طعام  ، آفتاب روزبود، نوشت و تا نوشته را برخواند
 .نخورد
ها را بیاورد و  او خواست که کاغذ، پدر از شب روز چهارم هیج نگفت،     
 .ها را بخواندنوشته
 خوانم. ام تا برج نگفتههی: امروز پسر گفت     

                                                           
. 911، ص  1ج  البدایة و النهایة ، -  434  
. 991ص  ، 1تفسر ابن کثیر ، ج  -  435  
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ه روز : پس بیا و از این نان که در سفره است  بخور و بدان کلقمان گفت      
 .436چنان حال خوشی دارند که اکنون تو داری  ،قیامت آنان که کم گفته اند

 داغ برادر
گشت در  ، هنگام بازسفر رفت، و سفر او چندین سال طول کشید لقمان به

 :دیكی وطن با غالم خود مالقات کرد، و بین آنها گفتگوی زیر رخ دادنز
 : از پدرم چه خبر؟لقمان

 .غالم: او از دنیا رفت
 ، از همسرم چه خبر؟امور خود مالک شدم : برلقمان
 .رفت : او نیز از دنیاغالم

باید با همسر دیگر ازدواج کنم (، از خواهرم  ) ناگزیرشد لقمان: بسترم تجدید
 ؟چه خبر

 .ا رفتغالم: او نیز از دنی
 م چه خبر؟رد، از برامان: ناموسم پوشیده شدلق

 .: او نیز از دنیا رفتغالم
 .، پشتم شكستلقمان : ِانَقَطَع َظهری

 آخرت و پرسش از جوانی 
: انسان حریص به که فرمود روایت کرد )ع(از پدرش امام باقر )ع(امام صادق     

خود را بیشتر گرفتار می  پیچد،د میهر اندازه که به دور خودنیا چون کرم ابریشم 
، سر انجام در شودمیی که بیرون آمدن از پیله برایش نا ممكن به گونه ،کند

 .آن می میمرد م دارِ هوای دَ 
قمان به پسرش این بود که های ل : یكی از پندفرمود )ع(در ادامه امام صادق      

برای فرزندان شان مالها ، دمی که پیش از تو زندگی می کردندمر همانا! ای پسرم
                                                           

. 11شیخ ابوالحسن خرقانی ، عبدالرفیع حقیقت ، ص  نور العلوم ، -  436  
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که برای آنها اندوخته بودند،  کسانی، ولی نه از آن اندوخته ها و نه از اندوختند
ی هستی که دنیا به تو اجاره داده شده است و پس تو بنده ،نشانه ی مانده است

 ، بنا بری پاداش داده اندعمل به تو وعدهر به عمل کردن هستی و در برابر هر مأمو
 .، عملت را به خوبی انجام بدهاین

! در این دنیا همچون گوسفندی نباش که در کشت زار سبزی می َچَرد پسرم     
بلكه ، مرگش هنگام فربه شدن فرا می رسد ، زیراو آن اندازه می خورد تا فربه شود

و هیج گاه به آن ی ودخانه ی بدان که از آن گذر کردهرا مانند ُپلی بر روی ردنیا 
از تو چهار پرسش  ،ه به زودی در پیشگاه خداوند بزرگبدان ک ،جا باز نمی گردی

 می کنند :
 ؟انی ات را در چه کارهای صرف کردیجو – 9
 عمرت را چگونه به پایان رساندی ؟ – 1
 چه راهی به دست آوردی ؟ ات را ازیدارای مال و – 9
 ات را چگونه به مصرف رساندی ؟یدارای – 1

ای، آنچه از دنیا از دست داده پس خود را برای آن روز آماده کن و بر      
، دچار بال و دنیا، نابود شدنی است و زیادش افسوس نخور؛ زیرا که اندِک 

وبه را در ، تَ بدهدوست دارد، انجام  )ج(پس کارهای که خداوند ،رفتاری استگ
 امرگ فر این که ، پیش از لب خود تازه نگهدار و در فرصت ها، به عمل بپردازق

 437، فاصله اندازد چه نیاز داریرسد و میان تو آن
قال لقمان البنه: خف الله عزو جل خیفة لوجئته " : می فرماید )ع(امام صادق

لقمان به   438الثقلین لرحمک"ببرالثقلین لعذبک و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب 
از خدای عزوجل چنان بترس که اگر نیكی جن و انس را بیاوری،    :پسرش گفت

                                                           
.  911، باب  91، روایت  11ص ، 19بحار االنوار ، ج -  437  

.  921، ص 9اصول کافی، ج  -  438   
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عذاب کند و به خدا چنا ن امید وار باش که اگر گناه جن و انس را بیاوری به  را تو
 .رحم کند تو

و ِز  و  گندم از گندم بروید ، ج   ج 
داد که فالن زمین را کنجید  دستور، لقمان را آورده اند که روزی موالی لقمان

و کردن فرا رسید، موالیش دید که َر ، وقتی دِ و کاشترا ج، لقمان آن زمین بكار
فته بودم به این زمین کنجید بكار، تو : من به تو گجو رویده است، به لقمان گفت

، شتم امید وار بودم که کنجید برویدمن جو کا: چرا جو کاشتی؟ لقمان گفت
: پس تو چطور مگر ممكن است چنین چیزی باشد؟ لقمان گفتموال گفت: 

چون موال این سخن از لقمان  ؟!بهشت داری معصیت خدا می کنی و امید
 439، گریه کرد و به لقمان پاداش دادشنید

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 199، صـ  99تفسیر بصائر ، ج  -  439  
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