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 لقمان یسوره 

سبوره را ببه ایبن نبام  کبه موجب  شب ه ،های وی در این سورهو حکمت ن«لقما»ذکر نام 

چنب  آیبه  ،مکی است. برخی از مفسران ،اتفاق دانشمن ان تفسیر و علوم قرآنبخوانن . سوره به

 1دانن ، که دلیل روشنی بر م عای خود ن ارن .از این سوره را م نی می

مطلب  نازل ش ه است. ایبن  9ای است که بر پیامبر اکرمن سورهپنجاه و هفتمی ،این سوره

 یهسبور ،آن از کننب . پبی ترکیببی تیییب  میهبای جب ول مسن  و را تمام روایات مسن ، غیر

  .آم  دفروسبی  یهسور آن از پس و ،صافات

در جزء بیست و یکم قرآن، ردیف سبی و یکبم،  ،لقمان در ترتی  مصحف رسمی یسوره

 آیه دارد. وچهارسیسج ه قرار گرفته است و  یهاز سور پی و  ،روم یورهاز س پس

 سوره مقصود

 تر دربراببرسوی شکرگزاری بی ها بهمقصود سوره، راهنمایی محسنان و انگیزش آن

 ببا اجتمباعی و چگونگی رفتار وال ین، با ارتباط کیفیت چنینهای الهی است، همنعمت

مب   نربر خب ای  مشبرک یجامعه از تربی  هرچه اعتقادی یبا لحاظ فاصله غیرمؤمنان

 . باش متعال می

و  مسلمان ش ه، مکه در ،سوره نیا نزول  زمان تا که هستن  مؤمنان از یبخش محسنان: نکته

 یژگب یو سبه ببا محسنان سوره، نیا در. گروه دربرابر مشرکان ق  علم کرده بودن  کی یمثابهبه

 تیهب ا تحبت و زمان نیان . تا اهش  یمعرف ز،یبه رستاخ نیقیو  ،نماز، پرداخت زکات یاقامه

 خ وم ییهاچهره که  یرس ح  نیا به هاآن یمانیا تحو ل  ،9امبریپ یتیترب یرهنمودها و یقرآن

 استوار ش ه باش : ه،یپا سه بر هاآن تیشخص که یافراد باشن ؛ کوکارین و
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؛ یعنی خ ای ان تقویت کرده ،مستمر نماز ین گی خود با پروردگار را با اقامه. پیون های ب1

هببای وی دانسببتن  و خببود را مطیببن فرمانر خببود میاختیببار و مبب ب صبباح  ،«رب»متعببال را 

 کردن .اقامه می ،طور مستمربه ،اعالم بن گی و اطاعت از ربشمردن  و نماز را برای می

های درونی ساختن ظرفیت ها و شکوفابستگیساختن جان خود از دل  . برای تزکیه و آزاد۲

 .وشی ن کیم گرانید از یریگدست و ص قه اختاز راه پرد ،خود

یقین و دان  قطعی . به رستاخیز که جایگاه اب ی انسان براساس رفتار دنیوی است، 3

 داشتن .

 محتوای سوره

 شود:به چهار بخ  به ترتی  ذیل تقسیم می ،سوره

 .سوره هدف به اشاره :(5تا  1 اتیآ). 1

 اسبت، میحکب  کتباب اتیآ از یبخش یمحتوا که ،را آنه ف از نزول  ،سوره ییابت ا اتیآ

 یتیشخصب  یژگب یو سه که یکوکارانین ؛شمردیمها آن یبرا یمعنو یرحمت و کوکارانین تیه ا

 .  زیبه رستاخ نیقیو  ،انفاق و ص قه پرداخت نماز، مستمر یهاقام: دارن 

 عذذبا  بودن یقطع و صالح و مؤمن ستمگر، به مردم م یتقس به اشاره :(11تا  ۶آیات ). ۲

 اول؛ گروه

را  دیگرانکوشن  تا : گروهی ستمگر، که مین شوبه دو گروه تقسیم می مردم ،ر این بخ د

، گردانن  از آیات الهی روی با تمسخر این راه، مستکبرانهای از راه خ ا باز دارن  و به هر وسیله

ته ی  گروه اول به به میمور  دهن . پیامبرو عمل صالح انجام میآورده و گروهی که ایمان 

. باش میبه گروه دوم  ،های بهشتیرحمت خ ا و نعمت بودن، بهشتیبه بشارت ، و عذاب الهی

آیبات دهب ، ناپبذیر و حکبیم میاین ته ی  و وع ه را ازجانب  خب ای غلبه پیامبرچون 

 انسبتمگرقبرار دادن در آفرین  انواع مخلوقبات و  هایی از ق رت خ ادرص د یادآوری نمونه
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 !  ؟سراغ دارن ر از خ ای متعال غیآیا برای غیرخ ا مخلوقی  است کهبرابر این سؤال  در

 یجامعذذه از شذذدن جذذداموضذذو   در کوکذذارین موحّدانبه  ارشاد: (19تبا  1۲آیات ). 3

 یاجتماع هایو رفتار یبندگ فایوظ امتثال در مشرک

هایی عقالیی و حکیمانه به موح ان محسبن، در قالب  بخ  سوم سوره، شامل توصیه

تنها حکیمی است که گفتارش در  1باش . لقمانفرزن ش میهای لقمان حکیم به بیان توصیه

هبایی حکیمانبه، فرزنب ش را در مو بوع اجتنباب از قرآن نقل ش ه است. وی در توصبیه

ی نمباز، جا که به شرک دعوت نکنن ، اقامبهها تا آنشرک، نیکی به وال ین و اطاعت ازآن

و رفتبار معتب ل و مناسب   امر به معروف و نهی از منکر، صبر ببر مشبکالت و مصبا  ،

 کن .اجتماعی با مردم توصیه می

 . ت ی مردم به تقوا و خش  ه ی و توص  امبر ی پ   به  ی دار دل  کافران،  سرزنش : ( 34تا  ۲0 آیات ) .  4

 دربراببر کبه دارد اختصاص مشرکانی و مکه ناسپاسان رفتار از انتقاد به ،سوره چهارم بخ 

 از تقلیب  و پیبروی ببر ،غیرعالمانه ج ال بروز  و  من شتهدا نامناس  رفتار ،الهی آیات دعوت

 از پبی  نبزول  کبه ،(5۶ مکبیصبافات ) یهسور در نیز ترپی ) ردن کمیتیکی   خود پ ران

 
 اکثبر امبر،یب پ نبه ببود میقولى او مبرد  حکب  هآورده است: »ب  انیالب مجمناز  نقلبه؛ 301 ص، ۶ ج قرآن، قاموس ،ی. قرش1

قولى پسبر به و بود وبیقولى او پسر خواهر اهن . ب انبو ت گفته ه،یآ در را حکمت و بود امبریقولى او په. ب آنن  بر زین مفس ران
 کنیلب  نببود؛ غمبریپ لقمان میگویحق م هفرمود: ب یم  میشن : از رسول خ ا یگوعمر نقل ش ه . از ابنوبیا یهخال

من بت  ،حکمبت ببر و  یاو را دوست داشت و با اعطبا زیخ ا ن ،خ ا را دوست داشت ن،یقیالتفکر حسن ال ریمرد  بود کث
 نیدار  خب ا تبو را در رو  زمب  لیب م ایآ لقمان، ا :  یى رسین ا ،که ازجان  خ ا بود،  هیگذاشت. روز  وقت ظهر خواب 

 و را اببتال نه نمیگزیم را تیعاف کن ، ریحق داور  کنى؟ در جواب گفت: اگر پروردگارم مرا مخبه مردم انیتا م ،کن  فهیخل
کبه  ،م کرده و مصونم خواه  داشت. مال کبهایاریصورت نیدانم که درایم رایز عم؛یفرمان او را شنوا و مط کن ، حتمى اگر
اگبر  ،را احاطه کبرده آن طرف هر از ظلم و است منازل نیترگفتن : چرا ا  لقمان؟ گفت: حکومت سخت  ،یدیها را نمآن

 زیب و در آخبرت عز ،خوار ایکه در دناز راه بهشت خطا کرده. آن ،و اگر خطا کرد اب ،ی نجات که است ق یال ،کرد اتقو ،حاکم
 هشود، بب یم فوت او از ایدن ن ،یرا بر آخرت برگز ای. هر که دنباش  لیذل آخرت در و زیعز ایبهتر از آن است که در دن ،باش 

و  حکمبت عطبا شب .  هو در خبواب بب   یدر عج  ش ن . لقمان خواب  ،ى منطق و یکویرس . مال که از نیآخرت هم نم
حالت لقمبان!  هاو گفت: خوشا ب  هد ب وکرد. داوید را م د مواود  ،یگفت و با حکمت خویبا حکمت سخن م  یگرد  اریب 

 «حکمت داده ش   و بلوا  نبو ت از تو برگردان ه ش .
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  بمن بخب ، ایبن در متعبال  خب ای( .شب  به تفصیل بررسبی آسی  این بود،لقمان  یهسور

و  ه،گفتب  سبخنها آن عذاب از گروه، این ناشایست رفتار برابر در ،پیامبربه دادن  داریدل 

 حکبیم، عزیز، حمی ، غنی، انن م ،خوی  صفات های بیکران وهایی از نعمت من بیان گوشه

نمبوده  تبیبین را گبروه غیرمنطقی این ناسپاسانه و رفتار کبیر، علی و خبیر، علیم، بصیر، سمین،

 آنبانزا را نخورن ، لتدنیا و عوامل غفکه فری  مردم به این به پن دهی با ،سوره پایان در .است

که این مبواع  ازسبوی  ساختهو روشن  ،سفارش کرده، رستاخیز از خشیت و الهی تقوای را به

   دان .خ ایی است که پنهان امور هستی را می

 ارتباط سوره 

)حجبر  «الْمُشِْرکینَ عَنِ أَعِْرضْ وَ تُؤْمَُر ابِمَ صْدَعْفَا» یهی حجر، با کریمخ ای متعال از سوره

سبازی صبف موحب ان از فعالیبت مسبلمانان و شفاف نمبودن علنبیبه را  پیامبر( 54/94

هبای ارچوب هب ایتهب در چ ،ایبن ج اسبازیکبه چنین مقرر فرمبود میمور کرد. هم، مشرکان

مفباهیم ای که گفتمان اسالمی، که گونهبه ؛آم ، صورت گیردفرود می که بر پیامبر وحیانی

یکبی از  به چال  بکشب . حجر بیان ش ه بود، گفتمان شرک را یاصلی آن تا زمان نزول سوره

کبه انحبراف  ی انحرافبات مشبرکان ببودشناسانهها، بررسی آسی ای در این سورهاق امات پایه

طور عم ه، فق ان منطق و ن ی ن آیات الهی در هسبتی و قبرآن ی انعام، بهدر سوره مطرح ش ه

ی و در سبوره ،ی صافات، بر آسی  پیروی از گروه دوستان و همراهان تیکی  ش د. در سورهبو

های بع  تالش لقمان، تیثیر نگرفتن از وال ین و آبا ی که برای انحراف اعتقادی فرزن ان و نسل

ی منطقبی، های شرک با وجود ن اشتن هرگونه پشتوانهاست. یکی از ریشهمورد توجه ان ، کرده

انتقاد از موا بن اعتقبادی  یادامه من  ،لقمان یسوره دراست. از پ ران  تقلی مردم بر ار اصر

هبا یباد عنوان محسبنان از آنپ رانشان، موح ان ب که اکنبون ببا مشرکان در تقلی  کورکورانه از

و رفتبار اجتمباعی ببا  ،حتی با پ ران و مبادران مشبرک خبود ،د ب برای رفتار خانوادگیوشمی
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، از سوی خ ای متعال مراقبه مشرکان قوم خودو تیثیر نگرفتن در باورهای مشرکانه از  ،دیگران

 شون .راهنمایی میو 

 گام تحول

منرور تعامبل و حضبور تقویت کماالت رفتاری گروه مؤمن در رفتار اجتماعی با دیگران، به

مراقبت ببر تبیثیر نگبرفتن از همراه با تر و مؤث رتر بر محیط خانواده و اجتماع غیرمؤمن، شایسته

 .وال ین منحرف از حقیقت توحی 

 فضیلت سوره

 یا مبه از بعضبى و اسبالم گرامبى پیبامبر از سبوره ایبن فضیلت در متع د  روایات

 :خوانیممى پیامبر از ح یثى در ازجمله است. ش ه نقل معصوم

 عَمِلل َ مَنْ بِعَدَدِ عَشْراً الَْحسَنَاتِ مِنَ یأُعِْط وَ امَةِیالْقِ وْمَیَ قاًیرَفِ لَهُ لُقْمَانُ انَکَ لُقْمَانَ سُورَةَ قََرأَ مَنْ»

 دوسبت و رفیبق قیامت در لقمان بخوان ، رالقمان  یهسور که کسى 1؛ر بِالْمُنْکَ عَمِ َ وَ بِالْمَعْرُوفِ

 منکبر از نهبى و معروف به امر حکمبه) ان داده انجام ب  یا نیک کار که کسانى ع دبه و ،اوست

 .«شودمی داده او به حسنه ده( هاآن دربرابر

  :آم ه باقر امام از دیگر  ح یث در

 جُنُودِهِ وَ إِبْلِیسَ مِنْ حْفَظُونَهََی مَلَکاً ثَلَاثِینَ بِهِ اهللُ  َوَکَّ لَیلَةٍ  ِّکُ فِی لُقْمَانَ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ»

 در رالقمان  یهسور که کسى 2؛مْسِییُ حَتَّى حْفَظُونَهُیَ زَالُوایَ لَمْ بِالنَّهَارِ قَرَأَهَا فَإِنْ ؛صْبِحَیُ حَتَّى

 لشبکرش ابلبیس و دربراببر صببح به تا او حف  میمور را فرشته سى خ ا بخوان ، ش هر 

 لشبکرش و ابلبیس از غبروب ببه تبا را او فرشبته سى این بخوان ، روز در اگر و ،کن مى

 
 .193ص، 4 ج ن،یالثقل نور ریتفس ،یزیحو یعروس. 1
 .همانعروسی حویزی، . ۲
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 نماین .«مى محافرت

قرا بت کننب ه ببر تیثیر سبلبی آن را  ،و روایت دوم ،تیثیر ایجابی تالوت سوره ،روایت اول 

باب نادرستی شرک و چگونگی زن گی اقلیبت  شامل مطالبی در ،کن . محتوای سورهتشریح می

که چه رفتاری را انجام دهن  و چبه رفتباری میان خانواده و اقوام مشرکشان است؛ این در مؤمن

و تبرک رفتبار ناپسبن ، نهبی  ،را ترک کنن . انجام دادن رفتار مناس ، دعوت عملی به معبروف

اثبر تربیتبی  ،و اجتناب از ارتکاب اعمبال نادرسبت ،عملی از منکر است. رفتار مناس  و دقیق

 ،از ابلبیس و سبپاهیان  کننب همحافرت تبالوتبر  یادش ه،لذا در روایت  ؛تالوت سوره است

 ده است.انگشت نها



  9 5تا  1آیات 

 سوره بخش اول: اشاره به هدف 

 5تا  1آیات 

        

     لف، الم، میم.ا  

                آموز.این است آیات کتاب حکمت 

               .که برای نیکوکاران رهنمود و رحمتی است 

                                

 دهن  و )هم( ایشانن  که به آخرت یقین دارن .دارن  و زکات می)همان( کسانی که نماز برپا می

                            آنانن  که ازجان

   ن  و ایشانن  که رستگارانن .رپروردگارشان از ه ایت برخوردا

 تفسیر

                                

انب  کبه سبوره کنب . برخبی احتمبال دادهآیات ابت ای سوره، ه ف سوره را روشن می

صورت آیات ابت ایی سب  سؤال قری  پیرامون لقمان و فرزن ش نازل ش ه باش ؛ دراینبه

ای اسبت ببرای بیبان ی مق مبهمنزلهبه «انَ الْحِکْمَةَوَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمَ» :دوازدهم یسوره تا آیه

اما اگر چنین تقا ایی ازسوی مشرکان هم اتفباق افتباده باشب ،  1؛داستان لقمان و فرزن ش

خ ای متعال این درخواست را در زمانی مناس  با سیر تحول جامعه، پاسب  گفتبه اسبت؛ 

 
 .۸۸ ص، ۲1 ج ر،یالتنو و ریالتحر عاشور، ابن. 1
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تبعبات منفبی آن را در  ،ها، سرزن  کرددلیل ناسپاسی نعمتزمانی که بتوان مشرکان را به

تبر بیبن  و رفتبار مؤمنبان و کیک روشن، و ازسویی به تفنمودشان تشریح انحراف عقی ه

 کافران توجه داد.  

گذشت که تفسیر و معنای حروف مقطعه، تنها نیازمن  بیبان مخاطب  اصبلی قبرآن،  (المم )

ی بع  کالم دانشمن ان معصومی است کبه علبم و در مرحله باش ،می یعنی پیغمبر اکرم

رود. از تخمبین فراتبر نمبی صبورت، سبخنو درغیر این ،قرآن را از حضرت دریافت کردن 

 مِللن حَللرفٌ وَهُ "الر"ی یونس گفته ش ه: » در تفسیر قمی ذیل این حروف در سورهچه چنان

 "البر" 1؛أُجیلل َ بللهِ فَللدَعَا امُاإلمَلل  أَوِ ولُالرَّسُ ألَّفَهُ اإذَفَ رآنِالقُ فی عِطَنقَالمُ مِاألعظَ اِالسمِ ِوفرُحُ

 حرفی از حروف اسم اعرم است که در قرآن به قطعاتی تقسیم ش ه. پس هرگاه پیبامبر

« البتبه ایبن .شبودخوانب ، اجاببت مبیها خ ا را میکن  و به آنها را ترکی  میآن یا امام

مردم  گیکه در آغاز سخن، توجه و آمادهایی دارد، ازجمله اینحروف برای عموم مردم فای ه

باشبن ، کنن ، و یا اشباره ببه ترکیب  قبرآن از حبروف هجا یبه مبین جل  میرا برای شنی 

هبا و خصوص مکیبان، از ترکیب  حبروف و هجباءکه مردم، فصحا و بلغای عرب بهحالیدر

 ی کالمی همچون قرآن، ناتوان بودن .ارا ه

اممِ ِ ي)
 آ
َ
اِحياي

آ
ِاِمم
َ
يال
ْ
ال يَاممآ  آ

َ
افراد اعتبار به ،یاشاره به جماعت ای ،اشاره به مفرد مؤنث ی« برالکَتِ» (ِتلمم

 جبا،نیب در ا «کَلْلل تِ» هی. مشارالباش می( یماد  یچه بع ،یمعنو  ی)چه بع  یها، و اشاره به بعآن

ا بافه شب ن  حال،نیدرهم یی برخوردار است.باال  یام معنومقاز است که  لقمان یسوره اتِیآ

 کتباب فیتوص.  یافزایم را یمقام معنو زین «میَحکِلْاَ» وصف ش ن آورده و ،«کِتَابالْ» به «اتیَآ»

 اریبسب  ،اسبت لقمبان جنباب یمانبهیحک انباتیب نقبل که سوره، یمحتوا به توجه با م،یحک به

 آن در کبهمعنبا  نیبب  ان ؛دانسته( مفعول )اسم  مکَحْمُ یمعنبه را میحک یبرخ . ینمایم مناس 

 
 . ۲0۸، ص 1ج  ،یقم ریتفس ،ی. قم1
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 از کبه اسبت ییپابرجبا و ثابت علم یمعنبه «حکمت» متقن است. کامالً و ستین یاا افه چیه

 .سبتین آن در یلهبو و  بعف نقطبه چیهو  شودیم اصالح سب  و  ینمایم یریجلوگ فساد

قبرار داشبته و باطل  رعاقالنهیغ سخنان و هارفتار ،امور لهودرمقابل  قرآنکه معنا آن نیا یالزمه

   باش .

ي)
آ
ِي   ْمَحسممِ

َ
يِلل
ً
ة َحمآ يرآ « راهنمایی همراه با مالطفت است. راهنما، راه رسی ن انسان یًهُد» (ْهدًىيوآ

ده ، یا او را از و ن موجود به جا انسان نیکوکارب را به جایگاه مطلوب نشان میب در این

رق تی است که موج  احسان به دیگری ورزی و «، عاطفهةمَحْرَرسان . »جایگاه مطلوب می

تنهبا احسبان  ،شود، مراداما وقتی به خ ا که در او انعطاف راه ن ارد، نسبت داده می ؛است

رو، ایناز 1؛«ةقَّالرِّبِ فُوصِایُلَ یمٌحِرَفرمای : »در وصف رحمت خ ا می است. امیر المومنین

در  وهسبتن ،  «ابتَکِلْاَ»حال از  «ةًحمَرَو »« یًدهُ»ی ان . دو کلمهبرخی آن را نعمت شمرده

تا صبفت حکبیم ببودن قبرآن را تکمیبل  مقام ذکر اوصاف دیگری برای این آیات هستن ،

گونبه دهب  و ایبنهای نیکوکار نشبان مبیکه آیات سوره، راه را به انسانمعنیب ین ؛نماین 

کبه  میب داد حیتو ب  تبر یپب  زین نیمحسن یمعن در رسان .ها میه ایت و رحمت را به آن

  یب ترت در و ۲کنب  خب مت هابه آن ،گرانیداشت از داست که ب ون چشم یکس ،کوکارین

 نیاولب  از یکب ی ،یکوکبارین کبه ش  روشن (9 یمک لیل یسوره لیذ :ک.ر) هاسوره نزول

 همبوار ،افراد در را نید رشیپذ راه عمل، نیا رایز ؛است مؤمنان از متعال یخ ا انترارات

  3.کن یم

ان : از شرح، معرفی ش هاین هایی به محسنان کیستن ؟ در سیر نزول، محسنان با ویژگی

هبا را بسبیار ها داده ش ه، و یا عرف و عاقالن آنی عذاب بر آنارتکاب گناهانی که وع ه

 
 . 1۷۷نهچ البالغه، خطبه  ،یر   ی. س1
 (53/۲۲ وسفی لی. )ذ40۶ ص، 5 ج ،یوح با همگام ریتفس مولف،. ۲
 .13۶ ص، ۲ ج قرآن، قاموس ،ی؛ قرش39۲، ص 1. مؤلف، همان، ج 3
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هبا، تبرین آن( کبه ازجملبه ببزرگ3۲و  31/ ۲3کنن : )نجبم شمرن ، اجتناب میبزرگ می

(، یا دامن زدن به فسباد در زمبین اسبت: 44/ 33اجتناب از شرک به پروردگار: )مرسالت 

ها امتثال و خضوع باالیی در برابر اوامبر الهبی دارنب : آن ،عکس(؛ بلکه به5۶/ 39)اعراف 

و 11/ 4۸کننب : )نمبل شکل اتفاقی مرتک  گناه شون ، توببه مبی(؛ اگر به1۶1/ 39)اعراف 

دیگران رسی گی  (؛ به امور۸9/ 4۸ور کلی اهل انجام اعمال نیک هستن : )نمل ط(؛ اما به4۶

(؛ در رسی گی ۲3/ 50(؛ نسبت به وال ین خود نیکوکارن : )اسراء ۷۷/ 49کنن : )قصص می

دیگبر، ببه ( و در گفتبار ببا یبک50/34به امور مالی یتیمان، رفتار نیکویی دارنب : )اسبراء 

دلیبل، همبین(. اینان در راه مستقیمن  و ببه53/ 50: )اسراء گوین نیکوترین وجه، سخن می

ی نماز و صبر بر عببادت خب ا دارنب : (؛ اقامه۲۶و  ۲5/ 51شود: )یونس عملشان نیکو می

توان به این گروه داد، شبکیبایی ببر تقبوا، ترین عنوانی که می(. مهم115و  114/ 5۲)هود 

درطبول  چبه یوسبفها است؛ مانن  آنطاعتداری در برابر نامالیمات و انجام خویشتن

زن گی پرفراز و نشیب ، از شکیبایی بر افکن ه ش ن در چاه، فروش در بازار بردگان مصر، 

ی عزیز مصر، شکیبایی بر تهمت خیانت و زن ان و اسارت، نیکبی ی آلودهخ مت در خانه

 اتیب / آ53 وسفی: ک.رو ... از خود بروز داد: ) شان،یهایزشت شناخت جودبه برادران با و

از  مردمشبان و خبانوادهنجبات  یببرا کبه میاببراه همچبون ای( 90و  ۷۸، 5۶، 3۶، ۲۲

از   یب جمله افکن ه شب ن در آتب  و تبعاز هاو بر آزار آن کرد،  تالش شرک، و یپرستبت

هبای ایبن سبوره، هب ایت(.  ۸4تبا  ۷4/ 55)ر.ک: انعبام . کرد ییبایشک شهرش، مردم نیب

 بری این گروه است.منرور راهبه

 مراد آیات

 که ه ایت و رحمت برای نیکوکاران است. ،سوره، آیات کتاب آشکارگر است ،الم

 هانکته

باعنایت ببه توافبق قبرآن ببا نیازهبای فطبری  .است یمطلوب و مقصود ازمن ین تیه ا. 1
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ذاتبی و مشبترک  یهاشمرد که برگرفته از خواست یزیمتعلق به چ توانه ایت را می انسان،

 و شقاوت زدن کنار ،بشر یهاخواست نیتریاصل ازجمله رس یم نرربه. ستهاانسانی همه

  اریب پا و خبالص یهبانعمبت و هالذت ،هابهره نیتر یدست آوردن بهب و ، اریپا یهارنج

منرور، اینده . بهها پاس  میبه آنبلکه  ؛سازدیانسان را نم یو فطر ین اه اف ذاتآ. قراست

 در تبر ی. پب کنب یمب  ییراهنمبا ،آن ببه  نیرس یبرا را انسان سپس و، انیب را هاآن مص اق

 سللَعِیدٌ وَ شَقِىٌّ فَمِنْهُمْ» :ش بهشت و جهنم معلوم  نیمص اق ا (10۸تا  105/ 5۲) هود یسوره

 وَ السللَّمَاوَاتُ دَامَلل ِ مَللا فِیهَللا لِللدِینَاخَ * شللَهِی  وَ زَفِیرٌ فِیهَا لَهُمْ النَّارِ فَفِى شَقُواْ الَّذِینَ فَأَمَّا *

 مَا فِیهَا خَالِدِینَ الْجَنَّةِ فَفِى سُعِدُواْ الَّذِینَ أَمَّا وَ * یُرِید لِّمَا  فَعَّالٌ رَبَّکَ إِنَّ رَبُّکَ شَاءَ مَا  إِلَّا الْأَرْضُ

 بختنب تیره آنان از بعضى گاهآن؛ مَجْذُوذٍ غَیرَ عَطَاءً رَبُّکَ شَاءَ مَا إِلَّا الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ دَامَ ِ

 تبا ،دارنب  ا نالبه و فریباد آتب ، در ان ،ش ه بختتیره که کسانى اما و .بختکنی[ برخى] و

 زیرا ؛بخواه  پروردگارت چهآن مگر ؛بود خواهن  مان گار آن در برجاست، زمین و هاآسمان

 زمبین و هباآسبمان تبا ان ،ش ه نیکبخت که کسانى اما و ،خواه  که کن  همان ،تو پروردگار

 کبه اسبت بخششى[ این که. ]بخواه  پروردگارت چهآن مگر ؛جاودانن  بهشت در برجاست،

 «.نیست بری نى

های تیمین سعادت و رهایی از شقاوت، خ ای متعال با نزول قرآن کریم، مردم را به راه

کن ؛ منتهی تیمین این هب ف کبالن، در ترین نیازهای انسان است، راهنمایی میکه از اصلی

قرآن، هبادی  ،ی اعرافمراحل و مرات  مختلفی صورت گرفته است. برای نمونه در سوره

 لِقَللوْمٍ رَحْمَللةً وَ هُللد ً عِلْللمٍ ىعَلَلل  هُافَصللَّلْنَ ابٍبِکِتَ اهُمْجِئْنَ لَقَدْ وَمؤمنان شمرده ش ه است: »

از  را آن کبه آوردیم کتابى آنان برا  ما درحقیقت، ؛ ما بر مشرکان کتابی آوردیم؛ ویُؤْمِنُونَ

 و هب ایت آورنب ،مبى ایمبان که گروهى برا  و ایم،ساخته شیوای  و روشن دان ، رو 

ی دویسبت و سبوم تیکی  بر هب ایت قبوم مبؤمن در آیبه (39/5۲اعراف ) «.است رحمتى
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ی اعراف و برخی آیات دیگر نیز آم ه است. سپس هب ایت مبردم در مراتب  بباالتر سوره

ی نماز، دارای سه ویژگی اقامه ی نمل را هادی مؤمنانِایمان، صورت گرفته است، و سوره

. مُّبِللینٍ کِتَللابٍ وَ الْقُللرْءَانِ ءَایَللاتُ تِلْکَ» نمای :پرداخت زکات و یقین به آخرت، معرفی می

 ؛ اینیُوقِنُونَ هُمْ  اَخِرَةِبِالْ هُم وَ  الزَّکَوةَ  یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ  یُقِیمُونَ الَّذِینَ.  لِلْمُؤْمِنِینَ بُشْرَ  وَ هُدً 

 مؤمنبان ببرا  بشبارت و هب ایت[ یمایبه] که روشنگر، کتابى[ آیاتِ] و قرآن آیات است

نمبل ) «.دارن  یقین آخرت، به خود و دهن مى زکات و دارن مى برپا نماز که همانان ؛است

ی نمباز، پرداخبت زکبات و ای کبه ببه اقامبهبنابر این آیات، ایمبان در مرتببه (3تا  1/ 4۸

تبری ازسبوی گیری و راهنمایی ببی ی دستص قات، و یقین به آخرت، ارتقا یاب ، زمینه

و بباخخره در راه نجبات از  ؛ی نمبل، متکفبل تبیمین آن اسبت؛ ه ایتی که سورهخ است

ی شقاوت و رسی ن به سعادت، به تناس  رش  و ارتقای انسبان ببه مراتب  ایمبان، زمینبه

ها، در زمبان نبزول گردد که یکی از آن فرصتتشریح ابعاد ج ی تری از ه ایت فراهم می

 ی لقمان بوده است. سوره

  نیرسب  و شبقاوت از نجات موج  کهآن لیدلهب ،قرآن یهاتیه اکه است مهم  نکتهاین 

گبروه  نیب ا یببرا یدهن ، رحمبت الهب یکه راه را نشان میدرحال هستن ، سعادت به کوکارانین

 جمن ش ه است. ،هیو رحمت در آ تیه ا نیرو بنیباشن . ازایم

ببه آن اشباره شب ، قبرار در چن  سطر قببل که ، مؤمنان در این مرحله از رش  یآیا همه .۲

که گروهی نیز ببه اما تصور این ؛ان توان اذعان کرد که بخ  قابل توجهی چنین بودهدارن ؟ می

هبای نیکوکباران و نیافته باشن ، خارج از تصور نیسبت. ذکبر ویژگبیدست رش  از این مق ار 

تشویقی برای دیگر مؤمنانی است کبه ببه  شود،گروه و با این گروه می این یخطابی که درباره

 ان .  ی ایمانی ارتقا پی ا نکردهاین مرتبه

                              

ي)
آ
يْاِق ْمو  ِذانآ

َّ
ييال

آ
ة
آ
ال ی تربیت کن  که این افراد در سایهمضارع معلوم میاستفاده از افعال ( الصَّ
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ی نماز ابراز طور مستمر این بن گی را از راه اقامهقرآن، بن گی پروردگار را باور کرده و به

 کنن . می

ي)
آ
اة
آ
امم يالكَّ

آ
و 

ْ
تمم
َ
ْيؤ و  ،غاز نزول قرآنآدر همان  ،معنی ص قه مستح به ،پرداخت زکات ی( فلسفهوآ

نهمبین  ،لیبل ینفس مطرح بوده اسبت. خب ای متعبال در سبوره یی تزکیهعنوان عاملی برابه

های جل  رحمبت خباص عنوان یکی از راهبه ،از نق  بخش  مال به نیازمن ان ،مکی یسوره

هبای انسان (1۸و  1۷ /9 لیل) «یَتَزَکَّى الَهُمَ ییُؤْتِی لَّذِاَ * الْأَتْقَى هَاسَیُجَنَّبُ وَیاد کرده است: »خود 

ها اهل بخش  مبال ببه دیگبران ببرای آن ؛کنن اجتناب می ،از جهنم و آت  آن ،دارترخویشتن

در  ،مکبی اسبت یکه سومین سوره ،لمزم  یتزکیه و تطهیر خویشن . مخفی نمان  که در سوره

 یاز نزول سوره پسها م ت ،تر گفتیم این آیهاز پرداخت زکات یاد ش ه که پی  بیستم، یآیه

 1ملحق ش ه است. ،و به سوره ،نازل  ،لمزم 

، شود که در شریعت موسی و عیسبیاز آیات دیگری که تاکنون نازل ش ه، استفاده می

که امر به نمباز در آن شبراین آمب ه اسبت. دستور به پرداخت زکات وجود داشته است؛ چنان

که اهل پرداخت زکات هستن ، مسبل م  اسرا یلخ ای متعال رحمت خود را بر گروهی از بنی

 ینَلِلَّللذِ افَسللَأَکْتُبُهَ ءٍشللَیْ کُ َّ وَسِعَ ْ رَحْمَتی وَ اءُأَشَ مَنْ بِهِ ی ُصِأ یعَذابِ الَقَ... شمرده است: »

 هبرکس ببه را خبود عذاب": ؛ ... خ ا فرمودیُؤْمِنُونَ ااتِنَبِآیَ هُمْ ینَالَّذِ وَ اةَالزَّکَ یُؤْتُونَ وَ یَتَّقُونَ

 کبه کسبانى ببرا  را آن زود به و .است گرفته فرا را چیزهمه رحمتم و رسانم،مى بخواهم،

« ".دارممبى مقبر ر آورنب ،مى ایمان ما آیات به کهآنان و دهن مى زکات و کنن مى پرهیزگار 

، دستور به نماز اسماعیلکه از زبان تع ادی از انبیا مانن  عیسی و چنان (15۶ /39اعراف )

 امَلل  اةِالزَّکَلل  وَ اةِبِالصللَّلَ یانِأَوْصللَ وَ کُنْ ُ امَ أَیْنَ ارَکاًمُبَ جَعَلَنی وَ» و پرداخت زکات آم ه است:

م به نماز و زکبات سبفارش کبرده ابرکت ساخته، و تا زن هو هر جا که باشم مرا با؛ حَیًّا دُمْ ُ

 
 .۲۶۶ ص، 1 ج ،یوح با همگام ریتفس مؤلف،. 1



  16 (57ی لقمان )سوره

و خانب ان ؛ مَرْضللِیًّا رَبِّهِ عِنْدَ انَکَ وَ اةِالزَّکَ وَ اةِبِالصَّلَ أَهْلَهُ یَأْمُرُ انَکَ وَ. »(31/ 44مریم ) «.است

 «و همواره نبزد پروردگبارش پسبن ی ه ]رفتبار[ ببود. ،دادخود را به نماز و زکات فرمان مى

در اسالم مطرح ش ه است؛  ،عنوان عمل عبادیبنابراین اصل وجود زکات، به (55/ 44مریم )

ی نمل، مؤمنان را با ویژگبی تر در سورهاما آیا پرداخت زکات واج  بوده یا مستح ؟ پی 

؛ یُوقِنُللونَ هُللمْ بِالْللآخِرَةِ هُمْ وَ اةَالزَّکَ یُؤْتُونَ وَ اةَالصَّلَ یمُونَیُقِ ینَالَّذِپرداخت زکات معرفی کرد: »

 (3/ 4۸نمبل )« آخرت یقین دارنب .دهن  و خود به دارن  و زکات مىهمانان که نماز برپا مى

لزوم پرداخت زکات از سوی مؤمنان به شریعت  یای دربارهدر تمام آیات باال، خطاب آمرانه

ی پرداخبت شود؛ بلکه آیات درمقام م ح و ثنای مؤمنبان، و بیبان فلسبفهاسالم مشاه ه نمی

ی لقمان، محل تیمبل رو، اثبات لزوم شرعی زکات تا زمان نزول سورهزکات بوده است. ازاین

 و منن است. 

ي)
آ
و 

ْ
َ يْاوِويمم ِةيهممْ ِرةآ

َ
اخ ْه يبممِ

. باشب مبیبرای تیکی   ،« دومهُمْ» ؛ ومعنی نهاییبه ،( »آخِر« درمقابل اول وآ

برخاسته از یقین به آخبرت اسبت.  ،نماز و پرداخت زکات یاشاره دارد که اقامه ،ظاهر عبارت

، اشباره دارد کبه کسبانی کبه نمباز را برپبا دارنب  و زکبات را فوقگوی : عبارت زمخشری می

دو ویژگبی اول،  ،طور حقیقی، به رستاخیز یقبین دارنب . درنتیجبهبپردازن ، افرادی هستن  که به

اطاعبت و بنب گی  یکه دغ غههایی انسان ،عبارت دیگربه 1باش .دلیل داشتن ویژگی سوم میبه

مبردم را انجبام  یخود دربباره یوظیفه ،ها که از راه پرداخت ص قاتنآو  ،پروردگار را دارن 

داشته باشن  و یقین دهن  که به روز جزا تنها درصورتی این اعمال شایسته را انجام می ،دهن می

پایبان کبار  ،بلکه عمری جاودان دارد و رفتن از ایبن دنیبا ؛شودنابود نمی ،ب انن  انسان با مرگ

 ،آن جهبان و کیفیت مناسب  زنب گی در ،بلکه انتقال از عالم عمل به عالم حساب است ؛نیست
 

 .  34۷، ص3ج  ل،یالکشاف عن حقا ق غوامض التنز ،ی. ر.ک: زمخشر1



  17 5تا  1آیات 

گیبری از دیگبران بب ون بنب گی پروردگبار و دسبت یمحصول ابراز بن گی و عمل به وظیفبه

 داشتی است. هرگونه چشم

کننب  و ببه روز دارن ، زکات را پرداخبت مبیمی پا  که نماز را بههاینمحسنان آن مراد آیه:

 نهایی ایمان دارن .

                         

َ ي) ِ ممِ
ِم نيرآ دًىينممِ

ىيهممْ
آ
ل يعآ َولِئ آ

ْ
« کبه یعَلَلل »ی معنی کلمبهتوجه بهبا اشاره به محسنان است.« أُولئِکَ»( أ

چبون مرکببی راهبوار  آن،و بر  ،ش هتوان گفت آنان در ه ایتی  مانتمی ،رسان استعال را می

  ینصب  یتیهب ا یعنی ؛ویژه بودن ه ایت این گروه باش  توجه به توان می «رَبِّهِم نْمِ» .ن طمسل 

 مسبتن خباص و  یتیبلکه ه ا ؛ستین یعقل یعموم تیه اانن  م ،عام یتیه ا شود کهیها مآن

 به پروردگار است.  

ي)
آ
ول
ْ
أ يوآ

آ
و  ِو ممْ

َ
ح
ْ َ
ْ ياْ يهممْ  ببه ژهیب و اهتمبام دادن نشبان یبرا و  یتیک« کَئِولَاُ» یاسم اشاره تکرار( ئممِ آ

 مُهُلل  ئِللکَاُولَ« در »هُللمْی شبریفه از  بمیر فصبل »حصری که در آیبه .است یرستگار مو وع

   ست که راه نیکوکاران، تنها راه رستگاری است.ا آن یهشود، نشان« استفاده میفلُِحونَالمُ

چراکبه ایبن  ؛منفصل نیام ه است یصورت دو جملههم عطف ش ه و بهدو جمله با واو به

هبم متصبلن  و جب ایی آن دو از آن ببه ،باشبن و مقصود آن اوصاف مبی  هروی که فایدو ازآن

که باطن استقرار ببر هب ایت یاین معنبه؛ ی استو فالح، اخرو ،جهت است که ه ایت، دنیوی

، برای آن )هُمْ( اسم اشاره و تکرار آن، و آوردن  میر فصل در دنیا، رستگاری در آخرت است.

نسبت به راهبی کبه ایشبان در پبی   ،و در من ه باش ی نیکوکاران را نشان داداست که مرتبه

 ایجاد رغبت و انگیزش کرده باش . ،ان گرفته

پروردگارشبان  ییابی به ه ایتی خاص از ناحیهدست ،پاداش نیکوکاری این گروه آیه: مراد

 .رستگارن  تنها همین گروهن  که در رستاخیز و ،است
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 دوم، یهیآ در تیه ا ست؟یچ سوم یهیآ در تیه ا با دوم یهیآ در تیه ا یرابطه :نکته

ببود  یل محسبنان در مسبا یو راهنما راهگشاسوره است که  نیش ه در انازل  اتیجنس آ انیب

کنب  کبه یسبوم روشبن مب  یهیب در آ تیو ه ا ،بودن آن مواجه  بامکه  یفضاو  طیشراکه در 

 قیتوف و ،اداشپ ،باش . ت اوم ه ایتمستمر می و  اریپا ،گروه نیا یبرا ،پروردگار یهاتیه ا

1.خواه  ببود یرستگار ،هانآ یکه پاداش اخروچنان ؛ستایدر دن احسانشان خاطربه ،شانیا به

 
 .11 ص، 1۷ ج نمونه، ریتفس ،یرازیش مکارم و 4۶ ص، 1 ج ل،یالتنز غوامض حقا ق  عن الکشاف ،یزمخشر. 1



  19 11تا  6آیات 

 عذاب بودن قطعی و ،ستمگر و مؤمن صالح  به مردم تقسیم به بخش دوم: اشاره 

 اول گروه 

 11تا  6آیات 

                            

                         ان  که سخن و برخى از مردم کسانى

[ دانشى از راه خ ا گمراه کنن ، و ]راه خ ا[ را به ]هیچرا خری ارن  تا ]مردم را[ بىکنن ه سرگرم

 ریشخن  گیرن ؛ برا  آنان عذابى خوارکنن ه خواه  بود.

                                             

           رو  بر ،و چون آیات ما بر او خوان ه شود، با ِنخوت 

های  سنگینى است؛ پس او را از که گویى آن را نشنی ه ]یا[ گویى در گوشگردان ، چنانمى

 عذابى پردرد خبر ده.

                            حقیقبببت،  در

 نعمت خواهن  داشت،ها  پران ، باغکسانى که ایمان آورده و کارها  شایسته کرده

                             کببببه در آن جبببباودان

 کار.ناپذیر سنجی هخ است که حق است و هموست شکست یمانن ؛ وع همى

                

                 

ها  استوار بیفکن  تا و در زمین کوه ،خلق کرد ،هیچ ستونى که آن را ببینی ها را بىآسمان
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ا  پراکن ه گردانی ، و از آسمان آبى فرو [ شما را بجنبان ، و در آن از هرگونه جنبن ه]مبادا زمین

 .رویانی یم[ نیکو در آن از هر نوع ]گیاهپس  ،فرستادیم

                                   

    چه  ،[ به من نشان دهی  کسانى که غیر از اوین این، خلق خ است. ]اینک

 ]هیچ![ بلکه ستمگران در گمراهى آشکارن .  ،ان آفری ه

 تفسیر

                                 

                  

 دو رفتبار تفباوت ببه سبوره نیب ا در. است ش ه نازل  محسنان گروه تیه ا ه ف با سوره

 ابتب ا درخ ای متعال  منرور نیب . است داده ش ه توجه مصلح و صالح و ،مفس  و فاس  گروه

 لیب تحل ببا. سپس کنن منحرف  خ ا راه از را مردم تا تالشن  در که ده یم خبر یکسان حال  از

 کبردارنیکعاقبت مؤمنان  بهدرمقابل  ، وکن یها میمور مآن  یرا به ته  امبریپ ،هارفتار آن

 .  ده یم توجه

حارث که از بالد مورد نضر بنی ششم گفته ش ه است: اولی در ر سب  نزول آیهد قول  دو

خوان . دوم: مبردی از قبری  برای قری  می نمود وخبار ملوک ایشان را خری اری میا ،فارس

وسبیله از گبوش دادن ببه خری اری نموده و مردم را بب ینخوانی خطل که کنیز آوازهنام ابنبه

تبری انطبباق ببی  ،اول د رمبودر  ،که الفباظ آیبه ،نمودبه خود مشغول می کالم نبی اکرم

   ۲.اعم از این موارد خاص است ،آیه البته 1.دارد

 
 .91ص  ،۲1ج  ر،یو التنو ریالتحر شور،اعابن و 490 ص، ۸ ج ان،یالب مجمن ،یطبرس. 1
 .۲۷۸4 ص، 5 ج القرآن، ظالل یف قط ،  یس. ۲
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ِداِ ي)  ممآ
َ
ياي وآ  ممَ

آ
ِلهيل

آ
ي
َ
تمم َنيشآ اِسينممآ

َّ
يالي يِننآ   برخبی از مفسبران آن را عطبف ببر این جمله، استینافیه است.   ،(وآ

ان  تا این عبارات، در مقاببل آیبات ابتب ای سبوره  ( دانسته ۲  / 5۷  لقمان )   « اِب اْلَحِکیِماُت اْلِکَتِتْلَک آَی» 

ی آیبات، شبامل  و مجموعبه   ، مقابل آیات هشبتم و نهبم باشب  رس  این آیات، در نرر می باش ؛ اما به 

تا شنون ه را نسبت ببه    ه « مق م ش  اس النَّ  َنِم  َوی » محسنان باش . جمله های الهی به  بخشی از ه ایت 

.  اسبت   دسبت آوردن چیبزی آی ، تشویق و تهییج نمای . »ِاشتِراء« کنایه از به خبر عجیبی که در پی می 

رود؛ زیرا هر یبک از فروشبن ه و خریب ار، چیبزی  کار می این کلمه هم در خری  و هم در فروش به 

« و مبراد فبروش  َبْخللٍس  ِبللَمَمٍن  َشرَوُْه  َوفرمود: »   ۲0/  53ی یوسف رو در سوره رد. ازاین آو دست می به 

آورنب گانی ماننب   جا معنی صبریح آن، متوجبه گبرد به قافله، توسط برادران  بود. در این  یوسف 

عمبل یبا  و«  پرداختنب . »َلْهب های رستم و اسبفن یار و ... مبی ی داستان حارث است که به تهیه نضر بن 

هبای غیبرمهم نیبز  مشغولی به سرگرمی و دل   . دارد تر باز می فکری که انسان را از کاری مفی تر و مهم 

شبود.  ء ج یب  گفتبه مبی ا ی اش   به و    ، ی »ح ث«، نقیض ق یم است « از ماده ث ی َحِدَاْل»   1گردد. اطالق می 

ی  وسبیله خرافبه و ماننب  آن، یبا ببه خودی خود، مانن  حکایات به یا «، سخنی است که ث ی ِدَحاْل َوَلْه» 

خود مشبغول نمبوده، و از حبق، بباز بب ارد.  مالزمات ، مانن  ساز، شعر و غنا، انسان را سرگرم، و به 

ای ببرای  و سخن، وسبیله   ، رو که ه ف اصلی آنان، لهو و سرگرم کردن از توجه به راه خ ا بوده ازآن 

 باش . بر ح یث می ی شریفه، لهو، مق  م رسی ن به آن بود، در آیه 

ِي) َّّ ِا ِ ي َنييممآ يعممآ ييِلْ ضممِ َّ   
َ
ِليِعلمم  ممَ

آ
دادن ، قص شان مشبغولیت قبری  از  کسانی که این کار را انجام می  (ِبغ

کار، راه رسی ن ببه  ص د بودن  تا با این  بود. آنان در    گوش دادن به قرآن و بیانات نورانی پیامبر 

ِبمبراد از »  ۲. باشب ، ببر آنبان ببن نب   بیانبات پیبامبر خ ای متعال را که همان قرآن و  «  اهلِل ِ ی سللَ

  فاعبل داد.  «، قرآن و هر سخنی است که راه خ ا را به مردم نشان مبی ُهزُوًا ُذَها تَِّخَیی » ی جمله قرینه به 

 
 .39۲ ص، ۲ ج و 4۸۲ ص، 1 ج یوح با همگام ریتفس مؤلف، و ۷4۸ ص القرآن،  یغر یف مفردات ،یاصفهان راغ . 1
 .91 ص، ۲1 ج ر،یالتنو و ریالتحر عاشور، ابن. ۲



  22 (57ی لقمان )سوره

  ن یب ا  از «. ی ِرَتشللْ َی»  متعلبق اسبت ببه فاعبل  « ِبَغْیِر ِعْلللٍم»  و  کنن ه است سخنان سرگرم   ار ی خر  « ِض َُّیِل» 

  و   سبتن  ی ن ببه راه خب ایی    ی هستن  که خود دانبا   ی گروه   ، یادش ه شود که مفس ان  ی م    ه ی عبارت فهم 

 جنگن  که نسبت به آن آگاهی ن ارن . ن  و با چیزی می دار  قرار  حجاب   در این راه،  ق ی حقا   به  نسبت 

ي)
ً
ْكوا ايهممْ هآ

آ
ِخذ

َّ
ِ ياآ « اهللِ  ِیسَبِ»به  آن در « هَا»« و  میر یتَِرشْیَ«، همان فاعل در »یَتَِّخذُهَافاعل در » (وآ

شود که جهالت و نادانی به است. از عبارت استفاده می «یتَِرشْیَ»عطف بر  ،و جمله ،گرددمی بر

  حقیقت، تمسخر و توهین به آن را در پی دارد.

ي)
آ
ول
ْ
يأ يْن ممِ  ي

احي
آ
ذ َ يعممآ  ممْ

آ
يل مقب ار اسبت  معنی ناچیز و بی »مهن«، به معنی حقیر و  عیف، از  « به ن ی ُمِه» ( ئممِ آ

شبود. جملبه، ته یب ی  اش اراده کن ، انجبام مبی و هرچه درباره  ، که تحت ق رت دیگری قرار دارد 

  عبذاب ی مفس انی که به انحراف دیگران از راه خب ا و تمسبخر آن، اهتمبام دارنب .  است برای همه 

؛ یعنی قبرآن کبریم ببرای  است  ی اله  راه  به  د افرا  ن ی ا  ن ی توه  دربرابر  ی العمل عکس  ، و خوارکنن ه  ن ی مه 

  عبذاب،   در قرار گرفتن    از   قبل   را   آنان   هستن ،   خ ا   راه   کردن   مسخره   مرض   دچار   که   ی کسان   ی معالجه 

 شکلی خوارکنن ه است. که عذابشان موافق با عمل آنان، یعنی به  ده  ی م  هش ار گونه این 

دیگبران  ،ان  تا ببا آنکنن هخری ار سخنان سرگرمان  که کسانیاز مردم  یبرخ ومراد آیات: 

و آن راه را ببه تمسبخر و  ،خود بر راه الهی ب گمراه کننب  آگاهیرا از راه خ ا ب ب ون هرگونه 

 !است ایعذاب خوارکنن ه ،گیرن . برای این گروهاستهزا می

 هانکته

همبان لهبو و بیهبودگى اسبت، و  ،هاکه ه ف اصلى آن آی « بر میلَهْوَ الَْحدِیثِ»تعبیر از  .1

لَهْللوَ »عنبوان یکبی از مصبادیق از غنا ببه ،در روایات ا  برا  رسی ن به آن است.سخن، وسیله

   1ش ه است. « یادالَْحدِیثِ
 

  ِمللَن  َو  ل  الْآَیللَة َهللِذِه تََلا  َو النَّاَر عََلْیِه َجَ  َو عَزَّ اهلُل وََعَد ِممَّا  اْلغَِناُء یَقُوُل َسِمعُْتُه َقاَل َجْعفٍَر َأِبی  عَْن» ؛ 431ص  ، ۶ ج  ، ی کاف  ، ینیکل. 1
  کبه   اسبت   نقبل   بباقر   امام  از  ؛ ُمِهیٌن َعذاٌب َلُهْم ُأولئَِک هُُزوًا یَتَِّخَذها  َو عِْلٍم ِبَغیِْر اهلِل سَِبیِ  عَْن ِلُیِض َّ اْلَحِدیِث َلهَْو َیشْتَِری  مَْن النَّاِس
   « . را خوان   ه ی آ   ن ی ا  شان ی متعال بر آن آت  را وع ه داده است و ا  ی است که خ ا  یی زها ی از آن چ : غنا فرمود 
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ی گروهی از مردم مکی، برای سرگرم کردن عموم ریزی ش ه. این آیه، به تالش برنامه۲

گذرد، توجه داده است. ایبن گبروه، دربراببر اطرافشان میمردم از توجه به حقایقی که در 

تا مردم مکبه از توجبه کوشی ن  میعنوان شخص صالح و مصلح، به های پیامبرتالش

هبای ها را به داستانمنرور، آناینغافل شون  و به به راه خ ا، و شنی ن سخنان پیامبر

مشغول کردن مردم کشورهای  شاه  که امروزهکردن ؛ چنانکهن، و ساز و آواز مشغول می

هبای ها ببا هزینبهآن ؛شنی ن پیام قرآن و دین هستیمهای مختلف، از به شکلغیرمسلمان، 

و درصبورت لبزوم  ،سیاسبی و های ورزشی، هنری، اجتماعی، اقتصبادیهنگفت در حوزه

کنن ، و  گذرد، غافلچه در اطرافشان مینرامی، تالش دارن  تا مردم خود را از توجه به آن

ای، ایجباد هبای حرفبهها، انواع ورزشها، سریالپیام الهی باشن . فیلمن شنی ها از آنمانن 

درگیری در جهان اسالم و ببین مسبلمانان، از راه اسبتخ ام مبزدوران جاهبل و متعصب  ، 

یافته استکبار برای سرگرم کردن مردم غرب و دیگر کشورهای هایی از تالش سازمانگوشه

 هاست.ز آنمتیثر ا

                                           

          

لممى)
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َ
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ل  .دسبازاین گروه را دربرابر آیات الهی نمایبان مبی واکن  ،آیه( عآ

تَِری»گردان ن است. این جمله عطف بر  معنی پشت نمودن و روی« بهیوَلَّ»  «راًبِکْتَسللْ مُ»و  «،یَشللْ

گویبا  ؛کباریکوتاهی و نب انمدلیل بهنه  ،سر استکبار استگردانی از حال است، یعنی این روی

 ده . دان  که به آیات الهی گوش فراتر از آن میمرتبهخود را بلن 

ي)
ً
ةا
َ
ومم ِ يوآ  ممَ

آ
َ
ْ
ذ
ْ
ييأ يذممِ

َّ 
آ
أ
آ
ايامم َا آ مآ سممَ َ يشآ

آ
َ يلمم

آ
أ
آ
 «بِراًکْتَمُسللْ »در محل حبال از  بمیر در  «نَّیَکَ»مخففه از  «کَأَنْ» (ا

با آوردن دو حالت فوق، برای قبوت بخشبی ن  ،معنی تشبیه استکه به ،«کَأَنْی »باش . کلمهمی

چبون تبیثیری از  ،گردان اسبتکه کسی که از آیات الهی رویمعنیب ین ش ه؛تکرار  ،به مطل 
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یا مانن  کسبی اسبت کبه بباوجود  ،شنودمانن  کسی است که این آیات را نمی ،پذیردآیات نمی

تا این گبوش ش ه « آغاز نْأَکَ» باجمله  دست داده است.اشتن گوش، ق رت شنوایی خود را ازد

 « سنگینی گوش است.ر وَقْ» نشان ده  آنان رااختیاریِ ن ادن 

ي) لممِ   
آ
يأ اح 

آ
ذ َةْهيِباممآ ِ

م
ت اآ

آ
ی برای بیبان شب ت غضب  همبراه ببا ااستعاره ،«بشارت»لف  استفاده از  (ف

 هاست.  تمسخر آن

 ،شبون ، ببا حالبت اسبتکبارهنگامی که آیات الهی بر این گروه خوانب ه مبی مراد آیه:

انب ، گویبا اصبالً در گیرن ؛ گویبا اصبالً آیبه را نشبنی هروگردانی کرده و آن را نشنی ه می

گوششان ثقل سامعه و سنگینی است. حال که چنین است، ای پیامبر، او را به عذاب بسیار 

 دردناکی نوی  ب ه! 

 هانکته

مربیان و م یران فرهنگی مسئولیت شود که « استفاده میمٍیلِاَ  عَذَابٍبِ هُفَبَشِّرْ. از عبارت »1

مفس ان مستکبری که حتی حا بر ببه شبنی ن کنن گان به صالح، نسبت به ته ی  و دعوت

های الهی، با الفباظی همبراه ببا تحک بم و بیبانگر به عذابها بشارت آنآیات الهی نیستن ، 

 . باش میش  ت غض ، 

جریبان سبتمگر و  ،در مکه تر ش ن دعوت پیامبرشود که با ج یاز آیه استفاده می .۲

. این مطل  ان هزینه داده جاآندر  ،کردن ص ای اسالمقطن کار ننشسته و برای بی ،مشرک مکه

 باش .های مفس ان مکه میواکن  برابردر ،های اجتماعی پیامبرروشنگر نق  کن 

                                      

               

ببه پباداش  ،ایبن آیبات . دره شب عذاب به ستمگران مسبتکبر داد یگذشته وع ه یدر آیه

ای ببرای تبرک سرکشبی و اسبتکبار انگیبزه ،تبا از راه مقایسبه شب هتوجبه  نیکبوکردارمؤمنان 
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به ت اوم راه نورانی ایمان و عمبل شایسبته نیز و مؤمنان موجود در مکه  شود،فراهم  مستکبران

 .  شون خاطر ی حق، آسودهوع هرسی ن به  در موردو  ،ترغی 

ي)
ً
ا
م
ق يحآ ِ

َّّ ي
آ
َعد كِيييوآ اآ

َ
يال يْهوآ ِايوآ  آ

َ
 . یب نمایمب   یب تیک راالهی  یوع هحال است که  «حَقّاً» یکلمه (   يْكياي

و مغلوب هیچ مانعی  ،و وعی  خود تواناست هاخ ا بر انجام وع ه اشاره ب ان است که« زیزِلعَاَ»

ده  که « نشان میمیلَحکِاَ، نیست. »و وعی ی که داده کسی را توان مقابله با وع ه نخواه  ش  و

له اسبت و تردیب ی در عملبی یکنن ه در مسب حکم قاطن و تمام ،در آیه یادش هها و وعی  وع ه

 ست. ش ن  نی

گونه کبه ایبن چه گفتیم عذاب مفس ان مستکبر بود؛ اما خ ای متعال همانآن مراد آیات:

ده . برای این دسته عمل را پاداش میچشان ، مؤمنان شایستهمستکبران را عذاب دردناک می

ی های پوشی ه از نعمت است کبه در آن جاودانبه خواهنب  ببود. ایبن وعب هاز مردم، بهشت

ی مفسب ان ه ایشان است. ب انی  که خ ای متعال در ایبن احکبامی کبه درببارهراستین خ ا ب

عمل فرمود، تحت تیثیر و مغلوب هیچ عامل خارجی قرار نگرفتبه و ستمگر و مؤمنان شایسته

و از ایبن حکبم، برگشبتی  ،کننب ه اسبتکه حکم او کالم فصل و تمامشود؛ چنانمنفعل نمی

 متصو ر نیست. 

                                      

                                   

                                   

هایی از ق رت الهی در خ ای متعال پس از بیان وع ه و وعی  در آیات باال، به بیان نمونه

هبای الهبی را تردی  در امکبان تحقبق وعب هپردازد، تا هرگونه های خود میپیاده کردن اراده

 مرتفن سازد. 
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ا)  ممآ
آ
َوا ةآ

آ
يت د  مممآ

ِليعآ  ممَ
آ
اِليِبغ وآ مآ يالسَّ قآ

آ
ل
آ
بنی  که ها را مییعنی شما آسمان ،« یا قی  تو یحی استتََرونَهَا» (ر

هبای بلکبه دارای سبتون ،که ستونی نیسبتیعنی نه این است، احترازی و یا قی  ،ستونی ن ارن 

 « ببرعَمَللد« و در احتمال دوم، ببه »اتوَمَلسَّاَ« به »اهَ میر » ،در احتمال اول  ت. ظاهراًنامر ی اس

  کبه حضبرت فرمبود: کنب نیز این مطل  را تییی  مبی روایت از حضرت ر ااین گردد. می

هبای غیرقاببل ها را با ستونکه خ ای متعال آسماناین 1«بینی .ولی شما نمی ،هایی هستستون»

 یهباتبرین آفریب های از ق رت الهی در آفرین  یکی از باشکوهدی ن برای بشر بیافرین ، نمونه

 ناپذیری اوست.  الهی و کاشف از عزت و غلبه

َ ي)
ْ
يِبامم ِم ممدآ

آ
َ يت

آ
يأ ْآ اَمَمِ

وآ يرآ َِ َر
آ
يياض فيذممِ

آ
قمم
َ
ل
آ
يأ و« ،«ةیَاسبِ جمبن »رَ ،های پا برجاکوهیعنی  «یرَوَاسِ» (وآ  ،از »رَسبْ

« از یللدَمِتَ» .شودیها استعمال ممورد کوهدر ،مناسبتینهمبه ؛است پابرجا و راس  ،ثابت یمعنبه

 ،هم پیوسته و چون زرهی محکبمهای بهها مانن  ریشه. کوهمعنى میل و ا طراب استه « بیْ»مَ

مباه  یو مانن رسی ن فشار حاصل از جاذبه نموده،محافرت  ،برابر فشارهای درونی زمین را در

هبای سبهمگین براببر طوفبان و آرام  زن گی انسان را در ،شون و خورشی  به سطح خاک می

کبه  ان حکمتی بر زمین افکن ه ش ه یها برپایهشود که کوهکنن . از عبارت استفاده میتیمین می

کنار آن شباه   این شاه  حکمت درهاست. رعایت آرام  و دور کردن ا طراب از انسان ،آن

 ایبن کنب . بباکفایت می ،های الهی شک دارن برای رفن تردی  افرادی که در تحقق وع ه ،عزت

    ه است.شدر ادامه بیان های کاشف از این صفات الهی های دیگری از پ ی هنمونه ،وجود

ي) ة  ابممَّ
يدآ ِ
 م
ْ
ايِنَنيا يِفي آ

َّ
يبآ  « از دَابَّللة» پراکن ن و منتشبر نمبودن چیبزی اسبت.ج ا کردن،  »بَث « (وآ

«، راه رفتن به آرامی، گرفته ش ه، و ببه مورچبه و هبر حیبوانی کبه ببر روی زمبین راه »دَبَّ

های نامر ی استوار گشبت و زمبین که سقف آسمان بر ستونپس از آن شود.رود، گفته میمی

مهیبا شب ، نوببت ببه آفبرین  دست آورد و مانن  مسکنی ببرای سبکونت آرام  خود را به

 
 .۲۲4 ص، 3 ج القرآن، ریتفس یف البرهان ،یبحران ؛3۲۸ص  ،۲ ج ،یالقم ریتفس ،یقم. 1



  27 11تا  6آیات 

رسبب ؛ لببذا فرمببود: »و در روی زمببین از هببر موجببودات زنبب ه در ایببن محببیط آرام مببی

 ای)حیوانی( پراکن .« جنب ه

ي)
َ
َ
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يأ يوآ ِةي  

آ
يك َوج 

آ
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ْ
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اًءيف اِءينآ مآ يالسَّ ايِننآ

آ
ي
َ
ل ی دهنب هالغیر نشبانالتفات از غای  به متکلم من (كآ

 ،غبذا ،به آب ،اما روشن است که این جنبن گان ؛ی الهی به امر باران و روی  استعنایت ویژه

اشاره به آب و گیاهبان ، با شریفه یدارن  که این قسمت از آیه نیاز به چیزهای دیگریو  حیات

 نشبانو بوح ببهرا ها رون ، غلبه و حکمت الهی در این نمونهشمار میکه منبن اصلی تغذیه به

آفبرین  و  ،ای برای ایجباد زمبین ببودهای نامر ی، مق مهها با ستون. برافراشتن آسمانده می

  ها و مخلوقبات موج  رفن ا طراب انسان ،ان هایی که چون می  در آن فرو رفتهزمین با کوه

و با ببارش ، ها و زمین بود که فرصت پ ی  آم ن جنبن گان بر روی زمینو با ت بیر آسمان ،ش 

خب ای متعبال همچبون باغببانی و  گردیب ،روی  انواع گیاهان ارزشمن  فراهم  یزمینه ،باران

 عمل آورد.بهخاکی  یها و درختان مورد نیاز را بر کرهانواع سبزه ،مهربان و حکیم

هبایی در ببه نمونبه، چیبز و حکمبت ویق خ ا بر همهبرای کشف غلبه و تفو  مراد آیات:

در زمین کبه  آفری  و ،هایی که برای شما نامر ی استها را با ستونآسمانحیات توجه کنی . او 

هایی برای پای اری و ثُببات زمبین افکنب  تبا شبما دچبار ا بطراب از کوه ،دچار ا طراب بود

و ما بودیم که از آسمان آبی فرو  ای پراکن گونه جنب ههای زمین نشوی . و در زمین همهحرکت

 رویان یم. ،از هرگونه گیاه ارزشمن پس در اثر آن  ،آوردیم

اشاره به زوجیت در جهان گیاهان، از نکات علمی قاببل توجبه و بررسبی در ایبن آیبه  : نکته

دارا  نوع نبر   همچون نخل،  از گیاهان  رخی بی  فهمی ه بودن  که ب و ها کم در گذشته انسان  است. 

دانشبمن  و   « لینه »  ولى نخستین بار  ؛ ن  ن ک استفاده مى از تلقیح ش ن ، و برا  بارور هستن  و نوع ماده 

میالد ، موفق به کشف این واقعیت شب  کبه   هج هم شناس معروف سو   ، در اواسط قرن گیاه 

یک قانون عمومى اسبت و گیاهبان نیبز هماننب  غالب    تقریبًا ، زوجیت در دنیا  گیاهان  ی له ی مس 
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از    پبی  هبا  قرآن مجیب  قبرن  دهن . شون  و سپس میوه مى بارور مى  ، آمیزش نر و ماده  با حیوانات 

،  ۷/ 4۷ ، شبعراء ۷/ 34ق در آیات مختلف به زوجیت در جهان گیاهان اشاره کرده )  ، این دانشمن  

   1کى از معجزات علمى قرآن است. و این خود ی ( 4 / 9۶ رع  ی مورد بحث، و  آیه 
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ِ ييفمم َممِ خ ای متعبال است اللی است که  ینتیجه ،( این جملهْدو

 ،ها، جان اران، نزول باران و گیاهباندر خلقت آسمان، زمین، کوه خود پیرامون عزت و حکمت

چبه در ها و زمین و آنکه دو صفت عزت و حکمت خود را در آسماناز آن پسمطرح فرمود. 

 همراه با عزت و حکمبتجای اثبات خلقت تکلیف نمود تا بهبه مشرکان هاست، نشان داد، آن

« ببه اذَهَلل ی »نشان دهن . اسم اشاره شان راای از آفری گاری، ح اقل نمونههای ادعاییبرای الهه

نشبان دادن  «فَذذرَرنون ی»شکل مفرد آم ه اسبت. مبراد از لذا به ؛گرددمی ی قبل برمضمون جمله

 ان ن مشرکان را در برطرفی به عجز کش، ش ت غض  و ازو این بیان ،علمی و خبر دادن است

زیبرا  ؛دهب تری را رویاروی آنان قرار مبیبا این لف  )نشان دادن( که عجز بی  خصوصاً ،دارد

خود را در معرض دیب  قبرار  یشون  که توان آن را ن ارن  که خلقتی از مخلوقات آلههقانن می

یکیب  ت  ،مقام بحبث هرچن  در ؛ها و تمام موجودات غیرخ ا را شامل است« الههدُونِهِ مِنْدهن . »

 هاست.  لهها بر

ي) بممِ   
ينن  ُّ

آ
ال ييالممآ يذممِ

آ
و 
ْ
ِْ ا
َّ
ِ يالظ ، مشبرکاناز ذکبر ادلبه و سبرزن   پبسیعنبی  ؛« ا رابی استبَ ْ( »بآ

ببودن مشرکان هسبتن .  ،«ونمُالِظَ»شان را پیچی ه و کارشان را تمام ساخته است.  مراد از نسخه

 شرک است.   یمنطقی و ن اشتن هرگونه پشتوانه دربارهبیدلیل هب« نیمُبِ ضَلَال»در 

خطاب ببه مشبرکان  ،هایی از حکمت و عزت خودخ ای متعال پس از بیان نمونه مراد آیه:

مخلوق خ اسبت، پبس ببه  ،های کاشف از عزت و حکمت الهیاین پ ی ه»فرمای : میو کرده، 

 
 .3۲ ص، 1۷ ج نمونه، ریتفس ،یرازیش مکارم. 1
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بلکبه سبتمگران در  ؛انب یبزی آفریب ههبا چبه چها و غیبر آنلههاغیرخ ا شامل  من نشان دهی 

   «گمراهی آشکار هستن .

ریشبه در گمراهبی  ،ابعباد و اشبکال  یدر همه شود که ستمگریاز آیه استفاده می :نکته

از تبعات گمراهی آشکار است. به عببارت  ،و ستم به خ ا با ادعای وجود شریک برای او ،دارد

 یشبان،بلکبه بطبالن ادعاها ؛ای ن ارنب کنن ههیچ دلیل قانن ،روی خودبهتر م عیان شرک در کج

 بسیار وا ح است. 
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  میحکزبان لقمان  از کوکارین موحدان ارشاد: سوم بخش

 19تا  12 یاتآ

                                         

              را راستى، لقمان را حکمت دادیم که: خ ا و به

گزارد؛ و هر کس کفران کن ، سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد، تنها برا  خود سپاس مى

 نیاز ستوده است.درحقیقت، خ ا بى

                                        

    که و  او را ان رز حالىدرب  هنگامى را که لقمان به پسر خوی [ و ]یاد کن

 ستمى بزرگ است.« ،راستى شرکگفت: »ا  پسرک من، به خ ا شرک میاور که به ب دادمى

                                       

                  پ ر و مادرش سفارش  یو انسان را درباره

و از شیر باز گرفتن  در دو سال است.  او باردار ش ، سستى بر رو  سستى کردیم؛ مادرش به

سو  [ به[ که شکرگزارِ من و پ ر و مادرت باش که بازگشت ]همه]آر ، به او سفارش کردیم

 .من است

                                  

                                    

               چیز  که تو را ب ان  یو اگر تو را وادارن  تا درباره

خوبى با آنان معاشرت [ در دنیا بهبه من شرک ورز ، از آنان فرمان مبر، و]لى ،دانشى نیست
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[ بازگشت شما گردد؛ و ]سرانجاممى سو  من بازکنان بهکن، و راه کسى را پیرو  کن که توبه

 خبر خواهم کرد.اشما را ب ،دادی چه انجام مى[ آن سو  من است، و از ]حقیقتبه

                                     

                   ]ا  پسرک من، اگر ]عمل تو«

که  ،آوردها یا در زمین باش ، خ ا آن را مىسنگى یا در آسمانخَردلى و در تخته یوزن دانههم

 خ ا بس دقیق و آگاه است.

                                         

              ا  پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسن ی ه وادار و

[ از عزم ]و شکیبا باش. این ]حاکى ،از کار ناپسن  باز دار، و بر آسیبى که بر تو وارد آم ه است

 تو در[ امور است. یاراده

                               

        [ رُخ برمتاب، و در زمین خرامان راه مرو که خ ا نِخوتو از مردم ]به

 دارد.خودپسن  الفزن را دوست نمى

                             

     ساز، که ب ترین آوازها  رو باش، و ص ایت را آهستهرفتن خود میانهو در راه

 «بانگ خران است.

 تفسیر

ببه بیبان  ،انگیز مکی در بخ  پیشین، در این بخ  از سورهپس از انتقاد از مشرکان فتنه
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مکه ی ی متقی و شکیبای ساکن در جامعهی محسنان، یعنی طبقهراه و روش زن گی حکیمانه

شب ه های زن گی در این محیط را به مؤمنانی که دیگبر در مکبه شبناختهو مهارت ،پردازدمی

ی لقمان و از زببان او ببه فرزنب ش، های حکیمانهده . این تعالیم در توصیهبودن ، تعلیم می

ی هبر یبک از و در آن، آداب و رسبوم بنب گی و رفتبار اجتمباعی، و فلسبفه ،شبودگفته می

 . گرددبیان میها، توصیه

                                          

          

جبا آن؛ سبوره گذشبت یکبه در طلیعبهاست « یشتَِریَ نْمَ نَّاسِال نَمِ وَعطف بر » ،این قصه

آنبان را از  ، هیب فاانبواع سبخنان باطبل و ببیسرگرم کردن مردم با سخن از مفس انی بود که با 

هبای لقمبان توصبیهآن،  دربرابر جا،، و در اینکردن مشغول می منصرف و ،ق دینییشنی ن حقا

م با حکمبت و عقالنیبت وأکنن ه به زن گی ت ق و دعوتیحکیم به فرزن ش است که بیانگر حقا

 ابعاد است. یهمهدر 

ي) ِ
َةيِلَّ

ْ
ا
َ
ِ ياكمم

آ
يأ
آ
ة مممآ

َ
ِ ا

َ
ياي

آ
ا  مآ

َ
ق
ْ
ايل
آ
َيي
آ
َديَت

آ
ق
آ
يل تا خبر از امبری مهبم  ش ه« تیکی  قَدالم قسم و » اکالم ب ي(وآ

جا برای الهبام و ادراک عقلبی و بباطنی اسبتعاره باش . مراد از »إیتاء«، اعطاء است که در این

کن . «، تفسیریه است و مراد از »حکمت« را بیان میلِلَّهِ اشْکُرْ أَنِی »« در جملهأَنْش ه است. »

آگباهى از  ،شبناخت اسبرار جهبان هسبتى مانن ان ، معانی فراوانی برای »حکمت« ذکر کرده

ی متعال؛ امبا در معرفت و شناسایى خ ا، و نرر گفتار و عمل رسی ن به حق از ،حقایق قرآن

دلیبل را گوینب  کبه ببه ا  از معرفت و علمموعهمجشود گفت: حکمت، جمن این معانی می

سبازد تبا در مو بوعات مختلبف، کبالم نهبایی و داری و عمق، فرد حکیم را توانا میریشه

 کنن ه را درک کن . جمن
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ببروز و  1ان .حکمت را به فهم و عقل تفسیر فرموده جعفردر ح یثى امام موسى بن

ی شکر خ ای بخشبن ه، متوجبه که سود و ثمرهظهور عقالنیت لقمان، در این کالم  بود 

تبرین گزاری دیگران نب ارد. اولبین و شبای  اصبلیخ ا نیاز به سپاس که، خود افراد است

مطلبی که جناب لقمان از حکمت فراگرفت، درک لزوم شکرگزاری از خ ا، و مفیب  ببودن 

اعمبال، و رأس حکمبت عنبوان اهبم حال شکرگزار ببود. برخبی شبکرگزاری را ببهآن به

های تحصیل و جمله درگاهها، و ازی جل  دیگر نعمتزیرا شکر نعمت، مق مه ۲ان ؛دانسته

 هاست. گسترش حکمت

ِسِ ي)
َ
ح
آ
ْةيِلي

ْ
ا
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ت ايشآ مآ
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آ
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ت َنيشآ ينآ ي وآ ِم دي يحآ ٌّْ ِن
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يغ آ َّّ ي ِإ َّ

آ
يف ةآ

آ
ح
آ
نيك نآ ی حکمت القاش ه به لقمبان اسبت. ادامه (وآ

ی شبرطیه، داللبت ببر ی شرطیه در بیان این مطل ، برای این است که جملهاز جمله استفاده

جهبت کبه خب ای  نفن شاکر ببودن( دارد. از آنوابستگی بین شرط )شکور بودن( و جزا )به

ی رسبان . آمب ن فعبل شبکرگزاری ببه صبیغهمتعال غنی مطلق است، شکر، به او نفعی نمبی

ی عالمبه گفتبهاسبتمرار شبکر ازسبوی افبراد حکبیم اسبت. ببهمضارع، نشبانگر تج یب  و 

صورت ما ی، اشعار به ایبن نکتبه دارد صورت مضارع، و کفر به، آوردن شکر بهطباطبایی

ثبر خبود را ابار کفبر ورزیب ن هبم، که شکر وقتی تیثیرگذار است که مست ام باش ؛ ولی یک

  3خواه  گذاشت.

 ؛های خ ا بباشحکمت دادیم. آن حکمت این بود که شاکر نعمت ،و ما به لقمان مراد آیه:

نیبازی دلیل ببیهو اگر ناسپاسی کرد، ب ،سود خود عمل کرده استبه ،کن زیرا کسی که شکر می

نیبازی و سبتودگی را انواع ثروت و بی یزیرا خ ا همه ؛خود  رر زده استخ ا به شکر ما، به

 در خود دارد. 
 

 .1۶ص  ،1 ج ،یکاف ،ینیکل .1
 . 9۸، ص ۲1ج  ر،یو التنو ریالتحر عاشور،ابن. ۲
 .۲15ص  ،1۶ ج القرآن، ریتفس یف زانیالم ،یی. طباطبا3
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 هاهنکت

أَبِللی  عَللنْ»  تطبیبق شب ه اسبت. »حکمت«، به معرفت امام زمان ،در برخی از روایات. 1

 1«.زَمَانِللهِ مَعِْرفَةَ إِمَللامِ أُوتِیَ :قَالَ .وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الِْحکْمَةَ قَوْلُهُ ،جُعِلْ ُ فِدَاكَ :قُلْ ُ :قَالَ عَبْدِاهللِ

نببال قبول فصبل و نهبایی در دهجاست که حکیم باز آن تطبیق حکمت بر معرفت امام زمان

هبر زمبان  قبول رهببر حقیقبی در ،امور مختلف است. قول فصل و نهایی در مسا ل اجتمباعی

تفرقبه و اخبتالف در امبور است. تنها سخنان و موا ن امبامِ ببه حبق اسبت کبه جامعبه را از 

 دارد.نگه می ،اجتماعی

 اتیآ با نکات از یاریبس در نوزدهم، یهیآ تا لقمان یمبارکه یسوره اتیآ از بخ  نیا. ۲

. اسبت هماهنبگانعام  یسوره 15۲ و 151 اتیآ و( 50ی)مک اسراء یمبارکه یسوره 39 تا ۲3

اشباره  هاببودن ایبن دسبتورکیمانه در پایان نکات به ح ،اسراء یسوره که دری جال  ایننکته

براسباس ، و سپس دستورات لقمان به پسرش ،مطرح ،از ابت ا بحث حکمت ،ش . در این سوره

 .شودنقل می ،همین حکمت

                               

ِ ي) اْ يِنَبيممِ مممآ
َ
ق
ْ
يل اُّآ

آ
يومم
َ
ِإذ اسبتیناف و  «واو»لقمان ببا فرزنب ش اسبت. ارشادی های ( آغاز نقل گفتهوآ

 باش .  « میذْر اِکُاذْبرای آغاز گفتار است. تق یرش »وَ

 ْي)
ْ
ِاظمم يشآ وآ يهممْ ی حالیبه، برداشبت صبورت جملبهی لقمبان، ببهبرخی مفسران از ذکر موعره (وآ

معنی بازداشتن و نهی کردن  « بهان  که فرزن ش به شرک گرفتار بوده است؛ چراکه »وَعْکرده

شود، همان متعلق موعره خواه  بود. نیز همراه ترسان ن است، و موردی که از آن زجر میبه

البتبه  ۲ان : جناب لقمان پیوسته فرزن  خود را موعره داد تا به خ ای واح ، ایمبان آورد!گفته

 
 .1۶1 ص ،۲ ج ،یقم ریتفس ،یقم. 1
 .100 ص، ۲1 ج ر،یالتنو و ریالتحر. ابن عاشور، ۲
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عنبوان آلهبه، و بنب گی و ی شرک جلی و انتخاب غیرخ ا بهتوان  دربارهیادش ه می نصیحت

کبه توان مراد از این موعره را نهی از شرک خفی دانست و اینها باش . اما میاستعانت از آن

انسان در امور مختلف زن گی، هرگونه اعتماد بر غیرخ ا را تبرک، و اطاعبت را منحصبر در 

در خطابی عمومی، تمبام مؤمنبان  105/ 51ی یونس که در سوره ان ؛ چنانتعالی بذات باری

 مِللنَ تَکُللونَنَّ الَلل  وَ یفللاًحَنِ لِلللدِّینِ وَجْهَللکَ أَقِللمْ أَنْ وَ» را از شرک منن کرد: ازجمله پیامبر

ورزی شبمرد: ، ایمان اکثر مردم را همراه با شبرک10۶/  53ی یوسف و در سوره «ینَالْمُشْرِکِ

ورزی سبخن جا از ایمانی همراه ببا شبرک« در اینمُشْرِکُونَ هُمْ وَ إِالَّ بِاهللِ أَکْمَرُهُمْ یُؤْمِنُ امَ وَ»

/ 55ی انعبام چنبین در سبورهکه بر شرک در اطاعت و استعانت، سازگار است. همش ه گفته 

هنگام  هایی کهگذشت که خ ای متعال مؤمنان را از اطاعت مشرکان در خوردن گوشت 1۲1

 إِنْ وَذبح، نام خ ا بر آن نرفته، منن کرد، و اطاعت از مشرکان را مسباوی ببا شبرک شبمرد: »

ی شبرک نورزیب ن، ببارهی فرزنب  لقمبان دررو موعربه«. ازایبنلَمُشللْرِکُونَ إِنَّکُللمْ أَطَعْتُمُوهُمْ

بلکبه موعربه  ؛معنی شرک جلی و اتخاذ آلهبه و ببت نب اردای با مشرک بودن وی بهمالزمه

توان  هش ار نسبت به خروج از مسیر توحی  و شرک در آین ه، و یا مراتب  شبرک خفبی می

 خ ا باش .مانن  اطاعت و استعانت از غیر
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ايْبن ِياآ

الَّ ِةَكيبممِ
َ
ت
ْ
ولی خطاب با حبرف نب ا صبورت  ،کالم هستن که پ ر و فرزن  همبا این (يت

 ایَلل  لِأَبِیللهِ الَقَلل  إِذْ»: طل  و اهمیت آن جل  نمای . مانن به م گرفت تا توجه مخاط  )فرزن ( را

« )یوسف کَوْکَباً عَشََر أَحَدَ رَأَیْ ُ إِنِّی أَبَ ِ ایَ» (،4۲ /43 مریم) «یُبْصُِر الَ وَ یَسْمَعُ الَ امَ تَعْبُدُ لِمَ أَبَ ِ

 (5/ 53 یوسف) «اكَا تَقْصُصْ رُؤْیَا بُنَیَّ لَیَ» و( 4 /53

ظممِ  يي)
يعآ  ي

َ
لمم
ْ
ظ
آ
يل َةكآ ِ

م
يالتمم شبرک، چراکه  ؛توصیف شرک به ظلم عریم، تعلیل نهی از شرک است (ِإ َّ

زیبرا مشبرک، خبود را دربراببر  ،باش . ستم ببه خبود اسبتمی و به حقیقت اشیا ،ستم به خود

چبه نیسبتن ، ها را ببه آنچراکه آن است، شیاابه حقایق  ستم و ،ذلیل کرده ،ارزشموجودات بی
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 ؛ظلبم ببه حقبوق الهبی اسبت ،شبرک کهاین تراز همه مهمرس  نرر میبهاما  1ل کرده است.ب 

مساوی  ،با کسی که صاح  نعمتی نیست ،از اوست هاچراکه مشرک، کسی را که تمامی نعمت

 یلهیکبه در مسب وجبود ایبن مشبرکان ببا ،سوره گذشت یازدهم یکه در آیهچنان؛ دانسته است

فطبری و  یجنبههم از ،ل خالف شرکبلکه دالی)،  نگونه دلیلی اقامه کنهیچ  نتواننمی ،شریک

 .  نماین میورزی اصرار اما بر شرک (برهانی وجود دارد یجنبهاز هم

و ای پیامبر، برای نیکوکباران یباد کبن هنگبامی را کبه لقمبان حکبیم درحبال نصبیحت    مراد آیه: 

 ستمی بزرگ به خ ا و خود است.«   ، نورز که شرک فرزن ش به وی گفت: »ای فرزن م، به خ ا شریک 

 هانکته

ی یب نه ؛کنب زدایی را از زبان پ ری ناصح و دلسوز نسبت به فرزن ش نقل میقرآن شرک. 1

نقل این جریان برای مشبرکینی  یدر پس پرده .طلبی و امثال آنق رت یخالی از هرگونه شا به

روشبن نمبودن  ،ای نهفته است و آنخیال باطل داشتن ، لطافت ویژه که درمورد نبی اکرم

توانب  عنوان پ ری دلسوز برای امت است که نصبیحت  نمبیبه مو ن و حال پیامبر اکرم

 برای جل  منافن شخصی باش .

توحی  در بن گی و اطاعت را  یلهیس، اهمیت و اولویت می شرکلهیآغاز نصیحت از مس. ۲

هولنباک گرفتباری در دام بیبن ،  یهدر  ببهمقام انسبانیت  ، آغاز سقوط ازده . شرکنشان می

عقلبی و  ،از دسبتورات الهبی گیریفرصت بهره ،شرکوجود گرای  و رفتار نادرست است. با 

  رود.بین میشرعی از 

                                      

                 

ای معتر ه از کالم الهی درمیان کبالم جنباب لقمبان گرفتبه شکل جملهبه این جمله، که 
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باشب  کالم لقمان به فرزن ش میی است و رنگ حضور لقمان در آن از بین رفته، ظاهراً ادامه

گوی : ای فرزن م، شرک به خ ا نورز که ستم بزرگی است. سپس وی را به  رورت گویا می

ای مالحرات این نصیحت را نه از زبان دلیل پارهکن ، منتهی بهرعایت حق وال ین توصیه می

ی قبام موعربهکنب ؛ زیبرا مناسب  نببود لقمبان در مخود، که از زبان خ ای سبحان نقل مبی

رو، فرزن ش، وی را به لزوم تشکر از خود و اطاعت از خود و همسرش توصیه کنب . ازایبن

شکل نقل حکبم الهبی صبورت پبذیرد تبا سوی خ ا و بهکرد تا این کار ازحکمت اقتضا می

کبه در لبزوم اطاعبت از ی خودخواهی پ ر در بیان این حکم از ببین ببرود. جالب  آنشا به

 مات پ ر اشاره نکرد، بلکه بر خ مات مبادر ببه فرزنب  توجبه داد تبا احتمبال وال ین، به خ

 خودخواهی پ ر کامالً منتفی شود. 

ي) ن 
هممَ ىيوآ

آ
ل يعآ

ً
َهيا ْ يوآ نن

ْ
ْ يأ
َ
ِ
آ
ل مآ َاِ يحآ اِلدآ يِبوآ

آ
ا  اياإِليسآ

آ
َيي صَّ يوآ در آفرین  یبا خلبق و  «  عف و ناتوانیوَهن» (وآ

که اشاره به ش ت  عف دارد؛ چراکبه در باش  می« هُمُّأُ، و در محل حال از »خوی و روحیه

معنی »مَبنَ« آمب ه، و « بهیعَلَرنج و  عف است، و » ،ش ت در سختیهنگام بارداری، مادر به

«، چرایبی سبفارش ببه والب ین را بیبان، و آن را تیکیب  وَهْللنٍ عَلللى وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُی »جمله

رد این نیکی ازجان  مادر، برای فرزن ان نیبز نسببت ببه نیکبی که با یادکنمای .  من اینمی

کبه مبادر در مب ت ببارداری و کنب . ایبنخصوص مادر، ایجاد انگیزه میکردن به وال ین، به

ی وجبودی گرای ، ازنرر علمی نیز ثابت ش ه است؛ چراکه آنبان شبیرهدهی به سستی میشیر

ی آن گرفتباری ببه کمببود انبواع یجبهدهنب  کبه نتاختصباص مبی رش  فرزن خود را برای 

شود، ولی در که چرا در این یادکرد نعمت، فقط مادر را یادآور میاما این 1.شودها میویتامین

عاشبور احتمبال داده کبه شبای  فرمای ؟ ابنمقام شکر، نسبت به هر دوی ایشان، سفارش می

هبا و تربیت و حضبانت کبودک، زحمبتکه پ ر نیز در جهت همین دلیل ایجاز باش ؛ چرابه
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شود. در حقیقت این پ ر است که در این مب ت، هبر دوی های فراوانی را متحمل میمشقت

ی لهیجهبت کبه دو مسب عه ه دارد، اما ازآنها را بهکن  و قیمومیت آنمادر و طفل را اداره می

امبا  1ان فرمبود.ی خاصبی دارد، آن را پبی  انب اخت و بیب حمل و شیردهی در مادر، درجبه

رو باشب  کبه لقمبان که گفتیم، این احتمال وجود دارد که ذکر نش ن خ مات پ ر، ازآنچنان

ی نیکی مادر را متذکر شود حکیم در هنگام نصیحت فرزن ، بای  خود را فراموش کن  و جنبه

ه از یبک ی شکرگزاری فرزن  و احترام به پ ر و مادر را کراه، حس تکریم و عاطفهتا از این 

 سن  هستن ، بارور کن . 

َ ِ ي) انآ ييعممآ ْ يذممِ
ْ
ال يِفصممآ و ایبن جملبه  ج ا کردن فرزن  و بری ن او از شبیرخوردن اسبت. «الصَفِ» (وآ

علبت دیگبری اسبت  ،و ذکر این مورد نیبز « و بیانگر حالت استأُمُّهُ مَلَتْهُحَ»ی عطف بر جمله

از دیگبر  ،ی از شیر گرفته شب ن، شبیر خبوردن اسبت و ایبنکه الزمه چرا ؛برای نیکی به مادر

ی نرم ش ن دل فرزنب  به انگیزه شیردهیشود. بیان م ت متحمل می ،هایی است که مادرمشقت

 رخب متطور طبیعی این دوران را دی مادران، بهی مهم این است که همهمادر است. نکته برای

با فرزن  و  رفتارآن، نیک مؤمنه، باسواد یا غیر و باره مادران مشرکهاینان  و در بودهفرزن انشان 

 ن ارد.  فرقی ... یا غیر آن و

ي) َا آ دآ الممِ
يِلوآ ييوآ َةيمممِ

ْ
ا
َ
ِ ياكمم

آ
است و توصیه ببه  «نَایْوَصَّ»تفسیر فعل  ،« تفسیریه است و این جملهأَن» (أ

 میمه نمود تا فرزن ان را متوجه کنب  کبه را به شکرگزاری از خود مادر و پ ر شکرگزاری از 

  و این نتوانست  صاح  فرزن  شونمی ،مادران ب ون دخالت خ ای متعال و پ ران فرزن انشان

  .  نپایان رسانپرمشقت را به یدوره

صممِ ْلي)
آ َ
ياْ يَّ

آ
محل رجبوع و  یء،الیه شمنتهی رون .وی آن میسها بهجایگاهی که آب «مَصِیر لْاَ» (ِإممم

، ایبن ببوداز شکر پب ر و مبادر سخن باش . چون مفی  حصر می ،« در جملهیَّإلَانتقال. تق یم »
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، اصالح نگباه فرزنب  آی . این جملهها در مخاط  پ ی  مینعمت هاینگانه بودن کانوحس سه

 یهمبه یاما ریشه ،آغاز طفولیت ی  و دورهوجود دخالت وال ین در امر تول است که ب ان  با 

سوی خ ا برای فرزن ان هسبتن .  رود. حتی وال ین نیز خود نعمتی ازسمت خ ا میها بهنعمت

اش . اگر در ظباهر از بحق خ ا بر فرزن ان می غیرمستقل بوده و پرتوی از ،حق وال ین روایناز

ولی ب ان که خب ای متعبال کسبی اسبت کبه آن دو را خلبق  ،گذاریدنیا پای میپ ر و مادر به

 ،رود ایبن جملبهاحتمال مبی 1وجودی تو را در درون آنان قرار داده است. ینموده و خمیرمایه

وقبات مخل یعمل به دستور شکر باش . خب ای متعبال ببا یبادآوری بازگشبت همبه یپشتوانه

که در چنان ؛کن واقف می ،سپاس یا ناسپاسی از خ ا و وال ین یها را به نتیجهآن سوی خود،به

ور ش  که پبس آدها یاآنبه  ،هنگامی که از ناسپاسی مردم یاد کرد، 11تا  9/ 14عادیات  یسوره

 مَللا حُصللِّ َ وَ*  الْقُبُورِ ىفِ مَا َربُعْمِ إِذَا یَعْلَمُ فَلَا أَ» ها آگاه است:خ ا بر ناسپاسی ،از خروج از قبرها

 در چبهآن کبه گاهآن( آی مى سرش بر چه) دان نمى آیا؛ لََّخبِیُر ذٍیَوْمَئِ هِمْبِ هُمْرَبَّ إِنَّ * الصُّدُورِ ىفِ

 ،روز آن در گمببانبببى .گببردد فبباش ،هاسببتدل  در چببهآن و گببردد، رو و زیببر گورهاسببت،

 «.است آگاه نیک آنان از پروردگارشان

ی وال ین  توصیه کردیم. برای رعایت حال و حرمت والب ین،  باره و ما به انسان در  مراد آیه: 

اش در رحم، با حالت سستی بر سسبتی بباردار  همین بس که مادرش او را در طول م ت زن گی 

که   را  ت مادر  و  پ ر  و  ی این نعمت، مرا بود. حال به شکرانه  سال  دو  و   شیرخوارگى  زمان  ش  و 

بگببزار!    ایببم، سبپاس ی شبیرخوارگی دخالببت داشبته در ایبن مبب ت، در آفبرین  و تول بب  و دوره 

  . اسبت   مبن   ها به ی نعمت همه   بازگشت   ها توجه کن که خصوص به نق  خ ا در اعطای نعمت به 

ی سفارش به تشکر از من و وال ینت، به این نکته توجه کبن کبه بازگشبت شبما  باره که در )یا آن 

 ی ناسپاسی یا سپاس شما، داوری خواهم کرد.( سوی من است، و من درباره به 
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 هانکته

تبر ممکبن اسبت فرزنب ان را روی که پ ر و مادر به حکم عواطف نیرومن شان کبمآناز. 1

خورد، قبرآن چشم میتر بهبی ، مرجان  فرزن ان در این اکه ناسپاسی ازحالی، درفراموش کنن 

 یمبنای ربوبیت حکیمانه اصواًل 1ال ین را مورد تیکی  قرار داده است.مجی  سفارش نسبت به و

 ؛ی توصیه نکن ، جز در موارد جز ست که امور موافق غریزه و طبن بشر راا این خ ای متعال بر

امبور در ببرعکس  ؛مردم را به م یریت و کنتبرل و تعب یل فبرا بخوانب  ،گونه اموربلکه در این

 باش .  توصیه و فرمان خ ایی زیاد می ،نیاز به انگیزش داردغیرغریزی و طبیعی که 

و جنباب امیبر  ببه حضبرت رسبول اعربم ،وال ین در این آیبه ،در برخی روایات. ۲

حیبات  یچراکه آنان هستن  کبه علبم و حکمبت را )کبه مایبه ۲؛تطبیق ش ه است منینؤالم

 3دهن .روحانی است( به توارث می

                                

                                     

              

 کردنب ، تبالشلقمان که مؤمنان مکه آشکارا اسالم خود را ابراز می یط نزول سورهدر شرای

پ ی ار شب . والب ین ، برای بازگردان ن به شرک عبودی ،ها و گاه وال ینجامعه و حتی خانواده

و دسبت از توحیب   ،خواستن  تا به دین آبا و اج اد خود در آین   خود میگاه از فرزن ان موح 
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ُُرْ لِْو وَ لِلالَِْْْيقَ قَْالَ  قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ»؛ 3۲5 ص، 1ج فرات، ریتفس ،یکوف فرات. 2 وَ سَأَلَهُ جَابِرٌ عَنْ هَذِهِ الْآَيةِ اشْْ
   «. وَ عَلِوُّ بْنُ أَبِو طَالِبٍ رَسُللُ اهللِ

أَمِيْرُ عَنْ أَصْبَغَ بْْنِ ُُبَاََْةَ: أَُُْهُ سُْ ِ َ » ؛یاکمره ترجمه، ۷۷0 ص، 3 ج ،یکاف ،ینیکل و؛ 14۸ ص، ۲ ج ،یقم ریتفس ،یقم. 3
ُْرَ هُمَْا اللُْذَانِ َْانِ اللُذَانِ أَوْجَبَ اهللُ عَزُ وَ جَ ُ »أَنِ اشُُْرْ لِو وَ لِلالَِْْيقَ إِلَوُ الْمَصِيرُ« قَالَ الْلَالِعَنْ قَلْلِ اهللِ الْمُؤْمِنِينَ  لَهُمَْا الُُّّْ

 «أُمِرَ النُاسُ بِطَاعَتِهِمَا. [ وَ وَلََْا الْعِلْمَ وَ وَرُثَا الْحُُْمَ ]الْحِلْمَ
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و اطاعبت والب ین  شکر ،به احترام ،های محسن را در این سورهانسانبردارن . خ ای متعال که 

 استثنا کرد. ،از این قاع هرا ورزی درخواست وال ین برای شرکاجابت البته فرا خوان ، 

ي)
َ
ِإ  ييوآ

َ
 
آ
ىيأ
آ
ل يعآ اكآ

آ
د اهآ يِبمينآييجآ ِةكآ

َ
ت
ْ
يت

آ
ال
آ
يف  ي

َ
يِبِ يِعل  آ

آ
يل َيسآ

آ
ايايل ِطَاْ مآ

ْ
کاشف از این نکته  «عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ امَ» (ت

و چیبزی جبز جهالبت و  ،ای از علم و برهان ن اردهیچ بهره ،شی ابعاداست که شرک در همه

 گمراهی نیست. 

ي)
ً
َاْةوفمما اينآ  آ

َ
َ ييالممدن ايذممِ

اِحَهْ مآ صممآ نیکبو شبمرده شبود.  ،نربر عقبل و شبرع« آن است که از وفُرعْمَ» (وآ

هبا را رفتار ناپسن  با آن یرک وال ین، فرزن ان اجازهوجود ش باحتی کن  که عبارت روشن می

هبای اجتمباعی میبان و درگیبری ،اخالقی و اجتمباعی در فضبای مکبه یو این توصیه ،ن ارن 

يگشا بود. بسیار راه ،مشرکان و موح ان

يَّي)
آ
يِإممم احآ

آ
َمم
آ
َنيأ ينممآ ِا  آ َ ييممآ بممِ

َّ
ات  و مبؤمنین نبی اکرم مانن به کسانی و اما در سیره و روش، بای   (وآ

معنبی بازگشبت ببه «وبنَب »از  «نَللابَاَ»سوی طاعت خ ا هستن . که اهل بازگشت بهاقت ا نمود 

ن آبه حکم پروردگار بازگشت کبرده و ببه  ،ی مختلفهاه با پ ی ههباش . اهل انابه در مواجمی

و در سبوره  33و  ۸ /34ق  یمبارکبه یسبوره تبر درانابه پی  اهلراه مص اق  نهن .گردن می

هبا ببه که در برخورد با پ یب ه دوافرادی چون داوی سیره ؛گذشت 34و ۲4 /3۸مبارکه ص 

 ،کردنب  و حتبی درصبورت خطباها به او رجوع میصحنه یپروردگار توجه داشتن  و در همه

 ، اقتب اببه اهبل اناببه محسنین بایب  کردن .ان میسرعت اشتباه خود را با توبه و استغفار جبربه

سوی حق تعالی بازگشت نمبوده و به فوراً ،ها و اشتباهاتی ش ن داشته باشن  و اگر دچار لغزش

 انابه نماین .

َ ي)
ْ
َةِجْاا ينممآ يَّ

آ
يِإممم َّ 

ْ
ای که در ابت ای آیه نسببت ببه بیانی است برای توصیه یمستینفه ،این جمله (ثمم

ای است به تیخیر این مطل  تا روز رستاخیز. در بر سر این جمله، اشاره «ثُمَّ»م ن . آبودوال ین 

و نیبز پیبروان راه خب ا و  ،  و والب ین مشبرکمتعال ببین فرزنب ان موح ب ی جاست که خ اآن

 کن .داوری می ،سرکشان ستمگر
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َ ي)
ْ
ا
ْ
ئ ِ
ام
آ
َ
ْ
أ
آ
ييف

َ
ي
ْ
ايك يِبمآ

آ
و 

ْ
ل َامآ

آ
َ يت

ْ
 کنایه از علم خ ای متعال است به ظباهر و بباطن اعمبال. ،خباراین ا (ِ

ی اخبروی روشبن هباهبا و نقمبتقال  جسم اعمال و انواع نعمت، باطن در در روز رستاخیز

طریق خ ایی پایب ار مان نب ، و  شود و باطن عمل نیکوکاران به وال ین که در همان حال برمی

هبا مهیبا شب ه نآهایی که برای و در نعمت به حکم خ ا در زن گی گردن نهادن ، در سیمایشان

 شود.  روشن می ،است

و اگر پ ر و مادرت تالش کردن  تا به من شرک ورزی و چیزی را که علبم ببه  مراد آیه:

ها در حال، وظیفه داری که با آنها پیروی نکن. درهمانشریک من قراردهی، از آن ،آن ن اری

ی شرک و توحی  پیرو کسی باش که داشته باشی. و دربارهدنیا مصاحبت پسن ی ه و معروفی 

گردد و براساس شناخت به حکم من در امبور مخبتلف  عمبل سوی من بر میدر امورش به

سوی من است و مبن شبما نیکوکباران را ببه بباطن ی دنیا بازگشتتان بهکن . پس از دورهمی

دادیب ، نابه و مراجعه به من، انجام میی وال ین و پیروی از اهل اچه از اعمال نیک دربارهآن

 کنم.آگاه می

 هانکته

دستور به مصاحبت نیک با وال ین مشرکی که اصرار بر مشرک ش ن فرزن ان دارن ، نیباز . 1

به پای اری دارد. بیان نهایت کار در روز رستاخیز و پاداشی که باطن همبین نیکوکباری اسبت، 

 فرمان است.   گرمی و شکیبایی در اجرای اینعامل دل 

کبه قببل از خبانواده و ها و بیانات گذشته پیرامون توجه به خود، و این. پیرو سوره۲

ها(ی خبوی  اسبت، در ایبن ها و انگیزهها )ان یشهجامعه، هر فردی خود مسئول داشته

انسبان از خبود  ،ترین افراد توجه داده است که بباوجود ایبن نیبزآیه نیز به فشار نزدیک

 ،ترین افبرادهای درست را هرچن  ازسوی سزاوارغافل نشود و تهاجم به باورها و بین 

 بر خود نپذیرد.  
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ای از زببان ها جمالتی توصبیهسیاق آیات، وصیت جناب لقمان به فرزن ش بود که میان آن

به آخرت اشباره فرمبود، در ایبن آیبات ببه  ،پی  یکه در آیهخ ا واقن ش . حال به تناس  آن

الهبی در  یدر مو وع اطالع دقیق و حساب عادالنه حکیم فرزانه، بخ  دیگری از وصیت آن

 پردازد.  روشی محسوس و اثرگذار می، با آخرت

ي) ييالسممَّ َويذممِ
آ
يأ ة  ةآ

َ
ة ييخممآ َنيذممِ

ْ
ا
آ
ِ
آ
يف  ُّ

َةدآ
آ
يِنَنير ة  بَّ

يحآ اُّآ
آ
ق
َ
ْ يِنث

آ
ايِإَ يت هآ

َّ
يِإَ َّْ

آ
ايْبن ياآ َِ َر

آ
يياض َويذممِ

آ
اِليأ وآ تکرار حرف ن ا ببرای  (مآ

معنبی « ببهقَللالمِمْ» .دهب گوش فبرا ی کالم تری به ادامهآن است که مخاط  با نشاط بی 

« و  بمیر کَللانَ« خبر »قَالمِمْشود. »مق ار وزن هر چیزی است. به سنگ ترازو هم گفته می

«، مطلق دانه است که در حبوبات ةٍبَّحَ»  گردد.میهای نیک یا ب  بر « به خصلتاإنَّهَ« در »اهَ»

« گیباهی اسبت کبه دَلخَللرْشبود. »های خوراکی از قبیل گن م، جو و ... استعمال میو دانه

کار رفتبه جا برای نشان دادن کوچکی عمل بههای بسیار ریز دارد، مانن  اسفن . در ایندانه

« را ببر اتاوَمَلسللَّاَ» شبود.رجا گفتبه مبیهای بزرگ و پاب« از صخر، به سنگرَةصَخْاست. »

ها، ها عطف فرمود، تا  من تیکی  و اشاره به وسعت آن« را بر آنرضاَلْاَ« و سپس »ةرَخْصَ»

هبا، چبه مخفبی، چبه دور از دسبترس و چبه نزدیبک و در معبرض ی ایننشان ده  همه

 ۶1/ 51ی یبونس سبورهچبه در مشاه ه، در نزد علم و ق رت الهی، برابر هستن ؛ مانن  آن

ا أَصللْغَرَ مِللنْ ا فِی السللَّماءِ وَ لَلل الِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِمْقَوَ مَگذشت: »

ا ، نبه در زمبین و نبه در آسبمان از وزن ذرهو هبم؛ ابٍ مُبِللینٍا أَکْبَرَ إِلَّا فِللی کِتَلل لِکَ وَ لَذَ

کبه در تر از آن چیز  نیست، مگر اینتر و نه بزرگنه کوچکپروردگار تو پنهان نیست، و 

 «[ است.کتابى روشن ]درج ش ه
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ْي) َّّ اي ِِ ممآ ِلي
َ
أ  ان در رسبتاخیز پی  بیان فرمود که خبر و باطن عمل نیک موح  یچون در آیه (اممآ

، عمل نیک و غیر کن  که خ ای متعال از نرر علم و ق رتجا تشریح میدر این ،شودآورده می

 آن را هرچن  ریز و کوچک، در روز رستاخیز حا ر خواه  کرد. 

ي) ِب مملي
آ
ير

ي
ِط مم 

آ
يل
آ َّّ ي برای ایبن کبار  و ،کن کسی است که امور را با مالیمت ت بیر می «فیلَِط» (ِإ َّ

 53/100یوسبف  چبه در سبورهماننب  آن ؛ها احاطه داشته باشب آگاه، و بر آن بای  به باطن اشیا

نتیجبه و مقصب   یمنزلبهو به ،کالم جناب لقمان ،این جمله 1.«إِنَّ رَبِّی لَِطیفٌ لِمَا یَشَاءُ»گذشت: 

پیرامبون آوردن ریبز و  ،پبس از بیبان قببل «ر یلل خَبِ»و  «فیلَِط»باش . ذکر دو صفت میکالم وی 

خببر رغم علیمال که سالمتی آوردن اع و ،ظرافت ،ای است لطیف به دقتدرشت اعمال، اشاره

 واقن خواه  ش . ،و باطن موجودات از کُنهخ ای متعال داشتن 

گمان خ ا کبردار مخلوقبات را ریبز یبا درشبت در رسبتاخیز بى! ای پسرکم مراد آیه:

 تختبه دل و در باشب  خردلبى یدانه همسنگ ،در کوچکی خواه  آورد؛ حتی اگر کردار 

و دانبای ببه  ببیننازک خ اون ، کهچرا ؛زمین، قرار گرفته باش  در یا هاآسمان در یا سنگى

 هاست. کنه و باطن پ ی ه

کن ، اطالع : ازجمله اموری که به پای اری و استقامت نیکوکاران بر نیکی کمک مینکته

هاست. در فضبای ترین آنو ه ر نرفتن حتی کوچک ،هاسوی آناز بازگشت سود اعمال به

موجب  تبرک نیکبی توسبط بین مشرکان و موح ان که گاه، سخت مکه و محیط درگیری 

کبه خب ای متعبال هبم )، بیان این مطلب  ش میبه مشرکان جاهل، حتی وال ین  محسنان

ه ف و جهتی که در کارهای نیک و ب  وجبود  و ریزبین است و هم بر کُنه و عمق اعمال

کن  که کار خوبی که بخ  و امی آفرین است؛ زیرا روشن میبسیار فرح (دارد، واقف است

هبای پنهبان و شود، حتی اگر در بخب ده ، و برخورد ب ی که با او مینیکوکار انجام می

 
 .500 ص، 5ج ،یوح با همگام ریتفس مؤلف،. 1
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 ،امبور بباطن ببه آگباه و نیزبی زمین، مانن  صخره و آسمان باش ، از دی  خ ای رینادی ه

 . مان ینم یمخف

                                        

           

 زیب و ن پروردگبار، یمعرفب  تیب تثب از پبسلقمان به فرزن ش اسبت.  حینصا یادامهاین آیه، 

توحیب   اثبات راستای درو مالکیت وی بر روز رستاخیز  ،اِنعام و الطاف او به مخلوقاتتشریح 

اعالم توحی  بنب گی و اسبتعانت  یزمینه ،حم  آیات دوم تا چهارم یکه در سورهچنان ،بن گی

جهت تکرار میثاق بن گی خ ا ، فرزن ش را به اق ام در جا لقمان حکیم، در اینکردرا فراهم می

و شبکیبایی  ،و تالش برای دعوت دیگران به معروف و بازداشتن از منکرات ،نماز یاز راه اقامه

 .نموده استدعوت  ،در این راه

ِ ي) وممِ
آ
يأ َّْ
آ
ايْبنمم ياممآ

آ
ة
آ
ال اعتراف به بن گی و تج ی  میثاق اطاعت و تبعیت از خب ای سببحان  ،نماز (الصممَّ

ها و شناخت شناخت پروردگار به یکتایی در آفرین  پ ی هدربرابر طبیعی واکنشی  ،نماز است.

بازتاب شناخت و درک نق  اطاعت و سرکشی در  ،بخشن گی حضرت باری تعالی است. نماز

عنوان مالک روز جزا و آگباهی به ،انعکاس شناخت خ ا ،است. نماز رستگاری و شقاوت انسان

ها برای روز جزا و پاداش و مکافبات اعمال و ق رت او بر حا ر ساختن آن یکامل او بر همه

پبس از بیبان امبوری مرببوط ببه مطالب  امر به نمازگزاری  ،لقمان یرو در موعرهازاین ؛است

   قرار گرفت. یادش ه

ي) 
َ
ي
ْ َ
ِنياْ يعممآ  آ

َ
َمم ا وآ َاْةوِ ي

آ َ
اْ ْنَةيبممِ

َ
أ ةِيوآ

آ
امر به معروف، شامل تبالش ببرای حفب  هنجارهبای اجتمباعی و    ( امم

هبای ناهنجبار و زشبت  معنی بازداشتن از پ ی ه ش ه در جامعه، و نهی از منکر، به اخالقی پذیرفته 

ی   گی او از راه اقامبه ی بن گی خ ا و یبادکرد بنب طور طبیعی، نتیجه اجتماعی است. این توصیه به 
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گونه سفارش فرمود، در حقیقبت روشبن کبرد کبه  که جناب لقمان فرزن ش را این نماز است. این 

دنببال  وی را ببه تبالش ببرای  کن  که به بن گی خ ای متعال، انسان را به فردی مصلح تب یل می 

 کن .  ش ه در آن، دعوت می اصالحگری در جامعه، و کنترل هنجارهای شناخته 

ي) ابآ آ صممآ
آ
ايأ ىينممآ

آ
لمم ِ َليعآ اصممَ از توجبه  پبس باش .گفتیم که شکیبایی یکی از صفات بارز محسنان می (وآ

چراکبه  ؛ها امر فرموده اسبتدادن به امر به معروف و نهی از منکر، در ادامه به صبر بر گرفتاری

امکبان  ،و اگر صبر در کبار نباشب  ،دارد ذیت و آزار مردم را در پیهم، دشمنی و ااین م معمواًل

و دیگر اعمبال نیبک اجتمباعی  رها کردن و شانه خالی نمودن از امر به معروف و نهی از منکر

معمبواًل  ،گیرد. این کلمبه « به قص  و امری گوین  که انسان را فرامُصِیبَة» وجود خواه  داشت.

 شود. رس ، اطالق میهایی که به انسان میبر گرفتاری

ي) كَيِإ َّ يِنَنيعممآ ورِييذِل آ نممْ
ْ َ
اشباره نهی از منکر و صبر بر آن دو  به نماز و امر به معروف و «ذَلِکَ» (ِمياض

آن را ببا  ،جهت عرمت و اهمیتیعنی صبر باش  که به ،فقط مورد اخیرمنرور توان  و می ،دارد

 محکم است.   ی« تصمیم و ارادهعَزْم». لف  اشاره دور آورده است

منطبق بسبیار قبوی و محکمبی  ،ی پسرکم! حال که روشن ش  بن گی پروردگارا مراد آیه:

میثباق  ،نمباز یو با اقامبه ،بن گیخ ا را و شرک فاق  هرگونه وجاهت علمی است، پس  ،دارد

ببا  و ،برای گسبترش و تقویبت هنجارهبا ،چنین از راه امر به معروفهم ؛بن گی را تقویت کن

هبا و ببا انبواع جهالبت ،اق ام به این امر برای زدودن ناهنجارها اق ام کن. البته در ،نهی از منکر

کاشبف از داشبتن  ،اما تو بر آن شکیبا باش که شکیبایی بر هر کاری ؛خواهی ش  مواجه آزارها

   ای قوی در اجرای آن است.اراده

 هانکته

بین  ر و احیای این دو وظیفه را درراه تربیت آمرین به معروف و ناهیان از منک ،باال  یآیه. 1

ها را برای نماز فرا خوان  و آن یسمت بن گی و اقامهکن . ابت ا بای  افراد را بهمی تعیینمؤمنان 
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هبا و آن یبه تقویبت اراده ،بع  ینماز آماده کرد. در مرحله یاظهار و اعالم بن گی از راه اقامه

ج فبردی و ، از راه بیبان فوایب  و یبا نتبایجام این دو واجب باال برای اق ام به ان یانگیزهایجاد 

هبای  رورت شکیبایی دربراببر آسبی  ،سوم یو در مرحله ،توجه داد ،اجتماعی انجام این دو

 ش .  را به آنان یادآور اق ام به این دو واج ناشی از احتمالی 

شبود کبه یکبی از با عنایت به ه ف سوره که ه ایت نیکوکاران مکی است، روشن مبی. ۲

تبالش ببرای گسبترش هنجارهبای بینشبی، گرایشبی و  ،بهترین نمودهای نیکوکاری و احسان

گرایشبی و رفتباری اسبت.  ،های بینشیو اصالح فضای جامعه از ناهنجاری ،رفتاری در جامعه

شب ه  ان مکی را که حبال شبناختهگویا خ ای متعال از راه بیان نصایح لقمان به فرزن ش، موح 

خواه  تا پیبامبرش ها میکن  و از آناصالح اجتماعی توصیه می یبه مشارکت در شبکه ، بودن

 یاری کنن . ،را در این جریان

بخشبی از  ،ط محیطبی شبرک و کفبر نیبزشود کبه در شبرایاستفاده می ی یاد ش هاز آیه. 3

هبا سبترش آنهنجارهای اجتماعی عقالیی و مقبول وجود دارد که مؤمنان بای  برای تب اوم و گ

و نبای  تصور کرد که امر ببه معبروف و  ،ها مخالفت نماین آن یتالش کنن  و با عوامل کاهن ه

 های دینی و فضاهای اسالمی است.نهی از منکر تنها مربوط به محیط

ساز پبذیرش هنجارهبای زمینه ،توان استفاده کرد که رعایت هنجارهای عقالییاز آیه می. 4

منرور گسترش هنجارهای عقالیی و گروه مؤمنان نیکوکار با تالشی که به ،دینی و شرعی است

 ساز گسترش هنجارهای دینی خواهن  ش .  ، زمینهدهن انجام می

                                       

        

ببه  ،لقمان مشارکت فرزنب ش در فراینب  اصبالح جامعبه را درخواسبت کبردکه از آن پس

ي او را از رفتار ناسالم اجتماعی منن کرد. سلبی رفتار وی در جامعه توجه داد و یهاجنبه
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اِسي)
َّ
يِلليمم كآ دَّ

آ
َةيرمم ِ

ام صممآ
ْ
يت
آ
ن معنی میل گردن، یک نوع بیماری اسبت در شبتر کبه گبردن عر« به»صَ (وآ

یر« نگاه نکردن به شبخص و برگردانب ن گبردن از روی تکببر صعِو »َت ،ارددخود را کج نگه می

تمثیل از تحقیر دیگران اسبت و  ،این جمله .معنی رخسار و چهره استبه «دْ َخَ»« از خَدّاست. »

شبود. ایبن شامل تحقیر زبانی و ناسزاگویی نیز مبی ؛ بلکهمراد نیست ،گردانی از مردمرویتنها 

  ان ببا غیبرِنیکوکباران و موح ب  آسیبی است که بُروز و ظهبورش در رفتبار ،خصوصبه حالتِ

که  ش هروایت وب انصاری ای ومحتمل است. از اب ،عموم مشرکان نادانبا خصوص به ،خودشان

پرسبی : فرمبود:  «عِّْر خَللدَّكَ لِلنَّللاسِا تُصَوَ لَ» یاز معنى جمله گفت: شخصى از رسول خ ا

در روایبت  1«.لوچبه آویبزان کنبى ،کجبى نمبودهدهبن ،که در استهزا و توهین به اشخاصاین»

تفسیر گونه این همین قسمت از آیه عباس و امام صادقمجمن البیان به نقل از ابندر دیگری 

از در  ،گویب کسى که دارد با تبو سبخن مبىمگردان، و از برکلى از مردم رو  خود را به» :ش ه

 ۲«.توهین اعراض مکن

ي) ِ يذممِ
مممَ
آ
يت
آ
ن يوآ

ً
حمما ةآ ينآ َِ َر

آ َ
 ؛معنی ش ت شادمانی در امور باطبل اسبتو به ،حال از مشی ،«مََرحًا» (يياض

بینانه که نشان از غرور و تکبر صاح  آن دارد. این جمله نیبز تمثیلبی رفتار سرمستانه و بزرگ

که راه رفتن فقط بر زمبین قاببل تصبور با این .فروشی به دیگران استبرای نهی از فخرکنایی، 

دارد که قوی می که او در جایی گام بررا متذکر ش  تا اشاره باش  به این «ضأَرْالْ یفِ»است، قی  

 ،که، او با سایرین مساوی اسبتای است به اینبنابراین موعره .دارن می و  عیف در آن گام بر

، باحالبت یعنی در کوچه و ببازار ؛و شای  مراد فضای جامعه باش  گونه عمل نمای .و نبای  این

 !فروشی ظاهر نشوفخر

ور ي)
ْ
خمم
آ
يف اُّ 

آ
ِ
َ
يْنخ َّ 

ْ
يا يْاِحبن

آ
ين آ َّّ ي معنبی کسبی کبه دارای ببه «اءلَیْخَ»و  ،«ل وْخَ» ی« از مادهتَالمُْخ» (ِإ َّ

 
 .1۶۷ ص، 5 ج المیثور، ریتفس یف المنثور ال ر ،یوطی. س1
 .500ص  ،۸القرآن، ج  ریتفس یف انیمجمن الب ،یطبرس. ۲
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 «رخْب فَی »« از مادهفَخُوربین . »ها خود را بزرگ میآن یواسطهالت و پن ارهایی است که بهتخی 

و  ،بالی ن درمورد چیزهایی مانن  مال و مقام که خارج از ذات انسان اسبت. اولبی امبری ذهنبی

 امری خارجی است.   یدوم

دهب  و او بین مردم توجه مبیبه رفتار ناشایست فرزن  مؤمن  در لقمان در ادامه  مراد آیه:

، از آنبان دیگران و تکببر کوچک دی نخاطر کن : روی خود را بهبا این عبارات نصیحت میرا 

کبه خب ای متعبال  فروشی در کوچه و بازار و محیط اجتماعی ق م نگبذارو با فخر ،بر مگردان

 فروشی را دوست ن ارد.  زدگان فخرانواع خیال  یهمه

 هانکته

 ی است که در مکبه حضبور داشبتن  و اسالمشبان ه ایت نیکوکاران موح  ،ه ف سوره. 1

خصوص رفتاری که گبواه ببر تحقیبر و هها، بآن مراقبت بر رفتار ،وصف این علنی ش ه بود. با

آسبی   ،و تیثیرپذیری دیگران از اسالم ،دعوت دینیرون  به  ،مردم مشرک باش  شمردنکوچک

کبه در روایبات اهبل شب . ایبنگرفتن مبردم از اسبالم مبیموج  فاصله  و کردوارد می ج ی

نزد  ایشان ها زینت باشن  و نبای  موج  سرفکن گیوارد ش ه که شیعیان بای  برای آن بیت

 دیگران باشن ، هماهنگ با پیام این آیه است.

گویی و و اجتناب از گزن ه ، موح ر اخالقی مناس  با عموم مردم غیررفتا. برخورداری از ۲

یا ممانعت از ایجباد موانبن انزجبار  های عملی دعوت به دینیکی از راه، هاخویی با آندرشت

مسلمانان رعایت کننب . تبیثیر رفتبار مؤدبانبه ببا  ان در رفتارشان با غیردینی است که بای  موح 

رو ببه خلبق، ایجباد و  ،دیگران است که باعث ش ه استکبار جهانی برای کم کردن نفبوذ دیبن

دور کبردن  یها را وسیلهو آن ،رفتار در جهان اسالم آوردهای تکفیری ب خو و تن ترویج گروه

 از شنی ن پیام دین کن . مریکا و دیگر بالد غیرمسلمانآمردم اروپا و 
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ي) ِ  آ
َ
تمم يينآ َديذممِ صممِ

َ
او ی تعیین انب ازهبا دیگران و  های لقمان به فرزن ش در رفتارتوصیه یدامها (وآ

متعادل کردن  یعنی،  «»قَصْ یروی از ماده« امر به میانهصُدْاُقْ» هاست.مناس  ص ا در گفتار با آن

قب م زدن همبان  ،است. راه رفتن متعبادل روی در هر کاری و در اصطالح، میانه ،من  و روش

و  ،و یا همچون راه رفتن عبی  و بن گان و افراد ذلیل اسبت ،رر و تکب ختُبَافراد عادی و دور از َت

ی هباجنببه یتوسعه داده شود، آیه اشاره به رفتبار متعبادل در همبه ین، به روش و آیاگر مشی

مراد از این جملبه را ه فمنب  ببودن در   «،»قَصْ یتوجه به کلمهرو برخی باازاین .زن گی است

   1ان .روش و زن گی دانسته ،من 

ْضَضيِنَني)
َ
اغ ييوآ َوِت آ کم کردن و شکستن ص ا و نگباه  «،ضْضَغَ» یاز مادهفعل امر « ضُضْاُغْ» (صممآ

ر ی سبخن گفتبه م بهطور دا نه ب ین معنی که به ،داللت بر بعض دارد «مِنْ»و  ،است حالبت سبِ

عببارت بعب ، مقب ار  یقرینبهبلکه مراد آن است که ص ا را به کنترل خوی  درآورد. ببهشود، 

يشود.  شکستن ص ا روشن می

ي) ييِإ َّ
َ
َ
آ
ِم لِيأ  آ

َ
ياي

ْ
َول صآ

آ
اِليل َصوآ

آ َ
ياض ةآ

آ
افعبل  اسبت و گرچبه معمبواًل «رکَب نْمُ» افعل تفضبیل از «کََرأنْ» (ا

و هرچه  ،طور نادر این صیغه آم ه استبه ،عیوبباب  ولى در ،آی مورد مفعول نمى تفضیل در

، که فرمود آواز درازگبوشاینپس شود. منکر نامی ه می ،را که نفس از آن نفرت و کراهت دارد

بلکه ناپسن  بودن و نامینوس بودن آن در نزد عرف و عقبل  ،نه یعنی ناشناخته باش  ،انکر است

شبکل جمبن ببه ،جهت رعایت فواصل آیاتو به ،جمن حمار است «ر یَحمِاَلْ» ۲مراد است. ،سالم

برخی در علت  ی قبل است که فرمود ص ایت را کنترل کن!تعلیل جمله ،این جمله آم ه است.

میبان عبرب  جهت است که صب ای او در این از :ان مثل زدن ص ای بلن  به ص ای خران گفته

 
 .154 ص، 10 ج القرآن، یه  من ،یم رس. 1
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 خاطر خشم ببر دیگبریو یا به اغذ  ،جنسی هوتجهت شو فریاد او یا به است، مَثَل در کراهت

 است.

نبه تنب  و  ؛روی کنیا در راه رفتن میانهروی و اعت ال پیشه کن )در رفتارت میانه مراد آیه:

و صب ایت را از بلنب  شب ن  .ذلیبل( بن گان خوار و شبیهو نه  ،پادشاهان متکبر انن نه م ،نه کن 

 ص ای درازگوشان است.   ،ناپسن ترین ص اهاکه  ،زیرا ناپسن  است ؛بشکن

 هانکته

چبه ، از ابت ا تباکنون یادش ههای شود که توصیهروشن می ،توجه به فضای نزول سوره. با1

تا میبزان تبیثیر  ،  مکی استرهنمودهایی بسیار عالی برای نیکوکاران موح  ،ایجابی و چهسلبی 

 باال برن .   ،های خودو خانوادهمشرک مکه و اقوام و فامیل  یخود را بر جامعه

ی ادب، اعتماد به نفس و اطمینان به درسبتی و راسبتی کبالم آرامی سخن گفتن، نشانهبه. ۲

قیمتبی آن ، و کبمهبابه گفته اعتمادیی، بیادبسخن گفتن، حاکی از بیفریاد  بااست و درمقابل 

   1است.گونه سخن گفتن پرهیز داده لذا قرآن مجی  از این است؛

 «اتِ لَصَوْتُ الَْحمِیللِرإِنَّ أَنْکََر الْأَصْوَی »جملهبرخی از مصادیق  در روایتی از امام صادق. 3

، یا بلن  کبردن ناخوشباین  صب ا منرور، عطسه کردن به ص ا  بلن  و زشت که استش ه  بیان

 .  استت قرآن  حال دعا یا قرادر ، مگرسخن هنگام

 
 .۲۷90 ص، 5 ج القرآن، ظالل یف قط ،  یس. 1
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ی مرردم بره و توصیه پیامبربه ی داردلسرزنش کافران،  :بخش چهارم

 تقوا و خشیت 

 34تا  20آیات 

                                  

                                 

        چه را که در زمین ها و آنچه را که در آسمانای  که خ ا آنآیا ن انسته

ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟ و ها  و نعمت ،است، مسخ ر شما ساخته

[ دان  و رهنمود و کتابى روشن ]داشته باشن [ به که]آنخ ا بى یبرخى از مردم درباره

 خیزن .مى مجادله بر

                                  

                       :و چون به آنان گفته شود

چه که پ رانمان را بر آن گوین : »]نه![ بلکه آنپیرو  کنی «، مى ،چه را که خ ا نازل کرده»آن

 سو  عذاب سوزان فرا خوان ؟کنیم«؛ آیا هرچن  شیطان آنان را بهپیرو  مى ،ایمیافته

                                        

            تسلیم خ ا  ب نیکوکار باش که درحالى ب و هر کس خود را

 سو  خ است.زده، و فرجام کارها به کن ، قطعاً در ریسمان استوارتر  چنگ در

                                      

         و را غمگین گردان . بازگشتشان ورزد، نبای  کفر او ت و هر کس کفر
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آگاهشان خواهیم کرد. درحقیقت، خ ا به راز  ،ان چه کرده[ آن ِسو  ماست، و به ]حقیقتبه

 ها داناست. دل 

                         مبببا[ آنبببان را انببب کى[

 کنیم.درمان ه مى ،پررنجعذابى  سازیم، سپس ایشان را دربرخوردار مى

                               

            ها و زمین را آفری ه آسمانها بپرسى: »چه کسى و اگر از آن

 دانن .ترشان نمىمسلماً خواهن  گفت: »خ ا.« بگو: »ستای  از آنِ خ است« ولى بی  «است؟

                         چببببببببه در آن

 [ است.]صفاتنیاز ستودهاز آنِ خ است، درحقیقت، خ ا همان بى ،ها و زمین استآسمان

                                     

                     زمین است چه درخت در و اگر آن

و دریا را هفت دریا  دیگر به یار  آی ، سخنان خ ا پایان نپذیرد. قطعاً خ است که  ،قلم باش 

 ناپذیر حکیم است.شکست

                           

 [ یک تن نیست، که خ ا شنوا  بیناست. مانن  ]آفرین  آفرین  و برانگیختن شما ]در نزد ما[ جز  

                              

                                

آورد، و آفتاب و مى آورد، و روز را ]نیز[ در ش  درمى ا  که خ ا ش  را در روز درآیا ن ی ه
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 ،کنیب چبه مى[ هر یک تا وقت معلومى روانن  و ]نیز[ خب ا ببه آنماه را تسخیر کرده است ]که

 ؟آگاه است

                               

   [ دلیل آن است که خ ا خود حق است و غیر از او هرچه را که ]ها همهاین

 بزرگ است. یباطل است، و خ ا همان بلن مرتبه ،خوانن مى

                                      

              ها به نعمت خ ا در دریا ا  که کشتیآیا ن ی ه

[ خود را به شما بنمایان ؟ قطعًا در این ]ق رت ها  ]ق رتگردن  تا برخى از نشانهروان مى

 هاست.نشانهگزار ، نمایى،[ برا  هر شکیبا  سپاس

                                      

                               و چون موجى

[ آسا آنان را فرا گیرد، خ ا را بخوانن  و اعتقاد ]خود[ را برا  او خالص گردانن ، و]لىکوه

ها  ما را جز هر رو هستن ، و نشانهبرخى از آنان میانه ،چون نجاتشان داد و به خشکى رسان 

 کن .انکار نمى گزارناسپاس یخا ن

                                  

                                 

                ا  مردم، از پروردگارتان پروا ب اری ، و بترسی

آی ، و هیچ فرزن   ]نیز[ به کار پ رش نخواه  از روز  که هیچ پ ر  به کار فرزن ش نمى
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خ ا حق است. زنهار تا این زن گى دنیا شما را نفریب ، و زنهار تا شیطان  یوع ه ؛آم . آر 

 شما را مغرور نسازد.

                             

                              

      فرو [ قیامت نزد اوست، و باران را حقیقت، خ است که علم ]بهدر

آورد، و دست مىدان  فردا چه بهدان  و کسى نمىهاست مىچه را که در رحمفرست ، و آنمى

 [ دانا  آگاه است.میرد. درحقیقت، خ است ]کهدان  در ک امین سرزمین مىکسى نمى

 تفسیر

در دو بخ  پیشین، شاه  بودیم که آیات سوره در تشریح عزیز و حکیم ببودن خب ا، 

های کاشف از این دو صفت خ ا را بیان، و روشبن کبرد کبه غیبر او، هایی از آفری هنمونه

ها، قادر ببه آفبرین  چیبزی نیسبتن ، تبا چبه رسب  کبه عبزت و حکمبت در ازجمله الهه

هبای الهبی، و مخلوقاتشان مشاه ه شود. پس از آن، شکر را انعکاس طبیعبی درک نعمبت

ی بسبیاری از ن شبمرد. شبکرگزاری پایبهی حکمت عطاشب ه ببه لقمباشکرگزاری را پایه

ی این حکمت بود که لقمان حکیم، فرزن ش را به دوری از شرک هاست؛ بر پایهنیکوکاری

ی خ ا و وال ین، همراه با شکرگزاری و رفتار مثبت، و و رو آوردن به انجام طاعاتی درباره

ری در اصالح نگباه و گزاترک رفتار ناشایست اجتماعی فرا خوان . باعنایت به نق  سپاس

رفتار مردم، خ ای متعال برای ایجباد گبرای  ببه شبکرگزاری، آیباتی را فبرو فرسبتاد، و 

هاست، سرزن  کرد، ساز ناهنجاریها که زمینهتوجهی به نعمتخاطر بیمشرکان مکی را به

را درمورد برخبورد ببا ناسپاسبان  و  من تشویق نیکوکاران مخالف این گروه، پیامبر

 ایی نمود. راهنم
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در آنبان را  گرای  به پروردگبار ،های پروردگار به مخاطبانبا یادآوری نعمت ،شریفه یآیه

 به مجادلبه ببر ،خ ا و پروردگار عالم با ،هارا که با نادی ه گرفتن نعمت یو مردم ،تقویت کرده

يده .خیزن ، مورد نکوه  قرار میمی

َواي) ةآ
آ
َ يتمم

آ
لمم
آ
و یا استفهام  ،بینی یعنى البته مى ؛ستا یاستفهام تقریر« یا أَ لَمْ تَرَوْااستفهام در » (أ

، محسبنان و دیگبر مبردم ، خطابی عمومی است و شامل پیامبرانکاری است. ابت ای آیه

هبای واسبن الهبی، شود، کسبانی کبه از ایبن نعمبت« استفاده میتَرَوا اَلَمْشود. از عبارت »می

ای از بینایی ظاهری و کسانی هستن  که بهرهی منزلهبرن ، بهای درجهت توحی  الهی نمیبهره

 یا علم ن ارن .  

ي) َِ َر
آ َ
يياض ايذممِ

نممآ اِليوآ ماوآ ايِذييالسممَّ  ينآ
ْ
ا
آ
يل ةآ
َّ
ة يسآ آ َّّ ي َّ 

آ
حرکت دادن اجباری شیء  «،رَخَسَ» ی« از مادهسَخََّر» (أ

 ،سراسبر ایبن عبالمشود که در استفاده می «سَخََّر» یسوی غر ی خاص است. از معنی کلمهبه

معنبی الم تعلیل غایی، ببه «لَکُمْعالم انسانی ت بیر شود. »الم« در »فرماست تا ای قاهر حکماراده

 )برای شما( یا به اصطالح الم منفعت است.  

ي)
ً
ة
آ
اِطي بآ يوآ

ً
ة اِهةآ

آ
ْ يظ مآ َ يِياآ

ْ
َ ا
آ
ل يعآ

آ
غ َيبآ

آ
أ یبا کبار وسعت دادن در مو وع یعنی  «بغسَ» ی« از مادهبَغَأَسْ» (وآ

ب( ببه  بمیر جاللبه «نِعَم»که و این ،خاص مادی یا معنوی است داللبت ببر  ،ا بافه شب ه )هُب

کبه خطباب بنابر این باشن .حال می «اطِنَةًبَ»وَ  «اهِرَةًظَ» یدو کلمه .داشت این نعمات داردبزرگ

انن  حبواس ظباهری هایی مهای ظاهری، پ ی همراد از نعمت ،به مشرکان باش  ،شریفه یدر آیه

ماننب   محسوسبیناهبای هبای بباطنی، نعمبتو نعمت ،های پاکیزه خواه  بودو روزی و اعضا

های ظباهری، مراد از نعمت ،مردم باش  یباشن . ولی اگر خطاب به همهاراده و عقل می ،شعور
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غیبر از  هبای بباطنی ببهو مراد از نعمت ،نعمت دین ،هایی که در باال اشاره ش عالوه بر نعمت

 مقامات معنوی نیز خواهن  بود.  ،چه در باال گذشتآن

هبا و ، مصب اق نعمبت ظباهری، اسبالم و خلقبتعباس از پیامبر اکرمدر نقل ابن

های اعمال معرفبی شب ه الهی، و مص اق نعمت باطنی، پوشان ن گناهان و زشتی هایرزق

« بیبان ا اهللُلَّب اِ لبهَا اِایبن نعمبت را »لَب عباس، مبراد از است. برخی نیز از قول مجاه  و ابن

شبود و در صورت کبردار نمایبان مبیصورت گفتار، و بر جوارح بهان  که بر زبان بهداشته

، مراد از نعمت ظاهری، در روایتی دیگر از امام باقر 1گیرد.صورت اعتقاد قرار میقل  به

آن حضبرت ببه مبا رسبی ه  یواسبطهمعرفت الهی و توحی ی است که به و نبی اکرم

در روایتبی از  ۲بیان ش ه است. است، و مراد از نعمت باطنی، والیت و محبت اهل بیت

 3نعمت ظاهری، به امام ظاهر، و نعمت باطنی به امام غای  تفسیر ش ه است.، امام کاظم

مصب اق های ظاهری و باطنی است و تنهبا هایی از نعمتروشن است که این موارد، نمونه

 نعمت در آیه نیست.

ي) ِ
َّّ يي اِدُّْيذممِ

نيْاُممآ اِسينممآ ياليممَّ نآ نممِ
ایبن و رفتار حال از تعج  و ست ا حالیه «اسالنَّ نَمِ وَ»در  «واو» (وآ

 الز بعر خلف، و عب الل ه بنبن ميةحارث، و أضر بنعاشور این گروه را ن. ابنرسان را میگروه 

حقبایق از قبوم  کبردنپرداخته و سعی در مخفبی  نبی اکرمکن  که به مجادله با معرفی می

منربور غلببه به ،خصومت و ج ل به معنی ادامه دادن به «َل َجَ» ی« از مادهجَادِلُیُ» 4.خود داشتن 

 و بازداشتن او از حق است.   ،بر طرف مقابل

يْنِي ممل ي) اح 
آ
يِكِمم
آ
ن دًىيوآ يهممْ

آ
ن يوآ   

َ
ِليِعلمم  ممَ

آ
اکتساب علم، یعنبی تبالش و  یگانهمرات  سهجمله شامل این  (ِبغ
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و در بیانی دیگر، اکتساب از راه  1،پیما استو مطالعه در کت  راست ،کوش ، فراگیری از عالِم

الهبی خواهب  ببود کبه  یشب هوحی یا الهام و کت  نبازل  یواسطههحق تعالی ب یعقل، افا ه

  ۲نیست. مقابله، نوع چهارمی برای آن قابل تصور یقرینهبه

ها و زمبین را بینی  که خ ا آسمانپیامبر، نیکوکاران و ای عموم مردم، آیا نمی مراد آیه:

با ق رت قهار خود در خ مت تیمین منافن شبما و دور کبردن  برر از شبما تب بیر کبرده 

هایی که گاه نعمت گستران ؟ را خود نعمت انواع یهمه شما بر که  ینیبینم مگر و است؟

هبای آشبکار، ماننب  درختبان، هاسبت. نعمبتظاهر و آشکار، و گاه پنهان و درون پ یب ه

ای مثبل های درونبی و نادیب ههای قابل مشاه ه، و نعمتها و بسیاری نعمتها، میوهسبزه

هبا های آب زیرزمینی، مواد ناپی ای در انبواع سبنگهای مع ن، سفرهچه در انواع سنگآن

هبا شود. دیب ن نعمبتها گوارا میو انواع فلزات که زن گی شما با آنمانن  اورانیوم، آهن 

حال، ب ون هیچ دانایی و دلیبل و اینبرای بن گی موح  انه کافی است؛ اما برخی از مردم با

ی خ ا به گونه دلیل نگاشته در کت  آشکارگر، دربارهبرهان درونی عقلی یا نقلی، و یا هیچ

 پردازن .ج ال و خصومت می

                                      

                    

این گروه را فاق  روش علمی و منطق صبحیح شبمرد، حبال در  ،قبل یکه در آیهآن از پس

 کش .تصویر میموا ن نادرست این گروه گمراه را به ،این آیه

ي)
آ
َويا

آ
يل يوآ

آ
يأ

آ
َ ط

َّ
يالت

آ
يا 

آ
َدْعوْهَ يِإممم ياآ ييىا ْ

آ
ذ ِا لِيعممآ از است؛ تعجب  استفهام تعجبی « لَو أَوَاستفهام در » (اِحيالسممَّ

کنبار واو عطبف، اسبتفهام ی اسبتفهام در انب : همبزهی گفتبهبرخ .زشتی بی  از ح  این گروه
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ببه  «عُوهُمدْیَلل » میر مفعبولی در  1.(وهُعُبَاتَّلَ)رسان  و جواب لو نیز محذوف است انکاری را می

عِلاَگبردد. »مبی یا تنها به پ رانشان بر ،و پ رانشان مشرکان مخاط  پیامبر  ی« از مبادهر یسللَ

دیگبری را مان  که به کسی کبه ش ن آت  است. این تعبیر به این می ورملته  و شعله «،رعْ»سَ

ش اچباه بخوانب ، پیبروی ای تو را به افتادن درکن ، بگوین : آیا اگر دیوانهکورکورانه پیروی می

 کنی؟!می

در قرآن  خ ا که را چهآن: »شود گر نادان گفتهاین گروه از مردم مجادله به چون و مراد آیه:

ین و روشبی مبا تنهبا پیبرو آیب  بلکه ؛نه: » گوین مى ،«کنی  پیرو  کرده، و یا زبان پیامبران نازل 

درستی موا ن اعتقبادی  دلیل موجهی بر ،پیروی پ ران «ایم!یافته آن بر را شویم که پ رانمانمی

بایب   کنب ؟!مبیبرای درستی آن کفایبت  ،نیست. آیا صرف دیرینه بودن یک باور در گذشتگان

هبای قال  گفته پ ران در کشان  یا نه. آیا اگرسمت آت  و جهنم مینگاه کرد که این باورها به

 باز بایب  ،سمت آت  ملته  جهنم دعوت کنن مردم را بهاین و  ،گوی شیطان شون سخن ،خود

  را همراهی کنن ؟! ، و آنانپیروی را شیطان بر زبان پ رانشانی ش هسخن منعکس

 هانکته

خاطر عالیق و انسان نبای  به ،مجاز نیست  شود که تقلی  در عقایی باال استفاده میاز آیه .1

 ده .تن به پذیرش باوری  و نرر دیگران،

برابر اعتقاداتی از پب ران کبه مخبالف درک خصوص جوانان درانگیزش مردم و به آیه در. ۲

های آلوده ببه و برهان بود، نق  مؤثری داشت. این نکته در محیط و یا منطق ،وج انی فطری و

اهمیببت فببراوان دارد.  ،هببای نادرسببت خببانوادگی و اجتمبباعیهببا و روشببب عت ،خرافببات

جوانان انقالبی ببا  ش ن همراهدر ها گونه خطاباین ش  کهمشاه ه  ،خصوص در فضای مکهبه

 .داشتای نق  بسیار ارزن ه ،پیامبر
 

 .50۲ ص، ۸ ج القرآن، ریتفس یف انیالب مجمن ،یطبرس. 1
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از ایبن آیبه  کننب ،شان پیبروی مبیعتقادات پ رانپس از سرزن  کسانی که به نادرستی از ا

و  بمن  ،گویب آورده و دربرابر اوامر او تسلیم هستن ، سبخن مبیروی نیکوکارانی که به خ ا 

 کن .ها اشاره میخوش به آن یوع ه ها، باعمل آنتییی  

ِي) َّّ ىي
آ
ْ يِإم َج آ َنيْشَسِلَ يوآ ينآ عامبل همان  ،سوی خ ای سبحانتسلیم وجه به. استینافیه است ،جمله (وآ

جهنمبی شب ن فرزنب ان را  ،است. اگر تقلی  پ ران در اعتقادات نادرسبت و سعادت رستگاری

 ییابن ؛ باورهبایی کبه قبلبهدست می ،شود، این گروه به معرفت و اعتقاداتی درستموج  می

ببا  «مْلِسْیُ»شون . فعل می شتسلیم اوامر، کوی اورسی ن به عزم با و ده  قرار میدلشان را خ ا 

گویبا ایبن  ؛مجاز اسبتنوعی ی ه دلیل که در بردارن این ، به«الم»متع ی ش ه است نه با  «یلَاِ»

 .  دگذارمی نفس، مَتاعِ صاح  خوی  است که آن را به دیگری وا

توجه داری  که قرآن گاه از تالش مؤمنان برای جل  توجه پروردگار به خود، سبخن 

اسبت؛ در  ۲1تبا  19/ 9ی لیل ی اول در سورهنمونهگفته و گاه از توجه مؤمنان به خ ا. 

دهنب ، اشباره، و این آیات، به افرادی متقی که مبال خبود را ببرای تحصبیل تزکیبه مبی

ی تحقبق ایبن هبا وعب هکنب . سبپس ببه آنمقصودشان را جل  توجه خب ا عنبوان مبی

لَّا * زَ جْتُ نِّعْمَةٍ مِن دَهُعِنْ لِأَحَدٍ مَا وَ» :ده شان را میخواسته بِّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ إِ  * ىالْأَعْلَ رَ

را از ران نشان از  «. این گروه چنان محترمن  که خ ای متعال، پیامبرىیَرْضَ  لَسَوْفَ وَ

نام  کبه دعاهایشبان در شب  و روز، ها را گروهی میکن . خ ای متعال آنخود، منن می

دِلَ وَالتفات خ است: »برای تحصیل نرر و  بَّهُللمْ یَللدْعُونَ ینَالَّذِ اتَطْرُ  الْعَشللِیِّ وَ اةِبِالْغَللدَ رَ

یْهِمْ ابِکَحِسَ مِنْ امَ وَ ءٍشَیْ مِنْ  ابِهِمْحِسَ مِنْ  عَلَیْکَ امَ وَجْهَهُ یدُونَیُرِ لَ  فَتَطْرُدَهُمْ ءٍشَیْ مِنْ عَ

 (5۲/ 55« )انعام الظَّالِمینَ مِنَ فَتَکُونَ
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حکایبت تصبمیم  ،قهرمان توحی  است که خ ای متعبال  ،بیان حال ابراهیم ،دوم ینمونه

مَ فََطللَر یلِلَّللذِ وَجْهِللیَ وَجَّهْ ُ إِنِّیجان  خ ا را گزارش کرده است: »وی در توجه به  وَ اتِاوَالسللَّ

گونبه به بیبان مب ح ،مورد بحث یآیهدر  ( و۷9/ 55انعام ) «الْمُشِْرکینَ مِنَ أَنَا امَ وَ یفاًحَنِ الْأَرْضَ

براین توجه بنب گان و خب ای ان . بناتسلیم کرده جان  پروردگارمؤمنانی پرداخته که صورت به

، خب ای آورنب جان  پروردگار مبیچنان که مؤمنان رو بههم ؛سویه استدیگر، دوبه یکمتعال 

عبباس در تفسبیر عببارت نقبل بنآورده، توجه خاص خواه  نمود. از ای ها رومتعال نیز به آن

 1.و اظهار اطاعت توحی ی از خ است «اهلل اِلَّا اِلَهَ لَا» ،است که مراد

ي)
آ
ق
َ
ْوث
َ
ِةيالمم ْاَةوآ

َ
ال يبممِ

َمسممآ آ
آ
ِدياَيِ

آ
قمم
آ
يف يْنَحِسني يْهوآ  یجمله، حالیه اسبت. »احسبان«، عمبل نیکوکارانبه( فوآ

شود. امبا از ب ون انترار پاداش از دیگران است، و به نوع خاصی از نیکوکاری مح ود نمی

شود که آثاری که برای احسان خواه  شمرد، ترکی  این جمله با عبارت گذشته، روشن می

مربوط به هر احسانی نیست؛ بلکه آثار، مشروط به تسلیم بودن وجه برای پروردگار است. 

دنببال خواهب  داشبت. شب ه در آیبه را ببهپایگاه ناشی شود، آثبار گفتهاحسانی که از این 

« ببه وَةالعُللرْمعنی آویزان شب ن، رسبی ن و اصبابت کبردن، و »ی »عرو« به« از مادهوَةعُرْالْ»

گیرنب ، ماننب  شبیء را مبی ،وسبیله آنشود کبه ببهدستگیره و آن قسمتی از شیء گفته می

الوثقى، تمثیل نیکوکاریِ همراه با تسلیمِ صورت  ةعرو ی کوزه یا دلو. تمسک بهگیرهدست

به خ ا، از اعمال موج  نجات و فالح، تمثیلی از باب تشبیه معقول ببه محسبوس اسبت. 

حال مؤمن در ثبات و درستی باورها، به سوارکاری گرفتار بر مرکبی چموش و یا بر کشتی 

به پاره نش ن آن اطمینان  ی گرفتار در طوفان، تشبیه ش ه که به ریسمان محکمی کهنشسته

  است.کامل دارد، چنگ زده 

يعآي) ِ
َّّ ىي

آ
يِإم ورِيوآ نممْ

ْ َ
ياض

ْ
ة « أُمُوراَلْلل « در »ی اخیبر اسبت. »اَلْاین عبارت بیان علت برای دو آیه (اِوبآ
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شبود؛ امبور افبرادی کبه ببه تقلیب  از ها میی پ ی هبرای استغراق است و شامل امور همه

ببه در عقی ه، و سرک  دربرابر خ ا هسبتن ، و نیکوکبارانی کبه رو نیاکان، دچار ا طراب 

شب گان ببرای خب ا، بلکبه جان  خ ا دارن . به عبارت دیگر، نه فقط عاقبت امبور تسبلیم

ها را نیک افراد در دست خ است و او امور افراد را، نیکوکار یا غیر آن یعاقبت امور همه

لَگردان . مق م ش ن »یا غیر آن می امبور ببه خب ا، و نفبی آن از  ختم« برای انحصار اهللِ یاِ

 هاست. دیگرانی چون بت

شبون ! گروهبی شون ، گروهی تسلیم خ ا میکسانی که تسلیم خ ا نمی مقابلِدر  مراد آیه:

و بب ون   نباشب  کوکارین ،حال  این و در ،دربرابر خ ا تسلیم ،خود یچهره توجه و یهمه که با

 انب  وزده چنبگ استوار ویزیآدست به گمانبى ،ان عمل نیکو انجام دهن انترار پاداش از دیگر

کبار  تنهبا ،و او ،خ اسبت یببه اراده ی کارهبافرجام یافتن همبه زیرا ؛نجات پی ا خواهن  کرد

 .گروه دوم باشن  یرسان  که در زمرهکسانی را به سرانجام می

 هانکته

هرچه مباه  ؛ماه دربرابر خورشی  است ، مانن دربرابر خ اشود که تسلیم از آیه استفاده می. 1

م هچهارد که در ش کن  تا آنتری دریافت میکن ، نور بی خود از خورشی  را کم می یزاویه

 ؛انسبان نیبز چنبین اسبت شبود.سراسر روشن و نورانی می ،داردقرار رو به خورشی   که کامالً

 و در ایبن کامبل گرفتبه تنورانیب شبود، تسبلیم برابر او در کامالً جان  خ ا کن  و وقتی رو به

 رس .  ش مفی  بوده و به فرجام میانیکوکاری است که طشرای

و فرزن ان معصوم آن حضرت و دوسبتی  . در برخی از روایات، والیت امیرالمومنین۲

انب  کبه البتبه ازبباب بیبان مصبادیق هالوُثقَی« معرفی ش  ةُوَعنوان مص اق »عُرْبه اهل بیت

تسلیم است؛ زیرا تسلیم دربرابر خ ا، در اطاعت و پذیرش والیت اولیای خب ا مثبل رسبالت 
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کنب ، و ببا تفاسبیر ها تجلی مبیو اطاعت از او و امامت اهل بیت و دستورات آن پیامبر

  1ش ه منافاتی ن ارد.بیان

                                      

       

از تقلیب   یفرجامی مشرکانی که باورهایشبان ببر پایبهس از بیان فرجام نیک محسنان و ب پ

رغم است الل متبین هرا نسبت به کفر برخی از مردم که ب پیامبر ،خ ای متعال ، نیاکان است

 ده .  می یداردل ورزن ، کفر می ،و روشن قرآن و پیامبر

ْةهْي)
َ
ح
ْ
يك  آ

َ
َحْكَ الياآ

آ
يف ةآ

آ
ح
آ
َنيك ينآ هاسبت کبه در انکبار و تکبذی  جا ناسپاسی نعمتدر این «رفْکُ» (وآ

نمود پی ا کرده است. زمخشبری احتمبال داده شبای  کفبر  آیات الهی و دعوت پیامبر

 جهت احتمال خطری که برای اسالم داشته باشن ، مورد اهتمام پیبامبر اکبرمکافران به

آیه، خ ای متعال پیامبر خود را از ایبن نگرانبی آسبوده داشبته  بوده است، بنابراین در این

این برداشت در شرایط درگیری کبافران ببا  ۲گردان .است که کی شان را به خودشان بر می

لَ» یچنین عبارت بع  در آیهمؤمنان، احتمال مناسبی است. هم « آن را تقویت ... جِعُهُممَرْ  نَایْاِ

 کن .می

وا)
ْ
ِملمم ايعآ ْبْ  يِبمممآ ِ

بممم
آ
ِّ
ْ
ي
آ
َةِجْاْ َ يف اينممآ

آ
َ يمم
آ
باشب . مبی «کَزُنْلل ْحیَفَلَا»مقبام بیبان علبت ببرای  این جمله در (ِإل

خصوص نعمت ه ایت، در اعمالی چبون تکبذی  آیبات الهبی و به ،های الهیناسپاسی نعمت

ای اسبت ببرای بیبان مق مبه ،یافبت. ایبن جملبهبرخورد ناشایست با رسول و مؤمنان بروز می

 
 عبْْ عْن ؛محمْ آلل الملدة اللثقى العروة: قال، علوبن زيْ عن ؛3۷9 ص، 4 ج القرآن، تفسیر فی البرهان ،یبحران. 1
: »من أحب أن يتمسق بالعروة اللثقى التو ال اُفصام لها فليستمسق بلالية أخو و وصيو اهلل رسلل قال: قال عباس، بن اهلل

 «. من أبغضه و عاداه علو بن أبو طالب، فإُه ال يهلق من أحبه و َلاله، و ال ينجل
 .500 ص، 3 ج ل،یالتنز غوامض حقا ق  عن الکشاف ،ی. زمخشر۲
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 کنایبه از مجبازات «،فَنُنَبِّللئُهُمْی »ده . جملهای که به رسول خود پیرامون انتقام از کفار میوع ه

 خاطر کفر و اعمال ناشی از کفر است.آنان به

ي)
آ
ذ يبممِ

لممِ  ي
يعآ
آ َّّ ي ْدورِيِإ َّ . خ ای « استا عَمِلُوافَنُنَبِّئُهُمْ بِمَ» مقام بیان علت برای در این عبارت (اِليالصممن

 دانب .هایی که کفر اعتقادی را موج  شبود، مبیسپاسینا های ناسپاس خبر دارد، ومتعال از دل 

مرببوط ببه اعمبال قلببی و  نعمتی که به انکار باورها کشی ه شب ه باشب ، امبری درونبی و کفر

نادرسبتی ببراهین و  انن هایی مهرچن  مرتک  آن، کفر خود را با عذر و بهانه و جوانحی است

توانب  از بباطن و مبی قیقت کفر و ایمان افراد آگاه استاما خ ای متعال از ح ،پنهان کن  ،آیات

  .ده  خبرها کفر آن

 ناراحبت شان هستیسوزرا که دل  تو مک ی، کس از این مردم ناسپاس، هرای پیامبر مراد آیه:

هبا در روز ماست. آن سو ها بهزیرا بازگشت این ؛و با توهین و کینه آزرد، ناراحت نباش ،کرد

شوم و اعمبال  ی، نیاتاز باطن و تبعات کفر باطن را ما آنان گاهشون . آنرستاخیز بر ما وارد می

 چبه در قلب  وآن ببه خ اونب  گمبانببى سبازیم.مى ان ، آگاهتو انجام داده یبارهخبیثی که در

 .داناست ها وجود دارد،حقیقت سینه

 هانکته

های هبا و نشبانهو آیه شود که کافران نه تنها به دعوت پیامبر اکرماز آیه استفاده می. 1

 ،ورزی نب کفر می ،به شواه  و آیات دادن  وخوش نشان نمیاصالح باورهای نادرستشان روی 

 یای دربباره، رفتبار آزاردهنب هپیبامبر دعوت علیههای شوم خود ها و نقشهبلکه با توطئه

آن حضبرت  یداردل ببه  ،دادنب . خب ای متعبال در ایبن آیبهاقلیت مؤمنان نشبان مبی وایشان 

شکیبایی و واگذاری کار ببه  ،منطقدربرابر این گروه بی رسان  که چارهپردازد. این مطل  میمی

خره در وقت مناس  خ و با ،دست خ استه، ب انن  که کار بجای ناراحتیها بای  بهخ است. آن

 ها را تنبیه و عذاب خواه  کرد.هرچن  در رستاخیز، آن
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هبا نهفتبه کر نعمبتدر ش ،ایمان و اصالح رفتار افراد یشود که سرمایهاز آیه استفاده می .۲

و آیبات  ایشبانببا ناصحیح رفتار ، نادرست به پیامبردر باور  ،کفر یاست و سرمایه و منش

شکرگزاری بود و همبین  ،آم  حکمت لقمان، سرروازاین پنهان است؛ هاناسپاسی نعمت و الهی

ی کبه ریشبهچنبان ؛ای که به فرزن ش توصیه کرد، ه ایت کرده ببوداو را به اعمال شایسته ،امر

هبا هبا و کفبران آنبه ناسپاسی نعمت ،دهن ه مشرکان با پیامبربرخوردهای نادرست و آزار

که کن  و این. این مطل  نق  بسیار مهم شکرگزاری در اصالح رفتار را نمایان میگشتمی باز

ز خب ای هبای الهبی و شبکرگزاری ای درک نعمتمردم در سایههای اطاعتبای  ترتیبی داد تا 

یعنی بنب گانی کبه سبن   ،عباد الرحمن، ۷5 تا ۶3/ 4۲فرقان  یکه در سورهبخشن ه باش . چنان

و  ،ها توجه به بخشن گی خ ای متعال بود را واج  اعتقادات درست و رفتار شایسبتهبن گی آن

 تارک باورها و رفتار ناشایست معرفی کرد.

                      

ي)
ً
لممِ ال

آ
ْاْ َ يو ِ

م
ِ مممآ
ْ
که  صورت معتر ه در میان جمالتی واقن ش هکه بهاستینافیه است  ،این جمله (َ

اع« ببه تَب »مَمعنبی امتب اد و ارتفباع اسبت. « ببهمُتُبوع» ی« از مبادهنُمَتِّعُهُم. »ان ش ه بر هم عطف

کبه  صبورت بب ین ،صفت برای مفعبول مطلبق اسبت ،«الًیلِقَشود. »م ت گفته میمن ی باهبهر

آن را ببه  ،دار نهفتبه اسبتمنب ی مب تهبهر ،تمتین یجاکه در مادهاز آن «.یالًلِقَ یعاًتِمَْت مْهُعْتِّمَنُ»

و آن نسببت ببه چیبزی کبه خب ای  ،م طوالنی بودن آن نشبوداست تا توه  مقی  فرموده «الًیقَلِ»

دلیل کمی نسبت زمبان دنیبا ببه زمبان کم است. یا کمی آن به، متعال برای مسلمانان آماده کرده

، در آن ن در دنیا ذکبر شب ههر کجا که در قرآن تمت  ،چنان که راغ  گفته استآخرت است. آن

ي1ی ته ی  و انذار نهفته است.معن

ي)
آ
ْهَ يِإم ةن

آ
َضط

آ
يَ َّ 

ْ
ييىث

آ
ذ يعآ ِل ظ 

آ
يغ معنی تحمیل چیزی است که برای « از مص ر »ا طرار« بهضْطَرُّنَ» (اح 

 
 .۷5۷مفردات ألفاظ القرآن، ص  ،یاصفهان راغ . 1
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یا حالت و امبری از درون شبخص باشب . در  ی،خارج امریانسان  رر دارد و ممکن است 

« شب  ت و خشبونت و ظیغَلی همراه با ق رت، نهفته است. »« قهر و غلبههُمْرََُّطَنَضْمعنای »

آدمبی و تحم بل  عبذاب ببرایاز شب ت  «، اسبتعارهظیغَلِ« به »ابعَذَسختی است. توصیف »

« غَلِللیظٍ ابٍعَللذَ مِللنْ اهُمْنَجَّیْنَلل  وَفرمود: » 5۸/ 5۲ی هود که در سورهچنان. آناست آن ن اشتن

توان  صفت نوعی در مواردی باش  که با آن عبذاب صبورت ش ت و سختی و خشونت، می

ابزار عذاب غلیرن ، مثالً بر آنان از اَجرام و بارهای سبنگین تحمیبل که  این بابگیرد، از می

گیر، موج  غلی  ش ن ی غالظ و سختیا کیفیت عذاب کردنشان از سوی مال که 1شود.می

 عذاب است.

  که سنت الهی آن است کبه گبروه ناسبپاس شروشن  1۸ تا 15/ 1علق  یتر در سورهپی 

و حتی به نهبی بنب گان خب ا از اعمبال  و دعوت پیامبر که به سرکشی دربرابر آیات الهی

جمبن پبس از ان کشبان ه و شنوعان کافرسمت همت ریج بهان ، بهآورده یبن گی چون نماز رو

 * نَادِیَللهُ فَلْیَللدْعُ * خَاطِئَللةٍ کَاذِبَللةٍنَاصِیَةٍ *  بِالنَّاصِیَةِ اًنَسْفَعلَ تَهِیَنْ لَّمْ نْلَئِ کَلَّا: »شون نابود  ش نشان

 پیشبانى مبو ِ[ همان] بگیریم. سخت را[ او] پیشانى مو  نایست ، باز اگر زنهار،؛ الزَّبَانِیَةَ سَنَدْعُ

پبس  «.خبوانیم فبرا را آتشببانان زود هبب  ،بخوان  را خود گروه تا[ بگو] .را پیشهگناه زندروغ

نهایبت ببا قطبن شب ن ایبن ؛ امبا درگیرن بهره میهای الهی ناسپاسان تنها م تی کوتاه از نعمت

، ماننب  های گذشتهخواهن  ش . ته ی  ناسپاسان در سوره مواجه های جهنمی، با نقمتهانعمت

ببرای عمبوم  1۷/ ۲4و عببس  ۶/ 14های عادیات سوره و در ،ولی  یدرباره 1۷ تا 11/ 4م ثر 

 تیکی ی بر همان حقیقت است. ،مورد بحث نیز یمردم ناسپاس آم ه است. آیه

ببرای  ،ایناما  ،دهیمدرست است این ناسپاسان را م تی در دنیا بهره می ،ای پیامبر مراد آیه:

از  ان ک اسبت. پبس ،هاها از نعمتاتمام حجت و برای تجمین تمام جریان کفر است. سهم آن

 
 .۲۶5ص  ،10کنز ال قا ق و بحر الغرا  ، ج  ریتفس ،یقم ی. مشه 1
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شبان اره و درمانب هو بیچب  ،پبررنج و سبخت کشبان ه سمت عذابىرا به این سهم ان ک، ایشان

   خواهیم کرد.

                             

           

های پس از حجر، به ه م بناهای شرک پرداخته، و روشن نموده که این گذشت که سوره

ی که شرک ببر پایبهش  معقول و قابل قبولی ن ارد. در آیات گذشته روشن  یهیچ پایه ،آیین

که همان ناسپاسبی  ،جا به علت اساسی کفر و شرکاین و تقلی  خام و تاریک از پ ران است

داننب  و ایبن هبا و زمبین مبیده . مشرکان از سویی خ ا را آفری گار آسماناست، توجه می

لبوازم آن را بباور ن ارنب ، و درنتیجبه از آن سوی شمرن ؛ اما آنِ او مینعمت باعرمت را از 

يدچار تناقض در باروها هستن .

مآي) يالسَّ قآ
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َنير ْ َ ينآ تآ
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آ
أ ِئَ ييآ

آ
يل ْياوآيوآ َّّ ي نَّ

ْ
ول
ْ
ق  آ
آ
يل َآ َر

آ َ
ياض  میک و ی بیستاین جمله، عطف است بر آیه  (اِليوآ

بیان این « بهااءَنَآبَ عَلَیْهِ اوَجَدْنَ امَ نَتَّبِعُ بَ ْ الُواقَ اللَّهُ أَنْزَلَ امَ اتَّبِعُوا لَهُمُ قِی َ اإِذَ وَکه فرمود: »

که، ازطرفی راهی که پ ران مشرکین در پی  گرفته بودن ، غیر از شرک در الوهیت نبود و 

 خالق آسمان و زمبین کیسبت، پاسبخی غیبر از اهلل ش میازسوی دیگر، اگر از آنان سؤال 

هبا و ی موجبودات ازجملبه ببتها و زمین، فضایی است که همبه. مراد از آسمانن اشتن 

« ببب ین معناسببت کببه اللَّللهُ لَیَقُللولُنَّپرسببتان در آن سبباکنن . »الم« و »نببون« تیکیبب  در »بببت

ی خود نسبت دهن ؛ زیرا روشن اسبت کبه ن  انکار کنن  و امر خلقت را به آلههستتواننمی

ها ها هستن ؛ زیرا تا آن محیط نباش ، اینها غیر از آنآفری گار محیط و فضای سکونت آلهه

 کنن . وجود پی ا نمی

ي) ِ
ْديِلَّ مممَ  آ

َ
ِ ياي

ْ
ببر فعبل  انحصار حم  و ثناباش ، توحی  افعالی از اگر این عبارت، اِخبار  (ومم
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ها و زمین خ است،  گار آسمانکه آفری؛ زیرا با اعتراف به اینکن خ ا را ثابت میاختیاری 

هبا و زمبین او خواهب  ببود و اختیار هستی و موجودات درون آسمانتنها مالک و صاح 

ی خ ای متعال نخواهن  داشبت. درنتیجبه ک ام فعلی اختیاری از خود، مستقل از ارادههیچ

معنبی حمب  ببر و اگر درمقام انشاء باشب ، ببه ،حم  بر جمیل اختیاری، مخصوص اوست

انب : ان . برخی گفتهگاه مفسران در متعلق این حم  محذوف، اختالف کردهچیزی است. آن

« در تق یر است، که مشارالیه آن، حجتبی اسبت کبه درمقاببل سبخنان ذَلِکَی »اسم اشاره

« را اعتبراف ناخودآگباه مشبرکان، ببه کَلِلل ذَمشبارالیه » سخیف مشبرکان گذشبت. برخبی

جهت هب ایت و توفیبق معرفبت و برخی نیز این حم  را به 1دانن وح انیت در خلقت می

  ۲ان .خ ای متعال دانسته

ي)
آ
ْلْهَ ين

آ
رمم
َ
ك
آ
َ يأ يبممآ

آ
و  مممْ

آ
َال حمب   دان  مشرکان ببه انحصباروسیله راه  ا رابیه است که ب ین «بَ ْ» (يشآ

چبه ، هبای آشبکارحجتاین  یقامهیابن  در ابیان که آنان در نمیاینکرده است. به ی را قطناله

و نفرمبود « مَُرهُماَکْ»که فرمود نفی شرک و اثبات توحی  ربوبی وجود دارد. این یحقیقتی درباره

دیب گان  ،که ببا شبنی ن ایبن دالیبلبودن  میان آنان کسانی جهت است که درآنها، ازجمین آن

به انکار  ،یقین به مطل با ایع ه ،که متوجه ش ن  نیزکسانی میان ؛ هرچن  دربصیرتشان باز ش 

تَیْقَنَتْهَوَ جََحللدُوا بِهَلل »فرمبود:  14 /4۸نمبل  یمبارکه یکه در سوره چنانآن ؛دست زدن  ا ا وَ اسللْ

   «أَنْفُسُهُمْ

هبای نعمتکه صاح با این؛ ها در باورهایشان دچار تناقض هستن این، ای پیامبر مراد آیه:

 و هباآسمان کسى چهکه  بپرسى هاآن از اما به لوازم آن ملتزم نیستن ! اگر ،دانن خود را خ ا می

شود که حم  روشن می ،با این اعتراف: »بگو« خ ا: »گفت خواهن  مسل ماً ،است آفری ه را زمین

 
 .۲31 ص، 1۶ ج القرآن، ریتفس یف زانیالم ،یی. طباطبا1
 . ۲۶۶  ص ، 10  ج  الغرا  ،  بحر   و  ال قا ق  کنز  ر ی تفس  ، ی قم  ی و مشه    50۲ص   ، ۸القرآن، ج   ر ی تفس  ی ف  ان ی مجمن الب  ، ی طبرس .  ۲
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تبر زیبرا ببی  ؛کننب ها به آن اعتراف نمبی، اما این«تنها مخصوص خ است ،بر جمیل اختیاری

 دانن .میان این دو را نمی یکنن  و رابطهنادانی میها آن

                       

 ،آیبه این در ،ها و زمین، مالکیت موجودات درون آن استآفری گاری آسمان یچون الزمه

که مالک موجبودات درون  ش هبیان ادامه دارد و برابر باورهای نادرست مشرکان معرفی خ ا در

دسبت هبب هبا نعمتبی دسبتهاست. پس اگر در بین پ یب ههمان آفری گار آن ،زمین ها وآسمان

 .  باش می هامالک آن ،خ او به اذن شود ازجان  می

ي) َِ َر
آ َ
ياض ماواِليوآ ييالسممَّ ينممايذممِ ِ

گذشبته اسبت،  یآیبه در یادشب هدلیبل  ینتیجبه ،( چون این جملهِلَّ

ببرای اختصباص  ، بمیر فصبل «هُوَ» .استب ل اشتمال از قبل  یمنزلهبلکه به ،نیام همعطوف 

 نیبازیبیالهی،  یمالکیت مطلقه یو حم  به خ ای متعال آم ه است. درحقیقت نتیجهنیازی بی

نتیجبه  این به . خ ای متعال و محمود به ذات بودن او خواه  بود ،ی اغیارهمهحضرت حق از 

   و ناسپاسی آنان را تحقیر کن . تصریح فرمود تا کفر

ِم ممْدي)  آ
َ
ياي ْن نممِ

آ
غ
َ
يال يْهوآ آ َّّ ي فقبره از آیبه ایبن کبه در  اطالق مالکیت در خب ای تعبالیانحصار و ( ِإ َّ

پبس  ،دست خ ای متعال باش مال آن بهآن است که، وقتی آغاز هر چیز و ک مطرح ش ه است،

درنتیجبه او غنبی علبی اقطبالق  ؛داراسبت ،چه را که اشیاء عالم خواهان آن هستن او آن حتماً

در تب بیر امبور اشب ، و وقتی غنی علی اقطبالق ب ،خالف فرض خواه  بود ،اینجز است که 

ا هرچبه موجبود در زیبر ؛عِ ل و همتبایی نخواهب  داشبتو  ادعایی،شریکی از جنس خ ایان 

هبا در تب بیر کبارگیری آنو ببه ،وجود دارد، مخلوق و مملوک اوسبت ها و زمینمحیط آسمان

 ل و شبریکی در تب بیر خ ای متعال نیاز به عِب  کهنه آن؛ گیری مالکانه استکارباب به از ،امور

 امور داشته باش .

وجودی مستقل یا ملکیتبی حقیقبی ها از خود باش  و پ ی ه خ ا ،وقتی تنها آفری گار هستی
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خب ای متعبال خواهب  ببود و  ،دیگر ن اشته باشن ، تنها صاح  کمال مسبتقل یبر هیچ پ ی ه

ستودگی نباشب ،  باش . ذاتی که خود منشیمطلق می یهمه وام گرفته از ستوده، کماالت دیگران

نگباهی عمیبق،  رو درازایبن ؟!توان  در مخلوقبات و مُلکب  سبتودگی ایجباد کنب چگونه می

و هرچبه از  ،ای از ستودگی و جمال نخواهب  داشبتهیچ بهره ،طور مستقلمخلوقات جهان به

هبا اختصباص ببه او درنتیجه تمامی ثنباگویی ؛از آن اوست ،زیبایی که در این عالم وجود دارد

 حمی  علی اقطالق فقط او خواه  بود.و  ،خواه  داشت

ی خ ای متعبال هسبتن ، پبس ش هها و زمین آفری هنکه آسمابا توجه به این مراد آیه:

و کسبی  خ است، آنِ ان ، ازیعنی در این فضا ایجاد ش ه است، زمین و هاآسمان در چهآن

ی مخلوقات باش ، غنای ذاتی دارد و نیازی به شبریک گبرفتن هبیچ یبک از که مالک همه

باشب  هبر یبک از مخلوقبات  را مخلوقات خود در ت بیر امور هستی نب ارد. او اگبر الزم 

ی چنبان کبه او تنهبا سبتودهده ؛ هبمشکل مالکانه در خ مت ت بیر امور هستی قرار میبه

ها کمال و جمالی وجود داشته باش ، از مالک حقیقبی و اگر در پ ی ه ،حقیقی هستی است

پس هرچه از ستودگی در مخلوقات و مملوکبات خب ا مشباه ه  .خود دریافت کرده است

ی حم  و مب ح و او تنها شایسته ،شود، کاشف از وجود ستودگی در خ ای متعال استمی

 باش . بر جمیل اختیاری می

                                       

                  

گبزاری در باش . مقصود آن است که روح سبپاسهای الهی میص د شمارش نعمت آیه در

 راه پی ا کن . ،و انسان به حکمتی که نریرش در لقمان بود ،مخاط  تقویت شود

رس  نیافتن پیون  میان آیات مربوط به لقمان و این آیه، و نیز تعریف کفر ببه نرر میبه
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در وجه اتصبال  1تر تفاسیر(کفر اعتقادی ب نه ناسپاسی ب موج  ش ه تا برخی )تقریباً بی 

 ببه، گذشته اتیبا آ ارتباط وجهحل  یبرا ذااین آیه به پی  از خود، دچار مشکل شون ، ل

 از یبرخب  .انب پرداختبهانب ، دانسته هودیرا مربوط به  اتیصحابه که آ یهاگفته یبرخ انیب

 قبل، اتیآ با هیآ اتصالوجه  حیتشر یبراان ، سب  نزول شمرده راها گفته نیمفسران که ا

 ادیب ز را خبود علم تورات، داشتن خاطربه که آم ه انیهودیدر جواب  هیکه آ ان داشته انیب

کشبان ه  ه،یب بودن آ یم ن یرا به ادعا یصاح  روح المعان ن،ییتب نیا رشی. پذدانستن یم

عالمه  یگفتهبه کهیحالدر ۲؛دان یم خفا تینهادر  ،را به قبل و بع  هیاست و وجه ارتباط آ

 قالب  کبه( صبحت)بر فبرض  ادش هی یهاانیو با جر ،است یمک ات،یآ اقیس ،ییطباطبا

داللتشبان  ایب اگر سن   ،منقوالت از اصحاب نیارس  ینرر مبه 3.است ارتباطیب دارد، یم ن

 است.  قیو تطب یدرست باش ، از باب جر

وَييوآي) ييلآ َّ 
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ييِذييانآييأ َِ َر
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ة َباآ ة يييممآ

َبحممْ
آ
ييأ ييانممآ

َ
ل دآ حممِ

آ
ييَ ِلمممآ

آ
يا

ْ
ِييال آغباز جملبه ببا  (َّّ

 یمبا یببرا انیب «شَجَرَةٍ مِنْ». است هیآ نیدر ا آن مضمون بودن مفروض نشانگر «،لَو»حرف 

 رَحْلل بَالْ وَ» یو »واو« در جملبه استیدر مطلق ا،یدر از مراداست.  «اَرضِالْ یفِ مَا»موصوله در 

از  هیکنا «،عَةسَبْ». است دادن بسط و  نیکش یمعنبه   «»مَ یماده از «یَمُدُّهُاست. » هیحال «،مُدُّهُیَ

. آخبر ببه تبا یزیب چ یجیتب ر شب ن فنبا و افتنی انیپا یعنی  «،فَ»نَاز  «نَفِدَتْ. »است کثرت

 ،یالهب  یهیب نیتکو یاراده ببه کبه اسبت یاله یهانعمت آن از مراد و «،کَلَمَة»جمن  «اتکَلِمَ»

  ش ه است. جادیا

ي) ِكيكي يعآ آ َّّ ي اممِ  ييِإ َّ
ناپذیری، اشاره ببه این جمله در حکم شرح برای ماقبل است. عزت و غلبه (حآ

 
 را ۲9 تبا ۲۷ اتیب آ، ۲59 ص، 4 ج ث،یالحب  ریتفسب  دروزه، و 4۸9 ص، 3 ج ،یالمعبان انیب   ،یمالحو مانن  یریتفاس. 1
 .دانن یم یم ن
 .99 ص، 11ج  ،فى تفسیر القرآن العریم  یروح المعان ،یآلوس. ۲
 .۲1۲ ص، 13 ج القرآن، ریتفس یف زانیالم ،یی. طباطبا3
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ها و ت ابیر معنی محکم و استواری نعمتبه ،و حکمت ،های الهی در ایجاد مخلوقاتنفوذ اراده

 خ ا در هستی است.

محاسببات ها را با توان آنای است که بهای الهی بی  از آن ان ازهنعمت یشماره مراد آیه:

 دریاهای موجبود را و باش  قلم است، زمین در درخت چهآن فرضدست آورد! اگر بههعادی ب

 هبای پروردگبار پرداختبه شبود،آی ، تا به نگارش و شمارش نعمت یار  به دیگر دریا  هفت

کبه ببر ن ارد هیچ رقیبی  ،دهن گیمقام نعمت در خ ا قطعاً. نپذیرد پایان ،های خ انعمت شمار

ها و باقی گذاشتن یبا هالکبت افبراد ناسبپاس و که وی در ت بیر ایجاد نعمتچنان ؛غلبه کن  او

 کن .  براساس حکمت عمل می ،دیگر امور

دانایی که  جمله نعمت، ازمادیهای غیرشامل نعمت ،های الهیروشن است که نعمت: نکته

و علبومی کبه هبر روز ببه  ،قب رش ه در شب  شود. در روایتی، امور نازل می ،به اولیا   داده

   1از مصادیق آیه شمرده ش ه است. ،رس می امام

                          

 ،شبرک مشبرکان کردن مردودو  ،پذیرش بن گی خ ا های الهی برایپس از شمارش نعمت

آیبات  رسبتاخیز اسبت. در ینیاز به بیان ق رت خ ا در ببرانگیختن مردگبان از قبرهبا و اقامبه

کنیم که خ ای متعال پس از انحصار دادن حم  به خب ای حم  نیز مشاه ه می یابت ایی سوره

از مالکیبت وی ببر  ،دهب هایی که با صفت رحمانی و رحیمی به بشر میاز انواع نعمت ،متعال 

یاد کرده است. این مطل  انسان را به اظهار بن گی توحیب ی و تبرک  ،یز و مکافاتروز رستاخ

 از یشکرگزار به هیتوصاز  پس سوره نیز لقمان حکیم همینشود. در رهنمون می ،شرک و کفر

ی رسبتاخیز، و ی شبانزدهم، ببه مسبیلهخ ا و وال ین و دعوت به اطاعت از پروردگار در آیبه

 نماز و انجام طاعات پرداخت.   یاقامه یش دربارهفرزن  یبه موعرهسپس 
 

 .۲۶۷ص  ،10کنز ال قا ق و بحر الغرا  ، ج  ریتفس ،یقم ی. مشه 1
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ينآي)
آ
ين َ يوآ

ْ
ا
ْ
ق
َ
ل
آ
يوآياير س 

َ
ح
آ
ي
آ
يك
َّ
َ يِإن

ْ
ا
ْ
َاث ة ييبآ

آ
خطاب به عمبوم موجبودات مختبار، اعبم از محسبن و  (اِحد

گردد. گرچه اصل بحث، ی مخلوقات مختار بر می« به همهْْکُمغیرمحسن است. دو  میر»

خلقت را نیز در کنار بعث، ذکر فرمود تا بفهمان  میان ایبن دو معاد است، اما خ ای متعال 

در سهولت و دشواری، تفاوتی نیست، و از امور مشکل، چون آفرین ، تا امر آسان، یعنبی 

به آفبرین   اشهی تعلق ارادچنین برای فهمان ن نحوهبرانگیختن، برای  یکسان است. هم

بیافرینب  و  جباکیب  ی ن ارد که مخلوقات راده  که در ق رت او تفاوتو بعث، تو یح می

تبک پ یب  آورده، و سبپس ببرای حیبات دوبباره در که هر یبک را تبکمبعوث کن  یا آن

جا سبخن از و در این ،ی گذشته مخلوقات را کلمات الهی شمردرستاخیز، برانگیزد. در آیه

بعثبت، تنهبا ببا یبک کلمبه ها و دیگر موجودات مختار در آفرین  و در ایجاد تمام انسان

رو تنها کافی است تبا خب ای متعبال ببرای باش ؛ همگی حکم یک کلمه را دارن ، ازاینمی

عَثُبوا«. یعنبی « یبا »اِبْعَبثْ« یا »کُونُوا« و »اِبْبرانگیختن و آغاز زن گی اخروی بفرماین : »کُنْ

هبا مبعوث کن ، یا تمام آن که یک نفر را بیافرین  وی خالق متعال به اینبسته به تعلق اراده

را، تنها کافی است تا با یک کلمه، فرمان آفرین  یا بعثت را صادر کن . برای مثال، امروزه 

کاربر به پباک کبردن یبک  یهای همراه، گاه ارادههای رایانه یا تلفنبینیم که در دستگاهمی

گاه با کن ؛ آننتخاب میگزینه است، و زمانی تع ادی، بلکه تمام سوابق را برای پاک ش ن ا

وارد شب ه  شود. در روایتی از امام بباقریک فرمان، آن یک سابقه یا تمام سوابق پاک می

ی مخلوقبات ی امکبان بازگردانب ن همبهاست که فرمود: »پس از سؤال مشبرکین، دربباره

مُکُمْ إِلَّللا کَللنَفْسٍ ا بَعْلل ا خَلْقُکُمْ وَ لَمَ"دار، آیه نازل ش : باوجود آفرین  طوالنی م ت و زمان

  1«"احِدَةٍ إِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ.وَ

ي) ِص لي يبآ ِم  ي ييآ آ َّّ ي وعی ی اسبت ببه  یمنزلهو یا به ،جمله یا بیان علت برای ابت ای آیه است (ِإ َّ

 
 .1۶۷ ص، ۲ ج ،یقم ریتفس ،یقم. 1
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توجبه ببه ه از مقاتل نقل شب ه کبه مشبرکان ببا در مجمن البیان سب  نزولی برای آی 1مشرکین.

شان در معاد، اشبکال بارهقه و...، به چگونگی خلقت یکهای مختلف خلقت از نطفه و علدوره

ی مشبرکان که خ ا شببههاین معنیبه  ۲.« سَمِیعٌإِنَّ اهللَ»ها نازل ش : کردن  و در پاس  آنوارد می

 یعمبوم زیرستاخ یالزمه خصوصبه و چون آفری گاریرا شنی  و با این آیه، به آن پاس  داد. 

 اسبت، هباآنو بینایی ببر  هاپ ی ه ق رت بر شنوایی مسموعات ها،آن اعمال  بر نرارت و مردم

 این صفات و اسماء را بیان کرد.

کبه ببه  یکسبان یباشب  ببرا یهشب ار یمنزلبههبب  توانب یجمله مب  یناان : برخی نیز گفته

مطال  خالفی است کبه مخالفبان ببر  یکه خ ا شنون ه یمعناینبه 3زدن .می دست افکنیشبهه

قبول اول  ،بیبان شب توجه به سیاقی کبه ها و اعمالشان است. باو بینای آن ،کنن زبان جاری می

 باش .قوی می

برانگیخته ش نتان در رستاخیز، تردیب  نکنیب ، ای موجودات مختار، در بعث و  مراد آیه:

تبر اسبت، مِثبل که آفرین  تمام شما که امری دشوار است و برانگیختن شما که از آن آسبان

شبکل مفبرد یبا جمبن ی مربوطه را بهآفرین  و انگیزش یک نفس است؛ کافی است تا کلمه

ی افراد تعلق بگیرد؛ فرد یا همهاش به آفرین  یا بعثت یک بگوی  و این زمانی است که اراده

عَثُوا«. نگوییب  کبه « یا »اِبْعَثْ« یا »کُونُوا« و بگوی  »اِبْصورت کافی است تا بگوی  »کُنْدر این 

شود مخلوقات مرده ها را ن ارد، و مگر میخ ای متعال حساب مخلوقات و اعمال و رفتار آن

ها را، با یبک کلمبه برگردانب ؟! زیبرا ندر طول قرون و اعصار، و اعمال گفتاری و رفتاری آ

و  ،ی مخلوقباتشنوای ص ای همبه ،و خ ا ،ها تنها نیاز به شنوایی و بینایی داردشمارش این

 ی آنان است. بینن ه

 
 .۲۶۸ ص، 10 ج الغرا  ، بحر و کنزال قا ق  ریتفس ،یقم ی. مشه 1
 .504 ص، ۸ ج القرآن، ریتفس یف انیالب مجمن ،ی. طبرس۲
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هبایی مسبتمر و نعمبتکنب ؛ را ذکبر مبیهبای پروردگبار شاه ی دیگر از نعمبت ،این آیه

که ببرای رفبن نیازهبای دارد هایی و بطالن وجود الهه ،روز که نشان از حقیقت پروردگاربهروز

یا هر یک  متوجه پیامبر ،رو خطاب از مجموع مردمکردن . ازاینها استعانت میخود از آن

 شکل عام افرادی ش .  ها بهاز انسان

يِذييالنَّ آي) َ  آ
َّ
يْاوِيْجيالل آ َّّ ي َّ 

آ
يأ ةآ
آ
َ يت

آ
يل
آ
يْاوِيْجيالنَّ آيأ ياِريوآ َمسآ

َّ
يالت ةآ

َّ
ة يسآ َ ِ يوآ

َّ
يِذييالل ةآييارآ مآ

آ
ق
َ
يال  از کنب یمب  داخبل «ولِجُیُلل »( وآ

 ببالعکس، ای روز در ش  ش ن داخل نیا. است تنگ یطیمح در ش ن داخل یمعنبه »ولوج«

آرام شب  و روز  ییجباجاببه ایو  سال، مختلف فصول در هاآن یو بلن  یکوتاه به اشاره ای

 دادن قرار ر،یتسخ از مراد. آوردینم  یپ نیزم نیساکن یبرا یمشکل ،در هر صورت که است

 کبه یاگونبهببه اسبت؛ انعطباف رقاببلیغ و نیمعب  یم ارها و چهارچوب در  یخورش و ماه

 و هاقرار گرفتنشان در ماه تیو ع و نیزم از بُع شان و قرب حرکت، مق ار ماه، و  یخورش

مطل   نیاست. هم ییقابل کشف و شناسا یو بر اساس قواع  ،کسانی سال، مختلف فصول

 ریت ب و یگرید یاراده مقهور خود رایز باشن ؛ ارباب توانن ینم ها هیپ  نیکاشف است که ا

 . باشن یم او

جهت عجی  بودن آن است که چگونه ظلمت  را ببر مق م ش ن ایالج ش  در روز، به

ببوده و کن . ازسوی دیگر، در عالم امکان ابت ا ش  و تاریکی حاکم روشنای روز، پهن می

خ ای متعال نور و روشنایی روز را با آفرین  خورشی ، بر آن پهن کرده اسبت، و تقب یم 

جهت مب أ بودن آن برای قمر و آثار فراوانی است که خورشی  نسبت ببه شمس بر قمر، به

 ماه دارد. 

ای به تمامیت ق رت الهی دارد کبه که هر دوی ش  و روز را متذکر ش ه است، اشارهاین
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( به غر ی بوده است. تحبوالت 4۲/13و فاطر 39/40ر آن در هر ک ام از آیات )اعراف تکرا

ی تسخیر خورشی  و ماه است. حرکبت دست ش ن ش  و روز زمین، نتیجهبهمستمر و دست

گرد خورشی  و حرکت خورشی  و ماه در م ار مخصوص و و عیت قرار گرفتنشبان زمین به

ها و زمبان فبرو رفتگبی شب  در روز و ببرعکس ش نسبت به زمین، موج  تفاوت مق ار 

کن  که مردم ساکن بر زمبین، جبز یبک مب بر قبادر و شود. این وح ت ت بیر، روشن میمی

 حکیم ن ارن . 

ي)
آ
ِةهيِإممم َُ ياآ ٌّ 

ْ
يْنسممآ   يىا   

جممآ
آ
ک ام از خورشی   یعنی هر ؛عوض از مضاف الیه است « ٌّکُ»تنوین در  (أ

مورد هر ک ام از ایبن اجبرام ، کنایه از انتقالی است که در . حرکت سرین«أَجَ ٍ إِلَى ِرییَجْ»و ماه 

اسبت ببه محب ود ببودن نربام  ایافبزود، اشباره «یمُسَمَّ»که آن را به سماوی وجود دارد و این

کبه دسبتور ببه  و آن همبان وقتبی اسبت ،ی که خ ای متعال ببه آن آگباهی داردح  شمسی به

معنی که این حرکبت ب ین ؛ی معادلهو درحقیقت تذکری است به مسی ،انقراض عالم خواه  داد

ادامبه خواهب   ،و یا تا روز قیامت ،پایان سال و ماه ،ر کرده باش جایی که خ ای متعال مق  تا آن

 معنی انتهای غایت است.« بهیإِلَ»یافت. حرف 

ي) يِبمممآ آ َّّ ي َّ 
آ
يأ ِب مملييايوآ

آ
ير

آ
و 

ْ
لمم َامآ

آ
اسبتفهام   و معنبای «ارِالنَّهَ فِی اللَّیْ َ یُولِجُ اللَّهَ أَنَّی »عطف بر جمله، (ت

هبا دربراببر ؛ و منرور، بیان اطالع دقیق خب ای متعبال از واکبن  متفباوت انسبانانکاری است

 های پروردگار است.نعمت

کن ، و روز را در ا  که خ ا ش  را در روز وارد مىآیا نرر نکرده ،ای انسان مراد آیه:

بلعنب . دیگبر را مبیدنبال هم آم ه و یکای که هر ش  و روز بهگونهبه ؛کن ش  وارد مى

و خورشی  و مباه  ،منرم و با مق ارهای متفاوت در طول سال است رفتن نیز کامالً این فرو

 ؛و قبرار داده اسبت ،حرکبت سبته،ارچوبی بایهب نون و چرا مسخ ر ساخته، و همه را در قبا

کب ام تبا کبه هرحبالىدر ؛در م ار ت بیر خ ای متعال هسبتن  ،اختیارها بینآای که گونهبه
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برخی اسبتعانت  :دهی هر ک ام عملی انجام می ،هاوجود این نعمتبا .سرآم  معی نى روانن 

 ور از دیب ن ایبن قب رت مسبتمر الهبیو ک ،هاتوحی ی داری  و برخی ناسپاس این نعمت

چبه انجبام خ ا ببه آن و طلبی است و از او استعانت می به درگاه دیگری یتاندعا هستی  و

 !آگاه است ،دهی مى

ای تربیتی است کبه اگبر انسبان نیبز از : این سیر که پایانی معین دارد، دارای نکتهنکته

هبای مختلبف زنب گی و...، ببه از اعمال ظباهری و بباطنی، دوره ،تمامی جهاتی که داشته

و  ،اش خواهب  دیب ی زنب گیلحربهشک دست ت بیر را در لحرهتماشای خود بنشین ، بی

چه بر او گذشته، سراسر تق یراتی بوده که صبانن علبیم و آفریب گاری خواه  فهمی  که آن

 1توانا ترتی  داده است.

                                   

شب  و روز و  که در آیات گذشته، بیان فرمود که وجود و ت بیر امراز آن خ ای متعال پس

 ،اوست، اینک در این آیه، تمامى ایبن مطالب  را در تحبت یبک بیبان دستبه، خورشی  و ماه

 ببر پبرده ،و از سبب  آن ه،کنون گفته ش ه، اشباره نمبودچه تابه آن «،ذَلِکَی »جمن، و با کلمه

، در حکبم بب ل دارد پیشبین دالیبل را نسببت ببه یجبهجمله، حکم نت یناجا که از آن دارد.می

 ل و ب ون حرف عطف ذکر گردی . صورت منفصلذا به ؛اشتمال است

ينآيذآي) َّ 
آ
يأ يوآ قن  آ

َ
ياي يْهوآ آ َّّ ي َّ 

آ
يِبأ بآيِل آ

َ
ِ يال َممِ َنيْدو ينممِ

آ
َدْعو  ْ ياياآ و عمبوم مبردم  امبریب پ ،جمله مخاط ( اطممِ

 یببرا «بللأنَّ» در »بباء«. هاسبتانسان ما اعمال باطن به خ ا علم به اشاره «ذَلِکَ». باشن یم

 نیمشبرک «عُونَدْیَلل  امَ أَنَّ» در ریاختصاص، و مرجن  م  یفصل، مف ریو  م ،است تیسبب

مطرح است، از  زیرستاخ یمسیله و بشر اعمال به علمکه اگر  ستا آن مراد نیبنابرا. هستن 
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 و اگرتعاقب . کنب ینمب  باطل و نادرست کار و است، حق متعال یخ ا که است جهتآن 

 و حاصبل گونبهچیهب  ها،انسان منافن یبرا یهست ریتسخ و روز، و ش  مستمر و دا م نرم

 ریتب ب و ن یآفبر ببودن چبهیباز و یپوچ نشانگر ن اشت، افراد اعمال یابیارز در یاجهینت

لْ». است دوربه سبحان، یخ ا از که بودیم  در کبه یامقابلبه ینبهیقرببه جبانیب ا در «حَلل ّاَ

 ی رور او ثبوت یعنی. است ثابت یمعنبه آم ه،  «اطِ ُمِنْ دُونِهِ الْبَ ونَعُدْیَا مَ نَّأَ وَ» یجمله

 یواسبطهببه هسبت، که هرچه او ریغ ثبوت کهیدرحال است، حق خود، ذات به او و است

انحصبار را  ،معرفبه آوردن خببر و میر فصبل  لیدلبه «، هُوَ الْحَ ُّبِأَنَّ اهللَ» ی. جملهاوست

 رسان ، یعنى انحصار مبت ا در خبر. مى

ييوآي) َّ 
آ
آييأ وآييَّّ ينييهممْ لممِ

اآ
َ
ِب ممْلييال

آ
ا
َ
 در متعبال  یشبرافت خب ا یمعنو به «،و لُ»عُ از برگرفته صفت «یّعَلِلْاَ»( ال

است که همان عرمبت شبین اسبت.  یمجاز »کَبَرَ« از برگرفتهصفت  زین «ر یبِکَلْاَاست. » صفات 

و  یاتصاف او به صفات کمبال «ر یکَبِلْاَ»با  و ،و لغو است یمتعال از باز یخ ا دنمنزه بو «یّعَلِلْاَ»

 .باش یم یهست ریت ب درفوق تصور بودن  وعرمت 

 تبانیکارها مکنونبات و شبما اعمبال به خ ا گفتم کهنیا امبر،یپ یانسان و ا یا :هیآ مراد

 جبهینتحق و ثابت و درسبت اسبت، و در ،سبحان یخ ا که بود نیا یبرا دارد، قیدق یآگاه

 ،هباآن یش هحساب و مستمر و یپدریپ تعاق  و روز و ش . ده ینم انجام باطل یهاکار

و اطاعت خ ا  یکرده تا بشر به بن گ نیانجام ن اده. او چن هودهیرا ب  یماه و خورش ریو تسخ

 ریمسب  در انسبان اگبر. ابب ی دسبت خبود کمبال به راه، نیآورد و از ا یو استعانت از او رو

 در هباآن از و کن  اطاعت را گرانید  ،یگرا باطل به نکن ، حرکت خود سعادت و یرستگار

 نیب ا و جهبان نباش ، رفتار گونهدو نیا بر یاجهینت چیه و ردیبم سپس بخواه ، یاری امورش

 چبهیاز آن اسبت کبه باز تبرو خ ا باالتر و ببزرگ ،بود خواه  چهیباز و عبث آن، ریت ب همه

 کن .  ریو امور را ت ب ن یافریب
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گیرنب  و در  بمن خبود بیبان های الهی را پی مبینیز، ذکر نعمتبع   یو آیهاین آیه 

نعمت، که خ ای سبحان است، و شناخت او، در فطرت بشبر دارن  که توجه به صاح می

کن ، که گرفتبار از دسبت رفبتن طلبی از او را ترک میو بشر هنگامی دعا و یاری ،باش می

 ها نش ه است. نعمت

ِ ي) َنيَااتممِ َ ينممِ
ْ
ا ِلاآ يِل ممْ ِ

َّّ ي َِ ِةيِبِيَامممآ
حممَ بآ
َ
ييال ِةهيذممِ

ُممَ
آ
يت  آ

َ
لمم
ْ
ح
َ
يال َّ 

آ
يأ ةآ
آ
َ يتمم

آ
يلمم
آ
بیسببتم و  یهماننبب  دو آیببه ،( ایببن آیببهأ

های الهی و  برورت ای دیگر از نعمتبیان نشانه ،بنابراین ؛ی استینافیه استجمله ونهم،بیست

کبه ایبن نعمبت ببزرگ ب و ایبن ی سببیت اسبتمعن« بهاهللِ بِنِعْمَ ِ» در «باء»استعانت از اوست. 

همبراه سبالمتی ب ان شب ن سبفر ببهمیان امواج و آسب ها در دریاها و عبورشان ازحرکت کشتی

و حبس  ،تبا ببه وجبوب شبکر اشباره فرمایب  ،چینی اسبت ببرای آخبر آیبهحقیقت مق مهدر

چنین به حرکت درآم ن «. اینیِرتَجْ« متعلق است به »کُمیَِریُلِشکرگزاری را در انسان برانگیزد. »

مبورد  هبای الهبینعمبت .آیات  را به شما نشان ب ه  ،ها برای آن است که خ ای متعال کشتی

و جریان کشتى، یعنى باد، رطوبت داشتن آب، و امثال  نرر در آیه، مواردی چون اسباب حرکت

 آن است.

ي)
آ
يِذييذ اآيِإ َّ

آ
يخ ور يِل آ

ْ
ا
آ
ار يكمم

بَّ يصآ ِ
 م
ْ
يِلك «، مبالغه در اتصاف به این دو صفت اسبت. شَکُور« و »صَبَّار» (ال 

ی الهی نیست؛ بلکبه ی افراد، نشانهنعمت یادش ه برای همهدرک ده  که این جمله نشان می

کننب  کبه بسبیار شبکیبا و بسبیار از حرکت کشتی در دریا، آیات الهی را مشاه ه میافرادی 

تا  ایشانکنن  که حرکت کشتی محصول شکیبهای صبور درک میزیرا انسان شکرگزار باشن ؛

رس  که ناخ ای  تبا یی به مقص  میهاست. آن کشتیوزش بادها و استفاده از فرصتهنگام 

 خبوبی ببهرا ببههبا و بادببان بهبره بببردبادهبا از وزش شکیبا باش  و  ،رسی ن زمان حرکت
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توان  کشتی ها نباش ، نمین اشته باش  و شاکر فرصت اییاستخ ام درآوَرَد. ناخ ایی که شکیب

را به ساحل دلخواه ه ایت کن ؛ از این رو در این عبارت فرمود که حرکبت کشبتی در دریبا 

 کنن . شکیبا و شکور آن را درک میار بسینعمتی است که تنها افراد 

منب ی هکبه پیرامبون بهبر ،بع  یخوبی مق مه را برای ورود به بحث آیه مناً این جمله، به

   1.کن آماده می است، اریزجای شکرگهالهی و کفرانشان ب هایتاز نعم ،افرادی

آب  .اسبت روان خ ا نعمت به ،دریا در هاکشتى که ا نکرده نرر آیا ،ای مخاط  مراد آیه:

تبر ببودن تفاوت وزن حجمی کشتی با آب و سبنگینو از خ است، باد از او، مواد کشتی از او 

سباخت کشبتی توانبا  و ،گیری از آباز ت ابیر اوست. عقلی که بشر را برای بهره ،آب از کشتی

بسبیاری  از اوست. خورشی  و ماه و ستارگان که راهنمبای مسبافران کشبتی هسبتن  و ،ساخته

ایبن کبار آن  ی هدارن ، جز نعمت الهی نیستن . فایب  دیگر از امور که در حرکت کشتی دخالت

 از برخبى ،دریبا و عببور دادنتبان از ،کشبتی است تا خب ای متعبال ببا حرکبت دادن شبما ببر

یعنبی کسبانی  ،الهی برای نیکوکاران ینشانه ،حرکتاین منتهی  .بنمایان  شما به را های نشانه

 .است که اهل شکیبایی فراوان و اهل شکر زیاد باشن 

 هانکته

 نیچنب  اهلل حفربه یآملب  یجبواد عالمبه اسبتاد »صبابر«، و »صبب ار« یمعنبا تفاوت در. 1

 ،مصبون از زوال یپبذیر و ملکبهلحاظ انقسام به حبالِ زوالگونه که بهصبر همان»: نگاردیم

مؤثر است، سبهم  ،من ی از معی ت خاص خ اون نسبت در بهرههمین و نیز به  ،متفاوت است

توان کارهبای زیرا با صبرِ معمولی می ؛کسان نیستی ،مرات  آن در گشای  مشکالت یهمه

فی عادی و غیر مهم  را حل  کرد؛ اما در کارهای مهم ، مانن  نببرد ببا فراعنبه، صببر عبادی کبا

کبه « باشب ، چنانبّارصللَرو بایب  »رس  و از ایبنگونه امور، صابر به مقص  نمینیست. در این
 

 .1۲۸، ص ۲1. ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج1
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 ىا مُوسللَوَ لَقَللدْ أَرْسللَلْنَ»فرمبود:  به موسای کلیم 5 یهیآ میابراه یسوره درخ ای سبحان 

اتٍ لِکُ ِّ صَبَّارٍ لِکَ لَآیَذَ ی إِنَّ فِوَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اهللِ اتِ إِلَى النُّورِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِنَبِآیَ

نورانی کبردن مبردم، افبزون ببر تعلبیم، تزکیبه و »: ن یفرمایم گرید یدر جا شانیا 1«.شَکُورٍ

و  ،ه ایت آنان، در پرتو بران ازی نرام کفر و الحاد و ایجاد نرامی دینی براساس وحی اسبت

های بسیاری هست، در جریان رسالت موسبای که در راه تحقق چنین آرمانی سختیجا از آن

 ۲«، عنوان صب ار و شکور بودن مطرح ش ه است.کلیم

ه. ۲ د ا ف ت س ز ا و ا ت د ف ر ص ا ب  ر و ص و ک ر ش ه نیا د ل ح ر ز م ش  ا ت ر و ع م د ال ب س ر ا ، د ه ب ک  م

ه ا ک ه د ر و خ ر ق یب ت س و یمیم س ز ن یا ا ک ر ش ا م ه ب و ر ک گ ن  ن ا ا ن م ؤ ر م تیم د ب رف ب  ،گ لو ب نا ب  ط

ص  ا خ ر  ب دص و ا خ بیم ر ل ر و  یط ا د ر یهیس ک ، ش م ا  ا د ر ا طیش ر ب م یب و ا ب  ت ت ب ک ر ه ح ب م  ای

،یم ه ش  د ا ف ت س ک یاا هیح ن ا ً و م ال م ا س  ک ا ن ت ا م ا ب ر ؛ طیش د و ه ب صب و ص ه خ ب د ک ر و ب ، م ث ب  بح

ا ن تیه  ا ن س ح د م و ت و ب ف و میگ ت د ف ز ص ر ا ن ب اآ ر ه ب ک و ص ایش یب ت ی س ه نیا. ا و ر ه یگ ب  ک

ز ه ا ل ح ر ا یم ت  ب ت یا و ع ن ،د ل ع ا  ب ن  ال ا و  ه  ت ش ذ س یگ ن  ایش  نیم ا ر  ش د ن  ا ب نش ش  ه  ت خ ا ن ش و 

م نیب ا ف و  م  ا و ق ،یا ش  ل ت  ح ریت ت ا نی  ه ر ا ش ر یف ا ر ب ن ق ا ش م و ، ق ن  ت ب ش ا ا د ب ب ت  ی ال ک ب ا مش  ر

ه نب ا ریم ج ، یخ ا و ن  ری ب و آ د ت یا ب م ع ان ب نیب یه ا ر ب ب  ک ه ل ه و یا ب ک ل ک ب ر ت د ب م ع ن ن د و ب  ب

ت ال ک ش ک و م ایش یب ب ،ی ا ب س ا ا ق ت ر د یا و ه خ ت ب م ح ار ر یب یه ا ت م  یخ  ه ا ر ب ا ف ر ن  ا م ح ر

ن یم د ر  .ک

                                         

                          

 یجملبه ببا .فرمبود انیب یکشت انیجر رامونیپ که گذشته یهیآ بر است عطف هیآ نیا

 
 .5۸۸ ص ،۷تسنیم، ج  ریتفس ،یآمل یجواد. 1
 .۶30 ص ،15، ج همان. ۲



  82 (57ی لقمان )سوره

  ،یفرمایم مطرح هیآ نیا در که یلیتفص یبرا را نهیزم ن،یشیپ یهیآ در «شَکُورٍ صَبَّارٍ لِکُ ِّ»

 آماده کرد. 

ْ ي)
آ
يل
آ
ِلِص  

َ
يْنخ

آ َّّ ْواي عآ ِ يدآ
آ
ل
ن
الظ

آ
يا َوجي ْ َ ينآ ِتيآ

آ
يِإذايغ انآ ِ

 ری م.  گرفتن فرا و پوشان ن  معنیبه «،یَغَشِ»يي(الدم

و مؤمنبان  امبریب پ هرجا که خاطرنیابه ؛گرددیم بر ۲5 تا ۲3 اتیآ در کفار به «هُمْ»

لَم» مثل جمن ای مفرد خطابمورد نرر بودن ، از  عْ» «،مُکُمْبَعْلل » «،خَلَقَکُللمْ» «،تَرَ اَ  «،مَلُللونتَ

«ِ  بوده، توجه ناسپاس مشرکان رفتار نق  به که یموارد در اما است، ش ه استفاده «کُمْیَرِیُل

ْ» مثل غا    ما ر ل أَ َ» «،تَهُمْسَ َ». است رفته کاربه «عُونَدْیَ مَا» و «قُولُنَّیَل  یمباده از «لظُّلَ ِا

 اطبالق زیب ن باشب ، بانیسبا ماننب  کبه ابرهبا مانن  یئیش به. یکیتار و هیسا یعنی »الرِ ل«

 . شودیم

ي) دي صممِ
آ
ِ
َ
َنْ َ يْنق مممِ

آ
ِيف
لم  ممآ
َ
ىيال

آ
اْهَ يِإم َُّ

آ
ايَ مَّ

آ
ل
آ
پبس  یعنبی ای دارد« داللت ببر تقب یر جملبههُمْفَمِنْ»در  «فاء» (ف

ها مقتص  و برخی غیبر آن. برخی از آن ، تقسیم ش ن :ها به چن  گروهآن ،وقتی نجاتشان دادیم

دمُقْ» روی، به انجام کار اقب ام کنب . مبراد ازمعنی میانهبه ،کسی است که با قص  «تَصِدمُقْ»  «،تَصللِ

 کنن گان به ایمان هستن .  بازگشت

در  .گروهی مقتصب  هسبتن  ،بیان داشت که از وارثان کتاب 4۲/3۲ فاطر یتر در سورهپی 

ت بببه امببام و مببراد از مقتصبب  را اهببل معرفبب  ،فببیض کاشببانی و مفسببرانی چببون قمببی جبباآن

لقمبان ببه  یتوصبیه ،لقمبان یسبوره نبوزدهم یآیبه در ان .کنن گان به امر او دانستهبازگشت

داشتن روش مطلوب و مناسب  در مسبا ل از آن، مراد است که « کَیِمَشْ یفِ صُدْاقْ وَفرزن ش »

بازگشتشان به  یزمینه ،با گرفتار ش ن در مشکالت ،پس برخی از مشرکان مختلف زن گی بود.

 یببر جباده ،کن ای که وج انشان را بی ار میشود و پس از اتمام حادثهتوحی  ربوبی فراهم می

 ،تفسیر برخبی مفسبران مبنبی ببر اتخباذ شبرک دربراببر کفبر ،مانن . بنابراینروی باقی میمیانه

 .نادرست است ،عنوان کفر میانه و معت ل به
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ينآي) ْديِبآاآيوآ َج آ ياياآ
آ
ور ياِتي

ْ
حمم
آ
ار يك

َّ
ِمم
آ
ير  ن

ْ
يا
َّ
 «خَتَر» ی« از مادهارخَتَّو » ،مانن  انکار ،   اقرار است  «حْ( »جَايِإن

کبه از نوشبی ن دارو یبا سبمی ببر انسبان عبارض است معنی سستی و  عفی ، به(ر َمانن  غَ)

 «اتِنَللایَبِآ»در  «بباء»داننب . نیرنگ میشود. برخی آن را  عف و شکستگی ناشی از تالش در می

. مبراد از و عنبایتی وجبود دارد التفبات ،مقام غیبت به تخاط در توجه از ی است و برای تع  

و تمبامی آیبات و  ،نجات از طوفبان ببوده و ایدر در یکشت ریساز انکار جا اعم در این  «»جَحْ

 شود.  شامل میرا الهی  هایتنعم

ببان و هنگامی که دریا طوفانی ش  و این مشبرکان را مبوجی همچبون سبایه مراد آیه:

جا کوتاه، خ ا را با اخبالص جا به فطرت توحی ی بازگشته، و دست از همهپوشان ، در آن

هبا را نجبات داد و کبه خب ا آنکنن . اما پبس از آنخوانن  و از او کمک درخواست میمی

روی پیشه کرده و در مسبیر درسبت، گروهی میانه شون !سوی خشکی برد، دو گروه میبه

ها کسانی نیسبتن  این ؛گردن کنن ؛ اما گروهی باز به انکار حقیقت توحی  باز میحرکت می

 بازِ ناسپاس! مگر افراد نیرنگ

 هانکته

شبون  و ببا اخبالص او را که افراد در هنگام گرفتاری متوجبه خب ای متعبال مبیاز این .1

تبر در که پی چنان ؛شود فطرت انسان بر توحی  ربوبی خ ا بنا ش ه استمعلوم می ،خوانن می

   گذشت. 1۷۲/ 39اعراف  یسوره

ماجرایی کبه ببرای به اما باتوجه  1؛دانن بن ابوجهل می گروهی سب  نزول آیه را عکرمه .۲

هبای آوردنب  در آبوسبیله کشبتی و سبپس ایمبان ان  و در آن از فرار او ببهایمان وی گفته

 انب ،ان  و ایمان وی را مربوط به فضای فتح مکه )در سال هشتم هجری( دانستهزده گفتهطوفان

 
 .50۶ ص، ۸ ج القرآن، ریتفس یف انیالب مجمن ،یطبرس از نقل به، ۸9 ص، 1۷  ج نمونه، ریتفس ،یرازیش مکارم. 1
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 1؛خبوانی نب اردهم ،زیرا با مکی بودن این سوره؛ باش مورد قبول توان  نمییادش ه سب  نزول 

بباب جَبری و اصبطالح از های از مصادیق قابل انطباق ببر آیبه و بب بیان نمونه ،بلکه این داستان

 تطبیق است. 

و اشاره به آن دارد که گروه کثیری  ،ار و شکور استمقابل دو صفت صب ار و کفور درخت  .3

ی ثبات ق م و وفای ببه عهب  کبه اما از عه ه ،شون دامن پروردگار میدست به ،هادر گرفتاری

ای اشباره ،کنن . این مطل می ینشکعه ، و آین نمی امر دشواری است، بر ،پابرجا مان ن بر آن

  توحیب ی بر عه  فطبرت، و دسبت نشسبتن از عقایب  به  رورت پای اری و استواری مؤمنان

 دربرابر مشرکان است.

 ی( و توصبیهدوازدهبم یآیبه در حکمت لقمبان، )ر. ک: توجه به اهمیت جایگاه شکربا .4

 یار و شبکور در آیبهو تکیبه ببر دو صبفت صبب  ،(چهباردهم یآیبه :)ر. ک وی به فرزنب ش

 یزمینه ،پیشگیکه شکرشود ، معلوم میودوسی یدر آیه ار کفورآن با خت  یو مقابله ،ویکسی

ای بیب اری اگر هم لحربه ،مقابلو در ،ت معنوی و توفیقات الهی استبسیاری از کماال تحصیل 

و  ،کنب ببه نسبیم رحمبت پشبت مبی ،کرده بالفاصله غفلت او را احاطه ،بیای  ناسپاس سراغبه

 بین . خ ا مینجات خود را از غیر

                                     

                               

           

شب  و  یدر مکه، که رفتار مؤمنان علن امبریپ دعوت دوم یمرحله در که گذشت

 سبوره، نیب ا ریب تعب به ای مؤمنان،: بودن  نیآفرنق  گروه سه کرد،یم  ایپ یبروز اجتماع

 
 491 ص، 3 ج ،یالمعان انیب   ،یمالحو. 1
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مشرکان که خود به دو دسته  ؛کنن یم یهمراه ییبایشک و تقوا با را نید امیپ که محسنان

 را مشبرک مبردم گبرید تیب مرجع و یرهببر نقب  که یکافر ستمگران: شون یم میتقس

 یفضبا در بودنب ،  هیکشب  هاکه گروه اول گِرد آن یکه با حصار یو عموم مردم ،دارن 

 شودی( روشن م55 ی)مک انعام یسوره از پس نزول، ریس در. بودن  مان ه یباق مشرکانه

 مجب د هشب ار و دعوت به مناس  یهافرصت در شرک، گفتمان فیتضع یراستا در که

 سبوره مانب هیباق اتیآ در و لقمان یسوره در موارد نیا از یکی. است ش ه توجه مردم

هسبتن ، و  یاهبل ناسپاسب  ،منکران و شکر، اهل محسنان، ش  روشن کهآن از پس. است

 ببه ات،یب آ نیب ا هسبتن ، منکبر و روانبهیم یدسته دو ها،یگرفتار از افتهیمشرکان نجات

 زیرسبتاخ از تیخشب  و یالهب  یتقبوا ببه را هاآن و آورده یرو مشرکان عموم یموعره

 اصالح و بازگشت به را مردم عموم پنهان، امور به خ ا علم و مرگ  یادآوری با و دعوت،

 . کن یم هیتوص خود،

ايااممآي) ين ممآ
آ
اْسييأ واياليممَّ

ْ
قمم
َّ
َ ييات

ْ
امم بَّ اولببین مسببیله پببس از تثبیببت ببباور بببه ربوبیببت خبب ا، تقببوا و  (رآ

کننب ه ربوبیبت های اثباتها کاشف از آیات و نشانهخویشتن اری در برابر اوست. نعمت

تقبوای ی رعایت جانب  پروردگبار و باشن  و پس از آن، نوبت به توصیه دربارهخ ا می

 رس .الهی می

ِكهيوآي) َُ ينياآ
ً
َونا َواياآ

آ
ت
َ
يار يوآ

آ
ين ِدِهيوآ

آ
ل َنيوآ يعآ يجآياِلدي يْهوآ ودي

ْ
َول َنيوآيينآ ياز يعآ

ً
َيئا

آ
« یعنی أَزَجَی »« از مادهیَجْزِی الَ» (اِلِدِهيك

ی »جزی« وقتی کبه نیاز ش ن با چیزی. کلمهکفایت کردن چیزی از چیزی یا کسی و یا بی

معنی چیزی را از چیزی یا کسی ران  و دور کرد، اسبت. و برخبی متع ی شود، به« عَنْبا »

« )اسبم ازٍجَلل ، و »« )فعل مضارع(ا یَجْزِیلَتفاوت تعبیر در » 1ان .نِی« دانستهمعنی آن را »لَایُغْ

 
 ،یمصبطفو ؛۲3۸ ص، 1۶ ج القبرآن، ریتفس یف زانیالم ،ییطباطبا ؛50۷ ص، ۸ ج القرآن، ریتفس یف انیالب مجمن ،ی. طبرس1

 .۸0، ص ۲التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج
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جا که اسم فاعل نشانگر استمرار است، ببه دلیل تنو ع در تعبیر است، و یا از آنفاعل( یا به

هبایی معنی ترسخشیت از آن روز، به 1و مسئولیت فرزن  درمقابل پ ر، اشاره دارد. وظیفه

خودی خبود، متعلبق خشبیت باشب . به  توانده ؛ چراکه زمان نمیاست که در آن رخ می

گونه که از ابهت  ترس ببه دل بیفتب . چبون منطبق خشیت، درک عرمت چیزی است، آن

معنی باطل ببودن کرد که نبود روز رستاخیز، بهن میروش 30و  ۲9ش ه در آیات قوی ارا ه

کن ، در این فقره، مردم را به درک آفرین  و ت بیر است، و خ ا حق است و کار باطل نمی

نمایب . چبون مبردم در فضبای ابهت و عرمت آن روز، و ترس از مالقات آن توصبیه مبی

ین، از التزام به حقایق سر ی دوم مکی، ممکن بود تحت تیثیر عواطف فامیلی و وال مرحله

دارد که ممکن نیست مسئولیت اشتباه فرزنب  را پب ر ببر باز بزنن ، در این عبارت، بیان می

 دوش بکش  و یا بالعکس.

 او یسبواز کبه است یشفقت و رحم ش ت خاطربه ،مق م فرمود فرزن  بر را پ ر کهنیا

 انیب م از مسبلمانان غالبباً کبهنیا گریکردار اوست. د ،او یرخواهیو عالمت خ دارد، وجود

 ،پب ر یگباه مکه، روز آن یفضا در. بودن  مان ه یباق شرک در پ رانشان و بودن  جوانان

اگبر  کردنب یگمبان مب  گباه مبردم، از گبروه نیب ابود.  مشرک ،فرزن  ،به عکس ای مشرک،

پ ر  ایب  فرزن   یعرب یمتعصبانه یباورهابه  بنا بپس از مرگ  ،قرآن درست بود یهاگفته

 یفبراوان )جملبه  یب تیک ببامورد بحبث  یهیآ! اما کرد خواه  تیحما هامسلمانشان از آن

و رگ طمن آنان را قطبن کبرد.  دانسته، اساسیب را آنان یباورها...(  و فصل ری م ه،یاسم

 یاشتقاق یمعن به شعاراِ لیدلبه ش ه،استفاده  «لُودمَوْ» یاز کلمه »وَلَ « یجابه چرا کهنیاما ا

 شبود متذکر خواه یکه م یمعن نیب  ؛جام  است یاسم شخود ول ، کهیدرحال است؛ آن

 از را ییهباتبرس نیچنب   یب توانینمب  دارد، وجبود شبما انیب م که یفی ع ارتباط نیا با که

 . یینما دفن گریدکی
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غمم «، علبت حَلل ٌ اهللِ وَعْللدَ إِنَّی »جملبه( يشآ

«، شیطان است؛ چبرا ورالغَرُهمان قیامت است. » ،برای امر به تقوا و خشیت است، و این وع ه

پردازد و با مشغول کردن به سراب افکار میها و افکنی در جانکه اوست که درحقیقت به شبهه

ببرد. هبا مبیدست فراموشی سپرده و یا ابهت و ترس از آن را از دل دنیا، آخرت را نزد افراد، به

/ 43ی فباطری مبارکه« »باء« سببیت است. تفسیر این جمله در سورها یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِوَ لَ»باء« در »

هایی که به تقوا و ترس از خ ا و خشیت از روز است که انسان ه ف از عبارت آن 1گذشت. 5

ان ، با مانعی مواجه هستن ؛ مانعی که ازسوی زن گی نزدیک و نق  جهبان، رستاخیز توصیه ش ه

طور غالب ، فرصبت ده . دنیا، نراماتی دارد که در آن افراد بهها را فری  میو یا شیطان، انسان

هبا کنن . اگر ممکن بود انسبانتر احساس میکنن ه را کمهالک عمل دارن ، و تنبیهات سخت و

تمام آثار عمل خود را در دنیا ببینن ، نیازی ببه آخبرت نببود و وجبود جهبانی دیگبری ببرای 

کنن  که مردم صالح و ناشایست در دنیا رو، عموم مردم مشاه ه میاینرسی گی، معنا ن اشت. از

ی هر ک ام مشاه ه نکردن . همین مطل ، موج  اسبت بارهآم ه و رفتن  و اتفاقی محسوس در

ی رستاخیز و روز رسی گی، به غفلت و حتی انکبار، های عادی، فری  خورده و دربارهتا انسان

که شیطان با مشغول کردن مردم به امر دنیا و انحبراف دادن جهبت مبردم از خب ا و چنان .افتن 

کنب  تبا مبردم در دام تبرک دن آخرت، تالش میدستورات او، و بزرگ کردن دنیا و کوچک کر

وظیفه، یا سست ش ن در انجام کامل دستورات الهی، و ترک تقوای کافی از خب ا و خشبیت از 

 آخرت، گرفتار شون .

کنیب   رعایبت اختیارتان پرهیز کنی  و جان  او راای مردم! از پروردگار و صاح  مراد آیه:

دنیبا  یآن روز را با محاسببات سباده را داشته باشی . و ترس ناشی از درک ابهت روز رستاخیز

کبه چنبانهبم ؛کننب جبای فرزنب ش مجبازات نمبیایست که پ ر را بهگونهآن روز به ؛نسنجی 
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روز رسبتاخیز و  یببارهی خب ا درشود. ب انی  که وعب هجای پ رش مجازات نمیش ه بهمتول 

بری ، سر مینکن  زن گی دنیایی که در آن بهپس  ؛حق و ثابت است ،هارسی گی به اعمال انسان

و از  ،و نکن  شبیطان شبما را از فریفتبه ؛خشیت نسبت به رستاخیز باز دارد از ، وشما را فریفته

 مانن شود! تقوای الهی

 هانکته

جا که پروردگار متعال، واح  است، توصیه ببه تقبوا درمبورد او، اثرگبذارتر . از آن1

یبک حسباب تر ب اننب ، از هبیچدست دو خ ا یا بی بن گان، امر را بهاست؛ چراکه اگر 

شبود کبه متبذکر شبون ، تر مبینخواهن  برد و تیکی  این امر و ترس بن گان، وقتی بی 

روزی وجود دارد که همان پروردگار در آن روز متعرض آنان خواه  ش  و این تذکر به 

ی مجرم ب ان  در نزد حاکم، کسی را نیبز هشود که بن تر میتقوا و خشیت، وقتی اثرگذار

 یدارعه ه او فیوظا و شئونات از که را فرزن ش یحت ن ارد؛ وکالت و یانیدرم ابرای پ

  1.است نیوال 

 ،امر به اکرام و احترام والب ین شب  ،مبارکه یدرست است که در ابت ای آیات این سوره. ۲

ت، و حتی والب ین هبم اگبر اما بای  مراق  بود که خضوع محض فقط دربرابر خ ای متعال اس

اطاعت امر ایشان جایز نیست. ازسوی دیگبر ببرای والب ین  ،مسیر مخالفت پروردگار بودن در 

های خود را به هر از دین خود بگذرن  و داشته ،سعادت فرزن انشان یبهانهنیز سزاوار نیست به

   ۲ن خرج کنن .شکل ممک

                            

                                 

 
 .13۲ ص، ۲5 ج  ،یالغ حیمفات ،ی. فخر راز1
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ن ی ن امور باطنی و پنهان و خیره ش ن به ظبواهر اسبت و چبون ی چون غرور، نتیجه

جبا خ ا مردم را از فری  خوردن از ظاهر دنیا و دیگر عوامل غرور برحذر داشت، در ایبن

ی دانبایی وی ببه اسبرار و هبا، نتیجبهی پ ی ههای خ ا دربارهده  که این گفتهتو یح می

و فری  عالمت دارد، عالمت  آن است های پنهان هستی است. ازسوی دیگر، غرور بخ 

هبای ی پ یب هی امور هستی و آخرت، برپایبهدرباره ،که انسان باوجود مجهوالتی که دارد

رو در کن . ازاینکن  و رفتارش را بر آن م ار، تنریم میظاهر محکم و قطعی ابراز نرر میبه

شود تا این انجام  را متذکر میای از امور، مربوط به حیات و انسان در آغاز و جا پارهاین

 غرور، کنار زده شود.

 آن از و آمب  خ ا رسول  محضر به نینشهیباد یمرد: ش ه گفته هیآ نیا نزول  سب  در

که همسرش در رحم داشت، از زمبان ببارش بباران و از وقبت  یاز زمان تول  فرزن  حضرت،

سبؤال و جبواب  انیب البتبه م کبه 1در جواب او نازل شب . هیآ نیسؤال کرد. سپس ا ،مرگ خود

  هیب از آ یو جبامع یمانن برداشت کل ،درست باش  نزول، سب  نیا اگر ۲.ستین یچن ان تناس 

 .ستین مردم ییغرورزداه ف  با

ي) ِةيِإ َّ اعآ ْ يالسممَّ
َ
ْهيِعلمم دآ

َ
يِعيمم آ  من نشان دادن محقق بودن علبم الهبی ببه « إنَّ»حرف کار رفتن به( َّّ

نشان از اختصاص این علم به بباری  «دَهعِنْی »و کلمه ،وقت قیامت، واقن ش ن  را تیکی  نمای 

 « زمان رستاخیز است. ةلسَّاعَاَتعالی دارد. »

ي)
آ
  َ

آ
غ
َ
ُِّْيال

زم
آ
يْان یباری  مبورد در «ثوْغَب » یباران و دیگر نزوالت آسمانی، از مادهیعنی  ث«یْ( »غَوآ

آببی یباری انسبان یبا نببات را از ببی ،جا که باران و دیگر نزوالت آسمانیرود. از آنکار میبه

این جمله عطبف ببر خببر  .کنن مورد باران استفاده می« را در ثیْغَ» ، نده  و نجات مینکنمی
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و مراد، اختصاص این نعمت همیشگی و مورد نیاز زمبین و اهبل آن، ببه  ،پیشین است یجمله

 رسان .  اختصاص را می ،باری تعالی است. ساختار جمله

ي) ْ ينممآ
آ
َالمم يشآ ييوآ يايذممِ َرحممآ

آ َ
. مضبارع رسبان یم را اختصاص و است ماقبل به عطف ز،ین جمله نیا (اِمياض

 یهبانیاحبوال جنب  یبر دگرگبون یداللت بر م اومت و استمرار علم اله «،لَمُعْیَ»آوردن فعل، 

سبعادت و  ،یو روانب  یدارد. استع ادها، مق ار طول عمبر، صبفات روحب  هارحم در موجود

 پنهبان مبردم چشبم از غالبباً امبا دارد، وجود نیجن در که را دست نیاز ا یو امور ،شقاوت

 . دان یم او است،
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آ
کبه در ( حتی هبر فبردی خبود از ایبنايت

وردهایی از سالمت و بیمباری و حبوادث پبی  روی خواهب  آخره چه دستخ با ،طول زن گی

چنبان کبه بینبی کنب ؛ هبمدرسبتی پبی خود را به یتوان  آین هکس نمیدان . هیچنمی داشت،

جبایی ببرای  ،هابا این نادانستهآیا افت . حال دان  مرگ  در ک ام ناحیه و سرزمین اتفاق مینمی

 «یرتَللدْ امَلل »و بعب  آن و  «دَهُعِنْلل که از تفاوت تعبیر در » ان غرور است؟ برخی از مفسران گفته

صبورت اجمبالی ببرای انسبان ن است با وسبایلی ببهممک ،شود که علم مورد دومبرداشت می

   1ممکن باش ، اما مورد اول امکان ن ارد.

ي) ِب مملي
آ
ير لممِ  ي

يعآ آ َّّ ي . اسبت سبابق گفتبار علبت قتیحق در ه،یابت ا  یهینافیاست یجمله نیا( ِإ َّ

 گبرید و شبما یبباطن و پنهبان احبوال ببه ریب خب و  ،یخو یوع ه وقت به میعل او یعنی

 . باش یم ها هیپ 

فریب  ایبن ظبواهر را  ؛زا نشبوی ها، مغبرور دنیبا و عوامبل غفلبتای انسان مراد آیه:

خاطر آن است که افبزون ببر ظبواهر ده ، بهی روز رستاخیز را مینخوری . اگر خ ا وع ه

 ببه علبم کبه خ اسبت در حقیقت، .های پنهان هستی، آگاهی داردامور، از بواطن و بخ 
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 ،هباهبا، توانباییظرفیبت مقب ار و فرست ،او می را باران ز و وقاین آن دارد وزمان رستاخی

فردا از  دان نمى کسى دان . وها را، تنها او میجنین نهفته در رحم یهاها و شقاوتسعادت

 در دانب نمبى کسبى و آورد،مبى دسبتبه چهسالمت، حادثه، پیروزی، شکست و امثال آن

خاطر صفت دانایی گسترده و علبم او ببه مسبا ل ها بهاین آگاهی .میردمى سرزمین ک امین

 باش .پنهان می

 وجبود فهیشبر یهیآ نیا مضمون در یاتیروا که است ی رور نکته نیا تذکر: نکته

 گبرید یازسو است؛ دانسته یتعال یبار ذات مختص را هیآ در آم ه امور به علم که دارد

کبه آن حضبرات از   هیرسب  تیب و اهبل ب اسالم مکرم رسول از یاریبس اتیروا

 ،رواین ام بهشود، که علم . حاصل مجموع روایات این مىان موارد خبر داده نیاز ا یبرخ

متعبال ببه و  تعلبیم  یکس که خود خب امخصوص خ است، و به کسى ن اده، مگر آن

/ 40 جن یسوره در تر یپ 1.ستیقابل اعتنا ن جه،ینت نیمخالف ا اتینموده باش ، و روا

  ،یب د مصبلحت اگبر و خ اسبت دستبه تنها یهست پنهان و  یغ که ش  انیب ۲۸ تا ۲۶

 دسبتبرد مبانن و کنب یمب  منتقبل خبود، رسوالن به یامن اریبس راه از را آن از ییهابخ 

یْبِهِ عَلَى یُظْهِرُ فَلَا الْغَیْ ِ عَالِمُ»: شودیم دان  نیا به گرانید لَّا * أَحَدًا غَ  مِن ارْتَضَى مَنِ إِ

نَّهُ رَّسُولٍ یْ مِنْ یَسْلُکُ فَإِ لْفِهِ مِنْ وَ یَدَیْهِ نِبَ عْلَمَ * رَصَدًا خَ یَ بْلَغُواْ قَدْ أَنْ لِّ بِّهِمْ رِسَالَاتِ أَ  وَ رَ

دانا  نهان است، و کسى را بر غی  خود آگاه  ؛عَدَداً شَىْءٍ کُ َّ أَحْصَى وَ مْلَدَیْهِ بِمَا أَحَاطَ

[ برا  او از پی  رو و کن ، جز پیامبر  را که از او خشنود باش ، که ]در این صورتنمى

ها  پروردگار خود از پشت سرش نگاهبانانى بر خواه  گماشت، تا معلوم ب ارد که پیام

شماره  ،و هر چیز  را به ع د ،ان  و ]خ ا[ ب انچه نزد ایشان است احاطه داردرا رسانی ه

 «کرده است.

 
 .۲40ص، 1۶ ج القرآن، ریتفس یف زانیالم ،ییطباطبا. 1



  92 (57ی لقمان )سوره

 شناختی های روشنکته

ی لقمان، مخاط  خاص، یعنی نیکوکاران ده  که سورهسوره، نشان می 5تا  1. آیات 1

های اجتماعی وارد ش ه، و با م د تقوا و شکیبایی، در فعالیتنیکوکارانی که بهمؤمن دارد؛ 

شبون . ی مکه، توجیبه مبیزدهی شرکهای این سوره برای رفتار مناس  در جامعهه ایت

کننب گان ها، روش مناسبی برای توجیه مراجعههای آنمعرفی مخاط  سوره و بیان ویژگی

 به قرآن است.

اسبت و کسبانی کبه مراتب   یمراتبب دارای  ،کن  که ه ایتروشن می ،سوره پنجمی آیه. ۲

دسبت ی الزم را ببهاز این سبوره بهبره ،مقام محسنین نرسی ه باشن ان  و بهگذشته را نگذران ه

نتیجه الزم است تا ببرای بهبره گبرفتن از ایبن کنن ؛ در، رش  نمیو با این سوره نخواهن  آورد

هبا ببه کبی ببر آننماز، پرداخت زکات و یقین به آخبرت ببود و مت  یاقامه تر اهل، پی سوره

 دیگران نیکی کرد.

 یا مه یهیتوص و یاسالم اتیمتفاوتن ، اما در روا مانکه مرات  و درجات ای. با آن3

 نیا واج انجام اعمال افراد  به ،یمانیا باالتر درجات فاق  افراد کردن وادار از ،اطهار

  عاجز ش ن و سنگینی امر ایمبان ببر مبردم موج ،امر نیا رایز است؛ ش ه ینه مرات ،

در  من بیانی که درجبات ایمبان را ببه  شود. امام صادقتر میمؤمن در مرات  پایین

 لَللاکن : »کن ، حکمت نهی از تحمیل اعمال هر مرتبه را گوشزد میهفت سهم تقسیم می

یْنِ، السَّهْمِ صَاحِ ِ عَلى تَحْمِلُوا لَ لَا وَ سَهْمَ  قَللالَ ثُمَّ. فَتَبْهَضُوهُمْ ثَلَاثَةً؛ السَّهْمَیْنِ صَاحِ ِ ىعَ

لَى یَنْتَهِیَ حَتّى لِکَکَذَ بْعَةِ إِ ی توان استفاده کرد کبه توصبیه ببه مطالعبهرو میازاین 1«السَّ

منرور تشویق و انگیزش افراد در باالتر است، بهی مؤمنان در مرات  بارههایی که درسوره

 
 . مانی، باب درجات اال1، ح 109، ص 3ج  یالکاف ،ینیکل. 1
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به تالوت قرآن  خاطر، توصیههمینتر، برای رسی ن به مرات  باالتر است. بهمرات  پایین

راه ببرای بلبوغ ببه مراتب  گیرد تا ازایبنی مرات ، صورت میی مردم و در همهبه همه

 باالتر، ترغی  شون .

 ،ببود فضای مبارزه با سبیل اهلل و رسالت پیامبر ،مکی یچون فضای عمومی جامعه. 4

محتبوایی سبوره را ببا بیبان داوری علیبه و گروه مؤمنان در اقلیت بودن ، ابت ا بحث از مباحث 

تا روشن شبود ها آورد و سپس پاداش مؤمنان را در ذیل آن ،کرد آغاز کنن گان از راه خ اگمراه

، چبه ارزش بباالیی شکیبایی در فضای مشبابه مکبه قوا وکه نیکوکاری و باقی مان ن بر سبیل ت 

 (9 تا ۶دارد. )ر.ک: آیات 

( و پروردگبار حکبیم، ببرای 1۲ی . شکرگزاری، سبرآم  حکمبت اسبت. )ر.ک: آیبه5

فردی که حس شکرگزاری های منحصر بهسمت شکرگزاری، ابت ا به نعمتانگیزش مردم به

تجلیل از لقمان پرداخت؛ او که حکمت  وی از آن، به از خ ا را زن ه کن ، توجه داده، پس 

کرد. سپس همین شکر را درقالب  نصبایح وی ببه فرزنب ش، را به شکرگزاری ترغی  می

 ازگزاری، از خ ا یبا والب ین، چنبان اهمیتبی داشبته کبه دنبال کرده و روشن کرده سپاس

سبپس ببا بیبان ( 14ی های پ ر حکیم به فرزن ش بوده است. )ر.ک: آیبهترین توصیهاولی

( ۲0ی آیبه :منرور تسهیل زن گی و تیمین رفاه مبردم )ر.کهای الهی که بهبرخی از نعمت

ها و زمبین، و ی نعمت آفرین  آسمانایجاد ش ه است و گرفتن اعتراف از مشرکان درباره

هبا ( و بیان ناممکن شمردن شمارش نعمت۲۶و  ۲5بیان مالکیت مطلق او بر هستی )آیات 

( و تو یح نعمت خ ا در سامان دادن به حرکت ش  و روز و مباه و خورشبی  ۲۷ی )آیه

( 31ی هبا در دریاهبا )ر. ک: آیبه( و نیز یادآوری نعمبت حرکبت کشبتی۲9ی )ر. ک: آیه

بین، از ناسپاسبی و منکبر شب ن برخبی از کن  و در این ی شکرگزاری را تقویت میانگیزه

(. 3۲، ۲5، ۲4، ۲3، ۲1دارد. )ر.ک: آیباتپرده بر میمردم و تبعات منفی ناسپاسی و انکار، 
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شود کبه آیبات الهبی را در تکبوین و تشبرین گاه به حقیقت باز میچشم بشر، آن ؛خالصه

هبای الهبی و تر چشم انسان ببه نعمبتشود که پی ببین ، و این اتفاق، هنگامی حادث می

 بخشن گی او، باز ش ه باش .

کبار ای ببهها، روش ویبژهبرای منفور کردن ناسپاسی ی لقمان. خ ای حکیم در سوره۶

دهب ، و گرفته است: ابت ا ببه آسبی  اسبتکبار از پبذیرش ببه آیبات شبنی اری توجبه مبی

، ببه خریب  شمرد که در برابر قرآن و بیانبات رسبولهای مستکبر را کسانی میانسان

( سبپس ایبن ۷و  ۶)ر.ک: آیبات آورن . سازی مردم روی میمنرور گمراهسخنان بیهوده به

ورزن ، با بیان برخبی می دلیل استکبار در برابر شنی ن حقیقت توحی ، شرکگروه را که به

ها، گسترده کردن جنبن گان در های بزرگ مانن  آفرین  آسمان ب ون ستون، کوهاز آفرین 

واه  اگر شبریکان خها میی باران، مخاط  ساخته و از آنوسیلهها بهزمین، و روی  سبزه

هبا را از کبار، دسبت آنها نیز مخلوقی دارن ، عر ه کنن  تا ببا ایبن مورد ادعا یا خود آن

ها را در برابر آیات ی آنوجود هرگونه برهان بر شرک، خالی، و رفتار مستکبرانه و منکرانه

شمرده، الهی، تقبیح کن . پس از آن شکر نعمت را دلیل و شاه  حکمت و رش  عقلی افراد 

نیباز از کنب  و خب ای متعبال ببیشود که ناسپاسی، به خود افراد، لطمه وارد میآور مییاد

(. در گام سوم، با یبادآوری قب رت تسبخیر و 1۲ی گزاری دیگران است. )ر. ک: آیهسپاس

ی ایمبان ببه پروردگارنب ، از هبای ظباهری و بباطنی کبه زمینبهفراهم کردن انواع نعمبت

پردازنب ، ب ون هیچ دانایی، ه ایت و یا کتابی روشنگر، به ج ال در خ ا میهایی که انسان

ها برای فرار از پذیرش توحی ، که همانا پنباه ببردن ببه دامبن تقلیب  از انتقاد، و ادعای آن

( و در گبام چهبارم ببا بیبان ۲1و  ۲0کنب . )ر. ک: آیبات پ ران مشرک است را تقبیح مبی

انب  و نیکوکارنب ، در براببر، از سانی که به خ ا روی آوردهویز و براهین کآاستحکام دست

(. خ ای متعال در پنجمین گام، پبس ۲۲ی دارد. )آیهپایگی باورهای مشرکان پرده بر میبی

شان توجهیها و زمین ازسوی خ ا، از بیاز اعتراف گرفتن از مشرکان به آفری گاری آسمان
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کن . در ادامه، با یادکرد گسبتردگی توحی  ربوبی انتقاد میبه لوازم این اعتراف در پذیرش 

های الهی، مو وع سخن، بعث و انگیزش رستاخیز قرار گرفتبه، و ببا یبادآوری روز نعمت

و چون اطبالع از  ،کن های الهی، دچار دغ غه میی ناسپاسی نعمتحساب، آنان را درباره

رسی دقیق خ ا در نرم، حکمت و حساب شکر و ناسپاسی، نیاز به علم دارد، با نشان دادن

دان  خ ا به  روز و حرکت خورشی  و ماه، از جا ش ن ش  وبههای مهمی چون جاپ ی ه

ناسپاسی در درون افبراد خ ای متعال، ده  تا روشن شود که پنهان و باطن رفتارها خبر می

(. درنهایت با بیان این ۲9ی )آیه شود.هایی که اظهار میدان ، چه رس  به ناسپاسیرا نیز می

افت ، نعمت مییادشان به صاح  ،های ناسپاس، هنگام برخورد با مشکالتکه انسانمطل  

هایی ها را انسانگردن ، آنی زیادی دوباره به مسیر انکار بر میاما پس از رفن مشکل، ع ه

ن ن مبردم از ( و درنهایبت ببا ترسبا3۶ی شمرد. )ر. ک: آیبهاهل عذر و بسیار ناسپاس می

 کن .ها، به اصالح رفتار، توصیه میپروردگار و رستاخیز آن



 

 


