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 چکیده

در  ماثرر هاا  قارآن یاریم رهیاافتی     تبیین انسجام محتوایی در سوره

نفی شبهه خاورشناسان دربااره پرایناد ی و ناپیوساتگی ماتن قارآن      
یریم است. این نوشتار تالش دارد تا به بررسی انساجام محتاوایی در   

آیات سوره لقمان و یشف مفاهیم محور  برا  تبیاین ارتباام میاان    
آیات این سوره بپردازد. بار ایان اساار در چاارچوش روش تحلیا       

بنااد  مفاااهیم آیااات روشاان راج و دسااتهمحتااوا  ییفاای و بااا اساات 

از موضاوعات متدادد و    ظااهر باه در ایان ساوره    هرچناد  ردید یاه  
م تلفی س ن به میان آمده است اما محور اصلی مفااهیم ایان ساوره    

است یه  شاام  ساه محاور     "مدح حکمت و چگونگی حصول آن"
لقمااان و شایسااتگی "، "پاارورقاارآن یتاااش حکاایم و حکاایم"فرعای  

 "اسباش حصول حکمت توحیاد  "، و "کمت توحید رسیدن به ح
ا  از مفااهیم مرباوم باه حکمات     است. همچنین در این سوره دساته 
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مانند: شکر، توحید، طاعت، هدایت، رحمت، فالح، در برابر مفااهیم  
 . یردمربوم به لهو مانند یفر، شرک، جه ، ظلم، ضالل قرار می

 
لیاا  محتااوا، لقمااان، انسااجام محتااوایی، تحهااای کلیاادی  واژه

 .  حکمت، لهو

 

 مقدمه

ها  قرآن یریم تناو  در مفااهیم و موضاوعات اسات. تناو  و تدادد       یکی از ویژ ی

هاى قرآن، سبب طارح شابهه تشاتت و پرایناد ی آیاات از      موضوعات در بسیارى از سوره

ناحیه مستشرقان  ردیده است و افاراد  نییار ر   بالشار، تواودور نولدیاه، ریچاارد با ،        

( و 1420ار  لاادزیهر کناال: علاای الصاا یر، آنادره دور ، تومااار یار،یاا ، مااولر، ایگنا  

دیگران بر اسار همین ویژ ی، شبهاتی در باش ناپیوستگی و  سی تگی متن قرآن و انکاار  

 ند. االهی بودن آن مطرح یرده

تردیااد امااا از آنجااا یااه قااران یتااابی حکاایم و از جانااب خداونااد حکاایم اساات، باای  

ر اساار حکمتای خاان انجاام  رفتاه      ها  م تلف و آیات متددد ببند  آن به سورهب ش

است. خداوند حکیم در قرآن حکیم اختالف نداشتن آیات قرآن را دلیلای بار حقانیات آن    

َِ َلَوَ ن»دانسته است:  ِِْْنِد َْینْ ِ الَّن  ْْ ِتالَفناک َکریِن اک أََفاَل یَنَتَدبنَُّروَن اْلُقْرآَن َو َلْو َکاَن ِمن ْْ َِ ا  :کنساا  « ُدوا ِفین

توان در سوره می یثرت و تنو  ظاهر  مفاهیم و موضوعات در هر سو آن. از این رو (82

 ظااهر باه پی تحلی  و تبیینی حکیمانه برا  به هم پیوند دادن تماام آن موضاوعات و مفااهیم    

 پراینده بود. 

البته ضرورت دارد تا برا  دستیابی به این هدف به صورت روشمند و بر اسار مباانی  

ها   ونا ون نییر یشاف رار    محکم و صحیح عم  یرد. پژوهشگران مسلمان به شیوه

سوره؛ تبیین ساختار هندسی سوره؛ یشف الگو   فتمانی سوره در مقام نفای ایان شابهات    

 اند. بوده
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ره و یشف آن بر اسار روش تحلی  محتاوا  ییفای نیاز    بررسی ساختار محتوایی سو

ها  قرآن است. در تحقیق ییفای  برا  تبیین انسجام محتوایی سوره مثررها  یکی از روش

یماای یااردن حاصاا     هر ونااههااا  آمااار  یااا   هااایی ریاار از روش هااا بااا شاایوه  یافتااه

از جملاه  (. روش تحلیا  محتاوا  ییفای نیاز     17، ن1387 رددکاستراور و یاوربین،  می

 پردازد.ها  تحلی  ییفی است یه به تفسیر متن میروش

متناو    ظااهر باه آیه یکی از سور مقطده است یه در آن موضاوعات   34سوره لقمان با 

(. درباااره 126، ن 21، ج1411 ؛ زحیلاای،25، ن 8، ج1418 مطاارح شااده استکقاساامی،

ا،ت متدادد  نگاشاته شاده    سوره لقمان افزون بر آنچه در تفاسیر  ونا ون آمده اسات مقا  

بررسای  "پژوهش در این سوره پرداختاه اسات. مانناد مقالاه      بها  است، یه هریل از زاویه

اسالیب التربیا   "(؛ مقاله 1390کمقدر،  "ها  اجتماعی از دید اه لقمان حکیممبانی مهارت
بار  تحلیلای  "(؛ مقالاه  2013 کمحماد صاالح و محماد اساماعی ؛     "و التوجیه فی سورة لقماان 

 التنااظر "(؛ مقالاه:  1395کمو،یی و میردامااد ،   "منشور تربیتی لقمان حکیم در قرآن یریم
 دارعهاده یاه   ا مقالاه (. اماا  2017کخالادباد ،   "النصی بین فاتحتی ساوره لقماان و البقاره   

 بررسی انسجام مفهومی در سوره لقمان باشد یافت نشد. 

هاا  قارآن یاریم    در تحلی  محتاوا  ساوره  البته درباره استفاده از روش تحلی  محتوا 

اخالقاای در سااوره  هااا  اازارهمفاااهیم و  مناادنیااامساااختار "برخاای مقااا،ت نییاار مقالااه 

( نوشته شاده اسات، بار ایان اساار  هادف اصالی ایان         1392، پورو جانی کستوده نیا"اسرا 

از روش تحلی  محتوا  ییفی باه تبیاین انساجام محتاوایی       یر بهرهپژوهش آن است تا با 

 سوره لقمان بپردازد.  

 

 روش تحلیل محتوای کیفی. 1

هاا   ها  تحقیق ییفای اسات یاه در تحلیا  داده    تحلی  محتوا  ییفی یکی از روش

هاا  متنای از طریاق فرآینادها      محتاوایی داده _متنی یاربرد فراوان دارد و در تفسیر ذهنی

رود مند، یدبند  و تم ساز  یا طراحی الگوها  شاناخته شاده باه یاار مای     نیامبند  طبقه

 (. 21و18، ن1390کایمان، 
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تاوان باه   مناد  اسات یاه باه یمال آن مای      به بیان دیگر تحلیا  محتاوا فرایناد نیاام    

، تبیااین، تفساایر و اسااتنبام و اساات راج مفاااهیم آشااکار و نهااان مااتن  بنااد طبقااهشناسااایی، 

باور پژوهشگران در روش تحلی  محتوا پیش فر  آن است یه باا تحلیا    پرداخت. زیرا به 

و  دهای ساازمان هاا   ، شایوه هاا ادراکهاا،  به یشف مفاهیم، اولویت توانمیها  زبانی پیام

یل تفسیر بین دو  عنوانبه(. پس این روش یه 68، ن2003بینش دست یافت کویلکینسن، 

را باه سامت عناصار پنهاانی موضاو  هادایت        یرد، پژوهشاگر  قطب عینی و ذهنی قرار می

 (. 9،ن1977یندکباردن، می

روش تحلی  محتوا  ییفی روشی متن محور است پاس باا تحلیا  واحادها  ماتن و      

ها، سبب درک مدناایی فراتار از آنچاه در نگااه     بیان مضامین آن و است راج مفاهیم و مقوله

تواناد بار اساار اهاداف     مای  شود. در ساایه ایان روش پژوهشاگر   اول حاص  شده بود، می

آنها و اسات راج مفااهیم و   بند  موضوعی پژوهش به  ویاساز  متن و بیان مضامین و دسته

 ها بپردازد.مقوله

 

 تبیین روش تحقیق  . 2

تبیین انسجام محتوایی سوره لقماان باه روش تحلیا  محتاوا  ییفای در  اام        منیوربه

ن ست تمام آیات سوره لقمان در داخ  جدول ایس  به تفکیل درج  ردید، پس هر آیه 

در چارچوش تحلی  محتوا  عرفی یه یکی  آنگاهیل واحد مدنایی لحاظ  ردید.  عنوانبه

(، باه رمز اذار  و   2005شای یاه و شاانون،    در زمینه تحلی  محتواساتکنل:   هارهیافتاز 

ذیا  ساه ساتون اصالی باا عنااوین:        تار یوچال  هاا  بند دستهماتن در قالاب  دهیسازمان

 اقدام  ردید.   یر جهتموضوعات فرعی، موضو  اصلی و 

ها، الگوها یا مطالبی هستند یاه یاا باه  وناا  مسااتقیم از مااتن  حاصا      بند این دسته

از تحلی  متن حاص  شدند. مضامین فرعی در واقع موضوعات مطارح شاده   آمدند و یا پس 

ساازد. موضاو  اصالی عناوانی یلای اسات یاه حاایی از         در متن را به تفکیل روشان مای  

عنوان هر آیه اسات یاه افازون     ترینیلیاصلی نیز   یر جهتمقصود اصلی هر آیه است. 

 رار  رفته است. بر خود آیه در است راج آن سیاق آیات هم مورد توجه ق
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از آنجا یاه هادف اصالی تبیاین انساجام محتاوایی ساوره لقماان باود پاس بار مبناا              

لقماان و  »؛ «قرآن یتاش حکیم و حکیم پرور»ها؛ آیات ذی  سه مقوله: بند  جهتگیر دسته

قارار  رفات.   « اسباش حصول حکمات توحیاد   »و « شایستگی رسیدن به حکمت توحید 

نموناه در اینجاا آورده    عناوان باه حتوا با توجه به این سه مقوله هایی از جدول تحلی  مب ش

 .شده است

 
 تحلیل محتوای آیات سوره لقمان  1 جدول

 جهت گیری مضون اصلی مضامین فرعی آیه

 ْْ ََِِى ُهدکى ِم أُولَِئَك 
َرِّبهِْم َوأُولَِئَك ُهُم 

 (5اْلُمْفُِِحون)

 محسنین همان مفلحین 

هدایت)تکوینی و تشریعی( از شئون 

 ربوبیت 

 رشدیافته با هدایت قرآن محسنین

دارای ظرفیت بهره مندی از هدایت 

 الهی

تطبیق محسنین  

رشدیافته با 

هدایت قرآن بر 

 مفلحین

معرفی قرآن 

 حکیم

 َِ َوِإْذ قَاَل ُلْقَماُن ِِلْبِْ
َُ یَا بُنََنَّ َِل  َوُهَو یَِعُظ

ِإنَّ الشهْرَك ُتْشرِْك بِالََِّ  
َِِظیٌم )  (13َلُظٌِْم 

لقمان و نشر حکمت برای شکر 

 نعمت حکمت

نهی از شرک اولین پند پدرانه لقمان 

 حکیم به فرزندش 

 تطبیق شرک بر ظلم عظیم

 مصداقشرک 

 ظلم عظیم

تشابه حکمت

های قرآن 

حکیم و لقمان 

 حکیم

َوِإَذا ِقیَل ََلُُم اتَِّبُعوا َما 
قَاُلوا بَْل نَنتَِّبُع  أَنْنَزَل الََُّ 

َِ آبَاَءنَا  ََِِْی َما َوَ ْدنَا 
أََوَلْو َكاَن الشَّْیطَاُن 
ََِذاِب  ُِوُهْم ِإََل  یَْد

 (21السَِّعِ  )

دعوت به تبعیت از ماانزل اهلل و 

 مقابله مجادله گران با آن 

تبعیت از سنت نیاکان توجیه مجادله 

گران برای انکار دعوت به تبعیت از 

 اهلل ماانزل

 توبیخ اندیشه تبعیت از سنت نیاکان

دعوت به تبعیت از سنت نیاکان 

 همان دعوت شیطان به عذاب سعیر

تقابل تبعیت از 

ماانزل اهلل و 

تبعیت از سنت 

 نیاکان

تبعیت از 

ماانزل اهلل 

زمینه ساز 

رسیدن به 

 حکمت
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مطالاب ذیا  ساه عناوان یلای فاوق تکیاه بار مضامون اصالی آیاات و             بند دستهدر 

آنها بوده است. آنگاه به تبیین انسجام و پیوند میان آیات مربوم به هر مقوله و در  بند دسته

رساید پیوناد محتاوایی و    ذی  عناوین فرعی پرداختاه شاد، باه ویاژه آیااتی یاه باه نیار مای         

هاا افازون بار مضاامین     یشاتر  دارد؛ در ایان تبیاین   مضمونی آن با دیگر آیات نیاز به تبیین ب

دیگار قارآن، یتاب مرجاع و یتاب تفسایر  اساتفاده شاده اسات.           ها سورهفرعی،  اه از 

همچنین در ابتدا  دو مقوله دوم و سوم ارتبام و پیوند آن با مقوله ن ست تبیین  ردیاد. از  

یت دارد، ،زم اسات تاا   آنجایی یه  تقاب  دو مفهوم حکمت و لهو در سوره لقمان موضاوع 

 قب  از ورود به مباحث اصلی، این دو مفهوم به اجمال تبیین  ردد.

 

 "لهو"و  "حکمت"تبیین دو واژه کلیدی متقابل . 3

دارا  یل اص کریشه( مدناایی باا مدناا ن منعکبازداشاتن( اسات. پاس       « ح ک م»ماده 

داردکابان  جه  باز مای حُکمن حایم مانع از ظلم و ت اصم است و حکمت امر  است یه از 

(. این نکته از مدانی اولیه حسی یه بارا  ایان مااده در بسایار  از     91، ن2، ج1404فارر،

شود، زیرا حکمات در یااربرد حسای اولیاه باه      یتب ل ت  زارش شده است نیز روشن می

ابني یعنن مْعتبنا با كمني»مدنى لجام و افسار و مانند آن به یار رفته است:  ا باه  کآن ر حكمن  الدا

؛ چون لجام مانع سریشى «کیدنى براى آن افسار قرار دادم( أحكمتبناوسیله افسار بازداشتم( و 

« امار بازدارناده  » رداناد. پاس باه هار     شود و آن را در دست سوار رام و مطیع مىحیوان مى

هاا و همچناین فضااا  اخالقاى انساان را از      اطالق شده است، و از آنجا یاه علاوم و داناش   

 دارد، این وا ه بر آنها نیز اطالق شده است.ها باز مىیژ ها و بد 

از این رو حکومتکحکم حایم( و حکمت هر دو در اص  دارا  مفهوم بازدارناد ی  

است. اما از آنجا یه حکمت بر وزن فِدلَه، د،لت بر نو  دارد، پس حکمت نوعی خاان از  

ر جهات خیار و صاالح اسات و     بازدارند ی است یه با توجه به یاربرد آن، بازدارناد ی د 

توان آن را وجه تمایز حکمت و حکومتکحکم حایم( دانست. بر این اسار باید  فت می

حکاام فراتاار از حکماات اساات و هاار حکمتااى حکاام اساات، ولااى هاار حکمااى حکماات   »

 (. 219، ن1380عضیمه، «کنیست
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مدانی دیگر  یه برا  حکمت بیان شده است، همگی به نوعی به همین اص  مدناایی  

قاب  ارجا  است. صاحب الدین مرجع حکمت را عدل و علم و حلام  ازارش یارده اسات     

دارد. (، پس عدل از ظلم، علم از جه  و حلم ازسَافَه بااز مای   66، ن3، ج1409کفراهید ، 

در باش افداال باه مدناا  اتقاان و اساتحکام باه یاار رفتاه         « ح ک م»،زم به ذیر است ماده 

 (. 1902، ن5، ج1376استکجوهر ، 

لهو هر چیز  است یه انسان را از رو  هاو  یاا لاذت مشا ول خاود ساازد و از امار        

 ،اصافهانی  (، یه آن امر، امر مهم و مقصود اوست کراراب 1409 دیگر  بازدارد کفراهید ،

 (. لهو در اص  مدنا، رفع خستگی از نفس با چیز  است یاه مقتضای حکمات نیسات    1374

 (.1414 کفیومی،

بث (، قول زور از وا  ان قرآنی نزدیل به مفهوم لهو است. وجاه  کع لدب، ل و، باط 

مشترک این وا  ان، فقدان هدفمند  عقالنی و حکیمانه است. همچناین مدناا  مساتفاد از    

این مفاهیم، بازداشتن از امر مهم، بازداشتن از یاد خدا، انصراف از حق، سوق دادن باه  نااه   

دیگاار از یاریردهااا  منفاای استکشاارف  و فساااد، سساات یااردن اراده و جاازم، و برخاای 

(. در بسیار  از آیات و روایات لهو در برابر ذیر قرار  رفتاه اسات و   112، ن1393الدین،

(. از ایان رو هماانطور یاه برخای مناابع ل او  هام        1374، اصافهانی  فدلی قلبی استکرارب

راااه تدااریف   (، پس ا1414 اند مفهوم رفلت در ماده لهو وجود داردکابن منیور،یادآورشده

مانناد رناا، سا نان     _مصداقی از لهو و تدریف آن به برخی آ،ت و ابزار یاا برخای رفتارهاا   

 ساز بودن آنها برا  حالت لهوکرفلت( است. به سبب زمینه _پوچ 
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بدد از آیه اول یه حروف مقطده و از اسرار قرآن است و طبق نیار مشاهور باه اعجااز     

تاوان در حکام   قرآن اشاره دارد، آیه دوم سوره لقمان کتلل آیات الکتاش الحکایم( را مای  

نقطه رق  این سوره دانست یاه  ساایر آیاات و مفااهیم ایان ساوره باه ناوعی باا آن ارتباام           

(، از 2( و تجلی ذات الهی اساتکالحدید: 6داوند حکیم کالتوبه:حکیم، یالم خیابد. قرآنمی

 این رو صفات م تلف قرآن نیز تجلی صفات الهی است. 
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بار برا  خداوند متدال به یار رفتاه   91بار در قرآن یریم، 97صفت حکیم از مجمو  

 ها  دیگر به ویژه دو صفت عزیز و علیم همراه اسات، چنانکاه در  است یه همواره با صفت

با وصف عزیز حکیم آمده است. حکیم بودن خداوند  اه به  27و  9این سوره نیز در آیات 

دهاد و  ااه   مدنا  مدبر  است یه افدال خود را در نهایت اتقان و با هدف متدالی انجام می

به مدنا  عالم است یاه در صاورت اول از صافات فدا  و در صاورت دوم از صافات ذات       

(. این صفت پنج بار در مقام وصف قرآن آمده استک آل 87، ن1، ج1381استک مطهرى،

 (. 2، یس:2، لقمان:4، زخرف:1، یونس:58عمران:

اند: ن ست آنکه قرآن یتاابی محکام و اساتوار    در تفسیر آن دو قول اصلی ذیر یرده

است یه هیچ باط  و تناقضی در آن راه نادارد؛ دوم آنکاه قارآن یتاابی موافاق حکمات و       

واقع و حقیقت است. اما از آنجا یه حکمت قرآنی تجلی حکمات الهای   مصلحت و بر طبق 

توان  فت وصف حکیم به مدنا  آن است یه آیات قرآن بیان بهترین علام و  است پس می

 برترین عم  است.

د،لت دارد بر اینکاه هایچ لهاو و بااطلی در آن راه نادارد، و      « حكنیم»وصف یتاش به 

یناد، زیارا قارآن باه     صفت حکیم بودن قرآن را تکمی  مای  «َرْْحَنيک »و « ُهندىک »توصیف آن به 

رساند، اما لهاو و باطا  انساان را از    یند، بلکه به حق و واقع میسوى واقع و حق هدایت مى

 دارد.  امر مقصود و مهم و از حق و واقع بازمی

پرور بودن آن نیز هست، به ویژه آنکاه فرماوده   ،زمه وصف حکیم بودن قرآن، حکیم

 منشا  ، یدنی این قرآن حکیم مایه هدایت به سو  حکمت و «ُهدىک َو َرْْحَنيک ِلُِْمْحِسنْن»است: 

رحمت برا  محسنین اسات. پاس قارآن یاریم هام در ذات و  اوهر وجاود  خاود عاین          

حکمت است و هم هدایتگر باه ساو  حکمات، و حکایم پارور اسات. از ایان رو باه بااور          

شود در ارر اناس باا آن از حکمات برخاوردار      م نورمفسران، هر انسانی یه با قرآن یریم 

تواناد   ردد و با روحی حکیم به اندازه خود، میهر خدا  حکایم خواهاد شاد پاس مای     می

 (. 298، ن1385روح حکمت را در جامده احیا  یند کجواد  آملی، 



ها)س دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی      41، پیاپی61سال، (الم اهلل علی

 

یاباد یاه تحات    تا آنجا یه این انسان حکیم پرورش یافته در مکتب قارآن توفیاق مای   

فرمایاد:  تقیم الهی واقع شود و به مقام فالح دست یابد، از این رو در آیه پنجم میهدایت مس

َِِىَ ک  (. ُهدکى مهْ رَِّّبهِْم  َو أُْولَئَك ُهُم اْلُمْفُِِحون أُْولَئَك 

طرح این نکته یه قرآن مایه هادایت محسانین اسات ضارورت تنزیاه قارآن از نسابت        

ْْ َیْشنَيِه ََلْنَو رو فرمود: کیشد از اینش میاضالل و مانند آن برا  دیگران را پی ِِ َمن َْ الَّنا وِم
 َِ ْْ َسِبیِل الَّن َِ مند  از (، در واقع از مطلب قب  عدول نمود تا بیان یند یه بهرها َِْدیِث لُِیِضلَّ 

هدایت قرآن به اراده خود افراد بستگی دارد یسانی یه مشتر  لهوالحدیث هستند، خاود را  

ینند. بر این اسار اداماه آیاات بار محاور ایان دو  اروه       رآن حکیم محروم میاز هدایت ق

َِ »مربوم به آن دو است. در این آیه در واقع  مساا یدنی اه  حکمت و اه  لهو و  « َسِبیِل الَّن

« بِناْلُعْرَوِِ الْنُوْْنَقى»تدبیر  برا  اشاره به قارآن اسات، همچناان یاه در آیاه بیسات و دوم هام        

   اشاره به وحی الهی به ویژه قرآن یریم است.تدبیر  برا
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طبق آیه سوم قرآن حکیم هدایت و رحمت برا  محسانین اسات. مَحاسان در اعماال      

(. محسن اسم فاعا  از مصادر احساان اسات و     116، ن13ضد مساو  استکابن منیور، ج

؛ آلوسای،  489، ن3، ج1407 کزم شار ، دهد محسن یسی است یه عم  نیکو انجام می

  است و مسی  از نیر مدنایی با ظالم یکی است و (. محسن مقاب  مسی66ن ،11، ج1415

َِ قرآن یریم محسن را در برابر ظالم به یاار بارده اسات: ک    ٌْ َو مناِلٌ لَِْْفِسن ُِْْسن ْْ ُذرهیَِّتِبمنا  َو ِمن
ِإْن َأْحَسنُْْتْم َأْحَسننُْْتْم اهاا  ساایوه اساات: ک(، محساان اهاا  حساانه و مساای  113کصااافات: (ُمبننٌ 

ْْ یَنَتَعدَّ ُحُدوَد الََِّ فَنَقْد َمََِم نَنْفَسنَفرماید: ک( و نیز می7کاسرا : (ِِلَنْنُفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُُتْ فَنَِبا  (َو َم

 (. 44کنم :

، پس محسنین یاه باا   «ُهدىک َو َرْْحَيک ِلُِْمْحِسنْن»فرمود:  حاًیصردر آیه دوم سوره لقمان 

اناد یاه ظرفیات    دهناد، یساانی  اناد و عما  نیال انجاام مای     حسن اختیار خود در پی نیکی

ساپارند، در پای آن از   مند  از قرآن حکیم را دارند، پس ا ار باه حکمات قرآنای دل     بهره

 برند. هدایت و رحمت قرآن یریم بهره می
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ر خود در پی خیر برآمدناد، از  پس محسنین در مرتبه دوم و پس از آنکه با حسن اختیا

اناد. زیارا هادایت قارآن هادایتی اجباار  نیسات و        مناد شاده  حکمت و هدایت قرآن بهاره 

(. محسنین نه تنها دل باه هادایت   3مند  از آن به اختیار انسان وا ذار شده استکالنسا :بهره

َْ قناُلوا ِلِْمُ  َو ُبْشنرىک ورزند:سپارند، بلکه در این راه استقامت هم میقرآن می ْحِسنَِْن ِإنَّ الَّنِذی
ََِِْیِبْم َو ِل ُهْم ََيَْزنُونَ  ْوٌف  َْ َُ ُُثَّ اْسَتقاُموا َفال   (.13کا،حقاف: (َربنَُّْا الَّ

با توجه به آیه چهارم، محسانین در ساایه هادایت قارآن، اها  اقاماه نمااز و پرداخات         

ه توحید و نباوت نیاز اسات و    زیات و یقین به آخرت هستند؛ یقین به آخرت مستلزم یقین ب

مناد  ایشاان از رحمات اسات. از نگااه      اى باراى بهاره  یافتگی در حقیقت مقدمهاین هدایت

سازد؛ زیارا  اى است یه یمبودها را جبران و نیازها را مرتفع میبرخی مفسران رحمت افاضه

و  ،ساازد قرآن دل انسان را با نور علام و یقاین روشان و از تااریکی جها  و شال دور ماى       

یند، پس مایه رحمت است زیرا صحت و اساتقامت اصالى و   فضای  را جایگزین رذای  می

 (. 183، ن13، ج1390فطرى انسان را به وى باز مى  رداند کطباطبایی، 

مند  از هادایت و رحمات قارآن، شایساته برخاوردار  از      آنگاه محسنین پس از بهره

َْ  اَهنُدوا ِفیْنا َلَْْبنِدیَنَُّبْم ُسنُبَِْا َو ِإنَّ یر ک ردند یه در آیاتی نیمراتب با،تر هدایت می َو الَّنِذی
ََ َلَمنننَع اْلُمْحِسنننِْنَ  ََ َرَْعنننْل َلُكنننْم فُنْرقاننننا(؛ ک69( کالدنکباااوت:الَّننن َْ آَمُْنننوا ِإْن تَنتَُّقنننوا الَّننن ( ینننا أَینَُّبنننا الَّنننذی

َُ ََمَْر اک (؛ ک29کانفال: ََ َرَْعْل َل ْْ یَنتَِّق الَّ رسد ( به آن اشاره شده است. به نیر می2الطالق:( کَو َم

ساپردن محسانین باه    یه به همین جهت است یه در آیه پنجم پس از اشااره آیاه قبا  باه دل    

َِِىَ کفرماید: هدایت قرآن و اشاره به ویژ ی ایشان در این مسیر می ِنْم  َو  أُْولَئَك  ُهدکى مهْ رَِّّبه
بیانگر آن است یه محسانین باه جهات حسان عملکارد باه مراتاب        یه  (أُْولَئَك ُهُم اْلُمْفُِِحون

 یرند تا در نهایت به فاالح  یابند و تحت هدایت پرورد ارشان قرار میبا،تر هدایت راه می

 و رستگار  دست یابند.
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هاا  قبلای اسات،    در ادامه آیات، محسانین را باا عباارتی دیگار یاه مکما  توصایف       

َْ یند: کتوصیف می َِِمُِنوا الََّّناِ ا ِ  ِإنَّ الَِّذی (، بار اساار ایان آیاه حسان      8( کلقماان: آَمُْوا َو 

فاعلی توام با حسن فدلی یدنی ایمان در ینار عم  صالح عام  فالح محسنین است و پاداش 

 ایشان نیز خلود در جنات ندیم است.

ْْ ُیْسنِِْم َوْ َبنآیه بیست و دوم نیز به صراحت از این  روه یاد یرده است: ک َِ َوَم َُ ِإََل الَّن
َِاِقبَنُي اِْلُُمنورِ  ٌْ فَنَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِِ اْلُوْْنَقى َوِإََل الََِّ  ُِْْس (. محسن در این آیه با توجه باه  َوُهَو 

تدریف آن در آیات پیشین، همان محسنی است یه تحت هدایت قارآن قارار  رفتاه اسات     

َِ ک پس  ویا به عروه الورقی چنگ زده است. عبارت َُ ِإََل الَّن ْْ ُیْسنِِْم َوْ َبن ( نشان از حسان  َوَمن

اختیار این  روه برا  تسلیم در برابر خداوند حکیم و یالم حکیماناه او یدنای قارآن یاریم     

مند  از هدایت و رحمت قرآن و اقامه نماز و ایتاا  زیاات و   سپردن بهرهدارد. نتیجه این دل

عاروة   "چهارم اسات. پاس چناین فارد  باه      یقین به آخرت است یه تدریف محسن در آیه

 چنگ زده است.  "الورقى

آویز محکمی اسات یاه قابا  جادا شادن      به باور مفسران عروة الورقى به مدناى دست

َو ک استداره تمثیلى، از نجات و رستگارى اسات. جملاه   -دستاویز محکم-نیست و این جمله 
( اسات، پاس بادان    فَنَقنِد اْسَتْمَسنَك بِناْلُعْرَوِِ الْنُوْْقىجملاه ک  (، در مقام تدلی ِإََل الََِّ ِاِقَبُي اِْلُُمورِ 

جهت به چنین دستاویزى چنگ زده است یه منتهى به خدایى است یه وعده چناین نجاات   

(. به عباارت دیگار چاون باز شات     230، ن16، ج1390کطباطبایی، و فالحى را داده است

 گ زدن به عروه الورقی است.همه چیز به سو  خداست تسلیم در برابر خداوند، چن
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ْْ َیْشَيِه ََلَْو ا َِْدیثِ »در آیه ششم  ِِ اناد: ک در تقاب  با محسنین قرار  رفتاه « َم َْ الَّنا َو ِمن
ٍِْم َو یَنتَِّخَذها  ِِ ْْ َسِبیِل الََِّ ِبَغْ ِ  َِ ْْ َیْشَيِه ََلَْو ا َِْدیِث لُِیِضلَّ  َِنذاٌب ُمِبننٌ َم (. ُهنُزواک أُولئِنَك ََلُنْم 

یادیرد از مشتریان لهوالحدیث برا  اشاره باه ایان نکتاه اسات یاه محاروم باودن ایشاان از         

هدایت و رحمت قرآنی بلکه ابتال  ایشان به ضاللت و نقمت باه خواسات خودشاان اسات     

ینناد،  ( محروم می23یه در پی لهوالحدیث هستند و نه تنها خود را از احسن الحدیث کزمر:

  یرند. دارند و آن را به س ره میبلکه دیگران را نیز از آن باز می

رود و اشترا هم بر بذل اموال و هم بر بذل قاوا و  لفظ اشترا در مداوضه مطلق به یار می

(. اضافه لهو به حدیث باه  226، ن3، ج1408  شاه،استدداد و عمر صادق استکسلطان على

و برا  تبیین است. لهو الحدیث هرچیزى اسات یاه     -اللهو من الحدیث -یّه بیان« من»تقدیر 

ْْ "تدبیار شاده اسات. پاس     « سنبیل الِانَ»انسان را از حق بازدارد، حقّى یه در آیه از آن باه   َمن
رود تا از راه خدا باز دارد. هماانطور یاه   یسى است یه در پی باط  می "َیْشَيِه ََلَْو اْ َنِدیثِ 

اند و ساب  الهای   ند قرآن یریم و عترت دو ظهور صرام مستقیمان یادآور شدهبرخی مفسرا

 ،1385 کجاواد  آملای،   اند یاه از جهاات  وناا ون باه صارام مساتقیم متصالند       مسیرهایی

 (. 216-214صص

به مدنا  آن اسات یاه   « اضالل عن سبی  اهلل»برا  « اشترا  لهوالحدیث»بر این اسار 

هاا   یمل ترویج لهوالحدیث مردم را از رو  آوردن به آماوزه  خواهند تا بهاین  روه می

حکیمانه قرآن بازدارند و این رویکرد ایشان را به جه  کب یر علم( و سپس به سا ریه سابی    

دهد. بر همین اسار عذابی خواریننده در انتیار ایشاان اسات:   اهلل کویت ذها هزوا( سوق می

این سوره در ارتبام با این  اروه آماده اسات،     کاولول لهم عذاش مهین(. آیات م تلفی در

 دهد. یه جدول ذی  آیات مربوم و مضامین استنباطی مربوم را نشان می

ها  دیگر مشاتریان لهوالحادیث برخاورد مساتکبرانه ایشاان،      طبق آیه هفتم از ویژ ی

هنگام تالوت آیات الهی بر ایشان اسات رفتاار ایشاان بساان یسای اسات یاه  اویی آن را         

 ردانناد و آن را  اسات، از ایان آیاات رو  برمای    یده یا  ویی مبتال  به سنگینی  وش نشن

ارزش جلاوه دهناد، پاس رویکارد ایشاان در       یرند تا توهین و تحقیر ینناد و بای  نشنیده می

خواهد و حکایت یسای اسات   مواجهه با آیات الهی رویکرد یسی است یه هدایت را نمی
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را روحیه استکبار  ایشان ماانع از آن اسات یاه در برابار     یه خود را به خواش زده است. زی

َِ  تُنْتِى ِإذا وَ حق حتی به اندازه شنیدن یالم حق تسلیم شوند: ک َِْی  لَْ  َكنَأنْ  ُمْسنَتْكِراک  َوَلَّ  آیاتُْنا َِ
َِ  ِف  َكَأنَّ  َیْسَمْعبا  (، پس شایسته بشارت به عذاش الیم هستند. أَلِیم ِبَعذابٍ  فَنَبشهْرهُ  َوْقراک  أُُذنَنْی

دهد و در آیه هشتم در تقاب  با آیه قب ، محسنین را به خلود در جنات ندیم بشارت می

َِْد الََِّ َحقًّا َو ُهَو اْلَعزِیُز ا َِْكنیمُ افزاید: کدر آیه نهم می (. ایان عباارت تاییاد  بار حقانیات      َو

آنها عزت و حکمت خداوند متدال است. این عازت  ها  الهی است یه ضامن اجرا  وعده

یند ظهوریافته است و باه ناوعی   و حکمت در م لوقات م تلفی یه آیه دهم از آنها یاد می

َِ تحد  در آفرینش و بلکه تدبیر آن است. شاید وجه ایتفا  به ک ُِْق الَّن َْ ( یدنی اشاره باه  هذا 

هی در آیه یازدهم آن باشاد یاه بیاان یناد در     خالقیت اهلل و عدم اشاره به ربوبیت و تدبیر ال

 چنین آفرینش شگفت و نیازمند افاضه داام، هر ز خلقت از تدبیر قاب  انفکاک نیست.  

از آنجا یه استکبار مشتریان لهوالحدیث در برابر قرآن حکیم و دل ساپردن ایشاان باه    

و شارک باه اوسات؛ از    لهو در واقع میهر استکبار در برابر خداوند متدال و بند ی ریر خدا 

َِ دهد یه: کاین رو در همین آیه مشریان را خطاش قرار می ْْ ُدونِن َْ ِمن َِنَق الَّنِذی َْ ( فَنَأُروِي منا ذا 

اند تا شایسته شرایت با اهلل و مدبود واقع شادن باشاندپ پاس    آن مدبودها  دیگر چه آفریده

ََنالٍل ُمبِننٍ افزاید: کمی را  اضاراش و اساتدراک اسات یدنای ریاراهلل      (، ب  بَبِل الظَّناِلُموَن ِف 

 منشا هیچ ارر  نیست، بلکه ظالمان یدنی همان مشریان

دهناد چاون در  مراهای    ینند و شریل خداوند متداال قارار مای   ایشان را عبادت می 

آشکار هستند. بر اسار آنچه  فته شد؛ مشاتریان لهوالحادیث، مساتکبر، مشارک، ظاالم و      

 شی از سو  اختیار و سو  عملکرد ایشان است.ضال هستند و همه اینها نا

 
 لقمان و شایستگی رسیدن به حکمت توحیدی . 7
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لهو الحدیث
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دومین مقوله یا دسته آیات درباره اعطا  حکمت به لقمان است. طباق آیاه دوازدهام     

در برابر رویکرد جاهالناه مشاتریان لهوالحادیث، لقماان نموناه فارد  اسات یاه ظرفیات و          

َوَلَقنْد آتَنْیَْنا شایستگی دریافت موهبات حکمات از خداوناد متداال را در خاود ایجااد یارد: ک       
یژ ی بارز لقمان حکیم یاه او را شایساته دریافات حکمات یارد از نگااه       (. وُلْقَمناَن ا ِْْكَمنيَ 

 (. 484، ن8، ج1372 کطبرسی، روایات تفکر است

این مولفه یدنی تفکر، همان چیز  است یه در آیات پیشاین، خداوناد متداال باا بیاان      

ها  توحید و قدرت و حکمت خود، آن را خواسته است و در آیات بدد هم باه  برخی نشانه

ساز مدرفت توحید  و نفی شارک  تشویق یرده است، زیرا تفکر در نیام آفرینش زمینه آن

مبتناى بار    است. درک چنین مدرفتی دروازه ورود به حکمت است. به باور مفسران حکمت

هاى صحیح و نیز مدرفت وظیفه است یه پس از تش یص آن را بکاار بنادد و   آرا  و اندیشه

و از شاوون نباوّت و از الهاماات ریباى      اى به طاور موهبات  بهشمار است مرتداراى مراتب بی

، 1404 جوید و مرتبه ایتسابى آن از لوازم ایمان و تقوى استکحسینی همادانی، استمداد می

 (.200، ن4ج

 

 پیوند مفاهیم سه گانه حکمت و شکر و توحید. 8

َِ جمله ک َِنَق  ( در آیاه دوازدهام عطاف بار جملاه     َوَلَقْد آتَنْیَْا ُلْقَماَن ا ِْْكَمَي َأِن اْشُكْر ِلَّن َْ
ها  الهی بر انساان، باه لازوم    است، در واقع پس از اشاره به برخی از اصول ندمت السَّنماوا ِ 

حکمات عباارت اسات از    »ها اشاره نمود و شکر ندمت را حکمت دانست. زیارا  شکر ندمت

عملاى؛ و شاکر عباارت اسات از     دقّت نیر در قوّه علّامه و نیرى، اتقان صنع در قوّه عمّاله و 

ندمت دادن مندم در ندمت، مالحیه حقّ مندم در اندام، یاه مساتلزم تدیایم ماندم و      مالحیه

صرف ندمت است در جایى یه به خاطر آن خلق شده اسات. ایان مالحیاه جاز دقّات نیار       

شااه،  کسالطان علاى  « نیست و آن تدییم و صرف ندمت جز اتقان صانع قلباى و بادنى نیسات    

 (.227، ن3ج ،1408

(، تاییاد  بار پیوناد ایان دو مفهاوم      ان اشنرر هتفسیرن حکمتِ موهبتین به لقمان، باه ک 

شکر خداوند جزو دستورها  عام است یه امتثال آن بر هماه واجاب اسات. فریضاه     »است. 
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فهمد، زیرا از نیر عق ، شکر مُندِم و یسای یاه باه ماا ندمات      بودن شکر را عق  برهانی می

(. تاا آنجاا   568، ن7کجواد  آملی، ج «یندست و دلی  نقلی نیز آن را تایید میداده ،زم ا

انااد علّاات وجااوش شااناختن خاادا، وجااوش شااکر مااندم   یااه در آراااز یتااب یااالم  فتااه 

 (. 1030، ن2، ج1386 استکشدرانی،

حقیقت شکر، اظهار ندمت است، همان طور یه یفر، پنهان یاردن ندمات و سارپوش    

اظهار ندمت به مدنا  آن است یه ندمت در جااى خاود یدنای جاایى     نهادن روى آن است. 

یه مندم در نیر داشته است استدمال شود و مندم بر آن ندمت حمد و رنا شاود و در قلاب از   

هاى باار  تداالی نباشاد و    یاد نرود. مدلوم است یه هیچ موجودى نیست یه ندمتى از ندمت

بند یش استدمال شود. پس شکر مطلق خداى  او هیچ ندمتى را خلق نکرده جز آنکه در راه

( َو اْشنُكُروا ِي َو ِل َتْكُفنُرونِ تدالى، همانا یاد او بدون نسیان و اطاعت او بدون عصیان اسات: ک 

 (. 38، ن4، ج1390کطباطبایی،

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

ََ بِنی َمنا  * َأِن اْشُرْر ِلی َوِلَواِلَدْیَک ِإلَنیَّ اْلَمَِّن ُ در آیه چهاردهم: ک َِِنى َأْن ُتْشنِر  ََ َوِإْن َ اَهنَدا
ِْنٌم فَنال ُتِطْعُبَمنا ِِ  َِ پس ا ر انسان دانست یه باید شاایر   شود.( به روشنی دیده میلَْیَس َلَک ِب

کایم اسات. وقتای    خدا  متدال باشد و قوا  او در مقام شکر خدا  متداال قارار  رفات، ح   

شود. اما توجاه  انسان ندمت را نبیند پیوسته شایی و طلبکار است و از خداوند متدال دور می

( َيُِنبُُّبْم َو َيُِبُّونَنَبه ندمت توام با یاد ماندم مبادا پیادایش محبات خادا  متداال هام هسات: ک        

َو ِإْن تَنُعندُّوا نِْعَمنَ  کپایان پرورد ارش راف  شود: ها بی(. پس نباید انسان از ندمت54کمااده:
َُ مناِهَرِک َو باِهَْنَک( و 34کاباراهیم:  (الََِّ ِل ُُتَُّْوها ََِِنْیُكْم نَِعَمن  ََ (؛ البتاه بایاد   20(کلقماان: َو َأْسنَب

توجه به ندمت با توجه به مندم حقیقی همراه باشد. وقتی انسان احسان خدا را دید، عبد خادا  

ان و رایت شکر است؛ پاس حقیقات توحیاد باه شاکر      می شود، عبودیت اوج قله یمال انس

َْ الشَّاِكریْمحقق می شود. ک ْْ ِم ُبْد َو ُك ِْ ََ فَا  (.66( کزمر: َبِل الَّ

در قرآن یریم، هم از مدارف عقلای و هام مداارف اخالقای و هام مداارف فقهای، از        

  فرماوده  جهت محکم و متقن بودن آنها، به حکمت یاد شده است، از این رو در سوره اِسرا
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رَ َعْل َمَع الََِّ ِإََلک َِل تَ است: ک َْ َْ ا ْ َذاِلَك ِمَّا أَوْ ... ا َءا َِ َحى ِإلَْیَك َربَُّك ِمن ْكَمنِي  َو َِل َتَعنْل َمنَع الَّن
َر فَنُتَِْقىِإََلک  َْ  (. 39ا  22( کاسرا : ىِف َ َبََّم َمُِومکا مَّْدُحورکا ا َءا

وراصلی آن توحید است. پس، توحیدْ اسار حکمات  آراز و انجام این آیه و بلکه مح

و بلکه خود حکمت است. بر همین اسار بدد از بیان اعطا  حکمت به لقمان  و تفسایر آن  

به شکر در آیه دوازدهم؛ از آنجا یه شکر خداوند بدون مدرفت او میسّار نیسات، طباق آیاه     

َو ِإْذ ندش به توحید است: ک  فرز  پدرانهسیزدهم اولین یالم حکیمانه لقمان حکیم توصیه
َِظننیم ننْرَك َلُظِْننٌم  َِ ِإنَّ الشه َُ یننا بنُننََنَّ ِل ُتْشننرِْك بِالَّنن َِ َو ُهننَو یَِعظُنن (. افاازون باار آنکااه  قنناَل ُلْقمنناُن ِِلبِْْنن

خداوند متدال در داستان حضرت یوسف، توحیاد و نفاى شاریل از خاود را، شاکر نامیاده       

ْْ َشيْ ما كاَن لَْا َأْن ُنْشرَِك بِ است: ک َّْ َأْكریَنَر الََِّ ِم ِِ َو لِكن ََِِنى الَّنا ََِِْیْنا َو   َِ ْْ َفْضِل الَّن ٍء ذِلَك ِم
ِِ ِل َیْشُكُرونَ   (.38( کیوسف:الَّا

 
یابد، لهاو و یفار و   به همان نسبت یه در این آیات حکمت و شکر و توحید پیوند می

بای نیااز مطلاق و محماود بالاذات      یابد. در اینکه خدا یمال محض و شرک و ظلم پیوند می

است، شکّی نیست و در حق او انتفا  و ضرر متصور نیست، نه از یفر متضرر و ناه از ایماان   

نا شود، پس محال است چیز  از جانب م لاوقش عاااد او  ارد: ک   مند مىبهره ْْ یْشنُرْر فَّناَّ َمن
ََ َْیِْی َْحیدٌ  ْْ َکَفَر فَّننَّ الَّ َِ َو َم  (. یْشُرُر لَِْْفِس

ها را  در همان مسیر آفرینش آنها به یار  یرد، با این شاکر یاه   انسان شایر یه ندمت

او    وجاود   اردد و رتباه  خود ندمتی از جانب پرورد ار است ندمتی دیگر نصیب او می

حکمت

شکر

توحید
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ْْ َشَرْرُُتْ َِلَزینَدنَُّرمْ یابد: کارتقا  می (. پس شکر ندمت برا  آن اسات یاه خاود    7کابراهیم: (لَِئ

انسان رشد یند. بر این اسار باید  فت از آنجا یاه هار تکلیاف شارعی مصاداق ندمات و       

هاا  اجرا  آن شکر ندمت است، پس مایه رشد انسان است. نتیجه آنکه حقیقت هماه طاعات  

 "مان یشاکر  "تاوان  فات   ها همان یفر اسات. پاس مای   همان شکر و حقیقت همه مدصیت

هاا و  ریان لهوالحادیث دارد، یاه اولای ندمات    اشاره به محسنین و مان یکفار اشااره باه مشات     

بارد، پاس شاکر ندمات باه      ها و استددادها  خود را مطابق امر ولی ندمت به یار میسرمایه

 یرد  و یفران ندمت آورد و دومی آنها را در خالف رضا  ولی ندمت به یار میجا  می

 یند.ندمت سقوم می یابد و دومی در سایه یفریند. اولی در سایه شکر ندمت رشد میمی
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ایان ساوره، لقماان در مقاام انساانی حکایم باه فرزنادش حکمات           19تاا   13در آیات 

ا  تواناد اشااره  آموزد. اعطا  موهبت حکمت به لقمان در سایه تفکار او در خلقات مای   می

باشد به سنتی الهی در اینکه هر انساان یاه باا حسان اختیاار در پای حکمات برآیاد و آن را         

سازد. زیرا هم در آیات پیشین و هم در آیات بداد   ند میمبجوید، خداوند متدال او را بهره

به اسباش حصول حکمت برا  انسان اشاره شده است. باه هار رو  حکمات لقماانی یاامال      

منطبق بر حکمت قرآنی و موافق آن است و این مطلب حایی از وحدت مصدر و منشاا آن  

 دو است.  

ش یارد، یاه ن ساتین آن    تاوان در چناد محاور  ازار    ها  حکمی لقمان را میآموزه

َو ِإْذ توحید است. اص  تشکر از اهلل یدنی توحید، ن ستین سفارش لقمان به فرزندش اسات: ک 
َِظنیمٌ  َُ یا بُنََنَّ ِل ُتْشرِْك بِالََِّ ِإنَّ الشهْرَك َلُظِْنٌم  َِ َو ُهَو یَِعُظ (، اهلل منشا ابد  و ازلی قاَل ُلْقماُن ِِلْبِْ

است و توحید با اطاعات محاض از اوامار الهیکاعتقااد و اخاالق و      ها و فیوضات تمام ندمت

 عم ( تجلی می یابد.

ها  فیض الهی به طور خان مادر و پدر ، دومین سفارش لقمان اص  تشکر از واسطه

به فرزندش است یه البته به نوعی منادرج در اصا  اول اسات. در ساایه توحیاد و باا درک       

ر برابر اسباش ماد  یاه واساطه فایض الهای باه انساان اسات        ،موررفی الوجود ا، اهلل  باید د
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اند مادر و پادر هساتند،   قدرشنار بود و مهمترین این اسباش ماد  یه واسطه فیض وجود 

ها و فیوضات خداوند است پس شکر م صاون اوسات،   پس باور به اینکه منشا تمام ندمت

کر زار باشایم نادارد. در ایان    ها  فیض هام شا  تدارضی با این نکته یه باید در برابر واسطه

آیات شکر با اطاعت پیوناد یافتاه اسات، پاس اطاعات امار پادر و ماادر ماادامی یاه امار و            

دار اسات و در صاورت تداار ،    ها با امرالهای در تداار  نباشاد مدنای    خواسته این واسطه

فایض،  تواند برا  شکر زار  از واسطه تردید امر الهی همواره اولویت دارد و انسان نمیبی

 منبع و منشا اصلی فیض را نادیده بگیرد و امر الهی را فرو ذارد.

تذیر مداد سومین سفارش مهم لقمان به فرزندش است. مداد میداد اهی برا  مالقات 

ب ش، و دریافت رواش و عقاش در برابر شکر و یفر است و بر اص  بقا  با پرورد ار ندمت

متاارین مدااروف فاارد  و مهمتاارین مدااروف و بازتاااش عماا  اسااتوار اساات. ساافارش بااه مه

ها  حکمی لقمان به فرزندش است. نماز صاورت عملای تشاکر از    اجتماعی از دیگر آموزه

دارد دهد و از تمام رذای  بااز مای  خداوند است و اقامه نماز انسان را با تمام فضای  پیوند می

 انجامد. و به خودساز  و رشد و یمال فرد می

و نهی از منکر نیز لزوم انجام وظیفه هر انسان در قبال رشد و تدالی  اقامه امر به مدروف

ها به سو  یمال است و حایی از تدهاد انساان نسابت باه دیگار      جامده انسانی و دیگر انسان

بند ان است. چون انجام این وظیفه محتم  آسیب است دستور به صبر داده است. همچناین  

روف و نهای از منکار در آیاه هجادهم از دو خصالت      برا  ایجاد توفیق در فریضه امر به مد

اخالقی منفی نهی یرده است و در آیه نوزدهم به دو خصلت اخالقای مثبات توصایه یارده     

 است.  

 

 اسباب حصول حکمت توحیدی . 10

بدد از بیان اعطا  موهبت حکمت به لقمان ممکن است ابهام یاا شابهه پایش آیاد یاه      

افت، تکلیف دیگران یه از دریافات چناین حکمتای    لقمان به واسطه حکمت موهبتی رشد ی

ََ در آیاه بیساتم ک  « َألَْ تَننَرْوا»محرومند، چیستپ بر این اسار بایاد  فات جملاه     َألَْ تَننَرْوا َأنَّ الَّن
یند یاه  ( در واقع دفع دخ  مقدر است و بیان میَسخََّر َلُرْم َما ِفی السَّنَماَواِ  َوَمنا فِنی اِلْر ِ 
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نیاز تکارار    31و  29به همه داده شده اسات. ایان اسالوش در آیاات      اسباش حصول حکمت

 یند. این سه آیه پیوند وریقی بین آیات بیستم تا سی و دوم ایجاد می شده است.

نکته قاب  توجه در این آیات خروج استفهام از د،لت اصلی خودش بارا  د،لات بار    

آنکاه ندیاده، باه دیادن اسات و      مدانی دیگر است. هدف از استفهام در ایان آیاات تشاویقن    

سرزنش و مالمت آنکه دیده، به اینکه چرا به مقتضا  د،لت آنچه دیده است عما  نکارده   

است. همچنین رؤیت و دیدن در این آیات به مدناا  علام و دانساتن اسات و وجاه تدبیار از       

علم به رؤیت در این آیات باراى آن اسات یاه بفهماناد مطلاب آن قادر روشان اسات یاه          

 وان آ اهى از آن را دیدن خواند.تمى
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ها  افراشته، یند یه آیات تکوینى از جمله آسمانآیات قرآن به توحیدى دعوت مى

ها و زمین بکاار  زمین  سترده، آفتاش و ماه مس ر، و سایر عجایبى یه خدا در تدبیر آسمان

ََِمنٍد برده: ک َِنَق السَّنماواِ  ِبغَنْ ِ  ْْ   تَنَرْوََننا َو أَْلقنىَْ ِف اِْلَْرِ  َرواِسنَي َأْن َمینَد ِبُكنْم َو بَنثَّ فیبنا ِمن
ْْ ُكننله َزْوٍ  َكننر ٍ  َْ السَّننماِء مناءک َفأَنْنَبْتْننا فیبننا ِمن ( همااه باار آن د،لاات 10(کآیااهُكنله دابَّننٍي َو أَنْنَزْلْنا ِمنن

ى است چنان یه این نکته ایتساب دارند. از آنجا یه از نگاه قرآن بصیرت، مدرفت و حکمت

( و نیاز تداابیر  نییار    46از نحوه توبیخ ستمگران در آیات م تلف قرآن از جمله آیه کحجّ: 

شود؛ پس روشن است یه تفکر در آیات الهی، انسان را به مدرفت حاص  می« اوَل اِلبَّنار»

 رساند.  اهلل و توحید می

هااا  ایاان چهااار   یتساا یر ماااه و خورشااید و جریااان ماانیم شااب و روز و شااگفت    

سازد یه نیم و حریت آنها باه فرماان آفرینناده آنهاا و حاایى از      ( روشن می20پدیدهکآیه

أَ لَْ تَننَر َأنَّ وحدت و قدرت خالق مدبر است به طور  یه هیچ یل قاادر باه ت لاف نیساتک    
ََ یُننوِلُل الَّْیننَل ِف الَّبنناِر َو یُننوِلُل الَّبنناَر ِف الَّْیننِل َو َسننخَّ  َأَ ننٍل  َر الشَّننْمَس َو اْلَقَمننَر ُكننلي َرْننره ِإَلالَّنن

ب  َْ ََ ِبا تَنْعَمُِوَن   (. 29(کآیهُمَسمًّى َو َأنَّ الَّ

ها  خداست یاه باا اندیشایدن در اسارار بای نهایات آن       ا  از آفریدهدریا هم آفریده

َأنَّ اْلُفِْنَك َتْنره ِف أَ لَْ تَننَر توان به قدرت ،یزال الهی در پس اسرار خلقات آن پای بارد: ک   می
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َِ ِإنَّ ف ْْ آیاتِن (. وجاه ایان   31(کآیاه ذلِنَك َآیناٍ  ِلُكنله ََّنبَّاٍر َشنُكور اْلَبْحِر بِِْْعَمِ  الََِّ لِنُ َِیُكْم ِمن

هاا  م تلاف الهای    همه تایید در آیات م تلف قرآن بر اص  تس یر و نیز توجه باه ندمات  

َِ  اردد یاه ک  ن نیام برا  انسان روشان مای  برا  آن است یه در سایه تفکر در ای َأنَّ اْلُقنوََِّ ِلَّن
یعناک  ها و فیوضات از ناحیه اهلل است و تنها او خاالق و مادبر   ( و اینکه همه ندمت165( کبقره:َجَِ

 سازد.  ا  انسان را به مدرفت مندم حقیقی رهنمون میبینیو رش همگان است. چنین جهان

قات قرار داد و همه م لوقات را جهت بقا  و انتفا  او خداوند  یه او را اشرف م لو

یابد یه نباید مقصود از آفرینش انسان تدمیر و آبادانى این دار فاانى باشاد   آفرید. پس درمی

داند تاا در راه یساب   شد. پس بر خود ،زم میو رنه او نیز به خاطر ریر خودش موجود مى

و لدب نسازد و حکمت جز ایان نیسات. در   یمال بکوشد و سرمایه عییم عمر را صرف لهو 

رسااند و حکمات، درک   ها انسان را به توحیاد خالقیات و ربوبیات مای    واقع تفکر در ندمت

 توان ایتسابی دانست. چنین حقیقتی است  و این نو  از حکمت را می

انسان پس از درک چنین مدرفتی نیاز به این دارد یاه وظیفاه خاود را در برابار خادا       

پایان او بداند و این بیان وظیفه، همان است یه ادیاان و یتاب آسامانی    ها  بیدمتیکتا و ن

برا  بشر به ارم ان آورده است و این همان حکمتی است یه خداوند به لقمان عطاا یارد و   

مند  از هادایت و رحماتِ آیاات    نیز به انبیایش آموخت تا به مردم بیاموزند و نیز رمره بهره

 قرآن حکیم است.  

 

 تبعیت از ما انزل اهلل. 10-2

شمار ظااهر  و بااطنی انساان را    ها  بیاز آنجا یه تفکر در نیام آفرینش و نیز ندمت

دارد و او را در مسایر  ها  جاهالنه دربااره خداوناد متداال و نیاز امار مدااد باازمی       از مجادله

در خود فراهم دهد؛ ا ر انسان فکر و اندیشه نکند و زمینه یسب حکمت را هدایت قرار می

نسازد، تقصیر از جانب خودش است، بار ایان اساار مساتحق تاوبیخ اسات. باا ایان وجاود          

 ران با تدطی  یردن عق  و بر اسار منطقی سست و ضدیف، تبدیت یوریوراناه از  مجادله

دهند. از این رو در آیاه  ا  برا  انکار دعوت حق و آیات الهی قرار میسنت نیایان را بهانه
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َِ آباَءننافرماید:کم میبیست و یک َِْین َِ َُ قاُلوا َبْل نَنتَِّبُع منا َوَ نْدنا  ( و َو ِإذا قیَل ََلُُم اتَِّبُعوا ما أَنْنَزَل الَّ

ُِوُهْم ِإَلدهد: کایشان را مورد توبیخ  قرار می   (.َِذاِب السَّع  أَ َو َلْو كاَن الشَّْیطاُن یَْد

 ران به دعوت به تبدیت از مااانزل اهلل یاه مصاداق باارز آن     در این آیه پاسخ  مجادله 

یناد و ساپس باه تاوبیخ     تبدیت از سنت نیایان بیاان مای   آیات حکیمانه قرآن یریم است را

 پردازد. اندیشه تبدیت از سنت نیایان می

توحیاد  و   پس تبدیت از ما انزل اهلل ساببی محکام بارا  دساتیابی انساان باه حکمات       

َِ َوُهنَو فرمایدنجات از لهو است، از این رو در آیه بیست و دوم می َُ ِإََل الَّن ْْ ُیْسنِِْم َوْ َبن :) َوَمن
َِاِقبَنُي اِْلُُمنورِ   َِ ٌْ فَنَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِِ اْلُوْْنَقى َوِإََل الَّن (، طبق این آیه تبدیت از وحی الهای  ُِْْس

ی تطبیق یافته است و دو شرم ایمان و احساان بارا  آن ذیار شاده     به تمسل به عروه الورق

  است، یه تایید  بر تفسیر بیان شده برا  آیات چهارم و ششم است.

ْْ َكَفنَر فَنال دهد: کدر آیه بیست و سوم خداوند متدال رسول  رامیش را دلدار  می َو َمن
بر او چیره نشاود، زیارا سارانجام روزى باه ساوى       (؛ تا اندوهَِذاٍب َْیِِیظٍ  ... ِإَل ََيْزُْنَك ُكْفرُهُ 

 ردند، و خداوند متدال ایشان را به حقیقت اعمالشان و آراار ساو  آن یاه هماان     خدا بر مى

شاود:  سازد، پس در آیه بیست و چهارم به ایشان وعده عذاش داده میآتش است، آ اه می

(. در حقیقاات ایان  ااروه لجاوج نااه خاود دانشااى    َْیِنیظٍ  َِنذابٍ  ُاَنتهُعُبْم قَِنیالک ُُثَّ َنْضنَطرُُّهْم ِإَلک

َْ جویناد: ک دارند، و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستند، و نه از وحى الهاى اساتمداد ماى    َو ِمن
ٍِْم َو ِل ُهدىک َو ِل ِكتناٍب ُمْن  ِِ ْْ ُراِدُل ِف الََِّ ِبَغْ ِ  ِِ َم (، و چون راه هدایت در ایان ساه   الَّا

 اند.ت لذا با ترک آنها به وادى  مراهى و وادى شیاطین یشیده شدهامر منحصر اس

 

 توجه به داللتِ اعتراف به توحید الوهیت . 10-3

 ران و منکران آیات الهی تمام خواهد یرد خداوند متدال در دنیا حجت را بر مجادله

اناد. بار   نشدهتا در آن دنیا نتوانند مدعی شوند یه حق بر ایشان آشکار نبوده است و هدایت 

ساازد یاه اعتاراف مشاریین باه توحیاد الوهیات        این اسار در آیه بیست و پنجم روشن می

َِنَق السَّنَماَواِ  فرمایاد: ک مستلزم اعتراف به توحید ربوبیت است؛ پاس مای   َْ  ْْ ْْ َسنأَْلَتُبْم َمن َولَنِئ
یاارا جاواش   (، ا ر از مشریان درباره آفرید ار جهان پرسشى شاود اضاطرارا یاا اخت   َواِلْر َ 
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توانند باه ریار خادا منساوش     ها و زمین را نمییکسانی خواهند داد: اهلل. و آنها خلقت آسمان

ینند زیرا این حقیقت بزر تر ازآن است یه یتمان  اردد. پاس بایاد خداوناد متداال را باه       

َِ خاطر این اعتراف ایشان سپار  فت:ک  م اعتاراف  ( اما ایثر این مشریان به لوازقُنِل ا َْْمنُد ِلَّن

 (. َبْل َأْكرَیُرُهْم ِل یَنْعَُِمونَ خود توجه ندارند: ک

در این جا به مدناى نادانى از روى قصور نیسات، زیارا ایان    « ِل یعِمون»به باور مفسران 

شااان از روى تقصاایر  ونااه نااادانى مااورد تااوبیخ هاام نیساات، پااس ایاان ایثریاات جهالاات   

دانناد اماا علام ایشاان     ین مطلب را می(. مشریین ا191، ن4، ج1432تهرانی، استکصادقی

با اوهام و ظنون آرشته شده است و با جه  و ضاللت آمی ته شده اسات پاس ایان آ ااهی     

آنان را به خداوند رهنمون نمی شود. مشریین در رایت جه  قرار دارند زیرا در حاالی یاه   

 ینند.  به چیز  اعتراف می ینند، بر خالف آن عم  می

نند حمد م صون ییست و موضع شکر یجاست، پس باه ررام   داایثر مشریین نمی

تکذیب پیامبر، اعتراف به چیز  دارند یه موجب تصادیق اوسات. زیارا  حاداق  باه حکام       

(، پاس خداوناد   26فطرت توحید  خود اعتراف دارند یه جهان هستى م لوق اوستکآیه 

ت و عازت او  (، و حکما 27نهایات اسات کآیاه    عزیز و حکیمی یه آفرینش او پیوسته و بای 

هاا  یند یه آفرینش او دارا  هدفی حکیمانه باشد، پس خلق و بداث تماام انساان   اقتضا  می

(، خالقی یاه  28برا  او به ساد ی خلق و بدث یل نفر است و بر همه چیز آ اه استکآیه 

بی نیاز از م لوق خود است، در حالی یه م لوقاتش نیاز داام به افاضه وجود  او دارناد و  

ا  افاضه فیض الهی قطع  اردد،  او قادر بر تدبیر و ربوبیت آنها نیست و ا ر لحیه یسی جز

روند؛ پس امکان ندارد بتوان خالقیت جهان را منفل از ربوبیت آن تصاور یارد   از میان می

 و با این بهانه به عبودیت ریر او پرداخت.

روز و تسا یر مااه     شب و بر این اسار در آیه بیست و نهم به جریان منیم و پیوسته

و خورشید اشاره دارد یه شاهد  محکم بر حایمیات تادبیر الهای در جهاان هساتی اسات.       

یناد، در آیاه   و بدد از آنکه در آیات قب  بر بروز و ظهاور توحیاد افداالی تاییاد مای      آنگاه

ْْ فرمایاد: ک ام مای سی ُِوَن ِمن ََ ُهنَو اْ َنقُّ َوَأنَّ َمنا یَنْد ََ ُهنَو اْلَعِِنيُّ َذلِنَك بِنَأنَّ الَّن َِ اْلَباِهنُل َوَأنَّ الَّن ُدونِن
در برابر آن به مدنااى  « باط »از جهت وجود، و ربوت است و « رابت»به مدناى « حق(. »اْلَكبِن ُ 
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شاود، یدناى   ى انحصار مىچیز ریررابتى است یه ربوت و وجود ندارد و از تدبیر آیه استفاده

به وجود حقیقاى  « حق»اند. به عبارت دیگر همه باط و مدبودان ریر از او  حق فقط خداست

ى موجاودات در هساتی خاود    و پایدار و ریرمشروم یدنی اهلل اشاره دارد، در حالی یه بقیاه 

 وابسته و نیازمند او هستند. پس هیچ موجود  ریر از اهلل شانیت ندارد یه مدبود واقع شود.  

 دیانقطاع از اسباب مادی و ظهور فطرت توحی. 10-4 

یه زیر حجااش رفلات و مدصایت     هرچندهر انسانی مفطور به فطرت توحید  است، 

 اردد. پاس   ارر  ردد؛ بر این اسار در برخی شرایط مجاددا احیاا  مای   محجوش شود و بی

یاباد، از  فطرت توحید  مشریان با قرار یر  در شرایط انقطا  از اسباش مااد  ظهاور مای   

و  یناد، در آیاه سای   م به آیات الهی در دریا اشاره مای این رو بدد از آنکه در آیه سی و یک

َْ فرماید: کدوم می ی َُ الده ََ َُمََِِِّْن َل َُِوا الَّ  (. وَ ِإَذا َْیِشَیُبْم َمْوٌ  َكالظَُِِّل َد

سازد یه هنگاام درماناد ى و قطاع امیاد از اساباش      اینکه فطرت انسان، او را وادار می

و باه او وعاده شاکر و اطاعات دهاد، خاود یکاى از         ماد  به خداوناد متداال متوسا  شاود    

یند یه تنهاا موجاود  یاه قاادر باه      هاى توحید است، زیرا به فطرت خود احسار مىدلی 

 نجات اوست، خداى سبحان است. 

خداوند  یه تمام امور وى را از همان روزى یه به وجود آمده، تادبیر و اداره یارده   

م به دست اوست، در حاالی یاه یاه تاا یناون در      است و تدبیر هر سبب و وسیله دیگرى ه

مقاب  چنین پرورد ارى عصیان یرده است و استحقاق نجات را نادارد، پاس باراى یساب     

بندد یه در صورت نجات، اها   چنین استحقاقى و نیز استجابت دعا، با خداى خود عهد مى

د را فراماوش  شکر و اطاعتش  ردد.  و اینکه بدد از آنکه نجات یافت، باز هم فطارت خاو  

فَنَِمَّا ََنَّاُهْم ِإََل اْلَره َفِمنُْْبْم فرماید: کشکند و لذا در ادامه همین آیه مییرده و عهد خود را مى
تَّاٍر َكُفورٍ  َْ  (.ُمْقَتٌَِّد َوَما َرَْحُد ِبآیَاتَِْا ِإِلَّ ُكلُّ 

 

 توجه به صفات الهی به ویژه صفت ربوبیت. 10-5

 20وحید است و آیات ب ش پایانی سوره یدنی آیاات  محور و اسار حکمت درک ت

به طور ویژه به تبیین مدارف توحید  پرداخته است. آموزه توحید ربوبی نیز مهمتارین   34تا 
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محور این مدارف است. ا ر انسان توجه داشته باشد یه عباد و مملاوک خداوناد متداال، و     

مالکیت و رابطاه عبودیات و    هاى اوست؛ آنگاه درک رابطه مملوییت وور در ندمتروطه

هاى او ساز ار ن واهد باود؛  مولویت با یفران در برابر مالل و مو، و نادیده  رفتن ندمت

پس چنین دریی مانع از یفر خواهد شاد و انساان را از  ارایش باه لهاو و باطا  در دنیاا         

 دارد.  ماد  محفوف با اسباش و عل  ماد  فراوان محیط بر انسان بازمی

اى از اسما  الحسنى یا صفات خداوناد بیاان شاده اسات: رناى،      آیات مجموعه در این

حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خبیر، حق، على و یبیر. افزون بر آنکاه در ایان آیاات از    

خالقیت، مالکیت مطلقه، علم بى انتها، قدرت نامتناهی او س ن  فتاه شاده اسات. همچناین     

ت در وجود اشاره شده است یه باه طاور انحصاار  باه     به صفت حق به مدناى راب 30در آیه

هاا و  خداوند متدال اختصان دارد و اینکه دیگر صفات الهی مانند قدرت و علم و نیز نشاانه 

د،یلى یه در آیات قب  بیان شد، همگى دلی  بر آن است یاه خادا حاق و پایادار اسات و      

زمناد اویناد، پاس هرچاه ارتباام      پرستند، باط  و وابساته و نیا مدبودان دیگر یه مشریان مى

 ینند.ترى یسب مىتر  ردد، حقانیّت بیشموجودات با خدا بیش

و نیاز توجاه باه صافاتی یاه ذیا  ربوبیات اهلل بار          33بیان صفت رش برا  اهلل در آیاه  

 یرد و شام  تمام صفات مربوم به ایجاد، امداد، تکلیاف، حسااش، جازا،    بند اش قرار می

ها در ذات و صفات ایشان است، اشاره دارد به آن یاه  همه د ر ونیموت، بدث بند ان و 

حق ربوبیت الهی مقتضی آن است یه بند ان خود را ملزم به اطاعت او دانناد و دیگار  را   

شریل او نسازند و تنها مطیع و تسلیم او باشند و تقوا  الهای را رعایات ینناد، پاس نفاس      

 و در عم  به آنچه او دوست دارد ملتزم باشند. داند، بازدارندخود را از آنچه ناخوش می

  

 یاد معاد و پرهیز از فریب دنیا و شیطان. 10-6

در تناسب با هاول دریاا و خطار آن یاه نفاس انساان را از رارور قادرت و علام رهاا           

زناد و انساان رافا  را باا منطاق فطارت مواجاه        ها  باط  را ینار میسازد و این حجاشمی

ُِ اتنَُّقنوا َربَُّرنْم سوم به هول ایبر قیامت اشاره یرده اسات: ک  یند، در آیه سی ومی یَنا أَینَُّبنا الَّنا
َِ َحنقي  َِْد الَّن ْْ َواِلِدِه َشْیئکا ِإنَّ َو َِ ْْ َوَلِدِه َوِل َمْوُلوٌد ُهَو َ اٍز  َِ َشْوا یَنْومکا ِلَرْزِی َواِلٌد  ْْ (. برپاایی  َوا



ها)س دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی      41، پیاپی61سال، (الم اهلل علی

 

حسابرسی و رواش و عقاش، وعده الهی اسات   ها  هولناک آن وقیامت یبر  با تمام صحنه

 رساند. یه بدون هیچ شل و ت لفی رخ خواهد داد. در آن روز تنها تقواست یه سود می

تقوا  الهی در ساایه طاعات و تارک مدصایت، و باا شاکر زار  و پرهیاز از یفار و         

انساان باه آن   ها  هولناک روز قیامت و توجاه دادن  یابد. اخبار از صحنهناسپاسی تحقق می

ساز ایجاد و ارتقا  آن است. از این رو در این آیه تصویر  از رربات انساان در آن   نیز زمینه

تواناد نفدای   روز ترسیم شده است تصویر  یه در آن پدر به فرزناد و فرزناد باه پادر نمای     

اباط دنیاو  در   ( تماام وسااا  و رو  166( کالبقاره: تَنَقطََّعْ  ِِّبُِم اِْلَْسبابُ ک رساند، زیرا به حکم

 رود.آنجا از میان می

خشیت از روز قیامت، روز انقطا  از تمام اسباش مااد ، راهکاار  مهام بارا  نجاات      

هاا   انسان از ضاللت است. با توجه به حقانیت وعده الهی، باید از فریب دنیاا و تماام جلاوه   

طاعات الهای و    ا  چون شایطان، انساان را از  دلفریب آن برحذر بود و دقت نمود تا فریبنده

نْنَیا َوِل یَنُغرَّنَُّرْم بِالََِّ اْلَغُرورُ تقوا بازندارد و به عصیان مش ول نسازد: ک ُِ الدُّ  (. َفال تَنُغرَّنَُّرُم اْ ََیا

پرهیز از فریب دنیا و شیطان خود اسبابی برا  تقویت تقوا و خشایت در وجاود انساان    

در دنیاا، انکاار رساتاخیز اسات، پاس انساان       ها  فریفتگی انسان است. در حالی یه از نشانه

دهد تا با آسود ی خااطر مشا ول   منکر عدم تدیین وقت قیامت را با عدم وقو  آن پیوند می

نُد ِإْن ُكْْنُتْم َّناِدِقنَ  َو یَنُقوُلوَن َمىتعیش دنیو  خود  ردد: ک ِْ و قنال: َو (، ک48(کیاونس: هنَذا اْلَو
ََِي َقرِ  َْ ِل یُنْوِمُْننوَن ِِّبننا ینن ٌ مننا یُننْدرِیَك َلَعننلَّ السَّننا (. پااس 18-17(کالشااورى:* َیْسننَتْعِلُل ِِّبَننا الَّننِذی

َِيِ عبارت ک ُِْم السَّا ِِ َِِْْدُه   ََ  ا  است.  ( در واقع نفی چنین شبههِإنَّ الَّ

  

 علم مطلق الهی و فقر علمی انسان. 10-7

از ریاب سابب   به رخ یشیدن علم فرا یر الهی در برابر دستِ یوتااهِ انساانن محجاوشن    

اش ینار رود تا دریابد یه در برابر علام الهای، علام و    شود تا حجاش ررور علمی خیالیمی

َِِي فرمایاد: ک دانشی ندارد؛ بر این اساار در سای و چهاارمین آیاه مای      ِْنُم السَّنا ِِ ِِْْنَدُه   ََ ِإنَّ الَّن
ا َوَمنا تَنْدرِی نَنْفنٌس بِنَأیه أَْرٍ  َویُنَْزهُل اْلَغْیَث َویَنْعَُِم َما ِفی اِلْرَحاِم َوَما َتْدرِی  نَنْفٌس َماَذا َتْرِسُ  َْیدک

بِن ٌ  َْ َِِِنیٌم   ََ . علم خداوند متدال به این اماور پنجگاناه و جاز آن، علمای یقینای،      (َمُوُ  ِإنَّ الَّن
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قطدی و شام  است. به باور برخی مفسران برا  افاده اختصان علمن به این امور پنجگاناه باه   

 ال، فن ایجاز در حد اعجاز  در این آیه به خدمت  رفته شده است.  خداوند متد

ِِْْنَدُه َمفناِتُ  این امور پنجگانه در احادیث به مفاتح ال یب تدبیار شاده اسات و آیاه: ک     َو 
، 21، ج1420(، باه آن تفسایر شاده اساتکابن عاشاور،      59( کاألندام: اْلَغْینِ  ِل یَنْعَُِمبنا ِإِلَّ ُهنوَ 

 (. 137ن

قیامت تنها نزد خداوند اسات و اوسات یاه بااران را در زماین و مکاانی یاه        پس علم 

ها  آن علام   یها و ویژفرستد و اوست یه به موجودِ در رحمفرو مى مقدور و مقرر یرده

داند، هم چنان یاه  دارد، در حالی یه انسان حتی آینده نزدیل و یسب فردا  خود را نمی

داند؛ پس با چنین ضادف و قلات علام چگوناه     نمی چگونگی و زمان و مکان مرگ خود را

 تواند از بزر ترین حادره جهان آفرینش آ اه باشدپمی

 

 گیرینتیجه

ها  حکیمانه آن دستورالدملی برا  هادایت  قرآن یالم خداوند حکیم است و آموزه

و رشد انسان به سو  یمال و نجات او از ضاللت است. اما ایان انساان اسات یاه باا حسان       

  ردد.رود و یا با سو  اختیار خود مشتر  لهوالحدیث میار خود در پی حکمت میاختی

حکمت با شکر و توحید پیوند دارد و با خاود هادایت و رحمات و فاالح  باه ارم اان       

آورد. لهو با جه  و یفر و شرک و ظلام هماراه اسات و باا خاود عاذاش و ضااللت باه         می

 آورد.ارم ان می

نیز توحید ربوبیات و نیاز درک لازوم و وجاوش شاکر در       مدرفت به توحید خالقیت و

پایاان الهای بارا  انساان     هاا  بای  برابر رش و مو، در سایه تفکر در نیام آفارینش و ندمات  

 شود.حاص  می

هرچند درک وجوش شکر در توان عق  است اما در باش چگونگی آن انسان نیازمناد  

هدایت است و این همان موهبتی است یه به لقمان عطا  ردید تاا وظیفاه خاود را در برابار     

ندمت و ولی ندمت بداند. این هماان ماوهبتی اسات یاه خداوناد باه انبیاا  داد تاا باه ماردم           

در قرآن تجلی یافته اسات. پاس حکمات هماان آداش و     بیاموزند و همان حکمتی است یه 
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رسوم بند ی است یه در قالب دین و شریدت به انسان عرضه شده است، بر ایان اساار در   

 توان به این حکمت دست یافت. سایه انس با قرآن حکیم می

ها قادر به یساب حکمات هساتند باه شارم آنکاه خاود ب واهناد و در پای          همه انسان

برخی اسباش در این مسیر به انسان یمل خواهد یارد، مانناد: تفکار در     حکمت بروند. اما

نیام آفرینش، تبدیت از ما انزل اهلل، توجه به د،لاتِ اعتاراف باه توحیاد الوهیات، انقطاا  از       

اسباش ماد  و ظهور فطارت توحیاد ، توجاه باه صافات الهای باه ویاژه صافت ربوبیات و           

نیا و شیطان، توجه به علم مطلق الهای و فقار علمای    رعایت تقوا، یاد مداد و پرهیز از فریب د

 انسان.

حکمات و چگاونگی حصاول    "مفاهیم آیات م تلف در سوره لقمان هماه بار محاور    

است ، پس س ن از هر یل از این موضوعات: قرآن حکیم و مشتریان حکمت قرآنی  "آن

انگیزش و شگفت ها و در برابر آن مشتریان لهوالحدیث؛ یا س ن از نیام آفرینش و پدیده

تشویق به تفکار در آن؛ یاا سا ن از لقماان و شایساتگی او بارا  دریافات حکمات و بیاان          

هاا  قرآنای   ها  حکیماناه او یاه باه جهات وحادت مصادر باا آماوزه        هایی از آموزهنمونه

هماهنگی دارد؛ و یا تایید بر ایتسابی بودن حکمت در عین موهبتی بودن آن، و نیاز تاذیر   

مت؛ در پیوند  محکم با محور اصلی سوره است و متنی یامال منساجم  اسباش حصول حک

 .و هماهنگ را پدید آورده است
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Abstract: 

The explanation of content integrity inside the Qur�anic sūrahs is an 

effective approach to reject orientalists� misconception about the dispersion 
and discontinuity of the text of the holy Qur�an. The present paper aims to 
study the content coherence of the verses of S�rah al-Luqm�n and discover 
its basic conceptions in order to clarify the connection between the verses of 

this sūrah. Accordingly, based on the qualitative content analysis method 

and through extracting and categorizing the concepts of verses, it is argued 

that although seemingly various different topics are discussed in this sūrah, 

the main focus of all concepts is �praising wisdom and how to achieve it�, 
consisting of three sub-topics: �the Qur�an is a book of wisdom and bringing 
up the wise�, �Luqm�n and his competency of getting wisdom�, and �the 
means for achieving Monotheistic wisdom�. In addition, it contains a 
number of concepts concerning the wisdom, including: gratefulness, 

Monotheism, obedience, guidance, mercifulness, salvation, in contrary to 

some other concepts related to amusement (lahw) such as: infidelity, 

Polytheism, ignorance, oppression, and deviation. 

Keywords: Luqm�n, content coherence, content analysis, wisdom, 
amusement (lahw). 
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