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  ََن ٌِّ  ََمِيد اللَّهَ وَلَقَدْ آ تَيْنَا لُقْمَاَن الحِكْمَةَ أنِ اشْكُرْ للَّهِ وَمَنْ یَشْكُرْ فَإنَّمَا یَْشكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ  12آیه 

گزارى اسند، پس فقط به سود خودش سپگزارى كو به يقين، به لقمان فرزانگى داديم؛ )به او گفتيم:( كه سپاس خدا را به جاى آور؛ و هر كس سپاس

 رساند؛ چرا( كه خدا توانگرى ستوده است.كند؛ و هركس ناسپاسى كند، پس )زيانى به خدا نمىمى

 شخصیت لقمان 

 دار بود.گو و امانتاى نازيبا ولی روحى با صفا داشت و راستپوست از اهالى سودان بود و چهرهغالمى سياه لقمان 

و هر روز مقامش اوج گرفت تا وانی برده ای مملوک بود، به دليل نبوغ عجيب و حکمت وسيعش آزاد شد او كه در آغاز ج

كرد و هيچگاه ی آفاق شد. او مردی امين بود، چشم از حرام فرو می بست، از ادای حرف ناسزا و بی مورد پرهيز میشهره

و اخالص را رعايت می كرد. اوقات فراغت خود را به سکوت دامن خود را به گناه نيالود و همواره در امور زندگی شرط عفت 

 .و تفکر در امور جهان و معرفت حق تعالی می گذراند 

ند ايمان واقعى كرد و به خداواى بود كه بسيار فکر مىپيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله فرمودند: لقمان، پيامبر نبود، ولى بنده

 داشت و به او حکمت عطا كرد.او را دوست مى داشت. خدا را دوست داشت و خداوند نيز

 : در حديثى از امام صادق عليه السالم اشاره شده است

 . ما اُوتَِی لُقمانُ ِبحَسَبٍ وال مالٍ وال أهلٍ وال بَسطٍ فی جِسمٍ وال جَمالٍ أما وَاللّه

 مان داده نشد به خدا سوگند، حکمت از رهگذر نژاد و ثروت و بزرگى جسم و زيبايى اندام، به لق

مرحوم كه در حديثى به اين مطلب اشاره شده است . از جمال ظاهرى، بی بهره بوده است، چنان لقمان آنچه مسّلم است،

 : طَبرِسى  در مجمع البيان آورده است

 قيل للقمان : ما أقبَحَ وَجهَكَ! قالَ : تَعتِبُ عَلَى النَّقشِ أو عَلى فاعِلِ الناقش؟

 !گيرى يا بر نقّاش؟: چه صورت زشتى دارى؟ گفت بر نقّاشى ايراد مىشدبه لقمانْ گفته 

از بستگان حضرت ايّوب بود. او ميان حکيم شدن يا حاكم شدن مخيّر شد و  او داراى عمرى طوالنى، معاصر حضرت داود و

 حکمت را انتخاب كرد.

 گرچه خداوند به او كتاب آسمانى نداد، ولى  حکمت را به او آموخت.

 د.اناو و امامان معصوم عليهم السالم پندهاى او را براى ديگران نقل كرده)ص( عظمت لقمان همين بس كه خدا و رسول  در

 لقمان به فرزندش فرمود:

 پسركم! بدان كه من چهار صد پيغمبر را خدمت كردم و از سخنان آنان چهار جمله انتخاب كردم: 

 در حال نماز مراقب دلت باش -۱
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 باش گلويت مراقب هسفر سر -۲ 

   باش چشمت مراقب مردم ىخانه در -۳ 

 ميان مردم مراقب زبانت باش  -۴

 كند: در حديثی ديگر داريم كه به فرزندش توصيه می

 دو چيز را از ذهن دور مدار و دوچيز را از ذهنت پاک نما. 

  ازآنها دامنت را گرفته از ذهن بشوی.كه رسيده با شری  به ياد داشته باش . اما اگر خيری از تو به ديگران خدا و مرگ را  دايماً

 وأمّا الَّذی تنساهما فإحسانك فی حقّ الغير و إساءةُ الغير فی . أمّا اللذان تذكرهما فاللّه والموت  . وانسَ اثنتين   واذكر اثنتين 

 حقّك .

  .پند می دهم كه كامروا شوی سه روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو

 اينکه سعی كن در زندگی بهترين غذای جهان را بخوری اول

  دوم اينکه در بهترين بستر و رختخواب جهان بخوابی

  ها و خانه های جهان زندگی كنیسوم اينکه در بهترين كاخ

  دهم؟  انجام را كارها اين توانم میبسيار فقير هستيم چطور   یپسر لقمان گفت ای پدر ما يك خانواده

  : داد لقمان جواب

  . اگر كمی ديرتر و كمتر غذا بخوری هر غذايی كه ميخوری طعم بهترين غذای جهان را می دهد

   ت.س می كنی بهترين خوابگاه جهان اساگر بيشتر كار كنی و كمی ديرتر بخوابی در هر جا كه خوابيده ای احسا

 .خانه های جهان مال توستوقت بهترين آن، گيریبو اگر با مردم دوستی كنی و در قلب آنها جای 

تواند از اصالت و و رنگ زمان و غبار مکان نمی . ستين یدارد و فصل يیكارا شهيبهار كه هم شهيدانش هم یعنيحکمت 

 اى از معرفت، علم، اخالق پاک، تقوا و نور هدايت بود.حکمتى كه خدا به لقمان عطا كرد، مجموعهارزش آن بکاهد.  

 فرمايد: منظور از حکمت، فهم و عقل است. مى  «و لقد ءاتينا لقمان الحکمة: »در توضيح آيه امام كاظم عليه السالم

، شايد «ذلك مّما أوحى إليك ربّك من الحکمة»... در قرآن كريم به كليات دين و تکاليف فرعى، حکمت اطالق شده است؛ 

 گيرند، ليکن با ترازوى عقل قابل فهم وى سرچشمه مىتعبير به حکمت اشاره به آن دارد كه گرچه احکام آسمانى از وحى اله

 درک است.

: ص() پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: حکيم كسى است كه در دنيا زهد بورزد و بر عبادت مواظبت كند؛ قال رسول اللّه

 «.من زهّد فى الدّنيا، أسکن اللّه الحکمة قلبه و أنطق بها لسانه»
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 : راه رسیدن به حکمت 

 ى آنچه به من مربوطدارى، صداقت و سکوت دربارهبه خاطر امانت»از لقمان پرسيدند: چگونه به اين مقام رسيدى؟ گفت: 

 «. و كنترل چشم و زبان و خوردن روزی حالل به اين مقام دست يافتم نبود

 وَ يَعْنِينِی الَ َما تَرْکُ وَ  الْأَمَانَةِ أَدَاءُ وَ  الْحَدِيثِ صِدْقُ  قَالَ َنرَى مَا بِكَ بَلَغَ فَمَا قِيلَ بَلَى قَالَ فُلَانٍ آلِ عَبْدَ لَسْتَ أَ ع لِلُقْمَانَ قِيلَ

 . طُعْمَتِی ِعفَّةُ وَ  لِسَانِی كَفُّ وَ بَصَرِی غَضُّ

 حَمِيد   أنِ اشْکُرْ للَّهِ وََمنْ يَشْکُرْ فَإنَّمَا َيشْکُرُ لِنَفْسِهِ وََمنْ كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ

 . كردن یمخف یعنيكفر  است. ضدآشکار ساختن و اظهار كردن  یبه معنا شکر

  سه گانه شکر مراحل

 با دل  و جان. از نعمت  یو آگاه يیشناسا : یشکر قلب .۱

 . و او اين همه نعمت را در زندگی ما جایميياز نعمت  وامدار خدا یبرخوردار در نکهيعتراف به اا: اقرار و یشکر زبان .۲

  .ما بنا من نعمه فمنك لهمال داده است. 

  دهيهر پد در قبال یمصرف اله یكه منعم خواسته است. به كار بستن الگو یريمس : استفاده از نعمت دریشکر عمل .۳

 رين مرتبه شکر همين است. تكه مهم .نگاه داشت حق صاحب نعمت و

گزارى رسد؛ چراكه هركس سپاسيان ناسپاسى به ناسپاس مىطور كه زگردد، همانگزار باز مىسود شکرگزارى به فرد سپاس

سود شکرگزارى كه همان دوام نعمت، و افزايش آن، به اضافه ثواب « لِئن شَکَرْتُْم لََأزِيدَنَّکُمْ»افزايد كند خدا برنعمت او مى

 گيرد.شود، همانگونه كه زيان كفران فقط دامان خودش را مىد خود انسان مىيآخرت است عا

ا اگر چيزى دهد، و يشکرگزار در برابر افراد عادى يا چيزى به بخشنده نعمت مىفرد ، اشاره به اين است كه حميد تعبير به غنى 

يك از اين دو معنى ندارد، او از همگان  برد، ولى در مورد خداوند هيچاو مقامش را در انظار مردم باال مىاز دهد با ستايش نمى

گويند و تمام ذرات موجودات به تسبيح و حمد او فرشتگان حمد او مى .گرانستايش همه ستايش یستهبى نياز است، و شاي

مشغولند و اگر انسانى به زبان قال، كفران كند، كمترين اثرى ندارد، حتى ذرات وجود خودش به زبان حال مشغول حمد و 

 ش ننشيند گردبر دامن كبريا                            ى كائنات كافر گردندگر جمله          .ثناى اويند
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 وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ البْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُن ٌََّّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْم  عَظِيم  ۱۳آيه 

ک نورز؛ ]چرا[ كه مسلماً شرک، ستمى اى پسركم! به خدا شر» گفت: -داددر حالى كه وى پندش مى -و )يادكن( هنگامى را كه لقمان به پسرش

 «بزرگ است.

 هاى لقمان موعظهتقسیم 

 اعتقادى:  -1

 الف( مسأله توحيد و عدم شرک:

بل ق ی می طلبد حکمت لقمان .می نمايد مسأله آغازهمين از  يش رااندرزهالقمان به خاطر اهميت بحث توحيد و خدا شناسی 

 د الهى از شرکضاين مساله آگاهی بخشد. زيرا هر حركت  و فرزندش را از، اساسی توحيد رفته مساله هر چيز به سراغ  از

 .خداستبه معلول عدم باور مقام پرستى، هوا پرستى، و مانند آن  ،دنيا پرستى گيرد. سرچشمه مى

مه يدن و ههاى صحيح و سازنده، توحيد است، تنها دل به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غير او براساس تمام حركت

 ريايى او در هم شکستن ها را در آستانبت

 باشد؟ تواندعلت این که خدا شرک را ظلم بلکه ظلمی عظیم می داند چه می

جان و معبودهاى هاى بىدارد كه با آن مقام واالى انسانى در برابر بتانسان مشرک از طرفى به خود ستم روا می چون

ارزش را همتاى او قرار كند كه موجودات بىاز طرفی به خدا ستم مى  و م می باشداين ظل كه آورددروغين سر فرود مى

 و راه خدا پرستی را بر آنها كشاندو از ديگر سو شرک ظلم به مردم است، زيرا انسان مشرک آنان را به گمراهى مى دهد.مى

 می بندد.

 اهمیت موعظه:

ادع الى سبيل ربك »  :می داند وبه پيامبر توصيه می كند  موعظه ده از را استفا دعوت به سوى خداوند قرآن يکی از راههای 

 « بالحکمة و الموعظة الحسنة

را استفاده از  مرهم موعظه  هبرزو نمايد قرآن يك را ظهور و اختالف و درگيری اده بر اثر بد اخالقی و بدرفتاری،اگر در خانو

و اللّاتى تخافون نشوزهنّ »گيريد. باز مقوله وعظ و ارشاد بهره  و ان نماييدداند كه با اين دارو زخم كينه و عداوت را درممی

 « فعظوهنّ 
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 برای دوران كودكی همين  .چه كهنسال و است، چه كودک باشد نيازمند موعظه زندگی دوران در تمامآدمی از نظر قرآن 

 خداوند كالم دركهنسالى نيازمندی به موعظه دليل  .«و إذ قال لقمان البنه و هو يعظه»؛ كافی است عظ لقمان به فرزندش امو

و به يقين می دانيم حضرت نوح دراين دوره از  «. إنّى أعظك أن تکون من الجاهلين» كه فرمود: استبه حضرت نوح  متعال

 انسانی كامل بوده است. ،زندگانی به لحاظ سنی

نهفته است.  به همين دليل است كه مردم   یبازدارندگ نوعی نهی و كه درآن می دانند فيزجر مع التخو اهل لغت موعظه را

چون      -محراب ومنبر می كنند برن جلوه دهند وای بسا گفته شود: واعظان كابواعظ نشان  نمی وش به وعظ و خخيلی روی 

 كنندبه خلوت می روند آن كارديگر می

د مواعظ  خويش را يا به سمت خود می گرفتن یلبه ون بمانندئاينکه از نيش سخن ديگران مص بزرگان برای همين جهتبه  

 نزديك ترين كسان خود. به سوی يا 

اما برای سر پوش نهادن جنايات كنند خواجه شيراز وقتی مردمان زمانه اش را می بيند كه از هيچ حرامی فروگذار نمی مثالً

 گفت:  ،گرفتندپناه قرآن سنگر می رد ،خود

 قرآن را رانگد دام تزوير مکن چون  - ولی وش باشافظا می خور و رندی كن و خح

كردند اما در نوبت عمل كمترين تالشی نمی  ؛يا همشهری او سعدی شيرين سخن نيز از دست جماعتی كه اهل شعار بودند

 می گويد: 

 تبه عمل كار برآيد به سخن دانی نيس           سعديا گر چه  سخن دان و مصالح گويی 

 می دهد . عمل پوشانده و فرزند جگر بند خويش را پند یسنت جامه لقمان هم به همين

كند نرمی و مهربانی را چاشنی كالم شود تا ادب اقتضا می ،در مورد موعظه بايد  به ياد سپرد كه در نصيحت و ارشاد ديگران

 تلخی و قهر موعظه با اين مهر مقداری تسکين يابد. 

 كند. واند از هيچ گونه لطف ومهری فروگذار نمیلقمان وقتی فرزندش را به موعظه می خ

 زند.است كه نوعى صميميت و محبت در آن موج مى« پسركم»به معناى  بُنّى كه در كلمات لقمان بسيار به چشم می خورد  يا

فلت غكه در نصايح خود از محبت كردن و شخصيت بخشيدن  به طرف مقابل  گويا شيوه و عادت بزرگان چنين بوده است

حضرت  .برد كه دلسوزى خاصى نسبت به امور دينى فرزند خود داشتندقرآن كريم نام برخى از انبيا را مىبرای مثال  نورزند. 

ى كافران همراه ما سوار كشتى شو و از جمله .«يا بنىّ اركب معنا و ال تکن مع الکافرين»نوح عليه السالم به فرزندش گفت: 



             2018مضانر -های کانادا جامعه اسالمی افغان-                                     ----     -----     -----------حکمت های لقمانی 

6 
 

و وصّى بها ابراهيم »شان توصيه كردند مسلمان بميريد؛ نم و يعقوب عليه السالم به فرزنداباش؛ حضرت ابراهيم عليه السالم

 «.بنيه و يعقوب يا بنىّ ان اهلل اصطفى لکم الدين فال تموتنّ اال و انتم مسلمون

 شرک  و انواع آن 

قراردادن موجود  كيشر یابه معن ینيقراردادن است. اما در فرهنگ و اصطالحات د كيشر یشرک از نظر لغت به معنا

 كيجهان شر نشيكه در آفر نيعالم است.  چه ا نندهياز مقامات و شئون مخصوص به آفر یکيبزرگ در  یبا خدا یگريد

نقش »وند خدا ريغ یاست كه برا یانسان. مشرک كس یها یازمندين نيمأدر ت اي، یو اداره نظام هست ريدر تدب ايشمرده شود، 

  د.ل باشيادرعالم وجود ق« مستقل

 :شرک اقسام

 چند خدا( اي)وجود دو  یاعتقاد به تعدد ذات اله اياعتقاد به مركب بودن ذات خداوند،  ،یعني: یشرک ذات -۱

بر  ديات و زابا ذ ريمغا گريد ريمستقل از ذات خداوند دارند به تعب یكه صفات خدا، وجود نياعتقاد به ا یعني :یشرک صفات-۲

 .ذات هستند

رت مقهور اراده و قد كي چيكه ه یا؛ به گونهیمستقل در عالم هست ثرموچند  اياعتقاد به وجود دو  ،یعني: یلشرک افعا-۳

 .نداند یمستقل در عالم هست مؤثررا تنها  یاله گانهيذات  ،یعنينباشد،  یگريد

 شودیار شرک در مقام عمل مو برآمده از آن نباشد انسان دچ ینظر ديانسان بر اساس توح اتي: اگر اعمال و نیشرک عمل-۴

از  یعيطب یهادهيو پد یو پرستش اجرام آسمان یشرک در عبادت و پرستش است. بت پرست یجلوه شرک عمل نيترعمده

 .ها و اقوام وجود داشته استاز ملت یبرخ انيدر م وارهكه هم رودیبه شمار م یانواع شرک عباد نيبارزتر

سَانَ بِوَالِدَیْهِ ََمَلَتْهُ امُّهُ وَهْناً عَلَى وَهٍْن وَفِصَالُهُ فِ ٌّ عَاَميْنِ أِن اشْكُْر ِل ٌّ وَلِوَالِدَیَْك وَوَصَّيْنَا اإلن  ۱5و  ۱۴آيه   

وفاً عْرُ نْيَا مَإلَ ٌَّّ المَصِيرُ* وَإنْ جَاهَدَاكَ عَلى أنْ تُشْرِكَ بِ ٌّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَال تُطِعْهُمَا وَصَاَِبْهُمَا فِ ٌّ الدُّ

 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أ نَابَ إل ٌََّّ ُثمَّ إلَ ٌَّّ مَرْجِعُكُمْ فَا نَبِّؤُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

 افزود.( و از شير بازگرفتنش در دومادرش به او باردارشد، درحالى كه سستى بر سستى )مى -ى پدر و مادرش سفارش كرديمو به انسان درباره

ى شما( فقط به سوى من است.* و اگر آن دو، تالش كنند گوى! كه فرجام )همهاوگفتيم:( كه براى من و پدر و مادرت سپاس )و به -سالگى بود

[ در دنيا با آن دو به طور پسنديده كه تو چيزى را كه بدان هيچ دانشى ندارى، همتاى من قراردهى، پس، از آن دو اطاعت نکن؛ و ]لىبراى اين

داديد ز راه كسى كه به سوى من بازگشته، پيروى كن؛ سپس بازگشت شما فقط به سوى من است و شما را به آنچه انجام مىنشينى كن؛ و اهم

 دهم.خبر مى
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نان ارتباط روشنى با سخ و است كه در البالى اندرزهاى لقمان از سوى خداوند بيان شده است در حقيقت جمالتی دو آيهاين  

آيه، بحث از نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق آنها است و قرار دادن شکر پدر و  لقمان دارد، زيرا در اين دو

 ."اللَّه "مادر در كنار شکر

ارد سانى ما و از موپس نيکى به پدر و مادر يکى از وظايف ان و مومن. است نه مسلمان« انسان» سفارش در آيه مخاطب اين

قاد ومذهب ندارد. بلکه در هر دين و آيينی بايد جانب حرمت والدين را نگاه داشت و از و ربطی به دين و اعتحقوق بشر است 

 احسان نسبت به آنها فرو گذار نکرد.

از طرفی هيچ گونه قيدی هم برای والدين نمی آورد يعنی فارغ از دين و اعتقاد والدين بايد به ايشان خدمت كرد نه در صورتی 

 انت باشند. كه والدين اهل خدا و دين و دي

 "ويد:گآن گاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره كرده مى. ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش كرديم "فرمايد:نخست مى 

 . شداى بر ضعف او افزوده مىمادرش او را حمل كرد در حالى كه هر روز ضعف و سستى تازه

د، چرا شونان داده كه مادران در دوران باردارى گرفتار وهن و سستى مىاين مساله از نظر علمى ثابت شده، و تجربه نيز نش

دهند، و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را شان را به پرورش جنين خود اختصاص مىكه شيره جان و مغز استخوان

شوند كه اگر جبران نگردد ناراحتیها مىنبه همين دليل، مادران در دوران باردارى گرفتار كمبود انواع ويتامي دارند.تقديم او مى

 .يابد، چرا كه شير، شيره جان مادر استدادن نيز ادامه مى شير حتى اين مطلب در دوران آورد، هايى براى آنها به وجود مى

 (.)وَ فِصالُهُ فِی عامَيْنِ ن دوران شيرخوارگى او دو سال استپايا افزايد:لذا به دنبال آن مى

 از نظر جسمى، ماه )دوران حمل و دوران شيرخوارگى( بزرگترين فداكارى را هم از نظر روحى و عاطفى، و هم ۳۳ن مادر در اي

 دهد.در مورد فرزندش انجام مى

نمايد تا كند ولى به هنگام بيان زحمات و خدمات تکيه روى زحمات مادر مىكه در آغاز توصيه درباره هر دو مىجالب اين

توصيه كردم كه هم شکر مرا بجاى آور و هم شکر پدر و  "گويد:زد. سپس مىبساعظيم او  ها و حقيثارگریانسان را متوجه ا

 (.)أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالَِدْيكَ "مادرت را

ام و هم شکر پدر و مادرت را كه واسطه شکر مرا بجا آور كه خالق و منعم اصلى توام و چنين پدر و مادر مهربانى به تو داده

 باشند.هاى من به تو مىاين فيض و عهده دار انتقال نعمت

 ير(.)الى المص "بازگشت همه شما به سوى من است "فرمايد:و در پايان آيه با لحنى كه خالى از تهديد و عتاب نيست مى
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و به مو حساب گيرد و مآرى اگر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى

عواطف  هايش، و همچنين در مورد شکر نعمت وجود پدر و مادر وحساب الهى در مورد شکر نعمت یشود، بايد از عهدهمى

 يد.آاليش آنها بر آيپاک و بى

و كفر د ياز آنجا كه توصيه به نيکى در مورد پدر و مادر، ممکن است اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه حتى در مساله عقا

هر گاه آن دو، تالش و كوشش كنند كه چيزى را شريك من قرار  افزايد:اشات كرد، در آيه بعد مىو ايمان، بايد با آنها مم

أَنْ تُشْرِکَ بِی ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَال  )وَ إِنْ جاهَداَک عَلى "دهى كه از آن )حد اقل( آگاهى ندارى، از آنها اطاعت مکن

 .تُطِعْهُما(

هرگز نبايد رابطه انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد، و هرگز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد 

وظيفه فرزندان اين است كه هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند، و استقالل فکرى خود را حفظ كرده،  مکتبى او گردد.

)چيزى كه به آن علم و آگاهى ندارى( اشاره به اين است  جمله ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  نکنند. عقيده توحيد را با هيچ چيز معاوضه

تواند دالئل بطالن شرک را ناديده بگيريم، حد اقل دليلى بر اثبات آن نيست، و هيچ شخص بهانه جويى نيز نمى كه اگر فرضاً

 دليلى بر اثبات شرک اقامه كند.

اين فرمان، اين توهم را به وجود آورد كه در برابر پدر و مادر مشرک، بايد شدت عمل و بى حرمتى از آنجا كه ممکن است، 

ت بلکه لق با آنها نيسكند كه عدم اطاعت آنها در مساله كفر و شرک، دليل بر قطع رابطه مطاضافه مى به خرج داد، بال فاصله

 )وَ صاحِْبهُما فِی الدُّنْيا مَْعرُوفاً(. اى رفتار كنبا آنها در دنيا به طرز شايسته در عين حال

 هاى مذهبى، تسليم افکار و پيشنهادهاىاز نظر دنيا و زندگى مادى با آنها مهر و محبت و مالطفت كن، و از نظر اعتقاد و برنامه

 آنها نباش، اين درست نقطه اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است.

ناَب راه پيامبر و مؤمنان راستين )وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَ "اندكن كه به سوى من باز گشته راه كسانى را پيروى افزايد:مى لذا بعداً

 (.إِلَیَ

ق و بر طب "سازمكرديد آگاه مىبازگشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنچه در دنيا عمل مى "چرا كه بعد از آن

 (.دهم )ثُمَّ إَِلیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَآن پاداش و كيفر مى

 گزارى از پدر و مادر است، اما زحمات مادر يادآورى و برآنان تأكيد شده است.در اين آيات با اين كه موضوع سپاس
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ه شود كو از اين رو خود ضعيف وسست مى كنداين مادر است كه حدود نه ماه فرزند را حمل و از خون خويش او را تغذيه مى

 گاهى آثار آن تا آخر عمر هويداست.

كند؛ پرورد و از گزند حوادث  حفظ مىدهد  و او را در دامان محبت خود مىو مادر است كه حدود دو سال فرزندش را شير مى

 هاى او باشد.رىترى بنمايد و به ياد ايثارگاز اين روست كه انسان بايد نسبت به مادر محبت بيش

 پیامدهاى نیکى به پدر و مادر

 اير دناست كه انسان د یشگرف اريآثار بس یدارا یاحسان نيچن .دارد یفوق العاده ا تياسالم اهم نيبه پدر و مادر در د یکين

 ی است وبعضی  در جهان آخرت ظهور و بروز ميکند.ويآثار دنبخشی از اين شود.  یو آخرت از آن بهره مند م

  یوي( آثار دن فال

  و شقاوت یگر انياز عص یدور . ۱

كند  یم را از انسان دور یانگريعص صفت  نيبه والد یکياست كه ن نينموده، ا حيبه آن تصر ميكه قرآن كر یجمله آثار از

  .گردد یدچار شقاوت نم نيو همچن

 هِ يْ* وَ بَرَّا بِوَ الِدَ اتَقِيًّ كَانَ وَ* وَ حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا َو زَكَوه  ايًّاْلحُکْمَ صَبِ ـهُنَءَاتَيْ وَخُذِ الْکِتَـَب ِبقُوَّه  َيیحْيَـيَ: »ديفرما یم ميكر قرآن

 .ايًّجَبَّارًا عَصِ کُنيَ وَ لَمْ 

ر او رحمت ب شيخو یو از سو ميدينبوت بخش یو به او در عهد كودك ريبگ جهدرا به جدّ و  یكتاب آسمان يیحي یا ميگفت» 

  «.نبود رانگيو او جبار و عص ميبه پدر و مادرش نمود یکيبود و او را سفارش به ن زگاريو او پره مياش داشت زهيو پاك ميآورد

غيان و طتواند آدمی را از یيعنی احسان و نيکی به والدين م ی نيز بيان شده است.سيدرباره حضرت عنظير همين آيات 

 سركشی دور بدارد.

  طول عمر .۲

طور  به ن،يبه والد یکياثر را مترتب بر ن نيا یاسالم اتيشود، روا یصله رحم، شمرده م یول عمر اثر قطعكه ط همانطور

  .خاص نموده اند

 .هياَبَو صِليَ رزقه فل یف بسطيُعُمره، و  یف مّدلَهيُمَن سَرَّه اَن »اكرم)ص( فرمودند:  امبريپ
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  «.كند یکيدر و مادر خود نشدن عمر و توسعه رزق را دوست دارد به پ یكه طوالن یكس»

 عه مِنُهفَمَنَ ه،يقَداتاهُ مَلَكَ المَوتِ لِقَبض رُوحه فَجاءَ بِرُّه بوالد یبالمنَام رَجُالً من ُامّت تُيرأ: »ديفرما ی)ص( م رسول خدا زين و

ته خود آن فرش نيوالد به یکيقبض روح او حاضر شده بود، اما او با ن یكه فرشته مرگ برا دمياز امتم را د یدر خواب مرد» 

  «.منع كرد تشيرا از مأمور

  یروز یفراوان .۳

: ديافرم یامام صادق)ع( م یگريد تيدر روا نيشدن رزق بود. همچن اديمسأله ز ن،يارتباط با والد كين یامدهاياز پ یکي 

 «.به فقر مبتال نخواهد شد یهرگز در زندگ دينما نيبه والد یکيهر كس ن»

  در حق فرزندان نيالدو یاجابت دعا . ۴

به آنها، شمرده شده است. به طور  یکيدر حق فرزندان اشاره و از جمله آثار توجه و ن نيوالد یدعا تيبه اهم اتيروا یبرخ در

 ءُاِذا عَقَّ دُعا هِيدُعاءُ الوالِدِ لَِولَدِهِ اِذا بِرَّه و دعوتُه عل: »یعَن اهلل تعال حجُبْنَيَثالثُ دعوات ال »مثال: امام صادق)ع( فرمود: 

  .ظالمه یالمَظلوم عَل

 (ني)نفر پدر بر ضد فرزند یبه او، دعا یکيپدر در حق فرزند در هنگام ن یكس را رد نخواهد كرد: دعاسه  یخداوند دعا»

  «.مظلوم بر ظالم یكه مورد عاق او واقع شود و دعا یهنگام

 رايز د،ينيگز یپدر دور نياز نفر: »ديفرما یاست كه حضرت م ی)ص( متجل اكرم امبريپ تيمضمون در روا نيبه هم كينزد و

 «.و برنده تر است زتريت ر،يرسد و از شمش یبه هدف اجابت م

  شود یفرزندان م یکيموجب ن .5

 زندانشفر هيپدر و مادرش را احترام نمود آن احترام را از ناح یاست كه اگر كس نيبه پدر و مادر ا یکين یوضع یجمله اثرها از

دهند. اگر آن ها  یقرار م شيخو یعمل یفرزندان انسان، پدر و مادر خود را الگو رايامر روشن است ز ني. فلسفه اديخواهد د

 ورزند، او هم نسبت به آنان یخود قرار داده اند و به آن اهتمام م یرا سرلوحه زندگ نيبه والد یکيپدر و مادرشان ن ننديبب

  .أبناءكم برُّكُميَبِرُّوا آباءَُكم »فرمود:  صادق)ص( امام  .خواهد كرد نيچن

  «.كنند یکيتا فرزندانتان به شما ن ديكن یکيبه پدرانتان ن»
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  ی( آثار اخروب

گردد  یانسان م بينص اياست كه پس از عالم دن یبه دنبال دارد آثار یارزش اله نيكه عمل به ا يیامدهايجمله آثار و پ از

  :كه عبارتند از

  مرگ آسان شدن. ۱

در و پ کانيو نزد شانيمرگ را بر او آسان سازد، به خو یها یمتعال سخت یكه دوست دارد خدا یكس»صادق)ع( فرمود:  امام

 «.كند یمرگ را بر او آسان م یها یمتعال سخت یكند خدا نيباشد و اگر چن کوكاريو مادرش ن

  اديپاداش ز افتيدر .۲

 ِحجّ يَ نهما و عَ تصدَّقُيعنها و  یصَلّ يُ ن،يتَيِّاَو مَ نييَّحَ هيوالد بَّريَالرَّجل مِنکُم اَن  مْنَعيَما : »ديفرما یباره م نيصادق)ع( در ا امام

  «راًيكث راًياللّهُ عّزوجلّ بِبِرّه و صالتِهِ خ زدُهُيصنَع لَهُما و له مِثلُ ذلِكَ فَ یالذ کونيعنَهما ف

آنها نماز  تيصورت كه به ن نيكند، به ا یکيمرده اند به آنها ن اينده كه پدر و مادرش ز یشود وقت یشخص م نعما یزيچه چ

همان  زيرسد و به خودش ن یكند ثواب آن به پدر و مادرش م نياگر چن رايز؛ رديو روزه بگ اورديبخواند، صدقه بدهد، حج بجا ب

به پاداش  اتياز روا یدر برخ .«كند یعطا م اديز ريو نماز او خ كين یخداوند بر كارها نيشود. همچن یمقدار ثواب داده م

ص( ) از ابن عباس از رسول اكرم یتيشود به طور مثال در روا یبه پدر و مادر عطا م یکين یاشاره شده است كه به ازا يیها

ه ب حج كامل مقبول كيبه پدر و مادر نگاه كند در مقابل هر نگاه ثواب  یمهربان یكه از رو یکوكاريهر فرزند ن»آمده است: 

خداوند بزرگ تر و پاک تر  یصد مرتبه به آنها نگاه كند؟ حضرت فرمود: آر یاگر روز یشود. سؤال كردند حت یاو داده م

  «.است

  مغفرت حق .۳

نمانده كه انجام  یكار زشت چي؛ من ه)ص( رسول خدا یو گفت: ا دي)ص( رس خدمت رسول خدا یمرد»سجاد)ع( فرمود:  امام

از پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: بله، پدرم، حضرت  كي چيه ايفرمود: آ )ص( م توبه كنم؟ رسول خداتوان یم اينداده باشم آ

اگر  ینعي»كاش مادرش زنده بود  ی)ص( فرمود: ا امبريراه افتاد پ وا ی. وقتیشو دهيكن تا آمرز یکيفرمود: برو به او ن)ص( 

  .«شد یم دهيكرد زودتر آمرز یم یکيمادرش زنده بود و به او ن

 )«نيالوالدَ یاهلل مَع رِضَ یرِضَ»است  نيوالد تيخدا با رضا تي: رضاديفرما ی)ص( م رسول خدا یگريد تيدر روا و
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  یبهشت یورود به درجات باال . ۴

 یاعل یللّهُ فااَسْکَُنه  نيمن المؤمن هِيقالَ َاربع مَن كُنَّ ف: »ديفرما یم نيبه والد یکين یاز آثار اخرو یکي انيباقر)ع( در ب امام

و اعانهُ و  فيو نََظر لَه و فکان لَه اَباً وَ مَن رحِمَ الضَّع مَيتيَال یمَحلِّ الشَّرف كلَّ الشرَّفِ، مَن آوَ یغُرَف فوق غُرَف ف یف نييعِلّ

 .«حزنْهُايو ارفق بهما و بَرَّ هُما و لم  هيوالد یكفَاهُ وَ مَن انفق عل

 یميتيكه  یقرار خواهد داد. كس گاهيجا نيتر فيو شر نياشته باشد خداوند او را در باالتردر خود د یژگيو چهار یاگر مؤمن»

كه به  یبه او كمك كند، كس تيرا مورد ترحم قرار دهد و در حد كفا یفيكه ضع یرا پناه داده و بر او پدرانه نظر افکند، كس

  «.ديكرده واز نگران ساختن آنها اجتناب نما یکين شانيخود انفاق و با آنان مدارا كند، به ا نيوالد

 هياس ريكه در ز ديرا د یمشغول مناجات با پروردگارش بود، مرد یكه حضرت موس یهنگام»)ع( فرمود:  امام صادق نيهمچن

افکنده است خداوند متعال فرمود: او  هيكه عرش تو بر او سا ستيك نيا ايدر ناز و نعمت است عرض كرد: خدا یعرش اله

  «.بود کوكارينسبت به پدر و مادرش ن

  کانيبا ن ینيهمنش .5

نْهُما عَ یاَوقَض هيَمنْ حجَّ عَن والدَ: »ديفرما یم یدر كمال آدم نيبه والد یکيو اثرات ن یاخرو امديپ انياكرم)ص( در ب رسول

 .«مَع االَبْرار امهِيالق ومَيَ مَغرماً بَعَثهُ اللّهُ 

  «.زديانگیبر م کانيبا ن امتيدر روز ق راآنها را بپردازد، خداوند او  یبدهکار ايحج انجام دهد و پدر و مادرش  یكه برا یكس» 

پس از  ش،يخو نيخواهند بود كه به والد یكسان امتيدر ق كين یانسان ها ني: برترديفرما یم شانيا زين یگريد تيروا در

 .«بَعَد مَوتهما هيرَجُلُ بَرَّ والِدَ امِهيالق ومَيَاالبْرارِ  دُيّسَ»كرده باشند:  یکيمرگ آنها ن

لَّهُ إِنَّ تِ بِهَا الیا بُنَ ٌَّّ ِإنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ ََبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ ِف ٌّ صَخْرَةٍ أَوْ فِ ٌّ السَّماواتِ أَوْ فِ ٌّ الْأَرْضِ یَأْ  ۱6آيه

 اللَّهَ لَطِيف  خَبِير .

ها و زمين قرار گيرد خداوند آن اى از آسمانخردلى )عمل نيك يا بد( باشد و در دل سنگى يا در گوشهاندازه سنگينى دانه ه پسرم! اگر ب

 آورد، خداوند دقيق و آگاه است.را )در قيامت براى حساب( مى
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 ب( مسأله معاد و حسابرسى اعمال:

 كند.تکميل مىدومين اندرز لقمان در باره حساب اعمال و معاد است كه حلقه مبدا  و معاد را 

يا  اى از آسماناى يا در گوشهپسرم! اگر اعمال نيك و بد، حتى به اندازه سنگينى خردلى باشد، در درون صخره"گويد:مى

 رسد چرا كه خداوند دقيق و آگاه است.كند، و حساب آن را مىدرون زمين جاى گيرد، خدا آن را در دادگاه قيامت حاضر مى

 باشد.هاى سياه بسيار كوچکى است كه در كوچکى و حقارت ضرب المثل مىاى دانهخردل گياهى است كه دار 

اشاره به اينکه اعمال نيك و بد هر قدر كوچك و كم ارزش، و هر قدر مخفى و پنهان باشد، همانند خردلى كه در درون سنگى 

ز تمام موجودات كوچك و بزرگ و صغير و اى از آسمانها مخفى باشد، خداوند لطيف و خبير كه ادر اعماق زمين، يا در گوشه

 شود.كند، و چيزى در اين دستگاه گم نمىكبير در سراسر عالم هستى آگاه است آن را براى حساب، و پاداش و كيفر حاضر مى

يزى چ توجه به اين آگاهى پروردگار از اعمال انسان، و محفوظ ماندن همه نيکيها و بديها در كتاب علم پروردگار و نابود نشدن

در اين عالم هستى، خميرمايه همه اصالحات فردى و اجتماعى است و نيروى محرک قوى به سوى خيرات و باز دارنده مؤثر 

 .از شرور و بديها است.

از آيات قرآن استفاده می شود كه اعمال انسان در چند كتاب ثبت و ضبط می گردد، تا به هنگام حساب هيچ گو نه عذر و 

 .سى باقى نماندبهانه اى براى ك

نخست )نامه اعمال شخصى( است كه ثبت كننده تمام كارهاى يك فرد در سراسر عمر او است، قرآن مى گويد: روز قيامت 

 خودت نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه خود ؛«الْيَوْمَ عَلَْيكَ حَسيبا بَِنفْسِكَ اقَْرأْ كِتاَبكَ كَفى»گفته مى شود:  به هر كس 

 .خويش باشى حسابگر

 .اهاوَ ال كَبيَرةً ِإالَّ أَحْصوَ يَقُولُونَ يا وَيْلََتنا ما لِهذَا الْکِتابِ ال يُغادِرُ صَغيرَةً »اين جاست كه فرياد مجرمان بلند می شود و: 

 .واى بر ما! اين چه كتابى است كه هيچ گناه كوچك و بزرگى نيست مگر اين كه آن را ثبت و احصا كرده است 

تابى است كه )نامه اعمال امت ها( است، و بيانگر خطوط اجتماعى زندگى آن ها می باشد، چنان كه قرآن مى گويد: دوم ك

 .روز قيامت هر امتى به نامه اعمالش فرا خوانده می شود ؛«كِتابِهَا إِلى كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى»

تنها اعمال همه انسان ها از اولين و آخرين، بلکه و سومين كتاب همان كتاب نامه جامع و عمومى لوح محفوظ است كه نه 

همه حوادث جهان در آن يك جا ثبت است و گواه ديگرى در آن صحنه بزرگ بر اعمال آدمى است، و در حقيقت امام و 
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 .که پاداش و عقاب استيرهبر، براى فرشتگان حساب، و مال

 

  ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ َعزْمِ الْأُمُورِ وفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلىیا بُن ٌََّّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُ ۱7آيه 

اش كه رسد با استقامت و شکيبا ببى كه به تو مىيپسرم! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهى از منکر كن، و در برابر مصا

 اين از كارهاى مهم و اساسى است.

 عملى: -2

 ف( بر پا داشتن نماز ال

داشته باشد  ديدش یوستگيحضورمداوم و پ یزي. اگر چبين دوچيز می باشدشدت اتصال  و یوستگيپ ی: به معنای: از صلصاله

گردنش به  آخر اسب اول  رايخوانند ز یم یو دوم را مصل یاسب اول را مجل ی. در مسابقه اسب دوانبه آن صلوات ميگوند

  .است كرده مالزم با او  حركت ر را همراه وو تمام مسي متصل است

 هيچگاه از او جد انمی شود حتی در حالت بيماری  و سفر.و  دنسان داركه با ا یوستگيصالت است به خاطر پ نماز

ندگى ک و زنماز روح را پا است و آن قدر اهميت دارد كه ستون دين شمرده شده است.ترين راه پيوند انسان با معبود نماز مهم

 دارد.تاباند و انسان را از كارهاى زشت باز مىكند و نور ايمان را در قلب انسان مىرا روشن مى

 نماز در اديان عصر لقمان نيز وجود داشته است، هر چند ممکن است شکل و جزئيات آنها متفاوت بوده باشد.

در  يیواز س  ؛مومنون الذين هم فی صوالتهم خاشعونقد افلح ال نماز است. ینام كين یشاخه صالحان و ساكنان كو نياول

 .نيقالوا لم نك من المصل :است یعامل مهم ینماز یب ،حال و روز نگون بختان ناكام

 نانيجانشومتقابال    االرض اقاموا الصالة یان مکانهم ف نيالذ می داند: نماز يیبرپارا حکومت صالحان های قرآن يکی از نشانه

 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصاله  اتبعوا الشهوات نماز را ضايع می كنند: كه معرفی ميکند یكسانرا  ستيناشا

    ب( امر به معروف و نهى از منکر

 وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ اْلمُنْكَرِ

هاى نيك به عنوان است.  بنابراين از كار« ناشناس»به معناى « منکر»و « شناخته شده»در لغت به معناى « معروف»

چه اين كه فطرت پاک انسانى با  ؛امورى شناخته شده و از كارهاى زشت و ناپسند به عنوان امورى ناشناس ياد شده است

 اول آشنا و با منکرات ناآشناست. دسته
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ى اجتماعى را فهيات فراوان قرآن و روايات متعددى كه در مورد امر به معروف و نهى از منکر آمده است، اهميت اين دو وظيآ

 دهد.نشان مى

 از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمودند: 

ها اهى اين دو، رشوند و به وسيلهى واجبات با آنها بر پا مىامر به معروف و نهى از منکر دو واجب بزرگ الهى است كه بقيه

ها آباد و از دشمنان ى آنها زمينگردد و در سايهشود و حقوق افراد تأمين مىگردند و كسب و كار مردم حالل مىامن مى

 گردد.ى كارها رو به راه مىشود و در پرتو آنها همهمى انتقام گرفته

دهد كه افراد اجتماع آيد، پس عقل اجازه مىهاى اجتماعى درمىاز آن جا كه كارهاى ناپسند افراد در اجتماع به صورت زيان

ويش، بکوشند؛ زيرا هر آتشى كه در اجتماع برافروخته گردد، به نقاط ديگر نيز سرايت در پاک نگه داشتن محيط زيست خ

 خواهد كرد.

انى را ى انسخواهند قسمتى از كشتى را سوراخ كنند و جامعهگناهکاران در اجتماع، هم چون مسافران كشتى هستند كه مى

ند سرنوشت هاست كه ناشى از پيوعقلى و يك حقّ طبيعى انسان نابود سازند. بنابراين، امر به معروف و نهى از منکر يك وظيفه

 ها در اجتماع است.انسان

 امر به معروف و نهى از منکر داراى دو مرحله است:

عمومى است و هر كس موظف است به تنهايى ناظر اعمال ديگران باشد و از آن جا كه فردى كه يك وظيفه  الف( مرحله

كردن و انتقاد نمودن به  شعاع اين مرحله نيز محدود است و از حد تذكّر، اندرز دادن، اعتراضتوانايى افراد محدود است، 

 كند.كاران و مفسدان تجاوز نمىخالف

ى دوم امر به معروف و نهى از منکر مخصوص گروهى خاص از مردم مسلمان است كه به صورت جمعى عمل ب( مرحله

شعاع عمل وسيعى است. اين مرحله كه از شئون حکومت اسالمى به شمار  كنند و يك واجب كفايى و داراى قدرت ومى

 شود.آيد، شامل شدت عمل و اجراى حدود و تعزيرات نيز مىمى

دوم بايد زير نظر حاكم شرع انجام گيرد، تا از هرج و مرج در جامعه جلوگيرى شود. اين همان چيزى است كه  البتّه مرحله

هاى امر به معروف و نهى از منکر در برخى كشورهاى اسالمى اجرا نظارت و يا حتى سازمانامروزه تحت عنوان بازرسى و 

 شود كه الزم است تکميل شود. مى
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دوم آثار ناراحتى  امر به معروف و نهى از منکر مراتبى نيز دارد؛ يعنى ابتدا انسان بايد قلباً از كار ناپسند ناراحت شود و در مرتبه

ن شود و سپس با اشاره يا گفتار نرم و مؤدبانه و از روى دل سوزى انجام وظيفه كند و جز در موارد ضرورى ى او نمايادر چهره

 آميز وارد شود، تا امر به معروف و نهى از منکر او اثر معکوس به جاى نگذارد.هاى مسالمتاز راه

 هاقدام كند كه احتمال تأثير داشته باشد و مفسدامر كننده و نهى كننده بايد معروف و منکر را به خوبى بشناسد و در جايى 

 مهمى به دنبال نداشته باشد.

امر به معروف و نهى از منکر با آزادى انسان منافاتى ندارد؛ چرا كه از طرفى اين يك قانون پذيرفته شده در اسالم است كه 

چهار چوب قانون اسالم، منافاتى با امر به معروف اند؛ پس آزادى هر مسلمانى در در قرآن بيان شده و مسلمانان آن را پذيرفته

اى هايى را نيز براز طرف ديگر، زندگى اجتماعى كه براى بشر فوايد و بركات فراوانى دارد، محدوديت و نهى از منکر ندارد.

عمومى است كه رت آورد و افراد اجتماع در سرنوشت هم اثر دارند و يکى از اين موارد همان حقّ طبيعى نظاانسان به بار مى

 خوانيم.عقلى نيز مطرح است و ما آن را امر به معروف و نهى از منکر مى به عنوان يك وظيفه

 ج( صبر در برابر مصائب:

 «ان ذلك من عزم االمور و اصبر على ما اصابك » 

ه در برابر ايمان همچون به مساله صبر و استقامت ك نهی از منکر( -امربه معروف -)نماز بعد از اين سه دستور مهم عملى 

ه اين از شود، صابر و شکيبا باش كدر برابر مصائب و مشکالتى كه بر تو وارد مى» گويد:سر نسبت به تن است، پرداخته مى

 «وظائف حتمى و كارهاى اساسى هر انسانى است.

کالت فراوانى وجود دارد، و در برنامه امر به معروف و نهى از منکر، مش مسلم است كه در همه كارهاى اجتماعى مخصوصاً

شوند، و حتى در مقام اذيت و آزار، و متهم ساختن جو، و گنهکاران آلوده و خودخواه، به آسانى تسليم نمىسود پرستان سلطه

 يروز شد.توان بر اين مشکالت پآيند كه بدون صبر و استقامت و شکيبايى هرگز نمىآمران به معروف و ناهيان از منکر بر مى

به معنى اراده محکم است و تعبير به عزم االمور در اينجا يا به معنى كارهايى است كه دستور مؤكد از سوى پروردگار  عزم 

به آن داده شده است و يا كارهايى كه انسان بايد نسبت به آن عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد، و هر كدام از اين دو 

 معنى باشد اشاره به اهميت آنست.

 18آیه:  القى:اخ -3

 درزمنيه اخالق نير لقمان توصيه های به فرزندش دارد كه در چند بخش می شود آنها را نام برد .
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 اعتدال در راه رفتنو  الف( تواضع و فروتنى 

 خُورٍ.وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ ف ٌِّ اْلأَرْضِ مَرََاً إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَ 

 )پسرم!( با بى اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متکبر مغرورى را دوست ندارد.

نايى از با بى اعت»گويد:مسائل اخالقى در ارتباط با مردم  نخست تواضع و فروتنى و خوشرويى را توصيه كرده مى در مورد 

 «دارد.ه بر روى زمين راه مرو چرا كه خداوند هيچ متکبر مغرورى را دوست نمىمردم روى مگردان. و مغروران

 كند.دهد و گردن خود را كج مىتصعر از ماده صعر در اصل يك نوع بيمارى است كه به شتر دست مى -

 ح( به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است.ح )بر وزن فرَ مرَ -

 د.بيناست كه با يك سلسله تخيالت و پندارها خود را بزرگ مىمختال از ماده خيال، و خيالء به معنى كسى  -

 .كندفخور از ماده فخر به معنى كسى است كه نسبت به ديگران فخر فروشى مى -

تفاوت مختال و فخور در اين است كه اولى اشاره به تخيالت كبرآلود ذهنى است، و دومى به اعمال كبر آميز خارجى  -

 .است

حکيم در اينجا از دو صفت بسيار زشت ناپسند كه مايه از هم پاشيدن روابط صميمانه اجتماعى است  و به اين ترتيب لقمان

كه هر دو در اين جهت مشتركند كه انسان را در عالمى از كند: يکى تکبر و بى اعتنايى، و ديگر غرور و خودپسندى اشاره مى

 كنند.ديگران قطع مى ابو را ای برند، و رابطهتوهم و پندار و خود برتر بينى فرو مى

 ديگران و ندارد اًواقع كه باشد ليقا شأنى خود براى انسان كه معناست بدين بينى بزرگ خود و است بينى بزرگ خود «تکبّر»

 اساس بر ىول. نيست چنين واقعاً كه داندمى خود او و شمارند،مى بزرگ را او ديگران اينکه يا شناسند،نمى او براى را شأن اين

 باشند، صواب بر شمردن بزرگ اين در و بشمارند بزرگ را او مردم اگر حتى بفروشد، بزرگى و بشمارد بزرگ را خود مردم تصوّر

 ديگران برابر در ايدب بلکه باشد، ديگران به نسبت برترى و بزرگى ابراز نشان كه كند كارى قضاوت اين اساس بر نبايد انسان

 بلکه ت،نيس شخصيت ابعاد و جهات ازهمه برترى غالباً ديگران بر كسهر برترى زيرا شمارد؛ب كوچك را خود و كند فروتنى

 مالک را ديگر ددرابعا آنان برترى دارند، برترى ديگرى بعد از او بر نيز ديگران بنابراين. است شخصيت ابعاد یبعض از برترى

 واقعى ازامتي تکّبر زيرا كند؛ فروتنى اظهار آنها برابر در دارد دوجو ديگران در كه امتياز آن به توجه با و دهد قرار خود فروترى

 .دهدمى قرار الشعاع تحت هم را متکبّر
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 تکّبر نکوهش

 نَ الَّذي اياتِىَ َعنْ سَاصْرِفُ» :فرمايدمى كريم قرآن .داردمى حذر بر آن از را پيروانش داده، قرار سرزنش مورد را تکبّر اسالم

  . «الْحَقِّ  بِغَيْرِ الْارْضِ فِى يَتَکَبَّرُونَ

 .ساخت خواهم رويگردان رحمتم آيات از كنند،مى بزرگى ادّعاى ناحق به زمين روى در كه را آنهايى من

 .داردنمى دوست را متکبّران الْمُسْتَکْبِرينَ. خداوند يُحِبُّ ال انَّهُ: »فرمايدمى ديگر جاى در و

 .است خوى ترينزشت . تکبّر  «التَّکَبُّرُ  اْلخُْلقِ اقْبَحُ: »فرمود السالمعليه على اميرمؤمنان

 .عيبهاست بدترين كبر «الْعُيُوبِ شَرُّ الْکِبْرُ: »فرمايدمى همچنين

 تکبّر موارد

 منوعانه ميان در را او وگاه كشاندمى سركشى و تمرّد به پيامبر و خدا برابر در را انسان گاه «بينى بزرگ خود» زشت روحيه

 :داردمى وا واستکبار جويى رترىب به

 :پيامبر خداو برابر در تکبر -الف

 اعتاط را اوامرشان دهند،مى نشان سرى خيره او فرستادگان و جهان آفريدگار برابر در كه شوندمى يافت ابلهى انسانهاى

 .گروهند اين از...  و فرعون نمرود، كنند؛مى خدايى ادّعاى حتى جنگندمى پيامبران با كنند،نمى

 بيهوده سخن اين با اندزده سرباز حق دين پذيرش از كنونى جهان در هايىملت همچنين تاريخ، طول در نيز متعددى اقوام

 باشند؛ ممتاز ازديگران تا اندنداشته خدا با ارتباطى هيچ و اندمعمولى هايىانسان ما مانند نيز پيامبران كه

  «ءٍشَىْ ِمنْ الرَّحْمنُ انْزَلَ ما و لُنامِثْ  بَشَر  الَّا انُْتمْ ما قالُوا» 

 .است نفرستاده( شما وسيله به) چيز هيچ رحمان خداى و هستيد ما همانند هايىانسان شما: گفتتند

 :گفتند مى پيامبران به همچنين

  «كاِذبينَ نَظُنُّکُمْ بَلْ فَضْلٍ مِنْ عَلَيْنا لَکُمْ وَمانَرى» 

 .پنداريممى دروغگو را شما بلکه بينيمنمى برخود شما براى برترى هيچ ما

 خود از آكنده ىدل با رو اين از افتد، در آن با و نکند خضوع حق برابر در متکبّر كه شودمى سبب جويى برترى و استکبار روحيه

 خيزدمى بر ستيز خدا به هاىنشانه با بينى بزرگ
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 الَّذينَ  انَّ: »افتاد خواهند در دوزخ به و شد خواهند دچار الهى غضب و خشم به نهايت، در كسانى چنين كه است بديهى

 «داخِرينَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ عِبادَتى عَنْ يَسْتَکْبِرُونَ

 .افتند در دوزخ به خوارى با زودى به دانندمى برتر من پرستش از را خود آنانکه

 :مردم برابر در تکبّر -ب

 پرهيز و نکوهش مورد گوناگون هاىصورت به اسالم رهبران ازسوى كه است مردم برابر رد بزرگى اظهار تکبّر، مورد ترينرايج

 :فرمايدمى السالمعليه صادق امام .است گرفته قرار

  «الْحَقَّ  تَْسفَهَ وَ النَّاسَ تَغْمِصَ انْ الْکِْبرُ» 

 .بشمرى سبك را حق و كنى تحقير را مردم كه است آن تکبر

 تکبّر هاى انگیزه

 مردار هك زمانى و بوده نطفه كه دورانى به و بگذراند ازنظر را خود آينده و گذشته كند، انديشه خويش وجود درباره اگر ،آدمى

 .ماندنمى ورزيدن تکبّر براى جايى كند، فکر شودمى

 :كندمى بيان متکّبر انسان از را خويش تعجب( ع) مؤمنان امير

 « جيفَةً غَداً َيُکونُ وَ نُطْفَةً بِاْلامْسِ كانَ الَّذى لِلْمُتَکِِّبر عَجِبْتُ»

 .... شد خواهد مردار فردا و بود، گنديده اىنطفه ديروز كه اىكننده تکبّر از دارم عجب

 نسب، ب،حس: »همچون اسبابى با و گسترد،مى آدم فرزندان بر كبر دام شد، الهى درگاه رانده تکبّر سبب به خود كه شيطان،

 .كندمى تکبر به وادار را هاانسان  «دانايى و علم زيبايى، و جمال مکنت، و تثرو مقام، و جاه

 ايىدان و علم چون برخى ناپايدارند، و فناپذير مکنت، و ثروت زيبايى، جمال، نسب، و حسب همچون اسباب اين از برخى

 .گردندانسان معنوى رشد سبب توانند،مى

 كار به او وطسق راه در است، انسان رشد سبب را وآنچه دهدمى جلوه پايدار و هميشگى را ناپايدار اسباب كبر، كه نماند ناگفته

 .كندىم دلخوش دنيا روزه چند حکومت و خوشگذرانى به و داردمى باز معنوى كمال به رسيدن از را او ترتيب بدين و گيردمى

 :كندمى ترسيم چنين را كبر حقيقت نغزى سخن طى السالمعليه اميرمؤمنان

 «الْعُظْمى ابليسَ مَصيدَةُ الْکِْبرُ» 

 .است شيطان بزرگ دام نخوت،
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 تکبّر بارزیان آثار

 سنگ هب نمايد سرى خيره كه سرى هر و شد خواهد آن پريشانى و ويرانى سبب كند، ريشه دلى هر در تکبر ترديد، بدون

 فَخْرٍ  و تَجَبُّرٍ وَ  كِْبرٍ شيمَةِ فى الخَيْرَ(:»ع) على امام فرموده به و خورد خواهد

 .نيست تفاخر و سركشى تکبّر،های  خصلت در خيرى هيچ

 :جمله از است دشوار بسى آنها جبران كه دارد پى در نيز سنگينى هاىزيان بلکه

 :ذلت و خوارى -الف

 معنا ينبد. دارد مسير اختالف او مراد با درجه ۱80 كه است متکبّر زبونى و خوارى جويى، برترى انگيز شگفت اثر نخستين

 باشد رفرازت ديگران از گردن و سر يك تا آيدمى بر خود دادننشان بزرگ صدد در نمايى بزرگ و فروشى فخر با متکبر كه

 اكرم رسول: است تکبّر العملعکس ذلّت، اين و است زبون و خوار ديگران نزد وهمواره گيردمى عکس نتيجه ولى

 «اللَّهُ يَضَعْهُ رَْيسْتَکْبِ مَنْ: »فرمود وآلهعليهاهللصلى

 .زندمى زمينش به خدا ببيند، بزرگ را خود كه كسى

 :بدنامى -ب

 حضرت كنند،مى ياد بدى به ومجالس محافل در او از و و گذارد مى ارث به زشت اىخاطره و نام متکّبر براى نخوت و كبر

 «الْمََسبَّةُ التَّکَبُّرِ ثَمَرَةُ»  :فرمايدمى السالمعليه على

 .است ننگ و بدنامى خواهى، خود يجهنت

 :تنهايى -ج

 او با نيز گراندي و بگريزند او از آشنايان و دوستان كه شودمى سبب ديگران، وتحقير بينى بزرگ خود و متکبر زننده حركات

 وستىد هيچ خودخواه،  «صَديق  لِمُتَکَبِّرٍ لَيْسَ: »فرمود)ع(  امام همان بماند، تنها خويش غرور و كبر دوزخ در واو نگردند دوست

 .ندارد

 :دانشى بى -د

 رو نازاي فراگيرد، دانشى آنان از و بزند زمين به تعلّم زانوى خود، همنوع نزد انسان كه دهدنمى اجازه پرستى خود و نخوت

  :فرمايدمى نيز باره اين در( ع) اميرمؤمنان. رفت خواهد فرو نادانى و جهل مرداب در و گرفت نخواهد ياد را ازعلوم بسيارى

   «يَتَکَبَّرُ مَنْ يَتَعَلَّمُ ال»

 .آموزدنمى دانش كند، خواهىخود كه كسى
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 :عقل ديدن آسيب -ه

 تضادّ  در انسانى سجاياى همه با پرستى خود زشت خصلت كه استآن یدهنده نشان آورديم تکبّر هاىزيان از تاكنون آنچه

 ستا نابخردانه و غيرمعقول كارى نخوت، و خودخواهى و ندارد زشسا نيز خرد و فطرت با كارى چنين كه است روشن و است

 :بشنويم السالمعليه على امام از باز

  «الْکِبْرُ الْعَقْلِ افاتِ شَرُّ» 

 .است خودخواهى خرد، آفت بدترين

 و: هالكت 

 هك آيدمى خود به نگاهآ و شد خواهد ويران آرزوهايش كاخ و كرد خواهد سقوط نيستى وادى به خودخواه انسان نهايت، در و

 اميرالمؤمنان از سخنى با نيز را بخش اين. شد نخواهد رها شيطانى دام از و استنمانده باقى هاخسارت جبران براى فرصتى ديگر

 :بريممى پايان به( ع)

 «التََّلفُ التَّکَبُّرَِيکُونُ بِکَثَْرةِ» 

 .است تکبّر زيادى به نابودى و تلف

 تکبّر درمان

 .شودمى درمان «عمل» و «صحيح درک و شناخت» وسيله به اخالقى بيماريهاى ساير انندهم كبر،

 :انسان ناچيزى و پروردگار عظمت: از عبارتند است، الزم كبر، درمان منظور به شناختش آنچه

 :پروردگار عظمت شناخت -الف

 نسبت متکبر غفلت ورزى، كبر داليل جمله از

 به ار بزرگمنشى و كبريايى كه خدايى است؛ ومتکبّر جبّار حکيم، عزيز، قدوس، ملك، كه خدايى است؛ خداوند عظمت به

 رترىب قصد دنيا در كه كرد كسانى بهره را جاودان بهشت هموكه اوست؛ آن از تنها برترى كه خدايى. كرد مخصوص خويش

 .انددهسايي خاک به او كبرياى درگاه به تعظيم سر و ندارند انگيزى فساد و كبرورزى جويى،

 .زدايدمى آدمى، وجود از را تکبّر او، وقدرت هيمنه درک و وشناخت پروردگار عظمت ياد آرى

 .يابدمى بندگى شيوه بهترين را تواضع شناسد، عظمت به را خدا كه هر
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 :انسان ضعف به توجّه -ب

 اراده اين. ستا حقير و ذليل خود خودى به انسان كه است حقيقت اين بيانگر او، گيرى شکل كيفيت و انسان پيدايش نحوه

 وَخُلِقَ »...   .است ناتوان و ضعيف خود او گرنه و سازدمى فراهم را وى معنوى و مادّى رشد زمينه كه است خداوند قدرت و

 .است شده آفريده ضعيف وانسان...  ؛«ضَعيفاً الْانْسانُ

 بندگان خر به است بخشيده او به خدا كه را چيزى و ببيند زرگب را خود نيست سزاوار ندارد، هيچ خود از كه انسان وجود، اين با

 .بکشد خدا

 «حَتْفَهُ. يَدْفَعُ وَال نَفْسَهُ يَرْزُقُ وَال جيفَة ، َواخِرُهُ نُطْفَة  اوَّلُهُ الَْفخْرِ، وَ ادَمَ مالِابْنِ: »فرمود السالمعليه على حضرت

 تواندمى نه و آيد،مى بر خويشتن روزى و رزق عهده از نه مردار، پايانش و تاس اىنطفه آغازش! باليدن خود به چه را آدميزاده 

 .نمايد دفع( شودمى گيرشگريبان كه) را مرگ

  «َرکَقَبْ اذْكُرْ وَ كِبَْرکَ احْطُطْ وَ فَخَْرکَ ضَعْ »  :فرمود كه نهد زندگى راه فرا را حضرت آن نورانى كالم اين انسان است سزاوار

 .يادآر به راهميشه گورت و گذار فرو را تکبر و بردار دست خود به باليدن از

 :متواضعانه عمل -ج

  :فرمود هك است آمده السالمعليه على اميرمؤمنان قصار كلمات در. است متواضعانه كارهاى انجام كبر، درمان هاىشيوه ازديگر

  «ِبالتَّواضُعِ الْکِبْرَ ضادُّوا»

 .كنيد رزهمبا «كبر» با «تواضع» وسيله به

 :شودمى پيشنهاد زير موارد تواضعى، چنين به دستيابى براى

 .بزرگ و كوچك به سالم به ابتداء -۱

 .داندمى خود شأن از كمتر را آن انسان، كه جايى در نشستن -۲

 .اخالق و خلقت در ديگران فضايل و امتيازات به كردن توجه -۳

 .كندمى تصور ازخود ترپايين را آنها انسان كه كسانى با برخاست و نشست -۴
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 اعتدال در سخن گفتن.ب( 

 وَ اقْصِْد ف ٌِّ مَشْيِكَ وَ اَْضُضْ مِنْ َصوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.۱9آيه: 

 خران است.ترين صداها صداى )پسرم!( در راه رفتن اعتدال را رعايت كن، از صداى خود بکاه )و هرگز فرياد مزن( كه زشت 

رده بيان ك در آيه بعد دو برنامه ديگر اخالقى را كه جنبه اثباتى دارد در برابر دو برنامه گذشته كه جنبه نفى داشت
 (.)وَ اقْصِدْ فِی مَشْيِكَ «پسرم! در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن»گويد:مى

 ترين صداها صداى خران است.د مزن. چرا كه زشتو در سخن گفتنت نيز رعايت اعتدال نما و از صداى خود بکاه و فريا 

شود نهى از خود برتر بينى، و خودپسندى، كه يکى سبب مى در واقع در اين دو آيه از دو صفت، نهى، و به دو صفت، امر شده: 
رهاى تکامل د شود كه انسان خود را در حد كمال پندارد، و در نتيجهانسان نسبت به بندگان خدا تکبر كند، و ديگرى سبب مى

 را بروى خود ببندد.

تر از صداى خران باشد )مانند صداى كشيده شدن قابل توجه اينکه ممکن است در محيط زندگى ما صداهايى ناراحت كننده
لى بدون ريزد!( وكند، گوشت اندامش فرو مىبعضى از قطعات فلزات به يکديگر كه انسان به هنگام شنيدنش احساس مى

تر بودن فرق دارد، آنچه به راستى از نبه عمومى و همگانى ندارد. بعالوه ناراحت كننده بودن با زشتشك اين صداها ج
ها و فريادهاى مغروران و ابلهان باشد، كه نعرهتر است همان صداى االغ مىشنود از همه زشتصداهاى معمولى كه انسان مى

 به آن تشبيه شده است.

طرز آن، بلکه گاه به جهت بى دليل بودن، چرا كه به گفته بعضى از مفسران صداى حيوانات  نه تنها زشتى از نظر بلندى صدا و
ديگر غالبا به واسطه نيازى است، اما اين حيوان گاهى بى جهت و بدون هيچگونه نياز و بى هيچ مقدمه فرياد را وقت و بى

طانى شود شيشده كه هر گاه صداى االغ بلند مىدهد! و شايد به همين دليل است كه در بعضى از روايات نقل وقت سر مى
 را ديده است.

كنند اند و به او نگاه مىاى را مشاهده كرد كه مردم اطراف او را گرفتهفرمود: ديوانهاى عبور مىاز كوچه ص(اسالم پيامبر
ار اى كه دچدر برابر ديوانه  يصرع:عرض كردند: على المجنون  ؛انداينها براى چه اجتماع كرده   فرمود: على ما اجتمع هؤالء:

 ما هذا بمجنون اال اخبركم بمجنون حق المجنون: نگاهى به آنها كرد و فرمود: (ص)پيامبر هاى عصبى شده است. صرع و حمله

ون: ان المجن فرمود: .)ص( خواهيد ديوانه واقعى را به شما معرفى كنم. عرض كردند آرى اى رسول خدااين ديوانه نيست، مى 
 تر فى مشيه، الناظر فى عطفيه، المحرک جنبيه بمنکبيه فذلك المجنون و هذا المبتلى:المتبخ

ها كند، پهلوهاى خود را به همراه شانهدارد، دائما به پهلوهاى خود نگاه مىديوانه واقعى كسى است كه متکبرانه گام بر مى
 واقعى است اما آنکه ديديد بيمار است.  اين ديوانه بارد(.)و كبر و غرور از تمام وجود او مى "دهدتکان مى
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