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  چكيده
باشـد. در   هاي اجتماعي از ديدگاه لقمـان حكـيم مـي    هدف از اين پژوهش بررسي مباني مهارت

تباطي و آمـوزش و بـه   هاي اجتماعي و ار هاي اخير در غرب توجه زيادي به مباحث مهارت سال
ها در سطوح مختلف زندگي شده اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه لقمـان        كارگيري اين مهارت

ها پيش از اين پندها و اندرزهايي داشته كه به تعبير امروز از مصاديق بـارز و برجسـته    حكيم قرن
  باشد. هاي اجتماعي مي آموزش مهارت

حت عنوان لقمان وجود دارد كـه در ايـن سـوره بـه     اي ت در همين راستا در قرآن مجيد نيز سوره
فرازهايي از پندهاي لقمان حكيم به فرزندش اشاره شده است. در اين مقاله آن دسـته از سـخنان   

هـاي اجتمـاعي اسـت اسـتخراج و مـورد تجزيـه و        آن حكيم بزرگوار كه منطبق با مباني مهارت
  گيرد. تحليل قرار مي

اي و فيش برداري براي گردآوري اطالعات استفاده شـد و بـا    در اين پژوهش از روش كتابخانه
استفاده از روش تحليل محتوا به تجزيه و تحليل پندها و اندرزها پرداختـه شـده اسـت. براسـاس     
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ها از حيـات او بـه    هاي اين تحقيق، اساس پندها و اندرزهاي ايشان حتي پس از گذشت قرن يافته
باشـد كـه بـه طـور اختصـار       هاي اجتماعي مي زش مهارتطور كامل و جامع منطبق با مباني آمو

  عبارتند از:
سپاسگذاري، صبر، قناعت، علم دوستي، احترام به بزرگان و انديشمندان، آينده نگـري و دوري  

روي و دوري از افـراط و   از غفلت، سكوت و نگاهداري زبان و كالم بـه جـا و بـه هنگـام، ميانـه     
ن و مجالست با دانشمندان، عفت در پرسـش، راز نگهـداري،   تفريط، دوري از افراد جاهل و نادا

هـاي تحقيـق    صداقت، ترحم، نيكوكاري، حسن خلق و نيت، دوري از خشم و غضب و ... يافتـه 
هاي اجتماعي در پندها و اندرزهاي لقمـان حكـيم همـان برقـراري و      نشان داد كه مفهوم مهارت

توانـد بـدون آن كـه حقـوق ديگـران را      گيري يك رابطه صحيح با ديگران است كه فـرد ب  شكل
  ناديده بگيرد به اهداف خود دسترسي پيدا نمايد.

  هاي اجتماعي، مباني. قرآن، لقمان حكيم، مهارت واژگان كليدي:

  مقدمه 
  هاي زندگي چيست؟ مهارت
گيـري آن در روابـط    هاي آموخته شده هسـتند كـه بكـار    اي از مهارت هاي زندگي دسته مهارت

شود كه فرد زودتر به اهداف و مقاصد مثبت خود برسد. علمـي   تماعي باعث ميخانوادگي و اج
است نوپا كه به سرعت در بين جوامع انساني شكل گرفته و رو به رشد است. ريشـه ايـن علـم را    

تـوان   هاي آسماني و بيانات انبياء الهي به خصوص قرآن و خاتم انبياء پيامبر اسـالم مـي   در كتاب
  جستجو كرد.

هـايي   هـاي زنـدگي و اجتمـاعي را بـه آن دسـته از مهـارت       پردازان اين علم، مهارتنظريه 
  برند. گويند كه افراد در تعامالت ميان فردي خود به كار مي مي
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  كند: هاي اجتماعي را اين گونه تعريف مي مهارت 2) به نقل از هارجي1978( 1فيليپس
ق، الزامات، رضايت خاطر و يا انجـام  با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه بتواند به حقو

وظايف خود در حد معقولي دست يابد، بي آنكه حقوق، الزامـات، رضـايت خـاطر يـا وظـايف      
اي باز و آزاد با ديگران داشـته   ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال بتواند در اين موارد مبادله

  ).1986باشد. (هارجي و همكاران، 
انـد، در   هاي زندگي را از ديدگاه خود تعريف كرده كدام مهارت نظريه پردازان ديگر، هر

  كنيم: ها اشاره مي هايي از اين ديدگاه اين مقاله به بخش
هاي زندگي رفتارهايي هستند كه شـالوده ارتبـاط هـاي موفـق رو در رو را تشـكيل       مهارت

خـويش دسـت يابنـد.    شود افراد به اهـداف   شود، كه باعث مي دهند، يا به رفتارهايي گفته مي مي
باشـد. همچنـين    دانند كه تحت كنترل ارادي فرد مي اي مي اين رفتارها را رفتارهاي آموخته شده

  هاي اجتماعي عبارت است از دستيابي صحيح و مناسب به اهداف. مهارت
بايست متناسب با وضعيت باشد، در برخورد با افراد مختلف و موضوعات  ها مي اين مهارت
كند، اين رفتارها آموخته شده هستند، تقريباً اكثر محققان اتفاق نظر  نيز تغيير مي مختلف رفتارها

  دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند.
  گويد: اجتماعي خود مي -)، در نظريه شناختي1986به نقل از هارجي و همكاران ( 3بندورا

موقـع   مـوختني هسـتند، بيـان بـي    هاي اوليه (مثل پلك زدن) آ تمامي رفتارها به جز رفلكس
دو چيـز طيـره عقـل اسـت دم فروبسـتن بـه       [كفايتي اجتماعي است  هاي بي مطالب يكي از نشانه

(سعدي شيراز)، پس يادگيري زمان استفاده از رفتارهـاي   ]وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي
  اجتماعي به اندازه ماهيت اين رفتارها و نحوه انجام آنها اهميت دارد.

دهند كه پژوهش در حوزه تعامل اجتماعي به سرعت در حال پيشـرفت   ققان توضيح ميمح
  هاي ديگري نيز پي ببريم. است، به همين دليل ممكن است در آينده نزديك به مهارت

                                                 
1. Phillips 
2. Hargie 
3. Bandura 



 
  90 پاييز، سال هفتم، يكمشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                             94 

پوشي هم داشته باشند و بندرت به طور مجزا  توانند با يكديگر هم هاي اجتماعي مي مهارت
) بـه نقـل از   1991( 1همچنين آنها مكمل يكديگر نيز هستند. باك گيرند و مورد استفاده قرار مي

هاي اجتماعي از جهات مختلف ثابـت شـده    گويد، سودمندي مفهوم مهارت ) مي1986هارجي (
هـاي مختلـف كـاربرد دارد و     است ، اين مفهوم آن چنان انعطـاف پـذير اسـت كـه در وضـعيت     

ري بسـيار مفيـد اسـت و در بعضـي     دهـد كـه آمـوزش مهـارت اجتمـاعي كـا       تحقيقات نشان مي
ها را از خـانواده و دوران پـيش دبسـتاني بـه طـور رسـمي آغـاز         كشورهاي پيشرفته اين آموزش

  اند. كرده
الزم به ذكر است براي انجام عملكرد ماهرانه، احتياج به تمـرين داريـم، بـه عبـارت ديگـر      

را در اين زمينه به رفتارهاي ايم كه اطالعات خود  وقتي از لحاظ كفايت اجتماعي پيشرفت كرده
  ماهرانه تبديل كنيم.

  هاي اجتماعي هاي انجام شده جديد در زمينه آموزش مهارت پژوهش
كه مشكل پرخاشگري  14/  19در بررسي هاي انجام شده روي دختران و پسران با ميانگين سن 

خشـونت و  هـا روي   اند، آموزش مهارت هاي اجتماعي با تمركز ايـن آمـوزش   و خشونت داشته
كاهش داده است. گرچه خشونت و پرخاشگري در  پرخاشگري، به نحو قابل توجه اين عالئم را

ها تأثير بيشـتري روي دختـران داشـته اسـت.      پسران بيشتر از دختران بوده است ولي اين آموزش
  ).2009، 2(وينستوك

و روي دانشـجوياني كـه مشـكل تحصـيلي      3در پژوهش ديگري كه در دانشـگاه كلمسـون  
هـاي   اند انجام شده است و آنها را تحـت درمـان بـا آمـوزش مهـارت      آموزشي و يادگيري داشته

ها روي مشكالت آنها تأثيرات به سزايي داشته اسـت و   اند، اين گونه آموزش اجتماعي قرار داده
و  4حتي باعث افزايش عالقه آنها به درس و تحصيل و لذت بردن از آن شده نيز اسـت (ميلسـوم  

                                                 
1. Back 
2. Winstock 
3. Clemson 
4. Milsom 
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  ).2010، 1لهجيانوي
) در تحقيقي كه روي دانشـجويان يـك دانشـگاه انجـام دادنـد،      2010و همكاران ( 2دوبينز

هـاي اجتمـاعي دريافـت     كـه آمـوزش مهـارت    دانشجويان را به دو گروه تقسيم كردند، گروهي
هاي اجتماعي محـروم بودنـد، پـس از پايـان بررسـي       كردند و گروهي كه از آموزش مهارت مي

هاي اجتمـاعي بودنـد از نظـر، رفتـاري و      نشجوياني كه تحت آموزش مهارتمشخص شد كه دا
  تحصيلي در وضعيت بهتري قرار داشتند.

) در پژوهشـي كـه بـر روي دانشـجويان تـايواني انجـام دادنـد        2010، و همكـاران ( 3ين وو
هاي زندگي، باعـث پيشـرفت در رفتارهـاي اجتمـاعي و هـم       مشاهده كردند كه آموزش مهارت

  بود وضعيت اجتماعي آنها در آينده شده است.چنين به
آمـوزاني كـه مشـكل     نفـر دانـش   891) در تحقيقـي كـه روي   2010و همكـاران (  4الچمن

هـاي زنـدگي    فعالي و رفتارهاي قانون شكنانه داشتند مشخص كردند كـه آمـوزش مهـارت    بيش
هـا   نـه آمـوزش  روي عالئم ياد شده تاثيرات به سزايي داشته است و كودكاني كه تحت ايـن گو 

  قرار نداشتند رفتارهاي خود را ادامه داده بودند.
هاي زنـدگي بخـش مهمـي از     ) نشان دادند كه آموزش مهارت2010و همكاران ( 5ماتسون

ها باعث بروز مشكالتي در زندگي آتي خواهد  باشد و عدم دريافت اين آموزش فرايند رشد مي
هـا،   شـود، يكـي از ايـن روش    انجام مـي  هاي زندگي به روش هاي مختلف شد. آموزش مهارت

كشـور جهـاني هنجاريـابي شـده و بـه كـار بـرده         10روش ماتسون است، اين روش در بـيش از  
شـود، و   هاي اجتماعي پرداخته مـي  شود. در اين مقاله تنها به اهميت موضوع آموزش مهارت مي

ه مقالـه جـامع و   هـا، نيـاز بـ    هاي درماني توضيح داده نخواهد شـد چـون توضـيح آن روش    روش
  مبسوط ديگري دارد.

                                                 
1. Gianville 
2. Dobbins 
3. Yan wu 
4. Lochman 

.5 Matson 
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)  در پژوهشي كه در دانشگاه اوستين تگزاس انجام دادند رابطه 2010( 2و مونتز 1اومبرسون
هاي اجتماعي و ارتباطي بر بهبود عملكرد جسـمي، روانـي و رفتـاري را بدسـت      آموزش مهارت

جسمي، روانـي و رفتـاري   ها باعث بهبود عملكرد  آوردند و نتيجه اين بود كه اين گونه آموزش
هـاي جسـمي و روانـي را     شود و همچنين مشخص شد كه عوامل خطر نيز براي بروز بيمـاري  مي
  هاي زندگي و ارتباطي تأكيد دارند. كند لذا بر تأثيرات مثبت آموزش مهارت تر مي كم

سالگي انجـام   11) در تحقيقي كه روي دختران و پسران در سنين 2010و همكاران ( 3بيكر
هاي زندگي قـرار نگيرنـد، بعـدها     ادند، مشاهده كردند كه اگر كودكان تحت آموزش مهارتد

هاي خود كنترلي و پختگي فيزيكي و رفتـاري   در زندگي در رابطه با مديريت استرس و مهارت
هـا از دوران   هاي حل مسأله دچار مشكل خواهند شد، لذا بر آموزش اين گونه مهـارت  و مهارت

  وان دارند.كودكي تأكيد فرا
) در دانشگاه كمبريج انگلـيس در  2010و همكاران ( 4استراتون -در پژوهشي ديگر، وبستر

اي كه داراي كودكان بيش فعال بودند و مشـكالت رفتـاري    خانواده 99هاي خود، روي  بررسي
هـاي   سال بود مشخص كردند كه بعد از يك سـال آمـوزش مهـارت    4-8داشتند و سن آنها بين 

اي داشـته اسـت. همچنـين در     فعالي و مشكالت رفتاري آنها كاهش قابل مالحظـه  زندگي، بيش
) روي مردان كم رو و خجالتي انجام دادنـد معلـوم شـد    1997اي كه، فوستر و همكاران ( مطالعه

  تواند به مقدار زيادي وضعيت رفتاري آنها را بهبود بخشد. هاي زندگي مي كه آموزش مهارت
نوشت، مطرح كرد  Social workنيز طي مقاله مبسوطي كه در مجله ) 2010( 5هيالري بريتون

هاي اجتماعي در بهبود عملكرد اجتماعي و رفتـاري و همچنـين بهبـود     كه نقش آموزش مهارت
  سالمت جسماني و رواني افراد غيرقابل انكار است 

                                                 
1. Omberson 
2. Montez 
3. Backer 
4. Webster - Stratton 
5. Brighton Hillary 
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نويسـند،   ) در پايـان طـرح پژوهشـي خـود مـي     2010و همكـاران (   1فينـي  -همچنين كتلـر  
هـاي اجتمـاعي خـوبي برخـوردار      سالگي بـا والـديني كـه از مهـارت     5و  3كودكاني كه از سن 

هاي اجتماعي و رفتاري و بهداشت رواني  هستند همانند سازي كنند، آنها نيز در آينده از مهارت
  خوبي برخوردار خواهند شد. 

ن در آينـده  اين محققين توصيه مي كنند براي بهتر شدن وضعيت رواني و رفتـاري كودكـا  
هـا   هاي اجتماعي و رفتاري آنها مداخالتي داشـته باشـند. ايـن آمـوزش     در نحوه آموزش مهارت

شناسان مدرسه انجام شود. در تحقيقـي كـه در    تواند با همكاري و راهنمايي مشاورين و روان مي
هـاي اجتمـاعي بـر افـزايش عـزت       ) نقش آموزش مهـارت 1386پژوه،  ايران انجام شده است (به

ها به آنها كمك كرده  آموزان نابينا به طور معني داري مؤثر بوده است و اين آموزش فس دانشن
  است تا در تعامل با همساالن خود با عزت نفس بااليي رفتار كنند.

هاي زندگي نه فقط بر روي افراد معمـولي تـأثيرات بـه سـزايي دارد بلكـه       آموزش مهارت
هاي مختلـف و   روي كودكان و افراد داراي معلوليتهمان طور كه در مطالعه فوق مشخص شد 

  باشد. هاي جسمي و رواني در يك طيف گسترده نيز مفيد و موثر مي يا بيماري
هـاي اجتمـاعي داراي كـاربردي     همان طور كه در قبل به آن اشاره شـد، آمـوزش مهـارت   

نايـات و  گيري از اختالفات خانوادگي، خشونت و پرخاشگري جـرم و ج  وسيعي است، در پيش
  تواند مورد استفاده قرار بگيرد.  هاي اجتماعي و بسياري موارد ديگر نيز مي آسيب

شــويم، در جريــان ايــن  هــا و مشــكالتي مواجــه مــي همــه مــا گــاهي در زنــدگي بــا چــالش
كننـد تـا بـه بهتـرين شـكل       هايي كه به ما كمك مي ها، در اختيار داشتن منابع و مهارت دشواري

كالت خود برآئيم، تسلي بخش است. پژوهشگران اطالعات ارزشمندي ممكن از عهده حل مش
اند. آنها تـالش خـود را بـر پاسـخ      آوري كرده درباره نحوه مقابله افراد با مشكالت زندگي جمع

  اند: هاي زير معطوف كرده دادن به پرسش
  اي متفاوت را شناسايي و ارزيابي كرد؟ هاي مقابله توان سبك آيا مي

                                                 
1. feeny Kettler 
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اي براي مقابله با مشكالت خاص از راهبردهاي ديگـر مفيـدتر   بردهاي مقابلهآيا برخي راه 
  و موثرتر است؟
  توانيم ياد بگيريم كه با مشكالت موثرتر مقابله كنيم؟چگونه مي

هاي زنـدگي بـه آن چـه كـه پژوهشـگران دربـاره مقابلـه كشـف         در بحث آموزش مهارت
س شوخي، مقابله با تنهـايي، كـم رويـي و    شود. ايجاد حس خودكفايي، ح اند پرداخته مي كرده

هـايي بـراي مقابلـه    هاي مقابله با اختالفات در روابط رناشوئي، مهارتمقابله با اضطراب، مهارت
هـاي مقابلـه بـا هـر يـك از مسـائل و       هايي براي مقابله با استرس پيري و مهارتبا فقدان، مهارت

هاي اجتماعي در عنوان بخشي از مهارت مشكالت زندگي، و يا هنر گوش دادن، ورزش و ... به
  ).1384دنياي امروز مورد بحث هستند (كلينكه، 

هاي اجتمـاعي بـه عنـوان يـك روش     ) معتقد است، آموزش مهارت1960، 1همچنين (لوي
گيرد، چون هـدف از   هاي رفتار درماني مورد استفاده قرار ميدرماني به عنوان بخشي از آموزش

باشـد. تـا بيمـار قـادر بـه غلبـه        ي، تعديل رفتارهاي اجتماعي بيمار مـي آموزش رفتارهاي اجتماع
هايي كه در برقراري و حفظ روابط با ديگـران دارد شـود، ايـن روش ممكـن     كردن بر دشواري

  هاي اجتماعي، سازگاري كلي و رواني فرد را بهبود بخشد.است عالوه بر بهبود توانايي
هـاي   ه فرآينـد اجتمـاعي شـدن برخـي از مهـارت     باور داشت، انسـان در نتيجـ   2جرج گازدا

تـوان بهبـود    هـا را مـي   كند، اما سطح عملكرد او در ايـن مهـارت  ارتباطي بين فردي را كسب مي
رياتر، آزاد انديشتر، بيتر، صميميتر، مودببخشيد، هر فرد كه در روابط انساني خود فهميده

يي برخـوردار اسـت. امـا بـا كمـك مجموعـه       تر رفتار كند، از ظرفيـت بـاال  تر و عينيتر، صريح
هاي تجربه شخصي، مي توان فراينـد انسـان   مستحكمي از دانش نظري، الگوي مناسب و فرصت

  ).1381كامل شدن او را تا حد زيادي تسريع نمود (به نقل، بولتون، 
هـاي اجتمـاعي براسـاس مبـاني پنـد و انـدرزهاي لقمـان         متاسفانه در زمينه آموزش مهارت

                                                 
1. I. Levi 
2. G. Gazda 
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هـاي متعـددي در زمينـه تربيـت اجتمـاعي از       پژوهشي انجام نشده اسـت ولـي پايـان نامـه    حكيم 
هاي مختلف از جمله قرآن كريم، امام علـي(ع) و امـام سـجاد (ع) پرداختـه شـده اسـت        ديدگاه

  ) كه موضوع اين پژوهش نبوده است.123،ص 89(مالسلماني، 

  روش تحقيق
 -ت، روش اين تحقيق از نـوع تحقيقـات توصـيفي   نظري اس -اين تحقيق از نوع تحقيقات بنيادي

آوري پندها و اندرزهاي لقمان حكيم، آنهايي را كـه   تحليل است كه در اين تحقيق پس از جمع
بنـدي و تنظـيم شـده اسـت. روش      هـاي اجتمـاعي بـوده را دسـته     منطبق با مباني آموزش مهـارت 

اشـد. در ايـن پـژوهش بعـد از     ب اي مـي  گردآوري مطالب در اين تحقيق، براساس روش كتابخانه
اي بـا   هـاي اجتمـاعي از روش كتابخانـه    مشخص شدن پندها و اندرزهاي منطبق با مباني مهـارت 

  روش فيش برداري استفاده شد. مبناي كار استفاده از سخنان لقمان حكيم است.

  بيان مسئله
نگـي و ادبـي   شود كه عليـرغم وجـود منـابع و متـون غنـي مـذهبي، فره       متاسفانه ديده شده و مي

هاي اجتمـاعي مـردم در اكثـر مـوارد ارتبـاطي از سـطح قابـل         موجود در ايران، وضعيت مهارت
قبولي برخوردار نيست، از تربيت كودكان درون خانواده گرفته و نوع تعامل آنها با والدين و بـر  

هاي غيركالمي، پرسش، پاداش و تقويـت، توضـيح دادن، گـوش دادن، نفـوذ در      عكس. ارتباط
يگــران، ابــراز وجــود، ورزش، اختالفــات خــانوادگي، صــبوري، مهــارت حــل مســأله، ســبك  د

رانندگي، ارتباط استاد و دانشجو، دانش آموز با معلم، تا ارتباط كارمند و ارباب رجوع و خيلـي  
هاي زندگي به عنوان يك مشكل و معضـل   موارد ديگر. اين مقاله با پرداختن به موضوع مهارت

براي ديگر تحقيقات متناسب با اين گونه مسائل باز خواهد كرد. تا به اين وسيله  اجتماعي، راه را
هاي اجتمـاعي   از بروز بخش وسيعي از مسائل خانوادگي، پرخاشگري، جرم و جنايات و آسيب

هـاي اجتمـاعي پيشـگيري كـرد و راه كارهـايي اصـولي را بـراي         به دليل عدم آگاهي از مهارت
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  ها طراحي و اجرا نمود. امهارتقاء اثر بخشي اين برن
هاي اجتماعي و زندگي در متون و منابع ياد شده بـه   گرچه وجود مطالب مربوط به مهارت

هاي آموزشي نياز  صورت كلي آورده شده است ولي براي برداشت و تبديل كردن آنها به برنامه
هـاي فـراوان ديگـر     تواند موضوع پژوهش ريزي دارد كه اين مهم مي به بررسي، استنتاج و برنامه

  باشد.
ها و عدم استنتاج، نشر و گسـترش   هايي از اين آموزه متاسفانه مكتوم و مهجور ماندن بخش

آن باعث شده، آنطور كه بايد و شايد مورد استفاده و آموزش قرار نگيرنـد. همـان طـور كـه در     
در كتـب درسـي    هـا وجـود دارد ولـي    هاست كه در اسالم و ايران اين آمـوزه  ابتدا بيان شد، قرن

ترين جايگاهي ندارند، و اگر هم هستند، به طور محدود و گذرا به آنها اشـاره شـده اسـت و     كم
هـا وجـود    ريزي شده و نهادينه كـردن ايـن نـوع آمـوزش     اي براي آموزش رسمي و برنامه برنامه

ه كـردن  توانـد در نهادينـ   نداشته است آشنايي و آموزش معلمان و والدين با اين گونه مطالب مي
  آن مؤثر واقع شود.

  آياتي از سوره لقمان
هر آينه به لقمان حكمت داديم و گفتيم: خدا را سپاس گوي، زيرا هر كه سپاس گويـد بـه    -12

  1نياز و ستودني است. سود خود سپاس گفته، و هر كه ناسپاسي كند خداوند بي
به خدا شرك مياور،  كه: اي پسرك من، -داد و لقمان به پسرش گفت: و او را پند مي -13

  2زيرا شرك ستمي است بزرگ.
آدمي را درباره پدر و مادرش سفارش كـرديم. مـادرش بـه او حاملـه شـد و هـر روز        -14
شد و پس از دو سال از شيرش باز گرفت. و سفارش كرديم كه: مرا و پدر و مادرت  تر مي ناتوان

                                                 
 من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كفرفان اهللا غني حميدو لقد اتينا لقمن الحكمه ان اشكرهللا و  -1
 و اذ قال لقمن البنه و هو يعظه يا بني ال تشرك باهللا ان الشرك لظلم عظيم -2
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  1را شكر گوي كه سرانجام تو نزد من است.
داني چيسـت بـا مـن شـريك      ه كوشش از تو بخواهند تا چيزي را كه نمياگر آن دو ب -15

گرداني اطاعتشان مكن. در دنيا با آنها به وجهي پسنديده زندگي كن و خود، راه كسـاني را كـه   
گردند در پيش گير. بازگشت همه شما به سوي من است و مـن از كارهـايي    به درگاه من باز مي

  2.كنم ايد آگاهتان مي كرده كه مي
هـا   اي يـا در آسـمان   اي پسرك من، اگر عمل به قدر يك دانه خردل در درون صخره -16

  3آورد، كه او ريزبين و آگاه است. يا در زمين باشد، خدا به حسابش مي
اي پسرك من، نماز بگزار، و امر به معروف و نهي از منكر كن و به هر چه بر تو رسد  -17

  4نبايد سهلش انگاشت.صبر كن كه اين از كارهايي است كه 
به تكبر از مردم روي مگردان و به خودپسندي برزمين راه مرو، زيرا خدا هـيچ بـه نـاز     -18

  5خرامنده فخر فروشي را دوست ندارد.
ها بانـگ   ترين بانگ در رفتارت راه ميانه را برگزين و آوازت را فرودآر، زيرا ناخوش -19

  خران است. 
  6).1361ه آيتي، عبدالمحمد ((قرآن مجيد، سوره لقمان، ترجم

آيه  34سوره لقمان سي و يكمين سوره در قرآن مجيد است كه در مكه نازل شده و شامل 
  باشد. مي

  لقمان كيست؟

                                                 
 و وصينا االنسان بوالديه حملته امه وهنا علي و هن و فصاله في عامين ان اشكرلي و لو الديك الي المصير -1
 ليس لك به علم فالتطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا و اتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون و ان جاهداك علي ان تشرك بي ما -2
 يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السموات او في االرض يات بها اهللا ان اهللا لطيف خبير -3
 وف و انه عن المنكر و اصبر علي ما اصابك ان ذلك من عزم االموريا بني اقم الصلوه و امر بالمعر -4
 و ال تصعر خدك للناس و ال تمش في االرض مرحا ان اهللا ال يحب كل مختال فخور -5
 و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك ان انكر االصوات لصوت الحمير -6



 
  90 پاييز، سال هفتم، يكمشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                             102 

هاي قرآني است كه در عصر جاهليت هم به حكمت نـامبردار بـوده اسـت، و     لقمان از شخصيت
ف اسالم (به انگليسـي، طبـع دوم)   در ادب فارسي به لقمان حكيم معروف است. در دايره المعار

  درباره او چنين آمده است: 
اي از عربسـتان پـيش از اسـالم. او در قـرآن بـه صـورت مـردي         قهرمان و حكيمـي افسـانه  «

دهد، ظاهر شده است ... در عصر  خداشناس و پدري فرزانه كه به فرزندش پندهاي پارسايانه مي
دو صـفتي كـه بـه آنهـا اشـتهار دارد، عبارتنـد از:       جاهليت به لقمان بن عاد معروف بوده است... 

  آيد. فرزانگي و طول عمر ... همچنين از سازندگان سد مارب به شمار مي
هاي باستاني غربي از جمله معمرين ... از نظـر طـول عمـر فقـط خضـر از او برتـر       در افسانه
ن و بـراي دعـا بـه    اند كه جزو نمايندگاني بود كـه عاديـان قحـط زده، در طلـب بـارا      است، گفته

  زيارت كعبه گسيل داشتند.
سوره سي و يكم قرآن كه متعلق به دوره سوم مكي است، لقمان نام دارد. در قرآن به اصل 

به  12از آيه «و نسب عادي او يا طول عمرش اشاره نشده است. پندهايي كه لقمان در اين سوره 
را دارد. پـس از آن كـه قـرآن مجيـد     دهد، صبغه ادبيات خاور نزديك باستان  به پسرش مي» بعد

لقمان را به عنوان حكيمي گوينده پند و امثال تقديس كرد، به او چه بسـيار صـفات پارسـايانه و    
 1850معقول نسبت داده شده است. وهب بن منّبه، طبق نقل ابن قتيبه در معارف (طبع وسـتنفلد،  

را خوانده بوده است... ثعـالبي   كرده است كه ده هزار باب از حكمت لقمان ) ادعا مي27م ص، 
يك فصل از كتاب قصص االنبيا خود را بـه بيـان حكمـت لقمـان اختصـاص داده اسـت... قصـه        
پردازان عرب گرايش به اين دارند كه از حكيمان باستان پيامبر بسازند. ولي چون در قرآن فقـط  

نبـوت) از صـاحب    به اين نكته اشاره شده است كه خداوند به لقمان حكمت بخشيده اسـت (نـه  
هـاي كهـن آمـده     نظران قديم جز عكرمه كسي قائل به نبوت او نبوده است. و در اغلب گزارش

است كه خداوند لقمان را بين پيامبري و فرزانگي مخير گرداند، و او فرزانگي را برگزيد و وزير 
  داود(ع) شد.

، و او را بـا ابـراهيم   در بسياري از احاديث به او حسب و نسب بني اسرائيلي داده شده اسـت 
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انـد كـه او تـا عهـد نبـوت يـونس زنـده بـود          اند و گفته (ع) و يعقوب (ع) و حتي بلعم پيوند داده
سويد «). در سيره ابن هشام آمده است: 812-811/ 5(دائره المعارف اسالم، انگليسي، طبع دوم، 

چنـان بگفـت و از نـزول     از سخنان لقمان حكيم بسيار ياد داشت. و چون سيد عليه السـالم، او را 
قرآن او را خبر داد، سويد گفت اي محمد مگر اين قرآن كه به تو فـرود آمـده اسـت، همچـون     
سخنان لقمان است و من از آن بسيار ياد دارم ... سيد عليـه السـالم گفـت: اي سـويد ايـن خـود       

). 1/424اهللا، هاي نيكو است، اما آن چه با من است نيكوتر و بهتر است ...) (سيرت رسـول   سخن
  ).1376(به نقل از خرمشاهي، 

  هاي تحقيق يافته
اين مفـاهيم شـامل موضـوعات     هاي اجتماعي و زندگي از ديدگاه لقمان حكيم. مفاهيم مهارت -1

  باشد: زير مي
خدا، مرگ، نيكي، بدي، ابلهي و حماقت، مصاحبت بـا عـالم و دانشـمند، قـرض و ديـن، عيـب       

فتار و عمل، سوال به جـا و معقـول، لئيمـي و بخـل، خوشـخويي،      خود ناديدن، دانايي، تناسب گ
نيستي بودن دنيا، آخرت، مزاياي سكوت، تفكر، ديانت، قناعت، دوري از دنيا پرسـتي، تنهـايي،   
دوري از شهوت. حسد، بصيرت، صبر، هواي نفس، اقبال به اعمال خير، اجتنـاب از اعمـال شـر،    

س، دوري از لغزش، شناسـايي گناهـان، حقيـر شـمردن     امر به معروف و نهي از منكر، محاسبه نف
اعمال، اطاعت خداي تعالي، عدم اعتماد به دنيا، كتمان مصائب، شاكر و سپاس گذار بودن، كم 
خوري، پندپذير بودن، عدم بيان حكمت نزد نااهالن، ميانه روي، پرهيز از خنـده بـي جـا، مـزاح     

سـبب خوشـحالي نكـردن، حـذر از غفلـت،       نكردن، مجادله نكردن، خالي از ذكر نبودن، بـدون 
ترس از خدا. هواي نفس، غرور، فريفته نشدن به سخنان جهال، انتفاع از علم، تواضـع، فروتنـي،   
سخن نگفتن با جاهالن، عفت در پرسش، دوري از كينه و تقلب، دوري از افراط و تفريط، حـق  

ورع، عفو و بخشش، گوش  گويي، اجتناب از دورغ گويي، وقار، عدالت، حلم، احسان، دانش،
دادن و فهم كردن، مـدارا، دوري از منـت گـذاري، دوري از منازعـه، طلـب حكمـت، تـدبير و        
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تفكر، نگاهداري زبان، ضايع نكردن مال خود و ديگران، فريب دنيا نخـوردن، تـرحم، دوري از   
ب آه مظلوم، پندپذيري، بشاشيت و خوش رويي، دوري از عجب و تكبر، دوري از خشم و غص

و مال نامشروع، رضايت و دوستي حق تعالي، در طلب علم خسته نشدن، تحمل مصـائب، دوري  
از شر زنان، يقين بـه خـدا، دوري از مصـاحبت بـا سـفيه، نزديكـي بـه مجـالس نيكـان، دوري از          
مجالس اشرار، حيا، پرسش، مداراي با مردم، ميانه روي در امور، اعتماد بر خـدا، طلـب حاجـت    

دليـل ضـمانت نكـردن، تناسـب كـار و تصـميم بـا         كس، وعده بي جا ندادن، بـي نكردن نزد هر 
توانايي، ذكر خـدا، حسـن نيـت، حسـن خلـق، دوري از شـر، عـدم مجادلـه بـا سـفيه، سـپاس و            
شكرگذاري خدا و بنده، دوري از خيانت به دوستان، راز نگهداري، پرهيز از بيهوده گويي، عطا 

هار نظر زود هنگام، دوري از لجاجـت. ادب، محبـت، سـهل    نخواستن از مردم لئيم، دوري از اظ
  گرفتن در معامله، ترك معصيت.

  گويد: هاي اجتماعي و زندگي از ديدگاه لقمان حكيم لقمان مي مباني مهارت -2
چهار صد هزار كلمه در حكمت جمع كردم و چهار ازآن برگزيدم. دو ببايد دانست و يادداشت 

ه مردم با تو كنند و نيكي كه تو با مردم كني فراموش بايـد كـرد   و دو فراموش بايد كرد: بدي ك
و خدا را ياد بايد داشت و مرگ را ياد بايد داشت. احمـق اگـر چـه صـاحب جمـال باشـد بـا او        
صحبت نبايد داشت كه شمشير اگر چه خوب رخسار است زشت كـردار اسـت. صـحبت عـالم     

تر از قـرض   ژمرده را. همه باري كشيدم، گرانمرده جاهل را زنده گرداند، چنان كه باران زمين پ
و دين نديدم و زيان كارتر عيبي عيب خود ناديدن است. دانا چـون چـراغ اسـت هـر كـه بـر او       
بگذرد از او نور برگيرد. هر كه را گفتار و كردار موافق نباشد عقل وي او را نكـوهش كنـد هـر    

  از لئيمي چيزي خواهد به مراد نرسد. كه سؤالي كند كه سزاوار آن نباشد يا بي هنگام بود يا
خوشخوي، خويش بيگانگان باشد و بدخوي بيگانـه خـويش، از او پرسـيدند: چيسـت كـه      

حكـيم   1). ابيـذقلس 68-69فائدة آن همه را رسد؟ گفت: نيسـتي بـدان (تـاريخ گزيـده، صـص      

                                                 
 انبذقلس -1
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  ). 15يوناني گويد از لقمان حكيم به شام اخذ حكمت كرده است (تاريخ الحكماء قفطي، ص 
لقمان حكيم مردي بود سياه چهره و از اهالي حبشه، در زمان طفوليـت بـه دام رقيـت مبـتال     
شد و به قيد اسارت گرفتار گرديده. موالي او شخصي بود از طايفه بنـي اسـرائيل و معـروف بـه     
سوء اخالق و حركات ناهنجـار، غالـب اوقـات بـا او سـختي كـردي و بـه كارهـاي صـعب امـر           

تحمل بار گران كردي و به اخالق زشت و حركات ناشايست او تن دردادي تـا   فرمودي. لقمان
روزي موالي لقمان با يكي از قماربازان قمار باخت بدان شرط كه بازنده، آب نهـري را كـه در   
برابر خانه او جاري بود بياشامد و يا فديه دهد. برحسب اتفاق حريف به موالي لقمان غالب آمد 

ا خواستار گرديد و گفت: اگر آب را نياشاميدي و راضي به فديه شـدي يـا   و انجام دادن شرط ر
بايد چشم جهانبينت را از بن بركنم و يا تمام اموالت را متصرف شـوم. مـرد اسـرائيلي درمانـد و     
مهلت طلبيد. شام كه لقمان با پشته هيزم از كوه بازگشـت مـوالي خـود را مهمـوم و انـدوهناك      

ائيلي واقع بيان داشت و لقمـان گفـت: جـواب او سـهل اسـت و رفـع       بديد سبب پرسيد، مرد اسر
شرطش آسان. گفت: چگونه آسان است؟ گفت: در جواب او بگـو مـن آب وسـط ايـن نهـر را      

آشامم، پس از اينكه تو طرفين آن را آشاميده باشي اگر گفت طـرفين آن را تـو بياشـام بگـو      مي
، چون مسدود كردن آن بر او سـخت اسـت قهـرا    جلوي او را سد نما تا من طرفين آن را بياشامم

دست از تو خواهد كشيد و از شر وي آسوده خواهي گرديـد. اسـرائيلي خشـنود شـده، پـس از      
نياز فرمود و خود نيز  جواب دادن حريف در ازاي اين مطلب لقمان را آزاد كرد و از مال دنيا بي

بود روزي موالي او گوسـفندي قربـان   توبه و ترك قمار كرد. در همان ايام لقمان در قيد رقيت 
كرد و به لقمان امر فرمود كه اشرف اعضاي وي را نزد من آر. لقمان دل و زبان گوسفند را نـزد  

تـرين اعضـاي گوسـفند     موالي خود برد باز وقتي ديگر كه گوسفند ذبح كرده بود، گفت: پست
انـد شـبي از    روايـت كـرده   را براي من حاضر كن. لقمان همان دو عضو را نزد موالي خود بـرد. 

شبها كه لقمان با قاضي الحاجات در مناجات بود ندا رسيد كه اي لقمان! آيا خشنود ميشوي كـه  
كرد: اگر مجبورم فرمائي مطيعم و اگر مختـارم   تو را خليفه خود در روي زمين قرار دهم. عرض

ملكي را فرسـتاد تـا او    كني من عافيت را طالبم و طاقت بار نبوت ندارم. پس از آن خداي تعالي
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ترين مرد بود در روي زمين. از لقمان سؤال كردند  را حكمت آموزد و از اين روي لقمان حكيم
كردم سزاوار بود كه نجات  چرا خالفت قبول نكردي؟ گفت: اگر در ميان مردم حكم به حق مي

ت را گم كنم، اگر يابم و لكن من مطمئن به اين مطلب نبودم، ترسيدم كه به خطا روم و راه بهش
من در دنيا ذليل باشم بهتر است از آن كه قوي و عزيز باشم. فرمود هر كـه واگـذارد آخـرت را    
براي دنيا زيان كرده است هـر دو را. لقمـان حكـيم مكـرر خـدمت حضـرت داود عليـه السـالم         

نمـود روزي بـر داود وارد گرديـد او را مشـغول      رسيد و كسـب فـيض از مشـكوه نبـوت مـي      مي
يك روز جمعي از اصحاب حضرت داود نـزد او بودنـد و از    -ختن چيزي ديد... الخ الحكايهسا

بردند سـخن از هـر چيـزي در ميـان بـود و همگـان سـخن         كلمات و اقوال حضرتش استفاده مي
گفتند جز لقمان كه سكوت اختيار كرده بـود داود گفـت: اي لقمـان! چـرا چيـزي نگـوئي و بـا        

ي ز نشوي. لقمان گفت: خيري نيست در كالم مگر به نام خدا و خيـر ديگران در سخن گفتن انبا
نيست در سكوت مگر تفكر در امر معاد و مرد با ديانـت چـون تامـل كنـد سـكينه و وقـار بـر او        
مستولي شود و چون شكر خداي تعـالي بجـا آورد بـر او رحمـت و بركـت نـازل شـود و چـون         

نياز گردد و چون راضي شود بـه رضـاي حـق، اهتمـامش بـه امـور دنيـا         قناعت ورزد از مردم بي
خود محبت دنيا خلع كرد از آفات و شرور نجات يافت و چـون تـرك    سست گردد و هر كه از

شهوت كرد در عداد مردمان آزاد در آمد و چون تنهائي اختيار كـرد از حـزن و انـدوه محفـوظ     
ماند و چون حسد از خود دور ساخت محبت مردم درباره خود بيفزود و چون بصـير بـه عاقبـت    

صديق سخن تو كـنم اي لقمـان! روزي داود بـه لقمـان     شد از پشيماني ايمن شود... داود فرمود ت
كـنم در   گفت: اكنون كه پير شدي از عقل تو چه مقدار باقي است؟ گفت: آن قدر كه نگاه نمي

ورزم در تحصـيل آن چيـزي كـه محتـاج بـه آن       چيزي كه كافي نيست به حال من و تكلف نمي
در غالـب مـوارد مخاطـب وي     نيستم. لقمان صاحب مواعظ حسنه و اندرزهاي حكيمانه اسـت و 

پسر اوست. از آن نصايح در قرآن مجيد مذكور است و در كتـب اخبـار و سـير مسـطور، از آن     
جمله فرمود: اي پسرك من! مالزم صبر باش در سختي و يقين دار بـه خـداي تعـالي و مجاهـده     
كن با هواي نفس و بـدان كـه شـرافت و شـفقت و زهـد در صـبر اسـت، چـون صـبر كـردي از           
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تـر و   اعتنا شدي به مصيبتها چيزي محبـوب  حرمات الهي و پرهيز كردي از زخارف دنيوي و بيم
بهتر از مرگ نزد تو يافت نشود و همه اوقات انتظار وقوع آن بكشي. فرمود: اي پسرك مـن! بـر   
تو باد اقبال به اعمال خير و اجتناب از اعمال شر چه عمل خير خاموش كننده شر است آن كـس  

شر باعث خاموشي شر است دروغ گفته زيرا اگر آتشي پهلوي آتش ديگـر بيفروزنـد   كه گويد 
بر اشتعال آن افزوده شود، پس آن چه شر را خاموش كنـد اعمـال خيـر اسـت همـان گونـه كـه        
خاموش كننده آتش آب است. فرمود: اي پسرك من! امر به معروف و نهي از منكـر كـن و بـر    

ه كن و از محاسبه نفس غفلت مورز قبل از آن كه حساب تـو  مصيبات و ناماليمات دنيا صبر پيش
را بكشند و راه خطا از صواب بشناس تا از لغزش مصون ماني. هميشه گناهان پـيش چشـم دار و   
اعمال خويش را در پشت سر قرار ده و از گناهان به خداي تعالي پناه بر و اعمال خـويش حقيـر   

تعـالي را زيـرا كسـي كـه اطاعـت خـدا كـرد        شمار. فرمود: اي پسرك من اطاعت كـن خـداي   
خداوند او را از شر مخلوقات حفظ فرمايد. فرمـود: بـه دنيـا اعتمـاد مكـن و قلـب خـود را بـدان         

تر از اين چنين كس نيست از آن كه قرار نداده است خدا نعمـت   مشغول مساز كه مخلوقي پست
. بر باليا صبور باش و كتمان دنيا را جزاي اطاعت كنندگان و مصائب آن را مكافات گناهكاران

اي اسـت بـراي    هاي نيكي و ذخيـره  مصائب كن، زيرا كتمان مصائب و باليا گنجي است از گنج
روز معاد. به كم قناعت كن و به آن چه مقدر توست شاكر باش و به روزي ديگـران نظـر مكـن    

نبـار. بـا حكمـا    كه مورث هالكت است. اندرون را از طعام خـالي دار و تـا بتـواني از حكمـت بي    
مجالست كن و از سخنان آنان پند گير تا دانش تو بيفزايد و برحذر باش كه كلمات حكمت در 
نزد غير اهل آن بيان نكني و از اهل آن دريغ نكنـي. فرمـود: در حاجـات خـود ميانـه روي را از      

يرا دست مده و در چيزي كه مفيد به حال تو نيست سخن مگو و بدون تعجب از چيزي مخند، ز
كه خندة بدون تعجب دليل حمق است. مزاح مكن و جدال مورز. هر گاه ساكت باشي خالي از 
ذكر مباش و اگر سخن گويي به غير از حكمت مگوي و به انـدك چيـزي خوشـحال مشـو كـه      

تواني سكوت اختيار كن، زيرا سـكوت باعـث پشـيماني     دليل سست عنصري است. فرمود تا مي
خطا موجب ندامت است. خروس پس از انقضاي شب بالهاي خود نيست و لكن سخن گفتن به 
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را بر هم زند و به ذكر پروردگار پردازد. پس كاري مكن كه از خروس كمتـر باشـي و او از تـو    
عاقلتر باشد. از غفلت حذر كن و از خداي تعالي بترس و از روي هواي نفس طلب علم مكـن و  

مود: منتفع شو از آن علمي كه خداي تعـالي بـه تـو    غرور مورز و به سخنان جهال فريفته مشو. فر
ارزاني داشته زيرا كه عالم مثال جاهل نيست و بهترين علوم آن است كـه از او انتفـاع بـري و بـه     
واسطة او متابعت خداي تعالي كني، زيرا دانـاترين مـردم بـه مقـام الوهيـت و عظمـت و بزرگـي        

كساني هستند كه مجالس با علمـا باشـند    ترين مردم است. سعادتمند مردم حضرت حق ترسناك
تا تعليم دهند آيندگان را چه سخنان عالم چون چشمة خوشگواري اسـت كـه همـه مـردم بـدان      

تر است كـه متواضـع و فـروتن باشـد و سـخن گفـتن او بـا         محتاجند ومنتفع شوند و عالم شايسته
با ايمان كالم وي بـه حـق   جهال همچون كالم طبيبان باشد با مريضان. دل هر كه نوراني گرديد 

اند مردم از علم و اما به قلب كسي كه نور حق نتابيده و جـانش بـه    اثر كننده است و انتفاع برنده
انوار الهي روشن نگرديده، بسا شود كه سبب گمراهي مردم گردد و باعث خرابي ديـن و ايمـان   

يك جرقة آتـش ممكـن   شود و به يك كلمه اعمال فاسد و بازارش كاسد گردد. همچنان كه به 
است آتش عظيمي افروخته گردد و اموال كثيري سوخته شود. فرمود: انسان شقاوت شـعار اگـر   

نيـاز شـود    سخن گويد به وقاحت كشد و اگر سكوت كند به فضاحت منتهـي گـردد و اگـر بـي    
طغيان كند و اگر فقير شود از رحمت حق نااميد گردد و اگر خوشحال شود شرارت پيشه كند و 

ر قادر گردد فحاش و وقيح شود و اگر مغلوب گردد به زودي قبول خواري كند و اگر گريـه  اگ
آغازد عربده كند و اگر چيزي بخواهندش بخل ورزد و اگر نـام او برنـد غضـب كنـد و اگـر از      
چيزي منعش كنند تندي كند و اگر عطا كند منت گذارد و اگر چيزيش دهند سپاس نگـذارد و  

ند خيانت كند و اگر اسرار خود را در نزد تـو گويـد متهمـت سـازد و اگـر      اگر سري به دو گوي
تر از توست بهتان بندد و اگر باالتر است مقهور سازد و اگر مصاحب بـا تـو شـود بـه رنـج       پست

ات نگذارد. باز از عالئم انسان شقاوت شعار آن كه نه دانـش   مبتال كند و اگر كناره كني آسوده
ه علم ديگران در حق او نافع شود. نه از منع كردن راحت گيرد و نه منع وي به او منفعت دهد و ن

ترين قوم اسـت   كننده را آسوده گذارد. اگر بزرگ قبيله است زير دستان را برنجاند و اگر پست
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از برتران خود در رنج است. به راه راست نرود هر چند او را راهنمايي كنند و نه معاشـرين را از  
مصاحبين را افادتي تواند بود. اگر سخن گويـد از راه ثـواب دور اسـت و اگـر      او استفادتي و نه

روي نكنـد و در   مخاطب گردد از دريافت قاصر. و باز از عالئم او يكي آن كه در توانگري ميانه
سختي بال صبر ننمايد. در موقع پرسش عفت نـورزد و اعمـال خيـر از او ناشـي نگـردد و سـپاس       

از كينه و تقلب احتراز نكند و نصيحت ناصحان نپذيرد هر چند سخنان گذار هيچ كس نباشد. و 
آنها موافق با سخنان حكيمان باشد و به دانش خود مغرور باشد. خويشتن را نيكوكـار دانـد اگـر    
چه گناهكار باشد. عجز را در كارها پندارد كه از روي عقل است و شـرارت را گمـان بـرد كـه     

روي حزم جلوه دهد و جهالت را به مثابه علم نمايـد. اگـر حـق     خير است و تفريط را در كار از
موافق ميل او باشد تمجيد كند و اگر مخالف ميل او باشد تكذيب كند. اگر محتاج شـود سـؤال   
كند و اما اگر از او بپرسند منع كند و بخـل ورزد و از اهـل حـق هميشـه دوري كنـد و بـه باطـل        

اضع نگردد و گوش بـه سـخنان آنـان ندهـد. اگـر بـا       گرايد. اگر در مجلس علماء حاضر شود خ
تر از خود نشيند افتخار كند و اگر سخن حقي گويد در عمـل مخالفـت كنـد. مـردم را بـه       پست

كارهاي خير امر دهد و حال آن كه خود به راه شر رود . با مردم چنان معامله كند كه اگـر بـا او   
به احسان است و لـيكن خـود اجتنـاب كننـده     همان گونه رفتار كنند تن در ندهد. داللت كننده 

است. امر كننده به حزم است و حال آن كه خود ضايع كنندة اوست. قـول او مخـالف اسـت بـه     
فعل و ظاهرش غير موافق با باطن. اگر عمل خيـري را مرتكـب گرديـد بـراي سـتايش اسـت نـه        

ات كند و اگر  شي سخرهمنظور داشتن حق. اگر عالم باشي نادان شقي تكبر ورزد و اگر جاهل با
قوي باشي با تو مدارا كند و اگر ضعيف باشي حمله آرد و اگر مـال دار باشـي سركشـي كنـد و     
اگر فقير باشي ضعيف و پست شمارد. دانش را شرط انسانيت نداند و علم را جزء صـفات نيكـو   

ع كنندة خير و ات دهد و اگر نشود ضاي نشمارد. اگر اعمالي خير از تو صادر گردد ريا كار جلوه
كم خرد خواندت. اگر احسان كني مبذرت شمارد و اگر امساك كني بخيلت داند. اگر با مردم 
مهرباني كني و غم ابناي نوع خوري گويـد كـه عقـل تـو تيـره اسـت و اگـر كنـارگيري گويـد          
خودپسند و متكبر است. حاصل آن كه مثل انسان جاهل شقاوتمند مثـل جامـه كهنـه اسـت، كـه      
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سمت آن را در پي كني طرف ديگر بشـكافد و يـا چـون شيشـه شكسـته اسـت كـه نـه         اگر يك 
متصل گردد و نه قبـول وصـله كنـد. و بـدان اي پسـرك مـن! از جملـه اخـالق حكـيم و انسـان           
سعادتمند، وقار و سكينه و نيكي و عدالت و حلم و رزانت و احسان و دانش است و حزم و ورع 

ه جـا آوردن و عفـو كـردن از گناهكـاران و فروتنـي بـا       و ترس از خداي تعالي و عمل خـوب بـ  
مردمان حكيم. اگر سخن گويد از روي علم است و اگر سكوت كنـد از راه حلـم. اگـر قـدرت     
يابد عفو كند و اگر سوال كند اسرار نورزد و اگر از او خواهشي كنند بخـل نكنـد. اگـر مـتكلم     

. اگر تعليم كند به مدارا سخن گويد باشد از روي فهم سخن گويد و اگر مخاطب شود فهم كند
و اگر طلب علم نمايد سوال نيكو كند و اگر عطا كند بي منت دهد و اگر عطا كـرده شـود حـق    
احسان كننده را منظور دارد. اگر با عالم تر از خود نشيند از علم پرسش كند و اگر با نادان قرين 

قر جزع ننمايـد. هـر كـه بـا او نشـيند از      نيازي افراط نكند و در حال ف گردد تعليمش دهد. در بي
مند گردد. با برتر از خـويش منازعـه نكنـد و بـر فروتـر از       عمل وي نفع برد و از موعظة وي بهره

خويش به خواري ننگردد. اگر چيزي نداند اظهار دانش نكنـد و اگـر دانـد كتمـان ننمايـد. مـال       
و او در اعمال خير چاالك و در مردم به حيف متصرف نشود و خلق از زحمت او آسوده باشند 

كار شر بليد و كند. هنگام اداي واجب قوي است و گـاه معصـيت ضـعيف و نـاتوان. نسـبت بـه       
شهوات نفساني جاهل است و اما براي تقرب حق تعالي عالم دنيا براي او غربت و مـوطن اصـلي   

قول او مطابق به فعـل  او آخرت است. امر كنندة به معروف و نهي از منكر. باطن موافق باظاهر و 
او. اين بود مختصري از عالئم انسان سعادتمند و مردمان شقاوت شعار، بفهم و بدان و كار بند تا 
رستگار شوي و از رنج دنيا و عذاب عقبي آسـوده گـردي. فرمـود اي پسـرك مـن! طلـب كـن        
حكمت را و متوجه ساز نفس خود را به سوي آن و هر زمـان كـه جـامع حكمـت شـوي چشـم       

صيرت تو روشني گيرد اخالق تو نيكو شود. و بدان كه حكمت بدون تـدبير و تفكـر بـه منزلـه     ب
متاعي است كه در دست خازن او نباشد و يا گوسفندي كه در مربِض خـود داخـل نگـردد و در    
اين حال هر ساعت در محل آفت است و در معرض هالكت. و بدان كه اظهار كننـدة حكمـت،   

ي آن را حفظ كن، زيرا هر گاه فاسد گردد زبان تو تباه شـود حكمـت تـو    توان زبان توست تا مي
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همچنان كه اگر خراب شود درب خانه، متاع خانه از دسـتبرد دزدان و راهزنـان مصـون نمانـد و     
پس هر كه مالك زبان خويش گشت موقع سخن گفتن داند و در حضـور نااهـل تكلـم نكنـد و     

تيار كند. پس زبان كليد خير و شر است و سخن اگر سفيهي از او طلب حكمت كند سكوت اخ
زني. خوشا بـه حـال آن كـه بـه      مگو مگر در خير همچنان كه مهر بر گنجينه طال و نقره خود مي

دنيا مغرور نگرديد و فريب آن نخورد تا در روز حساب گرفتار ندامت زخـارف گـردد. فرمـود:    
ه از آن توست آن است كه از پـيش  ضايع مكن مال خويش را و اصالح كن مال غير را. مالي ك

فرستي و مال غير آن كه بر وراث گذاري. فريب دنيا ثابت است براي دو نوع از مردم: يكـي آن  
كه بر حسب جهالت مرتكب عملي قبيح گشته وليكن متنبه گرديـده و بـر تـدارك آن حـريص     

عاقـل تـرين مـردم    است ديگري آن كه طلب كند مال دنيا را براي نيل به درجات عقبي. فرمود: 
دنيا دو گروه باشند اول آنان كه خداي تعالي شرافت و نـام نيـك و ذكـر جميـل را بـدانان عطـا       
كرده وليكن آنها طلب شرافت آخـرت كننـد. دوم، گروهـي كـه ابـواب روزي بـر ايشـان بسـته         

انـد و لـب بـه شـكايت نگشـوده.       گرديده و طرق معيشت آنان سخت شده، اما صبر پيشـه كـرده  
: اي پسرك من! رحم كن تا رحم كرده شوي و سكوت ورز تا سالم ماني و كار نيكو كن فرمود

تا غنيمت بري. از آه مظلومان بترس كه به سـوي حـق برشـود و مـورد اسـتجابت واقـع گـردد و        
مورث خسران دنيا و آخرت تو شود. از پند بزرگان سر مپـيچ هـر چنـد بـر تـو سـخت و نـاگوار        

سخن نيكو بشنود و ليكن منتفع نشود بداند و اما كار نبنـدد و حـق را بـر    باشد. بدا به حال آن كه 
او اظهار كنند و او به راه هدايت نرود. اما خوشا به حال آن كه از علم خود نفع بـرد و از شـنيدن   
سخن حق متنبه گردد. با مردم با بشاشت و خوشرويي معاشرت كن و بـه اخـالق صـالحين تشـبه     

يشه خود قرار ده و شكر خداي تعالي بجا آر و با زير دستان تواضع كن و نما و كار نيكوكاران پ
از عجب و تكبر كه صفت جباران است دوري جوي و به اعمال (نيـك) خـود مغـرور مشـو هـر      
چند بسيار كرده باشي زيرا هر چيز را آفتي است و آفت اعمال نيكو عجب است. باز فرمـود اي  

آنـان غصـب مكـن و صـفت ظلـم را دشـمن دار و از        پسرك من! بر مردم بلندي مجوي و حـق 
دعاوي مظلوم بترس و به دنبال مال دنيا مرو، بلكه اهتمام كن به آن چه كه تو را به خداي تعـالي  



 
  90 پاييز، سال هفتم، يكمشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                             112 

نزديك كند. اگر كسي را دوست داشـتي يـا دشـمن بـراي خـداي دار نـه از روي هـوا و هـوس         
را متنبه ساز و در ايـن اعمـال، خـداي را    شيطاني. با اهل معصيت مدارا كن و به سخنان لين آنان 

هميشه به چشم دار تا تو را توفيق عنايت فرمايد و سخنت را مؤثر قـرار دهـد و بـدان كـه چيـزي      
 -2از كبـر مـامون بـودن     -1افضل از عقل نيست و تماميت عقل مرد به داشتن ده خصلت است: 

زائـد مـال خـود بـه مسـتحقان       -4به قسمت و روزي خود قانع بودن  -3اميد هدايت از او داشتن 
در طلـب علـم    -7عزت را بر ذلـت تـرجيح دادن    -6فروتني را از تكبر بهتر دانستن  -5بخشيدن 

كمترين خوبي از غيـر را   -9از برآوردن حاجات اظهار خستگي نكردن  -8اظهار ماللت نكردن 
دم را از خـود بهتـر   همه مر -10كثير شمردن و اما خوبي خويش در حق ديگران را قليل دانستن. 

تر دانستن. فرمود: مردم نسبت به تو دو گونه باشند يا فاضلتر و زاهدترند و  و خود را از همه پست
تر، تكليف تو آن است كه نسبت به هر دو تواضع و فروتني پيشه كني، به  يا بر حسب ظاهر پست

مكن در باطن از تو بهتر تر بدان جهت كه ي تر از آن رو كه سزا و شايسته اوست و به پست فاضل
باشد و برحسب صورت خود را چنين وانموده است. تحمل مصائب دليل حسن ظن به خداست. 
براي هر كاري كمالي است و كمال عبادت به ورع و يقين به خدا و غايت آن شرافت و بزرگي 
و حسن عقل و بدن كه عقل متاعي اسـت كـه پوشـاننده عيـوب اسـت و اصـالح كننـده امـور و         

شنود كننده. موال فرمود: از شر زنان پناه به خدا بر و بر نيكانشان نيـز اطمينـان مـدار چـه مـزاج      خ
نسوان به اعمـال شـر مـايلتر اسـت تـا بـه افعـال نيكـو و اعمـال خيـر. تعلـيم ده نـادان را از آنچـه              

از آموزي و بـا سـفيه مصـاحبت مكـن مبـادا       اي و بيفزا بر دانش خود از آنچه از عالم مي آموخته
اي و فردا مرده، دل مبند و از مجالسـت   جنس او شمرده شوي و به خانه اي كه امروز در او زنده

علماء و دانشمندان كوتاهي مكن و قلب خود را به انـوار حكمـت روشـن كـن، زيـرا حكمـت،       
قلوب مردم را زنده كند، همچنان كه باران اراضي خشك و لم يزرع را زنـده كنـد . از مجـالس    

ي مجو چه اگر عالمي علم تو بيفزايد و اگر ناداني از علم خـود تـرا بياموزانـد و اگـر     نيكان دور
رحمت الهي بر آنان نازل شود شامل حال تو نيز بشود. اما از مجلس اشرار احتراز كن، زيرا اگـر  
از اهل علم باشي آن عمل وبال تو گردد و اگر جاهل باشي بر جهل تو افزوده شود و اگر سخط 
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آن نازل گردد تو را نيز شامل شود. حيا كن از خطا به مقـدار نزديـك بـودن او بـه تـو و      الهي بر 
بترس از خدا به اندازه توانايي او بر تو. و از بسيار شدن مال دنيا حذر كن تـا حسـاب فـرداي تـو     
طوالني نشود. پرسش نصف علم اسـت و مـداراي بـا مـردم نصـف عقـل و ميانـه روي در امـور         

فرمود: همين طوري كه دشمن به احسان دوست تـو گـردد دوسـت نيـز بـه       معيشت نصف مؤنه.
گويي  سبب جفاي به او دشمن شود. سخن كاشف عقل گوينده است، پس تأمل كن كه چه مي

مبادا به سفاهت مشهور گردي. اعتماد بر خدا راحت كننده قلب اسـت و قلـت احتيـاج بـه مـردم      
ه سخن او وقع نگذاشتن است. سخن مگـو نـزد   دليل عقل و مكافات دروغگو تصديق نكردن و ب

كسي كه گمان بري تو را تكذيب كند و طلب حاجت مكن نزد كسي كه حاجتت را برنياورد و 
وعده مكن به چيزي كه انجام دادن آن نتواني و ضمانت مكن چيـزي را كـه قـدرت اداي آن را    

م خـود تجـاوز مكـن چـه     نداري و مقدم مشو بر كاري كه از اتمامش عاجزي. در مجالس از مقا
اگر فراتر برندت بهتر از آن كه فروتر آرند و خوار دارندت. همان گونه كه خداي تعالي برتري 
دارد بر همه مخلوقات نام او هم برتر است از تمام چيزها، پس هيچ گاه زبان از ذكر حـق تعـالي   

ثَل نماز مثَل مسـافرت درياسـت اگـر    خالي مدار و نمازي كه بر تو واجب فرمود به جا آر، زيرا م
كشتي به سالمت به ساحل رسيد، اهلش نيز سالم مانند و اگر غرق گرديد سـكان كشـتي نيـز بـه     

ور شوند و هالك گردند. حسن نيت از يقين است و حسـن اسـتماع از حلـم و حسـن      آب غوطه
مباشـر   جواب از علم و سوء خُلق ناشي از لئامت و حسن خُلق از كرامت. عمل خير بـه جـا آر و  

كار شر مباش، زيرا كه بهتر از خير، كنندة اوست و بدتر از شر به جا آورنده او. با سـفيه منازعـه   
تر از آن كه تعليم دهي كسـي را   هاي گران آسان مكن و با احمق مجادله منما، زيرا كندن سنگ

نيـز خطـور    كه قوة فهم و شعور در او نيست. آن چه را كه از گفتن او حيا داري بهتر كه بخـاطر 
ندهي، اگر خواهي كسـي را بـه مصـاحبت برگزينـي نخسـت او را بـه غضـب آر، اگـر در حـال          
غضب، سخن حقيقت را تصديق كرد بدان كه منصـف اسـت و قابـل معاشـرت و مصـاحبت. از      
اشرار كناره كن تا سالم ماند قلب تو و استراحت نمايد بدن تو و پاكيزه گـردد نفـس تـو. شـكر     

تو نعمت داده و پاداش ده كسي را كه شكر گذار توست، چـه نيسـت بقـائي    كن كسي را كه به 
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نعمتي را كه صاحبش كفران كرده و نيست زوالي نعمتي را كـه شـكر آن گـزارده آمـده اسـت.      
ترين اخالق رذيله، خيانت به دوستان است و اشاعة اسرار آنـان و اعتمـاد كـردن بـه كسـي       پست

فتن در مطالب بيهوده و عطا خواسـتن از مـردم لئـيم. دو    بدون امتحان و تجربت و سخن بسيار گ
ــده: اول،      ــاجز و درمان ــل از اصــالحش ع ــه در او مســدود اســت و عق ــه راه حيل ــز اســت ك چي
برگردانيدن امري كه روي آورده و دوم، بدست آوردن چيزي كه پشت كرده. اظهار چيزي كه 

اسـت. مـرد شـرافتمند چـون     هنوز مستحكم و برقرار نگرديده نشان سست عنصري و كم خردي 
زهد ورزد متواضع شود و مرد پست طبيعت زشت سيرت اگر زاهد گردد متكبر شود. مراء كليد 

بار است و عقـل مقـرون بـه     لجاج است و لجاج كليد باب گناه. عقل بدون ادب چون درخت بي
و  ادب همچون درخت ميوه دار. كليد محبت، ديدار با بشاشت است و سبقت گرفتن بـه تحيـت  

  ترك معصيت و سهل گرفتن در معامله. 
هاي اجتماعي امروزي و حتي با آن  مباني فوق به طور كامل منطبق با مباني آموزش مهارت

  باشند.  تر مي اند بسيار انديشمندانه و مترقي هاي جديد ارائه شده ها پيشتر از آموزش كه قرن

  گيري بحث و نتيجه
هاي اجتماعي داراي كاربرد وسيعي اسـت؛ بـه    مهارت همان طور كه به آن اشاره رفت، آموزش

عنوان آموزش از دوران كودكي در خانه و يا در مدرسه قابل اجرا است و يا به عنوان بخشـي از  
هـاي   درمان در كودكان عقب مانده ذهنـي و يـا اوتيـزم و يـا بـراي پيشـگيري و كـاهش آسـيب        

ار عجيب و جالب توجـه اسـت كـه در    اجتماعي و مسائل و مشكالت خانوادگي و زناشويي. بسي
هـاي اجتمـاعي    ها لقمان حكيم به آمـوزش مهـارت   گيري اين گونه پژوهش ها پيش از شكل قرن

اي نيـز تحـت نـام او     پرداخته و تأكيد فراواني در يادگيري و اجراي آن داشته است. وجود سوره
يـز كتـاب آمـوزش و    باشـد كـه قـرآن مجيـد ن     ها مـي  در قرآن مجيد تأكيدي بر اين نوع آموزش

تربيت است و به تبع آن در فرهنگ اسـالمي و صـاحبان انديشـه و در فرهنـگ و ادبيـات ايـران       
هاي اجتماعي وجـود دارد. كـه بحـث اسـتنتاج مفـاهيم و مبـاني        زمين همه گونه آموزش مهارت
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 هاي جداگانه دارد. در اين پـژوهش  هاي اجتماعي از قرآن مجيد نياز به پژوهش آموزش مهارت
هـاي   فقط به آن قسمت از سخنان لقمان اشاره آورده شد كه مرتبط و منطبق با آمـوزش مهـارت  

  اجتماعي بوده است.
پندها و اندرزهاي لقمان حكيم آن چنان منطقي و محكم است كـه، سـخن كـز دل برآيـد     
الجرم بر دل نشيند، بدون هيچ ترديد، اين سخنان آن چنان لطيف، مفيد و حقيقي است كـه هـر   

دهد و نفوذ و آموزشي ماندگار ايجاد خواهد كرد. و در نهايت  تأثير قرار مي اي را تحت وانندهخ
ــي مــي  ــاني آمــوزش مهــارت   ســالمت و روان ــا مب ــرادف ب هــاي اجتمــاعي در  باشــد و كــامالً مت

  هاي اخير هستند. پژوهش
ش و هـاي آمـوز   هاي انجام شده بـراي درس و كـالس   ريزي شود در كنار برنامه پيشنهاد مي

ها از متون ديني و فرهنگي فراوان از اين نوع كه  هاي زندگي چه در مدارس و يا دانشگاه مهارت
هـاي   كم هم نيستند استفاده گردد. حيف است كه فرزندان اين مـرز و بـوم از ايـن همـه سـرمايه     

تي هاي تربي اطالع و محروم باشند و در روش آموزشي ديني، ادبي و فرهنگي و زيبا و دلنشين بي
هاي زندگي و اجتماعي همان گونه كـه در   آنها به كار گرفته نشود. به طور يقين افزايش مهارت

هاي پيش به آن اشاره شد در گرو مطالعه، تمرين و نهادينه كـردن ايـن گونـه دسـتورات      بررسي
باشد. بهبود روابط ميان فردي، آگاهي به وظائف ديني، فردي، خانوادگي و ملي، هدفمنـدي   مي
سترسي به اهداف از پيش تعيين شده، ارتقاء سطح بهداشت جسـمي و روانـي فـرد و جامعـه،     و د

هاي اجتماعي و ... و در نهايت رشد و پويـايي در جهـت توسـعه پايـدار در گـرو       كاهش آسيب
ها و دستورات اين گونه متـون   ريزي، بومي سازي، آموزش و ارزيابي با محوريت آموزش برنامه

هـاي مـادي و معنـوي در كشـور      باشد كه در نهايت باعـث كـاهش هزينـه    يآموزشي و تربيتي م
  خواهد شد.
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