
 

 « ...وَ كَما اَرَدَْت اَنْ اَكونَ كُنْتَ فَشَكَرْتُك» 

 ی...«شد  رایپذ شیكرم خو میكردم از آن رو كه مرا در حر تیشكر گزار» 

 

 مقام شكرگزارى  •

 فراز از مناجات، شكر دو نعمت خداوند، ادا شده است:   نیدر ا

 او را در دایره گسترده كرمش داخل نموده  آنكه، خداوند  كىی •

 .كرده است زه ی غفلت پاك دى یآنكه پروردگار، قلب او را ازپل گر یو د •

 

 ى یشكر آن گو وسته یهمان به كه پ             داد      ىیاى رهارا خداى چو از ورطه  تو

 ى یكه او سزاست كه شكرش به صد زبان گو         به شكر لب جنبان    دى، یكام خود چو رس   به

 

نموده، موضوع شكر    هیها رابدان توصشده و انسان  ارىیه آن اهتمام بسب   د یجمله موضوعاتى كه در قرآن مج  از

 هاى الهى است.نعمت

با  اىنكته  ا  د یكه  كرد  اشاره  آن  تأث »  نكه یبه  افزا  م یمستق  رى یشكرگزارى«  مقابل،    هانعمت شیدر  در  و  دارد 

  ق، یاى دقسخن اشاره به نكته   نیا  حیها است. و در توضنعمت عوامل مؤثر در سلب و نابودى  نیترناسپاسى از مهم

: جهان هستى از ادراك و شعورى مرموز و پنهانى برخورداراست، همان گونه  نكهیباشد و آن انمى  خالى از لطف

 كه موالنا گفته است: 

 

 هست محسوس زبان اهل دل        آب و نطق خاك و نطق گل     نطق

 هم راز شد   جمله ذرات جهان      چشمى باز شد       بیتو را از غ گر

 روزان و شبان  ند یگوبا تو مى              و آسمان     ن یذرات زم جمله

 میبا شما نامحرمان ما خامش               می و هُش  میری و بص میعیسم ما

 

باشد. حال كه جهان اطراف ما و  مندمىو از حیات و ادراك بهره   ستیجهان، هدفمند است. كور و كر ن  ن،یبنابرا

هاى ما كامالً حساس بوده و به  به اعمال و اندیشه   نیهاى الهى از نوعى شعور و فهم برخورداراست، بنابرانعمت

 رگزارىهاى الهى آن گاه كه از ما احساس شكن نعمتی باشد. از جمله آنكه ادر تعامل مى  نوعى با ما و حركات ما



 

  ش یاز پ  شیخود را ب  گشاده، ىی ها را حس كنند، با رونعمت  نیا  افتیدر  تیقابل  لهیوس   نیو به ا  ابند یو قدردانى در

 ما خواهند گذاشت.  ار یو فراوان و گسترده در اخت

اسراف و  ناسپاسى و قدرناشناسى و   ملتى  ایو    فردی از   هاى انبوهش،در مقابل، اگر جهان اطرافمان با نعمت  اما

از عرضه    جه ی هاى الهى اثبات كرده و در نتنعمت  افتیآنها را در در  تیقابل  عدم  د یو مانند آنها را احساس نما  ریتبذ 

قرار    ارشانیاگر هم در اخت دور نگه خواهند داشت، هاخواهند كرد و خود را از دسترس آن غی خود بر آنها در كردن 

 و گوارا و نشاط آور نخواهند بود. به خاطر روح ناسپاسى آنها، بر آنان لذت بخش  رند،یگ

 

 : د یگوراجر مى  جان

قدر آنها    م، یو وقتى آگاه نشد   م،یشونمى   در وجودمان است آگاه   ایكه در اطرافمان و    ىیهاها و نعمت از خوبى   ما"  

 . میینمااحساس شادمانى و لذت نمى   جه، یو در نت  م یكنشكرگزارى نمى   م، یو چون قدر نعمت راندان  میشناس را نمى 

هاى ما  شود كه بر نعمت باعث مى  ناشكرى  اًیثان م، یلذت نبر م یكه دار ىیهاشود كه از نعمت اوالً ناشكرى باعث مى 

اگر شما بخواه    به كسى كه واقعاً ممنون   د؟یدهمى   هیبه چه كسى آن را هد   د،یبده  اىهیهد   د یافزوده نگردد. 

است. نعمت را به كسى    ن یزچنیدهد؛ جهان نبه آن نمى   تىیاهم  چیكند، نه به كسى كه هشود و تشكر مى مى 

 (95و    63،  14دارندگى، صص    امز،یلیجان راجر و پیتر مك و  را بداند.) ندهد كه قدر آ مى 

 

 : د یگومى  ز یپاندر ن نیكاتر

 چیكند. هتن را زنده مى   هاىاخته ی  كیكایدعاست. حمد و ثنا و شكرگزارى،    وهیش   نیو ثناء قدرتمندتر  حمد "  

. آرام و خاموش،  استیهاى دن زندگى، بلكه پادزهر ناخوشى  د یتنها شاه كل  . نهد یریرا دست كم نگ   ش یگاه اقتدار ستا

بر لب آورد،   شیو ستا ك نفر به آوازكالم، حمد ی. قدما معتقد بودند اگر د یصبح تا شام، شاكر و حق شناس باش  از

در طول  داشت.  را خواهد  انسان  ده  قوم    قدرت  رنج   هود یسرگردانى  كه  داده شد  نشان  آنها  به  و  در صحرا،  ها 

پاندر، قانون شفا،    نی) كاتربه علت اراده خدا، بلكه به علت ناشكرى و نافرمانى خودشان بوده است.  نه  شان،یهامحنت 

 ( 87و    84،    83صص  

 

 از خدا نعمتى، ز من گنهى                    د ی، نو به نو آكه هر روزه چون

 رهى   چینتوانم شدن به ه               نیخود از شكر آن و خجلت ا من

 هر كه نعمت برد ز پادشهى                     نعمت هماره بگذارد     شكر

 هىینامه س  ست؟یحاصلش چ           كرد و عذر نخواست      ریتقص   وانكه

 ( رازىیش  وقار)  


