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أََحــداًَلیَبُْلــُغمِــْن إِنَّ »اللَُّهــمَّ
ــهِ ــَلَعَلیْ َحَص ــًةإِلَّ ــْکرَِكَغایَ ُش
ــْکراً. ــُهُش ــایُْلِزُم ــانَِكَم ــْنإِْحَس مِ
ــَكَو ِ ــْنَطاَعت ــًامِ ــُغَمبَْلغ َوَلیَبُْل
ُدوَن ــراً ُمَقِصّ َكاَن  إِلَّ اْجتََهــَد إِِن
َفَأْشــَکُر بَِفْضلِــَك اْســتِْحَقاقَِك
ــْکرَِك،َو ــْنُش ــٌزَع ــادَِكَعاِج عِبَ
ــَك«. ِ ــْنَطاَعت ــٌرَع ــْمُمَقِصّ أَْعبَُدُه

ــه توفیــق الهــی، گــزارش مضامیــن  ب
صحیفــه ی  دعــای  ســی وهفتمین 
مبارکــه ی ســجادیه را آغــاز کرده ایــم 
ــهِ ِ ــْنُدَعائ ــوان آن »َوَكاَنمِ ــه عن ک
ــاُمإَِذااْعتـَـَرَفبِالتَّْقِصیــرِ َعَلیـْـهِالسَّ
اســت. ــْکر«  الشُّ تَْأدِیَــةِ َعــْن

 
جایگاه ویژه صبر و شکر در 

سلوک

متفــاوت  نــگاه  قبــل،  نوبــت  در 
بــه جایــگاه شــکر در منظومــه ی 
ــم شــد  ــت شــما تقدی ســلوکی خدم

ــر و  ــه ی صب ــد دوگان ــوم گردی و معل
ــرواز  ــال پ ــه ی دو ب ــه منزل ــکر، ب ش
ــاق مطــرح هســتند. در  ســالک در آف
ــان نقــش متفــاوت شــکر در  ــن می ای
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــد، م ــی و رش تعال
ــر  ــش صب ــه ازای آن، نق ــت و ب گرف
در صیانــت و حفــظ بــود. صبــر، 
برابــر  در  نقــش صیانــت ســالک 
موانــع  و  جاذبه هــا  و  کشــش ها 
را دارد و شــکر، نقــش پیشــران و 
ــاز را دارد. ــن و سبقت س حرکت آفری

 
بررسی شکر در آیات قرآن

۱.محبوبیتشکرنزدحضرتحق

ــه  ــی ک ــان توضیح ــا هم ــکر ـ ب ش
انســان  تقدیــم شــد ـ در وجــود 
مؤمــن مجاهــد ســالک، تولیــد شــوق 
ــه حضــرت محبــوب  ــد نســبت ب اکی
دارد و محبت ســاز اســت و قلــب 
ــی  ــت اله ــه ی محب ــالک را از عطی س
را  بهــره اش  و  می ســازد  بهره منــد 
به شــدت  لــذا  می دهــد.  افزایــش 
نــزد خــدای متعــال محبــوب اســت. 
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میــزان محبوبیــت  بخواهیــم  اگــر 
ــال  ــدای متع ــگاه خ ــکر را در پیش ش
ــی  ــه خیل ــه ی کریم ــن آی ــم، ای ببینی
»َفاْذُكُرونــي اســت:  کمک کننــده 
ل َو لــي اْشــُکُروا َو أَْذُكْرُكــْم
ــد  ــاد کنی ــرا ی ــس م ــُروِن؛]۱[ پ تَْکُف
تــا شــما را یــاد کنــم و شــکرانه ام را 
ــی  ــن ناسپاس ــا م ــد و ب ــای آری به ج
نکنیــد«. عبــارت »َولتَْکُفــُروِن«
ــُکُروا ــارت »َواْش ــژه ی عب ــد وی تأکی
لــي« اســت. ایــن آیــه قبــًا بــا 
مبارکــه ی  صحیفــه ی  از  اســتفاده 
عرشــیه بــه عــرض شــما رســید. 
ــن  ــد ای ــام ســجاد )علیه الســام( فرمودن ام
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــک راز اله ی
ــده اســت.  ــکار ش ــه آش ــه ی کریم آی
اگــر خــدا ایــن راز را بــرای مــا 
افشــا نکــرده بــود، هیــچ راهــی بــرای 
دســتیابی بــه ایــن گنــج بی پایــان 
نداشــتیم.]۲[ ایــن یــک خــط ارتباطی 
ــت  ــف و رفاق ــو از لط ــی ممل صمیم
بیــن خــدای متعــال و بنــدگان اســت. 
خــدا حضــرت اســتاد آیــت اهلل بهجت 
کنــد  رحمــت  را  )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 

ــا  ــرای م ــن ب ــد همی ــه می فرمودن ک

کافــی اســت و هیــچ ســخن دیگــری 
ــی  ــی« نوع ــه ی »ل ــت. کلم الزم نیس
ــیار  ــکر بس ــپاس و ش ــه س ــوت ب دع
نزدیــک و صمیمــی اســت کــه کامــًا 
بــا آهنــگ توحیــد اســت و منــور بــه 
مقــام ذکــر اســت کــه در ابتــدای آیــه 
بــه آن تأکیــد شــد. بافاصلــه پــس از 
ــران شــده اســت. شــکر، نهــی از کف

نشــان دهنده ی  همگــی  اینهــا 
حضــرت  نــزد  شــکر  محبوبیــت 
شــکر  محبوبیــت  اســت.  حــق 
و  پیش برندگــی  به معنــای 
درجــات  بــه  نیــل  و  کارگشــایی 
ــت. ــکر اس ــیله ی ش ــه وس ــرب ب ق

 ۲.دســتورهمراهــیباشــاكران

نَْعبُــُد ـاَك »إِیَـّ کریمــه ی  آیــه ی 
ــو را  ــط ت ــتَعِیُن؛]۳[ فق ــاَكنَْس َوإِیَّ
می پرســتیم و فقــط از تــو یــاری 
ــت  ــی اس ــام بندگ ــم«، اع می  جویی
از  یکــی  کــه  دارد  جلوه هایــی  و 
شــکر  جلوه هایــش،  پرفروغ تریــن 
َ اســت. ایــن را از آیــه ی»بَــِلاللَّ
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ــاكِرِیَن؛]۴[  ــَنالشَّ ــْنمِ ــْدَوُك َفاْعبُ
از  و  بپرســت  را  خــدا  بلکــه 
ــاش« می گوییــم. ایــن  سپاســگزاران ب
هــم از لطایــف آیــات قرآنــی اســت؛ 
ــال  ــر ح ــود اگ ــوم می ش ــه معل چراک
تســلیم در انســان فراهــم شــود، »ُكْن
ــاكِرِیَن« متوجــه او می شــود  مـِـَنالشَّ
ــاش،  ــوُن؛]۵[ ب ــْنَفیَک ــل»ُك و ذی
ــی رود و  ــود« م ــود می ش ــس موج پ
ــی،  ــر اله ــه ام ــکر، ب ــت ش ــن حال ای
می شــود. احــداث  او  وجــود  در 

اگــر حالــت خشــوع و خضــوع، 
نعمــت  بــه  توجــه  محصــول 
نتیجــه ی  باشــد،  متعــال  خــدای 
و  شــکر  ایجــاد  تکوینــی اش، 
اســت. مقــام شــاکرین  بــه  نیــل 

ــد  ــر کنن ــه تدب ــن آی دوســتان روی ای
ــب اســت. ســیاق  ــات عجی ــه از آی ک
آیــه شــبیه ایــن آیــه ی کریمــه اســت: 
ــوااللَ ــوااتَُّق ــَنآَمنُ ــاالَِّذی ــاأَیَُّه »ی
ادِقِیــَن؛]۶[ ای  َوُكونُــواَمــَعالصَّ
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا 

ــید«.  ــتان باش ــا راس ــد و ب ــروا کنی پ
اثــر تکوینــی  نتیجــه ی طبیعــی و 
تقــوا آن اســت کــه انســان همســایه ی 
)علیهم الســام(  محمــد  آل  و  محمــد 
از  باالتــر  پاداشــی  می شــود. چــه 
ــده  ــه آم ــه ی کریم ــن آی ــه در ای آنچ
ــی  ــاداش اله ــه پ ــان ب ــت؟! انس اس
ــر  ــه ای باالت ــه هدی ــم دارد و چ چش
ــد و  ــا محم ــی ب ــت و همراه از معی
ــی  ــه ی قبل ــام(؟! در آی آل محمد)علیهم الس
هــم همین طــور بــود و حالــت شــکر 
اثــر تکوینــی »َفاْعبـُـْد« اســت. اشــراق 
ربانــی و افاضــه ی قدســِی حالــت 
ــه شــکل شــکر  بندگــی در انســان، ب
می کنــد. بــروز  ســالک  قلــب  در 

 
۳.نفسمانعشکرگزاریاست

آَل »اْعَمُلــوا ســوم:  آیــه ی  امــا 
ــادَِي ــْنعِب ــٌلمِ ــْکراًَوَقلِی داُوَدُش
داوود  خانــدان  ای  ــُکوُر؛]۷[  الشَّ
ــن  ــدگان م ــید و از بن ــکرگزار باش ش
ــا  ــه ب ــا ک ــگزارند«. آنه ــی سپاس اندک
ســبک ســخن خــدای متعــال در 
قــرآن مأنــوس هســتند، می داننــد 



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــال  ــدای متع ــوارد خ ــی م ــه برخ ک
بــا  گایه هــا  و  می کنــد  گایــه 
هــم  اینجــا  می کنــد.  فــرق  هــم 
ــه آل داوود برگشــته اســت. ــه ب گای

در جلســه ی قبــل گفتیــم کــه نقطــه ی 
عزیمــت شــکر، معرفــت نعمــت 
اســت و معرفــت نعمــت هــم کار 
خیلــی آســانی اســت و دســتیابی 
انســانیت،  منــازل  باالتریــن  بــه 
آســان ترین راه را دارد. خــدای متعال، 
ــهل ترین  ــب را در س ــن مرات عالی تری
طــرق ممکــن در دســترس شــما 
قــرار داده اســت. فقــط یــک راه 
ــول  ــه ق ــه ب ــم اینک ــت و آن ه هس
ــا  ــوییم. م ــم ها را بش ــهراب، چش س
بایــد دیــد خــود را اصــاح کنیــم. در 
ــه ی  ــر زاوی ــا از تعبی ــان م ــات زم ادبی
ــد  ــد و می گوین ــتفاده می کنن ــد اس دی
زاویــه ی دیــد خــود را تغییــر دهیــد. 
معیــوب،  دیــد  زوایــه ی  حاصــل 
حاصــل  و  اســت  دیــدن  عیــب 
عیــب دیــدن، ناشــکری. اگــر دیــد و 
ــِد  ــد و دی ــت ش ــد درس ــه ی دی زاوی
ــد  ــد، ُحســن می بینی ــی ش ــما واقع ش

و حاصــل ُحســن، شــکر اســت. 
وقتــی شــکر آمــد، شــما را بــه آنجــا 
ــرد. اگــر انســان  ــد بب ــه بای ــرد ک می ب
وارد منطقــه ی شــکر شــود، مجــذوب 
ــی اســت  ســالک می شــود. ایــن زمان
ــب  ــود از مرک ــق ش ــان موف ــه انس ک
ــر  ــی ب ــا وقت ــود. ت ــاده ش ــس پی نف
ــر  ــتی، ه ــوار هس ــس س ــب نف مرک
لحظــه ممکــن اســت تــو را بــه جــای 
اول برگردانــد. بــه قــول مولــوی:

یكدمارمجنونزخودغافلبدی
ناقهگردیدیوواپسآمدی...
گفتایناقهچوهردوعاشقیم
مادوضد،پسهمرهنالیقیم...]۸[

رفتــن بــا مرکــب نفــس، خیلــی 
ســخت و دشــوار اســت. مجنــون 
وقتــی دیــد شــترش نمــی رود، خــود 
انداخــت.  پاییــن  آن  بــاالی  از  را 
ولــی  شکســت؛  اســتخوان هایش 
گفــت مــن پــا نمی خواهــم در راه 
غلتان غلتــان  گــوی  شــبیه  لیــا، 
حلقــه ی  وارد  وقتــی  مــی روم. 
ــی  ــا می افت ــدی، در دام ب ــکر ش ش
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می بََرنــد. و  می کِشــند  را  تــو  و 

نفهمیده انــد کــه  بعضی هــا هنــوز 
چگونــه شــهدا راه صــد ســال را 
ایــن  رازش  می رونــد!  یک شــبه 
ــاده  ــس پی ــب نف ــه از مرک ــت ک اس
ــازان  ــهید چیت س ــا از ش ــدند. آق ش
ــد  ــود بای ــه ب ــه گفت ــد ک ــل کردن نق
عبــور  نفــس  ســیم خاردار  از 
ــردی،  ــور ک ــی از آن عب ــی و وقت کن
بــا  و  هســتی  دوســت  زمیــن  در 
ــتی.  ــه هس ــی مواج ــی متفاوت پذیرای
دارد. منــزل شــکر چنیــن حالــی 

نکتــه و راز مســئله چیســت کــه گفتم 
راه خیلــی آســان اســت، ولــی رونــده 
می فرمایــد:  مــوال  خــود  نــدارد؟ 
ــُکوُر؛]۹[ از  »َقلِیــٌلمـِـْنعِبــادَِيالشَّ
ــگزارند«. ــی سپاس ــن اندک ــدگان م بن

ــا،  ــودن رونده ه ــم ب ــل ک ــه ی دلی هم
ــرارت  ــی م ــر کس ــت. اگ ــس اس نف
ــکر  ــام ش ــه او ج ــد، ب ــر را بچش صب
حاصــل  شــکر  جــام  و  می دهنــد 
گفتــم  امــا چــرا  اســت.  تحمــل 

آســان اســت؟! نقطــه ی عزیمــت، 
ــه ی دام  ــت و حلق ــه نعم ــت ب معرف
شــما  اســت.  نعمت شناســی  بــا 
عالــم،  تمــام  از  کنیــد  حســاب 
خــدای متعــال بــا انســان حــرف 
می کنــد.  دعــوت  را  او  و  می زنــد 
آنجــا عالــم دیگــری اســت و بــا 
عالم هــای دیگــر تفــاوت می کنــد.

عالمعاشقزعالمهاجدااست
عشقاسطرلباسرارخدااست

همه جــا  از  عالــم،  آن  در  انســان 
ــوت  ــم دع ــنود و دائ ــوت می ش دع
ــا  ــوت ب ــم، دع ــوت ه ــود. دع می ش
احســان و نعمــت و افضــال اســت که 
ــت. ــقانه اس ــه و عاش ــی محبان دعوت

»َوإِْن فرمــود:  هــم  طــرف  آن  از 
ــا؛]۱۰[  َِلتُْحُصوَه ــَةاللَّ وانِْعَم ــدُّ تَُع
و اگــر نعمت]هــای[ خــدا را شــماره 
ــمارید«.  ــد، بش ــد، آن را نمی توانی کنی
ــه  ــر ب ــام اگ ــک پی ــی ی ــی حت گاه
دل برســد، آتــش ایجــاد می کنــد.
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ــود را  ــم خ ــوش و چش ــد گ ــا بای م
اصــاح کنیــم و طــور دیگــری ببینیــم 
و بشــنویم. چنانچــه نگاهمــان تغییــر 
کنــد، می بینیــم از همه جــا اعــام 
شــما  از  مــوال  می شــود.  محبــت 
اســتیجاب می خواهــد و می گویــد: 
نمی دهیــد؟!  مــرا  جــواب  چــرا 
او شــما را بــه چــه زبانــی بایــد 
بــه چــه زبانــی  دعــوت کنــد و 
دارد؟! دوســت  را  شــما  بگویــد 

ــا هــر یــک از ایــن نعمت هــا شــما  ب
ــدا  ــما را ص ــد و ش ــوت می کن را دع
می زنــد. شــاید یکــی از شــیرین ترین 
ذکر هــا، توجــه بــه نعمــت مــوال 
نعمت هایــش  بــا  او  ذکــر  و 
نمی توانیــم  مــا  البتــه  باشــد. 
کنیــم. درک  را  »أَْذُكْرُكــْم«  ابعــاد 

 
۴.انسانغرقدرنعمتهااست

»َوأَْســبََغَعَلیُْکــْمنَِعَمــُهَظاهِــَرًة
ــر  ــای ظاه ــًة؛]۱۱[ و نعمت ه َوبَاِطنَ
و باطــن خــود را بــر شــما تمــام 
ــما  ــم، ش ــوالی کری ــرده اســت«. م ک

ــرده  ــودش ک ــت خ ــرق در نعم را غ
و هیچ چیــز کــم نگذاشــته و شــما 
را پــر و سرشــار کــرده اســت. فقــط 
و  اصــاح شــود  مــا  دیــد  بایــد 
ــا  ــت. انبی ــا اس ــم همین ج ــکال ه اش
و اولیــا آمده انــد تــا زوایــه ی دیــد را 
اصــاح کننــد و شــما بتوانیــد ببینیــد. 
را  خــود  اســتماع  زاویــه ی  اگــر 
اصــاح کنــی، صــدای او را خواهــی 
شــنید و دیگــر جایــی بــرای صــدای 
مانــد. نخواهــد  باقــی  دیگــری 

ــای  ــروع دع ــه ش ــت ک ــب اس جال
شــکر، بــا عجــز همــراه شــده اســت؛ 
ــز  ــت عج ــه حال ــی ب ــن وقت بنابرای
ــم. ــکر را ادا کرده ای ــق ش ــیم، ح برس

ــق  ــه ح ــال ب ــدای متع ــم خ امیدواری
سیدالســاجدین و قطب الشــاکرین، از 
ایــن عطیه ی الهــی روزی مــا بگرداند.
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