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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

ــای  ــق الهــی در بررســی دع ــه توفی ب
ســی وهفتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
کــه موضــوع اصلــی آن شــکر اســت 
و فضــای آن، ترســیم عجــز و ناتوانی 
ــای  ــکر نعمت ه ــر ش ــان در براب انس
الهــی اســت، نکاتــی در دو جلســه ی 
بــه  کــه  کــردم  عــرض  گذشــته 
ــث  ــن بح ــرای ای ــه  ب ــه ی مقدم منزل
محســوب می شــد. ایــن مباحــث 
ــم. ــم می کن ــه تقدی ــه ای دارد ک تکمل

 
نقطه ی آغاز شکر

جلســه ی گذشــته عــرض کــردم کــه 
نقطــه ی عزیمــت شــکر، معرفــت 
ــم در  ــال منع نعمــت و تماشــای جم
آینــه ی نعمــت اســت. بدیــن ترتیــب 
می شــود.  آغــاز  شــکر  ماجــرای 
ــناخت  ــه ش ــکر ب ــئله ی ش ــل مس اص
ــان  ــی انس ــردد. وقت ــه برمی گ و توج
ــدون  ــه ب ــزی ک ــت ـ آن چی ــه نعم ب
ــه و اســتحقاق، از ســوی  ــچ مقدم هی
ــه  ــد و هدی ــان می رس ــه انس ــم ب منع
را  آن  و  می نگــرد  ـ  می شــود 
ــه ای  ــه و آی ــت آین ــد، نعم می شناس
می شــود کــه انســان در آن منعــم 
پیــدا  توجــه  او  بــه  و  را می بینــد 
می کنــد. ماجــرا و قصــه ی شــکر 
بــه ایــن ترتیــب آغــاز می شــود. 
نعمــت و  انســان،  اینکــه  از  بعــد 
ــد،  ــه او رســیده، دی ــه ب ــی را ک عطای
منعم شناســی  بعــد،  مرحلــه ی  در 
می کنــد و معرفــت نعمــت، انســان را 
ــد.  ــه معرفــت منعــم هدایــت می کن ب
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ــت  ــه نعم ــرض ک ــن ف ــا ای ــه ب البت
ــاوی  ــم و ح ــوی منع ــه ای از س هدی
لطــف و محبــت و احســان و دوســتِی 
ــت. ــده اس ــه دریافت کنن ــبت ب او نس

ایــن شــناخت نعمــت مــا را بــه 
می کنــد  راهنمایــی  نعمت بخــش 
و منعــم در مقــام لطــف و کــرم و 
ــا  ــه م ــام، ب ــل و انع ــان و فض احس
ــن شــناخت  ــی می شــود. بنابرای معرف
منعــم از طریــق نعمــت، شــناخت بــه 
کــرم و لطــف و احســان و فضــل 
ویژگی هایــی  بــه  منعــم  اســت. 
و  شــده  متصــف  مــن  دربــاره ی 
ــن  ــاره ی م ــوی او درب ــاری از س رفت
ــت از  ــه حکای انجــام شــده اســت ک
ــن نظــر دارد،  ــه م ــه او ب ــن دارد ک ای
ــن لطــف و  ــه م ــده اســت، ب ــرا دی م
ــرام  ــورد احت ــرا م ــت دارد و م عنای
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــان خ و احس
ــت. ــم اس ــناخت منع ــان ش ــن هم ای

شــناخت  اول،  شــناخت  حاصــل 
نعمــت اســت و نعمــت شــناخت 
منتقــل  نعمت شناســی  بــه  را  مــا 
نســبتی  دوم،  شــناخت  می کنــد. 
بیــن منعــم و مــا برقــرار می کنــد 
لطــف و  معنایــی  بــار  دارای  کــه 
کــرم و احســان و محبــت اســت. 
دلیــل مــن بــرای دریافــت ایــن 
ــه ای اســت کــه  ــا، نعمــت و هدی معن
ــن  ــت. ای ــتاده اس ــن فرس ــرای م او ب
ــاوی  ــی، ح ــرم و صمیم ــناخت گ ش
اســت. داللت هایــی  و  پیام هــا 

 
رابطه ی فطرت و شکر

ــده ی  ــس از شــناخت نعمــت، گیرن پ
نعمــت، حالــت خاصــی پیــدا می کنــد 
و وضعیتــی در او ایجــاد می شــود کــه 
تلفیقــی از خضــوع در مقابــل منعــم، 
محبــت متقابــل، تمایــل و جــذب 
اســت. رازش چیســت؟ ســّر و راز 
ــر  ــان در براب ــت. انس ــرت اس آن فط
ــی  ــه و نعمت ــه او هدی ــه ب ــی ک کس
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ــال  ــی و انفع ــت فروتن ــد، حال می ده
قلبــی )خضــوع و فروتنــی( بــا رنــگ 
ــی  ــن ناش ــد و ای ــدا می کن ــت پی محب
از فطــرت و آفرینــش انســان اســت. 
ویژگــی آفرینــش انســان ایجــاب 
می کنــد کــه نســبت بــه منعــم و 
عطابخــش و محبت کننــده، حالــت 
ــد. قــرآن  ــدا می کن ــل پی محبــت متقاب
از ایــن حالــت بــا تعبیــر جالــب »َهْل
ــاُن؛]۱[  اْلِْحس ــاِنإِلَّ ــزاُءاْلِْحس َج
نیکــی  نیکــی، جــز  پــاداش  آیــا 
ــا  ــه م ــت ک ــرده اس ــاد ک ــت؟« ی اس
بــه مناســبت، در دعــای هشــتم بــه آن 
ــرآن موضــوع را مســّلم  ــم. ق پرداختی
گرفتــه کــه ایــن مســّلم گرفتــن، 
ناظــر بــه فطــرت انســان اســت.

ــر فطــرت خــود باقــی  اگــر انســان ب
ــار  ــوب و بیم ــش معی ــد و فطرت باش
ــد  ــده باش ــور نش ــدرس و مهج و من
و در یــک کلمــه اگــر انســان باشــد، 
در  شــود،  احســان  او  بــه  وقتــی 
وجــودش بازتــاب پیــدا می کنــد. 

ــزی  ــان، چی ــر احس ــش در براب واکن
جــز احســان اســت؟! اگــر غیــر 
ــی  ــًا کس ــاد و مث ــاق افت ــن اتف از ای
ــه  ــرد و هدی ــان ک ــری احس ــه دیگ ب
داد یــا محبــت و احتــرام کــرد؛ ولــی 
واکنــش طــرف مقابــل، از جنــس 
ــود و  ــت نب ــرام و محب ــرام و احت اک
مثــًا از جنــس بی اعتنایــی بــود و 
بــرای او فرقــی نکــرد، طبــق قاعــده، 
ایــن شــخص از حالــت فطــری خــود 
ــر اســاس مباحــث  خــارج شــده و ب
ــرت  ــه فط ــم ک ــرض می کنی ــی، ع فن
ــرت در  ــت. فط ــده اس ــوب ش او معی
ــه  ــده و ب ــه ش ــان نهادین ــود انس وج
نمی شــود،  تبدیــل  دیگــری  چیــز 
امــا معیــوب و منــدرس می شــود. 
کــه  اســت  ایــن  دقیق تــر  تعبیــر 
می شــود.  محجــوب  و  دفــن 
کســی کــه بــر فطــرت الهــی اش 
باشــد، در برابــر نعمــت، واکنــش 
احســان متقابــل خواهــد داشــت.
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حالــت بدتــر آن اســت کــه شــخص 
ــرده  ــدا ک ــدی پی ــت ب ــدر وضعی آن ق
ــارج  ــانیت خ ــدار انس ــد و از م باش
شــده و گرفتــار ازخودبیگانگــی شــده 
ــائه  ــر احســان، اس ــه در براب ــد ک باش
ــود  ــر می ش ــد مگ ــاید بگویی ــد. ش کن
نه تنهــا  کســی،  خوبــِی  برابــر  در 
ــدی  ــه او ب ــم، بلکــه ب بی اعتنایــی کنی
کنیــم؟! چنیــن چیــزی بــه ذهــن 
ــرت  ــا فط ــه ب ــد؛ چراک ــما نمی آی ش
هماهنــگ نیســت و عقــل شــما فــوراً 
آن را خــط می زنــد. ولــی وقتــی 
ــی  ــن و جناب عال ــم، م ــح ده توضی
زیــرا  می افتــد؛  پاییــن  ســرمان 
ــه  ــن قص ــه ای ــان ب ــم خودم می بینی
در همیــن مرحلــه مبتــا هســتیم!

شــکر از شــناخت نعمــت شــروع 
منعــم  شــناخت  در  و  می شــود 
مســتقر می شــود. شــناخت منعــم 
ــی از  ــده حالت ــود نعمت گیرن در وج
ــل، خشــوع و خضــوع  احســان متقاب
بــه  نســبت  محبــت  بــا  آمیختــه 

ــعله ای در  ــد و ش ــد می کن ــم تولی منع
ــت،  ــن حال ــروزد. ای ــان برمی اف انس
شــکر  مبنــای  و  اســاس  و  بنیــان 
قلمــداد می شــود. اگــر کســی بــه 
ــن نقطــه رســید، از نظــر بســیاری  ای
اســاس  روایــات،  و  آیــات  از 
فرازمندتریــن  از  یکــی  بنیــان  و 
جلوه هــای  باشــکوه ترین  و 
آورده  دســت  بــه  را  انســانیت 
ــود. ــده می ش ــکر نامی ــه ش ــت ک اس

 
تفاوت شکر عقلی و شکر عملی

آیــا بــه ایــن وضعیــت شــخص 
خیــر،  شــکر؟  گفــت  می شــود 
ــود  ــکر در وج ــی ش ــا مبان ــا اینج ت
ــان  ــه و دارای بنی انســان شــکل گرفت
ــت،  ــکر اس ــاس ش ــالوده و اس و ش
امــا ایــن نــوع واکنشــی کــه تــا 
ــده  ــکر نامی ــم، ش ــه داری ــن مرحل ای
نمی شــود. شــکر عقلــی )حالــت 
ــکر  ــا ش ــده، ام ــام ش ــت( انج معرف
ــکر  ــت. ش ــده اس ــام نش ــی انج عمل
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ــع می شــود؟  ــی واق ــی چــه زمان عمل
برخــی مدققیــن می گوینــد وقتــی 
و  خضــوع  حالــت  بــه  شــخص 
ــر منعــم رســید، وارد  خشــوع در براب
منطقــه ی عمــل شــده اســت و از ایــن 
بــه بعــد شــکر عملــی پیــش می آیــد.

 
مراحل شکر عملی

۱.شکرقلبی
خواجــه نصیرالدیــن بحــث شــکر 
ــد  ــرده و می گوی ــرح ک ــی را مط عمل
شــکر عملــی ســه مرحلــه دارد: شــکر 
قلبــی، شــکر زبانی و شــکر جوارحی.

ــی را  ــکر قلب ــن ش ــه نصیرالدی خواج
یــک مرتبــه از شــکر عملــی می دانــد. 
ــرد  ــی شــکل می گی ــی زمان شــکر قلب
دریافت کننــده ی  شــخِص  کــه 
نعمــت، تصمیــم می گیــرد و عــزم 
ــل و  ــان متقاب ــا احس ــد ت ــدا می کن پی
ــد.  ــته باش ــب داش ــخگویی مناس پاس
خضــوع و خشــوع موجــب می شــود 

انســان مصمــم شــود نســبت بــه 
منعــم، احســان متقابــل داشــته باشــد. 
بــا  می توانیــد  را  عــزم  مرحلــه ی 
مســامحه نیــت بنامیــد؛ چراکــه کانون 
ــت  ــا اس ــت و آنج ــب اس ــت، قل نی
کــه ایــن هســته شــکل می گیــرد. 
ــی  ــکر قلب ــی، ش ــکر عمل ــه ی ش پای
ــه انســان وارد  اســت و از ایــن مرحل
مرحلــه ی شــکر عملــی می شــود.

معنــای  بــه  شــکر  کــه  آنجــا  از 
اســت،  آشکارســازی  و  اظهــار 
قلبــی،  شــکر  می گوینــد  برخــی 
حقیقــی  و  اســت  شــکر  مجــازاً 
ــکر را در  ــم ش ــر بخواهی ــت. اگ نیس
ــم، از  ــتعمال کنی ــی اس ــای حقیق معن
ــان  ــه در زب ــود ک ــاز می ش ــی آغ وقت
ــه  ــد. ب ــروز  کن ــخص ب ــار ش و رفت
ــت و  ــی اس ــن کم لطف ــن ای ــر م نظ
همــان مرحلــه کــه شــخص تصمیــم 
کــه  می کنــد  نیــت  و  می گیــرد 
واکنــش خــوب و مطلــوب در برابــر 
ــوان گفــت  انعــام داشــته باشــد، می ت
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ــت. ــده اس ــکر ش ــه ی ش وارد منطق
 

۲.شکرزبانی
لســانی  شــکر  بعــدی،  مرحلــه ی 
ــن  ــان ترین، روان تری ــه آس ــت ک اس
ــورد  ــکر در م ــش ش ــن بخ و رواتری
انســان ها اســت. همین کــه صوتــی از 
لســان خــارج شــود کــه حاکــی از این 
ــم،  ــه منع ــبت ب ــن نس ــه م ــد ک باش
ــی دارم،  ــپاس و قدرشناس ــت س حال
ــه اســت. حــال  شــکر صــورت گرفت
ایــن ســپاس و ســتایش ممکن اســت 
در حضــور او باشــد یــا در غیــاب او، 
ــود او  ــه خ ــاب ب ــت خط ــن اس ممک
ــاره ی او و  ــا دیگــران درب ــا ب باشــد ی
بزرگــواری و کرمــش صحبــت کنیــم. 
ــان را  ــم کــه اگــر زب در روایــت داری
از انســان بگیرنــد، وارد فضــای گنــگ 
ــا  ــی از فضیلت ه ــود و از بخش می ش
ــی  ــز خیل ــان چی خــارج می شــود. زب
ــا آن  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس عجیب
ــرد.  ــار ک ــراز و اظه ــات را اب احساس
عملــی  شــکر  می گوینــد  برخــی 

می شــود. آغــاز  لســانی  شــکر  از 
 

۳.شکرجوارحی
شــکر جوارحــی مرحلــه ی ســوم 
البتــه  و  مشــکل ترین  کــه  اســت 
زیباتریــن بخــش شــکر اســت. چــون 
ــکر  ــکر را ش ــه کل ش ــاب خواج جن
ــه  ــن مرحل ــا ای ــد، م ــی نامیده ان عمل
را شــکر جوارحــی یــا شــکر عملــی 
ــن  ــم. ای ــاص می نامی ــای خ ــه معن ب
ــما  ــه ش ــت ک ــه ای اس ــان مرحل هم
ــم  ــای منع ــا رض ــق ب ــت را مطاب نعم
بــه جریــان می اندازیــد و بــه کار 
ــر  ــدی در براب ــدم بع ــد. در ق می گیری
منعــم، واکنش هــای عملــی متناســب 
ــًا  ــت. مث ــد داش ــت خواهی ــا نعم ب
ــًا  ــه اصطاح ــد ک ــجده می افتی ــه س ب
می نامیــم. شــکر  ســجده ی  را  آن 

ــک  ــد، ی ــیم ش ــه ترس ــه ای ک منظوم
می کنــد. ترســیم  را  کامــل  شــکر 
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شرط اصلی و نهایی تحقق 
شکر

دربــاره ی منعمیــن عــادی از مخلوقین 
کــه در مــورد مــا لطــف و احســان و 
انعــام دارنــد، آنچــه تاکنــون توضیــح 
دادم، یــک شــکر کامــل اســت و 
ــته ایم آن  ــا توانس ــت م ــوان گف می ت
نعمــت را قدرشناســی کنیــم. امــا 
اگــر ســخن از شــکر نســبت بــه 
منعــم مطلــق باشــد، تــا بــه اینجــا کــه 
گفتیــم، شــکر ناقــص اســت و هنــوز 
ــد  ــرض کنی ــت. ف ــده اس ــل نش کام
ــه  ــم ب ــع و مصم ــی خاض ــب کس قل
بندگــی و احســان در برابــر حضــرت 
ــه  ــه ب ــان او آمیخت ــت و زب ــق اس ح
حمــد و تســبیح و تهلیــل و تکبیــر و 
ــم  ــل ه ــت و در عم ــی اس قدرشناس
اعضــا  مثــل  متصــل  نعمت هــای 
ــذا و  ــل غ ــل مث ــوارح، و منفص و ج
ــه  ــوب ب ــای محب ــم را در راه رض عل
ــه  ــکر او ب ــا ش ــد، آی ــه باش کار گرفت
کمــال رســیده اســت؟ پاســخ منفــی 
ــه  ــکر ب ــی ش ــه زمان ــس چ اســت. پ

ــاب  ــه جن ــی ک ــال می رســد؟ وقت کم
ــه ی عجــز از شــکر  ــه مرحل ــاکر ب ش
ــی  ــل؛ یعن ــز کام ــم عج ــد؛ آن ه برس
ــی و  ــر و ناتوان ــود، فق ــام وج ــا تم ب
ــکر  ــل ش ــود را از حداق ــف خ ضع
ــر حضــرت حــق احســاس و  در براب
ــد.  ــراف کن ــه آن اعت ــد و ب ــاور کن ب
ــید،  ــه رس ــن نقط ــه ای ــی ب ــر کس اگ
اســت. کــرده  ادا  را  شــکر  حــق 

 
علت ناتوانی انسان از شکر 

نعمت های پروردگار

ــه  ــی وهفتم گفت ــای س ــه در دع آنچ
می شــود، مرحلــه ی شــکر کامــل 
ــجاد  ــام س ــت. ام ــکر اس ــق الش و ح
ــادی و  ــه ی مب ــا از هم ــام( اینج )علیه الس

مقّدمــات عبــور کــرده و از اصــل 
ــت. حضــرت  ــرده اس ــاز ک قصــه آغ
َل أََحــداً  إِنَّ  »اللَُّهــمَّ می فرمایــد: 
َحَصَل یَبُْلــُغمـِـْنُشــْکرَِكَغایـَـًةإِلَّ
ــُه ــایُْلِزُم ــانَِكَم ــْنإِْحَس ــهِمِ َعَلیْ
ُشــْکراً«. تــا انســان تصمیــم می گیــرد 
ــه ای  ــه مرحل ــکر ب ــودش را در ش خ
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ــری از  ــان دیگ ــاند، احس ــی برس عال
تــو دریافــت می کنــد و بــدون شــکر 
ــم  ــری ه ــکر دیگ ــی، ش ــت قبل نعم
اقتضــا پیــدا می کنــد. چــون ایــن 
وضعیــت بــه صــورت بی انتهــا و 
شــکر  می گیــرد،  انجــام  بی عــدد 
ــام،  ــن انع ــت. ای ــن نیس ــز ممک هرگ
ــی  ــه بخواه ــت ک ــت نیس نوبت به نوب
شــکر نعمــت اول را به جــا آوری 
ــف  ــه لط ــی؛ بلک ــدی برس ــه بع و ب
ــی  ــان اله ــل و احس ــض و فض و فی
هم زمــان و بی عــدد و بی انتهــا بــر 
کاری  نمی توانــی  و  می بــارد  تــو 
بــود،  نوبت به نوبــت  اگــر  کنــی. 
عجــز انســان بــه یــک وضعیــت بــود. 
ــت،  ــا نعم ــه میلیارد ه ــال ک ــی ح ول
بــه صــورت بی عــدد بــر یــک انســان 
ــت  ــز او وضعی ــود، عج ــازل می ش ن
دیگــری پیــدا می کنــد. ایــن را در 
ــاكِرین« »َعجُزالشَّ عرفــان،  عالــم 
می نامنــد و قلــه ی آن فقــط بــرای 
انســان کامــل فراهــم اســت؛ چراکــه 
می خواهــد. معرفــت  خیلــی 

هرچــه معرفــت انســان بــه نعمــت و 
منعــم بیشــتر  شــود، عجــز او بیشــتر 
ــاكِرین« بــرای  می شــود. »َعجُزالشَّ
ــّر مســتتر  ــی دارد و س خــودش عالم
نهفتــه  عجــز  همیــن  در  بندگــی 
اســت. انســان بــه مقــام عــزم و حتــی 
ــد.  ــم نمی رس ــت ه ــه ی نی ــه مرحل ب
و  الکــن  زبــان  یــک  بــا  حــال 
این همــه ناتوانــی در مقــام عمــل، 
چــه خاکــی می خواهــد بــر ســر 
ــل  ــل عق ــز حاص ــن عج ــزد؟! ای بری
ــی  ــز و ناتوان ــت. عج ــت اس و معرف
ــی،  ــن ناتوان ــا ای ــت، ام ــخ اس کًا تل
محصــول  زیــرا  اســت؛  شــیرین 
عقــل اســت و مبنــا و امتــداد آن، 
اســت. بی انتهــا  محبتــی  حاصــل 

دعــا  همیــن  در  را  حالــت  ایــن 
عقــل  و  کامــل  انســان  می بینیــد. 
شــناختی،  افــق  آن  در  محــض، 
را  محبــوب  حضــرت  تجلیــات 
ــه  ــت عجــز خردمندان ــد و حال می بین
حــال  می گیــرد.  شــکل  او  در 
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می خواهــد ایــن حالــت را در کلمــات 
ــت  ــوم اس ــی معل ــد؛ ول ــاری کن ج
کــه کلمــات کشــش آن را نــدارد.

ــام  اگــر تمــام تــاش خــود را در مق
طاعــت، یعنــی شــکر عملــی، بــه کار 
گیریــم، بازهــم نمی توانیــم شــکر 
آنچــه حــق خــدا )منعــم مطلــق( 
او  فضــل]۲[  طریــق  از  و  اســت 
بــرای مــا تعییــن شــده اســت، به جــا 
ــد  ــی می رس ــه جای ــان ب ــم. انس آوری
کــه افتقــار مطلــق و عجــز مطلــق را 
احســاس می کنــد و ایــن بندگــی، 
ــه  ــود؛ چنان ک ــده می ش ــان نامی احس
فرموده انــد:  اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر 
ـَك َكأنَـّ »الحســاُنأنتَعبُــَداللَّ
ــُه ــراُهَفإنَّ ــنتَ ــمتَُک ــإنلَ ــراُه،ف تَ
ــراَك؛]۳[ احســان، ایــن اســت کــه  یَ
ــه  ــی ک ــادت کن ــان عب ــدا را چن خ
گویــی او را می بینــی؛ زیــرا اگــر تو او 
را نمــی بینــی، او کــه تــو را می بینــد«.

جمع بنــدی  سجاد)علیه الســام(  امــام 
»َفَأْشــَکُر می فرمایــد:  و  می کنــد 
ــْکرَِك،َو ــْنُش ــٌزَع ــادَِكَعاِج عِبَ
ــَك؛ ِ ــْنَطاَعت ــٌرَع ــْمُمَقِصّ أَْعبَُدُه
ــو  ــکر ت ــت از ش ــاکرترین بندگان ش
ناتــوان، و عابدتریــن بندگانــت از 
ــه  ــا ک ــت«. آنه ــر اس ــت مقص طاعت
خیــال می کننــد در مقــام طاعــت 
هســتند، باخته انــد. گاهــی ســحر 
ــاز  ــت نم ــویم، دو رکع ــدار می ش بی
بــه  آنچــه خــدا  از  و  می خوانیــم 
ــاق  ــران انف ــه دیگ ــت، ب ــا داده اس م
می کنیــم،  کارگشــایی  و  می کنیــم 
عالــم  در  و  خــود  پیــش  بعــد 
و  می گوییــم  بَه بَــه  خــود،  خیــال 
می کنیــم!  پیــدا  خوبــی  احســاس 
بــا ایــن حالــت باخته ایــم، مگــر 
اینکــه متوجــه شــویم کــه کســی 
ــرده  ــه ک ــدار و متوج ــا را بی ــه م ک
و بــه مــا احســاس خدمــت بــه 
ــال اســت. دیگــران داده، خــدای متع
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ذات  کــه  بداننــد  مــن  عزیــزان 
اســت  بندگــی  از  بندگــی، عجــز 
ــت. ــی اس ــم بندگ ــن، فیل ــر ای و غی

 
مسیر میان بر بندگی

ــر و  ــیر میان ب ــد از مس ــه می توان آنچ
نزدیــک، مــا را در مراتبــی از بندگــی 
ــیر  ــد، مس ــرار ده ــق ق ــرت ح حض
ــذا  ــت؛ ل ــی اس ــکر و نعمت شناس ش
عزیــزان و خــودم را بــه ایــن طریــق 
دعــوت می کنــم. خودتــان را در آفــاق 
ــا  ــارش نعمت ه ــد و ب ــا ببری نعمت ه
را در مــورد خودتــان احســاس و 
ــم دیگــری  َ ــور عال ــد. این ط درک کنی
می شــود. شــروع  شــما  بــرای 

ــی  ــی کوتاه ــش خیل ــن بخ ــا در ای م
می کنیــم و خیلــی غافــل هســتیم. 
ــر  ــت ذک ــان حال ــت انس ــی اس کاف
ــد.  ــته باش ــا داش ــه نعمت ه ــبت ب نس
شــیخ اجــل در دیباچــه ی گلســتان ـ 
کــه واقعــًا خواندنــی اســت ـ شــما را 
ــه داده و  ــا توج ــی از نعمت ه ــه یک ب

آن ، نعمــت نفــس اســت: »هــر نفســی 
کــه فــرو مــی رود ممد حیات اســت و 
ح ذات. پس در  چــون برمی آیــد، مفــِرّ
هــر نفســی دو نعمــت موجــود اســت 
ــی شــکری واجــب«. ــر هــر نعمت و ب

ایــن درِس ابتدایــی نعمت شناســی 
اســت و درس انتهایــی همــان اســت 
آمــوزش  سجاد)علیه الســام(  امــام  کــه 
ــان داده در  ــا نش ــه م ــم ب ــد. عل دادن
هــر دیدنــی، میلیون هــا نعمــت اســت 
ــی، شــکری واجــب.  ــر هــر نعمت و ب
اســت  داده  نشــان  مــا  بــه  علــم 
ــس،  ــر نف ــت. در ه ــه چیس ــه ری ک
میلیارد هــا نعمــت موجــود اســت 
ــکر  ــا ش ــدام میلیارد ه ــر ک ــر ه و ب
ــه ای  ــه مرتب ــیدن ب ــا رس ــب... ت واج
کــه امــام سجاد)علیه الســام( در دعــای 
خیلــی  می گوینــد،  ســی وهفتم 
نعمت شناســی  اســت.  مانــده  راه 
مراتــب  در  را  انســان  شــکر،  و 
می رســاند. همه جــا  بــه  بندگــی 
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