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  نعمت چیست؟
چه که خداوند به هر ،سازدهایش میهر وسیله و ابزار و امکاناتی که انسان را قادر به انجام خواسته 1هر حالت خوبی که انسان دارد

یعنی  ،متنع .هایی همچون نعماء و نعیم هم به همین معناستواژه .است »نعمت« ،کنیمما عطا کرده و ما از آن استفاده می
  .کردندادن و احسان و نیکییعنی به کسی نعمت ،نعاما .هاوري از نعمتو بهرهبرخورداري 

  : به تعبیر حضرت علی .ها نعمت بخشیده استیعنی به انسان ،م استنعم ،خداوند

 »و هفَبِ انُالمنّ ووائد ّالن2.»مِع  

  .ت نهاده استمنّ ،هاي سودمنداوست که با نعمت

 .دارداو را به ناسپاسی وا می ،ه به نعمت بودن برخی از اشیاء ندارد و همین غفلتتوج ،هاادي شدن نعمتگاهی انسان به دلیل ع
توجه به نبود آن در بعضی  ،ه به نعمترو یکی از عوامل توجاز این .آیدها بهتر به چشم میتها در کنار محرومیهمیشه برخورداري

  .است

  :دهده میانی به این نکته توجاي به حارث همددر نامه امام علی

»رْ ونْ إِلَى تَنْظُرَ أَنْ أَکْثم فُضِّلْت هلَیفَإِنَّ ع کنْ ذَلابِ مو3.»الشُّکْر أَب  

  .یکی از درهاي سپاس و شکر است ،چرا که این ،به کسانی که بر آنان مزیت و برتري داري زیاد نگاه کن

  :گویدسعدي می .داردهاي خودش او را به شکر وا میداشته ،وقتی انسان به محرومان بنگرد

عت پاي پوشی مگر وقتی که پایم برهنه بود و استطا ،هرگز از دور زمان ننالیدم و روي از گردش آسمان درهم نکشیدم
کفشی وردم و بر بیآبه جاي  نعمت حقّ سپاسِ .یکی را دیدم که پاي نداشت ،در آمدم دلتنگ به جامع کوفه .نداشتم

  4.صبر کردم

و ثروت خود را سایش آسالمتی و تندرستی و  ،فقیران و مصیبت زدگان ،معلوالن ،رو توصیه شده که انسان با دیدن بیماراناز این
  .یاد کند و خدا را  شکر گوید

د فراوانی است موار ،هاي نهج البالغهخطبهدر  .هم زبان به شکر او گشود هم باید خدا را ستود و حمد کرد ،اهدر مقابل نعمت
پردازد و دیگران را هم به این خصلت و هاي خدا میکند و به بر شمردن نعمتسخن خود را با حمد الهی آغاز می ،که آن حضرت

  :فرمایدعمل توصیه می

                                                             
  .مفردات راغب.  1
 .91نهج البالغه، خطبه .  2
 .69نهج البالغه، نامه .  3
  .19گلستان سعدي باب سوم حکایت . 4



٣ 
 

»یکُما أُوصهأَی ى النَّاسبِتَقْو اللَّه کَثْرَةِ و هدملَى حع هآلَائ کُمإِلَی و هائمنَع کُملَیع و هلَائب کُمیلَد فَکَم 
کُمخَص معبِنه و کَکُمارتَد م1.»...هبِرَح  

هایش نزد ها و عطایایش بر شما و آزمایشکنم به تقواي الهی و حمد فراوان خدا بر نعمتشمارا سفارش می !اي مردم
  .خطاهایتان را جبران کرد ،هاهایی که با آنمخصوص گرداند و رحمت ،چه بسیار که شما را بر نعمت ،شما

  :گویدهاي پیوسته و عظیم الهی سپاس میو در جاي دیگر خدا را بر نعمت

»هدملَى أَحع همعالتُّؤَامِ ن و هظَام آلَائ2.»الْع   

  .دهدسپاسگزاري میموزش عملی آبه ما  ،خود آن حضرت با حمد و ثنا و شکر پیوسته 3.ها بسیار استاز این نمونه

هاي او برخوردار است و هیچ باز هم از نعمت ،کندشناسد و بندگی نمیکند و غفلت دارد و خدا را نمیحتی انسان اگر نافرمانی می
  :ها برخوردار نباشدها باشد و هیچ کس نیست که از آنحالتی نیست که انسان بی بهره از نعمت

»دمالْح لَّهرَ لقْنُو غَیمنْ طم هتمحر لَا و خْلُونْ مه متمع4.»ن   

   .یوس نیستند و از نعمتش خالی نیستندأحمد خدایی را که هرگز مردم از رحمت او م

  :فرمایداي میدر خطبه

تو  .سازدخواند و در نعمتش غرق میبه عفوش فرا می ،به یاد آور حالی را که تو از او روي گردانی و او به تو اقبال دارد
اش محرومت کنی ولی او از فضل گستردهت بر معصیت میأتو جر .کندکنی ولی او به تو اکرام میاز او اعراض می

پوشاند یا هاي تو را میبخشد یا بديکند و هر لحظه یا نعمتی به تو میبرد و پرده دري نمیبرویت را نمیآسازد و نمی
  5؟!با تو چه لطفی خواهد داشت ،فرمانبردار او باشی اگر ،حال .کندبالیی را از تو دور می

  !پوییمهایی از لطف و نعمت معنوي خداست که گاهی از نعمت بودنش غافلیم و راه عصیان میاین گوشه

  ي و معنويهاي مادنعمت
چشم و گوش و  .رزند نگاه کردها و ثروت و فها و خوردنیتنها نباید به نعمت آب و نان و باد و باران و میوه ،هادر یادکرد نعمت

ود پیامبران و وجایمان و اسالم و هدایت الهی  و  .ها دانستزبان و سالمتی و هوش و فهم و عقل و ادراك را هم باید از نعمت
  .امامان و قرآن و حدیث را هم باید نعمت شمرد

                                                             
  .188نهج البالغه، خطبه . 1
 .191همان، خطبه .  2
  .و موارد دیگر بنگرید که با حمد الهی بر نعمت ها آغاز شده است 90،83،65،49،48،45،2،1به اول خطبه هاي .  3
  .45نهج البالغه، خطبه .  4
  .223نهج البالغه، خطبه .  5
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  1.گویدهاي ظاهر و باطن و آشکار و نهان سخن میاز نعمت ،ن کریمآقر

نوعی ناسپاسی  ،ها و خانه و مسکن محدود کردنها و پوشیدنیهاي الهی را فقط به خوردنینعمت علیهم السالمات معصومین در روای
  .دانسته شده است

ه ما را به هاي خدا یاد شده است تا توجي به عنوان نعمتهاي متعددي از موضوعات غیر مادنمونه منان ؤدر سخنان امیر م
  :ها از این قرار استبرخی از آن .الهی بیشتر معطوف داردهاي گسترده احسان

 تو نبو صلی اهللا و علیه و آلهپیامبر اکرم .1

از پیامبر  امام علی  .اي تاریک و جاهلیت زده مبعوث شد تا مردم را به راه خدا هدایت کنددر دوره صلی اهللا علیه وآلهرسول خدا 
  :شریت یاد کرده استخدا و بعثت او به عنوان نعمت الهی بر ب

  2.»رحمۀ بِالْحقِّ رسولُک و نعمۀً بعیثُک و الدینِ یوم شَهِیدك و  الْمأْمونُ أَمینُک هوفَ«
تو به عنوان نعمت و فرستاده به حق تو به عنوان رحمت  ۀاو امین مورد اعتماد تو و گواه تو در روز جزاست و برانگیخت

  .است
ضمن بیان عصر تاریک و آمیخته به خرافات و زندگی پست و دور از اخالق مردم در عصر بعثت خاتم رسوالن  ،ی دیگردر سخن

  :افزایدمی 3،ریختندکردند و خون یکدیگر را میپرستیدند و قطع رحم میکه مردم بت می
 دعوته علَى جمع و طَاعتَهم بِملَّته فَعقَد رسولًا هِمإِلَی بعثَ حینَ علَیهِم اللَّه نعمِ مواقعِ إِلَى فَانْظُرُوا«

مأُلْفَتَه فکَی ۀُ نَشَرَتمالنِّع هِملَیع نَاحا جهت4.»...کَرَام   
ن به آییآن گاه که به سوي آنان پیامبري بر انگیخت و طاعت آنان را  ،هاي الهی بر آنانبنگرید به جایگاه نعمت

چگونه نعمت الهی بال کرامتش را بر سر آنان گسترد و  !خویش استوار ساخت و با دعوت او به آنان الفت بخشید
سبزي زندگی آن به رفاه و هاي این آیین غرق شدند و در سرها را به سویشان سرازیر ساخت تا آن که در نعمتنعمت

  .راحت رسیدند
یاد  ،نهندشود و رهبري که گام جاي گام او میه عنوان پیشوایی که از او پیروي میبزرگ وجود پیامبر بدر جاي دیگر از نعمت 

   :کندمی
  5.»عقبه نَطَأُ قَائداً و نَتَّبِعه سلَفاً بِه علَینَا أَنْعم حینَ عنْدنَا اللَّه منَّۀَ أَعظَم فَما«

 علیهم السالماهل بیت .2

را به عنوان میزان صحیح راه یافتن به معارف  علیهم السالمما آن است که اهل بیت عصمت و طهارت  هاي معنوي خدا براز نعمت
  .قرار داد صلی اهللا علیه و آلهدین و شناخت حق و عمل به تکلیف و ادامه دهندگان راه حضرت رسول 

  فرمایددر اشاره به این نعمت بی بدیل می امام علی 

                                                             
1  .ًنَۀاطبرَةً وظَاه همعن کُملَیغَ عبأَسو  20لقمان آیه.  
  .106نهج البالغه، خطبه . 2
  .26همان، خطبه .  3
 .98، بند 192همان، خطبه .  4
 .160نهج البالغه، خطبه . 5
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قابل مقایسه نیست و هرگز آنان با کسان دیگري که  نعمت خدا بر  صلی اهللا علیه وآلهحمد با آل م ،هیچ کس از این امت
   1.برابر نیستند ،آنان جاري گشته

 قرآن .3

فهمیم هم با تالوت آن با ها و اوامر و نواهی الهی را میبریم هم خواستههم به احکام و معارف دین پی می ،در سایه کالم الهی
در  امام علی  .شویمپایان بهره مند میشود و از این گنجینه بییریم و دلمان روشن و راهمان واضح میگسخن خدا انس می

  :فرمایداشاره به این نعمت معنوي می
  2.»...الظُّلَم مصابِیح و النِّعمِ مرَابِیع فیه عجائبه تَنْقَضی لَا و غَرَائبه تَفْنَى لَا« 

-تاریکی گرِهاي روشنهاي سرسبز و بهاري و چراغنعمت ،در قرآن .رسدگفت قرآن به پایان نمیمطالب غریب و ش
  .رودها جز با فروغ قرآن از بین نمیشود و ظلمتهاست و خیرها جز با کلید آن گشوده نمی

 وحدت.4

نیز به  امام علی  3،شماردهی میهاي بزرگ الها و منتهاي مردم و وحدت آنان را از نعمتالفت دل ،هم چنان که قرآن هم
  :فرمایدمی ،این نعمت بزرگ اشاره کرده

نعمتی که در سایه آن  ،حاد را میان آنان محکم ساختت نهاد و رشته الفت و اتّمنّ ،تبر جماعت این ام ،خداي سبحان
ارزش آن را  ،ک از مخلوقیننعمتی که هیچ ی ،برندکنند و به سایه سار آن پناه میبه این سو و آن سو رفت و آمد می

  4.تر استاز هر قیمتی باالتر و از هر موضوع مهمی با ارزش ،چرا که این وحدت و همدلی ،داندنمی
در بخش ( .دهدت را بر باد میت و کرامت یک ملّت هم یک عذاب و نقمت است که عزّتفرقه و تشتّ ،یک نعمت است ،اگر وحدت

   .)حث اشاره شده استبه این ب »ناسپاسی سبب زوال نعمت«

 لقحسن خُ.5

 .هم بر دیگران که با او همنشینی دارند ،خوش اخالق انسانِ هم بر خود ،گوارا و شیرین است ،اخالق نیکو ۀزندگی در سای
  :فرمایدشمارد و میقناعت و اخالق نیک را در کنار هم دو سرمایه و نعمت می ،حضرت امیر
   5.»نَعیما الْخُلُقِ بِحسنِ و ملْکاً بِالْقَنَاعۀِ کَفَى«

  .کافی است ،سن خلق به عنوان یک نعمتبه عنوان فرمانروایی بس است و ح ،قناعت
اند هم به این هم محبوب ،اما افراد خوش اخالق .شوندرنجش دیگران می ۀاند هم مایهم خود در عذاب ،اخالقافراد حریص و بد

  . شوندو رزق مادي برخوردار می هاي دیگر و عزت اجتماعیوسیله از نعمت

                                                             
  .2نهج البالغه خطبه ... أَحد الْأُمۀِ هذه منْ)  وآله علیه اهللا صلى(  محمد بِآلِ یقَاس لَا.  1
 .152نهج البالغه، خطبه .  2
 .103آل عمران، آیه . 3
  .192نهج البالغه، خطبه ... الْأُمۀ هذه جماعۀِ علَى امتَنَّ قَد سبحانَه اللَّه فَإِنَّ.  4
  .229نهج البالغه، حکمت .  5
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 بهشت برین.6

هم همجواري با انبیاء و اولیاي  ،ي استهاي مادکه هم سرشار از همه نوع نعمت بهشت است ،ترین و برترین نعمت الهیعالی
ش خدا به هم پادا ،هم همراه با رضوان  الهی است ،هم آمیخته به رنج و کاستی نیست ،پایان استهم ابدي و بی ،الهی است

بالیی است  ،همچنان که عذاب دوزخ ،نعمتی است که هر نعمت دیگر در مقایسه با آن هیچ است ،بهشت .هاي بندگان استنیکی
  .که هر رنج و سختی در مقایسه با آن ناچیز است

  :داندهاي آخرت کوچک میهاي فراوان الهی در دنیا را نسبت به نعمتدر جایی نعمت امام علی 
»ا وغَ مبأَس کمعی نا فنْیالد ا وا مغَرَهی أَصمِ فعرَةِ ن1.»الْآخ   

  :فرمایدو در جاي دیگر می
 »یمٍ کُلُّ وونَ نَعنَّۀِ دالْج قُورحم کُلُّ و لَاءونَ بۀٌ النَّارِ دیاف2.»ع   

  .یی در مقابل آتش دوزخ عافیت استحقیر و ناچیز است و هر بال )یا نسبت به بهشت(هر نعمتی جز بهشت 
هاي معنوي که برتر و ي نگریست و از نعمتهاي مادنباید تنگ نظرانه تنها به مواهب طبیعی و نعمت ،هاپس در شناخت نعمت

  .آیداین نگرش خودش یک ناسپاسی به حساب می .غافل بود ،تر استارزنده
  آیت بخشش او نقد روان است و خرد

  قلب سلیم ،ش شنواچشم بیننده و گو
  غیب ها داند و هرگز ندرد پرده کس 

  الطاف عمیم ز ،عیب ها بیند و پوشد همه
  در خور نعمت او نیست سپاس ثقلین 

  3احسان قدیم شکر حادث نبود در خورِ

 ایمان و هدایت.7

بیان  »ایمان« ر نعمتهاي گسترده الهی و شکنی بشر را از سپاس نعمتاعجز و ناتو ،آن حضرت درجاي دیگر از سخنان خود
  4.کندمی

نعمت معنوي بزرگی است که به  ،ایمپرستیم و به آیین آسمانی اسالم ایمان آوردهد و یکتاشناسیم و موحاین که ما خدا را می
عمتی ن ،از عهده شکر این نعمت و توفیق بر نخواهیم آمد ،مان را هم به اعمال نیک بپردازیماگر ما همه عمر تعبیر امام علی 

  :فرمایدهم می ابزرگ که خد
  .گذارند که اسالم آوردندت میمردم بر تو منّ !اي پیامبر

هدایت کرده  »ایمان«گذارد که شما را به ت میبلکه خدا بر شما منّ ،ت نگذاریدمسلمان شدن خود را بر من منّ :بگو
  5.است
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اگر در دین حق و آیین  ،ایمان نداشتیم صلی اهللا علیه و آلهسول اعظم اگر به رسالت ر ،شناختیمخدا را نمی ،به راستی که اگر در زندگی
چه قدر  ،ت خاندان پیامبر را نداشتیممحب ۀعلی و آل علی نبودیم و اگر سرمای ۀاگر پیرو مکتب اهل بیت و شیع ،راستین نبودیم

  .بهره و زیان زده بودیممحروم و بی
باشد که شناساي این نوع از نعمت باشیم هم توفیق سپاسگزاري داشته  ؟اردجاي شکر و سپاس ند ،هاي معنويآیا این نعمت

   .باشیم

  هایاد نعمت
یاد نعمت است هم یاد کردن خود  ،شکر ۀماز این رو مقد .ه به نعمت استتوج ،آوردآنچه حالت سپاس و شکر در انسان پدید می

  .انسان هم به یاد دیگران آوردن
کند هاي الهی را یاد میشماري نعمتبی تدر آیا 1وأَما بِنعمۀِ ربک فَحدثْنعمت الهی  ادکردضمن فرمان به ی ،ن کریمآقر

فراوان به یاد  ،هم در نهج البالغه حضرت علی  .ذکر نعمت ها و آالء الهی است تماماً »الرحمان«سوره  .غافل نشود تا انسان
   :داندمی هفراموش شدهاي هاي پیامبران را نیز به یاد آوردن نعمتالتپردازد و از جمله رسها میکردن از نعمت

   2.»نعمته منْسی یذَکِّرُوهم و فطْرَته میثَاقَ لیستَأْدوهم أَنْبِیاءه إِلَیهِم واتَرَ و رسلَه فیهِم فَبعثَ«
و انبیاي خود را پی در پی مبعوث کرد تا وفاداري به میثاق فطرت  فرستادگان خود را در میان مردم برانگیخت ،خداوند

  .یادشان آورند خدا را به ةهاي فراموش شدرا از مردم بخواهند و نعمت
ست که مورد هاصاحب اصلی نعمت شناخت ،هاي آنیکی از راه .هدف پیامبران دعوت مردم به خداشناسی و خداپرستی است

  .بعثت انبیاي الهی قرار گرفته است ۀها در برناموري نعمتاز این رو یادآ .غفلت است
ها ر هر کس او را به صاحب اصلی و منشأ اصلی نعمتکند هم تفکّه لطف و احسان خدا میانسان را متوج ،هم یادآوري دیگران

آن  .سی ارزشمند استري بآید و چنین تفکّخدا و حرکت در مسیر بندگی و طاعت فراهم می شود و در نتیجه حبرهنمون می
  :فرمایدحضرت می

»و ی فَکَّرُوا لَویمِ فظةِ عرالْقُد یمِ وسۀِ جموا النِّععالطَّرِیقِ إِلَى لَرَج خَافُوا و ذَابرِیق ع3.»...الْح  
ترسیدند ولی گشتند و از عذاب دوزخ میبه راه راست بر می ،اندیشیدنداو می ر در قدرت عظیم الهی و نعمت بزرگاگ

  .ها معیوب استها و بینشها بیمار و بصیرتدل
ی موري ت او نسبت به حتّهایی از جهان خلفت و رازقیگیتی و شگفتی ۀهایی از قدرت نمایی خدا در پهنبه نمونه ،آن گاه حضرت

ب و روز و گیاهان و پرندگان هاي خدا در زمین و آسمان و آب و دریا و شکه دانه کش است و عجائب آفرینش حیوانات و نعمت
   .هاي الهی گشوده شودکند تا این چشم بسته و دل غافل به روي نعمتاشاره می

کسانی که با چند رکعت نماز و چند ذکر و  .شودجب و غرور میسبب تواضع و زوال ع ،هاي بی شمار پروردگارتوجه به نعمت
  :فرمایدمنان میؤامیر م .اندسخت در اشتباه ،اندها را ادا کردپندارند حق نعمتشکر زبانی می

ت آب شود و چشمانتان از شوق الهی یا از خوف خدا خون ببارد و اگر تا دنیا باقی اگر دل هایتان به شد ،به خدا سوگند
  1.هاي بزرگ او بر نخواهید آمدسپاس نعمت ةهرگز از عهد ،شما عمر کنید و به اعمال نیک و طاعت بپردازید ،است
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خلعت وجود به ما  ،خداوند ؟یک نعمت الهی است ،که در تن ماست و زندگی ما بسته به آن است »جان«ا باور داریم که همین آی
عطا کرده و روح و جان را در پیکر ما به ودیعت نهاده و روزي هم این نعمت از ما گرفته خواهد شد و جان به جانان خواهد 

  .پیوست
   :وده استدر کالمی چنین فرم حضرت علی 
»ملْ اللَّهعی اجلَ نَفْسۀٍ أَوا کَرِیمهنْ تَنْتَزِعی ممکَرَائ لَ وۀٍ أَویعدا وهنْ تَرْتَجِععِ مائدو کمعي ننْدع «  

نتی از لین اماکنی و اوارزش از من جدا میهاي باجان مرا نخستین نعمت با ارزشی قرار بده که از میان نعمتخدایا 
  .ستانیهایت که نزد من است و باز میامانت

به عالوه از خدا خواسته شده که اولین نعمتت  ،به حساب آمده است )کریمه(ارزش به عنوان یک نعمت با »جان« ،در این سخن
ها و و آموختهاند ولی نعمت عقل و هوش و حواس و معلومات اش آن است که گاهی کسانی زندهنکته .گیريباشد که از من می

گردند و در پایان هم جانشان خاصیت میشود و موجودي بیاز آنان گرفته می ....و شنوایی و بینایی و قدرت راه رفتن و حرف زدن
  .شودانسان به آن حال و وضع وخیم دچار نمی ،هاي دیگر گرفته شودولی اگر نعمت جان زودتر از نعمت .شودستانده می
امام  .زندها را با خدا پیوند مینیز دل )ام اهللای(رحمت و قدرت خداوند است  ةی که جلویاد روزهاي خاص .داستیاد خ ،هایاد نعمت

از جمله در کنار  .دهددهد که قلمرو کار او را نشان مییک سلسله دستورهایی می ،هاي به فرماندار مکّدر نامه علی 
  :فرمایدمی ،حج ۀبرپاداشتن فریض

»ذَکِّرْ ومامِ ه2.»اللَّه بِأَی   
  .را به یاد مردم بیاور )ایام اهللا(روزهاي خدا 

روزهایی که نعمت بزرگی از  ةهم دربار ،شودروزهاي انتقام و عذاب الهی از طغیانگران گفته می ةهم دربار ،جا که یوم اهللاز آن
هاي خداست و این زمینهکرد از نعمتیادآوري ایام اهللا به نوعی یاد ،ت ارزانی شده استسوي خدا بر بشریه بیشتر به ساز توج

  .معبود قادر و رحمان است
هاي آن غافل شود و خداي ناکرده با همین داده ةها و بخشنداز نعمت ،هاي پروردگار استدریغ است که انسان که غرق نعمت

  :گویدسعدي می .خدا به عصیان و گناه بپردازد
  نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ     شاي هرگز فراموسگی را لقمه

  به کمتر تندي آید با تو در جنگ     اي رااگر عمري نوازي سفله
  

  شکر نعمت
  .گیردآن نعمت بر دوش او قرار میآید و تکلیفی در مقابل ی برگردن انسان میحقّ ،دهدنعمتی به انسان می ،وقتی خداوند

ناسپاسان بر خالف  .در برابر احسان و نیکی در سرشت انسان استشکر و سپاس  .است »سپاس« ،تکلیف ما در برابر نعمت
  .کنندفطرت خویش عمل می

   :فرمایدداند و میشکرانه برخورداري از عطاهاي الهی را اطاعت او می منان ؤامیر م
»لَو لَم دعتَوی لَى اللَّهع هتیصعلَکَانَ م جِبى أَلَّا یصعشُکْراً ی معن1.»هل   

                                                                                                                                                                                             
1 ِ .لَوِ اللَّه اثَتانْم کُماثاً قُلُوبیانْم  و الَتونُکُم نهج البالغه، خطبه  سی52ع.  
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هاي او واجب بود که نافرمانی باز هم به عنوان سپاس نعمت ،عذاب نداده بود ةبر نافرمانی و معصیتش وعد ،اگر خداوند
  .نشود

براي شایسته  ، بلکهاش نه به طمع بهشت و نه از ترس دوزخپرستیمده است که خداآاین که در کلمات دیگر آن حضرت هم 
او عبادت احرار و آزادگان را  .دهدشناسی او را نشان میاي از مرتبه واالي معرفت و نعمتوشهگ ،دانستن خدا براي عبادت است

  2.هاي الهی باشدداند که از روي شکر نعمتعبادتی می
توان باید شکر زبانی و عملی نبود  هاي او را نمی توان ادا کرد ولی در حدنعمت البته شکر کامل از هیچ کس ساخته نیست و حقّ

   .پروریم شناس لطف پیدا و پنهان آن خداي مهربان و ذرهنشان داد که قدر و
  :سعدي چه نیکو گفته است

  وردآعذر به درگاه خدا    بنده همان به که زتقصیر خویش
  کس نتواند که به جا آورد    ورنه سزاوار خداوندي اش 

  :فرمایددر این مورد چنین توصیه می م علی اما .براي انجام همین شکر هم باید از خدا مدد خواست و توفیق طلبید
 »ینُوا وتَعاس لَى اللَّهع اءاجِبِ أَدو قِّهح ا وى لَا مصحنْ یم اددأَع همعن و هانس3.»إِح   

  .از خداوند یاري بجویید ،او پایانبی هاي بی شمار و احسانِواجب الهی و نعمت براي اداي حقّ
توفیق خواستن براي شکر زبانی و عملی و استفاده خداپسندانه از  هم هاي اوستهم طلب معرفت نسبت به لطف ،از خدااستعانت 

  .هانعمت
  4نعمت افزون دهد به نعمت خوار   حق نعمت شناختن در کار

  .نعمت شناس باشیم تا اهل سپاس گردیم
  

  شکر زبانی و عملی
  .مراتبی دارد ،شکر و سپاس

در برخی روایات است که همین که بدانی نعمت از سوي  .ه به صاحب نعمت استان شناخت نعمت و توجهم »شکر قلبی«
  .اياو را سپاس گفته ،خداست

هللا  ،الحمدهللا :کلماتی همچون گفتنِ .ها بر زبان آوردحمد و سپاس خدا را به خاطر نعمت ،آن است که انسان »شکر زبانی«
ن است که  انسان در پیشگاه خدا سر بر خاك بگذارد و آشکر هم  ةسجد .شکر لفظی است ...وخدایا سپاس  ،خدا را شکر ،الحمد

شکر زبانی همان  .را به حمد و شکر لفظی یاد کردیم امام علی ۀتوصی ،در گذشته .او را سپاس گوید ،با ذکر حمد و ثنا و شکر
  .چه براي خود چه براي دیگران ،هاستبازگویی و باز شماري نعمت
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خداوند به  هاي خاصبه بیان برخی از الطاف و نعمت ،ادعاهاي پوچ او در پاسخ به نامه اي از سوي معاویه و رد منان ؤمیرام
ۀ ار و پیشکسوتان عرصالشهدا و جعفر طیدسی ةپردازد و از افتخارات جهاد و شهادت حضرت حمزآن حضرت و دودمان پیامبر می

   :فرماید کهکید میأآن ت کند و در آغازیاد می علیهم السالمبیت خداجویی و شهادت طلبی از اهل 
   1.»أُحدث اللَّه بِنعمۀِ لَکنْ و لَک، مخْبِرٍ غَیرَ« 

  .خواهم نعمت خدا را یاد کنمبلکه می ،قصد خبر دادن به تو ندارم
  :فرمایدمی چنین ،است »شکر زبانی«هاي معنوي خدا که کرد از نعمتدر ادامه این یاد

 )حمزه(از شما شیر خدا  )ابوجهل(در حالی که پیامبر از ماست و تکذیب کننده نبوت  ،چگونه ممکن است ما و شما همسان باشیم
سرور زنان جهان از  .سرور جوانان اهل بهشت از ماست و کودکان دوزخی از شما .از شما )ابوسفیان(ها از ماست و شیر پیمان

  ...از شما )زن ابولهب(ها ماست و هیزم کش فتنه

اند و به افتخارات خداست در برابر کسانی که غافل ةها و الطاف ویژنیست بلکه یادکرد نعمت ،تفاخري که ناپسند است ،این شیوه 
  .نازندجاهلی خود می

ها به عنوان وسیله  نعمتن است که انسان از آ لین قدمهاي الهی است و اوپسندانه و صحیح از نعمتاستفاده خدا ،»شکر عملی«
  .. منانؤامیر م ةبه فرمود .و ابزار معصیت استفاده نکند که این بدترین ناسپاسی است

   2.»معاصیه علَى بِنعمه تَستَعینُوا أَلَّا للَّه یلْزَمکُم ما أَقَلُّ«

ي خدا در راه معصیت و نافرمانی او یاري هان است که از نعمتآ ،کمترین چیزي که در برابر خدا بر شما الزم است
  .نجویید

جمال و  ،نگذرانید هاها و آلودگیجوانی را در مسیر هوس ،با دست به دیگران ظلم نکنید .دروغ و تهمت نگویید ،یعنی با زبان
با چشم خود به نامحرم  ،ویدبا پاي خود به جاهاي حرام نر ،ثروت خود را در راه حرام خرج نکنید ،زیبایی را وسیله گناه قرار ندهید

  .ها نمونه از این قبیل کارهانگاه نکنید و ده

 ،کندبندگان شکور یاد می و از کمیِ 3کراًد شُوداو لوا آلَعمإ :فرماید که عمل شکر به جاي آوریدداود می آلاگر خداوند به 
  .اشاره به همین شکر عملی است که کمیاب است

 .رودها نوعی ناسپاسی به شمار میهاي شکر عملی است و هدر دادن نعمتیکی از جلوه ،تبذیر ف واستفاده صحیح و دور از اسرا
  :کندها از اسراف نهی میها و مصرفروي در هزینهو میانهکید بر اعتدال أن حضرت با تآرو از این

   4.»مقْتَصدا الْإِسرَاف فَدعِ«

  .میانه رو باش و از زیاده روي دست بردار
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ن و خوب کند و اثر نعمت الهی در او دیده شود نه آن که با تمکّ ةسزاوار است که از آن استفاد ،گر خداوند به انسان نعمت دادا
   :توصیه آن حضرت چنین است .همچون گدایان خسیس زندگی کند ،دارایی

 »رَ ولْی کلَیا أَثَرُ عم مأَنْع اللَّه ک بِهلَی1.»ع   

  .در تو دیده شود ،هایی که خدا به تو دادهار نعمتو باید که آث

  .شکر عملی آن است ،خود را با نعمت الهی آراستن

کند و از این به آن توصیه می امام علی  .یعنی اسراف و هدر دادن ،خوب و شایسته تضییع نعمت ةیعنی استفاد ،اصالح نعمت
  :داردبر حذر می

»و حلتَصۀٍ کُلَّ اسمعاأَنْ نهمع اللَّه کلَیع نَّ لَا وعۀً تُضَیمعنْ نمِ مع2.»اللَّه ن  

-را بدان و هرگز نعمتی از نعمتن استفاده کن و قدرش آبه خوبی از  ،هر نعمتی را که خداوند به تو ارزانی داشته است
  .هاي خدا را تباه و ضایع مساز

عامل  ،هاستاي از شکر عملی نعمتت خدا و پرهیز از نافرمانی را که جلوهصبر و مقاومت بر طاع در کالم دیگري امام علی 
فرمایدمی ،هاي خدا دانستهت نعمتتکمیل تمامی:  

»وا ومتَتاس معن اللَّه کُملَیرِ عبلَى بِالصع هتطَاع ۀِ وانَبجه الْمتیصعم3.»ل   

   !با صبر بر اطاعت او و اجتناب از معصیت او ،دهاي خدا را بر خودتان کامل سازینعمت

ا سپاسگزار از ناسپاس باز آزماید تبندگانش را این گونه می ،توانگري مالی است و گاهی خداوند ۀشکران ،رسانی به دیگرانخیر
  :فرمایدمی، اندداران الهیدرباره این گونه افراد که امانت حضرت علی  .شود شناخته

 ثُم منْهم نَزَعها منَعوها فَإِذَا بذَلُوها ما أَیدیهِم فی فَیقرُّها الْعباد لمنَافعِ بِالنِّعمِ اللَّه یخْتَصهم عباداً للَّه إِنَّ«
   4.»غَیرِهم إِلَى حولَها

ها به پس تا وقتی که از آن .خاصی به آنان بخشیدههاي براي سود رساندن به دیگران نعمت ،خداوند را بندگانی است که پروردگار
گیرد و به ها را از ایشان میآن ،گاه که از بذل نعمت خودداري کنندگذارد و آندر دستشان باقی می ،بخشنددیگران هم می

  .سازددیگران منتقل می

  .)ها اشاره خواهد شددر بحث زوال یا افزایش نعمت ،به این موضوع(

  ببین نعمت و ناسپاسی مکن   ست اساسی مکنبه کوي وفا س
                                                             

 .69نهج البالغه، نامه  1
 .69همان، نامه .  2
 .188همان، خطبه .  3
  .425نهج البالغه، حکمت .  4
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  1رسان از انعام نعمت ،فراموش   به نعمت رسیدي مکن چون خسان

تعامل و رویارویی  ةنسبت به نحو ،که این بازخواست 2،»شویدال میؤها سروز قیامت از نعمت«مده است که آدر قرآن کریم 
  .هاستبندگان با عطایاي او و شکر عملی آن

  چه جوابی براي این بازخواست دارند؟ ،ناسپاساسرافکاران 

  

  عامل افزایش نعمت ،شکر
گردد و اگر نسبت به آن یابد و افزوده میتداوم می ،هاي الهی آن است که اگر از نعمتی قدردانی و سپاسگزاري شودیکی از سنت
  :تخداوند در قرآن کریم به این نکته تصریح فرموده اس .روداز دست می ،ناسپاسی شود

نَّکُملَأَزِید نْ شَکَرْتُملَئ.3   

  .افزایمبر نعمت شما می ،اگر شکر کنید

  نعمت از کفت بیرون کند  ،کفر     نعمتت افزون کند ،شکر نعمت

 ،در سخنانی خطاب به جابربن عبداهللا انصاري ضمن بیان وظایف عالمان و جاهالن و ثروتمندان و فقیران منین ؤامیرالم
  :فرمایدبرخوردار و ثروتمند می درباره افراد

 و للدوامِ عرَّضَها فیها یجِب بِما فیها للَّه قَام فَمنْ إِلَیه النَّاسِ حوائج کَثُرَت علَیه اللَّه نعم کَثُرَت منْ«
قَاءالْب نْ وم لَم قُما ییها فبِم جِبا یرَّضَهالِ علزَّول و 4.»الْفَنَاء  

الهی خود در  ۀپس کسی که به وظیف .نیازهاي مردم نیز به او زیاد خواهد بود ،هر کس نعمت خدا بر او بسیار باشد
ها نآخود درباره  ۀو هر کس به وظیفها را در معرض تداوم و ماندگاري قرار داده است ن نعمتآ ،آنچه دارد عمل کند

  .و نابودي قرار داده است ها را در معرض زوالنآ ،عمل نکند

ضامن بقاي نعمت نیست و هیچ چیز مانند  ،نیز بسیار آمده است که هیچ عاملی همچون شکر علیهم السالمدر روایات معصومین 
   .کندها را زایل نمینعمت ،ناسپاسی

  :فرمایدن جا میآ ،ت نعمت به شمار آمده استتمامی ۀحمد الهی مای ،اي از آن حضرتدر خطبه

»هدماماً أَحتْمته استمعن1.»ل   

                                                             
 .943جامی، هفت اورنگ، ص  . 1
2  .ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم 8آیه  ،تکاثر.  
  .7ابراهیم آیه .  3
 .372نهج البالغه، حکمت .  4
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  .کنم تا نعمتش را بر من تمام کندخدا را می ستایم و حمد می

  شکر کن تا خدا بیفزاید  خداي بگشاید  ،در نعمت

  :فرمایدآثار حمد و سپاس می ةدر سخنی دیگر دربار امام علی 

»دمالْح لَّهي للَ الَّذعج دمفْتَاحاً الْحم لکْرِهذ باً وبس زِیدلْمنْ له م2.»فَضْل   

  .را کلید یاد خودش و سبب افزونی نعمتش قرار داده است »حمد«حمد خدایی را که 

  مده ز دست کلید ،گنج خواهی   شکر باشد کلید گنج مزید

  :چنین بیان شده است ،ارتباط شکر با نعمت در کالم دیگري از آن امام

» دمالْح لَّهلِ لاصالْو دممِ الْحبِالنِّع و م3.»بِالشُّکْر النِّع  

  .ها را به شکر متصل ساخته استها پیوند داده و نعمتحمد خدایی را که حمد را به نعمت

ها باید شایستگی این برخورداري را نشان دهد و  شکر بر نعمت ،نتیجه آن که اگر کسی خواستار دوام و افزایش نعمت الهی است
دوباره به خدا  ،اندهایشان دچار محرومیت و کاهش نعمت شدهت بديی اگر کسانی به علّحتّ .نشان این لیاقت و شایستگی است

حضرت  .کندخداوند بار دیگر برخوردارشان می ،ستان ولی نعمت خویش به بندگی و خضوع و اطاعت بپردازندآروي آورند و در 
  :افزایداین نکته را می ،ل نعمت پرداختهدر کالمی که به ریشه هاي زوا امیر 

»و أَنَّ لَو ینَ النَّاستَنْزِلُ ح بِهِم النِّقَم تَزُولُ و منْهع موا النِّعإِلَى فَزِع هِمبقٍ ردنْ بِصم هِماتین و لَهو 
  4.»فَاسد کُلَّ لَهم أَصلَح و شَارِد کُلَّ علَیهِم لَرَد قُلُوبِهِم منْ

هاي هاي صادقانه و دلتبا نی ،رودها از دستشان میشود و نعمتاگر مردم آن گاه که انتقام الهی بر آنان نازل می
آنان را  ةگرداند و هر کار تباه شدهر نعمت از دست رفته را بر آنان باز می خداوند ،شان روي آورنده پروردگارب ،مشتاق

  .فرمایداصالح می

  ؟ها را فراهم سازیمرشد و دوام آن ۀچرا شاکر نباشیم تا زمین ،ها وجود داردنعمت ةو سنتی دربار ی چنین قاعدهوقت

  .هاستتداوم نعمت ضامن ،شناسیسپاس و قدر

                                                                                                                                                                                             
  .2همان، خطبه .  1
  .157همان، خطبه .  2
 .114نهج البالغه، خطبه .  3
 .178همان، خطبه . 4
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  سبب زوال نعمت ،ناسپاسی
عذاب  و شویم و مستحقّگرفتار قهر ا ،هایش را نشناسیم و ناسپاسی کنیمهاي الهی است که اگر قدر نعمتتاین نیز از سنّ

  .گردیم

  :ناسپاسان را هم تهدید به عذاب کرده است ،افزایش نعمت براي شاکران داده است ةاي که مژددر آیه ،خداوند

یدذَابِی لَشَدإِنَّ ع نْ کَفَرْتُملَئو.1    

  .به یقین عذاب من سخت است ،اگر ناسپاسی کنید

  :فرمایدمی منین ؤامیر الم .آیدست که به خاطر کفران نعمت پدید میسلب نعمت ا ،اي از عذاب الهیو نمونه

  2.»الشُّکْرِ بِقلَّۀِ أَقْصاها تُنَفِّرُوا فَلَا النِّعمِ أَطْرَاف إِلَیکُم وصلَت إِذَا«

 .تان دور نسازیددنباله و انتهاي آن را از خود ،گزاريبا کمی شکر ،هاي الهی به شما رسیدهایی از نعمتهرگاه گوشه
  ).یعنی ناسپاسی موجب رمیدن نعمت است(

   :فرمایدنیز می

   3.»هبِزَوال خَاطَرَ فیه قَصرَ منْ و منْها زاده أَداه فَمنْ حقّاً نعمۀٍ کُلِّ فی للَّه إِنَّ«

آن می افزاید و هر کس در اداي حق  خداوند بر ،پس هر کس حق آن نعمت را ادا کند ،ی استخدا را در هر نعمتی حقّ
  .و شکر نعمت کوتاهی کند آن را در معرض خطر زوال قرار داده است

ت و شوکت را داشتند ولی چون ها و امکانات رفاهی و عزّهاي زندگی اقوامی است که بهترین نعمتپر از فراز و نشیب ،تاریخ
هاي هاي متعددي از این سرگذشتنمونه ،نهج البالغهدر  .دست دادند ها را ازناسپاسی کردند گرفتار قهر خدا شدند و همه آن

   :خوانیمدر جایی می .عبرت آمیز  بیان شده است

در نیک و بد احوال  .هایشان بودچرا که در سایه بدرفتاري ،هاي پیشین نازل شد بپرهیزیدتهایی که بر اماز عقوبت
همراه و مالزم چیزهایی باشیدکه  ،وقتی به دگرگونی حاالتشان بیندیشید !مبادا شما هم مثل آنان شوید ،آنان بنگرید

یعنی پرهیز  ،ت آورد و دشمنانشان را دور ساخت و عافیت و نعمت در اختیارشان نهاد و کرامتشان بخشیدبراي آنان عزّ
ت آنان را در هم شکست یکدیگر به همدلی و از هر امري که ستون فقرا ۀتوصی ،همبستگی و الفت ]التزام به[ ،از تفرقه

ها و پشت به هم کردن و یکدیگر را تنها ها و دشمنی سینهورزي دلیعنی کینه ،و نیروي آنان را سست کرد بپرهیزید
  4....گذاشتن

                                                             
 .8ابراهیم، آیه .  1
 .13نهج البالغه، حکمت . 2
 .244بالغه، حکمت نهج ال.  3
4  .وا وذَرا احمِ نَزَلَ مبِالْأُم لَکُمنَ قَبم ثُلَاتالْم وءالِ بِسالْأَفْع یمِ وال ذَمم82، معروف به خطبه قاصعه بند192نهج البالغه، خطبه ... الْأَع.  
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 ،هاي الهی و دچار تفرقه شدنت اشاره شده که قدر نشناسی نسبت به نعمتدادن شوکت و عزّبه رمز از دست  ،در این سخن
  :فرمایدها میآموز و هشدار دهنده نسبت به ناسپاسیعبرت ۀهمین خطب ۀدر ادام .استهیکی از آن

ها و دست ،هایشان اعتدال داشتدل ،وقتی که همدل و همزبان بودند ،چگونه بودند )هاي گذشتهامت(بنگرید که 
ببینید سرانجامشان  .بودند در اطراف زمین فرمانروا و حاکم ،رفت بصیر بودند و هماهنگنیروهایشان به کمک هم می

وقتی که دچار تفرقه شدند و الفت را از دست دادند و وحدت کلمه و همدلی از میانشان رخت بر بست  ؟به کجا انجامید
خداوند متعال لباس کرامت را از آنان بر آورد و طراوت نعمت را از  ،و گروه گروه شدند و به نزاع با یکدیگر پرداختند

  1...تا مردم از سرنوشت آنان پند گیرند ،هاي عبرت آموز آنان بر جاي ماندهداستان ایشان گرفت و فقط

ت و شوکت اشاره شده که عامل اي از ناسپاسی نسبت به نعمت وحدت و عزّدر این جا هم به اختالف و تفرقه به عنوان نمونه
  :سعدي چه زیبا گفته است .زوال نعمت گشته است

  فرجامی آرد ناسپاسی که بد    وفاداري کن و منت شناسی 

هاي عبرت و دگرگونی ها و نمونهداند و از نشانهها میتغییرها و عبرت رنج و محلّ ۀدنیا را سراي ناپایدار و خان امام علی 
گیرد شود و مورد غبطه دیگران قرار میم است ولی وضع او خوب میمورد ترح داند که گاهی کسی تنگدستیکی هم این را می

گردد و گرفتاري برایش پیش که نعمتی از او زایل می ، چراشودم میاهی کسی مورد رشک و غبطه مردم است ولی مورد ترحگ
  :آیدمی

  2. »نَزَل بؤْساً و زلَّ نَعیماً إِلَّا ذَلک لَیس مرْحوماً الْمغْبوطَ و مغْبوطاً الْمرْحوم تَرَى«

اي که آن حضرت در دعا کمیل نیز فرموده و به گناهانی نکته ،عمت در سایه ناسپاسی و گناه نیستو این چیزي جز همان زوال ن
   »عمالنِّ رُیغَتی تُالَّ وبنُالذُّ یرلاغف همللّأ :دهندها را تغییر میاشاره کرده که نعمت

  :هاي تاریخ و سرنوشت گذشتگاناي دیگر از عبرتباز هم نمونه

ها و چشم ،بندشان از هم جدا شد هاي گذشته پیش از خودتان عبرت بگیرید بنگرید که چگونه بنداز هالکت امت
  3...هایشان به سر آمددوران شادمانی و نعمت ،ت خود را از دست دادندشرف و عزّ ،هایشان از دست رفتگوش

  :کنددر کالم دیگري چنین توصیه می

ی که به شما  داده مستیزید و به فضیلتی که به یکی از شما عنایت فرموده هایبا نعمت .خدا پروا کنید ]نافرمانی[از 
  4 .است رشک مبرید

                                                             
  .89، بند192متَنَاصرَة نهج البالغه، خطبه  السیوف و متَرَادفَۀً الْأَیدي و معتَدلَۀً الْقُلُوب و مؤْتَلفَۀً الْأَهواء و مجتَمعۀً الْأَملَاء کَانَت حیثُ کَانُوا کَیف فَانْظُرُوا.  1
 .114نهج البالغه، خطبه .  2
3  .تَبِرُوا وا اعبِم قَد تُمأَینْ رارِعِ مصلَکُم الْقُرُونِ م161 همان، خطبه.. قَب.  
  .32، بند192حسادا همان، خطبه  عنْدکُم لفَضْله لَا و أَضْداداً علَیکُم لنعمه تَکُونُوا لَا و اللَّه فَاتَّقُوا.  4
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در سخنی از برخی ثروتمندان گذشته و غرورشان  امام علی  .غرور و غفلت است ۀها گاهی هم در سایناسپاسی به نعمت
  :کندچنین یاد می

»ا وأَم اءینْ الْأَغْنتْرَفَۀِ مم وا مِالْأُمبصآثَارِ فَتَععِ لاقومِ منُ فَقالُوا النِّعوالًا أَکْثَرُ نَحأَم الداً وأَو نُ ما ونَح 
  1.» بِمعذَّبِین

ما ثروت و « :ب ورزیدند و مغرورانه گفتندها تعصنسبت به جایگاه نعمت ،هاته از امثروتمندان و برخورداران مرفّ
  .ا عذاب نخواهیم شدفرزندانمان بیشتر است و م

عطاي الهی شامل  ،در خواست کنندکه دهد و پیش از آن خدایی که از روي لطف و احسان و بنده نوازي به بندگان نعمت می
کند و این نه به خاطر استمرار نعمت را  از آنان دریغ می ،بیندوقتی کفران نعمت و عصیان و قدرنشناسی آنان را می .شودآنان می

  .لیاقتی مردم استاف خدا بلکه به سبب گناه و بیبخل و اجح

  :فرمایدبه این حقیقت چنین اشاره می امام علی 

»و مای ا اللَّهکَانَ م می قَطُّ قَوف ۀٍ غَضمعنْ نشٍ میفَزَالَ ع منْها بِذُنُوبٍ إِلَّا عوهتَرَحأَنَّ لِ اج اللَّه سلَی 
  2.»دللْعبِی بِظَلَّامٍ

مگر به سبب گناهانی که  ،اند که نعمت از آنان گرفته شودهرگز قومی در طراوت نعمتی از زندگی نبوده ،بخدا سوگند
  .به بندگان ستمکار نیست ،مرتکب شده اند چرا که خداوند

ها را از نعمت ،خود به دست ،اي که میان  ناسپاسی آنان و محرومیت از نعمت است توجه داشته باشندمردم اگر به چنین رابطه
  .ناسپاسی نسبت به آن است ،سوء استفاده از نعمت .شونددهند و محروم نمیکف نمی

در سخنی  .کندکنند و از آنان نکوهش میها به زیان بندگان خدا کار میکند که به کمک نعمتاز کسانی یاد می امام علی 
  :فرمایدمی ،کندله میباشد گ هاي علی شنواي حرف که محرم راز ورد و از نبودن کسی دردمندانه که با کمیل بن زیاد دا

از  ،گیرندطلبی به کار میابزار دین را براي دنیا .اند ولی مورد اعتماد نیستندالبته کسانی هستند که تیزهوش و تیز فهم
بندگان خدا استفاده می نعمت هاي خدا بر ضدگیرندي الهی بهره میان اولیایهاي الهی به زتکنند و از حج:  

  3.»أَولیائه علَى بِحججِه و عباده علَى اللَّه بِنعمِ مستَظْهِراً«

اند و اینان در چشم سطحی »کاینات اجلّ« ،سیرت که آنان در ظاهراي میان آدمیان خوش صورت و سگان بدسعدي در مقایسه
  :افزایدچنین می ،»موجودات اذلّ«بین 

   1».ه از آدمی ناسپاسبِ ،سگ حق شناس ،فاق خردمندانبه اتّ«
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  عوامل دیگر زوال نعمت
  .موجب زوال نعمت است ،آموختیم که ناسپاسی

هم در  ...انصافی و اجحاف وبی ،ریزي به ناحقخون ،انحراف از حق ،ظلم در حق دیگران ،گناهان .این تنها عامل نیست ...ولی
   :کنیماشاره می امل در کالم امام  علی به این عو .این محرومیت نقش دارند

 انحراف از حق.1

شکار و اهداف مطلوب بندگی سخن آهاي هاي روشن طاعت و راهنویسد و از نشانهاي که آن حضرت به معاویه میدر نامه
  :افزایدمی ،گوید می

  2.»نقْمتَه بِه أَحلَّ و نعمتَه اللَّه غَیرَ و التِّیه فی خَبطَ و الْحقِّ عنِ جار عنْها نَکَب منْ«
شود و خداوند هم نعمتش را بر او از حق برگشته و دچار سرگردانی می ،هر کس از نشانه ها و راه حق منحرف شود

  آورد یم دورفدهد و کیفرش را بر او تغییر می
خود را از تابش  ،ر کسی پشت به خورشید کندولی اگ .تابدمثل خورشیدي که می ،توان گفت که فیض خدا همیشه جاري استمی

  ؟خورشید عالمتاب چه گناهی کرده است ؛آن محروم ساخته است

 ریزي ناحقخون.2

  .شودزند و از هستی ساقط میتیشه بر بنیاد خویش می ،ریزدآن که خون مظلومی را به ناحق می .اثر نیستآه مظلوم بی
  :داردین ستمی بر حذر مینامه مالک اشتر از چندر عهد امام علی 

»اكإِی و اءمالد ا وفْکَهرِ سا بِغَیلِّهح فَإِنَّه سلَی شَی ى ءعۀٍ أَدقْمنل لَا و ظَمۀٍ أَعتَبِعل رَى لَا والِ أَحبِزَو 
   3.»حقِّها بِغَیرِ الدماء سفْک منْ مدةٍ انْقطَاعِ و نعمۀٍ
گناهان بپرهیز چرا که هیچ چیز بیش از ریختن خون ناحق باعث دشمنی و کیفر خدا و گرفتار شدن ختن خون بیاز ری

  .به عواقب آن و استحقاق زوال نعمت و سرآمدن دوران حکومت نیست
  کشد می تبه خاک ،بنشانیهر که را با خاك 

  4آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد ،شمع

 بی انصافی در حق مردم.3

هاي در توصیه امام علی  .شودنمونه و مصداق دیگري از ظلم است که سبب محرومیت از نعمت می ،صاف نداشتن با مردمان
برخورد با مردم پس از دعوت او به رفتار منصفانه با خدا و مردم و بستگان نزدیک و این که اگر  ةخود به مالک اشتر در شیو

  :سدنویمی ،ايانصاف نداشته باشی ظلم کرده
»و سلَی شَی ى ءعۀِ تَغْیِیرِ إِلَى أَدمعن اللَّه جِیلِ وتَع هتقْمنْ نۀٍ ملَى إِقَامفَإِنَّ ظُلْمٍ ع اللَّه یعمةَ سوعد 

   1.»بِالْمرْصاد للظَّالمینَ هو و الْمضْطَهدینَ
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همانا  .بخشددهد و انتقام الهی را سرعت نمیدا را تغییر نمینعمت خ ،هیچ چیز همچون استمرار ظلم و رفتار ظالمانه
  .شنود و در کمین ستمگران است فریاد ستمدیدگان را می ،خداوند

  ار غافل مشو ز سنگ مکافات روزگ
  ايدر عمر خویش اگر دل موري شکسته

  ايده روزه بسته اي آن که دل به هستیِ
  2اير سیل چه غافل نشستهادر رهگذ

 جایکالم ب.4

 ،از این رو باید پیش از حرف .»دهد بر بادسبز میسر ،زبان سرخ«شود و گاهی عامل محرومیت می ،گاهی یک حرف نسنجیده
  .اندیشید و پیامدهاي سخن را در نظر گرفت تا موجب زیان و حرمان نشود

  :می فرماید ،در توصیه به راز داري و حفظ زبان منانؤامیر م
ايوقتی آن را نگفتهتا  ،رو توستسخن در گ  

  .تو گروگان سخنی ،و چون گفتی
  .کنیات را محافظت میآن گونه که طال و نقره ،پس زبانت را نگه دار

  :آوردگیرد و عذابی را فراهم مینعمتی را از انسان می ،چه بسا یک حرف
»ۀٍ فَرُبمکَل تلَبۀً سمعن و تلَبۀً جقْم3»ن  

هاي یا به دردسر ،اندموقعیت و آبروي یک عمر خود را از دست داده ،به سبب نسنجیده گویی کم نیستند کسانی که
  .اندبسیار افتاده

  

  نعمت و استدراج
  .انتقام و کیفر است ۀگاهی هم مقدم ،همیشه نشانه لطف الهی نیست ،برخورداري از نعمت

  رسوا کند ،چون که از حد بگذري    لطف حق با تو مداراها کند 
یعنی خدا به کسانی که نعمت داده  4هاي بد هم آمده استکافران و ظالمان و انسان ةن کریم دربارآکه در قر »استدراج«ح اصطال

 .سختی بدهددهد تا در وقت مناسب کیفر بلکه مهلت می کندگیرد و عذاب نمیمچ آنان را نمی ،تا خالف و طغیان کردند ،است
رود و با چه کسانی رابطه دارد تا ببینند کجاها می کنندبت است و فوري دستگیرش نمیمثل خالفکاري که تحت تعقیب و مراق

   5.نزدیک شدن تدریجی هالکت و عذاب کافران و فاسقان در اثر اصرار بر کفر و گناه است ،استدراج .شودخره دستگیر میولی باأل
  :کندت الهی استدارج چنین اشاره میبه سنّ حضرت امیر 

                                                                                                                                                                                             
 .19بند  53نهج البالغه، نامه . 1
 ).104شعر و زندگی، ص(میرزا حسن آتش .  2
  .381نهج البالغه، حکمت .  3
  .44ه آی ،، قلم182آیه  ،اعراف :بنگرید به.  4
  .56، ص 3دائره المعارف قرآن کریم ج .  5



١٩ 
 

  1.»فَاحذَره تَعصیه أَنْت و نعمه علَیک یتَابِع سبحانَه ربک رأَیت إِذَا آدم نَاب یا«
پس بر حذر  ،کنیکند و تو باز هم گناه میهایش را بر تو عطا میوقتی دیدي پروردگارت پیوسته نعمت !اي آدمی زاده

  !)و از این مهلت دادن بترس(باش 
  :گونه اشاره داردبه استدراج ایندر کالم دیگري 

»و بمٍ رنْعم هلَیع جرتَدسى ممبِالنُّع و بتَلًى ربم نُوعصم ى لَهلْوبِالْب ا فَزِدهأَی عتَنْفسی الْمف شُکْرِك و 
   2.» رِزقک منْتَهى عنْد قف و عجلَتک منْ قَصرْ

یابد تا مورد آزمایش قرار گیرد و چه بسا مبتالیی که بال و گرفتاري براي اي که به تدریج نعمت میافتهچه بسا نعمت ی
بکاه و به  )در دنیا طلبی(بر شکر خود بیفزاي و از شتاب خود  مندپس اي صاحب نعمت و بهره .او لطف و نیکی است

قانع باش ه،که به تو رسیداي از رزق و روزي و اندازه حد.   
ها باشد و اگر به وظایف خود آزمون آن ۀچه بسا این نعمت وسیل ،م نباید غافل و مغرور باشندافراد برخوردار و متنع ،با این حساب

  .دچار قهر و غضب الهی شوند ،عمل نکنند
  :فرمایدمی امام علی

گام انتقام و عذاب هم شما را گونه که هنآن ،شما را در نعمت هم ترسان ببیند ،چنان باشید که خداوند !اي مردم
پس از موضوع خوفناکی ایمن  ،هر کس داراي وسعت روزي باشد و آن را چون دامی پنهان نبیند .بیندهراسان می

  3.پاداش مورد انتظاري را هدر داده است ،گشته است و هر کس تنگدست گردد و آن را آزمون الهی نپندارد
  :مایدفردر سخن دیگري خدا را چنین توصیف می

  4.»النِّعمِ مع الْمرْهوب  النِّقَمِ مع الْمأْمولُ«
 ۀها بیم آن است که نعمت را بگیرد یا وسیلامید به رحمت اوست و همراه نعمت ،خدایی که هنگام بالها و کیفرها

  .عذاب قرار دهد
داشتن حالت خوف و رجاء و  .ت استدراج باشدچون ممکن است بر اساس همان سنّ ،باز هم باید از خدا ترسید ،هنگام نعمت داشتن

  .هاي الهی بودباید سپاسگزار نعمت ،مطلوب است و در همه حال ،چه در زمان توانگري و رفاه ،چه در حال فقر و بال ،بیم و امید
مان نباید غفلت عاز مهلت دادن الهی به متن .ولی باطنش فراهم شدن زمینه کیفر الهی ظاهرش نعمت و برخورداري است ،استدارج

   .5شود
  :طلبدمیدر یکی از دعاهاي خود از خداوند چنین  حضرت علی 
    6.»نعمۀٌ تُبطرُه لَا ممنْ إِیاکُم و یجعلَنَا أَنْ سبحانَه اللَّه نَسأَلُ«

  .کندمستشان نمی سر ،خواهیم که ما و شما را از آنان قرار دهد که نعمتاز خداي سبحان می
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برند و چه جفایی شوند و خدا را از یاد میها و مغرور به مال و منال و جمال میدهد که بعضی هم سرمست از نعمتاین نشان می
  باالتر از این؟

 ةنیز در سخنی دیگر در پیش بینی وضع آیند 1.اشاره فرموده است »نعمت راتکَس«در جاي دیگري هم به این سرمستی با عنوان 
  :فرمایدیمردم م

  2.»النَّعیم و النِّعمۀِ منَ بلْ شَرَابٍ غَیرِ منْ تَسکَرُونَ«
  !بلکه از نعمت و برخورداري ،ولی نه از شراب روزي خواهد آمد که مست خواهید شد

  !ببیندپیش بتازد و خود را کامیاب در سراشیبی سقوط  ،هاي خداي رحمانبدا به حال آن که در عین برخورداري از نعمت
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