
های الهی سپاسگزاری از نعمت
  در کالم و سیرۀ امام حسین
 *االسالم والمسلمین مسعود حکیمیانحجت

 اشاره

ا تبگگد ا، آگگ ری  گگ ه  و  گگد  57واژه سپاسگگارا، م ادگگااژ واژه زگگی ارا،  اسگگشک واژه زگگی م 
آ»ف اگداه اسگش   ا  اختلف راده اسش؛ چنانید خطاب  د خاندای ااوواهزیل ََ اْعَمُلوااآل

ُكاُرآ مى از  نداای اگ   دم ااا عدۀ ین  ارا،  یااوا زا  رژ 1؛َداُوَدآُشْكرًاآَوآَقِليٌلآِمْنآِعباِدَيآالشَّ
تداوم ری  گا   ارا،  و تی ا، ویغد ابالغد اسش و فرونى زید، ا، اه  رهدم صیواژه ز«ک  ارا،ندیز

  اسش  گ ا  یم ام« ارا،ندیمى از  نداای ا  ز اف اا »  ی،ساندک تدبآلبم ز ای و اعضا ،ا اى
د  گ  انظگد،  ازگد هگا  گد اهگا  هستند و د اف اا نمدند ای عظمش اقام ا وه زی ارا،ای  ازد ی 

ارا،  سد ا حلگد  ی  ا  ز 2 ای افرواه زداک د تا    جمع زاید تا ا، زا ه رنای ا، رهین دزش  
ش و خشگندا  نسگبش  گد ری اسگش؛ هد همای تصد، ندمش و ،ضگا   آلبى یاسش  ز  یای زده

  ا، انى  د هماهنگ ساخت  اعماژ  ا اعضگا و یو ز اهنده اسشد ثنا افت  ندمش   ز انى یز
لگد م از جمالحسگی  الّلگدوهژه ا اعبدجدا،ح ا،   ا   ری ندمش اسشک انبیا و اولیا  الهى و  گد

زی ارا،ای ا،ااه  ا،  تدالى هستندک ا، اه  اقالد سی ه و  الم ری حض ت پی اادی سپاسگارا،  
 زداکها  الهىم ز ح و   ،سى اىاز ندمش

 ساز نعمت آیندهشکرگزاری زمینه
َ  »ساز ندمش رهنده اانستد و ف اداه اسش  ها ،ا زایندزی ارا،  از ندمش ااام حسی  ُُ ُشكر
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ایهن «. نهده اسهتیسهاز نعمهت آ نهیر تو بر نعمت گذشته، زمکش 1؛ِلفَة  يَقتَِضى ِنعَمة  آِنفَة  لِِنعَمة  َسا
ُكم»فرماید   سخن برخاسته از کالم وحی است که می نَّ ََ ِزيو اگهر سپاسهگزاری  2...؛َلِئن َشَكرُتم ََلَ

 «.م...یافزا [ خود را بر شما می د، قطعًا ]نعمت  ینک
نعمتتتازتنوند ت  شکرنعمت،



تتریتروند ت  فف 3دفر،نعمتتا دف


ای در برابهر  شناسهیم؛ قطهره نچهه کهه نمی در برابهر آشناسیم، های الهی را که مهی آنچه از نعمت
ط زندگی ما را فهرا یچنان سر تا پای وجود و مح های مادی و معنوی پروردگار آن است. نعمتیدر

وا »ستند  یه قابل شمارش نکگرفته است  َُّ ِه ََلُتْحُصََهاَو ِإْن َتُع های خهدا  و اگر نعمت 4؛ِنْعَمَت اللَّ
 «.دیها را به شماره آور د آنیتوان د، هرگز نمیینکرا شماره 

شناسهی و ...، گویهای آن  اهیشناسهی، گ شناسهی، روان عی، انسانیطب های علوم  تابککنکاشی در 
 یب بزرگ ایران زمین  به تعبیر سعدی، اد 5های الهی بسیار گسترده است. است که دامنه نعمت
آید، مفّر  ذات؛ پس در ههر نفسهی، دو  رود، ممّد حیات است و چون بر می هر نفسی که فرو می

 نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب

ا دستتتتو رتتتاندتتت رر  تتت 


6دتتنعهتت رشتتکرررتت در  تت 


ارد کههه رقههم تریلیههون سههلول وجههود د 37بههر اسههاس تحقیقههات دانشههمندان در بههدن انسههان، 
ه فقط شمارش آن شاید صدها سهال بهه کای بزرگ است  اندازه ن عدد بهیا 7انگیزی است. شگفت

های خداوند نسبت به بشر است. خداوند در درون خهون  ن، تنها بخشی از نعمتیطول انجامد. ا 
ههوا  ژنیسهکهها رسهاندن ا فهه آنیه وظکها گلبول قرمز  ونیانسان دو دسته گلبول آفریده است؛ میل

ها پاسداری از سهالمت  فه آنیه وظکد یها گلبول سف ونیهای بدن، و میل برای سوخت و ساز سلول
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ها بدون استراحت و خواب دائمهًا  ه آنکنیتر ا ها به بدن است. عجیب روبیکما در مقابل هجوم م
د را ان خداونهیهپا ههای بی تهوان نعمت ن حهال هرگهز مییا با ایهستند. آ  در حال خدمت به انسان

 جا آورد؟ رد و شکر ی  از هزار آن را بهکشمارش 
چیهزی همچهون شهکر، عامهل تهداوم و افهزایش   آموزد کهه ههی  می فرهنگ دینی به پیروان خود 

ههای الههی را شهناخت و در گهام دوم  های الهی نیست؛ بنهابراین در گهام اول بایهد نعمت نعمت
وجه داشت که وظیفه داریهم در مقابهل ایهن ها ازآن خداست. در گام سوم باید ت دانست که نعمت

ها، شکرگزار باشیم و در گام چهارم، بایهد توفیه  سپاسهگزاری از درگهاه خداونهد را طلهب  نعمت
تواند به صورت قلبی یا زبهانی و یها بهه صهورت عملهی و ارکهانی  کنیم. حال این سپاسگزاری می

 باشد.
 سجده شکر

شد و پنج بار سجده کرد، سپس سوار شهده و بهه راه  سوار بر شتر بود. از شتر پیاده رسول خدا
 خود ادامه داد.

 پنج سجده انجام دادی؟چرا سابقه بود،  حاضران پرسیدند  ای رسول خدا! این کار بی
جبرئیل با من مالقات کرد و پنج مژده به من داد، من پیاده شدم و برای هر ی  »فرمود   پیامبر

 2«1آوردم. ها ی  سجدۀ شکر به جا از آن مژده
 به یاد نعمت

در اطراف مدینه، سوار بر مرکب بودیم. ناگهاه امهام  گوید  همراه امام کاظم هشام بن َاحمر می
 به سجده افتاد و مدتی طول داد و سپس سربلند کرد و سوار بر مرکب خود شد. کاظم

ُ   ْرُت ِنْعَمية  َأنَْعيمَ ِإنَّنِي َذكَ »عرض کردم  قربانت گردم! چرا سجدۀ طوالنی انجام دادی؟ فرمود     اّلَله
من هنگام حرکت به یاد نعمتی افتادم که خداونهد بهه مهن عطها  3؛َأْن َأْشَُُر َربِّي  َفَأْحبَبُْت   بَِها َعلَيَ 

   4«فرموده است، دوست داشتم پروردگارم را به سبب آن نعمت شکر کنم.

 عرفه، عرفان شکرگزاری حسينی
، چنهدین دعها بهه جهای مانهده اسهت کهه الحسهین الّلههعبددر منظومه سهخنان گوهربهار ابا
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ها، دعای آن حضرت در روز عرفه و در صهحرای عرفهات اسهت.  ترین آن ترین و بلندآوازه معروف
َو ِاْن َسئَلْتَُک اَْعَطیْتَنى َو ِاْن اََطْعتَُک َشيَُْرتَنى َوِاْن »حضرت در بخشی از این دعا فرموده است  

و اگر بخواهم از تو، به من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم، شکرگزاری کنی و اگهر 1؛َشَُْرتَُک ِزْدتَنى
 «.  ات کنم، بر من بیفزایی سپاسگزاری

َو ِاْن »است، صفت شهکر اسهت    یکی از صفاتی که حضرت در این دعا برای خداوند ذکر کرده
اوند از بنده اشاره کهرده در این بخش از دعای عرفه به شکرگزاری خد امام«. اََطْعتَُک َشَُْرتَنى

ای کهه بنهدگان در مسهیر طاعهت او  است. در واقع تشکر، امری دوسویه است و خداوند به اندازه
ها تشکر و سپاسهگزاری  سازد، از آن ها را مشمول مواهب و الطاف خویش می دارند، آن گام بر می

َا »ید  افزا ها می کند و از فضل خود بیش از آنچه استحقاق دارند، بر آن می َا َو َعِمُل ذيَن لَمُن ا الَّ َفَأمَّ
ُهْم ِمْن َفْضوِله َُ يِهْم ُأُجََرُهْم َو َيزي فِّ ََ اِلحاِت َفُي ارههای کمهان آوردنهد و یه اکهسهانی کامها  2؛الصَّ

اش بهر آنهان  دههد و از فضهل و احسهان امهل میکشهان را بهه طهور  سته انجام دادنهد، پاداشیشا
 «.دیافزا می
شکر، شناخت احسان و نشر آن است که در وصف خهدا و »گوید   ی شکر میمنظور در معنا ابن

وٌَر َشوُكٌَر »فرمایهد   قرآن نیهز در وصهف خداونهد می 3«.بنده هر دو آمده است ُُ ََ نوا َل  4؛ِإنَّ َربَّ
همچنهین در «. اسهت کننده پاداش فراوان در برابر عمهل انهدکار آمرزنده و عطایپروردگارمان بس

ًَا َشُكَراً »فرماید   می نو  وصف بنده خود، حضرت ُه کاَن َعْب ار یای بسه مسهلمًا او بنهده 5؛ِإنَّ
تواند معنای واقعی بهه خهود بگیهرد؛ زیهرا در  گاه نمی البته شکرگزاری انسان هی «. سپاسگزار بود

تهوان بهه جهای آورد؛  هایی که خداوند به انسان داده است، ستایش و سهپاس او را نمی برابر نعمت
 فرموده است   مام صادقچنانکه ا

 موسهی«. جهای آور ای موسی! شکری که سزاوار من است، به »وحی شد   به موسی
پروردگارا! چگونه شکر کنم تا شایسته مقام احدیت تو باشهد؛ در صهورتی کهه »عرض کرد  

خطهاب آمهد  «. همان شکر کردن به تو هم نعمت است و باید شکر آن را هم به جا بیاورم؟
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! همین حاال که گفتی این شکر هم نعمتی از جانهب مهن اسهت؛ شهکر مهرا ادا ای موسی»
 1«.کردی

كُيلُّ »ترین مضامین به سپاسگزاری از معبود خود پرداخته و فرموده است   با عالی امام حسین
انت را بهر ها را فرمودی تا نعمهت و احسه ن لطفی؛ همه ا ذلَِك ِإكْماَل  ََلَنُْعِمَك َعلَيَّ َو ِإْحسانا  الَيَّ 

 سپس در ادامه فرمود  «. مال رسانیکمن به حد 
 ، ََ ، َو َعُمَميْت آَلُؤ ََ َسيْت َأْسيماُؤ ، َو تََقدَّ َفُسبْحانََك ُسبْحانََك ِمْن ُمبِْدئ ُمِعید  َحِمید  َمِجید 

ََ َأقُوُم بِها شُ  ُْرا ، َو ِهيَي ييا َر ِّ َفَأيَّ َأنُْعِمَك، يا ِإلِهي اْحِصي َعَددا  َأْو ِذكْرا ، َأْم َأيَّ َعطايا
وَن، َأْو يَبْلَُغ ِعلْما  بِها الْحاِفُمونَ  پس منزهی تهو، منزههی تهو کهه 2؛َأكْثَُر ِمْن َأْن يُْحِصیَها الْعادُّ

هایهت  هایت مقدس است و نعمت ای و بزرگواری، نام ای و ستوده ای و باز گرداننده آفریننده
یه  از   شماره آورم و یهاد کهنم، یها بهرای کهدام هایت را به بزرگ. خدایا! کدام ی  از نعمت

عطاهایت به سپاسگزاری برخیزم؛ در حالی که پروردگارا، عطاهایهت بهیش ازآن اسهت کهه 
 ها برسند. گران برشمارند، یا اینکه یاددارندگان در دانش به آن شماره

اشهاره  ههایی در بخش دیگری از این دعا، جهت سپاسگزاری از خداوند به نعمت امام حسین
ای خله   گونه کند که خدا از ابتدای خلقت بدون هی  منتی در اختیار انسان قرار داده و او را به   می

 های الهی در عالم بهره ببرد   کرده است که بتواند از تمام نعمت
، بَیَْن لَ  َفابْتََدْعَت َدلِْقي ِمْن َمنِي  يُْمنى ، لَيْم ، ثُمَّ َأْسَُنْتَنِي ِفي ُظلُمات  ثََلث  ْحم  َو ِجْليد  َو َدم 

نْیا تاَميا  َسيِويَا ، وَ   تُْشِهْدنِي بَِخلِْقي، َو لَْم تَْجَعْل ِإلَيَّ َشیْئا  ِمْن َأْمِري. ثُمَّ َأْدَرْجتَنِي ِإلَيى اليدُّ
َت َعلَييَّ قُلُيوَ  َحِفْمتَنِي ِفي الَْمْهِد ِطْفَل  َصِبیَا ، َو َرَزْقتَنِي ِميَن الَْغيَاِ  لَبَنيا  َمِريَيا ، َو َعَطْفي

حاِئَم، َو كَََلْتَنِي ِمْن َطواِرِق الْجانِّ  هاِت الرَّ د یهپس وجهودم را پد3؛الَْحواِضِن، َو كَفَّلْتَنِي اْلُمَّ
م یان گوشهت و خهون و پوسهت جهایم4گانه های سه  ییکشده و در تار  ختهیآوردی از نطفه ر
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اشهاره بهه ظلمهت شهکم مهادر، ظلمهت رحهم و مشهیمه )کیسهه « گانهه های سه ُظُلماٍت َثالٍث؛ ظلمت». تعبیر به 4
ده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده اسهت. مخصوصی که جنین در آن قرار دارد( است که در حقیقت سه پر

ای مفضل! سخن خود را با بیهان آفهرینش انسهان آغهاز »خطاب به مفضل بیان کرده است   همین معنا را امام باقر
ناصر مکهارم «. دان  کنیم... تدبیر چنان شد که جنین، در رحم در پس سه ظلمت، پوشیده ماند  شکم، رحم و بچه می

 .49، ص  ؛ تحقی   مظفر کاظمتوحيد المفحل؛ مفضل بن عمر؛ 384، ص 19 ؛   نمونه تف يرشیرازی؛ 



24       غانـ تخصصی ویژه مبلـفصلنامه علمی توشه ره 

ار خلقتم را به من واگذار ننمودی؛ ک زی ازینش وجودم گواه نگرفتی و چیدادی، و مرا در آفر
ی و کودکها آوردی و در یهامهل بهه دنکتم گذشته بود، مرا یسپس برای آنچه در علمت از هدا

ردی و دل کهبم یر گهوارا نصهین غذاها شیان گهواره محافظت نمودی، و از بیخردسالی در م
های  بیگماشهتی، و از آسهام  ها را بر من مهربان نمودی، و مادران پر مهر را به پرستاری هیدا
 ان نگهداری فرمودی... .یپر

ها را به اندیشه در خلقت خود دعوت کنهد تها  حضرت با بیان این مطالب، درصدد است تا انسان
هایی در اختیهار آنهان  ها، به خال  خود توجه پیدا کنند و بدانند که چه نعمت با مشاهده آن نعمت

ههای  حصول خود انسهان اسهت، نیندیشهند و از زیباییهایی که م است و فقط به کمبودها و عیب
دیهد بررسهی شهود، سراسهر شهکر و  عالم لذت ببرند. بنهابراین اگهر دعهای عرفهه بها ایهن زاویهه 

در قهرآن کهریم اسهت کهه بها « الهرحمن»های الهی است. نمونه آن سهوره  سپاسگزاری از نعمت
فرا خوانهده و بهه مبهدن آن نعمهت سهوق ها را به تدبر در آن نعم  های الهی، انسان برشمردن نعمت

َباِن »فرماید   گونه می دهد؛ چنانکه بعد از شمردن هر نعمت این می ُکَما ُتَکِذِّ ِبِّ ِیِّ آََلء َر
َ
پس  1؛َفِبأ

حضرت با این سخن، به دنبهال آن اسهت «. دینک ار میکهای پروردگارتان را ان از نعمت ی  دام ک
 و ح  سپاسگزاری بر هر نعمت را یادآورد شود. تا شوق بندگی را در بندگان ایجاد کند 

 عاشورا، جلوه سپاسگزاری حسينی
نمایهد. یکهی از  هایی است که در فرهنگ تمهام انبیها و اولیهای الههی ر  می سپاسگزاری، از واژه

اسهت. در روایهت آمهده  2نبهی های صبر و شکرگزاری به درگاه خداوند، حضرت ایهوب نمونه
ندان و ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خدای خود بود تا ، فرزاست که حضرت ایوب

هایی است که بهه او داده  ، به خاطر نعمتاینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب
طان اجهازه یرو خداوند به شه شده است و با ابتالی به فقر و بیماری، شکرگزار نخواهد بود. از این 

، زراعهت، وبیهطان از خهدا خواسهت امهوال سرشهار ایشه ای او مسهلط گهردد.یه بر دنکداد 
ان یههها را از م وتهاهی، آنکان بروند و آفهات و بالهها در مهدت یگوسفندانش و نیز فرزندان او از م

همهواره شهکرگزار خهدا  4به مدت هفت سال صبر نمود. گاه ُکفر نورزید و هی  اما ایوب 3برد؛
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ههایش  و بهه تمهام رنج 1نیز دعایش را مستجاب کردبود تا اینکه از خداوند کم  خواست و خدا 
 2پایان داد و دولت و ثروتش را به او باز گرداند.

های موف  است. این ویژگهی ترین رموز موفقیت در انسان ی از مهمکسپاسگزاری و شاکر بودن، ی
کنهد و بهه طهور  نمهایی می جلوه الحسین الّلهبه صورت عام در سراسر زندگی حضرت اباعبد

نمایههد؛ تهها آنجهها کههه حضههرت، فرزنههدان و یههاران باوفههایش در  ص در جریههان کههربال ر  میخهها
رگزار خداونهد متعهال کحال ش ایت نگشودند و در همه کای زبان به ش ترین شرایط، لحظه سخت

 شود. در حوادث کربال اشاره می رگزاری امامکهای ش بودند. در این بخش به برخی از صحنه

 ت نبوت. سپاسگزاری از نعم1

 د  یفرما می نیالعابد نیامام ز
رفتم تا سخنان پدرم با اصحاب را بشنوم. امهام  ی مار بودم، نزدیه بک]غروب عاشورا بود[ من با آن

ِ   َعلَيى  ُأثِْنيي»رد و به ایشان فرمود  کش را جمع یاران خوی نیحس   الثَّنَياِ  َو َأْحَميُدهُ   َأْحَسينَ   اّلَله
اِ  وَ   َعلَى رَّ ةِ  السَّ ََ َعلَى َأْن َأكَْرْمتَنَا ِبالنُّبُوَّ اِ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْحَمُد رَّ شهگاه یها را بهه پ شین سهتای؛ بهترالضَّ

م یگهو م. پروردگارا! من تو را سهپاس مییستا دارم و در سختی و راحتی او را می خداوند عرضه می
َْ »آن، الگوی زندگی بشریت اسهت  ؛ پیامبری که به تعبیر قر«امبری گرامی داشتییه ما را با پک َلَقو

ٌة َحَسَنه  کاَن َلُكْم في ََ ِه ُأْس َِ اللَّ امبر خهدا الگهوی یهنًا بهرای شهما در ]روش و رفتهار[ پیقی 3؛َرُسَ
 «.ی استیویکن

 . سپاسگزاری در آموختن قرآن2

[ قهرآن بهه مها ؛ و ]سپاسهگزارم کههَو َعلَّْمتَنَيا الُْقيْرآنَ »حضرت در ادامه سپاسگزاری خود فرمود  
ِإنَّ هَذا »کند   آموزد و ما را به صراط مستقیم هدایت می ؛ قرآنی که راه هدایت را به ما می«آموختی

تي واِلحاِت َأنَّ َلُهوْم َأْجورًا َکبيوراً   اْلُقْرلَن َيْهَي ِللَّ ذيَن َيْعَمُلََن الصَّ ُر اْلُمْؤِمنيَن الَّ ُم َو ُيَبشِّ ََ  4؛ِهيَ َأْق
سهته انجهام یارههای شاکه کهند، و بهه مؤمنهانی ک ت میین هدایین آیآن به استوارترن قرید ایترد بی
 «.  ه برای آنان پاداشی بزرگ استکدهد  دهند، مژده می می
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 شناسی . سپاسگزاری در دین3

يِن َو َجَعلَْت لَنَيا »فرماید   در ادامه سپاسگزاری از درگاه خداوند می امام حسین َو َفقَّْهتَنَا ِفي الدِّ
اكِِرينَ  ه قرار دادی و برای مها چشهم و ین فقیو ما را در د 1؛َأْسَماعا  َو َأبَْصارا  َو َأْفِئَدة  َفاْجَعلْنَا ِمَن الشَّ

از آنجهایی کهه «. ی( و دل قرار دادی. پس ما را در زمره سپاسگزاران قرار بهدهینش و شنوایگوش )ب
هم فرد و ههم جامعهه را بهه رشهد و  تواند در صورت حضور دین، نسخه تکامل انسان است و می

بهه ایهن مههم اشهاره کهرده و در مقهام  تعالی برساند و هم دنیا و آخرت او را اصال  کند، امام
 ها آموخته است که ارزش دین تا به کجاست.  سپاسگزاری از درگاه خداوند بر آمده و به انسان

 . سپاسگزاری در لحظه جان دادن4

ای غافل نشد و در آخرین لحظات  اسگزاری در درگاه خداوند، لحظهاز سپ الحسین الّلهاباعبد
 کرد    گونه مناجات  عمر گرانبهایش با خدای خود این

! ُمتَعاِلَى الَْمُاِن، َعمیَم الَْجبَُروِت...، قَريٌب ِإذا ُدعیَت، ُمحیٌط ِبما َدلَْقَت، قاِبيُل التَّْوبَيِة  اللَُّهمَّ
ْرَت... َفاْجَعيْل   َعلى ِلَمْن تاَ  ِإلَیَْک، قاِدرٌ  ُِ ما َأَرْدَت، َو ُمْدِرٌک ما َطلَبَْت، َو َشُُوٌر ِإذا ُشي

اِحمینَ  خدایا! ای بلنهد جایگهاه! بهزرگ  2؛لَنا ِمْن َأْمِرنا فََرجا  َو َمْخَرجا  بَِرْحَمِتَک يا َأْرَحَم الرَّ
پههذیر   توبه ها احاطههه داری؛  جبههروت!... هههر گههاه تههو را بخواننههد، نزدیکههی؛ بههر آفریههده

رسی؛ چهون سپاسهت   کنندگانی؛ بر هر چه اراده کنی، توانایی؛ و به هر چه بخوانی، می توبه
رفتهی قهرار ده بهه مهربانیهت، ای  گویند، سپاسهگزاری ...پهس در کهار مها گشهایش و برون

 ترین مهربانان. مهربان
ا ِغیاَث الُْمْستَغیثیَن... اْحُُْم بَیْنيى َقضاِئَک يا َر ِّ َل ِإلَه ِسواَک، ي  َصبْرا  َعلى»گاه افزود   آن

ورزم، معبودی جهز   ؛ پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایی میَو بَیْنَُهْم َو َأنَْت َدیُْر الْحاِكمینَ 
و در « تو نیست، ای فریادرس دادخواهان!...میان ما و اینان داوری کن که تو بهترین داورانی

که زبان شکور داشهت و خداونهد را بهر نعمهات مهادی و حالی این جهان فانی را وداع کرد 
 گوی بود. معنوی سپاس
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