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فاطمه طائبی اصفهانی ))(
عصمت زارعان))(

چكیده:
گزاری و شکر نعمات خداوند  امروزه یکی از مشکالت و معضالت جامعه ما، نداشتن روحیه سپاس 
است. متأسفانه بسیاری از افراد، در گوشه و کنار این جامعه، از شناخت صحیح نعمات الهی فاصله 
کفــران نعمت در زندگیشــان، امری عــادی تلقی می گردد. پس الزم اســت تا حقیقت کفران  گرفتــه و 
کفران نعمت  نعمت، زمینه ها و اثرات ســوء آن، شــناخته شــده تا راه هایی برای رهایی بدســت آید. 
که مهم ترین زمینه های ایجاد  کبیره است،  گناهان  یکی از موانع سیر انسان به سوی خداست و از 
این امر، غفلت از یاد اوســت. هم چنین با توجه به آیات قرآن کریم، انســان ها طبیعتًا کفران پیشــه 
کرین بســیار انــدك انــد که این امــر را می توان در فراموشــی منعم بعد از ســرازیر شــدن  بوده انــد و شــا
گوار دنیوی و  کــه پیامدهای نا نعمتــی از جانــب خداونــد و عواملی دیگر از این قبیل به خوبی یافت 

اخروی را به دنبال خواهد داشت.
از کالم وحی و فرامین معصومین؟مهع؟ اســتفاده می شــود که بهترین راه برای برطرف شــدن کفران 
نعمت، یاد خدا و یادآوری نعمت او، در تمامی شــئون زندگی اســت. هم چنین شــناخت آثار شــکر و 

عدم توجه به زندگی دیگران و از دیگر راه های جلوگیری از ابتال به این رذیله اخالقی می باشد.
كلید واژه ها: »کفران نعمت«،»شکر«،»نعمت« 

).  دانشجوی ݡکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشݡگاه اصفهان
). دانشجوی ݡکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشݡگاه اصفهان

نݡگرشى بر ݡکفران نعمت 

از منظرآیات و روایات 
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امروزه یكی از 
مشكالت و معضالت 
جامعه ما، نداشتن 
گزاری  روحیه سپاس 
و شكر نعمات خداوند 
است. متأسفانه 
بسیاری از افراد، 
كنار این  گوشه و  در 
جامعه، از شناخت 
صحیح نعمات الهی 
كفران  گرفته و  فاصله 
نعمت در زندگیشان، 
امری عادی تلقی 
می گردد. پس الزم 
است تا حقیقت 
كفران نعمت، زمینه ها 
و اثرات سوء آن، 
شناخته شده تا 
راه هایی برای رهایی 
بدست آید

مقدمه
یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای نیــل به محبــت الهــی یــادآوری نعمت ها و 

مواهب الهی است. 
گر انســان، نعمت های خدا را درســت شــناخته و تأثیر آن ها را در زندگی  ا
خود مورد توجه قرار دهد، خداوند او را دوســت خواهد داشــت و محبت او 

را در دلش جای خواهد داد. 
نعمت هــای خداونــد و الطاف او نســبت به ما بی شــمار و بی حد و حصر 
اســت، بــه طــوری که حســاب آن از توان و تصــور ما بیرون اســت، در واقع 
ســرتاپای عالــم هســتی، برای هر انســانی، نعمت محســوب می شــود. اما 
کــه با یادآوری نعمت های محبوب، مــدال واالی بندگی و  همین انســانی 
کفران نعمت آن چنان  گاه با  کرده،  کربودن از خالق هســتی را دریافت  شــا
که به پست ترین مراتب هستی فرومی رود و در این هنگام  سقوط می کند 
گرفت. به راســتی ســّر این همه  کــه در زمره فرومایــگان قرار خواهد  اســت 

صعود و سقوط چیست؟
که وجودی واحد، اقتضای دو مسیر چنان متضاد را دارد؟  چگونه است 
چه چیز نهال وجود انســان را بارور و شــکوفا می ســازد، و چگونه اســت که 

کستر می شود و از بین می رود.  این نهال می سوزد و خا
کفران نعمت،  گر همه ی انسان ها، در آثار و پیامدهای سوء  درحقیقت ا
بــا دقــت و تأمــل بنگرند و نتیجــه این خصلت منفــی را دریابنــد، به یقین 
گشته و یاد او در تمام مراحل زندگی  سرتاپای وجودشان تسلیم اوامر حق 
مانــع بزرگــی را در پیدایش این خصیصه ســوء ایجــاد خواهد کرد که توجه 
انسان به پروردگار و یاد منعم حقیقی، بهترین وسیله شکرگزاری و سپاس 
نعمت های الهی است. حال باتوجه به موارد مذکور همه ی ما نیازمندیم 
کالم الهــی، ســخنان معصومیــن؟مهع؟  تــا در همــه حــال از زمــزم جوشــان 
کفران نعمت را بشناســیم و با  کمك آن، آثار ســوء  اســتفاده نماییم. و به 
تــداوم روحیــه شــکرگزاری، بهتریــن راه را برای زندگــی و حیاتی پربار، در 

دنیا و آخرت رقم بزنیم.
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كفران نعمت یكی از 
موانع سیر انسان 
به سوی خداست 
كبیره  گناهان  و از 

كه مهم ترین  است، 
زمینه های ایجاد 

این امر، غفلت از یاد 
اوست. هم چنین 

با توجه به آیات 
كریم، انسان ها  قرآن 

كفران پیشه  طبیعتًا 
كرین  بوده اند و شا
كه  بسیار اندك اند 

این امر را می توان در 
فراموشی منعم بعد از 

سرازیر شدن نعمتی 
از جانب خداوند و 

عواملی دیگر از این 
قبیل به خوبی یافت 
گوار  كه پیامدهای نا

دنیوی و اخروی را به 
دنبال خواهد داشت.

مفهوم شناسی 
کفران آن از نظر لغت شناسان پوشانیدن نعمت به واسطه  کفر نعمت و   
کفران  کلی  ترك شــکرآن )راغب اصفهانی، 1412ق، ص714( و یا به طور 
نعمت، انکار نعمت و پوشــاندن آن اســت. )مصطفــوی، 1360ش، ج10، 
ص79( و در اصطــالح عبــارت اســت از نشــناختن نعمت و بــی توجهی به 
آن و اظهــار نکــردن و شــاد نبــودن بــه آن و مصــرف نکــردن آن در موردی 
کــه نعمت دهنده به آن راضی اســت. )نراقی، بی تا، ص623( همچنین 
کفــران بــه معنای اســتعمال نعمت به نحوی که از خلق بپوشــانی که این 

نعمت از منعم است. )طباطبائی، 1374ش، ج20، ص195(

كفران نعمت عوامل 
کفران نعمت از رذایل اخالقی است فطرت انسان با آن  باتوجه به اینکه 
گاهی عواملی باعث زمینه ســازی این عادت زشــت در  ســازگاری ندارد اما 

که آن عوامل عبارتند از: انسان می گردند 
الف- غفلت

که این غفلت اســبابی  کفران نعمت، از غفلت سرچشــمه می گیرد  گاهی 
دارد:

1- غفلت ناشــی از غلبه شــهوت و اســتیالی شــیطان برآن ها؛ که به فکر 
که در دیگــر فضایل و طاعات چنین اســت.  شــکرگزاری نمی افتنــد چنــان 

)مجتبوی، 1379، ج3، ص341(
گرفته اســت؛ به این معنا که  که ما را فرا  2- غفلت از نعمت هایی اســت 
بیشتر انسان ها چیزهایی را که عام است و همه مردم از آن بهر مند هستند 
که به  و همواره در دســترس ایشان است نعمت نمی شمارند، به خصوص 
آن ها عادت کرده اند و خالف آن را تصور نمی کنند. و از این روست که خدا 
را بر نعمت هوا و آب و سالمت چشم و گوش و امثال این ها شکر نمی کنند 
گر آن ها را از ایشــان بگیرند بیچاره و نابود می شــوند. چنان  که ا و حال آن 
گر لحظه ای هوا به او نرسد یا در حمامی که هوای آن داغ است و یا در  که ا
گرفتار شــوند، می میرند. )مجتبوی،  کــه هوای قابل تنفس نــدارد  چاهــی 
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كالم وحی و فرامین  از 
معصومین؟مهع؟ 
استفاده می شود 
كه بهترین راه برای 
كفران  برطرف شدن 
نعمت، یاد خدا و 
یادآوری نعمت او، در 
تمامی شئون زندگی 
است. هم چنین 
شناخت آثار شكر و 
عدم توجه به زندگی 
دیگران و از دیگر 
راه های جلوگیری از 
ابتال به این رذیله 
اخالقی می باشد.

1379، ج3، ص341( بنابرایــن بســیاری از نعمت هــا در زندگــی مــا وجود 
گر آن نعمت هــا را از ما  کــه ا کــه مــا از آن ها غافل هســتیم و حال آن  دارنــد 
که  بگیرنــد بــه ارزش آن هــا و بــه نعمت بــودن آن ها پــی می بریــم. چنان 
َعــِم مــا  کــه فرمودنــد: »ُتْجَهــُل الّنَ از امــام حســن مجتبــی؟ع؟ روایــت اســت 
کــه باقــی هســتند شــناخته  َاقاَمــْت، َفــِاذا َوَلــْت ُعّرَفــْت« »نعمت هــا تــا وقتــی 
گاه شناخته می شوند.« )مجلسی،  نمی شوند پس وقتی از دست بروند آن 

1330.ق،ج78، ص115(
گســتردگی نعمت اســت؛ زیرا خداوند آنچه  3- غفلت ناشــی از فراوانی و 
در آســمان ها و زمیــن اســت، هریك را بــه صورتی در خدمت انســان آفرید. 
خورشــید و ماه، ســتارگان ثابت و سیار، کوه ها و صحراها و دریاها و جنگل 
ها، همه و همه به اراده ی حضرت حق در مســیر سودرســاندن به انســان 
هســتند، و هرکدام به شــکلی در راه برپاداشــتن خیمه ی حیات انســان در 

فعالیت می باشند.
کامل و جامع، انســان  گســترده و  آری نعمت های الهی به طور فراوان و 
گرفتــه و همچــون دایــه ای مهربــان و دلســوز برای  را عاشــقانه در آغــوش 
کوشــش و تکاپویند. )انصاریان، 1386، ص20(  رشــد این موجود برتر در 
امــا بعضــی از انســان ها در اثر فراوانی نعمــت و نزول آن از هــر طرف، دچار 
غفلت گشــته، به این نعمت ها مشــغول می شوند، و از شکرکننده ی آن باز 
کفران نعمت های الهی می پردازند. خداوند دراین  می مانند و به نوعی به 

باره می فرماید:
ُرون )سوره 

ُ
ْم ِفیها َمعاِیَش َقِلیلًا ما َتْشك

ُ
ْرِض َو َجَعْلنا َلك

َ
أ

ْ
اݡُکْم ِفی ال ّنَ

َّ
َو َلَقْد َمك

اعراف)7(، آیه10(
»و قطعًا شــما را در زمین قدرت عمل دادیم، و برای شــما در آن، وســایل 

کم سپاسگزاری می کنید.« معیشت نهادیم، ] اما [ چه 
 ب- جهل

یکــی از عوامــل مهــم ناسپاســی دربرابــر نعمت هــای الهی، جهل اســت. 
َکَفــَر اْلکاِفُر حتی َجَهــَل« »کافر،  چنانکــه حضــرت علی؟ع؟ می فرمایــد: »ما 
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نعمت های خداوند 
و الطاف او نسبت 

به ما بی شمار و بی 
حد و حصر است، 

كه حساب  به طوری 
آن از توان و تصور 

ما بیرون است، 
در واقع سرتاپای 

عالم هستی، برای 
هر انسانی، نعمت 

محسوب می شود. 
كه  اما همین انسانی 

با یادآوری نعمت های 
محبوب، مدال واالی 

كربودن  بندگی و شا
از خالق هستی را 

گاه با  كرده،  دریافت 
كفران نعمت آن چنان 

كه به  سقوط می كند 
پست ترین مراتب 

هستی فرومی رود و 
در این هنگام است 

كه در زمره فرومایگان 
گرفت. قرار خواهد 

که جاهل باشــد.« )جمال خوانســاری، 1366ش،  کفران نمی ورزد تا این 
ج6، ص70(

این جهل چند صورت دارد:
کوتاهی معرفت انســان به اینکه همــه ی نعمت ها از خدای  1- جهــل یا 
ســبحان اســت. )مجتبــوی، 1379، ج3، ص341( ایــن همــان جهل به 
منعــم اســت بــه ایــن معنا که پــروردگار خــود را نشــناخته یــا او را به وصف 
منعمی نمی شناسد، و نعمت ها را از نمی بیند، بلکه از غیر او می داند.)نیلی 
پــور، 1388، ج2، ص712( ایــن عــدم شــناخت باعث می شــود در مقابل 
عطایــا و نعــم او بــی تفاوت باشــد، از روزی هــای فراوان ایــن خالق و رازق 

کند، اما از وجود او غافل باشد. مهربان استفاه 
2- جهــل یــا کمی معرفت نســبت به نعمت و احاطه نداشــتن انســان به 
اصنــاف و افــراد نعمت هــا و ارزش نعمــت می باشــد. )مجتبــوی، 1379، 
ج3، ص341( ایــن همــان جهــل به اصل نعمت اســت؛ یعنی به واســطه 
نافهمــی، نعمــت را نمی شناســد و آن را نادیــده می گیرد و بــود و نبودش را 
برابــر می دانــد و دیگــر اینکــه نعمت هــا درنظــر او حقیــر و بی ارزش اســت. 

)دستغیب شیرازی، بی تا، ج2، ص 308(
که به دســت  کند، در می یابــد هر نعمتی  گر انســان فکــر  کــه ا در صورتــی 
او می رســد، صدهــا نفر به طورمســتقیم و غیرمســتقیم در تهیــه ی آن مؤثر 

کند. که باید از اعماق جان، خدا را شکر  بوده اند و این جاست 
کردن  3- جهــل بــه حقیقــت شــکر و اســتعمال نکــردن نعمــت در تمــام 
که حقیقت شــکر تنها  گمان می کنند  که مراد از آن نعمت اســت و  حکمتی 

گفتن»الحمداهلل« و»شکراهلل« است. )مجتبوی، 1379، ج3، ص341(
ج- غرور

از عوامــل دیگــر ناسپاســی این اســت که انســان ها خــود را ســزاوار نعمت 
کــه آنچه  کــه از خدا طلبــی دارنــد، در حالی  خداونــد می داننــد، مثــل ایــن 
خــدا بــه بنــده عطــا می کند، عین تفّضل و تّرحم اســت و کســی بــه عمل و 
کفران نعمت،  عبادت، استحقاق نعمت پیدا نمی کند. عامل و ریشه این 
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بسیاری از نعمت ها 
در زندگی ما وجود 
كه ما از آن ها  دارند 
غافل هستیم و حال 
گر آن نعمت ها  كه ا آن 
را از ما بگیرند به 
ارزش آن ها و به 
نعمت بودن آن ها 
پی می بریم. چنان 
كه از امام حسن 
مجتبی؟ع؟روایت 
كه فرمودند:  است 
كه  »نعمت ها تا وقتی 
باقی هستند شناخته 
نمی شوند پس وقتی 
گاه  از دست بروند آن 
شناخته می شوند.«

غرور اســت. خداوند غرور به نعمت و اســتکبار دربرابر خود را یکی از ریشــه 
دارتریــن بیماری هــای اخالقی انســان تربیت نایافته بیــان می کند. چنان 

که در سوره ی اسراء می فرماید:
ّرُ كاَن َیُؤسًا« )سوره 

َ
ُه الّش ْعَرَض َو َنأى  ِبجاِنِبِه َو ِإذا َمّسَ

َ
ِإْنساِن أ

ْ
ْنَعْمنا َعَلی ال

َ
»َو ِإذا أ

اسراء)17(،  آیه83(
»و چــون بــه انســان نعمــت ارزانــی داریــم، روی می گردانــد و پهلــو تهــی 

می کند.«
هنگامی کــه بــه انســان نعمــت می چشــانیم غرور و اســتکبار به او دســت 
می دهــد بــه پروردگارش پشــت می کند و بــا حالت تکبر، دور می شــود.»نا« 
از مــاده ی »نــای« )بــر وزن رأی( به معنی دورشــدن اســت، و به اضافه ی 
گیری خصمانه را می رساند.  کلمه ی»بجانبه« معنی تکبر و غرور و موضع 
ع این جمله اســتفاده  )مــکارم شــیرازی، 1374، ج12، ص243( از مجمو
که انسان های بی ایمان و یا ضعیف ایمان به هنگام روی آوردن  می شود 
کلــی بخشــنده نعمت هــا را به  کــه بــه  نعمت هــا آنچنــان مغــرور می شــوند 
دســت فراموشی می ســپارند، نه تنها فراموشــش می کنند، بلکه یك حالت 
بــی اعتنایــی و اعتــراض و اســتکبار دربرابــر او بــه خــود می گیرنــد. )مکارم 

شیرازی، 1374، ج12، ص243(
کــردن امکانات مادی  که بســیاری از مردم با پیدا بنابرایــن از آن جایــی 
و رســیدن بــه مــال و مقــام، مغــرور می شــوند و ایــن غــرور، دشــمن بزرگــی 
برای ســعادت انســان ها اســت و عاقبت غرور سر از شــرك و کفر درمی آورد. 
کتــاب عالی تربیتی اســت از طــرق مختلف  بــه همیــن دلیــل قــرآن که یك 
گاه فنا و نیستی و ناپایدار  برای درهم شکستن این غرور استفاده می کند. 
کــه  بــودن ســرمایه های مــادی را مجســم می کنــد. و گاه هشــدار می دهــد 
گاهی با ذکر  همین ســرمایه های شــما ممکن است دشــمن جانتان شــود. 
سرنوشــت مغــروران تاریخ، همچــون قارون ها و فرعون ها به انســان بیدار 
گذشــته زندگی او یعنی  گرفته و به  گاهی دســت انســان را  باش می دهد و 
که نطفه ای بی ارزش و یا خاك بی مقداری بود می برد و یا آینده ی  زمانی 
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 نعمت های الهی 
به طور فراوان و 

كامل و  گسترده و 
جامع، انسان را 

عاشقانه در آغوش 
گرفته و همچون 
دایه ای مهربان و 
دلسوز برای رشد 

این موجود برتر در 
كوشش و تكاپویند. 

اما بعضی از انسان ها 
در اثر فراوانی نعمت و 

نزول آن از هر طرف، 
گشته،  دچار غفلت 

به این نعمت ها 
مشغول می شوند، و 
از شكركننده ی آن باز 

می مانند و به نوعی 
كفران نعمت های  به 

الهی می پردازند.

او را نیز که همین گونه اســت دربرابر چشــمانش مجسم می سازد، تا بداند 
کار احمقانــه ای اســت و به این  درمیــان ایــن دو ضعــف و ناتوانــی، غــرور، 
ترتیــب از هــر وســیله ای بــرای درهم شکســتن ایــن خوی شــیطانی که در 
طول تاریخ سرچشمه ی جنایات بزرگی شده است بهره می گیرد. )حیدری 

نراقی، 1385، صص72-73(
بنابراین انسان نباید به عبادت و اعمال خود مغرور شود و خود را سزاوار 
گر  که ا نعمت های الهی بداند، بلکه باید به این مطلب توجه داشته باشد 
کوچکی  کند، حتی قادر نخواهد بود، شکرگزار جزء  تمام عمر شکر خداوند 

از نعمت های خداوند باشد.
د- رفاه زدگی

یکی از عوامل و اســباب کفران، رفاه زدگی اســت که به معنای مهیا بودن 
کمترین حد آن بی نیازی  که  همه ی شــرایط و لوازم مادی در زندگی اســت 
نســبت بــه همــه ی احتیاجــات اســت..)نیلی پــور، 1388، ج2، ص417( 
کــه رفــاه و برخــورداری و اســتفاده از نعمت هــای مــادی، از  درســت اســت 
که می تواند مالك  کتورهایی اســت  نشــانه های ســعادت جامعه و یکی از فا
گر این حالت هدف زندگی باشد  خوشــبختی و ثبات و شــکوفایی باشد. اما ا
و ارزش هــای دیگــر مورد غفلت قــرار گیرد، جامعه دچار بیمــاری مهلك رفاه 
گوار آن را خواهد دید. زدگی و لذت جویی خواهد شد و عواقب نامطلوب و نا
که به صورت یك غریزه در وجود هر انسانی نهفته  کمال مطلق  میل به 
گر درســت رهبری و اشــباع نشــود، انســان به کام جویی های بدلی  اســت ا
رومی آورد و به دام خوشگذرانی ها و بی بندوباری ها می افتد. روشن است 
کارایی  کنند، درمقابل هجوم دشمن  گر افراد جامعه این حالت را پیدا  که ا
الزم را نخواهند داشت. زیرا فرد رفاه زده خوشگذران، شجاعت و شهامت 
دفــاع از خویشــتن را نــدارد و حتی ممکن اســت بــرای تأمیــن منافع مادی 
کند و با دشــمن به  خود، به جامعه و کشــوری که به آن تعلق دارد خیانت 
ع در تاریخ گذشــتگان و همچنین در تاریخ  همــکاری بپــردازد. این موضــو

معاصر نمونه های فراوانی دارد. )جعفری، 1372، ص148(
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از عوامل دیگر 
ناسپاسی این است 
كه انسان ها خود را 
سزاوار نعمت خداوند 
كه  می دانند، مثل این 
از خدا طلبی دارند، در 
كه آنچه خدا  حالی 
به بنده عطا می كند، 
عین تفّضل و تّرحم 
كسی به عمل  است و 
و عبادت، استحقاق 
نعمت پیدا نمی كند. 
عامل و ریشه این 
كفران نعمت، غرور 
است. خداوند غرور 
به نعمت و استكبار 
دربرابر خود را یكی 
از ریشه دارترین 
بیماری های اخالقی 
انسان تربیت نایافته 
بیان می كند. 

از ســوی دیگر رفاه زدگی و خوشــگذرانی قدرت ابتکار و خالقیت را از بین 
که باید ســازنده و تولیدکننده باشــند تبدیل به عوامل  می برد و نیروهایی 
مصــرف می شــوند و نتیجــه آن وابســتگی شــدید بــه بیگانگان و از دســت 

دادن استقالل اقتصادی و سیاسی است.
گر هــدف زندگی قرار  البتــه اســتفاده از نعمت هــای الهــی و لذایذ مــادی ا
کار نامطلوبی نیســت و عواقب  نگیــرد و بــه اســراف و تبذیر کشــیده نشــود 
مرگباری را که به آن اشاره شد، ندارد. اساسًا در یك جامعه سعادتمند افراد 
کی  کار را به مرحله خطرنا که  کنند اما چیزی  باید در رفاه و آسایش زندگی 
کفران نعمت های الهی است.  می کشاند، طغیانگری در استفاده از لذایذ و 
کشــیده می شــود و خداوند طبق  کت  درایــن حالــت جامعه به تباهی و هال
یــك ســنت جاوید، نعمت هــای خود را از آن مردم ســلب می کند و به آن ها 
لباس فقر و ترس می پوشــاند. )جعفــری، 1372، ص149( این مطلب در 

کریم آمده است از جمله: آیات متعددی از قرآن 
 ِمــْن ُكّلِ َمكاٍن 

ً
ِتیهــا ِرْزُقهــا َرَغــدا

ْ
ــًة َیأ ــُه َمَثــلًا َقْرَیــًة كاَنــْت آِمَنــًة ُمْطَمِئّنَ »َو َضــَرَب الّلَ

ُه ِلباَس اْلُجوِع َو اْلَخْوِف ِبما كاُنوا َیْصَنُعوَن« )ســوره  ذاَقَها الّلَ
َ
ِه َفأ ْنُعــِم الّلَ

َ
َفــَرْت ِبأ

َ
َفك

نحــل)16(، آیــه112( »و خدا شــهری را مثل زده اســت که امــن و امان بود 
کنانش[ نعمت های خدا  ]و[ روزیــش از هر ســو فراوان می رســید، پس ]ســا
کردنــد، و خــدا هــم بــه ســزای آنچــه انجــام می دادنــد، طعم  را ناسپاســی 

گرسنگی و هراس را به ]مردم[ آن چشانید.«
حضرت علی؟ع؟ درباره ی دنیاپرســتانی که غرق در نعمت هســتند و آن 

را معبود خود قرار داده اند می فرماید:
ْنَیا َطِریــَق اْلَعَمی َو أَخــَذْت ِبأْبَصاِرِهْم َعْن َمَناِر اْلُهــَدى، َفَتاُهوا  ْت ِبِهــُم الّدُ

َ
»َســَلك

َخُذوَها َرّبًا، َفَلِعَبــْت ِبِهْم َو َلِعُبوا ِبَها، َو َنُســوا َما 
َ
ِفــی َحْیَرِتَهــا َو َغِرُقــوا ِفی ِنْعَمِتَهــا، َو اّت

َوَراَءَها«
کشــاند، و دیدگانشــان را از چــراغ هدایــت  کــوری  »دنیــا آن هــا را بــه راه 
که نعمت ها  بپوشــاند، در بیراهه ســرگردان، و در نعمت ها غرق شــده اند، 
گرفته، و هم آن ها  را پــروردگار خــود قرار دادند. هــم دنیا آن ها را به بــازی 
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 انسان نباید به 
عبادت و اعمال خود 
مغرور شود و خود را 

سزاوار نعمت های 
الهی بداند، بلكه 

باید به این مطلب 
توجه داشته باشد 

گر تمام عمر شكر  كه ا
كند، حتی  خداوند 
قادر نخواهد بود، 

كوچكی  شكرگزار جزء 
از نعمت های خداوند 

باشد.

بــا دنیــا به بــازی پرداخته، و آخــرت را فراموش کرده انــد.« )رضی، 1381، 
نامه31، صص531-532(

حضــرت علــی؟ع؟ در جــای دیگــر مــردم را از ســکر نعمــت یعنــی مســتی 
کــه به دنبــال خود بــالی انتقام را مــی آورد.  ناشــی از رفــاه برحــذر مــی دارد 
ْم َمْعَشــَر اْلَعــَرِب أْغَراُض 

ُ
ك

َ
)مطهــری، 1376، ص256( و می فرمایــد: »ُثــّمَ ِإّن

ْقَمِة«)رضی، 1381،  ْعَمــِة َو اْحَذُروا َبَواِئــَق الّنِ َراِت الّنِ
َ

ُقوا َســك
َ
َبَلاَیــا َقــِد اْقَتَرَبْت َفاّت

که نزدیك  خطبه151، ص276( »شــما مردم عرب هدف مصائبی هستید 
است. همانا از »مستی های نعمت« بترسید و از بالی انتقام بهراسید.«

آری ســرازیر شــدن نعمت های بی حساب و تقســیم غیرعادالنه ی ثروت 
و تبعیض هــای ناروا، جامعه ای اســالمی را دچار بیماری مزمن دنیازدگی و 
کفران نعمت و مســتی ناشــی از آن می کند.  که منجربه  رفاه زدگی می کند 

)مطهری، 1376، ص253(
ُروَن ِمْن َغْیِر 

َ
همــان طور که حضــرت علی؟ع؟ می فرماید: »َذاَك َحْیُث َتْســك

ِعیم« )رضی، 1381، خطبه187، ص368(»این  ْعَمِة َو الّنَ َشَراٍب، َبْل ِمَن الّنِ
هنگامی اســت که شــما بدون خوردن شراب مســت می شوید این مستی از 

نعمت و بهره مندی است.«
كردن خود با سایر افراد - مقایسه 

که انســان معمواًل خود را با  کفران نعمت این اســت  یکی دیگر از عوامل 
که ازنظر دنیوی باالتر از او هستند مقایسه می کند. هر چقدر توجه  کسانی 
انســان نســبت به زندگی دیگران بیشــتر می شــود، به همان اندازه توجه و 
کاســته می شــود. در نتیجه، زندگی و نعمت هایی  رضایتش از زندگی خود 
کــرده، درنظــرش پســت و ناچیز جلــوه می کند و به  کــه خداونــد بــه او عطا 
کاری از خداوند می گردد. )فیض  کفران نعمت و طلب  مرور زمان منجربه 

کاشانی، 1379، ج7، ص275(
از طرفــی هنگامی که انســان در امور مادی به باالتر از خود چشــم بدوزد، 
کــه  دیــو حــرص و آز و شــیطان، طمــع و زیــاده خواهــی او را وادار می کنــد 
همــه ی هــّم و غم و فکر و اندیشــه ی خود را در به دســت آوردن متاع دنیا 
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در یك جامعه 
سعادتمند افراد باید 
در رفاه و آسایش 
كنند اما چیزی  زندگی 
كار را به مرحله  كه 
كی می كشاند،  خطرنا
طغیانگری در استفاده 
كفران  از لذایذ و 
نعمت های الهی 
است. دراین حالت 
جامعه به تباهی 
كشیده  كت  و هال
می شود و خداوند 
طبق یك سنت 
جاوید، نعمت های 
خود را از آن مردم 
سلب می كند و به 
آن ها لباس فقر و 
ترس می پوشاند.

گیــرد تا بــا مافوق خود مســاوی و برابر شــود، یا از او  کار  و مــال و ثــروت بــه 
گر دراین زمینه نتواند از راه مشــروع این راه را بپیماید بی  گیرد، و ا پیشــی 
تردید او را در راه نامشــروع می اندازد تا با غارت مال مردم و رشــوه و غصب 
و پایمال کردن حقوق دیگران خود را با مافوق خود برابر و یکســان ســازد. 
کــه قرارگرفتــن در امــور  )انصاریــان، 1382، صــص179- 178(حــال آن 
کارگیــری نعمت هــای الهــی در مســیر معصیــت او به نوعی  نامشــروع و بــه 

کفران نعمت محسوب می شود.
که اینان  بســیارند افراد تنگ نظری که همواره مراقب این و آن هســتند 
چــه دارنــد و آنــان چه دارند و مرتبــًا وضع مادی خود را با دیگران مقایســه 
کمبودهای مادی دراین مقایســه رنــج می برند، هرچند آنان  می کننــد و از 
که مورد چشــم، هم چشــمی اینانند آن امکانات را به بهای از دست دادن 

ارزش انسانی و استقالل شخصیت به دست آورده باشند.
ایــن طــرز تفکــر که نشــانه ی عدم رشــد کافی و احســاس حقــارت درونی 
و کمبــود همــت اســت، یکــی از عوامل مؤثر عقــب ماندگــی در زندگی حتی 

زندگی مادی است. )مکارم شیرازی، ج11، 1374، ص135(
کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم(روایت شده است:»َمْن َرمی ِبَبَصِره  از پیامبرا
کاشــانی، ج3، 1415.ق،  ه َوَلْم َیْشــِف َغیُظــه« )فیض  ُثــَر َهّمُ

َ
مــا ِفــی َیــِد َغیره ك

کــه دیده ی خــود را به آن چــه از )نعمت هــای مادی( در  ص121( »کســی 
اختیار دیگران است، بدوزد همواره اندوهناك و غمگین خواهد بود و آتش 

خشم در دلش فرو نخواهد نشست.«
و- آرزوهای دراز

از مهــم تریــن رذایل اخالقی و انگیزه های ناسپاســی آرزوهای دراز اســت 
گاه دامنــه آرزوهــا و امنیه هــا بــه قــدری وســیع و گســترده می شــود که  کــه 
تمــام فکــر انســان را به خود مشــغول می دارد، او را از همــه چیز غافل و بی 
خبــر می ســازد، و در عالمــی از خیــال و پنــدار فــرو می برد، چشــم و گوش را 
کــر می کنــد، و افــراد دانا و هوشــیار را از همــه جا بی خبر می ســازد. تا  کــور و 
که در عمر نوح  گاهی نقشــه هایی برای خود در زندگی می کشــد  که  آن جا 
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كفران   از عوامل 
نعمت این است 
 
ً
كه انسان معموال

كه  كسانی  خود را با 
تر از  ازنظر دنیوی باال

او هستند مقایسه 
می كند. هر چقدر 

توجه انسان نسبت 
به زندگی دیگران 

بیشتر می شود، به 
همان اندازه توجه و 

رضایتش از زندگی 
كاسته می شود.  خود 

در نتیجه، زندگی 
كه  و نعمت هایی 
خداوند به او عطا 

كرده، درنظرش پست 
و ناچیز جلوه می كند و 
به مرور زمان منجربه 
كفران نعمت و طلب 

كاری از خداوند 
می گردد.

گاه مقدمه چینــی هایی برای رســیدن به اهداف  نیــز قابــل عمل نیســت، 
کــه هرکس با یك محاســبه ســاده می فهمــد در قرن ها نیز  مــادی می کننــد 
قابــل وصول نمی باشــد. )مکارم شــیرازی و جمعی از فضــالء، 1386، ج1، 

ص357( 
خداونــد آروزهــای دراز را ســبب غفلــت و تنزل به مقــام حیوانیت معرفی 
 َیْعَلُموَن« 

َ
َمُل َفَســْوف

َ
أ

ْ
ُعوا َو ُیْلِهِهــُم ال ݡُکُلــوا َو َیَتَمّتَ

ْ
کــرده و می فرمایــد: »َذْرُهــْم َیأ

)سوره حجر)15(، آیه3( »بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو]ها[ 
کنــد، پس بــه زودی خواهند دانســت.« قــرآن می فرماید: ای  سرگرمشــان 
کافران و مشرکان همچون چهارپایان اند که جز آب و علف چیزی  پیامبر، 
نمی طلبنــد. تنهــا تفاوتشــان با چهارپایــان آرزوهای دراز دنیایی اســت که 
کرده از تفکر درباره ی خود و اهداف خلقت و وظایف  آن ها را ســرگرم خود 
اصلی شــان دراین عالم باز داشــته است، به طوری که لحظه ای به پایان 
که این نعمت ها را به آنان بخشــیده نمی اندیشند.  زندگی و به آفریدگاری 

)اسکندری، 1381، ج8، ص266(
خاســتگاه اصلی آرزو جهل و نادانی اســت. انســان وقتی هدف زندگی در 
ایــن دنیــا را نشــناخت و از خــود و تــوان خود و مــدت زمان بهره بــرداری از 
لذت های دنیا بی خبر ماند کورکورانه و کودکانه به امید و آرزو دل می بندد 

و خود را به آن ها خرسند می کند. )اسکندری، 1381، ج8، ص266(
َباَع اْلَهَوى َو ُطوَل  ُم اْثَنَتْیــِن: اّتِ

ُ
 َعَلْیك

ُ
َما أَخاف

َ
حضــرت علی؟ع؟می فرماید: »ِإّن

آِخَرَة« 
ْ
أَمــِل َفُیْنِســى ال

ْ
ا ُطوُل ال ، َو أّمَ ــُه َیُصّدُ َعــِن اْلَحــّقِ

َ
َبــاُع اْلَهــَوى َفِإّن ــا اّتِ أَمــِل، أّمَ

ْ
ال

)کلینی رازی،، 1375، ج5، ص282(
»مــن از دو چیــز برشــما می ترســم: یکــی پیــروی از هــوس هــا، و دیگری 
که شــما را از حق بازمی دارد، و اما  آرزوهای طوالنی، اما پیروی از هوس ها 

که شما را از آخرت غافل می نماید.« آرزوهای طوالنی 
کــه آرزوهای طوالنی، انســان را از رســیدن به  کمیــل نیــز آمده  در دعــای 
که می فرماید: »َوَحَبَســنى َعْن َنْفعی ُبْعُد َاملی«  خیرات محروم می کند، آن جا 

)قمی، 1376، ص113(
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از مهم ترین رذایل 
اخالقی و انگیزه های 
ناسپاسی آرزوهای 
گاه  كه  دراز است 
دامنه آرزوها و امنیه ها 
به قدری وسیع و 
كه  گسترده می شود 
تمام فكر انسان 
را به خود مشغول 
می دارد، او را از همه 
چیز غافل و بی خبر 
می سازد، و در 
عالمی از خیال و پندار 
فرو می برد، چشم 
كر  كور و  گوش را  و 
می كند، و افراد دانا و 
هوشیار را از همه جا 
بی خبر می سازد. 

آری داشــتن آرزوهای دراز، انســان را به آنچه ندارد و شــاید هرگز هم به 
آن ها نرســد، دلبســته و امیدوار می کند. به همین جهت آدمی نعمت های 
الهی را که در دســت دارد کوچك می شــمرد و نسبت به آن ها بی اعتناست 
کفــران نعمت در دنیا  و شــکر آن هــا را به جا نمی آورد، لذا پیامدهای شــوم 

که حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: گیر او می شود. چنان  گریبان  و آخرت 
ْم 

ُ
ْم َو ُتْلِزُم ِاْســِتْصغاَرها لََدْیك

ُ
ها َتْذَهُب ِبَبْهَجِة ِنَعِم اهلِل ِعْنَدك

َ
ُبــوا اْلُمنى َفِاّن »َتَجّنَ

ــْم«»از آرزوهای دراز بپرهیزیــد که زیبایی نعمت های 
ُ

ِر ِمْنك
ْ

ــك
ُ

ِة الّش
َ
َو َعلــی ِقّل

الهی را ازنظر شما می برد و آن ها را نزد شما کوچك می کند و به کمی شکر)و 
کفران نعمت( از ســوی شما منتهی می شــود. )تمیمی آمدی،1366، ج4، 

ص630(
ز- نداشتن توفیق 

گر بخواهیم شکر یکی از نعمت های الهی را به جا آوریم، باید همزمان با  ا
معرفت قلبی نسبت به آن نعمت، به زبان هم سپاسگزار باشیم و در عمل 
کار ببریم همه این مراتب، اعمال  نیز آن نعمت را در جهت رضای خدا به 
اختیاری ما هســتند، ولی»معرفت حمد خدا« و »توفیق سپاســگزاری« از او 

را مدیون خود او هستیم. )بنی هاشمی،1386، ص69(
کــه مقدمات انجــام آن تنهــا با موهبــت الهی  زیــرا شــکر، توفیقــی اســت 
فراهم می شود. خدای متعال، از روی فضل، باب شکر را بر روی بنده اش 
گر بنده قدر بداند، نعمت هایش را بر او فزونی بخشد. )بنی  می گشاید، تا ا
هاشــمی، 1386، ص90( بنابرایــن بی توفیقی نســبت به شــکر نعم الهی 
یکی از عوامل و انگیزه های ناسپاســی به شــمار می رود. حضرت علی؟ع؟ 
ْفراُن الِنَعــم« »کفران نعمت ها از 

ُ
درایــن باره می فرمایــد: »َلْیَس ِمَن الَتْوِفیــق ك

بی توفیقی است.« )تمیمی آمدی،1366، ج2، ص594(
که  البتــه هیچ کس توان شــکر نعمت های الهی را بــه طورکلی ندارد، چرا
که انسان به  همین توفیق شکرگذاری و فکر و عقل و زبان و دست و پای 
وسیله آن شکر قلبی و لسانی و عملی را انجام می دهد همه از نعمت های 
کار رفته  خدا است و این توفیق و ابراز، هنگامی که در مسیر شکرگزاری به 
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خاستگاه اصلی آرزو 
جهل و نادانی است. 

انسان وقتی هدف 
زندگی در این دنیا را 

نشناخت و از خود 
و توان خود و مدت 

زمان بهره برداری 
از لذت های دنیا بی 

كوركورانه و  خبر ماند 
كودكانه به امید و آرزو 

دل می بندد و خود 
را به آن ها خرسند 

می كند. 

می شود دیگری است که خود نیازمند شکر دیگری است. )مکارم شیرازی 
و جمعی از فضالء، 1380، ج3،ص80(

كفران نعمت پیامدهای 
کــه آیات و روایــات زیادی در  کبیره اســت  گناهان  کفــران نعمــت یکی از 
مذمــت و نکوهــش آن وارد شــده اســت.در ســوره ی نمــل خداونــد، شــکر 
کفــران نعمــت را فایــده و ضــرری بــرای خــود شــخص می دانــد چنانکــه  و 
ْن َیْرَتــّدَ ِإَلْیَك 

َ
َنا آِتیَك ِبــِه َقْبــَل أ

َ
ــِذی ِعْنــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلِكتــاِب أ

می فرماید:»قــاَل الَّ
ݡْکُفُر َو 

َ
ْم أ

َ
ُر أ

ُ
ْشــك

َ
 أ

َ
ــی ِلَیْبُلَوِنی أ ا ِعْنَدُه قــاَل هذا ِمْن َفْضِل َرّبِ ــا َرآُه ُمْســَتِقّرً َطْرُفــَك َفَلّمَ

ِریم« )ســوره نمل)27(، 
َ

ی َغِنّىٌ ك َفَر َفِإّنَ َرّبِ
َ

ُر ِلَنْفِســِه َو َمْن ك
ُ

ما َیْشــك
َ
َر َفِإّن

َ
َمْن َشــك

گزارد، تنها به ســود خویش ســپاس می گزارد، و  آیه40(»و هرکس ســپاس 
کریم است.« گمان پروردگارم بی نیاز و  کند، بی  هرکس ناسپاسی 

کفــران می فرمایند:»كاِفــُر الِنْعَمــِة َمْذمُوٌم  حضــرت علی؟ع؟نیــز در مذمــت 
کننده ی  عنــَد الخاِلِق َوالخلاِئِق«. )تمیمی آمدی،1366، ص389( »کفران 

نعمت، نزد خالق و مخلوق مذمت شده است.«
کفــران نعمــت به عنوان یکــی از بدترین رذایل اخالقــی و موانع بزرگ در 
مسیر تکامل و تعالی روح انسان است که آثار و پیامدهای منفی و زیانباری 

که به برخی اشاره می شود: اعم از آثار دنیوی و اخروی به دنبال دارد 
الف- آثار دنیوی

1- دورماندن از معرفت اهلل: ناسپاســی از نعمات خداوند ســبب می شــود 
که انسان از معرفت خدا دور بماند و این بزرگ ترین خسران و زیان است. 
که شکر  بزرگان علم در مورد انگیزه معرفة اهلل به سراغ این مسأله رفته اند 
نعمت، نخســتین انگیزه شناخت پروردگار است؛ زیرا تشکر و سپاسگزاری 
از بخشــنده نعمت، یك امر وجدانی اســت؛ انسان هنگامی که خود را غرق 
نعمــت می بینــد و می داند این همه نعمت در درون و برون وجود او اســت 
و این هــا از خود او نیســت به فکر تشــکر بخشــنده نعمــت می افتد و همین 
امر راه خداشناسی را برای او هموار می سازد ولی ناسپاسان نه اعتنایی به 
نعمت دارند و نه بخشــنده نعمت و لذا از معرفة اهلل نیز محروم می شــوند. 
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گر بخواهیم شكر  ا
یكی از نعمت های 
الهی را به جا آوریم، 
باید همزمان با 
معرفت قلبی نسبت 
به آن نعمت، به 
زبان هم سپاسگزار 
باشیم و در عمل 
نیز آن نعمت را در 
جهت رضای خدا 
كار ببریم همه  به 
این مراتب، اعمال 
اختیاری ما هستند، 
ولی»معرفت حمد 
خدا« و »توفیق 
سپاسگزاری« از او 
را مدیون خود او 
هستیم.

)ناصرمکارم شیرازی و جمعی از فضالء، 1380، ص75(
که فرد  کفران نعمت این اســت  2- مبغوض خداشــدن: یکی دیگر از آثار 
مبغوض خداوند می شــود. مبغوض شــدن به معنای طردشــدن از ساحت 
مقدس ربوبی و قطع فیض و هدایت گری خداوند به فرد می باشد. )نیلی 
کــه در قــرآن نیز به این نکته اشــاره شــده،  پــور، 1388، ص673( چنــان 
ُفوٍر « )ســوره 

َ
اٍن ك َه لا ُیِحّبُ ُكّلَ َخّوَ ِذیَن آَمُنوا ِإّنَ الّلَ

ــَه ُیداِفُع َعِن الَّ می فرمایــد:»ِإّنَ الّلَ
حج)22(، آیه38(»زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد.«

ه قاَل َاَحّبُ الّناِس ِالی اهلِل 
َ
حضــرت علی؟ع؟نیز دراین رابطه می فرمایند:»َاّن

ْفِر« 
ُ

ِر َوَاْبَغُضُهْم ِاَلْیِه اْلعاِمُل ِفی ِنَعِمِه ِباْلك
ْ

ك
ُ

ُسْبحاَنه اْلعاِمُل فیما َاْنَعَم ِبِه َعَلْیِه ِبالّش
)محدث نوری، 1408 ق، ص353(

که با استفاده  کری هستند  »محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شا
درســت و خداپســندانه از نعمت هــای خدا، شــکر آن را به جــا نمی آورند، و 
که با اســتفاده نامشــروع از  مبغــوض تریــن مــردم نزد خدا، مردمی هســتند 

کفران نعمت و ناسپاسی می کنند.« نعمت های خدا، 
3- عدم استجابت دعا و یا دیربرآورده شدن آن: 

کــه ابراهیــم بــن ادهــم وارد شــهر بصــره شــد، مــردم گردش  گفتــه شــده 
گفتند: ای ابااســحاق! خــدای تعالی فرموده اســت:  جمــع شــده و بــه وی 
کنــم و حــال این که مــا خــدا را می خوانیم  بخوانیــد مــرا تــا شــما را اجابــت 
گفــت: ای مــردم بصره ! بــه این جهت  و مــا را جــواب نمی دهــد. ابراهیــم 
کــه مانع  کــه ده چیــز در دل های شماســت  دعــای شــما اجابــت نمی شــود 
َرها....« 

ْ
وا ُشــك از اســتجابت دعاســت:»....الثاِمُن أݡَکْلُتــْم ِنْعَمــَة اهلِل َفَلــْم ُتــَؤّدُ

)دیلمــی، 1412.ق، ص196(»نعمت هــای خــدا را خوردیــد، ولــی ســپاس 
گــزاری نکردیــد.«آری ناسپاســی دربرابــر نعمت های حضرت حق مســتلزم 
کــه دیگر توفیــق نیابد که در  کــردن در خانــه ی معبود اســت، آنچنان  گــم 
گذار می شود که هرگز  خانه ی مجیب الّدعوات را بکوبد، بلکه به کسانی وا
کرمانشــاهی، 1390،  مرهمی بر جراحت های او نخواهند نهاد. )ممدوحی 

ص508(
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شكر، توفیقی است 
كه مقدمات انجام 
آن تنها با موهبت 

الهی فراهم می شود. 
خدای متعال، از 
روی فضل، باب 

شكر را بر روی بنده 
اش می گشاید، تا 

گر بنده قدر بداند،  ا
نعمت هایش را بر او 

فزونی بخشد.

کفــران نعمــت یکــی از صفــات مهلکــه ای اســت  4- مجــازات زودرس: 
گریبــان انســان را می گیــرد.  کــه مجازاتــش خیلــی زود در همیــن دنیــا نیــز 
ْعمِه«  فــراُن الّنِ

ُ
نوِب ُعُقوَبــة ك

ُ
امــام رضا؟ع؟در ایــن بــاره می فرمایند:»َاْســَرُع الّذ

)حرعاملــی، 1383، ج16، ص312(»ســریع تریــن مجــازات هــا، مجازات 
کفران نعمت است.«

کفــران و  5- زوال نعمــت: زوال نعمــت و از دســت دادن نعمــت از آثــار 
ناسپاســی می باشــد؛ زیــرا خداونــد حکیــم اســت نه بی حســاب چیــزی به 
که  کســی می گیــرد امــا آن ها  کســی می بخشــد و نــه بــی جهت چیــزی را از 
ناسپاســی می کننــد بــا زبــان حــال می گویند ما الیــق این نعمت نیســتیم و 
که ایــن نعمت را از آن هــا بگیرد. )مکارم  حکمــت خداونــد ایجاب می کند 
شــیرازی و جمعــی از فضــالء،1380، ج3، ص74(امام صــادق؟ع؟ دراین 
َفــْرَت.« )کلینی 

َ
ْرَت َو لاَبقــاَء َلهــا ِاذا ك

َ
عمــاء اذا َشــك بــاره می فرماینــد:»لا َزواَل ِللّنَ

کنی نعمت ها پایدار است  گر سپاســگزاری  رازی، 1375، ج4، ص286(»ا
کفران ورزی، دیری نمی پاید.« گر  و ا

گاهــی در جامعه عوامل ســقوط پدید  گرفتار ســنت اســتدراج شــدن:   -6
می آیــد اما ســقوط آن جامعه بــه تعویق می افتد و مدتی طول می کشــد که 
که  به سرنوشــت محتوم خود برســد، ایــن مهلت دادن بدان جهت اســت 
کنند و چهره ی آنان مشــخص تر شــود تــا به عذابی  گنــاه  ظالمــان بیشــتر 
ســخت تــر و دردنــاك تر گرفتار شــوند. )جعفــری، 1373، ص302( مهلت 
گاهی با ســنت اســتدراج توأم اســت. اســتدراج عبارت  گنهکاران  دادن به 
که این  گناهکار اســت به طوری  که  اســت از تجدید نعمــت برای بنده ای 
افزایش نعمت ســبب غفلت او از اســتغفار شــود و این سنت الهی به تدریج 
بنده را به خشــم و عذاب الهی نزدیــك می کند. )مهدی نیلی پور، 1388، 

ج2، ص706(
از امام صادق؟ع؟ از مفهوم استدراج سؤال شد، حضرت فرمودند:»معنی 
کند به او مهلت داده می شود، هنگام  گناهی  که بنده چون  آن این است 
گیر  گنــاه، نعمــت او تجدیــد می گــردد و او از اســتغفار بــاز می مانــد و نعمت 
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كفران نعمت به 
عنوان یكی از بدترین 
رذایل اخالقی و 
موانع بزرگ در مسیر 
ح  تكامل و تعالی رو
كه آثار  انسان است 
و پیامدهای منفی و 
زیانباری اعم از آثار 
دنیوی و اخروی به 
دنبال دارد

می شــود از راهــی که خــود نمی دانــد.« )نصراصفهانــی، 1378، ص553( 
کــه مهلت می دهــد، زمینه های هــالك را به  بنابرایــن خداونــد ضمــن این 
تدریــج و مرحلــه بــه مرحلــه فراهم می کنــد اما فــرد ظالم و یــا جامعه ظالم 
که پایه های قدرت او درحال فروریختن اســت  متوجــه نیســت و نمی داند 
او همچنــان مســت و ســرخوش و مغــرور، بــه طغیان گری و فتنــه انگیزی 
که همه چیز از هم پاشــیده و  خود ادامه می دهد و هنگامی به خود می آید 

فروریخته است. )جعفری، 1373، ص302(
کــرده و  کــه خداونــد در قــرآن بــه آن اشــاره  ایــن همــان ســنتی اســت 
ُبــوا ِبآیاِتنا َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث لا َیْعَلُموَن « )ســوره 

َ
ّذ

َ
ِذیــَن ك

فرموده انــد: »َو الَّ
اعراف)7(، آیه182(

»و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج، از جایی که نمی دانند 
گرفت.« گریبانشان را خواهیم 

که نعمتی  7- تغییر نعمت به نقمت و عذاب: ســنت خداوند این اســت 
کــه بــه قومی انعــام و اعطا فرموده، تغییر نمی دهد تــا موقعی که آن قوم  را 
احــوال خویشــتن را تغییــر دهنــد و حــاالت مرضیه پســندیده را بــه احوالی 
که برای آن ها ســزاوار نیســت. یعنی به جــای فرمانبرداری،  مبدل ســازند 
)میرزاخســروانی،  نماینــد.  نعمــت  کفــران  شــکر،  جــای  بــه  و  نافرمانــی 
کرده  1390.ق، ج3، ص448(خداوند در سوره انفال به این سنت اشاره 
ُروا ما  ــى ُیَغّیِ

َ
ْنَعَمهــا َعلی  َقْوٍم َحّت

َ
ــرًا ِنْعَمًة أ ــَه َلْم َیُك ُمَغّیِ ّنَ الّلَ

َ
و می فرماید:»ذِلــَك ِبــأ

َه َسِمیٌع َعِلیٌم « )سوره انفال)8(، آیه53( ّنَ الّلَ
َ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
ِبأ

کیفر[ بدان ســبب اســت که خداونــد نعمتی را که بــر قومی ارزانی  »ایــن ] 
داشــته تغییــر نمی دهد، مگر آن که آنــان آنچه را در دل دارند تغییر دهند، 
گر خدای مهربان می خواست نعمتی  و خدا شــنوای دانا اســت.« بنابراین ا
گروهی ســلب نمایــد می توانســت آن را در ابتــدا به آنان  را بــدون جهــت از 
ندهــد. پــس تنها چیزی که موجب دگرگونی نعمت می شــود همان کفران 
نعمــت و تغییــر ماهیت و انســانیت خواهــد بود. )نجفــی خمینی، 1398، 

ج1، ص141(
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 ناسپاسی از نعمات 
خداوند سبب 

كه انسان  می شود 
از معرفت خدا دور 

بماند و این بزرگ 
ترین خسران و زیان 

است. بزرگان علم در 
مورد انگیزه معرفة اهلل 

به سراغ این مسأله 
كه شكر  رفته اند 

نعمت، نخستین 
انگیزه شناخت 

پروردگار است؛ زیرا 
تشكر و سپاسگزاری 

از بخشنده نعمت، 
یك امر وجدانی است

اِس َو  َعــَم: اْلَبْغُی َعَلــی الّنَ ــُر الّنِ ِتــى ُتَغّیِ
َ
ُنــوُب اّل

ُ
امــام ســجاد؟ع؟می فرمایند: »الّذ

ِر« )ابن 
ْ

ك
ُ

َعِم َو َتْرُك الّش ْفَراُن الّنِ
ُ

َواُل َعِن اْلَعاَدِة ِفی اْلَخْیِر َو اْصِطَناِع اْلَمْعُروِف َو ك الّزَ
بابویه)شیخ صدوق(، 1403.ق، ص270(

»گناهانی که نعمت ها را دگرگون می سازد: ستم بر مردم، و دست کشیدن 
گذاردن شــکر  کار نیــك، و کفران نعمت، و وا کار خیــر و انجــام  از عــادت در 
و سپاســگزاری اســت. بنابراین تبدیل نعمت به نقمت نتیجه ناسپاسی و 
تبدیل نعم الهی می باشد. خداوند در قرآن در این باره می فرماید:» َسْل َبِنى 
َه  ِه ِمْن َبْعِد ما جاَءْتُه َفِإّنَ الّلَ ْل ِنْعَمــَة الّلَ َنٍة َو َمْن ُیَبّدِ ــْم آَتْیناُهْم ِمْن آَیٍة َبّیِ

َ
ِإْســراِئیَل ك

َشــِدیُد اْلِعقاِب« )ســوره بقره)2(، آیه211( »از فرزندان اســرائیل بپرس؛ چه 
کس نعمت خدا را- پس از  بســیار نشــانه های روشــنی به آنان دادیم و هر 

کیفر است.  کند، خدا سخت  کفران[ بدل  که برای او آمد- ] به  آن 
ب- آثار اخروی

کــه کفــران نعمت الهی را نمــوده، نه تنهــا در دنیا  1- فشــار قبــر: انســانی 
کردن آن  خ نیز عقوبــت ضایع  گرفتار می شــود، بلکــه در برز به آثارســوء آن 
نعمت ها را می بیند، به طوری که یکی از آثار کفران نعمت به صورت فشار 
کرم )صلی اهلل علیه و آله و ســلم(  کــه پیامبرا قبــر نمــود پیدا می کند چنان 
َعِم« )ابن  ــاَرٌة ِلَمــا َكاَن ِمْنُه ِمــْن َتْضِییــِع الّنِ

َ
ّف

َ
می فرمایند:»َضْغَطــُة اْلَقْبــِر ِلْلُمْؤِمــِن ك

کفاره  بابویه)شــیخ صــدوق(، 1363، ص473(»فشــار قبــر برای مؤمــن، 
کرده است.« که ضایع  نعمت هایی است 

کفران نعمت خود  گر شــخص از  2- شــهادت نعمــت به ضرر صاحبش: ا
گواهی می دهد.  توبه نکند، نعمت زایل شــده و در قیامت علیه صاحبش 
َعــِم َقْبَل ِفَراِقَها  که امام علی؟ع؟ می فرماید:»أْحِســُنوا ُصْحَبَة الّنِ گونه  همــان 
َهــا َتــُزوُل َو َتْشــَهُد َعَلــی َصاِحِبَهــا ِبَمــا َعِمَل ِفیَهــا« )ابن بابویــه، 1362، ج2، 

َ
َفِإّن

ص616(»مصاحبــت نعمت هــا را قبــل از جدایــی اش نیکــو شــمرید؛ زیــرا 
آن ها زایل شده و بر ضرر صاحبش شهادت می دهند.«

کفــران نعمت به همــراه دارد  که  خ: نتیجــه ســوء دیگــری  3- آتــش دوز
 َلْم 

َ
مجــازات و عقــاب الهی در آخرت اســت. خداونــد در قرآن می فرمایــد:»أ
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زوال نعمت و از 
دست دادن نعمت از 
كفران و ناسپاسی  آثار 
می باشد؛ زیرا خداوند 
حكیم است نه بی 
حساب چیزی به 
كسی می بخشد و نه 
بی جهت چیزی را از 
كسی می گیرد اما آن ها 
كه ناسپاسی می كنند 
با زبان حال می گویند 
ما الیق این نعمت 
نیستیم و حكمت 
خداوند ایجاب 
كه این نعمت  می كند 
را از آن ها بگیرد.

ــَم َیْصَلْوَنها َو  ــوا َقْوَمُهْم داَر اْلَبــواِر *َجَهّنَ
ُ
َحّل

َ
ْفرًا َو أ

ُ
ــِه ك ُلــوا ِنْعَمَت الّلَ ِذیــَن َبّدَ

َتــَر ِإَلــی الَّ
که )شکر(  کسانی  ِبْئَس اْلَقراُر« )ســوره ابراهیم)14(، آیات29- 28( »آیا به 
کت درآوردند  کردند و قوم خود را به سرای هال کفر تبدیل  نعمت خدا را به 
وارد  آن  در  ]و[  اســت  جهنــم  کــه[  کــت  هال ســرای  ]درآن  ننگریســتی؟* 

می شوند، و چه بد قرارگاهی است.«
که  کنندگان دارالبوار اســت  کفــران  کــه از آیات برمی آیــد، جایگاه  چنــان 
کــه در شــعله های  قــرآن دارالبــوار را چنیــن تفســیر می کنــد؛ جهنــم اســت 
گاه اســت.)مکارم شــیرازی وجمعی از  ســوزانش فرو می رونــد و بدترین قرا

فضالء،1380،ج3، ص67(
ُفوٍر 

َ
که حضرت علی؟ع؟ دراین رابطه می فرمایند:»ِاّنَ َاْهَل الّناِر ُكّلُ ك چنان 

َمكــوٍر« )تمیمی آمــدی، 1380، ج1، ص216( »اهــل آتش کفران کنندگان 
کــه لطــف و احســان منعم را نســبت به  مــکار هســتند.« بنابرایــن انســانی 
خــود فرامــوش می کنــد و در مصــرف نعمت هــای الهی مراعات خواســت و 
کار می بندد،  گنــاه و حرام بــه  نظــر خداونــد را نمی کنــد و آن هــا را در مــوارد 

کی می باشد. مستوجب چنین عذاب دردنا

كفران نعمت: راهكارهای مقابله با 
کــه پیرامون حقیقت کفران و عوامــل و انگیزه های  بــا توجــه به مطالبی 
آن در مباحث گذشــته بیان شــد، الزم اســت راهکارهایی برای درمان این 

که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود: صفت ناپسند ارائه شود، 
الف- شناخت خدا

کــه جلوه هایی از صفــات الهی هســتند، در صورتی که مورد  افعــال الهــی 
شــناخت و ادراك انســان قــرار گیرنــد، آثــار ویــژه ای در دل و روان و ســپس 
که افعــال الهی چهره های  در عمــل و رفتــار وی پدیــد می آورند. و از آن جا 
که مفاهیم مختلفی از آن ها انتزاع می شود و  گونی دارند، به این معنا  گونا
با زمینه های مختلف روحی انســان ارتباط پیدا می کند، به تناســب آن ها 
ح می شــود. از جمله  صفــات و افعــال اخالقی متعــددی دراین رابطــه مطر
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 مهلت دادن به 
گاهی با  گنهكاران 

سنت استدراج توأم 
است. استدراج 
عبارت است از 

تجدید نعمت برای 
گناهكار  كه  بنده ای 
كه  است به طوری 

این افزایش نعمت 
سبب غفلت او از 

استغفار شود و این 
سنت الهی به تدریج 

بنده را به خشم و 
عذاب الهی نزدیك 

می كند.

شــناخت های مربــوط بــه صفــات و افعــال الهــی معرفــت به ایــن حقیقت 
کرده و او می تواند این  که خداوند نعمت های زیادی به انسان عطا  است 
نعمت هــای دنیــوی را بیفزاید یا این که انســان را از ایــن نعمت ها محروم 
گذشته قادر است، انسان را از نعمت هایی برتر و بیشتر در  گرداند و از این 
که قادر اســت در جهان ابــدی او را از  کند، و یا این  عالــم آخــرت برخــوردار 

کند. )مصباح یزدی، 1377، ص281( همه نعمت ها محروم 
گونــه افعال  بنابرایــن شــناخت خداونــد بــه قدرت فــوق و توجه بــه این 
که حالت  الهی می تواند در انســان حالت خاص روانی و رفتاری پدید آورد 
شــکر و ســپاس نخستین حالتی است که با توجه به منعم بودن خداوند و 
شــناخت او به عنوان ولّی نعمت در انســان به وجود می آید و یا بهتر اســت 

بگوییم: 
کــه پــس از ایــن شــناخت در انســان بیــدار می شــود.  اولیــن میلــی اســت 
کــه هرگــز اضــداد با هم  )مصبــاح یــزدی، 1377، ص281( و از آن جایــی 
کفــران و ناســپاس در وجود  جمــع نمی شــوند بــا ایجاد ایــن میل روحیه ی 
انســان ســرکوب می شــود و در واقــع شــناخت خداونــد راهــی بــرای درمان 

ناسپاسی تلقی می گردد.
ب- شناخت آنچه محبوب و مكروه خداست

که از ارکان شــکر، مصرف کردن نعمت در آن راهی اســت  باتوجه به این 
کــه رضــای منعم در آن اســت، و کفران عبارت اســت از نقیــض آن- یعنی 
استعمال نکردن نعمت در آنچه او دوست دارد یا استعمال آن ها در آنچه 
کــه رضای الهی  کر ناچار اســت چیزهایی را  مکــروه دارد- پــس بنده ی شــا
کــه مکروه  در آن هــا اســت و محبــوب خداونــد هســتند و همچنین اموری 
و خــالف رضای اوســت را بشناســد تا بتواند ادای شــکر و تــرك کفران کند. 
)مجتبــوی، 1379، ج3، ص310(این شــناخت از دو راه حاصل می شــود 

که عبارتند از:
1- عقل: یکی از راه های شناخت محبوبات و مکروهات عقل است، اما 
آنچــه در مــورد شــناخت از راه عقــل قابل ذکر می باشــد این اســت که عقل 
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كه از آیات  چنان 
برمی آید، جایگاه 
كنندگان  كفران 
كه  دارالبوار است 
قرآن دارالبوار را 
چنین تفسیر می كند؛ 
كه در  جهنم است 
شعله های سوزانش 
فرو می روند و بدترین 
گاه است. قرا

که  تنهــا می توانــد بعضــی از حکمت هــا را در بعضــی از موجــودات دریابــد، 
که در آن حکمت های  خدای سبحان چیزی را در جهان نیافرید مگر این 
بسیار قرار دارد و تحت هر حکمتی مقصود و مصلحتی است و این مقصود 
و مصلحــت همــان محبوب خدای تعالی اســت. )مجتبوی، 1379، ج3، 

ص310(
که به واســطه آن می توان تمــام محبوبات و مکروهات  ع: راهی  2- شــر
ع مقدس اســت، که آنچه رضای الهی درآن است  الهی را یافت طریقه شــر
یا خالف رضای اوســت بیان فرموده، و از اولی به واجبات و مســتحبات و 
از دومی بــه محرمــات و مکروهات تعبیر نموده اســت. پس هر فردی که از 
تمامی احکام شــریعت مربوط به افعال خود اطالع نداشــته باشــد، قادر به 

اداء حق شکرالهی نیست. )قمی، 1370، ص57(
ج- شناخت نعمت

شــناخت نعمت ها، یکــی دیگر از راه های درمان ناسپاســی می باشــد. زیرا 
معرفت نسبت به انواع نعمت ها و توجه و تفکر در آن ها روح شکرگزاری را در 
گرچه نمی توانیم  انسان تقویت می کند و ریشه های ناسپاسی را می سوزاند، ا
کــرده و همه ی آن ها را بشناســیم،  بــه تمامی نعمت هــای الهی احاطه پیدا 
امــا همیــن مقــدار شــناخت انــدك مــا را بــه انجــام شــکر رهنمون می ســازد. 
نعمت هــای الهــی متفاوتند. بعضــی از آن ها مادی و بعضی معنوی اســت. 
امــا برخــی از انســان ها که جز به دنیا و خوشــی و آســایش آن نمی اندیشــند، 
نعمت هــای الهــی را تنهــا در امــور دنیوی می بیننــد، غافل از آن که خوشــی 
گــردد. )مرکز  کــه موجب آســایش آخرت  و آســایش دنیــا وقتی نعمت اســت 

تحقیقات اسالمی نمایندگان ولی فقیه در سپاه، 1372، ج1، ص130(
کرم؟ص؟ این افراد را مورد نکوهش قرار داده، می فرماید:»َمْن َلْم  پیامبرا
ا ِفی َمْطَعٍم أْو َمْشــَرٍب أْو َمْلَبٍس، َفَقْد َقَصَر َعَمُلُه َو َدَنا 

َّ
ِه َعّزَ َو َجّلَ َعَلْیِه ِنْعَمًة ِإل َیَر ِلّلَ

َعَذاُبُه« )محمدی ری شــهری، ج13، صص65-63( »هرکه نعمت خدای 
کوتاه و عذابش  عزوجل را جز در خوراك و پوشاك نبیند، بی گمان عملش 

نزدیك است.«
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شناخت نعمت ها، 
یكی دیگر از راه های 

درمان ناسپاسی 
می باشد. زیرا معرفت 

نسبت به انواع 
نعمت ها و توجه و 
ح  تفكر در آن ها رو

شكرگزاری را در 
انسان تقویت می كند 

و ریشه های ناسپاسی 
را می سوزاند، 

گرچه نمی توانیم  ا
به تمامی نعمت های 

الهی احاطه پیدا 
كرده و همه ی آن ها را 
بشناسیم، اما همین 
مقدار شناخت اندك 

ما را به انجام شكر 
رهنمون می سازد.

د- یادخدا و یادآوری نعمت ها
کــه دربحــث عوامل کفران نعمت بیان شــد غفلــت، از مهم ترین  چنــان 
انگیزه هــای ناسپاســی دربرابــر نعــم الهی می باشــد. به همیــن دلیل برای 
نجات انسان از افتادن در دام غفلت همواره او را به یاد خود فرا می خواند. 
یــادآوری نعمت هــا یکــی از جلوه هــای یادخــدا می باشــد. زیــرا انســان بــه 
هرکس خیر و بهره ای به او برساند عالقه مند می شود و متوجه او می گردد. 
بنابراین یادآوری نعمت ها، انسان را به صاحب نعمت متوجه می سازد و 

یاد ولی نعمت، محبت او را در دلش پدید می آورد. 
چنان که خداوند به حضرت داوود؟ع؟ وحی فرمود:»که مرا نزد بندگانم 

گردان و محبت آنان را به سوی من بگردان.«  محبوب 
کرد:»خدایا! خودم به تو محبت دارم، مردم را چگونه  داوود؟ع؟ عرض 

دوست دار تو سازم؟«
خداوند فرمود: از راه یادآوری نعمت هایم من را محبوبشان ساز: »اْذݡُکْر 
وِنــی« )مجلســی، بحاراالنوار،  ــَك ِإَذا َذݡَکــْرَت َذِلــَك َلُهــْم أَحّبُ

َ
أَیــاِدّیَ ِعْنَدُهــْم َفِإّن

گر  که ا کــن،  بــاب3، 1330.ق، ص38(»نعمت هــای مــن را نــزد آنان یاد 
کنی آنان مرا دوست خواهند داشت.« چنان 

- توجه به زندگی دیگران
یکــی دیگــر از راه هــای مؤثر در درمان ناسپاســی توجه بــه زندگی افرادی 
کــه از نظــر مــادی در ســطح پایین تــری قــرار دارنــد و از نعمت های  اســت 
کمتــری برخوردار هســتند. )مــکارم شــیرازی و همــکارن، 1380، ص78( 
پیامبرخدا؟ص؟ فرموده است:»هرکس در دنیا به پست تر از خود و در دین 
کــرد؛ و آن که  کر ثبت خواهد  بــه برتــر از خــود نگــرد خداوند او را صابر و شــا
در دنیــا بــه باالتــر از خــود و در دین به پســت تــر از خود بنگــرد خداوند او را 
کر ثبت نخواهد کرد.« )فیض کاشانی،، 1379، ج7، ص276(  صابر و شا
کنــد آنچه را بــدان اختصــاص یافته  بنابرایــن هرکــس درحــال خــود دقت 
مورد بررســی قرار دهد، نعمت های بســیاری را خواهد یافت که خداوند به 

کاشانی، 1379، ج7، ص276( کرده است. )فیض  او عطا 
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 غفلت، از مهم ترین 
انگیزه های ناسپاسی 
دربرابر نعم الهی 
می باشد. به همین 
دلیل برای نجات 
انسان از افتادن در 
دام غفلت همواره 
او را به یاد خود فرا 
می خواند. یادآوری 
نعمت ها یكی از 
جلوه های یادخدا 
می باشد. زیرا انسان 
به هركس خیر و 
بهره ای به او برساند 
عالقه مند می شود 
و متوجه او می گردد. 
بنابراین یادآوری 
نعمت ها، انسان 
را به صاحب نعمت 
متوجه می سازد و یاد 
ولی نعمت، محبت 
او را در دلش پدید 
می آورد.

و- توجه به محال بودن بازگشت به دنیا
گورستان ها برود و بداند محبوبترین چیزها نزد مردگان  انسان به دیدن 
که از عمرشان به اندازه بقیه ی عمر او برای آن ها باقی می ماند،  این است 
کارهایی که مردگان به خاطر  در ایــن صــورت باقی مانده ی عمر خود را در 
آن آرزوی بازگشت به دنیا را دارند صرف می کند تا نعمت خدا را در بقیه ی 
عمــر بلکــه در مهلتــی که در هر نفس به او داده شــده بشناســد و چون این 
که بقیه ی عمر خویش را در چیزی صرف  نعمت را شناخت شکر می گذارد 
که عمر برای آن آفریده شــده، و این همان توشــه برداشــتن برای  می کنــد 

کاشانی،، 1379، ج7، ص279(  آخرت است.)فیض 
گذشته ز- یادآوری مصیبت های 

الــف- بعضــی از آنچــه را که در ایــام عمر بــر او روی داده از مصیبت های 
گمان هالك خــود می برد  که به ســبب آن هــا  بــزرگ و بیماری هــای صعب 
که هالك شــده، و زندگانــی و نعمت های  کند  بــه یــادآورد، و چنین فــرض 
کند، و از آنچه بر او وارد  کنونی خود را غنیمت شــمارد، و خدا را برآن شــکر 
می شــود و مخالــف طبــع اوســت رنجــور و اندوهگیــن نگردد.)مجتبــوی، 

1389، ص345( 
ب- درهر مصیبت و بالیی از مصائب و بالهای دنیا شکر کند که مصیبتی 
بزرگتــر از آن بــه او نرســیده، و مصیبتــی در دیــن بــر او وارد نشــده اســت. 
که  گرفتاری هایی  )مجتبوی، 1389، ص345( انســان معمواًل به بالها و 
کاماًل امکان داشــت، بیماری،  که  برایش نیامده، توجه نمی کند. در حالی 
گردد.  نگرانی و ناامنی به جای سالمت، آرامش و امنیت، دامنگیر انسان 
گیر انسان  گریبان  ممکن بود به جای هر نعمتی شیرینی، یك نقمت تلخ 
شــده باشد. )بنی هاشمی، 1386، ص85( چنان چه امام حسین؟ع؟ در 
ّراِء َاݡْکَثُر 

َ
دعــای عرفه می فرمایند:»ماَصَرْفــَت َوَدَرأَت َعّنى الّلهَم ِمَن الُضّرِ و الّض

راِء« )ابن طاووس، 1367، ج2،، ص76(»خدایا  مّما َظَهَرِلِی ِمَن العافیِة والّسَ
گرفتاری هایی که از من برداشتی و دورنمودی، بیش از همه  آن زیان ها و 

گردید.« که برایم آشکار  آسایش ها و راحتی هایی است 
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یكی دیگر از راه های 
مؤثر در درمان 

ناسپاسی توجه به 
زندگی افرادی است 

كه از نظر مادی در 
سطح پایین تری قرار 
دارند و از نعمت های 

كمتری برخوردار 
هستند.

ح- شناخت آثار شكر
یکــی دیگــر از راه هــای درمــان دل هــای ناســپاس شــناخت آثــار و فوایــد 
شــکرگزاری اســت. )نیلــی پــور، 1388، ص712(زیرا این شــناخت روحیه 
کسب این صفت و  گزاری را در انسان زنده و پویا می کند و او را به  سپاس 
گاهی از این آثار می تواند  بهــره مندی از آثار آن ترغیب می کنــد. بنابراین آ
کفران و ناسپاسی  کردن و یا حداقل تضعیف روحیه  سببی برای ریشه کن 

باشد.
برخی از آثار شكر عبارتند از: 

افزاینــده عواطــف و زداینــده کدورت ها و دشــمنی هــا: حضرت علی؟ع؟ 
فرمودند: 

ُرَك ِللّساِخِط َعَلْیَك ُیوَجُب لََك ِمْنُه 
ْ

ُرَك ِللّراضى َعْنَك یزیُده رضًا َو َوفاًء، ُشك
ْ

»ُشك
فًا« )تمیمی آمدی، 1366، ص442( »سپاسگزاری تو از کسی   َو َتعّطُ

ً
َصلاحا

کــه از تــو راضی اســت، رضایت و وفــای او را می افزاید، و سپاســگزاری تو از 
که بر تو خشمگین است، موجب صالح و تمایل و عاطفه از سوی او  کسی 

نسبت به تو می گردد.«
حرکت و پویایی و شکوفایی جامعه: در توصیه های دینی هم سفارش 
بــه ســپاس از صاحبــان خیــر و نیکــی شــده و هــم بــه نیکــوکاران توصیه 
کنند. )محدثی، 1385،  گردان احسان و نیکی بیشــتری  که به شــا شــده 

ص214(
ْر َمْن 

ُ
به روایت امام صادق؟ع؟ در تورات چنین نوشــته شــده است: »اْشك

ا َبَقاَء َلَها 
َ
ْعَماِء ِإَذا ُشــِكَرْت َو ل ا َزَواَل ِللّنَ

َ
ُه ل

َ
َرَك َفِإّن

َ
أْنَعــَم َعَلْیــَك، َو أْنِعْم َعَلی َمْن َشــك

َعِم َو أَمــاٌن ِمَن اْلِغَیِر« )کلینی رازی،، 1375، ج4،  ُر ِزَیاَدٌة ِفی الّنِ
ْ

ــك
ُ

ِفــَرْت الّش
ُ

ِإَذا ك
ص286(

کن، و نســبت به  که بر تــو نعمتی داده، سپاســگزاری  کســی  »نســبت به 
گر نعمت ها  که ا کن، چرا  کرده، احسان و انعام  که از تو سپاسگزاری  کسی 
گر ناسپاســی شــود، دوام نمی یابد. شــکر  ســپاس شــود، زوال نمی پذیرد و ا
و ســپاس، موجــب افزایــش نعمت هــا و ایمنــی از تغییر و دگرگونی اســت.« 
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كفران نعمت، یكی از 
موانع مسیر انسان به 
سوی لقاءاهلل است.  
مهم ترین زمینه 
به وقوع پیوستن 
این امر، غفلت از 
یادحق، فراموشی 
نعمات بی شمار الهی 
است. غفلت چرك 
جان آدمی است و 
تا انسان، این چرك 
و آلودگی ناشی از 
بی خبری را از دل و 
درونش پاك نگرداند 
گرد و غبار غفلت  و 
ح و  را از صفحه رو
كر  جانش نزداید، شا
به معنای حقیقی 
نخواهد بود.

)مکارم شیرازی، 1374، ج10، صص282-283(
بقاء نعمت: یکی از آثار شکرگزاری استمرار نعمت است، )خانی، 1379، 
که باعث دوام  ص240(و شکر به منزله ی قید و بندی برای نعمت است 

کاشانی، بی تا، ص85( آن می شود. )فیض 
َعَم«  حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن رابطــه می فرماید: »َالشــكُر َیــدوُم َبــذر الّنِ

کند.« )تمیمی آمدی، 1380، ج1، ص566(»شــکر، نعمت را پایدار 
افزایش نعمت: افزایش نعمت های الهی یکی دیگر از آثار شــکر می باشــد 
که  گسســتنی قائل است و یادآور می شود  که قرآن میان این دو رابطه ی نا

سپاس نعمت، مایه ی فزونی آن است. )سبحانی، 1383، ص289(
امــام صادق؟ع؟ در تبیین این رابطه ی منطقی می فرماید:»َمْن ُاْعِطَی 
کاشــانی، 1379، ج7، ص285(»به هرکس  َر، ُاْعِطَی الزیــاَدة« )فیض 

ْ
الُشــك

توفیق سپاس داده شده، فزونی نعمت نیز به او داده شده است.«
کســب رضایــت الهــی: رضای خدا از انســان بــه معنای خشــنودی خدا از 
افعال و افکار انسان است، یعنی خدا بنده را تابع اوامر و نواهی خود ببیند 

و به او اقبال نماید و مهر ورزد. )نیلی پور، 1388، ج2، ص691( 
رضوان خدا عالی ترین مقام معنوی در آخرت است و رتبه ای باالتر از آن 
در بهشــت وجود ندارد. این مقام منتهای آرزوی اهل بهشــت است )نیلی 
پور، 1388، ج2، ص692(، و یکی از راه های رســیدن به این مقام شــکر 

بر نعمت های الهی است.
ْم....« 

ُ
ُروا َیْرَضُه َلك

ُ
ْفَر َو ِإْن َتْشــك

ُ
خداونــد می فرمایــد:».... َو لا َیْرضى  ِلِعباِدِه اْلك

گر  کفران را خوش نمی دارد، و ا )سوره زمر)39(، آیه7(؛»و برای بندگانش 
سپاس دارید آن را برای شما می پسندد.«

بخــش  ح  فــر پاداش هــای  از  یکــی  قیامــت:  روز  در  بهشــت  بــه  ورود 
کــه  چنــان  می باشــد  قیامــت  روز  در  بهشــت  بــه  ورود  خداونــد،  شــکر 
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گر انسان بداند   ا
چگونه باید از 

نعمت های بی كران 
الهی استفاده نماید، 

طبیعتًا از آثار و 
پیامدهای سوء ناشی 

كفران نعمت،  از 
مصون و محفوظ 

كه  خواهد ماند 
این میسر نخواهد 

كه  شد مگر زمانی 
عوامل زمینه ساز 

كفران را شناسایی 
كن  كند و با ریشه 

كردن آن ها از زندگی 
فردی و اجتماعی 

خویش قدم در مسیر 
شكرگزاری خداوند 

بگذارد

حمدکنــان  می کنــد:  نــدا  منــادی  قیامــت  کرم؟ص؟فرمودنــد:روز  پیامبرا
گاه پرچمی برای آنان نصب می کنند و  گروهی برخیزند، آن  برخیزید! پس 

ایشان به بهشت در می آیند. 
کــه خــدا را در هــر حال  کســانی  کیســتند؟ فرمــود:  پرســیدند: حمدکنــان 

کاشانی، 1379، ج7، ص181( سپاس می گذارند. )فیض 
نتیجه: 

حاصل کالم این که، کفران نعمت، یکی از موانع مســیر انســان به سوی 
ع  کــه بیــان گردید، مهــم تریــن زمینه بــه وقو لقــاءاهلل اســت. همــان طــور 
پیوستن این امر، غفلت از یادحق، فراموشی نعمات بی شمار الهی است.
که غفلت چرك جان آدمی است  از مناجات شعبانیه نیز استفاده می شود 
و تا انســان، این چرك و آلودگی ناشــی از بی خبری را از دل و درونش پاك 
کر به  گــرد و غبــار غفلــت را از صفحــه روح و جانــش نزداید، شــا نگردانــد و 

معنای حقیقی نخواهد بود.
کفران نعمت  که با غفلت و فراموشــی نعمت های الهی،  کســی  بنابراین 
را ره توشــه زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار می دهد، نه تنها به خود 
و دیگــران ســتم روا داشــته، بلکه با دســت خویش، خــود را در دنیا به چاه 

مذلت افکنده و خسران و عذاب آخرت را برای خود رقم زده است.
کــران الهی  گــر انســان بدانــد چگونــه بایــد از نعمت های بی  درحقیقــت ا
کفــران نعمت،  اســتفاده نمایــد، طبیعتــًا از آثــار و پیامدهای ســوء ناشــی از 
که  که این میســر نخواهد شــد مگــر زمانی  مصــون و محفــوظ خواهد ماند 
کــردن آن ها از  کنــد و با ریشــه کن  کفــران را شناســایی  عوامــل زمینــه ســاز 
زندگی فردی و اجتماعی خویش قدم در مســیر شــکرگزاری خداوند بگذارد 
و لحظه لحظه ی زندگی خویش را به انســان های واال و الگوهای وارســته 

کند. که همان معصومین؟مهع؟ هستند، اقتدا 
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