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Abstract  

Gratitude for divine blessings and avoiding ingratitude are important concepts in Islamic ethics that 

have diminished today with the prevalence of materialistic lifestyle among the people. According to 

the moral teachings of the Islamic way of life, gratitude and appreciation of the blessings of God have 

a special effect on human spiritual growth and development, and in contrast, ingratitude is a 

disgusting characteristic that leads to the fall and destruction of mankind. In the present study, which 

has been done in a descriptive-analytical manner, the concepts of "gratitude", and in contrast, 

"ingratitude" are studied based on Quran verses, as the most important religious text of Muslims, and 

Masnavi-ye-Ma'navi, as one of the most important texts of mystical literature, to shed light on a 

deeper and fuller understanding of these two concepts from a moral perspective. In this regard, the 

results of the study show that from the perspective of the Qur'an and Masnavi, the most effective 

factors for gratitude are constant reminder of God's blessings and enjoyment of divine success. Also, 

factors affecting ingratitude of blessings are neglect of blessings, personality weaknesses, and 

independent view of causes. The most important results of gratitude are increasing knowledge and 

closeness to God, increasing blessings, divine rewards, feeling of peace, and growth of other moral 

virtues. Also, gratitude can be verbal, heartfelt, and practical, gratitude for creatures, and gratitude in 

face of calamities. 
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 چکیده

انه است که متأسف یمهم در اخالق اسالم میاز کفران نعمت، از مفاه زیو پره یاله یهادر برابر نعمت یشکرگزار

 یدر سبک زندگ یاخالق یهارنگ شده است. بر اساس آموزهمردم کم نیدر ب یماد یامروزه با رواج سبک زندگ

ل انسان دارد و در مقاب یرشد و تکامل معنو در یاژهیو ریأثخدا، ت یهااز نعمت یو قدرشناس یشکرگزار ،یاسالم

ر پژوهش . دشودیبشر م یاست که منجر به سقوط و تباه یناپسند اتیو کفران نعمت از خصوص یآن، ناسپاس

 اتیبر اساس آ «کفران نعمت»و در مقابل آن « شکر»انجام شده است، مفهوم  یلیتحل -یفیتوص یوهیحاضر که به ش

 یعرفان اتیمتون ادب نیتراز مهم یکیبه عنوان  یمعنو یمسلمانان و مثنو ینیمتن د نیترهمبه عنوان م میقرآن کر

راستا  نیدو مفهوم گشوده شود. در هم نیترِ او درک کامل ترقیفهم عم یبه سو یراه تیتا در نها شودیم یبررس

 یهامتنع یدائم یادآوری: یرگزارعوامل شک نیترمؤثر ،یقرآن و مثنو دگاهیکه از د دهدیپژوهش نشان م جینتا

و  تیها، ضعف شخصدر کفران نعمت: غفلت از نعمت رگذاریاست و عوامل تأث یاله قیاز توف یخدا و برخوردار

نعمت، پاداش  یمعرفت و تقرب به خدا، فزون شیافزا زین یشکرگزار جینتا نیتربه اسباب است. مهم ینظر استقالل

 یبه شکرگزار توانیم یاز مراتب شکرگزار نیاست. همچن یاخالق لیفضا ریمش و رشد سااحساس آرا ،یاله

 اشاره نمود. ایدر بال یاز مخلوقات و شکرگزار یسپاسگزار ،یو عمل یقلب ،یزبان

 .یشکر، کفران نعمت، اخالق اسالم ،یمعنو یقرآن، مثنو: واژگان کلیدی
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 مقدمه

وایی متون رو  کریم قرآن اربرد و رایج در اخالق اسالمی است که دراز اصطالحات پرک« نعمت کفران»و « شکر»

یکو ن یلتبه عنوان خصای به آن شده است. بر اساس این متون، شکرگزاری و قدرشناسی و کتب عرفانی توجه ویژه

ندی سو در مقابل آن، کفران نعمت و ناسپاسی از خصوصیات ناپ دارد انسان یمعنو رشددر  خاصی جایگاه و شایسته

 است که به شدت از آن نهی شده است. 

های اخالق اسالمی ازجمله مفهوم شکر و کفران نعمت، عالوه بر قرآن کریم و متون مرجع در بازشناسی آموزه

احادیث معصومین و منابع حکمی و اخالقی، آثار فاخر ادبیات کهن فارسی، به ویژه آثار عرفانی است که این مفاهیم 

 206-272ی)الدین محمد بلخاثر موالنا جالل« مثنوی معنوی»مختلفش در این متون تجلی یافته است و  با عناصر و ابعاد

 ترین آثار در این زمینه است.هـ.ق( یکی از مهم

اعتراف به نعمت توأم و  (292، ص1610گزاری از منعم )فراهیدی،شکر در لغت به معنای شناخت نعمت و سپاس

 را اظهار نعمتو  ثناگوئى در مقابل نعمتمؤلف قاموس قرآن،  .(99، ص2، ج1320،ی)مصطفواست  میبا نوعى تعظ

داری و ثنای گزاری، سپاسسپاس ةکلم در زبان فارسی(. 22، ص6، ج1371از دیگر معانی شکر دانسته است )قرشی،

(. 16323-16322، صص9، ج1377)دهخدا،  رودشکر در مقابل شکایت و گِله به کار میمعادل  نیکو گفتن به عنوان

های خدا از موضوعات مورد تأکید در قرآن، سنّت و متون اخالقی و ادبیات عرفانی است. شکرگزاری در مقابل نعمت

 نقطه مقابل شکر، کفر یعنى فراموشى نعمتو  نعمت و اظهار آن نعمت است صوّرت به یاد آوردن و شکر»از نظر راغب 

شکر عبارت از ثنا کردن محسن »اند: (. همچنین گفته363، ص2، ج1371 )راغب اصفهانی،« و پوشیده داشتن آن است

 «هایی که ارزانی داشته استاست به ذکر احسانش و شکر عرفی، سپاس خدای تعالی است جهت جمیع نعمت

شخص در مواجهه »است که  این به معنای کفران نعمت(. در مقابل مفهوم شکرگزاری، 20، ص7، ج1311)گوهرین، 

ه نعمت است و نسبت ب ییاعتنایکه نشانه ب یدبگو یسخن یابشمارد  یتاهمینعمت را در قلب خود ب یا ی،با نعمات اله

 (.20، ص3، ج1371 یرازی،ش )مکارم« ندهد یتدر عمل به آن اهم یگاه یا

و بر اساس آیات قرآن کریم از منظر اخالقی « کفران نعمت»و « شکر»در پژوهش حاضر، دو مفهوم مهم و متضاد 

ررسی ب متون ادبیات عرفانی ترین متن دینی مسلمانان و همچنین مثنوی معنوی به عنوان یکی از امّهاتبه عنوان مهم

ترِ این دو مفهوم گشوده شود. سؤاالت اصلی که این کامل درک تر وشود تا در نهایت راهی به سوی فهم عمیقمی

: تعریف مفاهیم شکر و کفران نعمت و مراتب آن از دیدگاه قرآن کریم و ، عبارتند ازتهاسپژوهش در پی پاسخ آن

مثنوی معنوی چیست؟ علل شکرگزاری و عوامل ناشکری از منظر قرآن و مثنوی کدام است؟ شکرگزاری و کفران 

 نعمت براساس آیات قرآن و ابیات مثنوی چه نتایجی به دنبال دارد؟
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ذیری موالنا از قرآن کریم خصوصاً در مثنوی معنوی از سوی محققان مختلف و در سطوح با توجه به اینکه تأثیرپ

(، بدیهی است در پاسخ به 13-11، صص1392)خرمشاهی و مختاری،  و ابعاد گوناگون بررسی و اثبات شده است

رگزاری موضوع شک دربارةهای این پژوهش، میزان و نحوه تأثیرپذیری مولوی در مثنوی معنوی از قرآن کریم پرسش

 و کفران نعمت نیز مشخص خواهد شد.

گانه تحلیلی انجام گرفته و پس از مطالعه و بررسی آیات قرآن و دفاتر شش -پژوهش حاضر به روش توصیفی

 برداری، گردآوری و در راستای تحقق اهداف پژوهشهای فیشمثنوی معنوی، آیات و ابیات مرتبط با استفاده از فرم

 االت آن، بررسی، توصیف و تحلیل کیفی شده است.و پاسخ به سؤ

انجام شده غالباً یکی از این دو مفهوم را به صورت  شکرگزاری و کفران نعمت دربارةهایی که تاکنون پژوهش

اند که به عنوان توصیفی فقط در یکی از متون قرآن و یا آثار ادبی بررسی کرده و فاقد تحلیل و بررسی تطبیقی بوده

های ، ویژگی«تجلی شکرگزاری در اشعار مولوی»( در مقاله 1391) زادهفرحانی شود:چند مورد اشاره می نمونه به

شکرگزاری از منظر مولوی را در هشت بخش بررسی کرده و سپس به شش مورد از مصادیق شکر از نظر مولوی اشاره 

های علم با استفاده از روش« قرآن حوزه معنایی شکر در»( در مقاله 1393) پور و تاجیککرده است. مصالیی

 اند.داختهاز بین آیات قرآن کریم پر واژگان مرتبط ییکشف شبکه معنا یدر طمعناشناسی، به بررسی مفهوم شکر 

های مادی و معنوی ، آیات مرتبط با شکر را در دو بخش نعمت«شکر در قرآن کریم»( در مقاله 1311) شایگان مهر

( 1393) محمودی و قربانی برخی از نتایج شکر یا ناشکری را براساس قرآن برشمرده است. بررسی کرده و در پایان،

وضوع با تکیه بر آثار عطار، مولوی و حافظ به بررسی تطبیقی این م« ناسپاسی و کفران نعمت از منظر عرفا»نیز در مقاله 

ی راساس مطالعات انجام شده، تاکنون تحقیقب اند.پرداخته و مراتب و عواقب ناسپاسی را در اشعار آنان بررسی کرده

که مفاهیم شکر و کفران نعمت را از منظر اخالقی و بطور همزمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی تحلیل و بررسی 

 کند، انجام نشده است. 

 . مبانی نظری تحقیق1

 یانسان تکامل آغاز ،یعمل و معرفت نیچن آغاز. است یانسان روح ةسازند عوامل نیتریعال از یکی سپاس، و شکر

 که تاس یشکر ستهیشا ینعمت هراست.  شیخو همنوعان و یهست جهان و او انیم معقول ارتباط کی یبرقرار و

 اراده تواندیم جاًیتدر یآگاه و توجه نیا خود و آورد یجا به را آن ی شکرستیبا ،نعمت آن عهده از برآمدن یبرا

  .(13-10، ص12، ج1372)جعفری،  سازد انسان بینص را لکما نیا و نموده کیتحر را یشکرگزار

ید شده های مختلف به آن تأکتوصیه به شکرگزاری و پرهیز از کفران نعمت در قرآن بارها تکرار شده و از جنبه

( که در اغلب آیات، 627ص ،1، ج1321شکر و مشتقات آن آمده است )روحانی،  کریم واژه قرآن آیه 29است. در 
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های مادی و معنوی مطرح شده و در برخی دیگر از آیات اعم از نعمتالهی،  مختلف هایی به خاطر نعمتشکرگزار

نیز به سایر موضوعات مرتبط با شکر یا کفران نعمت پرداخته شده است؛ لذا باید توجه داشت که شکر در قرآن فقط 

آن کی از مصادیق و انواع شکر و کفران در قردر مقابل نعمات الهی به کار نرفته است و شکر و کفران نعمت تنها ی

 سورة 112که در آیة شده است؛ چنانکریم است و این دو مفهوم در برخی از آیات قرآن، فارغ از بحث نعمت مطرح 

/ ؛ فاطر17/ ؛ تغابن111/ شکور در شش آیه قرآن )بقره ةواژ یا اینکه و آمده پروردگار ذکر با نیقر خدا از تشکربقره، 

( که این 690، ص1372 ( به عنوان صفتی از صفات الهی مطرح شده است )عبدالباقی،167 /و نساء 23/ ؛ شورا36 و 30

 موضوع حاکی از لطف و عنایت خدا به بندگان و جزای خیر و نیکوی وی در ازای اعمال صالح افراد است )طیب،

 موضوعات یا متعلقات دیگر از ی، برخیهای ماد(. عالوه بر نعمت267، ص1، ج1313؛ قرائتی، 221، ص2، ج1371

 بخشایش و (، عفو16/ )لقمان والدین و (، خدا1 /ابراهیم؛ 31 /)یوسف یکتاپرستی و دین :از عبارتند قرآن در شکر

 .(12 /لقمان، 11 و 60/نمل، 10/( و علم)انبیاء23 /)انعام بالیا از (، نجات13 /)بقره خدا

 واشْکُرُوا»کند: یم ینه یو از کفران نعمت و ناسپاسی امر به شکرگزاررا  خداوند متعال در قرآن کریم مسلمانان

وَاشْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن »کند: بندگان اعالم می توحید و ایمان یالزمه و شکرگزاری را (112/)بقره «لِی والتَکْفُرُون

(. وجوب شکرگزاری در آیات 116/ )نحل «پرستیدمى را او فقط اگر، گزارید سپاس را خدا و» ؛«تَعْبُدُونَ یَّاهُکُنتُمْ إِ

ضحی،  سورة 11اعراف، آیه سورة 166بقره، آیه  سورة 111و  172، 112متعدد دیگری از قرآن کریم همچون آیات 

 رهاز گناهان کبی و کفران نعمت سبأ مورد اشاره قرار گرفته و ناشکری سورة 11و  13عنکبوت و آیات  سورة 17آیه 

 «وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی لَشَدید» :و فرموده است آن تهدید به عذاب شدید کرده دربارة زیرا خدا ؛است ر آمدهبه شما

آراسته  ویژگی مهم ه اینخود را ب ی،و اخرو یویاز عذاب دن ییرها یبرا یدبا یمانبا ا هر انسانِ. پس (7،)ابراهیم

 «ا چه کند؟ خدا شکرگزارِ آگاه استخواهد با عذاب شمیخدا م د،یآور یمانو ا یدکن زاریاگر شکرگ»گرداند: 

 .(167 /)نساء

با توجه به اینکه مثنوی معنوی نیز هم از نظر قالب و عبارات و هم از لحاظ مضامین و محتوا به شدت تحت تأثیر 

ولوی در در آن دارد و م ایقرآن کریم بوده و حتی تفسیر آن به شمار آمده، مفاهیم شکر و کفران نعمت جایگاه ویژه

جای جای این کتاب شریف، به تبیین و تفسیر آن دو مفهوم و بیان علل و نتایج آنها پرداخته است. او به تبعیت از قرآن، 

 شمارد:آن را طوقی بر گردن بنده میو را واجب دانسته  یتعالحق اصل و اساس شکر بر

             شُکر یزدان، طوقِ هر گردن بوَد
 

 ی جدال و رو تُرُش کردن بوَدن 
 

 
 

 

 (70، ص1313)مثنوی، 
 

بیند که همه موجودات عالم اعم از جمادات و تعالی را در کل هستی، ساری و جاری میوی شکرگزاری حق

 گویند:نباتات و حیوانات، به زبان حال، شکر خدا می
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 بر درختان شکرگویان برگ و شاخ
 

 فراخ ةکه زهی مُلک و زهی عرص 
 

 
 

 

(  
(166)همان، ص  

 با زبانِ شَطأَهُ شکر خدا
 

 سَراید هر بَر و برگی، جدامی 
 

 
 

 (22)همان، ص

که  رویند، لفظی قرآنی استهایی که برای اولین بار از زمین یا شاخه میدر بیت اخیر به معنای جوانه« شطأ»واژه 

 (632، ص1، ج1393فتح گرفته است. )زمانی،  سورة 29مولوی از آیه 

 گوید خدا را فاختهکر میش

 گوید خدا را عندلیبحمد می

 بر درخت و برگِ شب ناساخته 

 که اعتماد رزق بر توست ای مُجیب

 

 

 

 (106، ص1313)مثنوی، 

 یشم ابدرا سبب خ یواجب و ناشکر ی برای انسانمنعم را به لحاظ عقالن شکر بنابراین در چنین شرایطی، موالنا

 :کندیم یفتوصخداوند 

 در خرد یدمنعم واجب آ شکر
 

 خشم ابد درِ یدور نه بگشا 
 

 
 

 

 (617 )همان، ص

او سپس در ابیات متعددی از مثنوی، تحت تأثیر آیات الهی در قرآن کریم، علل و نتایج و مراتب شکرگزاری و 

 گیرد.شمارد که در ادامه مورد بررسی قرار میها و تعبیرات مختلفی برمیکفران نعمت را با تمثیل

 علل شکرگزاری و عوامل ناشکری. 2

انسان از  ؛ اما غفلتاست کرانی است که به آدمی ارزانی داشتههای بیترین دلیل شکرگزاری پروردگار، نعمتمهم

شود. همچنین به تصریح قرآن کریم و تأکید مثنوی، دالیل دیگری این نعمات موجب ناشکری و کفران نعمت می

ین در شکرگزاری یا ناشکری انسان مؤثر است. در ابه اسباب  ینظر استقاللدمی و همچون: توفیق الهی، شخصیت آ

 گیرد.بخش، عوامل فوق از منظر قرآن و مثنوی مورد بحث و بررسی قرار می

 ها. یادآوری نعمات یا غفلت از آن2-1

 ی،گزارراه شکر خستینشود؛ زیرا نها موجب شکرگزاری انسان میشمار الهی و یادآوری آنهای بیتفکر در نعمت

 یهایشه، رنعمات ینخداوند است؛ چراکه توجه و تفکر در ا یو باطن یظاهر یهاانواع نعمت نسبت بهکسب معرفت 

(؛ بنابراین خداوند در 210، ص1311)نراقی،  کندیم یترا در انسان تقو یسوزاند و روح شکرگزارمیرا  یناسپاس

ها، آدمی را به شکرگزاری شمارد و با یادآوری آنهایش را برمینعمت آیات متعددی از قرآن، تعداد کثیری از

شورا، آیه  سورة 33لقمان، آیه سورة  31های مادی است همچون آیه نعمت دربارةخواند. برخی از این آیات فرامی

های متفرقان؛ و برخی دیگر ذکر نع ةسور 22ه یاسین، آیه ةسور 31اعراف، آیه  سورة 10روم، آیه سورة  62

بقره،  سورة 263و  12سورة انعام، آیات  23بقره، آیه  ةسور 13یوسف، آیه  سورة 31معنوی خداوند است مانند آیه 

 انبیا و... . ةسور 10آیه 
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، یواناتح ین،آسمان و زم ینشآفر خویش همچون از چهل نعمت یشنحل با برشمردن ب ةدر سورخداوند متعال 

اشاره  هایشنعمتبه کثرت  یتدر نها ،و...ا ها و رودهو ستارگان، کوه یدشآب، ماه و خور ،خوراک و پوشاک

« یدهرگز نتوان یدخدا را شماره کن یهانعمت یدو اگر بخواه» ؛«اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةَوَإِنْ تَعُدُّوا : »فرمایدیو م کندیم

 .(11/)نحل

های خدا و عجایب ضمن برشمردن برخی از نعمتمولوی در مثنوی مطابق همین سبک و سیاق آیات قرآنی، 

 کند:ها مانند قدرت بینایی و شنوایی، شکر خدا را یادآوری میآن

 هر زمان در گلشن شکر خدا

 کِای رهاننده مرا از وصف زشت

 در یکی پیهی نَهی تو روشنی
 

 او برآرد همچو بلبل صد نوا 

 ای کننده دوزخی را تو بهشت

 ای غنیاستخوانی را دهی سَمع، 
 

 
 

 

 

 (311، ص1313مثنوی، )

ر تیشپروردگار را ب یمعنو یهااز نعمت ی، سپاسگزاروندخدا یماد یهابخش عالوه بر شکر نعمت یندر اوی 

 :و مصون ماندن از گناه است یها رستگارآن ینتراز مهم یکیکه  دهدیمورد توجه قرار م

 سپاه و چاکران یا ییدگو شکر

 ر تن استکه مر شما را د عصمتی
 

 ...از شهوت و از چاک ران یدارسته 

 آن ز عکس عصمت و حفظ من است

 
 

 

 (169همان، ص)
 

 ریگبه انسان از د یو درک لذت خداپرست داریینو د یدنعمت توح یخدا به خاطر اعطاگزاری شکر همچنین

  :دارد یدبر آن تأک یمابراه ورةس 1یه و آ یوسف سورة 31 یهقرآن از جمله آ یاتاز آ یبا تأس یاست که مولو یمسائل

 بت بشکست احمد در جهان چند

 کوشش احمد تو هم ینبود گر

 ورستن بگ ینشکر ا ییبگو گر
 

 گشتند امتان یگوربیاتا که  

 ...چو اجدادت صنم یدیپرستیم

 ت برهاند اوکز بت باطن همَ
 

 
 

 

 

 (192همان، ص)
 

ر دها آنقصور  ترین عاملپایان الهی مهمهای بیز این نعمتها ابنابراین از نظر قرآن و مثنوی، غفلت انسان

 شود:ها اشاره میتواند به سه دلیل عمده باشد که به آنگزاری خداوند است که خود میشکر

 ها  های موجود و ارزان به دست آوردن آن. عادی شدن نعمت2-1-1

ها را بدیهی و عادی و وجود آن اندوجودشان غافلی از اله ی رایجهااز فرط عادت به نعمت هااغلب اوقات انسان

شدن  یختهموجب برانگ یو معنو یماد اتنعم ینتوجه به هم شان شکرگزار نیستند؛ درحالی کهشمارند و از بابتمی

« مْکُیْوَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَ»فرماید: به انسان میرو، خدا در قرآن  ینهم از .در انسان خواهد شد یحس شکرگزار

 و کندمیاشاره  شده، غافل وجودشانها عادت کرده و از به آن بشرکه  ی مهمیهااز نعمت یبه برخ( و 231/)بقره

( 71/ )نحلیجوارح آدم یرهمچون گوش و چشم و دل و سا ییها. نعمتخواندفرامی یانسان را به شکرگزار
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 یند مانند: یمعنو یهانعمتو ( 11/و اعراف 37/یم)ابراه یاهانو گ هایوه( م73/شب و روز )قصص ینشآفر

 .(12/؛ لقمان60/؛ نمل10/یاعلم )انبو ( 23/)انعام یا(، نجات از بال13/)بقره خدا یش(؛ عفو و بخشا1/یم)ابراه

را ها آن و است مادی و معنوی یهانعمت ینغرق در ا آدمی از بدو تولد، چوندر این زمینه مولوی معتقد است 

 ها،از آن با غفلت را ندانسته و هاموهبت ینبنابراین قدر ا است؛ دست آوردهه و بدون رنج ب یگانر راپد یراثهمچون م

 گیرد.یم یشهپ یناشکر

 یاز آن برتافت ینز شکر د سر

 ؟چه داند قدر مال یراثیم مرد
 

 یافتیفتش مُ یراثم کز درِ 

 الز یافتجان کند و مجان  یرستم
 

 

 

 (192، ص1313مثنوی،)
 

 وفور نعمت و رفاه و برخورداری   .2-1-2

و  هاوفور نعمت شود،یکفران نعمت م یجهو درنت یاله یهاکه موجب غفلت انسان از نعمت یگریاز عوامل مهم د

کند و آن را عامل اصلی سبأ به این موضوع تصریح می سورة 19تا  11خداوند متعال در آیات است.  آدمی رفاه

ی معتقد و .کنددر مثنوی همین موضوع را از چند بُعد تحلیل و بررسی می ی نیزولومشمارد. ناشکری قوم سبا می

 یها، انساناست و برعکس یشترب یاز شکرگزار او داشته باشد، امکان غفلت یشتریهرچه انسان مال و مقام باست 

  :عموماً شاکرترند یدهکشرنج

 اهل محنت شاکرند د کهسبب بُ زین

 قبانیزرّ رِگلَبَ یطاغ هست

 ؟ز امالک و نعم یدرو یک شکر
 

 اند و ماکرندیاهل نعمت طاغ 

 اعبصاحب یهست شاکر خسته

 مقَو سَ یز بلو یدرویشکر م
 

 

 

 

 (672همان، ص)

 کند که هرچه غذای بیشتری بخورند، نه تنها موجب صحّت ایشانهای ناسپاس را به بیمارانی تشبیه میموالنا انسان

 شود:افزوده می انشافزاید و لذا هرچه نعمت آنان بیشتر شود، بر میزان ناسپاسیشان میبیماری بلکه بر شدت ،شودنمی

 ستانبیا گفتند در دل علّتی

 نعمت از وی جملگی علّت شود

 چند خوش پیش تو آمد ای مُصر
 

 ستشناسی آفتیکه از آن در حق 

 طعمه در بیمار کی قوّت شود؟

 ؟جمله ناخوش گشت و صاف او کدِر
 

 

 

 

 (617همان، ص)

د که کند که خدا را شاکر باشنیم یهمشقت هستند، توص و یتنگدست دچارکه  ییهاانسان از همین رو، موالنا به

 آورد:نیستند؛ زیرا وفور نعمت، تکبر و ناسپاسی و بدفرجامی به بار می اند و ظالممظلوم

 از قصور یشمرد درو یکن ا شکر

 یاهو ظالم نِ یکن مظلوم شکر
 

 وز کفور یدیره یکه ز فرعون 

 یاو هر فتنه یاز فرعون یمنا
 

 

 

 (1127همان، ص)

اما  گزارند؛دانند و شکر نمیاند، قدر آن را نمیغرق نعمتکه تا  هستند یغافل اتموجود هاانساناز منظر قرآن، 

ان را رسد، پروردگارشیم یانیدم زکه به مر زمانیو »افتند: شود، به عجز و پشیمانی میکه آن نعمات زایل میهمین



  70 و همکاران  یرجب ریام/  یمعنو یشُکر و کفران نعمت در قرآن و مثنو یقیتطب یبررس

 

 

ردگارشان به پرو یشاناز ا یچشند، گروهیرا از جانب او م یکه رحمتیسپس زمان .کنندیکه انابه م یخوانند، درحالیم

اعمال  یجهتن یها بهره برند، به زوداز آن سکفران کنند؛ پ یم،ارا که به آنان داده ییهاورزند. بگذار تا نعمتیشرک م

 گوید:مولوی در دفتر سوم مثنوی با الهام از این آیات چنین می (36و  33 ،)روم .«دانست یدرا خواه یشخو

 تان آزاد کردشکر آن نعمت که

 ها و در بالچند اندر رنج

 تا چنین خدمت کنم، احسان کنم

 چون بشد درد و شُدت آن حرص زفت
 

 نعمت حق را بباید یاد کرد 

 اگفتی از دامم رها ده ای خد

 ی شیطان زنم...خاک اندر دیده

 همچو سگ سودای خانه از تو رفت
 

 

 

 

 

 (622، ص1313مثنوی،)

 یکه شکر، آگاه کننده یدرحال کند،یآدمى را غافل م ،هااز نعمت یرفاه و برخوردار از منظر مثنوی، بنابراین

 :است یشترشکار نعمت ب یبرا یدام یزاز غفلت و ن انسان

 ر انتباهآرد غفلت و شک نعمت
 

 نعمت کن به دام شکر شاه یدص 
 

 

 (627همان، ص)

کایتی، شو هر  استنوازش  برای یهر سخت یابد؛ زیرایمفهوم شکر را درنم یند،نب یرنج و سخت یتا آدمپس   

 :کندیمشکری را یادآوری 

 دزدن بهر نوازش را بوَ هر
 

 کندیهر گله از شکر آگه م 
 

 

 (316همان، ص)

 خواهیطمع و زیادهحرص و  .2-1-3

شود تا آدمی زیرا حرص و طمع موجب می ؛خواهی اوستاز دیگر عوامل غفلت انسان از نعمات الهی، طمع و زیاده

ها را اندک بشمارد و بیشتر بخواهد؛ و این هایی که نصیبش شده، سیراب نشود و همیشه آنهرگز از نعمت

بقره، موضوع قوم  سورة 21و  17خداوند متعال در آیات  شود. در این زمینه،خصوصیت موجب کفران نعمت می

اب هرگز بر یک خوراک ت ،و چون گفتید: اى موسى»زند: خواهی و ناسپاسی آنان را مثال میاسرائیل و زیادهبنی

 رویاند، از سبزى و خیار و سیر و عدس و پیاز، براى مانیاوریم، از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمین مى

ر هاى خدا کف[ خوارى و نادارى بر آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چراکه آنان به نشانه]داغ... برویاند

 (21،)بقره.« ورزیده بودند

در آن،  کشد وکند و این حکایت را به نظم میموالنا در مثنوی به طور مستقیم از همین آیات الهی استفاده می

 شمارد:های الهی میصداق ناشکری و موجب قطع شدن نعمتخواهی را مطمع و زیاده

 رسیدده از آسمان در میئما

 میان قوم موسی چند کس در

 از آسمان و خوان منقطع شد نان
 

 دخریفروخت و بیصُداع و بیبی 

 ؟کو سیر و عدس :ادب گفتندبی

 مانماند رنج زرع و بیل و داس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1، ص1313مثنوی، )
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ه ایمانی به مُنعم و بدگمانی نسبت به او دارد و اغلب کسانی که بالبته از منظر مثنوی، حرص و طمع نیز ریشه در بی

شوند و همین مسئله از عوامل غفلت و موجب اندوزی گرفتار میرزاقیّت و بخشندگی خدا باور ندارند، به حرص و مال

نازل شدن  دربارةمائده که  سورة 111-112ابیات فوق، به آیات  شود؛ از این رو، مولوی در ادامهکفران نعمت می

 سراید:کند و میمائده الهی بر حواریون عیسی)ع( است، اشاره می

 باز عیسی چون شفاعت کرد حق

 باز گستاخان ادب بگذاشتند

 البه کرده عیسی ایشان را که این

 آوریبدگمانی کردن و حرص

 نادیده ز آز ن گدارویانِآ ز
 

 ن فرستاد و غنیمت بر طبقخوا 

 ها برداشتندهچون گدایان زلّ

 ست و کم نگردد از زمینا دایم

 کفر باشد پیش خوان مهتری

 یشان شد فرازا رحمت بر آن درِ
 

 

 

 

 

 

 (1همان، ص)

نی های الهی و درنتیجه ناسپاسی اوست. یعطلبی از دیگر عوامل غفلت انسان از نعمتهمچنین به نظر موالنا، تنوع

طمع  شود وزدگی میسان در هر حالت و موقعیتی که باشد، معموالً پس از مدتی از آن حالت دچار یکنواختی و دلان

 شود:بندد که همین مسئله نشان ناشکری است و به زیانش تمام میدر حالتی دیگر می

 یَطلُبُ االِنسانُ فی الصَّیفِ الشِّتا

 فَهُوَ الیَرضی بِحالٍ اَبَداً

 نسانُ ما اَکفَرَهُقُتِلَ االِ
 

 فَاِذا جآءَ الشِّتا أَنکَرَ ذا 

 ال بِضیقٍ ال بِعَیشٍ رَغَداً

 کُلَّما نالَ هُدیً اَنکرَرَهُ
 

 

 

 

 (311همان، ص)

رسد، کند و هنگامی که زمستان فرامیانسان در فصل تابستان آرزوی زمستان می»گوید: در این ابیات موالنا می

ی شود، پس مرگ بر آدمی که چقدر ناسپاسنابراین انسان به حال ثابتی خرسند نمیآید؛ بدیگر از آن خوشش نمی

 (109، ص3، ج1393عَبَس است. )زمانی،  سورة 17مصرع اول بیت آخر، برگرفته از آیه « کند.می

 . توفیق الهی2-2

اکر عنایت الهی است، شای منوط به لطف و بینی دینی، ظهور هر عمل و اتفاق و اندیشهبا توجه به اینکه در جهان

شود و نصیب بودن انسان نیز ناشی از عنایت خداست که بنده پس از کسب شایستگی، از این توفیق برخوردار می

ده که شکر ب یقروردگارا به من توفپ»گوید: که حضرت سلیمان خطاب به خداوند متعال میشود؛ چنانهرکسی نمی

 موالنا( در این زمینه نیز 19؛ نمل:11)احقاف:« آورم. یبه جا یعطا فرمودتو را که به من و پدر و مادرم  یهانعمت

 شمارد:که خود و همه اعمالش را بدون توفیق و عنایات الهی، هیچ می

 این همه گفتیم، لیک اندر بسیچ
 

 عنایات خدا هیچیم، هیچبی 
 

 

 (12، ص1313مثنوی،)

 :خواهدآن را از پروردگار میدر مناجاتش  داند وال میگزاری را از خداوند متعشکر یقِتوف ی وشکربخش یروین
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 ستیدست تو سرم را راحت زیر

 من بر مدار خود از سر یسایه
 

 ستیتیآ یکربخشدست تو در شُ 

 قراریب ،قرارمیب ،قرارمیب
 

 

 

 (969همان، ص)

 . شخصیت انسان2-3

نباط کرده، طور غیرمستقیم استمده، اما مولوی بهاز دیگر علل کفران نعمت که به صورت مستقیم در آیات قرآنی نیا

های ناسپاس است. مولوی در حکایت قوم سبا در مثنوی که برگرفته از ماجرای این قوم در ضعف شخصیت انسان

 داند:ها میوفایی آنقرآن کریم است؛ یکی از دالیل ناشکری ایشان را بی

 داد حق، اهل سبا را بس فراغ

 بَدرگانشکر آن نگزاردند آن 

 ی نانی ز دَرمر سگی را لقمه

 هم بر آن در باشدش باش و قرار
 

 ها و باغصد هزاران قصر و ایوان 

 در وفا بودند کمتر از سگان

 بندد کمر...چون رسد، بر در همی

 کفر دارد کرد غیری اختیار
 

 

 

 

همان، صص )

316-311) 

داند؛ انی میها را فاقد شخصیت انسکند و آنمون تشبیه میهای ناشکر و ناسپاس را به میوی در دفتر ششم نیز انسان

 شمارد:درحالی که شکرگزاری را خوی و صفت پیامبرانه می

 خویانِ کفران، کَه دریغاز کَپی

 ستآن لجاجِ کفر، قانون کَپی
 

 خویان، نثارِ مهر و میغبر نَبی 

 ستو آن سپاس و شکر، مِنهاج نبی

 

 

 (1006همان، ص)

 استقاللی به اسباب و غفلت از مسببنظر  .2-4

 یابد؛ی اسباب و علل مادی تحقق میالهی از مجرا ةبا توجه به اینکه در این جهان، نظام علت و معلولی برپاست و اراد

رش وند و از شکشها و عوامل ظاهری، از مُسبب االسباب، یعنی خدا غافل میها با توجه به این سببلذا غالب انسان

هایشان ملکه مادیگرى و در دل»گوید: نحل، در این باره می سورة 11 ةطباطبایی در تفسیر آی د. عالمةماننبازمی

سبب  در برخورد با هر نعمتى ها به آن اسباب را ملکه راسخى قرار داده،دلبستگى به اسباب ظاهرى و استناد نعمت

باب در برابر همان اس افتند و قهراًاى تعالى نمىآورند و هیچ به یاد مسبب اسباب یعنى خدظاهرى آن را به یاد مى

شوند، ولى در برابر خدا نه خضوع دارند و نه خشوع و نه دلواپسى، پس خاضع گشته و از انقطاع آنها نگران مى

 ( 391، ص12، ج1376)طباطبایی،« غایتى جز کفر به نعمت خدا و ترک شکر آن ندارند. -و بلکه حتماً -گویا

 داند:اهمیت این مسئله، کل پیام قرآن را قطع اسباب و توجه به خدا به عنوان مسبب االسباب میموالنا با درک 

 جمله قرآن هست در قطعِ سبب
 

 همچنین ز آغاز قرآن تا تمام
 

 عزِّ درویش و هالک بولَهب 
 

 رفضِ اسباب است و علت، والسالم

 

 (611، ص1313مثنوی، )
 

 (611همان، ص)

 نامد:کننده میگمراه هاییرویدادها را حجاب وی اسباب و علل ظاهری
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 ها نیست حاجت مر مراکه سبب
 

 آن سبب بهر حجاب است و غطا 
 

 

 (712همان، ص)

      واند:خداند و به شکرگزاری او فرامیهای مادی و معنوی را فقط خدا میو در نتیجه، منشأ همه آثار، از جمله نعمت

 سست و باین زمین و سختیان، پرده

 تا بدانی اصلِ اصل رزق اوست
 

 اصل روزی از خدا دان هر نفس... 

 جوستتا همو را جوید آنکه رزق
 

 

 

 (796همان، ص)

 و عواقب کفران نعمت   شکرگزاری. نتایج 3

 زیرا؛ ندارد دخداون برای ضرری یا نفع هیچ، ناسپاسی یا شکر و است انسان خود نفع به براساس قرآن کریم، شکر

است؛ لذا عواقب و نتایج شکرگزاری یا کفران نعمت، مستقیماً به خود انسان  نیازبی و غنی او افعال و انانس از خدا

 سورة 60شود و در آیه زمر به این موضوع اشاره می سورة 7لقمان و آیه  سورة 12که در آیه گردد؛ چنانباز می

یج خدا، نتا یهاشکرِ نعمت . از همین رو،«و َمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ»فرماید: نمل می

باری برای وی به دنبال دارد که در و کفران نعمت، عواقب زیان آوردیبه ارمغان م انسان ی خودبرا فراوانی مثبت

 شود.ها اشاره میاین بخش به آن

 . تقرّب به خدا یا گمراهی و ضاللت3-1

ترین دستاورد شکرگزاری، رشد معرفتی و تکامل اخالقی و معنوی انسان و تقرّب به خداست و برخالف آن، مهم

شود که انسان از معرفت خدا دور بماند و این بزرگترین خسران و زیان است. شکر نعمت، یسبب م کفران نعمت

هنگامى عنی یاست؛  وجدانىنعمت، یک امر زیرا سپاسگزارى از بخشنده  ،شناخت پروردگار است ینخستین انگیزه

افتد و ینعمت م یبه فکر تشکر از بخشنده ،ها از خود او نیستینداند ایبیند و میخود را غرق نعمت م انسان که

و  عمتن ندهى به نعمت دارند و نه بخشیولى ناسپاسان نه اعتنا کند؛یراه خداشناسى را براى او هموار م ،همین امر

(. این مسئله در آیات متعددی از قرآن 22، ص3، ج1371 یرازی،ش . )مکارمشوندیاهلل نیز محروم م ترفلذا از مع

( و معرفت نسبت به خدا، مخصوص شاکران دانسته شده است: 22؛ فرقان، 33؛ شورا،19؛ سبا،31مطرح شده )لقمان،

 .(1/ )ابراهیم« شَکُورٍ صَبَّارٍ لِکُلِّ لَآیَاتٍ لِکَإِنَّ فِی ذَ»

های مهم برای نجات و های الهی یکی از آزموناز همین رو در قرآن کریم شکرگزاری بندگان در برابر نعمت

موضوع  بیند، به اینمیحضرت سلیمان تخت بلقیس را نزد خود  که وقتیها به شمار آمده است؛ چنانرستگاری آن

ا از فضل پروردگار من است تا آزمایشم کند که آی این»؛ «رُ أَمْ أَکْفُرُهذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی أَأَشْکُ» کند:اشاره می

  .(60/)نمل« شاکرم یا ناسپاس

لذا با توجه به اهمیت شکر در تکامل معنوی انسان و تقرب او به خدا، موالنا شکرگزاری بر نعمات را در کنار صبر 
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در این  شود؛ پسها وصول به حق میسّر نمیکه بدون آن داندبرای مبارزه با نفس میسالک  بر بالیا، دو وظیفه مهم

 مسیر، انسان به اجبار هم که شده باید نفس خود را به این دو صفت بیاراید تا به کمال معنوی برسد.

 دبن یخیشخر نفس تو بر م شد

 تاس یصبر و شکر او را بردن بارِ

 برنداشت یریوازر وزر غ هیچ
 

 ؟ز کار و بار چند یزدچند بگر 

 یستو ب یس یخواه در صد سال و خواه

 نکاشت یزیکس ندرود تا چیچه
 

 
 

 

 

 (210)همان، ص

 «یوِزْرَ أُخْرَ ةٌوَلَا تَزِرُ وَازِرَ»فرماید: اسراء است که می سورة 11مصرع اول بیت آخر، برگرفته از آیه 

ت؛ از مصادیق ذکر الهی اس« لّهشُکراً لِ»همچنین با عنایت به اینکه شکرگزاری از خدا و تکرار عباراتی همچون 

ه او خواهد تعالی و نزدیکی ببنابراین تکرار مداوم آن در طول شبانه روز، موجب افزایش ایمان و معرفت نسبت به حق

الوتِ ( موالنا هم با عنایت به این موضوع، اهمیت و ح112بقره، «)فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ»شد. 

نعمت  داند وشمارد و اصوالً هدف اصلی را رسیدن به مقام شکر میشکرگزاری بر نعمت را از خود نعمت بیشتر می

 انگارد:را در این میان تنها بهانه می

 تر از نعمت بودنعمت خوش شکر
 

 رود؟نعمت  یسو یشکرباره ک 
 

 

 (627، ص1313مثنوی،)

جهت  زییکرده و شکر را دستاو یفتوصپوست آن و نعمت را همچون  شکر را جانِ نعمت یع،بد یلیدر تمث وی

 کند:یم معرفی سالک به دوست رسیدن

 جان نعمت و نعمت چو پوست شکر،
 

 تدوس یرا تا کوو نکه شکر آرد تآز 
 

 

 (627همان، ص)

کر ش شکر در حقیقت جان و مغز نعمت و نعمت پوست آن است؛ زیرا نعمت مزیتی برای موجودیت تو است و»

سازد. اگر آگاهی را از دست بدهی، ممکن است نعمت موجب غفلت شود، در نعمت تو را رهسپار کوی محبوب می

بر این اساس، از نظر  .(222، ص1، ج1311)جعفری، « صورتی که خاصیت اساسی شکر، آگاهی و بیداری است

به  شود و جزدن و شکر نعمات فارغ میرسد که از دیمولوی انسان با طی مراحل شکرگزاری سرانجام به مقامی می

 اندیشد:مُنعم و شکر خود او نمی

 نعم رسدمُ ،نعمتت یتا به جا
 

 د بر تو حسدها برَجمله نعمت 
 

 

 (123همان، ص)

 . فزونی یا زوال نعمت3-2

ن ایشود. خداوند متعال از منظر قرآن، شکر نعمات الهی موجب افزایش و کفران نعمت منجر به نابودی آن می

سبأ، در شرح ماجرای زوال نعمت قوم سبا به خاطر ناشکری آنان، به طور  سورة 19تا  11موضوع را ضمن آیات 

لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ و َلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی : »کندابراهیم بر آن تأکید می سورة 7دهد و در آیه مبسوط شرح می

ه نظر فروزانفر ب.« است یدمجازاتم شد ید،کن نعمتبر شما خواهم افزود؛ و اگر کفران  ید،کن یاگر شکرگزار ؛لَشَدِیدٌ
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  سراید:( موالنا نیز با الهام مستقیم از مضمون همین آیه می372، ص1، ج1312)فروزانفر، 

 شکر قدرت، قدرتت افزون کند
 

 جبر، نعمت از کفَت بیرون کند 
 

 

 (61، ص1313مثنوی، )

کند که از دل ای تشبیه میششم مثنوی برای تبیین علت فزونی نعمت بر اثر شکرگزاری، آن را به دانهو در دفتر 

 روید:های بسیار دیگری میآن دانه

 تا زیادت گردد از شکر، ای ثِقات
 

 پس نباتِ دیگر است اندر نبات 
 

 

 (1120همان، ص)

ی از دیدن رد پای آهو دانسته و شکرگزاری بر این وی در تمثیلی دیگر، رسیدن صیاد به آهو را به خاطر شکر و

 نعمت اندک را موجب فزونی نعمت و در نهایت وصول به هدف شمرده است:

 اشکار شد یسو یادیص همچو

 دیچون که شکر گام کرد و ره بر
 

 ...بر آثار شد یدگام آهو د 

 یدرس یالجرم زان گام در کام
 

 

 

 (117همان، ص)

 های الهی، فارغ از هرگونه نگرانی است.نا شکرگزاری شرط جاری شدن روزی و نعمتاز این رو، به نظر موال

 بخشد او یی،تو را چون شکرگو تا
 

 خوف و عدویدام و بیب یروز 
 

 

 (644همان، ص)

 پس هیچ کسب و کاری بهتر از شکر خدا برای جلب نعمت و کسب رزق و روزی نیست.

 گفت: من بِه از توکل بر ربی

 دانم ندیدرا نمیکسب شکرش 
 

 ندانم در دو عالم مکسَبیمی 

 تا کشد شکر خدا رزق و مزید
 

 

 

 (131همان، ص)

ها منجر به زوال نعمت هم نعمت شود، کفرانطور که شکرگزاری موجب فزونی نعمت میاز سوی دیگر، همان

 گردد.می

 گر تو کردی شکر و سعیِ مُجتهَد

 ور نکردی شکر، اکنون خون گِری

 شکر، خوبی و هنراز بی گُم شد
 

 غم مخور که صد چنان بازت دهد 

 است آن حُسن از کافر بَری..که شده

 که دگر هرگز نبیند ز آن اثر
 

 

 
 

 (921همان، ص)
 

کند. قوم سبا، استنباط جالبی از دلیل زوال نعمت ناسپاسان توسط خدا مطرح می دربارةبا الهام از آیات قرآن موالنا 

 هااین نعمت تهو شایس ما الیق که گویندیم به خدا زبان حال ، در واقع بهشانهای ناسپاس با ناشکریسانبه نظر مولوی ان

تگی خود شایس ،آورندیجا مهها که شکر نعمت را بآن ولی ها را از ایشان بازستاند؛خواهند که نعمتاز او می نیستیم و

 خواهند:ا میدهند و با این کار، نعمت بیشتری از خدرا نشان می

 باشد آن کفران نعمت در مثال

 ییباید مرا این نیکوکه نمی

 ی را دور کنیلطف کن این نیکو

 انینَد بَباعِ :گفتند أپس سب

 که کنی با محسن خود تو جدال 

 ؟شویمی هچه رنج ،رنجم زینه من ب

 زودم کور کن ،من نخواهم چشم

 ناینَذ زَنا خُلَ یرٌنا خَیینَشَ
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 خواهیم این ایوان و باغما نمی
 

 نه زنان خوب و نه امن و فراغ
 

 (311همان، ص)

تند: ... پس گففَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا»فرماید: سبأ که می سورة 19مصرع اول بیت چهارم اشاره دارد به آیه  

افزاید تنباط خویش را از آیه بدان کالم میو در مصرع دوم، مولوی اس« پروردگارا، میان منازل سفرهای ما دوری افکن

ری ها با ناشکیعنی آن ؛«های ما برای ما بهتر است، پس زیورهای ما را بگیرزشتی»دهد: و از زبان قوم سبأ ادامه می

 ها را از ایشان بستاند.خواهند تا آن نعمتخود، عمالً به زبان حال از خدا می

 قوم گفته: شُکر ما را برد غول

 ها و باغخواهیم نعمتمیما ن
 

 ما شدیم از شکر و از نعمت ملول... 

 خواهیم اسباب و فراغما نمی
 

 

 

 (617همان، ص)

 . پاداش یا عذاب الهی3-3

( پاداش الهی در آخرت 31/ های شکرگزار عالوه بر جزای خیر در همین دنیا )قمرمطابق آیات قرآن، برای انسان

 «داد یمشاکران را پاداش خواه یو به زود دهیمیش آخرت را بخواهد به او مهرکس پادا»وعده داده شده است: 

بخش  شود.موجب عذاب الهی میاست که  یااز صفات مهلکه یکینعمت  در مقابل، کفران .(161/ عمران)آل

ی الهیرد؛ اما بخش اصلی عذاب گیانسان را م یبانگر یادن یندر هم به سرعت و همچون زوال نعمت، مجازاتاول 

 نکفرا م،یارا که به آنان داده ییهابگذار تا نعمت»: شودهای بزرگ انسان، به جهان آخرت موکول میبرای ناشکری

مخاطب در این آیه رچه اگ .(36 /)روم« دانست یدرا خواه یشاعمال خو یجهنت یها بهره برند، به زوداز آن و کنند

خدا را  ،هاتمام کسانى را که به هنگام رو آوردن نعمت وشته باشد مشرکانند، ولى بعید نیست آیه مفهوم وسیعى دا

نجا به امر در ایبدیهى است به کار بردن صیغه  برند، شامل گردد.ها را از یاد مىنعمت یفراموش کرده و بخشنده

ده داده شدیدترین عذابی که در قرآن به ناسپاسان وع .(636، ص12 ، ج1376 ،مکارم شیرازی) عنوان تهدید است

 یراخود را به س قومکردند و  یلکه ]شکر[ نعمت خدا را به کفر تبد یبه کسان یاآ»: است اقامت در جهنمشده، 

 /)ابراهیم« است یشوند و چه بدقرارگاهیوارد م ،که[ جهنم استی ]در آن سرا یستی؟هالکت درآوردند، ننگر

 :شماردو ناشکری را مستوجب عذابی شدید میمولوی هم مطابق همین دیدگاه قرآنی، کفران نعمت  .(21-29

 گر دمی منکر شود دزدانه روح

 اشی عشقِ مکرر کینهشحنه
 

 در ادای شکرت، ای فتح و فتوح 

 اشنهد بر سینهطشتِ آتش می

 

 

 

  (1009، ص1313مثنوی،)

 داند:و عاقبت ناشکران را در قعر جهنم می

 شکری بوَد شوم و شَنارزآنکه بی
 

 شکر را در قعرِ ناریبرَد بمی 
 

 

 (61همان، ص)

 کامی. شادکامی و تلخ3-4
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ه ک و برعکس آنها کسانی های شکرگزار استاحساس آرامش و رضایت قلبی و شادکامی، از مشخصات انسان

کامی ایشان کنند و همین موضوع موجب تلخنارضایتی میاحساس یوسته پ ناشکرند،و  ینندبیرا نم خدا یهانعمت

اشاره  موضوع زایل شدن آرامش و آسایش بر اثر ناشکریبه  أسب سورة 17تا  11در آیات  متعال خداوند. شودمی

ش یبقا و استمرار آسا یزمینه ،ها و شکر و سپاس آنگیری درست از نعمتخواهد که با بهرهکند و از مردم میمی

کند و ، به همین موضوع اشاره میأوم سبی حکایت ق( و مولوی هم در ادامه17-11أ/ سب)را فراهم آورند خود

از  شود تا وی نتواندکند و موجب میداند که کام او را همیشه تلخ میناشکری را نوعی بیماری در وجود آدمی می

 هیچ نعمت و خوشی، لذت ببرد.

 چند خوش پیش تو آمد ای مُصر

 ها آمدیتو عدوّ این خوشی

 هرخوشی کآید به تو، ناخوش شود
 

 اخوش گشت و صافِ او کَدِر؟جمله ن 

 گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی

 آب حیوان گر رسد، آتش شود
 

 

 

 

 (611، ص 1313مثنوی،)

 . تأثیر بر سایر خصوصیات اخالقی3-5

ا ها بر یکدیگر است؛ بنابراین ویژگی شکرگزاری ییکی از مسائل مهم در موضوعات اخالقی، تأثیرات متقابل آن

 که در برخی از آیات قرآن، مفهوم شکر با مفاهیمابعاد اخالقی انسان در ارتباط است؛ چنان ناسپاسی نیز با سایر

در چهار آیه قرآن با هم ذکره شده « صبّار»و « شکور»مبالغه  ای همچون صبر همراه گردیده و دو صیغهپسندیده

ر و نیمی صب»ر، ایمان دو نیم دانسته شده، (. همچنین به نقل از پیامب33/ ؛ شورا19/ ؛ سبأ1/ ؛ ابراهیم31/ است )لقمان

(. در بعضی دیگر از آیات قرآن هم مفهوم شکر در تقابل با مفاهیم 121، ص6 ، ج1620)فخر رازی، « نیمی شکر

/ ؛ انسان7/ ؛ زمر12/ ؛ لقمان60/ ؛ نمل7/ ؛ ابراهیم112/ آیه )بقره 2مذموم بیان شده است؛ مانند تقابل شکر با کفر در 

 اعراف.  سورة 190و  119 بل شکر با شرک در دو آیه( و تقا3

باتوجه به آنچه ذکر شد، شکرگزاری موجب رسیدن انسان به سایر فضائل اخالقی و هدایت به راه راست و برگزیده 

 طٍإِلَى صِرَا دَاهُوَهَ اجْتَبَاهُشَاکِرًا لِأَنْعُمِهِ »فرماید: ابراهیم)ع( می دربارةطور که قرآن شود؛ همانشدن او از طرف خدا می

  .(121/)نحل« بود، خدا او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد هاابراهیم[ شکرگزار نعمت»]؛ «مُسْتَقِیمٍ

موجب آراسته شدن انسان به دیگر فضائل اخالقی همچون شکر نعمت مولوی هم مطابق دیدگاه قرآنی معتقد است 

 .کندیم یرو ام یرسرا چشم یآدم شود وبخشندگی و احسان می

 ریشکرت کند پر چشم و م نعمت

 از طعام و نقل حق ینوش سیر
 

 یرفق یثارصد نعمت ا یتا کن 

 قو دَ یخوارتا رود از تو شکم
 

 

 

 (627، ص1313مثنوی،)

قی خصوصیات زشت اخال انسان تاشود باعث می ،است ناپسند خود یک گناه اینکهعالوه بر کفران نعمت هم 
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 کند:ناشکری اشاره می وحسادت  یبه رابطه ند؛ که در این زمینه، مولویدیگری پیدا ک

 آن وزیرک از حسد بودش نژاد

 رد و شکر آن نکردبویی بُ هک چون

 مر شاکران را بنده باش ،شکر کن
 

 ...تا به باطل گوش و بینی باد داد 

 کفر نعمت آمد و بینیش خورد

 پیش ایشان مرده شو پاینده باش
 

 

 

 

 (23)همان، ص

 . مراتب شکرگزاری  4

به اندازه  است و هرکسمختلف  یزنها ها با یکدیگر، مراتب شکرگزاری آنبا توجه به تفاوت معرفت و همّت انسان

پردازد و برعکس، ناسپاسی افراد هم در یک حد و اندازه نبوده و شیوه و شدت علم و توانش، به شکر پروردگار می

ن بخش، ابعاد و مراتب مختلف شکرگزاری از منظر قرآن و مثنوی بررسی آن در هرکس متفاوت است. در ای

 شود.می

 . شکرگزاری حقیقی خداوند، خارج از توان آدمی4-1

گونه که شایسته اوست، از توان آدمی خارج است؛ زیرا اوالً شناخت حقیقت آن است که شکرگزاری خدا آن

( و ثانیاً 27/ )زمر« وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»آید نسان برنمیی اطور که سزاوار اوست از عهدهخداوند متعال آن

بر همین  (11/ )نحل «اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةَوَإِنْ تَعُدُّوا »پایان الهی از شمارش و تصور بشر خارج است: های بینعمت

؛ 31/ ؛ یوسف263/ )بقره هستند یاله یهانعمت کافر به که شکرگزار نبوده و هااز انسان یاریبس عالوه براساس، 

هایی هم که شاکرند، (؛ آن13/سبأ«)الشّکورُ یمِنْ عِبادِیلٌ قَل»: یدفرمایمکه ( چنان20/و یونس 21/ ؛ غافر17/ اعراف

 مَا قَلِیلًا(. »9/و سجده 23/؛ ملک71/ شان در مقابل نعمات الهی ناچیز و کم است. )مؤمنوناغلب شکرگزاری

مطابق این دیدگاه، در مثنوی معنوی هم شکرگزاری محدود و اندک آدمی در مقابل نعمات ( 10/)اعراف« شْکُرُونَتَ

 پایان و لطف نامحدود الهی ناچیز شمرده شده است:بی

 ندخود کس ک ینو ا ینیدم بکرَ هین

 ییببخشد، شکر خواهد سجده سر
 

 ند؟بس ک ینعمت به شُکر ینکز چن 

 یی؟واهد قعدهببخشد، شکر خ یا
 

 

 

 (617، ص1313مثنوی،)

 و ها عاجز استآن گزاری حقیقیرا ندارد و از شکر یاله یهاشکر نعمت توان ادایهرگز  بشر از منظر موالنا،

 ی شکر او برنیاید.اگر سرِ هر موی آدمی نیز زبان شود و دائماً به شکرگزاری خدا بپردازد، باز از عهده

 انگر سر هر موی من گردد زب
 

 شُکرهای تو نیاید در بیان 
 

 

 (132 )مثنوی، ص

 زبانی، قلبی و عملی شکرگزاری. 4-2

شکر  .(322 ، ص1311 ،ی)عبدالرزاق کاشان کنندیم میتقس یو عملی قلب ،یعرفا شکر را به سه بخش زبان یبرخ
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های و به کار بردن نعمت نعماطاعت از مُ یدانستنِ نعمت از خدا، و شکر عمل یاعتراف به نعمت، شکر قلب ی،زبان

؛ بنابراین انسان شاکر باید هر سه مرتبه را طی نماید و توقف در مقام شکر زبانی و یا شکر است الهی در مسیر درست

آل عمران در این باره  سورة 166طباطبایی در تفسیر آیه  ةقلبی، بدون رسیدن به شکر عملی ناقص است. عالم

 استعمال کنى، و اظهار نعمت به این معناست که آن را در جاى خود مت استحقیقت شکر، اظهار نع»گوید: می

و نیز اظهار نعمت به این است که آن را به زبان بیاورى و منعم را در  ؛نعمت در نظر داشته یآن جایى که دهنده

نعمش آن و به یاد مدیگر اظهار نعمت این است که در قلب هم به یاد  یبرابر دادن این نعمت، ثنا بگویى، و مرحله

 (.11-17 ، صص6 ، ج1376 )طباطبایی،« باشى، و از یادش نبرى

بقره،  سورة 111که در آیه از مصادیق شکرگزاری عملی از منظر قرآن، انجام عبادات و فرائض دینی است، چنان

ط ه ارتباکوثر، ب رةسوروزه گرفتن در ماه رمضان با مفهوم شکر پیوند یافته و همچنین در تفسیر آیات اول و دوم 

  .(137 ، ص10، ج1372 طبرسی،) شکرگزاری و نماز اشاره شده است

موالنا نیز با اعتقاد به مراتب شکرگزاری، معتقد است که شکر حقیقی باید از احوال و رفتار آدمی آشکار شود و 

 ادعای زبانی کافی نیست.

 شمردها برمیشکرها و مدح

 پس بگفتندش که احوال نژند

 رهنه، سر برهنه، سوختهتن ب

 کو نشانِ شکر و حمدِ میر تو

 تندگر زبانت مدح آن شه می

 حمد گفتی، کو نشانِ حامدون؟
 

 تا که شکر از حد و اندازه ببُرد 

 دهندبر دروغ تو گواهی می

 شکر را دزدیده یا آموخته

 توفیر تو؟بر سر و بر پای بی

 کند...هفت اندامت شکایت می

 نه اندرون نه برونت هست اثر،
 

 

 

 

 

 

 

 (232همان، ص)

یرى است سپاسگزارى در برابر نعمت و دستگشکر، »البته باید توجه نمود که معنای حمد فراتر از شکر است؛ زیرا 

 توجه به نعمتمدح، ستایش ممدوح است از جهت کمال و جمال آن بى ؛ وکمال و مقام صاحب نعمته بدون توجه ب

از منظر مثنوی، شکرگزاری  ،بنابراین .(21، ص1، ج1322)طالقانی، « شکر و مدح است حمد، جامع معناى ؛ وو احسان

اش ، با سرسبزیزبانیخدا باید فراتر از زبان در تمام اعضا و جوارح انسان تجلی یابد؛ مانند باغ و گلستان که در عین بی

 گوید:شکر آب را می

 گویید هر دم شکرِ آبلیک می

 زاربزهزبان گویند سرو و سبی
 

 ابخِضزبان، چون گلستانِ خوشبی 

 شکر آب و شکر عدلِ نوبهار
 

 

 

 (1119همان، ص)

ان اش را نشان بدهد. به عنوبر این اساس، انسان متناسب با هر نعمت باید در اعمال و رفتار خویش، شکرگزاری

 اش بکوشد:نمونه برای شکرگزاری نعمت اسالم، مسلمان باید در تهذیب دل و نفس
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 بت بشکست احمد در جهان چند

 ورستن بگ ینشکر ا ییبگو گر

 از بتان یدسرت را چون رهان مر
 

 ...گشتند امتان یگوربیاتا که  

 ت برهاند اوکز بت باطن همَ

 ت تو دل را وارهانهم بدان قوّ
 

 

 

 

 (370-2/322همان:)

 دوری کند:طان های شیی آنکه خدا او را از گناهان نجات داده، از وسوسهو به شکرانه

 ییبارها در دام حرص افتاده

شکر آن باشد که  یدی،ره چون

 یچه
 

 یی...حلقِ خود را در بریدن داده 

 یچپ یچپ یآن دانه ندار یسو
 

 

 

 (622همان، ص)

همچنین از نظر مولوی به شکرانه اینکه خدا به آدمی قدرت بخشیده است، او باید قدرتش را در خدمت و عبادت 

یرا کوشش و به کار بستن اعضا در خدمت و عبادت، شکر نعمتی است که خدا به ما بخشیده و آن صرف کند؛ ز

، 1312 ی کفران آن نعمت است )فروزانفر،قدرت و توانایی بر عمل است و جبر، یعنی ترک کسب و عمل، به منزله

 .(372-371، صص1ج

 سعی شکر نعمتش قدرت بوَد
 

 جبر تو، انکار آن نعمت بوَد 
 

 

 (61، ص1313ثنوی،م)

 همچنین انفاق و بخشش از دیگر مظاهر شکر عملی است که در دو بیت از مثنوی بدان اشاره شده است:

 بلکه شکر حق کن و نان بخش کن

 سعد دیدی، شکر کن، ایثار کن
 

 که نگشتی در جوالِ او کهن 

 نحس دیدی، صدقه و استغفار کن
 

 

 (990همان، ص)

 (1066همان، ص)
 

رَّ کَذَلِکَ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَ»فرماید: این موضوع نیز ریشه در فرهنگ قرآنی دارد، آنجا که میکه البته 

ها را براى شما رام سان آننیز بخورانید، بدین سائل و غیرسائل از آن بخورید و به فقیر« سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ

 . (32/ )حج« بگزارید شکرایم، باشد که دهکر

 . شکرگزاری از مخلوقات در امتداد شکر خالق4-3

نیز به کار  هامخلوقات و انسان دربارةدر تعالیم دینی و اخالقی، شکرگزاری و یا ناسپاسی، عالوه بر خداوند متعال، 

اللَّه  رشکیلم  نیالمنعم من المخلوق شکری من لم»اند: که از امام رضا)ع( روایت شده که فرمودهرفته است؛ چنان

ی (؛ بر این اساس، از نظر موالنا نیز انسان به تبعیت از خدا، جوینده201، ص6ق، ج1611)عروسی حویزی، « عزّوجلّ

 شکر و سپاسگزاری است:

 جویی نیز خوستآدمی را مدح  حمدجوستچون که آن خلّاق، شکر و 
 

 

 (201، ص1313 مثنوی،)

شکر  رکت را مخلوقلحق دانسته و ترک شکر شکر مخلوق را به سبب احسانش به حق مُ لیل، مولویبه همین د

 شمارد:می یاله
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 یقیناو شکر خدا باشد  شکر

 ترک شکر حق بود ،ترک شکرش

 کن مر خدا را در نعمیم شکر

 مادر اگرچه از خداست رحمت
 

 نیقر یقشچون به احسان کرد توف 

 ودبه حق ملحق ب ،حق او الشک

 کن شکر و ذکر خواجه همیم یزن

 ست و سزاستیضهخدمت او هم فر
 

 

 

 

 

 (1026همان، ص)

با توجه به اینکه تنها یک آیه از آیات قرآنی مشتمل بر مشتقات شکر، مرتبط با روابط افراد جامعه با یکدیگر است 

أَنِ اشْکُرْ لِی » خدا مطرح شده: ( که در آن شکرگزاری از والدین به همراه شکر206، ص1393پور، تاجیک،)مصالئی

لزوم شکر مخلوقات، در اشعار فوق به همین آیه استناد  دربارة(؛ مولوی برای اثبات دیدگاهش 16 /)لقمان «وَلِوَالِدَیْکَ

 جَزاءُ هَلْ» فرمایدکه می ای را استنباط کردنیز چنین نتیجهالرحمن  ةسور 20 ةتوان از آیکرده است. البته در این باره می

 ؛ زیرا یکی از مصادیق احسان، ابراز شکر و سپاسگزاری است.«اإْلِحْسانِ إاِلّ اإْلِحْسانُ

( که البته مشابه همان حدیث در کافی 710، ص1تا، جمولوی در مثنوی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم )قمی، بی

( ناشکری در مقابل اکرام مخلوقات را مصداق 99ص، 2ج ق، 1607 ،ینیکلبه نقل از امام سجاد)ع( نیز روایت شده )

 ظلم و ستم و موجب ناخشنودی خداوند دانسته است: 

 خدا یدبنده را گو یامتق در

 شکر تو کردم به جان ،رب یا گوید

 شکر من یردکن ،حق نه گویدش

 ظلم و ستم یاکرده یمیکر بر
 

 ا؟رو چه من دادم تآن یچه کرد ینه 

 و نان یوزچون ز تو بود اصل آن ر

 فنشکر آن اکرام یچون نکرد

 نعمتم؟ یدته ز دست او رسن
 

 

 

 

، 1313 مثنوی،)

 (1026ص

 ها. شکر در بالیا و سختی4-4

د ان معتقعارفداند، مولوی همچون بسیاری دیگر از برخالف تصور رایج عمومی که شکر را فقط در قبال نعمت می

تعالی باشد و این موضوع را به چند دلیل مطرح ید شکرگزار حقها نیز باانسان حتی در بالیا و سختیکه  است

 سیدنر هنگام زوال نعمت وکند: دلیل نخست اینکه با وجود همه الطاف و نعمات خدا، شایسته نیست که انسان می

ردند. آو ایلقمان، خربزه اربابِ برایکند: روزی باره حکایتی نقل میدر این ناسپاسی کند. موالنا خدا را، یسخت

را در دهان گذاشت،  ای از آنتکهارباب  در پایان که را با اشتیاق خورد. خربزه و او را به لقمان داد آنارباب 

 خ داد:لقمان پاسخوردی؟ این خربزه تلخ را چگونه با رغبت با تعجب پرسید:  تلخ است. بسیاردریافت که 

 تشرمم آمد که یکی تلخ از کفَ

 وچون همه اجزام از انعام ت

 گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد
 

 من ننوشم ای تو صاحب معرفت 

 دام تو غرق دانه و اند ورسته

 خاک صد ره بر سر اجزام باد
 

 

 

 

 (262، ص1313مثنوی،)

 ،گوناگون یبالها یانکه از مید گوشکر را  بازهم باید خدا ،مبتال شد دلیل دوم اینکه هرگاه انسان به درد و بالیی



  78 و همکاران  یرجب ریام/  یمعنو یشُکر و کفران نعمت در قرآن و مثنو یقیتطب یبررس

 

 

 و به بالهای بیشتر و بدتر گرفتار نشده است.ها گرفتار آمده از آن یکیبه 

 شکر گویم دوست را در خیر و شر
 

 زآنکه هست اندر قضا از بد، بتر 
 

 

 (136همان، ص)

نمایانند؛ ولی در نهایت به خیر انسان هستند. ی بال خود را میهای الهی در چهرهدلیل سوم آن است که گاهی نعمت

 دهد:آن را در حکایتی تمثیلی، شرح میموضوعی که مولوی 

 دزدکی از مارگیری مار بُرد

 وارهید آن مارگیر از زخم مار

 مارگیرش دید، پس بشناختش

 خواستی جانم از اودر دعا می

 شُکر حق را کآن دعا مردود شد
 

 شمردزابلهی آن را غنیمت می 

 مار کُشت آن دزد او را زارِ زار

 گفت از جان مار من پرداختش

 کِش بیابم، مار بستانم از او

 من زیان پنداشتم، آن سود شد
 

 

 

 

 

 

 (112همان، ص)

ت که خدا یی اسهایاضتر آید،بالیا و مشکالتی که برای انسان پیش میمعتقد است  یمولودلیل چهارم هم آنکه 

ت و به معرفبخشد یم نجا را سود یو یکنجسم و مال به همراه دارد، ول یاناگرچه ظاهراً زفرستد و میسالک  برای

 شکرگزار بود. یدبا یاراختیب یهایاضتدر برابر رپس . رساندمی

 جسم و مال یانکه ز یبدان تا

 یرا به جان شو مشتر یاضتر پس

 یاراختیب یدتآ یاضتر ور

 شکر کن یاضت،حقت داد آن ر چون
 

 رهاند از وبال ،سود جان باشد 

 یجان بر ،تن به خدمت یچون سپرد

 یارکام یا ،شکرانه ده ،نهبِ سر

 نامر کُ ز یدتاو کش یتو نکرد
 

 

 

 

 

 (690همان، ص)

 گیرینتیجه

، از مفاهیم اخالقی مهم و مورد توجه در قرآن کریم و مثنوی معنوی «کفران نعمت»و در مقابل آن « شکرگزاری»

رائه هش حاضر از مثنوی معنوی ااست. تأثیرپذیری موالنا در این باره از قرآن، باتوجه به شواهد متعددی که در پژو

 یادآوری دائمی ،از منظر قرآن کریم و مثنوی معنوی، مؤثرترین عوامل شکرگزاری شده، محرز و آشکار است.

به  ینظر استقالل، ضعف شخصیت و های خدا و برخورداری از توفیق الهی است؛ همچنین غفلت از نعمتهانعمت

 آید.گذار در کفران نعمت به شمار میاز عوامل تأثیرسبب اسباب و غفلت از مُ

افزایش معرفت و تقرب به خدا، فزونی نعمت، پاداش  ،نیز از نظر قرآن و مثنوی های شکرگزاریترین دستاوردمهم

. در مقابل، نتایج ناسپاسی و کفران نعمت نیز گمراهی و دوری استالهی، احساس آرامش و رشد سایر فضایل اخالقی 

 ا، عذاب الهی، احساس بدبختی و آلوده شدن به دیگر رذایل اخالقی است.هاز خدا، زوال نعمت

ر خدا، از ناتوانی انسان در شک :همچنین اهم مسائل مرتبط با مراتب شکرگزاری از نظر قرآن و مثنوی عبارت است
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ر امتداد دها و همچنین تشکر از مخلوقات تجلی شکرگزاری در احوال و رفتار آدمی، شکرگزاری در بالیا و سختی

 شکر خالق.

در موضوع شکر از قرآن کریم تأثیر پذیرفته و به بسیاری از آیات قرآنی دهد که موالنا های پژوهش نشان میداده

ا و تأویالت خاص هبعضی از تفسیرمرتبط با شکر و کفران نعمت به طور مستقیم در مثنوی معنوی اشاره کرده است. 

شاید. برخی گمی شکر و کفران نعمت و بدیع از موضوع نو راهی تازه در فهمیر، مولوی از آیات قرآنی مرتبط با شک

ی شکر مانند تأثیر پستی شخصیت در ناشکری انسان و یا مراتب مختلف شکرگزاری، دربارةدیگر از نظرات مولوی نیز 

وایات یا سخنان ر احادیث و راگرچه خاستگاه مستقیمی در آیات قرآنی ندارد؛ اما برداشتی غیرمستقیم از آیات، مبتنی ب

 عرفای پیشین است. 
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