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The Power of Gratitude: Eikev 

: اکوشکرگزاری قدرت  

 نام با آنرا که شد انجام مدرن دوران پزشکی های آزمایش مهمترین از یکی ۱۹۹۰ ۀده اوایل در

 خواهران ۀمدرس اعضای همگی که آمریکایی ۀراهب هفتصد حدود .شناسند می ها راهبه آزمایش

 ۀزمین در تحقیقاتی تیم یک دسترس در آنها سوابق که کردند توافق ،بودند متحده ایاالت در نتردام

 1 .بودند سال ۱۰۲ تا ۷۵ سنین بین کنندگان شرکت ،تحقیق آغاز رد .قرارگیرد آلزایمر و پیری

 اعظم روحانی مادر شپی سال شصت که بود این تحقیق این در غیرمعمول سنی های محدوده علت

 این  .بنویسند را هعصوم به پیوستن دالیل و خود زندگی شرح که بود خواسته ها راهبه همان از

 کدها این جمله از که دش تحلیل و تجزیه ثبت برای خاصی کدهای با محققان طتوس اسناد

 آیا بسنجند بودند قادر ها راهبه المتیس ۀساالن ارزیابی با محققان .بود منفی و مثبت فطعوا

                                                 
1
 See Robert Emmons, Thanks!: How the New Science of Gratitude 

Can Make You Happier, Boston: Houghton Mifflin, 2007. 
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 .نه یا بود گذاشته تاثیر تحت را بعد الس شصت در آنها سالمتی ۱۹۳۰ ۀده در آنها عاطفی وضعیت

 برای بودند مناسبی گروه ،ندبود زیسته مشابهی زندگی روش با اخیر سال شصت در همه آنها چون

 .سالمتی و عاطفی رفتارهای میان ارتباط فرض پیش آزمودن

 خود ۀزندگینام در ها راهبه چه هر .2 بودند انگیز گفتش ،شد منتشر ۲۰۰۱ الس در که نتایج

 امکان ،بودند کرده ابراز امید و عشق ،شادی ،شکرگزاری ،رضایت مانند بیشتری مثبت عواطف

  .بود بیشتر عمر طول سال هفت حدود ،تفاوت .باشند سالم و زنده بعد سال شصت که بود یبیشتر

 تا زدند دامن را شکرگزاری بر متمرکز یتحقیقات پس آن از که بودند درخشان آنقدر ها یافته این

  .شود مطالعه عمیقتر جسمی سالمتی بر عواطف تاثیر

 می ها ملت مورد در پیش سال صدها موسی ،داند می افراد درمورد امروز پزشکی علم آنچه

 ۀدربار اسرائیل بنی به او که است چیزی مرکز درhakarat ha-tov  شکرگزاری  .تسدان

 بیابان در سرگردانی دوران در آنها میان در شکرگزاری .گوید می موعود سرزمین در آنها ۀآیند

 رویارویی خطرهای از ،تسبزیجا و تشگو نبود و مان ۀدربار ،آب و غذا نبود از آنها .بود ضعیف

 آنها  .بودند شاکی  ،شوند آن وارد بود قرار که سرزمینی ساکنان از و خروج هنگام مصریان با

 شکرگزاری کمبود ،بزرگتر خطر ،موسی ۀگفت به .داشتند کم سخت های دوران در را شگرگزاری

  :هشدارداد چنین او  .بود خواهد خوب ها دوران در

 

خدای خود را فراموش نکنی و در اجرای فرامین، قوانین و  ،مراقب باش که خداوند

احکامی که امروز به شما می دهم، کوتاهی نکنی.  وگرنه، وقتی خوردی و سیر شدی، 

نقره  زیاد شدند،دام ها و گله هایت  چونچون خانه های مجلل ساختی و ساکن شدی، و 

                                                 
2
 Deborah D. Danner, David A. Snowdon, and Wallace V. Friesen, 

"Positive Emotions in Early Life and Longevity: Findings from the 
Nun Study", Journal of Personality and Social Psychology 80.5 
(2001), pp. 804-13. 
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وند، خدای اقلبت مغرور شده، خد گاهو طالیت افزون و دارایی ات چندبرابر شد، آن 

خود را که تو را از مصر، زمین بردگی، خارج نمود، فراموش خواهی کرد... به خود 

خواهی گفت قدرت و توان دست های خودم این ثروت را برایم فراهم آورده است.  اما 

ی عهد ، پس،خداوند خدای خود را، زیرا او به تو امکان ثروت اندوزی داد به یاد بیاور

 ( ۱۱:۸-۱۷چنان که گویی همین امروز است.  )تثنیه  تجدید کن،را با نیاکانت بست او که 

 به چگونه کنند فراموش که بود این دهد رخ توانست می که چیزی بدترین ،موسی هشدار به بنا

 و رساند زادیآ به بردگی از را آنها و داد وعده اجدادشان به آنرا خدا چگونه ،رسیدند سرزمین

 روی بر ملت تاریخ که این :بود انقالبی ۀاید یک این .کرد حفظ را آنها بیابان در سال چهل طی

 هرگز ملت عنوان به ملت تا شود وریآیاد جشنواره شکل به رویداد سالگرد در و شود حک مردم

 همواره بلکه ،"خودم های دست توانایی و قدرت" :نگوید و ندهد نسبت خود به را دستاوردها

 در غالب ای دستمایه این .خدا :دهد نسبت خود از باالتر چیزی به را خود موجودیت و ها پیروزی

 .شود می تکرار بارها که است تثنیه سفر

 داشتن ۀچندگان تاثیرات از ،زد دامن که هایی پژوهش مجموعه و ها راهبه تحقیق انتشار دنبال به

 افزایش را ها بیماری دربرابر مصونیت و سالمتی ،شکرگزاری  .هستیم آگاه اریزگ شکر رویکرد

 شکرگزار  .دهند می انجام سالیانه های چکاپ و منظم های ورزش بیشتر شگرگزار افراد  .دهد می

 را افسردگی احتمال و دده می کاهش را پشیمانی و سرخوردگی ،نفرت مانند منفی عواطف بودن

 گیری انتقام منظور به منفی های تجربه به درافتادن از که کند می کمک افراد به  .دآور می پایین

 و دهد می افزایش را نفس به احترام  .بخوابند بهتر که کند می کمک افراد به حتی .مانندب امان در

 روابط شکرگزار افراد  .دهد می کاهش را دیگران دتوردهای و ها موفقیت به خوردن غبطه احتمال

 می بهبود را کارمندان کارکرد و کند می تقویت را ها دوستی "متشکرم" نگفت .دارند بهتری

 به ویتنام جنگ سربازان وردم در تحقیق یک  .مقاومت ایجاد در است مهمی عامل همچنین . بخشد

 جنگ از پس روحی های آسیب اختالل از قویتر شکرگزاری حس با افرادی که رسید نتیجه این
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 امکان ما به کنیم شکر آنها برای توانیم می و داریم که چیزها بسیاری وریآیاد  .کشیدند رنج کمتر

 3 .اریوسوگ یا شغل یک دادن دست از جمله از ،دهد می را دردناک های تجربه سرگذراندن زا

 Birkat ha-Shachar .است شکرگزاری برای اجرا حال در همیشه سمیناری ،یهودیان دعای

 خود برای شکرگزاری مجموعه یک ،شود می خوانده صبح اول روزانه که صبحگاه دعای یا

 آنها با که چشمانی و ایستیم می نآ بر که زمینی ،فیزیکی دنیای ،انسان مجس برای :است زندگی

 می کرش را تو" یعنی است Modeh Ani ،گوییم می صبح هر که کلماتی اولین .بینیم می

   .کنیم می آغاز گوییشکر با را روز هر یعنی ،"گویم

 می تکرار دبلن را میداع پیشنماز وقتی .است میداع دعای در درخشان عنصری همچنین شکرگاری

 با برکت دعای هر از پس منآ گفتن و Kedushah پاسخ برای مگر کنیم می سکوت ما کند

 را "کنیم می سپاسگزاری تو از" Modim anachnu lach عبارت پیشنماز وقتی  .استثناء یک

 باقی برای .خوانند می را Modim de-Rabbanan نام به متنی همزمان جماعت ،گوید می

   .منآ بگوییم نمازپیش از پس که است کافی میداع دعای های برکت

 خود کتاب در (۱۷۱۲-۱۶۰۰) سپیرا هواالی ربی .است "سپاسگزاریم تو از "  Modim استثناء تنها

 دیگری به را خود کار توانیم نمی سپاسگزاری گفتن هنگام که دهد می شرح 4  ربا هواالی نام به

  .شود انجام ما توسط مستقیم باید گزاریساسپ .دهد انجام ما جای به تا کنیم واگذار

 زندگی های خوبی پدیدآورندگان تنها ما یمپذیر می که است این شکرگزاری جوهر از بخشی

 خواهد نمی زیرا ،نیست شکرگزار پرستدخو فرد" :گوید می سپونویل کنت آندره .نیستیم خود

                                                 
3
 Much of the material in this paragraph is to be found in articles 

published in Greater Good: The Science of a Meaningful Life @ 
http://greatergood.berkeley.edu. 
4
 Eliyahu Rabbah, Orach Chayyim 127:1. 

http://greatergood.berkeley.edu./
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 تحصرا به الروشفوکالد  5 ".امر همین پذیرش یعنی شکرگزاری .دارد دین دیگران به که بپذیرد

 دوست که پذیرد نمی خودپرست آدم .دارد دین دیگران به که پذیرد نمی تکبرم آدم" :نویسد می

 داریم و هستیم آنچه که پذیرد می .دارد فروتنی با درونی ارتباط یک شکرگزاری 6 ".باشد داشته

   .است خدا همه از باالتر و دیگران سبب به

 هرگز آنها  .دارند پوچی زندگی ،نیستند شکرگزاری به قادر که کسانی" :افزاید می سپونویل کنت

 :فارسی مترجم توضیح] سنکا قول به ،کنند نمی گیدزن آنها  .شوند نمی شاد و راضی ،خشنود

 7 .کنند زندگی زمانی که شوند می آماده همیشه [بود باستان روم رواقی فیلسوف سنکا

 عنوان به خدا به اعتقاد کند می فرق اما ،باشید شکرگزار تا باشید مذهبی نیست نیازی هرچند

 می جهت را ما شکرگزاری که زندگی قوانین ۀنویسند و تاریخ به دهنده شکل ،جهان آفریدگار

 و ما به نسبت و آمد وجود به دلیلی هیچ یب که جهانی به بودن شکرگزار  .سازد می ممکن و بخشد

 ما به که است شده فردی خدای یک به ما ایمان دقیقا .است ناممکن ،است کور ما سرنوشت

 .دهد می شکرگزاری تمرکز و توانایی

 را تورات که ییها لوینیستاک – ها پیوریتن توسط که آمریکا ۀمتحد ایاالت که نیست تصادفی

 را خدا حضور و داده اختصاص شکرگزاری به را روزی ،شد گذاشته بنیاد  -دادند می قرار سرمشق

 اعالم لینکلن آبراهام داخلی جنگ اوج در ۱۸۶۳ اکتبر سوم روز  .گذارد می ارج آمریکا تاریخ در

 بتوانند طرف دو هر تا گویند شکر خدارا بود جنگ درگیر ملت آنکه با تا کرد شکرگزاری

  :داد ادامه او .غیره و خارجی ۀحمل نبود ،پربار محصول :جمله از ،دگوین شکر را خود های موهبت

 های برکت اینها  .کند فراهم را ها برکت این تواند نمی انسانی دست کار یا عقل هیچ

 در را ما به رحم ،بوده خشمگین ما از ما گناهان خاطر به آنکه با که هستند متعال خداوند

                                                 
5
 André Comte-Sponville, A Small Treatise on the Great Virtues: The 

Uses of Philosophy in Everyday Life, New York: Holt, 2001, p. 133. 
6
 Ibid., p. 135. 

7 Ibid., p. 137. 
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 می دعوت متحده ایاالت قسمت هر در را عزیزم شهروندان رو این .. از.است داشته خاطر

 روزی خدای و کنند تبدیل شکرگزاری روز به نوامبر ماه هر ۀپنجشنب آخرین که کنم

 کنم می توصیه آنها به و .گویند شکر را دارد سکونت ها آسمان عرش در که ما رسان

 فروتنانه ،گویند می یگانه و شده زلان های برکت این برای را الزم سخنان که یهنگام که

 یتیم و بیوه که دریابیم را کسانی ۀهم و کنند توبه ما ملت میان در انحراف و نافرمانی برای

 می رنج ایم شده درگیر آن با ناگزیر که یبار مصیبت داخلی جنگ در یا سوگوارند و

 خدای درگاه به ملت های زخم درمان برای خدا دست دخالت برای دل سوز با و کشند

 ،هماهنگی ،صلح کامل شادمانی الهی مشیت با زودتر چه هر که کنند می دعا متعال

     .دارد ارزانی ما به را اتحاد و آسایش

 که یهای زخم درمان برای آمریکا ۀمتحد ایاالت یا اسرائیل در شکرگزاری چنین یک اعالمامروز

 شکرگزاری جشن  ؟شتاد خواهد تاثیری چه ،ساخته دسته دو چنین را ها ملت

Thanksgiving تکبر و ها نفرت از را ما .افراد برای که است مهم جوامع برای اندازه همان 

  .هستیم وابسته دیگر های ملت و افراد به اندازه چه تا که دهد می نشان ما به  .سازد می دور قدرت

 چه .هستیم وابسته ما خود زا بزرگتر نیرویی به و دیگران به اندازه چه تا ما که شود می یادآور ما به

 .است ضروری متیسال و خوشبختی برای شکرگزاری :ها ملت برای چه و افراد برای

  شالوم شبات

 

توسط شیریندخت  آمریکایی-مبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارا

  دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


