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  چكيده

پردازند، شناسي كه در آن به مطالعه علمي معنا ميهاي نوين مطرح در زباناز شيوه
علم معناشناسي است. در معناشناسي از طريق كشف حوزه معنايي واژگان بنا بر 

گردد. در بستر آيات قرآن هاي معنايي، معاني واژگان تبيين ميها در شبكهروابط آن
پردازند. مفهوم كريم نيز با كمك اين روش به پژوهش درباره معاني واژگان قرآني مي

از مفاهيم محوري شبكه معنايي مفاهيم پسنديده قرآني است. در طي كشف » شكر«
به عنوان بارزترين مفهوم متقابل » كفر«شبكه معنايي واژگان مرتبط با شكر با مشتقات 

شويم. از آنجا كه مفهوم كفر به معناي كفران نعمت و همچنين كفر روبرو مي با شكر
گردد، ضرورت بررسي معاني واژگان واسطه بين اين دو مفهوم اعتقادي معنا مي

آشكار است. براي تبيين حوزه معنايي اين شبكه نياز به تشخيص معاني واژگان 
ها با معناي كفران نعمت در ارتباط واسطه بين شكر و كفر با اين معيار است كه آيا آن

اند. از اين رو در نوشتار حاضر برآنيم تا به نشين كفر اعتقادي به كار رفتههستند يا هم
كشف مفاهيم متقابل مفهوم شكر كه در ارتباط با مفهوم كفر هستند و پژوهش درباره 

مفاهيم واسطه و  بار معنايي حاكم بر آن مفاهيم بپردازيم. بنابراين در نهايت با كشف
اخالقي  - گردد كه شكر در حوزه مفاهيم دينيها در اين شبكه استنباط ميمعاني آن

تعريف شده است. به نحوي كه حدود متمايزي ميان اخالقي و اعتقادي بودن مفاهيم 
   مرتبط با هم در اين شبكه قابل تبيين نيست.
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 مقدمه

هدف خود را از تأليف توشيهيكو ايزوتسو متفكر معاصر آگاه به علم معناشناسي 
هايي در زمينه تبيين مفاهيم قرآني، تفسير قرآن كريم به زبان خود قرآن بيان نموده  كتاب

ترين  همانند مفهوم مقابل آن (كفر) به عنوان يكي از مهم» شكر«است. ايزوتسو از واژه 
رويكردهاي رفتاري بشر نسبت به خداوند متعال ياد كرده است. برخي آثار مستقل نيز 

  حاضر تدوين شده است. نزديك به موضوع نوشتار 
نوشته دكتر محمد شايگان مهر منتشر شده در » شكر در قرآن كريم«از جمله: مقاله 

ش كه بخش اصلي 1385، در بهار و تابستان سال 8و7نشريه فقه و تاريخ تمدن، شماره 
مقاله به تبيين آيات متضمن مشتقات شكر، ذيل اقسام شكر از نعمات مادي و معنوي 

و در ادامه منافع شكرگزاري و مضرات كفران آمده است و پايان نامه: اختصاص دارد 
سرا  نوشته مصلحت آفتابي خطبه» بررسي مسأله شكر و مصاديق آن در قرآن و حديث«

به راهنمايي دكتر منصور پهلوان دفاع شده در دانشگاه آزاد اسالمي تهران، مركزي در 
، حمد و مدح، حقيقت شكر، اثر ديگري است كه درباره تفاوت شكر 1377سال 

  فضيلت شكر، آثار شكر، شكر در دعاهاي وارده از ائمه اطهار(ع) سامان يافته است. 
كنون پژوهش مستقلي به بررسي معناي شكر با استفاده از جا كه تااما از آن

گردد. در نوشتار معناشناسي اختصاص نيافته است وجه نوآوري اين نوشتار آشكار مي
ف تبيين مفهوم شكر نظر به مفاهيم مرتبط با آن و شناسايي حوزه معنايي حاضر، با هد

 آن در قرآن كريم، در صدد پاسخ به مسائل زير هستيم:  

» شكر«نشين و متقابل مفهوم از منظر علم معناشناسي پركاربردترين مفاهيم هم -1
  ايي حاكم است؟ اي بر آن شبكه معندر قرآن كريم كدام مفاهيم هستند؟ و چه بار معنايي

آمده است، تنها در » كفر«كه در آيات قرآني مقابل مشتقات » شكر«آيا مفهوم  -2
معنا دارد يا در بستر اعتقادات ديني و ») كفران نعمت«حوزه اخالقي (به معناي مقابل 

به معناي سطحي از سطوح ايمان به خداوند متعال (مقابل كفر اعتقادي) نيز مطرح 
  است؟ 
گونه كه از جانب افراد بشر مفهومي دوسويه است و همان» شكر«ه آيا واژ -3

شود، از سوي خداوند متعال نيز نسبت به آنان صورت  نسبت به خداوند متعال واقع مي
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گيرد؟ يا چنين امكاني وجود ندارد و درباره شكر خالق از بنده به صورت مجازي در  مي
  آيات قرآني ذكر شده است؟

  در قرآن كريم                                                                                 »شكر«شناسي . واژه1

، 1372الباقي، عبدآيه قرآن كريم وجود دارد ( 70كلمه در  18» شكر«از ريشه 
). مشتقات شكر ضمن حفظ معناي كلي خود، با جايگيري در كنار 491-489صص

هاي لفظي و معنوي گوناگون، مفهوم متناسب با همان فتمتعلقات متفاوت و ورود در با
به حساب  1»چند معنايي«از جمله واژگان » شكر«دهد. بنابراين واژه  كالم را انتقال مي

آيد. براي كشف معاني دقيق اين قسم از واژگان، نياز به بررسي لغوي و معناشناسي مي
  آن مفهوم است. 

  »شكر«. معاني لغوي و اصطالحي 1-1

(كشف) و به معناي تصور نعمت و اظهار آن است. » رَشَكَ«، مقلوب از »رَكَشَ«اژه و
- و به معناي فراموشي نعمت و پوشاندن آن است (راغب» كفر«مفهوم مقابل آن واژه 

اي است كه انتظار انجام آن در مقابل  ). شكر، مفهوم پسنديده461، ص1412اصفهاني، 
و ارزقْهم منَ الثَّمرات لَعلَّهم ) «121(النحل: » نْعمهشاكراً لأَ«رود. مينعمت و بذل 

  ). 62، ص4، ج1371) (قرشي، 37(ابراهيم: » يشْكُرُونَ
و مفاهيم مشابه آن، در تبيين معناي شكر موضوعيت يافته » نعمت«ترتيب بدين

) 234، ص1ج، 1372دهنده باشد (طبرسي، است و از آنجا كه شكر بايد در برابر نعمت
، 5، ج1410در تعريف شكر، سپاسگزاري از بخشنده نعمت مطرح است (فراهيدي، 

 ). بنابراين شكر عبارت است از اعتراف به نعمت همراه با بزرگداشت نعمت292ص
). اين معنا با مطلبي كه درباره اصل مفهوم شكر بيان 456، ص9تا، جدهنده (طوسي، بي

عين «ند كه اصل شكر از عبارت  را برخي بر اين باوراند نيز هماهنگي دارد. زي كرده
دهنده است (چشم پر) گرفته شده كه مراد از آن، پر بودن نظر از ياد نعمت» شكري
  ).  461، ص1412اصفهاني، (راغب
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دهنده با اعتراف به وجود نعمت، اطاعت از بخشنده نعمت  بزرگداشت نعمت
گانه آن يعني شكر قلبي، زباني و سه ) و طي كردن مراحل82، ص2تا، ج(طوسي، بي

). در تعبيري ديگر، شكر، 278، ص10، ج1374شيرازي،  شود (مكارمعملي حاصل مي
استعمال نعمت است در همان مصرفي كه براي آن خلق و عطا شده و در نتيجه، كفران 

، 7، ج1361نعمت به معناي صرف نعمت در غير مورد و محلّ آن است (امين، 
). اما مقصود از شاكر بودن خداوند متعال آن است كه او در مقابل 65و  64صص

، 1412اصفهاني،  دهد (راغب ها، پاداش آنان را ميعبادت بندگان، با اعطا نعمت
» إِنَّ ربنا لَغَفُور شَكُور«متعال، مانند: ). صيغه مبالغه شكر نيز در وصف خداوند 462ص

) آمده است (قرشي، 3: (اإلسراء» إِنَّه كانَ عبداً شَكُوراً« ) و برخي بندگان مانند:34(فاطر: 
  ).   62، ص4، ج1371

  در قرآن كريم                                                                » شكر«. عوامل ايجاد تفاوت معنايي 1-2

ان بدين صورت تو را با مالك قرار دادن عوامل مؤثر بر معاني آن مي» شكر«مشتقات 
  تقسيم كرد:

  »پذيري واژگان از يكديگرتأثير«. عامل 1-2-1

شناسان معاصر با در نظر گرفتن متعلقات مفاهيم اخالقي قرآن كريم، سه برخي از زبان
اند. بنابراين نقشي كه متعلقات مزبور در مقوله معنايي محتمل براي آن مفاهيم ارائه داده

بندي قرار گرفته است. در اين كنند، مالك تقسيم يفا ميتفكيك معاني يك مفهوم واحد ا
ترتيب به شناسي بر افاده معاني، اهميت يافته است. بديننگاه، مسئله تأثير قوانين زبان

هاي معنايي قابل تعريف است.  ها از هم، حوزهتناسب نقش واژگان و تأثيرپذيري آن
ترين  گيرد، بنابراين مهم ر شكل ميزيرا مفاهيم اخالقي، در ارتباط بين دو يا چند نف
ها ك صحيح ارتباط افراد و جايگاه آنمسئله در فهم معناي اوليه يك موضوع اخالقي، در

  نسبت به يكديگر است. 
براي نيل به اين شناخت در نحو عربي، به نقش واژگان نسبت به يكديگر توجه 

بندي واحد، مالك تقسيمهاي يك فعل اخالقي ها و مفعولترتيب فاعل گردد. بدينمي
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هاي گوناگون اخالقي براي آن فعل است. براي مفهوم شكر در حالت فعلي، سه  حوزه
نوع متعلق يا مفعول قابل استفاده است كه در نتيجه آن، سه حالت زير براي فعل شكر 

  قابل تصور است:
  فاعل شكر خدا باشد و مفعول آن بندگان، -1
  ا،فاعل انسان باشد و مفعول خد -2
  شند و مفعول برخي ديگر از افراد.فاعل آن برخي از افراد بشر با -3

بندي فوق براي هر يك از مفاهيم اخالقي، آن مفهوم يا به عنوان يكي از در نتيجه تقسيم
يابد، يا در ارتباط با نظر و بينش آدمي نسبت به خداوند متعال به صفات الهي معنا مي

و قوانين و آدابي است كه روابط اخالقي ميان افراد  رود و يا مربوط به اصولكار مي
). مشتقات شكر با در نظر گرفتن 36-34، صص1378دهد (ايزوتسو،  جامعه را شكل مي

  هايي از آيات است:  متعلقات آن، ذيل هر سه مقوله معنايي مذكور داراي نمونه

  . شكر به عنوان صفت الهي1-2-1-1

، 34و30، فاطر: 158، البقرة: 147ن كريم (النساء: آيه از آيات قرآ 6در » شكر«واژه 
به عنوان صفتي از صفات خداوند » شكور«و » شاكر«) با لفظ 17و التغابن:23الشوري: 

و «). مانند فرازي از آيات شريفه: 491-490صص، 1372الباقي، عبدمتعال آمده است (
) برخي معتقدند 34(فاطر: » نا لَغَفُور شَكُورإِنَّ رب«) و 147(النساء: » كانَ اللَّه شاكراً عليماً

مجازي است و براى تشويق مكلفان چنين اظهار  كه اطالق فعل شكر بر خداوند متعال
رسند كه مورد  نمايد تا بدانند كه به ازاي تحمل مشقت عبادت و بندگي به جايي ميمي

  ). 149ص، 2، ج1361گيرند (ر.ك: امين، عنايت الهي وستايش او قرار مي
اند كه شاكر در لغت مظهر  آنان در اين خصوص داليلي از اين قبيل بيان نموده

كسي است كه به او انعام شده است و خداوند متعال برتر از آن است كه منفعت و 
ضرري به او نسبت داده شود تا مسئله انعام به او مطرح گردد و در نتيجه شكر كسي را 

؛ فخررازي، 439، ص1، ج1372؛ طبرسي، 45، ص2تا، جبه جاي آورد (طوسي، بي
  ).   139، ص4، ج1420
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دهد و  اي نيست كه احدى نعمتى به خداوند متعال نمى البته جاي هيچ شك وشبهه
گردد تا او شكر و قدردانى آن را به جا آورد. ولي  نفعى از اعمال كسى عايد او نمي

عنايت او نسبت به بندگان است  تعبير خداوند متعال به شاكر براي خود از باب لطف و
و آن تعبير لطيفى است كه از نهايت احترام خداوند متعال به اعمال نيك افراد حكايت 

گذارد دهد و هيچ فعلى را بدون جزا نمي كند كه او به اعمال بندگان جزاى نيكو مي مى
؛ 265ص، 2، ج1378كند (طيب،  ترتيب با پاداش نيك از اعمال بندگان تشكر مىو بدين
  ).247، ص1، ج1383؛ قرائتي، 538، ص1، ج1374شيرازي،  مكارم

اي اخالقي نيز براي بندگان وجود دارد، كه وقتي خداوند متعال در  در آن نكته
برابر اعمال بندگان شكرگزار است، وظيفه آنان در برابر يكديگر و در برابر او معلوم 

معناي متداول شكر (شكر بنده نسبت ). از 545، ص1، ج1374شيرازي،  است (مكارم
به خداوند متعال) و انجام آن در مقابل نعمت و احسان ديگري و غني بودن خداوند 

رسد كه نسبت دادن شكر بر او محال است و اطالق  متعال از هر احساني به نظر مي
مذكور نه از باب حقيقت، بلكه مجاز است. اما نظر اخير درباره حقيقي بودن اطالق 

  توانيم از دو منظر زير تبيين كنيم:كر به خداوند متعال را ميش
، »قدرداني«نظر به معناي شكر كه يك معني دقيقي دارد و آن عبارت است از  -1

، شكر الهي قابل توضيح است. زيرا مثالً در رابطه با شكر »شناسيحق«و » شناسياندازه«
گردد كه  ه معناي دقيق آن حاصل ميافراد بشر نسبت به خداوند متعال، آن زمان شكر ب

شناسي در اعمال بندگان بروز يابد. درباره خداوند متعال نيز بدين اين قدرداني و حق
كند حقي  معنا است كه او طاعات بندگان را قدرشناس است. زيرا هر طاعتي كه بنده مي

كند  اني ميگرداند، پس يعني از عمل بنده قدرد دارد و خدا اجر بنده خود را ضايع نمي
  ).12تا، صبرد. (مطهري، بي و آن را از بين نمي

گردد كه گيرد و شكر زماني محقق مي شكر در برابر احسان ديگري صورت مي -2
كننده، يا او را به زبان ستايش كرده يا نعمت شخص شاكر، براي جبران احسان احسان

اشد استفاده كند و خداوند كننده را در موردي كه رضايت او را به همراه داشته باحسان
اي قديم االحسان است و از هيچ كه او احسان كنندهمتعال خود را شاكر خوانده حال آن

كه داشته باشد، مگر آنآيد كه وجوب شكر خداوند متعال را در پيكس عملي بر نمي
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خداوند متعال در اين تعبير درباره شاكر بودن خود، اعمال صالح بندگان را احسان 
  شان به خود تلقي كرده باشد. اي

است كه ها نيز در واقع احسان خدا به آنان البته روشن است كه اعمال صالح آن
اند، اما خداوند متعال آن را احسان بندگان به خود گرفته است و  موفق به انجام آن شده

حسانِ إِلَّا هلْ جزاء الْإِ«فرمايد:  از آنجا كه جزاي احسان غير از احسان نيست و خود مي
ماند و او همواره پاداش  ) و همچنين عملي نزد او بدون اجر نمي60(الرحمن: » الْإِحسانُ

) از اين باب 22(اإلنسان: » انَّ هذا كانَ لَكُم جزاء، و كانَ سعيكُم مشْكُوراً«دهنده است: 
ايشان به  را احسان كه او اعمال صالحانحقيقتاً خود را شاكر خوانده است. هرچند اين

، 1417خود به حساب آورده است نيز در واقع احساني از جانب او است (طباطبايي، 
) كه مستوجب شكري ديگر از جانب صالحان است و احسان بعد از 386، ص1ج

كند. به تعبير ديگر، شكر خدا از  احسان الهي، شكر بعد از شكر صالحان را ايجاب مي
ي رضايت او از آنان و توفيق دادن به آنان بر شكر و طاعت بندگان مطيع خود به معنا

، 1374شيرازي،  ها است (مكارم) و جزاي كار خير آن246، ص1، ج1424الهي (مغنيه، 
گونه كه از جانب بشر ). بنابراين شكر، مفهومي دوسويه است و همان373، ص25ج

نيز نسبت به افراد بشر گردد، از سوي خداوند متعال  نسبت به خداوند متعال واقع مي
  گيرد. صورت مي

  . بينش انسان نسبت به خداوند متعال1-2-1-2

مفهوم شكرگزاري انسان از خداوند متعال نسبت به دو مقوله ديگر، در تعداد بيشتري از 
آيات مطرح است. مفهوم شكر انسان نسبت به خداوند متعال از طريق توجه به اقسام 

  شود: زير برداشت مي
) مانند: 15و سبأ:  14و12، لقمان:  17، العنكبوت: 172و 152: آيه (البقرة 6در  -1

» كُلُوا منْ رِزقِ ربكُم و اشْكُرُوا لَه«) و 172(البقرة: » و اشْكُرُوا للَّه إِنْ كُنْتُم إِياه تَعبدون«
  به شكر از خداوند متعال مطرح شده است،  ) تصريح بر امر15(سبأ: 

و  15، األحقاف:  31، لقمان: 19، النمل: 121و114، النحل: 6آيه (المائدة:  7در  -2
إِنَّ «شود. نظير: ) انتظار شكرگزاري بندگان به ازاي اعطا نعمات برداشت مي35القمر: 
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مأَنْعراً لينَ.شاكشْرِكنَ الْمم كي لَم يفاً ونح لَّهتاً لةً قانكانَ أُم يمراهإِلىإِب داهه و تَباهاج ه  
  پردازيم.) كه ذيل عامل دوم بدان مي121و120(النحل: »  صراط مستَقيم

نشين و متقابل در قسم ديگري از آيات، نظر به سياق آيه و توجه به مفاهيم هم -3
گردد. بررسي اين قسم را مفهوم شكر، مقوله شكر بنده از خداوند متعال برداشت مي

  كنيم. تبيين مي» هاي لفظي و معنوي گوناگونرود مشتقات شكر در بافتو«ذيل 

  . روابط اخالقي ميان افراد جامعه1-2-1-3

مشتمل بر مشتقات شكر، مرتبط با روابط افراد جامعه با يكديگر تنها يك آيه از آيات 
وهنٍ و فصالُه في عامينِ أَنِ اشْكُرْ   علىو وصينَا الْإِنْسانَ بِوالديه حملَتْه أُمه وهناً «است: 

» أَنِ اشْكُرْ لي و لوالديك إِلَي الْمصيرُ«) عبارت 14(لقمان: » لي و لوالديك إِلَي الْمصير
، بدين معنا كه وصيت ما به او امر به شكر پدر و مادر بود، است» وصينَا...«تفسير جمله 

؛ طباطبايي، 495، ص 8، ج1372ه كه او را امر به شكر خدا كرديم (طبرسي، گونهمان
  ).216، ص16، ج1417

ترتيب خداوند متعال با ذكر يك فعل مشترك، امر به شكرگزاري خود و بدين
نمايد. چنين كاربردي بر اين نكته اشاره دارد كه سپاسگزارى از  شكرگزاري والدين مي

، 9، ج1383زد خداوند متعال برخوردار است (قرائتي، والدين، از جايگاه وااليى ن
). برخي معتقدند كه كالم مذكور، به دليل ذكر شكر والدين بعد از شكر خدا، 251ص

توان گفت كه شكر پدر و مادر،  بر وجوب شكر والدين داللت دارد و به همين دليل مي
  ).216و215، صص16، ج1417عبادت خدا و عبادت خدا، شكر او است (طباطبايي، 

تمامي مشتقات شكر ذيل سه مقوله معنايي فوق قابل تقسيم است و همين موارد 
تر آن توانيم تحت عنوان زير به تبيين دقيق هايي است كه مي اصلي، داراي زير مجموعه

  بپردازيم.

  »هاي لفظي و معنوي گوناگونورود در بافت«. عامل 1-2-2

ميان الفاظ و معاني واالي آن است، اما از آن يكي از وجوه اعجاز قرآن كريم، ارتباط 
رسد،  جهت كه در برخي از آيات، تأثير يكي از دو عامل بيش از ديگري به نظر مي
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ذيل عنوان كلي فوق با » شكر«گيري معاني گوناگون مفهوم بنابراين بررسي داليل شكل
رسد معنا به  شود. چه بسا كه در برخي موارد به نظر مي دقت نظر بيشتري حاصل مي
  كند، پديد آمده است.  واسطه نقشي كه لفظ ايفا مي

  . دعوت به شكر و ترغيب به اداي آن با امر به شكرگزاري1-2-2-1

، العنكبوت: 172و152برخي از آيات قرآني تصريح در امر به شكرگزاري دارد (البقرة: 
ي أَذْكُرْكُم و اشْكُرُوا لي و ال فَاذْكُرُون«فرمايد: از جمله مي). 14و12و لقمان:  15، سبأ: 17

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُلُوا منْ طَيبات ما رزقْناكُم و اشْكُرُوا للَّه «) و 152(البقرة: »  تَكْفُرُون
 ) متعلق آياتي كه درباره رابطه انسان با خداوند متعال172(البقرة: »  إِنْ كُنْتُم إِياه تَعبدون

  كند عبارت است از؛ خدا و نعمت.  امر به شكر مي
نشده است، مراد » نعمت«برخي مفسران حتي در تفسير آياتي كه در آن تصريح به 

دانسته » شكر نعمت«) را امر به 152(البقرة: » اشْكُرُوا لي«آيه از امر به شكر در عبارت 
قت شكر، همان اعتراف از آن حذف شده است. زيرا حقي» نعمتي«و معتقدند كه مفعول 

و «دهنده است و همچنين از تقابل شكر و كفر درعبارت  به نعمت با بزرگداشت نعمت
تا، كه اشاره به كفران نعمت است امر به شكر نعمت شده است (طوسي، بي» ال تَكْفُرُونِ

هرچند توجه به نعمت در رسيدن به حالت  ).430، ص1، ج1372؛ طبرسي، 32، ص2ج
  هميت دارد. اما اين به آن معنا نيست كه شكر، منحصر به ذكر نعمت باشد.شكرگزاري ا

تر از ذكر بلكه مشتمل بر ذكر است. هرچند كه ذكر نعمت، در واقع شكر، وسيع
). ارتباط بين ذكر 330و329، صص5، ج1420چيزي غير از شكر نيست (فخررازي، 

اتي از قرآن كريم، نعمت به نعمت و شكر نعمت در آيات قرآني نيز مشهود است. در آي
يا بني إِسرائيلَ اذْكُرُوا نعمتي الَّتي أَنْعمت علَيكُم «است: نيز بيان شده » ذكر«عنوان متعلق 

توان آن قسم از شكر را كه ذكر نعمت  ) و مي122(البقرة:  » و أَنِّي فَضَّلْتُكُم علَى الْعالَمين
ت به حساب آورد. يعني همين كه شخص، نعمت را ياد اي از شكر نعم است، مرحله

اي از شكر را به جا آورده و اين ذكر نعمت، كند و به وجود آن اعتراف نمايد، مرحله
  شود.  سبب توجه به منعم مي
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توان از آن به مرحله شكر قلبي ياد كرد كه اين مرحله با همراهي شكر  پس مي
هر شاكري موفق به طي تمامي مراحل آن شود و ممكن است  زباني و عملي كامل مي

نگردد. اما اين به معناي منحصر بودن شكر به آن مرحله يا شكر با ذكر آن متعلق (ذكر 
نعمت) نيست. بنابراين امر به شكر خداوند متعال تنها به معناي ذكر نعمت و شكر آن 

ب شكر نيست و در آيات مربوط به شكر نيز يادآورى نعمت، به جهت اشاره به سب
، 1417است، چون نعمت بودن هر چيزى دليل بر وجوب شكر آن است (طباطبايي، 

شود  ) و شكر منعم به سبب نعمتي كه عطا نموده است، واجب مي364، ص12ج
ترتيب مراد از امر خداوند متعال آن است كه ). بدين116، ص16، ج1417(طباطبايي، 

، 2تا، جام به جا آوريد (طوسي، بي دههايي كه به شما عطا كرشكر مرا به خاطر نعمت
  ).31ص

رسد كه در كالم الهي، شكر منعم نسبت به شكر  از ظاهر آيات چنين به نظر مي
، اكثراً »شكر«نعمت از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا افعال ساخته شده از ريشه 

تعدي باشد (شكرته) شود. مانند (شَكَرت لَه شُكراً)، هرچند بنفسه م با الم جر متعدي مي
). معنايي كه اين زيادت در لفظ (الم مقدم بر مفعول) 354، ص3، ج1375(طريحي، 
كند، تأكيد بر معناي سپاسگزاري است و همچنين مفهوم اختصاص را  افاده مي

، 8تا، ج رساند. به نحوي كه احتمال تصور غير آن متعلق ممكن نباشد (طوسي، بي مي
  ). 195ص

متعلقات تمامي آيات مربوط به شكر خدا، با حرف الم متعدي  كهجالب توجه آن
اند، شكر عوام كند. چنان كه آوردهشده است، برخالف آياتي كه امر به شكر نعمت مي

ديدن نعمت از صاحب نعمت و اقرار به وجود نعمت است. ولي شكر خواص آن است 
، به نحوي كه سختي و بينند و هميشه مشغول به او هستند كه تنها صاحب نعمت را مي

  ).352، ص1380بينند (عضيمه، نعمت را نمي
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  . اشاره آيات بر مستلزمات شكر2-2-2- 1 

برخي از آنچه در قرآن كريم، مستلزم شكرگزاري بيان شده است، عبارتند از؛ عفو، 
ياري، فضل، رحمت و هدايت الهي، تبيين آيات و روزي كردن طيبات. به طور كلي از 

  و فضلي مستلزم شكر است.  شود كه اعطا هر نعمتاستنباط ميبيان آيات 
(النحل: » شاكراً لأَنْعمه«) و 114(النحل: » و اشْكُرُوا نعمت اللَّه«فرمايد:  مثالً مي

چيزي از مال و امثال آن است كه از جانب خداوند متعال به انسان اعطا » نعمت). «121
) كه افزون بر معناي زيادت (طبرسي، 179و  178، صص6، ج1375شود (طريحي، مي

اصفهاني، (راغب دهد مي)، مفهوم پسنديده بودن را نيز انتقال 108، ص1، ج1372
إِنَّ اللَّه لَذُو «فرمايد: ) و درباره ضرورت قدرداني فضل الهي از جمله مي 814، ص1412

فَضْلِ ربي ليبلُوني  هذا منْ«) و 60يونس:  (» فَضْلٍ علَى النَّاس و لكنَّ أَكْثَرَهم ال يشْكُرُون
اى است كه  به معناى زائد از حد ميانه و هرعطيه» فضل). «40(النمل: » أَشْكُرُ أَم أَكْفُرأ

و «) و 32(النساء: » و سئَلُوا اللَّه منْ فَضْله«اعطا آن واجب نباشد، مانند فضل در آيات: 
ال فَضْلُ اللَّه 639، ص1412اصفهاني،  ) (راغب83(النساء: » لَو.(  

  . بيان آثار شكر از سوي منعم1-2-2-3

ماند. او شكر بندگان را به عنوان  هيچ عملي بر درگاه خداوند متعال بدون پاداش نمي
كند و از باب لطف و رحمت خود با پاداش دادن به بندگان از  احسان ايشان اطالق مي

). در 145(آل عمران: »  و سنَجزِي الشَّاكرِين« نمايد: مي اعمال نيك ايشان قدرداني
هايي از  برخي از آيات سخن از مصاديق پاداش شكر شاكران، به ازاي اعطا نمونه

   از جمله آن مصاديق است. » زياد كردن نعمت«و » نعمت نجات«ها شده است. نعمت
متعال در ازاي در بيان سرگذشت قوم حضرت لوط (ع) از نعمتي كه خداوند 

كَذَّبت قَوم لُوط بِالنُّذُر. «شده است: شاكر بودن خانواده لوط (ع) به آنان عطا فرمود، ياد 
إِنَّا أَرسلْنا علَيهِم حاصباً إِالَّ آلَ لُوط نَجيناهم به سحر. نعمةً منْ عنْدنا كَذلك نَجزِي منْ 

شكر بيان شده است، مفعول له فعل  كه به عنوان پاداش» ةًنعم) «35-33(القمر: » شَكَر
). يعني ايشان را از عذاب 387، ص9، ج1415در آيه پيش از آن است (درويش، » نَجينا«

نازل شده بر قوم، نجات داديم تا نعمتى از جانب ما باشد، و اين نعمت را به ايشان 
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اداش شكر، نزد ما، نجات است اختصاص داديم، زيرا آنان از شاكران ما بودند و پ
  ). 81، ص19، ج1417(طباطبايي، 

سه نظر » كَذلك نَجزِي منْ شَكَر«عبارت درباره مراد از پاداش مطرح شده در 
)، وعده نجات 362، ص12، ج1378وجود دارد كه، مراد وعده نجات دنيوي (طيب، 

(امين، باشد  وي) و وعده نجات دنيوي و اخر315، ص29، ج1420اخروي (فخررازي، 
  ).438، ص13، ج1361

  و إِذْ قالَ موسى«يكي ديگر از مصاديق پاداش شاكران، افزايش نعمت آنان است: 
 ذابِ والْع وءس ونَكُمومسنَ يورْعنْ آلِ فم إِذْ أَنْجاكُم كُملَيع ةَ اللَّهمعاذْكُرُوا ن همقَول

و كُمناءونَ أَبحذَبيم يظع كُمبنْ رم الءب كُمي ذلف و كُمساءونَ نيتَحسي  كُمبإِذْ تَأَذَّنَ ر و .
يدذابِي لَشَدإِنَّ ع نْ كَفَرْتُملَئ و نَّكُملَأَزِيد نْ شَكَرْتُمدر خصوص 7و 6(ابراهيم: » لَئ (

موسي (ع) به قوم خود است كه كالم حضرت  متكلم و مخاطب آيه اخير اختالف نظر
) و يا كالم خداوند متعال به پيامبر اكرم (ص) 541، ص2، ج1407باشد (زمخشري، 

) تناسب بيشتري دارد 8و 5باشد كه وجه اخير با سياق آيات (و مخاطب آيات 
  ). 22، ص12، ج1417(طباطبايي، 

در هر صورت آيه بيانگر سنت الهي از زياد كردن نعمت در صورت شكرگزاري 
 ، در آيه را افزودن نعمتي بر نعمتي ديگر دانسته»زياد كردن«است. بيشتر مفسران مراد از 
) و 541، ص2، ج1407؛ زمخشري، 469، ص6، ج1372(براي نمونه نك: طبرسي، 

، 7، ج1415اند كه مراد از آن زيادت در دنيا و آخرت باشد (آلوسي، احتمال داده
هاى خداوند بر ما زياد  با شكر، نه تنها نعمت: «اند كه). اما برخي متذكر شده181ص
(قرائتي، » رويم. شويم و باال مى كنيم، زياد مى شود، بلكه خود ما نيز رشد پيدا مى مى

قول اخير قابل ترجيح » لَأَزِيدنَّكُم«) نظر به تصريح آيه در عبارت 246، ص6، ج1383
فرمود: ألزيدن نعمكم. بدين رد و ناست. زيرا زيادت را مستقيماً به مخاطب حمل ك

رود كه مراد، زياد كردن سعه وجودي شاكران ترتيب احتمال برداشت اين معنا از آيه مي
  باشد. 
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  نشيني شكر با مفاهيم ممدوح. هم1-2-2-4

به سبب همراهي با ديگر مفاهيم پسنديده، » شكر«در برخي از آيات قرآن كريم، مفهوم 
رسد، مفاهيم  كند. به نحوي كه به نظر مي سته را تبيين مياي از پندار و رفتار شايمرتبه

اي از رفتار پسنديده مورد نظر آن آيه، به صورت متمم معنايي ِ مزبور براي القاء مرحله
   2كنند. يكديگر عمل مي

  نشيني شكر با صبر. هم1-2-2-4-1

هاي  صيغه و تنها در همين ساختار» صبار«و » شكور«مفاهيم شكر و صبر، به دو صيغه 
» إِنَّ في ذلك لĤَيات لكُلِّ صبارٍ شَكُور«است:   آيه همراه هم ذكر شده 4مبالغه در 
در تمامي آيات مزبور، صبر بر شكر  )33و الشوري:  19، سبأ: 31، لقمان: 5(ابراهيم: 

» شكور«بيان شده است. با توجه به صفت واقع شدن » صبارٍ شَكُور«مقدم و به صورت 
گردد. از آن دو به عنوان دو  ارتباط معنايي بين دو واژه بيشتر احساس مي» صبار«راي ب

فرمودند:  (ع) وم ايمان ياد شده است. امام باقرگيري مفهمفهوم پسنديده متمم براي شكل
كند (ر.ك: قلب مؤمن چنين است كه هنگام اعطا، شكر و هنگام آزمايش، صبر مي

  ).423و 422، صص2، ج1365كليني، 
صبر در اصل به معناي حبس كردن است و درباره هر كه، چيزي را حبس كرده 

يعني » صبرت الدابة«كه ). چنان438، ص4، ج1414منظور، گويند: صبره (ابن باشد مي
يعني او را زنداني » صبرت فُالناً«حبس كردم و   ستور را نگه داشتم و بدون خوراك

چه عقل و شرع، صبر، بازداشتن نفس است از آن ).362، ص1381كردم (عضيمه، 
كند (راغب  اري از آن را ايجاب ميكند و يا خودد دست يافتن به آن را اقتضاء مي

). افزون بر ذكر معناي حبس نفس براي صبر، وجوه معنايي 474، ص1412اصفهاني، 
جرأت،  اند كه صبر به معناي روزه،زير را براي مشتقات آن در قرآن كريم برشمرده

، 1985) اصرار و رضا است (ر.ك: دامغاني، 176، ص1421جوزي،  (ر.ك: ابن
   ).273ص

) بالء اهللا، 606، ص8، ج1372ها (طبرسي، در تعاريف مفسران صبر بر سختي
هاي نفساني، نعمت (آلوسي، ) مشقت طاعات، خواهش227، ص4، ج1407(زمخشري، 
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ب رضاي خداوند متعال تحمل ) و هر مشقتي كه به جهت كس307، ص11، ج1415
  ) اطالق شده است. 52، ص9، ج1372شود (طبرسي، 

  . داليل هم نشيني شكر با صبر 1-2-2-4-2

توانيم بنا بر مفاهيم مستنبط از آن دو و يا قرائني كه داليل هم نشيني شكر و صبر را مي
  ترتيب برشماريم.كند، بدينها داللت ميبر قرابت آن

  الف) يكساني متعلقات دو مفهوم شكر و صبر                                                                        

از جمله متعلقات مشترك صبر و شكر است. از مصاديق صبر بر نعمت، صبر » نعمت«
بر سالمت و ثروت است. زيرا آن خود نوعي امتحان است و شخص بايد پس از كسب 

، 1415چنان خود را حفظ كرده تا دچار غرور و سركشي نگردد (آلوسي، هم نعمت
  تر از صبر بر بال است.  و صبر بر سالمت، سخت )307، ص11ج

ها را فتح كردند و به رفاه اند كه مسلمانان صدر اسالم وقتي سرزميننقل كرده
فتنه رفاه دچار رسيدند، گفتند: به فتنه تنگدستي دچار شديم و صبوري كرديم، ولي به 

). بنابراين صبر بر نعمت به معناي 363، ص1381شديم و نتوانستيم صبر كنيم (عضيمه، 
اصطالحي شكر، يعني استعمال نعمت در همان موضعي كه به جهت آن اعطا شده 

  گردد. است، نزديك مي

                                     ب) هم پوشاني معنايي دو مفهوم شكر و صبر                                      

افتد، يا طبق مراد و يا خالف ميل او است. هدف مسائلي كه در زندگي انسان اتفاق مي
مؤمن حقيقي است و از پيامبر آيات قرآني، هدايت مخاطبان جهت نيل به صفات 

رازي،  (فخر» ايمان دو نيم است، نيمي صبر و نيمي شكر«(ص) نقل شده كه: اكرم
جا كه هر تكليفي ) و از آن217، ص4، ج1415؛ عروسي حويزي، 128، ص4، ج1420

گردد و يا مشمول شكر، انسان مؤمن دائماً بايد يا در حال صبر باشد  يا مشمول صبر مي
  يا در حال شكر وگرنه در حال كفران و غفلت است. 
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رداشت ب» مؤمن«بنابراين، گويي از ذكر صبر و شكر در كنار هم، معناي كنايي 
ها برترين و آن» إنّ في ذلك آليات لكل مؤمن«گردد و مراد آيات شريفه آن است كه  مي

 ؛ فخر467، ص6، ج1372؛ طبرسي، 227، ص5، ج1371صفات مؤمن است (ميبدي، 
  ).61، ص18، ج1417؛ طباطبايي ،65، ص19، ج1420رازي، 

ن گفت اكثر قريب به توا گذشته از آن، نظر به كاربرد وسيعي كه واژه صبر دارد، مي
گيرد. زيرا مفهوم  ها به لحاظي ذيل عنوان صبر قرار مياتفاق افعال آدمي يا حتي همه آن

كشاند و او در  كند كه گويي عاملي انسان را به سويي مي صبر اين معنا را تداعي مي
كند كه بر اساس انواع محتمل آن عوامل دروني و بيروني، نوع  مقابل آن مقاومت مي

يكي از مفاهيم عام اخالقي ياد كند و به اين دليل از صبر به عنوان  ومت فرق ميمقا
كنند كه تمام افعال و تروك اخالقي انسان را در بر دارد و در بسياري از موارد  مي

كاربرد قرآني صبر، مصداق خاصي براي آن ملحوظ نشده كه در اين صورت به معناي 
(آل عمران:  » و اللَّه يحب الصابِرِين: «ود. مانندمطلق شكيبايي از هر نوع آن خواهد ب

  ).1،84، ج1380) (مصباح يزدي،146

  ج) يكساني موجبات شكر و صبر در آيات  

هاي خلقت است. در  ها و تفكر درباره نشانه ها و راحتي آيه مزبور، سخن از سختي 4در 
تذكر دهد، » ايام اهللا«ا به سوره ابراهيم، به حضرت موسي (ع) امر شده است كه مردم ر

به » ايام اهللا«كه ها است. با توجه به آنزيرا در آن براي هر شكيباي سپاسگزاري عبرت
حوادث گذشته و روزهاي سختي و همچنين روزهاي پيروزي و نعمت و كالً به زمان 

شود، مراد هاي خداوند متعال و تمام روزهاي با عظمت تاريخ بشر معنا ميوقوع سنت
ز عبرت گرفتن از ايام اهللا آن است كه در وقايع عظيمي كه در اين روزها اتفاق افتاده ا

هايي روشن براي هر انسان شكيباي شكرگزاري وجود دارد و  است، مايه عبرت و نشانه
چون حال مؤمن از اين دو وضع خارج نيست كه يا با نعمتي روبرو است كه بايد شكر 

  ي كه صبر بر آن واجب است. آن را به جا آورد يا با محنت
خواهد كه در آن يادآوري بر آنچه نياز به صبر و شكر بنابراين از هر مؤمني مي
احوال مذكور دقت كند و هر چند اين  العمل مؤمنان دردارد توجه نمايد و به عكس
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د من ها مايه تذكر براي همه است، اما از آنجا كه تنها صابران و شاكران از آن بهره نشانه
اي در آن آيات وجود ندارد. در نتيجه عبرت گرفتن  گردند، گويي براي ديگران نشانه مي

 ؛ فخر467، ص6، ج1372ها تنها به اين گروه اختصاص داده شده است (طبرسي،از آن
). پس يكي از داليل همراهي 42، ص13، ج1415؛ آلوسي، 66، ص19، ج1420رازي، 

  هاي الهي است. ند گرفتن از نشانهمذكور با پارتباط هر دو مفهوم » صبر«و » شكر«
ها و توانايي  در سوره شوري نيز سخن از نعمت الهي در خصوص حركت كشتي

با ساكن نمودن وزش باد است و به نشانه بودن اين  خداوند متعال بر متوقف ساختن آن
آنان  هايي براي گردد كه علّت وجود نشانهامور براي هر شكيباي شكرگزاري تصريح مي

و لزوم همراهي اين دو صفت با هم به اين خاطر است كه مطالعه اسرار نظام آفرينش 
طلبد و از سوي ديگر هنگامي  عالوه بر نياز به صبر و حوصله، انگيزه شكر منعم را مي

تر است،  شود، اين دو وصف در او از هر زمان ديگر نمايان كه انسان، سوار بر كشتي مي
شيرازي،  و مشكالت دريا و شكر هنگام رسيدن به ساحل (مكارم صبر در برابر حوادث

   ).453، ص20، ج1374

  . تقابل معنايي شكر با مفاهيم مذموم1-2-2-5

در آيات قرآني در تقابل با برخي مفاهيم مذموم بيان شده است. توجه به » شكر«مفهوم 
    3هاي كشف حوزه معنايي آن است. هاي مفهوم شكر، يكي از راه متقابل

  . تقابل شكر با كفر 1-2-2-5-1

و  7، الزمر: 12، لقمان: 40، النمل: 7، ابراهيم: 152آيه از آيات قرآني، (البقرة:  6در 
ابل هم بيان شده است. از جمله مق» كفر«و » شكر«مشتقات ) برخي از 3اإلنسان: 

» كُم و لَئنْ كَفَرْتُم إِنَّ عذابِي لَشَديدو إِذْ تَأَذَّنَ ربكُم لَئنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدنَّ«فرمايد:  مي
  )               3(اإلنسان: » إِنَّا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً«) و 7(ابراهيم: 
پوشاندن چيزى است و وجه تسميه شب و كشاورز  در لغت به معناي» كفر«واژه 

). از كفر به عنوان 714، ص1412اصفهاني،  است (راغب هابه كافر، پوشاننده بودن آن
، 5، ج1410كنند (خليل بن احمد فراهيدي، نقيض ايمان و همچنين نقيض شكر ياد مي
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اند از ). برخي براي مشتقات كفر در قرآن كريم معاني گوناگوني بيان كرده356ص
  جمله:
خداوند متعال (ر.ك: كفر انكار در حوزه مفاهيم اعتقادي كه به انكار مطلق  -1
، 2، ج1377، سرمدي، 482، ص1422نيشابوري،  ) (حيدري89، اإلسراء: 6البقرة: 
) (شعراني و قريب، 89(ر.ك: البقرة:  ) و انكار از روي معرفت1886و1884صص
، 245، ص1421جوزي، گردد (ابن) يعني كفر جحود تقسيم مي340، ص2، ج1380

  ).482، ص1422نيشابوري، حيدري
، 2، ج1377) (ر.ك: سرمدي، 94و األنبياء:  40كفران نعمت (ر.ك: النمل:  -2
جا كه مفهوم كفر را در هر دو حوزه اعتقادي و اخالقي از آن. )1886 و 1884 صص

است، نياز  اند، براي تبيين معناي مشتقاتي از كفر كه در برابر شكر قرار گرفتهمعنا كرده
ترتيب تعاريف قرآني براي معناي كفر در تا بدينبه بررسي حوزه معنايي مزبور است 

 تقابل با شكر استنتاج گردد. 

  . تقابل شكر با شرك1-2-2-5-2

فَلَما أَثْقَلَت «... متقابل هم آمده است: » شرك«و » شكر«دو مفهوم در دو آيه همجوار، 
الشَّاكرِين. فَلَما آتاهما صالحاً جعال لَه شُرَكاء دعوا اللَّه ربهما لَئنْ آتَيتَنا صالحاً لَنَكُونَنَّ منَ 

و » الشّركة«مصادر شرك،  ) 190و189(األعراف: » فيما آتاهما فَتَعالَى اللَّه عما يشْرِكُون
). 452، ص1412اصفهاني، به معناي اختالط چند فرمانروايي است (راغب» المشاركة«

د از پرستش بتان كه دختر خدا يا ياران و شريكان او در عربستان قديم شرك عبارت بو
 ،1378شد (ايزوتسو،  پرستي، شرك اطالق ميشدند و به اين نوع چند خدا خوانده مي

  ). شرك در دين دو گونه است:261ص
شرك عظيم كه اثبات شريك براي خداوند متعال است. مانند شرك در آيه:  -1

»رُ أَنْ يغْفال ي إِنَّ اللَّهبِه 452، ص1412اصفهاني،  ) (راغب48(النساء: » شْرَك.(  
صغير يعنى به حساب آوردن و لحاظ كردن غير خداوند متعال با او در  شرك -2

و ما يؤْمنُ أَكْثَرُهم «در آيه: بعضى امور و آن مثل رياكارى و نفاق است. مانند شرك 
  ).     452، ص1412اصفهاني،  ) (راغب106(يوسف: » بِاللَّه إِلَّا و هم مشْرِكُونَ
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دهد. پس از اشاره به  آيات سوره اعراف خبر از خلق و خوي عامه مردم مي
فرمايد وقتي نطفه به حد جنيني رسد، زن و شوهر، مراحل اوليه خلقت بشر مي

بندند كه اگر به ما فرزندي صالح عطا كني،  خوانند و با او پيمان مي پروردگار خود را مي
با اظهار نعمت تو و بريدن از ديگران، از شكرگزاران تو خواهيم بود. در آيه دوم 
صحبت از اجابت دعاي آنان است كه وقتي خداوند متعال چنان فرزندي به ايشان عطا 

دهند و براي  كند، عهد خود را فراموش كرده و براي خداوند متعال شريكاني قرار مي
كه پيش از اين شرط كرده بودند از شاكران درگاه كنند با وجود آن غير خدا خضوع مي

  ).375و374، صص8، ج1417او باشند و نعمت و ربوبيت او را كفران نكنند (طباطبايي، 
هاي وجوه قرآن، از شرك در آيه فوق به شرك در اطاعت و متمايز از در كتاب

بوري، نيشا ، حيدري167، ص1421جوزي، اند (ر.ك: ابنشرك در عبادت ياد كرده
اند ) و برخي از آن به شرك صغير تعبير كرده262، ص1985، دامغاني، 336، ص1422

). در تفسير آيه مزبور، از آن به نسبت دادن سالم و 452، ص1412(راغب اصفهاني، 
پرستيدند،  هايي كه مي عيب بودن فرزند به عللي از قبيل قانون وراثت، نوع تغذيه، بتبي

، 1374شيرازي،  اند (مكارم دادن به معبودهاي خرافي ياد كرده عوامل طبيعي و يا نسبت
  ). 52و 51، صص7ج

شرك با كفر در ارتباط است زيرا كفر، كتمان يا انكار چيزي است كه اقرار و 
تصديق آن واجب باشد و مشرك با نسبت دادن نعمت خداوند متعال به ديگري، انكار 

اين سطح از شريك قائل شدن براي  ).601، ص3تا، جنعمت كرده است (طوسي، بي
افتد،  خداوند متعال كه براي مؤمنان به خدا و در برابر مواهب اعطا شده به آنان اتفاق مي

ترتيب اين سطح از شرك در تقابل با  مصداقي از مفاهيم مقابل شكرگزاري است. بدين
يه به دليل گردد. از ديگر سو، شكر مورد نظر آشكر به معناي كفران نعمت نزديك مي

تقابل با سطحي از شرك، در حيطه يك مسئله ايماني نسبت به خداوند متعال مطرح 
شده است كه درنتيجه آن بر شكر نيز بار اعتقادي نسبت به خداوند متعال حمل 

گردد. پس دو مفهوم شكر و شرك در حوزه معاني اخالقي و اعتقادي مقابل هم آمده  مي
  است.
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  ا تكذيب. تقابل شكر ب1-2-2-5-3

از جمله مصاديق مبين جايگاه شكر در حوزه اعتقادات، آياتي است كه در آن، شكر در 
كه » تكذيب«كفر اعتقادي آمده است، مانند تقابل شكر با تقابل با سطحي از سطوح 

 سحرٍط نَجيناهم بِالَّ آلَ لُوكَذَّبت قَوم لُوط بِالنُّذُر إِنَّا أَرسلْنا علَيهِم حاصباً إِ«فرمايد: مي
) مراد از شاكران در آيه شريفه كه 35-33(القمر: » نعمةً منْ عنْدنا كَذلك نَجزِي منْ شَكَر

در بيان آثار شكر به شرح احوال آنان پرداختيم، پيروان حضرت لوط (ع) و در تقابل با 
ندگان پيامبران توصيف كن قومي است كه بر امر و نهي الهي وقعي ننهاده و به تكذيب

  ).160: (الشعراء»  كَذَّبت قَوم لُوط الْمرْسلين«اند:  شده
) و 706، ص1، ج1414منظور، تكذيب به معناي دروغگو انگاشتن ديگري است (ابن

نسبت دروغگويي به پيامبران به معناي صادق ندانستن آنان درباره اصولي است كه بيان 
كنند. بنابراين تكذيب كار قدرت الهي، معاد و... آنان را تكذيب ميكنند. از جمله با انمي

 كه در برخي آيات از تكذيبچنانيك مرحله و يا سطحي از كفر اعتقادي است. 
و إِنْ يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبت قَبلَهم «فرمايد: كنندگان پيامبران به عنوان كافران ياد شده و مي

) مراد از 90، همچنين ر.ك: التوبة، 44-42(الحج: » فَأَملَيت للْكافرِينَ  ى... و كُذِّب موس
كافران كساني هستند كه پيامبران را تكذيب كردند و بيان پاياني آيه كنايه از عقاب آنان 
است كه عذاب الهي درباره تكذيب و كفر آنان و انكار خداوند متعال چگونه خواهد 

  ).388و387، صص14، ج1417باطبايي، بود (ط
كنندگان (به عنوان سطحي از كفر اعتقادي)،  پس مفهوم شكر در تقابل با رفتار تكذيب
  كند.معناي سطحي از سطوح ايمان را تبيين مي

  نشين و متقابل    . حوزه معنايي شكر در ارتباط با مفاهيم هم2

مكملي است كه  نشين مفهوم صبر، بيانگر دو صفتمفهوم شكر در آيات قرآن كريم هم
بنابر رهنمودهاي ديني، فرد مؤمن از اتصاف به هر دو و يا يكي از آن صفات در حاالت 
گوناگون زندگي خارج نيست. شكر در كنار صبر، تمامي رفتار پسنديده قابل تصور در 

دهد. از ديگر سو مفهوم اعتقادي و اخالقي را پوشش مي -هر دو حوزه وظايف ديني
ي در تقابل با برخي مفاهيم مذموم از قبيل كفر، شرك و تكذيب قرار شكر در آيات قرآن
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گرفته است. مفهوم كفر در تقابل با شكر به معناي كفران نعمت و همچنين كفر اعتقادي 
قابل تبيين است. اما در برخي از آيات قرآن كريم سطوح گوناگون كفر اعتقادي از 

ه است، بنابراين مفهوم شكر نيز در جمله شرك و تكذيب، در تقابل با شكر بيان شد
گردد و در نتيجه به معناي سطحي از سطوح حوزه معنايي حاكم بر آن مفاهيم معنا مي

  ايماني مطرح است. 
  مرتبط با مفهوم شكر حوزه معنايي مفاهيم ديني و اخالقي:  1نمودار 

  
  

  گيرينتيجه

در بستر ارتباط انسان نسبت به خداوند متعال يا به معناي » شكر«) مفهوم 1
كفران «و تبعاً » شرك صغير«هاي اخالقي در تقابل با  سپاسگزاري به عنوان يكي از مؤلفه

است و يا به معناي سطحي از سطوح ايمان نسبت به خداوند متعال در تقابل با » نعمت
  در حوزه مفاهيم اعتقادي است. » كفر«اً در تقابل با و تبع» تكذيب«و » شرك«سطحي از 

است. هرچند در » صبر«نشين مفهوم هم» شكر«) در آيات قرآن كريم مفهوم 2
نشيني آن با بررسي نشد، اما به دليل هم» صبر«نوشتار حاضر، مفاهيم متقابل مفهوم 

حوزه معنايي تعريف  گردد. بنابراينشكر، تقابل آن با مفاهيم متقابل شكر، استنباط مي
  شده براي مفاهيم شبكه مزبور، در رابطه شكر و صبر نيز حاكم خواهد بود. 

از الفاظ چند معنايي قرآن كريم و داراي متعلقات گوناگوني است » شكر«) واژه 3
خداوند متعال از باب لطف و عنايتي كه دارد،  -1كه به سه مقوله زير قابل تقسيم است: 

افراد بشر  -2نمايد.  بندگان از اعمال نيك ايشان تشكر و قدرداني مي با پاداش دادن به
تواند  ورزند. آن كفر مي كنند و يا كفر مي نسبت به خداوند متعال يا شكران نعمت مي

در خصوص شكر از غير خداوند متعال، تنها  -3كفر اعتقادي و يا كفران نعمت باشد. 
   شكر نسبت به والدين معنا يافته است.    

هاي لغت و وجوه قرآن اكثر مشتقات كفر را در جايي كه در تقابل با ) در كتاب4
اند. اما در نتيجه كشف حوزه معنايي حاكم شكر آمده است به معناي كفران نعمت آورده

 

 

  

 

 تكذيب 

 كفر 

 صبر شكر

 كرش
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بر مفاهيم مرتبط با شكر، گستردگي معنايي حاكم بر مفاهيم متقابل شكر در حوزه 
   گردد.يمفاهيم ديني و اخالقي برداشت م

  

  ها:يادداشت
                                                

. اين اصطالح درعلم معناشناسي به واژگاني كه داراي چند معناي مرتبط با همديگر هسـتند،  1
 ).71، ص1380گردد (صفوي،  اطالق مي

به معناي در كنار هم آمدن مفاهيم كالم است به نحوي كه ارتبـاط معنـاي   » همنشيني« رابطه. 2
ميان آنها احساس شود كه گويي كامل كننده و يا مـتمم معنـايي همـديگر هسـتند. چنـان كـه       

اند: هم نشيني چيزي جز ارتباط يك عنصر زباني با سـاير عناصـر تشـكيل دهنـده زبـان       آورده
  ).159ص الف، 1387نيست. (صفوي، 

رابطه ميان دو واحد واژگاني است كـه مفهومشـان در تنـاقض بـا يكـديگر اسـت.       » تقابل« .3
  )111ب، ص 1387(صفوي، 

 كتابنامه

  قرآن كريم.
 ، بيروت: دارالكتب العلميه.روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيمق)، 1415آلوسي، محمود (

  بيروت: دارصادر.، لسان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم (ابن 
، نزهة االعين النواظر فـي علـم الوجـوه و النظـائر    ق)، 1421جوزي، عبدالرحمن بن علي ( ابن

  بيروت: دارالكتب العلمية.
 ، تهران: نهضت زنان مسلمان.مخزن العرفان در تفسير قرآنش)، 1361امين، نصرت (

، ترجمـه فريـدون بـه    ديني در قـرآن مجيـد   –مفاهيم اخالقي ش)، 1378ايزوتسو، توشيهيكو (
 اي، تهران: فرزان. دره

، حققـه و علـق عليـه: نجـف     وجـوه القـرآن  ق)، 1422نيشابوري، اسماعيل بن احمد (حيدري 
  عرشي، مشهد: مجمع البحوث االسالمية.

 ، قم: هجرت.كتاب العينق)، 1410خليل بن احمد فراهيدي، (
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