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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
در جلسه پيش به چند نكته كوتاه در مورد مفهوم شكر اشاره كرديم. در اين جلسه با مراجعه به كتب لغت و 

 درواقعكه قبالً گفتيم شكر  طورهمانپردازيم. بعضي روايات، به تأكيد نكات جلسه پيش و بيان نكات جديد مي
اي است كه قوام آن به اظهار امري است كه ريشه در دل دارد، ولي قوامش به اظهار هم هست؛ يعني از عناوين قطعيه

 و ابراز است.

 تعريف لغوي شكر
 ـ مفردات راغب 1

 تعريف شده است: گونهايندر مفردات راغب، شكر 

: تَصّوُر ا« لنِّعمةِ َو إظهَارُها، قيلَ: َو هُو مَقلوبٌ َعنِ الشُكر، أي: الَكشف و ُيضادّه الكُفر و هُو: نِسياُن النِّعمةِ الشُّكرُ
 »و سَترُها

فرماييد، در اين تعريف هم شكر، همان پذيرش نعمت و قبول نعمت و اظهار آن است. كه مالحظه مي طورهمان
در مفردات است كه يك تعبير قرآني است، البته مفردات كتاب لغتي كفران هم فراموشي و پنهان كردن است. اين 

 است كه ضمن اينكه از منابع لغوي استفاده كرده است، به نوعي تحليل و اجتهاد هم دارد.

 ـ كتاب العين 2
هاي جديدي هم دارد كه خيلي منظم و منقح چاپ ترين كتاب لغت و معتبرترين آن است كه چاپكتاب عين قديم

الفبايي ساده نيست و مباحث يك مقدار فرق  صورتبهاي دارد و است. ترتيب چينش آن فرمول بسيار پيچيدهشده 
چاپ جديد آن، چاپ خوبي است و از كتب لغاتي  هرحالبههاي جديد بر اساس ترتيب الفبايي است. دارد. در چاپ

 تعريف شده است: گونهايناي داشت. در اين كتاب، واژه شكر است كه بايستي به آن توجه ويژه
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يعني نعمت را به انسان بخشيد. در اين كتاب باز بحث ابزار و ؛ »الشُّكرُ: عِرفانُ اإلحسانِ وَ َنشرُهُ وَ حَمدُ مُوليهِ«
 بينيم همان تعريفي كه ما كرديم اينجا هم آمده است.ها است. باز ميظهور دادن و اين

 ـ مجمع البحرين 3
 است: در مجمع البحرين آمده

 كه اعتراف هم به نحوي ابراز آن حال قلبي است.» الشُّكرُ: اإلعترافُ بِالنِّعمةِ«

 يس اللغهـ معجم مقاي 4
هاي اوليه را ذكر كرده و اصل يابيريشههاي معتبر لغت است و هنرش اين است كه در مقاييس كه از جمله كتاب

 كند، آمده است:مي
فاألولُ: الشُّكر: الثَّناءُ عَلى اإلنساِن بِمعرُوفٍ  أصولٌ أربعةٌ مُتبايِنةٌ َبعيدٌة القِياس.الشُّكر: الشين و الكاف و الراء «

ءِ وَ ... وَ األصلُ الثالث: الشَّكير مِن النَّباتِ وَ ُهو وَ األصلَ الثانى: أالمتالءُ وَ الغُْزر فِى الشَّى يُولِيكَهُ و يُقالُ إنّ حقيقةَ
 .»لشَّجرةِ َو ... وَ األصلُ الرابعُ: الشَّكْر َو هُو النِّكاح و ...الَّذى ينبُتُ َمنساقُ ا

به بحث ما ارتباط دارد، اين است  آنچهدر اين كتاب آمده است كه شكر، چهار اصل دارد كه كاري به آن نداريم. 
تًا قيد غالبي است. در اينجا اينجا قيد انسان هم آورده است. قاعد. در »الثَّناءُ على اإلنسانِ ِبمعُروفٍ يُولِيكَهُ«كه 

 همان تعريف ثناء آمده است.

 ـ تاج العروس 5
تعريف شده است و لذا اين تعريف از شكر بيشتر است و  »عرفانُ اإلحسانِ وَ نَشرُه«در تاج العروس هم شكر به 

 شود به آن اعتماد نمود.بيشتر هم مي
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 تحليل شكر در تاج العروس
 مورد تحليل قرار گرفته است: گونهايندر اين كتاب واژه شكر 

 

 تحليل اول

ا و أَنَّ ال الشُّكْرُ َمبْنِيٌّ على خَمْسِ قَوَاعِدَ: خُضُوع الشّاكِرِ للمَشْكُورِ و حُبّه لَه و اعتِرافه بِنعْمتِه و الثَّنَاء عَليه ِبه«
عليها، فِإّن عَدِمَ منها واحدَةٌ اختَلّت قاعدةٌ من قواعَد  يَسْتَْعمِلَها فيما يكْرَه، هذه الَخمْسَة هي أَساسُ الشُّكْرِ و بناؤُه

 .»الشُّكْرِ
 گيرد.انجام مي شناسلغتاين يك نوع تحليلي است كه از سوي 

 تحليل دوم

 .»و جَرَيَان اللّسَانِ بذِكْرِه و الثَّنَاء عليه و الجَوَارِحِ على طاَعتهِ  هو عُكُوفُ الَقلْبِ على مَحَبَِّة المُْنِعمِ«

 تحليل سوم

 .»و صَيْدُ النِّعمِ المَْفقُودةِ الشُّكْرُ قَيْدُ النِّعَمِ المَوْجودةِ«

 در شكرنكاتي 
 پردازيم:ها ميدر شكر نكاتي منظور است كه به آن
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 نكته اول
نكته اول اين است كه در درون يك نوع پذيرش و شناخت و حالت تمكين نسبت به آن طرف وجود دارد كه 

و در بعضي موارد  »تصوُّر النِعمة«دارد. بعضي جاها  »عرفانُ اإلحسان«صرف شناخت هم نيست. در بعضي موارد 
اي از يك گوشه هركداملغت آمده است و دارد، بنابراين يك ركن دروني دارد كه به تعابير مختلف در  »الخضوع« هم

دانند، منتها بعضي گفتند عرفان، بعضي هم گفتند خضوع، آن را گفتند، همه اين تعاريف يك ركن را خضوع دروني مي
عنوان دروني است و  ها دروني است. اين سهاند كه اينبعضي هم تكيه روي آن جنبه ظاهري و تصور نعمت كرده

 مستلزم آن ركن دروني است. درواقعها ، اين»ثناءُ علي الُمنِعم«اند كه كر گفتهها كه در تعريف شآن

 تقسيمات تعاريف شكر
 شود:توان گفت كه تعاريف واژه شكر، مجموعاً به چند دسته تقسيم مياز مطالبي كه بيان شد، مي

 شان بر همان اصول دروني است.ـ بعضي تكيه 1 
 هاست.عرفان و احسان و خضوع اين شان در تعريف مثلـ بعضي تكيه 2
 شان در عنصر بروني است كه اعتراف يا ثناء است.ـ بعضي تكيه 3
 ـ بعضي هم هر دو را آوردند. 4

 اند.تعاريف، الزم و ملزوم هم دانسته شده آيد كه اينبه نظر مي

 بنديجمع
روني. عنصر دروني عرفان و خضوع اين تعاريف اين است كه شكر، داراي دو عنصر است: دروني و بي بنديجمع

شود گفت خضوع مستلزم عرفان هم هست. عنصر بروني آن هم نوعي ابراز و اظهار است كه گاهي به آن است كه مي
ها عناوين مختلفي است كه اينجا آمده است و گاهي هم مصداقي كه ذكر اعتراف و يا ثناء و يا نشر گفتند. اين
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ها ها همه نوعي مبرزات است. مبرز خاصي در آن ملحوظ نيست. همه ايناست. اينگويند همان اطاعت كنند ميمي
 تواند بگيرد. اين دو عنصري كه وجود دارد.را مي

 نكته دوم
ها واقعاً ملحوظ است و خيلي هم واضح و روشن است، اين است كه شكر برخالف نكته ديگر كه در همه اين

عرفانُ «اند: گفته شود به دست آورد، منتها بعضيهم در همه تعاريف مي حمد و مدح در برابر نعمت است و اين را
كه همگي تعابير مختلفي، در برابر احسان و نعمت  »تصوُّرُ الِنعمة« و يا» معرفتُ النعمَة«اند: ، بعضي گفته»االحسان
 هستند.

 نكته سوم
قلبي و تصور در درون مفهوم  كند و يك نوع خضوعشكر يك عنوان قصدي است. بدون قصد، شكر صدق نمي

 آن اخذ شده است.

 نكته چهارم
آيد، به صرف تصور نعمت، قاعدتاً ما نبايد شكر بگوييم، ولي اين مفهوم اي كه از ركن به دست ميدر مفهوم اوليه

روايات گفته تعميم داده شده است، هم در خود لغت اشاره به آن دارند و ظاهراً اين هم متأخذ از روايات است كه در 
گويند شكر، حالت پذيرش قلبي و نگرش اينكه اين نعمت از خداست، شده كه پذيرش هم نوعي شكر است و مي

 دانيم.باشد و ما اين را هم شكر ميمي

 تعميم شكر در روايات
 روايت اول
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 .»لبِه فَقد أَدَّى شُكرَهامَن أَنعَم اللَّهُ عَليهِ بنِعمةٍ فَعَرفَها بِقَ«فرمايد: مي )السالمعليه(امام صادق 

 روايت دوم

شكرُ النِّعمةِ اجتناُب المحارمِ و تمامُ الشُّكرِ قَولُ الرجلِ: الحمدُ هللا ربِّ «فرمايد: مي )السالمعليه(امام صادق 
 .»العالَمين

 روايت سوم

 »شُكرُ ُكلِّ نِعمةٍ«فرمايد: مي )السالمعليه(امام صادق 
 روايات ديگر، شكر به همان معناي لغوي به كار رفته است.در غالب اين روايات و 

يك نوع تعميمي است كه در شكر، نسبت به ، »مَن أَنعمَ اللَّهُ عَليِه بنِعمةٍ فَعَرفَها ِبقَلبِه فَقد أَدَّى شُكرَها«در روايت 
آمده است كه شكر انواعي لغت داده شده است. در لغاتي كه بعدها پديد آمده است و متأثر از فضاي روايات است، 

 كنيم:ها اشاره ميدارد كه به آن

 انواع شكر
 ـ شكر قلبي 1

اش در روايات ريخته شده است واال شكر قلبي همان پذيرش نعمت است كه متأثر از همين ادبياتي است كه پايه
بعدي  در كتب لغتي مثل مجمع البحرين نديدم كه بگويد شكر قلبي هم يك نوع شكر است، ولي در كتب لغت

 ...».شُكُر عَلي ثَالثةِ الُركن؛ الشُكرُ بِالقلب «مثالً در تاج العروس دارد كه:  تدريجبه

 ـ شكر لساني 2

 .»كرُ بِاللسانِ وَ هُو ثَناءُ علي ُمنِعموَ شُ«در تاج العروس آمده است: 
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 ـ شكر بالجوارح 3

 است. »و هُو مكافَأَةُ النِّعمة بقَدرِ إستحقاقِه«و شكر بالجوارح كه  

 نتيجه

اين تقسيمي كه در باب شكر قلب وجود دارد، ولو اينكه جاي ظهور هم نرسد. اين كه روايت واقعاً عنصر اظهاري 
دروني را نوعي اظهار گرفته است ـ با يك تسامحي مثالً ـ اين خيلي  كند و يا اينكه ركنميو ابرازي را از آن جدا 

گويد خود آن گاهي اظهار نعمت است، بنابراين در گذارد و يا مثًال ميكند و يا اصالً اظهار را كنار ميفرق نمي
توانيم بگوييم اين شكر هم يك نوع روايات يك تعميم اين شكلي داده شده است، بنابراين هر جا شكر بيايد، مي

شود. قبول نعمت در گويا نوعي حكومت درست مي درواقعشكر قلبي است؛ چون در روايات اين تعميم شده است. 
 گيرد.دين هم نوعي شكر است، پس همه اينكه گفتيم در باب شكر وارد شده اين را مي

 نكته پنجم
در مورد خدا اگر باشد، اين تعميم درست است، در غير خدا اين دهيم، اين نكته مهم است كه ما تعميم كه مي

 تعميم ديگر وجود ندارد.

 تحليل شكر در فلسفه و عرفان
 تعاريف زيادي از شكر شده است كه برخي در حقيقت تحليل فلسفي و عرفاني از شكر است، مثل:

 .»شُكرُ النِّعمَة أَن تَرى َنفسَك فيها طَُفيّلياً« ـ 1
 »إِضافةُ النِّعَم إِلى مَوالهاهو «ـ  2
 .»الشُّكْرُ ُرؤْيَةُ الُمنِْعمِ ال َرؤْيَةُ النِّعْمَة«ـ  3 

 ها تعابيري است كه به نوعي در شكر تعميم داده شده است.اين
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 نكته ششم
يا  كند،دهيم، شكر به آن صدق مينكته ديگر اين است كه آيا چيزي كه ما به عنوان ثمن و يا به عنوان اجرت مي

 كند؟نمي
كه عرفان  درآوردشود آن را كند. اين نكته واضحي است و از خود تعريف هم ميجواب اين است كه صدق نمي

گويد شكر در برابر احسان و نعمت است، بنابراين آن االحسان است، يا نعمت است؛ يعني همه جا در لغت مي
بناست چيزي مقابل آن داده بشود،  قراردادك عقد و شود و از اول طي يچيزهايي كه از كسي به انسان عائد مي

احسان بر آن امر مبذول صادق نيست و لذا ما بايد توجه داشته باشيم كه گفتيم شكر هميشه در برابر نعمت و يا 
اين است كه اگر جايي شكر احسان نعمت نكند، ديگر شكر نيست. يكي از مصاديقي كه  احسان است. معناي آن

دهم تو برو است كه اين احسان و نعمت، همان قراردادها و معامالت است. آن چيزي كه من پول ميمنتفي است اين 
دهم بر پول دادن من كه شكر صادق نيست؛ خرم، پول ميانجام بده. اين شكر ظاهراً صادق نيست. از بازار كتاب مي

 چون نعمتي و احساني به من نكرده است.

 نكته هفتم
چيزي كه به او  درواقعبدهد، آن احسان نعمت است كه  قراردادنكته ديگر اين است كه اگر يك چيزي فراتر از 

خواهد بايد احساس درون را هم او هم اضافه بكند. حتي در هبه معوضه، اينكه كسي دهيم، شكر نيست. اگر ميمي
لي اگر تبرعاً هبه كند، آن هم به عنوان چيزي ببخشد، ولي خود هبه قيد معوض باشد. اين عوض شكر نيست، و

آن چيزهايي كه ما به عنوان قرارداد  هرحالبهاحساني كه او كرده است، بدون اين كه انتظار و توقع عوض باشد، 
كند و اگر جايي بخواهد صدق بكند، بايد چيزي فراتر از اين قرارداد باشد، يا اصًال پردازيم صدق شكر نميمي

داشته باشد. اين قراردادي كه خود را متعهد كرده است، آن هم از باب لطف، آن احسان علي قراردادي وجود ن
 االحسان است.
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 نكته هشتم
نيست. ممكن است نعمتي كه  رايگان درس بگويد، شايد نفعش بيشتر باشد. قوام شكر به اين صورتبهاگر 

برد، ولي ديگران ممكن اي نميشود. آن نعمت خالصه خداست كه بهرهمي مندبهرهدهد خودش هم دارد از آن مي
دهد، اين شكر است از آن بهره هم ببرند. قوام آن به اين است كه اگر الزام قانوني و حقوقي دارد كه كاري انجام مي

است، اگر كسي بر  در مقابل آن نيست. الزام قانوني و قراردادي نيست. منتها مشكلي كه ما يك مقدار داريم اين
اساس وظيفه شرعي يعني موظف است از باب ارشاد جاهل كه به شما چيزي ياد بدهد و يا نهي از منكر و 

و نهي از منكر ايجابي و الزامي، در آن درجات يا آنجا كه ارشاد جاهل واجب باشد.  معروفامربهبكند.  معروفامربه
گيرد، ولي الزام دارد. اين براي من يك گيرند. مزدي نميچيزي نمي گيرند، از اين طرف هماز آن طرف چيزي ياد مي

 احسان است، يا احسان نيست؟
گيرد، افتد. گاهي الزام حقوقي و قرارداد حقوقي وجود دارد كه مقابلش ملزماتي ميدر اينجا انسان به ترديد مي

گيرد. اگر استحبابي باشد قابلش اجر اخروي ميكند، اما در جايي كه الزام شرعي دارد كه مدر اينجا ظاهراً صدق نمي
گيرد، اما واجب باشد، آنجا يك مقدار منع و ترديد وجود دارد. اگرچه بعيد نيست آنجا بگوييم شكر صدق هم مي
 اش بوده كه انجام بدهد.كند؛ يعني نعمت و احساني به شما نكرده است، بلكه وظيفهنمي

 


