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شكرشكر
حتماً تاکنون بارها به دوستان خود يا انسان های ديگر کمک کرده يا هديـه ای داده    ايد يا ديگران 
سپاسگزار  انسان،  طبيعی است که  حالتی  چنين  در  داده اند.  هديه ای  شما  يا به  کرده اند  کمک  شما  به 
نعمتی  او  به  که  ازکسی  بايد  که  درمی يابد  فطرتاً  و  عقالً  انسان  باشد.  هديه دهنده  يا  ياری کننده  شخص 
از  خود  توان  و  درک  درحد  نيز  حيوانات  حتی  کند؛  سپاسگزاری  است،  رسانده  خيری  يا  بخشيده 

صاحب خود يا کسی که به آن ها خيری برساند تشکر می کنند. 
همه ی موجودات در دريای بی کران نعمت های الهی غرق اند. هر موجودی که عاقل تر و داناتر 

باشد، نسبت به آفريدگار خود شاکرتر است. سعدی چه زيبا گفته است: 

برآيد که  زبان  و  دست  درآيداز  به  شکرش  عهده ی  کز 

شناخت واژه 
ـُـ) ُشۡکـًرا، ُشکـوًرا: سپاس گزاری کرد؛ شکر به معنای توجه به نعمت، اظهار آن و  َشَکـَر (

سپاس گزاری از ُمنـِعم است. 
شکر  و  ِه)  ِلـلـّٰ ُشۡکـًرا  گفتن  منعم (مانند  از  سپاس  زبانی  شکر  خدا؛  نعمت  به  توجه  قلبی  شکر 

عملی به کارگرفتن نعمت در راهی است که خدا می خواهد.
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       جست وجو
 در زبان فارسی چه کلماتی از اين ريشه به کار می رود؟ درباره ی معنا و کاربرد آن ها گفت وگو کنيد. 

       کاربرد در قرآن 
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف واژه ی محوری درس، جدول زير را کامل کنيد. 

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

تـی َانۡـَعـۡمـَت َعـلَیَّ َاۡن َاۡشکُـَر١ َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك الـَّ
َو َعـلٰی واِلـَدیَّ                                              نمل ١٩

َو ِاۡن تَـۡشکُـروا يَـۡرَضـُه لَـکُـم                زمر ٧ِاۡن تَـۡشـکُروا ٢

ِه                               لقمان ١٨ُاۡشـکُـۡر ٣ َاِن اۡشـکُـۡر ِلـلـّٰ
النُـريـُد ِمـۡنـکُـۡم َجـزاًء َوال ُشـکـوًرا   انسان ٩ُشـکـور ٤

َه َغـفـوٌر َشـکـوٌر                شورٰی ٢٣َشـکـور٥ ِانَّ الـلـّٰ
َه فَـاۡعـبُـۡد َوکُـۡن ِمـَن الـّشـاِکـريـَنشـاِکـريـَن٦ بَـِل الـلـّٰ

زمر ٦٦

َو کـاَن َسـۡعـُيـکُـۡم َمـۡشـکـوًرا          انسان ٢٢َمـۡشـکـور٧
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١ــ فَـاۡذکُـرونـی َاۡذکُـۡر کُـۡم 
َواۡشـکُـروا لـی َو ال تَـۡکـُفـروِن١  

       بقره ١٥٢
ـبـيـَل  ٢ــ ِانّـا َهـَديۡـنـاُه الـسَّ

ِاّما شـاِکـًرا َو ِاّمـا کَـفـوًرا   
         انسان ٣ 

ُه َحـالًال طَـِيّـبًـا  ٣ــ فَـکُـلـوا ِمـّمـا َرَزَقـکُـُم الـلـّٰ
ِه ِاۡن کُـۡنـُتـۡم ِايّـاُه تَـۡعـبُـدوَن َواۡشـکُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ  

نحل ١١٤    
کُـۡم  ـُّ َن َرب ٤ــ َو ِاۡذ تَـاَذَّ

کُـۡم  ـَّ لَـِئـۡن َشـَکـۡرتُـم َالَزيـَدن  
َو لَـِئـۡن کَـَفـرتُـۡم ِانَّ َعـذابـی لَـَشـديـٌد  

َو قاَل موسٰی ِاۡن تَـۡکـُفـروا َانۡـُتـۡم َو َمـۡن ِفـی اۡالَۡرِض َجـميـًعا  
َه لَـَغـِنـیٌّ َحـمـيـٌد   نَّ الـلـّٰ فَـاِ ابراهيم ٧و ٨   

ـهـاِتـکُـۡم ال تَـۡعـلَـمـوَن َشـۡيـئًـا  ُه َاۡخـَرَجـکُـۡم ِمـۡن بُـطـوِن ُامَّ ٥  ــ َو الـلـّٰ
ـۡمـَع َو اۡالَبۡـصـاَر َو اۡالَ فۡـِئـَدَة لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡشـکُـروَن  َوَجـَعـَل لَـکُـُم السَّ  

نحل ٨٧  
١ــ التَـکۡـُفـروِن: ال تَـۡکـُفـرونـی = ال تَـۡکـُفـروا + نـ + ی  
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٦ــ … قـاَل ٰهـذا ِمـۡن فَـۡضـِل َربّـی 
ِلـَيـبۡـلُـَونـی١ َا َاۡشـکُـُر َاۡم َاکۡـُفـُر   

مـا يَـۡشـکُـُر ِلـَنـۡفـِسـه ی ـَّ ن َوَمـۡن َشـَکـَر فَـاِ  
نَّ َربّـی َغـِنـیٌّ کَـريـٌم  َوَمـۡن کَـَفـَر فَـاِ  

نَمل ٤٠     
ـۡيـَنـا اِۡالنـسـاَن ِبـواِلـَديۡـِه  ٧ــ َو َوصَّ

ـٰی َوۡهـٍن٢  َحـَمـلَـۡتـُه ُامُّـه و َوۡهـنًـا َعـل  
َو ِفـصـالُـه و فـی عـاَمـۡيـِن   

َاِن اْشـکُـۡر لـی َو ِلـواِلـَديۡـَك٣   
ِالَـیَّ الۡـَمـصـيـُر  

لقمان١٤     
ِه  ٨   ــ َالَـۡم تَـَر َانَّ الۡـُفـۡلـَك تَـۡجـری ِفی الۡـبَـۡحـِر ِبـِنـۡعـَمـِة الـلـّٰ

ِلـُيـِريَـکُـۡم ِمـۡن ءايـاِتـه ی  
يـاٍت ِلـکُـِلّ َصـبّـاٍر َشـکـوٍر   ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ  

لقمان ٣١     
١ــ لِـَيـۡبـلُـَونـی: ِلـ + يَـبۡـلو + نـ + ی 

ا َعـلـیٰ َوۡهٍن: با ناتوانی و ضعف روز افزون.  ـً ٢ــ َوهـن
٣ــ لِـوالِـَدۡيـَك: ِلـ + واِلـَديۡـِن + َك؛ همان طور که می دانيد « ِن » در اسم های تثنيه و « نَ » در اسم های

  جمع سالم، هنگام اضافه شدن به اسم ديگرحذف می شود.
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تمرين اّول ــ با دقت و تدبر درآيات درس، پرسش های زير را پاسخ دهيد. 
١ــ شکر را تعريف کرده و اهميت آن را بيان کنيد.

٢ــ از چه کسانی و در برابر چه چيزهايی بايد شکرگزاری کرد؟ 

دو  اين  آمدن  هم  کنار  در  و «َشکور»،  کلمه ی «َصبّار»  دو  معنای  به  توجه  با  ٣ــ 
صفت چه چيزی را نشان می دهد؟ 

تمرين دوم ــ با دقت در آيات ٦٢ فرقان و ٧٣يس و آياتی که به عبارت «لََعلَّکُۡم 
تَۡشکُروَن» ــ با مراجعه به معجم ــ ختم شده است، بيان کنيد خداوند در چه مواردی از 

انسان ها خواسته است تا شکر او را به جا آورند؟ 
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تمرين سوم ــ «َشکور» درهريک از آيات زير صفت چه کسی است؟ آيا تفاوتی 
 در معنای هريک وجود دارد؟ توضيح دهيد. 

تغابن ١٧ ُه َشـکـوٌر َحـلـيـمٌ  ١ــ َوالـلـّٰ

لقمان ٣١ ياٍت ِلـکُـِلّ َصـبّـاٍر َشـکـوٍر  ٢ــ ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ

٣ــ ِلـُيـَوِفّـَيـُهـۡم ُاجـوَرهُـۡم َو يَـزيـَدهُـۡم ِمـۡن فَـۡضـِلـه ی 
فاطر ٣٠  ه و َغـفـوٌر َشـکـوٌر   ـَّ ِان



حضرت امام صادق (عليه الّسالم): 

ُشـۡکـُر الـِنّـۡعـَمـِة اۡجـِتـنـاُب الۡـَمـحـاِرِم 
ُجـِل:  ـۡکـِر َقـۡوُل الـرَّ َو تـمـاُم الـشُّ
ِه َرِبّ الۡـعـالَـمـيـَن الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ

ميزان الحکمة، باب شکر   
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