فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشهای ادبی ـ قرآنی»
سال ششم ،شمارة اول (بهار )7931

تحلیل زبانشناختی واژههای «حمد» و «شکر»
در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی یاکوبسن و ردهبندی کولماس
روح اهلل یعقوبی
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چکیده
در پژوهش حاضر از دو الگوی زبانشناختی برای تحلیل آیاتی که به عمل شکرگزاری اشاره کردهاند،
استفاده شد .ابتدا الگوی ارتباطی یاکوبسن ( ،)0691برای رابطه بین خالق هستی و مخلوق به کارگرفته
شد .در این الگو به طور معمول پیامرسانی بین فرستنده و گیرنده پیام در ارتیاط بین انسانها تحلیل
میشود .همچنین ،انواع شکرگزاری در آیات قرآن کریم با استفاده از الگوی ردهبندی کولماس ()0690
بررسی شد .دادهها با استفاده از نرمافزارها و تارنماهای مربوط ،از قرآن کریم و ترجمه آن استخراج
گردید .در این پژوهش فقط آیاتی که در آنها حمد و شکر در قالب انجام عمل شکرگزاری به کار رفتهاند
مدنظر بوده است .از نظر فراوانی مشخص شد که دو واژه حمد و شکر به ترتیب  99و  57بار در قرآن
کریم ذکر شده است ،که از این میان فقط در آیات  01و  079سوره بقره ،آیه  0سوره اسراء و آیه 00
سوره رعد به عمل حمد و شکرگزاری اشاره شده است ،که به بیان دیگر رابطهای بین دو طرف شاکر و
مشکور فرض شده است .در این  4آیه ،فرشتگان ،خداوند متعال ،حضرت نوح (ع) ،و رعد ،در مقام
فرستنده پیام یا شکرگزار ظاهر شدهاند .همچنین مشاهده شد که این چهار نوع شکرگزاری با توجه به
ردهبندی کولماس ،در طبقه اول و سوم انواع شکرگزاری قرار گرفته اند.
کلیدواژهها:الگوی یاکوبسن ،ردهبندی کولماس ،حمد و شکر ،قرآن ،زبانشناسی .
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مقدمه
حمد و شکرگزاري ،یک نشانهي عاطفی و ویژگی اخالقی مثبت در افراد متعهد مذهبی است .آنها
به نعمتها به عنوان هدیههایی از جانب خدا نگاه میکنند و خداوند را به عنوان اولین دلیل این
نعمتها شایسته قدردانی میدانند .طبق آیه شریفه  7سوره ابراهیم ،با انجام شکرگزاري ،نعمت افزون
میشود .اهمیت شکرگزاري به حدي است که آیه سوم سوره نساء ،انسانها را بر این اساس به دو
گروه شکرگزار و ناسپاس تقسیم میکند .به لحاظ روانشناسی مثبتنگر ،شکرگزاري به عنوان یک
هیجان مثبت قلمداد میشود که مؤلفههاي شناختی نیز دارد (کلر3و همکاران .)7897 ،مطالعات مرتبط
در این زمینه نشان دادهاند که دین عاملی مهم و اثربخش در سالمت روانی و درمان بیماريهاي روانی
است و باورهاي مذهبی در کاهش خطر ابتال به اختالالت روانی مؤثر است (اسدي 4و همکاران :4174
 .)31-47از آنجا که نعمتها بیشمار هستند ،شکرگزاري آنها نیز بینهایت و از توان انسان خارج
است .مسئله لزوم شکر و مزایاي آن از چنان اهمیتى برخوردار است که از آن براى اثبات ضرورت
خداشناسى استفاده شده است (مکالو 5و همکاران .)774 :4114 ،با وجود این که در قرآن و در فرهنگ
اسالم ،به شکرگزارى از خداوند متعال اهمیت زیادي داده شده است ،در بررسی آن کمتر به بحث
زبانشناختی حمد و شکر پرداخته شده است .در این پژوهش با رویکردي زبانشناختی در چارچوب
الگوي ارتباطی یاکوبسن( 9)7891و رده بندي کولماس )7897( 7به تبیین نقشی و معنایی دو واژه حمد
و شکر در آیات قرآن پرداخته میشود .به دیگر سخن ،به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که تاکید
آیات قرآن کریم در مساله حمد و شکر و تکرار آنها بر چه مبنایی است؟ و کدام یک از آیات شکر و
حمد را میتوان بر پایه الگوهاي ارتباطی یاکوبسن و ردهبندي کولماس بررسی کرد؟ به این منظور
ارتباط خالق هستی و مخلوقات ،از طریق مطالعه زبانشناختی دو واژه شکر و حمد در آیات قرآن
کریم ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بررسی ادبیات موضوع ،مفاهیم حمد و شکر ،و در بخش
مبانی نظري ،الگوي ارتباطی یاکوبسن و ردهبندي کولماس توضیح داده شده است .همچنین پیشینه
تحقیق و روششناسی پژوهش به طور مختصر بیان گردیده و در ادامه یافتههاي پژوهش تحلیل شدهاند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Clore
4. Asadi
5. Mccullough
6. Jakobson
7.Coulmas
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 -5ادبیات پژوهش
در این بخش ،مفاهیم و مبانی نظري و چارچوب مورد استفاده در تحلیل دادهها مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.
 -5-7مفاهیم حمد و شکر
حمد به معناي ستودن ،ستایش ،ثنا گوئی ،مدح ،و تعریف کردن است (قرشی بنابی.)774 :7377 ،
مفهوم حمد ترکیبی از مفهوم مدح و شکر است .خداوند متعال به خاطر کمال و جمالش شایسته
ستایش ،و به خاطر احسان و نعمتهایش الیق سپاس است (قرائتی .)7 :7385 ،شکر یعنی ثناگوئی در
مقابل نعمت .متضاد آن کفر به معنی نسیان و پوشاندن نعمت است (قرشی بنابی ،7377 ،ج.)94 :4
درباره ارتباط و تفاوت شکر با حمد نظرهایی مطرح شده است .شکر در برابر نعمت خاصّی با زبان،
قلب و دیگر اعضاي بدن انجام میگیرد؛ در این صورت ،حمدِ با زبان یکی از مصادیق شکر محسوب
میشود (زمخشري  ،7417ج .)9 :7همچنین حمد ،ستایش نیکو و زیبا به قصد تعظیم در برابر نعمت
و غیر نعمت بوده ،حال آن که شکر سپاسی است به قصد تعظیم در برابر نعمت (طریحی ،7375 ،ج :3
 .)38طبري درباره نسبت حمد با شکر نیز ،این دو واژه را مترادف میداند ،به این دلیل که در تعبیر
«الحَمدُللّهِ شکراً» ،شکراً مفعول مطلق است که نشانه هممعنایی این دو واژه است .شیخ طوسی نیز
همین نظر طبري را ارائه کرده است (همان).
 -5-5مبانی نظری
در شکرگزارى ،بین فرد شکرگزار و کسى که از او تشکر شده ،نوعى ارتباط برقرار مىگردد و در
پرتو این رابطه ،خدمتى به شکرگزار مىرسد .انسان شاکر نیز به خاطر دریافت نعمات بیشمار از
جانب خالق هستی ،دست به شکرگزاري میزند .این رابطهي دو جانبهي بین انسان (به عنوان
شکرگزار) و پروردگار (به عنوان شکرشونده) را میتوان به کمک الگوهاي ارتباطی که در پژوهشهاي
مرتبط ارائه شده است ،بررسی کرد .یکی از اولین الگوهایی که در زمینه موقعیت ارتباطی ارائه گردید،
مربوط به فردیناند دو سوسور 9است (حري ،)74 :7397 ،که در آن از مفهوم نشانه براي برقراري
ارتباط بین فرستنده و گیرنده استفاده میشود .در این الگو ،فرستنده ،اندیشۀ ذهنی خود را از طریق
اصوات براي گیرنده ارسال میکند و او هم به همین ترتیب ،اصوات دریافتی از فرستنده را به نشانههاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Saussure
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ذهنی تبدیل کرده و با او ارتباط برقرار میکند .اما این ارتباط بر این پیش فرض استوار است که
فرستنده و گیرنده هر دو به یک زبان سخن میگویند .بعد از این الگو ،شانون و ویور )7848( 8با این
71

استدالل که راه ارتباطی بدون سر و صدا وجود خارجی ندارد ،با وارد کردن عنصر خشه یا اغتشاش

که در الگوي ارائه شده توسط سوسور نادیده گرفته شده بود ،آن را کامل میکنند .در هر نوع ارتباط
حداقل سه عنصر اساسی منبع (فرستندة پیام) ،مقصد (گیرندة پیام) و خود پیام نیاز است .گذرگاه و
وسیلۀ ذخیره و انتقال پیام را کانال (راه یا مجرا) مینامند .منبع ،براي این که بتواند ارتباط برقرار کند،
ابتدا پیام را رمزگذاري میکند ،و مقصد پیام مورد نظر را پس از عبور آن از مجرایی معین دریافت،
رمزگشایی و تفسیر مینماید .در این مرحله ،پیام تحت تأثیر شرایط درونی و بیرونی ،پیشانگاشتها و
نگرش گیرنده پیام قرار میگیرد؛ لذا در مراحل انتقال پیام عوامل مختلف مزاحمی تحت عنوان «خشه
یا اغتشاش» بر پیام در حال انتقال تأثیر میگذارند .مجرا باید ظرفیت کافی و قابلیت مناسب براي
ارسال پیام را داشته باشد و پیام -که در قالب رمزها و عالیم ارسال میشود -نیز براي گیرنده قابل فهم
باشد (اسکرام .)54-57 :7887 ،77شایان ذکر است که مدل شانون و ویور بیشتر به وجوه فنی و کارکرد
ریاضی ارتباط اشاره دارد (مختاري و آزاد .)458 :7397 ،در ادامه ،مولز 74مفهومی به نام رمزگذاري و
رمزگشایی را مطرح کرد (دروشه .)7897 ،73بعدها بوهلر 74براي عناصر ارتباطی سه نقش (اول شخص
یا فرستنده ،دوم شخص یا گیرنده ،و سوم شخص یا موضوعی که درباره آن صحبت میشود) را در
نظر گرفت (بوهلر )35 :7881 ،که الگوي ارتباطی یاکوبسن از همین الهام گرفته است و در ادامه به آن
پرداخته میشود.
 -5-5-7الگوی ارتباطی یاکوبسن

یکی از مشهورترین انگارههاي موقعیت ارتباطی ،الگوي یاکوبسن است .یاکوبسن ( )7891بیان
میکند که ارسال پیام نیاز به زمینهاي دارد که بتوان آن را در قالب کالم بیان کرد تا مخاطب بتواند آن را
به روشنی دریابد .همچنین به یک رمز نیاز است ،یعنی به نظامی از هنجارها و قواعد که یا به تمام و
کمال و یا دست کم جزئی ،میان گوینده و مخاطب مشترك است .سرانجام این که ،پیام به راه ارتباطی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Shannon and Weaver
10. Noise
11. Schramm
12. Moles
13. Desrochers
14. Bühler
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نیز نیاز دارد؛ مجرایی فیزیکی و پیوندي روانی میان فرستنده و گیرنده که به هر دوي آنان امکان می-
دهد با یکدیگر ارتباطی کالمی برقرار کنند .یاکوبسن الگوي ارتباطی خود را به شش نقش زبان ،پیوند
میزند (جدول  7و نمودار  7را ببینید):
جدول  :1نقشهای زبانی الگوی ارتباطی یاکوبسن ()659 :1691
عنصر ارتباطی
پيام
فرستنده پيام (نویسنده یا شاعر)
گيرنده پيام (مخاطب  -خواننده)
رمز (قواعد و هنجارهای زبان)
زمينه ارتباط (موقعيت های اجتماعی و فرهنگی)
راه ارتباطی تماس (کلمات یا اصوات)

نقش
ادبی
عاطفی
ترغیبی
فرازبانی
ارجاعی
همدلی

یاکوبسن الگوي خود را در یک جمله خالصه میکند" :فرستنده پیامی را براي گیرنده میفرستد"
(سبیوك .)353 :7891 ،75در این تعریف نقش فعال هر دو طرف فرستنده و گیرنده آشکار است؛
فرستنده پیام را میفرستد و گیرنده آن را دریافت میکند .یاکوبسن تأکید میکند که این الگو در تمام
کنش هاي ارتباطی کالمی (و از روي مسامحه ،دعاها) مصداق دارد .مطابق نمودار ،7در این الگو براي
برقراري ارتباط ،شش عنصر اساسی وجود دارد که هر یک از عناصر ششگانه ،کارکردهاي ارتباطی
مشخصی را به خود اختصاص میدهند .با توجه به این که در بحث دعا و سپاس یک سمت خداوند
متعال و در سمت دیگر افراد قرار دارند ،از این الگوي ارتباطی میتوان استفاده کرد؛ البته این در مورد
هرگونه خواهش ،دعا ،و تمنا می تواند درست باشد و به ستایش و شکرگزاري خداوند محدود و
منحصر نمی شود ،اما در اینجا تمرکز بر رابطه خالق و مخلوق است .هر چند برخی مطالعات که در
زمینهي ارتباط بین خدا و بندگان انجام شده است ،با ذکر این مسئله که ذات الوهیت الیتغیر است،
نقش ترغیبی را براي خداوند جایز ندانستهاند و بنابراین الگوي ارتباطی یاکوبسن را به چهار نقش
فروکاستهاند (حري ،)79 :7397 ،اما در سوره غافر آیه  91اشاره شده است که (ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ)
(بخوانید مرا تا اجابت گویم شما را) ،و همچنین در سوره ابراهیم آیه  7آمده است که (ولَئِنْ شَکرْتُمْ
لَاَزیدَنَّکمْ) (اگرشکرگزاري کنید( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود) .هر چند در برخی مطالعات
انجام شده ،نسبت دادن برخی نقشها از جمله نقش ترغیبی به خداوند متعال مورد انتقاد قرار گرفته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. Sebeok
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است (براي مثال ببینید :حري ،)83-77 :7397 ،اما آیات مورد اشاره در این مطالعه وجود نقش ترغیبی
مربوط به گیرنده پیام ( نه به گوینده /فرستنده) را آشکار میکنند.
بافت
(نقش رجاعی)79
گیرنده پیام
77

(نقش ترغیبی )

فرستنده پیام

پیام
79

(نقش ادبی )

78

(نقش عاطفی )

راه ارتباطی
41

(نقش همدلی )
رمزگان
47

(نقش فرازبانی )
نمودار :1الگوي ارتباطی یاکوبسن ()7891
این الگوي کلی ،در تمام کنشهاي ارتباطی کالمی مصداق دارد و بنابراین در تحلیل مواردي که
گیرنده پیام خداوند باشد ،نیز امکان استفاده از الگوي یاکوبسن وجود دارد .به دیگر سخن ،خداوند به
عنوان دریافتکننده پیام چه از طریق شکر و چه دعا ترغیب میشود و بندگان خود را از طریق کائنات
یاري میرساند .از آنجا که در طبقهبندي کولماس قدردانی در چهار محور دو بخشی ارائه شده است،
میتوان آیات مر تبط با شکر و حمد در قرآن کریم را با استفاده از آن نیز بررسی کرد .لذا در ادامه به
این طبقهبندي اشاره میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. Referential
17. Conative
18. Poetic
)"19. Emotive (alternatively called "Expressive" or "Affective
20. Phatic
)"21. Metalingual (alternatively called "Metalinguistic" or "Reflexive
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 -5-5-5طبقهبندی کولماس

محتواي هر بیان صادقانه و جدي در ابراز قدردانی ،به عمل یا نتیجهي عمل فرد ارائه دهنده آن
منفعت برمیگردد (کولماس .)74 :7897،ردهبندي کولماس از کنش گفتاري قدردانی در چهار محور
دو بخشی بیان شده است:
جدول :2چهار محور رده بندی شکر از نظر کولماس ()1691
 -1الف) تشکر پيشاپيش (برای قولدادن ،تعارفکردن ،دعوتکردن)
 -1ب) تشکر پس از رویداد (انجام یک کار ،بعد از مراسم دعوت شده)
 -2الف) تشکر به خاطر مسائل مادی (هدیه ،خدمت)
 -2ب) تشکر به خاطر مسائل غيرمادی (آرزو ،تمجيد ،تبریک ،اطالعدادن)
 -6الف) تشکر به خاطر عملی که آغاز کننده آن خود فرد مقابل بوده است
 -6ب) تشکر به خاطر عملی که در نتيجه درخواست ،خواهش ،یا دستور فرد متقاضی است
 -4الف) تشکری که بر احساس دِین 26اشاره دارد
 -4ب) تشکری که بر احساس دِین اشاره ندارد
در ادامه براي هر یک از این محورها یک مثال ارائه شده است -7 :الف) تشکر پیشاپیش :از این که
من را هم به مهمانی فردا دعوت کردهاید واقعا تشکر میکنم -7-ب) تشکر پس از رویداد :از این که
قبول زحمت فرمودید و مجددا این نشست را برگزار کردید سپاسگزاریم -4-الف) تشکر به خاطر
مسائل مادي :ممنون بابت شام ،خیلی خوشمزه بود -4-ب) تشکر به خاطر مسائل غیرمادي :ممنون
بابت وقت و توجه شما -3-الف) تشکر به خاطر عملی که آغاز کنندهي آن خود فرد مقابل بوده است:
ممنون واقعا؛ نباید به خودتون زحمت میدادین .اصال انتظارش رو نداشتم -3-ب) تشکر به خاطر

عملی که در نتیجه درخواست ،خواهش ،یا دستور فرد متقاضی است :از این که اون مساله رو این قدر
سریع پیگیري کردید ،خیلی متشکرم؛ کارمندي به خوبی شما براي ما نعمت است -4-الف) تشکري

که بر احساس دِین اشاره دارد :نمیدونم چه جوري این لطف شما رو جبران کنم؛ واقعا به این پول
نیاز داشتم -4-ب) تشکري که بر احساس دِین اشاره ندارد :لطفا درب را پششت سرتون ببندین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22. Coulmas’ Taxonomy
23. Indebtedness
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ممنون .کولماس ( )98-87 :7891تاکید دارد که این تقسیمبندي یک ردهبندي نهایی و قابل تعمیم
نیست و نیاز به شرایط دیگري مانند مقیاس سنگینی ،44احساس میشود .45از آنجا که شکرگزاري یکی
از عوامل مهم تقویتکننده ارتباط است ،در رابطه بین انسان و خالق هستی نیز این تقویت ارتباط از راه
حمد و شکر دیده میشود .الگوي ارتباطی یاکوبسن براي بررسی این دو واژه در قرآن انتخاب شده
است ،که در آن فرستنده پیام (یا شکرگزار) انسان و دریافت کننده پیام (یا پاسخ دهنده) خداوند متعال
است .همچنین از الگوي ردهبندي کولماس ( )7897براي تقسیمبندي انواع شکرگزاري در آیات قرآن
استفاده میشود.
 -5-5-9پیشینه

تعدادي پژوهش در زمینه شکر و حمد در قرآن کریم انجام شده است .از مهمترین پژوهشهاي
داخلی میتوان به مطالعه مصالییپور و تاجیک ( )7383اشاره کرد که در آن به بررسی مفاهیم متقابل
مفهوم شکر و کفر میپردازند .در این مقاله با کشف مفاهیم واسطه و معانی آنها در این شبکه استنباط
میگردد که شکر در حوزه مفاهیم دینی -اخالقی تعریف شده است ،به نحوي که حدود متمایزي میان
اخالقی و اعتقادي بودن مفاهیم مرتبط با هم در این شبکه قابل تبیین نیست .حاجیاسماعيلی ()7387
با بازخوانی اندیشه تفسیري مفسران پیرامون تسبیح خداوند همراه با حمد در قرآن ابتدا مفهوم دو واژه
تسبیح و حمد را بررسی میکند .سپس در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند در مقام نزاهت ذات
خویش تسبیح را با حمد قرین ساخته و آیا مجموعه آفرینش نیز تسبیحگوي ذات خداوند است و آیا
این تسبیح به زبان حال (زبان دل) است یا زبان قال (صرف گفتار)؛ تصریح میکند که تسبیح
موجودات در جهان هستی مبتنی بر زبان قال است .شعبانزاده ( )7398معانی شکر را ازدیدگاه قرآن و
احادیث و لغویین و مفسرین و متکلمین و عرفا مورد بررسی قرارداده است .معنی شکر در این
پژوهش از میان متنهاي مختلف مانند قرآن و روایات و کتب اخالقی شیعه از قدیمیترین تا عصر
حاضر با تحلیل محتوایی کتب صورت گرفته است .در این پژوهش آثار و پیامدهاي شکرگزاري از دو جنبه
دنیوي و اخروي مورد توجه قرار گرفته است .جنبه دنیوي شکرگزاري شامل آثار مادي و آثار معنوي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24. Weightiness

 10ـ مقیاس سنگینی به میزان دشواری و تحمیل کار مورد تقاضا به فرد مقابل ،میزان آشنایی دو طرف ،و جایگاه اجتماعی طرف
مقابل (شنونده) اشاره دارد (داتلر ()1991 ،)Duthler؛ به عنوان مثال درخواست مبلغ اندکی پول از یک فرد میزان سنگینی کمتری دارد تا
این که از وی بخواهیم که به عنوان مثال ما را در جایی استخدام کند یا منزلش را بدون دریافت پول در اختیار ما قرار دهد.
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از جمله فراوانی و بقاي نعمت ،هدایت به صراط مستقیم ،تقوامداري ،محبت ،امیدواري ،دوري از محرمات،
انفاق و افزایش ظرفیتهاي بشري .از جهت اخروي نیز شکرگزاري آثاري را براي فرد به همراه دارد ،از
جمله رضاي الهی ،تخفیف در روز جزا و در نهایت وارد شدن به بهشت که پاداش شاکرین واقعی است .آن
چه در موقعیت ارتباطی نیاز به توجه دارد ،این است که به کمک نحو ،معناشناسی و کاربردشناسی زبان،
زمینهي ورود به تحلیل گفتمان دینی و متون دینشناختی ،49فراهم شود (حري.)73 :7397 ،
از مهمترین مطالعات خارجی اخیر مرتبط نیز میتوان به پژوهشهاي زیر اشاره کرد .کراوزه 27و
همکاران ( )4177تفاوت مردان و زنان نسبت به ابراز قدردانی ،شکر و حمد را بررسی کردند و نتیجه
گرفتند که زنان نسبت به خداوند متعال سپاسگزارتر هستند .طبق یافتههاي آنها احساسات قويتر
نسبت به ابراز قدردانی با سطح پایین هموگلوبین همراه است .با اینحال ،این رابطه براي مردان و زنان
متفاوت نیست و در مقابل ،احساس افتخار به پروردگار در میان زنان با سطح هموگلوبین پایینتر
مرتبط است .توراکال 29و همکاران ( )4179نقش تحول معنوي در شکرگزاري را بررسی نمودند.
نتایج این پژوهش نشان داد که معنویت با قدردانی همبستگی متوسطی دارد .این مطالعه نشان میدهد
که افرادي که به آگاهی از حضور خدا اعتقاد دارند ،بسیار سپاسگزار هستند .حمایت از سایر انسانها
کمک میکند که در زندگی احساس عمیقتري از معنویت دینی داشته باشند ،افرادي که معناي
عمیقتري از معرفت را از طریق ایمان خود پیدا کردهاند ،نسبت به خدا سپاسگزارتر خواهند بود.
کراوزه و همکاران ( )4175ارتباط سالمت جسمانی و جنبههاي زندگی اجتماعی را با تصویر
خیرخواهانه خداوند بررسی کردند .بر اساس نتایج آنها افرادي که بر این باورند که خداوند خیرخواه
آنها است ،بیشتر شکرگزار و در نتیجه امیدوارتر خواهند بود .کراوزه و بروس ( )4175ارتباط بین
افسردگی و شکرگزاري را بررسی کرده و به این نتیجه میرسند که افرادي که بیشتر به کلیسا ]یا
مسجد[ میروند ،با احتمال بیشتري در کارهاي داوطلبانه مشارکت دارند؛ افرادي که در کلیسا کار
داوطلبانه انجام میدهند ،و کسانی که حمایت بیشتري از همکاران مذهبی دریافت میکنند ،بیشتر از
خداي متعال سپاسگزار خواهند بود .در نهایت آنها تاکید میکنند افرادي که شکرگزار خداوند
هستند ،سالمت بیشتر و عالئم افسردگی کمتري را تجربه میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26. Theological discourse analysis
27. Krause
28.Thurackal
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با وجود مطالعات قابل توجه مرتبط با شکرگزاري و حمد خداوند ،بررسی این مهم در کتاب
آسمانی مسلمانان ،به طور محدودتري انجام شده است .آن دسته از پژوهشهایی هم که مسئله
شکرگزاري و حمد در قرآن کریم را مورد ارزیابی قرار دادهاند (مانند مواردي که ذکر شد) ،رویکرد
زبانشناختی نداشتهاند .از این رو ،مطالعه حاضر به عنوان یکی از اولین پژوهشهایی است که با
استفاده از الگوي ارتباطی یاکوبسن ( )7891و ردهبندي کولماس ( )98-87 :7897به تبیین دو واژه
حمد و شکر در آیات قرآن پرداخته میپردازد.

 -9روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ اکتشافی است .هـدف اصـلـى در چنین پژوهشهایی ،شناخت
وضعیتى است که درباره آن آگـاهـىهـاى الزم وجـود ندارد .در این پژوهش ضمن جستجوي آیات
مرتبط با شکر و حمد در قرآن کریم به کمک نرمافزار قرآنی بیان و نرمافزار تفسیر نمونه و تفسیر
المیزان و چند تارنماي قرآنی ،48از طریق یادداشتبرداري به گردآوري اطالعات پرداخته شد .سپس با
مشورت دو تن از متخصصان علوم قرآنی و دانشگاهی ،نقش ارتباطی بین خداوند و انسان در
چارچوب الگوي ارتباطی یاکوبسن و همچنین طبقهبندي شکر در آیات قرآن بر اساس ردهبندي
کولماس تبیین گردید.

 -4یافتههای پژوهش
با جستجوي برخط 31ریشه دو واژه شکر و حمد در تارنماي الکتاب ،کلمات مشتق شده در قرآن،
و ریشههاي مرتبط با هر واژه استخراج و سپس مکی و مدنی بودن سورههاي مورد مطالعه لحاظ شد.
بررسی آیات قرآن کریم نشان میدهد که سورههایی که با لفظ (الحمداهلل) آغاز میشوند و آیات اول
سورهها را به خود اختصاص دادهاند ،تعداد  5مورد (شامل حمد ،انعام ،کهف ،سبا و فاطر) است؛
همچنین آیاتی که با عبارت (الحمدهلل الذي) آغاز شدهاند  71مورد در  71آیه و آنها که با عبارت
(الحمدهلل رب العالمین)  4مورد در  4آیه است .شایان ذکر است که در این پژوهش صرفا آیههایی
مطالعه شدهاند که در آنها برقراري ارتباط بین گوینده/فرستنده و شنونده/گیرنده پیام و به عبارتی خود
عمل شکرگزاري در آیات قرآن مشهود است .بنابراین آیاتی که تنها دو واژه شکر و حمد و مشتقات
آنها ذکر شده بدون این که بحث ارتباط مطرح باشد ،از بررسی پژوهش حاضر خارج شدهاند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29. alketab.org; ghorany.com; tanzil.net
30. online
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 -4-7مشتقات حمد
واژه حمد و مشتقات آن در قرآن کریم  99بار ذکر شده است ،که این تعداد در آیات  43سوره
قرآن کریم مشاهده گردید (جدول.)3
جدول  : 6بسامد واژه حمد و مشتقات آن در قرآن کریم
واژه

بسامد در قرآن

واژه

بسامد در قرآن

الْحَمِیدِ

4

الْحَمْدُ

49

بِحَمْدِ

71

بِحَمْدِكَ

7

مَحْمُوداً

7

حَمِیدٌ

5

الْحَمِیدُ

9

مُحَمَّدٌ (ضمه)

3

حَمِیدٍ

7

یُحْمَدُوا

7

مُحَمَّدٍ (کسره)

7

حَمِیداً

7

أَحْمَدُ

7

الْحَامِدُونَ

7

بِحَمْدِهِ

4

آنچه در جدول  3مشخص است واژه الْحَمْدُ با  49بار تکرار بیشترین فراوانی را در قرآن کریم داشته
است و پس از آن واژههاي بِحَمْدِ و الْحَمِیدُ به ترتیب با  71و  9بار تکرار در رتبههاي بعدي قرار دارند.
 -4-5مشتقات شکر
واژهي شکر و مشتقات آن در قرآن کریم  75بار ذکر شده است ،که این تعداد در آیات  35سوره
قرآن کریم مشاهده گردید (جدول.)4
جدول  : 4فراوانی واژه شکر و مشتقات آن در قرآن کریم
واژه

بسامد در قرآن

واژه

بسامد در قرآن

شُکْراً

7

تَشْکُرُونَ

16

شَکُورٍ

4

اشْکُرُوا

5

شَکُوراً

7

شَاکِرٌ

1

مَشْکُوراً

4

یَشْکُرُونَ

6

شَاکِرُونَ

7

الشَّاکِرِینَ

7
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شُکُوراً

4

شَکَرْتُمْ

2

أَشْکُرَ

4

شَاکِراً

6

أَشْکُرُ

7

بِالشَّاکِرِینَ

1

شَکَرَ

4

شَاکِرِینَ

1

یَشْکُرُ

4

شُکْراً

1

اشْکُرْ

4

الشَّکُورُ

1

یَشْکُرْ

7

شَکُورٌ

4

شَکُورٍ

4

تَشْکُرُوا

1

شَکُوراً

7

طبق جدول 4واژههاي (تَشْکُرُونَ ،یَشْکُرُونَ و الشَّاکِرِینَ) به ترتیب با  8 ،78و  7بار تکرار ،بیشترین
فراوانی را دارند.

 -2بحث و تحلیل آیات مرتبط با الگوهای یاکوبسن و کولماس
ابتدا با استفاده از یک تارنماي قرآنی 37مشتقات واژه شکر و حمد استخراج شد .سپس با بررسی
محتوایی-معنایی هر یک ،مطابقت آنها با الگوي یاکوبسن و کولماس مورد بررسی قرار گرفت .در بین
این واژهها مواردي که در آنها عمل شکرگزاري رخ داده است ،در چارچوب تحلیل یاکوبسن ()7891
و کولماس ( )7897قرار میگیرند ،و به همین دلیل فقط به توضیح آنها پرداخته شد .شایان ذکر است
که یکی از ترجمههاي فارسی قرآن که قلم روان و دقیقی دارد ،و براي تمام اقشار جامعه قابل فهم
است (صفوي )7387 ،ترجمه فارسی مکارم شیرازي است که برگرفته از تفسیر  47جلدي نمونه
میباشد .لذا در بررسی آیات منتخب ،ترجمه مکارم شیرازي مورد استفاده قرار گرفت .از مجموع آیات
در چهار آیه به عمل حمد و شکرگزاري اشاره شده است ،که در ادامه به بحث و تحلیل بیشتر هر یک
از آنها پرداخته میشود .قابل ذکر است که این آیات در سورهي بقره (آیه  759با واژه شاکر ،و آیه 31
با واژه بِحَمْدِكَ) ،سورهي اسرا ( آیه  3با واژه شکورا) ،و سورهي رعد (آیه  73با واژه بِحَمْدِهِ) قرار
دارند .سوره بقره ،مدنی است؛ سوره رعد (سیزدهمین سوره قرآن) نیز مدنی است؛ و سوره اسرا
(هفدهمین سوره) مکی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31. ghorany.com
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 -2-7آیه  721سوره بقره
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن
تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ) («صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانههاي) خداست! بنابراین ،کسانی که
حجِ خانه خدا و یا عمره انجام میدهند ،مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ (و سعیِ صفا و مروه
انجام دهند .و هرگز اعمال بیرویّه مشرکان ،که بتهایی بر این دو کوه نصب کرده بودند ،از موقعیّت
این دو مکان مقدّس نمیکاهد!) و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهاي نیک اطاعت کند ،خداوند
(در برابر عمل او) شکرگزار و آگاه است) .در این آیه واژه "شاکر" آمده است و مالحظه میشود که
خداوند به عنوان شاکر معرفی شده است .در پایان آیه  759سوره بقره اشاره شده که افرادي که کار
نیک به عنوان اطاعت از خدا انجام دهند خداوند شاکر و علیم خواهد بود .شکر چنان چه از بنده باشد
اداء حق نعمت است از خداوند هم اداء حق طاعت و عبادت و انقیاد است (ثقفی تهرانی ،ج.)413 :7
به دیگر سخن ،در برابر اطاعت و انجام کار نیک ،خداوند به وسیله پاداش نیک از اعمال بندگان تشکر
مىکند ،و از نیتهاى آنها به خوبى آگاه است .همانطورکه در تفسیر نمونه نیز اشاره شده است ،باید
توجه داشت که ارسال پیام قدردانی از طرف پروردگار تعبیر لطیفى است که از نهایت احترام خداوند
به اعمال نیک انسانها حکایت مىکند؛ جائى که او در برابر اعمال بندگان شکرگزار باشد تکلیف آنها
در برابر یکدیگر و در برابر خداوند معلوم است (مکارم شیرازي و جمعی از فضال ،7399 ،ج.)549 :7
ذکر این واژه در این آیه ،بیانگر مبالغهي احسان خدا در حق بندگان است و براي خداوند معنی جزا
دهنده طاعت و کردار شایسته را دارد .در مقابل ،گیرندهي پیام کسی است که فرمان خدا را در انجام
کارهاي نیک اطاعت کند .خداوند به عنوان فرستندهي پیام قدردانی میتواند بزرگترین لطف از جانب
وي نسبت به بندگان باشد .ارسال پیام شکر را به نوعی میتوان جواب جمله شرط دانست و تعبیر به
سپاسگزار بودن از باب لطف و عنایت است و گرنه کسی نعمتی به خدا نمیدهد و نفعی از اعمال
کسی عاید خدا نمیشود که شکر و قدردانی آن را بجاي آورد .این بدان معنا است خداوند به اعمال
بندگان جزاي نیکو میدهد و عالم به افعال آنها است و هیچ فعلی را بدون جزا نمیگذارد و عمل
خیري در پیشگاه او از بین نمیرود (طیب ،ج .)495 :4طبق الگوي یاکوبسن ،خداوند به عنوان فرستنده
پیام و داراي نقش عاطفی است ،و بنده به عنوان دریافت کننده پیام است ،که در مقابل کارهاي نیک،
این قدردانی را دریافت میکند .آیات الهی بر پیامبر اسالم نازل شدهاند ،بنابراین راه ارتباطی ،وحی
میباشد ،و نقش همدلی که در الگوي ارتباطی یاکوبسن براي این راه ارتباطی میتوان درنظر گرفت،
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خضوع و خشوع بنده نسبت به خداوند متعال است .همچنین ،طبق الگوي ردهبندي کولماس ،با توجه
به این که تشکر به خاطر عملی است که در نتیجه درخواست ،خواهش ،یا دستور فرد متقاضی بوده
است ،در محور سوم ( -3ب) قرار میگیرد .نمودار  4این مطلب را بهتر نشان میدهد:
موقعیتی که در آن بنده طاعت و
عبادت خداوند را بجا آورده است.

گيرنده :بندهاي که کار نیک

پيام :ارسال پیام قدردانی از

فرستنده :خداوند متعال

به عنوان اطاعت از خدا

طرف پروردگار

(خالق هستی)

انجام دهد.

نقش ادبی :تعبیر لطیفى است که

نقش ترغيبی :اطاعت از

از نهایت احترام خداوند به اعمال

نقش عاطفی :قدردانی از

پروردگار بدون پاداش نمیماند.

نیک انسانها حکایت مىکند.

بنده (مخلوق) در اداي
حق طاعات و عبادات.

وحی
( عنایت الهی به عبادات بندگان)
پیام الهی (در قالب کالم وحیانی
به پیامبر و اداي حق طاعت به بنده)

نمودار  :2الگوی یاکوبسن در مورد آیه  159سوره بقره (منبع :یافتههای پژوهش حاضر)
 -2-5آیه  9سوره اسراء
(ذُرِّیَّۀَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَکُورًا :اي فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار
کردیم ،او بنده شکرگزاري بود) .واژه (شکورا) (به فتح شین) در آیه  3سوره اسراء آمده است که به
شکرگزاري حضرت نوح اشاره دارد .در این مورد شکرگزار یا فرستنده پیام با نقش عاطفی ،حضرت
نوح است و دریافتکننده یا گیرنده پیام خداوند متعال است که نقش ترغیبی دارد .در نقش ترغیبی
زبان ،جهتگیري پیام به سمت شنونده (مخاطب) است .گوینده پیامی را به شنونده منتقل میکند که به
کنش از سوي شنونده منجر میشود .شکل بارز نقش ترغیبی را میتوان در جمالت امري مشاهده کرد
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و در بعضی موارد جمالت خبري نیز می توانند از نقش ترغیبی برخوردار باشند .بر این اساس میتوان
این طور استنباط کرد که شکرگزار بودن نوح (ع) مقدمهاي بر برخورداري وي و همراهانش از الطاف
الهی در قالب سوار شدن بر کشتی است .طبق روایت ابوالفتوح رازى و همچنین به نقل از امام صادق
(ع) ،حضرت نوح (ع) در هر صبح و شام از جمله هنگام غذا خوردن ،آشامیدن آب ،پوشیدن جامه و
قضاي حاجت همواره فرستنده پیام قدردانی بوده است (حسینی شاهعبدالعظیمی ،ج  .)349 :7با وجود
اینکه در اینجا فرستنده پیام حضرت نوح (ع) است ،چون همگان مشمول نعمت هستند ،تاکید بر
عبادت و شکرگزارى همگان به تبع ایشان است (ثقفی تهرانی ،ج .)344 :3به بیان دیگر ،باید در نظر
داشت که "نوح بنده شکرگزاري بود" -و انسانها که فرزندان یاران نوح هستند ،چرا به همان برنامه
نیاکان با ایمانتان اقتدا نکنند؟ از آنجا که آیات الهی بر پیامبر نازل شدهاند ،راه ارتباطی وحی میباشد،
و نقش همدلی همان خضوع و خشوع است .راه ارتباطی ،کالم حضرت نوح بوده که در برابر خداوند
بیان کرده است ،و نقش همدلی دارد .نقش ارجاعی بافت نیز به موقعیتی اشاره دارد که حضرت نوح
در برابر امر الهی تسلیم و شکرگزار است .نوع شکر در چارچوب کولماس در محور شکرگزاري بعد
از رویداد قرار دارد چرا که خداوند حضرت نوح و خاندان وي را بر کشتی قرار میدهد ،جان آنان را
نجات میبخشد ،و حضرت نوح شکرگزار است.
 -2-9آیه  93سورهی بقره
(وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَا َء
وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ :به خاطر بیاور هنگامی را که
پروردگارت به فرشتگان گفت من در روي زمین ،جانشینی قرار خواهم داد ،فرشتگان گفتند :پروردگارا
آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد و خونریزي کند؟ ما تسبیح و حمد تو را بجا میآوریم و تو را
تقدیس میکنیم .خداوند فرمود من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید .واژه "بحمدك" در آیه31
سوره بقره آمده است .این آیه تا آیه  38سه مطلب اساسی را در بردارد (مکارم شیرازي و جمعی از
فضال ،7399 ،ج :)91 :7اولین نکته خبر پروردگار به فرشتگان راجع به خالفت و سرپرستی انسان در
زمین است .نکته دوم دستور خضوع و تعظیم فرشتگان در برابر نخستین انسان است .سومین نکته به
تشریح وضع آدم و زندگی او در بهشت و حوادثی که منجر به خروج او از بهشت گردید و سپس توبه آدم،
و زندگی او و فرزندانش در زمین برمیگردد .بحث مرتبط با مقاله حاضر بر نکتهي دوم اشاره دارد .از آنجا
که تحلیل آیه  31این سوره ،به آیات مجاور وابسته است ،آیات بعدي نیز مدنظر قرار گرفته است.

 02فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال ششم  /شمارة اول /بهار 7931

در این آیه فرشتگان به عنوان فرستنده پیام نقش عاطفی داشته و خداوند نقش گیرنده پیام را دارد.
فرشتگان خدا را حمد میکنند ،لذا خود پیام ،شکر است ،و رمزگان ،وحی بین فرشته و خداوند است.
نقش همدلی مربوط به راه ارتباطی را میتوان خضوع و خشوع فرشتگان در برابر ذات الهی در نظر
گرفت .همچنین ،موقعیت ارتباطی ،لحظه قبل از خلقت انسان است که در آن فرشتگان از لحظهاي که
آفریده شده بودند به حمد و سپاس پروردگار مشغول بودهاند .لذا نوع حمد و شکرگزاري با توجه به
ردهبندي کولماس ،در (محور -7ب) یعنی تشکر پس از رویداد آفرینش (و برخورداري فرشتگان
از رحمت و فیاضیت خداوند) قرار میگیرد.
 -2-4آیه  79سوره رعد
(وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِکَۀُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی
اللَّـهِ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ :و رعد ،تسبیح و حمد او میگوید؛ و (نیز) فرشتگان از ترس او! و صاعقهها
را میفرستد؛ و هر کس را بخواهد گرفتار آن میسازد ،در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات
الهی ،باز هم دربارهي خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتی بیانتها (و مجازاتی دردناك) دارد! در تفسیر
نور اشاره شده است که در فرهنگ قرآن ،براساس علم وشعور وانتخاب کل هستى در حال تسبیح
خداوند هستند (قرائتی ،7393 ،ج .)349 :4استفاده از واژههایی مانند «سبح» و «یُسَبِّحُ» در این آیه،
صراحتا به این مسئله اشاره دارد .به دیگر سخن ،چنان که در ذکر رکوع و سجود نیز چنین مىگوییم،
در اینجا تسبیح و حمد الهى در کنار هم قرار گرفتهاند (همان) .در این آیه به رعد و فرشتگان به عنوان
دو فرستنده پیام اشاره شده است .رعد در مقام حمدکننده خداوند ظاهر شده است و لذا میتوان آن را
فرستنده پیام در نظر گرفت.با توجه به واژه "بحمده" در این آیه دو فرستنده پیام وجود دارد :رعد و
فرشتگان .رعد در مقام حمدکننده خداوند ظاهر شده است ،لذا به عنوان فرستنده پیام در نظر گرفته
می شود .غرش رعد به عنوان رمزگان و راه ارتباطی غیرکالمی است .در مورد فرشتگان نیز گیرنده پیام
خداوند متعال است ،که از بیم وي را حمد میکنند .این انتقال بیان از راه وحی و ذکر فرشتگان
صورت میگیرد .رکوع و سجود فرشتگان به درگاه خدا به نشانه حمد ،نشان دهنده خضوع و خشوع
(همراه با بیم و ترس) آنها بوده ،و نقش همدلی را میرساند .همچنین ،نوع شکرگزاري در این آیه در
محور سوم طبقهبندي کولماس قرار میگیرد (با توجه به جدول  ،)4زیرا تشکر به خاطر عملی است که
آغاز کننده آن خود فرد مقابل بوده است.
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 -6نتیجه
هر فرد در هر مقام و منزلت علمی و اجتماعی ،این انتظار را دارد که در برابر یک عمل پسندیده یا
خدمتی که انجام میدهد ،از وي تشکر شود .با آن که خداوند وجودي بینیاز از پرستش و سپاس
است ،از انسانها خواسته است تا به عنوان وظیفه و تکلیف در برابر نعمتها ،و فزونی نعمتها
شکرگزار باشند .از اینرو ،با هدف ورود به تحلیل گفتمان دینی و متون دینشناختی ،واژههاي حمد و
شکر در آیات قرآن کریم با استفاده از الگوي ارتباطی یاکوبسن ( )7891و ردهبندي کولماس ()7897
بررسی گردید .خداوند به عنوان دریافت کننده پیام ،چه از طریق شکر و چه دعا ترغیب میشود و
بندگان خود را از طریق کاینات یاري میرساند .مالحظه شد که الگوي ارتباطی یاکوبسن ،در تمام
کنشهاي ارتباطی کالمی و از جمله در مواردي که گیرنده پیام ،خداونداست نیز میتواند قابلیت
کاربرد و استفاده داشته باشد .به این منظور آیات مرتبط با شکر و حمد در قرآن کریم با استفاده از
الگوي ردهبندي کولماس بررسی گردید .پس از تبیین دقیق مفاهیم حمد و شکر ،فراوانی مشتقات این
واژهها در کل قرآن کریم استخراج گردید .دادهها نشان داد در قرآن کریم واژه شکر و مشتقات آن به
تعداد  75بار و واژهي حمد و مشتقات آن به تعداد  99بار تکرار شده است .در مرحله بعد ،از الگوهاي
یاکوبسن و کولماس جهت تحلیل این واژهها استفاده شد .در بررسی آیات ،از ترجمه مکارم شیرازي و
کتابهاي تفسیر نور ،اثنیعشري ،روان جاوید ،اطیبالبیان و نمونه استفاده شد .در بین واژههاي مشتق
براي دو واژه شکر و حمد ،تنها مواردي که در آنها عمل شکرگزاري رخ داده است ،در چارچوب این
دو الگو قرار گرفتند .در پاسخ به سواالت پژوهش مشخص گردید که در چهار آیه از قرآن کریم به
طور مستقیم به عمل حمد و شکرگزاري اشاره شده است .در آیه  759سوره بقره خداوند به عنوان
شکرگزار یا فرستنده پیام معرفی شد .آیه  3سوره اسراء اشاره به شکرگزاري حضرت نوح داشت که در
آن فرستنده پیام با نقش عاطفی ،حضرت نوح و دریافت کننده یا گیرنده پیام خداوند متعال با نقش
ترغیبی بود .در آیه  31سوره بقره ،فرشتگان به عنوان فرستنده پیام نقش عاطفی و خداوند نقش
گیرندهي پیام را داشت .در آیه  73سوره رعد نیز به رعد و فرشتگان به عنوان دو فرستنده پیام اشاره
شد .رعد در مقام حمدکننده خداوند ظاهر شده و لذا به عنوان فرستنده پیام در نظر گرفته شد .طبق
ردهبندي کولماس ،آیه  759سوره بقره ،نوع شکر در محور (-3ب) قرار گرفت ،یعنی تشکر به خاطر
عملی که در نتیجه درخواست ،خواهش ،یا دستور فرد متقاضی است .در آیه  3سوره اسراء ،و همچنین
در آیه  31سورهي بقره ،نوع شکر در محور (ا-ب) یعنی شکرگزاري پس از رویداد قرار گرفت .در آیه
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 73سوره رعد ،تشکر به خاطر عملی بود که آغاز کننده آن خود فرد مقابل بوده و لذا در محور (-3
الف) قرار گرفت .با توجه به ردهبندي کولماس مشخص شد که این چهار نوع شکرگزاري صورت زیر
است :دو مورد شکرگزاري از نوع پس از رویداد است یعنی بعد از دریافت لطف و نعمت عمل شکر
رخ داده است؛ یک نوع شکرگزاري از این چهار مورد ،به خاطر عملی که آغاز کننده آن خود فرد
مقابل بود است .به بیان بهتر شما بدون درخواست یا انتظار مشمول دریافت لطف و یا چیزي قرار
گرفته اید .و در نهایت یک نوع شکرگزاري هم در این رده قرار دارد که به خاطر عملی که در نتیجه
درخواست ،خواهش ،یا دستور فرد متقاضی است ،شکرگزاري صورت گرفته است .به طور کلی با
استفاده از الگوي ارتباطی یاکوبسن مشاهده شد که هر چند به طور مکرر از واژههاي شکر و حمد و
مشتقات آنها در قرآن کریم استفاده شده است ،اما عمل شکرگزاري چهار آیه را شامل میشود ،و نکته
قابلتامل این است که تنها یک مورد آن به شکر انسان از خداوند اشاره دارد.
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