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  چكيده
هـاي تنهـا در زبـان» بخشـش«، معنـاي »كـرم« در ميان معاني متعـدد ريشـه

در اي و ديگر معاني اين ريشه، احترام، اعتبار و شرافت تنهـا جنوبي حاشيه
شود. امـا  ظهـور ايـن معـاني را در آخـرين مراحـل زبان عربي مالحظه مي

در فرهنــگ عصــر نــزول، از لحــاظ اجتمــاعي و » كــرم«فراينــد معناســازي 
توان تحليل نمود؟ و اينكه آيا فرايند معناسـازي كـرم، فرهنگي چگونه مي

ول و ، پيش از نـز»كرم«معاني ريشة  اصوالًنيز تداوم يافته و  كريم در قرآن
كاركرد و يكديگر دارند و از حيث علل، انگيزه ا پس از آن، چه ارتباطي ب

  اند؟چگونه
شناسـانة پديـدة بخشـش، مفهـوم كـرم را  در فضـاي بر مبناي مطالعه انسان

) 2ها و ) برپاية  انگيزه1 توان تحليل نمود:عربستان قبل از نزول دوگونه مي
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قـدرت بـا توجـه بـه تغييـر  از طريق كاركردهـاي بخشـش. زيـرا  صـاحبان
و بـه منظـور با انگيزه كسب اعتبـار، احتـرام  جزيره وگفتمان اقتصادي شبه

آوردنـد. بخشـش، بـه مـيي بخشش روريزي مجدد قدرت اكتسابي به پي
گرديـد و ميـان شـرافت و آفرينش انگارة شرافت در ميان مردم منجـر مـي

شـد. صـاحبان كسب و تثبيت قـدرت بيشـتر ارتبـاط برقـرار مـيو بخشش 
هـاي خـويش و درافكنـدن آن قدرت از طريق خلق انگارة بذل و بخشـش

شـدند. رفته از مقبوليتي چشمگير برخوردار ميخيال به اذهان مردمان، رفته
نـه و قرآنـي خداونـد اسـت  ينيبجهـاندر مقابل از آنجا كه مبدأ كـرم در 

نيـز ايـن دو تحليـل ، بايد بر محور تقواي الهي باشد، به همين دليل هاانسان
قرآن پيش روي مـا  ينيبجهاندر » كرم«تعريف انتقادي ازتبيين دقيقي از  ب

گيـري، نهد كه در مواجهه با پديدة بخشش جاهلي از نظـر بسـتر شـكلمي
 .ي جبران و نوع انجام آن متفاوت استانگيزه

 
ــدي: واژه ــاريخ انگــاره، انســانهــاي كلي شناســي اقتصــادي، كــرم، ت

  . ايي هديهقومي، احترام ، بخشش جاهلي، مبادلهمعناشناسي 
	

  مقدمه
يكي از مفاهيم پركاربرد و مألوف فرهنـگ پـيش از نـزول و داراي بازتـاب » كرم«واژه 

در قرآن نيست. كاربرد اين » كرم«است. البته اين سخن به منزلة تعريف  كريم ويژه در قرآن
حاكي از تبيين اين مفهوم دارد. با ايـن  مفهوم در نخستين آيات وحي، اشاره به اهميت آن و

نشـانة   غالبـاًشود كه از اشعار و منابع جاهلي برداشت ميوجود، فرهنگ پيش از نزول، چنان
حد و حصـر و برخورداري از طبع كريم را براي يك فرد، داشتن روحية افراطي بخشش بي

  ). 315، ص 4، ج 1993داند(جواد، به شهرت مي يابيدست
كه آغازين نزول آيات وحي، نعمات خلقـت و آمـوختن را از سـوي خداونـد، در حالي

شمارد كـه بـا كـاربرد جـاهلي نوع ربوبي و نه انساني برميز هم ان مظاهر كرم و آ نيترمهم
با تقواي الهي و  توأمدر معناي مورد تأييد قرآن، » كرم«آن  تمايزي بسيار دارد. عالوه براين 

 وَ جَعَلْنَـاكمُ يَأَيهُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكمُ مِّن ذَكَـرٍ وَ أُنثـىَ«نه به قصد خودنمايي و شهرت است: 
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). ايـن نـوع كـاربرد خـود 13: (حجرات »عِندَ اللَّهِ أَتْقَيكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكمُ
قرآنـي اسـت. بـدين  ينيبجهـانعصر نزول  و  ينيبجهاندر » كرم«ماهوي حاكي از تفاوت 

 مواجهيم. » كرم«متفاوت در خصوص مفهوم  ينيبجهانمعنا كه با دو 

با اين وجود بايد خاطرنشان شد كه، مفهوم بخشش به عنوان يكي از معـاني مهـم ريشـة 
. عـالوه ديـآيشـمار مـبـه  ينيبجهـانتـرين معـاني ايـن ريشـه در هـردو ،  از شاخص»كرم«

بربخشش، معاني اعتبار، احتـرام و شـرافت نيـز چنـان كـه از اشـعار و منـابع لغـت بـه دسـت 
آيد، از معاني ديگر اين ريشه است كه در فرهنگ عصر نزول و نيز در قـرآن و روايـات مي

نيز بسيار مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ شـواهد بسـياري از چنـين كاربردهـايي در اشـعار 
  شود.ي، كتب لغت و آيات قرآن يافت ميجاهل

در اشـعار و منـابع جـاهلي و تفـاوت آن بـا » كـرم«توجه به گسترة معاني و كاربردهـاي 
كاربردهاي قرآني، ضرورت تبيين اين مفهوم را دو چندان ساخته، سواالت متعددي را پيش 

» كـرم«عناسـازي را در آخرين مراحل فراينـد م» كرم«نهد كه ظهور متعدد معاني روي ما مي
توان تحليل نمود؟ و اينكـه در فرهنگ عصر نزول، از لحاظ اجتماعي و فرهنگي چگونه مي

، »كرم«معاني ريشة  اصوالًآيا فرايند معناسازي كرم پيش از نزول، در قرآن نيز تداوم يافته و 
رد پيش از نزول و پس از آن، چه ارتباطي بايكديگر دارند و از حيث علـل، انگيـزه وكـارك

  اند؟  چگونه
در  - از معاني اين ريشه -به اين منظور با توجه به اهميت پديدة بخشش، احترام و اعتبار 

در تبيين اين معاني  شناسانانسانهاي قومي و انسانشناسي، ناگزير از بررسي ديدگاه پژوهش
تماعي انگيزه اج و پديده خواهيم بود. زيرا از منظر انسانشناسي، بخشش به مثابه يك واقعيت

توان در تحليل پديدة بخشش جـاهلي، عوامـل، بسـتر و و كاركردهاي متعددي دارد كه مي
واكـاوي قـرارداد. ايـن  نتـايج،  عصر نـزول مـورد ينيبجهانهاي آن را در فرهنگ و انگيزه
تواند ياريگر ما در تبيين ديدگاه انتقادي قرآن در مواجهه با پديدة بخشش جاهلي از نظر مي
  گيري، انگيزة جبران و نوع انجام آن باشد.تر شكلبس
  ـ اسالمي در فرهنگ عربي »كرم«. مفهوم 1
  »كرم«واژه  شناسيريشه. 1-1
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هاي سامي اسـت و در زبـان أكـدي بـه  معنـاي انگـور، اي مشترك در زبانريشه» كرم«
) Black, 2000, p.148 & CAD, 1964, v8, pp.200-206( تاكستان و بيشتر شراب است

 شـدهكش و تقـديم ميخصوص در قربـاني بـراي خـدايان پـيشهاي آئيني بهمراسم كه در
  ). pp.200-206،CAD, 1964, v8 است(

ֶרםدر آرامي  يـا (كَرَم)، به زمين مورد كاشت و زرع محصور مانند  تاكستان انگـور و  ָּכֽ
توان از همچنين در آرامي، مي ).Jastrow, 1950, pp.671(شودباغ درختان زيتون گفته مي

) به معناي شراب نيز يـاد كـرد. سـاخت  כרמאساخت  در آرامـي بـه » KRM« כרם(كرمَ
معناي احاطه كردن و شدن، فراگرفتن و متراكم شدن نيز آمده است؛ مانند لباسي كـه روي 

  ).Jastrow, 1950, pp.671هم جمع و فشرده شود(
دشت وسيع و حاصلخيز با  انبوهي از گياهاني بـا  اين واژه در كتاب مقدس نيز در معاني

)، راهـي كـه بـه بـاغ يـا 15، آيـه 5و باغستاني آباد و حاصلخيز(داوران، سـوره  كيفيت، باغ
 ،اي كه، به وسيلة بشر، مورد استفاده و كشت قرار گرفتـهشود و نيز منطقهباغستان منتهي مي

ايـن، در زبـان  ). عالوه بـر9 ، آيه22لوقا، سوره نيز  و 5، آيه 7ار رفته است(اشعيا، سورهكبه
)نيـز بـراي ايـن واژه ذكـر 20 ، آيه9عبري معاني  بخشندگي و بركت دادن(پيدايش، سوره 

  شده است. 
هاي جنـوبي، ايـن واژه بـه معنـاي بـاران و از مواهـب زمسـتان و در زبان حبشي از  زبان

رويانـد، ها سبزه مـيها ودشتبركوهمبناي بخشندگي است. به خداوند نيز از اين جهت كه 
  ).Dillman, 1865, pp.834(كريم اطالق شده است

ژوئـن تـا  ) در زبان حبشي، به معناي گذراندن فصل بـاراني شـامل ژوئيـه،karmaكَرَمَ (
نيز به معناي مسكن و اقامتگاه زمسـتاني اسـت.  ) makrāmمَكرَم ( است. زمستان  سپتامبر و

بارنـد، ) به معناي باراني كـه ابرهـا مـيkarәma) و كرِمَ (karamaكَرَمَ (ديلمان معتقد است 
  ).(Dillman, 1865, pp.334است رفته بعدها به معني بخشنده به كار

هاي سامي بـه معنـاي بخشـنده و سـخاوتمند ) را در ميان زبانkaramaلسالو واژه كَرَمَ (
generous be داند(و نيز باران پربازده و پرثمرميLeslau, 1987, pp.292.(  
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را در فنيقـي بـه » KRM«و سـاخت » كـرم«را معـادل عربـي  to honourزاميت،  معناي 
ـــرافت مي ـــرام و ش ـــار، احت ـــي افتخ ـــه و در عرب ـــه هزين ـــت آزادان ـــاي پرداخ ـــدمعن  دان

)zamit,2002,pp.538.(  را در عربـي بـه معنـاي شـريف و داراي ذات » كَـرم«گزنيوس نيز
  ). Gesenius, 1939, pp.445داند(سخاوتمند مي
 ,Landberg, 1905, v2دانـد (آميـز مير يمـن عنـواني احترامرا د» المُكـرم«لنـدبرگ 

pp.646(.  در داشتن و تمجيـد كـردنگراميمعتقد است معاني » كرم«او در ارتباط با ريشة ،
هـاي شـمالي آفريقـا نيـز يافـت نه تنها در جنـوب، كـه، در گويش سپاسگزاري كردنكنار 
هاي بسياري وجود دارند كه با همين معنا در جنوب عربستان، شمال آفريقـا و شود. واژهمي

   آورد:در عمان نيز رايج هستند. او بيت زير را به عنوان تاييد مدعاي  خويش گواه مي
  للنُّزَّل لُعْنَةً َحقٌّ، و ال تَكُ     و الضَّيْفَ أَكْرِمْه، فإِنَّ مَبِيته 

  1بِمبيت ليلُته وإن لم يُسأللم بأنَ الضيفَ مخبرٌ أهلُه     واع
در زبان عربـي  »يشكرهم«را در اين بيت معادل واژة » اكرام الضيف«او همچنين عبارت  

نظـر دانـد. تـرس از بخيـل بـه ) ميHonoreداشتن(داشتن و بزرگو به معناي گرامي جنوبي
ـــراي ميهمـــان ـــي اســـت كـــه اينجـــا ب ـــين مـــردم تنهـــا دليل نوازي مطـــرح رســـيدن در ب

   .) Landberg, 1905, v2, pp. 634شود(مي
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در » كـرم«شود كه، شراب يكي از معاني اوليه ريشة از آنچه بيان شد، چنين برداشت مي
عـرب پـيش از اسـالم  ينيبجهانمتون كهن زبان عربي و در فرايند معناسازي اين ريشه، در 

يكي از  معاني مهم آن است كه با بخشندگي ارتباط تنگاتنگي دارد. اشعار جـاهلي مملـو از 
  هاست. نوشي عرببخشندگي و سخاوت حاصل از باده

دانسـت نوشي را  يكي از مظاهر قابل ستايش بخشش و دهش ميميگساري و بادهعرب 
روي در كنـد و زيـادهو معتقد بود، از آن جهت كه شراب راه سخاوتمندي و كرم را باز مي

                                                 
آيند چون مصيبت مباش و بدان كه گرامي بدار، زيرا اسكان دادن او واجب است و براي كساني كه برتو فرود مي. ميهمان را 1

 بوده است. رد كه اسكان  او در طول شب چگونهاش بازگو خواهد كميهمان حتي اگر از او سوالي نشود، براي خانواده
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گرداند، قابل تحسين است. بر همين اساس درخـت بخشش و دهش را براي انسان آسان مي
ــرْم«انگــور را  ). آنهــا غــرق شــدن در ميخــواري 514، ص12، جنظــورابن م(ناميدنــدمي» كُ
خـــود » طبــع كـــريم«ي فخـــر و شــرف خـــويش و نشـــان از روي در آن را مايـــهوزيــاده

العبـد بـه خـوبي بيـانگر بـني طرفـهبيت زير از معلقه ).100، ص1378دانستند(ايزوتسو، مي
  با معناي بخشش و شراب نزد عرب پيش از اسالم است:» كرم«ارتباط  

  ن مُتنا غَداً أيُّنا الصَّدِييُروَّي نَفسَهُ في حَياتِهِ         سَتَعلَمُ اِ  كَريمٌ
  ).68، بيت 63، ص 1ج ،1986، شيخو(

اشعار جاهلي آكنده از وصف كرم و فخر و مباهات به اين سـخاوت تـوام بـا اسـراف و 
بـه جهـت  كه دهها بـار تمـامي مـال خـودرا بخشـيد را» حاتم طائي«افراط است. چنانكه به  

تر از حاتم. و يا جود و سخاء را به مردي به هاي بسيارش مثل زنند و گويند: بخشندهبخشش
كه آب مورد نيازش را بخشيد و در اين بخشش از فـرط عطـش » كعب بن ياقه االيادي«نام 

  ). 575، ص 4، ج1993 ل زنند(جواد،ثَمَ ،درگذشت
احترام، اعتبار و «گيري معاني شاهد شكلهاي جنوبي، در زبان» بخشش«عالوه بر معناي 

گيـري ها هستيم. با اين تفاوت كه معاني اين مرحله از فراينـد شـكلنيز در اين زبان» شرافت
 هـاي سـامي، تنهـا در  زبـانيعني ساخت معناي احترام و اعتبار، در ميان زبـان» كرم«ي ماده

  شود. مياي ديده هاي جنوبي حاشيهعربي از زبان
د بتوان فرايند ساخت معاني ابر و بارش باران از انگور و شراب و سـپس بخشـندگي شاي

زيـرا سـاخت شـراب كـه حاصـل  فرد كريم از بخشندگي ابـر را برمينـاي اسـتعاره دانسـت؛
ـــت ـــور اس ـــردگي انگ ـــه فش ـــي. البت ـــده م ـــز دي ـــي ني ـــردگي درآرام ـــوم فش ـــودمفه  ش

)Jastrow,1950,pp.671( معنـاي بـاران از ابـر و در  گيـريتواند مبنايي براي شـكلمي كه
تـوان تعبيـر قـرآن فشردگي آن بر پاية عالقة مشابهت باشـد. مؤيـد ايـن سـخن را مـي نتيجه

إِنِّـي « اسـت. عبـارتبراي هردو ساخت شراب و انگور به كار رفتـه» عصر«دانست كه ريشة 
  شراب است. ) به معناي فشردن انگور به منظور 36 :(يوسف »أَعْصِرُ خَمْراً أَراني

وَ أَنْزَلْنـا » «معصـرات«عالوه برشراب براي ابرها با سـاخت » عصر«همچنين كاربرد ريشه 
توانـد مويـد سازي، مـيتواند در مرحله ديگر معني)، مي14: النبأ»(مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً 
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ران و سپس از استعاره باشد. يعني از فشردن و ساخت شراب، فشردن ابرها و مفهوم بارش با
سازي را شـايد بتـوان باشد. فرايند اين معنابخشندگي ابر، بخشندگي فرد كريم، استعاره شده

به دوصورت بيان نمود: مفهوم اوليه آن چنانكه در زبان أكدي نيز مشاهده نموديم، به معناي 
 هاي سـامي شـامل معـانيي چـون فصـلانگور، تاكستان و بيشتر شراب و سپس در ساير زبان

  زا، بارش باران، بازدهي، جود و بخشش، سخاوت و شرافت. باران
هـاي سـامي، مفهـوم در اين ميان بايد اشاره كرد كه در تمامي معاني اين ريشـه در زبـان

يخشـند. وجود دارد. ابرها و فصول بـاراني مواهـب بـاراني را مي» دادن و بخشيدن«محوري 
شـوند و زمـين حاصـلخيز ده و پيشـكش ميهـا در معابـد بـه خـدايان بخشـيشـراب و قرباني

  ). 49، ص 1396 احمد،(قاسم بخشدمحصول خوب مي
  

  كريم در ساختار قرآن» كرم«كاربرد  .1-3
كاربرد  33است كه، هاي متنوعي استعمال شدهبار در قرآن در ساخت 47» رمك«ريشة 

در » كـرم«ست. ريشة هاي مدني اكاربرد متعلق به سوره 14هاي مكي و تنها مربوط به سوره
توانند در سه دسـته مـورد ها مياست كه، اين همنشينقرآن با واژگان متعددي همنشين شده

  گيرند:بررسي و تحليل قرار
، تنها ارتباطي نحـوي اسـت. »كرم«هاي معنايي كه نوع ارتباطشان با واژة دسته اول زوج

وَجْهُ  وَ يَبْقى« اشتدادي دارند. در آية:اي رابطه» كرم«هاي معنايي كه با ريشة دسته دوم زوج
» الجـالل و االكـرام«بينيم، دو مفهـوم )، چنانكه مي27 :(الرحمن »رَبِّك ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ

انـد. دسـته سـوم نيـز اگرچه به يك معنا نيستند، اما از نظر معنايي يكـديگر را تقويـت كرده
ي برخوردارند مانند مفهوم اهانت و كرامت در آيـات ايي تقابلهايي هستند كه از رابطهزوج

 از سوره  مباركه فجر كه در نقطه مقابل يكديگر از نظر معنايي هستند.  16و 15

بيشـترين » رب«واژة  ،در قرآن» كريم«هاي بايد توجه داشت كه از ميان تمامي همنشين 
در قرآن معرفـي » كريم«اتم  به عنوان مصداق» رب«دارد و » كرم«آيي را با ريشة ميزان باهم

شود. در نخستين آيات قرآن در آغاز وحي شاهد استعمال اين ريشه، نه بـراي افـراد كـه مي
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اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ الْانسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ، «براي خداوند هستيم: 
  ). 5-1: (علق »، عَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْالَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

» كـرم«هاي ريشة ها و جانشينتمامي همنشين ،تصوير روبرو برپايه معناشناسي ساختاري
  .)75-105صص ،1396(قاسم احمد،  دهدبا بسامد آنها ارائه مي كريم را در قرآن

  

  

  هيچ تصويري ضميمه نشده است.
  
  
 

  شناسي اقتصادياز منظر انسان »هديه« و »بخشش« .2
 برمبناي آنچه كه ازخالل دستاوردهاي معناشناسـي تـاريخي ايـن پـژوهش بـدان دسـت

شمار آورد كه خـود به» كرم«توان از معاني محوري را مي »دهش و بخشش«يافتيم، مفاهيم 
شـناس برجسـتة ، انسان2شناسان بزرگي چون مارسل موسهاي گستردة انسانصحنه پژوهش

بــراي نخســتين بــار موضــوع هديــه و بخشــش را در اثــر  او ) اســت.1872-1950فرانســوي(
  شناسانه قرار داد.هاي انسانمورد تحليل » the gift« معروفش

نگارانـه، اصـول و قواعـد مشـتركي پيرامـون پديـدة هديـه موس از خالل مطالعات مردم
استگاه و پيامدهاي آن ارائه كشف نمود و تفسيرهاي بسيار دقيقي از نظام هديه و بخشش، خ

اي داد. به اعتقاد او نظام هديه و بخشش را به مثابة هر پديدة اجتماعي بايد به صورت پديـده
تام در نظر گرفت كه بـه لحـاظ اجتمـاعي، در همـة جوامـع و بـا وضـوح بيشـتر در جوامـع 

طـور كلـي هاي مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ، مـذهب، تـاريخ و... بـه ابتدايي، با بخش
هـا، مسـائل و تنيده است.  به اين عنوان همة واقعيـتهمه چيز يك جامعه در ارتباط و درهم

ترينشان هم يك كل است) و آنگاه (حتي جزئي هاي اجتماعي ماهيتاً يك كل هستندپديده

                                                 
2.Marcel Mauss 
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كنـيم، هرچنـد كه يك حقيقت اجتماعي مانند ريـا يـا تظـاهر و چنـدگانگي را مطالعـه مـي
  ). Mauss, 1966, p3اي به تمام آن جامعه باشد(د دريچهتوانكوچك، مي

با چنين ديدگاهي او پديدة بخشش را مورد تحليل دقيق قرار داده، نشان داد كه در پسِ 
ي مردمــانِ جوامــع بــه يكــديگر كــه در نگــاه اول اختيــاري، ي هــداياي ســخاوتمندانهپــرده
هايي هايي توام با انگيزهبا الزام رسد، در عملخودجوش و امري ساده به نظر مي غرض وبي

يافته از مقررات و الزامات متكي اسـت اي سازمانسودجويانه مواجهيم كه بيشتر بر مجموعه
اسـت، اسـتخراج و مـورد  كه ما بايد چنين اصولي را كه در پسِ اين شـكل از مبادلـه نهفتـه

 ؛166، ص1391 ؛ مــور، Mauss, 1966, pp.150-151( تجزيــه و تفكيــك قــراردهيم
  ).94ص ،1385 ، دوپويي،107، ص1395رمضاني، 
تواند تببين دقيقـي از بخشـش را در گرانة موس از پديدة بخشش، ميهاي تحليلديدگاه

به بسـتر، خاسـتگاه، انگيـزه، علـل و  يابيدستروي ما نهاده، ياريگر ما در  عصر نزول پيش
  پيامدهاي بخشش در آن عصر، در مواجهه با ديدگاه انتقادي قرآن باشد.

  
 مبادله هايو جايگاه آن در نظام» هديه«و » بخشش« .3

از نظر لغوي به معني كسـي يـا چيـزي را بـدل كـردن، چيـزي را  )Exchange( مبادله
تواند انسان يا حيوان، مادي يا غيـر مـادي، ماننـد عوض چيز ديگر گرفتن است. اين چيز مي
  ). 104، ص1395 احترام، كمك و... باشد(رمضاني و ديگران،

شناسـي اقتصـادي مطـرح شناسان عمـدتا در حـوزة انسـاناگرچه مفهوم مبادله نزد انسان
هـاي غيـر مـادي مبادلـه اذعـان هاي خود بـه جنبـهشود، اما آنها از همان ابتدا در پژوهشمي

شناسـاني اند. به همين دليل نيز در مقابل نظرية مشهور مبادلـة رفتـاري از سـوي جامعـهداشته
، كه مبناي هر نوع رفتار انساني در مواجهه با انسان ديگـر و يـا  )1989-1910( 3چون هومنز

داننـد،  نظريـة مبادلـة انه ميمتغيرهاي محيطي را مكانيزم تنبيه و پاداش و تمايالت سودانگار
شـكل گرفـت. و از  )1854-1941( 4شناساني چـون جيمـز فريـزررفتاري از سوي انسانغير

                                                 
3. George Homans  
4. James George Frazar 
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منزلت نابرابر و تالش براي كسب منزلت بيشـتر بـه عنـوان داليـل مبادلـه يادشد(رمضـاني و 
  ).105،ص1395ديگران، 

اي از موس كه معتقد بود در يك مبادله ما نه فقط با يك پديدة اقتصـادي كـه مجموعـه
مواجهيم. او در مطالعة هديـه، دو نـوع نظـام مبادلـه، نظـام مبادلـه مبتنـي بـر قواعـد ها پديده

اي را در جهـان  دادوستد عرضه و تقاضا (بـازار) و نظـام مبتنـي بـر دادوسـتد و مبادلـة هديـه
 ).Mauss, 1966, p.13تفكيك كرد(

كـه در آن  شـوداي اطالق مياي در انسانشناسي اقتصادي به معاملهاصطالح مبادلة هديه
دهد و پس از گذشت مدت زماني، گيرنده نيز يك فرد كاال يا محصولي را به فرد ديگر مي

دهـد. بـه ايـن همان كاال يا محصول را در پاسخ به آنچه دريافت كرده، به دهنده بازپس مي
دهـي هديـه قابـل انتظـار و جبـران نمـودن دهـش از پسترتيب در تعريف انسانشناختي، باز

گردد. از نظر اجتماعي در فرايند هديـه، دادن ي اين معامله اقتصادي محسوب مياركان اصل
هديه، گرفتن آن و جبران كردن آن توسط گيرنـده، نـوعي اجبـار وجـود دارد؛ ايـن اجبـار 
اجتماعي ناشي از اين واقعيت است كه هديه با تمام ابعاد اقتصـاد، سياسـت، مـذهب، هنـر و 

ر ارتباط است. هديه يك نشـانه فرهنگـي اسـت و در نظـام بيني و نظام خويشاوندي دجهان
اقتصاد جوامع سنتي، كوچك و دست ناخورده، اساس زندگي اقتصادي و سياسي محسوب 

  ).Mauss, 1966, p.2شود(مي
ترين مبـادالت اقتصـادي در ميـان جوامـع مختلـف ترين و رايجاي از قديميمبادله هديه

اقتصادي ماننـد بسـياري از اصـطالحات ايـن علـم از  شناختياست. هديه در اصطالح انسان
اي برخوردار است كه آن را از كاربردهاي غيرفني و متعارف متمـايز هاي معنايي ويژهمؤلفه
سازد. در اصطالح عاميانه، دادن چيزي است به صـورت مجـاني و كـامال داوطلبانـه كـه مي

خت نداشـته و در انتظـار بازگشـت و بازپردااز گيرنده هيچگونه انتظار تالفي و ي آن دهنده
شـمار اي اقتصـادي بـهكه هديه در اصطالح فني به مثابـه مبادلـهدادن آن نباشد، درحاليپس
  ).strathern & stewart, 2005, p.230آيد(مي

نگاهي به اين نوع تعامل اقتصادي به وضوح حاكي از آن اسـت كـه طـرفين آن در پـي 
نيـاز از  به كاالهاي مـورد يابيدستگمان به كاالها و محصوالت نيستند؛ زيرا بي يابيدست
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هاي بهتري چون مبادله پاياپاي نيز امكانپـذير اسـت. بـه ايـن ترتيـب بـرخالف مبـادالت راه
هستيم، در ـ  ماعينه روابط اجت و ـ كه شاهد توجه طرفين به كاالها و محصوالت كاالكاالبه

  باشيم. اهد توجه طرفين به روابط اجتماعي و تعميق آن مياي شمبادالت هديه
به بيان ديگر انگيزه اصلي از اين معاملـه اقتصـادي، ايجـاد ارتباطـات اجتمـاعي، حفـظ، 

آن است واز اين رهگذر كاالهـا و محصـوالت تنهـا نقـش ابـزاري بـراي  گسترش و تعميق
اي واضـح و اي نشـانهادالت هديـهبه اين هدف را برعهده دارند. به اين ترتيب مب يابيدست

بديل آن در مناسبات اجتماعي، به ويژه مردمـان باسـتاني نمايان برنقش اقتصاد و كاركرد بي
ترين اشكال روابط اجتماعي و باعث ايجـاد و تقويـت جوامـع انسـاني است كه حتي از مهم

  ). 58، ص1379 شود(وايزمن،مي
  

  ايهديه نظام مبادلةو الزامات آن در » بخشش«هاي . انگيزه4
اصـل انسانشـناختي در تعـامالت  نيترمهماقتصادي برآنند كه بدون شك  شناسانانسان

اي، اصل جبران در ايـن نـوع معـامالت اسـت. بازپرداخـت هديـه و آنچـه كـه مبادلـه هديه
اي ). از آنجا كه مجموعـه97ص ،1385 شود، از تعهدي جدي برخوردار است(دوپويي،مي

هايي اخالقي و يا توان انگيزههاي اجتماعي در بازپرداخت هديه شركت دارند، مياز پديده
  سياسي را در فرايند هديه مطرح نمود. 

  
  هاي اخالقي جبران آنانگيزه هديه و .4-1

اقتصادي نبوده،  هديه و بخشش با توجه به ماهيت تام خود در جوامع بدوي امري صرفاً 
ي است. چنانكه موس اظهـار احتـرام يـا اعـالم عـدم وجـود هاي متعددي قابل بررساز جنبه

خصومت به طرف مقابل، الزامِ گيرنده به باز پس دادن چيزي الاقـل معـادل آنچـه دريافـت 
  داند.هايي اخالقي ميشده را، از ديگر وجوه پنهان تبادل هدايا و انگيزه
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  تبادل هديه و ازدياد نعمت. 4-1-1
هـاي خـود بـه روحـي هاي اخالقي تبادل هديـه در پـژوهشموس در در رابطه با انگيزه

دهنـده بـه گيرنـدة آن منقـل كند كه در قالـب هديـه از هديـهمي اشاره 5»هو«جادويي با نام 
  سازد.منتفي مي بودن هديه و بخشش راشود و تصادفي و اتفاقيمي

هـدايا  كنـد و درها زندگي ميدر فرهنگ آنها قدرتي جادويي است كه در جنگل» هو«
شود و گيرنده را ملزم كنندة هديه منتقل ميوجود دارد و در قالب هديه از دهنده به دريافت

اقتصـادي  شناسانانسانبعدها  سازد تا كااليي را كه دريافت كرده براي خود نگاه ندارد.مي
به عنوان عامـل جبـران در هديـه سـخن » هو«هاي خود از مفاهيم ديگري به جز در پژوهش

اند؛ اما تحليل موس بر الزامات اخالقي طرفين و نيز بُعدِ غيرمادي جبـران هديـه، وراي هراند
  مناسبات مادي و سيستم عرضه و تقاضاي بازار، همچنان مورد تاييد همگان است.

 ، عالوه بر اداي احتـرام بـه هديـه6اين باور موس، متاثر از اعتقاد مائوري مردمان زالندنو
كننـدة شود و به دهندة آن نيز بيش از اهداگردش اجباري ثروت نيز ميدهنده، باعث نوعي 

 ). (Mauss, 1966, pp.12-13اصلي نوعي تسلط و قدرت خواهد داد

تـري بخشـيده ها با قاعدة سخاوت انجام شود و اموال و اشياء بـاارزشهرچه اين بخشش
چيزي است كـه بـه عنـوان شود؛ و اين دقيقا همان شود، نتيجة مطلوبتري عايد دهندة آن مي

بايد از آن سخن گفت: ايفاي تعهـدي كـه در پـي دريافـت هديـه بـراي  7»پتالج«هاي مولفه
(قـدرتي  يـي»مانـا«، »مـائوري«گيرنده به وجود خواهد آمـد و منزلـت يـا بـه تعبيـر مردمـان 

روحــاني و معنــوي) اســت كــه بــه فــرد در ازاء هديــه و بخشــش او، ثــروت بيشــتر ارزانــي 
  ).(Mauss, 1966, pp.12-13كندمي

                                                 
5. hau 

به 	اقيانوس آرام استوايي هستند كه در سده دهم ميالدي از جزاير گرمسير و	نزيپلي . قومي از تبار6
 را بنا نهادند.	تمدن مائوري كوچيدند و	نيوزيلند جزاير معتدل

7. Potlach 
 است.» دهش«يا » دادنهديه«ي چينوك در جوامع كهن به معني واژة پتالچ از ريشه
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برخي اعتقادات مانند آنچه كه مردمان جوامع شمال شرقي سيبري و اسكيموهاي غرب   
آالسكا بدان باور دارند، حاكي از آن است كـه خـدايان و ارواح مردگـان نيـز در دريافـت 

بـا  هاانسـاندارد تـا هرچـه بيشـتر بـا هدايا با يكديگر در رقابتنـد و همـين امـر آنهـا را وامـي
سخاوت مواجه شده، ثروت بيشتري را عايد دهندگان بخشش سازند. به همين دليل آنهـا بـا 
ريختن مازاد گوشت حيوانات به داخل دريا يا سپردن آن به دست باد، در حقيقـت بـه بـاور 

نـد اگردانند تا سال بعد بيشتر از آنچه دادهاشان باز ميهاي اصليخود اين هدايا را به زادگاه
  هاي اندك، ثروت بيشتري عايدشان شود. دريافت كرده، از طريق اين بخشش

ي اصلي سخاوت مرداني را كـه بـه عنـوان هديـه دادن، اشـياء را بـه به اين ترتيب انگيزه
تـوان همـين ايـده (قربـاني)، مـي كننـددهند و يا  آن را براي خـدايان نـابود مـيديگران مي

اي آورد. و اين  دقيقا به معنـاي هديـهثروت را به ارمغان مي دانست كه تبادل هديه، فراواني
گـردد، بلكـه زيـاد شود. زيرا نـه تنهـا آن هديـه بـاز مـياست كه به بهترين طريق جبران مي

شود.  اعتقادي كه در ميان بسياري از اديان به گونـه شود و در هنگام جبران چندبرابر ميمي
 ,dadami se( و در سانسـكريت  do ut des يـرهـاي مختلـف وجـود دارد. در التـين تعب

dehei, me( ــا رســيده ــه دســت م ــي ب ــون دين ــق مت ــدكــه از طري ــد همــين باورن ــد، مؤي  ان
)Mauss,1966, p.11.(  
  
 هدايا به مثابه صدقه و خيرات  . 4-1-2

اي اخالقـي در شناسي تئوري خيرات  و صدقات ، از يك سو حاصل ايدهاز منظر انسان
خصوص هديـه و ثـروت و از ديگرسـو حاصـل اعتقـاد بـه فـداكاري و قربـاني، بخشـش و 

  سخاوت براي خدايان است. 
ها ملزم به قرارداد با ارواح خدايان و مردگان به عنوان  اولـين برمبناي چنين باوري انسان

انجـام مبادلـه بـا موجودات هستند زيرا آنها در حقيقت مالكان  واقعي ثروت جهانند و عدم 
آنها بسيار خطرناك است. ثروتمندان بايد براي رضـايت خـدايان قربـاني كـرده و از امـوال 
خود ببخشند زيرا درغير اين صورت در باور بسياري از اديان، نمسيس (خداي انتقام)، انتقام 

  گيرد. ثروت و شادي بيش از حد را از ثروتمندان با دادن آن به فقرا و خدايان مي
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ها با اين تصور كه در سال آينده ماندة قربانير ميان اسكيموهاي غرب آالسكا نيز باقيد
 شـــودمي و در حقيقـــت جبـــران شـــود، بـــه دريـــا ريختـــه بـــه ســـوي آنهـــا بـــاز گـــردد

Mauss,1966,pp.16-17).(  اين بـه آن معناسـت كـه در بـاور بسـياري از اديـان خـدايان و
اسـتفاده مانـده و كنار گذاشته شـده و يـا در قربـاني بـي ارواح مايلند تا سهمي كه براي آنها

شود. به همـين دليـل صـدقه و بخشـش بـه  ممكن است از بين برود، به فقرا و كودكان داده
 ).Mouse,1966, p.28-29نيازمندان، نوعي شكرگزاري و سپاسگزاري از خدايان است(

هـايي از گونـه (Kaributu)و كـاريبوتو  (Pokala)تـوان بـه پكـاال در همين رابطـه مـي 
بايـد بـه  اشاره كـرد كـه بـه مثابـه مصـداق و سپاسـگزاري 8هداياي تقديمي در مبادلة كوال

) و بـه تعبيـر مـوس، بـه آنچـه كـه مـا Malinowski,1922,p.75( خدايان بازپرداخت شود
  ).Mouse,1966 ,P.28( ناميم بسيار نزديك استدستمزد مي

جايگاهي ارتقا خواهد داد كه به مبنايي براي عدالت مبدل چنين  ميراثي اخالقيات را به 
در ابتدا منحصرا به معناي  »zedaqa« ، شبيه واژة عبري»sadaka«خواهدشد. چنانكه  واژة 

 اسـت شده عدالت بوده و بعدها معاني بخشيدن پول يا مال به فقرا و نيازمندان به آن افزوده

Mauss,1966,pp.16-17).(  
  
  آن هاي سياسيو انگيزه» هديه« .4-2

هـاي ديگـري هاي اخالقي هديه و جبـران آن، از انگيـزهشناسان صرفنظر از انگيزهانسان
 گـرايانسـان روانشـناس، »مـازلو«اندكـه مانند نياز به كسـب اعتبـار و احتـرام  سـخن رانـده

 )، نيــز در هــرم نيازهــاي خــود آنهــا را در اولويــت نيازهــاي افــراد1970-1908آمريكــايي (
   .برشمرده است

به قـدرت و   يابيدستدر رقابت براي  (Prestige)و اعتبار  (Honer)هاي افتخار انگيزه
 ).(Mauss,1966,p.6شونددادن محقق ميثروت، پشتوانه محكمي هستند كه از طريق هديه

در ميـان بوميـان آمريكـا، در حقيقـت رقـابتي بـراي 9براي نمونه پديدة هدية نمايشيِ پـتالچ
                                                 

 كنداز كوال به مثابه يك نظام مبادلة هدايا ياد مي "دريانوردان اقيانوس آرام غربي"در اثر مالينوفسكي  .8
)Malinowski,1922,p.75 .( 

9. Potlach  
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به اعتبار و قدرت است كه با  بخشيدن هـر چـه بيشـتر دارايـي و سـتايش بـيش از  يابيدست
شود. هنگامي كه نزاعي ميان دو نفر اندازه از خويشتن و با هدف احراز شخصيت، انجام مي

تواند جشني به نام پتالچ برپا كنـد و بـا توزيـع هـر گيرد، يكي از آنان مييا دو گروه در مي
  ، رقيب را سرافكنده و مقهور سازد.چه بيشتر مال خود

 اسـت.» دهش«يا » دادنهديه«ي چينوك در جوامع كهن به معني ي پتالچ از ريشهواژه 
يكـي از  و آمريكـايي-آلمـاني شناسنسان، ا10اي، نخستين بار توسط بوآسمبادلة هديهاين 

)، از خـالل 1858 – 1942شناسـي و مـردم شناسـي نـوين آمريكـا (بنيانگذاران اصلي انسان
  مطالعات ميداني او در ميان بوميان آمريكا به دست آمد. 

بواس اين نوع مبادله را در چارچوب رقابت ميـان چنـد رئـيس كـه هـر كـدام از طريـق 
هاي خود مـدعي حـق برخـورداري از موقعيـت عـالي در سلسـله مراتـب اجتمـاعي بخشش

امل عملـي مناسـكي و تشـريفاتي در شـاين نوع دهـش بودند، مورد تحليل قرار داده است. 
شناسـد، بـراي اينكـه تضـميني پوستان است و از آنجا كه سرخپوست نوشتار نميميان سرخ

باشد، آن را  در مالء عام  و به منظور رقابت بـراي تحكـيم و ترفيـع موقعيـت اجتمـاعي داده
  دهد. خود انجام مي

ديگـران مـي دهـد و آنهـا موظفنـد  اي از اين موارد هر يك از روسا هدايائي بـهدر پاره
هداياي او را بپذيرند و در مقابل هدايائي با حـداقل دو برابـر ارزش بازگرداننـد. گـاهي نيـز 

هاي مسي  باارزش خود را را نابود و حتي برخـي بردگانشـان ها و سينيآنها تعدادي از قايق
همان مقدار از اموال خـود كنند. در مقابل روساي ديگر نيز مجبورند تا حداقل را قرباني مي

شد. بدين معني زماني كه فـردي را منهدم كنند . گاه نيز پتالچ جهت حفظ آبرو برگزار مي
دار شـده اسـت، بـا برپـايي پـتالچ و اهـداي هرچـه بيشـتر به دليل شكستي، حرمتش خدشـه

  ). 172، ص 1370ستاند(ساروخاني، دارايي، آبروي رفته را باز مي
اين رقابت برآيد، از حيثيـت اجتمـاعي بـااليي بـر خـوردار  و آنكـه رئيسي كه از عهده 

 كنـددهد و  موقعيتي متزلزل پيدا مـيقادربه انجام اين كار نباشد حيثيت خود را از دست مي
  ).69، ص1385(دوپويي، 

                                                 
10.  Boas 
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دهـي پنداري و نه بـا نـوعي قـرضبينيِاي، ما نه با نوعي خود بزرگبرمبناي چنين مبادله
 يابيـدسـتبردن بعدي، بلكه در حقيقت با نوعي توزيع مجدد منابع و تالش براي براي بهره

به يك جايگاه اجتماعي غالب و به رسميت شناساندن آن مواجهيم. زيـرا ايـن روسـا امـوال 
به اعتبار و موقعيت اجتماعي، از خود جدا  يابيدستخود را در برابر پاداشي غيرمادي يعني 

  كنند. مي
هاي بسيار پـرزرق و بـرق هاي بسيار سخاوتمندانه و ولخرجينيز، هديه در جوامع مدرن

را بايد درون فرآيندي از رقابت براي كسب حيثيت و آبروي بيشتر تحليل كـرد. يعنـي فـرد 
ثروتمندي كه قصد دارد ثروتش را ريخـت و پـاش نشـان دهـد، بـه دنبـال كسـب اعتبـار و 

او بخشـيدن بـراي دادن نيسـت بلكـه هـدف  ).137 -136صص  ،1386منزلت است(ريور، 
رو پـتالچ نـوعي توزيـع دادن براي تسلط يافتن و يا پس گرفتن در جبران آن اسـت. از ايـن

مجدد منابع و تالش براي به رسميت شناساندن يك جايگاه اجتماعي غالب، نه نـوعي خـود 
  آيد.بيني به شمار ميبزرگ

طلبي هشي دوسـويه و غالبـاً بـا مبـارزهبنابراين پتالچ بخششي سخاوتمندانه نيست بلكه د
همراه است. اين بازي دائمي ميان رؤسا در رقابت براي كسب حيثيت اجتماعي چندان ادامه 

) و بـه جـاي 57، ص1385يابد تا عاقبت به پيروزي يكي از دوطـرف بيانجامـد(دوپويي، مي
ري براي تحقيـر و رقابـت اي به تعميق روابط بيانجامد، به ابزاآنكه مانند ساير مبادالت هديه

شود. با اين وجود اين نـوع مبادلـة تشـريفاتي، براي كسب اعتبار و حيثيت اجتماعي بدل مي
  ).129، ص1385كند(دوپويي، ي مسلحانه ميرقابت را جايگزين جنگ و مبارزه

دادن اين منظور شود و حتي فردي براي نشانگاهي در قبال هديه چيزي درخواست نمي
بـرد. در ايـن به دريافت چيزي ندارد به سادگي شيء مايملك خود را از بين مـيكه تمايلي 

شود اما ايـن نقـل و انتقـال ثـروت بـا قـوانين و شيوه بيشترِ ثروت مصرف و يا انتقال داده مي
ي ديگـري جـز سـخاوت در ميـان باشـد، گيـرد و اگـر روحيـهمقررات سخاوت انجـام مـي

  ).Mauss,1966,p.35آيد(ميترين تحقير و اهانت به شمار بزرگ
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توان به يكي از الگوهاي دقيق در درك مناسبات پيچيده ميان ثـروت در همين رابطه مي
شناســان مشــهور در ســال ، يكــي از انســان11و قــدرت از طريــق پــژوهش مارشــال ســاهلينز

 اشاره داشت.  او دو نوع الگوي قدرت را در يك مكـان بـه طـور همزمـان در مجمـع1963
 14پـاپوآو نـام در اين جزاير  13مالنزياييفضاي  و بيانگر 12مردبزرگقيانوسيه با نام  الجزاير ا

قدرت رئيس پولينزيايي، قدرتي  .آن در نظر گرفت 16پولنيزياييرا معرف فضاي  15رئيس يا
  مرد مالنزيايي قدرتي از نوع شايستگي. ارثي است و قدرت بزرگ

رئـيس اگـر  دانـد.در ماهيـت قـدرت مـيساهلينز تضاد بيان شدة ميـان ايـن دو الگـو را 
به وسيلة يك موقعيـت منتسـب و از طريـق جبرهـاي خويشـاوندي قـدرت دارد،  پولينزيايي
ريزي برتري خود اسـت. او بايـد يـك روز بروز مجبور به پي مالنزيايي مردبزرگبرعكس 

اجتمـاعي و راهبرد فردي مانند استعداد متقاعد كردن، سـخاوتمندي، مهـارت در ابتكـارات 
شجاعت را براي باال رفتن از نردبان مراتـب اجتمـاعي بـه كـار گيـرد و در حـين انجـام آن، 

  كامالً از جبرهاي خويشاوندي رهايي يابد.
دهـد؛ در ، براي ارتقاء خود به هديـه و جبـران آن اهميـت بسـياري مـيمردبزرگيك  

نـدارد. او بـر اسـاس يـك به هـيچ يـك از ايـن اقـدامات نيـازي رئيس پولينزيايي حالي كه 
ساختار هرميِ كالن، بدون آنكه قدرتش را خود بنا كرده باشد، مسئوليت يافتـه اسـت. و بـه 

اي بـراي رشـد ثـروت نـدارد؛ زيـرا دليل اعطاء اين قدرت از بدو تولد، نياز به راهبرد ويـژه
ين ثروت ا مالنزياييمرد بزرگرود. براي ثروت به دليل اينكه او رئيس است به سويش مي

قدرت، ثروت را  پولنيزيايي آورد، در حالي كه براي رئيساست كه قدرت را به ارمغان مي
  )123و  122، 119، صص 1385خلق مي كند(دوپويي، 

                                                 
11. sahlins 
12. big man 
13. melansiens 
14. papoue  
15. chef 
16. polynesienne 
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، 17الجزايــر ســليمان در اقيــانوس آرام جنــوبيدر مجمــع بــوگين ولدر جنــوب جزيــره  
ها نشان ريق برگزاري ضيافتشناسان از طتوسط انسانمرد بزرگ شواهد ديگري از عملكرد

است. اقدامي كه موجب اقتدار موثر او بر اعضاء گروه خود شـده، از طريـق ايـن  شده داده
). 123، ص 1385آورد(دوپــويي، ســخاوتمندي شــهرت بســياري را بــرايش بــه ارمغــان مــي

اش در كمـك بـه خويشـاوندان، دوسـتان و آشـنايان  شـكل شهرت او از طريق نوع رهبري
  و اقتدار او بر اساس شيوه سنتي موردقبول همگان است.  گرفته

هـاي هـاي ويـژه، مداخلـه در موقعيتمرد در اين مورد خاص با برگزاري ضيافتبزرگ
هـا، برگـزاري سـالگردهاي متنـوع)، هـا، عزاداريمهم و كليـدي زنـدگي اجتماعي(ازدواج

) و در حقيقت  نوعي 123 ، ص1385نوازي (دوپويي، اقدامي افراطي از بخشندگي و مهمان
دهـد كـه دهد. زيرا او كاالهاي مادي را با اين باور و چشمداشت هديه مـيرقابت انجام مي

گيرنده ناتوان از جبران اين كاالها با ارزش معادل است. به اين ترتيب  بزرگمـرد بـا هـدف 
رنـده نيـز گييابد كه در نهايـت  بـه تسـلط او بـر هديـهتبليغ خود به شهرتي فطري دست مي

  ).123، ص 1385(دوپويي،  خواهد انجاميد
  

  نزول آستانهدر اي هاي مبادلة هديهل و انگيزهاصو. بازخواني 5
  اي در عربستان قبل از نزولپيشينه مبادالت هديه .5-1

مـدت، طوالني هـايقحطي و هاآبي، خشكساليكم دليل يزرع عربستان بهجغرافياي لم
شـد، توليـدات مي مـزارع و هـادام شـدنتلف بـه منجـر كـه سـهمگيني شـن هـايطوفان

گـذاري در كشاورزي و حتي دامداري را با مشكل بزرگي مواجـه سـاخته، مـانع از سـرمايه
شـد. از ايـن رو، حوزه توليد كاال و خدمات و انجام معامالت سودمحور در شبه جزيره مـي

به عنوان عاملي براي گسترش و تعميـق اي جزيره را به انجام مبادالت هديهاقبال مردمان شبه
، 2002؛ وات، 131و130صـص ،2000 كرد(علـي،روابط اجتماعي ميان مردمـان بيشـتر مـي

  ). 65-64صص

                                                 
17. Salomon  
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رنـگ باخـت. ايـن » تجـارت«اين نوع از معامله به تدريج، متأثر از ظهـور رخـداد مهـم 
 شـدن دسـر مكه در نتيجـه در اكرم(ص) والدت رسول از پيش سال رخداد مهم، چندين

بيـزانس  امپراتـوري و ايران امپراتوري يعني آن زمان بزرگ امپراتوري دو خارجي روابط
ي كعبه مركـز توجـه قبايـل و پيش از آن نيز به دليل وجود خانه مكه راكه شهر روي داد و

 جـاده يـك بـه جزيـره راشـبه و تجـاري بزرگ مركز يك مردمان دور و اطراف بود، به

تـرين عنوان مهم به طائف و ). يثرب52-51، صص2002ساخت(وات،  كاال مبدل ترانزيتي
 عنـوان به قريش قبيله و تجاري انتخاب شد اصلي مناطق تجاري و مكه نيز به عنوان مركز

 جـاده ترتيـب ايـن ايـن بـه گرفتنـد. عهـده بـر را مركز اين مديريت مكه، اصلي ساكنان

 منطقـه و شام به حجاز طريق از را هند اقيانوس از شده ارسال كاالهاي توانست ترانزيتي

اي سورة قريش در قرآن به سفرهاي تجاري قـريش در ايـن شـرايط اشـاره .برساند مديترانه
  صريح دارد. 

اين رخداد بزرگ تأثيري عميق برشيوة تفكـر اقتصـادي مـردم و تغييـر آن بـه اقتصـادي 
 مبادله و در مبادله پاياپايسودمحور، داشت. توزيع كاال وخدمات كه تا پيش از اين عمدتا 

شـد، اكنـون ديگـر بـه  مي خالصـه اجتمـاعي ارتباطـات بيشـتر اي و در نتيجه تقويـتهديه
و  خـدمات و كـاال مبادلـه و دادوسـتد و عرضـه و تقاضـاي بـازار و بـه دنبـال آن توزيـع

  سودآوري مبدل گشته بود. 
اي فضـاي بـادل هديـهبه اين ترتيب، سخاوت و بخشش كه پيش از اين بـه دليـل نظـام ت

جزيره بود، اينك در نظام مبتني بر عرضه و تقاضا و بازار رنـگ باختـه و جـاي غالب بر شبه
كـه بـه دليـل » قـرض«فرهنـگ  داد و در نتيجـهخود را به انباشت ثروت و كسب قدرت مي

 درداد. طلبـي مـياي فضاي غالب بود، به تدريج جاي خود را به ربا و ثروتمبادالت هديه

 كننـد،مـي جهـاد او راه در هايشـانمـال و هاجان با كه كساني از گفتماني خداوند نينچ

  كند.مثابه قرض به خود معرفي مي كند و اين نوع بذل جان و مال را بهمي تجليل بسيار
 توجه با تنها است، آورتحير كيفي و كمّي جهت از كه هاتجليل ازاين عميق درك

 راه در ثروت كردنهزينه ترديداست. بي پذيرتجارت امكان از ناشي اقتصادي گفتمان به
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 قابـل خصـلتي بودنـد، آن گـردآوردن پي در مردم اكثريت كه ايزمانه در الهي و جهاد

  ).62، ص1393است(شيرزاد،  برانگيزتحسين و ستايش
مندي از أجر و دستمزد اخـروي ممتـد، بـزرگ و جـاودان در بسـياري از ترغيب به بهره

 كـه كساني از بيشماري آيات در قرآن تواند مبين اين روحيه سودمحوري باشد.مي آيات

 خرج فقرا به رساندن ياري راه در را آن از قسمتي و كرده را انباشته خويش ثروت و مال

 ايـن بـه قـرآن توجـه از تـوانمي وضـوح ) بـه35و34: است(التوبه انتقاد كرده كنند، نمي

 را جزيره شبه مردمان ميان مذموم اين خصلت رواج نتيجه در و آنها عددي كثرت گروه،
   .نمود استنباط
 ظهـور در ريشـه كه بود محوريگفتمان سود اجتماعي، اخالق اين شيوع اصلي دليل

 مـدت در تـا بـود فراهم آورده آنها براي نظيربي فرصتي تجارت  داشت. تجارت پديده

 نگاهـداري و گردآوري را شماريبي مال و رسانده ايسابقهبي غناي به را خود كوتاهي

 سـخت شـرايط دليـل بـه تجـارت، گيـريشكل از پيش تا كه است حالي در نمايند. اين

 ظهـور و بـروز امكـان انـدوزيمـال بـراي همگـاني حـرص و ولـع جزيـره،شبه اقتصادي

  ).62، ص1393نداشت(شيرزاد، 
  

  در فرهنگ عصر نزول» بخشش« هاي سياسيانگيزه .5-2
تغيير گفتمان اقتصادي، منجرشد. رياست  جزيره بهچنانكه اشاره شد، رخداد تجاري شبه

درنظـر گرفـت و » پولينزيـايي سـاالريرئـيس«توان آن را مانند الگـوي وراثتي قبايل كه مي
آورد، اينـك پـس از تاپيش از اين تغيير، انباشت ثروت را نيز  بـراي ريـيس بـه ارمغـان مـي

صادي سودمحور تغيير يافته، به الگويي اكتسابي و مشابه الگوي قدرت حاكميت گفتمان اقت
هــاي فــردي و نــه در جوامــع مالنزيــايي مبــدل شــده بــود كــه قــدرت او حاصــل شايســتگي

به ثروت اكتسـابي و در  يابيدست و داده تغيير را شرايط» تجارت«هاي موروثي بود. داشته
بـه  يابيـدسـتساخت. ثروت و قدرت اقتصادي به تدريج منجر به نتيجه قدرت را ميسر مي

اش مبـدل خانـدان و يـا قبيلـه» بزرگمـرد«قدرت سياسي شده و افراد  را  به تعبير ساهلينز بـه 
  ).121-120، صص 1385 ساخت(دوپويي،مي



 179   93، پياپي15سال، )عليهاالم اهللا (سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

با وجود اين اما، قدرت اكتسابي صاحبان قدرت براي دوام و بقاي حيات خـود نيازمنـد 
چون ايجاد مقبوليت و در نتيجـه اطاعـت و تسـليم از سـوي مخاطبـان داشـت. زيـرا   لوازمي

جـا و هـر شـكلي كـه بكـار تداوم يابـد و در هر تواند براي مدتي طوالني با زورقدرت نمي
رود، اگرچه به ظاهر، از سوي اعضاي حكومت شونده، به مقبوليت نياز دارد. يكي از لوازم 

ي اقتصادي اسـت. به قدرت برتر، پشتوانه يابيدستريزي  و نيز ايجاد اين مقبوليت براي پي
از قابليـت سـخنوري (مهـارت فـردي) و انبارهـاي  مالنزيايي بزرگمردهمانگونه كه قدرت 

گرفت، الگوي قدرت در جامعه عربسـتان نيـز پـس از ي او(مهارت اقتصادي) نشئت ميغله
الگوي اكتسابي قـدرت، از ثـروت آغـاز گيري تجارت، با توجه به تغيير ماهيتي آن به شكل
نمود تا قـدرت تـداوم يافتـه و در شد. ثروت و توانمندي اقتصادي، شرايطي را فراهم ميمي

  هاي اكتسابي ديگر بقا يابد.رقابت با قدرت
اي دوســويه را بــين قــدرت و مطيعــان آن برقــرار ي اقتصــادي بــه تــدريج رابطــهپشــتوانه

از طريــق خلــق انگــاره و يــا تصــاوير خيــالي از بــذل و ســاخت. زيــرا صــاحبان قــدرت، مي
رفته بـراي خـود، مقبـوليتي هاي خويش و درافكندن آن خيال به اذهان مردمان، رفتهبخشش

پذيري از سوي مخاطبان بود. براي نمودند كه خود مستلزم نوعي اطاعتچشمگير كسب مي
رت انگـاره مراجعـه نمـود تـوان بـه اثـر قـدمطالعه بيشتر در خصـوص تـاثير انگـاره هـا مـي

  ).48-49 ، صص1395 (قراملكي،
رواج انگــارة شــرافت و برتــري بخشــندگان صــاحب قــدرت از يــك ســو و اســتخفاف 

ها از سوي ديگر به استمرار و تداوم قـدرت و گونه بخششكنندگان اينمخاطبان و دريافت
تَخَفَ«يافـت: تـوان در قـرآن شد. گواه اين ادعـا را ميدر نتيجه كسب ثروت منجر مي  فَاسـْ

قينَ انگاري خـود و ). اسـتخفاف، پسـت54: (زخـرف» قَوْمَهُ فَأَطـاعُوهُ إِنَّهُـمْ كـانُوا قَوْمـاً فاسـِ
هاي صاحبان قـدرت بـه تـدريج كند كه از طريق بخششانگاري ديگري را القاء ميشريف

  گيرد.شكل مي
هـاي او شـكل نتيجـة بخشـشاعتبار، احترام و جايگاه بااليي كه بـراي فـرد بخشـنده در 

اي اسـت. فـرد دريافـت كننـده بخشـش اگـر بـه گيري چنين انگـارهگيرد، حاصل شكلمي
دهي بخشش موفق نشود در حقيقت خـود را مـديون و مقـروض فـرد بخشـنده قـرار بازپس
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دهــد و حتــي اگــر بــه بازگردانــدن بخشــش و هديــه موفــق شــود، بــاز هــم در موقعيــت مي
  تر قرار خواهد گرفت. شنده در موقعيت باالتر و شريفتر) و بختر(پستپائين

در جامعه اشاره » رشوه«و » ربا«توان به رواج تدريجي سازي ميهاز پيامدهاي چنين انگار
ها، از پرداخـت بخشـشكننـدگان از بازكرد. زيرا صاحبان قدرت بـا درك نـاتواني دريافت

خواهند گرفت كه به زعم طرفـداران آن ها بهره گيري هدايا و بخشششيوة رباگونه بازپس
شد. در مقابل به تدريج انگيزه اعمال سخاوتمندانه و بخشـش بـه به تضاعف اموال منجر مي

  ساخت.را كمرنگ مي» قرض«فقرا و نيازمندان مانند 
توسعه گفتمان اقتصادي شبه جزيره در نتيجه تالش براي كسب ثروت بيشـتر در جهـت 

به جايگاه و قدرت باالتر و به دنبال آن ثروت بيشـتر بـه ميـدان  يابيدستتثبيت اقتدار براي 
مانست. دقيقا در چنين گفتمان رقابتي،  قرآن كريم مخاطبان خويش را به شركت رقابت مي
اي كه حاصل آن نه سود و دسـتمزد مـادي كـه مغفـرت و بهشـت اسـت ترغيـب در مسابقه

...مَغْفِرَةٍ  وَ سَارِعُواْ إِلىَ«نمايد: مي   ). 134و133: بقره»(مِّن رَّبِّكُمْ
توان يافت كـه عربستان را مياي از گفتمان رقابتي شبه جزيرهي تكاثر نيز نمونهدر سوره

هاي مردم در يك گفتمان اقتصادي است. اين نوع خودنمايي و تفاخر حاكي از فخرفروشي
اجتمـاعي و اعتبـار و  بـه موقعيـت يابيـدسـتهايي چـون در فرهنگ قبل از نزول، با انگيزه

هاي بسياري دارد؛ تاكيد قرآن براين حقيقت احترام  و در نتيجة شرايط تجاري جديد، نمونه
كه كريمترين افراد فردي است كه به قصد تقواي الهي و نه  كسب اعتبار و موقعيت قبيله به 

ا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ«زند، بايد حاصل اين گفتمان دانست: بخشش دست مي
 »وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أَتْقـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلـيمٌ خَبيـرٌ أُنْثى

  ).  13: (الحجرات
گوهاي توان از تغيير القرآن مي ينيبجهانتالش براي تغيير اين گفتمان سودمحور را در 

مادي مفاهيم بخشندگي، اعتبار، احترام و شرافت بـه الگوهـاي معنـوي بـه وضـوح دريافـت 
عصر نزول داشته است. بـا وجـود شـواهد  ينيبجهاننمود كه ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ و 

دستي كه گـاه بسياري از شواهد زيست جاهلي مبني بر خوي و خصلت بخشندگي و گشاده
خته است، پاسخ اين سوال را كه چرا قرآن مخاطبـان خـويش را  بارهـا با مبالغه و افراط آمي
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به دليل عدم اكرام يتيمان، صرف نكـردن امـوال بـراي نيازمنـدان و افـزايش رونـد تكـاثر و 
تـوان در همـين تغييـر فرهنـگ غالـب بـه ، مـياسـتاندوزي مورد نكوهش قـراردادهثروت

  فرهنگي سودمحور دانست. 
   

  در عربستان عصر نزول» رمك«. تحول انگارة 6
در سـاختار قـرآن  و در حقيقـت »  كرم«آيات ابتدايي سوره علق، نخستين كاربرد ريشة 

جـاهلي  ينيبجهـاناست. بخششـي كـه تـا پـيش از ايـن در » كرم«انقالبي در مفهوم جاهلي 
گرفت، اكنـون انديشه شكل ميهم به صورتي رياكارانه و سطحي و بي آن هاانسانبرمحور 

  بود. قرآن به خداوند اختصاص يافته و از انحصار انسان خارج شده ينيبجهاندر 
 ي خداوند، تغيير مصداقي آن در ساختار وتفضيل درباره به صورت افعل» اكرم«ساخت 

خشـش، نـوع بخشـش را از حيـث هـم ب قرآني است كه با حفظ معنـاي إعطـاء و ينيبجهان
دهد. سخن از خداوندي است كـه انسـان را از مصداق و هم مفهوم مادي به معنوي تغيير مي

قبل از  ينيبجهاناي آفريد و به او حيات، زندگي و علم و دانش بخشيد. برخالف خون بسته
را بسـيار  قرآني، امـر مـورد بخشـش ينيبجهاننزول كه امر مورد بخشش مال و ثروت بود، 

داند. علم، رهايي از جهـل، خلقـت و آفـرينش، مـوارد إعطـاء و بخشـش بزرگتر و برتر مي
  خداوند به انسان هستند. 

اسـت. خداوند از يكسو انسان را آفريده و از سوي ديگر او را مسجود مالئكه قـرار داده
الـه در قالـب هاي نخستين ايـن مقرا كه در بخش» كرم«پس از اين، كاربردهاي ديگر ريشة 

كنيم. ارائه شـد، بـاز هـم بـه نـوعي در ارتبـاط بـا خداونـد مشـاهده مـي» كرم«هاي همنشين
تـداوم ايـن تغييـر در ارتبـاط بـا خداونـد و تغييـر الگـوي رفتـاري » مغفـره«نشيني با واژة هم

  بخشايش مادي به بخشايش و غفران الهي است كه امري نه مادي بلكه معنوي خواهد بود.

ي بخشش بر محـور رب و و  بازسازيِ هرچه بهتر انديشه» كرم«قرآن براي تغيير الگوي 
ي رب و مربـوب را بسـان نـوعي اي بهره گرفته و رابطه، از الگوي داد و ستد هديهتبيين آن

كشد. بر اين اساس ارائة تصـاوير و اسـتعاراتي كـه از مقايسـة رابطـة داد و ستد به تصوير مي
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شوند، گـام نخسـت در تحقـق تعـاليم ا ساير تجارب ملموس بشري حاصل ميانسان و خدا ب
  ). 14-13، صص1385مزبور است(عندليبي، 

و به منظور تغيير الگوي مادي بـه معنـوي، در شـماري از » كرم«در امتداد اسلوب قرآني 
) و 10 :؛ الصـف29-35 :شـود(فاطرآيات قرآن، از ايمان و بندگي خدا به تجارت تعبيـر مي

؛ 27: شوند، در روز قيامت دچار خسران خواهنـد بود(غـافرنان كه در اين معامله وارد نميآ
)؛ چراكه در ساختار تعاليم اسالمي، انجام عبادت توسـط بنـده مسـتوجب ثـواب يـا 16: ص

  ). 7، ص1385اجر؛ به معناي مزد است(عندليبي، 
» تكفيـر سـيئات مغفرت، مضاعفه، قرض حسـن و«اگرچه، ورود عناصر معنايي همچون 

ي در قـرآن، عنصـر داد و سـتد را در رابطـه» كـرم«هاي ريشة ها و جانشيندر شمار همنشين
بخشيده و به همين دليل نيز هدف غايي اين ارتباط، نه رنگ غير مادي بيشتري » رب و عبد«

هاي الهـي نيـز  در مسـير تحقـق ايـن سود مادي، كه استكمال انسان است و تمـامي بخشـش
   شود.مال به انسان اعطا ميهدف ك

قرآن، از آنجا كه تمـام هسـتي ملـك و ميـراث  ينيبجهانهاي الهي به انسان در بخشش
خداوند يكتاست، به مثابه امانتي در نزد اوست كه همواره بـا دادن حـق نيازمنـدان و يتيمـان 

ز آيات به امر و... بايد بيانگر مراتب سپاسگزاري او نسبت به رب باشد. اشاره حجم انبوهي ا
هـا و راهكارهـاي اجـراي آن، كـاملترين بخشش به نيازمندان، چگونگي انجـام آن، انگيـزه

اســت؛ چنانكــه از نظــر قــرآن عامــل تعــاليم و رهنمودهــاي اخالقــي بخشــش را شــكل داده
گونـه هاي امانتتوجهي و عدم اكرام يتيمان در ناسپاسي مردم نسبت به نعمات و بخششبي

  ). 17-19 :انسان ريشه دارد(الفجرخداوند به 
گيرد. پذيرش توبـه از جانـب قرآن از هر شرايطي براي ترغيب افراد به بخشش بهره مي

). 103-104: شـود(التوبهخورد و به عنوان كفارة گناهان بيان مـيخداوند با صدقه پيوند مي
بـراي ترغيـب پيوندد و محركه ديگـري بخشش با روزه به عنوان عملي مناسكي و ديني مي

توانـد جـايگزين روزه ). چنانكه حتي در مواردي مي196 :شود(بقرهبندگان به انجام آن مي
 شود.



 183   93، پياپي15سال، )عليهاالم اهللا (سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

داند و آن را برتر از بخششـي  تـوام بـا آزار و قرآن گاه گفتاري پسنديده را بخشش مي 
  ). 263 :(بقره» ذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَ«: دانداذيت مي

دانـد كـه قرآن به طور خاص افرادي را حقيقتاً سعادتمند و برخوردار از پاداش الهي مي
). تعــابير جــالبي چــون 18 :امكانــات خــود را بــراي يــاري بــه ديگــران هزينــه كنند(حديــد

ان محركـي بـراي در قـرآن)  بـه عنـو» كـرم«هـاي (از همنشـين »مضـاعفه« و» حسـنقرض«
هـاي هاي خيرخواهانه و خداخواهانه افراد به كار رفته است. بر اين  اسـاس بخشـشبخشش

ي الهي باشد به صورت قرضي بـه خداونـد و بـا سـود چنـدين  افراد در صورتي كه با انگيزه
  ). 245 :(بقره برابر از سوي او به  پرداخت خواهد شد

بيانگر الزامِ گيرندة هديه بر بازپس دادن چيزي  اگرچه» قرض«جبران و تالفي در مبادله 
مساوي با شئ دريافتي است، با اين وجود خداوند خـود را بـه مثابـه يكـي از طـرفين مبادلـة 

كند كه معامله با او بر ايجاد و توسعه يك رابطـه قـوي، سـود بسـياري را اي معرفي ميهديه
انـد بـه عنـوان ي با خداوند انجام دادهاكند و از كساني كه چنين معاملهعائد طرف مقابل مي

   ).29: فاطر( كندپرسود، يادمي صاحبان تجارتي
تحول ديگر مفهوم بخشش و إعطاء را بايد از حيـث كـاركرد آن درنظـر گرفـت. زيـرا 

جاهلي، چنانكه پيش از اين نيز گفتيم، فرد بخشنده را به جايگـاهي از  ينيبجهانبخشش در 
ساخت كه بـه تعبيـر قـرآن، شرافت و اعتباري برساخته از بخشش و نه شرافتي ذاتي نائل مي

ها يافت. عالوه برآنكه ايـن بخشـشي آن دچار استخفاف شده، احساس كِهتري ميگيرنده
  وأم با اذيت و آزار بود. به تعبير قرآن آكنده از منت و گاه ت

تصريح قرآن مبني بر طلب آمـرزش و سـخني پسـنديده و بـدون آزار و منـت بـه جـاي 
) و تعبير به ابطال صدقات در نتيجه رياكـاري و آزار و منـت، 263: (بقره هاييچنين بخشش

سـودمحورِ بخشـش جـاهلي  ينيبجهـانبه وضوح بيانگر ديدگاه انتقادي قرآن در مواجهه با 
هـاي . تاكيد  به صدقه و بخشش پنهاني در قرآن دقيقا در راستاي جلوگيري از بخششاست

) تـا از تجمـل و اسـراف كـه 264: (بقـرهرياكارانه و حاكي از خودنمايي افراد صـادر شـده
بـه  يابيـدسـتاي بـراي و خود  مقدمـه )102، ص1385دهند(دوپويي، حيثيت را شكل مي

  ي شود. اعتبار و احترام هستند، خوددار
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بخشش و إعطاء به دليل نوعي ارتباط باال به پائين و به تعبير ديگـر اشـرف بـودن، خـود 
پذيري حاصـل قرآن با اطاعت ينيبجهانپذيري خواهدبود كه نوع آن در مستوجب اطاعت

خواهد تا آنچه را كه بـه از بخشش جاهلي، تفاوتي ماهوي دارد. هنگامي كه رب از بنده مي
پـذيري مسـتوجب ، بـه ديگـر بنـدگان ببخشـد، در صـورت اطاعتكردهعطـاءاو به امانت إ

بخشـد و او را مـورد رحمـت و در پاداشي مضاعف خواهـد شـد؛ درنتيجـه گناهـانش را مي
  دهد. نتيجه اكرام خويش قرار مي

پذيري، مربوب را به استكمال و كمال آرماني نائل خواهد سـاخت. اين سطح از اطاعت
ي داد و ســتد جــاهلي، فــرد را بــه حقــارت، پــذيري حاصــل از رابطــهكــه اطاعــتحــال آن
همـه عناصـري اسـت كـه در سازد. و اينبيني و يا به تعبير قرآن استخفاف دچار ميخودكم
ي بخشش جاهلي فراتر بـرده، ي بخشش رب و انسان را از رابطهقرآن، نوع رابطه ينيبجهان

انجامـد. ايـن تمـايز از ايـن دو نـوع مبادلـه ميي متفاوت ساخته، در نهايت بـه تمـايز نتيجـه
ي جـاهلي، احسـاس كِهتـري حاصـل از بخشـش بـراي گيرنـده، در روست كه در مبادلهآن

شود، در گيرد و در قبال او به نوعي خودباختگي منجر ميي تعامل با همنوع شكل مينتيجه
نوع اسـت، احسـاس بـه قرآني به دليل آنكه بخشنده، مقدس و غيرهم ينيبجهانكه در حالي

وجود آمده حس مِهتري است زيرا بخشنده نه همنوع كه رب است و احساس كِهتري و ذُلِّ 
 در برابر رب در حقيقت همان حس مِهتري است كه هرگز به خودباختگي نخواهد انجاميـد

  ). 144-144، صص1396احمد، (قاسم
  
  گيرينتيجه

هاي جنوبي معناي بخشش در زبان »كرم«گيري معاني متعدد ريشة در فرايند شكل .١
جهت كه برپايـة رويكـرد اند؛ از آنو معاني احترام و اعتبار، تنها در زبان عربي شكل گرفته

اند، پاسخ اين سـوال كـه فرهنگي يك جامعه ـ معناشناسي قومي كلمات نمودهاي اجتماعي
و فرهنگ مردمان  ينيبجهانتحول معنايي با و آيا اين چرا اين تحول در زبان عربي رخ داده

ي بخشـش شناسان اقتصـادي در پديـدههاي انسانعصر نزول مرتبط است؟، از طريق ديدگا
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ها و جاهلي در فرهنگ عصر نزول قابل پيجويي است كـه از طريـق بـازخواني علـل، زمينـه
  هاي بخشش و به مثابه  امري چندوجهي محقق خواهد شد. انگيزه

هـا در معنـاي بخشـش و يكـي از افتخـارات و واژهترين يكي از اختصاصي» كرم« .٢
، ايـن ينيبجهـانهاي جاهلي، در قرآن استعمال شد اما به جهت تفـاوت بسـيار در دو آرمان

و مفهوم دستخوش تحول معنايي شد. به ايـن ترتيـب آخـرين ريشه در قرآن از نظر مصداق 
شـاهد تغييـر در ايـن مرحلـه است. در قرآن رخ داده» كرم«مرحله از فرايند معناسازي ريشة 

» كـرم«نشيني ريشة الگوهاي مادي كاربرد بخشش جاهلي به الگوهاي معنوي آن هستيم. هم
هاي ايـن ريشـه، بـه با باالترين بسـامد در ميـان همنشـين» رب«و مصداق » مغفرت«با مفهوم 

 وضوح مبين اين تغيير الگويي است

جزيره غيير گفتمان اقتصـادي شـبهشناسانة فضاي نزول تبرمبناي بررسي هاي انسان .٣
عربستان در نتيجه رخداد بزرگ تجاري آستانة نزول، عامل اصلي تغيير بخشش و مبـادالت 

هايي صرفا اقتصادي و سياسي بود كـه قـرآن دقيقـا از هايي توام با انگيزهاي به  بخششهديه
ها بـر محـور تقـوا، شجاهلي اقدام نمود. تاكيـد بـه انجـام بخشـ ينيبجهاناين جنبه به تغيير 

اصالح نظام دريافت هديه و بخشش بدون هيچگونه اذيـت و آزار و منتـي، معرفـي رب بـه 
هاي خالصـانه از طريـق ، ايجـاد انگيـزه بـراي بخشـش»كرم و بخشش«مثابة برترين مصداق 

هـايي اشاره به جبران و چندبرابر نمودن سود آن و احياي سنت قرض از جملـة چنـين تالش
هاي معنـوي از طريـق همنشـيني وه بر اين، تغيير الگوي بخشش مادي بـه بخشـشاست. عال

واژگاني چون مغفره، رحمه، تقـوي و...و تـالش بـراي تغييـر گفتمـان سـودآوري از طريـق 
شيفت معنايي واژگان خاص آن مانند اجـر و قـرض بـه كاربردهـاي معنـوي و در رابطـه بـا 

  قرآني است. ينيبجهانجاهلي در  »كرامت«جهان آخرت ، حاكي از تحول معنايي 
ي معناشناسـي قـومي و را در فضـاي عربسـتان قبـل از نـزول بـر پايـه» كرم«مفهوم  .۴
تـوان هـاي اخالقـي آن، دوگونـه ميشناسان اقتصادي، صـرفنطر از انگيزههاي انسانديدگاه

 :تحليل نمود
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هــاي سياســي؛ كــه صــاحبان قــدرت بــا توجــه بــه تغييــر گفتمــان ي انگيزهبرپايــه .4-1
ريـزي مجـدد قـدرت جزيره براي كسب اعتبار، احترام و پرستيژ بـه منظـور پياقتصادي شبه

   ،آوردندميروي اكتسابي به بخشش
ي از طريق كاركردهاي بخشش كه، با خودنمايي و افـراط، بـه آفـرينش انگـاره .4-2

ي علـي و معلـولي ميـان شـرافت و در ميان مردم مبادرت ورزيده و بدينسـان رابطـهشرافت 
در » كـرم«گرديـد. لـذا  از آنجـا كـه مبـدأ بخشش و كسب و تثبيت قدرتِ بيشتر ايجـاد مي

، بايد بر محور تقواي الهي باشد. به همـين دليـل هاانسانقرآني خداوند است و نه  ينيبجهان
قرآن پيش روي ما  ينيبجهاندر » كرم«دقيقي از  باز تعريف انتقادي نيز اين دو تحليل تبيين 

ي جبـران و گيري آن، انگيزهنهدكه در مواجه با پديدة بخشش جاهلي از نظر بستر شكلمي
 نوع انجام آن متفاوت است. 

كند و قرآن برآن صحه قرآن اگرچه تغيير نمي ينيبجهانپنداري در انگارة شريف .۵
شـود. بـه بيـان سازي جديدي از آن ارائـه ميعامل شرافت  بازسازي و مفهومگذارد، اما مي

ي ديگري از فرايند معناسازي خود شـده قرآن وارد مرحله ينيبجهاندر » كرم«ديگر مفهوم 
خود  گرفتـه و از نشيني با واژگان  ديگري تغيير ماهيـت يافتـه و مفهـوم معنـوي بـهو در هم

جاهلي، كه إعطاء به  ينيبجهانگيرد. به اين ترتيب برخالف مفهوم بخشش مادي فاصله مي
گرفـت و احتـرام و اعتبـار نيـز بـه منزلـة پاسـخ ايـن صورت مالي و كـامال مـادي انجـام مي

قرآن، إعطاء، فقط بخشش مالي و مادي نبوده، هدف  ينيبجهاندر بخشندگي و إعطاء بود، 
 از آن نيز در جلب احترام و اعتبار محدود نخواهد بود.

با توجه به ديدگاه خاص قرآن در خصوص پديدة بخشش، و تفاوت بسيار آن هم  .۶
قـرآن واژگـان  ينيبجهـاناز بعد انگيزشي و هـم از بعـد انجـام آن  بـا بخشـش جـاهلي، در 

دار معناي بخشش قرآني شده و به تـدريج ريشـة انفاق، زكات،  عهده ديگري چون صدقه،
و حاصـل  توان آنها را انگيـزهچون احترام، اعتبار و شرافت كه ميبه واژگان ديگري » كرم«

بـار در  14بـار، كـه تنهـا  47بخشش دانست،  اختصاص يافت. كـاربرد ايـن واژه بـه تعـداد 
وضوح مؤيد چنين تغييري است؛ زيرا به دليل آشـنايي رفته است، به  هاي مدني به كارسوره

هاي مكي است. به اين بسيار مردمان جاهلي با اين واژه، قالب كاربردهاي آن متعلق به سوره
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معنا كه اگرچه بخشش در قرآن بسيار مورد توجه و از هر فرصـتي بـراي توسـعة آن تـالش 
ده و مفهوم بخشش مـادي در ريشـة دار شاست، اما واژگان ديگري اين وظيفه را عهدهشده

   .استبه كاربرد معنوي توسعه يافته» كرم«
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