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چکیده

در میان معانی متعـدد ریشـه «کـرم» ،معنـا «بخشـ » تنهـا در ببـانهـا
جنوبی حاشیه ا و دیگر معانی این ریشه ،احترام ،اعتبار و شرافت تنهـا در
ببان عربی مالحظه میشود .امـا ههـور ایـن معـانی را در آ ـرین مراحـ
فراینــد معناســاب «کــرم» در فرهنــع عصــر نــزول ،اب لحــای اجتمــاعی و
فرهنگی چگونه میتوان تحلی نمود؟ و اینکه آیا فرایند معناسـاب کـرم،
در قرآن کریم نیز تداوم یافته و اصوالً معانی ریشۀ «کرم» ،پی

اب نزول و

پس اب آن ،چه ارتباطی با یکدیگر دارند و اب حیث عل  ،انگیزه و کارکرد
چگونهاند؟
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* این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،با راهنمایی و مشاوره دکتر احمد پاکتچی ،عضو هیأت علمی گروه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) ،به نگارش درآمده است.
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بر مبنا مطالعه انسانشناسانۀ پدیـد بخشـ  ،موهـوم کـرم را در ف ـا
عربستان قب اب نزول دوگونه میتوان تحلی نمود )7 :برپایۀ انگیزهها و )7
اب طریق کارکردها بخشـ  .بیـرا صـاحبان قـدرت بـا توجـه بـه ت ییـر
گوتمان اقتصاد شبهجزیره و با انگیزه کسب اعتبـار ،احتـرام و بـه منظـور
پیریز مجدد قدرت اکتسابی به بخش

رو مـیآوردنـد .بخشـ  ،بـه

آفرین

انگار شرافت در میان مردم منجـر مـیگردیـد و میـان شـرافت و

بخش

و کسب و تثبیت قـدرت بیشـتر ارتبـار برقـرار مـیشـد .صـاحبان

قدرت اب طریق لق انگار بذل و بخشـ هـا

ـوی

و درافکنـدن آن

یال به اذهان مردمان ،رفتهرفته اب مقبولیتی چشمگیر بر وردار میشـدند.
در مقاب اب آنجا که مبدأ کرم در جهـانبینـی قرآنـی داونـد اسـت و نـه
انسانها  ،باید بر محور تقوا الهی باشد ،به همین دلی نیز ایـن دو تحلیـ
تبیین دقیقی اب بابتعریف انتقاد «کرم» در جهانبینی قرآن پی
می نهد که در مواجهه با پدید بخش

رو مـا

جاهلی اب نظـر بسـتر شـک گیـر ،

انگیزه جبران و نوع انجام آن متواوت است.
واژههااای کلیاادی کــرم ،تــاریخ انگــاره ،انســانشناســی اقتصــاد ،
معناشناسی قومی ،احترام  ،بخش

جاهلی ،مبادله هدیها .

مقدمه
واژه «کرم» یکی اب مواهیم پرکاربرد و مألوف فرهنـع پـی

اب نـزول و دارا بابتـا

ویژه در قرآن کریم است .البته این سخن به منزلۀ تعریف «کرم» در قرآن نیست .کاربرد این
موهوم در نخستین آیات وحی ،اشاره به اهمیت آن و حاکی اب تبیین این موهوم دارد .با ایـن
وجود ،فرهنع پی

اب نزول ،چنانکه اب اشعار و منابع جاهلی برداشت میشود غالبـاً نشـانۀ

بر وردار اب طبع کریم را برا یک فرد ،داشتن روحیۀ افراطی بخش

بیحـد و حصـر و

دستیابی به شهرت میداند(جواد ،7333 ،ج  ،3ص .)373
در حالیکه آغابین نزول آیات وحی ،نعمات لقـت و آمـو تن را اب سـو

داونـد،

مهمترین مظاهر کرم و آن هم اب نوع ربوبی و نه انسانی برمیشمارد کـه بـا کـاربرد جـاهلی
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آن تمایز بسیار دارد .عالوه براین «کرم» در معنا مورد تأیید قرآن ،توأم با تقوا الهی و
نه به قصد ودنمایی و شهرت است« :یَأَیهُّا النَّاسُ إِنَّا َلَقْنَاکمُ مِّـن ذَکَـرو وَ أثنثـ َ وَ جَعَلْنَـاکمُ
شثعُوبًا وَ قَبَائ َ لِتَعَارَفثواْ إِنَّ أَکْرَمَکمُ عِندَ اللَّهِ أَتْقَیکثمْ» (حجـرات .)73 :ایـن نـوع کـاربرد ـود
حاکی اب تواوت ماهو «کرم» در جهانبینی عصر نزول و جهـانبینـی قرآنـی اسـت .بـدین
معنا که با دو جهانبینی متواوت در صوص موهوم «کرم» مواجهیم.
با این وجود باید اطرنشان شد که ،موهوم بخش

به عنوان یکـی اب معـانی مهـم ریشـۀ

«کرم» ،اب شا صترین معـانی ایـن ریشـه در هـردو جهـانبینـی بـه شـمار مـیآیـد .عـالوه
بربخش  ،معانی اعتبار ،احتـرام و شـرافت نیـز چنـان کـه اب اشـعار و منـابع ل ـت بـه دسـت
میآید ،اب معانی دیگر این ریشه است که در فرهنع عصر نزول و نیـز در قـرآن و روایـات
نیز بسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـته شـواهد بسـیار اب چنـین کاربردهـایی در اشـعار
جاهلی ،کتب ل ت و آیات قرآن یافت میشود.
توجه به گستر معـانی و کاربردهـا «کـرم» در اشـعار و منـابع جـاهلی و توـاوت آن بـا
کاربردها قرآنی ،ضرورت تبیین این موهوم را دو چندان سا ته ،سواالت متعدد را پی
رو ما مینهد که ههور متعدد معانی «کرم» را در آ رین مراح فراینـد معناسـاب «کـرم»
در فرهنع عصر نزول ،اب لحای اجتماعی و فرهنگی چگونه میتوان تحلی نمـود؟ و اینکـه
آیا فرایند معناساب کرم پی
پی

اب نزول ،در قرآن نیز تداوم یافته و اصوالً معانی ریشۀ «کرم»،

اب نزول و پس اب آن ،چه ارتباطی بایکدیگر دارند و اب حیـث علـ  ،انگیـزه وکـارکرد

چگونهاند؟
به این منظور با توجه به اهمیت پدید بخش  ،احترام و اعتبار  -اب معانی این ریشه  -در
پژوه ها قومی و انسانشناسی ،ناگزیر اب بررسی دیدگاه انسانشناسان در تبیین این معانی
واهیم بود .بیرا اب منظر انسانشناسی ،بخش

به مثابه یک واقعیت و پدیده اجتماعی انگیزه

و کارکردها متعدد دارد که میتوان در تحلی پدید بخشـ

جـاهلی ،عوامـ  ،بسـتر و

انگیزهها آن را در فرهنع و جهانبینی عصر نـزول مـورد واکـاو قـرارداد .ایـن نتـای ،
میتواند یاریگر ما در تبیین دیدگاه انتقاد قرآن در مواجهه با پدید بخش
بستر شک گیر  ،انگیز جبران و نوع انجام آن باشد.

جاهلی اب نظر
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 .1مفهوم «کرم» در فرهنگ عربی ا اسالمی
 .1-1ریشهشناسی واژه «کرم»
«کرم» ریشها مشترك در ببانها سامی اسـت و در ببـان أکـد بـه معنـا انگـور،
تاکستان و بیشتر شرا اسـت ()Black, 2000, p.148 & CAD, 1964, v8, pp.200-206
که در مراسمها آئینی به صوص در قربانی بـرا

ـدایان پـی کـ

و تقـدیم مـیشـده

است(.)CAD, 1964, v8، pp.200-206
در آرامی כָּֽרֶם (کَرَم) ،به بمین مورد کاشت و برع محصور مانند تاکستان انگور و یـا
باغ در تان بیتون گوته میشود( .)Jastrow, 1950, pp.671همچنین در آرامی ،میتوان اب
سا ت כרמא (کرمَ) به معنا شرا نیـز یـاد کـرد .سـا ت כרם « »KRMدر آرامـی بـه
معنا احاطه کردن و شدن ،فراگرفتن و متراکم شدن نیز آمده استه مانند لباسـی کـه رو
هم جمع و فشرده شود(.)Jastrow, 1950, pp.671
این واژه در کتا مقدس نیز در معانی دشت وسیع و حاصلخیز با انبوهی اب گیاهانی بـا
کیویت ،باغ و باغستانی آباد و حاصـلخیز(داوران ،سـوره  ،3آیـه  ،)73راهـی کـه بـه بـاغ یـا
باغستان منتهی میشود و نیز منطقها که ،به وسیلۀ بشر ،مورد استواده و کشت قـرار گرفتـه،
بهکار رفته است(اشعیا ،سوره ،1آیه  3و نیز لوقا ،سوره  ،77آیه  .)3عـالوه بـر ایـن ،در ببـان
عبر معانی بخشندگی و برکت دادن(پیدای  ،سوره  ،3آیـه )71نیـز بـرا ایـن واژه ذکـر
شده است.
در ببان حبشی اب ببان هـا جنـوبی ،ایـن واژه بـه معنـا بـاران و اب مواهـب بمسـتان و
مبنا بخشندگی است .به داوند نیز اب این جهت که برکوهها ودشتها سـبزه مـیرویانـد،
کریم اطالق شده است(.)Dillman, 1865, pp.834
کَرَمَ ( )karmaدر ببان حبشی ،به معنا گذراندن فصـ بـارانی شـام ژوئیـه ،ژوئـن تـا
سپتامبر و بمستان است .مَکرَم ( )makrāmنیز به معنا مسکن و اقامتگـاه بمسـتانی اسـت.
دیلمان معتقد است کَرَمَ ( )karamaو کرِمَ ( )karəmaبه معنا بـارانی کـه ابرهـا مـیبارنـد،
بعدها به معنی بخشنده به کار رفته است).)Dillman, 1865, pp.334
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لسالو واژه کَرَمَ ( )karamaرا در میان ببانها سـامی بـه معنـا بخشـنده و سـخاوتمند
 be generousو نیز باران پربابده و پرثمرمیداند(.)Leslau, 1987, pp.292
بامیت ،معنا  to honourرا معـادل عربـی «کـرم» و سـا ت « »KRMرا در فنیقـی بـه
معنـــا پردا ـــت آبادانـــه هزینـــه و در عربـــی افتخـــار ،احتـــرام و شـــرافت مـــیدانـــد
( .)zamit,2002,pp.538گزنیوس نیـز «کَـرم» را در عربـی بـه معنـا شـریف و دارا ذات
سخاوتمند میداند(.)Gesenius, 1939, pp.445
لندبرگ «المُکـرم» را در یمـن عنـوانی احتـرامآمیـز مـیدانـد ( Landberg, 1905, v2,

 .)pp.646او در ارتبار با ریشۀ «کرم» معتقد است معانی گرامیداشـتن و تمجیـد کـردن ،در
کنار سپاسگزار کردن نه تنها در جنـو  ،کـه ،در گـوی هـا شـمالی آفریقـا نیـز یافـت
میشود .واژهها بسیار وجود دارند که با همین معنا در جنو عربستان ،شـمال آفریقـا و
در عمان نیز رای هستند .او بیت بیر را به عنوان تایید مدعا

وی

گواه میآورد:

و ال َّیْفَ أَکْرِمْه ،فإِنَّ مَبِیته حَقٌّ ،و ال تَکُ لثعْنَۀً للنُّزَّل
واعلم بأنَ ال یفَ مخبرٌ أهلثه بِمبیت لیلثته وإن لم یُسأل

7

او همچنین عبارت «اکرام ال یف» را در این بیت معادل واژ «یشکرهم» در ببان عربـی
جنوبی و به معنا گرامیداشتن و بزرگداشتن( )Honoreمیدانـد .تـرس اب بخیـ بـه نظـر
رســـیدن در بـــین مـــردم تنهـــا دلیلـــی اســـت کـــه اینجـــا بـــرا میهمـــاننـــواب مطـــر
میشود(.( Landberg, 1905, v2, pp. 634

 .2-1کاربرد «کرم» در فرهنگ عصر نزول
اب آنچه بیان شد ،چنین برداشت میشود که ،شرا یکی اب معانی اولیه ریشۀ «کـرم» در
متون کهن ببان عربی و در فرایند معناساب این ریشه ،در جهانبینـی عـر پـی

اب اسـالم

یکی اب معانی مهم آن است که با بخشندگی ارتبار تنگاتنگی دارد .اشعار جـاهلی مملـو اب
بخشندگی و سخاوت حاص اب بادهنوشی عر هاست.

 . 1میهمان را گرامی بدار ،زیرا اسکان دادن او واجب است و برای کسانی که برتو فرود میآیند چون مصیبت مباش و بدان که
میهمان حتی اگر از او سوالی نشود ،برای خانوادهاش بازگو خواهد کرد که اسکان او در طول شب چگونه بوده است.
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عر میگسار و بادهنوشی را یکی اب مظاهر قاب ستای

بخش

مـیدانسـت

و ده

و معتقد بود ،اب آن جهت که شرا راه سخاوتمند و کرم را باب میکنـد و بیـادهرو در
بخش

و ده

را برا انسان آسان میگرداند ،قاب تحسین است .بر همین اسـاس در ـت

انگــور را «کثـرْم» مــینامیدنــد(ابــن منظــور ،ج ،77ص .)373آنهــا غــرق شــدن در میخــوار
وبیـــادهرو در آن را مایـــه فخـــر و شـــرف ـــوی

و نشـــان اب «طبـــع کـــریم» ـــود

میدانستند(ایزوتسو ،7311 ،ص .)711بیت بیر اب معلقـه طرفـهبـنالعبـد بـه ـوبی بیـانگر
ارتبار «کرم» با معنا بخش

و شرا نزد عر پی

کَریمٌ یُروَّ نَوسَهُ فی حَیاتِهِ

اب اسالم است:

سَتَعلَمُ اِن مُتنا غَداً أیُّنا الصَّدِ

(شیخو ،7311 ،ج ،7ص  ،13بیت .)11
اشعار جاهلی آکنده اب وصف کرم و فخر و مباهات به این سـخاوت تـوام بـا اسـراف و
افرار است .چنانکه به «حاتم طائی» که دهها بـار تمـامی مـال ـودرا بخشـید را بـه جهـت
بخش ها بسیارش مث بنند و گویند :بخشندهتر اب حاتم .و یا جود و سخاء را به مرد بـه
نام «کعب بن یاقه االیاد » که آ مورد نیابش را بخشید و در این بخشـ

اب فـرر عطـ

درگذشت ،مَثَ بنند(جواد ،7333 ،ج ،3ص .)313
عالوه بر معنا «بخش » در ببانها جنوبی ،شاهد شک گیر معانی «احترام ،اعتبار و
شرافت» نیز در این ببانها هستیم .با این تواوت که معانی این مرحله اب فراینـد شـک گیـر
ماده «کرم» یعنی سا ت معنا احترام و اعتبار ،در میـان ببـانهـا سـامی ،تنهـا در ببـان
عربی اب ببانها جنوبی حاشیها دیده میشود.
شاید بتوان فرایند سا ت معانی ابر و بارش باران اب انگور و شرا و سـپس بخشـندگی
فرد کریم اب بخشـندگی ابـر را برمینـا اسـتعاره دانسـته بیـرا سـا ت شـرا کـه حاصـ
فشـــردگی انگـــور اســـت .البتـــه موهـــوم فشـــردگی درآرامـــی نیـــز دیـــده مـــیشـــود
( )Jastrow,1950,pp.671که میتواند مبنایی بـرا شـک گیـر معنـا بـاران اب ابـر و در
نتیجه فشردگی آن بر پایۀ عالقۀ مشـابهت باشـد .مدیـد ایـن سـخن را مـیتـوان تعبیـر قـرآن
دانست که ریشۀ «عصر» برا هردو سا ت شرا و انگور به کار رفتـهاسـت .عبـارت «إِنِّـی
أَرانی أَعْصِرث َمْراً» (یوسف )31 :به معنا فشردن انگور به منظور شرا است.
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همچنین کاربرد ریشه «عصر» عالوه برشرا برا ابرها بـا سـا ت «معصـرات» «وَ أَنْزَلْنـا
مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً »(النبأ ،)73 :میتواند در مرحله دیگر معنیساب  ،مـیتوانـد مویـد
استعاره باشد .یعنی اب فشردن و سا ت شرا  ،فشردن ابرها و موهوم بارش باران و سـپس اب
بخشندگی ابر ،بخشندگی فرد کریم ،استعاره شدهباشد .فرایند این معناساب را شـاید بتـوان
به دوصورت بیان نمود :موهوم اولیه آن چنانکه در ببان أکد نیز مشاهده نمودیم ،به معنا
انگور ،تاکستان و بیشتر شرا و سپس در سایر ببانها سـامی شـام معـانیی چـون فصـ
بارانبا ،بارش باران ،بابدهی ،جود و بخش  ،سخاوت و شرافت.
در این میان باید اشاره کرد که در تمامی معانی این ریشـه در ببـانهـا سـامی ،موهـوم
محور «دادن و بخشیدن» وجود دارد .ابرها و فصول بارانی مواهـب بـارانی را مـییخشـند.
شرا و قربانیهـا در معابـد بـه ـدایان بخشـیده و پیشـک

مـیشـوند و بمـین حاصـلخیز

محصول و میبخشد (قاسماحمد ،7331 ،ص .)33
 .3-1کاربرد «کرم» در ساختار قرآن کریم
ریشۀ «كرم»  31بار در قرآن در سا تها متنوعی استعمال شدهاست که 33 ،کاربرد
مربور به سورهها مکی و تنها  73کاربرد متعلق به سورهها مدنی است .ریشـۀ «کـرم» در
قرآن با واژگان متعدد همنشین شدهاست که ،این همنشینها میتوانند در سه دسـته مـورد
بررسی و تحلی قرارگیرند:
دسته اول بوجها معنایی که نوع ارتباطشان با واژ «کرم» ،تنها ارتبـاطی نحـو اسـت.
دسته دوم بوجها معنایی که با ریشۀ «کرم» رابطها اشتداد دارند .در آیۀ« :وَ یَبْق وَجْـهُ
رَبِّک ذثو الْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ» (الرحمن ،)71 :چنانکه میبینیم ،دو موهـوم «الجـالل و االکـرام»
اگرچه به یک معنا نیستند ،اما اب نظر معنایی یکـدیگر را تقویـت کـردهانـد .دسـته سـوم نیـز
بوجهایی هستند که اب رابطهایی تقابلی بر وردارند مانند موهوم اهانت و کرامـت در آیـات
 73و 71اب سوره مبارکه فجر که در نقطه مقاب یکدیگر اب نظر معنایی هستند.
باید توجه داشت که اب میان تمامی همنشینها «کریم» در قـرآن ،واژ «ر » بیشـترین
میزان باهمآیی را با ریشۀ «کرم» دارد و «ر » به عنوان مصداق اتم «کریم» در قرآن معرفـی
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می شود .در نخستین آیات قرآن در آغاب وحی شاهد استعمال این ریشه ،نه بـرا افـراد کـه
داوند هستیم« :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِى َلَقََ ،لَقَ الْانسَانَ مِنْ عَلَقو ،اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ،

برا

الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ» (علق.)3-7 :
تصویر روبرو برپایه معناشناسی سا تار  ،تمامی همنشینها و جانشینها ریشـۀ «کـرم»
را در قرآن کریم با بسامد آنها ارائه میدهد (قاسم احمد ،7331 ،صص)13-713

.

هیچ تصویر ضمیمه نشده است.

« .2بخشش» و «هدیه» از منظر انسانشناسی اقتصادی
برمبنا آنچه که اب الل دسـتاوردها معناشناسـی تـاریخی ایـن پـژوه
یافتیم ،مواهیم «ده

بـدان دسـت

و بخش » را میتوان اب معانی محور «کرم» بهشمار آورد کـه ـود

صحنه پژوه ها گسترد انسانشناسان بزرگی چون مارس موس ،7انسانشـناس برجسـتۀ
فرانســو ( )7117-7331اســت .او بــرا نخســتین بــار موضــوع هدیــه و بخشـ
معروف

را در اثــر

« » the giftمورد تحلی ها انسانشناسانه قرار داد.

موس اب الل مطالعات مردم نگارانـه ،اصـول و قواعـد مشـترکی پیرامـون پدیـد هدیـه
کشف نمود و توسیرها بسیار دقیقی اب نظام هدیه و بخش  ،استگاه و پیامدها آن ارائه
داد .به اعتقاد او نظام هدیه و بخش

را به مثابۀ هر پدید اجتماعی باید به صورت پدیـدها

تام در نظر گرفت کـه بـه لحـای اجتمـاعی ،در همـۀ جوامـع و بـا وضـو بیشـتر در جوامـع
ابتدایی ،با بخ ها مختلف اقتصاد ،سیاست ،فرهنع ،مـذهب ،تـاریخ و ...بـه طـور کلـی
همه چیز یک جامعه در ارتبار و درهمتنیده است .به این عنوان همـۀ واقعیـتهـا ،مسـائ و
پدیدهها اجتماعی ماهیتاً یک ک هستند (حتی جزئیترینشان هم یک ک است) و آنگـاه
1.Marcel Mauss
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که یک حقیقت اجتماعی ماننـد ریـا یـا تظـاهر و چنـدگانگی را مطالعـه مـیکنـیم ،هرچنـد
کوچک ،میتواند دریچها به تمام آن جامعه باشد(.)Mauss, 1966, p3
با چنین دیدگاهی او پدید بخش

را مورد تحلی دقیق قرار داده ،نشان داد که در پـسِ

پــرده هــدایا ســخاوتمندانه مردمــانِ جوامــع بــه یکــدیگر کــه در نگــاه اول ا تیــار ،
بیغرض و ودجوش و امر ساده به نظر میرسد ،در عم با الزامهایی توام با انگیزههایی
سودجویانه مواجهیم که بیشتر بر مجموعها سابمانیافته اب مقررات و الزامات متکـی اسـت
که ما باید چنین اصولی را که در پسِ ایـن شـک اب مبادلـه نهوتـه اسـت ،اسـتخراج و مـورد
تجزیــه و توکیـــک قــراردهیم ( Mauss, 1966, pp.150-151ه مـــور ،7337 ،ص711ه
رم انی ،7333 ،ص ،711دوپویی ،7313 ،ص.)33
دیدگاهها تحلی گرانۀ موس اب پدید بخش  ،میتواند تببین دقیقـی اب بخشـ
عصر نزول پی
پیامدها بخش

را در

رو ما نهاده ،یاریگر ما در دستیابی بـه بسـتر ،اسـتگاه ،انگیـزه ،علـ و
در آن عصر ،در مواجهه با دیدگاه انتقاد قرآن باشد.

« .3بخشش» و «هدیه» و جایگاه آن در نظامهای مبادله
مبادله ( )Exchangeاب نظر ل و به معنی کسـی یـا چیـز را بـدل کـردن ،چیـز را
عوض چیز دیگر گرفتن است .این چیز میتواند انسان یا حیوان ،ماد یا غیـر مـاد  ،ماننـد
احترام ،کمک و ...باشد(رم انی و دیگران ،7333 ،ص.)713
اگرچه موهوم مبادله نزد انسانشناسان عمـدتا در حـوب انسـانشناسـی اقتصـاد مطـر
میشود ،اما آنها اب همان ابتدا در پژوه ها

ود بـه جنبـههـا غیـر مـاد مبادلـه اذعـان

داشتهاند .به همین دلی نیز در مقاب نظریۀ مشـهور مبادلـۀ رفتـار اب سـو جامعـهشناسـانی
چون هومنز ، )7313-7371( 7که مبنا هر نوع رفتار انسانی در مواجهه با انسان دیگـر و یـا
مت یرها محیطی را مکانیزم تنبیه و پاداش و تمایالت سودانگارانه میداننـد ،نظریـۀ مبادلـۀ
غیررفتار اب سو انسانشناسـانی چـون جیمـز فریـزر )7133-7337( 7شـک گرفـت .و اب
1

. George Homans
. James George Frazar

2
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منزلت نابرابر و تالش برا کسب منزلت بیشـتر بـه عنـوان دالیـ مبادلـه یادشد(رم ـانی و
دیگران،7333 ،ص.)713
موس که معتقد بود در یک مبادله ما نه فقط با یک پدید اقتصـاد کـه مجموعـها اب
پدیدهها مواجهیم .او در مطالعۀ هدیـه ،دو نـوع نظـام مبادلـه ،نظـام مبادلـه مبتنـی بـر قواعـد
دادوستد عرضه و تقاضا (بـابار) و نظـام مبتنـی بـر دادوسـتد و مبادلـۀ هدیـها را در جهـان
توکیک کرد(.)Mauss, 1966, p.13
اصطال مبادلۀ هدیها در انسانشناسی اقتصاد به معاملها اطالق مـیشـود کـه در آن
یک فرد کاال یا محصولی را به فرد دیگر میدهد و پس اب گذشت مدت بمانی ،گیرنده نیز
همان کاال یا محصول را در پاسخ به آنچه دریافت کرده ،به دهنده بابپس میدهـد .بـه ایـن
ترتیب در تعریف انسانشنا تی ،بابپـس دهـی هدیـه قابـ انتظـار و جبـران نمـودن دهـ

اب

ارکان اصلی این معامله اقتصاد محسو میگردد .اب نظر اجتماعی در فرایند هدیـه ،دادن
هدیه ،گرفتن آن و جبران کردن آن توسـط گیرنـده ،نـوعی اجبـار وجـود دارده ایـن اجبـار
اجتماعی ناشی اب این واقعیت است که هدیه با تمام ابعاد اقتصـاد ،سیاسـت ،مـذهب ،هنـر و
جهانبینی و نظام ویشاوند در ارتبار است .هدیه یـک نشـانه فرهنگـی اسـت و در نظـام
اقتصاد جوامع سنتی ،کوچک و دست نا ورده ،اساس بندگی اقتصاد و سیاسی محسو
میشود(.)Mauss, 1966, p.2
مبادله هدیها اب قدیمیترین و رای ترین مبـادالت اقتصـاد در میـان جوامـع مختلـف
است .هدیه در اصطال انسانشنا تی اقتصـاد ماننـد بسـیار اب اصـطالحات ایـن علـم اب
مدلوهها معنایی ویژها بر وردار است که آن را اب کاربردها غیرفنی و متعارف متمـایز
میسابد .در اصطال عامیانه ،دادن چیز است بـه صـورت مجـانی و کـامال داوطلبانـه کـه
دهنده آن اب گیرنده هیچگونه انتظار تالفی و بابپردا ت نداشـته و در انتظـار بابگشـت و
پسدادن آن نباشد ،درحالیکه هدیه در اصطال فنی به مثابـه مبادلـها اقتصـاد بـهشـمار
میآید(.)strathern & stewart, 2005, p.230
نگاهی به این نوع تعام اقتصاد به وضو حـاکی اب آن اسـت کـه طـرفین آن در پـی
دستیابی به کاالها و محصوالت نیستنده بیرا بیگمان دستیابی به کاالها مـورد نیـاب اب
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راه ها بهتر چون مبادله پایاپا نیـز امکانپـذیر اسـت .بـه ایـن ترتیـب بـر الف مبـادالت
کاالبهکاال که شاهد توجه طرفین به کاالها و محصوالت ـ و نه روابط اجتماعی ـ هستیم ،در
مبادالت هدیها شاهد توجه طرفین به روابط اجتماعی و تعمیق آن میباشیم.
به بیان دیگر انگیزه اصلی اب ایـن معاملـه اقتصـاد  ،ایجـاد ارتباطـات اجتمـاعی ،حوـ ،
گسترش و تعمیق آن است واب این رهگـذر کاالهـا و محصـوالت تنهـا نقـ

ابـزار بـرا

دستیابی به این هدف را برعهده دارند .به این ترتیب مبادالت هدیـها نشـانها واضـ و
نمایان برنق

اقتصاد و کارکرد بیبدی آن در مناسبات اجتماعی ،به ویژه مردمـان باسـتانی

است که حتی اب مهمترین اشکال روابط اجتماعی و باعـث ایجـاد و تقویـت جوامـع انسـانی
میشود(وایزمن ،7313 ،ص.)31
 .4انگیزههای «بخشش» و الزامات آن در نظام مبادلۀ هدیهای
انسانشناسان اقتصاد برآنند که بدون شک مهمتـرین اصـ انسانشـنا تی در تعـامالت
هدیه ا  ،اص جبـران در ایـن نـوع معـامالت اسـت .بابپردا ـت هدیـه و آنچـه کـه مبادلـه
میشود ،اب تعهد جد بر وردار است(دوپویی ،7313 ،ص .)31اب آنجا که مجموعـها
اب پدیدهها اجتماعی در بابپردا ت هدیه شرکت دارند ،میتوان انگیزههایی ا القی و یـا
سیاسی را در فرایند هدیه مطر نمود.
 .1-4هدیه و انگیزههای اخالقی جبران آن
هدیه و بخش

با توجه به ماهیت تام ود در جوامع بدو امر صرفاً اقتصاد نبـوده،

اب جنبهها متعدد قاب بررس ی است .چنانکه مـوس اههـار احتـرام یـا اعـالم عـدم وجـود
صومت به طرف مقاب  ،الزامِ گیرنده به باب پس دادن چیـز الاقـ معـادل آنچـه دریافـت
شده را ،اب دیگر وجوه پنهان تبادل هدایا و انگیزههایی ا القی میداند.
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 .1-1-4تبادل هدیه و ازدیاد نعمت
موس در در رابطه با انگیزهها ا القی تبـادل هدیـه در پـژوه هـا

ـود بـه روحـی

جادویی با نام «هو» 7اشاره میکند که در قالـب هدیـه اب هدیـهدهنـده بـه گیرنـد آن منقـ
میشود و تصادفی و اتواقیبودن هدیه و بخش

را منتوی میسابد.

«هو» در فرهنع آنها قدرتی جادویی است که در جنگ ها بندگی میکنـد و در هـدایا
وجود دارد و در قالب هدیه اب دهنده به دریافتکنند هدیه منتق میشود و گیرنده را ملزم
میسابد تا کاالیی را که دریافت کرده برا
در پژوه ها

ود نگاه ندارد .بعدها انسانشناسـان اقتصـاد

ود اب مواهیم دیگر به جز «هو» به عنـوان عامـ جبـران در هدیـه سـخن

رانده انده اما تحلی موس بر الزامات ا القی طرفین و نیز بُعدِ غیرماد جبـران هدیـه ،ورا
مناسبات ماد و سیستم عرضه و تقاضا بابار ،همچنان مورد تایید همگان است.
این باور موس ،متاثر اب اعتقاد مائور مردمان بالندنو ،7عالوه بر ادا احتـرام بـه هدیـه
دهنده ،باعث نوعی گردش اجبار ثروت نیز میشود و به دهند آن نیز بی

اب اهداکننـد

اصلی نوعی تسلط و قدرت واهد داد).)Mauss, 1966, pp.12-13
هرچه این بخش ها با قاعد سخاوت انجام شود و اموال و اشیاء بـااربشتـر بخشـیده
شود ،نتیجۀ مطلوبتر عاید دهند آن میشوده و این دقیقا همان چیز است کـه بـه عنـوان
مولوهها «پتالج» 3باید اب آن سخن گوت :ایوا تعهـد کـه در پـی دریافـت هدیـه بـرا
گیرنده به وجود واهد آمـد و منزلـت یـا بـه تعبیـر مردمـان «مـائور »« ،مانـا»یـی (قـدرتی
روحــانی و معنــو ) اســت کــه بــه فــرد در اباء هدیــه و بخش ـ

او ،ثــروت بیشــتر اربانــی

میکند).)Mauss, 1966, pp.12-13

1

. hau
 .2قومی از تبار پلینزی هستند که در سده دهم میالدی از جزایر گرمسیر و استوایی اقیانوس آرام به
جزایر معتدل نیوزیلند کوچیدند و تمدن مائوری را بنا نهادند.
. Potlach

واژۀ پتالچ از ریشهی چینوک در جوامع کهن به معنی «هدیهدادن» یا «دهش» است.
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بر ی اعتقادات مانند آنچه که مردمان جوامع شمال شرقی سیبر و اسکیموها غـر
آالسکا بدان باور دارند ،حاکی اب آن است کـه ـدایان و اروا مردگـان نیـز در دریافـت
هدایا با یکدیگر در رقابتند و همـین امـر آنهـا را وامـیدارد تـا هرچـه بیشـتر بـا انسـانهـا بـا
سخاوت مواجه شده ،ثروت بیشتر را عاید دهندگان بخش
ریختن ماباد گوشت حیوانات به دا

سابند .به همین دلی آنهـا بـا

دریا یا سپردن آن به دست باد ،در حقیقـت بـه بـاور

ود این هدایا را به بادگاهها اصلیاشان باب میگردانند تا سال بعد بیشتر اب آنچـه دادهانـد
دریافت کرده ،اب طریق این بخش ها اندك ،ثروت بیشتر عایدشان شود.
به این ترتیب انگیزه اصلی سخاوت مردانی را کـه بـه عنـوان هدیـه دادن ،اشـیاء را بـه
دیگران میدهند و یا آن را برا

ـدایان نـابود مـیکننـد (قربـانی) ،مـیتـوان همـین ایـده

دانست که تبادل هدیه ،فراوانی ثروت را به ارم ان میآورد .و این دقیقا به معنـا هدیـها
است که به بهترین طریق جبران میشود .بیرا نـه تنهـا آن هدیـه بـاب مـیگـردد ،بلکـه بیـاد
میشود و در هنگام جبران چندبرابر میشود .اعتقاد که در میان بسیار اب ادیان بـه گونـه
هـا مختلـف وجـود دارد .در التـین تعبیـر  do ut desو در سانسـکریت ( dadami se,

 )dehei, meکــه اب طریــق متــون دینــی بــه دســت مــا رســیدهانــد ،مدیــد همــین باورنــد
(.)Mauss,1966, p.11
 .2-1-4هدایا به مثابه صدقه و خیرات
اب منظر انسانشناسی تئور

یرات و صدقات  ،اب یک سو حاص ایـدها ا القـی در

صـوص هدیــه و ثــروت و اب دیگرســو حاصـ اعتقــاد بــه فــداکار و قربــانی ،بخشـ
سخاوت برا

و

دایان است.

برمبنا چنین باور انسانها ملزم به قرارداد با اروا

دایان و مردگان به عنوان اولـین

موجودات هستند بیرا آنها در حقیقت مالکان واقعی ثروت جهانند و عـدم انجـام مبادلـه بـا
آنها بسیار طرناك است .ثروتمندان باید برا رضـایت ـدایان قربـانی کـرده و اب امـوال
ود ببخشند بیرا درغیر این صورت در باور بسیار اب ادیان ،نمسیس ( دا انتقام) ،انتقام
ثروت و شاد بی

اب حد را اب ثروتمندان با دادن آن به فقرا و دایان میگیرد.
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در میان اسکیموها غر آالسکا نیز باقیماند قربانیها با این تصور که در سال آینـده
بــه ســـو آنهـــا بــاب گـــردد و در حقیقـــت جبــران شـــود ،بـــه دریــا ریختـــه مـــیشـــود
) .)Mauss,1966,pp.16-17این بـه آن معناسـت کـه در بـاور بسـیار اب ادیـان ـدایان و
اروا مایلند تا سهمی که برا آنها کنار گذاشته شـده و یـا در قربـانی بـیاسـتواده مانـده و
ممکن است اب بین برود ،به فقرا و کودکان داده شود .بـه همـین دلیـ صـدقه و بخشـ

بـه

نیابمندان ،نوعی شکرگزار و سپاسگزار اب دایان است(.)Mouse,1966, p.28-29
در همین رابطـه مـیتـوان بـه پکـاال ) (Pokalaو کـاریبوتو ) (Kaributuگونـههـایی اب
هدایا تقدیمی در مبادلۀ کوال 7اشـاره کـرد کـه بـه مثابـه مصـداق و سپاسـگزار بایـد بـه
دایان بابپردا ت شـود ( ) Malinowski,1922,p.75و بـه تعبیـر مـوس ،بـه آنچـه کـه مـا
دستمزد مینامیم بسیار نزدیک است (.)Mouse,1966 ,P.28

چنین میراثی ا القیات را به جایگاهی ارتقا واهد داد که به مبنایی برا عدالت مبـدل
واهدشد .چنانکه واژ « ،»sadakaشبیه واژ عبر « »zedaqaدر ابتدا منحصرا به معنا
عدالت بوده و بعدها معانی بخشیدن پول یا مال به فقرا و نیابمندان به آن افزوده شده اسـت
).)Mauss,1966,pp.16-17

« .2-4هدیه» و انگیزههای سیاسی آن
انسانشناسان صرفنظر اب انگیزهها ا القی هدیه و جبـران آن ،اب انگیـزههـا دیگـر
مانند نیاب به کسـب اعتبـار و احتـرام سـخن رانـدهاندکـه «مـابلو» ،روانشـناس انسـانگـرا
آمریکــایی ( ،)7311-7311نیــز در هــرم نیابهــا

ــود آنهــا را در اولویــت نیابهــا افــراد

برشمرده است.
انگیزهها افتخار ) (Honerو اعتبار ) (Prestigeدر رقابت برا دستیابی به قـدرت و
ثروت ،پشتوانه محکمی هستند که اب طریق هدیهدادن محقق میشـوند).)Mauss,1966,p.6
برا نمونه پدید هدیۀ نمایشـیِ پـتال 7در میـان بومیـان آمریکـا ،در حقیقـت رقـابتی بـرا
 .1مالینوفسکی در اثر "دریانوردان اقیانوس آرام غربی" از کوال به مثابه یک نظام مبادلۀ هدایا یاد میکند
(.)Malinowski,1922,p.75
2

. Potlach
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دستیابی به اعتبار و قدرت است که با بخشیدن هـر چـه بیشـتر دارایـی و سـتای

بـی

اب

اندابه اب ویشتن و با هدف احراب شخصیت ،انجام میشود .هنگامی که نزاعی میان دو نوـر
یا دو گروه در میگیرد ،یکی اب آنان میتواند جشنی به نام پتال برپا کنـد و بـا توبیـع هـر
چه بیشتر مال ود ،رقیب را سرافکنده و مقهور سابد.
واژه پتال اب ریشه چینوك در جوامع کهن به معنی «هدیهدادن» یا «دهـ » اسـت.
این مبادلۀ هدیها  ،نخستین بار توسط بوآس ،7انسـانشـناس آلمـانی-آمریکـایی و یکـی اب
بنیانگذاران اصلی انسـانشناسـی و مـردم شناسـی نـوین آمریکـا ( ،)7131 – 7337اب ـالل
مطالعات میدانی او در میان بومیان آمریکا به دست آمد.
بواس این نوع مبادله را در چارچو رقابت میـان چنـد رئـیس کـه هـر کـدام اب طریـق
بخش

ها

ـود مـدعی حـق بر ـوردار اب موقعیـت عـالی در سلسـله مراتـب اجتمـاعی

بودند ،مورد تحلی قرار داده است .این نـوع دهـ

شـام عملـی مناسـکی و تشـریواتی در

میان سرخپوستان است و اب آنجا که سر پوست نوشتار نمـیشناسـد ،بـرا اینکـه ت ـمینی
داده باشد ،آن را در مالء عام و به منظور رقابت بـرا تحکـیم و ترفیـع موقعیـت اجتمـاعی
ود انجام میدهد.
در پارها اب این موارد هر یک اب روسا هدایائی بـه دیگـران مـی دهـد و آنهـا موهونـد
هدایا او را بپذیرند و در مقاب هدایائی با حـداق دو برابـر اربش بابگرداننـد .گـاهی نیـز
آنها تعداد اب قایقها و سینیها مسی بااربش ود را را نابود و حتـی بر ـی بردگانشـان
را قربانی میکنند .در مقاب روسا دیگر نیز مجبورند تا حداق همان مقدار اب امـوال ـود
را منهدم کنند  .گاه نیز پتال جهت حو آبرو برگزار میشد .بدین معنی بمانی کـه فـرد
به دلی شکستی ،حرمت

دشـه دار شـده اسـت ،بـا برپـایی پـتال و اهـدا هرچـه بیشـتر

دارایی ،آبرو رفته را باب میستاند(سارو انی ،7311 ،ص .)717
رئیسی که اب عهده این رقابت برآید ،اب حیثیـت اجتمـاعی بـاالیی بـر ـوردار و آنکـه
قادربه انجام این کار نباشد حیثیت ود را اب دست میدهد و موقعیتی متزلزل پیدا مـیکنـد
(دوپویی ،7313 ،ص.)13
1

. Boas
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برمبنا چنین مبادلها  ،ما نه با نوعی ود بزرگبینیِپندار و نه بـا نـوعی قـرضدهـی
برا بهرهبردن بعد  ،بلکه در حقیقت با نوعی توبیع مجدد منابع و تالش برا دسـتیـابی
به یک جایگاه اجتماعی غالب و به رسمیت شناساندن آن مـواجهیم .بیـرا ایـن روسـا امـوال
ود را در برابر پاداشی غیرماد یعنی دستیابی به اعتبار و موقعیت اجتماعی ،اب ود جدا
میکنند.
در جوامع مدرن نیز ،هدیهها بسیار سخاوتمندانه و ولخرجیها بسـیار پـربرق و بـرق
را باید درون فرآیند اب رقابت برا کسب حیثیت و آبرو بیشتر تحلی کـرد .یعنـی فـرد
ثروتمند که قصد دارد ثـروت

را ریخـت و پـاش نشـان دهـد ،بـه دنبـال کسـب اعتبـار و

منزلت است(ریور ،7311 ،صـص  .)731 -731هـدف او بخشـیدن بـرا دادن نیسـت بلکـه
دادن برا تسلط یافتن و یا پس گرفتن در جبـران آن اسـت .اب ایـنرو پـتال نـوعی توبیـع
مجدد منابع و تالش برا به رسمیت شناساندن یک جایگاه اجتماعی غالب ،نه نـوعی ـود
بزرگبینی به شمار میآید.
بنابراین پتال بخششی سخاوتمندانه نیست بلکه دهشی دوسـویه و غالبـاً بـا مبـاربهطلبـی
همراه است .این باب دائمی میان رؤسا در رقابت برا کسب حیثیت اجتماعی چندان ادامه
مییابد تا عاقبت به پیروب یکی اب دوطـرف بیانجامـد(دوپویی ،7313 ،ص )31و بـه جـا
آنکه مانند سایر مبادالت هدیها به تعمیق روابط بیانجامد ،به ابزار برا تحقیـر و رقابـت
برا کسب اعتبار و حیثیت اجتماعی بدل میشود .با این وجود ایـن نـوع مبادلـۀ تشـریواتی،
رقابت را جایگزین جنع و مباربه مسلحانه میکند(دوپویی ،7313 ،ص.)773
گاهی در قبال هدیه چیز در واست نمیشود و حتی فرد برا نشاندادن این منظور
که تمایلی به دریافت چیز ندارد به سادگی شیء مایملک ود را اب بین مـیبـرد .در ایـن
شیوه بیشترِ ثروت مصرف و یا انتقال داده میشود اما ایـن نقـ و انتقـال ثـروت بـا قـوانین و
مقررات سخاوت انجـام مـیگیـرد و اگـر روحیـه دیگـر جـز سـخاوت در میـان باشـد،
بزرگترین تحقیر و اهانت به شمار میآید(.)Mauss,1966,p.35
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در همین رابطه میتوان به یکی اب الگوها دقیق در درك مناسبات پیچیده میان ثـروت
و قــدرت اب طریــق پــژوه

مارشــال ســاهلینز ،7یکــی اب انســانشناســان مشــهور در ســال

 7313اشاره داشت .او دو نوع الگو قدرت را در یک مکـان بـه طـور همزمـان در مجمـع
الجزایر اقیانوسیه با نام بزرگمرد 7و بیانگر ف ا مالنزیایی 3در این جزایر و نـام پـاپوآ 3یـا
رئیس 3را معرف ف ا پولنیزیایی 1آن در نظر گرفـت .قـدرت رئـیس پولینزیـایی ،قـدرتی
ارثی است و قدرت بزرگمرد مالنزیایی قدرتی اب نوع شایستگی.

ساهلینز ت اد بیان شد میـان ایـن دو الگـو را در ماهیـت قـدرت مـیدانـد .اگـر رئـیس
پولینزیایی به وسیلۀ یک موقعیـت منتسـب و اب طریـق جبرهـا

ویشـاوند قـدرت دارد،

برعکس بزرگمرد مالنزیایی روب بروب مجبور به پیریز برتر

ود اسـت .او بایـد یـک

راهبرد فرد مانند استعداد متقاعد کردن ،سـخاوتمند  ،مهـارت در ابتکـارات اجتمـاعی و
شجاعت را برا باال رفتن اب نردبان مراتـب اجتمـاعی بـه کـار گیـرد و در حـین انجـام آن،
کامالً اب جبرها

ویشاوند رهایی یابد.

یک بزرگمرد ،برا ارتقاء ود به هدیـه و جبـران آن اهمیـت بسـیار مـیدهـده در
حالی که رئیس پولینزیایی به هـیچ یـک اب ایـن اقـدامات نیـاب نـدارد .او بـر اسـاس یـک
سا تار هرمیِ کالن ،بدون آنکه قدرت

را ود بنا کرده باشد ،مسئولیت یافتـه اسـت .و بـه

دلی اعطاء این قدرت اب بدو تولد ،نیاب به راهبـرد ویـژها بـرا رشـد ثـروت نـدارده بیـرا
ثروت به دلی اینکه او رئیس است به سوی

میرود .برا بزرگمرد مالنزیایی این ثـروت

است که قدرت را به ارم ان میآورد ،در حالی که برا رئیس پولنیزیایی قدرت ،ثـروت را
لق می کند(دوپویی ،7313 ،صص  777 ،773و )773

1

. sahlins
. big man
3
. melansiens
4
. papoue
5
. chef
6
. polynesienne
2
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در جنو جزیره بوگین ول در مجمعالجزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی ،7شـواهد
دیگر اب عملکرد بزرگمرد توسط انسانشناسان اب طریق برگزار ضـیافتهـا نشـان داده
شده است .اقدامی که موجـب اقتـدار مـوثر او بـر اع ـاء گـروه ـود شـده ،اب طریـق ایـن
ســخاوتمند شــهرت بســیار را بــرای

بــه ارم ــان مــیآورد(دوپــویی ،7313 ،ص .)773

شهرت او اب طریق نوع رهبر اش در کمـک بـه ویشـاوندان ،دوسـتان و آشـنایان شـک
گرفته و اقتدار او بر اساس شیوه سنتی موردقبول همگان است.
بزرگمرد در این مورد اص با برگزار ضیافتها ویـژه ،مدا لـه در موقعیـتهـا
مهم و کلید بندگی اجتمـاعی(ابدواجهـا ،عـزادار هـا ،برگـزار سـالگردها متنـوع)،
اقدامی افراطی اب بخشندگی و مهماننواب (دوپویی ،7313 ،ص  )773و در حقیقت نوعی
رقابت انجام میدهد .بیرا او کاالها ماد را با این باور و چشمداشت هدیه مـیدهـد کـه
گیرنده ناتوان اب جبران این کاالها با اربش معادل است .به این ترتیـب بزرگمـرد بـا هـدف
تبلیغ ود به شهرتی فطر دست مییابد کـه در نهایـت بـه تسـلط او بـر هدیـهگیرنـده نیـز
واهد انجامید (دوپویی ،7313 ،ص .)773
 .5بازخوانی اصول و انگیزههای مبادلۀ هدیهای در آستانه نزول
 .1-5پیشینه مبادالت هدیهای در عربستان قبل از نزول
ج رافیا لمیزرع عربستان به دلی کمآبی ،شکسالیها و قحطیهـا طـوالنیمـدت،
طوفانهـا شـن سـهمگینی کـه منجـر بـه تلـفشـدن دامهـا و مـزارع مـیشـد ،تولیـدات
کشاورب و حتی دامدار را با مشک بزرگـی مواجـه سـا ته ،مـانع اب سـرمایهگـذار در
حوبه تولید کاال و دمات و انجام معامالت سودمحور در شبه جزیـره مـیشـد .اب ایـن رو،
اقبال مردمان شبهجزیره را به انجام مبادالت هدیها به عنوان عاملی برا گسترش و تعمیـق
روابط اجتماعی میـان مردمـان بیشـتر مـیکرد(علـی ،7111 ،صـص731و737ه وات،7117 ،
صص.)13-13

1

. Salomon
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این نوع اب معامله به تدری  ،متـأثر اب ههـور ر ـداد مهـم «تجـارت» رنـع با ـت .ایـن
ر داد مهم ،چندین سال پی

اب والدت رسول اکرم(ص) در مکه در نتیجـه سـرد شـدن

روابط ارجی دو امپراتور بزرگ آن بمان یعنی امپراتور ایران و امپراتـور بیـزانس
رو داد و شهر مکه راکه پی

اب آن نیز به دلی وجود انه کعبـه مرکـز توجـه قبایـ و

مردمان دور و اطراف بود ،به یک مرکز بـزرگ تجـار و شـبهجزیـره را بـه یـک جـاده
ترانزیتی کاال مبدل سا ت(وات ،7117 ،صص .)37-37یثر

و طائف به عنوان مهمتـرین

مناطق تجار و مکه نیز به عنوان مرکز اصلی تجار انتخا شد و قبیله قری

بـه عنـوان

ساکنان اصلی مکه ،مدیریت این مرکز را بـر عهـده گرفتنـد .بـه ایـن ترتیـب ایـن جـاده
ترانزیتی توانست کاالها ارسال شده اب اقیانوس هند را اب طریق حجاب به شام و منطقـه
مدیترانه برساند .سور قری

در قرآن به سورها تجار قـری

در ایـن شـرایط اشـارها

صری دارد.
این ر داد بزرگ تأثیر عمیق برشیو توکـر اقتصـاد مـردم و ت ییـر آن بـه اقتصـاد
سودمحور ،داشت .توبیع کاال و دمات که تا پی

اب این عمدتا در مبادله پایاپا و مبادله

هدیها و در نتیجه تقویت بیشـتر ارتباطـات اجتمـاعی الصـه مـیشـد ،اکنـون دیگـر بـه
دادوسـتد و عرضـه و تقاضـا بـابار و بـه دنبـال آن توبیـع و مبادلـه کـاال و ـدمات و
سودآور مبدل گشته بود.
به این ترتیب ،سخاوت و بخش

که پی

اب این بـه دلیـ نظـام تبـادل هدیـها ف ـا

غالب بر شبهجزیره بود ،اینک در نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا و بابار رنـع با تـه و جـا
ود را به انباشت ثروت و کسب قدرت میداد و در نتیجـه فرهنـع «قـرض» کـه بـه دلیـ
مبادالت هدیها ف ا غالب بود ،به تدری جا

ود را به ربا و ثروتطلبـی مـیداد .در

چنین گوتمانی داوند اب کسانی که با جانها و مـالهایشـان در راه او جهـاد مـیکننـد،
بسیار تجلی میکند و این نوع بذل جان و مال را به مثابه قرض به ود معرفی میکند.
درك عمیق اباین تجلی ها که اب جهت کمّی و کیوی حیرتآور است ،تنها با توجه
به گوتمان اقتصاد ناشی اب تجارت امکانپذیر است .بیتردید هزینهکردن ثروت در راه
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جهاد الهی و در بمانها که اکثریت مردم در پی گـردآوردن آن بودنـد ،صـلتی قابـ
ستای

و تحسینبرانگیز است(شیرباد ،7333 ،ص.)17

ترغیب به بهرهمند اب أجر و دستمزد ا ـرو ممتـد ،بـزرگ و جـاودان در بسـیار اب
آیات میتواند مبین این روحیه سودمحور باشد .قرآن در آیات بیشمار اب کسانی کـه
مال و ثروت وی

را انباشته کرده و قسمتی اب آن را در راه یار رساندن به فقرا رج

نمی کنند ،انتقاد کرده است(التوبه33 :و )33به وضـو مـیتـوان اب توجـه قـرآن بـه ایـن
گروه ،کثرت عدد آنها و در نتیجه رواج این صلت مذموم میان مردمان شبه جزیره را
استنبار نمود.
دلی اصلی شیوع این ا الق اجتماعی ،گوتمان سودمحور بود که ریشـه در ههـور
پدیده تجارت داشت .تجارت فرصتی بینظیر برا آنها فـراهم آورده بـود تـا در مـدت
کوتاهی ود را به غنا بیسابقها رسانده و مال بیشمار را گردآور و نگاهـدار
نمایند .این در حالی است که تا پی

اب شـک گیـر تجـارت ،بـه دلیـ شـرایط سـخت

اقتصاد شبهجزیـره ،ولـع و حـرص همگـانی بـرا مـالانـدوب امکـان بـروب و ههـور
نداشت(شیرباد ،7333 ،ص.)17
 .2-5انگیزههای سیاسی «بخشش» در فرهنگ عصر نزول
چنانکه اشاره شد ،ر داد تجار شبهجزیره به ت ییر گوتمان اقتصاد  ،منجرشد .ریاست
وراثتی قبای که میتوان آن را مانند الگـو «رئـیسسـاالر پولینزیـایی» درنظـر گرفـت و
تاپی

اب این ت ییر ،انباشت ثروت را نیز بـرا ریـیس بـه ارم ـان مـیآورد ،اینـک پـس اب

حاکمیت گوتمان اقتصاد سودمحور ت ییر یافته ،به الگویی اکتسابی و مشابه الگو قـدرت
در جوامــع مالنزیــایی مبــدل شــده بــود کــه قــدرت او حاصـ شایســتگیهــا فــرد و نــه
داشتهها موروثی بود« .تجارت» شرایط را ت ییر داده و دستیابی به ثروت اکتسـابی و در
نتیجه قدرت را میسر میسا ت .ثروت و قدرت اقتصاد به تدری منجر بـه دسـتیـابی بـه
قدرت سیاسی شده و افراد را به تعبیر ساهلینز بـه «بزرگمـرد» انـدان و یـا قبیلـهاش مبـدل
میسا ت(دوپویی ،7313 ،صص .)777-771
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با وجود این اما ،قدرت اکتسابی صاحبان قدرت برا دوام و بقا حیـات ـود نیابمنـد
لوابمی چون ایجاد مقبولیـت و در نتیجـه اطاعـت و تسـلیم اب سـو مخاطبـان داشـت .بیـرا
قدرت نمیتواند برا مدتی طوالنی با بور تداوم یابـد و در هرجـا و هـر شـکلی کـه بکـار
رود ،اگرچه به هاهر ،اب سو اع ا حکومت شونده ،به مقبولیت نیاب دارد .یکی اب لـوابم
ایجاد این مقبولیت برا پیریز

و نیز دستیابی به قدرت برتر ،پشتوانه اقتصاد اسـت.

همانگونه که قدرت بزرگمرد مالنزیـایی اب قابلیـت سـخنور (مهـارت فـرد ) و انبارهـا
غله او(مهارت اقتصاد ) نشئت میگرفت ،الگو قدرت در جامعـه عربسـتان نیـز پـس اب
شک گیر تجارت ،با توجه به ت ییر ماهیتی آن به الگو اکتسابی قـدرت ،اب ثـروت آغـاب
می شد .ثروت و توانمند اقتصاد  ،شرایطی را فراهم مینمود تا قـدرت تـداوم یافتـه و در
رقابت با قدرتها اکتسابی دیگر بقا یابد.
پشــتوانه اقتصــاد بــه تــدری رابطــها دوســویه را بــین قــدرت و مطیعــان آن برقــرار
مــیســا ت .بیــرا صــاحبان قــدرت ،اب طریــق لــق انگــاره و یــا تصــاویر یــالی اب بــذل و
بخش ها

وی

و درافکندن آن یال به اذهان مردمان ،رفتهرفته بـرا

ـود ،مقبـولیتی

چشمگیر کسب مینمودند که ود مستلزم نوعی اطاعتپذیر اب سو مخاطبان بود .برا
مطالعه بیشـتر در صـوص تـاثیر انگـاره هـا مـیتـوان بـه اثـر قـدرت انگـاره مراجعـه نمـود
(قراملکی ،7333 ،صص .)31-33
رواج انگــار شــرافت و برتــر بخشــندگان صــاحب قــدرت اب یــک ســو و اســتخواف
مخاطبان و دریافتکنندگان اینگونه بخش ها اب سو دیگر به استمرار و تـداوم قـدرت و
در نتیجه کسب ثروت منجر میشد .گواه این ادعا را مـیتـوان در قـرآن یافـت« :فَاسْـتَخَفَ
قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُـمْ کـانثوا قَوْمـاً فاسِـقینَ» (ب ـرف .)33 :اسـتخواف ،پسـتانگـار

ـود و

شریفانگار دیگر را القاء میکند که اب طریق بخش ها صـاحبان قـدرت بـه تـدری
شک میگیرد.
اعتبار ،احترام و جایگاه باالیی که بـرا فـرد بخشـنده در نتیجـۀ بخشـ هـا او شـک
میگیرد ،حاص شک گیر چنین انگـاره ا اسـت .فـرد دریافـت کننـده بخشـ
بابپس دهی بخش

اگـر بـه

موفق نشود در حقیقـت ـود را مـدیون و مقـروض فـرد بخشـنده قـرار
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مــیدهــد و حتــی اگــر بــه بابگردانــدن بخشـ

و هدیــه موفــق شــود ،بــاب هــم در موقعیــت

پائینتر(پستتر) و بخشنده در موقعیت باالتر و شریفتر قرار واهد گرفت.
اب پیامدها چنین انگارهساب میتوان به رواج تدریجی «ربا» و «رشوه» در جامعه اشاره
کرد .بیرا صاحبان قدرت با درك ناتوانی دریافتکننـدگان اب بـابپردا ـت بخشـ هـا ،اب
شیو رباگونه بابپسگیر هدایا و بخش ها بهره واهند گرفت که به بعـم طرفـداران آن
به ت اعف اموال منجر میشد .در مقاب به تدری انگیزه اعمال سـخاوتمندانه و بخشـ

بـه

فقرا و نیابمندان مانند «قرض» را کمرنع میسا ت.
توسعه گوتمان اقتصاد شبه جزیره در نتیجه تالش برا کسب ثـروت بیشـتر در جهـت
تثبیت اقتدار برا دستیابی به جایگاه و قدرت باالتر و به دنبال آن ثروت بیشـتر بـه میـدان
رقابت میمانست .دقیقا در چنین گوتمان رقابتی ،قرآن کریم مخاطبان وی

را به شرکت

در مسابقه ا که حاص آن نه سـود و دسـتمزد مـاد کـه م وـرت و بهشـت اسـت ترغیـب
مینماید« :وَ سَارِعُواْ إِل َ مَ ْوِرَ و مِّن رَّبِّکثمْ(»...بقره733 :و.)733
در سوره تکاثر نیز نمونها اب گوتمان رقابتی شبه جزیرهعربستان را میتوان یافت کـه
حاکی اب فخرفروشیها مردم در یک گوتمان اقتصاد است .این نوع ودنمایی و توا ر
در فرهنع قب اب نزول ،با انگیزههـایی چـون دسـتیـابی بـه موقعیـت اجتمـاعی و اعتبـار و
احترام و در نتیجۀ شرایط تجار جدید ،نمونهها بسیار دارده تاکید قرآن براین حقیقت
که کریمترین افراد فرد است که به قصد تقوا الهی و نه کسب اعتبار و موقعیت قبیله بـه
بخش

دست میبند ،باید حاص این گوتمان دانست« :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا َلَقْناکثمْ مِنْ ذَکَرو وَ

م َبیـ ٌر»
م ِإ َّن اللَّـ َه عَلـی ٌ
م ِعنْـ َد اللَّـ ِه َأتْقـا ثک ْ
ک ْ
م ثشعُوب ًا َو قَبائِـ َ ِلتَعـا َرفثوا ِإ َّن َأکْـ َر َم ث
ج َعلْنا ثک ْ
أثنْث َو َ
(الحجرات.)73 :
تالش برا ت ییر این گوتمان سودمحور را در جهانبینی قرآن میتوان اب ت ییر الگوهـا
ماد مواهیم بخشندگی ،اعتبار ،احترام و شرافت بـه الگوهـا معنـو بـه وضـو دریافـت
نمود که ارتبار تنگاتنگی با فرهنع و جهانبینی عصر نزول داشته اسـت .بـا وجـود شـواهد
بسیار اب شواهد بیست جاهلی مبنی بر و و صلت بخشندگی و گشادهدستی که گـاه
با مبال ه و افرار آمیخته است ،پاسخ این سوال را که چرا قـرآن مخاطبـان ـوی

را بارهـا
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به دلی عدم اکرام یتیمان ،صرف نکـردن امـوال بـرا نیابمنـدان و افـزای
ثروتاندوب مورد نکـوه

رونـد تکـاثر و

قـراردادهاسـت ،مـیتـوان در همـین ت ییـر فرهنـع غالـب بـه

فرهنگی سودمحور دانست.
 .6تحول انگارۀ «کرم» در عربستان عصر نزول
آیات ابتدایی سوره علق ،نخستین کاربرد ریشۀ «کرم» در سـا تار قـرآن و در حقیقـت
انقالبی در موهوم جاهلی «کرم» است .بخششـی کـه تـا پـی

اب ایـن در جهـانبینـی جـاهلی

برمحور انسانها آن هم به صورتی ریاکارانه و سطحی و بیاندیشه شک میگرفـت ،اکنـون
در جهانبینی قرآن به داوند ا تصاص یافته و اب انحصار انسان ارج شده بود.
سا ت «اکرم» به صورت افع تو ی درباره

داوند ،ت ییر مصداقی آن در سا تار و
را اب حیـث هـم

جهانبینی قرآنی است که با حو معنـا إعطـاء و بخشـ  ،نـوع بخشـ

مصداق و هم موهوم ماد به معنو ت ییر میدهد .سخن اب داوند است کـه انسـان را اب
ون بستها آفرید و به او حیات ،بندگی و علم و دان
نزول که امر مورد بخش

بخشید .بر الف جهانبینی قب اب

مال و ثروت بود ،جهانبینی قرآنی ،امـر مـورد بخشـ

را بسـیار

بزرگتر و برتر می داند .علم ،رهـایی اب جهـ  ،لقـت و آفـرین  ،مـوارد إعطـاء و بخشـ
داوند به انسان هستند.
داوند اب یکسو انسان را آفریده و اب سو دیگر او را مسجود مالئکه قـرار دادهاسـت.
پس اب این ،کاربردها دیگر ریشۀ «کرم» را که در بخ ها نخستین ایـن مقالـه در قالـب
همنشینها «کرم» ارائه شـد ،بـاب هـم بـه نـوعی در ارتبـار بـا داونـد مشـاهده مـیکنـیم.
همنشینی با واژ «م وـره» تـداوم ایـن ت ییـر در ارتبـار بـا داونـد و ت ییـر الگـو رفتـار
بخشای

ماد به بخشای

و غوران الهی است که امر نه ماد بلکه معنو

قرآن برا ت ییر الگو «کرم» و بابساب ِ هرچه بهتر اندیشه بخش

واهد بود.

بـر محـور ر و

تبیین آن ،اب الگو داد و ستد هدیها بهره گرفته و رابطه ر و مربـو را بسـان نـوعی
داد و ستد به تصویر می کشد .بر این اساس ارائۀ تصـاویر و اسـتعاراتی کـه اب مقایسـۀ رابطـۀ
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انسان و دا با سایر تجار ملموس بشر حاص میشوند ،گـام نخسـت در تحقـق تعـالیم
مزبور است(عندلیبی ،7313 ،صص.)73-73
در امتداد اسلو قرآنی «کرم» و به منظور ت ییر الگو ماد بـه معنـو  ،در شـمار اب
آیات قرآن ،اب ایمان و بندگی دا به تجارت تعبیر مـیشـود(فاطر73-33 :ه الصـف )71 :و
آنان که در این معامله وارد نمیشوند ،در روب قیامت دچار سـران واهنـد بود(غـافر71 :ه
ص)71 :ه چراکه در سا تار تعالیم اسالمی ،انجام عبـادت توسـط بنـده مسـتوجب ثـوا یـا
اجره به معنا مزد است(عندلیبی ،7313 ،ص.)1
اگرچه ،ورود عناصر معنایی همچون «م ورت ،م اعوه ،قرض حسـن و تکویـر سـیئات»
در شمار همنشینها و جانشینها ریشۀ «کـرم» در قـرآن ،عنصـر داد و سـتد را در رابطـه
«ر و عبد» رنع غیر ماد بیشتر بخشیده و به همین دلی نیز هدف غایی این ارتبار ،نـه
سود ماد  ،که استکمال انسان است و تمامی بخشـ هـا الهـی نیـز در مسـیر تحقـق ایـن
هدف کمال به انسان اعطا میشود.
بخش ها الهی به انسان در جهانبینی قرآن ،اب آنجا کـه تمـام هسـتی ملـک و میـرا
داوند یکتاست ،به مثابه امانتی در نزد اوست که همواره بـا دادن حـق نیابمنـدان و یتیمـان
و ...باید بیانگر مراتب سپاسگزار او نسبت به ر باشد .اشاره حجم انبوهی اب آیات به امر
بخش

به نیابمندان ،چگـونگی انجـام آن ،انگیـزههـا و راهکارهـا اجـرا آن ،کـاملترین

تعــالیم و رهنمودهــا ا القــی بخش ـ

را شــک دادهاســته چنانکــه اب نظــر قــرآن عام ـ

بیتوجهی و عدم اکرام یتیمان در ناسپاسی مردم نسبت به نعمات و بخش ها امانـتگونـه
داوند به انسان ریشه دارد(الوجر.)71-73 :
قرآن اب هر شرایطی برا ترغیب افراد به بخش

بهره میگیرد .پـذیرش توبـه اب جانـب

داوند با صدقه پیوند می ورد و به عنوان کوار گناهان بیـان مـیشـود(التوبه.)713-713 :
بخش

با روبه به عنوان عملی مناسکی و دینی میپیوندد و محرکـه دیگـر بـرا ترغیـب

بندگان به انجام آن میشود(بقره .)731 :چنانکه حتی در موارد مـیتوانـد جـایگزین روبه
شود.
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قرآن گاه گوتار پسندیده را بخش

میداند و آن را برتر اب بخششـی تـوام بـا آبار و

اذیت میداند« :قَوْلٌ مَعْرثوفٌ وَمَ ْوِرَ ٌ َیْرٌ مِنْ صَدَقَۀو یَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ» (بقره.)713 :
قرآن به طور اص افراد را حقیقتاً سعادتمند و بر وردار اب پاداش الهی مـیدانـد کـه
امکانــات ــود را بــرا یــار بــه دیگــران هزینــه کنند(حدیــد .)71 :تعــابیر جــالبی چــون
«قـرضحسـن» و «م ـاعوه» (اب همنشـینهـا «کـرم» در قـرآن) بـه عنـوان محرکـی بـرا
بخش ها

یر واهانه و دا واهانه افراد به کار رفته است .بر ایـن اسـاس بخشـ هـا

افراد در صورتی که با انگیزه الهی باشد به صورت قرضی بـه داونـد و بـا سـود چنـدین
برابر اب سو او به پردا ت واهد شد (بقره.)733 :
جبران و تالفی در مبادله «قرض» اگرچه بیانگر الزامِ گیرند هدیه بر بابپس دادن چیـز
مساو با شئ دریافتی است ،با این وجود داوند ـود را بـه مثابـه یکـی اب طـرفین مبادلـۀ
هدیها معرفی میکند که معامله با او بر ایجاد و توسعه یک رابطـه قـو  ،سـود بسـیار را
عائد طرف مقاب میکند و اب کسانی که چنین معاملها با داوند انجام دادهانـد بـه عنـوان
صاحبان تجارتی پرسود ،یادمیکند (فاطر.)73 :
تحول دیگر موهوم بخش
بخش

و إعطاء را بایـد اب حیـث کـارکرد آن درنظـر گرفـت .بیـرا

در جهانبینی جاهلی ،چنانکه پی

شرافت و اعتبار برسا ته اب بخش

اب این نیز گوتیم ،فرد بخشنده را بـه جایگـاهی اب

و نه شرافتی ذاتی نائ میسا ت کـه بـه تعبیـر قـرآن،

گیرنده آن دچار استخواف شده ،احساس کِهتر مییافت .عالوه برآنکه این بخشـ هـا
به تعبیر قرآن آکنده اب منت و گاه توأم با اذیت و آبار بود.
تصری قرآن مبنی بر طلب آمـربش و سـخنی پسـندیده و بـدون آبار و منـت بـه جـا
چنین بخش هایی (بقره )713 :و تعبیر به ابطال صدقات در نتیجه ریاکـار و آبار و منـت،
به وضو بیانگر دیدگاه انتقاد قرآن در مواجهه با جهانبینـی سـودمحورِ بخشـ
است  .تاکید به صدقه و بخش

جـاهلی

پنهانی در قرآن دقیقا در راستا جلوگیر اب بخش هـا

ریاکارانه و حاکی اب ودنمایی افـراد صـادر شـده(بقـره )713 :تـا اب تجمـ و اسـراف کـه
حیثیت را شک میدهند(دوپویی ،7313 ،ص )717و ـود مقدمـها بـرا دسـتیـابی بـه
اعتبار و احترام هستند ،وددار شود.
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بخش

و إعطاء به دلی نوعی ارتبار باال به پائین و به تعبیـر دیگـر اشـرف بـودن ،ـود

مستوجب اطاعتپذیر
اب بخش

واهدبود که نوع آن در جهانبینی قرآن با اطاعتپـذیر حاصـ

جاهلی ،تواوتی ماهو دارد .هنگامی که ر اب بنده می واهد تا آنچه را که بـه

او به امانت إعطاءکـرده ،بـه دیگـر بنـدگان ببخشـد ،در صـورت اطاعـتپـذیر مسـتوجب
پاداشی م اعف واهد شـده درنتیجـه گناهـان
نتیجه اکرام وی

را مـیبخشـد و او را مـورد رحمـت و در

قرار میدهد.

این سط اب اطاعتپذیر  ،مربو را به استکمال و کمال آرمانی نائ

واهـد سـا ت.

حــال آنکــه اطاعــتپــذیر حاص ـ اب رابطــه داد و ســتد جــاهلی ،فــرد را بــه حقــارت،
ودکمبینی و یا به تعبیر قرآن استخواف دچار میسابد .و ایـنهمـه عناصـر اسـت کـه در
جهانبینی قرآن ،نوع رابطه بخش

ر و انسان را اب رابطه بخش

جاهلی فراتـر بـرده،

متواوت سا ته ،در نهایت بـه تمـایز نتیجـه ایـن دو نـوع مبادلـه مـیانجامـد .ایـن تمـایز اب
آنروست که در مبادله جـاهلی ،احسـاس کِهتـر حاصـ اب بخشـ

بـرا گیرنـده ،در

نتیجه تعام با همنوع شک میگیرد و در قبال او به نوعی ودبا تگی منجر میشـود ،در
حالیکه در جهانبینی قرآنی به دلی آنکه بخشنده ،مقدس و غیرهمنوع اسـت ،احسـاس بـه
وجود آمده حس مِهتر است بیرا بخشنده نه همنوع که ر است و احساس کِهتر و ذثلِّ
در برابر ر در حقیقت همان حس مِهتر است که هرگز به ودبا تگی نخواهـد انجامیـد
(قاسماحمد ،7331 ،صص.)733-733
نتیجهگیری
 .1در فرایند شک گیر معانی متعدد ریشۀ «کرم» معنا بخش

در ببانها جنوبی

و معانی احترام و اعتبار ،تنها در ببان عربی شک گرفتهانده اب آنجهت کـه برپایـۀ رویکـرد
معناشناسی قومی کلمات نمودها اجتماعی ـ فرهنگی یک جامعهاند ،پاسخ این سـوال کـه
چرا این تحول در ببان عربی رخ داده و آیا اینتحول معنایی با جهانبینی و فرهنع مردمان
عصر نزول مرتبط است؟ ،اب طریق دیدگاها انسانشناسـان اقتصـاد در پدیـده بخشـ
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جاهلی در فرهنع عصر نزول قاب پیجویی است کـه اب طریـق بـاب وانی علـ  ،بمینـههـا و
انگیزهها بخش

و به مثابه امر چندوجهی محقق واهد شد.

« .2کرم» یکی اب ا تصاصیترین واژه هـا در معنـا بخشـ

و یکـی اب افتخـارات و

آرمانها جاهلی ،در قرآن استعمال شد اما به جهت توـاوت بسـیار در دو جهـانبینـی ،ایـن
ریشه در قرآن اب نظر مصداق و موهوم دستخوش تحول معنایی شد .به ایـن ترتیـب آ ـرین
مرحله اب فرایند معناساب ریشۀ «کرم» در قرآن رخ دادهاسـت .در ایـن مرحلـه شـاهد ت ییـر
الگوها ماد کاربرد بخش

جاهلی به الگوها معنو آن هستیم .همنشینی ریشۀ «کـرم»

با موهوم «م ورت» و مصداق «ر » با باالترین بسـامد در میـان همنشـینهـا ایـن ریشـه ،بـه
وضو مبین این ت ییر الگویی است
 .3برمبنا بررسی ها انسانشناسانۀ ف ا نزول ت ییر گوتمان اقتصـاد شـبهجزیـره
عربستان در نتیجه ر داد بزرگ تجار آستانۀ نزول ،عام اصلی ت ییر بخشـ

و مبـادالت

هدیها به بخش هایی توام با انگیزههایی صرفا اقتصاد و سیاسی بود کـه قـرآن دقیقـا اب
این جنبه به ت ییر جهانبینی جاهلی اقدام نمود .تاکیـد بـه انجـام بخشـ هـا بـر محـور تقـوا،
اصال نظام دریافت هدیه و بخش

بدون هیچگونـه اذیـت و آبار و منتـی ،معرفـی ر بـه

مثابۀ برترین مصداق «کرم و بخش » ،ایجاد انگیـزه بـرا بخشـ هـا

الصـانه اب طریـق

اشاره به جبران و چندبرابر نمودن سود آن و احیا سنت قرض اب جملۀ چنـین تـالشهـایی
است .عالوه بر این ،ت ییر الگو بخش

ماد به بخشـ هـا معنـو اب طریـق همنشـینی

واژگانی چون م وره ،رحمه ،تقـو و...و تـالش بـرا ت ییـر گوتمـان سـودآور اب طریـق
شیوت معنایی واژگان اص آن مانند اجـر و قـرض بـه کاربردهـا معنـو و در رابطـه بـا
جهان آ رت  ،حاکی اب تحول معنایی «کرامت» جاهلی در جهانبینی قرآنی است.
 .4موهوم «کرم» را در ف ـا عربسـتان قبـ اب نـزول بـر پایـه معناشناسـی قـومی و
دیدگاهها انسانشناسان اقتصاد  ،صرفنطر اب انگیـزههـا ا القـی آن ،دوگونـه مـیتـوان
تحلی نمود:
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 .7-3برپایـه انگیـزه هـا سیاسـیه کـه صـاحبان قـدرت بـا توجـه بـه ت ییـر گوتمــان
اقتصاد شبه جزیره برا کسب اعتبار ،احترام و پرستیژ به منظـور پـیریـز مجـدد قـدرت
اکتسابی به بخش رو میآوردند،
 .7-3اب طریق کارکردها بخش

که ،با ودنمایی و افـرار ،بـه آفـرین

انگـاره

شرافت در میان مردم مبادرت وربیـده و بدینسـان رابطـه علـی و معلـولی میـان شـرافت و
بخش

و کسب و تثبیت قدرتِ بیشتر ایجاد مـیگردیـد .لـذا اب آنجـا کـه مبـدأ «کـرم» در

جهانبینی قرآنی داوند است و نه انسانها ،باید بر محور تقوا الهی باشد .به همـین دلیـ
نیز این دو تحلی تبیین دقیقی اب باب تعریف انتقاد «کرم» در جهانبینی قرآن پی
مینهدکه در مواجه با پدید بخش

رو ما

جاهلی اب نظر بستر شک گیر آن ،انگیزه جبـران و

نوع انجام آن متواوت است.
 .5انگار شریفپندار در جهانبینی قرآن اگرچه ت ییر نمیکند و قرآن برآن صحه
میگذارد ،اما عام شرافت بابساب و موهومساب جدید اب آن ارائه مـیشـود .بـه بیـان
دیگر موهوم «کرم» در جهانبینی قرآن وارد مرحله دیگر اب فرایند معناساب

ود شـده

و در همنشینی با واژگان دیگر ت ییر ماهیـت یافتـه و موهـوم معنـو بـه ـود گرفتـه و اب
موهوم بخش

ماد فاصله میگیرد .به این ترتیب بر الف جهانبینی جاهلی ،که إعطاء بـه

صورت مالی و کامال مـاد انجـام مـی گرفـت و احتـرام و اعتبـار نیـز بـه منزلـۀ پاسـخ ایـن
بخشندگی و إعطاء بود ،در جهانبینی قرآن ،إعطاء ،فقط بخش

مالی و ماد نبوده ،هدف

اب آن نیز در جلب احترام و اعتبار محدود نخواهد بود.
 .6با توجه به دیدگاه اص قرآن در صوص پدید بخش  ،و تواوت بسیار آن هم
اب بعد انگیزشی و هم اب بعـد انجـام آن بـا بخشـ

جـاهلی ،در جهـانبینـی قـرآن واژگـان

دیگر چون صدقه ،انواق ،بکات ،عهدهدار معنا بخش

قرآنی شده و بـه تـدری ریشـۀ

«کرم» به واژگان دیگر چون احترام ،اعتبار و شرافت که میتوان آنهـا را انگیـزهو حاصـ
بخش

دانست ،ا تصاص یافت .کـاربرد ایـن واژه بـه تعـداد  31بـار ،کـه تنهـا  73بـار در

سورهها مدنی به کار رفته است ،به وضو مدید چنین ت ییر استه بیرا به دلی آشـنایی
بسیار مردمان جاهلی با این واژه ،قالب کاربردها آن متعلق به سورهها مکی است .به این
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معنا که اگرچه بخش

در قرآن بسیار مورد توجه و اب هـر فرصـتی بـرا توسـعۀ آن تـالش

شدهاست ،اما واژگان دیگر این وهیوه را عهدهدار شده و موهوم بخشـ

مـاد در ریشـۀ

«کرم» به کاربرد معنو توسعه یافتهاست.
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