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 طرح مسئله. ١
بینی عصر نزول به  ن است که در فرهنگ و جهانیکی از مفاهیم کلیدی و اخالقی قرآ» کرم«

در ؛ چنانکه ]٥٧٥، ص٤، ج٢٢[شد عنوان فضیلتی بزرگ، در جهت اعتالی نام قبیله معنا می
 تعلق داشتن به قبیله و جایگاه آن بسیار با  ـ مانند دیگر اقوام سامی ـمیان عرب عصر نزول

حد و حصر و دستیابی  بخشش بیغالبا داشتن روحیۀ افراطیو ] ٣١٥همان، ص[اهمیت بود 
 .]٢٤٠ص ،٢٣[دانستند به شهرت را نشانۀ طبع کریم مي

 در فرایند معناسازی این ماده، معنای  و»کرم «ۀشناسی تاریخی مادبر اساس ریشه
ها  آنکه عربی نیز یکی از  ـ )های سامی زبان (ایی جنوبی حاشیهها انبخشش، تنها در زب

ساخت معنای بخشش و . ]٨٣٤، ص٦٢ ؛٧٨٦، ص٦٦[ گرفتشکل ـ]١٣، ص٥٦[ است
 این ماده یعنی انگور ۀ با معانی اولی]٤٤٥، ص٦٤ [ایی جنوبی حاشیهها انسخاوت در زب

رتباط ا» کرم «ۀدر فرایند معناسازی ماد ]٦٠؛ ١٤٨، ص٥٩ ؛٢٠٦ـ٢٠٠، ص٨ [و شراب
اب به ابر و بارش  بر اساس استعاره از انگور و شر،دارد زیرا این معنا در اصل تنگاتنگی

 برای ، پس از آن بارش باران به عنوان مظهری از سخاوت ابر واست باران تسری یافته
 .است سخاوت و بخشندگی انسان کریم استعاره شده
های شناسی اقتصادی و بررسیهای انسانواکاوی فرهنگ عصر نزول براساس دیدگاه

طلبی عرب جاهلی  شهرتۀه با روحیمبتنی بر معناشناسی قومی، تحلیلی دقیق در رابط
جزیره  روست که گفتمان اقتصادی شبهاین از آن. نهداز طریق بخشش پیش روی ما می

  ترانزیتی کاال از مکه به شام ایجاد شدۀتجاری حاصل از ایجاد جادد  رخداۀکه در نتیجـ 
وجب که م ـ را ١ای مبادالت هدیهۀشیو ـ  ]٦٥ و ٦٤، صص٥٥؛ ١٣١ و ١٣٠ص، ٣٨[

 کاال ۀمبادل و  توزیعۀ به شیو ـاجتماعی در فضای شبه جزیره بود ارتباطات بیشتر تقویت

، ٣٣[ مردم یا به عبارت دیگر گفتمان سودمحور تغییر داد خدمات و سودآوری میان و
 استقرار گفتمان سودمحور، به تدریج زمینه را برای تبدیل الگوی وراثتی قدرت . ]٥٣ص

                                                                                                                                            
 در خـشش ب و هیـ هد خـصوص  در یارزشمند اریبس ۀمطالع ،مشهور شناسان انسان از یکی عنوان به موس. ١

 هیهد نهیزم جهان در در را مبادله نظام نوع دو او. رساند انجام به )یههد( The gift نام به مشهورش کتاب
 نظـام  و) بـازار  (تقاضـا  و عرضـه  سـتد  و داد قواعـد  بر یمبتن ۀمبادل نظام  که عبارت بودند از    کرد کیتفک
 دیگـر  فـرد  به را محصولی یا کاال فرد ای،هدیه ۀ مبادل یمبنا بر]. ٧ص ،٦٧ [یاهیهد ستد و داد بر یمبتن
 دریافـت  آنچـه  بـه  پاسـخ  در را محـصول  یـا  کاال همان نیز گیرنده زمانی، مدت گذشت از پس و دهدمی

 و انتظـار  قابـل  هدیـه  دهـی پـس بـاز  شناختی،  انسان نظر از جهت این از. دهدمی بازپس دهنده به کرده،
 ].٢٥ ص ،٣٣[شود می محسوب اقتصادی معاملۀ این اصلی ارکان از دهش نمودن جبران
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 ،رو برای کسب قدرت بیشتر از این. جزیره فراهم نمود  ن در شبهبه الگوی اکتسابی آ
های افراطی از نوع رقابت برای دستیابی به جایگاه و موقعیت اقتصادی و بخشش

هایی، از  چنین بخششۀجزیره به اوج خود رسید زیرا در نتیجاجتماعی بیشتر در شبه
دهنده شهرتي فطری   دل بود، هدیهآنجا که گیرنده ناتوان از جبران کاالها با ارزش معا

کرد و از این طریق عالوه برشهرت، به کسب می» شده  جبرانۀهدی«معادل با ارزش 
 ].١٢٣، ١٢٢، ١١٩، صص ٢٥[ یافتگیرنده نیز دست می تسلط بر هدیه

آیاتی از قرآن کریم که مخاطبان عصر نزول را به پرهیز از آزار و اذیت و منت گذاشتن 
کنند، حاکی از شیوۀ نامطلوب ها و داشتن انگیزۀ الهی دعوت میششدر انجام بخ

در چنین . های جاهلی، هم از حیث نحوۀ انجام و هم از حیث انگیزشی آن است بخشش
که فضیلتی بزرگ برای آنان به شمار » کریم«آشنای جاهلی فضایی واژۀ مألوف و نام

گیری مرحلۀ  اکنون باید در انتظار شکل.یابد میآمد، به دستگاه معناشناسی قرآن راه می
ای که مانند ایزوتسو از آن به سطح مرحله. بود» کرم«دیگری از فرایند معناسازی مادۀ 

، ٩[های کهن عرب کنیم و هدف از آن، اسالمی کردن فضیلتمعناشناسی قرآن یاد می
ویارویی با ر. سازی نوینی از فضایل جاهلی استو در حقیقت بازسازی و مفهوم] ١٥٠ص

لزوم به کارگیری ابزاری علمی با رویکردی ، ١های زبانی و فرهنگیمتنی با چنین پیچیدگی
سازد و معناشناسی به مثابۀ روشی تحلیلی در رویارویی با این مفاهیم را دوچندان می

 . علمی چنین معناهایی استۀ متن قرآن، نوعی روش علمی برای مطالعۀکارآمد در مطالع
  کرم وۀهای معناشناسی تاریخی مادرو، با توجه به یافته نا در پژوهش پیشبر این مب
 ۀ و بستر فرهنگی آن در عصر نزول، فرایند بررسی معناشناسانبینی جهاننیز بررسی 
در ادامه در جهت تکمیل . است از طریق معناشناسی قومی انجام گرفته ساختار قرآن

 منطقی، بهره خواهیم گرفت تا از این روش علمی این پژوهش از رویکردهای تحلیل
 کرم دست یابیم زیرا ۀهای معنایی مادشده و مؤلفه طریق به تحلیل معنای استخراج

 ما در این پژوهش نه فقط کشف و استخراج معنا، که تحلیل معانی این ماده و ۀلئمس
 . های ساخت معنایی آن در قرآن استمؤلفه

ای  آن، دستیابی به نتیجهۀلئش و چه در مس پژوهۀحاصل این نوآوری چه در شیو
 سه ،آن کرم در قرآن است زیرا برای ۀهای انجام گرفته در باب مادمتفاوت از پژوهش

 که در این استقبل از قرآن، خود قرآن و پس از قرآن متصور : سطح معناشناسی شامل

                                                                                                                                            
 ).٢٧ ـ نک:  مثالیبرا(نمود  مراجعه ورف و ساپیر آثار به توانمی زبان بر فرهنگ  تأثیرپذیری اطالع ازیبرا .١
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س روابط  خود قرآن و براساۀاز زاوی  و قرآنبررسی شدهپژوهش سطح اول و دوم 
 این ۀهای حوزدیگر پژوهش حال آنکه شده است؛ساختاری موجود در متن آن تحلیل 

 و انمتکلم هایانعکاس و بازتاب دیدگاهدر حقیقت ] ٥٧  و٤٥ :نک برای مثال [ماده
 آن این پژوهش به  که کرم استۀ ماد)پس از قرآن(سطح سوم معناشناسی در مفسران 

 که  ـ کرم در قرآنۀهای حوزوهش برخالف دیگر پژوهش در این پژهمچنین. پردازد نمی
ها و  تحلیلاست ورم  ک محور، خدا ـاندگرفتهعمدتا بر محور انسان و کریم بودن او شکل

هم از حیث روش و هم از  ، این پژوهشدر نتیجه. استدر این راستا گیری هم  نتیجه
است ط به مادۀ کرم در قرآن های مربوسایر پژوهش، متمایز از حیث دستاوردها و نتایج

 در تکمیل روش معناشناسی بدان که منطقی  ـبه یاری رویکردهای تحلیلی آن و در 
قرآن، هم از   جاهلی تابینی جهانایم، تفاوت کاربرد و سیر تطور این ماده از یافتهدست

 .، مورد بررسی قرار گرفته استحیث مفهوم و هم از حیث مصداق
 
  کرم در قرآن ۀری مادمعناشناسی ساختا. ٢
 ی ساختاری معناشناسیستیچ.  ١. ٢

در سطح واژه و مرتبط با  ١ روابط معناییۀگرایان ساختۀمطالعگرا به معناشناسی ساخت
که ـ بر مبنای این نوع مطالعه . پردازد یعنی علم نحو می،علم صرف و نیز در سطح جمله

ها در هر زبان،  روابط واژه ـداردیوند پ »٢فردینان دو سوسور«های پیدایش آن با اندیشه
 ساختار هر ۀمطالعرو با  از این. ها در ذهن کاربران آن است روابط میان پدیدهۀبازتابند

تر، به درک ساختار ذهن انسان توان به درک ساختار هر فرهنگ و از نگاه عامزبان می
متمایز  کامال  دیدگاهِاز دو زبان ۀمطالع و بررسی بر اهمیت سوسور]. ٦٥، ص٥٢[ رسید

 ].١٣٠ و١٢٩، ص٣٠[ نمود تأکید »زمانی در زبانشناسی« و »زمانی هم زبانشناسی«
 همنشینی و ۀدو گونه رابط  در نظام یا ساختار زبان،مبنای این نوع مطالعه بر

 پیچیده و ۀاول یک شبک . قابل تشخیص استها یا واحدهای زبانیجانشینی میان نشانه
دارای  (٤و دوم روابط جانشینی) دارای محور افقی( ٣روابط همنشینیتنیده از  درهم

ای از واحدهای زبانی در کنار هر محور افقی بیانگر حضور مجموعه). محورهای عمودی
ای از شده با یکدیگر است و هر محور عمودی نیز بیانگر مجموعهیکدیگر و ترکیب

                                                                                                                                            
1. Semantic Relations 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Syntagmatic Relations 
4. Paradigmatic Relations 
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  و بر محور جانشینی قرار گرفتههاست که از این میان، یک گزینه انتخاب شدهگزینه
 در این ].٨٦، ص٥٢ ؛١٧٦، ص٣٠؛ ١١٥، ص١٩[ اندها نیز غایب شده و سایر گزینهاست

 کرم و روابط آن در ۀگرا، کاربرد ماد شناسی ساختاپژوهش در چارچوب مطالعات معن
 .دشوآیات متعدد در دو قالب روابط همنشینی و جانشینی بیان می

 
 ط همنشینی و جانشینی اقسام رواب. ٢. ٢

گیری این ماده توان به فرایند شکل کرم میۀهای معناشناسی تاریخی مادبر مبنای داده
 زمین ،مرحلۀ نخست معنای انگور، شراب. ی سامی دسترسی پیداکردها اندر زب

ای به معنای بخشش، ی جنوبی حاشیهها ان دوم در زبۀحاصلخیز و بارش باران و مرحل
 در قرآن قابل ، کرمۀآخرین مرحله از فرایند معناسازی ماد. ام و اعتبارسخاوت و احتر

 یعنی ساختار و متن قرآن به یاری معناشناسی ،جویی است و دستیابی به این مرحلهپی
 .است پذیر امکانساختاری 

ها و روابط حاکم میان  کرم، از طریق بررسی نسبتۀمعناشناسی ساختاری ماد
 از خالل روابط همنشینی و جانشینی این ماده انجام  آنانی زبهای عنصرمفاهیم و 

هاي معنایي این ماده در قرآن استخراج و بر این اساس، روابط معنایي زوج. خواهد گرفت
این روابط را . گردددوي واژگان موجود در این روابط بررسی و تحلیل می به ارتباط دو

 ۀرابط (هاي معنایي زوج»معنایي ـ نحوي«روابط : بندی نمودتوان طبقهدر دو دسته می
های معنایی که از متن زوج» معناییِ  ـمعنایی« روابط  و فعل و فاعلۀرابط مانند )مکملي

 :شوندبه سه دسته تقسیم مي خود شود و در عرض روابط مکملی است کهدریافت می
 و »الجالل« مانندکنند،  گر را تقویت مییکدی مفهوم دو آن در که »اشتدادی ۀرابط«). الف

 . اند به یک معنا نیستند اما یکدیگر را تقویت کرده کهالرحمن ۀ سور٢٧ ۀدر آی »کراماإل«
 ۀژ مانند دو واکند، را تضعیف می یکدیگر مفهوم دو آن در که »تقابلی ۀرابط«). ب

 . فجرۀ سور١٦  و١٥آیات   در»أهانن« و »أکرمن«
 از متمایز قلمروهایی ،معنایی ۀحوز یک درون ممفهو دو که در آن » توزیعيۀرابط« ).ج

 .١هاي جغرافیاییجهت دوی به دو  مانند روابط دارند،یکدیگر

                                                                                                                                            
 دانشگاه تحقیقات مرکز در کریم قرآن معنایي شبکۀ وارۀنظام «پژوهشي طرح اصلح شناسي،گونه این. ١

 اخیر هایسال در ].١٦: نکـ  [است  گرفته   انجام پاکتچي احمد دکتر مدیریت با که است) ع(صادق امام
 .]٢٩: ـ کن[اند آمده در نگارش به الگو این اساس بر بسیاری هاینامه پایان و هارساله



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٨٢

 های مادۀ کرم در قرآن ها و جانشینهمنشین. ٣. ٢
در و ) های مدنی بار در سوره١٤های مکی و بار در سوره ٣٣(  بار در قرآن٤٧ کرم، ۀماد

 فعالإ بار؛ مشتقات باب ٢٧ )کریم (صفت مشبهه: ستا به کار رفته های متعدد ساخت
 کرام ۀمبالغ ۀصیغ ، بار٣ باب تفعیل ، بار١٢ )به صورت ماضی، مضارع، امر و اسم مفعول(
 شایان ذکر است که در جستجوی .تفضیلالار نیز به صورت افعل ب  یک  بار و٤

 یاري برخوردار استبودن از اهمیت بس  کرم در قرآن، اگرچه پربسامدۀهای مادنشین هم
های این ماده در قرآن و برای به دست آمدن نتایج دقیق،  به دلیل تنوع همنشیناما

 . است  قرار گرفتهبررسیبسامد نیز در این پژوهش، مورد های کمهمنشین
 کرم در قرآن در قالب روابط ۀهای مادها و جانشیناینک به اختصار به همنشین

 :پردازیمو تقابلی میمکملی، اشتدادی  ۀگان سه
 
  رب. ١. ٣. ٢

 در کاربرد آن. استهای مختلف به کار رفته  بار در قرآن در ساخت٩٧٢واژۀ ربّ 
ـ  مکملی و به عنوان فاعل، مشاهده ۀ بار به صورت رابط١٠ کرم، ۀهمنشیني با ماد

هاي  ت بار در ساخ٩٠ حدود  ـ پربسامدترین همنشین رب در قرآنـ» رحم«مادۀ . شود می
های مشابه با ترکیب مورد نظر ما درآیات مربوط به  بار نیز در ساخت٢٠مختلف و بیش از 

به عنوان پربسامدترین همنشین واژۀ » رحیم«بر این اساس . استکار رفته مادۀ کرم، به 
 . رب و جانشین مفهوم کریم در شمار این دسته از آیات است

 
 مغفره . ٢. ٣. ٢
کرم پس از  ۀ بار کاربرد، یکی از پربسامدترین واژگان همنشین ماد٢٣٤ با ة مغفرۀواژ

. است کرم همنشین شدهۀ بار در قرآن با ماد٧  نیز»غفران« مفهوم. رب در قرآن است
 ٧٣، کاربرد بار ٩٢است که از مجموع  واژهاین  ۀ بیشترین نوع کاربرد ریش»غفور«صورت 

 کرم را در ۀن رابطه و به نقل از لندبرگ مادلسالو در همی. است رحیم ۀ همنشین واژبار
مورد بخشش و رحمت قرار دادن مرتبط  به معنای) rahma( ةرحم عربی با مفهوم

 .]٧٨٧، ص٦٦ [داند می
 اشتدادی و ۀبه صورت مبتدا و با رابط» کرم«در همنشینی با » غفر «ۀمادگفتنی است 

و مبنای استخراج جانشین نیز ت اس رفته  مکملی به کارۀنیز به صورت فعلی و با رابط



  ٨٣ منطقی ـ در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی» کرم«های معنایی مادۀ مؤلفه

 مفهوم ،رو در هر دو نوع کاربرد  از این.تمامی کاربردهای مشابه با این دو رابطه است
 به عنوان جانشین توان آن را  می و در نتیجهة است پربسامدترین همنشین مغفرةرحم
 . داد بررسی قرار  موردکرم ۀماد
 
  أجر. ٣. ٣. ٢
  مکملیۀدر قالب رابط بار ٥ کرم در قرآن است که ۀامد ماد أجر دیگر همنشین پربسۀواژ

 ، به کار رفته استها آنواژه در این که را به طورکلی آیاتي . به کار رفته است با آن
  :توان به دو دسته تقسیم کرد می

 بار کاربرد، شامل آیاتي است که نشانگر کار و خدمتی در ٢٧گروه اول در مجموع با 
این نوع روابط گاه در چارچوب تعامل همسران و کابین . انسانی است ـ ییحوزۀ روابط دنیا

 بار کاربرد ٨١ در مجموع با ،گروه دوم نیز]. ٥١، ص١[شود  میزن، در قرآن مشاهده
به نظر . استها در تعامل انسان با خدا به کار رفته  شامل آیاتی است که این واژه در آن

هاي ي غالباً به معناي دستمزد و پاداش مادي و در سورههاي مکرسد این واژه در سورهمي
از پنج کاربرد أجر به عنوان همنشینِ . مدني بیشتر براي پاداش معنوي به کار رفته باشد

شاید بتوان این نوع تفکیک کاربرد مفاهیم . های مدنی استمادۀ کرم، چهار مورد در سوره
 ناظر به فضاي نزول، فرهنگ تجاري و های مکي و مدني را مادي و معنوي أجر در سوره

های  های مکی واژۀ أجر بیشتر در قالب کاربرد گفتمان سودمحور دانست؛ چنانکه در سوره
 در نتیجه تغییر استعاري ـهاي مدني مادي است اما به تدریج و به طور شاخص در سوره

 .است به معناي أجر و پاداش أخروي به کاررفته ـالگوي مادي به معنوي
 ۀرابط» ممنون غیر«و » حساب بغیر«، »کبیر«، »عظیم«خود با مفاهیم » أجر «ۀواژ

 بار کاربرد، پربسامدترین همنشین ١٨با » عظیم«در این میان مفهوم . همنشینی دارد
، به عنوان جانشین کریم » کریمأجرِ «که با توجه به مشابهت آن با ترکیباست » أجر«

 .گردداستخراج می
 

 قرز. ٤. ٣. ٢
 بار در قرآن به کاررفته است که در ١٢٣در مجموع » کرم «ۀهمنشین دیگر ماد» رزق«

 رفته  نیز به صورت عطف به کاریکبار و آن بار به صورت همنشین با ششاین میان 
داستان  توسط پدر، یک مورد در اطعام فرزند ( مورد از کاربردهای رزقچهاربه جز . است 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٨٤

 در ) اصحاب کهفداستان و دو مورد نیز در )ع(یوسف  دو زندانی توسطخواب تعبیر
.  رزق هستندۀکنند دریافت فاعل و مردم  در قرآن، خداه ماد اینکاربرد دیگر١١٩تمامی 

تعامل بندگان با رزق ،  دادن خدایمطلق روز رزق در قرآن در سه قالب ۀبه طورکلی ماد
 رزقِ« یل از قبیریبا تعاب که شود مشاهده می بندگانینوع رزق پروردگار برا و پروردگار

/ باتیّالط«  بار با مفهوم١٤ رزق مفهوم. است رفته کار به» باتیّط« و » حسنرزقِ« ،»یمکر
و به همین  است  کرم به کار رفتهۀدر ساخت نحوی مشابه با کاربردهای ماد» بالطیّ
 .شود به عنوان همنشین رزق و جانشین کریم استخراج میدلیل

 
 ضاعفهم. ٥. ٣. ٢

  بار در قرآن به معنای ضعیف شدن و نیز به معنای دو برابرکردن به کار٥٢» ضِعف «ۀماد
 کریم ۀ حدید با واژۀ از سور١٨ و ١١آیات   بار دردو» یُضاعف«ساخت فعلی . رفته است

أجرها «این تعداد عبارت  بر. همنشین شده است که به معنای دو برابر کردن است
هایی که یضاعف با در میان واژه. توان افزود احزاب را نیز میۀ سور٣١ ۀآی در »مرتین

نام برد که در اصل به معنای » قرض «ۀ همنشینی دارد، باید از واژۀ بیشترین رابطها آن
 برای قرض دادن استعاره ،قطع کردن مال و بریدن آن و ]٢١٦، ص٧، ج٥[ بریدن است

ه امری مادی است، در قرآن به دادن مال کالگوی قرض] ٧١، ص٥، ج٤[.  استشده
توان از آن به عنوان کاربرد  که می استالگوی معنوی آن در قبال خدا تغییر یافته

 . یاد کرد)آنمعنای معاصر استعاره به (استعاری این مفهوم 
 همنشینی ۀرابط» قرض «ۀدر چهار مورد از موارد استعمال خود با ماد» ضِعف «ۀماد

ست به عنوان  ا نوعی بخشش و إعطاء،نجا که قرض نیز مانند کرمترتیب از آبه این. دارد
   . کرم خواهد بودۀبرابر و جانشین ماد همنشین ضِعف و به معنای بخششی چند

 
 یتقو. ٦. ٣. ٢
در قرآن است که تنها » کرم«ادۀ  مهاینشین از همیگر دیکی »یوق« یشۀ ازر»تقوی«

 در سورۀ  کهیتقو  مفهومیت اهمیل به دلاین وجود با .ي دارد رابطۀ همنشینآن با یکبار
 امابسامد   کمهاینشین از همیکی عنوان  به آن اشاره شده است، به١٣حجرات آیۀ 

 . گیردی قرارمی مورد بررس،اهمیت یار بابس
 یهآ ٢٣٧در   بار و٢٥٨ متنوع آن در مجموع هایساخت از نظر صرف،»یتقو «مفهوم



  ٨٥ منطقی ـ در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی» کرم«های معنایی مادۀ مؤلفه

 به صورت همنشین کریم یکبار، دوبار در قرآن، »قیتّا«خت  سا.است رفته کار از قرآن به
 با تقوا و »أعطي« آیه همنشیني  ایندر.  استبه کار رفته ٥ هم در سورۀ لیل آیۀ یکبارو 

 از این سوره، فرد متّقي کسي است ١٧ بر اساس آیۀ. تقابل آن با بخل قابل توجه است
در ) بخشش الهي ( تقوي و مغفرتر، دیگاز سوي. کندکه زکات مال خود را پرداخت مي
به . ]٥٦مدثر،  [»الْمَغْفِرَة  أَهْلُ وَ  التَّقْوى أَهْلُ هُوَ« :قرآن کریم در کنار هم آمده است

 که از نظر نحوی  ـ الهيبودن با تقواي مأتوان إعطا و انفاق را در صورت تواین ترتیب مي
 . ت جانشین دیگرکریم دانس ـنیز مشابه آیات کرم است

 
 رسول. ٧. ٣. ٢

واژۀ . استبه کار رفته  یمکربا  ینی همنش بار در قرآن در در ساخت رسول سه» رسل«مادۀ 
عالوه بر این در سورۀ . دارد» أمین«آیی را با واژۀ  بار کاربرد، بیشترین باهم١٢با » رسول«

گر رابطۀ با یکدی» رسول امین«و نیز ترکیب » رسول کریم«، ترکیب ١٨  و١٧دخان آیات 
 . شود به عنوان همنشین رسول استخراج می» أمین«به این ترتیب واژۀ . جانشیني دارند

 

 غنّی .  ٨. ٣. ٢
 است که یکبار به عنوان  بار در قرآن به کار رفته٧٣های مختلف، با ساخت» غنی«مادۀ 

 در  بار١٨کاربرد مادۀ غنی در مجموع . آیی داردهمنشین با واژۀ کریم رابطۀ باهم
به عنوان » حمید«شود که در این میان ده بار با واژۀ های وصفی در قرآن مشاهده می ساخت

هاي سامي به  در زبان» حمد«حمید از ریشۀ . پربسامدترین همنشین، رابطۀ اشتدادی دارد
 ١٧این واژه در مجموع  ].١٩٤، ص١، ج٥١[معناي ستودن، پسندیدن و سپاسگزاری است 

 بار به صورت همنشین مادۀ ١٠ر رفته که بیشترین کاربرد آن به تعداد بار در قرآن به کا
  . را به عنوان جانشین کریم انتخاب کرد» حمید«توان واژۀ براین اساس مي. غني است

 

 اهانت.  ٩. ٣. ٢
 به معنای مخالف و دارداین مفهوم در قرآن در دو مورد با مادۀ کرم ارتباط تقابلي 

 که در کاربردهاي مادۀ کرم در قرآن دیدیم، در برخي موارد این همانگونه. احترام است
م با أگفتار تو دستور به اکرام یتیمان،. ماده، به مفهوم احترام و اعتبار دادن آمده است

 فرشتگان الهي، همه از مصادیق احترام و  و)ع(تواضع با والدین، وصف میهمانان ابراهیم
 .اعتبار داشتن هستند



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٨٦

 به صورت  ـ جالل،توان به عزیز، کتاب، قرآن، صحفان مادۀ کرم میاز دیگر همنشین
های مادۀ کرم آدم اشاره نمود که در ادامه در تحلیل مؤلفه قول، مَلَک و بنی، ـذوالجالل

 .  سخن خواهیم گفتها آناز 
 
  منطقی در تحلیل مفهومی مادۀ کرم  ـرویکرد تحلیلی.  ٣

  ـ رهیافتِ تحلیلی،یق مسئله و حل موفق آنیکی از رویکردهای مهم در تشخیص دق
چنین رویکردی نزد پیشینیان از زمان ارسطو تا بزرگانی چون خواجه . منطقی است

توان می این رویکرد را. خوردبه چشم می شفاسینا در   و ابنقتباس اإلاساسدر  طوسی
ای تجربی، هپژوهی، در برابر بررسیدینی در دینبه عنوان یکی از رویکردهای برون

مراد از واژۀ تحلیلی در اینجا، . دینی به شمار آوردای و درونپسینی، تاریخی، مشاهده
 به تحلیل مبانی، معنای مصطلح در برابر تألیفی نیست بلکه مقصود روشی است که صرفاً

پردازد و با تحلیل منطقی و نه مشاهده و تجربۀ ها میساختار و لوازم منطقی نظریه
در این پژوهش براساس رویکرد  .]٢٥١ـ٢٥٠ص ،٤٢[ انجامدناخت میعینی، به ش

، به دو گروه مصادیق و مفاهیم »کرم«های مادۀ  و همنشینها منطقی، جانشین ـ تحلیلی
پس از آن، هردو گروه مورد تحلیل مفهومی قرار خواهند گرفت و از . شوندتقسیم می

 .ج خواهند شد، استخرا»کرم«های مفهومی مادۀ این طریق مؤلفه
 
 های مصداقی ها و جانشینتحلیل مفهومی مادۀ کرم بر پایۀ همنشین. ١. ٣

های یک واژه در قرآن در حقیقت بازخوانی نگرش جامع ها و جانشیننشینإحصاء هم
برای وصول هرچه .  قرآنی در کاربرد یک واژه استبینی جهانتر قرآن و به عبارت دقیق

بندی های معناشناسی ساختاری از طریق طبقه به تحلیل داده،بینی جهانبیشتر به این 
ی این ماده در قرآن هادر دو دستۀ مفاهیم و مصادیق و در نهایت دستیابی به مؤلفه

 ۀدست کرم را در دو ۀهای مادها و جانشینتصویر تمامی همنشیناین  .خواهیم پرداخت
 :دهدمصادیق و مفاهیم نمایش می

 ۀ مادنۀگاشناسی برای مصادیق پانزدهتوان یک هرم هستی قرآنی میبینی جهانبراساس 
مصادیق در این  ز طریق تحلیلمنتج از روابط همنشینی و جانشینی در نظر گرفت و ا» کرم«

توان به نگرشی سیستمی از یک کل دست  شده است، میهرم که در صفحه بعد نمایش داده
 .اند در ارتباط و دارای رتبه و درجهعناصر آن همه با یکدیگر یافت که اجزا و



  ٨٧ منطقی ـ در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی» کرم«های معنایی مادۀ مؤلفه

به عنوان پربسامدترین مصداق این ماده در قرآن و نیز جایگاه خاص » رب«مصداق 
 خالق و علت سایر مصادیق در این  و قرآن در صدر این هرم واقع شدهبینی جهانآن در 

یانی نیز های مالیه. استترین قسمت این هرم در پائیننیز » آدمبنی« مصداق .استهرم 
مصداق زوج که اشاره به گیاهان . آدم هستندو باالتر از بنی» رب«تر از از نظر رتبه پائین

نگاهی اجمالی به این . آدم قرار دارد نازلتر هرم و پس از بنیۀمرحلو نباتات دارد در 
توان از این جهت نمی.  از حیث رتبه و مرتبه استها آنمصادیق به وضوح گویای تمایز 

 .می این مصادیق را در یک مرتبه و از یک سطح به شمار آوردتما

 
 

به عنوان مصداق أتمّ » رب«در قرآن » کرم«های مصداقی مادۀ از میان تمامی همنشین
، در »کرم«شود که با توجه به بسامد باالی آن در میان دیگر مصادیق مادۀ کریم معرفی می

در حالی . توان از اشرف بودن آن سخن گفتگاه میو با توجه به همین جای. صدر هرم قرار دارد
 . سخن به میان آمده است» کرم«یا انسان در همنشینی با مادۀ » آدمبنی«که تنها یکبار از 

، با سه مصداق »کرم «ۀ ماد و مصداقبه عنوان پربسامدترین همنشین» رب«پس از 
ما در حقیقت هرسه به َملَک، رسول و کتاب مواجهیم که اگرچه با یکدیگر متفاوتند ا

و در   از این جهت هرسه را در کنار یکدیگر ورسان پروردگار به هستی هستندنوعی پیام
 . ایمیک رتبه قرار داده
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 به و حبشی و  متداول ایمالئکه، کلمهآن  جمع] ٤٨١، ص٥[ ألک ریشه از مَلک ۀواژ
 

 

و  رسالت امی مفهومی سها اندر تمام زب .است آورو پیام  فرستاده،ی فرشتهامعن
از مالئکه به  قرآن در بسیاری از آیات]. ٣٧٠، ص٢١[ است نهفته واژه این در رسانی پیغام

 بین خالق و خلق تعبیر شده است که موظف به تحقق اوامر ربوبی در یهای عنوان واسطه
 و اند عالم محسوس بین خدا ویهای  واسطهها آن.  به بندگان هستندها تخصیص نعمت

 ».ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ«] :فرماید   انبیا که میۀ سور٢٧  آیۀابقمط[
 قرار مسیرش در موظفند تا فرامین ربوبی را در مجراي خود به جریان انداخته و آن را

 ]. ١٣، ص١٧، ج٣٥[ داشت نخواهند تصرفی و دخل گونههیچ رابطه این در و دهند
مُقام، ( هایی از إعطاء و بخشش در قالب پاداشهرم فوق، گونه سطح دومپس از 

های رزق به عموم» رزق«. توان مالحظه نمود، رزق، قرض و زوج را می)مُدخل و أجر
ست، ها انها، آنچه که در آسم در قرآن از خوردنی. دارد پروردگار در زمین و آسمان اشاره

 بسیاری موارد  واند و یا چهارپایان ل ایجاد روزیمانند خورشید و ماه و باران که عام
وَ مِنَ األَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ «: استچنینی به رزق تعبیر شده این
 »وَ فِي السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ« ]آیۀ [ در خصوصبرخی ].١٤٢انعام، [» اللَّهُ

 که تصریح چنین ند و زمین معتقدها انرآن به وجود رزق در آسمتعبیر قو  ]٢٢، ذاریات[
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شود و آیاتی به وجود رزق در آسمان با وجود آنکه گیاهان و درختان در زمین کاشته می
ها در زمین، در حقیقت توجه دادن به دخالت غیب و امور به طور کلی وجود انواع روزی

 تا انسان به این  ـاب ظاهری این روزی است زیرا زمین از اسبـماورائی در این میان است 
  ].٣٣٨١، ص٦، ج٤٦[وسیله بیش از حد بر اسباب ظاهری کسب روزی تکیه نداشته باشد 

است، به بخشش و روزی خدا »بَهیج« جانشینی با مفهوم ۀزوج که در قرآن دارای رابط
» قرض«و » نفاقا«. در قالب گیاهان و درختان پربازده یا دارای محصول بسیار اشاره دارد

از   است و»کرم«های ، یکی از دیگر از گونه»قول« .های بخشش هستنددیگر گونه از نیز 
تواند شود، یک رفتار ارتباطی است که میآنجا که غالبا به معنای گفتار در نظر گرفته می

هایی حضور داشته و نوعی رفتار ارتباطی برای مصداق» کرم «ۀهای ماددر بیشتر مصداق
به صورت قولِ رب، قولِ مالئکه، قولِ رسول و » آدمبنی«و » رسول«، »مالئکه«، »رب«چون 
 ۀنیز از دیگر مصادیق همنشین ماد» مَقام«و » مُدخَل«، »رزق«، »أجر« .آدم باشد بنییا قولِ

 .روندو در حقیقت نوعی پاداش و اجر به شمار می» کرم«
 

 های مفهومی آن ها و جانشینمنشینیۀ هپا تحلیل مفهومی مادۀکرم بر.  ٢. ٢
، اینک به تحلیل »کرم «ۀهای مصداقی مادها و جانشینپس از بررسی همنشین

براساس نتایج . پردازیمهای مفهومی این ماده در قرآن میها و جانشینهمنشین
توان  کرم در این رابطه استخراج شد که میۀ مفهوم مادبیستمعناشناسی ساختاری 

 دهش، فعل دهش و امر مورد دهش ۀ دهش، گیرندۀر چهار بخش دهند را دها آن
. است نخست شامل مفاهیم جالل، غنی، حکیم، حمید و عزیز ۀدست. بندی نموددسته

  آمده نیزبه جز لفظ عزیز که به صورتی کنایی  ـبازگشت این مفاهیم در آیات قرآن
 یکبار و عزیز نیز یکبارنی بار، غ دو جالل.  بخشش استۀ به رب به عنوان دهند ـاست
به  دانند کهبرخی جالل را به معنای بزرگی و کبریا می. اندشده  کرم همنشینۀبا ماد
، ٩، ج٣٦[  ستایش استۀشایست ،است  احسانۀمرتبباالترین در  کهانعامی  ۀواسط
 همچنین جالل اشاره به صفات جالل خدا و اشاره به اوصافی دارد که خدا ].٣٠٤ص

همچنین ] ٥٦٥٢، ص١٠ج ،٢٤:  برای مثالـنک) [صفات سلبیه( و برتر از آن است »اجلّ«
دو مفهوم ]. ١٣٦، ص٢٣ ، ج٣٢[  استکبریا یاد شده از ذوالجالل به صاحب عظمت و

 را جانشین کریم ها آنتوان های عزیز و غنی هستند که میحکیم و حمید نیز همنشین
را   کرمۀاز روابط همنشینی و جانشینی مادمستخرج  تصویر زیر تمامی مفاهیم. دانست
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  :دهدمی در قالب این چهار دسته نمایش

از نظر نحوی مرکب و مشتق از ذات و مبدأ اشتقاقند، یعنی کسی  این مفاهیم همه
 فالسفه معتقدند این اوصاف برای خدا عین ذات .جالل، غنا و حکمت است که دارای

اما در رابطه با غیر خدا، این ذات . اوصاف باشداوست نه اینکه ذات او متلبس به این 
از نظر مصداقی دو نوع کریم  به همین دلیل. است است که به این اوصاف متلبس شده

که این اوصاف زائد برذات   و کریمیستکریمی که این اوصاف عین ذات اواست؛ متصور 
نکته از این جهت این . خدا بر غیر صادق است و نوع دوم نوع اول تنها بر خدا. اوست

 فردی که به او کریم اطالق( بخشش ۀاول به دهند ۀحائز اهمیت است که اوصاف دست
قسم . دانیمقسم می  بخشش را دوۀگردند و ما نیز براین اساس گیرندباز می) شودمی

هرآنچه جز   و قسم دوم نیزگردد  بازمیمصداق رب   کرم بهۀاول که در هرم مصادیق ماد
ق یکه در هرم مصاد) نباتات( آدم و زوجملک، رسول، بنی: شود مانند میرا شامل خدا

 جاهلی بینی جهاناین سخن دقیقا در تقابل با . مورد بحث قرار گرفتکرم به تفصیل 
 قرآن بینی در جهانکه  انسان محور کرم و بخشش است در حالیدر آن کرم است که 

 ، و انسان)]٤، علق[أْ وَ رَبُّکَ األَکْرَمُ اقْرَ( مصادیق آن استو برترین   محور بخشش،رب
 در این  تمام هستی را نیز در واقعاوست و  که بخشش عارض بر استذاتی فقیر

 .  باید حاصل بخشش رب دانستبینی جهان
. توان از وجوه اشتراک و افتراق این اوصاف سخن گفت دیگر این تحلیل میۀمرحلدر 

که در تحلیل مصادیق نیز به آن دست انگونه  هم ـنخستین وجه اشتراک این اوصاف
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 مانند صفت ستها ا آن ۀ هماشاره به نوعی برتری و شرافت است که جامع میان ـیافتیم 
توان این برتری و شرافت را دوگونه می. غنی که به نوعی به برتری بر فقیر اشاره دارد

برای مثال . در نگاه دیگرانبرتری ). ب و )ذاتی یا عَرَضی( برتری نَفسی). الف: دکرتحلیل 
است که رأی و نظر  ـ  ذاتی و عرضیـی نوعی شرافت و برتری درون غنی حاکی از

 نفسیِ ذاتی و در ،برتری و شرافت و در مورد خدا این دیگران در آن دخالتی ندارد
توان شرافت و برتری می  مقابل، به نوعی دیگر ازۀنقطدر . است خصوص انسان عَرضی

 از  کهکه برتری و شرافتی است» حمید« که حاصل نگاه دیگران است مانند اشاره داشت
این در . گردد  حاصل می ـشودکه خود موجب احترام و اعتبار می ـنظر و رأی دیگران 

توان در  را می»شرافت از نگاه دیگران« و »شرافت نَفسی« است که هر دو ویژگی حالی
 .مشاهده نمود» کریم«مفهوم 

 کرم بیانگر نسبتی ۀن این اوصاف در روابط همنشینی و جانشینی با مادقرار گرفت
 به جای ها آنکارگیری ه ب که باعثاست میان این اوصاف با مفهوم دهش  منطقی

است و در تحلیل مصادیق نیز از آن   کرم شدهۀاوصاف دیگری در روابط ساختاری ماد
عبارت دیگر دهش در گرو  منطقی دهش است و به ۀالزم اغن .به میان آمدسخن 
توان پرسید که آیا دهش امری بیهوده می» حکیم«خصوص مفهوم  همچنین در. غِناست
فرجام و هدفمند است که دهش نیکآنکه یا  هدف؟یا بدفرجام و بی فرجام است و بی

 وجه تمایز دهش جاهلی با  وفرجامی و هدفمندی دهش اشاره داردحکمت به نیک
 دهش باید هدفمند و بینی در این جهان. استین اصل همرآن در  قبینی دهش در جهان

سعادت اخروی به دستیابی به جایگاه نیکی در بارگاه  به قصد تقوای الهی باشد تا ضمن
 دست یافتن به مقام و  وریاکاری ۀدهش با انگیزاین امر مانع از . منجر شود الهی نیز
و » غنا«توان دو مفهوم این مبنا می  بر.ها خواهد شد اذیت و آزار در بخششنیزثروت و 

» عزیز«. دانستآن  پیامدهای  ازرا» حمید«و » عزیز« دهش و دو مفهوم ۀالزمرا » حکیم«
های مصداقی کرم ارتباط دارد زیرا عزت از سویی فقط خاص خدا نیست و از با بحث
  . و مؤمنان است)ص( از آنِ خدا، رسول وعام نیز نبودهدیگر سوی 

بر دانست زیرا اگرچه خدا دارای کبر است، عزت را باید متفاوت از نخوت و کِمفهوم 
 خداست و  تنها از آنِ ـشود شامل می که رسول و مؤمنان را هم ،برخالف عزت  ـبرکِما ا

 بینی جهاننخوت در  کرامت با کبر و فخر و. شریکی در آن برای خداوند وجود ندارد
ندارد   کبر برای بنده معنا، قرآنبینی جهانکه در  حالیدر . جاهلی ارتباط تنگاتنگی دارد
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توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا عزت و کبر در . و تنها از آن خداست
 . دنشواشتباه میبا یکدیگر  به هم نزدیکند و غالباً مصادیق، بسیار

» الْکَرِیمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ کَإِنَّ ذُقْ« آیۀبه نظر غالب تفاسیر در » عزیز«با وجود آنکه مفهوم 
، ٣٦: برای نمونه نک[است به کار رفته ] و از باب تهکّم[به عنوان استهزاء ] ٤٩دخان، [
های ، اما به عنوان یکی از اوصاف بخشنده مطرح است زیرا بر اساس داده]٣٢٠، ص٢٢ج

های بخشندگی هشناسی اقتصادی، قدرت و توانایی از دستاوردهای بخشش و از انگیزانسان
 و عزّ به معنای رفعت و برتری یافتن نیز  در مقابل ذلّت عزّت .]٣٥، ص٦٧[آید به شمار می

براساس روایات این آیه در نکوهش ابوجهل که خود را ]. ٣٧٤، ص٥، ج٥[ست آمده ا
این آیه در ]. ٣٣، ص٦، ج٣٢: ـ نک[دانست نازل شده است صاحب عزت و قدرت می

پنداری که ابوجهل ویا هر فردی که ممکن است به آن دچار شود،  ریمحقیقت به عزت وک
ها از خود و  شود، انگارۀ آناشاره دارد و آنچه را در نظر دیگران کریم و عزیز تلقی می

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ « :داند و مؤمنان می)ص(داند زیرا قرآن عزیز واقعی را خدا، پیامبرجایگاهشان می
 ] ٨، المنافقون[ »وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ ال یَعْلَمُونَوَ لِرَسُولِهِ 

 به فعل بخشش اختصاص دارد که ،بندی مفاهیم همنشین و جانشیندومین دسته
با . م با رحمت اوستأبخشش الهی تو. باشدآن تواند ناظر به دیدگاه قرآن در خصوص می

ها و دوري از محرمات  نسبت به نیکيشوند و هدایت ميها ناکه انس رحمت اوست
  .شود و گناهانشان آمرزیده مي شدهترغیب

، ةفرغبا توجه به تبیین فعل بخشش در این دسته از مفاهیم، با مفاهیمی چون م
 از این مفاهیم  آیاشود که، تقوی و عدم اهانت، این سؤال مطرح میة، مضاعفةرحم

توان در بسیاری آیات قرآن به وضوح ال را میؤ؟ پاسخ به این س استشروط بخشش
 بقره که در تعابیر مختلف به چگونگی بخشش اشاره ۀبرای مثال آیات پایانی سور. یافت

ها سخن به اری در بخششذگدارد، به صراحت از ابطال صدقات در صورت ایذاء و منت
وط  و به خوبی بیانگر این امر است که این اوصاف در حقیقت از شراستمیان آورده

 . بودباطل خواهد آن بخشش و بدون  استبخشش 
قرآن .  کرم، شاهد اوصافی در خصوص بخشش هستیمۀ بعد از مفاهیم مادۀدر دست

 سودی ۀ سودمحور به رعایت تقوا در بخشش، وعدۀبه منطور ترغیب هرچه بیشتر جامع
فاهیم به عنوان یکی دیگر از م» ضِعف«. دهدبزرگ و اجری مضاعف به مخاطبان خود می

 قرض ۀ کرم در حقیقت ناظر به هدیه و جبران و بازگشت آن در مبادلۀهمنشین ماد
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به این .  هدیه موظف به بازپس دادن چیزی مساوی با شئ دریافتی استۀاست که گیرند
کند که نه تنها هدیه را جبران و  هدیه معرفی میۀترتیب، خدا در قرآن خود را گیرند

و » دستمزدي بزرگ«و » اجرت«و  افزایدین برابر نیز میگرداند، که برآن چند بازمی
 خدا حمید و داراي صفات عالي است، تنها از آنجا که. کندبه آنان عطا مي» حساب بي«

و از آنجا که ] ٣١٢، ص١ج ،٤٦؛ ٦٠٤ص ،٢ ج ،٣٥[ ستاندمي را بندگان پاك هايبخشش
رای خواند تا تنها ب فرا میخداوند خود مظهر عالی بخشندگی است، بندگان را به انفاق

خودنمایي، از اموال پاك  خویش ببخشند زیرا   او و نه به هدف قبیله وتقوا و فقط به
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ « :شوددستیابی به بر و نیکوکاری، از طریق بخشش بهترین چیزها میسرمی

د قرآن همواره به این حقیقت با این وجو. ]٩٢، عمران آل [»ى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَحَتَّ
 :است» حمید  غنیّ«او تصریح وتأکید دارد که خدا نیازی به بخشش بندگان ندارد زیرا 

 .]١٥فاطر، [» یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمیدُ«
به ها  آن غنی به ی که خدایهای در حقیقت بندگان باید سهم خویش را از نعمت

 قربانی ۀاندیش. به عنوان حمد و سپاس عملی پرداخت کنند است، صورت امانت بخشیده
نشأت  ، از همین اندیشهاز دیرباز وجود داشت هاکه در میان بسیاری از اقوام و آئین

 نعمتکید به سپاسگزاري از خدا به عنوان وليأرو ت از این ].٢٠ص ،٦٧[ استگرفته
این . ترین استدالل قرآن براي الزام اخالقي انسان به انفاق و بخشش استانسان، عمده

بر . سازدرا برای کریم آشکار می» حمید«و جانشین » غنی«ضرورت وجود همنشین  امر
ترین گام براي رسیدن به ایمان واقعي این است مبناي تعالیم قرآن، نخستین و اساسي

پندارد، چه را پیرامون خود به عنوان نمودهاي طبیعي ميکه انسان باید بیاموزد آن
 ها آنهاي خدا هستند که او باید همواره در برابر ها و آیات الهي و هدایا و بخشش نشانه

  مقابل کفرۀکه سپاس و شکر بنده را در نقطاست  حقیقتي  و اینباشدخدا سپاسگزار 
ت به سپاسگزاري و شاکر بودن  عالي دعوۀنمون]. ١٧ص ،٨[ دهد قرار مي)ناسپاسي(

ءِ  ءَاآلیِّفَبِأ« :شود بالغي بازگو ميطلبی الرحمن با هماوردۀ مبارکۀبندگان در سور
مفهوم تحریف وجعل   در این آیات،»انبَذِّکَتُ« ۀژاو ].١٦الرحمن،  [»رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

، ٣، ج٥٣[ زندقفل مي ها  قلبۀکند زیرا کفران و ناسپاسي به دریچحقیقت را افاده مي
های و توجه به این امر عامل بسیار مهمی در توجه دادن بندگان به بخشش] ٥٣١ص
 .دور از آزار و اذیت و به قصد تقوای الهی است صانه ولخا
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 های مادۀ کرم در قرآنفهمؤل. ٣
های این ماده در قرآن دست توان به مؤلفه، می»هرم کرم«از طریق تحلیل مصادیق 

های  ها و جانشینبه عنوان پربسامدترین همنشین مصداقی در صدر همنشین» رب «.یافت
این نکته به این معناست که مفهوم ربوبیت در کرامت مدخلیت دارد و .  کرم قرار داردۀماد

رسد که دقیقا به  به نظر می. مصداق رب اشرف و برتر از تمامی مصادیق این ماده است
 کرم بوده و کریم ۀهای مادل و مَلَک در شمار همنشین، رسو)قرآن( همین دلیل کتاب

در حقیقت این سه مصداق . اند  دوم هرم قرار گرفتهۀاند و از این جهت در رتبشدهنامیده
ارتباط تنگاتنگی با ربوبیت خدا دارند و این ربوبیت است که اقتضای رسالت پیامبران، 

از سوی دیگر . ن رسوالن الهی داردهای آسمانی و حضور مالئکه را به عنوا نزول کتاب
. اند های ربوبیت پروردگار در هستی و خلقتهای آسمانی، واسطهمالئکه، رسوالن و کتاب

و » أمین«رسول با وصف .  همنشینی داردۀرابط» برره«مَلَک خود در این آیات با مفهوم 
 . اند شدههمنشین» مطهّره«و » مبین«و کتاب نیز با » قوّهذی«

 دوم مصادیق هرم قابل بررسی است زیرا این و در دستۀ» رب« إعطاء نیز پس از مؤلفۀ
مصادیق اگرچه خود إعطایی از جانب رب هستند اما مصادیق و مجاری تحقق إعطای 

های آسمانی و نزول مالئکه برای سعادت انسان، مصادیقی از ارسال رسل، کتاب. اندربوبی
ر مصادیق این إعطاء، جایگاه واال، رزق طیّب و أجر و از دیگ. إعطاء رب به انسان هستند

 .کند ها مبادرت می پاداش در برابر واجبات و وظایفی است که انسان به انجام آن
 کرم در قرآن را به شرح زیر ۀهای مادتوان مؤلفهبر مبنای آنچه بیان شد اکنون می

 :بیان نمود
 در آن حالتی اضافی وجود دارد  صفتی که؛ نسبت و ارتباط میان دو طرف: کریم).١

 حداقل محمولی دو ،از این جهت کریم. باشند و باید دو طرف در این رابطه وجود داشته
موضعی است که به دو طرف قائم است که ما این رابطه را از نسبت بین دو امر انتزاع 

 در اینجا و ما الوجود بودن نیستکریم بودن مانند علت بودن و نه مانند واجب. کنیممی
 .یادکردیم ی رب و مربوباز این رابطه به رابطه

 ۀ دارای نوعی شرافت وجودی و حاصل از رتب، رب و مربوبۀدوسوی ۀرابط :شرافت). ٢
 به صورت غیر او اشراقی است و در ۀاین شرافت در خدا به نحو اضاف .وجودی باالتر است

 و وابسته به طرف دیگر  استوطشرافت رب نامشر.  مقولی و قائم به دو طرف استۀاضاف
و  شرافت انسان که از آن به شرافت ذاتی  ازل شریف است اما از ذاتا و،نیست زیرا رب

 .مشروط به وجود طرف دیگر است  وابسته و،توان یاد کردضی میرَعَ
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البته مقصود از اعطاء و دهش صرفا . کرم، اعطاء است ۀ مادۀإعطاء؛ سومین مؤلف). ٣
از این جهت مصداقی . ست بلکه دهش کمال و کماالت وجودی استمادی نیاعطای 

  .تواند باعث خوشنودی والدین شودمانند قول هم یک إعطاء و دهش است زیرا می
در نتیجه باید گفت که اطالق کریم به شرافت و إعطاء، نه تنها اشتراک لفظی و دو 

 . کریم هستندۀمؤلفکاربرد نیست بلکه این دو، دو  نوع
 
 گیری نتیجه. ٤
و مالک متصرف ] ٢٨، ص١ج ،١٥[ رب از تربیه، به معنای به کمال رساندن تدریجی). ١

 او کامل نمودن و ی که صفت ذاتیمبدئ. ]٢٢، ص١، ج٤٦ [برای اصالح و تربیت است
، ١، ج٣٤[  آنان استۀیست شابه کماالت فراآوردن و رساندن موجودات و جهانیان

 تربیت، رشد، شکوفایی و تمامی ۀ و إعطا کنند، دهندهربرو درحقیقت، از این]. ٢٦ص
استکمال به کماالت  .چنین رشدی، نوعی استکمال خواهد بودو ) إعطاء(لوازم رشد است

تر شدن کمال اولیه است و هرچه اولیه و نه کماالت ثانیه زیرا استکمال به معنای انسان
قرارخواهد گرفت و آنچه که در تر شدن مرتبط باشد در این مرتبه که به حقیقت انسان

از سوی دیگر در . گیرد دوم قرار میۀ پس از انسانیت باشد، کماالت ثانیه و در مرتبۀمرتب
 پاسخ این ، جاهلی، إعطاء به صورت مالی و کامال مادی و احترام و اعتباربینی جهان

 .بخشندگی و إعطاء است
 ادیق همنشین و جانشین جامع مشترک تمام مص)تحلیل مصداقی رب (ربوبیت). ٢
 کرامت  تحلیلبه همین دلیل هنگام.  است)relation( ارتباط و نوعی  کرم در قرآنۀماد

است  نسبتی میان دو طرفدر واقع که کرامت محمولی دو موضعی و شود  مشاهده می
آدم در  و بنیاست هرم ۀنقط در باالترین ،رب سو از یک. سطح نیستند  همآنکه طرفین 

رسوالن الهی شامل  آن و ربوبیت ارتباط بین مراتب هرم است و ۀنقطترین پائین
  .های این ارتباط هستندواسطه پیامبران، مالئکه و کتب آسمانی،

 و به عنوان »رب«های ربوبیت با رحمت، مغفرت و رزاقیت، به عنوان همنشین). ٢
                                                                   . از یک سو و شرافت از سوی دیگر در ارتباط استءهای اعطامؤلفه
اما إعطاء در این رابطه از رأس به پائین . مفهوم اصلی و نسبی ربوبیت إعطاء است). ٣

اشرف بودن در دو قالب معطی و اشرف بودن آنچه که . است» األشرف «ۀقاعد و بر مبنای
 .یابدد میشود، نموإعطاء می



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٩٦

های و نیز نسبت ارتباطی آن میان رب و مربوب، مؤلفه دو مولفۀ إعطاء و شرافت). ٤
 در واقع. نیست کرم در قرآن بوده و اشتراک لفظی ۀناپذیر مادالزم و ملزوم و تفکیک

این در حالی است که در . و از سوی دیگر معطی بودن اوست  ربوبیت، شرافت ربۀزمال
» کرم«شرافت و إعطا نه دو مؤلفه که دو معنای مشترک برای مادۀ  جاهلی بینی جهان

توان ادعا نمود که در حقیقت گیرند، میهنگامی که این دو در مصداق قرار می. هستند
اند که ما از طریق در مفهوم اشتراک لفظی رخ نداده است بلکه شرافت و إعطاء، دو مؤلفه

  .ایمتهیاف دستها آن کرم به ۀتحلیل مصادیق ماد
تر شدن قصد اولی، که همان انسان: پذیر است تجزیه،متعلق إعطاء به دو غایت ).٦

است و قصد ثانی که لوازم و مقدمات وصول به غایت اولی شامل امکانات مالی و مادی 
چنانکه رزاقیت خداوند به عنوان مصداق کرامت از لوازم و مقدمات نیل به غایت . است

 قرآنی است زیرا بینی جهان برعکس  جاهلی دقیقاًبینی جهانل در اولی است و این تعام
 قرآن، إعطاء، صِرف بخشش مالی و مادی نبوده، هدف از آن را نه جلب بینی جهاندر 

 .باید به قصد اولی و ثانی دانست احترام و اعتبار، که
اشرف نوع بخشش و إعطاء به دلیل نوعی ارتباط باال به پائین و به تعبیر دیگر ). ٧

پذیری در پذیری خواهدبود که تفاوتی ماهوی با اطاعتبودن، خود مستوجب اطاعت
 جاهلی احساس کِهتری بیمارگونه به بینی جهاننتیجۀ إعطاء در . بخشش جاهلی دارد

 قرآنی احساس بینی جهانکه در  در حالی. نوع استپذیری در قبال همدلیل اطاعت
  به جهت نیل به استکمال است و احساس کِهتریکِهتری در برابر رب، احساس مِهتری

 در برابر رب درحقیقت همان حس مِهتری است که هرگز به خودباختگی و ذلِّ
،  در اصل انفاقدر آیات پایانی سورۀ بقره بیش از بیست بار رفت و بازگشت . انجامد نمی
کایت از جایگاه  آن، حیها  و پاداش های انفاق و ویژگی ها، موانع ، انگیزه  آنیزیادت

های مادی های بخشش قرآن دارد که این آیات به وضوح به آسیببینی جهانبخشش در 
 .ها در تعامل با همنوع اشاره داردو احساس کِهتری در این بخشش
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