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چكيده
استعارة مفهومي يكي از نظريههاي معناشناختي است كه با آسانسازي درك مفاهيم فرامادي ،دستيابي به

فرايند مفهومسازي يك متن را هدف قرار داده است .قرآن كريم متني الهي و دربردارندة تعبيرهاي حكيمانه

١٣٩

براي انتقال به مخاطب است .اين تعابير بهگونهاي است كه با كمك استعارة مفهومي ،ميتوان تاحدودي،
»زندگي تجارت است« ،الگوي مناسبي براي بهتصويركشيدن حقيقت زندگي انسان و نقش تسهيلكننده

و زمينهساز استعاره در فهم معاني پيچيدة قرآن است .نگاشت از حوزة مبدأ به حوزة مقصد چارچوب

اصلي پژوهش حاضر را تشكيل داده و اين فرض را مطرح كرده كه سود و زيان حقيقي زندگي ،بسته به

ارتباط با باريتعالي است .فرجام انسانها در تجارت زندگي و تقسيمشان به سه گروه مؤمن ،كافر و

منافق و نسبت سود و زيان هر يك ،از مواردي است كه نگارنده به آنها دست يازيده است.
واژگان كليدي :قرآن ،استعارة مفهومي ،تجارت ،نگاشت.
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برخي مفهومسازيهاي قرآن را كشف كرد .در گسترة كاربست استعاري قرآن ،چنين مينُمايد كه استعارة

مقدمه
استعاره از صنعتهاي ادبي است كه دانشمندان مسلمان از ديرباز به آن توجه كرده و در
علم بيان به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است .اين صنعت در نگاه جديد

زبانشناسان تغييراتي يافت ،بهگونهاي كه ماهيت آن بسيار متفاوت شد .از نگاه
١٤٠

زبانشناسان جديد ،استعاره در رويكرد سنتي علم بيان ،بخشي از مجاز بوده و نوعي
انحراف از گفتار است و به هدف تزيين گفتار به كار ميرود )پل ريكور ،١٣٨٦ ،ص(٨٥؛
اما در رويكرد جديد ،به چگونگي مفهومسازي مربوط ميشود )قائمينيا ،١٣٩٠ ،ص (٦٨و
نوعي فعاليت براي يافتن ويژگيهاي مشترك دو حوزه است كه بايد ضمن تعيين قلمرو
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مبدأ و مقصد ،تا حد امكان سير حركت ذهن را از مبدأ به مقصد ،مشخص كند .از نگاه

زبانشناسان ،استعاره ،سازوكاري شناختي است كه از طريق آن يك قلمرو تجربي به
صورت تقريبي بر قلمرو ديگر نگاشت ميشود ،بهگونهاي كه قلمرو دوم تا حدودي از

راه قلمرو اول درك ميشود .قلمروي كه نگاشت ميشود ،قلمروي مبدأ يا دهنده و
قلمروي كه نگاشت بر آن صورت ميگيرد ،قلمروي مقصد يا گيرنده نام دارد )بارسلونا،

 ،١٣٩٠ص .(١٠حوزة مبدأ ،قلمرو معناي تحتاللفظي و حوزة هدف ،قلمرو معناي
استعاري يا مفهومسازي استعاري است )قائمينيا ،١٣٩٠،ص .(٦٩نگاشت نميتواند از

ساختار اصلي قلمرو مقصد سرپيچي كند .استعاره را با تعبيرهايي مانند »درك و تجربة

چيزي بر حسب چيز ديگر« )قاسمزاده ،١٣٧٩ ،ص (٩نيز تعريف كرده و گسترة استفاده از

 در بلاغت ،استعاره جنبة زيباشناختياش بر جنبة معنايياش مقدم است؛ يعني هنگامي كه ميخواهيم
بگوييم فلاني ظالم و بيرحم است ،از تعبير استعاري استفاده كرده و ميگوييم او گرگ است .اين براي

مخاطب زيبايي دارد و هرچه غيرواقعيتر باشد ،زيباتر است؛ بهگونهاي كه مجاز سكاكي نيز ادعاي حقيقت
دارد ،ولي حقيقتي در كار نيست .اما در استعارة مفهومي قرآن چنين نيست؛ بلكه رساندن مفهوم موجود

در ذهن متكلم جز از راه اين استعاره امكان ندارد؛ زيرا دربردارندة مفاهيم پيچيده و غيرمادي است و
مخاطب بهسختي با آنها ارتباط برقرار ميكند و از استعاره براي تسهيل در فهم استفاده ميشود.
 مراد از نگاشت ،برقراري ارتباط ميان ويژگيهاي حوزة مبدأ و حوزة مقصد است.

آن را دربردارندة سراسر زندگي روزمره دانستهاند )هاشمي ،١٣٨٩ ،ص .(١٢١تمام
عبارتهايي كه كاربردشان براي كاربران معمول ،امري عادي است در پس آنها ،چيزي به

نام استعارة مفهومي نهفته است؛ گويا وراي ذهن گويشگران ،تصويري از آن مفهوم نقش
بسته است )هوشنگي ،١٣٨٨ ،ص .(١٢ليكاف و جانسن ،بخشهاي مختلف استعارههاي
مفهومي را بررسي كردهاند:

 .١استعارة ساختاري :در اين استعاره يك مفهوم توسط مفهوم ديگر ،ساختار

١٤١

مييابد مانند »وقت طلاست« كه مفهوم وقت را در قالبِ مفهوم طلا ميفهميم.

 .٢استعارة جهتي :در اين استعاره دستگاهي از مفاهيم با توجه به دستگاه ديگر
در استعارة »شادي او بسيار بالاست« ،شدت شادي را با رابطة مكاني »بالا« بيان
ميكند.
 .٣استعارة وجودي :استعارههايي كه در آنها حوادث ،فعاليتها ،احساسات و
انديشهها به عنوان هويات در نظر گرفته ميشوند .در استعاره »بايد با تورم

جنگيد« .تورم كه بشر نيست ،بلكه به عنوان بشر )هويت( لحاظ شده است

)قائمينيا ،١٣٩٦ ،ص.(٧٠

هر سه بخش گفتهشده از نوع استعارههاي اوليه بوده و در انديشة ما تأثير ميگذارند.
برايند تركيب اين استعارهها ،استعارة مركبي است كه تحليل آن به دقت بيشتري نياز دارد.

در توضيح استعارههاي مركب آمده است:

استعارههاي مركب مجموعهاي از استعارههاي اوليه هستند كه در طول زمان ثابت

مانده و در چگونگي انديشيدن و در دستگاه مفهومي ما تأثير ميگذارند» .زندگي هدفمند
يك سفر است« ،استعاره ،مركبي است كه دستكم از دو استعارة اولية »هدفها مقصد

صرَاطِي ُمسْ َتقِيم ًا
هستند« و »اعمال حركت هستند« ،تشكيل شده است .آية شريفة »وَأَ َّن هَذَا ِ
ن سَبِيلِه« )انعام (١٥٣ :دربردارندة بخشي از اين
ق بِكُ ْم َع ْ
ل فَ َتفَ َّر َ
فَاتَّ ِبعُو ُه َو َلا تَتَّ ِبعُوا السُّ ُب َ

استعارة مركب است )قائمينيا ،١٣٩٦ ،ص.(٧٩
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تشكيل ميشود و بيشتر با تعيين جهت مكاني مثل بالا و پايين سروكار دارند.

مركببودن اين استعارة مفهومي ،سبب شده تا »پيچيدگيها و ابعاد گوناگوني داشته
باشد كه درككردن آن ج ّ
د و جهد فوقالعادهاي را ايجاب ميكند« )لوينسون،١٣٨٧ ،
ص.(١٣٠

آنچه استعارههاي موجود در متن قرآن و حديث را از استعارههاي متون بشري متمايز

ميكند ،توانايي علمي آفرينندة اين متون ،در بهكاربستن و كنارهمگذاردن قلمرو مبدأ و
١٤٢

مقصد است .هرچه دانش ،تجربه و  -به بيان دقيقتر  -تسلط آفرينندة متن بر حقيقت

قلمرو مبدأ و مقصد بيشتر باشد ،استعارة فنيتري پديد ميآيد؛ ازاينرو خداوند تبارك و
تعالي و امامان معصوم زيباترين و عميقترين استعارهها را ميسازند .ويژگي ممتاز
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استعاره مقام عصمت ،قابل فهمبودن براي عموم بشر و بهتصويركشيدن حقايق پيچيدهاي
از فرهنگ دين است ،حقايقي كه قلمرو مقص ِد آن از امور غيرمادي است و براي آگاهي

ل بشر عادي به
از آن ،تنها ميتوان به كلام وحي و معصوم اعتماد كرد و تجربه و عق ِ
آن راه ندارد.
هريك از اجزاي استعارة مفهومي مركب ،بخشي از ويژگيهاي يك قلمرو را بر قلمرو
ديگر تطبيق ميكند .تعداد اين اجزا ممكن است به دهها جمله و استعارة مفرد برسد .در
نوشتة حاضر ،سعي شده در قالب استعارة مفهومي مركب »زندگي تجارت است« ،سير

تحقق يك استعارة مفهومي و نقش آن در فهم آيات به تصوير كشيده شود.

الف( استعارة مفهومي »زندگي تجارت است«
معناي تاجر و تجارت براي عموم بشر آنقدر روشن بوده و تجربه شده است كه
واژهشناسان ،در جايگاه تبيين ريشة معنايي واژة تاجر به تعبير »معروف« بسنده كرده و

هيچ توضيحي ندادهاند )ابنفارس ،١٤٠٤ ،ج ،١ص .(٣٤١استعارة مفهومي »زندگي تجارت
است« پژوهشگر را ياري رسانده تا با مفهومسازي تركيبي از آيات قرآن ،به حقيقت
تجارتگونة زندگي در قرآن دست يازد .تحليل مفهومي اين استعاره و كشف جنبههاي
گوناگون آن نيازمند بررسي آيات فراواني است كه در قالب استعارههاي اوليه مفهومسازي

شده است.

ن«
ت ِتجَا َر ُتهُ ْم َومَا كَانُوا مُهْتَدِي َ
ض َلا َل َة بِا ْلهُدى َفمَا رَ ِبحَ ْ
ك ا َّلذِي َ
آية شريفة »أُولَ ِئ َ
ن اشْ َترَوُا ال َّ

)بقره ،(١٦ :از روشنترين آيات دربردارندة اين استعاره است .حضرت موسي بن جعفر
در روايتي تفسيري ،ذيل آية فوق ،وجه استعاريبودن آن را بهخوبي روشن كرده و

بخشهايي از حوزة مقصد – حقيقت زندگي -را معين كرده است .در تفسير ايشان،
حقيقت زندگي دنيا ،هدايت و ضلالتي است كه در نتيجة عمل و ترك دستورات دين به

دست ميآيد.
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برخي در تجارت زندگي ،دين خدا را فروختند و در عوض آن ،كفر به خدا را گرفتند

و ازاينرو در تجارتشان نسبت به آخرت سودي عايدشان نشد؛ زيرا آتش و عذابهاي
 ،١٣٧٤ج ،١ص .(١٤٦روايات ديگري نيز جهتهاي گوناگوني از اين استعاره را روشن
كردهاند كه در ضمن بيان مفصل اين استعاره ،آورده ميشوند.
چنانكه بيان شد ،استعارة مفهومي دربردارندة يك فرهنگ است .آيات پرشماري

عهدهدار انتقال فرهنگ »تجارتبودن زندگي« هستند .در اين آيات ،از يك فعاليت
اقتصادي ،يعني »بيع« و »شراء« و تطبيق آن بر يك امر معنوي ،يعني زندگي حقيقي و

فرامادي ،سخن به ميان آمده است .اهميت اين استعاره ،از آن جهت است كه معنايي

بسيار عميق و غيرتجربي ،به كمك مفاهيمي بسيار محسوس و تجربهشده ،براي بشر
مفهومسازي شده است .تحليل اين استعاره بر اساس ملاحظة آيات و روايات فراوان در

دو عنوان كلي »واژگان حوزة مبدأ« و »نگاشت از حوزة مبدأ به حوزة مقصد« بوده و چون

نگاشت در استعارة مفهومي يكسويه است و مخاطب فقط با حوزة مبدأ آشنايي دارد،

تنها از جانب حوزة مبدأ به سوي شناخت و تطبيق ويژگيها بر حوزة مقصد حركت
ميكند و عنوان »واژگان حوزة مقصد« بيمعناست.

ب( واژگان حوزة مبدأ در استعارة »زندگي تجارت است«
ي
در اين استعاره ،قلمرو مبدأ» ،تجارت« و قلمرو مقصد» ،حقيت زندگي« يا »بعد فراماد ِ

زندگي« است .با توجه به اينكه انسان با بدن و اعمال مربوط به بدن خود ،كامل ًا آشنايي

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

مختلف را خريدند و آن را با بهشتي كه براي آنها فراهم شده بود ،معامله كردند )بحراني،

دارد و ازجمله اين اعمال ،تجارت و كسبوكار است؛ ازاينرو قرآن از الگوي استعارة
ي زندگي ،معناي حقيقي
مفهومي استفاده كرده و با نگاشت اين حوزه بر حوزة فراماد ِ

زندگي را در دنيا و آخرت روشن ميسازد .مبادله و تجارت از نيازهاي ضروري بشر و
از عناصر بنيادي محيط اطراف بشر است .استفادة فراوان قرآن از اين حوزة معنايي كه

حدود ًا در  ٥٥سوره به كار رفته ،دلالت بر اهميت آن دارد )بقره٢٧٥ ،١٩٨ ،١٧٥ ،٧٩ ،١٦ :

١٤٤

و  /٢٨٢اعراف /٨٥ :نساء ٢٩ :و  /٣٢نور /٣٧ :جمعه ٩ :و  /١٠يوسف ٦٣ ،٦٠-٥٩ ،١٩ :و /٨٨

كهف /١٩ :انعام /١٥٢ :هود ١١ :و  /٨٥-٨٤اسراء /٣٥ :شعراء ١٨١ :و  /١٨٣مطففين/٣ – ٢ :

رحمن ٩-٧ :و .(...آنچه در كشف استعارة مفهومي اهميت بسياري دارد ،اين است كه بشر

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣امير بنيعصار

در شناخت اولية خود چيزي جز امور مادي و محسوس را درك نميكند و شناخت امور
فرامادي جز از راه مفاهيمي كه با بدن و عمل انسان مرتبط باشد ،براي او ممكن نيست.

قراردادن سن بلوغ براي پذيرش تكاليف ،نتيجة اين ويژگي بشر است كه متخصصان علوم
تربيتي نيز بر آن تأكيد كردهاند و گفته شده »نوجوان از جهت فكري ،قدرت و توانايي

بيشتري مييابد و ميتواند در بسياري از مسائل زندگي بينديشد .فكر او كه تا ديروز از
انحصار محسوسات فراتر نميرفت ،اينك ميتواند به امور نامحسوس و انتزاعي بپردازد
)سادات ،١٣٨٧ ،ص .(١٩قلمرو مبدأ به سبب ماديبودنش ،كمك ميكند تا نمايي از قلمرو

مقصد روشن شده و ذهن مخاطب آمادگي نگاشت مناسب دربارة حوزة مقصد را پيدا

كند .براي تعيين محدودة نگاشت ،ضروري است با توجه به كاربردهاي قرآني ،عناوين
قلمرو مبدأ تجارت را بيان كنيم ،بر اساس ديدگاه برخي قرآنپژوهان ،در آن هنگام كه

خداوند در قرآن ،استفاده از واژههاي وحي را آغاز كرد ،از همان واژههاي آشناي عرب

استفاده كرده و صرف ًا چينش آنها را تغيير داد و اين نظام ساختماني مجموعي و طرز
استفادة كلي آنها در متن قرآن بود كه در نگاه مشركان شگفتانگيز و ناآشنا و غيرقابلقبول
 لازم به تذكر است كه در اين قسمت ،هدف نگارنده توجهدادن مخاطب به واژههاي بهكاررفته در حوزة

مبدأ بوده و به دنبال مفهومسازي استعاري و بيان جنبههاي هر يك از استعارههاي اولية بهكاررفته در اين
حوزه نيست.

مينمود و خود واژگان و مفاهيم و تصورات منفرد چنين نبود )ايزوتسو ،١٣٦١ ،ص(٢٣؛
ازاينرو تمام واژههاي حوزة مبدأ براي عرب شناختهشده بوده و ميتوان آنها را در چهار

دستة كلي زير قرار داد:

 .١واژگان مربوط به ابزار تجارت
واژگاني چون ترازو )ميزان( و هر وسيلة دقيق اندازهگيري )قسطاس مستقيم( و پيمانة
)كيل و مكيال( از كلمات پركاربرد و مورد ابتلا بوده كه در قرآن بارها به كار رفته است؛

١٤٥

بهگونهاي كه واژههاي ميزان ،كيل ،مكيال و قسطاس ،رويهمرفته  ٢٩مرتبه در قرآن تكرار

شدهاند.
واژههاي مشتمل بر معناي سرمايه ،ازجمله مشتقات ريشههاي مال ) ٦٥بار( ،بضع ) ٦بار(،
ثمن ) ١١بار( ،متاع ) ٧٠بار( و نيز مصاديق آنها ،كنز ) ٧بار( ،ذهب ) ١١بار( ،فضه ) ٤بار(
و مثقال ) ٨بار( از واژههاي پركاربرد اين حوزه در قرآن هستند.
 .٣واژگان مربوط به اصل اشتغال
مصادر و افعال دربردارندة ريشة كسب ) ٦٧بار( ،عقد ) ٧بار( ،شراء ) ٢٥بار( ،بيع )١٥

بار( ،تجارت ) ٩بار( ،دَين ) ٤بار( ،قرض ) ١٣بار( و احصا ) ١١بار( نيز از واژههاي
پركاربرد اين حوزه ميباشند.
 .٤واژگان مربوط به سود و زيان )اصطلاحات مثبت و منفي(
مصادر و افعال و ديگر مشتقات دربردارندة اصطلاحات مثبت ،مانند اجر ) ١٠٨بار( ،نفع

) ٥٠بار( ،رضي ) ٧٣بار( ،ربح ) ١بار( و اصطلاحات منفي ،ازجمله خسر ) ٦٥بار( ،نقص
) ١٠بار( ،بخس ) ٧بار( و كساد ) ١بار( نيز از واژههاي اين حوزه ميباشند.

ج( نگاشت از حوزة مبدأ بر حوزة مقصد در استعارة »زندگي تجارت است«
هرچه انديشه و فرهنگ حاكم بر يك نظام فكري پيچيدهتر باشند ،استعاره نيز پيچيدهتر

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

 .٢واژگان مربوط به سرمايه و عوضين معامله

ميشود؛ ازاينرو قرآن كه كاملترين و عاليترين انديشه را دارد ،ساختار استعاري پيچيده-
تري دارد )قائمينيا و ديگران ،١٣٩٣ ،ص(٤٦؛ استعارة »زندگي تجارت است« با تعبيرهاي
فراواني در قرآن انعكاس يافته است .تعبيرهايي كه هر يك توصيفكنندة يك يا چند جنبه

از زندگي به عنوان يك تجارت هستند .از كنكاش علمي در حوزة معنايي تجارت در
قرآن و ويژگي شروع حركت ذهني انسان از محسوسات به غيرمحسوسات ،اين گمان به

١٤٦

ذهن ميرسد كه قرآن در اين استعاره براي نگاشت از حوزة مبدأ بر حوزة مقصد سه

مرحله داشته است.

»نمودار نگاشت حوزة مبدأ بر حوزة مقصد«
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حوزة مبدأ

سود

زيان
كالا

ميزان
قرض
بايع

متاعنگاشت
مرحله اول

مشتري

حوزة مقصد

ثواب

عقاب
ايمان

سنجش اعمال

تحويل مال به امام
انسان
دنيا

پروردگار

نخستين مرحله در تحليل معناشناختي آيات قرآن ،بهكارگيري واژههاي قلمرو مبدأ
در تركيباتي است كه دو ويژگي دارند :ويژگي نخست محسوس و ماديبودن يك طرف
و فراماديبودن سوي ديگر است؛ ازاينرو گويي در ابتدا خداوند دربارة كسبوكاري

محسوس و نه تجارتي معنوي براي مخاطب سخن گفته است! ويژگي دوم فراواني نسبي
و تكرار واژهها در قرآن است .اين تكرار نشاندهندة اهتمام قرآن در استفاده از آنها براي

نگاشت قلمرو مبدأ بر مقصد است .در گام نخست از مفهومسازي قرآن در اين استعاره،

گويي مخاطب خود را با تركيبي روبهرو ميبيند كه يك طرف آن را كامل ًا ميشناسد و با
آن سروكار دارد ،اما در سوي ديگر واژهاي با معناي غيرمادي مشاهده ميكند .ارتباط
طرفين اين تعابير استعاري ،براي مرحلة نخست چندان دشوار نيست .اين تركيبها بيشتر

در موضوع معاملات و مكاسبي است كه شارع يا آنها را به خود نسبت داده و پذيرفته

است و جهت غيرمادي را به آنها افزوده و يا به دلايلي برخي معاملات را امضا نكرده
است .اين امضا و رد ،نخستين مرحلة نگاشت از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد است؛ براي
نمونه ،در وضعيتي كه به گمان بشر ،معيشت و روزي از راه معامله نصيب او ميشود،

١٤٧

قرآن ميگويد» :روزي و معيشت را خدا به شما ميدهد و شما روزيدهنده نيستيد« )حجر:

ميشدند ،قرآن يادآور ميشود :حال كه سود و نفع از جانب خداست؛ ازاينرو »تاجر
كسي است كه در اوقات نماز ،تجارت و بيع او را از ياد خدا غافل نكند و حق خدا را
ادا كند« )بحراني ،١٤١٦ ،ج ،٤ص .(٧٥در بخش ديگري از اين مرحله ،خداوند برخي مالها
و سودها را حرام و ممنوع كرده و اجازة تصرف را به برخي افراد نميدهد» ،تجارت اگر

با رضايت طرف ديگر نباشد ،حرام و خوردن از آن معامله ممنوع است« )نساء (٢٩ :و يا
 -بنا به تفسير اهلبيت» - تجارت در خريد وسايل لهو و مغنيات ،مشروع نيست و

ثمن آنها حرام و موجب عذاب است« )همان ،ص (٣٦٢و يا در جاي ديگر آورده »در

معامله كمفروشي و كاملنگذاشتن پيمانه ،حرام و موجب عذاب است« )مطففين.(٣-١ :

تكرار  ٦٥مرتبهاي مشتقات ريشة »مال« و  ٦٧مرتبهاي مشتقات ريشة »كسب«

نشاندهندة اهتمام والايي است كه مخاطب به مال و كسب دارد؛ ازاينرو قرآن ،نگاشت
مربوط به مرحلة نخست را در اين دو واژه چنين بيان ميكند :مال و آنچه كافر به دست

آورده ،او را بينياز نميكند *.ريشة »ربو« با مشتقاتش بيست بار در قرآن به كار رفته و از
واژههاي مهم در نگاشت مرحلة نخست ،اين استعاره است :غير از آيات قرآن ،در روايات
نيز ربا بسيار مذمت شده است .به دو نمونه اشاره ميكنيم:
* لَنْ تُغْنِيَ َع ْن ُهمْ أَمْوا ُل ُهمْ وَلا أَوْلادُهُمْ ِمنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ ال ّنَارِ هُمْ فِيها خالِدُون )مجادله.(١٧ :

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

 (٢٢و بعد از اين توسعة معنايي ،چون گاهي تاجرها هنگام تجارت از ياد خدا غافل

ت« )بقره (٢٧٦ :اين ابهام
ق اللَّ ُه الرِّبا َو يُرْبِي الصَّدَقا ِ
ح ُ
مردى دربارة معناى آيه » َيمْ َ

برايش به وجود آمد و به امام صادق عرض ميكند :چگونه است كه من مىبينم كسى

كه ربا مىخورد و مالش افزون مىشود؟ حضرت در پاسخ به حقيقت فرامادي زندگي
يادآور شده و فرمود :كدام نابودى بالاتر است از يك درهم ربايي كه دين را نابود كند و

اگر توبه كرد ،مال را از دست داده و تنگدست شود )بحراني ،١٤١٦ ،ج ،٤ص.(٥٥٤

١٤٨

اهميت امضانكردن و تحريم شارع ،هنگامي روشنتر ميشود كه امام صادق در

روايت تفسيري ،علت تحريم ربا را اينگونه بيان ميكند :اگر ربا حرام نبود ،مردم تجارت
را رها ميكردند؛ ازاينرو فلسفة حرمت ربا اين بود كه مردم به سوي بُعد مثبت حقيقت
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زندگي ،يعني تجارت حلال بشتابند )صدوق ،١٤١٣ ،ج ،٣ص.(٥٦٧
كشف فرايند مفهومسازي قرآن در اين مرحله نيازمند تحليل واژههايي است كه براي

حركت از بعد مادي به فرامادي به كار رفته است .براي نمونه ،واژههاي حلال و حرام
بهترتيب ٥١ ،بار و  ٨٣بار در قرآن به كار رفتهاند .حلال در لغت به معناي بازكردن گره

و قفل است و در اصطلاح ،آن است كه از ممنوعيت باز شده است )راغب ،١٤١٢ ،ص/٢٥١

قرشي ،١٣٧١ ،ج ،٢ص .(١٦٧در مقابل آن ،حرام به معناي ممنوع است؛ يعني همانگونه كه
ص آموزشنديده نميتواند هواپيما را هدايت كند ،مشرك نيز از رفتن به بهشت
شخ ِ
ممنوع است )قرشي ،١٣٧١ ،ج ،٢ص .(١٢٣شارع در فرهنگ ديني با رد مصاديق خاصي از


تجارت ،برخي اموال را حرام و ممنوع كرده و جهت فرامادي به آنها داده است.

در اين مرحله از نگاشت ،شارع به گونة ديگري نيز براي يك طرف از معاملات ،جنبة

 نگارنده از تحليل آيات قرآن و اضافهكردن فرض بدنمندبودن درك انسان ،اين فرض را مطرح كرده كه

پيش از نگاشت نهايي ،يك نگاشت مقدماتي رخ داده و گويي استعارة اوليه با نام »مال گره است« وجود

دارد .اين گره در صورتي كه مال حلال باشد ،باز است و در صورتي كه حرام باشد ،بسته است .اين مسئله
آنقدر در فرهنگ شيعي اهميت دارد كه بر اساس آموزههاي ائمه اطهار ،مال حرام مانع از رسيدن به
درك حقيقت زندگي و تشخيص مسير صحيح ميشود .وقتي حضرت اباعبدالله ريشة جنايت عاشورا
را بيان ميكند ،ميفرمايد» :ملئت بطونكم من الحرام« )مجلسي ،١٤٠٣ ،ج ،٤٥ص.(٨

غيرمادي قائل شده است ،براي نمونه در شرايطي كه مصداق قرضدادن ،فقط افراد نيازمند
به شمار ميآمد ،قرآن ميفرمايد :به خدا قرض بدهيد و امام معصوم ،راه عملي قرض

به خدا را ،دادن اموال به امام بيان كرده است )همان ،ج ،١ص .(٥٠٣درحاليكه نه خداوند
و نه امام معصوم به قرض نياز ندارند و اين كار انسان را به جنبة حقيقي زندگي كه
خوشايند پروردگار است ،نزديك ميكند.

با اينگونه آيات و روايات ،مرحلة نخست نگاشت از قلمرو تجارت به زندگي انسان

صورت گرفته و زمينه براي ادامة فرهنگسازي قرآني فراهم ميشود .در همة تعابيري كه

١٤٩

بيان شد ،يك سوي تعابير  -يعني مال ،بيع ،شراء ،قرض و - ...به همان معناي مادي و
غيرمادي بودند تا مسلمانان متوجه جنبة حقيقي زندگي تجارتگونه شده و دادوستد
خويش را مرتبط با خداوند انجام دهند.
استلزامات

حوزة مقصد

حوزة مبدا
گره يا
قفل

سود

بايد حلال /نبايدحرام
سود حلال :فقل باز
سود حرام :قفل بسته

مال و
دارايي

دين

نبايد ربا /بايد قرض
ربا :تباهي مال
قرض:دادن مال به امام

مرحلة دوم
در ادامة تحليل معناشناختي آيات قرآن ،در مرحلة دوم ،تعابيري از مفهوم تجارت به كار
ميرود كه دو سوي آن فرابدني بوده و مخاطب ،پس از مرحلة اول ،آمادگي درك آن را

پيدا كرده است .نخستين تعبير بايد به گونهاي باشد كه قبضة همة تجارتها )مادي يا
غيرمادي( به دست خدا باشد تا دادوستد با او صورت گيرد .براي تحقق اين مفهومسازي،

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

مشهوري به كار رفته كه مردم بهطوركامل با آن آشنا بودند؛ درحاليكه سوي ديگر ،امور

چون در هر تجارتي ،فرض ،مالكيت هر فرد در خصوص اموالش است ،قرآن و روايات،
مالكيت غيرخدا را نپذيرفته و خداوند را مالك حقيقي و غير او را عبد معرفي ميكند

)همان ،ج ،١ص .(١١٣عبدناميدن غيرخدا ،يعني هيچ ملكي از آن او نيست و هرچه هست
سماواتِ
از آن مولايش است .در تبيين اين مفهوم ،برخي مفسران در ذيل آية » َولِلَّ ِه ما فِي ال َّ
ض« )بقره (٢٨٤ :آوردهاند:
وَ َما فِي الْ َأرْ ِ

١٥٠

خداوند خود را مالك علىالاطلاق همة عالم دانسته ،نه از بعضى جهات ،آنطور

كه ما انسانها مالكايم؛ چون يك انسان اگر مالك بردهاى و يا چيز ديگري باشد،

چنين نيست كه به هر شكل كه دلش بخواهد ،تصرف كند؛ مثلاً نميتواند بردة
خود را بدون هيچ جرمى بكشد و يا مال خود را بسوزاند .ولي خداى تعالى ،به

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣امير بنيعصار

معناي تامش ،مالك تمام عالَم است و بهطوركامل ،عالَم مملوك او است ،بر

خلاف مملوكيت يك برده ،براى ما انسانها ،چون ملك ما نسبت به آن مملوك
ناقص و مشروط است ،بعضى از تصرفات ما در آن جايز است و بعضى ديگر

جايز نيست )طباطبايي ،١٤٠٥ ،ج ،١ص.(٩٥

اين تحليل با ارتكاز معمول بشر سازگار نيست؛ زيرا سود و زيان اين دادوستد را

مالك اصلي ،يعني خداوند تبارك و تعالي مشخص ميكند .فراواني كاربست قرآني واژه-
هايي از ريشة اجر ) ١٠٨بار( ،خسر ) ٦٥بار( و متاع ) ٧٠بار( نشان از تحقق اين توسعة

معنايي در ميان عرب زمان پيامبر دارد .در اين ميان ،واژة »متاع« به گونههاي مختلفي
بعد فرامادي تجارت زندگي را گسترش داده است ،تا حدي كه در تبيين حقيقت فرامادي

زندگي هيچ لذتي از دنيا و ماديات در آن ديده نميشود .از تحليل كاربرد »متاع« در قرآن
به دست ميآيد :براي همة انسانها متاع حسن تا هنگام مرگ قرار داده شده است )بقره:

حسَنبودنش ،فريبدهنده است .ازاينرو هيچ فايدهاي براي
 .(٢٧٦متاع دنيا با وجود َ
مؤمنان ندارد و درحقيقت بايد تمام زيور دنيا به كافران داده ميشد تا حدي كه سقفهاي

 وَمَا الْحَيَاةَ ال ُّدنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور )حديد.(٢٠ :

خانههايشان را هم از نقره ميساختند .ولي اگر تمام زيباييهاي دنيا به كافران داده ميشد،
بيم كفر همة مردم ميرفت .از متاع دنيا به برخي مؤمنان نيز داده شد؛ ازاينرو روايات

تفسيري معناي آيه را اينگونه بيان كردهاند :اگر نبود اين مسئله كه »مردم ،در صورت

ديدن بهرهمندي كافران و محروميت مؤمنان ،همه كافر ميشدند و اين موجب حزن و غم
مؤمنان شده و كسي با آنها ازدواج نميكرد« ،هر آينه ما براى خانههاى هر كس كه به

رحمان كفر مىورزيد ،سقفى از نقره درست مىكرديم و به درجاتى بر ديگران برتري
مىداديم )بحراني ،١٤١٦ ،ج ،٤ص(٨٥٩؛ ازاينرو متاع دنيا نبايد به مؤمنان داده ميشد؛ ولي
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حال كه بنا به مصالحي داده شد ،برخي كافران را فقير و برخي مؤمنان را غني قرار داد،
با امتحان در عمل به دستورات خداوند و صبر و رضايت به خواست خدا ،صورت گرفت
حيَا ُة ال ُّدنْيَا مَتَا ٌع َوإِ َّن
)همان ،ص (٨٦٠تا جايي كه مؤمن آلفرعون ميگويد» :إِ َّنمَا َهذِ ِه ا ْل َ
ي دَا ُر ا ْلقَرَا ِر« )غافر .(٣٩ :حاصل آنكه در مرحلة دوم از نگاشت طرفين استعاره
الْآ ِخرَةَ ِه َ
بهطوركامل فرامادي شده و حقيقت تجارتگونه بودن زندگي روشن شد.
حوزة مبدا
انسان

متاع
دنيا

نمودار مرحلة دوم نگاشت
استلزامات
عبد

مبيع
غرر

حوزة مقصد
عبد مالك نيست.
مالك پروردگار است.

متاع مومن :آخرت
متاع كافر :دنيا

مرحلة سوم :گروههاي سهگانه در تجارت زندگي
جعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُو ِتهِمْ سُقُفاً مِنْ ِفضَّةٍ وَ مَعارِجَ َعلَيْها يَظْهَرُون
 وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِ َدةً لَ َ

)زخرف.(٣٣ :

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

همانگونه كه برخي كافران را ثروتمند و برخي مؤمنان را فقير قرار داد ،سنجش ايمانها

اهميت استعارة مفهومي مركب ،به بايدها و نبايدهايي است كه در زندگي از آن به دست
ميآيد )قائمينيا ،١٣٩٦ ،ص .(٧٩در فرهنگ قرآني ،بر اساس بايدها و نبايدهايي كه از

استعارة »زندگي تجارت است« به دست ميآيد ،مردم به سه گروه مؤمنان ،كافران و
منافقان تقسيم شده و برايند سود و زيان هر يك در حوزة مقصد آشكار ميشود .از ميان

اين شواهد قرآني و روايي اكتفا به چند مورد بسنده است.
١٥٢

د( تجارت گروه مؤمنان
نخستين گروهي كه مخاطب اين نوع استعارهاند ،مؤمنان هستند .آنها ،تاجران پرسود اين

زندگي بوده و با كشف حقيقت زندگي و ايجاد ارتباط بندگي با خداوند ،معاملة پرسودي
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نصيب او شده است .ازجمله تعابيري كه قرآن دربارة اين گروه دارد ،عبارت است از:

ل
ل اللَّ ِه فَ ُيقْ َت ْ
ل فِي سَبِي ِ
ن يُ َقا ِت ْ
ح َيا َة الدُّنْيَا بِالْآ ِخرَ ِة َو َم ْ
ل اللَّ ِه الَّذِي َ
ل فِي سَبِي ِ
» َفلْيُ َقا ِت ْ
ن َيشْرُونَ ا ْل َ
ى زودگذرِ دنيا را با سراى جاويدان
س ْوفَ ُن ْؤتِيهِ أَجْر ًا عَظِيم ًا :بايد كسانى كه زندگ ِ
ب َف َ
أَ ْو يَ ْغلِ ْ

آخرت مبادله مىكنند ،در راه خدا بجنگند...؛ بهزودى پاداش بزرگى به او خواهيم داد«
)نساء.(٧٤ :

صلَا َة وَأَ ْنفَقُوا مِ ّمَا َرزَقْنَاهُ ْم سِرًّا وَعَلا ِن َي َة يَ ْرجُو َن ِتجَا َر ًة
»إِ َّن ا َّلذِي َ
ن يَتْلُو َن كِتَابَ اللَّ ِه َوأَقَامُوا ال َّ
َلنْ تَبُورَ :قطع ًا كسانى كه همواره كتاب خدا را مىخوانند و نماز را برپا مىدارند و از آنچه
روزى آنان كردهايم ،در نهان و آشكار انفاق مىكنند ،تجارتى را اميد دارند كه هرگز كساد
و نابود نمىشود« )فاطر.(٢٩ :

هـ( تجارت گروه كافران
آيات قرآن در تبيين اين مرحله ،گروه ديگري به نام كافران را هم مخاطب قرار داده تا
جنبة ديگري از اين استعاره روشن شود .براي مخاطب كافر تصور زندگي غيرمادي بسيار

دشوار است؛ ازاينرو قرآن بعد از زمينهسازي در مراحل پيش ،از مفاهيم حسي زيان و
ضرر براي پيروي از شيطان و تابعينش بهره برده است:

خسْران ًا مُبِينا :دوست گرفتن شيطان
خسِ َر ُ
خ ِذ الشَّيْطانَ َولِيًّا ِمنْ دُونِ اللَّ ِه فَ َق ْد َ
ن يَ َّت ِ
»وَ َم ْ
خسران آشكار است« )نساء.(١١٩ :

ك ُه ُم الْخا ِسرُو َن :كسي كه كافر به كتاب
ن َيكْفُ ْر بِ ِه َفأُولئِ َ
ب ...وَ َم ْ
ن آتَيْنا ُه ُم الْكِتا َ
»ا َّلذِي َ

آسماني ]و دستوارتش[ باشد ،زيانكار است« )بقره .(١٢١ :اطاعت كردن از كافران نيز زيان


است.

و( تجارت گروه منافقين
سياق آيات پيش از آية شانزده سورة بقره نشان ميدهد كه منافقان به دنبال اثبات ذكاوت
و هوش خود بودهاند .آنها به گمان خود ،از روي تيزهوشي ،خداوند و مؤمنان را فريب
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داده و از اين راه ،جايگاه اجتماعي به دست آورده و به سود دلخواهشان رسيدهاند .روايت
عمل آنها را معاوضة هدايت با ضلالت ميداند .زيان منافق در تجارت زندگي از كافر هم
فزونتر است؛ زيرا به گمان خويش در تجارت زندگي سود برده است ،غافل از اينكه
سود در هدايت است و آنها به توهم سود ،سود واقعي  -يعني هدايت  -را از دست

دادهاند .عمق اين استعاره هنگامي روشنتر ميشود كه در ادامه ،ضمن بيان تشبيهي معقول
به محسوس ،ماهيت عمل آنان را روشن كرده است :آنها مانند كسانياند كه آتشي براي

يافتن راه و هدايت روشن ميكنند؛ ولي خاموش ميشود و اين برايشان زجرآور است.
به عبارتي ،آنها به دنبال سود و يافتن راه هستند ،اما به آن نرسيده و دچار زياني رنجآور
ميشوند )بستاني ،١٤٢١ ،ص .(٧منافق  -افزون بر همة آنچه كافر دارد  -به دليل شدت

زشتي عملش ،گروه سوم از كارنامة تجارت زندگي ،يعني بدترين گروه را به خود
اختصاص داده است؛ زيرا كافر ميداند چيزي از سود تجارت ندارد ،ولي منافق اميد سود

دارد و بيحاصل ماندن كارش عذابي دوچندان است .روايت تفسيري راجع به اين گروه
چنين است :آنها دين خود را فروختند و در عوض ،كفر به خدا را گرفتند و هيچ سودي

از تجارتشان نميبرند؛ زيرا انواع عذابهاي جهنم را با بهشتي كه اگر ايمان ميآوردند،
براي آنها آماده شده بود ،معاوضه كردند )بحراني ،١٤١٦ ،ج ،١ص.(١٤٦

 يَا أَ ُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِإنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ َكفَرُوا يَ ُردُّوكُمْ عَلى أَعْقا ِب ُكمْ فَ َت ْنقَلِبُوا خَاسِرِينَ )آلعمران.(١٤٩ :

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«

تفسيري ،ضمن بيان استعارة مفهومي ،گمان آنها در سودبردن را باطل دانسته و حقيقت

در شكل زير با نگاشت حوزة مبدأ بر حوزة مقصد ،استلزامات آن به دست ميآيد.
گروههاي سهگانه )مؤمنان ،منافقان و كافران( سه گروهي هستند كه نمودار ذيل ،تحقق
هر يك را بر اساس تجارتي كه در دنيا داشتهاند ،به تصوير كشيده است .در اين ميان
منافقان به دليل رنج دوچندان بيشترين خسارت را در تجارت خود داشتهاند.
نمودار گروههاي سهگانة تجارت دنيا
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حوزة مبدأ
سود

حوزة مقصد

استلزام
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نفي ضرر

ايمان :مؤمن

زيان

تباهي

كفر :كافر

گيري
نتيجه
خسارت فراوان

رنج دوچندان

نفاق :منافق

استعارة مفهومي ابزاري كارآمد در تحليل مفهومسازي آيات قرآن بوده و تا حدودي
توانايي كشف فرايند تحقق فرهنگ ديني را دارد .در اين فرايند ،مخاطب قرآن با كمك

مفاهيم محسوس و تجربهشده از حوزة مبدأ آمادة درك مفاهيم فرامادي از حوزة مقصد
شده و ميتواند حقايق وحي را درك كند .پيادهسازي اين الگو بر استعارة مفهومي مركب
»زندگي تجارت است« ،روشن ميسازد كه حقيقت سود و زيان زندگي بشر بسته به

ارتباط با باري تعالي بوده و به تناسب زيركي و ذكاوت حقيقي هر كس سود و زيان

نصيب او خواهد شد .ايمان ،كفر و نفاق بهظاهر يك طرف از استعارة اوليه بوده ،ولي
درحقيقت ،نتيجة مفهومسازي استعاره »تجارت زندگي« هستند .در مفهوم پيچيده و
فرامادي زندگي بشر ،حقيقت زندگي مؤمنان سودي است كه هرگز بيرونقي ندارد و از

اعمال صالح آنها به دست ميآيد و حقيقت زندگي كافران زياني است كه برآمده از
دوستي با شيطان و تكذيب كتابهاي آسماني و قيامت است.
از همه دردآورتر ،حقيقت زندگي منافقان است .اين گروه به دليل انجام برخي

دستورات و ترك برخي ديگر ،با توهم زيركي خود ،اميد سود دارند ،ولي به خاطر نفاقشان
همة تلاششان بيحاصل مانده و زياني دوچندان بردهاند .چنانكه روشن شد استعارة
مفهومي دربردارندة يك فرهنگ است .كشف اين فرهنگ نيازمند كوشش جدي و تحليل

كامل آيات قرآن و روايات تفسيري است .توجه به مراحل تحقق اين استعاره الگوي

فرهنگسازي جامعه خواهد بود.

١٥٥

نقش استعارة مفهومي در فهم آيات با تطبيق استعارة »زندگي تجارت است«
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