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پيجويي عبارات استعاري در اين موضوع در ديگر آيات ﻗران كريم نشان ميدهد كه بسياري از
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تحليل مفهومي سوره عصر با محوريت استعاره مفهومي »عمر سرمايه است« پرداخته است.

مﻘدمه
ﻗرآن كريم در ﻗاﻟﺐ يك متن زباني ،معارف بلندي را به بشر عرضه كرده است .در
اين كتاب آسماني در آيات متعدد از مفاهيم موجود در ﻗلمروهاي ملموس براي
مفهومسازي مفاهيم موجود در ﻗلمروي انتزاعي مانند زندگي ،مرگ ،ايمان ،كفر،
نفاق ،سعادت ،شقاوت و ...بهره گرفته شده است؛ به اين ترتيﺐ كه مؤﻟفههاي
موجود در ﻗلمرو ملموس بر مؤﻟفههاي مفهومي ﻗلمرو انتزاعي نگاشت يافتهاند؛
١٣٦

يعني همان سازكاري كه موجﺐ ساخت استعاره مفهومي ميشود.
معناشناسان شناختي با طرح استعاره شناختي نگاه متفاوتي به استعاره داشتهاند.
اين استعارهها كه آنها را استعاره مفهومي مينامند ،يكي از ساحتهاي زباني است
كه در چند دهه اخير ،توجه بسياري از انديشمندان در علوم مختلف مانند فلسفه،
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روانشناسي ،زبانشناسي و انسانشناسي را به خود جلﺐ كرده است .در سنت
كلاسيك ،استعاره آرايهاي ادبي است كه در سطﺢ زبان حقيقي مطرح ميشود و
نوعي تشبيه است .اما در دانش زبانشناسي شناختي محدوده استعاره از سطﺢ زبان
به مفاهيم ذهني رسيد و نگاه به استعاره از ابزاري بلاغي براي آراستن زبان ،به ﻗاﻟبي
انتزاعي و ذهني براي گفتار و تفكر انسان تحول يافت .پﺲ در نگاه كلاسيك استعاره
به حوزه زبان نامتعارف و شاعرانه تعلق دارد و به زبان تفكر و انديشه ارتباط ندارد؛
اما اين تمايز تاريخي در سايه پژوهشهاي شناختي از ميان رفت و استعاره جزء
ﻟاينفك زبان روزمره و تفكر گرديد.
در ﻗرآن كريم افزون بر استعاره ادبي ،استعارههاي مفهومي به طور گسترده و به
صورتي كامل ًا پيچيده و خلاﻗانه به خدمت گرفته شده است و مفاهيم معنوي و
انتزاعي در چارچوب استعارههاي مفهومي و با بهرهگيري از مفاهيم ملموس ،عيني،
تجربي و بدني تبيين شدهاند.
حوزه مطاﻟعات استعاره مفهومي در ﻗرآن كريم از حوزههاي نوين مطاﻟعات
ﻗرآني است .اﻟبته انديشمندان مسلمان پيش از اين هم در چارچوب اصطلاحات و
روش سنتي به اين مفاهيم توجه داشتهاند و در آثار خود و در ضمن تفسير آيات
ﻗرآن كريم به آن پرداختهاند؛ چنانكه علامه طباطبايي ضمن بحث از اينكه چه امري
باعث شد بيانات ﻗرآن كريم جنبه مثل به خود بگيرد ،نكات بسيار جاﻟبي را مطرح

كرده است؛ از جمله آنكه بيان كرده است» :اختلاف افهام و عموميبودن امر هدايت
در كنار وجود تأويل در ﻗرآن كريم سبﺐ شده است بيانات ﻗرآني ،صورت مثل به
خود بگيرد؛ به اين معنا كه ﻗرآن كريم آنچه را از معاني كه براي انسان معروف و
آشنا است ،ميگيرد تا به تبيين معارفي كه براي او ناآشناست با توجه به مناسبت بين
آنها بپردازد« )طباطبايي ،١٣٩٠ ،ج ،٣ص .(٦١اين نكات كامل ًا همراستا با مفاهيمي
است كه در استعاره مفهومي بر آن تأكيد ميشود .با وجود اين بايد گفت اخيراً
پژوهشگران در چارچوب معناشناسي شناختي و نظريه استعاره مفهومي اين مفاهيم

را مورد توجه ﻗرار دادهاند؛ شكر محمد عبداﻟمنعم ) (٢٠٠٦به بررسي استعاره

»زندگي سفر است« در ﻗرآن پرداخته است .پورابراهيم ) (١٣٨٨سه دسته از

١٣٧

استعارههاي ﻗرآن با عنوان استعارههاي ساختاري ،وجودي و جهتي را بررسي كرده

ديني« به تحليل شناختي جايگاه و تأثير استعاره در خلق انديشههاي جديد و

جهتدهي به تفكر ديني پرداخته است .پورابراهيم ) (١٣٩٣در مقاﻟه »مفهومسازي
زندگي در زبان ﻗرآن« پژوهشي مختصر درباره برخي استعارههاي حوزه زندگي در

ﻗرآن كريم انجام داده است .مرتضي ﻗائمي ) (١٣٩٥در مقاﻟهاي استعاره عام »مقصود
مقصد است« را در ﻗرآن كريم بررسي كرده است؛ همچنين صباحي گراغاني و

همكارانش ) ،(١٣٩٥مقاﻟهاي با عنوان »بررسي استعارههاي مفهومي در سوره بقره«

نگاشتهاند.
اين پژوهش با روش تحليلي -تطبيقي و در چارچوب نظرية استعاره مفهومي
به تحليل استعاره »عمر سرمايه است« در سوره عصر پرداخته ،ميكوشد انعكاس
اين استعاره مفهومي در سوره عصر را در ديگر آيات ﻗرآن كريم پيجويي نمايد.

الف( چارچوب نظري
در دوره معاصر زبانشناسي شناختي اين ادعا را مطرح كرد كه زبان انعكاس مستقيم
جهان خارج نيست ،بلكه ابتدا ذهن موضوعات خارجي را مفهومسازي ميكند و
زبان بازتاب مفهومسازي ذهن است )ﻗائمينيا ،١٣٩٠ ،ص .(٤٣در پژوهشهاي بعدي
ﻟيكاف و جانسون ) (١٩٨٠معناشناسان شناختي در كتاب استعاره ،چيزي كه ﺑا آن

كي

شناختي نگاشته است .ﻗائمينيا ) (١٣٩٣در مقاﻟه »نقش استعارههاي مفهومي در تفكر
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است .زعفرانلو ) (١٣٨٩مقاﻟهاي تحت عنوان »استعارههاي جهتي ﻗرآن« با رويكرد

زندگي ميكنيم استعاره مفهومي را تعريف كردند كه همان نظريه معاصر استعاره
است.

.١استعاره مفهومي
برخي از تجربههاي انسان اساس و اﻟگوي درك و بيان ديگر تجربيات او ﻗرار
ميگيرد و مفاهيم با برﻗراري ارتباط بين دو ﻗلمرو معنايي ،سازماندهي و در حافظه
بشر ذخيره ميشوند و در هنگام كنشهاي گفتاري و رفتاري مورد استفاده ﻗرار
ميگيرند .به اين ترتيﺐ استعارهها بر حسﺐ ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمايي
١٣٨

پديدههاي ناآشنا با تكيه بر ساخت واژهها و اطلاعات ﻗبلي شكل ميگيرند و نقشي
مهم در جوﻟان فكري و تخيل ايفا ميكنند .بيشترين بخش طبقهبنديها و
استنباطهاي انسان بر اساس استعارهها صورت ميگيرند و بسياري مفاهيم ،بهويژه
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مفاهيم انتزاعي از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقال دانستهها از زمينهاي به
زمينه ديگر نظم مييابد )هاشمي ،١٣٨٩ ،ص.(٢
بر اين اساس نظام تصوري ذهن بشر كه مبناي انديشه و كردار ماست ،داراي
ماهيت استعاري است .انسان از هر تجربه به مفهومسازي ميپردازد و اين مفاهيم را
در ساختهاي زبان انعكاس ميدهد و اين امر منجر به مفهومسازيهاي مختلف در
ذهن ميشود .ذهن انسان به ياري بيان استعاري ،برخي از اين حوزههاي مفهومي را
به هم مرتبط ميسازد و بر اين اساس استعارههاي مفهومي شكل ميگيرد.
از نگاه معناشناسان شناختي استعاره مفهومي پديدهاي ﻟاينفك از زبان روزمره و
مبتني بر تجربيات جسماني انسان است .به باور ايشان استعارهها نه تنها نوعي
بيﻗاعدگي و تخطي از زبان به شمار نميآيند ،بلكه بر عكﺲ داراي مختصاتي كامل ًا
منسجم و نظاممندند .برخي از اين مختصات را ميتوان اﻟگوشدگي ،سامانيافتگي،
تقارنناپذيري و انتزاعزدايي دانست )صفوي ،١٣٩٠ ،ص.(٣٧٠
 .٢حوزه مبدأ و حوزه مﻘصد
استعاره درك و تجربه چيزي به صورت چيز ديگر است )ﻟيكاف و جانسون،١٩٨٠،

ص(٤؛ به عبارت بهتر درك يك حوزه مفهومي )مقصد( ،به كمك حوزه مفهومي
ديگر )مبدأ( است .پﺲ استعارهها حاصل انطباق بين دو حوزه مفهومي است .حوزه
عينيتر حوزه مبدأ و حوزه انتزاعيتر و ذهنيتر حوزه مقصد است .حوزه مقصد آن

چيزي است كه بايد درك شود و حوزه مبدأ به روند درك ياري ميرساند .بنابراين
استعارههاي مفهومي حوزه دو مفهوم )تصور( را به هم مربوط ميسازد .به بيان
روشنتر فهم يك حوزه مفهومي بر حسﺐ حوزه مفهومي ديگر را استعاره مفهومي
گويند .ارتباط بين اين دو حوزه نيز به ياري بيان استعاري است كه »نگاشت« ناميده
ميشود )ﻟيكاف و جانسون ،١٩٨٠ ،ص .(١٣١بر اين اساس »نگاشت« در نظريه استعاره
مفهومي به تناظرهاي نظاممندي دﻟاﻟت دارد كه ميان برخي حوزههاي مفهومي وجود
دارد )همان ،ص(١٤٠؛ براي مثال در ﻗرآن كريم تناظر نظاممندي از نگاشتها ميان
حوزه مفهومي »سفر« و »زندگي« برﻗرار است.
 .٣انواع استعاره

١٣٩

ﻟيكاف و جانسون ) (١٩٨٠استعارهها را بر اساس كاركرد شناختيشان به سه دسته

ص.(٨٦-٧٦
در استعاره جهتي بين يك مفهوم انتزاعي و يك جهت فيزيكي رابطه برﻗرار
ميشود؛ براي مثال استعاره تصوري »خوب باﻟاست« هر چيز خوب و مطلوبي را با
جهت باﻟا توصيف ميكند و در جملاتي مثل »از شادي دارم پرواز ميكنم« نمود پيدا
ميكند .در استعاره ساختاري ،ساختار دﻗيق تصوري حوزه مبدأ به ساختار مفهوم
انتزاعي حوزه مقصد بازتاب مييابد .استعاره »زمان به مثابه حركت است« نمونه
استعاره ساختاري است .استعارههاي ساختاري ما را ﻗادر ميسازند از يك مفهوم
كامل ًا تعريفشده و نظاممند براي ساختاردهي به يك مفهوم ديگر استفاده كنيم .در
استعارههاي هستيشناختي به مفاهيم انتزاعي حوزه مقصد ماهيتي وجودي اعطا
ميشود تا بهتر درك شوند .كاركرد شناختي اين نوع استعارهها آن است كه مفاهيم
مبهم و انتزاعي را در ﻗاﻟﺐ ملموس اشيا ،مواد و يا ظرف بيان ميكنند .در
استعارههاي هستيشناختي ساختسازي كمتري در حوزه مقصد نسبت به
استعارههاي ساختاري وجود دارد.

ب( استعاره مفهومي در قرآن كريم
نظريه معاصر استعاره در متون مختلفي سنجش و آزمون شده و كارايي تحليلي خود

كي

مانند استعارههاي تصويري و كلان استعارهها را به آن افزودهاند )ر.ك :افراشي،١٣٩٥ ،
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هستيشناختي ،ساختاري و جهتي تقسيم كردهاند .برخي پژوهشگران انواع ديگري

را در بسياري موارد نشان داده است .اگرچه ﻗرآن زبان خداست ،خداوند زباني را
براي متن ﻗرآن به كار گرفته است كه سنگ بناي آن تجربيات زيستشناختي،
فرهنگي و ادراكي مخاطبان آن است .از جمله آنكه ﻗرآن كريم با كاربرد استعارههاي
مفهومي ،مفاهيم عاﻟي و پيچيده معنوي را با زباني ساده براي انسان ﻗابل درك كرده
است.
پژوهشها نشان ميدهد بسياري از مفاهيم انتزاعي در زبان ﻗرآن با استفاده از
مفاهيم عيني مفهومسازي و متصور شدهاند كه به اندامهاي مهم بدن و كار آنها
١٤٠

مربوط است .بررسي ساير مفهومسازيهاي موجود در زبان ﻗرآن بر اين امر صحه
ميگذارد كه خداوند سبحان مفاهيم انتزاعي ديني را به زبان بشر و متناسﺐ با
ساختار ذهني وي و بر اساس تجارب بشري در ﻗرآن كريم نمايانده است تا ذهن
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عينيگراي بشر ﻗادر به درك مفاهيم اﻟهي و ضرورتهاي ديني خود باشد
)پورابراهيم و ديگران ،١٣٩١ ،ص.(٩٠
اگرچه در زبان ﻗرآن از سازكارهاي زبان بشري براي ﻗابل درك نمودن امور
غيبي براي مخاطﺐ استفاده شده است ،استعارههاي ﻗرآني از خلاﻗيت و پيچيدگي
بيشتري نسبت به استعارههاي بشري برخوردار است؛ افزون بر آنكه گونههاي
مختلف از استعارهها در دستهبنديهاي پيچيده و منسجم نيز ديده ميشود كه در
ﻗاﻟﺐ كلان استعارهها ﻗرار ميگيرند )حسيني و ﻗائمينيا ،١٣٩٦ ،ص.(٤٩

ج( استعاره مفهومي در سوره عصر
سوره عصر از كوتاهترين سورههاي ﻗرآن كريم در ﻟفﻆ و يكي از جامعترين آنها در
معارف است .ساختار سوره عصر را يك سوگند ) َو ا ْﻟعَصْر( با يك حكم كلي در
ن آمَنُوا  (...ميسازد؛ اما
خسْر( و يك استثنا ) ِإﻟَّا ا َّﻟذِي َ
جواب آن )إِ َّن ا ْﻟإِنْسا َن َﻟفِي ُ
آموزههاي معرفتي نهفته در آن بهتنهايي براي سعادت بشر كافي است؛ از اين رو
سوره عصر گواهي شايسته بر اعجاز بلاغي و محتوايي كتاب آسماني ﻗرآن است .از
آنجا كه استعاره مفهومي ،ابزار نظاممندي براي معرفي بهتر و بيشتر مفاهيم است و
دامنه كاربرد مفاهيم را افزايش ميدهد )ﻟيكاف و جانسون ،١٩٨٠ ،ص ،(١٢٦در آيات
اين سوره از ابزار استعاره مفهومي براي انتقال معارف عميق و گسترده در ﻗاﻟﺐ
اﻟفاظ كم استفاده شده است.

امكان درك مفهوم استعاره در اين رويكرد شناختي از طريق درك مفهوم دو
حوزه مبدأ و مقصد فراهم ميگردد .آنچه در سطﺢ اﻟفاظ اين آيات شريفه
بهصراحت بيان شده است ،آن است كه انسان غرق در زيان و خسران است» :إِنَّ
خسْر« ،سپﺲ تنها راه خروج از خسران با چهار مؤﻟفه تبيين شده است.
ا ْﻟإِنْسا َن ﻟَفِي ُ
در اين آيات كليدواژه اصلي در حوزه مبدأ »خسر« است كه راهگشاي مخاطﺐ براي
درك حوزه مقصد است.
 .١نگاهي به مفهوم خسر در فرهنگ و ادبيات عرب
استعارههاي مفهومي با آنكه ريشه در نهاد و ذات بشر دارد و ساختار ذهني مشترك
انسانها سبﺐ ايجاد آنها ميشود ،بهشدت از نظام فرهنگي جوامع تأثير ميگيرند و

١٤١

برخي از آنها در فرهنگهاي مختلف به گونههاي متفاوتي به كار ميروند )رضايي،

جهانبيني ﻗرآن بپردازيم.
خسر در ﻟغت عرب در اصل به معناي ضلال و گمراهي )ابندريد ،١٩٨٨ ،ج،١

ص (٥٨٤و هلاك )عسكري ،١٤٠٠ ،ص (٣٠٢است و كاربرد آن در معناي نقصان و
زيان در اصل سرمايه هم رايج است )فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج ،٤ص /١٩٥ابندريد،١٩٨٨ ،

ج ،١ص .(٥٨٤خسران و خسارت در مقابل ربﺢ و به معناي زوال بخشي از سرمايه
يا همه آن در امور مادي يا معنوي است و اين معنا با مفهوم »ضرر« كه در برابر نفع

است ،تفاوت دارد )جوادي آملي ،١٣٧٨ ،ج ،٢ص .(٥٤٦فخر رازى در تفسير »إِنَّ

ا ْﻟإِنْسانَ ﻟَفِي خُسْر« به نقل از يكي از علماي پيشين مىگويد مفهوم خسر در اين
سوره را از مرد يخفروشى آموخته است كه فرياد مىزد» :ارحموا من يذوب رأس
ماﻟه ارحموا من يذوب رأس ماﻟه« .حا ِل اين فرد بسان حال كسي است كه زمان بر
او مىگذرد و عمرش پايان مىگيرد و منفعتي كسﺐ نمىكند و در اين حال زيانكار
است )فخر رازى ،١٤٢٠ ،ج ،٣٢ص.(٨٥
خسران )خسر( از صفاتي است كه بارها در ﻗرآن كريم به انسان نسبت داده
شده است .خسر و مشتقات آن  ٦٥بار در ﻗرآن كريم )عبداﻟباﻗي (١٣٨٦ ،با همان
مفهوم ﻟغوي آن در فرهنگ و ادبيات عرب يعني نقصان و زيان در اصل سرمايه و

كي

را از نظر فرهنگ و ادبيات عرب بررسي كنيم و به طور خاص به تبيين آن در
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 ،١٣٩٢ص(٩٩-٩٨؛ از اين رو ضرورت دارد به صورت اجماﻟي مفهوم محوري خسر

نيز ضلال و هلاك به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه سرمايه در فرهنگ و ادبيات
عرب ناظر به سرمايههاي مادي است؛ اما ﻗرآن كريم اين نگاه را توسعه داده است و
سرمايه را اعم از سرمايههاي مادي و معنوي دانسته است؛ بلكه خسران واﻗعي را در
سرمايههاي معنوي دانسته است.
 .٢سوﮔند به عصر »زمان ارزشمند است«
سوره عصر از سور مكي و محور اصلي در سور مكي ،اصلاح نگرش و جهانبيني
انسان است؛ زيرا تا زيربناي فكري انسان اصلاح نشود و انديشه او درست نباشد،
١٤٢

كردار او اصلاح نميپذيرد .بر اين اساس هدف اصلي آن اصلاح نگرش انسان به
ارزش سرمايههاي وجودي خود و تبيين معيارهاي سود و زيان واﻗعي است .پﺲ
اين سوره كوتاه اما بسيار عميق با سوگند به زمان شروع ميشودَ » :و ا ْﻟعَصْر« .درباره
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مفهوم عصر در اين سوره اختلاف شده است؛ اما به نظر ميرسد خداوند متعال دوره
زندگي بشر در دنيا را عصر معرفي ميكند كه زمان عصارهگيري از راه آزمونهاست
ج َعلَ
ﺐ وَ يَ ْ
ن اﻟطَّيِّ ِ
ث ِم َ
و بر مبناي آن مؤمن از كافر جدا ميشود» :ﻟِ َيمِي َز اﻟلَّ ُه اﻟْخَبِي َ
ك ُه ُم اﻟْخا ِسرُونَ«
جهَ َّنمَ أُوﻟئِ َ
ض فَيَرْ ُكمَ ُه جَمِيع ًا َفيَجْ َعلَ ُه فِي َ
ث بَ ْعضَ ُه عَلى َبعْ ٍ
اﻟْخَبِي َ
)انفال(٣٧ :؛ بنا بر تحقيق اشاره به مطلق زمان بهترين و جامعترين تفسير واژه
»عصر« است *.با اين سوگند خداوند متعال نكته بسيار مهمي را به انسان يادآور

*

مشتقات مختلف ماده عصر پنج بار به صورتهاي مختلف در ﻗرآن كريم به كار رفته است:

»إِعْصارٌ« )بقرة» ،(٢٦٦ :أَعْصِرُ« )يوسف» ،(٣٦ :يَعْصِرُونَ« )يوسف» ،(٤٩ :اﻟْمُ ْعصِراتِ« )نبأ (١٤ :و
»اﻟْعَصْرِ« )عصر .(١ :ماده عصر در ﻟغت در اصل به معناي »فشردن چيزي براي خارج كردن محتواي

دروني آن« است )شيخ طوسي] ،بينا[ ،ج ،١٠ص (٤٠٤به نظر ميرسد وجه تسميه عصر به زمان آن
است كه زمان انسان را ميفشارد؛ همچنانكه فردي شستني را ميفشارد .بنابراين با توجه به اينكه

با گذشت هر ﻟحظه از سرمايه عمر انسان كاسته ميشود ،با اصل معنا ارتباط مييابد ،گويي روزگار

انسان را ميفشارد و آرامآرام سرمايهاش را ميستاند .مفسران در معناي مراد از عصر اختلاف كرده

و تفسيرهاى مختلفي از زمان مراد در اين آيه ارائه دادهاند؛ اما ميتوان گفت اين تفاسير با هم

تضادى ندارد و امكان جمع همه اين زمانها در معناي آيه وجود دارد؛ وﻟى در ميان آنها از همه
مناسﺐتر تفسير عصر به معناى مطلق زمان است؛ زيرا جامع همه وجوه ديگر خواهد بود؛ همچنين
سوگندهاى ﻗرآن با جواب آن تناسﺐ دارد و اگر اﻟعصر را به معناي مطلق زمان باشد ،با جواب

ﻗسم كه خسران انسان است ،تناسﺐ بيشتري خواهد داشت؛ زيرا اﻟف و ﻟام انسان اﻟف و ﻟام جنﺲ

است نه اﻟف و ﻟام عهد؛ زيرا از يك طرف دﻟيلي وجود ندارد كه اين اﻟف و ﻟام دﻟاﻟت بر عهد و

ميشود» :زمان ارزشمند است«؛ اما انسان از ارزش زمان غافل است و آن را به ثمن
بخﺲ ميبازد ،پﺲ انسان در خسران است .و بر اين اساس زمينه براي بيان حكم
خسْ ٍر« كه استعاره »عمر سرمايه است« ﻟايه
اصلي فراهم ميشود» :إِ َّن ا ْﻟإِنْسا َن ﻟَفِي ُ
پنهاني و زيرين اين حكم را ميسازد.
 .٣استعاره »عمر سرمايه است«
هر انسان در برشي معين از زمان به نام عمر در اين دنيا حضور دارد و به محض
ورود به دنيا شمارش معكوس براي رسيدن به نقطه پايان آغاز ميشود و انسان در
اين محدوده زماني به نام عمر فرصت دارد با تكيه بر سرمايههاي خدادادي كه در
اختيار دارد ،سعادت يا شقاوت را براي خود رﻗم زند .سرمايه از مهمترين عوامل

١٤٣

تجارت و بزرگترين وسيله جلﺐ سود و منفعت است .بيترديد سرمايه عمر در

سرمايهاي است كه همه انسانها در داشتن آن مشتركاند و معموﻟ ًا از ارزش آن
غافلاند؛ ثاﻟث ًا به فرض تباهشدن ديگر سرمايهها ،مادامي كه اين سرمايه در اختيار
انسان است ،امكان نجات و رهايي از خسران وجود داردِ » :إنَّمَا اﻟ َّتوْبَ ُة عَلَى اﻟلَّ ِه

ب اﻟلَّهُ َعلَيْهِ ْم َو كا َن اﻟلَّهُ
ك يَتُو ُ
ﺐ فَأُوﻟ ِئ َ
ن ﻗَري ٍ
سُوءَ ِبجَها َل ٍة ثُ َّم يَتُوبُو َن ِم ْ
ن يَ ْع َملُو َن اﻟ ّ
ﻟِ ّلَذي َ
عَليم ًا حَكيم ًا« )نساء .(١٧ :بنابراين اصيلترين و ارزشمندترين سرمايه انسان ،عمر
اوست و او در فرصت عمر ميتواند اين سرمايه ارزشمند و نيز تمام سرمايههاي
ديگر مادي و معنوي خود را با خدا يا غير خدا معامله كند.
بر اساس آنچه گفته شد ،در ساختار سوره عصر براي درك ارزشمندي مفهوم
انتزاعي حوزه مقصد يعني »عمر« از مفهوم تجربي »سرمايه« استفاده شده است.
تخصيص كند و از طرف ديگر روشن است با استثنا در اينجا منافات دارد .پﺲ اﻟف و ﻟام در
اﻟانسان عموم را ميرساند و به تناسﺐ آن اﻟف و ﻟام در عصر هم عموم را ميرساند.

شايان ذكر است وجوه ديگر نيز ميتواند صحيﺢ باشد؛ اما به بيان مورد فضيلت اختصاص دارد و

در مقام بيان تمام مراد نيست .افزون بر آنكه مفسراني كه عصر را به مورد خاصي اختصاص دادهاند
تا پايان آيه نيز همه موارد از مفهوم انسان و ايمان و ...را مطابق آن محدود گرفتهاند )ر.ك :ثقفي

تهراني ،١٤٠٦ ،ج ،٥ص (٤٣١و در مجموع مانعي براي جواز تفسير عصر به مطلق زمان ذكر نشده

است.

كي

سرمايه امكان استفاده از ساير سرمايههاي انساني وجود دارد؛ ثاني ًا سرمايه عمر
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ميان ديگر سرمايههاي انسان موﻗعيت ممتاز دارد؛ زيرا اوﻟ ًا به شرط وجود اين

پژوهشگران شناختي چگونگي درك استعاره را در ﻗاﻟﺐ پديدهاي به نام »انطباق«
تبيين ميكنند .به باور ايشان زماني مفهوم اﻟف در ﻗاﻟﺐ مفهوم ب ﻗابل درك است
كه مؤﻟفههاي معنايي حوزه مفهومي مبدأ و مؤﻟفههاي معنايي حوزه مفهومي مقصد
بر يكديگر ﻗابل انطباق باشند .درواﻗع اين انطباق سبﺐ درك مفهوم استعاره ميشود
)كووچش ،٢٠١٠ ،ص .(٤اگرچه در آيات سوره عصر به صورت ﻟفظي و زباني
استعاره »عمر سرمايه است« بيان نشده است ،از آنجا كه مؤﻟفههاي حوزه مفهومي
»عمر« با مؤﻟفههاي مفهومي حوزه »سرمايه« در انطباق است ،درك مفهوم سرمايه به
١٤٤

ق ميا ِن اين دو حوزه مفهومي بر
جاي مفهوم عمر در اين آيات ممكن ميگردد .انطبا ِ
ي تجربه آدمي در درك ِوجهِ مشتركِ ارزشمندي ميان اين دو حوزه است.
مبنا ِ
ي »عمر سرمايه است« را استعارهاي
از نظر نوع استعاره ميتوان استعاره مفهوم ِ
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ساختاري دانست .نقش شناختي استعاره مفهومي ساختاري آن است كه امكان درك
حوزه مقصد )عمر( را از طريق ساخت حوزه مبدأ )سرمايه( فراهم ميسازد .پﺲ در
استعاره مفهومي »عمر سرمايه است« يك ساختار مفهومي منسجم در ذهن مخاطﺐ
ايجاد ميكند كه در آن عمر يك شيء مادي ارزشمند ﻟحاظ ميگردد .بر اين اساس
نگاشت مفاهيم حوزه »سرمايه« بر مفاهيم حوزه »عمر« رخ ميدهد .با برانگيختهشدن
استعاره مفهومي»عمر سرمايه است« ،نگاشتهايي مانند »بازار متناظر است با دنيا«،
»سرمايهگذار متناظر است با انسان« و ...ايجاد شده است كه هم در آيات اين سوره
و هم در ديگر آيات ﻗرآن كريم به شكلي زيبا تجلي يافته است .در ادامه
نگاشتهايي كه در آيات ﻗرآن كريم بر اساس اين استعاره شكل ميگيرد ،تبيين
ميگردد.
 .٣-١بازار متناظر است با دنيا
در زبان عربي ﻟفﻆ »اﻟسوق« به معناي جايي براي داد و ستد كاﻟا )راغﺐ،١٤١٢ ،

ص (٤٣٦و همان بازار است .اين واژه تنها دو بار در ﻗاﻟﺐ جمع اﻟاسواق در ﻗرآن به
كار رفته است .روابط گسترده بازرگاني اعراب شبه جزيره عربستان با مناطق
اطراف ،برپايي بازارها را ايجاب ميكرد كه اين بازارها گاه به صورت دائم فعال
بودند و گاه در ايام معيني از سال تشكيل ميشدند .فرهنگ بازار و بازرگاني پيش از
اسلام در ﻗرآن بازتاب ﻗابل توجه داشته است .در برخي آيات به احكام مربوط به

بازار پرداخته است )بقره (٢٧٥ :و در آياتي نيز از پول نقد )كهف (١٩ :و خريد و
فروش )يوسف (٢٠ :ياد كرده است .در برابر اين مجموعه آيات كه همان معناي
عرفي از بازار را ﻟحاظ كرده است ،در دستهاي ديگر از آيات مفاهيم اﻗتصادي بازار
براي طرح جهانبيني اﻟهي و تبيين نظريه سود و زيان واﻗعي به كار گرفته شده است
و بر اساس توسعه معنايي اين مفاهيم ،مخاطبان را به سود و واﻗعي آنها توجه
ن أَنْ ُفسَ ُه ْم َو َأمْوا َﻟهُ ْم بِأَ َّن ﻟَهُ ُم ا ْلجَ َّن َة ...
ن ا ْﻟ ُمؤْ ِمنِي َ
ميدهد؛ نظير آيات »إِ َّن اﻟلَّ َه اشْتَرى ِم َ
ك ُه َو اﻟْ َف ْو ُز ا ْﻟعَظِي ُم« )توبه (١١١ :و »أُوﻟ ِئكَ
شرُوا بِبَيْ ِعكُ ُم اﻟَّذِي بايَعْ ُت ْم بِ ِه َو ذﻟِ َ
فَاسْتَ ْب ِ
ب بِا ْلمَ ْغ ِف َر ِة فَما َأصْبَ َر ُه ْم عَلَى اﻟنَّار« )بقره.(١٧٥ :
ن اشْ َترَوُا اﻟضَّلاﻟَةَ بِا ْﻟهُدى َو اﻟْعَذا َ
ا َّﻟذِي َ

١٤٥

بر اساس اين نگاه ،نگاشت »دنيا بازار است« شكل ميگيرد كه استعارهاي
هستيشناختي است؛ زيرا همان طور كه بازار محل و ظرفي براي داد و ستدِ سرمايه

دانستهاند؛ به نحوي كه هر استعاره ساختاري مجموعه منسجمي از استعارههاي
هستيشناختي را به عنوان زيربخشهاي خود دارد .مجموعه يكپارچه استعارهها به
آن دسته از استعارههايي اطلاق ميشود كه با هم هماهنگاند .در اين مجموعه ما
ميتوانيم يك موﻗعيت را به صورت ساختار تعريفشده يك پديده در ارتباط
هماهنگ ميان پديدهها درك كنيم )ﻟيكاف و جانسون ،١٩٨٠ ،ص .(٢٢٠-٢١٩در اين
ي »عمر سرمايه است« مجموعهاي منسجم از استعارههاي
پژوهش نيز استعاره ساخت ِ
هستيشناختي است كه به ما در درك موﻗعيت انسان در دنيا كمك ميكند.
از منظر ﻗرآن نوع انسان در بازار دنيا غرق در خسران است .اﻟف و ﻟام استغراق
ﺲ ﻟفﻆ اﻟانسان تأكيد با دو حرف ا ّن و ﻟام ظرفيت و استيعاب حرف فى و
يا جن ِ
س ٍر« همه دﻟاﻟت و اشعار به اين
خ ْ
نكرهآمدن ﻟفﻆ خسر در آيه »إِنَّ ا ْﻟإِنْسا َن َﻟفِي ُ
واﻗعيت دارد كه نوع انسان به طبيعت خود ،يكسر و سراپا غرق در زيان و زيانكارى
بﺲ عظيم و جبراننشدنى است و در بازار پرفريﺐ دنيا زيانكاري امري حتمي و
مسلم است.
همان طور كه ميدانيم ،ﻗرآن كتابي جامع براي هدايت انسان است :ان هذا
اﻟقُرآن يهدي ﻟِلَّتي هِي أَﻗوَ ُم )اسراء(٩ :؛ از اين رو در حوزه داد و ستد و مديريت آن

كي

ي پايه درك تجربي انسان
پژوهشگران استعارههاي هستيشناختي را از ابزارها ِ
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مادي است ،دنيا هم محل و ظرفي براي داد و ستد سرمايه معنوي عمر است.

و به عبارت ديگر بازاريابي نيز رهنمودهاي ﻟازم را بيان فرموده است .از تعابير
مختلف در آيات ﻗرآن اين مفهوم بهروشني به دست ميآيد كه دنيا بازاري است كه
بعضي در آن سود ميبرند و برخي سرمايه را ميبازند .بر اين اساس كساني در
معامله خود سود ميبرند كه در بازاريابي زندگي موفق باشند» :إِنَّ اﻟلَّ َه اشْتَرى ِمنَ
سهُ ْم وَ أَمْواﻟَهُمْ بِأَ َّن ﻟَهُمُ اﻟْجَ َّنةَ يُقاتِلُو َن فِي سَبِيلِ اﻟلَّهِ فَيَ ْقتُلُو َن وَ ُيقْتَلُونَ
ا ْﻟ ُم ْؤمِنِينَ أَنْ ُف َ
ن اﻟلَّ ِه فَاسْتَ ْبشِرُوا
ن َأوْفى ِبعَ ْه ِد ِه مِ َ
وَعْد ًا َعلَ ْي ِه حَ ّقًا فِي ال َّتوْرا ِة َو ا ْﻟ ِإنْجِيلِ َو اﻟْقُرْآ ِن َو َم ْ
ك ُه َو اﻟْ َفوْ ُز اﻟْعَظِيم« )توبه (١١١ :و كساني كه بازاريابي
بِبَيْعِكُ ُم ا َّﻟذِي بايَعْتُمْ بِ ِه َو ذ ِﻟ َ
١٤٦

ن اشْتَ َروُا اﻟضَّلاﻟَ َة بِاﻟْهُدى فَما
ك ا َّﻟذِي َ
موفق نداشته باشند دچار خسران ميشوند» :أُوﻟ ِئ َ
ت تِجارَتُهُ ْم َو ما كانُوا ُمهْتَدِين« )بقره .(١٦ :بيترديد داد و ستدي كه نتيجه آن
ح ْ
رَبِ َ
سود يا زيان است ،منحصر به دنياست و زندگي اخروي نتيجه داد و ستد در
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دنياست و در روز ﻗيامت از داد وستد خبري نيست» :يا أَ ُّيهَا ا َّﻟذِينَ آمَنُوا َأنْفِقُوا ِممَّا
ي يَوْ ٌم ﻟا بَيْ ٌع فِي ِه َو ﻟا خُلَّةٌ َو ﻟا شَفاعَ ٌة« )بقره .(٢٥٤ :پﺲ توفيق
ل أَ ْن َيأْتِ َ
َرزَﻗْناكُ ْم ِمنْ ﻗَ ْب ِ
در بازاريابي دنيا بسيار ضروري است و ﻟازم است با بصيرت بيشتري عمل شود و
ﻟازمه اين امر تقواست» :ياايها اﻟذين امنوا إن تتّقوا اﻟل َه يجعَل َﻟكُم فُرﻗان ًا« )انفال(٢٩ :؛

افزون بر آنكه تقوا در حفﻆ اين بازاريابي و بقاي آن نقش مهمي دارد.

 .٣-٢سرمايه ﮔذار متناظر است با انسان

در بازار دنيا سرمايه و سرمايهگذار از يكديگر ﻗابل تفكيك نيست و اين سرمايهگذار
انساني است كه عمر و سرمايههاي وجودي خود را سرمايهگذاري ميكند .يكي از
مهمترين مباني در سرمايهگذاري موفق در بازار دنيا آن است كه انسان هم خودش و
ﻗيمت خودش را بداند ) َو ﻟَ َق ْد َكرَّمْنا بَنِي آدَم( )اسراء (٧٠ :و بهترين بازاريابي را نمايد
و بهترين خريدار و مشتري را پيدا كند .پﺲ كسي بيشترين سود را از سرمايهاش
دارد كه آن را با بهترين و باﻟاترين ﻗيمت به فروش برساندَ » :و رضوانٌ ِمنَ اﻟله أكبَر«
س ُهمْ( )انعام (١٢ :و
سرُوا َأنْفُ َ
خ ِ
ن َ
)توبه .(٧٢ :غفلت در اين مسير خسران نفﺲ )اﻟَّذِي َ
هلاكت )وَ كُنْتُ ْم َﻗوْم ًا بُورا( )فتﺢ (١٢ :را در پي دارد .پﺲ با توجه به ساماندهي
مفاهيم حوزه »سرمايه« در حوزه »عمر« ،ماهيت و ذات جديدي براي انسان برجسته
شده است كه همان سرمايهگذاربودن است و بر اين اساس نوعي استعاره
هستيشناختي شكل گرفته است.

اصل تمركز در استعاره مفهومي تأكيد دارد كه استعارهها بر بخشهاي خاص از
حوزه مقصد تمركز ميكنند و بخشهاي خاصي را برجسته و جنبههاي ديگر را
پنهان ميكنند )جاكل ،٢٠٠٢ ،ص .(٢٢-٢١بر اساس اين اصل بايد گفت در بازار دنيا
همه انسانها مجبور به معامله و سرمايهگذاري و تجارت هستند و كسي نميتواند
بگويد با سرمايه خود تجارت نميكنم يا ميخواهم آن را پﺲانداز نمايم؛ زيرا انسان
خواهناخواه پيوسته در حال معامله كاﻟاي عمر خويش است و در برابر آن ثمن و
بهايي دريافت ميكند .پﺲ ضرورت دارد با درك ارزش سرمايه خود آن را با متاع

ي دارُ اﻟْقَرا ِر«
ﻗليل معاوضه نكند» :يا ﻗَوْ ِم إِ ّنَما ه ِذ ِه ا ْلحَيا ُة اﻟدُّنْيا مَتا ٌع َو إِ َّن الْآ ِخ َرةَ ِه َ

١٤٧

ب َأﻟِي ٌم« )نحل .(١١٧ :افزون بر آنكه
ل َو َﻟهُ ْم عَذا ٌ
)غافر (٣٩ :و نيز ميفرمايد» :مَتا ٌع َﻗلِي ٌ
حتي در حال خواب يا بيماري و ...هم اين معامله در جريان است و با هر نفﺲ

باشد ،پيوسته در معاملهاي پرسود است؛ زيرا هرچند سرمايه ارزشمند عمر چنين
انساني نيز مي گذرد ،در برابر آن رضوان اﻟهي و سعادت ابدي را ميخرد» :يَرْجُو َن
ن تَبُور« )فاطر.(٢٩ :
تِجا َر ًة َﻟ ْ
 .٣-٣خريدار متناظر است با خدا /غير خدا

شناخت بهترين خريدار يكي ديگر از اركان يك سرمايهگذاري موفق است .در بازار
دنيا نيز انتخاب مشترى و خريدار اهميت فراوان دارد .ﻗرآن كريم ميفرمايد خداوند
ن أَنْ ُفسَ ُه ْم َو أَمْواﻟَهُ ْم ِبأَنَّ
ن اﻟْ ُم ْؤمِنِي َ
متعال خريدار سرمايه شماست» :ا َّن اﻟلَّ َه اشْتَرى ِم َ
ج َّن َة« )توبه» .(١١١ :خدا /غيرخدا خريدار است« نيز نوعي استعاره
ﻟَ ُه ُم ا ْل َ
هستيشناختي است .هرچند داد و ستد به صورتي كه ما تجربه كردهايم ،رخ
نميدهد ،صرف عمر در راه رضاي اﻟهي انسان را سعادتمند و عاﻗبت به خير
ميسازد؛ پﺲ خداوند متعال در هيئت خريدار ،جان و ماﻟي كه خود به انسان
بخشيده است ،به عنوان سرمايه از او براي سرمايهگذاري ميپذيرد و در دنيا حيات
طيﺐ را كه عاري از حزن و خوف است و در آخرت هم بهشت را عوض ميدهد.
اگر انسان سرمايههاي خدادادياش را با خداوند معامله نمايد و به امر او از آنها

حسِن َكمَا
ن اﻟدُّنْيَا َوأَ ْ
ك مِ َ
ﺲ نَصِي َب َ
ك اﻟ َّلهُ اﻟدَّا َر الْآ ِخرَةَ َوﻟَا تَن َ
بهره جويد» ،وَا ْبتَ ِغ فِيمَا آتَا َ

كي

حكمت  (٧٤و اگر هدف انسان در زندگي و عرصههاي مختلف آن هدفي اﻟهي

بررسي مفهومسازي استعاري »عمر سرمايه است« در سوره عصر

جلِه« )نهجاﻟبلاغه،
ﺲ اﻟْ َم ْر ِء خُطَا ُه ِإﻟَى أَ َ
گامي ديگر به نقطه پايان نزديك ميشود» :نَفَ ُ

ض« )ﻗصص ،(٧٧ :در اين صورت به واسطه
ك َوﻟَا تَ ْب ِغ اﻟْ َفسَا َد فِي ا ْﻟ َأ ْر ِ
سنَ اﻟ َّل ُه ِإﻟَ ْي َ
ح َ
أَ ْ
همين نعمتها و در عين برخورداري از آنها ميتواند به درگاه اﻟهي تقرب يابد و
حسَن ًا يُضا ِعفْ ُه ﻟَكُ ْم َو َي ْغفِ ْر ﻟَكُ ْم َو اﻟلَّ ُه شَكُو ٌر
مأجور گردد» :إِ ْن ُتقْرِضُوا اﻟلَّ َه ﻗَرْض ًا َ
حلِيمٌ« )تغابن .(١٧ :اما برخورداري از اين سرمايهها و يا انباشتن آنها نميتواند عاملي
َ
براي تقرب فرد به درگاه اﻟهي باشد» :وَما اَمْواﻟُكُ ْم وَﻟا اَوْﻟا ُدكُ ْم بِاﻟَّتى تُقَرِّبُكُ ْم عَ ْندَنا
زُﻟْفى« )سبأ.(٣٧ :
خداوند متعال برترين خريدار سرمايه انسان است؛ زيرا به باﻟاترين ﻗيمت

١٤٨

ج َّنةَ«» ،خاﻟدين فيها« .گاه دو برابر )سبأ ،(٣٧ :گاه چند برابر )بقره:
ميخردِ » :بأَ َّن ﻟَهُ ُم ا ْل َ

 ،(٢٤٥گاه ده برابر )انعام(١٦٠ :؛ گاه هفتصد برابر )بقره (٢٦١ :و گاه مخفي و
ن جَزا ًء بِما كانُوا َيعْ َملُونَ( )سجده:
ن ُق َّر ِة أَعْ ُي ٍ
ي َﻟ ُه ْم مِ ْ
خفِ َ
ﺲ ما أُ ْ
بيحساب )فَلا تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
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 .(١٧خداوند كاﻟاي ناچيز )زﻟزﻟه (٧ :و معيوب )محمد (٢ :را هم ميخرد .اﻟبته خداوند
ن ا ْﻟ ُمؤْمِنِينَ( .در آيات متعدد )نحل /٩٧ :سبأ/١٧ :
از همه نميخرد) :ا َّن اﻟلَّ َه اشْتَرى ِم َ

نساء /١٢٤ :اسراء /١٩ :طه /١١٢ :انبياء (٩٤ :بر شرط ايمان و داشتن حسن فاعلي تأكيد
شده است .در اين صورت خداوند متعال اگر در كم و كيف فعل و عمل نقص
باشد ،آن را ميپذيرد.
انسان اگر عمر و مال و ديگر سرمايهها را به خدا نفروخت ،حتم ًا در راه هوا و
هوس كه مسير شيطان است ،هزينه خواهد كرد .شيطان در پي آن است تا آنجا كه
ك نَصِيب ًا
ن عِبا ِد َ
ميتواند سرمايه عمر بشر را نصيﺐ خود سازد» :ﻗا َل ﻟَ َأتَّخِذَنَّ ِم ْ
مَفْرُوض ًا« )نساء .(١١٨ :شيطان به انسان وعدههاي دروغين ميدهد و او را به
ض َلّنَّ ُه ْم َو
آرزوهاي دور و دراز سرگرم ميسازد ،تا او را از راه خدا بازداردَ » :و ﻟَأُ ِ
خسْراناً مُبِين ًا«
سرَ ُ
ن دُونِ اﻟلَّ ِه فَقَدْ خَ ِ
ن يَ َّتخِذِ اﻟشَّيْطانَ َوﻟِيًّا ِم ْ
َﻟ ُأ َمنِّيَنَّ ُه ْم َو ﻟَآ ُمرَنَّ ُه ْم َ ...و َم ْ
)نساء (١١٩ :و كسي كه با شيطان همراه شود ،در زياني آشكار است.
 .٣-٤نتيجه سرمايه ﮔذاري) ربح /خسر( متناظر است با بهشت /جهنم

مردم به بازي چند روزه دنيا دلخوش كردهاند و هر يك به سود و سودايي در
تلاش و تكاپو هستند .معيار عرفي سنجش سود و زيان در ميان مردم اموري از ﻗبيل
مقام و منزﻟت ،ثروت ،ﻗدرت و مانند آن است و بهرهمندي از ماديات و مواهﺐ
دنيوي در نگاه ايشان اصاﻟت دارد .اما از نگاه ﻗرآن كريم متاع دنيا براي معاوضه با

حقيقت هستي انسان ارزشي ندارد؛ افزون بر آنكه همه اينها را خداوند متعال براي
بهرهبرداري انسان آفريده است» :هو اﻟذي خلق ﻟكم ما في اﻟارض جميعا« .كاﻟاها و
زخارف دنيوي به ﻗدرى در پيشگاه پروردگار بىارزش است كه تنها شايسته كفار و
امثال ايشان است و اگر بيم آن نبود كه مردم به كفر بگرايند ،خداوند متاع دنيا را
ن
س ُأ َّم ًة وا ِح َد ًة َﻟجَ َعلْنا ِﻟ َم ْ
بسي بيش از اين به كافران ميدادَ » :و َﻟ ْو ﻟا أَ ْن يَكُو َن اﻟنَّا ُ
ك ﻟَ ّمَا مَتا ُع ا ْلحَياةِ اﻟدُّنْيا َو الْآ ِخرَ ُة عِنْ َد رَ ِبّكَ
ل ذ ِﻟ َ
خرُفاً َو ِإنْ ُك ُّ
يَكْفُ ُر بِاﻟ َّرحْمنَِ ...و زُ ْ
ن كا َن ُيرِي ُد
ن« )زخرف (٣٥ :و در برخورداري ايشان از دنيا كم نميگذاشتَ » :م ْ
ﻟِ ْلمُتَّقي َ
خسُو َن« )هود .(١٥ :پﺲ
ف ِإﻟَ ْيهِ ْم َأعْماﻟَ ُه ْم فِيها َو ُه ْم فِيها ﻟا ُيبْ َ
ا ْلحَياةَ اﻟ ُّدنْيا َو زِينَتَها ُنوَ ِّ

١٤٩

آموزههاي ﻗرآني به معيار تقوا و نيز جهان آخرت اصاﻟت ميبخشد و از نظر ﻗرآن

فِي الْآ ِخ َرةِ إِﻟاَّ مَتا ٌع« )رعد .(٢٦ :معرفي برخي مصاديق زيانكاري در آيات ﻗرآن مانند
كافران و مكذبان ناظر به تفكر و عقايد و رفتار آنان است كه مخاﻟف با اصول
ارزشي و معيارهاي حقيقي سنجش سود و زيان از منظر ﻗرآن است.
براي درك مفهوم خسران از منظر ﻗرآن بايد دركي درست از سرمايه از منظر
ﻗرآن داشته باشيم .از نگاه ﻗرآن انسان تاجري است كه با سرمايههاي ارزشمند وارد
دنيا ميشود .اين سرمايهها اعم از سرمايههاي وجودي )عمر و تمام سرمايههاي
ذاتي و نفسانياش( و نيز مال و بستگان -اعم از واﻟدين ،همسر و فرزند -و حيثيت
اجتماعي ،همگي نعمتهاي اﻟهي براي انسان و ابزاري براي آزمودن اوست» :إِ ّنَما
َأمْواﻟُ ُكمْ َو َأوْﻟادُكُ ْم ِف ْت َن ٌة َو اﻟلَّ ُه ِعنْدَ ُه َأجْ ٌر عَظي ٌم« )تغابن .(١٥ :تنها در صورتي كه اين
سرمايهها در راه خداوند صرف شود ،باﻗي ميماند و مأجور است» :ما عِ ْندَكُ ْم يَنْفَ ُد َو
ن ما كانُوا يَ ْعمَلُونَ« )نحل.(٩٦ :
س ِ
ج َر ُه ْم بِ َأحْ َ
ن صَبَرُوا أَ ْ
ن اﻟَّذِي َ
ق َو ﻟَ َنجْزِ َي َّ
ما عِنْدَ اﻟلَّ ِه با ٍ
اما صرف همين سرمايهها در راه غير خدا و يا اندوختن آن خسران است.
نكته ﻗابل تأمل آن است كه خسران و زيان افراد در يك مرتبه نيست؛ همان
طور كه »ايمان مراتﺐ و درجاتى دارد كه معصوم  تشبيه به نردبان هفت پلّه نموده
است ،خسران عمر نيز مراتبى دارد كه توزيع بر مراتﺐ ايمان ميگردد« )بانو امين،

]بيتا[ ج ،٥ص .(٢٧١بنا بر آموزههاي ﻗرآني برخي افراد سود نميبرندَ » :فمَا رَبِحَتْ
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و بدان سود و زيان شخص سنجيده شود» :فَ ِرحُوا ب ِا ْلحَياةِ اﻟدُّنْيا َو مَا ا ْلحَياةُ اﻟ ُّدنْيا

كي

زندگي دنيوي و امور مرتبط با آن از اصاﻟتي برخوردار نيست تا ميزان سنجش باشد

م ا ْﻟخَاسِرُونَ« )بقره:
ك ُه ْ
ن« )بقره ،(١٦ :برخي خاسرند» :أُ ْوﻟَ ِئ َ
تِجَارَ ُتهُ ْم وَمَا كَانُوا ُمهْتَدِي َ

سرُو َن« )هود ،(٢٢ :بعضي دچار
خ َ
جرَ َم أَ َّن ُهمْ فِي الْآ ِخ َرةِ ُه ُم ا ْﻟ َأ ْ
 ،(٢٧برخي اخسرند »ﻟا َ
زيان آشكارند )نساء /١١٩ :زمر /١٥ :حج (١١ :و بعضي نه .از منظر ﻗرآن زيانكارترين
مردم در اعمال كسانى هستند كه تلاشهايشان در زندگى دنيا نابود ميشود؛ با اين
ن َاعْماﻟ ًا *
خسَرِي َ
ل ُننَبِّئُكُ ْم بِاﻟ ْا َ ْ
ل هَ ْ
حال مىپندارند كار نيك انجام مىدهندُ » :ﻗ ْ
ن صُنْع ًا« )كهف-١٠٢ :
حسِنُو َ
حسَبُو َن اَنَّهُ ْم يُ ْ
ل سَعْ ُيهُمْ فِي ا ْلحَياة اﻟدُّنْيا وَ ُه ْم يَ ْ
ن ضَ َّ
ا َّﻟذِي َ

 .(١٠٣گمان اين افراد مصداق جهل مركﺐ است .اين گروه به خسارت در عمل
١٥٠

مبتلايند» .خسارت عملي آنجاست كه انسان عمل بد و نامتناسﺐ با فلاح و
رستگاري داشته باشد يا جايي كه انسان ميتواند چند حركت را جمع كند و چند
عمل را با هم داشته باشد ،وﻟي به انجام يكي از آن اعمال اكتفا كند .در اين حاﻟت
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هرچند وجود او خاسر نيست ،اعضا و جوارح او دچار خسران عملي شده است
)صفايي حائري ،١٣٨٠ ،ص .(١٠٩-١٠٣اما بدتر از خسارت در عمل خسارت در
وجود است .خسارت واﻗعي از نگاه ﻗرآن خسارت در سرمايههاي وجودي انسان
سرُوا أَنْ ُفسَ ُه ْم وَ َأهْلِيهِ ْم
خ ِ
ن َ
ن ا َّﻟذِي َ
ل إِ َّن اﻟْخاسِرِي َ
است» :فَاعْبُدُوا ما ِشئْتُ ْم ِمنْ دُونِهِ ُﻗ ْ
ن« )زمر .(١٥ :در اين آيه سه بار ماده خسر به
خسْرانُ اﻟْ ُمبِي ُ
ك ُه َو ا ْﻟ ُ
يَ ْومَ الْقِيا َم ِة أَﻟا ذﻟِ َ
كار رفته است تا انسان را نسبت به خطر چنين خسراني آگاه سازد .امام سجاد  در

تعبيري زيبا فرمودهاند :دنيا بازار آخرت است و نفﺲ انسان تاجر و شﺐ وروز
)عمر( سرمايه اصلي و بهره آن بهشت و خسران آن آتش است )ديلمي ،١٤١٢ ،ج،١

ص .(٥٩چنين تعبيري از بهشت و جهنم به عنوان سود يا زيان سرمايهگذاري انسان
را ميتوان در زمره استعارههاي هستيشناختي دانست.

 .٣-٥كارشناسان سود و زيان دنيا متناظر است با انبيا

از نگاه دانش اﻗتصاد گسترش و تعميق بازار سرمايه براي رشد مستمر و پايدار
ضروري است .بازار سرمايه بازاري است كه فعاﻟيت در آن نيازمند دانش خاص
خود است تا افزون بر جلوگيري از زيان ،سرمايهگذار سود كافي به دست آورد .با
توجه به اينكه بسياري از افرادي كه در اين بازار سرمايهگذاري ميكنند ،دانش و
تجربه كافي در اين زمينه را ندارند ،داشتن يك مشاور خبره ﻗطعاً ضروري است؛ از
اين رو امروزه در تجارت جهاني كارشناساني هستند كه درباره سود يا زيان يك

برنامه اﻗتصادي با بررسي عوامل گوناگون همچون بازار و ميزان توﻟيد و دريافت
هزاران دﻟار مشاوره ميدهند.
در طول تاريخ در اين دنياي مادي كه دغدغه اصلي مردم سود و زيان است،
انبيا به عنوان كارشناسان حقيقي سود و زيان از جانﺐ خداوند متعال ،بدون
درخواست هيچ گونه اجرتي چگونگي سود و زيان حقيقي را براي مردم تبيين
ن« )شعراء:
ي إِﻟ َّا عَلى َربِّ اﻟْعاﻟَمي َ
ن َأجْ ٍر إِ ْن َأجْ ِر َ
كردهاند» :و َما أَسْ َئلُكُمْ عَلَيْ ِه ِم ْ

 ١٦٤ ،١٤٥ ،١٠٩،١٢٧و  /١٨٠ر.ك :فرﻗان /٥٧ :يوسف /١٠٤ :سبأ /٤٧ :يﺲ /١١ :ص.(٨٦ :
تعبير از انبيا به عنوان كارشناسان سود و زيان هويتبخشي ويژهاي به ايشان است و
چنين نگاشتي در زمره استعارههاي هستيشناختي است.

١٥١

در كنار اين آيات ،سوره عصر منشوري جاودان است كه مطمئنترين نظريه

كارهاي نيكو بر اساس آن و سفارش به پيروي حق و پايدراري و ثبات بر آن است.
اصل اوﻟي در زندگي مادي و دنيوي بشر حركت در خسران است .انسان
تاجري است كه با سرمايه ارزشمند عمر ﻗدم به وادي دنيا ميگذارد و با گذشت هر
ﻟحظه اين سرمايه رو به نقصان ميگذارد؛ پﺲ اگر به طبع خودش واگذار شود،
پيوسته در خسران است .سوره عصر شروط ﻟازم و كافي براي خروج انسان از دايره
ن آمَنُوا
خسران را ايمان ،عمل صاﻟﺢ ،توصيه به حق و صبر دانسته است» :إﻟ ّا اﻟَّذي َ
ت َوتَواصَوا بِاﻟحَقِّ َو تَواصَوا بِاﻟصَّب ِر«.
وَ َعمِلوااﻟصّاﻟِحا ِ
اما چرا هر كﺲ اين شروط را داشته باشد ،در خسران نيست ،حال آنكه او نيز
بسان ديگران در سرمايه عمرش در نقصان است؟ بديهي است اين شروط مانع
نقصان سرمايه عمر نيست؛ اما چنين انساني در عوض سرمايه عمر خود سعادت
ابدي را براي خود ميخرد.
بيترديد ايمان شرط مبنايي است و عمل صاﻟﺢ هم جداي از ايمان نيست؛ زيرا
حسن فعلي بدون حسن فاعلي بيارزش است .وصيت به حق نيز نوعي عمل صاﻟﺢ
است و وصيت به صبر درواﻗع وصيت به حق است .بر اين اساس بيشترين تأكيد بر
وصيت به صبر است كه هم مستقل آمده است و هم مندرج در هر يك از شروط

كي

سوداي خا ِم سود و زيانهاي خياﻟي نباشيد ،سو ِد حقيقي تنها ايمان به خدا و انجام
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اﻗتصادي سود و زيان را به همه تاجران عاﻟَم اعلام نموده ،بيان ميدارد كه بيهوده در

ﻗبلي است .بر همين اساس هم در ﻗرآن كريم و هم در روايات بر صبر تأكيد فراوان
شده است؛ زيرا هرچند ايمان شرط مقدماتي و زيربنايي است ،حفﻆ و دوام ايمان
ف عَلَ ْيهِ ْم َو ﻟا ُه ْم
خوْ ٌ
ن ﻗاﻟُوا رَبُّنَا اﻟلَّ ُه ُثمَّ اسْتَقامُوا فَلا َ
منوط به صبر است» :إِ َّن ا َّﻟذِي َ
يَحْزَنُو َن« )احقاف .(١٣ :چهار شرط اصلي مصونيت از خسران در سوره عصر
معياري است تا هر انساني خود را با آن بسنجد تا دريابد اهل خسران است يانه.
در برابر اسباب و عوامل مصونيت از خسران ،اسباب و عوامل خسران ﻗرار
دارد .تمام انديشهها ،باورها ،گفتارها و كردارهايي كه انسان را از خداوند متعال دور
١٥٢

سازد ،سبﺐ خسران انسان است .آيات ﻗرآن كريم امور متعددي را سبﺐ گرفتاري
انسان در خسران دانسته است .شايد بتوان از مهمترين اين امور را غفلت از ياد خدا
ك َفأُوﻟ ِئكَ
ل ذ ِﻟ َ
ن يَفْ َع ْ
ن ذِ ْك ِر اﻟلَّ ِه َو مَ ْ
ن آمَنُوا ﻟا ُتلْهِكُ ْم أَمْوا ُﻟكُمْ َو ﻟاأَوْﻟا ُدكُ ْم َع ْ
)ياأَ ُّيهَا اﻟَّذِي َ
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خ َر ِة َزيَّ ّنَا
ن ﻟا ُيؤْمِنُو َن بِاﻟْآ ِ
ُه ُم اﻟْخا ِسرُونَ( )منافقون (٩ :و نيز غفلت از آخرت )إِنَّ اﻟَّذِي َ
ب وَ ُه ْم فِي الْآ ِخرَ ِة ُهمُ
ﻟَ ُه ْم أَعْماﻟَ ُه ْم َفهُ ْم َيعْ َمهُو َن * ُأوْﻟ ِئكَ اﻟَّذِينَ ﻟَ ُه ْم سُو ُء اﻟْعَذا ِ
سرُونَ( )نمل (٥-٤ :دانست .اما بر اساس چهار اصل مصونيت از خسران در
خ َ
ا ْﻟ َأ ْ
سوره عصر ميتوان تمام اسباب خسران در ﻗرآن را نيز در نداشتن اين چهار شرط
دانست .در برابر شرط ايمان به خداوند متعال باور به كفر و شرك و باطل است كه
ط َعمَ ُل ُه َو ُه َو فِي
ح ِب َ
ن يَكْفُ ْر بِا ْﻟإِيما ِن فَ َق ْد َ
انسان را دچار خسران ابدي ميسازد» :وَ َم ْ

ن« )مائده /٥ :ر.ك :انعام /١٢ :عنكبوت /٥٢ :زمر ٦٣ :و  .(٦٥در برابر
ن اﻟْخاسِرِي َ
الْآخِرَ ِة ِم َ
شرط عمل صاﻟﺢ ،عمل ناصاﻟﺢ و ناشايست است كه انسان را دچار خسران ابدي
سرُوا أَنْ ُفسَ ُه ْم بِما كانُوا بِآياتِنا
خ ِ
ن َ
ك اﻟَّذِي َ
ت مَوازِي ُن ُه َفأُوﻟئِ َ
ن خَفَّ ْ
ميسازدَ » :و َم ْ
يَظْ ِلمُون«َ )اعراف /٩ :ر.ك :اسراء /٨٢ :مائده .(٢١ :در برابر شرط دعوت به حق،
ن« )جاثيه /٢٧ :ر.ك:
سَا َع ُة َيوْ َمئِ ٍذ َيخْسَ ُر ا ْﻟمُبْ ِطلُو َ
دعوت به باطل استَ » :يوْمَ تَقُو ُم ال ّ

فصلت /٢٥ :غافر .(٧٨ :در آيه  ٤٠سوره فاطر اين دعاوي و وعدههاي باطل را فريﺐ
ل إِنْ َي ِع ُد اﻟظَّا ِﻟمُو َن َبعْضُهُ ْم بَعْض ًا ِإ ّﻟَا ُغرُور ًا« .در برابر شرط
توصيف كرده استَ » :ب ْ
صبر و شكيبايي بر كسﺐ آخرت و دعوت به آن ،دعوت به ناشكيبايي و ﻗناعت به
ف َفإِ ْن
حرْ ٍ
س َمنْ َيعْبُ ُد اﻟ َّل َه عَلى َ
ن اﻟنَّا ِ
دنيا ﻗرار دارد و عامل خسران استَ » :و ِم َ
ك
خسِ َر اﻟدُّنْيا وَ الْآخِ َرةَ ذﻟِ َ
أَصابَ ُه خَيْ ٌر ا ْط َمأَ َّن بِهِ َو إِنْ أَصا َبتْهُ ِفتْنَ ٌة انْقَ َلﺐَ عَلى َوجْهِ ِه َ
ن« )حج(١١ :؛ اما مادامي كه هنوز انسان چيزي از سرمايه عمر را
خسْرانُ ا ْﻟمُبِي ُ
ُه َو اﻟْ ُ

در اختيار داشته باشد ،توبه و بازگشت به سوي خدا كه توأم با پشيماني از گناه
گذشته و تصميم بر اجتناب از گناه در آينده و جبران عملي اعمال بد با اعمال نيك
باشد ،راه را بر هر گونه يأس و نااميدي ميبندد و انسان را به رحمت اﻟهي و جبران
خسران گذشته اميدوار ميسازد» :ﻗاﻟا رَبَّنا َظ َلمْنا أَ ْن ُفسَنا َو إِ ْن ﻟَ ْم تَ ْغفِ ْر ﻟَنا وَ َت ْرحَمْنا
ن« )اعراف.(٢٣ :
ن اﻟْخاسِري َ
ن ِم َ
ﻟَنَكُو َن َّ

 .٣-٦پايان فرصت سرمايهﮔذاري و آشكار شدن نتايج متناظر است با مرگ

عادت مردم بر آن است كه در معاهدهها ،ﻗرضها و ساير معاملهها اجل را كه همان
مدت مقرر در معامله و يا سر رسيد آن است ،ذكر ميكنند .واژه اجل به همين دو
معناى عرفى در كلام خداى تعاﻟى نيز آمده است .اجل به معناي آخر مدت در آيه

١٥٣

س ّمًى فَاكْتُبُو ُه« )بقره (٢٨٢ :و نيز آيه » َمنْ كا َن َيرْجُوا ﻟِقا َء
ل ُم َ
ن إِﻟى أَجَ ٍ
»إِذا تَدا َينْ ُتمْ بِدَ ْي ٍ

مقرر آمده است و ظاهر ًا استعمال اجل در تمامى مدت ،استعمال اصلى و استعمال
آن در سررسيد ،فرع آن است )طباطبايي ،١٣٩٠ ،ج ،٧ص.(٩-٨
خداوند متعال براى سرمايهگذاري عمر انسان دو نوع زمانبندى ﻗرار داده است:
يكى اجل مسمي كه همان اجل محتومي است كه با همه مراﻗبتها تغيير نميپذيرد؛
س ّمًى عِ ْندَ ُه ثُ َّم َأنْتُ ْم
ل ُم َ
ج ٌ
جلًا َو أَ َ
ن ثُ َّم ﻗَضى أَ َ
ن طِي ٍ
خلَقَكُ ْم ِم ْ
نظير آيه » ُه َو ا َّﻟذِي َ
تَ ْم َترُو َن« )انعام .(٢ :در اين آيه تسميه اجل به معناى تعيين سررسيد آن و آخر مدت
زندگى و نه تمامى مدت زندگي است و به همين جهت آن را به »عنده« )نزد خدا(
مقيد كرده و معلوم است چيزى كه نزد خداست دستخوش تغيير نمىشود ،به دﻟيل
ق« )نحل .(٩٦ :بر اين اساس خداوند
اينكه فرمود» :ما عِنْدَكُ ْم يَنْفَ ُد َو ما عِنْدَ اﻟلَّ ِه با ٍ
ستَقْدِمُو َن« )يونﺲ.(٤٩ :
ج ُلهُمْ فَلا َيسْ َت ْأخِرُو َن سا َع ًة َو ﻟا َي ْ
متعال مىفرمايد» :إِذا جا َء أَ َ
ديگري اجل موﻗوف )مشروط و معلق( كه غير حتمى است و به كردار انسان مربوط
ل
ج ٍ
ل َأ َ
است ،مثل چراغى كه نفت دارد ،وﻟى در معرض طوفان ﻗرار گيرد» :ﻟِ ُك ِّ
ب« )رعد (٣٩-٣٨ :و نيز آيه » َو ما
ت وَ عِ ْن َد ُه أُ ُّم ا ْﻟكِتا ِ
كِتابٌ* َي ْمحُوا اﻟ َّل ُه ما يَشا ُء َو يُ ْثبِ ُ
ل مَ ْعدُو ٍد« )هود.(١٠٤ :
ج ٍ
نُ َؤخِّرُ ُه ِإﻟَّا ِﻟ َأ َ
به رغم آنكه انسان ناظر اين حقيقت است كه با مرگ ،هيچ سودي از اين

كي

ي« )ﻗصص (٢٨ :اجل به معناى تمامى مدت
ت فَلا ُعدْوا َن َع َل َّ
ن ﻗَضَ ْي ُ
جلَ ْي ِ
 ...أَ َيّمَا ا ْﻟأَ َ
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حكَ
ت« )عنكبوت (٥ :آمده است .اما در آيه »ﻗالَ إِ ِّني ُأرِي ُد أَنْ أُنْكِ َ
ل اﻟ َّلهِ ﻟَآ ٍ
ج َ
اﻟلَّ ِه فَإِنَّ أَ َ

سودهاي خياﻟي را با خود نميبرد ،از مشاهدات خود و مطاﻟعه تاريخ و نيز موعظه
انبيا و اوﻟيا هيچ پندي نميپذيرد تا آنكه سرمايه عمر را به خسران تمام از دست
ت
ل ﻗَ ْد جا َء ْ
ن َﻗ ْب ُ
ن َنسُو ُه ِم ْ
ل َينْ ُظرُو َن إِﻟ َّا تَأْويلَ ُه َي ْومَ َيأْتي َتأْويلُ ُه َيقُو ُل اﻟَّذي َ
دهدَ » :ه ْ
ل ﻗَ ْد
ل َغيْرَ اﻟَّذي كُ ّنَا نَ ْع َم ُ
ن شُفَعا َء فَ َيشْفَعُوا ﻟَنا أَ ْو ُن َر ُّد فَ َنعْ َم َ
ق َف َهلْ ﻟَنا ِم ْ
ح ِّ
ل رَبِّنا بِاﻟْ َ
ُر ُس ُ
ل عَنْهُ ْم ما كانُوا يَفْتَرُو َن« )اعراف .(٥٣ :توجه به مرگ به عنوان
ض َّ
سهُ ْم َو َ
سرُوا أَ ْنفُ َ
خ ِ
َ
پايان فرصت سرمايهگذاري و هويتبخشي اﻗتصادي به آن زمينهساز استفاده
حداكثري از سرمايه عمر ميگردد؛ اما اكثر مردم زماني در مييابند اهل خسران
١٥٤

بودهاند كه فرصت ايشان چه با اجل مسمي و چه با اجل معلق پايان پذيرفته است؛
يعني آنگاه كه خسران وجودي خود را به عيان در مييابند ،اعتراف مىكنند كه
پيامبران بر حق بودند و گفتار آنها نيز همه حق بود؛ اما اين بيدارى بسيار دير است

تابستان  /١٣٩٩شمارة /٨٢زهرا صرفي

و سرمايه عمر در كا ِر دنيا نمودهاند؛ نه راه بازگشتى وجود دارد و نه شايستگى
شفاعت دارند و آنها تمام سرمايهها و سرمايه وجودي خود را باختهاند و حاصل
خرَ ِة ُه ُم اﻟْخاسِرُونَ« )نحل.(١٠٩ :
جرَ َم أَنَّهُ ْم فِي اﻟْآ ِ
تلاششان در دنيا خسران است» :ﻟا َ

نتيجهﮔيري
همبستگي تجربي و همزماني سرمايهبودن چيزي با ارزشمندبودن آن در تجربيات
بشري سبﺐ شده است براي ترسيم ارزشمندي عمر در آيات سوره عصر از استعاره
ي ساختاري »عمر سرمايه است« استفاده شود .در اين آيات با توجه به وجه
مفهوم ِ
مشترك ارزشمندي سرمايه و عمر ،ميان اين دو حوزه مفهومي بر مبناي تجربه آدمي
ي »عمر سرمايه است« ،خود
ارتباط و انطباق صورت گرفته است .استعاره ساخت ِ
مجموعهاي منسجم از استعارههاي هستيشناختي است كه به انسان در درك درست
موﻗعيت خود در دنيا كمك خواهد كرد .با برانگيختهشدن استعاره ساختاري »عمر
سرمايه است« نگاشتهاي متعددي ايجاد شده است كه در آيات ﻗرآني به شكلي
زيبا تجلي يافته است و حوزه مبدأ سرمايه را بر حوزه مقصد يعني عمر منطبق
ساخته است .برخي از اين نگاشتها عبارتاند از» :بازار متناظر است با دنيا«؛
»سرمايهگذار متناظر است با انسان«؛ »خريدار متناظر است با خدا /غيرخدا«؛ »نتيجه
سرمايهگذاري ،ربﺢ /خسر متناظر است با بهشت /جهنم«؛ »كارشناسان سود و زيان
دنيا متناظر است با انبيا«؛ »پايان فرصت سرمايهگذاري و آشكارشدن نتايج متناظر

است با مرگ« .يكي از نكات مهمي كه در پرتو اين پژوهش بر آن صحه گذاشته
مي شود ،هماهنگي و انسجام اعجازآميز مفاهيم استعاري در سراسر ﻗرآن كريم است
كه در ﻗاﻟﺐ اﻟفاظ و عبارات گوناگون تجلي يافته است .به عبارت ديگر وﻗتي در
سوره عصر استعاره مفهومي »عمر سرمايه است« به كار رفته است ،اين مفهوم در
آيات متعدد ﻗرآن ،با ﻗاﻟﺐهاي استعاري ديگر تأييد و تكميل گرديده است.

١٥٥

كي
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