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 چکیده

که  یااسرر ت تا ا گزاره« مثلُ النّ ا عُیإنّما الب»که توجه مفسررنار را  ه دوج ج ک کنجه   ییهااز گزاره یکی

جر عصن نزول اس .  ه  نهیجزشربه یجر  اف  اقتصراج« ر ا» گاهیجهاده جا ازتاب واسرههی ه صرور   

 اشِی وجرِ چ یعینطبیر ا  ن غ ه  عی  هیتشررب لی ه جل یگزاره  همگ نیا ناموریمفسررنار   یرغم تفاو  آرا

 یدیهال کلیما یاز نگنه نقشرررگنا ینیگگزاره متفقاد. مهالعه حاضرررن تدا جارج  ا   نه نیواژگار جر ا

و  «یشگانیاند»  «یمتا»ز ار را که فنانقشِ  یسره کارکنج اات  یدیگزاره زند. هال نیا یجسر   ه  ازدوان

نجه ک یهن گزاره سررامانده یرا  نا ییمعاا هیکنجه و متااظن  ا آن ا  سرره ا ییهسررتاد  شررااسررا «یاافنجی »

اادته ش یادهی د« ر ا»نو  و  یادهیگزاره   د نیا دیهاگام تول «عی »که  جهدینشار م یاسر . فنانقش متا

 نیا ارادگیآر جارج که گواز   یحکا یشررگانیفنانقش اند زی وجه اسرر . ن نهیجزشرربه یجر  اف  اقتصرراج

 کی فی ه تعن یاند. هاگامرا جاراسررر     نه  نجه  یهو فِیکه کارکنج تعن «یارا هه ادیآفن»گزاره از 

 جهد ینشرررار م زین یاافنجیکه نو و ناشررراادته  اشرررد. فنانقش   شررروجیآورجه م یرو عیچور   دهی د

د. انکنجه رگزاره ااعا نی ه مفاج ا شیدو  ی ه عدم حتم« إنّما»گزاره  ا اسرررتفاجه از اجا ِ  نیا ادگاریگو

بوجه    که جر ن یعینطبیگزاره  غ نیواژگار جر ا اشیچ  یفیک  یدیهال ی ن نگنه نقشرررگنا یمبتا نی اا نا

 .ه اس  وج نهیجزشبه یجهاده  اف  اقتصاجمخاطبار قا ل ف م و  ازتاب یگزاره   نا نیا دیهاگامه تول
 

 

 های کلیدیواژه
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 مقدمه

ج ار  خیاسررر  که جر طول تار یمیاز مفاه« ر ا»

 شرررماداریاز اند یگوناگون یهافیاسررردم توجره ط

فق ا و مفسنار را  ه دوج ج ک کنجه  ژهیومسر مار  ه

 ا یو روا می ارها جر قنآر کن دهی د نیاس ت چه  ه ا

  271) قنه:  زیدآمیت د یاشررراره شرررده و گراه  ا ل ا

شرررده اسررر .  سرررته(  ه مقا  ه  ا آر  ندا273و272

مف وم آنچاار که جر عصررن نزول جر   نیا ییشررااسررا

اهن مفسنار قنآر را  ه دوج مشغول  ن ازیاز ج شدهیم

اند تا از کنجه یآنار سررع  یرو نیجاشرته اسرر ت از هم

ابع م نیکه   تن میکن قنآر ا ی ن آ شررردرقیددل جق

ر عصن ج« ر ا»جر  اب  قیجق ی ه اطدعات یا یجست ی نا

 نیهن چه   تن ا ییشررااسررا یجر راسررتا اسرر  نزول 

 مف وم گام  نجارند.

هرا کره توجه اکثن گزاره نیاز هم یکی دیرتنج ی 

 یجارجاماه یهامفسررنار را  ه دوج ج ک کنجه و    

إِنَّمَا اْلَبْیُع ِمْثُل »را  ه دوج ادتصرا  جاجه اس   گزاره 

گزاره  نیا  ی( اسررر . آنچه  ن اهم271) قنه:« النِّ را

آر جر قالک  اری  د یافزایها مگزاره گنینسرررب   ه ج

از فعاار عنصررره  یاز گنوه میمسرررتق ولنقل ق کی

 تواندیم یدو اقتصررراج جر آر عصرررن اسررر  کره  ه

 یجر  اف  اقتصررراج« ر را» گراهیجهارده جرا رازتراب

 جهی اشدت جر نت میجر هاگامه نزول قنآر کن نهیجزشبه

 مؤثن یگام تواندیاز آر م تنقیف مِ هن چره   تن و جق

 اسررا .  ندی ه حسرراب آ« ر ا»مف وم  ییجر شررااسررا

جغدغه  جر  ژوهش حاضرن کوشرش شده اس   نیهم

گزاره  نیا یجر اجامره حنکر  مفسرررنار   ره  ازدوان

که از نظن از آر  ییایر نجادتره شررروج و  ره جر  زوا

 مفسنار جور مانده  نسد.

ار از آث دیمهرالعره  ا نی ن ا یاارهیشررریاکن   ی نا

 یقنور متماج یکنج که ط اجیعالمار مس مار  ینیتفس

 ن  یاند. منوراهتمام جاشته گزاره نیا نیی ه شنح و تب

م ور  نیتنیکه اصررر  جهدیهرا نشرررار متدا نیا

  یفیگزاره  معهوف  ه ک نیا ناموری  شررراریمباح  ا

که انتظار  یواژگرار جر آر  وجه اسررر . جرحال اشیچ

و  شررده اسرر  هیتشررب «عی » ه « ر ا»آر اسر  که  هیاول

 «عیإنّمررا الن ررا مثررل الب»ر ررادوارار جر قررالررکِ  ۀدیررعق

ه   «عی » هیگزاره از تشررب نیشرروجت اما ا ی ادصررور 

 نِییسخن گفته اس . مفسنار قنآر جر شنح و تب« ر ا»

 د یآی ه اهن م ماتظنهنیامن غ یکه جر  اج هیتشرررب نیا

 اند که جر  خشگنفته شیرا جر   یگوناگون ینهایمسرر

نوشتار تدا شده اس   نی. جر امی نجازی عد  ه آر م

از  ینیگ ار  ا   نه نیگزاره  امرا ا نیا نییماظور تب ره

اِر واژگ اشی ه     از ماهق حاکم  ن چ نینو یروش

 یهدف   نا نیماظور ت قق اگزاره اقدام شرروج.  ه نیا

 ۀگزاره جر  نتو نگن نیا ی رار  ره  رازدوان نیسرررتنخ

 نجادته دواهد  یدیهال کلیما ینقشگنا یشرااسز ار

 ن آر اس  که هن گزاره را  یشااسز ار یۀنظن نیشد. ا

ز ار  یو متااسک  ا سه کارکنج اص  ییمعاا هیجر سه ا

 مهالعه کاد.

 

 «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا» ۀگزار ۀمفسران دربار یآرا. 2

ْیُع ِإنََّما اْلبَ »گزاره  لیا میقنآر کن نی ن تفاس یمنور

 هیکه اگنچه تشررب جهدی( نشررار م271) قنه:« مِثْلُ النِّ ا

ز ا یتوجه گنوه اندک -و نه عکس آر -«ر ا» ره  «عی »

 از کاار یتمفسرنار را ج ک نکنجه اس  و آنار  ه راح

ت 960   2ج تا ی   یاند )طوسررعبار  گذشررته نیا

ق  0102  یت مظ ن671   2ا  ج0972  یطبنسررر

(ت اما 927   0ق  ج0102قهک   دیت سرر936   0ج

از مفسرررنار را  ه دوج  یمیعظ لیجر مقرا ل  توجه د

 یعیطب نیغ اشیچ نییج رک کنجه اسررر . آنار جر تب

 د:انکنجه اریرا   یعبار   وجوه مخت ف نیواژگار جر ا
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 که مقصوج انددهیعق نیازمفسرنار  ن ا ی(  ندالف

 اریگزاره تا ا اعدر شررباه  م نیا دیر ادوارار از تول

 نی وجه اسررر ت  اا نا  یّرجر حکم ح  «عی »و « ر را»

اندازه ممکن  کیاز آن را  ه  کیرهن  نیو ترخد میتقرد

 یآن را معاا اشیجر چ نییتغ جرهی وجه اسررر  و جر نت

  7ق  ج0121  یراز فخن) کادیرا افاجه نم یداصررر

ت ا ن عاشرررور  10   9ا  ج0961  یت کاظم77 

 (.110   2ج تا ی 

 : گف تواریم دگاهیج نینسب   ه ا یمقام جاور جر

 یامن  یّجر حکم ح  «عی »و « ر ا» اریاعدر شباه  م

که  هیاز تشب نیغ یگنیج یهاوهی ه ش تواندیاس  که م

 –اسررر   یاهمیواژگرار   نیو ترخد میجر آن را تقرد

 -«حدار عُیو الن را حدار  الن ا و الب عُالبی» همچور

از  هادیگو یاسرر  که وقت یجرحال نی. انجیانجام گ زین

و  میقدنادواسته  ه ت  نج ی  نه م هیتشب یصاع   دغ

ار  ه ناچ دی ایچنا که او م کادتیواژگار توجه م نیتخد

کارکنج  یجارا کی ه که هن از جو رکنِ مشرربه و مشرربهٌ

 میداسا   تق نیاس     نه  َنَج.  نا یگنیمتفاو  از ج

که جو  شوجیموجک م« ر ا»و  «عی »از جو واژه  کیهن 

 ه  ه جو صررور  متفاو  انتخاب رکن مشرربه و مشرربهٌ

را  ه مخاطک القاء  یمتفاوت یمعان جهیشررروند و جر نت

 .کااد

 یواژگون لیررجل زیاز مفسرررنار ن ی( گنوه انرردکب

را جر فقنه « إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ را»موجوج جر عبررار  

الَّذینَ یَخْکُ ُورَ النِّ ا ایَقُومُورَ إِاَّ کَما » یعایآر    نِیشی 

یْهارُ مِنَ الْمَسِّ وجو جسرر « یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّهُهُ الشررَّ

 صِیتشرررخ ۀادتدل جر قو سرررا  ا نی.  ن اکااردیم

اس   آنار را  ه  هاریر ادوارار که م صرول تخبّ  ش

 یمعکو  واجاشررته اسرر  )موسررو ۀگزار نیا دیتول

ق  0107  ییت طباطبا120   1ق  ج0113  یسبزوار

  1ا  ج0961  یتر رنان یت صرررراجقر101   2ج

 921.) 

 ۀشرد  را ه اجآوری دی ا دگاهیج نیا یا یمقام ارز جر

الَّذینَ یَخْکُ ُورَ النِّ ا » یهاحاکم  ن گزاره یِمع ول -یع ّ

ایَقُومُورَ إِاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّهُهُ الشَّیْهارُ مِنَ اْلَمسِّ 

ه ک جهدیمنشررار « الِکَ  ِخَنَّ ُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا

مثا ه ع   و نه مع ول  ه« إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ ا»گزاره 

  یاکن شررده اسرر  )زمخشررن نیشرریعبار    ی نا

ا  0972  یت طبنسرر920و921  صررص0ق  ج0117

ت 062   0ق  ج0102  یضرررراویت  رر671   2ج

ق  0102ت شبن  11   0ق  ج0106  یو م   یوطیس

 نی(. ا170   0ق  ج0101  یت مرردرسررر22   0ج

 ینیتصرررو  ینیتفسررر دگاهیج نیاسررر  که ا یجرحال

 ارائه کنجه اس . یرا هه ع ّ نیوارونه ازا

اره گز ادگاریاغ ک مفسنار قنآر  نآناد که گو (ج

 دگاهینشرراندر ج ی ه کنسرر ی نا« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»

 مق وب   نه هیتشرررب یاز صررراع   دغ ش ی اطل دو

  «ر ا»ماظور مبالغه جر ص   آنار  ه جهیاندت جر نت نجه

اند جهکن هیرا  ه آر تشب «عی » مداج کنجه و آر را اصل ق

 اریت ا وح920و921  صررص0ق  ج0117  ی)زمخشررن

ق  0102  یضرراویت  717   2ق  ج0121  یاندلسرر

ت 97   2ق  ج0103ت فرراضرررل مقرداج  062   0ج

 یایت حسررر11   0ق  ج0106  یو م   یوطیسررر

  ی یت مقررد  ارج 097   2ق  ج0111  یجنجرران

 ت13   2ق  ج0101  یت آلوسررر191   0ج ترا ی 

  1ق  ج0103اهلل   لت فضرر22   0ق  ج0102شرربن  

 092.) 

وجوج جارج  ینیتفسررر دگاهیج نیا ۀکه جر ار یا  ام

از  کی چیمق وب جر ه هیآر اسرر  که صرراع  تشررب

ام استخد یشده که اجعا    هی جز آ میقنآر کن ا یآ
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که  یجر آر شده  استفاجه نشده اس .  نسش هیتشب نیا

مال احت نیا ایآر اس  که آ نجیگیرو قنار م شی  اکیا

 هی ن  ا «الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا إِنَّمَا»گزاره  نییوجوج جارج که تب

 نیغ اشیچ هیتوج ی نا یاوهیمق وب  تا ا شرر هیتشررب

آنچارار کره جر  اشیچ نیواژگرار  و نرره ف م ا یعیطب

 وجه  اشد؟! جر اجامه  شرده یعصرن نزول قنآر جر  م

  نجاد . میدواه شتنی      نی ه ا

 

 یديهال کلیما ینقشگرا ۀ. نگر3

جر  اب ز ار  0یدیهال کرلیمرا ینقشرررگنا هیرنظن

 یایآنچاار گسررتنجه اسرر  که  نجادتن  ه ا عاج و زوا

تا ا   یرو نی. از اگاجدیمقال نم نیگوناگور آر جر ا

 :میکای ساده م هینظن نیم م ا یژگیسه و اری ه  

  یشررراادتز ار هیرنظن نیا . واحرد مهرالعره جر0

ا تدا جارج ت هینظن نیا گن یج اری اسرر ت  ه 2«گزاره»

واژگررار فناتن  گررذارج و  رره  ی ررا از معارراشرررارراسررر

ها  پنجازج )نو خ   معاا جر سهح گزاره یوجوجس 

 (.01ا   0939

   رردر 9جررار فِن  ی ررا ال ررام از آرا یدیرر. هررال2

که  ارائه کنج یایز ان هیمکتک لادر  نظن یشرااسز ار

 یز ار را نه نظام ی ه ز ار جاشررر . و ینگراه متفراوت

  که   یهمچور چامسرررک  یو اها یصرررنفاو صرررور

همواره تدا  1ی. نوآم چامسکجانس یم انهیگنانقش

 زیتما 6«کاش»و  1«توانش»جو مف وم  اریجاشررر  ترا م

 ۀورزج کرره سررروژ دیررمه ررک تررخک نی گررذارج و  ن ا

. اس « کاش»و نه « توانش»  یشرااسشرده ز ارمهالعه

جر حوزه کار نج ز ار و ارتباط « کاش»او   دگراهیراز ج

اسرر  و جر  یعوامل اجتماع نیت   تخث نج یگیقنار م

 .نجیگیقنار م یشررااسرردارج از چارچوب ز ار جهینت

« ارز »  یدیهال ینقشگنا شهیکه اند  اس یجرحال نیا

 کار نج جهیجر نت جاندتیم یاجتماع تاویماه یادهیرا  رد

 ی نجازهینظن یآر را وارج ق منو یِز ار و نقشِ ارتباط

جردور قررائررل اسرررر   یگرراهیآر جررا یکنجه و  نا

(Halliday& Ruqaiya, 1989, p2 تPalmer, 1976, 

p7قاسم  دیت س3و2ا  صرص 0971  یت م اجن و نبو

 (.007ا   0939  یو هاج

 نیا یۀها  ن  اگزاره  یدیهال ی. جر نگنه نقشررگنا9

نقش و کرارکنج جر جرامعره و نظام « ز رار»کره  یت ق

 نی. جر اشررروندیم فیو توصررر نییجارج  تب یاجتماع

 ز ار  و  ه لیجر گام نخس   سه نقش اص یراسرتا  و

و سررپس  شررااسرردی از م گنیکدیها را از تبع گزاره

 ییِمعاا هیسررره ا  سررره نقش نیاز ا کیمتااظن  ا هن 

. جر شررروجیقائل م یهن گزاره ز ان ی نا زیمتفراو  ن

 میز ار دواه یکوتاه  ن سررره نقش اات یاجامره  منور

 جاش :

و جر   یمرا از م  افر یرجر  و جر« ز رار. »الف

. دکایم ی ادتجن ه ما از ج ار دارج را سازمار جهینت

از  هاانسررار ا یتجن  ییِنقش که متضررمن  ازنما نیا

 نام جارج.  7«یشگانیفنانقش اند»ج ار دارج اس   

روا    میحفظ و تاظ  ی رره  رنقنار« ز ررار. »ب

رهگذر   نی. ازا نجازجیهرا مانسرررار اریرم یاجتمراع

 نیاز هن متن جال   ن کاشِ متقا لِ افناجِ جرگ ی خشررر

نقش که متضرررمن تعامل  ا افناج  نیجر ارتبراط جارج. ا

 نام جارج. 2«یاافنجیفنانقش  »اس   

و  اف  دوج  اریهمواره تدا جارج تا م« ز ار. »ج

 یایآفنارتباط  نقنار کاد و متااسک  ا آر  جس   ه متن

 .ن دینام م 3«یفنانقش متا»نقش را  نیا یدیزند. هال

از سررره فنانقشِ  کیمتااظن  ا هن  یدیهال کلیمرا

مل هن گزاره را مشت  «یمتا»و  «یاافنجی »  «یشگانیاند»

اند از: عبار  کیکه  ه تنت جاندیم ییمعاا هی ن سرره ا



 
 

 1   نقشگنا یشااس ن ز ار یمبتا یسه سه  ی یت  ت «مثلُ النِّ ا عُیإنّما الب» ۀگزار ی ازدوان

 

و  00«تباجل ۀمثا گزاره  ه»  01« ازنموج ۀمثرا رگزاره  ره»

 ,Halliday&Webster, 2003) 02«امی  ۀمثا گزاره  ه»

pp 312&316 تHalliday, 1985, pp 36&37 ت

 (.96و91ا  صص 0926  یصال 

 یهاینگنه  ه ز ار   دف م نیا هیر ن  را یدیرهرال

اغ ک  انیز کادتیرا انتقاج م« ز ار یهانقش»موجوج از 

حداقل  اینقش  کیکره هن گزاره تا را  روجیگمرار م

ن اسرر  که  اا  یجرحال نیتن جارج. انقش  نجسرته کی

صور  ها   هگزاره یاساساو تمام  یو ینگنه نقشرگنا

 کاادتیعمل م یسه نقش تنقیجق نیو  ه تعب یچاد نقش

افته  متناکم و   م یاگزاره  توجه کی یمعاا نی ارا نا

 یایهمزمار از زوا دی رایجر  آر م یاسررر  کره  نا

 م یایگزیکه  نم یاهیو هن زاو میگوناگور  ه آر  اگن

 دیجویجانبه از گزاره مشرررارک  مهمره نیجر تفسررر

(Halliday & Webster, 2003, p217 تHalliday& 

Ruqaiya, 1989, p23.) 

 یهاشتک نقکه  ه تک شرروجیم یاجامه سررع جر

اره اش کیمتااظن  ا هن  ییِمعاا یهاهیز ار و سرپس ا

را  ن اسرررا  آر « إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»شررروج و گزاره 

 .میکایمهالعه م

 

 اميمثابه پو گزاره به ی. فرانقش متن4

 ز ار یاات یهااز نقش یکیکه گذش    گونههمار

اا از مع یاهیاکاور     را  ا ااس . هم «یایآفنمتن»

 یژگینقش اسررر  و و نیکه متااظن  ا ا میکایآغراز م

. از آنجا که کادیاعهاء م« گزاره»را  ه  «یرسرررانامی »

 «هجنبال –آغازه» زِیمتن از ددل جو سادتارِ متما  ِیّمتا

جو سادتار را  نیاز ا کیهن  دورج یرقم م «عاطد» و

زاره را گ کی یِرسررانامی   یفیو ک میگذاری ه     م

 .میکایم ی نرس

 دنباله –. ساختار آغازه4-1

آر  انگن ی جم ه هن جر 09جنباله –آغازه سرررادتار

سررخن  دواهدیم یزیجر  اب چه چ ادهیاسرر  که گو

سرررادتار  ن مخاطک آشرررکار  نیا جرهی. جر نتدیر گو

 اس ؟! یزیچه چ ۀجر ار ادهیکه جم ه نزج گو سازجیم

 ۀمثا ه نقهوجوج جارج که  ه یهن گزاره  عاصررن جر

  یرو نیازهم کادتیم یرسرررانددم  ام ی  مر ِیعز

 ه  یدیعاصن جر آغاز جم ه قنار جارج. هال نیا گاهیجا

ن را عاص نی ناگ  نام ا یشررااسرراز مکتک ز ار  یتبع

 یموضروع و مسخله اص  انگنی « آغازه. »ن دیم« آغازه»

 اشررد  جر اره آر دواهد  وجت  چههن  امیاسر  و   امی 

عاصررن  نیا یِژگیتا ا و یدیهال کلیما  یرو نیاز هم

.  س از عاصرن آغازه  ا عاصن جاندیم 01«یگجر اره»را 

« آغازه»کره  را آر   میرو هسرررترو ره امیراز   یگنیج

و  یعاصرررن  دبنجه نی. کارکنج اا دیریگسرررتنا م

 از  ی ه تبع یدیاسرر . هال« آغازه»گزارا از عاصررن 

 ن رردیم« جنبررالرره»عاصرررن را  نیمکتررک  ناگ  نررام ا

(Halliday& Matthiessen, 2004, p64 ت م رراجن و

 (.921ا   0927  یت ساسان16ا   0971  ینبو

 

 . ساختار اطالع4-2

 یزیچ اریم صول کشمکش م 01«اطدع سرادتار»

 یزیو آر چ شوجیم اسر  که از قبل جانسته و شاادته

اسرر  که ناجانسررته و ناشرراادته  وجه اسرر . از ماظن 

و  دیجد اریرو ترخثّن م نیترخث نیاز ددل هم  یدیرهرال

ادتار س نی اا نا شوجتیم دیتول« اطدع»اس  که  میقد

اطدع »و  06«نو عاطد»اطدع  متشرررکل از جو عاصرررن 

از واحد  ی ن آر  خشررر« اطدع ک اه»اسررر .  07«ک اه

از آنکه جر گزاره  شیکه   شررروجیاطدق م یاطدعات

 ای یتیاز ان اء همچور  اف  موقع یشوج   ه ن و اری 



 
 

 0931ستار  اییز و زم (01)یا ی   جومسال  اجم  شماره   «قنآر یشاادتز ار یها ژوهش» ی ژوهش یجوفص اامه ع م   6

 

 یلجرحا نی ن مخاطک آشرکار  وجه اس . ا ی اف  متا

 یاز واحد اطدعات ی ن  خشررر« اطدع نو»اسررر  که 

از عنضررره آر جر گزاره   شیکرره   شررروجیاطدق م

نداشرررته اسررر   یمخراطرک نسررربر   ره آر اطدع

(Halliday& Matthiessen, 2004, p89 ت م رراجن و

 (.97ا   0926  یت صال 13ا   0971  ینبو

 

 –ساختار اطالع و ساختار آغازه  اني. نسبب  م4-3

 دنباله

 جو  «جنباله –سررادتار آغازه»و « اطدع سررادتار»

هم  که جر کاار گنندیکدیاما منتب   ا  زمتمای سررادتار

و از رهگذر آر   جهادیجم ه شکل م یِ ه فنانقش متا

و ج نیا اریم یزگذاریتما لی. جلشرروجیارسررال م «امی »

را از نگاه جو  «امی » دی اینوع سررادتار آر اسرر  که م

دواناده  »و  «سرررادهی  نواردهیگو»کنج:  لیرگنوه ت  

  دهاگوی  ا منتب  «جنباله –سررادتار آغازه«. »شرراونده

 یموضرروع اص  دیاوسرر  که  ا نایاسر ت ز سرادهینو

عاصن  کیه دوج را انتخاب کاد و  ن اسررا  آر  گزار

 نی. اادی نگز امیعااصرررن را  ا نام نقهه آغاز   اریراز م

اطدع  سررراده ی  نوادهیاسررر  که از ماظن گو یجرحال

او  ی نا زیهمه چ نایندارجت ز ییک اره و اطدع نو معاا

ک اه اسررر ت اما از ماظن دواناده   نیروشرررن و  اا نا

شرراونده  اطدع ک اه و اطدع نو کامدو معااجار اسرر ت 

 ایو او  ا دواندر  س یاو روشن ن ی نا زیهمه چ نایز

 نیا نا ا کادتیمتن نسب   ه آر کسک اطدع م دریشرا

م ور و  سرررادهی  نوادهگوی جنباله  –آغازه دتارسرررا

ور اسررر  سرررادترار اطدع  دوانارده  شررراونده م 

(Halliday& Matthiessen, 2004, p93   ت نرو خرر

ا  0939  یقاسرررم و هاج دیت سررر23ا   0939

 020.) 

 یو فرانقش متن« ربا. »4-4

گزاره  یِجامع از فنانقش متا لیت   کی ه  یا یجست

جو ماظن  آر از امِی  یمست زم  نرس« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»

) ا تمنکز  ن سادتار آغازه  جنباله( و  سادهی  نوادهیگو

 شاونده  دواناده ) ا تمنکز  ن سادتار اطدع( اس .

 جهدینشار م یروشرا ه« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» گزاره

را  را نام نقهه  «عی »آر )ر رادوارار(  اردگراریکره گو

 دار معااسررر  که  نی. اانددهیدوج  نگز امی  م یعز

اس  و اوس  که  «عی » ام ی  یه اص موضروع و مسرخل

  ا تمنکز نی. همچاکادیرا حمل م «یگجر اره» یژگیو

 «عی »ه  ُنج ک ی  تواریم« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» زاره ن گ

نو و ناشرراادته و  یادهیگزاره   د نیا دیجر هاگام تول

 یادهیگزاره   د نیا دیجر هاگام تول« ر را»جر مقرا رل 

 وجه  هنیجزشبه یشده جر  اف  اقتصاجک اه و شراادته

 ه گزار نیا ادگاریاسرر  که گو یرو نیاسرر . ازهم

ه گونه کهمار نایاندت زکنجه هیتشرررب« ر ا»را  ره  «عی »

انررد  همواره کنجه حیتصرررن زیع م  دغرر  ن یع مررا

ه شاادتحدّاقل کم ایکه اطدع نو  ناشاادته و « مشربه»

 ایشررده و که اطدع ک اه  شرراادته « همشرربهٌ»اسرر   ه 

ق  0129  ینی)نو شوجیم هیاسر   تشرب شراادتهکین

  0ق  ج0129  یع و یایسرررت ح11و92  صرررص7ج

  یجمشرررق یدانیت م203  تا ی   یت هاشرررم092 

 (.061   2ق  ج0106

از مفسنار  یاریاسر  که نظن  س یهمه جرحال نیا

 نیمق وب جر ا هیاز صررراع  تشرررب ینیگ ن   نه یمبا

آر  یِمتا  ن فنانقش یمبتا هیآ لی ا ت   یگزاره  جر تااف

ر ادوارار از  یاس ت چناکه از ماظن آنار  مقصوج اص 

 وجه اسررر ت لکن  «عیإنّمررا الن ررا مثررلُ الب»گزاره   نیا

جر صررر    یینمامبالغه و  زرگ ظورمار رادوارار  ه

واژگرار را  ن هم زجنرد.  ره نظن  یعیطب اشی  چ«ر را»



 
 

 7   نقشگنا یشااس ن ز ار یمبتا یسه سه  ی یت  ت «مثلُ النِّ ا عُیإنّما الب» ۀگزار ی ازدوان

 

  یش متافنانق لیگزاره  اا ن ت   نیا نییه تبک رسدیم

 نیمفسنار از ا ینشار جاجه اس  که طنز ت ق یروشا ه

گار واژ اشیچ نگنفتنیجد نایز سرر تیگزاره مقبول ن

زجرِ آر  موجررک  نوز  ن هم جررهیو جر نت هیررآ نیجر ا

گزاره دواهد شرد. جر  نیا یرسرانامیادتدل جر وجه  

موجررک  هیررآ نیواژگررار جر ا اشیزجرِ چواقع   ن هم

ظن از ما امی  یکه موضوع و مسخله اص  «عی » شروج یم

 ی یجل گونهچیدوج را  دور ه یر ادوارار اسررر   جا

 «عی » اش یچ نیزجر ا ا  ن هم نیجهدت همچا« ر ا» ه 

 نهیجزشبه ینو و ناشاادته جر  اف  اقتصاج عاصرنکه 

. وجشرریم لیتبد شراادتهکیاسر    ه عاصرن ک اه و ن

 .دیآیم شی « ر ا» ی نا زیوارونه ن یداجیرو نیهمچا

 «عی »اواو:   ی ن فنانقش متا یآنکرره مبتا ددصررره

 «عی : »اویاسرر  و ثان امی  نیا یموضرروع و مسررخله اصرر 

عاصن ک اه و « ر ا»عاصرن نو و ناشراادته و جر مقا ل  

توجه  ه سرررهح  نی وجه اسررر   همچا شررراادتهکین

ر  ه آ حیکه توضرر ز یگزاره ن نیا یشررگانیفنانقش اند

جو نکته  نیهم دیمؤ یروشرررادواهد آمد   ه لیتفصرر

 ۀمثررا ررگزاره  رره» ییمعارا هیرر ن ا یمبتا نایاسررر ت ز

و  فیگزاره جر مقررام تعن نیا ارردگرراری  گو« ررازنموج

اند. دوج  وجه نی ه مخاطب «عی »شرررااسررراندر مف وم 

 دار معاا دواهد  وج که اواو:  نیروشرررن اسررر  که ا

 نیاساساو ا نایگزاره اس ت ز نیا یموضروع اصر  «عی »

 «عی : »اویشررده اسرر  و ثان دیآر تول فیتعن ی ناگزاره 

 فینتع یادهی د نایعاصن نو و ناشاادته  وجه اس ت ز

. شاادته  اشدجس  کم  کم ایکه ناشاادته و  شروجیم

 ن مااسرربا ِ  یادتشررامهالعا  انسررار ن یافزور  ن ا

ل از حاصرر جی ن نتا تواندیم زین نهیجزشرربه یاقتصرراج

صرر ه  گذارج و « الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا اإِنَّمَ»گزاره  ی نرسرر

 اف   جر «عی » کادیثا   م یکه همگ یشتنیشرواهد  

 یاس   را فناهم آورج ) نا دیجد نهیجزشبه یاقتصاج

 (.26-21ا  صص 0939 نزاج یر. : ش شتن ی  یآگاه

إِنَّمَا الْبَیْعُ »گزاره  لیددصررره ت   ن یجردول ز جر

 از نظن ی ن سرررهح فنانقش متا یمبتا« مِثْررلُ النِّ ررا

 :گذرجیم

 إنّما البیعُ مثلُ  النّ ا

 آغازه جنباله

   اطدع نو اطدع ک اه

 

 مثابه بازنمودو گزاره به یشگانی. فرانقش اند5

 یز ار  ازتاب تجارب انسان یاات یهااز نقش یکی

قصرررد جارج تا  یاز ج ار دارج اسررر . آنگاه که آجم

د  کا ی ادرا جر قالک ز ار سرررازمار شیدو ا یتجن 

ن کاد و عااص عیکه آن ا را تقه شروجیناچار مجبور م ه

ا  اس نی ازشااسدت  ن ا گنیکدیجهاده آن ا را از شکل

را  یانسررران ا یجر تجن  لیسررره عاصرررن جد تواریم

 نیکاادگار جرگ. مشارک 2 ادتی. فنا0کنج:  ییشرااسرا

 ادیمدزم  ا فنا یها یو موقع  ی. شرررنا9 ادتیجر فنا

(Halliday& Matthiessen, 2004, p169   ت نو خرر

 (.26ا   0939

عاصرررن جر  نیتنیم ور 02«ارردیفنا»آنجررا کرره  از

ا تا   کادیتدا م یدیاسررر   هال یانسررران ا یتجن 

 ین مااسب ست ادها یاز فنا یشااسگونه کی ه  یا یجسرت

 نی ازنموج فناهم آورج. ازا ۀمثا گزاره  ه لیج ر  ت  

  «یاها»  «یمرراج» یِاصررر  ارردیرهگرذر  او سررره فنا

 و «یکدم»  «یرفتار» یِفنع ادیو سررره فنا «یارا هه»

ا  0939)نو خ    کادیم ییرا شرررااسرررا «یوجوج»

و  ادهایفنا نیاز ا کیهن  حی(. از آنجا که توضرر26 

مجال  نیجر آن ا جر ا نیکااردگار جرگمشرررارکر  زین

و  «یارا هرره ارردیفنا» ۀتا ررا جر ررار گراجررد ینرمر



 
 

 0931ستار  اییز و زم (01)یا ی   جومسال  اجم  شماره   «قنآر یشاادتز ار یها ژوهش» ی ژوهش یجوفص اامه ع م   2

 

 « انِّإِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ ال»کاادگارِ آر که جر گزاره مشارک 

 .مییگویوجوج جارند  سخن م زین

قهعه از  کی اریز ار آنگاه که  خواهاد م کرار نار

ااد  از ک جاجیاز تجن ه ارتباط ا یگنیجتجن ره  ا قهعه 

 کیاسا  جر  نی.  ن ا نندی  نه م 03«یارا هه ادیفنا»

ا ه مث ه  یواقع ایکاش  ء یشررر کی «یارا هه ادیفنا»

 ا  دیکه  ا شرروجیکااده جر نظن گنفته ممشررارک  کی

 نیارتباط  نقنار کاد و از ا گنیج ادهکامشرررارک  کی

 د ایفنا نیا نیگزاره را شررکل جهدت  اا نا کیرهگذر  

مر رم را جاراسرررر   اواو: وجرروج جو  یژگریرجو و

 نگی نددف ج اد یگونه از فنا نیکااده جر امشررارک 

جر  «دایفنا»: کارکنج عاصن او یاسر   ثان یالزام ادهایفنا

 اریررارتبرراط م جرراجیهررا تا ررا اگونرره از گزاره نیا

 ,Halliday& Matthiessenهاسرر  )کاادهمشررارک 

2004, pp170 & 213ها اسا  اگنچه فعل نی(ت  نهم

ظ ت ف اریصررور   نجسررته و نما ه ادهایفنا گنیجر ج

مل ع یر ه یادهایکه  ا نام فنا ییهااما فعل شوندتیم

 ییو اسرررتن  و از ل ررا  آوا هیر رردور تک کاارد یم

 اری  یدیهال کلی. ماشررروندیاجا م فیصرررور  دف ه

 فِیحضررورِ ضررع نیها  ااز ز ار یکه جر  ند جارجیم

اجن م زیآن ا ن ابی ه غ یحت یر ه یادهایافعال جر فنا

 یسیو انگ  ینمونه اگنچه جر ز ار فارس ی.  ناشوجیم

ارتباط  جاجیجر ا to beو افعال  یافعال گشررت کی ه تنت

قش ن یفایا یاا ههر ادیکااده جر فناجو مشررارک  اریم

افعال  یها همچور عن از ز ار یاما جر  ند کااردتیم

و تا ا  ا سادتار  شرروندیحذف م یر ه یادهایجر فنا

 میرو هسترو ه« 2 ۀکااد+ مشارک  0 ۀکاادمشرارک »

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 213& 214 .)

 ین جر ز ار ع یارا هه ادیفنا تواریاسرر  که م یگفتا

ر که ج کنج ینیگی  ی«مبتدا + دبن» یهارا جر سرراد 

 مفنج و نه جم ه اس .« دبن»آر  

 کادیم فایم م را ا اریجو نقش  س «یارا هه ادیفنا»

 20کنجرفی. تعن2ت 21کنجرفی. توص0اند از: که عبار 

را شررااسرراندر(.  اا ن کارکنج اول  هن  یزیچ  ی)هو

 ه  توانادیاسرر  که م یاوصرراف متعدج یموجوج جارا

 فیرهگذر  آر را توص نیآر نسرب  جاجه شوند و از ا

اس    0 ۀکاادآر موجوج را که مشارک  یدیکااد. هال

 2 ۀکااد  و آر اوصررراف را که مشرررارک 22«حرامل»

 نرر رردینررام مرر 29«یژگرریررو»هسرررررترراررد  

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 216   ت نو خرر

جارج تا  ا  یسرررع زین یر ه اردی(. فنا27ا   0939

کااده  کارکنج اول جو مشررارک  نیا اریارتباط م جاجیا

قالَ أَراغِکٌ » هی. آسازجرا م قق  فیتوص یعای شیدو

از  یمثال تواندی( م16:می)من« یا إِ ْناهیمُأَنْ َ عَنْ آلِ َتی 

 نیا ادهی اشررردت چناکه گو یارا هه ادیکارکنج اولِ فنا

کرره  «میا ناه» اریررگزاره جر مقررام آر اسرررر  کرره م

که « راغک»)حرامل( اسررر  و  0 ۀکااردمشرررارکر 

کاد و  قنار( اسرر  ارتباط  نیژگی)و 2 ۀکاادمشرارک 

 یدیزند. هال «میا ناه» فیاز ددل آر جسرر   ه توصرر

نام  21«یوصرررف یهراگزاره»هرا را از گزاره گونرهنیا

 .ن دیم

 ی« یهو» یو موجوجا  جارا اءیهمه اش نیهمچا

 نیو از ا  ه آن ا نسب  جاجه شوند توانادیهسرتاد که م

ر آ یدیکااد و  شرااسراناد. هال فیرهگذر  آن ا را تعن

 شررروج یم فیو تعن نییتع تشیرا کرره هو یعاصرررن

  یهو نییت و آر عاصرررن را که ج   تع21«شررراادته»

نام  26«شااسا» شروج ی ه ددم  گنفته م گنیعاصرن ج

 نیا اریارتباط م ی ا  نقنار زین یارا هه ادی. فنان دیم

را ج   ت قق کارکنج جوم  اهیکااده زمجو مشرررارک 

 آورجیفررناهررم مرر فیررتررعررن یعررارریرر شیرردررو

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 227 گزاره .)« رَ ُّاَا
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از کارکنج جوم  یانمونه تواندی( م09)احقراف:« ال َّرهُ

صد گزاره ق نیا ادگاری اشدت چناکه گو یا ههرا ادیفنا

 -«اهلل»و « ر ّاا» اریرا هه م ی نقنار جاجیجارنرد ترا  ا ا

  نای را  سررتن –2 ۀکاادو مشررارک  0 ۀکاادمشررارک 

 نیفناهم کاد و ازا شیاز ربّ دو دیجد یفیارائره تعن

 یدی شررااسرراناد. هال نیآر را  ه مخاطب  یهو ق یطن

نررام  27«معنِّف یهرراگزاره»را  اهررگونرره از گزاره نیا

 .ن دیم

 یزگذاریج   تما تواندیکه م ییهاوهیاز شرر یکی

 یاههرا  ادیفنا ییو وجه شااسا یفیجو وجه توص اریم

 نیو تاک فیرسرررار  رراشرررد  توجرره  رره تعنکمررک

 اریهمچور ماهق یدیاسررر . هال 2 ۀکاادمشرررارک 

جر  «شااسا»جارج که عاصررن  دینکته تخک نیمسر مار  نا

 اشرردت چناکه  نیمعنفه و متع دی ایمعنّف م یهاگزاره

 وجر معنِّف نسررب   ه معنَّف و اعنف یاسرراسرراو اج 

جر  «یژگیو»اس  که عاصن  یجرحال نیشرنط اس . ا

و نکنه اسرررر   نینررامرتع  یوصرررفر یهرراگرزاره

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 219   تا یت مظفن 

 (.021و029صص 

 

 یشگانیو فرانقش اند« ربا. »5-1

 دای  فنا«إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ را»جر گزاره  «اردیفنآ»

گررزاره جو  نیرراواو: جر ا نایرراسرررر ت ز یارا ررهرره

: اویو ر ا وجوج جارند و ثان عی  یعایکااده  مشرررارکر 

کااده ارتباط  نقنار شرده اس ت جو مشرارک  نیا اریم

جال   «یارا هه ادیفنا»گزاره  ن  نیکه جر ا یالبته فع 

 را سررراد   جرهیشرررده اسررر ت جر نت حرذف کارد 

. میرو هسترو ه« 2 ۀکااد+ مشارک  0 ۀکاادمشارک »

 نیجر ا یارا هه ادیکره کارکنج فنا رسررردی ره نظن م

زاره گ» کی ا  جهی اشررردت جر نت کنجرفیتعن زیگزاره ن

 نیا ادگاریاسررا   گو نی.  نامیرو هسررترو ه« معنِّف

 ه  «عی »  یهو ندرو شرررااسرررا فیگزاره جر مقام تعن

 دوج هستاد. نیمخاطب

 دییرا تخ جینتا نیکه ا یجم ه شرررواهد و مدارک از

 . گزاره اس نیا یتوجه  ه سرهح فنانقش متا کاد یم

شرررد  تمنکز  ن سرررهح  اری  زیگونره که قبدو نهمرار

ام هاگ «عی »که  جهدیگزاره نشررار م نیا یفنانقش متا

طدع ا هنیجزشرربه یگزاره  جر  اف  اقتصرراج نیا دیتول

ناشرراادته  وجه اسرر ت  ن یاطبمخ ی نا جهینو و جر نت

و  فیگزاره جر مقام تعن نیا اردگرارِیگو یرو نیازهم

که نکا ِ  یگنیاند. شرراهد ج نآمده «عی »شررااسرراندر 

 ۀکااد وجر مشررارک معنفه کاد یم دییرا تخ گفتهشی 

 ۀگزار کیگزاره اسرر .  نای جر –شررااسررا عاصررن –2

ر ج اساکارآمد  اشرد که عاصن شا تواندیمعنِّف آنگاه م

صور  آر گزاره  نیا نی اشدت جر غ نیآر  معنفه و متع

ج   شرررااسررراندر آر امن مب م  یگام مثبت تواندینم

 یگانشی نجارج. ددصه آنکه توجه  ه سهح فنانقش اند

 یکه جر  اف  اقتصررراج سرررازجیگزاره روشرررن م نیا

شده امن شاادته« ر ا»امن ناشاادته و  «عی » نه یجزشربه

 قیگزاره از طن نیا ادگاریلرذا گو تاسررر  یو معنوف

 د.انزجه «عی » فی)عاصن شااسا( جس   ه تعن« ر ا»

 «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»گزاره  لیرت   ن یجردول ز جر

 :ذرجگیاز نظن م یشگانی ن سهح فنانقش اند یمبتا

 

 و گزاره به مثابه تبادل ینافردي. فرانقش ب6

جر سرررهح سررروم مهالعه دوج  گزاره را  یدیهرال

ده  شررراون» ا  «سرررادهی  نوادهیگو» اریمثا ه تعامل م ه

 إنّما لبیعُا رررررر مثلُ النّ ا

 2کاادۀ مشارک 

 شااسا

ی افنایاد را هه

 م ذوف

 0کاادۀ مشارک 

 شدهشاادته
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از سرررادتار  نیمسرر نیو جر ا کادی  مهالعه م«دواناده

اسررر    ی  نه  نجه اسررر . گفتا «ماندهیوجره +  اق»

اطدع »و « اطدع نو»  «جنباله»  «آغازه» نددف عااصن 

و  نددف سرره عاصررن  یجر سررهح فنانقش متا« ک اه

جر  «یتیعااصررن موقع»و « کاادگارمشررارک »  «ادیفنا»

د و هستا  ی س یکه همگ یشررگانیسرهح فنانقش اند

و « وجه»جو عاصررن  سررتادتیه نمتشررک  یاجزا یجارا

که جر جرور دوج عااصن  اندیعااصن منکب  «ماندهی اق»

 اند.جاجه یرا جا یگنیج

و « وجه»از جو عاصررن  کی ن هن  یاجامه منور جر

 میمتشرررک ه آن ا دواه یاجزا نیو همچا 22«ماندهی اق»

 جاش .
 

 . عنصر وجه6-1

عاصرررن دوج متشرررکل از جو جزء اسررر  که  نیا

 «.فعل یستایعاصن دوج ا»و « فاعل»اند از: عبار 
 

 . فاعل6-1-1

 یشخص نیضرم کی ای یگنوه اسرم کی 23«فاعل»

 یدوانل ا  شررخص و شررمار  ا فعل هماسرر  که  ه

 ه  یاس  که اواو: از آر گزارش یعاصرن« فاعل»جارج. 

کذب آر  ای: صررردق اویو ثان شررروجیمخراطرک جاجه م

 گنیج اری عاصرررن اسررر ت  ره نیگزارا جر گنو هم

 نعاص نیهمشده جر هن جم ه  ا ارجاع  هگزاراِ طنح

 کیتکذ ای قیآر  تصررد یو  ن مباا شرروجیم دهیسرراج

  یو نبو یت م اجنHalliday, 1985, p34) شررروجیم

اسررر   نسرررب  اصرررهدح  ی(. گفتا12ا   0971

اصهدح جر  نی ا ا یدیهال یجر نگنه نقشرگنا« فاعل»

عنب  نسررب  عموم و دصررو  مه ق اس ت  ا یاج 

اعم از اصرررهدحا  مبتدا  فاعل و نائک فاعل جر  نایز

 (.920ا   0927  یعنب اس  )ساسان ا یاج 

 فعل یستای. عنصر خود ا6-1-2

اسرر  که  یعاصررن 91«فعل یسررتایدوج ا عاصررن»

و آر را از حال ِ  کاردیم یگزاره را م ردوج و متاراه

ن عاصررر نیگزاره  ا ا گنیج اری ه   آورجتیجرم یانتزاع

 &Halliday) شررروجیم نیمرتشرررخررص و مررتررعرر

Matthiessen, 2004, p115سرررتررای(. عاصرررن دوج ا 

  «ییزمار نما» قیرا از سررره طن گفتهشی  یکارکنجها

 .کادیم فایا « یقهب»و  «یینما جهو»

 تواندیفعل م یستای: عاصن دوج ا90یی( زمار نما0

جامه عمل  شیارجاع  ه زمار   ه کارکنج دو قیاز طن

را نسررب   ه زمارِ  داجیعاصررن  زمارِ رو نی پوشرراند. ا

 ای ادهیرهگذر  زمارِ حال  آ نیو ازا کادیم نیگفته مع

  ی)م اجن و نبو سررازجیگزاره را مشررخص م ۀگذشررت

 (.12ا   0917

  و مثب اریتقا ل م یمعاا ه « یقهب: »92 ی( قهب2

 . اسرر یمثب  و ماف اریتن انتخاب مم مو ازآر  یماف

 یاگسررتنجه فیمخدوا از ط یاگنچه  ن اسررا  آمارها

 یاز متور  جمد  مثبر  حدوجاو جه  نا ن جمد  ماف

گمار  نیچا نیاشتباه اس  که ا اریتااوب جارندت اما  س

ل  نبوجِ حا یمعاا ه یسررراجگ  هکه حال ِ مثب   میکا

 دار معااس  که انتخاب حال  مثب   نیاس . ا یماف

  یماه یجارا یانتخراب حرال  ماف ۀ ره انرداز قراویجق

 ,Halliday& Matthiessenو معااجار اسررر  ) یواقع

2004, p143.) 

 « یقهب»شد   اریگونه که  : همار99یی( وجه نما9

اسررر ت اما روشرررن  یحال  مثب  و ماف اریانتخاب م

 ستادین ییهااهیگزتا ا  «یمثب   ماف»اسر  که حاا  

. جر واقع  ارردیآن ررا را  نگز توانرردیم ارردهیکرره گو

جو قهک وجوج جارند  نیا اریم زین یایانیم یهاجرجه

و  یفیاز  د تک  یاَشرررکررال گونرراگون انگنیررکرره  
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 زیاز آن ا را ن یکی تواندیم ادهیاس  و گو  وجرنینامع

وجه »مجموعاو  یانیم یهاحال  نیاانتخراب کارد.  ره

  ینمونه جر جمد  دبن ی.  ناشرروجیگفته م «یینما

  یّعاظ ار قه کی ه تنت یجو قهک مثب  و ماف یمعارا

 نیکنجر هسرررتاد. اکنجر و انکارجر اثبرا   یّرو حتم

جو قهک  جو گونه از اَشکال  نیا اریاس  که م یجرحال

اند وجوج جارند که عبار  زین  وجرنیو نامع یفی د تک 

 از:

  «قهعاو»  همچور 91احتمال یانیم یها)الف( جرجه

 .«دیشا»و « احتمااو»

  «شهیهم»  همچور 91تااوب یانیم یها)ب( جرجه

 «.گ گاه»و « غالباو»

چور  یینماهاآر اسرر  که وجه  یحائز اهم ۀنکت

احتمال و  یهاکره از جرجه زین «شرررهیهم»و « قهعراو»

 ندورجارند  همچاار از ل ا   یی اا اریتاراوبِ  سررر

ب   مث» یاز سررهح حال  قهب تننیی ا یسرره  ن یّتع

نمونه   ی.  ناجهاردیرا  ره دوج ادتصرررا  م «یماف

  یّ  و حتمیّاز قهع« اسررر  یاو قهعراو ع » جم ره 

 ندورجار « اسررر  یاو ع »نسرررب   ه جم ه  یکمتن

جر تا سرررتار  ارار  شرررهیهم»جم ه  نیاسررر   همچا

از  «ارج یجر تا ستار  ارار م»نسرب   ه جم ه  « ارجیم

 ندورجار اسررر . ددصررره کدم آنکه  یثبرا  کمتن

ر که ج« جارم نیقیمن : »دیگویتا ا آر هاگام م ادهیگو

 ,Halliday&Matthiessen, 2004ندارج! ) نیقیواقع 

pp 146 & 147.) 

 

 ماندهي. عنصر باق6-2

اسرر  که  یشررامل سرره عاصررن کارکنج «ماندهی اق»

وجه  نیاجا  غ»و  97«متمم»  96«فعل واژه»اند از بار ع

الْیَوْمَ أَکْمَ ْرر ُ لَکُمْ »نمونرره  جر عبررار   ی.  نا92«نمررا

 «مویال»و  «اکمیج»  «أکمل» کی(   ه تنت9)مائده:« جیاَکُمْ

« وجه نما نیاجا  غ»و « متمم»  «فعل واژه» یهانقش

 .کاادیفا میرا ا

ر ج« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»گزاره  لیرت  اجامره  ره جر

  نجاد . میدواه یاافنجیسهح فنانقش  

 

 ینافرديو فرانقش ب« ربا. »6-3

کنج کار« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»جر گزاره  «عیالب» واژه

 را  ن جوا یاافنجیجر سررهح فنانقش  « فاعل»عاصررن 

 «عی » ۀر ررارگزاره اواو: ج نیچناکرره جر ا کشررردتیم

 ای: صدق او ی ه مخاطک جاجه شررده اس  و ثان یگزارشر

عاصررن اسرر .  ه  نیجر گنو هم زیکذب آر گزارا ن

 وجر هیعبار  )شب نیشرده جراطنح زاراگ گنیج اری 

 دهی( سررراجعیعاصرررن )  نی ه ر ا(  ا ارجاع  ه هم عی 

 یتناجرس ای یآر  نسرب   ه جرست یو  ن مباا شروجیم

 جررهیو جر نت نجیگیگزاره قضررراو  صرررور  م نیا

 میشاهد آن هیآ نیا ۀ. جر اجامشوجیم کیتکذ ای قیتصد

و  تباجل نیطنفِ ا کیهمچور  زیمتعال ن یکره دردا

تعامل   ه قضرراو  نشررسررته و  ا سرراجش گزارا 

عبار  از ددل ارجاع آر  ه عاصن  نیشرده جر اطنح

 َوَأَحلَّ ال َُّه اْلَبْیعَ »آر جاجه اس :  کیحکم  ه تکذ  «عی »

 «.وَحَنَّمَ النِّ ا

ْیُع إِنَّمَا الْبَ »فعل جر گزاره  یستایعاصن دوج ا ۀجر ار

 توجه کنج: لی ه نکا  ا دی ایم« مِثْلُ النِّ ا

ها همچور ز ار از ز ار ی: جر  ندیینمرا. زمرار0

 نگیدکیواژه  ا نما و فعلزمار یگاه ا زارها یسررریانگ 

و  givesچور  ینمونه  افعال ی.  ناشررروندیم کیتنک

gave یکیتفک چیه نایز ادتیآیجسررته  شررمار م نیاز ا 

 گنیج یواژه از سوو فعل یسو کیزمار فعل از  اریم

و ج نیا اریم کیاس  که تنک کنا اریوجوج ندارج. شرا
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 یها همچور عن از ز ار ینشدنشار جر  ند کیو تفک

بدو ق گنیج ی. از سوجهدیرخ م یی اا اری ا  سرامد  س

 یِگانشرری ن سررهح فنانقش اند یشررد که مبتا اری  زین

ه جر کاررفت ه ادِی  اواو: فنا«إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ ا»گزاره 

 : فعلِ جالّ  ناویاسررر  و ثان «یارا هه ادیافن»گزاره  نیا

 دار معااس  که هم  نیحذف شده اس . ا ادیفنا نیا

گزاره حررذف  نینمررا جر اواژه و هم ا زار زمررارفعررل

 ینا  یقیکه طن سررر ی دار معاا ن نیاندت البته اشرررده

 تواریگزاره وجوج ندارجت چناکه م نی ه زمار ا  ُنجری 

 نیُ نج که زمار ا ی  هیآ یاز ددل  اف  متا یروشا ه

 ( اس .ادهیگزاره  مضارع )زمار حال و آ

 ینماوجوج اجا  وجره :یینمراو وجره  یر. قهب2

ه ک جهدینشررار م« إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»جر گزاره « إنّما»

 چیاند از هگزاره )ر ادوارار( نخواسررته نیا ادگاریگو

و   یّحتم انگنیکه   «یمثبر   ماف»از جو قهرک  کیر

آنار نسرب   ه مفاج گزاره اس     نه َ َنند. جر   یّقهع

آر اسرر  که ر ادوارار  ۀجهادگزاره نشررار نیا مقا ل

جو قهک  یانیاز اَشرررکال م یکیاند که از جاجه حیتنج

و  نبوجریحتم ۀجهارردکرره نشررررار «یمرثبرر   ماف»

 یعایآنار نسرررب   ه مفاج گزاره اسررر  ) نبوجریقهع

 إنّما(   نه  نند.

نقشررگنا و از  یشررااسرراز ماظن ز ار یی. وجه نما9

کررارکنج  ناموریماظن ع م  دغرر : جر ع م  دغرر   

سررخن گفته شررده اسرر ت اما اند   اری سرر دیاجا ِ تخک

 نیکه آنار  ه ا جهدیآن ا نشررار م یها ه گفته یتوج 

و جر  نگنندیم« م ورمخاطک»صرررور      تا ا  ه

د را صررنفاو از ماظن یاسررتخدام اجا  تخک ییچنا جهینت

رهگذر  آنار کارکنج  نی. از اکاادیمهالعه م نیمخراطب

و انکررار  دیرررا تا ررا جر ازالرره ا  ررام  تنج دیررخکاجا  ترر

  0ج تا ی   یشررافع یای)قزو کاادیمخاطک ددصرره م

ت 31   2ق  ج0129  یع و یایت حس70-63صرص 

  یجمشرررق یدانیت م12و17صرررص  تا ی   یهراشرررم

اس  که  یجرحال نی(. ا073و072  صص 0ق  ج0106

که  دور آنکه  میشرررویمواجه م ییهراگراه  را گزاره

انکار نسرررب   ه مفاج گزاره  ای دیمخاطک جر مقام تنج

ه جاشررت ی دور آنکه آر گزاره  مخاطب یحت ای اشررد و 

 –دیگوی ا دوج سررخن م فنجی که آنگاه مثدو – اشررد

اسرررتفاجه شرررده اسررر . حال  دیهمچاار از اجا  تخک

 ایآر اسرر  که آ نجیگیروقنار م شیکه   یسررشرر ن

جر  شرررهیها صرررنفاو رجر گزاره دیاسرررتخدام اجا  تخک

از  یکی یدیهال کلیمخراطرک جارج؟! از آنجرا کره ما

 یاافنجیهرا را جر فنانقش  گزاره یسرررهوح فنانقشررر

عامل ت نیو طنف  یّاافنجیمسرررخله   جهیجر نت ارد ی یم

او حائز  یا ن –و مخاطک اردهیاعم از گو –یاجتمراع

 ۀشیاس  که او گاه ر یرو نیازهم قاویاس . جق  یاهم

و نه  –ادهیها را جر گوجر گزاره دیاسرررتخدام اجا  تخک

رهگذر  او  ه  نی. از اکادمی وجوجسررر  –مخاطک

 نییجر تب یو سررع  نجازجینما ماجا  وجه ۀ    جر ار

اسررا   کارکنج  نیجارج.  ن ا زین ادگاریآر از ماظن گو

 زاریقضرراو  سررخاگو جر م نییهمانا تع نماوجهاجا  

جو قهک  یِانیم یهاگزاره جر جرجهتااوب  ایاحتمرال 

 اس . «یمثب   ماف»

ارکنج   ک«إِنَّمَا اْلَبْیُع ِمْثُل النِّ ا» ازگش   ه گزاره  جر

آر اس   یمانادِ آر جر ز ار عن  یهاو واژه« إنّما»واژه 

ا که ر  وجرنیو نامع یفیکره اَشرررکال گوناگورِ  د تک 

وجوج جارج  مشرررخص  «یمثب   ماف»جو قهک  اریرم

چور  یینماهاوجه ی دار معااسرر  که حت نیسررازج. ا

 زی اا ن اریاحتمال  سررر یهاجرجه انگنیرکره   «مراإنّ»

 از تننیی ا یسررره  ن یهسرررتاد  همچاار از ل ا  تع

را  ه دوج ادتصرررا  « مثب » یسرررهح حرال ِ قهب
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اسررتاتاج کنج  نیچا تواریرهگذر م نی. ازهمجهادیم

ه مفاج نسب   « إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»اره گز ادگاریکه گو

 اند.نداشته یجزم  ِیّو حتم  یّهعق شیگزاره دو

کاد آر اسررر  که  دیینکته را تخ نیا تواندیم آنچه

 ن وجوج  یمبا یااَماره و نشرررانه چیه هیاواو: جر متن آ

گزاره وجوج ندارج.  نیو انکار جر مخاطب دیرا  رام  تنج

وجوج  اریم یارتباط گونهچی ردار معااسررر  که ه نیا

 هجیجر نت شرروجتینم دهی ا مخاطک ج« إنّما» دیاجا  تخک

را جر ارتباط  ا  دیراجا  ترخک نیا جوجو سررر ی رایم

 یشرراادت: مهالعا  انسرراراوی. ثاندیمعااجار ج ادگاریگو

ح که البته طن –نهیجزشررربه ی اف  اقتصررراج ناموری 

 –گاجدیمجرال نم نیا مسرررتاردا  و مردار  آر جر

 یگزاره رؤسا نیا ادگاریآر اسر  که گو ۀجهادنشرار

 یآگاه ینااند )  وجه نهیجزر رادوار قبائل جر شررربه

(. 71-61ا  صرررص 0939 نزاج یر. : شررر شرررتن ی 

 یافناج جر فنهاررع عن  نیقبرائررل مقترردرتن یرؤسرررا

 شیمنجمار قبائل دو یاند که سرررخاانشرررار  نا وجه

 وجه اسرر ت لذا جور از  شرردهنفتهیمسررموع و کامدو  ذ

 ینسرب   ه مفاج گزاره رؤسا نیاهن اسر  که مخاطب

 اشررراد. ثالثاو:  ارو انک دیرجر مقرام تنج شیقبرائرل دو

درداونرد متعرال نسررربر   ه مفاج گزاره  ییضررردگو

 گزاره کقال جر – ه ر ا عی   وجرهیشب یعای –ر ادوارار

 زی( ن271ه:) قن« و حَررنََّم الن ررا عَالربریر اهللُ وَأحررلَّ»

آر اس  که مخاطبار  نسب   ه مفاج گزاره  ۀجهادنشار

 یرو نیهماز قاوی. جقاندنفتهینداشته و آر را  ذ یدیتنج

 و دیآی نم یسازمتعال جر مقام شفاف یاس  که ددا

 .سازجیگزاره را آشکار م نیا ادگاریگو کِیفن

« إنّما» دیوجوج اجا  تخک دی ایکدم آنکه م ددصه

 و نبوجریرا جر قهع« إِنَّمَررا الْبَیْعُ مِثْررلُ النِّ ررا»جر گزاره 

 نه و –گزاره نسررب   ه مفاج آر ادگاریگو نبوجریحتم

 .کنج نتعبی –جر مخاطبار گزاره دتنجی و انکار وجوج

 وارتیم زیگزاره ن نیجر ا «ماندهی اق»عاصررن  ۀجر ار

  ه جو نکته اشاره کنج:

ا إِنَّمَ»شررد  جر گزاره  اری  زیقبدو نگونه که . همار0

از   یشگانی ن سرهح فنانقش اند یمبتا« الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا

اسررتفاجه شررده اسرر . از آنجا که افعال  یارا هه ادیفنا

  شرروندیحذف م یجر ز ار عن  یارا هه ادیجالّ  ن فنا

 .س گزاره حذف شده ا نیجر ا زین« فعل واژه»عاصن 

عاصرررن  فاگنیگزاره ا نیجر ا« ثلُ الن ام». واژگار 2

 هستاد.« متمم»

إِنَّمَا الْبَیْعُ »گزاره  لیت   ۀددصررر ن یجردول ز جر

از نظن  یاافنجی ن سرررهح فنانقش   یمبتا« مِثْرلُ النِّ را

 :گذرجیم

 

 إنّما البیعُ رررررررر مثلُ النّ ا

 متمّم
زمار 

 مضارع

فعل واژه 

 م ذوف
 فاعل

 اجا 

 وجه نما

 

 جهینت

لُ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْ»واژگار جر گزاره  یعیطب نیغ اشیچ

 لی ه ر ا و نه  نعکس(  توجه د عی  هیر)تشرررب« النِّ را

  یاز مفسنار را  ه دوج ج ک کنجه اس .  ند یمیعظ

 صیرا جر ادتدل قوه تشرررخ یواژگون نیا لیررجلر

نف جر صِ  گنیج ی ند هار یر ادوارار جر اثن تخب  ش

 ه  یقیقح هی دور قصرد  ن تشب « ار»  یحکم ح  اری 

 وب مق هیاز صرراع  تشررب ینیگو غالباو جر   نه «عی »

 یا یشرررهیر« ر ا»جر صررر    یینماماظور  زرگ ره

 اند.کنجه

 کلیما یاز نگنه نقشگنا ینیگ ژوهش  ا   نه نیا

  «یفنانقش متا»گزاره را جر سرره سررهح  نیا  یدیهال

عه کنج مهال «یاافنجیفنانقش  »و  «یشگانیفنانقش اند»

 :اف یجس   لیا جیو  ه نتا
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 گزاره نشررار نیا یِ. مهالعه  ن سررهح فنانقش متا0

انتخاب شده اس .  امی  م یعز ۀنقه «عی »که  جهدیم

 نیا ی دار معااسرر  که موضرروع و مسررخله اصرر  نیا

. شررده اس  دیآر تول ۀجر ار امیاسر  و   «عی »گزاره  

 دیام تولآر اس  که هاگ نگنای  زین« ر ا» ه  «عی » هیتشب

نو و ناشرراادته و جر مقا ل   یادهید  «عی »گزاره   نیا

 یشرده جر  اف  اقتصاجک اه و شراادته یادهی د« ر ا»

نو و « مشرربه» وجه اسرر ت چناکه همواره  نهیجزشرربه

 ک اه اس .«  ه مشبهٌ»

اره گز نیا یِشررگانی. مهالعه  ن سررهح فنانقش اند2

 ادیفنا»گزاره  ا اسرررتفاجه از  نیکه ا جهردینشرررار م

 ه  «عی »  یو شااساندر هو فیجر صدج تعن «یارا هه

 یزمان ادگار یمخاطبار  وجه اس . روشن اس  که گو

 یرو عیهمچور   ده یرر ررد کیرراز  فی رره ارائرره تعن

 .شدکه نو و ناشاادته  ا آورندیم

ه گزار نیا یِاافنجی. مهرالعه  ن سرررهح فنانقش  9

گزاره  ا اسررتفاجه از  نیا ادگاریگو که جهدینشررار م

 نبوجریو قهع نبوجری   ه حتم«إنّما» ینمااجا  وجره

 اند.گزاره ااعار کنجه نیدوج نسب   ه مفاج ا

 اشیچ  یفی. مهرالعه حاضرررن نشرررار جاج که ک1

و نامعقول  یعیطب نیغ دیرگزاره را نبرا نیواژگرار جر ا

 نیا دیجر عصرررن تول اشیچ نی اداشررر . جر مقا ل  ا

جهاده اسررر  و  ازتاب یگزاره  کرامدو معقول و ماهق

 . وجه اس  نهیجزشبه ی اف  اقتصاج
  

 النّ ا مثلُ  ررررررررر البیعُ إنّما

 جنباله آغازه

  

 اطدع ک اه اطدع نو

 0کاادۀ مشارک 

 شدهشاادته
 ای م ذوفیاد را ههافن

 2کاادۀ مشارک 

 شااسا

 اجا 

 نماوجه
 فاعل

فعل واژه 

 م ذوف
 متمّم زمار مضارع
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 ن.: جارالفکنو ی   نیالتفس یف  یالب ن الم 

 لیانوار التازق(  0102عبداهلل  ن عمن )  یضاوی  .1

م مد عبدالنحمار  قی ه ت ق  لیو اسرررنار الترخو

 .یالتنا  العن  اءی: جارإحنو ی   یالمنعش 

ق(  0111) نا والفتوحیام دیسرر  یجنجان یایحسرر .6

 یاهلل اشرررناق یول نزایم قی   ه ت قااحکام ا یآ

 .دیت نار: انتشارا  نو  یسنا 

الهناز ألسررنار ق(  0129) یی ی  یع و یایحسرر .7

 : المکتبۀنو ی   حقرائق اععجازالبدغره و ع وم 

 .ۀیالعاصن

 الکشررراف عنق(  0117م موج )  یزمخشرررن .2

: جارالکترراب نو ی   لیررحرقررائق غوامل التاز

 .یالعن 

 هی ه نظن ینگاه»ا(  0927فنهاج )  یسررراسررران .3

  «یافزوجه عبدالقاهن جنجان یسررراد  و معااها

   تا ستار.03شماره  باشااد  یز

ا(  0939) یت روح اهلل  هاج دیقاسررم  ل دیسرر .01

عبردالقاهن  ا یرنظن یهرایهمرانارد ی نرسررر»

 ییز ار و نقشررگنا یجر کار نجشررااسرر یجنجان

   تا ستار.22 ۀشمار  یاجب  ژوه  «یدیهال

 ن یت جرردل الررد نیررجرردل الررد  یوطریرسررر .00

سه : مؤسنو ی   نیالجدل نیتفسق(  0106)یم  

 الاور ل مهبوعا .

  میالقنآر الکن نیتفسق(  0102عبداهلل ) دیس شبّن  .02

 : جارالبدغۀ ل هباعۀ و الاشن.نو ی 

مف وم ر ا جر ا(  0939) نیم مد حس نزاج یشر .09

کارشررااسرری  ۀنام ایار  مینزول قنآر کن یفضررا

جانشرررگراه امررام    یرارشرررد ع وم قنآر و حررد

 صاجق)ع(.

 یالفنقار فا(  0961م مرد )  یت نان یصررراجق .01

  قم: انتشرررارا  فنهاع القنآر  رالقنآر نیتفسررر

 .یاسدم

و جستور  یع م معان»ا(  0926فاطمه )  یصال  .01

  2 ۀشررمار ا  یکتاب ماه اج   «یدیهال ینقشررگنا

 آارماه.

المیزار ق(  0107) نیسررید م مدحسرر طباطبائی  .06

 .ی  قم: جفتن انتشارا  اسدمالقنآر نیتفس یف

البیار مجمع ق(  0931فضل  ن حسن ) طبنسری  .07

   ت نار: انتشارا  اسدمیه.فی تفسین القنآر

 یالتبیار ف(  ترایحسرررن )  طوسرررح م مرد ن .02

 .: جارإحیاء التنا  العن حنو ی   تفسینالقنآر

کاز العنفار ق(  0103) نیالدمقداج  جمال فاضررل .03

  یم مد قاضررر دیسررر قی   ه ت قفقه القنآر یف

 .یمذاهک اسدم کیتقن یت نار: مجمع ج ان

 نیالتفسرررق(   0100م مد  ن عمن )  یراز فخن .21

 .ۀی م: جارالکتک العنو ی   (کیالغ حی)مفاتنیالکب



 
 

 0931ستار  اییز و زم (01)یا ی   جومسال  اجم  شماره   «قنآر یشاادتز ار یها ژوهش» ی ژوهش یجوفص اامه ع م   06

 

ق(  0103سررریرردمر مرردحسرررین ) فضررردهلل  .20

:جارالمد  نو ی   ترفسررریرنمراروحرح الرقنآر

 ل هباعۀوالاشن.

 ( تایم مرد  ن عبدالنحمار)   یشرررافع یایقزو .22

 .لی: جارالجنو ی   ع وم البدغۀ یف ضاحیاع

  نو ی   ظدل القنآر یفق(  0102) دقهکیسررر .29

 قاهنه: جارالشنوق.

 یمسرررالک األف ام إلا(  0961جواج )  یکراظم .21

 .یمنتضو یم  ت نار: کتا فنوشاألحکا ا یآ

 یمن هدق(  0103)یم مدتق دیسررر  یمدرسررر .21

 .نیال س ی  ت نار: جار م بالقنآر

  قم: مؤسررسررۀ الماهق(  تایم مد رضررا )  مظفن  .26

 .یالاشن اعسدم

 ه   یالمظ ن نیالتفسرررق(  0102م مد )  یمظ ن .27

 .هید اکستار: مکتبه رش  یتونس یغدم نب قیت ق

ز دۀ (  تایاحمرد  ن م مرد )   ی یارج  مقرد  .22

 ی  ت نار: کتررا فنوشرررأحکررام القنآر یف اریررالب

 .یمنتضو

مواهک ق(  0113) یعبدااع   یسبزوار یموسو .23

: مؤسرررسرررۀ نو ی   القنآر نیتفسررر یالنحمار ف

 )ع(. یالبأهل

 رره ا(  0971) یم نار ت م مررد  نبو م رراجن  .91

نار: گنا  ت نقش یافتیت رهشعن یشااسز ار یسو

 نشن منکز.

البدغۀ ق(  0106عبدالنحمار )  یجمشرررق یدانیم .90

   جارالق م.ۀی: جارالشامنو یجمشق     ۀیالعن 

مقدمه  ن تنجمه ا(  0939م سرررن ) نو خر   .92

ار: ت ن  یدیهال کلیما« ز ار   اف  و متن»کتاب 

 .اهنوجیانتشارا  س

 هین اق(  0129احمرد  ن عبردالوهراب )  ینینو .99

  قاهنه: جارالکتک و الوثائق فاور ااجب یاارب ف

 .ۀیالقوم

 یالمعان یجواهن البدغۀ ف(  تایاحمد )   یهاشم .91

 .ۀی: المکتبۀ العصننو ی   عیو البد اریو الب
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