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چکیده
یکی از گزارههایی که توجه مفسررنار را ه دوج ج ک کنجه «إنّما البیعُ مثلُ النّ ا» اسر ت تا ا گزارهای که
اقتصراجی شربه جزینه جر عصن نزول اس  .ه

ه صرور

ی واسرهه ازتاب جهاده جایگاه «ر ا» جر اف

رغم تفاو

آرای مفسررنار ینامور این گزاره همگی ه جلیل تشرربیه یع ه ر ا ن غینطبیعی وجرِ چیاشِ

واژگار جر این گزاره متفقاد .مهالعه حاضرررن تدا جارج ا نه گینی از نگنه نقشرررگنای مایکل هالیدی
جسر

ه ازدوانی این گزاره زند .هالیدی سره کارکنج ااتی ز ار را که فنانقشِ «متای» «اندیشگانی» و

« یاافنجی» هسررتاد شررااسررایی کنجه و متااظن ا آن ا سرره ایه معاایی را نای هن گزاره سرراماندهی کنجه
اسر  .فنانقش متای نشار می جهد که « یع» هاگام تولید این گزاره دیده ای نو و «ر ا» دیده ای شاادته
جر اف

اقتصرراجی شرربهجزینه وجه اسر  .نیز فنانقش اندیشررگانی حکای

گزاره از «فنآیاد را هه ای» که کارکنج تعنیفِ هوی

را جاراسررر

از آر جارج که گویادگار این

نه نجه اند .هاگامی ه تعنیف یک

دیده چور یع روی آورجه می شررروج که نو و ناشررراادته اشرررد .فنانقش یاافنجی نیز نشرررار می جهد
گویادگار این گزاره ا اسرررتفاجه از اجا ِ «إنّما» ه عدم حتمی
اا ناین مبتای ن نگنه نقشرررگنای هالیدی کیفی

دویش ه مفاج این گزاره ااعار کنجه اند.

چیاش واژگار جر این گزاره غینطبیعی نبوجه که جر

هاگامه تولید این گزاره نای مخاطبار قا ل ف م و ازتابجهاده اف
واژههای کلیدی
ر ا یع ز ارشااسی نقشگنا مایکل هالیدی.
*نویسنده مسئول

اقتصاجی شبهجزینه وجه اس .
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ه شنح و تبیین این گزاره اهتمام جاشته اند .منوری ن

مقدمه
که جر طول تاریخ ج ار

«ر ا» از مفاهیمی اسررر

این تدا هرا نشرررار می جهد که اصررر ی تنین م ور

اسررردم توجره طیف های گوناگونی از اندیشرررمادار

مباح

مسر مار هویژه فق ا و مفسنار را ه دوج ج ک کنجه

چیاش واژگرار جر آر وجه اسررر  .جرحالی که انتظار

ایشرررار ینامور این گزاره معهوف ه کیفی

اس ت چه ه این دیده ارها جر قنآر کنیم و روایا

اولیه آر اسر

اشررراره شرررده و گراه ا ل ای ت دیدآمیز ( قنه271 :

عقیردۀ ر ررادوارار جر قررالرکِ «إنّمررا الن ررا مثررل البیع»

272و )273ه مقا ه ا آر نداسرررته شرررده اسررر .

صررور ادی شرروجت اما این گزاره از تشرربیه « یع» ه

شررااسررایی این مف وم آنچاار که جر عصررن نزول جر

«ر ا» سخن گفته اس  .مفسنار قنآر جر شنح و تبیینِ

میشده از جین از اهن مفسنار قنآر را ه دوج مشغول

این تشررربیه که جر اجی امن غینماتظنه ه اهن می آید

جاشرته اسر ت از همین روی آنار سررعی کنجهاند تا از

مسرینهای گوناگونی را جر یش گنفتهاند که جر خش

ددل جقیقشررردر ن آیا

قنآر کنیم که تنین مابع

که «ر ا» ه « یع» تشرربیه شررده اسر

و

عد ه آر می نجازیم .جر این نوشتار تدا شده اس

نای جستیا ی ه اطدعاتی جقیق جر اب «ر ا» جر عصن

رهماظور تبیین این گزاره امرا این ار ا نه گینی از

جر راسررتای شررااسررایی هن چه تن این

از ماهق حاکم ن چیاش واژگا ِر

نزول اسرر

مف وم گام نجارند.

روشی نوین ه

این گزاره اقدام شرروج .هماظور ت قق این هدف نای

ی تنجیرد یکی از همین گزاره هرا کره توجه اکثن

نخسرررتین رار ره رازدوانی این گزاره جر نتو نگنۀ

های جاماهجاری

ز ار شرااسی نقشگنای مایکل هالیدی نجادته دواهد

ل
گزاره «إِنَّمَا ا ْل َب ْی ُع ِم ْث ُ

که هن گزاره را

مفسررنار را ه دوج ج ک کنجه و
را ه دوج ادتصرا

جاجه اس

النِّ را» ( قنه )271:اسررر  .آنچه ن اهمی
نسرررب

این گزاره

ه جیگن گزاره ها می افزاید یار آر جر قالک

شد .این نظنیۀ ز ار شااسی ن آر اس

جر سه ایه معاایی و متااسک ا سه کارکنج اص ی ز ار
مهالعه کاد.

یک نقل قول مسرررتقیم از گنوهی از فعاار عنصررره
اقتصررراج جر آر عصرررن اسررر

کره هدو ی می تواند

رازترابجهارده جرایگراه «ر را» جر اف

 .2آرای مفسران دربارۀ گزارۀ «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا»

اقتصررراجی

منوری ن تفاسین قنآر کنیم ایل گزاره « ِإ َّنمَا ا ْل َب ْی ُع

شبه جزینه جر هاگامه نزول قنآر کنیم اشدت جر نتیجه

مِثْلُ النِّ ا» ( قنه )271:نشررار می جهد که اگنچه تشرربیه

ف مِ هن چره تن و جقیق تن از آر می تواند گامی مؤثن

« یع» ره «ر ا» -و نه عکس آر -توجه گنوه اندکی از

جر شررااسررایی مف وم «ر ا» ه حسرراب آید .ناسررا
همین جغدغه جر ژوهش حاضرن کوشرش شده اس
جر اجامره حنکر

مفسرررنار ره ازدوانی این گزاره

نجادتره شررروج و ره جر

زوایرایی از آر که از نظن

مفسنار جور مانده نسد.

مفسرنار را ج ک نکنجه اس
این عبار

گذشررتهاند (طوسرری یتا ج2

طبنسررری 0972ا ج2
ج0

و آنار ه راحتی از کاار
960ت

671ت مظ نی 0102ق

936ت س رید قهک 0102ق ج0

)927ت اما

جر مقرا ل توجه دیل عظیمی از مفسرررنار را ه دوج

نای اکن یشررریاره ای ن این مهرالعره اید از آثار

ج رک کنجه اسررر  .آنار جر تبیین چیاش غین طبیعی

تفسینی عالمار مس مار یاج کنج که طی قنور متماجی

وجوه مخت فی را یار کنجهاند:

واژگار جر این عبار

ازدوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ ال ِّن ا»ت ت ی ی سه سه ی مبتای ن ز ارشااسی نقشگنا 9

الف) ندی ازمفسرنار ن این عقیده اند که مقصوج
ر ادوارار از تولید این گزاره تا ا اعدر شررباه
«ر را» و « یع» جر حکم ح یّر

ج2

میار

101ت صرررراجقری تر رنانی 0961ا ج1
.)921

وجه اسررر ت اا ناین

جر مقام ارزیا ی این جیدگاه اید یاجآور شرد را هۀ

تقردیم و ترخدین هن یرک از آن را ه یک اندازه ممکن

ع ّی -مع ولیِ حاکم ن گزاره های «الَّذینَ یَخْکُ ُورَ النِّ ا

و جر نتیجره تغیین جر چیاش آن را معاای

س
ایَقُومُورَ إِاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّهُهُ الشَّیْهارُ مِنَ ا ْل َم ِّ

داصررری را افاجه نمی کاد (فخن رازی 0121ق ج7

الِکَ ِخَنَّ ُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» نشررار می جهد که

10ت ا ن عاشرررور

گزاره «إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ ا» همثا ه ع

و نه مع ول

یشررین اکن شررده اسرر

(زمخشررنی

وجه اسررر

77ت کاظمی 0961ا ج9
یتا ج2

.)110

جر مقام جاوری نسب
اعدر شباه
اس

نای عبار
ه این جیدگاه میتوار گف :

0117ق ج 0صررص921و920ت طبنسرری 0972ا

امنی

062ت

میار «ر ا» و « یع» جر حکم ح یّ

که می تواند ه شیوه های جیگنی غین از تشبیه که
اسررر –

جر آن را تقردیم و ترخدین واژگرار یاهمی

همچور «البیعُ و الن را حدار الن ا و البیعُ حدار»-
نیز انجام گینج .این جرحالی اسرر
صاع

که وقتی گویاده از

671ت ریضرررراوی 0102ق ج0

ج2

سیوطی و م ی 0106ق ج0
ج0

11ت شبن 0102ق

22ت مرردرسررری 0101ق ج0

جرحالی اسررر

 .)170این

که این جیدگاه تفسرررینی تصررروینی

وارونه ازاین را هه ع ّی ارائه کنجه اس .

دغی تشبیه نه می نج نادواسته ه تقدیم و

ج) اغ ک مفسنار قنآر نآناد که گویادگار گزاره

تخدین واژگار توجه میکادت چنا که او می اید ه ناچار

«إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» نای ه کنسرری نشرراندر جیدگاه

از جو رکنِ مشرربه و مشرربهٌ ه که هن یک جارای کارکنج

دغی تشررربیه مق وب نه

متفاو

از جیگنی اس

نه َنَج .ناین اسا

تقدیم

اطل دویش از صررراع

نجه اندت جر نتیجه آنار هماظور مبالغه جر ص

«ر ا»

هن یک از جو واژه « یع» و «ر ا» موجک میشوج که جو

آر را اصل ق مداج کنجه و « یع» را ه آر تشبیه کنجهاند

انتخاب

(زمخشررنی 0117ق ج 0صررص921و920ت ا وحیار

شررروند و جر نتیجه معانی متفاوتی را ه مخاطک القاء

717ت یضرراوی 0102ق

رکن مشرربه و مشرربهٌ ه ه جو صررور

متفاو

کااد.

ج0

ب) گنوه انرردکی از مفسرررنار نیز جلیرل واژگونی
موجوج جر عبررار

اندلسرری 0121ق ج2

«إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ را» را جر فقنه

062ت فرراضرررل مقرداج 0103ق ج2

سررریوطی و م ی 0106ق ج0
جنجررانی 0111ق ج2

یشینِ آر یعای «الَّذینَ یَخْکُ ُورَ النِّ ا ایَقُومُورَ إِاَّ کَما

ی ترا ج0

الشرریْهارُ مِنَ الْمَسِّ» جسرر وجو
یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّهُهُ َّ

شرربن 0102ق ج0

می کاارد .ن این اسرررا

ادتدل جر قوۀ تشرررخیصِ

97ت

11ت حسررریای

097ت مقررد

191ت آلوسررری 0101ق ج2

ارج ی ی
13ت

22ت فضررل اهلل 0103ق ج1

.)092

ر ادوارار که م صرول تخبّ شیهار اس

آنار را ه

ا امی که جر ارۀ این جیدگاه تفسرررینی وجوج جارج

واجاشررته اسرر

(موسرروی

تشرربیه مق وب جر هیچ یک از

تولید این گزارۀ معکو
سبزواری 0113ق ج1

120ت طباطبایی 0107ق

آر اسرر
آیا

که صرراع

قنآر کنیم جز آیه

شده که اجعای استخدام
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این تشبیه جر آر شده استفاجه نشده اس  .نسشی که

را ردیده ای ماهیتاو اجتماعی می جاندت جر نتیجه کار نج

که آیا این احتمال

ز ار و نقشِ ارتباطیِ آر را وارج ق منوی نظنیه نجازی

ایاک یش رو قنار میگینج آر اس

وجوج جارج که تبیین گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» ن ایه

کنجه و نای آر جررایگرراهی جردور قررائررل اسرررر

تشرربیه مق وب تا ا شرریوه ای نای توجیه چیاش غین

(Halliday& Ruqaiya, 1989, p2ت Palmer, 1976,

طبیعی واژگرار و نرره ف م این چیاش آنچارار کره جر

p7ت م اجن و نبوی 0971ا صرص 2و3ت سید قاسم

عصرن نزول قنآر جر می شرده وجه اشد؟! جر اجامه

.)007

ه ای ن

و هاجی 0939ا

 .9جر نگنه نقشررگنای هالیدی گزارهها ن ایۀ این

یشتن دواهیم نجاد .

ت قی کره «ز رار» نقش و کرارکنج جر جرامعره و نظام
اجتماعی جارج تبیین و توصررریف می شررروند .جر این

 .3نگرۀ نقشگرای مایکل هاليدی
نظنیره نقشرررگنای مرایکرل هالیدی 0جر اب ز ار

راسرتا وی جر گام نخس

سه نقش اصیل ز ار و ه

که نجادتن ه ا عاج و زوایای

تبع گزاره ها را از یکدیگن از می شررااسررد و سررپس

گوناگور آر جر این مقال نمی گاجد .از این روی تا ا

متااظن ا هن یک از این سررره نقش سررره ایه معااییِ

آنچاار گسررتنجه اسرر

متفراو

ه یار سه ویژگی م م این نظنیه ساده میکایم:
 .0واحرد مهرالعره جر این نظنیره ز ار شررراادتی
«گزاره» 2اسرر ت ه یار جیگن این نظنیه تدا جارج تا

اجامره منوری کوتاه ن سررره نقش ااتی ز ار دواهیم
جاش :
الف« .ز رار» جر و جریرافر

ررا از معارراشرررارراسررری واژگررار فناتن گررذارج و رره
جس وجوی معاا جر سهح گزاره ها پنجازج (نو خ
0939ا

نیز نای هن گزاره ز انی قائل می شررروج .جر

مرا از م ی و جر

نتیجه تجن ه ما از ج ار دارج را سازمار ادی می کاد.
این نقش که متضررمن ازنماییِ تجن یا

.)01

 .2هررالیردی ررا ال ررام از آرای جررار فِن

9

رردر

ج ار دارج اس

انسررار ها از

«فنانقش اندیشگانی» 7نام جارج.

ز ارشرااسی مکتک لادر نظنیه ز انی ای ارائه کنج که

ب« .ز ررار» رره رنقناری حفظ و تاظیم روا

نگراه متفراوتی ه ز ار جاشررر  .وی ز ار را نه نظامی

اجتمراعی میرار انسرررار هرا می نجازج .ازاین رهگذر

صرررنفاو صررروری و اهای همچور چامسرررکی که

خشررری از هن متن جال

ن کاشِ متقا لِ افناجِ جرگین

نقش گنایانه می جانس  .نوآم چامسکی 1همواره تدا

جر ارتبراط جارج .این نقش که متضرررمن تعامل ا افناج

جاشررر

ترا میار جو مف وم «توانش» 1و «کاش» 6تمایز

گررذارج و ن این مه ررک تررخکی رد ورزج کرره سررروژۀ

اس

«فنانقش یاافنجی» 2نام جارج.
ج« .ز ار» همواره تدا جارج تا میار دوج و اف
ه متنآفنیای

مهالعهشرده ز ارشرااسی «توانش» و نه «کاش» اس .

ارتباط نقنار کاد و متااسک ا آر جس

از جیردگراه او «کاش» جر حوزه کار نج ز ار و ارتباط

زند .هالیدی این نقش را «فنانقش متای» 3نام مین د.

و جر

مرایکل هالیدی متااظن ا هن یک از سررره فنانقشِ

نتیجه دارج از چارچوب ز ارشررااسرری قنار می گینج.

«اندیشگانی» « یاافنجی» و «متای» هن گزاره را مشتمل

که اندیشه نقشگنای هالیدی «ز ار»

ن سرره ایه معاایی می جاند که ه تنتیک عبار اند از:

قنار میگینج ت
این جرحالی اس

تخثین عوامل اجتماعی اسرر

ازدوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ ال ِّن ا»ت ت ی ی سه سه ی مبتای ن ز ارشااسی نقشگنا 1

«گزاره رهمثرا رۀ ازنموج»
«گزاره همثا ۀ یام»

02

01

«گزاره همثا ۀ تباجل» 00و

 .1-4ساختار آغازه– دنباله
سرررادتار آغازه– جنباله 09جر هن جم ه یانگن آر

( Halliday&Webster, 2003,

pp 312&316ت Halliday, 1985, pp 36&37ت

اسر

صال ی 0926ا صص 91و.)96

گویرد .جر نتیجره این سرررادتار ن مخاطک آشرررکار

که گویاده جر اب چه چیزی میدواهد سررخن

هرالیردی ن رایره این نگنه ه ز ار دف می های

میسازج که جم ه نزج گویاده جر ارۀ چه چیزی اس ؟!

موجوج از «نقش های ز ار» را انتقاج میکادت زینا اغ ک

جر هن گزاره عاصررنی وجوج جارج که همثا ه نقهۀ

گمرار می روج کره هن گزاره تا را یک نقش یا حداقل

عزیمر ِ یام ددم رسرررانی می کادت ازهمین روی

که اا ن

جایگاه این عاصن جر آغاز جم ه قنار جارج .هالیدی ه

یک نقش نجسرتهتن جارج .این جرحالی اسر

نگنه نقشرگنای وی اساساو تمامی گزاره ها هصور

تبعی

چاد نقشی و ه تعبین جقیق تن سه نقشی عمل می کاادت

«آغازه» مین د« .آغازه» یانگن موضروع و مسخله اص ی

ارا ناین معاای یک گزاره توجه ای متناکم و م افته

و یام هن چه اشررد جر اره آر دواهد وجت

اسررر

از مکتک ز ارشررااسری ناگ نام این عاصن را

یام اسر

کره نای جر آر می راید همزمار از زوایای

از همین روی مایکل هالیدی تا ا ویژگیِ این عاصررن

گوناگور ه آر اگنیم و هن زاویه ای که نمی گزیایم

را «جر اره گی» 01می جاند .س از عاصرن آغازه ا عاصن

می جوید

جیگنی از یرام رو رهرو هسرررتیم کره را آر «آغازه»

(Halliday & Webster, 2003, p217ت &Halliday

گسرررتنا می یرا د .کارکنج این عاصرررن دبنجهی و

جر تفسرررین همره جانبه از گزاره مشرررارک
.)Ruqaiya, 1989, p23

گزارا از عاصررن «آغازه» اس ر  .هالیدی ه تبعی

از

جر اجامه سررعی می شرروج که ه تکتک نقش های

مکتررک ناگ نررام این عاصرررن را «جنبررالرره» می ن ررد

ز ار و سرپس ایه های معااییِ متااظن ا هن یک اشاره

(Halliday& Matthiessen, 2004, p64ت م رراجن و

آر

.)921

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

نبوی 0971ا

16ت ساسانی 0927ا

مهالعه میکایم.
 .2-4ساختار اطالع
 .4فرانقش متنی و گزاره بهمثابه پيام
همارگونه که گذش

«سرادتار اطدع» 01م صول کشمکش میار چیزی

یکی از نقش های ااتی ز ار

اسر

که از قبل جانسته و شاادته میشوج و آر چیزی

را ا ایه ای از معاا

اسرر

که ناجانسررته و ناشرراادته وجه اسرر  .از ماظن

«متنآفنیای» اس  .هماکاور

و ویژگی

هرالیردی از ددل همین ترخثین و ترخثّن میرار جدید و

آغراز می کایم که متااظن ا این نقش اسررر

« یام رسرررانی» را ه «گزاره» اعهاء می کاد .از آنجا که

قدیم اس

که «اطدع» تولید می شوجت اا ناین سادتار

متایّ ِ متن از ددل جو سادتارِ متمایزِ «آغازه– جنباله»

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

و «اطدع» رقم می دورج هن یک از این جو سادتار را

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

یام رسررانیِ یک گزاره را

اطدعاتی اطدق می شررروج که یش از آنکه جر گزاره

ه

میگذاریم و کیفی

نرسی میکایم.

یار شوج ه ن وی از ان اء همچور اف

موقعیتی یا

 6جوفص اامه ع می ژوهشی « ژوهشهای ز ارشاادتی قنآر» سال اجم شماره جوم یا ی( )01اییز و زمستار 0931

متای ن مخاطک آشرکار وجه اس  .این جرحالی

اف
اسررر

« .4-4ربا» و فرانقش متنی

که «اطدع نو» ن خشررری از واحد اطدعاتی

جستیا ی ه یک ت یل جامع از فنانقش متایِ گزاره

اطدق می شررروج کرره یش از عنضررره آر جر گزاره

«إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» مست زم نرسی یامِ آر از جو ماظن

ره آر اطدعی نداشرررته اسررر

مخراطرک نسررربر

(Halliday& Matthiessen, 2004, p89ت م رراجن و
نبوی 0971ا

13ت صال ی 0926ا

گویاده نویساده ( ا تمنکز ن سادتار آغازه جنباله) و
شاونده دواناده ( ا تمنکز ن سادتار اطدع) اس .

.)97

گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» هروشرای نشار میجهد
کره گویاردگرار آر (ر رادوارار) « یع» را را نام نقهه

 .3-4نسبب

ميان ساختار اطالع و ساختار آغازه –

عزیم

یام دوج نگزیده اند .این دار معااسررر

که

و اوس

که

موضروع و مسرخله اص ی یام « یع» اس

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

ویژگی «جر اره گی» را حمل می کاد .همچاین ا تمنکز

ا یکدیگنند که جر کاار هم

ن گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» می توار ی ُنج که « یع»

ه فنانقش متایِ جم ه شکل میجهاد و از رهگذر آر

جر هاگام تولید این گزاره دیده ای نو و ناشرراادته و

« یام» ارسررال میشرروج .جلیل تمایزگذاری میار این جو

جر مقرا رل «ر را» جر هاگام تولید این گزاره دیده ای

که می اید « یام» را از نگاه جو

ک اه و شراادتهشده جر اف

اقتصاجی شبهجزینه وجه

گنوه ت یرل کنج« :گویارده نویسررراده» و «دواناده

اسرر  .ازهمین روی اسرر

که گویادگار این گزاره

سررادتار متمایز اما منتب

نوع سررادتار آر اسرر

شرراونده»« .سررادتار آغازه– جنباله» منتب
نویسراده اسر ت زینا اوسر

ا گویاده

« یع» را ره «ر ا» تشررربیه کنجه اندت زینا همارگونه که

که اید موضرروع اص ی

نیز تصرررنیح کنجه انررد همواره

ع مررای ع م دغر

آر یک عاصن

«مشربه» که اطدع نو ناشاادته و یا حدّاقل کم شاادته

از میرار عااصرررن را ا نام نقهه آغاز یام نگزیاد .این

ه «مشرربهٌ ه» که اطدع ک اه شرراادتهشررده و یا

گزاره دوج را انتخاب کاد و ن اسررا

که از ماظن گویاده نویسررراده اطدع

جرحالی اسررر

اسر

نیک شراادته اسر

تشربیه می شوج (نوینی 0129ق

ک اره و اطدع نو معاایی ندارجت زینا همه چیز نای او

ج 7صرررص92و11ت حسررریای ع وی 0129ق ج0

روشرررن و اا ناین ک اه اسررر ت اما از ماظن دواناده

203ت میدانی جمشرررقی

شرراونده اطدع ک اه و اطدع نو کامدو معااجار اسرر ت
زینا همه چیز نای او روشن نیس
شرایدر متن نسب

و او ا دواندر یا

ه آر کسک اطدع میکادت اا ناین

092ت هاشرررمی یتا
0106ق ج2

.)061

این همه جرحالی اسر
مبای ن نه گینی از صررراع

که نظن سیاری از مفسنار
تشررربیه مق وب جر این

سرررادتار آغازه– جنباله گویاده نویسررراده م ور و

گزاره جر تاافی ا ت یل آیه مبتای ن فنانقش متایِ آر

سرررادترار اطدع دوانارده شررراونده م ور اسررر

اس ت چناکه از ماظن آنار مقصوج اص ی ر ادوارار از

(Halliday& Matthiessen, 2004, p93ت نرو خ ر

این گزاره «إنّمررا الن ررا مثرلُ البیع» وجه اسررر ت لکن

0939ا
.)020

23ت سرررید قاسرررم و هاجی 0939ا

ر رادوارار هماظور مبالغه و زرگنمایی جر صررر
«ر را» چیاش طبیعی واژگرار را ن هم زجنرد .ره نظن

ازدوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ ال ِّن ا»ت ت ی ی سه سه ی مبتای ن ز ارشااسی نقشگنا 7

می رسد که تبیین این گزاره اا ن ت یل فنانقش متای
هروشای نشار جاجه اس

اقتصاجی شبه جزینه جدید اس

را فناهم آورج ( نای

که طنز ت قی مفسنار از این

آگاهی یشتن ر : .شینزاج 0939ا صص .)26-21

گزاره مقبول نیس ر ت زینا جدینگنفتن چیاش واژگار

جر جردول زین ددصررره ت یل گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ

جر این آیره و جر نتیجرره ن همزجرِ آر موجررک نوز

مِثْ رلُ النِّ ررا» مبتای ن سرررهح فنانقش متای از نظن

ادتدل جر وجه یامرسرانی این گزاره دواهد شرد .جر

میگذرج:

واقع ن همزجرِ چیاش واژگررار جر این آیره موجررک

إنّما

می شروج « یع» که موضوع و مسخله اص ی یام از ماظن
ر ادوارار اسررر

البیعُ

ل
مث ُ

آغازه

النّ ا
جنباله

اطدع نو

جای دوج را دور هیچگونه جلی ی

اطدع ک اه

ه «ر ا» جهدت همچاین ا ن همزجر این چیاش « یع»
که عاصرن نو و ناشاادته جر اف
اسر

اقتصاجی شبه جزینه

ه عاصرن ک اه و نیکشراادته تبدیل میشروج.

همچاین رویداجی وارونه نیز نای «ر ا» یش میآید.
ددصررره آنکرره مبتای ن فنانقش متای اواو « :یع»
موضرروع و مسررخله اصر ی این یام اسر

و ثانیاو « :یع»

عاصرن نو و ناشراادته و جر مقا ل «ر ا» عاصن ک اه و
نیک شررراادته وجه اسررر

همچاین توجه ه سرررهح

 .5فرانقش اندیشگانی و گزاره بهمثابه بازنمود
یکی از نقش های ااتی ز ار ازتاب تجارب انسانی
از ج ار دارج اسررر  .آنگاه که آجمی قصرررد جارج تا
دویش را جر قالک ز ار سرررازمار ادی کاد

تجن یا

هناچار مجبور می شروج که آن ا را تقهیع کاد و عااصن
شکل جهاده آن ا را از یکدیگن ازشااسدت ن این اسا
می توار سررره عاصرررن جدیل جر تجن یا

انسرررانی را

فنانقش اندیشررگانی این گزاره نیز که توضرریح آر ه

شرااسرایی کنج .0 :فنایادت  .2مشارک کاادگار جرگین

تفصرریل دواهد آمد هروشرررای مؤید همین جو نکته

جر فنایادت  .9شرررنای و موقعی های مدزم ا فنایاد

اسررر ت زینا مبتای ن ایره معارایی «گزاره ررهمثررا رۀ

(Halliday& Matthiessen, 2004, p169ت نو خ ر

ررازنموج» گویارردگررار این گزاره جر مقررام تعنیف و

0939ا

.)26

شرررااسررراندر مف وم « یع» ه مخاطبین دوج وجه اند.

از آنجررا کرره «فنایاررد» 02م وری تنین عاصرررن جر

که این دار معاا دواهد وج که اواو:

هالیدی تدا می کاد تا ا

روشرررن اسررر

تجن یا

انسرررانی اسررر

« یع» موضروع اصر ی این گزاره اس ت زینا اساس وا این

جسرتیا ی ه یک گونه شااسی از فنایادها ستن مااسبی

و ثانیاو « :یع»

ت یل گزاره همثا ۀ ازنموج فناهم آورج .ازاین

گزاره نای تعنیف آر تولید شررده اس ر

جر

عاصن نو و ناشاادته وجه اس ت زینا دیده ای تعنیف

رهگرذر او سررره فنایاررد اصررر یِ «مرراجی» «اهای»

کم کم شاادته اشد.

«را هه ای» و سررره فنایاد فنعیِ «رفتاری» «کدمی» و

انسررار شرراادتی ن مااسرربا ِ

0939ا

می شروج که ناشاادته و یا جس
افزور ن این مهالعا

«وجوجی» را شرررااسرررایی می کاد (نو خ

اقتصرراجی شرربهجزینه نیز میتواند ن نتایج حاص رل از

 .)26از آنجا که توضرریح هن یک از این فنایادها و

نرسرری گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» صرر ه گذارج و

نیز مشرررارکر کااردگار جرگین جر آن ا جر این مجال

شرواهد یشتنی که همگی ثا

میکاد « یع» جر اف

نرمری گراجررد تا ررا جر ررارۀ «فنایاررد را هرره ای» و

 2جوفص اامه ع می ژوهشی « ژوهشهای ز ارشاادتی قنآر» سال اجم شماره جوم یا ی( )01اییز و زمستار 0931

مشارک

کاادگارِ آر که جر گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»

که عبار اند از .0 :توصیفکنجر21ت  .2تعنیفکنجر

نیز وجوج جارند سخن میگوییم.
کرار نار ز ار آنگاه که خواهاد میار یک قهعه از
تجن ره ا قهعه جیگنی از تجن ه ارتباط ایجاج کااد از
«فنایاد را هه ای»

03

«فنایاد را هه ای» جو نقش سیار م م را ایفا می کاد

نه می نند .ن این اسا

جر یک

«فنایاد را هه ای» یک شررریء کاش یا واقعی

همثا ه

(هوی

چیزی را شررااسرراندر) .اا ن کارکنج اول هن

موجوج جارای اوصرراف متعدجی اس ر
آر نسرب

که میتواناد ه

جاجه شوند و از این رهگذر آر را توصیف

کااد .هالیدی آر موجوج را که مشارک کاادۀ  0اس

یک مشررارک کااده جر نظن گنفته می شرروج که اید ا

«حرامل»

یک مشرررارک کااده جیگن ارتباط نقنار کاد و از این

هسرررررترراررد «ویررژگرری»

رهگذر یک گزاره را شررکل جهدت اا ناین این فنایاد

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 216ت نو خ ر

اواو :وجرروج جو

جو ویرژگری مر رم را جاراسرررر

20

22

0939ا

و آر اوصررراف را که مشرررارک کاادۀ 2
29

نررام مرری نرر ررد

 .)27فنایارد ر هی نیز سرررعی جارج تا ا

مشررارک کااده جر این گونه از فنایاد نددف جیگن

ایجاج ارتباط میار این جو مشررارک کااده کارکنج اول

ثانی وا :کارکنج عاصن «فنایاد» جر

دویش یعای توصیف را م قق سازج .آیه «قالَ أَراغِکٌ

این گونرره از گزاره هررا تا ررا ایجرراج ارتبرراط می رار

أَنْ َ عَنْ آلِ َتی یا إِ ْناهیمُ» (منیم )16:می تواند مثالی از

( Halliday& Matthiessen,

کارکنج اولِ فنایاد را هه ای اشررردت چناکه گویاده این

فنایادها الزامی اسر
مشررارک کااده هاسرر

)2004, pp170 & 213ت نهمین اسا
جر جیگن فنایادها هصررور

اگنچه فعل ها

نجسررته و نمایار ت فظ

می شوندت اما فعل هایی که ا نام فنایادهای ر هی عمل
میکاارد رردور تکیره و اسرررتن
هصرررور

و از ل ررا آوایی

دفیف اجا می شررروند .مایکل هالیدی یار

می جارج که جر ندی از ز ار ها این حضررورِ ضررعیفِ
افعال جر فنایادهای ر هی حتی ه غیاب آن ا نیز ماجن
می شوج .نای نمونه اگنچه جر ز ار فارسی و انگ یسی
ه تنتیک افعال گشررتی و افعال  to beجر ایجاج ارتباط
میار جو مشررارک کااده جر فنایاد را ههای ایفای نقش
می کااردت اما جر ندی از ز ار ها همچور عن ی افعال
جر فنایادهای ر هی حذف میشرروند و تا ا ا سادتار
«مشرارک کاادۀ  + 0مشارک کاادۀ  »2رو هرو هستیم
(.)Halliday&Matthiessen, 2004, p 213& 214
گفتای اسر

که میتوار فنایاد را ههای جر ز ار عن ی

را جر سرراد های «مبتدا  +دبن»ی یگینی کنج که جر
آر «دبن» مفنج و نه جم ه اس .

گزاره جر مقررام آر اسرررر

کرره می رار «ا ناهیم» کرره

مشرررارکر کااردۀ ( 0حرامل) اسررر
مشرارک کاادۀ ( 2ویژگی) اسر
از ددل آر جسر

و «راغک» که

ارتباط نقنار کاد و

ه توصریف «ا ناهیم» زند .هالیدی

اینگونره از گزاره هرا را «گزاره هرای وصرررفی» 21نام
مین د.
همچاین همه اشیاء و موجوجا
هسرتاد که می تواناد ه آن ا نسب

جارای «هوی »ی
جاجه شوند و از این

رهگذر آن ا را تعنیف کااد و شرااسراناد .هالیدی آر
عاصرررنی را کرره هویتش تعیین و تعنیف میشررروج
«شررراادته»21ت و آر عاصرررن را که ج
عاصرن جیگن ه ددم

تعیین هوی

گنفته می شروج «شااسا» 26نام

می ن د .فنایاد را هه ای نیز ا نقناری ارتباط میار این
جو مشرررارک کااده زمیاه را ج

ت قق کارکنج جوم

دررویررش یررعررارری تررعررنیررف فررناهررم مرری آورج
( .)Halliday&Matthiessen, 2004, p 227گزاره «رَ ُّاَا

ازدوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ ال ِّن ا»ت ت ی ی سه سه ی مبتای ن ز ارشااسی نقشگنا 3

گویادگار این

ال َّرهُ» (احقراف )09:می تواند نمونه ای از کارکنج جوم

معنِّف» رو هرو هسررتیم .ناین اسررا

فنایاد را ههای اشدت چناکه گویادگار این گزاره قصد

گزاره جر مقام تعنیف و شرررااسررراندر هوی

جارنرد ترا ا ایجاج نقناری را هه میار «ر ّاا» و «اهلل»-

مخاطبین دوج هستاد.

« یع» ه

مشررارک کاادۀ  0و مشررارک کاادۀ  –2سررتن را نای

از جم ه شرررواهد و مدارکی که این نتایج را تخیید

ارائره تعنیفی جدید از ربّ دویش فناهم کاد و ازاین

میکاد توجه ه سرهح فنانقش متای این گزاره اس .

آر را ه مخاطبین شررااسرراناد .هالیدی

همرارگونره که قبدو نیز یار شرررد تمنکز ن سرررهح

این گونرره از گزاره هرا را «گزاره هررای معنِّف» 27نررام

فنانقش متای این گزاره نشررار می جهد که « یع» هاگام

طنیق هوی
مین د.

تولید این گزاره جر اف

یکی از ش ریوههایی که میتواند ج

اقتصرراجی شرربهجزینه اطدع

تمایزگذاری

نو و جر نتیجه نای مخاطبین ناشرراادته وجه اسرر ت

میار جو وجه توصیفی و وجه شااسایی فنایاد را هه ای

ازهمین روی گویاردگرارِ این گزاره جر مقام تعنیف و

کمررک رسرررار رراشرررد توجرره رره تعنیف و تاکین

شررااسرراندر « یع» نآمده اند .شرراهد جیگنی که نکا ِ

مشرررارک کاادۀ  2اسررر  .هالیدی همچور ماهقیار

یش گفته را تخیید می کاد معنفه وجر مشررارک کاادۀ

مسر مار ناین نکته تخکید جارج که عاصررن «شااسا» جر

 –2عاصررن شررااسررا– جر این گزاره اس ر  .یک گزارۀ

گزارههای معنّف می اید معنفه و متعین اشرردت چناکه

معنِّف آنگاه میتواند کارآمد اشرد که عاصن شااسا جر

ه معنَّف

آر گزاره

اسرراسرراو اج ی و اعنف وجر معنِّف نسررب
شرنط اس  .این جرحالی اس

که عاصن «ویژگی» جر

گرزاره هررای وصرررفری نررامرتعین و نکنه اسرررر

آر معنفه و متعین اشدت جر غین این صور

شرررااسررراندر آر امن مب م

نمی تواند گام مثبتی ج

نجارج .ددصه آنکه توجه ه سهح فنانقش اندیشگانی
اقتصررراجی

(Halliday&Matthiessen, 2004, p 219ت مظفن یتا

این گزاره روشرررن می سرررازج که جر اف

صص 029و.)021

شربه جزینه « یع» امن ناشاادته و «ر ا» امن شاادتهشده
و معنوفی اسررر ت لرذا گویادگار این گزاره از طنیق

« .1-5ربا» و فرانقش اندیشگانی

«ر ا» (عاصن شااسا) جس

جر جردول زین ت یرل گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا»

«فنآیارد» جر گزاره «إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ را» فنایاد
را ررهرره ای اسرررر ت زیرنا اواو :جر ایرن گررزاره جو
مشرررارکر کااده یعای یع و ر ا وجوج جارند و ثانیاو:
میار این جو مشرارک کااده ارتباط نقنار شرده اس ت
البته فع ی که جر این گزاره ن «فنایاد را هه ای» جال

ه تعنیف « یع» زجهاند.

مبتای ن سهح فنانقش اندیشگانی از نظن میگذرج:
إنّما

البیعُ

رررررر

مثلُ النّ ا

مشارک کاادۀ 0

فنایاد را ههای

مشارک کاادۀ 2

شاادتهشده

م ذوف

شااسا

کارد حرذف شرررده اسررر ت جر نتیجره را سررراد
«مشارک کاادۀ  + 0مشارک کاادۀ  »2رو هرو هستیم.

 .6فرانقش بينافردی و گزاره به مثابه تبادل

ره نظن می رسرررد کره کارکنج فنایاد را هه ای جر این

هرالیدی جر سرررهح سررروم مهالعه دوج گزاره را

گزاره نیز تعنیفکنجر اشررردت جر نتیجه ا یک «گزاره

همثا ه تعامل میار «گویاده نویسررراده» ا «شررراونده

 01جوفص اامه ع می ژوهشی « ژوهشهای ز ارشاادتی قنآر» سال اجم شماره جوم یا ی( )01اییز و زمستار 0931

دواناده» مهالعه میکاد و جر این مسررین از سرررادتار

 .2-1-6عنصر خود ایستای فعل

«وجره  +اقیمانده» نه نجه اسررر  .گفتای اسررر

«عاصررن دوج ایسررتای فعل» 91عاصررنی اس ر

که

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

گزاره را م ردوج و متاراهی میکارد و آر را از حال ِ

ک اه» جر سررهح فنانقش متای و نددف سرره عاصررن

انتزاعی جرمی آورجت ه یار جیگن گزاره ا این عاصرررن

«فنایاد» «مشررارک کاادگار» و «عااصررن موقعیتی» جر

مرتشرررخررص و مررتررعرین می شررروج ( &Halliday

سرهح فنانقش اندیشررگانی که همگی سی هستاد و

 .)Matthiessen, 2004, p115عاصرررن دوج ایسرررتررا

جارای اجزای متشررک ه نیسررتادت جو عاصررن «وجه» و

کارکنجهای یش گفته را از سررره طنیق «زمار نمایی»

« اقیمانده» عااصن منکبیاند که جر جرور دوج عااصن

«وجه نمایی» و «قهبی » ایفا میکاد.

جیگنی را جای جاجهاند.
جر اجامه منوری ن هن یک از جو عاصررن «وجه» و
« اقیمانده» 22و همچاین اجزای متشرررک ه آن ا دواهیم
جاش .

از طنیق ارجاع ه زمار ه کارکنج دویش جامه عمل
پوشرراند .این عاصررن زمارِ رویداج را نسررب

ه زمارِ

گفته معین میکاد و ازاین رهگذر زمارِ حال آیاده یا
گذشررتۀ گزاره را مشررخص میسررازج (م اجن و نبوی

 .1-6عنصر وجه
این عاصرررن دوج متشرررکل از جو جزء اسررر

که

عبار اند از« :فاعل» و «عاصن دوج ایستای فعل».
 .1-1-6فاعل
«فاعل» 23یک گنوه اسرمی یا یک ضرمین شخصی
اس ر

 )0زمار نمایی :90عاصن دوج ایستای فعل می تواند

که هل ا شررخص و شررمار ا فعل همدوانی

جارج« .فاعل» عاصرنی اس

که اواو :از آر گزارشی ه

0917ا

.)12

 )2قهبی « :92قهبی » همعاای تقا ل میار مثب
مافی و ازآر م متن انتخاب میار مثب

و

و مافی اسرر .

اگنچه ن اسررا

آمارهای مخدوا از طیف گسررتنجهای

از متور جمد

مافی

حدوجاو جه نا ن جمد

مثبر

تااوب جارندت اما سیار اشتباه اس
کایم که حال ِ مثب

که این چاین گمار

ه سررراجگی همعاای نبوجِ حال

مخراطرک جاجه می شررروج و ثانیاو :صررردق یا کذب آر

مافی اس  .این دار معااس

گزارا جر گنو همین عاصرررن اسررر ت ره یار جیگن

جقیقراو ره انردازۀ انتخراب حرال

گزاراِ طنحشده جر هن جم ه ا ارجاع ههمین عاصن

واقعی و معااجار اسررر

سرراجیده میشرروج و ن مباای آر تصرردیق یا تکذیک

.)2004, p143

که انتخاب حال

مثب

مافی جارای ماهی

( Halliday& Matthiessen,

می شررروج (Halliday, 1985, p34ت م اجنی و نبوی

 )9وجه نمایی :99همارگونه که یار شد «قهبی »

اصرررهدح

و مافی اسررر ت اما روشرررن

0971ا

 .)12گفتای اسررر

نسرررب

«فاعل» جر نگنه نقشرگنای هالیدی ا این اصهدح جر
اج یا

عنب نسررب

اج یا

عنب اس

اسر

که حاا

«مثب

مافی» تا ا گزیاه هایی نیستاد

مه ق اس ت

کرره گویاررده می توانررد آن ررا را نگزیاررد .جر واقع

مبتدا فاعل و نائک فاعل جر

جرجه های میانی ای نیز میار این جو قهک وجوج جارند

عموم و دصررو

زینا اعم از اصرررهدحا

انتخاب میار حال

مثب

(ساسانی 0927ا

.)920

کرره ی رانگن اَشرررکررال گونرراگونی از د تک یفی و

ازدوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ ال ِّن ا»ت ت ی ی سه سه ی مبتای ن ز ارشااسی نقشگنا 00

و گویاده می تواند یکی از آن ا را نیز

جیاَکُمْ» (مائده )9:ه تنتیک «أکمل» «جیاکم» و «الیوم»

نامعین وجر اس

انتخراب کارد .رهاین حال های میانی مجموعاو «وجه

غین وجه نما»

نمایی» گفته می شرروج .نای نمونه جر جمد
معارای جو قهک مثب
و حتمیّر

دبنی

و مافی ه تنتیک اظ ار قهعیّ

سهح فنانقش یاافنجی دواهیم نجاد .

که میار این جو قهک جو گونه از اَشکال

د تک یفی و نامعین وجر نیز وجوج جارند که عبار اند
از:

« .3-6ربا» و فرانقش بينافردی
واژه «البیع» جر گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» کارکنج

(الف) جرجه های میانی احتمال

91

همچور «قهعاو»

«احتمااو» و «شاید».
91

همچور «همیشه»

نکتۀ حائز اهمی

آر اسرر

که وجهنماهایی چور

«قهعراو» و «همیشررره» نیز کره از جرجه های احتمال و
تاراوبِ سررریار اایی ندورجارند همچاار از ل ا
تعیّن سرره ی ایین تن از سررهح حال
مافی» را ره دوج ادتصرررا

می جهارد .نای نمونه

(شبیه وجر

یع ه ر ا) ا ارجاع ه همین عاصرررن ( یع) سررراجیده
میشروج و ن مباای آر نسرب
صرررور

ه جرستی یا ناجرستی
میگینج و جر نتیجرره

تصدیق یا تکذیک میشوج .جر اجامۀ این آیه شاهد آنیم
کره دردای متعال نیز همچور یک طنفِ این تباجل و

و حتمیّ

ه جم ه «او ع ی اسررر » ندورجار

همچاین جم ه «همیشررره جر تا سرررتار ارار

می ارج» نسرب

یار جیگن گزارا طنحشرده جراین عبار

این گزاره قضررراو

قهبی «مثب

جم ره « او قهعراو ع ی اسررر » از قهعیّ
اسررر

گزارشری ه مخاطک جاجه شررده اس

و ثانی وا :صدق یا

کذب آر گزارا نیز جر گنو همین عاصررن اسرر  .ه

«غالباو» و «گ گاه».

کمتنی نسرررب

عاصررن «فاعل» جر سررهح فنانقش یاافنجی را ن جوا
می کشررردت چناکرره جر این گزاره اواو :جر ررارۀ « یع»

(ب) جرجه های میانی تااوب

ثبرا

را ایفا میکااد.
جر اجامره رهت یرل گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» جر

جر اثبرا کنجر و انکارکنجر هسرررتاد .این

جرحالی اس

نقش های «فعل واژه» «متمم» و «اجا

ه جم ه «جر تا ستار ارار می ارج» از

کمتنی ندورجار اسررر  .ددصررره کدم آنکه

گویاده تا ا آر هاگام می گوید« :من یقین جارم» که جر
واقع یقین ندارج! ( Halliday&Matthiessen, 2004,

تعامل ه قضرراو

نشررسررته و ا سرراجش گزارا

طنحشرده جر این عبار

از ددل ارجاع آر ه عاصن

ل ال َّ ُه ا ْل َب ْی َع
ح َّ
« یع» حکم ه تکذیک آر جاجه اس َ « :و َأ َ
وَحَنَّمَ النِّ ا».
جر ارۀ عاصن دوج ایستای فعل جر گزاره «إِنَّمَا الْ َب ْی ُع
مِثْلُ النِّ ا» می اید ه نکا

ایل توجه کنج:

 .0زمرارنمرایی :جر ندی از ز ار ها همچور ز ار

.)pp 146 & 147

انگ یسررری گاه ا زارهای زمارنما و فعلواژه ا یکدیگن
 .2-6عنصر باقيمانده

تنکیک می شررروند .نای نمونه افعالی چور  givesو

« اقیمانده» شررامل سرره عاصررن کارکنجی اس ر
عبار اند از «فعل واژه»

96

که

 gaveاز این جسررته شررمار می آیادت زینا هیچ تفکیکی

غین وجه

میار زمار فعل از یک سوی و فعلواژه از سوی جیگن

«الْیَوْمَ أَکْمَ ْر ُ لَکُمْ

که تنکیک میار این جو

«متمم» 97و «اجا

نمررا» .92نای نمونرره جر عبررار

وجوج ندارج .شرایار اکن اس
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و تفکیک نشدنشار جر ندی از ز ار ها همچور عن ی

صرص 70-63ت حسیای ع وی 0129ق ج2

ا سرامد سیار اایی رخ می جهد .از سوی جیگن قبدو

هراشرررمی یتا صرررص 17و12ت میدانی جمشرررقی

نیز یار شررد که مبتای ن سررهح فنانقش اندیشررگانیِ

0106ق ج 0صص 072و .)073این جرحالی اس

که

گزاره «إِنَّمَرا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ ا» اواو :فنایادِ هکاررفته جر

گراه را گزاره هرایی مواجه می شرررویم که دور آنکه

و ثانیاو :فعلِ جالّ ن

ه مفاج گزاره

این گزاره «فنایاد را هه ای» اسررر

این فنایاد حذف شده اس  .این دار معااس

مخاطک جر مقام تنجید یا انکار نسرررب

31ت

که هم

اشررد و یا حتی دور آنکه آر گزاره مخاطبی جاشررته

فعررلواژه و هم ا زار زمررارنمررا جر این گزاره حررذف

اشررد– مثدو آنگاه که فنجی ا دوج سررخن می گوید–

که طنیقی نای

تخکید اسرررتفاجه شرررده اسررر  .حال

شرررده اندت البته این دار معاا نیسررر

ی ُنجر ه زمار این گزاره وجوج ندارجت چناکه میتوار
متای آیه ی ُنج که زمار این

هروشای از ددل اف

گزاره مضارع (زمار حال و آیاده) اس .
 .2قهبیر

و وجرهنمرایی :وجوج اجا

همچاار از اجا

نسررشرری که یش روقنار می گینج آر اسرر
اسرررتخدام اجا

که آیا

تخکید جر گزاره ها صرررنفاو ریشررره جر

مخراطرک جارج؟! از آنجرا کره مایکل هالیدی یکی از
وجرهنمای

سرررهوح فنانقشررری گزاره هرا را جر فنانقش یاافنجی

«إنّما» جر گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» نشررار می جهد که

می یارد جر نتیجه مسرررخله یاافنجیّ

و طنفین تعامل

گویادگار این گزاره (ر ادوارار) نخواسررته اند از هیچ

اجتمراعی– اعم از گویارده و مخاطک– نای او حائز

و

که او گاه ریشۀ

یرک از جو قهرک «مثبر
قهعیّ

ه مفاج گزاره اس

مقا ل این گزاره نشررار جهادۀ آر اسرر

که ر ادوارار

مخاطک– جسررر وجو می کاد .از این رهگذر او ه

تنجیح جاجه اند که از یکی از اَشرررکال میانی جو قهک

وجهنما می نجازج و سررعی جر تبیین

مافی» کرره نشررررارجهارردۀ حتمینبوجر و

قهعینبوجر آنار نسرررب

ه مفاج گزاره اسررر

(یعای

إنّما) نه نند.

اسرررتخدام اجا

تخکید جر گزاره ها را جر گویاده– و نه

نه َنَند .جر

«مرثب ر

آنار نسرب

مافی» که یانگن حتمیّ

اهمی

اس  .جقیقاو ازهمین روی اس

جر ارۀ اجا

آر از ماظن گویادگار نیز جارج .ن این اسررا
اجا

وجهنما همانا تعیین قضرراو

کارکنج

سررخاگو جر میزار

احتمرال یا تااوب گزاره جر جرجه های میانیِ جو قهک

 .9وجه نمایی از ماظن ز ارشررااس ری نقشررگنا و از
ماظن ع م دغ ر  :جر ع م دغ ر

ینامور کررارکنج

«مثب

مافی» اس .
جر ازگش

ل ال ِّن ا» کارکنج
ه گزاره «إِنَّمَا ا ْل َب ْی ُع ِم ْث ُ

اجا ِ تخکید س ریار سررخن گفته شررده اس ر ت اما اند

واژه «إنّما» و واژههای مانادِ آر جر ز ار عن ی آر اس

توج ی ه گفته های آن ا نشررار می جهد که آنار ه این

کره اَشرررکال گوناگورِ د تک یفی و نامعین وجر را که

«مخاطکم ور» مینگنند و جر

مافی» وجوج جارج مشرررخص

تا ا هصرررور

نتیجه چنایی اسررتخدام اجا

تخکید را صررنفاو از ماظن

میرار جو قهک «مثب

سررازج .این دار معااس ر

که حتی وجهنماهایی چور

مخراطبین مهالعه میکااد .از این رهگذر آنار کارکنج

«إنّمرا» کره یرانگن جرجه های احتمال سررریار اا نیز

ترخکیرد را تا ررا جر ازالرره ا ررام تنجیرد و انکررار

هسرررتاد همچاار از ل ا تعین سررره ی ایین تن از

اجا

مخاطک ددصرره میکااد (قزویای شررافعی یتا ج0

سرررهح حرال ِ قهبی «مثب » را ه دوج ادتصرررا
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می جهاد .ازهمین رهگذر می توار چاین اسررتاتاج کنج
که گویادگار گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» نسب
گزاره دویش قهعیّ

ه مفاج

و حتمیّ ِ جزمی نداشتهاند.

آنچه می تواند این نکته را تخیید کاد آر اسررر

جر ارۀ عاصررن « اقیمانده» جر این گزاره نیز می توار
ه جو نکته اشاره کنج:
 .0همارگونه که قبدو نیز یار شررد جر گزاره «إِنَّمَا

که

الْبَیْعُ مِثْلُ النِّ ا» مبتای ن سرهح فنانقش اندیشگانی از

اواو :جر متن آیه هیچ اَماره و نشرررانه ای مبای ن وجوج

فنایاد را ههای اسررتفاجه شررده اس ر  .از آنجا که افعال

ا رام تنجیرد و انکار جر مخاطبین گزاره وجوج ندارج.

جالّ ن فنایاد را ههای جر ز ار عن ی حذف میشرروند

که هیچگونه ارتباطی میار وجوج

عاصن «فعل واژه» نیز جر این گزاره حذف شده اس .

این ردار معااسررر
اجا

تخکید «إنّما» ا مخاطک جیده نمیشرروجت جر نتیجه

می رایسررر

وجوج این اجا

ترخکیرد را جر ارتباط ا

گویادگار معااجار جید .ثانیاو :مهالعا

انسررار شرراادتی

ینامور اف

اقتصررراجی شررربه جزینه– که البته طنح

مسرررتاردا

و مردار آر جر این مجرال نمی گاجد–

نشرارجهادۀ آر اسر

یشرررتن ر : .شرررینزاج 0939ا صرررص .)71-61
رؤسرررای قبرائررل مقترردرتنین افناج جر فنهاررع عن ی
وجه اند که سرررخاانشرررار نای منجمار قبائل دویش
مسررموع و کامدو ذینفتهشررده وجه اسرر ت لذا جور از
که مخاطبین نسرب

ه مفاج گزاره رؤسای

قبرائرل دویش جر مقرام تنجیرد و انکار اشررراد .ثالثاو:
ضررردگویی درداونرد متعرال نسررربر

ه مفاج گزاره

ر ادوارار– یعای شبیه وجر یع ه ر ا– جر قالک گزاره
«وَأح رلَّ اهللُ الربریرعَ و حَر َّن َم الن ررا» ( قنه )271:نیز
نشار جهادۀ آر اس

ه مفاج گزاره

که مخاطبار نسب

تنجیدی نداشته و آر را ذینفته اند .جقیقاو ازهمین روی
اس

«متمم» هستاد.
جر جردول زین ددصرررۀ ت یل گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ
مِثْرلُ النِّ را» مبتای ن سرررهح فنانقش یاافنجی از نظن
میگذرج

:

که گویادگار این گزاره رؤسای

ر رادوار قبائل جر شررربه جزینه وجه اند ( نای آگاهی

اهن اسر

 .2واژگار «مثلُ الن ا» جر این گزاره ایفاگن عاصرررن

که ددای متعال جر مقام شفاف سازی نمیآید و

فنیکِ گویادگار این گزاره را آشکار میسازج.

إنّما
اجا
وجه نما

البیعُ

رررررررر

فاعل

مثلُ النّ ا

فعل واژه

زمار

م ذوف

مضارع

متمّم

نتیجه
چیاش غین طبیعی واژگار جر گزاره «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ
النِّ را» (تشررربیره یع ه ر ا و نه نعکس) توجه دیل
عظیمی از مفسنار را ه دوج ج ک کنجه اس  .ندی
جلری رل این واژگونی را جر ادتدل قوه تشرررخیص
صنف
ر ادوارار جر اثن تخب شیهار ندی جیگن جر ِ
یار حکم ح ی

«ر ا» دور قصرد ن تشبیه حقیقی ه

« یع» و غالباو جر نه گینی از صرراع
رهماظور زرگنمایی جر صررر

تشرربیه مق وب
«ر ا» ریشررره یا ی

کنجهاند.

تخکید «إنّما»

این ژوهش ا نه گینی از نگنه نقشگنای مایکل

جر گزاره «إِنَّمَررا الْبَیْعُ مِثْرلُ النِّ ررا» را جر قهعینبوجر و

هالیدی این گزاره را جر سرره سررهح «فنانقش متای»

ه مفاج آر– و نه

«فنانقش اندیشگانی» و «فنانقش یاافنجی» مهالعه کنج

ددصه کدم آنکه می اید وجوج اجا
حتمینبوجر گویادگار گزاره نسررب

وجوج انکار و تنجید جر مخاطبار گزاره– تعبین کنج.

و ه نتایج ایل جس

یاف :
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 .0مهالعه ن سررهح فنانقش متایِ این گزاره نشررار
می جهد که « یع» نقهۀ عزیم

مخاطبار وجه اس  .روشن اس

یام انتخاب شده اس .

که گویادگار زمانی

رره ارائرره تعنیف از یرک رردیرده همچور یع روی

این دار معااسرر

که موضرروع و مسررخله اصرر ی این

گزاره « یع» اسر

و یام جر ارۀ آر تولید شررده اس .

 .9مهرالعه ن سرررهح فنانقش یاافنجیِ این گزاره

که هاگام تولید

نشررار می جهد که گویادگار این گزاره ا اسررتفاجه از

این گزاره « یع» دیده ای نو و ناشرراادته و جر مقا ل

وجره نمای «إنّما» ه حتمینبوجر و قهعینبوجر

تشبیه « یع» ه «ر ا» نیز یانگن آر اس

«ر ا» دیده ای ک اه و شراادته شرده جر اف

میآورند که نو و ناشاادته اشد.

اجا

دوج نسب

اقتصاجی

شرربه جزینه وجه اسرر ت چناکه همواره «مشرربه» نو و

ه مفاج این گزاره ااعار کنجهاند.

 .1مهرالعه حاضرررن نشرررار جاج که کیفی

«مشبهٌ ه» ک اه اس .

چیاش

واژگرار جر این گزاره را نبرایرد غین طبیعی و نامعقول

 .2مهالعه ن سررهح فنانقش اندیشررگانیِ این گزاره

اداشررر  .جر مقا ل این چیاش جر عصرررن تولید این

نشرررار می جهرد که این گزاره ا اسرررتفاجه از «فنایاد

و ازتاب جهاده

را هه ای» جر صدج تعنیف و شااساندر هوی
إنّما

گزاره کرامدو معقول و ماهقی اسررر

« یع» ه

البیعُ

اقتصاجی شبهجزینه وجه اس .

اف
ررررررررر

آغازه

ل
مث ُ
جنباله

اطدع نو
مشارک کاادۀ 0

وجهنما

فعل واژه

فاعل

م ذوف

پینوشت
Michael Halliday
Clause
John Firth
Noam Chomsky
Competence
Performance
Ideational Metafunction
Interpersonal Metafunction
Textual Metafunction
Clause as Representation
Clause as Exchange
Clause as Message
Theme – Rheme Structure
aboutness

اطدع ک اه
مشارک کاادۀ 2

فنایاد را ههای م ذوف

شاادتهشده
اجا

النّ ا

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

شااسا

زمار مضارع

متمّم

Information Structure
New
Given
Process
Relational Process
to characterize
to identify
Carrier
Attribute
Attributive Clauses
Identified
Identifier
Identifying Clauses
Mood + Residue Structure
Subject
Finite Element

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Temporality
Polarity
Modality
Degrees of Probability
Degrees of Usuality
Predicator
Complement
38. Adjunct

 .01سررید قاسررم لید ت روح اهلل هاجی (0939ا)

عبردالقاهن

« نرسررری همراناردی هرای نظنیرا

جنجانی جر کار نجشررااسرری ز ار و نقشررگنایی
هالیدی» اجب ژوهی شمارۀ  22تا ستار.
 .00سررریروطری جرردل الرردیرن ت جرردل الرردین
م ی(0106ق) تفسین الجدلین ینو  :مؤسسه
الاور ل مهبوعا .

منابع

 .02شبّن سید عبداهلل (0102ق) تفسین القنآر الکنیم

 .0قنآر کنیم.

 .2آلوسررری م موج (0101ق) روح المعررانی فی
تفسین القنآر العظیم ینو  :جارالکتک الع میۀ.

 .9ا ن عراشرررور م مرد ن طاهن( یتا) الت نین و

ینو  :جارالبدغۀ ل هباعۀ و الاشن.

 .09شرینزاج م مد حسین (0939ا) مف وم ر ا جر
فضررای نزول قنآر کنیم ایارنامۀ کارشررااسرری

التاوین ننمافزار جرامعالتفراسرررین منکز ت قیقا

ارشرررد ع وم قنآر و حرردیر

کامپیوتنی ع وم اسدمی نور.

صاجق(ع).

 .1ا وحیار اندلسرری م مد ن یوسررف (0121ق)
الب ن الم ی فی التفسین ینو  :جارالفکن.

 .1یضاوی عبداهلل ن عمن (0102ق) انوار التازیل
و اسرررنار الترخویل ه ت قیق م مد عبدالنحمار
المنعش ی ینو  :جارإحیاء التنا

العن ی.

 .6حسریای جنجانی سرید امینا والفتوح (0111ق)

آیا

ااحکام ه ت قیق مینزا ولی اهلل اشرررناقی

سنا ی ت نار :انتشارا

نوید.

 .7حسرریای ع وی ی یی (0129ق) الهناز ألسررنار
البدغره و ع وم حقرائق اععجاز ینو  :المکتبۀ

 .2زمخشرررنی م موج (0117ق) الکشررراف عن
حرقررائق غوامل التازی رل ینو  :جارالکترراب

تفسرررین القنآر رالقنآر قم :انتشرررارا

فنهاع

اسدمی.

 .01صال ی فاطمه (0926ا) «ع م معانی و جستور
نقشررگنای هالیدی» کتاب ماه اج یا

شررمارۀ 2

آارماه.

 .06طباطبائی سررید م مدحس رین (0107ق) المیزار
فی تفسین القنآر قم :جفتن انتشارا

اسدمی.

 .07طبنسری فضل ن حسن (0931ق) مجمع البیار
فی تفسین القنآر ت نار :انتشارا

اسدمیه.

تفسینالقنآر ینو  :جارإحیاء التنا

العن ح.

 .03فاضررل مقداج جمالالدین (0103ق) کاز العنفار
فی فقه القنآر ه ت قیق سرررید م مد قاضررری

العن ی.

 .3سررراسرررانی فنهاج (0927ا) «نگاهی ه نظنیه
زیباشااد

 .01صررراجقی ت نانی م مرد (0961ا) الفنقار فی

 .02طوسرررح م مرد ن حسرررن ( ی ترا) التبیار فی

العاصنیۀ.

سررراد

جانشرررگراه امررام

و معااهای افزوجه عبدالقاهن جنجانی»
شماره  03تا ستار.

ت نار :مجمع ج انی تقنیک مذاهک اسدمی.

 .21فخن رازی م مد ن عمن ( 0100ق) التفسرررین
الکبین(مفاتیح الغیک) ینو  :جارالکتک الع میۀ.
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 .20فضررردهلل سررریرردمر مرردحسرررین (0103ق)
ترفسررریرنمراروحرح الرقنآر ینو :جارالمد
ل هباعۀوالاشن.
 .22قزویای شرررافعی م مرد ن عبدالنحمار( یتا)
اعیضاح فی ع وم البدغۀ ینو  :جارالجیل.
 .29سررریدقهک (0102ق) فی ظدل القنآر ینو
قاهنه :جارالشنوق.

 .21کراظمی جواج (0961ا) مسرررالک األف ام إلی
آیا

األحکام ت نار :کتا فنوشی منتضوی.

 .21مدرسررری سرررید م مدتقی(0103ق) من هدی
القنآر ت نار :جار م بی ال سین.
 .26مظفن م مد رضررا ( یتا) الماهق قم :مؤسررسررۀ
الاشن اعسدمی.

 .27مظ نی م مد (0102ق) التفسرررین المظ نی ه
ت قیق غدم نبی تونسی اکستار :مکتبه رشدیه.
 .22مقرد

ارج ی ی احمرد ن م مرد ( ی تا) ز دۀ

البی رار فی أحکررام القنآر ت نار :کتررا فنوشررری
منتضوی.

 .23موسوی سبزواری عبدااع ی (0113ق) مواهک
النحمار فی تفسرررین القنآر ینو  :مؤسرررسرررۀ
أهلالبی (ع).

 .91م رراجن م نار ت م مررد نبوی (0971ا) رره
سوی ز ار شااسی شعنت رهیافتی نقش گنا ت نار:
نشن منکز.

 .90میدانی جمشرررقی عبدالنحمار (0106ق) البدغۀ
العن یۀ جمشق ینو  :جارالشامیۀ جارالق م.
 .92نو خر

م سرررن (0939ا) مقدمه ن تنجمه

کتاب «ز ار اف
انتشارا

و متن» مایکل هالیدی ت نار:

سیاهنوج.

 .99نوینی احمرد ن عبردالوهراب (0129ق) ن ایه
اارب فی فاور ااجب قاهنه :جارالکتک و الوثائق
القومیۀ.

 .91هاشمی احمد ( یتا) جواهن البدغۀ فی المعانی
و البیار و البدیع ینو  :المکتبۀ العصنیۀ.
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