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 .15/2/1390: تأیید تاریخ ،14/1/1390: دریافت تاریخ*

  :چکیده
العوي در این مقاله، نقش نظریۀ انسجام و مناسبت را که از جمله رویکردهاي 

متن است و بیشتر از طرف اسپربر و ویلسون  شناختی تازه در مطالعات زبان
 انیم يروابط صور انسجام، .کند نظریه پردازي شده، در متن قرآن بررسی می

به . کنند بررسی میمناسبت، روابط و ادات انسجامی را و مختلف متن  يها پاره
) متن يها و اجزا گفته پاره(میان واحدهاي زبانی  انسجام، رابطهدیگر سخن، 

بلکه بر  ،ها گفته ست که نه فقط بر اساس پارها اي ظریه مناسبت، رابطهن و است
العوي . دشو تعریف می شهییعنی واحدهاي اطالعات یا اند ،تصورات شیاساس پ

ذکر این . کند این دو نظریه را با ذکر نمونه آیاتی از متن قرآن بررسی می
زمینه را فراهم  ها به معناي تأیید همه جانبۀ آنها نیست، بلکه این نظریه

آورند که الگویی براي شناخت و استدراك کارآمدتر آیات قرآنی فراهم  می
  .نمایند

  :ها  کلید واژه
  تناسب/ روابط انسجامی/ نظریه مناسب/ روابط متنی/ انسجام
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  گفتار پیش
یکی  :دو رویکرد اصلی به مطالعه روابط متنی دارد یشناخت حوزه مطالعات زبان

از این  5،اند یاین دو رویکرد کارکردشناخت 4.تو دیگري نظریه مناسب 3یه انسجامنظر
، بلکـه  کننـد  ینمـ  نیـی تبآنها  یشناخت زبان هاي بر اساس ویژگی فقطرو که متن را 

فهـم مـا از معنـا جهـت     به که  زینمتن را ) یشناخت زبان ریغ( یعوامل کاربردشناخت
  .کنند یمی بررس ،دهند می

مختلف متن به منزله اجزاي مهم  يها پاره انیم يبه روابط صور مانسجامطالعه 
بررسی و به این نکته  7ادات انسجامی د،در این رویکر. توجه دارد 6تیو اصلی متن

را مورد نظر ادات و کاربرد آنها در متن تا چه حد معناي متن  نیشود که ا اشاره می
زان مناسبت، روابط و ادات در برابر این دیدگاه، نظریه پردا. دنکن مشخص می

 عمده. دنگیر در نظر می ژرفاي سطحی از روابط مناسبت  انسجامی را فقط نشانه
نیز اشاره  )R. Blass( بلس. تفاوت نظریه مناسبت و نظریه انسجام همان گونه که آر

 9ها گفته پاره(میان واحدهاي زبانی  ، رابطه8که انسجام این است که در حالی ،کند می
 ،ها گفته ست که نه فقط بر اساس پارها اي است، نظریه مناسبت، رابطه) متن ياو اجز

 .شود تعریف می شهییعنی واحدهاي اطالعات یا اند ،تصورات شیبلکه بر اساس پ
)R. Blass, Relevance Relations in Discourse, p.72(  

ریخ در تـا هاسـت   مـدت ه مبهم است و زیش از اندابدر قرآن  10روابط انسجامی
با این حال، . اند مختلف آنها را مطالعه کرده يها افتیمفسران با رهی، مطالعات قرآن

روابط انسجامی نه در تعیین معنـا نقـش دارد و نـه جزئـی از گفتمـان بـه حسـاب        
بـه هـم ارتبـاط     يدسـتور  ثیـ ح هاي یـک مـتن را از   ادات انسجام بخش. دنآی می
. دارنـد  انتقال معنابسیار محدود در  ینقش 11هاي دستوري دهند، اما ارتباط دهنده می

در واقع روابط مناسـبت کالمـی اسـت کـه در برداشـت شـخص از روابـط میـان         
در نگاهی گذرا که به این رویکرد خـواهم داشـت، توضـیح    . ها نقش دارد گفته پاره

  .خواهم داد که چرا این گونه است
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  روابط انسجامی
آنهـا در ایـن زمینـه     »انگلیسـی  رانسـجام د «هالیدي و حسن که کتـاب   ه زعمب

معنایی مهمی است کـه بـه    متضمن روابطمفهوم انسجام ، دیآ یمبه حساب  شگامیپ
 دایـ هر عبارت گفتاري یا نوشتاري قابلیت ایفاي نقش به منزله متن را پ هاواسطه آن

ـ   اسـت معنبـدان  این  .)Halliday and Hassan, Cohesion, p.13( کند یم ه زعـم  کـه ب
ی همان چیزي اسـت کـه   اختشن نزبا اقالم انیرابطه م یکیزیبیان ف حسن،ي و دیهال

ادات انسجامی  دو، آن. ی آن استپدر معناي متن  زینو  تیمتن جادیاي برا گرتحلیل
در هر صورت، نظریـه انسـجام   . گیرند غیرمتن در نظر می را مالك تشخیص متن از

مـده کتـاب ایشـان بـه     ع. کل نامفهوم و گنـگ اسـت   در ي و حسندیدر کتاب هال
چگونگی کاردکرد آنهـا در   زیهاي مختلف آن و ن بندي ادات پیوستگی و نمونه طبقه

  .مختلف متن اختصاص دارد يها پاره انیایجاد ارتباط م
درون  رجاع بـه عناصـر  بندي روابط انسجامی ا طبق گفته هالیدي و حسن، طبقه

 از( 16لغوينسجام و ا 15ربط ، حروف14ها ، جایگزین13، حذفیات12متنی و برون متنی
 یشـناخت  زبان اقالمها بر وجود  بندي تمام این دسته. رندیگ یمرا در بر ) جمله تکرار

 شـود  یمگفته . ها تأکید دارند دهنده و ربطها، حروف ربط  ضمایر، جایگزین لیقباز 
ایـن  . افـت ینخواهـد   انتقـال به هـیچ وجـه   متن معناي مورد نظر  ،بدون این عناصر

بـه  ف انسجام، تعریفی نحوي از نقشی است که ادات انسـجام در شـکل دادن   تعری
ي و دسـتور  ثیحاز از جمالت  گسترده متشکلِ يواحد دستور مثابۀمتن به  تیکل

   .ي متصل شده، بر عهده دارندظاهر
 ،انـد  متون بسیاري که ایـن ارکـان ارتبـاطی را در خـود جـاي داده      ،با این حال

خـوریم کـه ایـن     به متونی بر می سو از دیگر آنکهحال . رندهمچنان ابهام معنایی دا
من . فهمند آنها را می 17کنندگان اما در عین حال دریافت ،عبارات انسجامی را ندارند

این ارکـان ارتبـاطی را در خـود     که رمیگ یمی در نظر متونی از کلي ا نمونهقرآن را 
اندك آشنایی نسبی بـا ایـن    هرکس .دهمچنان ابهام معنایی داراما  است،جاي داده 

براي نمونه . توان گفت قرآن فاقد ادات انسجام است داند که نمی می کیندارد، متن 
  18:دیسوره احزاب را در نظر آور 6آیه 
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 یبِبعضٍ ف یلمنْ أَنْفُسهِم و أَزواجه أُمهاتُهم و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أَو نَیبِالْمؤْمن یأَول یالنَّبِ(
الْکتابِ  یمعرُوفاً کانَ ذلک ف ائکُمیأَول یإِالَّ أَنْ تَفْعلُوا إِل نَیو الْمهاجِر نَیکتابِ اللَّه منَ الْمؤْمن

  )مسطُوراً
، و نـد ا شـان یاسـت و همسـرانش مـادران ا   ] تـر  کیـ و نزد[به مؤمنان از خودشان سزاوارتر  امبریپ«

بر مؤمنان و مهـاجران  ] و[دارند  تیاولو یبه بعض] نسبت[ یکتاب خدا، بعض] طبقِ[ شاوندانیخو
در کتـاب   نی، و ادیکن یاحسان] ای تیوص[خود ] مؤمن[به دوستان  دی، مگر آنکه بخواه]ندا مقدم[
  ».نگاشته شده است] خدا[

 قلـم ایـن آیـه چهـار    . هاي پیش از خود انسـجام نـدارد   این آیه با آیه گویند می
قلـم  و یـک   21حـروف ربـط جملـه   قلـم  ، دو 20ارجاعی قلمه ، ن19ُم واژگانیانسجا
هنـوز  بـراي برخـی محققـان     اش با آیات پیشین رابطه ،با این حال. دارد 22بند جمله

  . روشن نیست
روابـط انسـجام،    و یتحقیـق دربـاره ادات انسـجام    سنده نبـودن یک نمونه از ب

 ؛کننـد  نقـل مـی   بارهـا را  م آنکـه محققـان نظریـه تناسـب کـال     ي اسـت  ا گفته پاره
ست که هـیچ  ا اي  گفته پاره ،این جمله. »دیدخود را خواهند  کارعقوبت گناهکاران «

وجود ندارد  23یزبان درونبافت هیچ  ،رو از آن نیامده است، از این پسو  شیمتنی پ
را کجا این مـتن   اما در هر. بپیوندد آن به ـ اگر هم موجود باشندـ   که ادات انسجامی

اي  نمونه ،گفتیم آنچه !شویم نمی گناه مرتکب و افتهیدري آن را معنای زود لیببینیم، خ
  .مبتنی بر انسجام چندان قادر به توضیح آن نیست يکردهایاز متنی است که رو

هاي قرآنی ردیف کرد که رویکردهاي مبتنی بر انسجام  توان فهرستی از نمونه می
از آن جملـه  . فهمند نندگان به تمامی آنها را میگرچه خوا ،از شرح آنها عاجز است

در آغـاز بسـیاري از    »اوو«تمام انواع تکرار در قـرآن و کـاربرد حـرف ربـط      است
  .ارتباط است بی ،ها که به ظاهر به لحاظ محتوا با آنچه پیش از آنها آمده گفته پاره

نقش اساسی  ام و در این تحقیق در استفاده از اصولی که از نظریه مناسبت گرفته
ي یک متن و نقشی را کـه در  ها  پارهام و روابط  ا را تبیین کردهه برخی نمونه ،دارند

ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه       ،با این حـال . ام آشکار کرده ،اشاره به این روابط دارند
. گونـه نیسـت   این اًقطع ،آید یل متن و گفتمان نمیلتوصیف ادات انسجام به کار تح

 24بندهاي دهد که صرف توصیف جمله آید، نشان می می پیشین بر هاي آنچه از نمونه
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. تنها راه تعیین معنـا نیسـت  ) کنند هاي بسیاري از معنا اشاره می گرچه به جنبه(متن 
د، امـا هـیچ   نـ ده هاي مـتن جهـت مـی    پارهادات انسجامی فهم ما را از روابط میان 

با ایـن حـال، توجـه    . ندنک نمی ،خوانیم که می يا یاي به ادراك ما از گونه زبان اشاره
کننـد تـا روابـط     صرف به این روابـط بیشـتر روابـط دسـتوري مـتن را تبیـین مـی       

بـه حـروف اضـافه کـه حکـم ادات       ،ارتدر تحلیل این جسـ . متن را یکاربردشناخت
  .مپرداز انسجام را دارند می

ـ نظریه تناسب کالم قـرار دار  يراستادر اما ادات انسجامی که   ،ظـر از ایـن ن . دن
هـاي روابـط متنـی را     که حکم شـاخص ، بلستندینی ادات انسجام حامل روابط متن

ـ نظر ییش از آنکه وارد بحث روابط متنی در قـرآن شـوم، برخـ   پاما . دارند  يهـا  هی
تناسـب   هینظر، کالم کدر ی. دهم یمرا به اختصار شرح نظریه تناسب کالم  نبنیادی

هاي قرآنی  از معنا و روابط متنی سوره هاي کنونی من کالم به طرزي ویژه در تحلیل
  .کند نقشی حائز اهمیت ایفا می

  
  تناسبمعناي 

 ، نهاست تناسب به این معناست که آنچه براي فهم متن الزم است تناسبنظریه 
بافت بـرون   ریتأثتناسب بر اساس  .استمتن  موجدرابطه اصلی  مفهوم انسجام که

  .شود یم فیتعر 25یزبان
  

  متن و ادراك ینزبابافت برون 
بافـت  در  معنـادار اسـت کـه   اش  گفته فقط و تنها فقط زمانی براي شـنونده  پاره

تـأثیرات  . تبعیـت کنـد   یزبـان  برونبافت از تأثیرات  ،در دسترس شنونده یزبان برون
بافـت  تصـورات   بـر پـیش   ،گفتـه  شـود کـه پـاره    زمانی حاصل می یزبان برونبافت 
  26:ات زیر را بر جاي بگذاردیکی از تأثیر ،شنونده یزبان برون

ـ   یعنی ،منجر شود یزبان برونبافت  امدیبه پی زبان برونبافت  ریتأث. 1  تصـور  شیبـا پ
 یاطالعات یتمیآ ای دیجد يتصور شیموجود تعامل برقرار کند تا پ یزبان برونبافت 

  .دیحاصل آ
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قـرار   موجـود در تقابـل   یزبـان  بـرون بافـت   تصور شیبا پ یزبان برونبافت  ریتأث. 2
 .کند یم یبه کل نف ایرا کمرنگ  تصور شیآن پ ،رو نیو از ا ردیگ یم
از ایـن   ،کـرده  دییموجود را تأ یزبان برونبافت  تصور شیپی زبان برونبافت  ریتأث. 3

 .کند رو نگرش شنونده را تقویت می
که دامنه اطالعات اند  مناسبجدید در صورتی  یاطالعات يها تمیکالم، آ کیدر 
اي بیشـتر   گفته پاره یزبان برونبافت هر قدر تأثیرات . دنده شیرا افزا ن خودامخاطب
بافـت   يامـدها یپ«را  یزبـان  بـرون بافـت  این نـوع تـأثیرات   . تر است مناسبباشد، 
هـا فرضـیه در    میلیـون  ،کننـدگان  افـت ی، دریعیطببه طور . نامند یمتن م »یزبان برون

کـه بـا    ننـد یگز یمـ یی را برهـا  هیهـا فرضـ  هاي خود دارند که از میان آن حیطه دانسته
 هـا فرضـیه، کـدام    اما از میان میلیون .کندآنها تعامل برقرار  اطالعات دریافتی جدید

ـ ااز متن و ی زباني بافت برون امدهاییک براي دستیابی به مفهوم پ رو، تناسـب   نی
 ؟نیاز است مورد کالم

  
  یزبانبرون  انتخاب بافت

 ،یکی از این عوامـل . دنکن را محدود می یزبان رونب تفعوامل بسیاري انتخاب با
 تسـب منا و در عین حال جستجوي مخاطب براي یافتن ها هدر دسترس بودن فرضی

از در دســترس بــودن  )Sperber and Wilson( منظــور اســپربر و ویلســون. اسـت 
نیازمنـد   یـک ارتبـاط موفـق،    فـرض  شیاین است که مخاطبان به عنوان پ ها هفرضی

بـه   .اسـت  يگفته ضـرور  پردازش پاره يکه براهستند  ییها فرض شیپ به دسترسی
هاي الزم براي پیشبرد گفتار باید در حیطه دانـش مخاطـب    فرض دیگر سخن، پیش

شـود، مخاطـب قـادر اسـت بـا دسـتیابی بـه         وقتی چیـزي بیـان مـی   . باشد موجود
بـر آن  د که تولید کن یزبان هایی که در حیطه دانش خود دارد، بافتی درون فرض پیش

  .ابدیگفته را در پارهمنظور اساس، 
  :دیتوجه کن شود مینقل ر و ویلسون بکه از اسپر ریز یکالم به مبادله

با اشاره کنند که مري  بیرون را نگاه می ،مري و جان دارند از پنجره اتاق نشیمن
  .آن کلیسا خیلی زیباست: گوید می ن،به یک ساختما
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  .اًواقع ؟،لهب) اي تأمل پس از لحظه: (جان
ـ از  جان ،به احتمال زیاد  ي،مـر  اشـاره مـورد   دانسـته کـه سـاختمان    نمـی  شیپ

فرض  این پیش ،کند یاما به این خاطر که وقتی مري به ساختمان اشاره م. کلیساست
و شاید به این دلیل کـه آن سـاختمان تنهـا     ردیگ یمجان قرار بالفاصله در دسترس 
از را  يمنظور مـر  تواند یمجان از پنجره ببیند،  هتتوانس که می هساختمان زیبایی بود

  . به خوبی گفته مري را پاسخ دهد استمد و بنابراین قادر هبف اش گفته پاره
مري و جان از پنجره بیـرون   بر اساس آن،دیگر را تصور کنید که  ییویاما سنار
ـ بـه طـور و  کدام   توانند سه ساختمان زیبا را ببینند که هیچ کنند و می را نگاه می  ژهی

   ؛در این صورت پاسخ جان متفاوت خواهد بود ،شبیه کلیسا نیست
  . آن کلیسا قشنگ است: مري
  کدام کلیسا؟ : جان
  .یآن ساختمان آجر قرمز وسط: مري
  .دانستم آنجا کلیساست نمی !ه، چه جالببل: جان

 که جزئیاتشان به قرار دارنداي  در فاصله سه ساختمان بزرگ و قدیمیهر چون 
فـرض   آنجا کلیساست، پیش هدانست د و به این دلیل که جان نمیوش خوبی دیده نمی

سـاختمان وسـطی   همـان  کـه  (مورد نیاز براي درك درست معناي مورد نظر مـري  
که در مورد پیشین، با اینکـه جـان از    در حالی. ستیدسترس ن در براي جان) است

و ، اسـت  دسـت  دوردر  که آن ساختمان کلیساست و کلیسـا هـم   هدانست نمی شیپ
فـرض را در   این پـیش  هتوانسترد، جان چون فقط یک ساختمان در دید آنها قرار دا

گفته مري را بـه   پاره ،رو نیو از ا» آن ساختمان باید کلیسا باشد«ذهنش بیافریند که 
  .کند یدرستی پردازش م

که  اند لیدید، عوامل دیگري نیز دخ طهیدر ح شمار یبي ایاش غیر ازحال،  نیبا ا
اطالعـات در   نیـ ممکـن اسـت ا  . دهنـد  از دسترس قرار می دورفرض را  یک پیش

بـه   شحواسـ  ،کنـد  اي دریافت می د و یا زمانی که جملهندانش مخاطب نباش طهیح
  .چیز دیگري معطوف باشد که ارتباط بیشتري با او دارد
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بـا   .ط داردبه هم رب ،کنند یباورند که آنچه مبادله م نیدر هر صورت، مردم بر ا
فقط  ،رو نیارائه دهند و از ا یگفته خود را ادراك شدن پاره کنند یفرض سعی م نیا

 بافت تصورات شیمخاطبان آنان به پ کنند یکه فکر م ندیگشا یلب به سخن م یزمان
  .دارند یدسترس ،کنند یم دیکه تول يا گفته پردازش پاره يبرا ازیمورد ن یزبان برون

  
  27دهیتعادل هزینه و فا

 شوند یم افتی ياریبس تصورات شی، پدر دسترس تصورات شیپ طهیاکنون در ح
ـ بـا ا  ،خود را دارنـد  ییکارآ زین کیمرتبط است و هر  ،شود یکه با آنچه گفته م  نی

  ؟ندیگز یم حال مخاطب کدام را بر
فرضـی را انتخـاب    شـنوندگان پـیش   ،)1995و1986(به زعم اسپربر و ویلسون 

ـ ی ؛ردیـ ن تالش و زمـان را از آنـان بگ  کنند که کمتری می ی از کـ بـه ی مخاطبـان   یعن
یی یا همان بهبود بازنمـا  یزبان برون دریافت تأثیرات بافت يبرا گفته شیپي ها وهیش

این آمـادگی را هـم    .کنند ینمخود تعامل برقرار  28یشناخت طیمحبا  ،جهان خود از
کننـد کـه تـأثیرش بـر     ف صـر  يا گفتـه  پارهبراي پردازش  ی رازمانمدت ندارند که 

   .وقت گذاشتن نداردو ارزش  بودهبسیار اندك  ي از پیش موجود آنهاها هیفرض
کـه از اطالعـات    يریکننـد تـأث   به زعم اسپربر و ویلسون، تمام مردم سـعی مـی  

زمان و  يها نهیکنند هز اما از دیگر سو سعی می ،برسانند زانیم نیبه باالتر ،رندیگ یم
فـرض   طول مکالمه دو پـیش  حداقل برسانند و بنابراین اگر در به زیتالش خود را ن

را برگزینـد کـه    یفرض شیکند آن پ انسان به طور طبیعی سعی می ،در دسترس باشد
شـنوندگان همیشـه سـعی    . مطلوب باشد یزبان برونبافت از لحاظ هزینه و تأثیرات 

ـ  . تعادل برقرار کنند ،کنند بین هزینه و فایده آن می ک نفـر ممکـن اسـت    بنـابراین ی
 تر اي مرتبط پیشبرد اطالعاتی کند که عقیده دارد در زمینه را مصروف يشتریوقت ب

  .با اوست و بالعکس
خواهنـد تبـادل    مـی  گـران  تعامـل  اگر ،طرف گوینده یعنتعامل یطرف دیگر در 

 ي مناسـب ها گفته فقط الزم است پاره شود، ادراك شانیها امیو پ پردازشافکارشان 
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 یزبـان  بـرون  تـأثیر بافـت   ،پردازش نهیبه هز تیهایی که با عنا گفته پاره(ند کن دیتول
  ).کند می جادیمطلوب را ا

  
  اسبت کالممناصل : تعاملبرقراري  عدقوا

در نتیجه این دیدگاه، اسپربر و ویلسون دو مفهوم حیاتی بـراي ارتبـاط معرفـی    
 ی،ند هـر کـنش تعـامل   دو عقیده دار این. ناسب مطلوب استترابطه  ،اولی. کنند می

 بافـت  راتیمناسـب از تـأث   طـه یبـه شـرط آنکـه بـه ح     ،ناسب مطلوب را داراستت
ـ نائـل آ  ریپـذ  هیـ توج یتالش پردازشـ  نیکمتر يبرا یزبان برون  ,See: R. Blass(.دی

Relevance Relations, p.61(    آنها سپس بر مبناي مفهوم رابطه تناسب مطلـوب، اصـل
 ی بـا فرضـ  شی، پيهر گونه کنش تعامل ظاهر«: کنند یمعرفی م گونه نیمناسبت را ا
 ,Sperber and Wilson, Relevance. (»دهـد  یمـ انتقال مطلوب خود را  یتناسب کالم

p.158(  
 ،اصـل  نیـ مشـترك ا  نهیتعامل، در زم ندیدر فرآ نیمشارک ،دیدگاه نیبر اساس ا

 ییها گفته پاره دیباگر،  در مقام تعامل ،نمونه يبرا. زنند یم گریکدیدست به تعامل با 
در  کننـدگانم  افتیدر. خورد یم کنندگانم افتیبه درد در کنم یکنم که فکر م دیرا تول

ـ  ،میگو یهر آنچه م کنند یعوض تصور م آنـان بـا    نیبنـابرا  .نخواهـد بـود   ربـط  یب
 شـان یکه برا کنند یرا انتخاب م یزبان برون بافت تصورات شیپآن دسته از ، نانیاطم

 حاصـل  یزبان برون بافت راتیتأث زانیه به مجو زمان را دارد و با توتالش  نیکمتر
 نیا. کنند افتیدر زیآم تیموفق يمورد نظر را به طرز يقادر خواهند بود معنا ،هشد

 ينـد یکـه درك مـتن نـه فرآ    سـازد  یخـاطر نشـان مـ    ،تعامـل  نـد یفرآ نیـی تب گونـه 
هـیچ   تأکید دارند زیون ناسپربر و ویلس. است یاستنتاج يندیبلکه فرآ ،ندهیرمزگشا

بـه عنصـر    يتصـور  شیهر پ یابیو باز شود ینم ییبه سهولت رمزگشا يتصور شیپ
  )Ibid., p.182(. است ازمندیاستنتاج ن

ی و دسـتور  معناشناسـ نه به  ندهیگومورد نظر این بدان معناست که درك معناي 
 بافـت  راتی، تأثیزبان برون بافت یبه عناصر کاربردشناخت بلکهادا شده، جمله زبان 
  29.دارد یبستگ یاستنتاج يندهایهمان فرآ یعنی ،مناسبتاصل و  یزبان برون
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به دالیلی کـه بـه فرآینـد اسـتنتاجی مربـوط       کنندگان افتیحال گاهی در نیبا ا
از . ابندیمورد نظر را در يمعنا توانند ینم ،)میکردها اشاره  تر بدان شیپو ( شوند ینم

را  يزیـ شـنونده چـه چ   دانـد  یاست کـه گوینـده نمـ    نیا یکیامر  نیا لیجمله دال
بدون اینکـه بدانـد    ،مري به کلیسا اشاره کرد ،دیدیم تر شیگونه که پ همان. داند می

 بافـت  تواننـد  ی، شـنوندگان نمـ  ها تیموقع ریدر سا. کلیساست جاآن دانسته یجان م
دلیل که بعضـی   شاید به این. کنند يگفته را بازساز درست پردازش پاره یزبان برون

ی که یجا(اند  خود را فراموش کرده 30يا دانشنامه مداخلاز اطالعات ذخیره شده در 
یا اینکـه شـنونده تصـور کـرده در      ،)اند هاي متنی ذخیره شده فرض بسیاري از پیش

در  چیـز دیگـري  ي که پا در حالی ،چیزي به موضوع مرتبط است ،خاص یطیشرا
ـ پبه موضـوع   بیشتريارتباط تبادل اطالعات، که در آن شرایط خاص  بوده انیم  دای

  .کرده است
سیر یافت که نتیجه دسترسی اهاي زیادي از برداشت غلط را در تف توان نمونه می

ناکافی به اطالعات متنی مورد نیاز براي فهمیدن آیات مشـخص از سـوي مفسـران    
کمتر به مفسر  مرتبط یزبان برون هاي بافت فرض که پیشبوده  است و یا به دلیل این

  . اند مرتبط بوده
  

  حدود و ثغور نظریه مناسبت و تعدد تفاسیر
هـا   گفتـه  پاره. آنچه در بخش اخیر گفته شد، تنها راه توسعه فرآیند ارتباط نیست

ی رخ ابهـام در اینجـا  . رسـانند  گاهی بیش از یک معنا و یک مفهـوم مـرتبط را مـی   
دارد،  تخاب یکی از تعابیر ممکن باز میرا از تالش براي ان کنندهکه دریافت  دهد یم

گر باید  در این صورت شخص تعامل. چرا که آنها معیاري براي انتخاب خود ندارند
اش، دریافت کننـدگانش را در انتخـاب مفهـوم یـاري      با محدود کردن تناسب گفته

شناختی باشند، شامل عوامل انسجامی یـا سـایر    توانند زبان ها می محدودیت. رساند
اما در متون مکتـوب  . شناختی، مانند اشاره به یک موضوع وکارها، و یا غیر زبانساز

گـران محـدودیتی اعمـال نکننـد،      اگر تعامل. اند شناختی ها فقط زبان این محدودیت
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ی خواهد ماند و دریافـت کننـدگان   باقاي از ابهام  ي مورد نظر همچنان در هالهمعنا
  .ممکن، کامالً آزاد خواهند بودمتفاوت در انتخاب هر کدام از تفاسیر 

اند، تنـوع معـانی منسـوب بـه ایـن گفتمـان        کنندگان متفاوت از آنجا که دریافت
نیز تفسیرهاي مختلف یک آیـتم قرآنـی   . غیرمحدود از برخی جهات نامحدود است

به این حقیقت بسـتگی دارد کـه   ) در مواردي که هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد(
  . کنند با یکدیگر را به طور مختلف تفسیر میمفسران، امور مرتبط 

. هاسـت  جملـه انـواع محـدودیت    انسجامی ازهمان گونه که اشاره کردم، ادات 
دهد  شناختی صرفاً محدودیتی است که نشان می مناسبت، این ابزار زبان هینظربراي 

 بـراي نظریـه انسـجام، ادات   . کننده براي فهم تفسـیر، کـدام راه را برگزینـد    دریافت
. دهنـد  ی را جهت مـی انسجامکنند، همان گونه که روابط  انسجامی معنا را تعیین می

  .دانیم این فقط تنها عامل نیست اما نیک می
در متـون دیـده   ) روابـط انسـجامی و ارتبـاطی   (با این حال، هر دو نوع ارتبـاط  

نا نقشی روابط انسجامی در تعیین مع. گذارند شوند و بر ادراك ما از آنها تأثیر می می
از سوي دیگر، روابـط  . کنند ندارند، اما عوامل انسجامی در معناآفرینی نقش ایفا می

ـ نشـود   مورد نظر مـی  گزارهی بر فرآیند استنتاجی که منجر به کشف معناي تناسب  زی
  .رساند گر را در نیل به پیام متن یاري می نقش دارد و تعامل

اساس آنها، تعدد معانی نه از در بخش بعدي به مواردي خواهم پرداخت که بر 
امـا آنجـا کـه    . شـوند  هـاي دیگـر منـتج مـی     هـا، بلکـه از پدیـده    فقدان محـدودیت 

ها شـباهت دارد،   گفته سازوکارهاي تفسیر با سازوکارهاي به کار رفته در تفسیر پاره
  .نتایج یکسان به بار خواهد آورد

  
  31تصریح و تلویح

ی نمضـ  ایـ  حیصرتواند  طالعات میتصورات یا ا شیپدر این چارچوب، تعامل 
بافـت   ریتـأث اي بر محیط شناختی دریافت کننده  گفته اگر محتواي آشکار پاره. باشد
از  حاصل معناي تصریح،( نامند می تصریح را حاصل تأثیر گذارد، يجا بر یزبان برون

ي معنا انیم فاصله پرکردن واسطۀ گفته است به یی پارهمعنایی ها ییبازنماآشکارسازي 
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گذارد،  جاي بر یزبان برون بافت اگر محتواي مستتر تأثیر 32).بیان شده گزارهزبانی و 
تلـویح، معنـاي حاصـل از    (گفته داراي تلویح است  آن گاه گفته خواهد شد که پاره

  ).دست نخواهد آمد هاي معنایی آشکار نشود، به گفته است، اما تا بازنمایی پاره
ی زبان برونگفته، اطالعات بافت  ر و مستتر پارهبراي به دست آوردن معناي آشکا

گفتـه معنـاي    دو پـاره . کننـد  یمـ ی را اعمـال  کاربردشناختو اصول  گرفته کاررا به 
ي نمونـه، دو  بـرا . تر باشـد  تلویحی یکسان دارند، اگر یکی از آنها از دیگري واضح

 From Diane(: گفته زیر را که معنـاي تصـریحی یکسـان دارنـد مقایسـه کنیـد       پاره
Blakemore, Understanding Utterance, p. 60(  

  .اتاق است نیادر 
  33.جلسه در اتاق است

رسد، چـون فهـم آن کمتـر بـه مسـائل بافـت        تر به نظر می گفته دوم واضح پاره
اي در بافت  گفته بنابراین، دو شیوه وجود دارد که در آن پاره. ی بستگی داردزبان برون
گفته  با افزودن بر معناي تصریحی پاره) الف: ي دیگر نقش داردا گفته ی پارهزبان برون

  .گفته پیشین با افزودن بر معناي مستتر پاره) پیشین، ب
یی تصریحی ارائه دهـد کـه بـا    معناي از متنی بلند، ممکن است ا پارهیک بند یا 

دیگر اطالعات موجود در متن مرتبط باشد، و ممکن است معنـایی تلـویحی ارائـه    
  .با مفهوم متن مرتبط باشد دهد که

تحلیل متن، آشکار کردن تصریحات و تلویحات در هـر   عمدهاز جمله وظایف 
  ی بیـان زبـان  برونشده در آن پاره و پیامدهاي بافت  هاي بیان پاره از متن یا در گزاره

دهد که به سهولت به تلویحـات آن   هاي متعدد، متن اجازه نمی در نمونه. شده است
به نبود محدودیت در خصوص ارتباط آیتم مورد نظر و یا  ااین مسئله ی. دست یابیم

توانـد بـه    مـی  که شود یمی در دسترس مربوط زبان برونتصورات بافت  به نبود پیش
؛ فراینــدي کــه کنــدعمــل  کننــده افــتیدرمنزلــه مبنــایی بــراي فراینــد اســتنتاجی 

شود اگر  اما چه می. ته به او یاري رساندگف کننده امیدوار است در تلویح پاره دریافت
کمکی در تأیید تلویح یـک   کننده افتیدرتصورات و قضایاي در دسترس  تمام پیش

  :گویند می اسپربر و ویلسونگفته نکند؟ در برخورد با چنین شرایطی،  پاره
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اي که  گفته پاره... کند تعین تلویحات هیچ مشکل خاصی را ایجاد نمی عدم «
از قضایاي قویاً تلویح شده یا نتایج را به همراه دارد، به شدت ی کوچک فیط

اي از قضایا استفاده کند و به برخی  کند که از زیرمجموعه شنونده را تشویق می
روشن . شوند، توجه نشان دهند ها که به عقاید گوینده مرتبط می از زیرمجموعه

د به نفس کمتري تر باشد، گوینده اعتما است که هر چه معناي تلویحی ضعیف
گیرد، افکار  خواهد داشت که آیا فرضیات یا نتایج خاصی که او به کار می

  ».شود می مربوط موضوع همین به هم تعین عدم و گوینده را منعکس خواهد کرد؟
نتیجه دم دست چنین موردي، تعدد تفاسیر خواهد بـود، خـواه بـه دلیـل آنکـه      

را برگزیند و نیز بسیاري از آنها را برابـر   داند کدام یک از نتایج ممکن خواننده نمی
هم اشاره  تر شیپبا این حال، همان گونه که . بیند، و خواه به دلیل عقاید گوینده می

گفته را  اي قصد دارد هیچ گونه ابهامی باقی نگذارد، تلویحات پاره شد، وقتی گوینده
کنـد؛ بـراي    فاده میاست... ي گفتمان وبندها جملهمحدود کرده و به طرزي آشکار از 

تصـورات   اینکه اطمینان یابد شنونده و تمام شنوندگان به واسـطه اسـتفاده از پـیش   
  .اند ی یکسان در تفسیرهاي خود به همین تلویحات دست یافتهزبان برونبافت 

شنوندگان با استفاده از فرضیات متنی یکسان در تفسیرشـان بـه معنـاي ضـمنی     
زبـانی کـه در   . جالب این نوع، زبان حقوقی اسـت  نمونه. یابند دست می زینیکسان 

باشد کـه قضـاوت دربـارة     قیردقیغتواند به قدري  شود، می وضع قانون استفاده می
توانـد بـه قـدري     موضوع را به مالحظات شخصی واگذارد، اما از طرف دیگـر مـی  

، 34لی مانند معقوعباراتاغلب . ي نباشدازیناستوار و دقیق باشد که به تفاسیر متعدد 
و » رفتار معقول«، »خسارت معقول«ی مانند زبانهاي برون  را در بافت... و  35مشهود

اما معقول و مشهود، نـامعقول و نامشـهود چیسـت؟ اینهـا     . میا دهیشن» شک معقول«
ی ندارند تا در هر شـرایطی آن گونـه کـه    تیمحدوداند که عمداً قید و  نوعی از زبان

  .درخور است، قضاوت شوند
در . مبا همین نوع تفاوت در سطح تعین تلویحات روبرو هستی زینان قرآن در زب

ی قرآن که جزئیات خاص بر پیام متن تأثیري ندارد، زباني برون ها بافتبسیاري از 
گـذارد، ایـن جزئیـات     یمـ ي برجـا ي دو چندان ریتأثنشدن آنها  آشکاریا زمانی که 
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گوینـد   گاهی مـی . شود یق استفاده میبیشتر نادیده گرفته شده و از نوعی زبان غیردق
ی خاص تحت هـر شـرایطی و بـا هـر گونـه ابـزار       قانوناین امر از آن رو است که 

  36.دیآی به نظر شدن اجراموجود، 
هاي یک سوره به همـین شـکل اسـت؛     پاره انیماز این رو، توضیح روابط متنی 

ه ارتبـاط آنهـا بـا    تري دارنـد و در نتیجـ   کمرنگهاي معنایی  ها پیچیدگی ی پارهبرخ
مفهوم زبانشناختی دم دست آنها به میزان زیادي نامعلوم خواهـد بـود و بـه طـرق     

 اشـتراك روي هم رفته هـدف از تعامـل در کـل، افـزایش     . شوند یم ریتفسمختلف 
 ,Sperber and Wilson. (هـا  محیط شناختی است تا تضمین تکثر غیرممکن اندیشه

Relevance, p.200(  
  

  بط متنیمناسبت و روا
بـر طبـق    کـه  کـردم ی اشاره شناختدر بخش پیشین، به شماري از اصول کاربرد

هایی را  نمونه. دهد گران را سمت و سو می میان تعامل ادراكنظریه مناسبت، فرایند 
بـا ایـن حـال، زبـان     . رونـد  که آوردم، جملگی در زبان ارتباطی روزمره به کار مـی 

کند، چـرا کـه ایـن نظریـه بـه       ظریه استفاده میروزمره تنها زبانی نیست که از این ن
  .طرزي چشمگیر در درك متن و زبان ادبی نیز کارایی دارد

از زمان انتشـار  (از میان آثاري که درباره نظریه مناسبت به رشته تحریر در آمده 
ی ایـن نظریـه را در   برخـ ، فقـط  )37درباره این موضـوع  1986اولین کتاب در سال 

این آثـار بـه    39.اند تر به کار برده و کمتر آن را در متون طوالنی 38ادبیات به کار بسته
در واقع نویسندگان نظریه مناسبت بر ایـن حقیقـت تأکیـد    . اند خود نظریه نپرداخته

اند  ی به کار رفته در تفسیر زبان متعارف، همان اصولیکاربردشناختدارند که اصول 
ابزارهـاي  ایـن اصـول دربـاره برخـی      روند و به کار می زینکه در تفسیر زبان ادبی 

  .هاي زیادي براي گفتن دارند مثل استعاره و کنایه، حرف 40کالمی
در این بخش، درباره امکان تحلیل روابط متنی در متونی بلندتر مثـل قـرآن، در   

ی شـناخت پرتو نظریه مناسبت، بحث و استدالل خواهم کرد که چرا اصـول کـاربرد   
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ایی که به لحاظ ماهیـت و کـارکرد بـا مکالمـات زبـان      ه تفسیر قرآن به رغم تفاوت
خواهم گفت چگونـه ایـن اصـول در    . کند متعارف دارند، همچنان کارآمد عمل می

ی حـائز  نقشـ کننـد و در برقـراري روابـط متنـی      گفته کارایی پیدا می متن و نیز پاره
در نهایت، ضمن پرداختن بـه روابـط مضـامین مختلـف دو     . اهمیت بر عهده دارند
  .ه، تصویري کلی از این پژوهش ارائه خواهم دادامیقسوره بلند احزاب و 

  

  ادبیات و تعامل
شناختی است، اما بـا زبـان    گرچه عمده کارکرد ادبیات به طرزي مستدل، زیبایی

یا به دیگر سخن، از آنجایی که زبـان ادبـی   . کند اي تعاملی برقرار می خود نیز رابطه
دو زبـان، ایـن    نیادارد، یکی از عناصر مشترك میان  از زبان متعارف زیمتمای شکل

وقتـی پیـام   . کننـد  حقیقت است که هر دو پیامی را به خواننده یا شنونده منتقل مـی 
شود، این حقیقت که عمـده هـدف زبـان متعـارف برقـراري       منتقل شده بررسی می

بـه کـار    تعامل است و اینکه این تعامل در زبان ادبی کارایی ندارد، در تحلیل پیـام 
شـود و   پیـامی کـه بـه طـور شـفاهی انتقـال داده مـی       . آیـد  رفته نامرتبط به نظر می
شـود و   یابند، همچنان به صـورت اسـتنتاجی پـردازش مـی     شنوندگان آن را باز می

  .دهد ی است که به این فرایند جهت میشناختاصول کاربرد
ی اصـول و  برخـ شـناختی بـه واسـطه     فرآیندهاي دخیل در نیل به تأثیر زیبـایی 

 ریتفسدر  لِیدخی کاربردشناخت، نه به واسطه اصول ابندی مالحظات سمت و سو می
به عبارت دیگر، ضرورت ندارد متن تعاملی، ادبی باشد، چـرا کـه   . یارتباط راتیتأث

در حقیقـت، در حـالی کـه تعامـل     . توانند رخ دهنـد  زمان می طور هم هر دو تأثیر به
ادبـی صـورت گیـرد، عمـده تولیـدات زبـانی مـا         تواند بدون همراهی تـأثیرات  می

هرچنـد انتقـال ایـن محتـوا     . دهنـد  یمـ محتواي خود را انتقـال  ) هاي کالمی کنش(
تواند کارکرد اصلی کـنش کالمـی محسـوب نشـود و ایـن امـر البتـه بـه دیگـر           می

  .کند کارکردها نیز ارتباط پیدا نمی
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از کارکردهـاي  در خصـوص تعامـل بـه منزلـه یکـی       )Nigel Fabb(نیگل فب 
  :دهد احتمالی ادبیات این گونه توضیح می

تولید هنر کالمی یا ادبیات در اصل کارکردهاي متعدد دارد، از جمله ایجاد «
 Fabb, Linguistics(» .شود ارتباط که البته فقط به همین کارکرد محدود نمی

and Literature, p.6(  
نـا گرچـه نـه بـه عمـد، نتیجـه       توان استدالل کرد کـه انتقـال مع   با این حال، می

  :براي نمونه، شعر عربی زیر را مالحظه کنید. ضروري کاربرد زبان است
My camel has protested at the length of the journey 
‘Wait patiently, we are both being tested’. 

صبور باش، هر دوي مـا امتحـان   «کند،  شتر من به خاطر راه طوالنی شکایت می
  .»دهیم میپس 

ــن  ــباگرچــه ای ــه و  تی ــه واســطۀ وزن و قافی ــتعاري اســت و ب ــأثیري ... اس ت
کند، اما معنایی دارد که بـا عنایـت بـه عناصـر      شناختی در خواننده ایجاد می زیبایی

گوید که شاعر  به خواننده می تیببراي نمونه، این . ابدی یمزبانی یا غیرزبانی انتقال 
اگرچه . خسته است زینوده و از این سفر طوالنی براي مدت طوالنی در حال سفر ب

به آن اشاره کـرده اسـت، محتـواي زبـانی      تیباي است که  این امر بخشی از گزاره
  .کنند اي به این موضوع نمی واژگان هیچ اشاره

ارکان زبانی معنا به واژگان و دستور زبان مربوط است، اما ارکان غیرزبـانی بـر   
ـ بایـن  . رونـد  به کار مـی  تیبو در بازیابی معناي ی است متکی زبانبافت برون   تی

دانیم که سفر طوالنی با شـتر زمـان    کند، اما به تجربه می اي به طول زمان نمی اشاره
گویـد کـه خسـته اسـت، امـا ایـن در مـدخل         همچنین شـاعر نمـی  . برد زیادي می

چنین هم. گویند ي ما ثبت شده که شتر حیوان است و حیوانات سخن نمیا دانشنامه
رسیم که گزارة بیان شده در اصـل در مـورد احسـاس     با استنتاج به این حقیقت می

  . گوید خالف این را به ما می تیبشاعر است، نه احساسات شتر، گرچه شکل زبانی 
این است که ادبیات در کنار سایر کارکردهـا معنـا را نیـز     تیببنابراین نکته این 

فب . شوند ی بازیابی میشناختواسطه اصول کاربردکند و اینکه این معنا به  منتقل می
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فراینـدهاي   کـه کنـد   فراتر گذاشته و به این حقیقت اذعـان مـی   زینپا را از این حد 
با فرایندهاي دخیل در کـنش کالمـی    کمو  شیبهمگانی دخیل در معناآفرینی ادبی 

  یکسان است؛
فاوت اساسی با هاي کالمی هیچ ت و دیگر کنش) متن ادبی(کارکردهاي این متن «

اند  غیردقیق و سست هاي کالمی دقیقاً از این نظر هم ندارند، اما بیشتر انواع کنش
 ندهیگو 41که معناي ادبی متن، مدرکی ناقص و نه کامل براي مقاصد اطالعاتی

  ).Fabb, Linguistics and Literature, p.252(» .سازند بر می سندهینو ای

ی، این حقیقت است کالمهاي  کنشقیق بودن منظور فب از سست بودن یا غیرد
که شکل زبانی به معناي دقیق کلمه تمـام آنچـه را کـه گـزاره در خـود دارد، بیـان       

دهد  کند، بلکه فقط بخشی از مدرك به کار رفته در نیل به این گزاره را ارائه می نمی
فت برون تر توضیح دادیم، از با شیپو باقی شواهد همگام با اصل نظریه مناسبت که 

  .دیآ یمی فراچنگ زبان
ی اسـت  تعامل/ یارتباطآیا قرآن یک متن : پرسش از متن قرآنی این است اکنون

یا ادبی؟ بر طبق آنچه گفتیم، پاسخ هر چه باشد، تأثیري بر این نکته ندارد که اصول 
تواند در تفسیر متن قرآن به کار رود؛ درست همان گونـه   ی یکسان میشناختکاربرد

تـوان اسـتدالل    با این حال، طرفه این است که مـی . رود ایر متون به کار میکه در س
  .کرد به رغم کارایی بسیار باالي زبان ادبی، کارکرد اولیه متن قرآنی، تعامل است
راه «قرآن متنی است که براي راهنمایی بشر به سـمت آنچـه خـود قـرآن آن را     

دایت همیشگی و دائمی مـردم  نامد، نازل شده است و قرآن به واسطه ه می» راست
قرآن اساساً . ورزد در نظام اجتماعی، اخالقی و حقوقی اسالم، به این امر مبادرت می

پیامی براي مردمان است و آیات بسیاري از قرآن آشکار و نهان بر این کارکرد تأکید 
  .اند کرده

عـی  که قـرآن را بـه عنـوان هـدایتی قط     3-2/براي مثال نگاه کنید به سوره بقره
  :کند معرفی می
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)ال ر تابالْک کذلییف بد ههتَّق يلْمنَیلَّذاَ*نَیل نُـونَ یـ بِالْغَ ؤْم بِی  وـونَ یقیـا    ممم ـالةَ والص
 مقْناهزرقُونَینْف( 

آنـان  ؛ است شگانیتقواپ تیهدا هیما] و[ ستین يدیترد چیآن ه] تیحقان[که در  یاست کتاب نیا«
انفـاق   میـ ا داده يروز شـان یدارنـد، و از آنچـه بـه ا    یآورند، و نماز را بر پا م یم مانیا بیکه به غ

  ».کنند یم
بنابراین قرآن بر خالف بیشتر آثار ادبی دیگر، متنی تعاملی است، ولی کارکردي 

  کند؛ ادبی نیز دارد که در راستاي هماوردي قرآن از اعراب زمان خود حرکت می
عبدنا فَأْتُوا بِسورةٍ منْ مثْله و ادعوا شُـهداءکُم مـنْ دونِ    یمما نَزَّلْنا عل بٍیر یو إِنْ کُنْتُم ف(

 )نَیاللَّه إِنْ کُنْتُم صادق
ماننـد   يا سوره -دییگو یاگر راست م -، پسدیشک دار میا و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده«

  ».دیفرا خوان -خدا ریغ -و گواهان خود را دیاوریآن ب
هایی اسـت کـه قـرآن را بـراي اعـراب پـذیرفتنی جلـوه         ي از جمله راههماورد

دانسـتند شـبیه    شد و اگر می ی متعارف نازل میشکل؛ اعرابی که اگر قرآن به دهد یم
  .پذیرفتند آثار ادبی کالسیک شاعران بزرگ خودشان است، هرگز آن را نمی

ی در زبـان نیم که چگونـه اطالعـات بافـت بـرون     ک در زیر به این نکته اشاره می
قسـمتی از  . رود ترین آیات قرآنی به کار می ترین و کم ابهام تفسیر حتی برخی ساده

  ):13-11/ قصص(داستان قرآنی موسی 
)قُص هأُخْتل قالَت یوال  ه مه نُبٍ ونْ جع بِه رَتصفَبرُونَیلَ*شْعنا عرَّمح ویه لُ الْمنْ قَبم عراض

 نُهایتَقَرَّ ع یأُمه کَ یفَرَددناه إِل*لَکُم و هم لَه ناصحونَ کْفُلُونَهی تیأَهلِ ب یفَقالَت هلْ أَدلُّکُم عل
  )علَمونَیو ال تَحزَنَ و لتَعلَم أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ و لکنَّ أَکْثَرَهم ال 

 .که آنان متوجه نبودند ی، در حالدیپس او را از دور د» .او برو یاز پ«: گفت] یموس[ه خواهر و ب«
شما را بـر   ایآ«: گفت] خواهرش آمد و[پس . میبود دهیرا بر او حرام گردان گانیدا ری، ششیو از پ

او را بـه  پـس   »او باشند؟ رخواهیکنند و خ یسرپرست يشما از و يکنم که برا ییراهنما يا خانواده
روشن شود و غم نخورد و بداند کـه وعـده خـدا درسـت     ] بدو[تا چشمش  میدیمادرش بازگردان

  ».دانند ینم شترشانیب یاست، ول
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رساند، اما  خوریم که به فهم ما از داستان یاري می در این نمونه به ارکانی بر می
او بـه خـواهرش   «در  (she)» او«براي نمونـه، ضـمایر،   . اند این ارکان در متن نیامده

ارجـاع بـه ایـن دو حادثـه،     . »...اي را تـوانم خـانواده   او گفت می«در » او«، و »گفت
تصـور کـه گوینـده از     جـز ایـن پـیش   . فرآیندي ارجاعی اسـت و نـه رمزگشـاینده   

خویشاوندان است و ارجاع آنی به مادر در آیۀ اول و به خواهر در آیـۀ دوم، هـیچ   
پـس او  ( هیآ نیآخر انیمرابطه . کند اشاره نمیچیز دیگري به مرجع درست ضمایر 

شما را  ایآ: گفت] خواهرش آمد و[پس ( نیشیپ هیآو ...) میدیرا به مادرش بازگردان
خانواده مـورد اشـاره    که شود یممنوط  قتیحق نیابه ) کنم ییراهنما يا بر خانواده

. کند ینماشاره موضوع  نیاصراحتاً به  هیآی است، اما موسی واقعهمان خانواده  هیآ
 ریسـا خواننـده از   که ردیگ یمی صورت زبانامر به واسطه اطالعات بافت برون  نیا
ـ نا جهینت نیابه  تینهاو در  کرده افتیدری زبانتصورات بافت برون  شیپ آمـده   لی

ارجاع  کهرو است  نیای است و از موسی واقعمنظور از خانواده، همان خانواده  که
در نمونـۀ   قتیحقدر . »میدیپس او را به مادرش بازگردان«؛ ابدی یممعنا  زینآخر  هیآ
به ظـاهر   که کرده کمکیی معنا دركی به زبان اطالعات بافت برون اندكگفته،  شیپ

  .دیآ یمنامنسجم به نظر 
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  :ها نوشت پی
 رمنگامیبو مذاهب دانشگاه  اتیالهی گروه قرآني استاد مطالعات العوسالوا  .1

متن  ریتفسي ها ی و روشقرآن کیهرمنوتدانشگاه  نیار ي دالعو. انگلستان است
ي ا اً مقالهریاخ. ی استقرآنگفتمان  لیتحلعمده عالقه او به . کند یم سیتدری اسالم

ی در زبان ی درباره نقش بافت برونعربی به زبان کتابو » در قرآن تکرار«با عنوان 
ی در قرآن؛ متنوابط ر« کتاب. درآورده است ریتحری به رشته قرآنی همنام ریتفس

دکتر سید حسین سیدي یکی از . در دست ترجمه است» مناسبت، انسجام و ساختار
آستان قدس رضوي آن را . اند هاي ایشان را از عربی به فارسی برگردانده کتاب

 .منتشر کرده است

در آماده سازي این ترجمه دو تن از دانشجویان سختکوش دورة کارشناسی  .2
نقش بسزا  -ها فرزانه صائبی و زینب بخشی خانم -نشگاه اراك ادبیات انگلیسی دا

  .شود اند که بدین وسیله از ایشان تشکر می ایفا کرده
3. coherence theory 
4. relevance theory 
5. Pragmatics 
6. textuality 
7. cohesive ties 
8. coherence 
9. utterances 
10. coherence relation 
11. grammatical connectives 
12. reference to elements inside and outside the text 
13. ellipsis  
14. substitution  
15. conjunction  
16. lexical cohesion  
17. recipients 

 : است ریزی آن به شرح اللفظو ترجمۀ تحت  سندهینوی سیانگل ترجمه .18
The Prophet has a higher claim on the believers than [they have on] their 
own selves, [seeing that he is as a father to them] and his wives are their 
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mothers: and they who are [thus] closely related (relatives) have, in 
accordance with God’s decree, a higher claim upon one another than [was 
even the case between] the believers [of Yathrib] and those who had 
migrated [there for the sake of God]. Nonetheless, you are to act with 
utmost goodness towards your [other] close friends as well: this [too] is 
written down in God’s decree. 

او براي  با توجه به اینکه[. دارد ]   نسبت به خود آنها[ ر حق بیشتري بر مؤمنینبپیام
 ]هر ترتیبه ب[کسانی که . و همسرانش، مادران آنها هستند ]آنها مانند پدر است

طبق حکم الهی حق بیشتري نسبت به مؤمنین  ،]اندنوخویشا[نزدیکی دارند  رابطه
 ]به آنجا در راه رضاي خدا[اند  که مهاجرت کرده] حتی در میان خود آنها[ ]یثرب[

خود  ]دیگر[د در نهایت خوشرفتاري با دوستان با این وجود شما موظفی. دارند
  . حکم مکتوب خداوند است ]هم[این . رفتار کنید

19. items of lexical cohesion  
20. reference items  
21. sentence conjunction  
22. sentence connectives  
23. co-text 

زبان  يها جمله کهاست  ییفضا، بافت، يکاربرد یمعناشناسو  ينظر یشناس در معنا
 یزبان بافت برون(از زبان باشد  رونیب طیمحتواند  یمفضا  نیا. شوند یم دیتولر آن د

context (و پـس از   شیپزبان  يها از جمله يا به صورت مجموعه کهباشد  یمتن ای
را بافـت   یزبـان  بافـت بـرون  ). co-text یزبـان  بافـت درون (هر جمله آمده اسـت  

از آغاز دهـۀ  . ابدی یم انیجرزبان در آن  کهاست  ییفضانامند و آن  یم زین یتیموقع
و  )Hymes( مزیهـا  يآرا ریتأثتحت  )Sadock( سادوكچون  يافرادبه بعد،  1970
عوامـل   نیتـر  از مهـم  یکـ یبه منزلۀ  یزبان به بحث دربارة بافت برون )Firth(فرث 

 يرابرا  یمختصاتفرث،  دگاهیداز  يریالگوگبا  مزیها. معنا پرداختند ریتعبدر  لیدخ
نـد از  ا عبـارت  کـه  کنـد  یمـ  یمعرفـ  یزبان جمالت زبان بر حسب بافت برون دیتول
ـ پ شـکل ، رمزگان، یارتباط يمجرا، تیموقع، شنونده، موضوع، ندهیگو ، دادیـ رو، امی
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ـ ن یزبـان بافـت درون  . و قصـد از گفتگـو   يارزشگذار يابزارهاشاهدان گفتگو،   زی
ـ اخترا در  یاطالعـات شود و  یمزبان ساخته  يها جمله قیطراز  کهاست  ییفضا  اری
  ).21-19/،يصفو(در ادامۀ ارتباط مؤثرند  کهدهد  یمگفتگو قرار  نیطرف

24. connectives 
25. contextual effect 
26. M. A. S. Abdel-Haleem, ‘Grammatical shift for rhetorical purposes: 
iltifat and related features in the Qur’an’, Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, 1992, 55(3): 420. 

ی از قرآنـ ي در قالب مجموعـه مقالـۀ   زودقلم ترجمه شده و به  نیهممقاله به  نیا
  .شود یمچاپ  لوفرینطرف انتشارات 

27. cost and gain 
28. cognitive environment 

 نیان به توا یم، به سهولت میکنمفسران نگاه  ریتفساگر به  ریتفس  حوزهدر  .29
ه بمناسبت   مطالعه زینبر استنتاج معنا و  ریتفسبخش اعظم  کهی برد پ قتیحق

 نیا که نجاستیامسئله . ی استمبتنی زباناضافه شدن عناصر بافت برون   واسطه
مفسر  نیشیپی و شناختي انجام گرفته و به منابع شهوداضافه شدن به صورت 

  .ی داردبستگ
30. encyclopedic entries 
31. Explicature and implicature 

ي اطالعات از ریکارگ بهگفته است پس از  شده همان منظور پاره انیب  گزاره .32
 .ی استنتاج شدهبافتبافت برون  ثیح

33. it is in this room.The meeting is in room 307 
34. reasonable  
35. sensible 

یر است تعمیم دادن آنچه تغییرپذ: معادل فقهی این امر در شرع اسالم این است .36
براي نمونه، قانون اسالمی پوشش زنان و . و محدود کردن آنچه تغییرناپذیر است

کند، اما به  به پوشش زنان اشاره می] 59/در احزاب[  عبارت جلباب . مجازات دزدي
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پردازد، اما مجازات دزدان به تفصیل آمده و تفاسیر  اندازه، رنگ و شکل پوشش نمی
 ).نویسنده(متعدد ندارد 

37. For a bibliographical survey of the literature on RT, see Francisco Yus, 
‘Relevance: a thematic bibliographical list’, Revista Alicantina de Estudios 
Ingleses, 1998, 11: 261–285. And, Journal of Pragmatics, vol. 30. 
38. Among those are: Nigel Fabb, Linguistics and Literature, Blackwell, 
Oxford and Massachusetts, 1997, pp. 250–273, and Seiji Uchida, ‘Text and 
relevance’, Relevance Theory: Applications and Implications, ed. Robyn 
Carston and Seiji Uchida, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam/Philadelphia, PA, 1997. 
39. Apart from this study, the only work I know of, which is entirely 
devoted to the application of Relevance to a long literary text is a recent 
PhD study by David Keeble entitled: Interpretive Representation in 
Thomas Carlyle’s Chartism: A Relevance Theoretic Analysis, Lancaster 
University, 2002. 
40. rhetorical tools 

رود، عبارت است از معناي  مقاصد اطالعاتی که در نظریه مناسبت به کار می .41
تعاملی : گران دو نوع قصد دارند بر اساس نظریه مناسبت، تعامل. مورد نظر نویسنده

ی، به پیام انتقال یافته اشاره تعاملی، انتقال چیزي به کسی و اطالعات. و اطالعاتی
اي دال بر قصد اطالعاتی گوینده است، اما این  گفته شکل زبانی هر پاره. کند می

کننده براي بازیابی پیام مورد  گونه زبانی صرفاً بخشی از مدرکی است که دریافت
کننده بر  اند و دریافت زبانی متکی باقی مدارك بر بافت برون. گیرد نظر به کار می

  ).نویسنده(سازد  ساس اصل کاربرد شناختی مناسبت آنها را بر میا
 


