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مرضیه رستمیان *:دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید کاظم طباطبایی :استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان  ،1390ص36-29
تاریخ پذیرش مقاله1390/6/14 :

چکیده
توج��ه به س��یاق حالیه با هدف دس��تیابی به فهمی جامعتر از عبارات قرآن ،ش��باهت بس��یار زیادی به مفه��وم بافت برون
زبانی(موقعیت) در زبان شناس��ی دارد از همین رو نگارنده س��عی نموده ،ابعاد مختلف سیاق حالیه با توجه به شباهت هدف
با بافت برون زبانی و موقعیتی با نظر به دیدگاه های س��ه زبانش��ناس مطرح در این زمینه فرث ،هایمز و لوئیس به صورت
تطبیقی واکاوی کند .آنچه بیشتر در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ،بررسی تطبیقی سیاق حالیه با مختصاتی است که
هایمز و لویس به عنوان مختصات بافت برون زبانی یا بافت موقعیت مطرح کرده اند .این مختصات به شرح زیر است :جهان
ممکن ،زمان ،مکان ،گوینده ،مخاطب ،مورد اشاره ،مطالب گذشته ،تخصیص.
کلید واژهها :سیاق حالیه ،بافت برون زبانی(موقعیت) ،فرث ،هایمز ،لویس

نویسنده پاسخگو :مشهد ،دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
تلفن05118785923:
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بیان مسأله
«س��یاق» به عنوان مبنای اصلی س��اخت کالم نقش عمده
ای در فهم مراد متکلم دارد .از همین رو می توان س��یاق را
مطمئن ترین و مهمترین ابزار مفس��ر برای ورود به نصوص
به ویژه آیات قرآنی دانست .بنابراین شناخت جامع مقدمات
و ابع��اد آن و کاربردی کردن مباحث مربوط به س��یاق می
تواند گامی سازنده در ارتقای مباحث تفسیری به شمار آید.
پژوهش��گر در این پژوهش بر آن اس��ت که ب��ا پرداختن به
یکی از ابعاد سیاق که عبارت است از سیاق حالیه و بررسی
تطبیقی این مهم با بافت موقعیت در زبان شناسی و واکاوی
ش��باهت انواع آنها با یکدیگر ،ب��ه کاربردی نمودن این ابزار
مهم در تفسیر ،یاری رساند.
سؤاالت تحقیق
-1آیا سیاق حالیه همچون بافت برون زبانی دارای مقدمات،
انواع و خصوصیات مختلف است؟
-2چگون��ه می توان با نگاه تطبیقی ب��ه بافت برون زبانی و
س��یاق حالیه ،به راهکارهای جدیدی برای فهم بهتر قرآن،
در مطالعات قرآنی دست یافت؟
روش تحقیق
در این پژوهش ،ابتدا با جمع آوری اطالعات و برگه نویسی
از منابع ،که در سه حوزه ی کتاب ها و مقاالت زبان شناسی
جدید ،نوشته های زبان شناسان کالسیک عرب مثل کتب
فقه اللغه ،بالغت و ...به احصاء موضوعات مختلف در رابطه
با تحقیق پرداخته ش��د .در گام بعدی این پژوهش ،پس از
تجزیه و تحلیل فیش های به دست آمده ،تدوین مباحث به
روش استقرایی آغاز شد.
در این ش��یوه ،ابتدا فیش هایی که دارای مفاهیم مش��ابه و
مرب��وط به یکدیگر بود ،ذیل موضوعات جزئی درج گردید و
سپس در قالب موضوعات کلی تر مرتب شدند .در تمام این
مراحل ،رابطه منطقی مطالب ،مفاهیم و موضوعات ،اس��اس
تدوین قرار داشت.
سیاق ،بافت
بااهمیت تری��ن عناصر فهم متن،
س��یاق به عن��وان یکی از
ّ
دارای نقش ویژه ای در دریافت مقصود متن است .از همین
اهمیت و کاربرد س��یاق ،در س��ال های اخیر
رو با توجه به ّ
توجه ویژه ای به آن معطوف ش��ده اس��ت؛ اما باید دانست،
پژوه��ش های صورت گرفته در بیش��تر مواقع ،فارغ از نگاه
بین رش��تهای بوده اس��ت و این در صورتی اس��ت که نگاه
تطبیقی به مبحث بافت با هدف دستیابی به فهمی جامعتر
از عبارات قرآن ،از جهات بسیاری راهگشاست.

منظور از بافت( )contextدر زبان شناس��ی ،ذیل مبحث
معنی شناس��ی کاربردی؛ فضایی است که جمله های زبان
در آن تولید می شود که منظور آن ،شبکه روابطی است که
میان صورت(دس��تور و واژگان) و جهان بیرون وجود دارد و
در حقیقت معنای خارجی زبان را تش��کیل می دهد ]1[.و
این فضا می تواند محیط بی��رون از زبان(بافت برون زبانی)
(Situation context or the nonlinguistic
 )contextو ی��ا داخل زبان و متنی باش��د ک��ه به صورت
مجموع��ه ای از جمله های زبان پی��ش و پس از هر جمله
آمده است( .بافت درون زبانی) (or linguistic context
]2[)verbal context
اینک بعد از آشنایی با مفهوم بافت در زبان شناسی ،ضروری
به نظر می رسد که به مفهوم سیاق ،در مطالعات قرآنی نیز
نظری بیفکنیم؛ تبیینی که شهید صدر برای اصطالح سیاق
ارائه داده اند به شرح زیر است« :مقصود ما از سیاق هر گونه
دلیل دیگری اس��ت که به الف��اظ و عباراتی که می خواهیم
آنها را بفهمیم پیوند خورده اس��ت .خواه این قرینه از مقوله
الفاظ باشد ،مانند کلمه دیگری که با عبارت مورد نظر ،یک
سخن بهم پیوس��ته را تشکیل می دهند؛ خواه حالی باشد،
مانند اوضاع و احوال و ش��رایطی که س��خن در آن اوضاع و
احوال مطرح شده است و در فهم موضوع و مفاد لفظ مورد
بحث ،نوعی روشنگری دارد]3[».
همانطور که مش��اهده می شود تحقیقات زبان شناسان در
رابطه با بافت و این مهم که بافت سخن به نوبه خود مبتنی
بر یک رشته عناصر درونی و یک سلسله عوامل بیرونی است
و هر یک از ای��ن عوامل بیرونی و درونی در جایگاه خود به
عنوان س��ازنده های معنای جدی ،ایفای نقش می کنند ،با
تعریفی که شهید صدر از سیاق ارائه داده اند ،شباهت های
بسیاری دارد ،زیرا صحیح است که قرآن پژوهان و مفسران
سلف ،سیاق را بیشتر در قالب قرائن پیوسته لفظی (عوامل
درون مت��ن) اس��تفاده می کردهاند .اما باید دانس��ت آنها از
علومی چون مکی و مدنی ،اس��باب ن��زول و(...عوامل برون
متنی یا س��یاق حالیه) برای دریافت معنای عبارت ،آیات و
سوره های قرآن مدد می گرفتند و زبان شناسان جدید هم
این دس��ته از علوم را از آن لحاظ که در فهم معنای عبارت
در کنار عوامل لفظی دیگر مؤثرند در زمره بافت برون زبانی
قرار می دهند.
بعد از آش��نایی با دو مفهوم سیاق حالیه(عوامل برون متنی)
و بافت برون زبانی در دنباله س��خن س��عی خواهد شد ،ابعاد
مختلف سیاق حالیه با توجه به شباهت با بافت برون زبانی به
صورت تطبیقی واکاوی شود و این مهم از آن جهت است که
تاکنون س��یاق مقالیه(بافت درون زبانی) به قدر مستغنی در
تحقیقات گذشته قرآن پژوهان ،مورد مداقه ،قرار گرفته است.
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 -1بافت برون زبانی
همانطور که اشاره شد در معنا شناسی یکی از دو گونه بافت
را بافت برون زبانی(حالیه) تشکیل می دهد ،که جمله های
زب��ان ،در آن کاربرد می یابند و ای��ن بافت ،در تغییر معنی
دخیل بوده و بافت موقعیتی نامیده می ش��ود و فضایی به
حساب می آید که زبان در آن جریان دارد]2[.
ش��هید صدر نیز سیاق حالیه را بر اساس آن چه بیان شد،
اوضاع ،احوال و ش��رایطی که س��خن در آن اوضاع و احوال
مطرح ش��ده است و در فهم موضوع و مفاد لفظ مورد بحث،
نوعی روشنگری دارد ،می داند]3[.
-1-1پیشینه توجه به بافت و سیاق در فهم متون
زبان شناس��ی مکتب لندن به رویکرد بافتی(contextual
 )approachیا رویکرد عملی()operational approach
مش��هور اس��ت .اصط�لاح باف��ت موقعی��ت(context of
 )situationرا نخست براون مالینوفسکی()Malinowsky
( )1884-1942مردم شناس لهستانی االصل که بیشتر عمر
خود را در انگلستان گذرانده بود به کار برد.
وی جمله را داده اصلی زبان و ابزار اجتماعی بس��یار مهمی
م��ی دانس��ت و از همین رو زبان را پدی��ده ویژه رفتاری نه
نش��انه ای در براب��ر فکر در نظر می گرف��ت .به این ترتیب
مالینو فس��کی معتقد بود که معنی هر گفتار ،تنها در بافت
موقعیت آن مشخص می شود]4[.
پس از مالینوفس��کی ،فرث(1890( )Firthتا  ،)1960زبان
ش��ناس انگلیس��ی ،از وی اثر پذیرفت .فرث معتقد بود که
معنی ،عبارت است از «نقش» در «بافت».
از ای��ن لحاظ ،ف��رث تا حدودی تحت تأثیر مالینوفس��کی
ب��ود که پیش از او مفهوم بافت موقعیت را مطرح کرده بود.
اما نکته بس��یار مهمی ک��ه فرث را از دیگر زبان شناس��ان
عصر خود مجزا می کند این اس��ت که فرث بر خالف زبان
شناس��ان دیگر که جمله را داده اصلی در بررس��ی زبان می
دانس��تند ،متن زبان��ی را در بافت موقعیت ب��ه عنوان داده
واحد بررس��ی ،در نظر می گرفت و به ویژه بر تحلیل نوایی
متن(لحن بیان مطلب) تاکید داشت]4[.
در حالی که با نگاه ،به پیشینه مطالعات علمای مسلمان در
زمینه ی فهم متن می توان گفت ،بالغت شناسان مسلمان
وقتی مس��أله مقام و موقعیت را مطرح نمودند ،هزار س��ال
پیش تر از زمان خود حرکت کرده اند]5[ .زیرا مس��أله مقام
و مقال که اندیش��ه زبان شناس��ان معاصر ،امروزه بدان می
نگرد مباحثی اس��ت که به عنوان پایه های اساس��ی تحلیل
معنا در عصر جدید به شمار می روند]5[.
فارغ از بالغت شناسان ،علمای اصولی مسلمان نیز با در نظر
گرفتن س��یاق و موقعیت گوینده و مخاطب سخن ،نقش و
تعین و چگونگی معنای متن،
کارکرد این موقعیت ها را در ّ
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مطرح کرده اند .شاطبی ،یکی از علمای اصولی ،می نویسد:
علم معانی و بیان که به وسیله آن اعجاز نظم سخن و مقاصد
کالم عرب شناخته می شود ،براستی نمایش اقتضای حال و
موقعیت است ،موقعیت و حال خطاب از جهت خود خطاب
یا گوینده و ش��نونده و یا هر دو؛ زیرا یک س��خن بر حسب
موقعیت های متفاوت و مخاطبان مختلف و امور دیگر ،قابل
فهم های متفاوت است]6[.
 -2-1مراحل تحلیل زبان بر پایه بافت موقعیت از نظر فرث
در این قس��مت مقاله به بررسی دیدگاه فرث جهت واکاوی
بهت��ر بافت موقعیت می پردازیم .ف��رث بافت موقعیت را به
عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده ی زبان شناس ،یا بهتر
بگویی��م یکی از روشهای توصی��ف زبان تلقی می کرد کما
اینکه دستور را نیز ابزار دیگری ،البته با شکلی متفاوت ولی
با ماهیت انتزاعی مشابه ،برای توصیف زبان می دانست]7[.
بدی��ن ترتی��ب از نظر فرث تمامی ان��واع توصیفات زبانی از
قبیل واج شناس��ی ،دس��تور و غیره و بافت موقعیتی بیانگر
معنی هستند و توصیف معنی بر حسب بافت موقعیتی ،تنها
یکی از ابزارهای است که یک زبان شناس برای مطالعه زبان
می تواند بکار گیرد و با س��ایر ابزاره��ای زبان که وی برای
دستیابی به معنا ،در اختیار دارد تفاوت چندانی ندارد]7[.
ب��ا این تفصیل ،می توان مراحل تحلی��ل زبان بر پایه بافت
موقعیت از نظر فرث را این گونه مطرح ساخت:
-1-2-1روابط درونی متن زبانی تحلیل شود
الف :روابط همنش��ینی موجود میان عناصر س��اخت زبانی
مورد نظر در سطوح گوناگون تحلیل و مشخص می گردند.
ب :روابط جانش��ینی عناصر یا واحد هایی که می توانند در
درون نظام به جای یکدیگر جایگزین شوند بررسی شوند تا
از این راه ارزش آنها مشخص گردد.
 -2-2-1روابط درونی بافت موقعیت مشخص شود
الف :عناصر متن زبانی در ارتباط با عناصر غیر زبانی با توجه
به ویژگی های مؤثر و خالق آن مشخص شوند.
ب :روابط تحلیلی موجود میان س��نجش های متن زبانی به
عن��وان مثال ،واژهها ،تکواژها ،گروهها و عناصر با بخشهای
درون بافت موقعیت مانند :پدیدهها ،اشخاص ،شخصیتها و
رویدادها نشان داده می شوند]4[.
با نظر به تحقیقات دانش��وران اسالمی ،آنچه مهم است این
که مختصات ذکر ش��ده برای فه��م داللت های متن قرآن،
از آن جه��ت ک��ه ق��رآن از جنس متن اس��ت ،البته جدا از
تس��ری است .البته به این مهم
جنبه اعجاز گونه اش ،قابل
ّ
باید توجه نمود که مفس��ران و دانشوران علوم قرآنی با این
مفاهیم بیگانه نبوده و گاه از برخی از این عنوان ها در جهت
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ارائه تفسیر بهتری از آیات استفاده کرده اند ،ولی شاید این
نکته در ذهنش��ان حاضر نبوده که این استفاده در راستای
کاربردهای بافت موقعیت یا برون زبانی یا س��یاق حالیه می
باشد.
فارغ از همه اینها ،از دالیلی که ضرورت اس��تفاده از بافت
موقعی��ت و برون زبان��ی را در مطالعات قرآنی تش��دید می
کند ،نزول تدریجی آیات قرآن اس��ت .عنصر نزول تدریجی،
خود پایه و مبنای عناوین دیگری چون :اسباب نزول ،مکی
و مدنی ،مخاطبان و ...ش��ده است ،که منعکس کننده ظرف
ظهور متن و موقعیت های فکری ،فرهنگی و اجتماعی عصر
ن��زول وحی و ش��یوه برقراری ارتباط خداون��د با واقعیات و
ف��راز و فرود های دوران نهض��ت دینی حضرت محمد(ص)
و تناسب س��خن با مقتضیات و موقعیتهاست ]8[.بنابراین
در رویکرد دانشمندان تفسیر و علوم قرآنی این توجه وجود
دارد که شناخت محیط و فضای خطاب قرآنی چون وضع و
حال دینی ،فرهنگی اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
علمی ،جغرافیایی ،همه و همه می تواند در شناخت معنای
متن ق��رآن که در چنی��ن محیطی نزول یافت��ه ،اثر بخش
باش��د ]8[.البته باید به این نکته نیز توجه داش��ت که متن
قرآن بر اس��اس حکمت الهی به عنوان راهنمای بشریت تا
لحظه قیامت تقریر ش��ده و صحیح اس��ت این متن و محتوا
در شرایط مختلف از باب هماهنگی با شرایط نزول یافته اما
شرایط مکانی و مخاطبان هیچ تأثیری در اصل متن و هدف
متن نداشته است.
در مقدمه تفس��یر المنار به این حقیقت اشاره شده است که
اگر چه خطاب خدواند در قرآن ،متوجه کسانی است که در
زمان نزول قرآن می زیس��ته اند ،اما آنها از آن جهت که از
ویژگی هایی در شخصیتشان برخوردار بودند مورد خطاب
قرار نگرفته اند ،تا این ویژگی س��بب شود قرآن تنها به آنها
اختصاص یابد ،بلکه آنها از آن رو که فردی از افراد نوع بشر
بوده اند مورد خطاب واقع شده اند و تنها خصوصیتشان این
بوده که حیاتش��ان در این دنیا ب��ا این ایام مصادف گردیده
است]9[.
پ��س مخاطبان قرآن ،ام��روز می توانند با در نظر داش��تن
ش��رایط و موقعیت های نزول قرآن ،به فهمی جامع از آیات
قرآن دست یابند.
 -3-1بافت موقعیت(برون زبانی) از نظر هایمز و لوئیس
از آغاز دهه  1970میالدی توس��ط افرادی چون سادوک(J.
 ،)M. Sadockتح��ت تأثیر آراء هایمز ( )D. Hymesکه
خود متأثر از دی��دگاه فرث ()J. R. Firthبود ،بحث درباره
باف��ت برون زبان یا موقعیتی ب��ه منزله یکی از حیاتی ترین
عوامل حاکم بر تحلیل گفتمان ،باال گرفت.
آراء دل هایم��ز( ،)1974م��ردم ش��ناس اجتماع��ی و زبان

شناس آمریکایی بیشتر به بررسی زبان با ارتباط قوم نگارانه
می پردازد.
ارتب��اط قوم نگاران��ه بدین معنا که افراد جامع��ه با آنكه به
طبقات خاصي ب��ا فرهنگ خاص خود تعلق دارند چگونه با
يكديگ��ر گفتگو مي كنند و چگون��ه روابط اجتماعي حاكم
ب��ر افراد ،ب��ر انتخاب گون��ه زباني كه به كار م��ي برند تأثر
م��ي گذارد و ي��ا موضوعاتي همچون ،رواب��ط بين كودكان
و بزرگس��االن ،مصاحبه ها ،مكالمات تلفن��ي ،رعايت نوبت
سخن گفتن ،چگونه بين گوينده و شنونده تنظيم مي شود.
وی معتقد بود که زبان نباید جدا از اجتماع و در انزوا مورد
بررسی قرار گیرد]4[.
از س��وی دیگر هايمز معتقد بود كس��ي ك��ه داراي توانش
ارتباطي اس��ت بايد بداند كه يك ص��ورت زباني تا چه حد
مناس��ب ي��ك بافت اجتماعي معين اس��ت و ني��ز از ميزان
بسامد و تازگي يا كاربرد يك صورت زباني و ميزان احتمال
وقوع آن مطلع باشد .از نظر او تعريف توانش زباني انسانها به
صورتي كه در زندگي روزمره آن ها مورد اس��تفاده قرار مي
گيرد بايد از توصيف جمله هاي دستوري فراتر رود .او اذعان
مي دارد كه ما بايد اين واقعيت را توجيه و تبيين نمائيم كه
كودك در شرايط عادي و طبيعي دانش جمله هاي زبان را
نه تنها از نظر دستوري بودن ،بلكه از نظر مناسب بودن نيز
كس��ب مي نمايد .كودك اين توانش را كس��ب مي كند كه
چه وقت در باره چه كسي ،كجا ،كي و چگونه صحبت نمايد.
كودك صاحب توانايي اي مي شود كه بتواند مجموعه اي از
كنشهاي زباني را اجرا كند]4[.
بدين ترتيب هايمز با بس��ط زباني ،صحت يك صورت زباني
را تنه��ا به صورت دس��توري كافي ندانس��ته بلك��ه كاربرد
صحي��ح آن را در چارچوب قواني��ن و قراردادهاي اجتماعي
و فرهنگ��ي نيز ض��رورري مي دان��د .اين روش بررس��ي و
توصيف كاربرد صورت ه��اي زباني و توانش ارتباطي روش
«قوم نگاري گفتار» نام گرفته است ،در چارچوب اين روش
واحد بررس��ي و تحليل زبان تنها جمله نيست بلكه رويداد
گفتاري( )speech eventاست]4[.
از نظ��ر هايمز رويداد گفتاري يك تعامل اجتماعي اس��ت
ك��ه در آن زبان ،نقش عم��ده ای ايفا مي كن��د .البته باید
دانس��ت که در اكثر فعاليت هاي انس��اني ،گفتار يا زبان به
كار م��ي رود ،ولي تنها درپاره اي از آن ها گفتار و يا قوانين
تعامل زباني تعيين كننده خود تعامل به حس��اب ميآيند.
در يك محاكمه ،س��خنراني ،دفاع از پايان نامه دانشگاهي،
مصاحبه و يا مكالمة تلفني نقش زبان و گفتار حياتي اس��ت
و ب��دون وجود آن روي��داد يا تعامل موجودي��ت خود را از
دس��ت ميدهد .در پارهاي ديگر از تعامالت اجتماعي مانند
رويدادهاي ورزش��ي يا رفتن به گ��ردش ،زبان نقش چندان

بررسی تطبیقی بافت موقعیت(برون زبانی)از دیدگاه فرث ،هایمز و لوئیس با سیاق حالیه
عمده اي ايفا نمي كند .هايمز اين گونه تعامالت را موقعيت
هاي گفتاري مي نامد .در واقع رويداد گفتاري كه ريشه در
عوامل و ش��رايط اجتماعي و فرهنگ��ي جامعه دارد ،تعيين
كننده قوانين حاكم بر تعامالت زباني است]4[.
هایم��ز به تقلید از فرث ،مختصاتی را برای بافت برون زبانی
در نظ��ر می گیرد که در تعبیر معنایی گفتگو دخیلاند .وی
در این خصوص به گوینده ،شنونده ،موضوع ،موقعیت زمانی
و مکان��ی ،مجرای ارتباطی ،رمزگان ش��کل پی��ام و رویداد،
اش��اره می کند و در بازبینی های بعدی خود ،افراد حاضر و
شاهد گفتگو ،ابزارهای ارزش گذاری و هدف از گفتگو را به
مختصات اولیه میافزاید]10[.
آنچ��ه هایم��ز مطرح ک��رده ،لویس( )D.Lewisبه ش��کل
منس��جم تر و فهرس��ت وارتر ولی با هم��ان توجهات ،برای
نش��ان دادن نقش بافت برون زبانی در فه��م متن ،اینگونه
بیان نموده است:
 -1-3-1جهان ممک��ن ،مختصه ای که برای تعبیر صورت
های��ی نظیر(فرض کن ک��ه و( ،) ...انگار که( ،)...می ش��ود
اینطور تلقی کرد که )...باید در نظر گرفته شود.
 -2-3-1زم��ان ،ب��رای فهمیدن صورت های��ی نظیر امروز،
فردا ،هفته بعد و ...در نظر گرفته می ش��ود ،در این باره به
نمونه های زیر توجه فرمائید:
الف:دیروز به خانه علی رفتم.
ب :بعدا جوابش را می دهم.
ج :امروز به دانشگاه برو.
د :پنج ماه بعد با او قرار دارم.
همانطور که مالحظه می ش��ود ش��نونده ب��رای درک زمان
گوینده ،باید زمان تولید جمله های باال را دریافت کند]11[.
 -3-3-1م��کان ،برای فهمیدن ش��اخص هایی چون اینجا،
آنج��ا ،و قید های مکانی چ��ون آن طرف ،این طرف و ....در
این باره به نمونه های زیر توجه فرمائید:
الف:کتاب هایت را گذاشتند این جا.
ب :لباسهایت را بگذار آن جا.
ج :آن کفش ها را بگذار آن باال.
د :آنها نشسته اند آن جلو.
ه :آن بیل را گذاشتند آن عقب.
نمونه های باال ،بیانگر آن اس��ت که «اینجا»« ،آنجا»« ،آن
پشت»« ،آن طرف»« ،آن عقب»« ،آن باال» و ...همه شاخص
های مکانی به حساب آمده و در تمامی این موارد ،مخاطب
برای درک منظور گوینده باید به مورد اشاره توجه نماید]11[.
 -4-3-1گوینده ،برای فهمیدن صورت هایی چون من و ما
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 -5-3-1مخاطب ،برای فهم صورت هایی چون تو و شما
در رابطه با مختصات گوین��ده و مخاطب ،باید گفت که در
همین رابط��ه مختصه دیگران برای فهم صورت هایی چون
آنه��ا و او نیز مهم به نظ��ر می آید که در بیان لوئیس از آن
غفلت ش��ده است از سوی دیگر باید توجه نمود که سادگی
این صورت ها ،نباید پیچیدگی کاربردش��ان را پنهان سازد.
[ ]12زی��را تنها در ش��رایطی می توان ارج��اع صحیح این
مختص��ات را فهمید که مخاطب و پدی��د آورنده ی متن از
دانش محیطی واحد و یا از تجربیات برابری برخوردار باشند.
 -6-3-1مورد اشاره ؛ برای فهم این ،آن و اینها
در رابط��ه با این مختصه نیز بای��د مخاطب و پدیدآورنده از
دانش محیطی برابری برخوردار باشند تا موارد اشاره بتواند
خود را بصورت واضح آشکار گرداند.
 -7-3-1مطالب گذشته؛ برای فهم عباراتی چون(بر اساس
آنچه گفته ش��د( ،)...با توجه ب��ه صحبت های قبلی )...البته
بای��د در نظر داش��ت که این مختصه در قال��ب بافت درون
زبانی قابل طرح است.
 -8-3-1تخصی��ص ،برای فهم مجموع��ه ی نامحدودی از
چیزه��ا ،فالن ها و ...ک��ه در جریان گفتگ��و محیط اطراف
را تش��کیل داده اند .البته این مختص��ه نیز در برخی موارد
در قالب بافت زبانی و ارجاع قابل بررس��ی است و در برخی
موارد نیز به اطالعات موقعیتی متن برای رسیدن به مصداق
صحیح آنها نیاز است.
 -9-3-1معادل یابی مختص��ات هایمز و لوئیس با مفاهیم
موجود در مطالعات قرآنی
در مطالعات قرآنی می توان آنچه را هایمز و لویس به عنوان
مختصات ،بافت برون زبانی یا بافت موقعیت مطرح کردهاند،
در توجه به موارد زیر تحقق یافته دانست:
 -10-3-1جهان ممکن ،مختصه ای که برای تعبیر صورت
هایی نظیر( فرض کن ،و ) ...باید در نظر گرفته شود.
مفاهیمی که آیات قرآن بیان داش��ته اند ،هدفی جز هدایت
نوع انس��ان ها از آن ها حاصل نم��ی آید .این مفاهیم ،ناظر
ب��ه دو مرحله از زندگی آدمیان می باش��د :دنیا و آخرت؛ از
همین رو مخاطب آیات قرآن ،باید این دقت را لحاظ گرداند
که مجموع��ه آیاتی که تالوت می کن��د در کدام مرحله از
زندگ��ی اش می تواند مؤثر باش��د و با این دقت نظر ،جهان
پیرامون آن آیه را ترسیم نموده و هدایت الزم را بکارگیرد.
البته باید توجه داشت که زندگی اخروی انسان ها محصولی
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

است که در زندگی دنیوی کاشته ایم.
 2-3-1و  3-3-1و  6-3-1و  7-3-1و  .8-3-1زم��ان،
برای فهمیدن صورت هایی نظیر امروز ،فردا ...و مکان ،برای
فهمی��دن اینجا ،آن طرف ...و مورد اش��اره ،برای فهم این و
آن و مطالب گذش��ته ،برای فهم عباراتی چون بر اس��اس و
تخصیص ،برای فهم مجموعه ی نامحدودی از چیزها ،فالن
ها و...
تطبیق موارد فوق ،با مباحث مورد اعتنا در س��یاق حالیه به
شرح زیر است:
توج��ه به زمان و مکان در موارد بس��یاری با توجه به بافت
درون زبان��ی پاسخگوس��ت و در غیر این ص��ورت می توان
زم��ان و م��کان مخاطب را ذیل عنوان مک��ی و مدنی بودن
آیات مورد بررس��ی قرار داد .از س��وی دیگر توجه به ش��أن
نزول و س��بب نزول می تواند پاسخگوی موارد مورد اشاره و
تا حدودی مطالب گذشته و تخصیص باشد.
در تبین دو اصطالح ش��أن نزول و سبب نزول باید گفت که
«س��بب نزول» رویداد یا پرسشی اس��ت که به اقتضای آن
قس��متی از قرآن کریم ،همزمان یا در پی آن نازل ش��ده ،و
زمینه نزول را فراهم آورده اس��ت ]13[.مانند آنچه از رسول
الصفا َو ال ْ َم ْر َو َة م ِْن
خدا(ص) در رابطه با سبب نزول آیۀ «إ ِ َّن َّ
َ
شَ عائ ِ ِر هَّ
ناح َعلَ ْي ِه أ ْن يَ َّط َّو َف
الل ِ َف َم ْن َح َّج ال ْ َب ْي َت أَ ِو ا ْع َت َم َر َفال ُج َ
ب ِ ِهما َو َم ْن ت ََط َّو َع َخ ْيرا ً َفإِ َّن هَّ
اللَ ش��اك ٌِر َعليم» )بقره« (158/
براستى كه (كوه) «صفا» و « َمروه» از نشانههاى خداست پس
كس��ى كه خانه [خدا] را ،حج كند يا عمره به جا آورد ،پس
هيچ گناهى بر او نيس��ت ،كه به [ميان] آن دو ،سعى(رفت
و آمد) كند و كس��ى كه [فرمان خدا را در انجام كار] نيك
بپذيرد ،پس در حقيقت خدا ،سپاسگزارى داناست».
با این مضمون نقل ش��ده اس��ت که مشركين شرط نموده
بودن��د بته��ا را از ميانه صف��ا و مروه بردارن��د ،تا حضرت و
اصحابشأن «سعى» كنند ،اما در این میان مردى از اصحاب
ایش��أن ،هنوز سعيش تمام نش��ده بود كه مشركين دوباره
بته��ا را به جاى خ��ود برگرداندند ،در نتيجه اين مس��ئله
پي��ش آمد كه آيا س��عى آن مرد صحيح اس��ت و يا بخاطر
حضور بتها باطل ش��ده؟ لذا اين آيه ش��ريفه در پاسخ اين
سؤال نازل شد]14[.
و «ش��أن نزول» واقعه ای اس��ت که بخش��ی از قرآن کریم
دربارۀ آن نازل ش��ده ،مانند داس��تان ابرهه که ش��أن نزول
س��ورۀ فیل است ]13[.و در مواردی برای آگاهی از جزئیات
مطرح ش��ده در آیه ،س��بب نزول و ش��أن نزول سودمند و
کارگشاست.
البته برخی آیات نظیر آیه  89س��وره مبارکه بقره اشاره به
داستان های اقوام گذش��ته و تعالیم کتب آسمانی دارد که
برای فهم صحی��ح آن آیات باید آش��نایی با محتوای کتب

آس��مانی گذشته وجود داش��ته باش��د .صرف نظر از موارد
بیان ش��ده با توجه به اینکه در برخی موارد صحت روایاتی
ک��ه راجع به مکی و مدنی یا س��بب نزول آیه و س��وره می
باش��ند دش��وار اس��ت باید تحلیل متن از دو جهت صورت
پذیرد ،بدین معنا که همچنان که از بیرون متن یعنی سیاق
اجتماعی به ساختار داخلی متن می توان راه یافت از درون
متن یعنی س��اختمان درونی و روابط کل اجزاء آن نیز می
توان به بیرون نظر انداخت و سیاق اجتماعی را از خالل آن
بدست آورد]15[ .
همچنین مفس��ر می تواند با اس��تناد بر سیاق آیات ،دالیل
ع��دم انطباق س��بب نزول و مک��ی یا مدنی ب��ودن آیات را
تشخیص دهد و از تداخل معانی ناهماهنگ در تفسیر آیات
بپرهیزد و با حذف اقوال غیر مرتبط ،ش��رایط مناسب تری
را برای تفسیر آیات فراهم نماید .این شیوه در میان تفاسیر
المنار و المیزان متداول است.
نگارنده تفس��یر المنار ،در تحلیل داللت های قرآن ،س��یاق
آی��ات و نظم قرآن را بر اس��باب نزولی ک��ه باعث تکه تکه
کردن آیات می ش��ود مقدم می داند ]9[.عالمه طباطبایی
نیز هر گونه ناسازگاری و تعارض اسباب نزول با ویژگی های
سیاقی و لفظی کالم را دلیلی بر عدم انطباق و رد آن روایت
تلقی می کند]14[.
ب��ه عن��وان نمونه ،عالمه طباطبایی س��یاق آی��ات هفتم تا
دوازده��م س��وره مبارکه یس را با روایات س��بب نزول وارد
شده منطبق نمی داند و معتقد است که آیات مذکور دارای
س��یاقی هماهنگ و منسجم بوده و حال دو گروه از مردم را
بي��ان مىكند :گروهی که امر خداوند بر آنان حتمى و ثابت
ش��ده و ايمان نخواهن��دآورد و عده ای ديگ��ر که از قرآن
پيروى می نمایند و در برابر پروردگارشأن خاشع هستند.
و در مقام انتقاد بر سبب نزول های مطرح شده بیان می
دارند که اين محتوا چه ارتباطى با قصههاى بیان شده ،دارد و
چگونه مىتوان آيه «ل َ َق ْد َحقَّ ال ْ َق ْو ُل َعلى أَ ْك َث ِره ِْم(»...یس)7/
را ك��ه س��خن از اكثريت م��ردم دارد ،بر مردم انذار ش��ده،
حمل ك��رد و آيه «إِن َّا َج َعلْنا فِ��ي أَ ْعناقِ ِه ْم(»...یس )8/و آيه
« َو َج َعلْنا م ِْن ب َ ْي ِن أَيْدِي ِه ْم َس��دًّ ا(»...یس )9/را بر داستان ابو
«سوا ٌء َعلَ ْي ِه ْم أَ أَن َْذ ْرتَ ُه ْم»(یس)10/
جهل و نزديكان او و آيه َ
ْ
َ
��ب م��ا ق َّد ُم��وا َو
را ب��ر داس��تان رهط��ه ،و جمل��ه « َو نَك ُت ُ
آثار ُه ْم»(ی��س )12/را بر داس��تان جمعى از انصار در مدينه
َ
حمل كرد .این داس��تان ها در س��یاق و نظم آیات اختالل
ایجاد می کند]14[ .
 -4-3-1گوینده ،برای فهمیدن صورت هایی چون من و ما
گوین��ده ی متن قرآن ،خداوند متعال اس��ت و همانطور که
اهلل در ق��رآن کریم در بیان معن��ای ظاهری خود ،به روش

بررسی تطبیقی بافت موقعیت(برون زبانی)از دیدگاه فرث ،هایمز و لوئیس با سیاق حالیه
گفتگوی مردم و بر طبق اصول عقالیی محاوره سخن گفته
اس��ت مردم نیز برای فهم مدلول ظاه��ری آیات قرآن ،باید
به صفات باری تعالی توجه داش��ته باشند و معنای ظاهری
الف��اظ و عبارات با توج��ه به اینکه گوینده ی آن خدای دانا
ب��ه همه چیز و منزه از نواقص و نقایص و از جمله اش��تباه،
خالف گویی و تزویر است ،به دست آید]13[.
نتيجه آن که در بررسی متن قرآن ،قرآن پژوه برای شناخت
گوینده ی متن ،دارای مشکل نمی باشد.
ب��ا این بیان ،حتی اگر در عبارت ،تصریحی به من و ما نیز
نشده بود باز هم گوینده خداوند متعال می باشد چه عبارت
در غالب جمله ی اسمیه ،مانند« :هو اهلل احد»(توحید )1/یا
مجهول ،مانند« :قیل للذین اتقوا(»...نحل )30/و یا بیان غیر
مس��تقیم «لو أراد اهلل(»...زمر )4/و ...باشد و باید دانست که
این نتیجه با توجه به نظر اکثریت اندیش��مندان حوزه قرآن
که تک تک عبارات ،کلمات و حروف قرآن را وحی الهی می
دانند قابل اثبات است.
 -5-3-1مخاطب ،برای فهم صورت هایی چون تو و شما
پی ب��ردن به آن دس��ته از ویژگی ه��ای مخاطب کالم که
گوینده ی س��خن از آن ویژگی ه��ا آگاهی کامل دارد الزم
اس��ت ،زیرا گوینده آگاه به ویژگی های مخاطب ،از س��خن
خود معانی ناس��ازگار ب��ا آن ویژگی ه��ا را اراده نمی کند.
از جمل��ه آیه های��ی که تأثیر این ویژگ��ی در آنها به خوبی
نمایان اس��ت ،آیاتی اس��ت که پیامبر گرامی اسالم(ص) را
ب��ا لحن عتاب آمیز یا تهدید کنن��ده ای مورد مخاطب قرار
م��ی دهد ]14[.که در این موارد با توجه به صفات و ویژگی
های حضرت رسول(ص) می توان به تفسیر صحیحی از آیه
دست یافت.
از س��وی دیگر برخی خطابات بکار رفته در آیات ،به قوم و
گروهی خاص بازگشت می کند که سیاق آیات ،خود بیانگر
آن می باش��د .در برخی موارد نیز سبب نزول و شأن نزول،
مخاطبان آیه را مش��خص می سازد که با توجه به این مهم
که س��بب نزول و ش��أن نزول خاص کنن��ده خطاب آیه به
همان گروه خاص نمی باشند می توان مخاطبان آن آیات را
نیز عموم مردم در نظر گرفت.
پس در نهایت بای��د گفت که مخاطب اولیه قرآن ،حضرت
رسول(ص) می باشد و در درجه دوم عموم مردم که در پی
دستیابی به هدایت می باشند.
نتیجه
مباحث مربوط به باف��ت موقعیت(بافت برون زبانی) نه تنها
از لح��اظ تعریف بلکه از نظر انواع دارای ش��باهت فراوانی
به س��یاق حالیه و مقام در مطالعات قرآنی می باشد که در
پژوهش به عمل آمده به آنها اشاره گردید ،در همین زمینه
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با در نظر گرفتن نظرات سه زبانشناس مطرح در این عرصه
و ب��ا کاربردی نمودن مختصات ارائه ش��ده توس��ط آنان در
اس��تفاده از بافت موقعیت می ت��وان به تحولی در مطالعات
قرآنی دست یافت.
باید دانس��ت که مفس��ران و قرآن پژوهان ،ب��ا این مباحث
بیگان��ه نبوده اند و به بافت موقعیت -آنجا که به بحث مکی
و مدنی ،سبب نزول و شأن نزول ،مخاطبان قرآن و اطالعات
فرهنگ��ی مردم نزول قرآن پرداخته اند -نظر داش��ته اند .از
همین رو می توان با توجه به س��ابقه بحث در میان علمای
تفسیر و نظرات نوین زبان شناسان درباره بافت موقعیت ،به
کاربردی نمودن این مباح��ث در مطالعات قرآنی امیدوارتر
بود.
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