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Abstract
Pragmatics is one of interdisciplinary knowledge that its purpose is to
consider the mechanism of the relation of structure and elements of a text
for better understanding of the process of semantic development and hidden
meanings of it. Dialogue is one of the elements of any narrative text which
plays a basic role in creating and transferring the meaning of the text.
Accordingly, in this investigation the dialogues of Yousef (A.S) narrated in
the Quran have been inspected by descriptive-analytical method based on
Grice’s theory of rule conversation to understand how cooperative principal
has been applied or flouted in this narrative and what the impact of these
flouts on the generation of the narrative meaning is.
The results of the research indicate that in 84 verses which including the
element of conversation in this narrative, rule of conversation has been
flouted 71 times by one or both sides of the dialogue. Maximum flouting is
in the quantity principle with 34 cases and then in the quality principles with
17 cases and the relation and the manner with 8 cases. It was also found that
much of the semantic burden of the narration and mental image resulted
from the main characters in the reader’s view is subject to the intentional
repetition of violations of the rules of conversation with particular
motivations during the conversations.
Keywords: Pragmatics, Grice’s Conversation Rules, Sura yousef, narrative
conversations, Characterization.
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چکيده
کاربردشناسی زبان ،یکی از دانشهای بینرشتهای است که هدف آن ،تأمل و دقتت در ستازوکار
رابطۀ ساختار و عناصر سازندۀ یک متن برای درک بهتر چگونگی روند تکتوین معنتی و معتانی
نهفته در آن است .مکالمه و گفتوگو یکی از عناصر سازندۀ هر متن روایی است که در ایجاد و
انتقال معنی متن نقش محوری دارد؛ ازاینرو در این پژوهش مکالمههای روایتت یوست (ع) در
قرآن براساس نظریۀ قواعد مکالمۀ گرایس به روش توصیفیتحلیلی بررسی شده است تا به ایتن
پرسشها پاسخ داده شود که در این روایت نحوۀ کاربرد و تخطی از اصول تعاون چگونته بتوده
است و اینکه این تخطیها چه تأثیری در شکلگیری معنای این روایت دارنتد .نتتایج حاصتل از
پژوهش نشان میدهد در  84آیۀ متضمن عنصر گفتگو در این روایت 71 ،نمونه نقض و تخطتی
از قواعد مکالمه ازسوی یک یا هر دو طرف مکالمه دیتده متیشتود .بیشتترین تخطتی در اصتل
کمیت با  34نمونه و سپس در اصول کیفیت بتا  17نمونته ،ارتاتاو و شتیوه بتا  8نمونته استت.
همچن تین مشتتخش شتتد بختتش اعظتتن بتتار معنتتایی ای تن روای تت و تصتتویر ذهن تی حاصتتل از
شخصیتهای اصلی آن در نظتر خواننتده وابهتته بته تکترار عامدانتۀ نقتض قواعتد مکالمته بتا
انگیزههای خاص در حین گفتگوها است.
واژههای كليدی
کاربردشناستتی زبتتان ،قواعتتد مکالمتتۀ گتترایس ،ستتورۀ یوستت (ع) ،گفتتتوگوهتتای روایتتی،
شخصیتپردازی.
*نویسنده مسئول
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اینکه بخش بزرگتی از بتار ادبتی و هنتری متتنهتای

 .1مقدمه
کاربردشناستتی 1زبتتان از شتتاخههتتای اصتتلی

روایی بر گفتوگوها و کنشهای کالمی استوار است،

زبان شناسی است که انهجام گفتمانی را حاصل تعامل

مطالعه و تحلیل دقیق فرایندهای نظام ارتااطی زبان در

کاربران زبان و بافت متن میداند؛ ازاینرو موضوع آن

دیتتالو هتتا ،در دریافتتت عمیتتقتتتر متتا از چگتتونگی

مطالعۀ توانایی و قابلیتهای استفاده از زبان و ساختن

عملکرد متن و درک زوایای دقیتق معنتایی آن بهتیار

جمالت مرتاط با بافت است ()Levinson, 1983, p5

مؤثر است و استفاده از آرای کاربردشناسی زبان ابتزار

تا نشان دهد که «چگونه گفتتار در موقعیتتهتا معنتا

مفیدی در رسیدن به این مقصود است.

مییابد» ( .)Leech, 1983, p Xدرواقع کاربردشناستی

قرآن کتابی است که عالوه بر داشتتن ارزشهتای

نحتتو 2جملتتههتتا را مطالعتته و بررستتی متتیکنتتد و

تربیتی ،اخالقتی ،اجتمتاعی ،دینتی و غیتره ،بتهستاب

کاربردشناسان به دناال آنند که نمود بیرونتی زبتان در

داشتن قصش و روایتهای انایاء و اقوام گذشته یتک

بافت کاربردی و موقعیتی را تایین کنند کته در آن بته

متن رواییادبی استت کته زبتان هنتری قهتمتهتای

کار رفته است (صانعیپور ،1390 ،ص.)62

روایی آن باتوجه به بافت؛ یعنی «آنچه که اندیشمندان

یکتتی از مفتتاهیمی کتته در کاربردشناستتی مطالعتته

معاصتتر عتترا معتتادل آن را وا ۀ «ستتیا » متتیداننتتد»

میشود ،کنشهای کالمی (زبانی) است ( Levinson,

(صتتانعیپتتور ،1390 ،ص ،)52قابلیتتت بررستتی از

 )1983, p27که بر شناختشناستی 4و کاربردشناستی

جناه های مختل

کاربردشناسی را دارد .ازهمینرو در

زبان تمرکز دارد و با نظریتهپردازانتی چتون لیکتاف،5

این پژوهش برای بررستی دقیتق چگتونگی و میتزان

آستین ،6سرل ،7گرایس 8و غیره ،مطتر شتده استت.

نقش کنش هتای زبتانی غیرمهتتقین شخصتیت هتا در

این رویکرد تالش می کند بین نظریههای انتزاعی زبان

ستتتاخت معنتتتای یکتتتی از روایتتتتهتتتای قرآنتتتی،

و واقعیات کاربردی آن پیوند برقرار کند .دراینبتین از

گفتتتوگوهتتای داستتتان قرآنتتی حضتترت یوست (ع)

آنجا که نظریۀ گرایس «اساساً نقش ارتااطی جملهها و

براستتتاس نظریتتتۀ گفتمتتتانی گتتترایس بتتتهشتتتیوۀ

ازجمله کنشهای زبانی غیرمهتقین را بهخوبی توجیته

توصیفیتحلیلی بررسی شده است تا مشخش شود در

و تایین میکند؛ ازایننظر کمک شایانی بته پیتدایش و

مکالمتات ایتتن روایتتت نحتتوۀ کتتاربرد اصتتول تعتتاون

تکوین تحلیل گفتمان کرده است» (آقاگل زاده،1385 ،

گرایس چگونه و به چه میزان و با چته اهتدافی بتوده

ص .)33تاجاییکه گفته شده استت در زبتانشناستی،

است و اینکه این تخطی ها چه تأثیری در شکلگیتری

کاربردشناسی با آثار گرایس بهطور جدی مطر شتده

معنا و شخصیت پردازی این روایت دارند .بتهعاتارتی،

است (قائمینیا ،1389 ،ص .)537ازسویی باتوجته بته

رویکرد پژوهش حاضر زبانشناختی روایتت شتناختی
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است؛ یعنی تمرکز آن بر کشت

زیتترین ارتااطتتات کالمتتی و دیتتالو هتتای بتتین
شخصتیتهتای روایتت یوست (ع) براستاس اصتتول
همکاری گرایس با هتدف آشکارشتدن ظرافتتهتای

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس

(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس

37

کالمی شخصیت ها در حین گفت وگتو و تتأثیر آن در

روایی قصش قرآن بتا ایتن رویکترد بته طتور کامتل،

روند شکل گیتری معنتای کلتی ایتن روایتت و نحتوۀ

منهجن و دقیق بررسی نشده است.

شکل گیری تصویر ذهنی شخصیت هتا در بافتت کلتی
اثر و ذهن مخاطب است.

 .2نظریۀ گرایس

درخور ذکر است تاکنون پژوهش های بهیاری بتا

براستتاس رویکتترد کاربردشناستتی در جریتتان

علمتتی چتتون

کاربردهای زبتانی و انتقتال معنتا در مکالمتات بتین

زبان شناسی ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،روان شناسی

افراد ،ساخت معنتا تنهتا فراینتد ستادۀ جفتت کتردن

و ادبیات انجام شده است؛ ازجمله «تجزیته و تحلیتل

جمله ها نیهت؛ بلکه عاتارت هتای زبتانی انگیتزه ای

کالم بیماران اسکیزوفرنیک از دیدگاه اصتل همکتاری

برای بیان فرایندهای پیچیده ذهنی ههتتند؛ زیترا در

گتترایس» (ستتلمانی و محمتتودی بختیتتاری،1387 ،

یک گفت وگو یا متن به هیچ وجه معنتای کامتل یتک

ص« ،)28-34نقش اصل همکاری گرایس در دستیابی

عاارت و پاره گفتتار بته صتورت حاضتر و آمتاده در

به تعتادل در ترجمته» (ستیفی و محمتودزاده،1388 ،

کلمتتات وجتتود نتتدارد (روشتتن و اردبیلتتی،1392 ،

ص« ،)45-57بازتتتاا فمینهتتین از رهگتتذر کتتارکرد

ص)160-161؛ زیرا « رابطۀ میان صورت و نقتش در

اصول همکتاری گترایس در نمایشتنامه ستاالر زنتان»

جمله های زبان طایعی الزاماً رابطۀ یک به یک نیهت

(دادخواه تهرانی و محمودی بختیاری ،1390،ص-28

و جمله های زبان در موقعیت های مختل

نقشهتای

« ،)23نقش تخطی از اصول گترایس در ایجتاد نهتل

متفتتاوتی دارنتتد» (صتتفوی ،1392 ،ص .)38بنتتابراین

جدید لطیفههای قرآنتی» (خیرآبتادی ،1392 ،ص-39

بایتتد گفتتت در یتتک کتتنش کالمتتی «زنجیتترهای از

« ،)53بررسی اصول گرایس در داستتان «ستیاوش» در

جملههای ازنظر دستوری خوش ستاخت لزومتاً یتک

شاهنامه» (کشوردوست ،1392 ،ص)154-133؛ اما از

کنش ارتااطی موفق را به وجتود نمتی آورد  ....فهتن

معدود پتژوهش هتایی کته مهتتقیماً بتا موضتوع ایتن

معنای یتک گفتته در گترو دانهتتن چیتزی بتیش از

پژوهش مرتاط اند ،مقالۀ «بررسی زبان شناختی تناستب

مصتتدا آن استتت ،بایتتد «بتتار» آن را هتتن فهمیتتد»

آیات برپایۀ اصل همکاری گرایس» (ستعیدی،1391 ،

(متتککاریتتک ،1385 ،ص)256-257؛ زیتترا گهتتترۀ

ص )191-173است که نگارندۀ آن تنها چند نمونه از

داللی هر لفظ برحهب معنی اش در زبان یعنی داللت

آیات پراکنده روایی و غیرروایتی از سراستر قترآن را

درون زبانی و ارجاعی آن تعیین می شود؛ امتا داللتت

بیشتتتر چتتون شتتاهدملالهتتایی بتترای توضتتی نظریتتۀ

واقعی و بترون زبتانی آن وابهتته بته مجموعته ای از

گرایس آورده است که تقریااً آن نمونه ها در هتر متتن

عوامل بافتی است (الینز ،1391 ،ص .)421-420این

روایی یافت میشود و بنابراین نتیجهای کته متیگیترد

همان چیزی است که کاربردشناسی به کش

و تایین

چنتتدان منهتتجن و جتتامع و گویتتای ویژگتتی ختتاص

آن توجه دارد .درواقتع ایتن رویکترد بته چگتونگی

مکالمههای متن قرآن نیهت .بهعاتارتی تتا جتایی کته

ارتااو بین صورت های زبانی و کاربرد عملی آنها در

نگارنده جهتتجو کترده استت ،تتاکنون مکالمتههتای

متن گفتاری یا نوشتاری برای رستیدن بته اهتداف و

ایتتن رویکتترد در رشتتتههتتای مختل ت
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خواسته های انهان هتا از راه گفتت وگتو متی پتردازد

به قدر کفایت و باتوجه بته هتدف و ستمت و ستوی

(یول ،1388 ،ص.)13

مکالمه ادا کنند تا بهنحو مؤثر با یکدیگر ارتااو برقرار

هربرت پل گرایس یکی از فیلهوفان تحلیلی زبان

کنند و به هن کمک کننتد (آقاگتلزاده ،1385 ،ص36؛

است که متناسب بتا ایتن دیتدگاه ،مطالعتات دقیتق و

مککاریک ،1385 ،ص239؛ قائمینیا ،1389 ،ص314

گهتردهای دربارۀ مکالمات و کنشهای زبانی و معانی

و االم ،1395 ،ص.)211

غیرمهتقین و ضمنی آنها در زبان روزمتره انجتام داده
است که با عنوان «اصول همکاری» گترایس معتروف

 .2-1قواعد چهارگانه اصل تعاون

شد .گرایس مکالمه را رفتاری هدفمند و عقالنی و آن

اصل تعاون دارای چهار اصل جزئیتر استت کته

را نوعی تعامل ماتنی بر همکاری متیدانتد کته منطتق

به نام «قواعد مکالمه» گرایس معروف است و هرکدام

ختاص ختود را دارد و بتر اصتتولی ماتنتی استت کتته

از آنها یک یا چند قاعده فرعی دارد کته بتدین شتر

جهانی اند؛ یعنی چون در همۀ زبانها مشتترک استت،

است

از آنها در بررسی معانی مکالمتههتا در تمتام زبتانهتا

 .1قاعدۀ كميت ( )Quantityدر گفتگتو بایتد

استفاده می شود (مک کاریتک ،1385 ،ص239؛ الینتز،

ال ) سهمتان از مکالمه مناسب باشتد؛ ا) کمتتر یتا

 ،1391ص417؛ p.174

1995,

 Herman,و

بیشتر از حد نیاز اطالعات ندهید.

 .)Marmaridou, 2000, p.25ازآنجاکتتته در یتتتک

 .2قاعدۀ كيفيت ( :)Qualityدر نوبت صتحات

دو شخصیت گوینتده و شتنونده

خود مشارکتتان صادقانه باشد و ال ) آنچه میدانید

مطر است و بیان شفاهی گوینتده تنهتا در ارتاتاو و

دروغ و نادرست است نگویید؛ ا) مهتتدل صتحات

با حضور شنونده معنا مییابد ،مکالمه امری ماتنتی بتر

کنید و آنچه بترایش متدرک کتافی نداریتد ،بته زبتان

مشارکت و تعتاون استت (.)Herman, 1995, p.165

نیاورید.

گفت وگو یا دیالو

بدین شر که به عقیدۀ گرایس «در تعاملهتای زبتانی
بین انهانها یک سلهتله پتیشفتر

مشتترک بترای

پیشرفت روند مکالمه وجتود دارد کته ظتاهراً از یتک
سلهله مالحظات عقالنی نشأت گرفته است و چتون
دستورالعمل برای کاربرد مؤثر زبتان در مکالمتات بتا
هدف همکاری بیشتر بین مشارکین (طترفین گفتگتو)
محهتتوا متتیشتتوند» (آقاگتتلزاده ،1385 ،ص.)35
گرایس ایتن اهتداف مشتترک را «اصتل همیتاری یتا
تعاون» 1می نامد؛ اصلی که به طرفین گفتگو میگویتد
شرکتکنندگان در مکالمه باید مشارکت زبانی خود را
Cooperative Principle

1

 .3قاعدۀ ارتباا

( :)Relationطترفین مکالمته

باید حرف های مناسب با موضوع بزنند و از پترداختن
به مااحث بیمورد پرهیز کنند.
 .4قاعدۀ روش ( :)Mannerواضت  ،مختصتر و
منظن صحات کنید؛ یعنتی الت ) از ابهتام بپرهیزیتد؛
ا) الفتتان نتتامفهوم بتته کتتار ناریتتد؛ ج) از اطنتتاا و
کلی گویی بپرهیزید؛ د) با نظن و ترتیب سخن بگوییتد
(الینتتتز ،1391 ،ص398-401؛ قتتتائمینیتتتا،1389 ،
ص314-315؛ آقاگتتتتلزاده ،1385 ،ص36؛
.)1975, p. 45-46

Grice,
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هتایی ههتتند کته

حاکن بر بافت سخن به پیام متد نظتر متتکلن هتدایت

بهطور مشترک میان شرکتکنندگان در یک گفتوگتو

میشود» (آقاگلزاده ،1385 ،ص .)38گرایس بته ایتن

رعایتتت متتیشتتود تتتا چگتتونگی پیشتترفت مکالمتته

پیام که ختارج از چتارچوا معنتای لفظتی جمتالت

کنترلشده و هدفمند باشد (.)Herman, 1995, p.174

است و بیشتر از خالل بافت برونمتنی کالم به دستت

درواقع به عقیدۀ گرایس «باوجود اینکه طرفین گفتگتو

میآید ،پیام ضمنی یا تلویحی 1میگوید.

از اصول مشارکت زبانی آگاه نیهتند؛ اما رفتتار زبتانی

به عقیدۀ او ،معنای ضمنی یا قتراردادی استت یتا

ختتود را برمانتتای همتتین اصتتول درونتتیشتتده کنتتترل

مکالمهای؛ معنای ضمنی قتراردادی بته ستط وا ههتا

می کنند» (مک کاریک ،1385 ،ص)239؛ زیرا «بخشتی

مربوو میشود؛ ولی معنای ضمنی مکالمهای درنتیجتۀ

از معنای قراردادی عاارتها زبانی نیهتند» (قائمینیتا،

نقض قواعد مکالمه حاصل متیشتود (Grice, 1975,

 ،1389ص.)322

 .)p.225آنچه مد نظر گترایس استت معنتای ضتمنی
مکالمهای است؛ زیترا بترخالف درک معنتای ضتمنی

 .2-2نقااق قواعااد چهارگانااه تعاااون ( Maxim

قراردادی که از خود گفته برمتی آیتد ،معنتای ضتمنی

)flouting

مکالمتتهای بتته تلتتوی از بافتتت بیرونتتی کتتالم و بتتا

براساس نظر گرایس ،باید در نظر داشتت اصتول
چهارگانۀ مشارکت کالمی همیشه و در تمام مکالمات

قراردادهایی درک میشود کته در تمتام زبتانهتا بتین
گوینده و مخاطب یکهان است.

دقیقاً رعایت نمتی شتود و در بیشتتر مواقتع ،یکتی از

همچنین ،باید توجه داشت اگرچه هنگتام نقتض

طرفین گفتتوگتو از یتک یتا چنتد نمونته از قواعتد

قواعد تعاون (هن یاری) در حین گفتگو ،انحرافهتای

چهارگانتتۀ کمیتتت ،کیفیتتت ،ارتاتتاو و روش تخل ت

آگاهانه ای از قواعد مکالمه انجتام متی شتود ،کتارکرد

میکند؛ بدینترتیب که گاه از یک یتا تعتدادی از ایتن

ارتااطی مکالمه مختل نمی شود؛ زیرا با اینکه درظتاهر

اصول بی سر و صدا تخطی می کند ،گاه یک اصتل را

نقض قواعد مشارکت ازسوی گوینده غیرهمیارانته بته

عامدانه نقض میکند ،گاه یتک اصتل را کتامالً ندیتده

نظر می آید ،درواقع ماتنی بر ایتن همیتاری استت کته

میگیرد و کنار میگذارد و گاه با تأکیتد بتیش از حتد

باتوجه بته بافتت و زمینتۀ کتالم ،گوینتده از توانتایی

بر یتک اصتل آن را در تقابتل بتا اصتول دیگتر قترار

مخاطب در استنااو معنای ضمنی آگاهی دارد؛ معنتای

میدهد (مککاریک ،1385 ،ص 239و Grice, 1975,

ضمنی که مد نظر او بوده و آن را با تخطتی از قواعتد

)p. 41-42؛ اما باید توجته داشتت هتر نتوع نقتض و

تعاون منتقل کرده است .منتهی در متواقعی درک ایتن

ظتتاهری از هریتتک از چهتتار اصتتل کمیتتت،

معنای ضمنی به تالش بیشتر مخاطب وابهتته استت؛

کیفیت ،روش و ارتااو ،نشتانهای هدفتدار استت کته

ازجمله در کنایته ،طنتز و استتعاره کته در آنهتا اصتل

مخاطب را به جهتجو برای درک معنایی ورای معنای

کیفیت رعایت نمیشود .چنانکه «گرایس بر آن بود که

ظاهری کلمات و جملههتا وادار متیکنتد« .در چنتین

استعاره با نقض یکی از اصول چهارگانه کالم حاصتل

تخل ت

حالتی مخاطب باتوجته بته شترایط محتیط و عوامتل
Implicature

1
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میشود؛ چه هنگامی که یکی از اصتول جهتانشتمول

است .همچنین ،برای انهجام بحث ابتدا ایتن روایتت

کالم نقض شود ،شتنونده نتیجته متی گیترد کته متراد

براساس کنشهای اصلی به چند اپیزود تقهین شتده و

گوینده بتا آنچته متیگویتد فتر دارد» (اکتو،1383 ،

سپس گفت وگوهتای موجتود در هریتک آنهتا ازنظتر

ص.)42-43

چگونگی کاربرد قواعد مکالمه بررسی شده است

از دیگر نمونههایی که نشاندهنتدۀ نقتض قواعتد
مکالمه است ،به ابهام در کالم ،تغییر موضتوع بحتث،

 .3-1-1بيان خواب یوسف برای پدرش و خواسنن

گوشزدکردن یک مطلب و غیتره اشتاره متیشتود کته

تعبير آن تا به چاه افکنده شدن او به دست برادران و

الاته هریک باتوجه به بافت و زمینۀ گفتوگو هدف و

برگشنن آنها نزد پدر و اعانن خبار اینکاه گار

مضتتمون خاصتتی چتتون رعایتتت ادا ،تمهتتخر و

یوسف را دریده است (یوسف.)18-1 :

طعنهزدن ،طفرهرفتن از پاستخ دادن و غیتره را در پتی
دارد که در ادامه پژوهش و بتهصتورت عملتی تایتین
خواهد شد.

در گفت وگوهای این اپیزود چندین نمونه کاربرد
و نقض اصول همکاری دیده میشود
ال ) در گفتوگوی یوس

و یعقوا(ع) انتظتار

می رود پدر در پاسخ بته یوست

ختواا او را تعایتر

 .3بررسی قواعد مکالمه در گفتوگوهاای داسانان

کند ،حال آنکه یعقوا(ع) بهجای تعایر آن به یوست

یوسف(ع) در قرآن

هشدار می دهتد کته ماتادا ختوابش را بترای بترادران

پیش از آغاز بحث ،توجه به چند نکتته ضتروری

بگوید .درواقع یعقوا(ع) طاق اصتل شتیوه یتا روش

است در این پژوهش داستان یوس (ع) تنها بهمنزلتۀ

بایتتد صتتری و بتتدون حاشتتیهروی پاستتخ یوس ت

را

متن روایی مد نظر بوده است؛ زیرا «قرآن عظتینتترین

دربارۀ تعایر خواا شر متیداد؛ ولتی بتهجتای دادن

اثر ادبی به زبان عربی است و این کتاا چتون کتتب

پاسخ روشن که از قواعد رعایت اصل شیوه است ،بتا

ادبی دیگر به روش ادبی مطالعه میشود» (مهتدویراد

هشتداردادن و متتاهنکتتردن موضتتوع و امتنتتاع از دادن

و همکاران ،1391 ،ص .)76دیگر اینکته از آنجتا کته

پاسخ مهتقین ،این اصل را نقض متیکنتد .عتالوه بتر

«گفتوگو به معنای مکالمه و سخنگفتن با هتن و رد

اینکه طاق اصل کمیت ،در حین گفتگو پاسخهتای متا

و بدلکردن عقاید و افکار استت» (میرصتادقی،1386،

باید در حد انتظار اطالع دهنده باشد و نه بیشتتر و نته

ص )468و اصل تعاون گرایس تنها گفتوگوهای بین

کمتتتر از آن؛ ولتتی در اینجتتا یعقتتوا(ع) بتتا گفتتتن

دو شخصیت را بررسی میکند؛ به همین ساب در این

توضی های اضافه بهجای گفتن تعایر ختواا در یتک

پژوهش تنها مکالمه هایی از سوره یوس (ع) که بتین

یا چند عاتارت کوتتاه ،یعنتی بتا کتنگتویی و نتدادن

دو شخش و بهصورت گفت و شنود و منهجن بتوده

اطالعاتی که اکنتون الزم استت داده شتود ،ولتی داده

مانای بررسی قرار گرفتته استت .بنتابراین از بررستی

نمی شود ،اصل کمیت در مکالمته را نقتض متیکنتد.

معدود نمونه هتایی چتون تتک گتویی هتای درونتی و

هدف او از این کار دادن بین و امید به یوس

نهتات

گفتههای یکجاناه و بدون پاستخ چشتنپوشتی شتده

به آینده است؛ زیترا «یعقتوا بته ختوبی متی دانهتت

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس
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به محض شنیدن خواا فهمیدن اینکه منظور از متاه و

مطلب و خواستۀ خود یعنی توضی دادن دربارۀ قتوای

خورشید و یازده ستاره ،ختودش ،همهترش و یتازده

جهمانی و تعداد زیاد خود اصل کمیت را نیتز بترای

پهرش ههتند ،برای بترادران آستان استت و تکاتر و

رسیدن بته هتدف ختود و راضتیکتردن پتدر نقتض

نخوت وادار به حهادتشان میکرد» (موسوی همدانی،

میکنند.
ج) در گفت وگوی پایانی یعقوا(ع) و پهترانش

 ،1374ج ،11ص.)105
و یعقتوا(ع)

ا) در گفتوگوی برادران یوس

نیز ،برادران پس از بازگشت و آوردن پیراهن ختونین

نیز ،یعقتوا طاتق اصتل کمیتت و کیفیتت کته دادن

یوس

اطالعات الزم و رعایت صداقت در گفتگو است ،باید

و دریده شدن او با گتر

صری و روشن به پهرانش توضی میداد که چون از

نقتتض متتیکننتتد؛ زیتترا توضتتیحاتی دربتتارۀ علتتت و

باخار و بیمنتاک

می دهنتد کته از

حهادت و کینۀ آنها نهات به یوس

باز هن دربارۀ مهابقه دادن و غفلت از یوست

چگونگی دریده شدن یوس

قاعتدۀ کمیتت و کیفیتت را
با گر

است ،حاضر نیهت او را با خود بارند؛ ولی بته جتای

درست ناودن آن آگاه ههتند .در اینجا نیز یعقتوا(ع)

دادن پاسخ منفی صری و بیان بیاعتمادیش نهات بته

که انتظار میرود آنها را نفترین یتا سترزنش کنتد ،بتا

برادران ،برای رعایت ادا و حفتظ احتترام متقابتل و

نقض قاعتدۀ ارتاتاو و بترای پایتاندادن بته بحتث و

ممانعت از حهادت بیشتر بترادران ،بتا نقتض قاعتدۀ

رعایتتت ادا ،بتتهجتتای نفتترین و ستترزنشکتتردن و

کمیت و کیفیت خیلی مختصر و حتی بتهطتور کنتایی

دروغگوخواندن پهتران ،از موضتوع اصتلی ستخن و

همراه برادران نیهتت

بحث خارج میشود و تنها میگوید که این کتار آنهتا

و تتترس از

نتیجۀ تهویل شیطان بوده است و خود را بته صتار و

می گوید که موافق رفتن یوس

و دلیتتل آن را دلتنگتتی از دوری یوستت
دریدهشدن او با گر

بیان میکنتد؛ حتال آنکته اینهتا

امید به یاری خداوند دعوت میکند.

دلیل واقعی مخالفتش نیهت.
برادران نیز با دروغ گویی قاعدۀ کیفیتت را نقتض

 .3-1-2بيرونآمادن یوساف اچ چااه و اقامات در

می کنند؛ زیرا طاق اصل کیفیتت ،گفتته هتای متا بایتد

دربار عزیز مصر ،عاشق شدن همسر عزیاز بار او و

راست و صتادقانه باشتند یتا دستتکتن ختود متا بته

امنناع یوسف اچ گناهكردن ،به چندان افنادن یوساف

صتتتداقت و درستتتتی آن بتتتاور داشتتتته باشتتتین

و تعبيركردن رؤیاهاای دو ها بناد و عزیاز مصار

(صفوی ،1392،ص)44؛ درحالیکته بترادران یوست

(یوسف.)42-19 :

به عمد به دروغ و با هدف راضیکتردن و فریتبدادن
پدر به او میگوینتد کته خیرختواه یوست
هدف آنها بازی و سرگرمشدن یوست

ههتتند و

استت و قتول

چگتتونگی کتتاربرد و نقتتض اصتتول تعتتاون در
گفتوگوهای دومین اپیزود چنین است
ال ) گفتوگوی زلیخا و یوس

میدهند که بهخوبی از او مراقات خواهند کترد؛ حتال

زلیخا پس از بهتن درها بتا گفتتن جملتۀ امتری

آنکه دقیقاً میدانند که گفتهها و وعدههایشان حقیقتت

«هَیتَ لَکَ» (یوس

 )23بدون هیچ مقدمهچینتی و بتا

ندارد .به همین دلیل با دادن اطالعات اضافه بر اصتل

لحنی امری و خطابی یوس

را به خود متیخوانتد و
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اصل کمیت را نقض می کند؛ زیرا از آنجتا کته چنتین

به جای دادن پاسخ منفی صری و روشنکتردن دالیتل

سابقه نداشته استت و پتیش از

آن ،بهناچار بهصورت ضمنی به او میگوید که هرگتز

این هرگز دربارۀ آن صحات نکترده بودنتد ،الزم بتود

چنین نخواهد کرد و با این ابهام و کلتی گتویی اصتل

زلیخا طاق اصل کمیت ابتدا با گفتن جمالتی زمینته را

شیوه را نیز نقض میکند.

امری بین او و یوس

برای مطر کردن درخواست اصلی خود فتراهن کنتد،
ولی چنین نمی کند .این نوع نقتض اصتل کمیتت کته

ا) گفتوگوی عزیز با زلیخا ،یوس
پس از گریز و تعقیب یوس

و شاهد

و زلیخا و مواجهتۀ

بهصورت کنگویی نشاندهندۀ آن است که زلیخا خود

آنها با عزیتز و یکتی از اهتالی آن خانته در مقابتل در

را در موضع قدرت میدانهته و گمان میبترده استت،

زلیخا پیش دستی می کند و با گفتن «مَا جَزَاء مَتنْ أَرَادَ

نیتز

بِأَهْلِتتتکَ سُتتتوَءاا إِالَّ أَن یُهْتتتجَنَ أَوْ عَتتتذَاا أَلِتتتین»

در پاسخ او با گفتن «مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْهَنَ مَلْتوَایَ

 ،)25بترای رعایتت ادا و احتترام در برابتر

راحت به خواستههای مد نظرش میرسد .یوس
إِنَّهُ الَ یُفْلِت ُ الظَّتالِمُونَ (یوست

(یوس

 ،)23اصتل کمیتت و

عزیز مصر اصل کیفیت و کمیت را نقض کرده استت.

ارتااو را نقض میکند؛ زیرا به جتای گفتتن جمالتتی

بدین ترتیب که بدون بردن هتیچ استمی از یوست

و

چون «نه چنین کاری گناه بزرگی استت»« ،نته هرگتز

ختتودش در مقتتام زن عزیتتز مصتتر و بتتدون توضتتی

چنین نمیکنن» و غیره ،از موضوع بحث یعنی پیشنهاد

مهتقیمی دربارۀ عمتل ناپهتند و شتنیعی کته درحتال

کامجویی و خواستۀ زلیختا کتامالً ختارج متیشتود و

وقوع بوده است ،بهصورت کنایی به عزیز میگوید که

جمالتی می گوید که پاسخ درستت و مهتتقین جملتۀ

چه اتفاقی افتاده و اینکه او بیگناه و یوست

خطاکتار

زلیخا نیهت؛ ولی بهطور تلویحی بدین معنا است کته

و مهتحق مجازات است.

با چنین کاری موافق نیهتت .درواقتع گویتا ستخن و

یوس

نیز در پاسخ به اتهتام زلیختا بتهضترورت

خواسته همهر عزیز چنان برای او غیرمنتظره بوده کته

رعایت حفظ احترام و حرمت مقام عزیز تنها با گفتتن

ذهن او را کامالً از زمان و گفتت وگتوی فعلتی جتدا

جملۀ «هِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَفْهِتی» (یوست

 ،)26اصتل

کرده است و متوجه ترس از عظمتت ایتن گنتاه نتزد

کمیت را به خوبی رعایت میکند؛ ضمن اینکته بتدون

خداوند و ظلن پیشآمده بر عزیتز کترده استت؛ ولتی

بیان هیچ جملۀ اضافه ای ملل قهن و سوگند یا اظهتار

به جای گفتن اینهتا بته زلیختا تمتام آن را در عاتارت

خشن و بیتابی در اثاات بی گنتاهی ختود ،آرامتش و

«معاذاهلل» بیان کرده استت .بته عاتارت دیگتر «پاستخ

اطمینان قلای خود را نیتز نشتان متیدهتد .ایتن بیتان

همان «معاذاهلل» بود و امتا ایتن کتالم کته بعتد

و زلیخا در برابر عزیز مصر ،در نحوۀ

یوس

محترمانه یوس

آورد ،بدین دلیل بود که توحیتدی را توضتی دهتد و

سخن گفتن شاهد ماجرا نیز دیده میشتود .چنانکته او

روشن کند کته «معتاذاهلل» (موستوی همتدانی،1374 ،

نیز بدون اشاره مهتقین به گناه کتاری زلیختا و بتدون

بتردهای

بیگناه و همهتر عزیتز

ج ،11ص .)166ازسویی از آنجا کته یوست

اینکه مهتقیماً بگوید «یوس

بیش ناتوده استت ،تتوان درشتت گتویی ،بتی ادبتی و

دروغگتتو استتت» ،بتتا نقتتض اصتتل کمیتتت و شتتیوه

جهارت نهات به همهر عزیز را نیتز نداشتته استت،

به صورت ماهن و کنایی بیان می کند کته اگتر پیتراهن

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس

مرد از جلو دریده شده باشد ،زن راست گفته و اگر از

(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس

بَشَت ترًا إِنْ هَت تذَا إِالَّ مَلَتتتک کَت ترِین» (یوست ت
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 )31و

پشت دریده شتده باشتد ،مترد راستت گفتته استت و

اغرا کتردن در زیاتایی یوست

نتیجه گیری را به عزیز وامی گذارد .همین امر بهنتوعی

فرشتتتهخوانتتدن او اصتتل کیفیتتت و کمیتتت را نقتتض

در پاسخ عزیز نیز مشهود است .چنانکته او نیتز بترای

میکنند و چنانکه برمیآیتد ،ایتن نقتض نشتاندهنتدۀ

حفظ آبروی خود و احترام و مقام زلیختا کته همهتر

بی اختیار شدن و تترک ادا و نزاکتت آنهتا در برابتر

که غالمی بیش ناوده

زیاایی و شکوه یک برده است و تلویحاً بیان متیکنتد

و شاید از عشق شدیدی که نهات به همهرش داشتته

که همهر عزیز حق داشتته استت ،شتیفتۀ بتردۀ ختود

است ،با گفتن دو جملۀ «إنَّهُ مِتن کَیْتدِکَّنَّ إِنَّ کَیْتدَکَّنَّ

شود .پس از این صتحنه ،در آیتۀ  ،32زلیختا ابتتدا بتا

ْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِی لِذَناِکِ إِنَّتکِ

و سر باز

عزیز مصر است ،دربرابر یوس

عَظِین .یُوسُ ُ أَعْرِ

کَّنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ» (یوس

و بیتان بشترناودن و

تکرارکردن قضیۀ کام خواهی خود از یوس

 ،)28-29اصتل کمیتت و

زدن او و بیان ماجرایی که همتۀ حاضتران در مجلتس

شیوه را نقض میکند و بهصورت غیرمهتقین میگوید

آن را می دانهتند و بهساب آن به همهتر عزیتز کنایته

که همهرم دروغگو و گناهکار بوده است و سپس بتا

می زدند و از او بدگویی متیکردنتد ،اصتل کمیتت را

نقض اصول کمیت ،ارتااو و کیفیتت تنهتا بتا گفتتن

نقض می کند .او با این نقض در این موقعیت ختاص،

 ،)29بتترای

بهطور تلویحی بته زنتان اشتراف اثاتات متیکنتد کته

پایتتاندادن بتته متتاجرا بتتا لحنتتی خطتتابی و امتتری کتته

بی تردید اگر شما هن جای من بودیتد ،اختیتار و ادا

نشاندهندۀ موضع قدرت او است ،بتهطتور ضتمنی و

می دادید و همتین کتار را متیکردیتد.

«یُوستت ُ اَعتترِ

کنایی به یوس

ْ عَتتنْ هتتذا» (یوستت

خود را از ک

میگوید ،میدانن که بیگنتاهی؛ ولتی

همهر عزیز در ادامۀ گفتههایش بتاز بتا نقتض قاعتدۀ

نمی توانن همهترم را مجتازات کتنن و بته او هشتدار

کیفیت و ازموضع قدرت یوست

را بتا لحنتی امتری

می دهد که کل ماجرا را فراموش کن و چیزی از آن را

تهدید میکند که چنانکه از خواستهاش سر باز زنتد او

به کهی مگو .همانطور که در خطتاا بته زلیختا نیتز

را زندانی خواهد کرد .بهعاارتی زلیخا با این نقضهتا

برای حفظ احترام او با نقضکردن اصل کمیت تنها او

تلویح تاً بتته یوس ت

متتیفهمانتتد کتته دیگتتر تتترس از

را خطاکار میخواند و دعتوت بته استتغفار متیکنتد.

بتتیآبرویتتی و حتترفهتتای اشتتراف متتانع خواستتته او

همین قضاوت نشانۀ عشق او به همهرش نیز است.

نخواهد شد و او جزء اطاعتکردن چارهای نتدارد؛ در

ج) گفتوگوی چليخا ،چنان اشراف و یوسف:

عین حال که با این سخنان مانع ادامتۀ بتدگویی زنتان

در میهمانی زنان مصر نیز باز همهر عزیز هنگتام

اشراف دربارۀ خود شده است و مقام و احترام پیشتین

به درستی با رعایت اصل کمیتت و

خود را نیز بین زنان اشراف به دست می آورد .آخرین

 )31نشتان

استت .حتال

فراخواندن یوس

گفتن جملۀ امری «اَّخْرَّجْ عَلیْهِنَّ» (یوست

جمالت این دیالو

سه جاناه از یوس

میدهد که از موضع قدرت سخن میگوید و یوست

آنکه او با گفتن «رَاِّ الهِّجْنَّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَتدْعُونَنِی

که برده است ،مجاتور بته اطاعتت از او استت .زنتان

إِلَیْهِ وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَتیْهِنَّ وَأَکَّتن مِّتنَ

و گفتن «حاشَ لِلّهِ مَا هَتذَا

 )33سته اصتل کمیتت ،ارتاتاو و

اشراف نیز با دیدن یوس

الْجَاهِلِینَ» (یوس
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کیفیت را نقض کرده است .بدینترتیتب کته بتهجتای

(یوس ت

اینکه صریحاً پاسخ منفی به تکترار خواستته و تهدیتد

می افزایند تا هن بر بی گناهی خود تأکید کرده باشند و

همهتتر عزیتتز بدهتتد ،بتترای حفتتظ احتتترام و ادا و

هن خشن عزیز را فرو نشتانند؛ زیترا بتاز هتن هتر دو

پایان دادن به این بحتث بته جتای زلیختا ،خطتاا بته

طرف مکالمه به خوبی می دانهتند که ختواا پریشتان

خداوند سخن میگوید و با ترجی دادن زندان و طلب

تأویل و تعایر درستی ندارد و قاعدتاً نیتازی بته بیتان

یاری از خداوند ،بهطور تلویحی به همهتر عزیتز نیتز

این توضی ناوده است.

میگوید که «هرگز تهلین خواسته او نخواهد شد».
د) گفتتتوگتتوی یوستت

و دو جتتوان زنتتدانی و

 ،)44توضتتی اضتتافهای را بتته گفتتتۀ ختتود

در سومین مکالمۀ این اپیزود که دربارۀ درخواست
جوان زندانی از یوس
است ،باز این یوس

تعایرکردن خواا آنها و عزیز

برای تأویلکردن رؤیتای عزیتز
است کته اصتل کمیتت را نقتض

و دو جوان زندانی کته از

میکند .درواقع او بهجای آنکه مهتقیماً و در یک جمله

آشتکارا

به جوان بگوید «بهترتیب هفت خشتکستالی و هفتت

اصل کمیت را نقض می کند .بدین ترتیب کته ابتتدا در

سال فراوانی خواهد آمد» ،به آنها راهحل این مشتکل را

آیۀ  36دو جوان ختوااهتای ختود را بترای یوست

توضی میدهد و با این پاسخ بهطور تلویحی مخاطتب

در گفت وگوی یوس

آیات  42-36سوره را شتامل استت ،یوست

تعری

میکنند و از او تأویل آن را میخواهند .پاستخ

درمییابد که تأویل رؤیای عزیز چه بتوده استت .گفتته

عمتداً و بته

از این نقض این بوده استت کته

حقیقی آنها در آیۀ  41است؛ ولی یوس

میشود انگیزۀ یوس

زیرکی گفتن پاسخ را به تأخیر می اندازد تا از فرصتت

با بیان راهحل مشکل بهجای بیان مشتکل ،تیزهوشتی و

استفاده کند و آنها را به کیش خود یعنتی یکتاپرستتی

ذکاوت خود را بیشتر نشان دهتد و توجته عزیتز را بته

دعتتتوت کنتتتد .در دومتتتین گفتتتتوگتتتو عزیتتتز از

خود جلب کند.

خواا گزاران دربار می خواهد رویایش را تعایر کند و
 )43اصتول

 .3-1-3رهاشدن یوسف اچ چندان ،اعنراف چناان و

کمیت و کیفیت را نقض میکند؛ زیرا ختود معاتران و

همسر عزیز و آشکارشدن بیگناهی یوسف ،رسيدن

عزیز می دانند که کار آنها تعایرکردن خواا است؛ امتا

یوسف به مقام خزانهداری حکومت مصر (یوساف:

عزیز برای تمهتخر و طعنتهزدن و حتتی تهدیتدکردن

.)55-50

با گفتن «إنْ کَّنْتَّنْ لِلرُّءْیَا تَعْاُرَّونَ» (یوست

آنها به اینکه باید پاسخ قانعکننده ای به او بدهند ،ایتن
جمله را گفتته استت .همتین درک از معنتای ضتمنی
جملۀ عزیز ساب میشود معاران نیتز در پاستخ بته او

این اپیزود یوس

دو مکالمه اصتلی بتا فرستتادۀ

عزیز دارد
در اولتتین گفتتتوگتتو یوس ت

در پاستتخدادن بتته

قاعدۀ کمیت را نقض کننتد .بتدینترتیتب کته پاستخ

فرستادهای که میگوید آمده است تا او را از زندان نتزد

حقیقی آنها فقط عاارت «اَضْغاثَّ أَحْالمٍ» است .منتهی

عزیز بارد ،اصتول کمیتت ،کیفیتت ،روش و ارتاتاو را

برای اقناع عزیز و بهساب ترس از خشن او با عاتارت

نقض میکند .او با گفتن «ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالَّ

«متتا بتته تعایتتر ختتوااهتتای آشتتفته دانتتا نیهتتتین»

النِّهْوَهِ الالَّتِی قَطَّعْتنَ أَیْتدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّتی بِکَیْتدِهِنَّ عَلِتین»

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس

(یوس

 ،)50پاسخ ماهمی به فرستاده میدهد که عمتالً

هیچ ربطی بته صتحاتهتای عزیتز نتدارد و ختارج از
گفتوگوی آنها مانی بر دستور آزادشدن یوس

(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس
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الف) گفتوگوی یوسف و برادرانش:
در این دیالو

یوس

که در موضتع قتدرت قترار

استت

دارد ،با تکرار و تأکید بر نیکی که در حتق آنهتا بتا دادن

و اصل ارتااو را نقض کرده است .همچنین از آنجا کته

غله کرده است و سپس امر و تهدیدکردن بته اینکته اگتر

در گفتۀ خود بتهجتای اینکته روشتن ستخن بگویتد و

بار دیگر بترادر پتدری ختود را همتراه نیاورنتد ،از غلته

اطالعات الزم دربارۀ خودش و ماجرای چند سال پیش

خاری نیهت ،دو اصل کیفیت و کمیت را نقض میکنتد.

را بتترای فرستتتاده کتتامالً توضتتی دهتتد ،هتتیچ اشتتارۀ

چنانکتته مشتتخش استتت ،انگیتتزۀ او از ایتتن نقتتض،

مهتقیمی بته نتام ختود یتا همهتر عزیتز یتا متاجرای

تحریککردن برادران برای آوردن بنیامین است .ازستویی

دریده شدن پیراهن خود نکرده و فقط پرسشی متاهن را

در پاسخ برادران نیز اصل کیفیت نقض شده استت؛ زیترا

مطر کرده است و با این کار اصل شتیوه و کمیتت را

آنها با اینکه میگویند قطعاً او را خواهین آورد ،از درستی

در اینجا بتا نقتض

آنچه میگویند اطمینتان ندارنتد؛ منتهتی بترای رضتایت

نیز نقض کرده است .درواقع یوس

آگاهانۀ قواعد مکالمه در پاسخ خود عمداً به قهتمتی از

خاطر آنی و فعلی عزیز این جمله را میگویند.

ماجرا اشاره متیکنتد کته احتمتال متیداده عزیتز از آن

ب) گفتوگوی برادران و یعقوب:

بیخار بوده است و با این کتار متیخواستته او را وادار

در ابتدای این دیالو

بترادران بتا گفتتن عاتارت

به جهتجو در اینبتاره کنتد تتا از ایتن طریتق پتاکی و

کوتتتاه «مُنِ تعَ مِنَّتتا الکَیْ تلَّ فَأَرْسِ تلْ مَعَنتتا اَخَانَتتا نَکْتَ تلْ»

بی گناهی خود را اثاات کند .در دومین گفتگو نیز وقتی

(یوس ت

 )63ازطریتتق رعایتتت اصتتل کمیتتت ستتعی

که خاتر اعتتراف زنتان اشتراف و همهتر عزیتز را بته

می کنند با بیان ضرورت بردن برادر خود ،دلهتوزی و

می دهند ،او باز هن اصل کمیت را نقض میکند

موافقت پدر را جلب کنند؛ امتا یعقتوا در پاستخ بته

و در دو آیۀ  52و  53فرصت را غنیمت متیشتمرد تتا

آنها اصول کمیت ،کیفیت و شیوه را نقض میکند و با

دربتتارۀ یتتاری و رحمتتت پروردگتتارش در حتتق ختتود

گفتن «هَلْ آمَنَّکَّنْ عَلَیْهِ إِالَّ کَمَا أَمِنتَّکَّنْ عَلَى أَخِیتهِ مِتن

توضی دهد و دین توحیدی خود را تالیت کنتد؛ حتال

قَاْتتلَّ فَاللّتتهُ خَیْتترِ حَافِظًتتا وَهُتتوَ أَرْحَتتنُ التترَّاحِمِینَ»

آنکه پاسخ حقیقی او فقط جملۀ «ذلِتکَ لِتیَعْلَنَ أَنّتی لَتنْ

 ،)64به پهرانش طعنه و کنایه میزنتد و تنهتا

یوس

اَخَّنْهُ بِالغَیْبِ» (یوس

 )52است.

(یوس

خداوند را محافظ حقیقی میخوانتد .درواقتع بتا ایتن
نقضها بهجای پاسخ منفی صری برای حفتظ احتترام

 .3-1-4آمدن برادران به مصر و شر یوسف مبنی

و ادا ،بهصورت تلویحی به آنها میگوید که بتا ایتن

بر آوردن برادر دیگر خود ،اصرار بارادران و باردن

کار مخال

است و بته پهترانش اطمینتان نتدارد .در

بنيامين با خود ،پيداشدن جام در بارهای بنياامين و

ادامه پهران در آیۀ  65همچنان با نقض اصتل کمیتت

اسارت او (یوسف.)80-58 :

سعی میکنند پدر ختود را قتانع کننتد .نهایتتاً پتس از

مکالمه های این اپیتزود از داستتان بتدین ترتیتب
است

جلب رضایت پتدر ،یعقتوا بتا نقتضکتردن اصتول
کمیت ،شیوه و کیفیت به آنهتا متیگویتد کته بایتد از
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وارد شهر شوند؛ حال آنکته دلیتل

است ،با نقض اصول ارتااو و شیوه با گفتن «أَنتَّنْ شَرِّ

دروازه های مختل

این گفته ماهن است و در ادامه نیز توضیحاتی میدهد

مَّکَانًا وَاللّهُ أَعْلَنْ بِمَا تَصِفَّونَ» (یوست

 ،)77جملته ای

که گرچه دربارۀ قضای الهی و توکل استت ،همچنتان

می گوید که ظاهراً ربط منطقی به گفتته هتای بترادران

توضی روشنی نیهت و بر ابهام گفتتۀ او متیافزایتد.

برای اثاات بی گناهی خود ندارد؛ ولی درواقتع نتوعی

انگیزۀ این نقضها شاید رفع چشتنزختن و حهتادت

تحکن و کنایه است؛ زیرا یوس

واقعیاتی را می دانتد

نهتتات بتته ایتتن یتتازده بتترادر بتتوده استتت (موستتوی

که برادران از آن بی خار ههتند .در ادامۀ گفتوگتوی

همدانی ،1374،ج ،11ص )298و تلویحاً میرساند که

آنها در برابر درخواست برادران برای نگهداشتن یکتی
اصتل کمیتت را

یعقوا نگران فرزندانش است.

از آنها به جای بنیتامین ،بتاز یوست

ج) گفتوگوی برادران با سرباچان و یوسف:

نقض می کند و بهجای اینکه فقط بگوید «چنین امری

در اولین مکالمه سربازان اصتل کیفیتت را نقتض

ممکن نیهت» ،می گوید «مَعَاذَ اللّتهِ أَن نَّأْخَّتذَ إِالَّ مَتن

میکنند و درحالیکه میدانند بترادران دزد نیهتتند بته

 )79تتا بتا

وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ» (یوس

 )70و آنهتا را

این توضی و تکرار و تأکید لفظی و ستوگند بتهطتور

تهدید می کنند؛ اما برادران با اینکه متی داننتد بتی گنتاه

ضمنی بگویتد ایتن ختود بترادران بودنتد کته چنتین

قرار دارند به جای آنکه

مجازاتی را تعیین کترده بودنتد و ختود آنهتا در ایتن

آنها می گویند «إِنَّکَّنْ لَهارِقَّونَ» (یوس
ههتند ،چون در موضع ضع

فقط بگویند «ما دزد نیهتین» ،اصتل کمیتت را نقتض

حکن و قضاوت مقصر ههتند نه او.

میکنند و میگویند «تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتَّن مَّتا جِئْنَتا لِنَّفْهِتدَ
 )73تتا بتا ایتن

 .3-1-5باچگشت پسران نزد پدر و بیتابی یعقوب،

سوگند ضمن حفظ ادا و احتترام ستربازان و عزیتز،

تنش برادران برای باچگرداندن بنيامين ،آشکارشدن

خود را از خطتر درگیتری و دردستر حفتظ کننتد .بتا

هویت یوسف بارای بارادران ،آوردن یعقاوب باه

پیداشدن جام در بار بنیامین این برادران ههتند کته بتا

دربار عزیاز و ساهده بارادران در برابار یوساف

گفتتتن «إِنْ یَهْتترِ ْ فَقَتتدْ سَتترَ َ أَهِ لَّتتهُ مِتتن قَاْتتلَّ»

(یوسف.)101-80 :

فِی األَرْ

(یوس

ِ وَ مَا کَّنَّا سَارِقِینَ» (یوس

 ،)77اصل کیفیت را نقض میکنند و به دروغ

مکالمههای آخرین اپیزود روایت نیز چنین است

می گویند کته بترادر او نیتز قتاالً دزدی کترده استت.

الف) گفت وگوی برادران و یعقوب در این مکالمته

درواقع برادران ناتنی بتا گفتتن چیتزی کته متیداننتد

ابتدا برادران با نقض کتردن اصتل کمیتت خطتاا بته

حقیقتتت نتتدارد بتتا نهتتاتدادن دزدی بتته بنیتتامین و

پدرشان میگویند «أَبَانَا إِنّ ابْنَکَ سَرَ َ وَ مَا شَتهِدْنَا إِالَّ

برادرش تلویحاً میخواهند خودشان را بیگناه و مجزا

بِمَا عَلِمْنَا وَمَا کَّنَّا لِلْغَیْبِ حَافِظِینَ .وَاسْتأَلِ الْقَرْیَتهَ الَّتِتی

از کهی که دزدی کرده است بدانند و خودشتان را از

کَّنَّتتا فِیهَتتا وَالْعِیْ ترَ الَّتِتتی أَقْاَلْنَتتا فِیهَتتا وَإِنَّتتا لَصَتتادِقَّونَ»

مجازات عزیز حفظ کنند.

(یوس

 .)82-81درحقیقت ،اصل سخن آنها عاتارت

در دومين گفنگوی برادران با یوساف ،یوست

«أَبَانَتتا إِنَّ ابْنَتتکَ سَتترَ َ» استتت و متتابقی توضتتیحات

که از شنیدن اتهام زدهشده به خود و برادرش ناراحت

اضافهای است که برای اثاتات بتیگنتاهی و صتداقت

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس

(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس
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خود آن را می گویند .یعقوا نیز در پاسخ به پهرانش

بگویند ،عمداً اصل کمیت را نادیده می گیرند تا ذهتن

اصول کمیت ،شیوه و ارتاتاو را نقتض متیکنتد و بتا

عزیز را منحترف کننتد و بتواننتد بتاز هتن از او غلته

گفتن «بَلْ سَوَّلَتْ لَکَّنْ أَنفَّهُکَّنْ أَمْرًا فَصَاْرِ جَمِیلِ عَهَى

بگیرند؛ اما یوس

در پاسخ به آنهتا متی گویتد «هَتلْ

حکِتی ُن»
جمِیعاتا ِإ َنّت ُه هُت َو ا ْل َعلِتی ُن ا ْل َ
ال ّل ُه أَن یَت ْأ ِت َینِی ِبهِت ْن َ

عَ ِلمْتتَّن َمّتا َف َعلْتتَّن ِبیُوسُت َ َو َأخِیت ِه ِإ ْذ أَنت َّت ْن جَتا ِهلَّو َن»

 ،)83چیزی می گوید که عمالً ارتااو منطقتی

 .)89در این پاسخ هتر چهتار اصتل ارتاتاو،

(یوس

با گفتۀ فرزندانش ندارد و بهجای آنکه مهتقیماً بگوید

(یوس

کیفیت ،شیوه و کمیت نقض شده است .بتدین شتر

که حرف آنهتا را بتاور نتدارد ،بترای رعایتت ادا و

که جواا یوس

احتترام بتتین ختتود و پهتترانش بتتهطتتور ضتتمنی و بتتا

گفتههای برادران ندارد .او بهجای توضی دادن ستؤالی

نهات دادن کار آنهتا بته شتیطان ایتن مطلتب را بیتان

را طر میکند که واقعاً در آن زمان قصددادن پاسخی

میکند .یعقوا دربرابر گفتۀ پهرانش مانی بر اینکه بتا

به آن را ندارد و تنها می خواهد با یک عاارت ستؤالی

خود را نابود خواهد کرد نیتز بتا

کوتاه ضمن اینکه تمتام جریتان گفتت وگتو را تغییتر

 ،)86دو

می دهد ،با نوعی طنز و کنایۀ غافل گیرانته تلویحتاً بته

اصل کمیت و شتیوه را نقتض متیکنتد؛ زیترا جملتۀ

برادران بفهماند که او واقعاً کیهت و تالش آنها بترای

ماهمی می گوید که نیاز به توضی بیشتری دارد؛ ولتی

منحرفکردن ذهن او از ماجرای بنیامین بیفایده بتوده

آن را تکمیل نمیکند.

استتت .ازستتتویدیگتتر ،دهشتتتت ،غافتتلگیتتتری و

ب) گفتوگوی برادران و یوسف:

شگفت زدگتی بترادران از درک معنتای تلتویحی ایتن

بی تابی برای یوس

گفتن «أَعْلَنُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُتونَ» (یوست

عمالً ربط منطقی بته درخواستت و

برادران که برای بازگرداندن بنیتامین راهتی مصتر

سؤال و فهمیدن واقعیت چنان است که در برابر سؤال

می شوند ،پس از ورود به دربار عزیز به او می گوینتد

یوس

فقط قادر بته گفتتن جملتۀ مؤکّتد و پرسشتی

«یَا أَیُّهَا الْعَزِیزَّ مَهَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّّرَّّ وَجِئْنَا بِاِضَتاعَه مُّزْجَتاه

«أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُت ُ» (یوست

فَتتأَوْفِ لَنَتتا الْکَیْتتلَ وَتَصَتتدَّ ْ عَلَیْنَتتآ إِنَّ اللّتتهَ یَجْتتزِی

مطمئن شدن آنچته در ذهنشتان استت ،آن را از زبتان

 .)88در ایتتن جمتتالت اصتتل

خود عزیز نیتز بشتنوند .در ایتن پاستخ و باتوجته بته

کمیت نقض شده است .بدین ترتیب که اصل صحات

شتتدت تکتتاندهنتتده بتتودن موقعیتتت و بافتتت کتتالم،

برادران عاارت «فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْتلَ» استت ،منتهتی آنهتا

به درستی اصل کمیت رعایت شده است؛ زیرا بیان هر

مهتقیماً خواسته خود را بیان نکردهاند و ابتدا با هدف

توضی منطقتی و عاتارت اضتافی در اینجتا ازستوی

جلتتب تتترحن و دلهتتوزی عزیتتز ضتتمن ذکتتر فقتتر و

برادران عقالً ناممکن و بیجا جلوه میکنتد .بته همتین

مصتتیاتزدگتتی ختتود بتترای خواستتته اصتتلیشتتان

ساب است که تنها با ادامۀ سخنان یوس

و لحن آرام

مقدمه چینی کردهاند .نکته دیگری که در این جمتالت

و بدون خشن او تازه جرأت مییابند برای گنتاه ختود

وجود دارد این است که برادران در خالل گفتۀ ختود

از او طلب بخشش کنند.

الْمُتَصَ تدِّقِینَ» (یوستت

از مصیات زندانی بودن برادرشان نزد عزیز هیچ حرفی
نمی زننتد و درواقتع بتا نگفتتن چیتزی کته الزم بتود

 )90ههتتند تتا بترای
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گفتوگوهای این روایت  71نمونه نقتض و تخطتی از

ج) گفتوگوی یوسف و یعقوب:
در آخرین دیالو

اصول کمیت ،کیفیت ،ارتااو و شیوه ازسوی یک یا هر

این روایت ،باز ایتن یوست

است که با تکرارکردن ماجرای خوابی که دیده بود و

دو طرف مکالمه دیده میشود .جدول زیتر بتهتفکیتک

بالها و مصائای که بر او گذشته است ،ولی به لطت

میزان تخطی از اصول تعاون گرایس را ازسوی هریتک

خداوند همه آنها بته عتزت و مقتام فعلتی او منجتر

از شخصیتهای این روایت نشان میدهد

 ،)101-100اصتل کمیتت را نقتتض

چنانکه مشخش استت ،بیشتترین میتزان تخطتی

می کند تا هن حس همتدلی و نزدیکتی بتین ختود و

به ترتیب در اصتول کمیتت ،کیفیتت ،ارتاتاو و شتیوه

پدرش را تقویت کند و هن اینکه با تقدیس و تشکر

است؛ الاته از مجموع  35نمونه تخطی از اصل کمیت

از خداوند در برابر برادرانش تلویحاً به آنهتا بگویتد

 8نمونه آن بهصورت کنگویی و دادن اطالعات کمتتر

که قدرت تدبیر و ارادۀ خداوند برتر از تمام انهانها

از حد نیاز و  27نمونه دادن اطالعات بیش از حد نیاز

است.

بوده است .مهنترین انگیزههای این تخطیها و نقتض

شتدند (یوست

اصول تعاون نیز چنین است
در اصل کمیتت انگیتزههتای تخطتی عاارتنتد از

ننيههگيری
روایت یوس (ع) در قرآن از آیات  101-4و طتی

اقناع و فریب ،رعایت ادا و احترام ،تکرار و توضی

بیتان شتده استت کته وجتود

یک امر و غیره .در اصل کیفیتت انگیتزههتای تخطتی

عنصر گفتوگو بتین شخصتیتهتا در  84آیته از ایتن

عاارتنتتد از کنایتته و طعنتته ،تهدیتتد ،تمهتتخر و طنتتز،

 97آیه گویای اهمیت این مؤلفته در ستاختار و انتقتال

اغتترا و غیتتره .در اصتتل شتتیوه انگیتتزههتتای تخطتتی

مفهوم مد نظر در این سوره است .بررسی دقیق نتوع و

عاارتند از ابهام ،کنایه و طنز و انگیزههتای تخطتی از

نحوۀ کاربرد قواعد تعاون (همیاری) در گفت وگوهتای

اصل ارتااو نیز رعایت ادا و احتترام ،پایتاندادن بته

این  84آیته نشتاندهنتدۀ آن استت کته درمجمتوع در

بحث ،ابهام و کنایه است.

 97آیه در سورۀ یوس

یوسف

یعقوب

برادران

چليخا

عزیز

چنان اشراف

شاهد

معبران

سرباچان

جمع كل

كميت

11

7

6

4

4

1

1

1

-

35

كيفيت

4

3

4

3

2

1

-

-

1

18

شيوه

3

5

-

-

1

-

1

-

-

10

ارتبا

5

2

-

-

1

-

-

-

-

8

نکته مهن در این تخطیها از اصتول چهارگانته و

روایتتت و درک معنتتای متتتن از طریتتق مکالمتته و

انگیتتزههتتای آنهتتا ،تتتأثیر و ارتاتتاو آنهتتا بتتا بحتتث

گفت وگو است .بدینترتیب که با دقت در چگتونگی

شخصیت پردازی ،ایجتاد و بهتط کتنش هتا در طتر

کاربرد و نقض اصول مکالمۀ اشخاص روشن میشود

بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀ یوس

(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس

49

که بخش به سزایی از بار شخصتیتپتردازی و معنتای

روایت و ایجاد تصویر کلی حاصل از شخصیتهتا در

این روایت نهتنها در گفتهها ،در ناگفتهها و کنشهتای

ذهن مخاطب نقشی اساسی دارد.

زبانی غیرمهتقین آنها نهفتته استت .چنانکته تکترار 4
نمونه نقض اصل روش با انگیتزۀ ابهتام و کنایته و دو

منابع

نمونه تخطی از اصل ارتااو با انگیزۀ پایاندادن بحتث

 .1قرآن کرین

و ابهام و  4نمونه تخطتی از اصتل کمیتت بتا انگیتزۀ

 .2آقاگتتل زاده ،فتتردوس ( ،)1385تحلیتتل گفتمتتان

رعایت ادا و ابهام یعقوا(ع) مجموعاً ساب میشود

انتقادی ،چ ،1تهران انتشارات علمی و فرهنگی.

تصویری که از او در ذهن مخاطتب ایجتاد متیشتود،

 .3اکو ،امارتو ( ،)1383استعاره مانتای تفکتر و ابتزار

شخصیتی باثاات ،صاور ،مهربان و در عین حال عاقل،

زیاایی آفرینی ،بهکوشتش فرهتاد ساستانی ،چ،1

عمیق و پیچیده باشد .همچنین 4 ،نمونه نقتض اصتل

تهران سوره مهر.

کمیت و سه نمونه نقض اصل کیفیت با انگیزۀ اقناع و

 .4االم ،کتتر ( ،)1395نشتتانهشناستتی تئتتاتر و درام،

فریب در گفتگوهای برادران ساب شده است که آنهتا

ترجمۀ فرزان سجودی ،چ ،5تهران قطره.

اشخاصی سودجو و جتاه طلتب جلتوه کننتد .دربتارۀ

 .5روشن ،بلقیس و اردبیلی ،لتیال ( ،)1392مقدمتهای

شخصیت یوس

نیز تکترار چنتدین مرتاته نقتض از

بر معناشناسی شناختی ،چ ،1تهران نشر علن.

اصول چهارگانه با انگیزههای رعایتت ادا و احتترام،

 .6سعیدی ،غالمعااس (« ،)1391بررسی زبانشناختی

او را

تناسب آیات بر پایۀ اصتل همکتاری گترایس»،

به صورت فردی ماتادی آداا و صتاور امتا زیترک و

آمتتوزههتتای قرآنتتی ،دانشتتگاه علتتوم استتالمی

باهوش به تصویر می کشد .همچنین در گفت وگوهای

رضتتتتوی ،شتتتتماره  ،15بهتتتتار و تابهتتتتتان

عزیز و همهرش ،تکرار نقض اصل کیفیتت و کمیتت

،1392صش.)191-173

کنایه ،ابهام و پایتاندادن بحتث ازستوی یوست

آن هن اغلب بهصورت کنگویی ( 5نمونه از  7نمونته

 .7صانعی پتور ،محمدحهتن ( ،)1390ماتانی تحلیتل

در کل روایت) ،یعنی با ندادن اطالعات کافی و پاسخ

کارگفتی در قرآن کرین ،چ ،1تهتران انتشتارات

مناستتب در ذهتتن مخاطتتب بتتهختتوبی دو شخصتتیت

دانشگاه امام صاد (ع).

صتتحاتکننتتده از موضتتع قتتدرت و تهتتلط را القتتاء
متتیکننتتد .درمجمتتوع بایتتد گفتتت بررستتی قواعتتد

 .8صفوی ،کورش ( ،)1392معنیشناستی کتاربردی،
چ ،2تهران انتشارات همشهری.

مکالمههای شخصیتهای روایت یوس (ع) براستاس

 .9قتتائمینیتتا ،علیرضتتا ( ،)1389بیولتتو ی نتتش

اصتتول همکتتاری گتترایس نشتتان متتیدهتتد تمتتام

نشانه شناسی و تفهیر قرآن ،چ ،1تهران سازمان

دیالو های این روایت قرآنی منطتق دقیقتی دارد کته

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

هریک از آنها در ایجاد ظرافتهتای ادبتی موجتود در
الیه های مختل

زبانی معنتایی ،رونتد شتکل گیتری و

پیشارد طر و بهویتژه نحتوۀ شخصتیتپتردازی ایتن

 .10الینز ،جان ( ،)1391درآمدی بر معناشناسی زبان،
ترجمه کورش صفوی ،چ ،1تهران علمی.
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