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Abstract
Linguistics is an approach to the study of language that examines the 
relationship between language and the mind and its social experiences; 
Cognitive linguistics is one of the interdisciplinary sciences that aims to 
reflect on the mechanism of the relationship between the structure and the 
constituent elements of a text to better understand and how the process of 
completing the meaning hidden in it. Herbert Paul Grace is one of the lin-
guistic analytical philosophers who has commented on conversations and 
their indirect and implicit meanings in accordance with this view, and his 
theory is known as Grace's principles of cooperation. Grace sees conver-
sation as purposeful behavior and a form of collaborative interaction. Ac-
cording to his theory, any successful dialogue is based on the observance 
of four principles of cooperation (quantity, quality, communication and 
method) and any deviation from the four principles, if it is based on sym-
metry and logic, leads to communication implication. This article seeks 
to study the conversations in Surah Al-Imran in the Holy Quran based on 
the theory of Grace's rules in a descriptive-analytical manner. The results 
of the research show that in verses 35 to 49 of Surah Al-Imran, 4 prin-
ciples of cooperation have been violated and the principle of quantity is 
more frequent in the conversation of Imran's spouse than other principles.
Keywords: Surah Al-Imran, Communication Implication, Paul Grace 
Theory, Principles of Cooperation.
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چکیده 
کاربردشناسی  زبان، یکی  از دانش  هاي بین  رشته  اي است  که  هدف آن، تأمل  و دقت  در رابطه  
با ســازوکار ساختار و عناصر ســازنده یک  متن  براي درك بهتر چگونگی  روند تکوین  معنی  و 
معانی  نهفته  در آن اســت  و یکی  ازجنبه  هاي کاربردشناســی  زبان، بررسی  معانی  ضمنی  پاره 
گفتارها و معانی  بافتی  اســت . در نظر قران، انسان موجودي گفت  وگو محور محسوب می  شود، 
چرا که  خداوند در انتقال حقایق  و مصالح  انسان همواره این  راه را برگزیده است  و در ارتباط با 
پیامبرانش ، اولین  و بهترین  راه را براي انتقال اندیشه  و حل  اختالف ها و رسیدن به  نقطه  مشترك 
را گفت  وگو می  داند؛ هربرت پل گرایس از فیلسوفان تحلیلی زبان شناختی است که متناسب با 
این دیدگاه درباره مکالمات و کنش های زبانی و معنای غیرمستقیم و ضمنی انها ارائه نظر کرده 
و نظریه او به اصول همکاری گرایس معروف شده است. گرایس مکالمه را رفتاری هدفمند و 
عقالنی و نوعی تعامل مبتنی بر همکاری می داند. طبق نظریه وی هر گفتگوی موفقی مبتنی 
بر رعایت 4 اصل همکاری )کمیت، کیفیت، ارتباط و روش( می باشد و هر گونه عدول از اصول 
چهارگانه چنانچه مبنی بر قرینه و غرض مشــخصی و منطقی باشد منجر به استلزام ارتباطی 
می گردد. این جستار در پی بررسی مکالمه های موجود در سوره آل عمران در قران کریم بر پایه 
نظریه قواعد گرایس به روش توصیفی-تحلیلی اســت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد 
که در آیات 35 تا 49 سوره آل عمران از 4 اصل همکاری تخطی صورت گرفته و اصل کمیت 

در گفتگوی همسر عمران نسبت به اصول دیگر از بسامد بیشتری برخوردار است. 
 واژگان کلیدی: ســوره آل عمران، کاربردشناسی زبان، استلزام ارتباطی، اصل همکاری 

گرایس.  
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ل 1- مقدمه

کاربردشناســی زبان از شاخه های اصلی زبان شناسی است که انسجام گفتمانی را حاصل 
تعامل کاربران و بافت متن می داند، از این رو موضوع آن مطالعه توانایی و قابلیت های استفاده 
از زبان و ســاختن جمالت مرتبط با بافت است. )p5.1983.Levinson. ( و کاربردشناسی 
زبان نشــان می دهد که چگونه »گفتار در موقعیت ها معنا می یابــد.« )pX.1983.leech( و 
کاربردشناسان به دنبال آنند که نمود بیرونی در بافت کاربردی و موقعیتی را تبیین کنند که در 
آن به کار رفته است. )صانعی پور، 1388: 62( یکی از مفاهیمی که در کاربردشناسی مطالعه 
می شود، کنش های کالمی )زبانی( اســت )1983p27 Levinson( که بر شناخت شناسی و 
کاربردشناسی زبان تمرکز دارد و با نظریه پردازانی چون لیکاف، آستین، سرل، گرایس مطرح 

شده است. 
این رویکرد تــالش می کند بین نظریه های انتزاعی زبــان و واقعیات کاربردی آن پیوند 
برقرار کند، از آنجا که نظریه گرایس اساســاً نقــش ارتباطی جمله ها و از جمله کنش های 
زبانی غیرمســتقیم را به خوبی توجیه و تبیین می کند از این نظر کمک شایانی به پیدایش و 
تکوین تحلیل گفتمان کرده اســت. )اقا گل زاده، 1385: 33( تا جایی که گفته شــده است 
در زبان شناســی، کاربردشناســی با آثار گرایس به طور جدی مطرح شده است. )قائمی نیا، 
1389: 537( از سویی با توجه به اینکه بخش بزرگی از بار ادبی و هنری متن های روایی بر 
گفت وگو و کنش های کالمی اســتوار است مطالعه و تحلیل دقیق فرایندهای نظام ارتباطی 
زبــان در دیالوگ ها در دریافت عمیق تر مــا از چگونگی عملکرد متن و درک زوایای دقیق 
معنایی آن بســیار مؤثر است و استفاده از آرای کاربردشناسی زبان ابزار مفیدی در دستیابی 

به این مقصود است. 
قرآن کتابی است که عالوه بر برخورداری از ارزش های تربیتی، اخالقی، اجتماعی، دینی 
و غیره، به دلیل ذکر داستان ها و روایت های پیامبران الهی و اقوام گذشته، یک متن روایی- 
ادبی نیز به شــمار می رود که زبان هنری بخش های روایی آن با توجه به بافت، یعنی »آنچه 
اندیشمندان معاصر عرب معادل آن را سیاق می دانند.« )صانعی پور، 1388: 52( از جنبه های 
مختلف کاربردشناســی قابلیت بررســی دارد. از همین رو این پژوهش در راستای بررسی 
دقیق چگونگی و میزان نقش کنش های زبانی غیرمســتقیم شــخصیت ها در ساخت معنای 
روایت های قرآنی، بر آن است که گفت وگوهای همسر عمران و حضرت مریم و حضرت 
زکریا )ع( را که از موضوعات گفت وگو در سوره ال عمران هستند را براساس نظریه گرایس 

و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی کند، و به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1- کاربرد اصول همکاری گرایس در گفت وگوهای این روایات چگونه، به چه میزان و 

با چه اهدافی بوده است؟
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2- عدول از اصول چهارگانه در شکل گیری معنا و شخصیت پردازی در این روایات چه 
تأثیری دارند؟

این جســتار بر کشــف و تحلیل الیه های زیرین ارتباطات کالمــی و دیالوگ های بین 
شــخصیت های روایت خانواده عمران براســاس اصول همکاری متمرکز است در راستای 
آشکار کردن ظرافت های کالمی شخصیت ها در حین گفت وگو و تأثیر آن در روند شکل گیری 
معنای کلی این روایات، چنانکه بر محور نحوه شــکل گیری تصویر ذهنی شخصیت ها در 

بافت کلی اثر و نیز ذهن مخاطب می چرخد.
شایان ذکر است که برای ترجمه آیات از ترجمه محمد مهدی فوالدوند بهره گرفته شده 

است.

1-1- پیشینه
تاکنون پژوهش های بســیاری در حوزه زبان شناسی با رویکرد نظریه گرایس انجام شده 

است که به برخی از آن ها اشاره می شود: 
لینی  عفه  الرفقی  )217م( در پژوهش  خود با عنوان «أالستلزام الحواري فی  سوره الحجرات» 
به  بررســی  استلزام ارتباطی  و انواع افعال کالمی  پرداخته  و ماحصل  وي در این  بررسی ، که  
به  مهم  ترین  وجوه اســتلزامی  و انواع استلزام حواري در سوره مبارکه  حجرات اشاره نموده 
اســت ، حاکی  از آن است  که ، تعداد آیاتی  که  در سوره حجرات داراي استلزام ارتباطی  بوده 
اند، 15مورد می  باشــد که  12 آیه  آن متضمن  استلزام عرفی  و 3 آیه  متضمن  استلزام حواري 

است.
اســودي علی  و احمدي بیغــش  خدیجه  )2020( در پژوهش  خود با عنوان »أالســتلزام 
الحواري لحوارات موسی  و ابراهیم -علیهما السالم- فی  سوره الشعراء وفق  نظریه  غرایس » 
انــواع اصول گرایس  را در گفتارهــاي دو پیامبر مذکور از آیات مبارکه  10 لغایت  83 مورد 
بررسی  قرار داده  و به  این  نتیجه  دست  یافته  اند که  هر چهار اصل  گرایس  )کیفیت  هفت  مرتبه ، 
کمیت  پنج  مرتبه ، ارتباط شــش  مرتبه  و شیوه سه  مرتبه ( نقض  شده و استلزام هاي ارتباطی  

مرتبط  رخ داده است .
نگار موسوي )1396( در پژوهش  خود با عنوان «مروري بر علم  معانی  و نظریات گرایس  
و تحلیل  معانی  شــعرهاي حسین  منزوي براساس نظریات گرایس « معانی  ضمنی  عبارت ها 
و جمله  ها را در صد غزل منزوي براســاس بخش هایی  از نظریه  هاي گرایس  در معناشناسی  
تحلیل  و بررســی  کرده است  و در قســمت  اصول همیاري در اشعار حسین  منزوي، ازبین  
غزل هایی  که  اســتحقاق بررســی  با اصول همیاري را داشتند، به  این  نتیجه  رسیده است  که  
در مجموع، بیســت  و سه  مرتبه  اصل  ارتباط، هشــت  مرتبه  اصل  کیفیت ، یازده مرتبه  اصل  
کمیت ، و ســه  مرتبه  از قاعده روش عدول شده است . عالوه بر این  نقض  هاي موردي، 12 
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ل بار تمام اصول همکاري نقض  شــده اند. یعنی  اصل  ارتباط بیشتر از بقیه  اصول نقض  شده 

است . این  نتایج  این  امر را القاء می  کنند که  گرچه  ابیات غزل در بنیاد عمودي خود احتمال 
دارد، ناپیوســته  و بدون ارتباط به  هم  باشــند اما در غزل هاي مورد تحلیل  از حسین  منزوي 
این  نتیجه  حاصل  شده است  که  این  ناپیوستگی  ها و بی  تناسب  هاي ظاهري معموال مباشر به  

معناي ثانویه  است .
موسوي ده شــیخ  )1390( در پایان نامه  کارشناسی  ارشــد خود با عنوان «بررسی  قواعد 
گرایس  و نقش  آن ها در تعیین  روابط  قدرت بین  جنسیت » به  بررسی  اصول همیاري گرایس  
و ارتباط آن با روابط  قدرت بین  جنسیت  ها پرداخته  است؛ بدین  صورت که  گفت وگوهاي 
ســه  فیلم ؛ شهر زیبا، چهارشنبه  سوري و درباره الی  را به  عنوان داده هاي پژوهش  خود قرار 
داده اســت  و این  پژوهش  در چارچوب نظریه  اصل  همکاري گرایس  که  نقض  یا عدول از 
این  قواعد با نمایش  قدرت و یا ضعف  مشــاکین  در ارتباط است ، انجام شده است . پس  از 
بررسی هاي الزم به  این  نتیجه  رسیده است  که  نقض  قواعد مکالمه  می  تواند به  دلیل  تفاوت 
ســطح  قدرت مشــارکین  رخ دهد. عالوه بر این  امر، فیلم  هایی  که  شخصیت  اکثر آن ها از 
جنس  مونث  هســتند نقض  قواعد مکالمه اي بیشتر از سوي آن ها رخ می دهد و در شرایطی  

که  شخصیت  ها اکثراً مذکر باشند نقض  قواعد بیشتر از سوي جنسیت  مذکر اتفاق می  افتد.

2- نظریه گرایس 
براســاس رویکرد کاربردشناسی در جریان کاربردهای زبانی و انتقال معنا و در مکالمات 
بین افراد، ساخت معنا تنها فرایند ساده جفت کردن جمله ها نیست؛ بلکه عبارت های زبانی 
انگیزه ای برای بیان فرایندهای پیچیده ذهنی هستند؛ در یک گفتگو یا متن به هیچ وجه معنای 
کامل یک عبارت و پاره گفتار به صورت حاضر و آماده در کلمات وجود ندارد. )روشــن 
و اردبیلــی، 1392: 160-161( زیرا »رابطه میان صورت و نقش در جمله های زبان طبیعی 
الزاماً رابطه یک به یک نیست و جمله های زبان در موقعیت های مختلف نقش های متفاوتی 
دارند.« )صفوی، 1392: 38( بنابراین می توان گفت در کنش کالمی »زنجیره ای از جمله های 
از نظر دستوری خوش ساخت لزوماً یک کنش ارتباطی موفق را به وجود نمی آورد...« فهم 
معنای یک گفته در گرو دانســتن چیزی بیش از مصداق آن است باید بار آن را هم فهمید. 
)مک کاریک، 1385: 256-257( زیرا گستره داللی هر لفظ برحسب معنی آن در زبان یعنی 
داللت درون زبانی و ارجاعی آن تعیین می شــود؛ اما داللت واقعی و برون زبانی آن وابسته 
بــه مجموعه ای از عوامل بافتی اســت )الینــز، 1391: 420-421( همان چیزی که کاربرد 
زبان شناســی به کشف و تبیین آن توجه دارد. در واقع این رویکرد به چگونگی ارتباط بین 
صورت های زبانی و کاربرد عملی آن ها در متن گفتاری یا نوشتاری برای رسیدن به اهداف 

و خواسته های انسان ها از راه گفت وگو می پردازد. )یول، 1388: 13(
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هربرت پل گرایس یکی از فیلسوفان تحلیلی زبان است که متناسب با این دیدگاه مطالعات 
دقیق و گســترده ای درباره مکالمات و کنش های زبانی و معانی غیرمستقیم و ضمنی آن ها 
در زبان روزمره انجام داده اســت کــه با عنوان »اصول همکاری«  گرایس معروف شــد. 
گرایس مکالمه را رفتــاری هدفمند و عقالنی و نوعی تعامل مبتنی بر همکاری می داند که 
منطق خاص خود را دارد و بر اصولی مبتنی اســت که جهانی هســتند، یعنی از آنجا که در 
 همه زبان ها مشــترک است از آنها در بررسی معانی مکالمه در تمام زبان ها استفاده می شود.
Her-( ،)417 :1391 ،مــک کاریــک، 1385: 239(، )الینــز( )p25.2000.Marmaridou (.

 )p174.1995.man

از آنجا که در یک گفت وگو یا دیالوگ دو شــخصیت گوینده و شــنونده مطرح است و 
بیان شــفاهی گوینده تنها در ارتباط و با حضور شنونده معنا می یابد مکالمه امری مبتنی بر 

)p165.1995. Herman( .مشارکت و تعاون است
به عقیده گرایس »در تعامل های زبانی بین انسان ها یک سلسله پیش فرض مشترک برای 
پیشــرفت روند مکالمه وجود دارد که ظاهرا از یک سلسله مالحظات عقالنی نشأت گرفته 
است که دستورالعمل برای کاربرد مؤثر زبان در مکالمات با هدف همکاری بیشتر بین طرفین 
گفت وگو محسوب می شوند.« )آقا گل زاده، 1385: 35( گرایس این اهداف مشترک را »اصل 
همکاری یا تعاون« می نامد، اصلی که به طرفین گفتگو می گوید شرکت کنندگان در مکالمه 
باید مشــارکت زبانی خود را به قدر کفایت و با توجه به هدف و سمت و سوی مکالمه ادا 
کننــد تا به نحو مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم کمک کنند. )ر.ک. آقا گل زاده، 

1385: 36؛ مک کاریک، 1385: 239؛ قایمی نیا، 1389: 314؛ االم، 1395: 211(

2-1- قواعد چهارگانه اصل تعاون
اصل تعاون دارای چهار اصل جزیی است که به نام قواعد مکالمه گرایس معروف است 

و هر کدام از آن ها یک یا چند قاعده فرعی دارد که عبارت است از:

)quantity( 2-1-1- قاعده کمیت
 الف ( در گفت وگو باید سهمتان از مکالمه مناسب باشد. ب(کمتر یا یا بیشتر از حد نیاز 

اطالعات ندهید.

)quality( 2-1-2- قاعده کیفیت
الف( مشــارکتتان در صحبت باید صادقانه باشد.  ب( آنچه را می دانید دروغ و نادرست 

است نگویید. ج( مستدل صحبت کنید و بدون مدرک کافی سخنی نگویید. 
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ل )Relation( 2-1-3- قاعده ار تباط

طرفین مکالمه باید حرف های مناســب با موضوع بزنند و از پرداختن به مباحث بی مورد 
بپرهیزند.

)Manner( 2-1-4- قاعده روش
 واضح، مختصر و منظم صحبت کنید یعنی از ابهام بپر هیزید، الفاظ نامفهوم به کار نبرید، 
از اطناب و کلی گویی بپرهیزید و با نظم و ترتیب ســخن بگویید )ر.ک. الینز، 1391: 401؛ 

)46 -p45.1975 Griceقایمی نیا، 1389: 315-316؛ اقا گل زاده، 1385: 36؛

)floutingMaxim( 2-2- نقض قواعد چهارگانه تعاون
براســاس نظر گرایس باید در نظر داشت اصول چهارگانه مشارکت کالمی همیشه و در 
تمام مکالمات دقیقا رعایت نمی شــود و در بیشتر مواقع یکی از طرفین گفت وگو از یک یا 
چنــد اصل از قواعد چهارگانه کمیت، کیفیت، ارتباط و روش تخلف می کند، بدین ترتیب 
کــه گاه از یک یا تعدادی از این اصول بی ســر و صدا تخطی می کنــد و گاه یک اصل را 
عامدانه نقض می کند، گاه  یک اصل را کامال نادیده می گیرد و کنار می گذارد و گاه با تأکید 
بیــش از حد بر یک اصل، آن را در تقابل با اصول دیگر قرار می دهد. )مک کاریک، 1385: 

).42-p41.1975.239Grice

اما باید توجه داشــت هر نوع نقض و تخلف ظاهــری از هر یک از چهار اصل کمیت، 
کیفیت، روش و ارتباط، نشانه ای هدفدار است که مخاطب را به جستجو برای درک معنایی 
ورای معنــای ظاهری کلمات و جمله ها وادار می کند. »در چنین حالتی مخاطب با توجه به 
شــرایط و عوامل حاکم بر بافت سخن به پیام مد نظر متکلم هدایت می شود.« )اقا گل زاده، 
1385: 38( گرایس به این پیام که خارج از چهارچوب معنای لفظی جمالت است و بیشتر 
از خالل بافت برون متنی کالم به دســت می آیــد پیام ضمنی یا تلویحی می گوید. به عقیده 
او معنای ضمنی یا قراردادی اســت یا مکالمه ای، معنای ضمنی قراردادی به ســطح واژه ها 
مربوط می شود، ولی معنای ضمنی مکالمه ای در نتیجه نقض قواعد مکالمه حاصل می شود. 

 )p225.1975.Gric(
آنچه مد نظر گرایس اســت معنای ضمنی مکالمه ای اســت، زیرا برخالف درک معنای 
ضمنی قراردادی اســت که از خود گفته برمی آید و معنــای ضمنی مکالمه ای به تلویح از 
بافت بیرونی کالم و با قراردادهایی درک می شود که در تمام زبان ها بین گوینده و مخاطب 
یکسان است. همچنین باید توجه داشت اگرچه نقض قواعد اصل همکاری در حین گفتگو 
انحراف های آگاهانه ای از قواعد مکالمه انجام می شــود ولی کارکرد ارتباطی مکالمه مختل 
نمی شود، زیرا با اینکه در ظاهر نقض قواعد مشارکت از سوی گوینده غیر همیارانه به نظر 
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می آید در واقع مبتنی بر این همیاری است که با توجه بافت و زمینه کالم، گوینده از توانایی 
مخاطب در اســتباط معنای ضمنی آگاهی دارد، معنای ضمنی که مد نظر او بوده و آن را با 

تخطی از قواعد تعاون منتقل کرده است. )اکو، 1383: 43-42(
از جمله نمونه هایی که نشــان دهنده نقض قواعد مکالمه است می توان به ابهام در کالم، 
تغییر موضوع بحث، گوشزد کردن یک مطلب اشاره کرد که البته هر یک با توجه به بافت و 
زمینه گفتگو، هدف و مضمون خاصی چون رعایت ادب، تمسخر و طعنه زدن، طفره رفتن 

از پاسخ دادن را در پی دارد. )سعیدی، 1391: 74(

3- اصول مکالمه در گفت وگوهای داستان خاندان عمران
 این پژوهش به بررسی و تحلیل داستان های سوره آل عمران از جمله تولد حضرت مریم 
)ع(، بچه دار شــدن حضرت زکریا )ع( و والدت حضرت عیســی )ع( به منزله متن روایی 
براســاس نظریه همکاری گرایس اختصاص دارد. زیرا »قــرآن عظیم ترین اثر ادبی به زبان 
عربی است و این کتاب چون کتب ادبی دیگر به روش ادبی مطالعه می شود.« )مهدوی راد 
و همکاران، 1391: 76( و از آنجا که »گفت وگو به معنای مکالمه و ســخن گفتن با هم رد 
و بدل کردن عقاید و افکار اســت« )میر صادقی، 1386: 468( و اصل همکاری گرایس به 
بررسی گفت وگو بین دو شخصیت می پردازد، لذا در این پژوهش تنها مکالماتی که بین دو 
نفر و به صورت منســجم است مبنای بررســی قرار گرفته است. بنابراین از بررسی معدود 
نمونه هایی چون تک گویی های درونی و گفته های یک جانبه و بدون پاسخ چشم پوشی شده 
است. همچنین برای انسجام بحث ابتدا این روایت براساس کنش های اصلی به چند قسمت 
تقسیم شده و سپس گفت وگوهای موجود در هر یک آن ها از نظر چگونگی کاربرد قواعد 

مکالمه مورد بررسی قرار گرفته است:

3-1- معرفی سوره 
ســوره آل عمران سوره ای مدنی و هشتاد و نهمین ســوره  قرآن است که بر پیامبر )ص( 
نازل شده است. سوره بقره و سوره آل عمران زهراوان نام گرفته اند. نام گذاری این سوره به 
نام آل عمران به دلیل وجود واژه عمران در دو آیه از این ســوره است. در آیه 33 به خاندان 
عمران ذیل عنوان آل عمران  و در آیه 35 به عمران پدر حضرت مریم)ع( اشاره شده است. 
)خرمشــاهی، 1377: 1236( نام دیگر این ســوره »طیبه« یعنی پاک و پاکیزه از آلودگی ها و 
اتهامات است که به پاکی حضرت مریم از  گناهان و تهمت ها اشاره دارد. )سرمدی، 1396: 
679( این سوره دومین ســوره از سوره های مقطعات است که با حروف مقطعه »الم« آغاز 
شده )مغنیه، 1424: 379( و بعد از سوره بقره و  سوره نساء سومین سوره بزرگ قرآن است 
که حدود یک و نیم جزء از قرآن را دربردارد و جزو سوره های سبع طوال شمرده شده است 
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ل )زمخشــری، 1407: 369؛ واحدی، 1411: 100-115( عالمه طباطبایی  هدف اصلی سوره 

آل عمران را دعوت مؤمنان به اتحاد، صبر و استقامت در برابر دشمنان اسالم و رهایی آن ها 
از شبهات دینی و وسوسه های شیطانی، و یادآوری حقایق دین را به آنان می داند. )طباطبایی، 

)693 :1390
این ســوره به تاریخ انبیاء از جمله: آدم، نوح، ابراهیم، موســی  و عیسی )ع(؛ زندگی و 
فضایل  حضرت مریم )ع( و خاندان وی، توطئه  های پیروان متمرد حضرت موســی )ع( و 
عیســی )ع( در برابر اسالم پرداخته است. )مکارم شیرازی، 1371: 3( مکالمات مطرح شده 
در سوره آل عمران:  1(موضوع گفتگو: نذر همسر عمران و فرزندش و گفت وگو با خدا 2(
موضوع گفتگو: بیان داســتان نحوه تولد حضرت مریم )ع(3( موضوع گفت وگو: گفتگوی 
حضــرت زکریا و مریم )ع( 4( موضوع گفتگو: گفت وگوی حضرت زکریا )ع( 5(موضوع 

گفتگو: برگزیدن حضرت مریم )ع( و تولد فرزندش 

3-2- نقض قاعده گرایس در نذر همسر عمران و فرزندش و گفت وگو با خدا
مکالمات سوره آل عمران از آیه 35 با موضوع نذر مادر حضرت مریم شروع می شود و در 
آیه 49 که حول محور علت خلق و تولد حضرت عیسی )ع( می چرخد به پایان می رسد و 
سایر آیات به صورت روایت تاریخی یا مونولوگ و گفتگوهای یک طرفه با جنبه دستوری 
و امر و نهی به تصویر کشیده شده است. اینک به بررسی نقض قاعده گرایس و علت آن در 

آیات 35 تا 49 می پردازیم. نخستین مکالمه در آیه 35 از سوره آل عمران می فرماید:
ِميُع  ََّك أَنَْت السَّ ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّي إِن ِّي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ ﴿إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِن
الَْعلِيُم﴾ )آل عمران: 35(؛ »چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شــکم خود دارم نذر تو 
کردم تا آزاد شده ]از مشاغل دنیا و پرستشگر تو[ باشد پس از من بپذیر که تو خود شنوای 

دانایی.« )فوالدوند(
پس از آن که خدای ســبحان برگزیده بودن آل عمران را یاد فرمود در پی آن ذکر مریم را 

آورده می فرماید:
 ﴿إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن﴾: درباره اصالت عمران اختالف نظر است، بنابر گفته ابن عباس، 
عمران بن ماثان است یا عمران بن هشم از نسل سلیمان و این غیر از عمران پدر موسی است 
و بین آن دو عمران 1800 ســال فاصله است. همسر عمران مادر مریم و جده عیسی است. 
و به حنه موسوم است، وی خواهری به نام اشیاع داشت که همسر زکریا بود. پس یحیی و 

عیسی پسر خاله  یکدیگرند. )طبرسی، 1372: 47(
ـي نََذْرُت لََك ما فِي بَْطنِي ﴾: »پروردگارا، نذر یعنی واجب کردم برای تو که آنچه  ِـّ ﴿َربِّ إِن
راً: یعنی خادم بیعه )که نام معبد یهود است( تا خدمت عابدان کند. برای  در شکم دارم«، ُمَحرَّ

محرر چند معنی دیگر آمده است:
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1( آزاد و خالص برای عبادت )از شــعبی( 2( آزاد و خالص برای اطاعت تو، یعنی او را 
هرگز برای کارها و انجام حوائج خود بکار نگمارم )از محمدبن جعفر(.

- در بنی اســرائیل طفلی را که محرر مي شد در کنیسه منزل مي دادند تا در آنجا خدمت 
کنیســه کند و امور آن را انجام دهد و معتکف در آن باشد تا زمانی که بالغ گردد، و پس از 

بلوغ مخیر بود که در آنجا به همین سان بماند یا اینکه به هر جا خواهد برود. 
ِميعُ ﴾: »همانا تو شنوایی« بدانچه می گویم. الَْعلِيمُ : )دانایی( به آنچه نیت من  ََّك أَنَْت السَّ ﴿إن
است و از این رو اطمینان به تو بجاست . تحریر فرزند چه به وسیله پدر باشد یا مادر، تحریر 
از بردگی نیست و دختر عمران برده نبوده تا مادرش او را آزاد کند، پس تحریر در این آیه 
آزاد کردن از قید والیتی اســت که والدین بر فرزند خود دارند و با داشتن آن والیت، او را 
تربیت می کنند و در مقاصد خود بکار می برند و اطاعتشان بر فرزند واجب است. )طبرسی، 

)47 :1372
پس با تحریر، فرزند از تســلطی که پدر و مادر بر او دارند خارج می شــود، دیگر پدر و 
مادر، او را به خدمت نمی گیرند، و اگر این تحریر به وسیله نذر و به خاطر خدا انجام شود، 
معنایش این می شــود که این فرزند در والیت خدا داخل شود، تنها او را بپرستد و خدمت 
کند و خدمت خدا کردن به این است که در مسجد و کلیسا و اماکن مقدسه ای که مختص 
عبادت خدا اســت خدمت کند، در حالی که اگر این نذر نبود فرزند می بایست پدر و مادر 
خود را خدمت می کرد. بعضی هم گفته اند: رسم این بوده که پدران و مادران فرزند خود را 
برای خدا تحریر می کردند و بعد از این تحریر، دیگر فرزند خود را در منافع شخصی خود 
به کار نمی گرفتند و در حوائج خود اســتخدام نمی نمودند، بلکه او را در کنیسه می بردند تا 
آنجا را آب و جاروب کند و خادم آنجا باشــد، و این فرزند هم چنان به خدمت خود ادامه 
می داد تا به حد بلوغ می رسید، در آن موقع دیگر اختیار با خودش بود، می توانست به خدمت 
خود در معبد ادامه دهد و می توانســت از آنجا بیرون شــود. و این آیه داللت دارد بر اینکه 
مادر مریم معتقد بوده به اینکه فرزندی که در شکم دارد پسر است نه دختر، چون مناجاتی 
که با خدا دارد قاطعانه اســت و در آن شرط نکرده که اگر فرزندم پسر بود تحریر می کنیم، 
راً﴾ از اینجا معلوم می شود مطمئن بوده  بلکه به طور قطع گفته:  ﴿نََذْرُت لََك ما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
که فرزندش پســر است. در حکایتی که خدای تعالی از کالم جازم مادر مریم کرده فهمیده 
می شود که اعتقاد او اعتقادی خرافی و یا ناشی از پاره ای نشانه های حدسی، که با تجربه و 
امثال آن به ذهن زنان می رسد نبوده، چون همه این ها ظن است نه علم و اعتقاد. )طباطبایی، 

)268 :1390
همسر عمران با خدای خود از نذرش که همانا فرزند در شکمش بوده و نیز تحریر فرزند به 
گفت وگو می نشیند سپس نذر خودش را با خدا در جمع دیگران مطرح می کند و بدین ترتیب 
نقض قاعده کمیت اتفاق می افتد، زیرا بیان این مسائل توسط وی حاوی دو نکته مهم است: 
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ل وی این فرزند را از عمران باردار شــده و سالمت فرزند خویش را تأیید می کند زیرا عمران 

در ماه های اولیه بارداری از دنیا رفته در حالی که اثر حمل در همسرش آشکار نبوده است، در 
اینجا نقض قاعده کمیت رخ می دهد زیرا با اینکه مسئله نذر نیاز به توضیح نداشته و قراردادی 
میان خدا و بنده اســت آن را مجددا در میان دیگران مطرح می کند تا هم خودرا از هر تهمتی 
تبرئه کند و هم این که فرزندش - هرچه باشد - در راه خدا نذر معبد شده نمی توان نذر عمل 
اتفاق افتاده را شکست. در اینجا همسر عمران کلمه تحریر را هم برای اطرافیان و هم برای اهل 
معبد توضیح می دهد برای این که پیش بینی عمران در مورد فرزندش را به همه یاد آوری کند. 
)زمخشــری، 1407: 35؛ طوسی، 1409: 727؛ فخررازی، 1420: 202؛ فتح اهلل کاشانی، بی تا: 

212؛ طالقانی، 1362: 108؛ محمدباقر همدانی، 1374: 687(
ِّي  َكُر َكاْلُنْثَى َوإِن ُ أَْعَلُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ ـي َوَضْعتَُها أُنْثَى َواللَّ ِـّ ا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِن ﴿فََلمَّ
ِجيِم﴾)آل عمران/36(؛ »پس چون  ــْيَطاِن الرَّ يَّتََها ِمَن الشَّ ِّي أُِعيُذَهــا بَِك َوُذرِّ ْيتَُها َمْريََم َوإِن َســمَّ
فرزندش را بزایید گفت: پروردگارا، من دختر زاده  ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پسر 
چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده  شده به تو 

پناه می  دهم.« )فوالدوند(
از قرینه هــای لفظی موجود در آیه، مانند تکرار کلمه »انثــی« و ذکر عبارت »لیس الذکر 
کاالنثی« چنین برمی آید که گفتگو بین خدا و همســر عمران دارای نکاتی است که منجر به 
نقض قاعده گرایس از نظر کمیت کیفیت و ارتباط می شود. و نخستین علت آن، نتیجه وضع 
حمل همســر عمران و صحبت او با خداســت که ضمن آن اعالم می دارد که نذرش دختر 
است و این، نشانی از تحسر دارد بدین سبب که نتوانسته در وعده خود با خدا وفادار باشد، 
علت بعدی، اعتذار اســت چون براســاس قرارداد معابد و راهبان، دختران به دلیل ویژگی 
حیض و نفاس نمی توانستند در معبد خدمت کنند، و این یکی از دالیلی است که در کالم 
همسر عمران برای چند بار تکرار می شود، و از آنجا که این امر برای خداوند واضح بوده و 
نیازی به توضیح ندارد کمیت قاعده مکالمه را زیر سوال می برد؛ البته نقض های موجود در 
قرآن علت دارد که در جای خود پاسخگوی آن هاست. نکته قابل توجه در اینجا استفاده از 
فعل ماضی در 4 خبر ذکر شده در این آیه است که به قرینه استفاده از فعل مضارع اعیذها، 
عدول به زمان مضارع دارد، و این بر تجددی بدون انقطاع داللت دارد. )نظر نویسنده با تاسی 

از قسمت بالغت، االعراب القرآن الکریم درویش  1420: 428و429(
در بیان اسم دختر حضرت عمران یعنی مریم، شاهد نقض قاعده کمیت می باشیم. زیرا مریم 
به معنای عابده است و کسانی که در هنگام وضع حمل حنه  - همسر عمران - حضور دارند 
می دانند که اگر چه دختر به ســبب شــرایط طبیعت و جسمش نمی تواند مانند پسر به معبد 
خدمت کند، ولی همچنان نذر وفای آن بر جای خود باقی بوده، وی عابد و خدمتگزار معبد 
باقی می ماند و بدین وسیله مریم و فرزندش از شر و وسوسه های شیطان مصون خواهند ماند.
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ْيتَُها َمْريََم﴾ صنعت اطناب وجود دارد و تصریح در نامگذاری به نیت تقرب  ِّي َسمَّ در ﴿َوإِن
به خداوند و خدمت به بیت المقدس صورت گرفته و مؤید ادای نذر همســر عمران است. 
و نقــض قاعده در مکالمه به دلیل وجود اطناب در جمله اســت که همســر عمران کلی 
گویی کرده و به دالیلی نمی توانســته مختصر و موجز صحبــت کند. )همان، 1420: 430؛ 

زمخشری،407: 320(
َُّها بَِقبُوٍل َحَســنٍ َوأَنْبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا الِْمْحَراَب  ﴿فتََقبََّلَها َرب
َ يَْرُزُق َمْن يََشــاُء بَِغْيِر  ِ إِنَّ اللَّ َّى لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ َوَجــَد ِعْنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَا َمْريَُم أَن
ِحَساٍب﴾ )آل عمران/37(؛ »پروردگارش وی ]=مریم[ را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو 
بار آورد و زکریا را سرپرســت وی قرار داد زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می  شــد 
نزد او ]نوعی[ خوراکی می  یافت ]می[گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده اســت او در 
پاسخ می گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می  دهد.« 

)فوالدوند(
در آیه فوق نیز نشانه هایی از نقض قاعده گرایس مشاهده می شود چنان که بین »فتََقبََّل  و 
قَبُوٍل«، »وأَنْبََت و نَبَاتًا«، »رزقا و يرزق« جناس اشــتقاق وجود دارد. چنان که در این آیه از 
فن اشاره نیز اســتفاده شده یعنی تعبیر به لفظ ظاهر از معنای مخفی که اراده شده است. و 
تنوین در »رزقًا« تنوین تنکیر و برای افاده شیوع و کثرت است نه یک جنس، در فنون ادبی 
زمانی که کلمه ای در جای خودش اســتفاده نشــده و در لفظ و معنا مغایرت دارد نمایانگر 
وجود کالم ضمنی و بیانی دیگر در ذهن نویسنده و شاعر است که عامدانه این کلمه را آورده 
است، خداوند در این سوره با هدف خاصی آن را بیان می کند. نقض قاعده کمیت و کیفیت 
و روش در نوع گفت وگوها در این آیه اتفاق افتاده است. )نظر نویسنده با تاسی از درویش، 

1420: 433؛ طباطبایی، 1390: 319(
بعد از حضور حضرت مریم )ع( در معبد به عنوان خادم و قبول کفالت وی توسط زکریا 
)ع(، به داستان مائده آسمانی در برابر حضرت مریم می رسیم که دارای نقض قاعده کمیت 
است، زیرا هر دو شخصیت مذکور دارای مرتبت کمال الهی و برگزیده پروردگار بودند به 
ویژه حضرت زکریا )ع( که پیامبر و رسول بوده و از شناخت کافی نسبت به علم و حکمت 
و رزاقیت پروردگار برخوردار اســت، بنابراین به نظر می رسد پرسش ها و پاسخ های متبادل 
میان آن ها در مورد مائده آسمانی بسیار بدیهی و پیش پا افتاده است گویا اراده پروردگار بر 
این قرار گرفته که ضمن این مکالمات واضح و مبرهن، امر و حکمتش را به عالمیان اثبات 
کند. مطالب مهمی در این مکالمه به ظاهر ساده وجود دارد که باید به مردم هر عصر و زمان 
گوشزد شود یعنی یادآوری کردار و حکمت و رزاقیت پروردگار، که به ساعت ها اندیشه در 
ایــن تدابیر نیاز دارد، و این برگزیدگان الهی خود مورد این تدابیر الهی قرار گرفته اند و این 
مسائل برای همه اقشار مردم و در هر زمان از طرف پروردگار رخ خواهد داد، لذا توضیحات 
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ل اضافــه خارج از قاعده مکالمه بوده به نقض کمیت می انجامد، ولی این نقض هدفدار بنابر 

جکمت الهی باید اتفاق می افتاد. )درویش، 1420: 433(

3-3- نقض قاعده گرایس در داستان حضرت زکریا)ع(
َعاِء * فَنَاَدتُْه  يُع الدُّ ََّك َســمِ يًَّة َطيِّبًَة إِن َُّه قَاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ ﴿هنَالَِك َدَعا َزَكِريَّا َرب
ِ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا  قًا بَِكلَِمٍة ِمَن اللَّ ُرَك بِيَْحيَى ُمَصدِّ َ يُبَشِّ الَْمَلئَِكُة َوُهَو قَائٌِم يَُصلِّي فِي الِْمْحَراِب أَنَّ اللَّ
ٌم َوقَْد بََلَغنَِي الِْكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكَذلَِك  َّى يَُكوُن لِي ُغــلَ الِِحيَن * قَاَل َربِّ أَن َونَبِيًّــا ِمَن الصَّ
ُ يَْفَعُل َما يََشــاُء * قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آيًَة قَاَل آيَتَُك أَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثََلثََة أَيَّاٍم إِلَّ َرْمًزا َواْذُكْر  اللَّ
ََّك َكثِيًرا َوَســبِّْح بِالَْعِشيِّ َواْلِبَْكاِر﴾ )آل عمران/38-41(؛ »آنجا ]بود که[ زکریا پروردگارش  َرب
را خوانــد ]و[ گفت پروردگارا از جانب خود فرزندی پاک و پســندیده به من عطا کن که 
تو شــنونده دعایی )38( پس در حالی که وی ایســتاده ]و[ در محراب ]خود[ دعا می کرد 
فرشتگان او را ندا دردادند که خداوند تو را به ]والدت[ یحیی که تصدیق کننده ]حقانیت[ 
کلمة اهلل ]=عیسی[ است و بزرگوار و خویشتندار ]=پرهیزنده از آنان[ و پیامبری از شایستگان 
است مژده می  دهد. )39( گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری 
من باال گرفته است و زنم نازا است ]فرشته[ گفت ]کار پروردگار[ چنین است  خدا هر چه 
بخواهد می  کند )40( گفت پروردگارا برای من نشــانه  ای قرار ده فرمود نشانه  ات این است 
که ســه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و 

بامدادان ]او را[ تسبیح گوی«)41( )فوالدوند(
 بعد از همه عبادت ها و فعالیت های حضرت مریم )ع( در معبد، و پس از جستجوی وی 
بــرای یافتن غذا و عدم موفقیت، وی مجدداً روی به عبادت می آورد که ناگهان از آســمان 
مائده ای نازل می شــود، آنگاه که حضرت زکریا )ع( با این صحنه باشکوه و شگفت مواجه 
می شــود علی رغم اطالع از چــون و چرای ماجرا، اما چگونگی ایــن رخداد عجیب را از 
حضرت مریم )ع( جویا می شــود و اینجا، گفت وگو به نقض قاعده کمیت منجر می شود، 
زیرا پرسش و پاسخ هایی در خصوص نزول مائده آسمانی بین این دو شخصیت قرآنی رد و 
بدل می شود که اصل و حکمت آن ها برایشان واضح و آشکار است. و از طرفی دیگر، وجود 
اطناب در کالم، ما را به نقض قاعده روش هدایت می کند چرا که در قاعده روش از اصول 
چهارگانه گرایس کالم باید موجز و مختصر باشــد و در عین حال از ابهام و کلی گویی در 
مکالمات پرهیز شود، ولی در این گفت وگوها خرق قاعده روی داده است، پس موارد نقض 

اصول گفت وگو در آیات فوق را می توان در سه امر زیر خالصه کرد:
- تبیین حکمت و اراده الهی و نیز چرایی و چگونگی معجزه برای کسانی که خود از زمره 
مرســلین هستند ولی در عین حال آنها نیز بیش از پیش به دلگرمی و شناخت هرچه بیشتر 

پروردگار خود نیازمندند.
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- چنانچه انســان ها در هر زمان و مکانی خدا را از صمیم قلب و خلوص نیت بخوانند 
الجرم خداوند پاســخگوی آنان خواهد بود مشــروط به این که آن مراتب خواسته شده از 

طرف پرودگار را نیز در مسیر طاعت و بندگی بیش از پیش خود قرار دهند.
- سومین مورد نقض قاعده روش در آیه 41 ﴿إِلَّ َرْمًزا﴾ به چشم می خورد که به صراحت 
این نقض را به منصه ظهور می رســاند، چرا که بر اســاس دستور مســتقیم پروردگار، از 
نشانه های بارداری همسر زکریا )ع( رمز آلود سخن گفتن و بی حرکت ماندن اعضای گویش 
اوست، پس در این آیه به دلیل کلی گویی که از طرف پروردگار به زکریا )ع( سفارش شده 
و او ناگزیر از اطاعت و انجام آن اســت نقض قاعده کیفیت نیز مشهود است. )فخررازی، 
1420: 202؛ فتح اهلل کاشــانی، بی تا: 212؛ طالقانی، 1362: 108؛ محمدباقر همدانی، 1374: 

)687

3-4- نقض قاعده گرایس در داســتان برگزیده شــدن حضرت مریم )ع( و تولد حضرت 
عیسی)ع(

َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى نَِســاِء الَْعالَِميَن * يَا  ﴿َوإِْذ قَالَــِت الَْمَلئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللَّ
اِكِعيَن * َذلَِك ِمْن أَنْبَاِء الَْغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت  َمْريَُم اْقنُتِي لَِربِِّك َواْســُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
لََديِْهْم إِْذ يُْلُقوَن أَْقَلَمُهْم أَيُُّهْم يَْكُفــلُ َمْريََم َوَما ُكْنَت لََديِْهْم إِْذ يَْختَِصُموَن * إِْذ قَالَِت الَْمَلئَِكُة يَا 
نْيَا َواْلِخَرِة َوِمَن  ِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَســى ابُْن َمْريََم َوِجيًها فِي الدُّ ــرُ َ يُبَشِّ َمْريَُم إِنَّ اللَّ
ِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى ابُْن َمْريََم  ــرُ َ يُبَشِّ بِيَن * إِْذ قَالَِت الَْمَلئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللَّ الُْمَقرَّ
الِِحيَن * قَالَْت  بِيَن * َويَُكلُِّم النَّاَس فِي الَْمْهِد َوَكْهًل َوِمَن الصَّ نْيَا َواْلِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ َوِجيًها فِي الدُّ
ََّما يَُقوُل  ُ يَْخُلُق َما يََشاُء إَِذا قََضى أَْمًرا فَِإن َّى يَُكوُن لِي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر قَاَل َكَذلِِك اللَّ َربِّ أَن
لَُه ُكْن فَيَُكوُن﴾ )آل عمران/42-47( یاد کن هنگامی را که فرشــتگان گفتند ای مریم خداوند 
تو را برگزیده و پاک ســاخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است )42( ای مریم فرمانبر 
پروردگار خود باش و ســجده کن و با رکوع  کنندگان رکوع نما )43( این ]جمله[ از اخبار 
غیب است که به تو وحی می  کنیم و ]گرنه[ وقتی که آنان قلم های خود را ]برای قرعه  کشی 
به آب[ می  افکندند تا کدام یک ســرپر )یاد کن( هنگامی ]را[ که فرشــتگان گفتند ای مریم 
خداوند تو را به کلمه  ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی  بن  مریم است مژده می  دهد در 
حالی که ]او[ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است )44( سرپرستی مریم 
را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و ]نیز[ وقتی با یکدیگر کشمکش می کردند نزدشان نبودی 
)44(یاد کن هنگامی ]را[ که فرشــتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه  ای از جانب 
خود که نامش مســیح عیسی  بن مریم است مژده می  دهد در حالی که ]او[ در دنیا و آخرت 
آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است)45( و در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالی ]به وحی[ 
با مردم سخن می  گوید و از شایستگان است  )46( مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی 
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ل خواهد بود با آنکه بشــری به من دســت نزده است گفت چنین است ]کار[ پروردگار خدا 

هر چه بخواهد می آفریند چون به کاری فرمان دهد فقط به آن می  گوید باش پس می  باشد. 
)47(« )ترجمه فوالدوند(

با تکرار فعل »اصطفاک« درآیه 42 قاعده کمیت نقض می شــود گرچه این تکرار هدفمند 
بوده و دارای معنای تلویحی اســت و این برگزیدگی با دو رکن اتفاق می افتد که ذکر آن ها 
ضروری است و نکته دیگری مترتب بر این گزینش است، زیرا باید ادب برگزیدگی از طرف 
حضرت مریم )ع( رعایت شــود و این آداب از طرف جبرئیل به وی آموزش داده می شود. 

)طبرسی، 1372: 239-238(
در این آیــات در گفت وگوی بین جبرئیل و حضرت مریم )ع( نقض قاعده روش روی 
داده است، در ضمن تبیین آداب، اخباری شگفت به حضرت مریم )ع( ابالغ می شود که او 
را در جایگاه گفت وگو  با حق - تعالی- قرار می دهد، از جمله این اخبار، قرعه کشی سران 
معبد در خصوص مسأله کفالت اوست و نیز رسالت بزرگی که در ضمن اخبار غیبی به او 
واگذار می شــود، یعنی تولد پیامبری که حملش بر عهده او نهاده شده و باید از زمان حمل 
تا فارغ شدنش طبق فرمان الهی رفتار کند؛ و همه این اخبار در این آیات به صورت کلی به 
حضرت مریم )ع( القا می شود و در آیاتی دیگر برای تبیین هر چه بیشتر ماجرا حضرت مریم 
)ع( سؤاالتی می پرسد مبنی بر چگونگی رخ دادن این حمل برای او بدون این که انسانی به 
عنوان همســر در کنار او باشد و خدا وند برای توضیح و توجیه وی اراده بی بدیل الهی را 
مطرح می کند که بدون فوت وقت و کمتر از لحظه ای اراده اش موجودیت می یابد؛ همه این 
نکته ها در این آیات مصداق نقض قاعده کمیت و روش اســت. همان گونه که در راستای 
توجیه سران معبد و نسل های آینده به توضیح و شرح موارد مختلف از قبیل شباهت آفرینش 
حضرت آدم )ع( و تولد حضرت عیســی )ع( می پــردازد که به اطناب می انجامد و اگرچه 
اطناب هدفمند صورت گرفته اما ناقض قاعده کیفیت اســت. )فخررازی، 1420: 203؛ فتح 
اهلل کاشــانی، بی تا: 213؛ طالقانی، 1362: 110-109؛ محمدباقر همدانی، 1374: 689-690؛ 

طبرسی، 1372: 239(

نتیجه گیری
نتایج حاصل از بررســی روایت مربوط موجود در آیات 35 تا49 از عناصر گفت وگوی 
شخصیت های مختلفی مانند حنه - همسر عمران- ، حضرت زکریا )ع(، حضرت مریم )ع(، 

خداوند متعال و جبرییل بدین شرح است: 
- در این روایات نمونه نقض و تخطی از اصول کمیت، کیفیت، ارتباط و شــیوه از سوی 
هــر دو طرف گفت وگو دیده می شــود و میزان تخطی از اصول تعاون گرایس از ســوی 
شــخصیت های این روایات نشان می دهد بیشــترین میزان تخطی را در مکالمه به ترتیب 
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اصول کمیت، کیفیت، ارتباط و شیوه به ترتیب مربوط به همسر عمران، حضرت مریم )ع( 
و حضرت زکریا )ع( است. 

- انگیزه تخطی در اصول چهارگانه در مکالمه از هر دو طرف متفاوت است و در نقض 
قواعد صورت گرفته قاعده کمیت از بیشترین بسامد برخوردار است. سپس اصل کیفیت و 
ســومین جایگاه را نقض قاعده روش به خود اختصاص داده است و سرانجام اصل ارتباط 
کــه در گفت وگوهای متبادل بین اعضای خانواده عمران و در زندگینامه حضرت مریم )ع( 

به چشم می خورد.
- یکــی از وجوه ادبی اعجاز قرآن تخطی های صورت گرفته از اصول مکالمه گرایس در 
گفت وگوهای قرآنی است که این تخطی ها کامال هدفمند، براساس حکمت الهی و هماهنگ 

با ابتدا و انتهای سوره و ترتیب آیات و نتایج است.
 - بررسی و تحلیل آیات و روایات قرآنی براساس نظریات و مکاتب نوین نقد و تحلیل، 
افق گسترده تری را در مقابل دیدگان مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی گشوده و به خوانش 

جدیدی از کالم الهی و دریافت اسرار شگرف نهفته در آن می انجامد.
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