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چکیده
کاربست هنرسازة التفات توجه خواننده را به کالم و زیباییهای آن جلب مینماید و یکی از مؤلفههای انسجام در
خطبههای نهجالبالغه است .واکاوی نقش التفات در انسجام خطبههای امیر مؤمنان و تعیین میزان بهرهگیری آن
حضرت از گونههای التفات و بررسی تأثیر آن در انسجام متنی ،هدف اصلی این پژوهش است .این پژوهش با
روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر زبانشناسی نقشگرا ،کوشیده است بسامد گونههای مختلف التفات را در
چهل خطبۀ نخست نهجالبالغه مشخص نماید و نمونههایی از آنها را بهعنوان عنصر انسجامبخش بررسی و
تحلیل کند .نتایج نشان میدهد خطبههای نهجالبالغه از التفاتهای ششگانه در ضمایر ،عدد ،صیغهها ،حروف،
ساختار نحوی و واژگان بهره برده است .این هنرسازه در خطبههای بلند کاربرد بیشتری داشته و در خطبههای
کوتاه به کار نرفته و یا از بسامد کمتری برخوردار است و با قرار گرفتن در محور همنشینی و جانشینی با برخی از
مؤلفههای انسجامبخش در زبانشناسی دارای تناظر است و در انسجام خطبهها نقش ایفا میکند.
کلید واژهها :نهجالبالغه ،خطبهها ،التفات ،انسجام.

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
 .3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
 .4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
نهجالبالغه به سبب بهرهمندی از زیباییهای بالغی ،غنای لغوی ،فخامت الفاظ ،معانی بلند و انسجام
ساختاری ،یکی از منابع اصیل اسالمی در زمینههای ادبی ،بالغی و زبانشناسی به شمار میرود.
بهرهگیری از هنرسازة التفات در این کتاب ارزشمند یکی از شگردهای توجه برانگیز است ،بهطوریکه
خواننده و شنونده را هوشیار نموده و موجب توجه بیشتر او به کالم و زیبایی آن میگردد.
تازه ساختن سخن و بازداشتن گوش از مالل و آزردگی ازجمله فواید عامی است که برای التفات ذکر
شده بدان جهت که طبع انسان ،دوستدار جابجایی است و از استمرار به یک شیوه خسته میشود (سیوطی،
 )111/2 :1421و ازجمله کارکردهای آن «با در نظر گرفتن توسّع معنایی و تلفیق آن با دیدگاههای بدیع
نویسان معاصر و اصطالحات زبانشناسی؛ هنجارگریزی ،آشناییزدایی و برجستهسازی است و با
قرارگرفتن در محور جانشینی و همنشینی در افزایش متن تأثیرگذار است (رحمانی و رادمرد-162 :1331 ،
.)163
با وجود پژوهشهای فراوان پیرامون نهجالبالغه ،تاکنون نقش التفات در انسجام خطبههای امیرمؤمنان
مورد بررسی قرار نگرفته است ،این پژوهش درصدد است بین این هنرسازه در بالغت و انسجام در
زبانشناسی ارتباط برقرار کند و با تحلیل نمونههایی از انواع التفات بهکار رفته در خطبهها ،این هنرسازه را
به عنوان یکی از مؤلفههای انسجام بخش معرفی نماید که با درهم شکستن ساختار و پیکرة کالم در
ظاهر و ایجاد انگیزش و توجه بیشتر ،انسجام معنایی در متن را در پی دارد.
 .1-1بیان مسئله

واکاوی نقش التفات در انسجام خطبههای نهجالبالغه با هدف تعیین میزان بهرهگیری آنها از این
هنرسازه و تحلیل تأثیر آن در انسجام آنها میتواند بهعنوان مسئله اصلی این پژوهش مطرح شود تا با
انجام آن در پردهبرداری از اسرار جذابیتی که در ورای ظاهری کلمات و عبارات این کتاب ارزشمند است،
گامی برداشته شود.
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر زبانشناسی نقشگرا ،بر آن است که بسامد انواع
هنرسازة التفات را از چهل خطبۀ نخست نهجالبالغه مشخص نماید و نمونههایی از آن را بهعنوان عنصر
انسجامبخش تحلیل نماید و به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1گونههای هنرسازة التفات در خطبههای نهجالبالغه کدماند و از چه بسامدی برخوردارند؟
 .2علت بسامد اندک یا فراوان التفات در برخی از خطبهها چیست؟
 .3نقش التفات در انسجامبخشی خطبههای نهجالبالغه چگونه است؟
و فرضیات این پژوهش عبارتند از:
 .1به نظر میرسد نهجالبالغه از التفاتهای ششگانه شامل التفات در ضمایر ،عدد ،صیغهها ،حروف،
ساختار نحوی و واژگان بهره برده است و بسامد التفات در ضمایر و صیغهها بیشتر از دیگر گونههای آن
است.
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 .2محتوای خطبهها و یا کوتاه و بلند بودن آنها در متغیر بودن بسامد التفات تأثیرگذار است.
 .3به نظر میرسد التفات با قرارگرفتن در محور همنشینی و جانشینی سخن ،در انسجام خطبههای
نهجالبالغه از نقش بسزایی برخوردار است.
 .2-1پیشینة پژوهش

موضوع «التفات» از گذشته تاکنون در کتابهای بالغت و نقد مدّنظر پژوهشگران و نویسندگان بوده
است .پژوهشهایی که در این خصوص به نگارش درآمده بیشتر به التفات در قرآن کریم پرداخته و شواهد
قرآنی را بررسی کردهاند :کتاب «اسلوب االلتفات فی البالغة القرآنیة» از حسن طبل ( ،)1331مقالۀ «بررسی
شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطالعات گفتمان» از ابوالفضل حری ( )1331در فصلنامۀ پژوهشهای
زبان و ادبیات تطبیقی شماره  ،1مقالۀ «کاربرد و کارکردهای شگرد التفات در قرآن» از محمد.آ.س.
عبدالحلیم (1331ش) ترجمۀ ابوالفضل حری در مجلۀ پژوهشهای قرآنی شماره  ،01مقاله «بازنگری
معنایی در التفات بالغی و اقسام و کارکردهای آن» از هما رحمانی و عبداهلل رادمرد ( )1331در مجله
جستارهای ادبی شماره  106و کتاب «التفات در شعر معاصر فارسی» نوشتۀ فرزان سجودی و فرید دهقان
طرزجانی ( )1332که با رویکردی نشانهشناختی ،التفات را خطاب قراردادن هستیهای غایب و
موجودیتهای غیرانسانی گوناگون مانند روح ،دل ،دریا و ....میداند و آن را در اشعار شش شاعر معاصر
فارسی بررسی میکند ،آن نوعی آرایۀ تشخیص یا انسان پنداری در زبان فارسی است و با التفات در این
پژوهش تفاوت دارد.
براساس اطالع نگارندگان در خصوص التفاتهای نهجالبالغه ،چکیدة دو مقاله در کتاب «چکیده
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نهجالبالغه و ادبیات» در سال  1331با عنوان «بررسی زیباشناسی
صنعت التفات در نهجالبالغه» از عزتاهلل موالیینیا« ،اسلوب االلتفات عند االمام علی (ع) فی نهجالبالغة»
از صادق سیاحی و همکاران منتشر شده و مقالۀ سوم نیز با عنوان «آشناییزدایی و برجستهسازی کالم در
خطبههای نهجالبالغه با بهرهگیری از صنعت التفات» از علی طاهری ( )1334در فصلنامۀ پژوهشنامه
نهجالبالغه شماره  12انتشار یافته است ،در مقاله اخیر نویسنده عالوه بر تعریف لغوی و اصطالحی التفات
و ارتباط آن با آشناییزدایی ،بدون ذکر آمار نمونههایی از التفات ضمایر در خطبههای نهجالبالغه را در
شش نوع بررسی و تحلیل نموده و دیگر گونههای التفات را نام برده و یا با نمونههایی از آیات قرآن بیان
کرده است و اما این پژوهش به کارکرد انسجامبخشی گونههای مختلف التفات و بسامد آنها در چهل
خطبۀ نخست پرداخته و نمونههایی را بررسی و تحلیل نموده است.
در زمینۀ انسجام در نهجالبالغه هم «علیرضا نظری» با انجام پژوهشهای متعدد ازجمله رسالۀ دکتری
با عنوان «کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبههای نهجالبالغه براساس الگوی نقشگرای هلیدی» در
سال  1313و انتشار مقاالتی در سالهای 1332 ،1331و  1333در این زمینۀ کارکرد «همآیی واژگانی،
ادات ربطی و تکرار» را در انسجام سی خطبۀ اول نهجالبالغه بررسی نموده است و ابراهیم ابراهیمی و
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همکاران ( )1336نیز با مقالۀ «ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهجالبالغه» به عوامل
انسجامبخشی در این خطبه پرداختهاند.
این پژوهشها به «التفات» بهعنوان عامل انسجام در نهجالبالغه اشارهای نداشته درحالیکه این
پژوهش درصدد است با نوآوری به این موضوع بپردازد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

نهجالبالغه در طول تاریخ از نگاهها و ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تعداد فراوان این
تألیفات نشان از ارزشمندی و پرباری این کتاب دارد .با توجه به اینکه در زمینه التفاتهای قرآن کریم
پژوهشهای فراوانی انجام گرفته ،و با وجود پژوهشهای فراوان درباره کتاب شریف نهجالبالغه ،در
خصوص نقش التفات در انسجام خطبههای نهجالبالغه پژوهشی انجام نگرفته است؛ بنابراین ضرورت دارد
به التفاتهای نهجالبالغه با نگاهی نو به عنوان عامل انسجام در خطبهها پرداخته شود.
 .2بحث
 .1-2التفات

التفات در لغت از ریشۀ «لفت» گرفته شده و«بر پیچاندن و برگرداندن چیزی از جهت راستش داللت دارد
شيء» :آن را پیچاندم و «لف ُّ
مانند «لف ُّ
ت فالناً عن رأيه» :او را از نظرش برگرداندم و التفات از آن است؛
ت ال ّ

یعنی چهرهات را برگردانی» (ابنفارس .)211/1 :1414 ،و لسانالعرب نیز آورده است« :لفت وجههُ عن
القوم» :رویش را از مردم برگرداند« ،إلت فت الیه» :به آن روی آورد« ،التفت الیه» رویش را به سمت او

برگرداند و « ُّ
لفت فالناً عن رأيه» :فالنی را از عقیدهاش برگرداندم ،و «التفات» از آن است (ابنمنظور،
 ،)14/2 :1414همچنین «التفات در لغت به معنی برگرداندن چهره به سوی راست یا چپ» (راغب
اصفهانی )043/1 :1412 ،آمده است.
قرآن کریم سه بار ریشۀ «لفت» را در آیات ﴿قالُوا أج ْئت نا لت لْفت نا ع َّما وج ْدنا عل ْیه آباءنا﴾ (یونس)10/
ت م ْن ُك ْم
گفتند :آیا به سوی ما آمدهای تا ما را از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتیم برگردانی؟ و ﴿وال ي لْتف ْ
ت م ْن ُك ْم
أح ٌد إ َّال ْامرأتك﴾ (هود )11/و هیچکس از شما جز زنت نباید واپس بنگرد (روی برگرداند)﴿ ،وال ي لْتف ْ
أح ٌد﴾ (الحجر )61/و هیچیک از شما نباید به عقب بنگرد (روی برگرداند) ،به معنای منصرفشدن و
برگرداندن آورده است.
ال ي لْفتُهُ»
در نهجالبالغۀ نیز ریشۀ «لفت» سه بار مورد توجه امام علی(ع) قرار گرفته است« :و ال م ٌ

ت إلى غ ْیرها» (خطبه )116/و به دیگران توجه
(خطبه ،)161/نه ثروتى که او را منصرف میکند« ،الي لْتف ُ
نمیکند« ،و الت لْتفتُوا إلى ناع ٍق ن عق» (خطبه )122/و به سمت فریاد کنندهای که فریاد زد ،روی برنگردانید
(توجه نکنید) ،که در هر سه مورد معنای توجه کردن ،منصرف کردن و روی برگرداندن فهمیده میشود.
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التفات به عنوان یک شگرد بالغی قدیمی برای ادیبان شناخته شده« ،نخستین بار اصمعی برای آن
اصطالح وضع کرده است» (ضیف ،)41 :1331 ،شاهد آن روایت«صناعتین» به نقل از محمدبن یحیی
صولی است« :اصمعی (ت 213ق) به او گفته است :آیا التفاتهای جریر را میشناسی؟ گفتم :نه ،آن چه
ٍ
شام» آیا او را نمیبینی به شعرش روی آورد
هست؟ گفت :أ تنسی اذ تُودِّعُنا ُسلیمی بعود بشامة ُسقي الب ُ
آنگاه به درخت بشام التفات نمود و آن را دعا کرد (العسکری .)332 :1413 ،آیا فراموش میکنی آنگاه که
سلیمی ما را در کنار درخت بشام وداع میکند ،درختهای بشام سیراب شود .شاعر در این شعر از وداع
« ُسلیمی» در کنار درخت بشام به دعا برای آن درخت التفات کرده است.
البته پیش از اصمعی ،ابوعبیده (متوفی  211ق) در کتاب مجاز القرآن «در البهالی مباحث ،متوجه
شکلی عام از التفات میشود هرچند این اصطالح را در مورد آن بهکار نمیبرد (ضیف.)41 :1331 ،
این اصطالح در گذر زمان بین سه حوزة معانی ،بیان و بدیع در نوسان بوده و تعریفهای مختلفی از
آن ارائه شده است .ابنمعتز آن را در بدیع آورده (ابنمعتز )03 :2112 ،و ابناثیر آن را خالصۀ علم بیان
دانسته است (ابناثیر ،بیتا ،)160/2 :سکاکی هم در علم معانی در بحث «خروج عن مقتضی الظاهر» به آن
پرداخته (سکاکی )133 :1413 ،و در محسنات معنوی بدیع نیز از آن نام برده است (همان.)423 :
از این هنرسازه تعریفهای مختلفی ارائه شده است ،ابن معتز آن را چنین تعریف میکند« :انصراف
گوینده از خطاب به اخبار و از اخبار به خطاب» و همچنین «انصراف از معنایی که گوینده در آن است به
معنای دیگر» (ابنمعتز .)03 :2112 ،در تعریف اول تغییر شخص و ضمیر مدّ نظر است و تعریف دوم هم
بر معنوی بودن التفات داللت دارد.
دیدگاه قدامه نیز با تعریف دوم التفات از نظر ابنمعتز همخوانی دارد« :التفات یعنی این که شاعر
معنایی را ذکر کرده و گویی در آن شک عارض میشود و یا گمانی که گفته او را رد میکند و یا دربارة
علتش سوال میپرسد پس به آنچه گفته برمیگردد و علت را ذکر میکند یا شک در آن را رفع مینماید»
(ابنجعفر ،بیتا.)111 :
در کتاب صناعتین نیز التفات به دو نوع تقسیم میشود که با آنچه ابنمعتز گفته است ،همخوانی دارد
(عسکری.)332 :1413 ،
از نظر جمهور این شگرد ،بیان یک معنی با یکی از شیوههای سهگانۀ تکلم ،خطاب و غیبت است بعد
از اینکه آن معنی به شیوة دیگری از این سه بیان شده باشد به شرطی که برخالف مقتضای ظاهر و انتظار
شنونده باشد(تفتازانی .)00 :1411،علوی نیز در «الطراز» آن را انتقال از سبکی در سخن به سبک دیگر که
مخالف آن است میداند (العلوی.)132/2 :1314 ،
«از میان ادبای فارسیزبان ،سیما داد و سیروس شمیسا التفات را تغییر در خطاب دانستهاند» (سرکی و
سجودی )231 :1333 ،و از میان نویسندگان غربی داگالس .جی .نیل 1نویسندة مقالۀ بازنگری التفات در
اثر خود به نام «وانگریها در دورة رومانتیک» ،این هنرسازه را تغییر جهت ،انتقال یا جابجایی خطاب
1. D.J. Kneale
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میداند (سجودی و دهقان )20-21 :1332 ،و سارا تورُن 1نیز در تعریف آن گفته است« :خطاب کردن به
کسی که غایب یا مرده یا چیزی غیرانسانی که گویی آن شخص یا چیز حیّ و حاضر است و میتواند به
آنچه گفته میشود پاسخ گوید» (همان ،)31 :این تعریف همان آرایۀ تشخیص یا جاندارپنداری است که با
آنچه در این مقاله موردنظر است تفاوت دارد.
بنابراین آنچه در تعریف این اصطالح همه بر آن اتفاقنظر دارند عبارت است از :ادای یک معنا به یکی
از روشهای تکلّم ،خطاب و غیبت ،سپس بیان همان معنا به شیوهای دیگر از همین روشهای سهگانه به
شرط آنکه تعبیر دوم برخالف مقتضای ظاهر باشد و همچنین هر نوع انتقال از حالتی به حالت دیگر و از
سبکی به سبک دیگر است.
 .2-2انسجام
العین الدمع (چشم اشک ریخت) و انْسجم الماءُ
انسجام در لغت از ریشۀ «س ج م» گرفته شده است ،سجمت ُ
الم :انْ تظم (سخن با نظم و
مع( ،آب و اشک ریخته شد) (ابنمنظور )212-211/12 :1414 ،و انْسجم الك ُ
و الد ُ

با استوارى بیان شد) (زبیدی.)334/16 :1414 ،
«ا نسجام در نزد علماى بدیع به این معنى است که سخن باید خالى از پیچیدگى و سهل و آسان با
کلماتى نغز و از هرگونه تکلّف به دور باشد و در دلها اثر بگذارد» (بستانی )146 :1301 ،و در اصطالح
«یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد و آن را بهعنوان یک متن از
غیرمتن متمایز میسازد» (سارلی« .)11 :1331 ،در زبان عربی برای نامگذاری «انسجام» اتفاقنظر نبوده،
برخی بر آن «نظم» را اطالق کرده و برخی اصطالح«سبک» را و دیگری آن را «تماسُک» نامیده است؛
این اختالفنظر هم به پراکندگی و منظم نبودن پژوهشها در یک قالب وهم به نقص مجمعهای علمی
دانشمندان و اندیشمندان برمیگردد» (حدید و بوشمال.)21 :2111 ،
به نظر میرسد در سخن امام علی(ع) نیز واژة «النظام» همان «نظم» به معنای انسجام باشد« :أحس ُن
العام» (تمیمی آمدی .)212 :1411 ،نیکوترین سخن آن است
الخاص و ُّ
ُّ
سن النِّظام ،و فهمهُ
الكالم ما زانهُ ُح ُ
که نظام نیکو آن را آراسته و مردم خاص و عام آن را بفهمند.
نظریۀ انسجام هلیدی و حسن از نظریههای مهم زبانشناسی نقشگرا در تحلیل متون است« .هلیدی
و رقیه حسن در کتاب " "Cohesion in Englishانسجام در انگلیسی ،که سال  1306در لندن منتشر
شد ،با بیان مفاهیم متن و انسجام در مقدمه ،عوامل انسجام :ارجاع ،جایگزینی ،حذف و پیوند و انسجام
واژگانی و مفهوم انسجام را در شش فصل مطرح نموده و در فصل هفتم نیز بهصورت کاربردی به تحلیل
چند متن متنوع براساس موضوعات شش فصل گذشته پرداختهاند» (خطابی.)11 :1331 ،
«انسجام به مناسبات معنایی اشاره دارد که به کالم یکپارچگی و وحدت میبخشد و آن را بهمثابۀ یک
متن ،از مـجموعهای از جـمالت جداگانه و نامربوط متمایز میکند» (مهاجر و نبوی.)63:1306 ،
1. S. Thorone
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«به عقیدة هلیدی و حسن ،انسجام عاملی است که نشان میدهد ،آیا یک متن مجموعهای از جمالت
به هم مرتبطند یا متشکل از جمالتی است که ارتباطی با یکدیگر ندارند» (گلشائی« .)33 :1332 ،متن
تنها از یک یا چند جمله که معنا یا پیام مـعینی دارد ،تـشکیل نشده بلکه در داخل متن روابط معینی که
بین جملهها برقرار است ،آن را تشکیل مـیدهد .در مـطالعات سـخنکاوی مجموعۀ این روابط بین
جملهای که آفرینندة متن است« ،انسجام متنی» ( )Textual cohesionنامیده شده است» (لطـفیپور
سـاعدی.)11 :1301 ،
 .3-2ارتباط التفات با انسجام
رتوریک1

«بـه نظر میرسد زبانشناسی قـرآنی بـا برخی مؤلّفههای ساختاری و کارکردی زبانشناسی یا
غربی تناظر و همبستگی و از برخی جهات ،تمایزات ماهوی و تبارشناختی دارد» (حری.)21 :1331 ،
التفات ،هم بهعنوان یکی از عوامل سبکی و ویژگیهای بالغت قرآنی با آنچه زبانشناسی نقشگرا در
بحث عوامل و مؤلّفههای انسجام مطرح کرده ،متناظر است.
«خالفآمدهای ناشی از کاربرد التفات اگرچه در ظاهر ،ساختار و پیکرة کالم را در هم میشکند ،در
حقیقت سبب ایجاد تنش و انگیزش بیشتر در متن ،تقویت پیکرة معنایی و محور عمودی شعر و در نهایت
افزایش انسجام معنایی کالم میشود» (رحمانی و رادمرد« ،)163 :1331 ،این صنعت بر روی محور
همنشینی عمل میکند ،زیرا در همنشینی با بیتها یا مصراعهای دیگر است که میتوان انسجام یا
عدمانسجام معنایی میان ابیات را دریافت» (صفوی .)130/2 :1311 ،محور همنشینی/مجاورت ،همان
محور افقی کالم است که اجزای آن در کنار هم قرار گرفته و عبارت را بهصورت خطی بررسی میکند؛ اما
محور افقی جانشینی/مشابهت بهصورت عمودی در کالم جای گرفته است (خلیل13 :1431 ،؛ به نقل از
راستگو.)10 :1331 ،
در انسجام «ارجاع به درونمتنی و برونمتنی تقسیم میشود و ارجاع درونمتنی شامل دو نوع پیش
مرجع و پس مرجع است» (خطابی )10 :1331 ،که با التفات در ضمایر و عدد در برخی موارد متناظر است.
«چون در ارجاع برونمتنی ،مرجع خارج از متن بوده و نمیتوان بهصراحت به آن اشاره کرد در نتیجه
موجب ابهام متن میشود ،لذا فاقد نقش انسجامبخشی است» (گرجامی.)131 :1336 ،
گونههای التفات در صیغهها ،واژگان و حروف بهعنوان یک مشخصۀ زبانشناختی در محور جانشینی
قرار میگیرد و از آن میتوان «بهعنوان یکی از عوامل انسجام واژگانی در نظریۀ زبانشناسی نقشگرای
هلیدی و حسن یاد کرد و افزایش انسجام کالم را یکی دیگر از کارکردهای بالغی آن دانست» (راستگو،
.)61 :1331
«جایگزینی نیز عاملی درونمتنی است که یک عنصر در متن جایگزین عنصر دیگر میشود» (خطابی،
 ،)13 :1331گاهی با التفات در صیغهها و حروف متناظر است و «انسجام واژگانی نیز از نظر هلیدی و
حسن ،شامل تکرار " "Reiterationو با همآیی " "Collocationاست» (خطابی« ،)24 :1331 ،تکرار
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نوعی از انواع انسجام واژگانی است که عنصر واژگانی تکرار میشود و یا مترادف و شبه مترادف و یا اسم
عام آن میآید» (خطابی )24 :1331 ،که در برخی موارد با التفات در واژگان و یا التفات در ضمایر متناظر
است و با قرار گرفتن در محور همنشینی عامل انسجام بخش کالم است.
 .0-2انواع التفات

حسن طبل ( )11 :1331التفات را با توسعۀ معنایی «انتقال بدون قید سخن از حالتی به حالت دیگر» ،به
شش گونه التفات در ضمایر ،صیغهها ،عدد ،واژگان ،ساختار نحوی و حروف تقسیم نموده که در این
پژوهش موردتوجه قرار گرفته است.
با بررسی  41خطبه نخست نهجالبالغه و استخراج نمونههای التفات ،حدود  123نمونه در این خطبهها
مشاهده شد که بیشترین بسامد از نوع التفات در ضمایر با  31مورد است ،همچنین کاربرد التفات در صیغه
با  26مورد ،التفات در واژگان با  23نمونه ،التفات در ساختار نحوی با  21نمونه ،التفات عددی با  14نمونه
و التفات در حروف با 11نمونه بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین مشخص شد در خطبههای کوتاه ،ازجمله خطبههای 21 ،12 ،11 ،6و  31بهدلیل کوتاه بودن،
هیچگونه التفاتی بهکار نرفته است و در خطبههای 21،26 ،13 ،11 ،11 ،3 ،1 ،0 ،1و  31تنها از یک نوع
التفات بهره گرفته شده است .در خطبههای طوالنی و خطبههایی که امام(ع) ،مخاطبان خود را تشویق،
ترغیب و یا سرزنش و مالمت کرده است ،تعداد بیشتری از این هنرسازه را در بردارند که خطبۀ 20
نهجالبالغه با عنوان خطبۀ جهاد با  10نمونه ،با بیشترین بسامد در صدر قرار دارد ،و همچنین خطبۀ اول
به خاطر طوالنی بودن و اهمیت فراوان محتوای آن با  11نمونه در رتبه دوم قرار دارد ،و خطبۀ  32با
بهرهمندی از  11نمونه التفات سومین خطبۀ پربسامد محسوب میشود.
انسجامبخشی یکی از کارکردهای التفات است که با ذکر نمونههایی از گونههای آن ،در پی بررسی
میشود:
 .1-0-2التفات در ضمایر

التفات در ضمایر شامل التفات بین اشخاص(غیبت ،خطاب و تکلّم) و بین اظهار و اضمار و مذکر و مؤنث
آوردن ضمیر میشود .ازجمله شروطی که برای التفات آوردهاند به التفات در ضمایر مرتبط است و آن این
است که «التفات در دو جمله واقع شود و ضمیر در منتقل الیه به منتقل عنه نیز باز گردد» (سیوطی،
 )113/2 :1421بهعبارتدیگر مرجع هر دو ضمیر در ملتفتالیه و ملتفتعنه یک شخص باشد و این خود
عامل انسجام است.
خطاب به غیبت« :و أنْ تُ ْم في غ ْفل ٍة س ُاهون غُلب و اللَّه ال ُْمتخاذلُون (خطبه .)34و شما در بىخبرى ،سهل-
انگار هستید .به خدا سوگند آنان که یکدیگر را یاری نمیکنند ،شکست خوردند».
در این عبارت از ضمیر مخاطب «انتم» به «المتخاذلون» که «اسم ظاهر در حکم غایب است» (عرفان،
 ،)433/1 :1331التفات شده است که التفات در ضمایر از خطاب به غیبت (از دوم شخص به سوم شخص)
گفته میشود ،به نظر میرسد ،برخالف مقتضای ظاهر «غُلب المتخاذلون» بهجای «غُلبتُم» آمده است و

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 9911

08

همچنین میتوان آن را التفات در ضمایر (اظهار بعد اضمار) دانست ،مرجع ضمیر«انتم» برونمتنی است؛
اما در این عبارت با ارجاع به «ال ُْمتخاذلُون» به درونمتنی و پس مرجع تبدیل شده و این نوع ارجاع عامل
انسجام دو جمله محسوب میشود .امام(ع) پس از برشمردن ویژگیهای مخاطبان خود(مردم) ،آنها را
بدون یاور«مُتخاذل» نامیده که به شکست آنها میانجامد.
اجتماع ه ُؤالء الْق ْوم على باطله ْم و ت ف ُّرق ُك ْم ع ْن ح ِّق ُكم
«ف یا عجباً عجباً و اللَّه يُم ُ
ب الْه َّم من ْ
یت الْقلْب و ي ْجل ُ

(خطبه .)20/شگفتا شگفتا به خدا سوگند که دل را میمیراند و اندوه را میآورد از هماهنگی این مردم بر
باطل خویش و پراکندگی شما از حقّتان».
در این فراز از خطبۀ جهاد ،امام(ع) با منادا قراردادن واژة «عجب» ،شگفتی از وحدت دشمنان بر
باطلشان و پراکندگی مخاطبان را نسبت به حقّشان که باعث میراندن دل و آوردن غم و اندوه است ،مورد
میت» از خطاب به غیبت التفات میکند،
خطاب قرار میدهد و با بهرهگیری از فعل«يُمیت» بهجای فعل «تُ ُ
تا آنها را نسبت به گمراهیشان بیشتر آگاه سازد .بنابراین عامل انسجام در این عبارت ارجاع درونمتنی
از نوع پیش مرجع است که به خاطر نزدیکی مُلتفتٌعنه و مُلتفتٌالیه انسجام دو جملۀ ندایی و خبری
قویتر میشود.
ٍ
صب ْحنا في د ْه ٍر عنُود و زم ٍن كنُود ٍٍ(خطبه .)32/اى مردم ،در روزگارى
َّاس إنَّا ق ْد أ ْ
خطاب به تکلّم« :أيُّها الن ُ
لجباز ،و زمانهای ناسپاس ،صبح کردهایم» .این فراز از دو جملۀ انشائی (نداء) و خبری تشکیل شده که
َّاس»
ظاهراً پیوند و انسجامی بین آنها نیست اما التفات در ضمایر از خطاب به تکلّم؛ یعنی از نداء «أيُّها الن ُ
به ضمیر«نا» در «انّا» بهجای «انّکم قد اصبحتُم» ،به نظر میرسد از مؤلفههای انسجامبخش باشد که
گوینده ،خود و مردم را مرجع «نا» میداند و این التفات با عامل ارجاع در بحث انسجام متناظر است.
ت ي ُقولُوا جزع من الْم ْوت
تکلّم به غیبت و غیبت به تکلّم« :فإ ْن أقُ ْل ي ُقولُوا حرص على ال ُْملْك و إ ْن أ ْس ُك ْ
َّ
َّ
َّ
ٍ
ت على مكْنُون عل ٍْم ل ْو
س بالْم ْوت من الطِّْفل بث ْدي أ ُِّمه بل انْدم ْج ُ
ه ْی هات ب ْعد اللت یَّا و التي و الله البنأبي طالب آن ُ
ضطراب ْاْل ْرشیة في الطَّو ِّي البعیدة (خطبه ،)1/اگر سخن بگویم ،مىگویند بر حکومت
ضطربْ تُ ْم ا ْ
ت به ال ْ
بُ ْح ُ

حرص میورزد ،و اگر سکوت کنم ،مىگویند :از مرگ مىترسد ،هرگز پس از آن حوادث ناگوار ،به خدا
سوگند ،انس فرزند ابوطالب به مرگ ،از عالقه کودک به پستان مادر بیشتر است بلکه در علم محفوظ و
پوشیده فرورفتم که اگر آن را آشکار کنم ،چون لرزش ریسمان در چاههاى عمیق مضطرب مىشوید(به
لرزه میافتید)».
در این فراز ،التفات در ضمایر (از تکلم به غیبت) یعنی از ضمیر مستتر«انا» در فعل «أس ُکت» به اسم
ظاهر «ابنابیطالب» که در حکم غایب است و (از غیبت به تکلم)؛ یعنی از اسم ظاهر «ابنابیطالب» به
اندمجت» دیده میشود.
ت» در فعل«
ضمیر متکلم« ُ
ُ
ضمیر تکلّم دارای مرجع برونمتنی است که در انسجام تأثیر ندارد اما با التفات صورت گرفته مرجع آن
از برونمتنی به درونمتنی تبدیل و عامل انسجامبخش محسوب میشود و بین دو جمله پیوند برقرار
ت» نیز در اصل ،دارای مرجع برونمتنی است اما با التفات موجود در
میکند ،همچنین ضمیر تکلّم « ُ
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جمله ،مرجع آن درونمتنی و از نوع پیش مرجع شده که خود عاملی انسجامبخش است .مقتضای ظاهر
اندمجت» بهکار رود.
آن بود که بهجای «البنأبي طال ٍب»ْ« ،لنِّی» گفته شود و «اندمج» بهجای «
ُ
غیبت به خطاب« :و أوبق دينهُ ل ُح ٍ
طام ينته ُزهُ أ ْو م ْقن ٍ
ودهُ أ ْو م ْنب ٍر ي ْفرعُهُ و ل ب ْئس الْمتْج ُر أ ْن ت رى الدُّنْ یا لن ْفسك
ب ي ُق ُ
ثمناً و م َّما لك ع ْند اللَّه عوضاً (خطبه .)32/دینش را نابود کرد براى مال دنیا که بدست آورد ،یا برای گروهى
که فرماندهی کند ،یا برای منبرى که از آن باال رود ،چه بد تجارتى ،که دنیا را بهاى جان خود ،و جایگزین
آنچه برایت نزد خداست بدانی».
در این فراز ،از دو نوع التفات بهره گرفته شده؛ یکی التفات در ضمایر از ضمیر غایب « ُهو» مستتر در
«يفرعُه» به ضمیر مخاطب «انت» مستتر در «انت ری» که ضمیر « ُهو» عامل ارجاع بوده و مرجع آن
المصلت لسیفه» در جمالت پیش بهعنوان یکی از چهار گروهی است که امام(ع) برمیشمارد و از آن به
«
ُ
مخاطب التفات می کند تا گروهی را که توصیف نموده با مخاطب خود پیوند زند و ضمیر مستتر «انت» که
دارای مرجع موقعیتی و برونمتنی است با متن مرتبط نماید.
دیگر التفات بکار رفته در این عبارت ،التفات در صیغه (ساخت صرفی) از فعل ماضی«أوبق» به مضارع
هز» است« ،ينته ُز» جایگزین فعل ماضی شده تا تصویر آنچه در گذشته اتفاق افتاده برای مخاطب
«ينت ُ
قابلمشاهده شود و در ذهن او نقش بندد و همچنین نشان دهد نابود کردن دین به خاطر ریاستطلبی و
منبر که بهصورت فعل ماضی بیان شده ،منحصر به گذشته نیست بلکه در زمان حال هم میتواند استمرار
داشته باشد ،بنابراین این جایگزینی مولّفهای انسجامبخش در جمله محسوب میشود.
است ْعصاماً م ْن م ْعصیته و أ ْستعینُهُ فاق ًة إلى كفايته
است ْسالماً لع َّزته و ْ
است ْتماماً لن ْعمته و ْ
اضمار به اظهار« :أ ْحم ُدهُ ْ
إنَّهُ اليض ُّل م ْن هداهُ و اليئ ُل م ْن عاداهُ و الي ْفتق ُر م ْن كفاهُ فإنَّهُ أ ْرج ُح ما ُوزن و أفْض ُل ما ُخزن و أ ْشه ُد أ ْن ال إله إ َّال
صها (خطبه .)2/ستایشمىکنم او را ،براى تکمیل نعمتهایش و
اللَّهُ و ْحدهُ ال شريك لهُ شهادةً ُم ْمتحناً إ ْخال ُ

تسلیم بودن برابر بزرگىاش و ایمنماندن از نافرمانىاش و در رفع نیازها از او یارى مىطلبم زیرا آنکس
را که هدایت کند ،گمراه نمیشود ،و آنکه با او دشمنی کند ،نجات نمییابد و آنکه را بىنیاز گرداند ،نیازمند
نمیشود .پس او گرانسنگترین چیز است ،و برترین چیزی است که ذخیره شود ،و گواهىمىدهم که جز
خداى یکتاى ،معبودى نیست ،گواهی که اخالص آن آزموده شده است».
در این فراز ،از التفات در ضمایر (از اضمار به اظهار) بهره گرفته شده و با ذکر لفظ جاللۀ «اهلل» بعد از
ضمایر غایب «ه» مرجع آنها مشخص میشود و همۀ جمالت متن به هم پیوند میخورند که این ارجاع
درونمتنی و پس مرجع بوده و عامل انسجام ،در متن است.
مؤنث به مذکرُ « :ك ْنتُ ْم ُج ْند الْم ْرأة و أتْ باع الْبهیمة رغا فأج ْبتُ ْم و عُقر ف هربْ تُم (خطبه .)13/شما سپاه زن ،و
پیروان چهارپا «شتر» بودید ،تا شتر صدا کرد اجابت کردید ،و تا دست و پایش قطع شد فرار کردید».
امام(ع) با التفات در ضمایر از نوع «مذکر آوردن ضمیر برای مرجع مؤنث» توجه مخاطب را جلب -
میکند .مرجع ضمیرمستتر«هو» بهعنوان فاعل فعل «رغا» کلمۀ «البهیمة» است ،با توجه به بافت متن ،به
نظر میرسد این چارپا «جمل» باشد که با مذکر آوردن صیغۀ فعل هماهنگ است .بنابراین نهتنها التفات
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موجود ،گسستی بین دو جمله ایجاد نکرده ،بلکه عامل انسجام متن محسوب میشود و این جمله را با
جمالت قبل پیوند میزند.
 .2-0-2التفات عددی

این نوع ،شامل التفات بین اِفراد ،تثنیه و جمع است.
جمع به اِفراد« :فس َّوى م ْنهُ س ْبع سمو ٍ
اه َّن س ْقفاً م ْح ُفوظاً و س ْمكاً م ْرفُوعاً بغ ْیر
ات جعل ُس ْفال ُه َّن م ْوجاً م ْك ُفوفاً و عُلْی ُ

عم ٍد ي ْدع ُمها و ال دسا ٍر ي ْنظ ُمها ثُ َّم زيَّن ها بزينة الْكواكب و ضیاء الثَّواقب (خطبه )1/که از آن هفت آسمان را
پدیدآورد ،پایینترین آنها را چون موج مهارشده ،و باالترین آنها را مانند سقفى استوار و بلند قرارداد،
بدون ستونى که بر آنها تکیه کند و میخهایى که آنها را استوار کند سپس آن را با زینت ستارگان و نور
ستارگان درخشنده آراست».
هن» در « ُس ْفال ُه َّن و عُلْی ُاه َّن» به ضمیر«ها» در «ي ْدع ُمها و ي ْنظ ُمها و زيَّن ها»
در این فراز ،از ضمیر جمع « َّ
التفات شده که التفات عددی (از جمع به افراد) است ،و مرجع این ضمایر کلمه «السموات» است.
از این التفات برمیآید که از هفت آسمان ،فقط یک آسمان با زینت ستارگان آراسته شده که براساس
السماء ال ُدنیا بز ٍ
ينة الکواکب﴾ (الصافات )6/ما آسمان پایینتر را به زیور اختران آراستیم،
آیۀ شریفۀ ﴿انَّا زينَّا َّ
آن آسمان دنیاست .التفات بهعنوان یکی از عوامل انسجام در این جمالت با ارجاع از نوع ارجاع درونمتنی
دارای تناظر است.
ث ْاْلخرة و ق ْد ي ْجمعُ ُهما اللَّهُ ت عالى ْلقْو ٍام
ث الدُّنْ یا و الْعمل َّ
الصالح ح ْر ُ
جمع به تثنیه« :و إ َّن الْمال و الْبنین ح ْر ُ
(خطبه  )23همانا ثروت و فرزندان ،کشت دنیا ،و عمل صالح کشت آخرت است ،گاهى خداوند ،هر دوى
آنها را برای گروههایی گردهم میآورد».
در این عبارت از «المال و البنین و العمل الصالح» که در حکم جمع هستند به ضمیر «هما» در «انّهما»
که مثنی است التفات شده است و التفات عددی از جمع به تثنیه نام دارد .البته ممکن است گفته شود
مرجع ضمیر«هما»« ،المال و البنین» است در آن صورت نیز «البنین» جمع میباشد ،بنابراین التفات در این
عبارت عامل انسجام متن از نوع ارجاع درونمتنی و پیش مرجع است و باعث جلبتوجه و درنگ مخاطب
میشود .البته اگر مرجع «هما» ،دو ترکیب «حرث الدنیا» و «حرث اْلخرة» باشد التفات صورت نگرفته
است.
تثنیه به افراد« :و لق ْد ب لغني أ َّن َّ
الر ُجل م ْن ُه ْم كان ي ْد ُخ ُل على الْم ْرأة ال ُْم ْسلمة و ْاْلُ ْخرى ال ُْمعاهدة ف ی ْنتزعُ
ح ْجلها و قُلُب ها و قالئدها و ُرعُث ها(خطبه .)20/به من خبر رسیده که مردى از آنها به خانۀ زن مسلمان و
زن غیرمسلمان که در پناه اسالم بوده وارد شده ،و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارههاى آنها را به
غارت برده است».
مقتضای ظاهر متن ،کاربرد ضمیر «هما» به جای «ها» است چرا که مرجع ضمیر ،مثنی «الْم ْرأة
ال ُْم ْسلمة و ْاْلُ ْخرى ال ُْمعاهدة» است ،برخالف مقتضای ظاهر ،التفات عددی (از تثنیه به افراد) از الْم ْرأة

88

واکاوی انسجامبخشی هنرسازه التفات در خطبههای نهجالبالغه...

ال ُْم ْسلمة و ْاْلُ ْخرى ال ُْمعاهدة به «ها» در «ح ْجلها» بهجای «ح ْجلهما» انجام گرفته است .همانطور که در
ضة و اليُنف ُقونها فبش ِّْرُهم بع ٍ
ذاب ا ٍ
لیم﴾ (هود )34/و کسانىکه زر و سیم را
آیۀ ﴿الذين يکنزون الذهب و الف ّ
گنجینه مىکنند و آن را در راه خدا هزینه نمىکنند ایشان را از عذابى دردناک بشارت ده ،چنین التفاتی را
شاهد هستیم.
به نظر میرسد ارجاع ضمیر مفرد به دو اسم در این عبارت بهدلیل آن باشد که امام(ع) بین زن
مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی قائل نشده و هردو را بهمنزلۀ یکی در نظر گرفته است و یا اینکه با عنایت
به اینکه مرجع ضمیر ،نزدیکترین کلمه است ،یکی از زنان؛ یعنی زن غیرمسلمان مورد تعرض قرار گرفته
است.
التفات در این عبارت با ارجاع درونمتنی و پیش مرجع در زبانشناسی نقشگرا تناظر دارد و عامل
انسجام متنی بهشمار میرود.
 .3-0-2التفات در صیغه (ساخت صرفی)

این نوع ،التفات در ساختهای صرفی از فعلی به فعل دیگر یا از اسمی به اسم دیگر و یا از فعل به اسم و
بالعکس انجام میگیرد.
صیغۀ فعل و مصدر« :ير ُدونهُ ُوُرود ْاْلنْ عام و يأْل ُهون إل ْیه ُولُوه الْحمام (خطبه .)1/چونان تشنگان به آن وارد
میشوند ،و همانند کبوتران بهسوی آن حیران میشوند».
در این فرازُ « ،ولُوه» جمع «الوله» مصدر از فعل «وله يلهُ» به معنای اندوه و از بین رفتن عقل و حیران-
شدن به خاطر شدت وجد ،اندوه و ترس است (ابنمنظور )161/13:1414 ،که جایگزین «ألْهاً» ،جانشین
مفعول مطلق برای فعل«يأْل ُهون» شده و التفات در صیغه (بین صیغۀ فعل و مصدر) محسوب میشود.
جایگزینی عنصری بهجای عنصر دیگر در متن ،نوعی از عوامل انسجام بین دو جمله است .کارکرد دیگر
التفات در این عبارت ،حفظ وزن ،سجع و هماهنگی« ُولُوه» با کلمۀ «ورود» در جملۀ قبل است.
ضی ُق (خطبه .)11/در عدالت گشایشى
فعل به اسم« :فإ َّن في الْع ْدل سع ًة و م ْن ضاق عل ْیه الْع ْد ُل فالْج ْوُر عل ْیه أ ْ
است و هرکس عدالت بر او تنگ گردد ،ستم بر او تنگتر است».
ضی ُق» التفات شده که التفات در صیغه (از فعل به
در این دو جمله از فعل «ضاق» به اسم تفضیل«أ ْ
یق»
اسم) نامیده میشود و بهعبارتدیگر ظاهر متن اقتضا داشت در جواب شرط نیز فعل «ضاق» یا «يض ُ
بکار برده شود اما برخالف مقتضای ظاهر و انتظار شنونده ،برای ایجاد درنگ و جلبتوجه مخاطب واژه
يضیق» شد که این جایگزینی عاملی برای انسجام بین متن محسوب
«أ ْ
ضی ُق» جایگزین فعل «ضاق» یا « ُ
میشود.
صر َّن سبَّاقُون كانُوا سب ُقوا (خطبه.)16/
اسم فاعل به اسم مبالغه« :و لی ْسبق َّن ساب ُقون كانُوا ق َّ
ص ُروا و لیُ ق ِّ
پیشکسوتانى که کوتاهى کرده بودند سبقت مىگیرند و سبقتگیرندگان عقبنشینى میکنند».
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در این دوجمله ،از اسم فاعل«ساب ُقون» به اسم مبالغۀ «سبَّاقُون» التفات شده که التفات در صیغه (بین
دو اسم) محسوب میشود بهعبارتدیگر«سبَّاقُون» جایگزین «ساب ُقون» شده که این جایگزینی یکی از
عوامل پیوند بین دوجمله و انسجام بین آنهاست.
ٍ
ٍ
ص ٍّم ت ْشربُون
اسم به فعل« :و أنْ تُ ْم م ْعشر الْعرب على ش ِّر دي ٍن و في ش ِّر دا ٍر ُمنی ُخون ب ْین حجارة ُخ ْش ٍن و حیَّات ُ
الْكدر و تأْ ُكلُون الْجشب و ت ْسف ُكون دماء ُكم (خطبه .)26/شما گروه عرب ،بر بدترین دین بودید ،و در بدترین
خانه میان سنگهاى خشن و مارهاى فاقد شنوایى ،زندگى مىکردید ،آبهاى آلوده مىنوشیدید و غذاهاى
ناگوار مىخوردید و خون یکدیگر را مىریختید».
در این فراز از نهجالبالغه از اسم فاعل« ُمنی ُخون» به فعل مضارع «ت ْشربُون» التفات شده ،در حالیکه
اقتضای ظاهر جمله اسم فاعل«شاربون» است که التفات در صیغه (بین اسم و فعل) نامیده میشود و
جایگزینی فعل مضارع که غالباً بیانگر تجدد و حدوث است بهجای اسم فاعل که دارای معنای ثبوت و
سکون است ،عنصر انسجامبخش این متن و از نوع انسجام واژگانی است .کاربرد « ُمنی ُخون» اسم فاعل
از«إناخة» دارای معنای اقامتداشتن و خوابیدن است و در همنشینی با دیگر واژگان ،کاربردی بجا دارد و
کاربرد فعل مضارع«ت ْشربُون» که بیانگر حرکت و تجدد با بافت جمله دارای همخوانی است.
ْت في الْح ِّق
ْي ْامر ٍئ تخلَّف عنِّي ماشكك ُ
فعل مضارع به ماضی« :الْی ْوم أُنْط ُق ل ُك ُم الْع ْجماء ذات الْب یان عزب رأ ُ
ْجهَّال و ُدول الضَّالل الْی ْوم ت واق ْفنا
س ُموسى (علیهالسالم) خیف ًة على ن ْفسه ب ْل أ ْشفق م ْن غلبة ال ُ
ُم ْذ أُريتُهُ ل ْم يُوج ْ
على سبیل الْح ِّق و الْباطل (خطبه .)4/امروز زبان بسته را به سخن میآورم -دور باد رأى کسى که با من

مخالفت کند -از روزى که حق به من نشان داده شد ،در آن شک نکردم ،حضرت موسى(ع) بر خویش
بیمناک نبود ،بلکه از پیروزی جاهالن و دولت گمراهان میترسید ،امروز ما و شما بر سر دو راهى حق و
باطل قرار داریم».
ْت»
در جملۀ آغازین متن ،فعل مضارع «أُنْط ُق» بهکار رفته و در میانۀ متن از آن به فعل ماضی «ماشكك ُ
التفات شده است که از آن بهعنوان التفات در صیغه از فعل مضارع به ماضی یاد میشود ،برخالف اقتضای
ْت» ،جایگزین فعل مضارع «ا ُش ُّ
ک» شده که فایدة آن نشان دادن قطعیت
ظاهر متن ،فعل ماضی «ماشكك ُ
ْت» که اول شخص مفرد
و تحقق وقوع فعل است .همچنین در پایان متن ،التفات از فعل ماضی «ماشكك ُ
است به فعل ماضی اول شخص جمع«ت واق ْفنا» رخ داده که التفات عددی از افراد به جمع نامیده میشود،
امام علی(ع) با اول شخص مفرد آوردن فعل نخست ،قطعیّت نداشتن شکّ به حقّ را به خود نسبت
میدهد ،سپس با آوردن فعل دوم بهصورت اول شخص جمع ،همراهی خود را با مخاطبان بیان نموده که
هر دو بر سر دوراهی حق و باطل قرار دارند اما وی بهعنوان راهنما و مردم بهعنوان رهرو.
این دو نوع التفات که در فعلهای هم مرجع اتفاق افتاده ،عامل انسجام در متن بهحساب میآیند و
التفات اول متناظر جایگزینی بهعنوان عامل انسجامبخش است و التفات دوم با عامل ارجاع در انسجام
متن تناظر دارد .به نظر میرسد این سه فعل در آغاز ،میانه و پایان متن همچون زنجیرهای بافت متن را
به هم پیوند داده و منسجم نمودهاند.
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یض وفْره
فعل مضارع به اسم فاعل« :م ْن ُه ْم م ْن الي ْمن عُهُ الْفساد في ْاْل ْرض إ َّال مهانةُ ن ْفسه و كاللةُ حدِّه و نض ُ

ب بخ ْیله و رجله (خطبه .)32/برخی از آنها کسی است که
صل ُ
و م ْن ُه ْم ال ُْم ْ
ت لس ْیفه و ال ُْم ْعل ُن بش ِّره و ال ُْم ْجل ُ
فقط ناتوانی نفسش و کندی شمشیرش و کمی امکاناتش او را از فساد بازمیدارد ،و ازجملۀ آنها؛
برکشندة شمشیرش و آشکارکنندة بدیاش و گردآورندة سوارهها و پیادههای خود است».
ت»
صل ُ
در این جمالت ،از التفات در صیغه (ساخت صرفی) از فعل مضارع «الي ْمن عُهُ» به اسم فاعل «ال ُْم ْ
ت» به جای اسم
بهره برده شده که برخالف مقتضای ظاهر است .اقتضای متن کاربرد فعل مضارع «يُصل ُ
ت» بود که در بحث انسجام ،جایگزینی اسم که کاربردش «اثبات معنا برای چیزی بدون
صل ُ
فاعل«ال ُْم ْ
تجدّد و حدوث است» (جرجانی )110 :1422،بهجای فعل که«تجدد و حدوث معنایی را اقتضا میکند»
(همان) ،عامل انسجامبخش متن است.
 .0-0-2التفات در واژگان

انتقال از واژهای به واژهای دیگر که با هم رابطۀ هممعنایی و داللت واژگانی مشترک داشته اما ویژگی-
های منحصربهفردشان ،آنها را از هم متمایز میکند ،التفات واژگانی محسوب میشود ،این هم معنایی در
زبانشناسی در حوزة تکرار میگنجد و یکی از عناصر انسجام است.
ٍ
الصغ ُیر (خطبه .)3/یا بر تاریکى کورى صبرکنم
یب فیها َّ
«أ ْو أ ْ
صبر على ط ْخیة ع ْمیاء ي ْهرُم فیها الْكب ُیر و يش ُ
که در آن بزرگ ،سالخورده و کودک ،سپیدموی (پیر) میشود».
یب» انجام گرفته که هر دو بر معنای پیرشدن داللت
در این متن ،التفات در واژگان از «ي ْهرُم» به «يش ُ
دارند البته «يهرُم» از «هرم ي ْهرُم هرماً و م ْهرماً و م ْهرم ًة به معنای بسیار سالخورده و ناتوان شد» (بستانی،
شعره» آن کنایه از
یب» از «الشیب :سفید شدن موى «شاب
شیب شیباًَّ :
الرجل ي ُ
 )316 :1301و «يش ُ
ابیض ُ
ُ
ْس
ْم منِّي و ا ْشت عل َّ
الرأ ُ
پیرى است (قرشی )34/4 :1301 ،همچنان که در قرآن آمده است﴿ :إنِّي وهن الْعظ ُ
ش ْیباً﴾ (مریم )4/همانا استخوان از (بدن) من سست شده و (موی) سر هم از (سپیدی) پیری میدرخشد،
التفات در واژگان متناظر با انسجام واژگانی بوده و عامل انسجام در پیکرة متن بهحساب میآید.
ُج ُمها ف ت ق َّحم ْ
س ُحمل عل ْی ها أ ْهلُها و ُخلع ْ
تلُ
ت به ْم في النَّار أال و إ َّن التَّ ْقوى مطايا ذُلُلٌ
«إ َّن الْخطايا خ ْی ٌل ُش ُم ٌ
ُحمل عل ْی ها أ ْهلُها و أُ ْعطُوا أزَّمت ها فأ ْوردتْ ُه ُم الْجنَّة (خطبه .)16/همانا گناهان چون مرکبهاى چموش که

گناهکاران بر آنها سوار شده و عنانهایشان رها شده هستند که گناهکاران را در آتش مىاندازند و بدان
همان تقوا ،چون مرکبهاى رام هستند که پرهیزکاران بر آنها حمل شده و عنانهایشان به آنها داده
شده است ،پس آنها را وارد بهشت مىکنند».
ُجم» به واژة «أزَّمة» و از واژة
در این فراز ،امام (ع) با التفات از واژه«خ ْی ٌل» به واژة «مطايا» و از واژة «ل ُ
ت ب » به واژة «أ ْوردتْه» که دو به دو مترادف هستند و در یک دایرة معنایی قرار دارند ،سه التفات در
«ت ق َّحم ْ
واژگان بهکار برده است ،در زبانشناسی نقشگرا ،چنین کاربردی ،زیر مجموعۀ انسجام واژگانی قرار دارد
و همچون زنجیرهای متن را پیوسته و یکپارچه مینماید.
 .5-0-2التفات در حروف

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 9911

88

«تغییر حرفی به حرف دیگر با کارکرد مشابه و یا حذف حرفی بعد از ذکر آن و بالعکس در یک بافت و
سیاق به خاطر ارزش بیانی که اقتضا دارد از نوع التفات در حروف محسوب میشود» (طبل.)131 :1331 ،
«ف ُهو ف ْت نةٌ لمن افْتتن به ض ٌّ
ال خطايا
ال ع ْن ه ْدي م ْن كان ق ْب لهُ ُمضلٌّ لمن اقْتدى به في حیاته و ب ْعد وفاته ح َّم ٌ

غ ْیره رْه ٌن بخطیئته (خطبه .)10/پس او براى کسی که به واسطهاش در فتنه افتاده ،فتنه است ،و از راه کسی
که پیش از او بوده گمراه است و گمراهکنندة کسى است که در زندگی و بعد از مرگش از او پیروى کرده و
حملکنندة بار گناهان غیر خود و در گرو گناه خویش است».
کاربرد سهگونه التفات در این فراز از نهجالبالغه ،باعث انسجام بیشتر متن و جلبتوجه خواننده است،
کاربرد حرف جرّ زائد «ل» بعد از کلمۀ « ُمضلٌّ» التفات در حروف از نوع (زیادت حرف) بوده که عالوه بر
تقویت این شبه فعل ،عامل هماهنگی و پیوند با عبارت«ف ْت نةٌ لمن» در جملۀ قبل است .این شبه فعل از
ال خطايا غ ْیره»« ،خطايا»
فعل متعدی میتواند بیواسطه مفعول بگیرد همانطور که در عبارت «ح َّم ٌ
حمال» است .دیگر التفات از واژة « ض ٌّ
ال» به واژة « ُمضلٌّ» ،التفات در صیغه از
مفعولٌبه بیواسطه برای « َّ
اسم فاعل ثالثی مجرد به اسم فاعل ثالثی مزید است که داللت معنایی آنها با هم تفاوت دارد و سوم
التفات عددی از واژة جمع« خطايا» به واژة مفرد «خطیئة» که بهعنوان عنصر جایگزین از مؤلفههای
انسجامبخش در متن بهحساب میآیند.
«و إنِّي لصاحبُ ُه ْم با ْْل ْمس كما أنا صاحبُ ُه ُم الْی ْوم (خطبه .)33/و من همانطورکه دیروز با ایشان همراه
بودم امروز هم همراهشان هستم».
التفات رخ داده در این دو جمله حذف حروف« َّ
ان ،ل  ،و ب » در جملۀ دوم بعد از ذکر آنها در جملۀ قبل،
التفات در حروف بوده و در زبانشناسی نقشگرا حذف از مؤلفههای انسجام دستوری است که «منظور از
آن ،حذف یک یا چند عنصر جمله در قیاس با عناصر قبلی در متن است» (فروزنده و بنیطالبی:1333 ،
 )113پس این التفات عامل انسجامبخش در این عبارت محسوب میشود.
 .6-0-2التفات در ساختار نحوی

التفات در ساختار نحوی همان دگرگونی شکل عناصر نحوی در جمله است و بهعبارت دیگر تکرار یکی از
عناصر نحوی برخالف آنچه پیشتر در بافت و سیاق آمده است بهطوریکه اگر از ویژگی این تغییر در
رساندن معنا چشمپوشی کنیم ،معنایی که جمله با این تغییر میرساند همان معنایی است که بدون تغییر
هم میرسید (طبل )146 :1331 ،تغییر فعل از معلوم به مجهول ،الزم به متعدی ،جمله اسمیه به فعلیه و
برعکس ،چنین التفاتی بهحساب میآیند.
ات إ َّال به
«و إ َّن الْ ُق ْرآن ظاه ُرهُ أنی ٌق و باطنُهُ عمی ٌق الت ْفنى عجائبُهُ و الت ْن قضي غرائبُهُ و التُكْش ُ
ف الظُّلُم ُ

(خطبه .)11/همانا قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است ،شگفتیهایش تمام نمىشود ،و عجایبش پایان
نمىپذیرد و تاریکىها فقط با آن برطرف میشود».
ف» التفات شده،
پس از فعلهای معلوم «التفنی» و «التنقضی» که از آنها به فعل مجهول «التُكْش ُ
ف» را داشت .اینگونه ،التفات در ساختار نحوی (از فعل معلوم به
ظاهر متن اقتضای کاربرد فعل «التنکش ُ
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فعل مجهول) نامیده میشود .همچنین این عبارت از دو التفات در واژگان بهره برده یکی ،التفات از
«الت ْفنى» به «الت ْن قضي» و دیگر التفات از«عجائبُه» به «غرائبُهُ» که میتوان آنها را از مؤلّفههای انسجام
واژگانی محسوب نمود .پنج بار تکرار ضمیر«ه» در این متن که به «القرآن» ارجاع دارد نیز میتواند عامل
انسجام بین این جمالت باشد.
الساعة ت ْح ُدوُك ْم تخ َّف ُفوا ت لْح ُقوا فإنَّما يُ ْنتظ ُر بأ َّول ُك ْم آخ ُرُك ْم (خطبه.)21/
«فإ َّن الْغاية أمام ُك ْم و إ َّن وراء ُك ُم َّ
قیامت پیشروى شما و مرگ در پشتسر شماست ،شما را مىراند ،سبکبار شوید تا برسید .همانا آیندگان
شما بهوسیله نخستینهای شما مورد انتظار واقع میشوند».
در این فراز ،با خروج از مقتضای ظاهر از فعل معلوم به فعل مجهول التفات شده است که التفات در
ساختار نحوی است ،با توجه به معلوم بودن فعل«ت ْح ُدوُك ْم» انتظار میرفت در ادامه جمله عبارت «ينتظ ُر
َّاولُکم آخرکم» بهکار رود اما با کاربرد «يُْنتظ ُر بأ َّول ُك ْم آخ ُرُك ْم» ،فعل مجهول در محور جانشینی و عمودی،
جایگزین فعل معلوم شد که این جایگزینی عامل انسجام در متن است.
نتیجهگیری
 .1با بررسی چهل خطبۀ نخست نهجالبالغه مشخص شد که گونههای مختلف هنرسازة التفات بهکار
گرفته شده است ،بهطوریکه در خطبههای بلند و خطبههایی که محتوای آنها ،نشاندهندة برانگیختن و
تشویق مخاطبان و یا مالمت و سرزنش آنهاست ،پربسامد بوده و در خطبههای کوتاه کاربرد نداشته و یا
اندک بهکار رفته است.
 .2التفات در خطبههای نهجالبالغه نهتنها موجب گسست بین جمالت نمیشود بلکه بهعنوان مؤلّفهای
انسجامبخش همچون زنجیرهای ،جمالت را در متن به هم پیوند داده و آنها را یکپارچه مینماید ،چرا که
انواع آن با عوامل انسجام متنی در زبانشناسی نقشگرا تناظر داشته ،و با قرار گرفتن در محور همنشینی
یا جانشینی سخن ،با مؤلّفههای انسجام همچون ارجاع ،جایگزینی ،حذف و انسجام واژگانی متناظر
هستند.
 .3با آماری ارائه شده از بسامد التفات در چهل خطبۀ نخست ،مشخص شد؛ التفات در ضمایر از بسامد
بیشتری برخوردار است که با مؤلفۀ ارجاع در زبانشناسی نقشگرا تناظر داشته و در انسجامبخشی به متن،
نقش ایفا میکند.
 .4کارکرد انواع التفات در انسجامبخشی هریک از خطبههای نهجالبالغه بهویژه خطبههای پربسامد
میتواند بهعنوان موضوعی برای پژوهشهای بعدی ،موردبررسی دقیقتر قرار گرفته و تبیین گردد.
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