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چکیده
از اواسط نیمه دوم قرن بیستم« ،بهتدریج ،توجّه زبانشناسان به بررسی توزیع عناصر زبـانی در
سطحی بزرگتر از محدوده جمله ،یعنی مـتن ،معطـو

شـد و عناصـر انسـجامبخـش مـورد

کندوکاو قرار گرفت .مهمترین عناصر انسجام از منظر زبانشناسی نقشگـرا ،عنصـر واژگـانی،
دستوری و آوایی است .نگارندگان در این جستار برآنند که با در پیش گرفتن روش توصیفی ـ
تحلیلی به بررسی نقش « التفات» در انسجامبخشی دو سورة مکی (یـس و نحـ ) و دو سـورة
مدنی (احزاب و آلعمران) بپردازند .دستاورد تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه صـنعت التفـات در
اشکال مختلف در انسجام متن ،ابهام هنری و آفرینش کـمم ادبـی تأثیرگـذار اسـت .بیشـترین
«التفات» در جملههای غیروابسته یافت میشود .این شگرد بیانی ،به دنبال خم

عادت ،سبب

غافلگیری و شگفتی خواننده میشود .میتوان گفت که در میان انواع التفاتهای موجود در این
سورهها ،التفات نزدیک ،سهم زیادی در انسجام متن دارد و موجب ارتبـا معنـایی آیـات نیـز
میشود .التفات دور ،مخاطب را به تدبّر و اندیشیدن سوق داده و موجب درکی بهتـر از آیـات
شدهاست؛ ازاینرو ،میتوان یکی از کارکردهای مهم التفات را در این متون چهارگانه ،انسـجام
درونمتنی آن دانست.
کلیدواژهها :انسجام متنی؛ التفات؛ سورههای مکی و مدنی؛ زبانشناسی نقشگرا.

نویسندة مسئول

aeghbaly@kashanu.ac.ir
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 .1مقدمه
مطالعات و پژوهشهای زبانشناسی جدید در دورههای اولیه ،به کشف و توصیف واحـدهایی از قبیـ
آوا ،واژه و جمله توجه داشت .زبانشناسان ،تجزیهوتحلی واحدهای فراتر از جملـه را امـری مشـک و
غیرعملی میدانستند؛ ازاینرو دستور سنتی از بررسی و مطالعه واحدی بلندتر از جمله ،یعنی «متن» ،غاف
بود .از اواسط نیمة دوم قرن بیستم« ،بهتدریج ،توجه زبانشناسانی چـون «زلیـ

هـریس»1952( 1م) و«

کنت لی پایک»1967( 2م) ،به بررسی توزیع عناصر زبانی در سطحی بزرگتر از محدوده جملـه ،یعنـی
متن ،معطو شد و متن به عنوان یک واحد فراتر از جمله کشف شد و سـاختار آن مـورد کنـدوکاو و
بررسی قرار گرفت» (افخمی وآقاگ زاده.)91 :1383 ،

«مایک هالیدی» 3و«رقیه حسن»1973( 4م) از جمله نخستین زبانشناسـانی بودنـد کـه کوشـیدند از
سطح جمله و مطالعات نحوی فراتر روند و به مفهوم متن و شک گیری بافتار متنی و عوام دخی در آن
بپردازند و بُعد ارتباطی ،کاربردی و اجتماعی زبان را ممک قرار دهند .آنان زبان را یک حقیقت و واقعیت
اجتماعی میدانستند .در طول دهة شصت ،نظریات آنها محور اصلی زبانشناسی نظـاممنـد نقـشگـرا
درآمد .در زبانشناسی نقشگرا ،مبحث انسجام موقعیت محوری یافت و در بررسی متنها معیار ارزیابی
قرار گرفت؛ ازاینرو در متنشناسی متون نظاممند مانند سورههای قرآن مجید ،میتوان با واکاوی انسجام
متنی به شناخت بیشتر آنها دست یافت .مهمترین عناصر این انسجام عنصر واژگانی ،دستوری و آوایی و
مهمترین عنصر دستوری ـ واژگانی که موجب انسجام متن میشود ،عنصر التفات در انواع گونـاگون آن
یعنی التفات نزدیک ،دور ،مقامی ،مکانی ،زمانی ،تضاد معنایی ،واژگـانی ،همسـانی ،زنجیـرهای و خطـی
است .این پژوهش به دنبال آن است که با روش توصیفی ـ تحلیلی ،عنصر التفات و نقش آن در انسجام
متنی دو سورة مکی (یس و نح ) و دو سورة مدنی (احزاب و آلعمران) را بررسی نماید.

 .1-1سؤالهای تحقیق
این پژوهش میکوشد به این سؤالها پاسخ دهد:

1. Harris
2. Kenneth Lee Pike
3. M. A. k. Halliday
4. Roqaiya hasan
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 پدیدة التفات چه نقشی در انسجام متنی سورههای یادشده دارد؟
 در این سورهها ،کدام نوع التفات به کار رفتهاست؟
 بسامد التفات در سورههای مکی بیشتر است یا مدنی؟
 کاربرد و شناخت صنعت التفات ،چه تأثیری در رسایی معنی و مفهوم آیات این سورهها دارد؟

 .2پیشینه تحقیق
موضوع انسجام و التفات در متون قرآن کریم از دیرباز مورد توجـه پژوهشـگران حـوزة علـوم
قرآنی قرار داشته و دراینباره ،تحقیقاتی چـه در داخـ و چـه در خـار از کشـور بـه انجـام
رسیدهاست؛ از جمله:
 اسلوب االلتفات فی البالغة القرآنیة ،حسن طبل ( ،)1998دارالفکر العريب ،القاهرر  ،کـه
فقط به بررسی انواع التفات از دیدگاه صیغه ،عـدد ،ضـمایر ،ادوات ،سـاختار نحـوی و التفـات
واژگانی در قرآن کریم پرداخته و جدول کاملی از هر نوع ارائه مینماید و از بررسی شگردهای
دیگر این صنعت غاف ماندهاست.
 أسلوب اإللتفات و أقسامه في القرآن الکریم ،غهلب بن حمما أبوالقهسا احلهمضاي ،رسـالة
دکتری دانشگاه امّالقری.

 أسللوب اإللتفلات و دالالتلله فلي القلرآن الکللریم ،رســالة دکتــری دانشــکده معاهر الااوح و
العلوم اإلنسهنیة مرکز بن مختار ،دانشگاه بینالمللی اسممی ،مالزی 2007 ،م.
در این دو پایاننامه ،ضمن ارائة تعاریف التفات و بررسی معناشناختی آن در قرآن کـریم از
نظر علمای بمغت ،اقسام مختلف آن ذکر ،و به نمونههایی از هر نوع استشهاد شدهاست.
 بررسی تغییر شخص دستوری کمم (التفات) در قرآن مجید بر اساس تحلی گفتمان ،فاطمـه
نصیری خوانساری1389 ،؛ در این پایاننامه ،ده سورة مکی و ده سورة مدنی به طـور تصـادفی
برای بررسی انسجام در آیات حاوی التفات انتخاب و بـر اسـاس رویکـرد تلفیقـی هالیـدی و
حسن ( )1976و دوبوگراند و درسلر ( )1981مورد بررسی واقع شدهاست .نتـایج ایـن تحقیـق
حاکی از رعایت کام انسـجام و فراوانـی عنصـر ارجـاع از میـان عناصـر انسـجامی و ارجـاع
شخصی از میان انواع ارجاع در تغییر شخص دستوری است .در این پایاننامه ،التفات بر اساس
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دو دیدگاه ذکرشده در سورههای مکی و مدنی مقایسه شده؛ ولی بررسی تطبیقی این سـورههـا
در موضوع التفات انجام نشدهاست.
 صنعت التفات و اهدا

آن در قران کریم ،حامد علیپور ()1390؛ این پژوهش بـه یکـی از

جنبههای التفات یعنی تغییر ضمایر پرداخته و از انواع دیگر این شگرد ادبی غاف ماندهاست.
 کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن ،محمد عبدالحلیم ()1391؛ نگارنـده در ایـن
مقاله ،مشخصههای تطبیقی التفات و کارکرد کلی آن ،از جمله تغییر دسـتور زبـانی در راسـتای
اهدا

بمغی را برشمرده و به تحلی آن پرداختهاست؛ ولی بررسی دیگر انواع التفـات و تـأثیر

آنها در انسجام متن را فرونهادهاست.
 بالغة اسلوب االلتفات فلي القلرآن الکلریم ()20014؛ مریم هبال در این پایـاننامـه ،صـرفا
صنعت التفات را در سورة بقره به عنوان اعجاز قرآن مورد بحث و تحلی قـرار داده و بـه آرای
مفسران دراینباره پرداختهاست؛ این تحلی به شک بررسی تطبیقی بین چند سوره نیست و بـه
ارتبا التفات با انسجام اشاره نشدهاست.

 االلتفات في القرآن الکریم ،حسا

للاواا الا لمي ()2016؛ مؤلف در این کتاب به انـواع

التفات در قرآن اشاره نموده و شواهد آن را آورده ولی تأثیر آن را در انسجام تبیین ننمودهاست.
 جایگزینی واژگانی در متشابهات قرآنی با رویکرد سبکشناسی نقشگرا (  )1396از کبری راستگو؛
نگارنده در این مقاله به مؤلفـة سـاختاری جـایگزینی واژگـانی در سـه سـطح اسـم ،فعـ و حـر
میپردازد و سعی در برقراری پیوند میان مباحث بمغت و علم مفردات سنتی و مسائ زبـانشناسـی
نوین و همچنین ارائة نگاهی نو به صنعت التفات در علم بمغت و مسئلة تراد و اشتقاق در دانـش
مفردات دارد ،بدون اینکه به انواع دیگر التفات و نقش آنها در انسجام متن بپردازد.
همانطور که میبینیم پژوهشهای مختلفی درباره انسجام در قرآن کریم ،بـه انجـام رسـیده
ولی تحقیقی مستق به بررسی التفـات و نقـش آن در انسـجام سـورههـای یادشـده بـه شـک
مقایسهای و تطبیقی نپرداختهاست؛ ازاینرو شایستهاست در طرحی نو و جدید به این موضـوع
پرداخته شود تا خوانندگان با زوایای مختلف آن در این سورههـا و تفـاوت آن در سـورههـای
مکی و مدنی آشنا شوند تا هم در ترجمه و هم در شناخت زیباییهای معنایی قـرآن بـه آنهـا
کمک کند .ساختار مقاله بدیع و جدید است و حاص ابتکار نویسندگان مقاله است.
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 .3مفهوم التفات در لغت و اصطمح
التفات« )Abrams, 2009: 383( 1مصدر باب افتعال از ریشة «لفـت» و بـه معنـای «صَـرف َ» یعنـی روی
برگردانیدن به سوی کسی یا چیزی است (ابن منظور .)84/2 :1414 ،التفات از نظر اصـطمحی «تعبیـر معنـی
است با بهکارگیری یکی از صیغههای سهگانه در گفتار یعنی متکلم ،مخاطب و غیبت با تعبیـر معنـی بـه
صیغه دیگر» (زرکشی« .)315-314/3 :1957 ،التفات» بهطورکلی تغییر جبهه روی سخن است؛ بیآنکه زمینه و
مقدمة این تغییر به طور طبیعی و منطقی در کمم از پیش تدارک دیده شده باشد» (پورنامداریان.)352 :1374 ،
این شگرد و آرایة ادبی با درهمشکستن روال معمول کمم ،نقـش بسـیار مـؤثری در بیـداری و جـذب
مخاطب دارد و با انسجامبخشی به متن موجب ترغیب و انگیزش وی میشود .این شگرد زبانی ـ ادبـی
در محور جانشینی برای برجستهسازی و هنجارگریزی کمم به کار میرود تا کمم را از حالت عـادی و
معمول خار کرده و توجه خواننده را به آن جلب نماید« .داگمس .جی .نی و سـارا تـورن ،التفـات را
تغییر در خطاب دانستهاند» (سرکی 1392 ،ش.)298 :

 .4دیرینهشناسی عنصر التفات در میراث شرقی و غربی
دانشمندان و زبانشناسان اسممی از دیرباز به پدیدة «التفات» و نقش زیباییشناختی و رسانگی معنایی آن
پی برده و برخی از آنان ،التفات را زیرمجموعة علم بیان و برخی دیگر در ذی علم معانی و گروهی هم
آن را زیرمجموعة علم بدیع قرار دادهاند و برای آن اسامی مختلفی وضع کردهاند« .ابو عبیـده معمـر بـن
مثنی (209هـ) ،اولین کسی است که بحث «التفات» را پیش کشیده و از آن با عنـوان «تـرک و تغییـر» نـام
بردهاست .وی در کتاب خود مجاز القرآن اینچنین آوردهاست:
«نوعی از مجاز آن است که کمم به صورت مخاطب بیاید سپس به غایب تغییر کنـد .قـال تعـال :

﴿ح ىَّت إِذَا ُكْنتُ ِِف الْ ُفْل ِ
ک » (هبال .)10 :2015 ،فراء (207هـ) بـه پیـروی
ك َو َجَرْ َن ِبِِ ْ ﴾ یعنی « َجر َن بِ ُ
َ
ْ
از ابوعبیده این شگرد را «انتقال» و ابن قتیبه (276هـ) در کتاب خـود تأویـ مشـک القـرآن ،آن را
«خمهلفة ظهرر اللفظ معنهه» نامگذاری کردهاست (ابن قتیبه.)298 -281 :1954 ،

1. Apostrophe
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تحقیق حکایت از آن دارد که «أصمعي (216هـ) اولین کسی است که از صنعت و آرایة التفات نام میبرد؛
اما تعریفی از آن ارائه نمینماید» (رشید فالح .)66 :1404 ،ابـن معتـز (296هــ) ،اولـین کسـی اسـت کـه تعریـف
اصطمحی آن را ارائه داده و میگوید« :التفات ،روی گرداندن مـتکلم از خطـاب بـه غیبـت و از غیبـت بـه
خطاب و نظایر آن است و روی گرداندن از معنایی به معنای دیگر نیز التفات نامیده میشود» (ابن معتـزّ:1967 ،

 .)16به دنبال آن ،ابن جنی (392هـ) در کتاب الخصلاص  ،واژه التفات را ذکر نکردهاست؛ ولی در ذیـ عنـوان
«شااهلة العربیاة» به آن پرداخته و مثالهایی از قرآن و شعر آوردهاست (ابن جنـی .)170 :2003 ،از مهـمتـرین و
کام ترین تعاریف ارائهشده درباره التفات ،تعریف ابن رشیق (390هـ) است که آن را «خرو از آنچه به طور
طبیعی مورد انتظار است» تعریف کردهاست (عبدالحلیم 1383 ،ش.)369 :
از دیگر زبانشناسان قدیم ،ابوبکر باقمنی (403هـ) است کـه التفـات را در معنـی «اعتـرا » بیـان کـرده و
میگوید« :التفات به معنی اعترا

و تغییر سخن در کمم اسـت» (بـاقمنی .)107 :1993 ،از دیگـر کسـانی کـه بـه

صنعت التفات پرداختهاند ،عبدالقاهر جرجانی (474هـ) است کـه آن را در مبحـث «خـرو از مقتضـای ظـاهر»
آوردهاست (جرجانی .)131 :1407 ،در اوای قرن ششم ،زمخشری (538هــ) به صنعت التفات و ارتبا آن با ضـمایر
پرداخت و برای آن ارزش فنی زیادی قائ شد .وی میگوید« :التفات آن است که کمم از یک سبک به سبکی
دیگر تغییر کند تا یکنواخت باشد و مایه شادابی و نشـا شـنونده و مـؤثر در جلـبتوجـه وی خواهـد بـود»
(زمخشری .)29 :2009 ،تفتازانی ،التفات را چنین تعریف میکند« :بیان یک معنی به یکی از راههای سهگانـه تکلـم،
خطاب و غیبت ،پس از آوردن آن معنی به یکی دیگر از آن راههای سهگانه بهگونهای کـه بیـان دوم بـرخم
مقتضای ظاهر و انتظار مخاطب باشد» (تفتازانی.)131 :1407 ،
التفـات در زبـانشناسـی غربـی « »Apostropheشـناخته مـیشـود (.)Abrams,2009: 383
هالیدی معتقد است« :میتوان بهراحتی متن کممی چه شفاهی و چه کتبی را از حالـت رسـمی،
خشکی و جمود خار کرد ...و گاه آن را در جهت برنامهریزی یک فعالیت یکپارچه و منسجم
و گاه برای ایراد یک سخنرانی و ...به کار گرفت .)Halliday, 1973: 23( ...بنابراین وی بر تغییر
در کمم بهویژه «تغییر در خطاب» تأکید کردهاست (سرکی 1392 ،ش.)298 :
از زبانشناسان جدید؛ محمد برکات ،در کتاب دراسلات فلي البالغلة ،التفات را در فصـلی جداگانـه آورده و
حدود  40صفحه به آن اختصاص داده و آن را از اسالیب و فنون بمغت و نبوغ عربی به حسـاب آوردهاسـت
(برکات .)155 :1984 ،عبدالجلی مرتا

نیز به التفات پرداخته و آوردهاست« :تغییر ناگهانی از مخاطب به غایـب و
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بالعکس و از مخاطب به متکلم ،از امور آسان و راحتی نیست که در هر کممی آورده شود» (مرتا .)108 :1993 ،
محمدحسین ابوموسی به پیروی از زمخشری بر نقش ضمایر در التفات تأکید کرده و میگوید« :اگر التفـات بـه
غایب باشد ،زمخشری آن را در معنی ندا آوردهاست» (ابوموسی .)129 :2008 ،الطاهر بن عاشـور ،در کتـاب خـود
التحریلر و التولویر ،التفات را از فنون کمم برشمرده و آن را انتقال کمم از غیبت ،مخاطب و متکلم به شکلی دیگر
بیان کرده و این کار را موجب نشا مخاطب میداند (ابن عاشـور )109 :1984 ،و سرانجام ابراهیم انـیس در کتـاب
اسرار اللغة التفات را به عنوان خرو از راه و روش منطقی دانستهاست (انیس.)158 :1978 ،
بررسی سیر تاریخ صنعت التفات در بین زبانشناسان غربی حکایت از آن دارد که تعریف ابـن رشـیق:
«خرو از آنچه به طور طبیعی مورد انتظار است» ،بهترین و جامعترین تعریفی است که درباره التفات ارائـه
شدهاست و این تعریف با نظر نگارندگان این پژوهش مطابقت دارد؛ زیرا جامع و سازگار با مبانی نظریـات
زبانشناسی نوین بهویژه زبانشناسی نقشگراست ،درحالیکه تعاریف دیگر بهنوعی ،جزئی و محدود بـوده
و شام انواع التفات بهویژه التفات واژگانی نمیشود .در نمودار ذی  ،انواع التفات نشان داده میشود:
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 .5التفات عنصری انسجامبخش در قرآن
«مستشرقین و بهویژه قرآنپژوهان غربی ،مانند «وانزبرو»« ،نولدکه» و سایرین ،التفات را یک خطای دستور
زبانی و از نقا ضعف گفتمان قرآنی معرفی کردهاند و برخی دیگر مانند رابینسـون ( 1996م) و سـایرین
بهگونهای دیگر به این صنعت نگریستهاند و آن را ویژگی ممتاز گفتمان قرآنی به شمار آوردهاند» (حـری،

 1390ش .)19 :در مباحث مورد توجه زبانشناسان و بهویژه زبانشناسان نقـشگـرا ،انسـجام و التفـات از
جمله مباحث مورد اهتمام آنان است .در انسجام که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد ،عوامـ
انسجام متنی بررسی میشوند و در سورههای قرآن مجید بر اساس الگوی نقشگرای هالیدی و حسـن،
عوام دستوری ،واژگانی و پیوندیای واکاوی میشوند که میتوانند به ارتبا بین آیات با معنـای کلـی
سوره و درنتیجه به فهم ،ترجمه و حتی تفسیر قرآن کمک کند .دراینباره یکی از عناصری که با انسـجام
ارتبا دارد التفات است؛ التفات هم در محور جانشینی و هم در محور همنشینی قرار میگیرد .اگر التفات
از نوع تغییر ضمیر شخصی باشد ،در محور همنشینی عم میکند و اگـر از نـوع تغییـر واژه باشـد ،در
محور جانشینی تأثیرگذار است؛ چراکه بر اساس نظریه هالیدی ،ارجاع ضمیر از نوع انسجام دسـتوری و
تغییر واژه (تراد و هممعنایی) از نوع واژگانی است .درواقع عنصر التفات به علت تغییر در اسـلوب و
معنی ،یک نوع هنجارگریزی و شکستن ساختار معمول کمم است که نهتنها انسجام حاکم بر متن را بـر
هم نمیزند ،بلکه به دو طریق زیر در انسجام متن مؤثر است:

الف) ایجاد ابهام هنری
ازآنجاکه التفات سبب ایجاد نوعی ابهام هنری میگردد ،این «ابهام اغلـب حاصـ تـازگی فضـاهایی
است که نویسنده به آن راه مییابد و میکوشـد تـا آن را بیـان کنـد» (میرصـادقی .)14 :1385 ،بـه دیگـر
سخن ،التفات با آشناییزدایی و تغییرات ناگهانی و غیرمنتظرة خود ،متن را دچار ابهـام و خواننـده را
شگفتزده میسازد؛ زیرا کشف مخاطب حقیقی یا معنای موردنظر گوینـده بـرای شـنونده دشـوار و
دستنایافتنی مینماید؛ اما خواننده یا شنونده با تمش فکری و گشودن گرههای ابهام متن ،به معنـای
حقیقی که پشت مجموعهای از عبارات و واژهها پنهان بودهاست ،دسـت مـییابـد و از ایـن کشـف
خود لذت میبرد .بهاینترتیب «ابهام هنری ،موجب بنبست نمیشود ،بلکه متن ،از رهگذر این نـوع
ابهام ،پنجرهها و افقهای تأوی را به روی خوانندة جدی میگشاید و واکنشهای جالـب و شـگفتی
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در او برمیانگیزد و عطش او را برای تدارک توجیه معناشناختی متن زیاد میکند» (فتـوحی.)27 :1385 ،
به عنوان مثال در آیات سورة مکی نح آمدهاست:

اهر وس اابَْ لىعلى ُن ا َاُت ا ُ و َا ول َ
ِ
﴿وأَلْ َق ااي ِِف اَْر ِ ِ
ر َرَواس ا َاي أَا َ ی ا َ بِ ُن ا ْ َوأَنْا َُ ا َا َ ُ ُ َ ْ ْ َ
ْم ااهو َوبِااهلن ْ
ْ
ََ َ
ىا ِ ُر ا ْ
َ
اَ ُْتَ ُ و َا﴾ (نح  )16-15/در آیة  ،15روی سخن با مخاطبان اسـت (هتتا وا)؛ امـا در آیـة  16بـهیکبـاره از

مخاطب به غایب التفات میشود ( ُتا وا) .شنونده در ابتدا فکر میکند مرجـع ضـمیر «یهتـدون» چیـز
دیگری است؛ ولی با تأم در دو آیه به این نتیجه میرسد مرجع هـر دو یکـی اسـت و ایـن سـؤال بـه
ذهن انسان خطور میکند که چرا از مخاطب به غایب التفات شدهاست؟ بنا بر گفتة زمخشـری ،التفـات
در این آیه مفیدبخش اختصاص است (زمخشری)404 ،2 :2009 ،؛ بدین معنی که در زمـان نـزول ایـن آیـه،
فقط قریش بودند که علم نجوم میدانستند .خداوند با این التفات« ،علم نجوم را مخـتص قـریش کـرده
که با این علم به کهکشانها هدایت شوند» (علوان)47 :2016 ،؛ اما مؤلفان این پژوهش بر ایـن باورنـد ایـن
التفات عموه بر اختصاص ،تشویق مخاطب را به یادگیری علم نجوم بـه همـراه دارد و از مخاطـب بـه
صورت تلویحی میخواهد به یادگیری این علم بپردازد .این مدعا با توجه به بافت موقعیتی انتهـای آیـة

 ...﴿11إِ ىا ِِف ذَلِك ََل ةَ لَِقوَم اتا َف ىنرو َا﴾ و آیة ...﴿ 12إِ ىا ِِف ذَلِاك ََل َ
اهو لَِق ْاوَم اَ ْع ِقلُاو َا﴾ (نح ) بهتـر
َ َ
َ َ ْ ََ ُ

فهمیده میشود .صنعت التفات در این آیه عموه بر اینکه نوعی آشناییزدایی و ابهام را بـه همـراه دارد،
در محور عمودی نیز بین چهار آیه ( )16-15-12-11انسجام و ارتبا معنایی ایجاد کردهاست.

ب) افزایش انسجام متن
ازآنجاکه التفات در معنای گستردة خود ،هرگونه تغییر و واگردانـی را در بـر مـیگیـرد و بـر محـور
همنشینی عم میکند ،میتوان انسجام یا گسستگی معنایی میان آیات را دریافت و این صنعت ادبـی
را سبب افزایش انسجام متن دانست .به بیان دیگر به سبب آنکه روابط همنشینی ،عناصـر درون یـک
متن را به هم پیوند میدهند؛ یعنی «نشانهها از الگوهای جانشین انتخاب میشوند و بر اساس قواعـد
معنایی و نحوی در کنار هم گذاشته میشوند و سازهها و سرانجام متن را تشکی مـیدهنـد .روابـط
همنشینی اهمیـت روابـط جـزء بـه کـ را برجسـته مـیکننـد» (سـجودی .)57 :1387 ،بـهایـنترتیـب،
خم آمدهای ناشی از کاربرد التفات اگرچه در ظاهر ،ساختار و پیکرة کـمم را در هـم مـیشـکند،
ولی در حقیقت سبب ایجاد تنش و انگیزش بیشتر در متن ،تقویت پیکرة معنایی و محور عمـودی و
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در نهایت افزایش انسجام معنایی کمم میشود .نباید فراموش کنیم ،تغییر از یک صورت به صـورت
دیگر باید به دلیلی خاص باشد .با هر خروجی که از هنجار صـورت مـیگیـرد ،بایـد ایـن سـؤال را
مطرح کرد که این خرو به چه دلی صورت میگیرد .نکتهای کـه ذکـر آن در اینجـا ضـرورت دارد
این است که در تغییر ضمایر ،شر آن است که ضمایر شخصی بایـد بـه همـان شـخص یـا شـیئی
اشاره کنند که تغییر از آن شروع شدهاست» (رشید فالح.)94 :1404 ،
نگارندگان این پژوهش بر این باورند که به شرو یادشده میتوان یک شر دیگـر اضـافه
کرد و آن اینکه در التفات شخصی یکی از دو ضمیر باید یـا مخاطـب باشـد یـا مـتکلم؛ زیـرا
التفات غایب به غایب نداریم و چهبسا باعث اختمل در مرجع ضمایر شـود .ازآنجاکـه ضـمایر
مخاطب و متکلم از ضمایر برونمتنی به حساب میآیند و بهنوعی ارتبا زیادی بـا مخاطـب و
بافت بیرونی متن دارند ،بر این اساس پیوند محکمی بین متکلم و مخاطـب بـا بافـت مـوقعیتی
صورت میگ یرد که در نتیجه بین التفـات و ضـمایر شخصـی پیونـد و ارتبـا معنـایی برقـرار
میشود تا به کمک یکدیگر متن را برای مخاطب جذاب و درک و فهم آن را آسانتر نمایند؛ به

عنوان مثال در سورة مکی کوثر آیة ﴿إِنىاه أَلََیاناه َ الْ َناوراَر فَ ِ
ْ َْ
صال لَرب َ
َ
اك َ ْ
َْ
ارجاع به یک چیز یعنی به خداوند متعال است .هر چند ضمیر جمع «ناه» در «ألَیناه َ » با «رب»
اق َْ َ
که مفرد است مطابقت ندارد .با این توصیف در سورة مکی طه آیـة ﴿فَاهْ ِ
اهر إِىَاه
ِ َماه أَنْ َ
َا ْق ِ
آمناه بِربناه﴾ (طه 72/و )73بنا به نظر زرکشی (زرکشـی)317/3 :1957 ،
ضي َر ِذهِ ْ
احلَیَه َ ال ُّ نْایَه ...إنآ َ َ
اََار﴾ (کـوثر آیـة1و )2
وْ

التفات از نوع مخاطب به متکلم وجود ندارد؛ زیرا مرجع ضمایر یکی نیست؛ ضمیر مخاطب در
آیة اول به فرعون و مرجع ضمیر متکلم در آیة دوم به «سحر » برمیگردد.

َخا ْذنَه ِم َان
اما در آیة هفتم و هشتم سورة مدنی احزاب ،وضع به گونهای دیگر اسـتَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ
َ وِماان نُ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َخا ْذنَه ِماْنا ُُ ْ ِمیََهَْاه َغلِی َااه.
یسااي ابْا ِن َما ْارَأَ َوأ َ
اوب َوإبْا َاراری َ َوُم َ
النىبیا َ میََااهَْا ُُ ْ َومْنا َ َ ْ
وساي َول َ
ِ
ِ ِ
لِیسأ ََل ال ى ِ ِ
ِ ِِ
لیسأل»
یمه﴾ التفات موجود در آیة  ،8فع « َ
َْ
صهدْ َ َل ْن ص ْ ُْ ْ َوأ ََل ى ل ْل َکهف ِر َن َل َذابَه أَل َ
لیسأل و أل ى » مشترکا خداوند است و فعـ اول
از متکلم به غایب است .مرجع ضمیر «أخذنه»َ ،

األ) در یک جملة وابسـته بـه
و سوم در دو جملة مستق غیروابسته آمدهاست اما فع دوم (لیس َ
ماقب خود است و مخاطب هیچگاه مرجع این ضمایر را دو یا سـه شـخص تصـور نمـیکنـد.
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«دلی بمغی این التفات ،بیان علت این میثاق است (سیبوکر )175 :2008 ،که در دو جملـة وابسـته
آمدهاست؛ اما این نوع التفات توانسته دو جمله را که از جهت معنایی به یکدیگر وابستهاند ،بـه
هم مرتبط سازد و بین آن دو انسجام معنایی ایجاد نماید.

 .6گونهگونگی التفات در سورههای مکی و مدنی
با تأم در این سورهها با گونهگونگی التفات در این سورهها مواجه مـیشـویم کـه در زیـر بـه
تشریح آنها خواهیم پرداخت:

 .6-1التفات پیاپی
وقتی در یک یا چند آیة متوالی ،التفات به شک پیاپی بیاید ،التفـات از نـوع پیـاپی اسـت .در سـورة

ِ
ىهصا ِر ن .سانُاْل ِقي ِِف ُْالُ ِ
اب ِ َاه
اوب الى ِاذ َن َك َف ُارواْ ُّ
مدنی آلعمران در آیة ﴿بَِل اللهُ َم ْوالَ ُك ْ َوُر َاو َخْیا ُار الن َ َ
الر ْل َ
ِِ
ِ ِ
ىهر َوبِْئس َمَْا َوى ال ىهلِ ِم َ ﴾ (آلعمران.)152-151/
أَ ْشَرُكواْ بهلله َمه ََلْ اَُنازْل به ُسْلََهنَه َوَمأَْو ُار ُ الن ُ َ
در ابتدای آیة  ،151لفظ جمله «اهلل» آمده سپس در ابتدای آیة بعد با فع «سانُلقي» از غایب

به متکلم التفات شده تا شدت وحشت را در دل کافران بیشتر نشان دهد و در ادامـه بـهوسـیلة
«اشرکوا باههلل» از متکلم به غایب التفات کرده تـا «عظمـت خداونـد سـبحان را بـه را مخاطـب
بکشاند» (علوان )108 :2016 ،و اینکه نفس خدا از چنین نسبتهایی مبرّاسـت کـه در ایـن بافـت
موقعیت فقط لفظ جمله است که میتواند به جای «اشارکوا بِناه» بیاید؛ زیرا صحبت از توحیـد و

یگانگی خداوند و شرک نورزیدن به اوست.
التفات پیاپی به دو بخش تقسیم میشود:

الف) خطی
در این نوع ،التفات از یک شخص آغاز و بعد از چند تغییر شخص در جملـههـای پـیدرپـی،
نهایتا به شخصی غیر از شخص آغازین خاتمه مییابد؛ به عنوان نمونه در سورة مـدنی احـزاب

ابتدای آیة ﴿ُْل من َذا الى ِاذ اع ِ
ص ُام ُک ْ ِم َان اللى ِاه إِ ْا أ ََر َاد بِ ُکا ْ ُساووَا أ َْو أ ََر َاد بِ ُکا ْ َر ََْاةَ َوال َِ ا ُ و َا
َْ
ْ َْ
ِ
ِ
ََلا ِماان د ِ
وا اللىا ِاه َولیااه َوال نَصا َا﴾ (احــزاب )17/بــا ذکــر «ْاال» از رســول خــدا بــه مخــاطبین در
ُْ ْ ُ

« عصامک » و در ادامه با ذکر « ا وا» به مؤمنان به صورت غایب التفات کـردهاسـت .بنـابراین
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التفات از مخاطب شروع شده و در پایان آیه به غایب منتهی شدهاست؛ گویا خداوند کسـانی را
که به غیر او پناه ببرند ،الیق گفتوگو و خطاب نمیداند؛ به همین خاطر ،گفتوگوی مسـتقیم
و َا) التفات کردهاست.

با آنها را رها کرده و از مخاطب به غایب (ال
ب) زنجیرهای (تسلسلی)

زمانی صورت میگیرد که التفات از یک شخص یا واژه آغاز و پس از تغییر شخص یا واژه ،در
جملههای پیدرپی نهایتا به همان شخص آغازین خاتمه یابد:

ب اللاهُ ماََْ َلْبا َ ا ىمْلُوَكاه الى اَ ْقا ِ ُر َللَاي َش ْاي َو َوَمان ىرََْانَاههُ ِمنىاه
در سورة مکی نح آیـةَ ﴿ :
ض َار َ
ِرََْْه حسانَه فَاُاو ِنفام ِمْناه ِسارا وجُارا رال ساتاوو َا ْ ِ ِ
كََاارُر الَ اَ ْعلَماوا﴾ (نحـ )75/
احلَ ْما ُ للاه بَ ْال أَ ْ ُ ْ
ُ
َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ
ابتدای آیه واژة «اهلل» و در میانة آیه به فع «رَْناهه» و در انتهای آیه دوباره بـه واژه «اهلل» کـه در
ابتدای آیه آمده التفات شدهاست .از منظر «آلوسی» دلی التفات از اسـم «اهلل» بـه فعـ «رَْناهه»،
تعظیم رزق و روزی است (آلوسی .)195/14 :1985 ،با توجه به اینکه سورة نح یک سورة مکـی
است و در سورههای مکی خداوند و صفات او مورد تأکید قـرار مـیگیـرد ،بـه همـین خـاطر

میبینیم که در ابتدای آیه ،کاربرد ضربالمث را به لفظ جمله نسبت داده و در انتهای آیه حمد
و ستایش را دوباره به لفظ «اهلل» التفات کردهاست .بنابراین ،ابتدای آیه با لفـظ جملـه شـروع و
پایان آن نیز به همین لفظ التفات شدهاست.

 .6-2التفات مکانی
این نوع از التفات با توجه به قرارگرفتن در ابتدا ،میانه یـا پایـان جملـه و بـا توجـه بـه فاصـلة
مکانیای که از یکدیگر دارد به دو نوع تقسیم میشود:

الف) التفات نزدیک
این نوع التفات در آیات قرآن بسیار است .هرگاه التفات در یک یا دو آیة نزدیـک بـه هـم (دو
اسناد نزدیک به هم) صورت بگیرد ،بهطوریکه دوسویه آن به هم نزدیک باشد ،التفات از نـوع
نزدیک است .التفات نزدیک ،عبارات را از جهت بمغی به هم نزدیک میکند« .پیداست هرچـه
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فاصله میان دوسویه کمتر باشد ،باعث بمغتافزایی میشود؛ پایه و مایه سخن را باالتر مـیبـرد
و گیرایی و دلنشینی و ذوقپذیری آن را فزونی میبخشد» (صیادی نژاد.)12 :1389 ،
بنابراین التفات نزدیک در زیباییشناسی متن و رسانگی معنـا مـؤثرتر اسـت تـا التفـات دور؛ بـه

ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ى ِ ِ ِِ
عنوان مثال در سورة مدنی آلعمـران آیـةَ ﴿ :کا َ أْب آل فْرَل ْاو َا َوالاذ َن م ْان َْا ْابلُ ْ َكا ىذبُوا بآ َاهو َرِبا ْ
ِِ
َخا َذ ُر ُ اللىاهُ» که به لفظ غایب است درحـالیکـه
فَأ َْرلَنْنَ ُ
اهر ْ بِا ُذنُوِب ْ و( ﴾...آلعمران )11/التفات در «فَأ َ
ضمیر «نه» در «آ َه ِنَاه» که پیش از آن واقع شده ،به لفظ متکلم است .اگر بـه آیـات پـیش از آن توجـه
کنیم ،صفات خدا را متذکر میشود و به کفار تعریض میزند کـه امـوال و فرزندانشـان بـرای آنهـا
سودی نمیدهد و در این آیه با آوردن التفات از نوع متکلم به غایب در دل مخاطبان بـهویـژه کفـار،
ترس و وحشت انداخته و آنها را بیم میدهد از اینکه مبادا مانند پیشینیان ،گرفتار عاقبت بد گردنـد.
خداوند با آوردن التفات نزدیک ،تأثیر معنایی آن را در مخاطب دوچندان کردهاست ،درحالیکـه ایـن
آیه با آیات قب و بافت موقعیتی آن از جهت انسجام معنایی مرتبط است.

ب) التفات دور
اگر التفات ،دور از هم یعنی بین چند جمله یا چند آیة دور در دو اسناد دور از هم ،واقع شـود
به آن التفات دور میگویند .التفات دور نقش مهمی در انسجام متنی سورههای قرآن دارد؛ زیـرا
ک سوره را به یک واحد منظم و معنیدار تبدی میکند بهگونهای که از ابتدای متن تـا انتهـای
متن یک مجموعه منظم به حساب میآید که ارکان آن با یکدیگر ارتبا نزدیکی دارند .التفـات
دور ،اجزای مختلف متن را یکپارچه و متحد میکند و شنونده را وامیدارد تا به تعق و اندیشه
در متن بپردازد ،درحالیکه التفات نزدیک فقط یک یا دو آیه را از جهت بمغی بـه هـم مـرتبط
میسازد و بین آنها ارتبا معنایی نیز برقرار میکند.

در آیة  13با آوردن واژه «النيب» در سورة مدنی احزاب عبارتَ « :وَ ْستَأْ ِذ ُا فَ ِر ٌم ِماْنا ُُ ُ النىايب»

اشاره به غایب دارد؛ درحالیکه در سه آیة بعد ،با آوردن فع «ُْال» به مخاطب تغییر کردهاست:

﴿ُْل لَن اْنا َفع ُک الْ ِفرار إِ ْا فَاررُُت ِمن الْماو ِ
و أَ ِو الْ َقْت ِال( ﴾...احزاب .)16/سـیاق کـمم بـهگونـهای
ْ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ
ك) درواقع نبوت پیـامبر
است که در آیة  13با ذکر واژه «النايب» ،به جای ضمیر مخاطب ( ساتأذنُ َ
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را برای مردم اثبات کرده و در ادامه یعنی آیة  16با مخاطب ساختن پیامبر ،وظیفه خطیـر وی را
در امر رسالت و ابمغ پیام بازگو میکند.

 .6-3التفات زمانی
گاهی تعابیری میبینیم که مثم به لفظ ماضی آمده؛ اما معنی مضارع از آن برداشـت مـیشـود و
بالعکس .این نوع التفات ،انواع مختلفی دارد که مختصرا به دو مورد بسنده میشود:

الف) از ماضی به مضارع
این نوع التفات وقایع را به زمان حال نزدیک مـیکنـد و دسـت بـه عینـیسـازی حادثـه بـرای
مخاطب میزند و گاهی بر استمرار و حدوث داللت دارد؛ به عنـوان مثـال در سـورههـا مـدنی
بهویژه آلعمران ،کاربرد افعال مضارع اغلب بیانگر تجدد و حدوث است پس بافـت آن بـافتی
آکنده از حرکت و تغییر و تبدی است و در سورههای مکی به خاطر اینکه از صـفات خـدا و
حوادث قیامت صحبت میکند کاربرد افعال ماضی بیشتر است .مثم در سورة مـدنی آلعمـران:

ِ ِ
ِ
آدم َخلَ َقهُ ِمن ُار َ
ِ
ناو ُا﴾ (آلعمران )59/التفات
هل لَاهُ ُكان فَایَ ُ
اب ِِثى َْ َ
یسي لن َ الله َك َمََ ِل َ َ
َ
﴿إ ىا َمََ َل ل َ
از «کها» به « کوا» صورت گرفته و اص آن قب از التفات چنین بودهاستُ :کن فکه َا.
بافت موقعیت این آیه بهگونهای است که مردم نسـبت بـه خلقـت حضـرت عیسـی (ع) و
سرعت آفرینش او شک و تردید دارند .خداوند برای اثبـات قـدرت و توانـایی خـود ،خلقـت
حضرت عیسی را به خلقت حضرت آدم تشبیه کـرده و در پایـان آیـه بـا آوردن فعـ مضـارع
« کاوا» به جای «کاها» ،از ماضی به مضارع التفات کردهاست« .آوردن فع مضارع ،بر سـرعت
و امکان این خلقت میافزاید» (علوان )159 :2016 ،و درنتیجه تأکیدی اسـت بـر قـدرت الهـی در
آفرینش موجودات جهان.

ب) از مضارع به ماضی
این نوع التفات بیشتر در سورههای مکی شایع است؛ زیرا در این سورههـا صـحبت از صـفات
خدا و بهشت و جهنم و اوصا

قیامت است؛ به همین خـاطر بافـت مـوقعیتی سـوره ایجـاب

ِ
ِ
میکند این نوع التفات بیشتر به کار رود :در سـورة مکـی نحـ ﴿ :أََاي أ َْم ُار اللاه فَاَْ َ ْساتَا ْعالُوهُ
سایأ » و در مفهـوم
ُسْب َحهنَهُ َوَا َع َ
اهى َل ىماه ُ ْرا ِرُكو َا﴾ (نح  )1/فع «أ ا » در ابتدای آیه به معنـی « َ
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آینده است و کاربرد آن به خاطر «توجه به قطعیت وقـوع آن آمـدهاسـت» (علـوان )161 :2016 ،و
قرینه لفظی «فْ ستعالوهُ» نشانگر آن است که فع «أ » هنوز به وقوع نپیوستهاسـت .البتـه در
تفسیر و توضیح این نوع التفات ،آراء و نظرات مختلفی مطرح شـده کـه نظـر نگارنـدگان ایـن
پژوهش به نظر «للواا» نزدیکتر است.

 .6-4التفات مقامی
گاهی گوینده از ضمایر درونمتنی به ضمایر برونمتنی یا بالعکس التفـات مـیکنـد .بـه چنـین
التفاتی «مقامی» میگویند؛ زیرا مقام سخن با توجه به سیاق کمم از درون مـتن بـه بـرون و بـه
عکس تغییر میکند .این کار بین متن و بافت خارجی آیـات و سـورههـا رابطـه معنـایی ایجـاد
کرده؛ همان رابطهای که هالیدی و حسن بـر آن تأکیـد مـیکننـد و همچنـین موجـب افـزایش
انسجام متن و توسعه معنایی میشود .ضمایر برونمتنی همان ضمایر مخاطب و مـتکلم هسـتند
که شنونده ،مرجع این ضمایر را از سیاق کمم میفهمد .این نوع از التفات به دو شک میآید:

الف) از بیرون متن به درون متن
نمونهی بارز آن ،آیة اول سورة نح است که در آن با توجه به بافت موقعیـت و سـیاق آیـات

بعد ،ضمیر مخاطـب در فعـ «فْ ساتعالوهُ» بـه مؤمنـان ارجـاع مـیشـود﴿ :أََاي أ َْم ُار الل ِاه فَاَْ
را ِرُكو َا﴾ درحالیکه اص آیه قب از التفات چنـین بـودهاسـت:
َ ْستَا ْع ِالُوهُ ُسْب َحهنَهُ َوَا َع َ
اهى َل ىماه ُ ْ
«أ

امراهلل فْ ستعالهُ املؤمنوا .»...علت آوردن این نوع التفات به شک مخاطب ،توجه ویژه

به مؤمنـان و روی گردانـدن از مشـرکان اسـت؛ غایـب آوردن ضـمیر در انتهـای آیـه در فعـ
« رارکوا» بر این مدعا تأکید میکند و او با این کار ،آنها را مـورد بـیاعتنـایی قـراردادهاسـت.
نمونة دیگری در سورة مکی آلعمران:

ِ
ِ
ِ
اَلخرِ وماه ََلا مان ن ِ
ىهصا ِر َنَ .وأَىماه الى ِاذ َن
﴿فَأَ ىمه الىذ َن َك َفُرواْ فَأ َ
ُلذباُ ُُ ْ َل َذابَه َش َ ا ِِف ال ُّ نْایَه َو َ َ َ ُ
آمنُاوا ول ِملُ اواْ ال ى ِ ِ
ِ
اب ال ىااهلِ ِم َ ﴾ (آلعمـــران )57-56/در آیـــة
اورُر ْ َواللااهُ الَ ُِيا ُّ
َ ََ
صااهحلَهو فَایُ ا َاوفیُ ْ أ ُ
ُجا َ
نخست «فهلاذِب » به صیغة تکلم که ضمیر آن برونمتنی است آمده ،اما در آیة دوم «فیُا َوفیُِ » به
صیغه غیبت که ضمیر آن درونمتنی است ،بیان شدهاست؛ یعنـی از بـرونمتنـی بـه درونمتنـی
التفات شدهاست .در آیة نخست که سخن از عذاب کردن کافران است ،خداوند حضور خویش
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را با ضمیر متکلم اعمم داشته تا به این معنا اشاره نماید که ذات پاکش با آنها سخن میگویـد
و عذابکردنشان را خود به عهده میگیرد ،و به این وسیله بار روانـی حاصـ از ایـن رویـارو
سخن گفتن را در آنها میافزاید ،و البته دنباله آیه با عبارت «وماه َلا مان نهصار ن» نیز میتوانـد
مؤید این مطلب باشد؛ زیرا طر

آنها خداوند است و دیگر هیچ یاریگری برای آنهـا وجـود

ندارد که آنها را از این رویارویی مستقیم بـا ذات او برهانـد تـا تخفیفـی در عذابشـان اعمـال
نماید .اما در آیة دوم که سخن از پاداش دادن به مؤمنان است ،با ضمیر غایب بیان شدهاست تـا
از جوّ حاکم بر آیة پیش فاصله بگیرد و درنتیجه پاداش دادن به مؤمنان در جوّی کامم متفـاوت
با جوّی باشد که کافران در آن عذاب میشوند .قدر مسلم ازاینروست کـه آلوسـی مـیگویـد:
چون پاداش دادن به مؤمنان از آثار بیکران رحمت الهی است و به مانند عذاب کردن ،سبب به
سختی افتادن نفس نمیگردد ،لذا خداوند با این التفات از سختی مخاطب قراردادن آنهـا روی
گردانده و به ضمیر غیبت روی آوردهاست (آلوسی.)185/3 :1985 ،
بنا به گفته ابن اثیر این نوع التفات گاهی «از خود به دیگران» اسـت (ابـن اثیـر.)177/2 :1981 ،

ِ
ِ ِ
ج ُعاو َا﴾ (یس )22/در این آیه ،التفات از ضمیر متکلم
مانندَ ﴿ :وَمه ِِل الَ أ َْلبُ ُ الىذي فَََ َارِي َوإلَْیاه ُا ْر َ
وحده به دومشخص جمع (انات ) بهمنظور نصـیحت و خیرخـواهی مـردم و مهربـانی بـه آنهـا
صورت گرفتهاست و هد

خداوند ترساندن مردم و دعـوت آن بـه سـوی خـود اسـت؛ زیـرا

متلکم آنچه برای خود میخواهد برای مردم هم میخواهد .بنابراین ،اصـ آیـه قبـ از التفـات
اینگونه بودهاست« :ومهلک ال عب وا الذي فَرُک ».

َ

ب) از درون متن به بیرون متن
الضاىر َلاان ُن ْ إِذَا
الضا ُّار فَِولَْیا ِاه َْاأ َُرو َاِ .ثُى إِذَا َك َرا َ ُّ
﴿ َوَمااه بِ ُنا ماان نا ْع َما َاة فَ ِما َان اللا ِاه ِثُى إِذَا َم ىسا ُن ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
سا ْاو َ َا ْعلَ ُمااو َا﴾ (نح ـ  )55-53/ضــمیر
فَ ِر ا ٌام ماان ُن بِا َارِب ْ ُ ْرا ِرُكو َا .لیَ ْن ُفا ُارواْ اَاه آ َاْیانَا ُ
اهر ْ فَاتَ َمتا ُ
ىعاواْ فَ َ
ابتدای آیه (رو) غایب است و به «اهلل» ارجاع میشود اما ضمیر «آ یناهر »َ« ،ان» است .بنـابراین
از درون متن به بیرون متن التفات شدهاست .دلی بمغـی کـاربرد ایـن التفـات ،اثبـات قـدرت
خداوند در بخشش مشرکان است .با توجه به بافت و سیاق آیات قب  ،بخشـش نعمـت و زوال
سختی و تنگدستی به خدا نسبت داده شدهاست؛ اما مشرکان به جای تشکر از خدا ،راه عنـاد و
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کفر در پیش گرفتهاند و خدا نیز با آوردن فع به شک اولشخص جمع ،ضمن بزرگ شـمردن
نعمتهای خود ،قدرت خود را به را مخاطبان میکشد.

 .6-5التفات همسانی (تساوی)
گاهی گوینده از اسم به ضمیری که با آن برابری میکند ،التفات مینمایـد .ازآنجاکـه ایـن نـوع
التفات در محور جانشینی یا عمودی قرار میگیرد و در زبانشناسی نقشگرای هالیدی موجـب
انسجام متن و توسعه معنایی آن میشود ،به همین دلی الزم است بـه بررسـی آن بپـردازیم .در
آیة ذی « ،النبا » به جای ضمیر مخاطب « َ » قرار گرفته تا مقام شامخ پیامبر اکرم (ص) را بیشتر

ِ
ِ
اهو خهال ِا َ ِ
اق ناَ ْف َسا َاُه
اهج ْر َا َم َع ا َ
ك َو ْاما َارأََ ُم ْؤمنَاةَ إِ ْا َوَربَا ْ
بــه نمــایش بگــذاردَ ﴿ :وباَنَا َ
ك الْ ا َرا َ
لِلنىبِ ( ﴾...احزاب)50/؛ اگر به ضمایر قبلی نگاه کنیم باید ضمیر« َ » را به کار میبرد امـا از اسـم
(النب ) استفاده کردهاست تا مقام شامخ پیامبر و رسالت او را به نمایش بگذارد.

گاهی نیز از ضمیر به اسم التفات میشودْ ُْ﴿ :ل إِا ُكنتُ ْ ُُِتبُّو َا اللهَ فَه ىبِ ُع ِوي ُْيبِْب ُن ُ اللهُْ ُْ .ال
أِ
نهفِ ِر ن﴾ (آلعمران)32-31/
ب الْ َ
َط ُیعواْ اللهَ َوالىر ُس َ
ول فِوا َا َولىْواْ فَِو ىا اللهَ الَ ُِي ُّ
التفات از ضمیر (انق) به اسم (الرساول) بیـانگر «رسـالت پیـامبر و وجـوب اطاعـت از وی

است و این شبهه را که پیامبر اسمم (ص) مانند حضرت عیسی (ع) اسـت ،برطـر

مـیکنـد»

(علوان .)108 :2016 ،نگارندگان این پژوهش نیز با نظر «علوان» موافقاند؛ زیرا بافت موقعیت آیـه
به گونهای است که حضرت عیسی (ع) و رسول خدا (ص) در مقام مقایسه هستند و بـا آوردن
واژة «رسول» همانندی آن دو را از بین میبرد.

 .6-6التفات تضاد ـ معنایی
نوع دیگری از التفات وجود دارد که در دو اسناد نزدیک به هـم ،دو مفهـوم و معنـی متضـاد و
مغایر به هم میآید .مفهوم اول در اسناد اول میآید سپس از آن مفهوم بـه مفهـوم دیگـری کـه
مغایر با آن است التفات میشود .این نوع التفات برای برجستهسازی کمم و انتقال معنی بسـیار
مؤثر است و چیزی شبیه تضاد معنایی است.
التفات معنایی به سه شک مطرح است:
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الف) التفات از امر به نهی
سبک قرآن به شیوهای است که افعال اعم از ماضی ،مضارع و امر را یکنواخت به کار نمیبرد؛ زیـرا ایـن
کار میتواند باعث یکنواختی متن و خستگی مخاطب شود و خواننـده توجـه چنـدانی بـه مـتن نکنـد؛
ازاینرو با توجه به اینکه یکی از عناصر اصلی نقشگرای هالیدی ،آشناییزدایی و برجستهسـازی کـمم
است ،این صنعت در قرآن بسیار شایع است .در این قسمت ،بعد از اینکه فعـ امـری آورده مـیشـود
به دنبال آن فع نهی میآید تا توجه مخاطب را به خود جلب نماید؛ مانند:

صمواْ ِِبب ِل الل ِه َِ
ِ
َج َیعه َوالَ َا َفىرُْواْ َواذْ ُكُرواْ نِ ْع َمةَ الل ِه َللَْی ُن ْ ﴾
﴿ َو ْالتَ ُ َْ

(آلعمران)103/

در این آیه اگر فع «ال فرْاوا» بدون «واو» آمده بود ،التفاتی در کار نبـود و فقـط بـه عنـوان

کمال اتصال از نوع بدل برای فع «التصاموا» به حساب میآمد؛ اما بـا آمـدن «واو» کـه حـر
عطف است از امر به نهی التفات شده و نوعی هنجارگریزی دیده میشـود و بـرای یکنواخـت
نبودن متن ،دوباره در ادامة آیه به فع امر (اذکاروا) التفات شدهاست .بافت موقعیت آیه طـوری
است که گـویی مـردم سـعی در جـدایی از یکـدیگر دارنـد و خداونـد بـا آوردن «وال فرْاوا» و
برجسته کردن آن ،مردم را از این کار نهی میکند.

ِِ
ِ
ِ
مثال دوم از سورة مدنی احـزابَ ﴿ :اه أَاُّ َُاه النىبِا ُّ ا ى ِام اللىاهَ َوال َُا ِک الْ َکاهف ِر َن َوالْ ُمنَاهفق َ َوَد ْ
ار ﴾ (احزاب)1/
أَذَ ُ ْ
در اینجا خداوند به پیامبر امر میکند تا تقوای الهی پیشـه کنـد و سـپس او را از پیـروی و
اطاعت از کافران و منافقان نهی میکند (امر به نهی) و در ادامه به شک امری از او مـیخواهـد
آزار و اذیت آنها را نادیده بگیرد و به آن توجه نکند .ازآنجاکه محور اصلی این سوره اطاعـت

از خدا و پیروی نکردن از کفار و منافقان است ،به همین خاطر در ابتدای این سوره با برجسـته
کردن این دو مفهوم ،بهویژه اطاعت نکردن از منافقان که به آن التفات شدهاست ،توجـه رسـول
خدا و مخاطبان این سوره را به این نکته مهم جلب کردهاست .بدین طریق بین سه قسمت آیـه
ارتبا و انسجام معنایی برقرار شدهاست.
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ب) التفات از نهی به امر
در این قسمت ابتدا فع نهی میآید سپس از نهی به امر التفات میشـود تـا مفهـوم فعـ نهـی

برای مخاطب برجسته و نمایان شـود .در سـورة مکـی آلعمـران آیـة ﴿ َاه أَاُّ َُاه الى ِاذ َن َآمنُاواْ الَ
ِ
حوا﴾ (آلعمران)130/
َأْ ُكلُواْ الربَه أ ْ
َض َعهفَه ُّم َ
ضَ
هل َفةَ َوا اى ُقواْ اللهَ لَ َعلى ُن ْ اُ ْفل ُ
فع «ال هکلوا» نهی و فع «ا قاوا اهلل» امر است .فع امر به فع نهی عطف شدهاست و ایـن

یک نوع ناسازگاری معنایی است؛ اما با آوردن این نوع التفات در حقیقت رن

تقوای الهـی را

برای مؤمنان بیشتر بارز میکند؛ به عبارتی از نظر مفهـوم بـه مؤمنـان اعـمم مـیدارد :شـما ای
مؤمنانی که به خدا ایمان دارید ربا را بیش از چند برابر آن نخورید؛ زیـرا ایـن عمـ بـا مـؤمن
بودن شما سازگاری ندارد؛ تقوای خدا پیشه کنید باشد که رستگار شوید.

) التفات از جمله اسمیه مثبت به جمله اسمیه منفی
﴿إِ ىا باُیُوَانَه َل ْوَرٌ َوَمه ِر بِ َع ْاوَرَ( ﴾...احـزاب )13/ازآنجاکـه گروهـی از مـردم بـه بهانـه ایـنکـه
َ
خانههای آنان در مدینه حفاظ و امنیت ندارد از پیامبر اجازه خواستند تـا بـه مدینـه برگردنـد و
آنها را از رویارویی با احزاب معا

کند ،خداوند نیز در پاسـخ بـه ادعـای آنـان بمفاصـله در

تضاد معنایی و مخالف با خواستة آنها ،عبارت« َوَماه ِراي بِ َع ْاوَرَ» را مطرح میکند و از آن معنـای

اولیه به معنایی مخالف آن التفات میکند تا ثابت کند حر

آنها مبنی بر اینکـه خانـههایشـان

حفاظ ندارد ،کذب محض است.

 .6-7التفات واژگانی
این نوع التفات معموال در میان واژگانی را میدهد که دارای حوزههای مشترک معنایی با داللت واژگانی
بوده اما از حیث طیف معنایی با یکدیگر فرق دارند .واژگان گوناگون در یک متن ،قسمتهای مختلـف
متن را به یکدیگر پیوند میدهند .این پیوندهای واژگانی به مخاطب کمک میکند تا مـتن را بهتـر درک
کند .انواع پیوندهای واژگانی از منظر هالیدی و رقیه حسن عبارتاند از« :هـممعنـایی ،تکـرار واژگـانی،
شمول معنایی و باهمآیی» (خطابی 24 :1992 ،و .) Ibid, pp. 274-76عنصر واژگانی با امکانات ترکیبیای که
دارد میتواند مجموعهای از جممت بیارتبا با یکدیگر را بهصورت یک کلیت واحد انسجام بخشد و
محدودیت چندانی برای آن در خلق متن ایجاد نمیشود .این عنصر در حکم تراد و هممعنایی اسـت
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که با توجه به نظریة نقشگرای هالیدی و بافت موقعیـت ،در محـور جانشـینی ،موجـب انسـجام مـتن

ِ
ِِ
ِ
میگردد﴿ :ناَىزَل للَی َ ِ
ال﴾ (آلعمـران )3/واژههـای
هب بِ ْ
َْ
هحلَم ُم َ
ك الْنتَ َ
ص َْه ل َمه باَ ْ َ َ َ ْاه َوأَنْا َازَل الىتا ْاوَار َ َوْاإل ْيی َ
ازل» دو صیغه متفاوت از فع ماضی هستند .در این آیه برای نزول قرآن از صیغه «نازَل» و برای
«نىزَل» و «أن َ
أنزل» استفاده شدهاست .به گفته مفسران ،صیغه «نىزَل» بیانگر مبالغه در نزول قرآن
تورات و انجی از صیغه « َ

با تأکید زیاد است؛ اما صیغه «أنزل» چنین مبالغه و تأکیدی ندارد (طب .)67 :1411 ،
ازل» را نزول دفعی و «نازَل» را نزول تدریجی میدانند ،با توجه به بافت آیه
نظر کسانی که «أن َ
و نظریة نقشگرای هالیدی صحیح به نظر نمیآید؛ بلکه باید گفت نظر «طب » در این مـورد بـه
صواب نزدیکتر است .در سورههای قرآن بهویژه سورههای مـورد بحـث ،بـا توجـه بـه بافـت
موقعیت ،از لفظ جمله «اهلل» به واژههای «رحمان» و «ربّ» التفات شدهاست.
تغییر واژگانی (التفات واژگانی) در سرتاسر قرآن وجود دارد و متن را به صورت یـک کـ
منسجم و منظم تبدی میکند و به خواننده این امکان را میدهد تا با تأمـ و اندیشـه در مـتن،
روابط حاکم بین جملهها را درک کند و اطمعـات واژگـانی زیـادی در اختیـار مخاطـب قـرار
میدهد و این کار انسجام متن را افزایش میدهد.

 .7نتیجهگیری
فرجام سخن اینکه واکاوی عنصر التفات در سورههای مورد بحث ،نشان میدهـد ایـن شـگرد
بیانی در انواع مختلف آن در سراسر این سورهها چشمگیر و پربسامد است و بیشتر در جممت
غیروابسته به کار رفتهاست و شناخت صنعت التفات میتواند به ترجمـه و فهـم معنـای آیـات
قرآن کمک بیشتری کند.
 عنصر التفات با انواع مختلف آن اعم از تغییر شخص دستوری و تغییـر واژگـانی ،بـا ایجـاد
ابهام هنری و توسعه معنایی ازآنجاکه کمم را از حالت رسمی ،خشکی و جمود خار کـرده و
سبب ایجاد تنش و انگیزش بیشتر در متن ،تقویت پیکرة معنایی و محور افقی و عمـودی شـده
و درنهایت نقش مهمی در افزایش انسجام معنایی کمم ایفا میکند.
 التفات «از مضارع به ماضی» در سورههای مکی شایعتـر اسـت؛ زیـرا در ایـن سـورههـا
سخن از قیامت و اوصا

و احوال آن به میان میآید ،به همین خاطر برای قطعیت بخشیدن بـه
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وقوع قیامت ،بسامد این نوع از التفات نسبت به سورههای مدنی بیشتر است؛ اما در سورههـای
مدنی بهویژه آلعمران ،ازآنجاکه بافتی آکنده از حرکت و تغییر و تبدی دارد ،کـاربرد و بسـامد
التفات «از ماضی به مضارع» که بیانگر تجدد و حدوث است بیشتر است.
 از بین انواع التفات ،التفات نزدیک در جممت غیروابسـته ،مایـة انسـجام مـتن اسـت و
التفات دور ک سوره را به یک واحد منظم و معنیدار تبدی میکند؛ بهگونـهای کـه از ابتـدای
متن تا انتهای متن یک مجموعه منظم به حساب میآید و همینهـا در رسـایی سـخن و جلـب
مخاطب نقش میآفرینند.
 هر یک از انواع التفات با توجه به سیاق کمم و زبانشناسی نقـشگـرا ،کـارکرد ویـژهای در ایـن
سورهها بر عهده دارد .آنجا که نقش رسول یا اهلل را برجسته نشان میدهد از التفات واژگـانی و هـر جـا
که قدرت و عظمت خود را نشان داده از التفات زمانی و مقامی استفاده کردهاست.
 در سورههای مدنی ازآنجاکه مردم ،حضرت محمد (ص) را بـه عنـوان رسـول پذیرفتـه
بودند ،از واژة «محمد» به واژههای «نبی» و «رسول» التفات شده؛ امـا در سـورههـای مکـی بـه
خاطر اینکه هنوز پیامبر اسمم (ص) را به عنوان رسول و نبی قبول نداشـتند ،از واژة «محمـد»
اق) التفات شـده و بسـامد آن نیـز باالسـت و ایـن مـیتوانـد در تعیـین
به ضمیر برونمتنی (أن َ
سورههای مکی و مدنی و تفسیر بر مبنای سیاق این سورهها مؤثر باشد.

کتابنامه
الف) کتابها

 )1عربی

ْرآا کرأ.

آلوس  ،شُهب ال ن حمم (1985م) ،روح المعانی ،ب وو ،دار االحیهو العرب .

ابن اْر  ،ضیهوال ن (1981م) ،المثل الساصر في أدب الكاتب والشاعر ْ ،م له وحققه وشرحه وللم للیه :د .اَ
احلوِف ،وب وي طبهنة ،منروراو دار الرفهلي بهلر هر.

ابن جن  ،ابو الفتج لَمها ( ،)2003الخصاص  ،ح :لب احلمی رن او  ،ب وو ،دار الکتب العلمیة ،ط.2
ابن لهشور ،حمم الَهرر ( ،)1984التحریر والتوویر ،د .ط ،ونس ،ال ار التونسیة للنرر ،ج.22

ابن من ور ،حمم بن مکرم ( ،)1414لسان العرب ،ط ،3ب وو ،دار صهدر.
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أبو موسي ،حمم حس ( ،)2008البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ،دار الفنر العريب ،دط ،دو.

ابن ْتیبه د نوري ،ابو لب اهلل حمم بن مسل ( 1954م) ،تأویل مشكل القرآنُ ،تقیم سی اَ صقرْ ،هرره :دار االحیهو النتب العربیه.
أنیس ،ابراری (1978م) ،من أسرار اللغة العربیة ،القهرر  ،منتبة اْيلو املصر ة.

بهْْي ،أبو بنر ( ،)1993إعجاز القرآن ،إل اد :م وب حسن حمم  ،ح :طه لب الرؤو سع  ،القهرر  ،دار اْم .

براوا و ول ( ،)1997تحلیل الخطاب  ،رَجة و علیم :حمم لَفي الزلیَي ،ومن ركي ،السعود ة ،جهمعة امللك سعود

للنرر العلمي واملَهبک.

التفتهَان  ،سع ال ن مسعود ( 1602ه ق) ،المطول : ْ ،منروراو مکتبة آ ة اهلل الع م املرلر الناف .

اجلرجهن  ،م سی شر أب احلسن لل بن حمم بن لل ( 2007م) ،الحاشیة علی المطول ،علیم رشی ألرر،
ب وو :دار الکتب العلمیة.
د رت رینار ،فولفهنج رهنیه مها ( ،)2004مدخل الی علم الو  ،رَجه البح

َرراوالررق ،ط ،1صفحه.21

دي بوجران  ،روبرو ( ،)1998الو

سعی حسنْ ،،هرره ،مصر ،مکتبة

و الخطاب واإلجراء ،رَجة ،هم حسها ،القهرر -مصر ،لهَل النتب ،ط .1

رشی فهحل ،جلیل ( ،)1404فن اإللتفات في مباحث البالغیین ،جملة آداب املستنصر ة ،الع د .9

َخمرري ،حممود بن لمر ( 1982م) ،الكشاف ،ب وو :دار املعرفه.

َرکر  ،ب رال ن ( ،)1957البرهان في علوم القرآنُ ،تقیم حمم ابوالفضل ابراری ْ ،هرره ،مکتبة دارالرتاث.

طبل ،حسن ( ،)1411اسلوب االلتفات في البالغة القرآنیّة ،م نة ،دارالفکر العرب .

للواا ال لم  ،حس ( ،)2016االلتفات في القرآن الكریم ،جهمعة بغ اد ،دارالنرر.

مر هر ،لب اجللیل ( ،)1993العربیة بین الطبع و التطبیع ،د واا املَبولهو اجلهمعیة ،دط.

 )2فارسی
پورنامداریان ،تقی ( ،)1384گمشدة لب دریا ،چاپ دوم ،تهران :سخن.
داد ،سیما ( ،)1385فرهن

اصطمحات ادبی ،چاپ سوم ،تهران :مروارید.

سجودی ،فرزان ( ،)1387نشانهشناسی کاربردی ،ویرایش دوم ،تهران :علم.
فتوحی ،محمود ( )1385نقد ادبی در سبک هندی ،تهران :سخن ،چاپ اول.
میرصادقی ،میمنت ( ،)1385واژه نامة هنر شاعری ،چاپ سوم ،تهران :کتاب مهناز.

ب) مقاالت و پایاننامهها
 )1عربی

سیبوکر ،امسهلیل احلهج لب القهدر ( ،)2008تووع صور االلتفات فی القرآن الکریم و مقاصده البالغیّة و االعجازیّة،

په هانهمه کهرشنهس ارش  ،جهمعة ام درمها االسْمیة ،جهمعة سوداا.

ربهل ،مرأ (« ،)2015بْغة اسلوب االلتفهو ف القرآا الکرأ و اسراره» ،اجلزائر :جامعة قاصدی مرباح و رقلة.
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 )2فارسی
افخمی ،علی و فردوس آقاگ زاده (« ،)1383زبانشناسی متن و رویکردهای آن» ،مجله زبانشناسی،
س 19شماره اول.
حری ،ابوالفض (1390ش)« ،بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطمعات گفتمان» ،فصلنامه
پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،ده ،ش  ،4صص.39-17
سرکی ،نادرهسادات و فرزان سجودی (« ،)1396گونهشناسی صنعت التفات در قرآن مجید با توجه به
مؤلفههای گفتهپردازی» ،فصلنامه جستارهای زبانی ،ده ،ش ( 1پیاپی )17ص.310-297
صیادینژاد ،روحاله (« ،)1389متناقضنما در شعری معاصر عربی» ،مجله زبان و ادبیات عربی( ،مجله
ادبیات و علوم انسانی سابق) ،شماره دوم.
عبدالحلیم ،محمد ،آ .س ( 1383ش)« ،صنعت التفات در قرآن ( ،»)2ترجمه ابوالفض حری ،مجله
زیباشناخت ،ش  ،10صص .382-359

) منابع انگلیسی
Abrams, M. H. (2009), A Glossary of Literay Terms, Wadsorth Publishing Col
Ince, International. Ed. 9th.
Halliday&Hasan (1976), chesionin English, London: Longman.
.
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«اإللتفات» کعوص ٍر ٍ
صي للقرآن
فاعل في االتّساق الوّ ّ

السورتین المدنیّتین أنموذجا)
السورتین المکیّتین و ّ
(دراسة ّ
عباس اقبالي ،1روحاهلل صیادينجاد ،2محمدحسین

فاضلي3

 .1أستهذ مرهر ِف ْس اللغة العربیة وآداِبه جبهمعة کهشها
 .2أستهذ مرهر ِف ْس اللغة العربیة وآداِبه جبهمعة کهشها
 .3طهلب ال کتورا ِف اللغة العربیة وآداِبه جبهمعة کهشها

المل ّخ

منذ منتص القرا العرر ن ْ کرس اللغو وا ارتمهمُ لاتوَ ک العنهصر اللغو ة أکرب من نَهق اجلملة ،أي النص،
وِبَوا لن مکونهو اال سهق النصي و مؤشرا ه .العنهصر اليت َله أمهیةٌ أکَر للتمهسك من وجُة ن ر اللسهنی
ري العنهصر املعامیة ،النحو ة ،والصو یة .يهول البهحَوا ِف رذه الورْة البحَیة به به املنُج الوصفي ا التحلیلي
دراسةَ دور «اإللتفهو» ِف السور املکیت ( س و َل) و السور امل نیت (االحزاب و آللمراا) .رذه
َ
کصنهلة أدبی َة دوراَ بهرَاَ ِف اال سهق النصي ،والغمور الفن،
ال راسة ن ُّ لن أا لإللتفهو بضروِبه املختلفة
ِ
ِ
إرر خرق لهدهته
وخلم الکْم اْديب .و ي ُ ُج ىل «اإللتفهو» ِف اجلمل غ ذاو الصلة .إا رذه احلیلة اْدبیة َ
فهلل ِف ا سهق رذه السور و أنه ؤدي
ؤدي إل مفهجأ القهريو و دررته .فنر أا اإللتفهو القر ب له ٌ
دور ٌ
سوق املتلقي إل الت بر و التفک ِف اَل هو
إل التواصل ال الِل ب اَل هو .ومن املستنبط أا االلتفهو البعی
ُ
و نتُي بهلقهري إل الفُ اْفضل؛ فلذلك میکن القول بأا اإل سهق املتوفر ِف نصوص رذه السور اْربعة نبَم
لن اإللتفهو و رو من أر وظی رذه الصنهلة اْدبیة.

الکلمات الرصیسة :اإل سهق النصي؛ اإللتفهو؛ السور املکیة و امل نیة؛ اللسهنیهو الوظیفیة.

الکه ب املسؤول

aeghbaly@kashanu.ac.ir
82

