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ساختارالتفاتوجنبههایهرنی-معناییآندرقرآن
(پژوهیشدرسطحصیغههایضمایر)
(تاریخ دریافت - 96/10/7 :تاریخ پذیرش)96/12/10 :

رضا امانی
ام البنین فرهادی

*1

**2

چکیده:

ساختار التفات ،یکی از پربسامدترین ســاختارهای بیانی قرآن است که دارای گونههای
تصرف در زمان افعال (به کارگیری زمان حال به جاي زمان گذشته یا بالعکس
مختلفی چون َ
و ،)...تغییر رویکرد ضمایر و افعال (از غایب به مخاطب یا بالعکس و )...و کاربرد اســم به
جای ضمیر یا بالعکس ،میباشد.

فن التفات و انواع آن ،به تحلیل
در پژوهش حاضر ،ضمن نگاهی گذرا به مفهوم و کارکرد َ
جنبههای هنری و معنایی اين صنعت در سطح صیغههای ضمایر (غایب به مخاطب ،غایب
بــه متک َلم ،متک َلم به مخاطب ،متک َلم به غایب و مخاطب به غایب) در نمونههاي قرآني آن
پرداخته شده است.
شناخت دامنة هر یک از انواع التفات  -از جمله در سطح ضماير -ما را در درک ماهیَت
و کارکرد این صنعت بالغی و نیز جنبههای هنری و معنایی آن در کالم وحی یاری خواهد
رســاند .در نهایت اينكه بررسی نمونههای التفات در قرآن ،بيانگر این مطلب است که این
الگوی زبانی عالوه بر کارکرد هنري و زیباشناختی خود ،نقش بسیار مه َمی در انتقال مقصود
گوينده كالم به مخاطبان و میزان تأثیرگذاری و ماندگاری آن دارد.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،بالغت ،صنعت التفات ،معنا ،ضماير
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پژوهش در زمینهی بالغت قرآن ،میتواند به مطالعه و شــناخت ابعاد زیباشــناختی آن
منجر گردد .در اين ميان ،اســلوب التفات از شگفتانگیزترین فنون و آرایههای ادبي قرآن
کریم میباشــد که از رهگــذر آن میتوان بــه معانی ثانویَــه نهفته در تعابیــر قرآنی و
داللتهای هنری آن دست یافت.
در باب اینکه التفات جزء کدام دسته از علوم بالغی قرار میگیرد میان مح َققان اختالف نظر
وجود دارد .برخی چون َ
«سکاکی» (م 626ق) التفات را گاهی ذیل علم بیان و گاهی درعلم
بدیع مطــرح میکنند .برخــی از مح َققان متأخَ ر نیــز اغلب آن را از جمله مســائل علم
معانی میدانند و برخی دیگر به بررســی آن به صورت مســتقل از سه علم بیان ،معانی و
بدیع  میپردازند .اما آنچه مس َلم به نظر میرسد اين است که التفات نیز همچون دیگر فنون
بالغی در انتقال مفاهیم و جذب مخاطب تأثیر بسزایی دارد .در این پژوهش ضمن پرداختن
به چیستی مفهوم التفات و جایگاه و کارکرد آن در علم بالغت و نیز انواع آن ،به جنبههای
هنری -معنایی این صنعت در قرآن پرداخته خواهد شــد .در مقالة حاضر تالش شده است
به سؤاالت پيش رو پاسخ داده شود؛ اوالً صنعت التفات چه تأثیری در زیبایی کالم و انتقال
مفاهيــم آیات دارد؟ ثانيــ ًا این تأثیرگذاری و جذابیت کالمی چگونه و به چه ســبکی رخ
مینمایــد؟ ثالث ًا صنعت التفات در قرآن كريم در ســطح ضماير به چه صورتهايي به كار
گرفته شده و نقش آن در بعد هنري-معنايي آيات چگونه ميباشد؟ به نظر میرسد تکنیک
التفات که به ســبک شنیداری گفتمان قرآن مربوط است ،با ارائة صحنههایی چند بعدی که
حداقل در یــک بعد آن ،مخاطب امروز ،حاضر در صحنه آن روز اســت( ،جمله مبهم) بر
جذابیَت و تأثیرگذاری متن می افزاید و اســتقراء نمونههاي التفات قرآني در سطح ضماير
نشان از به كارگيري پنج صورت (نوع ،شکل بهتر است) التفات از ضمیر غایب به مخاطب،
غایب به متک َلم ،متک َلم به مخاطب ،مخاطب به غایب و ضمير متك َلم به غايب دارد كه در اين
پژوهش به نمونههايي از هر کدام پرداخته شده و جنبه هاي هنري-معنايي آن مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفته است.

نخستین پیشنهاد دهندة اصطالح التفات در علم بالغت «اصمعی» (م  213ق) بوده است
(رحمانی و رادمرد .)145 :1391 ،ا ّما نظر مشهور این است که «عبدااهلل بن معتز» (م  296ق)
در کتاب «البدیع» (تألیف سال  274ق ) ،اولین کسی بوده که التفات را از زیباییهای سخن
و شــعر برشمرده است .اما اســلوب التفات به مفهوم کنونی آن از عصر زمخشری (م 538
ق) است که از ابهام و اختالف نظر در مفهوم خارج شده ،و رویکردی نو در تعامل با متن
قرآن کریم محسوب می گردد (جمله مبهم) .اگرچه از دیرباز در برخی کتابهای بالغی و
تفسیری به مبحث التفات پرداخته شده ،اما تنها در سه دهه اخیر است که کتابها و مقاالت
مســتق َلی در این زمینه به رشته تحریر در آمده اســت .از جمله میتوان به کتاب «اسلوب
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االلتفــات فی البالغة القرآنیة» به قلم «دکتر حســن طبل» و مقاالتــی چون «فوائد االلتفات
فی المباحث البالغیة» نوشته «جلیل رشــید فالح» اشاره نمود .اما تاکنون اثری که در آن به
طور مستقل به شناخت جنبههای هنری و معنایی اسلوب التفات در قرآن پرداخته شده باشد،
نوشــته نشده است .در این پژوهش سعی بر آن است که جنبههای هنری و معنایی اسلوب
التفات در مقولهی تغییر در صیغههای ضمایر ،همراه با ارائه شــواهدی از آیات قرآن کریم،
مورد بررســی و تحلیل قرار گیرد تا بتوان در ســایه آن به جنبه هاي زيباشناختي و معرفتي
فراتري از كالم الهي دست یافت.

 -2مفهوم التفات و کارکرد هنری -معنایی آن در قرآن

«ص َر َ
ف» یعنی روی گردانی
«التفات» در لغت مصدر باب افتعال از ریشــه «ل َ َف َ
ت» به معنای َ
به ســوی کسی یا چیزی اســت (ابن منظور )84/2 :1414 ،و از «التفات اإلنسان من یمینه إلی
شماله أو من شماله إلی یمینه» گرفته شده كه به معنای توجه نمودن انسان از طرف راست خود
به جانب چپ یا بالعکس است و با یکی از آن دو «از چپ به راست یا از راست به چپ» مح َقق
میشود (ابن اثیر3/2 :1358،؛ فیومی ،بیتا .)555/2 :در اصطالح علم بالغت نيز ،تغییر اسلوب
کالم از خطاب به غیبت یا ( ...بقیه مطلب ذکر شود) را التفات گويند (امین شیرازی ،بیتا.)56 :
زمخشری و به تبع او َ
تحول و تغییر
سکاکی ،از دو منظر به التفات نگریستهاند :اول از منظر َ
يكــي از انواع صيغههاي ضمایر ّ
(تکلم ،خطاب و غیبت) به نوعی دیگر از آنها و ديگري از
منظر تعبیر به یکی از انواع اين ضماير ّ
(تکلم ،خطاب و غیبت) در مقامي كه كالم ،ضميري
غير از آن ضمير مذكور را اقتضاء ميكند به طوري كه تكرار يا بازگشت به ضمير در جمله
صورت نميگيرد (زمخشری14/1 :1407 ،؛ سکاکی ،بیتا.)87 :
بنابراین رأی مشــهور فقط در نظر اول خالصه میشــود .که در این صورت رابطة میان
َ
ســکاکی ،عموم و خصوص مطلق خواهد بود و لزوم ًا
دیدگاه مشــهور و نظر زمخشری و
َ
ســکاکی همان التفات نزد جمهور نیست (خطیب قزوینی .)58 :1425 ،لذا
التفات از نگاه
َ
گفته میشــود كاربرد صنعت التفات در قرآن با تعریف سکاکی (تعریف عام) انطباق دارد
(جواهری.)192 :1388،
اين ساختار يعني  -التفات -در زبان قرآن به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی آن ،کاربرد
فراوان دارد .التفات دارای اســرار شــکلی و نظامی خارق العاده است که به واسطه تدبَر در
آن ،فضایلی از معانی عالی و ثانی قرآن شناخته میشود ،که این امر خود ميتواند دلیلی بر
اعجاز بالغی آن باشد.

برای صنعت التفات که ترفند و شگردي ادبی در راستای انتقال مفاهیم الهی است ،فوائد
بسیاری در قالب فوائد عام و خاص ذکر شده است؛ هنگامی که گوینده در سخن ،از اسلوبی
به اســلوب دیگر منتقل میشود ،سخن او بیشتر بر دلها مینشیند و موجب اشتیاق بیشتر
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مخاطب میگردد .همچنین تازه شدن سخن و آشنایی زدایی ،بازگشت از مالل و بیدارسازی
فعاالنه نســبت به کالم یکنواخت ،از دیگر کارکردهای التفات به شمار میرود (زرکشــی،
بیتا314 :1314،؛ زمخشــری .)14/1 :1407 ،همچنین خیال انگیزی کالم توسط حلقههای
مفقوده گفتار در التفات ،با زنجیرهای از تداعیها و عناصر ذهنی ســیَال ،شــناخته میشود.
زیــرا التفات با تغییر زاویة دید در کالم ،میزان همدلی گوینده یا نویســنده را با شــنونده
حــری )25 :1390،و همین تغییر در
یــا خواننده تغییــر میدهد (فضیلــت248 :1387،؛
ّ
روش ،ضمن اظهار ملکات و زیبایی کالم و مقتدر شدن آن ،پویایی اندیشه ،و حاضر یافتن
شــنونده خود را در صحنه ترسیم شــده ،و در نهایت تأثیرپذیری بیشتر را موجب خواهد
شد (اندلسی24/1: 1420 ،؛ طبیبیان    .)104 :1388،
عالوه بر موارد مذكور که غالب ًا در تمامی انواع التفات قابل مشــاهده اســت ،هر آیهای
که دارای اسلوب التفات میباشد ،میتواند بنا به ساختار خاص خود و فضایی که مخاطب
را در آن قرار میدهد اغراض و اهداف دیگری مانند تعظیم شأن ملتفت إلیه (تغییر از غائب
به مخاطب) ،تنبیه بر آنچه حق کالم بر آن وارد میشود (تغییر از متک َلم به مخاطب) و تأکید
بر تح َقق فعل (جایگزینی ماضی -مضارع) را دنبال نماید (فائز .)114 :1388 ،در ادامه پس
از معرفی انواع التفات به بررســی و تحلیل هر یک از این کارکردها (از نوع تغییر در سطح
ضمایر) در ارتباط با آیه و معنای هنری آن میپردازیم.

 -3انواع التفات در قرآن

مطالعة تعاریف متفاوت علمای بالغت و کارکردهای عام و خاصی که در اسلوب التفات
نهفته ،حاکی از آن است که در قرآن كريم انواع مختلفی از التفات به كار رفته است .گاه هر
یک از این انواع یا یک یا دو نوع از آنها در بین دو یا چند آیه رخ میدهد و گاه ممکن است
در یک آیه واحد تح َقق یابد ،که مورد اخیر به عنوان دشوارترین مورد زیبایی شناسی آرایه
التفات شناخته شده است.
همچنانکه در تع ّلق «صنعت التفات» به هر کدام از بخشهای متفاوت علم بالغت (معانی-
بیــان یــا بدیع) میان علمــای بالغت اختــاف نظر وجــود دارد ،در تقســیم بندی این
صنعت نیز ،میان ادبا اختالف نظر هســت .بعضی از بالغیَون مانند ابــن اثیر ،التفات را به
سه نوع ،تقســیم کردهاند -1 :التفات در برگشت از غیبت به خطاب و از خطاب به غیبت
 -2التفات در برگشــت از فعل مستقبل به امر و نیز از فعل ماضی به امر  -3التفات در خبر
دادن از فعل ماضی با مستقبل و از مستقبل به ماضی (ابن اثیر ،بیتا      .)3/2:
دکتر قاســم فائز نیز در کتاب خود «علوم البالغۀ» التفات را به چهار بخش کلی تقســیم
کرده اســت -1 :انصراف از صیغــه ای به صیغه دیگر  -2انصراف از یــک زمان به زمان
دیگر  -3اخبار از ماضی با مضارع  -4اخبــار از مضارع با ماضی (فائز .)172 :1388 ،وی
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در دسته بندی دیگر ،انواع التفات در قرآن ،تحت شش عنوان کلی بیان شده که هر عنوان
خود موارد متعدَ دی را شامل ميشود .البته این شیوه از دستهبندی ،تقسی م بندی های فوق را
نیز در بر میگيرد که عبارت است از:
 -1صیغهها (افعال و اسامی)
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التفات را از دیدگاهی دیگر در این کتاب به شش نوع تقسیم نموده است -1 :انتقال از خطاب
مفرد به مثنَی  -2انتقال از خطاب مفرد به جمع  -3انتقال از مثنَی به مفرد  -4انتقال از مثنَی
به جمع  - 5انتقال از جمع به مفرد  - 6انتقال از جمع به مثنَی.

 -2عدد (مفرد ،مثنَی ،جمع)

 -3ضمایر (غایب ،مخاطب و متک ّلم  -اضمار واظهار  -تذکیر و تأنیث)
 -4حروف (تفاوت میان حروف متماثل  -حذف و ذکر حروف)
 -5ساختار نحوی

 -6معجم (الفاظ مبهم درمعنا) (طبل.)61 :1431،

اما همچنانکه پیش از این اشاره شد ،پژوهش حاضر سعی دارد این صنعت و کارکردهای
هنری  -معنایی آن را در ســطح صیغههای ضمایر (غایب ،مخاطب و متک ّلم) مورد بررسی
قرار دهد و دیگر انواع آن را به پژوهشهای آتی واگذارد.

 -4تحلیل هنری -معنایی التفات در قرآن (درسطح صیغههای ضمایر)

مرسوم ترین نوع التفات در سطح ضمایر اتّفاق میافتد .در بررسي نمونههاي التفات در آيات
مختص صیغههای ضمایر میباشد برخورد میکنیم -1:التفات
قرآن با پنج نوع تغییر یا انتقال که
ّ
از ضمیر غایب به مخاطب  -2التفات از ضمیر مخاطب به غایب  -3التفات از ضمیر غایب به
متک َلم  -4التفات از ضمیر متک ّلم به غایب  -5التفات از ضمیر متک ّلم به مخاطب.

هریک از این صورتهای التفات غیر از کارکــرد و فواید عامی که دارند ،دارای نکتهها
و ظرایف دقیق هنری میباشــند ،که تأ َمل در هر یک از شواهد آن میتواند پردهاي ديگر از
مفسران
اسرار كالم وحي بردارد .برای نیل به این مقصود میتوان از معانی و کارکردهایی که َ
و ادب شناسان قدیم و جدید ذکر نمودهاند بهره جست.

چنانچه که بیان شــد ،التفات به عنوان اسلوبی گوینده محور ،پربسامدترین نوع تغییر در
زاویه دید یا دوربین محسوب میشود که در انتقال پیام ،ساختاری متفاوت از ساختار عادی
را دنبال میکند .تغییر زاویة دید که تغییر موضوع را به دنبال دارد ،در حقیقت در ارتباط با
تغییر معارف و ضمایر پدید میآید (حری .)35 :1390،بنابراین تغییر این شاخصه از التفات
میتواند در دوری یا نزدیکی مخاطب به گوینده یا عناصر تصویری آیات و در نهایت میزان
همدلی و همراهی و حضور فعال او در صحنه ،به نحو شایسته اثرگذار باشد.
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در التفات از ضمیر غایب به مخاطب و بالعکس (از مخاطب به غایب) مثالهای قابل توجهی
در آیات قرآن دیده میشود .تغییر ضمایر در اکثر نمونههاي اين نوع به سبب نکوهش ،تهدید
و گاهی اوقات برای درخواست صورت میگیرد (عبدالحلیم ،بیتا .)415 :اولین و بارزترین
الر ْحمنِ
التفات (ضمیر غایب به مخاطب) در سوره حمد بعد از آیات «ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ِّب الْعال َ َ
مينَّ ،
الرحي ِم ،مال ِ ِ
ك يَ ْو ِم الدِّ ينِ » (فاتحه )4-2:از ضمیر اول شخص غایب به اول شخص مخاطب
َّ
َ
َ
ِ
ِ
عين» (فاتحه )5:به چشم مي خورد که برخالف مقتضای ظاهر و
«
یعنی
ت
س
ن
اك
ي
إ
و
د
ب
ع
ن
اك
ي
إ
َ
َ
ُ
ْ ُ َ َّ
َّ
ْ َ ُ
انتظار شنونده است (امین شیرازی،بیتا .)454:فایده این التفات نکوداشت و اظهار سلطنت
و اقتدار خداوند و زمینه ای برای دعا است (اندلسی.)42/1 : 1420،
ذکر صفات خداوند در ابتدا به صیغه غایب ،محرکی است جهت آمادگی و حضور قلب
بیشــتر ،چرا که حمد و ثنای پروردگار در غیبت ســزاوارتر و صادقانه تر اســت و دعا در
حضور مؤثرتر و مفیدتر .سپس بعد از این که کالم به آیه «مال ِ ِ
محرک
ك يَ ْو ِم الدِّ ينِ » میرسدَ ،
محرک دفعی میشــود و توجه خواننده را چنان به سوی خداوند جلب
تدریجی تبدیل به َ
میکند که گویا او را میبیند (همان .)467-466،از آن جا که ذکر مخاطب نســبت به غایب
داللت واضحتری دارد ،بنابراین آن را برای عبادت و بندگی و اســتعانت به کار میگیرد تا
از سويي خضوع و تذلَل بنده باال رود و از سويي ديگر انگیزة او جهت ابراز خواستههایش
نیرومندتر گردد (زمخشری14/1 :1407،؛ طبیبیان.)104 :1388 ،

به باور برخی آیة آخر این ســوره نیز از صنعــت التفات (از خطاب به غیبت) برخوردار
ِ
یعنی«ص َ
اســت .عبارت «غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
راط الَّذي
وب َع َل ْيهِم» (فاتحه ،)7:عطف بر جمله ماقبل
َ
تقرب و لطف و نعمت
َن أنْ َع ْم َت َع َل ْيهِم» شــده اســت .در این جمله که هنوز فضا ،فضای َ
قوت خود باقی اســت .اما همین که از این فضا دور میشود و
اســت ،اسلوب خطاب بر َ
دیدگان به سمت غضبشدگان و گمراهان میچرخد اسلوب غایب به کار میرود تا از این
رویکرد عدم بندگی و ناراســتی گمراهان و مغضوبان ،به همراه دوری و عدم تقرب آنان به
خداوند القاء شود (درویش.)16/1 :1415 ،
«و قالُوا
مثال دیگر از انتقال ضمیر غایب به مخاطب در اواخر ســوره مریم دیده میشودَ :
ــيئ ًا إِ ًّدا» (مریم)89- 88:؛ (و گفتند[« :خداى] رحمان فرزندى
الر ْح ُ
ات َّ َخ َذ َّ
من َولَداً .ل َ َق ْد ِج ْئتُ ْم َش ْ
اختيار كرده است ».واقع ًا چيز زشتى را [بر زبان] آورديد).

در ایــن آیات ابتدا فعل غایب «قالوا» آمده و در ادامه با فعل «جئتم» به جای (جاؤوا) از
صیغة غایب به خطاب چرخش شده اســت .مح َققان ،معتقدند این چرخش جهت توبیخ
تصور باطل مشــرکان صورت گرفته ،لذا آنان را بســان مردمان حاضر
و انــکار و رد بر َ
فرض نموده است (زرکشی ،بیتا .)323:زیرا این گونه توبیخ ،میزان شدّ ت اهانت و زشتی
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َ
ــماوات َو ْ َ
ِ
ض َو أَنْ َز َل ل َ ُك ْم ِم َن
الس
ال ْر َ
اين نوع التفات را مي توان در آية شــريفة «أ َّم ْن َخ َل َق َّ
كان ل َ ُكم أَ ْن تُ ْنبِتُوا َش َجرها أَ إِل ٌه َم َع َّ
الل ِ ب َ ْل ُه ْم قَ ْو ٌم يَ ْع ِدلُون»
ماء ف ََأنْبَ ْتنا ب ِ ِه َحدائ ِ َق َ
َّ
السما ِء ً
ذات ب َ ْه َج ٍة ما َ ْ
َ
(نمل)60:؛ (آیا آنچه شریک میپندارند بهتر است یا آن کس که آسمان ها و زمین را خلق کرد
و برای شــما آبی از آسمان فرود آورد ،پس به وسیله آن ،باغهایی بهجت انگیز رویاندیم .کار
شما نبود که درختانش را برویانید .آیا معبودی با خداست؟ نه ،بلکه آنان قومی منحرفاند) دید.
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نســبت ناروا (صاحب فرزند بودن خدا) را بیشــتر میرساند (اندلسی215/6 :1420،؛ فائز،
 )114 :1388و خواننده که ابتدا از دور شاهد توبیخ ایشان بوده (صیغة غایب) اکنون خود به
زاویه نزدیکتری به صحنه حضور مجرمان میرسد ،طوری که از این صحنة توبیخ ،پیشاپیش
عبرت میگیرد تا مراقب باشد اسیر این سخنان پوچ و بی اصالت نگردد.

در ایــن آیــه ،دو نوع از التفات در ســطح ضمایر رخ داده اســت؛ نــوع اول التفات از
ضمیر غایب (در افعا«خلق» و «أنــزل») به ضمیر متک َلم «أنْبَتْنا» و نوع دوم التفات از ضمیر
مخاطب «ل َ ُك ْم» به ضمیر غایب «ب َ ْل ُه ْم قَ ْو ٌم يَ ْع ِدلُون» اســت .هــدف از این دو نوع التفات،
تأکید اختصاص افعال «خَ َلقَ  ،أَن ْ َز َل ،أَنْبَتْنا» به ذات اقدس خداوند و اعالن این پیام است که
رویــش گیاهان با رنگها و طعمها و رایحههای مختلف به وســیله همین آب ،تنها و تنها
در انحصار قدرت الیزال خداوند اســت .در واقع با چنين ســاختاري مشرکان که دلیلی بر
شرک خود ندارند ،در معرض توبیخ شدید و اعراض پیامبر (ص) از عادت ناپسندشان قرار
میگیرند (زمخشری376/3 :1407،؛ آلوسی216/10 :1415،؛ ابن عاشور ،بیتا.)285/19 :

این اهداف از طریق تکنیک التفات و رابطهی آن با زاویة دید نسبت به ابعاد صحنه ،حاصل
میگردد .زمانی که ســخن از خلقت آسمانها و زمین و انزال آب از آسمان است( ،بعد اول)
ضمیر غایب به کار میرود و مخاطب (بعد سوم) در زاویه دور اما برابر گوینده و افعال خلقت
و انزال قرار دارد .سپس در اندک فاصله ای با تعبیر«أَنْبَتْنا» این زاویه به طرف گوینده -که ابتدا
راوی سوم شخص (دانای کل) بوده و اکنون اول شخص است -کمتر میشود و شنونده قرابت
بیشتری با راوی که در اصل فاعل این افعال است ،احساس میکند و در رابطه با عدم توانایی
خود در رویاندن و ایجاد باغ بهجت انگیز به اقرار میرسد (حری.)33-32 :1390،
در همین فضا( ،با التفات به مشــرکان) چرخیدن يكباره روی ســخن به طرف مشرکان،
توجه شــنونده به بعد دیگری از صحنه جلب خواهد شــد ،که در آن مخاطب -که اکنون
نسبت به خداوند احساس بندگی بیشتر و اقرار به یکتایی او دارد-شاهد رویگردانی خداوند
قصه ،تأثیر عبرت انگیز
از مشرکان و دور شدن آنان از خداوند سبحان میشود .تمام ابعاد این َ
شایســته تر و کامل تری بر مخاطب دارد تا برای خداوند که در افعال و ذات و صفات بی
همتا است ،شریک قائل نگردد.
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«و َّ
ى ب َ َل ٍد َميِّ ٍت ف ََأ ْحيَ ْينا ب ِ ِه
ناه إِل 
اللُ الَّذي أَ ْر َس َل ِّ
ثير َسحاب ًا ف َُس ْق ُ
همچنین در آیة شــريفة َ
الر َ
ياح فَتُ ُ
َْ
ض ب َ ْع َد َم ْوتِها َكذل ِ َ
ور» (فاطر)9:؛ (و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مىكند
ال ْر َ
ك ال ُّن ُش ُ
پس [بادها] ابرى را برمىانگيزند ،و [ما] آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم ،و آن زمين را بدان
[وسيله] ،پس از مرگش زندگى بخشيديم رستاخيز [نيز] چنين است) .در این آیه خداوند متعال
با نسبت دادن ارسال بادها و بر انگیختن ابر ها به طریق غیبت اختصاص این افعال به خودش
را به خواننده متذکر میشــود (زمخشری601/3 :1407،؛ بیضاوی .)255/4 :1418،همزمان در
همین کادر که مخاطــب در زاویه دور از گوینده نظارهگر کمال حکمت بالغة الهی و قدرت
ربَانی است بعدی دیگر از این منظره ،مقابل دیدگان خواننده به طریق متکلم گشوده میشودکه
درآن این شــنونده است که در فضای نزدیکتری به گوینده (خدا) قرار میگیرد و از آنجا که
مشاهدة فعل مانند مشاهدة فاعل است ،واضحتر خود را مواجه با قدرت الهی می بیند .زیرا در
اسناد فعل به متک َلم نزدیکی بیشتری وجود دارد عالوه بر این دو فعل متکلم از افعالی هستند
َ
ُثير» قابلیَت لمس و درک بیشتری دارد .از
که برای مخاطب نسبت به دو فعل ا َول «أ ْر َس َل و ت ُ
این جهت که انسان با این دو فعل الهی ،بیشتر در ارتباط است و از آن سود مستقیم میبرد .البته
ُثير» (به صیغه مضارع) را بر خالف فعل «أَ ْر َس َل» (به
الزم به ذکر است که برخی تعبیر فعل «ت ُ
صیغة ماضی) نوعی التفات در افعال دانسته و این امر را در تصویر بدیع از قدرت الهی مزید
بر آنچه گذشت ،معرفی میکنند (درویش.)32/8 :1415 ،
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برخی محق َقان ،برای این نوع از التفات تنها یک نمونه از قرآن ذکر میکنند و برای نوع عکس
آن یعنی التفات از مخاطب به متک َلم قائل بر این اند که خداوند هرگز به صیغة (مخاطب) با خود
ســخن نمیگوید .به عبارتی دیگر خداوند من َزه از آن است که خودش را تا جایگاه مخاطب و
1
خطاب پایین آورد .لذا اگر نمونههایی در این رابطه ذکر میشود یا با شروط التفات سازگار نیست
و یا این که التفات در آن نه اسلوب خطاب به تک َلم بلکه به اسلوب دیگری است( 2زرکشی ،بیتا:
 .)317/3از طرفی وجود تساوی یا در نوسان بودن جایگاه متک َلم و مخاطب مانع دیگری در این
امر است زیرا تص َور مخاطب و متک َلم در آن واحد ،ممکن به نظر نمیآید (طبل.)126 :1431،
«و ما ل ِ َي ال أَ ْعبُ ُد الَّذي
بنابرایــن در التفات از نوع ضمیر متک َلم به ضمیر مخاطب تنها آیة َ
ي َو إِل َ ْي ِه تُ ْر َج ُعون» (یس)22:؛ (آخر چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده و همه شما بسوی
ف ََط َرن 
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 -1اولین شرط التفات این است که ضمیر شخصی مورد استفاده می بایست به همان شخص یا شیئی اشاره کند که تغییر از آن مشروع
ناك ال َْك ْوثَ َر ،ف ََص ِّل ل ِ َرب ِّ َ
شده باشد .بنابراین در آیه دوم سوره کوثر این شرط رعایت شده است( .إِن َّا أَ ْع َط ْي َ
ك َو انْ َح ْر) چرا که در این آیه
ارجاع به یک چیز است و آن خداست .شرط دوم التفات این است که تغییر میان دو جمله غیر وابسته صورت پذیرد مانند آیه17
َ
َ َ َ
ون ِم ْن ُدونِ َّ
السبيل) و شرط سوم بازگشت کالم
سوره فرقان(:يَ ْو َم يَ ْح ُش ُر ُه ْم َو ما يَ ْعبُ ُد َ
الل ِ فَيَ ُقولُ أ أنْتُ ْم أ ْض َل ْلتُ ْم ِعبادي ه ُؤال ِء أ ْم ُه ْم َض ُّلوا َّ
به مسیر اصلی خود است (حری1390:33،؛ فضیلت.)265 :1387،
َ
ي آياتِنا قُلِ َّ
اللُ أَ ْس َر ُع َم ْكرا ً إِ َّن
اس َر ْح َم ًة ِم ْن ب َ ْع ِد َض َّر َاء َم َّس ْت ُه ْم إِذا ل َ ُه ْم َم ْك ٌر ف 
 -2مانند عبارت آغازین آیه  21سوره یونسَ :
(و إِذا أ َذ ْقنَا النَّ َ
ون).
ون ما تَ ْم ُك ُر َ
ُر ُسلَنا يَ ْكتُبُ َ

 ساختار التفات و جنبههای هنری -معنایی آن در قرآن

او بازگشت مییابید) ،مورد استشهاد قرار میگیرد .در این آیه از «ال أَ ْعبُ ُد» به «إِل َ ْي ِه تُ ْر َج ُعون»
أرج ُع» میبود ،التفات صورت گرفته است .این آیه بخشی از حکایت
که در اصل باید «الِی ِه َ
قصه ابتدا  -سوم
مردم شهری است که اهل آن رسوالن توحید را انکار میکردند .راوی این َ
شــخص– خداوند است که آن را برای پیامبرش نقل میکند ،تا این که گویی راوی از متن
خارج میشود و مابقی داستان به قهرمان داستان ( مؤمن با کمال یقین و تازه از راه رسیده)
واگذار میشــود .شخص مؤمن ،ابتدا کافران را خطاب قرار داده و با استفهام انکاری ندای
فطری آنان را به طریق تک َلم فریاد میزند ،سپس دوباره ،به طریق خطاب به آنان باز میگردد
و مســأله معاد را متذ َکر میشود .این انتقال ســریع اما محسوس جایگاه كالم و زاویة دید،
حس همراهی و همدلی بین دو طرف ایجاد میکند تا نصیحت خالصانه که همراه با حرص
شــدید از روی لطف براي هدایت اســت (طبل )127-126 :1431،ضمن آگاهی بخشی و
تحریک مخاطب و مستمع ،تهدیدي به طریق تعریض و انذاري از انکار توحید و معاد نيز
باشد (آلوســی398/11 :1415،؛ زمخشری .)10/4 :1407،زيرا در خلقت و فطرت ،خود را
مانند آنان (كافران) و آنان را مانند خود میبیند و آنچه برای خود میپسندد برای کافران نیز
پســندیده میداند .اين نوع سخن گفتن رودررو ،اين احساس را در مخاطب ايجاد ميكند
كه گوينده ،شخص نصيحت كننده (يا در اينجا قهرمان داستان) را از خود و خودش را از او
1
بداند .لذا بسیار تأثیرگذار بر روح و روان مخاطب خواهد بود.

 -4-4التفات از ضمیر مخاطب به غایب

مفسران دارای فوایدی چون خشم و
انتقال از مقام خطاب به مقام غیبت ،در دیدگاه برخی َ
تبعید میباشد ،همچنان که در حالت عکس آن یعنی مقام غیبت به خطاب ،رضا و تقریب از
اغراض و فواید آن به شمار میآید (فخر رازی .)234/17 :1420،مانند آیة شريفهیُ » :ه َو الَّذي
يُ َسيِّ ُر ُك ْم فِي الْبَ ِّر َو الْبَ ْح ِر َحتَّى إِذا ُك ْنتُ ْم فِي ال ْ ُف ْل ِ
ريح
ك َو َج َر ْي َن بِه ِْم ب ِ ٍ
جاء ْتها ٌ
ريح َطيِّبَ ٍة َو فَر ُِحوا بِها َ
َ ُ
حيط بِهِم َد َعوا َّ
ِ
جاء ُه ُم ال ْ َم ْو ُج ِم ْن ُك ِّل َم ٍ
الدِّين لَئِ ْن أَنْ َج ْيتَنا
عاص ٌ
صين ل َ ُه َ
اللَ ُم ْخلِ َ
ف َو َ
كان َو َظ ُّنوا أن َّ ُه ْم أ َ ْ ُ
َ
ون فِي ْ َ
ال ْر ِ
اس إِن َّما
ِم ْن ه ِذ ِه لَنَ ُكون َ َّن ِم َن َّ
رين،فَ َل َّما أَنْجا ُه ْم إِذا ُه ْم يَ ْب ُغ َ
الشــا ِك َ
ض ب ِ َغ ْي ِر ال ْ َح ِّق يا أيُّ َها النَّ ُ
ون» (یونس)23-22:؛
ب َ ْغيُ ُك ْم َعل 
تاع ال ْ َحيا ِة ُّ
ى أَنْ ُف ِس ُك ْم َم َ
الدنْيا ثُ َّم إِل َ ْينا َم ْر ِج ُع ُك ْم فَنُنَبِّئُ ُك ْم بِما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
(او كســى است كه شما را در خشكى و دريا مىگرداند ،تا وقتى كه در كشتيها باشيد و آنها
با بادى خوش ،آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند [بناگاه] بادى سخت بر آنها َوزَد و موج
از هر طرف بر ايشــان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتادهاند ،در آن حال خدا را پاكدالنه
مىخوانند كه« :اگر ما را از اين [ورطه] برهانى ،قطع ًا از سپاســگزاران خواهيم شد .پس چون
آنان را رهانيد ،ناگهان در زمين بناحقّ سركشى مىكنند .اى مردم ،سركشى شما فقط به زيان
خود شماست[ .شما] بهره زندگى دنيا را [مىطلبيد] .سپس بازگشت شما به سوى ما خواهد
 -1این نوع سخن گفتن در زبان محاوره نیز با همين هدف اثرگذاري بيشتر و بر انگيختن حس همدلي و عطوفت به کار میرود.
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بود .پس شما را از آنچه انجام مىداديد با خبر خواهیم کرد».
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مفسران ،التفات موجود در این آیه یعنی تغییر ضمیر از مخاطب در « ُه َو الَّذي يُ َسيِّ ُر ُك ْم
برخی َ
ريح ِ
فِي الْبَ ِّر َو الْبَ ْح ِر َحتَّى إِذا ُك ْنتُ ْم فِي ال ْ ُف ْل ِ
ف
عاص ٌ
ك »...به ضمیر غایب در َ
جاءتْها ٌ
«و فَر ُِحوا بِها َ
جاء ُه ُم ال ْ َم ْو ُج ِم ْن ُك ِّل َم ٍ
كان »...را براي مبالغه دانســته و معتقدند که خداوند خواسته حالت
َو َ
ناسپاسی طوفان زدگان را در حالت بازگشت به خشکی به دیگران بازگو نماید و تعجب ایشان
را برانگیــزد ،و انکار و تقبیح آنان (كافران) را در پی آورد (زمخشــری .)338/2 :1407،آنجا
که خداوند میفرمایدُ « :ه َو الَّذي يُ َســيِّ ُر ُك ْم فِي الْبَ ِّر َوالْبَ ْحرِ» نعمت خود را از روی امتنان برای
مخاطبان یادآوری میکند و از آنجا که این افراد ،یعنی کسانی که در دشت و دریا در حرکت
و سفر هستند از هر دو گروه مؤمن و کافر میتوانند باشند ،استفاده از روش خطاب ،متناسب
و دربرگیرندة همه میباشد ،تا آن دسته که مؤمن و پارسا هستند ،همچنان به شکرگزاری خود
پایبند بوده ،و آن دسته که کافر و خدا ناشناس اند ،این نعمت خدا را به یاد آورند و از کفر خود
دست بردارند .اما چون در ادامه ،اشاره میشود که هنگامی که خداوند ایشان را از این حادثه
نجات میدهد ،باز هم آنان سرکشی خود را ادامه میدهند ،در اینجا خداوند از روش خطاب به
غیبت التفات نموده تا مؤمنان ،مخاطب صدور چنین حالتی که در نهایت به سرکشی میانجامد،
قرار نگیرند (اندلسی33/6 :1420،؛ ابن عاشور ،بیتا.)54/11 :
درواقــع ،گویندة اصلــی در این آیــات ،خداوند اســت و خطاب اصلــی نیز متوجه
پیامبر میباشد .به واسطة این آیات ،صحنهای از قدرت الهی به نمایش در میآید که در
آغاز گوینده خود را با عبارت « ُه َو الَّذي يُ َسيِّ ُر ُك ْم فِي الْبَ ِّر َو الْبَ ْح ِر َحتَّى إِذا ُك ْنتُ ْم فِي ال ْ ُف ْل ِ
ك »...با
ضمير غايب (زاویه دید به طرف خدا است) ،معرفی میکند ،سپس با ضمير خطاب ( ُكنْتُ ْم)
حال مردمان هنگام ســوار شدن به کشتی را که بیانگر حالت حضور و یاد خدا است ،تبیین
مینماید؛ چرا که آنان از مرگ و طوفانی شــدن احتمالی دریا در هراسند (ســیوطی:1421،
 .)157/2اما زمانی که ســوار بر کشتی میشوند ضمیر از مخاطب به غایب تغییر مییابد و
زاویة دید خواننده نیز به طرف کشتی نشینان با چرخشی ناگهانی عوض می شود ،به طوری
که خود را یکی از سرنشــینان میبیند .در این حال ،همگی از حرکت روان و آرام کشتی با
بادی خوش ،مســرورند و از یاد خدا غافل میشوند (اين غفلت با دور شدن زاوية ديد از
خدا به واسطة تغيير ضماير سازگاري دارد به طوري كه حتي فضاي سخن از شناخت خدا
دور شده به شرح حال مسروران در كشتي ميرسد) .ا ّما ناگهان طوفان و حمله امواج بر این
آرامش میتازد تا گرد غفلت از دل آنان بزداید و دست به سوی قادر متعال دراز کنند؛ «لَئِ ْن
رين» آن گاه زاویة دید که اکنون رو به پایین است با استجابت
أَنْ َج ْيتَنا ِم ْن ه ِذ ِه لَنَ ُكون َ َّن ِم َن َّ
الشا ِك َ
دعای آن ها به طرف باال (خدا) میرود و آنها خود را نجات یافته مییابند.
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در عین حال ،این تغییر ضمایر برای مخاطبانی که ممکن اســت هرگز به دریا نرفته باشند،
این امکان را فراهم میکند که خود را در صحنه ،حاضر یابند و با مقایسهی رفتار طوفان زدگان

مثال دیگر التفات از ضمیر مخاطب به غایب در ســورة مبارکة آل عمران اســت آنجا که
فيــه إِ َّن َّ
اس لِيَ ْو ٍم ال َريْ َب ِ
«ربَّنــا إِن َ
َّك جا ِم ُع النَّ ِ
اللَ ال يُ ْخلِ ُف الْميعاد» (آل عمران)9:؛
میفرمایدَ :
(پروردگارا ،به يقين ،تو در روزى كه هيچ ترديدى در آن نيست ،گردآورندة [جمله] مردمانى.
«ربَّنا ال
قطعــ ًا خداوند در وعدة [خود] خالف نمىكند) .در این آیه ،برخالف آية پيش از آن َ
ك َر ْح َم ًة إِن َ
تُزِغْ قُ ُلوبَنا ب َ ْع َد إِ ْذ َه َد ْيتَنا َو َه ْب لَنا ِم ْن ل َ ُدنْ َ
َّك أَنْ َت ال ْ َو َّهاب» (آل عمران ،)8:از اسلوب
خطاب « َربَّنا إِنَّ َ
ك جام ِ ُع الن ِ
ب في ِه» به اسم ظاهر -درحکم غایب است -در انتهای
َّاس لِيَ ْومٍ ال َريْ َ
آیه «إِ َّن َّ
اللَ ال يُ ْخلِ ُف الْميعا َد» عدول شده است .در واقع بازگشت کلمه «اهلل» بجای «إِنَّ َ
ك» جهت
اظهار عظمت وعدههای الهی بویژه وعدهی روز هولناک قیامت است ،که فراگیر است و تنها
مختص عدهای قلیل و خاص ،چون راسخان نیست .زیرا الوهیَت که از اسم اعظم «اهلل» فهمیده
میشود حکمی عام دارد(عکبری ،بیتا73/1 :؛ آلوسی88/2 :1415 ،؛ طباطبایی.)30/3 :1417 ،
بنابراین مخاطبان که با دعاکنندگان همراه میشوند این وعدهها را از خود دور نمیپندارند.

 ساختار التفات و جنبههای هنری -معنایی آن در قرآن

پیش و پس از بال و مصیبت ،چاره ای برای رفتار احیان ًا دوگانه خود بیابند (حری.)34 :1390،

 -5-4التفات از ضمیر متک َلم به غایب

ون َم َع َّ
مانند التفات در آیات شــريفهی« :إِن َّا َك َف ْي َ
آخ َر
الل ِ إِله ًا َ
ذين يَ ْج َع ُل َ
ِئين .ال َّ َ
ناك ال ْ ُم ْســتَ ْهز َ
ون .ف ََســبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد َرب ِّ َ
ك َو ُك ْن ِم َن
ــم أَن َّك َو يَ ُ
ضيق َص ْد ُر َك بِما يَ ُقول ُ َ
ــو َف يَ ْع َل ُم َ
ف ََس ْ
ونَ .و ل َ َق ْد ن َ ْع َل ُ
ك َحتَّى يَ ْأتِيَ َ
دينَ .و ا ْعبُ ْد َرب َّ َ
الس ِ
قين» (حجر)99-95:؛ (ما مسخرهكنندگان را از تو باز
ك الْيَ ُ
اج َ
َّ
َّ
مىداريم .آنان كه با الل خداى ديگر قائل مىشوند .پس به زودى خواهند دانست و مىدانيم
كه تو از گفتارشان دلتنگ مىشوى .به ستايش پروردگارت تسبيح كن و از سجده كنندگان
باش و پروردگارت را بپرست ،تا لحظه مرگت فرا رسد) .در این آیات خداوند ابتدا به صیغة
اول شخص جمع (متک َلم مع الغیر) سخن میگوید« .إِنَّا َك َفيْ َ
قوت قلب پیامبر باشد و
ناك» تا َ
غم و غضب را از ایشــان دور کند (زمخشری .)591/2 :1407،سپس به صیغة غیبت عدول
میکند و اسم خاص «اهلل» ( َم َع َّ
اللِ) را به جای ضمیر متک َلم بر میگزیند و در ادامهی آیات،
دوباره به همان اسلوب تک ّلم « َو ل َ َقدْ ن َ ْع َلم» باز میگردد.
 ك َفيْ َ
موضوع و محوریّت آیه در جملة «إِنَّا َ
ناك» ضمیر«نا» است ا ّما در آی ة بعد (مستهزئین)
محور بر خبر دادن قرار میگیرد و ضمیر «نا» جای خود را به«اهلل» که هم اکنون حکم
صیغهی غایب را دارد و محوریَت خود را از دست داده ،میدهد .این تغییر کانونی و عدم
حفظ موضوع ،موجب تغییر ابعاد و زوایای دید در کادری که اهلل ،مستهزئین و پیامبر حضور
(حری.)31 :1390 ،
دارند ،میگردد ّ
زمانی که ضمیر متک ّلم است «إِنَّا َك َفيْ َ
ناك» مخاطب نسبت به جانب «اهلل» نزدیکی بیشتری
احساس میکند و «مســتهزئین» را در نمای دورتری از صحنه مییابد .پس از آنکه ضمیر
«نا» به اسم ظاهر «اهلل» تغییر جهت میدهد ،این تمسخرکنندگان هستند که در نمای نزدیکتر
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به مخاطب ،ظاهر میشــوند ،گویی که مخاطب از دید آنان به صحنه دعوت پیامبر (ص)
مینگرد که از دعوتش سخت رویگردانند ،بلکه همچنان شرک میورزند و دعوت پیامبر را
به مسخره میگیرند و قلب رسول خدا نیز از این برخورد به تنگی میگراید .لذا خداوند در
این آیات با تغییر ضمایر  -در خطاب به پیامبر ضمیر «نا» ،ولی در توصیف حال مســخره
کنندگان با اسم ظاهر – رابطة نزدیک خود با پیامبر (ص) را ترسیم میکند و میزان همدلی را
باال میبرد .و اعراض از مستهزئین را با صیغهی غایب به نمایش میگذارد و این پیام را به
مخاطبان انتقال میدهد که هرکس برای خدا شــریک قائل شود ،به وادی مسخره کنندگان
میرسد .در نتیجه از او دور و از پرتو الطاف الهی محروم خواهد گشت.
«و َج َع ْلنا فِي ْ َ
ال ْر ِ
ض
صورت دیگر در این مقام ،آیات شــريفه اي از سوره انبیاء اســتَ :
َر ِ
ميد بِه ِْم َو َج َع ْلنا فيها فِجاج ًا ُسبُ ً
ماء َس ْقف ًا َم ْح ُفوظ ًا َو ُه ْم
واس َي أَ ْن تَ َ
ال ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْهتَ ُد َ
ون* َو َج َع ْلنَا َّ
الس َ
ي فَ َل ٍ
ون*
س َو ال ْ َق َم َر ُك ٌّل ف 
هار َو َّ
ك يَ ْسبَ ُح َ
َع ْن آياتِها ُم ْعر ُِض َ
ون* َو ُه َو الَّذي َخ َل َق اللَّ ْي َل َو النَّ َ
الش ْم َ
َو ما َج َع ْلنا لِبَ َشــ ٍر ِم ْن قَ ْبلِ َ
ت فَ ُه ُم الْخال ِ ُدون» (انبیــاء)33-31:؛ (و در زمين
ــد أَ فَإ ِْن ِم َّ
ك ال ْ ُخ ْل َ
كوههايى اســتوار نهاديم تا مبادا [زمين] آنان [مردم] را بجنباند ،و در آن راههايى فراخ پديد
آورديم ،باشد كه راه يابند .و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم ،و [لى] آنان از [مطالعه در]
نشــانههاى آن اعراض مىكنند .و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد
آورده اســت .هر كدام از اين دو در مدارى [معين] شناورند و پيش از تو براى هيچ بشرى
جاودانگى [در دنيا] قرار نداديم .آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدان اند؟).
«ج َع ْلنا» به ضمیر غیبت «خَ َلقَ » در این آیات میتوان
در تبیین ع َلت عدول از ضمیر متک َلم َ
گفت :هدف ،ارائه دو استدالل متفاوت در رابطه با مشاهدة نشانههای هستی است که داللت
بر قدرت خداوند سبحان دارد .استدالل حسی که همواره حاضر و قابل مشاهده است ،در
(خ َل َق
دو آیه اول به طریق متکلم آمده اما اســتدالل عقلی در این خصوص به طریق غیبت َ
س َو ال ْ َق َم َر ُك ٌّل في فَ َل ٍ
ون) که پوشــیده از دیدگان غیر مس َلح
هار َو َّ
ــب ُح َ
اللَّ ْي َل َو النَّ َ
ك يَ ْس َ
الش ْم َ
است ،ذکر گردیده است .این تناسب و همسازی بین اسالیب مذکور و استداللها به وسیلة
تفــاوت و تعویض در ضمیر اتفاق میافتد .به خاطر تفاوت میان مشــاهدات محســوس
(ر ِ
ماء و َس ْقف ًا َم ْح ُفوظ ًا) و مشاهدات نامحسوس ( ُك ٌّل في فَ َل ٍ
واس َيُ ،سبُ ً
ون) ابتدا
ك يَ ْسبَ ُح َ
الَّ ،
َ
الس َ
خداوند اموری که حس دیداری بیننده را تحریک میکند آورده و مســتقیم ًا به خود نسبت
میدهد ،سپس به امور مخفی میپردازد (طبل.)122-121 :1431 ،
وقتی امور محســوس با ضمیر متک َلم آورده میشود ،خواننده ارتباط نزدیکتری با گوینده
حس میکند و همانطور که به آیات و نشــانههای الهــی مینگرد ،قدرت خالق نیز برایش
تداعی میگردد و این بوسیلة نزدیک شدن زاویة دید به سمت خداوند است .اما با چرخش
ضمیر به غایب عظمت و بزرگی خداوند بیش از پیش تداعی شده و این بار نه فقط چشمها
بلکه عقلها را نیز متحیَر میسازد.

هریــک از انواع صنعت التفات ،جدا از کارکردها و فوایــد عام ،دارای نکتهها و ظرایف
دقیق هنری در آیات قرآن میباشند که تدبَر و تأ َمل در هر یک از شواهد آنها ،میتواند پردة
ديگري از اسرار آیات قرآن بردارد .برای نیل به این مقصود میتوان از معانی و کارکردهایی
مفسران و علمای بالغت ،نقل نموده اند ،بهره جست.
که َ

التفات به عنوان سبكي گوینده محور ،پربسامدترین نوع تغییر در زاویه دید یا دوربین در
قرآن محسوب میشود ،که در انتقال پیام ،ساختاری متفاوت از ساختار عادی کالم را دنبال
میکنــد .تغییر زاویة دید که به دنبال آن تغییر موضــوع را نیز به دنبال دارد در حقیقت در
ارتباط با تغییر معارف و ضمایر ،پدید میآید .بنابرین تغییر این شاخصه از التفات میتواند
در دوری یا نزدیکی مخاطب به گوینده یا عناصر تصویری آیات و در نهایت میزان همدلی
و همراهی و حضور فعال او در صحنه ،به نحو شایسته اثرگذار باشد.

 ساختار التفات و جنبههای هنری -معنایی آن در قرآن

نتیجه گیری:

پس از بررسي نمونههايی از آيات قرآني در این نوشتار ،میتوان نتیجه گرفت که خداوند
هر جا قصد داشــته ،عظمت خود را بیــان نماید ،از ضمیر غایب بهــره برده و زمانی که
میخواسته ،رابطة خود را با مخاطب تقریب بخشد ،اسلوب تک َلم و خطاب را به کار برده
است .ضمیر مخاطب ،بر اظهار بندگی و استعانت ،داللت واضحتری دارد .عالوه بر آن در
متصور در خیال خواننده را از
فضای توبیخ و سرزنش،کاراتر است .اسلوب التفات ،صحنه
َ
حالت تک بعدی به چند بعدی تبدیل نموده و با دورســازي يا نزديك سازي پي در پي به
هــر يك از ابعاد صحنه ،موجبات تازگی و انگیختن مخاطب جهت تأثیرپذیری عميق تر از
آن را فراهم میسازد.

با مطالعة دقيق اين گونه اسلوبها در قرآن كريم ،شايد بتوان به اصول و قواعدي مبني بر
تبديل يك تصوير نقش بسته در ذهن و خيال ،به تصويري قابل مشاهده براي مخاطب پي
برد و اينكه چگونه يك متن با تغيير به جا و به هنگام از اسلوبي به اسلوب ديگر كه هماهنگ
با مفهوم مورد نظر اســت ،قادر خواهد بود در خلق نمايي حقيقي از صحنههاي تاريخي و
ذهني ،رسا و گويا باشد.
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 «-قرآن کریم» (ترجمه محمد مهدی فوالدوند).
 -آلوسی ،محمود (1415ق) :روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم( ،تحقیق علی عبدالباری عطیه) .بیروت:
دارالکتب العلمیه.
 -ابن اثیر ،علی بن محمد (بیتا) :المثل السائر ،بی جا :بی نا.
 -ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بیتا) :التحریر و التنویر ،بی جا ،بی نا.
 -ابن منظور ،محمد بن مکرم (1414ق) :لسان العرب ،بیروت :دار صادر.
 -امین شیرازی ،احمد (بیتا) :آیین بالغت ،بی جا :بی نا.
 -اندلسی ،ابوحیان محمد بن یوسف (1420ق) :البحرالمحیط ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 -بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ( 1418ق) :أنوار التنزيل و أسرار التأویل ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -جواهری ،محمد حسین (1388ش) :درسنامه ترجمه ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حری ،ابوالفضل (1390ش) :بررســی شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطالعات گفتمان ،فصلنامه
 ّ -
پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی ،شماره.4
 -خطیب قزوینی ،جالل الدین (1425ق) .االیضاح فی علوم البالغۀ( ،تحقیق و تعلیق غرید الشیخ محمد
و ایمان الشیخ محمد .بیروت :دارالکتاب العربیۀ.
 -درویش ،محیی الدین (1415ق) :إعراب القرآن و بیانه ،سوریه :داراالرشاد.
 -رحمانی ،هما و عبداهلل رادمرد (1391ش :بازنگری معنایی در «التفات» بالغی و اقسام و کارکردهای آن،
مجله جستارهای ادبي ،شماره.176
 -زرکشــی ،بدرالدین محمد بن عبداهلل (بیتا) :البرهان فی علوم القرآن ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم.
بیروت :المکتبة العنصریۀ.
 -زمخشری ،محمود بن عمر (1407ق) :الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 َ -
سکاکی ،یوسف بن ابی بکر (بیتا) :مفتاح العلوم ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 -سیوطی ،جالل الدین (1421ق) .اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 -طباطبایی ،محمد حســین (1417ق) ،المیزان فی تفســیر القرآن ،قم :دفتر انتشــارات اسالمی و جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 -طبل ،حسن (1431ق) :أسلوب االلتفات فی البالغة القرآنیۀ ،القاهرۀ :داراإلسالم.
 -طبیبیان ،حمید (1388ش) :برابرهای علوم بالغت در فارسی و عربی ،تهران :امیر کبیر.
 -عاملی ،علی بن حسین (1413ق) :الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز .قم :دارالقرآن الکریم.
 -عکبری ،عبداهلل بن حسن (بیتا) :التبیان فی إعراب القرآن ،عمان – ریاض :بیت األفکار الدولیۀ.
 -فائز ،قاسم (1388ش) :علوم البالغۀ مع تمارین قرآنیة ،تهران :سمت.
 -فخررازی ،محمد بن عمر (1420ق) :مفاتیح الغیب .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -فراء ،یحیی بن زیاد (بیتا) :معانی القرآن .مصر :دارالمصریۀ.
 -فضیلت ،محمود (1387ش) :زیباشناسی قرآن .تهران :سمت ،کرمانشاه :دانشگاه رازی.
 -فیومی ،احمد بن محمد (بیتا) :المصباح المنیر .بی جا :بی نا.

