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چکيده:
عبدالحليم در اين جستار ،كاركردها و كاربردهاي شگرد التفات را در قرآن بررسي
ميكند .ابتدا به ديدگاه برخي مستشرقين مانند نولدكه ،واتـبل و وانزبرو درباره
برداشت اشتباه از اين شگرد اشاره ميكند .آنگاه در بخش اول و دوم مقاله ،ابتدا
دربارة معناي التفات ،واژههاي مترادف التفات ،توجه جدي به التفات در كتب بالغت،
انواع خاص و عام التفات ،و نيز جايگاه التفات در علم بالغت بحث ميكند و در كنار
صنعت التفات ،مشخصههاي تطبيقي آن ،از جمله تغيير دستور زباني در راستاي اهداف
بالغي را برشمرده ،تحليل ميكند .عبدالحليم معتقد است گرچه برخي از اين مشخصهها
در مقولة التفات جاي نميگيرند ،اما بيش و كم با صنعت التفات در ارتباطند و ازاينرو،
در بررسي نمونههاي خاص اشاره ميكند كه اين تغييرات كجا حادث ميشوند و
تالش ميكند تأثير آنها را توجيه و تبيين كند .سرانجام به كاركرد كلي التفات و
مشخصههاي مرتبط با آن نيز اشاره ميكند .عبدالحليم اميدوار است تمام اين مباحث،
ماهيت اين مشخصة سبكي را شفاف و كاربرد آن را در قرآن تبيين كند.
كليدواژهها:
قرآن /التفات /بالغت /تغيير دستور زباني /مشخصة سبكي

* تاريخ دريافت ،1310/11/3 :تاريخ تأييد.1311/1/11 :

مقدمه
تئودور نولدكه در اثر خود دربارة قرآن ،به آيات و سورههايی اشاره میكند ـ

نظير آية  55سورة اعراف ،2آية  11سورة نمل ،آية  20سورة فاطر ،آية  11سورة
انعام ،آية  55سورة انبياء و آية  23سورة يونس ـ كه ضمير گوينده يا شخص غايب
آنها به ناگاه تغيير میكند .در علم بالغت از اين رخداد به «صنعت/شگرد التفات»
ياد میكنند؛ هرچند نولدكه هيچ اشارهاي به اين صنعت نمیكند .وي ضمن بحث
نامتعارف و نازيبا صورت میگيرد .البته اين گفته ،قضاوت شخصی نولدكه است،
اما از نظر نويسندگان عربزبان ،بحث چيز ديگري است .براي نمونه ،ابن اثير
شگرد التفات را در زمرة موارد خيرهكننده و ظرايف خوشساخت قرآن مجيد قرار
میدهد (ابن اثير .)19 ،در ادامه خواهيم گفت كه نمونههاي مورد اشاره نولدكه از
سر اتفاق در قرآن ذكر نمیشوند ،بلكه از الگويی مشخص تبعيت میكنند.
بررسی اينكه دقيقاً كجا و چگونه اين تغيير حادث میشود ،نشان خواهد داد كه
اين صنعت در اين آيات تا چه اندازه كارآمد است و چرا ناقدين ادبی مسلمان و
مفسرين قرآن تا حد بسيار زياد به التفات و مشخصههاي مرتبط با آن اهميت
میدهند .نولدكه ادامه میدهد در بخشهايی از قرآن ،ضماير دوم و سومشخص
جمع به ناگاه تغيير میكند (آية  39سورة يونس) .خواهيم گفت كه در اين موارد
نيز تغيير ضماير بر اساس الگويی كارآمد صورت میگيرد و بسامد وقوع اين نوع
تغيير فراتر از چيزي است كه نولدكه بدان اشاره میكند.
از كتب بالغت در زبان عربی نيز چنين پيداست كه صنعت التفات در قرآن به

هيچ رو از سر اتفاق و حادثه نيست 3.در اين كتب به نمونههايی چند بسنده شده

است .آية  1سورة فاتحه ،آية  22سورة يس ،آية  22سورة يونس ،آية  1سورة فاطر،
آية  2سورة كوثر .اين نمونه ها انواع مختلف التفات ميان ضماير اول ،دوم و

سومشخص را به نمايش میگذارند 1.نمونههاي بيشتر صنعت التفات را میتوان با
ارجاع به كتب ابناثير ( 20نمونه) ،سيوطی ( 35نمونه) و زركشی(حدود  50نمونه)
از نزديك مشاهده كرد .با اين حال خواهيم ديد كه التفات بيش از آنچه اين افراد
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در اين باره خاطرنشان میسازد كه در قرآن ،تغيير دستور زبانی اشخاص به شكلی
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شاهد مثال آوردهاند ،در سرتاسر قرآن پراكنده است .به همين ترتيب ،اين كتابها
نيز صنعت التفات را چندان دقيق بررسی نكردهاند .اين افراد بر اين باورند كه تغيير
در شخص بر شش نوع است ،اما دربارة يكی از اين شش نوع (اولشخص به
دومشخص) اين افراد به ذكر يك نمونه ـ آية  22سورة يس ـ بسنده میكنند و در
واقع چنانكه خواهيم ديد ،اين نمونه هم جاي شك و ترديد دارد.
از تغيير دومشخص به اولشخص در قرآن نمونهاي سراغ نداريم ،اما انواع ديگر
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التفات بسامد بسيار بااليی دارند؛ براي نمونه ،تغيير از سومشخص به اولشخص
بيش از صد مورد است .شناسايی دامنة دقيق هر نوع از انواع التفات ،ما را در درك
ماهيت و كاركرد صنعت التفات ياري خواهد رساند .وانگهی ،خواهيم گفت تقريباً
تمام نمونههاي التفات در قرآن در سورههاي مكی يافت میشوند .البته اين ادعا
منتج از نمونههاي التفات در كتابهاي بالغت است .بررسی و مطالعة خود متن
قرآن گواه چيزي ديگر است.
اهل بالغت ،التفات را «شجاعة العربية» ،يعنی ماهيت متهورانة زبان عربی
ناميدهاند .اگر قرار باشد از بيانی متهورانه سخن به ميان آوريم ،بدون شك زبان
قرآن خواهد بود؛ چون به داليلی كه ذكر خواهيم كرد ،قرآن گستردهتر و متنوعتر از
شعر عربی از اين صنعت بهره میگيرد .بنابراين ،طبيعی است «المثل السائر» ابناثير
كه به «ادب الكاتب و الشاعر» میپردازد ،در بحث التفات عمدتاً از ارجاعات قرآنی
استفاده میكند .در نثر نيز ،هيچ كس جز از قرآن شاهدي ديگر مثال نمیآورد.
اميدواريم در اين جستار بتوانيم اين موارد را بررسی كنيم.
نولدكه آيات پيش گفته را از استثنائات زبان قرآن میداند .همان گونه كه در
ادامه خواهيم گفت ،اين فرض درست نيست كه اين مشخصة سبْكی زبان عربی را
مختص قرآن بدانيم ،گرچه يكی از ويژگیهاي مهم سبك قرآن بهشمار میآيد.
همان طور كه گفتيم ،نولدكه در بحث خود هيچ ذكري از كلمة التفات به ميان

نمیآورد .وانزبرو نيز كه بخشی از كتاب «مطالعاتی قرآنی :منابع و روشهاي تفسير
كتاب مقدس» خود را زير عنوان اصول تفسير ،به «ريطوريقا و تمثيل» اختصاص
میدهد ،التفات را در نماية واژههاي فنی نمیآورد ،اما بل -وات ،مشتركاً ،در بخشی

از كتاب خود با عنوان «درآمدي بر قرآن» ،از «مشخصههاي سبك قرآنی» سخن
گفتهاند .نويسندة مقالهاي درباره قرآن در «تاريخ ادبيات عرب» منتشر شده از طرف
دانشگاه كمبريج ،بخشی را به «زبان و سبك» اختصاص داده است؛ اما هيچ يك از
اين نويسندگان به واژة التفات اشارهاي نمیكنند .بنابراين ضرورت دارد ابتدا اين
مشخصة بارز سبك قرآنی و ادبی زبان عربی را معرفی كنيم.

التفات در لغت به معناي «چرخاندن /چرخاندن صورت به سمتی» است .در
بيتی مشهور [از امرؤُ القيس ،از شاعران حلقه المعلقات] میخوانيم:
و تَلفَّتتْ عَيْنی فَمُذْ خَفِيتْ

عنّی الطلولُ تلَّفتَ القلبُ

«چش مان بر بقاياي منزل يار افتاد ،وقتی آثار منزل يار از برابر ديدگان ناپديد شد،
قلب به سوي آنها پر گرفت».
التفات يعنی تغيير كالم براي صحبت دربارة چيزي پيش از ادامة موضوع اصلی.
«اصمعی» به اين معناي التفات نظر دارد .او با اشاره به اين بيت از جرير:
أتَنْسَی إذ تودّعنا سُلَيْمَی

بعُود بَشامه سُقِیَ البَشامُ

« آيا فراموش كردي كه چگونه سليمی در عود بشام با ما خداحافظی كرد .هميشه
سرسبز و آباد باد!»
میگويد :شاعر به جاي ادامة شعر رو به بشام میآورد (التفات عليه) تا براي آن
سرسبزي آرزو كند .از اين نمونه و ديگر نمونهها چنين برمیآيد كه التفات نام خود
را مديون بافت عزيمت و جدايی ( )departureو روي آوردن به سمت ياد و
خاطرة معشوق است و اين معنا ،احساس تازهاي به واژه میبخشد.
واژة التفات كه در اينجا تقريباً معناي حقيقی خود را دارد ،در دورة اصمعی
معناي فنی پيدا كرد .اما تقريباً در دوره و زمانة «ابنالمعتز» است كه كاربرد واژة
التفات معناي ثانويه پيدا میكند .هماكنون اين واژه بيشتر ناظر است به گريز گوينده
از حاضر به غايب و از غايب به حاضر و مواردي از اين دست.
نويسندگان متقدّم بسياري به اين واژه اشاره كردهاند ،از آن جمله ابوزكريا يحيی
بن زياد فرّاء ،ابوعبيده ،ابنقتيبه و المبّرد كه نمونههاي تغيير در اشخاص را بررسی
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معناي التفات
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كرد؛ اما تا زمان ابنالمعتز اين واژه نام التفات به خود نگرفت .براي حدود دو سال،
دو معناي معترضهاي و انتقالی التفات با هم بهكار رفتند ،و گاهی نيز (براي نمونه
در كتاب اعجاز باقالنی) در برابر هم قرار گرفتند .ازاينرو قدامة بن جعفر التفات را
اينگونه تعريف میكند:
« التفات اين است كه شاعر مطلبي را بيان كند؛ سپس شك كند يا چنين پندارد
كه يك مخالف ،مطلب وي را رد كرده يا سؤال كنندهاي از وي درباره آن
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مطلب پرسش كرده است .پس شاعر پيش از پايان مطلب باز ميگردد و به رفع
شك درباره آن ،يا به تأييد و تقرير و بيان مبحثش ميپردازد( ».نقدالشعر)761 ،

از نظر العسكري ،تعريف باال ناظر به نوع دوم التفات است ،حال آنكه نوع اول
التفات همان است كه پيشتر اصمعی بدان اشاره كرد .آنگاه كه نوبت به زمخشري
می رسد ،از همان ابتدا التفات را در معناي تغيير در اشخاص به كار میبرد
(زمخشري)12/1 ،؛ وانگهی زمخشري از تأثيرات رتوريكی/بالغی اين مشخصة
سبكشناختی تصويري روشن در ذهن داشت ،بهطوري كه آنچه او در اين باره
گفت و نوشت ،بعد از او از جانب نويسندگان زيادي تكرار شد .سرانجام ،زمانی كه
بالغت در «مفتاح العلوم» اثر سكاكی مطرح شد ،معناي «تغيير» فقط يكی از تعاريف
التفات بود .گفتنی است كه سكاكی تغيير از افعال كامل به ناقص را نيز به تغيير در
اشخاص افزود؛ هرچند براي آگاهی دقيقتر از معناي التفات اشاره به ابناثير و
زركشی الزم است.
از نظر ابناثير ،التفات بخشی از جوهرة علمالبيان و پاية بالغت به حساب
میآيد .معناي «چرخاندن» مشتق از چرخيدن صورت انسان از راست به چپ و از
چپ به راست است .در گفتار نيز وضع به همين منوال است؛ تغيير از يك شكل
به شكل ديگر .براي نمونه ،میتوان از شخص مخاطب به صحبت كردن دربارة او
در سومشخص ،از سومشخص به دومشخص ،از فعل كامل به فعل ناقص يا
برعكس ،و موارد ديگر تغيير جهت داد .همچنين از نظر ابنكثير ،التفات با «شجاعة
العربية» برابر است.

ابنكثير توضيح میدهد كه شخص شجاع دست به كاري میزند كه ديگران
جرأت انجام آن را ندارند؛ التفات در گفتار نيز به همين معناست كه از نظر ابنكثير
خاص زبان عربی است (ابن كثير .)1/2 ،زركشی التفات را تغيير گفتار از يك
حالت به حالت ديگر میداند .اين امر براي خسته نشدن شنونده و جلب توجه وي
صورت میگيرد .زركشی در ادامه میافزايد:
«هر يك از ضماير اول ،دوم و سومشخص در يك زمينه و بافت مناسب به كار
ديگري است .سكاكي بر اين باور است كه التفات عبارت است از تغيير در اين
ضماير ،يا كاربرد يكي از ضماير در جايي كه ضميري ديگر ميبايست به كار
ميرفت( ».زركشي4/2 ،؛ )374/3

ساير واژهها در باب تعريف التفات
واژههاي ديگري نيز به جاي واژة تغيير به كار رفته است .ابنوهب آن را «الصرف»،
ابن منقذ آن را «االنصراف» (ابن منقذ( )200 ،الصرف و االنصراف هر دو به معناي جدا
شدن است) ،و الصنعانی آن را التفات (صنعانی )111 ،ناميدهاند؛ حال آنكه عزالدين بن
عبدالسالم و زملكانی از آن به «تلوين الكتاب» (تغيير در خطاب) ياد كردهاند .با اين
حال در اين جستار براي سهولت كار ،واژة التفات را بهكار میبريم.
شروط التفات
همة نويسندگان در بحث التفات ،كار را از انواع تغيير در ضماير آغاز میكنند و
مراد از شروط التفات دقيقاً همين تغيير در ضماير است .اولين شرط اين است كه
ضمير شخصی مورد استفاده میبايد به همان شخص يا شيئی اشاره كند كه تغيير از
آن شروع شده است .بنابراين ،در جملة «تو دوست من هستی» ،هيچ التفاتی رخ
نمی دهد ،بلكه در آية دوم سورة كوثر اين تغيير حادث میشود :إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

* فَصَلِِّ لِرَبِِّكَ وَانْحَرْ  .در اين آيه ارجاع به يك چيز است و آن خداست .شرط
ديگر التفات اين است كه تغيير ميان دو جملة غيروابسته صورت پذيرد؛ مانند آية
 10سورة فرقان( .نك :زركشی331 ،؛ سيوطی)250/3 ،
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ميروند .نظر كلي بر اين است كه التفات تغيير از يكي از اين ضماير به ضمير
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انواع التفات
التفات انواع مختلف دارد كه عبارتند از:
 )1تغيير در ضمير ميان ضماير اول ،دوم و سومشخص كه مرسومترين نوع
التفات است و به شش نوع تقسيم میشود؛
 )2تغيير در عدد ميان مفرد ،مثنی و جمع؛
 )3تغيير در مخاطب؛
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 )1تغيير در زمان فعل؛
 )5تغيير در حالت دستوري؛
 )1كاربرد اسم به جاي ضمير.
نوع اول از متداولترين نوع التفات است .انواع اول تا چهارم مورد توجه
زركشی و سيوطی بوده است .نوع پنجم را به گفتة زركشی ،عدهاي ديگر بهكار
گرفتهاند .قزوينی ،سُبكی و هاشمی از نوع چهارم با عنوان «خروج الكالم علی
مقتضی الظاهر» (خروج از آنچه به طور طبيعی انتظار میرود) ياد میكنند .در واقع،
در تمام موارد شاهد خروج از كاربرد طبيعی زمان در بافتی خاص و به اقتضاي
هدف بالغی ويژهاي هستيم:
 )1تغيير از ضمير سومشخص به اولشخص ،بيش از  110نمونه؛
 )2تغيير از اولشخص به سومشخص ،حدود  100نمونه؛
 )3تغيير از سومشخص به دومشخص ،حدود  10نمونه؛
 )1تغيير از دومشخص به سومشخص ،كمتر از  30نمونه؛
 )5تغيير از اولشخص به دومشخص ،فقط يك نمونه تغيير در دست است كه
جملگی بدان رجوع میكنند .با اين حال ،میتوان بحث كرد كه اين نمونه التفات
نيست؛
 )1تغيير از دومشخص به اولشخص كه به گفتة سيوطی در «االتقان» ،هيچ
نمونهاي از آن در قرآن به چشم نمیخورد( .سيوطی)111/3 ،
زمخشري براي التفات نوع ششم ابياتی را از امرؤ القيس ـ با مضمون بیخوابی
دراز دامن اوـ نقل میكند:

تطاوَل ليلُكَ باإلثمِد

و نام الخَلِيُّ و لم تَرْقُدِ

و بات و باتتْ له ليلةٌ

كليلة ذي العائر األرْمَد

و ذلك من نبأ جاءني

و خُبِّرتُه عن أبي األسود

«شب تو رو به درازا گذاشت تا به اثمد رسيد ،همه چيز به خواب فرو رفت ،ولی
تو نخوابيدي.
افتاده و از چشم درد رنج میبرد.
و آن به من از خبري رسيد كه من آن را از ابواالسود شنيدهام».
در اين ابيات شاعر به صيغة دومشخص «با خود» و آنگاه «دربارة» خود سخن
میراند و سپس به صيغة اولشخص روي میآورد.
براي نمونة پنجم نيز آية  22از سورة يس مثال زدنی است :وَمَا لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
«چرا نبايد او را كه مرا خلق كرده است ،پرستش كنم؟ و بازگشت «تو» به سمت اوست».

گفته میشود كه در اينجا «تو» بهجاي «من» [به سوي خدا] برخواهم گشت ،به
كار رفته است .اما اين نظر نمیتواند صحيح باشد .بدانگونه كه سيوطی بدان اشاره
كرده است .گوينده خيلی راحت میتواند به مخاطبين خود بگويد كه آنان به سوي
خدا برخواهند گشت؛ در اين حالت شرط التفات ناديده گرفته میشود .همچنين
سيوطی به آية  03سورة انعام اشاره میكند كه در ادامة بحث تغيير در زمان بدان باز
خواهيم آمد.
در اين ميان به نمونههاي ديگر از التفات نيز اشاره خواهيم كرد كه در شمار زيادي
از آنها ،خداوند به صيغة اولشخص يا به صيغة سومشخص دربارة خود سخن
میگويد .اما هرگز به صيغة دومشخص با خود سخن نمیگويد .در شعر و شاعري به
نمونههايی برمیخوريم كه شاعر به گاه غم و غصه و شادي با خود سخن میگويد كه
البته چنين چيزي در مورد خداوند مصداق ندارد؛ خداوندي كه قادر مطلق است ،كه بر
هر چيزي دانايی دارد ،كه هر آنچه را بخواهد انجام میدهد ،و خداوندي كه خالق همه

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

او شب را به صبح آورد و شب او به صبح مبدل شد ،بهسان شب كسی كه به زمين
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چيز است .و از همين رو است كه نمونههاي پنجم و ششم التفات (تغيير از اولشخص
به دومشخص و بالعكس) در قرآن اصالً يافت نمیشود.
التفات از سومشخص به اولشخص
در اين نوع التفات ،خداوند در گفتار بيشتر آيات دخيل است .اين تغيير ،دو
عنصر كارآمد را كه با ماهيت نمايشی زبان قرآن همخوانی دارد ،معرفی میكند.
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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اول ،خودِ ضميرِ اولشخص (كه از سومشخص برتر است ،چرا كه خداوند
بهواسطة آن صحبت میكند) و دوم ،ضمير جمع كه از مفرد قدرتمندتر عمل
میكند .در ابتدا به مثال نولدكه اشاره میكنيم ،آنجا كه میگويد« :اشخاص دستور
زبانی گاهی به طرزي نازيبا ،در قرآن دچار تغيير میشوند» .آية  10سورة نمل:
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ
«چه كسی آسمانها و زمين را خلق كرد و براي شما از آسمان آب فرو فرستاد؟ «ما» هستيم كه
باغهاي سرسبز را میرويانيم».

در اين آيه نكتة حائز اهميت ،قدرت بيش از اندازهاي است كه باغها را در كمال
سرسبزي میروياند .در اين آيه فرق است ميان ذات قدرت خالقانه و اشتغال فردي
در خالقيت زيبايیشناسانه .در اينجا صحبت از ذائقه يا اظهارنظر شخصی نيست ،از
بقية آيه پيداست كه تأكيد بر رويش باغ است؛ باغی كه شما هرگز از پيش خود قادر
به روياندن درختان آن نبوديد .در اينجا ،قدرت روياندن باغ در يد و اختيار پروردگار
است و از همين رو است كه شاهد تغيير از سومشخص مفرد به اولشخص جمع
هستيم .اين تغيير ،احساس تازهاي از معناي اول و جمع به شنونده میبخشد ،ازاينرو
اشكال دستور زبانی ،قدر و منزلتی بيش از حالت معمولی پيدا میكند.
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در اين آيه ،اگر بدون هيچگونه تغيير در ضمير از قواعد طبيعی دستور زبان استفاده
میشد ،آيه ،طوالنیتر میشد و تأثيرگذاري و موجز بودن خود را از دست میداد .در
اين آيه از شفافيت كالم نيز هيچ كاسته نشده است؛ چرا كه پيداست اين آيه دربارة
خداوند پيش و بعد از تغيير ضمير ،صحبت به ميان میآورد .و ديگر اينكه اين شگرد
در ديگر آيات نيز كه روي سخنشان با آب است ،بارها به وقوع میپيوندند .شاهد مثال

آيات  11سوره انعام 50 ،سورة اعراف 1 ،سورة رعد ،تغيير در رويش گياهان صورت
نمیگيرد ،بلكه در طعمهاي گوناگون اين گياهان تغيير رخ میدهد؛ وَفِي األرْضِ قِطَعٌ
مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِِّلُ بَعْضَهَا

عَلَى بَعْضٍ فِي األكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (رعد)1/

كه تعقل میكنند ،داليلی روشن است».

همچنين براي براي نمايش قدرت خداوند ،تغيير به ضمير اولشخص جمع،
بسيار كارآمد عمل میكند .در آية  13سورة ابراهيم:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
«و كسانى كه كافر شدند ،به پيامبرانشان گفتند :شما را از سرزمين خودمان بيرون خواهيم كرد ،مگر
اينكه به كيش ما بازگرديد .پس پروردگارشان به آنان وحى كرد كه حتماً ستمگران را هالك
خواهيم كرد».

حضور خداوند براي اعالم (به نقل غيرمستقيم) مجازات بهواسطة «لَ» و «نّ» در
«لنهلكنَّ» دو چندان شده است (نيز نك به :آية  11سجده و  1احزاب) .همچنين
براي تأكيد بر چندگانگی عمل بخشش ،بخشش اليتناهی خداوند به صورت
اولشخص جمع آمده است :ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِال مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

(نساء)111/
«در بسيارى از رازگويیهاى ايشان خيرى نيست ،مگر كسى كه [بدين وسيله] به صدقه يا كار
پسنديده يا سازشى ميان مردم فرمان دهد .و هر كس براى طلب خشنودى خدا چنين كند ،به
زودى او را پاداش بزرگى خواهيم داد».

و نيز قرآن براي اطمينان دادن به پيامبر كه از فراموشی قرآن مضطرب بود ،بجا
از ضمير اولشخص استفاده میكند:

سَبِِّحِ اسْمَ رَبِِّكَ األعْلَى  ...سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسَى

(اعلی)1-1/
«نام پروردگار واالى خود را به پاكى بستاى  ...ما بهزودى [آيات خود را به وسيله سروش غيبى]
بر تو خواهيم خواند ،تا فراموش نكنى».

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

«و در زمين قطعاتی است كنار هم ،و باغهايی از انگور و كشتزارها و درختان خرما ،چه از يك
ريشه چه از غير يك ريشه ،كه با يك آب سيراب میگردند ،و با اين همه برخی از آنها را در ميوه
(از حيث مزه و نوع و كيفيت) بر برخی ديگر برتري میدهيم .بیگمان در اين امر نيز براي مردمی
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التفات از اولشخص به سومشخص
بسامد اين نوع التفات در قرآن كمتر از نوع اول نيست و در مقايسه با انواع
التفات ،پربسامد است .نكتة جالب توجه اين است كه جز در برخی موارد ،ضمير
مورد اشاره در التفاتِ نوع اول و دوم به خداوند نظر دارد ،حال آنكه در ساير موارد
چنين نيست .باز برخالف ساير انواع التفات ،در التفات نوع اول و دوم هرگاه
خداوند سخن میگويد ،به صيغة اولشخص جمع است؛ در ديگر بخش از تغيير،
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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خداوند به صيغة سومشخص مفرد مطرح میشود كه به صورت «اهلل»« ،او»« ،او
همان كسی كه» يا «رب» به شكل پروردگار تو/پروردگار آنان ،پروردگار او يا
پروردگار تجلی پيدا میكند .در اينجا ،اشاره به دو پرسش پر بیراه نخواهد بود.
 .1در قرآن چه كسی صحبت میكند؟
 .2چگونه خداوند كه صاحب قرآن است ،دربارة خود به صيغة سومشخص
سخن میگويد؟
در حالی كه بل -وات اذعان میدارند كه گوينده مجاز است گاهی خود را به
صيغة سومشخص خطاب كند ،معتقدند تعداد دفعاتی كه به صيغة سومشخص دربارة
خداوند به محمد

خطاب میشود ،اندكی نامتعارف و عجيب است .در حالی

كه آن دو بر اين نكته اذعان دارند كه خداوند در بيشتر بخشهاي قرآن به صيغة جمع
سخن گفته است ،بر اين باورند كه اگر مرجعِ «ما» را نه به خدا ،كه به فرشتگان
نسبت دهيم ،بخش عمدة مشكالت حل خواهند شد .تفاوت قائل شدن ميان خداوند
و فرشتگان چندان آسانياب نيست ،و گاه كه تغييري ناگهانی از خداوند با صيغة
سومشخص ،به «ما» كه ناظر به انجام يافتن امور از جانب خداوند است ،رخ میدهد،
ابهاماتی در ذهن شنونده شكل میگيرد (نيز نك به وانزبرو) .مثالً در آية  11سورة
انعام :وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

در اين آيه ،مشكل بتوان گفت ارجاع «ما» به فرشتگان است ،چون كارهايی كه
انجام میشود (فروفرستادن آب از آسمان و رويش گياهان) ،از جمله كارهايی است

كه در بخشهاي ديگر قرآن به خداوند منتسب شده است (مقايسه كنيد با آيات 1
و  0سورة ق و آية  15سورة نحل).
از بررسی نمونه هاي التفات پيداست كه از نظر دستور زبانی مشكل بتوان
نتيجهگيري كرد ـ چنانكه بل -وات نتيجه گرفتهاند ـ كه يك بخش از يك عبارت
را يك شخص (خداوند) و بقيه عبارت را ديگري (فرشتگان) گفته است .بل -وات
نتيجهگيري كردند:
به فرشتگان و جبرئيل را كه به صيغه ضمير جمع «ما» است ،به محمد
نسبت دهيم».

آن دو براي اين گفتة خود هيچ مصداقی را شاهد مثال نمیآورند .آيا آنان به اين
آيه از قرآن نظر داشتهاند« :اي پيامبر! ما تو را با سِمَت گواه و بشارتگر هشدار
دهنده فرستاديم( ».احزاب .)15/اما بهتر است اين آيه را در كنار آية  1سورة صف
بسنجيم« :اوست كسی كه پيامبر خود را فرو فرستاد  .»...اين دو آيه از دو سورة
مختلف قرآن انتخاب شدهاند ،ولی نمیتوانند شاهد مثال گفتة بل -وات باشند.

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

«در ساير سورههاي قرآن ظاهراً يك قانون اليتغير اين است كه كلمات منتسب

اولين و مهمترين دليلی كه خداوند دربارة خود به صيغة سومشخص سخن
میگويد ،به پيام اصلی قرآن ،يعنی فراخوانی انسان به توحيد مربوط میشود .ذكر
شهادت ،ابتدا با نفی چند خدايی آغاز میشود و آنگاه به تكخدايی میرسد .در
اينجا به جاي اسم از هيچ ضميري استفاده نمیشود :فَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ

مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (شعراء)213/
اين امر در آياتی مصداق دارد كه تضاد ميان اهلل ـ با همين نام خاص ـ و ديگر
الههگان را نشان میدهد .در آياتی مانند آيات  10-11سورة نمل با اين ساختار
روبهروييم :أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ* أَمَّنْ جَعَلَ األرْضَ قَرَارًا  ...أَإِلَهٌ مَعَ
اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ* أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  ...أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيال مَا
تَذَكَّرُونَ* أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ  ...أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ* أَمَّنْ يَبْدَأُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  ...أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
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اين توالی با اين پاره گفته به پايان میآيد كه «بگو هر كه در آسمانها و زمين
است ،جز خدا غيب را نمیشناسند و نمیدانند كی برانگيخته خواهند شد».
در پيام قرآنی ،اهلل پروردگار يكتايی است كه جملگی آدميان مطيع امر اويند .در
قرآن نيز حمد و ستايش فقط مخصوص خداست و كلمة «حمد» بيش از چهل بار
به همراه نام «اهلل» میآيد .گاهی نيز كلمة «حمد» با كلمة «رب» همراه میشود .قرآن
خداوند را به مؤمنين و غيرمؤمنين اين گونه معرفی میكند :او چنين و چنان
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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میكند ،مانند آيات  15-91سورة نحل و  10-12سورة نمل .استفاده از صفات پيش
از اسم «اهلل» فراوان در قرآن به چشم میخورد (مانند سورة حمد ،آيات  1-1و
سورة حشر ،آيات  ،)22-21همچنين نام «اهلل» در آياتی كه نشاندهندة راه و روش
خداوند است (غالباً در پايان آيات و معموالً به همراه «كان») به كار میرود.
بايد به خاطر داشت كه قرآن خود زندگینوشت خداوند نيست كه خواسته
باشد آن را به شكل «من» و «به من»« /مرا» فرو فرستد؛ قرآن بر مردمانی نازل شده
است كه در عبارات و مكالمات خود دربارة خداوند صحبت میكنند .قرآن خطاب
به مؤمنين میگويد :فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون (غافر .)11/قرآن
به مؤمنين میآموزد كه چگونه خداوند را فرا خوانند؛ فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين (غافر.)15/
جاي تعجب هم ندارد كه عبارت «الحمداهلل رب العالمين» در آغاز سورة حمد
میآيد ،كه دستكم هر روز هفده مرتبه در نمازهاي روزانه بدان اشاره میشود.
همچنين بايد به خاطر داشت كه در برخی آيات بيش از يك بار و از ديدگاههاي
مختلف به نام خداوند اشاره میشود ،همچون آيات  15-11سوره حجر؛

إِنَّا

كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ

صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ* فَسَبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ .
در اين آيات خداوند به صيغة اولشخص جمع صحبت میكند تا قوت قلب
پيامبر باشد .از ديدگاه ريشخندگران ،آنان خود معبودي ديگر با خدا قرار میدهند؛
و از ديدگاه پيامبر ،او شخصاً بايد ستايش پروردگار گويد« .همة آنچه در آسمانها
و زمين است ،تسبيح او میگويند» (آيات اول سورة حديد ،جمعه و تغابن) .از

ديدگاه خداوند ،پرستش فقط مخصوص ذات اوست و هيچ كس ديگري نمیتواند
شريك او باشد ،و اين امر از ديدگاه مؤمنين يعنی ستايش ذات الهی .بنابراين به
هنگام بحث دربارة خداوند به صيغة سومشخص ،الزم است به دو نكته توجه شود:
اصل توحيد و چندگانگی ديدگاه.
در نمونههاي ديگري از نوع دوم التفات ،اولشخص به سومشخص تغيير جهت
میدهد .در اين تغيير به خداوند با نامهاي «اهلل» و «رب» اشاره شده و با تأكيد بر
ص ،21/فتح ،1-2 /كوثر).
التفات از سومشخص به دومشخص
تغيير ضماير در بيشتر نمونههاي اين نوع التفات در راستاي نكوداشت،
نكوهش ،تهديد و گاهی اوقات درخواست رخ میدهد .اولين نمونة التفات در قرآن
كه در كتب بالغت به وفور بدان اشاره میشود ،آية  1سورة فاتحه است كه بعد از
ستايش به صيغة سومشخص میآيد :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ

يَوْمِ الدِِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .
زمخشري بر اين باور است زمانی كه بنده با خداوند سزاوار ستايش صحبت
میكند ،در ذهن به خدايی میانديشد كه شايستة پرستش است و انسان میبايد
يك سر تسليم امر او باشد و سزاوار است انسان در امور مهم از او ياري بجويد.
بنده سپس با خدا صحبت میكند :فقط «تو» را میپرستيم.
در اين آيات تغيير به دومشخص با اهميت است ،چرا كه بنده از خداوند
میخواهد« :ما را به راه راست هدايت فرما» .كاربرد ضمير سومشخص براي اشاره
به خداوند سزاوار ستايش و بندگی در آغاز قرآن كامالً بجا و مناسب است .در
اينجا ،هيچ ضميري نمیتواند چنين نقشی را ايفا كند و همان طور كه میدانيم ،در
اسالم ستايش واقعی فقط مخصوص ذات خداوند است .در برخی نمونهها كه از
رحمت و آمرزش در بهشت صحبت به ميان میآيد ،میتوان كاركرد نكوداشت
گونة ضمير سومشخص به دومشخص را مالحظه كرد؛ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ (طور)11/

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

اصل توحيد ،چندگانگیِ ديدگاه را نشان میدهد (بقره ،102/آل عمران،151/
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«به پاداش آنچه به جاي میآوريد ،بخوريد و بنوشيد ،گوارايتان باد».

در اين آيه ديگر از عبارت آغازين مثل «به آنان گويند» ـ مشخصة سبك قرآنی
كه به «حذف القول» معروف است ـ خبري در ميان نيست؛ حذف اين عبارت،
تأثيري آنی و عميق به آيه میبخشد .نمونههايی از اين دست در اين گونه التفات
فروان يافت میشود .بنابراين در سورة مريم ،آيات  99و  91خطاب تهديدآميز
است؛ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ( .براي نمونههايی ديگر نك به آية
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311

 55سورة نحل ،و آية  51سورة يس).
در آية  29سورة بقره 3 ،يونس و  25صافات ،لحن سرزنشگونه است .تأثير
التفات در اين نمونهها اين است كه خداوند در ميانة صحنه ،حیّ و حاضر میشود
و گروهی را خطاب قرار میدهد( .زمخشري11/1 ،؛ زركشی)09/3 ،
همچنين تغيير به دومشخص میتواند براي درخواست باشد .همچون آيات
 11-19سورة نحل؛ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِِّكِ ذُلُال يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

19

«و پروردگار تو به زنبور عسل وحی (الهام غريزي) كرد كه از پارهاي كوهها و از برخی درختان و
از آنچه داربست (و چفتهسازي) میكنند ،خانههايی براي خود درست كن .سپس از همة ميوهها
بخور ،و راههاي پروردگارت را فرمانبردارانه بپوي .آنگاه از درون شكم آن شهدي كه به

19

رنگهاي گوناگون است ،بيرون میآيد .در آن براي مردم درمانی است .راستی در اين زندگی
زنبوران براي مردمی كه تفكر میكنند ،نشانة قدرت الهی است».

تغيير به سومشخص در عبارت« :از درون شكم آنها شهدي بيرون میآيد» ،بر
عمل خارقالعاده زنبوران براي انسان تأكيد میكند.

1

التفات از دومشخص به سومشخص
بسامد اين نوع التفات از نوع سوم كمتر است .در آيات  19و  11سورة نمل گفتيم
كه چگونه كاربرد ضمير سومشخص مبين تعجب و حيرت انسان است .آية  02سورة
نحل نيز تأثير مشابه بر جاي میگذارد؛ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

«و خدا براي شما از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان براي شما پسران و نوادگانی نهاد و از
چيزهاي پاكيزه به شما روزي بخشيد .آيا باز هم به باطل ايمان میآورند و به خدا كفر میورزند».

نمونه ديگر در آيات  22و  23سورة يونس میباشد:
هُوَ الَّذِي يُسَيِِّرُكُمْ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي األرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِِّ
«و او كسی است كه شما را در خشكی و دريا میگرداند ،تا وقتی كه در كشتیها باشيد و آنها با
ياري خود من ،آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند .به ناگاه بادي سخت بر آنها وزد و موج از
هر طرف بر ايشان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتادهاند ،در آن حال خدا را پاكدالنه
میخوانند كه :اگر ما را از اين ورطه برهانی ،قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد .پس چون آنان را
رهانيد ،ناگهان در زمين به ناحق سركشی میكنند .اي مردم سركشی فقط به زيان خود شماست »...

در اين آيات ،تغيير به سومشخص مسألهاي ديگر پيش میآورد :درياروندگان را
افرادي به تصوير میكشد كه به دور از خشكی در محاصره افتادهاند و جز خدا يار
و ياوري ندارند .اگر آيه با ضمير دومشخص آغازين ادامه میيافت ،تأثيري را كه

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ...

هماكنون در ذهن باقی میگذارد ،ديگر در پی نداشت .وانگهی ،براي خوانندگان
قرآن كه در خانه نشسته اند و برخی از آنان نيز ممكن است هرگز به دريا نرفته
باشند ،تأثير چندانی بر جاي نمیگذاشت .خداوند دوباره آنان را مورد خطاب قرار
میدهد ـ زمانی كه درياروندگان به خشكی میرسند و در زمين به ناحق سركشی
میكنندـ  .عالوه بر اين ،زمانی كه خداوند دربارة مسافران به صيغة سومشخص
سخن میگويد ،از ديگران میخواهد كه رفتار آنان را به هنگام بال و مصيبت و
آرامش ،مقايسه و بررسی كنند.

نوع دوم :تغيير در عدد
در اينجا ،تغيير از مفرد به مثنی و جمع است و میتوان بيش از پنجاه نمونه از
اين نوع تغيير را در قرآن يافت .در بيشتر اين نمونهها ،خداوند است كه در امر
التفات دخالت میكند ،تغيير به صيغة جمع نشاندهنده قدرت و عظمت است؛ ال
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أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* وَال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ* أَيَحْسَبُ اإلنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ* بَلَى

قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِِّيَ بَنَانَهُ .
صيغة مفرد با «اُقْسِم» هماهنگی دارد؛ تغيير ناگهانی به صيغة جمع (ن در
«نَجْمع») ،به شك و شبهه اعراب جاهلی دربارة جمعآوري استخوانها در روز
قيامت پاسخی دندانشكن میدهد .تغيير ناگهانی به مفهوم صيغة جمع بهمعناي تمام
و كمال شكوه و عظمت خداوند رنگی تازه میبخشد.
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قرآن براي خداوند ،بهويژه در مواقعی كه بحث پرستش (يا عبادت) و نفی شرك
و خشم در ميان است ،ضمير مفرد را بهكار میبرد .كاربرد ضمير مفرد در اين
موقعيتها بسيار مهم است و وقتی ضميري به ناگاه به حالت جمع تغيير میكند،
گوش شنونده به تضاد ميان دو ضمير «من» و «ما» حساس میشود .بنابراين قرآن به
كاربردهاي دستور زبان جاري ،جانی دوباره میبخشد (براي نمونه نك به :بقره32/؛
ابراهيم31/؛ عنكبوت 9/و لقمان.)15/
زركشی و سيوطی اين نوع التفات را «يقرب من االلتفات» (مرتبط با التفات)
مینامند( .زركشی231/3 ،؛ سيوطی)259/3 ،

نوع سوم :تغيير مخاطب
در آياتی يكسان يا نزديك به هم در قرآن ،از مخاطبين مختلفی صحبت به ميان
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میآيد .در اين آيات ،التفات در معناي اصلی خود يعنی روي برگرداندن از يك
جهت /شخص به جهت يا شخص ديگر بهكار رفته است .در اين نمونهها
درمی يابيم كه اولين مخاطب دگرباره نيز به همراه ساير مخاطبين مورد خطاب قرار
میگيرد .به آية  111سوره بقره بنگريد ... :فَوَلِِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا

كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه . ...
در اين آيه از محمد

خواسته میشود كه روي خود را به سمت قبلة جديد

(مكه) بچرخاند و سپس از ايشان و مسلمانان درخواست میشود كه هر كجا هستند،
همين كار را انجام دهند.

در آية  90سورة يونس بيش از يك تغيير روي میدهد؛ «و به موسی و برادرش
وحی كرديم كه شما دو تن براي قوم خود در مصر خانههايی ترتيب دهيد و
سراهايتان را روبهروي هم قرار دهيد و نماز برپا داريد و مؤمنان را مژده ده».
مخاطب دوم (سراهايتان) در هنگامی كه مخاطب اول (شما دو تن) مورد
خطاب قرار گرفته است ،اصالً وجود نداشته است ـ درست مثل زمانی كه خداوند
موسی و قومش را خطاب قرار میدهدـ  .بنابراين زمانی كه شيطان براي وسوسة
تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (اسراء.)13/
اين تغيير تأثيري عظيم بر جاي میگذرد .بهجاي اينكه گفته شود «هر يك از
بچههاي آدم با مجازات روبهرو خواهد شد» ،آمده است كه «هر كس كه در هر
زمان يا مكان از شيطان تبعيت كند» و خطاب مستقيم خداوند بدو خواهد بود.
گرچه اين نوع التفات معناي واژهشناختی اصلی خود را دارد ،تأثير بالغی نيز
برجاي میگذارد؛ چرا كه فردي در گروه دوم مخاطبين درمیيابد آنچه از اولين
مخاطب خواسته شده است ،چه مطبوع چه نامطبوع ،بدو نيز ارتباط دارد .از آنجا
كه فرد مخاطب در اولين گروه مخاطبين آيه بهطور طبيعی در گروه دوم مخاطبين
نيز جاي دارد ،اين نوع التفات با شرط پيشگفتة التفات همخوانی دارد.
خداوند بدان گونه كه در قرآن از ايشان سخن به ميان آمده است ،به ما دسترسی
دارد و میتواند هر كس را كه مايل است ،در هر زمان مورد خطاب قرار دهد .از
اين نوع التفات بيش از بيست نمونه موجود است.
نويسندگانی از قبيل سيوطی ،زركشی و سُبكی اين نوع دستهبندي را «يقرب من
االلتفات» در نظر میگيرند( .همان)

نوع چهارم :تغيير در فعل /حالت
تغيير به فعل ناقص چندين هدف را دنبال میكند .اين تغيير میتواند كنشی مهم
را در نظر تجسم كند ،گويی در زمان حال در شرف وقوع است؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا  ...إِذْ جَاءُوكُمْ

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

بنیآدم (كه هنوز متولد نشده) مهلت میخواهد ،بدو خطاب میشود:

اذْهَبْ فَمَنْ
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مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ  ...وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَاال

شَدِيدًا (احزاب)10-11/
«اي كسانی كه ايمان آوردهايد! نعمت خدا را بر خود به ياد آريد ،آنگاه كه لشكرهايی به سوي
شما (در) آمدند ،پس بر سر آنان تندبادي و لشكرهايی كه آنها را نمیديديد ،فرستاديم  ...هنگامی
كه از باالي (سر) شما و از زير (پاي) شما آمدند .و آنگاه كه چشمها خيره شد و جانها به
گلوگاهها رسيد و به خدا گمانهايی (نابهجا) میبريد .آنگاه (بود كه) مؤمنان در آزمايش قرار
گرفتند و سخت تكان خوردند».
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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نمونة دوم :هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْال ...

(غافر)10/
تغيير به اين سبب صورت میگيرد كه دومين كنش خيره كننده تا به زمان حاضر
نيز ارائه میشود؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ األرْضُ مُخْضَرَّةً (حج،)13/
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي األرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ( ...حج.)15/
تغيير به زمان حال كامل ،نقطة پايانی بر كنش میگذارد .ازاينرو در صحبت از
قيامت مستمر به كار میرود؛ وَيَوْمَ نُسَيِِّرُ الْجِبَالَ  ...وَ حَشَرْنَاهُمْ ( ...كهف،)10/
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي األرْضِ ( ...نمل.)90/
تغيير حالت اخباري به حالت امري ،كنش مورد درخواست را پررنگ میكند؛
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ( ...بقره ،)125/قُلْ

أَمَرَ رَبِِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِِّ مَسْجِدٍ ( ...اعراف.)21/
نماز ستون اسالم است .از همين رو در آيه فوق ،حالت امري از حالت اخباري
كه نقش خبررسانی دارد ،تأثيرگذارتر است .به همين ترتيب گاهی اوقات میتوان با
تغيير از حالت اخباري به امري ،بر امر خبري تأكيد دو چندان كرد؛ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ* وَبَشِِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ( ...بقره.)25-21/
تغيير به حالت امري بَشَر در نمونههاي ديگر نيز به كار رفته است :إِنَّمَا تُنْذِرُ

مَنِ اتَّبَعَ الذِِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (يس،)11/
اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِِّرْ عِبَادِي

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (صف.)13/

وَالَّذِينَ

(زمر،)10/

عالوه بر اين موارد ،از نوع چهارم التفات میتوان به اين نمونهها نيز اشاره كرد:
اعراف ،21/هود ،51/نحل ،11/حج 25/و  ،31نمل ،90/فاطر ،1/يس ،33/زمر 19/و
غافر .10/همانگونه كه پيشتر گفتيم ،سكاكی و نيز ابن اثير ،تغيير زمان فعل را از
مصاديق التفات در نظر میگيرند.

نوع پنجم :تغيير در حالت دستوري
 .1نمونههاي زيادي نمیتوان از آن سراغ داد ،برخی فقط به دو نمونه (آية 100
سورة بقره و آية  111سورة نساء) اشاره كردهاند .آنچه در خصوص اين دو نمونه
مصداق دارد ،دربارة آية  11سورة مائده نيز درست است.
 .2فقط يك نوع قرائت آن را التفات محسوب میكند ،چرا كه در واژگان آيه
تغييري ايجاد میشود .قرائت ديگر آن را التفات محسوب نمیكند.
 .3بر طبق قرائتی كه تغيير را دخيل میداند ،تبيين اين تغيير به قواعد دستوري
بستگی دارد.

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

اين مقوله از سه جهت با ساير مقوالت التفات متفاوت است:

بهرغم اين محدوديتها ،نمونه هاي اين مقوله را جزء صنعت التفات محسوب
میكنند .دستكم اين برساخت بهواسطة ماهيت خود میتواند در مقولة التفات
جاي بگيرد .زركشی مینويسد كه به باور برخی ،آية  100سورة بقره و آية 112
سورة نساء از مصاديق التفات است (زركشی)325/3 ،؛  ...وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِِّهِ  ...وَأَقَامَ الصَّالةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقره.)100/
«الصابرين» با «الموفون» كه حالت فاعلی دارد ،موازي است ،ازاينرو بايد به
حالت فاعلی (الصابرون) نوشته شود .اما در حالت مفعولی تغييري رخ داده است.
اين تغيير را چگونه می شود تبيين كرد؟ به باور زركشی ،اين آيه مصداق التفات
است .همانگونه كه خواهيم گفت ،عدول از حالت طبيعی فقط بهدليل هدفی خاص
صورت میگيرد .در اينجا ،اين هدف تأكيد بر اهميت «صابرين» است .دليل اهميت
اين گروه از مردم مرهون اين حقيقت است كه اين كلمه در همين سوره چهار
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مرتبه تكرار شده است ،بهويژه اينكه هر بار «الصابرون» با مفاهيم سختی ،زيان و
جنگ تداعی میشوند (بقره 100 ،155 ،152/و  .)111آية بعد از آية  100از تقاص
در قتل صحبت میكند و اندك زمانی بعد ،از جنگ ذكر به ميان میآيد.
در عين حالی كه بر اهميت «الصابرين» تأكيد میشود ،تغيير در نشانگر حالت،
نقش كلمة «الصابرين» و رابطهاش را با ساير اجزاء كمرنگ نمیكند .نشانگر حالت
يكی از چند نشانة (قوي) اين نوع رابطه است .ساير نشانهها عبارتند از :نظم و
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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آرايش مجموعه حروف ربط ،حالت صفت در جمع مذكر و . ...
دومين نمونه كه زركشی آن را مصداق التفات از نوع نشانگر حالت بهشمار
میآورد ،آية  112سورة نساء است:

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ ...

وَالْمُقِيمِينَ الصَّالةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ . ...
در اين آيه تغيير (از حالت فاعلی به مفعولی) براي كسانی پيش میآيد كه نماز
میگزارند (والمقيمون) .در اين آيه ازاينرو بر نماز تأكيد شده كه در سورة انعام
مرتباً به نمازگزاردن (از جمله اهميت نماز در جنگ و اينكه منافقين چگونه كاهالنه
نماز میگزارند) اشاره شده است .زركشی به نقل از برخی ،آية  11سورة مائده را
نيز بهسان دو نمونة پيش گفته ،از مصاديق التفات محسوب میكند :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَال هُمْ يَحْزَنُونَ .
كلمه «الصابئون» با اسمهاي مفعولی پيش از خود همخوانی دارد و بايد بر همين
اساس ،مفعولی بيايد ،حال آنكه فاعلی است .در اينجا باز پاي قرائتی ديگر از اين
آيه به ميان میآيد كه «الصابئون» را به صورت «الصابئين» ،يعنی حالت مفعولی
میخواند ،ولی تغييري در كلمه داده نمیشود.

نوع ششم :كاربرد اسم بهجاي ضمير
بالغيون اين دستهبندي را در كنار التفات ،زير عنوان گستردهتر «الخروج علی
المقتد الظاهر» (خروج از آنچه به طور طبيعی مورد انتظار است) قرار میدهند .در
هر دو حال نوعی خروج صورت میگيرد؛ چه در شخص ،عدد ،مخاطب ،حالت،

مرجع (اسم/ضمير) و چه در فعل /وجه يك فعل .در واقع به لحاظ تأثيرگذاري،
هيچ تفاوتی در جايگزينی اسم بهجاي ضمير ،يا دومشخص بهجاي اولشخص ،يا
جمع بهجاي مفرد به ديده نمیآيد .اين مقوله را از آن جهت در رده التفات جاي
می دهند كه شخص در حالت اسم و ضميري كه به جاي اسم مینشيند ،يكسان
است .به همين سبب دليلی در دست نيست كه نمونههاي اين مقوله را از چيزي
سواي التفات و مشخصههاي مربوط به آن لحاظ نكنيم .زركشی نيز در بحث راجع
برخی از نمونههاي اين نوع التفات عبارتند از بقره 51/و  ،11آل عمران،5/
نساء ،21/اسراء 22/و . ...
در بسياري از اين نمونهها ،اسم اهلل (گاهی رب) جايگزين ضمير براي خداوند
شده است ،همچون آية  115سورة بقره :وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .
در اين آيه بهجاي «صورت خدا» و «خدا هست» ،به نام خدا (اهلل) اشاره شده كه از
ضمير مهمتر است .اين امر همهچيز را از آن خدا میداند .وانگهی ،اشاره به نام «اهلل» در
سه گزارة پياپی به هر يك نشان و منزلت ويژه میبخشد .اين امر ،ويژگی بارز زبان
قرآن و درخور كتابی است كه تأكيد میكند كلمه «اهلل» ازلی و ابدي است .آيات زيادي
به اين ويژگی اشاره میكنند و عالوه بر اين ،در قرآن به كلماتی برمیخوريم كه به طور
خاص بيشتر با اسم «اهلل» (و كمتر با «رب») تركيبپذيرند تا با ضمير؛ مانند الحمد هلل،
فَضَّل اهلل ،رزق اهلل ،سبيل اهلل ،اَج لل اهلل ،بحث اهلل و هدي اهلل.
وقتی كه بهجاي ضمير از اسم مشتق استفاده میشود ،بحث عليت مورد تأكيد
قرار میگيرد .بنابراين در آية وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَاألرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِال ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (ص ،)20/تكرار اسم «للذين كفروا» بهجاي ضمير
«لهم» ،مبين اين است كه بیاعتقادي كافران به دليل عقيده و كردار آنان است.
نمونة كاربرد اسم به جاي ضمير كه مدام بدان اشاره میشود ،در آية  50سورة
احزاب نيز به ديده میآيد:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ  ...وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . ...

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

به التفات ،جايگزينی اسم به جاي ضمير را از مصاديق التفات برمیشمرد.
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در اين آيه بهجاي «لك» ،از «لِلنَّبِی» استفاده میشود كه اين مسأله ،حكم را فقط
محدود به شخص پيامبر میكند و تكرار كلمة «النبی» بر اين امر صحه میگذارد.
التفات و ويژگيهاي مرتبط با آن؛ التفات مشخصة سبك قرآن
از «التفات» در ادبيات دوران جاهليت میتوان نمونههايی را سراغ داد .در واقع،
تقريباً تمامی نويسندگان از التفات سخن گفتهاند .اما به اعتبار آنچه همين
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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نويسندگان از آن دم میزنند ،ميزان و حجم نمونههاي التفات در قرآن بسيار فراتر و
حجيمتر از شعر دوران جاهليت است .حتی ابن اثير كه كتاب او نه دربارة قرآن،
بلكه دربارة «ادب الكاتب و الشاعر» است ،اذعان میكند وقتی متن قرآن را بررسی
میكنيم ،نمونههاي التفات در آن بسيار بيش از شعر است( .ابن اثير)312/2 ،
نمونههايی كه ابن اثير از التفات ارائه میدهد ،جملگی از قرآن است و
نمونههايی كه پيشتر به آنها اشاره كرديم ،خود گواه اين مدعاست .همان طور كه
گفتيم ،نظر بر اين است كه تقريباً نمونههاي التفات در سورههاي مكی جاي
گرفتهاند .اما بر حسب آنچه در باال گفتيم ،اين مسأله صحت ندارد؛ چرا كه مثالً در
سورة بقره ـ كه طی زمانی طوالنی در مدينه نازل شد ـ به نمونههاي بیشماري از
التفات برمیخوريم .حتی در سورة كوتاهی مانند سوره نصر كه مدنی است ،به اين
صنعت اشاره شده است.
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خداوندي كه در قرآن سخن میگويد ،بر همه چيز و همه كس (چه حاضر و
چه غايب) و همه وقت (گذشته يا آينده) و همة مكانها اِشراف و دسترسی دارد.
در نوع اول التفات (التفات در شخص) ،خطاب خداوند (كه براي نمونه ،مراقب
شيطان باشند) به نسلهايی است كه هنوز متولد نشدهاند .اما در شعر به تعداد
انگشتشماري التفات اشاره شده است و همان گونه كه از كتاب بالغيان پيداست ـ
و جملگی امرؤ القيس را مثال میزنند ـ  ،اين چند نوع ،نوعی مونولوگ هستند .اين
امر نيز بخشی بدين دليل است كه به غير از چند استثنا ـ مثل شعر ابوربيعه ـ  ،در
شعر عربی كاربرد ديالوگ بسيار اندك است .خداوند در قرآن به روشهاي
گوناگون از خود سخن به ميان میآورد.

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

فِي األرْضِ ( ...ابراهيم.)1-2 /
در اين آيه از طريق تغيير در عدد فرد يا مرجع (اسم بهجاي ضمير) ،به
جنبههاي مختلفی اشاره شده است .در قرآن ،خداوند با پيامبر ،مؤمنين ،كافرين و
گاهی اوقات با چيزها سخن میگويد و آنان را در مقطعی حساس ـ چه به تحسين،
چه به عتاب ـ خطاب قرار میدهد .خداوند با اشاره به اين دنيا و آن دنيا ،جملگی
جملة معمولی متفاوت است .در آيه قرآنی ،خداوند مركز ثقل آيه است كه به همه
چيز اشراف دارد و از ديدگاه علم مطلق كه از آن اوست ،يا از چندين ديدگاه با
اشخاص /چيزهاي مختلف سخن میگويد؛ و اين امر در شعر چندان مسبوق به
سابقه نيست و به ديده نمیآيد.
مطالب قرآنی ژرف و پيچيدهاند .در قرآن عالوه بر جملة خبري ،جمله انشايی
نيز بسامد بااليی دارد .همة اين موارد راه را براي كاربرد پيوستة التفات و
مشخصههاي وابسته همراه میسازد .وانگهی ،كاربرد سخن مستقيم مشخصة بارز
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را هدايت ،امر ،نهی ،تشويق و سرزنش میكند .حد و مرز آية قرآنی با حد و مرز

سبك قرآن محسوب میشود .بنابراين خداوند در آيات  19-11سورة نحل ،زنبوران
عسل و در آية  10سورة سبأ ،كوهها را خطاب قرار میدهد .كاربرد سخن مستقيم
كافرين ازآن رو با اهميت است كه هر آنچه را آنان بر زبان میآورند ،عيناً نقل
می كند و نيك پيداست كه آنان در روز قيامت بر حسب آنچه گفتهاند ،نه بر حسب
آنچه ديگران دربارة آنان گفتهاند ،قضاوت خواهند شد (ر.ك :حج51-11 /؛ شعراء/
 .)11-31اين شگرد استفاده از التفات را ضروري میكند.
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جايگاه التفات و مشخصههاي مرتبط در كتب بالغي
در كتب بالغی ،نويسندگانی چون سكاكی ،قزوينی و نويسندگان جديد ،از
صنعت التفات زير عنوان «علم المعانی» بحث میكنند .با اين حال ،برخی نويسندگان
متقدم آن را زير عنوان «علم البديع» قرار میدهند .مثالً «الطيبی» آن را زير عنوان
«تحسين معنوي» در مقابل «تحسين لفظی» جاي میدهد .سكاكی التفات را جزء
بديع ،و سيوطی نيز آن را نوعی بديع در شمار میآورند .از نظر علمالمعانی ،التفات
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خروج است از آنچه بهطور طبيعی مورد انتظار است؛ اما از نظر علمالبديع ،تأثير تغيير
بالغی ،يعنی تقويت معنايی ـ كه الطيبی بدان اشاره میكند ـ « ،التفات» نام دارد.
كاركردهاي التفات و مشخصههاي وابسته
تا اينجا گفتيم كه در التفات ،دستور زبان تغيير میكند .التفاتها را از دو ديدگاه
صوري (علم المعانی) و كاركردي (علم البديع) بررسی كرديم .آنچه بهطور خالصه
بايد اشاره كنيم ،اين است كه خروج از آنچه مورد انتظار است ،بايد به اقتضاي
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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موقعيت صورت بگيرد و معنايی را افاده كند .خروج از معنا بدون افاده معنا جايز
نيست .ابناثير توضيح میدهد كه تغيير از يك صورت به صورت ديگر بايد به
دليلی خاص باشد .با هر خروجی كه از هنجار صورت میگيرد ،بايد اين سؤال را
مطرح كرد كه اين خروج به چه دليل صورت میگيرد .بنابراين در كتب مسلمانان
بخشی به اسباب /فوايد التفات اختصاص دارد.
زمخشري براي تبيين التفات سه دليل میآورد:
 .1التفات شگردي از بالغت است كه براي محققين دير آشناست؛ التفات يك
لقب و چندين نوع دارد.
 .2التفات كالم مألوف در زبان عربی است و هرگاه تغييري در كالم صورت
میگيرد ،توجه شنونده دو چندان میشود.
 .3التفات در زمينههايی خاص ،فوايد مختص به خود را دارد( .زمخشري)12 ،
محققين بسياري از گذشته تا به حال داليل زمخشري را نقل كردهاند .زركشی
اسبات التفات را در بخشی فراگير و گويا بررسی میكند .وي ابتدا به فايدة جلب
توجه شنونده میپردازد و آنگاه نمونههايی از فوايد ويژه التفات را ذكر میكند؛
التفات به مخاطب شأن و منزلت میبخشد (حمد.)1/
با كاربرد اسم به جاي ضمير ،اطالعات ارزندهاي در اختيار شنونده قرار میگيرد
(دخان.)1/
در آية  22سوره يونس ،با تغييري كه از دومشخص به سومشخص صورت
میگيرد ،التفات به ديگران را نشان میدهد كه مخاطبين اوليه چقدر به زشتی رفتار
كردهاند ،به طوري كه از آنان روي برگردانده میشود.

نشانهاي آشكار از جانب گوينده ـ بهواسطة تغيير از اولشخص مفرد به
.)1/ همه از آنِ اوست (فاطر،اولشخص جمع ـ كه هر آنچه اتفاق میافتد
.)12/ عالقة خاص نشان میدهد (فصلت،التفات به آنچه در آن تغيير رخ میدهد
و دست آخر اينكه التفات با چرخش ناگهانی به شخصی كه شما با او صحبت
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. آن شخص را به باد طعنه میگيرد،كردهايد
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:پينوشتها
).(پانوشتهاي انگليسی از نويسنده است
1. M.A.S Abdel Haleem: Grammatical shift for the Rhetorical Purposes: lltifat and
Related Feeatures in the Quran, Boultin of the school of Oriental and African-studies,
1992, V. LV, Part 3.
2. According to the numbering system used in the Egyptian edition of the Qur'ân which I
follow, this is 7:57; similarly there is a slight difference in some other numbers; but as I
include the Arabic version of citations there is no risk of confusion.
3. See for instance al-Tibyân fi cilm al-Ma'ânî wa'l-badî' wa'l-bayân, Husayn b.
Muhammad al-Tîbî (743/1342), (Baghdad, 1987), 284-8; al-Idâh fî'ulûm al-Balâgha, by
M. M. A. al-Qazwînî (793/1338) (Cairo, 1971), 43-5.
4. This was a general practice for centuries, in writing textbooks on various subjects in
Arabic, and not just balâgha where some striking examples were simply copied by
successive writers who found these age-old examples adequate and saw no need to
depart from them.
5 .If we compare the use or pronoun here to that in other types, we can observe the
contrast between the use of the 3rd person - abstract power, the 1st person plural aesthetic power, and the 1st person singular - personal feeling, the shift emphasizing
the quality of each.

 به آنها اشاره، در اينجا عبدالحليم به دو نمونة ديگر نيز اشاره میكند كه به دليل مجال اندك.1
.نمیكنيم
 در بعضی،) از آن ياد میكندdirect speech(  البته آنچه عبدالحليم زير عنوان سخن مستقيم.0
 فنیتر و،)تغيير میيابد كه شگردي رهبريترfree indirect speech( جاها به سخن غيرمستقيم آزاد
 تركيبی از كالم راوي و كالم شخصيت، در زمينه ادبيات داستانی، در يك كالم.پيچيدهتر است
 البته نويسنده. اما نه عيناً نقل كالم راوي است و نه شخصيت عيناً كالم خود را ارائه میدهد،است
 بحث كاربرد سخن غيرمستقيم را در قرآن در قالب يك،اين سطور در صدد است بهطور مفصل
 پارهاي از، ولی براي آشنايی مقدماتی و البته كلی با سخن غيرمستقيم آزاد،پژوهش ارائه دهد
 اين كتاب ـ با نام «درآمدي نقادانه بر زبان. توالن را شاهد مثال میآوريم.نوشتة مايكل جی
.شناختی روايت» ـ از همين قلم بهزودي منتشر میشود

سخن غيرمستقيم
با اين حال شيوههاي بيان نقل خشك گفتار مستقيم كه برخی مشخصههاي صوري هر دو شيوه را
با خود به همراه دارد ،از جذابترين سبك و سياقهاي نقل گفتار است:
الف) از او خواست كه امروز بدانجا برگردد.
She wanted him to return there today

ب) از او خواست كه امروز بدانجا بيايد.
She wanted him to come there today

ج) از او خواست كه امروز بدانجا بيايد.
سال هجدهم/شماره /2پياپی /00تابستان1311
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She wanted him to come here today

اين سه نوع شيوة بازنمايی گفتار و انديشه كه بر اساس قواعد خشك نه مستقيمند و نه
غيرمستقيم ،بلكه تركيب يا امتزاجی از شيوة غير مستقيم راوي با شيوة مستقيم شخصيت است،
جملگی زير عنوان سخن غيرمستقيم آزاد ،سبك آزاد غيرمستقيم ،گفتار و انديشه بازنمايی شده،
سخن شبه مستقيم و سخن تركيبی جاي میگيرند .اگر بتوان دربارة تمام سبكهاي  FIDنمونهاي
سخن به ميان آورد (خواهيم ديد كه برخی از انواع  FIDتن به هيچ نوع دستهبندي نمیدهند)،
آنگاه جمله «ج» از «الف» بيشتر سخن غيرمستقيم آزاد است.
هر سه جملة پيش گفته به روشی ساده نشان میدهند كه چرا هر سه سبك غيرمستقيم آزاد ،يعنی
رونوشتی آزاد از نقل غيرمستقيم آمدهاند .كلمات شخصيت به واسطة نبود بند گزارشی (او گفت)
از قيد و بند نحوي ،و به واسطة نبود راوي كه گويندة عبارت «او گفت» است ،از سيطرة «راوي»
آزاد و رها شده است .اما اين شيوه در گرايش خود به انتخاب كلمات اشارتگر شخصيت نقل
شده ،و نه نقل شخصيت ،شيوه گزارشی آزادتر و سرراستتر است و بهرغم برخورداري از ضماير
سومشخص و فعل روايی نهايی گذشته ،همچنان شيوهاي آزاد باقی میماند .ويژگیهاي متمايز
صور سخن غيرمستقيم آزاد به شرح زير است:
الف) نبود جمله گزارشی و بنابراين نبود «كه» موصولی (در اين حالت به سخن غيرمستقيم آزاد
نزديك میشود).
ب) كاربرد ضماير سومشخص به منظور اشاره به گوينده يا فكر كننده مستتر دربارة هر آنچه كه به
منزله گفته شده يا فكر شده نقل میشود ،به همراه فعل روايی متن (كه توأماً به زمان گذشته
است) .در اين حالت ،به روايت محض و سخن غيرمستقيم نزديك است.
ج) كاربرد كلمات اشارتگر (اينجا ،اكنون ،اين ،امروز و غيره) ،درست مثل كاربرد كلمات
اشارتگر در سخن مستقيم.
د) تغيير نحوي فاعلبند و عامل صرف شده در فعل« :آيا كامالً ديوانه بود؟ چگونه وقت خود را
براي آمدن و ديدن او تنظيم میكرد؟»
!Was she quite mad? How did he have the time to keep coming over to see her

در اين حالت FID ،به شكل پرسشی سخن مستيم نزديك است.
هـ) استفاده برجستهتر از افعال وجهی كه آنها را بيشتر از آنِ شخصيت میدانيم تا راوي .در سخن
غيرمستقيم آزاد ،بهويژه به كاربرد فراوان افعال وجهی ()wouldy might, could, had to, must
برمیخوريم كه مبيّن قضاوت (از ديدگاه شخصيت « ...گوينده») دربارة افعال يا اجبار عمل انجام
شده يا حالتی است كه واقعاً رخ داده است« :آنچه میبايست انجام میداد اين بود كه سرراست به
نور فولك برود و آنجا اقامت گزيند و ازدواج كند( ».دوس پاسوس ،ص)51
What he might was go down to Norfolk and settle down and get married.

(عناصري كه چيزي به معناي جمله اضافه نمیكنند) ،اصوات و مختصات لهجهاي و گويشی ،و به
طور كلی زبان احساسی كه ما آنها را از آنِ شخصيت میدانيم تا راوي .بهطور خودمانیتر ،همة
اين موارد طعم و مزة ميوهاي گفتار مستقيم شخصيت را دارند .ازاينرو طعم ميوهاي كه بيشتر
روايتهايی كه میخوانيم ـ مسبوق به سنتی طوالنی اما انعطافپذير ـ واجد يا متضمن راوياي
جدي و خويشتندار است كه در تضاد با گفتار اشخاص صادقتر و خجالتیتر ،به زبان انگليسی
استاندارد سخن میرانند .در كل توجه به نابههنجاريهاي تلفظی و نوشتاري گويش شخصيت كه
مبين هنجارگريزيها ،يا دستكم غيراستاندارد بودن زبان است ،نمونة خصوصاً مرئی در اين طعم
ميوهاي متمايز است.

كاربردها و كاركردهاي شگرد التفات در قرآن

و) كاربرد كلمات ندايی ،ارزشی (مثل طفلكی ،عزيز) ،جملهپركنها (خب ،راستی ،البته) ،حشوها
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