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چکیده
هدف از ایجاد آشناییزدایی که معموالً از طریق هنجارگریزی و همراه با برجستهسازی گفتار عادی در کالم
صورت میگیرد ،جلب توجه مخاطب به موضوع است .آشناییزدایی روند عادی و مورد انتظار کالم را که جان و
هیجانی ندارد و مخاطب را برنمیانگیـزد ،برهم میزند و آن را تازه و برجسـته میکند و با نمایانساختن داللت-
های پنهان کلمات ،خالق اثر ادبی را در بیان عواطف و تجربههای ادبیاش کاراتـر میسازد .یکی از شیوههای
آشناییزدایی و برجستهسازی کالم ،صنعت التفات است که در کنار سایر فنون بالغی بهوفور در خطبههای
نهجالبالغه بهکاررفته است .مقالهی حاضر میکوشد کاربرد التفات را در قالب انواع تغییرات سبکی از قبیل تغییر
در ضمایر ،اشخاص ،اعداد و  ...با روش توصیفی -تحلیلی در خطبههای نهجالبالغه بررسی نماید .برآیند پژوهش
نشان میدهد که التفات در صیغه ،نسبت به سـایر انواع آن از بسامد باالیی برخوردار است و بهکارگیری گسترده
ی التفات به ویژه در خطبههای نهجالبالغه ازاینرو است که عالوه بر تغییر حال و هوای سخن و زدودن
خستگی و مالل شنونده از یکنواختی گفتار بکاهد و با برجستهسازی کالم با روش آشناییزدایی ،فراز و فرود
احساسیِ صاحب سخن را بنماید و بر پویایی و تأثیر نفوذ آن بیفزاید.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،التفات ،آشناییزدایی ،برجستهسازی.
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مقدمه
نهجالبالغه که حاوی معارف بلند توحید ،جهانشناسی و انسانشناسی است ضمن بهرهمندی از انواع
دانش و حکمت در مسیر تربیت و هدایت انسان ،تمامی عناصر بالغت و ابزارهای فنی زبان را در راستای
ارتقای هنری سخن و ترغیب مخاطب بهکار میگیرد و از این رهگذر تأثیرگذاری و شور و هیجان آن را
دو چندان میسازد و بر پایداری و استواری متن میافزاید .امام(ع) در این راه برای ایجاد پویایی ،نشاط،
تفنن در اسلوب ،زدودن خستگی و مالل مخاطب و ترغیب و انگیزش وی و لطافت در گفتار ،روند عادی
و متعارف سخن را درمینوردد و با آشناییزدایی و ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ،شنونده را به
دریافتی مهیج ،جدید و جاندار از زندگی سوق میدهد و در نهایت موجب التـذاذ هنـری میگـردد.
آشناییزدایی شیوهای است که عادت را از زبان میزداید و زبانِ نویی میآفریند و با دور کردن تکرار از
صورت زبان آن را جذاب و تأثیرگذار مینماید .نوعی از آشناییزدایی که ترکیبی یا ساختاری است در
التفات متجلی میگردد .التفات سبب آشناییزدایی و هنجارگریزی و سپس برجستهسازی کالم میشود.
چارچوب نظری این پژوهش تعریف موسع علمای بالغت از صنعت التفات است که آن ،عبارت از ادای
یک معنا به یکی از روشهای تکلم ،خطاب و غیبت ،بعد از بیان همان معنا به شیوهای دیگر از همین
روشهای سهگانه است؛ به شرط آنکه تعبیر دوم برخالف مقتضای ظاهر باشد و گسترش این معنا تا
جایی است که آن را برای هر نوع انتقال از حالتی به حالت دیگر و از سبکی به سبک دیگر میدانند .مقاله
حاضر که با استفاده از شیوهی توصیفی -تحلیلی به بررسی گونهها و اشکال مختلف کاربرد این صنعت در
خطبههای نهجالبالغه پرداخته؛ با ذکر نمونههایی از هر نوع ،در پی پاسخ دادن به این پرسش است که
این صنعت در چه انواعی و با چه اغراضی در خطبههای نهـجالبالغه بهکاررفته است؟ در این نوشتار
خطبههای نهجالبالغه متغیر مستقل و صنعت التفات متغیر وابسته بوده و بر این فرض استوار است؛ که
بیشتر انواع التفات با در نظر گرفتن اغراض بالغی آن در خطبههای نهجالبالغه بهکاررفته و با ایجاد تغییر
در ضمیر ،شخص ،زمان فعل ،ساختار نحوی و ...در سطوح مختلف کنش گفتاری دخالت میکند.
پیشینهی پژوهش
زبانشناسان عرب از اوایل قرن سوم هجری در خالل تحلیل متون ادبی به موضوع التفات پی برده و به
تبیین اجمالی آن پرداختهاند .چنانکه در "معانی القرآن" فرّاء( 702هـ) و "مجاز القرآن" ابوعبیدة(710
هـ) و روایت ابواسحاق موصلی از أصمعی( 712هـ) و "تأویل مشکل القرآن" ابن قتیبة( 722هـ) و
"الکامل فی اللغة و األدب" المبرد ( 782هـ) به عنـوان یک عرف رایـج در زبان عربـی مورد بـررسی
قرارگرفته است؛ اما ابن المعتز ( 792هـ) اولین بار در " کتاب البدیع" بهعنوان یک اصطالح خاص (البته با
رویکردی نحوی) به آن پرداخته و پس از وی قدامة بن جعفر( 222هـ) در "نقد الشعر" و ابن رشیق(622

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره دوازدهم ،زمستان 4931

3

هـ) در "العمدة" و زمخشری( 228هـ) در "الکشاف" و فخر رازی( 202هـ) در "نهایة اإلیجاز و درایة

اإلعجاز" و سکّاکی( 272هـ) در "مفتاح العلوم" و ضیاءالدین بن أثیر( 222هـ) در "المثل الثائر" و خطیب
قزوینی( 229هـ) در "اإلیضاح" و زرکشی( 296هـ) در "البرهان فی علوم القرآن" و تفتازانی( 297هـ) در
"المطول" و سیوطی( 911هـ) در "اإلتقان" ،در تحلیل آیات قرآن کریم و زیباییهای بالغی آن و نیز
ادب عربی ،از آن سخن گفتهاند؛ هرچند برخی از تعاریف و شواهد ذکرشده منطبق بر"اعتراض"،
"احتراس"" ،استدراک"" ،تکمیل"" ،رجوع" و "تذییل"در منابع بالغی است؛ که غالباً شواهدی از قرآن
کریم و شعر عربی بر آن اقامه نموده اند؛ اما پژوهشهای اخیر در حوزهی التفات در قرآن کریم صورت
گرفته که به مواردی اشاره میگردد:
کتاب:
 "اسلوب االلتفات فی البالغة القرآنیة" ،حسن طبل( ،)1998دار الفکر العربی ،القاهرة ،که به بررسی انواعالتفات از جهت صیغه ،عدد ،ضمایر ،ادوات ،ساختار نحوی و التفات واژگانی در قرآن کریم پرداخته و جدول
کاملی از هر نوع ارائه مینماید.
مقاالت:
 "بالغت التفات در قرآن کریم" ،ابراهیم زارعیفر ،مجله صحیفه مبین ،شماره  ،66زمستان  1282و بهار 1288که نویسنده در مقاله مذکور به معرفی نمونههایی از اقسام ششگانهی مشهور التفات در قرآن کریم
پرداخته و فواید بالغی آن را ارائه نموده است.
 "أسلوب اإللتفات فی القرآن الکریم و جهود أشهر اللغویین و النحاة فی دراسته" ،دو فصلنامه " البحوث والدراسات فی اآلداب و العلوم و التربیة" سال دوم ،شماره  ،26-62 :7002 ،6که نویسنده در این مقاله ابتدا
به تعریف لغوی و اصطالحی التفات و سپس به بیان اقسام آن پرداخته و در پایان تالشهای نحویان
مشهور مانند "اصمعی"" ،ابوعبیدة"" ،مبرد"" ،ابن فارس" و دیگران را در این مجال یادآور شده است.
پایاننامهها:
 "أسلوب اإللتفات و أقسامه فی القرآن الکریم" ،غالب بن محمد أبوالقاسم الحامضی ،رساله دکتریدانشگاه امّ القری.
" -أسلوب اإللتفات و دالالته فی القرآن الکریم" ،رساله دکتری دانشکده معارف الوحی و العلوم اإلنسانیة

مرکز بن مختار ،دانشگاه بین المللی اسالمی ،مالزی 7002 ،م.
در این پایاننامهها ،ضمن ارائهی تعاریف التفات و بررسی معناشناختی آن در قرآن کریم از نظر علمای
بالغت اقسام مختلف آن ذکر ،و به نمونههایی از هر نوع استشهاد شده است.
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بخشی از تحقیقات انجامگرفته در زمینهی نهجالبالغه نیز به حوزههای مفهومی آن اختصاص دارد که
شامل ترجمهها و شروح متعددی است که به زبانهای مختلف در طی قرون متمادی بر این اثر ارزشمند
نوشته شده است .هرچند در مطاوی برخی از این شروح به بعضی از جنبههای ادبی و زبانشناختی آن
اشارات پراکندهای شده است ،که از آن جمله میتوان به "شرح نهجالبالغة" ابنأبیالحدید( 222هـ) و
سایر شروح نهجالبالغه اشاره نمود که به تناسب برخی عبارات ،به موضوع التفات پرداختهاند .همچنین
آقای محمد خاقانی ،در کتاب " جلوههای بالغت در نهجالبالغه"( ،)1222انتشارات بنیاد نهجالبالغه ،و
حسین غفوری چرخابی در کتاب "جلوههایی از نهجالبالغه"( )1292انتشارات دانشگاه اردکان در کنار سایر
فنون بالغت ،التفات و نمونههایی از آن را یادآور شدهاند .اما پژوهش مستقلی جز،دو چکیدهی مقاله با
عناوین "بررسی زیباییشناسی صنعت التفات در نهجالبالغه"از عزتاهلل موالیی نیا و "أسلوب اإللتفات
عند اإلمام علی(ع) فی نهجالبالغة" از صادق سیاحی و همکاران ،که در چکیده مجموعه مقاالت نخستین
همایش ملی نهجالبالغه و ادبیات در سال  1291در مؤسسه قرآن و نهجالبالغه ،به چاپ رسیده؛ به ویژه از
منظر آشناییزدایی و بر جسته سازی در نهجالبالغه با بهرهگیری از صنعت التفات و اغراض بالغی آن
صورت نگرفته است؛ لذا مقالهی حاضر در صدد بیان کاربرد التفات در قالب انواع تغییرات اسلوبی از قبیل
تغییر در ضمایر ،اشخاص ،اعداد و  ...و دالیل بالغی آن در خطبههای نهجالبالغه است که منجر به
برجستهسازی گفتار و ایجاد زبان هنری میگردد .ازاینرو ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر و جایگاه آن
در میان پژوهشهای این حوزه آشکار میشود.
رابطهی آشناییزدایی و التفات
منتقد شکلگیری روسی آن را در نقد ادبی
«آشناییزدایی اصطالحی است که نخستین بار
به کار گرفت و بعدها مورد توجه دیگر منتقدان فرمالیست و ساختارگرا مانند یاکوبسن ،7تینیانوف 2و  ...قرار
گرفت و یان موکاروفسکی 6اصطالح «برجستهسازی» یا «فورگراندینگ» 2را در این معنی به کار برد.
شکلگرایان برای مقابله با اندیشه سمبولیستها در مورد شعر از این اصطالح استفاده
کردند؛ چرا که سمبولیستهای روس معتقد بودند شعر ،متشکل از تصاویری مجازی است که مفاهیم
ناآشنا و غیرقابلدسترس را آسان و آشنا میسازد .اما به عقیده شکلوفسکی وظیفهی ادبیات ،نه آشنا و
قابلفهم ساختن مفاهیم دشوار ،که برعکس ،ناآشنا ساختن تعابیر مألوف است (خائفی و نورپیشه:1282 ،
.)22
شکلوفسکی1

1. Shklovski, Viktor
2. Jackobson, Raman
3. Tynyanov, Yuri
4. Mukarvosky, Jan
5. Foregrunding
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مسألهای که ارتباط بسیار تنگاتنگ با مبحث آشناییزدایی و انحراف از نرم دارد" ،التفات" است ،که
برخی از پژوهشگران معاصر نیز از زاویهی هنجارگریزی آن را بررسی کردهاند .شرحی که العلوی(صاحب
الطراز) از آن ارائه میدهد بیانگر ارتباط زیاد التفات با مقولهی هنجارگریزی است .به باور وی التفات،
"عدول" و "انحراف" سبکی از کالم به سبکی دیگر و مخالف اولی است(صدقی ،و دیگران)122 :1291 ،
که به گفتهی لیچ  1زبانشناس انگلیسی ،انحراف و عدول هنرمندانه عدولی است که انگیزهی هنری
داشته باشد .از نظر فرمالیستها انحراف از زبان معیار عالوهبر جان بخشیدن به کالم ،مفهوم جدیدی را
به ذهن متبادر میسازد(صالح )66 :1289 ،آشناییزدایی بهعنوان مهمترین کلیدواژه فرمالیستی ،افزون بر
آنکه در شکل واژگان و عبارتهای کوتاه خودنمایی میکند در کلیت متن نیز به منزلهی یک واژه یا
عبارت پدیدار میشود(تسلیمی و دیگران .)76 :1290 ،آشناییزدایی خروج از مألوف و آشناست؛ خروجی
که در پی آن برای خواننده یا شنوندهی سخن ،شگفتی حاصل شود ،یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از
صورت زبان ،سخنی زیبا و تأثیرگذار خلق کند .شـگرد شاعر و ادیب در ایـن است که عادت را از زبان
میزداید و زبانی نو میآفریند ،زبانی که مهمترین هدفش برجستهسازی گفتار عادی است و این همان
زبان شعر است ،آشناییزدایی بر دو نوع است:
الف .جایگزینی که محور اصلی آن استعاره است .ب .ترکیبی یا ساختاری ،که در تقدیم و تأخیر ،التفات،
حذف و اضافه پیش میآید(رضاییهفتادر و دیگران .)29 :1297 ،البته مجاز و تشبیه نیز که از عوامل
خیالانگیزی در اثر ادبی است و موجب هنجارگریزی معنایی میگردد و معنای مألوف و مورد انتظار را
برهم میزند؛ در کنار استعاره قرار میگیرد.
التفات باعث هنجارگریزی ،آشناییزدایی و سپس برجستهسازی کالم میشود ،زیرا التفات روند و روال
آشنا ،عادی و هر روزهی سخن را بر هم میزند و آن را تازه و برجسته میکند و تازگی و برجستگی آن را
تعجبانگیز میسازد و تعجبانگیزی و توجه نیز آن را دلنشین و ذوق پذیر میگرداند(رحمانی و رادمرد،
.)127 :1291
پدیدههای مختلفی که در مقابل دید ما قرار دارند ،بعد از مدتی عادی میشوند و ادراک ما نیز از آنها
دچار عادت میشود ،بهگونهای که آنها را بهخوبی و آنچنان که هست درک نمیکنیم .بنابراین برای
درک آنها باید در پدیدهها آشناییزدایی کرد تا آنها را بهتر ادراک نماییم ،زیرا وقتی چیزی را برای اولین
بار میبینیم آن چیز توجه ما را به خود جلب مینماید .باید توجه داشت که "آشناییزدایی شامل تمهیدات،
شگردها و فنونی است که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه میسازد و با عادتهای زبانی مخاطبان
مخالفت میکند .این نوع تمهیدات و شگردها در همهی آثار ادبی موجب تغییر شکل و دگرگونی میشود و
زبان معمول و هنجار را ناآشنا میکند"(مدرسی ،و احمدوند )701 :1286 ،و با خروج از مؤلفههای هنجار و

1. Leech
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با کمک گرفتن از واژگان ،اصطالحات ،تعابیر ناآشنا و بدیع و سایر عوامل از یکنواختی کالم میکاهد و از
پیشبینی جلوگیری میکند(صالح.)62 :1289 ،
آنچه زبان ادبی را از سایر گونههای سخن متمایز میکند این است که زبان ادبی ،زبان معمول در
ادبیات را به روشهای گوناگون تغییر شکل میدهد .زبان معمول ،در ادبیات با شگردهای خاص شاعر و
نویسنده ،تقویت ،فشرده ،تحریف ،موجز ،گزیده یا حتی واژگونه میشود .در نتیجه ،زبان در ادبیات
بهگونهای زیبا و غریب میشود و به تبع آن دنیای آشنای ما ،در ادبیات یکباره ناآشنا میشود .در گفتار
روزمره دریافتهای ما از واقعیت و واکنش به آن تکراری ،ماللآور و به عــبارتی اتوماتیک و عــادی
میشود ،اما ادبیات با زبان آشنازدای خود ما را به دریافتی مهیج و جدید و جاندار از زندگی سوق میدهد
(رضاییهفتادر و دیگران )20 :1297 ،شکستن هنجارها و مخالفت با سنتهای رایج ،مشخصهی بارز
صنعت التفات است .صنعت التفات با ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در روند و روال عادی کالم سبب
برجستگی سخن و جلب توجه خواننده میگردد .البته این ایجاد تغییر باید آگاهانه و عامدانه بوده و ضمن
حفظ یکپارچگی متن ،مبتنی بر اصول زیباشناسی باشد.
التفات با برهم زدن هنجارها و ایجاد آشناییزدایی ،نوعی ابهام میآفریند .از رهگذر این نوع ابهام،
خواننده با تالش ذهنی خود به تأویلهایی تازه دست مییابد و از این طریق به التذاذ ادبی بیشتری
میرسد(رادمرد و رحمانی )82 :1297 ،ابهام در زبان مانع برقراری ارتباط است ولی ادبیات گوهر ذاتی
خویش را از ابهام حاصل میکند  ...چنین ابهامی برای متن ادبی ارزش و فضیلت بهشمار میآید .ابهام
زمینه را برای فعالسازی ادراک و تقویت ذهن فراهم میکند و کارکرد مؤثری در رشد و بالندگی
مهارتهای تفسیری و گسترش دامنهی اندیشه و تفکر دارد( فتوحی.)12 :1282 ،
تعریف التفات
التفات در لغت

التفات در لغت از ماده "ل ف ت" به معنای "پیچاندن" و "برگرداندن" چیزی است .چنانکه ابن منظور
گوید:
«آن داللت بر پیچاندن و برگرداندن چیزی از مسیر مستقیماش دارد و از همان ریشه است" :لفتُّ الشیء"
به معنای آن چیز را پیچاندم و "لفتُّ فالنا عن رأیه" یعنی فالنی را از عقیدهاش برگرداندم .و "لفتَ وجهه

عن القوم" به معنای رویش را از قوم برگرداند و "التفت التفاتا" و" تلفتّ إلی الشیء و التفت إلیه" به آن
چیز روی آورد و "التفتَ عنه" :أعرض" یعنی از چیزی روی برتافت»(ابن منظور.)211/7 :7000،
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التفات در اصطالح

أصمعی( 712هـ) اولین کسی است که از صنعت التفات نام برده بی آن که تعریفی از آن ارائه نماید(رشید
فالح )22 :1606 ،اما ابنالمعتز( 792هـ) اولین کسی است که تعریف اصطالحی آن را ارائه داده و میگوید:
"التفات ،روی گرداندن متکلم از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب و نظایر آن است .و روی گرداندن از
معنایی به معنای دیگر نیز التفات نامیده میشود"(ابنالمعتز .)22 :1622 ،درحالیکه سکاکی کارکرد التفات
را فراتر از تعریف ابن المعتز دانسته و میگوید "این نوع از سخن یعنی انتقال از متکلم به غایب اختصاص
به مسندالیه نداشته و به این مقدار هم محدود نمیشود ،بلکه شامل تکلم ،خطاب و غیبت گشته و انتقال
از هر کدام به دیگری صورت میگیرد و این شیوه که عرب آن را بسـیار به کار میبـرد ،التفات نامیده
میشود("...السکاکی.)199 :1602 ،
سیوطی نیز در اإلتقان بهتبع سکاکی التفات را چنین تعریف میکند " :التفات ،انتقال کالم از هر یک
از متکلم ،مخاطب و غایب به دیگری است به شرط آنکه پیشتر به یکی از این شیوهها تعبیر شده باشد.
سپس سخن سکاکی را فراتر از این حد از تعبیر نقل میکند که التفات آوردن سخن به یکی از سه شکل
مذکور است در جایی که شایسته تعبیر به گونهی دیگری باشد"(سیوطی ،بیتا.)1221 :
و این از سنتهای عرب است که حاضر را مخاطب قرار داده سپس روی سخن را از مخاطب به غایب
برمیگرداند(الثعالبی )272 :1602 ،خالصه آنکه التفات مشهور در نزد جمهور بالغیان از روی آوردن
انسان به سمت چپ و راستش گرفتهشده(العلوی )121/7 :1916 ،و آن ادای یک معنا به یکی از
روشهای سهگانهی تکلم ،خطاب و غیبت بعد از بیان همان معنا به شیوهای دیگر از همین روشهای
سهگانه است ،به شرط آنکه تعبیر دوم برخالف مقتضای ظاهر باشد(التفتازانی )121 :1602 ،و مؤید این
شرط هم آن است که علمای بالغت موضوع التفات را در مبحث "خروج از مقتضای ظاهر" آوردهاند
(الجرجانی )121 :1602 ،و ازآنجاییکه التفات یکی از انواع توسـعه در کالم است که بر پایه تنوع در
سبکهای سخن و مطابق با مقتضای سیاق و مقام صورت میپذیرد برخی از علمای بالغت تعریف آن را
نیز گسترش داده و آن را برای هر نوع انتقال از حالتی به حالت دیگر بهکار میبرند(رشید فالح:1606 ،
 .)22چنانکه الصنعانی التفات را اعتراض نامیده و در تعریف آن میگوید :التفات آن است که گوینده در
معنایی سخن آغاز کند و قبل از به پایان رساندن آن به سخن دیگری روی آورد ،سپس به سخن نخست
برگردد و در این بازگشت مبالغه و زیادتی نیکو باشد(فوال عکاوی )709 :7009 ،و این گستردگی زبانی تا
آنجا پیش میرود که التفات را انحراف از عادت معمول زبانی(لطفی گودرزی )108 :1622 ،و هرگونه
تغییر خالف عادت اعمّ از معنایی ،ساختاری ،روایی ،بافتی ،وزنی و  ...میدانند که در روند و روال کالم
بدون پیشزمینه رخ میدهد و خواننده را شگفتزده ساخته و بر لذت او از متن میافزاید(رادمرد و رحمانی،
.)99 :1297
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از این حیث که در التفات زاویهی دید از یک نفر به نفر دیگر تغییر میکند ،التفات با کانونیشدگی یا
زاویهی دید قرابت معنایی دارد ،اما در التفات نیز همانند کانونیشدگی ،تغییر موضع به نگاه کردن محدود
نمیشود بلکه به رشته کالم هم در میآید که در روایت شناسی از این نگاهِ به کالم درآمده ،به بازنمایی
گفتار و اندیشه یاد میکنند .با این اوصاف ،التفات که در معنای چرخاندن صورت به سمتی دیگر است ،با
کانونیشدگی ،و از این نظر که این چرخش بر زبان جاری میشود ،با بازنمایی گفتار و اندیشه تناظر یک
به یک دارد(حرّی .)111 :1282 ،هرچند التفات مشهور در نزد علمای بالغت،ادای یک معنا به یکی از
روشهای سهگانهی تکلم ،خطاب و غیبت بعد از بیان همان معنا به شیوهای دیگر از همین روشهای
سهگانه است( ،چنانکه در تعریف تفتازانی بیان شد ).ولی در پژوهش حاضر ،التفات در معنای موسّع آنکه
شامل انواع تغییرات اسلوبی از قبیل تغییر در ضمایر ،اشخاص ،اعداد و ...در نظر گرفته میشود.
شروط التفات
همهی نویسندگان در بحث در مورد التفات ،کار را از انواع تغییر در ضمایر شروع میکنند و مراد از شروط
التفات دقیقاً همین تغییر در ضمایر است و اولین شرط التفات در ضمایر این است که ضمیر شخصی
مورداستفاده میبایست به همان شخص یا شئای اشاره کند که تغییر از آن شروع شده است .هر چند
رشید فالح( )96 :1606وحدت ملتفت الیه و ملتفت عنه را شرط التفات نمیداند و فقدان این شرط را
موجب گسترش کارکرد هنری التفات میداند(رشیدفالح.)96 :1606 ،
شرط دیگر التفات این است که تغییر میان دو جملهی غیر وابسته صورت پذیرد ،بی آنکه زمینه و
مقدمهی این تغییر به طور طبیعی و منطقی در کالم از پیش تدارک دیده شده باشد .همین تغییر ناگهانی و
بیمقدمه است که خواننده را دچار نوعی غافلگیری و شگفتی حاصل از مواجهه با خالف عادت میکند که
لذتبخش است(میرعلی حسنزاده و غالمحسینزاده.)9 :1222 ،
از دیگر شروط صحت التفات آن است که تعبیر دوم برخالف مقتضای ظاهر باشد(التفتازانی:1602 ،
 )121و التفات در دو جمله واقع شود(1حائری قزوینی 726/7 :1222 ،و الزرکشی )216/2 :1922 ،هر چند
شروط دیگری هم ذکر شده که از اهمیت کمتری برخوردارند.
صنعت التفات در کتب بالغی بر اساس تعاریفی که در دورههای مختلف تاریخی از آن ارائهشده به
نامهای مختلفی از قبیل :مجاز ،صرف ،انصراف ،رجوع ،تتمیم ،احتراس ،تکمیل ،تذییل ،استطراد ،اعتراض،
تلوین یا تلوّن ،شجاعة العربیة یا شجاعات العربیة ،وانگری و شیوه گردانی نیز نامیده شده است(رحمانی و
رادمرد.)121-120 :1291 ،

 .1هر چند در مواردی این شرط رعایت نمی گردد یا جمله نخست مقدر میشود.
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جایگاه التفات در مباحث بالغی
التفات در کتب بالغی به هر سه علم معانی ،بیان و بدیع نسبت داده شده و برای انتساب به هر کدام نیز
دالیلی ذکرشده است .شاید این نسبتهای سهگانه ناشی از آمیختگی هر سه حوزه علوم بالغی در ادوار
پیشین بوده است ،زیرا بسیاری از بالغیان در آغاز شکلگیری و کشف فنون بالغت تمایزی بین این سه
حوزه قائل نبودهاند .از سوی دیگر التفات را از این جهت که دارای ویژگیای در ساختار کالم است آن را
جزء علم معانی برشمردهاند و از این جهت که به کمک آن میتوان یک معنا را از جهت وضوح و خفا به
چند صورت بیان کرد ،آن را جزء علم بیان میدانند و ازاینرو که موجب زیبایی و رونق کالم میگردد؛
جزء علم بدیع بهحساب آوردهاند(الجرجانی )120 :1602 ،چنانکه برخی از علمای بالغت مانند خطیب
قزوینی التفات را نوعی از علم بدیع دانسته و بدیع را حُسنی عرَضی و زائد در بالغت عربی میدانند.
بنابراین اهمیتی به آن نداده و ارزشی برای آن یاد نکردهاند ،اما برخی دیگر مثل عبدالقاهر جرجانی بدیع را
حُسن ذاتی بالغت عربی دانسته و التفات را که جزئی از بدیع شمردهاند دارای حسن ذاتی میدانند(محمد
برکات.)126 :1227 ،
اغراض بالغی التفات
زمخشری در کشاف برای این صنعت دو فایده مطرح کرده است :فایدهی عام و فایدهی خاص.
فایدهی عام التفات نزد زمخشری بیداری و هشیاری خواننده و بر سر شوق و نشاط آوردن مخاطب و تفنن
و رفع خسـتگی و یکنواختی و آزردگی از او است(الـزمخـشری .)79 :1620 ،اما بخشی از اغـراض و
فایدههای خاص التفات که بسته به موقعیت کالم و سبک و سیاق سخن و قصد متکلم تغییر مینماید
عبارتند از .1 :بزرگداشت مقام و منزلت مخاطب؛  .7قصـد مبالغه؛  .2داللت بر اختصاص؛  .6قصد توبیخ؛
 .2عنایت و اهتمام؛  .2قصد تهدید؛  . 2داللت بر تقرب و اکرام(در التفات از غیبت به خطاب)؛  .8تثبیت
مسندالیه در اندیشه شنونده؛  .9قصد تخصیص و تصریح و  .10قصد شمول و گستردگی دایره سخن(تامر
سلوم )780 :1612 ،که تفصیل این مبحث مجال خاصی را میطلبد.
انواع التفات
با توجه به تعاریف متعددی که علمای بالغت در دورههای مختلف از التفات ارائه نمودهاند ،ذیل هر
تعریف ،نوع یا انواع مختلفی از این صنعت قابلتصور است .چنانکه علمای بالغت نیز بر مبنای تعاریفی
که از آن ارائه کردهاند؛ انواعی از التفات را در ذیل هر تعریف گنجانده و برای هر نوع مثالی از قرآن یا
نمونههای شاخص ادبی ذکر کردهاند .با گسترش پژوهشهای بالغی ،نقدی و زبانشناختی و بررسیهای
میانرشتهای حوزههای بالغت و زبانشناسی به مرور بر انواع التفات نیز افزوده شده و از آنجاییکه اقسام
آن حصر عقلی ندارد و ذوق سلیم مبنای درک بالغی است؛ دستیابی به انواع جدیدی از آن نیز در آینده
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دور از ذهن نمینماید .در غالب آثار قدما مبحث التفات بیشتر ناظر بر تغییر در ضمیر و مخاطب بوده و به
مرور عدد ،زمان فعل ،حالت دستوری و موارد دیگری را نیز شامل شده است ،اما از آنجاییکه التفات
مشهور نزد بالغیان ادای یک معنا به یکی از روشهای سهگانه تکلم ،خطاب ،و غیبت بعد از بیان همان
معنا به شیوهای دیگر از همین روشهای سهگانه بوده ،مشهورترین انواع آن به شرح زیر معرفی گردیده
است:
 .1التفات از تکلم به خطاب

از انگیزههای بالغی التفات از متکلم به مخاطب عالوه بر شکستن هنجارها و مخالفت با سنتهای رایج،
که مشخصه بارز التفات است ،فعال کردن ذهن و خاطر مخاطب جهت دریافت مطلب است .چنانکه در
این فراز و فرازهای دیگری از نهجالبالغه مالحظه میگردد ،خطبه با فعل متکلم آغاز میشود و به ناگاه
روی سخن به مخاطب برمیگردد تا دریافتکنندهی سخن را حاضر نموده و مقابل خود بنشاند و کالم را
بهطور ویژه متوجه او کند ،تا فکر و ذهنش فعاالنه در دریافت پیام مشارکت نماید .مانند:
" ...أشهد أن ال إله إال اهلل  ...و أشهد أن محمدا عبده و رسوله  ...واعلموا عباد اهلل أنّه لم یخلقکم عبثا ...
فاستفتحوه ( "...خطبه.)192/
(گواهی میدهم که جز خدای یکتا خدایی نیست  ...و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستادهی اوست...
و بدانید ای بندگان خدا که خداوند شما را بیهوده نیافرید  ...از خدا درخواست پیروزی و رستگاری کنید .)...
 .2التفات از تکلم به غیبت

امام(ع) با خروج از تکلم به غیبت از دنیای حاضر به جهان غایب منتقل میشود و تصویر خویش را در
ذهن دیگران ترسیم میکند .چنانکه در این قسمت از خطبه  712خود را به جای شخص غایبی میگذارد
و به جای اینکه بگوید "مالی و لنعیم یفنی" میفرماید:
"  ...مالعلی و لنعیم یفنی( "...علی را با نعمت ناپایدار چه کار؟)
تا بدین وسیله کالم را در بیان عواطف و ادراکاتش کاراتر و تأثیرگذارتر نماید .آنسان که در دو عبارت
زیر با کاربرد اسم (ابنابیطالب) به جای ضمیر (أنا) اطالعات ارزندهای در اختیار شنونده قرار میدهد و با
اشارهی ضمنی به گذشته و سابقهی خود زمینهی پذیرش کالم خود را در شنونده فراهم نموده و با برهانی
خفیّ بر مدعای خود پافشاری مینماید.
"فإن أقل یقولوا :حرص علی الملک ،و إن أسکت یقولوا  :جزع من الموت! هیهات بعد اللتیا و التی واهلل
البن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمّه("...خطبه)2/
(در شرایطی قرار دارم که اگر سخن بگویم میگویند بر حکومت حریص است و اگر خاموش باشم
میگویند از مرگ ترسید! هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از آن همه جنگها و حوادث ناگوار؟ به خدا
سوگند انس فرزند ابوطالب به مرگ در راه خدا از عالقهی طفل به پستان مادر بیشتر است).
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" و أیم اهلل إنی ألظن بکم أن لو حمس الوغی و استحرّ الموت قد انفرجتم عن إبن أبی طالب انفراج

الرأس("...خطبه)26/
(به خدا سوگند میخورم اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را در برگیرد ،از اطراف
فرزند ابوطالب همانند جدا شدن سر از تن جدا و پراکنده میشوید).
" واهلل لکأنّی بکم فیما إخالکم أن لو حمس الوغی وحمی الضراب قد انفرجتم عن إبن أبی طالب انفراج
المرأة عن قبلها و إنی علی بینة من ربّی("...خطبه)92/
(به خدا سوگند ،میبینم که اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گیرد و گرمی آن سوزان شود ،پسر
ابوطالب را رها میکنید و مانند جدا شدن زن حامله پس از زایمان از فرزندش هر یک به سویی میگریزید
درحالیکه من در پی آن نشانهها روانم که پروردگارم مرا رهنمون شده است).
اما در عبارت:
" فاتقوا اهلل عباد اهلل و فرّوا إلی اهلل من اهلل و امضوا فی الذی نهجه لکم و قوموا بما عصبه بکم فعلی
ضامن لفلجکم آجال إن لم تمنحوه عاجال"(خطبه)76/
(پس ای بندگان خدا از خدا بترسید و از خدا به سوی خدا فرار کنید و از راهی که برای شما گشوده بروید،
و وظایف و مقرراتی که برای شما تعیین کرده به پا دارید ،اگر چنین باشید علی ضامن پیروزی شما در
آینده میباشد ،گرچه هماکنون به دست نیاورید).
امام علی(ع) با نشاندن اسم ظاهر(علی) به جای ضمیر(أنا) برای جلب اوج توجه شنونده ،مسندالیه را به
نام ،مشخص میکند تا از این طریق حکم منسوب به وی قابلتردید یا انکار نباشد ،زیرا علی(ع) خود،
گوینده سخن است و مخاطب او را به عینه میبیند و عالوه بر آن ،حضرت با التفات به غیبت نقش
دیگری از خود در ذهن مخاطب رقم میزند .نمونهای دیگر:
"  ...فأبیتم علیّ إباء المخالفین الجفاة و المنابذین العصاة حتی ارتاب الناصح بنصحه و ضنّ الزند بقدحه"
(خطبه.)22 /
(ولی شما همانند مخالفانی ستمکار و پیمانشکنانی نافرمان از پذیرش آن سر باز زدید ،تا آنجا که نصیحت
کننده در پند دادن به تردید افتاد و از پند دادن خودداری کرد).
در این عبارت پرسوز و گداز که امام(ع) از پیمانشکنی یاران خویش به ستوه آمده تا آنجا که
خیرخواهی او را نپذیرفته و از إعمال اندیشه درستش وی را منصرف نمودهاند ،از متکلم به غایب گریز
میزند و به جای این که بفرماید " إرتبتُ بنصحی "...میگوید":إرتاب الناصح بنصحه "...تا بدین وسیله از
طرفی بر شدت سرزنش مخالفان و نافرمانان افزوده و از طرف دیگر بر نصیحت و خیرخواهی خویش
اشاره نموده و شنونده را از این حقیقت آگاه سازد .چنانکه در فراز زیر نیز تقریباً با همین اغراض از متکلم
(ال أعلم جنّة أوقی منه) به غایب (قد یری الحوّل القلب وجه الحیلة  )...التفات نموده است.
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"أیها الناس إنّ الوفاء توأم الصدق ،و ال أعلم جُنة أوقی منه ...ما لهم ! قاتلهم اهلل! قد یری الحوّل القلّب

وجه الحیلة و دونها مانع من أمر اهلل ("...خطبه.)61/
(ای مردم! وفا همراه راستی است که سپری محکمتر و نگهدارندهتر از آن سراغ ندارم ...آنان را چه شده
خدایشان بکشد! چه بسا شخصی تمام پیشامدهای آینده را میداند و راههای مکر و حیله را میشناسد ولی
امر و نهی پروردگار مانع اوست.)...
یکی از دالیل عمده در التفات از متکلم به غایب استحکام برهان بدون انگیزش مقاومت شنونده است،
به نحوی که با این انتقال ،متکلم ادعا میکند فرض کنید آنکه با شما سخن میگوید من نیستم و هر که
با این خصوصیت با شما سخن بگوید ،سزاوار است سخن او را بشنوید و فرمانش را گردن نهید.
 .3التفات از خطاب به تکلم

عالوهبر اغراض مشترک ،روی آوردن از خطاب به تکلم دارای فواید بالغی خاصی است ،که از آن جمله
میتوان به ایجاد فضایی عاطفی در متون ارشادی اشاره نمود ،که از این طریق شنونده احساس قرابت و
همسویی بیشتری با متکلم میکند و از این رهگذر پند و اندرز سخنور بر دل و جان مستمع مینشیند.
چنانکه در این فراز از خطبه  27این حس همدلی و همراهی با قرار دادن"إنّا قد أصبحنا "...بعد از عبارت
"أیها الناس" به جای "إنکم قد أصبحتم" کامالً احساس میشود:
" ...أیها الناس إنّا قد أصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود یعدّ المحسن فیه مسیئا و یزداد الظالم فیه

عتوا("...خطبه.)27/
( ...ای مردم! به روزگاری کینهتوز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها رسیدهایم که نیکوکار ،بدکار بهشمار
میآید و ستمگر بر تجاوز خود میافزاید.)...
 .4التفات از خطاب به غیبت

در حقیقت التفات در ضمیر یا شخص ،نوعی بازی با ضمیر است که گوینده بر اساس آن گاهی از "تُ" یا
"ی" سود میجوید و از خود خبر میدهد و گاه با "تَ" و "کَ" خود را خطاب میکند و دیگرگاه با تبدیل
آن به "هُ" خود را در مقام غایب مینشاند تا ضمن افزودن بر لطف کالم ،به مخاطب کمک نماید تا معانی
مورد نظر را از بیرون و با زاویهی دید بیرونی دریابد و با گوینده همدل و همراه شود .آنگونه که در این
بخش از خطبه  72کامالً مشهود است.
"...فاحذروا من اهلل ما حذّرکم من نفسه...و اعملوا فی غیر ریاء و ال سمعة فإنّه من یعمل لغیر اهلل یکِله
اهلل لمن عمل به("...خطبه.)72/
(از خدا در آن چه اعالم خطر کرده است؛ برحذر باشید!  ...عمل نیک انجام دهید؛ بدون آنکه دچار ریا و
خودنمایی گردید .زیرا هر آن کس که کاری برای غیر خدا انجام دهد؛ خدا او را به همان غیر واگذارد).
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در اینجا امام(ع) از الفاظ خطاب در "احذروا" و "اعملوا" به الفاظ غیبت در " من یعمل لغیر اهلل یکله

اهلل لمن عمل به "...به دلیل اقناع مخاطب از طریق تعمیم التفات نموده است .همچنان که در فرازی از
خطبه  119به قصد التفات بهجای (مخاطب) "إن استقمتم فإلی الجنّة و إن زللتم فإلی النار" به "من

استقام فإلی الجنّة و من زلّ فإلی النار" (غایب) گریز زده است تا با بیان قانون کلی نظام عالم ،شنوندهاش
را متنبّه و او را به لطیف ترین وجه ممکن ضمن رعایت شأن و حرمت وی ،اقناع نماید.
" ...لقد حملتکم علی الطریق الواضح التی ال یهلک علیها إال هالک من استقام فإلی الجنة و من زلّ فإلی
النار("...خطبه.)119/
(من شما را به راه روشنی بردم که جز هالکخواهان ،هالک نگردند .آنکه استقامت ورزد به سوی بهشت
شتابد و آنکه بلغزد در آتش سرنگون شود).
در این عبارت نیز عالوه بر ویژگیهای بیانشده در باال ،با تعمیم مصداق از طریق روی آوردن به
غیبت از خطاب ،دست به اقناع شنونده میزند و با برهانی پنهان مدعای خود را اثبات میکند .و از همین
نوع و با همین اغراض بالغی است ،روی آوردن به غیبت از خطاب در نمونههای زیر:
" ...و کأنی أنظر إلیکم تکشّ ون کشیش الضباب ال تأخذون حقّا و ال تمنعون ضیما قد خلّیتم و الطریق
فالنجاة للمقتحم و الهلکة للمتلوّم("...خطبه.)172/
(گویی شما را در برخی از حملهها در حال فرار نالهکنان چون گلهای از سوسمار مینگرم که نه حقی را باز
پس میگیرید ،و نه ستمی را بازمیدارید .اینک این شما و این راه گشوده! نجات برای کسی است که خود
را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد ،و هالکت از آن کسی است که سستی ورزد).
در این عبارت ،امام(ع) از (مخاطب) " فلکم النجاة إن اقتحمتم و  "...به (غیبت) " فالنجاة للمقتحم و"...
به قصد ارشاد و اقناع مخاطب ،التفات نموده است.
"...ثم إیاکم و تهزیع األخالق و تصریفها ،و اجعلوا اللسان واحدا ،ولیخزن الرجل لسانه فإنّ هذا اللسان
جموح بصاحبه("...خطبه.)122/
( سپس مواظب باشید که اخالق نیکو را در هم نشکنید و به رفتار ناپسند مبدل نسازید .زبان و دل را
هماهنگ کنید ،زیرا همانا این زبان سرکش ،صاحب خود را به هالکت میاندازد.)...
در جمالت باال نیز از (مخاطب) "اخزنوا لسانکم "...به (غایب) "ولیخزن الرجل لسانه "...التفات صورت
گرفته تا با توجه به اهمیت زبان و عمومیت و فراگیری گناه آن ،ضمن نصیحت مخاطب بر نگهداری
زبان ،تمامی کسانی را که روبروی امام نبوده و کالم وی به ایشان خواهد رسید ،در برگیرد .لذا یکی از
اغراض بالغی التفات در این فراز ،تعمیم مطالب مطرحشده به حاضر و غایب است ،چنانکه در عبارت
بعدی نیز یکی از اغراض التفات تعمیم است:
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"فاعملوا و أنتم فی نفس البقاء و الصحف منشورة و التوبة مبسوطة  ...فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه و أخذ

من حیّ لمیت("...خطبه.)722/
(حال که زنده و برقرارید ،پروندههای عمل گشوده و راه توبه گسترده است ،عمل نیکو انجام دهید ...پس
هر کسی با تالش خود برای خود ،از روزگار زندگانی برای ایام پس از مرگ ،از دنیای فناپذیر برای جهان
پایدار ،و از گذرگاه دنیا برای زندگی جاودان آخرت ،توشه برگیرد).
در بخشی از خطبه  197نیز که در زیر میآید ،با بیان پیمانشکنی و بازگشت به جاهلیت مخاطبان ،به
قصد توبیخ ایشان ،روی از آنان برتافته و سخن را متوجه غایب نموده است .ضمن اینکه آنچه به ملتفت
الیه نسبت داده شده ( خداوند بر این امت اسالمی بر وحدت و برادری منت گذارده بود) متفاوت از وضع
ملتفت عنه است و این التفات نیز ناظر بر تفاوت وضع و حال ایشان است:
" ...أال و إنکم قد نفضتم أیدیکم من حبل الطاعة و ثلمتم حصن اهلل المضروب علیکم بأحکام الجاهلیة
فإنّ اهلل قد امتنّ علی جماعة هذه األمّة فیما عقد بینهم من حبل هذه األلفة("...خطبه.)197/
(آگاه باشید که شما هماکنون دست از رشته اطاعت کشیدید و با زنده کردن ارزشهای جاهلیت دژ محکم
الهی را در هم شکستید؛ در حالیکه خداوند بر این امت اسالمی بر وحدت و برادری منت گذارده بود که
در سایه آن زندگی کنند).
" و أیم اهلل إنی ألظن بکم أن لو حمس الوغی و استحرّ الموت قد انفرجتم عن إبن أبی طالب انفراج
الرأس .واهلل إن امرءا یمکّن عدوه من نفسه یعرق لحمه و یحشم عظمه و یفری جلده ،لعظیم عجزه ،ضعیف

ما ضمت علیه جوانح صدره(".خطبه.)26/
(به خدا سوگند می خورم اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را در برگیرد ،از اطراف
فرزند ابوطالب همانند جدا شدن سر از تن جدا و پراکنده میشوید .به خدا سوگند آنکه دشمن را بر جان
خویش مسلط گرداند تا گوشتش را بخورد و استخوانش را بشکند و پوستش را جدا سازد ،عجز و ناتوانیش
بسیار بزرگ و قلب او بسیار کوچک و ضعیف است).
در این بخش از خطبه  26نیز امام(ع) ابتدا با شنوندگانش رو در رو سخن میگوید و از صیغهی
مخاطب بهره میجوید" :ألظن بکم" ،"...قد انفرجتم "...آنگاه در عبارات بعدی ،روی سخن را به سمت
غایب برمیگرداند":واهلل إن امرأ یمکّن عدوه من نفسه "...تا پیامد ترس و بزدلی و گریزشان را از معرکهی
نبرد در قالب قاعدهای کلی ،عمومی ،تخلفناپذیر و قابلفهم بیان نماید و بدین وسیله مقصود خویش را با
برهانی ضمنی تقویت کند .چنانکه در خطبه  171صورت گرفته است:
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"هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقدَةَ ! 1أَمَا وَاهللِ لَوْ أَنِّی حِینَ أَمَرْتُکُمْ بِهِ حَمَلْتُکُمْ عَلَى الْمَکْرُوهِ الَّذِی یَجْعَلُ اهللُ فِیهِ

خَیْراً ،فَإنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَیْتُکُمْ وَإنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُکُمْ ،وَإنْ أبَیْتُمْ تَدَارَکْتُکُمْ ،لَکَانَتِ الْوُثقَى("... ،خطبه.)171/
این (گرفتارى ناشى از حکمیّت که دامان شما را گرفته) ،کیفر کسى است که «رأى صواب و پیمان
اطاعت» را رها سازد .به خدا سوگند! اگر هنگامیکه من شما را دستور به قبول حکمیّت (از روى ناچارى)
دادم (به جاى آن) شما را وادار (به ادامه جهاد) میکردم ـ کارى که خوشایندتان نبود ،ولى خدا خیر
فراوانى در آن قرارمی داد ـ و در این حال اگر شما در مسیر حق گام برمیداشتید هدایتتان میکردم ،و اگر
منحرف میشدید شما را به راه ،بازمیگرداندم ،اگر گروهى از شما خوددارى میکردند کسان دیگرى را به
جاى آنها میگماردم ،این کار صحیح و اساسى بود).
منظور امام(ع) ،کسانی است که از وی اطاعت نکرده و او را وادار به پذیرش حکمیت نمودند ،کسانی
که مخاطب امام هستند ولی حضرت روی از خطاب به غیبت برگردانده است .البته در این عبارت (هَذَا
جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقدَةَ )!2التفات در یک جمله واقع شده و جمله ملتفت عنه یا پایه در نیت بوده که از سیاق
و قرائن فهمیده میشود .لذا به جای اینکه بفـرماید ":هذا جزاءکم لترککم العقدة!"از مخـاطب به غایب
التفات نموده است و فرموده است " :هذا جزاء من ترك العقدة".
 .5التفات از غیبت به تکلم

علمای بالغت برای این نوع از التفات ،عالوه بر فواید و اغراض عمومی ،مواردی از قبیل تخصیص،
تعظیم ،تهدید ،اوج توجه گوینده به موضوع و احساس نزدیکی بیشتر و غیره ،ذکر نمودهاند که هر کدام در
جایگاه خاصی و بر اساس قرائن و سیاق مشخصی قابلدرک است ،چنانکه در این جمالت از خطبه 22
ابتدا صیغهی غایب (الحمدهلل و إن أتی الدهر بالخطب الفادح )...را بهکار برده و سپس از غایب به متکلم
(أشهد أن ال إله إال اهلل )...عدول نموده است .و از آنجاییکه در اسناد فعل به متکلم ،قرابت و نزدیکی
بیشتری احساس میشود ،با چرخش ناگهانی ساختار کالم از غیبت به تکلم ،ضمن بیان عظمت حقتعالی
خود را در محضر او دیده و این درک و دریافت را به مخاطبانش القاء مینماید:
" ...الحمدهلل و إن أتی الدهر بالخطب الفادح و الحدث الجلیل و أشهد أن ال إله إال اهلل ال شریک له "...
(خطبه.)22/
( ...خدا را سپاس! هرچند که روزگار دشواریهای فراوان و حوادثی بزرگ پدید آورد .شهادت میدهم جز
خدای یگانه و بیمانند خدایی نباشد و جز او معبودی نیست و گواهی میدهم محمد بنده و فرستاده
اوست).

« .1عقده» در اصل به معناى گره است و در این جا به معناى رأى صحیح و پیمان بر اطاعت است« (مکارم شیرازی)717/2 :1282 ،
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آنگونه که در دو نمونه زیر نیز به همان دالیل و با همان اغرض ،التفات صورت گرفته و اوج توجه
امام(ع) به آفریدگار و درک محضروی از طریق این تغییر رویکرد ،قابل فهم است:
"الحمد هلل الذی عال بحوله و دنا بطوله ...أحمده علی عواطف کرمه و سوابغ نعمه("...خطبه)82/
(ستایش خداوندی را سزاست که به قدرت واال و برتر و با عطا و بخشش نعمتها به پدیدهها نزدیک
است ...او را میستایم در برابر مهربانیها و نعمتهای فراگیرش.)...
"...الحمد هلل الذی إلیه مصائر الخلق و عواقب األمر نحمده علی عظیم إحسانه("...خطبه)187/
(سپاس خدایی را سزاست که بازگشت جمیع خالئق و آخر کارها به سوی اوست ،او را بر بزرگی احسان و
دلیل آشکار و افزونیهای عطا و منتش سپاسگزاریم.)...
در عبارت بعدی از خطبهی پنجم نیز هرچند با کاربرد اسم(ابن أبی طالب) به جای ضمیر (أنا) اطالعات
ارزندهای در اختیار شنونده قرار میگیرد ،اما یکباره روند سخن تغییر نموده و از غایب (اندمج  ...باحَ) به
متکلم (اندمجت ...بحتُ )...روی میآورد و بدینسان مصداق را داخل در دایرهی بسته و محدودی قرار
می دهد که برخالف گستردگی ضمیر غایب ،احتمال دیگری در آن راه ندارد و داللت خاص کالم را
تقویت میکند:
"و اهلل البن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه ،بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت به

الضطربتم اضطراب األرشیة فی الطوی البعیدة!"(خطبه.)2/
(به خدا سوگند انس فرزند ابوطالب به مرگ در راه خدا از عالقه طفل به پستان مادر بیشتر است .این
سکوت برگزیدم از علوم و حوادث پنهانی آگاهی دارم که اگر بگویم مضطرب میگردید چون لرزیدن
ریسمان در چاههای عمیق).
در این فراز از خطبهی  22نیز ابتدا به صیغه غایب (الناصح الشفیق  )...دلسوزی و خیرخواهی خویش را
(بهطور غیرمستقیم) بیان میکند ،بی آنکه از خود نامی به میان آورد ،و پس از گرفتن اقرار بر پیامد
حسرت بارِ نافرمانی از خیرخواهِ مشفق به طور ناگهانی ،روی از غایب برتافته و به جای آن صیغه متکلم را
نشانده است ،تا با استداللی ضمنی ،دلسوزی و خیرخواهی خویش را بر آنان گوشزد کرده و از عواقب شوم
نافرمانیش برحذر دارد ،که بنا بر قرائن موجود ،این التفات ،همراه با نکوهش مخاطب نیز میباشد:
" أمّا بعد فإن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرّب تورث الحسرة و تعقب الندامة و قد کنت أمرتکم
فی هذه الحکومة أمری و نخلت لکم مخزون رأیی لو کان یطاع لقصیر أمر(".خطبه)22/
(پس از حمد و ستایش خداوند ،بدانید که نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه ،مایه
حسرت و سرگردانی و سرانجامش پشیمانی است .من رأی و فرمان خود را نسبت به حکمیت به شما گفتم
و نظر خالص خودم را در اختیار شما گذاردم .ای کاش که از قصیر پسر سعد اطاعت میشد!).
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 .6التفات از غیبت به خطاب

التفات از غیبت به خطاب را غالباً دال بر تقرب و اکرام میدانند اما گاهی این تغییر در سخن از باب
سرزنش و نکوهش مخاطب ،صورت میگیرد .چنانکه در عبارت:
"ما هی إال الکوفة أقبضها و أبسطها ،إن لم تکونی إال أنتِ تهبّ أعاصیرك فقبّحک اهلل(".خطبه)72/
(اکنون جز شهر کوفه در دست من نمانده است ،که آن را بگشایم یا ببندم ،ای کوفه! اگر فقط تو برای من
باشی ،آن هم برابر این همه مصیبتها و طوفانها ،چهرهات زشت باد!).
امام(ع) از غایب (ما هی إال الکوفة أقبضها و أبسطها) به مخاطب (إن لم تکونی إال أنتِ  )...التفات
نموده تا بـدین وسیله عمق ناراحتی و خشم خویش را نسبت به اوضاع آشفته و نابسامان کوفه ابراز نماید.
همانطور که در عبارت زیر با التفات از غیبت (من ال یطیع  )...به خطاب ( ال أبا لکم! ما تنتظرون  )...برای
اظهار نهایت خشم و انزجار خویش از سست عنصری کوفیان ،آنان را مقابل خویش نشانده و در توبیخ
عدم اطاعتشان از آن حضرت ،برای تشدید در تأثیر این نکوهش ،صیغه خطاب را به جای غیبت به کار
میگیرد .ضمن اینکه سخنانش هماهنگ با این روح آزرده و ناخرسند است میفرماید:
" ..منیت بمن ال یطیع إذا أمرت و ال یجیب إذا دعوت .ال أبا لکم! ما تنتظرون بنصرکم ربکم! أما دین
یجمعکم وال حمیّة تحمشکم("...خطبه.)29/
(گرفتار کسانی شدهام که چون امر میکنم فرمان نمیبرند ،و چون آنها را فرامیخوانم اجابت نمیکنند.
ای مردم بی اصل و ریشه! در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟
و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟).
در عبارات زیر از خطبههای  109و  120گریز از صیغه غایب (کل شیء خاشع له )...به خطاب (لم ترَكَ
العیون  )...به قصد تعظیم و متناسب با شأن و منزلت مخاطب که همواره نزد گوینده حاضر است ،التفات
نموده است.
"...کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به ...لم ترك العیون فتخبر عنک بل کنت قبل الواصفین من
خلقک("...خطبه 109/و .)120
( ...همه چیز در برابر او خاشع و همه چیز با یاری او برجایمانده است  ...دیدگان تو را ندیده تا از تو خبر
دهند ،که پیش از توصیفکنندگان از موجودات ،بودهای.)...
" أمره قضاء و حکمة و رضاه أمان و رحمة یقضی بعلم و یعفو بحلم .اللهم لک الحمد علی ما تأخذ و
تعطی ،و علی ما تعافی و تبتلی("...خطبه.)120/
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(فرمان خدا قضای حتمی و حکمت ،و خشنودی او مایه امنیت و رحمت است .از روی علم ،حکم میکند و
با حلم و بردباری میبخشاید .خدایا! سپاس تو را است بر آنچه میگیری و عطا میفرمایی ،و شفا میدهی
یا مبتال میسازی.)...
در بخشی از خطبهی  127میفرماید ...":فمن أشعر التقوی قلبه برّز مهله و فاز عمله فاهتبلوا هبلها"...
(خطبه.)127/
(کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند ،کارهای نیکوی او آشکار شود ،و در کارش پیروز گردد .پس در به
دست آوردن بهرههای تقوا فرصت غنیمت شمارید).
در این عبارت نیز یکباره حال و هوای سخن از غیبت (فمن أشعر التقوی قلبه )...به خطاب (فاهتبلوا
هبلها  )...تغییر کرده تا در ایشان بر دستیابی به آثار تقوا انگیزشی ایجاد کند و انگیزه استماع را باال برد.
چنانکه در:
" ...فلینتفع امرؤ بنفسه فإنما البصیر من سمع فتفکر و نظر فأبصر  ...فأفق أیها السامع من سکرتک "...
(خطبه.)122/
( هرکس باید از کار خویش بهره گیرد ،و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد ،پس به
درستی نگریست و آگاه شد...پس به هوش باش ای شنونده!  )...و در خطبهی 182
" أال ینظرون إلی صغیر ما خلق کیف أحکم خلقه و أتقن ترکیبه ...أنظروا إلی النملة فی صغر جثتها"...
(خطبه.)182/
(آیا به مخلوقات کوچک خدا نمینگرند که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشیده؟  ...به مورچه و
کوچکی جثه آن بنگرید)...
به همین جهت التفات صورت گرفته است.
در عباراتی از خطبههای  122و  12نیز امام(ع) با نصیحت مخاطب ،در سبک و سیاقی عام و فراگیر ،به
شیوه غایب و چرخش یکباره سخن از غیبت به خطاب ،ضمن تنبیه مخاطب ،درخواست خویش را از آنان
به صراحت اعالم میدارد:
" ...لیتأس صغیرکم بکبیرکمو لیرأف کبیرکم بصغیرکم و ال تکونوا کجفاة الجاهلیة("...خطبه 122/و
.)12
(باید خردساالن شما از بزرگان شما پیروی کنند ،و بزرگساالن شما نسبت به خردساالن مهربان باشند ،و
چونان ستم پیشگان جاهلیت نباشید)...
در این فراز نیز "  ...شُغِل من الجنّة و النار أمامه ...فاستتروا فی بیوتکم و أصلحوا ذات بینکم "...
(خطبه.)12/
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( کسى که بهشت و دوزخ در پیش روى او قرار گرفته (و به آن ایمان دارد ،از کارهایى که در آنجا سودى
نمیبخشد برکنار است)  ...در خانههاى خود پنهان شوید ! در اصالح میان خود بکوشید).
سپس در پی ذکر انواع التفات مبتنی بر تغییر ضمیر ،اقسامی بر اساس تعداد (إفراد ،تثنیه و جمع) به قرار
زیر قابلتصور است:
 انتقال از مفرد مخاطب به مثنای مخاطب انتقال از مفرد مخاطب به جمع مخاطب انتقال از مثنای مخاطب به مفرد مخاطب انتقال از مثنای مخاطب به جمع مخاطب انتقال از جمع (متکلم مع الغیر) به مفرد(متکلم وحده) انتقال از جمع مخاطب به مثنای مخاطب(الزرکشی)222-226/2 :1922 ،و گاه رویکرد تغییر در زمان فعل را مالحظه نموده و اقسام پنجگانه زیر را یادکردهاند:
 انتقال از امر به ماضی انتقال از امر به مضارع انتقال از مضارع به امر انتقال از ماضی به مضارع انتقال از مضارع به ماضی(سعدونزاده)127-121 :1289 ،و ازآنجاییکه پژوهشهای حوزهی بالغت و التفات برای شناخت زیباییهای قرآن کریم صورت گرفته
و در قرآن کریم نیز التفات از ماضی به امر صورت نگرفته از این نوع انتقال نامی به میان نیامده است.
از دیگر انواع التفات ،انتقال از ضمیر مذکر به مؤنث و برعکس میباشد ،به شرط آنکه مرجع هردو
ضمیر یکی بوده و ارجاع هر دو ضمیر مذکر یا مؤنث بر آن جایز باشد( .یعنی تأنیثش مجازی باشد نه
حقیقی زیرا ساختار زبان برگشت ضمیر مذکر بر مؤنث حقیقی را نمیپذیرد) .مانند﴿ :فإذا مس اإلنسان ضرّ
دعانا ثم إذا خوّلناه نعمة منا قال إنّما أوتیته علی علم ،بل هی فتنة ولکن أکثرهم ال یعلمون﴾(زمر)69 :؛
(طبل.)178 :1618 ،
التفات در حروف
التفات در حروف به یکی از دو شکل زیر صورت میگیرد:
 -1انتقال از حرفی به حرف دیگر در یک سیاق یا تعبیر واحد ،مانند﴿ :إنما الصدقات للفقراء و
المساکین...و فی الرقاب و (﴾...توبه.)20/
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چنانکه مالحظه میگردد از حرف الم در "للفقراء" به حرف "فی"در "فی الرقاب" التفات شده ،با
اینکه هر دو حرف در کارکرد عمومی که همان تعلیق باشد؛ مشترکند اما اولی تعلیق به مفهوم ملکیت و
دومی ظرفیت را میرساند.
 -7انتقال از ذکر حرف به حذفش یا بر عکس در یک سیاق به خاطر ارزش بالغی ذکر یا حذف حرف و
ادات.مانند﴿ :لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون....لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشکرون﴾(واقعه.)20-22/
چنانکه مالحظه میگردد؛ الم تاکید در جواب لو در آیه اول ذکر و در آیه دوم حذف شده است.
التفات در ساختار نحوی

منظور از التفات نحوی یا التفات در ساختار نحوی تغییر در ترتیب سازههای نحوی یا جابهجایی سازههای
نحوی به شیوهای مخالف آنچه که پیشتر در همان ساختار یا سیاق به کار رفته است بهگونهای که
صرفنظر از ویژگی خاص این نوع بیان و تعبیر همان معنا و مفهوم نخستین را برساند(طبل:1618 ،
.)162
انتقال از فعل معلوم به مجهول و انتقال از فعل الزم به متعدی و از جمله اسمیه به فعلیه و بالعکس که
ناگهان برای مخاطب پیشآمده و تأمّل وی را برمیانگیزد ،از نمونههای التفات نحوی قلمداد میگردد.
التفات واژگانی
این نوع التفات معموالً در میان واژگانی رخ میدهد که دارای حوزههای مشترک معنایی با داللت واژگانی
بوده اما از حیث طیف معنایی با یکدیگر فرق دارند ،مانند:
﴿فلبث فیهم ألف سنة إال خمسین عاما(﴾...عنکبوت )16/هر چند هردو واژه "سنة" و "عام" در این آیه
کریمه بر مفهوم اصلی "سال" داللت دارند اما مفسران و زبان شناسان دالیل معناشناختی چندی برای
این انتقال ذکر کردهاند(طبل .)120 :1618 ،انتقال از لفظ "اکمال" به "اتمام" و "نصیب" به "کفل" و
"بحر" به "یم" و غیره از این نوع التفات محسوب میشود.
البته چنانکه پیشتر بیان شد التفات دارای انواع و اقسام متنوع و گستردهای است که ابن اثیر (در کتاب
جوهر الکنز) تا یازده قسم از اقسام التفات را برشمرده(رشید فالح )22 :1606 ،که در این مقال مجال
پرداختن به تمامی این اقسام نیست ،لذا به اشارهای به بارزترین انواع آن در این گفتار بسنده میکنیم که
عبارتند از :التفات در صیغه ،عدد ،ضمایر(عبدالحلیم و حرّی ،)609 :1282 ،ادوات و حروف ،ساختار نحوی
و واژگان یا معجم(طبل )22 :1618 ،و التفات از افعال خبری به انشایی(العلوی.)22/7 :1916 ،
البته سرکی و سجودی( )202 -799 :1292از التفات اقسامی در سطح گفته شنو ،گفتهپرداز و گفته
ارائه نمودهاند و در دستهبندی دیگری التفاتهای قرآنی در  8گروه تقسیمبندی شدهاند که عبارتند از تغییر
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شخص دستوری ،تغییرِ شمار ،تغییر شخص و شمار و تغییر شمار و جنسیت ،تغییر طرف مورد خطاب ،تغییر
نقش ،التفات دوگانه و التفات پیاپی(نصیری.(MiracleofQuran.org :1291 ،
نتیجهگیری
طی بررسی خطبههای نهجالبالغه با رویکرد آشناییزدایی به شیوهی التفات و برخورد به انواع مختلف آن،
فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بیشتر انواع التفات با در نظر گرفتن اغراض بالغی آن در خطبههای
نهجالبالغه بهکار رفته و با ایجاد تغییر در ضمیر ،شخص ،زمان فعل ،ساختار نحوی و ...در سطوح مختلف
کنش گفتاری دخالت میکند ،اثبات گردید .در عین حال روشن شد که التفات در صیغه ،بیش از سایر انواع
آن و در حد قابل مالحظهای به کار رفته است .فراوانی بهکارگیری التفات بهویژه در خطبههای
نهجالبالغه ازاینرو است که عالوهبر تغییر حال و هوای سخن و زدودن خستگی و مالل شنونده از
یکنواختی گفتار بکاهد و با برجستهسازی کالم به روش آشناییزدایی ،خلجانات روحی و تموّج عاطفی و
فراز و فرود احساسیِ صاحب سخن را بنماید .در میان گونههای التفات در صیغه نیز بیشترین تعداد التفات
مربوط به مواردی است که یک طرف آن (ملتفت عنه یا ملتفت الیه) صیغهی غایب باشد .مثالً التفات از
غیبت به خطاب ،خطاب به غیبت ،تکلم به غیبت و غیبت به تکلم ،بهترتیب بیشترین و از تکلم به خطاب
و خطاب به تکلم بهترتیب کمترین تعداد را شامل میشود .این چرخشها کامالً آگاهانه و هدفمند صورت
میپذیرد و روشمند پیش میرود؛ تا ضمن انتقال اندیشه واالی امام(ع) و شور و هیجان روحی و حاالت
عاطفی توصیفناپذیر وی ،به اقناع مخاطب پرداخته و بیشترین تأثیر را در وی برجای گذارد و به اهداف
کالم خویش دست یابد و به شنونده برای دستیابی به معانی موردنظر کمک نماید.
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آشناییزدایی و برجستهسازی کالم در ...
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