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 مقدمه

 بودن کننده شود،تکمیل می شناخته تحصیلی فرایند در کنندهتکمیل ایمرحله علوم سازی کاربردی مرحله  

 حاصله معلومات از نمیتوان نرسد سرانجام به مرحله این تا که است تبیین قابل جهت آن از مرحله این

 قاعده این نیز ادبی علوم در.شودنمی واقع ثمر مثمر متعلم برای علم آن اساساً و داشت را الزم برداریبهره

 مرحله وارد را خود باید آموخته دانش تئوری مباحث فراگیری مرحله شدن طی از پس و شود رعایت باید

 به نیازمند و بر زمان علوم جمله از ادبی علوم که نکته کند،این آن کردن ملکه و مسموعات سازیپیاده

 را مرحله،مقدماتی همین درون اما کندمی دوچندان را سازی کاربردی بحث ،ضرورت هستند شدن نهادینه

 هایمثال به توانند نمی الزم مجال عدم دلیل به کافی حد در درسی کتاب که آنجا از مثال کرد طی باید

 آموختهدانش که خأل این لذا تئوریست مباحث همان به ناظر آن مباحث بیشتر و بپردازد متنوع و مختلف

 باید محصل رو همین از. است کند،مشهودنمی بررسی و مشاهده ها مثال در را مطلب یک مختلف زوایای

 ضمناً. فراگیرد را مطلب الی چهار تا بداند الزم خود بر را پردازند می مقوله این به که مکتوباتی به رجوع

 این در.شد خواهد نیز،رفع درسی غیر کتب های مثال با شدن مواجه ترس احساس آن فرآیند، همین درطول

 مبحث این خاص نکات و پردازیممی التفات صنعت کارکردهای بررسی به بالغی-تفسیری نگاهی با مقاله

 میگذرانیم. نظرها از است کرده لحاظ در قرآن خداوند که را بالغی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل اول:کلیات ومفاهیم

 گفتار اول:مفهوم لغوی التفات

 3.چیزی از کردن منصرف ای شی عن وجهه لفت است شده اشتقاق لفت ریشه از التفات لغت در

 قرآن در معنا همین به ماده ،این است شدن منصرف و گرداندن روی معنای به و لفت  ی مطاوعه التفات

 «4امرأتک اال احد منکم والیلتفت» است شده استعمال

 گفتار دوم:معنای اصطالحی التفات

 و است ظاهری حال خالف که تعبیری به ظاهری حال مقتضای با مناسب تعبیر دادن تغییر یعنی التفات  

 زید انا مثال  همچون یمثالهای« شنونده انتظار خالف»قید ندارد،با توقع متکلم از را آن شنیدن نیز شنونده

 تغییر باید ضمیر و است معرفی مقام در متکلم داندمی سامع جمله این در زیرا شود می خارج عمر وانت

 5.نیست انتظار خالف لذا یابد

 و جمهور گفتار سوم:التفات در نگاه سکاکی

 خالف متکلم گاههر دیگر بیانی ندارد،به تعبیر دو به احتیاج ظهور برای لزوماً سکاکی نگاه در التفات  

 باشد تکلم هب شروع بدو در  خواه است داده رخ التفات ببرد کار به را ضمیری خطاب ظاهری حال مقتضای

 نظر مد تفاتال از اخص جمهور نگاه در التفات.تغییر بعد و حال مقتضای با مناسب تعبیری با شروع ویا

 و باشد داده رخ کالم تعابیر در تغییری که دهند نشان توانندمی زمانی جمهور را صنعت این و است سکاکی

 .شود داده تغیر خالف ضمیر به ظاهری حال ضمیرمقتضای
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 گفتار چهارم :اغراض صنعت التفات

 یکنواختی از شنونده تا گردد رنگارنگ خطاب و شود هنرنمایی گفتار در که است این التفات از هدف  

 لذتی ایتازه هر برای چون شود کشانده سخن بیشتر دادن گوش به و آید نشاط نشود،به خسته سخن

 آن رکد مالک که هست نیز دیگر های نکته و معنایی های لطافت التفات های محل از بعضی برای.است

 کرد خواهیم بررسی سوم فصل در را معانی گونه این از تعدادی.است سلیم ذوق

 فصل دوم:اقسام التفات

 ازمتکلم خطاب ضمیر به گرایش قسم اول:

 6«تُرْجَعُون إِلَیْهِ وَ فَطَرَنىِ  الَّذِى أَعْبُدُ لَالىِ مَا وَ»درآیه 

 .«الیه ارجع»گفت  بر اساس قاعده باید می

 گرایش به ضمیر غایب ازمتکلمقسم دوم:

  7«الرَّحِیم الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ  جَمِیعًا الذُّنُوبَ یَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ رَّحْمَةِ مِن تَقْنَطُواْ لَا أَنفُسِهِمْ َعلىَ أَسْرَفُواْ الَّذِینَ یَاعِبَادِىَ قُلْ» درآیه

 به جای من رحمتی از رحمت اهلل استفاده شده است.

 گرایش به متکلم از خطابقسم سوم:

 8«وَدُود رَحِیمٌ رَبىّ إِنَّ  ِإلَیْهِ تُوبُواْ ثُمَّ رَبَّکُمْ اسْتَغْفِرُواْ وَ» درآیه

 به جای ان ربکم از ان ربی استفاده شده است.

 

 

                                                           
 22یس  6
 53زمر 7
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 گرایش به غایب از خطابقسم چهارم:

 «9الْمِیعَادَ یُخْلِفُ لَا اللَّهَ إِنَّ  فِیهِ رَیْبَ لَّا لِیَْومٍ النَّاسِ جَامِعُ إِنَّکَ رَبَّنَا»  درآیه 

 به جای انک دوم از ان اهلل استفاده شده است.

 گرایش به تکلم از غایبقسم پنجم:

 « 10طَهُورًا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ  رَحْمَتِهِ یَدَىْ بَینْ بُْشرَا الرِّیَاحَ أَرْسَلَ الَّذِى هُوَ وَ» درآیه

 کرده.بجای انزل از انزلنا استفاده 

 گرایش به خطاب ازغیبتقسم ششم:

 لِلنَّاسِ قُوُلواْ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَى وَ الْقُرْبىَ ذِى وَ إِحْسَانًا بِاْلوَالِدَیْنِ وَ اللَّهَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا ءِیلَ إِْسرَ بَنىِ مِیثَاقَ أَخَذْنَا إِذْ وَ»  درآیه  

 «11مُّعْرِضُون أَنتُم وَ مِّنکُمْ قَلِیًلا إِلَّا تَوَلَّیْتُمْ ثمُ الزََّکوةَ ءَاتُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقِیمُواْ وَ حُسْنًا

 استفاده کرده. «ال تعبدون»از «الیعبدون»بجای 

 گرایش به فعل امر از فعل ماضی قسم هفتم:

 «12 تَعُودُون بَدَأَکُمْ کَمَا  الدِّینَ لَهُ مخُلِصِینَ ادُْعوهُ وَ َمسْجِدٍ کُلّ عِندَ وُُجوهَکُمْ أَقِیُمواْ وَ  بِالْقِسْطِرَبىّ أَمَرَ قُلْ» درآیه 

 استفاده کرده. «اقیموا»از  «امر باقامة  وجوهکم»بجای
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 گرایش به فعل امر ازفعل مستقبل قسم هشتم:

 «13بِمُؤْمِنِین لَکَ نحنُ مَا وَ َقوْلِکَ عَن َءالِهَتَِنا بِتَارِکىِ نحَنُ مَا وَ  بِبَیِّنَةٍ جِْئتَنَا َما یَهُودُ قَالُواْ» درآیه  

 استفاده شده است.«اشهدوا »از  «اشهدکم»به جای 

 گرایش به فعل مستقبل ازماضی قسم نهم:

 «14النُّشُور کَذَالِکَ   مَوْتهِا بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فََأحْیَیْنَا مَّیِّتٍ بَلَدٍ إِلىَ فَسُقْنَاهُ سحَاًبا فَتُثِیرُ الرِّیَاحَ أَرْسَلَ الَّذِى اللَّهُ وَ»هدرآی

 در حالی که ماقبل آن ماضی است. «تثیر»فرموده است 

 گرایش به فعل ماضی ازمستقبلقسم دهم:

 «15 دَاخِرِین أَتَْوهُ کلُ وَ  اللَّهُ شَاءَ مَن إِلَّا الْأَْرضِ فىِ مَن وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن فَفَزِعَ الصُّورِ فىِ یُنفَخُ یَوْمَ وَ» درآیه 

 .«ینفخ»استفاده از فعل ماضی بعد از فعل مستقبل 

 فصل سوم:بررسی نکات خاص التفات

 السَِّمیعُ هُوَ إِنَّهُ  َءایَاتِنَا مِنْ هُلِنریَ َحوْلَهُ بَارَکْنَا الَّذِى الْأَقْصَا الْمَسْجِدِ إِلىَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِّنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِى سُبْحَانَ»-1

 «16الْبَصِیر

را غایب زیرا در آغاز کالم خدا  "یاتِنابارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آ "آنجا که فرموده:، در این آیه التفات داریم   

داى را غایب و دوباره خ "مبارک کردیم پیرامون آن را "گرفته و در اینجا به صورت متکلم آورد و گفت:

ه این اسراء کو وجه آن این است که خواست بدین معنا اشاره کند  "او شنوا و بینا است "گرفته فرمود:

     و موطن عزت و  احت عظمت و کبریایىشبانه و آثار مترتب بر آن یعنى نشان دادن آیات امرى بوده که از س
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 9فاطر 14
 87نمل  15
 1اسراء  16



 

 

  

براى خود براى جبروت حق تعالى صادر شده، و در آن سلطنت عظماى او به کار رفته، و خداوند با آیات ک 

ز آیات خود به او اتا  "لیریه من آیاته "شد:رفت و گفته مىاو تجلى کرده است و اگر این التفات به کار نمى

 (7،ص 13)طباطبایی،جلد شد.کرد این نکته حاصل نمىدیگرى نظیر آن مى نشان دهد و یا تعبیر

 «17 وَکِیال دُونىِ مِن تَتَّخِذُواْ أَلَّا ِءیلَ إِسْرَ لِّبَنىِ هُدًى جَعَلَْناهُ وَ الْکِتَابَ مُوسىَ ءَاتَیْنَا وَ»-2

 "ا )من( است اول فرمود:به تکلم تنهدر این جمله التفاتى به کار رفته، و آن را التفات از تکلم با غیر )ما(   

ت که در اول به و وجه آن بیان این نکته اس "غیر من را وکیل نگیرید "پس از آن فرمود: "ما قرار دادیم

الى هم وارد منظور تعظیم و همچنین به منظور حفظ وحدت سیاق، به صورت تکلم با غیر، آورده شد و اشک

شنونده خیال  "بغیر ما وکالیى نگیرید "فرمود:آورد و مىصورت مى شد و اما اگر در دومى هم به همیننمى

د به همین کرد که خدایان متعددند و این با توحیدى که خود سیاق در مقام اثبات آنست مناسب نبومى

نظر نموده و جمله را به صیغه تکلم تنهایى  جهت در خصوص این جمله از سیاق قبل صرف

 (47،ص13)طباطبایی ،جلد آورد.

 بَعْضَهَا نُفَضِّلُ وَ وَاحِدٍ بِمَاءٍ یُسْقَى صِْنوَانٍ َغیر وَ صِنْوَانٌ نخیلٌ  وَ زَرْعٌ وَ أَعَْنابٍ مِّنْ جَنَّاتٌ وَ مُّتَجَاوِرَاتٌ قِطَعٌ الْأَرْضِ فىِ وَ»-3

 «18یَعْقِلُون لِّقَوْمٍ الَیَاتٍ ذَالِکَ  فىِ إِنَّ  الْأُکُلِ فىِ بَعْضٍ عَلىَ

فرمود اوست ال همه جا مىآیه شریفه التفات لطیفى از غیبت به تکلم با غیر به کار رفته، )با اینکه قب در این  

عید نیست نکته بو  "ما برترى دادیم بعضى را بر بعضى در اکل "که چنین و چنان کرد( در اینجا میفرماید:

ز آنها نسبت به اى گفته است بعضى آن این باشد که سبب حقیقى را با کوتاهترین بیان معرفى کند، گویا کس

خود را  بعضى دیگر برترى دارند، و سبب این برترى جز خداى سبحان کسى نیست، آن گاه خود گوینده

ن سببى که رساند اظهار کند که خود اوست آمعرفى نموده، و با صیغه تکلم مع الغیر که تعظیم را مى

تمامى  گردند، آن گاهبسوى حضرت وى منتهى مى دانشمندان در جستجویش هستند، و سایر اسباب همگى

 (401ص،11)طباطبایی،جلد.این مطالب را مختصر کرده و فرمود: ما برترى دادیم بعضى را بر بعضى
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  "... لْبَیِّناتُاوَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ  "-4

فرمود: ما به عیسى به غیبت عدول شده است.قبل از این جمله، خود خدا گوینده بود، و مى آیهدر این   

 دا خو اگر  "فرماید:چنین و چنان دادیم، ولى در آیه مورد بحث خداى سبحان غایب فرض شده، مى

و اراده ربانى  شیتم، این التفات از این جهت است که مقام آیه، مقام اظهار این نکته است، که "بخواهد ...

قید بودن مشکست ناپذیر است، و قدرت او بطالن بردار نیست.و خالصه، صفت الوهیت، صفتى است که با 

چنین مقامى  کند به هر دو طرف ایجاب و سلب تعلق گیرد، چون آن مقام،قدرت منافات دارد، و ایجاب مى

 وْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ لَوَ  "ذکر شود، لذا فرمود: "اللَّه "صفت متعالیه الوهیت او یعنى کلمه بود، الزم شد که

 (490ص2)طباطبایی،جلد .  "و لو شئنا ما اقتتل "، و نفرمود:"...

ذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ: الصَّالِحِین *اِ لَمِنَ االَخِرَةِ فىِ إِنَّهُ وَ  الدُّنْیَا فىِ اصْطَفَیْنَاهُ لَقَدِ وَ  نَفْسَهُ سَفِهَ مَن إِلَّا ِإبْرَاهِمَ مِّلَّةِ عَن یَرَْغبُ مَن وَ»-5

 19«سْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینَأَسْلِمْ قالَ: أَ

ا او را اصطفاء کردیم(، و در این آیه التفاتى از تکلم بسوى غیبت بکار رفته، براى اینکه در ابتداء فرمود: )م  

م(، و التفات بفرماید: )و چون بدو گفتیفرماید: )چون پروردگارش بدو گفت(، با اینکه جا داشت بعد مى

کند، که گفت: )من دیگرى از خطاب بسوى غیبت بکار رفته، براى اینکه کالم ابراهیم را اینطور حکایت مى

 راى تو(.اسالم آوردم براى رب العالمین( با اینکه جا داشت بگوید:)پروردگارا من اسالم آوردم ب

 لتفات شده؟اى باعث این دو احال ببینیم چه نکته

و فرموده، سرى بوده اش اینست که خواسته است اشاره کند به اینکه آنچه پروردگار بااما التفات اولى نکته  

یانه شنونده و مکه پروردگارش با او در میان نهاده، و در مقامى نهاده که مقام خلوت بوده، چون همیشه 

ن مقامى که آاتصال بهم میخورد، و مخاطب از  گوینده یک اتصالى هست، که وقتى گوینده غایب میشود آن

ا وى در میان داشت در حقیقت بریده میشود و یا به عبارتى در حقیقت میانه او و گوینده، و سخنى که ب

کند ىمافتد، و بهمین جهت خداى تعالى وقتى قصه را براى پیامبر اسالم حکایت اى مىداشت، پرده

ه که جاى فت چنین و چنان( تا برساند آنچه گفته از اسرارى بودفرماید )و چون پروردگارش باو گمى

 گفتگویش مقام انس خلوت است.
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ند از یک چو اما نکته التفات دومى، این است که همان جمله: )و چون پروردگارش به او گفت(، هر   

 براهیم ع هر کند، که مقتضایش آزادى ابراهیم در گفتگو است، و لیکن از آنجا که الطف خاصى حکایت مى

ر این مقام آزاد دخود را  کند کهچه باشد باألخره بنده است، و طبع بنده ذلت و تواضع است، لذا ایجاب مى 

را مختص  و رها نبیند، بلکه در عوض ادب حضور را مراعات کند، چون در غیر اینصورت در حقیقت خود

همان حال  بمقام قرب، و متشرف بحظیره انس حساب کرده، در حالى که ادب بندگى اقتضاء میکند او در

مى عالمیان در بر کسى اظهار ذلت کند، که تماهم خود را یکى از بندگان ذلیل و مربوب ببیند، و در برا

گفت: )اسلمت لرب گفت: )اسلمت لک، من تسلیم توام( بلکه باید مىبرابرش تسلیم هستند، پس نبایدمى

 (453ص  1ج )طباطبایی، العالمین، تسلیم آنم که همه عالم مربوب و تسلیم اویند(.

 لَا بِسِیمَاهُمْ تَعْرِفُهُم التَّعَفُّفِ مِنَ أَغْنِیَاءَ الْجَاهِلُ یحَسَبُهُمُ الْأَْرضِ فىِ ضَْربًا یَسْتَطِیعُونَ لَا اللَّهِ یلِسَبِ فىِ أُحْصِرُواْ الَّذِینَ لِلْفُقَرَاءِ»-6

 «20عَلِیم بِهِ اللَّهَ خَیرْفَإِنَّ ِمنْ تُنفِقُواْ مَا وَ  إِلْحَاًفا النَّاسَ یَسُئلونَ

بود که آبروى فقرا را حفظ  ، براى این"تعرفونهم بسیماهم "و نفرمود: "بِسِیماهُمْتَعْرِفُهُمْ  "اینکه فرمود:   

قرا نزد همه مردم نموده و راز آنان را بپوشاند، و پرده تعفف آنان را هتک نکرده باشد، چون معروف شدن ف

و  د،نوعى خوارى و اظهار ذلت ایشان است، به خالف اینکه خطاب را تنها متوجه رسول خدا ص کن

وى فقرا و اغنیا سبراى اینکه آن جناب پیامبرى است که به  "شناسىتو ایشان را به سیمایشان مى "بفرماید:

فقرا گفتن نه  و همه طبقات مبعوث شده، نسبت به همه رؤوف و مهربان است، و به نظر ما براى او از حال

خطاب به  کته التفات از همه مسلمین بهن -کسر شان ایشان است، و نه آبروریزى از آنان، و خدا داناتر است

   (614 ص 2)طباطبایی جشخص رسول خدا ص این است. 

 یخَقُلونَ* هُمْ وَ شَیًا یخْلُقُونَ لَا اللَّهِ دُونِ مِن یَدْعُونَ الَّذِینَ وَ»-7

 21«یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ َما وَ  أَحَْیاءٍ غَیرْ أَمْوَاتٌ

التفات از خطاب به غیبت بکار رفته و  "نَ... ُیبْعَثُو وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  "در این دو آیه، یعنى آیه

 آید، لذا ه میان مىبشاید نکته آن این بوده که در هر دو، مساله معاد و روز بعث که مشرکین منکر آن بودند 
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م با اعتراض متوجه شده تا بدین وسیله، هم مطلب بیان شده باشد و هخطاب از ایشان به رسول خدا )ص( 

     (324ص  12ج طباطبایی)آنان مواجه نگردد.

 «22یَعْلَمُون هُمْ وَ الْحَقَّ لَیَکْتُمُونَ مِّنْهُمْ فَِریقًا إِنَّ وَ  أَبْنَاءَهُمْ یَعْرُِفونَ کَمَا یَعْرِفُونَهُ  الْکِتَابَ ءَاتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ»-8

ا رسول خدا )ص( بالتفاتى از حضور به غیبت بکار رفته، چون با اینکه روى سخن بنا بر این آیه شریفه،   

فرماید: )او را شناسند(، بلکه مىایم تو را مىفرماید: )آنها که کتابشان دادهاست، در عین حال نمى

ین بخاطر اکانه رسول خدا )ص( را غایب حساب کرده، و خطاب را به مؤمنین کرده است، و ،شناسند( مى

 نظیر سخن  این بوده که توضیح دهد: امر رسول خدا )ص( نزد اهل کتاب واضح است، و این نظم و اسلوب

و را کند، تا فضیلت ازند، ولى خطاب را متوجه یکى از آنها مىگفتن کسى است که با جماعتى حرف مى

 شنوند، تا برسند زند، و دیگران مىدهد وبا او حرف مىآشکار سازد، و این سیاق را هم چنان ادامه مى

، متوجه رسد، روى خود از او گرداندهبمطلبى که مربوط به شخص آن یک نفر است، وقتى به اینجا مى

ود خص نموده سخنان کند، و چون آن مطلب بسر رسید، دوباره رو بان شخجماعت حاضر در مجلس مى

 وده است.دهد، این مثال را بدان جهت زدیم، تا متوجه شوى التفات در آیه بخاطر چه برا ادامه مى

 (491ص ، 1جطباطبایی،)

 لَوَجَدُواْ الرَّسُولُ لَهُمُ اسَْتغْفَرَ وَ اللَّهَ َفاسْتَغْفَرُواْ جَاُءوکَ أَنفُسَهُمْ ظَّلَُمواْ إِذ أَنَّهُمْ لَوْ وَ  اللَّهِ بِإِذْنِ لِیُطَاعَ إِلَّا رَّسُولٍ مِن أَرْسَلَْنا مَا وَ»-9

 «23رَِّحیمًا تَوَّابًا اللَّهَ

دول از این گفته به روش عو «و استغفرت لهم »و نفرمود «اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  وَ»خداوند فرموده است   

ستغفار او و براى تعظیم شأن رسول اکرم )ص( و با اهمیّت دانستن ا _توجّه از خطاب به غیبت_التفات 

)طبرسی .توجّه دادن به این است که شفاعت کسى که نامش فرستاده خداست داراى ارزش و حرمت است

 (619ص  ،1ج،
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 ءِلَاهٌ أَ  شَجَرَهَا تُنبِتُواْ أَن لَکمُ کَانَ مَّا بَهْجَةٍ ذَاتَ حَدَائقَ بِهِ فَأَنَبتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِّنَ لَکُم أَنزَلَ وَ الْأَْرضَ وَ السََّماوَاتِ خَلَقَ أَمَّنْ»-10

 «24یَعْدِلُون قَوْمٌ هُمْ بَلْ  اللَّهِ مَّعَ

کته دقیقى است، و آن تأکید التفاتى از غیبت به متکلّم شده است، به سبب بیان ن« بِه فَأَنْبَتْنا»در این آیه در

این چنین  این که عمل رویاندن درختان مخصوص ذات اوست و این که رویاندن و ایجاد باغهایى است بر

 (483، ص: 4ایى هیچ کس نیست جز ذات احدیّت. )طبرسی، جبهجت زا و مسرّت انگیز در توان

 نتیجه:

 این زیبای و خاص های کرد کار به گرفت قرار بررسی مورد التفات بحث در که متنوعی آیات به توجه با  

 رچهه وتعمیق برداری بهره برای شد روشن همچنین.شد برده پی حکیم خداوند لسان در بالغی مبحث

 .نیست علوم سازی کاربردی جزء ایچاره مباحث بیشتر
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