بضع مالحظات على أسلوب "االلتفات" في القرآن
محمد علي عبد الجليل
ِ
ِ
تاب " َّ
بعقدة نقص من تعيير اليهود والنصارى
مقدسا" لهم) يشعرون
كان
العرب األميون (الوثنيون الذين ال ك َ
ُ
َ
لهم َّ
كتاب لهم وال رسول .وكان هذا نوعا من الطعن بهُوية العرب الوثنيين .وعندما جاء ِمنهم
بأن الوثنيين ال
َ
ِ
بعث في األُميين رسوال منهم
هو الذي َ
َمن يضعُ لهم كتابا ُيـ َـعــبِّر عن ُهويتهم الدينية ويشبه صرخةَ وجود (" َ
ِ
يتلو عليهم آياتِه ِّ
تاب والحكمة" [سورة الجمعة ،)]2 ،لم يكادوا ُي ِّ
اإلنجاز الذي
صدقون هذا
َ
ويعلِّمهم الك َ
ويزكيهم ُ
ِ
أعطاهم نوعا من الثقة بالنفس ف ـ"التفتوا" إلى القرآن ِّ
ويدافعون عنه بما أوتوا
يقدسونه ويعضُّون عليه بالنواجذ
ِّ
آن من ِّ
كل واد هراوة لم ُي َرِّكزوا على التفاصيل فيه ،إذ
من قوة مادية وفكرية .ولكن عندما
جمع المؤلفون القر َ
َ
مليء
تاب
همهم هو بناء سقف فكري يحمي
كان ُّ
رؤوسهم من ِسهام المستهزئين وسخريتهم ،فخرَج ِك ٌ
ٌ
َ
بالتناقضات واألخطاء ولكنه لبَّى على العموم حاجتَهم االجتماعية والسياسية آنذاك.

مظهر العلوم لتبرير عيوب اللغة
أساليب تأخ ُذ
بعد إلى اختراع
ت" نحويو المسلمين ومفسِّروهم فيما ُ
و"التفَ َ
َ
َ
يسمى ب ـ"االلتفات" أو "تحويل ِ
ِ
وعرفوه بأنه
القرآنية ،و ِمن هذه
الخطاب" أو "العدول" أو "الرجوع"َّ .
األساليب ما َّ
طب] أو من ِ
"االنتقال من الغيبة [صيغة الغائب] إلى ِ
الخطاب إلى الغيبة".
الخطاب [صيغة المخا َ
بأن "االلتفات" هو من أساليب الكالم في العربيةَّ ،
حتى ولو سلَّمنا جدال َّ
فإن هناك عدةَ نقاط حول هذا
األسلوب ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
 -1لماذا ال نجد "االلتفات" َّإال في القرآن ،حتى إنه ُي ـ َـعـ ـ ُّـد مبحثا قرآنيا وأسلوبا خاصا بلغة القرآن؟ وان
ُو ِج َدت أمثلةٌ عليه من ِشعر ما قبل اإلسالم فهي نادرة جدا؛ بمعنى َّ
االستخدام لم يكن أسلوبا
أن هذا
َ
بقدر ما كان استثناء على القاعدة .وبالتالي َّ
فإن إكثار الكاتب من االستثناءات ليس بالغة بل

ضعف .وربما كان ُي ـنظَ ـر إلى "االلتفات" ،إن ُو ِج َد ،مثلما كان ُيــنظَر إلى "اإلقواء" في الشعر من
ٌ
ـعتبر عيبا
ناحية قلة تك ارره في لغة العرب واستثنائيته ومن ناحية اعتباره عيبا؛
ُ
حيث كان "اإلقواء" ُي َ

من عيوب القافية (أي :نشاز وخلل في الجرس) .كذلك َّ
فإن "االلتفات" ُيـ َـع ـ ـ ُّـد خلال في العائدية
ِ
النحاة أن ِ
يجدوا أمثلة في ِ
شعر ما قب َل
بعض
(مرجعية الضمائر)َّ ،إال في حاالت نادرة .ويحاو ُل
ُ
1

بالعلياء َّ ِ
ِ
وطال عليها
أقوت
اإلسالم
دار َم ـَّيةَ
َ
َ
فيستشهدون مثال بقول النابغة الذبياني-" :يا َ
فالس َند َ /
انتقل من المخاطب ("يا دار مـ َّـيةَ" [ ِ
الشاهد هنا هو َّ
أنت]) إلى الغائب
أن الشاعر
األمِد ".و
َ
ُ
ُ
َ َ
سالف َ
("أقوت [هي]) .ونسي هؤ ِ
الء ُّ
المبررون َّ
أن ِمث َل هذا األسلوب كان ناد ار أوال وكان َيلجأ إليه
النحاةُ ِّ
َ
ِ
ِ
سالف
وطال عليك
يقول" :أقويت
يمكن للشاعر موسيقيا أن
الشاعر لضرورة الوزن ثانيا ،إذ ال
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ات تُـ ـ ِلزم و ِ
ِ
اض َعه على االنتقال بين الضمائر خبطَ
األمد" .بينما ال يوجد في القرآن كنص منثور ضرور ٌ
عشواء كيفما اتَّفق.
َّ -2
إن تعريف "االلتفات" أساسا هو "انصراف المتكلم من اإلخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى
اإلخبار" (المعجم المفصل في علوم البالغة ،إنعام عكاوي ،مراجعة أحمد شمس الدين ،دار الكتب

العلمية بيروت ،ط  ،1992 ،1ص ( )202أي" :العدول عن الغيبة الى الخطاب أو العكس").
ِ
ِ
ي قَ ـب ـلي
مثال :قو ُل عبد يغوث بن وقاص الحارثي-" :وتَ ْ
ض َحك مِّني َشي َخةٌ َعـبـ ـ َشــمـ ّـيةٌ َ /كأن لَ ْم تََر ْ
ي [أنت]").
الشاعر من اإلخبار ("لم
أ ِسي ار َيمانِيا" .فانتقل
ْ
تر ْ
تضحك [هي]") إلى المخاطبة ("لم َ
ُ

وبالتالي َّ
فإن اآليات التي تنتقل من المتكلم الجمع [نحن] إلى المتكلم المفرد [أنا] هي عيب بالغي

مستخدم في القرآن .مثال" :واذ
تكرر كثي ار في الخطاب .وهذا العيب
وليست "التفاتا" ،وخاصة إذا َّ
َ
ِ
آن من
ان البيت أن ال تُـش ِرك بي شيئا وطهِّـ ـر بيت َي" (الحج ،)22 ،حيث انتق َل القر ُ
يم َمك َ
َبـــ َّوأْنا إلبراه َ

بوأْنا") إلى المتكلم المفرد ("بي"" ،بيتي") .وهذه اآلية تُشبِه الجملةَ" :أس َك َّــنــا [نحن]
المتكلم الجمع (" َّ
تكون
أنت] بيتي [أنا]" .هذا ليس التفاتا ،بل خلطٌ وفوضى .ينبغي أن
اهيم [هو]
البيت أن نظِّ ْ
ف[ َ
َ
َ
إبر َ
ف بيتي" ".كما ُيـ َـع ـ ُّـد ،بناء على تعريف
اهيم
البيت وقلت له" :نظِّ ْ
َ
الجملة السليمة هكذا" :أس َكــ ْنـت إبر َ
ِ
ق  ...وأَنز َل")
طب)ِ ،م َن
"االلتفات" (االنتقال من الغائب إلى المخا َ
العيب االنتقا ُل من الغائب (" َخلَ َ
َنبتْنا") ثم إلى الغائب ("أإل ٌه مع الل") في اآلية التي أشار إليها األخ سامي الذيب:
إلى المتكلم ("فأ َ
ات واألرض وأَنز َل لكم ِمن السَّم ِ
ق السَّماو ِ
ان لكم
"أ َّ
اء ماء فأَنـ ـ َبـ ـت ـ ـنا به حدائ َ
َمن َخلَ َ
قذ َ
َ
ات بهجة ما ك َ
َ
َ
أن تُـنبِتوا َشجرها أئِلَه مع ِ
الل بل هم قوٌم َيعِدلُون" (سورة النمل  .)20والمشكلة في التكرار الممل لهذا
ٌ
َ
ولكن المفسرين والنحاة أدرجوا ضمن االلتفات َّ
َّ
كل انتقال من ضمير إلى
األسلوب في القرآن.
ضمير.
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بأن المفهوم غير واضح لهم وقد َّ
أسلوب "االلتفات" بأسلوب "االعتراض" يوحي َّ
تشك َل
َ -3خـ ـل ـطُ المتقدمين
َ
َ
األسلوب ِ
سمى
ط أبو هالل العسكري (ت  393هـ) بين
ين ف َّ
بعد لتبرير عيوب القرآن .فقد خلَ َ
فيما ُ
َ
اض التفاتا في تعليقه على بيت حسان بن ثابت:
االعتر َ
"َّ -
ت  -فهاتِها لَم تُـ ـق ـ ـتَ ـ ـ ِل".
إن التي ن َاولـ ـتُـ ــها ف َرَددتُـ ــها قُـ ـتِ ـ ـلَـ ـت – / .قُـ ـتِـ ـلـ ـ َ
ِ
ـت –" التفاتا.
فاعتبر الجملةَ
المعترضة "– قُ ــتِ ــل ـ َ
َ

ِ
 -4من المتَّفَ ِ
ق عليه َّ
الع ُسب
أن القر َ
آن ُجم َع من عدة نصوص مكتوبة على أدوات بدائية متفرقة :مثل ُ
طع األديم (الجلد وعظام األكتاف
(جريد النخل) واللخاف (الحجارة الرقيقة) والرقاع (األوراق) وِق َ
ِ
أن القرآنِ ِ ِ َ ،
واألضالع) .أي َّ
ا
ب
قبل َجمعهُ ،كت َ
َ
منثور بين الرقاع والعظام ونحوها .مما يعني أنه ُجمعَ
بعد
من عدة سياقات مختلفة متنافرة .مما َّأدى إلى وجود هذا الخلط بين الضمائر والذي اعتُبِ َر فيما ُ

ـعتبــر َّ
مقدسا .ولو َّ
"التفاتا" ال بل "إعجاز" ،وذلك فقط َّ
أن هذه
األساليب اللغويةَ المعيبةَ
َ
ألن النص ُيـ َ
ع المسلمون إلى ِ
مقدس أو في كتاب َّ
غير َّ
نفسها ُو ِج َدت في كتاب ِ
نقدها
مقدس آخر غير القرآن لهر َ
َ
والسخرية منها.

العرب تسأم من االستمرار على منوال واحدَّ ،
االلتفات" َّ
ألن النفوس مجبولة على
بأن
البعض "
يبرر
ِّ -3
َ
َ
ُ
نبرُر إذا
أسلوب "االلتفات" لحماية السامع من الضجر والملل،
حب االنتقال والتغيير ،فوضعوا
فكيف ِّ
َ
َ
بعه ربما؟ وعلى سبيل المثال،
الم ِم َّل جدا في القرآن بحيث أننا لو حذفنا
َّ
لبقي ر ُ
التكرَار ُ
المكرَر منه َ
ي آالء َرِّب ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان" واحدا وثالثين مرة في سورة الرحمن غير الطويلة (82
نبرُر تكرَار آية "فبِأ ِّ
كيف ِّ
بي المسلم ِمن تكرِار ضمير مؤلَّف من حرف أو حرفين وال ُّ
آية)؟ ُأيـعقَــل أن َّ
يمل من
يمل السامعُ العر ُّ
ُ
تكرار آيات كاملة بحرفيتها؟!
ومع تهافُ ِت القرآن واطنابِه وتك ارراتِه وتناقضاتِه ،ما زال المسلمون ينادون َّ
ـق على
تاب ال َيــخ ـلَ ـ ُ
بأن القرآن ِك ٌ
أساليب ملتوية ملتفَّة ك ـ"االلتفات" لاللتفاف على قول الحقيقة.
كثرة الترديد ،وقد خلَقوا
َ

3

