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  چكيده

است كه مفهوم آن بر خالف تعاريف قدما تنها به انتقال ضـمير   صنايع بديعيالتفات يكي از 
از غايب به مخاطب و برعكس محدود نميشود، بلكه اين صنعت امـروزه بـا توسـعة معنـايي،     

اين پـژوهش بـر   . هرگونه تغيير خالف عادت در پيكره و محور عمودي شعر را در بر ميگيرد
با در نظر گرفتن توسعة معنايي التفات، ضمن ارائة تعريف و انواعي براي آن، پيونـد   آن است

اين شگرد ادبي را با برخي مختصات سبك هنـدي چـون اسـلوب معادلـه، مضـمونپردازي و      
 -حاصل تحقيـق، نشـان از آن دارد كـه نـوعي از التفـات     . تعدد معنايي در ابيات بيان نمايد

اي كـه  هاي مذكور سـبك هنـدي تناسـب بسـيار دارد، بـه گونـه      با ويژگي -واگرداني معنايي
ميتوان اسلوب معادله، ايغال و التفات را در يك رديف قرار داد و از صنعت التفات به عنـوان  

بنـابراين، التفـات   . يكي از عوامل پيوند و انسجام ابيات به ظاهر پراكندة غزل هندي نام بـرد 
هـاي  و افزايش انسجام متن يكـي از كـاركرد   هاي سبكي سبك هندي استيكي از مشخصه

  . آيدبالغي آن به شمار مي
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  مقدمه
. تغيير سبك در هر دوره، حاصل سياست حاكم بر جامعه، تغييرات اجتماعي و مذهبي است

سـاز  سياسي ايجاد شده در اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم، زمينهدگرگونيها و تغييرات 
اي در زبـان انجاميـد كـه در ميـان     تغييرات ادبي و زباني خاصي شـد و بـه پيـدايش شـيوه    

گـويي زبـانزد   آفريني، خيـالپردازي و پيچيـده  سبكهاي شعر فارسي، بيش از همه به مضمون
-پردازي و ارائة اشعار تازهخيالي، تصويرنازك يابي،به مضمون در حقيقت توجه شاعران. است

اي كه شنونده و خواننده را به تأمل و تفكر فرا بخواند، باعث تحول و دگرگوني شعر فارسـي  
بـا شـعر    -كه بعدها سبك هندي يا اصفهاني نـام گرفـت   -و نهايتاً تمايز آشكار اين نوع شعر

  ) 530ص: 1/5تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ج( .ادوار پيشين شد
  )صائب( خياالن را هالل اين است و بسعيد ما نازكني نازك به دست آوردن است      عشرت ما مع

توجهي شاهان صفوي به شعر و خروج آن از در حقيقت سبك هندي، محصول دوران بي
رواق مدرسه و راه يافتن به كوي و برزن و آميختگي هر چـه بيشـتر آن بـا افـق احسـاس و      

  .استخيال عامه 
ــا    ــرايندگان آنه ــن دوره و س ــعار بيشــمار اي ــواه اش ــه گ ــدي ب ــات  1ســبك هن          و تحقيق

شناسـي و  شناسان، داراي ويژگيها و مختصاتي است كه اغلب در تمـامي كتـب سـبك   سبك
از اين رو، ما در اين پژوهش . به آنها پرداخته شده است -به پيروي از يكديگر -تاريخ ادبيات

ين مختصات را نداريم، بلكه ميخـواهيم از خـالل يكـي از صـنايع نسـبتاً      قصد پرداختن به ا
مانده از دايرة تحقيقـات پژوهشـگران و بالغيـون، بـر روي برخـي از      گمنام و تا حدودي دور

مختصات ادبي سبك هندي انگشت نهاده و ارتباط آنها را با صنعت مـورد نظـر خـود، بيـان     
هاي سبكي كاربرد و مشخصهه عنوان يكي از صنايع پرنماييم و در نهايت از اين شگرد ادبي ب

  .غزل هندي نام ببريم
اگرچه پيدايش شعر در گرو عواملي همچون وزن و قافيه است، اما در اين ميان، ظرايـف  

جاي شـگفتي اسـت كـه عليـرغم     . شعري و شگردهاي ادبي نيز نقش بسزايي بر عهده دارند
سازي و ادبيت كالم، جز به نـدرت بـراي شـناخت    اقدمت اين صنايع و نقش بارز آنها در زيب

                                                 
     . اي اين تعـداد شـاعر و ايـن مقـدار شـعر نبـوده اسـت       فارسي از لحاظ كميت است؛ زيرا در هيچ دوره هاي شعراين دوره يكي از پر رونقترين دوره .1

در كتاب ارزشمند تاريخ ادبيات در ايران نيز به ديوانهاي حجيم برخي از شـاعران ايـن دوره   . آبادي در تذكره خود از يك هزار شاعر نام برده استنصر
پانزده هزار بيت، شاپور تهراني حدود ده هزار بيت، اسير بيست هـزار بيـت، سـالك قزوينـي سـي هـزار بيـت، وحيـد          شفايي بيش از: اشاره شده است

: 2/5تاريخ ادبيات در ايران، صفا،ج: ك.ر. (قزويني بيش از نود هزار بيت و ديوان صائب، شاعر سرآمد اين دوره، بيش از هفت هزار غزل را در بر ميگيرد
  :شاعري خود بر اين ادعا صحه گذاشته است. بنابراين در اين دوره به اندازة تمام تاريخ زبان فارسي شعر سروده شده است )ذيل شاعران نامبرده

  ز شعرم آنچه حاال در حساب است               هزار و نهصد و پنجه كتاب است
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يكـي از ايـن فنـون ادبـي،     . ژرف و موشكافانة آنها، تالش درخور توجهي صورت نگرفته است
  .صنعت التفات است

التفات، شگردي ادبي است كه بر خالف نامش در ادوار پيـدايش و تكامـل فنـون بالغـي     
انتقـال گوينـده از خطـاب بـه غيبـت و      «به  توجهي قرار گرفته و در بيان مفهوم آنمورد بي
منابعي را كه در آنهـا از صـنعت التفـات سـخن بـه ميـان آمـده،        . اكتفا شده است» برعكس

نخست؛ كتابهاي بالغي و بديعي و فرهنگ اصطالحات . بندي نمودميتوان در سه گروه دسته
دوم؛ آثاري . اندتهادبي كه ضمن معرفي ساير فنون بالغي به اين صنعت نيز نگاهي گذرا داش

از اين ميان ميتوان به كتاب اسـلوب االلتفـات فـي    . اندكه به طور مستقل به التفات پرداخته
الحلـيم،  س عبـد .آ.بـه قلـم م  » صنعت التفات در قرآن«البالغه القرآنيه از حسن طبل، مقالة 

از » قـرآن هاي التفات در سه شاعر فارسي زبان و مقايسه آن بـا بالغـت عربـي    شگرد«مقالة 
از حامد » صنعت التفات و اهداف آن در قرآن كريم«نامة سعيد واعظ و يحيي عطايي و پايان

گروه سوم؛ آثاري را در بر ميگيرد كه در خالل مباحـث زبانشناسـي و يـا    . عليپور اشاره كرد
تحليلهاي ادبي، با ديدگاهي جديد و نـو بـه ايـن شـگرد ادبـي نگريسـته، آن را از محـدودة        

ي راه را براي پژوهشگران اند و از اين طريق تا حدودم سنتي كتب بالغي خارج ساختهمفاهي
       از ميـان ايـن آثـار ميتـوان از كتابهـاي دكتـر       . انـد مندان به اين حـوزه همـوار كـرده   و عالق

آرايـي از محمـد راسـتگو و    سـخن نامداريان؛ همچون گمشده لب دريا و سفر در مه، هنـر پور
اما همانگونه كـه  . از غالم عباس رضايي ياد كرد» خروج كالم از مقتضاي ظاهرموارد «مقاله 

مشاهده ميشود در ميان اين آثار، تحقيق مستقلي پيرامون التفات به عنوان يك شگرد ادبي 
از اين رو، نويسندگان اين سـطور بـا درك لـزوم    . به چشم نميخورد 1همراه با توسعة معنايي

بازنگري معنـايي  «اي با عنوان ون التفات، دست به نگارش مقالهانجام پژوهشي مستقل پيرام
زدند و در آن، سعي بر جبران نقايص تحقيقـات  » هاي آندر التفات بالغي و اقسام و كاركرد

  .پيشين نمودند
نگاهي به كتابهاي بالغي ذيل اين آراية ادبي آشكار ميسازد كه محدوديت التفات تنها به 

نميشود، بلكه انواع آن را نيز در بر ميگيرد؛ زيرا در اكثر كتابهـاي   دايرة مفهومي آن منحصر
بديعي و بالغي فارسي و عربي به انواع التفات پرداختـه نشـده و تنهـا ذيـل تعريـف آن، بـه       

ما با در نظـر گـرفتن توسـعة معنـايي التفـات، ضـمن ارائـة        . مواردي اندك اشاره شده است

                                                 
ايـن امكـان وجـود دارد    . هاي تغيير معني در طول زمان است شناسي تاريخي يكي از فرآيند در معني): Semantic Widening(توسعه معنايي  . 1

فرهنـگ  . (اي نيز داللـت كنـد   اش به مفهوم تازه گسترش معني بيابد و عالوه بر مفهوم گذشته Bبه مقطع زماني  Aكه لفظي در گذر از مقطع زماني 
  )39: توصيفي معناشناسي، صفوي،
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اشـاره   -واگردانيهـا  –ي در قالـب نامگـذاريهاي جديـد    تعريفي جديد، به انواع اين شگرد ادب
  1.مينماييم

  

  تعريف التفات با توسعة معنايي
اي باشد كه از يـك سـو انـواع متعـدد آن را كـه      تعريف پيشنهادي براي التفات بايد به گونه

و دستور قابل بررسي هستند، در بر  -معاني و بديع –هاي مختلف علم بالغت اغلب در حوزه
. شناسـي تـاريخي تبيـين نمايـد    و از سوي ديگر مفهوم توسـعة معنـايي را در معنـي   بگيرد 

  : بنابراين ميتوان گفت
اي بـه  التفات هر گونه تغيير خالف عادت در روند و روال عادي كـالم و انتقـال از شـيوه   

زمينه رخ ميدهد، خواننده را دچار شگفتي ساخته، بـر لـذت   شيوة ديگر است كه بدون پيش
اين تغييرات، در پيكره و محور عمـودي شـعر و در زنجيـرة همنشـيني     . افزايدتن مياو از م

  . ابيات با يكديگر قابل شناسايي است
  

  انواع التفات
  گرداني گونة كاربردي زبان وا .1

دگرگوني ناگهاني بافت و ساخت كه ناگهـان از بـافتي سـخته و ادبـي بـه بـافتي شكسـته و        
  . دعاميانه و بر عكس تغيير ميكن

  رقصان اسبش ميگذرد ةبا سم ضرب«
  پوشيدهاز كوچة سر

  سواري                                 
  نسيمباالي خرمني در شب بي

  در شب ايالتي عشقي
  چار سوار از تنگ در اومد                                      
 )شاملو(» ....چار تفنگ بر دوششون                                      

 
 
 

                                                 
بازنگري معنايي در التفات بالغـي، اقسـام و   «اند، رجوع كنيد به مقاله ن اين سطور به آنها دست يافتهبراي اطالع از انواع ديگر التفات كه نويسندگا .1

  .91، ش اول، بهار 45، جستارهاي ادبي، س »هاي آنكاركرد
  



  229/هندي اي سبكي در غزلمشخصه ،»التفات«
 

 

  )خطابي(واگرداني گفتگويي  .2
در اين نوع از التفات، مخاطب در هر بيت تغيير كرده و جهت خطاب به سـوي ديگـري بـاز    

  .ميگردد
 اين نو دولتان را بر خر خودشان نشـان  يا رب

 بر جـه كه در ديـر مغــان گداي خانقــه اي
تسبيــح گـوي  اي ملـك بر در ميخانة عشق 

    

 كننـد يين همه ناز از غـالم تـرك و اسـتر م   كا 
كننـد يدهنـد آبــي و دلهـا را توانـــگر م     مـي

...ننـد كانــدر آنـجا طيــنت آدم مخــمر مي  ك
 )حافظ(

  گرداني دستوري وا .3
 . عطف كردن فعل غايب بر فعل متكلم يا مخاطب در حالي كه فاعل هر دو يكي است .3-1

  ....بدان بهـا كه ز گفتــار آنم آيد عـار   زار         يـكي غالمـك هنــــدو خريـدم از بـا
  جامه و شـلوار ببـريدو  خريدمكـله         ستردو موي  كردو سر چرب  بردمبه خانه 

  )عثمان مختاري(                                                       

تن اين ساخت نحوي خاص به بايد به اين نكته اشاره كرد كه برخي از محققان در پذيرف
فنـون بالغـت و   : ك.ر(. ميدانند» حذف ضمير به قرينه«عنوان نوعي از التفات، ترديد دارند و آن را 

  )123: و نقد بديع، فشاركي 298: 2صناعات ادبي، همايي،ج

 ) اول شخص، دوم شخص و سوم شخص(تغيير در ضماير  .3-2

  غايب به مخاطب   :  
  ن شددر آينه دوباره نمايا«

  با ابر گيسوانش در باد
  »انا الحق«باز آن سرود سرخ 

  ستاو ورد زبان
  در نماز عشق چه خواندي؟ تو

  ستكه سالها                                    
  هاي پيرباالي دار رفتي و اين شحنه

  )كدكني شفيعي(» ات هنوز پرهيز ميكنندمرده زا            
  

  واگرداني معنايي .4
اي كـه خواننـده از ظـاهر كـالم     گونهب. ر حوزة معنايي كالم رخ ميدهدنوع از تغييرات داين 

متوجه تغييري نخواهد شد؛ زيرا در ساختمان نحوي و بافت جمالت، دگرگوني و تغييري به 
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درك و . چشم نميخورد، بلكه تنها در معنا و مفهوم سخن، تحول و تغييـر احسـاس ميشـود   
ايـن نـوع از التفـات، خـود     . به دقت و تأمل بسيار، نيازمنـد اسـت   فهم اين تغييرات معنايي،

  : انواعي را در بر ميگيرد
پس از اتمام سخن، به شيوة مثل يا دعا، عبارتي در قالب مصرع يا بيتي مستقل آورده  .4-1

  .شود كه به مطلب قبلي مرتبط باشد
      و نكو بنگري همه پند استزمانه را چوار داد مــرا                زمــانه پنــدي آزاد
  )رودكي(                                                 

                                                    
حال و هواي معنايي سخن را يكباره و ناگهان دگرگون كردن و خواننده را بـه حـال و    .4-2

  .هواي معنايي ديگري افكندن
  اهيروي در روي سي

  ايستاده، راست                           
  يكه و تنها تمام شب

  در كالمش نور
  بر زبانش آتش
  بر لبش فرياد

  .شمع                      
  شعله افزون ميكند گر سر به تيغش بر زنند
  تيرگي گم ميشود چون شمعها روشن كنند

  خواهد ايستاد آيا -همچون شمع -راست 
  روي در روي سياهي

  )فريدون مشيري(يك تن از اين جمع؟  
بـاره ادامـه    شاعر سرودة خويش را با توصيف شمع آغاز كرده و سخن را همچنان در اين

پرسشي، مفهوم و غرض اصـلي خـود را    داده است، تا اينكه در پايان شعر با آوردن يك جمله
  .بيان كرده و خواننده را از حال و هواي معنايي پيشين جدا مينمايد

ون پيش از پرداختن به مبحث اصلي، ابتدا به چند ويژگي غزل سبك هنـدي اشـارة    اكن
  . كوتاهي مينماييم، سپس پيوند و ارتباط آنها را با صنعت التفات بيان ميكنيم
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  اسلوب معادله .5
نزديكي و آميختگي بيش از حد شعر عصر صفوي و سبك هندي با زبان مردم كوچه و بازار، 

و موضوعات حكمي و اجتماعي بسـياري گرديـد كـه از بطـن جامعـه و      سبب خلق مضامين 
اين افـراط در آوردن الفـاظ و تعبيـرات زبـان محـاوره، بـه       . زندگي مردم عوام مايه ميگرفت
المثل كه در واقع طرز تعبيـر خـاص حكمـت تجربـي عاميانـه      كاربرد گسترده صنعت ارسال

  )139: كوبسيري در شعر فارسي، زرين(. است، انجاميد

  دل، هر نفس گرداندني دارد كباب نازكمكن عيبم اگر در عشق بر يك حال كم باشم   
  )صائب(                                                    

  بيشتـر دلبسـتگي باشـد به دنيا پيـر راريشة نخل كهنسال از جوان افزونتر است      
  )صائب(        

استقالل معنايي است و از دو مصراع تشكيل ميشود در غزل سبك هندي هر بيت داراي 
يـا  » مصـرع برجسـته  «و » مصـراع معقـول  «يـا  » مصـرع پـيش «كه برخي پژوهشـگران نـام   

آنچه اين دو مصرع را به يكديگر پيوند ميدهد، برقراري رابطه . اندرا بر آنها نهاده» محسوس«
معقـول عنـوان گـردد و در    در مصراع اول، مطلبي «شباهت ميان آنها است؛ بدين معني كه 

مصراع دوم با استفاده از تشبيه بر آن مطلب، برهان يا ايضاحي آورده شـود، بـه نحـوي كـه     
  )173: سير غزل در شعر فارسي، شميسا(» .محسوس شود
  )غني كشميري(زين خجالت،آسيا انگشت دارد در دهان    وزي باعث شرمندگي است    جستجو از بهر ر

توان عالمت مساوي گذاشت و يكي را به عنوان حكم و ديگـري را  ميان اين دو مصرع مي
به منزلة استدالل و اثبات حكم در نظر گرفت و هر دو مصـرع را دو طـرف يـك معادلـه بـه      

اسـلوب  «: را بر اين شيوه گذارده است» اسلوب معادله«كدكني نام دكتر شفيعي. شمار آورد
بعضـي آن را تمثيـل   . شناسـي  در سـبك ام بـراي اسـتفاده    معادله را مـن بـه عمـد سـاخته    

اسلوب معادله اين است كه دو مصرع، كامالً از لحاظ نحوي مستقل باشند، هـيچ  ... اند خوانده
بـه هـم مـرتبط    ) نه فقط به لحاظ نحو(حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها را حتي معنا 

ايز آن با سـاير صـور خيـالي، در    شفيعي، ذيل تمثيل و تم )64-63: كـدكني  ها، شفيعيشاعر آينه(» .نكند
  : اين باره بيشتر توضيح ميدهد و مينويسد

تمثيل در معني دقيق آن كه محور خصايص سـبك هنـدي اسـت، ميتوانـد در شـكل      «
معادلة دو جمله مورد بررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعة آنچه متأخرين بدان تمثيل اطالق 

وجـود   -دو مصـراع  -شباهت ميان دو سوي بيت اي است كه به لحاظ نوعياند، معادلهكرده
دارد و شاعر در مصراع اول چيزي ميگويد و در مصراع دوم چيـز ديگـر؛ امـا دو سـوي ايـن      
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معادله از رهگذر شباهت، قابل تبديل به يكديگرند و شايد براي جلوگيري از اشتباه بتوان آن 
  )84: دكنيكصور خيال در شعر فارسي، شفيعي(» .را اسلوب معادله خواند

بنابراين اسلوب معادله در شعر فارسي قرن دهم به بعد، محور اصلي سبك ميباشـد و در  
  .تنها مشخصة بارز سبكي به شمار ميرود -سبك هندي -شعر برخي شاعران

  
  پردازي در تك بيتهامضمون -6

هر بيـت از خـود   . يكي ديگر از مختصات غزل سبك هندي، اتمام مضمون در هر بيت است
  :اي از شعر صائب توجه كنيدبه نمونه. ع شده، در خود پايان ميپذيردشرو

 سهــل مشـمر همـت مردان با تــدبيــر را
 ساز دست دشمن خونخوار را كوته به احسان

 عقل،كامل ميشـود از گرم و سـرد روزگـــار 
بر نميگردد برات قسـمت حـق، غـم مخــور 

تر اسـت ريشة نخل كهنسال از جـوان افـزون
گوهـر بـه نزديــكان فـزون ميرسـد آزار بد 

                 

 كز كمــال بال و پر، پـــرواز باشــــد تيـــر را    
هيچ زنجيـري به از سيــري نباشـــد شيـــر را   
آب و آتش ميكنـد صـاحب بـرش، شمشــير را    
نيسـت ممكن باز گرديدن به پـستان شيـــر را 

گي بـاشـد به دنيــا پيـــر رابيشــتر دلبـســت
…زخــم اول از نيــام خـود بود شـمشيـــر را 

 )228-220كليات صائب تبريزي، ابيات (
در بيـت  : شاعر در هر بيت، موضوعي جداگانه و مضموني متفاوت را مطرح ساخته اسـت 

كسـب  اول به بلند همتي، در بيت دوم به احسان كردن و در ابيات بعد به مسائلي همچون؛ 
... تجربه، تسليم در برابر تقدير الهي، دلبستگي پير به دنيا، اذيت و آزار از جانـب نزديكـان و  

  .پرداخته است
اين امر، عالوه بر اينكه شعر را مملو از مضـامين متنـوع و موضـوعات متفـاوت ميسـازد،      

غزل فاقد  ظاهر غزل را نيز دچار تشتت و پريشاني كرده، خواننده را بر اين گمان ميدارد كه
  . وحدت طولي است

  
  التفات و اسلوب معادله

پـس از  «: در بخش انواع التفات، ذيل واگرداني معنايي، به نوعي از التفات اشاره نموديم كـه 
به شيوة مثل يا دعا، عبارتي در قالب مصرع يا بيتي مستقل آورده شود كـه بـه    اتمام سخن،

به اين نوع التفات در بسياري از كتابهاي بالغي سنتي؛ همچـون  » .مطلب قبلي مرتبط باشد
و آثار معاصران؛ مانند فن بـديع در زبـان   ... االفكار، دره نجفي والسحر، المعجم، بدايعحدائق

  .1سخن اشاره شده استفارسي و عروسان 
                                                 

 .198: ، عروسان سخن182: ، فن بديع در زبان فارسي173-171: ، دره نجفي281: ، المعجم38: السحرحدائق: ك.ر .1
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همانگونه كه مالحظه ميشود، اين واگرداني معنايي با مفهوم اسلوب معادله پيوندي نزديك و 
زيرا از يك سو در اسلوب معادله، معني در يكـي از مصـرعها تمـام ميشـود و     . تنگاتنگ دارد

عصـر  منتقـدان  . معناي مصرع ديگر، تمثيلي در جهت تأييد يا تقرير معنـاي ابتـدايي اسـت   
از  )268: نقـد ادبـي در سـبك هنـدي، فتـوحي     (. ميگفتند» بيت مدعا مثَل«صفوي به اين ساختار تمثيلي 

سوي ديگر؛ شواهدي كه بسياري از بالغيون و عالمان بديع بـراي ايـن نـوع از التفـات ذكـر      
  .هاي است كه ذيل اسلوب معادله به آنها پرداخته شده استاند، به تمامي نمونهكرده
  
 كسهيچ نداند من چون نفسهم ار يارمقد

                افتادگـي آمـوز اگـر طـالــب فيضــي   

 )سعدي(بداند آب را اوفتد قيمت بر خشك كه ماهي 
 )پورياي ولـي (هرگز نخورد آب زميني كه بلند است

  

عالوه بر شباهت اين نوع از التفات به اسلوب معادله، ايـن واگردانـي معنـايي بـه ترفنـد      
ايغال، ختم كردن كالم است به چيزي كـه معنـي   «. نيز شباهت دارد» ايغال«ي به نام ديگر

اي بر اصل معني افزوده و كالم را رونـق و زيبـايي    بدون آن تمام باشد، لكن آوردن آن، نكته
-اين مطلب افزوده به كالم، بهتر است هنري بوده و جنبة ارسال )213: البالغه، رجاييمعالم(» .بخشد

  .داشته باشد المثل
ــار  ــز مـ ــه جـ ــه بـ ــار را بچـ ــد مـ نباشـ

  
ســعدي از ســرزنش غيــر نترســد هيهــات 

  

 نيـــارد شـــاخ بـــد جـــز تخـــم بـــد بـــار 
  )الدين اسعد گرگاني فخر(

 )سعدي(غرقه در نيل چه انديشه كند باران را
  

د، هايي كه بر ميشـمار داند و نمونهيغال را ساختار ابيات سبك هندي ميشميسا، آشكارا ا
شايد اين امر بـدين معنـا باشـد كـه او ميـان اسـلوب       . شباهت بسيار به اسلوب معادله دارد

از سوي ديگر شميسا اين دو صنعت؛ يعني ايغال . معادله و ايغال، تفاوت چنداني قائل نيست
التفـات  . به اين شيوه، التفات نيز ميتـوان گفـت  «: و التفات را نيز يكسان دانسته و مينويسد

معنـاي  ) تغيير سخن از غيبت بـه خطـاب يـا از خطـاب بـه غيبـت      (ر معناي مشهور عالوه ب
  )220: بيان و معاني، شميسا(» .ديگري هم دارد كه شبيه به ايغال است

يك به يكـي ميـان ايـن صـنايع برقـرار نيسـت و بعضـاً         البته قابل ذكر است كه شباهت
  .تفاوتهاي كوچكي ميان آنها به چشم ميخورد
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المثـل و  ارسال بسياري از پژوهشگران عليرغم شباهتهاي بسيار اسلوب معادله، همانگونه كه
، به نظر ميرسد بين ايغال و اين نوع از التفـات  1اندشده تمثيل، تفاوتهايي نيز ميان آنها قائل

در ايغال ربط دو جمله آشكار است، اما در التفـات ربـط دو   «نيز تفاوت كوچكي وجود دارد؛ 
  )220: همان(» .ار نيستجمله چندان آشك

  در مثال
ستحسرت مادر گيتي همه وقت اين بود

پارس را نعمتي از غيـب فرسـتاده خـداي  
 كـه بـزايد چو تو فـرزند مــبارك مــولود   

 )سعدي(آمد مـمدود سر بـه را ظـلي پـارسـايان
  

د بـر جملـة اول آورده   هر دو ايغال بوده، جهت تأكي» ممدود«و » مبارك مولود«عبارت 
  اما در بيت. اند و حذف آنها، خللي بر پيكرة كالم وارد نميسازدشده

 )سعدي (امروز در فراق تـو ديگر به شام شد      اي ديده پاس دار كه خفتن حرام شد  
  

صنعت التفات به كار رفته است؛ زيرا با تغيير جهت خطاب از معشوق به ديده، ابهامي به 
  .درك ارتباط بين دو مصرع را اندكي دشوار ساخته است وجود آمده كه

به اين ترتيب، با برقراري نوعي پيوند شباهت ميان اين فنون بالغـي و ادبـي، بـه سـبب     
ساختار توضيحي و تمثيلي آنها، ميتوان در كنار اسلوب معادله و ايغال كه اساس بسـياري از  

التفـات نيـز نـام بـرد و آن را يكـي از       ابيات سبك هندي مبتني بر آنها است، از شگرد ادبي
  .هاي سبكي غزل هندي دانستمشخصه

  
  پردازي در تك بيتهاالتفات و مضمون

پـردازي  گويي و تالش براي مضمونيكي از عاليق و تمايالت شاعران سبك هندي، تك بيت
 گويي، تفاوت در مخاطبانيحيي كاردگر علت روي آوردن برخي شاعران را به تك بيت. است

  . به اين معنا كه نوع مخاطبان، زبان و طرز بيان را مشخص ميكند. آنها ميداند
همگاني شدن شعر در عصر صفوي، سبب شد تا شاعران براي جـذب مخاطبـان بيشـتر،    
شعر حرفي و گفتاري را بر شعري كه منظومة فكـري منسـجمي را دنبـال ميكنـد، تـرجيح      

                                                 
المثل در شدت اشـتهار و رواج  بينيم كه حد فاصل اسلوب معادله و ارسالمي«: المثل مينويسدكدكني در تمايز ميان اسلوب معادله و ارسالعيشفي .1

ار آن، المثل نزديكتر است، اما اگر به درجة مثل ساير نرسيده باشد و سـاخت آن بر زبان مخاطبان است و هر چه درجه اشتهار آن بيشتر باشد به ارسال
  )63:كدكني ها، شفيعيشاعر آينه(» .همان ساختار محسوس به مركب باشد، اسلوب معادله است

بـه  اي از تشبيه مركب است كه در آن بر خالف تشبيه تمثيل كه تقارن بين اجـزاي مشـبه و مشـبه   اسلوب معادله گونه«: دكتر حكيم آذر معتقد است
به ميپردازد و از اين رهگذر، گاه متقارنهـا دو بـه دو ذكـر ميشـوند و گـاه      زي احوال و اوضاع مشبه و مشبهساچندان مورد نظر سخنور نيست، به قرينه

در تشبيه تمثيل الزامـي بـر متقـارن بـودن اجـزا      . دريافت بخشي از آنها با توجه به امارات روشني كه در تشبيه هست، بر عهدة خواننده نهاده ميشود
  )166:آذر اسلوب معادله در غزل سعدي، حكيم(» .به از اصول اوليه استاد تعادل بين اجزاي مشبه و مشبهنيست ولي در اسلوب معادله ايج
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و گفتاري به منظور جذب بيشتر مـردم عـوام،   بنابراين سرودن شعر با ساختار حرفي . دهند
لوحة كار شاعران اين دوره؛ همچون صـائب قـرار گرفـت و در مقابـل، آفـرينش شـعر بـا        سر

اي منسجم و مضموني واحد براي مخاطبان خاص به شاعراني چون بيـدل اختصـاص   انديشه
بيدل روانـي و سـادگي شـعر    از اين رو است كه شعر  )111: دوگانگي سبكي در سبك هندي، كاردگر(. يافت

صائب را دارا نيست و درك و فهم آن از البه الي هزاران تصوير پيچيده و دشوار، به آگـاهي،  
  .تأمل و صرف وقت بيشتري نيازمند است

دگرگون ساختن حال و هواي معنايي شعر و انتقال از معنايي «در بخش واگرداني معنايي به 
البـدايع  البالغـه رادويـاني، ابـدع   اري همچـون؛ ترجمـان  در آث. اشاره كرديم» به معناي ديگر
آرايي به قلم محمد راستگو  از اين نوع جواد نصيري و هنر سخنالبالغه محمدگرگاني، معيار

   1.التفات، سخن به ميان آمده است
ميان اين نوع التفات و مضمون پردازيهاي سبك هندي نيز ارتباط مستقيمي وجود دارد؛ 

پردازي در غزل هندي، تعـدد معنـايي را بـه دنبـال دارد و از سـوي      ؛ مضمونزيرا از يك سو
ديگر؛ مضامين متعدد و انتقال از مفهومي به مفهوم ديگـر، سـبب ايجـاد واگردانـي معنـايي      

 . ميشود) التفات(

 بــان داردگـلي كه از عـرق شـرم ديـده
 ســت  لباس مـاتم بلبـل، همـيشـه آمـاد

 توانـان را  نـا به عشق نسبت خاصي است 
 فـراغ بـال ز مرغـان اين چـمن مطــلب 
 وفا به عـهد نكـردن، خـالف آداب اسـت  
 به جان رسـاند مرا، داغ دوسـتان ديـدن
 چرا ز غيـرت، پروانـه خويــش را نكشـد  
 چه حالـت است من خسته را؟ نميــدانم 

  

 خــط امــان ز شـبـيخـون بـلبـــالن دارد  
 آشيــان دارد به هـر چمن كـه در او زاغــي  

 ديــگر بــه ريـسمــان دارد    ةگـهـر عـالقــ 
 كـه گـر همـاي بــود، درد اسـتخــوان دارد  
 وگــرنـه شـكوه مـا، مـهر بــر دهــان دارد  
 چه دلخوشي خضـر از عمـر جــاودان دارد؟   

 انجــمن، سخــن دارد   ةكه شمـع بــا هــم  
 كه هر چه جز دل خود ميخـورم زيـان دارد  

  )1414كليات صائب،غزل(
در اين غزل از صائب، شاعر مضامين متعددي را مطرح كرده است و اين شـيوه، يكـي از   

 . خصايص سبك هندي است

نظـر بـا ديـدگاه بسـياري از بالغيـون، دگرگونيهـا و ناهمخوانيهـاي        ابراين، ميتوان همبن
واگردانـي  (اي از التفـات  معنايي ميان ابيات شعر پارسي به ويژه غزل سبك هنـدي را گونـه  

                                                 
  .257: آرايي، هنر سخن38: البالغه، معيار76: البدايع، ابدع79: البالغهترجمان: ك.ر.  1
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هـاي سـبكي غـزل هنـدي     به شمار آورد و از اين طريق التفات را يكي از مشخصـه ) ناييمع
 .دانست

، )واگردانـي معنـايي  (گويي و انتقال از معنايي بـه معنـاي ديگـر    اما توسل به شيوة تك بيت
يان در توجيه اين پريشاني نامدارپور. باعث ايجاد نوعي پريشاني و گسستگي در كالم ميشود

التفـاتي كـه   . سخن ميگويد» التفات مخفي«بررسي انسجام غزلهاي حافظ، از  ظاهري، ذيل
در ميان ابيات پنهان است، به دشواري دريافته ميشـود و در ظـاهر، شـعر را از جهـت معنـا      

او التفات را همان رشتة  )219: نامداريان گمشده لب دريا، پور(. افزايدگسسته نشان داده و بر ابهام آن مي
  .اند كه افزايش انسجام شعر را در پي داردنامرئي ميد

   
  نتيجه

يكي از انواع التفات، واگرداني معنايي است كه خود شامل دو نوع؛ دگرگوني و تنوع معنـايي  
ايـن دو نـوع   . و ذكر بيت يا مصرعي مستقل به شيوة مثل يا دعا پس از اتمـام سـخن اسـت   

سبك هندي؛ يعني اسلوب معادله  واگرداني معنايي، پيوندي نزديك با برخي مختصات غزل
التفات با توسعة معنايي خود كـه هرگونـه تغييـر خـالف     . و تعدد مضامين در تك بيتها دارد

عادت در محور عمودي شعر را در بر ميگيرد، سبب انسجام كالم و پيوند ابيات بـه يكـديگر   
شـده و محـور    بيتهاي غزل هندياين امر، مانع از پريشاني و پراكندگي ظاهري تك. ميشود

ع   . همنشيني شعر را استحكام ميبخشد بنابراين از يك سو؛ ميتوان از صنعت التفات بـا توسـ
معنايي به عنوان يكي از عوامل انسجام واژگاني هاليدي و حسن ياد كرد و افـزايش انسـجام   

از سوي ديگر؛ ميتوان در كنـار اسـلوب   . بالغي آن دانست -هاي ادبيكالم را يكي از كاركرد
هاي بارز سـبك هنـدي   المثل و ايغال، التفات را نيز يكي از ويژگيها و خصيصهمعادله، ارسال
  .به شمار آورد
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