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حاولناااا ذ هااارا الدراساااة التواياااعة التعريااات بوسااالورت االلتواااان  و ماااا اعااا   مو ومااا  مااان ايااا رارت  حيااا  : ملخـــ 

رض مص لح االلتوان إىل إشكالية حتديد مو وما  ذ ترانناا البال ال العار   و كارا ذ النقاد األد  احلادي  و   ار تع
عند البال يني على صور متعددة  فعارف بوها  االهتقاال ذ الكاالم مان صايغة إىل أوار   أو مان أسالورت إىل  وار علاى 

عادد مان العلماا  و الدارساني ليقتصار علاى االهتقاال ذ والف ما يقتضي  الظاهر  حي  يضاي  مو اوم االلتواان عناد 
الضمائر و يتسع قليال عند  ورين ليشمل االهتقال ذ األفعال و يتسع أكثر عند  ريهم ليشمل العدد أيضا   و جيعل  

 بعض م يتسع ليشمل كل حتول أو اهكسار ذ هس  التعبري ال يتغري ب  جوهر العىن أو البنية العميقة ل .
 ق.االلتوان  االهصراف  التصريت العدول  القصدية  السيا  ات املفتاحية:الكلم

Abstract: 
For the sake of accurate interpretations, the oral or written are specific criteria/rules on 

which any rhetorical analysis relies upon. The present research addresses the problematic of 

disjunctive and disjointed textual divergence of the Arabic rhetorical field  as well as its common 

problematic within the field of modern literary criticism. The research also delves on the 

controversial definitions and acknowledgements of such divergence that could be interpreted, for 

some critics and scholars, in the fluctuation of different linguistic styles or a mild verbal 

alteration and the existence of such disjunctive techniques would, nevertheless, not alter  the core 

meaning of the discourse. 

Key words: Arabic Rhetorics, Discourse Analysis, Disjunctive/ Disjointed Textual Style,  

Modern Literary Criticism. 
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 دقدمة:امل0
يعاد االلتواان ماان األسااليال البال يااة ال ماة  وقااد تناولا  علماا  التوسااري والبال اة مناار القادم  وهب ااوا عليا  مناار            

 وذلك ألمهية هرا األسلورت ذ إيصال العاين بوويح صورة إىل ذهن السامع والقارئ. ع د بعيد 
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علااى هاارا األساالورت و حاولناااا حتديااد مصاا لهات  ويااب  مواهيمااا  لاارا ارتوينااا ذ هاارا الدراسااة تسااالي  الضااو            
 الختلت في ا من طرف العلما  القدامى

 و الدارسني احملدنني. 
 الكلمان الوتاحية: االلتوان  االهصراف  التصريت العدول  القصدية  السياق .

 االلتفات لغة : -0
ن ج تاا  إىل أوار   ساوا  أكااان ذلاك فيماا تعلاا  أطبا  أصاهارت العااجم علااى أن االلتواان هاو صاارف الشال  عا        

ه(:"اللوا:: اللل...ولوا: وج ا  عا  303باجل ان أو األمور العنوية كاآلرا  و األحاسيس و  ريها. قاال اجلاوهر)  ن
 أ) صرف   

 :    جاا  ذ لساان العاررت : "لوا: وج ا  عان القاوم : صارف  ...وتلوا: إىل الشال  والتوا: إليا 0و لوت  عان رأيا : صارف "
صاارف وج اا  إلياا  ... و اللواا:: يلع الشاال  عاان ج تاا  كمااا تقاابل علااى عناا  إهسااان فتلوتاا  ...ولواا: الشاال  وفتلاا  إذا 

ويقال " ورجال ألوا:: أحاول و تايس  .2لواا ...... واللو: الش  ..... وقوهلم: ال يلتو: لو: فالن أ) ال ينظر إلي  " 
 .    3ألو:: ملتو  القرهني" 

ابــن  كمااا ذكاار  0:"لوتاا  يلوتاا :لواا و صاارف  عاان رأياا .و مناا  االلتوااان و التلواا:"ه(700زآبــاد) )الفريو و قااال        
 .5: " األلو: الرجل األعسر واللويتة الغليظة من العصائد  ألهنا تلو: أ) تلو  ولو: اللها  عن الشجرة قشرت  "فارس

: القابل  والصارف والوتال  واللعال  واألكال  وا لا   مما سب  يتبني أن مادة "لو: " دل: علاى العااين اآلتياة            
واختااااارن هااااارا العاااااااين اللغوياااااة وج ااااااان تتلواااااة ذ البال ااااااة العربياااااة إذ اتصاااااال: باجل اااااد والقااااااوة  وبالسااااالال وا جيااااااارت   

 وباالستجابة النوسية  والسلوك ا هساين  ألهنا حصل: معىن اجل د والقوة والعاهاة.
العربية جند تناول مادة " لو:" واستخدام ا علاى سابيل احلقيقاة وا ااخ تووار عادة صاور من اا  أما ذ البال ة             

 .6قوهلم: "فالن يلو: الكالم لوتا: يرسل  على عواهن  ال يبايل كيت جا " 
را أال وهاو "ذ نالنة موايع  مل خيرج في ا عن معناها اللغو) الر) تقدم ذك الدقران الكرميوقد ورد االلتوان ذ          

الصااارف مااان ج اااة إىل أوااار   مثااال قولااا  تعااااىل  قاااالوا جلتناااا لتلوتناااا عماااا وجااادها عليااا   با هاااا و تكاااون لكماااا الك ياااا  ذ 
( مويعا  وباالعىن اللغاو) هوسا  فمان ذلاك ماا جاا  305فكان ورودا ذ   احلديث الشريف أما ذ 27األرض( يوهس/

 الصاااالة(....عن عائشاااة قالااا:: سااال: رساااول   صااالى   عليااا  ه( ذ باااارت  االلتوااان ذ756ذ صااهيح البخاااار)  
 . 2 وسلم عن االلتوان ذ الصالة فقال:  هو اوتالس خيتلس  الشي ان من صالة العبد("

" تدور ذ عموم اا حاول راور داليل هاو التهاول عان الاولوف مان القايم أو األوياا   لفتفالادة العجمية "             
 .   7لوك "أو أمناط الس

 : / مفهوم االلتفات عند الدقدماء 9
ت رق العلما  القدامى إىل مو وم االلتوان و أشاروا إلي   و كل تناول  حت: البه  الر) يراا مناسبا  فمان م            

 من جعل  حت: مبه  البيان  و من م من جعل  حت: مبه  علم العاين  و ور جعل  حت: مبه  علم البديع.
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واألماار الالفاا: لالهتباااا أن مو ااوم االلتوااان علااى كثاارة ورودا ذ موروننااا البال اال النقااد)   لقاال قاادرا ماان ا لاا           
واالياا رارت مل يتعاارض لثلاا  مصاا لح بال اال  واار  فهااني تتوماال مساارية ذلااك الصاا لح ذ م لوااان هاارا الااورو  جناادا 

 ها من الظواهر البال ية تارة أور  .يلتقل بالظاهرة اليت بني أيدينا تارة  ويتجاوخها إىل  ري 
الار) يرجاع لا  الوضال ذ تسامية الصاا لح  ه( 901األصــمع) )ت وبداياة ا شاارة إىل االلتواان كاها: عناد           

حياا  قااال: "و لعلنااا ال هبااالن إذا قلنااا إن األصاامعل أول ماان اقاا   لاللتوااان ا اا   شــو ) فــيفحسااال مااا ذهااال إلياا  
 .   0" االص الحل ذ البال ة

: اوو ها أبااو أمحاد قااال : أوا ين رماد باان  ال الصااويل: قاال : قااال  ه(125أبــو لـالل العيــكر) )ت قاال           
 :01األصمعل أتعرف التواتان جرير؟ فقال : ال  فما هل ؟ قال 

 أتنسى إذا تودعنا سليمى      بعود بشام  أال سقل البشام.             
 را مث التو: إىل البشام فدعى ل .أال تراا مقبال على شع

ذ هارا القاام:" و مماا يلوا: أهظارهاا ذ وا  األصامعل أن رماد بان  ال الصاويل مل يكان  جليل رشيد فاحلقال          
يعاااارف معااااىن االلتوااااان حااااع هب اااا  إلياااا  األصاااامعل   مااااع أن الظاااااهرة كاهاااا: معروفااااة عنااااد  واااارين قباااال أو مماااان عاصاااارهم 

 .   00األصمعل"
ماان أوائاال اللغااويني الاارين حتاادنوا عاان االلتوااان ذ كتاباا  " اااخ (972أبــو عبيــدم معمــر بــن املثــ )ت ويعااد            

القران" فعد عملية التهول بني أمناط الضمائر  اخا بقول : "ومن  اخ ما جا ن تاطبة الشاهد مث تركا: وحولا: تاطبتا  
( إال أن أبااا عبياادة مل 77 الولااك وجاارين  اام(أ) بكم" يااوهس اآليااة هاارا إىل الغائااال   قااال تعاااىل :    حااع إذا كنااتم ذ

 .07يسم  بااللتوان  بل  اا ال ك و التهويل كما جا  ذ قول 
بعااال صاااور االلتواااان وجعل اااا حتااا: مصااا لح ا ااااخ بقولااا  : " وللعاااررت  ه( 902ابـــن  تيبـــة )ت كماااا أورد             

مآواارا  فوي ااا االساتعارة والتمثياال والقلاال والتقااد. والتاووري... وتاطبااة الواحااد ا ااخان ذ الكااالم ومعناهاا طاارق القاول و 
تاطبااة اجلميااع  واجلميااع و ااارت الواحااد  والواحااد واجلميااع و ااارت االننااني ..مااع أشاايا  كثاارية ساانراها ذ أبااوارت ا اااخ   

 . 03وبكل هرا الراهال هزل القر ن "
ساتقالل باني الضامائر "صارفا" وهارا مماا حادا بابعل البال ياني أن يساموا اال ه(975املـدد)ت كما عاد                 

ه(   إذ يقاول " باارت االهصاراف : وهاو أن يرجاع مان ا ا  570االلتوان بالصرف   كما ورد عند أسامة بن منقار  ن 
 .00إىل ا  ارت ومن ا  ارت إىل ا  "

كتااارت البااديع "حياا  تناااول االلتوااان حتاا: مااا يساامى ذ كتاباا  " ه(922ابــن معتــ  )ت ومماان  ااى  ااوا              
"راسن الكالم" بقول  : " وهو اهصراف التكلم عن الخاطبة إىل ا وبار   وعن ا وباار إىل الخاطباة وماا يشاب  ذلاك   

 . 05ومن االلتوان االهصراف عن معىن يكون في  إىل معىن  ور" 
 :"جليل رشيد فاحلرة بالتومل وهل كما ذكرها و مما يلو: النظر ذ تعريت ابن معتز  أمور جدي

 ا اه  أول تعريت اص الحل ورد إلينا بعد إشارة األصمعل.0



 
 جياليل بن يشو –إشراف أ/د  غريب أمينة الباحثة                                               

                        

 156 

 ا إه  حدد احملاور األساسية ألسلورت االلتوان و هل الخاطال و التكلم و الغائال.7
 اا مل يقيد الظاهرة بتلك احملاور  بل جتاوخها إىل التصرف ذ هرا االهتقال.3
 06 وسابقوا الن يكون للظاهرة مص لح  ور هو االهصراف أو الصرف."ا م د هو 0

و الالحظ  ن ابن معتز وسع من دائرة االلتوان و"م د السبيل لن بعدا ليويضوا ذ عرض الوجوا الايت تنادرج حتا:      
 02اسم االلتوان و ال يبعد عن مو وم  وو يوت " 

درت االلتواان تواصااال لساااهيا  شااوويا(   وصاوة للمعااىن الشااعر) ذ رااور و قاد عااد قساام  وار ماان البال يااني وهقاااد األ    
يركرا: "من هعون العاين االلتوان  وهو أن يكون الشاعر  ورا  ه(110 دامة بن جعفر )ت التواصل األد    فنجد 

اجعاا إىل ماا قدما  ف ماا ذ معىن  فكوه  يع ي  إما شك في  أو يظن بون رادا يرد قول  أو سائال يسول  عن سبب    فيعاود ر 
 07 ي كدا أو يركر سبب   أو  ل الشك في  "

فقااااد عااااد االلتوااااان ماااان البااااديع  لكاااان تقساااايم  كااااان أدق و أويااااح إذ ه(125أبــــو لــــالل العيــــكر) )و أمااااا          
ركرا بغاري ماا قال:"االلتوان على يربني  فواحد أن يورغ التكلم من العىن فا ذا  ننا: أها  يرياد أن يتجااوخا يلوا: إليا  فيا

تقدم ذكرا ب ...و الضررت األور أن يكون الشاعر أورا ذ معىن و كوه  يع ي  شاك أو يظان أن ردا يارد قولا   و ساائال 
 .    00يسول  عن السبال فيعود راجعا إىل ما قدم   ف ما أن ي كدا  أو يركر سبب  أو يزيل الشك عن "

فقااد حتااد  عاان االلتوااان ذ كتاباا   الثاال السااائر ( وكااان عرياا  لاا   ه(210فــياء الــدين ابــن األ ــري)ت أمااا           
منظم الن ج   مرتال العرض   حي  أوردا ذ النو  الرابع من الصناعة العنوية وأدار احلدي  حول قيمت    وأهواع  ورب   

 .71بالروق   مث تناول العالقة بني االلتوان والنظم واالتصال ذ االلتوان واألسلورت 
االلتوان منزال إياا منزلة علم البيان بقول :"هو والصة علم البيان الايت حوهلاا يدهادن   وإلي اا  ابن األ ريويركر           

تستند البال ة   وعن ا يعنعن وحقيقت  موووذة من التوان ا هسان عن ميين  ومشال    ف و يقبل بوج   تارة كرا وتارة كرا 
م واصااة   ألهاا  ينتقاال فياا  ماان صاايغة إىل صاايغة   كاهتقااال ماان و ااارت حاياار إىل   وكاارلك يكااون هاارا النااو  ماان الكااال

 ائال   أو من فعل ماض إىل مستقبل أو مستقبل إىل ماض أو  ري ذلك ويسمى أيضا  شاجاعة عربياة(وإمنا  ال بارلك 
 .70ألن الشجاعة هل ا قدام"

 جاهال النم ني السابقني و هو من  العدد قائال:"الرجو  " من ا نالثا إىل " اجلامع الكبريوقد أياف ذ كتاب             
. وهارا يعا  أها  وساع الو اوم وطاورا 77من و ارت التثنية إىل و اارت اجلماع  ومان و اارت اجلماع إىل و اارت الواحاد " 

احلاادي  عاان االلتوااان بالااروق الاادررت   إذ أهاا  عمليااة االهتقااال ماان صاايغة إىل صاايغة  ابــن األ ــريعاان سااابقي    ويصاات 
 .73مرتب  بالعىن   والعاين متشعبة ال هناية هلا   و را رب  ابن األنري االلتوان باأل راض النوسية والقاصد االجتماعية 

يمة االلتوان ذ البال ة العربية   وتبياان منزلتا  موقت ابن األنري ذ إبراخ ق ه( 042و ف العلو) )ت كما             
  70"أعلم أن االلتوان من أجل علوم البال ة وهو أمري جنودها   والواس ة ذ قالئدها وعقودها "  بقول  :

كمااا واال االلتوااان ذ ماارهبني " ماارهال التخصاايل " الاار) جيعاال االلتوااان مقتصاارا علااى مناا  الضاامائر              
مرهال   ا عمام ( الر) جيد اتساعا ذ الكالم ومشولية داللتا  الظااهرة بقولا  : "االلتواان ذ معنااا مصا لح وحتوالت    و 

علما  البال ة هو العدول من أسلورت ذ الكالم إىل أسلورت أور   تالت لاوول   وهارا أحسان مان قولناا : هاو العادول 
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ائر االلتوااان كل ااا   واحلاد الثاااين إمنااا هااو مقصااور علااى مان  يبااة إىل و ااارت   وماان و ااارت إىل  يباة  ألن األول يعاام ساا
 .75الغيبة وا  ارت ال  ري " 

مرهال التعميم أيضا قاائال:" االلتواان هاو هقال الكاالم مان حالاة  ه ( 750ابن  يم اجلوزية ) ت كما ذهال   
 .76إىل أور  "

عان اهتقاال ماان أسالورت إىل أساالورت  ويبادو مماا تقاادم أن علماا  البال اة ألعااوا علاى كااون " االلتواان " هاو عبااارة
أور  وما الص لهان الايت وردن ذ تعااريو م كالصارف والتلاون واالهصاراف واالهتقاال والعادول ساو  هعاون لصا لح " 

 72.االلتوان " 
 ـ مفهوم االلتفات عند احملد ني:1

ساتو  الوا  " مان الظاواهر يعد أسلورت االلتوان ملمح دقي  من مالمح النظرية األسلوبية احلديثة   وهو على ال
الاايت تااتهكم ذ األساااليال بصاايغة احلضااور الواعاال والاا نر   وكااون االلتوااان وهااو يواصاال أدا  دورا الواا   قاا  االسااتجابة 

 .77ال بيعية لنزو  ا هسان إىل التنو  والتجديد ذ أساليال تعبريا وصين كالم  "

 الحية احلديثااة وبالتهدياد ذ مياادان علاام األسالورت   إذ يعااد ماان وميكان تتبااع مصا لح " االلتوااان ذ الرجعيااة االصا    
" االهتقاال الوجاائل ذ أنناا   جمـد) ولبـةالظواهر التعبريية اليت يع   ا علم األسالورت   وهاو يعا   ساال ماا جاا  عناد  

 .70سد "الكالم إىل تاطبة شخل أو شل  حاير أو  ائال وي ل  اآلن عادة على تاطبة شخل  ائال أو معىن  
استوقو  االلتوان فخص  بوصال تاام مان كتابا  و يار  أن االلتواان:" قاد هاي   حممد بركات محد) أبو عل)أما          

 بالستويان العليا من أساليال البال ة 
 .  31و فنوهنا  و من هنا اعت  االلتوان بكثرت   ة العبقرية العربية و مقدرهتا الونية"

عنااد تناولاا  لاللتوااان  بوهاا  بنيااة تركيبيااة تقااوم علااى الخالوااة الساا هية بقولاا  : "  عبــد املطلــب حممــدكمااا ذكاار           
فاالهتقال يعتمد على الخالوة الس هية بني النتقل عن  والنتقل إلي   لكن البال يني يعيدون االهتظام هلرا الخالوة بالنظر 

بااااني طاااارذ االلتوااااان   وهاااارا الخالوااااة تتمثاااال ذ   الضاااامائر ( ذ السااااتو  العمياااا  وإ ااااا  هااااو  ماااان التوافاااا  واالهسااااجام 
 .   30و  األعداد ( و   الزمن ( " 

ذ حديثا  عان بنياة االلتواان قاائال : " ويالحاظ البال ياني أها  لكال تتهقا  بنياة  حممـد عبـد املطلـبويواصل             
ياق بني اللتو: عن  واللتو: إلي    ألن تعدد السياق االلتوان مبا في ا تالوة س هية وتواف  عمي  ال بد من وحدة الس

يزيل الخالوة الس هية   ومن مث توقد البنية مكوهاهتا ...وبالر م ذلك يدول ال كيال دائرة االلتوان ألن كل يمري يرتد 
 .37إىل طرف  ري ال رف الر) يرتد إلي  الضمري اآلور "

واسااع جاادا يشااتمل علااى أمناااط جدياادة  حممــد عبــد املطلــب  إن مو ااوم "االلتوااان"  سااال الو اام الاار) قاادم ا
  الضاامائر   العاادد  الاازمن( ف ااو جيمااع أرا  اباان األنااري الاايت رأن أن االلتوااان يكااون ذ من ااني   الضاامائر والاازمن( مضاايوا 

شاااكالن إلي اااا منااا  االلتواااان العااادد)   وبااارلك يتشاااكل االلتواااان ذ بنيتاااني " بنياااة   سااا هية( وبنياااة  عميقاااة ( ومهاااا يت
 سال داللة النل   فبنية الس ح تظ ار التعاابري  أماا بنياة العما  ف هناا تعياد للانل و يتا  األصالية   "ويتايح تتباع النسا  

 .33الداولل لودا  اللغو)   مع مراقبة السياق ببصرية هافرة ويقظة كاملة الستكناا ما اوتبو ولت الس ح اللغو) "
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فاان ماان البال ااة مالكاا  الااروق السااليم  و الوجاادان الصااادق  و يلقااال علااى أهاا :"  حممــد اليــيد شــيخونو يااراا 
بالشجاعة العربية...و هو من قبيل وروج الكالم على والف مقتضى الظااهر  و هاو عناد ل اور البال ياني: التعباري عان 

 30معىن ب ري  من ال رق الثالنة : التكلم و ا  ارت  و الغيبة  بعد التعبري عن  ب ري   ور من ا "
عملياة تالواة الساياق بوهناا واروج عان  –أحاد النظارين لوسالوبية احلديثاة  –وهاو  ميكائيـل ريفـا ريويصت               

 .35قاعدة اللغة أو العيار   وهرا بدورا يع  إبراخ إهزياحان ذ ا  ارت " 
مبو ااوم حادي  أال وهاو مو ااوم   وعلاى هارا األسااس ميكاان مقارباة مو اوم االلتواان بوصااو  عنصارا أواريا متوقاع           

الوارقة   والوارقة عنصر يرور) لكل و ارت أسلو  يسعى إىل توعيل الداللة   ولرلك ينبغل أن خيالت النل األسلو  
النظم العتاد ألن "النظم " العتاد للموردان وال تيال " الولوف " للكلمان ال يصنوان صورا بال ية ...فالصورة إذن هل  

 .36لعىن و يارت الصورة هو اهوتا  من الداللة الرجعية ا ردة كثافة ا
أن االلتوااان يتكااون مان وااالل عاادم الت ااب  بااني الضاامائر ذ ا  اارت الشااعر)   إذ يقااول :  ســعيد الغــا )ويار         

وصاايل صاار ة " .....فاا ذا كاهاا: م مااة الضاامري أن تت اااب  مااع مااا يقابلاا  ماان شااخل وااارجل ف هنااا حينلاار باا خا  عمليااة ت
 . 32وأليوة   أما إذا كان الضمري يشيد إىل شخل  ور  ري الناد    ف هنا حينلر ب خا  االلتوان "

 التهرياار و التنااوير( ياار  أن االلتوااان ماان أفاااهني الكااالم  و هااو هقاال  الشــيا الطــالر بــن عاشــوروال لااع لكتااارت      
طري  أور من ا  وهو مبجردا ممادود مان الوصااحة و  ااا ابان جا   الكالم من أحد طرق التكلم أو ا  ارت أو الغيبة إىل

شجاعة العربية ألن ذلك التغيري جيدد هشااط الساامع  فا ذا اهضام إليا  ل يات يناساال االهتقاال إىل ماا اهتقال إليا  صاار مان 
 .  37أفاهني البال ة 

 ذ األوري خنلل إىل أهم النتائج التمثلة ذ :
مهياة ذ البال اة العربياة عموماا قا: مبكار  وقاد أوالا علماا  اللغاة و العااين االهتماام لاا لا  مان  أا     عرف االلتوان ذ و 

البال ة القر هية وصوصا  وان مل ي لقوا عليا  هارا اللواظ  لارا تعاددن مصا لهات   فقاد يعا  عنا  أحياهاا بلواظ الصارف و 
 ية.أو التهويل أو ا اخ أو تالوة مقتضى الظاهر أو شجاعة العرب

بنا  على والف التسمية اوتلات علماا  العربياة و البال اة ذ ياب  مو وما  فاورد علاى قاولني: األول:أن االلتواان        
حتوياال الضاامري ماان سااياق أصاالل كالغيبااة مااثال إىل سااياق مغاااير  و هاارا التعاارف هااو تعرياات ل ااور أهاال اللغااة و البال ااة  

 أسلورت أور تالت لوول و هرا التعريت أوسع دائرة مان التعريات األول والثاين أن االلتوان هو العدول عن أسلورت إىل
 حي  اه  مشل االلتوان ذ الضمائر و  ريها.
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