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�ف��ض أن ���ح قادرا على فه� ج�ء ���� ع��ما ی�هي ال�ال� م� ق�اءة ه�ا الع�ل، *
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  االن��اح في ال�� األدبي وأالع�ول 

لق� �ل� م�اهج م�ع�دة تقارب ال�� األدبي م� زوا�ا م��لفة، فاخ�لف� اإلج�اءات 

ومع ذل� �ل� ج��عها ی�اودها س�ال وه� . واآلل�ات وتغای�ت ال��ائج م� ال��ل�ل وال�����

أ� ال��اهج أدق وأق�ب إلى ت�اول ال�� األدبي واك��اه دالل�ه الع��قة والف�ق�ة وما هي 

ق�� إن�اج ال�اللة؟ وما ��ق ال�ف�لة لل��وج م� ال�ال�ث ال�� �ل فه� ال��ل��ة لال��اهج 

  .ردحا م� ال�م� على ب�� أد� ال�قاد دون ت�اوزه، وه� ال���ع وال��لقي واإلب�اع أو ال��؟

واح�ة م� ال�ي تق�م �ق�اءة ال���الت ورص� م�ا�ا  ال��اهج األسل���ة ال�ي تع�ّ وم�ها 

ت��قع ال�� األدبي في س�اق ال���لف ���ا ع� ت�ل�اته ال�ي  ال��اوز وع�اص� اله���ة ال�ي

  . ت�ّ��ه

الل�ة وال��عة : ( وه��ا ت��ى ال��اهج األسل���ة ���قع م�ف�د في اإل�انة ع� ع�اص�"

ال�ي ت���� ال�� األدبي وت��ل ت����ا ج�ر�ا ) والف�اغ ال�ع�في و��� ال���قع وم�ه�ل ال��ان

إل�انة ع� ف�اءات ال����ل ال�ي ت��� س��ورة ال��ى على م��� وت�عى ل. ل�اق�ه اإلب�اع�ة

داللي ���� دی�ام�ة ال��هج وم�ا�ا ال��ان وت���� ه�ه ال��اهج إلى مفاه�� الع�ول وال�عاني 

اإلضاف�ة، فائ� ال�ع�ى واالخ��ار وهي مقای�� ت�ه� سل�ة ال�� وأوهاجه وال�ه���ات 

 ."دالل�ه ال�ي ت�اعف

االن��اُح الع�ول أو ل�ات األسل���ة، ومفاه��ها، وآل�ات اش�غالها، و�ع��� وق� تع�َّدت م��

ع��ة ال��ی�ة، ِم� أشه� ه�ه ال�فاه�� ال ت��لف ع� غ�ِ�ها اخ�الًفا ���ً�ا، و �ي �َه�ت مع ال�ِّ

ال��ال فاللغة العل��ة م�ًال ت��ل لألسل�ب ال�ق����ِّ ال��اش� ال�� ت�اد ت�عِ�م ف�ه ن��ُة 

 أمام داللة واح�ٍة على الع��م، و 
َ
اخ�الف ال��لقِّ��  على ال�غ� م�ال�أو�ل، م�ا ��ع ال��لقي

  .وم�اه�ه� وم�ار�ه� ال�قاف�ة العل��ة وم����اته�

االن��اف، الع�ول ، ال��اوز، و��� : دت م���ات م��لح االن��اح م�هاوق� تع�ّ 

، وفي االص�الح �ع�فه جان ل��اع�واالن��اح لغة ه� ال�هاب وا. ال�أل�ف، وال��ق وغ��ها



��ع�ى أنه خ�ج ع� ال�أل�ف و ��� أف� ال��قع ل��   ”خ�ق قان�ن اللغة“ ك�ه�� �أنه 

ال��لقي م�قًقا ن�ًعا م� ال�فاجأة ال�الل�ة وال��ال�ة في ال�ق� ذاته ، و�ع�ِّفه ال����ر نع�� 

ق�اًسا في االس�ع�ال ، رؤ�ًة ولغًة خ�وج ال�ع��� ع� ال�ائ� أو ال��عارف عل�ه “ : ال�افي �أنه 

  . وص�اغًة وت���ً�ا

   أو االن��اح في ال�عاج� الع���ة الع�ولمفه�م  -1

  : لغةً  لالع�و -أ

ه� ال��ل واالنع�اج، و��ل� فإن الع�وَل في اللغة ه� داللٌة على ح�اد ال�يء ع� وجه�ه 

  .و�مال�ه ع�ها

  :ب الع�ول اص�الحا

االن�قاُل  �هو  .االص�الحي، فه� َم�ٌل ع� ال��ام أو األصل اللُّغ�� الع�ول في ال�ع�ى 

إلى س�اق ج�ی� غ�� اع��اد�، م�ا ی��� وال���اول �األلفا� في ال�ّ�ِ ِم� س�اقها ال�أل�ف 

 .، و���ث لّ�ة ت�عل ال��لّقي ی�فاعل مع ال�� اإلب�اعيال��اؤَل، وَ�ْلِف� ال��َ� واالن��اه

وم�اُز ما جاء لف�ه : "الع�وَل ِم� أش�ال ال��از في الق�آن ال����، �ق�له وق� ع�َّ أب� ُعَ���ة

لف� ال�اح� ووقع على ال���ع، وم�اُز ما جاء لف� ال���ع ووقع مع�اه على االث���، وم�از 

ما جاء لف�ه خ�� ال���ع على لف� خ�� ال�اح�، وم�از ما جاء ال���ع في م�ضع 

 ."لَّ��ا �ه، و�لُّ ه�ا جائ� ق� ت�...ال�اح�

  لغة مفه�م االن��اح -أ

، وال��ح مع�اه ذهاب ال�يء، تق�ل )زاح، ز��ا(االن��اح م� ان�اح وه� م� الفعل 

  :أزح� عل�ه ف�اح� ت��ح ز��ا، قال األع�ى

  َهَ�ْأنا فل� تْ�ُ�� عل��ا فأص���     رخّ�َة �اٍل ق� أزح�ا ُه�اَلها

م��قّ�ا ف�ه، وق� �قي ال�يء على ما �ان ومع�اه ذهاب ال�يء ع� م�ضعه ال�� �ان 

زاح ال�يء : "وجاء في ال��اح". عل�ه، أ� زاحه م� م�ان إلى م�ان آخ� فق� ول� ی�غّ��

  ."ی��ح ز��ا؛ أ� �ُع�، وذه�، وأزاحه غ��ه



ال�اء وال�اء وال�اء أصٌل واح�، وه� : "ة ألح�� ب� فارسمقای�� اللغمع��  جاء فيو 

�ه،   ."زاح ال�يء ی��ح، إذا ذه�: �قالزوال ال�يء وت�ّ�ِ

ان�اَح ان��اًحا، فه� ُم��اح، وال�فع�ل ُم��اٌح : "وجاء في مع�� اللغة الع���ة ال�عاص�ة

يءُ   ."ت��َّى ع�ه وت�اع�: زاح؛ ذه� وت�اع�، وان�اَح ع� مقع�ه: ع�ه، وان�اح ال�َّ

وفي �ل ه�ا تغ��ٌ� ل�الة وه��ا؛ فاالن��اُح في اللغِة ی�ت�� �ال�َّهاب وال��اع� وال���ي، 

ع  مع��ة وع�م االل��ام بها، و�ن �ان� ال�اللة اللُّغ��ة األولى م�ت��ًة �ال��ان، فإن األم� ی��سَّ

  .أ� ذه� ع�ه: ال��ُض أو ال�ا�لُ  فالن زاح ع�: لغ��ه، ف�قال

 تع��� االن��اح اص�الًحا -ب 

 االه��ام  ه�اس�ُ� و�ع�د اسات ال�ق��ة واألسل���ة، اشَ�َه� مفه�ُم االن��اح وان��� في ال�ر 

 .�األساس إلى ال��� ع� خ�ائَ� م���ة للغة األدب�ة ع��ًما، وال�ع��ة خ��ًصا

أن ال��� "ه�ا ال�فه�َم ع�ٌد ِم� ال�اح��� وال�قاد، وم�ه� ج�ن ��ه� ال�� ی��  اهوق� ت��َّ�

ع��ة ه� ح��ل االن�  غ��ِّ �اح، �اع��اره خ�ًقا لل��ام اللُّ األساسي وال��ور� ل��وِث ال�ِّ

  .ةال�ع�اد، وم�ارسة اس����ق�

فاالن��اح ��ا في دالل�ه اللُّغ��ة خ�وج ع� ال�أل�ف وال�ع�اد، وت�اُوٌز لل�ائ� وال��عارف 

�ر�ة عل�ه والعاد�، وه� في ال�ق� نف�ه إضافٌة ج�ال�ة ��اِرسها الُ��ِ�ع ل�قل ت�ِ���ه ال�ع

ال ُ�َع� أ�ُّ خ�وج ع� ال�أل�ف وت�اُوٍز لل�ائ� وخ�ٍق لل��ام ول�� لل��لقي وال�أث�� ف�ه، 

، ��ا ���ع إلى ق�اع� اللغة وتق�ل ه�ا ال��ق ان��اًحا إال إذا حقَّ� ق��ًة ج�ال�ة وتع����ة

  .األسل��ي ال�� ���ح إضافة مع���ة وف���ة وت�����ة

إن : ، وقالnorme �ال���ة إلى مع�ار écart ان��احو��� ب�ار ج��و أن األسل�ب ه� 

ع� ال�ع�ار على م���� آخ�؛ م�اج، وس�،  déviation ان��اًفاكل ان��اح ُلغ�� ��افئ "

 .، وه�ا االن��اف ل�� م�ال ن�� ال��أ أو ال�ع� ع� ق�اع� اللغة ون�امها".ثقافة

ذو ق��ة ج�ال�ة، " أسل��ي،إلى أن االن��اح َحَ�ٌث في قام�سه  قام�س ج�ن دی��ا���� و 

إلح�� ق�اع�  transarressant ال�َّاِت ال���لِّ�ة �فعل �المي ی��و خارقً ا���ر ع� ق�ار 

، ی���د �االس�ع�ال العام للغة م����ة ب�� م���ع norme االس�ع�ال ال�ي ت��ى مع�اًرا

  ."ال���ا���� بها

  



  :االن��احالع�ول أو االه��ام � -2

 أو خ��ة االن��ار  �ل االن��اف ��ا ورد ع����ا سع�ول االن��اِح أو الّن م��َأ إ
ّ
اب� ج�ي

 وصل ب�ع� العل�اء إلى إ�الق إذله أه��ة خاصة في عل� األسل�ب  -ك�ا سّ�اه جاك���ن 

  .، أْ� جعل�ه علً�ا قائً�ا ب�اته"عل� االن��افات"اس�  عل�ه

   :ال���أ على ت���ف اللغة إلى ن�ع��ه�ا �ع��ُ� و  

  األول ه� لغة م�الّ�ة ومأل�فة مع�ار�ة ن��ّ�ة ُم�عاَرف عل�ها، -

  .م�اِلفة لل��� ال�ع�ارّ� ال�اب�خارجة ع� ال�أل�ف، و لغة إب�اعّ�ة،  خ�واآل -

االن��اح ه� م�الفة ال�ع�ار ال��عاَرف عل�ه إلى أسل�ب ج�ی� غ�� مأل�ف  نّ إص��ح 

�مة ال��الفات َم�� هاتها ال�ام�ة، إّال أن ه�ة و�اقم� خالل اس�غالل األدی� إلم�انات اللغ

وأن  ،في ح�ود ما ت��ح �ه ق�اع� اللغة ��نَ تال بّ� أن ف ���و� ت��ُ�ها وت�ّ�د م�ارها

  .���ن ذا فائ�ة وق��ة

إثارة ال��لقي، وشّ� هي �ّن�ا الغا�ة و الُع�ول،  واالن��اح أفل��� الغا�ة هي ت�ق��  

، ول�ل� �ع�ُل ال�اع� أو وال���الفان��اهه، و��قا� م�ّ�ل�ه، وت�ف��ه على اك��اف ال��ی� 

األدی� على خل� لغة شع�ّ�ة ج�ی�ة، و���ل ُجهً�ا في خل� مع�� ج�ی� م�الف لل���قة 

 . ال�أل�فة في ال�الم، و�ل ذل� �ي ���ن إب�اعه �أسل�ب ی��� ال��لقي و��ّف�ه

 إّال أنّ ���ة و�ال�ع��ة ال��ی�ة، االن��اح م��لٌح ح�ی� ارت�� �األسل أنّ م� �غ� لى الع

ل�فه�ِم ج�وًرا �الغ�ًة تع�ُد إلى ال�الغة ال��نان�ة، ��ا ن�� أرس�� ُ�ف�ِّق ب�� اللغة العاد�ة ل

؛ األدب�ةال�ع�وفة وال�ائعة، و��� اللغة الغ���ة غ�� ال�أل�فة، م��ً�ا أن ال�ان�ة هي اللغة 

د وال��اة، على ع�� اللغة العاد�ة  -��ا ی�� �����ل�ان  -ألنها  تع��ٌ� ع� ال����ة وال���ُّ

  .ال�الة على ال���ن وال����ة الُ�ِ�لَّة

 الع�ول أو االن��اح في ال�الغة الع���ة -4

عل�اء  أنّ م� �غ� وعلى ال، االن��احالع�ول أو  ص�را م� ال�الغة الع���ة الق���ةع�ف� 

ه� ����ا في ال��وج ع� القاع�ة وال�أل�ف ب����ات م��لفة ل� �ع�ف�ا ال���لح، فإنّ  ال�الغة

ُت��ِّل في ال�ها�ة علَ� ال�الغة؛ ف�رس�ا االس�عارة، وال�ق��� وال�أخ��، والع�ول، إلى غ�� ذل� 

  .م� ال��اح� ال�الغ�ة



ف��ى رأی� “ : ل ال�اع� لل��ورة ال�ع��ة قائًال و�ف�� اب� ج�ي في ال��ائ� اس�ع�ا

ال�اع� ق� ارت�� م�ل ه�ه ال��ورات على ق��ها، وان��اق األص�ل بها، فاعل� أن ذل� 

م� وجه على ج�ره وتع�فه، فإنه م� وجه آخ� م�ذن ���اله،  على ما َج��ه م�ه، و�ن دلّ 

��ار ال�جه ال�ا�� وت���ه، ول�� �قا�ع دل�ٍل على ضعف لغ�ه، وال ق��ره على اخ

�ف�اح�ه، بل َمَ�له في ذل� ع��� م�ل ُم��� الَ�ُ��ح �ال ل�ام، ووارد ال��ب ال��وس 

حاسً�ًا م� غ�� اح��ام، فه� و�ن �ان مل�ًما في ع�فه وتهال�ه، فإنه م�ه�د له ���اع�ه، 

ان أق�ب وف�� م�َِّ�ه؛ أال ت�اه ال ��هل أن ل� ت�فَّ� في سالحه، أو اع��� بل�ام ج�اده ل�

إلى ال��اة ، وأ�ع� ع� ال�ل�اة، ل��ه جِ�� ما جِ��ه على عل�ه ��ا �عق� اق��ام م�له، 

  .”وداللة على شهامة نف�ه, إدالال �ق�ة ��عه

م� أب�ز ال�قاد ال�ی� ت��َّق�ا ل��اض�ع ُتالِم� �ق�ٍة  )هـ471ت(القاه� الُ��جاني وُ�َع�ُّ ع��

ع� ه ِم��ًة ����ة لل�ِّ  .مفه�َم االن��اح ��ع�اه ال��ی�؛ ح�� َأْوَلى ِع�ا�ًة خاصة للع�ول، وع�َّ

ال�الم  وفي الع�� ال��ی� اه��َّ �ع� ال�قَّاد الع�ب ��فه�م االن��اح، وعلى رأسه� ع��

، وصالح ف�ل، وت�ام ح�ان، �دمحم الع���، )ألسل���ةاألسل�ب وا(ال����، في ��ا�ه 

وغ��ه�، إال أن الُ�الَح� ه� أن ال�قاد الع�ب ���ل��ن على ال�فه�ِم اص�الحات م��لفة؛ 

  .ح�� ت��اخل مع م��لح االن��اح ع�ُة م��ل�ات، أه�ها الع�ول

“ ي أنه ف –��ا ص�رها ع�� ال�الم ال����  –االن��اح الع�ول أو وت��� ق��ة مفه�م 

��ائقها وم���ع  ��لّ  ه� أب�ا عاجٌ� ع� أن یل�ّ : ن�انی�م� إلى ص�اع قارٍّ ب�� اللغة واإل

ه عاج� ع� أن بل إنّ   ؛ن�ام��ها وُ�لّ�ة أش�الها ��ع�ى م�ض�عي ما ورائي في نف� ال�ق�

حاج�ه في نقل ما ی��� نقله  ، وهي ��ل� عاج�ة ع� أن ت����� ل�لّ ��ف� اللغة ش��ل�ا

و�ب�از �ل ��ام�ه م� الق�ة إلى الفعل، وأزمات ال���ان ال�ا�� مع أداة ن�قه أزل�ٌة صّ�ر 

، وما االن��اح ع��ئ� س�� اح��ال اإلن�ان على اللغة وعلى ل��ها ال�ع�اء واألد�اء م� �ان�ام

  .انف�ه ل�� ق��ره وق��رها مع

  ُی��ع


