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  الفصاحة والبالغةمفهوم 

I.  الفصاحةمفهوم: 
النقاء. ومن ذلك: اللِّسان الفصيح: الطَّليق. وخُلوصٍ المادة فصح في اللغة تدل على:  الفصاحة: 

  ومن ذلك قول الشاعر:  غوتُهربن: سكنت  والكالم الفصيح: العربي. واألصُل أفْصح اللّ
الفَغْوتحتَ الر اللَّبن وةصيح  

ويقولون: أفصح الصبح، إذا بدا ضوُؤه. قالوا: وكلُّ واضحٍ مفْصح. (ينظر ابن فارس، مقاييس 
  .اللغة)

ين أما في االصطالح: عبارة عن األلفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، والمأنوسة االستعمال ب
  الكتاب والشعراء لمكان حسنها.

  وهي تقع وصفا للكلمة، والكالم والمتكلم.

  سلمت من أربعة عيوب: نالكلمة فصيحة إ تكون فصاحة الكلمة: - أ)

 :هي صفة في الكلمة ينجم تجعلها ثقيلة على اللسان يصعب نطقها والتنافر ضربان:  تنافر الحروف
اخ الماء قنل والظش الموضع الخشن. وخفيف كالرعاه اإلبشديد متناه في الثقل مثل الهعخع نبات ت

 العذب ومستشزرات من قول امرئ القيس:
  غَداِئره مستَشْزِرات ِإلَى العالَ      تَضلُّ العقَاص في مثَنَّى ومرسِل

 :وقد تكون الكلمة غير فصيحة إذا لم تكن ظاهرة المعنى، غير جارية على ألسنة  غرابة االستعمال
 العرب الفصحاء، والغرابة نوعان:

األول ما يوجب حيرة المستمع لتردد معنى الكلمة بين معنيين فال يعلم أي المعنيين مقصود لعدم  -
في » كان ممتعا بإحدى بعينه اليمنى«أعور:  وجود قرينة ترجح أحدهما عن اآلخر. كأن يقال في حق

  الكناية عن عوره، فإن إحدى العينين الممتع بها األعور يجوز أن تكون المبصرة، يتمتع باإلبصار بها 
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واالهتداء، ويجوز أن تكون الذاهبة، فاألعور ممتع بثواب الصبر عليها، واألجر على فقدها. فال يعلم 
  الشاعر في خياط أعور يسمى عمرا: أي عينيه فقد. ومن ذلك ما قاله

  خاط لي عمرو قباء       ليت عينيه سواء

  فاسأل الناس جميعا       أمديـح أم هجاء

تمع في بمعنى اج والثاني ما يحتاج المستمع لفهمه إلى الرجوع إلى المعاجم اللغوية، ومن ذلك تكأكأ -
أتم علي كتكأكئكم على ذي جنة النحوي لما سقط عن حماره: ما لكم تكأك قول عيسى بن عمر

 فافرنقعوا عني.

 :عدول الكلمة عن الميزان الصرفي المستنبط من كالم العرب مثل األجلل في قول  مخالفة القياس
 أبي النجم:

  الحمد هللا العلِّيِ اَألجلَِل      الواحد الفَرد القَديمِ اَألوِل

فإن القياس األجّل باإلدغام وال مسوغ لفكه. ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا 
 للقياس.

 :شَى ب الكراهة في السمعمعنى النفس كون الكلمة وحشية يأباها السمع، ويمجها الحس، ككلمة الجِر
 في قول أبي الطيب المتنبي:

بشَى شَرِيفُ النَّسالجِر كَرِيم         اللَّقَب مِ َأغَرساال كاربم  

مما يبهم معناه ويحول  -بعد فصاحة مفرداته  -: تتحقق فصاحة الكالم بسالمته فصاحة الكالم - ب)
  دون المراد منه، وذلك إذا خال من عيوب ستة:

 كقول الشاعر: :لكلمات مجتمعة وإن كانت فصيحة منفردةتنافر ا 
ربٍ قَبررِ حقَب بقُر سلَيكَانٍ قَفْرٍ           وبٍ بِمرح رقَب  
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 :بمخالفة المشهور من قوانين النحو التي اتفق عليها جمهور العلماء، كوصل  ضعف التأليف
 في حالة كهذه، قال المتنبي:الضميرين وتأخير األعرف منهما، مع أنه يجب الفصل 

  خَلَت البِالَد من الغَزالَة لَيلَها        فََأعاضهاك اُهللا كَي الَ تَحزنَا

 :هو أال يعبر الكالم على المعنى بوضوح لعدم ترتيب األلفاظ على وفق ترتيب  التعقيد اللفظي
 المعاني، كقول المتنبي:

  جفَخَتْ وهم الَ يجفَخُون بِها بِهِم      شيم علَى الحسبِ اَألغَر دالَِئُل

  والمعنى: جفخت (افتخرت) بهم شيم دالئل على الحسب األغر وهم ال يجفخون بها.

  وكقول الفرزدق:

 وهَأب يح هو ُأملَّكاً     َأبمي النَّاسِ ِإالَّ مف ثْلُها مموهقَارِبي  

كان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إال مملكا أبو أمه أبوه، فإنه مدح إبراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال: وما مثله يعني مثل إبراهيم 

هشام بن عبد الملك بن  الممدوح في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل إال مملكا يعني
  في أمه للملك، وفي أبوه للممدوح.  رمروان، أبو أمه أي أبو أم هشام أبو إبراهيم الممدوح، فالضمي

 :هو كون التركيب خفي الداللة على المعنى المراد إبالغه لخلل في انتقال الذهن  التعقيد المعنوي
تقارها إلى وسائط كثيرة كقول عباس بن من المعنى األصلي إلى المعنى المقصود لبعد اللوازم واف

 األحنف:
  سَأطْلُب بعد الدارِ عنْكُم ِلتَقْربوا        وتَسكُب عينَاي الدموع ِلتَجمدا

جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق األحبة من الحزن والكمد فأحسن وأصاب في ذلك، ولكنه 
عما يوجبه التالقي من الفرح والسرور بقرب أحبته، ألن أصل جمود  أخطأ في جعل جمود العين كناية

العين عند العرب جفافها من الدمع في الوقت الذي يريد صاحبها البكاء، أما توقف الدمع بسبب الفرح 
  والسرور أو بسبب زوال الحزن ال يسمى جمودا، وفي هذا الباب قالت الخنساء:
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دمالَ تَجا وودج نَييى.   ا   َأعدخْرِ النانِ ِلصيكَأالَ تَب  

 :كأن يتكرر اللفظ الواحد اسما كان أو فعال أو حرفا بغير فائدة، كقول الشاعر: كثرة التكرار 
  لَو كُنْتَ كَتَمتَ السر كُنْتَ كَما       كُنَّا وكُنْتَ، ولَكن ذَاك لَم يكُنِ

 :يمكن للكلمة أن تكون مضافا وهي مضاف إليه في الوقت  ليس لإلضافة حد، إذ تتابع اإلضافات
نفسه كقولنا: هذا كراس زميل طالب قسم اللغة العربية وآدابها. فإذا تتابعت اإلضافات وكثرت 

  خرج الكالم من الفصاحة. 
  هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.فصاحة المتكلم:  - جـ)

  بالغة:عالقة الفصاحة بمفهوم ال  
 ال يكون الكالم بليغا حتى تكون مفرداته فصيحة معجميا وصوتيا إفرادا وتركيبا. .1

الفصاحة أعم من البالغة، إذ تقع الفصاحة وصفا للكلمة وللكالم وللمتكلم، وال تقع البالغة إال  .2
 وصفا للكالم وللمتكلم.

II.   البالغة:مفهوم  
الوصول إلى الشيء. تقول بلَغْتُ المكان، إذا وصلْتَ إليه. ومن هذا الباب اللغة البالغة:  البالغة:  .1

   (ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة). َأحمقُ بِلْغٌ وبلْغٌ، أي إنّه مع حماقته يبلغ ما يريده. قولهم هو
ول: هذا كالم بليغ، وهذا رجل بليغ في االصطالح وصفا للكالم والمتكلم فقط دون الكلمة. فنقوتقع 

  وال نقول هذه كلمة بليغة.

  البالغة في الكالم مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه. بالغة الكالم: - أ)

ومعنى هذا أن المتكلم قد يوجه كالمه إلى أحمق وقد يوجهه إلى ذكي وقد يوجهه إلى جاهل كما قد 
اء كالمه ضيفا وقد يكون أسيرا غير ما هنالك، فيقتضي ذلك منه أن يوجهه إلى عالم وقد يكون أثن

  يوجز أو يطنب أو يذم أو يمدح أو يزجر أو يقدم أو يؤخر إلى غير ذلك. فالظروف المحيطة به أثناء 
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كالمه تسمى الحال أو المقام، وطريقة كالمه: المدح أو الذم أو الزجر أو اإلطناب أو اإليجاز أو 
  قتضى. التوسل تسمى الم

  فإذا كان الكالم متفقا من حيث المقتضى مع الحال أو المقام مطابقا للمعنى المرجو منه فهو كالم بليغ. 

ملكة في النفس يقتدر صاحبها بها على تأليف كالم بليغ مطابق لمقتضى الحال مع  ب) بالغة المتكلم:
  فصاحته في أي معنى قصده.

لعرب فيعرف سنن تخاطبهم في مفاخراتهم ومديحهم ويحصل على هذه الملكة بمخالطته لكالم ا
 وهجائهم وشكرهم واعتذارهم ليعبر عن كل مقام بمقاله المشاكل له.


