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 البالغة والفصاحة

: مفهوم البالغة

. (وصل وانتهى: بلغ الشيُء يبلغ بلوغا)البالغة يف اللغة ىي الوصول واالنتهاء 

فالفصاحة شرط . مطابقتو دلقتضى احلال مع فصاحتو: فالبالغة يف الكالم: ويف االصطالح تكون وصفا للكالم وادلتكّلم
. للبالغة

وكذلك ىي عند كثريين ممّن حتّدثوا عن الفصاحة وشروطها، وىم . ورد أّن البالغة ىي الفصاحة: ويف الصحاح للجوىري
ذلك أّن ادلعىن اللغوي للكلمتني واحد تقريبا، فاإلبالغ عّما يف النفس ىو اإلفصاح، وأفصح عّما يف . يريدون البالغة

. نفسو أعرب عّما فيها وأبان

الفصاحة »: (ه395ت )قال أبو ىالل العسكري . وقد الحظ علماء البالغة ىذه الصلة بني الفصاحة والبالغة
. «والبالغة ترجعان إىل معىن واحد، وإن اختلف أصالمها، ألّن كّل واحد منهما إّّنا ىو اإلبانة عن ادلعىن واإلظهار لو

البن سنان اخلفاجي، حيث يذكر كغريه من " سر الفصاحة"ومن الكتب النقدية اليت فرّقت بني الفصاحة والبالغة كتاب 
علماء البالغة أّن معرفة الفصاحة واجبة دلعرفة بالغة القرآن، ودلعرفة نظم الكالم ونقده، ولكّنو يفّرق بني لفظي الفصاحة 

وال شّك أّن ىذا التفريق كان . والبالغة؛ فالفصاحة عنده خاصة باأللفاظ، وأّما البالغة فهي لأللفاظ مشتملة على ادلعاين
. ذا أثر يف دراسات البالغيني اّلذين جاءوا بعد ابن سنان، وأخذ كثري منهم يف ذلك برأيو

: مفهوم الفصاحة

الفصاحة يف االصطالح عبارة عن األلفاظ البّينة الظاىرة ادلتبادرة إىل الفهم، وادلأنوسة يف االستعمال بني الكّتاب 
والفصاحة جتعل الكالم حسنا حبيث يسهل على اللسان النطق بو لتآلفو، ويسهل على العقل فهمو لرتتيب . والشعراء

. وتوصف الكلمة بالفصاحة؛ فيقال كلمة فصيحة، وكالم فصيح، وتركيب فصيح، ومتكّلم فصيح. ألفاظو وفق معانيو

: شروط فصاحة الكلمة

: الفصاحة يف الكلمة تستوجب خلوصها من عيوب ثالثة

يف قول " مستشَزرات: "وىو ثقل الكلمة عند وقعها على السمع، وصعوبة أدائها باللسان، مثل كلمة: تنافر الحروف( 1
: امرئ القيس

. (خصالت شعرىا مرفوعات إىل فوق) إىل الُعال     مستشَزراتغدائرُه 

" تكأكأمت: "ككلميت. كون الكلمة وحشية غري مأنوسة االستعمال، وىو ما جيعلها غري واضحة ادلعىن: الغرابة( 2
. (تنّحوا)" افرْنِقعوا"و (اجتمعتم)

: كقول أيب النجم. وىي أن ختالف الكلمة ما ثبت معناه عند علماء اللغة: (خمالفة الوضع) مخالفة القياس اللغوي( 3
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             الواحد الفرد القدمي األّول األجللاحلمد هلل العلّي 

. واستخدم األجلل للضرورة الشعرية. األجّل باإلدغام، وال مسوّغ لفّكو: فالقياس

: أن يسلم من عيوب ثالثة: شروط فصاحة الكالم

وإن كان كّل جزء منها على انفراده )حبيث ال يثقل على السمع، وال يصعب أداؤه باللسان : تنافر الكلمات( 1
: كقول الشاعر (فصيحا

وليس قُ ْرَب قبر حرٍب قبُر وقرُب حرب مبكان قْفٍر            

: ضعف التأليف( 2

: كقول الشاعر. حبيث ال خيرج الكالم عن قوانني النحو ادلشهورة

جزى بَنوُه أبا الغيالن عن كرب        وُحسِن ِفْعل كما جُيزى سنّماُر 

 (تأخري الضمري على من يعود عليو الضمري)على أيب الغيالن وىو متأّخر لفظا ورتبة " بنوه"حيث أعاد الضمري يف 

: وىو نوعان: التعقيد( 3

ضرب غالُمو زيدا : حنو. وىو أن يضعف فهم ادلعىن بسبب يرجع إىل الرتكيب ال إىل ادلعىن: تعقيد لفظي- أ

 (غالم من؟ ىل ىو غالم زيد أم غالم غريه؟)

كقول امرئ القيس . حبيث ال يُفهم ادلعىن إالّ بعد عناء وتفكري طويل: تعقيد معنوي- ب

وأركُب يف الّروع َخْيفانًة             كسا وْجَهها َسَعٌف منتِشر 

اعُترب ىذا كالما قبيحا غري )والسعُف ادلنتشر ىو الشعر يكسو وجهها . وكىّن ىنا عن الفرس اخلفيفة/ اجلرادة: الخيفانة
. (فصيح

: فصاحة المتكّلم

فيكون قادرا على صياغة . ىي ادللكة اليت يقتدر هبا صاحبها على التعبري عن ادلقصود بكالم فصيح، يف أّي غرض كان
. الكالمن متمّكنا من التصّرف يف ضروبو، بصريا باخلوض يف جهاتو ومناحيو

: ما البالغة؟ قال: قيل للفارسي»: تعريف البالغة عند طائفة من األمم، فيقول" البيان والتبيني"وقد ساق اجلاحظ يف 
ما البالغة؟ : وقيل للرومي. تصحيح األقسام، واختيار الكالم: ما البالغة؟ قال: وقيل لليوناين. معرفة الفصل من الوصل

وضوح الداللة وانتهاز الفرصة، : ما البالغة؟ قال: وقيل للهندي. حسن االقتضاب عند البداىة، والغزارة يوم اإلطالة: قال
. «وحسن اإلشارة
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. فالفارسي يشري إىل ضرورة معرفة مقاطع الكالم، ودتييز فقراتو وعباراتو، حبيث تّتضح أماكن الوقوف، وأماكن الوصل
أّما الرومي فوقف عند . ويشري اليوناين إىل أمهية اختيار األلفاظ وتصحيح ادلعاين، خاصة من حيث التقسيم الدقيق

كما وقف عند غزارة اخلطيب ووفرة معانيو وقدرتو على صياغة . البديهة احلسنة، وما يقرتن هبا من الكلمة ادلناسبة ادلوجزة
بينما وقف اذلندي عند وضوح ادلعاين، واإللقاء بالكلمة يف حلظتها ادلناسبة، والكناية عن ادلعىن حني يكون . الكالم

. اإلفصاح مرّكبا عسريا

البالغة ىي وضع الكالم يف موضعو ادلناسب والالئق بو من حيث الطول واإلجياز، والفصل والوصل، وتأدية ادلعىن على 
ىذا مع مراعاة كل . أكمل وجو من الوضوح من جهة ادلعىن، وعلى أكمل وجو من الصحة والفصاحة من جهة األسلوب

. كالم للمقام الذي يقال فيو ولطبيعة ادلخاطَبني

 


