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 مقدمه

 عریف فصاحت و بالغتت

 دارای چند معناست، مثل بیان و ظهور معنای لغوی:  فصاحت

ت ر موقعیکند و به خاطمی الفاظ روشن و آشکار که زود به ذهن تبادر و خطور معنای اصطالحی:

 استعمالشان در میان نویسندگان و شعراء مأنوس و رایج است.ها آن خوب

 فصاحت کلمه  اقسام فصاحت: 

 فصاحت کالم

 فصاحت متکلم

 استعمال، مخالفت قیاس و کراهت در سمع باشد.خالی از تنافر حروف، غرابت ای این که کلمه فصاحت کلمه:

 شوند:می چیزهایی که باعث اختالل در فصاحت کلمه

 ن است.آحروف  سنگینی کلمه بر گوش و دشواری تلفظ آن بر زبان که ناشی از قریب المخرج بودنتنافر حروف:  -1

 )نام گیاهی(هُعْخُع و )مکان خشن( ظَش ی ، مانند کلمهالف: تنافر شدید اقسام تنافر حروف: 

 )آب زالل و گوارا(نقاخ و )صدای قورباغه( نَقْنقَه ، مانند ب: تنافر خفیف     

 .روشن نبوده و استعمال آن در عربی فصیح رایج نیستای لمهکاین که معنای  :غرابت استعمال -2

 اقسام غرابت:

داشتن یک کلمه است، این نوع غرایب ناشی از دو یا چند معنا الف: در الفاظ مشترکه: 

ه به کآن موجب حیرت شنونده است، مثل کلمه مسرّج ی عمال بدون قرینهتبطوری که اس

 معنای تیزی و راستی و روشن است.

ه کدلیل آن هم این است آید. می ب: در کلماتی که استعمال آن نوعی عیب به حساب

 فهمیدن معنای آن نیازمند جستجوی زیادی در کتابهای لغت است.

و تمعتم اجعنای مبه تکأکأتم شود، مثل می در اینجا هم برخی از کلمات هستند که به هر حال معنایی برای آن یافت

 .جَحْلَنْجَعْآید، مثل نمی برخی دیگر کلماتی هستند که اصالً معنای روشن برای آن بدست
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ورت صباید به  کهاألجْلَلْ کم و خالف قانون علم صرف است، مانند ای این که استعمال کلمهمخالفت قیاس:  -3

 «.ه وصلزبه قطع خواندن هم»بکار رود و مانند اَلْأَجَلّ 

در ها نآ ستعمالاکلمات هستند که بر خالف قانون و قیاس الفاظ عرب است، امّا در عین حال  ازتذکر: برخی 

که باید  روند، در حالیمی که به کسر راء بکارق ب و مشرِمغرِی آید، مثل کلمهمی کالم عرب، فصیح به حساب

 به فتح خوانده شوند.

یند ش ناخوشانامأنوس باشد و طبع اشخاص از شنیدن آن بی زار و برای گوای این که کلمهکراهت در سمع:  -4

 باشد، مانند جرشیّ به معنای نفس.

 

 فصاحت کالم

 د آن است،ن مقصوفصیح، از چیزهایی که باعث ابهام معنای آن و درک نکردتعریف: کالمی که عالوه بر داشتن کلمات 

 مبرّا باشد.

 تنافر کلمات -1 عیب هایی که کالم فصیح از آن سالم است:

 ضعف تألیف -2      

 تعقید لفظی -3      

 تعقید معنوی -4

 کثرت تکرار -5

 تتابع اضافات -6

بر ها آن اساس ترکیبی که با یکدیگر دارند، بر گوش سنگین بوده و تلفّظاین که کلمات یک کالم بر  تنافر کلمات:

 به تنهایی فصیح باشند.(ها آن زبان دشوار باشد )هرچند هر یک از

 قریب المخرج هستند.ها آن مجاورت کلماتی که حروف -1 عامل تنافر کلمات:

 تکرار یک کلمه -2   

 .و لیس قُرْبَ قبر حرْبٍ قبْرٌتنافر شدید، مانند:  -1 اقسام تنافر: 

 کریمٌ مَتی اَمْدَحُهُ و الوری معیتنافر خفیف، مانند:  -2  
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 و «و ضمیردآوردن  متّصل»شهور در علم نحو باشد، مانند ماین که ترکیب و ساختار کالم، بر خالف قانون ضعف تألیف: 

 .«فأعاضهاک»مثل: . «مقدّم کردن ضمیر غیر اعرف بر اعرف»

 نیست. این که کلمات یک کالم چون بر اساس ترتیب معانی چیده نشده اند، معنای کالم روشنتعقید لفظی: 

 تقدیم و تأخیر کلمات -1 عامل تعقید لفظی:

 اجنبی بین کلماتی که باید کنار هم واقع شوند.ی قرار گرفتن کلمه -2   

آن پس از  فهماند و فهم معناینمی شکار معنای خود راآ باشد که بطورای این که ترکیب کالم به گونهتعقید معنوی: 

 آید.می زحمت و تفکر طوالنی بدست

 ده انتقالبه شنون روشن که معنای اصلی رای زیاد و نبودن قرینههای وجود لوازم بعیده و واسطهعامل تعقید معنوی: 

 «کنایه قرار دادن خشکی چشم برای شادی و سرور.» :دهد، مثل

داشته ای که فائدهون ایناین که یک لفظ )اسم یا فعل یا حرف( اعمّ از اینکه اسم ظاهر و یا ضمیر باشد، بدکثرت تکرار: 

 .«یا نصرٌ نصرٌ نصراً در شعر شاعر»باشد، تکرار شود، مانند 

 «.لِالجَنْدَ وْمَةِحَحمامَة جرعا »تتابع اضافات: این که چند اسم بطور پشت سر هم به اسم بعدی اضافه شود، مانند 

 

 فصاحت متکلم

 توانایی انسان در بیان مراد و معنای مورد نظر در قالب کالم فصیح.تعریف: 

 بالغت

 رسیدن، وصول، پایان، رسا بودن.معنای لغوی: 

 شود.نمی تعریف اصطالحی بالغت صفت کالم و متکلم است. بنابراین بالغت، صفت کلمه واقعتذکر: 

 بالغت کالم

بارت عت. به کالمی که عالوه بر داشتن فصاحت الفاظِ مفرد یا مرکب، با مقتضای حال مخاطب هماهنگ استعریف: 

 گویند.می دیگر، به سازگاری کالم با حاالت مخاطب، بالغت در کالم

 نماید.د ب ایراخویش را در آن قالحاالت مخاطب یا مقام او همان چیزی است که متکلم را واداشته است تا سخنان 
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ا تتضا دارد اطب اق، همان شکل و صورت کالم متکلم است، مثالً عوام بودن مخمقتضای حال یا اعتبار مناسبمنظور از 

 نان متکلمضح سخسخنران سخنان خود را با وضوح بیشتری بیان کند. در اینجا عوام بودن را حال و مقام مخاطب و و

 گویند.می را مقتضی

 بالغت متکلم

علمی به ی طهتوانائی متکلم در ایراد کالم فصیح مطابق با مقتضای حال مخاطب، این مهارت با احاعبارتست از 

 آید.می عرب بدستهای اسلوب

  


