
 

 
 

 

 البيان كتاب خالل من اجلاحظ عند أنواعها و الفصاحة مفهوم

  والتبيني
 

 

*

 الطباطبائي العالمة جبامعة مشارك استاذ .1

 كلستان جبامعة منتدب استاذ. 2
 

 (7/12/1131؛ تاريخ القبول:  11/11/1131)تاريخ االستالم: 

املقال ملخّص  

 من املواضيع خمتلف بني و بينها ربط و التبيني و البيان كتابه يف واسعة بصورة الفصاحة قضية اجلاحظ عاجل

 ذكر كما الكالم، و الكلمة و احلروف فصاحة و املتكلم فصاحة: من أنواعا هلا وعدّ البالغة؛ و البيان، و اخلطابة،

 املقال هذا يهدف. غريه من الفصيح لتمييز مقياسا اليوم إيل تستعمل واليت أحد إليها يسبقه مل للفصاحة معايري

 إذا وعما الكتاب ثنايا يف املبعثرة األفكار ملّ و استخراج طريق عن اجلاحظ عند الفصاحة مقاييس عن البحث إىل

 متأثرة جاءت أهنا أم -البعض يدعي كما -الكالم و والكلمة باملتكلم تتعلق صفات على مقتصرة املقاييس هذه كانت

 علما اعتربها و البالغة علم فروع من فرعا تكون أن من الفصاحة اجلاحظ أخرج الباحثون؟ أمهلها أخرى بعوامل

 إىل النظر هو و التعبري صحة و اللسان سالمة من أوسع نطاق يف أدخلها و مقاييسه؛ و معايريه له بذاته قائما

 .النص أو اخلطاب إبالغ على املسيطرة الظروف و املخاطب و املتكلم حال مقتضى
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 مقدمة

 تنـاول  و ةيالشـعوب  علـ   رداً تبـه ك الـذ   اجلـاحظ  مؤلفـات  أهـم  من ينيالتب و انيالب تابكعدّ ي

ــ أن كبـذل  قاصــدا هـا، ريغ و البالغــة و النقــد و األدب جمـال  يف موضــوعات هيـ ف  فضــل نيبي

ــ  العـرب   هلــذه األولــ  اللبنـة  كبــذل وضـع  و هبــم؛ ختـتص  أهنــا و العلـوم  هــذه يف هـم ريغ عل

 ةيقضـ  أ  معاجلـة  اوليـ  بعـده  جـاء  مـن  لكـ  منـه  سـتقي ي منبعـاً  تابـه كاصـبح   ثيـ ح الفنـون، 

 مل أنـه  مـع  هذا. ثةياحلد أو ةميالقد العصور يف سواء ،... و البالغة و النقد نيعناو تضمها

 فـا يتعر و نـا يمع الكعنـده شـ   عيمن هـذه املواضـ    ّأ تأخذ مل و تابةكال يف خاصة ةيمنهج راعي

 عن مبسوطة ريغ رةكف بإعطاء تف كمعن  الفصاحة و إمنا اد يحدبت قمي مل أنه ماك حمددا

والـيت ال ختلـو عـن بعـض الصـراحة و       تـاب كال أحناء يف بعثرها اليت األمثلة و النماذج قيطر

 البالغة، باملشقة إال عنها اتبكال رةكف استخراج من القارئ نكتمي ال هذا مع نكالوضوح، ول

ــ لــطخي مـا  اريثكــ ألنـه  ــق ينــها؛ خاصـة يف مــا   يضـع حــدا ب ية مــن دون أن عــدّ ميمفـاه  نيب تعل

 أ َّ وجِّـه ي لكبشـ  عنـده  رتـان ك املفهـومني، و تنـدمل الف  نيز بيميبالفصاحة و البالغة، فإنه ال 

ــة باسـتعرا   نكــمي لّـه، ك هـذا  مــع نكـ ، ولالفشــل إلـ   نـهما يب الفصــل تقصـد  حماولـة   األمثل

ــالب تـاب ك يف الـواردة  ــها اجلـاحظ مق   امل بعــض اسـتخراج  ،ينيوالتبـ  اني اســا يؤشـرات الـيت جعل

ــه     يللفصـاحة خختلــف مســتو   ــه السـالم، بأن  ركــنمــا ذيح»اهتا. فقـد ورد يف قصــة موســ  علي

 لِسَـانيي  مِـنْ  عُق ـدَةً  وَاحْلُـل  ] :قـال  انـه، يب يف انـت ك الـيت  احلُبسـة  و لسـانه  يف انـت ك اليت العُقدة

 وبيـ ع ركة لـذ يـ  اجلـاحظ هبـذه ا   نيسـتع ي (.7/ 1، د.ت: اجلاحظ)« [22-27طه /.قَوْلِي يَف قَهُوا

ــدةكوالـيت ننعـه مــن احفصـاح عــن احلاجـة       لمكاملــت الشـخصَ  ختــص الـيت  الفصـاحة   و العُق

 و. تابــةكال يف لكشـ  هلـا  سيلـ  و اللسـان  علـ   تظهــر إمنـا  الـيت  وبيـ الع مـن  هـا ريغ و احلُبسـة 

 سـوء  الـ   لمكملـت ا إفهـام  سـوء  ؤد يـ ال يكـ ل ر،كالـذ  بالغة ةيأمه اللسان لفصاحة كبذل علجي

 و. ةيـ تابك بالغـة  أهـل  منهم ثركأ ةيلسان فصاحة أهل انواكالعرب » خاصة و أن املتلقي  فهم

 إذا لَسِن رجل: فقالوا اللسان، من مشتقة لمةك للفصاحة وضعوا أهنم يف السبب هو هذا لعل

 .(167/ 1، د.ت: نيأم) «تابةكال من كذل مثل شتقواي مل و فصاحة، و انيب ذا انك
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 و باالفصاح تابهك مدح يف تعال  اهلل بقول مستشهداً المكتطرق إل  فصاحة اليما أنه ك

ــاحياال ــابَ يْــــكَ وَنَزَّل نَاعَلَ: ]ضــ ــلِّ تبْيانــــاً  الكِتَــ ــلي شَــــيْء  فَصَّــــل نَاهُ   27النحل/شَــــيْء   لكُــ [ و ]وَكُــ

 من التصنّع اخلايل الواضح للكالم نموذجٍك القرآن إل  ك بذلريشيو  [12تَف صِيالًاحسراء/ 

ان و هـي  يـ و تعين الفصاحةعنده يف هـذا املوضـع، الوضـوح و االفصـاح التـام يف الب      لف،كو الت

 . توبكللنص املوصفا  أيتي ماكتأيت وصفاً للخطاب اللساين 

 و حيالفصــ إلــ  املفــرد اللفــظ ميلتقســ ميكــاحل رك مــرة أخــرذ بالــذ نيســتعيو اجلـاحظ  

وعه عل  لسان العامة، إذ العامة تستعمل ما يو  شتسا ال اللفظ فصاحة أن رذي و فيالضع

 أمجـع  الـذ   القـرآن  ألسـلوب  خمالفـا  و نياللغـت  أضـعف  كذل انكتراه أخف عل  اللسان و إن 

 نَـزَلَ  عليـه  الـذ   القـرآن  لفظُ» :البالغة و الفصاحة من األول  املرتبة يف أنه عل  ونيالبالغ

ذكـر سـبع مسـوات مل يقـل األرَضـني، أال تـراه ال        وإذا األمسـاع،  يقُل مل األبصار ذكر إذا أنّه

جيمع األر  أَرَضني، وال السمعَ أمساعا، واجلار  على أفواه العامةِ غريُ ذلـك، ال يتفقّـدون   

 .(1/21، د.ت :اجلاحظ) «األلفاظ ما هو أحقُّ بالذكر وأوىل باالستعمال من

ا مثـاال و هـي فصـاحة    هلـ  ورديـ  مل و اجلـاحظ  هـا يال أشـار  الفصاحة من آخر نوع كو هنا

 .احلروف

 إلـ   و الفصـاحة  عن اجلاحظ عرب فيكة: يسع  لإلجابة عل  األسئلة التاليواملقال هذا 

 تـأثرت  الـيت  العوامـل  هـي  مـا  و الفصاحة؟ ألنواع وضعها اليت يرياملعا هي ما قسمها؟ نوع مك

  هبا؟ سيياملقا هذه

 سوابق البحث

 تابك عل  زاكمر صرب  حسن األستاذ تبهكاحظ، اجل عند الفصاحة عن واحد مقال كهنا

 - حبوثـه  أن إال تـاب، كال يف املتنـاثرة  عياملواضـ  عل  الضوء سلطي أن حاول و ينيالتب و انيالب

 إعادة عن غيني ال فإنه كلذل و اجلاحظ تابك يف هي ماك مبعثرة جاءت - هذه حماولته رغم

 .اجملال هذا يف البحث
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 ة البحثيمنهج

 و ينيالتبـ  و انيـ الب تـاب ك مـن  اركـ تم اسـتخراج األف يث يا حيليا حتليالبحث منهجا وصفعتمد ي

 .تابكال ايثنا يف لهايحتل

 و لم،كوفقا ملا مض ، تنقسـم الفصـاحة عنـد اجلـاحظ إلـ  أربعـة أقسـام: فصـاحة املـت         

 أن بعــد منـها  لكـ  بشــرح سـنقوم  و. احلـروف  فصـاحة  و الم،كــال فصـاحة  و لمـة، كال فصـاحة 

 مفهوم الفصاحة. عل  تعرفنا

 ف بالفصاحةيالتعر .1

سـقاهم لبنـًا فصـيحًا وهـو الـذ  أخـذت رغوتـه أو ذهـب لبـانه وخلـص منــه،           » الفصـاحة لغـة:  

ــح، وأفصــحت الشــاة: فصــح لبنــها      ... وأفصــح العجمــيّ: تكلّــم    وفصــح اللــف وأفصــح وفصّ

 منطقه: فهـم  بالعربية. وفصح: انطلق لسانه هبا وخلصت لغته من اللكنة. وأفصح الصيبّ يف

ما يقول يف أول ما يتكلم. تقول: أفصح فالن مث فصح، وأفصح عن كذا: خلّصه. وأفصـح يل  

)الزخمشرذ،  «عن كذا إن كنت صادقاً أ  بيّن. وفالن يتفصّح يف منطقه إذا تكلّف الفصاحة

 .: مادة فصح(1773

صـاحب   الفصـاحة بأنواعهـا بصـورة عامـة فيقـول     عـرف   من كالفصاحة اصطالحاَ: هنا

ــاج العــرو :  وقــال أئمــة املعــاين حيــث ذكــر أهــُل اللغــة الفصــاحَة، فمــرادهم هبــا كثــرة          » ت

وقال السيوطى عن مفهوم الفصـاحة معلقـا علـ  مـا      .: مادة فصح(1726دذ، ي)الزب «لاالستعما

 الكلمـة  ىف الفصـاحة  مـدار  أن"  ثعلـب " كـالم  من واملفهوم": حيالفص"  تابهكأورده " الثعلب يف 

العرب هلا. فإنه قـال ىف أول "فصـيحه ": هـذا كتـاب اختيـار الفصـيح  ـا         استعمال كثرة على

ــا        ــى خالفهــا، فأخربن ــه لغــة واحــدة والنــا  عل جيــرى ىف كــالم النــا  وكتبــهم، فمنــه مــا في

بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثـال  وأكثـر مـن ذلـك، فاخترنـا أفصـحهن، ومنـه مـا فيـه          

ــم   ــا واســتعملتا، فل ــان كثرت ــا هبمــا     لغت ــر مــن األخــرى، فأخربن  ،وط يالســ ) تكــن إحــدامها أكث

 املــتكلم و وللكــالم  للمفــرد وصــفا  تكــون  االصــطالح يف الفصــاحة  أن خــا  نكــول .(1/121د.ت:

ب التحـد   جيـ ومعناها خيتلف باختالف موصـوفها، نـرذ أهنـا ال يشـملها تعريـف واحـد، بـل        

 عن كل قسم على حدة. 
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  لمكفصاحة املت. 2

ين، يالقـزو ) «فهي ملكة يقتدر هبا على التعبري عـن املقصـود بلفـظ فصـيح    » املتكلمأما فصاحة 

 مـن  بـاهلل  ذاًيمسـتع  تابـه كبـدأ  ي ثيـ ح للفصـاحة،  اجلـاحظ  رهكـ و هو أول شرط ذ .(1/11د.ت:

عطـي لفصـاحة املـتكلّم درجـة مرموقـة للنظـر يف       يو بذلك  لم،كاملت عتر ي ما فيها خا وب،يالع

 مِـن  كاللّهم إنّا نَعوذُ بـ » قول:يادة ؛ و يان الواضح التام دون نقص أو زياعتبار قدرته على الب

 مِن كب نَعوذُ ماك نُحسن ال ملا لّفكالت من كب نَعوذُ و العمل، فتنة من كب نَعوذُ ماك القولي فتنةِ

ــن  كبـ  نعـوذُ  مــاك اهلَـذَر،  و السِّـالطة  مــن كبـ  نَعـوذُ  و نُحســن، ملـا  العُجـبي  ــر مِ  «العِـيّ و احلَصَ

 يف المكــ ال ثــرة كعــين اجلــاحظ بالســالطة و اهلــذر، حــدة اللســان و      ي .(1/3اجلــاحظ، د.ت :)

 رادفيـ  هـو  و ماللـه؛  و املخاطـب  سأم إل  تؤد  بل املعن  عل  نيتُع ال اليت ادةيالز و اخلطأ

ــالعِيّ عــين ي كذلكــ  و. القــول  يف اخلطــل  و احســهاب  ريالتعــب  عــن  لمكاملــت  عجــز  احلَصَــر،  و ب

 مـن  ضـرب   احلَصَـر  و العمـل،  يف ونكـ ي ماك القول يف ونكيالعِيّ » املعن  املراد وح عن يالصح

ة الـيت  يوب األدبيالعمن  ومها. االفصاح الصدرعن قيضي ثيحب الم،كال يف إال ونكي ال العِيّ

  كـ ز) «ب بأحـدها فقـدَ مقومـات الفصـاحة و البالغـة     ية، فمن أُصـ يئة االنسانيتعاين منها الب

 بدوره البيان ألني لم،كاملت عند انيالب آلة مالكنشأ عن عدم يب هذا يو الع .(173: 1727 صباغ،

 وإىل الصـنعة،  وإحكـام  ا لـة  نـام  إىل و ورياضـة،  ترتيـب  وإىل وسياسـة،  نييـزٍ  إىل يتاج »

و متـ    .(11/ 1)اجلاحظ، د.ت: «الوزن وإقامة احلروف وتكميل املنطق، وجَهارة املخرج سهولة

 قـدرة  علـ   إضـافة  فالفصـاحة . اًييـ ع لمكبـاً و املـت  يعدّ معي املواصفات هذه عن المكخال الما 

 لغويـة  كفايـة  إىل و النّطق آلة سالمة إىل يتاج أمر سليم نظام وفق كالمه صوغ على املتكلم

 لي:يما يهو ما نتناوله ف و

  جهاز النطق .21

مة يلسـ  نطـق  آلـة  صـاحب  انكإعطاء احلروف حقوقها من الفصاحة إال إذا  لمكسر للمتيتيال 

 اليت األخطاء من اًريثك لأللفاظ،ألن حيالصح األداء و األصوات خمارج يف الدقة من نهكتُم

 النطـق  آالت إحـدذ  سـالمة  لعـدم  اًيـ عفو تـأيت  إمنـا  ان،يالب حسن من حتدّ و لمكاملت فيها قعي

لم كاملت بيتص اليت وبيالع أهم نستعر  املنطلق هذا فمن. اللسان و األسنان، و الفم، مثل

ق الصفات اليت ننع يف بالفصاحة عن طري يف حماولة التعرري صحة التعبنينه وبيو حتول ب

 منها من خالل أسلوب اجلاحظ يف هذا اجملال. 



651  

 الفم . 211

 احلـروف  أول تلفظيـ  يكـ  الطفـل  هبـا  نيسـتع ي اليت األداة هو ألنه النطق، يف ةريبكة يللفم أمه

وامليم والباء أوَّلُ ما يتهيّأ يف »م و الباء ياللسان و هي امل إدخال دون إخراجها من نكتمي اليت

وإنَّما يظهران بالتقـاء  أفواه األطفال، كقوهلم: ماما، وبابا؛ ألهنما خارجان من عمل اللسان، 

ــح و العَلَـم ومهـا الشــقّ يف      وب الــيت تعتـر   يـ و أهـم الع  .(1/62م.ن، ) «الشـفتني  الفـم هـي: الفَلَ

ح يا و السفل ، و الضَّجَم والفَقَم ومها اعوجاج  يف الفم، و هي ختلّ باألداء الصحيالشفة العل

 يف اهلل رمحـه  اخلطـاب  بـن  عمـر  قـول » كل علـ  ذلـ  يخاصة إذا رافقه سقوط األسنان والـدل 

 يقـومَ  فـال  لسـانه،  يـدلع  حـ   السُّـف لَينيي  هيـ تَييثَن انـزع  اهلل، رسول يا: اخلطيب عمرو بن سُهَيل

 .(12/ 1)م.ن، « كان أعلمَ من شفته السفل  بداً، و إمنا قال ذلك ألن سهيالًأ خطيباً عليك

 األسنان . 212

 ثـر كأ السـبب  هلـذا  و احلـروف،  تلفـظ  صـحة  و انيـ الب آلـة  مالك يف ريبكلسالمة األسنان أثر 

كوب السِّن الشفة، ب األسنان، فمنها: الرَوَق و هو ريتصوب اليت يالععن  المكال من اجلاحظ

... والسِّن الشاغية:  اختالف نيبتة األسنان بالطول والقِصَر والدخول واخلروج» الشَغوة و هي

: مـادة  1762 ابـن منظـور،  ) «خالفة لنيبتـة غريهـا مـن األسـنان    هي الزائدة على األسنان، وهي امل

ؤثر سلباً عل  صـحة األداء وحسـن   ي وبيالع هذه من لك. و ايثناال ساركو اهلَـتَم و هو ان شغو(

 المكــال يف الصـفري  ادجيـ إ -الفـم  مقـدم  يف انـت كإذا  -سـبب سـقوط األسـنان    ي فقـد  ريالتعـب 

 كالمـه  يف وكـان  الكـالم،  معاين فيها أصابَ نكاح خطبة اجلمحيُّ خطب»:عنه اجلاحظ قوليف

 االخـتالل  إلـ   ؤد يـ  أنـه  ماك .(12/ 1 )اجلاحظ، د.ت: «املزنوعة ثناياه موضع من خيرج صفري

ــل هــذه احلالـة مــن اخلــ   احلـر  أداء يف ــه أفضــل  يـ  استئصــال مجريوف، ففــي مث ع األســنان ألن

قد صحَّت التجربة وقامت الِعـربة علـى أن سـقوط مجيـع األسـنان أصـلح يف احبانـة        » لإلبانة:

عن احلروف منه إذا سقط أكثرها، وخالف أحد شَطريها الشَّطر ا خر، وقـد رأينـا تصـديقَ    

لثُّلـث  أن بقـي منـها ا  ذلك يف أفواه قوم شاهدهم النا  بعد أن سقطت مجيع أسناهنم، وبعد 

 و» :احفصـاح  و لمكاملت نيب حائال عدُّي بدورها األسنان ساركان أن ماك .(1/62م.ن، ) «أو الرُّبع

 إذا والسـني  الفـاء  مـن  األهـتم  فـم  مـن  والعجـز  النقص باب يف أدخلَ احلروف من شيء ليس

 .(62/ 1م.ن، ) «الكلمة وسط يف كانا
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 اللسان .213

 يف اجلاحظ عند دكاملؤ يءالش و ان،يالب آلة ليمكيف ت ة اللسانيأحد مدذ أمه يف  علخيال 

تعتر  الشـفة و األسـنان،    اليت وبيالع عن ضيللتعو اللسان طول ةيأمه هو اللسان عن حبثه

 :قـول ي و نيا خـر  ضـرّ ي ماك األسنان سقوط ضرّهي ال ليطو لسان ذا انكعتقد بأن من يث يح

يقرعُه ويصكُّه، ومل ميرَّ يف هواء  واسِع اجملالَ، وكـان  إذا وَجَدَ اللسانُ من مجيع جهاته شيئاً »

)م.ن.  «قدار املغتفَـر، واجلـزء اَتَمـل   لسانُه ميأل جَوْبةَ فمِه، مل يضرَّه سقوطُ أسنانه إال بامل

نه أني عِظَم اللِّسان أسنا مجيعُ سقط من أني على الدَّليل» :بأن كستدل عل  ذليو  .(1/61-62

كَعب بن جُعَيلٍ ليزيدَ بن معاوية، حني أمره هبجاء األنصار، فقال له: أرَادِّ  أنت نافع  له، قول 

وآوَوْه، ولكنِّي سـأدلُّك علـى غـالمٍ     إىل الكفر بعد احميان،ال أهجُو قوماً نصروا رسولَ الليه

 عظـم  "عـب كفقد اسـتعار "  .(63/ 1م.ن، ) «األخطل نَه لسانُ ثور، يعينيف احليِّ كافرٍ، كأني لسا

 ضرّي شئ وال. هيعل الواسع هريلتأث كذل ساو ي هذا أنكف ان،يالب عل  الشاعر لقدرة اللسان

 لم،كالـت  علـ   املمارسـة  عـدم  و اللسان ةكحر عدم ألن الصَّمت، طولك انيالب نعهمي و اللسان

 تقليبـه  أكثـرتَ  إذا اللّسـان » وَ. المكـ إلـ  فسـاد ال   كلذل تبعاً و جفافه و اللسان ثقل إل  ؤد ي

ــتَ  وإذا والنَ، رقَّ ــظ   أقللـ ــأ وغلـ ــت إســـكانَه جسـ ــه وأطَل ـ ــاهد علـــ    (1/272م.ن، ) «تقليبَـ       و الشـ

ــ ــا كذلــ ــرذ مــ ــان علــــ   جــ ــحاب لســ ــالب اصــ ــال»: البالغــــة  و انيــ ــر قــ ــن بكــ                اهلل عبــــد  بــ

ــةٌ: تـرك احلركـة   اهلل رمحـه  اخلطـاب  بـن  عمـر  قـال  كمـا  حُبْسـة؛  الصَّـمت  طـول : املـزين                                   «عُق لَ

 .(272/ 1)م.ن، 

 آفات آلة النطق .22

وب أخرذ تظهر يف آلة يع النطق، جهاز يف نقص عن تنبعث الت  وبيالع جبانب كهنا

 لمكاملت ةينفس يف لةكب يف آلة النطق، و رخا تنشأ عن مشيالنطق ال تنبع مباشرة عن ع

؛ و النطق عسر إل  وتؤد  لمكلسان املت عل  ةيإراد ريغ ةيإضاف أصوات أو وقفات تسبب

 منها:
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 اللثغة . 221

 هذا بيالع و آخر؛ حبرف بدهلاي ثيح احلروف بعض أداء عل  لمكو هي عدم قدرة املت

 ديشد باختصار قعي اللّثغ و. الراء و الالّم و القاف و السني :هي و حروف أربعة على دخلي

 :ةيالتال الكاألش عل 

ك: قلــت  ل القاف إل  الطاء،ي. تبد إل  الثاء، ك: أ ي يكسوم )أ ي يكثوم(نيل السيتبد

ك: ما العلّة يف  اف،كاعتللت )اعتيـيت(؛ و إل  ال اء، ك:يل الالم إل  اليله )طلت له(. تبد

الذال، ك: مَرّة (، و إل  مَغّةمَرّة ) ، ك:نيل الراء إل  الغي(؟ تبد هذامَك عِكية يفهذا؟)

و للثغة  .(31-1/31م.ن، ) ة(يمَاء، ك:مَرّة )يالي(، و إل)مَذّة(، و إل  الظاء، ك: مَرّة )مَظّة

اخلط تُرى بالعني، وإمنا يف  صورةٌ هلا ليست » ألهنا سبيل، تصويرها إىل آخرليس لكش

عد حسنا يف ي اللثغ من آخر نوع كوهنا .(36/ 1م.ن.) «اللِّسان وتتأدَّى إىل السمع يصوِّرها

 السن، حديثةَ كانت إذا الليثغاء ستملحوني و »:الظراف اجلوارذ عن انك إذا كذل و المكال

 .(1/117)م.ن،  «االستمالح ذلك تغيَّرَ واكتهلَتْ أسنَّتْ فإذا جمدولة، ومَقدودةً

 عدم -الدرجات يف باختالف -لهاكتعين ةريثكوب يأشار اجلاحظ يف هذا املضمار إل  ع

 و لة،كاحلُ: ومنها بالصعوبة إال لمكاملت مقصود نيتبيال ثيح الم،كال ينيتب عل  لمكرة املتقد

 أخرذ وبيع كالعُقلة، و الرُّتة، و احلُبسَة،و اليلجلَجة، والتَّمتَّمة و الفَأفَأة و اليلفَف...و هنا

فس التن ةكست خطأ يف اللفظ ذاته و إمنا هي اضطراب يف حريل» بياخلط عل  تعر 

 مثل النّحنحة، و السعلة.  .(321: 2117)بوملحم،  «ومواصلته المكة اليتسيء إل  عمل

 نةكالل .222 

ها، و ياملشار إل  األسبابريلغ لمكب املتيوب األخرذ اليت تصيث عن العيتابع اجلاحظ احلدي 

ث يحب العرب حروف يف العجم حروف بعض ادخال» بأهنا اجلاحظ عرفها فقد. نةكمنها الل

 يف د ي كو ذل (1/11)اجلاحظ، د.ت:  ،«األول املخرج إل  األول  العادة لمكجتذب لسان املت

 اديز بن داهلليعب فهذا. هبم تأثره و العجم مع لنشأته إما و اًيأعجم لمكاملت ونكل إما األغلب

ة يوريش عند األساورة يف نشأ »ألنه كو ذل افاً؛ك القاف، ولي انك -اًيعرب ونهكمع  -

 اليت ئةيالب إل  قةيوث بصلة ترتبط الكأش نةكو للّ .(1/73)م.ن،  «مرجانةاألسوار ، زوج أمه 
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 ألن احلبشي، أو الرومي بيتص عما ختتلف قد الفارسي تعتر  اليت نةكفالل لم،كاملت عاشها

 بلد يف اريثك تستعمل ال اليت احلروف و آخر إل  بلد من تلفخي احلروف استخدام مدذ

س للروم يو قال األصمعي: ل»هله و تسبب عسر النطق هبا؛ أعل  لسان  تستعصي خاص

 نيب الذائعة وبيالع من نةكو الل .(61/ 1 ،م.ن) «اينّ ذاليضاد ، وال للفُر  ثاء، و ال للسُر

 بن صُهَيب »:نةكبالل نياملصاب البلغاء من النا ؛ عامة كذلك و باركال اخلطباء و البلغاء

كان يقول: إنّك هلائن ، يريد إنك لَحَائن، وصُهَيب بن  رسول اهلل  صاحب النَّمَر ّ سِنان

سنان يرتضخ لُك نة روميّة، وعبيد الليه بن زياد يرتضخ لُكنةً فارسية، وقد اجتمعا على جعل 

 (.1/72)م.ن،  «وكان مثلَهما يف جعل احلاء هاء احلاء هاءً، وأزدانْقاذارُ لكنته لكنةٌ نَبطيَّة،

  اللحن .223

 «ل به عن احعراب إىل اخلطأ أو صرفه عن موضوعه إىل االلغازيهو امل» اللحن يف الكالم:

و إمنا قصد اجلاحظ باللحن، النوع األول، و هو اخلطأ يف  : مادّة حلن(1773)الزخمشرذ، 

 يف بل اللفظ يف بايع اللحن سيل» هذا فعل .ةيالقواعداللغو يف كذلك و لماتكإعراب ال

 ليمكلت ةيلغو ةيفاك إل  تاجي لمكاملت أن إل  ركفقد سبق الذ .(321: 2117بوملحم، ) «للغةا

 اللغو  املذهب حسب المهك ر جي أن عل  قادراً ونكي أن هيعل أني كذل عيني و انيالب آلة

ب و يسالشاذة عما تواضع عليه العرب من األعترب ي ما استخدام ذري وأن الصحيح،

 معرفتهم لقلة األعاجم المك يف ثركد  يف األيو هذا النوع من اخلطأ  ية.واألبن لماتكال

 تأثروا نيالذ نياملتحضر العرب المك يف أو هبا، العلم ليحتص صعوبة و ةيالعرب اللغة بقواعد

 :ثالثة الكقع يف أشي. واللّحن لغتهم ففسد باألعاجم

  ع إىل زياد رجل وأخوه يف مريا ،تفار» :القائل قولك هو و لمات،كاللحن يف إعراب ال 

فقال: إني أبونا مات، وإن أخينا وثَب على مال أبانا فأكله، فأمَّا زياد فقال: الذ  أضعتَ من »

 نونكسي انواك ما اًريثكو  (. 2/222)اجلاحظ، د.ت: « لسانك أضرُّ عليك  ا أضعت من مالك

كان مهد ّ بن هُلَيل يقول: حدثنا و» :احعراب يف خطأهم ظهري ال يكل رياألخ احلرف ةكحر

حنويّاً  هشامْ، جمزومةً؛ مث يقولُ ابنْ وجيزمه؛ مث يقول حسّان  وجيزمه؛ ألنّه حني مل يكن

 .(221 ،/2)م.ن،  «رأى السالمةَ يف الوقف
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  أقل لّهمك اءًيح أنت كليو النا : يل لغالم نَفيس وقال»: اجلمل بيكيف تر اللحن !

 .(26/ 1 م.ن،) «اءًيح لّهمكل النا  أق أنت: ديري

  وتَلَدُ أركَبها: قال األتان؟ هذه ابتعتَ لِمَ: لنَبَطيٍّ قيل»: بنائها و مةكيف أصل ال اللحن 

 ح " تَلِدُ يل".يو الصح .(71/ 1م.ن، ) «يل

المَ كال العر يُ فهمي أن نكة أمر مغتفر بالنسبة لألعاجم، وليالوقوع يف األخطاء اللغو

 انكل قواعدها و بلغته عاملاً انك لو ألنه عنده اللغة ضعف عل  كدلّ ذلياخلاطئ امللحون، 

 للفاسد ومساعِه للعجم السامع خمالطةِ طول لوال» إذ الفاسد، المكال فهم من منعه كذل

 وأصحاب الفصحاء، العرب و فينا الذ  للنَّقص إال عنه نفهم مل وحنن عرفه، ملا الكالم، من

وم  وجد  إذا عزَّ أخَاك فُهنْ ... اللغة ال يفقهون قول القائل منّا: مُكره  أخاكَ ال بطل، و ههذ

النحويُّون أعرابياً يفهم هذا وأشباهَه بَهْرَجُوه ومل يسمعوا منه؛ ألنّ ذلك يدلُّ على طول 

 .(163-162/ 1)م.ن،  «اليت تُفسد اللّغة وتنقص البيانإقامته يف الدّار 

 »:البالغة و بالفصاحة لفنيكظهر من لسان املتيح بصورة عامة و أقبحه ما ياللحن قب

أقبح الليحن حلن أصحاب التّقعري والتقعيب، والتشديق والتمطيط واجلَهْورة والتفخيم، وأقبح 

 .(1/116)م.ن،  «ابلة، وبقرب جمامع األسواقمن ذلك حلن األعاريب النّازلني على طرق السَّ

 ما الشوابّ اجلوار  حلن هو و احلسن، اللحن اتبكمن اللحن اعتربه ال آخر نوع كهنا نكول

...  الظِّراف اجلوار  مِن والليحن ».لفكت عن اللحن كذل نكي مل و السّن، ثاتيحد نّك دمن

 كان إذا ولكن تكلُّف، صاحبةَ اجلاريةُ تكن مل ما منهنّ ذلك الرّجل استَملح وربّما أيْسَر،

 .)م.ن، الصفحة نفسها( البلد سُكّان سجيّة على اللحنُ

 قومي بل فحسب، اللسان بيمعا ركقتصر بذيه هو أن اجلاحظ ال يوالذ  جتدر احشارة إل

 البعض أني خعىن درجات، على علهاجي و لمكاملت عل  املعترضة وبيالع هجنة ا يرقيبتقد

واأللثغ والفأفاء، وذو  ليس الليجالج والتّمتام،» :قولي و قبحاً ا خر البعض من أخف منها

احلُبسَة واحلُكلة والرُّتَّةِ وذو الليفَفِ والعجلة، يف سبيل احلَصِري يف خطبته، والعيّ يف مناضلة 

 خصومه، كما أن سبيلَ املُف حَم عند الشعراء، والبكئ عند اخلطباء، خالفُ سبيل املسْهَب

أيت العي و اهلذر يف املرتبة يا  يجة القيويف نت .(13-1/12)م.ن،  «الثيرثار، واخلَطِل املِك ثار

 اللثغ و نكالل لكش ياألوىل قبل ا فات اليت تنتل عن نقص يف آلة النطق و اليت تظهر عل
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 تأيت اليت وبيالع قبحي ماك لمكاملت عند ةياخلَلق وبيالع قبحي ال السامع ألن اللسان؛ عل 

 أن ماكح، يالم الفصكال يف دهجي ال حُسناً و متعة هايف رذي قد بل التصنع؛ و لفكللت جةينت

 لبعض علجي عنها، االبتعاد ةيأمه عل  دهيكتأ و الفصاحة وبيلع حهيتقب مع نفسه اجلاحظ

إل  اللحن و الغلط يف  دعوي فهو واملقام، احلال اقتضاء  سو ظهرهي ال ايمجال وجهاً منها

 كالم عن تلكال إخراج بأن رذي و اخلطاب، مقام و لمكاملت قدر لتناسبه العوام نوادر ةياكح

 إذا» :قولي ثيح أجله، من ليق الذ  الغر  فسدي حيالصح لكالش إل  امللحونة الصورة

 فيها تستعمِلَ أن فإيَّاكَ والطيغام، احلُشوَة مُلَح من ومُل حة العوامّ، نوادر من بنادرةٍ مسِعتَ

؛ فإنّ ذلك يفسد سَرييّاً خمرجاً فيك مِن هلا جتعل أو حسناً، لفظاً هلا تتخيَّرَ أو احعراب،

تطابَتهم إياها احمتاع هبا، ويُخرجها من صورهتا، ومِن الذ  أُرييدَت له، ويُذهب اس

حاً يف يس قبيب يف أداء األلفاظ ليإل  أن الع ذهبيو  .(1/116م.ن، ) «واستمالحَهم هلا

أو اجلمال  بالقبح المكال يعل مكللح ارياملع و آخر موضع يف ةيمجال داللة ونكيذاته، مادام 

ب ياخلط - عطاء بن واصل عند اللثغة صفي أنه ،كل عل  ذليهو اقتضاء احلال.والدل

أقبح » قول عن اللحن بأنه يث ي، حالتياجلم اتيالفت المكدحها يف ميبالشنعة، و  -لمكاملت

مجال موقع هذا ثين يف نفس الوقت عل  يو  .(2/216)م.ن،  «من آثار اجلُدَر ّ يف الوجهِ

 األداء بفصاحة صلي ال قد الذ  و عنهن صدوره وحسن احلسان اجلوار  المكب يف يالع

 »:قائال اخلاطئ المكبال االستمتاع ستحسني و اجلاحظ رأذ رذي من ك. و هناريالتعب و

 أشبه، بالتأنيث ألنه ذلك، يستحب بل مكروه وال منكر غري الفتيات و الغواين من واللحن

التغزل والتعشق والتشاجي واحعراب جد، وليس اجلد من  أجرى، الغزل ومع أدعى، وللشهوة

 ةيغا ناقضي اخلاطئ المكهذا و إن احمتاع اجلمايل بال .(23/ 16)احلموذ، د.ت:  «يف شيء

 عيني و"  الغلط و اللحن عن الربئ حيالصح ريبالتعب احفهام و الفهم"  هو و األول  الفصاحة

عل جي؛ بل  ثابتة تتعلق بأداء اللفظيرييف معا لمكاملت فصاحة صري ال اجلاحظ أن: كذل

 . املقام و احلال اقتضاء مراعاة هو و ربكأ اريملع ختضع يرياملعا كتل

 فصاحة احلروف. 3

 ونكت أن بجي احلروف فهذه املفردة، لمةكال وّنكتعلق باحلروف اليت تيهذا املستوذ  

 يف فأمّا» :لمكال تسبب زمحة عل  لسان املت يكل البعض جماورة يف متناغمة و متناسقة
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 وال بتقدمي الغني، وال الطاء وال القاف وال الظاء تقارين ال اجليمَ فإنّ احلروف، اقتران

 باب  وهذا بتأخري، وال بتقدمي الذال، وال الضاد وال السِّني وال الظياءَ تقارنُ ال والزّا  بتأخري،

)اجلاحظ، د.ت  «ه على الغاية اليت إليها يُجرَىب يُستَدَلي حتَّى القليل بذكر يُكتفَى وقد كبري،

عتقد بأن تالقي هذه احلروف واقتراهنا يف بنية الكلمة ليست مستحسنة، إذ ال يفهو  .(1/67:

 يتيسر على اللسان النطق هبا كما ال تتلذذ األذن بسماعها.

(املفرد اللفظ) لمةكال فصاحة. 4

 «والغرابة وخمالفة القيا  اللغو خلوصه من تنافر احلروف » فصاحة املفرد فهي أما

س، إال أنه أشار إل  ييد هذه املقايب و حتديبتبو قميو اجلاحظ مل  .(21/ 1 د.ت: ن ،ي)القزو

 سييإطاراملقا تتجاوز أخرذ يريمعا إل  أشار أنه ماكن، يمناذج تندرج حتت هذه العناو

 .اهناكم يف شرحها ردي ر،كالذ ا نفة

 و عطاء بن واصل لثغة إل  اريمش املفردة لمةكفصاحة ال جمال يف المهكبدأ اجلاحظ 

: القمح أو احلنطة، قال البُرّ يَذ كُر أن أراد إذا كان» :قائال بيالع هذا حخفاء حماولته

من لغة مَن  واحلنطةُ لغة كوفية والقمح لغة شامية، هذا وهو يعلم أنّ لغةَ من قال بُرّ، أفصحُ

ن أ إل  هبا قام اليت املوازنة يف ريشي كو بذل (.1/17اجلاحظ، د.ت: ) «قال قمح أو حنطة

رد جيالفصيح ليس على درجة واحدة، بل له رتب متفاوته، فمنه الفصيح و األفصح. فهو مل 

بُرّ" و ة لي " ة بالنسبين عن االتصاف بالفصاحة و إمنا جعلهما يف درجة ثانيري األخنياللفظ

ل يل لتفضيسب يبقيأدلّ عل  معناه من لفظي " القمح و احلنطة "، ال  سيل خا أني " بُرّ"

 العرب ألسنة عل  شائعا أو ميركال القرآن يف مستعماَل ونكيالواحد عل  ا خر سوذ أن 

 جنزم أن عينستط ال الثاين إل  بالنسبة و القرآن يف ردي مل منها اًيأ أن نعلم و هذا ؛ القحّ

 نا. يل هذا جمهوالً عليبق  سبب التفضي، فيءبش

لفاظ املستخدمة عند أهايل خمتلف املدن يف ألا رتب اختالف إل  االنتباه لفتي أنه ماك

( يف الفصاحة و األلفاظ) د مراتبهاياساً لتحديتخذ من القرآن مقيدرجة الفصاحة و 

 أما: قانالً البصر  املناذر ابن فأجاهبم هبم، ختتص الفصاحة بأن ةكادّع  أهل م» قول:ي

. شئتم ثيح هذا بعد القرآن فضعوا موافقة، له ثرُهاكأ و للقرآن، األلفاظ  كحفأ ألفاظنا

 قُدور، عل  جنمعها و قِدر نقول حنن و بيرامٍ، عل  البُرمةَ جتمعون و بُرمةً القِدر تسمون أنتم
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من  و .(17-1/12 م.ن.) [13ت. سبأ /رَاسِيا قُدُورٍ و اجلَوَابيك]وَ جيفَانٍ  :وجل عز اهلل قال و

 .هاريغ من أفصح ونكت فهي ةيالقرآن باأللفاظ أشبه انتكبأن األلفاظ مهما  ستنتلي ثَمَّ

ة و يذهب إل  أن الفصاحة تنحصر يف األلفاظ العربيو من املستغرب أن اجلاحظ 

 الستخدامهم وفةكال نة و أهليب أهل املديعيختتص بالعرب دون سائر األمم، و هلذا السبب 

 ةيالعرب لماتكال بدل -بالضبط ةيالفارس لماتكقصد هبا الي -لة يلدخا ةياألجنب لماتكال

 عَلِقوا الدّهر قدمي يف الفُر  من نا  فيهم نزل ملا املدينة أهل أنّ ترى أال »: قولي و لةياألص

 ويسمُّون الرَّزْدَق،: السميط يسمّون اخلِرْبيز،و: البيطِّيخ يسمّون ولذلك ألفاظهم، من بألفاظ

: قةيوالسُّوَ السُوق( وفةكسمّون )أهل الي: املَزُور،ويسمّون الشِّطرنل: األشْترَنْل... و املَصُوص

و  .(21 - 1/17)م.ن،  «ةيبالفارس ارياخلِ و اراً،يخِ: القِثّاء سمّوني و. ةيبالفارس الوازار و وازار،

أن العرب أنطق، وأن لغتَها أوسع، وأن لفظَها أدلُّ، »به رية العرب عل  غيستدل عل  أفضلي

 .(321/ 1)م.ن.  «ليت ضُربت فيها أجود وأسيَر... وأن أقسام تأليف كالمها أكثر، واألمثالَ ا

 املذكورون األمم وإنّما» :كذل يف قولي و األمم سائر عل  فائقة العرب ةيعقل رذي أنه ماك

مل، وأما اهلَ وأشباه مهل  والباقون والرّوم، واهلند، وفار ، العرب،: أربع النا  مجيع مِن

العوامّ مِن أهل مِلّتنا ودعوتنا، ولغتنا وأدبنا وأخالقنا، فالطّبقة اليت عقوهلا وأخالقها فوقَ 

فاجلاحظ حسب وجهة نظره هذه،  .(137/ 1)م.ن.  «م ومل يبلغوا مزنلة اخلاصة منا تلك األم

ة و يضع أمام لغة أخرذ أجنبخيرذ من شأن العرب أن يو ال  األممة يلبق م وزناًيقيال 

 هاريتأث و اللغة هذه لرواج إال ونكي ال كذل و هاريغ دون ركة بالذيصّ هنا اللغة الفارسخي

 ف خي ال ماك هذا، ومناي حت  ةيجل واضحة معامله نرذ الذ  و ةيالعرب اللغة يعل الواسع

 الفر  دخلت أن إل  معاملها و احلضارة بأسباب جاهال شيعّي ظل العرب أن أحد عل 

ة؛ خاصة و أن يون من الفر  ألفاظ احلضارة واملدنريستعيمرائهم و بدأ خواصّهم أ بالط

 عل  رصوني انواكة يمنذ اجلاهل» اً، فإهنمينصون عل  ختلفهم حضاريالعرب أنفسهم 

 مثل ها،يمعان إل  سبقوهم قد الفر  انك ةيإدار و ةيمدن لماتك من عوزهاي خا لغتهم إغناء

 مث واحدارة اسةيبالس تتصل لماتكد، صوجلان و هي ي، برخراج ر،يوز: لماتكال هذه

 .(123: 1777م  هالل، ي)غن «... و الطعام و اللبا  و ةياملدن مظاهر عل  تدل اليت لماتكال

س ية و ليجة لزنعة اجلاحظ املعادية للشعوبيفاحنصار الفصاحة عل  العرب إمنا جاء نت

و يؤكد هذا قولـه تعاىل: »ا؛ دحضهي ما كهنا نكي مل إن الدعوذ، هذه ديؤي ليدل من كهنا
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وإذا كانت كلمة )أفصح( هي الكلمة  [.31لساناَالقصص /]وأخي هارون هو أفصح مين 

الوحيدة يف القرآن الكرمي من مفردات الفصاحة، فإن ا ية تثبت وجودها يف أمم أخرى غري 

 .(21: 2112مجعة، ) «العرب....

ح ي الفصينياسا لتعيوم مقيعترب إل  الي أخرذ لفصاحة املفرد، يريضع اجلاحظ معايو 

 و الغرابة عن كذلكبتعد عن االبتذال و السوقة ويب أن جيو منها أن اللفظ  هريمن غ

 انك إذا باًيغر أو مبتذال اللفظ ونكي أن سني أنه نفسه الوقت يف دكؤي نهكول ة،يالوحش

غي أن يكون اللفظ عامياً، و ساقطاً ينب ال» :قولي و املخاطب وقدر لمكاملت مقام الئمي كذل

سُوقياً، فكذلك ال ينبغي أن يكون غريباً وحشيّاً؛ إال أن  يكون املتكلم بدوياً أعرابياً؛ فإن 

الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من النا ، كما يفهم السوقي رطَانة السوقي، و كالم 

ب يفالغر .(1/111)اجلاحظ، د.ت: «كما أنّ النا  أنفسَهم يف طبقات ا  يف طبقاتٍالنّ

تورق  ومنه ما حتتاج لفهمه إيل  مأنو ،رياملعىن وغ يخف يكون ما هو لمةكالوحشي من ال

 نينا  اجملتمعاطب األخيأ ي علقمة النحو  و هو  قولكاملعاجم و البحث يف أشعار البَدو 

 .(321-1/377)م.ن.  «تتكأكئون عليَّ كما تتَكأكئون على ذ  جينَّة، افرنْقِعوا عنّيما لكم » حوله:

 إال معرفتها نكميفقد استخدم هذا الرجل كلمات غريبة غري مألوفة االستعمال واليت ال 

 و سيالقوام خراجعة ولو معناه يعل التعرف نكمي. و منه ما ال اللغة قواميس إل  بالرجوع

املقصود  يف أوال األصل عن عدلت فقد» بةيالغر األلفاظ استعملت إن كألن مذموم هو

قول القائل يف سؤالٍ  :و مثاله .(71: 1712)اخلفاج ، «ان و الظهوريبالفصاحة اليت هي الب

«.  تيو بَظ  تيو رَضِ  تيه، فحَظريغ  طَلَّقَها فتزوجت» سأله أبواألسود الدويل يف امرأةٍ، فقال:

. كبلغيب مل يحرف من الغر ت؟ قال:يت فما بظيت و حظيقد عرفنا رض فقال أبو األسود:

 «جَعرها السنّورُ تستر ماك فاستُرها كعمُّ عرفهايال لمةك لك بن ّ اي: أبواألسود فقال

 .(372/ 1)اجلاحظ، د.ت:

لسان العوامّ و السوقة من النا   ير  علجيواللفظ العامي واملبتذل، هومن األلفاظ ما  

 ال كمادام ذل استخدامه ذري أن لمكب الوحشي. و عل  املتيقع يف مقابل اللفظ الغريو

 أفضل و أحق استعماله ونكيف هلا هريغ صلحي ال ةيمعنو داللة له انك إذا نكول املعن ، دمخي

 يف ةيجار لسان يعل جرت لمةعاميةكق اجلاحظ عل  يتعل كذل عل  ليوالدل. هريغ من



  651

 «هذه كلمتها من أقصَر وال أرادت، ما على أدلّ وال أشَنَعَ عامّية بكلمة أمسع مل »:قيالطر

 يف انتهاكم عل  ثيني مث حةيقب عةيشن بأهنا لمةكعلق عل  اليف .(7/177)اجلاحظ، د.ت: 

 الكلمة إىل كله( اجلمال( )البالغة) الفصاحة اجلاحظ يردُّ ال إذن. البالغة و الفصاحة

 الذوق إىل تستند وال ذاهتا، يف تكمن ال وفصاحتها الكلمة مجالية» أن رذي بل مفردة؛

دم تعارضها مع املنطق ة أدائها لداللتها يف موقعها املناسب مع أخواهتا، وعدق وال الرفيع؛

 لمةكو للسبب نفسه نرذ أن ال .(12-17: 2112)د. مجعة،« . وإمنا يعود إىل ذلك كلهوالفكر، ..

 لةيمج و حةيفص نهايبع ونكت -لغرابتها أو البتذاهلا - ما موضع يف حةيفص ريغ تعترب اليت

 . آخر موضع يف

 »:قولي و هيف المكر  الجياق الذ  يهمل فصاحة اللفظ يف مالءمته مع السيأنه ال  ماك

 موضع يف أو العقاب موضع يف إال اجلوعَ القرآن يف يذكر مل وتعاىل تبارك اهلل أن ترى أال

 القدرة حال يف اجلوع ويذكرون السَّغَب يذكرون ال النا  و الظاهر، والعجز املدْقع الفقر

كذلك ذِكر املطر؛ ألنّك ال جتد القرآنَ يلفظِ به إالّ يف موضع االنتقام، والعامّة و والسالمة،

فاستعمال  .(1/21)اجلاحظ، د.ت: «ني ذِكر املطر و بني ذكر الغَيثوأكثرُ اخلاصّة ال يَفصِلون ب

ساو  الفصاحة، و استخدامها يف موضع الرخاء و يلفظ " املطر" يف موضع الغضب و النقمة 

 أدوات من واحدك اللفظ فصاحة بأن القول نكميناقض الفصاحة. وفقاً ملا سبق، يالنعمة 

و إذا مل  ه؛ياق الذ  وردت فيبالس كذلكو باملدلول قايوث ارتباطا ترتبط املعن  عل  الداللة

 املوصوف اللفظ فإن الفصاحة، يف اللفظ درجة ليتقل أو ادةيز يف دور اقيالس أو للمعين نكي

 .السمع رههكستيالذ  ال يستعصي على اللسان و ال  هو( الفصاحة) هبا

 عن هيالترف كقاصدا بذل احلال هيتقتض عما لمكاملت خروج اتبكستحسن اليو تارة 

وقد تَحسُنُ ألفاظُ املتكلِّمني يف مثل شعري أ ي » :حسناً و هبجة المكد اليزي كذل ألن السامع،

 نُوا ٍ ويف كلِّ ما قالوه على وَجْه التَّظرُّف والتملح، كقول أ ي نُوَا : 

 وذات خــدٍّ مُـورَّدْ
 

 قُوهيــّة املُتَجــَرَّدِْ 
 

 تــأمَّـلُ العَـيْنُ منها
 

 حماسناً ليس تنفَدْ 
 

 فبعضُها قد تَنَـاهَــى
 

 بعضُـها يتــوليدْ و 
 

 (1/111 )م.ن، منها مُعاد  مُردَّدْ  واحلسنُ يف كلّ عضوٍ
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 رةكف كذل من» - نيلمكات عددا من األلفاظ املختصة باملتياستعمل ابونوا  يف هذه األب

اليت ال  -(111: 1126ف، يض) «الفرد اجلوهر رةكف أو تجزأي ال الذ  اجلزء رةكف و التولد

ستخدمها خماطبا مجهور النا  بسبب عدم مالئمته أقدار يب أو الشاعر أن يق باخلطيلي

هدف الشاعر به يسن استخدامه يف مثل هذا املوضع الذ  ي العوام؛ إالأنه نياملخاطب

 .باًيمع انكل السبب، ك ذلريح؛ و لو استعمله لغيالظرافة و التمل

 فصاحة الكالم. 5

، ينيالقزو) ،«الكلمات والتعقيد مع فصاحتها خلوصه من ضعف التأليف وتنافر»وهي  

يكوّن  أن بجي األمساع، يف الوقع ليمج و اللسان عل  فايخف اللفظ انكأ  إذا  (1/22د.ت:

قارن و يه أن يث عليا عن التنافر، حييف انتظامه مع غريه من األلفاظ كالما مجيال عار

رجه؛ و للوصول إل  هذه خياللسان أن  يعسرعلياوره من األلفاظ دون أن جيتناغم مع ما ي

 سن يف األلفاظ تباعد خمارج احلروف، فإذا كانت بعيدة املخارج جاءت احلروفية يالغا

 يف عسر إيل ؤدذي احلروف املتقاربة لماتك، ألن اجتماع اليف مواضعها غري قلقة وال مكدودة

 اجلاحظ إل  هذه ريشيفة عل  اللسان؛ يحة، خفيخفردها فص لمةك لك انتك إن و النطق

ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كان جمموعةً يف بيت شعرٍ مل يستطع » الظاهرة قائال:

 فمن ذلك قول الشاعر:  املنشد إنشادها إالّ ببعض االستكراه،

  «وقربُ حربٍ خكان قَفر                          وليس قربَ قبْري حربٍ قربُ           

 (1/61د.ت:)اجلاحظ،  

حروفها على الرغم رار كت بسبب النطق يف رهةكفقد جاءت هذه الكلمات متنافرة، مست

 احضافات تتابع عن د ي راهكاالست من آخر نوع كمن أن كل كلمة فصيحة وحدها. و هنا

 سهولة لمكع املتنمي و اللسان عل  دُّكي ثيح البعض، يف تداخلها و املضاف أمساء توايل هو و

 :يَسري ابن قول ذلك ومن. انيالب

 مل يَضِرْها، واحلمدُ هلل، شيءٌ                 وانثنَتْ حنو عَزْفِ نفسٍ ذَهُولي.          

 (66/ 1م.ن،)

وعلق اجلاحظ على عجز البيت بأن بعض ألفاظه يتربأ من بعض، وهو يرى أني هذا 

 ق ما أنشده خلف األمحر وهو:يمن مصاد تيالب
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 «.يكدُّ لسانَ الناطقي املتحفِّظِ              وبعضُ قَريضي القَومي أوالدُ عَليةٍ            

 م.ن، الصفحة ذاهتا()

اس الفصاحةيمق. 6

ع أن ينستط وضعها اجلاحظ للفصاحة بصورة عامة،  اليتيريإذا أردنا أن حندد املعا

 : التال  لكنلخصها عل  الش

 لمكتعلق باملتيما يف. 61

ة يوب اللساني، االبتعاد عن العصر، االبتعاد عن السالطة و اهلذرعن العي و احل االبتعاد 

 . املقام و احلال مراعاة ،(اللحن) ةياللغو األخطاء عن االبتعاد ،(نةكاللفف، اللثغة، الل)

تعلق باحلروفيما يف .62

 .لمةكلل ونةكعدم تنافر احلروف امل

ة املفردة لمكتعلق باليما يف .63

 عن االبتعاد االبتذال، عن االبتعاد ة،يعرب لماتكال ونكة، ياللفظ مع األلفاظ القرآن تطابق

 عن اخلروج احلال، مقتض  و املوقف اقيس مراعاة ،واملعين اللفظ نيب املالءمة الغرابة،

 . احلال مقتض 

المكتعلق باليما يف .64

 تباعد خمارج احلروف، و عدم تتابع احضافات. 

س يياحلال واحد من أهم مقا يعترب مراعاة مقتضيهو أن املؤلف ر كبالذدر جيو الذ  

 مل رهكو إن ذ - األقسام عيمج يف رهكذي مل وإمنا. األربعة األنواع هيف كالفصاحة الذ  تشتر

إمنا  وهو بعد؛ عنده نضجت قد نكت مل رةكألن الف - فعلي أن نبغيي انك ماك بشرحه قمي

 مواكح النقاد من ريثكنظم و انسجام؛ و هذا الذ  جعل الرت بباله دون خط ماكطرحها 

 .باخلطأ اجلاحظ آراء عل 
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 اخلامتة

 الفصاحة موضوع حول اجلاحظ تبناه ما إمجال نكمي ينيالتب و انيالب تابكبعد مراجعة 

 :ليي مايف

ضها أ  الصفات اليت يبنق -اهتايع مستوييف مج-عرف الفصاحة يحاول اجلاحظ أن  .أ

 فصاحة :سةيأق و يريمعا نوع لكح هبا و وضع هلا أنواعاً اربعة، و ليتصف الفصيب أال جي

إفهام ان التام الواضح )يصال املعن  إل  املخاطب بالبيا عل  لمكوهي مقدرة املت لم،كاملت

املخاطب(. فصاحة اللفظ، وهي سهولة نطقه و وضوح معناه و مجاله يف وقعه على السمع و 

 سمع و غري مستعصية على اللّسان.تكون حروفه أيضا غري منفّرة للهذا اللّفظ وجب أن 

 البعض جبانب املتراصة األلفاظ ونكو هي أن ت الم،كفصاحة احلروف(. فصاحة ال)

 لك انك إن و ا ذان تنبوه ال و اللسان عل  تثقل ال  كل اورها،جي ما مع متناغمة و متقارنة

 خفرده. اللسان عل  فايخف لفظ

 إل  جبانبه ملح أنه ماكة الفصاحة األول  هي الفهم و احفهام يجعل اجلاحظ غا .ب

تان ال يمن اللحن و الغلط. والغا  ح الربي الصحريمع التعب تفقي ال قد الذ  اجلمايل احمتاع

 نيق والدخول يف نطاق أوسع و هو اجلمع بيحتصالن إال باخلروج عن إطار الفصاحة الض

 قدر يف الدقة كذلكتطلب النظر إل  مقتض  احلال و املقام و يو الذ  الفصاحة و البالغة 

 . النص أو اخلطاب إبالغ عل  طرةياملس الظروف و املخاطب و لمكاملت

وب وال يف سهولة خمرج يال تنحصرالفصاحة عند اجلاحظ يف سالمة اللسان عن الع .ج

 املقام هيقتضي ما و المكمطابقة الاللفظ و تقارن األلفاظ املتراصة جبانب البعض، بل يف 

 اقيالس كاستعماله يف ذل يءجي و انهكمل هريغ صلحي ال ثيح األداء، و ريالتعب و اللفظ من

 .البالغة و اجلمال نفسه الوقت يف و الفصاحة عنده ساو ي ما هذا و ؛ هريغ من وأجدر أدل
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