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Abstract 
Rhetoric and eloquence are among the terms that have attracted for 

researchers since the beginning of rhetorical works. In different periods, 

while discussing these terms, rhetoricians have tried to provide criteria for 

them. What is obtained through rhetorical books shows that after the early 

centuries in Islamic rhetoric, we are faced with tasteful criteria in this realm, 

criteria whose acceptance and application today are not without many flaws 

and such criteria cannot be used as measures for different texts, especially 

modern texts and new formats or types. In the present study, while 

examining, analyzing and criticizing the rhetoric and eloquence and 

categorizing the opinions of predecessors, we have tried to explain the terms 

with other component; components that can provide a clearer picture of the 

concepts of eloquence and rhetoric. It seems that to get a clearer 

understanding of such concepts and to avoid exploitative views, one can use 

the opinions of linguists about context types of context, as well as Roman 

Jacobson's communication theory and the six roles of language based on this 

theory; In other words, with the help of linguistic studies, the components of 

rhetoric and eloquence can be redefined in other ways which in addition to 

clarifying terms and avoiding aspects of taste, it is more inclusive. 

Accordingly, the various context of speech along with the roles of language 

can be considered as the central elements of rhetoric and eloquence. At the 

same time, according to Van Peer, literary and sacred texts are always 

"making context”, they make their context based on the situation in which 

they are located; In other words,literary and sacred texts do not have a 

closed and unchangeable context. In addition, in this redefinition, we must 

consider the various textual, situational, cultural, and social contexts, along 

with a new understanding of communication theory and language roles, as 

components of rhetoric and eloquence. 
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 بالغی آثار در فصاحت و بالغت نقد و تحلیل
 1رضایی احمد

 .ایران قم، ،قم دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار

 22/07/1399: ه؛ تاریخ پذیرش مقال14/03/1399)تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
 توجـه  عربـی  و فارسـی  زبـان  بـه  بالغـی  آثار آغازین از که است اصطالحاتی جمله از فصاحت و بالغت
 اصـطالحات  ایـن  ۀدربـار  بررسـی  و بحـ   ضـمن  مختلـ   ادوار در بالغیون است. کرده جلب را محققان
 نشـان  ،آیـد  مـی  دست به بالغی های کتاب خالل از آنچه .دهند دست به ها آن برای معیارهایی اند کوشیده

 رو بـه رو قلمرو این در رمکرّ و مبنا ذوق معیارهای با اسالمی، بالغت رد اولیه قرون گذشت از پس دهد می
 کاربردشان و پذیرش هامروز که معیارهایی اند؛ نبوده دور به معیارها این از نیز مذکور اصطالحات و هستیم
 و بالغـت  اصطالح دو نقد و تحلیل بررسی، ضمن ،حاضر پژوهش در .نیست اوانفر ایراد و خلل از خالی

 ؛بپردازیم فصاحت و بالغت تبیین به دیگر های مؤلفه با ایم کوشیده پیشینیان، آرای بندی دسته و فصاحت
 رسـد  می نظر  به .دهند دست به بالغت و فصاحت مفاهیم از تری روشن ازاند چشم توانند می که هایی مؤلفه
 شناسـان  زبان آرای از توان می استحسانی های دیدگاه از پرهیز و مفاهیمی چنین از تر روشن دریافتی برای
 کـه  زبـان  ۀششـگان  هـای  نقش و یاکوبسن ارتباطی ۀنظری نیز و آن های بافت انواع و متن بافت ۀحیط در

 ،شـناختی  زبـان  العـات مط کمـ   بـا  توان می ،دیگر عبارت به گرفت؛ یاری ،است مذکور ۀنظری بر مبتنی
 پرهیـز  و اصطالحات روشنی بر عالوه که کرد بازتعری  دیگر ای گونه به را فصاحت و بالغت های مؤلفه

 همـراه  بـه  کـال   گونـاگون  هـای  بافـت  ،اسـا   ایـن  بر .باشد  داشته بیشتری شمول ذوقی، های جنبه از
 دیـدگاه  اسـا   بر اینکه ضمن ،آورد شمار  به فصاحت و بالغت کانونی عناصر توان می را زبان های نقش

 و ادبـی  متـون  دیگـر،  سـخنی  به هستند؛ «سازی بافت» حال در همواره مقد  و ادبی متون ،«یر پی ون»
 بـه  دسـت  شـوند،  مـی  واقـ   آن در کـه  مـوقعیتی  اسـا   بر بلکه ،ندارند تغییرناپذیر و بسته بافت مقد 
 .اجتمـاعی  و فرهنگی موقعیتی، های بافت هم و است متنی بافتِ هم بافت، از منظور .زنند می سازی بافت
 زمینـۀ  تواند می و دهد می تغییر نیز را آن معنای طبعاً کرده، دگرگون را متن افق ،مختل  های بافت تغییر

 .آورد می وجود  به متن در را متعدد های تأویل و مختل  تفسیرهای
 

 .بالغی کتب نقد، تحلیل، فصاحت، بالغت، :کلیدی های هواژ

 مقدمه .1
 تبیـین  و تعری  به بالغیون نخست، روزگار همان از اسالمی، تمدن در بالغی آثار ۀپای بر
 دو ایـن  از تعریفـی  نخسـت  انـد  کوشیده و اند گماشته همت فصاحت و بالغت اصطالح دو
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 موضـوعات  سـایر  به آنگاه بگیرند، نظر در آن برای ثغوری و حدود یا ،کنند ارائه اصطالح
 دو ایـن  فهـم  گـرو  در بالغی، های حوزه به ورود گویا سخن، دیگر به ؛بپردازند قلمرو این

 یـا  تبیـین  بـرای  که هایی کوشش تما  رغم به اینکه توجه درخور کتۀن .است بوده اصطالح
 آثـار  برخـی  در کـه  هایی بندی تقسیم وجود با و است شده انجا  مذکور اصطالحات تعری 
 این محققان اغلب یا همه اجماع که نشده رضهع ریفیتع هم باز خورد، می چشم به بالغی
 شـده،  عرضـه  هـای  بنـدی  تقسیم رسد می نظر  به این، بر عالوه باشد.  داشته پی در را حوزه

 .ندارد مستدلی و مدون چارچوب
 های دیدگاه دادن قرار هم کنار در با و بالغت و فصاحت قلمرو در بالغی آثار بررسی با

 که ای مؤلفه دو کرد؛ مالحظه آثار این زا بسیاری در را مبنایی ژگیوی دو توان می مختل ،
 را مشابه اصطالحات بسیاری و اصطالح دو این از درست دریافت تننداش یا نبودن روشن

 :است داشته پی در
 شود می مواجه نظراتی با خواننده بالغی، های کتاب اغلب در :مبنا ذوق آرای و ها بررسی ـ1
 معنـای  به موضوع این البته هستند، ذوقی و استحسانی باشند، استداللی اینکه از بیش که
 خـالل  در اهمیـت  حائز نظرات از بسیاری طرد و نظر صاحب پژوهشگران های دیدگاه نفی
 .است ذوقی نظرات با غلبه رسد می نظر  به کنیل نیست، بالغی آثار

 چشم به بسیار آثار این در که دیگری ۀمختص :نقد و تحلیل نبودِ و دیگران مطالب تکرار ـ2
 و نقـد  مـذکور  های بندی دسته و آراء اینکه بدون است، دیگران نظرِ رفِصِ تکرار خورد، می

 کـه  مطالبی از بسیاری شده باع  انتقادی ۀجنب همین فقدان رسد می نظر  به .شود بررسی
 از سـیاری ب و شـود  فارسـی  یغـ بال آثـار  ۀحوز وارد باشد، کاربردی عربی بالغت در شاید
 فرهنگـی،  هـای  تفـاوت  قبیـل  از ،بالغـت  در مؤثر های جنبه به توجه بدون مقلد، نمحققا
 هـا  آن برای هایی مصداق و ها نمونه اند کوشیده ...و زبانی ساختارهای اجتماعی، های زمینه
 مانند متفاوتی های دیدگاه طرح با کوشیدند جرجانی مانند پژوهشگرانی هاینک رغم به !بیابند
 کسـانی  یا او ۀنظری اما کنند، تعری  دیگری انداز چشم از را فصاحت و بالغت نظم، ۀرینظ
 .رفت محاق به تکراری مبنای ذوق آرای ۀسیطر زیر در فشرند، می پای کال  ترکیب بر که

ـ  و بالغـت  و فصـاحت  تبیـین  بـرای  رسد می نظر  به  دو ایـن  از روشـن  دریـافتی  ۀارائ
ـ  نیـز  و مـوقعیتی  و اجتمـاعی  فرهنگی، متنی، های فتبا انواع از توان می اصطالح،  ۀنظری
 کـه  بـرآنیم  حاضـر  پژوهش در ،رو  این از برد. بهره آن ۀششگان های نقش و زبان ارتباطی
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 شـناختی،  اصـطالح  و واژگـانی  منظـر  از فصـاحت  و بالغـت  اصـطالح  دو بررسـی  ضمن
 بـه  آنگاه ،کرده نقد و تحلیل بندی، طبقه مذکور، اصطالحات ۀدربار را مختل  های دیدگاه
 نظـر   بـه  کـه  پرداخـت  خـواهیم  فرهنگی و موقعیتی های بافت انواع و ارتباط ۀنظری پیوند
 این شناخت اصلی های مؤلفه توانند می و مانده مغفول بالغت و فصاحت تبیین در رسد می
 .آیند شمار  به اصطالح دو
 فصاحت و بالغت تعری  .1

 کوشـش  و اهتمـا   شـود،  مـی  مالحظه بالغی های بکتا مبادی در که موضوعی نخستین
 و اصطالحات این واژگانی معنای بر گاهی که است فصاحت و بالغت تعری  برای مؤلفان
 .است بوده متمرکز ها آن لغوی معنای به توجه بدون زمانی

 واژگانی تعری  .1ـ1

 از تعریفی غت،بال واژگانی معنای به توجه با است کوشیده که آثاری از یکی گفت توان می
 معنای به نخست عسکری .است عسکری ابوهالل الصناعتین دهد، دست به اصطالح این

 اسـت.  رسانیدن انتها به ،بالغت معانی از یکی که  کرده اشاره و است پرداخته بالغت لغوی
 بـه  بالغـت » :اسـت  کرده تعری  گونه  این را بالغت واژگانی، معنای همین اسا  بر آنگاه
 معنا شنونده و رساند می شنونده قلب منتهای به را معنا که شود می نامیده الغتب سبب این
 را بالغـت  واژگـانی  معنـای  السـائر  مثل در نیز اثیر ابن .(13 : .2006 العسکری،) «یابد درمی را
 به که اند نامیده بلیغ دلیل این به را کال  است معتقد و داند می «رساندن انتها به و رسیدن»

 معنـای  به نیز فارسی بالغی آثار در .(90 :تا بی اثیر، ابن ر.ک؛) رسد می معنوی و فظیل اوصاف
 .(23 :1377 گرکانی، ر.ک؛ :جمله از) است شده اشاره بالغت واژگانی

 اصطالحی تعری  .2ـ1

 اسـت،  اسـتوار  اصـطالح  ایـن  لغـوی  معنـای  بـر  که بالغت از اندکی یها ری تع کنار در
 اند، شتهندا توجه مذکور اصطالح واژگانی معنای به که داریم ریمکر و فراوان های ری تع
 یا ها ویژگی بر ها ری تع این زا ی  هر .کنند نمی اشاره بدان بالغت تعری  در کم دست یا

 از مختصـاتی  اسـا   بـر  را یهای ری تع چنین توان می .اند شده متمرکز خاصی های مؤلفه
 :کرد بندی دسته گونه  بدین ،اند پرداخته بدان که بالغت

 شکل بهترین در معنا رساندن الفاظ، گزینش .1ـ2ـ1

 255ـ160) جاحظ التبیینو البیان شویم، می مواجه بالغت مفهو  با که جایی نخستین گویا
 ،منـوال  نهمی بر گوید. می سخن دیگران زبان از اغلب ،بالغت تبیین در جاحظ .است (.ق
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 قیـل  :قـال  مری،الشّ عمر ثنیحدّ» :کند می تعری  چنین را بالغت ،عبید بن عمرو زبان از
 :قال فها ،اإل حسن فی الفاظ رتخیّ ترید ماإنّ  فکأنّ :عمرو قال ؟ةالبالغ ما :عبید بن لعمرو
 نقـل  دیگران زبان از که جاحظ تعری  این در شود می مالحظه .(116 :1 تـا/  بی جاحظ،) «نعم

 انیرمّ ،جاحظ از پس .است شده تأکید نامع درست رساندن و لفظ گزینش عامل دو بر شده،
 از .کنـد  مـی  رد را البیان دیدگاه ،القرآن عجازاإل  فی النکت کتاب در (.ق 43۸ /23۸ـ296)

 اعاده را هایی معنا سخنور دو است ممکن زیرا نیست؛ معنا تفهیم یا رساندن بالغت ،او نظر
ـ  و درمانـده  نـاتوان،  دیگری و است بلیغ یکی لیکن کنند،  را بالغـت  ،سـرانجا   دار. تلکن

 .(21 :13۸2 انی،الرمّ ر.ک؛) داند می لفظ صورت بهترین در قلب به معنا رساندن
 نیکو الفاظ و اطناب ایجاز، کال ، جایگاه بالغت، .2ـ2ـ1

 آن جایگـاه  در کـال   دادن قـرار  را آن ،بالغـت  ۀدربار طوالنی بح  از پس دیگر گروهی
 ریگعسـ  ابوهالل .اند دانسته دیگر سوی از نیکو الفاظ و یسوی از ایجاز و اطناب با همراه

 مختصـات  با را بالغت که است کسانی جمله از (.ق 400 از پس درگذشت / ؟320 /310)
 ایجـاز  و اطناب با همراه آن، جایگاه در کال  دادن قرار ،بالغت» :است کرده تعری  مذکور
 وانـی قیر رشـیق  ابـن  وی، از پـس  .(1۸ــ 13 : .2006 ،عسـکری ) «نیکوسـت  الفاظی و درخور

 آن برخی اینکه جمله از ،بالغت از محققان دیگر های دریافت بیان ضمن (.ق 463ـ390)
 بالغت گروهی ،اند شمرده نیکو ۀاستعار را آن ای عده و اند دانسته وصل و فصل شناخت را
 نظـر  یا ری تع رشیق ابن ،سرانجا  . ...و اند کرده تعبیر گفتن سخن مخاطب فهم قدر به را

 ایجـاز  و باطنـا  با همراه آن، جایگاه در کال  قراردادن ،بالغت» :کند می تکرار را ابوهالل
 بـر  (.ق 626 متوفای) اکیسکّ ،همچنین .(390 : .2002 قیروانی،) «نیکوست الفاظی و درخور

 .(25 :ق.1407 اکی،سکّ ر.ک؛) است کرده اشاره بلیغ کال  در کنایه و مجاز تشبیه، کارگیری به
 کال  نظم و بالغت .3ـ2ـ1

 اسـت،  توجـه  درخـور  بسـیار  (فصـاحت  و) بالغت تعری  در که هایی دیدگاه از دیگر یکی
 عبـدالقاهر  بـه  منحصـر  را دیـدگاه  ایـن  توان می .است کال  نظم عنوان به بالغت تعری 

 اربسی جرجانی که بود عقیده این بر کم دست یا و دانست (.ق 474 /471 متوفای) جرجانی
 در جرجـانی  گویـا  .اسـت  داشـته  توجـه  ای نظریه چنین جوانب بررسی به دیگران از بیشتر
 پیوسـته  که کند می تأکید و است برده کار به معنا ی  به را فصاحت و بالغت بح ، ابتدای
 دیدگاه حاصل کند می اشاره و است کرده می مطالعه اصطالح دو این ۀدربار را محققان نظر
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 و نظـم  نـوعی  از اسـت  عبارت ،فصاحت و بالغت» :است شده خالصه ی تعر این در آنان
 حـق  کال  اعجاز دلیل سپس (.3۸ـ37 :13۸3 ،جرجانی) «ترکیب و تألی  قسمی و ترتیب

 بـود  مزایایی ،شد قرآن مخاطبان شگفتی موجب آنچه است معتقد و داند می آن نظم در را
 مواجـه  آن بـا  قـرآن  الفـاظ  سـیاق  در کـه  خصایصـی  شد؛ آشکار آنان بر قرآن نظم از که
 :از عبارتند او دید از نظمی چنین های ویژگی .(43 :همان ر.ک؛) شدند می
 فضیلتی ،مفرد یا مجردند که حی  این از الفاظ :کال  بافت در یکدیگر با الفاظ تناسب .1ـ3ـ2ـ1

 پـیش   کال در که دیگر لفظ با لفظی تناسب به است مربوط الفاظ فضیلت بلکه ،یابند نمی
 کلمـه  دو ،جرجـانی  نگـاه  از .(50ـ49 :همان ر.ک؛) است گرفته قرار آن از پس یا ،آمده آن از

 :ماننـد ) ندارنـد  یکدیگر به نسبت مزیتی کال  تألی  و نظم در ها آن جایگاه ۀمالحظ بدون

 مجاور الفاظ معانی با آن معنای تناسب و کال  نظم سبب به را کلمه اینکه مگر ،(اسد /لی 
 .(47ـ46 :همان ر.ک؛) آوریم نظر در دیگر کلمات با نساُ لحاظ از ،آن برتری و آن
 دنبال گفتار در الفاظ که نیست آن کلمات نظم از مقصود :است داللتی پیوستگی نظم، .2ـ3ـ2ـ1

  داشـته  وابسـتگی  یکـدیگر  بـه  داللت، در الفاظ که است این مقصود بلکه گیرند، قرار هم
 .(54 :همان ر.ک؛) شوند مربوط یکدیگر به ،کند می حکم عقل که یصورت به معانی و باشند

 بالغـت  مراتب آن سبب به و کنند می توصی  را آن بلغا که نظمی :اندیشه و نظم .3ـ3ـ2ـ1
 شـود  مـی   گرفتـه  کمـ   فکر از ناگزیر ،آن در که است صنعتی و هنر شود، می بندی درجه

 .(55 :همان ر.ک؛)
 العلـو   مفتـاح  در اکیسـکّ  و (90 تا: بی اثیر، ابن ر.ک؛) السائر مثل در راثی ابن ،جرجانی بر عالوه

 دیگـر  با پیوند در لفظ کارگیری به را بلیغ کال  شرایط جمله از ،(25 :ق.1407 اکی،سـکّ  ر.ک؛)
 .اند نموده یاد «ترکیب» عنوان با وضعیت این از و اند دانسته الفاظ

 بسیار معنی و اندک لفظ :بالغت .4ـ2ـ1

 و انـدک  لفـظ » کرد، تعبیر «کمّی» ری تع به آن از توان می که بالغت های ری تع دیگر از
 و کـم  لفـظ  را فصـاحت  و بالغـت  شروط از یکی که کسانی جمله از است. «بسیار معنای
 سـخن » :اسـت  معتقد وی .است (.ق 466 متوفای) خفاجی سنان ابن داند، می بسیار معنای
 الفـاظ  بـا  که ای گونه به باشد، کال  اضافی های بخش فحذ با همراه مختصر، موجز، باید

 نیـز  شـعار األ دقایق در دیدگاه همین .(119 : .2003 ،خفاجی) «شود بیان فراوانی معنی اندک،
 او لفظ که نثر یا نظم گوید، سخنی متکلم که ستا آن فصاحت و بالغت» :است شده تکرار
 .(96 :تا بی الحالوی، تاج) «بسیار معنی و باشد اندک
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 مقا  و حال مقتضای .5ـ2ـ1

ـ  ،بالغـی  هـای  کتـاب  از بسـیاری  در بالغـت،  تعریـ   در حال مقتضای به توجه  ویـژه  هب
 با فصیح کال  ۀمطابق ،اصطالح در بالغت .شود می  دیده فارسی زبان به بالغی های کتاب

 و ایـه کن تصـریح،  آن، عـد   و أکیدت اطناب، و ایجاز مقا  زیرا است؛ مقا  و حال مقتضای
 ،آورنـد  آن از غیـر  اگـر  که نماید می کال  نوعی اقتضای ی  هر و است مختل  آن امثال
 مطابقـت  بـه  بالغت تعری  ضمن آرزو خان ،همچنین .(23 :1377 گرکانی، ر.ک؛) نباشد بلیغ
 متناسـب  ،حال جایی» :است متفاوت کال  مستلز  مختل  احوال که کند می اشاره حال، با
 آثـار  در دیدگاه این .(102 :13۸1 آرزو، خان) «اطناب زمانی و ایجاز مقا  هیگا است، تأکید با

 هـدایت،  ر.ک؛) البالغه مدارج ،(42 :1376 مازنـدرانی،  صالح ر.ک؛) انوارالبالغه مانند ،دیگر بالغی

 دیـده  بالغـی  آثـار  دیگـر  از بسـیاری  و (3 :1360 آهنی، ر.ک؛) آهنی بیان و معانی ،(7 :2535
 .شود می
 مقصود به وافی حال، مقتضای .6ـ2ـ1

 کنـار  در دیگر گروهی حال، مقتضای با کال  مطابقت به بالغی آثار برخی تأکید بر عالوه
 که است آن کال  بالغتِ» :اند آورده بلیغ کال  تعری  در نیز دیگر شرط چند حال، اقتضای
 مقـا   و حـال  یامقتضـ  و مطابق و رسا و وافی ،گوینده مقصود بیان برای و فصیح ،جمله
 و حال اقتضای کال ، روشنی فصاحت، بر تأکید بر عالوه همایی .(2۸ :1370 ،همایی) «باشد

 .است داشته نظر در بالغت تعری  در را خویش الضمیر مافی یا خواسته به (گوینده) رساندن
 ایـن  بالغـت  از مقصود» :است آمده دگرگونی اندکی با شمیسا بیان کتاب در تعری  همین
 :1375 شمیسـا، ) «باشـد  مقصـود  به وافی اصطالح به و رسا و مؤثر دلنشین، ،کال  هک است

 ایـن  در آنچـه  !نـدارد  روشـنی  چـارچوب  کال ، بودن مؤثر یا دلنشین که است واضح .(44
 .است «بودن مقصود به وافی» ،شده برجسته بالغت تعری  در و فقرات

 بالغت وجوه .3ـ1

 آثـار  از برخـی  کـه  اسـت  موضـوعاتی  جمله از نیز غتبال اقسا  بالغت، تعری  بر عالوه
 شود؛ می  دیده فراوانی آمیختگی درهم ،ها بندی تقسیم این در اند. داشته اهتما  بدان بالغی
 قول از قوهی حسان بن اسحاق :است آمده صورت بدین بالغت وجوه ،جاحظ البیان در مثالً
 اسـم  ،بالغـت  کـه  کنـد  می نقل ،«چیست؟ بالغت» که پرسش این به پاسخ در المقف  ابن

 ــ 1 :از عبارتنـد  وجـوه  ایـن  شـود،  مـی   دیده زیادی وجوه در که معانی برای است جامعی
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 ،سـج   ــ ۸ ،شعر ـ7 ،کال  ابتداء ـ6 ،جواب ـ5 ،احتجاج ـ4 ،اشاره ـ3 ،شنیدن ـ2 ،سکوت
 از وی غـر   گفـت  تـوان  می ،اسا  این بر .(115 :1 تا/ بی جاحظ، ر.ک؛) (خطابه) خطبه ـ9

 بـا  گرفت. نظر در را بالغت ای گونه ها آن در توان می که است هایی صورت ،بالغت وجوه
ـ  در یـا  «سکوت» شکلِ در بالغت شاید ،دیدگاهی چنین به توجه  بسـیار  «شـنیداری » ۀگون
 سج  که باشد این منظور اگر !است تأمل محل «سج » ۀگون در بالغت .باشد توجه درخور

 در زیـرا  ریـزد؛  می هم در شده ارائه بندی تقسیم اسا  بیفزاید، کال  بالغت بر تواند می نیز
 بنـدی  تقسـیم  در .بالغت وسایل یا ابزار نه ،است بالغت روَصُ یا اقسا  رِسَ بر سخن اینجا

 وصـل،  اسـتعاره،  تشـبیه،  ایجـاز،  :از عبارتند که داند می قسم هدَ را بالغت انیرمّ ،دیگری
 که هنگامی .(21 :13۸2 انی،الرمّ ر.ک؛) البیان حسن و بالغهم تضمین، تصری ، تجانس، فصل،
 آن از رمانی آنچه یابیم درمی دهیم، می قرار جاحظ بندی تقسیم کنار در را بندی تقسیم این
 مؤثر کال  بالغت در اندتو می که است ی«ابزار» ،واق  در ، کرده یاد بالغت اقسا  عنوان با

ـ  بر سخن بلکه نیست، بالغت اقسا  بر بح  اینجا در دیگر، سخن به شود؛ واق   ابـزار  رِسَ
 یـا  بالغت انواع ۀدربار درستی دریافت که دهد می نشان دست این از یموارد .است بالغت
 هـم در آن اقسا  با را بالغت ابزار نآنا و است نبوده پژوهشگران میان در بالغی تتمهیدا
 .اند آمیخته

 معنا و لفظ بالغت؛ .4ـ1

 یکـی  رجحـان  یا اهمیت یا معنا و لفظ جایگاه به توجه بالغت، ۀحوز مباح  از دیگر یکی
 به را حوزه این محققان نظر آغازین، بالغی های کتاب از نیز موضوع این است. دیگری بر

 بـر  لفـظ  ۀاحاط را بالغت ،یحیی بنجعفر قول از جاحظ که چنان است؛ داشته معطوف خود
 :شود رعایت آن رد شرط چهار باید کنیل داند، می معنا

 و تکل  از دوری (ج ،ابها  از دوری و الفاظ روشنی (ب ،واژگان گزینش در دقت (ال 
ـ  شـروط  در دقـت  .(115 :1 تا/ بی جاحظ، ر.ک؛) تأویل به نیازی بی (د ،تعقید  مـذکور  ۀچهارگان
 داشـته،  اهمیـت  جـاحظ  بـرای  اولـی  طریق به و یحیی بنجعفر برای آنچه دهد می  نشان

 اصلی ۀوظیف دیگر، عبارت به است؛ تأویل از نیاز بی و ابها  بدون صریح، معنایی به رسیدن
 جایگـاه  دلیـل  به تنها آید، می میان  به سخن لفظ، اهمیت از اگر لذا است. معنارسانی ،الفاظ
 کـرد.  اشاره جرجانی نظر به توان می ،دیدگاه این کنار در .است صریح معنایی القای در آن

 تفصـیل  بـه  معنـا  ۀدربار لیکن اند، آمده کوتاه لفظ باب در ادب علمای ستا معتقد جرجانی
 مطـرح  قـرآن  اعجـاز  ۀدربـار  را پرسش این سپس .(39 :313۸ ،جرجانی ر.ک؛) اند گفته سخن
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 سبب به اگر آن! الفاظ سبب به یا ،هبود قرآن دقیق معانی دلیل به اعجاز این آیا که کند می
 پاسـخ  وی ؟اسـت  واداشـته  عجـز  بـه  را آنـان  که است فاظال در چیزی چه ،هبود آن الفاظ
 ؛شـد  آشـکار  آنـان  بر قرآن نظم از که بود مزایایی ،شد آنان شگفتی موجب آنچه دهد می

 الفاظ سیاق یکنل ،(43 :همان ر.ک؛) شدند می مواجه آن با قرآن الفاظ سیاق در که خصایصی
 معانی با آن معنای تناسب و کال  منظ سبب به را کلمه باید بلکه ،نیست کارگشا تنهایی به

 :همـان  ر.ک؛) آوریـم  نظـر  در دیگـر  کلمات با نساُ لحاظ از را آن برتری و آن مجاور الفاظ

 کـه  یهـای  ویژگی در ،«العجمو العرب بالغتی بین التفضیل» ۀرسال در هم ابوهالل .(47ـ46
 آن الفاظ» :است آورده نمیا به سخن سازگار، نظامی در الفاظ از ،شمارد برمی بلیغ شعر برای

 بـر  الفـاظ  جامـۀ  باشد،  داشته سازگار نظامی کند، نزدی  ذهن به را معانی و باشد دلنشین
 اسـت،  شـعر  ۀدربـار  ابـوهالل  نظـر  هرچند .(59 :1397 عسکری،) «نشیند خوش معانی اندا 
 نبـدو ) معنـا  و لفظ همراهی ـ1 :برشمرد بالغت برای را ویژگی دو آن، خالل از توان می

 نظـمِ  همـان  دیگـر  ای گونه به که سازگار نظا  ـ2 (.دهد رجحان دیگری بر را یکی اینکه
 .کند می متبادر ذهن به را جرجانی

 بلیغ انسان های ویژگی .5ـ1

 یحیـی  بنجعفـر  قـول  از وی .است بلیغ شخص ،پرداخته بدان جاحظ که دیگری موضوع
 .ردنـدا  تفسـیر  بـه  یـازی ن و اسـت  واضـح  سـخنش  کـه  است کسی ،بلیغ که کند می نقل

 و لکنـت  تکرار، بدون را خویش نیاز که است کسی ،بلیغ گوید می عتابی قول از ،همچنین
 را مـتکلم  بالغـت  ،دیگـر  برخـی  .(116 :1 تا/ بی جاحظ، ر.ک؛) کند تفهیم تو به دیگری یاری
 .(44 :1376 انی،مازندر صالح ر.ک؛) کند می قادر بلیغ کال  ایراد بر را وی که اند دانسته ای ملکه
 زبـانی،  چیره ،(9 :1363 تقوی، ر.ک؛) بلیغ کال  تألی  بر متکلم توانایی صورت به ویژگی این

 کسـی  را بلیـغ  نهایتـاً  .اسـت  آمـده  نیـز  (3۸ :1391 همـایی،  ر.ک؛) پردازی سخن و سخندانی
 تأملی اندک .(125 :13۸3 شمیسا، ر.ک؛) کند بیان نیکویی به را خود الضمیر مافی که اند دانسته

 که است کسی بلیغ شخص اینکه بر مبنی جاحظ سخن که دهد می نشان ها ویژگی این در
 هـای  ویژگـی  سـایر  نمایـد.  می تر پذیرفتنی و باشد  نداشته نیاز توضیح و تفسیر به سخنش

 .آورد شمار به بلیغ متکلم برای دقیقی یا روشن معیار توان نمی را شدهیاد
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 ژگانیوا معنای و فصاحت .6ـ1

 توجـه  اصـطالح  ایـن  لغـوی  معنـای  بـه  ابتـدا  ،محققان برخی ،بالغت تعری  در که چنان
 را فصاحت لغوی معنای اثیر ابن مثالً است؛ نبوده کنار بر قاعده این از هم فصاحت اند، کرده

 و هـور الظّ هـی » :نباشـد  نیازمنـد  تفصیل به لفظ که ای گونه به داند، می ظهور و آشکارگی
 هـو  الفصـیح  فـظ اللّ إنّ ؛ةالفصاح ةحقیق نتتبیّ القول بهذا و غویاللّ الوض  صلأ فی البیان
 ،فصاحت تعری  در نیز عسکری ابوهالل .(90 تا: بی اثیر، ابن) «غیرالتفصیل نمِ البین، الظاهر
 با که کند می تأکید سپس روشنگری. از: است عبارت که پردازد می آن لغوی معنای به ابتدا
 است عبارت که روند می کار به معنا ی  به بالغت و فصاحت ،معنایی نینچ گرفتن نظر در
 بالغـی  آثـار  ویـژه  هب دیگر، آثار .(1۸ــ 13 : .2006 ،عسکری ر.ک؛) معنا اظهار و روشنگری :از

 معنـا  همین به (102ــ 99 :13۸1 آرزو، خان ؛12ـ4 :1340ناشر، ؛23 :1377 گرکانی، :جمله از) فارسی
 انتهـا  بـه  معنـای  به که بالغت با را فصاحت توان نمی معنا، این به توجه با د.ان کرده اشاره

 .دانست یکی است، رسیدن
 اصطالحی معنای و فصاحت .7ـ1

 آن از ای جنبه به ی  هر ،است شده ارائه فصاحت از که ییها ری تع اصطالحی، نظر از اما
 بنـدی  دسته زیر ترتیب به ار ها آن توان می ها، ری تع این گرانیگاه اسا  بر .کند می اشاره
 .کرد

 فصاحت و بالغت مفهو  بودن یکی .1ـ7ـ1

 کـه  گیرد می نتیجه بالغت علمای نظرات بررسی از پس ،االعجاز دالئل کتاب در جرجانی
 سمیقِ و ،ترتیب و نظم نوعی از است عبارت فصاحت و بالغت حوزه، این محققان نظر از

 نظــر از فصــاحت و بالغــت ،عبــارتی بــه ؛(3۸ـــ37 :13۸3 ،جرجــانی ر.ک؛) ترکیــب و تــألی 
 خـود  البتـه  .اسـت  کال  نظم در ها آن جایگاه ،است مهم آنچه و ندارند تفاوتی اصطالحی
 کـه  کند می اشاره کنیل کند، می استوار نظم مبنای بر را خویش بالغی ۀنظری هم جرجانی
 از مقصـود  ،جرجـانی  دیـد  از .اسـت  متفاوت ،اند گفته پیشینیان آنچه با ،نظم از وی غر 
 در کـه  اسـت  ایـن  مقصـود  بلکه گیرند، قرار هم دنبال گفتار در الفاظ که نیست آن ،نظم

 مربـوط  یکـدیگر  به ،کند می حکم عقل که صورتی به معانی و باشند وابسته هم به داللت
 نظـم  اسـتحقاق  ،ندهسـت  الفـاظ  اینکه حی  از الفاظ اینکه در نیست شکی ،بنابراین .شوند

 برشـمردن  بـا  عسـکری  ابـوهالل  جرجانی، از پیش .(54 :همـان  ر.ک؛) ندارند را مخصوصی
 را هـایی  ویژگـی  وی دانـد.  می پیوسته هم به را دو این بلیغ، و فصیح کال  برای شرایطی
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 در) آسان الفاظ ـ2 ،روشن معنای ـ1 :از عبارتند که است برشمرده بلیغ و فصیح کال  برای
 عسـکری،  ر.ک؛) تکلـ   از پرهیـز  ــ 5 ،ناخوشـایند  لفـظ  از احتراز ـ4 ،نیکو سب  ـ3 ،(فهم

 .داند می مقبول لفظی و مفهو  با معنایی را، بالغت شرط ابوهالل .(1۸ـ13 : .2006
 نیـز  الفصـاحه  سـرّ  در تـوان  مـی  را فصـاحت  و بالغت بودن پیوسته یعنی ،دیدگاه این
 شـرط  سه بالغت و فصاحت برای اصطالح، دو این تفکی  بدون سنان ابن کرد. مالحظه
 حـذف  بـا  همراه مختصر، موجز، باید سخن) بسیار معنی و اندک لفظ ـ1 :است کرده تعیین
 ــ 2 (.شود بیان فراوانی معنی اندک، الفاظ با که ای گونه به باشد، کال  اضافی های بخش
 ،(لفظـی  تناسب) ساخت نظر از الفاظ تناسب (ال  :است گونه دو به که الفاظ میان تناسب

 آشـکار  و ظـاهر  واضح، کال ، معنای ـ3 (.معنوی تناسب) معنایی نظر از الفاظ ناسبت (ب
 وی هاینک سخن حاصل .(119 : .2003 ،خفاجی ر.ک؛) باشد نداشته نیاز تأمل و فکر به و باشد
 نظـم  از اگرچـه  ،اسـت  بـوده  آگاه فصاحت و بالغت ناپذیری جدایی به جرجانی از پیش نیز

 واقـ   آن چگـونگی  نیـز  و معـانی  و الفـاظ  تناسـب  بـه  انـده، نر سخن جرجانی نظر مورد
 .است آورده شمار به فصاحت و بالغت اصلی ۀپای را نآ و است بوده

 دشواری از بودن عاری و کال  خلوص .2ـ7

ـ  بر و دهد پیوند کال  ساختار به را فصاحت و بالغت تا کوشیده جرجانی که  حالی در  ۀپای
ـ  بالغـی،  آثـار  از بسیاری در کند،  قضاوت ها آن ۀدربار متن، در الفاظ جایگاه  آثـار  ویـژه  هب
 بدون را کال  فصاحتِ یا بالغت محوری، متن دیدگاه چنین به توجه بدون فارسی، بالغی
 از ،بالغیـون  از برخـی  گویا .اند داده نظر آن ۀدربار و سنجیده متن، در آن جایگاه به توجه
 مؤلـ   اسـت  معتقد که اند کرده تعری  گاهیدید اسا  بر را فصاحت الحالوی، تاج جمله
 اصـل  دیگـر،  تعبیـری  به نماید؛ عرضه مخاطب به پیچیدگی گونه هر از فارغ را کال  باید

 چنـین  .(206ــ 195 :1377 پورنامـداریان،  ؛ک.ر) آوَرَد شـمار  در قـویم  اصـلی  را مـتن  معناداری
 از است کال  خلوص ،فصاحت :گویند معانی ارباب» :است معتقد فصاحت باب در رویکردی
 موجبـات  آنچه هر ،الحالوی تاج نظر از ،بنابراین .(96 :تا بی الحالوی، تاج) «دشواری و بستگی
 .است بیرون فصاحت ۀدایر از طبعاً آورد، فراهم را متن دشواری

 ادبی آثار زبان، دستور فصاحت، .3ـ7

 زبان اهل که است  تقدمع دانسته، زبان در کلمات مرسو  بردکار را فصاحت دیگر دیدگاهی
 نیز و مرسو  مطابق و درست ،کلمات که است این فصاحت از منظور :نددار فصاحت اغلب
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 و اسـت  حاصل (گفتار در) زبان اهل برای عمدتاً مقصود این و باشد استوار و روشن ،کال 
 بـه  ؛(44 :1375 شمیسـا،  ر.ک؛) شـود  می تقویت ادبی آثار با آشنایی و زبان دستور بر تسلط با

 و ادبـی  آثـار  بـا  داشـتن  کاروسـر  یکنل ند،هست  فصیح زبانی هر رانشوگوی ،دیگر تعبیری
 .نماید می تر فصیح را ایشان سخن یا ،کند می تقویت را آنان فصاحت زبان، دستور با آشنایی

 کال  و کلمه فصاحت .۸
 آغاز همان از ،رو  این از اند. برشمرده لفظ مختص را فصاحت ،بالغی های کتاب از بسیاری

 تقسـیم  کـال   و کلمه قلمرو دو به را فصاحت آنان .اند پرداخته آن برای شرایطی تبیین به
 پردازیم. می ها آن به ادامه در که اند برشمرده ی  هر برای را هایی ویژگی ،نموده

 فصیح لفظ های ویژگی .1ـ۸

 اسـت  معتقـد  مه،کل فصاحت بر تأکید ضمن که است آثاری نخستین جمله از الفصاحه سرّ
 :باشد  داشته را شرط هشت این مگر ،نیست فصیح لفظی هیچ
 .باشند هم از دور لفظ حروفِ مخارج ـ1
 شـنیدن  کـه  ای گونه به باشد، نیکو آن شنیدن که باشد ای گونه به کلمه حروف تألی  ـ2

 آن غیـر  از کـه  شود می نفسانی زیبایی احسا  موجب و است نواز گوش ،واژگان از برخی
 .شود نمی حاصل

 .نباشد کهنه و وحشی کلمات از کلمه ،جاحظ قول به ـ3
 .نباشد عامیانه واژگان از ـ4
 .نباشد شواذ از و باشد رایج زبان عرفِ در ـ5
 .باشد ناپسند معنا آن ذکر که باشد  نداشته دیگر معنایی ،کلمه ـ6
 .نباشد زیاد آن ۀسازند حروف ـ7
  به سخن اندک یا پنهان لطی ، چیزی از آن در که اشدب جایگاهی در باید مصغر ۀکلم ـ۸

 .(119 : .2003 ،خفاجی ر.ک؛) آید می  میان
 ها آن از برخی یا است، عربی واژگان برای کند، می ذکر سنان ابن که هایی ویژگی البته
 به تواند می مختصات این از بسیاری کنیل واژه، مصغر صورت مانند است؛ زبان این خاص
 .باشد  داشته کاربرد نیز فارسی زبان در عا  صورت

 ویژگـی  چهار قالب در و است مختصر بسیار فارسی آثار در فصیح لفظ ساختار به توجه
 حـروف  تنافر از خلوص سبب به ،آن بر عار  است حالتی کلمه، فصاحت» :شود می تکرار

 مختصـات  ایـن  .(30 :1376 انی،مازنـدر  صـالح ) «سم  در کراهت و قیا  مخالفت و غرابت و
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 :اسـت  آمـده  دباأل ررَدُ در جملـه  از اسـت؛  شـده  تکـرار  شکل همین به دیگر آثار در کلمه
 اسـتعمال،  غرابـت  حروف، تنافر :باشد سالم عیب چهار از کلمه که است آن لفظ فصاحت»

ـ  انمؤلفـ  ،آثـار  برخـی  در هرچنـد  .(12ـ4 :1340،ناشر) «سم  در کراهت و قیا  مخالفت  هب
 درسـت  ادای» شـامل  را آن و نـد ا کـرده  اشـارت  فصـیح  لفظ های ویژگی به دیگر ای گونه

 نامـأنو   های ترکیب از دوری» و «بلغا تأیید مورد الفاظ کاربرد» ،«لکنت نداشتن» ،«کلمات
 .(3 :1360 آهنی، ر.ک؛) اند دانسته «ثقیل و
 کال  فصاحت .2ـ۸

 مواجـه  آن بـا  فارسـی  بالغی آثار در ویژه هب که فصاحت ۀدربار فراگیر های دیدگاه از یکی
 ایـن  .انـد  گرفته نظر در فصیح کال  برای را شروطی یعنی است؛ کال  فصاحت شویم، می

 ،گردیده فراموش ،یافته تقلیل فارسی آثار در است، عربی بالغی آثار از برگرفته که شروط
 .معنوی و لفظی تعقید ألی ،ت ضع  ننداشت :از ندعبارت شروط این است. شده تکرار بسیار یا
 آرزو خـان  کـه  چنان ؛است متغیر نیز مختل  آثار در فصیح کال  های ویژگی وص ، این با

 :اسـت  کـرده  یـاد  نیـز  کلمـات  فصـاحت  و تنافر از کال ، فصاحت شروط برشمردن هنگا 
 فصـاحت  بـا  تعقیـد،  و کلمـات  تنـافر  و تـألی   ضع  از است آن خلوص ،کال  فصاحت»

 نمونه عنوان به است؛ شده تکرار نیز دیگر آثار در دیدگاه این .(99 :13۸1 آرزو، نخـا ) «کلمات
 و تـألی   ضـع   از است کال  بودن خالی ،اصطالح در فصاحت» :است آمده بدای ال ابدع در

 در .(23 :1377 گرکـانی، ) «آن کلمات فصاحت شرط به معنوی و لفظی تعقید و کلمات تنافر
 لکنت نداشتن و است شده آمیخته همدر فصیح کال  و کلمه های ویژگی ،بالغی آثار برخی
 :اند شمرده فصاحت معیار بلغاست، زبانزد که را الفاظی کاربرد و زبان

 کـه  وجهـی  بر کلمات و لغات ادای و بیان صراحت از است عبارت ،فصاحت»
 الفاظی از باید کال  ،تر ساده عبارت به و نیاید پدید لکنت و نگردد گرانبار زبان بر
 درشـت  و ثقیـل  الفاظ و نو غیرمأ تراکیب و تألی  ضع  و نباشد بلغا زبانزد که

 .(3 :1360 آهنی،) «باشد خالی
 ناشـر،  ر.ک؛) اسـت  رفتـه  کار به نیز «ستعمالاإل مأنو » تعبیر با فصیح کال  بودن زبانزد

 زبـان،  بـر  دننبو گرانبار :است عبارت فصیح کال  های ویژگی ،اسا  این بر .(12ـ4 :1340
 ویژگـی  سـه  بالغی های کتاب اغلب آنکه حال .بودن ستعمالاإل مأنو  ادب، اهل کاربرد
 .اند برشمرده فصیح کال  اصلی شرط را معنوی و لفظی تعقید تألی ، ضع  نبودِ
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 فصاحت و بالغت فرق .9

 انـد،  داشـته  اهتمـا   بـدان  فصـاحت  و بالغت موضوع در بالغیون که موضوعاتی دیگر از
 دیدگاه که دهد می نشان حوزه این محققان آرای بررسی است. بوده اصطالح دو این اوتتف

 زیر صورت  به را ها آن توان می و است نزدی  هم  به بسیار اندک، های تفاوت رغم  به آنان،
 .کرد بندی دسته

 معنا بالغت و لفظ فصاحت .1ـ9

 و لفـظ  به فصاحت انتساب ،آید می دست به بالغیون آرای خالل از که نظری ترین گسترده
 است بیان آلت کمال ،فصاحت است معتقد ریگعس ابوهالل که چنان ؛معناست به بالغت

 و است قلب به معنا رساندن ،بالغت که  حالی در معنا، نه ،است لفظ به متعلق ،بیان آلت و
 و لفـظ  مخـتص  فصـاحت  ،وی نظـر  از اینکه حاصل .معناست در منحصر ،دلیل همین به
 را او کـه  کنـد  مـی  اشـاره  طوطی به نظر، این اثبات برای وی ست.معنا به منحصر غتبال

ـ وَ» :ها آن معنای ۀگذارند نه ،است حروف ۀاداکنند طوطی زیرا ؛بلیغ نه ،نامند می فصیح  نَمِ
 وَ ،یحاًصِفَ یمَّسَیُ اءَغَبْلبَا نَّأَ یعنِالمَ لُاوَنَتَتَ ةُغَالَالبَوَ فظ،اللَّ نمَّضَتَتَ ةَاحَفصَالْ نَّأَ یلَعَ یلِلِالدَّ
ـ إِ صـد  قَ هُلَ یسَلَوَ روفِالحُ یمُقِمُ وُهُ ذإِ ،یغاًلِبَ یمَّسَیُالَ ـ المَ یلَ ـ  یعنِ  عسـکری، ) «یـه دِّؤَیُ ىذِالَّ

 را بالغـت  و دانـد  مـی  لفظ به مربوط را فصاحت نیز سنان ابن ،وی از پس .(1۸ـ13 : .2006
 شامل بالغت اینکه اسا  بر خفاجی .(66 : .2003 ،یخفاج ر.ک؛) معانی و الفاظ برای وصفی
 «نیسـت  بلیغ ،فصیحی هر کنیل است، فصیح ،بلیغی هر» :است معتقد ،شود می معنا و لفظ

 و است پیوند در الفاظ با فصاحت و ،معنا با بالغت هرچند ،دیگر ای عده نظر در .(66 :همان)
 .(45 :1375 شمیسا، ر.ک؛) دارند متقابل کنش هم در دو این
 لفظ فصاحت معنا، و لفظ بالغت .2ـ9

 داننـد،  مـی  لفـظ  مخـتص  را فصـاحت  و معنا مخصوص را بالغت که هایی دیدگاه کنار در
 از تر خاص نیز و معانی و الفاظ شامل را بالغت وی است. کرده ابراز متفاوتی دیدگاه اثیر ابن

 کال  هر کنیل است، یحفص بلیغی کال  هر کند می تأکید سپس آورد. می شمار به فصاحت
 ،کـرده  توجـه  بـدان  اثیـر  ابـن  که دیگری ۀنکت .(90 :تا بی اثیر، ابن ر.ک؛) نیست بلیغ فصیحی
 «بافـت » همـان  یـا  ترکیب به ناظر باید معنا و لفظ در بالغت یعنی است؛ «ترکیب»مبح 
 ردمـو  بسـیار  بعـدها  آن اهمیت و «ترکیب» قید گفت توان می .(90 همـان:  ر.ک؛) باشد کال 
 .کرد بنیاد موضوع همین ۀپای بر را خویش «نظم» ۀنظری وی و گرفت قرار جرجانی توجه
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 معنوی و لفظی فصاحت .3ـ9

 دو به را فصاحت اکیسکّ است. اکیسکّ نظر شده، مطرح حیطه این در که دیگری دیدگاه
 نهمـا  یـا  تعقید از کال  خلوص ۀدربردارند که «لفظی فصاحت» ـ1 :است کرده تقسیم نوع

 لطی  نسیم چون و شیرین عسل چون که ای گونه به است، (تنافر =) لفظی های پیچیدگی
 بـدون  و روشـن  لطیـ ،  معـانی  نظـم  بـر  مشتمل که «معنوی فصاحت» ـ2 .باشد روان و

 هـم  مطـابق  نیامعـ  و الفاظ و است مشکل بدون آن در مقصود دریافت و است پیچیدگی
 معنـا  و لفـظ  شـامل  را فصـاحت  کـه  اکیسکّ نظر نای .(421 :ق.1407 اکی،سکّ ر.ک؛) هستند
 .داند می معنا و لفظ مختص را بالغت که است اثیر ابن دیدگاه با تقابل در دانسته،

 قزوینی خطیب دیدگاه .4ـ9

 ،بالغـت  کـه   حـالی  در ،است متکلم و کال  کلمه، صفت ،فصاحت ،قزوینی خطیب نظر از
 کلمـه  شـامل  و دارد بیشتری شمول تفصاح ،دیگر سخنی به ؛است متکلم و کال  صفت

 همـان  نیـز  قزوینی .گیرد می بر در را متکلم و کال  فقط بالغت که  حالی در ،شود می نیز
 فصـیحی  کال  هر کنیل ،است فصیح بلیغی کال  هر که کند می تکرار را پیشینیان دیدگاه
 :کند می تأکید سپس .نیست بلیغ

 بلیـغ  صـورت  ایـن  در کـه  شدنبا حال مقتضای به است ممکن فصیح کال »
 امـا  باشـد،  حال مقتضای به کالمی که است متصور هم حالت این عکس نیست.
 فصـیح  هـم  و اسـت  حـال  مقتضـای  بـه  هم بلیغ کال  اینکه حاصل .نباشد بلیغ

 .(49 : .2000 ،قزوینی) «خواهدبود
 فصاحت و بالغت ۀدربار گوناگون های دیدگاه بندی جم  .10
 اسـت،  آمده مختل  آثار در فصاحت و بالغت تعری  و تبیین در آنچه نهادن هم کنار در با

 ـ2 .بالغت تعری  در لفظ به توجه ـ1 :نمود بندی دسته سان  بدین را آنان نظرات توان می
 های دریافت .5 .جرجانی آرای ـ4 .فصاحت و بالغت کردن جدا .3 .مطالب آمیختگی درهم
 .مطالب کرارت .7 .کال  بافت به توجهی بی .6 .ذوقی
 فصاحت و بالغت بافت، .11

 کـه  اسـت  جرجـانی  تنهـا  گونـاگون،  های دیدگاه میان در ،شد اشاره این از پیش که چنان
 متن بافت با ،امروزین زبان به یا ،متن با را بودن فصیح و بلیغ یا فصاحت و بالغت تعری 
ـ  یـا  ،شـده  فراموش بالغت و فصاحت در که موضوعی است؛ داده پیوند  توجـه  بـدان  رکمت
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 افــرادي  آثــار  و کاربردشناسـانه  هـاي دیـدگاه طـرح بـا ،اخیر روزگار در کنیل است، شده
 در .گرفـت  شـکل  سیستمی ـنقشگرا شناسی زبان چارچوب ...و مارتینـه بنونیسـت، چـون
 بـه  اسـت؛  توجـه  کـانون  ـ   خارج جهان بافت چه زبانی، چـه ـ کـال  بافـت رویکرد، این

 در اگـر  .شـود  مـی   داده توضـیح  سیستم کلّ در آن نقش ارجاع با زبانی عنصر هر ،عبارتی
 ،فـر   امثـال  نظر در شد، می محسوب روانشناسی از بخشی زبان نهایتاً ،چامسکی دیدگاه
 .اسـت شده ریزي طرح اجتماعی تعامل منظور به کـه است اجتماعی زندگی محصول زبان
 که چیزهایی .است یکی ،آن مفهو  ترین گسترده رد «بافـت در نقـش» و معنـا ،او نظـر در
 آنـان  آنچـه  کننـده،  شـرکت  هاي انسان یا انسان :از عبارتنـد ،دارنـد وجـود بافـت ایـن در
 مطـرح  اینجـا  در که بافتی .(۸4ـ۸2 :13۸۸ سورن، ر.ک؛) اسـت جریـان در آنچـه و گویند می
 بافت) آنان موقعیت و مشارکان ۀنددربرگیر تواند می بلکه نیست، متنی بافت فقط شود، می

ـ  بـه  .باشـد  (فرهنگـی  بافت) فکری و اجتماعی شرایط نیز و (موقعیتی  مالینوفسـکی  ۀگفت
 آن در که است ای جامعه به وابسته بلکه نیست، خود به محصور ای پدیده زبان» ،( .1۸۸4)
 که است ممکن صورتی در ها انسان میان متقابل فهم و ارتباط که طوری به ،رود می کار به

 خبربـا  کالمـی  کـنش  بر ناظر موقعیتی ایه ویژگی و فرهنگی مختصات از ارتباط طرفین
 هـای  چـارچوب  کامـل  گـرفتن  نظـر  در با مگر ،نیست ممکن زبان بررسی بنابراین، .باشند

 .(24ـ23 :1376 نبوی، و مهاجر) «کال  کاربرد موقعیت خاص های ویژگی و هعجام هر فرهنگی
 تأکیـد  فرهنگی بافت و موقعیتی بافت ۀمؤلف دو بر مالینوفسکی ،شود می همالحظ که چنان
 در بعدها ،فرهنگی بافت به توجه داند. می عامل دو این به ناظر را (درست) ارتباط و کند می

 هـای  متن ۀهم تفسیر فر  که ای گونه به ،کرد پیدا خوریدر اهمیت نیز فر  های دیدگاه
Firth, :1975 ) اسـت  شـده  تولیـد  آن در مـتن  که کرد عطوفم  اجتماعی بافت به را زبانی

 دیگری های صورت به اجتماعی بافت و فرهنگی بافت موقعیت، بافت به توجه روند .(226
 .آورد میـان   به سخن صورتگرایانه نگرش و بافتی نگرش از کوک ،جمله از کرد؛ پیدا نمود

 نگـرش  و دارد اشـارت  زبـان  درون هـای  ویژگی همان یا زبان ساخت به صورتگرا نگرش
 و ذهـن  در یـا  بیـرون  جهـان  در که عناصری یعنی زبان، ساختار از خارج عناصر به بافتی
 نظـایر  و ها دیدگاه این در آنچه .(51 :1392 دهکـردی،  صفری ر.ک؛) دارد قرار مشارکان ضمیر

 ر،دیگـ  سـخنی  بـه  اسـت؛  متن زمینۀ و بافت اهمیت است، نظر امعان و توجه خوردر ها آن
 «مـتن  زمینـۀ » ماهیـت  البتـه  اسـت،  ناگسسـتنی  پیوندی متن، زمینۀ یا بافت و متن پیوند
 عنـوان  بـه  ،( .19۸7) شفرین را آنچه ،مثال برای ؛باشد مختلفی ابعاد دربردارندۀ تواند می
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 بـه  عـا   طور به ما که را آنچه یا و کند می توصی  شناختی و فردی فیزیکی، متنی زمینۀ
 دریافت و تولید اجتماعی و فرهنگی شناختی، زبان تألیفی، ویرایشی، متنی های زمینه عنوان
 بـا  هـا  آن پیونـد  و ادبـی  متـون  ۀدربار اما ،(44ـ43 :1394 دیگران، و نورگارد ر.ک؛) شناسیم می

 ادبـی  متـون  بافـت  چگونگی از که هنگامی وی دارد. توجهی خوردر نظر یر پی ون بافت،
 «ادبیت »میزانِ ،وی دید از گیرد. می کار به را «سازی بافت» حِاصطال آورد، می میان  به سخن
 به وابستگی ،ادبی متن ی  در هرچه» :است وابسته ها آن سازی بافت ظرفیت به ادبی متون
 اگر .بود خواهد بیشتر زمان طول در آن ماندگاری و ادبی اعتبار باشد، کمتر ثابت بافتِ ی 
 و کنند می برقرار ارتباط نیز زبان آن مخاطبان با شوند، ترجمه دیگر های زبان به متون این
 دو در و متضـاد  مفهو  دو عنوان به را بافت و متن توان می آن اسا  بر که ای مقوله تنها
 یـ   بـودن  ادبـی  میزان هرچه دیگر، عبارت به ؛است ادبی اعتبار داد، قرار طی  ی  رِسَ

 هرچـه  .اسـت  کمتر ،متعارف بافت یا  کال موقعیت به متن آن وابستگی باشد، بیشتر متن
 و نماید سازی بافت یعنی کند؛ خلق جدید بافتی های الیه بدی ، های موقعیت در بتواند متن
 گونه  این ۀجمل از .کند می پیدا بیشتری ادبیت بزداید، مخاطب ذهن از را متعارف های بافت
 در متنـی  عناصـر  ها آن در هک کرد یاد بزرگ شاعران اشعار و مقد  متون از توان می آثار

Van) «یابنـد  می ظهور جدید کالمی های موقعیت در و کنند می سازی بافت مخاطب ذهن

)129 1991: peer,. کـرد  خالصـه  صـورت  بـدین  تـوان  مـی  را مذکور های دیدگاه حاصل: 
 اسـت.  بافـت  دریافـت  گـرو  در زبـان  معنای تفسیر ،بگوییم تر دقیق یا ،زبان اینکه نخست
 تغییـر  .اجتماعی و فرهنگی موقعیتی، های بافت هم و است متنی بافتِ هم بافت، از منظور
ـ  دهد. می تغییر نیز را آن معنای طبعاً کرده، دگرگون را متن افق اجتماعی، های بافت  ۀنکت
 هستند؛ «ساز بافت» ،ادبی متون ،دیدگاه این اسا  بر یر. پی ون دیدگاه از است عبارت دو 
 ذهن در جدیدی بافت ایجاد و متعارف های بافت زدودن موجب متون این دیگر، سخنی به

 و مختلـ   تفسـیرهای  ۀزمینـ  سـازی  بافـت  همـین  گفـت  بتـوان  شاید شوند. می مخاطب
 .آورد می وجود  به متن در را متعدد های تأویل
 یا فصاحت و بالغت اصلی عناصر از یکی گفت توان می ،مقدمات این نداشت نظر در با
 هـای  بافـت  چـه  متنـی،  هـای  بافـت  چـه  است؛ کال  مختل  های بافت ها، نآ ترین اصلی

 پیشـین  هـای  دیـدگاه  از بسـیاری  نفـی  موجـب  موضوع این پذیرش .فرهنگی و موقعیتی
 .شود می
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 بـه  را فصـاحت  و معنـا  ۀحـوز  به را بالغت بالغیون، از بسیاری شد، مالحظه که چنان
 این توان نمی گوناگون های بافت گرفتن نظر در با که  حالی در دانند، می مربوط لفظ قلمرو

 در فصـیح  لفظ برای هایی ویژگی نظرات، همین در نکهای دیگر ۀنکت .کرد جدا هم از را دو
 چنـین  . ...و باشـد  رایـج  زبان در کلمه نباشد، عامیانه اینکه جمله از ؛است شده گرفته نظر

 بافـت  است ممکن زیرا شود؛ می منتفی خود هبخود متن های بافت شدن کانونی با شرایطی
 در مـثالً  ،خـاص  ساختاری اسا  بر یا کنیم، استفاده عامیانه واژگان از که کند اقتضا متن

 لـذا  بگیـریم.  کمـ   دسـت  ایـن  از  متنـی  دالیـل  و نـادر  کلمات از باشیم ناگزیر ،داستان
 نمـت  بافـت  بـه  یـد با بلکه گرفت، نظر در متن فصاحت برای چارچوبی ،پیش از توان نمی
 و معنـا  بـودن  روشـن  زبـان،  دسـتور  بـا  انطبـاق  کال ، خلوص اوصاف، این با کرد. توجه

 چنـین  کنـار  در خـورد.  می پیوند متن بافتی شرایط به خود به خود دست این از هایی ویژگی
 .شود می روشن فصاحت و بالغت ۀدربار جرجانی «نظم» ۀنظری اهمیت که است نظراتی

 فصاحت و بالغت ارتباطی، ۀنظری .12
 ارتباطی ۀنظری شود، توجه بدان بالغت و فصاحت مبح  در باید که مسائلی از دیگر یکی

 کـه  انـد  پرداختـه  زبـان  توصـی   و تبیـین  بـه  زیادی شناسان زبان .است زبان های نقش و
 تـری  منسجم ساختار از یاکوبسن جزئی شش طرح اما یکدیگرست، مکمل آنان های دیدگاه

 گیرنـده  یـا  مخاطـب  بـرای  را پیـامی  گوینده یا فرستنده ،طرح این ۀپای رب است. برخوردار
 درک بـرای  مخاطب و باشد  داشته معنایی که است مؤثر زمانی رمزدار پیا  این فرستد. می

 منتقـل  گیرنـده  بـه  کانـالی  یـا  مجـرا  طریـق  از پیا  .کند می رمزگشایی را آن معنا همین
 طرح این عنصر شش ،ارتباطی مجرای و وعموض رمزگان، پیا ، گیرنده، فرستنده، .شود می
 نقـش  مؤلفـه،  شـش  این از ی  هر به توجه که است معتقد یاکوبسن .دهند می تشکیل را
 گوینـده  خـود  طـرف  بـه  گیری جهت اگر ،اسا  این بر دارد. همراه به زبان در را تفاوتیم

 و بود اهدخو ترغیبی زبان نقش باشد، مخاطب به توجه اگر است، عاطفی زبان نقش باشد،
 است رمزگان بر تأکید حاصل فرازبانی نقش .دارد پی در را ارجاعی نقش ،موضوع به توجه

 از ادبـی  نقـش  کـه   حـالی  در ،است ارتباطی مجرای به گیری جهت ۀنتیج همدلی نقش و
ـ  .(35ـ31 :1373 صفوی، ر.ک؛) آید می دست به  پیا خود سوی به گیری جهت  ارتبـاطی  ۀنظری

 های نقش از یکی بر ارتباطی هر در که معناست بدین زبان ۀششگان ایه نقش و یاکوبسن
 معنـای  بـه  موضوع این گیرند. می قرار آن الشعاع تحت ها نقش دیگر و شود می تأکید زبان
 پـذیرش  .گیرند می قرار بعدی مراتب در کنیل نیست، ها نقش دیگر گرفتن نادیده یا حذف
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 پیشـین  هـای  دیـدگاه  در بنیادی دگرگونی لز ستم ،فصاحت و بالغت ۀحیط در نظریه این
 و یاکوبسن ۀنظری داشتن نظر در با .کردیم یاد ها آن از تر پیش که است فصاحت و بالغت
 گیـرد؛  می خود به حیطه این در دیگری معنای بالغت و فصاحت زبان، ۀششگان های نقش
 مـؤثر  ارتبـاط  اگـر  .شـود  مـی  متفاوت زبان گیری جهت به توجه با فصاحت و بالغت یعنی

 درسـت  مجـرای  طریـق  از گیرنـده  بـه  فرسـتنده  از معنـادار  پیامی انتقال» از باشد عبارت
 نشـان  واکنش نآ با متناسب و کند رمزگشایی را آن بتواند گیرنده که ای گونه به ،ارتباطی

 و بلیـغ  ْپیا  و مؤثر ْارتباط دهد، روی مطلوب و درست نحو به یندیفرا چنین هرگاه دهد،
 اگـر  حـال،  هـر   به .است نظر مورد گیری جهت همان مؤثر واکنش چون است؛ بوده فصیح
 یـا  ارتبـاط  و است یافته دست خود مطلوب به پیا  ۀفرستند شود، واق  مؤثری ارتباط چنین
 هر با و کجا هر در موضوعی چنین .است شده محقق رادعی و مان  بدون زبان خاص نقش

 آن از حاصـل  هـای  نقش و ارتباط این ست.ا بالغت ای گونه از حاکی دهد، روی مخاطب
 و انتقـال  ،اینجـا  در کار اسا  .باشد ...و بدن حرکات سکوت، نگاه، گفتار، حاصل تواند می

 های نقش همراه به کال  گوناگون های بافت لذا .است پیا  زبان در نظر مورد نقش دریافت
 .آورد شمار به فصاحت و بالغت کانونی عناصر توان می را زبان
 نتیجه .13
 هـای  دریافـت  گفـت  تـوان  مـی  ،آمـد  فصـاحت  و بالغت نقد و تحلیل در آنچه به توجه با

 ذوقـی،  هـای  دریافـت  مطالـب،  آمیختگی درهم :ددار ویژگی چند قلمرو، این در پیشینیان
 برخی ،میان این در .اجتماعی و فرهنگی موقعیتی، متنی، بافت به توجهی بی مطالب، تکرار

 اهمیـت  خوردر بسیار را جرجانی «نظم» ۀنظری باید کنیل اند، کرده یاد «ترکیب» اصطالح از
 اندیشه نظم و داللتی پیوستگی  ،کال بافت در یکدیگر با الفاظ تناسب از ،آن در که بدانیم
 بدون مطالب تکرار خورد، می چشم به بیشتر بالغی آثار در آنچه اما .است  شده رانده سخن
 .است قلمرو این در نوآوری یا ،ها آن نقد و تحلیل

 فصـاحت  و بالغت های مؤلفه ،شناختی زبان مطالعات از گرفتن یاری با توان می امروزه
 هـای  جنبـه  از پرهیـز  و اصطالحات روشنی بر عالوه که کرد بازتعری  دیگر ای گونه به را

 تنـی، م مختلـ   هـای  بافـت  بایـد  ،بـازتعری   ایـن  در .دنباش  داشته بیشتری شمول ذوقی،
 زبـان  هـای  نقش و ارتباط ۀنظری از جدید دریافتِ کنار در را اجتماعی و فرهنگی موقعیتی،

 چـه  در کـال   دیـد  باید ،عبارتی به بگیریم؛ نظر در فصاحت و بالغت های مؤلفه عنوان به
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 گیری جهت با منطبق کال  موقعیت اگر چیست. آن گیری جهت و شود می منعقد موقعیتی
 از .اسـت  مقصود به وافی ،گذشتگان قول به یا فصیح و بلیغ کالمی ینچن بود، عکسبر یا

 اهمیـت  حـائز  بسـیار  مقـد   متون و ادبی آثار بافت ۀدربار یر پی ون دیدگاه دیگر، سوی
 .هسـتند  «سـازی  بافـت » حال در همواره مقد  و ادبی متون ،دیدگاه این اسا  بر .است
 آن در کـه  مـوقعیتی  اسـا   بر بلکه ،ندارند تغییرناپذیر و بسته یبافت مقد  و ادبی متون
 .زنند می سازی بافت به دست شوند، می واق 
 مناب 
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