
____________________________  
 :تاريخ پذيرش:       تاريخ دريافت

  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

دكتر سيدانشيار دانشگاه فردوسي مشهد( ديدحسين سي(  
  

  نقد مباني فصاحت
  )شناختي رويكردي زبان(

  چكيده

 شناسان و علماي بالغت در زبان عربي مبتني بر دو عنصر زبـان و               معيار فصاحت نزد بيشتر زبان    
نشيني، همگني، تنافر و قـدرت        ها، نظم دروني، نوع حروف، هم       مكان بوده و به معيارهاي دروني واژه      

 ؛شناسان در كاركرد واژه با هـم اخـتالف داشـتند    البته علماي بالغت با زبان. اند  تأثير آن توجه نداشته   
ـ      ،شناسان به سالمت و زيبايي واژه توجه داشتند         يعني زبان  ه تركيبهـا و روانـي       ولي علماي بالغـت ب

  .اند ها و سازگاري حروف و كلمات با هم عنايت داشته واژه
  . عربي، بالغتنفصاحت، زبا :ها كليد واژه

  هاي دروني مباني فصاحت فهمولّ

: 1939ابـن اثيـر،      (» أفـصح الـصبح اذا ظهـر       «: شود  وقتي گفته مي  . فصاحت در لغت يعني ظهور و بيان      
تفتـازاني،  ( »فصح االعجمي و افصح اذا انطق لسانه   «. و ظهور يافتن است   به معناي آشكار نمودن     ). 1/64

افصح فالن عما   «شود    وقتي گفته مي  . پس فصاحت از نظر لغوي يعني اظهار و آشكار نمودن         ) 15: 1409
  .)7: 1952عسكري، (افصح الصبح اذا أضاء: گويد چون عرب مي» في نفسه، اذا أظهر
نظر ندارنـد امـا       بالغت در معنا و حوزه فصاحت از حيث لغوي اختالف         شناسان و علماي      لغويان و زبان  

  .اند هاي آن دچار اختالف شده فهدر تبيين حوزه آن با بالغت و مباني و مولّ
هاي فصاحت، خـود را در آثـار گذشـتگان     فه فصاحت و بالغت و مباني و مولّ      ةاز همان آغاز خلط حوز    

ر تبيين فصاحت واژه به اموري بيروني همچون عنصر زمـان و            شناسان و علماي بالغت د      زبان. نشان داد 
اند و از ويژگيهاي خود واژه ـ جز همان ويژگيهاي مـشهور كـه خواهـد آمـد ـ سـخن         مكان توجه داشته

نظـر   عالوه بر اين كه دربارة آن ويژگيهاي مشهور در باب فصيح بودن يك واژه نيز چندان اتفاق      . اند  نگفته
  .نداشتند
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مثالً ابوهالل پس از توضيح در باب واژة فصاحت         ؛  رفت  و بالغت به يك معنا به كار مي       گاه فصاحت   
گردند؛ چون هر دو به معناي آشكار و          و معناي لغوي آن معتقد است فصاحت و بالغت به يك معنا باز مي             

 گـردد و    هم او در تبيين حوزه فصاحت و بالغـت دچـار تنـاقض مـي              ). 7:همان(هستنداظهار نمودن معنا    
دليلـي  . فصاحت به لفظ مربوط است و بالغت به معنـا         فصاحت و بالغت دو امر متفاوتند؛ چون        : گويد  مي
توان آن را دليل به معنـاي مـشهور           كند، دليلي خارج از حوزه زبان است و نمي           بر اين امر ارائه مي      وي كه

و لـذا،  . شود نا مربوط ميفصاحت مربوط به لفظ است و بالغت به حوزة مع  «: گويد  مي. منطقي قلمداد كرد  
الق صفت فصاحت بر طوطي حتـي بـا آن          طا). 8:همان(»گوييم  گوييم ولي بليغ نمي     طوطي را فصيح مي   

تعريف ابوهالل از فصاحت سازگاري ندارد، چون فصاحت به نظر او يعني وضوح و روشني؛ حـال آن كـه                    
  .طوطي داراي چنين ويژگي نيست

شناسان كالسيك عرب كمتـر بـه تبيـين مرادشـان از              و زبان م اين است كه علماي بالغت       نكتة مه 
  :ماند پاسخ مي به عبارت ديگر پرسشهاي زير در تعيين مراد از فصاحت بي. اند روشني و وضوح پرداخته

 يعنـي   ،اي روشن و آشكار نبوده، فصيح نخواهد بود؛ آيـا پـس از كـسب ايـن ويژگـي                     اگر چنانچه واژه   .1
  گردد؟ شدن، فصيح مي روشن

اي بـراي      يعنـي گـاه واژه     ؛اي فصيح و روشن باشد، باز اين ناظر به اهل زبان وافراد است               به فرض واژه   .2
توان معيار را، روشني واژه دانست؟ يـا ايـن كـه              آيا باز مي  . فردي روشن و براي فرد ديگر روشن نيست       
  واژة فصيح بايد براي همگان فصيح باشد؟

 و گوش نواز نباشد، ولي روشن و آشكار، در اين صورت آيـا بـاز                يبا فرض سوم آن است كه اگر لفظي ز        .3
  آوريم يا از دايرة فصاحت بيرون است؟ آن را فصيح به حساب مي

مراد از ظاهر و روشن بودن يعني اين        «اثير به اين نكته توجه نمود كه          در ميان علماي بالغت تنها ابن     
ـ (» ز واژگان رايج باشد   به عبارت ديگر ا   . كه فهم واژگان به كتاب لغت نباشد       وي بـه   ) 66: 1939اثيـر،     ناب

گيـرد؟ آيـا معيـار        نواز نبود، در كجاي زبان قرار مي        اي گوش   ديگر پرسشها پاسخي نداده است كه اگر واژه       
 آيا مسئله فصاحت زمانمند اسـت؟ يعنـي ممكـن اسـت             ؟فصاحت، خودِ واژه است يا سخنوران يك زبان       

اي با معيارهاي فصاحت      هاي بعد غير فصيح؟ يا برعكس در دوره          در دوره  اي فصيح باشد و     اي در دوره    واژه
گردد؟ اگر ايـن چنـين باشـد،        و لذا فصيح قلمداد     باشد هاي بعد سازگار با طبع سخنوران       ناسازگار ودر دوره  

 و  پردازان قرار داد بلكه مالك اهل زبان        توان در قالبهاي از پيش تعيين شده نظريه         فصاحت واژگان را نمي   
  .به كارگيري آنهاست
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. شناسان كالسيك عرب تعيين حوزة فـصاحت بـود   از ديگر موارد اختالف ميان علماي بالغت و زبان 
  پرسش اين بود كه آيا فصاحت ناظر بر لفظ است يا معنا؟

اسـتدالل وي را كـه طـوطي را    . دانست نه معنـا   حوزة فصاحت را لفظ مي ـ چنان كه آمدـ ابوهالل  
هم او بر آن است كه كـالم        . ها قصدي ندارد     واژه اداي نه بليغ شنيديم، چون طوطي در        دانست  فصيح مي 
هـاي آن روان باشـد        توان فصيح و بليغ دانـست بـه شـرط آن كـه معنـاي آن روشـن و واژه                     واحد را مي  

بـه نظـر وي     . دانـد    فصاحت را در سه حوزه واژه،تركيب و متكلّم مي         ،ايضاح صاحب   .)8: 1952ابوهالل،  (
  :احت واژه يعني نداشتن سه عيب زيرفص

  ؛ عدم تنافر حروف-1
  ؛ عدم غرابت-2
  . عدم مخالفت با قياس صرفي-3

  : داند فصاحت تركيب را نيز چنين مي
  ؛ عدم ضعف تأليف-1
  ؛ عدم تنافر واژگان-2
  .)29 و28: 2000،قزويني(، )لفظي و معنايي( عدم تعقيد-3

تـوان در     يعنـي مـي   . گي مفرد، كـالم و مـتكلم اسـت         نيز بر آن است كه فصاحت ويژ       مطولصاحب  
او عـالوه بـر     . ، كالم فصيح،كتاب فـصيح و شـاعر فـصيح         كلمة فصيحة : ساختهاي زبان عربي چنين گفت    

افزايد كه مراد از فصاحت آن است كه لفـظ            اي را بر آن مي      هاي ذكر شده توسط قزويني نكته تازه        ويژگي
  .)15: 1409تفتازاني، (شان اعتماد است، منطبق باشد به عرب بودنبر قوانين استقرايي كالم آنان كه 

تفتازاني خود با طرح مسأله ديگر يعنـي ارجـاع تـشخيص فـصاحت بـه ذوق افـراد، قـوانين فرضـي                       
هر چه را كه ذوق سليم ثقيل بشمارد و تلفظ آن دشـوار باشـد،               «به اعتقاد وي    . كند  استقرايي را نقض مي   

»  از حـوزة فـصاحت خـارج اسـت         ]چه مخارج حروف قريب باشـد و چـه بعيـد           [تنافر حروف داشته باشد   
نظـران در گذشـته بهتـرين نمونـه خـارج از حـوزه فـصاحت را واژه                    ، عموم صاحب  )17: 1409تفتازاني،  (
 علت ثقيل بودن آن، اجتماع حـروف  مطولدانند كه به قول صاحب   در شعر امرؤالقيس مي   » مستشزرات«

  .]ره خواهيم كرد به اين نكته اشا[آن است
اثيـر بـر آن اسـت كـه اگـر            ابن. اما ديگران را در باب ارجاع فصاحت به لفظ يا معنا نظر ديگري است             
وي بااشـاره بـه ايـن كـه واژه          . مالك فصاحت را معنا بدانيم بايد همه واژگان در داللت يكـسان باشـند             
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كننـدة    ت كه بـه معنـاي روشـن       مراد لفظ اس  : گويد  و به معناي فاعل است مي     » فعيل« وزن   بر» فصيح«
  .)67 :1939اثير،  ابن(گيرد، فصاحت ناظر بر لفظ است نه معنا معناست و لذا نتيجه مي

 بر آن است كه فصاحت ناظر بر معناست و به اعتقاد وي فصاحت در               دالئل االعجاز در مقابل صاحب    
انضمام و پيوستگي آنها    شود بلكه فصاحت ناشي از شيوة مخصوصي به واسطه            تك واژگان ظاهر نمي     تك

  .)400: 1992جرجاني، (با هم است
هاي جرجاني     مخصوص كه به عنوان تئوري نظم جرجاني مشهور است، از بديعترين نظريه            ةاين شيو 

هرچنـد كـه   . اما با اين همه وي بر آن است كه فـصاحت نـاظر بـر معناسـت             . در حوزة علم بالغت است    
  .)400:همان(هذا لفظٌ فصيح: گوييم يژگي كلمه است و ميچنان بر اين باور است كه فصاحت، و هم

اي كه به وسيله عقل درك        فصاحت ويژگي محسوس لفظ است نه ويژگي      «جرجاني با اين نظريه كه      
چون اگر تنها ويژگي ظاهري مـالك باشـد همـه           . و اين به نظر وي غيرممكن است      مخالف است   » شود

پـس فـصاحت يـك ويژگـي        . بودنـد   در يك سطح مـي    شنوندگان بايد در تشخيص فصيح بودن كلمات        
  .)407: همان(عقالني است و چون چنين است، پس فصاحت لفظ ناظر بر معناست نه لفظ

گـشايد كـه در حقيقـت بـه      اي را مـي   عقالني بودن درامر فصاحت بـاب تـازه     هجرجاني با طرح مسأل   
  .پردازد رويارويي با متكلمان مي

 ناقدان و علمـاي بالغـت و   ة نظم كه دغدغة لفظ و معنا و مسأل ةلبه عبارت ديگر وي با طرح دو مسأ       
شـود    تازگي ديدگاه وي آن گاه مشخص مـي       . افكند   طرح نويي در اين باب مي      ،مان بوده است  ي متكلّ حتّ

 يعنـي   ؛اند كه فصاحت ويژگـي واژه اسـت         شناسان كالسيك عرب همگي بر اين باور بوده         كه بدانيم زبان  
اند؛ چون وضع واژه ارتبـاط         معنا غفلت نموده   ي همه از مسأله   ن به نظر جرجا   .هنگ آن تلفظ واژه و زيبايي آ    

چـون در   . )43: 1992جرجـاني،   (عبـدالقاهر معتقـد اسـت، واژه خـادم معناسـت          . وثيقي با مسأله معنا دارد    
گيري معنا وقتي شخص قصد بيان معناي ذهني خود را دارد، نخست آنچه كـه   معناشناسي و فرآيند شكل 

پس انديشه تابع لفـظ نيـست بلكـه         . آيد  آيد و آن گاه در پي لفظ مناسب آن بر مي            د دارد، در ذهن مي    قص
شـوند نـه      معـاني بـه وسـيله عقـل درك مـي          «: گيـرد   واژه خادم معناست و به همين جهت نتيجـه مـي          

همـراه  البته وي از اين نكته غافل نيست كه معنا بايد با واژگانِ همگـن و مناسـب                  . )407: همان(»گوش
  .)35: همان(باشد

شناسـي     در زبان  (Context)گويد كه همان مسأله بافت        جرجاني برخالف ديگران از نظم سخن مي      
بـه اعتقـاد وي     . دهد و نظم، اساسِ معناسـت       جديد است و به نظر وي معنا تنها در نظم خود را نشان مي             
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اسب و همگني معنـاي آن را بـا         گويد اين واژه صحيح است، جايگاه آن در نظم، حسن تن            وقتي كسي مي  
  .)394 :همان(معناي واژگان قبل و بعدش در نظر دارد

  :استكالم فصيح از نظر جرجاني در دو جنبه 
  ؛گردد  بخشي كه به زيبايي لفظ باز مي.1
  . بخشي كه ناظر بر نظم است.2

م بـه خـاطر    آن هـ ؛ استخالصه اين كه فصاحت تنها در واژگان نيست بلكه در پيوستگي آنها با هم          
  .ها معناي آنها نه خود واژه

  :كند به همين جهت كالم را به دو دسته تقسيم مي
اسـم يـا    + اسـم   :  مثـل  ]گويند1شناسي به آن رابطه همنشيني       زبان  در همان كه [ي  ي سازگاري معنا  .1
  ؛جاء عليٌ، علي عادل:  مثل.اسم+ فعل 
+ فعل  :  مثل ]نشيني باهم سازگاري ندارد     م همان كه واژگان در سطح محور ه       [ ناسازگاري معنايي    .2

  .حرف+فعل يا حرف 
اثير نيز بي آنكه سخن از بافت يا نظم به ميان آورد با طرح مسأله تركيـب، بـه تنگناهـايي كـه در            ابن

  .كند بحث ويژگي فصاحت ناظر بر لفظ است، اشاره مي
اند، مـا در       و روشن يعني مفهوم    ها فصيح، ظاهر    پرسد اگر واژه    افكند مي   وي با پرسشي كه خود در مي      

دانـيم كـه آيـات        شود و از طرفي مي      خوريم كه معناي آن به وسيله تفسير روشن مي          قرآن به آياتي بر مي    
ـ              . اند  فصيح گويـد  ز معنـايي چنـين مـي   وي در پاسخ به اين اشكال با طرح مسأله تركيب بـه عنـوان ممي :

ابهام معنايي است كه ناشي از تركيب است؛ چـون معنـاي            اند ولي تفسير آنها در        ها در آيات  فصيح      واژه«
اند ولـي ابهـام ناشـي از تركيـب      ها فصيح   به عبارت ديگر تك تك واژه     . شود  واژه در تركيب مشخص مي    

  .)67: 1939اثير،  ابن(»آنهاست
كوشـد    پردازيم كه مـي     سنان خفاجي مي    شناس كالسيك عرب يعني ابن      درادامه به ديدگاه ديگر زبان    

اي كلـي   اي بنا نهد كه به تبيين اصول و شرايط فصاحت و معيارهاي آن بپردازد تا به عنوان قاعـده                 هنظري
سنان دريافت علماي بالغت و لغويان پيش از او به خلط مفهوم فـصاحت                ابن. براي همه قابل قبول باشد    

شدن و بيان در ارتباط     فصاحت از نظر وي با آشكار       . و بالغت دچار شدند، لذا به تبيين مفهوم آن پرداخت         
  .)59 :1372سنان،  ابن(پردازد نامد چون به بيان آشكار معنا مي و كالم فصيح را بيان مي. است

                                                 
1 . Syntagmatic relationship. 
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  .)234: همان(»  و معانيها  واژهزيبايي«بالغت از نظر وي عبارت است از 
ط خاصي را   داند و به نظر او زماني يك واژه فصيح است كه شراي             سنان فصاحت را ناظر بر واژه مي        ابن

  :كند وي اين شرايط را به دو قسم تقسيم مي. كسب كرده باشد
  ؛هاي ديگر است  ويژگيهايي كه مربوط به يك واژه بدون تركيب با واژه.1
 -169 :همـان (دنهاي ديگـر بايـد داشـته باشـ          ها در تركيب و همنشيني با واژه        ويژگيهايي كه واژه   .2
175(.  

توانند فصيح قلمداد گردنـد كـه در محـور همنـشيني بـا هـم        ني ميبنابراين به نظر او هم كلمات زما 
دهد اما وي بـر مـسأله     همچون جرجاني به معنا عنايت چنداني نشان نمي نهرچند ابن سنا  . سازگار باشند 

در چـارچوب  . ورزد فصاحت كلمه جدا از بافت هم چنين بر مسأله تناسب و همنشيني تأكيد بيـشتري مـي      
اي در خارج از تركيب و بافت باشد، براي           دهد پاسخ به اين پرسش كه اگر كلمه          مي اي كه وي ارائه     نظريه

  :اين كه ويژگي فصاحت كسب نمايد، چگونه بايد باشد؟ چنين است
  . حروف تشكيل دهندة كلمه نبايد از حيث مخارج با هم تضاد داشته باشند.1
گن، مساوي باشند   ميث مخارج ناه   كلمه گوش نواز باشد؛ هرچند كه در حروف تشكيل دهنده از ح            .2

  .نسبت به كلمه ديگر برتري داشته باشد
  . كلمه نبايد دور ازذهن و به اصطالح وحشي باشد.3
  . كلمه نبايد عاميانه باشد.4
  .] يعني شاذ نباشد[ بر سنت درست زبان عربي باشد .5
  .شد، خوشايند نبا به وسيله آنمعنايي  كلمه چنان نباشد كه بيان موضوع يا.6
  .]ي حروف زياد نباشدا دار[ كلمه از حيث حروف تشكيل دهنده معتدل باشد.7
  .)199: همان.(رود، خود كوچك باشد  وقتي براي بيان امر لطيف يا پنهان و يا اندك به كار مي.8

سـنان     مسأله نظم بود و آنچه كه اساس نظريه ابن،داد ي جرجاني را تشكيل مي   رآنچه كه بن مايه تئو    
  : تناسب بين واژهاست كه خود دو قسم است،مراد از تناسب.  مسأله تناسب است، استوار استبر آن
  ؛ تناسب بين دو لفظ از طريق ساخت.1
  . تناسب بين دو لفظ از طريق معنا.2

  :در مسأله معنا هم به شرايط زير اعتقاد دارد
  ؛ معناي دو لفظ به هم نزديك باشند.1
  .)199: همان( يكي از معاني با ديگري متضاد نباشد.2
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ـ توان به مواردي چون، مخالفت        هاي دروني فصاحت مي     در حوزه عناصر و مؤلفه     ا قيـاس صـرفي و      ب
مراد از مخالفت با قياس يعني مخالفت با قانون استنباط شده از استقراي زبان عـرب،                . نحوي را ذكر نمود   

  )19: 1409، تفتازاني(مثل وجوب اعالل و ادغام
استحوذ، آلَ، ماء، و غيـره را شـاذ         » أبي يأبي « مثل فعل    ،اما در مواردي كه برخالف قياس آمده است       

هاي دروني فصاحت جستجو و يـافتن         مشكل ديگر در مولفه   ). 20:همان( با قياس  تپنداشتند نه مخالف    مي
كـرد    ي و نحوي عمل مـي     مواردي بود كه شاعر به ضرورت شعري و از سر اضطرار بر خالف قياس صرف              

مـثال در شـعر     . دانـستند   شناسان كالسيك و علماي سنتي بالغت آن را خـالف فـصاحت مـي               ولي زبان 
اما غافل بودند از اينكه     . از قاعده ادغام خارج شده است     » اجلل«بر آن بودند كه     » الحمداهللا العلي األجلل  «
ذكر لفظ و معنا را خـالف قيـاس         از  اضمار قبل   يا ارجاع ضمير و     » ...يجوز في الشعر ما اليجوز في غيره      «

  .گذارند دانند ولي در علم نحو به مواردي از اين دست صحه مي نحوي مي
مـثالً صـاحب    . نظر نبـوده اسـت      در ميان علماي بالغت در گذشته بر سر شواهد طرح شده نيز اتفاق            

كنـد، چـون       است، ذكر نمـي    شناسان كالسيك عرب بوده      مثال عموم زبان    و الوشاح بيت زير را كه شاهد     
  :اند معتقد بود اين شعر را به جن نسبت داده

  وليس قرب قبر حربٍ قبر    رف بمكانٍ قو قبر حربٍ
  )33: 1401الكرمي، (            

  :آورد هم او در بيت زير از متنبي با توجه به معناي بيت آن را در زمره اشعار فصيح به حساب مي
  القل هم كلهنَّ قالقل ق    فَقلت بالهم الذي قَلقَل الحشا

  )33: همان(             
لغويان نيـز بـا   . نويسان در زبان عربي را ناديده انگاشت در ضمن در بحث فصاحت نبايد سهم فرهنگ      

  .پرداختند هاي فصيح از غير فصيح مي نگارش قاموسهايي به تصحيح واژه
نگر آن است كه اينها در پي حـذف          از جواهري بيا   الصحاح از أزهري و     تهذيب اللغه وجود آثاري چون    

هاي   ها و توليد واژه     حتي برخي از قاموس نويسان مثل ابن دريد به جعل واژه          . اند  هاي غير فصيح بوده     واژه
  .)24: 1999قباوه، (اند هاي غير عربي شهرت داشته غيراصيل و گنجانيدن واژه

كسائي، ابوعبيده، اصمعي، مازني،    از طرفي نگارش كتابهايي در باب لحن العامه از طرف كساني چون             
انـد كـه      هـايي راه يافتـه      سجستاني و اصالح المنطق از اصمعي داللت بر اين دارد كه در زبان عربي واژه              

به همين  . هاي فصيح و غيرفصيح از ديرباز در بين عربها مطرح بوده است             دغدغة يافتن واژه  . اصالت ندارد 
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ايـن وضـع در دوران   . پـردازد  به بررسي لحن عوام و خواص مي       كه   الفصيحجهت ثعلب كتابي دارد به نام       
  :توان به آثار زير اشاره كرد معاصر هم ادامه يافت كه به عنوان نمونه مي

 ؛الجاســوس علــي القــاموس  
 ؛الغلطــــــــات اللغويــــــــه
ــشائعه  ــه الـ ــاء اللغويـ  ؛االخطـ

ــص   ــط و الـ ــول الغلـ  ؛يحححـ
 ؛معجم االغالط اللغويه المعاصر   

ــالط ال ــدما لاغـ ــويين القـ  ؛ءغـ
 ؛قـــــــــل و التقـــــــــل

    

   از
   از
   از
   از
   از
   از
   از

ــدياق  شــــــــــــــ
ــر ــعد داغـــــ  اســـــ
ــار ــدعلي النجــ  محمــ
 احمـــــد ابوخـــــضر 
ــدناني  ــد عـــ  محمـــ
 األالكرملـــــــــــــي
ــواد  ــصطفي جـــ  مـــ

  )37-36: 1999قباوه، (
چه آنـان كـه بـه       . ارتباط تنگاتنگي با فصاحت دارد    ) م و چه خواص   اچه لحن عو  ( بنابراين بحث لحن  

پرداختند و هم آنان كه به بررسي لحـن و زدودن آن از كـالم                 يبهاي آن مي  ها و زدودن ع     پاك بودن واژه  
كردند كه هرچه از معيار وضع شده آنها خارج بماند در دايره لحن يـا                  از يك قاعده پيروي مي     ،پرداختند  مي

  .)57: 1966مطر، (گيرد خارج از فصاحت قرار مي
 در گذشـته و چـه اكنـون در پـي يـافتن              اينها همه بيانگر آن است كه لغويان و علماي بالغـت چـه            

هاي مشترك و علمـي   اما اين كوششها تا چه حد از توفيق دريافتن مولفه         . هستندهايي براي واژگان      مولفه
شناسـان    برخوردار بوده است؟ به اين پرسش پس از طرح عناصر بيرونـي مبـاني فـصاحت از نظـر زبـان                    

  .كالسيك و علماي سنتي بالغت پاسخ خواهيم گفت

  هاي بيروني مباني فصاحت فهولّم

شناسان كالسيك عرب به طرح آرايي در بررسي مباني فصاحت و             در ميان لغويان ياعلماي بالغت و زبان      
خوريم كه با مباني علمي بررسي زبان سازگار          ها و عبارات عربي بر مي       معيار اصيل يا غير اصيل بودن واژه      

  .نيست
ها و جمالت با دو عنصر زمان و مكـان در زبـان عربـي                 ن واژه مهمترين مسأله براي آنان سازگار بود     

 درجـه بـاالي فـصاحت و        درشناسان سنتي عـرب عبـاراتي را          به عبارت ديگر نحويان و زبان     . بوده است 
  .گيرد دانستند كه در يك چارچوب زماني و مكاني جا مي بالغت معتبر مي

  :وزه زير محدوده كرده بودندآنان به طور كلي منابع تدوين زبان عربي را در چهار ح
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  . نثر.4 ؛ شعر.3 ؛ حديث نبوي.2 ؛ قرآن.1
دانستند اما نسبت به مـسأله        درباره قرآن كريم كه بدون هيچ ترديدي آن را نمونه اعالي فصاحت مي            

بستند و برخي به دليل نقل به مـضمون           حديث برخي استشهاد به آن را در حوزه مسائل نحوي به كار مي            
  .يد شده بودندآن دچار ترد

  :كردند از طرفي شاعران را نيز به چهار طبقه تقسيم مي
   شاعران جاهلي.1
   شاعران مخضرم.2
   دوره اسالمي .3
   مولدان مثل بشار و ابونواس.4

  .كردند ولي درباره طبقه دوم و سوم اختالف نظر پيدا شد به طبقه اول و دوم همگي استشهاد مي
ـ (بندي زبان شهرنشينان و زبان صحرانشينان اعتقاد داشتند           ماما از نظر مكاني نيز به تقسي        جنـي،   ناب

  .)2/15: تا بي
قيد زمان و مكان درباب فصيح بودن و دور بودن از فصاحت همان عصر احتجاج است كه بـه وضـع                     

  ).1/180: تا سيوطي بي(شرايط و قواعد پرداختند
نحويان و زبان شناسان بـصري وكـوفي   لذا دو رويكرد نسبت به موضوع فصاحت پيدا شد كه رويكرد  

رويكرد بصري به نمايندگي ابوعمروبن عالء است و نماينده رويكرد كوفي ثعلب است كه معيار وي                . است
  .)1/184: همان.(در فصاحت كلمه كثرت استعمال عرب بوده است

. اعتماد نمـود  توان به فصاحت واژگان در زبان عربي          كرد كه در موارد زير مي       سيوطي رسماً اعالم مي   
ايـن  . نهد  ه مولدان زبان رو به فساد مي      طكالم عرب تا زماني كه به واس      ) ص(م خداوند، سخنان پيامبر   كال

  .)1/148: همان(فساد هم در حوزه نظم بوده است و هم نثر
هايي كه براي فصاحت واژه در زبان عربي هـم از حيـث عناصـر و                  آنچه از مجموع ديدگاهها و مؤلفه     

ها نارسا بـه نظـر    توان دريافت اينكه هر دو در تبيين و تعيين اين مولفه            روني و هم بيروني مي    هاي د   مولفه
گونه كه جرجاني درگذشـته يـادآور         ها بايد گفت همان     دروني واژه هاي    آيند چون از حيث بررسي مولفه       مي

يي واژه بافـت و      اينكه از مهمترين عوامل زيبـا      ،گذارد  شناسي جديد هم بر آن صحه مي        شده است و زبان   
اي را پديـد      شود كه همه بـا هـم رشـته          ها موجب مي    همنشيني واژه . گيرد  نظمي است كه در آن قرار مي      

  .آيند آورند كه هر يك زيبا و فصيح به نظر مي
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در شعر إمرؤالقيس با توجه به بافتي كه در آن قـرار گرفتـه اسـت،                » زراتشمست«به عنوان مثال واژه     
با توجـه   ) 28هود، آيه   (» موها و انتم لها كارهون    كُمزِلْنُأ«در آيه   » وهامكُنلز م أُ«ه  چنانكه كلم . استفصيح  

چون آيه با توجه به فضاي معنايي حـاكم بـر آن دربـاب              . استبه هماهنگي و تناسب لفظ و معنا، فصيح         
  .)8: 1997زوبعي، (» ادغام ضماير و تلفظ آنها به خوبي ترسيم گر اين فضاست. باشد إكراه و اجبار مي

هـم از حيـث آهنـگ و        «در شعر امرؤالقيس برآنند كه      » مستشزرات«شناسان معاصر درباره واژه       زبان
 پـي چـون شـاعر در      .  معنا و موسيقي و تناسب آهنگ صوت و تـصوير فـصيح اسـت               هم حركت زبان و  

ژوليـده  ريزد و موهـا       خورد درهم مي    توصيف گيسوي پرپشت و بلند معشوق است كه وقتي باد به آن مي            
شـود، هماهنـگ       دچـار اضـطراب مـي       آن كه زبان در تلفـظ    » مستشزرات«گردند، اين تصوير با لفظ        مي
  .)39: همان(است

  :دانند اي تكرار حرف شين را خالف فصاحت مي درباره بيت زير از اعشي نيز عده
  شاو مشلّ شلول شلشل شول    وت الي الحانوت يتبعنيدو قد غ

پريـشي و حالـت مـستي         در همين تكرار است؛ چون اين تكرار بـا زبـان          اما اوج نوآوري هنري شاعر      
  .)39: همان(تناسب دارد

و » اذكر و ادكر  «مثل لفظ   ) همگون سازي (assimilationگاه واژگاني در اثر قواعد زباني مثل تماثل         
 متفـاوت   )اختالف دو صورت شبيه به هم در يـك كلمـه          ( Dissimilationيا برعكس طبق قواعد تغاير      

بـه جـاي    » تظنيـت «مثل تبديل يكي از دو حرف مضاعف به آواي لين يعني واو يا الف مد يا                 . ردندگ مي
 از   خـارج  رود يكـي فـصيح اسـت و ديگـري           براي جلوگيري از تكرار مضاعف كه گمـان مـي         » تظنّنت«

  .)213: 1966مطر، (فصاحت 
هـا    ناس سنتي عرب، بسياري از تيره     ش  ها وقبايل هم بايد گفت به نظر زبان         دربارة ميزان واعتبار لهجه   

 ساختهاي اسمي و فعلي و حتّي عبارات در بوته ترديـد            ،اند و لذا در برگرفتن واژه       وقبايل قابل اعتماد نبوده   
ها در ميان آنـان   گاه قبايل به خاطر آميختگي با غير عربها و گاه به خاطر وجود برخي واژه. گرفتند  قرار مي 

ميـزان  . گرفتنـد  اعتنـايي قـرار مـي    از درجه فصاحت برخوردار نيستند، مورد بي   رسيد چندان     كه به نظر مي   
  .هاي رايج در ميان آنان بوده است بودن و خارج از فصاحت بودن قبايل نيز به واسطه لهجه فصيح

... گرفتند، لهجة قبيله ربيعه و معز، قـيس، عتـيم و هزيـل و               اعتنايي قرار مي    هايي كه مورد بي     از لهجه 
نتي عـرب و لغويـان     سـ شناسـان     ها كه از نظر زبـان       اما اين لهجه  ). 221، ص 1سيوطي، المزهر، ج  (ندا  بوده
  .اعتبار بودند در قرآن كريم به كار رفته است بي
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بـه لهجـه تمـيم و       ) 30آل عمران آيه    (» أمدا«به لهجه هزيل،    ) 7قيامت آيه   (» وزر«هايي چون     واژه
 بنـابراين   .)70-68: 1988سـالم مكـرم،     (يات به كار رفته اسـت     هاي ديگر در آ     هاي بسياري به لهجه     واژه

چون واقعيت آن اسـت  . ها معيار درست وسنجيده علمي نداشتند گرفتن از ديگر لهجه لغويان عرب در بهره 
اي برخوردارند و حكم به درسـتي يـا         هر زبان و لهجه از سطح درستي ويژه       «شناسي جديد     كه از نظر زبان   

اين يك معيار اجتمـاعي اسـت كـه جامعـه زبـاني بـر افـراد حكـم                   . شود   صادر مي  نادرستي بر اساس آن   
دين و رفتار اجتمـاعي،      شأن زبان همچون شأن فرهنگ است؛ يعني مثل عادات، سنتها و زبان،           . نمايد  مي

  .)67: 1957حسان، (»اي برخوردارند ها از سطح درستي ويژه پس هر يك از اين پديده
شناسان كالسيك  ر تكيه بر دو عنصر زمان و مكان در مسائل زباني كه زبان            شناسان معاص   از نظر زبان  

گرديـده  ) 27: 1972أنـيس،  (» ديكتاتوري زمان ومكان«اند، موجب پيدايش نوعي      عرب به آن مبتال بوده    
ـ «: لذا درباره درست يا غلط بودن زبان بايد چنين گفت        . است ا آيا اين كاربرد در زبان سابقه دارد؟ يا اينكه ب

شـنويم و يـا       اند، سازگار است؟ لذا وقتي سـخني را مـي           قواعد نحويان و لغويان آن گونه كه استنباط كرده        
اش گفتـه اسـت يـا خـود           آيا گوينده اين سخن را از حافظه      : خواهيم عليه آن حكم نماييم بايد بپرسيم        مي

  .)31: همان(برساخته است و يا بر سخن كسي قياس كرده است؟ 
شناسان سنتي عرب به واسطه دخالت عناصر بيروني مثل شرايط زمـاني و مكـاني               بانكه ز اينخالصه  

هاي زباني و همچنين ناديده انگاشتن نقش بافت در تعيين معيار فصاحت و حتـي تـدوين                   در تبيين پديده  
  .اند  توفيق چنداني نداشته،هاي زباني قواعد نحوي در تفسير پديده
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