جملة اللغة العربية وآداهبا
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صفحة 163- 111

مفهوم الفصاحة و أنواعها عند اجلاحظ من خالل كتاب البيان
والتبيني
*

 .1استاذ مشارك جبامعة العالمة الطباطبائي
 .2استاذ منتدب جبامعة كلستان
(تاريخ االستالم 1131 /11 /11 :؛ تاريخ القبول)1131 /12 /7 :

ملخّص املقال
عاجل اجلاحظ قضية الفصاحة بصورة واسعة يف كتابه البيان و التبيني و ربط بينها و بني خمتلف املواضيع من
اخلطابة ،و البيان ،و البالغة؛ وعدّ هلا أنواعا من :فصاحة املتكلم و فصاحة احلروف و الكلمة و الكالم ،كما ذكر
معايري للفصاحة مل يسبقه إليها أحد واليت تستعمل إيل اليوم مقياسا لتمييز الفصيح من غريه .يهدف هذا املقال
إىل البحث عن مقاييس الفصاحة عند اجلاحظ عن طريق استخراج و ملّ األفكار املبعثرة يف ثنايا الكتاب وعما إذا
كانت هذه املقاييس مقتصرة على صفات تتعلق باملتكلم والكلمة و الكالم  -كما يدعي البعض  -أم أهنا جاءت متأثرة
بعوامل أخرى أمهلها الباحثون؟ أخرج اجلاحظ الفصاحة من أن تكون فرعا من فروع علم البالغة و اعتربها علما
قائما بذاته له معايريه و مقاييسه؛ و أدخلها يف نطاق أوسع من سالمة اللسان و صحة التعبري و هو النظر إىل
مقتضى حال املتكلم و املخاطب و الظروف املسيطرة على إبالغ اخلطاب أو النص.

الكلمات الرئيسة
اجلاحظ ،اجلمال ،احلال و املقام ،الفصاحة ،الكالم.

 * 1الكاتب املسؤول اهلاتف17127177111 :
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مقدمة
يعدّ كتاب البيان و التبيني من أهـم مؤلفـات اجلـاحظ الـذ كتبـه رداً علـ الشـعوبية و تنـاول
فيـه موضــوعات يف جمـال األدب و النقــد و البالغــة و غريهـا ،قاصــدا بـذلك أن ي ـبني فضــل
العـرب عل ـ غريهـم يف هــذه العلـوم و أهنــا ختـتص هبــم؛ و وضـع بــذلك اللبنـة األول ـ هلــذه
الفنـون ،حيـث اصـبح كتابـه منبعـاً يسـتقي منـه كـل مـن جـاء بعـده يـاول معاجلـة أ قضـية
تضمها عناوين النقد و البالغة و  ،...سواء يف العصور القدمية أو احلديثة .هذا مـع أنـه مل
يراع منهجية خاصة يف الكتابة و مل تأخذ أ ّ من هـذه املواضـيع عنـده شـكال معينـا و تعريفـا
حمددا كما أنه مل يقم بتحديد معن الفصاحة و إمنا اكتف بإعطاء فكرة غري مبسوطة عن
طريق النماذج و األمثلة اليت بعثرها يف أحناء الكتـاب والـيت ال ختلـو عـن بعـض الصـراحة و
الوضوح ،ولكن مع هذا ال يتمكن القارئ من استخراج فكرة الكاتب عنها إال باملشقة البالغة،
ألنـه ك ـثريا مـا خيلــط ب ـني مفـاهيم ع ـدّة مــن دون أن يضـع حــدا بينــها؛ خاصـة يف مــا يتعلــق
بالفصاحة و البالغة ،فإنه ال مييز بني املفهـومني ،و تنـدمل الفكرتـان عنـده بشـكل يوجِّـه أ َّ
حماولـة تقصـد الفصــل بينـهما إلـ الفشــل ،ولكـن مــع هـذا كلّـه ،ميك ـن باسـتعرا األمثلــة
الـواردة يف كتـاب البي ـان والتبـيني ،اسـتخراج بعــض املؤشـرات الـيت جعلــها اجلـاحظ مقياســا
للفصـاحة خختلــف مســتوي اهتا .فقـد ورد يف قصــة موس ـ عليــه السـالم ،بأنــه «حينمــا ذك ـر
العُقدة اليت كانـت يف لسـانه و احلُبسـة الـيت كانـت يف بيانـه ،قـال[ :وَاحْلُـل عُقـدَةً مِـنْ لِسَـانيي
يَفقَهُوا قَوْلِي.طه ( »]22-27/اجلاحظ ،د.ت .)7 /1 :يسـتعني اجلـاحظ هبـذه ا يـة لـذكر عيـوب
الفصـاحة الـيت ختــص الشـخصَ املــتكلم والـيت ننعـه مــن احفصـاح عــن احلاجـة كالعُقــدة و
احلُبسـة و غريهـا مـن العيـوب الـيت إمنـا تظهــر علـ اللسـان و لـيس هلـا شـكل يف الكتابــة .و
جيعل بذلك لفصاحة اللسان أمهية بالغة الـذكر ،لكـي اليـؤد سـوء إفهـام املـتكلم الـ سـوء
فهم املتلقي خاصة و أن « العرب كانوا أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهـل بالغـة كتابيـة .و
لعل هذا هو السبب يف أهنم وضعوا للفصاحة كلمة مشتقة من اللسان ،فقالوا :رجل لَسِن إذا
كان ذا بيان و فصاحة ،و مل يشتقوا مثل ذلك من الكتابة» (أمني ،د.ت.)167 /1 :
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كما أنه يتطرق إل فصاحة الكالم مستشهداً بقول اهلل تعال يف مدح كتابه باالفصاح و
االيضـ ــاح[ :وَنَزَّلنَاعَلَيْ ـ ـكَ الكِتَـ ــابَ تبْيان ـ ـاً لكُ ـ ـلِّ شَ ـ ـيْءالنحل ] 27/و [وَكُ ـ ـلي شَ ـ ـيْء فَصَّـ ــلنَاهُ
تَفصِيالًاحسراء ]12 /و يشري بذلك إل القرآن كنموذجٍ للكالم الواضح اخلايل من التصنّع
و التكلف ،و تعين الفصاحةعنده يف هـذا املوضـع ،الوضـوح و االفصـاح التـام يف البيـان و هـي
تأيت وصفاً للخطاب اللساين كما يأيت وصفا للنص املكتوب.
و اجلـاحظ يســتعني مــرة أخــرذ بالــذكر احلك ـيم لتقس ـيم اللفــظ املفــرد إل ـ الفص ـيح و
الضعيف و يرذ أن فصاحة اللفظ ال تساو شيوعه عل لسان العامة ،إذ العامة تستعمل ما
تراه أخف عل اللسان و إن كان ذلك أضـعف اللغـتني و خمالفـا ألسـلوب القـرآن الـذ أمجـع
البالغيون عل أنه يف املرتبة األول من الفصاحة و البالغة« :لفظُ القـرآن الـذ عليـه نَـزَلَ
أنّه إذا ذكر األبصار مل يقُل األمسـاع ،وإذا ذكـر سـبع مسـوات مل يقـل األرَضـني ،أال تـراه ال
جيمع األر أَرَضني ،وال السمعَ أمساعا ،واجلار على أفواه العامةِ غريُ ذلـك ،ال يتفقّـدون
من األلفاظ ما هو أحقُّ بالذكر وأوىل باالستعمال» (اجلاحظ ،د.ت .)21/1:
و هناك نوع آخر من الفصاحة أشـار اليهـا اجلـاحظ و مل يـورد هلـا مثـاال و هـي فصـاحة
احلروف.
واملقال هذا ي سع لإلجابة عل األسئلة التالية :كيف عرب اجلاحظ عن الفصـاحة و إلـ
كم نوع قسمها؟ ما هي املعايري اليت وضعها ألنواع الفصاحة؟ و مـا هـي العوامـل الـيت تـأثرت
هذه املقاييس هبا؟

سوابق البحث
هناك مقال واحد عن الفصاحة عند اجلاحظ ،كتبه األستاذ حسن صرب مركزا عل كتاب
البيان و التبيني و حاول أن يسلط الضوء عل املواضـيع املتنـاثرة يف الكتـاب ،إال أن حبوثـه -
رغم حماولته هذه  -جاءت مبعثرة كما هي يف كتاب اجلاحظ و لذلك فإنه ال يغين عن إعادة
البحث يف هذا اجملال.
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منهجية البحث
يعتمد البحث منهجا وصفيا حتليليا حيث يتم اسـتخراج األفكـار مـن كتـاب البيـان و التبـيني و
حتليلها يف ثنايا الكتاب.
وفقا ملا مض  ،تنقسـم الفصـاحة عنـد اجلـاحظ إلـ أربعـة أقسـام :فصـاحة املـتكلم ،و
فصـاحة الكلمـة ،و فصـاحة الك ـالم ،و فصـاحة احلـروف .و سـنقوم بشــرح كـل منـها بعــد أن
تعرفنا عل مفهوم الفصاحة.
 .1التعريف بالفصاحة
الفصـاحة لغـة « :سـقاهم لبنـ ًا فصـيح ًا وهـو الـذ أخـذت رغوتـه أو ذهـب لبـانه وخلـص منــه،
وفصــح اللــف وأفصــح وفصّــح ،وأفصــحت الشــاة :فصــح لبنــها  ...وأفصــح العجم ـيّ :تكلّــم
بالعربية .وفصح :انطلق لسانه هبا وخلصت لغته من اللكنة .وأفصح الصيبّ يف منطقه :فهـم
ما يقول يف أول ما يتكلم .تقول :أفصح فالن مث فصح ،وأفصح عن كذا :خلّصه .وأفصـح يل
عن كذا إن كنت صادقاً أ بيّن .وفالن يتفصّح يف منطقه إذا تكلّف الفصاحة» (الزخمشرذ،
 : 1773مادة فصح).
الفصاحة اصطالحاَ :هناك من عـرف الفصـاحة بأنواعهـا بصـورة عامـة فيقـول صـاحب
تــاج العــرو  « :وقــال أئمــة املعــاين حيــث ذكــر أه ـ ُل اللغــة الفصــاحةَ ،فمــرادهم هبــا كثــرة
االستعمال» (الزبيدذ : 1726 ،مادة فصح) .وقال السيوطى عن مفهوم الفصـاحة معلقـا علـ مـا
أورده " الثعلب يف كتابه " الفصيح" :واملفهوم من كـالم "ثعلـب " أن مـدار الفصـاحة ىف الكلمـة
على كثرة استعمال العرب هلا .فإنه قـال ىف أول "فصـيحه " :هـذا كتـاب اختيـار الفصـيح ـا
جيــرى ىف كــالم النــا وكتبــهم ،فمنــه مــا فيــه لغــة واحــدة والنــا علــى خالفهــا ،فأخربنــا
بصواب ذلك ،ومنه ما فيه لغتان وثـال وأكثـر مـن ذلـك ،فاخترنـا أفصـحهن ،ومنـه مـا فيـه
لغتــان كثرتــا واســتعملتا ،فلــم تكــن إحــدامها أكثــر مــن األخــرى ،فأخربنــا هبمــا (الســيوط ،
د.ت .)121/1:ولك ـن خــا أن الفصــاحة يف االصــطالح تكــون وصــفا للمفــرد وللكــالم واملــتكلم
ومعناها خيتلف باختالف موصـوفها ،نـرذ أهنـا ال يشـملها تعريـف واحـد ،بـل جيـب التحـد
عن كل قسم على حدة.
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 .2فصاحة املتكلم
أما فصاحة املتكلم « فهي ملكة يقتدر هبا على التعبري عـن املقصـود بلفـظ فصـيح» (القـزويين،
د.ت .)11/1:و هو أول شرط ذكـره اجلـاحظ للفصـاحة ،حيـث يبـدأ كتابـه مسـتعيذاً بـاهلل مـن
العيوب ،خا فيها ما يعتر املتكلم ،و بذلك يعطـي لفصـاحة املـتكلّم درجـة مرموقـة للنظـر يف
اعتبار قدرته على البيان الواضح التام دون نقص أو زيادة ؛ و يقول« :اللّهم إنّا نَعوذُ بـك مِـن
فتنةِ القولي كما نَعوذُ بك من فتنة العمل ،و نَعوذُ بك من التكلّف ملا ال نُحسن كما نَعوذُ بك مِن
العُجـبي ملـا نُحســن ،و نَعـوذُ بـك مــن السِّـالطة و اهلَـذَر ،كمــا نعـوذُ بـك مِــن العِـيّ و احلَصَــر»
(اجلــاحظ ،د.ت  .)3/1:يعــين اجلــاحظ بالســالطة و اهلــذر ،حــدة اللســان و كثــرة الك ـالم يف
اخلطأ و الزيادة اليت ال تُعني عل املعن بل تؤد إل سأم املخاطـب و ماللـه؛ و هـو يـرادف
احســهاب و اخلطــل يف القــول .و ك ـذلك يعــين بــالعِيّ و احلَصَــر ،عجــز املــتكلم عــن التعــبري
الصحيح عن املعن املراد و «العِيّ يكون يف القول كما يكـون يف العمـل ،و احلَصَـر ضـرب مـن
العِيّ ال يكون إال يف الكالم ،حبيث يضيق الصدرعن االفصاح .ومها من العيوب األدبية الـيت
تعاين منها البيئة االنساني ة ،فمن أُصـي ب بأحـدها فقـدَ مقومـات الفصـاحة و البالغـة» (زكـ
صباغ .)173 :1727 ،و العيب هذا ينشأ عن عدم كمال آلة البيان عند املتكلم ،ألني البيان بدوره
« يتاج إىل نييـزٍ وسياسـة ،وإىل ترتيـب ورياضـة ،و إىل نـام ا لـة وإحكـام الصـنعة ،وإىل
سهولة املخرج وجَهارة املنطق ،وتكميل احلروف وإقامة الوزن» (اجلاحظ ،د.ت .)11/ 1:و متـ
ما خال الكالم عن هذه املواصفات يعدّ معيبـاً و املـتكلم عييـاً .فالفصـاحة إضـافة علـ قـدرة
املتكلم على صوغ كالمه وفق نظام سليم أمر يتاج إىل سالمة آلة النّطق و إىل كفايـة لغويـة
و هو ما نتناوله فيما يلي:
 .1 2جهاز النطق

ال يتيسر للمتكلم إعطاء احلروف حقوقها من الفصاحة إال إذا كان صـاحب آلـة نطـق سـليمة
تُمكنه من الدقة يف خمارج األصوات و األداء الصحيح لأللفاظ،ألن كثرياً من األخطاء اليت
يقع فيها املتكلم و حتدّ من حسن البيان ،إمنـا تـأيت عفويـاً لعـدم سـالمة إحـدذ آالت النطـق
مثل الفم ،و األسنان ،و اللسان .فمن هذا املنطلق نستعر أهم العيوب اليت تصيب املتكلم
و حتول بينه وبني صحة التعبري يف حماولة التعريف بالفصاحة عن طريق الصفات اليت ننع
منها من خالل أسلوب اجلاحظ يف هذا اجملال.
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 .1 1 2الفم

للفم أمهية كبرية يف النطق ،ألنه هو األداة اليت يسـتعني هبـا الطفـل كـي يـتلفظ أول احلـروف
اليت يتمكن من إخراجها دون إدخال اللسان و هي امليم و الباء «وامليم والباء أوَّلُ ما يتهيّأ يف
أفواه األطفال ،كقوهلم :ماما ،وبابا؛ ألهنما خارجان من عمل اللسان ،وإنَّما يظهران بالتقـاء
الشـفتني» (م.ن .)62/1 ،و أهـم العيـوب الــيت تعتـر الفـم هـي :الفَلَــح و العَلَـم ومهـا الش ـقّ يف
الشفة العلي ا و السفل  ،و الضَّجَم والفَقَم ومها اعوجاج يف الفم ،و هي ختلّ باألداء الصحيح
خاصة إذا رافقه سقوط األسنان والـدليل علـ ذلـك «قـول عمـر بـن اخلطـاب رمحـه اهلل يف
سُهَيل بن عمرو اخلطيب :يا رسول اهلل ،انـزع ثَنييتَيـه السُّـفلَينيي حـ يـدلع لسـانه ،فـال يقـومَ
عليك خطيباً أ بداً ،و إمنا قال ذلك ألن سهيالً كان أعلمَ من شفته السفل » (م.ن.)12 /1 ،
 .2 1 2األسنان

لسالمة األسنان أثر كبري يف كمال آلـة البيـان و صـحة تلفـظ احلـروف ،و هلـذا السـبب أكثـر
اجلاحظ من الكالم عن العيوب اليت تصيب األسنان ،فمنها :الرَوَق و هو ركوب السِّن الشفة،
الشَغوة و هي «اختالف نيبتة األسنان بالطول والقِصَر والدخول واخلروج  ...والسِّن الشاغية:
هي الزائدة على األسنان ،وهي املخالفة لنيبتـة غريهـا مـن األسـنان» (ابـن منظـور : 1762 ،مـادة
شغو) و اهلَـتَم و هو انكسار الثنايا .و كل من هذه العيوب يؤثر سلباً عل صـحة األداء وحسـن
التعـبري فقـد ي سـبب سـقوط األسـنان  -إذا كانـت يف مقـدم الفـم -إجيـاد الصـفري يف الك ـالم
فيقول اجلاحظ عنه«:خطب اجلمحيُّ خطبة نكاح أصابَ فيها معاين الكـالم ،وكـان يف كالمـه
صفري خيرج من موضع ثناياه املزنوعة» (اجلاحظ ،د.ت .)12 /1 :كما أنـه يـؤد إلـ االخـتالل
يف أداء احلـروف ،ففــي مثــل هــذه احلالـة مــن اخل ـري استئصــال مجيـع األســنان ألنــه أفضــل
لإلبانة «:قد صحَّت التجربة وقامت ال ِعـربة علـى أن سـقوط مجيـع األسـنان أصـلح يف احبانـة
عن احلروف منه إذا سقط أكثرها ،وخالف أحد شَطريها الشَّطر ا خر ،وقـد رأينـا تصـديقَ
ذلك يف أفواه قوم شاهدهم النا بعد أن سقطت مجيع أسناهنم ،وبعد أن بقـي منـها الثُّلـث
أو الرُّبع» (م.ن .)62/1 ،كما أن انكسار األسنان بدورها يعدُّ حائال بني املتكلم و احفصـاح« :و
ليس شيء من احلروف أدخلَ يف باب النقص والعجـز مـن فـم األهـتم مـن الفـاء والسـني إذا
كانا يف وسط الكلمة» (م.ن.)62 /1 ،
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 .3 1 2اللسان

ال خيف علي أحد مدذ أمهية اللسان يف تكميل آلة البيان ،و الشيء املؤكد عند اجلاحظ يف
حبثه عن اللسان هو أمهية طول اللسان للتعويض عن العيوب اليت تعتر الشـفة و األسـنان،
حيث يعتقد بأن من كان ذا لسان طويل ال يضرّه سقوط األسنان كما يضـرّ ا خـرين و يقـول:
«إذا وَجَدَ اللسانُ من مجيع جهاته شيئاً يقرعُه ويصكُّه ،ومل ميرَّ يف هواء واسِع اجملالَ ،وكـان
لسانُه ميأل جَوْبةَ فمِه ،مل يضرَّه سقوطُ أسنانه إال باملقدار املغتفَـر ،واجلـزء اَتَمـل» (م.ن.
 .)62- 61/1و يستدل عل ذلك بأن« :الدَّليل على أني من سقط مجيعُ أسنانه أني عِظَم اللِّسان
نافع له ،قول كَعب بن جُعَيلٍ ليزيدَ بن معاوية ،حني أمره هبجاء األنصار ،فقال له :أرَادِّ أنت
إىل الكفر بعد احميان،ال أهجُو قوماً نصروا رسولَ الليه وآوَوْه ،ولكنِّي سـأدلُّك علـى غـالمٍ
يف احليِّ كافرٍ ،كأني لسانَه لسانُ ثور ،يعين األخطل» (م.ن .)63 /1 ،فقد اسـتعار "كعـب" عظـم
اللسان لقدرة الشاعر عل البيان ،فكأن هذا يساو ذلك لتأثريه الواسع عليه .وال شئ يضرّ
اللسان و مينعه البيان كطول الصَّمت ،ألن عدم حركة اللسان و عـدم املمارسـة علـ الـتكلم،
يؤد إل ثقل اللسان و جفافه و تبعاً لذلك إلـ فسـاد الكـالم .وَ «اللّسـان إذا أكثـرتَ تقليبـه
رقَّ والنَ ،وإذا أقللـ ـتَ تقليبَ ــه وأطَل ــت إس ــكانَه جس ــأ وغل ــظ» (م.ن )272/1 ،و الش ــاهد علـ ـ
ذل ـ ـك مـ ــا جـ ــرذ عل ـ ـ لسـ ــان اصـ ــحاب البي ـ ـان و البالغـ ــة« :قـ ــال بكـ ــر بـ ــن عبـ ــد اهلل
املـزين :طـول الصَّـمت حُبْسـة؛ كمـا قـال عمـر بـن اخلطـاب رمحـه اهلل :تـرك احلركـة عُقلَ ـةٌ»
(م.ن.)272 /1 ،
 .2 2آفات آلة النطق

هناك جبانب العيوب الت تنبعث عن نقص يف جهاز النطق ،عيوب أخرذ تظهر يف آلة
النطق ال تنبع مباشرة عن عيب يف آلة النطق ،و رخا تنشأ عن مشكلة يف نفسية املتكلم
تسبب وقفات أو أصوات إضافية غري إرادية عل لسان املتكلم وتؤد إل عسر النطق؛ و
منها:
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 .1 2 2اللثغة

و هي عدم قدرة املتكلم عل أداء بعض احلروف حيث يبدهلا حبرف آخر؛ و العيب هذا
يدخل على أربعة حروف و هي :السني و القاف و الالّم و الراء .و اللّثغ يقع باختصار شديد
عل األشكال التالية:
تبديل السني إل الثاء ،ك :أ ي يكسوم (أ ي يكثوم) .تبديل القاف إل الطاء ،ك :قلــت
له (طلت له) .تبديل الالم إل الياء ،ك :اعتللت (اعتيـيت)؛ و إل الكاف ،ك :ما العلّة يف
هذا؟(مَكعِكية يف هذا)؟ تبديل الراء إل الغني ،ك :مَرّة (مَغّة) ،و إل الذال ،ك :مَرّة
(مَذّة) ،و إل الظاء ،ك :مَرّة (مَظّة) ،و إليالياء ،ك:مَرّة (مَية) (م.ن .)31- 31/1 ،و للثغة
شكل آخرليس إىل تصويرها سبيل ،ألهنا « ليست هلا صورةٌ يف اخلط تُرى بالعني ،وإمنا
يصوِّرها اللِّسان وتتأدَّى إىل السمع» (م.ن .)36 /1.وهناك نوع آخر من اللثغ يعد حسنا يف
الكالم و ذلك إذا كان عن اجلوارذ الظراف «:و يستملحون الليثغاء إذا كانت حديثةَ السن،
ومَقدودةً جمدولة ،فإذا أسنَّتْ واكتهلَتْ تغيَّرَ ذلك االستمالح» (م.ن.)117/1 ،
أشار اجلاحظ يف هذا املضمار إل عيوب كثريةتعين كلها -باختالف يف الدرجات -عدم
قدرة املتكلم عل تبيني الكالم ،حيث اليتبني مقصود املتكلم إال بالصعوبة ومنها :احلُكلة ،و
العُقلة ،و الرُّتة ،و احلُبسَة،و اليلجلَجة ،والتَّمتَّمة و الفَأفَأة و اليلفَف...و هناك عيوب أخرذ
تعر عل اخلطيب «لي ست خطأ يف اللفظ ذاته و إمنا هي اضطراب يف حركة التنفس
تسيء إل عملية الكالم ومواصلته» (بوملحم .)321 :2117 ،مثل النّحنحة ،و السعلة.
 .2 2 2اللكنة

يتابع اجلاحظ احلديث عن العيوب األخرذ اليت تصيب املتكلم لغري األسباب املشار إليها ،و
منها اللكنة .فقد عرفها اجلاحظ بأهنا «ادخال بعض حروف العجم يف حروف العرب حبيث
جتذب لسان املتكلم العادة األول إل املخرج األول»( ،اجلاحظ ،د.ت )11/1 :و ذلك يد يف
األغلب إما لكون املتكلم أعجمياً و إما لنشأته مع العجم و تأثره هبم .فهذا عبيداهلل بن زياد
 مع كونه عربياً -كان يول القاف ،كافاً؛ و ذلك ألنه« نشأ يف األساورة عند شريويةاألسوار  ،زوج أمه مرجانة» (م.ن .)73/1 ،و للّكنة أشكال ترتبط بصلة وثيقة إل البيئة اليت
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عاشها املتكلم ،فاللكنة اليت تعتر الفارسي قد ختتلف عما تصيب الرومي أو احلبشي ،ألن
مدذ استخدام احلروف خيتلف من بلد إل آخر و احلروف اليت ال تستعمل كثريا يف بلد
خاص تستعصي عل لسان أهله و تسبب عسر النطق هبا؛ «و قال األصمعي :ليس للروم
ضاد ،وال للفُر ثاء ،و ال للسُرياينّ ذال» (م.ن .)61 /1 ،و اللكنة من العيوب الذائعة بني
البلغاء و اخلطباء الكبار و كذلك عامة النا ؛ من البلغاء املصابني باللكنة «:صُهَيب بن
سِنان النَّمَر ّ صاحب رسول اهلل  كان يقول :إنّك هلائن ،يريد إنك لَحَائن ،وصُهَيب بن
سنان يرتضخ لُكنة روميّة ،وعبيد الليه بن زياد يرتضخ لُكنةً فارسية ،وقد اجتمعا على جعل
احلاء هاءً ،وأزدانْقاذارُ لكنته لكنةٌ نَبطيَّة ،وكان مثلَهما يف جعل احلاء هاء» (م.ن.)72/1 ،
 .3 2 2اللحن

اللحن يف الكالم« :هو املي ل به عن احعراب إىل اخلطأ أو صرفه عن موضوعه إىل االلغاز»
(الزخمشرذ : 1773 ،مادّة حلن) و إمنا قصد اجلاحظ باللحن ،النوع األول ،و هو اخلطأ يف
إعراب الكلمات و كذلك يف القواعداللغوية.فعل هذا «ليس اللحن عيبا يف اللفظ بل يف
اللغة» (بوملحم .)321 :2117 ،فقد سبق الذكر إل أن املتكلم يتاج إل كفاية لغوية لتكميل
آلة البيان و يعين ذلك أني عليه أن يكون قادراً عل أن جير كالمه حسب املذهب اللغو
الصحيح ،وأن يذر استخدام ما يعترب شاذة عما تواضع عليه العرب من األساليب و
الكلمات واألبنية .و هذا النوع من اخلطأ يد يف األكثر يف كالم األعاجم لقلة معرفتهم
بقواعد اللغة العربية و صعوبة حتصيل العلم هبا ،أو يف كالم العرب املتحضرين الذين تأثروا
باألعاجم ففسد لغتهم .واللّحن يقع يف أشكال ثالثة:
 اللحن يف إعراب الكلمات ،و هو كقول القائل« :ارتفع إىل زياد رجل وأخوه يف مريا ،
« فقال :إني أبونا مات ،وإن أخينا وثَب على مال أبانا فأكله ،فأمَّا زياد فقال :الذ أضعتَ من
لسانك أضرُّ عليك ا أضعت من مالك» (اجلاحظ ،د.ت .) 222/2 :و كثرياً ما كانوا يسكنون
حركة احلرف األخري لكي ال يظهر خطأهم يف احعراب« :وكان مهد ّ بن هُلَيل يقول :حدثنا
هشامْ ،جمزومةً؛ مث يقولُ ابنْ وجيزمه؛ مث يقول حسّان وجيزمه؛ ألنّه حني مل يكن حنويّاً
رأى السالمةَ يف الوقف» (م.ن.)221 /،2 ،
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 اللحن يف تركيب اجلمل« :وقال نَفيس لغالم يل :النا ويلك أنت حياءً كلّهم أقل!
يريد :أنت أقل النا كلّهم حياءً» (م.ن.)26 /1 ،
 اللحن يف أصل الكمة و بنائها« :قيل لنَبَطيٍّ :لِمَ ابتعتَ هذه األتان؟ قال :أركَبها وتَلَدُ
يل» (م.ن .)71 /1 ،و الصحيح " تَلِدُ يل".
الوقوع يف األخطاء اللغوي ة أمر مغتفر بالنسبة لألعاجم ،ولكن أن يفهم العر يُ الكالمَ
اخلاطئ امللحون ،يدلّ ذلك عل ضعف اللغة عنده ألنه لو كان عاملاً بلغته و قواعدها لكان
ذلك منعه من فهم الكالم الفاسد ،إذ «لوال طول خمالطةِ السامع للعجم ومساعِه للفاسد
من الكالم ،ملا عرفه ،وحنن مل نفهم عنه إال للنَّقص الذ فينا و العرب الفصحاء ،وأصحاب
هذه اللغة ال يفقهون قول القائل منّا :مُكره أخاكَ ال بطل ،و إذا عزَّ أخَاك فُهنْ  ...وم وجد
النحويُّون أعرابياً يفهم هذا وأشباهَه بَهْرَجُوه ومل يسمعوا منه؛ ألنّ ذلك يدلُّ على طول
إقامته يف الدّار اليت تُفسد اللّغة وتنقص البيان» (م.ن.)163- 162 /1 ،
اللحن قبيح بصورة عامة و أقبحه ما يظهر من لسان املتكلفني بالفصاحة و البالغة«:
أقبح الليحن حلن أصحاب التّقعري والتقعيب ،والتشديق والتمطيط واجلَهْورة والتفخيم ،وأقبح
من ذلك حلن األعاريب النّازلني على طرق السَّابلة ،وبقرب جمامع األسواق» (م.ن.)116/1 ،
ولكن هناك نوع آخر من اللحن اعتربه الكاتب اللحن احلسن ،و هو حلن اجلوار الشوابّ ما
دمن كنّ حديثات السّن ،و مل يكن ذلك اللحن عن تكلف «.والليحن مِن اجلوار الظِّراف ...
أيْسَر ،وربّما استَملح الرّجل ذلك منهنّ ما مل تكن اجلاريةُ صاحبةَ تكلُّف ،ولكن إذا كان
اللحنُ على سجيّة سُكّان البلد (م.ن ،الصفحة نفسها).
والذ جتدر احشارة إليه هو أن اجلاحظ ال يقتصر بذكر معايب اللسان فحسب ،بل يقوم
بتقديرقيا هجنة العيوب املعترضة عل املتكلم و جيعلها على درجات ،خعىن أني البعض
منها أخف من البعض ا خر قبحاً و يقول« :ليس الليجالج والتّمتام ،واأللثغ والفأفاء ،وذو
احلُبسَة واحلُكلة والرُّتَّةِ وذو الليفَفِ والعجلة ،يف سبيل احلَصِري يف خطبته ،والعيّ يف مناضلة
خصومه ،كما أن سبيلَ املُفحَم عند الشعراء ،والبكئ عند اخلطباء ،خالفُ سبيل املسْهَب
الثيرثار ،واخلَطِل املِكثار» (م.ن .)13- 12/1 ،ويف نتيجة القيا يأيت العي و اهلذر يف املرتبة
األوىل قبل ا فات اليت تنتل عن نقص يف آلة النطق و اليت تظهر علي شكل اللكن و اللثغ
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عل اللسان؛ ألن السامع ال يقبح العيوب اخلَلقية عند املتكلم كما يقبح العيوب اليت تأيت
نتيجة للتكلف و التصنع؛ بل قد يرذ فيها متعة و حُسناً ال جيده يف الكالم الفصيح ،كما أن
اجلاحظ نفسه مع تقبيحه لعيوب الفصاحة و تأكيده عل أمهية االبتعاد عنها ،جيعل لبعض
منها وجهاً مجاليا ال يظهره سو اقتضاء احلال واملقام ،فهو يدعو إل اللحن و الغلط يف
حكاية نوادر العوام لتناسبه قدر املتكلم و مقام اخلطاب ،و يرذ بأن إخراج الكالم عن تلك
الصورة امللحونة إل الشكل الصحيح يفسد الغر الذ قيل من أجله ،حيث يقول« :إذا
مسِعتَ بنادرةٍ من نوادر العوامّ ،ومُلحة من مُلَح احلُشوَة والطيغام ،فإيَّاكَ أن تستعمِلَ فيها
احعراب ،أو تتخيَّرَ هلا لفظاً حسناً ،أو جتعل هلا مِن فيك خمرجاً سَرييّاً؛ فإنّ ذلك يفسد
احمتاع هبا ،ويُخرجها من صورهتا ،ومِن الذ أُرييدَت له ،ويُذهب استطابَتهم إياها
واستمالحَهم هلا» (م.ن .)116/1 ،و يذهب إل أن العيب يف أداء األلفاظ ليس قبيحاً يف
ذاته ،مادام يكون داللة مجالية يف موضع آخر و املعيار للحكم علي الكالم بالقبح أو اجلمال
هو اقتضاء احلال.والدليل عل ذلك ،أنه يصف اللثغة عند واصل بن عطاء  -اخلطيب
املتكلم  -بالشنعة ،و ميدحها يف كالم الفتيات اجلميالت ،حيث يقول عن اللحن بأنه « أقبح
من آثار اجلُدَر ّ يف الوجهِ» (م.ن .)216/2 ،و يثين يف نفس الوقت عل مجال موقع هذا
العيب يف كالم اجلوار احلسان وحسن صدوره عنهن و الذ قد ال يصل بفصاحة األداء
و التعبري .و هناك من يرذ رأذ اجلاحظ و يستحسن االستمتاع بالكالم اخلاطئ قائال«:
واللحن من الغواين و الفتيات غري منكر وال مكروه بل يستحب ذلك ،ألنه بالتأنيث أشبه،
وللشهوة أدعى ،ومع الغزل أجرى ،واحعراب جد ،وليس اجلد من التغزل والتعشق والتشاجي
يف شيء» (احلموذ ،د.ت .)23 /16 :هذا و إن احمتاع اجلمايل بالكالم اخلاطئ يناقض غاية
الفصاحة األول و هو " الفهم و احفهام بالتعبري الصحيح الربئ عن اللحن و الغلط " و يعين
ذلك :أن اجلاحظ ال يصر فصاحة املتكلم يف معايري ثابتة تتعلق بأداء اللفظ؛ بل جيعل
تلك املعايري ختضع ملعيار أكرب و هو مراعاة اقتضاء احلال و املقام.
 .3فصاحة احلروف
هذا املستوذ يتعلق باحلروف اليت تكوّن الكلمة املفردة ،فهذه احلروف جيب أن تكون
متناسقة و متناغمة يف جماورة البعض لكي ال تسبب زمحة عل لسان املتكلم« :فأمّا يف
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اقتران احلروف ،فإنّ اجليمَ ال تقارين الظاء وال القاف وال الطاء وال الغني ،بتقدمي وال
بتأخري ،والزّا ال تقارنُ الظياءَ وال السِّني وال الضاد وال الذال ،بتقدمي وال بتأخري ،وهذا باب
كبري ،وقد يُكتفَى بذكر القليل حتَّى يُستَدَلي به على الغاية اليت إليها يُجرَى» (اجلاحظ ،د.ت
 .)67/1:فهو يعتقد بأن تالقي هذه احلروف واقتراهنا يف بنية الكلمة ليست مستحسنة ،إذ ال
يتيسر على اللسان النطق هبا كما ال تتلذذ األذن بسماعها.
 .4فصاحة الكلمة (اللفظ املفرد)
أما فصاحة املفرد فهي «خلوصه من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القيا اللغو »
(القزوين  ،د.ت .)21 /1 :و اجلاحظ مل يقم بتبويب و حتديد هذه املقاييس ،إال أنه أشار إل
مناذج تندرج حتت هذه العناوين ،كما أنه أشار إل معايري أخرذ تتجاوز إطاراملقاييس
ا نفة الذكر ،يرد شرحها يف مكاهنا.
بدأ اجلاحظ كالمه يف جمال فصاحة الكلمة املفردة مشريا إل لثغة واصل بن عطاء و
حماولته حخفاء هذا العيب قائال« :كان إذا أراد أن يَذكُر البُرّ قال :القمح أو احلنطة،
واحلنطةُ لغة كوفية والقمح لغة شامية ،هذا وهو يعلم أنّ لغةَ من قال بُرّ ،أفصحُ من لغة مَن
قال قمح أو حنطة» (اجلاحظ ،د.ت .)17/1 :و بذلك يشري يف املوازنة اليت قام هبا إل أن
الفصيح ليس على درجة واحدة ،بل له رتب متفاوته ،فمنه الفصيح و األفصح .فهو مل جيرد
اللفظني األخريي ن عن االتصاف بالفصاحة و إمنا جعلهما يف درجة ثانية بالنسبة لي " بُرّ" و
خا أني " بُرّ" ليس أدلّ عل معناه من لفظي " القمح و احلنطة " ،ال يبقي سبيل لتفضيل
الواحد عل ا خر سوذ أن يكون مستعمَال يف القرآن الكرمي أو شائعا عل ألسنة العرب
القحّ ؛ هذا و نعلم أن أياً منها مل يرد يف القرآن و بالنسبة إل الثاين ال نستطيع أن جنزم
بشيء ،فيبق سبب التفضيل هذا جمهوالً علينا.
كما أنه يلفت االنتباه إل اختالف رتب األلفاظ املستخدمة عند أهايل خمتلف املدن يف
درجة الفصاحة و يتخذ من القرآن مقياساً لتحديد مراتبها (األلفاظ) يف الفصاحة و
يقول «:ادّع أهل مكة بأن الفصاحة ختتص هبم ،فأجاهبم ابن املناذر البصر قانالً :أما
ألفاظنا فأحك األلفاظ للقرآن ،و أكثرُها له موافقة ،فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم.
أنتم تسمون القِدر بُرمةً و جتمعون البُرمةَ عل بيرامٍ ،و حنن نقول قِدر و جنمعها عل قُدور،
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و قال اهلل عز وجل[ :وَ جيفَانٍ كاجلَوَابي و قُدُورٍ رَاسِيات .سبأ ( ]13/م.ن .)17- 12/1 .و من
ثَمَّ يستنتل بأن األلفاظ مهما كانت أشبه باأللفاظ القرآنية فهي تكون أفصح من غريها.
و من املستغرب أن اجلاحظ يذهب إل أن الفصاحة تنحصر يف األلفاظ العربية و
ختتص بالعرب دون سائر األمم ،و هلذا السبب يعيب أهل املدينة و أهل الكوفة الستخدامهم
الكلمات األجنبية الدخيلة  -يقصد هبا الكلمات الفارسية بالضبط -بدل الكلمات العربية
األصيلة و يقول  «:أال ترى أنّ أهل املدينة ملا نزل فيهم نا من الفُر يف قدمي الدّهر عَلِقوا
بألفاظ من ألفاظهم ،ولذلك يسمّون البيطِّيخ :اخلِرْبيز،و يسمّون السميط :الرَّزْدَق ،ويسمُّون
املَصُوص :املَزُور،ويسمّون الشِّطرنل :األشْترَنْل ...و ي سمّون (أهل الكوفة) السُوق والسُّوَيقة:
وازار ،و الوازار بالفارسية .و يسمّون القِثّاء :خِياراً ،و اخلِيار بالفارسية» (م.ن .)21 - 17/1 ،و
ي ستدل عل أفضلي ة العرب عل غريه ب« أن العرب أنطق ،وأن لغتَها أوسع ،وأن لفظَها أدلُّ،
وأن أقسام تأليف كالمها أكثر ،واألمثالَ اليت ضُربت فيها أجود وأسيَر( » ...م.ن.)321 /1 .
كما أنه يرذ عقلية العرب فائقة عل سائر األمم و يقول يف ذلك« :وإنّما األمم املذكورون
مِن مجيع النا أربع :العرب ،وفار  ،واهلند ،والرّوم ،والباقون مهل وأشباه اهلَمل ،وأما
العوامّ مِن أهل مِلّتنا ودعوتنا ،ولغتنا وأدبنا وأخالقنا ،فالطّبقة اليت عقوهلا وأخالقها فوقَ
تلك األم م ومل يبلغوا مزنلة اخلاصة منا » (م.ن .)137 /1 .فاجلاحظ حسب وجهة نظره هذه،
ال يقيم وزناً لبقية األمم و ال ي رذ من شأن العرب أن خي ضع أمام لغة أخرذ أجنبية و
خيصّ هنا اللغة الفارسية بالذكر دون غريها و ذلك ال يكون إال لرواج هذه اللغة و تأثريها
الواسع علي اللغة العربية و الذ نرذ معامله واضحة جلية حت يومنا هذا ،كما ال خيف
عل أحد أن العرب ظل يّ عيش جاهال بأسباب احلضارة و معاملها إل أن دخلت الفر
بالط أمرائهم و بدأ خواصّهم يستعريون من الفر ألفاظ احلضارة واملدنية؛ خاصة و أن
العرب أنفسهم ينصون عل ختلفهم حضارياً ،فإهنم« منذ اجلاهلية كانوا يرصون عل
إغناء لغتهم خا يعوزها من كلمات مدنية و إدارية كان الفر قد سبقوهم إل معانيها ،مثل
هذه الكلمات :وزير ،خراج ،بريد ،صوجلان و هي كلمات تتصل بالسياسة واحدارة مث
الكلمات اليت تدل عل مظاهر املدنية و اللبا و الطعام و( » ...غني م هالل.)123 :1777 ،
فاحنصار الفصاحة عل العرب إمنا جاء نتيجة لزنعة اجلاحظ املعادية للشعوبية و ليس
هناك من دليل يؤيد هذه الدعوذ ،إن مل يكن هناك ما يدحضها؛ «و يؤكد هذا قولـه تعاىل:
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[وأخي هارون هو أفصح مين لساناَالقصص  .]31/وإذا كانت كلمة (أفصح) هي الكلمة
الوحيدة يف القرآن الكرمي من مفردات الفصاحة ،فإن ا ية تثبت وجودها يف أمم أخرى غري
العرب( »....مجعة.)21 :2112 ،
و يضع اجلاحظ معايري أخرذ لفصاحة املفرد ،يعترب إل اليوم مقياسا لتعيني الفصيح
من غريه و منها أن اللفظ جيب أن ي بتعد عن االبتذال و السوقة وكذلك عن الغرابة و
الوحشية ،ولكنه يؤكد يف الوقت نفسه أنه يسن أن يكون اللفظ مبتذال أو غريباً إذا كان
ذلك يالئم مقام املتكلم وقدر املخاطب و يقول« :ال ينبغي أن يكون اللفظ عامياً ،و ساقطاً
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
النّا يف طبقاتٍ كما أنّ النا أنفسَهم يف طبقات» (اجلاحظ ،د.ت .)111/1:فالغريب
الوحشي من الكلمة هو ما يكون خفي املعىن وغري مأنو  ،ومنه ما حتتاج لفهمه إيل تورق
املعاجم و البحث يف أشعار البَدو كقول أ ي علقمة النحو و هو خياطب األنا اجملتمعني
حوله «:ما لكم تتكأكئون عليَّ كما تتَكأكئون على ذ جينَّة ،افرنْقِعوا عنّي» (م.ن.)321- 377/1 .
فقد استخدم هذا الرجل كلمات غريبة غري مألوفة االستعمال واليت ال ميكن معرفتها إال
بالرجوع إل قواميس اللغة  .و منه ما ال ميكن التعرف علي معناه ولو خراجعة القواميس و
هو مذموم ألنك إن استعملت األلفاظ الغريبة «فقد عدلت عن األصل أوال يف املقصود
بالفصاحة اليت هي البيان و الظهور» (اخلفاج  .)71 :1712،و مثاله :قول القائل يف سؤالٍ
سأله أبواألسود الدويل يف امرأةٍ ،فقال «:طَلَّقَها فتزوجت غريه ،فحَظيت و رَضِيت و بَظيت».
فقال أبو األسود :قد عرفنا رضيت و حظيت فما بظيت؟ قال :حرف من الغريب مل يبلغك.
فقال أبواألسود :يا بن ّ كل كلمة اليعرفها عمُّك فاستُرها كما تستر السنّورُ جَعرها»
(اجلاحظ ،د.ت.)372 /1:

واللفظ العامي واملبتذل ،هومن األلفاظ ما جير علي لسان العوامّ و السوقة من النا
ويقع يف مقابل اللفظ الغريب الوحشي .و عل املتكلم أن يذر استخدامه مادام ذلك ال
خيدم املعن  ،ولكن إذا كان له داللة معنوية ال يصلح غريه هلا فيكون استعماله أحق و أفضل
من غريه .والدليل عل ذلك تعليق اجلاحظ عل كلمةعامية جرت علي لسان جارية يف
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الطريق «:مل أمسع بكلمة عامّية أشَنَعَ وال أدلّ على ما أرادت ،وال أقصَر من كلمتها هذه»
(اجلاحظ ،د.ت .)177/7 :فيعلق عل الكلمة بأهنا شنيعة قبيحة مث يثين عل مكانتها يف
الفصاحة و البالغة .إذن ال يردُّ اجلاحظ الفصاحة (البالغة) (اجلمال) كله إىل الكلمة
مفردة؛ بل يرذ أن «مجالية الكلمة وفصاحتها ال تكمن يف ذاهتا ،وال تستند إىل الذوق
الرفيع؛ وال دق ة أدائها لداللتها يف موقعها املناسب مع أخواهتا ،وعدم تعارضها مع املنطق
والفكر . .. ،وإمنا يعود إىل ذلك كله» (د .مجعة .)12- 17 :2112،و للسبب نفسه نرذ أن الكلمة
اليت تعترب غري فصيحة يف موضع ما  -البتذاهلا أو لغرابتها -تكون بعينها فصيحة و مجيلة
يف موضع آخر .
كما أنه ال يهمل فصاحة اللفظ يف مالءمته مع السياق الذ جير الكالم فيه و يقول«:
أال ترى أن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوعَ إال يف موضع العقاب أو يف موضع
الفقر املدْقع والعجز الظاهر ،و النا ال يذكرون السَّغَب ويذكرون اجلوع يف حال القدرة
والسالمة ،و كذلك ذِكر املطر؛ ألنّك ال جتد القرآنَ يلفظِ به إالّ يف موضع االنتقام ،والعامّة
وأكثرُ اخلاصّة ال يَفصِلون بني ذِكر املطر و بني ذكر الغَيث» (اجلاحظ ،د.ت .)21/1:فاستعمال
لفظ " املطر" يف موضع الغضب و النقمة ي ساو الفصاحة ،و استخدامها يف موضع الرخاء و
النعمة يناقض الفصاحة .وفقاً ملا سبق ،ميكن القول بأن فصاحة اللفظ كواحد من أدوات
الداللة عل املعن ترتبط ارتباطا وثيقا باملدلول وكذلك بالسياق الذ وردت فيه؛ و إذا مل
يكن للمعين أو السياق دور يف زيادة أو تقليل درجة اللفظ يف الفصاحة ،فإن اللفظ املوصوف
هبا (الفصاحة) هو الذ ال يستعصي على اللسان و ال يستكرهه السمع.
و تارة ي ستحسن الكاتب خروج املتكلم عما تقتضيه احلال قاصدا بذلك الترفيه عن
السامع ،ألن ذلك يزيد الكالم هبجة و حسناً« :وقد تَحسُنُ ألفاظُ املتكلِّمني يف مثل شعري أ ي
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

و

يتــوليدْ

واحلسنُ يف كلّ عضوٍ

منها مُعاد مُردَّدْ (م.ن)111/1 ،

بعضُـها
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استعمل ابونوا يف هذه األبيات عددا من األلفاظ املختصة باملتكلمني « -من ذلك فكرة
التولد و فكرة اجلزء الذ ال يتجزأ أو فكرة اجلوهر الفرد» (ضيف -)111 :1126 ،اليت ال
يليق باخلطيب أو الشاعر أن ي ستخدمها خماطبا مجهور النا بسبب عدم مالئمته أقدار
املخاطبني العوام؛ إالأنه ي سن استخدامه يف مثل هذا املوضع الذ يهدف الشاعر به
الظرافة و التمليح؛ و لو استعمله لغري ذلك السبب ،لكان معيباً.
 .5فصاحة الكالم
وهي «خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها»( ،القزويين،

د.ت )22/1:أ إذا كان اللفظ خفيفا عل اللسان و مجيل الوقع يف األمساع ،جيب أن يكوّن
يف انتظامه مع غريه من األلفاظ كالما مجيال عاريا عن التنافر ،حيث عليه أن يقارن و
يتناغم مع ما جياوره من األلفاظ دون أن يعسرعلي اللسان أن خي رجه؛ و للوصول إل هذه
الغاية ي سن يف األلفاظ تباعد خمارج احلروف ،فإذا كانت بعيدة املخارج جاءت احلروف
يف مواضعها غري قلقة وال مكدودة  ،ألن اجتماع الكلمات املتقاربة احلروف يؤدذ إيل عسر يف
النطق و إن كانت كل كلمة خفردها فصيحة ،خفيفة عل اللسان؛ يشري اجلاحظ إل هذه
الظاهرة قائال «:ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر ،وإن كان جمموعةً يف بيت شعرٍ مل يستطع
املنشد إنشادها إالّ ببعض االستكراه ،فمن ذلك قول الشاعر:
وقربُ حربٍ خكان قَفر

وليس قربَ قبْري حربٍ قربُ»
(اجلاحظ ،د.ت)61/1:

فقد جاءت هذه الكلمات متنافرة ،مستكرهة يف النطق بسبب تكرار حروفها على الرغم
من أن كل كلمة فصيحة وحدها .و هناك نوع آخر من االستكراه يد عن تتابع احضافات
و هو توايل أمساء املضاف و تداخلها يف البعض ،حيث يكدُّ عل اللسان و مينع املتكلم سهولة
البيان .ومن ذلك قول ابن يَسري:
مل يَضِرْها ،واحلمدُ هلل ،شيءٌ

وانثنَتْ حنو عَزْفِ نفسٍ ذَهُولي.
(م.ن)66/ 1،

وعلق اجلاحظ على عجز البيت بأن بعض ألفاظه يتربأ من بعض ،وهو يرى أني هذا
البيت من مصاديق ما أنشده خلف األمحر وهو:
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وبعضُ قَريضي القَومي أوالدُ عَليةٍ

يكدُّ لسانَ الناطقي املتحفِّظِ».
(م.ن ،الصفحة ذاهتا)

 .6مقياس الفصاحة
إذا أردنا أن حندد املعايري اليت وضعها اجلاحظ للفصاحة بصورة عامة ،نستطيع أن
نلخصها عل الشكل التال :
 .1 6فيما يتعلق باملتكلم

االبتعاد عن العي و احل صر ،االبتعاد عن السالطة و اهلذر ،االبتعاد عن العيوب اللسانية
(اللفف ،اللثغة ،اللكنة) ،االبتعاد عن األخطاء اللغوية (اللحن) ،مراعاة احلال و املقام.
 .2 6فيما ي تعلق باحلروف

عدم تنافر احلروف املكونة للكلمة.
 .3 6فيما يتعلق بالكلمة املفردة

تطابق اللفظ مع األلفاظ القرآنية ،كون الكلمات عربية ،االبتعاد عن االبتذال ،االبتعاد عن
الغرابة ،املالءمة بني اللفظ واملعين ،مراعاة سياق املوقف و مقتض احلال ،اخلروج عن
مقتض احلال.
 .4 6فيما يتعلق بالكالم

تباعد خمارج احلروف ،و عدم تتابع احضافات.
و الذ جيدر بالذكر هو أن املؤلف يعترب مراعاة مقتضي احلال واحد من أهم مقاييس
الفصاحة الذ تشترك فيه األنواع األربعة .وإمنا مل يذكره يف مجيع األقسام  -و إن ذكره مل
يقم بشرحه كما كان ينبغي أن يفعل  -ألن الفكرة مل تكن قد نضجت عنده بعد؛ وهو إمنا
طرحها كما خط رت بباله دون نظم و انسجام؛ و هذا الذ جعل الكثري من النقاد حكموا
عل آراء اجلاحظ باخلطأ.
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اخلامتة
بعد مراجعة كتاب البيان و التبيني ميكن إمجال ما تبناه اجلاحظ حول موضوع الفصاحة
فيما يلي:
أ .حاول اجلاحظ أن يعرف الفصاحة -يف مجيع مستوياهتا -بنقيضها أ الصفات اليت
جيب أال يتصف الفصيح هبا و وضع هلا أنواعاً اربعة ،و لكل نوع معايري و أقيسة :فصاحة
املتكلم ،وهي مقدرة املتكلم عل اي صال املعن إل املخاطب بالبيان التام الواضح (إفهام
املخاطب) .فصاحة اللفظ ،وهي سهولة نطقه و وضوح معناه و مجاله يف وقعه على السمع و
هذا اللّفظ وجب أن تكون حروفه أيضا غري منفّرة لل سمع و غري مستعصية على اللّسان.
(فصاحة احلروف) .فصاحة الكالم ،و هي أن تكون األلفاظ املتراصة جبانب البعض
متقارنة و متناغمة مع ما جياورها ،لك ال تثقل عل اللسان و ال تنبوه ا ذان و إن كان كل
لفظ خفيفا عل اللسان خفرده.
ب .جعل اجلاحظ غاي ة الفصاحة األول هي الفهم و احفهام كما أنه ملح جبانبه إل
احمتاع اجلمايل الذ قد ال يتفق مع التعبري الصحيح الرب من اللحن و الغلط .والغايتان ال
حتصالن إال باخلروج عن إطار الفصاحة الضي ق والدخول يف نطاق أوسع و هو اجلمع بني
الفصاحة و البالغة و الذ يتطلب النظر إل مقتض احلال و املقام و كذلك الدقة يف قدر
املتكلم و املخاطب و الظروف املسيطرة عل إبالغ اخلطاب أو النص.
ج .ال تنحصرالفصاحة عند اجلاحظ يف سالمة اللسان عن العيوب وال يف سهولة خمرج
اللفظ و تقارن األلفاظ املتراصة جبانب البعض ،بل يف مطابقة الكالم و ما يقتضيه املقام
من اللفظ و التعبري و األداء ،حيث ال يصلح غريه ملكانه و جييء استعماله يف ذلك السياق
أدل وأجدر من غريه ؛ و هذا ما يساو عنده الفصاحة و يف الوقت نفسه اجلمال و البالغة.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
 .1ابن منظور1762( ،م) .لسان العرب .بريوت :دار صادر و دار بريوت.
 .2أمني ،أمحد (د ت) .ضحي احسالم .بريوت :دار الكتاب العر ي ،الطبعة العاشرة.
 .3بوملحم ،علي (2117م) .املناحي الفلسفية عند اجلاحظ ،بريوت :دار و مكتبة اهلالل.
 .1اجلاحظ (د ت) .البيان و التبيني ،شرح و حتقيق :عبدالسالم هارون ،القاهرة :مكتبة
اخلاجن  .د .ط.
 .1ـــــــ ــــ ـ ــــ ـــــــ (د ت) .احليوان .شرح :فوزذ عطوذ .دمشق مكتبة حممد حسني النور  ،بريوت:
مكتبة الطالب و شركة الكتاب اللبناين.
 .6مجعة ،حسني (2112م) .يف مجالية الكلمة (دراسة مجالية بالغية نقدية) .دمشق :موقع
احتاد كتاب العرب عل شبكة االنترنتhttp://www.awu-dam.org :
 .7احلمو  ،ياقوت (د ت) .معجم األدباء .بريوت :داراملستشرق ،د.ط.
 .2اخلفاجي ،سعيد بن سنان (1372هـ 1712م) .سرّ الفصاحة .شرح :عبداملتعال الصعيد ،
مكتبة حممد عل صبيح و أوالده.
 .7الزبيد  ،حممد مرتض (1116هـ و 1726م) .تاج العرو من جواهر القامو  .حتقيق:
عبدالفتاح احللو ،داراهلداية.
 .11زكي صبّاغ ،حممد علي (1112هـ 1727 -م) .البالغة الشعرية ف كتاب البيان و التبيني
للجاحظ .إشراف و مراجعة :ياسني أيوب  ،بريوت :املكتبة العصرية ،الطبعة األول .
 .11الزخمشر  ،جاراهلل ( .)1773أسا البالغة .دارالكتب ،الطبعة الثانية.
 .12السيوطي ،جالل الدين (د ت) .املزهر ،شرح :عل حممد البجاو و  ،...دار احياء الكتب
العربية.
 .13ضيف ،شوقي (1126هـ) .العصر العباسي األول ،قم :ذو القرب  ،الطبعة األول .
 .11غنيم  ،هالل حممد (1777م) .األدب املقارن .بريوت :دار العودة.
 .11القزويين ،جاللالدين (د ت) .االيضاح يف علوم البالغة ،شرح :حممد عبداملنعم اخلفاجي،
قاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة الثانية.
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