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Features of eloquent speaker based on rhetoric attitudes
from the beginning to the present
Mahboobeh Hemmatian

Abstract
Before Abdolghaher Jorjani, “rhetoric” term has been expressed in rhetorical books
and literary criticism but the limits of eloquence or eloquent speaker have not been
explained. In the works after Jorjani, they have considered a word or words eloquent
that they have no particular imperfections; but they have not explained about the
eloquent speaker except a vague and general statement. In this research, the
presented subjects from the point of view of the rhetorical scholars, from the
beginning until now, that were incommensurably given about the eloquent speaker
was studied, criticized and compared; finally in addition to state the conditions for
speaker to be eloquent, a definition has been presented for it. By considering the
views of early thinkers and the scholars before Jorjani, it shows that based on the
given definitions for rhetoric, the speaker should have the following characteristics to
be considered eloquent:
- To be brave and to have peace of mind
- To speak according to the condition requirement of the speaker
- To consider the condition requirement of the audience
- To select the right words
- To avoid abstruseness and indulge in speech
Based on what is said about the criteria of rhetoric and eloquence in rhetorical
books after Jarjani by Meftah al-olum Sakaki and his commentators and followers to
contemporaries is an eloquent word or speech that is free from certain imperfections
and the eloquent speaker must be able to create a speech by using such words that are
free from imperfections. Considering the abovementioned criteria in the views of the
first rhetorical thinkers and jorjani and according to the messengers’ criteria after
Jorjani for rhetoric and eloquence it seems that the speaker who both has a
personality-specific character and has a complete knowledge about speech, audience,
and context and uses the following features in his own words is eloquent:
- The bravery of the speaker and having peace of mind
- Understanding the word or speech style
- Recognizing the audience (recognition of the circumstances and characteristics
of the types of audience)
- Recognition of the situational context or current context (recognition of the
characteristics of time, place, environment _ social, political, cultural)
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Therefore, based on the views of the scholars about the concept of rhetoric and
considering the definitions of rhetoric, the speaker who knows the conditions of
creating word is eloquent and he must create an eloquent speech that is
correspondence to all requirements affecting the process of making speech; that is he
must be aware of the features of speech, the characteristics of the types of audience
and the conditions of the situational context and set his own word in accordance with
their current requirements.
Keywords: Rhetoric, Speaker, Speech, Audience, Situational context, Condition
requirement
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ویژگیهای متکلم بلیغ براساس دیدگاههای بالغیون از آغاز تا امروز


محبوبه همتیان
چکیده

بالغیون و منتقدان ادبی پیش از عبدالقاهرجرجانی دربارة اصطالح «بالغت» کلیاتی را بیان کرده اند ،اما در هیچیک از آثارشاان
به طور روشن و دقیق دربارة حد و مرز بالغت کال م یا متلل بلی خنن نفتتهاند .تنها در کتابهای بالغی پا

از جرجاانی

کوشش شده اخت معیارهایی برای کال م بلی مشنص شود .در این تألیتات که بیشتر رویلردی خلبی به شرایط فصیح و بلیا
بودن کلمه و کال م دارند ،کلمه و کالمی فصیح دانسته شده اخت که از عیوب خاصی مبرا باشد؛ اما دربارة متلل بلی بجز یک
خنن مبه و کلی مطلبی نیامده اخت .در این پژوهش خعی شده اخت براخاس دیدگاههای صاحبنظران بالغت ،از آغااز تاا
امروز ،آنچه به طور پراکنده و غیرمنسج دربارة متلل بلی آمده اخت بررخی و نقد شاود و خارانجا م دیادگاه منساجمی باه
دخت آید و ضمن بیان شرایطی برای بلی بودن متلل  ،تعریتی برای آن ارائه شود .برمبنای دیدگاههای نقلشده در این پژوهش
و با تأمل در تعاریف بالغت ،متللمی بلی اخت که ضمن توانابودن بر خاخت کالمی فصیح ،ویژگیهای کاال م ،ویژگایهاای
اقسا م مناطب و شرایط بافت موقعیتی را بداند و بشناخد و کال م خویش را مطابق با اقتضای حال آنها تنظی کند.
کلیدواژهها :بالغت ،متلل  ،کال م ،مناطب ،بافت موقعیتی ،اقتضای حال.
مقدمه
تعریف اصطالح بالغت یلی از مباحثی اخت که پ

از عبدالقاهر جرجانی ،همواره در آثار پیروان و شارحان اندیشههای او و

تقریبا در ابتدای همة کتابهای بالغت فارخی و عربی ذکر مای شاود .در ایان تألیتاات ضامن تعریاف بالغات و فصااحت،
معیارهایی برای چفونفی فصیح و بلی بودن کلمه ،کال م و متلل بیان شده اخت .همچنین در این باره ،در اغلب این کتابها،
بالغت ،صتت کال م و متلل و فصاحت ،صتت کلمه ،کال م و متلل شمرده شده اخت .براخااس ایان تعااریف ،کالمای بلیا
اخت که ضمن داشتن صتت فصاحت مطابق با مقتضای حال نیز باشاد خخطیاب قزوینای1350 ،ق33 :؛ تتتاازانی20 :1383 ،؛
مازندرانی30 :1376 ،؛ تقوی8 :1363 ،؛ هاشمی1425 ،ق37 :؛ همایی1373:87 ،؛ عبدالقادر حساین1405 ،ق .)75 ،73 ،61 :در
همة این تألیتات ذیل این موضوع و برای تبیین چفونفی تحقق صتت فصاحت در کلمه و کال م ،به شیوه خلبی ،عیوبی بارای
فصاحت در این دو خطح مطرح شده و فصیحبودن کلمه و کال م نیز موکول به دوربودن آنها از این عیوب دانسته شده اخات.
 اختادیار گروه زبان و ادبیات فارخی دانشفاه اصتهان ،اصتهان ،ایران
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در نهایت نیز این کلمه و کال م فصیح ،در صورت مطابقت داشتن با اقتضای حال ،بلی به شمار میآید .متلل بلیا نیاز کسای
اخت که قادر بر تألیف کالمی باشد که در عین مبرا بودن از عیوب فصاحت با اقتضای حال نیز مطابقت داشته باشاد خخطیاب
قزوینی ،همان36 :؛ تتتازانی ،همان23 :؛ مازندرانی ،همان44 :؛ تقوی ،همان9 :؛ هاشمی ،همان38 :؛ عبادالقادر حساین ،هماان:
 .)74اکنون باید دید متلل چفونه میتواند کالمی فصیح بیافریند؟ و چفونه باید این کال م فصیح را به درجة بالغت برخاند؟
چنانله اشاره شد ،تأمل در خیر تعریفهای بالغت در دورانهای منتلف ،از ننستین اندیشههای بالغی پیش از جرجانی
تا امروز ،نشان میدهد مطالب بیان شده در اغلب کتابهای بالغی پ

از عبدالقاهر جرجاانی صارفای یاک تعریاف یلساان و

مشابه اخت که در تما م این منابع تلرار میشود و براخاس همین تعریف نیز تعریتی برای متلل بلیا ارائاه شاده اخات .اماا
بررخی تعریف های بالغت که در تألیتات مرتبط با این موضوع پیش از عبدالقاهر جرجانی آمده اخت نشان مایدهاد تعریاف
آنها از این اصطالح و معیارهای متلل بلی در نظر آنان ،با دیدگاههای بالغیون دورههای بعد متتاوت اخت ،که تأمال در ایان
دیدگاهها معیارهایی برای تدوین تعریف و ویژگیهایی متلل بلی به دخت میدهد.
البته این موضوع که چرا در این پژوهش از میان علمای بالغت ،از جرجانی باه صاورت خااص ناا م بارده شاده اخات و
دیدگاه های او مبنای تتلیک نظریه بالغت در قبل و بعد از او قرارگرفته اخت؛ باید متاذکر شاد ،بررخای تألیتاات مارتبط باا
بالغت و آثار نقد ادبی قرون اولیه اخال م تا زمان ظهور عبدالقاهر جرجانی نشان میدهد ،دیدگاههای این عال بزرگ در زمیناه
عل بالغت ،بینظیر اخت .درواقع ،وی با ارائة دیدگاه های جدید بالغی در تألیتات خود ،تحول بزرگی در این عرصاه ایجااد
کرده اخت؛ به نحوی که تا امروز تقریبای همه تألیتات بالغی متأثر از این دیدگاهها و در شرح و تبیین آنها بوده اخت.
بیان مسئله
تأمل در تعاریف بالغت در کتابهای بالغی و دیفر منابع مرتبط با آن و آنچه که در تعریف متلل بلی ذکر کردهاند خاااتتی
را به ذهن متبادر میکند که تاکنون در کتابها و پژوهشهای حوزه بالغت پاخنی به آنها داده نشاده اخات .مساائلی از ایان
قبیل که  -1ویژگیهایی متلل بلی چیست؟ و این صتت در او چفونه قابل خنجش اخات؟  -2مقصاود از رعایات اقتضاای
حال برای متلل بلی چیست؟ -3 ،آیا به صرف آگاهی از عیوب کلمه و کال م میتوان متلل را بلی نامید؟
پیشینة تحقیق
در زمینة نقد و تحلیل مباحث گوناگون بالغت بنصوص موضوعات عل معانی ،تا کنون پژوهشهای بسیاری صورت گرفتاه
اخت .از این میان ،مشنصا یدربارة مطالب مطرحشده دربارة تعریف فصاحت و بالغات و عیاوبی کاه در ایان دو موضاوع در
منابع بالغی آمده اخت ،در مقالهای با عنوان «نقد و تحلیل مقدمه کتابهای بالغی خفصاحت کلمه)» با نفاهی انتقادی ،موضوع
فصاحت کلمه و عیوب آن تحلیل و بررخی شاده اخات خآقاحساینی و میربااقری فارد .)1387 ،در مقالاة دیفاری باا عناوان
«فصاحت کال م از منظر بالغت فارخی و عربی» تنها دو مقولة «تنافر کال م و تتابع اضافات» با نفاهی انتقادی بررخی و نقد شده
اخت خروختایی .)1392،مقالة «بازاندیشی چارچوب نظری فصاحت» نیز عیوب فصاحت را بررخی و نقد کرده اخات .در ایان
مقاله خعی شده معیارهایی به صورت ایجابی برای خنجش فصاحت ارائه شود خخارلی .)1390 ،همچنین در مقالهای با عناوان
«نقد مبانی فصاحت» با رویلردی شناختی به این مبحث توجه شده اخات .در ایان مقالاه نویسانده باا بهارهگارفتن از مباانی
زبانشناخی ،ویژگیهایی را به شیوة ایجابی برای فصاحت تعریف میکند خخیدی.)1378 ،
اما نلته مه و اخاخی این اخت که نه در کتابهای بالغی متقد م و متأخر و نه در دیفر پژوهشها و مقالههای معاصار تاا
کنون دربارة شرایط و ویژگیهای متلل بلی تعریف روشن و مطلب مدونی بیان نشده اخت.
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هدف اصلی پژوهش حاضر این اخت که براخاس بالغت خنتی و در چارچوب معیارهای فصااحت و بالغات ،شارایط و
ویژگیهای متلل بلی به صورت دقیق تبیین شود.
با توجه به اینله وضعیت تألیتات بالغی قبل و بعد از جرجانی از نظر خاختار و محتوا کامالی متتاوت اخت و نحوه تبویب
و ترتیب مطالب در آثار بالغی پ

از جرجانی نسبت به تألیتات وی و آثار پیش از او متحول شاده اخات ،در ایان پاژوهش

آرای بالغیون در دو بنش بررخی میشود؛ ابتدا آرای بالغی پیش از جرجانی و دیادگاههاای جرجاانی ،خاد
بالغیون پ

دیادگاههاای

از جرجانی.

ویژگیهای متکلم بلیغ از دیدگاه نخستین متفکران بالغی تا جرجانی
در کتابهای مرتبط با بالغت و تألیتات مربوط به حوزة نقد ادبی اخالمی و امثال آن ،تعریفهاایی بارای بالغات و شاروطی
برای تحقق آن در کال م و متلل بیان شده که محل تأمل اخت و در ارائه تعریتی علمی و جامع و مانع برای یک متلل بلی و

تبیین شرایط خنجش بلی بودن آن خودمند اخت؛ ازجمله قدیمیترین این مطالب ،تعریتاتی اخت که جاحظ در البیان والتبیاین
از قول متتلرانی از اقوا م منتلف نقل میکند .در این اقوال تعریتاتی برای اصطالح بالغت ارائه شده اخت که هر یک معیااری

را برای تحقق این صتت به دخت میدهد خر.ک .جاحظ1375 ،ق 111/1 ،و  .)115-117اباوهالل عسالری نیاز در صاناعتین
ضمن نقل این تعاریف بنشهای منتلف آنهاا را شارح داده اخات خاباوهالل عسالری1371 ،ق .)23 - 19 :در ضامن ایان
تعریفها ،شرایطی برای کال م بلی بیان شده اخت که میتوان گتت یک متلل نیز در صورتی بلیا اخات کاه ایان شارایط و
ویژگیها را داشته باشد؛ ازجمله این اقوال تعریتی اخت که از قول حلیمی هندی برای بالغت نقل میشود .در ایان تعریاف،
مطالبی دربارة ویژگیهای متلل  ،شرایط متن خیا کال م) و مناطب بیان شده اخت.
در اقوال نقلشده در البیان والتبیین گاهی بالغت شناخت مواضع فصل و وصل و شیوة صحیح گزینش کلمات دانسته شده
اخت یا حسن اختصار در حالت بدیههگویی و بسط کال م در وقت اطناب و اطالة کال م ،بالغت معرفای شاده اخات خجااحظ،
همان .)111 :در تعبیر دیفری ،شناخت بهترین موقعیت و زمان برای خنن گتتن و اجتناب از پیچیدگی و گسستفی در معنای
و دشواری لتظ بالغت تعریف شده اخت خهماان 111 ،و  .)112تعریافهاای بالغات کاه در ایان کتااب نقال شاده اخات
قدیمیترین تعاریف در اینباره به شمار میآید که اغلب در کتابهای صناعتین و خرّاالتصاحه نیز تلرار شده اخات؛ ازجملاه
در بنشی از تعریف منقول از حلی هندی شرط بالغت ،اجتماع آلت بالغت بیان میشود که «اولُالبالغه اجتماع آلاهالبالغاه»
خجاحظ ،همان115 :؛ ابوهالل عسلری ،هماان .)19 :خاد

در شارح مصاادیق آلات بالغات مایگویاد «أن یلاونالنطیاب

رابطَالجَأش ،خاکنالجوارح» خابوهالل عسلری ،همانجا) .بنابراین براخاس تعاریف نقلشده در البیاان والتبیاین و الصاناعتین و
دیفر تألیتات پیش از عبدالقاهر جرجانی ،ویژگیهای زیر را برای متلل میتوان ذکر کرد:
 -1شجاع بودن و برخورداری از آرامش خاطر :در این خنن اولین ویژگی یک ماتلل بلیا  ،شاجاع باودن و خالینه و
آرامش خاطر داشتن آمده اخت .البته باید توجه داشت که به نظر میرخد در ایان تعریاف ماتلل باه عناوان یاک خطیاب و
خننران در نظر گرفته شده اخت ،نه یک شاعر یا نویسنده .ابوهالل عسلری در شرح این خانن مایگویاد کاه ماتلل بایاد
آرامش خاطر کامل داشته باشد؛ زیرا حیرت و اضطراب باه تردیاد در اراده و اخاالل در بیاان منجار مایشاود کاه نتیجاة آن
مغلقگویی و دشواری در ادای کال م اخت خهمان.)21 ،
 -2بیان سخن به اقتضای حال متکلم :ابنخنان به اقتضای حال خنن گتتن را شرط بلی بودن متلل میداند .به نظر وی
متلل بلی کسی اخت که حقیقت کال م ،بر حسب احوال او ،اع از قصد ،اراده و باورش واقع شود و کالمش را مطابق با حال
بیان کند خابنخنان ختاجی ،همان.)41 :وی بر خالف عمو م بالغیون برای مناطب در حسن و قبح کال م تأثیری قائل نیسات و

 / 94فنون ادبی ،خال نه  ،شماره  ،4خپیاپی  )21زمستان 1396

عال و عاقل یا جاهل بودن گویندة خنن را معیار حسن و قبح کال م میداند خهمان.)244 :
 -3سخنگفتن به اقتضای حال مخاطب :خومین شرط متلل بلی در این تعریف آن اخت که متلل باید باا هار طبقاه و
گروهی از مرد م مطابق با احوال و موقعیت همان طبقه و گروه صحبت کند و حتی مالک خنجش هماهنگبودن لتظ و معنی را
نیز همین خطح فه مناطبان و مقا م و منزلت آنها میداند «مدار علی إفها م کل قو م بقدر طاقته والحمل علای قادر مناازله »
خابوهالل عسلری ،همان.)20 :
این ویژگی همان شناخت مناطب توخط متلل اخت که بتواند متناخب با مناطبش خنن بفوید و در اصطالح خاننش
مطابق با اقتضای حال مناطب باشد .در بنش دیفری از همین تعریفِ منقاول از حلای هنادی ،در رعایات حاال مناطاب،
توصیه میشود که اگرچه باید کال م از عیوب کامالی مبری و پاک باشد ،بهتر اخت متلل معانی را بایش از حاد دقیاق و مانقح
نیاورد «تیدقّقالمعانی کلالتدقیق و تینقحاتلتاظ کلّالتنقیح و یصتیها کلَّالتصتیه و یهذّبها کلّالتهاذیب» خهماان .)20 ،در ایان
تعریف ،اینفونه خننگتتن صرفای در خطاب با حلی و فیلسوفی بزرگ یا شنصی شایسته دانسته شده اخت که با قواعد حتظ
کال م و حذف التاظ مشترک آشنایی داشته باشد «و تیتعل ذلک حتی یصادف حلیماا و فیلساوفا عظیماا و مان تعاوفد حاذف
فضولاللال م و إخقاط مشترکاتاأللتاظ» خهمان)20 ،؛ یعنی متلل بلی حتی ویژگیهای ظاهری کال م و مانقح و پیراخاتهباودن
آن را باید متناخب با مناطب خویش انتناب بلند.
 -4انتخاب الفاظ مناسب :از دیفر شرایطی که در همین تعریف برای متلل بلی ذکر شده توانایی انتناب التااظ مناخاب
اخت .متلل بلی باید شجاع باشد و با برخورداری از خلینه و آرامش ،بتواند التاظ مناخب برای کال م خود انتنااب کناد .باه
نظر ابوهالل عسفری انتناب التاظ از تألیف آن نیز به مراتب دشوارتر اخت خهمان 21،و .)23ابنخنان نیز در مواضع گوناگون
شرایطی را برای گویندة بلی بیان میکند؛ ازجمله به عقیدة وی گوینده باید در انتناب کلماات دقات کناد و بارای بیاان هار
مطلب التاظی متناخب با غرض و هدفش از بیان آن کال م برگزیند خابنخنان ختاجی ،همان188 :و .)189وی حتای چفاونفی
کاربرد التاظ منتلف را با معانی یلسان در موقعیتهای گوناگون از شروط بالغت میداند .به نظر وی مثالی اخ های منتلتای
که مملن اخت برای یک شیء وضع شده باشد ،کاربرد هر یک در موضع خاص آن جایز اخت خهمان191 :و.)192
در کتابهای الموازنه آمدی و الوخاطه قاضی جرجانی نیز بنابر ماهیت موضوع این آثار ،اگرچاه مشنصاای تعریتای بارای
متلل بلی نیامده اخت ،ویژگیهایی از نظر لغوی ،نحوی و بالغی برای کال م برشمردهاناد؛ ازجملاه مایتاوان باه جنباههاای
گوناگون واژهگزینی ،ویژگیهای لتظی ،وزن و آرایههای بالغی در شعر اشاره کرد .میتوان گتت توجه باه ایان ویژگایهاا و
رعایت آنها در کال م شاخصة یک متلل بلی به شمار میآید.
 -5پرهیز از تعقید معنوی و تکلف در سخن :از دیفر تعریتاتی که در کتاب الصناعتین برای بالغت ارائه شده ،مطلبی از
قول شنصی با نا م جعتربنیحیی اخت .در این تعریف بیشتر بر ویژگیهای معنا و متهو م کال م تأکید میشود که التاظ در کال م
تما م معنی را دربربفیرد و درک معنی و متهو م آن به تأمل بسیار و تأویل و تتسیر نیاز نداشته باشد و از تعقیاد و تللاف باری
باشد «البالغه أن یلون اإلخ یحیط بمعناک ،و یجلّی عن مغزاک و تنرجه منالشرکه و تتستعین علیه بطولالتلاره ،و یلاون
خلیما منالتللّف ،بعیدا من خوءالصنعه ،بریفا منالتعقید ،غنیفای عنالتأمل» خهمان .)42 ،در تعریف دیفری بالغات بیاان آشالار و
واضح متاهی پیچیده و دور از ذهن دانسته شده اخت؛ به نحوی که مناطب بدون تأمل و تدبر آن را دریابد خهمان.)47 :
در این تعریفها ،بالغت کال م و متلل بر محوریت فه مناطب از کال م تعریف شده اخت و چفونفی انتقال متااهی باه
مناطب ،شرط بالغت دانسته شده اخت؛ به نحوی که ویژگیهای لتظی کال م نیز کامالی در خدمت معنی قرار میگیرد .ابنخنان
نیز با آنله مناطب و احوال او را در حسن و قبح کال م ماثر نمیداند ،دربارة تأویلپذیربودن یا واضاح و آشالاربودن معناای
کال م ،معتقد اخت شرط فصیح و بلی بودن کال م واضح و آشلاربودن معنی آن اخت؛ زیرا به عقیدة وی هادف از بیاان خانن،
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انتقال اغراض و معانی به مناطب اخت .در این صورت اگر دتلت التاظ بر معانی واضح و آشلار نباشد ،هدف از بیان خانن
حاصل نمیشود .بنابراین خنن باید به نحوی باشد که برای فه آن به تأویل نیازی نباشد و این شرط فصاحت و بالغت برای
نظ و نثر یلسان اخت خابنخنان ختاجی1372 ،ق.)259 :
 -6دوری از تعقید لفظی در سخن :همچنین ابوهالل عسلری حسن تألیف و نظ در کال م را قرارگرفتن التاظ در جاای
مناخب و پرهیز از هرگونه تقدی و تأخیر و حذف در کال م میداند تا آنجا که این نظ به اعتدال و وضوح در معنی منجر شود
خابوهالل عسلری ،همان161 :و.)162
ابنرشیق قیروانی نیز در کتاب العمده اقوالی را از افراد گوناگون دربارة بالغت نقل کرده اخت .در یلی از این اقوال برای بیان
وجه تسمیة بالغت ،متهو م این اصطالح اینفونه بیان شده اخت که گوینده بتواند مقصودش را به بهترین وجه به مناطب بتهماناد
خابنرشیق1424 ،ق .)214 :درحقیقت ،تحقق بالغت به توانایی گوینده در انتقال پیا م یا متهو م خننش باه مناطاب موکاول شاده
اخت .در نقلی دیفر ،همین بهره از بالغت را کافی دانسته اخت که شنونده در دریافت خنن گوینده به کجفهمای دچاار نشاود و
گوینده نیز در انتقال متاهی خویش به مناطب به خطا نرود« .کتای مان حاظالبالغاه أتیااتیالساامع مان خاوء إفهاا مالنااطق و
تیاتیالناطق من خوء فه السامع» خهمان .)216 :ابنرشیق این خنن را از قول جاحظ در کتاب خاویش آورده و نظار جااحظ را
دربارة این تعریف اینفونه نقلکرده اخت که «أنا فاختحسن هذاالقول جدا» خهمانجا) .ابنخنان ختاجی نیز در کتاب خرّاالتصاحه با
ذکر همین عبارت دربارة بالغت آن را «کال م منتار فی تتصیلالبالغه» دانسته اخت خابنخنان ختاجی ،همان.)63 :
 -7رعایت مساوات و ایجاز در کالم :ختاجی در بنش دیفری از کتابش رعایت ایجاز و اختصار و حذف کال م اضافه و
آوردن معانی بسیار در التاظ اندک را از شروط فصاحت و بالغت میداند خابنخنان ختاجی ،همان .)241 :او خننی را فصایح
و بلی می داند که معنی در آن یا مساوی با لتظ باشد یا افزون بر آن؛ یعنی لتظ اندک بر معنی بسایار دتلتای واضاح و آشالار
داشته باشد و موجز آوردن بیش از حد کال م را در صورتی که منجر به ابها م معنی شود عیب میداند خهمانجا).
 -8شناخت امکانات زبانی :تأمل در دیدگاههای عبدالقاهرجرجانی در زمینة تبیین متهو م بالغات نشاان مایدهاد کاه او
بالغت را صتت معنی میداند نه لتظ و «أنها خالتاظ) خد م للمعانی ،و تابعه لها ،و تحقه بها» خجرجاانی .)45 :1422 ،براخااس
نظریة نظ جرجانی و مطالبی که وی برای تبیین نظریه خود میآورد ،معانی کال م در ترتیب و نظ تابع التاظ نیسات و بادون
هیچگونه تغییر و جابهجایی در لتظ میتوان معنی کال م را تغییر داد خهمان .)241 :این دیدگاه جرجانی میتواند زمیناه را بارای
بحث تتسیر و تأویل باز کند .خود وی ضمن خطرناک شمردن این روش ،دانستن عل نحو و فه معانی و مقاصاد نحاوی را
راه نجات از ورطة تأویلها و تتسیرهای متعدد و از معیارهای فه متن به شمار میآورد که گوینده کال م نیز باید این علاو م را
بداند .به نظر جرجانی دانستن این املانات زبانی و به کار گرفتن آنها به منظور تأثیرگذارتر کاردن کاال م از ویژگایهاای یاک
متلل بلی اخت خهمان.)242 :
 -9شناخت مواضع کالم :ابنخنان شناخت مواضع بیان کال م را نیز شرط بالغت یک کال م میداند؛ به بیان وی «فإن للال
مقا م مقات ،و للل غرض فنا و أخلوبا» خابنخنان ختاجی ،همان )192 :پ

در هر موضعی باید کالمی متناخب با آن بیان شود؛

مثالی در یک موضع به کنایه خننگتتن مناخب اخت اما در موقعیت دیفاری صاریح خاننگتاتن شایساتهتار از کنایاه اخات
خهمانجا).
اگرچه دیدگاههای مذکور در این کتابها میتواند در ارائه تعریتی برای متلل بلی راهفشا باشد ،چنانلاه دیاده شاد ،در
هیچ یک از این منابع ،اصول و مبانی روشن و مشنصی در بیان ویژگیهای متلل بلی تبیین نشده و در هر دیدگاهی صرفای به
یک یا چند صتت متلل بلی توجه شده اخت بدون آنله تعریتی جامع برای آن ارائه شود.
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بررسی ویژگیهای متکلم بلیغ در آرای بالغیون پس از جرجانی
اغلب بالغیون پ
در تألیتات بالغی پ

از عبدالقاهر جرجانی نیز در تبیین متهو م بالغت ویژگیهایی را برای کال م و متلل بلی ذکر کردهاند .البتاه
از جرجانی از نظر خاختار طرح مباحث و گاهی موضوعات و مباحثی که مطرح میشود تتااوتهاایی

نسبت به دورههای قبل دیده میشود؛ ازجمله در این آثار با به کاربردن اصطالح خاص «اقتضای حال» لزو م مطابقت کاال م باا
آن شرط بالغت دانسته شده اخت.
برای اولین بار خلاکی موضوع مطابقت کال م با اقتضای حال را بهصورت مستقل و گسترده و با این اصطالح خاص مطرح
میکند و آن را در اکثر مباحث عل معانی تسری میدهد و ذیل اغلب مباحث بیان میکند .ذیل این مبحث توجاه باه مقاماات
منتلف کال م ،ازجمله مقامات تشلر ،شلایت ،تعزیت ،مدح ،ذ م ،ترغیب ،ترهیب ،جد ،هازل و امثاال آن مطارح شاده اخات.
همچنین درنظرگرفتن حاتت مناطب مانند زیرک یا کودن بودن او ،جایفاه یا موقعیت اجتماعی او و ویژگیهایی از این نوع،
از موضوعات مدنظر در مطابقت کال م با اقتضای حال دانسته شده اخت .نیز شناخت املانات زبان ،از قبیل مقتضیات و شرایط
خاصی که هر کلمهای دارد و توجه به جایفاه کاربرد هر واژه در این زمینه ،مه تلقی شده اخت خخلاکی1356 ،ق.)80 :
از دیدگاه خلاکی این مطالب همه از ویژگیهایی اخت که به خبب لزو م مطابقت حاتت کال م باا اقتضاای حاال ،معیااری
برای تحوتت در خاختار ظاهری کال م ،ازجمله حذف و ذکر ،تقدی و تأخیر ،مقید ،مترد و جمع ،معرفاه و نلاره و اطنااب و
ایجاز و امثال آن ،قرار میگیرد و درحقیقت این تحوتت همه برای مطابقت با اقتضای حال در کال م ایجاد میشود خهماان80 :
و  .)81بعد از خلاکی این موضوع از طریق دیدگاههای او در دیفر کتابهای بالغی تسری پیدا میکناد و شاارحان افلاار او
این موضوع را شرط تحقق صتت بالغت دانسته در تعریف این اصطالح به کار میگیرند.

خطیب قزوینی از ننستین و معروفترین شارحان افلار و دیدگاههای خلاکی به شمار میرود .وی در دو کتاب تلنایص
و اتیضاح که در شرح متتاحالعلو م خلاکی تألیف میکند ،برای ننستین بار ،تعریتی منسج و نظا میافتاه بارای بالغات ذکار
میکند .به نظر خطیب ،کالمی بلی اخت که ضمن فصیح بودن مطابق با مقتضای حاال بیاان شاود «و أمااالبالغاةاللاال م فهای
مطابقته لمقتضیالحال مع فصاحته» .وی بالغت را صتت کال م و متلل میداند و معتقد اخت چون شرایط بیان کاال م متتااوت
اخت ،کال م نیز در هر شرایطی ویژگیهای خاصی خواهد داشت .وی نیز مانند خلاکی ،معرفه و نلره ،ذکر و حذف ،اطالق و
تقیید و امثال این ویژگیها را مقامات منتلف کال م میداند که البته در همه این حاتت میزان حسان و قباول کاال م باه مقادار
مطابقتش با مقتضای حال بستفی دارد «و ارتتاع شأناللال م فیالحسن والقبول بمطابقتِاهِ لععتباارالمناخاب و إنحطاطُاهب بعاد م
مطابقته له» لذا مراتب و درجاتی برای کال م بلی وجود دارد و متللمی که توانایی تألیف چنین کالمی داشته باشد بلی و فصیح
خواهد بود .البته به نظر وی متلل فصیح مملن اخت همواره نتواند به درجه بالغت برخد خخطیب قزوینای1350،ق37-33 :؛
1405ق .)14-11 :به بیان خطیب ،متلل بلی باید موقعیتها و شرایط را بشناخد و کالمش را مطابق و هماهناگ باا آن بیاان
کند .ضروری اخت متلل عالوه بر اینله از علو م گوناگونی مانند عل لغت و صرف و نحو آگاهی دارد ،با عواملی که موجب
تعقید و پیچیدگی در کال م میشود آشنایی داشته باشد و بتواند کال م فصیح را از کال م غیرفصیح تمیز دهد و از ارتلاب خطا در
بیان معنی پرهیز کند خهمان1350 ،ق37 :؛ 1405ق.)14:
تعریتی که خطیب قزوینی برای بالغت ارائه میکند و عیوبی که به تبع آن برای فصاحت کلمه و کال م بیان میکند ،پ

از

وی تا روزگار معاصر تقریبای در همة تألیتات بالغی تلرار شده اخت .بررخای ایان آثاار و مطاالبی کاه در تعریاف بالغات و
فصاحت بیان کردهاند ،نشان میدهد بهطورکلی ،همانفونه که اشاره شد ،در تألیتات بالغی پ

از جرجاانی و در کتاابهاای

بالغی دورههای متأخر نیز تعریف مشنصی از متلل بلی ارائه نشده اخات و صارفای ذیال تعریاف اصاطالحات فصااحت و
بالغت و بحث عیوب فصاحت ،به صورت منتصر ،به ویژگی متلل بلی اشارهای شده و متللمی بلی دانسته شده اخات کاه
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بتواند کالمی را عاری از این عیوب بیافریند .عیوبی که در منابع گوناگون برای فصاحت کلمه برشمرده میشود عباارت اخات
از :تنافرحروف ،غرابت اختعمال ،منالتت قیاس ،کراهت در خمع خخطیب قزوینی ،همان24 :؛ تتتاازانی ،هماان14 :؛ هاشامی،
همان11 :؛ تقوی4 :163 ،؛ مازندرانی ،همان30 :؛ همایی ،همان25 :؛ شمیسا )65 :1386 ،و عیوبی که کال م را از درجه فصاحت
خاقط میکند نیز عبارت اخت از :تنافر کلمات ،ضعف تألیف ،تعقیاد لتظای ،تعقیاد معناوی ،تتاابع اضاافات و کثارت تلارار
خخطیب قزوینی ،همان26 :؛ تتتازانی ،همان16 :؛ هاشمی ،همان26 :؛ تقوی6 :1363 ،؛ مازنادرانی ،هماان36 :؛ هماایی ،هماان:
29؛ شمیسا ،همان.)69 :
در این کتابها بعد از برشمردن عیوب کلمه و کال م که آن را شرط فصاحت شمردهاند ،درباره متلل صارفای باه ذکار ایان
نلته بسنده کردهاند که هرگاه متلل آنچه را عیوب کلمه و کال م اخت رعایت کند ،فصیح شامرده مایشاود .اماا درباارة ایان
موضوع که آیا مثالی تنافر حروف و تنافر کلمات صرفای به حروفی که کلمه را میخازد مرتبط اخات یاا باه حالات گویناده نیاز
ارتباط دارد ،خننی نفتتهاند؛ در حالی که میتوان حاتت گوناگون متلل را نیز در این موضوع دخیل دانست؛ مثالی یک متلل
که در حال آرامش خنن میگوید یا متللمی که مضطرب و پریشان یا خسته اخت با ه تتاوت دارند .همانفونه که پیشتر ه
بیان شد این نلتهای اخت که در قدیمیترین تعاریف بالغت نیز آمده اخت و خلینه و آرامش خاطر داشتن شرط متلل بلیا
و از عواملی اخت که مانع از مغلقگویی و دشواری کال م مایشاود خاباوهالل عسالری ،هماان .)211 :عیاوب دیفاری مانناد
منالتت قیاس و تعقید لتظی نیز همین حالت را دارد و چه بسا از حاتت متلل متأثر اخت و آشتتفی خاطر او باعاث ایجااد
تعقید لتظی در کالمش میشود .به همین نحو ،همة اقسا م عیوبی که برای کلمه و کال م برشامردهاناد نیاز از وجهای از احاوال
متلل متأثر اخت .بهطورکلی براخاس آنچه در این کتابها ذیل مباحث عیوب فصاحت کال م و کلمه بیان شده اخت می تاوان
ویژگیهای زیر را برای متلل بلی برشمرد:
 -1آگاهی از دانشهای زبانی :عالوه بر آنچه گتته شد از جمله حاتت متلل که میتواند در کیتیت کال م او مااثر باشاد
میزان آگاهی و دانش او در زمینههای گوناگون دانشهای زبانی اخت .گاهی ناآگاهی متلل نسبت به قواعاد زباان و نداشاتن
آشنایی کافی با قواعد ترکیبخازی در زبان ،موجب میشود واژهها و ترکیب هاای مناالف باا قیااس و قواعاد زباان بساازد؛
همانفونه که خطیب قزوینی نیز در تألیتاتش در شرح دیدگاههای خلاکی بیان کرده اخت آگاهی متلل از عل لغت و صارف
و نحو و عل به آنچه باعث ایجاد پیچیدگی در معنای متن مایشاود خخطیاب قزوینای1350 ،ق 37 :و 1405ق )14 :از دیفار
حاتت متلل اخت که در کیتیت کال م او تأثیر دارد .آگاهی متلل از قواعد واجی و آواشناخای زیاان ماانع از باهوجودآمادن
عیوبی چون کراهت در خمع یا تنافر حروف در واژههای منتنب او برای کالمش میشود .دربارة عیوبی مانند تتابع اضافات و
کثرت تلرار نیز شناخت متلل از شرایط کال م و کاربرد بجا و صحیح خاختارهای کالمی نقش اخاخی دارد؛ هرچند ذاتای عیاب
دانستن چنین مواردی نسبی اخت؛ زیرا تتابع اضافات و کثرت تلرار خود از ویژگیهای کال م بهشمار میآید که میتواند باعث
زیبایی و تقویت کال م شود و در واقع این متلل اخت که با تشنیص حالت کال م حتی مایتواناد از تتاابع اضاافات و تلارار
واژهها به عنوان آرایهای برای زیباخازی کالمش اختتاده کند .از خوی دیفر ،اختتادة نابجا و اشتباه این دو املاان زباانی اخات
که میتواند اینها را به عیوب کال م تبدیل کند و منل فصاحت و باعث اطالة کال م میشود.
 -2شناخت مخاطب :میزان شناخت متلل از مناطبانش اخت که او را قادر میکند تا کالمش را مطاابق باا ویژگایهاای
مناطبان و حاتت آنها تنظی کند تا در مقصود خویش که القای معانی و ابالغ پیا م به مناطب اخت موفق باشاد و در نهایات
بلی به شمار آید .از میان عیوب فصاحت نیز بحث غرابت اختعمال یا تقعید معنوی تا حد بسیار زیادی به ویژگیهای مناطب
بستفی دارد و شناخت متلل از خطح اطالعات و دانش مناطب و خاخت کالمی متناخب با او میتواند ماانع ایجااد کالمای
شود که فه آن برای مناطب دشوار و منسوب به عیب تعقید معنوی شاود ،یاا ناآشانایی مناطاب باا اصاطالحات و لغاات
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بهکاررفته در کال م فه آن را دشوار کند و منجر به عیب غرابت اختعمال در کال م شود.
 -3شناخت بافت موقعیتی (یا شرایط زمان و مکان) :از میان عیوب فصاحت کلمه ،ایجاد عیب غرابت اختعمال در کاال م
به زمان و ملان کاربرد لغات و اصطالحات بستفی دارد خرک .آقاحسینی و میربااقری فارد .)9-7 :1387 ،ایان نیاز باه میازان
شناخت متلل از بافت موقعیتی وابسته اخت .چنانچه متلل کال م خویش را متناخب با ویژگیهای بافتموقعیتی که در آن باه
خر میبرد تنظی کند ،قطعای کال م او به عیب غرابت اختعمال منسوب ننواهد شد.
متکلم بلیغ و ویژگیهای آن
بر اخاس آنچه از تألیتات بالغی متقد م و متأخر ذیل تعریفهای دو اصطالح فصاحت و بالغت بیان شد ،به نظر میرخد برای
اینله بتوان متللمی را بلی دانست و کال م او را کالمی بلی به شمار آورد ،ضروری اخت که متلل ضمن برخورداری از یاک
خری ویژگی های شنصی ازجمله داشتن خلینه و آرامش خاطر ،شرایط ایجاد کال م را در خه حوزه بشناخد و آن را در ایجااد
کال م رعایت کند:
الف -شناخت کالم یا سیاق مقالیه (شناخت و رعایت ویژگیهای کالم فصیح و بلیغ)
متلل باید قواعد همة خطوح خاختاری کال م را از کوچکترین جزء یعنی واج تا واحدهای بزرگتری چون جمله بشناخد
و آن معیارها را در کال م خویش به کار گیرد تا کلمه و کال م او از عیوب برشمرده در بنش عیاوب فصااحت مبارا باشاد .باه
خنن دیفر ،کالمش با ویژگیهای زبان معیار و قواعد صرفی و نحوی آن مطابقت داشته باشد و از نظر خااختار و کااربرد در
عبارت کامالی فصیح باشد .بنابراین در این مرحله متلل باید از قواعد واجی ،صرفی و نحوی مطابق با معیارهای رخامی زباان
کامالی آگاه باشد و به آنها عمل کند .در این صورت چنین متللمی شرایط و ویژگیهای خاخت کالمی فصیح را داراخات .اماا
برای تحقق صتت بالغت در کال م ،او باید بتواند چنین کال م فصیحی را با اقتضای حال مطابقت دهد.
عوامل متعدد و متنوعی در بلی بودن یک کال م ماثر اخت؛ یعنی یک کال م فصیح باید با اقتضاائات گونااگونی مطابقات و
هماهنفی داشته باشد تا بتوان آن را بلی دانست .در این بنش به تناخب خنن ،از ویژگیها و شرایط کال م ،صرفای از اقتضائاتی
خنن گتته خواهد شد که احوال خود کال م به شمار میآید و اقتضائات آنها باید در خاختار کال م رعایت شود.
خود کال م دارای دو دخته احوال ظاهر و غیرظاهر یا پیدا و ناپیداخت که به صورت متقابل بر یلدیفر تأثیر میگاذارد و از
ه تأثیر میپذیرد .ازجملة این احوال ،یلی موضوع و محتوای یک کال م اخت که در ارتباط مستقی با ظاهر و خااختار کاال م،
تما م ویژگیهای ظاهری را متأثر میکند .بنابراین یک متلل بلی باید بتواند خاختار صرفی و نحاوی و وزن و چینشای بارای
کال م خود انتناب کند که کامالی با موضوع و محتوای کالمش هماهنگ باشد .درواقع ،این حال ناپیدای کاال م ،یعنای متهاو م و
معنای آن ،ظاهر خاختارهای کال م را متأثر میکند و همین برقراری تناخب و هماهنفی باین خاطوح پیادا و ناپیادای کاال م از
تواناییها و شرایط یک متلل بلی به شمار میآید .عارفانه ،عاشقانه یا حماخی بودن مضمون کال م همه در شیوة جملهبندی و
وزن و آهنگ کال م و صنایع ادبی که در آن به کار برده میشود تأثیر مستقی دارد .حتی گاهی در خطوح جزئایتار در خااخت
کلمهها نیز از واجها و آواهایی که کلمات را میخازند ،وندها و اجزایی که ترکیبات را شلل میدهد تا واژهگزینی همه متأثر از
موضوع خنن و برای القای متهو م و مضمون کال م اخت .خاختار جمله نیز باید با مضمون مطابقات داشاته باشاد .خباری یاا
انشایی بودن ک ال م ،نحوة چینش کلمات و تقدی و تأخیر آنها ،حتی حذف و ذکر و تلرارها در جمله و مساائلی از ایان ناوع،
همه از طرفی متأثر از مضمون و محتوای کال م اخت و از خویی در القا و انتقال این متاهی تأثیرگاذار اخات و بایاد مطاابق و
متناخب با همدیفر به کاربرده شود.
بنابراین ،د ر این خطح متللمی بلی خواهد بود که تما م این ضوابط و شرایط را بشناخد و در تنظی کال م خاویش رعایات
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کند و وجوه منتلف کال م را متناخب و هماهنگ با یلدیفر به کار ببرد و به عبارتی در این مرحله از نظر ویژگیهاای خااص
کال م ،بتواند اقتضائات ظاهر و غیرظاهر کال م را رعایت کند و در این خطح ،کالمش را مطابق با اقتضای حال شلل دهد.
ب -مخاطبشناسی(شناخت شرایط و ویژگیهای اقسام مخاطب)
متلل بلی  ،با توجه به موضوع کال م و خطح آن ،باید نوع مناطب احتمالی خود را بشناخد .همة ویژگیهای مناطاب باه
شلل مستقی با تأثیرگذاری بر روند برقراری یک ارتباط کالمی و به طور غیرمستقی با متأثر کردن متلل  ،ویژگیهاای ماتن و
شرایط شللگیری آن را تغییر میدهد .احوال مناطب ازجمله عا م و خاص بودن ،تعداد مناطبان ،یعنی مترد یا متعادد باودن،
حتی ویژگیهای ظاهری و جسمی یا وضعیت روحی ،نوع رابطة احتمالی او با متلل  ،موقعیت و جایفاه اجتماعی ،خیاخای و
فرهنفی ،خطح عل و دانش و معلومات ،عقاید و دیدگاههای مذهبی ،کالمی و خیاخای و امثاال ایان ،ازجملاه ویژگایهاا یاا
احوالی اخت که متلل بلی باید آنها را بشناخد و از چفونفی تأثیرگذاری آنها و میزان این تأثیرات آگاه باشد.
درواقع ،ویژگیهای یک متن در همة خطوح ،از موضوعات و متاهیمی کاه در آن مطارح مایشاود تاا خااختار و احاوال
ظاهری آن ،کامالی با توجه به ویژگیهای مناطبان تنظی میشود و این از شروط اصلی بلی بودن و توانایی متلل در آفارینش
کال م بلی اخت.
ج -شناخت بافت موقعیتی یا سیاق حالیه (شناخت ویژگیهای زمان ،ملان ،محیط خاجتماعی ،خیاخی ،فرهنفی))
بافت موقعیتی ،خیاق حالیه یا زمینههای برونکالمی یا همان فضاهای کلی اخت که کال م در آن شالل مایگیارد .بافات از
عوامل گوناگونی تشلیل میشود که هر یک مملن اخت بر فرایند آفرینش یک کال م تأثیر داشته باشد .عوامال زماان خاعا از
محدودة تارینی یا زمانی خاص) ،ملان خاع از حوزة جغرافیایی یا ملانی خاص) ،محیط اجتماعی ،فرهنفی و فضای خیاخی
خاصی که یک کال م در آن شرایط آفریده میشود ،همه از عوامل ماثر در شللگیری یک کال م اخت.
به طورکلی در زمینة یک بافت ،باید عوامل متعددی را بررخی کرد؛ عواملی از قبیل زمینه یا ملان شللگیری کال م ،زمان آن و
حوادث و رویدادهایی که در زمان آفرینش یک کال م رخ میدهد خبلور ،مریل و توماس بلور65 :1390 ،و  .)66حتی گاهی عوامل
شللگیری یک ارتباط کالمی در خه عامل گوینده یا نویسنده ،گتتمان یا متن و محیط دختهبندی کردهاند و خوانناده ،شانونده یاا
همان مناطب را نیز در زیرمجموعة محیط تعریف کردهاند خملاریک :1388 ،ذیل اصطالح نقد رتوریلی.)366 ،
ذیل عوامل محیطی بافت عوامل متعددی بررخی میشود؛ ازجمله خنتهاا ،آداب و رخاو م خمرباوط باه حاوزة فرهناگ)،
ریشههای جغرافیایی خکه گاهی در لهجه و گویش آشلار میشود) ،طبقه یا طبقات و منزلت اجتماعی ،خان ،جان  ،ثاروت و
حرفهها خبلور ،مریل و توماس مریل ،همان62 :و.)63
در عل اصول ه مقصود از اصطالح «خیاق حالیه» همة عوامل برونزبانی اخت .البته در این عل عالوه بر محیط ،ماتلل
و مناطب نیز جزو خیاق حالیه به شمار میآید خرختمیان و طباطبایی.)34 :1390 ،
درواقع معنای هر گتتار صرفا در بافت موقعیتی و محیط اجتماعی خاصی که در آن ایجاد شده اخت ،مشنص مایشاود و
معنی از ترکیب روابطی بافتی حاصل میشود که عالوه بر محیط اجتماعی و بافت موقعیتی خاص آن خخیاق حالیه) ،نقشهای
آوایی ،صرفی و نحوی خخیاق مقالیه) را نیز شامل میشود خمشلوهالدینی .)117-112 :1388 ،متلل بلی کسای اخات کاه باا
شناخت این شرایط ،چفونفی و میزان تأثیرات احتمالی آنها را بر کال م درک کند و کال م خود را کامالی متناخب با ایان شارایط
شلل دهد؛ به گونهای که به بهترین شلل بتواند پیا م خود را به مناطبان القا کند و به اصطالح کالمش متناخب و باه اقتضاای
حال و بلی باشد.
نکته :البته باید توجه داشت که اگر کالمی خاختار روایی داشته باشد ،جز متلل کل که آفریننده متن اخت و مناطب کال
که مناطب این کال م اخت ،در درون متن روایی نیز بحث متللمان و مناطبان درون آن مطرح میشود که در فضاهای درونای
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آن روایت با یلدیفر خنن میگویند و کال م یا گتتمانهایی را درون متن کل ایجاد میکنند .هر یک از ماتلل  ،مناطاب و کاال م
خیا متن) و بافت موقعیتی توصیفشدة درون یک متن ،ویژگی یاا باه اصاطالح احاوالی دارناد کاه ماتلل بلیا بایاد ،در زماان
روایتپردازی یا خلق داختانهای روایی در درون کال م خود ،آنها را بشناخد و در تنظی کال م به آنها توجه داشته باشد .البته صارفا
با داشتن شناخت و آگاهی تز م در این زمینه نیز هنوز نمیتوان یک متلل را بلی دانست .متلل ضامن کساب شاناخت تز م در
زمینههای خهگانة مذکور باید توانایی برقراری ارتباط بین این عوامل را نیز داشته باشد؛ یعنی بتواند بهموقاع و مطاابق باا اقتضاای
حال ،رابطة معناداری بین این عوامل ایجاد کند و همانفونه که در تعریف اصطالح بالغت بیانشد ،کال م فصایح باا داشاتن شارط
مطابقت با اقتضای حال بلی دانسته میشود؛ دربارة متلل نیز همین شرط اخت که او را به درجة بالغت میرخاند.
خالصه بحث
با تأمل در دیدگاههای متتلران متقد م و علمای پیش از جرجانی مشنص میشود که براخاس تعریافهاای ارائاهشاده بارای
بالغت ،متلل باید دارای ویژگیهای زیر باشد تا بلی به شمارآید:
 شجاع بودن و داشتن خلینه و آرامش خاطر بیان خنن به اقتضای حال متلل رعایت اقتضای حال مناطب انتناب التاظ مناخب دوری از تعقید و تللف در خننبراخاس آنچه دربارة مالک و معیارهای بالغت و فصاحت در کتابهای بالغی پ

از جرجانی از متتاحالعلو م خالاکی و

شارحان و پیروان او تا معاصران بیان شده اخت ،کلمه و کالمی فصیح اخت که از عیوب خاصی مبرا باشد و ماتلل بلیا نیاز
باید بتواند با کاربرد چنین کلمههایی ،کالمی خلق کند که از آن عیوب کلمه و کال م دور باشد .درواقع ،در ایان آراء باه جاای
آنله ویژگی هایی برای کلمه و کال م و متلل فصیح و بلی ذکر شود ،مبرا بودن از عیوب زیر موجب فصیح شدن کلمه و کال م
دانسته شده اخت:
دور بودن کلمه از عیوب:
 کراهت در خمع تنافرحروف غرابت اختعمال منالتت قیاسدور بودن کال م از عیوب:
 کثرت تلرار تتابع اضافات تعقید لتظی کژتابی تعقید معنویمطابقت چنین کالمی با مقتضای حال آن را به درجة بالغت میرخاند .بنابراین ،میتوان این دیدگاهها را در جدول زیر باه
طور مقایسهای نشان داد.

ویژگیهای متلل بلی براخاس دیدگاههای بالغیون از آغاز تا امروز 101 /
آرای نخستین متفکران بالغی تا جرجانی

آرای پس از جرجانی

شجاع بودن متلل و برخورداری از خلینة خاطر

خاختن کالمی بدون عیوب فصاحت کلمه و کال م

بیان خنن به اقتضای حال متلل

خاختن کالمی بدون عیوب فصاحت کلمه و کال م

رعایت اقتضای حال مناطب

مبرا بودن کلمه از عیب غرابت اختعمال

انتناب التاظ مناخب

مبرا بودن کلمه و کال م از عیوب:

دوری از تعقید و تللف در خنن

کراهت در خمع ،تنافرحروف ،منالتت قیاس ،کثرت تلارار،
تتابع اضافات ،تعقید لتظی

با درنظرگرفتن معیارهای مذکور در آرای ننستین متتلران بالغی و جرجانی و با توجه باه ماالکهاای بالغیاون پا

از

جرجانی برای بالغت و فصاحت ،به نظر میرخد متللمی بلی اخت که ه از نظر شنصیتی ویژگی خاصی داشته باشد و ه
دربارة کال م ،مناطب و بافت موقعیتی شناختی کامل داشته باشد و ویژگیهای زیر را در خاخت کال م خویش به کار گیرد:
 شجاع بودن متلل و برخورداری از خلینة خاطر شناخت کال م یا خیاق مقالیه مناطبشناخی خشناخت شرایط و ویژگیهای اقسا م مناطب)شناخت بافت موقعیتی یا خیاق حالیه خشناخت ویژگیهای زمان ،ملان ،محیط خاجتماعی ،خیاخی ،فرهنفی)نتیجه
با توجه به آنچه در کتابهای بالغی دربارة شروط فصیح و بلی بودن آمده اخت و بر اخاس شرایطی که در شللگیاری یاک
کال م باید رعایت شود ،یک متلل زمانی بلی خواهد بود که شرایط خهگانة زیر را داشته باشد:
الف -داشتن شجاعت و در عین حال خلینه و آرامش خاطر در بیان اندیشه و کال م تا مقصود به بهترین شیوه به مناطاب
القا شود.
ب -شناخت و رعایت ویژگیهای کال م فصیح و بلی و آشنایی کامل با شرایط و ویژگیهای خیاق مقالیه و رعایت قواعد
خاخت کال م در خطوح گوناگون و قواعد متنوع واجی ،صرفی و نحوی.
در واقع ،متلل باید از یکخو در خطوح خاختار کال م و از خوی دیفر در برقراری تناخب بین موضوع و محتوای کال م باا
این خاختارها توانایی و شناخت کامل داشته باشد .به عبارت دیفر ،برای کال م وزن و چینشی متناخب با مضمون و محتوای آن
انتناب کند.
ج -شناخت شرایط و ویژگیهای اقسا م مناطب از دیفر خصوصیاتی اخت که یک متلل بلی باید داشاته باشاد .ماتلل
باید ویژگیهای مناطبان احتمالی کال م خود را اع از ویژگیهای ظاهری و خصوصایات غیرظااهری بشناخاد و کالماش را
متناخب با احوال و خطوح مناطبان خود تنظی کند تا کالمش بیشترین تأثیر را داشته باشد و پیامش به طور کامل به مناطاب
منتقل شود.
د -شناخت ویژگیهای بافت موقعیتی که کال م در آن شلل میگیرد نیز از شرایط یک متلل بلی اخت .نویسنده یا شااعر
زمانی در رخاندن یا ابالغ پیا م خویش به مناطبان ،موفق و به عبارتی بلی خواهد بود که به صورت کامل ویژگیهاای زماان،
ملان و اقسا م محیطهای اجتماعی ،خیاخی و فرهنفیای را که کال م در آن شرایط شلل میگیرد بشناخاد و در حاین خااخت
کال م تأثیرات احتمالی آنها را در کال م در نظر بفیرد .در نهایت ،متلل بلی عالوه بر شناخت ملزومات در این خه زمیناه ،بایاد
بتواند بین این عوامل ارتباط و هماهنفی ایجاد کند و شناختهای بهدختآمده در این خه حوزه را برای خلق کالمای مااثر و
بلی به بهترین صورت به کار گیرد .بنابراین ،با توجه به دیدگاههای صاحبنظران دربارة متهو م بالغت ،میتوان گتت متللمی
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بلی اخت که شرایط ایجاد کال م را بشناخد و با توجه به این شناخت کالمی خلق کناد کاه ها فصایح باشاد و ها باا تماا م
مقتضیاتی که روند شللگیری کال م را متأثر میکند ،مطابقت داشته باشد؛ یعنی ضمن شناخت کامل شرایط و ویژگیهای کال م،
مناطب و بافت موقعیتی و با توجه به این احوال باید مطابق با اقتضائات احوال آنها کال م خویش را بیان کند.
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