الوجه اآلخر للبالغة العربية
مراجعة يف األسس واملنطلقات مع مصطفى ناصف
أ.د .حبيب مونسي
جامعة بلعباس
إن الورقة اليت أتقدم بها ،تستند إىل آراء مفكر بالغي حديث ،تستخلص من
عرضه ما حتسبه يقدم فهما جديدا للبالغة العربية مل يألفه الدارسون ،ومل يلتفتوا
إليه يف إجراءاتهم التطبيقية..
كثريا ما اعتقدنا بأن البالغة العربية إمنا هي مباحث تكميلية تضاف إىل
الصنيع األدبي حتليةً وتزيينا ،وأنها غري معنية بالفكرة إيضاحا وجتلية ،وأنها من
احملسنات اليت يدفع بها األديب إىل ساحة كتابته لتكون زينة ،وبهرجة ،وتربُّجا ،غري
أننا حني نن قب يف املنطلقات األوىل للبالغة العربية تتجلى لنا مسافات أخرى من الصراع
الذي كانت البالغة أحد أدواته املاضية الفاعلة من جهة ،وكان هو وقودها املفعِّل هلا
من جهة أخرى .وأنها ما قامت يف ألسنة القوم بالغة وفصاحة واقتدارا لغويا ،إال لقهر
اآلخر وإفحامه ،وأنها كان ت يف فم البليغ سحرا جيعل الباطل حقا واحلق باطال ،وأنها
كانت يف لسان احلاكم مسوغا لفتك ،وقتل ،وتشريد ،وأنها كانت يف ذائقة الدعاة
مسوما تنفث يف ريق ،وعلقما يُداف يف عسل ..وأنها محلت يف أثوابها تلك كل مظاهر
الغلبة والقهر واإلفحام.
إن البالغة حني يُزاح عنها نقاب اجلماليات ،ويُكشف فيها عن ألوان اهليئات
اليت تصاحب السياسي ،والداعية الديين ،واملتجرب احلاكم ،واخلطيب الذي يربر
أفعال سيده ..تتحول سريعا إىل شيء يقتضي منا ضرورة إعادة النظر ،وضرورة إعادة
التقييم ،وضرورة إعادة التفكري يف طرق االستفادة..
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إن الورقة اليت أت قدم بها ،تستند إىل آراء مفكر بالغي حديث ،تستخلص من
عرضه ما حتسبه يقدم فهما جديدا للبالغة العربية مل يألفه الدارسون ،ومل يلتفتوا
إليه يف إجراءاتهم التطبيقية..
- 1البالغة ظاهرة إسالمية:
قد يكون من امللفت حقا أن ننتبه أوال إىل حقيقة تارخيية تتصل بنشأة البالغة
العربية ،فال نعود بها إىل الفرتة اجلاهلية لنرى يف النماذج املختارة من الشعر والنثر
دالئل حسنة على الصنيع البالغي يف فنون القول ،فذلك أمر طبيعي على ألسنة من
جبلوا على الكالم الفصيح البليغ .غري أن اهلم مل يكن منصرفا يف يوم من األيام إىل
البالغة باعتبارها ن شاطا يقع داخل الكالم لتزيينه وجتميله واخلروج به يف أبهى احللل.
وإمنا كانت الفلذات البغية تتأتى للمتكلم حبسب املقامات اليت حيياها بني أقرانه
وذويه ،فهي من كالمه مبثابة الصلب الذي يقيمه ال الزائد الذي يطرأ عليه .غري أننا
مع "مصطفى ناصف" نلحظ أمرا آخر يتصل برغبة القول ،ومحل اآلخر على االقتناع،
وتغيري وجهته ،استنادا إىل الصراع القائم بني املتحدث والسامع .وكأن فكرة
االختالف وتعدُّد الرؤى ،واملدافعة من أجل تثبيت الرأي ،هي املفعِّل األساس يف قيام
النشاط البالغي .لذلك رمبا« :تكون ظاهرة البالغة ظاهرة إسالمية ال جاهلية ،ألن
اإلسالم كان حركة صراع بني املعتقدات .والصراع بني املعتقدات هو منبت فكرة
البالغة .وليس من اليسري العثور عليه يف العصر اجلاهلي» 1ورمبا أثبت الشعر اجلاهلي
صحة هذا الرأي من خالل خلوه من مظاهر التدين وعالمات الشعائر والطقوس
الدينية ،وانصرافه إىل اليومي الذي يشغل الناس يف حلهم وترحاهلم .فلم جند يف دواوين
الشعر اجلاهلي قصيدة تتحدث عن مفاضلة بني معبود وآخر ،أو أخرى حياول صاحبها
التأثري يف غريه لنشر اعتقاد أو فكرة.
بيد أننا حني نلج ساحة العامل اإلسالمي يف قرنه األول،جند أنفسنا وجها لوجه
أمام حتديات جديدة تق ف يف وجه الدين اجلديد ،إما حتاوره من داخله وإما تنابزه من
خارجه ،وقد كان الوطء أشد من احلركات الداخلية اليت ترى يف نفسها الفهم
الصحيح للدين اجلديد ،وختطِّئ غريها يف اجلزئيات والنصوص .فإذا أدرنا نشأة
البالغة العربية على الصراع ،وما يصاحبه من قول وجدل ،فإن الساحة اإلسالمية تقدم
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ذلك الفضاء اخلصب لنمو أسباب القول الفصيح ،وانتشاء أدوات البالغة ،واختذها يف
نهاية املطاف وسائل للسيطرة التوجيه .ألن « :كلمة الصراع تنطوي على جتاذب وتنافر
وما بينهما من حركة ،ويعرب عن هذه احلركة عادة بلفظ مثل اإلقناع واجلدل،
واحلجاج .وم ن ثم نستطيع أن نذهب إىل أن البالغة مرادفة لبعض مظاهر الصراع
العقائدي يف اللغة 2».ما دام االستعمال هو الذي يلون اللغة ويصبغها بصبغته الظاهرة.
فإذا علمنا أن ما يصطرع يف الساحة اإلسالمية ،جدلٌ قولي قد يرفده السيف يف
حلظات التأزم القصوى ،أدركنا ما للبالغة واالقتدار القولي من مفعول يف
املتخاصمني الذين يطرحون آراءهم طرحا قد ال يتَّسم يف كثري من األوقات بالروية
واهلدوء ،وإمنا يرفعونه يف أحايني كثرية على شبا السيوف والرماح.
وكلما قام الصراع على ثالثية اإلقناع ،واجلدل ،واحلجاج ..كلما اعتمد على
أفانني القول ،يُخرج بها مادته إخراجا ميكِّنه من إذعان اآلخر ،والسيطرة عليه .فليس
من باب اجلدل ،وال من مطالب احلجاج إحقاق حق،أو إبطال باطل ،وإمنا مطلبه األول
واألخري محل اآلخر على اعتقاد جديد ،أيًّا كان ذلك االعتقاد ،وأيًّا كانت مادته،
ومن ثمَّإفحام اخلصم وإسكاته وتبكيته .واملالحظ أخريا أن األدب اجلاهلي :شعرا أو
نثرا ،مل حيمل شيئا من هذا الصراع ،ومل يفصح عن أي آلية من آلياته يف دواوينه
ومتونه .ولذلك مل جيد العربي األول حاجة إىل تشقيق القول يف املسائل البالغية اليت مل
يعرفها إال أمناطا يف القول يستعني بها عند ضرورات التعبري وحسب.
لقد نبه القرآن الكريم إىل حقيقة اجلدل حينما أشار إىل الصراع الذي كان
يدور دوما بني األنبياء والرسل وأقوامهم ممن يرفضون الدين ،فيقفون يف وجه الدعوة
وقفة اجملادل املصارع .ويسعون إىل استمالة البقية الباقية من ذويهم إىل صحة مذهبهم،
وسالمة اعتقادهم .ويستعملو ن لذلك ما أوتوا من طاقات القول يف اجلدل واإلقناع.
والقرآن الكريم « :أوضح دليل على هذا الزعم .وهو يشري إىل أن من الناس من يعجبك
قوله يف احلياة الدنيا ..هذا ما يسمى باالستمالة وأشار إىل القول (الباطل) الذي يغري
باالستماع إليه ،واحلق الربيء من الزينة 3».وكأن القدرة على تشقيق القول قد تتخطى
يف أحايني كثرية حدود املتعارف عليه من القيم ،كاحلقيقة ،والصدق ،والباطل،
فتزيفها تزييفا يُظهرها على غري طبيعتها .ذلك هو مفعول "السحر" املنوط بأسباب
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القول ،املتصل بأفانني البالغة ،الذي يبلد احلس ،فيستدرج السامع إىل بغية املتكلم،
فينقاد له انقيادا .كل ذلك واملتحدث جيانب احلق ،وينتصر للباطل ،ويتنكر للعقل.
ورب باطل وجد يف ألسنة البلغاء شُعَبا للتفنن يف اإلخراج والبهرجة فأكسب ذويه سلطة
ونفوذا ،ورب حق مل يصاف يف خمرجيه إال عيا وحصرا وضيق صدر ،فلم يُخلف يف
سامعيه إال تولِّيا وصدودا.
- 2البالغة :صدق وكذب :ما من شك إذا أننا أمام صورة جديدة لفهم البالغة
العربية ،وأننا حني ندرجها يف إطار الصراع الديين والسياسي واملذهيب ،نكشف عن
وجه مغيب من وجوهها مل تطله الدراسات اليت ال ترى فيها سوى زينة قولية تقف عند
حدود اجلماليات وال تتخطاها إىل أبعاد أخرى تتصل بالقيم اليت يركن إليها اإلنسان
يف تعامله مع ذاته واآلخرين .إنه الوجه اخلفي الذي يُطل علينا من وراء تكييف القيم
وتدليسها ،وإخراجها يف أثواب ليست هلا بالضرورة .وجه يكشف القناع عن املفعول
السحري للبالغة يف تصديه للمخالف املناهض الذي تداريه وتلتف حول مداركه
وأحاسيسه لتصب مادتها يف روعه فيستكني هلا.
إن البالغة يف ثوب الصراع ،تتأرجح بني الصدق والكذب ،بني احلق والباطل،
وتضع طاقتها القولية ،وعدتها اإلبالغية ،يف خدمة كل طرف حبسب القائلني بها،
وهي يف هذا املوقف ختلص إخالصا ملحوظا ملا أمسيناه ب"املقام واملقال" ألن املناسبة
بينهما مناسبة نفعية ال تشرتط أبدا قيمة ،وإمنا ما يعود على صاحب املقال من املقام
من فائدة .وال تتجلى قيمة "املناسبة" إال من خالل قيمة "الفائدة" العائدة على املتكلم،
ولن يكون «:تاريخ البالغة مبعزل عن نوعني من اللغة :أحدهما صادق أو حقيقي.
والثاني خالب ومستحب  .قد جيتمع هذان النمطان يف قول واحد ،وقد يفرتقان .ولكن
التمييز بينهما ضروري .فرمبا يكون للحق ميزات ظاهرة ،ورمبا جيتمع للباطل أوجه
استحسان باهرة 4».ذلك هو منطق البالغة الرباغماتي ،الذي ال حيفل كثريا بالصدق
واحلق ،وإمنا ينتصر دوما إىل "الظهور والبيان" و"احلجة واإلذعان" ولو أننا تتبعنا
التعريفات اليت ساقها أهل البالغة لوجدنا فيها هذا الوجه اخلفي يطل علينا كلما
جتاوزنا حدود اجلماليات والزخرف اليت تعودنا الوقوف إزاءها فيما يشبه الدهشة
واالنبهار .ولو عدنا إىل أشهر التعريفات اليت يرددها الدارسون ،واليت تلخص البالغة
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يف" :إجياد اللغة اليت تناسب املوقف" واستبعدنا الشطر اجلمالي الذي توحي به العبارة،
وقفنا وجها لوجه أمام حقيقة عارية للبالغة ،ال ترى يف اللغة إال ذلك االستعمال الذي
يروض املوقف فيخرجه يف اهليئة اليت يريدها املتكلم ،فينقلب الواقع بني يديه إىل
حقيقة أخرى غري تلك اليت يعرفها العامة من الناس .إنه حال اخلطباء يف التجمعات
السياسية واملذهبية ،أو حينما يسألون فيجيبون مبا يرد عنهم السائلني حريى مفحمني.
- 3البالغة :محد وذم :إذا كانت الصفة األوىل للبالغة العربية تتأرجح بني
الصدق والكذب يف تعيينها العام ،فإن صفة البليغ اليت تلحق املتكلم حتمل هي
األخرى تأرجحا بني احلمد والذم .ذلك أننا حني نصف شخصا بالبليغ قد ال نفعل ذلك
محدا ومدحا ،وإمنا نلجأ هلذه الصفة تعبريا عن قيمة غري أخالقية تستعمل قدرتها
القولية يف غري حملها ،فتخرج لنا الكذب صدقا والصق كذبا ،وتدفع املستمع إىل
اعتقاد مشني .ألننا إذا تأملنا« :لفظ البالغة من الناحية التارخيية كان داال يف بعض
األحيان على ما ميكن أن نسميه باسم مجال الشبهات .وكان وصف املرء بأنه بليغ
ميكن أن يقصد منه وجهان .أحدهما أقرب إىل احلمد والثاني أقرب إىل الذم
واالحرتاس 5».فقد أخرج ابن حبان يف صحيحه قال « :أخربنا أبو يعلى ،حدثنا خليفة بن
خياط ،حدثنا خالد بن احلارث ،حدثنا حسني املعلم عن عبد اهلل بن بريدة عن عمران
بن حصني قال ،قال رسول اهلل  ثَمََّ أخوف ما أخاف عليكم جدال املنافق عليم
اللسان» 6واحلديث من باب التحذير الواقع يف مستقب ل األيام .وكأن اآلتي سينفتح أمام
طائفة من الناس تستعمل "علمها اللساني" يف اجلدل بغية إخراج الناس عن جادتهم.
وسيكونون خطرا على الناس يف استنادهم إىل طاقاتهم اللغوية وأدائهم البليغ من أجل
تزييف احلقائق والتدليس على احلق .ومن ثم حيذر الرسول  أصحابه وسائر املسلمني
من هذه الطائفة اليت ستكون هلا صوالت وجوالت يف حاضر املسلمني ويف مستقبلهم.
لقد أدرك علماء العربية منذ القدم هذا الشرط اخلفي يف البالغة وإن سارعوا
إىل متجيدها ،ودفع الناس إليها محدا وتعليما ،غري أنهم ذكَّروا مبا يعروها من دخن.
فهذا صاحب "اإلمتاع واملؤانسة" يقول عن البالغة« :هي اجلامعة لثمرات العقل ،ألنها
حتقُّ احلق وتبطل الباطل على ما جيب أن يكون األمر عليه؛ ثم حتقيق الباطل وإبطال
احلق ألغراض ختتلف ،وأغراض تأتلف ،وأمورٍ ال ختلو أحوال هذه الدنيا منها من خري
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وشر ،وإباءٍ وإذعان ،وطاعةٍ وعصيان ،وعدلٍ وعدول  ،وكفر وإميان ،واحلاجة تدعو
إىل صانع البالغة وواضع احلكمة وصاحب البيان واخلطابة؛ وهذا هو حد العقل
واآلخر حد العمل 7».إنها يف مبتدى األمر وسيلة من وسائل إحقاق احلق ،وإبطال الباطل
وفق ما جيب أن يكون األمر عليه .غري أنها ذات حد ثان ،ينصرف إىل قلب املوازين
وحت ويل احلق إىل باطل والباطل إىل حق ،جريا وراء أحوال الدنيا من خري وشر ،وإباء
وإذعان ،وطاعة وعصيان ،وعدل وعدول ،وكفر وإميان ..وكأنها تتأرجح دوما بني
النقيضني ،ختدم هذا وذاك بنفس الطاقات الكامنة فيها ،فتصري الشر خريا وتزينه
يف أعني الناس،وتلني األبي الشديد ،فرتخي زمامه ،وتدلي طوله،فينقاد مذعنا ،وتفت
يف عضد الطاعات لتجعلها عصيانا ومتردا ،ومتيل بالعدل قليال قليال حتى يتسمى
عدوال ،وتنحرف باإلميان شكا وارتيابا ليؤول إىل كفران وإحلاد.
إن أبا حيان ليدرك جيدا أن القضية اليت يعرضها الساعة ،لن يقبلها أناس مل
جيدوا فيها سوى زخرف القول وفتنته ،لذلك يسارع إىل حتديدها على حنو ال يدع
جماال للشك .إن البالغة يف حد العقل نشاط خيِّر يرقى على كل التهم ،غري أنها يف
حد العمل وسيلة يركبها كل راكب ،ويستعملها كل مستعمل لغايات ختتلف
باختالف األهواء والنيات .وإذا حنن تأملنا قول الشاعر:
ليس شَأْنُ البليغ إرسالَه القو

لَ بطُول اإلسهاب واإلكثار

إمنا شأنُهُ التَّلطُّــف لِلْمَــــــــع

سنِ اإليراد واإلصدْارِ
نىَ حبُ ْ

ألفينا إدراك البالغة يف معنى اإلجياز يقف عند حدي دخول القضية والصدور
عنها تلطفا ،وكأن الشأن كله ليس يف إصابة احلق واحلقيقة بقدر ما يكون الشأن
كله يف كيفية التخلص من املوقف لصاحل املتحدث .فليس من ديدن البالغة
االكرتاث للمسائل األخالقية :من حق وصدق وعدل ..وإمنا اكرتاثها لكيفيات الورود
والصدور من القضايا اليت يتلبسها املوقف.
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 - 4البالغة ،جدل وقهر :لطاملا اعتقدنا أن اجلدل يف أي مستوى من
مستوياته ،إمنا يشري إىل حرية الرأي .وأنه الوسيلة اليت تكفل لكثري من الناس بسط
أفكارهم وعرضها على مشرحة النقد ،واخلروج بها صافية بعد تهذيبها من الشوائب،
وإخصابها مبا يستجد عليها من أفكار ،وما يتولد من الدائرة اجلدلية فيضاف إليها
مُجددا أنساقها ،مُقويا حجتها .لذلك قد يبدو اجلدل يف ظاهر األمر مظهرا من مظاهر
حرية العقل « :لكنه يف احلقيقة غري ذلك .فهو يف االصطالح القرآني مرادف ملا نسميه
باسم حتكم األفكار السابقة قبل الدخول يف املوضوع أي :التبييت .ومرادف لتربير
املواقف والبحث عن الغلبة 8».ألن اجملادل صاحب فكرة استحوذت عليه فصارت
معتقدا ينافح عنه ويدعو له ،ومن ثمَّ فاجلدل بالنسبة إليه وسيلة للهيمنة على اآلخر
واستدراجه لفكرته ،والتسلط عليه من خالل احلجج اليت يسوقها بني يدي فكرته.
وأن التبييت إضمار خلطط تعرف أهدافَها ومراميها فتتوسل هلا كافة الوسائل اليت
يتيحها اجل دل ،ومنها البالغة والقدرة على إخراج الكالم يف أفانني تزلزل قواعد
القيم ،وتشكك يف ثوابت املعتقدات.
أما إذا عدنا إىل أصل الكلمة وضعًا ،ألفينا فيها الداللة على احلبل الشديد
اجملدول الذي تقاد به الناقة ،وكأنه عالمة على ذلك الشدِّ املستمر للطرف اآلخر،
وجرِّه إىل مراد املتكلم ،شدا قويا عنيفا ،مادام املصطلح مل يتخلّ عن داللة الشدَّة،
واالستعالء ،واملخاصمة .فاجلدل هو « :اللَّدَدُ يف اخلُصومة والقدرةُ عليها وقد جادله
جمادلة وجِداالً ،ورجل جَدِل ومِجْدَل ومِجْدال شديد اجلَدَل .ويقال جادَلْت الرجل
فجَدَلته جَدْالً أَي غلبته ورجل جَدِل إِذا كان أَقوى يف اخلِصام وجادَله أَي خاصمه
مُجادلة وجِداالً .واالسم اجلَدَل وهو شدَّة اخلصومة ويف احلديث :ما أُوتَي اجلَدَل قومٌ
إِالَّ ضَلُّوا .اجلَدَل مقابلة احلجة باحلجة ،واجملادلة املناظرة واملخاصمة» 9وكأننا يف
اجلدل أمام طرفني متخا صمني ابتداء ،ال يقوم اللقاء بينهما على املساملة واملهادنة،
وإمنا يقوم على اللَّدد واخلصومة .ومن ثمَّ فالعالقة اليت يقيمها اجلدل ال تبنى على حرية
الرأي ورجاحة العقل ،وإمنا قيمها على القهر والغلبة يفسر كثريا من املواقف اليت يذم
فيها اجلدل ،يسلب من كل فضيلة ،ألنه سيقوم على مرتكزين :القدرة على اإلقناع،
والقدرة على اإلحلاح واملشاكسة .ومنها كان الضالل الذي أشار إليه الرسول .
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- 5البالغة ،لغة املعارضة :إذا كنا قد خلصنا إىل أن اجلدل أسلوب من
أساليب القهر والتسلط ،وأنه يتوسل البالغة جلر اآلخر إىل اعتقاد جديد ،جرا قد
يتسم يف كثري من األحيان بالعنف والشدة ،وأن اجلدل واحلجاج من أساليب البالغة،
فذلك جيعل منها « :ظاهرة إسالمية اضطر إليها فريق من املعارضني .وارتبط فن
البالغة بفن املعارضة ،واضطر إليها أصحاب األحزاب السياسية والفرق الدينية فيما
بعد 10».ومل تكن املعارضة اليت عرفتها الساحة اإلسالمية يف قرونها األوىل ،معارضة
سلمية تتوخى احلوار واجلدل ،وإمنا كانت يف كثري من األوقات معارضة مسلحة،
حتشد سوادها باخلطب واملناظرات ،وتسعى إىل كسب البلغاء إىل قضيتها لينافحوا
عنها يف املساجد واألسواق وجتمعات اجلند .وكذلك فعل اخلوارج والشيعة من جانب،
وكذلك صنع بنوا أمية ومن واالهم من جهة أخرى.
إن املتصفح لكتب األدب والتاريخ ،وما خطته أيدي الفرق واملذاهب ليكتشف
حقيقة البالغة العربية حينما تلبست قضايا السياسة والدين واألهواء ،واستعملت
طاقتها يف إخراج كل ذلك يف أثواب احلق كما يفعل الساحر حني يسحر أعني الناس
ويسرتهبهم ويبدي هلم األشياء على غري حقيقتها .وقد بيَّن« :اإلسالم منذ حلظاته األوىل
ما يكتنف بالغة القول من خطر أحيانا .وحينما قال الرسول ( إن من البيان لسحرا)
مجع بني عدة اعتبارات :بني حمبة القول والرغبة يف االستماع إليه من ناحية ،والتعوذ
من البيان الساحر إذا ما ملك عقل اإلنسان ونفسه».

11

ومكمن اخلطر يف السحر

البالغي يتجلى يف اإلذعان  ،تلك احلال الشبيهة باالنقياد املستسلم الذي يتخلى فيه
صاحبه عن كل مقوماته العقلية ،وأحاسيسه القلبية ،فيكون تابعا ،راضخا ،مهزوما
أبد الدهر ،مقلدا ،يفتقر إىل أدنى فكرة خاصة .إنها طبيعة املسحور الذي يستولي
عليه السحر فيسلبه العقل والقلب معا .وحينما نُقل السحر إىل القول والبيان صار:
«يُقصد به إغراء الكالم والقدرة غري العادية على أن يصرفك إليه دون أن يكون لذلك
سبب واضح أو حجة مقنعة .ومن هنا يطلق لفظ السحر على كل ما خيلبك إليه دون أن
تعرف سببا للخالبة».

12

وهي حالة حيسن بعلم النفس اللغوي تدارسها للكشف عن

اجلانب النفسي اخلفي يف التأثري البالغي ،ما دمنا نتحدث كثريا يف البالغة بألفاظ
ذات صلة باجلانب النفسي الغامض الذي يتحسس مواطن التأثر والتأثري.
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- 6البالغة ،مرآة العصر :إذا كنا قد أدركنا حقيقة البالغة العربية،
واكتشفنا وجهها اخلفي املرتبط باحلاجات واملصاحل ،املقرتن بالقدرة على التحويل
والتكييف ،وشد اآلخر إىل مبتغى املتكلم تسلطا وقهرا ،فإن قراءة البالغة العربية من
هذا الوجه يكشف سريعا عن طبيعة اجملتمع الذي تشيع فيه البالغة ،وتتخذ وسيلة
لالرتقاء البلغاء إىل مصاف احلكم والتسيري .وكأنها بلغة متكن بعضهم من تصدر
جمالس الناس ونواديهم .ومن ثم كان تاريخ البالغة العربية« :هو تاريخ انطباع احلياة
السياسية ،واالجتماعية ،والعقائدية ،على اللغة العربية .وأصبحت اللغة إحدى وسائل
القهر واخلوف كما أصبحت إحدى وسائل القبول والسداد 13».فكل حبث يف حال اللغة
وتقلباتها البالغية يكشف عن الدمغة السياسية واالجتماعية والدينية يف صلبها .فهي
البصمة اليت ال ختطئها العني ،يف كل لفظ ومعنى .مادامت مقاييس اجلودة يف
استعماهلا إمنا تؤول إىل خدمة جمال من تلك اجملاالت .فاللغة باعتبارها أداة ستحفظ يف
ظاهرها وعمقها آثار االستعمال اليت رمبا غريت دالالت األلفاظ أو حولتها عن وضعها
األول ،أو انزاحت باملعاني عن إحياءاتها الداللية إىل أخرى مل تكن هلا من قبل.
وإذا حنن قابلنا بني الثنائيتني :القهر واخلوف من جهة والقبول والسداد من جهة
أخرى تبدت لنا العالقة القائمة بني البليغ واجلهاز السلطوي الذي يسانده وبني املتلقي
الذي جيب عليه أن يقبل ويذعن .إن القهر واخلوف يتلبسان األلفاظ واملعاني والصور،
ويسكنان عميقا يف قلب العبارات مشبعني بالتهديد والوعيد ..ولنا أن نتذكر خطبة
احلجاج يف الكوفة ،وكيف خرج الناس بعدها -على الرغم من اختالف مذاهبهم
وتنفر توجهاتهم السياسية -مقهورين خائفني ،يشك الواحد منهم يف ظله أن يكون
رقيبا على ضمريه .فهل كان احلجاج سديدا يف رأيه مصيبا يف قوله ؟ أم كان احلجاج
متسلطا حتى من خالل اللغة والبالغة؟ تلك مسألة يدركها العربي الذي يعرف كيف
تتصرف لغته،متى تعد ومتى تتوعد!
بل يف األمر ما هو أخطر من ذلك ،فقد ينصرف القهر يف نفس املتلقي إىل
التماس األعذار للقاهر ،وكأن سحر القول يبدِّد كل دفاعات املتلقي ليجعله فريسة
للشك واحلرية .فهذا "مالك بن دينار" يقول(« :رمبا مسعت احلجاج خيطب ،ويذكر ما
صنع به أهل العراق ،وما صنع بهم ،فيقع يف نفسك أنهم يظلمونه ،وأنه صادق لبيانه
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وحسن ختلصه باحلجج) وبعبارة أخرى يصبح استعمال اللغة مقرونا بالقدرة على
اإليهام ..اإليهام بالصدق 14».ذلك هو مفعول السحر يف أشد سطوة له ،حني يشكك
املعارض يف حجته ،ويزلزله عن يقينه ،ويدفع به إىل التماس األعذار جلالده .فليس
أشد على العامة من خطيب يعرف كيف حيرك فيهم مشاعرهم املتناقضة ،وكيف
يستثمر فيهم أدنى اخللجات اليت ميكن أن تلهب عواطفهم ،وأن تدفع بهم يف مسالك
غري اليت أقبلوا منها ،وأن يعتنقوا من األفكار ما كانوا يلفظونها بشدة من قبل .لذلك
صارت البالغة على لسان هؤالء« :خطرا يهدد العامة كما يهدد اخلاصة .إن الطبقة
اليت لديها مقاليد األمور تصطرع يف شكل أحزاب ،أو ميول ،أو فرق ،وتدخل اللغة يف
جمال الصراع ،وجير ذلك إىل مساوئ ومنافع 15».وهو عني احلكم الذي انتهى إليه
التوحيدي من قبل.
 - 7البالغة ،السرعة والتدليس :ولكي نتبيّن طبيعة اخلطورة اليت تتلبسها
البالغة العربية يتوجب علينا أن نعيد قراءة بعض األخبار اليت استخلصنا منها من قبل
تعريفاتنا للبالغة والفصاحة ،واليت أعجبنا بصياغتها ألننا اكتفينا بالقشرة الظاهرة
الكلمات ،ومل نكلف أنفسنا حلظة التأمل يف املخبوء الذي يسكن كل لفظ بعيدا
عن االعتبارات اجلمالية احملضة .فقد سأل "معاوية بن أبي سفيان" " صحار العبدي":
« ما تعدون البالغة ؟ قال :اإلجياز ،فقال له معاوية :وما اإلجياز؟ قال صحار :أن جتيب
فال تبطئ .وأن تقول فال ختطئ .وهكذا تتحول الرباعة السياسية إىل براعة لغوية».

16

فاإلجياز الذي كنا نعده من قبل اقتصادا لغويا يريح املتكلم من عناء التطويل وغثاثة
احلشو ،نراه الساعة على لسان هذا األعرابي سالحا ذو حدين :عدم اإلبطاء ،وعدم
اخلطأ ..وليس يفهم من هذا املقام سرعة البديهة فقط ،فذلك أمر حاضر يف البالغة
غري منكور ،وإمن ا اإلبطاء يف صاحب السلطة أمام السائل دليل على االرتباك واحلرية،
قد يشيع كثريا من الريب يف النفوس .فاإلسراع هنا إجلام للشك ،وسد ملنافذ السؤال
املتجدد .كما أن اخلطأ ليس معناه إصابة كبد احلقيقة ،وإمنا عدم التعارض مع
املوقف السياسي الذي يصدر عنه املتكلم البليغ .ذلك ما نشهده عند كثري من الساسة
احملنكني اليوم الذين يسألون يف قضايا شائكة وجييبون بكيفية تفتح هلم دوما سبل
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التنصل واملداراة .وكأن اخلربة الدبلوماسية إمنا تقع على هذا االقتدار اللغوي الذي
يفوت الفرص أمام السائل لإليقاع باملسئول.
إن إلسراع يف اإلجابة« :رمبا ال حيق حقا وال يبطل باطال ،ولكنه حيقق منفعة.
ومن هنا كان اإلجياز هو فن اخلروج من املأزق والقدرة على تغطية أوجه النقص 17».بل
حيسن بنا أن نعيد وقفات مع النصوص اليت اختارها األدب العربي لتكون منارات
ألجود األساليب البالغية ،ثم نعاود قراءتها من جديد حتى نت أكد من خلوها من القيم
األخالقية واجلمالية اليت نؤمن بها مجيعا ،ولنكشف فيها عن غايات ومنافع تتصل
برغبات بعض من الناس ،كان يف مقدورهم أن خيرجوا القول أفانني ساحرة ممزوجة
بالتدليس وتغطية أوجه النقص يف سياسات احلاكمني.
أن توجز معناه أن تدفع باللغة إىل منطقة البياض ،لتقول عنك كل شيء وال
شيء يف نفس الوقت .ما دامت القيم اليت يؤمن بها العامة يكفر بها الساسة كل
حني ،وليس هلم من هم سوى هدمها يف كل قول وفعل ،ولفظ« :ال ختطئ .ليس معناه
أن ال ختطئ خطأ منطقيا ،وال ختطئ حقوق الناس ومصاحلهم ،ولكن معناها أن
تقول فال يظهر اخلطأ احلقيقي الكامن يف موقفك .وهكذا أصبحت البالغة فن
صرف الناس عن مساءلة الوالة واحلكام .فالتفت الناس إىل بالغة الوعظ واإلرشاد
اخلالية من كل ما سلف 18».ذلك هو الوجه اآلخر للبالغة العربية الذي دفع العامة إىل
الركون إىل بالغة أخرى ليس فيها شيء من التدليس والقهر والتسلط فكانت بالغة
الوعاظ ملجأ يلوذون إليه ألنهم متفقون على صفاء املعني الذي يغرتف منه هؤالء.
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