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امللخـــ�ص:
زاد الإح�سا�س باملوت عند "اخلوارج "ب�سبب كرثة الفنت والقتل يف العهد الأموي، وهذا الإح�سا�س كان 
يقت�سي احلرية، والإميان بال�سخ�سّية ،وال�سعر اخلارجي "خال�سة جتربة حية، و�سدى ملزايا ال�ساعر اخلارجي 
ولكنهم  الكرمي،  القراآن  من  اأ�سولها  يف  اخلوارج  اأفكار  وتنبع  القول،  يف  واجلراأة  ال�رصاحة  عليه  تغلب  الذي 
التمتع  عن  ويعزفون  الدنيا،  احلياة  يرف�سون  كاأنهم  بدا  اآخر، حتى  واإهمال  ترجيح جانب  يف  وغالوا  تطرفوا 
مبا فيها ، وروؤية ثنائية احلياة واملوت يف �سعر اخلوارج ، هي روؤية ُتْنكر ثنائيتهما؛ فاحلياة مثل املوت، وحداٌت 
متكررة، ول وجود للموت حقًا، فكل من ميوت �سعيد احلظ، وي�سبح اخللود مثل املوت ، جزءًا من دائرة، وحركًة 
من احل�سور اإىل الغياب.وتتحقق من خالل املوت بهذا املفهوم حريُة اخلارجي وخال�ُسه ؛ ولذلك كان املوت اأمنية 
اخلارجي؛ ملا يرى من مكانة ال�سهيد يف احلياة الأخروية الأبدية، وتلك قمة ثنائية الوجود ؛ فال�سهيد ت�سدى 

لإرادة املوت دفاعًا عن عقيدته، وارتقى اإىل ذروة اخللود الأبدي ، فمن املوت تتولَُّد احلياة

asad@hu.edu.jo   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

 The sense of death increased due to the frequent strife and killings 
during the Umayyad era. This sort of feeling typically requires freedom and 
personality faithfulness. The external poetry is the reflection of the life ex-
perience and the external poet’s characteristics of openness and courage. 
Alkhawaarij ideas sprung from the Holy Quran but they – Alkhawaarij- were 
featured by their excessive belief in certain aspects and negligence of others 
which gave an impression that they would reject the secular life. The dual 
view of life and death in Alkhawaarij poetry was underestimated as death is 
a reflection of life, so when a person dies he actually enjoys a different type 
of life. Thus death to Alkhawaarij person means security and salvation which 
is considered another type life.
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النهروان والعنف الأموي. وكان �سعر الأزارقة*من 
اخلوارج ت�سجياًل لبطولتهم وانت�ساراتهم احلربية 
من  مت�سلة  �سل�سلة  كان  ووجودهم  املزعومة، 
املعارك، ورثاء لقتالهم . وكانوا يرون احلرب التي 
اإىل  اإعادة احلق  ، هدفها  "حربا مقد�سة  يخو�سونها 
اإىل  يت�سابقون  فاأخذوا   ، اهلل  حكم  واإقامة  ن�سابه، 
لديهم  املوت")2).وانتفى  بعد  ما  حياة  وراء  املوت 
مع  ال�رصاع  وحتول   ، واملوت  احلياة  بني  ال�رصاع 
 ، وقيمه  اخلارجي  مبادئ  �سد  يقف  الذي  الآخر 
لعقيدتهم،  ال�سديد  بالإخال�س  اخلوارج  عرف  وقد 

وال�سجاعة يف حروبهم)3(.
اخلوارج  حركات  اإخفاق  اأ�سباب  اأهم  من  ولكن      
خالفات  وهي  جماعتهم،  داخل  اخلالفات  تف�سي   :
املبداأ  يف  الختالف  الغالب  يف  عليها  الباعث  كان 
واأّدى  اآراوؤهم يف م�سائل عدة،  تباينت  ، فقد  والراأي 
خطورة  من  زاد  ومما  فرق،  اإىل  انق�سامهم  اإىل  ذلك 
الع�سيبة،  الأوقات  يف  يحدث  كان  اأنه  النق�سام  هذا 
اإبان حروبهم، فكان يحرمهم من جني ثمار الن�رص، 

ويوؤدي بهم اإىل الهزائم)4(.
ل  كفر،  دار  خمالفتهم  دار  اأن  الأزارقة  واأظهر       
ُيقبل منهم اإل الإ�سالم اأو ال�سيف ، وقد كّفروا جميع 
من  امل�سلمني  بو�سف  وقالوا   ، عداهم  ما  امل�سلمني 
جواز  وعدم  قتلهم  وجواز   ، بال�رصك  اخلوارج  غري 
نكاحهم وموارثتهم ، وبوجوب اخلروج على احلاكم 
اجلائر)5(. وكان خروج نافع بن الأزرق من الب�رصة 
من  الأموي  الوايل  يف  وما   ، وحما�س  قوة  من  له  ملا 
يف  القبلية  الفتنة  اخلروج  على  و�ساعدهم   ، �سعف 
وقي�س)6(.  متيم  وبني   ، وربيعة  الأزد  بني  الب�رصة 

فهذا قطري  يدعو �سمرية اإىل اخلروج فيقول )7(:
ا  فاإنَّ الذي قد نلت يفنى، واإنَّ

                                     حياتك يف الدنيا كوقعة طائر
ف�رص نحونا تلق اجلهاد غنيمة  

                               ُتفدك ابتياعًا رابحًا غري خا�رص

ل تكت�سي فكرة املوت يف �سبيل احلق عند احلرورية* 
التي  الكبرية  الأهمية  اخلوارج-  اأوائل  –من 
�ستكت�سبها يف الفرتة الالحقة ؛ فكل ما يرد على ل�سان 
احلرورية هو ذّم الدنيا الفانية والتحري�س على طلب 
 ، امل�ستقبل  يف  �ستتعمق  التي  الأفكار  وهي   ، احلق 
و�ستوؤدي اإىل تبلور مفهوم متميز لال�ست�سهاد)1(. وكان 
التحكيم،  رف�س  اخلروج:  اإىل  الداعية  الأ�سباب  من 
الأ�سباب-  من  و�سار  النهروان،  ل�سحايا  والنتقام 
الأمويني  احلكام  بق�سوة  مرتبط  هو  ما   - بعد  فيما 
وراأي اخلوارج فيهم باأنهم ا�ستاأثروا بالفيء ، وهذا 
ال�سيا�سي  بالواقع  اخلارجية  احلركة  ارتباط  يوؤكد 

اجلديد ، وتطوير �سعاراتها بتطور الأحداث.
واإ�رصارهم  بالدين  اخلوارج  مت�سك  اقرتن  وقد      
على احتكاره مبيلهم اإىل الثورة واملخاطرة باأنف�سهم 
واإنَّ ان�سغالهم املتوا�سل بالقتال عّودهم على املوت ، 
اإل اأن هذا التعّود مل يوؤد اإىل دخولهم مع غريهم من 
حا�رصًا  القراآن  ظل  اإذ  ع�سوائي،  عنف  يف  امل�سلمني 
وموؤثرًا، ولقد وجدوا يف اآياته التي  تاأولوها على اأنها 
ال�سهداء،  ،ومتجد  اجلهاد  على  حتث  كالتي   ، فيهم 
،وقد  الثورة  على  ي�سجعهم  ما  اجلنة  بنعيم  وتعدهم 
اأحادي ، حيث  اإىل احلياة نظرة وفق منظور  نظروا 
يتم اإق�ساء الآخر يف توجهاتهم القائمة على الثنائيات 
املمتلك  الوحيد  الطرف  فهم   ، الأ�سداد  على  املبنية 
و�سّموا  احلق"   اأهل  اأنهم  واعتربوا   ، للحقيقة 
 ، الباغية"  "الفئة  الفرق  من  وغريهم  الأمويني 
واأخرجوا خمالفيهم من دائرة الإميان،واأعطاهم هذا 
احلق – من وجهة نظرهم - الت�رصف كيفما �ساءوا 
باعتبار الآخرين اأعداء لي�سلح معهم اإل العنف ، ول 
ي�ستحقون اإل املوت . وقد اأرهب ولة بني اأمية ق�سمًا 
من هوؤلء اخلوارج ، ودفعوهم اإىل ال�سكينة والهدوء 
، ودفع ق�سمًا اآخر اإىل الرد بعنف اأقوى ، فا�ستنكروا 
اخل�سوع الكلي لل�سلطة ، ودعوا اإىل النتقام ل�سحايا 

املقدمة:  
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اأبناء  اأنهم كانوا من      ومن عوامل ثورة اخلوارج 
وزادتهم  العي�س،  خ�سونة  اعتادوا  الذين  البادية 
تعاليم الإ�سالم ابتعادًا عن متعها، ودفعتهم اإىل التعلق 
ال�ساأم والتربم  باجلوهر الدائم، ومن هنا ترد فكرة 
والزهد يف احلياة، ومما يقوي هذا ال�سعور ما كانوا 
الظلم وال�سطهاد،  اإليه_براأيهم _ من  �سون  يتعرَّ
فيها قيمهم  ت�سود  اأف�سل  بتحقيق حياة  وقد حلموا 
الآنية  ومبادئهم، وملا كان ذلك خارج حدود قدرتهم 
ا�ستعا�سوا عن ذلك ببديل نف�سي اآخر، يعو�سهم عن 
�سوء حياتهم، ويدفعهم اإىل ت�سحيات كثرية ليحظوا 
قتالهم  وكانوا يف حماأة  امل�ستهى،  العامل  هذا  بولوج 
يتنادون "الرواح الرواح اإىل اجلنة)8(يقول احلويرث 

الرا�سبي)9( 
اأقول لنف�سي يف اخلالء األومها  

                                      ُهبلِت، دعيني فقد مللُت من العمِر
ومن عي�سة ل خري فيها دنيئةٍ 

                                  مذممة عند الكرام ذوي ال�سرِب
الأو�ساع  تقومي  يبغي  من  يظهر  اأن  وطبيعي       
ال�سيئة التي و�سلت اإليها الدولة الإ�سالمية النا�سئة، 
اآمالهم  تعلقت  التغيري،  دعاة  من  اخلوارج  وكان 
بتحقيق مبادئه يف العدالة وامل�ساواة، وكانت ظاهرة 
اخلوارج نتاج تراكم ظروف حادت بال�سلطة الأموية 
عن التوافق الكلي مع مبادئ الإ�سالم وقيمه. فقيام 
رغبة  مع  متنافيًا  "كان  نظرهم  يف  الأموي  احلكم 
جتارية  طبقة  مطامح  عن  تعبريًا  وكان  الأغلبية، 
يف  لرغباتها  �سعارًا  الإ�سالم  ا�ستغلت  اأر�ستقراطية 
ُوِجدت بدافع اخلالفة  احلكم")10(. ومعظم الأحزاب 
اأو ال�سلطة، واخلوارج منهم عرّبوا عن روح اإ�سالمّية 
قبيلة  على  حكرًا  لي�ست  فاخلالفة   ، امل�ساألة  هذه  يف 
لأكفاأ  عندهم  هي  واإنا   ، العرب  جلن�س  ول  قري�س 
امل�سلمني ممن يتميز بالعدل والتقوى والعلم ، وممن 

تنتخبه الأمة الإ�سالمية.
يف  ال�رصيح  راأيهم  باإعالن  اخلوارج  يكتف  ومل       

ق�سايا ع�رصهم ، بل كافحوا من اأجلها كفاحًا مريرًا، 
ونذروا اأنف�سهم لتحقيق اأمانيهم ، وهان عليهم املوت 
والتقوى  بالزهد  وت�سطبغ حياتهم    ، ذلك  �سبيل  يف 
اإىل حد كبري، والدعوة اإىل الثورة على الإمام اجلائر، 
فدولة الأمويني عندهم دولة الأ�رصار. اإذ يقول عبداهلل 

بن وهب الرا�سبي:)11(.
               اأنا ابن وهب الرا�سبي ال�ساري 
  اأ�رصب يف القوم لأخذ بالثار
                    حتى تزول دولة الأ�سـرار 

                     ويرجع احلق اإىل الأخــيار
2                                      

.املوت  اأم متاه واندماج  :ثنائية        احلياة واملوت 
اأن  الإ�سالم  اأّكد  وقد  فيها،  ريب  ل  واقعة  حقيقة 
اإىل  الإن�سان  ُيبعث  اإْذ   ، املطاف  نهاية  لي�س  املوت 
من  كان  ال�ساحلني  من  كان  فاإْن  ؛  الأبدية  حياة 
اأ�سعار  يف  العقيدة  هذه  انعك�ست  وقد   ، النعيم  اأهل 
اخلوارج ب�سورة لفتة ، وكانت تدفع بهم ليواجهوا 
باملوت  الإح�سا�س  اأذكى  وقد  ويطلبونه)12(.  املوت 
الأموي،  العهد  يف  والقتل  الفنت  كرثة  اخلوارج  عند 
والإميان  احلرية،  "يقت�سي  كان  الإح�سا�س  وهذا 
موا�سلة  على  القدرة  هي  بال�سخ�سّية")13(،واحلرية 
لالإح�سا�س  �سدى  وهي  املوت  وجه  يف  الت�سال 
التهديد  هو  "املوت  اأن  وذلك  ؛  والوجود  باحلياة 
امل�ستمر يف وجدان الإن�سان لوجوده ؛ فت�سبح احلياة 

كفاحًا �سد جتارب املوت".)14(،
و�سدى  حية،  جتربة  "خال�سة  اخلارجي  وال�سعر 
ال�رصاحة  عليه  تغلب  الذي  اخلارجي  ال�ساعر  ملزايا 
واجلراأة يف القول، وتنبع اأفكار اخلوارج يف اأ�سولها 
من القراآن الكرمي، ولكنهم تطرفوا وغالوا يف ترجيح 
جانب واإهمال اآخر، حتى بدا كاأنهم يرف�سون احلياة 
الدنيا، ويعزفون عن التمتع مبا فيها من نعم اأحلَّها 
اأنَّ  على  ؛   )15(" ونبذوها  عنها  فاأعر�سوا  لعباده،  اهلل 
الدنيا  من  ن�سيبه  اأخذ  اإىل  امل�سلم  تدعو  اآيات  ثمة 
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والتمتع بخرياتها يف حدود ما ر�سمه الإ�سالم)16(. 
   وقد جاء �سعر اخلوارج م�سطبغًا ب�سبغة دينية يف 
بالعديد  العقيدة اخلارجية، و"متتع �سعراوؤهم  اإطار 
خارجي  كل  يف  ُتقال  اأن  ميكن  التي  ال�سفات  من 
�سادق يف عقيدته، فاأدى ذلك اإىل ت�سابه �سخ�سياتهم 
العامة  ال�سورة  يف  �سعرهم  ومتاثل  ال�سعرّية، 

الكربى")17(.
دون  دينية،  ُمثاًل  حتمل  "ثورّية  اخلوارج  وكانت     
ولعل  املعامل،  وا�سحة  عقيدة  عقولهم  يف  تتبلور  اأن 
اإىل  منه  والنفعال  التطرف  اإىل  اأميل  جعلهم  ذلك 
التي  ال�رصوط  ولّعل  املنظم.  الهادئ  الفكري  العمل 
مبادئهم  بتعميق  لهم  ت�سمح  مل  اخلوارج  فيها  ُوجد 
وعقلنتها")18(، فمنذ تكونهم مل تهداأ ثوراتهم، وكلّما 

فنيت جماعة تبعتها اأخرى.
رمبا   ، ت�ساوؤمية  بنزعة  تفي�س  اأ�سعارهم  وكانت     
يف  عا�سوا  التي  القا�سية  الظروف  مّردها  يكون 
الأموي،  الع�رص  طوال  دماوؤهم  جتف  مل  اإْذ  كنفها، 
اأجمع امل�سلمون على حماربتهم، ومل  اأن  "وذلك بعد 
"نظروا  يتمكنوا من حتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي ملّا 
اإىل احلياة الدنيا مبنظار قامت، فلم يروا جمالها")19(، 
اأبيات  واأغلب  الآخرة،  العي�س يف حلم جنات  واأثروا 
الثنائية  الت�ّسوارت  من  ف�ساء  يف  تتحرك  اخلوارج 
على  داخليًا  ولو  واحلياة،  املوت  اإطار  يف  املت�سكلة 
حتقيق  عن  عجزوا  بعدما   ، والنفعال  احل�ّس  �سعيد 
حلمهم يف واقعهم الذي يعي�سون فيه؛ اإذ ي�سطرع يف 
الواقع  متناق�سان،  عاملان  اخلارجي  ال�ساعر  نف�س  
الذي يعي�س فيه مبا يت�سمن من بوؤ�س وظلم وانتهاك 
فيه  مبا   ، اإليه  يطمح  الذي  احللم  وعامل  للحرمات، 
بني  يف�سل  الذي  و"الربزخ  وال�سكينة.  العدالة  من 
العاملني هو املوت، لذلك يطمح كل خارجي اإىل عبور 
هذا الربزخ بغية الو�سول اإىل عامل اأحالمه")20(، يقول 

اأحد �سعرائهم)21(:
اإنني �ساٍر بنف�سي لرّبي           تارٌك قياًل لديهم وقــال

بائٌع اأهلي ومايل اأرجو        يف جنان اخللد اأهاًل ومال
 وروؤية ثنائية احلياة واملوت يف �سعر اخلوارج ، هي 
وحداٌت  املوت،  مثل  فاحلياة  ثنائيتهما؛  ُتْنكر  روؤية 
متكررة، ول وجود للموت حقًا، فكل من ميوت �سعيد 
احلظ، وي�سبح اخللود مثل املوت ، جزءًا من دائرة، 

وحركًة من احل�سور اإىل الغياب.
    وتتحقق من خالل املوت بهذا املفهوم حريُة اخلارجي 
وخال�ُسه ؛ ولذلك كان املوت اأمنية اخلارجي ؛ملا ُيرى 
من مكانة ال�سهيد يف احلياة الأخروية الأبدية، وتلك 
املوت  لإرادة  فال�سهيد ت�سدى  ؛  الوجود  ثنائية  قمة 
الأبدي  اخللود  ذروة  اإىل  وارتقى  عقيدته،  عن  دفاعًا 
املوت  فمن   ، املوت  رغم  ثانية  احلياة  تعود  ، وهكذا 
تتولَُّد احلياة. قال تعاىل: )ول حت�سنّب الذين ُقتلوا يف 
�سبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند ربهم يرزقون()22(قال 
بل  اأموات  اهلل  �سبيل  يف  يُقتل  ملن  تقولوا  )ول  تعاىل: 
يتداخل  اخلارجي  ال�ساعر  عند  .واملوت   )23( اأحياء( 
مع احلياة باعتباره جزءًا من احلياة ومرحلة منها، 
اخللود  مفهوم  عرب  يتم  املوت  على  النت�سار  واإن 
باملعنى املعنوي يف جنات النعيم . واإذا كان املوت يف 
اأع�ساء اجل�سم  "توقف  باأنه  الطبيعي يو�سف  العلم 
الرئي�سة عن العمل، كالقلب والدماغ، فاإنَّ امل�سلم َيرى 
املوت موت اجل�سد، اأما موت الإن�سان بو�سفه روحًا 
وج�سدًا، فاإنه"ينظر اإليه على اأنه نهاية وبداية")24(.
وتبحث النماذج ال�سعرية اخلارجية التي قامت على 
النكو�س عن  املتمثل يف  منطلق رف�س هوان احلياة، 
القتل  "�رصف  عن  تبحث  النماذج  -هذه  املواجهة 
ولذلك  الآخرة  يف  اخللود  واإمكان  التحدي  ميدان  يف 
�سربوا يف القتال")25(؛ لأن املوت الكرمي لديهم اأ�سهى 
اليقني  وبهذا  م�ستهاة.  اأمنية  واملوت   ، الع�سل  من 
اندفع اخلوارج اإىل ميادين القتال ، معتمدين الثورة 
طريقًا لبلوغ اأهدافهم، ، قال البهلول ال�سيباين )26(:- 

َمْن كان يكره اأن يلقى منّيته    
                            فاملوت اأ�سهى اإىل قلبي من الع�سِل
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فال التَّقدم يف الهيجاء يعجلني    
                                 ول احلـــذار ينّجيني من الأجل 

اخلارجي  فاإنَّ  حمدد،  ميعاد  يف  ياأتي  املوت  دام  وما 
لأن  لي�س  اإليه،  وي�سعى  امليعاد،  ذلك  ي�ستعجل  رمبا 
من  به  ُيقرِّ واإنا  احلياة،  �سواد  من  يخل�سه  املوت 
معانقة حلمه يف اخللود، ويخل�سه من ال�رصاع على 
القائم  ال�سلطة، وكرثة اخلالف والتباين الجتماعي 
املعي�سي.  والواقع  واملثل  الأفكار  بني  املفارقة  على 
اخلارجي  ال�ساعر  نف�سّية  على  اأثرًا  كّله" ترك  وهذا 
مع  و�رصاعًا  نف�سه،  مع  �رصاعًا  يعاين  كان  الذي 
الواقع  على  النت�سار  .وميثل   )27("  ...، الواقع 
من  نقّيه  بعده  ُتبعث  للنف�س،  حقيقيًا  رًا  باملوت"ُمَطهِّ
ت�سمح  ل  القائمة  الظروف  كانت  واإذا  احلياة،  اآثام 
كاأنه   ، لهم  يروق  املوت  فاإن   ، اخلوارج  بانت�سار 
ذو  املوت  وهذا   ، الواقع  �سوء  من  الوحيد  املخل�س 
مواجهة  من  هروبًا  يكن  مل  لأنه  ؛  اإيجابي  م�سمون 
احلق  قيم  لإحالل  متوا�ساًل  �سعيًا  كان  بل  احلياة، 

والعدالة")28(، يقول �ساعرهم)29(:-
واإنَّ كرَيه املوِت عذٌب مذاقُه  

                                اإذا ما مزجناه بطيٍب من الذكِر.
فال�ساعر اخلارجي يبيع نف�سه هلل ، ويوؤثر املوت من 
اأجل احلياة املرتبطة بالقيمة، وبهذا "يجعل من املوت 
وترتدد  اخلال�س")30(.  اإىل  يقوده  للحياة  اآخر  وجهًا 
وعزمية  قوية،  اإرادة  اخلوارج  عند  احلرب  �سعر  يف 
عقيدتهم  عن  بالفن  ،وتعبري  جّبارة  وروح  تلني،  ل 

باخللود، يقول �ساعرهم مردا�س بن اأدية )31(:-
ولكننا نلقي القنا بنحورنا    

                             وبالهام نلقي كّل اأبي�س ذي اأثـِر
اإذا ج�ساأت نف�س اجلبان وهّللت    

                           �سربنا، ولو كان القياُم على اجلمِر
    ويعيب �سعراء اخلوارج على اأعدائهم عدم ثباتهم 
اأعطّياتهم  ح�سب  اأهواوؤهم  متيل  اإْذ   ، عقيدة  على 
التي ينالونها ، قال عمران بن حطان ملا �سمع بع�س 

األي�ست  اخلوارج؟  نقاتل  ل  ومالنا  يقولون:  ال�رصط 
اأعطياتنا داّرة؟ )32(:

فلو بعثَت بع�س اليهود عليهم 
ـرا                             َيوؤُمهم ، اأو بع�س  َمْن  قد تن�سَّ

واأجريَت  لقالوا ر�سينا اأن اأقمت عطاءنا 
                                         ذاك الفر�س من بّر ك�سكرا

ويقول عمران بن حطان)33(:-
حتى متى ُت�سقى النفو�ُس بكا�سها      

                                       ريَب املنون واأنت لٍه ترتـُع
اأفقـد ر�سيت باأن تعّلل باملنى           

                                         واإىل املنية كل يـوم تدفــُع
 اأحـالم نوم اأو كظٍل زائــل 

                                       اإن اللبيب مبثـلهـا ل يخـدُع
 فتزّودْن ليـوم فقــرك دائباً  

                                  واجمع لنف�سك ل لغريك جتمُع
فيها  �سورت  غريبة  باأمنية  حكيم   اأم  ووارجتزت 
ثم  للحياة  وتتزين  تتجمل  زوجة  الأنثوي  و�سعها 
تزفر باأمنية املنا�سلة ال�رص�سة التي تفوق ج�سارتها 

الرجال تقول )34(:
اأحمل راأ�سًا قد �سئمت َحْمله 

                                              وقد َمللُت َدْهنه وغ�سَله
 األ فتًى يحمل عني ِثْقَله؟

ويقول عروة بن اأُدية)35(:-

  َلَعْمُرك ما باملوِت عاٌر على الفتى    
                                اإذا ما الفتى لقى احِلمام كرميا

  ولكنما �رصُّ احليـاة وعاُرهــا    
                                       اأحال عليه اأن ميوت ذميــما

وال�سعر  اخلارجية  العقيدة  بني  تالزم  و"ثمة   
اخلارجي، والآثار املوجبة وال�سالبة التي جنمت عن 
احلياة  بنقد  ال�سعر  ذلك  ا�سطلع  فقد  التالزم،  هذا 
الدولة.  وعيوب  املجتمع،  عيوب  ومهاجمة  العامة، 
فمن �سور ذلك النقد الثورة على احلر�س واجل�سع 
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وح�سد الأموال"... يقول الطرماح")36(:-
عجبت ماعحبت من جامع املا 

                                                لـ  يبـاهي به ويرتفــدُه
وُي�ِسيـع الذي ي�سيـره اللــهُ 

                                                   اإليــه ، فلي�س يعتقـُده
يــوم ل ينفــع املخـول ذا الرث 

                                                  وة خالنــه ول ولدُه
يـوم يوؤتـى به وخ�سماه و�سط 

                                            اجلن الإن�س رجله ويـدُه
اإنــا النـا�س مثل نابتة الزر 

                                 ع   متى ياأن،ياأت حمت�سـدُه)36)
ويقول الطرماح بن حكيم يف اخلوارج:)37( 

  مْن يرْم جمعهْم يجدُهْم مراجيـ                   
ِل الأْحَرا�ِس                                                 ـَح ُحَماة ً ِللُْعزَّ

 طيِّبي اأنف�ٍس، اإذا رهُبوا الغا                   
                                      رة َ ن�سي اإىل احلتوِف القوا�سي 

 كلُّ م�ستاأن�ٍس اإىل املوِت، قْد خا                   
يِف كلَّ خما�ِس                                       �َس اإليِه بال�سَّ

بن  عمران  قول  ن�سمع  العامة،  ال�سيا�سة  نقد  ويف 
حطان)38(:-

حتى متى ل نرى عدًل نعي�س به 
                                      ول نرى لدعاة احلق اأعوانا

ومثل ذلك قول اأبي بالل مردا�س بن اأدية)39(:-
وقد اأظهر اجلور الولة واأجمعوا 

                              على ظلم اأهل احلق بالغدر والكفِر
ويقول عمران بن حطان خماطبًا زوجته)40(:

  اإن كنِت كارهًة للموِت فارحتلي    
                                 ثم اطلبي اأهَل اأر�ٍس ل ميوتونا

   فل�سِت واجدًة اأر�سًا بها ب�ســرٌ    
                                  اإّل يروحوَن اأفواجًا وَيْغدونــا

  اإىل القبور، فما تنفك اأربعــة  
                                   تدين �رصيرًا اإىل حلـد مي�سونـا

  

يا جمر ، قد مات مردا�س واإخوته
                       وقبل موتهُم مــات النبيـونا

ويقول عبيدة بن هالل ال�سكري)41(:
لعمري لقد ِبْعنا احلياة وطيَبها     

                                      بر�سوان رٍب باخلالئق عامِل
هذا  توؤكد  كثرية  اإ�سارات  اخلوارج  �سعر  ويف    
املعنى)42(، وهذا الت�سابق نحو املوت ل جند له مثياًل 
لدى الفرق الأخرى، فاملوت عند اخلوارج يف�سي اإىل 
جحيم  اإىل  يقودهم  اأعدائهم  وموت   ، يزول  ل  نعيم 
فالكل  املوت.  يطلبون  كانوا  اليقني  وبهذا   . موؤبد 
اأحدهم  اأن  اخلوارج  وعزاء  حمقق،  موت  اإىل  �سائر 
مل ميت حتف اأنفه، بل كان مثاًل ُيحتذى يف الت�سحية. 
وانقطاع  الياأ�س  اإىل  يقود  ل  اخلوارج  وحزن       
الطريق  يف  امل�سي  على  الآخرين  يحفز  بل  الرجاء، 
ويجعلهم  با�ست�سهادهم،  ال�سابقون  ر�سمه  الذي 

يغبطونهم على منزلتهم ال�سامية يف دار اخللود. 
      وهم مل يحاربوا اأعداءهم فح�سب، بل "حاربوا 
رغبات النف�س ونزواتها ، اإذا ما تعار�ست مع مبادئ 
اجلزاء  بح�سن  الرا�سخ  اإميانهم  ولعل   ، عقيدتهم 
القيم  نحو  التوجه  هذا  عمق  قد  �سينالونه  الذي 
كالطعام  اجل�سدية  احلاجات  ح�ساب  على  واملثل، 
بني  اخلوارج  �سعراء  والنوم")43(.وربط  وال�رصاب 
الب�رصي،  لوجودهم  الأول  التهديد  هو  الذي  املوت، 
املحتوم،  اليوم  يخبئ  الذي  امل�ستقبل  الزمن  وبني 
فكان ال�ساعراخلارجي "ل يطمئن مل�ستقبله يف الزمن، 
البالغ ب�سبب ما يعانيه من فداحة موت الآخر  واأمله 
القتلى  يع�س لريى  ُقتل ومل  اأنه  يتمنى  اأن  اإىل  يدفعه 
،فاخلوارج يتقدمون على املوت، ورغبتهم يف املوت يف 
�سبيل عقيدتهم تغلب رغبتهم يف حتقيق اأهدافهم التي 
خرجوا انت�سارًا لها ، وحتى لي�سبح رف�س احلياة 

وطلب املوت لديهم هدفًا يطلب لذاته".)44(
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احلياة واملوت :�صراع اأم ان�صياع
كل هذا الذي �سبق ل ينفي اإن�سانية ال�سعر اخلارجي 
يف خوفه من �رصاع املوت واحلياة يف نطاق مفاهيمهم 
من  الفا�سدة   وتاأويالتهم  واجتهاداتهم  اخلا�سة 
اإْذ يقول عي�سى بن فاتك اأحد  وجهة نظر خمالفيهم، 
من  وخوفه  للحياة  حّبه  يف  معاوية  اأيام  �سعرائهم 

املوت)45(:
لقـد زاد احليـاة اإيلَّ حبـّا      

                                         بناتي اإنهن من ال�ِسعــاِف
فلول ذاك قد �سّومت مهري  

                                         ويف الرحمن لل�سعفاء كاِف
        وهذا عمران بن حطان مثال حّي لالإن�سان الذي 
فمع  احلياة  وحب  املوت  خمافة  نف�سه  يف  ت�سطرع 
رغبة يف املوت ، مبعثها املبادئ التي اآمن بها بتاأويل 
 ، ال�رصاع  تولد  قد  للحياة  غريزي  وحب   ، خا�س 
طريف  على  املوت  و  احلياة  �سارت  عنفه  وبازدياد 
نقي�س يف نف�سه ، فلم ي�ستطع اأن يح�سم هذا ال�رصاع، 
 ، املوت  على  احلياة  اآثر  اأنه  قعوده  معنى  ولي�س 
فال�رصاع مل يتوقف يف نف�سه، فقد حّل املوت املجرد 
حمل ال�ست�سهاد، ويف ظل هذا ال�رصاع العنيف اتخذ  
املوت عمقًا فل�سفيًا رائعًا مل ُيعرف به اأحد من �سعراء 
اخلوارج غريه. وهو بذلك يك�سف عن جوهر النف�س 
الإن�سانية مبا ي�سوره �سعره من �سعفها اأمام احلياة، 

وتعلقه بها دون اإذعان للمثالية اأو ت�سدق بها .
يقول عمران : )46(

اإذا ما تذكرت احلياة وطيبها 
                                اإيلَّ ، جرى دمٌع من العني غا�سق
وحتمية  نف�سه  يف  ال�رصاع  �سدق  على  مثال  فهذا 
اجلدلية بني احلياة واملوت. يظل �سدى احلياة يرتدد 
يف نف�س عمران مع الإح�سا�س بالفناء ي�رصي فيها)47(:

 اأرانا ل نّل العي�س فيها
                                    واأُولعنا بحر�ٍس وانتظـاِر

    ول تبقى ول نبقى عليها 
                                         ول يف الأمر ناأخذ باخلياِر

     ولكنا الغداة بنو �سبيـٍل       
ف  ّيي�رص  لنحداِر                                        على �رَصَ

وتظل ماأ�ساة املوت ت�سطرع يف نف�س عمران مع حب 
اأبي  كموقف  موقف  يف  املوت  يحب  ولكنه   ، احلياة 

بالل املردا�سي الذي يرثيه)48(: 
لقد زاد احلياة اإيّل ُبغ�ســًا

                         وحّبًا للخــروج اأبـو بــالل
اأحاذُر اأَْن اأموَت على فرا�سي      

                                واأرجو املوت حتت ُذرى العوايل
فمن يك هّمه الدنيا فاإنــي     

                                       لها -واهلل ربِّ البيــت- قالـي
يقول  خلقه،  الذي  اإل  �سيء  يعجزه  ل  املوت  واإن 

الطرماح)49(:
ما  اإذا  فاٍن  واملوُت  ل يعجز املوت �سيٌء دون خالقه 
لوم  اإىل  يدفعه  الآخر  اليوم  يف  فالتفكري  الأجُل  ناله 
نف�سه على ما هو فيه من لهو وان�سياق وراء الأماين.
رحى  يف  تدور  اخلوارج  عند  الزهدية  "النزعة  وجند 
التي  اهلل  وتقوى   ، واملوت  احلياة  حول  اأفكارهم 
واخلوف  وال�سوق  اخللود"1)50(،  �سمانة  يرونها 

قرينان للخلود يف اجلنة اأو النار .
   وكان الزهد منت�رصًا يف اخلوارج لكرثة ما اأ�سابهم 
يد  على  الجتماعي  والقهر  ال�سيا�سي  الت�سلط  من 
من  بالكثري  اخلوارج  حياة  حتفل  ولذلك   ، الأمويني 
متعبدًا  اخلارجي  يتجلى  التي  وامل�ساهد  املواقف 

�سارعًا هلل، قال عي�سى بن فاتك ي�سف اأ�سحابه)51(: 
اأطار اخلوُف نوَمهم فقاموا 

                                      واأهل الأمن يف الدنيا هجوع
ومع كرثة عبادتهم �سيطر عليهم �سعور اخلوف من 
ومل  ال�سجاعة،  اأورثهم  الزهد  فهذا  الآخرة،  عذاب 
اأبي  بن  عبداهلل  الن�سحاب.قال  اأو  اخلوف  يورثهم 

احلو�ساء)52(:
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لقد علمًت َوخري القول اأنفعه 
                                 اأن ال�سعيد الذي ينجو من النار

واأ�سبح اندفاعهم اإىل طلب "ال�سهادة" التي هي رمز 
اخللود ال�سعيد يف اجلنة)53(. يقول مردا�س)54(:

ما اإن ُنبايل اإذا اأرواحنا خرجت 
                                    ماذا فعلتم باأج�ساٍد واأو�سال

    
التي  والغرتاب  الرف�س  حالة  ميثل  والزهد 
العام  للمواقف  بالنتماء  ال�سعور  فعدم  يعانونها،" 
اأدى بهم اإىل انعدام ال�سعور مبغزى احلياة  والتلذذ 
بالدنيا  ال�ستمتاع  ي�ستطيع  ل  ومن  بنعيمها")55(، 
النوري:"اإن  قي�س  يقول  فيها.  اخلال�س  ي�ستعجل 
الأزمات  من  اأزمة  نتيجة  ي�سطرب  عندما  املجتمع 
وهذا  تاأثريه،  ممار�سة  على  قادر  غري  ي�سبح  فاإنه 
النتحار"  وقوع  معدلت  يف  الرتفاع  ي�سبب  ما 
من  حالة  اإىل  تعمد  حروبها  يف  اخلوارج  ولعل   .)56(

اأمل  الأعداء هو  اأيدي  املوت اجلماعي، واملوت  على 
عليه  والغبطة  باملوت  فال�ستمتاع  منهم   املحاربني 
من �سمات �سعر اخلوارج ،وطموحهم اإىل بلوغ املثل 
الواقع  عن  البعد  بطابع  جتربتهم  ي�سم  كان  العليا 
�سعب  حلم  لتحقيق  �سعيًا  حياتهم  ق�سوا  وقد   ،
واإجماع   ، قدّموها  التي  الت�سحيات  واإن   ، التحقيق 
نف�سيتهم،  يف  اأثره  ترك  على حربهم  الأخرى  القوى 
الزهد باحلياة  ، فربزت عندهم ظاهرة  �سلوكهم  ويف 
، وهم يعي�سون �سمن منظومة من الأفكار والأحالم 

التي يعاند الواقع حتقيقها، ملا فيها من التطرف.
          ول غرابة اأن يكون العدو حبيبًا؛ لأنه الو�سيلة 
دائرة  تكتمل  ول  غايته.  اخلارجي  بها  يبلغ  التي 

التقوى يف حياة اخلارجي اإل بال�ست�سهاد،) 57(:
مي�سون قد ك�رصوا اجلفون اإىل الوغى 

                                       متب�سمني، وفيهم ا�ستب�سـاُر
فكاأنا اأعداوؤهـم اأحبابهـم   

                                    فرحًا اإذا خطـر القنا اخلّطـاُر

ولقد م�سوا واأنـا احلبيــب اإليهمُ    
                                            وهـُم لدّي اأحّبٌة اأبــراُرج     
اإطالق   : واملوت   ، الأمل  هو  "اختيارًا  واملوت      
الوا�سعة،  الآخرة  احلياة  يف  لتعي�س  اإراديًا  الروح 
هم  فالأعداء  اأعدائهم،  مقابل وجود  ولي�س وجودهم 
واإذا كان   ، النعيم  اإىل  الدنيا لإر�سال اخلوارج  ر�سل 
طمعًا  اأو  كرهًا  احلرب  اإىل  ي�ساقون  اخلوارج  اأعداء 
فاإن اخلارجي مي�سي ملالقاة  الأعطيات والغنائم،  يف 
اأعدائه بنف�ٍس مطمئنة وا�ست�سغار للموت")58(. يقول 

كعب بن عمرية")59( ::
 و يارّب هّب يل �رصبًة مبهندٍ 

                                 ح�ساٍم اإذا لقى ال�رصيبة يهرُب
 ويدفعهم حث النف�س على اقتحام املوت يف �سبيل اهلل 
املوؤدي  واملدخل  احلياة،  اإىل  ي�سبح طريقًا  املوت  اأن 
اإىل اخللود يف ظالل النعيم املقيم. يقول اأحد �سعرائهم 

:)60(

               يا نف�س من طول احلياة ملّي
                وعي�سك، املنقطع املَُويّل

                 لـعلّي األقى عا�سمًا ، لَعلّي
               يف جنة عالية ،  وظــّل

ومباهاة  باملوت  :"ا�ستهتار  خ�سائلهم  هي  فهذه 
احلياة- لطاقة  وا�ستنزاف  للخطر  وحتد   ، بالقوة 

اخلمر والن�ساء")61(. 
ل اخلط املركزي            ونخل�س اإىل اأن املوت ُي�َسكِّ
املهيمن على كثري من ق�سائد اخلوارج، بل كاد يكون 
يف  ديوانهم  ق�سائد  جالت  الذي  الوحيد  املو�سوع 
املواجهة  خلط  الأفقي  التو�سع  هذا  اأن  اإل  معانيه، 
لي�سلب  حلظة  يف  يهبط  غام�سًا  يجعله  ل  املوت،  مع 
من  مرحلة  يجعله  واإنا  نورها،  ويطفئ  احلياة، 
مراحل اخللود، لذا مل يكن املوت برغم ارتفاع درجته 
يف اخلطاب ال�سعري هو امل�سيطر، بل هناك اإ�رصاقات 

ووم�سات ت�سيء. 
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قطري بن الفجاءة
الأهواز  يف  بال�ستقرار  قرارهم  اخلوارج  اتخذ  ملّا 
الب�رصة،  اأمن  وتدهور   ، الأزرق  بن  نافع  بقيادة 
نافع  ،وتوىل  الأهواز  عن  ال�سلطان  عمال  طردوا 
مناظرة النا�س والكتابة اإىل اأهل الب�رصة يحثهم على 
اخلروج، ودارت معارك اخلوارج واملهلب، وكان اأن 
ان�سم بعد معارك دولب من �سكان املنطقة من ذوي 
املكانة الجتماعية ال�سعيفة ، لأنها راأت يف ذلك و�سيلة 
اأمية، وملا قتل الزبري  للتعبري عن رف�سها حلكم بني 
املاحوز اأ�سار عبيدة بن هالل على اأ�سحابه باختيار 
ُدبر فالكفاءة  يف  ويحمي  ُقبل  يف  "يطاعن  لأنه  قطري 
قطري  تر�سيح  يف  اأ�سا�سيًا  عاماًل  كانت  الع�سكرية 
71هـ . وملا ا�ستفحل اأمر اخلالف بني زعماء الأزارقة 
املوايل  تكتل  فكان   ، عن�رصيًا  طابعًا  اخلالف  اتخذ 
العرب  من  معه  ومن  قطري  اأمريهم  �سد  والأعاجم 
اأكرث ال�سعراء من املحاربني الفر�سان الذين  ، وكان 

يخو�سون املعارك ب�سيوفهم واأل�سنتهم)62(.
     وقطري)63(:من اأ�رصاف متيم ، ومل يكن متطرفاًَ ، 
القاعد كافرًا  واعتداله  يعّد  ، فال  ت�ساحُمًا  اأظهر  بل 
اإىل �سفوف اخلوارج  اأعداد كبرية  اإىل ان�سمام  اأدى 
حدود  خارج  العنف  اإىل  مييل  ل  رقيق  �ساعر  وهو   ،
يكون  قد  كما  عنها،  والدفاع  احلركة  مبادئ  تطبيق 
ان�سمامه املتاأخر اإىل �سفوف اخلوارج من الأ�سباب 
لبع�س  ال�سلبة  بالأفكار  كثريًا  يتاأثر  ل  جعلته  التي 
الزعماء  عن  قطري  ومتيز  الأوائل.  من  زعمائها 

ال�سابقني للحركة بتاأثره بالع�سبية القبلية يقول)64(:
 ولو �سهدتني يوم دولب اأب�رصت    

                     طعان فتى يف احلرب غري ذميمِ 
  غداة طفت ع املاء بكر بن وائـل  

                            واألفـها من حمـري و�سلـيـم  
 ومال احلجازيون نحو بالدهم              

                         وعجنا �سدور اخليل نحو متيِم

وكان لعبد القي�س اأّول جــّدها      
                                  وولت ّ�سيوخ الأزد قهي حتـوِم

    ففي عمق الأحداث وخلفياتها، كانت ما تزال القبلية 
التق�سيمات الجتماعية  اأو فاعلة، وتتدخل يف  جاثمة 
تعّر�س  اإذا  اإل  يقاتل  ل  املهلب  وكان   . وال�سيا�سية 
لهجوم اأو اأح�ّس اأن الفر�سة منا�سبة لتحقيق انت�سار 
يف  متح�سن  فهو  ذلك  عدا  ما  يف  اأما   ، اخلوارج  على 
اأخذمت  اإذا  املهلب:  حنكة  يف  قطري  "وقال  مركزه 
بطرف الثوب اأخذ بطرفه الآخر ميده اإذا اأر�سلتموه 
، وير�سله اإذا مددمتوه، ل يبدوؤكم اإل اأن تبدوؤوه، اإل 
اأن يرى فر�سة فينتهزها")65(، وهذه املطاولة لها ما 
اخلربة  تتطلب  كانت  اخلوارج  حماربة  لأن  يربرها، 

واحلنكة..
يقول قطري بن الفجاءة يف حواره مع نف�سه)66(:

اأقـوُل لهـا وَقد طـارت �َسعاعاً  
                                     ِمَن الأبطاِل َويَحَك َلن ُتراعـي

ـِك َلو �َسـاأَلِت َبقـاَء َيــومٍ    َفاإِنَّ
                                    َعلى الأَجِل الذي َلِك مَل ُتطاعـي

َف�َسربًا يف َمـاِل املَوِت �َسرباً   
                                          فما نيـل اخلـلود مب�ستطــاع 

ول ثوب احليـاة بثـوب عـّز    
                                  َفُيطوى َعن اأَخي اخَلنع اليـُراُع

�َسبيُل املَوِت غاَيـة كـُّل حـيّ    
                                        فداِعَيه لأهِل الأر�ِس داعــي

ومن ل ُيعَتَبط َي�سـاأم وَيهــَرم     
                                        َوت�سِلمه املَنون اإىل انِقطــاِع

وَما ِللمرِء َخيــٌر يف َحيــاةٍ     
                                          اإذا ما ُعّد ِمن �َسَقِط املََتــاِع

بث  حول  تدور   ، وا�سحة  جلية  الن�س  يف  فالفكرة 
الغائب  ب�سمري  ذكرها   – خائفة  نف�س  يف  العزمية 
اإىل  و�سول  اأخرى  ورغبها  تارة  وعنفها  "لها"- 
حمتوم  واأجل  مقدور،  قدر  نف�س  يا  ،فالعمر  اخللود 
اأو  ت�رّصع  يطيله  اأو  خوف،  فيه  يزيد  اأن  وهيهات 
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رجاء. فا�سربي يا نف�س يف مال املوت ؛ اإذ ل �سبيل 
اأبدًا اإىل اخللود. وهذه احلياة لي�ست بثوب عّز، فهي 
العاجز.  الواهن  تتلب�س  كما  املاجد  القوي  تتلب�س 
وبقاوؤها لي�س دليل عّز ول �سارة مد، ولو كان الأمر 
كذلك ملا طوت ثوبها عن اخلانع الذليل. وحني يدعو 
داعي املوت اأحدًا من اأهل الأر�س فال بد له اأن يجيب ، 
والإن�سان اإما اأن ميوت �سابًا قويًا بغريعلة ول مر�س 
، واإما اأن ميتد به الزمن في�سري اإىل هرم و�سيخوخة 
ولكن   ، ينتهي  ثم  العمر،  اأرذل  اإىل  د  فريُّ و�سعف، 
يغيب  وعندما  مد،  بال  تكون  حني  احلياة  خري  ما 
الإن�سان عن احلياة دون اأن يخلف يف �سفحاتها مدًا 
، فكاأنه كان ِلقًى مهماًل. واملوت نهاية املطاف حلياة 
اخللود،  رغبة  نف�سه  يف  ي�سارع  والإن�سان  اجل�سد، 
وخوف املوت ، وهو ينكر على نف�سه هذا الوهم الذي 

ي�ستبد به يف التطلع اإىل اخللود يف الدنيا. 
نهاية  يوؤكد  ما  باإيراد  ال�ساعر  ا�سرت�سال  واإن        
من  اإن  القول  اإىل  قاده   ، فنائها  على  ويدلل  احلياة 
تطول به احلياة �سي�سيبه الهرم وي�ساأم ؛ لأنه ي�سعر 
باأن  هو  الكرمي  املوت  واإن   ، حياته  من  فائدة  ل  اأن 
ال�سوائب٬ فقد ربط حياته   منّز ها عن  يجعل جهاده 

ومماته  بواجب مقد�س٬ ت�سغراأمامه احلياة الدنيا.
          ولعل جمال  هذه الق�سيدة : " يكمن يف احلوار 
الذي بداأه ال�ساعر مع نف�سه ، فاإذا هو اإن�سان يحيا يف 
روؤية  عند  الفزع  وياأخذه  اإليها  ت�سده احلياة  النا�س، 
الأبطال، فكاأنا هي قوة البقاء التي ت�سارع القدر، 
�سهلة  فري�سة  يقع  ل  ولكي  والفناء،  املوت  وترف�س 
ي�سحذها  ،اأخذ  التخاذل  اإىل  تدفعه  التي  نف�سه  اأمام 
لأن  والثبات؛  ال�سرب  اإىل  ويدفعها  والعزم،  بالإرادة 
اإرادة القدر ل تدفع، واملوت اأمر ل حمالة واقع، فاإذا 

جاء اأجلهم ل ي�ستقدمون �ساعة ول ي�ستاأخرون")67(.
وهذه  الفجاءة،  بن  قطري  جنوى  بع�س  ذلك  كان   
اأجنب  "ت�سجع  اإنها  خلكان  ابن  فيها  قال  الق�سيدة 
الدر�س جيدًا،  النف�س  تلك  ولقد وعت   ، خلق اهلل")68( 

غمرات  املوت  مال  يف  يخو�س  �ساحبه  فظل 
وغمرات، ُمقباًل غري مدبر ،حتى لقي املوت. 

،جامعا يف  واإقدامه  �سجاعته  وا�سفًا  ويقول قطري   
جتاوز  مع  بفردانيتها  الذات  ثقة  بني  الأبيات  هذه 
مالت  عن  بحثا   ، املغامرة  ا�ستعذاب  اىل  املحظور 
في�ستحيل  والأحا�سي�س.  الذهن  م�ساحات  يف  مظلمة 
ن�ست�سعره مبحمول  تفاعلي  واقع  اإىل  الفني  تواجده 
الكامن  ال�سوتي  واجلر�س  اللفظي،  التقاذف  هذا 
وراء الدللت اللفظية ، والتفريعات املعنوية يف ظل" 

بحر املوت "الذي يّطـرُد ، يقول قطري )69(:
يا ُربَّ ِظّل عقاب قد وقيت بهــا         

                          مهـري من ال�سم�س والأبطال جتتلُد
   وُربَّ يوم حمًى اأرعيت عقوتــه         

                        خيلـي اقت�سارًا واأطراف القنا ق�سُد
   ويوم لهٍو لأهل اخلف�س ظل بـه   

                          لهـوي ا�سطالء الوغى اأو ناره تقـُد
   م�سّهرًا موقفي واحلـرب كا�سفـة          

                                 عنهـا القناَع وبحر املوت يّطـرُد
   ورب هاجرة تغلـي مراجلهــا       

                                       خمرتهـا مبطايا غــارٍة تخــُد
    فاإن اأُمت حتف اأنفي ل اأمت كمدًا          

                           على الطعان ،وق�رص العاجز الكمُد
   ومل اأقل مل اأ�ساق املوت �ساربـه         

ٌع ورُد                                       يف كاأ�سـه واملنايـا �ُسـرَّ
   اإن تتبع ال�سوت يف هذه الأبيات ودرا�سته قد يكون 
املبدعة  الذات  لهذه  النف�سية  احلالة  فهم  على  معينا 
 ، ال�سعرية  العاطفة  على  �سادق  حكم  وا�ستخراج 
الأبيات  هذه  يف  ال�سوتية  القيمة  هذه  ناذج  نلمح 
التي تت�سكل متنا�سبة مع املوقف ، وهنا حيث يختار 
الأن�سب من الأ�سوات املجهورة-بوعي اأو لوعي – 
وهي الأ�سوات التي تكرث يف املواقع التي تتطلب نربة 
وهكذا   ، واأهوالها  كاحلرب  مرتفعا  �سوتا  اأو  عالية 
اأجل  من  موقفًا  املوت  هذا  مثل  على  الإقدام  ي�سبح 
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اإىل احلياة ، فهو بداية  احلياة ، وهو املوت املف�سي 
حماولة  اختيارا  مقاومته  على  وبالإ�رصار   ، احلياة 
رّب  تكراراحلرف  وتالحظ   ، ال�ساعر  وجود  لتاأكيد 
كبرية  دللية  فائدة  فيه  تتجلى  التكرار  هذا  اإن   ،

تتمحور يف التاأكيد ،وتقوية املعنى وتثبيته.
وقال اأي�سا )70(:

اإىل كم تعاديني ال�سيـوف ول اأرى  
                                       مغارتها تهــدي اإيّل ِحماميــا

اأقـارع عـن دار اخللود ول اأرى          
                                    بقاًء على حاٍل ملـن ليـ�س باقيـا

َّى    ولو قّرب املوت القراع لقد اأنـ
                                     ملوتي اأن يدنو لطـول قراعيــا

 اأغادي جالد املعلميــن كاأننـي          
                                  على الع�سل املاذي اأ�سبح غاديا

 واأدعو الكمـاَة للنـزال اإذا القنـا      
                                     حتطم فيما بيننــا من طعانيــا

  ول�ست اأرى نف�سـًا متوت واإن دنت         
                                   من املوت حتى يبعث اهلل داعيـا

ليحدث  امل�سارع  الفعل  اأول كل �سطر يخرج     ففي 
املوت  تتابع  مع  يتنا�سب  متتابعا  حركيا  اإيقاعا 
فعلية  عاك�سة  الفعلية  اجلمل  الأبيات  على  وت�سيطر 
تغيب  تكاد  حني   على   ، وحركتهما  واحلرب  املوت 
احلركة  �سورة  تتوا�سل  ثم   ، ال�سمية  اجلمل 
الو�سف  مكونات  جميع  يف  وال�سطراب  املتتابعة 
الفني  بالب�ساطة، واحل�س  يتَّ�سم  الذي  ال�سعر  يف هذا 
قوله:اأقارع  ويف  والعفوية.  الرقة  بني  يجمع  الذي 
حيث  للموت  مقابال  اخللود  جعل  اخللود  دار  عن 
 ) موت   ( مع  لتت�ساد  اخللود(  )دار  لفظة  اختيار 
 ) وموت  حياة   ( بني  الطباق  وقوع  ال�سائع  اأن  مع 
ولكن ال�ساعر قد ق�سد اختيار ما ذهب اإليه ليو�سح 
للمتلقي اأن املقابلة ال�سائعة بني النا�س ي�سوبها �سيء 
الروح  انتزاع  �ساعة  هو  فاملوت   ، الدليل  اخلطاأ  من 
فرتة  على  تدل  ل  اللفظة  وهذه   ، احلياة  ومفارقة 

زمانية طويلة تتماثل مع احلياة مبفهومها الوا�سع . 
وهي احلياة الربزخية اأو الآخرة ، وقد فاجاأ ال�ساعر 
امل�ستمع بهذا النحراف الدليل القائم على الطباق ، 

فاأحدث هذا الختيار تقنية جمالية.
      ولقد و�سف ال�ساعر احلرب وكل �سيٍء وقع عليه 
ب�رصه فيها ، بل اإن  قطرّيا - يف �سياق احلرب والغزل 
- قد و�سف املراأة و�سًفا بارًعا عربَّ ـ يف عمومه ـ عن 
قيم اجلمال الأنثوي لديه. والو�سف كان اأداته يف كل 
�سيء  ي�سيبه  يكاد و�سفه  �سعري طرقه. ول  غر�س 
على  ال�ساعر  اأن  ترى  اإنك  .بل  به  ُيعتدُّ  التطور  من 
اأحداث  -وعك�سه   ، يطرقها  التي  امل�سامني  جاللة 
كان   ، الإ�سالمي  العربي  التاريخ  من  حقبة ح�سا�سة 
فيما  التاريخ  �سهدها  التي  الت�سدعات  يف  اآثارها  لها 
روح  ال�سعرية  اأبياته  على  يغلبه  ما   اأن  اإل   – بعد 
الر�سالة التي يحملها ، والفكرة اأو اخلطاب الديني . 
اجلماليات  خفوت  الأبيات  هذه  يف  الناظر  ويلحظ 
به  والفتنان  الفكري  اخلطاب  وجهارة   ، البالغية 
اللغوية  فبنيته   ، العايل  الإيقاع  يعدم  مل  كان  واإن   ،
اأنه ميثل ن�سيدا  ، وذلك  تت�سف بامللحمية املو�سيقية 
وانت�سارا لأفكار اخلوارج ،اأكرث منه انت�سارا للفن 
ال�سعري . وتلحظ جر�س الكلمات املجلل الذي يلهب 
يبثون  اخلوارج  �سعراء  جل  و  املقاتلني.  حما�سة 
تبدو  يجعلها  ما  واللوعة  احلرارة  من  األفاظهم  يف 
كاأنها"�سياغة" جديدة غري معهودة يف ال�سعر القدمي. 
اأن يك�سف عن كل ما  ذلك لأن ال�ساعر ل يتحرج من 
يعتلج يف باطنه من حرقة اأو يثقلها من ياأ�س ، وهكذا 
و�سعًا  �سعرهم  يف  و"النداء"  �سيغ"الندبة"  تتخذ 

جديدًا وقدرات على الرمز والإيحاء.
وابن  نافع  �ساحبيه  قتل  ي�سف  عندما  قطري  وهذا 
اأن امل�سيبة التي تفوق ذلك هي خوفه  ماحوز، يرى 
حقها،  الرجال  يقدر  ال�سجاع  فالبطل  املهلب،  من 
فال �سري اأن امتدح خ�سمه ب�سواب الراأي والقدرة 
على قيادة الع�ساكر وتطويعها ، ثم ل يجد ما مينعه 
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الذي  الفذ  القائد  هذا  اأمام  بهزميته  العرتاف  من 
الأهواز، ويعود بعد  قهرهم ونفاهم عن مواقعهم يف 
هذه ال�رصاحة املرة ليزرع الثقة يف نفو�س ع�ساكره، 
طريق  لهم  وير�سم  الأمني  القائد  بل�سان  فيخاطبهم 
امل�ستقبل ،الذي ل يرى حتقيق الن�رص بال�سري وراء 
وال�سرب  باجلهاد  بل  خادع،  و�رصاب  عرا�س  اآمال 

وطلب ال�ست�سهاد)71(.

   ويف قول قطري )72( :
 اأقول لنف�سي حيـن طال ح�ساُرهــا

                                     وفارقها للحادثـات ن�سرُيهـا
 لك اخلري موتي؛ اإن يف املوت راحة    

                                  فياأتي عليها حينها ما ي�سرُيها
فلو اأنها ترجو احليــاة عذرتهــا      

                                     ولكنها للموت ُيحدى بعرُيهـا
وحديثا  مناجاة  الق�سيدة  هذه  يف  اأن  جتد           
مهمو�سا للنف�س يف حال حتيط به ظروف من احل�سار 
وفقدان الن�سري، واحلوار هنا قد اأك�سب الن�س نزعة 
درامية ، فاإذا كانت الدراما تعني ال�رصاع، فاإنها يف 
من  احلركة  هي  التي   ، احلركة  تعني  نف�سه،  الوقت 
�سعور  اأو  عاطفة  ومن   ، مقابل  موقف  اإىل  موقف 
املوت  اأن  يوؤمن  ، وهو  مقابلني  �سعور  اأو  عاطفة  اإىل 
وظلمها،  و�رصورها  احلياة  من  التخل�س  له  يحقق 
الو�سول  يف  يطمع  الذي  املقيم  النعيم  هي  والآخرة 
البعري،  ب�سورة  لديه  ارتبطت  املوت  . و�سورة  اإليه 
ال�سديدة وال�ست�سالم  التلقائية  "ليج�سد من خاللها 
معني  هدف  نحو  ت�سري  قافلة  فهي  للم�سري،  الكامل 
 ... الفراق  ق�سوة  عن  يعرب  واحلداء  املوقف،  رغم 
حتقق  التي  الفعلية  اجلمل  على  ال�ساعر  ويعتمد 
الداخلي")73(  ال�رصاع  وتربز   ، واحليوية  احلركة 
حملها  حتل  التي  الفعلية  اجُلمل  ن�سبة  وترتاجع 
بكل  والإح�سا�س  الأ�سى  حالة  لتربز  ال�سمية  اجلمل 
وهي  �سببته...  الذي  والإحباط  ال�سطهاد  معاين 

دللت تلح كثريًا على مفردات معجم ال�ساعر وحتمل 
با�ستمرار  قطري  نف�سه.ويقدم  بها  تختنق  اإيحاءات 
من  اجلبان-  وتقريع  القتال  حتبيب  �سبيل  يف   –
جتاربه ال�سخ�سية الطويلة يف ميدان القتال ما ينفي 
الإميان،  و�سعفاء  اجلبناء  اأذهان  يف  العالقة  ال�سبهة 
من اأن جتنب املعركة "قد يبعد �سبح املوت، اأو يوؤجله 
النكو�س يف مواجهة  اإىل عدم  داعيا  اإىل حني، فيقول 
املوت؛ اإذ اإن هذه املواجهة ُتك�سب املرء ثقة وعزمية 
وتطرد بقايا اخلوف من نف�سه، وهذا املوت ل بد منه 

، طال العمر اأم ق�رص)74(:   
ل يركنن اأحــٌد اإىل الإحجــام       

                                        يوم الوغى متخوفــًا حلماِم
فلقد اأراين للرمــاح دريئـــة       

                                       من عن مييني مـرة واأمامـي
حتى خ�سبت مبا حتدر من دمـي  

                                   اأكناف �رصجي اأو عنان جلامِي
ثم ان�رصفت وقد اأ�ُسبُت ومل اأُ�َسب

                                       جذع الب�سرية قارح الأقداِم
متعر�سًا للموت اأ�رصب معلمــاً         

ر الأعالِم                                       بهم احلروب ُم�َسهَّ
اأدعو الكماَة اإىل النزال، ول اأرى        

                                      َنْحر الكرمي على القنا بحراِم
�سعوره  ياأتي  املوت  طلب  يف  قطري  اندفاع  فمن    
فهذا  الفناء،  على  انت�ساره  يتحقق  بل  بالأمن، 
تدعوه  الذي  والثبات  ال�سكون  قرين   " هو  املوت 
والطواف  احلركة  قرينة  واحلياة  احلياة....  اإليه 
املوت،  �سد  رقية  هي"  فاحلرية  وال�سعلكة، 
الذكر،  هو خلود  ثمٍن  على  املوَت  قاي�َس  واخلارجي 

ومن اإدراكه لهذه احلقيقة تاأتي �سجاعته")75(.
ويقول قطري)76(:

حتى متى تخطئني ال�سهـــاده 
                                            واملوت يف اأعناقنا قــالده
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 لي�س الفرار يف الوغى يل بعاده 
                                        يا رب زدين يف التقى عباده

  ويف احليــاة بعــده زهــاده
ومن   ، احلياتني  بني  املفارقة  تظهر  الأبيات  هذه  يف   
الوا�سح ا�ستلهام هذا امل�سمون من موقف الإ�سالم 
احلياة  من  بعدها  وما  الدنيا  احلياة  اإىل  ونظرته 
واخللود والنعيم يف الدار الآخرة كما ت�سافرت على 
اإيراد ذلك وبيانه الكثري من ن�سو�س القراآن الكرمي 
على  القائم  املعنى  وهذا   ، املطهرة  النبوية  وال�سنة 
الأ�سف  عدم  اأو  وازدراء  باحتقار  احلياة  اإىل  النظر 
عليها ، وهذا املعنى هو الروؤية التقليدية املتكررة يف 
يف  يكون  وقد  احلياة.  على  الأ�سف  وعدم   ، الرثاء  
ذلك حماولة من ال�ساعر لالنعتاق من اأمل الإح�سا�س 
 " ذاته  عن  التحدث  عن  يعدل  اإذ  املوت  بحقيقة 
تخطئني" اإىل التحدث عن اجلماعة ، وهو ما ي�سمى 
باللتفات ، ثم هو يطلب املوت، ويجاوز نف�سه مبديًا 
رغبته يف موت اخلري ، وهو ال�سهادة يف �سبيل معتقده 
، وهو يعذل نف�سه لأنه يعرف اأنها زاهدة يف احلياة، 
وال�سهادة خري واأنفع للتخفيف من فجيعته مبن فقد 
من اأ�سحابه ؛ اطمئنانًا اإىل  اأنهم اأ�سبحوا يف جنات 
�سعادتهم  حققوا  قد  منهم  الذاهبني  واأن  اخللد، 

الأبدية بهذا املوت الذي نالوه يف �ساحات الوغى.
ويقول قطري)77(:

يا نف�س ل يلهينك الأمــل 
ا اأكذب املنى الأجل                                            فرمبَّ

ملمو�سة  ح�سية  ال�سورة  م�سادر  تكون  وكما 
ي�ستمدها ال�ساعر مما حوله من الطبيعة احلية ،فاإنها 
اأكرث  النوع  وهذا   ، طبيعية  اأو  ح�سية  غري  تكون  قد 
اأمثلته قول  ما يربز فيه ت�سوير املعاين العامة ومن 

قطري)78 (:-
 ورب م�ساليٍت ُن�ساٍط اإىل الوغى    

                                   �رصاع اإىل الداعي كرام املقادم
    

 اأخ�ستهم بحَر احِلمام وخ�سته   
                               رجاء الثواب ل رجاء املغانـم

 فاأُْبنا وقد ُحْزنا الثواَب ومل ُنرد        
                                  �سوى ذاك غنما وابتناء املكارم
فالت�سخي�س هنا يتمثل يف اإبرازاملوت بحرا ، واملكارم 
ال�سورة  هذه  وهدف  يحاز،  والثواب  ابتناء  تبتنى 
اأوجد  وقد   ، متقاربا  يكن  مل  اإن  واحدا  يكون  يكاد 
ال�سورة  مادة  يف  خ�سبا  خياليا  ثراء  التكثيف  هذا 
وقيمته  دللته  يف  الرثاء  هذا  عو�س  وقد   ، ال�سعرية 
البتكار  وغياب  التقليدية  من  ن�ساهده  ما  املعنوية 
والتجديد يف الت�سوير ، حيث اإن هذه ال�سور املتتالية 

جميعها من امل�ستهلك املكرور .
اأن  يوؤكد  ال�ساعر  اأن  اإىل  الإ�سارة  اأنه جتدر  على      
الدولة مل تكن هدف اخلوارج ، وهم حقا مل ميتلكوا 
ت�سورا اأو خمططا لالإم�ساك بال�سلطة ، وقد وجدوا 
من  ال�سلطة  اغت�سبت  دولة  هي  القائمة  الدولة  اأن 
بل  الدولة،  اإقامة  لي�س  اإذن  اخلوارج  وهدف  الأمة، 
حتطيم الدولة القائمة. واملوت الذي اأ�سبح قرينًا لكل 
عدوه،  وجه  ويف  و�سيامه  �سالته  يف  يراه  خارجي، 

ويرى املوت بابًا اإىل حياة النعيم اخلالدة.
     وهنالك الق�سيدة امليمية ال�سائرة لقطري بن الفجاءة 
، فاأنت جتد يف �سعر قطري الفرو�سي اأثارة من غزل 
طفيف توجه به اإىل املراأة ، وهو يرد يف معر�س الفخر 
و�سجاعته.  بفرو�سيته  والزهو   ، لعقيدته  بانت�ساره 
وهذه املراأة التي ذكرها يف �سعره مرة واحدة فح�سب 
كثريون  تقدم  قد  اأنه  عنها  ويذكر   ، حكيم(  )اأّم  هي 
لأنها  يحبها  التي  زوجته  وكانت  فردتهم.  خلطبتها 
مقاتلة. وقد  �سجاعة،  فريد: جميلة،  كانت من طراز 

تغزل بها يف �سعره. يقول فيها )79(:
    لعمرك اإين يف احلياة لزاهــد    

                                  ويف العي�س ما مل األق اأُمَّ حكيـِم
   من اخلفرات البي�س مل اأر مثلها    

                                          �سفـاًء لذي بثٍّ ول ل�سقيـــِم
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ولو �سهدتني يوم دولب اأب�رصت    
                                    طعاَن فتى يف احلرب غري لئيِم

 فلم اأر يومًا كان اأكرثمقع�ســـًا    
                                          ميج دمـًا من فائــٍظ وكليـِم 

و�ساربٍة خدًا كرميًا علـى فتًى    
                                         اأغّر جنيــب الأمهات كريـِم

اأ�سيب بدولٍب ومل تك موطنـًا   
                                      له اأر�ُس دولٍب وديـر حميـِم

فلو �سهدتنا يوم ذاك وخيلنـــا    
                                          تبيح من الكفار كـل حريــِم

راأت فتيًة باعوا الإله نفو�سهــم   
                                              بجنات عدن عنــده ونعيــِم

الإح�سا�س  على  دليل  قطرّي  �سعر  يف  املراأة  وحب 
باحلياة وال�ستم�ساك بها، فاملراأة تنطوي على جوهر 
احلياة  مينح  الذي  هو  وروحها،وح�سورها  احلياة 
بهجتها ، وتتجاوز اأم حكيم دللتها التاريخية امراأة 
احلياة  اإىل  الرامزة  الدللة  اإىل  لل�ساعر  وحمبوبة 
ومواجهة  �رصاع  يف  نف�سه  يجد  ،الذي  وال�ساعر 
وح�سورًا  بذاته  �سعوره  يزيد  ما  وهذا   ، با�ستمرار 
جديدًا  و�سعًا  املراأة  اتخذت  وقد"  ذاته)80(.  اأمام 
يختلف اختالفًا تامًا عن و�سعها يف ال�سعر التقليدي 
يبث  الذي  العاطفي  للغزل  مو�سوعًا  لي�ست  فهي   ،
كفاح  رفيق  بل هي   ، اأ�سواقه وحرمانه  ال�ساعر  فيه 
ل  بالء  ،وتبلى  اأحيانًا  املعارك  معه  تخو�س  لل�ساعر 
يفيء  حبيبة  ،وهي  الرجال")81(  بالء  عن  يقل  يكاد 
يدور  ، ومبا  لها  قلبه  باأ�رصار  ال�ساعر، ويبوح  اإليها 
الثقة  ال�ساهد  تكون  اأن  منها  يريد  فكاأنا   ، عقله   يف 
يف  اخلارجي  البطل  �سورة  وتتمثل  عليه.  الأمني 
�سخ�سية قطري الذي كان فار�س الأزارقة واأمريها 

زهاء ع�رصين عامًا.
التكرار  الق�سيدة، وهو  اإيقاع ال�ستقاق  يف  اأما       
اللغوي  اجلذر  من  امل�ستقة  الكلمات  بني  يتم  الذي 
نف�سه، اإل اإنها تختلف فيما بينها يف البنية ال�رصفية، 

يعتمد  اأنه  ذاك  داخليًا؛  اإيقاعًا  يقدم  تكرار  فهو   -
تباينت  واإن  لالأ�سوات  املو�سيقية  النغمة  تقدمي 
اأ�سوات  من  تُبنى  التي  الكلمات  فتكرار  مواطنها، 
واحدة ي�ستطيع ال�ساعر بها اأن يخلق جوًا مو�سيقيًا 
خا�سًا ي�سيع يف الن�س دللة معينة  ، وقد �سّكل تكرار 
-بال  وهو  عالية،  درجة  ال�ساعر  ن�س  يف  ال�ستقاق 
تعميق  و  املعنى  تاأكيد  �رصوب  من  �رصب  ريب- 
التي  املرتفعة  الن�سبة  اإن  بل  ل   ، الن�س  يف  الدللة 
يحتلها هذا النوع من التكرار ليدل دللة وا�سحة على 
تلك الرغبة اجلاحمة من لدن ال�ساعر يف اإبراز الإيقاع 
اجلذور  لأ�سوات  تكراره  خالل  من  وذلك  الداخلي، 
اهتمامه  يف  وجد  وال�ساعر  الق�سيدة،  بنى  يف  نف�سها 
الالفت ل�ستخدام ال�ستقاق، ثم يف مان�سته اأ�سوات 
الكلمات و�سيلة لإثراء املو�سيقى ال�سوتية ، معتمدًا 
وعلى   ، وال�سوت  الوزن  يف  املجان�سة  عاملي  على  

اجلمال الإيقاعي يف تكرار ال�سوت ومالمح املعنى
تكرار �سيغة �رصفية  ال�رصيف: وهو  الإيقاع  اأما      
م�ستقة كا�سم الفاعل وا�سم املفعول وال�سفة امل�سبهة 
اأن يكون  امل�ستقات تكرارًا متتابعًا دون  وغريها من 
بل  يربطها؛  واحد  لغوي  اأ�سل  املكررة  ال�سيغ  بني 
فاإن من  لكل �سيغة منها جذر لغوي خمتلف،  يكون 
ذلك قول ال�ساعر يف ق�سيدته :  )حكيم ،كرمي ،حرمي 
فعيل  وزن  تكرار  فيها  نلحظ  فاإننا  ..نعيم(  ،لئيم 
،وذلك اأن ال�ساعر قد قّدم بهذا التكرار اإيقاعًا داخليًا 
ب�رصورات  التزامه  من  نابعًا  ذلك  كان  واإن  جمياًل، 
التقفية، فجاءت هذه الكلمات قوايف الأبيات املذكورة 
تقوية  على  ليعني  التكرار  هذا  جاء  ثم  الق�سيدة،  يف 
اإيقاع الفكرة، فهو يكرر هذه ال�سفة لتقّر دللتها يف 
ذهن املتلقي؛ ذلك اأنها عامل من عوامل حتريك الدللة 
املكررة  الكلمات  هذه  اأغلب  اإن  حيث  من  وتقويتها، 
بال�ساعر  متعلقة  جاءت  فقد  ال�سيغة  هذه  �سمن 

واأحواله، فك�سف هذا التكرار عن حال ال�ساعر. 
      وجتدر الإ�سارة الفنية اإىل اأن �سعر اخلوارج –
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ومنهم قطري – جاء على الأوزان اخلليلية املعروفة  
وقد كان اأغلب هذه البحور ورودا البحور الطويلة ، 
والتذكر  ال�سجن   يتفق مع  الأوزان  النوع من  وهذا 
واحلنني ، كما اأنها تعطي اإمكانيات لل�رصد والب�سط 
يتطلبه  اأمر  وهذا   ، الدرامي  والعر�س  الق�س�سي 
يف  املوتى - وهو غر�س كرث  ماآثر  تعداد  عند  الرثاء 
املوؤثرة  املاأ�ساوية  الق�س�س  �رصد  اأو   - اأ�سعارهم 
الأوزان  تلك  اأن  كما   ، العامة  والنكبات  املعارك  يف 
وذلك  الفل�سفي  التعمق  اأو  واجلدل  للحوار  �ساحلة 
الن�سدام  عند  العميق  والتفكر  التاأمل  ي�ستدعيه  ما 

مبفاجاأة املوت ومواجهة فاجعته واأثره .  
   وملا قعد اأبو خالد القناين بعث اإليه بق�سيدة يقّرعه 
فيها ويحثه على النفري ، اأو رمبا كان ال�ساعر يهدف 
، و هو  تاأكيد وتثبيت حتمية املوت بقوة �سديدة  اإىل 
اأي: ل عذر ملن ل يخرج لقتال  اأن ل عذرلقاعد  يرى  
خمالفي اخلوارج .                                                                 

)ويقول قطري : ()82(    
 اأبا خالد ؛ انفر، فل�ست بخالد           

                                    وما جعل الرحمن عذرًا لقاعد
اإىل     يلفت نظره اإىل م�سريه املحتوم، واأنه �سيبعث 
حفاة  ربهم  على  النا�س  يغدو  يوم  ع�سري،  ح�ساب 
ب�رصاب  اأو  عي�س  بخف�س  عقله  يوؤخذن  فال  عراة، 
زائل .ويطلب اإليه التوبة اإىل اهلل من ذلك الذنب الذي 
وقع فيه، واأن يتهياأ للم�سري اإىل �ساحة اجلهاد، حيث 

تنتظره جتارة لن تبور. 
باخلوارج  حلق  الذي  والقمع  التع�سف  اأن  ومعلوم   
و�سوء  العراق-  يف  –وخا�سة  الأمويني  يد  على 
دفع  الأمويني  عمال  من  يلقونها  كانوا  التي  املعاملة 
قوية،  باإرادة  اأعدائهم  ومواجهة  الثورة  اإىل  بهم 
للبطولة  حيًا  رمزًا  اخلوارج  عند  النهروان  وكانت 
هذه  يف  ا�سرتكوا  الذين  موت  ترك  وقد   ، والفداء 
فكان  بينهم،  تربط  التي  العقيدة  عن  دفاعًا  املوقعة 
باملوت واخللود،  عقيدتهم  عن  بالفن  تعبريًا  �سعرهم 

معارك  من  يتخللها  مبا  املعي�سة  جتربتهم  وعن 
ومواجهات �سكلت جزًءا كبريًا من حياتهم ، فاحلرب 
مل تكن عماًل اآنيًا اأو ا�ستجابة لظروف معينة ،  واإنا 
اأ�سا�سي يف عقيدتهم ، فلم تتوقف ثوراتهم  هي ركن 
معتمدين على روح مندفعة للقتال. ولهذا فاإن مفهوم 
ال�سطهاد  مع  يتنافى  اخلوارج  �سعراء  عند  احلياة 
الأفكار  هذه  اأجل  ومن  احلكام،  لت�سلط  والمتثال 
وهذا  املوت،  مع  ودائمة  مبا�رصة  مواجهة  يف  كانوا 
الطمئنان  مبعثه  كان  املوت  مواجهة  على  الإ�رصار 

اإىل مـاآلهم بعد املوت.
 ويقول قطري)83(:

بن   هـا البــاغي الِبــراَز َتَقرَّ األ اأَيُّ
بـا                                   اأ�ساِقَك باملَوِت الُذعاَف املَُق�سَّ

ةً  َفما يف َت�ساقي املَوِت يف احَلرِب �ُسبَّ
                            على �سارَبيِه، َفا�سِقني ِمنُه َوا�رَصبا

ملا يحمالنه  تاأمل، نظرا  ي�ستحقان وقفة  بيتان  وهما 
من �سحنة وجدانية موؤثرة، ويبقى اأبدع ما فيهما هذا 
احل�س الدرامي العنيف، الذي ي�سوراملوت يف �سورة 
واأما  لعدوه  بالن�سبة  ل�ساعته  يقتل  �سم  ،فاملوت  فنية 
املوت  �سقيا  يف  باأ�سا  يرى  ل  فاإنه  لل�ساعر  بالن�سبة 
اأنها ك�سقيا الع�سل املاذي من وجهة نظرهم حني قال 

�ساعرهم وقد اأ�سار البحث اإليه �سابقا:
من كان يكره اأن يلقى منّيته     

                             فاملوت اأ�سهى اإىل قلبي من الع�سِل
فال التقدم يف الهيجاء يعجلني   

                                   ول احلـــذار ينّجيني من الأجل 
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�س 64.
)55( فاطمة ال�سويدي، الغرتاب يف ال�سعر الأموي، 

�س72. مكتبة مدبويل، القاهرة، 1997، 
عامل  ملة  ومفهومًا،  ا�سطالحًا  )56(الغرتاب: 

الفكر، مج1/ع1، 1979، �س25.
اخلوارج،  �سعر  ديوان   ، عبا�س  )57(اإح�سان 

،)م.�س(، �س 257
)58(اأحمد عبد املعطي حجازي، ق�سيدة ل: قراءة يف 
القاهرة،  الأهرام،  موؤ�س�سة  التمرد واخلروج،  �سعر 

 ،1989
)59(اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س74
)م.�س(،   ، ال�سابق،  امل�سدر  عبا�س،  اإح�سان   )60(

�س221.
 )61( اأحمد عبد املعطي حجازي، ق�سيدة ل: قراءة يف 

�سعر التمرد واخلروج،)م.�س( �س38.
،)م.�س(  والأدب  اللغة  يف  الكامل  املربد،   )62(

،�س115.
)63(قطري من فر�سان الأزارقة ال�رصاة و�سجعانهم، 
وحينما تويف زعيمهم �سنة )68 هـ( دعوه اأمري املوؤمنني 
حتى مقتله �سنة) 78هـ/697م (بايعه الأزارقة اأمريًا 
اأمري  �سموه  املعارك  يف  وب�سالته  ول�سجاعته  عليه، 
�سهروا  حني  واأيامهم  حروبهم  يف  ا�سرتك  املوت. 
ال�سيف على م�سعب بن الزبري بالعراق، واجه املهلب 
واملغرية  املف�سل  واأبنائه  الأزدي  �سفرة  اأبي  بن 
الأزد  �سيد  خمنف  بن  وعبدالرحمن  ومدرك  ويزيد 
الكندي  الأ�سعث  حممد  بن  وعبدالرحمن  بالعراق 
عن  �رصقًا  تنحيته  القواد  هوؤلء  فا�ستطاع  وغريهم، 
الب�رصة والكوفة بعد كرِّ وفرِّ –جماعات ووحدانا- 

وبعد عناء احلرب الطويلة وامل�سنية ا�ستطاع املهلب 
اإىل  املدينة  �سواحي  عن  والأزراقة  قطري  اإزاحة 
اأر�سها واأر�س الأهواز وكرمان اقام  اأ�سفهان، ويف 
جموع  اإليه  فاجتمعت  الأموال  وجبى  دولة  قطري 
على  ال�ستيالء  اإىل  يتطلع  و�سار  اأمره  فقوي  كبرية 
جماحه،  لكبح  حماولته  يف  املهلب  واأخذ  الب�رصة، 
و�سار املهلب يكاتب اأهل ا�سطخر والقرى املجاورة 
على  ا�سطخر وهدمها  على  فعلم قطري فهجم  �رصًا 
منه  فا�سرتاها  ف�سا  مبدينة  ذلك  مثل  واأراد  اأهلها 
يهدمها،  فلم  درهم  األف  مبائة  الِهرْبذ  بن  اأزاذَمْرد 
وملا توىل ب�رص بن مروان ولية العراق من قبل اأخيه 
حماربة  توىل  املوؤمنني-  –اأمري  مروان  بن  عبدامللك 
بع�سهم  فانهزم  الأمويني  قواد  من  عدد  الأزارقة 
الأزراقة  من  الب�رصة  فر�سان  فجا�ست  بع�س  وقتل 
مما  والب�رصة  الكوفة  م�سارف  على  اأ�سبحوا  حتى 
اأخرى،  مرة  حماربتهم  املهلب  فوىل  امللك  عبد  حري 
باملال  املهلب  ميد  ف�سار  ذلك،  عن  عزله  ب�رص  وكان 
وال�سالح والرجال ويتابع حثه وتوجيهه فواجههم 
75هـ قتل فيها �ساعده  املهلب يف معركة �سديدة �سنة 
،وكادوا  الأزدي  خمنف  بن  عبدالرحمن  الأمري 
على  وعزم  اأمره  وحزم  ف�سد  نف�سه  املهلب  يطالون 
مناجزتهم فالقاهم يف وقائع كبرية ،واحلجاج ميده 
بعد  طرب�ستان  اإىل  اأزاحهم  حتى  وال�سالح  بالرجال 
يف  بهم  اأوقع  ثم  كرمان  اأر�س  من  الب�ستان  وقعة 
معركة يوم �سابور حتى عاد املهلب اإىل العراق وويل 
ولية. اأما الأزارقة فبعد هزميتهم دب اخلالف بينهم 
وانتهى  اأمره  �سعف  حتى  قطري  على  وانق�سموا 
من  ثالثا  وذكر  الطربي.  يف  كما  77هـ  �سنة  مبقتله 
:ال�سجاعة  وهي  املحمودة  و�سفاته  الفذة  مواهبه 
ابن حزم �سل�سلة  . وذكر  ال�سعر  واخلطابة وفحولة 
ن�سبه حتى متيم بقوله: ==اخلارجي الأزرقي الذي 
بن  قطري  ،وهو  �سنة  ع�رصين  باخلالفة  عليه  �سلم 
الفجاءة، والفجاءة لقب لأبيه لأنه غاب اإىل اليمن، ثم 
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اأتى قومه فجاأة، وا�سمه َجْعَونة بن يزيد بن زياد بن 
بن  مالك  بن  مازن  بن  حرقو�س  بن  كابية  بن  خنرث 
عمرو بن متيم، -ذكر ابن عبد ربه اأنه: اأحد فر�سان 
قال  قال،  قتيبة،  ابن  وروى  الإ�سالم،  يف  العرب 
بن  عبداهلل  من  يفر  اأن  �سجاع  ا�ستحيا  ما  الزبريي: 
الفجاأة. وتتجلى �سجاعة  ال�سلمي وقطري بن  خازم 
لهيبًا  تعد  التي  اأ�سعاره  بع�س  يف  وفرو�سيته  قطري 
على   ، الإقدام  وباأ�س  النف�س  وجاأ�س  البطولة  من 
املبا�رصة  اللقاء واملواجهة   يتفادى  اأنه كثري ما كان 
بن  عمر  اأو  �سفرة  اأبي  بن  املهلب  امثال  اأبطال  مع 
فهو  الأبرد،  ابن  �سفيان  حتى  اأو  معمر  بن  عبيداهلل 
�سجاع داهية حذر، ينظر: لبن حزم جمهرة اأن�ساب 
املعارف،  دار  هارون،  عبدال�سالم  حتقيق:   ، العرب، 
العقد  ربه  عبد  لبن  �س212.و-  1382هـ،   م�رص 
التجارية  املكتبة  العريان،  �سعيد   : حتقيق   ، الفريد، 
– 83 و-عيون الأخبار،  الكربى، م�رص 1372هـ  ج1 
لبن قتيبة، دار الكتب العلمية، بريوت، م�سورة عن 
يف  الكامل  للمربد،  و-   .10/212 امل�رصية،  الطبعة 
م�سورة  بريوت،  املعارف،  مكتبة  والأدب،2،   اللغة 

عن الطبعة امل�رصية، 1/250.
�س123.واإح�سان  )م.�س(  الكامل  املربد،   )64(

عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج ،)م.�س( �س120
)65( املربد، ، امل�سدر ال�سابق، )م.�س( �س154.

)66( اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 
�س122-123-.

الأموي  الع�رص  يف  اخلوارج  معروف،  نايف   )67(
)م.�س(، �س 271.

وفيات  681هـ1282-م  تويف  خلكان،  ابن   )68(
اح�سان  حتقيق:   ، �سادر،بريوت  دار  الأعيان، 

عبا�س،)د.ت( ج4/94.
)69( اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س 124.
)70( اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س 125.
الأموي  الع�رص  يف  اخلوارج  معروف،  71(نايف 

)م.�س(، �س 263.
)72( اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س132
الأموي  ال�سعر  يف  الغرتاب  ال�سويدي،  فاطمة   )73

،)م.�س(، �س238.
)74(اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س126.
 )75( اأحمد عبد املعطي حجازي، ق�سيدة ل: قراءة يف 

�سعر التمرد واخلروج، )م.�س(، �س38.
)76(اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س129.  
)م.�س(،   ، ال�سابق،  امل�سدر  عبا�س،  اإح�سان   )77(

. �س127 
)م.�س(،   ، ال�سابق،  امل�سدر  عبا�س،  اإح�سان   )78(

. �س133 
79(اإح�سان عبا�س، ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س 121
اإبراهيم، م�سكلة الإن�سان، مكتبة م�رص،  )80(زكريا 

�سل�سلة م�سكالت فل�سفية، )د. ت( �س97
)81(عبد القادر القط ، يف ال�سعر الإ�سالمي والأموي 

، دار النه�سة العربية ،بريوت ،1979،�س379
)82(اإح�سان عبا�س،ديوان �سعر اخلوارج، )م.�س(، 

�س 119
)83( اإح�سان عبا�س امل�سدر ال�سابق، ، )م.�س(، �س 

127
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حتقيق:   ، العرب،  اأن�ساب  جمهرة  حزم،  -ابن 
عبدال�سالم هارون، دار املعارف، م�رص 1382هـ.

-ابن خلكان، تويف 681هـ1282-م وفيات الأعيان، 
                                                                              ، �سادر،بريوت  دار  عبا�س،  اح�سان  حتقيق: 

)د.ت(
)ت  تويف  ربه،  عبد  بن  ربه،اأحمد  عبد  -ابن 
�سعيد   : حتقيق   ، الفريد،  العقد  328هـ/939م، 

العريان، املكتبة التجارية الكربى، م�رص 1372هـ
الدينوري  ابن قتيبة،اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم   -
يو�سف  حتقيق:  الأخبار،   عيون  م(  هـ/899   276(
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  قميحة.  ومفيد  الطويل 

م�سورة عن الطبعة امل�رصية.
الكامل يف  898م،  285هـ/  يزيد  بن  -املربد، حممد 
الأدب، مكتبة املعارف، بريوت، م�سورة عن الطبعة 

امل�رصية.
يف  قراءة  ل:  ق�سيدة  حجازي،  املعطي  عبد  -حمد 
القاهرة،  الأهرام،  موؤ�س�سة  التمرد واخلروج،  �سعر 

.1989
دار  اخلوارج،  �سعر  ديوان   ، عبا�س  -اإح�سان 

ال�رصوق، بريوت، ط4، 1982.
احلوار،  دار  اخلوارجي،  الإ�سالم  معيطة،  -اأحمد 

الالذقية، ط2000.
م�رص،  مكتبة  الإن�سان،  م�سكلة  اإبراهيم،  -زكريا 

�سل�سلة م�سكالت فل�سفية، )د. ت(
وفل�سفة،  وفكرًا  عقيدة  اخلوارج؛  النجار،  عامر   -

.1996 مكتبة املقد�سي، بريوت ط1، 
وكالة  والعبقرية،  املوت  بدوي،  عبدالرحمن   -

املطبوعات الكويتية، دار القلم، بريوت.
ال�سعر  يف  اخللود  هاج�س  الدليمي،  -عبدالرزاق 
ال�سوؤون                             دار  الأموي،  الع�رص  نهاية  حتى  العربي 

الثقافية، بغداد، 2001.
 ، الإ�سالمي والأموي  ال�سعر  ، يف  القط  القادر  -عبد 

دار النه�سة العربية ،بريوت ،1979.امل�صادر واملراجع
- علي القا�سمي، مفاهيم العقل العربي، دار الثقافة، 

 .2004 موؤ�س�سة الدار البي�ساء ط1، 
الأموي،  ال�سعر  يف  الغرتاب  ال�سويدي،  فاطمة   -

مكتبة مدبويل، القاهرة، 1997.
ومفهومًا،  ا�سطالحًا  الغرتاب:  النوري،  قي�س   -

1979 ملة عامل الفكر، مج1/ع1، 
وتطورها  ن�ساأتها  اخلوارج  حركة  البكاي،  لطيفة   -
اإىل نهاية الع�رص الأموي، دار الطليعة بريوت،2000.
دار  ال�سالمية،  املذاهب  تاريخ  زهرة،  اأبو  حممد   -

الفكر العربي، القاهرة، 1971.
بالد  يف  اخلوارج  عبدالرزاق،  ا�سماعيل  حممد   -

املغرب، الدار البي�ساء )د.ت(.
- حممد الزير، احلياة واملوت يف ال�سعر الأموي، دار 

اأمية، الريا�س، 1989.
الأموي  الع�رص  يف  ،اخلوارج  معروف  نايف   -
الطليعة    ،..،دار  ،اأدبهم  ،تاريخهم  ،ن�ساأتهم 

بريوت،1994.
دار  الإ�سالمية،  الفرق  القا�سي،  -النعمان 

املعارف)د.ت(
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