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شعر الخوارج

بين ّ
المتعدد
الشكل الوجيز والمعنى
ّ
ر�ضى عبد اهلل عليبي
كلية الآداب منوبة  -تون�س

امللخّ �ص
نروم من وراء هذا البحث الت�أ�سي�س مل�شروع يهدف �إىل ا�ستنطاق الن�صو�ص ال�شعرية العربية القدمي
مما تو�صلت �إليه خمتلف املقاربات النقدية املن�شغلة
منها واحلديث ا�ستنطاقا على �أ�س�س علمية حديثة متتح ّ
بدرا�سة الأ�شكال الوجيزة �سواء العربية منها �أو الغربية .ونزعم �أنّ �إجراء املو�ضوع وتنزيله يف ميدان ال�شعر
ال�ساعية �إىل ر�صد جتليات الوجيز �شكال يف
العربي وحتديدا ما ُينعت ب�شعر اخلوارج يع ّد من بواكري الأعمال ّ
هذا ال�شعر ال�سيا�سي .و�إنّ الذي حدا بنا �إىل التّطرق �إىل هذه امل�س�ألة داعيني اثنني:
 -1يتعلق الأ ّول بان�صراف املهتمني بق�ضية الأ�شكال الوجيزة يف ال�شعر مقابل االهتمام بالأجنا�س الأخرى.
 -2بينما يتعلق الثاين بوقوف بع�ض الدار�سني عند حدود التنظري للم�س�ألة .وتلك يف تقديرنا من العوامل
الأ�سا�سية املحفزة لنا على طرق هذا املو�ضوع وذلك بالتدقيق يف �شعر اخلوارج من زاوية ال�شكل وامل�ضمون،
�أو بني الإيجاز يف ال�شكل والتع ّدد يف املعنى.
ولقد كان املحرك يف ذلك ما مل�سناه من اطراد للبيت والبيتني �أواملقطعة �شكال ظاهرا يف الديوان .لنق ّر
يف خامتة املقال ما �أثبته النقد العربي القدمي من ف�ضل الإيجاز يف تكثيف املعنى يف عبارة �شعرية لطيفة تقرع
الأذن و ُتطرب ال ّنف�س.

الكلمات املفتاحيةّ :
ال�سياق� ،شعر ّية الكلمة ،ال�شكوى ،التذكر ،اخلوف.
ال�شكل الوجيز ،املعنىّ ،
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Abstract
This research paper is meant to lay the foundation for a project that aims to decrypt
both old and modern Arabic poetry text using up to date scientific basis.The research
paper would engulf what was reached by various critical approaches that dealt with
by the study of Arabic and Western forms.
It is worth noting that what was known as the poetry of Elkawarej is considered
among the early pioneer works that tracked down the rise of the the brief forms in
political poetry.
Two factors urged us to deal with such an issue:
1-Scholars paid little importance to brief form.Emphasis was laid on other genres.
2-Scholars’ work was limited to abstract theories about the issue of brevity.
Those factors drove us to shed light on the issue of brevity and put the poetry of
Elkawarej under scrutiny both at the levels of form and and content or -as expressed
differently- the levels of form and plurality of meanings.
What prompted us to dig further is the recurrence of lines or chunks as a prominent
feature in the collection of poetry.
Let’s acknowledge, as ascertained by the criticism of old Arabic poetry, the many
blessings of the brief forms to highlight meanings in mild poetic fashions that please
both the ear and the soul.

Keywords: Brevity, meaning, context, the poetic power of words, complaint, reminiscences, fear,
threat, the excited soul, the aching soul.
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شعر الخوارج

بين ّ
المتعدد
الشكل الوجيز والمعنى
ّ
ر�ضى عبد اهلل عليبي
كلية الآداب منوبة ،تون�س
املقدمة:
ّ
مت ّلكنا هاج�س البحث يف الأ�شكال الوجيزة
ال�صلة ّ
بال�شعر منذ انكبابنا على درا�سة
ذات ّ
ّ
ال�شعر العربي القدمي بدءا من اجلاهل ّية �إىل
القرون ال ّالحقة ،وما ّ
انفك هذا الهاج�س يراودنا
�إحلاحا حتّى ا�ستق ّر يف ذهننا ،وبات �إلزاما علينا
تخيرّ املد ّونة ّ
ال�شعر ّية الأن�سب لذلك .ون�شري يف
ال�صعوبات التي ّ
تلف هذا العمل
هذا الإطار �إىل ّ
وجنملها يف نقطتني اثنتني تتف ّرع الأوىل �إىل
داعيني هما:
• ق ّلة ال ّدرا�سات ال ّنظرية العرب ّية املهت ّمة بق�ض ّية
الأ�شكال الوجيزة �إن مل نقل تكاد تغيب با�ستثناء
عمل �أجنز يف اجلامعة التون�س ّية و هو �أطروحة
دكتوراه دولة ل�صاحبها جميل بن علي حامل
لعنوان الأجنا�س الوجيزة يف ال ّنرث العربي
القدمي .1وعنوان الأطروحة يح ّدد جمال
تخ�ص�صها منذ البداية وهو ال ّنرث العربي
ّ
2
القدمي .
• اهتمام ال ّدرا�سات الغرب ّية امل ّنظرة للأ�شكال
الوجيزة مب�سارات مت�شابهة يف عمومها ذات
�صلة باحلكمة �أو املثل �أو غريهما من الأ�شكال
الأخرى دون �أن جند �إ�شارة �إىل ما هو �شعر.
 -1انظر ،جميل بن علي ،الأجنا�س الوجيزة يف ال ّنرث العربي القدمي،
من�شورات كلية الآداب �سو�سة.2013 ،
 -2ن�ضيف �إىل �أطروحة جميل بن علي مقاال لأحمد احلذيري و
عنوانه ،التّمييز بني املثل و احلكمة ،حول ّيات اجلامعة التون�س ّية،
العدد � ،31سنة .1990
http://journals.uob.edu.bh

بينما تتع ّلق ال ّنقطة ال ّثانية باملد ّونة التي
ن�شتغل عليها ،ولقد ر�أينا بعد تد ّبر عميق �أنّ �شعر
اخلوارج يف القرن الأ ّول الهجري ي�صلح �أن يكون
مدار بحث عن جتليات الوجيز فيه .وال يخفى ههنا
الإ�شارة �إىل �صعوبة ا�ستنطاق هذا ال ّلون من ّ
ال�شعر
ال�سيا�سي لداع �أ�سا�سي مر ّده �إىل غياب ال ّدرا�سات
ّ
وخا�صة فيما له �صلة باجلانب
املتخ�ص�صة فيه
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�صعوبات ما يجعلنا
ال�شكلي .ولعل يف اجتماع تلك ّ
يف كثري من الأحيان كمن يعت�سف الفالة بال دليل.
غري �أنّ عزاءنا يظ ّل يف حماولة فتح �سبل
البحث يف جمال نزعم �أ ّنه �أر�ض بكر تنتظر من
يرتادها.
ولقد ر�أينا من باب الإحاطة بالبحث و�إحكام
�ضبطه املجيء على ق�سم �أ ّول هو �إىل التّمهيد �أقرب،
جنعله منطلقا للتّعريف بلفظ الوجيز ا�ستئنا�سا مبا
ا�ستتب يف كتب ال ّنقد العربي منها والغربي ع ّلنا
ّ
نرفع ما بدا مبهما يف هذه امل�س�ألة .ون�أتي يف ق�سم
الحق على ا�ستقراء املد ّونة ّ
ال�شعر ّية لإظهار ما بدا
لنا وجيزا يف ذلك ّ
ال�شعر .ونختم بق�سم ثالث هو
ا�ستجابة ملا ق ّيدنا به البحث يف جزئه ال ّثاين املتع ّلق
بر�صد املعنى املتع ّدد يف �شعر اخلوارج.
-1حد الوجيز يف كتب النّقد العربي
ّ
والغربي:
ّ
�إنّ قراءة كتب النقدين العربي والغربي يف�ضي
�إىل حقيقة مفادها ح�ضور مفهوم اجلن�س الوجيز
لدى ال ّنقاد واخلو�ض فيه من طرفهم جلريانه يف
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�أ�شكال �أدبية ذات طبيعة وجيزة .3غري �أنّ هذه
احلقيقة ال حتجب ع ّنا تع ّدد امل�سارات املنتهجة
من قبل الن ّقاد �أثناء تناولهم لهذا املفهوم .فكان
الوجيز تارة م�شغال �أ�سلوبيا عند حديث ال ّنقاد
عن ال ّلفظ واملعنى �سواء يف م�ستوى العالقة ،ويف
الأف�ضل ّية بينهما ،وتارة �أخرى م�شغال بالغ ّيا عند
ح ّدهم البالغة ،وطورا كان امل�شغل دالل ّيا .بل �إنّ
فريقا �آخر يف �إ�شارته �إىل عالقة الوجيز باملقام
جعل هذا املفهوم من خا�ص ّية ّ
الطرح التّداويل.
�إنّ الغاية من جممل هذه الإ�شارات ال ّت�أكيد على
خ�صو�ص ّية املبحث ،و�إنّ ا�ستق�صاء مظاهر الوجيز
مما �سنعر�ض
يف �شعر اخلوارج تلزمنا الإفادة ّ
من �أراء دون ميل �إىل هذا �أو ذاك ،و�إنمّ ا جنعل
ال ّن�صو�ص ّ
ال�شعر ّية احلكم يف توجيه العمل.
يحيل ب�سط مفهوم الإيجاز يف م�ص ّنفات
ال�صلة مبا
ال ّنقد على ق�ض ّية “التّ�صنيف” ذات ّ
بالكم �أو احلجم مثري
هو ك ّمي ،وربط الإيجاز
ّ
لإ�شكال ّية معيار التّمييز بني �شكل وجيز و�آخر.
الكم �أم يتع ّدى
فهل يقت�صر التّحديد على معطى ّ
ّ
ذلك �إىل خ�صائ�ص �أخرى؟ .فلئن ركزت بع�ض
الإ�شارات ال ّنقدية على هذه امل�س�ألة ،فقد �أغفلت
�إ�شكالية اخل�صائ�ص ال ّنوعية لك ّل جن�س ،وال يخفى
ما لهذه العوامل الأ�سا�س ّية من دور حم ّدد للإيجاز.
يذهب ال ّر ّماين �ضمن االتجّ اه الأ ّول من التّحديد
�إىل القول �إنّ «الإيجاز على �ضربني :مطابقة لفظه
ملعناه ...وهو امل�ساواة ،4»..ودرج �صاحب هذا
االتجّ اه ومن وااله على تف�صيل القول يف �إظهار
العالقة بني الزوجني – �أي ال ّلفظ واملعنى -بل
ا�شرتطوا ح�سن ال ّت�أليف بينهما .من ذلك ابن املدبر
يف قوله “�إن ا�ستطعت �أن يكون لفظك ملعناك طبقا
ولتلك احلال وفقا و�آخر كالمك لأ ّوله م�شابهة...
خا�صة على الوجيز.
 -3تعدّدت التّ�سميات التي �أطلقها ال ّنقاد العرب ّ
ومن امل�صطلحات نذكر :الق�صري واملختزل واالخت�صار واحلذف..
 -4انظر� ،أبو علي احل�سن بن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن
ّ
ال�شعر و�آدابه ونقده ،تقدمي و�شرح �صالح الدين اله ّواري وهدى
عودة ،ط ،1دار ومكتبة الهالل� ،1996 ،ص ّ .397
وال�ضرب الثاين
ي�س ّمونه االكتفاء وهو داخل يف باب املجاز.
http://journals.uob.edu.bh
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فافعل” .5غري �أنّ �أ�صحاب االتجّ اه الأ ّول مل يكونوا
متّفقني يف ال ّر�أي ،فلئن ا�ستح�سن بع�ضهم مطابقة
ال ّلفظ للمعنى ،ف�إنّ البع�ض الآخر �أدار العالقة
6
على “تنا�سب عك�سي” كما ي�سم ّيها جميل بن علي
بتف�ضيل ال ّلفظ� ،إذ يق ّل عن املعنى �أو يتكاثر ويكون
احلديث ههنا عن الإيجاز .ويف هذا الإطار ينقل
ابن ر�شيق ر�أي اخلليل بن �أحمد القائل “يطول
الكالم ويكرث ليفهم ويوجز ويخت�صر للحفظ”.7
ولقد طرح ح ّد الإيجاز ق�ض ّية املفا�ضلة بني
ال�سهل،
ال ّلفظ واملعنى واالنت�صار ل ّلفظ املوجز ّ
من ذلك قول اجلاحظ “�أف�صح ال ّنا�س �أ�سهلهم
لفظا” .8بل �إنّ عمل ّية املفا�ضلة جتاوزت حدود
ال ّلفظ واملعنى فكان امليل �إىل الإيجاز عن الإطناب.
وذهب املهت ّمون بذلك من ال ّنقاد �ش�أوا يف متجيد
الإيجاز وتعداد مزاياه .فذكر اجلاحظ �أنّ “الإيجاز
�أ�سهل مراما و�أي�سر مطلبا من الإطناب” .9وحثّ
الوزير جعفر ابن يحي كتّابه على العناية بالإيجاز
بالقول “�إن قدرمت �أن جتعلوا كتبكم توقيعات
فافعلوا”.10
�إنّ جممل هذه الآراء املتّ�صلة بالإيجاز يف
امل�ص ّنفات ال ّنقدية القدمية بدت ت�ص ّورات داخلة
�ضمن باب ما ي�س ّمى باالقت�صاد ال ّلغوي باملفهوم
احلديث� ،إذ يعمد املتك ّلم �أثاء الإيجاز �إىل التّحكم
يف الوحدات ال ّلغوية املنجزة ت�أدية ملق�صده وذلك
“ببذل املجهود الأدنى يف الكالم” 11املو�صل �إىل
الإبالغ بعيدا عن �إطالة العبارة.
 -5ابن املدبر ،ال ّر�سالة العذراء ،حتقيق زكي مبارك ،ط  ،2القاهرة
(د ت ) �ص .84
 -6انظر جميل بن علي ،الأجنا�س الوجيزة يف ال ّنرث العربي القدمي،
�ص .87
 -7العمدة� ،ص .23
� -8أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،ر�سائل اجلاحظ� ،شرح
وحتقيق ،عبد ال�سالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت( ،د ت)،
املج ّلد � ،2ص .151
 -9م ن ،جملد � ،2ص .152
� -10أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني ،الكتابة وال�شعر ،حتقيق
و�ضبط ،مفيد قميحة ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت� 1989 ،ص
.193

11- George Mounin, Clefs pour la linguistique, Ed,
Seghers, Paris 1971, p 39.
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ويح ّد �أ�صحاب االتجّ اه ال ّثاين الإيجاز بربطه
بالبالغة .واحلقيقة �أ ّنه ال ميكن الف�صل بني ما
هو �أ�سلوبي وما هو بالغي انطالقا من التّعريفات
التي �سنورد ،ذلك �أنّ القول ب�أنّ البالغة الإيجاز...
والإيجاز حذف الف�ضول وتقريب البعيد”� .12أو
القول “الإيجاز الق�صر واحلذف ،والق�صر تقليل
الألفاظ” 13يجعل �آراء الع�سكري داخلة �ضمن ما
�أ�شرنا �إليه �سابقا باالقت�صاد يف ال ّلغة ،وذلك �أن
يعمد املتك ّلم �إىل انتقاء وحداته ال ّلغوية امل�ؤ ّدية �إىل
مق�صده الأ�سا�سي وهو الإبالغ ،حتى �أنّ اجلاحظ
احلجة مع
ع ّد البالغة �إ�صابة املعنى والق�صد �إىل ّ
الإيجاز ومعرفة الف�صل من الو�صل”.14
�إنّ الإيجاز ههنا وبح�سب اجلاحظ وما �أورده
بعده الع�سكري هو ما يو�صل �إىل املعرفة ّ
بال�شيء يف
�أدنى جهد لغوي بعبارة دقيقة قليلة وبليغة ت�ش ّكل
جميعا ما ي�صطلح عليه ببالغة اخلطاب.
و ال تخرج الق�ض ّية يف عالقة الإيجاز باملعنى �أو
ال�سياق ال ّلغوي� ،إذ كيف للإيجاز
ال ّداللة كذلك عن ّ
ثرّ
�أن ينتج معاين متك ة انطالقا من عدد وجيز
من الألفاظ؟ هكذا ت�ساءل �أالن مونتندان (Alain
.15 )Montandon
لقد كان ال ّنقد العربي القدمي على وعي بتلك
الإ�شكال ّية ،ف�أبو هالل الع�سكري ربط الإيجاز
بالق�صر واحلذف .ور�أى �أنّ الق�صر» تقليل الألفاظ
وتكثري املعاين» .16وا�شرتط ملزيد �ضبط امل�س�ألة يف
الإيجاز �أن يكون حممودا والإكثار مذموما « 17حتّى
يجري �إىل املعنى املراد بيانه .وال ّ
�شك يف �أنّ ال ّلفظ
ومن خالل هذا التحديد ي�صبح حماال لطاقة تعبري ّية
ولغو ّية قو ّية حتّى يتم ّكن من اال�ضطالع بالوظيفة
ال�سياق “�أنّ
املعهودة �إليه .ويرى مونتندان يف هذا ّ
الكلمات عناوين تختزل جمال” ،18لذلك ينبغي على

اجلمل املنتجة �أن تكون من الف�صاحة والو�ضوح
يف املعاين ما ي�ؤهّ لها لتحقيق مق�صد الإبالغ كما
�أو�ضحنا� ،إىل درجة �أ ّنها  -املعاين -يف كثافتها تفوق
الألفاظ يف ال ّن�ص .ويعقد الإيجاز على هذا الأ�سا�س
م ّرة �أخرى عالقة متينة بال ّلغة ووظيفتها املتم ّثلة يف
تكثري املعاين وحتقيق املقا�صد .19
ولقد �أ�شار ال ّنقد العربي القدمي �إىل �صلة
الإيجاز باملقام .و تباين ال ّنقاد يف �ش�أن ربط القول
ال�صلة على �أ�سا�س ما
باملقام ،فلئن �أقام بع�ضهم ّ
يقت�ضيه القول من تطويل يف منا�سبات ،وع ّللوا ذلك
بتكثري املعنى ا�ستجابة ملقت�ضيات عمل ّية التّخاطب،
ف�إنّ �ش ّقا �آخر �آثر الإيجاز يف مقامات �أخرى.
فاجلاحظ ومن خالل قوله «ووجدنا ال ّنا�س �إذا
خطبوا يف �صلح بني الع�شائر �أطالوا ،و�إذا �أن�شدوا
20
ّ
ال�سماطني يف مدح امللوك �أطالوا»
ال�شعر بني ّ
(ال�صلح
يحيل يف اعتقادنا على مقامات كربى ّ
واملدح) ت�ستوجب من املتك ّلم بالغة يف القول
تت� ّأ�س�س على الإطالة �ش ّدا النتباه املتق ّبل وحمله على
ال ّت�أثر واالنت�صار لق�ضيته.
وال يختلف ر�أي ابن ر�شيق القريواين عن
اجلاحظ يف تعليله الإطالة يف �سياقات خم�صو�صة
وت�ستحب الإطالة عند الإعذار .. .والإنذار
يف قوله»
ّ
21
والترّ هيب والترّ غيب والإ�صالح بني القبائل» .
ولي�س من ّ
�شك يف �أنّ ت�ص ّفح املد ّونة من �شعر
قدمي �أو ما قيل من خطب يثبت ر�أيي اجلاحظ
وابن ر�شيق� ،إذ ارتبطت �أغلب الق�صائد ّ
الطوال �أو
اخلطب مبنا�سبات كربى ُج ّ�سدت عادة يف �سياقات
ال�صلح زمن احلروب.
املدح �أو الهجاء �أو ّ
و �إذا كان ما ذكر �صادرا عن �آراء بع�ض ال ّنقاد
يف �ش�أن التّطويل يف القول ،ف�إنّ نب�ش الرتاث النقدي
القدمي �أف�ضى بنا �إىل ر�أي فريد يف بابه يف َح ْمد
الإيجاز واالنت�صار له �صادر عن �شاعر ي�ستحقّ
�صفة الناقد .فقد «قيل للفرزدق ما �صيرّ ك �إىل

15- Montandon Alain ,Les formes brèves, collection
contours littéraires, Ed Hachette, Paris 1992, p 13

19- Benveniste (E), Problèmes de linguistiques
générales, Ed, Cérès 1995, T2, p 2.

 - 12كتاب ال�صناعتني� ،ص .193
 -13انظر ،م ن� ،ص .195
 -14ر�سائل اجلاحظ ،جملد � ،2ص .1991

 -16انظر� ،أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني� ،ص .195
 -17ر�سائل اجلاحظ ،املجلد � ،2ص .152

18- Montandon Alain, les formes brèves p 193.
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�-20أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتّبيني ،حتقيق عبد
ال�سالم حممد هارون ،طبعة بريوت ،دار اجليل( ،د ت)،ج � ،7ص .143
 -21العمدة ،ج �، 1ص .186
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(الق�صائد) الق�صار بعد ّ
الطوال فقال :لأ ّنها ر�أيتها
22
ال�صدور �أوقع ويف املحافل �أجول»  .وقيل « لبع�ض
يف ّ
املحدثني ما لك ال تزيد على �أربعة واثنني قال هنّ
بالقلوب �أوقع ،و�إىل احلفظ �أ�سرع ،وبالأل�سن �أعلق،
وللمعاين �أجمع ،و�صاحبها �أبلغ و�أوجز».23
�إنّ ّ
لل�شاهد املذكور �أهم ّية من جهة م�صدره،
ف�إقرار ّ
ال�شعراء بف�ضل الإيجاز وتف�صيلهم القول
مهم من جهتني لكونه �شاعر منتج
يف ِع َلل ذلك ّ
ّ
لل�شعر �أ ّوال ،ومتق ّم�ص دور ال ّناقد ثانيا ،وهو ما
يجعل ر�أيه �سابقة زمن ّيا لآراء ال ّن ّقاد �أنف�سهم.
مما تق ّدم �أنّ املقام مك ّيف ملقاله تكييفا ال
يبدو ّ
مراء فيه� ،إذ يك�شف عن ميل �أغلبهم �إىل العبارة
الوجيزة لوقوعها يف الوجدان وقعا ح�سنا �سواء يف
معانيها �أو �أهدافها .ونعتقد �أ ّنها تدور على ثنائ ّية
وخا�صة يف نوع ّ
ال�شعر الذي نقبل
ال ّت�أثري والإقناع
ّ
على درا�سته.
� -2شعر اخلوارج �شكال وجيزا:
قبل اخلو�ض يف ق�ض ّية احلال ن�شري �إىل
�أنّ تعاملنا مع الوجيز ال يقت�صر على كونه
«جم ّرد اخت�صار للكالم» 24كما ذهب �إىل ذلك
روكوموف�سكي ( )Roukhomovskyيف م�ص ّنفة
يت�صل
قراءة الأ�شكال املوجزة ،و�إنمّ ا الوجيز لدينا ّ
كذلك ّ
ال�صادر �سابقا
بال�شكل يف ح ّد ذاته ،فال ّر�أي ّ
عن الفرزدق مل يكن يف اعتقادنا ينبع من فراغ،
و�إنمّ ا منزلة ال�شاعر الأدبية جتعل ر�أيه يف امل�س�ألة
على غاية من الأهمية .فقد �أظهر الر�أي ّ
ال�شاعر
مراعيا ل�سياقات القول ،عارفا مبا ت�ستح�سنه
لل�شعر ،لذلك ف�إنّ �إنتاج ّ
الذائقة املتق ّبلة ّ
ال�شعراء
25
ل�شعر يتّ�سم بالق�صر �شكال له دواعيه ووظائفه،
وعلى هذا الأ�سا�س �سنحر�ص �أثناء تد ّبر هذا
ّ
ال�شعر على املزج بني الوجيز من �شعر اخلوارج
 -22كتاب ال�صناعتني� ،ص .193
 -23م ن� ،ص .194
 -24راجع:

Roukhmovsky (B), lire les formes brèves, Ed Nathan
2001, p 4.

 -25نق�صد بالق�صر �شكال ما تعلق ب�شعر اخلوارج الوارد �أبيات
مفردة ومقطعات و�أراجيز وهو ما �سنعمل على تف�صيله الحقا.
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من حيث ّ
ال�شكل �أ ّوال ،26والإيجاز يف ال ّلفظ املنتج
ل�ضروب �شتّى من ال ّدالالت ثانيا ،وذلك يف �إطار
بال�سياق العام امل�سهم يف ظهور ما ي�س ّمى
الوعي ّ
ب�شعر اخلوارج.
تعد ّدت مظاهر الوجيز يف �شعر اخلوارج
وخ�ضعت يف عمومها لثنائ ّيتي ّ
الظاهر والباطن.
�أ ّما ّ
الظاهر منه فقد �أثبتت القراءة الب�صر ّية
لديوان �شعر اخلوارج �أنّ هذا ّ
ال�شعر يرتاوح بني
البيت �أو البيتني �أو امل ّقطعات ب�شكل الفت .وم�س�ألة
كرثة الأبيات الواردة تفاريق يف ال ّديوان مقارنة
وخا�صة �إذا
بعدد ق�صائده تقت�ضي النب�ش يف عللهاّ ،
ما قورن بغريه من دواوين ّ
ال�شعر الأخرى املنتمية
�إىل احلقبة نف�سها ،ومن هذه الناحية يكاد �شعر
اخلوارج �أن يتف ّرد عن غريه من حيث احلجم.
وا�ست�أن�سنا ل�ضبط احلدود تفريقا بني ّ
املقطعة
والق�صيدة مبا �أُق ّر يف كتب ال ّنقد القدمية يف ح ّد
الق�صيدة .فقد ورد يف العمدة يف الباب اخلام�س
والع�شرين :يف القطع ّ
والطوال قوله «�إذا بلغت
الأبيات �سبعة فهي الق�صيدة .ومن ال ّنا�س من ال
يع ّد الق�صيدة �إ ّال ما بلغ الع�شرة وجاوزها ولو ببيت
واحد» .27وعر�ض ر�أي ابن ر�شيق حول امل�س�ألة رغم
مهم من
ما �شابها من مواقف خالف ّية  28مدخل ّ
جهة م�ساعدته على القيام ب�إح�صاء ما قيل من
�شعر على امتداد �أربع مراحل كما �ضبطها حم ّقق
ال ّديوان .ومت ّثل تلك املراحل الفرتات التي تعاقب
عليها خلفاء بني �أم ّية يف عالقتهم باخلوارج .و�إنّ
املق�صد من �إجراء ذلك الإح�صاء ر�صد التّطور
الك ّمي والكيفي ل�شتّى املعاين املنبثقة عن ذلك
ّ
ال�سيا�سي يف خمتلف مراحله.
ال�شعر ّ
� -1شعر اخلوارج بني البيت والق�صيدة:
يوقف �إح�صاء ّ
ال�شعر املنجز طيلة فرتاته الأربع
على النتائج التّالية ح�سب ك ّل فرتة:
 -26نق�صد بال�شكل اجلانب الكمي لل�شعر �إذ الحظنا هيمنة
ّ
املقطعات والأبيات املفردة على هذا اللون من ال�شعر.
 -27العمدة� ،ص .164
 -28ن�شري �إىل �أ ّننا �سنعتمد ر�أي ابن ر�شيق يف حدّه الق�صيدة ،فتكون
�سبعة �أبيات احل ّد الأدنى املك ّون لها.
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�أ -اخلوارج �أ ّيام علي:

 جمموع ّال�شعراء� 12 :شاعرا.
ولقد تو ّزعت الأبيات على النحو التايل من
حيث العدد:
 � 3أبيات يتيمة. � 4أبيات يف القطع ذات البيتني. � 3أبيات يف القطع ذات ثالثة �أبيات. بيتان يف القطع ذات �أربعة �أبيات. بيت يف القطع ذات خم�سة �أبيات. الق�صائد :ق�صيدتان. الأراجيز � 7 : 29أراجيز.العدد اجلملي للقطع والق�صائد.22:

ب -اخلوارج �أ ّيام معاوية ويزيد:

 جمموع ّال�شعراء� 37 :شاعرا.
وتتو ّزع الأبيات ما دون الق�صيدة على النحو
التايل:
  11بيتا يتيما. � 4أبيات يف القطع ذات البيتني. � 10أبيات يف القطع ذات ثالثة �أبيات. � 5أبيات يف القطع ذات �أربعة �أبيات. � 4أبيات يف القطع ذات خم�سة �أبيات. بيتان يف القطع ذات �ستة �أبيات. الق�صائد 8 :ق�صائد.الأراجيز� :أرجوزتان.
العدد اجلملي للقطع والق�صائد .58 :

ج -اخلوارج �أ ّيام عبد امللك بن مروان:

 جمموعة ال�شعراء� 46 :شاعرا.  30بيتا يتيما.  21بيتا يف القطع ذات البيتني.  22بيتا يف القطع ذات الثالثة �أبيات. 20 -بيتا يف القطع ذات �أربعة �أبيات.

 -29نكتفي فيما يتعلق بالأراجيز ب�إيراد العدد دون التّعليق على ذلك
�سنخ�ص�ص لها ق�سما م�ستقال من العمل.
لأ ّننا
ّ
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 � 7أبيات يف القطع ذات خم�سة �أبيات. � 5أبيات يف القطع ذات �ستّة �أبيات. الق�صائد 33 :ق�صيدة. الأراجيز � 21 :أرجوزة. -العدد اجلملي للقطع والق�صائد .159 :

د -اخلوارج بعد عبد امللك بن مروان

 جمموعة ّال�شعراء � 52:شاعرا.
  12بيتا يتيما.  13بيتا يتيما.  16بيتا يف القطع ذات ثالثة �أبيات. � 4أبيات يف القطع ذات �أربعة �أبيات.  12بيتايف القطع ذات خم�سة �أبيات. � 6أبيات يف القطع ذات �ستة �أبيات. الق�صائد 12 :ق�صيدة. الأراجيز� 14 :أرجوزة. العدد اجلملي للقطع والق�صائد .87 :�إن توزيع الأبيات واملقطعات والق�صائد
والأراجيز تثبت دون ّ
�شك هيمنة الأبيات التّفاريق
على الق�صائد� ،إذ بلغت ن�سبة القطع يف الفرتة
الأوىل ما يربو على  % 53من املجموع العام ّ
لل�شعر.
وبلغت ال ّن�سبة يف الفرتة ال ّثانية ما يزيد عن ،%70
يف حني ارتفعت يف الفرتة ال ّثانية �إىل ما يزيد عن
 ،%76لت�ستق ّر يف الفرتة الأخرية على الـ .%70
ويثبت الإح�صاء �أن ميل ّ
ال�شعراء �إىل الوجيز
من ّ
ال�شعر �شكال حقيقة ال لب�س فيها ،فلقد تط ّور
االحتفاء ّ
بال�شعر يف �أ�شكاله املتن ّوعة �سواء بالبيت
�أو البيتني �أو الأدنى من الق�صيدة ب�صورة عامة.
ونلم�س هذا التّطور عند �إح�صائنا لعدد القطع يف
ك ّل مرحلة عن حدة مقارنة بالعدد اجلملي من
ّ
ال�شعر� ،إذ بلغت القطع يف الفرتة الأوىل  13قطعة
من جملة  ،22وبلغت  48قطعة من جمموع 58
قطعة يف الفرتة ال ّثانية ،ليت�ضاعف العدد يف الفرتة
ال ّثالثة ويبلغ  105قطعة من جمموع  .59وكذا كان
�ش�أن الفرتة الأخرية �إذ بلغ  63قطعة من جمموع
.87
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و قد يع ّلل ما وقفنا عنده من ّ
تطور ب�أحد �سببني:
• تزايد عدد �شعراء اخلوارج بني الفرتة الأوىل
والأخرية� ،إذ يالحظ ت�ضاعف العدد ،وهو
ما ي�ؤ ّدي �إىل ارتفاع عدد القطع �أو الق�صائد
ّ
بال�ضرورة.
•	�أنّ اهتمام ّ
ال�شعراء بالقطع مرتهن بحدث
ّ
القول ،ف�أغلب الأبيات يبدو �أنها قيلت يف
حلظات مت�شابهة بني ج ّل ّ
ال�شعراء ،فتارة هي
ال�سلطة القائمة،
تعبري عن خوف من مالحقة ّ
وتارة �أخرى هي �إىل البوح �أقرب مبا يعتمل يف
ال ّذات من م�شاعر �سواء عند الهرب �أو حلظة
تنفيذ حكم املوت يف �أحد اخلوارج.
ولع ّل التّعليل الذي منيل �إليه �أنّ اخلارجي
امل�سكون بخوف دائم من املطاردة واملوت مل
وخا�صة ّ
يكن م� ّؤهال كغريه من ّ
ال�شعراء
ال�شعراء
ّ
امل�ستق ّرين يف املكان� -سواء يف القبيلة ب�صورة
مو�سعة – لالعتناء
م�ص ّغرة �أو ال ّدولة ب�صورة ّ
ال�سبك
بتجويد �شعره و�صياغته يف ق�صائد حمكمة ّ
لفظا ومعنى .فالعوامل مل تكن مواتية لل ّنظم ،لذلك
جنده ي�ؤثر الوجيز من ّ
ال�شكل يف �شعره ليقينه �أنّ
30
ما ي�صدر عنه �سواء يف البيت �أو البيتني كفيل
ب�إبانة مق�صده ،و�أنّ مق�صده ال ُيحوج �إىل تف�صيله
يف ق�صائد طوال .فالوجيز ههنا �أقدر على التّبليغ،
لأنّ ّ
املقطعة اكتفت بذاتها �شكال وم�ضمون قول.
فكان الوجيز على �صلة وثيقة بظروف القول متل ّون
بح�سب مقت�ضى حال �صاحبه ،م�ؤ ّثر يف املعنى ،لأنّ
ال�شعرية كما �سرنى اختزلت هموم ّ
العبارة ّ
ال�شاعر
وهواج�سه ال ّنف�سية والفكر ّية واملاد ّية ،وباتت
الكلمات عناوين تختزل حاجة �صاحبها بعيدا
عن �إ�شباع العبارة و�إطالة الكالم وما ذكر يجعل
الإيجاز مندرجا �ضمن باب االقت�صاد يف ال ّلغة من
ناحية ،مت�أ ّثرا باملقام من ناحية ثانية .فخطاب
اخلارجي رغم طغيان ّ
املقطعات عليه ال نعتقد �أ ّنه
�صادر عن ذات غري واعية مب�سالك القول ،لأنّ «
لك ّل خطاب مفرت�ضات ي�صدر عنها ومقدمات
مما ي�ؤ ّكد ا�ستقالليتها.
 -30كانت بع�ض الأبيات وا�ضحة املعاين ّ
http://journals.uob.edu.bh

95

ي�ش ّد �إليها»  ،31وهو ما عبرّ نا عنه بالقول �إنّ القول
مظروف بواقع خم�صو�ص �سمته التّوتّر ب�سبب �سوء
العالقة بني اخلوارج وبني �أم ّية ،ويتنزّل يف �سياق
نف�سي وجداين مو�سوم بخوف دائم ،ويف �سياق
مادي يختزل يف ثنائية الك ّر والف ّر نتيجة احلروب
بني الطرفني.
� -1شعر اخلوارج �شعر �أراجيز:
احتفى �شعر اخلوارج بال ّرجز احتفاء ظاهرا،
وبينّ الإح�صاء �أنّ الأراجيز 32يف ال ّديوان بلغت 44
مما يجعل ن�سبة ح�ضورها تربو عن %18
�أرجوزة ّ
من جمموع  271مقطعة .ويقودنا ال ّرجز باعتباره
�شكال وجيزا �إىل م�س�ألة التّنا�سب بني الوزن واملعنى
�أو ما ا�صطلح عليه ال ّنقد القدمي مبحاكاة الأغرا�ض
للمقا�صد .33فال ّناظر �إىل ال ّرجز الوارد يف ال ّديوان
يالحظ �أنّ الوزن ينا�سب املعاين من جهة و�ضوحها
وجريانها يف مقامات تكاد تدور لدى ج ّل ّ
ال�شعراء،
و�إنّ هذا التّكرار ت�أكيد لزعمنا بقدرة ال ّرجز على
التّعبري عن هواج�س ّ
ال�شعراء بالوجيز من ال ّلفظ.
و تتع ّدد املعاين امل�شرتكة امل�ستوحاة من �إيقاع
ال ّرجز بني ّ
ال�شعراء ،ومنها:
�إظهار ّ
ال�شاعر اخلارجي الفخر باالنتماء �إىل
ال�شراة ،وهو من املعاين ال ّثابتة يف هذا ّ
ّ
ال�شعر،
ّ
ون�ستدل على ذلك بقول عبد اهلل بن وهب ال ّرا�سبي
يوم ال ّنهروان
�أَ َنا ا ْب ُن وَهْ بٍ ال َّرا�سِ ِبي َّ
ال�شارِي
�أَ ْ�ضر ُِب فيِ ال َق ْو ِم َِ أل ْخذِ ال َّثـا ِر
َح َّتـى َت ُزو َل َد ْو َل ُة الأَ ْ�شـ َرا ِر
34
َو َي ْرجِ َع ا َ
حل ُّق �إِلىَ الأَ ْخ َيــا ِر
 -31انظر نقال عن م�ص ّنف جميل بن علي ،الأجنا�س الوجيزة

يف ال ّنرث العربي القدمي Orochioni Katherine Kerbrat, L
implicite, Armand colin , editeur, Paris1986, p 9.

 -32مل نعتمد الأراجيز الواردة يف ملحق الديوان والبالغة ثالث
�أراجيز واكتفينا بال ّرجز الوارد يف املنت يف املراحل الأربعة.
 -33انظر� ،أبو احل�سن حازم القرطاج ّني ،منهاج البلغاء و�سراج
الأدباء ،تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة ،ط  ،3دار
الغرب الإ�سالمي� ،1986 ،ص .266
 -34انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،جمع وحتقيق �إح�سان عبا�س ،ط
 ،4دار ال�شرق� ،1982 ،ص .43
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وقد ك�شف عن خوف دائم مر ّده مالحقة قادة
اجلند للخوارج عموما على نحو ما يظهره هذا
اخلارجي من خوف من امله ّلب يف قوله:
�أَ ُكـ َّل َي ْو ٍم َي ْب ـ َع ُـث امل ُ َه َّل ْـب
َخ ْيـ ً
ال َعلَ ْي َهــا مِ نْ َبنِي ِه �أَ ْغـلَ ْب
ـ�س َل َنـا فيِ الأَ ْر ِ�ض مِ ْن ُه َم ْه َر ْب
َل ْي َ
35
َال َ�ش ْي َء �إِ َّال امل َ ْو ُت َو �أْ ًال َفاهْ َر ُبـوا
بل �إنّ ال ّرجز قد ي�ستوعب معاين �أخرى كال ّرثاء
والهجاء والوعيد وغريها من املعاين مدار البحث
الحقا .ولقد اعتنى ال ّنقد احلديث هو �أي�ضا بال ّرجز
فاعتربه علي يون�س « �أقرب البحور �إىل ال ّنرث لكرثة
ما يتح ّمل من تغيريات» .36ونتّفق مع ر�أي ال ّناقد
ال�صنعة
من جهة قرب ال ّرجز من لغة ال ّنرث لغياب ّ
فيه .فاملت�أ ّمل يف معاين ال�شعر املوزون على ال ّرجز
يالحظ ارتباطها ب�أحداث كانت طارئة على
اخلوارج ،فتارة ين�شد ّ
ال�شعراء �أبياتا على ال ّرجز
رثاء 37لأحد ّ
ال�شراة ،وتارة �أخرى يظهر �سخطه على
احلجاج وغريهما
ال ّدولة وهو هارب من امله ّلب �أو ّ
من القادة ،وطورا يرجتز �أبياته وهو ي�ستع ّد للحرب
على من يعتربهم �أعداءه ،بل تتع ّدد املعاين لت�شمل
الفخرّ 38
وال�شكوى39والهجاء .40و�إنّ �أغلب ما قيل
من �أراجيز يف ديوان اخلوارج تراوحت بني البيتني
وال�سبعة �أبيات .وال ّرجز ذو �سبعة �أبيات ُذكر يف
ّ
منا�سبة وحيدة لعمرو القنا وارتبط بو�صف معركة
بني الأزارقة وامله ّلب.41
لقد كان ال ّرجز باعتباره �شكال وجيزا يف هذا
ال ّلون من ّ
ال�سيا�سي �أمينا يف تقدمي �صورة
ال�شعر ّ
وا�ضحة املعامل ملا خفي من حياة اخلارجي وما
ظهر منها يف مراحلها املختلفة ،فهي حياة امتزج
 -35انظر ،م ن� ،ص .149
 -36انظر ،علي يون�س ،نظرة جديدة يف مو�سيقى ّ
ال�شعر العربي،
الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للكتاب� ،1993 ،ص .112
 -37انظر ،مرثية حمارب بن دثار يف مطر بن عمران بن �شور،
ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .209
 -38انظر ،رجز �صالح بن خمراق العيدي يف حروبه مع امله ّلب،
ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .138
 -39انظر مهجية عبيدة بن هالل الي�شكري ،م ن � ،ص .110
 -40انظر �شكوى عبيدة بن هالل الي�شكري ،م ن� ،ص .110
 -41انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،الأرجوزة �ص .101
http://journals.uob.edu.bh

فيها الي�أ�س بالأمل ،واالنك�سار باالنتظار ،والفنّ
بالعقيدة بوجه خا�ص .ولع ّل ذلك ما يع ّلل ميل
ّ
تو�سال
ال�شعراء �إىل العبارة الوجيزة يف ال ّرجز ّ
بلفظ ذي طاقة �إيحائ ّية كبرية.
ما ننتهي �إليه يف هذا امل�ستوى من العمل �أنّ
ال ّت�أكيد على �سمة الوجيز يف �شعر اخلوارج ملمح
ال مراء فيه .وتقت�ضي الإ�شارة �إىل �أنّ هيمنة
املقطوعات مثري لق�ض ّية وحدة املو�ضوع فيها،
لأ ّنه من خ�صائ�ص الإيجاز تكثيف العبارة امل�ؤ ّدية
ملقا�صد ّ
ال�شاعر وهي غاية ثابتة يف هذا ال ّلون من
ّ
ال�شعر الوجيز ،لأ ّنه امتداد ل�شخ�ص ّية �صاحبه
�إن جازت العبارة ،ويظهر خا�صة فيما له �صلة
باجلانب ال ّنف�سي� ،سواء يف �إظهار الذات عاجزة �أو
مت�أملة �أو حمبطة.
� -2شعر ّية ال ّلفظ يف �شعر اخلوارج:
ملّا كان �شعر اخلوارج يف جوهره ا�ستجابة ملا
يعتمل يف ال ّنف�س من م�شاعر ث ّرى عن القهر حينا
وعن اال�ضطهاد حينا �آخر ،وملّا كان يف عمومه قطعا
و�أراجيز متف ّرقة ،كان لزاما على الباحث ال ّنب�ش يف
خبايا هذا ّ
ال�شعر �إجابة عن الإ�شكال ّية املركز ّية
التّالية  :كيف ا�ستطاع �شعر اخلوارج باعتباره
�شكال وجيزا التّعبري عن عامل ّ
ال�شاعر؟ �أي ما هي
الو�سائط ال ّلغوية التي ا�ستعا�ض بها ّ
ال�شعراء عن
الإطالة وكانت حم ّققة للمقا�صد؟.
تتع ّدد الو�سائط وتتن ّوع ،وان�صراف اخلارجي
ال�شكل ّ
عن ّ
الطويل اقت�ضى منه العناية بالكلمة يف
خمتلف �سياقاتها حتّى متتلك ّ
ال�شعرية املح ّققة
ملقا�صده .وال ّ
�شك يف �أنّ اختيار اخلارجي هذا
ال ّنهج يف القول يجعلنا نق ّر ب�أنّ الكلمات يف خطاب
ّ
ال�سياق،
ال�شعراء « م�سكونة بال ّنوايا ،42متناغمة مع ّ
ال�صريح بنوايا
فنه�ضت ك ّل كلمة بوظيفة البوح ّ
�أ�صحابها طاملا �أ ّنها حتدد ذواتهم.
ولقد ن ّوع �شعراء اخلوارج الألفاظ يف
ق�صائدهم ،حتّى غدت مفاتيح حميلة على عاملهم
ال ّداخلي واخلارجي معا ،و�أُك�سب اللفظ الوجيز
 -42انظر ميخائيل باختني ،اخلطاب ال ّروائي ،ترجمة حممد
ب ّرادة ،ط  ،1دار الفكر للدّرا�سات ،القاهرة� ،1987 ،ص .63
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�شعر ّية فيما �أنتجه من معاين متن ّوعة ّ
كال�شكوى
واحلنني واخلوف والوعيد وغريها من املعاين
الأخرى .وعلى هذا الأ�سا�س اعتنى ّ
ال�شعراء
باللفظ يف ق�صائدهم مبا �أ ّنه املثري املبا�شر ملا
يعتمل يف ذواتهم .ومن الألفاظ الأكرث دورانا يف
�شعر اخلوارج نذكر:

� ّ
أ-ال�شكوى:

تع ّد ّ
ال�شكوى من الألفاظ املتواترة لدى
ّ
ال�شعراء� ،إذ كانت جمال ا�شرتاك ت�صدق على ك ّل
�أفرادها .ولقد وردت الكلمة على هيئتني :
ي�شتكي اخلارجي يف الهيئة الأوىل من �ضروب
يخ�ص يف الهيئة ال ّثانية �شكواه �إىل اهلل.
الزّمان .بينما ّ
وتتع ّدد الأمثلة عن الهيئة الأوىل ،فمنها قول
ال ّرهني بن �سهم املرادي يف قطعة تتك ّون من �ستّة
�أبيات �إذ يقول (الب�سيط)
َيا َن ْف ُ�س َق ْد َطا َل فيِ الدُّ ْن َيا ُم َرا َو َغتِي
ِي�صا
َال َت�أْ َمنِـي ل ُِ�ص ُر ِ
وف الدَّهْ ِر َت ْنغ َ
�إِ ِّنـي َل َبــا ِئ ٌع َما َي ْف َنى ِل َبا ِق َي ـ ـ ـ ٍة
43
ِي�صا
�إِ ْن لمَ ْ َي ُع ْقنِي َر َجا ُء ال َع ْي ِ�ش َت ْرب َ
و قول حبيب بن خدرة الهاليل (ال ّرمل)
َق ْد �أَ َ�ص ْب َنا ال َع ْي َ�ش َع ْي ً�شا َناعِ ًما
َ َ 44
َو�أَ َ�ص ْب َنا ال َع ْي َ�ش َع ْي ً�شا َرنقا
تع ّد �شكوى الزّمان و�ضروب اخلذالن من
املعاين الأ�صيلة يف �شعر اخلوارج بل تعترب الزما
من لوازم العقيدة اخلارجية يف �صراعها ال ّدائم
مع الزّمان ،و�إنّ �سبيل اخلارجي لالنت�صار عليه هو
طلب املوت .وقد ر�أى �إح�سا�س ع ّبا�س �أنّ « املوت
مل يعد �إ ّال دخول اجل ّنة �أو لقاء الإخوان والأحباب
والأتقياء الذين تق ّدموا على ّ
الطريق» .45و�إذا ما
 -43انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،ب � ،2-1ص .76
 -44انظر ،م ن ،ب � ،6ص  .230وانظر امل�صدر نف�سه ،ب � ،2-1ص
 62قول �أحد اخلوارج يف املعنى نف�سه )الكامل)
َما َز َال ِبي َ�ص ْر ُف الز ََّمانِ َو َر ْي ِب ُه َحتَّى َر َف ْ�ضتُ مجَ ْ ِل َ�س ال ِف ْتيَانِ
َو �أَ ِل ْفـ ــتُ �أَ ْق َو ًام ــا ِل ـ َغ ْيـ ِـر َم َو َّد ٍة َو هَ َج ْرتُ َغيرْ َ ُم َفارِقٍ �إِخْ َوان
 -45انظر ،مقدّمة حمقّق الديوان� ،ص .19
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كانت �شكوى الزّمان تفهم من �سياق القول تلميحا،
ف�إنّ ّ
ال�شكوى يف الهيئة ال ّثانية وردت على التّ�صريح.
وال يخفى ههنا �أنّ اعتماد امل�سلك املبا�شر داخل
�ضمن �إ�سرتاجت ّية عديدة ِع َللها ،منها «ما هو
مو�صول ّ
بالظرف الذي ينعقد فيه فعل الإي�صال،
46
ومنها ماله عالقة بطبيعة املحتوى»  .و�إذا ما
كان املحتوى معقودا على ّ
ال�شكوى كما ذكرنا ،ف�إنّ
املق�صود ّ
بالظرف ال ّدواعي املبا�شرة التي حدت
ّ
بال�شاعر اخلارجي �إىل القول الوجيز .وب�إمكان
ّ
املقطعات ّ
ال�شاكية على
الباحث مالحظة دوران
داعيني �أثنني:
ال�سبل �أمام
يتع ّلق ال ّداعي الأ ّول بان�سداد ّ
اخلارجي ،فال يجد غري ّ
ال�شكوى �إىل اهلل بديال،
ّ
من ذلك قول العيزار بن الأخن�س الطائي يف بيتني
ّ
(الطويل)
الل �أَ ْ�ش ُكو �أَ َّن ُك َّل َق ِبيلَ ٍة
�إِلىَ هَّ ِ
47
حل َما ُم خِ َيا َرهَا
ا�س َق ْد �أَ ْف َنى ا ِ
مِ َن ال َّن ِ
و مثله قول عبيدة بن هالل الي�شكري يف بيتني
ّ
(الطويل)
كذلك
ا�س �أَ ْ�ش َتكِي
ِ�إلىَ هَّ ِ
الل �أَ ْ�ش ُكو َال ِ�إلىَ ال َّن ِ
ُ ُ ُ 48
ِب ُقومِ َ�س �إِ ْذ فِيهَا ُّ
ال�ش َراة ُحلول
ولقد كان مدار ال ّداعي ال ّثاين على ما هو نف�سي،
�إذ ي�سعى اخلارجي �إىل حتقيق �ضرب من التّوازن
ال ّنف�سي املفقود من خالل نقل همومه �إىل اخلالق
من باب تعزية ال ّذات ما دام العامل الأر�ضي يفي�ض
ّ
ون�ستدل على ذلك بقول �أحد
ب�ألوان من تلك الآالم،
اخلوارج يف بيت وحيد ّ
(الطويل)
هلل �أَ ْ�ش ُكو ُك ْر َب ًة �أَ ْن ُت َف َّر َجا
�إِلىَ ا ِ
49
َو َه ًّما َو َخ ْي ً
ال َال �أَ َرى فِي ِه خَ ْ
م َر َجا
 -46انظر ،عبد اهلل البهلول ،الو�صايا الأدب ّية يف القرن ال ّرابع
هجر ّيا ،مقاربة �أ�سلوب ّية حجاج ّية ،ط  ،1م� ّؤ�س�سة االنت�شار العربي،
دار حممد علي احلا ّمي� ،2011 ،ص .357
 -47انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،ب � ،1ص .46
 -48انظر ،م ن ،ب � ،2ص .113
 -49انظر ،م ن� ،ص .151
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لقد م ّكن التّعبري املبا�شر من جعل املعنى
م�شرتكا بني ّ
ال�شعراء .فال ّلفظ يف مو�ضعه من
القطع املتف ّرقة ح ّقق ا�ستجابة نوع ّية ملا يعتمل يف
ال ّنف�س من م�شاعر عديدة.
�إنّ ذات اخلارجي املت�ص ّدعة ذات �أرهقتها
�صروف الزّمان وويالت العباد ،ف�شكت وجعا
مراوحة بني التّلميح والتّ�صريح ،وظ ّلت ّ
ال�شكوى
ال ّلفظة املحور ّية التي دارت حولها املعاين ،وح ّققت
بداللتها تلك مقا�صد ال�شعراء .و�إنّ يف ت�أ ّذي فئة
اخلوارج ّ
ال�شاكية ما دفعها يف �أحيان عديدة �إىل
ّ
طلب �أمنيات هي �إىل ّ
ال�شذوذ �أقرب ،لعل �أ�شدها
غرابة على الإطالق �أمنية املوت باعتباره � ّأ�سا من
�أ�س�س العقيدة� .أو مل يقل كعب بن عمرية ّ
(الطويل)
ب َه َّن ٍد
َو َيا َر ِّب ه َْب ليِ َ�ض ْر َب ًة مِ ُ
50
ُح َ�سا ٍم �إِ َذا َال َقى َّ
ال�ضرِي َب َة َيهْبرُ ُ
ال�سبل عليه و�ضجره من حياة
بعد التبا�س ّ
الب�شر ،فتم ّنى ال ّلحاق مبن قتلوا يف معركة
ال ّنهروان.

ب -ال ّتذ ّكر:

يو�صل لفظ التّذ ّكر بحقل داليل جماله
ال�سابق و�شائج متينة.
الوجدان .وتربطه بال ّلفظ ّ
ربر ح�ضوره �إح�سا�س ّ
ال�شعراء باالنقطاع ع ّما
وما ي ّ
ّ
ي�شدهم �إىل احلياة الأر�ض ّية �إن جازت العبارة،
وتوقهم �إىل مالقاة �إخوانهم يف ال ّدار الأخرى،
لذلك تكرث يف �شعر ّ
ال�شعراء ال ّدالالت املزدوجة
لهذا اللفظ .فهو مو�صول بتذ ّكر ّ
ال�شراة ال ّرحلني
�أ ّوال ،وهو قادح للحنني ثانيا مت ّنيا املوت ل ّلحاق بهم.
و ما يالحظ �أنّ توظيف ال ّلفظ جاء ُمدرجا يف
عمومه داخل البيت الوحيد با�ستثناء �إ�شارة ذات
أ�صم ّ
ال�ض ّبي يف هذا
�أربعة �أبيات وردت يف قول ال ّ
ال�سياق ّ
(الطويل)
ّ
َذ َك ْر ُت ُّ
ال�صا ِد ِق َ
ني ِب ُقومِ َ�س
ال�ش َرا َة َّ
51
َو ِذ ْكرِي َل ُه ْم ممِ َّ ا َيهِي ُج ُ�ش�ؤُون

 -50انظر ،م ن ،ب � ،3ص  .74وهي قطعة تت ّكون من � 5أبيات ومعنى
طلب املوت متواتر يف �شعر اخلوارج.
 -51انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .140
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ّ
(الطويل)
و مثله قول زياد الأع�سم
َت َذ َّك ْر ُت �إِ ْخ َوانيِ َف َف َ
ـا�ضتْ لِذِ ْكرِهِ ْم
ُدمُوعِ ي َو َطا َر ال َق ْل ُب مِ نْ ِذ ْكرِهِ ْم َو ْجدَا
َو َكـ ْم مِ نْ َخ ِليـلٍ َق ْد ُر ِز ْئتُ �إِخاَ َء ُه
ُك ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًال َو ُ�ش َّب ـ ـ ــا ًبا َغ َط ـ ـ ـ ـ ــا ِر َف ًة ُم ْردَا
َفـ َق ْد ُت ُه ُم مِ نْ َب ْعـدِ ِ�إ ْل ٍف َو ُ�ص ْحـ َب ٍة
52
َف�أَ ْحـ َد ْثتُ لمَ َّـا َفـا َر ُقونِـي َل ُه ْم َف ْقـدَا
لقد ح ّقق لفظ التّذ ّكر يف ّ
املقطعات ب�شعر ّيته
وب�شكله الوجيز متام املعنى ،لأنّ الأبيات فيما يبدو
�أ ّكدت وحدة مو�ضوعها ،فمتق ّبلها يدرك مقا�صد
ّ
ال�شعراء دون احلاجة �إىل �إطالة القول فيها .ولقد
ربط �شعراء اخلوارج ال ّلفظ مبثريات فهو املكان
(قوم�س) تارة ،وهم الأ�شخا�ص ّ
ال�شراة تارة �أخرى،
لذلك تك ّثف املعجم ال ّدال على الوجدان واحلنني
وال�شجون وال َفقْد ،.مما �صبغ ّ
ّ
مقطعاتهم ب�إح�سا�س
هو �إىل الغربة �أقرب جتاوزت اجلانب ا ّلنف�سي
�إىل غربة مكان ّية �ضاق فيها املكان باخلوارج على
رحابته .فتنا�سلت املعاين املو�صولة بالإح�سا�س
بالغربة وتراوحت بني الي�أ�س وال ّثورة.

ج -اخلوف:

هو �أكرث املعاين اجلزئية تر ّددا يف �شعر
اخلوارج يف ّ
املقطعات �أو الأراجيز .و ُتظهر الكرثة
وال�سلطة الأمو ّية،
مدى التّالزم بني لفظ اخلوف ّ
فت�صنيف اخلوارج �ضمن حركات املعار�ضة لل ّدولة
جعلهم حم ّل تت ّبع الوالة وقادة اجلند .بل �إنّ الأمر
و�صل ح ّد املطاردة الع�سكر ّية يف الأمكنة التي
ال�سلطة .فتعد ّدت الألفاظ ال ّدائرة
تطولهم فيها يد ّ
53
على معجم اخلوف ومنها اجلزع والإح�سا�س
ّ
بالظلم.54
 -52انظر ،م ن ،ب � ،3-2-1ص  .208وانظر املعنى نف�سه قول
ال�ض ّبي ،ب � ،2-1ص  .140وقول عمران بن ّ
أ�صم ّ
حطان يف بيت
ال ّ
وحيد �ص .163
 -53انظر ،قول �أبي بالل مراد�س بن �أد ّية ،ديوان �شعر اخلوارج،
�ص ّ 65
(الطويل(
َو َقدْ َت َر ُكو َنا َال َن َق ُّر ِمنَ ال ُّذ ْع ِر
َف َقدْ َ�ض َّي ُقوا ال ّد ْن َيا َع َل ْي َنا ِب ُر ْح ِب َها
 -54انظر ،م ن� ،ص  65قول �أبي بالل مراد�س كذلك ّ
)الطويل(
اجل ْو َر ال ُو َال ُة َو �أَ ْج َم ُعوا َع َلى ُظ ْل ِم �أَهْ ِل َ
َو قدْ �أَ ْظ َه َر َ
احلقِّ ِبال َغدْ ِر َو ال ُك ِف ِر
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والذي ال مراء فيه �أنّ لفظ اخلوف يكاد يخرتق
منجز اخلوارج ّ
ال�شعري تقريبا ،وغدا من الألفاظ
املحورية ،وع ّلة ذلك �أنّ حياة اخلارجي غدت منذ
�إعالنه ال ّثورة على ال ّدولة م�سكونة بقلق دائم ل�سعي
ال�سلطة الأمو ّية الق�ضاء على تلك احلركة .فكانت
ّ
الإ�شارات الوجيزة �إىل اخلوف ت�ضاهي �إح�سا�س
اخلارجي باخلوف ذاته .ونفهم ذلك من الأراجيز
والأبيات �أي�ضا .ومن الأمثلة ما ورد يف ال ّرجز قول
عبيدة بن هالل الي�شكري
ري ْه
َح َّتى َم َتى َي ْق ُت ُل َنا امل ُ ِغ َ
ري ْه
َو ُم ْدر ٌِك فِي ُك ْم َل ُه َغ ِف َ
55
ري ْه
�أَ ْ�ص َغ ُر ُك ْم َو ْح َد ُك ْم َك ِب َ
و نتم ّثل على ما ورد يف الأبيات بقول عمران بن
ّ
حطان (الب�سيط)
َح َّتى ِ�إ َذا خِ ْف ُت ُه َفا َر ْقتُ َم ْن ِز َله
ّ َ 56
مِ نْ َب ْعدِ َما قِي َل عِ ْم َر ُان ْب ِن حطا ِن
وكذلك قول ّ
ال�شاعر نف�سه يف تن ّقله خائفا بني
القبائل (الوافر)
َن َز ْل َنـا فيِ َبنِي َ�س ْعدٍ ْب ِن َز ْيدٍ
َوفيِ ع ٍَّك َو عَامِ ِر َع ْو َب َثانِ
رو
َوفيِ لخَ ْ ٍم َو فيِ �أُ َد ِد ْب ِن َع ْم ٍ
57
وفيِ َب ْك ٍر َو َح ِّي َبنِي ال ُغدَانِ
�إنّ ا�ستنطاق الأراجيز والأبيات املت�ض ّمنة للفظ
اخلوف يك�شف دورانها على ثنائ ّية املكان والعباد
معا مم ّثلني يف رجاالت ال ّدولة الأمو ّية ،فقلق
اخلارجي نف�س ّيا كان وليد �ضيق املكان املحا�صر
له يف حر ّيته ب�سبب مطاردته من قبل قادة اجلند.
ولقد �أتى ّ
ال�شعراء ذكرا ملن ُعرف بت�ش ّدده يف
احلجاج وامله ّلب
مالحقتهم ف�أفا�ضوا احلديث عن ّ
واملُغرية .وغ ّذى املكان ومن فيه �إح�سا�س اخلوارج
باالنف�صال عن املجتمع ،فتنامى ّ
ال�شعور بغربة

مل ترد لفظة الوعيد على التّ�صريح يف �شعر
اخلوارج ،غري �أنّ �إنعام النظر يف الوجيز من
ّ
املقطعات والأراجيز يوحي مبركز ّية معنى الوعيد
يف �شعرهم .فك�أن الوعيد كان نتيجة حتم ّية
للمواجهات امل�س ّلحة بني اخلوارج وال ّدولة الأمو ّية
يف وقائع عديدة .لأنّ نذر ال ّنف�س �إىل اهلل �أو بيع
ال ّدنيا بالآخرة يع ّد من �أ�س�س عقيدة اخلارجي،
يخت�ص
لذلك يكاد املعجم ال ّدال على الوعيد
ّ
بالإحالة على القتال واحلروب بني ّ
الطرفني .فتارة
ّ
يوظف لفظ القتل الدال داللة �صريحة كما يف رجز
�شريح بن �أوفى العب�سي
�أَ ْق ُت ُل ُه ْم َو َال �أَ َرى َع ِل َّيـا
ُ ِّ 59
َو َل ْو َبدَا �أَ ْو َج ْر ُت ُه اخلط َيا

 -55انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص  .110وانظر �أرجوزة ال�شاعر
نف�سه �ص .110
 -56انظر ،م ن ،ب � ،2ص .179
 -57انظر ،م ن� ،ص  .183والقطعة �شكوى يف بيتني.

 -58انظر ،م ن ،ب � ،3-1ص .192
 -59انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .49
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وجود ّية مادام اخلارجي بات مه ّددا يف حياته� .أو
مل يقل مالك املزموم نتفة وجيزة يف �شكلها بليغة
يف حمتواها ع ّرت واقعه ال ّنف�سي وهو ُمتوار عن
احلجاج ّ
(الطويل)
ّ
ال�ص َبا
�أَلمَ ْ َي�أْنِ ليِ َيا َق ْل ُب �أَ ْن �أَ ْت ُر َك ِّ
َو �أَ ْن �أَ ْز ُج َر ال َّن ْف َ�س ال َّل ُجو َج عَن ال َه َوى
َو َل ْو ُق�سِ َم ال َّذ ْن ُب الذِ ي َق ْد �أَ َ�ص ْبـ ُت ُه
58
ا�س َخ َ
ـا�س ُك ُّل ُه ُم ال َّردَى
َعلَى ال َّن ِ
اف ال َّن ُ
فحني ت�ش ّدد ال ّدولة �ضغوطها على اخلوارج
مطاردة تتنامى م�شاعر اخلوف من التّنكيل
والقتل ،لذلك كان انت�شار اخلوف وتر ّدد �ألفاظه
يف ّ
جلي
ال�شعر وليد �سيا�سة ال ّدولة ،وهذا التالزم ّ
يف املنجز ّ
ال�شعري ،فكانت العبارة رغم ما تتّ�سم
به من �إيجاز �صريحة يف �إبانة ما يعتمل يف ال ّذات
من م�شاعر قلق وخوف فك�أنّ الوجيز كان ا�ستجابة
�آنية حلدث اخلوف وك�شفا ع ّما يعتمل يف الذات من
م�شاعر و�أثرا من �آثار التّن ّقل بني الأماكن تخ ّفيا
ال�سلطة.
عن ّ

د -الوعيد:
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وتارة �أخرى يذكر ما ي�شري �إىل احلرب بتوظيف
كال�سيف يف رجز ّ
ال�شاعر نف�سه
�أدواتها ّ
�أَ ْ�ض ِر ُب ُه ْم َو َل ْو َ�أ َرى َ�أ َبا َح َ�سنْ
60
ِال�س ْيفِ َح َّتـى َي ْط َمئِنْ
َ�ض َر ْب ُت ُه ب َّ
وطورا بالوعيد حربا �شديدة يف قول حارثة بن
ّ
(الطويل)
�صخر القيني
َ�س َت ْل َق ُح َح ْر ًبا َيا ا ْب َن َح ْربٍ َ�شدِ ي َد ًة
61
َو ُت ْنت ُِجهَا ُي ْت ًنا ب ُِ�س ْمرٍ َذ َوابِلِ
�إنّ الإ�شارات الوجيزة ملعنى الوعيد كانت
لل�صراع بني اخلوارج وال ّدولة الأمو ّية،
نتيجة حتم ّية ّ
ويدخل �سياق احلرب �ضمن �إ�سرتاجت ّية ترهيب
العد ّو ،لذلك ع ّد �إح�سان ع ّبا�س �شعر اخلوارج
ثور ّيا جاحما � 62أظهر �ش ّدة التّالزم بني املذهب
ال�سمة ال ّثانية املك ّونة
واحلياة العمل ّية ،فكان الوعيد ّ
ل�شخ�ص ّية اخلارجي .و�إذا ما كان اخلارجي يف
جزعا ،ف�إ ّنه لي�س على
�صورته الأوىل خائفا �شاكيا ِ
ّ
تلك الهيئة يكون يف �صورته الثانية ،فهو حمارب
م�ضح بنف�سه من �أجل
م�ستميت عن املذهب،
ّ
العقيدة ،و�إنّ ما مت ّثلنا به من �شعر يدعم ال ّر�أي
القائل ب�أنّ �شعر اخلوارج ي�شرتك يف وحدات ثالث
هي :وحدة الغايات ووحدة اخل�صائ�ص ووحدة
ال ّت ّيارات ال ّنف�س ّية  .63ولقد �ش ّكلت هذه الوحدات
ت�صح �أنّ تتل ّب�س يف
�صورة لنموذج خارجي �أوفى ّ
ك ّل خارجي لتكرارها لديهم من جهة وت�شابههم
هاج�سا وفكرا من جهة ثانية.
فالعبارة ّ
ال�شعر ّية الوجيزة نه�ضت بوظيفة
ك�شف عامل اخلارجي ال ّنف�سي واملادي ،فال ترثيب
على ّ
تو�سل ال ّلفظ نف�سه والعبارة
ال�شعراء �إذن من ّ
نف�سها يف الأبيات والأراجيز مادامت وحدة
الغايات ال ّرابط الذي ي�ش ّد بع�ضهم �إىل بع�ض،
 -60انظر ،م ن� ،ص  .49وانظر رجز �أحد اخلوارج يوم النهروان
�أَ ْ�ض ِر ُب ُه ْم َو َال �أَ َرى َع ِل َّيا
َو لمَ ْ �أَ ُكنْ َعنْ َق ْتلِهِ ْم َو ِن َّيا
�أَ ْك ُ�سوهُ ْم َ�أ ْب َي َ�ض َم ْ�ش ِر ِف َّيا
 -61انظر ،م ن� ،ص  .61والقطعة تتك ّون من بيتني.
 -62انظر ،مقدّمة املحقّق ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .19
 -63انظر ،مقدمة املحقق ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .22-21
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فلحظة تق ّبل �شعر �شاعر من اخلوارج ت�ستوقفنا
�صور م�ألوفة ومعنى متك ّرر يجعل احلدث ك�أ ّنه
ذاته يدور بني اخلوارج �أنف�سهم وهو ما عبرّ نا عنه
بالقول ب�أنّ املقام م�ؤ ّثر يف الوجيز من الأ�شكال يف
�شعر اخلوارج .فل ّما كان اخلارجي يف �صراع دائم
دفاعا عن العقيدة ،مل يكن يف �صورة ت�سمح له
بتجويد العبارة و�إحكام �سبكها ،و�إن ك ّنا قد نظرنا
يف �شعر ّية بع�ض الألفاظ �أو العبارات ،ف�إنّ ذلك ال
ينف تواتر �ألفاظ �أخرى يف الوجيز من الأ�شكال
من قبيل العد ّو� 64أو الهجر 65وغريهما من الألفاظ
املفاتيح.
وتعدد املعنى:
�-3شعر اخلوارج ّ
ملّا كان �شعر اخلوارج �شكال وجيزا فيما تب ّي ّنا
من مالمح تد ّرجا من القراءة الب�صر ّية غو�صا
يف البنى العميقة فيما يتع ّلق بال ّرجز بحرا متواتر
ؤ�س�سة لكون
اال�ستعمال �إىل اكتناه �شعر ّية الألفاظ امل� ّ
ّ
ال�شعراء اخلوارج نظرا ملا ُ�شحنت به من طاقات
ّ
تعبري ّية جعلت املعنى متكثفا �ضاربني بذلك �صفحا
عن مقولة عجز ّ
ال�شكل الوجيز عن ت�أدية مقا�صد
�صاحبها ،ف�إذا البيت �أو املقطوعة يختزالن معاين
قد ت�ستغرق يف غري تلك احلال ق�صائد طواال،
فتوتّر حياة اخلارجي دفعت به �إىل ارتياد م�سالك
يف القول ي�ستجيب فيها املقال ملقامه ولقد انتهينا
�إىل �إثبات �أنّ املقام م�ش ّكل للخطاب ّ
ال�شعري لدى
اخلوارج �إذ متكن درا�سة ما قيل من �شعر وجيز
الوقوف عند احلياة االجتماع ّية له�ؤالء ّ
ال�شعراء
بك ّل مالب�ساتها .وملّا كان ذلك كذلك فيما يتعلقّ
بالق�سم الأ ّول من البحث ،ف�إنّ ا�ستنطاق املنجز
ّ
ال�شعري لدى اخلوارج ال�ستبيان املقا�صد الكربى
ال�صفات ال�سلب ّية الدّالة على م�شاعر
 -64وتدخل هذه اللفظة �ضمن ّ
التّوتّر بني اخلارجي ومن يعتربون �أعداء من الدّولة الأمو ّية ويرد
ال�صراع بني ّ
الطرفني .انظر قول قطري بن
ال ّلفظ لت�أكيد فكرة ّ
فجاءة ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص ّ 133
(الطويل)
َفقِدَ ًما َر�أَى ِم ّنا املُ َه َّل ُب ُف ْر َ�ص ًة َف َها ِت ْل َك � َْأعدَ ا ِئي َط ِوي ٌل ُ�س ُرورُهَ ا
 -65ويرد هذا ال ّلفظ يف �سياق حديث اخلارجي عن غربته ال ّنف�سية
خا�صة .انظر قول ّ
ال�ض ّحاك بن قي�س ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص 240
(الب�سيط)
اب َ�أ ْع َوا َنا
بُدِّ لتُ َب ْعدَ �أَ ِبي ِب ْ�ش ٍر َو ُ�ص ْح َب ِت ِه َق ْو ًما َع َّلي َم َع الأَ ْحزَ ِ
َك�أ ّن ُه ْم ْمل َي ُكو ُنوا ِمنْ َ�ص َحا َب ِت َنا َو لمَ ْ َي ُكو ُنوا َل َنا ِبالأَ ْم ِ�س ِخ ّال َنا.
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لديهم ينتهي بنا �إىل �إقرار �أنّ اخلطاب ههنا
يمُ َ فْهم مو�ضوعه بعبارة باختني 66لأنّ املوا�ضيع
خ�ضعت خلطط ّ
ال�شعراء امل�شبعة بااليدولوجيا،
ولي�ست املعاين املتعددة �إ ّال �إفرازا من �إفرازات تلك
االيدولوجيا.
ولقد بدا �أنّ املعنى يف �شعر اخلوارج معنيان:
نطلق على املعنى الأ ّول �صفة املعنى القريب وهو
أهم معانيها
ما كان يدور يف فلك ال ّذات .ونف�صل � ّ
ح�سب حالة ّ
ال�شاعر �إىل الثالوث التايل:
 ال ّذات املنت�شية ،وندر�سها يف �سياق الفخر.املتفجعة ،وندر�سها يف �سياق ال ّرثاء.
 ال ّذات ّ ال ّذات املحبطة ،وندر�سها يف �سياق الهجاء.بينما نطلق على املعنى ال ّثاين �صفة املعنى
البعيد ،ونق�صد به موقف ال ّذات من بع�ض عيوب
املجتمع ،وهي تدور على حمورين اثنني هما:
ال�سيا�س ّية.
 نقد العيوب ّ نقد العيوب االجتماع ّية.-1املعنى القريب:

�أ -ال ّذات املنت�شية:

مل يكن �إح�سا�س ّ
ال�شاعر اخلارجي على
ال ّدوام مرهفا تعلوه م�شاعر االنك�سار والقلق،
و�إنمّ ا حت�ضر يف الأ�شكال الوجيزة حلظات امل�س ّرة
خا�صة يف �سياق الفخر ،وقد بدا
واالنت�شاء ويظهر ّ
الفخر مرت ّددا بني ما هو ذاتي و�آخر جماعي .و�إنّ
�شكلي ال غري لأنّ الفخر
التّق�سيم الذي جنريه
ّ
يف الهيئتني يتنازعه معنيان اثنان :هما الفخر
باملقدرة احلرب ّية �سواء لدى الفرد �أو اجلماعة،
والفخر بتح ّدي املوت ومناجزته والإ�صرار على
طلبه لي�س عن خوف ،و�إنمّ ا فوزا ّ
بال�شهادة واحلياة
اخلالدة.
يرجتز عبيدة بن هالل الي�شكري مفتخرا
باملقدرة احلرب ّية و�إظهار الق ّوة يف حت ّدي الأعداء
قائال:
 -66انظر ،ميخائيل باختني ،اخلطاب ال ّروائي� ،ص .54
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ِ�إنيِّ لمَ ُ ْذكٍ ل ُّ
ِل�ش َرا ِة َنــا َر َهــا
َو َمـانِـ ٌع ممِ َّ نْ �أَ َتاهَا دَا َر َهــا
و َغـا�سِ ٌل ب َّ
ِالط ْع ِن َع ْنهَا عَا َرهَـا
67
َح َّتـى �أُ ِق َّر بِال َق َنــا َق َرا َر َهــا
ويح�ضر ال ّنف�س احلما�سي احلربي يف الفخر
ال�ض ّبي ّ
أ�صم ّ
(الطويل)
اجلماعي يف قول ال ّ
َو ِ�إ َّنـا لخَ َ َّو ُ
ا�ضـو َن ِل ْل َم ْوتِ َغ ْمـَر ًة
َعلَى ُك ِّل َم َّوا ٍر ِرقـَاقٍ َم َ
الطِ ُمـ ْه
ـاح َنـا
َو �إِ َّنـا َلـترُ ْ دِي بِالأَ ُك ِّف ِر َم ُ
مدٍ َم َكا ِر ُم ْه
َو ُي ْب َنى ِبهَا مِ نْ ُك ِّل جَ ْ
�إِ َذا ُذعِ َرتْ َذ ُات ال ِّر َما ِح َج َرتْ َل َنـا
68
�أَيَامِ ُن ب َّ
ِالطيرْ ِ ال َك ِثيـ ِر َغ َنـا ِئ ُم ْه
وكثريا ما تغ ّنى اخلارجي يف فخره ال ّذاتي
حب جارف للعقيدة ونذر لل ّنف�س دفاعا
ب�إظهار ّ
عنها .وير�سم لنف�سه �صورة لزاهد يف ال ّدين
ه ّمه الأ�سا�سي اجلهاد يف �سبيله ،فال يتح ّدث
�إ ّال عن حاجته من دنياه لتحقيق غايته ،فيذكر
�آاللته احلرب ّية من �سيف وقناة وفر�س تلبية لنداء
الع�صبة .وتع ّد هذه ال ّرغبة من ال ّرغبات امل�شرتكة
بني ّ
ال�شعراء ،وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إنّ قول عمرو
القنا بن عمرية ّ
(الطويل)
�ص َح ِ�صي َن ٌة
َف َح ْ�س ِبي مِ َن الدُّ ْن َيا ِد َال ٌ
يب
َو�أَ ْج َر ُد َخ َّوا ُر ال ِع َنانِ جَ ِ
ن ُ
�أُ َجاهِ ُد �أَ ْعدَائِي �إِ َذا َما َت َتا َب ُعــوا
69
يب
ِا�سمِ ي ِل ْل ُهدَى َف�أُجِ ُ
َو�أُ ْدعَى ب ْ
�شبيه بقول عطية بن �سمرة ال ّليثي لفظا ومعنى
ّ
(الطويل)
�ص َح ِ�صي َن ٌة
َو َح ْ�س ِبي مِ َن الدُّ ْن َيا ِد َال ٌ
َومِ ْغ َف ُرهَا َي ْو ًما َو َ�ص ْد ُر َق َنا ِة
 -67انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص  .111وال ّرجز يتك ّون من �أربعة
�أ�سطر.
 -68انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .140
 -69انظر ،م ن� ،ص .102
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م ُب ُ
ـ�ص
ال�س َرا ِة ُم َق ِّل ٌ
َو�أَ ْج َر ُد حَ ْ
ـوك َّ
70
َ�شدِ ي ٌد �أَعَالِي ِه َو ع َْ�شـ ُر ُ�شـ َرا ِة
�إنّ من خا�ص ّية ترديد اخلارجي ملعاين
احلما�سة للعقيدة يف �شعره �سعيه �إىل �إماتة اخلوف
ال�ساكن وجدانه من قادة ال ّدولة وخا�صة ما ي�سم ّيه
ّ
�إح�سان عبا�س «بعقدة امله ّلب» .71فالهزائم املتك ّررة
والإخفاقات املتع ّددة تركت روا�سب يف ال وعي
ّ
ال�شعراء قد يع�سر حموها ب�سهولة ،لذلك كانت
ال�سبيل الوحيدة لالن�صراف عن ذلك الإح�سا�س
ّ
نف�سي يكون ا�ستح�ضاره غاية الغايات
بديل
خلق
ّ
ّ
ّ
خا�صة
لة
ث
واملتم
راة
ال�ش
أحالم
�
عندها
التي تلتقي
ّ
يف طلب ّ
ال�شهادة يف �سبيل اهلل �أو ما ينعتونها
هم �أنف�سهم بطلب املوت .فيتال�شى بهذا الإجراء
ّ
ال�شعور باخلوف لدى اخلارجي مادام املوت مي ّثل
ال ّدين احلقيقي لديهم ،لذلك نفهم حر�صهم
ال�شديد على االحتفاء ب�أنف�سهم ت�صويرا �سواء
ا�ستعدادا للحرب �أو �أثناءها ،فيطول احلديث عن
ّ
ال�شراة كقول حبيب بن خدرة (الكامل)
ِين َب َ�سـا َلة
َوهُ ْم الأُ ُ�سـو ُد َلـدَى ال َعر ِ
َومِ َن ا ُ
خل ُ�شو ِع َك�أ ََّن ُه ْم �أَ ْح َبا ُر
ي ُ�ضو َن َق ْد َك َ�س ُروا ا ُ
جل ُفو َن ِ�إلىَ ال َو َغى
مَ ْ
ُم ْب َت�سِ مِ َ
ني َو فِي ُه ُم ْا�س ِت ْب�شـَا ُر
َي ِردُو َن َح ْو َمـات ِاحلِ َمـا ِم َو �إ َّن َهــا
َ 72
هلل عِ ْن َد ُن ُفو�سِ ِه ْم َل ِ�صغـا ُر
َتا ِ

املتفجعة:
ب -ال ّذات ّ

يكاد ال ّرثاء يعدل الفخر ك ّما .ويالحظ الباحث
علي،
�أنّ ال ّرثاء بدا مت�ضائال يف الفرتة الأوىل �أ ّيام ّ
ّثم ما ّ
انفك يتكاثر يف الفرتات ال ّالحقة .ولع ّل
الأمر يع ّلل بكون احلركة كانت يف بدايتها م ّيالة
�إىل املهادنة ،ثم �أ�ضحت �أكرث ثور ّية ،وترجمت ذلك
يف حروبها مع ال ّدولة الأمو ّية وما �صاحب ذلك من
كرثة قتالها.
 -70انظر ،م ن� ،ص .79
 -71انظر ،مقدّمة املحقّق ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص .26
 -72انظر ،م ن� ،ص .257
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وقد يعلل اعتناء ّ
ال�شعراء بال ّرثاء بدوران
معانيه على ّ
ال�شراة ورموزهم.
ولقد درج اخلوارج يف مراثيهم على رثاء
الأفراد تارة ورثاء املجوعة تارة �أخرى .فكانت
املعاين اجلامعة يف املرث ّيات �أقرب �إىل املدح مادام
ال ّرثاء تعدادا ملناقب املوتى يف احلروب.
ومن ّ
ال�شراة ال ّرموز الذين تواتر ذكرهم يف
�شعر اخلوارج �أبو بالل مردا�س بن �أد ّية� ،إذ رثته
امر�أة من بني �سليط قائلة ّ
(الطويل)
َ�س َقى ُ
اهلل مِ ْرد ًَ�سا َو �أَ ْ�ص َحا َب ُه الأُل
73
ري ال َّزمَاجِ ِر
َ�ش َر ْوا َم َع ُه َغ ْي ًثا َك ِث َ
ومثله قول عبيدة بن هالل الي�شكري يف رثاء
ح�صن بن مالك ّ
(الطويل)
ُق ْل ِل ْل ُح َ�صينْ ِ َل َق ْد �أَ َ�ص ْبتَ َ�س َعا َد ًة
74
بعِيبِ
َو َما ُكنْتَ فِي َما ُر ْم َت ُه مِ َ
وتتع ّدد مراثي املجموعة من ذلك قول فروة بن
نوفل الأ�شجعي يف رثاء قومه ّ
(الطويل)
هُ ْم َن َ�ص ُبوا الأَ ْج َ�سا َد لِل َّن ْبلِ َو ال َق َنا
75
َفلَ ْم َي ْب َق مِ ْنهَا ال َي ْو َم �إِ َّال َرمِ ي ُمهَا
وقول امر�أة من اخلوارج من بني �شيبان
(الب�سيط)
َظ َع َن الأَ ْب َرا ُر َفا ْرتحَ َ ُلوا
َخيرْ ُ هُ ْم مِ نْ َم ْع َ�ش ٍر َظ َع ُنوا
َم ْع َ�ش ٌر َق َ�ض ْوا ُن ُحـو َب ُه ُم
ُك ُّل َمـا َق ْد َق َّد ُمـوا َح َ�س ُن
وف َفلَ ْم
ال�س ُي ِ
َ�صبرَ ُ وا عِ ْن َد ُّ
ُ 76
َي ْن ُك ُلـوا َع ْنهَا َو َال َج ُبنوا
ولقد اتّخذ اخلوارج من رموزهم القتلى منا�سبة
لطلب املوت ،فغدا هذا املطلب الزما من لوازم
 -73انظر ،ديوان �شعر اخلوارج� ،ص  .67واملرثية تت ّكون من بيتني.
 -74انظر ،م ن� ،ص  .109وهي قطعة من �أربعة �أبيات تتك ّون.
 -75انظر ،م ن� ،ص .57
 -76انظر ،م ن ،ب � ،4-3-2ص .237
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عديد املراثي التي به تختم كقول ّ
ال�ضحاك بن
ال�شيباين يف رثاء �سعيد بن بهدل ّ
قي�س ّ
(الطويل)
َ�س َقى ُ
اهلل َيا َخ ْو َ�صا ُء َقبرْ ً ا َو َح ْ�ش َو ُه
�إِ َذا َر َحـ َل َّ
ال�شـا ُرو َن لمَ ْ َي َتـ َر َّحلِ
َف َيا ُم ْلحِ َق الأَ ْر َوا ِح ه َْل �أَنْتَ ُم ْلحِ قِي
77
ب ْو َتى َم َ�ضى فِي ُه ْم َ�سعِي ُد ْب ُن َب ْهدَلِ
مِ َ
ونقف على ّ
الطلب نف�سه يف مرث ّية عمران بن
ّ
حطان لأبي بالل مردا�س (الب�سيط)
َا�س َو َم ْ�ص َرعِ ِه
َيا َعينْ ُ َب ِّكي لمِ ِ ْرد ٍ
78
َا�س
َيا َر َّب مِ ْرد ٍ
ب ْرد ِ
َا�س �أَلحْ ِ ْقنِي مِ ِ
�أو مل ننعت �سابقا رغبات اخلوارج ّ
بال�شذوذ؟.
و� ّأي �شذوذ �أقرب �إىل مت ّني الإن�سان املوت يف
احلياة؟.
�إنّ هذه ال ّرغبة ت�صبح من ال ّرغبات امل�ألوفة
�إذا ما نزّلت يف �صميم العقيدة اخلارج ّية القائمة
على نذر ال ّنف�س �إىل اهلل� ،أو بيع ال ّدنيا بالآخرة.
فال مراء �إذن من اتّخاذهم ذكرى موتاهم منا�سبة
متتنّ �صلتهم باهلل من خالل ت�أجيج ال َّن َف�س ال ّديني
دواخلهم ،في�صبح مت ّني املوت من الأمور املرغوبة
املطلوبة لديهم.
املتفجعة يف الأمثلة املذكورة حتتفي
�إنّ ال ّذات ّ
بذاتها ،فح ّولت م�شاعر احلزن على ّ
ال�شراة املوتى
�إىل حلظة هي �إىل االحتفال ّية �أقرب ما دام ّ
ال�شراة
ارت�ضوا طلب املوت فوزا باجلنان يف �إطار مل�ؤه
امل�ضي يف �إرادتهم تلك.
الإ�صرار على
ّ

ج -ال ّذات املحبطة:

يع ّد الهجاء �أق ّل الأغرا�ض ح�ضورا يف �شعر
اخلوارج �إىل جانب املدح ،وقد يع ّلل ذلك بان�صراف
اخلوارج ع ّما من �ش�أنه �أن يبعدهم عن روح العقيدة
واملبادئ التي لأجلها نذروا �أنف�سهم .فالهجاء
مناف للأخالق التي حاربوها ،واملدح مل يكن
�شاغال من �شواغلهم ماداموا زاهدين يف دنياهم،
 -77انظر ،م ن� ،ص  .234واملرثية تتك ّون من بيتني.
 -78انظر ،م ن ،ب � ،2ص .158
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معر�ضني عن املا ّدة الآ�سرة حلياتهم .وعلى هذا
الأ�سا�س كان الهجاء من ال ّندرة مبكان ،غري �أنّ
النظر يف املهجيات مي ّكن الباحث من �إثبات �أمر
متع ّلق بالوظيفة املناطة بهذا الغر�ض .فلقد اتّخذه
ّ
ال�شعراء و�سيلة لل ّدفاع عن ال ّنف�س املحبطة �إ ّما
خوفا من عد ّو مرت ّب�ص كقول منري بن �صخر بن
يعمر ال ّرا�سبي هاجيا �أخواله لرف�ضهم �إجارته من
عبد اهلل بن زياد ّ
(الطويل)
َو َجد ُْت َبنِي َق ْي ٍ�س ِل َئا ًما �أَ ِذ َّل ًة
ريا َخ َناهُ ْم ُ�ض ْح َك ًة فيِ امل َ َحافِلِ
َك ِث ً
َو َج ْد ُت ُه ْم لمَ َّـا �أَ َت ْيتُ ِب َ
الدَهُ م
79
ِ�ض َعــا ًفـا ُقواهُ ْم ُن ْه َز ًة ِل ْل َق َبـائِلِ
فقد عمد ّ
ال�شاعر �إىل �إخراج مهج ّوه يف �صورة
ال�صفات.
ال�سيئ من ّ
�سلب ّية نزعت �إىل �إثبات ّ
فهم لئام ،كثريو الفح�ش ،جملبة للهزل� ،ضعاف،
عاجزون عن ال ّذود عن حمى القبيلة.
ومتت ّد جر�أة اخلارجي يف مهجياته لتطول
احلجاج بن يو�سف ال ّثقفي.
رموز ال ّدولة �أمثال
ّ
ّ
ولقد حر�ص عمران بن حطان على �إخراج
املهج ّو يف �صورة هزل ّية �سلب فيها من �صفاته
احلقيق ّية التي عرف بها يف قوله (الكامل)
�أَ َ�س ٌد َعلَ َّي َو فِـي ا ُ
حل ُروبِ َن َعا َمة
ال�صا ِف ِر
َر ْب َذا ُء َي ْج ُف ُل مِ نْ َ�ص ِف ِ
ري َّ
َه َّ
ال َب َر ْز َت �إِلىَ َغ َزا َل ٍة فيِ ال َو َغى
80
اح ْي َطـائ ِِر
َب ْل َكا َن َق ْل ُب َك فيِ َج َن َ
�إنّ خا�صية املهج ّيات التي ر�أينا دوران معانيها
وال�سخرية� ،إذ �سعت ال ّذات
على ثنائ ّية الإقذاع ّ
ّ
ّ
املحبطة �إىل �ضرب من التّعوي�ض النف�سي ،فتوخت
ال�ساكن
�أ�سلوب مهاجمة اخل�صوم دفعا للخوف ّ
ذاتها ،كما ميكن ع ّد الهجاء و�سيلة من جن�س
 -79انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،ب � ،2-1ص  .78واملهجية قطعة
من � 5أبيات.
 -80انظر ،ديوان �شعر اخلوارج ،ب � ،2- 1ص  .184وهي قطعة
تتك ّون من �أربعة �أبيات .وانظر يف معنى �إخراج املهج ّو يف �صورة
�سافرة الديوان� ،ص  115يف هجاء ابن جندب.
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الو�سائل املعتمدة يف احلروب يعتمدها ّ
ال�ضعاف
لع ّل فاعل ّيتها ت�ضاهي احلروب احلقيق ّية مادام
ّ
لل�شعر �سلطة ت�أثري قو ّية يف متق ّبله.
 -2املعنى البعيد:

ال�سيا�س ّية:
 -1نقد العيوب ّ

مل يكن �شعر اخلوارج وقفا على ال ّذات يف
ال�سلطة القائمة ،بل ا�ضطلع
�صراعها اليومي مع ّ
هذا ّ
ال�شعر بنقد احلياة ب�شكل عام وذلك مبهاجمة
ما ظهر من عيوب يف املجتمع الأموي .وكانت
ال�سيا�سة على ر�أ�س تلك العيوب ،فتنا�سلت الق�ضايا
ّ
ال ّدائرة يف فلكها من قبيل غياب العدل وانت�شار
اجلور كقول عمران بن ّ
حطان (الب�سيط)
َح َّتى َم َتى َال َن َرى َع ْد ًال َنع ُ
ِي�ش بِه
َ 81
َو َال َن َرى ِل ُدعَا ِة ا َ
حل ِّق �أَ ْع َوانا
و مثله قول �أبي بالل مردا�س ّ
(الطويل)
و َق ْد �أَ ْظ َه َر ا َ
جل ْو َر ال ُو َال ُة َو �أَ ْج َم ُعوا
ُ ْ 82
َعلَى ُظ ْل ِم �أَهْ لِ ا َ
حل ِّق بِال َغ ْد ِر َو الكف ِر
و كذلك قول �أبي الوازع ال ّرا�سبي ّ
(الطويل)
َ�س َ�أ ْ�شترَ ِي َو َال �أَ ْبغِي �سِ َوى اهلل َ�صاحِ َبا
َو �أَ ْب َي َ
�ض َكامل ِْخ َراقِ ع َْ�ضبِ امل َ َ�ضارِبِ
َف َق ْد َظ َه َر ا َ
جل ْو ُر امل ُ ِبيـ ُر َو �أَ ْجـَم َعتْ
َّ ُ 83
َعلَـى َذ َ
اك �أَ ْق َوا ٌم َك ِثيِـ ُرو التكـَاذبِ

 -2نقد العيوب االجتماع ّية:

كان �شعر اخلوارج عنيفا يف حماربة العيوب
االجتماع ّية ،فنقد �سقيم الأخالق من نفاق ومت ّلق
وميل بع�ضهم  -وخا�صة �شعراء املدح � -إىل الكذب
كقول عمران بن ّ
حطان (اخلفيف)
�أَ ُّيهَا املَا ِد ُح ال ِع َبا َد ِل ُي ْع َطى
84
هلل َما ِب�أَ ْيدِ ي ال ِع َبا ِد
ِ�إ َّن ِ
 -81انظر ،م ن ،ب � ،1ص .164
 -82انظر ،م ن ،ب � ،3ص .56
 -83انظر ،م ن ،ب � ،2-1ص .82
 -84انظر ،م ن ،ب � ،1ص .176
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وحارب اخلوارج حا�شدي املال ّ
وتف�شي ظاهرة
اجل�شع بني النا�س .يقول ّ
الطرماح يف هذا ّ
ال�ش�أن
(اخلفيف)
ع ََج ًبا َما عَجِ ْبتُ ِل ْل َجامِ ِع املَا
85
َل ُي َبـاهِ ي ِب ِه َو َي ِر َتـفِـ ُد ْه
ومن جماع هذه املواقف من عيوب املجتمع
تت�ش ّكل للباحث �صورة عن اخلارجي مل تكن على
املذهب مكتفية بل جعلت من املجتمع مبختلف
تناق�ضاته هدفا لها .فتف ّرعت �شواغل اخلوارج
ال�سيا�سي �إىل االجتماعي �إىل الأخالقي
وجمعت ّ
�إىل املايل ،وتلك �سمة التّف ّرد يف �شعر اخلوارج� ،إذ
ا�ستطاع �أن يكون عينا را�صدة للمجتمع ،فنقد ح ّد
وذب عن املذهب با�ستماتة ق ّل ما توجد
التّجريحّ ،
لدى املذاهب الأخرى يف تلك احلقبة.
اخلامتة:
هكذا تراءى لنا �شعراء اخلوارج �شكال وجيزا
متع ّدد املعنى ،بدا مت�ضائال يف ك ّل جوانبه ّ
ال�شكل ّية
وامل�ضمون ّية ،ولك ّنه ما فتئ �أن �أ�صبح متكثرّ ا يف
�أبياته ّ
ومقطعاته و�أراجيزه ،غري �أنّ التّط ّور الك ّمي
مل يكن دافعا له�ؤالء �إىل االهتمام �أكرث ب�شعرهم
جتويد عبارة و�س ْبك �شكل ،لأنّ الواقع مل يه ّيئ لهم
تلك الفر�ص .ف�أغلب حياة اخلوارج هجرة ونزوح
مما انعك�س يف �شعرهم بناء وداللة،
ومطاردة ّ
فكان الإيجاز ّ
ال�شكل الأن�سب لتلك احلياة ،فجاءت
العبارة عفوا يف جمملها عك�ست �صدق امل�شاعر.
�إ ّال �أنّ الغو�ص يف ثنايا ذلك ّ
ال�سيا�سي مي ّكن
ال�شعر ّ
الباحث من الوقوف على معان ث ّرى تع ّددت تع ّدد
ّ
ال�شواغل التي ندب اخلوارج حياتهم لأجلها ،فكانت
العقيدة هي ال ّلبنة الأوىل املنتجة لذلك ال�شعر وما
ال�سيا�س ّية واالجتماعية
انف ّكت الق�ضايا الأخرى ّ
واملال ّية تذكي جذوة هذا ّ
ال�شعر فرتة بعد �أخرى
حتّى ا�ستوى على هيئته الأخرية �شكال وجيزا ولك ّنه
متع ّدد املعنى.

 -85انظر ،م ن ،ب � ،10ص .261
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