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جامعة تكريت  /كمية التربية قسـ المغة العربية
الممخص

أف الشػعر
يرتبط الشعر بظاىرة " الرفض " ارتباطػان شػديدانو كي يبػالل الػدارس إذا مػا رأل ع

ذاتوو منذ تاريخ كجكده إلػ يكمنػاو فػي ميػامينو البػارزة ىػك الػرفضو بسػبب ىمػكـ العصػر

كتناقياتو التػي تكػاد تشػمؿ كػؿ الميػاديف كالمجػايتو إذ يجػد الشػع ار أنفسػيـ تجػاه كاقعيػـ
ايجتماعي المعيشو كقد تقاذفتيـ ىمكـ الحياة اليكمية فينزعكف لمتعبير عف آماليـ كآيميـ

بكؿ غيب كسخطو كمف ث عـ تكلد ابداعتيـ الشعرية متأججة بنيراف الثكرة كالرفض.

مزيػة مػف المزايػا التػي ينفػرد بيػا الشػعرو ككيػكحو فػي
إذف فإف اقتراف الشعر بالرفض ٌ
الشعر يرجع إل طبيعة الشعر مف جيةو كال نفسية الشػاعر مػف جيػة ثانيػة فمػـ يكػف كلػف

مو بأكسع معاني الكممةو فكؿ عمؿ شعرم يسػتحؽ
يككف الشعر كذلؾ شع ارن ٌ
بحؽ إيٌ أل ٌنو ثكر ٌ
السػػككف كتتمػػرد
ىػػذا الكصػػؼ بجػػدارةو إ ٌنمػػا ينطػػكم عم ػ رؤيػػة لمكاقػػع تػ ي
ػرفض فيػػو عنصػػر ٌ
م
عميو ...فالشعر خركج مف سككف " الالتاريخ " إل حركة التاريخ .كبيذا المعنػ فيػك ثػكر ٌ
م كأطٌراده.
اليماف
مف الطٌراز األكؿو كىك ٌ
األدبي يستمرار فعؿ الرفض الثكر ٌ
ٌ
إ عنيػا قيػية الحمػـ ا،تػػيو قيػية الحػزف يكلػػد فجػ ارن جديػدانو قيػػية الغيمػة العابسػة التػػي

إف اقتناعػو
ينبغي أف يمد إلييا الطير منقارهو قيية اليحكة المؤجمةو اليحكة األخيػرة .ثػـ ع

مما يحثو عم دعكة ا،خريف إل ايقتناع بيا كالعمؿ مػف
بيذه القيية يجعمو متحمسان لياو ٌ
أجميا.

كاإلنسػػاف يسػػتمد بق ػا ه مػػف الجماعػػة فيػػك يحيػػا فييػػا كبيػػا كىػػي التػػي تميمػػو الثػػكرة

كالتمػػردو كتعػػزز فيػػو ذاتيتػػوو كتشػػحذ ذىنػػو لمبحػػث عػػف المبػػاب كالميػػمكف اإلنسػػاني فػػي
العالقػػػات ايجتماعيػػػةو كفػػػي أشػػػكاؿ اإلنتػػػاجو كالػػػرافض يظػػػؿ يتػػػرن بػػػيف قطبػػػي ايتصػػػاؿ

كاينفصػػػاؿ أم ىػػػك المتصػػػؿ المنفصػػػؿ كالمنفصػػػؿ المتصػػػؿ .كذلػػػؾ لخػػػرؽ حجػػػاب الصػػػمت

كالمغامرة بالرفضو ىذا الػرفض الػذم سػنحاكؿ تحديػد بنيتػو كتجمياتيػا بكصػفو أكثػر كيػكحان
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كاقناعػػػان فػػػي إنتػػػاج ديلػػػة الػػػرفض .كيحػػػاكؿ الشػػػاعر أف يبمػػػل بكاسػػػطتو آ ار ه مػػػف الحيػػػاةو
كخكاطره ا از مالبسات الكاقع كتفجعاتو.

كيبػػدك ىػػذا العمػػؿ فػػي الظػػاىر كحػػدهو إيع أ عنػػو متراكػػب العػكالـ كمتباعػػد الظػكاىر متكػػاتؼ

األحاسػػيسو كمنيػػا مػػا ىػػك متصػػؿ بثقافػػة الشػػاعرو كمنيػػا مػػا يتصػػؿ بمكاقػػؼ الشػػاعر مػػف
مشاكالت مجتمعو .كتتمثؿ عممية التحميؿ في تفكيؾ ىػذه العكامػؿ بعيػيا عػف بعػض لنظفػر

بالحالة التأمميةو كىي الجرأة عم في الكاقع كالتنديد بو.

كمكقف ػان ذاتي ػان مػػف الكجػػكد فػػي تػػداخؿ مظػػاىره
كيكػػكف الػػنص الشػػعرم فػػي النيايػػة رؤيػػة ي

كتفاعؿ عناصره كذلؾ ما يجعؿ مف الشعر مكقفان مف العالـو كاعادة صياغة لو تتجاكز كاقعو

المكيػػكعي إل ػ عالقتػػو الجدليػػة بالػػذات الشػػاعرة كانػػدماج تمػػؾ الػػذات فػػي ىػػذا الكاقػػع كفػػؽ

صيغة إنسانيةو كفي المحصمة أنسنة الكجكد ي كصفو خارجيان؛ كىذا ىك اإلنجاز األكؿ الذم
حققو شعر الخكارج في رفيو ك عؿ ما غدا جاى ازن.
كىػػذا مػػا يفػػاقـ مػػف ًحػػدة شػػعكرىـ كيػػدفعيـ إلػ اختيػػار رؤيػػة الػػرفض كتبنييػػا باعتبارىػػا

السالح الذم تبقع لدييـو السالح الذم إ عما أف ينجحػكا مػف خاللػو فػي رد ايعتبػار ألنفسػيـ
كلآلخػػريفو كا عمػػا فػػي األقػػؿ أف يتمكنػكا بكاسػػطتو مػػف كيػػع مسػ و
ػافة بػػيف أحالميػػـ كتطمعػػاتيـ

إف الرفض ثكرة فكرية أك دينية أك فمسفية تي ً
نش يد البديؿ.
كبيف الكاقع كمسكغاتو .ع
فكػػاف فكػػر الخ ػكارج الثػػكرم خطػ هػر عم ػ األنظمػػة المػػزكرةو التػػي تس ػتعر بالشػػرعية كالػػديف
كحمايػػة المصػػال العامػػةو كتػدععي أ عنيػػا تحمػػي كتسػػير لمحفػػاظ عمػ قػػيـ األمػػة كمقدسػػاتياو
كتػػزعـ أ عنيػػا تػػكزع الحػػؽ كالخيػػر كالعػػدؿ عمػ ال ٌنػػاس كافػػةو دكف تمييػػز أك محابػػاةو كىػػي لػػـ

تػػػكزع فػػػي كاقػػػع األمػػػر األمػػػكاؿ العامػػػة إيٌ عمػػػ األعػػػكاف كاألنصػػػار .كلينػػػادكا بػػػالرجكع إلػػػ

الصدؽو كالكرـو كالشجاعةو قبؿ تفشي التفاكت ما بيف الناس كانتشار الظمـ كالفساد.

كقد جا البحث عم ثالثة مباحث تناكؿ األكؿ منيػا رفػض النظػاـ أم سػمطة الحػاكـ

إذ الخركج عم اإلماـ الجائرو ىك أحد األسػس التػي قػاـ عمييػا المػذىب الخػارجي كىػك حػؽ
مفػػركض ككاجػػب مطمػػكب األدا و كقػػد مػػارس الخػكارج ىػػذا الحػػؽ كقػػامكا بيػػذا الكاجػػب طػكاؿ

حياتيـ السياسيةو فكانكا بذلؾ خط ارن حقيقيان يتيدد الحكاـ كأنظمة الحكـ التي تعاقبػت عمػييـ.
أ عمػػا المبحػػث الثػػاني فقػػد جػػا بعنػكاف الثػػكرة عمػ الكاقػػع كتفاصػػيموو فمػػا يقبمػػو الشػػاعر أقػػؿ

بكثيػػر ممػػا يرفيػػوو ليػػدخؿ الشػػع ار تجربػػة الػػرفض أك ينطمقػػكف فػػي تجربػػة ايخػػتالؼ مػػع
الكاقعو ي مف أجػؿ الخػالؼ لذاتػو كا عنمػا مػف أجػؿ تكظيفػو لخدمػة رؤيػتيـ الجديػدةو مػف أجػؿ
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طرح نكع مف المكاجية التي تمثؿ شرارة لإلبػداعو أ عمػا المبحػث الثالػث فقػد تنػاكؿ فكػرة إعػادة
تنظيـ العالـ؛ فال يجابو كي يكاجو (الرافض) كاقعػان أك فكػ ارن أك معتقػدان بػالرفض كالنفػيو إيٌ إذا

أف ما يممكو كيريد تقديمو يقػكـ بػديالن حقػان ع عمػا يرفيػو
كاف عم قناعة فكرية كدراية عممية ع

كيبتغي استبدالو.

هلل تعال أكين ً
الحمد ً
كآخ ارن
ك ي

رفض النظاـ
ي
المبحث األكؿ  :ي
ػتمدة مػػف الثقافػػة كمػػا تحممػػو مػػف
لطالمػػا كػػاف منطػػؽ الػػرفض ىػػك القػػكة ي اليػػعؼو المسػ ٌ
ػػالي فػػػي الكػػػكف
ميػػػاميف متنكعػػػة األغػػػراض كمتشػػػعبة المػػػكارد .كمػػػف كعػػػي اإلنسػػػاف ٌ
الرسػ ٌ

بيػػركرة الػػرفض لكػػؿ مػػا مػػف شػػأنو تعكيػػر صػػفك ايجتمػػاع اإلنسػػانيو فػػي أم مجػػاؿ مػػف
ً
تكػكف المنظكمػة النفسػية كالعقميػة كحتػ الجسػدية
مجايتوو عم تعدُّدىا كجالؿ قػدرىا التػي ٌ
سػػة عمػ يػكابط
فييػػحي يػػركرة أدبيػػة كدينيػػة مؤ ع
لإلنسػاف .كقػػد يسػػمك الػػرفض كيتطػػكر ي
سى
لمػا يشػعر بػو اإلنسػاف
كينظيـو كما ىك شأف الحركات الثكرية كالجياديػة الرافيػة فػي العػالـو ٌ
كيانو كالكقائع تفت معتقده.
أف األخطار تيدد
مف ع
ي

م الػرافض كتقػع
فإذا كانت الثكرة محدكدة اليػدؼو فإ عنيػا سػرعاف مػا تفقػد جكىرىػا الثػكر ٌ
في دائرة السككف المميت .عنػد ذاؾ يظػؿ األمػؿ يمعمٌقػان بالشػعر فػي أف يعيػد إلييػا الحركػة أك
(ُ)
شػاعر إنسػاف متميػز مػف عامػة
يعيػد إلييػا جكىرىػا " كأمػا مػا يرجػع إلػ الشػاعر :فال ٌ
لً ىن يق ٍؿ ي

ال ٌناسو في المجتمع الكاحد سكا بمكاىبو أك بفكره أك بنظرتو إل الحيػاةو فيػك دائػـ الحركػة

شػػعرمو يمتٌسػػمان
ػب لمتغييػػرو كمػػف ىنػػا يكػػكف إبداعػػو ال ٌ
رافػػض لمسػػككف كال ػذٌؿ كالمسػػكنةو محػ ٌ
بػػالقمؽ كالسػػخط كاينفعػػاؿو ثػػـ بػػالثكرة كالػػرفض )ِ( .فالشػػاعر صػػاحب رؤيػػة كايػػحة كقيػػية
إف الرفض إنساف يحسف قكؿ " ي " مت رأل المكقؼ يتطمب ذلؾ انطالقان مف قناعػة
محددة .ع
(ّ)

دينية أك فكرية أك فمسفية كبعيدان عف كؿ " اعتباطية" أك " جزافية "

يمػتيـ التػي تمثػؿ سػبب كجػكدىـو
فثمةو يقػكـ الرافيػكف ذائػديف عػف حيايػيـ كحيػاض أ ٌ
يمتو كيميرىا ك ٌأكؿ الذائديف عنيػا بحكػـ تػيقظ شػعكرهو
كحاممة إرثيـ .كيككف الشاعر لساف أ ٌ

اليػيـ .ليػذا "عػرؼ الخػكارج بػأ عنيـ الحػزب الجميػكرم فػي
كتأجج نفسيتو نحك رفض الظمػـ ك ٌ
ٌ
(ْ)
ركاد الديمقراطية األكائؿ عند العرب" كالذم يميز عقيدتيـ ىػك التمسػؾ بيػا
اإلسالـو كأ عنيـ ٌ
كالتفاني في سبيمياو كالمراقبة الصارمة لمنفسو كتكريسيا في خدمة ا،خرة.
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فالخكارج بطبيعة تككينيـ السياسي كالدينيو ىـ جماعة مػف المحػاربيف انشػغمكا فػي أمػر

فيميػـ األكؿ
تقكيـ ما رأكه اعكجاجانو كفي إعادة الحؽ إل نصابوو كأغفمكا كؿ ما عدا ذلػؾو ُّ
كشػػغميـ الشػػاغؿ ىػػك تحقيػػؽ المدينػػة الفايػػمة التػػي اختاركىػػاو كاقامػػة دكلػػة اإلسػػالـ عم ػ
األيسس التي رسمكىا.

لػػذا فػػػ" إ عنيػػا الثػػكرة التػػي تكشػػؼ الزيػػؼو كتعػ ٌػرم الكاقػػعو كتسػ ٌػمي األشػػيا بأسػػمائياو
كتشير بأصابع ايتياـ كاإلنذار إل مكاطف الخطأ كالظمـو لذا فإ عنيا كانػت كمػا زالػت مرفكيػة

مػػف كػ ٌؿ أنػكاع الحكػػاـ الظػػالميفو كالمتسػػمطيف بػػالقكة كالييمنػػة العاتيػػةو سػكا فػػي ذلػػؾ عػػالـ

األمػػسو أك عػػالـ اليػػكـو عالمنػػا العربػػي أك العػػالـ األكسػػعو ممػػف يتزعيػػا بالديمقراطيػػة كالعدالػػة

كالتقدمية كالثكرية .كاليدؼ الكبير يستحؽ التيحية بالغالي كالرخيصو ىذا منطػؽ الثػكار ي
منطؽ اإلصالحييف الذيف يتخمكف عف المبادئ مقابؿ السالمة كاألمافو كيريكف مف الغنيمة

باإليػػابو كيتب ٌنػػكف المكاقػػؼ التػػي تػ ٌػدعي المحافظػػة عم ػ الحيػػارة القائمػػةو كعػػدـ تعػػريض
المجتمػػع لػػكيالت التغييػػر كالتبػػديؿو كنسػػؼ القػػيـ السػػائدةو التػػي ىػػي فػػي الحقيقػػة غيػػر ذات

أف ميمكنيا كاذب مزكرو كىذا المكقؼ المتخػاذؿو ىػك الكجػو المقابػؿ لمثػكرةو
ميمكفو أك ٌ
كالمعػػاكس ليػػػاو كالػػذم انعكسػػػت عميػػػو صػػكر معظػػػـ فئػػػات المسػػمميف "(ٓ) .فػػػالفكر الثػػػكرم
لمخكارج نابع مف فكرة " اإلسالـ الثائرو فيك ييع فكرة حكـ اهلل يد الحككمة القائمةو يػدعك

ال ٌنػػاس إل ػ قتػػاؿ أيميػػة كعماليػػا فػػي سػػبيؿ اهللو كال ػ قتػػاؿ الشػػرو كالقػػكة فػػي سػػبيؿ الحػػؽ
(ٔ)

كالعدؿ"

.

أف " الخ ػكارج كػػانكا ذكم منطػػؽ سػػميـو كسػػمككية فػػذةو كأخالقيػػة
كىػػذا مػػا يعػػزز كيؤكػػد ع

تدينيـو فػي مػكقفيـ مػف الحكػاـو فػي
عاليةو كنظرة مثالية إل األمكرو ككانكا مثالن أعم في ٌ
سمككيـ الشخصيو كصدقيـ مع أنفسيـ كمراقبتيـ لتصرفاتيـو كحػبيـ هلل كلآلخػرةو كزىػدىـ

في الدنياو كنظريتيـ الجميكرية لمحكـ "(ٕ) .

فرديػانو كفػرض عػيفو ي ينػكب
لذا فكانػت عمميػة الخػركج عمػ السػمطاف الجػائر " كاجبػان ٌ
فيػو أحػػد عػػف أحػدو الميػػـ أ عنيػػـ خرجػكا عمػ الظمػػـ كقػػالكا( :ي) لمطغيػػاف كلػتكف بعػػد ذلػػؾ مػػا

إف الحض عم الثكرة لتغيير النظاـ ايجتماعي القػائـو كالتطػاكؿ عمػ
تككف النتيجة"(ٖ)  .إذ ع

كية األمر بالتسفيو كالتكفيرو إ عنمػا ىػك مكيػكع جديػد فػي أدب العػرب .فكػاف " الفكػر الثػكرم

اينقالبي الذم حممو الخكارجو كحاكلكا تحقيقو كتطبيقو كاف ناقكس الخطر األكبػرو الػذم مػا

فتػػػن رنينػػػو يقمػػػؽ الخمفػػػا كيقػػػض ميػػػاجعيـ .فنظريػػػة الخػػػكارج الجميكريػػػة فػػػي الحكػػػـو
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كاسػػتمالتيـ مػػف أجػػؿ تحقيقيػػا فػػي الكاقػػع العربػػي اإلسػػالميو كانػػت بمثابػػة اإلنػػذار المرعػػب
كالدائـ ألنظمة الحكـ الممكية الكراثيػة التػي عرفيػا العػالـ اإلسػالمي طػكاؿ قػركف كثيػرةو ىػذه
النظرية التي تيػدد األسػاس الػذم تقػكـ عميػو أنظمػة الحكػـو كتنػذره باينييػار كتطػاره بشػب

الشكرل "(ٗ).

إف الػػرفض كالتمػػرد بػػات قػػد ارن لمشػػاعر العربػػيو فقػػد دفعتػػو الظػػركؼ القاسػػيةو كاألزمػػات
ع

المتالحقػػة إل ػ تبنػػي رؤيػػة الػػرفض كالتمػػرد بكصػػفيما السػػالح الػػذم بقػػي لديػػو لػػرد ايعتبػػار

لنفسو كلآلخريف ك تمكنو مف كيع مسافة بيف أحالمو كتطمعاتوو كبيف الكاقع كمسكغاتو.

فالشػػاعر ينطمػػؽ فػػي تجربتػػو الشػػعرية مػػف تجربػػة ايخػػتالؼ مػػع الكاقػػعو ي مػػف أجػػؿ

الخالؼ في حد ذاتػو كربمػا مػف اسػتثماره كتكظيفػو لخدمػة رؤيػة الخػكارج الجديػدة؛ مػف أجػؿ

أف الشػاعر الخػارجي مػا
عرض نكع مف المكاجية لما يػراه الشػاعر نكعػان مػف الػرفض .فنجػد ع

إف يتعرض لمكقؼ غبف حت تتعال صيحتو الرافية لمظمـ كالعدكاف بكؿ اشػكاليا كانكاعيػاو
ٍ
فيذا الشاعر الخارجي عيزار بف األخنس الطائي السنبسيو خرج يكـ النيػركاف بػيف الصػفعيف

كأنشأ قائالن:

ػػػػػػػػػػػػاغفر ىح ٍكبنػػػػػػػػػػػػػا كالمسػػػػػػػػػػػػػاكيا
حنا ىن ٍيػػػػػػػػػػػػػ ىؾ فػ
ٍ
ككػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػرحمف أىصػػػػػػػػػػػب ى رايػػػػػػػػػػػيا
(َُ)
ػػػػر فػػػػػي ً
عمػػػػػ النيػ ً
ػػػػكؼ القكايػػػػػيا
اهلل الحتػ ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إي لربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكف ي ي يح ٍكػ
ى
ً
ػػػػػـ فػػػػػػارقكا فػػػػػػي اهلل ىمػ ٍ
ػػػػػف جػػػػػػار يح ٍك يمػػػػػػوي
ىػ ي
ً
ً
ػػػػػػػر
فػػػػػػػال كالػػػػػػػو
ػػػػػػاب ىم ٍع ى
النػػػػػػػاس مػػػػػػػا ىػ ى
ش ه

فنجػػد ىنػػا أداة النفػػيو الرافيػػة (ي) جػػا ت بصػػيغة التكػرار مػػرتيف ألجػػؿ تأكيػػد معنػ أف
الحكـ هلل تعال كحده كي طاعة لمحاكـ العاصي كاألمر اهلل تعال و كالريا بما قدرهي تعال مػف
بػأف
أكامر كي طاعة لمخمكؽ سكاهو ثـ تأتي (ي) الثالثة لمنفي كذلؾ كالكاك في (كالػو) لمقسػـ ع
المػػكت مكتػػكب ليػػذه الفئػػة؛ أل عنيػػا تتمن ػ نيػػؿ الشػػيادة كاينػػدفاع نحكىػػاو فيػػـ ي ييابكنيػػاو

بعكس البقية التي تحرص عم الحياة؛ فيي (ي) رافيػة لمحػاكـ كمشػركعية إطاعتػوو معمنػة

رفيػػيا بشػػكؿ قػػاطع لمخيػػكع كايستسػػالـ كالقيػػرو تجػػاه التيػػار ا،خػػر الػػذم تقػػؼ بكجيػػوو
كتؤكػػد فػػي الكقػػت نفسػػو رفػػض الجػػبف كاينكسػػار فػػي سػػاحة المعركػػة أمػػاـ التيػػار المعػػادم

ألفكارىا.

أف شدة اعتزاز العربػي بكرامتػو ككبريائػوو كرفيػو أيػة محاكلػة ترمػي إلػ
كىذا ما يؤكد ع

النيػػؿ مػػف شخصػػيتو أك اذيلػػو يعػػكد إل ػ تربيتػػو العربيػػة اإلسػػالميةو كالدينيػػة األصػػيمة التػػي

غرست في نفسو حب ا،با كاألنفةو كالترفع عف مياكم الذؿ كاإلىانة كالعبكدية.
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فاإلسالـ ديف سماكم سػم جػا يليرسػي دعػائـ الحيػاة ايجتماعيػة العادلػة التػي تيػمف
لإلنساف الحرية كالكرامةو كليرفع عف كاىمو كؿ اشكاؿ الذؿ كالييـ كىذا ما دفع العربػي إلػ
(ُُ)

التمسػػػؾ بكرامتػػػو كاعتػػػداده بنفسػػػو رافيػػػان الػػػذؿ كاليػػػكاف.

كيعيػػػب شػػػع ار الخػػػكارج عمػػػ

أعدائيـ عدـ ثباتيـ عم عقيدةو فنجد عبيدة بف ىالؿ اليشكرمو يرد عم مصعب بف الزبير

عندما تكل أمر العراؽ كتيددىـو قائالن:

و
ػػػػػػػػػػاس قصػ و
رماح ىنػػػػػػػػػػػا
فمسػػػػػػػػػػػنا بأىنكػ
ػػػػػػػػػػار ي

كي نحػػػػػػػػػػػػف نخشػػػػػػػػػػػػ كثبػػػػػػػػػػػػ ىة المتكثػػػػػػػػػػػػب
عمػػػػػػػ كػػػػػػػؿ حػ و
ػػػػػػاؿ كػػػػػػػاف طاعػػػػػػػ ية مصػػػػػػػعب
(ُِ)
ً
ػػػػػػػػػػاهلل نريػػػػػػػػػػػ كالنبػػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػػرب
كبػ

ػػػػػػدىر عصػػػػػػػم ية أىمرنػػػػػػػا
كلسػػػػػػػنا نقػػػػػػػك يؿ الػ ى
ً
ػػػػػػػػػػػـ هلل ىك ٍحػ ى
ػػػػػػػػػػػدهي
كلكػػػػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػػػػك يؿ الحكػ ي

فرفض الخكؼ مػف سػمطة الحػاكـ كالمتمثػؿ ىنػا بػػ(مصعب بػف الزبيػر) كنفػي الجػبف عػف

و
و
قصػار
ىنكػاس
الخكارج ىك دليؿ عم أ عنيػـ مػف القػكـ الكػراـ أصػحاب مجػد كشػجاعة (فمسػنا بأ

رماح ىنا) كي ىـ يخشكف مف العدك أك مف يريد التنكيػؿ بيػـ (كي نحػف نخشػ كثبػ ىة المتكثػب)
ي
فالحكـ كالطاعة عندىـ ىي هلل كحده كليس لشخص الحاكـ أك السمطافو أم ىك صكت عاؿو

لػػرفض سػػمطة الحػػاكـ كذلػػؾ مػػف أجػػؿ العمػػؿ تحػػت مبػػدأ الجماعػػة المتمثمػػة بػػػ(الخكارج) التػػي
تعمؿ عم كفؽ مبدأ القػرآف كمػنيج الرسػكؿ (صػم اهلل عميػو كسػمـ) كالريػا بيػذه الشػريعة

مف دكف سمطة الكالي أك الحاكـ .إذ تطغػ ىنػا معػاني الػرفض الصػارمة القاطعػة لكػؿ ألػكاف

ايستسالـ كالمساكمة.

ػبباف إحراجػات كارباكػات لمخمفػػا
ع
إف صػراحة الخػكارج كجػرأتيـ فػػي قػكؿ الحػؽو كانتػا تسػ ٌ
كاأليم ػ ار الػػذيف عاصػػركىـو س ػكا كػػاف ذلػػؾ فػػي لقػػائيـ بيػػـو أك فػػي غيػػابيـ فيػػـ ينطقػػكف

بالحقيقة المكجعةو كيقكلكف بألسنتيـ كؿ مػا فػي قمػكبيـ )ُّ( .فقػد عبػر شػع ار الخػكارج عػف

رفييـ الظمـ كالييـ بعد أف خايكا تجارب مريرة جعمتيـ يدرككف معن الظمـو كما جره مػف

سمب حقكقيـ كحريتيـ.

لذلؾ دعكا إل الكقػكؼ بكجػو الظمػـ كالظػالميف مسػتمديف قػكتيـ تمػؾ مػف مبػادئ الػديف

ايسالميو كتعاليمو التي دعت إل محاربة الظمـ كاجتنابوو كعدـ الخيكع لمظالـ ميمػا كػاف

إف
شأنوو كؿ ذلؾ دفعيـ إل رفض الظمػـ رفيػان قاطعػان ميمػا كػاف شػكمو كأيػان كانػت اسػبابو .ع
اعتداد اإلنساف العربي بنفسوو كايمانو بصحة مكقفو دفعو إل رفض العدكاف كالكقكؼ بكجو
الظالـو كعدـ اينصياع لرغباتوو فيذا رجؿ مف الخكارج لما قدمو الحجاج ليقتؿو قاؿ:

مقػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ نػ و
ػػػػػػػػػاد كمشػػػػػػػػػػيد

كقػػػػػػػد كػػػػػػػاف مػػػػػػػكل المػػػػػػػؤمنيف كاننػػػػػػػي
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ً
ػػػػػػػػػػػدد
ػػػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػػػػذا الكػ
ػػػػػػػػػػػافر المتمػ ٌ
كلسػ ي

(ُْ)

فػػػػػػػػػػػػػػذلؾ دينػػػػػػػػػػػػػػي ي أديػػػػػػػػػػػػػػف بغيػػػػػػػػػػػػػػره

أف رفض سمطة الحاكـ كجكره كعقيدتو كانت مكيكعان مف مكيكعات الرفض لػدل
فنجد ع

ألف الشػػاعر مػػؤمف بفكػػرة الخ ػكارج كمشػػركعيتيا دكف
الخ ػكارج (فػػذلؾ دينػػي ي أديػػف بغيػػره) ع

غيرىػػا فػػي تبنػػي العقيػػدة التػػي تسػػمؾ سػػبؿ النجػػاة مػػف النػػار كالفػػكز بالجنػػةو كاينػػدفاع نحػػك
مشركع الشيادة بكؿ عزـ مف دكف خكؼ مف سمطة الحاكـ المتمثمػة ىنػا بالحجػاج .لػذا كػاف

رفييـ السياسي صرخة في كجو المفركض السمطكم أم الحاكـو فيك رفض لميزيمػة كعػدـ

اعتراؼ بشرعية الكاقع.

(ُٓ)

إذ الخركج عمػ اإلمػاـ الجػائر

و ىػك أحػد األسػس التػي قػاـ عمييػا المػذىب الخػارجي

كىك حؽ مفركض ككاجب مطمكب األدا و كقد مارس الخكارج ىذا الحؽ كقامكا بيػذا الكاجػب

طكاؿ حياتيـ السياسيةو فكانكا بذلؾ خطػ ارن حقيقيػان يتيػدد الحكػاـ كأنظمػة الحكػـ التػي تعاقبػت

عمييـ .كرسالتيـ تمؾ كانت تعبي ارن عف رغبتيـ في إقامػة العدالػة ايجتماعيػة التػي نػادل بيػا

الديف اإلسالميو كالكقكؼ بكجو مف يحاكؿ استغالؿ القكانيف التي شرعيا اإلسػالـ لمصػمحتو

الخاصة.

إف ىذه الصرخة الرافية لمظمـ التي اطمقيا شػع ار الخػكارج لػـ تتكلػد لػدييـ عبثػانو كا عنمػا
ع

جػػا ت بعػػد معانػػاة حقيقيػػةو كتجػػارب حيػػة جعمػػتيـ يػػدرككف كيقػػركف بمػرارة الظمػػـ كقسػػاكتو.

فاإلسالـ يدعك إل الحياة الحرة الكريمة التي تكفر لممسمـ المكاف الذم يعيش فيو عزي ازن ح ارن
أف عيشو أصب ميينان في ذلػؾ المكػاف فعميػو أف يبحػث عػف دار
كريمانو أ عما إذا كجد المسمـ ع
الكرامة في مكاف آخر .فالمسممكف ليسكا ممف يريكف بالذؿ كاإلىانة.

فميمػػا ت ػكافرت لديػػو مػػف عناصػػر القػػكة كالمنعػػة مػػا يجعمػػو يخػػاؿ نفسػػو قكيػػا منيع ػانو
فيحاكؿ ممارسة نكازعو الشريرةو كفرض ظممو كعدكانو عم خصػكمو متصػك ارن أ عنػو لػف يمقػ
منيـ ا،با و كاألنفة التي تدفعيـ إل دفع غائمة الظمـ عنيـ.

كلعؿ ىذا الرفض جا كذلؾ مف منطمؽ " ايغتراب المرتبط بصكرة أقكل باينفصاؿ عػف
(ُٕ)

بتصػدع الػذات "
الزمف الذم يعػيش فيػو المػر "(ُٔ) كىػي " ليسػت مريػان يتصػؿ
ٌ
اليمة كىي غربة طمب الحؽ كىي غربة العارؼ"(ُٖ) كىػذه غربػة طبيعػة
غربتيـ ىي " غربة ٌ
فػإف
لػذا ع

يمتو .كما ىذه الغربػة " إي تحصػيف لمػنفس كتجنيػب ليػا
في حياة شاعر مسمـ ممتزـ بقيية أ ٌ
كخشية عمييا مف مغبة اينزيؽ إل مثؿ ىذا الكاقع الذم يمثؿ مكتان بطيئان لإلنساف "(ُٗ) .
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فميس الرفض فقط ىاجسان نفسػيان أك انفعػاين عاطفيػان يسػتجيب بػو لػدكافع ذاتيػة عػابرةو بػؿ

تكجػػػو الشػػػاعر العقائػػػدمو كتككينػػػو التربػػػكم .كالخػػػكارج
ىػػػك فمسػػػفة تبمػػػكرت مالمحيػػػا مػػػف ٌ
كايحكف في معتقداتيـ الدينية ي ينافقكف الحاكـ الظالـو يتحمكف بأعم درجات الصدؽ مػع
ػدينيـو كفػػي مػػكقفيـ مػػف
الػػنفسو كي يسػػاكمكف عم ػ معتقػػداتيـو ككػػانكا مثػػاين أعم ػ فػػي تػ ُّ

الحكاـ.

المبحث الثاني  :الثكرة عم الكاقع
يشتبؾ الشاعر عبر تنامي كعيو اإلنساني شأنو شأف غيره مف البشرو مع كاقعوو كيأخذ

الككف شكؿ ما يعرض عميو أك يعتريوو أك يتعرض طريقوو كىك في ذلؾ يأخذ كيتػرؾو يقبػؿ

كيعػػرضو يرغػػب فػػي كيرغػػب عػػفو يخػػاؼ كييػػابو كيطمػػئفو ممػػا يحػػكؿ الحيػػاة برمتيػػا إل ػ

ثنائيػػػة المقبػػػكؿ كالمرفػػػكضو الػػػداخؿ فػػػي الػػػدائرة مػػػا يمكػػػف أف يتغيػػػرو كالخػػػارج مػػػف دائػػػرة
أف الككف يتحكؿ لدل الشاعر إل قصيدة ليست
اإلصالحو أك ما يمكف إصالحوو مع مراعاة ع

فػإف فكػرة اإلصػالح
تستعص دائمانو تداكرو كتناكر أحيانانو لكنيػا تمػيف فػي نيايػة األمػرو لػذا ع
لديو ليست بعيدة المناؿو كمف ثـ يككف رفيو األشيا بغية كيعيا في سياقيا الصػحي أك

كيعيا في نسؽ مناسب يعيد بو تشكيؿ العالـ بصكرة أفيؿ.

لتعػرؼ عػالـ
فيككف الشاعر مكزعان بيف ثنائيتيفو محككمان بيمػاو تبػدكاف ظاىريػان كسػيمة ٌ
الشاعر كبعض تفاصيؿ ما يعانيو :العاـ كالخاصو القيايا العامة كالقيايا الخاصػةو العامػة
التػػي يشػػتبؾ معيػػا الشػػاعر فيعبػػر عنيػػا كاشػػفان عػػف رؤيتػػو لمحظػػة التاريخيػػة التػػي يعيشػػياو

عاري ػان رؤيتػػو لمعػػالـو يمشػػكالن كعػػي متمقيػػو عبػػر عمميػػة الكشػػؼ التػػي يكػػاد يقػػدميا لمكاقػػعو

ألف الشػاعر أبػرع
كالسعي لتعرية ما تغطيػو عكامػؿ الفسػادو أك عكامػؿ القيػر كالدكتاتكريػةو ك ع
فػإف مقاربػة الشػعر تكشػؼ عمػؽ الرؤيػة اإلنسػانيةو
الكائنات في الكشؼ عف ىذه الجكانػبو ع

كتيعنا عم مقاربة مف النص الشعرم يمتيحان لنا القدرة عم الكشػؼ عػف أبعػاد فنيػة جديػدة

خاصػػة بيػػذا النػػكع مػػف النصػػكص الشػػعريةو ممػػا ييػػعنا أمػػاـ ق ػ ار ة جديػػدة لمػػنص الشػػعرم
العربي مستفيديف مف النظرة الكمية لمنكع الشعرم.

(َِ)

كالشاعر عبر ىذه الزاكيػة ينقمنػا مػف عمػؽ الػداخؿ (ذاتػو) إلػ عمػؽ الخػارج (مجتمعػو)

مما يت لنا أف نرل ما نػراه ممػ ارن برؤيتػو كمحمػالن بكعيػوو حيػث ىػك يػدخؿ التجربػة طكعػان أك

كرىان فيجد نفسو في مكقع مسؤكلية الكشؼ .كفي الجانب الثاني الخاص ينقمنػا الشػاعر مػف
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عمػؽ الخػػارج إلػ عمػػؽ الػػذات فػػي رؤيػػة لخمفيػػة الصػػكرةو صػػكرة الػػذات ممػػرة عبػػر تجاربيػػا

الخاصة.

فما يقبمو الشاعر الخػارجي أقػؿ بكثيػر ممػا يرفيػوو ليػدخؿ الشػع ار تجربػة الػرفض أك

ينطمقكف في تجربػة ايخػتالؼ مػع الكاقػعو ي مػف أجػؿ الخػالؼ فػي حػد ذاتػو كا عنمػا مػف أجػؿ

تكظيفو لخدمة رؤيتيـ الجديدةو مف أجؿ عرض نكع مف المكاجية التي تمثؿ شػرارة لإلبػداعو
كفي ىذا الصدد قاؿ ركلمك مام " النظرية ىي :إف اإلبداع يحدث فػي فعػؿ المكاجيػة كينبغػي

فيمو عم أساس أ عف ىذه المكاجية ىي مركزه "

(ُِ)

إ ٌننػػا نتعامػػؿ ىنػػا مػػع الػػرفض بكصػػفو تقنيػػة /آليػػة تحكػػـ عمميػػة إنتػػاج الديلػػة النصػػية

اعتمادان عم أسبابو كاعتماداى أف مقكلة أف الشاعر رافض يركرةنو كىي النظػرة الثانيػة التػي
إف ذات الشاعر ىنا تمثؿ ساحة الصراعو معركة – جدلية اليدـ كالبنا –
نعكؿ عمييا كثي ارن .ع
كىي في الكقت الذم تخكض فيو معركة التياد الداخمي الجارم في أعماقياو تخكض معركة

أخرل ي تقؿ يػراكة مػع التيػاد الػذم تعانيػو مػف الخػارج – التيػاد مػع المجتمػع أك الكسػط

المادم.

(ِِ)

كتعػػػػددت اشػػػػكاؿ الػػػػرفضو كمكيػػػػكعاتوو كتفاصػػػػيموو مػػػػا بػػػػيف رفػػػػض الظمػػػػـ كالقيػػػػرو

كايستغالؿو ككؿ ما يسػبب األلػـ لإلنسػاف أك يشػكؿ يمعيقػان لكجػكدهو أك يمنغصػان عميػو لحظتػو

اإلنسػػانيةو كتنكعػػت اسػػاليب الشػػع ار فػػي التعبيػػر عنػػوو مػػا بػػيف الصػػكت المرتفػػع الصػػاخبو

كالصرخة في كجو كؿ أسباب القير اإلنسانيو كاليمس المتفجرو كالرمز السافر.

(ِّ)

ككانػت

" ثكريػػة تحمػػؿ يمػػثالن دينيػػةو دكف اف تتبمػػكر فػػي عقػػكليـ عقيػػدة كايػػحة المعػػالـو كلعػػؿ ذلػػؾ
جعميـ أميؿ إل التطرؼ كاينفعاؿ منو إل العمؿ الفكرم اليادئ المنظـو كلعؿ الشركط التي
(ِْ)

يكجد فييا الخكارج لـ تسم ليـ بتعميؽ مبادئيـ كعقمنتيا "
إف تنػػامي كعػػي اإلنسػػافو كادراكػػو مػػا يحػػيط بػػو مػػف ظػػركؼ كمالبسػػاتو ييػػعو فػػي
ع

حد سػكا و كي يمكػف تحقيػؽ المصػالحة بػيف األثنػيف
مكاجية دائمة مع الداخؿ كالخارج عم ٍّ

إيٌ مف خػالؿ المػركر ببكابػة الػرفضو بكصػفو المرشػحة التػي تترشػ عبرىػا معظػـ القناعػات
كايختياراتو كلذلؾ يعد القبكؿ مرحمة تالية لمرفضو كاذا كاف اإلنساف مياين لمرفض أكثر منو

ػإف الشػػاعر أكل ػ بػػذلؾ فيػػك رافػػض يػػركرةنو كرفيػػو ييػػدؼ بالدرجػػة األكل ػ إل ػ
لمقبػػكؿو فػ ع

تعريػػة الكاقػػعو ككشػػؼ عكامػػؿ القيػػر كالدكتاتكريػػة فيػػوو كمكاجيػػة جكانػػب اليػػعؼ كايخػػتالؿ
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بغيػػة إصػػالحيا كتقكيميػػاو كىػػك فػػي ذلػػؾ كمػػو يصػػدر عػػف تجربتػو الخاصػػة مسػػتميمان تجربػػة

الجماعة.

(ِٓ)

ىذه المكاجية ي تقتصر عم اتخاذ مكقؼ مياد مف كقائع مسػمـ بيػاو إ عنمػا ىػك مكقػؼ

إيجػػابي مػػف كاقػػع سػػمبيو لػػذا نػػرل ادكنػػيس يحػػدد الػػرفض عمػ أنػػو تجػػاكز الكاقػػع إلػ كاقػػع

أفيؿ " الرفض بحػد ذاتػو عنصػر ىػدـ كلكػف مػا مػف ثكريػة أك حيػارة جديػدة تػأتي دكف أف

يتقػدميا الػرفض كيميػػد ليػاو فػػإذا رفيػنا أف نأخػذ حياتنػػا بحيػكرنا المظمػػـ كالزائػؼ ي يعنػػي

فػإف ميمػة الػرفض
أننا نتخم عنيا إ عنما نتخط ىذا الحيكر إلػ حيػكر يئػؽو كمػف ىنػا ع

تكمػػف فػػي إرادة التغييػػر فيػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ىرب ػان أك نفي ػان إ عنمػػا ىػػك مكاجيػػة لمكاقػػع كدفاع ػان عػػف

الحريػػة".

(ِٔ)

أف الػػرفض غيػػر ايغتػراب فػػالمغترب يسػػع إلػ اينفصػػاؿ عػػف
كمػػف ىنػػا نجػػد ع

كاقعو في حالتو السمبية؛ أما الرافض فميس بيارب إ عنما ىك مكاجػو حتػ لػك ترتػب عمػ ىػذه
المكاجية التيحية بالذات.

(ِٕ)

إف اإلسالـ يدعك إل التيحية كالشيادة فػي سػبيؿ المبػادئ التػي جػا بيػا بعػد أف بػيف
ع

لممسػػمميف ث ػكاب الجيػػاد كفيػػموو كمػػا ينتظػػر المجاىػػديف مػػف نعػػيـ كافػػر أعػػده اهلل سػػبحانو

كتعال  .كىكػذا فقػد أصػب الجيػاد فػي سػبيؿ اهللو كالحػرص عمػ نيػؿ الشػيادة غايػة سػامية
يسع المسممكف لنيميا " كصكرة متألقة في يميرىـ .تبدك الدنيا فييا مجا ازن لآلخرةو كا،خرة

ثكابان لمدنياو فيعيش مف عاش فييا سعيدانو كيمكت مػف مػات فييػا شػييدان .كمػف ىنػا حرصػكا

عم المػكت أكثػر مػف حرصػيـ عمػ الحيػاة "(ِٖ) فانػدفعكا يعمنػكف رفيػيـ لمحيػاة الػدنيا مػف
خػػالؿ بيػػاف الخػػكؼ مػػف النػػار فػػي ا،خػػرةو كقػػد سػػجؿ الشػػعر تمػػؾ المشػػاعر الصػػادقة الت ػي

جاشت في صدكر المجاىديفو إذ قاؿ أبك بالؿ مرداس بف أدية:

تى ٍف ىنػػػػػػػ كشػػػػػػػػيكان فػػػػػػػػال ك ً
اهلل مػػػػػػػػا اتٌزنػػػػػػػػا

ػػػػػت الػػػػػػذم يبقػػػػػػ بعاجمػ و
ػػػػػة
إنػػػػػػي كزنػ ي
ػػػكؼ النػ ً
ػػػار أىخرجنػػػػي
تقػػػػكل اإللػػػػو كخػ ي

(ِٗ)

ػػػت لػػػػو ثمنػػػػا
كبيػػػػعي نفسػػػػي بمػػػػا ليسػ ٍ

فالدنيا لػدل الشػاعر بمػا فييػا مػف متػاعو كزينػةو كتػرؼو كمػا يقابميػا مػف (تقػكل اإللػوو

كخكؼ ً
النار) ك(كبيعي نفسي) لف تتساكل مػف منظػكره الخػاصو كلػيس ليػا ثمػف تجػاه الفػكز
ي
بريا اهلل كرحمتو كنيؿ الشيادة في سبيموو فجا الرفض مف خالؿ اسمكب القسـ (فال ك ً
اهلل)
ألف الػنفس هلل تعػال كحػدهي.
لتأكيد عم رفض متاع الدنيا كزخرفيا بكؿ مػا فييػا مػف بيػرج؛ ع
أف زىده الحقيقي ىك تقػكل
ليعبر مف خالؿ ىذا الرفض عف زىده في الحياة الدنياو فيك يرل ع
اهلل سبحانو كتعال .
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فقد زاد اإلحساس بػالمكت عنػد الخػارجي بسػبب كثػرة الفػتف كالقتػؿ فػي العصػر األمػكمو

بالشخصػية كالشػعر الخػارجي خالصػة تجربػة
كىذا اإلحساس كػاف يقتيػي الحريػةو كاإليمػاف
ٌ
حيةو كصػدل لمزايػا الشػاعر الخػارجي الػذم تغمػب عميػو الصػراحة كالجػرأة فػي القػكؿو كتنبػع
ٌ
أفكار الخكارج في أصكليا مف القرآف الكريـو كلكنيـ تطرفكا كغالكا فػي تػرجي جانػب كاىمػاؿ

آخرو حت بدا كػأنيـ يرفيػكف الحيػاة الػدنياو كيعزفػكف عػف التمتػع بمػا فييػاو كرؤيػة ثنائيػة

كحػدات
الحياة كالمكت في شعر الخكارجو ىي رؤية تنكر ىػذه الثنائيػة؛ فالحيػاة مثػؿ المػكتو
ه
متكررةو كي كجكد لممكت حقانو ُّ
فكؿ مف يمكت سعيد الحظو كيصب الخمكد مثؿ المػكتو جػز ان
مف دائرةو كحركة مف الحيكر إل الغياب.

كخالصػػو؛ كلػذلؾ كػػاف المػػكت
كتحقػؽ مػػف خػالؿ المػػكت بيػذا المفيػػكـ حريػ ية الخػارجي
ي
أيمنية الخارجي؛ لمػا يػرل مػف مكانػة الشػييد فػي الحيػاة ا،خركيػة األبديػةو كتمػؾ قمػة ثنائيػة

الكجػػػػكد؛ فالشػػػػييد تصػػػػدل إلرادة المػػػػكت دفاعػػػػان عػػػػف عقيدتػػػػوو كارتقػػػػ إلػػػػ ذركة الخمػػػػكد

األبػػػدم )َّ(.فمػػػف المػػػكت تتكلعػ يػػد الحيػػػاة .كمػػػا فػػػي قول ه ﭨ ﭿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭾ آل عمه ه ه  .وﭧ ﭨ ﭿ ﭑ ﭒ
أف الشاعر أبػك
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭾ كما نجد ع
بػالؿ مػػرداسو قػد قػػاؿ حػػيف ألػ ع ابػػف زيػػاد فػي طمػػب الخػكارج كأخػػافيـو فعػػزـ أبػك بػػالؿ عمػ
الخركجو كدعا قكمو فأجابكه:

إذ كظؼ الشاعر ىنا رفض لمحياة كاإلقبػاؿ عمػ المػكت مػف خػالؿ عػدـ اليزيمػة كالفػرار

مػػف أرض المعركػػة سػػاعة المكاجيػػة؛ فيػػك ديػػدف الخ ػكارج (كي تحرم عننػػا) كدائم ػان مػػا يسػػتعمؿ

شع ار الخكارج صيغة الجماعة مف خػالؿ اليػمير (النػكف) كىنػا كػرر الشػاعر رفيػو الحيػاة

في المرة األكل مف خػالؿ عػدـ الحرمػاف مػف المػكت كتحقيػؽ الشػيادة مػف خػالؿ األداة (ي)
أما (ي) الثانية فيػي جػا ت كػذلؾ لتؤكػد رفيػيـ الحيػاة كاإلقبػاؿ عمػ المػكت؛ فأجسػادىـ ي

تخاؼ مف السيكؼ القكاطع بؿ ي تيابيا كي تحيد عنيا أبػدانو كيػؼ ي كىػـ يكاجيػكف الرمػاح
برقػػابيـو كالسػػيكؼ القكاطػػع برؤكسػػيـو إذف ىػػك رفػػض لمحيػػاة كاقبػػاؿ شػػرس عم ػ المػػكتو

بعنؼو كشجاعة كي ييابكنو.
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فالمكت عند الشاعر الخارجي يتداخؿ مع الحياة لككنو جز ان مف الحياة كمرحمػة منيػاو

كا عف اينتصار عم المكت يتـ عبر مفيكـ الخمكد بالمعن المعنكم في جنات النعيـ .فالمكت

" ينظػػر إليػػو عم ػ أ عنػػو نيايػػة كبدايػػة "

(ُّ)

كتنكعػػت صػػكرة الػػرفض كػػذلؾ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ

الحكار مع الذات الشعرية كنيييا عف الدنيا مما نجده في قكؿ الرىيف بف سيـ:

ً
ً
ػػػػػػػػػػدىر تنغيصػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػرؼ الػ
ػػػػػػػػػػأمنيف لصػ
ي تػ
ى
ً
ػػػػػػػيش تربيصػػػػػػػػا
إف لػػػػػػػػـ ىي يع ٍقنػػػػػػػػي رجػػػػػػػػا ي العػ

ػػػس قػػػػد طػػػا ىؿ فػػػػي الػػػػدنيا مراكغتػػػػي
يػػػا نفػ ي
إنػػػػػػػػػػي لبػػػػػػػػػػائع مػػػػػػػػػػا ي ٍف ىنػػػػػػػػػػ لباقيػػػػػػػػػػػةو
ى
ي
أخشػػػػػػػػػ فجػػػػػػػػػا ة قػػػػػػػػػكـ أف تعػػػػػػػػػاجمني

ػػػػػػػػػػػػػك ًاؿ العمػ ً
ػػػػػػػػػػػػػر تنقيصػػػػػػػػػػػػػػا
كلػػػػػػػػػػػػػـ أرد ًبطػ ى
ً
ػػػػػػػردكس حرقكصػػػػػػػػا
حتػػػػػػػػ أيقػػػػػػػػي فػػػػػػػػي الفػ

ً
ػػػػػػػػػع الػ
ػػػػػػػػػنفس يمحتسػػػػػػػػػػبان
أسػػػػػػػػػػأؿ اهللى بيػ ى
ػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػػي كمرداسػػػػػػػػػػان كاخكتػػػػػػػػػػو
كابػ ى
و
ع
معتػػػػػػػػػرؾ
يـ فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ
تخػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػف ٍ

إذ فػػػػػػػػػػػػارقكا زىػػػػػػػػػػػػػرةى الػػػػػػػػػػػػدنيا مخاميصػػػػػػػػػػػػػا
(ِّ)
ً
ً
البنيػػػػػاف مرصكصػػػػػػا
لممػػػػػكت سػػػػػك ارن مػػػػػف

فجا حكار الشاعر مػع الػنفس فػي رفػض السػمبيات المكجػكدة فػي الحيػاة الػدنيا بكػؿ مػا

فييػػا مػػف مظػػاىر الفػػرح؛ أل عنيػػا إلػػ فنػػا كزكاؿو كالبقػػا األبػػدم ىػػك فػػي دار الجنػػاف (ي
تأمنيف) فال أمف مع الػدنيا فمبتغػ الشػاعر الفػردكس األعمػ فػي جنػات الخمػد؛ مفػارقيف أم
ى
ً
(لممػكت سػك ارن مػف
الخكارج مفاتف الػدنيا كمباىجيػا؛ فيػـ يكاجيػكف المػكت كيرفيػكف الحيػاة
ً
البنياف مرصكصا) أم ىـ كالسكار أمػاـ الخصػـ فػي مكاجيػة المػكت كمصػيرىـ المحتػكـ بكػؿ

شػجاعة كثقػة فػػي األمػؿ بػػالفكز كالظفػر بمريػاة اهلل تعػػال  .فالشػاعر ي يعػػيش لنفسػو " بػػؿ
(ّّ)

يعيش أييان أليمتو كيتػرابط معيػا ترابطػان اقتصػاديان كمػا يتػرابط فػي كجدانػو كايمانػو "

لػذلؾ

كػػاف حػػديثيـ عػػف رفػػض الحيػػاة الػػدنياو كمتعيػػا الزائمػػة يقتػػرف دائم ػان بالحػػديث عػػف الجيػػاد
كرغبتيـ في المشاركة فيو.

كتبحث النماذج الشعرية الخارجية التي قامت عم منطمؽ رفض ىكاف الحيػاةو المتمثػؿ

فػػي النكػػكص عػػف المكاجيػػة -ىػػذه النمػػاذج تبحػػث عػػف " شػػرؼ القتػػؿ فػػي ميػػداف التحػػدم
(ّْ)

كامكاف الخمكد في ا،خرةو كلذلؾ صبركا في القتاؿ "

ألف المكت الكػريـ لػدييـ أشػي مػف
ع

العسػػؿو كالمػػكت أيمنيػػة مشػػتياة .كبيػػذا اليقػػيف انػػدفع الخػكارج إلػ ميػػاديف القتػػاؿو معتمػػديف

الثكرة طريقان لبمكغ أىػدافيـو فيػذا أبػك الػكازع الراسػبيو حػث نػافع بػف األزرؽ عمػ الخػركجو

قائالن:

ً
ػػػػػػػكـ كا عنمػػػػػػػػا
لسػػػػػػػػاني ىؾ ي تنكػػػػػػػػي بػػػػػػػػو القػ ى
ػػػػػػػطبر
ػػػػػػػد أيناسػػػػػػػػان ىحػػػػػػػػاربكا اهلل كاصػ
فىجاىػ ٍ
ٍ

تنػػػػػػػػػػا يؿ بكفٌيػػػػػػػػػػ ىؾ النجػػػػػػػػػػاةى مػػػػػػػػػػف الكػ ً
ػػػػػػػػػرب
(ّٓ)
ػػػزم ىغػ ً
عسػػػػ اهلل أف يي ٍخػ ً
م بنػػػػي حػػػػرب
ػػػك ع
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فالشاعر يعمف حالة رفض الكػالـ مػف دكف الفعػؿ فػي المقارعػة كالمكاجيػة فػي سػاحة

المعركةو كالجياد ي يتحقؽ إيٌ باليد كليس بكالـ كحدهو فالنجاة مف اليالؾ كالمػكت ي تكػكف
إيٌ مػػف خػػالؿ القتػػاؿو كالمكاجيػػة الحقيقػػة ي بالمسػػاف فقػػط كالطعػػف فػػي المقابػػؿ؛ فينػػا دعػػكة

لمجياد عم مف عصػ أمػر اهلل تعػال و كأبتعػد عػف طريقػو بعػد أف حػاربكه بمخالفػة تعاليمػو

كأكامرهو كالصػبر دائمػان مػع الفعػؿ المتحقػؽ مػف خػالؿ العمػؿو كىػذا ىػك مكقػؼ الخػكارج لمػف

يسير عكس ىذا التيار .فنفس الشاعر مع هلل تعال كحده ي غيػر عمػ كفػؽ الرؤيػة الذاتيػة

لمشاعر التي ي تفارؽ فكرة الجياد كتحقيؽ ريا اهلل تعال كرفض كؿ مػا يحػكؿ بينيػا كبػيف
الشيادة.

فػإف الخػارجي يسػتعجؿ ذلػؾ المكعػد كيسػع إليػوو
كما داـ المكت يأتي في مكعد محدد ع

ألف المكت يخمصو مف سكاد الحياةو كا عنما يقربػو مػف معانقػة حممػو فػي الخمػكد كيقربػو
ليس ع

مف الصراع عم السمطةو ككثرة الخالؼ كالتبايف ايجتماعي القائـ عم المفارقة بيف األفكار

نفسػية الشػاعر الخػارجي الػذم كػاف ييعػاني
كال يمثؿ كالكاقع المعيشي كىذا كمو " ترؾ أث ارن عمػ
ٌ
صراعان مع نفسوو كصراعان مع الكاقع )ّٔ(" ...كما في قكؿ الشاعر أبػي الػكازع الراسػبيو إثػر
كالـ بينو كبيف نافع:

سأشػػػػػػرم كي أىبغػػػػػػي سػػػػػػكل ً
اهلل صػػػػػػاحبان

ً
ؽ عيػ ً
ػػػػػػػػيض كػػػػػػػػػالمخ ار ً
ػػػػػػػػارب
ػػػػػػػػب الميػ
كأىبػ
ى
(ّٕ)
عمػػػػػػػػػػ ذاؾ أقػػػػػػػػػػكاـ كثيػػػػػػػػػػرك التكػػػػػػػػػػاذبً
ه

ػػػػػػت
ػػػػػػر كأىجمعػ ٍ
ػػػػػػكر المبيػ ي
فقػػػػػػػد ظيػػػػػػػر الجػ ي

فينا حالة مف رفض اإلعانة كالعكف إي مف اهلل كحدهو كسػيفو الػذم يكػكف رفيػؽ الشػاعر

في كؿ معركة يخكض غمارىاو كيقتحـ أجكا ىػا مػف دكف خػكؼ أك كجػؿو بعػد أف عػـ الظمػـ
الميمػػؾ فػػي قػػكـ كػػاف ديػػدنيـ الكػػذب مػػف دكف كجػػو حػػؽ؛ فيػػك رفػػض لسػػمطة الكػػذب كالظمػػـ
إف إيماف الشاعر المجاىد الراسخ بػزكاؿ الحيػاة الػدنياو كحتميػة
المتجسدة في صفة الخصـ .ع

ػأف اهلل ي ييػػيع أجػػر مػػف جاىػػد فػػي سػػبيمو ىػػك الػػذم دفعيػػـ إلػ
المػػكتو كخمػػكد األخػػرةو كبػ ع
التيحية كالفدا .

نقيػة مػف آثػاـ
كيمث يؿ اينتصار عم الكاقع بالمكت " يمطي ارن حقيقيػان لمػنفسو تيبعػث بعػده ٌ
فػإف المػكت يػركؽ ليػـ كأنػو
الحياةو كاذا كانت الظركؼ القائمة ي تسم بانتصػار الخػكارجو ع

المخمص الكحيد مف سك الكاقعو كىػذا المػكت ذك ميػمكف إيجػابي؛ أل عنػو لػـ يكػف ىربػان مػف
(ّٖ)

مكاجية الحياةو بؿ كاف سعيان متكاصالن إلحيا قيـ الحؽ كالعدالة "
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فالمكت عند الخكارج يفيي إل نعيـ ي يزكؿو كمكت أعدائيـ يقكدىـ إلػ جحػيـ مؤبػدو

كبيػػذا اليقػػيف كػػانكا يطمبػػكف المػػكت .كىػػـ لػػـ يحػػاربكا أعػػدا ىـ فحسػػبو بػػؿ " حػػاربكا رغبػػات
النفس كنزكاتياو إذا ما تعاريػت مػع مبػادئ عقيػدتيـو كلعػؿ إيمػانيـ الراسػخ بحسػف الجػ از

المثػػؿو عم ػ حسػػاب الحاجػػات الجسػػدية
الػػذم سػػينالكنو قػػد عمػػؽ ىػػذا التكجػػو نحػػك القػػيـ ك ي
كالطعاـ كالشراب كالنكـ .فنجد كمف خالؿ عتاب الشاعر يزيد بف حبنػا و قػد قػاؿ فػي قصػيدة

لو طكيمة ككانت زكجو تطمب ىدايا كألطافان منيا:

ػػػيش لػػػػيس بػػػػدائـ
ػػػكـ ع
إف العػ ى
دعػػػػي المػ ى
ػػػت منػ ً
المالمػػػ ية فاسػػػمعي
ػػؾ
فػػػاف ىع ًجمى ٍ
ى
اليديػ ً
ػػػػػػػػة إ عنمػػػػػػػػػا
كي تعػػػػػػػػػذلينا فػػػػػػػػػي
ٌ

كي تعجمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالمكـ يػػػػػػػػػا أي عـ عاصػ ً
ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػي بحقػ ً
ػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػالـ
مقالػػػػػػػػػػػػػ ىة معنػ
ٍّ
ػػػػػكؿ المغػ ً
يػ ً
ػػػػػانـ
تكػ ي
ػػػػػكف اليػػػػػػدايا مػػػػػػف في ي
ػػػػػػػو ىغيػػػػػػػػر ىنػػػػػػػػ ً
ائـ
كيمسػػػػػػػػي ليميػ ي
جػػػػػػػػالدان ي
ى
ً (ّٗ)
ىغمػ و
ػػػد ً
ؽ العنبػػػػرم بػػػػف سػػػػالـ
ػػػكس ىك ًشػ ٍ

فمػػػػػػيس ًبميػ و
ػػػػػػد ىمػ ٍ
ػػػػػػف يكػ ي
ػػػػػػارهي
يٍ
ػػػػػػكف نيػ ي
اهلل يكمػػػػػػػػػان بطعنػ و
ػػػػػػػػد ثىػػػػػػػػػكاب ً
ػػػػػػػػة
ييريػ ي
ى
ىٍ

إف رفض الشاعر التكاصؿ مع زكجو باألشػيا التػي تييػن ليػا أسػباب الفػرح كالسػركرو
ع

أف الدنياو بكػؿ مػا فييػا مػف
ألف الشاعر عم كفؽ منظكر الخكارج يرل ع
مثؿ اليدايا كالزينة؛ ع

ممػػذات فانيػػة كال ػ زكاؿو كلػػيس ليػػا اسػػتم ارر أك ثبػػات؛ لػػذا فيػػك يػػدعك زكجػػو إل ػ التريػػث
كالتفكير العميؽ قبؿ أف تكجو لكميا لو (كي تعجمي) فػي عػدـ جمػب اليػدايا ليػا (كي تعػذلينا)

كىػػك يعمػػؿ األسػػباب كيقػػدـ المسػ ٌػكغات التػػي منعتػػو مػػف ذلػػؾ؛ لككنػػو ي يعػػيش حيػػاة طبيعيػػة
كمستقرةو فنياره معارؾو كليمو سير كمشقةو كذلؾ كي يناؿ ما يحمـ بو مف تحقيػؽ الشػيادة
فػػي سػػاحة المعركػػة بطعنػػة كاسػػعة تقيػػي عميػػوو ليحقػػؽ مبتغػػاه بػػالفكز بنعمػػة اهلل تعػػال

كثكابػػو .كلعػػؿ ىػػذا يتعػػارض مػػع قول ه ﭨ ﭿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭾ القصػػص .فيػػك ش ػكؿ آخػػر مػػف أشػػكاؿ رفػػض الحيػػاة مػػف خػػالؿ
الحكار مع الزكج التػي تسػع إلػ زينػة الػدنيا بكػؿ مػا فييػا مػف مبػاىجو فػي مقابػؿ الشػاعر

الرافض ليذه المتع التي يجدىا زائمة كي بقا ليػا؛ أل عنػو صػاحب فكػر بعيػد كعميػؽ فػي طمػب

ا،خرة كتحقيؽ حمـ الشيادة بمكت ليس بطبيعيو إ عنمػا مػكت تتمػزؽ فػي أشػال جسػدهو كػي

يناؿ أعم مراتب الشيادة كيفكز بأجر اهلل كطاعتو بعد أف أعد نفسو يمسبقان ليذه الميتة مف
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خالؿ طكؿ صبره كمكابدتو لممشقاتو كىك يتمن مف زكجو أف تيدرؾ حقيقة ما يفكػر بػو كأف
ي تسرع في الحكـ عميو بأ عنو ي يريد أف يقدـ ليا ما يفرحياو كيػدعكىا لمتفكيػر فػي أبعػد مػف

و
عيش يمنتيي كفاني ي يتحقؽ مػف خاللػو أم شػي و كبػيف حيػاة
ذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف
أيخرل باقية كأزلية يتحقؽ فييا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيـ األبػدمو فيك"يرنػك إلػ مرتبػة تخمػده كتقربػو مػف
اهلل درجة "

(َْ)

فكاف الشاعر الخارجي " ي يطمئف لمستقبمو فػي الػزمف الػذم يخبػنو كألمػو البػالل بسػبب

مػػا يعانيػػو مػػف فداحػػة مػػكت ا،خػػر يدفعػػو إل ػ أف يتمن ػ أ عنػػو قيتػػؿ كلػػـ يعػػش ليػػرل القتم ػ و

فػػالخكارج يتقػػدكف عم ػ المػػكتو كرغبػػتيـ فػػي المػػكت فػػي سػػبيؿ عقيػػدتيـ تغمػػب رغبػػتيـ فػػي

تحقيػؽ أىػدافيـ التػػي خرجػكا انتصػػا ارن ليػاو كحتػ ليصػب رفػػض الحيػاة كطمػػب المػكت لػػدييـ
(ُْ)

ىدفان ييطمب لذاتو "
إف اسػػػباب الػػػرفض قػػػد تتبػػػايف كتختمػػػؼ مػػػف شػػػاعر إلػػػ آخػػػر بحسػػػب الميػػػؿ النفسػػػي
ع
كاينتمػػا الفكػػرم كالتكػػكيف الثقػػافيو كمػػا نجػػد حينمػػا اشػػت عد الحصػػار عم ػ قطػػرم فػػي مكقػػع

قاتمػت
قاتمػت
(جيرفت) كبمل أصحابو أ عنو ييريد اليربو فقػاؿ لػو عػامر بػف عمػرك السػعدم إف
ي
ى
معؾو كا ٍف ىربت فأ ٌنا أب أري إل اهلل منؾو فأمر بو فيرب عنقوو فغيب ابػف عمػو حصػيف بػف

حفصة السعدمو كقاؿ:

و
ػػػػػػػػبية
فمػػػػػػػػػا جئتػػػػػػػػػو أىعشػػػػػػػػػك إليػػػػػػػػػو بشػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثت ً
هلل تكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نة
كلكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحػ
ي

ػػػػػػػػػػػػب
كي طالبػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػاين كي الجػػػػػػػػػػػػػاهى أطمػ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػكب تى ىقمعػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػت إلييػػػػػػػػػػػػػػػػا كالقمػ
ني ًق ٍمػ
ي
ي
كلػػػػػػـ يػػػػػػ يؾ لػػػػػػي بعػػػػػػد الميمٌ ً
مػػػػػػذىب
ػػػػػػب
ي

كلػػػػػػـ تػػػػػػ يؾ بػػػػػػي بعػػػػػػد البصػػػػػػيرًة ىع ٍر ىجػػػػػػ هة

(ِْ)

فالشاعر يرفض سمطة المػاؿ كالجػاه كالسػعي فػي طمبيػا مػف السػمطافو فيػك يؤكػد مرحمػة

اينتقاؿ مف حالة التمػرد كالعصػياف إلػ حالػة اإليمػافو كالتكبػة كالثبػات عمػ مػنيج الخػكارج

كعقدتيا التي اختار فييػا أف يسػمؾ طريػؽ المػكت كتحقيػؽ الشػيادة مػف أجػؿ تأكيػد ىكيتيػاو
المستبد؛ فالشاعر ىنا يرجػك أف يحقػؽ لػو المػكت الخمػكد
مف دكف الخكؼ مف سمطة الحاكـ ي
األبدم الذم يتحقؽ مػع التكبػة إلػ اهلل تعػال كالسػعي إلػ الجيػاد فػي سػبيؿ تأكيػد ىكيتػو.
فكاف المكت العنكاف الذم اختاره الخكارج في رفييـ الكاقع بكؿ ما فيو مف تفاصيؿو لذا قػاؿ

الشاعر قطرم بف الفجا ة المازني :
أقػػػػػػػػػك يؿ ليػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػد طػ
ػػػػػػػػعاعان
ػػػػػػػػارت ى
ٍ
شػ ى
ػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػأ ً
فانػ ً
ىلت بقػػػػػػػػػػػا ى يػ و
ػػػػػػػػػػكـ
ػػػػػػػاؿ المػ ً
فصػػػػػػػػب ارن فػػػػػػػػي مجػ ً
ػػػػػػػكت صػػػػػػػػب ارن
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مػػػػػػػػػػػف األىبطػ ً
ػػػػػػػػػػاؿ كيحػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػف تراعػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم لػ ً
ىجػ ً
ػػػػػػػؾ لػػػػػػػػـ تيطػػػػػػػػاعي
عمػػػػػػػػ األ ى
فمػػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػػ يؿ الخمػػػػػػػػػػػػػػػػكًد بمسػػػػػػػػػػػػػػػػتطا ًع
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ً
ػػػػػػػػػػػػكب عػ ٍّ
ػػػػػػػػػػػػز
ػػػػػػػػػػػػكب البقػػػػػػػػػػػػػا ً بثػ
كي ثػ
ي

(ّْ)

ػػػػػػػكل عػػػػػػػػف أىخػػػػػػػػي الخنػػػػػػػػع اليػػػػػػػػراع
فىيي ٍطػ ى

ىنػا خطػاب الشػاعر لمػػنفس كلذاتػو اإلنسػانية؛ كىػػك أ عنيػا تتأمػؿ البقػػا فػي الػدنيا كالخمػػكد
فييػػاو لكػػف ىػػذا األمػػؿ سػػرعاف مػػا يتبػػدد كينتيػػيو فػػالكاقع ىػػك عكػػس ذلػػؾ فػػال حيػػاة سػػرمدية

باقية إ عنما مصير اإلنساف إل الفنا كالمكت (كيحؾ لف تراعػي) لػذا فيػك يسػع إلػ تصػبير
ألف البقا في الدنيا ي يعد ثكب فخر كعزو بإ از الشيادة كالمكت في سػاحة المعركػة
نفسو .ع
التي يتحقؽ مف خالليا الخمكد األبدم فػي الجنػة .فالشػاعر الخػارجي يبيػع نفسػو هللو كيػؤثر

المكت مف أجؿ الحياة المرتبطة بالقيمػة كبيػذا " يجعػؿ مػف المػكت كجيػان آخػر لمحيػاة يقػكده
(ْْ)

إل الخالص "

جبػارةو كتعبيػر
كتتردد في شعر الحرب عنػد الخػكارج إرادة قكيػةو كعزيمػة ي تمػيف كركح ٌ
فني عف عقيدتيـ بػالخمكدو قػاؿ الشػاعر قطػرم بػف الفجػا ة فػي خطابػو لنفسػو كىػك يردعيػا
مف الدنيا بكؿ ما فييا مف الكاف األمؿ:

ً
ع
ىمػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
يػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػس ي يميينػػػػػػػػػػػػػػؾ األ ى

(ْٓ)

ػػػػػػػػػػػػػذب المنػػػػػػػػػػػػػػ األىجػػػػػػػػػػػػػػ يؿ
فربمػػػػػػػػػػػػػػا أكػ
ى

فكػػاف خطػػاب الشػػاعر ىنػػا لمػػنفس التػػي تسػػع ك ار البقػػا كاألمػػؿ فػػي إدراؾ العػػيش

بسالمةو كلكف لكػؿ شػي بدايػة كنيايػةو فالحيػاة كفكػرة البقػا السػرمدم ليسػت كاقعػان ممكنػان
كأيمنية قد تتحقؽ فكػؿ شػي لػو نيايػةو كنيايػة اإلنسػاف ىػك المػكت كالفنػا و كالػرفض لفكػرة
الحياة عند الشاعر يأتي في خطابو الػنفس التػي تسػع ك ار الػدنيا بكػؿ مػا فييػا مػف تػرؼو

كممػػذاتو كفػػرحو كنشػػكةو كأمػػؿ فػػي البقػػا و فالحيػػاة كأمػػؿ البقػػا فييػػا ىػػك شػػي مػػف الػػكىـ

أبعػد مػف ذلػؾو فػي البقػا
كالكذبو فيك تصبير لمنفس عم مغريات الدنياو كالتفكير لمػا ىػك ي
األبدم في جنة الخمد حيث األمؿ في الخمكد الحقيقػي كىػي أمنيػة يتمناىػا الخػكارج كيسػعكف

إل تحقيقيا.

كتظير في تطمعيـ النكعي إل المكت نغمة أخرل ىي نغمة تأنيب النفس كلكميػاو عمػ

التقصير بالكاجبات كالتفريط بحؽ اإلخكافو كقد أشار إل ىذا المػكـ النفسػي الػدكتكر احسػاف
(ْٔ)

عبػػاس فػػي مقدمػػة نشػػرتو عػػف شػػعر الخػكارج.

فكػػاف خكيػػيـ المعػػارؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ

المكاسػػب المعنػػكم ي المػػادم كالسػػعي ك ار ىػػاو كمػػا نجػػد ذلػػؾ فػػي قػػكؿ الشػػاعر قطػػرم بػػف

الفجا ة:
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و
و
نشاط إل الكغ
مصاليت
كرب
ع
ً
ً
يتي يو
يتي يي يـ ىب ٍح ىر الحماـ ىك يخ ٍ
أى ىخ ٍ
اب كلـ ني ًرٍد
فأيبنا كقد يح ٍزنا الثك ى

تكرـ لرجا ما ىك أكبر مف ذلؾ كىك
رفض المغانـ في ساحات الحرب مف الشاعر؛ ىك ٌ
الفػػكز بريػػا اهلل تعػػال و فالشػػاعر يبتغػػي ثػكاب اهلل تعػػال ي ثػكاب الػػدنيا كمغانميػػا (ي رجػػا ى

المغانـ) ككثي ارن ما يتردد في شعر الخكارج استخداـ صيغة الجمػع مػف خػالؿ يػمير الجماعػة

كىك (النكف) مثؿ (فأيبناو يح ٍزنا) لمديلة عم كحدة اينتما إل الجماعة ككحػدة التػرابط فيمػا
بينيـ في الفكر كالعقيػدة الرافيػة لمممػذات بكػؿ أنكاعيػا كاشػكاليا المكجػكدة فػي الحيػاةو إذف
ً
كرحمتو.
ىك رفض لمحياة كاقباؿ عم الفكز بريا اهلل تعال
ػاؤميةو ربمػػا يكػػكف مردىػػا الظػػركؼ القاسػػية التػػي
كمػػا كانػػت أشػػعارىـ تفػػيض بنزعػػة تشػ ٌ
عاشكا في كنفياو إذ لـ تجؼ دمػاؤىـ طػكاؿ العصػر األمػكم؛ كذلػؾ بعػد أف أجمػع المسػممكف

لما ينظركا إل الحياة الدنيا
عم محاربتيـ كلـ يتمكنكا مف تحقيؽ ايستقرار السياسي فيـ " ٌ
بمنظار قاتـو فمـ يركا جماليا" (ْٖ) ففكػرة الخمػكد فػي الػدنيا مسػتحيمة كالمػكت ي محالػة منػو
ميما اختمفت طريقة المكتو إذ قاؿ حساف بف جعدة:

ػػػػػػر فػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا لتخمػػػػػػػدىـ
بنػػػػػػػكا مقاصػ ى
ىييػػػػات لػػػػف يخمػػػػدكا فييػػػػا كلػػػػك حصػػػػركا

ػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػـ بخمػػػػػػػػػػكود فػػػػػػػػػػي المقاصػ ً
ػػػػػػػػػير
فمػ ٍ
ع أيناسػػػػػػػػػػان نفخػػػػػػػػػػ ية الصػػػػػػػػػػكر
حتػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػرك ى

كأىصػػػػػػػػػػبحكا بػػػػػػػػػػيف مقتػ و
ػػػػػػػػػكؿ كمقبػػػػػػػػػػكر

(ْٗ)

قػػػػػػػكـ فمػػػػػػػا خمػػػػػػػدكا
قػػػػػػػد كػػػػػػػاف قػػػػػػػبميـ
ه

ففكػرة الخمػكد مرفكيػة مػف الشػاعر فػي نعػيـ الػدنيا كممػذاتيا كالغػرؽ فييػا كي كجػػكد ي
حياة سرمديةو كمف جية أخػرل فيػك تأكيػد فكػرة الفنػا و كا عف البقػا الحقيقػي فػي جنػة الخمػد

التي يبد فييا مف الحاجة إل العمؿ المستمر في سبيؿ الكصػكؿ إلييػا كالفػكز بيػا (ىييػات
ألف مصػير اإلنسػاف ىػك القتػؿ كالمػكت كالفنػا و كمػا كقػع مػع
لف يخمػدكا فييػا كلػك حصػركا) ع

األقكاـ السابقيف أصحبكا جز ان مف الماييو فال خمكد مطمقان في ىذه الػدنيا الفانيػةو كىػذا مػا

أراد الشاعر أف يؤكده يمستعي ارن صكرة مف سبقيـ مف األقػكاـ الػذيف نػاليـ المػكت كلػـ يظفػركا

بالخمكد.

المبحث الثالث  :إعادةي تنظيـ العالـ
سمطانان يتجاكز الركحي كالذاتي إل اإلنساني المتسع ألركاح كائنات
حيف يغدك الشعر ي
ي حصػػر ليػػاو يحتػػرؽ مػػف أجػػؿ أف يكلػػد مػػف رمػػاده – يبتكػػر مخمكقاتػػو مػػف داخمػػوو يخمػػؽ
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كيتخمؽ باألنساؽ المعرفية المتراكمة يسير النص فكؽ العدـ غير و
مباؿ بوو يحمؿ تكصػيفاتو
أ ٌن يشا كال األماكف المجيكلةو المغمقة كالمفتكحػةو يػذىب بأقصػ غماقتػو إلػ الشػفافية

كيستفيد مف تعالقات التجنيس كمف قػكة الكممػة المقدسػة التػي تختػرؽ كػؿ منحنيػات الحيػاةو

لمكصكؿ إل المعاني الكبيرة كالكصكؿ بالمغامرة القصكل إل أقصاىا.

فالتطمعػػات لممسػػتقبؿ قػػد سػػاعد عم ػ ابالغيػػا الشػػعر الػػذم قربػػو الخ ػكارج مػػف محنػػة

اإلنسػاف فػػي الكػكف ككاقعيػػـ ايجتمػاعي كالسياسػػي كايقتصػادم مػػع اإلبقػا عمػ األغػراض

التقريبية المعيكدة كالمدح كاليجا  .كتبنكىا قناعات فكرية كمف ثمة تبمكر الػرفض كتحتمػت
عػف لإلنسػاف
الثكرة صرخة عميقة تزلزؿ الركح مكقظة إياىا مػف سػبات عميػؽ كخػدر فكػرم ىزي ى
العربي أكىاـ المايي عم أ عنيا حقائؽ كفي مقػدمتيا فكػرة تاريخيػة عميقػة تػداكلتيا األجيػاؿ

عم ػ أ عنيػػا مسػػممة ي يأتييػػا الباطػػؿ مػػف بػػيف يػػدييا كي مػػف خمفيػػاو كحركػػت فػػي نفكسػػيـ
كيمائرىـ مشاعر السخط كالتمرد بحثان عف حرية افتقدكىا.

إنسػانيان يشػمؿ قػيـ الكجػكد ككاقػع األمػة فػي مايػييا كحايػرىاو كتجميػات
فكاف رفييـ
ٌ

إف الفػرد
ىذا الكاقع في السياسة كالفكر كالػديف كالعالقػات ايجتماعيػة .يقػكؿ أريػؾ فػركـ  " :ع

يكؼ عف أف يصب نفسوو إ عنو يعتنػؽ تمامػان نػكع الشخصػية المقدمػة لػو مػف جانػب النمػاذج
ٌ
الحياريةو كليذا فإ عنو يصب دائمان شأف ا،خريف ككما يتكقعكف منو أف يككف  ...كعم أية
ػإف الػػثمف الػػذم يدفعػػو غػ و
ػاؿ ..إ عنػػو فقػػداف نفسػػو "
حػػاؿ فػ ع

(َٓ)

كأصػػحاب المدرسػػة النفسػػية

أف اسػباب كصػكؿ اإلنسػاف إلػ حالػة الػرفض ىػي إمكانيػة تممػؾ الرغبػات بػالفرد إذ
يؤكػدكف ع
تدفعو إل المطالبة كالتحقيؽ مما سػيؤدم إلػ التصػادـ بينػو كبػيف مجتمعػو كعػدـ ايعتػراؼ

بكاقعو.

(ُٓ)

أف الػرفض مػف المعطيػات اإلنسػانية الكريمػة إذ تتجمػ
أما نكرم حمكدم القيسي فيػرل ع

صػػكره بشػػكؿ بطػػكلي عبػر اعمػػاؿ األمػػـ الشػػعرية المتنػػاثرة أك األشػػكاؿ كالمظػػاىر المتفاكتػػةو
كىك الذم يدعك األمـ الحية إل أف تقػؼ شػامخة بكجػو التحػديات أل عنػو مػف المظػاىر الحيػة

لجػػكىر البطكلػػة(ِٓ) .كمسػػمؾ التمػػرد كالعصػػياف الػػذم غػػدا رتيب ػان تقميػػديان أل عنػػو مسػػمؾ مرسػػكـ
كمنظػػر لػػو سػػياجاتو كحػػدكده فػػي الفكػػر كالشػػعكر ككػػال المسػػمكيف يرفيػػيما شػػعرىـ؛ أل عنيمػػا

يحداف مف نظرتيـ اإلنسانية كطابعيـ كتأمالتيـ في آفاؽ بكػر كعػكالـ لػـ تطأىػا قػدـ إنسػاف

مف قبؿ.
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لذا فيك رفض كجكدم كميتافيزيقيو كالسياسة ليػا أطرىػا القيريػة كمؤسسػاتيا القمعيػة

كاصرىا الإلنسانية .إذ لدل الخكارج عقيدة راسخةو كتصػميـ أكيػد عمػ بػذؿ الػنفس كالنفػيس
في سبيؿ نصرتياوى فيـ يمتازكف بصػراحة فػي األقػكاؿ كاألعمػاؿو كقػد مارسػكا فػي كػؿ مراحػؿ

حياتيـ ديمقراطية أصيمة.

(ّٓ)

كالػػذم يميػػز عقيػػدتيـ ىػػك الطريقػػة التػػي تػػدينكا بيػػا :التمسػػؾ بالعقيػػدةو كالتفػػاني فػػي

سبيمياو كالمراقبة الصارمة لمنفسو كتكريسيا في خدمة ا،خرةو ىـ متشددكف في معتقػداتيـ
كعبػػاداتيـو كلػػدييـ ركح الفػػدا كالتيػػحية فػػي تػػاريخ النيػػاؿ مػػع خصػػكميـو ىػػذه أعمػػ

درجات الصدؽ مع النفس كالقياـ بالكاجب دكف إكراه أك كازع إيٌ مف الذات كاليمير.

بأف الثقافة الحقة يجب أف يتحم المكصكؼ بيػا بصػفة النيػاؿ
كلقد كاف شعرىـ مؤمنان ع

يد الطبقية كالرجعيػة كالتخمػؼ كالقيػر لحسػاب النييػة كالحريػة كالكرامػة يسػيما كالمجتمػع
في المنعطػؼ لػـ يخػرج إلػ آفػاؽ الحريػةو يتجمػ ىػذا الػرفض فػي حالػة مػف الثػكرة العارمػة

كاينفعايت الحادة المعبرة عف عمؽ الجرح كنزيفو.

إف اإلنسػػاف ي يػػرفض شػػيئان إيع أل عنػػو ممتػػزـ بشػػي آخػػر يتبنػػاه كيػػدعك إليػػوو " فػػرفض
ع
(ْٓ)

كيع مف األكياع يعني المكافقة عم كيع آخر يخالفو "

كمف معاني التمػرد " الػرفض

أف الػػرفض يسػػتند إلػ القبػػكؿ مػػف جيػػة كيطمػ إلػ
الكامػؿ لمكيػػع اإلنسػػاني " (ٓٓ) كنجػػد ع
التغييػػر مػػف جيػػة أخػػرلو التغييػػر مػػف سػػي و إلػ حسػػفو كمػػف حسػػف إلػ أحسػػف عمػ كفػػؽ
عقيدة كاتجاه سياسي أك ما كاف مف ىذا القبيؿ.

لذا نجد العصر األمكم قد احتيف حركة شعرية كاسعةو متٌسمة بػالرفض كالثػكرة كالنقػد
أف ىذا العصر قد شيد ميالد أحػزاب سياسػية متنػافرةو منيػا حػزب
كالمكاجيةو كعمة ذلؾ ىك ٌ
(ٔٓ)

يميةو كحزب الشيعة المكاليف ألىؿ بيت النبي كحزب الخكارج كحزب الزبيرييف.
بني أ ٌ
كيتصدكف لكؿ معارض.
لكؿ حزب شعراؤه الذيف ينافحكف عنو
ٌ

ككاف

السياسػي منػوو كتتبػدؿ مطػالع
سيما
ككاف مف المنطقي إذف أف يتسع نطاؽ الرفض كي ٌ
ٌ
ػس العقػػؿ
القصػػائد مػػف مطػػالع غػػزؿ إلػ مطػػالع فخػػر أك مػػدح أك ىجػػا و كأمسػ الشػػعر يمػ ٌ

يصػكر لنػا التطػكر الػذم
مكجيػا لمعكاطػؼو " كىػك مػف ىػذه الناحيػة
كالمنطؽ أكثػر ممػا كػاف ٌ
ٌ
ً
ػػاج كجػػػداؿ فػػػي مسػػػألة
أصػػػاب العقػػػؿ العربػػػي فػػػي ىػػػذه العصػػػكر .فياشػػػميات الكميػػػت ح ىجػ ه
(ٕٓ)

الياشمييفو كما كاف يجادؿ الحسػف البصػرم كزمػالؤه كتالميػذه فػي مسػألة القػدر "
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تكجػػػو الخػػػكارج نحػػػك تطبيػػػؽ قػػػيـ السػػػما عمػػػ األرض كانصػػػرافيـ إلػػػ تحقيػػػؽ المجتمػػػع
(ٖٓ)

اإلسالمي األمثؿو الذم نسجتو مخيمتيـ.

كىـ أم الخكارج ي يغيثكف مميكفانو كي ينجدكف مستنجدانو ما لـ تنطبؽ عميػو شػركطيـ

إف لػـ يكػف مسػممان مؤمنػان
إف لـ يكف أىالن لمنجدةو كي يككف كػذلؾ ٍ
(الخارجية)و بؿ ربما قتمكه ٍ
صحي اإلسالـ كاإليمافو أم أف يككف خارجيان.
فكاف كرميـ كشجاعتيـ كنجدتيـ كغيرىا مػف الصػفاتو ىػي فػي خدمػة مػذىبيـ الػديني

المكتو لكف في سبيؿ المبدأو كىػـ كرمػا
كالسياسيو تتمحكر كمٌيا حكلوو فيـ شجعاف حت ي
بالغالي كالرخيصو كلكف لنصرة مذىبيـ الخارجي.

لػذا " فػإ عنيـ ممتزمػكف التزامػان صػارمان :كػؿ شػػي مػف أجػؿ المػذىبو كػؿ شػي مػف أجػػؿ
(ٗٓ)

القيية"

فػإف اإلقػداـ
أف اليزيمة كالفرار إذا كانػا ي ينجيػاف مػف المػكتو ع
لقد رأل الخكارج ع

كالتيحية ي يدنياف األجؿو لذلؾ حرصكا عم حياة التيحية كالشجاعة؛ أل عنيػا حيػاة السػؤدد

كالمجدو كقد عبر قطرم بف الفجا ة المازني عف ىذا المكقؼ قائالن:

يػػػػػػػػػػػػكـ الػػػػػػػػػػػػكغ متخكفػػػػػػػػػػػػان لحمػ ً
ػػػػػػػػػػػاـ
ى
مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػف يمينػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػرةن كأمػػػػػػػػػامي
(َٔ)
ػػػػػاف لجػػػػػػامي
أكنػ ى
ػػػػػاؼ سػػػػػػرجي أىك عنػ ى

ػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػ اإلحجػ ً
ػػػػػػػػاـ
ىحػ ه
ػػػػػػػػر ٍ
كنف أ ى
ي ىيػ ٍ
يئػػػػػػػػػػػ نة
فمقػػػػػػػػػػػد أىرانػػػػػػػػػػػي لمرمػػػػػػػػػػػاح ىد ًر ى

ػػبت بمػػػا تحػػػدعر مػػػف دمػػػي
حتػػػ خيػ ي

فرفض الحياة كاإلقباؿ عم المػكت فػي سػاحة المعركػة؛ ىػك ممػا يتفػاخر بػو الخػكارج (ي
كنف) فالشاعر يدفع بجسده الرماح في المعركةو حت تشبعت سػراج خيمػو كالعنػاف بدمائػو.
ىي ٍر ٍ
فيػػي شػػجاعة كرفػػض لمجػػبف كايستسػػالـ كذلػػؾ جػػز مػػف تحقيػػؽ الخمػػكد المعنػػكم لمفػػارس
العربي الذم ي يياب المكت كي ينحاش عنو .كىك سر شػجاعتيـ فصػاحبيا ي يعػرؼ طريػؽ
اليزيمةو كي يرتيييا لنفسوو كىك يستييف بكؿ صعب في سبيؿ تحقيػؽ غايتػو التػي ينايػؿ

مف أجميا.

كقد اقترف تمسؾ الخكارج بالديف كاصرارىـ عمػ احتكػاره بمػيميـ عمػ الثػكرة كالمخػاطرة

التعػكد لػـ يػؤد إلػ دخػكليـ
أف ىػذا
عكدىـ عمػ المػكتو إيع ع
ٌ
بأنفسيـو كا عف انشغاليـ بالقتاؿ ٌ
مع غيرىـ مف المسمميف في عنػؼ عشػكائيو إذ ظػؿ القػرآف حايػ ارن كمػؤث ارنو كمػا كجػدكا ذلػؾ
في ا،يات التي تحث عم الجيػادو كتمجػد الشػيدا كتعػدىـ بنعػيـ الجنػة مػا يشػجعيـ عمػ

الثػػكرة .فػػالرفض يمتػػاز عػػف بعػػض مػػا يجػػاكره مػػف المصػػطمحات كػػػ (ايغت ػرابو كاينفصػػاؿو
كالتشػػيؤ )...بمػػا يكتنػػزه مػػف طاقػػة تعبيريػػة ليػػا قػػدرة عم ػ تحكيػػؿ المعطيػػات السػػمبية إل ػ
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المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

معطيات ايجابية تتشكؿ عبر منجزات كاج ار ات فنية كابداعية كفكريةو تيسيـ بشػكؿ أك بػرخر
(ُٔ)
في رفد تيار التغيير عم أرض الكاقع.

كىذا الرفض ىػك نػكع مػف رفػض التأمػؿ أكثػر منػو رفػض مكاجيػة لكنػو بطبيعػة الحػاؿ ي

يمكننا النظػر إليػو بكصػفو رفيػان سػمبيان أك عبثيػان يائسػانو بػؿ ىػك رفػض متأمػؿ يتأمػؿ ظػكاىر

الكجػػكدو جػػكىره اينفصػػاؿ كيكمػػف فػػي باطنػػو س ػؤاؿ ميػػـ )ِٔ(.فيػػذا عمػػرك القنػػا بػػف عميػػرة

العنبرم التميميو قاؿ يصؼ فييا الخكارج:

مػػػف غمػػػرًة المػ ً
ػػكت فػػػي ىح ٍكماتيػػػا عػػػكدكا

القػػػػػػػػائميف إذا ىػػػػػػػػـ بالقنػػػػػػػػا خرجػػػػػػػػكا

ػػػػػػػػػش رعاديػػػػػػػػػػد
عنػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػا كي ير ٍعػ ه
(ّٔ)
ض المػ ً
ػػكت عػػػف أىحسػػػابكـ ذكدكا
يم ىحػػػر ي

عػػػػػػػػادكا فعػػػػػػػػػادكا كرامػػػػػػػػػان ي تنابمػػػػػػػػػ نة
يػػػػكـ قػػػػا ىؿ ليػػػػػـ
قػػػػكـ
ي
أكػػػػرـ مػ ٍ
ػػػػنيـ ى
ي
ى

إف رفض الجبف كالتقاعس عف القتاؿ كالخكؼ مف المكت؛ ىك ما يصؼ بو الشاعر ىنػا
ع

ػش رعاديػد) فيػـ
الخكارج في إقباليـ عم المكت بقكلو( :ي تنابمةن) كعػدـ الفػرار منػو (كي ير ٍع ه
مػنيـ) فيػـ شػجعاف فػي مكاجيػة المػكت كقتػاؿ
أكرـ
ٍ
قكـ ي
ي يخشكف المكت كي يتحاشكنو (ي ى

الخصـ في ساحة المعركة .أل عنيـ كانكا قد اقامكا فكرتيـ الرافية لميزيمة عمػ مبػدأ اإليمػاف

بالحياة ا،خرةو كعدالة القيية التي ينايمكف مف أجميا.

ذلػػؾ اإليمػػاف الػػػذم جعػػؿ فرسػػانيـ يسػػػتيينكف بػػالمكت مػػف أجػػػؿ الفػػكز بنعػػػيـ اهلل –
(ْٔ)

سبحانو كتعال كريػكانو.

ككػانكا يػركف الحػرب التػي يخكيػكنيا " حربػان مقدسػةو ىػدفييا

إعادة الحػؽ إلػ نصػابوو كاقامػة حكػـ اهللو فأخػذكا يتسػابقكف إلػ المػكت ك ار حيػاة مػا بعػد
(ٓٔ)

المكت "

كانتف لدييـ الصراع بيف الحياة كالمػكت كتحػكؿ الصػراع مػع ا،خػر الػذم يقػؼ

يػد مبػدأ الخػارجي كقيمػوو كقػد عػػرؼ الخػكارج بػاإلخالص الشػديد لعقيػدتيـو كالشػجاعة فػػي
(ٔٔ)

حركبيـ.

كفي ظؿ ىذا الصراع العنيػؼ اتخػذ المػكت يعمقػان فمسػفيان لػـ يعػرؼ بػو أحػد مػف

شع ار الخكارج غيره؛ كىك بذلؾ يكشؼ عف جكىر النفس اإلنسانية.

كنجد " نزعة الزىد عند الخكارج تدكر في رح أفكارىـ حػكؿ الحيػاة كالمػكتو كتقػكل اهلل
(ٕٔ)

التي يركنيا يمانة الخمكد "

كالشكؽ كالخكؼ قريناف لمخمكد فػي الجنػة أك النػار .كلػيس

أف القصائد التي كشفت عف تمرد أصحابيا الميتػافيزيقي – أعنػي ثػكراتيـ عمػ
مف شؾ في ع

حد ما أث ارن لشعكرىـ بالظمـ التاريخي نفسو.
المكت كالككف كانت إل ٍّ

(ٖٔ)

ككػػاف الزىػػد يمنتشػ ارن فػػي نفػػكس الخػكارج لكثػػرة مػػا أصػػابيـ مػػف التسػػمط السياسػػي كالقيػػر
ايجتماعي عم يد األمكييف .كمف عكامػؿ ثػكرة الخػكارج أ عنيػـ كػانكا مػف أبنػا الباديػة الػذيف
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المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

اعتادكا خشكنة العيشو كزادتيـ تعاليـ اإلسالـ ابتعادان عف متع الحيػاةو كدفعػتيـ إلػ التعمػؽ

بالجكىر الدائـو مما دفعيـ إل حياة الزىد كتقديـ التيحيات الكثيػرةو فيػذا حارثػة بػف صػخر

القينيو قاؿ كقد طمبو زياد فيربو فقاؿ:

ً
ػػػػػػػػػالؿ
يػ
ؽ ال ع
ػػػػػػػػػر ي
ى
سػػػػػػػػػػفىاىان كالمنػػػػػػػػػػ طيػ ي
كشػػػػػػػػػػػػػػمر ي أىبػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػ ىؾ لمقتػػػػػػػػػػػػػػاؿً
ٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
تمنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زيػ
ه
ػػػػػػػػػػاد د ًع اليكينػػػػػػػػػػػا
فقمنػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػا زيػ ي

يػػػػػػػػػر ًب ال ٌنصػ ً
ػػػػػػػػاؿ
كي ننحػ ي
ػػػػػػػػاش مػػػػػػػػػف ى ٍ
(ٗٔ)
ً
الرجػػػػػػػػػاؿ
ىػػػػػػػػػاـ
كيػػػػػػػػػربان يختمػػػػػػػػػي
ى

ػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف المنايػػػػػػػػػػػػا
فأ عنػػػػػػػػػػػػا ي نفػ ُّ
كلك عنػػػػػػػػػػػػػا نقػ
ػػػػػػػػػػػػـ طعانػػػػػػػػػػػػػان
ػػػػػػػػػػػػيـ لكػ ٍ
ي

المقػدـ عمػ
فكاف رفض اليزيمة في المعركة؛ ىك عنكاف شػعر الخػكارج الػرافض لمحيػاة ك ي
ػاش)
ػرفض صػػدكرىـ أف تنكسػر أمػػاـ السػػياـ أك تحػػكؿ عنيػػا (كي ننحػ ي
المػكت (ي نفػُّػر) كمػػا تػ ي
ذلػػؾ ىػػك رفػػض لمحيػػاة كاقػػداـ كشػػجاعة فػػي ايستبسػػاؿ فػػي المعركػػة مػػف أجػػؿ نيػػؿ الشػػيادة
كتحقيؽ المكت بطريقة عنيفػة إلدراؾ أعمػ المراتػب فػي الجنػافو فالشػاعر كمػف خػالؿ األداة
النافية (ي) يؤكد رفض الحياة كايتجاه صكب المكت مف دكف خكؼ أك جزعو لتحقيؽ الريػا

الذاتي الذم يسمكو شع ار الخكارجو كىذا يبدك جميان مف خالؿ يمير الجماعة الذم يستعممو

أكثػػر شػػعرائيـ فػػي نصكصػػيـ الرافيػػة سػػمطة الحػػاكـ كالحيػػاة كالسػػاعية إلػ التغييػػر كاعػػادة

التنظػيـ مػػف جديػػد .لػػذلؾ حرصػكا عمػ المػػكت كايستشػػياد فػػي سػػبيؿ اهلل أكثػػر مػػف حرصػػيـ

عم الحياة الدنيا؛ فالشاعر يػػػػػػػػػػػػنظر " إل المكت عم أ عنػو راحػة مػف األلػـ أك أ عنػو نػكـ فػي

سالـ " (َٕ).

إ عنيـ كانكا أقؿ اىتمامان بقرابة الدـ كاألنساب كقد استطاعكاو ممػا لػـ يسػتطع غيػرىـ مػف

المسػػمميفو احػػالؿ العقيػػدة محػػؿ القرابػػةو فػػانتزعكا أنفسػػيـ مػػف أيسػػرىـ كقبػػائميـو كقبم ػكا كػػؿ
منتسػػب إل ػ مػػذىبيـ مػػف دكف النظػػر إل ػ عشػػيرتوو كلػػـ يككنػكا فػػي جممػػتيـ ينتسػػبكف إل ػ

أيميات القبائؿ العربية كقريش كثقيؼ (ُٕ) كغيرىماو كأكثرىـ انتسابيـ كاف لقبائػؿ أقػؿ أىميػة
كشيرةو كىذا يؤكد الجاذبية الثكرية التي حممت إلييا المظمكميف كالمتعطشيف إل العػدؿ مػف

كؿ القبائؿ.

فىمػػدح قبيمػػة أك ىجػػا قبيمػػة يتعمقػػاف بمكقفيػػا مػػف الخ ػكارجو كلػيس كمػػا ذكػػرت الػػدكتكرة
(ِٕ)

سيير القمماكم.

ألف معظميػـ
مف أ عنو تعصػب لقبيمػة لػـ يسػتطع الخػكارج الػتخمص منػوو ع

مػف األعػراب .كقػػد أكػػد فميػػكزف حقيقػػة انسػالخيـ مػػف قبػػائميـ كانتمػػائيـ إلػ حػػزبيـ الػػديني
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(ّٕ)

كعقيػػدتيـ السياسػػية.

المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

كمػػف كثػػرة عبػػادتيـ فقػػد سػػيطر عمػػييـ شػػعكر الخػػكؼ مػػف عػػذاب

ا،خرةو فيذا الزىد أكرثيـ الشجاعةو كلـ يكرثيـ الخكؼ أك اينسحاب.

كالزىد يمثؿ حالة الرفض كايغتراب التي يعانكنيا " فعدـ الشعكر باينتما إل المكقػؼ
(ْٕ)

العػػػاـ أدل بيػػػـ إلػػػ انعػػػداـ الشػػػعكر بمغػػػزل الحيػػػاة كالتمػػػذذ بنعيميػػػا "

كمػػػف ي يسػػػتطع

ايسػػػتمتاع بالػػػدنيا يسػػػتعجؿ الخػػػالص فييػػػا .فقػػػد تعمقػػػت آمػػػاليـ بتحقػػػؽ مبػػػادئ العدالػػػة

كالمساكاةو فحب اهلل تعال كاينتما إل العقيدة ىك أساس الػرابط الحقيقػي بيػنيـو ممػا نجػد
في قكؿ الشاعر أبي بالؿ مرداس بف أدية:

كدم كشػػػػػػػػػػاركتو فػػػػػػػػػػي تالػ ً
ػػػػػػػػػد المػ ً
ػػػػػػػػػاؿ
ٌ
(ٕٓ)
دكف العػػػػػػػػػػـ كالخػػػػػػػػػػاؿً
إي لكجيػػػػػػػػػػ ىؾ ى

مػف كػاف مػػف ً
أىػؿ ىػذا الػػديف كػاف لػػو
ُّي يـ
اهللي يعمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػػػػػػػػي ي أحػػػػػػػػػػػػػػػػب ي
ي

ُّي يـ)
فالرفض القائـ عم بنػا كتجسػيد عالقػات شخصػية أك قبميػة أك اجتماعيػة (ي أحػب ي

عم حساب الديف ىك أمر مرفكض لدل الخكارجو ما لـ تػؾ تمػؾ العالقػة قائمػة عمػ أسػاس

الفكرو كالمعتقدو كالمنيج الذم يتٌبعكنػوو فػي فكػرة التػرخي كالحػب فػي اهلل (إي لكجيػ ىؾ) دكف
مراعػػاة صػػػمة القرابػػػة كاينتمػػػا القبمػػػيو فينػػػا جػػػا ت أداة النفػػػي (ي) لتعنػػػي رفػػػض القبميػػػة
كاينتما األيسرمو كاينتساب فقط لممجمكعة المكالية لمعقيدة كالفكر الذم يسمكو الخكارج.

ػػدمكىا
لػػذا فقػػػد قيػػكا حيػػػاتيـ لتحقيػػػؽ حمػػـ صػػػعب التحقيػػػؽو كا ٌف التيػػحيات التػػػي قػ ٌ
كاجمػػاع القػػكل األخػػرل عم ػ حػػربيـ تػػرؾ أثػػره فػػي نفسػػيتيـو كفػػي سػػمككيـو فبػػرزت عنػػدىـ
ظػاىرة (الزىػد بالحيػاة) كىػـ يعيشػكف يػمف منظكمػػة مػف األفكػار كاألحػالـ التػي يػأب الكاقػػع
تحقيقياو لما فييا مف تطرؼ .فالديف كايلتزاـ بو مف خالؿ مبدأ التقكل ىك مقياس التفايػؿ

ككؿ ما سكاه فيك مرفكض لدييـو كمما يينسب إل عيس بف فاتؾ الخطي قكلو:

ً
و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر أك تمػ
إذا فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا ببكػ
ً
سػ ً
ػػػػػػػػػميـ
ػػػػػػػػػب الصػ
ليمحقىػ ي
ػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػذم ى
الح ى
(ٕٔ)
ػػػػػػػػػػػريـ
ػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػك الكػ
كلكػ ع
ػػػػػػػػػػػف التقػ ع
ي

ىب لػػػػػػػػي سػػػػػػػػكاهي
ػػػػػػػالـ ي أ ى
أبػػػػػػػػي اإلسػ ي
ػػػػػػػػػر يمدععيػػػػػػػػػػو
كػػػػػػػػػػال الحيػػػػػػػػػػيف ينصػ ي
ػػػػػركؽ
ػػػػػت عػ
ػػػػػب كلػػػػػػك ىك يرىمػ ٍ
ه
سػ ه
كمػػػػػػا ىح ى

ألف الفخػر ىػك لممبػدأ كالعقيػدة أم فػي ايلتػزاـ
فينا رفض اينتمػا لغيػر ديػف اهلل تعػال ؛ ع
ببكػر أك ً
ىب لػي سػكاهي) ي لمقبيمػة (إذا فخػركا و
تمػيـ) أم اينتمػا القبمػيو
الكامؿ باإلسالـ (ي أ ى
ػب الكػػريـ يتجسػ يػد بمنظػػكر الخ ػكارج فػػي التقػػكلو كلػػيس بعراقػػة النسػػب كاألص ػؿ (كمػػا
فالحسػ ي
عركؽ) تتقاتؿ كتتيافت عم الصراع مف أجؿ إبراز التقػدـ كالتفػاخر بػالكرـ
ب كلك ىك يرىم ٍت
ه
سه
ىح ى
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ألف " فمسػفة الػرفض ليسػت مػذىبان سػمبيان مػف الكجيػة النفسػية
كاألحساب بػيف ىػذه القبائػؿ .ع
(ٕٕ)

ػإف " فمسػػمفة
كأكثػػر مػػف ذلػػؾ فػ ع

ػدمي "
كىػػي ي تػػؤدم فػػي مكاجيػػة الطبيعػػة إلػ مػػذىب عػ ٌ
الرفض (النفي) ليست ارادة سمبيةو فيي ي تنطمؽ مف تناقض يعارض مف دكف أدلػةو كيثيػر
تتيرب منيجيان مف كػ ٌؿ قاعػدة إ عنيػاو خالفػان لػذلؾ كمٌػو؛ كفيػة
جدايت فارغة كغاميةو كىي ي ٌ
(ٖٕ)
لمقكاعدو داخؿ منظكمة القكاعد "

فال ييجابو كي يكاجو (الرافض) كاقعان أك فك ارن أك معتقدان بػالرفض كالنفػيو إيع إذا كػاف عمػ
كبمكيػكعية مقػاـ مػا
قناعة فكرية كدراية عممية أف ما يممكو كيريد تقديمػو يقػكـ بػديالن حقػان
ٌ

يرفيػػو كيبتغػػي اسػػتبدالو .فػػػ " ال ػرافض يكجػػب اتصػػاؼ صػػاحبو بقػػكة اإلرادةو ي بيػػعفيا أك

فقػػدانياو كقكلػػو "ي" عم ػ رفػػض الشػػي أدؿ عم ػ قػػكة إرادتػػو مػػف قكلػػو "نعػػـ" شػػريطة أف ي

غريزية عميا " (ٕٗ).
يككف رفيو ناشئان عف دكافع
ٌ
ك " مػػا داـ الصػػدؽ كالص ػراحة كالشػػجاعة ىػػي مػػف أيميػػات الفيػػائؿ التػػي اتصػػؼ بيػػا
الخكارجو فيـ أبعد ما يككنكف عػف الخػداع كالمكػر كالمكاريػةو حتػ مػع أعػدائيـو كىػذا نػاتج
و
بعػد كبيػر
بطبيعة الحاؿ عما يعرؼ عنيـ مف عفكية كتسرع في اعطػا الػرأم"(َٖ) فيػـ عمػ
عف الغدر كالخيانة ميما كاف شكمو أك نكعو أك سببوو مما ىك في قكؿ يزيد بف حبنا :

ػػػػؤ عخره
ػػػػت أحبػػػػػك مػػػػػف يمػ ى
ػػػػرب البيػ ى
ي أقػ ي
إف يحجػ ً
ػػػػػػػػػب اهلل أبصػػػػػػػػػػا ارن أيراقبيػػػػػػػػػػا

كي أي ىكسػػػػػػػر فػػػػػػػي ابػ ً
ػػػػػػف العػػػػػػػـ أظفػػػػػػػارم
(ُٖ)

فقػػػػد يػػػػرل اهللي حػػػػا ىؿ المػػػػدلج السػػػػارم

فالشػػاعر يػػرفض أف يخػػرج عم ػ األمػػكر الدينيػػة التػػي أمػػر اهلل تعػػال بيػػاو كمػػا يػػرفض

الخػػركج عم ػ العػػادات كالتقاليػػد ايجتماعيػػة التػػي أقرىػػا المجتمػػع ؛ فيػػك ي يعػػرؼ أف يسػػير

عكس التيار الديني كاألخالقػي الػذم شػرعو اهلل تعػال و فػال يػدخؿ البيػكت إي مػف أبكابيػا (ي

العـ حيف يقمؿ مف شأنو؛ فيك جز ميـ مػف
أقرب
ى
ي
البيت أحبك مف يم ىؤ عخره) كي يطعف في ابف ٌ
جسده كقطعة منو (كي أي ىكسر في ً
ابف العـ أظفارم) كاف كػاف بعػض النػاس ي تعمػـ بػذلؾ بعػد

أف حجب اهلل عنيـ البصر؛ فإ عنو تعال كحده العالـ بحالو عنػدما يسػير كحػده مػف أكؿ الميػؿ
ابتغا كجو اهلل تعال مف دكف أف يشعر بو أحدو فاهلل أقرب لػو مػف كػؿ الخميقػة كىػك العػالـ

بحالو.

أف اينتفايػػة تشػػكؿ ذركة الػػرفض كشػػكمو األسػػم ؛ إ عنػػو التعبيػػر الرمػػزم المكثػػؼو
ذلػػؾ ع

التعبيػػر الػػذم يسػػتفز القػػارئ كيحػػدث لديػػو حالػػة الػػرفض بػػؿ يقنعػػو بػػو كىػػي دىشػػة األسػػئمة
الرافيةو األسئمة التي ي تيادف كي تصال و ايسئمة التي ترسـ شكؿ الحمـو كمف جية ثانية
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دفعػو إلػ التشػػبث بػػالرفض حتػ يتحقػػؽ حمػػـ الغػػد اليػاحؾو كحتػ يصػػب ببسػػاطة الجمػػاؿ

جماين كالجرح جرحان فال يمتبساف .كثمة أساليب بالغية أخػرل تؤكػد منػزع الػرفض فػي شػعرىـ

أف مػف أىػـ مػا يحظػ لػدينا باألىميػة فػي ىػذا السػياؽ أسػمكب التكػرار.
النفي كالقصر .غير ع
كىك يتنكع عنػد الشػاعر تنكعػان كبيػ ارن .بػد ان مػف الصػكتو مػرك ارن بالكممػة ككصػكين إلػ العبػارة

كالجممة.

لػذلؾ فقػد حػرص شػع ار الخػكارج عمػ اختيػار األلفػاظ الجيػدة القػادرة عمػ التعبيػر عػػف

تجاربيـ الشعرية بطريقة مالئمة عم كفؽ تراكيب كجمؿ سميمة مكشاة بجميؿ البياف كجػزؿ
األلفاظو فكانت المغة العربية المعيف الذم مػد الشػع ار بػذلؾ الفػف المنشػكد فػػ " المغػة مخػزف
(ِٖ)

عظيـ لقيـ الحيارة كالفكرة كالكجداف "

لػذلؾ فقػد انطمػؽ شػع ار الػرفض فػي التعبيػر عمػا

يختمج في نفكسيـ مف انفعايت كتصكرات عم كفؽ تراكيب رائعة نجحت في ابراز مشاعرىـ
الرافية.

فيـ ي يساكمكف عم معتقداتيـو ككثيركف منيـ دفعكا اركاحيـ لتصػمب مػكاقفيـ كعػدـ

أف ردة الفعػؿ عنػدىـ قػد تكػكف عنيفػة كتبػدك كأ عنيػا نػكع مػف التعنػت كالمكػابرة
مركنتيا .غير ع

التي تفتقر إل التسكيل كالمنطقية .كقد كصؼ إحساف عبػاس أدب الخػكارج فػي قكلػو " لػكف
ألف كػؿ إنسػاف ذىػب فػي
مف الشعر زىدم ثكرم جام ييكبر اإلنسػاف الخػارجي إكبػا ارن شػديدان ع
عػد شػييدانو فيػك المثػؿ األعمػ فػي نظػر أصػحابو بعػد استشػيادهو كىػك الػذم
سبيؿ العقيدة يي ٌ

أف الجماعة الخارجيةو ىي العصبية المثالية التي تمثؿ الحػؽو
يستحؽ الرثا كالبكا و مثمما ع
فيي إذف تستحؽ المدح كالثنا ؛ كمف ثػـ كػاف مكيػكع ىػذا الشػعر ىػك اإلنسػاف – اإلنسػاف
الخارجي عم كجو التحديدو كالمحرؾ الداخمي فيو ىك ركح التقكل المتطرفةو فيك لػذلؾ أدب
(ّٖ)

قكمو ييزيد مف شدة قكتو التالزـ بيف المذىب األدبي كالحياة العممية "
كيشػػػير الػػػرفض ايجتمػػػاعي إلػػػ عػػػدـ استسػػػالـ الػػػرافض لقػػػيـ المجتمػػػع السػػػائدة أك
ي

لبعيياو كمف ثىٌـ فيك يػرفض أف يتنػازؿ عػف نفسػو .فػايغتراب يػؤدم بالشػاعر إلػ اعتنػاؽ
الرفض كسيمة مف كسائؿ التصال مع الذات مف خالؿ اينفصاؿ عف األرض بما تحكيو مػف
آثاـ كذنػكب كشػركر كشػقا مػف أجػؿ التكحػد مػع نفحػة إلييػة تعيػد لمػذات صػفا ىا كطيرىػا

كبريقيا األكؿ.

(ْٖ)

الخاتمة
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حاكلت الدراسػة الكقػكؼ عمػ الػرفض فػي شػعر الخػكارجو مػف خػالؿ تأكيػد المخصػكص

ككممػا فنيػت جماعػػة تبعتيػا أخػرلو فكانػت أشػػعارىـ
الػذاتيو فمنػذ تكػكينيـ لػـ تيػػدأ ثػكراتيـو ٌ
تفيض بنزعة تشاؤميةو لمظركؼ القاسية التي عاشيا الخكارجو كأكثر أبيػاتيـ عكسػت صػكرة
الػػرفض مػػف خػػالؿ ثنائيػػة الحيػػاة كالمػػكت بعػػدما أثػػركا العػػيش فػػي حمػػـ جنػػات ا،خػػرة؛ أل عنيػػـ

عجػػزكا عػػف تحقيػػؽ حمميػػـ فػػي كاقعيػػـ الػػذم يعيشػػكف فيػػو؛ إذ يصػػطرع فػػي نفػػس الخػػارجي

عالمػاف متناقيػافو الكاقػع الػذم يعػيش فيػو بمػا يتيػمف مػف بػؤس كظمػـ كانتيػاؾ لمحرمػػات
كعالـ الحمـ الذم يطم إليوو بما فيو مف العدالة كالسكينة.

نقيػة مػف آثػاـ
كيمث يؿ اينتصػار عمػ الكاقػع بػالمكت يم ى
طيػ ارن حقيقيػان لمػنفسو تيبعػث بعػده ٌ
الحيػػاة .فالشػػاعر الخػػارجي يبيػػع نفسػػو هلل تعػػال كيػػؤثر المػػكت مػػف أجػػؿ الحيػػاة المرتبطػػة

بالقيمةو كبيذا يجعؿ مف المكت كجيان آخر لمحياة يقكده إل الخالص.

كتترد في شعر الحرب عند الخكارج إرادة قكيةو كعزيمة ي تميفو كركح جبارةو ككاف الزىػد

يمنتش ػ ارن فػػي الخ ػكارج لكثػػرة مػػا أصػػابيـ مػػف التسػػمط السياسػػي كالقيػػر ايجتمػػاعي عم ػ يػػد
األمػكييفو كلػػذلؾ تحفػػؿ حيػػاة الخػكارج بػػالكثير مػف المكاقػػؼ كالمشػػاىد التػػي يتجمػ الخػػارجي

فييا يمتعبدان يارعان إل اهلل تعال .

كمػع كثػػرة عبػػادتيـ سػيطر عمػػييـ شػػعكر الخػكؼ مػػف عػػذاب ا،خػرةو فيػػذا الزىػػد أكرثيػػـ

الشػػػجاعةو كلػػػـ يػػػكرثيـ الخػػػكؼ كاينسػػػحابو كالزىػػػد يمثػػػؿ حالػػػة الػػػرفض كايغتػػػراب التػػػي
يعانكنياو فعدـ الشعكر باينتما لممكاقػؼ العػاـ أدل بيػـ إلػ انعػداـ الشػعكر بمغػزل الحيػاة

كالتمذذ بنعيميا.

كي غرابة أف يككف العدك حبيبان؛ أل عنو الكسيمة التي يبغي بيا الخارجي غايتػوو كي تكتمػؿ

دائرة التقكل في حياة الخارجي إيٌ بايستشيادو فبرزت عندىـ ظاىرة الزىد بالحياةو فػالخكارج
يعيشػػكف يػػمف منظكمػػة مػػف األفكػػار كاألحػػالـ التػػي يعانػػد الكاقػػع تحقيقيػػاو لمػػا فييػػا مػػف

التطرؼ.

كجػػؿ شػػع ار الخػكارج يبثػػكف فػػي ألفػػاظيـ مػػف الحػرارة كالمكعػػة مػػا يجعميػػا تبػػدك ككأ عنيػػا "

ألف الشػاعر ي يتحػرج مػف أف يكشػؼ
صياغة " جديدة غير معيكدة فػي الشػعر القػديـ؛ ذلػؾ ع
عف كؿ ما يعتمج في باطنو مف حرقة أك يثقميػا مػف يػأسو كىكػذا تتخػذ صػيل " الندبػة " ك "

الندا " في شعرىـ كيعان جديدان كقدرات عم الرمز كاإليحا .
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إذف لقػػد كػػاف شػػعر الخػػكارج بتمثمػػو مبػػدأ الػػرفض شػػع ارن تقػػدميان كانسػػانيان ككػػاف ىػػؤي

الشع ار األعالـ فرسػاف الكممػة كرجػاؿ المكقػؼ نػاؤا بالشػعر عػف قصػكر الحكػاـ كنزىػكه عػف
تيػػمنو العربػػدة المحببػػة إل ػ قمػػكب الجمػػاىيرو لقػػد طكحػكا بػػو فػػي آفػػاؽ اإلنسػػانية الرحبػػةو

كالتزمكا حقان -كما يم جكف بكؿ سارتر عم فكرة ايلتزاـ في األدب كعمػ يػركرة تأميمػو-
بقيػػايا الػػكطف كتاريخػػو العريػػؽ كحايػػره الػػتعس كمسػػتقبمو المرىػػكف بػػال خطابيػػة فجػػة أك
إيديكلكجيػػػػة مقيتػػػػة فحػػػػافظ شػػػػعرىـ عمػػػػ طراكتػػػػو كنكيتػػػػو الكجدانيػػػػة كميػػػػامينو الفكريػػػػة

كاإلنسانيةو كقد ساعدىـ عم ذلؾ نفس شعرم قكم ي يخمػد كركح تجديديػة عنيػدة ي تقيػر
كي تخبك نارىاو ككعي بالكاقع في عالقاتو المتشابكة يسيما مع الغرب سياسة كثقافةو فجا

ىذا الشعر في صيغتو الحديثة شع ارن إنسانيان – عمػ الػرغـ مػف عثراتػو كنقائصػو -كقػد أثبػت
قكتػػو كشػػبابو كحصػػانتو كأ عنػػو قػػادر عم ػ اكتسػػاح المنػػابر الثقافيػػةو ليػػرفض فسػػاد السػػمطةو
رفػض
الكجػكد الػذليؿو
كأساليب القمعو كمصادرة الحريات؛ فيك رفض ليػذا الكاقػع المػر كىػذا
ي
ى
م الصػادح الػذم يثيػر كيميػب كيحمػؿ
في البداية كفي النياية لكاقعيـو فنجد ذلػؾ النبػر الثػكر ٌ

بذار التغيير كالتحكؿ.
اليكامش
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

َُ.
ُُ.

(ُ)
(ُ)

م :د .عز الديف إسماعيؿو ٖٔ.
الشعر في إطار العصر الثكر ٌ

ينظر :الرفض في الشعر العربي المعاصر :أ .سعيدم محمدو مجمة ا،داب كالمغاتو جامعة

قصدم مرباح كرقمةو الجزائرو العددٕ :و مايك ََِٖو ُُّ.

(ُ)

ينظر :المصدر نفسوو َُّ.

(ُ)

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ :أحمد سميماف معركؼو ُِٔ .

(ُ)

ينظر :الخكارج كالشيعة :يكليكس فميزكفو ترجمة :د .عبد الرحمف بدكمو ِٗ – ِّ.

(ُ)

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.ُٖٔ :

(ُ)

(ُ)

(ُ)
(ُ)
(ُ)

المصدر نفسو.ُّٔ -ُِٔ :

ينظر :يح اإلسالـ :أحمد أميفو ّ.ٕٔ /

المصدر نفسو.ُُٔ :

ديكاف شعر الخكارج :جمع كتحقيؽ :د .إحساف عباسو ْٓ.
) ينظر :الرفض في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ :عارؼ عبد اهلل محمكد األحبابيو رسالة

ماجستيرو كمية التربية لمبناتو جامعة تكريتو ُٗٗٗو َْ.

ُِ.

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج . َُٖ :كنيتو أبك مالؾو كقد لقي مصرعو بعد قطرم بف الفجا ة بقميؿو

كبمكتو يعؼ أمر األ زارقة مف الناحية الحربيةو بعد أف أيعفتيـ اينقسامات الكثيرة.
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ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.
ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.

المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

(ُ)

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.ُُٔ :

(ُ)

الممؿ كالنحؿ :الشيرستانيو ُ .ُٓٓ /كمركج الذىب :المسعكدمو ّ.ُّٖ /

(ُ)

األدب كقيـ الحيارة المعاصرة :د .محمد زكي العشماكمو ِٓ.

(ُ)

ايتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر :د .محمد قميحةو َْٔ .

(ُ)

(ُ)

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج.ُٓٔ :

ايغتراب :ريتشارد شاختو ترجمة :يكسؼ حسيفو َّ.

مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف :ابف قيـ الجكزيةو ّ.َِّ /

(ُ)

ينظر :آليات الرفض في القصيدة العربية الحديثة :د .مصطف اليبعو المؤتمر العممي

(ُ)

شجاعة اإلبداع :ركلمك مامو ترجمة :فؤاد كامؿو ُٗ.

الخامسو أكتكبر ََِِو ُ.

(ُ)

ينظر :فدكل طكقافو ِّ .كالمكقؼ كالقيية :ىاني ابك غييبو ُِٓ.

(ُ)

ينظر :آليات الرفض في القصيدة العربية الحديثة.ّ :

(ُ)

ينظر :تجميات الرفض في شعر فدكل طكقاف :د .فاتنة محمد حسيفو مجمة سرل مف رألو

(ُ)

اإلسالـ الخكارجي :أحمد معطيةو ِٔ.

المجمدٕ :و العدد ِٕو السنة السابعةو تشريف األكؿو َُُِو َُٗ.

ِٔ )ُ( .ينظر :زمف الشعرو ادكنيسو ُُٔ.

ِٕ )ُ( .ينظر :استراتيجيات الق ار ة التأصيؿ كايج ار النقدمو بساـ قطكسؤُْ.
ِٖ.
ِٗ.
َّ.
ُّ.
ِّ.

(ُ)

(ُ)

شعر العقيدة في عصر صدر اإلسالـ. ّٔ :

ديكاف شعر الخكارج.ٔٓ :

(ُ)

ينظر :المكت كالحياة في شعر الخكارج في العصر األمكم :قطرم بف الفجا ة نمكذجان :د .محمد

(ُ)

مفاىيـ العقؿ العربي :عمي القاسميو ِٖٔ.

الحمحكليو مجمة جامعة الخميؿ لمبحكثو المجمد ٔو العدد ُو َُُِو ٖٗ.

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج .ٕٕ -ٕٔ :في أنساب األشراؼ ْ : ِ/ىك أحد فقيا الخكارج كنساكياو

ككاف ي يرل القعكد عف الحربو ككاف في الرأم كالمعرفة كالفقو بمنزلة عمراف بف حطافو كلو
أشعار كثيرة في مذاىبيـ .كالرتبيص :الترقب كاينتظار .كزىرة الدنيا :حسنيا كبيجتيا كغيارتيا.

كمخاميص :جمع مخماصو كىك اليامر البطف.

ّّ.
ّْ.
ّٓ.

(ُ)
(ُ)
(ُ)

تاريخ األدب العربيو األدب اإلسالمي :د .شكقي ييؼو ِ.
ىاجس الخمكد في الشعر العربي حت نياية العصر األمكم :د .عبد الرزاؽ الدليميو ْٔ.

ُّ
كيحض أصحابو
ديكاف شعر الخكارج .ُٖ :مف مجتيدم الخكارجو كاف يمكـ نفسو عم القعكد

عم الخركج؛ كقد كاف مقتؿ أبي بال ؿ حافزه عم الخركجو كبعد محاكرات بينو كبيف نافع صمـ
عم

الخركج فاشترل سيفان صقيالن كاف يذـ الخكارج فشحذه عنده كقتمو بو كحمؿ عم

فيربكا أمامو ثـ قبض عميو ابف زياد فصمبو.

ّٔ ) ُ( .اإلسالـ الخكارجي :أحمد معطيوو ٖٖ.
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ّٕ.
ّٖ.
ّٗ.

(ُ )
(ُ )
(ُ )

المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

ديكاف شعر الخكارج .ِٖ :المخرؽ :السيؼ .المبير :الميمؾ.

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.ٖٗ :

ديكاف شعر الخكارج . ٗٗ :بنك حبنا ثالثة اخكة مف تميـ كىـ :يزيدو كصخرو كالمغيرةو كاألكؿ

منيـ كاف مف األ زارقة أما ايثناف ا،خراف فكانا أمكيي اليكل .غمكس :كاسعة محيطة .كالعنبرم
بف سالـ :رجؿ منيـ كاف يقاؿ لو األشدؽ.

َْ )ُ( .شعر العقيدة في عصر صدر اإلسالـ حت نياية سنة ِّ ىجرية :أييـ عباس حمكدم
القيسيو ِّٓ – ِْٓ.

ُْ )ُ( .الفرؽ اإلسالمية في الشعر األمكم :النعماف عبد المتعاؿ القاييو ّْٕ.
ِْ.
ّْ.

ْْ.
ْٓ.
ْٔ.

(ُ)
(ُ)

ديكاف شعر الخكارج.ُُٗ :

المصدر نفسو .ُِِ :قطرم بف ا لفجا ة شاعر الخكارج كفارسيا كخطيبيا كالخميفة المسم

أمير المؤمنيف في أصحابوو كترجـ لو ابف خمكاف ( )93:4كيقاؿ أ عنو تكفي سنة ٖٕ أك ٕٗ قو
كجعؿ الطبرم كفاتو سنة ٕٕق.

(ُ)

(ُ)

اإلسالـ الخارجي.ٖٗ :

ديكاف شعر الخكارج.ُِٕ :

(ُ)

ينظر :المصدر نفسو.ٕ :

(ُ)

الخكارج في العصر األمكم :نايؼ معركؼو ُِٕ.

ً
صمىت كىك المايي في األيمكر .كالمقادـ :الكجكه
ْٕ.
المصدر نفسو .ُّّ :مصاليت :جمع م ٍ
كالنكاصي كالجبيات.
ْٖ.
ْٗ.

(ُ)

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج .ُِْ :ىك زعيـ الخكارج أياـ عمرو ع
ظؿ مخمدان إل السمـ طكاؿ عيد عمرو

فمما جا يزيد خرج بسطاـ في جكخ و فكجو مسممة بف عبد الممؾ إليو جيشان بقيادة سعيد بف

عمرك الحرشيو فقتؿ بسطاـ كأكثر أصحابو كانيزـ مف بقيو كقتؿ مع بسطاـ الرياف بف عبد اهلل

اليشكرمو كىدبة اليشكرم ابف عموو كمقاتؿ بف شيباف أبك شبيؿ.

َٓ )ُ( .الخكؼ مف الحرية :أيريؾ فركـو ترجمة :خالد عبد المنعـ مجاىدو َُٓ.

(ُ)
ال عف الرفض كمعانيو في شعر المتنبي .َٓ :كينظر:
ُٓ .ينظر :قمؽ في الحيارةو فركيدو ِٔ .نق ن

ِٓ.

معجـ مصطمحات التحميؿ النفسيو جاف يبالنشو ترجمة :مصطف حجازمو ِِٔ – ِّٔ.

(ُ)

ينظر :مف صكر الرفض كالتحدم في األدب الجاىمي :د .نكرم حمكدم القيسيو مجمة قيايا

عربيةو لبنافو عدد ٔو لسنة ُُٖٗو ّٗ.

ّٓ.
ْٓ.
ٓٓ.
ٔٓ.
ٕٓ.
ٖٓ.

(ُ)

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.ُُٗ :

(ُ)

مفيكـ التمرد عند ألبير كامك كمكقفو مف الثكرة الجزائرية التحريرية :د ـ جو َِ.

(ُ)

(ُ)
(ُ)
(ُ)

ألبير كامك كأدب التمرد :جكف كرككشناؾو ترجمة :جالؿ العشرمو ُِٖ.
األمكم :د .عمر فاركؽ الطباعو ُِ كما بعدىا.
ينظر :مكاقؼ في األدب
ٌ
األمكم :د .شكقي ييؼو ِٕٔ.
التطكر كالتجديد في الشعر
ٌ
ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.َُٕ :
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ٗٓ )ُ( .المصدر نفسو.َُُ :
َٔ.
ُٔ.

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج .ُِٔ :يركف :يميؿ .اإلحجاـ :النككص .كالدريئة باليمز مف الدر كىك

الدفع.

(ُ)

ينظر :تجميات الرفض في شعر فدكل طكقاف :د .فاتنة محمد حسيفو مجمة سرل مف رألو

المجمدٕ :و العدد ِٕو السنة السابعةو تشريف األكؿو َُُِو ُٕٕ.

ِٔ )ُ( .ينظر :البنيات الدالة في شعر أمؿ دنقؿو عبد السالـ المساكمو ِْْ.

ّٔ )ُ( .ديكاف شعر الخكارج .َُّ :مف ب ني سعد بف زيد بف مناة مف تميـو أزرقي حارب مع قطرم
كعبيدة بف ىالؿو ثـ انحاز إل عبد ربو الكبير .تنابمة :جمع تنابؿ كىك الرجؿ القصير .الرعش:

الجبافو ككذلؾ الرعديد.

ْٔ )ُ( .ينظر :الرفض في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ.ْٕ :

ٓٔ )ُ( .الخكارج في العصر األمكمو نشأتيـو تاريخيـو أدبيـ :نايؼ معركؼو ِٗٓ.
ٔٔ.
ٕٔ.

(ُ)

ينظر :الخكارج في بالد المغرب :أحمد إسماعيؿ عبد الرزاؽو ٓٓ .كالخكارجو عقيدة كفكران

(ُ)

نياية العصر األمكم :د .عبد الرزاؽ خميفة محمكد

كفمسفة :عامر النجارو ِِ.

ىاجس الخمكد في الشعر العربي حت

الدليميو ِٓٗ.

ٖٔ )ُ( .ينظر :الشعر العربي المعاصر قياياه كظكاىره الفنية كالمعنكية :د .عز الديف إسماعيؿوَُْ.

ٗٔ )ُ( .ديكاف شعر الخكارج .ُٔ:سيرة معاكية إل مصر فمقي فييا قكمان مف الخكارج أمالكه إل رأييـو
فقدـ العراؽ كأراد الخركج عم زياد كتأىب لذلؾو فطمبو زياد فيربو ثـ كمـ فيو معاكية فكتب إل

زياد بالكؼ عنوو كقتؿ مع مسمؾ بف عقبة يكـ الحرة.

َٕ )ُ( .قمؽ المكت :د .أحمد محمد عبد الخالؽو َٗ.
ُٕ.
ِٕ.
ّٕ.
ْٕ.

(ُ)

ينظر  :الخكارج كالشيعة  ِٔ :و ّْ .

(ُ)

ينظر  :الخكارج كالشيعة . ِْ :

(ُ)

(ُ)
(ُ)

ينظر  :أدب الخكارج في العصر األمكم. ْٗ :
ايغتراب في الشعر األمكم :فاطمة السكيدمو ِٕ.

ٕٓ .ديكاف شعر الخكارج .ْٔ :ىا ىنا التفات" إي لكجي ىؾ" ؛ كالمعن أنت تعمـ يا رب أني أحب
إخكاني لكجي ىؾ ي لرابطة مف ركابط القرابة.

دعي القكـ ينصر مدعيو .كقاؿ البالذرم :ىك عيس بف حدير أحد
ٕٔ )ُ( .ديكاف شعر الخكارج.ِٕ :
ٌ
بني كديعةو فيك مف بني تميـ الالت بف ثعمبةو ككاف مف أصحاب نافع بف األزرؽ كقتؿ بعد خركج
المبرد عيس بف فاتؾ.
األزرقةو كذكر البالذرم أف لو شعران كثي ارن .سماه ٌ
ٕٕ )ُ( .فمسفة الرفض :غاستكف باشالرو ترجمة :خميؿ أحمد خميؿو ٓ.
ٖٕ.
ٕٗ.
َٖ.

(ُ)
(ُ)
(ُ)

المصدر نفسو.ُّٓ :
المعجـ الفمسفي :جميؿ صميباو ُٖٔ.

ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ.ُُٔ :
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ُٖ.
ِٖ.
ّٖ.
ْٖ.

المجػمد  ٗ:العدد ِ:لسنة َُِْ

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج .َُُ :المدلج :الذم يسير مف أكؿ الميؿو كالسرل ي يككف إيع سير الميؿ.

(ُ)

ديكاف شعر الخكارج.ٗ :

(ُ)

(ُ)

مكاقؼ في المغة كاألدب كالفكر :محمد مبارؾو ُْٔ.

ينظر :فدكل طكقافو المكقؼ كالقيية.ُّٓ :

المصادر كالمراجع
(ُ) آليات الرفض في القصيدة العربية الحديثة :د .مصطف اليبعو مجمة أفؽ الثقافةو فبراير ََِْ.

(ِ) ايتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر :د .محمد قميحةو دار ا،فاؽ الجديدةو لبنافو بيركتو
طُو ُٖٓٗ.

(ّ) أدب الخكارج في العصر األمكم :سيير القمماكمو مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشرو مصرو
ُْٓٗ.
(ْ) األدب كقيـ الحيارة المعاصرة :د .محمد زكي العشماكمو دار النيية العربيةو لبنافو بيركتو
َُٖٗ.

(ٓ) استراتيجيات الق ار ة التأصيؿ كايج ار النقدم :بساـ قطكسو مؤسسة حمادةو كدار الكندمو أربدو
ُٖٗٗ.
(ٔ) اإلسالـ الخكارجي :أحمد معطيةو دار الحكارو الالذقيةو َََِ.

(ٕ) ايغتراب :ريتشارد شاختو ترجمة :يكسؼ حسيفو المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرو لبنافو بيركتو
طُو َُٖٗ.

(ٖ) ايغتراب في الشعر األمكم :فاطمة السكيدمو مكتبة مدبكليو القاىرةو ُٕٗٗ.
(ٗ) ألبير كامي كأدب التمرد :جكف كرككشانؾو ترجمة كتعميؽ :جالؿ العشرمو مطبعة الكطف العربيو
د.ت.

(َُ) البنيات الدالة في شعر أمؿ دنقؿ :عبد السالـ المساكمو منشكرات اتحاد الكتاب العربو دمشؽو
ُْٗٗ.

(ُُ) تاريخ األدب العربيو األدب اإلسالمي :د .شكقي ييؼو دار المعارؼو مصرو ُّٔٗ.
(ُِ) تجميات الرفض في شعر فدكل طكقاف :د .فاتنة محمد حسيفو مجمة سرل مف رألو المجمدٕ :و العدد
ِٕو السنة السابعةو تشريف األكؿو َُُِ.

األمكم :د .شكقي ييؼو دار المعارؼو مصرو ط ٕو ُُٖٗ.
(ُّ) التطكر كالتجديد في الشعر
ٌ
(ُْ) الخكارجو عقيدة كفك ارن كفمسفة :عامر النجارو مكتبة المقدسيو بيركتو طُو ُٔٗٗ.

(ُٓ) الخكارج في بالد المغرب حت منتصؼ القرف الرابع اليجرم :محمد إسماعيؿ عبد الرزاؽو دار الثقافةو
الدار البييا و ط ِو ُٖٓٗ.

(ُٔ) الخكارج في العصر األمكمو نشأتيـو تأريخيـو أدبيـ :نايؼ معركؼو دار الطميعةو بيركتو ُْٗٗ.
(ُٕ) الخكارج كالشيعة :يكليكس فميزكفو ترجمة :د .عبد الرحمف بدكمو مكتبة النيية المصريةو مصرو
ُٖٓٗ.
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(ُٖ) الخكؼ مف الحري ة :أيريؾ فركـو ترجمة :خالد عبد المنعـ مجاىدو المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشرو بيركتو ُِٕٗ.

(ُٗ) ديكاف شعر الخكارج :جمع كتحقيؽ :د .إحساف عباسو دار الشركؽو بيركتو طْو ُِٖٗ.

(َِ) الرفض في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ  :عارؼ عبد اهلل محمكد األحبابيو رسالة ماجستيرو كمية التربية
لمبناتو جامعة تكريتو ُٗٗٗ.

(ُِ) الرفض في الشعر العربي المعاصر :أ .سعيدم محمدو مجمة ا،داب كالمغاتو جامعة قصدم مرباح
كرقمةو الجزائرو العددٕ :و مايك ََِٖ.
(ِِ) الرفض كمعانيو في شعر المتنبي :يكسؼ الحناشيو الدار العربية لمكتابو المطبعة الثقافيةو تكنسو
ُْٖٗ.

(ِّ) زمف الشع ر :ادكنيسو دار العكدةو بيركتو ط ِو ُٖٕٗ.

(ِْ) شجاعة اإلبداع :ركلمك مامو ترجمة :فؤاد كامؿو دار سعاد الصباحو القاىرةو طُو ُِٗٗ.
(ِٓ) الشعر العربي المعاصر قياياه كظكاىره الفنية كالمعنكية :د .عز الديف إسماعيؿو دار العكدةو
بيركتو ط ّو ُُٖٗ.

(ِٔ) شعر العقيدة في عصر صدر اإلسالـ حت نياية سنة ِّ ىجرية :أييـ عباس حمكدم القيسيو عالـ
الكتبو مكتبة النيية العربيةو بيركتو طُو ُٖٔٗ.
(ِٕ) الشعر في إطار العصر الثكرم :د .عز الديف إسماعيؿو لبنافو دار الحداثةو بيركتو طِو ُٖٓٗ.
(ِٖ) يح اإلسالـ :أحمد أميفو مكتبة النيية المصريةو القاىرةو ُْٔٗ.

(ِٗ) فدكل طكقا فو المكقؼ كالقيية :ىاني ابك غييبو دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيعو بيركتو
ََِّ.

(َّ) الفرؽ اإلسالمية في الشعر األمكم :النعماف عبد المتعاؿ القاييو دار المعارؼو القاىرةو َُٕٗ.
(ُّ) فمسفة الرفض :غاستكف باشالرو ترجمة :خميؿ أحمد خميؿو دار الحداثةو لبنافو بيركتو طُو
ُٖٓٗ.

(ِّ) ق ار ة جديدة في مكقؼ الخكارج كفكرىـ كأدبيـ :أحمد سميماف معركؼو دار طالسدارو دمشؽو طُو
ُٖٖٗ.

(ّّ) قمؽ في الحيارة :سيغمكند فركيدو ترجمة :جكرج طرابيشيو دار الطميعةو بيركتو ط ُو ُٕٕٗ.
(ّْ) قمؽ المكت :د .أحمد محمد عبد الخالؽو عالـ المعرفةو مطابع الرسالةو الككيتو ُٕٖٗ.

(ّٓ) كتاب الكحشيات :أبك تماـ حبيب بف أكس الطائيو تحقيؽ :عبد العزيز الميمنيو كمحمكد شاكرو دار
المعارؼو مصرو ط ّو ُٕٖٗ.

(ّٔ) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف :ابف قيـ الجكزيةو تحقيؽ :محمد حامد الفقيو
دار الكاتب العربيو بيركتو ط ِو ُّٕٗ.
(ّٕ) مركج الذىب كمعاد ف الجكىر :أبك الحسف المسعكدمو تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميدو دار
السعادةو مصرو ط ْو ُْٔٗ.

(ّٖ) المعجـ الفمسفي :جميؿ صميباو دار الكتاب المبنانيو بيركتو ط ُو ُُٕٗ.
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(ّٗ) معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي :جاف يبالنش كجاف برتراند بكنتاليسو ترجمة :مصطف حجازمو
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرو ُٖٓٗ.

(َْ) مفاىيـ العقؿ العربي :عمي القاسميو دار الثقافةو مؤسسة الدار البييا و طُو ََِْ.

(ُْ) مفيكـ التمرد عند ألبير كامك كمكقفو مف ثكرة الجزائر التحريرية :محمد يحياتفو د ـ جو الجزائرو
طُو ُْٖٗ.

(ِْ) الممؿ كالنحؿ :محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني أبك الفت و تحقيؽ :أحمد فيمي محمدو دار الكتب
العمميةو بيركتو ُِٗٗ.
(ّْ) مف صكر الرفض كالتحدم في األدب الجاىمي :د .نكرم حمكدم القيسيو مجمة قيايا عربيةو لبنافو
عدد ٔو ُُٖٗ.

األمكم :د .عمر فاركؽ الطباعو دار القمـو لبنافو بيركتو طُو ُُٗٗ.
(ْْ) مكاقؼ في األدب
ٌ
(ْٓ) مكاقؼ في المغة كاألدب كالفكر :محمد مبارؾو دار الفارابيو بيركتو ُْٕٗ.
(ْٔ) المكت كالحياة في شعر الخكارج في العصر األمكمو قطرم بف الفجا ة نمكذجان :د .محمد الحمحكليو
مجمة جامعة الخميؿ لمبحكثو المجمد ٔو العدد ُو َُُِ.

(ْٕ) ىاجس الخمكد في الشعر العربي حت نياية العصر األمكم :د .عبد الرزاؽ خميفة محمكد الدليميو
دار الشؤكف الثقافيةو بغدادو ََُِ.

ABSTRACT
" Poetry as an art form is deeply related with the idea of
rejection" since the early stages of its germination and until now.
This idea is embedded in poetry because of the social problems and
the contradictions of life.
This study falls into three sections and a conclusion, section one
deals with concept of rejecting and the established standing rules of
authority which was one of the major beliefs of the outsiders poets.
Section two: tackles the concept of a evolution it shows how the
poets revolted against the rules of government and authority in
order to formalize their own vision of the future.
Section three: deals with the idea of the reorganization of the
world according to the poets', beliefs.
Then follows the conclusion which sums up. the findings of the
tudy.
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