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الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

العناصر الخارجية فى شعر الهجاء بشار بن برد.أ

العناصر اخلارجية هي العناصر اليت تبىن العمل األديب من ناحية خارجها، وتؤثر 
يف تركيب العضوي العمل األديب.أو بعبارة األخرى إن العناصر اخلارجية تتأثر بناء الرواية 

. تتكون هذه العناصر من أقسام، منها ترمجة املؤلف أي حالة ١ج االدبىف االنتا 
الشخصية للمؤلف الطبيعة والتقاليد ونظرة للحياة كل منها ستؤثر كتابته. والثاىن النفسية 

االجتماعية احوالمن ناحية املؤلف كان أم من القراء. والتاىل يعىن بيئة حياة املؤلف ويف 
تؤثر ىف األدب. والعنصر األخر الفلسفة أو نظر احلياة للقوم . هذه احلاالت الثقافيةو 

وغري ذلك.

بشار بن برداحوال الشخصية .١
وأما حياة بشار، فمن أراد أن يدرسها فما عليه إال أن يلم جبوانب ثالث

خصية بشار. وهذه اجلوانب هي: عماه، فقر شأسهمت إسهامًا كبريًا ىف تكوين 
٢أسرته، ووالء القويل.

النسبة للجانب األول وهو عمى بشار، فإن هذه العاهة قد شكلت عند أما ب
شاعرنا عقدة نفسية جعلته يضيق مبا حوله، ويشعر أن الكون احمليط به، ليس إال 
سجنًا قد وضع فيه مدى حياته، من هنا نشأت عنده قضية التربم من الناس، 
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ب ببصرى، فقيل له: والسخط عليهم. وكان يعرب عن هذا بقوله: احلمد هللا الذي ذه
٣وملا يا أبا معاذ؟ فيقول لئال أرى من أبغض.

ولد بشار أعمى، وهو األكمه، فما نظر إىل الدنيا قطُّ، يشبه األشياء بعضها 
ببعض ىف شعره فيأتى مبا اليقدر البصراء أن يأتوا مبثله، فقيل له أنشد قوله: 

كبه#كأن مثار النفع فوق رؤوسنا

ما قال أحد احسن من هذا التشبيه، فمن أين لك هذا ومل هذا ومل تر الدنيا 
قط وال شيًأ فيها؟ فقال: إن عدم النظر يقويِّ ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل مبا 

أخربرنا هاشم قال حدثنا العنزؤ ٤وتذكو قرحيُته.ينظر إليه من األشياء فيتوّفر ِحّسه
اهللا الشرادين قال: كان بشار أعمى طويًال (ضخماً) عن قعنب بن حمرز عن أىب عبد 

كان بشار ضخما، عظيم اخللق والوجه، جمدراً، طويالً، جَاحظ املقلتني ٥آدم جمدوراً.
٦قد تغشامها حلم أمحر.

ومل يكن العمى هو وحده الذي ابتلى به بشار، بل جند قبح شكله، فقد كان 
يالً، جَاحظ املقلتني قد تغشامها حلم ضخم اجلثة، عظيم اخللق والوجه، جمدراً، طو 
،فليس عجيبا لرجل هذه صفاته، من ٧أمحر، فكان أقبح الناس عمى، وأفظعهم منظراً 

أن يكون مثار سخرية واستهزاء من معاصرية الذي كانوا يتحرشون به، ويسخرون 
منه. فكان يقابل هذه السخرية بغضب شديد يصدر عنه تفوه بكلمات وألفاظ نابية 
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ويكىن بشار أبا معاذ،ويلقب باملرعث. قال أبو أيوب: وقال لنا آبن سّالم مرة 
أخرى: إمنا مسي بشار املرعث، ألنه كان لقميصه جيبان: جيٌب عن ميينه وجيب عن 
مشاله، فإذا أراد لبسه َضّمة عليه من غري أن يدِخَل رأسه فيه، وإذا أراد نزَعه حلَّ أزرار 

ك اجليوب بالرعاث السرتساهلا وتدلِّيها، ومسي من أجلها وخرج منه، فشبهات تل
٩املرعَّث.

وقيل ىف الكتاب بشار بن برد حياته وشعره: لقب باملرعث، إما ألنه كان ىف أذنه 
١٠وهو صغري رعاث وهو القرطة.

احول جسده املرعث الذي جيعلوا الناس حوله يكرهون إليه، وبعضهم حيتقرون 
بب كله الذي جيعل بشار بن برد يكرح إىل ماحوله، وهو مرعثه وجسده، وهذا الس

يشعر بشدة اخلزن و يعرب خزنه كله يف شعره.

أما اجلانب الثاىن الذي جيب أن ينظر من خالله إىل شخصية بشار فهو فقر 
١٢تألف أسرة بشار من مخسة أشخاص: أب وأم وأخوين كان بشار ثالثهما.١١أسرته.

وكانا قصابني ١٣ى بشراً والثاىن بشرياً. وكان قصابني.وكان لبشار أخوان واحدمها يسم
يبيعان اللحم، ومل يكونا سويني، إذ كان أحدمها أعرج واآلخر أبرت اليد، وكان بشار 

حدمها حنفى واألخر سدوسي وأن بشار وذكر ىف كتاب احليوان أيضا أن أخويه أ
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عقيلي، أىي بالوالء مجيع وذكر كالمًا ألخيه بشر ألخيه بشر يؤذن أنه كان عريب 
١٤الفصاحة.

أما برد ١٥ته.تأمني الرزق الكاىف ألسرته، هذه احلقيقة عرفها الطفل بشار منذ طفول
أبوه فقد كان طيانًا وحني ولد له بشار قال: ((ما رأيت مولوداً أعظم بركة منه، ولقد 

١٦ولد يل وما عندي درهم. فما حال احلول حىت مجعت مائىت درهم)).

وهلذا رأى أن ينتزع قوته من فم من حرمه منه، إما مدحًا أو هجاء، وملا اعرتض 
بشار ببساطه: إما أن ميسح له باهلجاء، وإما ينتظر عليه والده هجاء الناس قال له 

الفقرا والعوز، وهلذا السبب نرى بشارًا متلهفًا دائمًا لتقبل العطاء، وال ميتلك الصرب 
عليه، فيعمد إىل التهديد والوعيد، وكل الناس عرفت ومسعت كالمه السليط، وقدرته 

نه، وخيافون منه. من اخللفاء الفائقة على الذم ىف اهلجاء، من هنا نرى الناس يهابو 
مروراً باألمراء والوزراء إىل عامة الناس.

، والدليل على ذلك ١٧أما اخللفاء فإنه ال يرعوي عن ذمهم إذا قصروا ىف عطائه
جوابه على سؤال سأله إياه رجل قائالً: إن مدائحك عقبة بن مسلم فوق مدائحك  

طاء كل أحد،دخلت إليه يوما كل أحد، فقال بشار: إن عطاياه إياي كانت فوق ع
فأنشدته:

عقبة اخلري مطعم الفقراء#حـــــــــــرم اهللا أن ترى كابن َسْلمٍ 

ف ولـكـــنيلذ طعم العطاء#رجاء وال اخلوــــــليس يعـــطيك لل
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١٨وتغشى منازِل الكـــــــــــرماء#يسقط الطري حيث ينتثر احلبَّ 

م بثالثة آالف دينار.ومن هذه املدح فأمره عقبة بن مسل

مدح بشار سليمان بن هشام بن عبد امللك فوصله سليمان خبمسة آالف 
درهم وكان يـَُبخَّل، فلم يرضها وانصرف عنه مغضباً فقال:

وعــــــن العـــــــــــــــــــدو ُمـَخــيَّس الشيطانِ #إْن أَمسى منقبض اليدين عن الــــندى

ثَلــــــــــــَِج الـَمـــــــــــــِقيُل ُمنَـعَّـــــــــَم الـــــــــنَّدَمــــانِ #ــــــــــــن اللئام ُمـــــَسلَّـــــطاً فلـــــــــقد أروح عــــــ

تندى يدي ويـُخـــــــــــــــــاُف فرط لساين#فـى ِظــــــــــــــــلِّ عــــيش عـــــــــــشرية حممودة

وإذا األمــــــــــــــــُري علــــيَّ من َحــــــــــــــــــــــــــــرَّانِ #ـــــنـيُّ الشـــــــــــباب مــــــــــــطاوعٌ ازَمـــــــــــاَن ج

ـــــــــــــــــُة املْرجانبـََرقـــــــــــــــْت عــــــــــــــــــــليه اكـلَّــ#ريـم بأحـــــــويــــــــة العــــــــــــــــــــراق إذا بـــــــدا

وبوشـــــــــــــك رؤيتها مــــــــــــــــن اهلَمالن#فاكحـــــل بعبدة مقلتيك مـــن القـــــــــذى

١٩نأشــــــفــى لـــــــــــــــــدائك من بين مروا#ــــوي وأنت مــــتيَّــــــــمٌ فـــــــــــلُقْربــُمن تـــــهــــــــــــــ

من تلك البيانات خلص الباحث أن بشار بن برد له مخسة أسًر، وتتكون من 
أبيه وأمه و أسرتني. و احوال إقتصاد أسرته منذ مولد بشار بن برد  لغري ممكن أو 

ميدح األغنياء بشعره املدح، لكن ليس كل لبحث النقود. وطريقته ليستفيد شعره وهو 
شعره املدح فيه أجرة مثل ما يف هذه الواقعة : ذات يوم مدح بشار بن برد األغنياء 
بشعره املدح لكن األجرة الذي تناوله قليل حىت أنه يهجاء بشعره اهلجاء إليهم. من 

تلك الواقعة ظهر احوال أسرته املذموم الذي يسبب نشأة شعر هجائه.
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ا اجلانب الثالث الذي أثر ىف شخصية بشار فهو والؤه القومي.أم

لقد علمنا أن بشار ولد ألب موًيل لسيدة عقيلية، وأن هذه السيدة أعتقت 
بشارا ألنه ولد أعمى ال تنتفع منه بشيء. ورغم أن بشارا أصبح حرّا إال أنه يف الواقع  

غم حماولته التغلب على كان حباجة إىل والئه لبين عقيل، وينسب نفسه إليهم. ور 
يد للسيد، فإنه بقي ىف قرارة نفسه سعامل الضعف ىف هذا االنتماء العبد لسيده، ال ال

يشعر باملهانة،وخاصة إذا عرفنا أنه يعيش ىف بيئة عربية متعصبة أشد التعصب للعنصر 
وهو القومي، أو الوالء القبلى. هلذا نراه تائها بني االفتخار بانتمائه اجلديد للعرب،

٢٠ُمَولد أمه عربية وأبوه فارسي.

هذه الصورة الىت نرى فيها بشار بن برد وهو يفتخر بالعرب، ويعدد خصاهلم 
احلميدة، سرعان ما تنقلب إىل صورة معاكسة متاما إذا ما حترك فيه عامل الضعف 
جتاه عنصره األعجمي، فرتاه ينتقض لكرامته انتفاضة املتأمل من شيئ جرحه. فلنستمع 

هذه القصة الىت تبني لنا هذه احلقيقة. إىل

قال أىب الفرج األصفهاين ىف األغاين: أخربين أمحد بن العباس العسكري قال 
حدثين علّي بن منصور أبو اجلسن الباهلّي قال حدثين أبو عبد اهللا املقرئ اَجلْحَدرِّي 

الذي كان يقراء ىف املسجد اجلامع بالبصرة، قال:

ة بن ثور السدوسي وبشاٌر عنده عليه ِبزَُّة الشعراء، فقال دخل أعريب على جمزأ
األعراّيب: وما للموايل وللشعر! فغضب بشار وسكت ُهنيهٌة، مث قال: أتأَذُن يل يا أبا 

ثوٍر؟ قال: قل ما شئَت يا أبا معاٍذ، فأنشاء بّشاٌر يقول:

وال آبــي عـــــــــــلـــــى مـــــــــــــــــــــــوًىل وجار#ـــتســارخــــلــــــــيلي ال أنام عــــــــــلى اقـــــــــــــــــــــ

وعـــــــنه حـــــــــــــــــــــــــــــني تأذُن بالفــــــــــخارِ #ســـــــــــــــــــأخرب فــــــــــــــــــــاخر األعـــــــــراب عين
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ونادمـــــــــــــــــــت الكــــــــــرام على الُعَقارِ #ـــــــــيَت بعد الُعْري خزاأحــــــــــــــــــــــــــــني ُكسـ

بين األحـــــــــــرار حســــُبك من خسارِ #تفــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــر يابن راعــــــــــــــــــــــــــــــية وراعٍ 

شــــــــــــــــــــــــركت الكلب ىف َوْلغ اإلطارِ #ـــــــــئت إلـى قَـــــــــــــرَاحٍ وكـــــــــــــنت إذا ظمــــــــــ

وينســـــــــــــــــــــــــــــيك املـــــــكارم صـــــــيد فارِ # تُـــــــــــــــــــــــريغ بـخـــــــطبة كســــــــــــــــــــــــر الـمـوايل

ولـــــــم نعـــــــــــقـــــــــــــــــــــل بــــَدرَّاج الــــديــــــارِ #ـــــــــــــُدو للقــــــــــــــــــــنافـــــــــذ تدَّريهــــــــــــــاَوتــــــــغـ

ــــــــــــــأن بالبلـــــــد القفاروتــــرعــــــــــــــــى الض#وتتشــــــــــــــح الشـــــــــــــــمال لالبسيهــــــــــــــــا

فلــــــــــــــيتك غـــــــــــــــــــــــائب فـي َحــــــــــرِّ نارِ #مـــــــــــــــــقامك بينــــــــــنا دنس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا

٢١على مــــــــثلي من الـحدث الـــــــــــــــــــكبارِ #ــر وكلـــــــــــبوفخـــــــــــــــــــــــُرك بيــــــــــــن خـــنــزيــــ

٢٢فقال جمزأة لألعرايب: قبحك اهللا! فأنت كسبت هذا الشر لنفسك وألمثالك!.

ومن ذلك الشعر نرى كيف انتقض بشار للرد على ذلك األعرايب ألنه أهانه 
ار يكيل له الصاع صاعني، ويفند مزاعمه بانتمائه إىل املواىل، وحتقري إياهم، فإذا ببش

بأن العرب هم أعز من غريهم، فإذا ببشار أيضاً يعطينا صورة بشعة للحياة املزرية الىت 
حيياها البدوي. ويعدد أنواع احليوانات الىت يعيش على حلومها، فإذا هي حيوانات 

ميقتها اإلنسان العادي، ويأنف من أكل حلمها. ىف حني جيهد البدوي ىف
عرب الصحراء القاحلة ليصطادها، ويتنع بأكل حلمها. كما أن البدوي يشرب من املاء 
الذي تشرب منه سائر احليوانات ومنها الكالب، هذا اإلنسان الذي يعيش على هذا 
النمط من اجلهل واخلشونة ىف املأكول واملشرب، حيق له أن يفتخر على أبناء 

.١٦٦ص: ٣ج:، م)١٩٩٢هـ/ ١٤١٢الكتاب العلمية،(بريوت: دار،االغاىنأىب الفرج االصفهاىن، ٢١
.١٦٠: ص: ٣ج،م)١٩٩٢هـ/ ١٤١٢(بريوت: دار الكتاب العلمية،، االغاىنأىب الفرج االصفهاىن، ٢٢



٢٩

لشيء إال أبناء هذه الشعوب قد أخذوا عبيدا من قبل الشعوب احملتضرة الراقية، ال

من تلك البيانات خلص الباحث أن والئه مع قبيلته يؤثر يف نشأة شعر هجائه. 
قيلية حني اضعف العرب إليهم.عار بن برد شعر هجائه للدفاء بين واستخدم بش

بشار بن بردالنفسيةاحوال.٢

رفنا أن أحوال النفسية إحدى من أنواع العناصر الذي يؤثر يف نشأة كماع
العمل األديب. يف هذا البحث بني الباحث احوال نفسية بشار بن برد الذي يؤثر يف 

نشأة شعال هجائه. وهذه البيانات :

كان بشار سيء اخللق، سريع الغضب، سريع اهلجاء، متحاهر بالسكر، مفتخرا 
قه حمبة اللذات والتنعم، وقد عرفه الناس بذلك، ولذلك قال: بالزىن. وكان من خل

إال نعيم سهيل مث محاد#ليس النعيم وإن كنا نزن به

وكان قوي الرّد على من خالفه، كثري احملادثة، كثري فلتات اللسان، زكان 
بذىء اللسان، شديد األذى. قال اخلطيب ىف تاريخ بغداد عن أيب عبيدة: كان بشار 

شعر وهو صغري، وكان ال يزال قوم يشكونه إىل أبيه، فيضربه، حىت رّق عليه يقول ال
٢٣من كثرة ما يضربه.

وقال األصمعي: ((كان بشار ضخما عظيم احللق جمدورا، وكان إذا اراد أن 
ينشد صّفق بيديه، وتنحنح وبصق عن ميشنه ومشاله، وكان أشد الناس تربمًا بالناس، 

٢٤ذهب ببصري لئال أرى من أبغض)).وكان يقول: احلكد هللا الذي

.٢٠)، ص: ٢٠٠٧ة العربية، (جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة الثقاف،ديوان بشار بن بردحممد الطاهر ابن عاشور، ٢٣
.١٠م)، ص: ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣لبنان: دار الكتب العلمية، -(بريوت،ديوانبشار بن يردمهري حممد ناصر الدين، ٢٤



٣٠

وقال بطرس البستاىن ىف كتاب أدباء العرب: وكان فاسقا شديد العهر، وحمبا 
للهو، مدمنًا للخمرة، وكان كثري االعتداد بنفسه، وال يرى فوقه شاعرا وال عاملاً، 

وتكربه جعله شديد االفتخار بنسبه حىت ال جيحد له معادالً غري قريش وكسرى.

البيانات أن بشار بن برد له السلوك املذموم، وواحد من صفته من تلك
القبيخ هو الغضب وحمب باإلحتقار. وهذا كله أثر كثريا يف شعر هجائه ألن كلما 
يغضب بشار بن برد أو الحيب بغري وهو يعرب غضبه او إحتقاره بشعر هجائه. 

ونلخص أن أحوال النفسية يؤثر يف نشاة العمل األديب ألديب.  

(االجتماعية والثقافية)بشار بن بردبيئة احوال.٣

مميزا عن غريه من سائر العصور.

أول هذه الظواهر سيطرة العنصر الفارسي على العنصر العريب، وبالتاىل سيطرة 

والبذح والرتف الرخاء، فكان ال بد له من أن حيمل معه هذه احلاالت االجتماعية إىل 
من طور البساطة إىل طور 
التعقيد، ومن العيش الوديع املتواضع اىل الرتف، وبذلك طبع العصر العباسي بالطابع 

٢٥الفارسي.

وليس عجيبًا بعد هذا أن تزدهر بغداد املنصور الىت بناها على طراز املداشن 
الفاخرة حاضرة الفرس، وأنتزخر مبعامل احلضارة املادية، فرتفع فيها القصولر املزخرفة و 

.٤٥م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٢٥



٣١

الرياش، وأن تتألف فيها ليايل السمر واملنادمة، وأن تغض بالغلمان واجلوار احلسان. 
وأن يكثر البذل والعطاء، ويرتفع مستوى احلياة، ويسرف الناس ىف تتبع لذائذ احلياة.

عصر، فأصبحت مضرب املثل بعظتها، ومجاهلا ورجاهلا، وكان املدينة كل مفاخر ال
خلفاؤها طليهة التنور العقلي، والتحرر، متيز حكمهم على اإلمجال بالتسامح والبعد 

٢٦عن التزمت والتضييق.

الظاهرة الثانية الىت عرفها العصر العباسي هي ظاهرة نقل الرتاث الفكري من 
سالمي. فهذا العصر انفرد عن غريه من العصور ىف العامل القدمي إىل العامل العريب اإل

عملية صهر للثقافات املكتسبة من األمم غري اإلسالمية ىف كأس الثقافة العربية 
٢٧

إن العرب القدماء كان هدفهم األمسى بناء األمة العربية على أسس علمية 
لرتاث اليوناين والفارسي واهلندي ىف األعصر العباسية، سليمة، منذ أن فكروا بنقل ا

األعصر العباسية رغم طابع منذ نشأته حركة أقوى وأعظم من حركة الرتمجة ىف 
االجتهاد والفرجية اللذين كانا يسيطران على هذه احلركة، واالنكباب على هذا الرتاث 

خذ من تراث ثقايف ميتاز عن غريه. وسنة احلياة هي التواحد بني األمم وهي سنة أ
وعطاء، فاألمم حيال بعضها البعض تأخذ حينا وتعطي طورا آخر، وملا كان اجلسر 
موجودًا والعلماء يشدون الركاب خلوض غمار احلركة، فكانت الرتمجة هي النقطة 

.٤٦م)، ص:١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٢٦
.٣م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٢٧



٣٢

اجلوهرية يف التفاهم والتعاون الثقايف الدويل، والتقارب األممي الذي حتمله ذلك اجلسر 
٢٨ة والكلدان والصابئة يف تلكاحلقبة بالذات.احلضاري من السريان والنساطر 

وذكر صاحب كشف الظنون قائالً: 

واعلم أن علوم األوائل كانت مهجورة يف عصر األمويني، وملا ظهر آل العباس  
كان أول من عين منهم بالعلوم اخلليفة الثاين أبو جعفر املنصور، وكان مع براعته ىف 

النجوم حمباً ألهلها.الفقه مقدماً ىف علم الفلسفة وخاصة ىف

مث ملا أفضت اخلالفة إىل اخلليفة عبد اهللا املأمون بن الرشيد مت ما بدأ به حده، 
فطلب من ملوك الروم وصله ملديهم من كتب فبعثوا إليه منها مبا حضرهم له مهرة 

٢٩املرتمجني فرتمجوا له.

أفالطو ىف ومن أهم ما اكتسبه العرب من الفكر اليوناين منطق أرسطو وفلسفة 
نظرية الفيض اإلهلي، مث علم الكالم واجلدول والفلسطة إىل غري ذلك من املعارف.

واجلغرفية. فلما نشطت احلركة العلمية ىف العصر العباسي، أخذت طائفة ممن جييدون 
٣٠لون الكتب من الفارسية إىل العربية.ينق-الفارسي والعريب-اللسانني

-أما تأثري الثقافة اهلندية ىف الثقافة اإلسالمية فيأيت من ناحيتني: ناحية مباشرة
وذلك باتصال املسلمني أنفسهم باهلند من طريق التجارة، ومن طريق الفتح العريب، 

باهلنود وذلك بنقل ثقافتهم بواسطة الفرس، فإن الفرس اتصلوا - وناحية غري مباشرة

ىف ثناياها.

.٤٧م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٢٨
.٣٤، ص: ١كشف الظنون ج٢٩
٤٨م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٣٠



٣٣

وكان تأثريه ىف الثقافة اإلسالمية من نواح: أمههااإلهليات، املقاالت الدينية، 
والنجوم، واآلداب وما يتبعه من فن وغري ذلك.

بعض الفرق الدينية اإلسالمية كبريا، فقد قالت ففي اإلهليات كان أثر التناسخ ىف 
بعض هذه الفرق إن األرواح تنتقل بعد مفارقتها األجساد إىل أجساد أخرى، وإن مل 

أصحاب عبد اهللا بن سبأ. 

فقد -لدولة األموية شأوًا بعيداً كما أن احلركة الدينية كانت قد بلغت ىف آخر ا
جرهم البحث إىل أن يتكلموا يف القضاء والقدر وحنوه، وجتادل املسلمون مع سائر 

٣١تطلبها.

من أبناء عصره يضاف إىل ذلك مل محله عى قومه من عادات وتقاليد وطقوس دينيه  
قبل دخول اإلسالم إليه. كالزردشتية واملانوية 

واملزدكية وغريها.

.٤٩نفس املراجع، ص: ٣١



٣٤

والفالسفتهبشار بن بردعتقاد االاحوال.٤

كان الرمي بالزنندقة واإلحلاد قد طلع قرنه من أثناء القرن األول االسالمي، مث 
بلغ أشده ىف العصر الذي عاش فيه بشار، مبا عظم من املخافات االعتقادية 

.٣٢ت املذهبية وقضاء األوطار السياسةوالتعصبا

كانت لبشار آراء وعقائد لصيقة بأصله الفارسي. وعصره الذي انتشرت فيه 
املذاهب والبدع. فقد كان عصره عصر السياسة واملناظرات. وعصر علماء الكالم 
واملذاهب الفكرية بعد أن خرج العرب من محودهم الفكري واجتهوا حنو التأمل 

٣٣والتفكري.

زندقة: اسم اشتقه العرب من كلمة زندو بالفارسية (الزندوفستا) وهو كتاب وال

اعتقاد جموس الفرس، أي انتسب للزندو، مث اشتقوا منه ((زندقة)) لالعتقاد، و 
((زنديق)) للمعتتقدد، مث أطلقوه

.٣٤بغري ذلك، ولذلك قالوا: الزنديق يرادف املنافق

ن بشار من شيعة األموية، نبغ ىف زمانا، وامتدح خلفاءها وأمراءها، مث كان وكا
من شيعة إبراهيم بن احلسن بن علي، وكان أيضا من املتساهلني ىف دينهم املتظاهرين 

.٢٥)، ص: ٢٠٠٧(جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، ،ديوان بشار بن بردحممد الطاهر ابن عاشور، ٣٢
.١٢-١١م)، ص:١٩٩٣هـ/ ١٤١٣(بريوت: دار الكتب العلمية، ،ردديوانبشار بن يمهري حممد ناصر الدين، ٣٣
.٢٨)، ص: ٢٠٠٧(جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، ،ديوان بشار بن بردحممد الطاهر ابن عاشور، ٣٤



٣٥

٣٥ن.

غريهم إىل الرفض وإىل مذهب الرجعية القائلني بأن علي بن أيب طالب سينزل مرة 
ثانية كما ينزل عيسى، وأن مجيع األُمة كفروا حني عدلوا عن بيعة علّي بعد رسول اهللا 

٣٦ونسب أيضا اىل اإلحلاد احملض والتعطيل.صلى اهللا عليه وسلم.

وقد اتفق الرواة على أن بشارا كان مطلعًا على علم الكالم معدودًا من متقنية، 
قال صاحب األغاين: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكالم: عمرو بن ُعبيد، 
وواصل بن عطاء الغزّال، وبشار بن برد، وصاحل بن عبد القدوس، وعبد الكرمي بن أيب

العوجاء، ورجل من األزد (هو جرير بن حازم)، وكانوا جيتمعون ىف منزل اَألزدي 
وخيتصمون عنده، وكانوا على شك ىف أمرهم، فأما عمرو وواصٌل فصارا إىل العتزال، 
وأما عبد الكرمي وصاحل فصمما على الثنوية (أي اعتقاد املزدكية) وأما بشار فبقي 

٣٧ل اىل قول السُّمنية.خمتلطاً متحريا، وأما األزدي فما

يتعصب للفرس وأحواهلم))، وثانيها: أن معطم شيعة األموية من العرب كانوا يغارون 
منهم أن جاءهم فاحتني مع بىن العباس، وثالثها: أن اخلالفة العباسية أخذت تتحفز 
إىل قطع شوكة الفرس ختلصًا من إدالهلم على اخلالفة وطمعهم ىف وضع اخلليفة حتت 

ْضِد شوكتهم بنكبة صاحب الدعوة أىب مسلم نري تصرفهم،وقد أبرقت بارقة خَ 

.٣٠نفس املراجع، ص: ٣٥
.٣٠نفس املراجع، ص: ٣٦
.٣١نفس املراجع، ص: ٣٧
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٣٨باعتقاد إهلني: إله الظلمة وإله النور.

وىف األغاين أن بشارا كان حيضر جمالس واصل بن عطاء، ويستمع إىل حماوراته 
مما يدل على أنه قد ٣٩مع من يعتنقون مذاهب الثن

واملنطق. 

فبشار يستخدم القياس كما استخدمه إبليس من قبل حني رفض أن يسجد آلدم 
ر من الطني، فمعىن ألنه خملوق من طني، وإبليس خملوق من نار، ومبا أن النار أطه

هذا أن إبليس أفضل من آدم، وقد أيد بشار رأى إبليس وقال:

والنار معبودة مذ كانت النار#األرض مظلمة والنار مشرقة

فبشار يقيس بني األرض والنار، فإذا باألرض كتلة مظلمة، وإذا بالنار كتلة 
ألرض قد عبدت، متوهجة، مث إن النار معبودة منذ أن خلقت، بينما ال نعلم أن ا

٤٠ومعىن هذا أن النار أفضل من األرض.

القول بتفضيل إبليس على آدم، إذ  إبليس خملوق من نار وآدم من طني. وجاء ىف 
رسالة الغفران للمعري أن مما نسب إىل بشار:

فتنبهوا يا معشر الُفجَّار#دمإبليُس أفضُل من أبيكم آ

٤١والطني ال يْسُمو ُمسّو النار#الناُر َعنصره وآدم طينةٌ 

.٣٣)، ص: ٢٠٠٧(جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، ،ان بشار بن بردديو حممد الطاهر ابن عاشور، ٣٨
.١٢٤: ص: ٣م) ج١٩٩٢هـ/ ١٤١٢(بريوت: دار الكتاب العلمية،، االغاىنأىب الفرج االصفهاىن، ٣٩
. ٣٩: م)، ص١٩٩٠هـ/ ١٤٤١لكتب العلمية،(بريوت: دار ا،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٤٠



٣٧

احلرية أظهر شيئ يف آراء بشار، فرتاه على شعوبيته وكرهه للعرب، ال يستنكف عن 
قهه بالدين، وتضلعه من علم الكالم، ال يصلى وال يأبه 
للفروض واألنفال. وقد يدين باجلربية. مث ال يلبث أن ينقصها فيقر بالبعث واحلساب. 

وبنيه: 

كانت الناروالنار معبودة مذ  #األرض مظلمة والنار مشرقة

وله أيضا:

..........................#إبليس أفضل من أبيكم آدم

٤٢وكان سّيئ الظن بالناس ال يركن إىل صداقتهم وإمنا يراهم مجيعاً خمادعني غّيابني)).

وُنسب بشار إىل الشعوبية، ولعلها كانت تبدو منه ىف حمادثاته وجمالسته. ونسب 
وقد كان التشيع شائعًا بعد سقوط الدولة األموية، اىل التشيع، وشعره شهيد بذلك،

وال أشك ىف أن بشارا كان من املعتصبني اىل بين أمية، وأن إظهاره التشيُّع مصانعٌة 
، فقد ذكر ٤٣وبقيٌة. وقدنسب اىل األحلاد التعطيل أي الدُّهرية. ونسب اىل الرفض

ن من الكاملية، وهم األستاذ أبو منصور ىف كتاب (الفرق بني الفرق) أن بشارا كا
أصحاب ايب كامل الذي كان دين بتفكري الصحابة لرتكهم بيعة علي وبتكفريعلى 
لرتكه قتاهلم (وهم من الذين مل يقولوا جبواز التقية مثل بقية الشيعة) قال: ((وقد ضم 
اىل ضاللةته هذه ضالتني أخريني: إحدامها قوله برجعة األموات إىل الدنيا قبل يوم 

.٣٦)، ص: ٢٠٠٧(جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، ،ديوان بشار بن بردحممد الطاهر ابن عاشور، ٤١
. ٥٦ص: ،)م١٩٧٩مارون عبود، دار جمهول املدينة: (،أدباء العرببطرس البستاين، ٤٢
.٣٧)، ص: ٢٠٠٧الثقافة العربية، (جمهولة مدينة: اجلزائر عاصمة ،ديوان بشار بن بردحممد الطاهر ابن عاشور، ٤٣
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كما ذهب اىل أصحاب الرجعة من الشيعة الرافضة والثانية قوله بتصويب القيامة،  
إبليس ىف تفضيل النار على األرض)).

وأما ما نسبوه اىل الشعوبية وهي كراهية العرب وحتقريهم فالظاهر أن بشار كان 
ينزع اىل ذلك بعد ان أعتد له اعداؤه ومنافسوه التحقري بالوالء، فأجلأه ذلك اىل 

٤٤باالفتخار بنسبه الفارسي.االبتداء 

تأثير العناصر الخارجية فى شعر الهجاء بشار بن برد وشرحه.ب

بشار بن برداحوال الشخصية تأثير .١

وأما حياة بشار، فمن أراد أن يدرسها فما عليه إال أن يلم جبوانب ثالث 
هي: عماه، فقر أسهمت إسهامًا كبريًا ىف تكوين ضخصية بشار. وهذه اجلوانب 

٤٥ي.ووالء القومأسرته، 

عمي بشار بن برد)أ

إذال تزاُل تـََعــــــــــــــــــبا لـــــــى بتــــعــــــــــــــــــــــــبــيــــــــــــــرِ #يا فرخ نـَُهيا بإفٍك قُلـــــــــــَْت أو ُزورٍ 

ــــــرييفاآلن حني اجنلى هــــــمي بتقصـــــــــــــــــ#قد كنت قصرت بقيا أو مـحافظة

#     والــــكـــــــــــــــــــــــــلب ينبح مربوطا بســـاجـــــــــــــــورنبئت أنـــــــــك يا حــــــــــــــماد تنبحنــــــي

واححمر من منهج األجواف تصديري#أحينهرت كالب احلي من حرسي

حـــــديد وصـــــــــــــــــــوت غــــــــري مــــــــنزورباب #وذب عين غواة الــــــــــــــــــناس مــــــعتديا

٤٦مر ما أنت ىف العــــــــــــــــــــــــــريأبا عــــــمـــــهال#ـــــــــــــــــقةتفشو إىل بإشـــــــــــــــعار ملصـــــــ

.٣٧نفس املراجع، ص: ٤٤
.١٣م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٤٥
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شعر يبني أن بشار يهجو محاد اجرد ويعترب بالكلب ينبح كلما وجد من تلك ال
شحص مير أمامه، حىت خيرج من فمه الدم ألن أكثر الكالم. هذا البيان صور بشار 
بن برد صفة محاج أجرد الذي يهجو إليه بالقول : أن بشار ليس الناس لكن هو 

حتقار استعمل محاد أجرد الكلب او اقبح من الكلب و رحيه كالريح اخلنزير. هذا اإل
دائما بغري سباب إال هو ينظر أن بشار له قبيح اجلسم كالعمي واملرعث وغريه.

نشأة هذا الشعر سببا من هجاء محاد إىل بشار بن برد ألن احوال جسمه  
كالعمي و املرعث او غريه. وهذا أمثلة من هجاء محاد إليه :

كلب يف الناس أنت ال اإلنسانــــــ#يابن برد اخساء إليك فمثل الـــــ

ـــــب وأوىل منه بكل هوان#بل لعمري ألنت شر من الكلـــ

ــــــحك يا بن الطيان ذي التبان#ولريح اخلنزير أهو من ريــــــــــــــــــ

يا إبن برد أنت كالكلب وال إنسان، جسمك غري كامل، أنت عمي واملرعث 
إليك، وأحلف نفسي يف كل العمر كأنك أقبح من وغريه حىت الناس اليريد أن يرى 

الكلب و رحيك كالريح اخلنزير.

ما أحزن بشار بعد مسع هجاء من محاد وغريه حىت أنه يبكي، ألن الناس 
اليفكرون كالمه وكالمهم جيعل بشار وجه القلب إليهم. ومن املعروف أن كل الناس 

ىت فكر بشار بن برد وسأل اليريدون أن يولدون باملرعث والعمي وقبيح اجلسم ح
نفسه : ملذا كل الناس يهجوين؟ أال هم يعرفون بأن كل الناس اليريدون أن يولدون 

.٦٨م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٤٦
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باملرعث والعمي وقبيح اجلسم وكذالك أنا نفسي؟ وملذا هم اليفكرون قبل الكالم أو 
اهلجاء بأن املرعث والعمي وقبيح اجلسم من اهللا تعاىل؟.

ار له قبيح اجلسم الذي يسبب الناس يهجون إليه.من هجاء محاد أجرد يظهر أن بش

وهذا كله يدل على أن عمي بشار و مرعثه وقبيح جسمه يؤثر يف نشأة شعره 
بالدليل شعر هجاء محاد إليه ألن احوال جسمه غري كامل. وأما شعر هجاء مشهور 

بأشّد الشعر ألن استعمل كثريا كالم غري مؤدب او غري حمضوضة يف السماع. 

أسرة بشار بن بردفقر )ب

. األغناءمنالعيشللكسبشعرهاإلستخداميفبشاريؤثرالفقريأسرتهاحوال
آلفمخسةبشاروينالامللك،هشامبنسليمانبشارمدححينماالواقعةيفواملثال
منالنقودأنفكرألنإليهسليمانأعطىمبايقنعمللكنهمدحه،مندرهم

مالكنحلياتهالكثريالنقودخيتاجفلذااملفلسحالةيفربشاوأما.  قليلسليمان
:يلىكماشعرهببعضبشارفهجأهقلبهيفخطرمالإلظهار.  مقنعغريتناوله

ـدو ُمـَخــيَّس الشيطانِ ــــــــــــــوعــــــن العــــ#ن الــــندىإْن أَمسى منقبض اليدين عــ

ثَلــــــــــــَِج الـَمـــــــــــــِقيُل ُمنَـعَّـــــــــَم الـــــــــنَّدَمــــانِ #ـــــــن اللئام ُمــــــــــــــــــــَسلَّـــــطاً فلـــــــــقد أروح عـــــــــــ

تندى يدي ويـُخـــــــــــــــــاُف فرط لساين#فـى ِظــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــيش عـــــــــــشرية حممودة

وإذا األمــــــــــــــــُري علــــيَّ من َحــــــــــــــــــــــــــــرَّانِ #ازَمــــــــــــــــــــــــاَن جـــــنـيُّ الشـــــــــــباب مــــــــــــطاوعٌ 

قـــــــــــــــْت عــــــــــــــــــــليه اكـلَّـــــــــــــــــــُة املْرجانبـَرَ #ريـم بأحــــــــــــــــــــــــويــــــــة العــــــــــــــــــــراق إذا بـــــــدا

وبوشـــــــــــــك رؤيتها مــــــــــــــــن اهلَمالن#فاكحـــــل بعبدة مقــــــلتيك مـــن القـــــــــذى



٤١

٤٧أشــــــفــى لـــــــــــــــــدائك من بين مروان#ـمٌ فـــــــــــلُقـــــْربــُمن تـــــهــــــــوي وأنت مــــتيَّـــــــ

من بعض األبيات هو شعر هجاءه إىل سليمان بن هشام ألن ، البيت األول
صفته البخيل ( إحدى من صفة ممنوعة عند اهللا.) و حميس الشيطان. هذا كله ُوِجد 

.  ومنقبض اليدينحميس الشيطانيف اللفظ 

" يعين هبط اليدين، الذي يصور صفة سليمان الكرمي يف اللفظ " منقبض اليدين
و احلسن إىل غريه يف املاضي لكن تقّل هذه الصفة وأصبح األن البخيل وهو صعب 

يف اإلعطاء ماله إىل من خيتاج.

يف اللفظ "حميس الشيطان" يعين الشخص الذي مغلوب بالشيطان أو أصاب 
يت يبني أن بشار يهجو سليمان بن غزل الشيطان للعمل املمنوعة عند اهللا، هذا الب

غزل الشيطان، ألنه يعمل صفة البخيل يف حياته.

يبني أن صفة خبيل لألغنياء هي ذليل، هم يعيشون حبياته النعمة وىف البيت الثاىن 
هجو سليمان بن هشام بالقول : خبل هذا البيت يبني أن بشار يوال يفكرون غريه.

األغنياء يف شّدة املهني كأنه خيرج رديئ الريح، وكيف هلم الصفة البخيل واما هم وقعوا 
يف البيئة املفتخرة؟ لكن يف بعض األحيان فاخّرهم حيملهم إىل الندامة.

هم الذين يعيشون يف ظّل القبيلة و فرقة جيدة، والكرمية واملخيف ، البيت الثالث

.٧٨م)، ص:١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،ر بن برد حياته وشعرهبشاعلى جنيب عطوى، ٤٧
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يشعرون باحلياء سببا من صفتهم؟ وباحلقيقة البد هلم أن تكون حسنة و يشعرون 
باحلياء إذا هم يعملون ما منع اهللا إلينا .

لذي تكون املصيبة و مضلمة إذا حكوميت تتكون من اخلرّان مثلك ا، البيت الرابع
يكون سببا من ضياء الوالء للشباب. هذا البيت بني بشار حني يهجو سليمان 
باعتبار أن سليمان هو اخلرّان. وأما اخلرّان هو دافع النفسي لطلب األغراض اجليدة 

.من حرّانباإلرتقاء املوقف و الزيادة املال. هذا يعترب بالفظ 

ه مجيل الساحة كثري املرجان هم الذين يعيشون يف البيت الذي في،البيت اخلامس
حوله. هذا البيت صور بشار احوال بيئة بيت األغنياء.

زّين عينك بالكفل من القذى واجعل نظرك ظلم بدموعك، البيت السادس

سبب من القريب حرّانك جتعل شحص الذي يصيب حرّانه ، البيت السابع
.بالتقرب إىل بين مروان

بشار  بن برد القومهوالء )ت
الشعر ألن بشار يوالء قومه الذي يُهجى من سائر العىرب الذين جييؤن نشأة هذا

إىل املسجد البصرة، وحني ذلك ثبت بشار مع مجاعة غريه. بعد الدخول إىل املسجد 
العربيون يقربون إىل جمزعة بن ثوري السدوسي وأما بشار جيلس جانبه. فسأل العرب 

ر، فسأل العرب مرّة أخرى : أهو عن بشار بقول: من هو جمزعة؟ فأجبه : هو الشاع
أعجمي ؟ وأجاب جمزعة إلبه : هو أعجمي ، وأجاب العرب باهلجاء إىل بشار بقول 
: هل إعجمي استطاع يف الشعر؟  من هذا القول يظهر أن العرب يضعف قدرة 

بشار يف الشعر، ألن العرب يظنون أن األعجمي ماستطاعوا يف الشعر.
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ار بن برد غضبا شديدا، ويقول إىل جمزعة بن بعد مسع كالم العرب فغضب بش
ثوري: يإبن ثوري، إمسحيلي ألن أتكلم، وأجاب ثوري : قل ما تريد أن تقول يا أبا 

معاذ، وحني ذلك أجاب بشار هجاء العرب إليه بشعر هجائه بالقول :

آبــي عـــــــــــلـــــى مـــــــــــــــــــــــوًىل وجاروال #خــــلــــــــيلي ال أنام عــــــــــلى اقــــــــــــــــــــــــتســار

وعـــــــنه حـــــــــــــــــــــــــــــني تأذُن بالفــــــــــخارِ #ســـــــــــــــــــأخرب فــــــــــــــــــــاخر األعـــــــــراب عين

ونادمـــــــــــــــــــت الكــــــــــرام على الُعَقارِ #الُعْري خزاأحــــــــــــــــــــــــــــني ُكســــــــــيَت بعد

بين األحـــــــــــرار حســــُبك من خسارِ #تفــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــر يابن راعــــــــــــــــــــــــــــــية وراعٍ 

شــــــــــــــــــــــــركت الكلب ىف َوْلغ اإلطارِ #قَـــــــــــــرَاحٍ وكـــــــــــــنت إذا ظمـــــــــــــــــــئت إلـى

وينســـــــــــــــــــــــــــــيك املـــــــكارم صـــــــيد فارِ # تُـــــــــــــــــــــــريغ بـخـــــــطبة كســــــــــــــــــــــــر الـمـوايل

ولـــــــم نعـــــــــــقـــــــــــــــــــــل بــــَدرَّاج الــــــــــــديــــــارِ #للقــــــــــــــــــــنافــــــــــذ تدَّريهــــــــــــــاَوتــــــــغــــــــــــــُدو

ــــــأن بالبلـــــــد القفاروتــــرعــــــــــــــــى الضــــــــ#وتتشـــــــــــــح الشـــــــــــــــمال لالبسيهــــــــــــــــا

فلــــــــــــــيتك غـــــــــــــــــــــــائب فـي َحــــــــــرِّ نارِ #مـــــــــــــــــقامك بينــــــــــنا دنس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا

٤٨على مــــــــثلي من الـحدث الـــــــــــــــــــكبارِ #ـــبـــــُرك بيــــــــــــن خـــنــزيــــــر وكلـــــــــــــــــوفخـ

ظهرت تلك األبيات أن بشار بن برد يرّد هجاء العرب الذي يهجون إليه بالدليل أن 
أعجمي ماستطاع يف الشعر، من تلك الشعر إظهار بشار جوابه بالقول :

وال آبــي عـــــــــــلـــــى مـــــــــــــــــــــــوًىل وجار#ســارخــــلــــــــيلي ال أنام عــــــــــلى اقــــــــــــت"

وعـــــــنه حـــــــــــــــــــــــــــــني تأذُن بالفــــــــــخارِ #ســـــــــــــــــــأخرب فـــــاخر األعـــــــــراب عين"

.١٦٦ص: ٣م) ج:١٩٩٢هـ/ ١٤١٢(بريوت: دار الكتاب العلمية،،االغاىنأىب الفرج االصفهاىن، ٤٨
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مهم.ظهر بشار بن برد  أنه سيخرب فاخر العرب و فاّخرهم على عظي

يف البيت الثاين هجاء بشار بن برد بالكلمة "فاخر" يعين شحص الذي يفاخر 
مزية فرقته أو نفسه إىل فرقة غريه، وهذا كله مناسبا بالعقيدة العرب الذي يهجو بشار 

وجد يف البيت الشعر تصف بشار بن برد صفة املتكربة للعرب الذي يهجو إليه 
الرابع، من تلك البيت يقول بشار إليهم بالقول:

"بين األحـــــــــــرار حســــُبك من خسارِ #ـــــــر يابن راعــــــــــــــــــــــــــــــية وراعٍ تفــــــــــاخـــ"

أنكم املراد من شعره أن بشار يأمر العرب بإظهار صفتهم املتكربة لكّن ذكروا العرب 
سيكون من املخسرين.

ظهر هجاء بشار بن برد  إىل العرب كذلك يف البيت اخلامس من شعره، يف 
ذلك البيت هجاء بشار بن برد بالقول : إذا عطشتم  فشربتم املاء الصاف لكن إناء 
املاء الصاف بعد اإلناء الكلب أو املاء واإلناء العرب والكلب يف املكان واحد. 

جد يف شعره :واعترب هذا كله و 

"شــــــــــــــــــــــــركت الكلب ىف َوْلغ اإلطارِ #ظمـــــــــــــــــــئت إلـى قَـــــــــــــرَاحٍ "

املراد من تلك البيت هي أن العرب و غريه يف دولة واحدة، لكنهم ملذا يهجون 
املنبع واحد بعضهم ببغض وأما إذا عطشتم فشربتم باملاء واحد؟، معنه ينال املاء يف

واملكان واحد. لذالك كن واحدا يا عرب الفرق بني دولة العرب وغريه.

يف البيت التاسع يقول بشار إىل العرب بالقول :" دنس" معنه الوسائخ او النجاسة. 
من ذلك البيت يقول بشار بن برد : 

"فلــــــــــــــيتك غـــــــــــــــــــــــائب فـي َحــــــــــرِّ نارِ #ــــــــــلينامـــــــــــــــــقامك بينــــــــــنا دنس عـــــــــــــــــــــــــ"
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املراد من ذلك الشعر هو ياعرب، إن مقامكم بيننا يكون السبب من النفاق 
واجلدال و الدنس الذي يهوش قومي الذي يف حالة مطمئنة دون النفاق. من هنا 

يرضى إذا قومه و نفسه ُخيتقر بالعرب الذي جيعل عرف الباحث أن بشار بن برد ال
قومي النفاق واجلدال بني العرب. وكما عرفنا أن العرب هو مشهور بصفته التفاخر 

إيل دزلة غريه.

هجاء بشار بن برد العرب بالقول الذي وجد يف البيت العاشر :

"كبارِ من الـحدث الـــــثليعلى م#وكلبوفخـــــــــــــــــــــــُرك بيــــــــــــن خـــنــزيــــــر"

الصفة إىل الكلب واخلنزير ويكون كبري الذنوب. املراد أن إظهار صفة املتكربة إىل 
ب الكلب واخلنزير يكون ذنوبا والسيما إىل الناس فسوف الذنوب أكرب من الذنو 

الذييظهر صفة املتكربة إىل الكلب واخلنزير. من تلك األبيات نستطيع أن تستنبط أن 
صفة املتكربة او الفاخر ممنوع عند اهللا ويكون الذنوب الكبري لنا إذا إستخدمنا تلك 

الصفة. 

من تلك األبيات تدل على أكثر الوالء بشار بن برد إىل دولته وقومه، دوافع 
ه بإستخدام شعر اهلجاء الذي يدل على الوالء بشار بن برد إىل بشار بن برد إىل قوم

قومه ودولته. زهذا كله يكون إحدى من عناصر الذي يؤثر يف نشأة شعر هجائه.

تأثير احوال النفسية بشار بن برد.٢

دليل الذي يدل على احوال النفسية بشار بن برد الذي يؤثى يف نشأة شعره :

وعــــــن العـــــــــــــــــــدو ُمـَخــيَّس الشيطانِ #لــــندىإْن أَمسى منقبض اليدين عن ا

ثَلــــــــــــَِج الـَمـــــــــــــِقيُل ُمنَـعَّـــــــــَم الـــــــــنَّدَمــــانِ #ــــــــــــــــــَسلَّـــــطاً فلـــــــــقد أروح عــــــــــــــــــن اللئام ُمــ
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تندى يدي ويـُخـــــــــــــــــاُف فرط لساين#ــــلِّ عــــــــــــــــيش عـــــــــــشرية حممودةفـى ِظــــــــــــ

انِ وإذا األمــــــــــــــــُري علــــيَّ من َحــــــــــــــــــــــــــــرَّ #ازَمــــــــــــــــــــــــاَن جـــــنـيُّ الشـــــــــــباب مــــــــــــطاوعٌ 

بـََرقـــــــــــــــْت عــــــــــــــــــــليه اكـلَّـــــــــــــــــــُة املْرجان#ريـم بأحــــــــــــــــــــــــويــــــــة العــــــــــــــــــــراق إذا بـــــــدا

مــــــــــــــــن اهلَمالنوبوشـــــــــــــك رؤيتها #فاكـــــحـــــل بعبدة مقلتيك مـــن القـــــــــذى

٤٩أشــــــفــى لـــــــــــــــــدائك من بين مروان#فـــــــــــلُقْربــُمن تـــــهــــــــــــــــــوي وأنت مــــتيَّــــــــمٌ 

نشأ شعر اهلجاء ألن مدح بشار سليمان بن هشام بشعره املدح فينال بشار 
مل يقنع على ما قد إعطى سليمان إليه. وشعر النقود قدرة مخسة آلف دراهم، وبشار

بشار أن مجلة النقود قليل، لذلك خطر بشار ما يف قلبه و ظّنه بالشعر هجائه.

يف الشعر هجائه ظهر بشار أن سليمان هو غّين لكنه خبيل يف اإلعطاء ماله إىل 
اليد" من الذي خيتاج النقود،يف هجائه صور بشار بن برد صفة خبيله باللفظ "منقبض 

يعين يقّل اليد. هذا اللفظ يصور أن يقّل صفة الكرمي لسليمان و يكون خبيل.

من تلك البيان الذي يتضمن يف الشعر اهلجاء وحلص الباحث أن أحوال نفسية 
بشار بن برد يؤثر يف نشأة شعر هجائه، وهذا كله يظهر بصفة بشار بن برد يف التعبري 

الشيئ الذي الحيبه، وحلص الباحث

أحوال نفسه الذي سرعة يف الغضب يكون بشار سهال يف التعبري هجائه.أن

(اإلجتماعية والثقافية).بشار بن بردتأثير احوال بيئة .٣

بردبنبشارهجاءشعراحوال اإلجتماعية فىتأثير)أ

ـــــلـــــى مـــــــــــــــــــــــوًىل وجاروال آبــي عــــــ#خــــلــــــــيلي ال أنام عــــــــــلى اقــــــــــــــــــــــــتســار

.٧٨م)، ص: ١٩٩٠هـ/ ١٤٤١(بريوت: دار الكتب العلمية،،بشار بن برد حياته وشعرهعلى جنيب عطوى، ٤٩



٤٧

وعـــــــنه حـــــــــــــــــــــــــــــني تأذُن بالفــــــــــخارِ #ســـــــــــــــــــأخرب فــــــــــــــــــــاخر األعـــــــــراب عين

ونادمـــــــــــــــــــت الكــــــــــرام على الُعَقارِ #أحــــــــــــــــــــــــــــني ُكســــــــــيَت بعد الُعْري خزا

بين األحـــــــــــرار حســــُبك من خسارِ #تفــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــر يابن راعــــــــــــــــــــــــــــــية وراعٍ 

شــــــــــــــــــــــــركت الكلب ىف َوْلغ اإلطارِ #ـــرَاحٍ وكـــــــــــــنت إذا ظمـــــــــــــــــــئت إلـى قَــــــــــ

وينســـــــــــــــــــــــــــــيك املـــــــكارم صـــــــيد فارِ # تُـــــــــــــــــــــــريغ بـخـــــــطبة كســــــــــــــــــــــــر الـمـوايل

ولـــــــم نعـــــــــــقـــــــــــــــــــــل بــــَدرَّاج الــــــــــــديــــــارِ #ـــــــــــنافـــــــــــــــذ تدَّريهــــــــــــــاَوتــــــــغــــــــــــــُدو للقـــــــــ

ـــــأن بالبلـــــــد القفاروتــــرعــــــــــــــــى الضـــــــــ#وتتشــــــــــــــــــــح الشـــــــــــــــمال لالبسيهــــــــــــــــا

فلــــــــــــــيتك غـــــــــــــــــــــــائب فـي َحــــــــــرِّ نارِ #مـــــــــــــــــقامك بينــــــــــنا دنس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا

٥٠على مــــــــثلي من الـحدث الـــــــــــــــــــكبارِ #ـــــــــبوفخـــــــــــــــــــــــُرك بيــــــــــــن خـــنــزيــــــر وكلــ

فاخر بفرقتهم  بني فرقة غريها، وأما هجاء البشار باللفظ:

بىن االحرار حسبك من خسار#تفاخر يابن راعية وراع

ل بشار:من ذلك الشعر يقو 

ياعرب فاخروا أنفسكم لكن ذكروا أنكم سيكون من املخسرين على فاخركم

الكلب ىف ولغ االطارشركت#وكنت إذا ظمئت إىل قراح

.١٦٦ص: ٣م) ج:١٩٩٢هـ/ ١٤١٢: دار الكتاب العلمية،(بريوت،االغاىنىب الفرج االصفهاىن، أ٥٠



٤٨

"إذا عطشتم فشربتم باملاء واحد الذي قد شرب الكلب (مكان واحد مع 
مت على ويف البيت آخر يظهر أن بشار بن برد يهجو العرب باهلجاء "ملذا تكرب الكلب)"، 

فرقتكم، واما أنتم وفرقتكم ينالوا املاء من املنباء واحد باإلناء الذي قد شرب الكلب. 

يف البيت التاسع هجاء بشار العرب باهلجاء "مقامكم هنا إال يكون وسائخ او 
ك يف بيئتنا، وعسى أنتم  يدخلون إىل النجاسة يف بيئتنا الذي جيعل النفاق واجلدال كذال

النار. تكربّكم على الكلب واخلنزير غري مناسبا، هل صدرمت أنكم ليس يف دولتكم ؟. من 
تلك البيانات ظهر أن بشار يغضب شديدا و يكرح العرب بسبب تعّصب العرب، 

العرب يفرقون عملكم بني دولة العرب نفسهم و األعجمي.

انات أن أحوال اإلجتماعية تؤثر يف نشأة الشعر حلص الباحث من مجيع البي
اهلجاء بشار بن برد، وهذا كله ظهر من والء قومه الذي يهجى بالعرب حني ذلك.

تأثير احوال الثقافية فى شعر هجاء بشار بن برد)ب

احوال العرب حني ذلك اكثر ينال األثر من الثقافية فرسي ، و أثر من الرتمجة 
إىل اللغة أخرى الذي يؤثر من ذلك كله، جبانب ذلك أن الكتب من اللغة الفرنسية

أحوال بين عباسية يف موقف فرسي، ألن كثرة اثر احوال ثقافية فرسية حني ذلك، كثري 

إال يف اللسان. من هذا القوم الذي يفسد الدين اإلسال
هذا هو قوم زنديقة. بشار بن برد من القوم الزندقة. ونرى فكرته من شعره.



٤٩

من هنا اخذ الباحث املثال من شعر اهلجاء الذي نشأة هذا الشعر فيه األثر من أحوال 
الثقافية دولة العباسية حني ذلك، وهذا شعره:

ر الفجارفتنبهوا يا معش#إبليس خري من أبيكم

واألرض ال تسمو مسو النار#ابليس من نار وأدم طينة

٥١والنار معبودة مذ كانت النار#النار مشرقة واألرض مظلمة

" يعين أن إبليس خري من أبيكممن ذلك الشعر ظهر يعظم إبليس بالقول "
إبليس افضل من ابيهم يعين أدم. يف شعره بشار يعظم إبليس بالقياس أن النار أحسن 
من األرض، وإبليس خيلق من النار أحسن ألن النار يستطع أن يفسد األرض، ويعترب 

األرض باألدم الذي خيلق من األرض.

يف البيت آخر يعظم بشار إبليس باللفظ" النار مشرقة و األرض مظلمة" يعين 
ر والناأن النار أشرف من األرض ألن النار يتبّدد النور واألرض إال مظلم، ويف اللفظ " 

.اله"  ظهر بشار أن النار معبودة مقامه ألن إعترب بشار النار هو معبودة مذ كانت النار

من تلك البيانات تظهر أن بشار بن برد ينال األثر من ثقافية ألبيه، ويف البيان 
إال يف السان لكن قلبه زندقة و هو يقول اإلميان باإلسالمأخر أن بشار هو من القوم ال

وهو دين جموسي الذي يعبد النار. تلك البيانات تظهر إلينا أن احوال يتبع الدين أبيه
الثقافية يف العصر العباسي الذي اكثر ينال األثر من الثقافية فرسي يؤثر يف نشأة الشعر 

بشار بن برد. 

.٥٤، ص: (القاهرة: مكتبة ابن سينا، جمهول السنة)،الفرق بني الفرقإمام أىب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي، ٥١



٥٠

بشار وفلسفته اعتقاديةتأثير ). ٤

شرت فيه كانت لبشار آراء وعقائد لصيقة بأصله الفارسي. وعصره الذي انت
املذاهب والبدع. فقد كان عصره عصر السياسة واملناظرات. وعصر علماء الكالم 

واملذاهب الفكرية بعد أن خرج العرب من محودهم الفكري واجتهوا حنو التأمل والتفكري

وكان بشار من شيعة األموية، نبغ ىف زمانا، وامتدح خلفاءها وأمراءها، مث كان 
بن علي، وكان أيضا من املتساهلني ىف دينهم املتظاهرين من شيعة إبراهيم بن احلسن 

من هنا اخذ وهذه شعر تدل بأن عقائد بشار زندقة ويتبع بالعقائد قدمائه،
اء الذي نشأة هذا الشعر فيه األثر من أحوال الثقافية دولة الباحث املثال من شعر اهلج

العباسية حني ذلك، وهذا شعره:

فتنبهوا يا معشر الفجار#إبليس خري من أبيكم

واألرض ال تسمو مسو النار#ابليس من نار وأدم طينة

٥٢والنار معبودة مذ كانت النار#النار مشرقة واألرض مظلمة

" يعين أن إبليس إبليس خري من أبيكمإبليس بالقول "ىف بيت األول ظهر يعظم
افضل من ابيهم يعين أدم. يف شعره بشار يعظم إبليس بالقياس أن النار أحسن من 
األرض، وإبليس خيلق من النار أحسن ألن النار يستطع أن يفسد األرض، ويعترب األرض 

باألدم الذي خيلق من األرض.

.٥٤، ص: (القاهرة: مكتبة ابن سينا، جمهول السنة)،الفرق بني الفرقي، إمام أىب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغداد٥٢



٥١

٥٣لنار معبودة مذ كانت الناروا#النار مشرقة واألرض مظلمة

ويف بيت الثالث يعظم بشار إبليس باللفظ" النار مشرقة و األرض مظلمة" يعين 
فبشار يقيس بشار أن النار أشرف من األرض ألن النار يتبّدد النور واألرض إال مظلم،

بني األرض والنار، فإذا باألرض كتلة مظلمة، وإذا بالنار كتلتة متوجهة، مث إن النار
والنار معبودة معبودة منذ أن خلقت بينما ال نعلم أن األرض قد عبدت. ويف اللفظ " 

"  ظهر بشار أن النار معبودة مقامه ألن إعترب بشار النار هو اله.مذ كانت النار

.٥٤، ص: (القاهرة: مكتبة ابن سينا، جمهول السنة)،الفرق بني الفرقإمام أىب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي، ٥٣


