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الفصل الخامس

الخاتمة

نتائج البحث.أ

بعد أن عرض الباحث ما سبق من البحث كليا، قدم الباحث اخلالصة من ذلك 
البحث ما يلي:

ولد بشار بالبصرة، وكان مولده ىف حدود سنة د هو رجل عمي، بشار بن بر .١
، لقب وهو من حمضرمي شعراء الدولتني العباسية واألماوية، ست وتسعني

. كان بّشاٌر َضْخماً، عظيَم اخللق والوجه، جمدورا، أبا معاذويكىن باملرعث
طويال، جاحَظ املُْقَلَتِني قد تغّشَامها حلٌم أمحُر، فكان أقبَح الناس عمًى وأفظََعُه 
َمْنظَراً، وكان إذا أراد يـُْنِشَد صفَّق بيديه وتنحنح وَبصق عن ميينه ومشاله مث يُنِشُد 

ه حمبا للهجاء لطبعية ىف نفسه فقد ذكر أنه كان وكان منذ صغري فيأِتى بالعَجب.
.متربا لنفسه، كارها للناس

والعناصر اخلارجية هي العنصر اخلارجي ىف عمل األديب ولكنه مؤثر ىف األدب .٢
تتكون هذه العناصر من أقسام، منها ترمجة ومضمونه ولكن ليس له عضوا فيه.

يد والتاىل حالة النفسية وبيئة املؤلف أي حالة الشخصية املؤلف الطبيعة والتقال
حياة املؤلف وحالة السياسية وحالة االجتماعية وحالة الثقافية، وهذه احلاالت 

.تؤثر اآلدب. والعنصر األخر الفلسفة أو نظر احلياة املؤلف
شعر اهلجاء هو شعر الذي استعمل العترب مثالب الشخصية أو اإلجتماعية .٣

لنفي املكارمهم واحملاسنهم.
لعناصر اخلارجية تأثر  ىف نشأة شعر اهلجاء بشار بن برد ما يلي:أما ا.٤

احوال السخصية بشار بن برد، احوال الشخصيته ينقسم ثالثة اقسام:)أ
عمي البشار.)١
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فقر اسرته.)٢
والئه القومى.)٣

سيء اخللق احوال النفسية بشار بن برد، والنفسيته تأثر نشأة شعر هجائه )ب
.مفتخرا بالزىنو اهر بالسكر متحو سريع اهلجاء و سريع الغضب، و 

وجد ىف العصر العباسي تعصب األعرايب على غريهم، احوال بيئة بشار بن برد، )ت
ولذلك ابغض بشار األعرايب ويهجوهم بالشعر اهلجائه العترب غضبه.

كان الرمي بالزنندقة واإلحلاد قد طلع قرنه من أثناء احوال العقائد والفالسفة،  )ث
بلغ أشده ىف العصر الذي عاش فيه بشار، مبا عظم القرن األول االسالمي، مث

وكان . من املخافات االعتقادية والتعصبات املذهبية وقضاء األوطار السياسة
بشار من شيعة األموية، نبغ ىف زمانا، وامتدح خلفاءها وأمراءها، مث كان من 
شيعة إبراهيم بن احلسن بن علي، وكان أيضا من املتساهلني ىف دينهم 

املتظ
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اإلقتراحات.ب

وقد متت الباحثة يف هذه الرسالة فعسى أن يكون هذا البحث نافعا وقيما خاصة 

الرسالة ليكون ماخطر يف أفكارهم من األسئلة عن احملسنات اللفظية.

كانت هذه الرسالة الختلوا عن النقائص واألخطاء ولذلك ترجوا الباحثة اإلنتقاد 
البنائي والتصحيح لتكون هذه الرسالة اقرب إىل التمام الرسالة العلمية.

ا على إهتمام املشرفني يف إمتام هذه الرسالة والسيما على استاذ وأخريا شكرا كثري 
حارص الدين كمشرف الباحثة. وترجوا الباحثة من اهللا تعاىل أن جيعل هذه الرسالة 

مقبولة بقبول حسن و نافعة عند الباحثة خاصة والقارئني عامة. امني.


