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 العباسي العصر في الشعر أسباب نهضة

 

العباسً ٌُمكن إجمال عوامل العصر لمظاهر الحٌاة االجتماعٌة و الثمافٌة فً ةدراسالِمْن خالل 

 :العباسً فً النماط التالٌة العصر فً الشعر نهضة

و تطور الحركة العلمٌة. فمد أسهَم التطور الفكري و الثمافً  ،النهضة الثمافٌة و الفكرٌة -1

فً غمدام الشعراء بمعاٍن جدٌدة و تفتٌك أذهانهم على صور و تشبٌهات ُمستماة من 

ٌستمون منها معانٌهم فشعراء كل عصر ٌتؤثرون ببٌئتهم و  ،الحوارات العلمٌة و الثمافٌة

فكما كانت الصحراء َمثار خٌال الشاعر الجاهلً فكانت معانٌه فً أغلبها  ،و أخٌلتهم

معاٍن حسٌة, أصبحت الحضارة و الثمافة و العلوم مثار خٌال الشاعر العباسً. فشاعت 

 .فً شعرهم المعانً العملٌة

وصف  العصر ً هذافمد شاَع ف ،التطور الحضاري الذي أسهَم فً نهضة فن الوصف  -2

المصور و الموائد و المآكل و المشارب... كما أثَّر التطور الحضاري فً 

 الرلٌمة. وابتعدوا عن الغرٌب و المهجورفاستخدموا األلفاظ  الشعر لغة

فمد زادت عطاٌاهم للشعراء و  ،النهضة االلتصادٌة و الحٌاة الُمترفة التً عاشها الُخلفاء -3

ازدهر بذلن فن المدٌح. كما نما نتٌجة لهذا الترف شعر الغزل و المجون و نما كذلن 

 .شعر الزهد كاتجاه مضاد للمجون و التهتن

و أسهم هذا فً نمو  ،األخرى و امتداد عاللات التؤثٌر و التؤثراالمتزاج مع األمم  -4

اتجاهات شعرٌة جدٌدة تحاول التمرد على البناء التملٌدي, كما أدَّى إلى ظهور المفردات 

موي فٌما بٌن العنصرٌن العربً و العباسً نتٌجة لالمتزاج ال الشعر الفارسٌة فً

 . الفارسً

فصاَر الشعراء محاسبون على النواحً  ،العباسً العصر تطور الحركة النمدٌة فً -5

ا كما كان الجمالٌة و الهفوات الفنٌة ِمن لبل النماد. فلم ٌعد النمد فطرًٌا انطباعًٌ 

 .الجاهلً. فمد صاَر النمد منهجًٌا له أصوله و لواعده العصر فً

 

حب الخلفاء العباسٌٌن للشعر، وتمدٌرهم للشعراء، حٌث ساهموا فً تشجٌع الشعراء  -6

ال والعطاٌا علٌهم. الثمافة العالٌة التً كان على نظم األشعار وإنشادها، وأغدلوا األمو

ٌكتسبها خلفاء العصر العباسً، ولمد شارن بعٌض منهم فً نظم الشعر وتدبٌج النثر، 

 وأصبحت مجالس الخلفاء ملتمى األدباء والشعراء.
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التطّور والتمّدم الحضارّي فً كل جانب من جوانب العصر العباسً، حٌث تطّورت   -7

التمالٌد، والغناء، والطرب، واألدوات المستخدمة فً األكل، والشرب، والفراش، 

والترف، وأدوات الزٌنة وما إلى ذلن، ولد أّدى هذا إلى تنّوع موضوعات الشعر فً 

 ت جدٌدة. العصر العباسً، ونظم الشعر فً موضوعا

الحرٌة الواسعة التً دفعت الشعراء إلى النظم فً مواضٌع متعددة بعٌدة عن الخلك  -8

 والدٌن اإلسالمً، والمتمثلة بالمجون وظهور تٌار الشعوبٌة.

 

 من موضوعات الشعر العباسي

ٌُمكن إجمال موضوعات الشعر فً العصر العباسً كاآلتً:المدح. الفخر. الرثاء.  

 لخمرٌات. الوصف. الشكوى. العتاب. الطرد. االستعطاف.الهجاء. الغزل. ا

 من شعراء العصر العباسي

ٌوجد العدٌد من الشعراء الذٌن أبدعوا فً العصر العباسً، ومنهم: أبو نواس. بشار بن  

 .برد. العباس بن األحنف. أبو تمام. البحتري. المتنبً. الشرٌف الرضً
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 بن الروميا

 ،بن الرومًام ، والمعروف ب 896 -836العباس بن جرٌج ولٌل جورجٌس, أبو الحسن علً بن 
ًّ من  شاعر من شعراء المرن الثالث الهجري فً العصر العباسً. ٌعود لمبه الى أنه ذو أصل روم

 . جهة األب، أما والدته فمن أصل فارسً

بالعلم، فمد انصرف نه كان مولعاً ؤتصف باٌعد ابن الرومً من اشهر شعراء العصر العباسً و
لمتابعة تعلٌمه فً مجالس العلماء، والفمهاء، واألدباء، والرواة منذ صغره، ولد تتلمذ على ٌد العدٌد 

، والشعر، ورواٌة من المعلمٌن، واهتّم بتعلم الفلسفة، باإلضافة إلى أنه اتجه لتعلم الثمافة المعاصرة
 .المدٌم والحدٌث

 بن الروميابدايات 

م، وبها نشؤ وكان 836ٌونٌو عام  55بالعمٌمة ببغداد فً ظل الدولة العباسٌة فً   الرومًابن ولد 
 .مسلماً موالٌاً للعباسٌٌن

بدأ ابن الرومً حٌاته فً العصر العباسً األول ومضی أکثر عمره فً العصر العباسً الثانً. 
ر والمستعٌن والمعتز عاصر تسعة من الخلفاء العباسٌٌن: المعتصم والواثك والمتوکل والمنتص

 .والمهتدی والمعتمد والمعتضد

حٌنما کان طفالً صغٌراً توفً أبوه فکفله أخوه وأمه وٌبدو أن أخاه کان ٌعاشراألدباء والظرفاء 
وٌحضر مجالسهم وٌمضً أٌامه فً جلسات الشرب واللهو فً بساتٌن بغداد،فکان ٌصحب أخاه إلی 

کتة والبدٌهة وکان ٌجمع بٌن اإلمعان فً اللهو وُحبَّ األدب کل ذلن،و لد کان أخوه ظرٌفاً حاضر الن
 .شاعرن لد بدأ بداٌة مترفة بٌن أخٌه وأمهالومجالس العلماء وهکذا نری أنَّ 

عاش ابن الرومً أٌضاَ فً الجو الَّذي اختلط فٌه االضطراب السٌاسً والرفاه االجتماعً، فً العلم 
سوی الثمافة الواسعة وشعره،إذ ٌبدو أنَّ أخاه لد أسرف فً والثمافة والثورات،ولٌس فً ٌدٌه سالح 

 .البذل علی المّلذات،فؤنفك کل ماله، واتخذ ابن الرومً الشعر وسٌلة إلی العٌش

أخذ ابن الرومً العلم عن دمحم بن حبٌب، وعكف على نظم الشعر مبكراً، ولد تعرض خالل حٌاته 
 .، فجاءت أشعاره انعكاساً لما مر به للكثٌر من الكوارث والنكبات التً توالت علٌه

منها  اكبٌر اوبالنظر إلى تارٌخ المآسً الذي مر به نجد انه ورث عن والده أمالكاً كثٌرة أضاع جزء
بإسرافه ولهوه، أما الجزء البالً فدمرته الكوارث حٌث احترلت ضٌعته، وغصبت داره، وأتى 
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احداً تلو اآلخر، فبعد وفاة والده، توفٌت والدته ثم الجراد على زرعه، وجاء الموت لٌؤخذ منه عائلته و
 .أخوه األكبر وخالته، وبعد أن تزوج توفٌت زوجته وأوالده الثالثة

 شعر ابن الرومي

ابن الرومً شاعر كبٌر من العصر العباسً، من طبمة بشار والمتنبً، شهدت حٌاته الكثٌر من 
اره بٌن المدح والهجاء والفخر والرثاء، وكان المآسً والتً تركت آثارها على لصائده، تنوعت أشع

 .ن فً عصرهمن الشعراء المتمٌزٌ

وفً شعر ابن الرومً تتبدى الجزالة والفخامة، فخامة اللغة العربٌة، ودلة مرامٌها فً شعره. كما 
 اُعرف بإجادته الكثٌر من األشكال الشعرٌة والتً جاء على رأسها الهجاء، فكان هجاإه لألفراد لاسٌ

 .ٌمدم الشخص الذي ٌموم بهجاإه فً صورة كارٌكاتورٌة ساخرة مثٌرة للضحن

كما لام ابن الرومً بمدح أبً الماسم الشطرنجً، والماسم بن عبد هللا وزٌر المعتضد، وأجاد فً 
وصف الطبٌعة، وتفوق فً هذا عن غٌره من الشعراء، ولد تفاعل وجدانٌاً مع عناصرها وأجوائها، 

 .عنها ومن خاللها، وأغرم بهافمام بالتعبٌر 

أبدع ابن الرومً فً الرثاء وذلن نظراً لما عاناه فً حٌاته من كثرة اآلالم والكوارث التً تعرض 
لها، وكان رثاإه الذي لاله فً ابنه األوسط ٌعبر عن مدى األلم والحزن فً نفسه، كما له رثاء فً 

 ،""خراب البصرة

ه فً حادثة وفاة ابنه دمحم إثر مرض داهمه، وهو فً هذا وتتجلى عاطفة ابن الرومً، ولوة شعر
الشعر ٌنتمً الكلمات بعناٌة لتعبّر عّما فً مكنونه من األلم والضٌك والحسرة، ومن الفمد والوجع بعد 

 .وفاة فلذة كبده

 حياة إبن الرومي الشخصية

بٌه وأمه و أخٌه نکب بجمٌع أفراد أسرته، بؤ، عاش ابن الرومً معظم أٌامه فً عزلة و إنزواء
وخالته، ثم بمً ال معٌن له فً الدهر ٌعضده وال مالذ له فً الشدائد ٌدخل العزاء علی نفسه وکان لد 

 . تزّوج لٌجد راحة بعد العناء وأمناً بعد الملك وأنساً ٌدفع الوحشه

سطهم بعد الٌؤس، وأصغر هإالء هبة هللا وأوووالرح والسرورنعمة الرزق بثالثة أوالد رأی فٌهم 
ا أکبرهم فلم ٌذکر اسمه، ولکن الدواهً لم تغفل عٌنها وعن إٌذائه، فؤلبل الموت ٌنتزع من  دمحم، وأمَّ

 .دنٌاه الواحد تلو اآلخر من صبٌة، حتی ثکلهم جمٌعاً فبکاهم، ثُم فمد أمهم بعدهم وبکاها
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 وفاة إبن الرومي

م، لال العماد "أن الوزٌر أبا  896ٌونٌو عام  88توفً ابن الرومً مسموماً ودفن فً بغداد فً 
الحسٌن الماسم بن عبٌد هللا بن سلمان بن وهب، وزٌر اإلمام المعتضد، كان ٌخاف من هجوه وفلتات 
لسانه بالفحش، فدس علٌه ابن فراش، فؤطعمه حلوى مسمومة، وهو فً مجلسه، فلما أكلها أحس 

الذي بعثتنً إلٌه، فمال له: سلم على بالسم، فمال له الوزٌر: إلً أٌن تذهب؟ فمال: إلً الموضع 
 .والدي، فمال له: ما طرٌمً إلى النار

 حقائق سريعة عن إبن الرومي

  لال عنه طه حسٌن "نحن نعلم أنه كان سًء الحظ فً حٌاته، ولم ٌكن محبباً إلى الناس، وإنما
ربما كان  كان مبغضاً إلٌهم، وكان ُمحسداً أٌضاً، ولم ٌكن أمره ممصوراً على سوء حظه، بل

سوء طبٌعته، فمد كان حاد المزاج،  معتل الطبع، ضعٌف األعصاب، حاد الحس جداً، ٌكاد ٌبلغ 
 ."من ذلن اإلسراف

  لال ابن خلكان فً وصفه: "الشاعر المشهور صاحب النظم العجٌب والتولٌد الغرٌب، ٌغوص
ترن المعنى حتى على المعانً النادرة فٌستخرجها من مكانها وٌبرزها فً أحسن صورة وال ٌ

 ."خره وال ٌبمً فٌه بمٌةآٌستوفٌه إلى 
  لال عنه المرزبانً "ال أعلم أنه مدح أحداً من رئٌس أو مرإوس إال وعاد إلٌه فهجاه ولذلن للت

 ."فائدته من لول الشعر وتحاماه الرإساء
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 أبو فراس الحمداني

الربعً، كان شاعرا من لبٌلة الحمدانٌٌن هو أبو فراس الحارث بن سعٌد بن حمدان الحمدانً التغلبً 
 أهم أعماله، لصٌدة )أران عصً الدمع شٌمتن الصبر(. التً حكمت شمال سورٌا والعراق.

 فراس الحمداني يبدايات أب

فراس جارٌة من الجواري حٌث اشتراها والده وانجبت منه ابو فراس فؤعتمها أبً كانت والدة 
 .فراس له ًوتهكم من ألارب أبوتحررت، وكان ذلن مصدر احتمار 

لُتل والده اثناء نزاع على حٌازة الموصل مع ابن اخٌه ناصر الدولة، مما جعل أبا فراس ٌترعرع فً 
 .كنف ابن عمه سٌف الدولة

 فراس الحمداني ينجازات أبا

ف شارن فً مجالس األدباء ونافس الشعراء، وكان والٌا لمماطعة منبج التً واله علٌها ابن عمه سٌ
 الدولة

ولع فً األسر فً احدى المعارن بٌن الروم والحمدانٌٌن فً منطمة عرفت باسم مغارة الكحل ، ولبع 
فً األسر لمدة اربع سنوات لبل خروجه ، واختلف الرواة عن كٌفٌة خروجه ، فمنهم من لال انه 

 هرب ومنهم من لال بؤن سٌف الدولة افتداه

ته ، وتم أخذه الى المسطنطٌنٌة ، فشرع ٌبعث برسائل البن ولع فً األسر مرة أخرى بعد سموط للع
عمه فً حلب مما دفع بسٌف الدولة لمهاجمة الروم واالنتصار علٌهم ، واستغل عددا من المؤسورٌن 

 منهم فً اخراج ابن عمه من األسر

 عداءلام بتؤلٌف معظم لصائده خالل فترات أسره، واشتهر ببسالته وشجاعته والدامه فً مواجهة األ

لم ٌستطع ابو فراس الحمدانً تجمٌع لصائده فً كتاب ، بسبب انشغاله فً الحمالت العسكرٌة 
 والحروب ضد الروم ، مما دفع بعضا من الكتاب والمإرخٌن لتجمٌعها ، مثل خالوٌه والثعلبً

 : ومن أشهر لصائده

 أران عصً الدمع شٌمتن الصبر
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 أما ٌردع الموت أهل النهى
 ً الٌنتمر دموعً بشول

 لٌتن تحلو والحٌاة مرٌرة

 

 فراس الحمداني يأشهر أقوال أب

 سٌذكرنً لومً اذا جد جدهم *** وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدر.

 وما أخون الذي ٌدنو به نسب *** لكن أخون الذي تصفو ضمائره.

 سٌذكرنً لومً اذا جد جدهم *** وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدر.

 ٌدنو به نسب *** لكن أخون الذي تصفو ضمائره.وما أخون الذي 

 سٌذكرنً لومً اذا جد جدهم *** وفً اللٌلة الظلماء ٌفتمد البدر.

 .وما أخون الذي ٌدنو به نسب *** لكن أخون الذي تصفو ضمائره

 فراس الحمداني الشخصية يحياة أب

زوجته، ورغم أّن بعض لم ٌُسجل التارٌخ بشكٍل أكٌد إن كان أبو فراس لد تزوج أو من كانت 
المصادر تمول أّن بعض لصائد الغزل التً نظمها كانت تصف زوجته إال أنها ال تذكر من هً هذه 

 .الزوجة

 فراس الحمداني يوفاة أب

بعد خروجه من األسر بعام، توفً ابن عمه سٌف الدولة، وكان لسٌف الدولة مولى اسمه لرغوٌه 
المعالً، ابن اخت أبً فراس، لٌكون أمٌراً على اإلمارة  الذي طمع فً الحكم، غٌر أنه طالب أبى

 الستغالله فً بسط ٌده على االمارة باسم أمٌره

فراس فً بلدة صدد جنوب شرق  وأدرن أبو فراس نواٌا لرغوٌه فمامت معركة بٌنهما لُتل فٌها أب
 .968أبرٌل  4حمص فً 

 فراس الحمداني يحقائق سريعة عن أب
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ّن إن عدد مرات أسره وأٌضاً عن طرٌمة نجاته من السجن حٌث ٌمولون ن عٌٌختلف بعض المإرخ
 ابن عمه لم ٌمم بفدائه بل هرب بنفسه

 

 

 

 أبو العالء المعري

أبو العالء المعري شاعر وفٌلسوف من فحول معاصري الدولة العباسٌة فً األدب، ٌنتمً إلى عائلة 
 .لاٍض فً مدٌنة معرة النعمان بنً سلٌمان التً تنتمً إلى لبٌلة تنوخ، وجده كان أول

ن عاماً ساخطاً من أسالٌب عٌشهم التً ال تناسب معتمداته وعرف ب )رهٌن سٌالناس خم إعتزل
 المحبسٌن(. 

 العالء المعري يبدايات أب

عاَم « أبً العالِء المعريِ ب »ُوِلَد أحمد بن عبد هللا بن سلٌمان المضاعً التنُوخً المعري المعروف 
ة النُّْعمان بسورٌا، نشؤ فً بٌت من بٌوت العلم والفضل واألدب؛ فكان أبوه وأمه من م بَمعَر 973

 .ذوي الوجاهة والصالح

كان جده ألبٌه، سلٌمان بن أحمد، لاضً المعرة، وكان شاعًرا، أما أبوه فمد جمع بٌن الشعر 
المرآن، ولما أظهر الصغٌر والمضاء، ولد تتلمذ أبو العالء فً بداٌة عمره على ٌد أبٌه الذي علمه 

 .لدًرا كبًٌرا من الفطنة والذكاء مضى به والده إلى حلب

فَمد بصره وهَو صغٌر نَتٌِجةً لَمَرِضه بالجدري. أَخذ علوم المراءات المُْرآنٌِة بإِْسناد عِن الشٌوخ، كَما 
تنمل فً دراسته بٌن تَعلََّم الَحِدٌَث فً ِسن ُمبِكّرة حٌث درس فً مدٌنة حلب، ومدٌنة أنطاكٌة، و

مدارس المدن السورٌة؛ حٌث درس كالً من: الحدٌث، واألدب، والفمه، والشعر، والتفسٌر، وعلوم 
 .اللغة، كما درس النحو

العالء إلى وسط مدٌنة بغداد فؤلام بِها َسنةً وَسْبعةَ أْشهر ؛ إذ جمع عدداً كبٌراً من الطالب  وسافر أب
ع لمحاضراته عن النحو والشعر والعمالنٌة، وأبرز موضوعاته فً اإلناث والذكور من أجل االستما

 .الفلسفة كانت عن حموق العمل أو المنطك ضد ادعاءات التمالٌد والعادات والسلطة
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 وم، وعمل فً التصنٌف والتؤلٌف وهو فً بٌته. عاش أب8009عاد إلى مدٌنة معرة النعمان فً عام 
الدنٌا بعٌداً عن لذاتها، وامتنع عن أكل لحم الحٌوان وعن العالء بعد أن اعتزل الناس زاهداً فً 

َرِهٌن ب »فلمَب  منتجاته؛ كالعسل، والسمن، والبٌض، واللبن، كما أنه كان ٌلبس الثٌاب الخشنة. 
ٌْن  .؛ العمى والدار«الَمْحبَِس

 العالء المعري يإنجازات أب

ول مجموعة شعرٌة ظهرت له، ومن أعمال أبً العالء المعري: دٌوان سمط الزند الذي كان أ
اللزومٌات التً تعرف باسم لزوم ماال ٌلزم، وهً ثانً مجموعة شعرٌة له، وكانت أكثر إبداعاً، 
والتزم فٌها ما ال ٌلزمه نظام المافٌة، رسالة الغفران التً كانت ثالث أعماله، وتمٌزت بؤنها أكثر 

ارة العربٌة الشعرٌة بطرٌمة تمس كافة فاعلٌة وتؤثٌراً فً التراث العربً؛ ألنه ركز على الحض
 .جوانب الحٌاة الخاصة

كتب أٌضاً فصول وغاٌات أو فمرات وفترات، وهو عبارة عن كتاب ٌضم مجموعة من المواعظ، 
مإلفات أخرى: رسالة الهناء، وتاج الحرة فً النساء وأخاللهن وعظاتهن، واألٌن والغصون فً 

 .، ورسالة المالئكةاألدب ٌربو على مئة جزء، وعبث الولٌد

شرح المعري دٌوان الحماسة، ورسالة الصاهل والشاحج، ومعجزة أحمد، وضوء السمط الذي ٌعرف 
على مئة  وولال ابن خلكان: من تصانٌفه كتاب )األٌن والغصون( فً األدب ٌرب -باسم الدرعٌات 

 ......عظاتهنوتاج الحرة( فً النساء وأخاللهن ، )جزء

 حكمته وفلسفته، فثالثة ألسام: أما شعره وهو دٌوان

 لزوم ما ال ٌلزم وٌعرف باللزومٌات 

 سمط الزند 
  ضوء السمط 

 .ولد ترجم كثٌر من شعره إلى غٌر العربٌة

أبو  -ومن تالمٌذ أبً العالء الذٌن تتلمذو على ٌده: أبو زكرٌا ٌحٌى بن علً الخطٌب التبرٌزي 
أبو الطاهر دمحم بن أبً   -ً بن المحسن التنوخً أبو الماسم عل -الخطاب العالء بن حزم األندلسً 

 .الصمر األنباري

 العالء المعري الشخصية يحياة أب

كان المعري معادٌاً للزواج واإلنجاب وكان ٌرى أّن إنجاب األطفال هو جناٌة من األهل علٌهم، 
ًّ وما جنٌت على أحد"وُكتب على لبره   ."هذا جناه أبً عل
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 العالء المعري يوفاة أب

توفً فً معرة النعمان فً الشمال السوري وإلٌها ٌُنسب. لُمب برهٌن المحبسٌن أي محبس العمى 
 .ومحبس البٌت وذلن ألنه لد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته

 العالء المعري يحقائق سريعة عن أب

لشر هو ما ٌجتذب كان سبب اعتزال المعري الناس أنه كان ساخًطا على مجتمعه؛ إذ كان ٌرى أن ا
أخالق أفراده وأفعالهم، ولد اعتمد أنه ما من شًء فً المجتمع لائم على العدل والمساواة، وأن أفراد 

 50المجتمع ٌسري بٌنهم الغدر والخٌانة؛ فمرر أن ٌرٌح نفسه من أذاهم وٌنؤى بنفسه فً معزل لـ
 .عاًما

نفسه؛ إذ ظلمها كما لم ٌظلمها أحد لط؛ فهو كان حنونًا على كل ما هو ضعٌف، كان لاسًٌا للغاٌة على 
 .عاًما 50لد كلف نفسه بالكثٌر من الجهد والعناء والمشمة والمكروه نحو 
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 بشار بن برد

، وهو من فحول شعراء العصر   ًّ بشار بن برد بن ٌرجوخ، شاعٌر ُمَخضرم أموّي عباس

، ُولد فً البصرة سنة  ًّ هـ، كان أعمى حادَّ الذكاء، اتّجه إلى المساجد ٌنهل من 69العباس

حلمات العلم، وأخذ ٌغدو على المربد وٌستمع لجرٌر والفرزدق، لال الشعر فً سّن صغٌرة، 

ض لجرٌر لكنّ  ه لم ٌؤبَه له، كان لبٌَح المنظر، سمَج الهٌئة، وكان ُخلمُه لبًٌحا، ولسانه ٌمطر تعرَّ

ا، ورث من الفرس المزاج الحاّد، شكََّل العَمى عنده ولُبح منظره ووالدته على الرّق ما  ُسمًّ

 .ٌشبه العمدة فمال إلى العدوان، وكان لهذه العمد التؤثٌر الكبٌر على شعره وسلوكه

 بشار بن برد موضوعات شعر

تعّددت موضوعات شعر بشار بن برد فنَظَم فً المدٌح والرثاء والفخر والهجاء والغزل  

والحكمة، وكان لكّل غرض شعري عنده مٌّزات تمٌّزه عن غٌره من الشعراء، وفً هذه الفمرة 

 :حدٌث عن الموضوعات الشعرٌة عند بشار بن برد مع التفصٌل فً بعضها

مدح أداة للتكّسب، ولجؤ أحٌانًا إلى المبالغة فً المدٌح، حافََظ فً مدٌِحه : اتخذ بشار اللمدحا

على بنٌة المصٌدة ونهجها فسار على ما ألفه األلدمون، وكان ٌتّجه نحو الغرٌب من األلفاظ 

ًَ ذوق ممدوحٌه، إال أنه لم ٌبتعد عن عصره فً مدٌحه فمد كان ٌصف الصحراء  لٌُرض

دة فٌها رلّة ودلّة فً المعانً، فاستطاع أن ٌُضٌف إلى العناصر واألطالل بصورة حضرٌّة جدٌ

 .البدوٌّة المدٌمة عناصر مستحدثة

: وفً الحدٌث عن حال الشاعر فً العصر العباسى، عصر انتصار الفرس على العرب، الفخر

عرب كان شعوره بالعصبٌّة المبلٌّة ٌتحّول إلى شعور جدٌد بالعصبٌّة الجنسٌّة، فإذا هو ٌفاخر ال

بماضً لومه التّلٌد، وإذا هو ٌتحول شعوبًٌا مارلًا ٌتغنّى بؤمجاد لومه الحضارٌّة، كافًرا 

 بالعرب والعروبة، على عكس ما كان ٌُفاخر فٌه فً العصر األموي.
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: والرثاء عنده فنٌّ طارئ، ولمد هّز الموت نفسه هًزا، فكانت أجمل مراثٌه لصٌدة ٌرثً الرثاء 

 د منها ابن الرومً فً رثاء ابنه.بها ابنه دمحم، أفا

: كان هجاإه فاحًشا سالًطا فً بعض المواضع، بٌنما كان فً أخرى هجاًء ٌموم على الهجاء

السّب والشتم للتحمٌر والتشهٌر، وكان أًٌضا ٌهجو هجاًء ساخًرا فَِكًها، ولد اتجه إلى الهجاء 

ذي ُغرس فً نفسه إلصابته بالعمى، لعّدة أسباب منها: نشؤته على الرّق والعبودٌّة، الحمد ال

نشؤته فً موطن الهجاء وأهله "البصرة"، وكان ٌمصد من هجائه التكّسب وإخافة الناس أو 

 ٌتّخذه ذرٌعةً للّدفاعِ عن نفسه.

: ُعرَف بشار بغزله الفاحش البَذيء الخادش للحٌاء، بٌنما اتجه أحٌانًا للغزل العفٌف الغزل

 "العُذري".

أن بشار ُعرف بفسمه، وسٌره نحو ما ٌهدم المٌم، إال أّن له أبٌاتًا شعرٌّة : فً حٌن الحكمة

 .جمٌلة فً الحكمة، أعجب بها الكثٌر من الناس

 خصائص شعر بشار بن برد 

حمل بشار بن برد لواء التجدٌد فً الشعر، واستطاع أن ٌحمك ثورة الشعر على المجتمع 

ء، امتاز شعره بمجموعة من السمات، وفً هذه والحٌاة، احتل منزلة رفٌعة بٌن كبار الشعرا

 الفمرة حدٌث عن خصائص شعر بشار بن برد: 

 .برع فً التصوٌر الفنً رغم فمدان بصره، فكان ٌؤتً بما عجز عنه المبصرون 

 .كان ٌدٌر معانً المدماء وٌستخرج منها الطرائف الرائعة 

  ،المبالغة فً المعانً.تمٌز شعر الفخر عنده بمتانة البناء، ولوة الصٌاغة 

  ،مزج بٌن المدٌم والحدٌث، وصف الصحراء واألطالل ولكن بوصٍف حضري فٌه رلة

 وكان دلٌمًا فً استنباط المعانً.
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  كان ٌجاري األلدمٌن فً مدائحه، استخدم البحور الطوٌلة فٌها، كما كان نظمه متًٌنا

 جزاًل رصٌنًا.

  امتازت بسمة الحضارة.تمٌزت أراجٌزه باالنحٌاز إلى السهولة، كما 

  وصف غزله بالحشو، والكذب والمبالغة، كما امتاز شعر الغزل المتؤثر بالحضارة عنده

 .بالرلة والسهولة، واختٌار البحور المصٌرة والموافً العذبة

 00111كان بشار بن برد من فحول شعراء العصر العباسً، كثر شعره، وله ما ٌمارب  

، والهجاء والوصف والحكمة ًّ   .لصٌدة، ما بٌن الغزل والفخر بالعرب ثّم بؤصله الفارس

 


