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 ثر عقدة النقص يف شعر بشار بن بردَأ

 أمحد عبد الوهاب حبوو  منتصر عبد القادر الغضنفري أ.د.

30/6/2019 تأريخ القبول:       10/6/209 تأريخ التقديم:     
 :المستخلص 

ته وجالله تتُم الصالحات، والصالة والسالم على الرحمة المهداة        الحمد هلل الذي بعزَّ
سداة، خير خلق اهلل، نبينا محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله والنعمة الم

 وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعُد..
ُيعد العصر العباسي األول من أغنى العصور األدبية التي شهدت ازدهارًا على       

راء هذا العصر، فقد امتاز الساحتين الشعرية والنثرية، ويعد بشار بن برد من أبرز شع
شعره بدقة التصوير وروعته على الرغم من كونه أعمى، وقد تباين شعره بين الجزالة 
والبساطة بحسب مناسبة القصيدة، وحظي بتقدير النقاد القدماء حتى عدوه زعيم طبقة 

جديدة المحدثين، وأغزرهم شعرًا، وأكثرهم إبداعًا، ورأى فيه كثيرون أنَّه وجه الشعر وجهة 
 نحو البديع، ومع ذلك كله لم يحَظ بالعناية التي حظي بها غيره من الشعراء في عصره.

تأتي أهمية هذه الدراسة من كون الشاعر أعمى إلى جانب فقره وشعوره بالدونية      
 لوضاعة نسبه فهو من الموالي، مما ولد لدى الشاعر شعورا بالنقص، انعكس على شعره.

 ( .دوافع، غريزةقدماء، شعور، ) حيَّة:الكلمات المفتا   
 أثر عقدة النقص في شعر بشار:

يرى )فرويد( أنَّ النفس تتكون من )الهو، األنا، األنا العليا(، والشخصية هي       
محصلة التفاعل بين هذه األنظمة، والـ)هـو( يضم الغرائز والدوافع الفطرية، اما الـ)أنا( 

سي، والمشرف على الجهاز الحركي اإلرادي، وأما الـ)انا( فهي مركز الشعور واالدراك الح
العليا فهـي مستودع المثاليات واالخالقيات والضمير والصواب والخير، وهـي ال شعورية 

                                                 

 الموصلجامعة / اإلنسانيةللعلوم التربية لعربية/ كلية قسم اللغة ا . 
 . قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل 
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الى حد كبير، فاذا استطاعت االنـا ان توازن بين الهو واالنا العليا عـاش الفرد متوازنًا، 
ذا لـم يكن هناك توازن بينهما وطغى أ  .(1(حـدهما على الشخصية اضطربتوا 

األنا هي الذات التي ترد إليها أفعال الشعور جميعها، وجدانية كانت أو عقلية، أو       
إرادية. واالنا والذات واحٌد مطابٌق لنفسه، وليس من اليسير فصله، في مقابل الغير والعلم 

داخل النص  -الـقـدمومـنـذ -. وظاهرة بروز الذات "عرفها شعرنا العربي (2(الخارجي
الشعري لنجد الشاعر يتعالى بذاته ويعبر عنها داخل النص الذي هو في جوهره تعبير 
عن الذاتية، فحضور المتكلم في مرسالته أمـر ال يـمـكن إنكاره وهذا ما نالحظه بصورة 

شاريات وضمائر الشخص )انا( )انت(... وتبقى الذاتية واضحة من خالل استعمال اإل
 .(3(لكل أنواع الخطابات"مالزمة 

لـدى كل شخص سوي في الحياة؛ فكل انسان يسعى الى  ب الذات موجودٌ حُ  نَّ إ      
على درجات الكمال، وعندما يتحدث عـن نـفسه يصفها أن يبلغ أثبات ذاته ويسعى الى إ

هـا ام اآلخرين، فـيعتز بنفسه ويـفخـر بهـا. و ــمأن منظرها ــبـما يعلي من شأنها ويحسن م
  يقول مفتخراً رد ـن بـبشار بهــو 

 :(4(بنفسه، ومعتزًا بها من قصيدة هجا بها يحيى بن صالح بن علي بن عبد اهلل
 )بحر البسيط(                                                           

ــِرُع الـُمـــال ال يــحـِمــلُ   ـتـيــبَ ــاَغـــشَ ــُلــب مُ ـطـــاي وال تَــب رضــُلــــاطـ  يــائـــبَ ــَورُّ أعـــْقـــضَّ
ـــــمُ ــــا الــأَنــ ـــَذرَّْت بـــَي ال  د  ـــلــى أَحــــَفــــى عـــُث ال أخـــــــَرعَّ  ائيـلـنَّ ــي َولِ ــلــدَّانِ ــُس لـــمْ ــشَّ
بهًا هذا اآلخر فهو هنا ينسب القوة والصالبة وشدة البأس إلى )ذاته /اآلخر(، مش      

غير قادر على تحمل األثقال واالعباء؛ لذلك طلب منه  -أي المهجو-ببعير ضامر فهو 

                                                 

، ترجمة: سامي سيجموند فرويد، تقديم: د. محمد عثمان نجاتيينظر: الموجز في التحليل النفسي،  (1)
 .27-26:م2000محمود علي، عبد السالم القفاش، مراجعة: مصطفى زيوار، مكتبة االسرة، مصر، 

 .23:م1978لبنان،  -المعجم الفلسفي، جميل صليبا، د.ط.، دار الكتاب اللبناني، بيروتينظر:  (2)
ر، جامعة الموصل، اآلخر في شعر ابن زيدون، عبد الحافظ خلف صالح السبعاوي، رسالة ماجستي (3)

 .31م: 2013ه، 1434كلية التربية، إشراف: أ. د. سالم محمد ذنون العكيدي، 
ديوان بشار بن ُبرد، جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشور، د.ط.، وزارة الثقافة، الجزائر،  (4)

 .1/148م: 2007



 
 ـه1442م( /11/3/2021آذار)     (                             84/1ملحق العدد ) –                          

 

 
91 

أال يطلب اال رضاه. الجئًا إلى تعظيم ذاته على حساب اآلخر؛ من حيث هـو الـُمـرَّعث 
الـذي ال يخفى عـلى أحد، فهو اعلى قيمة من أي شخص، فإذا ما كان الُمرعَّث كذلك هو 

، فإن بشار بن برد كما يبدو كان (1(الذي لديه رعثة )شحمة حمراء( تحت منقارهالديك 
من صفات الديك فضاًل عن النرجسية وعزة  يروم وصف نفسه بالقوة واليقظة والتجدد؛ فهي

ذ يصيح مع طلوع الفجر؛ فإنه  فذاته هنا  شروق الشمس وظاهر كظهوره. صنوالنفس، وا 
ق من وجهة نظر فردية والعجز عن رؤية أو اعتبار ترجع كل األمور إليها "واالنطال

 .(2("وجهة نظر أو رغبة خارجًا عن الذات
  :(3(ويقول معليًا من شأن ذاته وشأن أشعاره وقوافيه، وحاطًا من قدر خصومه      

 )بحر البسيط(                                                        

 ريــيـــــزامــــــن مـــــادي مـــــــــام األعــــنــوال يـ  ــيــتــــادهــــن بــجــالـ ـشـىــأنـــا الــمــرعث يـخ
 ـرـــريـــــهـــد تـــعـــااًل بـــــت رجـــمـــعــــد كـــــوقـ  ــابـهـم ضـعـة  ــســـي احـــــًا وفــــومـــت قـــعـــرفــ
ه ال ءسرعة الـبـديـهة والـفـطنة والقوة، حتى إنَّ أعـداإنه الُمرعَّث الذي يغلب الجن ب      

يـنامون من شدة ابياته وقسوة قوافيه التي تخرج من مزاميره لما لها من قدرة على لجم أفواه 
أعدائه الذين شبههم بالكالب، مثلما له القدرة على منح المكانـة الرفيعة لمن كان نسبه 

من الشرف والحسب والقوة ما يرفع به من  -لشاعرةوهي هنا المبدعة /ا-فلذاته  ؛وضيعاً 
"عقبة امام التعاطف مع االخرين والتعامل  -أي بشار-)األنوية(عنده إن مكانة الناس. 

معهم واعتبار مصالحهم ...فهم عنده مجرد أفالك تدور في عالمه، وكأن الكون وجد 
 :                                               (5(قوله. وصور قوافيه أجمل تصوير في (4(لخدمة مصالحه وتحقيق اغراضه"

 )بحر الطويل(                                                            

                                                 

 : )مادة رعث(.د.ت بنان،ل -لسان العرب، ابن منظور، طبعة محققة، دار صادر، بيروتينظر:  (1)
، دار الكتب 1: دراسة نقدية جمالية، حسين عبيد الشمري، طصورة اآلخر في الخطاب القرآني (2)

 .19م: 2008لبنان،  -العلمية، بيروت
 .3/223ديوان بشار بن ُبرد:  (3)
ركز التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور، د. مصطفى حجازي، د.ط.، الم (4)

 .252م: 2001لبنان،  -الثقافي العربي، بيروت
 .4/16ديوان بشار بن ُبرد:  (5)

 حمات: جمع حمه وهي إبرة السم عند االفعى.
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 بُ ـــبُّـــَصــن تَـــهــــُقـــاُت األفــاعـــي ريــَمـــُحـ  اــهـــأنَّـــــسـانـي كـــقـــوافــــي عـــــن لــــِزلُّ الـــتَـ
( للداللة على سرعة بديهته؛ إذ تخرج القوافي سريعًا ل       قد جاء الشاعر بالفعل )تزلُّ

مـن دون تـفكير فتزل عن لسانه، كما يزل الواقف على جسم صلب أملس، او كما يزل 
، وهذه الصورة "أدت السهم على الـدرع، مشبهًا إياها بناب االفعى السام التي يتصبب ريقها

ي دالالت النص الذي مثلته الصورة األولى فاألذى الذي يتحصل من قوافيه )أي تعميقًا ف
( فقد تعمَّقت  قصائده( عبرت عنه )حمات األفاعي( واما الكثرة التي ألمح اليها الفعل )تزلُّ

. ولما كانت لألفعى قدسية في (1(في الصورة الثانية من خالل صيغة )تصّبب("
في معتقدات الفراعنة ولذلك كانوا يضعونها على تاج الحضارات القديمة؛ فهي الحامي 

لذلك عبدوها، ولها في  ،الفرعون وهي تجسد في الحضارة الهندية الخصوبة واالزدهار
الحضارة الصينية القدرة على التجدد والتحول ثم الخلود، فقد جعل منها معاداًل موضوعيًا 

رًا ما يلجأ الى تعظيم الذات والسمو كثيإنَّ بشارًا لذاته اكتسبت منه تلك الصفات كلها. 
بها، إذ يقول ارسطو "إنَّ االنسان بالنسبة الى نفسه هو األقرب، حتى انه هو الصديق 

 . (2(الخاص لنفسه"

ذا ما فخر بنسبه فإنه يجعل من نفسه ملكًا من نسل الملوك، إذ يقول        :(3(وا 
 )مجزوء الرجز(                                                                     

 ــيـــــــــع الـــــــــعــــــــــــــــربهــــــــــــل مـــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول مــخــــبـــــــر          عــــــــنــــــــي جـــــــــمـــــــ
 ــــــــــــيًا مــــــهـــــم            ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــــــوى فــــي الـــتـــــــربمـــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــان حــــ

 ـــــــان أبــــــــــيـــاســـــــجـــــــــــــــدي الــــــــــــــــذي أســـــــــــمــــــــو بـــــــــه            كـــــــــــســــــــــــرى وســــــــ
 ـــــــومـــــــــــا نـــــــــــســـــــــبــيوقـــــــــــــــيـــــــــــصـــــــــــــــــر خـــــــــــالــــــــــــــي إذا            عـــــــــــــــــــددت يــــــ

ذاته )اآلخر( النسب  ومولى نشأ في الرق، حاول ان يعطي ،عمىأ ن بشارًا كانأل      
فحاول ان يتخطى  ه،فـي مجتمع التعامل مع الناسالرفيع، والمكانة العليا؛ ليقدر عـلى 
                                                 

، دار الشؤون الثقافية العامة، 1، نصيرة أحمد شمري، طالخطاب الشعري في شعر بشار بن برد (1)
 .50م:2011العراق،  -بغداد
 -، المنظمة العربية للترجمة، بيروت1كور، ترجمة: جورج زيناتي، طالذات عينها كآخر، بول ري (2)

 .372:م2005لبنان، 
 .3/239. وينظر الديوان:3/229. وينظر الديوان: 1/389ديوان بشار بن ُبرد:  (3)
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كسرى وخاله قيصر أي ان أمـه  فهو من نسلبأصوله الفارسية،  متغنياً العوام من العرب، 
وقه لحرف السين في هذه االبيات داللة على القيد المعنوي الذي ط توربـما كـان .رومية

وه والقيود التي كبله بها منتقد شبيه بصوت السالسل -أي حرف السين- فهو ؛طوال حياته
جاء به  ولعله من األصوات االنفجارية (الباء)، وحرف الروي على اختالف مشاربهم

الباء صرخة مدوية وهكذا يغدو صوت  ،لتحطيم القيود والسالسل التي كبلته واثقلت كاهله
وعيوبه متناسين عيوبهم. إن ما دفع الشاعر  أسرفوا بتذكيره بعالته،بوجه منتقديه الذين 

الى رسم صور لنفسه تتسم بالتفوق واالستعالء هو )التميز العرقي( أي اعتقاده بأن ثقافته 
ذ لم يتوقف عن الفخر بأصله الفارسي حد (1(هي مركز كل شيء وما عداها ثانوي . وا 
 ص في مواجهة مجتمع يعتز بأرومته العربية.المبالغة فلعل ذلك يعبر عن شعور بالنق

ويزيد االعتداد والفخر بـ)أناه( عندما يرد على الخليفة المهدي الذي قال له: "فيمن        
قال: أما اللسان والزي فعربيان، وأما األصل فعجمي، كما قلت في شعري بشار؟ تعتد يا 
                                    المؤمنين:                                  يا أمير 

 )بحر المتقارب(                                                         
 مْ ــــلــــــنـــُت الــَعــــــن ذا وكــــــوَن َمــــــولــــقـــيــ  ــة  ــــنَّـــــــم جــــهـــــــــًا بـــــُت قـــــــــومـــــــبــــــئــوُنــــ

 ـــَرمْ ــــــَكـــــــُف الـــــا أنـــــــي أنــــنـــــــرفـــلــــيــــعـــ  ــــداً ـــــــاهـــــــي جـــــــلـــائــــســـا الــــــــــــهـــــأال أيُّــ
 مْ ــــجَ ــــي قـــريـــُش العَ ـــــــي وأصـــلــــروعــــــفــ  ـــر  ـــي عـــامـــِنـــــراِم َبــــكــــــــي الـــــــــْت فــــَمـــَنــ
 (2("مْ ــصِ ــــتــعـــا تَــــمــــــاَة فــتــــفــوأصــــبــي الـ  ـتـــىــــاَم الــفـــقـــــي مـــــنـــــــــي أُلْغـــــــــإنـــــــــفـــ

؛ فهو الجبل الشاهق الذي ال ه عن هويته إنما هـم مجانيننإن هؤالء الذين يسألو       
، ولن يتمكن أحد من النيل منه، فهو يرى في سؤالهم عنه محاولة (3(يخفى عـلـى أحد

ن لم يكن من أشرف  للتقليل من شأنه، فيصف نفسه بالسيد الكريم بل أكرم الناس، وهو وا 

                                                 

، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 1، طالرفض في شعر بشار بن برد، سعد حمد يونس الراشديينظر:  (1)
 .101م: 2016 األردن، -عمان
براهيم السعافين  (2) كتاب األغاني، أبي الفرج علي بن الحسين االصفهاني، تحقيق: د. احسان عباس وا 

. وينظر: ديوان بشار بن 96-95م: 2002ه/ 1423لبنان،  -، دار صادر، بيروت1وبكر عباس، ط
 .157-4/156ُبرد: 
 .12/420ينظر: لسان العرب: (3)
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عند قبائل العرب لكنه من قبيلة تعادلهم في الفرس، فقريش لها من المكانة والتقديس 
. ولعل لفظة )جاهدًا( توحي للسامع بأن الشاعر (1(العرب، فضاًل عن غلبتها سائر القبائل

كان محط اهتمام وقبول، فمـن يراه يعجب بـه ويحاول جاهدًا أن يعرفه، وهذا من تعظيمه 
ذاته مما يعكس اوج التوافق بينه وبينها. كما ان أحد أوجه التعبير عن هذا التوافق كثرة 

وجاءت الميم الساكنة لتغدو وقفة  ،ضمائر المتكلم )تاء الفاعل( و)ياء المتكلم( استخدام
ولقد جاء هذا التمجيد لقومه )الفرس( من دون االنتقاص من  حازمة في نهاية كل بيت.

 العرب.

ذ ؛ إمع الحساد والوشاة هفي مواقف ويزداد حب الذات واإلعجاب بالنفس عـنـد بـشـار      
 اني أن فالنًا من الناس سبه عند أمير المؤمنين، فلما بلغه ذلـك جـلسيروي صاحب األغ

                                           وافخمه:  سـاعة من الزمن "ثم أنشد بأعلى صوته 
 )بحر الكامل(                                                                 

 رُ ــــيـــيَّ أمــــلــــــل عـــــِر وهــــيــــد األمـــــنــــــع  يـــــنــــابـــتــــغــــي .............. تُ ــــــئـــــــب  ـــــنُ 
 ورُ ـــمُ ـــعــــي مَ ـــســـلـــجــَن ومــــيــــفـــتـــعــمــلــل  ـع  ـــي واســــتــــــــيــــــة  وبـــــــّرقَ ــــــحَ ـــــاري مُ ــــــــن

 ـورُ ــــــامُ ـــــه تــــــــــد لـــــــــــي أســــــنـــــــأنَّـــــــوكـ  داــــــعــــِة والـــبـــي األحـــــُة فــــابــــهــــَي مــــــول
 (2("رُ ـــيـــِم الطريق َزئِ ـــــقَ ــــى لَ ـــــلــــــه عــــلــــف  ـدهـــــيــأ صــطـه وأخــــتُ ـــلـــيـــلـــْت حَ ـــــــِرثَ ـــــــــغَ 

بلغ حد اإلفراط؛ إذ نراه يفتتحها يإن االعتداد بالنفس عند بشار في مثل هذه األبيات       
بالسب والكلمات النابية. ليقول: )وهل عليَّ أميُر( أي انه غير ملزم بطاعة األمير؛ ففي 

اء حضور اآلخر في االبيات لـ ، وقد جنفسه من الغرور واألنفة ما يجعله سيد نفسه
ت ـيـبـذا الــع هــد دفــوق. (3(الحاجة اإلنسانية الى الكشف عن الهوية عبر االحتكاك باآلخر""

                                                 

، سعد فهد الشعر العربي من العصر األموي حتى نهاية العصر العباسيصورة اآلخر في ينظر:  (1)
 .113م:2009ه/ 1430األردن،  -، عالم الكتب الحديث، إربد1الذويخ، ط

 .111. وينظر: ديوان بّشار بن ُبرد: 133األغاني:  (2)
دراسات الوحدة ، مركز 1االخر: صورة اآلخر العربي ناظرًا ومنظورًا إليه، تحرير: الطاهر لبيب، ط (3)

 .108م: 1999لبنان، آب  -العربية، بيروت
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، وهو ما ال نستطيع ان نجزم به. (1(ة والخلفاء جميعاً ـمـض النقاد الى اتهامه بتكفير األئـبع
ثم  .في البيت الثاني كناية عن الكرم ويمضي الى التذكير بـ)ناري مـحـرقـة وبـيـتـي واسـع(

كأنه اسٌد في ل حتى احبائه وأصدقائه في نفوسله من التعظيم والتقدير يشير الى ما 
 من القوة، افيه تعبيرًا عماأبياته وقوافيه بزئير األسـد  هتشبيه ههنا الجميلمن عرينه، و 

حتى كرر )ياء المتكلم( في وفي هذه الصورة الجميلة ما يدل على ثقته بذاته وتوافقه معها 
سبعة مواضع، فنراه يوظف " االنا المتفاخرة في تجربته الشعرية والسيما في المواقف التي 

. (2(يتحد فيها الصراع بين الشاعر ومنافسيه وحساده فيعلن تحديه للحساد وتعاليه عليهم"
هو ما يتناسب مع ، و (3(وأتى بالقافية مضمومة ألن " الضم حركة ُتشعر باألبهة والفخامة"

 ما في األبيات من معاني االعتزاز بالذات.

                )مجزوء الكامل(:    (4(وقال في قصيدة له بعد أن نهاه المهدي عن الغزل      
 ـــهْ وأنـــــا الــــمـــــطــــل عـــــلــــى الــعـــدى             وإذا غـــــــال ِعـــــْلـــــٌق شـــــربــــت  

ـــــي رأيــــت ـــهْ   أصـــــفـــــي الـــخــــلــــيـــــل إذا دنـــــــــا              وإذا نـــــــــــــأى عــــنِّ
ـــديــــــم             مـــــــن الـحـــيــاء ومــــا اشـتــهـيــت ـهْ   وأمــــيــل فــــــــي أ نـــــس الــــــنَّ

ـقال هـذه  ،بأنه قد ظلم من قبل المهدي عندما منعه من الغـزل والنسيب فإذ شعر      
بدائه الصفاء  األبـيات ليعيد شيئًا من التوازن الى ذاته؛ فيقوم بالتباهي بشجاعته وكرمه، وا 
والمودة للصديق، ويقضي ساعات االنـس مـع الصاحب على الشراب حياًء منه وليـس 

من كـرار حروف النون والمـيم والـالم في هذه األبيات وهي حبًا باللهـو. ونلحـظ كـثـرة ت
، التي من خصائصها قدرتها على االنطالق من دون تعثر في تـلـفـظـها، (5(حروف الذالقة

                                                 

األردن، -، دار مجدالوي، عّمان1، طنظرية الشعر عند الجاحظ، مريم محمد المجمعيينظر:  (1)
 . 87م: 2010

الرفض في شعر ابن زيدون، عبد اللطيف يوسف عيسى، نقاًل عن )اآلخر في شعر ابن زيدون(  (2)
:34. 

، دار األثار اإلسالمية، الكويت، 2، عبد اهلل الطّيب، طاشعار العرب وصناعتهاالمرشد الى فهم  (3)
 .1/69م: 1989ه، 1409

 .2/26ديوان بشار بن ُبرد:  (4)
، مؤسسة 1االهدل، ط الكواكب الدرية على متممة األجرومية، محمد بن احمد عبد الباريينظر:  (5)

 .98م: 1990لبنان،  -الكتب الثقافية، بيروت
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، ولعله قصد الى ذلك فضاًل عن كونها من األصوات المجهورةفهي مرنة وسهلة النطق، 
على حساب تعاليه وفخره بذاته  ـن ليسولـك ،ليوصل شعوره بأنه قد ظلم الى المهدي نفسه

 واعتزازه بنفسه.
 ،وال يتوانى في تقديم ذاته/أناه في صورة اآلخر ذائع الصيت، مشبهًا نفسه بالسيف       

 )بحر الطويل(        :   (1(وذلك في مثل قوله
 ـِلــجِ ــجـَلـــَر مــــيـــِف غـيـــسَّ ــل الـــثــمــلُّ بـــأحُ   ن  ـل  موطــي كـوُر فــهــشــمـــُر الـشَّـاعــأنــا الـ
ــحـــــــُت ـــكـــوأضــحـ  ـم  ــــــالـــن ســُت ابــن نـهـيــا ُضـحــكـة  البــتــرك  .....ـن .....ـــــادًا مـــمَّ

ن ــي ل  وَّجِ ـــــتـــــمــــمــــاِم الــــــــُهــــواِب الـــُروع  ألبــــــَقـ  ىـــلـــُعـــى الــــِن الــــديـــاُض الــيــــهَّـــنــوا 
 ـــع ــــجِ ــمـــــتــــمــِة الـــــيــحـــــرأس الــــــتُّ بـــــَأمُ   ــاـــمـــُط ، وربـــيــــلــــــزَّ الــخــــــــــوُن إذا عــأهـ
ال يـتـردد وال صارم كالسيف  الذائع الصيت، الذي حيثما حل فإنَّ لسانهفهـو الشاعر       

 (،حماد وسهيل)ه يمن خصم اً نتقصمبفصاحته وبـالغته،  اً تفاخر ميتلعثم فـي كالمه، 
"فكثيرًا ما تلجأ الـذات إلى تعظيم مـزاياهـا ولـو عـلى حساب تبخـيـس  وساخرًا منهما؛

ذ يستخدم. (2(اآلخـر" ولعله النهوض، للمبالغة عـلى ف)نهَّـاض( عـلـى صيغة )فـعَّـال(  وا 
األعمى يفرد يديه امامه عند المشي، فهو من حيث أن لـكونه اعمى  أضاف إليها )اليدين(

مبالغة الصيغة  كذلك على (قـَُروعٌ ) مثلما استخدم حريص عـلى أن يـسـلك سبيل التقدم.
ـن المثل "إذا قـولـه )أهـوُن إذا عــزَّ الَخِليُط( مأخـوذ ملعل كثرة تـردده عـلى الملـوك. و ليبين 

أما بشأن  جاء به للداللة على دهائه وصبره حتى يبلغ هدفه. ،(3(عــزَّ أخــوك فـهـْن"
ه ـنـإيقول ابـن عاشور: "فالـى ما يـريـد بمثل رأس الـحـية األعـوج، تصريحه بأنه يتوصل 

. وأما (4(تكًا" ر منها؛ إذ هـو أشد سمًا وفــذكـه أراد الـر ألنـيـذكـى التـلـا عـهـفـرى وصــأج
فـيمنح الشاعـر قـدرة عـلى التصرف،  ،اختياره بحـر الـطـويـل فـألنه أعلى بحور الشعر درجـة

                                                 

 .2/79: ديوان بشار بن ُبرد (1)
 .377: صورة اآلخر العربي ناظرًا ومنظورًا إليه (2)
، دار الرائد 1أمثال العرب، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي، تحقيق: إحسان عباس، ط (3)

 .1/94: م1981ه/ 1401لبنان،  -العربي، بيروت
 .79: ديوان بشار بن ُبرد (4)
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 ولعله كـرر. (1(كونه أرحب صدرًا، وأطلق عـنانًا، وألطف نغمًا، وأكثر سعةً  فضاًل عن
ستطالة هـذا الحرف عـند النطق به اال اتصـفـمن األبيات، و  هـــذه يــاد فـضـوت الــص

طـول  قاصدًا الى بيان، (2(الصوت من بداية إحدى حافتي اللسان الى آخر الـحـافة وامتداد
 بلغه وهو ما يعجز عنه غيره. الذيالطريق الى المجد، 

 )بحر الكامل(: (3(ومن جميل ما قاله عن ذاته بوصفها آخر       
 احِ ــــصَّ ــنُّ ـَة الــــــاَلـــــــقـــــــّل مَ ــــــــا َومَ ـــــَبــــَوصَ   احـــصــوِل تــــد طُ ــعـُث بــــــَرعَّ ــــمُ ـــــَن الـــــتِ ـــــفُ 

 احِ ــــــبَ ـــســـــمِ ـــالـــاَذ بـــــــاَلَة َوعَ ــصَّ ـــَف الـــــَألِ   ـاــــَد مـــعــِة َبـــــلَ ـــيـــخِ ـــبَ ــُر الـــحــُه سِ ــــابَ ــَوأصَ 
 احِ ـــــبَ ــــلَّ صَ ـــــــنَّ كُ ـــــــذُرهُ ــــحــان يــــــــد كـــــق  اـــدمــعـِس بــــِض األَوانِ ـــيــبـن الـــــًا مـــقـــفــش
 احِ ــــــا َووشـــــهـــلِد ـــــقْ ــــي عِ ـــــــْوَراء فـــــــــحَ   هُ ــــــاَذْرتَــــذي حــــــلَّـ َك لــــــــــْت لَ ــــــرَّضَ ــــــعـــــتـف

هنا يتكلم على ذاته بوصفها آخر؛ فقد بدأ قصيدته بالـفعل )ُفِتَن( المبني هإنَّ بشارًا      
الفعل المبني للمجهول هنا أنه بعدما كان داللة للمجهول؛ إذ سحره جمالها وأذهب عقله، و 

ونراه في  .مصيره مجهوالً وقـع فـي الغـرام فأصبح  -كما يقول-قد اعتاد الصالة والتسبيح 
جـاء  الـهـذو مال الى اللهو بـعـد أن مـلَّ النصح،  ألنههذا البيت قد نسب الفعل الى غيره 
الفاعل، بمعنى وقوعه في الغرام نائب  -أي الشاعر-بالفعل المبني للمجهول ليكون هو 

أذهب عقله،  قدأراد به أن جمالها  البخيلة( برغبة منه وليس إجبارًا. وقوله )أصابه سحر
ألنها تُقِتر على نفسها وعليه، وهـو بذا لم ينل  بلبخيلة ألنها ال تزوره وال تصله، هي و 

 قوله )البيض(أما الـتي كـان محافظًا عليها، و  ،لـم يحافظ عـلـى صالته ئًا مثلمامنها شي
بلفظة  هي وصويحباتها الالتي كان يحذرهنَّ كل صباح. وجاء طهارتهنَّ  فكناية عن

بداية شبابه وأول الى الصباح دون سائر أوقات اليوم؛ ألنه بداية النهار وأوله فكأنه عاد 
، أوقعته اً ض مـرتدية وشاحاشـديـدة البيمنهن تعرَّضت له، صبح هـدفـًا آلنـسة قد أف. حياته

هي من حيث كرر أصوات الصفير )الصاد والسين( في األبيات أنه في غرامها. ونلحظ 
                                                 

: دراسة أدبية نقدية، الصادق ة الشعرية عند بشار بن برد واالعمى التطيليثر العمى في الصور أ (1)
األمين حسن محمد، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية اللغة العربية، إشراف: د. حمد 

 .158م: 2016محمد عثمان، 
مصر،  -وزيع، القاهرةينظر: علم األصوات، د. كمال بشر، د.ط.، دار غريب للطباعة والنشر والت(2) 

 .256م:2000
 .128-127ديوان بشار بن ُبرد: (3)
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لنص نوعًا من الحركة اأعطى  مماصفـير الطيور والعصافير في الصباح، اشبه بأصوات 
اما  .األلف قـبـل حرف الـروي الـى عمق مشاعره وطـول معاناتهمثلما تشير  .والحيوية

 محبوبته وخضوعه لها.تجاه فتمثل انكسار ذاته )اآلخر(  كسرحـركة حـرف الـروي ال
            )بحر البسيط(:  (1(في النسيب ووصف ذاته )اآلخر( في قصيدة قالها      

 ـــدَّادِ ـــــعــى إال بــــــحــــضــــــي الــــلــوال ُأصـ  ــرَِهــاـــــذكُّ ـــــن تــــا مـــــــأرقَ ـــًا فـــومــــــوُم يــــأصـُـ"
غــــــبـــــِجـــــد َعــــــوقـ  ـادِ ـقــنـــر مــــيــــًا غــــُرنـــــوُد َحــــــأقـ مــالــي  جــب  ـــرامــي بـهــا عـــُت وا 
صعاديـــوُن فــــكـــــيـ  ــهِ ــًا يـســتــضــاُء بـــــراجـــــُت ســـنـــن كــــــيــــأحـ  ـي الـغـي  إفـراعـي وا 
 ـادِ ـــر ُرقـــــيــــًا غــــومـــــُر يــــأذُكـــي و ــــنـــع  ـــــدتـــــــك إذ رقــلــــرى تـــــأتــرُك ذكـــــال ســـــــك

يصف هـنــا ذاته إذا مــا امتنعت عــن زيارته المحبوبة يــومـًا، إذ يصيبه األرق        
شدة تعلقه بالحبيبة ولليدل على التجدد ودوام الحدوث،  )أصوم( ، وجاء بفعلويجافيه الـنـوم

 ذكره صالة الضحىو صلى، ركعة ال يعرف كم ى حتوانشغال فكره بها يسهو في الصالة 
في عد ركعتي الضحى  لشدة تفكيره فيها يخطئ حتى، فهو ال أكثر ألنها ركعتان حصراً 

، إذا صعب القيادفرٌس  وهويقود )َحُرنًا(  بل إنه يعلن عن تعجبه من ولعه بها حتى لكأنه
لما لها من حسن طباع  إال إياها بالفرستشبيهه ما ، و (2(اشتدَّ به الجري وقف ولم يتحرك

يعلي لنفسه بـ)السراج( يستضاء به،  شبهومكانة رفيعة عند العرب، وارتباطها بالخصوبة. و 
وهذا يسمى )حب الذات( فاالنا المتضخمة وصلت به حد المبالغة  من شأن ذاته )اآلخر(

أصبح حاجة الى الناس،  بهكون تان  وُيفترضفعلى الرغم من كونه أعمى، ؛ (3(المفرطة
ويجزم أنه سوف يترك تذكر الحبيبة التي أشار  .ناس وينير لهم طريقهمالهو من يهدي 

تكرر حرف الميم في قد من تواصله. و  إال يذكر ولنها بـ)تلك( لبعدها عنه مكانًا، يلإ
النون والتنوين مثلما تكرر سبعة مواضع )أصوم، يومًا، من، إغرامي، مالي، منقاد، يومًا( 

)يومًا، من، عجٌب، حزنًا، منقاد، حين، كنت، سراجًا، يكون،  موضعاً عشر  يفي اثن
                                                 

 .2/320ديوان بشار بن ُبرد:  (1)
 .13/110ينظر: لسان العرب:  (2)
، دار المنتخب العربي، 1دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، سعاد حرب، ط –األنا واآلخر والجماعة  (3)

 .12م:1994لبنان،  -بيروت
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ولدت من النون؛ فكالهما يخرجان من األنف،  اً صوت الميم قريبلما كان عني، يومًا( و 
على  التي طغت النغمة الحزينةب تمثلتلبيت جمالية موسيقية، اأعطت  التيالغنَّة 

 لة االنكسار، مع سياق األبيات.دال من للجر في القافية لينسجم مااألبيات، 

والشاعر كغيره من البشر قد يتباين مع ذاته ويختلف، وذلك بحسب المواقف التي       
 )بحر الخفيف( :(1(يمر بها؛ فهو ال يتعرف إلى ذاته في مثل قوله

 ـادــــــــن رشــــــة  مــــــوايـــــى غـــــأتَـــُف مرِ ــــــــ  ـــــــؤاَد وال أعــــــفــــَس والــــــفــــنَّـــــــُر الــــــكِ ـــأنــ

 ـــؤادــــــفـــــــُر الــــــــيـــــــؤاَد غـــــفـــــــأنَّ الـــــوكـــ  ــنــفــِس نــفـسـاً ـــــالـــُت بـــــد لــــــــي ُبــــــــأن ـــــوكـ

 ـحــب إذ قـــيــل غـــادــمــــــن الـــــيـــبـــى بـــــقــ  ـــاالــــــل مــــــثـــا مــــمـــتـــيـــا القــــومـــــــلـــــال تــ

 ادــــيـــا أغــــــهــــكـــــلـــــن ُمـــــــالث  مـــي ثـــفـــ  ـــهـــــتـــــاَد إذ ودَّعــــــــعــــــــن ســـــــــه مــــــراعــ

حتى ما عاد لما أصابه من لوعة الحب والشوق،  معرفته باآلخر/ذاته رينكر بشا       
فاالغتراب من الجانب  أصبح شخصًا آخر، غريبًا عنه، لقد .الخطأ من الصواب يميز

النفسي يعني انفصال الشخص عن عالمه الخارجي، أو ذاته، أو عن كليهما معًا بسبب 
( حرف التشبيه وجاء بـ ،(2(عدم قدرته على التكيف والتأقلم مع وضعه الجديد ليشير )كأنَّ

فنفسه المعرفة بـ)ال( ُبدلت بأخرى نكرة )نفسًا(  ؛يعرف ذاته فقد تبدل كلياً الى أنه ما عاد 
ا مثلما القى من يأن يلق ى الئميهيطلب أال ُيالم على حالته، ويدعو عللمجهولة عنده. 

ذ أشار الى أن الحبيبة قد  .اتهه الى غربة داخلية أدت إلى إنكاره لذجفاء وصدود أوصال وا 
فلعله أراد اإلفادة مما كأنَّها ملكة في حاشيتها، و وهي بين ثالٍث من النواعم حولها ودعته 
في الحضارات القديمة، فالبابليون يرون الكون مؤلف من  يةقدسمن الرقم ثالثة يحمله 

في الديانة المسيحية ، و (3(ثالثة عناصر: السماء واألرض والبحار، ولكل عنصر منها إله

                                                 

 .3/91: ُبرد ديوان بشار بن (1)
 راعه، أصابه، هامش الديوان.

، دار أمل الجديدة، 1: دراسة تحليلية، سناء جبار العبودي، طعالنشَّ الصورة اآلخر في قصص سناء  (2)
 .58م: 2018سوريا،  -دمشق

 -دار الحداثة للطباعة، بيروت ،1ط األساطير والخرافات عند العرب، محمد عبد المعيد خان،ينظر:  (3)
 .152: م1937 لبنان،
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مر بالتوكيد عليه األنَّ العبرانيين كانوا يشددون على أ، كما (1(يرمز الى الثالوث المقدس
وفي اإلسالم عهد اهلل الى خلقه ثالثة  .مرات؛ إذ يرمز الى الخير والفأل الحسن ثالث
نبيين أن األول أخذه على جميع بني آدم بأن يقروا بربوبيته، والثاني أخذه من ال :عهود

يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين، والثالث العهد الذي خص به العلماء وهو تبليغ ما تلقوه عن 
فلكأنَّه أضفى على هذه الحبيبة من معاني القداسة ما دفعه الى التخاصم مع  .(2(األنبياء

 ذاته حين غادرته.

 )بحر الطويل( :(3(وقال مخاطبًا ذاته      
 ـادُ ــــــــــمـــــــَك عِ ــــــيـــــتَـــــــَك إالَّ راَحـــــــــاَلـــــوم  ادُ ـــَن ِوَســـيـنــاعـــظَّ ــَف الــلْ ـــَك خَ ــــــــا بِ ـــــــبَ ــــنَ 

 ادُ ــــاِح ِوســبَ ــصَّ ـالَه ــــــَرى َوجْ ـــــــــى َأْن تَ ـــإل  ـة  ــلــيـــل  لــــي كُ ــــــَك فـــيـــــفَّ ـــــن كَ ــــد َك مــخَ ـــلِ 

 ادُ ـفَ ـَك صِ ـيـلـُدود  عــــــشْ ــــــِه مَ ـــَوجـــــن الـــــم  َرىـــــــِب إذا سَ ـــريــــغَ ــــوِق الـــشَّ ــــلـَك لـــــَأنَّ ــــك

 ادُ ـــــفَ ـــــَن نَ ـيـــقــاشِ ــــعـــــِل الــــيــــلـلـَس ــــيـــول  اَدهُ ــفَ ـــو نَ ـــــرُجــــَل تَ ــــيـلـي الــــراعـــُت تُ ـــيــبــــتَ 

 َوادُ ــــِه سَ ـــيـــول  ِإلـــــوصُ ــــــاَب مَ ــــــجـــــإذا انـ  ـَواَدهُ ــــــــــأنَّ سَ ـــــــــي َداج  كـــــــــــُب فـــــلّ ــــقــــــتـ

بقوله )نبا  اآلخر/ذاته مواسياً خاطب  عمد الشاعر الى التجريد في هذه القصيدة؛ إذ      
بك خلف الظاعنين وساد( أي جافاك النوم من بعد الراحلين عنك وهي الحبيبة، ولم يبق 

 ؛ فهوته بكل دقة ووضوحأ، وهي صورة جميلة تبين لنا هيإليهمالك سوى راحتيك ترتكز 
على كفيه  اً ئيبيت كل ليلة متكلنفسه بالخيمة  اً شبهمجالس في مكانه،  ليس بنائم بل

 (وساد)على المبتدأ  (لخدك)قدم الخبر قد و  .الى ان يرى )وجه الصباح( ،كأنهما وسادةو 
تصوير جميل وفي األبيات للتخصيص والقصر، فليس له غير كفيه يضع رأسه عليهما. 

حالك في سواده إذا انقشع وزال فإنَّ سواده متصل إنه ليل لقسوة الليل الجاثم عليه، 
"يقضي ليله يقظًا يرجو نفاذ الليل ولكن أنَّى لليل العاشقين أن ينتهي فالدهر  ، فهوومستمر

كله عندهم متصل! ويظل العاشق الوله يتقلب قِلقًا مهمومًا في سواد مستمر إذا انتهى 

                                                 

لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1الصليبيون الجدد والمسلمون، خالد زهري، طينظر:  (1)
 .77:م2008

بن شاه الهندي  محمد عبد الحق ،مام النسفيلإلاالكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل ينظر:  (2)
 .1/298: م2012لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1الحنفي، ط

 .3/135: ديوان بشار بن ُبرد (3)
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 )وليس لليل العاشقين نفاذ(، (1(سواد تبعه سواد فكأنَّ السواد الذي يعيش فيه سواد متصل"
 ليحاكيمضمومة  الروي في هذه القصيدة داالً أتى في ظالم دائم. و  اعمى فهو ولّما كان

فإنَّ الليل والشوق واألرق ال تكاد تنتهي حتى  حاله؛ مكورة دائرية بوصفها رسم الضمة
، التاء، الهمزة) قصيدةتكرار األصوات المهموسة في ال. مثلما عبَّر تعود فتبدأ من جديد

عن حالة سهولة نطقها ب، القاف، الكاف، الهاء( الحاء، الخاء، السين، الشين، الفاء
فالهمس من صفات  ؛يقدر على الكالم االجهاد والتعب التي يعيشها حتى ال يكاد

 نها تنسجم مع هدوء الليل ووحشته فال حاجة الى الجهر والقوة.اكما  .الضعف

 )بحر الوافر(: (2(وقال مخاطبًا ذاته      

 أجــــــْل فــــالــــــنــــــوُم بـــــعـــــــدهــــــُم غــــــــــرارُ   ـــــعــــــنـــــوا فــــــســــارواأأحــــــزنــــك األلـــــى ظـ
ــــــــــواُر ذكـــــــرُت ُنــــعـــــــمــــى ــــــــــــ  إذا الح الــــــــص   ــوارُ وأذكــــــرهـــــــا إذا نـــــــفـــــــــَح الــــــص 
 ولـــــــم تـــــجـــــمــــــع هـــــــــواك بـــــهــــــــنَّ دارُ   كـــأنَّـــــك لـــــــــم تــــــــزر غــــــــرَّ الــثـــــنـــــايــــــــا

في محاولة للحوار معها سعيًا نحو يفتتح الشاعر قصيدته بسؤال ذاته )أأحزنك(،       
 .بسبب هجر الحبيبة اً نفسي اً إذ تعاني توتر  بالوحدة والترويح عنها؛ إخراجها من شعورها

فالنوم  باإليجاب؛ثم يجيب  .تكرار صوت الراء خالل يشعر به المتلقي من األمر الذي
وار( حيث أنَّ األول معناه  الجناسقد أعطى و  .جافاه قد بعد فراق الحبيبة في قوله )الصِّ

ذلك  ؛تحقق التجانس الصوتيفجمالية موسيقية للبيت؛  قطيع البقر والثاني رائحة المسك،
فظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوٌق لنَّ "الأ

يشير الى جمال ابتسامتها فضاًل عن بشاشتها حين بــ)غر الثنايا(  ولعله بوصفها .(3(إليه"
فالفرح لحظة  ؛قات الفرح والسرور معهاذكر أو تد يو يع البعد عنها ن ي، وبمجرد اتلقاه

 عابرة ُتسرق من الزمان، سرعان ما تنتهي وكأنَّها لم تحدث قط.
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لقد كان بشار مستسلمًا لذاته ملبيًا حاجاتها، منقادًا خلف شهواتها، ولقد صرح بذلك       
 )بحر الطويل( :(1(في بيت له يقول فيه

 فـسي عــلى الهـوى          لـتــسـلــى فـكـانـت شـهـوة الـنـفـس أغـلـبــالــعــــمـــري لـــقـــد غــالــبــُت نـ
فهو يقسم أنَّه حاول أن يجاهد نفسه وينازعها لترك الهوى. وما قوله )غالبُت( إال       

 للداللة على ما عاناه مع ذاته من صراع، وكثيرًا ما قام بذلك، لتغلبه شهوة النفس أخيرًا.
ن بشار يعاني من العمى؛ إذ عمي وهو جنين، فقد كان يميل الى االعتداد ولّما كا      

فلما سألته ابنته: يا أبِت، هذا النقص العضوي الجسدي، بذاته والفخر بها تعويضًا عن 
. ولذلك فإنَّ من يقرأ ديوان الشاعر ال (2(مالك يعرفونك وال تعرفهم؟ قال: كذلك األمير

د كان يسعى في الغالب إلى أن يبدو متوافقًا مع ذاته، يخطر على باله أنَّه اعمى؛ فق
معجبا بها ومفتخرًا، ساخرًا من الناس والمجتمع، في محاولة للوقوف أمام تحديات القدر 

، وحتى في األبيات التي يشير فيها الى عماه، فإنَّه يعمد الى وصف ذاته بما (3(ومعوقاته
 ل()بحر الطوي :(4(يميزها عن اآلخرين، إذ يقول

 وجــــدَّك أهــــدى مـــــن بــــصـــيــــر  وأجـــــــوال  إذا وِلـــــَد الــــمــــولــــود أعــــمــــى وجــــــدتــــــه

 فــجــئــُت عــجــيـــَب الـــظـــن  لــلـعـــلـِم معــِقال  عـــمـــيــُت َجــِنــيـــنــًا والـــذكــاُء مــن الــعــمــى

ــــال  وغــــاض ضـــيــاُء الـعـــيـــن لــلـــقــــلــب رافــداً   بــقــلـــب إذا مــا ضـــيَّـــع الــنـــاُس حـــصَّ

وض الءمــُت بــيــنــهُ   بــقـــول  إذا مــــا أحـــزن الـشــعــــُر أســهــــال  وشـــعــــر  كــــنـــوِر الــــرَّ

جود نقص في ذاته، وهو فقدان البصر، ولكنه يعوض عنه بالذكاء، يقر الشاعر بو       
ن فقد البصر لكنه متقد الذهن، حاد البصيرة، حتى أصبح حصنًا للعلم، مستعيرًا  فهو وا 
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الفعل )غاض( للضياء ولكنه ضياء القلب دون العين، وهذا يمنحه افضلية على باقي 
 الناس. ثم يشبه ِشعَره بنور
ه باقة جميلة، وهو من التشبيه المرسل أداته الكاف ووجه الشبه الروض حتى تتكون من

، ليثبت أنَّ العمى لم يحد من إمكاناته او يقلل من شأنه بل على العكس من (1(الحسن
ذ يقول  )بحر الطويل( :(2(ذلك، كــمـــا يــــؤكــــد أن العمى ليس عارًا تحمله الذات. وا 

 ولــــيــــس بــــعـــــار أن يــــــقــــــال ضـــــريــــــرُ   ـــعـــيـــب فـــيــــهــــــموعــــيــــرنـــي األعــــداُء وال
 فـــــإنَّ عــــمــــى الـعـــيــنــيــن لــيــس يـضــيــرُ   إذا أبــــصـــر الـــمــــرء الــمـــــروءة والـــتــــقـــى

نــــي إلـــــــى تـــلـــــك الـــــــثـــــالث فــــقــــيــــرُ   ذخـــــرًا وعــــصـــمـةً رأيـــــُت الــعـــمـــى أجــــرًا و   وا 
يحاول أعداء الشاعر االنتقاص منه بتذكيره بعماه على الدوام وهذا قد يشعره      

بالنقص، ولكي يعيد التوازن الى ذاته ويتصدى لهم، يقوم بإبراز الصفات القويمة التي 
ى بها كالمروءة والتقى، تعويضًا عن ذلك، مشيرًا الى أنَّ هذا العمى أجر وذخر يتحل

الذي يعكس إصرار بشار  وعصمة له في اآلخرة. مما يرجح كفة المعادلة لصالحه. األمر
على التوافق مع ذاته والدفاع عنها. ولعل السبب وراء اختياره مفردة )ضرير( بدل اعمى، 

بصره، هو مناسبة القافية. ونلحظ في اإليقاع الداخلي  وهو من كان مبصرًا ثم فقد
للقصيدة تكرار صوت العين في الكلمات )عيرني، األعداء، العيب، عار، عمى، العينين، 
العمى، عصمة( وهو صوت مجهور، فضاًل عن أن الدوي الممازج له قوي، كما ان 

يوحي بانفعال الشاعر، النطق به فيه تضييق كبير للحلق، وتكراره في األبيات الثالثة 
 وتأثره بكالم من يعيب عليه عماه، وهو إعالن منه بأنَّ عماه مزية له عنهم. 

)بحر : (3(ولم يقف عند هذا الحد في الدفاع عن نفسه، بل إنَّه بالغ في ذلك بقوله 
 الكامل(

ـــيــــَر مــــــا لــــديــــــه قـــــائـــــدُ أعــــــمــــى   والــشـــمـــس فــــي كـــبـــد الـسَّـــمـــاء كـــأنَّـهــا  تـــح 
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فهو يشبه الشمس باألعمى الذي تحير في السير ولم يجد من يقوده ويعينه عليه،       
ولعله اختار الشمس هنا لما لها من خصوصية عظيمة؛ فهي مصدر الضوء والحرارة، 

نَّما لها بعد ديني  كما أنَّها من األسباب الرئيسة للحياة على األرض، وليس هذا فحسب وا 
وأسطوري؛ فقد كانت تعبد في الحضارات القديمة، كما أنَّ مساعد القس في المسيحية 
يطلق عليه الشماس. وبشار هنا يشتكي من طول النهار، وهو من المعاني الجديدة 

شار والجميلة، ففي الشعر القديم كان الشعراء يعانون من طول الليل ووحشته، أما ب
فينتظره بشوق وشغف. " وعرف عن بشار ربطه في التصوير بين أشياء متباعدة، ولكنه 

فهو في هذا البيت يربط بين صورتين  .(1(في النهاية يحسن الربط وهو ربط محمود"
مألوفتين )الشمس في كبد السماء( و)اعمى تحير ما لديه قائد(، أي ان المتلقي لن 

ما ليستا بالجديدتين لكن "داللة الترابط تكون غائبة عن يندهش من بناء الصورتين، ألنه
وعي المتلقي واالمر يحتاج تأماًل طوياًل الستنباط الرمز الداللي الذي أقيمت على أساسه 

، وهو ما يحدث الدهشة لدى المتلقي ليؤدي من بعد الى اإلحساس بجمالية (2(هذه العالقة"
جة هي ان الشاعر يتذمر من طول النهار الصورة الشعرية، ليصل في النهاية الى نتي

 الذي يفارق فيه حبيبته.

ومن المرات القالئل التي تباين الشاعر فيها مع ذاته بوصفه آخر، ما ورد في       
 )بحر البسيط( :(3(قوله

 ــت الـعـــمـيان تـهـــديـهقــــد ضــــلَّ مـــن كــان  أعـــــمــى يــــقــــــوُد بـــصــــيـــــرًا ال أبـــــالـــكـــــم
فهو هنا يسخر ممن طلب منه ان يدله على أحد البيوت، وهو األعمى. وهنا يسخر       

من العمى والبصر في آن واحد، ويقال بأنَّه لم يندفع حبًا في الخير، فيدل الرجل على 
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شيء من ، وربما كان في هذا الرأي (1(البيت، ولكنها فرصة أتيحت له ليسخر من العمى
 المبالغة؛ فبشار لم يكن يظهر سخطه ورفضه لعماه، لكن الموقف دفعه الى السخرية.

الم ــن عاش حياته في ظــمـن الفناء، فـــــــيخشى مو ى الخلود ــــكما انه كان يصبو ال      
من الصعب عليه تقبل فكرة مغادرة هذا العالم كما جاء؛ لذا  يغدو يبصر النور مــس لــدام
  )بحر الرمل(:    (2(ل أبياتهقا
 اــنــفــي  الـــــــن عـــم مــــلـــســن يــلَّ مــــــق  هــــــــاتــــــــن آفـــــرء مــــــــمـــــــــاُء الــــــــــنـــــــــوفـ

 ـدىـــــــــــد  وهــــــصـــقـــون بـــــــولـــــقـــــيــــف  داً ــــــــــي أســــــــــرونـــــــــاس يــــــــــنـــــــــــوأرى ال
 راــــــــدو ذا ثــــــغــــرُء ويــــــمـــــدُم الــــــعــــــي  اـــهــامـــــسَّ ــــن قــــِة مــــمـــســقــالــارض بــــــــــف

ة من الفناء لكن هنالك قلق مـن الـفـناء في نفس الشاعر، وكل يوم يمر يقربه خطو        
نَّ ما نخشاه هو ايضًا ما نرغب فيه . (3(ربما كـان هذا القلق رغبة تقودنا نحو ما يخيفنا، وا 

فكل انسان مـيـت ال محالة، لكـن ال ينـبغي لـه أن يخرج دون أن يترك أثـرًا يكسبه الخلود 
ته وسالطة لسانه، في اذهـان الـنـاس، وفـي البيت الثاني تجريد؛ إذا يراه الناس اسدًا لقو 

ويخشون منطقه وقوافيه، مما يدفعهم الى الحديث معه بمنطق وعقالنية وحسن قول، فقد 
 اعطى لـذاته االحترام والتـقـديـر، الـذي حـصـل عليه بقوته، وحكمته، ونبله، ورقيه.

إن أهم ما يمكن استخالصه من شعر بشار بن برد هو أن الشاعر بسبب شعوره       
حساسه بالدونية بسبب فقره ووضاعة نسبه لكونه مولى، بالنقص بس بب أفته العمى، وا 

تفاخر واعتد بنفسه في شعره ليعيد شيء من التوازن إلى ذاته، ولم يظهر أي ضعف أو 
انكسار أمام اآلخر حتى في أصعب الظروف. كما قام بهجاء اآلخرين والسخرية منهم 

بالظلم والدونية مما دفعه لكره الناس  بسبب شعوره هذا، فقد تولد لديه إحساس عميق
 والحقد عليهم.
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Abstract 

 

        This paper tackles the effect of the deficiency complex on the 

poet and how it is reflected on his poetry. Bashar Ibn Burd was 

suffering from blindness and poor as he was out of poverty because 

he was born in slavery so he felt hatred and hatred towards many 

people who lived close and he lampooned them in his poems. 

          The blindness was greatest influence in the life of the poet 

and in his relationship with the others being blind since his birth 

makes him compatible with himself in his poetry at least he was still 

proud of himself and detract from others and never showed the 

contrast with it break in front of them even in the most difficult 

circumstances. 

            The poet was satisfie with himself and did not show 

weakness in front of the latter and was keen to be proud of himself 

and his origin. 
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