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 كرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّتش
 
 

انناـــــــــعكر هلل الذي وفقنا وأــــــالش  
د هلل الذي يسر لنا أمورناـــــــمـــــوالح  

ينــــــــــــالمرشد والُمع م  ـــــــسبحانه نع  
 

 
ــــتاذة غــــــــــــــــــــــــــــنية بوضــــــــــياف جزيل الشــــكـــر ــ ــ ــ ــ ــ  إىل أستاذيت اشمشر ة األســ

ــ ــ ــ ــواالمتـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــنانــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــن الّتوجيه والّنصـــــح والّثقة اليت منحتين إّياه ــ ــ ــ اــعلى حسـ  
ــــوإىل كل من م ــ ــ ــ ــــّد يل يد العــ ــ ــــربيةون من أساتذة قسم اآلداب ــ ــ واللغة العـ  

 وأخّص بالذكر الدكتور ة نوال بن صــــــــالح اليت كانت يل عونا يف مشواري
ــــــوك ر موصول لعائليت الكرمية وأصدقائيوالّشك ــ ــ ّل من أعانين ولو بكلمةـ  

ــــــط ــيّ ــ ــ ـ ــ ــ ــ بةـ  
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  مــــقدمــــــة :

ُأفضلُ ُالبصرُ  ُومنُأُ ُمن ،ُ ُمعلوماتو ُحتصيل ُعلى ُاإلنسان ُهبا ُيستعني ُاليت ىُىدُ احلواس
ُعلىُمسارحُ ُعُ الوسائلُاليتُيطلُ  ُكانُالبدُلفاقدىاُأنُيتمّيزُعنُُالكونُ ُمنُخالذلا ،ُ واحلياة...

علىُالتصويرُالُعلىُالتقريرُ،ُُبصرُيفُجوانبُ ُــ ادل ُكانُالتعبريُالشعريُيفُأساسوُقائماًُ عدةُ،ُوإذا
 ردُ.ارُبنُبُ يفتقدهُبشُ ُالذيُالاجملوىوُُ؛والتصويرُيفُغالبوُقائماُعلىُالبصرياتُ

دراسةُىاتوُالشخصيةُاليتُُادلوضوعُ،ُحماولنيرُالبحثُيفُىذاُو ُغماوىذاُماُجعلناُخن
ُوطريقةُبناءُصورهُ.أثارتُاجلدلُبنيُالنقادُوالدارسنيُالقدامىُواحملدثنيُ،ُ

ثريُحقًاُأنُنتساء
 
ورةُالشعريةُاليتُت عدُلُعلىُتأثريُف قدانُحاسةُالبصرُعلىُالصُ كانُمنُادل

ُ؟ىيُالروافدُاليتُسامهتُيفُخلقُصورهُمامنُأىمُادلعايريُاليتُيعّولُعليهاُالنقدُاحلديثُ،ُأوُ
يُُّالشعريةُورأوُكيفُشكّلُالصُ ُوعلىُماذاُاعتمدُيفُتشكيلهاُ؟ُ ُ.ُتوُ؟لُ يفُُم 

ُُيفُعتمدناوا ُالدراسة ُُعلىىذه ُمستعينُالنفسيادلنهج ُالتارخييُني، ُادلنهجُُبادلنهج وىو
تتبعُُوكذلكوصفُوُحتليلُودراسةُشعرُبش ارُبنُب ردُ،ُدُبصدُألن نا،ُُادلناسبُلطبيعةُادلوضوع

ُتاريخُشعراءُو لدواُع ميُ،ُأوُأصيبواُبالع مىُبعدُمرحلةُمنُعمرىمُ.
أبرزُُاُمدخلُموجزُيتضمنمالدراسةُأنُتكونُمشتملةُعلىُفصلنيُ،ُيسبقهُوقدُاقتضت

ُردُ.ارُبنُبُ ندُبشُ الشعراءُالع ميانُيفُاألدبُالعريبُ،ُوالعمىُوأثرهُيفُعمليةُاإلبداعُع
ارُوأىمُاجلذورُالنفسيةُادلسامهةُيفُوجاءُالفصلُاألولُباحلديثُعنُروافدُالصورةُعندُبشُ 

،ُُهالدينُومدىُتأثريىمُيفُشعُرُالثقافةُو،ُحيثُتطرقناُيفُالعنصرُاألولُإىلُرافدُالبيئةُُخلقهاُ.
ُناُ.باحلرمانُوسخطوُوتّّبموُوشعورهُباألُ شعورهُ،كالعواملُالنفسيةُُإبرازويفُالعنصرُالثاينُحاولناُ

ُفقدُتناولنا ُالفصلُالثاينُ: ُ،ُوتوزعُعلىُعنصرينيُدرسناارُبنُب ردُورةُعندُبشُ فيوُالصُُّأّما
تخيلةُ.ُّماُالعنصرُالثاينُدرسناأيفُاألولُاحلواسُالتعويضيةُ،ُ

 
ُفيوُالصورُالبصريةُادل
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وبعضُُُردُ،ارُبنُبُ ديوانُبشُ :ُمصدرُأالُوىوُُأىمحثُعلىُجنازُىذاُالبإيفُُاعتمدناُوقد
األدبُالعريبُيفُالعصرُالعباسيُلشوقيُُتاريخاألغاينُلألصفهاينُأيبُالفرجُ،ُُوأمههاُ:ُمنُادلراجعُ

ُردُلصاحلُنافعُعبدُالفتاحُ.ارُبنُبُ ورةُيفُشعرُبشُ والصُ وحديثُاألربعاءُحلسنيُطوُ،ُضيفُ،ُ
ُوضعنا ،ُ ُج هد ُأمُبعد ُما ُأيديكم ُادلصادرُين ُوكثرة ُالعلمية ُإلتساعُادلادة ُنظرًا ُمجعو كن

ُبشُ  ُوشعر ُحياة ُدراسة ُيف ُبنُبُ وادلراجع ُار ،ُ وواجهتينُبعضُالصعوباتُيفُالتنقيبُوالبحثُرد
ُ.ُءُالع ميانُالذينُيتحققُفيهمُشرطناالشعراُعلى

ُاخلالصُإىلُأستاذيتُاحملرتمةُغنيةُبوضياف ُبالشكر ُأتوّجو علىُمتابعةُالبحثُجبد ُُوختامًا
ُأمّدتينُبوُمنُتوجيهاتُقّيمةُ،ُنسألُاهللُ ُوما نُجيزيهاُعينُأحسنُاجلزاءُوأنُيدميُأوإخالصُ،

ُعليهاُصحتهاُوحيفظهاُ.
اءُجلنةُادلناقشةُادلوّقرةُبالشكرُاجلزيلُوالثناءُعليهمُ،ُاليفوتينُأنُأخّصُأساتذيتُأعضكماُ

ُوفحصهاُ.ُدلاُبذلوهُمنُجهدُيفُمراجعةُادلذكرة
ُ

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخـال
 عراء الع ميان يف األدب العريب .أبرز الش  :  أولا 
 رد .ار بن ب  مى وأثره يف عملية اإلبداع عند بش  الع   : ثانياا 
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 ميان في األدب العربي :الشعراء الع  أبرز أواًل : 

ُيُ  ُردبن ب   اربش  )عد ُومن ،ُ ُبالعمى ُأصيبوا ُكثًنين ُشعراء ُعداد ُيف ُيفُ( ُالعميان الشعراء
ُومنُالشعراءُالعميانُيفُاإلسالمُُ()م عن بن أوس اجلاىلية ان بن ثابت ، وأبو العباس ) حس  ،

عبد القدوس ، وأبو العيناء محمد بن قاسم ، والمؤمل األعمى السائب المكي ، وصالح بن 
ي أبو شبانة ربيعة بن ثابت ، ، وأبو العالء المعري ، وابن العالف الحسن النهروني ، والّرق  

، وسليمان مسلم بن الوليد وهو ابن صريع الغواني ، وابن  وسعادة الحمصي واسمه سعيد
الموصالبا العالء بن الحسن البغدادي ، وموفق الدين مظفر المصري ، وسبط التعاويذي 
محمد ، والعكوك علي بن جبلة ، وأبو الزهر نابت الهجاء ، ومحمد بن خلصة النحوي 

ام الّصرصري يحيى البغدادي ، وهم  الشاعر ، وأبو بكر األسعردي محمد بن عبد العزيز ، و 
علي العسقالني ثم بن غانم السعدي البغدادي وكان مجدور الوجه مثل بشار ، وشافع بن 

ي أحمد األشبيلي ، وابن البقال عبد طيل  ) األعمى الت  ُومنُالشعراءُالعميانُادلغاربة (المصري 
ري ص  د الغني الح  بالقيرواني ، ومحمد بن جابر األندلسي ، وعلي بن ع العزيز الخشني

ُ.ُ(1)القيرواني ( ُالقيرواني و ابن الخواص
يلتوُ ُ،ُبعدُإختزانُيفُسل  ُكثًنًا ُمنُالعمرُالُيفرتقُعنُادلبصر ُكانُادلكفوفُبعدُمرحلة ا

ّ
دل

ويبدعُصورُبصريةُمثلُُعناصرُبصريةُفكانُمنُاليسًنُبناًءُعلىُذلكُأنُيتذّكرُمواقفُبصريةُ،
ُلأللوانُواألشكالُوالطبيعةُمباُفيهاُ،ُذلذاُفقدُاقتصرناُعلىُذكرُأىمُالشعراءُالعميانُيفُ معرفتو

 ُمصغًناًُالمييزُ،ُذلذاُملُصلدُشلنُيتحققُفيهُبصرهُ،ُأوُك فُُّ(2) ولدُأكمُ األدبُالعريبُعلىُمنُوُ 
 
 

                                                                 

،ُُشرُ،1ُابنُبردُبشارُ:ُالديوانُ،ُجينظرُ:ُُ-1 ُُ،ُص2007ُُط(ُ،ُ ةُللنشرُوالتوزيعُ،ُاجلزائرُ،ُ)دوزارةُالثقافزلمدُالطاىرُبنُعاشوُر
18-19ُ.  ُ
-ُ. لدُمكفوفُالبصُر أكموُ:ُمنُو  2  
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ُ ُشعراءُىمشرطنا ُستة ُرد ار بن ب  بش  ُ:ُإاّل ُُعلي بن جبلةُ، ربيعة الر قي، أبو العالء ،
ُ.ُطيليأبو العباس الت   وري ص  الح  ُأبو الحسنُ،ُالمعري
 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه ر        الشاعــ
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ُب ردُاربشُ ُىو ُوبادلرع ثُُبن ُم عاذ ُوكانُي كىنُأبا بنُب  ْهم نُوقيلُابنُيرجوجُ،
ُ ،ُ ُأيضًا ُسنة ُمنُ(ى     96)و لدُبالبصرة ُأىلو ُالنهر"ُُجاء ُماوراء طخارستانُمنُبالد

ُالوجوُي نهر جيجونبغر  ُرلدور ُأكمو ُكان ُ...قالُ" ُدميمُاخللقة ُالعينٌن ُجاحظ
ُوراحُيتكسبُبوُمادح ...وكانُىّجاءُمقذعُاذلجاءُحىتُخشيوُقادحاُ ُاًُالشعرُصغًنا

ُمنُبٌنُمنُىجاُفأوغرُعليوُصدره...ُ) المهدي (ُالكثًنونُوكانُاخلليفة
ُأن ُ،ُُ(اربش   )ُوروى ُىجاءه ُإىل ُأدى ُشلا ُشديدأ ُحقدا ُادلهدي ُعلى حقد

ُادلهديُأنُيضرب ُفأمر ،ُ ُرم يُبالزندقة ضربُالتلفُ،ُفضربُسبعٌنُسوطاًُُووبعدىا
ُ(1). (ى      168)ماتُذلاُ،ُكانُذلكُسنةُ

ــ  بر   ـــــــــــــــ
ة ال

يع
ــــــــــ

ـــــــ
ــــــــ

قي
ر 

 
ىوُربيعةُبنُثابتُبنُجلأُبنُالعيزارُبنُجلأُاألسديُاألنصاريُالرقيُ،ُنسبةُإىلُ

ُ ،ُ ُالرقة ُمنُمدنُاجلزيرةُمدينة ُيفُالرقة ُو لدُونشأ ،ُ ُالعباسية ُالدولة منُشعراءُصدر
وقيلُإّنوُموىلُمنُموايلُسليمُبنُأسدُ،ُوكنيتوُشبانةُأوُأبوُالفراتيةُعلىُهنرُالفراتُ،ُ

ُأسامةُ.
ُ،ُ ُوفطنة ُعنُفقدانُالبصرُبصًنة ُوتعاىلُعوض و ُاهللُسبحانو ُأن  ُإاّل كانُضريرًأ

ُوُيفُريعانُصباهُ.فأخذُالشعرُجيريُعلىُلسان

ولدُأعمىُوملُيبتلُبالعمىُصغًناًُ،ُوالُدليلُعلىُىذاُويرّجحُزلققُديوانوُأنوُملُيُ 
ُكثًنُعندُأمثالوُمنُاألكفاءُ.  الرتجيحُألّنُماُاحتجُبوُمنُذكرهُللرؤيةُوالزيارة

ُ(2)مُ.813-ى   198وىكذاُحىتُتويفُقبلُهنايةُعامُ

                                                                 

.17ُ-08ُ،ُص1ُُردُبشارُ:ُالديوانُ،ُجبينظرُ:ُابنُُ- 1  
.15-11،ص1980ُ،ُُط()دُسورياُ،-الثقافةُواإلرشادُالقوميُ،ُدمشقمنشوراتُوزارةُينظرُ:ذاكرُالعاينُزكيُ:شعرُربيعةُالرِّقيُ،ُُ- 2  
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 وك

ُعُ  ُجُ ىو ُبن ُبنُعبدُالرمحانلي ُمسلم ُبن وكُوىذاُكُ ادلعروفُبالعُ ُاألنباريُبلة
ُلقبُاطلقوُعليوُاألصمعيُ،ُومعناهُالقصًنُالسمٌنُمعُصالبةُ.

ُ ُالعباسيٌنُسنة هُ،ُواختلفُيفُطريقةُموتو213ُهُ،ُتويفُسنو160ُو لدُأيام
ُادلأم ُوقيلُبلُإّن ،ُ ُطبيعية ُماتُميتة ُقتلةُشنيعةُحيثُأخرجُلسانوُفقيلُإّنو ونُقتلو

ُ.ُمنُقفاهُ
وىوُعريبُبالوالءُ،ُوكانُوالدهُيؤثرهُبالشفقةُوالرأفةُألّنوُأصغرُإخوتوُ،ُوأنوُكانُ
ُويرجحُزلققُ ،ُ ُدميما ُكانُأبرصُأسودُموىلُقصًنا ُفقد مبتليُبعددُمنُالعاىاتُ،

 (1)ديوانوُأّنوُو لدُأعمىُ.

 

ــــــ  أب
 الع  

و
ــــــــــ

ـ
الء 

لمع
ا

ـــــــ  
 ري

رةُالنعمانُمنُبالدُريُنسبةُإىلُمعُ ىوُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُسليمانُالتنوخيُادلعُ 
 الشامُ،ُوكنيتوُأبوُالعالءُ.

يومُاجلمعةُعندُغروبُالشمسُلثالثةُأيامُمضتُُأبوُالعالءُيفُمعرةُالنعمانو لدُ
ُ ُسنة ُاألول ُربيع ُشهر 363ُُمن ُوقدُج درُيفُأولُسنة ،ُ ُفع ميُمن367ُُى   ى  

ُ ُكانُدميمُاجلدري ُرويُأّنو ،ُ ُوأذىبُاليسرىُمجلة ُبياضُ، ُميىنُحدقيتو ُوغش ى ،
ُكأّنوُينظرُبإحدى ُ،ُعلىُعينيوُبياضُمنُأثرُاجلدرّيُ، ُالوجو ُ،ُرلدور عينيوُُاخللقة

ُقليالُ.
ُوقيلُثالثُ ُربيعُاألولُ، ُوقيلُثاينُمنُشهر ُثالثُ، ،ُ ُاجلمعة ُليلة ُتويف ولقد

ُ(2)سنةُ.86ُى   ُ،ُعن449ُُعشرُ،ُسنةُ
ُ

ُ
                                                                 

النبالءُ،ُجالذىيبُأمحدُبنُعثمانُ:ُسًنُُ:ُينظرُ-1 ُ.194ُ-193،ُص2001ُُط(ُ،ُلبنانُ،ُ)دُُ-،ُمؤسسةُالرسالةُ،ُبًنوت9ُُأعالُم
العالءُ:ُسقطُالزندُ،ُشُرُ-2   .12ُ-03،ُص1ُُ،1990ُُلبنانُ،ُطُ-أمحدُمشسُالدينُ،ُدارُالكتبُالعلميةُ،ُبًنوتُُحينظرُ:ُادلعريُأبُو
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القًنواينُالضريرُ،ُوكانُيفخرُُريُالفهريىوُأبوُاحلسنُعليُبنُعبدُالغينُاحل صُْ
،ُُريُصاحبُزىرُاآلداببقبيلتوُ)ُفهرُ(ُيفُشعرهُ،ُوىوُابنُخالةُأيبُإسحاقُاحل صُْ

ُ(1).ُ" عمل الح ص ر أو بيعها "واحل ْصريُنسبةُعلى
ُ،ُوإمنّاُ ُبتاريخُمولده ُوملُجيزم ُالقًنوانُيفُحيُالِفْهريٌنُ، ُمبدينة ُكانُمولده وقد

ُكانُسنوُ ُ   ُ.ى420ُيرجحُأنو
ُألنوُ ،ُ ُكفُصغًنًا ُعنُملُيولدُمكفوفُفغّنو ُوىو ،ُ ُالبصر ُمكفوف ُو لد وقد

ُيتبٌنُمنُخاللُطوابعُشخصيتوُوخصائصُشعرهُ.
ُ(2)سنةُ.68ُى  ُ،ُأيُأّنوُعاش488ُُوافتوُادلنيةُبطنجةُمنُبالدُادلغربُسنةُ

ُ

العب
بو 

أ
ــــــ  

 الت  
اس

 ييل  ــــــ  ط

يُاإلشبيليُمنُطيلُِىوُأبوُالعباسُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُىريرةُأوُابنُأيبُىريرةُالتُ 
ُكنيةُأخرىُىوُأبوُجعفرُ،ُوالتطيليُنسبةُإىلُت طيلةُمدينةُباألندلسُ ُولو ُقيسُ، قبيلة

ُوىوُموطنُأىلوُ.ُ
ُادلسماةُمحصُاألندلسُ،ُ ُأياموُيفُإشبيلية ُيفُعهدُادلرابطٌنُوقضىُأكثر وو لد

ُ.واتصلُب ُرجاذلاُميدحهمُويستجديهم
ُوعرفُبنزوعوُإىلُاخلًنُ،ُوتأملوُيفُاحلياةُ،ُوشعورهُالقويُباحلرمانُوالفاقةُ.

ُعمرهُ ُادلوجودة ُادلصادر ُولكنُملُحتدد .ُ ُكفيفُالبصر ُالبنية ُىزيل ُاجلسم ُضليل وكان
ُكماُأّنُخصائصُ حٌنُفقدُبصرهُ،ُوإمناُماُيستشفُمنُأخبارهُأّنوُع ميُيفُصغرهُ،

 (3)الشعراءُادلكفوفٌنُبارزةُيفُشعرهُ.

ُ
ُ

                                                                 

العباسُُابنُخلكانُ-1 أبناءُالزمانُ،ُجُمشسُالدينُأمحدُبنُزلمدُابنُأيبُبكرأبُو ُُ،تحُإحسانُعباسُ،ُدارُصادرُ،1ُ:ُوفياتُاألعيانُوُأنباُء
ُ .55ُ،ُص1972ُُُط(ُ،)دُُلبنانُ،ُ-بًنوت

النبالءُ،ُصُُ- .27ُينظرُ:ُالذىيبُأمحدُبنُعثمانُ:ُسًنُأعالُم 2  
غربُيفُحُ ينظرُ:ُُ-3

 
ُ .451ُ،ُص4ُُ،2009ُُطُالقاىرةُ،ُارُادلعارفُمبصرُ،ضيفُ،ُدشوقيُ،ُحتق2ُُلىُادلغربُ،ُجادلغريبُابنُسعيدُ:ُادل
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  :رد ( ار بن ب  اإلبداع عند ) بش   عملية مى و أثره فيالع  ثانيًا : 
ليس العمى مما يقلل من قيمة األعمى ، فهو عاىة مزمنة وال شك أّف ىذه العاىة تعوؽ من   

قدرة األعمى ، سواء أظهر ذلك أـ أخفاه ، ولكنها الحتط من مكانتو . وقد عرؼ التاريخ العريب 
يف جيل  شخصيات اجتماعية وأدبية قد فقدوا بصرىم ، فمنهم من ُولد أعمى ومنهم من ُعميّ 

) زىرة بن كالب والعباس "أشراؼ الناس وزعمائهم ومنهم :  ، وقد كانوا من منن عمره متأخر م
والحكم بن أبي العاص وأبو سفيان بن حرب ومطعم بن ع دي وعبداهلل بن  بن عبد المطلب ،

 هن سيدابأرقم والبراء بن عازب وأبو أسيد الساعدي وقتادة بن دعامة والترمذي الحافظ و 
والسهيلي والشاطبي  أبو العيناءشار بن برد وأبو البقاء العكبري و ء المعري وباللغوي وأبو العال

 . (1)" (والصرصري ...
د ومل ير ومبا أّف البصر ىو من الضروري يف إدراؾ األشياء مباشرة ، ومبا أّف األكمو الذي ُول

ؿ عن حاؿ مثل ىذا العماء وعن  ءف يكّوف تصورات بصرية ، لذا نتساأ وديكن شيئًا قط ، فإنو ال
كيفية تعرؼ صاحبو إىل العامل احمليط بو ومعادلو ، وحوؿ قدرتو على التمييز بُت األشياء ، ومنها ذكاء 

أّف األعمى ال يقل ذكاءاً أو إبداعًا  :( 2)األعمى ادلميز الذي شغل الباحثُت . إذ يرى بعض الباحثُت 
 الذكاء واإلبداع .يتفوؽ عليهم يف عن ادلبصر وأحيانًا 

" ذىن بإجياز وذلك أّف :  ) الصفدي (وقد يتلمس اإلبداع يف أسباب علمية قياسية ، فّسرىا 
األعمى أو فكره يجتمع عليو وال يعود متشبعًا بما يراه ، ونحن نرى اإلنسان إذا أراد أن يتذكر 

 . (3)شيئًا نسيو أغمض عينيو وفكّر ، فيقع على ما شرد من حافظتو "

                                                                 

،  1975،  1طلبناف ،  -ة ، بَتوت الصفدي صالح الدين خليل بن أبيك : الغيث ادلسجم يف شرح المية ادلعجم ، دار الكتب العلمي : ينظر -1
 . 327ص 

 . 273، ص  1978 ط( ، )د مصر ، –، القاىرة  يبركات أمحد لطفي : الفكر الًتبوي يف رعاية الطفل الكفيف ، مكتبة اخلاجن : ينظر -2
     مصر ، -الصفدي صالح الدين خليل بن أبيك : نكت اذلمياف يف نكت العمياف ، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير ، القاىرة ينظر :  -3

 . 83ص  ، ت( )دط( ، )د 
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مجرى ماء أحد  : " ىذه أعين متى س داإلبداع أمرًا طبيعيًا ، فيقوؿ إّف  ) مسكويو (عترب وي
أنهارىا توفر على أحد األنهار األربعة الباقية أو انقسم فيها بالسواء ، أو على األقل واألكثر 

 . (1)، واليفيض وال يضيع "منها ، وليس يغور ذلك القسط من ماء النهر المسدود 
إذا ُسد أحدىا جرت األهنر األربعة  مياىها من مخسة أهنر اء اليت جتريالنفس بعُت ادلفشّبو 

و حاؿ األعمى يف أّف احدى قوى نفساألخرى . وإذا كاف ىذا ظاىرًا من فعل الطبيعة ، فكذلك 
ا قطعت عن رلراىا توفرت النفس هبا

ّ
إّما على جهة  اليت كانت تنصرؼ إىل مراعاة حّس من حواّسو دل

، أو الفكر ، أو احلفظ ، واحدة ، أو جهات موزعة ، فتبينت الزيادة وظهرت إّما يف الذىن والذكاء 
 . (2)أو غَتىا من قوى النفس 

والتجديد يف الشعر ذو صلة وثيقة باألصالة ، فاألصالة يف الشعر تعٍت ابتداع الشاعر لصور 
ري لفًتة تالية ، فكل عمل فٍت مظهر للكفاح ادلتصل غَت مسبوقة تصبح أصاًل من أصوؿ الفن الشع

 (3)يف سبيل التعبَت عن شيئ أصيل جديد والبعد عن ادلبتذؿ ادلطروؽ القدمي .
فبشار فناف أصيل ألنو ابتكر لونا من الغزؿ اشتهر بو وأتى فيو بكثَت من الصور الشعرية غَت 

فهو آخر الشعراء الفنانُت األصالء يف الشعر العباسي ويتمثل  ) أبو العالء المعري (ادلسبوقة ، و 
فقد توفر يف العصر العباسي عدد من  (4)ذلك يف لزومياتو اليت ىي نسيج وحدىا يف فن الشعر .

الشعراء الذين عملوا على تغيَت اذلياكل الفنية واشتهروا بالقدرة على اإلخًتاع والتوليد واإلبداع ، 
يكوف للمعٌت ، أّما اإلبداع يكوف للفظ ، ألف اإلخًتاع معناه خلق  أّف اإلخًتاع ( ) ابن األثيرويذكر 

اجلديد  إتياف الشاعر بادلعٌت ادلستطرؼادلعاين اليت مل يسبق إليها واإلتياف مبا مل يكن منها قط ، أو 
وؽ مع الزيادة الذي مل جتر العادة مبثلو فقيل لو بديع ، أّما التوليد فهو استخراج معٌت من معٌت مسب

أو اإلضافة فيو أّما اإلبتداع فهو اإلتياف بشيئ مل يقلو القدماء ، ومواكبة األحداث اليت حتدث يف كل 
 (5)عصر واألمور اليت تطرأ على حياة الشعوب .

                                                                 

ليف اذلوامل والشوامل ، نشر أمحد أمُت والسيد أمحد صقر ، مطبعة جلنة التأالتوحيدي أبو حياف ومسكويو أمحد بن زلمد بن يعقوب : ينظر :  -1
 . 63- 62، ص   1951ط( ،  مصر ، )د -والنشر ، القاىرة 

 . 63، ص  ادلرجع نفسو -2
 . 350ص ،  2008،  1لبناف ، ط-دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، بَتوتمصاورة نادر : شعر العمياف ، ينظر :  -3
ص   ،  1991 ط( ،)د  مصر ، -مصيلحي صالح عبد اهلل : التجديد والتقليد يف الشعر العباسي ، دار ادلعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ينظر :  -4

51 . 
 . 41ػ  38، ص ت( )د ط( ،)د  مصر ، -ػالعقاد عباس زلمود : دراسات يف ادلذاىب األدبية واالجتماعية ، مكتبة غريب ، القاىرة ينظر :  -5
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 ) بشار بن برد (إّف من األسباب الرئيسية يف نبوغ الشعراء العمياف ، ومنهم الشاعر األعمى 
إلى السخرية والخروج عن  –بشكل خاص  –" أّن الشعور بالغربة ، بسبب العاىة دفعو ىو : 

عن الذات وتعبيرا عن موقفو الفكري من  نابعاً  دبيا داخلياً أ المألوف ، فعّد الشعر عنده عمالً 
الحياة ، ال عن الموروث من العادات ، أو اإلستسالم للمنطقية العشّرية والمضي في التقليد  

. وتحقيق وجوده وسبيال الشعر في ذات الوقت مالذا يجد فيو كل من تعزيتو وخالصو  وأصبح
 " طريق العلمبعد : الفئة من الناس وبالنسبة ذلذه. (1)على لّم شتاتو المبعثر نتيجة لشعوره بالغربة "

يحيونها واألدب طريقًا فعااًل ، وربما وحيدا للمكفوفين ، ألّن فيو خروجا من ظالم الحياة التي 
 (2). "قهر ، واليفليماضي السالح الذي الوظلم األحياء إلى حيث الكرامة الموفورة مزود ب

 " كثير االنتباه إلى لغتو وعالقاتو اللفظية ، واإلتيانونتيجة عاىتو صار الشاعر األعمى : 
 . (3)بالمقاربات والمجانسة "

بعد  ) بشار بن برد (تداع يف شعر ولعّل العمى كاف سببا رئيسيا ، أو قويا من أسباب اإلب
مرحلة التقليد واحملاكاة ، مما أىلو أف يكوف على رأس احملدثُت ، حيث هنج للشعراء من معاصريو هنجا 

اليت مجل قصائده أتوفيقيا جيمع بُت القدمي واجلديد ، فعقدة العمى دفعتو إىل أف يقوؿ أرؽ مقطوعاتو و 
ن النقاد على أف جيعلوه رأس اجملددين وشيخهم ، فقد كاف منتو إىل مدرسة التجديد وشجعت كثَت م

 (4)جيهد نفسو يف التصور واحملاكاة لشعر سابق زلاوال االستعانة بفكرتو لكي يأيت بصورة أفضل .
النفس  ذو شاعرية خصبة تذىب بالشعر كل مذىب يف التعبَت عن خواجل ) بشار (وكاف 

والتجاوب مع روح العصر ، يف حس مرىف وقدرة على ادلالئمة بُت اللفظ وادلعٌت وبُت الصورة 
رلددًا ومل يكن من عبيد الشعر أو ادلتكلفُت برسومو وتقاليده ، كاف يقوؿ  ) بشار (وادلوضوع ، كاف 

أف يكوف رأس  الشعر كما خيطر لو وجيري على لسانو ومل يكلف طبعو شيئًا متعذرًا ، فأتيح لو
أو أوؿ أصحاب البديع أو اجلديد ، فلم تغلبو روح البادية إمّنا كاف يتعمد أف يبٍت اجملددين احملدثُت 

 ... (عربية أعرابية ) بنيتهاشعره بناًء تقليديًا بإرادتو واختياره ، ومشهورة عبارتو عن احدى قصائده :
يف قصائده ، وكانت عوامل التجديد نافذة  فهو فهو الذي يتخَت الطريق الفٍت الذي يود أف يسلكو

                                                                 

 . 129، ص   1981 ط( ،)د  لبناف ، -، دار النهضة العربية ، بَتوت  عشماوي زلمد زكي : موقف الشعر من الفن واحلياة -1
 . 62، ص   1979 ط( ،)د  لبناف ، - ف ، دار ومكتبة اذلالؿ ، بَتوتخليل شرؼ الدين : أبو العالء مبصر بُت العميا -2
 . 232، ص   1968 ط( ،)د  العراؽ ، -ادلعري ، مطبعة أسعد ، بغداد رمسية : أثر كف البصر على الصورة عند  السقطيينظر :  -3
 . 107، ص   1975،  3طلبناف ،  -، دار العلم للماليُت ، بَتوت  الشكعة مصطفى : الشعر والشعراء يف العصر العباسيينظر :  -4
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شاعر تقليدي ، وإمنّا يتعمد  متغلغلة يف شعره ، فإذا رأينا ما يوحي بالتقليد يف شعره فليس ألنو
ضعف . أّما أسلوب اللغويُت أو الرواة أو لَتّد على من اهتموه بال اإلتياف هبذا التقليد يف شعره لَتضي

 األوزاف القصَتة والبحور العباسية اليت جنح إليها جنوحًا واضحا إىلالتجديد فيتضح يف قصائده 
ة ، وقّدـ فيها الصور احلضارية اجلديدة اليت مل تكن ختطر على ذىن الشاعر القدمي ، وىي اجملزوء

) األصمعي ( ) . ولذلك فّضل  (1)صورة أفاد فيها من األفكار وادلعاين اجلديدة فتميزت بالطرافة 
على غَته من الشعراء ألنو سلك طريقا مل يسلكو أحد فأحسن التصرؼ فيو وأغزر  ( برد بشار بن

 (2)وكاف أكثر بديعًا .
قد طرقو السابقوف وإمنا والتجديد واإلبداع اليعنياف ابتكار ألفاظ أو معاٍف جديدة ، أو مل تكن 

يدة مرات عدة ، يستطيع الشاعر أف يتناوؿ معاٍف كثَتة لغَته من الشعراء ، فيصوغو بصورة جد
ويقدمو يف صور شىت ، وعلى الرغم من مهمة البصر يف ابتكار صور جديدة إاّل أننا ال ننكر على 
الشعراء العمياف بعض الصور اليت استطاعوا خلقها وبلورهتا يف قالب جديد ، وحىت إهنم تفوقوا يف 

مشاىدة الحال في الخارج ما أنكر  " : ) صالح الدين الصفدي (ذلك على ادلبصرين . ويقوؿ 
والسيما أنو .  (3)على تصور المعاني ، إاّل أّن استنباط المعاني ال يفتقر فيو إلى المشاىدة " تعين

مل يغن رصد رلموعة من التشبيهات واإلستعارات يف كتب البالغة عن طموح الشاعر إلبداع جديد 
رة حيتمها على الشاعر رغبتو يف التعبَت يف رلاؿ الصور ، واحلقيقة أنو ليس طموحا مبقدار ماىو ضرو 

أف عن مشاعره األصلية تعبَتا صادقا . إّف الشعر يظل مبهما يف نفس الشاعر ، فال يتضح لو إاّل بعد 
يتشكل يف صورة . والبد من أف يكوف للشعراء قدرة فائقة على التصور جتعلهم قادرين على استكناه 

 (4)مشاعرىم واستجالئها .
اجلديد يقـو على التمسك باألصوؿ التقليدية للشعر العريب من  ) بشار (ب وقد كاف أسلو 

 " ليسبأنو :  ) الجاحظ (، وقد وصفو  (5)رقيو العقليجهة ، ومن جهة ثانية يفسح للتجديد حبكم 

                                                                 

 . 62صالح : التجديد والتقليد يف الشعر العباسي ، ص  مصيلحي -1
 ط()د  مصر ، -زلمد جباوي ، دار النهضة مصر ، القاىرة  مآخذ العلماء على الشعراء ، حتقادلزرباين أبو عبد اهلل زلمد بن عمراف : ادلرشح يف  -2

 . 291ص ،  1965
  . 187يف نكت العمياف ، ص الصفدي صالح الدين : نكت اذلمياف -3
 . 72، ص   1963 ط( ،)د  مصر ، -القاىرة إمساعيل عزالدين : التفسَت النفسي لألدب ، دار ادلعارؼ ،  -4
 .207، ص 1977 ، 6طمصر ،  -عارؼ للنشر والتوزيع ، القاىرة ػحنيف شوقي : تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األوؿ ، دار ادل -5
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 ) ابن رشيق (. وقاؿ  (1)في األرض مولد قروي بعد شعره في المحدثين إاّل بشار أشعر منو "
" لو الرياسة على المحدثين من غير خالف ، وأنو زاد معاٍن ما مرت قط بخاطر جاىلي ، عنو 

 . (2)وال إسالمي " وال مخضرم
" أول من فتق البديع من المحدثين وكان لو أتباع :  ) بشار (ويف نظر صاحب العمدة أّف 

ومنصور النميري ومسلم بن  نهجو ، وسلكوا طريقو من بينهم : ابن ىرمة وكلثوم والعتابي نهجوا
 بو تمام والبحتري وابن المعتز " .الوليد وأبو نواس وأ

يف كثَت شعره وبالتايل تلك  ) بشار (يف احلكم أو غلو يف التقدير نعترب إننا يف غَت إسراؼ 
القفزات التجديدية اليت بدت واضحة عنده واليت أحل علها زلبوه ومشايعوه وادلتحمسوف لو من النقاد 
إمنّا ىي مثرة عماه لو صّح ىذا التعبَت وكاف للعمى مثار ، إنو جيهد نفسو يف التصور وأحيانًا جيهد 

. وىل  (3)بفكرتو راصدا أف يأيت بصورة أفضل منو نفسو يف احملاكاة لشعر سابق زلاوال أف يستعُت
 ىناؾ شعر كثَت على ىذا ادلستوى من الدقة اليت تتضوع يف قولو .

 
 
 

 

                                                                 

 ص ، 1977،  ط(  )د، مصر  -، القاىرة  وزيع حيي الشامي ، دار اذلالؿ للنشر والت ، حتق 4ج: احليواف ،  اجلاحظ أبو عثماف بن حبر ينظر : -1
453  . 

  1981، 5 ناف ، طلب -ر اجليل للنشر والتوزيع ، بَتوت ابن رشيق القَتواين : العمدة يف زلاسن الشعر ، حتقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد ، دا -2
 . 266 ص
 . 238ص ،  1929،  1مصر ، ط -طبعة دار الكتب ، القاىرة ،  3جفرج : األغاين ، ال األصفهاين أيب -3
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 وأهم اجلذور النفسية املسامهة يف خلقها  اربش   ورة عندروافد الص   

 رد :ار بن ب  ورة عند بش  أوالً : روافد الص  
 البيئة . .1
 الثقافة . .2
 الدين . .3
 ورة عنده :أهم الجذور النفسية المساهمة في خلق الص   : ثانياً 

 باحلرمان .الشعور  .1
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 رد :ار بن ب  ورة عند بش  روافد الص  أواًل : 
يعتّب   . لذا (1)عٌّب هبا الشاعر عن حياتو كبيئتو بكل مافيها كجبميع ألواهنا الشعر كثيقة يي 

من جاىليتهم حىت عصرنا اغبايل ،  ءن العرب بدر اليت تدلنا على حياة الشعر العريب من أىم اؼبصاد
ألف الشاعر ابن بيئتو يتأثر دبا يتأثر بو ؾبتمعو ، لذا سنتطرؽ إىل ركافد الصورة عند الشعراء العرب 

 نمتحدثُت ع رد (ار بن ب  ) بش  من العصر اعباىلي حىت العصر العباسي كالذم عاش فيو الشاعر 
 . لق صورىم أثر البيئة ، الثقافة ك الدين يف خ

كإذا ربدثنا عن الشعر يف العصر اعباىلي ، فهو انتاج كجداين مطبوع ، فقد استوحى 
الشاعر أبيات قصيدتو من البيئة اليت كاف يعيش فيها ، ككانت البادية ىي بيئة الشعر يف العصر 

ين كانوا اعباىلي ، مع نبوغ عدد من أىل اؼبدف بالقصيد ، غَت أٌف فحوؿ الشعر من أىل الوبر الذ
يسكنوف اػبياـ يف بواديهم كصحاريهم كعلى ىذا األساس ، نرل خصائص الشعر تدكر حوؿ 
البادية كما فيها من طلل كناقة كفرس كصيد ككصف لرحالهتم كما يركبونو كمن اؼبعركؼ أٌف اغبياة 

صر البدكية حياة فطرية ، تسودىا البساطة فال تكلف كال زبريج كال تعليل ، كالشاعر يف الع
 ، كىذا ما نراه عند كثَت من شعراء ىذا العصر .( 2)اعباىلي ال يعوزه ذلك كالحيتاج إىل التكلف 

أحدث ثورة كهنضة كربوالن  فبٌالكن دبجيئ اإلسالـ فقد تغَتت موازين اغبياة من كل نواحيها 
يف حياة العرب مشلت مناحي اغبياة . سبثلت يف تغَتات تناكلت حياة اإلنساف النفسية كالفكرية ، 
كطرؽ التفكَت كالتعبَت . باإلضافة إىل أبعاد رسالة اإلسالـ اػبالدة يف السلوكيات اػبلقية 

 .( 3)كالسياسية كاإلجتماعية كاؼبعيشية 
حياة معقدة عٌقدهتا اغبضارات الفارسٌية كاإلغريقية  يعيش العريب فكافوم يف العصر األمٌما أ

الركمانية اليت غزا أىلها كاستعمرىم سياسيا ، كغزكه كاستعمركه حضاريا كثقافيا . كأخذ يفكر يف 
                                                                 

. 16 ، ص  2007،  1عماف ، ط -األردف الطريفي يوسف عطا : شعراء العرب ) العصر اعباىلي ( ، األىلية للنشر كالتوزيع ،  - 1  
. 16 ص  اؼبرجع نفسو ، - 2  

 ص ، 2008،  1مصر ، ط -لالستثمارات الثقافية ، القاىرة الدكلية  راالسيويف مصطفى : تاريخ األدب يف صدر اإلسالـ ، الدينظر :  -3
20 . 
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يف كل شؤكف حياتو فلقد اختلفت ىاتو  حًتافان ااألشياء كيطيل التفكَت ، بل أخذ حيًتؼ التفكَت 
. كأكّب الظن أٌف بيئة  (1)اغبياة يف ينابيعها ، كيقع ربت عدة مؤثرات مل يكن يعرفها من قبل 

الشعر يف العصر األموم ربضرت ، كأترؼ ذكقها ، كأصبح أىلها ديثلوف رقة يف الشعور كرقة يف 
جديد ، فيو ترؼ كنعيم ، كفيو  اغبس ، لسبب طبيعي ىو أهنم أبناء حضارة جديدة كعصر

بعض الناس حٌسا كشعورا لبل ذبعل اليت ترىف اغبس ، كترقق الشعور ، تأثَتات حضارية 
  .(2)خالصُت

حركة فكرية أدبية نشطة ،  ظهرتكلكن مع أكاخر ىذا العصر كمطلع العصر العباسي ، 
لقيت تشجيعا عظيما من اػبلفاء كاألمراء كالقادة ، كلقيت إقباال عظيما من الناس ، كساعد على 
نشاط ىذه اغبركة اختالط األجناس كسبازج الثقافات كحركة الًتصبة كالتنافس العلمي كالصراع 

هاء الفتوحات اإلسالمية الفكرم ، مث ذلك االستقرار الذم بدأت تشعر بو الشعوب بعد انت
 . (3)كتدفق خَتات البالد األخرل على مقر اػبالفة 

أف يشهد ىذه الفًتة كأف يعيش حركة اإلنتقاؿ الضخمة اليت قبمت عن  ) لبشار (كقيٌدر 
تغَت اغبكم بكل ما فيها من فكر كأدب كمناظرات ، كبكل ما فيها من اضطراب كفنت كدسائس . 
كقيٌدر لو أيضا أف يساىم يف ىذا كلو ، كأف يشارؾ غَته من الشعراء كاألدباء يف جوانب اغبياة 

نقلة كبَتة تتفق فينقلو  خيدـ بفنو الشعر العريب خدمة جليلةٌد كؽبو ، كأف اؼبختلفة دبا فيها من ج
كانتقاؿ اغبكم كتغَت اؼبفاىيم ، كتعٌّب عن الوضع اعبديد الذم انتهت إليو األمة دكف اف هتمل 

أىم ركافد  نبحث عنكمن ىذا اؼبنطلق  . (4)مقاييس القدماء كنظراهتم التقليدية ؼبفهـو الشعر

                                                                 

مصر ،  -ب كالعلوـ اإلنسانية ، القاىرة ضيف شوقي : التطور كالتجديد يف الشعر األموم ، منشورات جامعة البحث ، كلية اآلداينظر :  - 1
 . 07ص ،  1995ط( ، -)د

. 106، ص   ينظر : اؼبرجع نفسو - 2  
.16، ص   1983األردف ، )د ط( ،  -: الصورة يف شعر بشار بن برد ، دار الفكر للنشر كالتوزيع ، عماف  نافع عبد الفتاحصاحل  ينظر : - 3  
ينظر : اؼبرجع نفسو ، الصفحة نفسها . - 4  
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أثرت يف تشكيل صوره . كلإلجابة عن ىاتو التساؤالت سنتطرؽ إىل أثر البيئة  ككيف الصورة عنده
 ، الثقافة ك الدين .

كغَته من الشعراء يف ) بشار بن رد ( قلنا إٌف الشاعر ابن بيئتو ، كشاعرنا  : ئةــــــــــــــــالبي .1
من اؼبوضوعات بدكيان ،  ىذا التأثر ، ففي شعره قبد أٌنو مل يقطع صلتو باعبذكر فكاف يف كثَت

ه ،حيث نراه يذكر كالء (1)ألنو أخذ العلم من أفواه شيوخ بٍت عقيل مثقلى العبارة باأللفاظ التقليدية
 إذ يقوؿ :يف كثَت من شعره ، 

 (2). ناًؽ عٍ لى األى طى  نٍ مً  يفً ع الس  وضً *   مى    عبٍ ن كى بً  قيلٍ ٍت عى بى  نٍ  مً ًٍت إن  

مواقف النزاع فيذكد عنهم بلسانو كمنطقو  يف ؽبم يستعينوف بوبنا ؽبذا رأل فيو بنو عقيل ا
ككتَتا ما قبده يفخر بوالئو إىل قيس  ، (3)على عادة الشعراء اعباىليُت يف الدفاع عن قبائلهم 

ه ألف عقيل بن كعب ىم من بٍت عامر ٍت عامر ، كليس ىذا تلونا يف كالءعدالف كبانتمائو إىل ب
 .(4)من بٍت قيس عيالف بن صعصعة ، كبنو عامر ىم 

 كيف قولو أيضا حيث تبدك عليو ركح البداكة :
يصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػح   ري بػى م اػبى نهي م مً دً نٍ عً يدو   *   كى ػػػػػػػػػزً و يى ني بػى  ارى سى  نى اًئلي أيٍ سى أي                 

 . اؼب
ػػػحي .طى مه كى ػػػػػػػلى ا سى ػػػػػػػػػػأهن  يلي كى َتان   *   سبً عى  بً قٍ النػ ل بً رى تػى  لٍ ري ىى أأجٍبى                  ػػػػ  لٍػػػػػػػػػػػػػػػ

 (5)بٍػحي .شى  ن  اًب ؽبي رى يف الس   بى واعً اتو   *   نى رى ػػػػواتً تى ا مي قى ى النػ لى نى عى جٍ رى خى          
 على شعره إاٌل أٌنو يف الغزؿ كفنوف اجملوف كاف حضريان جزؿ العبارة رقيق اغباشية... شاع

 (6)منهم بو ليكتب ؽبم كالمان يتغنوف بو. أىل البصرة كتغٌت بو اؼبغنوف ، كاتصل بو الكثَتألسنة 

                                                                 

. 149، ص   3جغاين ، فرج : األال األصفهاين أيبينظر :  - 1  
. 118، ص   4ابن برد بشار : الديواف ، ج - 2  
. 210، ص   3فرج : األغاين ، جال األصفهاين أيب - 3 
. 801 ، ص  1968،  3ط ، لبناف -، بَتكت ينظر : كحالة عمر رضا : معجم قبائل العرب القددية كاغبديثة ، دار العلم للماليُت - 4  

 . 108، ص   2بن برد بشار : الديواف ، جا -5
 . 80، ص 2013،  1ط، دار البدر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،  3جالركضاف عبد عوف : موسوعة شعراء العصر العباسي األكؿ ،  -6
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، ألنو انتقل إىل البصرة حيث تركت أثرا كبَتا يف شعره ،  (1)كما قطن اغباضرة فتأثر هبذا كذاؾ
، حيث  (2)من خالؿ قوة بديهتو حيث يكاد ينعدـ نظَته يف قوة الذكاءعو على ثقافة عصره كاطال

 نراه يقوؿ :
ًٍقالى  لمً يبى الظ نِّ للعً جً عى  ئتي جً ى   *   فى مى العى  نى مً  اءي كى يتي جىنًينان كالذى مً عى   (3). فبى

 كمن قولو الذم يبدك عليو أثر التحضر :
 (4)اًر .وتان دبنقى اقي اكؿى يى َته تنى ًو   *   طى مً طري يف فى القى يقىنا كى رً ف  إبٍ أى كى 

 اؼبدف كالًتؼ على ألفاظو كمعانيو :كيقوؿ كتبدك خفة أىل 
 ػػػػػػػسىا .ػػػػػػػػػ   *   ػػػػػًق علي  بالّبداًف طبٍػػػػػػػػػػن من الرٌقيػػلعٍ ؼب ا طى 

ػػػٌلةه   *   ربتى الثيػػػػػػػػػاًب رفٍقػػن مشػػػػػككأهٌنػػػػػػػػػػػػػػػنى أىًىػػػػػػػػػػ  سىا .ػػػػػػ
 سىا .مٍ مِّ غى ادً ٍسنى يف اعبى مى ةو   *   كغى يمى ػػػػػػػػً طٍطرى لى عً  فى باكرٍ 
ا طى 

ٌ
 (5)مٍهسىا . نى ًمػػػسٍ هٍ نى ما يػى خٍ صى *   كأى   ا  ػػػػػػػػهى ٍفنػػى فى لعنى حى ؼب

أف تعرؼ كيف كثرت اعبوارم يف بيئتهم ، مث  ) بشار (كمن أكجو التأثر بالبيئة يف شعر 
الغزؿ بحيث اشتهر  ) عبدة وربابة ( اء ىذه اعبوارم اؼبتغزؿ هبن مثلتتصفح ديوانو فتالحظ أظب

الغزؿ اؼباجن توافقا مع الطبيعة العباسية اليت حفلت بالغناء كالطرب ،  كخاصة ، يف كثَت من شعره
ا ديثل أمرين أٌنو ال ديثل عاطفة كال شعوران صادقا ، كإنٌ  ، فهنا قبد(6)كانتشر فيها اؼبغنوف كاؼبغنيات

                                                                 

أـ  الدكخاف ؿبمد بن أضبد : الصورة عند الشعراء العمياف يف العصر العباسي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف األدب العريب ، جامعة -1
 . 71 ، ص  1988اللغة العربية ،  ليةالقرل ، ك

. 201 ، ص  2004،  16طضيف شوقي : تاريخ األدب العريب العصر العباسي األكؿ ، دار اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ،  - 2  
. 136 ، ص  4ابن برد بشار : الديواف ، ج - 3  

 . 61، ص 4، ج اؼبصدر نفسو - 4
 .  83-82 ، ص  4، جاؼبصدر نفسو  -5
 . 71 ء العمياف يف العصر العباسي ، ص الدكخاف ؿبمد بن أضبد : الصورة عند الشعراينظر :  -6



ــفصــــــــــــــال ـــــــــ . قهاالمساىمة في خل وأىم الجذور النفسيةار عند بش   ورةروافد الص   : ل األولـ  

 

 

18 

كإفحاشا يف ىذا التهالك كافتنانا فيو أيضا ، دكف أف يراقب  ثنُت : ديثل هتالكان على اللذة ،ا
 (1)يف ذلك خلقا أك أدبا أك دينا . الشاعر

كلبشار ، كىنا تأيت كظيفة الشاعر بإبداع الكلمات الشعرية اؼبناسبة كاؼبقصودة لذلك أحيانان 
يف أغانيو خيتار بعض قصائده  فرج األصفهاني (ال ) أبيقصائد كمقطوعات صاغبة للغناء كقبد 

  ، فمما اختاره لبشار قولو : (2)كمقطوعاتو 
 (3)ب  جىنوبي .هتي  ليب أفٍ قى لً  ٍىوىلأى رٍت   *   كى ا جى يحي الشماؿى إذى يب رً احً ىوىل صى 
كاف يسف يف غرضُت من أغراضو الشعرية ، الغزؿ كاؽبجاء ، كال   ) بشار (ككما قلنا أٌف 

ٌنو كفد عليو فاشًتط اغباجب عليو إعن قوؿ الغزؿ كقالوا  ) المهدي (يسف يف غَتمها ، كقد هناه 
 ، لكن بشار مل يلبث أف أنشد قائالن : (4)أال ينشد اػبليفة شعران فيو غزؿ

ػػػدىري  وً كيٍنهً   ػػػػػػػػػػػَتً وـي يف غػػػى *   كالل     ري ػػػػػػػػػػمى يت عي يػػػػػػػػػػػػلى لً ػػػػػػػػػٍت يف خى مػػػػػػى الى  دٍ قى      ػػػ  . قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ّبي اػبى  عىٍنكيم اسً يف الن   اعى شى  دٍ ى   *   قى لى بػى  قاؿى ، فى  الى  لتي ، قي  قٍ فً : أى  اؿى قى  
ػػذي م عػػي ىي ػػػػػدى نػػػٍ عً  يػػػػػػػػوً فً  سى ا   *   ليٍ فب   لى ارً تػػػػػػػػذى مااعٍ  اعى شى  : ًإفٍ  لػػػػتي قي فػى     ػػػػ  (5). ري ػػػػػػػػػػػػػػػ

بالبيئة العباسية حيث قبده يف   كبَتان تأثر تأثران   ) بشار بن برد (كما نستنتجو يف األخَت أٌف 
 شعره يتماشى مع ما ساد يف ذلك العصر .  من كثَت

فًتة مهمة من حياة الدكلة العربية اإلسالمية ، بل ) بشار بن برد (  شهد ة :ــافـــــــــالثق .2
لعلها أعظم فًتة حضارية مرت يف تاريخ الدكلة العربية ، فقد عاصر دكلة بٍت أمية مدة تزيد على 

ق ( ، كشهد نقلة اػبالفة من الدكلة األموية إىل الدكلة العباسية 132-ق 96ثالثُت عاما ) 

                                                                 

 . 204 ص ، )د ت( ،  5طمصر ،  -، كورنيش النيل دار اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، ،  2جحسُت طو : حديث األربعاء ، ينظر :  -1
. 177 ص ،  3، ج غاينفرج : األال األصفهاين أيبينظر :  - 2  

 . 206، ص :  1برد بشار : الديواف ، ج ابن  -3
. 80 شعراء العصر العباسي األكؿ ، ص  الركضاف عبد عوف : موسوعةينظر :  -  4  
 . 170 - 169، ص   3ابن برد بشار : الديواف ، ج.-5
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كقد أحدثت ىاتو الفًتة ،  .(1)ق ( 168-ق132الذىيب للعباسيُت )  كعاش فًتة من العصر
تطورا خطَتا يف الثقافة العربية كيف الفكر العريب ، فقد استقر األمر للعباسيُت كانتهت الفتوحات ، 

، فلم يعد ىناؾ مايشغل الدكلة كأبناءىا . كبدأ امتزاج األمة العربية مع غَتىا من الدكؿ اؼبغلوبة 
ظرة الدكلة إىل اؼبوايل كإىل غَتىم من الرعايا ، الذين انطوكا ربت لوائها ، فأقبل ىؤالء كتغَتت ن

على اللغة العربية كالثقافة العربية يدرسوهنا كينقلوف إليها ثقافاهتم ، فحفل العصر بشىت التيارات 
لفرس الساعد كاألدبية كأصبح األدب نتاج أمم انصهرت يف بوتقة كاحدة . ككاف اة الفكرية كالعلمي

األدين للعباسيُت يف ثورهتم ، فحفظ العباسيوف ؽبم اعبميل كسلموىم كثَت من مقاليد اغبكم ، 
 (2)فأثركا يف اغبياة العربية كأكرثوا العرب الكثَت من ضركب اؼبدنيات .

كترؾ الفرس أثرىم يف األدب العريب ، فأشاعو فيو اللهو كاجملوف كحديث اػبمرة ، كأثركا 
بنزعاهتم على أدب الزىد . كنشطت الًتصبة يف ىذا العصر نشاطا كبَتا ، فًتصبت كتب الطب 

كر ، كاكتسب الفكالفلسفة كالفلك من اليونانية إىل العربية ، كهبذا شاركت الثقافة اليونانية بدكرىا 
العريب من الفلسفة اليونانية كاؼبنطق قدرة على التحليل كاالستنباط كاإلستدالؿ ، كمقدرة على 
اعبدؿ كاحملاكرة ، كساعد ىذا على تفتح أذىاف اؼبفكرين العرب إىل ضركب جديدة من التفكَت ، 

خالصة ، . كىكذا مل تعد الثقافة يف ىذا العصر عربية  (3)كأكسبهم القدرة على التعمق كالبحث 
 كإنا ىي ثقافة شاملة .

لت اؼبصدر األساسي يف البادية ، حيث شك   نشأ ) بشار بن برد (أٌف  نرل كفبا سبق ذكره
يف مصادر ثقافتو ، فقد نشأ يف حجور بٍت عقيل ، فاكتسب منهم ملكة اللغة ، كأدرؾ العرب 

يس لديو مايستنكر من الباقُت من بٍت عامر بن صعصعة كتلقى اللغة بسمعو ، كأصبح شاعرا ل

                                                                 

. 34: الصورة يف شعر بشار بن برد ، ص  صاحل نافع عبد الفتاحينظر :  - 1  
ت(  ، -، )د 1مصر ، ط -، دار العهد اعبديد للنشر كالتوزيع ، القاىرة اغبياة األدبية يف العصر العباسي ينظر :خفاجي ؿبمد عبد اؼبنعم :  -2
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. 29 ، ص ينظر: اؼبرجع نفسو  - 3 
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يف أساس ) الزمخشري ( يف الصحاح ك )كالجوىري (ككاف بعض علماء اؼبعاجم  .(1)األلفاظ
 ، فهو يقوؿ: ) البزالء (*البالغة يستشهدكف بأقوالو على استعماالت لغوية ، كاستعماؿ 

 هيمي   *   مان فًقىاحي وٍ ٍت قػى لى ا شىغى  إذى ًٍت إنٌ 
ى
 (2)ًء .الى زٍ ػػى ببً الًك نػىه اضه ً سى رىٍحبي اؼب

مث مل يلبث أف خرج على البادية عندما بلغ سن الشباب يستقي اللغة من ينابيعها ، على 
ختالط ة ليخالطوا العرب البعيدين عن اإلبناء العرب الذين كانوا ييبعثوف على الباديأعادة 

أفواه شيوخ بٍت غتهم شائبة من لكنة كغبن ، فأخذ العلم من لباألجناس األخرل كالذين مل تشب 
، كتركت البادية يف نفسو أثرىا يف شعره كصوره ، فقد أحس دبا حيس  (3)عقيل الضالعُت يف اللغة 

بو البدك اػبلص ، كعرؼ البدك يف معيشتهم كحياهتم ، عرفهم يف كقت السلم ككقت اغبرب ، 
قهم ، كترؾ ىذا يف نفسو أثرا عظيما كعرفهم يف تنقلهم كاستقرارىم ، كاطلع على عاداهتم كأخال

" ي نبئك شعر بشار فضاًل عن بالغتو وفصاحتو بأنو تمّكن في العلم يقوؿ جامع ديوانو : 
بأحوال العرب وعاداتهم وأيامهم وأخالقهم وأحوالهم ، حتى إنو لينظم القصائد فال يخّل 

لعربية أن نجد في شعره بشئ مما يودعو فحول العرب في أشعارىم ، ومن داللة سعة علمو با
 .(4)ألفاظا كثيرة وتصريفات خلْت عن ذكرىا كتب اللغة "

فيو خشونة كفيو صالبة كفيو  خاصان  كإذا كانت البداكة قد صقلت موىبتو كأعطت صوره لونان 
 بعيدان  تركت أيضا أثران اغبضارة اليت انتقل إليها يف البصرة  سهولة ال تعرؼ التعقيد كال اؼبواربة ، فإف  

بكل ما يف اغبضارة من ترؼ يف شعره ، فقد رققت حٌسو كفتحت لو أبوابا من اؼبعاين كالصور 
، كاطلع على ـبتلف ألواف الثقافة يف عصره دبا فيها من ركافد جاىلية  (5)مادم كشعور رقيق حاد 

                                                                 

. 149 ص   ، 3ج، األغاين ،ينظر : األصفهاين أيب الفرج :  - 1  
 . 148 ، ص  1جبن برد بشار : الديواف ، ا -2
 تعٍت اػبطة العظيمة . - *

. 37 الصورة يف شعر بشار بن برد ، ص  صاحل نافع عبد الفتاح :ينظر :  - 3 
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 أك إسالمية أك أجنبية ، كما اطلع على الشعر السياسي الذم كانت تردده األحزاب كاطلع على
العصر العباسي شهد حركة ثقافية كبَتة قائمة على  . كمن اؼبالحظ أف  (1)نقائض جرير كالفرزدؽ

على ما ترجم من آداب الفرس كغَتىم ، ) بشار ( ترصبة الكتب من اللغات األجنبية ، كاطلع 
على  " اطالعويرل أٌف : ) شوقي ضيف ( ، كإذا كاف  (2)كعلى آراء اؼبذاىب الفارسية القددية 

، فإف اطالعو مل حيدث  (3)المذاىب المختلفة أحدث ىزة في نفسو ومألىا بالشك والحيرة " 
يف اإلدراؾ كملكة على  يف التفكَت كبعدان  كجد عنده عمقان أشكا كحَتة كبلبلة يف الفكر بقدر ما 

يشكل التذكؽ كالتحليل . كلعل اختالطو باؼبعتزلة كمصاحبتو ؽبم ، يف فًتة من فًتات حياتو ، 
ككاف كاحد من ستة منهم  (4). فقد خالط علماء الكالـ يف البصرة مصدرا من أىم مصادر ثقافتو

تو ، فعرؼ اؼبلل كالنحل اؼبختلفة ، كاطلع على اؼبذاىب ، ككٌوف فكرة كاف ؽبا األثر الكبَت يف حيا
لع على رأم الزنادقة الذين كقف ؽبم اؼبعتزلة تصاؿ باؼبعتزلة أف يطٌ كبالتايل يف شعره . كأٌىلو اإل

، كىيأ لو ىذا اإلتصاؿ الطريقة العملية لتفٌهم تلك اآلراء كمناقشتها كمصادقة مؤيديها باؼبرصاد 
أحيانا كمعاداهتم أحيانا أخرل . كقد تركت عالقتو باؼبعتزلة آثارىا يف شعره ، كيبدك ذلك الطابع ، 

ّباىُت كالبعد عن التأكيل ، كاستخراج اؼبعاين اػبفية الدقيقة يف كثرة اعبدؿ كاعبداؿ كحشد ال
كركح اعبدؿ كاؼبقايسة تظهر يف شعره ؼبن يتأملها ، فهو ،  (5)، كيف مغالطاتو ككثرة تعليالتو كاحملاكرة 

 فهو يقوؿ :
 يًب .بً حىوي بلى صٍ ؤتو ني مي  ل  كي   حىوي   *   كالى صٍ ني  مو دبؤتيكى أٍ م رى ل  ذً ا كي كمى 

 (6)يًب .صً ةو بنى اعى طى  منٍ  لوي  ق  حى دو   *   فى احً كى  ا عندى عى ا ما استجمى ٍن إذى كً كلى 
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كيبدك أٌنو اطلع على شيئ من الثقافة اليونانية عن طريق اؼبتكلمُت ، كالسيما اؼبعتزلة الذين 
 .احتاجوا إىل اؼبنطق اليوناين ليدعموا جدؽبم كاستدالؽبم 

قد تأثر بأجداده الفرس الذين كانوا أصحاب  -بصفتو موىل  - ) بشار (كال شك أٌف 
قل إىل حضارة عريقة كتاريخ عظيم كنظرات إىل الكوف كاعبماؿ كالطبيعة ، كاطالعو على ما ني 

العربية من كتبهم ، كاختالطو بكثَت من الفرس ، كمعرفتو كإحاطتو هبذا ترؾ طابعان يف شعره حيث 
 فكرة التجردآريا استدؿ عليو بشيئُت :"  فارسيان  يف إحدل صوره خياالن  ) زكي المحاسني (يرل 

، (1)" وفكرة التقمصوج اإلنسان من ريحانة أو تفاحة ، الفلسفية الموجودة فيو وىي خر 
 كذلك يف قولو :

 ا .انى حيى رى  حيافً الر   بً ضي يف قي  تى نٍ *   أك كي    ػػػا ميفىل جىةه احػػػػن ف  تػي  نتي ٍت كي ػػػاليػػػػػػػػػتى يػػى 
 (2)ا .انى إنسى  تي ػػػػػػػػػػػلٍ ثػػػػػػِّ مي  لوةو يف خى  ا   *   ككبني بهى جى عٍ أي فى رحيً  تٍ دى جى إذا كى  ىت  حى 

كباإلضافة إىل اعبانب الفكرم يوجد اعبانب العاطفي ، الذم يتمثل يف انتشار الغناء 
الناس عليو إقباال عظيما ، فقد انتشر اؼبغنوف كاؼبغنيات يطربوف الناس بأصواهتم انتشاران كبَتا كإقباؿ 

كأقبلت اإلماء كاعبوارم يتعلمن ىذا الفن كينقلنو ، كترؾ ىذا كلو اثره يف الشعر كالشعراء كيف حياة 
لبيوت الناس . فقد احتاج اؼبغنوف كاؼبغنيات إىل الشعر ينشدكنو كيتغنوف بو يف القصور كاجملالس كا

أكثر الشعراء  ) بشار (كيف األفراح كاؼبناسبات ، فأقبلو على الشعراء ينشدكف غايتهم . ككاف 
نصيبا يف ىذا ، فقدـ ؽبم من شعره ما رٌؽ كصبل كمل تلبث أشعاره أف انتشرت انتشارا عظيمان حبيت 

 . (3)يف البصرة إال كيتغٌت بشعره  مغٍت كمغنيةمل يبق 
دبختلف التيارات الثقافية اليت كانت تؤثر على عصره ،   ) بشار ( كعلى الرغم من انشغاؿ

كعلى الرغم من اطالعو على آراء الشعوبيُت كالزنادقة ، فإٌف ثقافتو العربية كانت أىم ثقافة أٌثرت 
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يف شعره ، مل تطغ عليها ثقافة الشعوبية ، كاستطاع على الرغم من كونو فارسيا أف حيافظ على 
ة يف األسلوب ، فكاف يف كثَت من شعره شاعران بدكيان ال نكاد نيزه عن الشعراء الديباجة العربي

 . (1)األكائل يف أسلوبو كألفاظو كيف طريقة نظمو 
مٌثل العصر األموم يف معظم اذباىاتو كمٌثل العصر العباسي يف كل ما   ار () بش  كالواقع أٌف 

لعصريُت فقد خلع الفن على شعره ركعة كاف يضطرب فيو ، كال ننكر أٌنو كاف صلة كصل بُت ا
. كاستطاع أف يوازف بُت القدًن كبُت اغبديث فاحتفظ (2)القدًن كجاللو ، كرقة اعبديد كصبالو 

 (3)للشعر بأصولو التقليدية كمضى يطٌور يف أغراضو كمعانيو تطويرا خيتلف قلة ككثرة كسعة كعمقان .

من الديانات اليت نسبت إليو حظا موفوران ، كالظاىر  ار () بش  مل يكن حظ  ن :ـــــــــــالدي .3
من أخباره أٌنو تقلب على بعضها زمانا كالوثنية كاجملوسية كغَتمها ، كلكنو إىل باب الزندقة أقرب ، 

كلعلو أكثر الشعراء الذين دار اعبدؿ حوؿ  (4)فقد كاف ال يأبو بدين كاليراعي أخالقان كال أعرافان .
عقيدهتم ، فقد اهتم بالزندقة كالشعوبية كاإلغباد ، كأنو يدين بديانات الفرس القددية ، كاهتمو 

، يف حُت ذىب البعض إىل أنو من اػبوارج ، كلعل ىذا التناقض يف آخركف أنو شيعي متطرؼ 
فًتة يف حياة الدكلة العباسية ، فقد عاش فًتة خطر أإىل أنو شهد االهتامات اليت كجهت لو يعود 

انتقاؿ السلطة من األمويُت ، الذين يؤيدىم العرب ، إىل العباسيُت الذين أقاموا دكلتهم معتمدين 
بالعرب فأثاركا بذلك  اؼبوايل الذين مل يساكىم األمويوفجيوش الفرس مؤيدين بسيوؼ على 

كبَتة ، كساىم الفرس يف نشر آرائهم كمعتقداهتم بُت . فولوا اؼبوايل مناصب  (5)نقمتهم كحقدىم 
 العرب .
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، كلكنو مل يلبث أف قلب  (1)صادؽ علماء اؼبعتزلة  بشار بن برد ( )تتحدث األخبار أٌف 
 
ي
كىم على ، كال شك أف معاداتو للمعتزلة  (2)) واصل بن عطاء (جن فهجا زعيمهم ؽبم ظهر اؼب

ق يف الدين كالفلسفة باإلضافة إىل منزلتهم العظيمة بُت الناس طالع كالتعمٌ ما ىم عليو من سعة إل
 -كىو أحد علماء اؼبعتزلة- ) الجاحظ (قد جعل كل ما يوٌجو إليو منهم يف منزلو اليقُت ، كلعل 

" يدين بالرجعة ويكّفر جميع األمة ويصّوب رأي إبليس أكؿ من اهتمو بالزندقة كذىب إىل أٌنو 
 كيؤيد ذلك قولو :. (3) ن "في تقديم النار على الطي

 ج ػػػػػػػػاًر .ـ   *   فتنبٌػػػػػػػػػهيوا يا معشر الفي إبليسي خَته من أبيكٍم آدى 
 (4)و ظبييٌو الناًر .مي سٍ تى  رضي الى ػػػػػينةن   *   كاألى ـي طً إبليسي من نارو كآدى        

ىل عقيدة الرافضة من مة ما ينسبو إلو بالرجعة كتكفَت صبيع األ ) الجاحظ (كيف اهتاـ 
الشيعة كإف كاف مل حيدد مذىبو من بُت مذاىب الركافض ، كإىل أٌنو ينتمي إىل فرقة الكاملية كىذا 

من زندقة على  ار () بش  فقد ألقى ما اهتم بو  ) المبرد (ا ، أم   أيضان  (5)) الصفدي (ما أكده 
يف طبقاتو أٌف بشارا كاف يدين بدين اػبوارج كلعل ما  ) ابن المعتز (، كقد ركم  (6)عاتق اؼبعتزلة 

) محمد بديع شريف ( كذىب ىاجم اؼبعتزلة لتكفَتىم اػبوارج ، دفعو على ىذه الركاية ىو أٌنو 
)     زندقة ) طو حسين (. كيؤكد  (7)ها حركة الشعوبية زندقتو سياسية كاف الدافع من كرائإىل أٌف 

أحدىما علمي نظري فيو ذكر لمذىبو ودفع عنو وحاور دونو  كجيعل ؽبا كجهُت : ار () بش  
                                                                 

. 146 ، ص  3فرج : األغاين ، جال اين أيبينظر : األصفه - 1  
،   1968،  3ط مصر ، -القاىرة  السالـ ؿبمد ىاركف ، عبد ربق، 1ج ينظر : أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ : البياف كالتبُت ، -2

  .31ص
الصفحة نفسها . ،اؼبرجع نفسو ينظر :  - 3  

 . 78 ، ص  4ابن برد بشار : الديواف ، ج -4
)د ط( مصر ،  -للنشر كالتوزيع ، القاىرة الصفدم صالح الدين خليل بن أبيك : نكت اؽبمياف يف نكت العمياف ، اؼبطبعة اعبمالية ينظر :  -5

  . 127 ص  ، 1911ط( 
مصر  -مطبعتها ، القاىرة ؿبمد مصطفى بدكم كالسيد شحاتة ، مكتبة مصر ك  ربق،  3جاس ؿبمد بن يزيد : الكامل ، اؼبّبد أبو عب ينظر : -6

  . 193ص)د ط( ، )د ت( ، مصر ، 
  .88 ، ص  1954)د ط( ، الكتاب العريب دبصر ،  بديع الشريف ؿبمد : الصراع بُت اؼبوايل كالعرب ، نشر دار ينظر : -7
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كغَتمها من اجملاف فكاف يدين بالرجعة  ) حمادا و مطيعا (يشارؾ فيو  ، عملي أدبي واآلخر
 .(1)النبي صلى اهلل عليو وسلمكيكفر األمة بعد موت 

كاف عابثا يف ؾبالسو ، كلكنو أيضا كاف يف بعض شعره كأخباره قبده   ) بشار (حقا إٌف 
 .(2)عن نفسو بأداء الصالة كالصـو كاغبج كشرائع اإلسالـ  عقد اإلدياف الصادؽ ، ـبّبان بملتزما 

كدبا أٌنو عاش بُت العرب ، السيما اؼبسلمُت فقد ربدث عن الدين اإلسالمي ، كمن يقرأ لو 
 و كاف من اؼبتقُت األخيار :ىذين البيتُت يظن أنٌ 
 ويل .س يوـو طى بٍ ييفضي غبً ن سى وًؿ   *   مى يف طيلي  سو بى يفى يىبكي ًلمحٍ كى             
يل .وؼو بً قي ػػػػػػػن كي ػػػاًب لشيٍغالن   *   عػى شًر كاغبسى إٌف يف اغبى               (3)كلِّ رٍسػػػػػمو ؿبي

 : ) أبو سفيان (كمن صوره اليت يبدك متأثران بالقرآف الكرًن قولو متهكمان على رجلو يقاؿ لو 
 (4)اًف .ا سيفيى ا أبى هى وقػى لٍت فى ضه   *   ضبىى ةى أرٍ انى مى لي األى مً ربٍ فى الى يٍ كى 

كيقوؿ أيضا متأثران بالشعور اإلسالمي كاألخبار اإلسالمية يف صورة غزلية رائعة قد اليهتدم 
 إليها الشعراء اؼبسلموف أنفسهم ، فيقوؿ :

 (5)ًفٍطرا . منكً  قى افى فا ككى *   ًب صى    أهٌنا بػىٍردي الشىرىاككى 
كردبا كاف قد جرب الصياـ يف يـو شديد اغبر فأؽبم ىذا التشبيو . كبل كاف من أفقو الناس 

 . (6) كأعلمهم بكتاب اهلل
 
 

                                                                 

. 193 -192، ص  2حسُت طو : حديث األربعاء ، ج - 1  
.  26، ص   1مقدمة الشارح ، ج -ابن برد بشار : الديواف  - 2  
. 152، ص   4اؼبصدر نفسو ، ج - 3  
. 198، ص   4اؼبصدر نفسو  ، ج - 4  
.  56، ص   4اؼبصدر نفسو ، ج - 5  

، ص   1956،   2مصر ، ط -عبد الستار، دار اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، القاىرة ينظر : ابن اؼبعتز : طبقات الشعراء ، ربق  أضبد فراج  -6
24 . 
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كىو كما نرل مل يلبث على عقيدة معينة كمل يكن من ىؤالء الذين يفنوف يف معتقداهتم 
، فشعره من ( 1)هم . لقد عاش يف زماف كثر ظرفاؤه ئكالذين ال يبالوف ماجيرىم عليهم سبسكهم بآرا

نو مزيج أىذه الناحية ديثل ما حيس بو يف نفسو كما يضطرب بو ؾبتمعو ، شعر ديكن أف يقاؿ فيو 
اكؿ فيو أف يوفق مايرضي بو قومو من الفرس كما آمن بو بعضهم من معتقدات ، كأف يرضي  ح

كحرص أيضا أف يبدك  ،كمن كانت تدكر حوؽبم التهم بالزندقة كاجملوف كثَتا من أصدقاءه الالىُت 
 مؤمنا ذلك اإلدياف الذم آمنو كثَتكف يف عصره ، إدياف ال يهمهم يف كثَت أك قليل أك يكوف صادقا

نابعا من قلوهبم ، كىو من الذين ال نستطيع أف نتهمهم يف معتقدىم اهتاما يصل على درجة 
اليقُت فنلصق هبم هتمة الكفر كاإلغباد كالزندقة ، فلم جيدكا يف كتبو بعد قتلو ما يدؿ على شيئ فبا  

بتهم من كانوا يرمونو بو بل كجد كتاب لو يذكر فيو أٌنو أمسك عن ىجاء آؿ سليماف بن علي لقرا
 .( 2) رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 ثانيًا : أىم الجذور النفسية المساىمة في خلق الصورة عند بشار بن برد :
إذا كاف الشعر ذبسيمان للمشاعر كالوجدانات كتعبَتان عما يف النفس من عواطف زباعبها فإنو 

للناس ، يأىب أف يبدم تلك الرغبات  يأىب مهما كاف صاحبو متخفيان ال يريد إظهار عواطفو كرغباتو 
، كاؼبرء دير يف غبظات حافلة بعوامل  (3) كينم عن اللواعج كاآلماؿ كاآلالـ كلو من كراء حجاب

أف التوترات اليت دير فيها  ، سعادة كأمل ، كاؼبتوقع حينئذ التعبَت من مرح كاكتئاب ، فرح كحزف
سٌيما يف   (4)اإلنساف ديكن أف تنعكس رضي أـ مل يرضى ، يف العمل الفٍت الذم يقـو بو .

و يأىب أف ألخالؽ ، من مل يرضخ لواقعو كأنٌ ؾبتمعات مل يشع عليها نور العلم أك مل تتقٌوـ دبعايَت ا
دك ذلك يف بكي ماف كالشعور بالنقصيعًتؼ بعماه ، فهو حزين قلق دىرىه ، شديد اإلحساس باغبر 

                                                                 

ربق : ؿبمد أبو الفضل إبراىيم ، مكتبة  ،شبار القلوب يف اؼبضاؼ كاؼبنسوب  ينظر : الثعاليب أبو منصور عبد اؼبلك بن ؿبمد بن اظباعيل : -1
  . 176، ص   1965هنضة مصر ، )د ط( ، 

. 193، ص   3، جاؼبّبد أبو عباس ؿبمد بن يزيد : الكامل  ينظر : - 2  
 . 88ينظر :الدكخاف ؿبمد بن أضبد : الصورة الشعرية عند العمياف يف العصر العباسي ، ص  -3

. 136ص    1976مصر ، )د ط( ،  -ينظر : البسيوين ؿبمد : الشخصية الفنية ، دار اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، القاىرة  - 4 
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عن حاؿ اؼبكفوفُت تبُت شدة كرب  ) طو حسين (من حديث  ان كلنعرٍض سطور تصرفاتو كأقوالو ، 
ىذه العاىة على صاحبها ، فإنو رجل عاىن من ىذه اؼبشكلة ، كاكتول دبا عكستو يف قلبو من 

 أثر ىذه المصيبة من الحزن " إىل الناس ، يقوؿ : اإلحساس باغبرماف ، كمرارة الفقرحرارة 
، اليفارقو وال يعدوه ، ذلك ألنو اليذكر بصره كلما عظيم يلزم صاحبو في جميع أطوار حياتو 

، بل كلما لقيهم في مجمع عام أو كلما نالو من الناس من خير أو شرعرضت لو حاجة ، و 
 . (1) ... "خاص فما يزال الحزن يؤلمو ويخّزه إاّل أن يفقد الشعور وتصيبو البالدة 

" والمكفوف إذا جالس المبصرون أعزل وإن بّزىم بأدبو وعلمو وفاقهم في كيقوؿ : 
و وفطنتو ، فقد يتندرون عليو بإشارات األيدي ، وغمز األلحاظ وىز الرؤوس ، وىو عن  ئذكا

كل ذلك غافل محجوب ، فإن نّمت عليهم بذلك حركة ظاىرة أو صوت مسموع فحجتو 
عليهم منقطعة ، وحجتهم عليو ناىظة ، وليس لو من ذلك إاّل ألٌم يكتمو ، وحزن يخفيو ، ثم 

جاؤه كثرت حاجتو إليهم ، وكثرت نعمهم عليو ، وليس لو و ، وانفسح ر ذكائإن اشتد 
تحصيل قوتو إاّل بمعونتهم ، وىو عاجز عن الكتابة والتحرير إال إذا أعانوه وتطاولوا عليو ، 
وللمنن المتظاىرة واآلالء المتواترة في نفس العاجز الفطن أثر ىو الشكر يشوبو الحزن ، 

ليو من منة يعقبها مّن ، ونافلة يشوبها استطالة ، والثناء يمازجو األسى والحرمان أخّف ع
 . (2) ولشعور اإلنسان بعجزه وقع ليس احتمالو ميسورا ، وال الصبر عليو إال متكلفا ..."

" أّن عجز الكفيف عن الرؤية ينشأ عنو اختالف في أنماط حيث يرل احد الباحثُت 
من المبصر ، فيكون عالمو  سلوكو وعجزه عن الرؤية يجعلو في مجال اإلدراك أقل حظاً 

يجعلو في  بسبب ذلك عالما ضيقا محدودًا لنقص خبراتو في العالم الذي يعيش فيو ، كما
يضاؼ على ذلك أٌف ىذا العجز يقول عنده عندما يسهم  ، (3) ًا..."مجال الحركة حذرًا ويقظ

                                                                 

.  112، ) د ت ( ، ص  9مصر ،  ط -حسُت طو : ذبديد ذكرل أيب العالء ، دار اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ، القاىرة  - 1  
. 113 - 112اؼبرجع نفسو ، ص   - 2  
. 26، ص   1967مصر ، )د ط( ،  -ينظر : سيد خَت اهلل : سيكولوجية الطفل الكفيف كتربيتو ، اؼبطبعة الفنية اغبديثة ، القاىرة  - 3  
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يف اػبركج من عاؼبو  الذم يفرض عليو عاؼبان ؿبدكدا ، كلكنو يرغباعبماعة يف تثبيت ىذا الشعور 
الضيق إلندماج يف عامل اؼببصرين الذم خيشاه ، فتكوف النتيجة معاناة كقلقا مستمرين فيحيا ربت 
تأثَت ىذا القلق حياة تفرض عليو أف يعيش يف صراع بُت عامل اؼببصرين كعاؼبو اػباص بو ، فيلجأ 

اقع ، فإٌما أف يسلك سلوكا نتيجة لذلك إىل أنواع من اغبيل اؼبساعدة يف ىركبو من ىذا الو 
 . (1)تعويضيا متحديا عجزه ، أك يلجأ إىل العزلة اليت تشعره بالراحة كاألماف

" القصور في بعض األعضاء يزيد من الشعور بالقلق أٌف :  ( adler) أدلر كيرل أيضا 
 وعدم األمان ، ويؤثر دائما على حياة الشخص النفسية ، ألنّو يحقره في نظر نفسو ويزيد

 . (2)شعوره بعدم األمن "
الذم ذىبت عيناه  ) بشار بن برد (ىو ثل بأعظم شعرائنا تأثرا دبشكلتو كأكىل أف نضرب اؼب

ياه ، فلقد كاف ينوء بعبء ىذه اآلفة صباح ال يفارقو التفكَت فيها كغالب ، مساء  ان ، كميسخ ؿبي
 .   (3) كديٌسونو بالتجريح كاإلىانة بعماهأخباره اؼبرٌكية تنم عن ذلك ، فالناس صبيعا كانوا يصٌبحونو 

، من ذلك أٌنو كاف يريد أف يشتهر يف ىذين  و كفخرهئكعوامل ـبتلفة جعلتو يسرؼ يف ىجا
 الفنُت شهرة جرير كالفرزدؽ ، كمن ذلك أٌف نفسو كانت تنطوم كما أسلفنا على غَت مرارة بسبب 

موىل ، كاؼبوايل كانوا متخلفُت يف اجملتمع األموم ، ا أٌنو كاف ه لبصره ، كىي مرارة زادىا اضطرابفقد
  . (4) ككاف فقَتان بائسان ، فاندلع ينٌفس بفخره كىجاءه عن قركحو النفسية

ىم اعبذكر النفسية اؼبسامهة يف خلق الصورة عند شاعرنا اليت نظن أكمن ىنا سنحاكؿ إبراز 
شعوره باغبرماف كسخطو كتّبمو على ما أهٌنا ضبلت ىذا التأثر يف شعره كنسلط عليها الضوء من 

 حييط بو ، كاعتزازه بنفسو ) تضخم األنا ( ليعوض عن فقده لبصره .
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 الشعور بالحرمان :  .1
ة فقَتة تكد كتكدح لتحٌصل قوهتا ، فقد عمل أبوه طيانان يف أسر ) بشار بن برد ( نشأ 

يكونا سويُت إذ كاف أحدمها يبيعاف اللحم ، كمل  (1)،قصابُت ) بشير ( ك  ) بشر (كعمل أخواه 
، كىذا ما يفسر أٌف أسرتو كانت تعيش يف فقر ، كال خيفى مايًتكو ىذا  (2)أعرج كاآلخر أبًت اليد

كىو ما حيسو اإلنساف عادة عندما يرل غَته ،  (3)العامل من أمل كمرارة يف النفس نتيجة اغبرماف
بعيدان ، ىناؾ تضطره لقمة العيش أف يركب ينعم باللذات كاػبَتات كيقبع ىو على ذكائو كتفوقو 

رجليو كيقطع األرض من مكاف آلخر يرجو كيستعطف كيسأؿ الناس . كينطلق بلسانو معّبان عن 
فتكمن معاناتو يف تلك األبيات  ) بشار (أٌما  . (4)أؼبو متمنيان أف تنتهي بو اغبياة فَتيح كيسًتيح

أٌف (  ويرى طو حسين ) عقو يف ربصيل لذة أك منفعة ،الكثَتة اليت يٌصر فيها على أٌف العمى مل ي
شاعر لإذف ليس با بشار صادؽ يف شعره يف اغبرماف ، كخباصة حرماف اؼبلوؾ إياه من العطاء ،

اؼبخلص كال الصادؽ حُت ديدح ، كال حُت يتغزؿ ، كال حُت يرثي ، كلعلو إف صدؽ إٌنا يصدؽ 
يهجو ، ال أريد أف يصف الناس دبا فيهم ، كيضع : يصدؽ حُت يف موضوعُت اثنُت من شعره 

يده على مواضع العيب من أخالقهم كسَتهتم ، كإٌنا يريد أنو يصدؽ حُت يهجو ، ألٌنو يصف 
كديثل سخطو على الناس كما يظطره إليو ىذا السخط الشديد من ألواف اإلسراؼ كالظلم  نفسو ،

من الناس ، كبنوعو خاص حُت يذكر نو كضركب اإلعتداء . كيصدؽ حُت يذكر نفسو كسوء مكا
حرماف الذين مدحهم إياه ، كخبلهم عليو دبا كاف ينتظر ، ىو يف ىذا اؼبوضوع من  -كما قلنا-

،  ) المهدي (، حيث نرل يف أبياتو ىاتو أٌنو صادؽ ، كىي اليت قاؽبا حُت مدح  (5)شعره صادؽ
 كأحل يف مدحو ، فحرمو ، كأحل يف حرمانو :

                                                                 

. 207، ص   3األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 1  
. 202العصر العباسي األكؿ ، ص   -ضيف شوقي : تاريخ األدب العريب  - 2  
. 19بشار بن برد ، ص  ينظر : نافع صاحل عبد الفتاح : الصورة يف شعر  - 3  
. 207، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 4  
. 202: ص   2ينظر : حسُت طو : حديث األربعاء ، ج - 5  
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ػػػالعيسٍ  ي إف  ليل  خى  ػػيس *   كإف     قي ػػػػػػػػػػػػػػيييفً  وؼى ر سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  . قي ػػػػػػػػػػػػػػػياران يف غدو ػبلً ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػى الزماًف إذا صإاٌل كى  ا كنتي كمى  ػػػ  . وؽي أمي  الزمافي  ماؽى  كإفٍ  حوتي ا   *   صى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػى الأست ماءه أأدٍ  ي لي ػكالقلي يان ػػػػػػػػػػػػػػى رل   *   خزكرا ككشػػػػػػػػػػػػى يف قٌلة الث طيعي ػػػػػػػػػػػ  . قي ػػػػػػػػػػؿبي

ػػػػػػػػػػػى زم ا قٌل إفى م مى ن يدً خيذل مً   . فيقي اؿ رى ػػػػػػػػػػػى الرج عركؼي ا   *   مشوسه كمى اننى ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػلقد كنتي ال أرضى بأدين معي ػػػػػػػػػػػػػى شةو   *   كاليشتػػػػػػػ ػػػ ػػػػ  فيقي .ى رى الن على ي خبي كً ػػ

ػػاؿ ليس بنػػػػػػػػػػػػػػػى اؼب ليلٌي إف  خى  ػػػ ػػػػ ػػػ ػػػ ػػػػ ػػػ  . ديقي ػػػػأخه كصى  ل منوي ػػػػػػػػػػػػػػى افعو   *   إذا مل ينػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػنككي   ا علٌي تضيق .أخرل مى  ممتي ػػػػػػػػى ةه   *   تيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ لٌي ؿبلت عى اقى ػػػػػػػػػػػػػػى إذا ض تي ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػى اب بُت اهلل كالنا خى كمى  ػػػ  . سوؽي  امدى ػػيف التقى أك يف احمل امله   *   لوي اس عى ػػػػػػػػ
ػػػػػٍ ضاؽ فى ضى  كالى  ػػػػ ػػػ  (1). تضيقي  اؿً ػػػػػػػى الرج كٌن أخالؽى اهلل عن متعففو   *   كلى  لي ػػػػػػػػػػػػػػ

كىو صادؽ حُت يشكو ، كحُت يظهر أٌنو ال حيتمل ضيق اغبياة ، فقد كاف كاسع العيش 
مًتفا منعما يف البصرة ، كإنا كاف ىذا كلو يأتيو من الشعر ، فليس غريبا أف يسوءه حرماف اؼبهدم 

  (2)إياه ، كليس غريبا أف حيزنو ىذا اغبرماف .
ككبن ال قبد ذلك فحسب بل يظهر الصدؽ العاطفي يف اغبرماف العاـ من اؼبلذات اليت 

فتقدىا حُت افتقد بصره كحاصرتو اغبوادث األخرل ، ككأٌف الرجل فيما نستوحي من أخباره ا
اليّبح يلح على اإلحساس هبا ،  كأشعاره ، حيرمت عليو كرامة اغبياة اليت يتمتع هبا األخركف فهو

ك كاضحا يف ردكده على ؾبادليو ، كيف أشعاره اليت يعتز هبا بنفسو ، كيظهر من مقدرتو كيبدك ذل
 كما نرل ذلك يف القصيدة اليت أكؽبا :  (3)على التمتع دبباىج اغبياة .
.ري دى قى  وً نهً كي   َتً يف غى  وـي *   كالل     ري مى يت عي ليلى  خى ٍت يًف مى الى  قدٍ 

(4) 
 كمن ذلك قولو :

                                                                 

.  114-113، ص   4ابن برد بشار : الديواف ، ج - 1  
. 203، ص   2ينظر : حسُت طو : حديث األربعاء ، ج - 2  
. 91أضبد : الصورة الشعرية عند العمياف يف العصر العباسي ، ص  ينظر : الدكخاف ؿبمد بن  - 3  
. 169، ص   3ابن بشار : الديواف ، ج - 4  
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 . دي الى ػػػػػػػػػػػػػػػػتي لوي  كليسى  حسبه رًني   *   لو ي اين كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى غنٌ  ا شئتي ا مى إذى 
ػػػػػػػػػػى يصب لس  دادي .السي  اقط النيطفي ما تتسى انو طيرفان علينا   *   كى ػػػػػػػػ

ػػػػٍ الصه ا حثتٍ فلم    ادي .ػػػػػػػػى اؼبس الى احيب كخى ػػٌرد صى ا   *   كغى فينى  باءي ػػػػػػػػػػػػ
ػػا الىت   *   تركنى ػػػػػػػػفِّ حى الد   دن فػيؤىاً ربنا مً شى   . فؤادي  س لوي ػٍ لي ٌدفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1)ما جىلىبى الًكدادي . كدادان   *   ألٌذ العيشً بو ً  فرتٍ يشي قٍد ظى كعى 

ـ مأساتو مع ما كاف ديتلئ رجل أىب إظهار الضعف كالتخاذؿ أما ) بشار بن برد (كشاعرنا 
من اغبسرة كالكمد ، كمع ىذا فقد انعكس ذلك على كثَت من شعره ، كإف مل تنفرد بو  صدرهبو 

 ، يقوؿ : (2)قصائده ، كلكن قبد لو بعض اؼبقطوعات اليت يصرح فيها بفراغو كحرمانو
 نكبىا .أى  كافى   دٍ مان كقى وٍ اًعفٍت يػى ػػػػػػػػػػػػػػػى ساًف لىعٌلوي   *   يي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مبًل الزى لى حى تي عى خطبٍ 

ػػػػػػػى ا يف  غى مى لى عى  خيلقتي  ػػػػ ػػػ ػػػػ  ا .اؼبهٌذبى  تي رتي كنٍ ػػػػػػػػٌ خيي وٍ كلى  وامى ـبَت    *   ىى  َتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  اؿى أنى  ي أفٍ مً ػٍ لعً  رى ص  *   كقى    م أيرًدٍ لى ى فػى طى ػػػػػػػػػػػػٍ ى ، كأعطً عٍ أي  الى ريدي فى أي 

ي
 ا .يبى غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼب

 (3)عج با .الت  إاٌل ى  قبتي عٍ حي كما أى غي   *   كأيضٍ بلِّ مي  لميٌ دم كحً صٍ قى  ؼي عنٍ رى كأيصٍ 
فهو يرل ىنا أٌف حظو كاف تعيسا ، مل يساعده زمانو األنكب ، كليس لو تصرؼ حىت 

 يستطيع تغيَت ما فيو من البالء كالنقص .
اؼبركية تنم عن ذلك ، فالناس صبيعا كانوا يصبحونو  بشار () فمن اؼبالحظ من أخبار 

ؿ لو : كيف ربسن ىذا كأنت أعمى ؟ كقائل : كيف قلت نو بالتجريح كاإلىانة بعماه ، فيقاكديسو 
ىذا كأنت التبصر شيئا ؟ أك : كيف يهابك الناس كأنت على ىذه اػبًلقة ؟ أك قائل لو : مالك 

من ذلك ما ريكم : أٌنو ظبع كالـ إمرأة فعلقها قلبو كراسلها كالنساء كأنت التبصر صباؽبن ؟ ك 
يسأؽبا أف تواصلو ، فقالت لرسولو : كأٌم معٌت فيك يل أك لك يٌف كأنت أعمى التراين فتعرؼ 

                                                                 

.  46، ص   4اؼبصدر نفسو ، ج - 1  
. 92ينظر : الدكخاف ؿبمد بن أضبد : الصورة الشعرية عند العمياف يف العصر العباسي ، ص   - 2  
. 270 -269 ، ص  1ابن برد بشار : الديواف ، ج - 3  
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حسٍت كمقداره ، كأنت قبيح الوجو فال حٌظ يل فيك ، فليت شعرم ألم شيئ تطلب كصاؿ 
  (1)مثلي ، كجعلت هتزأ بو يف اؼبخاطبة .

 كيظهر ذلك يف أبياتو ىاتو :
اءي كالػػػػػػػػػػػػػػػػعىيبي فًيهيمي   *   كلىيػػػػػػػػسى بًعىارو أٍف يػيقىاؿ ضىرًيري .  كىعىيػ رىين األىعػػػدى
يرؤةى كالتػيقىى   *   فىإف  عىمىى العىينًُت ليسى يىًضَتي .

 إذىا أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػصىرى اؼبػػػػػػػػػػػػػػىرءي اؼب
رىأىيتي العىمىى أىجران كىذيخران كىًعصمىةن   *   كىإين إىلى تلكى الثىالثي فىقَتي .

(2) 
حيث كاف يعطيو يف كل  ) أبي الشمقمق (مثل قوؿ  قد كاف أيضا يتخوؼ كيتحاشىكل

سنة مائيت درىم ، فأتاه أبو الشمقمق يف بعض تلك السنُت فقاؿ لو : ىليم  اعبزية يا أبا ميعاذ ، 
ك ! أجزية ىي ! قاؿ : ىو ما تسمع ، فقاؿ لو بشار ديازحو : أنت أفصح مٍت ؟ كحيى  فقاؿ :

فقاؿ : ال ، قاؿ : فأعلم مٍت دبثالب الناس ؟ قاؿ : ال ، فقاؿ : فأشعر مٍت ؟ قاؿ : ال ، قاؿ : 
فًلم أيعطيك؟ قاؿ : لئال أىجوؾى ف فقاؿ لو : إف ىجوتٍت ىجوتك ، فقاؿ لو أبو الشمقمق : 

 ؟ قاؿ : نعم ، فقل ما بدا لكى ، فقاؿ أبو الشمقمق : ىكذا ىو
 انية .سى لً  وي لى  وؿً  القى يًف  لي *   كى    انيةه ػػػػػػػػػػػػػجى ىً  اعره ا شى ذىا مى إً  ينإً 
 ار... ... .. .ش  ا بى ار يى ش  *   بى    نيةن الى و عى مً يف آست أي  لتوي خى دٍ أى  

أف يشتمٍت ، مث دفع إليو مائيت درىم مث قاؿ لو:  فوثب بشار فأمسك فاه ، كقاؿ : أراد كاهللً 
 (3)ال يسمعن ىذا منك الصبياف يا أبا الشمقمق .

  يتوقع ر (بشا  )زبذ خصومو من قباحتو كشناعتو ثغرة يهاصبونو منها ، كالغريب أٌف اكلقد 
 : ) حماد عجرد (فعندما ىجاه ،  (4)منهم ىذا كخيشاه ألنو حيس ذلك يف أعماقو

 . ردي ى القً مً ا عي ا مى *   إذى    ردو ن قً مً  حى قبى ا أى يى كى 
                                                                 

. 195-194، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج- 1  
. 52-51، ص  4ابن برد بشار : الديواف ، ج- 2  
. 195 - 194، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 3  
. 31، ص   1ج ينظر : أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ : البياف كالتبُت ، - 4  



ــفصــــــــــــــال ـــــــــ . قهاالمساىمة في خل وأىم الجذور النفسيةار عند بش   ورةروافد الص   : ل األولـ  

 

 

33 

" ألنو يراني فيصفني د دكنو شعران ، قاؿ : بكى كجزع ، كعندما سئل عن سبب بكائو كضبا
 . (1)وال أراه فأصفو "

يف  ان أثر  كملذاهتا ترؾ باإلضافة غببو ؼبتاع الدنيا ) بشار بن برد (ؽبذا فإٌف فقر كحرماف 
سيئ الظن بالناس مسرفا يف سوء ال ينفك أف يتذكر مكانتو يف اجملتمع ك نفسيتو ، حيث جعلتو 

 الظن .
  السخط والتبرم : .2

إٌف من أقصى اؼبواقف كأقواىا إذالالن لشخصية الكفيف السخرية كاإلستهزاء ، ألهٌنا تزيده ك 
عجزا كتقصَتا كما تزيده شعوران بالظلم الذم حييط بو فبا يؤدم إىل اإلنزكاء تاركا ػبيالو أف حيلق يف 

ظلم الذم حييط ، ؽبذا فإٌنو يعّب عن ال (2)أحالـ اليقظة كوسيلة تعويضية لشعوره بعجزه كتقصَته 
، فال ديلك كسيلة ، كيتمرد على ؾبتمعو  (3)من اغبكاـ تمرد كإعالف الثورة على الظاؼبُتبو بال

هبذه الكلمة مفهومها الواسع دبا يشملو من معاين الغضب كالضجر  نعٍتلذلك إاٌل لسانو ، ك 
هبم كالتهكم  السخريةخط كالتّـب ىجاء الناس أك كالكره كالنقمة كالشكول ، كأبرز مظاىر ىذا الس

عليهم ، كالساخط على الناس ساخر بالناس إف تيسرت لو ىذه اؼبلكة ، كحرمه بقسوة اؼبرض 
األليم ككقع العاىة الشديدة على اؼبرء أف يعودا عليو دبوقف حٌساس يقابل فيو الناس بالتحٌفز 

مشاعره فيلجأ إىل التّـب من  كاغبذر ، سٌيما إذا عيومل معاملة جافية ، كمل تقٌدر ظركفو ، كمل ربًـت
الناس ، كمن مث إىل الشتيمة كالنقد ربملها تلك األلفاظ السوداء ، كنتيجة ؽبذا الفقد اعبسيم كما 

ن اآلخرين كالنيل منهم على يتصوره بعض اؼبكفوفُت ، أك كما ييصىٌور لو فإٌنو قد جينح إىل اؼبٌس م
حٌفظ يف نقد من عارضو أك تٌعرض لو ، كإذا ما رضي شعوره كيطفئ من ؽبيب الغيظ ، فال يتكجوو ي

                                                                 

. 30، ص   1اؼبرجع نفسو ، ج - 1  
. 283، ص   1978مصر ، )د ط( ،  -ينظر : بركات أضبد لطفي : الفكر الًتبوم يف رعاية الطفل الكفيف ، مكتبة اػباقبي ، القاىرة  - 2  
. 223، ص   1985،  2ينظر : السعيد ؿبمد ؾبيد : الشعر يف عهد اؼبرابطُت كاؼبوحدين باألندلس  ، الدار العربية للموسوعات ، ط - 3  
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أكيت أداة الشعر فردبا سخرىا ؽبذا ، كإذا قل اؼبر فكبتى من سخيمة نفسو فال تعدك أف ترل 
 .  (1)مسحة من التهكم كالسخرية يف شعره 

فقد ترؾ العمى أثران عميقا يف نفسيتو ، فجعلو متّبما ) بشار بن برد ( كإذا ربدثنا عن 
كما جعلو ىائجان ساخطا طواؿ حياتو  (2)ساخطان على اجملتمع كارىان للناس سيئ الظن هبمبالناس 

ال يتقبل األمر الواقع كيذكره دبصابو كل ما حيدث لو من أحداث عيشية ، كيذٌكره بو الناس 
. كتصبح آفتو مصدران ؼبا قبده عنده من سوء اػبلق كشدة البغض  (3)عامدين أك غَت عامدين

 . (4)للناس كاؼبوجدة عليهم كإضمار الشر ؽبم كاإلسراؼ يف السخرية منهم
يصديؽ حُت يهجو ، كال يريد أٌنو صادؽ يف كصفو  ) بشار (أٌف  ) طو حسين (كيرل 

 الناس وما يظطره إليو ىذا السخط" ألنّو يصف نفسو ويمثل سخطو على ؼبعايب اؼبهجو إٌنا 
، كبشار حُت مل يهجر الناس كمل  (5)ف والظلم وضروب اإلعتداء "الشديد من ألوان اإلسرا

يًتؾ موداهتم طلبا للسالمة فإنو استعاض بسيف اؽبجاء كالسخرية يذكد بو عن نفسو كيكيل 
نس بزٌكاره فإنو ينطوم ا أكردبػبصمو من ىجموه كسطوه ، كمع ما عيرؼ أٌنو كاف خيتلط مع الناس 

، كىو  (6)على كيره عميق ، كلو أخبار كأشعار كثَتة تنبئ عن بغضو لألناـ كعدـ ثقتو دبعاشريو
 ه كعلنو ، يف شدتو كرخائو ، لذا نراه يقوؿ :يتحسر على فقداف الصديق اؼبخلص يف سرً 

يرِّ أىيٍػنى ػػػػػػػػػػرِّ   *   كأىٍينى الشريػػػااػػمػي ارؾي يف اؼبشى  كى خيٍػري إٍخوانً 
 ا .كي يف اؼب

 ا .أيذنان كعىينى  افى ػػػػػػي   *   كإٍف ًغٍبت كالًذم إٍف شًهدتى سىر ؾى يف اغبى 
 نىا .ػػػػػػػػػػػػػتى عىنهٍم   *   بىد ليوا كل  ما يزًينكى شيٍ ػػػػػػأنتى يف مٍعشىرو إذىا ًغبٍ 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكؾى قىالوا صبً ا رى كًإذىا مى  ػػػ ػػػػ ػػػ  يعان   *   أٍنتى من أٍكرـً الرِّجاًؿ عىلينىا .ػػ
ػػا أىرل لألىنى مى   (1)نا .ػػػػػػػٍ ل  األىناـً زيكران كمىيادى كي اـً كيد ان صحيحىان   *   عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  عن كونو بل سبادل أكثر يف انتهاجو للهجاء اؼبؤمل مع اإلقذاع كالفحش بقولو عندما سئل
" إنني رأيت الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر عن المديح الرائع ومن كثَت اؽبجاء ، فقاؿ : 

أراد من الشعراء أن يكرم في دىر اللئام على المديح فليستعد للفقر وإاّل فليبالغ في الهجاء 
 . (2)ليخاف فيعطى "

شر عنده ، فهو كىناؾ عامل آخر إىل جانب العمى أٌثر يف تعقيد نفسيتو كتكوين مركب ال
ل كل شيئ موىل ، ككاف حيس كيشعر دبعٌت ىذه الكلمة ، فاؼبوايل كانت ؽبم نظرة خاصة يف بق

العصر األموم ، ىم يف الدرجة الثانية أك الثالثة ، ال يعاملوف كما يعامل العرب كيينظر إليهم نظرة 
، أٌما من الناحية الفنية ، فقد استكثر العرب عليهم قوؿ ( 3)ذات مغزل ، ىذا من الناحية العنصرية

و كسنحاكؿ أف نوضح دبثاؿ أن   . (4)الشعر ككانوا يركف أٌف الشعر ليس من حقهم كأهنم مل خيلقوا لو 
ار عنده كعليو ًبزٌة الشعراء ، فقاؿ األعرايب كبش  بن ثور السدوسي ( ا ) مجزأةو دخل أعرايب علىأن  

: رجله شاعر ، فقاؿ : أموىل ىو أـ عريب ؟ قالوا : بل موىل ، فقاؿ األعرايب  : مىن الرجل ؟ فقالوا
ة ، مث قاؿ : أتأذف يل يا أبا ثور ؟ قاؿ : قل ه: كما للموايل كللشعر ! فغضب بشار كسكت ىني

 ، فأنشأ بشار يقوؿ : (5)ما شئت يا أبا معاذ
ـي نى  أى الى  أىعىاًذؿي   اًر .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىى مىوىلى كجٌ ػأٍلقىى عى  *   كالى    ارً ػػػػػػػإٍقتس ىلى ػػػػػػػػػى ػػػػع ا

ػػػػػػػى خفى بارىزى للً  ُتى ػحً  نوي *   كعى    ٌٍت ػػػػػػػػػػى ع رابً ػػػػػػػػػعاخرى األى ّبي فى أخٍ سى  ػػػػ ػػػ ػػػػ  . ارً ػػػػػػػػػػػػػ
 ا   ػػػػػان كأيم  ػػػػػػػُتى أىبػػػػػػني األىٍكرىمً ػػػػػػػػػػػأنىا اب

ى
ػػػ*   تػىنىازىعىًٍت اؼب  رىاًزبي ًمٍن طيخىار .ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـى رى ػػػػػػػػػػػػػػً الك تى ػػػمادى رم خزان   *   كنى ػػػػػػالعي  دى ػػػػػبع تى سبأحُت ل  . ارً قى لى العي عى  ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ن راعيا ابٍ  ري ػػػاخً فى تػي   . ارً ًمن خىسى  كى بي سٍ حى  رارً ٍت األحٍ *   بى    عو كراى  يةو ػػػػ

 . ارً اإلطى  ذاؾى يف  لبى ػػػى ت الكركٍ *   شى    احً رى ػػػػػػػػػػػػػػػػى إىل ق ظىًمئتى  اإذى  تى ػنككي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًو  ػػػػػػػػػخبٍطب غي ػػػػػػػريي

ى
 مار .ػػػػػػػٌ ًصَت كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل   *   كتػىٍرقيصي العى وى سر اؼب

ػػكتي  ػػػػ ػللقى ٍدلي ػػػػػػػػػػػػػ ػػػ ػػػ  ػػػػػػػػػكىيػيٍنًسيا   *   ريهى د تدٍ نافً ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ى
 كاىًر صىيدي فىاًر .ػػػػػػػػػػػػػػػكى اؼب

ػػػًكرىاء لًنػىٍيًل زىادو    *   كلىيسى بسىيٌ ػػػػػػػػػديك يًف الػػػػػكىتػىغٍ  ػػػػ يكىارل ػػػػػػػػػػػػػػ
 .ًد القىوـً اؼب

 (1). ارً بى الكً  دثً ػػػى اغب نى مً  ثليً لى مً عى    *وع كىضىبو   ػػػػػػػػػػيػىٍربي بُت  ؾى ري ػػػػػػػػػػػٍ خكفى   
. كاألبيات  (2)فقاؿ ؾبزأة لألعرايب : قبحك اهلل ! فأنت كسبت ىذا الشر لنفسك كألمثالك

ال شك فيها سخرية مريرة كهتكم الذع من ىذا األعرايب ، كفيها ؼبز لصفات األعراب عامة 
هتا لرأينا أف بشاران اسكلكننا لو أحطنا دبالب كعاداهتم القبيحة ، كفيها ذكر لتخلفهم كاكبطاطهم .

خصو كمن جنسو اضظر لقوؽبا ردان على أعرايب سخر منو كمن كونو موىل ، دبعٌت أنو سخر من ش
ن الكره فقاؿ : األبيات ثأران لكرامة كردان إلىانة . فاألبيات التعّب عن حقيقة الشاعر كأٌنو يكٌ 

النفس عندما ربس جبزع أك إىانة تنطق بال شعور أك كعي كالبغضاء كاإلحتقار للعرب ، إهٌنا ثورة 
  . (3)ليلتئم اعبرح كترد اإلىانة 

طوؿ منو لسانا ، كال أسرع منو إىل شر ، كال أشد منو أؽبذا مل يعرؼ ىذا العصر رجال 
س من اؽبُت على رجل كبشار قد منحو اهلل قوة العقل ، كشدة ي، كل (4) إمعانا بالفحش إذا ىجا

كنفاذ البصَتة ، كمنحو إىل ذلك قوة البصَتة ، كمنحو إىل ذلك قوة الذكاء ، كحدة الذىن ، 
ىذا كذاؾ نفسا ثائرة مضطربة . شرىة إىل اللذة ،ال تقنع اعبسم ، كدقة اغبس كلطفو ، كمنحو إىل 

  منها بالقليل ، ؽبذا ليس من اؽبُت عليو أف حيتمل آفة العمى ، راضيا هبا ، مطمئنا إليها ، كإنٌا
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 . (1)كاألحياء  لك يف نفسو سخطا شديدا على اغبياةاؼبعقوؿ أف حيدث ذ
 وىو أبو المغيرة أخو الملوي المتكلم () عبيد اهلل بن قزعة : كمن ذلك قولو يف ىجاء 

كىذا من ىجائو اؼبقذع اػببيث فقد أضفى على شعره اؽبجائي ألوانا من السخرية الالذعة باؼبهجو  
يده من الفضائل كاػبصاؿ كاليت تزيد من مهانتو كالتشنيع بو ، فهو مل يكتف بذـ اؼبهجو كذبر 

ذلك بأف رسم بشعره شخصية عجيبة كغريبة ا زاد على كإلصاؽ النقائص بو ، إن   اغبميدة ،
 للمهجو تثَت اإلمشئزاز أك الضحك ، كقولو :

 عُتي .ػػػػػػػػرًه إف  الكىًرًنى مي ػٌخليًلي من كىعبو أىعينىا أىخاكيمىا   *   عىلىى دىىٍ 
اهي حزًيني .ةى أىٍف ييرجىى ػػػػػػػػػػػػزعىة إن وي   *   ـبىافػػػػػػػػػػػػػكالى تػىٍبخىال خٍبلى ابٍن ق  ندى
 بابىوي   *   فػىلىم تلٍم تلقوي إال  كأىنتى كىمُتي . لقى ػػػػػػػػػػإذىا ًجئتىوي يف اػبلًق أىغٍ 

اهي جنيوفي .ػػػػػػػػًكُتي طارى فؤادهي   *   ـبافىةى سػػػػػػػػػػسإذىا سٌلمى اؼبً   ؤؿو ، كاعًتى
 (2) يدًر أف  اؼبكرمات تكيوفي .رى ماًجدان   *   كملٍ ػػػػػػػػػػػػػكىأف  عبيدى اهلل مٍل ي

أضف إىل ىذا أٌف حياتو تدلنا على أٌف أىل عصره مل يكونوا أرقاء ، كال حريصُت على الرفق 
كحسن األدب ، كإٌنا كانوا يسخركف منو كيعبثوف بو ، كيسرفوف يف ذلك ، حىت يبلغوا إعانتو ، 

ىذا الرجل من سوء اػبلق ، كشدة البغض كخيرجوه عن طوره ، فكاف ىذا كلو مصدرا ؼبا ذبده يف 
 (3). للناس ، كاؼبوجدة عليهم ، كإضمار الشر ؽبم ، كاإلسراؼ يف السخرية منهم

ار أكثر من سخطو كتّبمو من الناس ، حبيث مل ينجو أحد من لذغاتو بش   كفبا نالحظو أف  
 اؼبؤؼبة ، كجراحاتو الدامية إاٌل من ال يعرفو .

 م األنا ( :الشعور باألنا ) تضخّ  .3
فإنٌنا سنالحظ أٌف حب الذات طاغية ( بشار ابن برد )  عندما نلقي نظرة عابرة على شعر

فسو على عاؼبو النفسي كلعل تضخم األنا متأت نتيجة األثر السليب الذم تًتكو عاىة العمى يف ن
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جتماعية من إشفاؽ كضعف التقدير لو من اآلخرين ، كاختالؿ كما تنطوم عليو اؼبواضعات اال
من حولو كما يفعل أشقاؤه القيم كاؼبعامالت ذباىو ، كال كسيلة لو للهرب من كطأة ىاتو اغبياة 

اؼببصركف إاٌل باإلنكفاء على ذاتو كتضخيمها كي يشعر باإلتزاف االجتماعي ىذا من جهة كمن 
طفولة الشاعر فوصلت إىل حالة مرضية فتضخمت ىاتو  جهة أخرل بسبب تراكمات نفسية يف

 (1)ف نستجلي الالشعور يف شعره .أاألنا ، فأصبحت تشكل ؿبوران بارزان نستطيع من خاللو 

فلهذا اذبو إىل الشعر ينهل من مصادره كيقبل عليو حىت برع فيو كأصبح يف أكؿ مرتبة 
احملدثُت كسيدىم كمن اليقدـ عليو كال جيارم يف ، بل أستاذ  (2)احملدثُت من الشعراء اجمليدين

. ككأٌنو رأل فيما كصل إليو  ( 4)أشعر القركيُت على اإلطالؽ ) الجاحظ (، كيرل فيو  (3)ميدانو
 ىو ، من منزلة شعرية عظيمة فرصتو لتحدم اآلخرين ، فوٌلدت ىذه اؼبنزلة يف نفسو اعتدادان مسرفان 

صدل أك انعكاس ؼبا كاف يعانيو من اضطراب يف نفسيتو كبسبب  وع من االعتداد اؼبقيت ، كلعٌلون
ؽبذا فإنو اليّبح أف  (5)معاملة اجملتمع لو ، أك لعلو للذات بسبب ما غبق بو من جور كاضطهاد .

 يفخر بنفسو يف مثل قولو :
 ي .بائً أعٍ  ػػػقوري اؼبػػػػػػػػػى  ػػرعي الضً  لي مً حيٍ  يت   *   الى اغبى شى مي  لبٍ تطٍ  ام كالى ضى رً  بٍ اطلي 
 ي .ائً اين كللنى للػػدى  مسي رت يب الش  *   ذى    حدو ى أى لى ى عى ػػػػػػػػػفى خٍ أى  الى  ثي ا اؼبرعى أنػػػػػػػى 
 (6). اؼباءً  اضغى يا مى  مٍ ثلي فنى مً  تى سٍ *   كلى    نوً ػػػػاسً لي يف ؿبػػى ة مثٍ ليػػػػػفى ك اػبى ػػػػػغدي يػػػػػػى 

نرل يف األبيات أٌف األنا قد سيطرت على أغلب أبيات القصيدة من خالؿ تأكيده بضمَت 
) اطلب رضاي ، أنا المرعث ، ال أخفى ( كي حيقق اإلتزاف كالرضى عن نفسو مثل :  ) األنا

                                                                 

. 157، ص   2013العراؽ ، )د ط( ،  -ياسُت معتز قصي : البواعث النفسية يف شعر بشار بن برد ، ؾبلة دراسة البصرة ، البصرة  - 1  
 . 245، ص  1ينظر : ابن خلكاف أبو العباس مشس الدين أضبد بن ؿبمد ابن أيب بكر : كفيات األعياف ، ج -2

. 24طبقات الشعراء  ، ص   ينظر : ابن اؼبعتز : - 3  
. 141، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 4  
. 21صاحل نافع عبد الفتاح : الصورة يف شعر بشار بن برد ، ص   - 5  
. 148، ص   1ابن برد بشار : الديواف ، ج - 6  
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خرين سو ثقة كبَتة بأٌف ما يهجو بو اآلكىو يتكلم كيف نف أحد ، يغدو الخليفة مثلي ( على
 مسلم بو .

ار أعمى فما نظر على الدنيا قط ، ككاف يشبو األشياء يقوؿ : كلد بش   (األصمعي)رل نك  
 ، فقيل لو يومان كقد أنشد قولو :(1)بعضها ببعض يف شعره فيأيت دبا اليقدر البصراء أف يأتوا دبثلو 

 (2)كىأف  ميثىارى النقىًع فوؽى رؤكسىنا   *   كأىسيافىنا لىيله تػىهىاكىل كىواكبيوي .
ما قاؿ أحد أحسن من ىذا التشبيو ، فمن أين لك ىذا كمل تر الدنيا قط كال شيئا فيها ؟ 
فقاؿ : إٌف عدـ النظر يقوم ذكاء القلب كيقطع عنهم الشغل دبا يينظر إليو من األشياء فيتوفر 

 ، مث أنشدىم قولو :( 3)ًحسو كتذكو قرحيتو
 فىجئتي عىجيبى الظىنِّ للعًلًم مىٍؤئالى .ن العىمىى   *   عىًميتي جىنًينان كالذىكاءي مً 

إذىا مىا ضىٌيع الناسي حيٌصال . لًم رىاًفدان   *   لًقلبً ػػػػػػػػً للع كغاضى ضىياءي العىُتً 
(4) 

: " إذا أراد أن ينشد شعرًا صفق بيديو وبصق  من أٌنو) األصمعي (  ككيف نفسر ماركاه
ل الكوفة مٌر على ىكما ركم أٌف رجله من أ ، عجب، مث ينشد فيأيت بال (5)عن يمينو وشمالو "

 بشار كىو متبطح يف دىليزه كأٌنو جاموس ، فقاؿ لو : يا أبا معاذ ، من القائل :
 (6)احىا .طى  وً يحي بً و ىىٌبًت الرً لو   *   لى احً مي فىتن نى سٍ يًف حيل يت جً 

بعث اهلل الرياح اليت قاؿ : أنا ، فقاؿ : فما ضبلك على ىذا الكذب ؟ كاهلل إين ألرل أف لو 
ار : من أين أنت ؟ قاؿ : من أىل أىلك هبا األمم اػبالية ما حركتك من موضعك ! فقاؿ بش  

 (7)ار : ياأىل الكوفة التدىعوف ثًقلكم كمقتكم على كل حاؿ .الكوفة ، فقاؿ بش  

                                                                 

. 142، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 1  
. 335 -334، ص  1ج برد بشار : الديواف ،ابن  - 2  
. 142، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 3  
. 136 ، ص  4ابن برد بشار : الديواف ، ج - 4  
. 141، ص  3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 5  
.  113، ص    2ابن برد بشار : الديواف ، ج - 6  
. 215، ص   3األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، جينظر :  - 7  
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ن كيذىب بو ىذا اإلعتداد مذىبا بعيدان فيصيبو يف معتقده فيدعي يف بعض شعره أنو أحس
فقاؿ لو : كنا أمس يف عرس فكاف  ارمن فلج يـو القيامة ، كىذا ما ركم عنو حيث أتى رجل لبش  

 كؿ صوت غٌت بو اؼبغٍت ىو :أ
 رٍت   *   كأٍشفىي لًنفًسي أف تػىهيب  جىنيبي .ىىول صىاحيًب رًيحي الشِّماؿ إذىا جى 

 (1)عيبيدةى ًطيبي . نٍ تىنتػػػػػػػًهي   *   تػىنىػػػػػاىىى كفًيهىا مً كمىػػػػػػػػػػػػػا ذىاؾ إال  أنٌػػػػػىػػػػػػػػػػػػػها حُتى 
 (2)فطرب كقاؿ : ىذا كاهلل أحسن من فيلج يـو القيامة .

كالقارئ أيضا لديوانو فسيالحظ كيف يكثر يف غزلو كمدائحو اىتمامو بنفسو كحديثو عن 
 مفاخره ، فمن ذاؾ خياطب ؿببوبتو فيقوؿ :

ًسػػػػػػػػػػػػػكيٍت باؽبىػػػػػػػػػػػػػػػػواًف فىإٌنًٍت   *   عًن اؽبيوًف ظع افي لقػػػػػى  ػػػػالى سبي ػػػػ  اؼبلح ًب . ػػػػصدً فػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػٌقًب .عػػى مي  دان بنيلً كعػػٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػواالن كالى ل   *   نػػػػػى أرى  الى  حولُتً  فسى ليك الن  عى  ستي بى حى 
 . بً دً  ؾبيٍ إىل غٍَت  بو دٍ جى  نٍ لي عى حٍ رى *   بً    نو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً ػى ظ أٌكؿى  رتي لو مش   نتي ػػػػػػػػػػا كي مى كى 
 (3)غي ًب .لتٍت يف اؼبػػػػػػػى ا ضب  ظي مى ػػػػػػػػػفى حػػٍ *   كأى    ذىاى القى لى ا عػى ونن ػػػػػي جيفي ضػػػػػػً غٍ ٍت أي ن  لكً كى 

ر من إفتخاره بنفسو ، ألنو كاف حيس بنقصو كما أكث   بن برد () بشار ؽبذا يتنب لنا أف 
 ن .خلفتو عاىة العمى يف نفسيتو ، فحاكؿ أف يعوض عن ىذا النقص باإلنتقاص من قيمة األخري

                                                                 

. 206، ص   1ابن برد بشار : الديواف ، ج - 1  
. 215، ص   3ينظر : األصفهاين أيب الفرج : األغاين ، ج - 2  

 . 197، ص  1ابن برد بشار : الديواف ، ج -3
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 رد ( :ار بن بُ ورة عند ) بش  : الص   الثاني الفصل
عرض احلقائق ادلعروفة والواقع ادلألوؼ يف صورة حسّية بنمط روحي  ىو ورة الغاية من الص  

ذي فيو بقاء فكانت مولوده احلسي ال ،ألهنا نتجت عن تفاعل التجربة اإلنسانية عند الشاعر 
ورة مرت من خبلؿ وسط نابض باحلياة ديوج ستمرار حلياتو ، ألف الص  اشخصو وفيو ذاتو وىي 

من أقوى أنواع اخلياؿ يف الصورة فهو يزيدىا حيوية وخلودا ،  واإلحساس ،واخلواطر بالشعور
التشخيص إنسانية من أقوى وصور  ، ده تستمد قدرهتا من سعة الشعوروملكة التشخيص عن

ات ، وجيسم أنواع الصور فهو جيسد ادلعٌت ويبعث احلياة يف الصلب اجلامد ويوجد الرموز للمحس  
ور ، وتقـو احليوية فيو مقاـ الربىاف العقلي والدليل الوجداين األفكار اليت تتخايل من وراء الص  

 (1).الناطق الذي اليعرفو إاّل الشعور
والتجسييم والتخييل من وسائل التصوير في الشعر . فتجسيم المعاني " التشخيص فػ
طريق تحويل المعنوي إلى مادي أو تعريفو بو ، ويتجلى ذلك في لجوء الشاعر إلى  يتم عن

على تشخيصها  حياناً أ. ثم تجاوز ذلك  وإلباسها ثوبا حياً  تجسيم بعض المعاني والمشاعر
ورة بعض الظالل كما تمنحها حيوية وحركة الص   في ىيئات و أوضاع إنسانية تضفي على

وتجسيد المعاني وتشخيصها ال يرد على نمط واحد ، فهو تارة بسيط يعتمد فيو الشاعر 
اشر أو العالقات المجازية من تشبيو حذفت أداتو ثم أضيف فيو المشبو بعلى الوصف الم

. والصورة اليت تقـو على (2)" وىي تعابير جزئية بسيطة تخييلية إلى المشبو بو أو استعارة 
أعماق الشاعر وما ينطبق في نفسو من انفعاالت مختلفة  " يظهر دورىا في وصفالتجسيم 

وإذا حتدثنا عن التشخيص فنرى أنو إبداع تندرج حتتو  (3)وتقديم ذلك في قوالب بيانية " .
وحتزف ، وقد جتلى تشعر ودتشي ، تفرح  أجساـ ومعاف فتصبح كائنات حية ، مكونات الكوف من

حرؾ يف الت لها الوظيفي ،مالفن يف التشخيص يف كونو خيلق األشكاؿ دلعاين اجملرد ، كي تقـو بع
                                                                 

 . 821، ص  8493 ط( ، )د مصر ، -صر ، القاىرة الصورة األدبية ، مكتبة م 5 ينظر 5 ناصف مصطفى - 1
 .  811ص ، 8431،  8ط ،  لبناف -، دار الفكر اللبناين ،  بَتوت ػالبستاين صبحي 5 الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية  - 2
 . 298ص ، ، ) د ت (  8ط مصر ، -القاىرة  ، ز والرمزية ، دار ادلعارؼفتوح زلمد 5 الرم - 3
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وعما يعلم ادلعلـو ،  ن العقل إىل اإلحساسمواضحا جليا للعُت بعد نقلو حىت يظهر  والتنفس ،
 (1)جيعلها أكثر وضوحًا من ذي قبل .

 إذ يف شعره ) بشار بن برد (واليت عوض هبا  التعويضيةاحلواس وسنتناوؿ يف ىذا الفصل 
أّف الكفيف وادلبصر فيها سواء ، وإف استعاض هبا األوؿ ػ إىل حد ما ػ عن فقده حلاسة  من ادلتوقع

تخيلة ، واليتالبصر
ُ
ديكن أف يكوف فيها فاؽ  ، زلاولُت كذلك إىل التطرؽ إىل الصور البصرية ادل

 . ادلبصرين
 :  التعويضية الحاسةأواًل : 

حل ادلشكبلت واإلنقاص من حدة ىو من أفضل احليل الدفاعية كلها يف  التعويض
، والكفيف يعوض عن فقد حاسة اإلبصار باإلعتماد على حاسة السمع تارة ، وعن (2)التوتر

طريق حاسة الشم أو السمع تارة أخرى ، فمن ادلعلـو أّف الكفيف دييل بصفة طبيعية إىل اإلىتماـ 
باحلديث ، فعن طريق حاسة السمع ، ديكن لو أف يتعلم كيف يزف شخصية فرد أمامو ، وعن 

نو ديكن أف دييز بُت أنواع الطيور مبجرد طريق جتارب واسعة ديكنو التمييز بُت األصوات ، حىت أ
مساع صوهتا ، وبُت أنواع األشجار مبجرد مساع صوت مرور الريح خبلؿ أوراقها كما ديكنو التلذذ 

، ألف الشعور بالقصور يدفع اإلنساف منذ نعومة أظافره إىل البحث عما  (3)اع ادلوسيقىمبس
يضمن لو ما خيفف من ىذا الشعور ، فمن احلقائق ادلدروسة أف أعضاء البدف األساسية للحياة 
تزيد يف النمو ، وجتيد أداء وظائفها إذا أصيب جزء منها ، أو جانب من األعضاء األخرى اليت 

، وحياوؿ الكفيف يف أغلب األحياف النجاح يف ميداف من ميادين احلياة ، بسبب  (4)ل هباتتص
شعوره يف القصور ، وقد يؤدي إىل أف يغايل يف التعويض ، ليؤكد تفوقو ، وإبداعو يف ادليداف الذي 

                                                                 

 8448،  8طلبناف ،  -تاجليل ، بَتو زلمد منعم خفاجي و عبد العزيز شرؼ ، دار ا حتق 5ينظر 5 اجلرجاين عبد القاىر 5 أسرار الببلغة ،  - 1
 . 881ص 

 . 38 ت( ، ص )د  ط( ،)د  مصر ، -عة ، القاىرة ينظر 5 فهمي مصطفى 5 رلاالت علم النفس ، دار ادلعارؼ للطبا - 2
 . 888، ص  8491 ط( ،)د  مصر ، -القاىرة  رؼ ،ينظر 5 سلتار محزة 5 سيكولوجية ادلرضى وذوي العاىات ، دار ادلعا - 3
 . 38ت( ، ص )د  ط( ،)د  ،مصر  -لًتبوي ، دار ادلعارؼ ، القاىرة ينظر 5 رمزي إسحاؽ 5 علم النفس ا - 4
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الكفيف يستغل حواسو بطريقة أفضل وأوقع  ، ذلك ألفّ  (1)وقلة استعداده لو ، ثبت ضعفو فيوأ
ألّف كف البصر يتطلب تسخَتًا أكرب للحواس األخرى ، فَتكز اىتمامو وعنايتو إللتقاط وتفهم 

 يف التعويض ليؤكد تفوقو وإبداعو. ، وبشار بن برد واحد من الذين غالوا (2)ادلعلومات غَت البصرية
واإلحساسات من ادلبلحظ أف الصورة احلسّية تًتؾ أثرىا يف ادلتلقي فتولد فيو ادلشاعر و 

. وطبيعة الصورة ادلثبتة (3)بو الشيئ بالشيئ نقصد إىل إثبات اخلياؿ يف النفسادلختلفة فعندما نشّ 
تحدد ميولنا تجاه المشبو وذلك ألنها تمثلو أمامنا ، ودور التشبيو  :" يف ادلشبو بو ىي اليت

 (4). "ينحصر في إخراج المشبو وتجسده 
ة وشعر العمياف خاصة عنصر ضروري يف القصيدة ، وقدرة وادلكونات احلسّية يف الشعر عام

الشاعر يف أنو وجد شيئا من العدـ ، ولكن قدرتو يف أنو استطاع أف يكّوف صورة من أشتات وأف 
 (5)ؤلّفة على ذىنو احضاراً واضحًا .الصلة ادلحيضر 

تعترب ادلدركات احلسّية ادلادة ادلكونة لئلبداع ، لذلك حيث ومبا أف احلّس أساس ادلعرفة ، 
تساىم العناصر احلسّية يف تشكيل الصورة عند أي شاعر وتعترب قاعدة االنطبلؽ األساسية . 

" العلم األول أتى النفس أوال عن طريق الحواس 5 وتتجلى التجربة يف مظهر حسّي ، كما أّف 
فهو إذا أمّس بها رحما وأقوى لديها ذمما ، وأقدم لها والطباع ، ثم من جهة النظر والرؤية . 

 (6)صحبة وآكد عندىا حرمة ".
ّف ادلدركات احلسية من بصرية ومسعية ومشية وذوقية ترى وكأهنا واحدة أماـ إوديكن القوؿ 

، آخرإىل  شاعر مناجلميع  إال أّف تصوير ىذه ادلدركات يرجع باألساس إىل مدى تفاعل التخيل 
 يراه وحيسو . باإلحياء الشعوري الذي يفهمو كّل حسب ماويرتبط 

                                                                 

 . 888 ي مصطفى 5 رلاالت علم النفس ، ص ينظر 5 فهم - 1
 . 882لوجية ادلرضى وذوي العاىات ، ص ينظر 5 سلتار محزة 5 سيكو  - 2
 . 892 عبد القاىر 5 أسرار الببلغة ، ص ينظر 5 اجلرجاين  - 3
 . 811، صورة الشعرية يف الكتابة الفنية بستاين صبحي 5الصال - 4
 . 228مصاورة نادر 5 شعر العمياف ، ص ينظر 5  - 5
 . 814 عبد القادر 5 أسرار الببلغة ، ص اجلرجاين ينظر 5  - 6
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ذىنية . ويرى  السمعيّة : الحاسة .8 حاسة السمع ىي عماد كّل منو عقلي وأساس كّل ثقافة ّ
" أن حاسة السمع اكثر أىمية من حاسة البصر ، فهي تستغل ليال ) إبراىيم أنيس ( :   

.  (1)ال يمكن إدراكها إاّل في النور " الظالم والنور ، في حين أن المرئيات ونهارا  في
يرقب تصرفات الناس من حولو ،  وفالسمع ىو عماد الكفيف يف صبلتو االجتماعية فعن طريق

وانفعاالهتم الصوتية فيكتسب بفعل اليقظة مهارات كثَتة يف معرفة حالة ادلتحدث النفسية ، 
. أو تقدير ادلسافات ويعتمد ىذا التقدير على رجع الصوت  (2)وتقدير نوعية العواطف ودرجاهتا

 . سمعادلقياس ادلعتمد حلاسة ال وىو 
فحاسة السمع ىي احلاسة األوىل اليت أحلها العمياف زلل البصر ، فضبل على قدرهتا يف 

إذ يقرر علماء  ، اإلدراؾ اجلمايل أكثر من احلواس األخرى ، الزدواجية الوظيفة اليت تقـو هبا
السمع مزدوجة الوظيفة ، فكلما  وأوتار" الحاسة البصرية باب اإلدراك ائف األعضاء أف وظ

مابين المسموعات من الفروق الجمالية الدقيقة ، وتستطيع بهذا الفرز  تفرز تنقل المسموع
 ، على الصوت تركيزا كبَتاعمى ألذا يركز الشاعر اذلو  (3)"تكوين العاطفة أن تكون سببا في

الذي يعرب عنو بالصوت يؤثر فينا على وجو العمـو تأثَتا روحيا أبلغ من أمره إال مجلة من  ملفاأل
 أف يهّز األذف ىزا أقوى . الكلمات ادلختارة يقصد هبا الشاعر

ويلجأ الشاعر األعمى إىل بعث كل الطاقات ادلدخرة يف حواسو األخرى بالشكل الذي 
ألخَت اإلعًتاؼ بالعُت يف تغذية الباطن بصور يعوضو خسارتو يف البصر ، وحُت يرفض ىذا ا

 يف عملو .، فإمنا يعزز ىذا الرفض بإبراز عمل الوسائط األخرى  (4) األشياء
وقد دتكن الشاعر األعمى على بناء الصورة السمعية ، ليعوض عن الصورة البصرية األصل  
فيربز مجاؿ األصوات ، وقيمة ادلسموعات ، بعد أف سعى لبناء تأسيس نظري حاوؿ فيو إقناعنا 

                                                                 

 . 811، ص  8491،  1ط  ،مصر -كتبة النهضة مصر ، القاىرة ػ، مإبراىيم أنيس 5 األصوات اللغوية  - 1
 . 82، ص  8444 ط( ،)د  األردف ، -فوفُت يف العصر العباسي ، عماف ػعدناف عبيد العلي 5 شعر ادلك - 2
 .هاادلرجع نفسو ، الصفحة نفس - 3
 . 44، ص  8438 ط( ،)د  العراؽ ، -ط ، بغداد كماؿ علي 5 النفس واجلنس ، الدار العربية ، نشر دار واس- 4
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. وقد أدرؾ أمهية حاسة السمع بالنسبة لو ، وعرّب عن ذلك ، زلاوال  (1)مبساواة السمع والبصر
 عاىتو البصرية . جتاوز

 يف أبيات كثَتة كقولو 5  ) بشار (كما سنرى ذلك عند 
 (2) صِر.يبَة البَ يَك غِ كفِ مُع يُ ٍت   *   والسَ بَ عجَ أَ بًل فَ كْ ا شَ نهَ بُػلِّْغت عَ 

عن احلس والسمع ، ألنو يردد أّف اخليط الذي يربط العُت باجلماؿ  فقلما ارتفع يف أوصافو 
اخليط نفسو الذي يربط السمع بنداء العقل . ويف قصيدتو اليت وصف فيها وتذوقو مل يقل قوة عن 

مغنية مسعها تطرؽ الدّؼ انسابت تلك األحلاف إىل أذنيو ، فبدت كالبدر يف صورة رائعة ، فيقوؿ5 
ػػػػػػػَ هتػورَ ػػػػػػصُ  ػدرَ البػَ  ػػػأف  كَ   دؿ   اتُ وذَ   ا .كرانَ سَ  لبِ ػػػػميَد القَ غٍت عَ امت تُ قَ    *   اػػػػػػػ
 ا .انً حيػػػَ أَ  ُتِ ػػػػػَ الع بػػلَ قَ  ػػػقُ عشػػَ تَ  ذفُ واأُل    *   قةٌ ػػػػػػػػػػػػاشِ ّي عَ احلَ  عضِ ين لبَ ُأذُ  اقوـُ يَ 

 (3).أْضرمِت يف الَقلِب واأَلحَشاء نَتَانا    *  فقلُت أحسنِت أنِت الش مُس طالعٌة 
ه ؟ فيجيبهم األذف مثل العُت و السمع مثل البصر ، يرافيسألوه كيف يهدي عاشقا مبا ال

ديداف القلب بالعشق . وىنا ديزج الشاعر العشق بالسمع جاعبل السمع يأخذ وظيفة الرؤية ، مث 
"فهو يستعير ىنا مألوفة اجتماعية يقبل بها يقدـ تربيرا واضحا يف األذف اليت تعشق قبل العُت . 

اعر في ىذا البيت حالة صادقة أمام القارئ فإنو يلحق القارئ مبدئيا  وألجل أن يصير الش
  . (4)قولو أحيانا  ليعطي استثناء يحقق بو قبولو في ذىن قارئو "

 ويصف الصورة السمعية اجلميلة ادلؤثرة يف النفس كأهنا روضة 5 
 (5) .مراءُ واحلَ  فراءُ ىتو الصَ زَ  و   *   ضِ طع الػػػػػػرَ أّنو قِ كَ   ػػػػػػِديثٌ حَ وَ 

فحديثها يفنت األلباب ، كما تفنت العيوف مبنظر الرياض وقد كستها أزىار النرجس وشقائق 
ىو أوؿ من أجرى ىذه الصورة بوصف حديث  ) بشار (النعماف . وىذه الصورة جديدة ألّف 

                                                                 

 . 222 ، ص  ميافالعُ مصاورة نادر 5 شعر ينظر 5  - 1
 . 284 ، ص  8فرج 5 األغاين ، جال اين أيبينظر 5 األصفه - 2
 . 194، ص  4، ج ابن برد بشار 5 الديواف - 3
 . 224مصاورة نادر 5 شعر الُعمياف ، ص  - 4
 .144 ، ص  8بن برد بشار 5 الديواف ، جا - 5
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ألّف  يت مل يصل إلييها الشاعر اجلاىليادلرأة بقطع الرياض متنوعة األزىار والنوار ، وىي الصورة ال
  . (1)كاف زلصوراً يف العبلقات ادلتشاهبة أو ادلتجاورة أو القريبة من احلقيقة  إدراكو

وقد يكوف حديثها كزخرفة الربد ، فتتشكل منو أنغاـ شىت يف نغم واحد ، كما حيتوي الوشي 
 ًا واحداً ، ويظهر ذلك يف قولو 5على نقوش كثَتة ، تكوف رمس

ََ ورلَ   . ؤ الس ردِ ؤلُ لُ  ض أوْ وِ الرَ  رِ ػػػػػػػزىكَ   نَ وىُ    *   اهَ حلبػِّ  تُ كْ تَر  دْ ٍس قَ لِس 
 (2). ردِ غرين يف الوَ كوشي الرُبد يُ   ديثٌ حَ    *   ابَ ػّ ػػػػػػّكل بالصِ ادلُو  طن للزيرِ اقِ يسَ     

يصور حديث زلبوبتو بالربود وىو مجع ُبرد وىو من الثياب اجلميلة ، فهي فتاة منعمة ، فهو 
) بشار (  اختيارتتأخر يف نومها ، وحديثها كأّنو وشي الرُبود ، بتعدد ألوانو وأشكالو ، وقد يكوف 

نفسية  ذلذه الصورة لتنوع صوت احملبوبة كتنوع الثوب متنوع األلواف ، إّف ىذه الًتمجة للصوت ىي
 ، وىذا ما يدعنا نتأثر بالصورة . والصورة السمعية ذاهتا صلدىا يف قولو 5

 (3). ُبرودُ  يوفَ ا العُ نهَ ا ألقيت مِ إذَ    *   اديثهَ حَ  أف  كَ   اؿٌ كسَ مِ  اءٌ يضَ بَ وَ 
وصورة وشي الرُبود مل تقتصر على حديث النساء ، بل تعداه إىل حديث الثناء على 

   فيقوؿ 5 ادلمدوح
 (4). اَدروا ُطرَؼ الثَناِء بِفْضلِو   *   َفَكأمنّا َنَشروا الثَناََء ُبروًدافَتبَ 

فالصورة السمعية ىنا تصور الناس الذين ديدحوف األمَت ويتحدثوف بأحاديث متنوعة ، 
فيو صورة غاية يف اجلماؿ ، حيث مل يصور وكأهنم يصنعوف ُبرودا من ادلدح ينثروهنا على األمَت 

بالتشبيهات ادلكررة كالبحر والسحاب وغَتىا ، إمّنا وصف الناس وىم يثنوف على فضلو األمَت 
 بأحاديث مزخرفة فيها إشارة إىل زلاسن األمَت وعطاياه النبيلة .

                                                                 

 . 912، ص  8418 ط( ،)د  مصر ، -رؼ ، القاىرة ىدارة مصطفى 5 اجتاىات الشعر العريب يف القرف الثاين اذلجري ، دار ادلعاينظر 5  - 1

 . 14ص  ، 8الديواف ، جابن برد بشار 5  - 2
 . 120ص   ، 2، ج ادلصدر نفسو - 3
 . 289، ص  2جادلصدر نفسو ، - 4
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وصورة أثر حديث حبيبتو ينزؿ الدموع من عينيو استجابة لقوذلا اجلميل ، ويسلب حديثها 
  يف جاذبيتو ، قائبًل 5حديث سحر ىاروت  العيوف وكأفّ  النـو من

 ا .ادَ دَ سَ  وؿُ قُ تػَ  ةٍ قَ اطِ نَ  لِّ كُ   نْ عَ    *  يعِ امِ دَ ُت مَ عّ ا مسَِ مَ  طقَ أنْ فَ  تْ قَ طَ نَ 
ػيثِ دِ ِبَ  لوُ  تْ عَ ا مسَِ أّف مَ كَ و  ػػػ ػػػ  ا .ادَ قَ رُ  يوِ لتَ قْ مُ  بُ لُ سْ يَ  وتُ ارُ ىَ    *   اهَ ػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػَ صب ن  ػػجيُ  أفْ  قُ فِ شْ اـ يُ أقَ وَ  ػػػ ػػػػ  (1)ا .ادَ عَ  فْ و إبِ قلْ  ةَ تَ وْ ػػػػػمَ  خياؼُ وَ    *   ةٌ ابَ ػػػػػػػػػػػػػ

فجعل حديث زلبوبتو ينطق الدمع فأعطى الدمع صفة كبلمية ، فالشاعر يعتمد كثَتًا على 
   (2).  الصوت ويعتربه مدخبًل لفهم احلياة وحقيقة األشياء

 ، ألّنو يذّكره مبحبوبتو الذي جيلب لو التعب 5 ) بشار ( ويهيج صوت احلماـ شوؽ 
ـُ فَ َب احلَ رِ طَ   (3) . اصبَ ذكري نَ تَ  وفُ كُ ا يَ ا   *   ومبَ ربَ يل طَ  هاجَ ما

حبة وبقاء األطبلؿ بيث يصور احلماـ الباقي يف ويعطي أيضا صورة جديدة لرحيل األ
تلك الديار بعد رحيل األحبة الديار األحبة يف وصف الشعراء القدامى بقاء البـو والغراب يف 

 فنجده يقوؿ5
ـٌ يِف محََ  إاِل   وَ رْ غَ الَ   (4)ُب .رَ و الط  ي بِ رِ تغْ سْ بًل فيَ يْ دِ وا ىَ عُ دْ *   تَ    همْ نِ اكِ سَ  مَ ا

إاّل بقاء احلماـ الذي يًتًل هبا ، وكأهنم مل يرحلوا إاّل  العجب يف تلك الديار يريد بذلك أفّ 
 منذ زمن قصَت .

أّما الصوت الذي تصدرة الناقة فهو عنده صوت غريب كأّنو الغناء الطويل ، صوت سلتلف 
ـٌ  ، فيقوؿ 5   ليس مصدره اإلنس وال اجلّن ، غّنو الصدى من ذلك اذلاتف الذي ليس لو أب وال أ

 . ربُ ُمعْ  وتُ الص   ى لوُ ا أد  يعًا مبَ مسِ    *   قاً ن  شَ ػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  ذلَا َىاتٌف حْيكي ِغناءً 
ػػػػػػػػػػػػػػَ ولس وُ نُ عيػْ  ناءً ت غِ غن  فَ  ػػػ ػػػػ ػػػ ػػػػ ػػػ ػػػػ ػػػ  . بُ ثق  س يُ ت ليْ وْ الص   رِ اصَ مَ  قريبُ    *   وُ انُ ػػ

                                                                 

 .  821، ص   2ج،  ابن برد بشار - 1
 . 824 لفتاح 5 الصورة يف شعر بشار ، ص نافع عبد اينظر 5  - 2
 . 211َ ، ص  8بن برد بشار 5 الديواف ، جا - 3
 .299ص ،  8ج،  ادلصدر نفسو - 4
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 (1). أبُ  والَ  ـ  أُ  وهُ ذُ ػػػْ غػػػَ ي والَ  شُ ػػػػػػػػػػػػػػػعييَ    *   ّنةٍ جِ  لُ ػػػػػصلَْ  والَ  إنسٌ  ف الَ نْ و اخلَ ىُ 
القوس عنده وىي تطلق السهاـ فقد شبهها بأنُت ادلريض ، ورنُت الثكلى مبا أّما صوت 

  5 قولو  يف وذلك يشبو الصدى
 . وْ اذبُ ٌد وجتُ صِ تحْ ػػػػػػػا ُمسْ هَ اذبػُ جيُ  *     حةٍ ػػػمسْ  راءَ وصفْ  ٍؽ ُزرْ  يغةٍ و صِ خُ أَ 
  نُتُ أَ   *    ىدَ ذلا الص   ْت وأف  أن   ا رزمتْ إذَ  

َ
 (2). وْ اوبُ جيُ  ريضِ مَ للْ  ريضِ ادل

" اإلحساسات السمعية أشبو ماتكون باإلحساسات البصرية من حيث 5  إذا وجدنا أفّ 
فإّن صلتو الرموز قيمتها الثقافية والعقلية . غير أّن البصر مادي في إدراكاتو . أّما السمع 

يشبو  العقلية التي تتمثل بالتعبير اللغوي إلى جانب صلتو بأصوات الحياة الطبيعية ، والسمع
رتباط أوضح بهذه المدركات من االبصر بما يحيط بالمرء من مدركات ومناىل حيوية ولهما 

الشم أيضا ميزة إدراك الشيئ عن بعد والتهئي لو  الحواس األخرى وفيهما وفي حاسة
 (3)بالتبصر والسبق الفكري في مواجهة الحالة الطارئة".

، ذلا ادلكانة  ) بشار بن برد (إّف حاسة السمع عند الشعراء العمياف وخاصة لذا نقوؿ 
الصور حىت يف شعر العمياف ، وعلى الرغم من األوىل بعد احلاسة البصرية ، وىي تبقى أساس 

                                      احليز الكايف لدى تلك الفئة من الشعراء . أمهيتها فإهّنا مل تأخذ
 " تفهمإّف حاسة الشم ذلا الدور الفّعاؿ يف معونة األعمى على 5  الحاسة الشميّة : .2

حقائق ما حولو ، وىي في حاجة إلى مزيد من المران والتدريب لتكون يقظة في تمييز جميع 
. فعن طريق ىذه احلاسة (4)" أنواعها وقوتها ومعرفة شتى مصادرىا فاختال الروائح على

يستطيع األعمى أف دييز بُت سلتلف أنواع الطعاـ والشراب ودييز أنواع النباتات واحليوانات ، مث إّف 

                                                                 

 .  883-883،  ص  8ن برد بشار 5 الديواف ، جاب - 1
 . 882، ص 8ادلصدر نفسو ، ج - 2
 . 839 لبصر على الصورة عند ادلعري ، ص السقطي رمسية 5 أثر كف ا - 3
 . 98 ، ص  ادلرجع نفسو ينظر 5 -  4
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ىناؾ روائح شليزة كرائحة األرض بعد ادلطر ، ورائحة الكحوؿ ، ورائحة األزىار ، بل إّف األعمى 
 . (1)ن العطر الذي اعتادوا التعطر بو يستطيع أف دييز بعض األفراد من روائحهم الطبيعية أو م

أثر حاسة الشّم يف حياة األعمى من قوؿ الكاتبة الكفيفة ،  ونستطيع أف نقدر مدى
" إنني أعرف عن طريق الروائح نوع البيت الذي أدخلو ،  ) ىيلين كيلر ( :الصماء والبكماء 

طبقات من الروائح  المنزل الذي دخلتو منزل ريفي قديم ألنني شممت فيو وعرفت مرة أن
 . (2)تركتها أسرات مختلفة سكنت فيو من قبل ، ... (

يف مقدمة الشعراء العمياف الذين أكثروا من الصور الشمية وذلك بوصف  ) بشار (ويقف 
 الروائح الطيبة ، والعطور الفّواحة ، فنجده يقوؿ 5

 (3)ا .رَ طَ عِ بًا وَ ىَ ذَ  اَ ياهبُ ثِ    *   ليوِ عَ  تْ عَ ا مجَ مَ  ختاؿُ وَ 
وعذوبتها عذوبة ادلاء ، الصفرة ، وشفافيتها  يف بريقو ولونو ادلائل إىل فتحسب جسدىا ذىباً 

 الزالؿ .
 ويشخص أيضًا الروائح جاعبًل منها واشيًا يكشف احملبُت 5

ػػػػػَ الا قَ مَ  سَ نْ أَ  ملْ  ػػػػ ػػػ  .ا احَ بَ ػػػػػػػػػسْ من مِ ظِ رؾ ينْ عْ يف مَ    *   اهبُ ر وأتْ  تْ ػػػػػػػػػػػػػػ
 ا .ػػػػاحَ فَ  إفْ  كَ سْ ادلِ  اؼُ  أخَ إينِّ    *   ناتِ رْ ا زُ إذَ  بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الطِّ ّل مِ لِ قَ أُ 
ػػػػػػِ علْ لِ  رضاً ا غَ كنَ ال تًُت   ػػػ ػػػػ ػػػ  احا .ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس واؿِ ىْ ؤلَ ت لِ نْ كُ ِإْف     *    ىدَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ا .باحَ سْ ػػػمِ  ارِ الد   بابَ  ازَ جَ  إفْ    *   انَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػِ اٍش بوَ  كَ ادلسْ  أف   رِ أدْ  ملْ 
 ا .ػػػػػػػػػَ حبلَ إصْ  افَ ػػػػػػػػا كَ مَ  رَماحتَْ  الَ    *   ا 5ذلَ  التْ قَ ى وَ رَ خْ أُ  سّمحتْ فَ 
ػػػػػَ واحرْ وأَ سًا نفْ  وِ و بِ ذُ يغْ    *   هِ ادِ تَ عْ ػػػػػػػػػػػػػػػػُ ٍب دلػػػػػػػػػػػػين طِ مِ  د  ػػػبُ  الَ     ػػػ ػػػػ ػػػ  (4)ا .ػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                 

 . 92ص ، لبصر على الصورة عند ادلعري السقطي رمسية 5 أثر كف ا -  1
 . 13 ص ، ت (  )د ط( ،)د  مصر ، -رؼ ، القاىرة عبد اجمليد عبد العزيز 5 معجزة الًتبية عند ىيلُت كيلر ، دار ادلعا -  2
 . 91 ، ص  1بن برد بشار 5 الديواف ، جا -  3
 .  888 ، ص  2ج ، ادلصدر نفسو -  4
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يصف ىنا رلموعة من الفتيات كّن يف مسر وذلو ، إذ يدور حوار بينو وبُت زلبوبتو اجلالسة 
وقد عّطر نفسو بادلسك فانتشرت الرائحة الفّواحة حىت  ، فيلبس الشاعر الثياب اجلميلةبينهن 

ىا بسبب ىذه الرائحة الفّواحة ، فتدعوه أف مؤلت ادلكاف ، فتخاؼ زلبوبتو أف ينكشف أمر 
اليكثر من ىذا ادلسك حىت التكوف عرضة لؤلقاويل ، فَتد الشاعر عليها مدافعًا عن نفسو أنو مل 
يعرؼ بأّف رائحة ادلسك من ادلمكن أف تشي باحملبُت وتفضح أمرىم ، ولو عرؼ ذلك دلا أقدـ 

مل يأت بصورة قبيحة بل جاء بأحسن ىيئة فهو  على فعلو ، فتتدخل فتاة أخرى قائلة أّف الشاعر
معتاد على التطيب ومل يعد مبقدوره أف يًتؾ مثل ىذه العادة ، فالطيب جيلب ادلتعة إىل النفوس 

 وينعش الروح . 
كادلاء العذب يف لينها ومذاقها ، كأهّنا ويرى يف صورة أخرى أّف جسد ادلرأة السوداء بأهّنا  

ادلسك اللذين إذا مزجا يصبح ادلزيج ضاربا إىل السواد ، وذا رائحة مصنوعة من عجينة العنرب و 
 طيبة 5

 ػػػػػػٍُت . لِ يِف يٍب وَ يف طِ  اءِ كادلػػػػػَ     *   ةٍ اقَ ر  اء بػَ دَ وْ ػػػػػػسػػَ  ةٍ ػادَ غػػػػػَ وَ 
  تْ يغَ ا صِ هن  أَ كَ 

َ
 (1). وفِ جُ عْ مَ  كِ ػػػػػػػْ سبادلِ  نربٍ عَ  نْ ا  *  مِ اذلَ ػػػػػػػػػػػػػػنَ  نْ دل

 إاّل رلموعة من الروائح الزكية من ادلسك والعنرب ، إذ يقوؿ 5 ما ىي وادلرأة
 ي .دِّ ػػػػػػػػػمُ   َلوُ ايب ى مَ لَ ػعَ   *    وُ نْ ػػػػػػػػػػػػػػ مِ ٍِت فُ ػػػػصِ نْ يػُ  نْ مَ فَ 
ػُ اقػػػػػػػػػػػػػػػَ والي ؤِ لُ ؤْ ل  ال نَ مِ  ػػ  . دِ نْ اذلِ  رَبِ ػنْ عَ  نْ مِ  وْ أَ  تِ   *   و ػػ
ػػػتبِ  وْ لَ ػػػػفَ  ػػػ ػػػ  . دِ رْ والوَ  اطِ فَ ػػػػػػػسْ األَ  عَ مَ  *    بًل يْ و لَ ا بِ نَ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (2). دِ جْ ى وَ لَ ح عَ بِ صْ نُ  ملْ وَ   *    سِ فْ النػ  ةَ اجَ ا حَ نَ يػْ ضَ قَ   

 ويتخذ من الروائح وسيلة لتصوير رثائو لولده ، فيقوؿ 5
 (3). يبُ طِ وَ  وفِ صُ الغُ  اِؽ رَ إشْ  دَ عْ ى بػَ وَ ذَ  *     هُ اؤُ قَ بػَ  وسِ رُ العَ  افِ حيَ رَ كَ   افَ كَ َو 

                                                                 

 . 844 ، ص  1ج، ابن برد بشار 5 الديواف-  1
 . 822، ص  8ج، ادلصدر نفسو_   2
 .  224 ، ص 58 ج ادلصدر نفسو_   3



رد (ار بن ب  ورة عند )بش  ـــــــــــ الص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل   
 

 
52 

 فقد ذبلت واضلنت أغصانو بعد أف كانت خضراء باسقة .
ويذىب يف تصويره إىل أبعد من ىذا فيشخص ادلسك وجيعلو وادلرأة متشاهبُت ال ديكن 

 التفريق بينهما ، فلوهنما واحد وطينتهما واحدة ، فنراه يقوؿ 5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ و قونِ يف لَ  ةً مَ ائِ قَ   *   و تِ هْ بػَ شْ أَ وَ  كُ ػػػػػسْ ادلِ  كِ هَ بػَ شْ أَ   . هدَ اعِ ػػػ

 (1). َدهاحَ وَ  ينةٍ طِ  نْ ا مِ مَ كُ ن  إِ   *    دٌ ػػاحِ ا وَ مَ كُ نُ وْ لَ  ذْ إِ  ك  شَ  الَ 
بالروض اليت تشع بالضياء ، وىي يف ذات الوقت تعبق بالزىر ، فهي ذات ويصور زلبوبتو 

 فيقوؿ 5منظر مجيل ، ورائحة طيبة ، 
 (2)نًا .سَ حَ  اً ر ظَ نْ مَ يبًا وَ ع طِ مَ جتَْ   *    ةنّورَ مُ  ةٌ وضَ ا رَ هَ نػ  أَ كَ 

 وىذا االىتماـ بالروائح الزكية ادلشمومة ، جيعلو يصف نعل زلبوبتو بالرائحة الطيبة العطرة 5
 (3)إذا وضعت يف رللِس القـو نعلها  *  تضوّع مسكًا ما أصابت وعنربا .

يعطي شاعرنا يف بداية األمر صورة منفرة ، فيجعل من رائحة  المهدي () ويف مدٍح لنظافة 
 نعليو وسيلة لذلك 5 

  دُ ػػػػجُ سْ ٌك تَ لِ مَ وَ  
ُ
ػػػػػػَ ل وؾُ لُ ادل ػػػػ  ا .بَ رَ العَ  ؽُ زُ رْ يػَ  اسِ ى الن  لَ وٍؼ عَ مُ    *   وُ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػَ ك  دىِّ يف الن   هُ بَل عْ نػَ  م  شَ تُ              ا .بَ قَ تػَ عْ ػػػػمُ  افَ ػػػػػحيَ ى الر  امَ دُ الن   م  شَ  *    ا مَ ػػػػػػػػػػػػػػ
 (4)ا .بَ جُ ة الن  ي  ر ػػػػػػػػػػزّجي ادلهْ أُ  ؼَ وْ جَ   *   والػػ  لَ ػػػقَ نػْ قَ العَ  وِ ونِ دُ  ُت منْ َورْ اسَ 

حىت وقد استعمل الشاعر ىنا الرجبلف ألهنما األسرع من بُت األعضاء يف إفراز الرائحة 
 يؤدي ىذا التشبيو إىل ادلبالغة يف تصوير نظافة ادلمدوح .

وقد رأينا أّف الصورة الشمية عند العمياف تشارؾ يف معظم األغراض الشعرية ، ولكن دوف 
الفكرة . يف ذاؾ النحو من  إبرازأو تنوع يف الصور ، أو مهارة يف أف تدؿ على ابتكار يف ادلعاين 

                                                                 

 . 81 ، ص  1، جابن برد بشار5 الديواف _   1
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 . 841 ، ص  2، ج ادلصدر نفسو_   3
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بدع األعمى على ذكائو ومهارتو يف ربط أطراؼ صوره اليكوف تصويرا التصوير الذي يعمد فيو ادل
شاعريا خصبا ، وإف دتثلت فيو نواح ببلغية ىامة ، وتلك الصور دتتعنا بدقة السبك أكثر شلا دتتع 
بشاعريتها ، ومن ادلرجح أّف ادلتلقي مل يكد يشعر بتجاوب الشعراء العمياف الذاتية يف ىذه 

أمثاؿ تلك الصور قد تصدر عن فاقد ألية حاسة من احلواس . أو غَت فاقد  وأفّ ادلدركات احلسية 
 (1)ألي منها .

قد ركّز على طيب الرائحة أو قبح  ) بشار بن برد (وعلى اجلملة ليس من ادلهم أف يكوف 
  غَتىا ، بل إّف صلة تلك الروائح بالنفس ، وما دتثلو بالنسبة إليو .

كثَت الدلعرفة يف عليو يف ا يعتمد مهم صدرم ، وىي األعمىعترب يد تالحاسة اللمسيّة : .1
 " فحاسة اللمس تشكلمن نواحي حياتو ، فمن خبلذلا جتتمع أدوات البحث وادلعرفة والعمل . 

اإلقتصاد العقلي للكفيف . والنجاح الذي يحرزه الذين ولدوا مكفوفين في التعلم ، وفي 
 (2)تقدير المسافات عمقًا وطواًل " .

وذلذا نرى أّف حاسة اللمس ذلا إحساسات كثَتة سلتلفة يتمتع هبا األعمى كما يتمتع هبا 
ادلبصر غَت أّف ىذه اإلحساسات تتعاوف وتتأثر باسة البصر شلّا جيعلها عند األعمى مشوبة بشيئ 

 (3)بالتوازف . بعدـمن اإلضطراب كاإلحساس احلركي 
" إّن التمييز واسطة اللمس زلدودة العطاء . إذ 5 وال بد لنا أف ننتبو إىل أّف ىذه احلاسة 

يكون لو أثر جدي إاّل إذا كان ىناك إتصال مباشر بين األعمى والشيئ نفسو ، وىذا  ال
يحدد قيمة ىذه الحالة ، فهناك أشياء صغيرة ودقيقة جدًا يصعب لمسها كبعض الحشرات 

 (4)واألزىار وأشياء كبيرة جدًا كذلك " .
                                                                 

رضا جهاد 5 التصوير الفٍت يف شعر العمياف حىت هناية القرف اخلامس اذلجري ، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه يف اآلداب ، بإشراؼ  ينظر 5 -1
 . 42 ، ص  8442،  سوريا -العلوـ ، جامعة دمشقعصاـ قصبجي ، كلية اآلداب و 

 ، ص  8418 ط( ،)د  مصر ، -بلغ ، القاىرة زلمد عبد ادلنعم نور ، مطبعة الب 5ىكتور تشيفيٍت وسيدؿ بريفماف 5 تكّيف الكفيف ، تر -2
211 . 

 . 14 لبصر على الصورة عند ادلعري ، ص السقطي رمسية 5 أثر كف ا ينظر 5 -3
 . 821 ص  محزة سلتار 5 سيكولوجية ادلرضى وذوي العاىات ، - 4
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" يتيح لنا أن نشعر بإحساسات فحاسة اللمس مهمة يف إدراؾ اجلماؿ ، بل إّف ادللمس 5 
من كل نوع حتى يستطيع أن ينوب مناب البصر إلى حّد بعيد ، وإذا كانت حاسة  فنية

اللمس بعيدة عن إدراك األلوان إاّل أنّها تطلعنا على ناحية جمالية ال تستطيع العين وحدىا 
ما للنعومة والرخاصة والمالمسة ، فجمال المخمل ال يقوم على لمعانو أن تطلعنا عليها 

أّن مرأة بالجمال فال شك اكذلك . وحين نحكم على   ووحسب بل على نعومة ملمس
مخملية بشرتها عنصر أساسي في الفكرة التي قامت في أذىاننا عن جمالها ، واأللوان كلها 

ر األشقر واألسود مرتبط ، فبريق الشعتستمد بعض جمالها من اقترانها بملمس ناعم 
 . 1األصابع وىي تداعب ىذا الشعور " وبالملمس الحريري الذي تحس

يذىب يف تصويره احلسي عن طريق اللمس إىل التفصيل ، فيحاوؿ  ) بشار (ومن ىنا فإّف 
 ، فيقوؿ 5  *) عبدة (اإلطاحة بدقائق األشياء يف وصف زلبوبتو 

 . اءُ دَ عْ يل األَ  وؿُ ا يقُ ي مَ كِ ر *   واتْ    اءُ فَ ػػػػػػػػػػالشِّ  تِ ػػْ أن دَ بْ ا عَ  يَ ليٍِت لِّ عَ 
ػػػػػْ عٌة فَ مَ خْ فَ   . اءُ يدَ غَ  ةٌ ادَ غَ   يدِ اجلِ  ةُ لَ ا   *   َصعْ ايَ نَ ػػػػػػػػػػ  الث ودُ رُ ٌة بػَ مَ ػػػػػػػػػػػػػػ
 . اءُ بَ األَ  اهُ عَ ا دَ ػػػضَ  الغَ أْي  لَ ثْ يبًا   *   مِ ػػػػػػػػػػػػػسِ عَ  تْ دت  وَ  ةٌ ػػصَ عْ دِ  تْ رَ أز  
 . اءُ ضَ قة البيْ وْ اضًا ، والر  بيَ  ػػ   *   فُ سْ ها احلُ بلَ رْ سَ  اؿِ صَ وْ األَ  اؿُ قَ ثػَ وَ 
ػػػػػػْ سا مُ اهنَ زَ   . تواءُ اسْ  يوِ ظاـ فِ ٌر الن  دُ  ي ٌ   *   ِمْثلُ ػػػػػػػػػِ ٌر نقثغْ وَ  رٌ فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـٌ قوَ وَ  ػػػو القِ لُ يعْ  ا ػػػػ  . اءُ يَ و األَ ليْ ػػػػػػػػػػػػػػػَ ع وُ انُ رُم   ابَ ٌر   *   طَ واـ ، وضلْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػَ بن نْ ػػػػػػمِ  وُ اوحيَ يَ  افٌ بنَ وَ  ػػػ ػػػػ ػػػ ػػػ  . واءُ رَ  جم   اهُ قَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ س اتٍ نبَ *   كَ    افٍ ػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػَ ك  رِ ائِ دَ الغَ  دُ ارِ ا وَ ذلَ وَ   . اءُ هَ انتِ  وُ نْ مِ  افَ حَ  دْ واداً قَ سَ  *   ـِ    رْ الكَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (2). واءُ التِ  ر فيوِ مْ األَ ا وَ هَ إليػْ  ػػ   *   تُ عَ رَ سْ أَ بيًا فَ ػػػػػػػػػَ ا خي ذلَ دِّ وُ  افَ كَ 
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فقد نقل الوصف بأمانة دوف نقص ، وكأّنو يشعر وىو ينشد أّف اجلميع غَت مبصرين ومن مث 
أف يبصرىم ما جيهلوف ، فهي ادلرأة ادلتثنية دالاًل ولينًا ، ودقيقة العنق ، والقّد الطويل ، وىي عليو 

اليت دتشي بسرعة كاحلية البيضاء وىي تدخل أمجة القصب ، وشلتلئة األعضاء اجلميلة والثغر الذي 
كشعاع الشمس   زاد من مجاذلا وتستوي فيو أسناهنا اللؤلؤية ، وصدرىا الذي فيو بروز مجيل مضيئ

وانسداؿ الغدائر كعنب  اة وصيف القواـ ، وليونة البناف واألصابع الكثَتة النظارة ، فالنعومة والطرو 
عترب بالنسبة لؤلعمى ، من أىم سبل ة تعتمد على احلاسة اللمسية ، اليت تأسود كلها صفات مجالي

وىو يف ىذا النوع من التصوير إذا حتدث عن ادلرأة فإنو يتناوؿ أعضاءىا  (1)اإلدراؾ اجلمايل .
بالتفصيل اليكاد يًتؾ عضوًا ف فيصوره تصويرا واقعيا حسيا ويستعُت على ذلك مبا اطلع عليو من 

 شعر األقدمُت أو احملدثُت يف وصفهم للمرأة .
وحو ، جتعلو ينقل إليو العدوى دلمدبلمسة ادلعندما يقوؿ إّف  ) بشار (وتزداد ادلبالغة عند 

 . فيقوؿ 5 (2)من أخبلقو احلسنة ، وكأّف احلصوؿ على صفة الكـر تعتمد على دلس ىذا ادلمدوح
 ى .دِ يُػعْ  وِ فِّ ػػػػػكَ   نْ مِ  ودَ ػػػػػػػػاجلُ  ف  أَ  رِ دْ أَ  ملْ *   وَ    نَاى الغِ غَ ابتػَ  وُ ف  ي كَ فِّ كَ بِ  تُ سْ مَ لَ 
 (3)ي .ندِ ا عِ مَ  نيتُ فْ أَ  فَ اين دَ عْ أَ وَ  تُ دْ فَ *   أَ    نَاػػػػوو الغِ ذُ  ادَ فَ ا أَ مَ  وُ ػػػػػػػػػػػػػنا مِ أنَ  بلَ فَ 

يف خطها الذي انتهجتو  ويصف يف صورة أخرى أدلو الداخلي ، عندما دتشي زلبوبيتو
شي على أسناف مدببة  لنفسها بعد الوصل ، فيشعر وكأّنو يلمس اجلمر احلار أو كأنو يلمس أو دي

 من كثر ما يعاين اذلجر والصدود 5كحد ادلنشار 
 ي .ارِ جَ  ُهاعُ مْ دَ  ٍتِّ مِ  ُْتُ العَ  تْ لَ حْ تَ م   *   واسْ كُ ائجَ وَ حَ  ٍَت يػْ عَ  تْ لَ مَ ا احتَ  مبَ ينِّ إِ 
ػػػػلْ قػػػػَ ا بِ شَل   يػػػػػػػمُ ىِ أَ   *   وَ    وِ تِ ػابَ بػػػَ ن صَ  مِ ِب ػػػػػػػػػػػػ

َ
 ي .ػػػػػػػػارِ كَ ذْ تَ ػػي وَ وقِ شَ  نْ ػػػػػػػػػػػػػػػع مِ امِ دَ بادل

 (4). شارِ نْ مِ  دِّ حَ  أوْ  ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػرَ ى مجَْ لَ ي عَ شِ مْ ة   *   أَ ػػػػػػيَ اضِ رَ  ُتَ ػػػػػػػشِ ػػْ دتَ  إذْ  كِ ػػػػػػػٍت بِ أنّػػَ كَ 
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إنو يعتذر عن كثرة الدمع ، وإمّنا جرى من أجل ما احتملت العُت من احلوائج ، وىو ىائم 
والشوؽ واحلوائج كلها تذكرىا ، وحُت دتشي وىي يف خطّها الذي هبا تفشيو الصبابة وادلدامع 

 انتهجتو لنفسها بعد التوصل ، وىو ديشي على حّد ادلنشار من كثرة مايعاين اذلجر والصدود .
وىكذا وجدنا كيف أّف حاسة اللمس عند الشاعر األعمى تستطيع أف حتدد حجم الشيئ 

سة على أمهيتها بالنسبة إليو مل تستطع أف تعّوض إاّل ادللموس وطبيعتو وماىيتو ، ولكن ىذه احلا
 بعض احلرماف الذي يعانيو .

حاسة التذوؽ فهي أيضا أكثر أمهية للشاعر األعمى من البصر .  ة :الذوقيّ  الحاسة.3
وخصائص حاسة الذوؽ زلدودة يف الطعـو وقائمة على اإللتماس ادلباشر ذلا دلعرفة اجليد من 

. (1)ذلك من إحساسات ذوقية دقيقة أخرى من ادلاحل من ادلر وما إىل، الرديئ واحللو من احلامض 
يف اعتمادىا على اإلتصاؿ ادلباشر وذلذا فإهنما يولداف عن  وحاسة الذوؽ تشبو حاسة اللمس

طريق اإللتماس ادلباشر تأثَتًا نفسيًا أقوى ، وشعورا وجدانيا باإلنشراح أو الضيق أعمق من احلواس 
ؤثرات احلسية عن بعد ويف غيبة األخرى ، غَت أّف ميزة حاسيت السمع والشم أهنما يستقببلف ادل

 (2)ؤثرات فيتّكيف ادلرء للموقف ويستعد سلوكيًا للحالة الطارئة .تلك ادلالشيئ الذي تصدر عنو 
وحاسة الذوؽ عند الشاعر األعمى تغٍت الثروة الثقافية عنده ، إذ تضيف إىل مداركو 

ليس كبَتًا من العامل احمليط حولو ، وذلك أّف التعرؼ الذوقي إىل احملسوس  حساسو مقدارإو 
 (3)راً ، وجتربة عملية ليتحقق لو فهم ادلادة ادلذوقة .يتطلب من احلاسة دتاسا مباش

واضحة يف تصوير رضاب احلبيبة وثغرىا وريقها ،  ) بشار (وقد كانت وسيلة التذوؽ عند 
 إذ يقوؿ مثبل حُت يتذكر لقاءه معها عند الغروب ، ورشفة رضاهبا 5

 (4). وبُ رُ غُ  ارِ هّ النػ  سِ مشَْ  نْ مِ  افَ حَ  دْ قَ ا   *   وَ ربً شْ مَ  ابكِ ضَ رُ  نْ مِ  اسٍ نَ بِ  تُ سْ لَ فػَ 

                                                                 

 . 98 ص  ،لبصر على الصورة عند ادلعري السقطي رمسية 5 أثر كف ا ينظر 5  - 1
 . 91 ادلرجع نفسو ، ص  ينظر 5 - 2

. 218 نادر 5 شعر العمياف ، ص مصاورة  -  3  
 . 212، ص  8ن برد بشار 5 الديواف ، جاب -  4



رد (ار بن ب  ورة عند )بش  ـــــــــــ الص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل   
 

 
57 

 وريق ذلك الثغر اجلميل األغر كأّنو شراب التفاح 5
 (1). احِ ف  التػ  نْ مِ  وُ بُ ارِ شَ مَ  تْ قَ بِ ا   *   غُ منَّ أَ كَ   ر  غَ ر أَ ي أشَ ذِ  ابِ ُرضَ وَ 

وقد وجد يف ريق احملبوبة عبلقة مشاهبة بينو وبُت صنوؼ شىت كالعسل والزصلبيل ، فلعاهبا  
 فيو عسبل ديازجو طعم الزصلبيل واخلمر ، فيقوؿ 5كأّف 

 (2). احِ رَ  يحَ رِ وَ  بيلِ صلَ الز   مَ عْ طَ يًا   *   وَ نِ بًل جَ سَ ا عَ هَ يقِ رِ بِ  ف  أَ كَ 
حسيُت ليقصد من خبلذلا الداللة احلسّية ذلا . فالعسل والزصلبيل وقد ربط ىنا بُت عنصريُت 

ق زلبوبتو الذوقية شلا دفع الشاعر أف يربط بينها وبُت ريوطعم التّفاح تلتقي مجيعها يف إثارة ادلتعة 
 نفسيا يناسب لذة موقفو . ليحقق من خبللو إحياءً 

ويقوؿ أيضا يف تصوير طعم الريق ، إذا تسوكت زلبوبتو ألجل أف تعرّفو بطعم ريقها الذي 
 يشبهو بطعم العسل باخلمر ، إذ يقوؿ 5

  اؼِ رَ طْ أَ  ةَ ادَ هَ شَ  *   إال     ترَبٍ سلُ  َتَ يقًا غَ رِ  اسِ النَ  يبَ طْ ا أَ يَ 
َ
 (3). يكِ اوِ سَ ادل

. ولّعل اجلماؿ فيها ىو ىذا  (4)ىذا البيت أحسن ما قيل يف الريق  ) القالي (وقد عّد 
 . (5)إذ وصف احلبيبة والطهارة والعفة  ) غير مختبر (اإلحًتاس يف قولو 

 نراه يقوؿ 5وقد جعل أيضا تذوؽ ادلاء سببًا يف حياة بٍت البشر ، إذ 
 . دِ وُكْ  نْ مِ  نكِ يْ بػَ  وَ يٍِت ى بَ ضَ ا مَ مَ  الَ ي   *   وَ دِّ وُ  الَ وَ  اؾِ وَ ى ىَ سَ نْ ا أَ مَ  اءُ رَ فْ صَ أَ 
ػػر  فػػػػَ يُ  فْ أَ  إال    الُ َب أَ  ػػػ   اءِ مَ ا كَ ن  كُ ػػػػػػػػا   *   َو ننػػػَ يْ ؽ بػَ ػػػػػػػػػػػػػػػ

ُ
 (6). دِ هػػػػػػػػػػػل الش  سَ بالعَ  فِ زْ ادل

 شاء ال أف يباعد بيننا ، بعد أف كاف لقاؤنا كماء السحاب ادلمزوج بالعسل .فقد 
 5 ) عقبة بن مسلم (وجيعل للعطاء طعمًا لذيذا حُت ديدح 
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 (1). اءِ طَ العَ  مَ عْ طَ  ذ  لَ يػَ  كنْ لَ وَ  *   ؼِ    وْ اخلَ  الَ وَ  اءِ جَ يك للر  طِ عْ يػُ  سَ يْ لَ 
 ، وإمّنا يعطي ألنو يستعذب العطاء .فهو ال يعطي طعما يف منفعة وال خوفا من مضرة 

ال تكمن األمهية يف تقدي إحدى احلواس على األخرى بقدر أمهية صلتها باإلنفعاالت 
ورىم ليست جامدة مياف ىو أّف ص  يف شعر العُ  اإلنسانية ، ويستطيع الباحث أف يتبُت مظهرا ىاماً 

 (2)شيئ .ور متحركة يتحرؾ فيها كل تثبت فيها األوضاع ، بل ىي ص  
أّف حاسة الذوؽ آلية الفعل ، ال تقـو بعملها إاّل عن طريق اإلتصاؿ ادلباشر  نقولو ىناوما 
 باألشياء .
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ور ادلستخدمة عند الشعراء ور البصرية ىي من أكثر الص  الص  ورة البصرية الُمتخيلة : ًا : الص  ثاني
تخيلة ألفاظ وصلدىم يستخدموف خللق ص  قدديا وحديثا ومنهم الشعراء العمياف ، 

ُ
ورىم البصرية ادل

 (1)الرؤية وادلشاىدة وادلعاينة ، واللحظ وغَتىا ، كما يلجأوف إىل تصوير األشياء اليت ال تدرؾ .
والشعر مبا يقـو بو من ختييل ديثل دلخيلة ادلتلقي مشاىد بصرية واضحة ، وأّف أفضل 

 (2)دلتلقي يدرؾ ادلشهد ادلنظور كأّنو يراه ويعانيو .الوصف ما قلب السمع بصراً ، وجعل ا

قد تركت أثرىا يف الشعراء ، فإّف  ) التعويضية (ة احلسيّ  ار بن برد () بش  ور وإذا كانت ص  
ة ، وال غرابة يف ذلك فقد منح خيااًل وره احلسيّ وره اخليالية كانت أكثر تأثَتًا وعمقا من ص  ص  

فقد حاسة  يف التفكَت وقدرة على التأويل مل تتوفر لدى غَته من الشعراء ، وكأف   عميقا ، وبعداً 
ور غَت ادلنظورة ، وخلق منو رجبل عجيب البصر قوى لديو ملكة التخيل ووجهو بالضرورة ضلو الص  

 (3)الظن على حد تعبَته .

بصرية من سُليلتو ، أشار إليها النقاد  اً ار استطاع بالرغم من عماه أف يقدـ صور ذلذا نرى بش  
تخيلة ما كاف يف ذكره للوف و تصويره للمعارؾ ادلدح والذـ ، ب

ُ
ومن أمثلة ىذه الصور البصرية ادل

 واجليوش وغَتىا ، ذلذا سنحاوؿ التفصيل ذلاتو الصور .
يق . فهذا إّف مسألة اللوف عند الشاعر األعمى أمٌر يستحق النظر والتدق:  ةونيّ لورة الالص  .1

لظبلـ الذي ُفرض عليو . وإذا  ادلرء يف ظبلـ دائم ولذا فهو يف صراع مستمر مع النور بسبب ىذا ا
 " إّن تمييز اللون خاصية بصرية نتيجةاألمر كذلك فهل يستطيع دتييز األلواف ؟ وكيف ؟ . كاف 

اللون إطالقا  لتأثير شبكية العين . وعلى ذلك فالمصابون بالعمى الكامل اليمكنهم تمييز 
خرى ، وما يتذكرونو من ديلة عن األلوان أو حتى حواسهم األبالرغم من أّن لديهم أفكارًا ب

 . (4)محادثات شفوية أو إرتباطات إنفعالية "

                                                                 

. 819مصاورة نادر 5 شعر العمياف ، ص   - 1  
، ص  8438،  2لبناف ، ط -بَتوت ينظر 5  عصفور جابر أمحد 5 الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والببلغي عند العرب ، دار التنوير ،  -2

812 .  
. 823ينظر 5 صاحل نافع عبد الفتاح 5 الصورة يف شعر بشار بن برد ، ص   - 3  

 . 821لوجية ادلرضى وذوي العاىات ، ص محزة سلتار 5 سيكو  - 4
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وحُت نتحدث عن األلواف عند الشعراء العمياف ، من الضروري التمييز بُت شاعر كّف 
وبُت شاعر كّف بصره يف كربه  يعي األلواف وتبياهنا ، بصره منذ الوالدة ، أو قبل اخلامسة قبل أف

بعد أف اختزف يف ذاكرتو أوصافها وطبيعتها ، ويستطيع أف  خَت يعرؼ معانيها ويدركهااأل ألفّ 
يعطي مفاىيم بينة شأنو يف ذلك شأف ادلبصرين . وأّما الذي يكف بصره يف حوايل اخلامسة أو 

كها يختلط عليو األمر بعد كف البصر ومرور السنين " حتى إذا ماأدر السادسة من عمره فهو 
وال يدري إن كانت تلك الصور الضوئية المختلفة المتباينة التي الزالت تترآى لو في بعض 

 .(1)أم أنّها غير ذلك "صفر ، األخضر واألبيض)...( مو ىي التي نعنيها بكلمة اللون األأحال
اإلعتماد على اللون في تشكيل الصور الشعرية " وقد جلأ كثَت من الشعراء العمياف إىل 5

ن يكون ذلك عائدًا إلى طبيعة الموقف والرؤية أُعرف ما يسمى بالصور اللونية ، ال بد  حتى
لون محدد عملية خالية من ارتباط بالموقف والشعور  يار والشعور واإلحساس ، فليس اخت

ر الرؤية التي ينطلق منها إطاوإّنما ىي عملية مؤسسة على أّن اختيار اللون داخل في 
 .(2)"الشاعر

" استعدادًا ذىنيا وحسيًا في تنمية ملكة الخيال وتذكية 5وكل مانقولو أّف لؤلعمى
اإلدراك البصري قد يمكنو أن يصل في تصور المرئيات إلى مستوى مشاركة المبصرين في 

د اإلبداع يحسن ذلك إلى حوقد ة اللفظية للمرئيات المختلفة...رسم الصور الفني
 . (3)"والتفوق

، حيث  شار بن برد (ب) وسنحاوؿ يف ىذا العنصر الوقوؼ عند الصور اللونية يف شعر 
ربطنا داللة اللوف بادلرأة وذلك إلشتهاره بالغزؿ يف معظم ديوانو وأّنو اىتم بادلرأة وزلاسنها وأيضا 

 يف أغلبها ، إالّ  اً من أجل التدقيق ، ونراه استخدـ الصور اللونية كغَتىا من الصور اليت كاف مقلد
، والحظنا أّف حرمانو من حاسة البصر دفعو إىل استخداـ حواسو لتنوب   أنو جدد يف بعضها

عما ُحـر منو ، فهو يف وصفو للمرأة يدقق يف كثَت من التفاصيل ، مركزًا على الصفات ادلادية 
ومستحضرًا طاقات اللوف ومادامت احلواس والقلب ومدركاهتا ىي الرافد األساسي للصورة الفنية 

                                                                 

 . 884 لبصر على الصورة عند ادلعري ، ص السقطي رمسية 5 أثر كف ا -  1
 . 8899 ، ص  8442،  8ط  نشر ، ربابعة موسى 5 مجالية اللوف يف شعر زىَت بن أيب سلمى ، ادلؤسسة العربية للدراسات وال -  2
        . 821مي على الصورة عند ادلعري ، ص عَ ينظر 5 السقطي رمسية 5 أثر كف ال -  3
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حضور اللوف يف عملية األداء الفٍت ليؤدي مهمة ادلفردة احلسية حيثما يكوف  فإف علينا أف نتوقع
 (1)ذلا مدلوذلا التأثَتي .

، ظهر يف أكثر  جسدياً  كغَته حيب ادلرأة ذات اللوف األبيض حباً رد ( ار بن بُ ) بش  وكاف 
 اءِ رَ ىْ الزَ  ةِ رَ الد  كَ   اءُ ضَ يْ " ب َ ، وىي  (2)م "يْ دِ األَ  ةُ يَ افِ صَ  اءٌ ضَ يْ " ب َ من بيت يف شعره ، فهي عنده 5 

 (6)"اءضَ يْ ٌة ب َ ض  ا فِ هَ ت َ بْ سِ " حَ ، (5)"اءضَ يْ ا ب َ هَ ت ُ قْ ل  "عُ  ، (4)" وبُ لُ القُ  قُ الَ عْ مِ  يضِ البِ  نَ مِ "و،(3)ا "هَ ت ُ ر  غُ 
 نْ مِ  تْ قَ لِ خُ " ، و (8)" ؤةٍ لُ ؤْ لُ  دِ ْلي جِ فِ  تْ عَ رَ عْ رَ " ت َ ، وىي على ذلك  (7)" يضٍ بِ  نْ مِ  اءُ ضَ يْ ب َ وَ "،

يشَت إىل بياض شلزوج بادلرونة والنعومة والصفاء والعفة وىذا الوصف اجلميل  ، (9)" ةٍ ؤَ لُ ؤْ لُ  دِ ْلجِ 
عنده جترب  -كما ذكرنا -ئر العفيفات . وادلرأة ادلوصوفة  واحلياة اذلانئة ، وىي على ىذا من احلرا

، وىذا تشبيو للمرأة يف أمجل صورىا ،  (10)"اةِ هَ مَ اْلكَ   اءَ ضَ يْ " ب َ  من يراىا أف يتعلق هبا فهي 5 
،  (11)" الٍ سَ كْ مِ  اءَ ضَ يْ " ب َ غلب ادلبدعُت أهنا غزاؿ يف مشيتها وشكلها ،  وىي أفادلرأة ادلثاؿ عند 

 ذات دالؿ وأنوثة  وادلرأة عنده5 ، ألهنا(12) ى "حَ الض   الُ سَ كْ " مِ و
 (13)وِد .عُ اَج قػُ ِحدَ  عْ فَ رْ تػَ  ملَْ َتاً وَ *   َوقِ    ةٍ ُغن   لِ ىْ ى أَ لَ عَ  رَحسْ تَ  ملْ  يضِ بِ الْ  نَ مِ 
، إذ إف الرعي وترحيل الرواحل كاف من شغل اإلماء ، وليست من اإلماء احلرائرفهي من 

 والعبيد  فادلرأة ادلفّضلة عنده إضافة على لوهنا أهّنا وأىلها من علية القـو .

                                                                 

 ، ص  8441،  2بغداد ، ع ،جلامعة ادلستنصرية ، ا اجلادر زلمود 5 األداء باللوف يف شعر زىَت بن أيب سلمى ، رللة كلية الًتبية ينظر 5 - 1
32 . 
. 848 ص ، 8ابن برد بشار 5 الديواف ، ج -  2  
. 228 ، ص  2، جادلصدر نفسو  -  3  
.  898 ، ص 8، جادلصدر نفسو  -  4  
 . 21 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو - 5

. 813 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو -  6  
. 12 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو -  7  
. 848 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو -  8  
. 289 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو -  9  

. 882 ، ص  2، جادلصدر نفسو  - 10  
. 821 ، ص  2، ج ادلصدر نفسو - 11  
. 282 ، ص  8، ج ادلصدر نفسو - 12  

 . 883، ص  2، جادلصدر نفسو  -13
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ترائبو أّغُن "  يمٌ " رِ الشاعر يف بعض أشعاره لوف آخر على لوف ادلرأة ادلفضلة ، فهي وأسقط 
 شديدة البياض ، يقوؿ 5

 (1). بوُ ائِ رَ تػَ  يضٌ ا بِ شَ احلَ  فرُ با   *   صُ ىَ وقا ذَ طَ ن  مُ غَ ٌي أَ رِ 
وىي كالشمس إشراقًا وجتليًا ، وكالبدر حسنًا إذا تقنّعت يف سواد الليل ، تريح النفوس 

 بنظراهتا وىي منتقبة ، وإذا نزعت النقاب تستثَتىم بسنها ادلتؤللئ ، فنجده قائبًل 5 
 (2)اء .دَ ها الرِ ليْ نعت عَ ا قَ إذَ  *   رِ    دْ البَ وكَ  بلءِ يف اجلَ  مسِ الش  ي كَ ىِ 

 ، ضليلة اخلصر ، طويلة العنق ، يقوؿ 5وىي يف مشيتها تتلوى كذكر احلية األبيض 
 (3). يدُ جِ ؾ وَ ناَ جٍو ىُ من وَ  كِ ا لَ ا   *   ويَ هَ اقِ ِنطَ   فوؽَ روُح مبثِل األيّ تَ 

بالوصف الشمويل للمرأة ، بل دقق يف التفاصيل فوصف جيدىا ) بشار ( ومل يكتف 
 وأعجب ببياضو ، فيقوؿ 5
 (4). وبُ هُ لْ سَ  يِ الرِ  جيدِ *   كَ    رَ الد   وُ شبِ يٌد يُ جِ وَ 

 وضع القبلدة على الصدر ، فيقوؿ 5وىي بيض الًتائب ، ويعٍت م
 (5). وُ رائبُ يٌض تَ ا بِ شَ ر احلَ رٌي أغّن مطوقًا ذىبًا   *   ِصفْ 

  ،تذوؽ اجلماؿوجتاوز يف تصويره للمرأة اجلميلة إىل دقائق ال يعرفها وال يدقق فيها إاّل إنساف 
وعرؼ بواطنو ، فكانت ادلرأة اليت خالط بياض لوهنا صفرة ، ونشأت يف احلضر من أمجل النساء 

 عنده ، يقوؿ 5
 (6)اٍع .رَ  ةَ ي  طِ مَ  بْ كَ تَر  ملْ وَ  ؤسٍ بُ *   بِ    شْ عِ تَ  ملْ  ةِ انَ رَ زُ يػْ اخلَ  لُ ثْ اٌء مِ رَ فْ صَ وَ 

ألّنو يرمز إىل التشاـؤ وادلوت  السلبية، حيث نقلو من دالالتو وعرج إىل اللوف األسود 
ا د" بَ إىل دالالت إجيابية ، فأعجبتو العيوف الدعج الشديدة السواد الواسعة ، فهي  ، (7)والدمار

                                                                 

 .   213، ص  8ج ابن برد بشار 5 الديواف ،  - 1
 . 93، ص   8، جادلصدر نفسو  - 2
 . 914، ص  8، جادلصدر نفسو  - 3
 . 282 ، ص  8جادلصدر نفسو  - 4
 . 218 ، ص  8جادلصدر نفسو   - 5

 . 43 ، ص  1، جادلصدر نفسو  - 6
الصورة الشعرية واستيحاء األلواف ، دراسة حتليلية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباين وصبلح عبد الصبور ، ينظر 5 نوفل حسن يوسف 5  -7

  . 829، ص  8439،  8عُت مشس ، ط
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. وجتلى اجلانب اإلجيايب للوف األسود بلوف شعر   (2)" ونِ يُ العُ  ورَ " حُ ، وىي(1)"  جُ عَ دَ  وِ ينِ ي عَ فِ 
 ادلرأة اجلميل فشّبو شعرىا بعناقيد الكرـو الناضجة ، إذ قاؿ 5

 (3). اءُ هَ تِ انْ  وُ نْ مِ  افَ حَ  دْ اداً قَ وَ *   ـِ سَ    رْ الكَ كَ   رِ ائِ دَ الغَ  دُ ارِ ا وَ ذلََ وَ 
 وشّبو أيضا جدائل شعرىا األسود باألفاعي السود 5

 (4). حُ طَ ا أبْ هبَِ  ت  شَ  دُ اوِ سَ ا   *   أَ هَ نِ تْ ى مَ لَ عَ  وفَ رُ القُ  ف  أَ كَ 
وكانت الشامة السوداء على اخلد األبيض إضافة أخرى إىل اللوحة ، فزاد اجلماؿ مجااًل ، 

 يقوؿ5
 بُ سِ يكْ *   فَ    يٍ قِ نَ  دٍ  خَ يِف  اؿُ اخلَ  وفُ كُ يَ 

َ
 .اال َ مَ واجلَ  ةَ حَ بلَ و ادل

 (5)ُمْبِصرِيِو   *   َفَكيَف ِإَذا رَْأيَت اللَوَف َخااَل .َويُؤنِّقو أَلْعُُتِ 
ويف صورة أخرى جيعل زلبوبتو سوداء اللوف كأهّنا مصنوعة من عجينة العنرب وادلسك إذا مزجا 

 يصبح ادلزيج ضاربًا إىل السواد وذا رائحة طيبة 5
 *   كَ    ةٍ اقَ ػػػػػػػػر  بػػَ  اءٍ دَ ػػػػػػػػػػوْ سَ  ةٍ ادَ غَ وَ 

َ
 . ُتٍ  لِ يِف وَ  يػػػػػبٍ  طِ يِف  اءِ ادل

 (6). وفِ جُ عْ مَ  كِ سْ بادلِ  ربٍ نْ عَ  نْ ا   *   مِ اذلََ نَ  نْ مَ لِ  تْ يغَ ا صِ هَ نػ  أَ كَ 
لقد ارتبط السواد بالظلمة وبأجواء احلزف والكآبة ، إاّل أّف بشارًا نقل اللوف من طبيعتو 

 .السوداوية أحيانا إىل سياقات أخرى ، فيها معٌت احلسن واجلماؿ 
فقد انطبع يف نفسو مثبًل أف  اللوف األمحر  ويستخدـ الشاعر اللوف األمحر يف صفة ادلرأة ،

من باب العبث باللوف ودقة معرفتو بو وكأّنو على دراية أّف الضوء األبيض  ، (7)لوف ُحسن ومجاؿ
يتكوف من رلموعة من األشعة ادللونة ، تندرج من اللوف األمحر إىل اللوف البنفسجي ، ولقد دلت 

إحداث اإلحساس بأي من ىذه األلواف أو اللوف األبيض خبلط ثبلثة ألواف التجربة على أنو ديكن 

                                                                 

 . 93 ، ص 2جابن رد 5 بشار 5 الديواف ،  - 1
 . 819 ، ص  8، جادلصدر نفسو   - 2
 . 811 ، ص  8، جادلصدر نفسو  - 3
 . 31 ، ص  2ج ،ادلصدر نفسو  - 4
 . 898 ، ص  1، جادلصدر نفسو  - 5
  . 844ص ، 1، جادلصدر نفسو  - 6

  7 . 821ينظر 5 النويهي زلمد 5 شخصية بشار ، ص -
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،  (1)سلتلفة ، وىذه األلواف األساسية أو ادلتتامة ىي األمحر ، األزرؽ واألخضر أساسية بنسب
وادلرأة احلمراء ىي شديدة البياض ، تشبو َرة كلواذ يف بياضها و صفائها ، وقد أثارتو ، وىيجت 

 أحزانو ، يقوؿ 5
 (2)ا .دَ د  لَ تػَ وَ  ةً بْػرَ عَ  تْ اجَ ىَ ي وَ ؤادِ *   فُ    تْ ب  رَ طَ تَ  ثيبِ الكَ  اذِ وَ لْ اٌء كَ رَ محَْ وَ 

، أو ديزج لونًا بلوف ليزيد يف ويكرر ذكر ىذا اللوف ، معجبا بو وىو يركب لونا على لوف 
 مجاؿ الصورة ، لتعجب الناظر وتسره بفتاة تزوجت قبل بلوغها 5

 (3)ُر .مْحَ أَ  نُ سْ واحلُ  ُتِ نَ يػْ ا العَ هبَ  وؽُ رُ ا   *   تػَ هَ اضِ يَ  بػَ يِف  ةٌ رَ ا محُْ يهَ لَ اٌف عَ ِىجَ 
 وخيلط اللوف األمحر باألصفر باألخضر باألبيض يف وصف مجاؿ ادلرأة وزينتها ، ليشكل

لوحة مجيلة استثنائية ، فالقبلدة على صدرىا مائدة من فضة أو رخاـ ، ألواهنا سلتلفة ، فكأّنك 
 ترى الضياء معلقًا فيها 5
 . َتُ مِ حتَْ  وِ بِ وَ  اضٌ ضَ يِ ابْ  يوِ *   فِ    ورُ اثُ ا فَ هَ يِ لْ ى حَ قَ لْ مَ  ف  أَ كَ 
 (4). ويرُ نْ التػَ ا يَط هبَ نِ ا منَّ أَ *   كَ    َتُ فِ صْ الت   اب  ذلَ شَ  ةٍ رَ ضْ  خُ يِف 

ومل ينس الشاعر خد ادلرأة األبيض حيث أضاؼ إىل لونو محرة ، زلاوال أف يصل هبا إىل 
لذاتو ، ىذه الفتنة باللوف أعلى درجات اجلماؿ وكانت فتنتو باألمحر واألصفر يف صوره النمطية 

، إنك التشعر وأنت تقرأ غزلو أنو كفيف ، فهو يقـو على البصر  (5)ولكن فتنة بإحياء اللوف ورمزه
والرؤية ، شاعر يعرؼ ادلرأة وصفاهتا بأدؽ تفاصيلها ، كالرساـ الذي يدقق النظر ، صورة بصرية 

حتللها وتستمع هبا ، دقيقة وكأّف أذنو ادلرىفة احلساسة اعتادت أف تلتقط أدؽ األشياء فتميزىا و 
 (6) وتنقلها يف صورة أو يف أخرى يستمتع هبا األخروف.

لؤللواف يف تصوير ادلرأة متناسبا ومتناغمًا ومتكامبًل ، بياض  ) بشار (لقد كاف استخداـ 
  ها ، وسواد يضفي على الصورة اجلميلة مجاالً يف نعومة البشرة ومبلمستها ونقائ شلزوج بصفرة ومحرة

يف وصف الًتائب واجليد والثغر والوجو واخلد الناعم ، وسواد يف لوف العيوف والشعر  مفصبلً 
                                                                 

 . 892 ، ص  8421،  8طمصر ،  -، دار الطباعة والنشر ، القاىرة مينة 5 الضوء أعبد الرحيم  ينظر 5 - 1
 . 88 ، ص  8بن برد بشار 5 الديواف ، جا - 2
 . 211 ، ص  8، جادلصدر نفسو  - 3
 .  821-828 ، ص 8، جادلصدر نفسو  - 4
 . 819ص  ، 8441،  8طللنشر والتوزيع ، الرياض ، الفيفي عبد ال 5 الصورة يف شعر العمياف ، النادي األديب  ينظر5 - 5
 . 834 بشار ، ص  نافع عبد الفتاح 5 الصورة يف شعرينظر 5  - 6
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واجلدائل واخلاؿ واحلاجبُت فتكرار الشاعر لصفة البياض ليس تأكيدًا للوف صاحبتو فحسب بل 
إضافة إىل أّنو أعطى ىذه  ، ىو تأكيد لرغبتو العميقة اليت تفّضل ىذا اللوف يف ادلرأة اليت حيب

فالبياض بد ذاتو ال يشّكل مجاال إذا مل ترافقو أشياء تاة صفات أخرى تصور مدى مجاذلا،فال
 (1).أخرى 

فاللوف عنده موروث اجتماعي مسعي اليستطيع دتثلو إاّل بغَته كمعظم البصريات وادلرئيات ، 
جتربة  إاّل ما كاف لتصوير موقف شعوري ذايت ، أو نقلوقد أتت جل األلواف ، رلاراة وتبعية ، 

سلوكية ولئن دتكن من استخدامها استخداما صحيحا غالبا لقد استطاعو من قبيل التصوير النقلي 
 (2)من جهة وذكاء يعي إحياء األلواف ليس غَت من جهة أخرى .

 صورة المعارك والجيوش : .2
 ومناصريو حيث نراه يقوؿ 5 ) المثنى عمران (يبلحق  ) ابن أبي ىبيرة (فقد صّور جيش 

ا
ّ
 ر  ا شُ هَ اقػَ نَ عْ أوا أَ رَ  دل

َ
 (3). بِ لَ غْ األَ  قِ لَ العَ  وفَ دُ  وتِ عًا   *   بادل

 فرقاب جيش ادلثٌت كانت مشرئبة وقد استفزىا األمر العظيم فوّلت ىاربة .
 وأيضا يقوؿ يف تصويره جليش اخلليفة 5

ـٌ َكأف  البِ   (4). ا ُمَتجوِّبُ ىَ ورُ اء نُ مسََ  وـُ اِتو   *   صلُُ رَ جَ يف حَ  يضَ ذُلَا

فهو جيش قوي موزع على أكثر من ناحية ، وعند وصفو لقوة اجليش وعظمتو يف أحسن 
 صورة أقّر النقاد جبماذلا ، فيقوؿ 5

 . وْ بُ عالِ ٌر ثَ طػػػػػػػػػػػػػػػػِّيِّ محُ ِؿ واخلَ وْ ى   *   وبالش  صَ باحلَ  ُجفُ ل يرْ يْ اللَ  ُجنحِ يٍش كَ وجَ 
 . ػػػػػػػوْ بػػػُ ائِ ذَ  جيرِ  ل  ملْ نا والط  ػػػػػػػػػػػػػػعُ ػػػػػػػػػػػػػهػا   *   ُتطالِ مِّ ْدِر أُ يف خِ  سُ مْ والش   ا لوُ نَ وْ دَ غَ 

ػػػػمْ هػِ وسِ ؤُ رُ  ػػػػػػػػوؽَ ع فػَ قْ النػ  َكأف  ُمثارَ   (5). وْ ػػػػػػػػػػػػبُ واكِ ى كَ اوَ ٌل هتَ نا ليْ يافُ *   وأسْ    ػػػػػػػػػػػػػػ
إهنا صورة مهولة ، لذلك اجليش من الفرساف ، وىو يواجو األعداء ، وقد محي وطيس ادلعركة ، 
وأثارت سنابك اخليل بركتها السريعة الغبار الكثيف فوؽ الرؤوس ، حىت حجب أشعة الشمس 

                                                                 

 . 22، ص  2111ط( ، )د لبناف ،  -، ادلؤسسة العربية للنشر ، بَتوت نصَت أمل 5 صورة ادلرأة يف الشعر األموي  - 1
 . 828 اف خىت القرف اخلامس اذلجري ، ص رضا جهاد 5 التصوير الفٍت يف شعر العمي - 2

. 822، ص  8ابن برد بشار 5 الديواف ، ج - 3  
. 821، ص  8ادلصدر نفسو ، ج - 4 
. 889 -881، ص  8ادلصدر نفسو ، ج - 5 
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فما عاد ُيرى إال بريق السيوؼ اليت تشق الغبار ، وقد عرّب الشاعر عن ىذا ادلشهد ، بصورة حتفل 
باحلركة ، استمدىا من الكوف الفسيح ، حيث شبو مشهد ادلعركة بغبارىا الذي غطى على كل 
شيئ إاّل إلتماع السيوؼ ، بصورة الليل ادلظلم الذي تتهاوى فيو الكواكب ، وىو مشهد مريب 

، فالنفس تكاد تطَت شعاعا لو رأت كوكبا من السماء يتهاوى ، فكيف لو رأت كواكب مرعب 
 (1)تتهاوى تباعًا يف كل اجتاه . السماء كلها

وىو البيت الرائع الذي يُعجب القدماء وادلتأخرين جلودة تصويره مع أّف قائلو مل ير الدنيا 
 (2)قط.

 ويف حالة اإلستعداد للحرب يعطينا بشار ىاتو ىذه الصورة 5
 (3). مِ ائِ مَ العَ  اتِ رَ اسِ ا حَ ايَ ادلنَ  وهُ جُ *   وُ    وُ لَ  تْ دَ  بَ ىَت حَ  اتِ ذ  ى اللَ لَ يمًا عَ قِ مُ 

حيث شبو استعداده للحرب بسر العمائم وكشفها ، وشّبو أياـ السعادة بأفراس غّر الوجوه 
 وأياـ البؤس بأفراس كواحل شامسات .

 ويف انشغالو بأمور احلرب يصور احلرب بإمرأة حاسرة ، فيقوؿ 5
 (4). يدِ اجلِ وَ  نِ يْ د  اخلَ  ةُ رَ اسِ حَ  بُ رْ احلَ ئًا   *   وَ كِ ُمت   افِ حيَ ى الر  لَ َقى عَ ُأسْ  فَ يْ كَ َو 

فقد كشفت ىذه ادلرأة ما اعتدت سًته إذا وقعت يف شدة أو مصيبة من ادلوت ، فهو كيف 
 ُيسقى على الرحياف واحلرب قائمة ؟ .

 ويف تصوير حلاؿ اخليل يف أرض ادلعركة ، يقوؿ 5
 . دُ تَ ا الكَ هبَِ  ر  وَ زْ ػػػػُ م اءُ بَ هْ شَ  اءُ ىَ وْ *   شَ    تْ دَ رَ بػَ  دْ قَ  ارِ الن   وزِ جُ عَ  ثلُ مَ  دُ رْ اجلُ وَ 

 رُِد .الد   ر  دُ د رْ ػإاّل الاُف وَ سَ اللِّ  *   إال     وِ وؾ بِ ػػػػػػػػػَ ليئ تَ ا شَ هَ مِ ػػػػػػػيف فَ  قَ بْ يػَ  ملْ 
ا أفْ  ضُ ػػػػػػػػخ  دتَ  تْ اتَ بَ 

ّ
 (5). عددُ  مْ ذلُ  ـٍ على قوْ  بلحِ ا   *   من السِّ ُعددً  تْ أَ رَ  دل

إّف اخليل دتيُل بأكتافها من شدة الطعن حُت حيمى وطيس احلرب ، وقد أصيت بالرماح 
على أفواىها فسقطت أسناهنا ، فلم يبق يف أفواىها شيئ دتضغو إاّل اللجاـ واللساف ومنابت 

                                                                 

. 813ينظر 5 مصاورة نادر 5 شعر العمياف ، ص  - 1  
. 812، ص   8ينظر 5 األصفهاين أيب الفرج ، ج - 2  
. 828، ص  1ابن برد بشار 5 الديواف ، ج - 3  
.  891، ص  8ادلصدر نفسو ، ج - 4  
. 218-212، ص  2ادلصدر نفسو ، ج - 5  
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األسناف ، وحُت رأت تلك األعداد اذلائلة من الفرساف والعدد من السبلح صارت تلك اخليل 
 وخوفًا . ترجتف اضطرابا

 أّما الرماح والسيوؼ فيصورىا بشار بقولو 5
 (1)ُد .ا ِقصَ نَ القَ  اؼُ رَ وأطْ  اةِ ن الُكمَ ا   *   عَ هَ بػُ ضارِ مَ  فُػّلتْ  قدْ  ةُ في  رَ شْ مَ والْ 

 وعند فخره بقومو وقوهتم وبطشهم ، يقوؿ 5 
 ا .مَ الدَ  رَ طِ أو دتُ  سِ مْ الش   ابَ جَ ا حِ نَ تكْ *   ىَ    ةً ي  رِ ػػػػػػػضَ مُ  ةً بَ ضْ ا غَ نَ بػْ ضِ ػػػػػػػػػػػػػػػَ ا غا مَ ذَ إِ 

 ا .مَ أقتَ  ؼَ رْ ػػػػػػػ  الط ضُ بِ قْ يػَ  عاً قْ وفًا ونػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيها   *   سُ ومِ ػػػػػػػػػػػػػػػجُ ا بنُ نَ ػػػػػػػػػػوقاًء فَ ا مسََ نَ قْ لَ خَ 
ػػػ حتَ ىَت ػػػػػػػػػػػَ ّر حو وامْح ل  ا ظِ ػػػػػػػػػػَ نو   *   دَ كَ نْ رُب ضَ احلَ  تْ ر  ِس يوـٍ جَ وزلبِ  ػػػ  (2)ا .مَ م  ػػػػػػػػػػػػػػػػ

و غضب قومو وقدرهتم على الوصوؿ إىل غاياهتم هبتك حجاب الشمس ، أي أّف فقد شبّ 
قومو إذا غضبوا يبلغوف مبالغ ال يبلغها غَتىم ، فلو كاف أعدائهم يف الشمس أغاروا عليهم وسلبوا 

احلرب من شدة الضرب والطعن يوجدوف مساء  الشمس منهم ، ويفخر بقومو أهنم يف ساحات
يـو من أياـ احلرب كاف  ب  ثانية فوؽ رؤوسهم صلومها تلك السيوؼ والرماح اليت تلمع فيها ، ورُ 

شديدا اقًتب غباره ، وتكاثف حىت دنا من الناس وصار أمحر مث تبلحق بعضو فوؽ بعض حىت 
 صار قريبا من السواد .

استفاد كثَتًا من مقدمات الشاعر ) بشار بن بُرد ( من ادلبلحظ أّف صور مختلفة : .3
 زلتواىا ومدلوالهتا ، وذلك بفضل الذخائر العقلية اجلاىلي ، فأبقى عليها كموضوع ، لكّنو غَّت 

 (3)واخليالية اليت استحدثت عنده نتيجة تأّثره باحلضارة اجلديدة اليت تعّرؼ عليها .
تخيلة ما كاف يف تصوير الّشمس ، وأدوات شرب اخلمر .ومن أمثلة ىذه الصور البص

ُ
 رية ادل

تحَت  وأنّ  هصلدذلذا 
ُ
 ، ليس لو قائد يرشده ويهديو 5 يشّبو الشمس باألعمى ادل

 (4). دُ ائِ يو قَ الدَ مَ  رَ يػ  حتَ ى مَ عَ ا   *   أَ هَ نػ  أَ كَ   اءِ مَ الس   دِ بَ  كَ يِف  سُ مْ والش  
مس واألعمى يف ادلظهر اخلارجي ، وإمّنا يف شدة لشّ امن ادلبلحظ أّنو اليوجد تشابو بُت 

احلَتة وطوؿ الوقوؼ الذي ختيّلو للشمس وعاناه ىو حقيقة ، ومن يدري كم مرة حتَّت وطالت 

                                                                 

. 218، ص  2الديواف ، جابن برد بشار 5  - 1  
. 811-818، ص  1ادلصدر نفسو ، ج - 2  
. 812-818ينظر 5 مصاوره نادر 5 شعر الُعمياف ، ص  - 3  
. 84، ص   1، ج ابن برد بشار - 4  
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  ،حَتتو حُت أراد ادلسَت أو التصرؼ لقضاء شأف من شؤونو ، ووقفت بو قدمو حىت برمت بو نفسو
وعلى قف النفسي استمد وصفًا لطوؿ النهار بديعًا ، وىو ينتظر القائد اجملهوؿ ، ومن ىذا ادلو 

  (1)د منها ، ويستخرج طرائف رائعة .ول  ىذه الشاكلة اليزال ُيدير المعاني القديمة في ذىنو ويُ 
 ويف رلاؿ وصف أدوات الشرب يصور حاؿ زؽ اخلمر فيقوؿ 5

 . ؽَ رَ ػػػػػػػسَ  يِ صلْ زَ  ؽَ ا الزِّ حنَ طِ ا بَ ا   *   مَ إذَ  وءاً لُ شلَ  ؽَ الزِّ  ف  أَ ػػػػػػػػػكَ َو  
 (2). قَ تنَ اخْ  ىتَ حَ  وِ قِ لْ ى حَ لَ عْ أَ  وؽَ *   فَ    وُ لَ ضْ وا فَ فُ لَ وَ  لِ بْ احلَ بِ  د  شُ     

ؽ الذي يصبوف منو اخلمر ، مث يوكئونو ادلرة بعد ادلرة مثل ورة عنده يف دتثيل حلاؿ الزِّ فالص  
 يبوح كل مرة ببعض ما سرؽ .الزصلي الذي سرؽ ألىلو ، فبل يزالوف يقررونو وىو 

ورة أخرى اإلبريق كأّنو يسجد حُت يشبهو يف اضلنائو يصب اخلمر ار يف ص  ويصور بش  
صلي يف تبلوة السجدة 5

ُ
 بسجدة ادل

 (3)ا .بَ ك  انْ  ُتَ حِ  ةِ دَ جْ ئ الس  ارِ قَ ا   *   كَ ب  ا صُ ا مَ ذَ إِ  سِ أْ كَ لْ لِ  دُ جُ سْ يَ 
، ال تكاد تكوف دوف ما ىي عليو  رد (ار بن بُ ) بش  ورة البصرية لدى وىكذا رأينا أّف الص  

بصرين يف الكثرة والتنوع ، وىو أمر يدعو إىل اإلستغراب ، لوال ما عرفنا يف سلوكهم يف 
ُ
عند ادل

 ورة وتنوعها .ذلك عدة ُسبل وعوامل تظافرت على إبراز ىذه الص  
 

 

                                                                 

. 218، ص  الدوخاف زلمد بن أمحد 5 الصورة عند الشعراء العمياف يف العصر العباسي ينظر 5- 1  
. 881، ص  1، جابن برد بشار 5 الديواف  - 2  
. 818، ص  8ادلصدر نفسو ، ج - 3  
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 ويف األخري توصلنا إىل رلموعة من النتائج من أمهها :
   تيح لبشار بن برد أن يكون على رأس اجملددين احملدثني أو أول أصحاب البديع أو أ
 ألّنو أراد أن خيلق لنفسو مكانة يف اجملتمع . -لو صّح التعبري  –ورمبا كان مثرة عماه  ، اجلديد
  من ادلالحظ أّنو عاصر دولة بين أ مية ، وشهد نقلة اخلالفة من الدولة األموية إىل الدولة

 العباسية ، ذلذا فقد مكنتو ىذه النقلة من أن يطور فكره وثقافتو .
 ظم اجتاىاتو ومّثل العصر العباسي يف  جند أّن بشار بن برد قد مّثل العصر األموي يف مع

 كل ما كان يضطرب فيو .
  أّما من ناحية الدين فقد تقلب على بعضها ، ومل يلبث على عقيدة واحدة إىل أن ر مّي

 بالزندقة .
   ، تعدد العوامل اليت سامهت يف تعقيد نفسيتو ، ومكنتو من اإلشتهار يف الغزل واذلجاء

وىل ، وشعوره باألنا ، م   خطو وتربمو من اجملتمع بصفتو كانسكان من بينها شعوره باحلرمان و 
 باإلضافة إىل عاىة العمى .

  . عرّب عن ما خياجل نفسو من مشاعر وأحاسيس أحسن تعبري و بأفضل الصور 
 ه على احلواس األخرى ، احلاسة السمعّية ، اللمسّية ، الذوقية و الشمّية ، ذلذا ال اعتماد

 عمى ، ويف صور أخرى جنده نافس ادلبصرين يف حد ذاهتم  .تبدو يف شعره مظاىر ال
  يلتو ، مثالً  اً استطاع بالرغم من عماه أن يقدم صور يف ذكره للون ، أو تصويره  بصرية من ُم 

 للمعارك واجليوش ، فنجده قد استعمل األلوان يف تصوير ادلرأة كان متناسبًا ومتناغمًا ومتكاماًل ،
 ون عنده موروث اجتماعي مسعي .، ألّن الل ورمبا كان يف معظمها مقلداً 

  



 
 
 
 

 

ر صادقائمة المـ  
 و

ـمراجعال  
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ُـــــــصُ:ــــــلخُـ المُـ 
وسيلةُّالشاعرُّواألديبُّيفُّنقلُّفكرتوُّوعاطفتوُّمعًاُّإىلُّقرائوُّوسامعيوُّ،ُّويقاسُّجناحهاُّيفُّىيُّورةُّالص ُّ

ُّمدىُّقدرهتاُّعلىُّتأديةُّاملهمةُّ.
ُّوُّ ُيُعد ُبنُب ردبشُ ) ُّأُّ(ُار ُّالُعميانُّيفُّاألدبُّالعريبُّ، والذيُّاستطاعُّأنُّيثبتُّوجودهُّحدُّالشعراء

لقُّمنوُّشاعراُّفذاُّيكادُّمىُّشاعرًاُّساخراُُّمبغضًاُّ،ُّوخ ُّخاصةُّ،ُّولقدُّجعلوُّالع ُُّّنظرُّإليوُّنظرةًُّداخلُّجمتمعُّ
ُّينعدمُّنظريهُّيفُّقوةُّالذكاءُّوحدةُّالذىنُّ.

ربُّيفُّنظرُّبعضُّالنقادُّطتوُّ،ُّهلذاُّاعتُُّتوُّ،ُّيفُّفصاحتوُّويفُّسل ُّدُّاستخدمُّلسانوُّيفُّبيانوُّويفُّبذاءولق
بعدُّمرحلةُُّّاالبتداعمنُّأسبابُُّّ،ُّأوُّقوياًُُّّرئيسياًُُّّالعمىُّكانُّسبباًُُّّولعَّل،ُُّّوشيخهمُّ والدارسنيُّأولُّاجملددين

ُّهنجاًُّ ُّمنُّمعاصريو ُّ،ُّحيثُّهنجُّللشعراء ىُّم ُّقدةُّالع ُّجيمعُّبنيُّالقدميُّواجلديدُّ،ُّفعُُُّّتوفيقياًُُّّالتقليدُّواحملاكاة
ُّإىلُّأنُّيقولُّأرقَُّّ ُّوأمجلُّقصاُّدفعتو جيهدُّنفسوُّيفُُّّ،ُّفقدُّكان ئدهُّاليتُّمنتوُّإىلُّمدرسةُّالتجديدمقطوعاتو

ُّ.ُّورةُّأفضلستعانةُّبفكرتوُّلكيُّيأيتُّبص ُّالاُّورُّواحملاكاةُّلشعرُّسابقُّحماوالًُّالتصَُّّ
Abstract :ُ

Sketch is the way of poet and scholar medium to remove both his idea and 
emotion to his readers and listeners. Its success is measured through the length of its 
ability to do the function (mission). 

Bachar ben bourd counted as one of the blind poets in Arabic literature. ben 
bourd was the person who،s had the ability to improve his existence inside a society 
looked at him a special look ، his blindness made him an ironic and hateful poet ، whish 
created from him a unique poet that almost his counterpart could be absent at the level 
of power intelligence and mind unit . 

Although, he used his eloquence, his nastiness in his fluency,ُّand his impudence, 
for that he considered in some reviewers and scholars thoughts as the first renovated 
and master of his generation. 

So، may be blindness was the main or the strongest cause of creation after the 
period of imitation and convention, where he made to the poets in his generation a 
balanced method that gathered between old and new style . Consequently, the problem 
of blindness pushed him to say his soften divisions، and his magnificent poems that 
grown him to the novelty school. 

Ben bourd was working very hard to imagine and imitate a previous poem trying 
to ask for the help of his idea to create a better sketch.  
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