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يسـود الوئـام بـني أفـراد األمـة  حـىتȂǠºǌǴǳ�ƨºȈǫǂǠǳ¦�¼°¦ȂǨǳ¦Â�ǲƟƢƦǬǴǳ�ƨȈƦǐǠǳ¦�¼°¦ȂǨǳ¦�¿ƾđ�̈Ȃǫ�Ŀ§� اإلسالمناد 

وأصـبحت تـذكرنا مبـا كـان عيـه العـرب يف اجلاهليـة  يالعصـبية يف العصـر العباسـ الفـوارقوقد عـادت  اإلسالمية

فيمن حوهلم من الفرس وقد اختلـف النـاطقون ومن احملقق أن رجال الفرس البارزين كانوا يْذكون نار الشعوبية 

 "بشار بن برد"شعاره هو أر التفرقة يف اأوقد ن الذي العباسينيالشعراء  أهمعنها بني عامل أديب وشاعر ومن 

ربأ مـنهم وقـد شـن حربـا  انقلـب علـيهم يتـالذي كان ميدح خلفاء بين أمية حـىت إذا حـدث االنقـالب العباسـي 

د كــان أبــوه بــائع اللــنب لكنــه أنكــر نســبه وانتســب إىل أشــراف العجــم ومل يكتــف وقــكالميــة عنيفــة عــل العــرب 
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اجلافــة وحضــارة آبائــه اللينــة مــن الفــرس والــروم  ، ويف حــق أن شــعوبيته كانــت صــارخة إذا كــان زنــديقا وعــدوا 

  للعرب ودينهم احلنيف عداوة ترسب يف ضمري ذهنه .
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