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 الملخص 

متعة، فهو إن بها کموطن من مواطن الجمال وال فی أشعاره بمصر و بمواقعها، ویعتز   البهاء زهیریتغنی 

لهذا األمر  حض الحجاز بذکریاته و أشواقه، فقد أکثر فی حب مصر و تغنی بجمالها و بالغ وصف طبیعتها.

استخدم الشاعرالوجوه البالغیة و الجمالیة من تشبیه، مجاز، إستعارة و کنایة لتحسین أسلوب الکالم و تصویر 

هذه  لدراسةمجال  المقالةهذه  خاطب و برع فیها. والموضوع و ترسیم لوحة دقیقة عن عواطفه و تجاربه للم

 سالیب و تحلیلها البالغي و الجمالي.األ

 المجاز البیان، التشبیه،  البهاء زهیر، :الرئیسةالکلمات 

 

 
Abstract: 
Al Baha Zuhair frequently celebrates Eygpt in his poetry as a place of beauty and 

pleasure. Al Hijaz might be the land of his memories and longings but Eygpt 
remains first and formost of his love. He sings of its beauty and describes its nature 
excessively. He used rhetorical figures , like metaphor, similes, imagery, extensively 
to picturize his subject and portray accurately his emotions and experiences. This 
paper studies these rhetorical styles and their aesthetic ends. 
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 المقدمة:

ام یرسم لوحات جمیلة من أفکاره  مصور فنان مبدع؛ إن البهاء زهیر یمسک العلم بالقلم کأنه ریشة رس 

وأحاسیسه من المحسوسات والمعنویات مستعیناً بأنماط التصاویر الشعریة عامة والبالغیة منها خاصة وهو 

إستخدم فیها عدیداً  صیدة من دیوانه إال و، فال تخلو قکلف والتصنع الشعریة وزخرف القولیحترز فیها من الت

من الصور البالغیة والجمالیة ال لزینة عارضت الکالم، وحسنت الصورة الکلیة، بل لتقریب المعنی إلی ذهن 

 المخاطب و مساعدته علی تجسیم األشیاء والمعنویات.

قد .  اإلستعارة، الکنایة و... أما الصورة الجمالیة والبالغیة فی أشعاره قائمة علی أساس التشبیه، المجاز،

تقدیم دورها فی تصویر  القیام بتحلیل جمالیات الصورة الخیالیة و توضیح ذلک و المقالةحاولنا فی هذه 

 أفکاره إلی اآلخرین. مشاعره و

قصدنا من هذا هو أن نتخذ من ذلک مدخالً إلی  علینا معرفة علم البیان موجزاً و ،قبل الدخول إلی البحث

 وتحلیل وجوه البیانیة فی دیوان البهاء زهیر دراسة موسعة تعزرها األمثلة والشواهد.دراسة 

 علم البیان -6

، ومعناه أن تنظیم البحث فی األدب، والکالم فی عناصره، وما یسمو به وما إن علم البیان، علم حادث

اإلسالمی، وأن البیان کان من ینحط ، وکان جهداً جدیداً ودراسةً ال عهد العرب فی جاهلیتهم وال فی العصر 

العلوم التی تولی غراسها المسلمون فی سبیل فهم کتابهم، والذبِّ عن قرآنهم، وکان نماؤه بعد ذلک وتشعب 

 (5م:6591)طبانة، مباحثه بتأثیرالدین، وبتوجیه المفکرین من حملته ورجاله.

ا علی النفس، سواء فی ذلک الصور هو علم الصورالکالمیة المؤثرة، والریب أن الصور تختلف فی تأثیره

الکالمیة أم الصور الحسیة، فهنا لک الصورة التی تروقک وتعجبک، فالصورة الجی دة المؤثرة البد  لها من 
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رله علی سواء؛  ر والمصوَّ خیال خصب، وعاطفة مشوبة، وإحساس مرهف، وذهن ثاقب یشترک فیهما المصوِّ

 لی الصورة الکالمیة کذلک.کما یصدق هذا علی الصورة الحسیة، یصدق ع

فعلم البیان، هو الذی نستطیع بواسطته وبمعرفته أن نؤدی المعنی الواحد الذی نرید تأدیته بطرق مختلفة 

)حسن عباس، من اللفظ، بعضها أوضع من بعض، وإن شئت فقل بعضها أکثر تأثیراً من بعضها اآلخر.

 (5م:6555

یل بالغی وجمالی فی دیوان البهاء زهیر فی أربعة أبواب : علی أیة حال یمکننا أن نحصر الحدیث عن تحل

التشبیه، المجاز، اإلستعارة، والکنایة. واآلن نشرع فی تفصیل الکالم عن المبحث األول من مباحث علم البیان 

 وأعنی به مبحث التشبیه.

 التشبیه -2

جمیع جهاته، ألنه لو ناسبه  التشبه صفة الشیء بما قاربه وشاکله من جهة واحدة أم جهات کثیرة، ال من

مناسبة کلی ة لکان إی اه.أال تری أن قولهم"الخد کالورد" إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، الما سوی 

 (291، 6،جم6511)القیروانی، ذلک من صفرة وسطة وخضرة کمائمه.

فه ب قوله: " التشبیه : الوصف عنی الباحثون بدراسة التشبه عنایة واضحة، منها ابو هالل العسکری یعر 

بأن أحد الموصوفین ینوب مناب اآلخر بأداة التشبیه، ناب مناب أو لم ینب، وقد جاء فی الشعر وسائر الکالم 

وذلک قولک: "زید شدید کاألسد" فهذا القول هو الصواب فی العرف وداخل فی محمود  بغیر أداة التشبه،

 (235م:6592) العسکری، ی الحقیقة.المبالغة، وإن لم یکن زید فی شدته کاألسد ف

 فأما من أنواع التشبیه أکثرما نجد فی دیوانه:

 التشبیه المرکب-9-2-6

والمراد بالترکیب هنا إعتبار أشیاء مختلفة وإنتزاع هیئة منها وجعلها مشبهاً أو مشبهاً به، وذلک کقول 

 البهاء زهیر فی هذه القصیدة:

یتُ    هللِ بُستـــانــی َوَمـا  فیــِه ِمــــَن الَمـآِرب قَضَّ

 َوالَعیُش ُمخضر  الَجَوانِب     لَهفی علـی َزَمنی بِهِ 

ِمـنـ  ـه ســـاکٌن َوالقَطــُر ساِکب  فـیَـُروقُنــی َوالَجـو 

 بَکَرت لَهُ غرُّ الس حائِب   َولَــکم بَکرُت لَـهُ َوقَد 

لُّ فـــی أغَصانِـِه   بیَحکی ُعقوداً فی تََرائِ    َوالطـ 

ـت أزَهـــــــاُرهُ  َجت ِمن کل  جانِب   َوتَفَتَح   فتأر 

 َذَهٌب علی األوَراِق ذائِب   َوَکـــــــأن َما آَصالُـــــــهُ 

 (22)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

 

إن البهاء زهیر یستشعر بالراحة والسرور کلما إلتجأ إلی الطبیعة، فیصفها بدق ة ما عنده من خیال واسع، 

 کمة.وهذه القصیدة من أشهر قصائد فقد سار بذکرها کالشعراء العصر العباسی فی أوصاف الطبیعة.وفکرة مح

یصف الشاعر علی األیام التی قضاها فی حدیقة، وقضی فیها بعض الحاجات التی لم یذکرها ویلتفت أیضاً 

یعة المحیطة علی زمن سعید کانت أیامه رغدة العیش، مخضرة الجوانب.ثم یأخذ الشاعر فی وصف الطب

 بالبستان؛ فإذا بالجو  هادی والمطر تتساقط قطراته بهدوء علی األرض.

ذهب الشاعر إلی البستان صباحاً باکراً، وإذا بالسحب البیضاء قد بک رت قبله فی المجیء إلیه، وقطرات 

ا األزهار فقد الندی جلست فوق األغصان بلطف، فإذا هی أشبه ما تکون بالعقود المنظمة فی رقبة الحسناء. و أم 

تفت حت من کل جانب، ورائحة الطیب تنبعث منها فی کل إتجاه، وحول تلک األزهار تدلت األثمار فإذا هی أشبه 

 ما تکون بأذناب الثعالب، وهو فی لونه أشبه ما یکون بلون الذهب الذائب علی األوراق.

زین کما شاهدناه فی هذه القصیدة. هذا ما یجعلنا بحق أن نضع شاعرنا من شعراء الوصف الطبیعی البار

إن هذه المشهد التی عرضها الشاعر صورة فنیة، نبعت من عالم الخیال، وغذاها الفن، وأضفی علیها 

 الشاعرما إستطاع من إبداع وجمال.

نحن نرید أن نتبین جمال الشعر بمبضع التشبیه المرکب کما جاء فی البیت الخامس من القصیدة . والمشبه 

والمشبه به مرکب أیضاً، وهذا من دقیق التشبیه ونادره، ألن التشبیه کشف وتحلیل للمشبه، بحیث  هنا مرکب

شبه الشاعر فی هذه الصورة قطرات الندی التی تساقط علی األغضان الشجرة بعقود المنظمة فی رقبة 

الجمال. ولکن  الحسناء، فالمشبه هو الطل  فی أغضان، والمشبه به هو عقود فی ترائب، ومن صفات عقود
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الوجه الشبه حسن المنظر فی کل الطرفین. فمن الواضع لقد جاء الشاعر بهذه التصویر علی سبیل التشبیه 

 المرکب بالمرکب.

 التشبیه المرسل -9-2-2

 وهو ما ذکرت فیه األداة التشبیه؛ ولقد جاء فی دیوانه بکثیر من هذه التشبیه، ونحن نأتی نموذجاً منه:

 فَیا قََمری قُل لی متی أنَت طالعُ    نیا إذا ِغبَت َوحشةٌ َحبیبی علی الد  

 فَما أنَت یا روحی العزیَزةَ صانِعُ    لقد فَنِیَت ُروحی َعلَیَک َصبابَةً 

نیا بذلَِک قانِعُ    ُسرورَی أن تَبقَی بَخیٍر َونِعَمٍة   َوإن ی مَن الد 

 ن أفنَیتُهُ فیَک ضائِعُ َوال الد مُع إ   فما الُحب  إن ضاَعفتُهُ لََک باِطُل 

 إلیِه َوإن ناَدی فما أنا ساِمعُ    َوَغیُرَک إن َوافَی فَما أنا ناِظرٌ 

هُ   َوقد َحِرمت قِدماً علَیِه الَمراِضعُ    کأن َی ُموَسی حیَن ألقَتهُ أُم 

ا َعِهدتُهُ   َوإال  فَما ُعذٌر عن الَوصِل مانِعُ    أظُن  َحبیبی حاَل َعم 

 ثاَلثَةُ أی اٍم َوذا الیوُم رابِعُ    اً َولی ما َرأیتُهُ فقد راَح َغضبان

 َوقد َسل  َسیَف الل حِظ َوالسیُف قاِطعُ    أَری قَصَدهُ أن یَقطََع الَوصَل بَینَنا 

َضی لی َراِجعُ    َوإن ی علی َهذا الَجفَاِء لَصابٌِر   لََعل  َحبیبی بالر 

ل یا َرُسولی فقُل لَهُ  ُُ    وإن تَتَفَض   َک فی ِضیٍق َوِحلُمَک َواِسعُ ُمحبِّ

 (655)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

أول ما یلتفت نطرنا فی هذا الغزل صفة الوفاء لشاعرنا ، وکذلک تحدثنا کتب التاریخ عنه. إن هذا الوفاء 

 جعله أن یحب حبیبه ال غیره.هذه الصفة تؤکد حجازیة شاعرنا لطبیعة الحجازیة فی شعره. 

نیا تکون له الظالم فی عدم حضور حبیبه ویطلب من البدر أی حبیبه إلی متی طلعت؟! یقول الشاعر أن الد

وإنی أفدی روحی لک من أجل حبی إلیک.یا صدیقی العزیز، أرجو من هللا أن تبقی بخیر وسالمة وهذا یکفینی 

 وقانع بذلک.

فما یضیع عنی الدمع  وإذا أعرب إلیک حباً مضاعفاً فما یقلل حبی إلی اآلخرین، وإذا أذرف دموعی لک

أبداً. ثم یبین الشاعر بأنه وفی لحبیبه وال تحدق نظره إلی غیره وال تضغی کالم اآلخرین، أی  ما یهمه هو کالم 

 حبیبه.

ه أن تلقیه فی البحر کی ینجو من القتل علی ید فرعون،  یشبه الشاعر نفسه بموسی حین أوحی هللا إلی أُم 

ه بالحبیب وصدوده عن حب  سواه کما صد  موسی عن المراضع. کما هو مشهور، مؤکداً تعلق قلب

 یتصورالشاعر حال حبیبه مثلما کان موسی، وإن لم تکن هکذا، لیس عذر ومانع لوصل إلیه.

والبهاء زهیر فقد کان غضباناً لعدم حضور حبیبه وهو متحیر منذ ثالثة أیام فی حال کون الیوم یوم رابع 

لشاعر أن یقطع صلته مع حبیبه وقد رمی إلیه نظرات المحبوب توهماً کالسیف جرد الرأی حبیبه. مع هذا یرید ا

من غمده، فهو تجلد عسی أن یعود إلیه المحبوب . یقول الشاعر لرسوله إلی المحبوب إیصال رسالته إلیه 

 وضیقه من عدم رؤیته مع أن صبره واسع لهذا الهجران.

حب بأن هذه الطبیعة ظاهرة فی شعره وأسلوبه، فهو یأتی نری أن شاعر یعبر طبیعة حجازیته مع هذا ال

ذلک فی غزله لکی تکون لشعره وقع وتأثیر فی النفوس. هکذا نری فی حب الشاعر ما ال نجد فی حب غیره 

 من الشعراء، وأن یرد  کله إلی عوامل البیئة الحجازیة التی شب  وترعرع فیه.

الیة فی هذا الغزل وقفنا علی وجوء الجمالیة الکثیرة، ولکن ما إذا إنتقلنا إلی دراسة األمور البالغیة وجم

نرید أن نبین فی هذا الشعر هو التشبیه المرسل علی أنه وجه من وجوه البیانیة، بحیث شبه الشاعر فی هذه 

ه الغیرها. فالمشبه هو نفس الشاعر  الصورة نفسه بموسی مؤکداً تعلق قلبه بالحبیب کتعلق موسی بأُم 

به موسی. لقد حذف وجه الشبه وهو تعلق بالحبیب الغیره؛ فالتشبیه یکون علی سبیل التشبیه والمشبه 

 المرسل.

 التشبیه البلیغ -9-2-3

سمی هذا التشبیه بلیغاً ألن حذف األداة ینبیء عن اإلتحاد بین المشبه والمشبه به، وحذف وجه الشبه 

 کان المشبه هو عین المشبه به من غیر تفاوت.یشیرإلی أن اإلتحاد یتناول جمیع الوجوه والصفات حتی 

المراد من البلیغ التشدید والتأکید فی تقریب المشبه من المشبه به، والمبالغة فی دعوی اإلتحاد بین طرفی 

التشبیه من جمیع الوجوه. فعلی هذا کلما تحقق حذف الوجه واألداة تحقق التأکید والمبالغة فی تقریب المشبه 

)فاضلی، جمیع الجهات، ومتی لم یتحقق حذفهما، أو حذف أحدهما لم یتحقق التأکید والمبالغة من المشبه به من

 .(659ه.ش:6319
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 لقد أختار البهاء زهیر هذا الفن فی أکثرأشعاره ونأتی نموذجاً منه:

ن یَستَعیُر َمداِمعاً   لیَبکی بها إن باَن عنهُ َخلیلُ     وما أنا مم 

 جَرت من ُجفونی أبحٌر َوسیولُ    أدمٌع  إذا ما َجَری من َجفِن غیریَ 

 َولو أن  روحی فی الد موِع تَسیلُ    َوأُقِسُم ما َضاَعت ُدموعی َفیُکم 

قٌ   وغیرَی فی َعتِب الَحبیِب َعجولُ     سواَی ألقواِل الُوشاِة ُمَصدِّ

ماُن طَویلُ    َسیَنَدُم بَعدی َمن یَُروُم قَطیعتی   ویَذُکُر قَولی َوالز 

 فکم أنا الأصغی َوأنَت تُطیلُ    لی فی لَوَعتی لَسُت سامعاً ویا عاذِ 

 فیا َربِّ ال یرَضی علی  َعذولُ    إذا کاَن َمن أهواهُ عنَی راِضیاً 

 (215)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

فمن الواضع بأن الشاعر لیس ممن یبکی کذباً منذ بُعد عنه الحبیب؛ ألنه وفیٌّ لصدیقه یقدمه علی نفسه 

ارن بین دموعه ودموع اآلخرین جاعالً دموعه أشبه بالبحر والسیل فی وصال إلی الحبیب. ویقسم بأنه وهو یق

ال یذرف دموعه باطالً وإن کان قُبض روحه فی صبِّ دموعه. ثم الیقبل الذین یصدقون الوشاة والذین یلومون 

 حبیبهم دون علم.

کلما یمر علیهم الزمان، وهو یخاطب الذی  إن الذین یقصدون عدم صلتی إلی المحبوب سیندمون نهایة،

 یعاذله فی الحب : بأنی ال أهتمبما تلوموننی وال أضغی بکم راضین عنی أحبائی وأصدقائی.

یظهرأن البهاء زهیر ال یکون محظوظاً فی حسن اإلستقبال والتکریم من قِبَل من یزورهم دائماً، ولهذا نری 

 یندمونه بعض األشخاص حسداً.

لی البیت الثانی نری الشاعر عمد إلی المبالغة واإلغراق إدعاًء بأن المشبه هوالمشبه به نفسه، إذا نعود إ

لذلک أهمل األداة التی تدل  علی أن المشبه أضعف فی وجه الشبه من المشبه به، وأهمل ذکر وجه الشبه الذی 

ر والسیل وحذف أداة التشبیه ینمُّ عن إشتراک الطرفین من صفة أو صفات دون غیرها، بحیث شبه دمعه بالبح

و وجه الشبه؛ یسمی البالغیون هذا النوع بالتشبیه البلیغ، وهو مظهر من مظاهر البالغة والجمال ومیدان 

 فسیح لتسابق المجیدین من الشعراء والکتاب.

 التشبیه الضمنی -9-2-2

یه طرفا التشبیه بحیث هو ما لم یرد علی تلک الصور المعروفة للتشبیه التی سبق ذکرها، ولم یذکر ف

ینبئان عن المشابهة فی النظرة األولی. فلم یحصل أحدهما علی اآلخر، ولم یقع بینهما نسبة، ولم یکن معهما ما 

)فاضلی، یدل  علی عقد التشابه، حتی أن کل منهما جملة مستقلة بمعزل عن اآلخری فی الغالب.

 (205ه.ش:6319

یه العبارة داللة ضمنیة، وقد جاء هذا النوع من التشبیه الذی المهم أن التشبیه الضمنی تشبیه تدل عل

تتالحق فیه األوصاف صورة متکاملة کما قلنا علی طریقة التشبیه الضمنی، وقد أخذ شکالً محدداً فی الصیاغة 

 الشعریة کما نری فی قول شاعرنا:

 ما َوَهبَا إِن استََرد  فَقِدماً طالَ     التَعتِِب الد هَر فی َخطٍب َرَماَک بِهِ 

فِهِ   تجدهُ أعطاَک أضعاَف الذی َسلَبَا    حاِسب َزَمانََک فی حالَی تََصر 

 فال تََری َراَحةً تَبقَی َوال تََعبَا     َوهللاُ قَد َجَعَل األی اَم دائَِرةً 

وُح قد سلَمت  ال تأَسفَن  لَشیٍء بَعَدَها َذَهبَا    َوَرأُس مالَِک َوهَی الر 

َل   کذا مَضی الد هُر البِدعاً َوالَعَجبَا    َممنُوٍّ بَحاِدثَةٍ ما ُکنَت أو 

 (61)فاروق طباع، دیوان،د.ت:أَما تَری الش مَع بعَد القَط  ملتِهبَا   َوُرب  ماٍل نََما ِمن بَعِد َمرِزئَةٍ 

ت لو دققنا النظر نری أن هذا الشعرتجربة الشاعر فی حیاته ویحدث عنها و یجعلها موضوعاً من موضوعا

 الهامة فی حیاته؛ ولقد کتب الشاعر هذا الشعر إلی بعض أصدقائه وکان قد غرقت سفینته وذهب کل ما فیها. 

یدعو الشاعر صاحبه إلی عدم العتب علی الدهر إذ رماه بهذا المصیبة، فقد إسترد  هذا الدهر ودیعة کان قد 

قلیل فی حین یعطیه الکثیر، وهللا قسم الحیاة وهبها، والدهر فی رأیالشاعر کریم علی اإلنسان فهو یأخذ منه ال

بالعدل بین الراحة والعتب. ثم یدعو شاعر صدیقه أال تأسفن علی شیء فقدته إذا مابقیت لک الحیاة فهی أغلی 

ی بفقد  شیء عند اإلنسان. ویعزی الشاعرالمصاب، ویطلب منه أن یتجاوز محنته ألنه لیس أول إنسان یُعز 

ته أن یکون صادقاً ال یترک البدع تسیطر علیه، وال الکذب، فقد یمنح هللا األنسان عزیز، فالدهر هذا شیم

 المنکوب أضعاف ما خسرإذا ما صبر علی مصابه.

جمیل فی هذه األبیات هو بیت آخر یشمل الوعظ والنصیحة وذلک: " ورب مال نما من بعد مرزئة أما تری 

 الشمع بعد القط ملتهبا".
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بیت المشبه والمشبه به فی صورالتشبیه المعروفة، بل یلمح إلیهما فی الترکیب. هذا إننا لم نجد فی هذا ال

النوع من التشبیه یؤتی لیفید أن الحکم الذی أُسند إلی المشبه ممکن. والوجه فی هذا البیت مقتبس من القرآن 

 .الکریم، حیث یقول سبحانه وتعالی فی سورة الشرح: "إن مع العسر یسری"

 یه المقلوبالتشب -9-2-9

هو فی اإلصطالح ما عکس طرفا التشبیه فی متعارف الناس، بأن جعل ما یستعمل فی متعارفهم مشبهاً، 

التشبیه المقلوب من الناحیة النفسیة ولیدة عدم إشباع رغبة األدباء  (291م:6521)الجرجانی، مشبهاً به.

قة والترف وغلبة الفن علی الذوق، فلهذا وعدم وجدان ضالتهم فی التشبیه العادی، فهو من نتایج عصر األنا

 (210م:6592)الجندی، نری أنه فی العصر العباسی أکثر شأناً من حیث الرقة والحسن والجمال.

إن هذا التشبیه بما یؤدی من المبالغة واإلهتمام بشأن ما هو ناقص فی الواقع وفی متعارف الناس، 

لهذا  (226ه.ش:6319)فاضلی، لی من لم یسلک مسلکه.إستهوی األدباء والشعراء وأعجبوا به وأنکروا ع

 نأتی نموذجاً منه فی شعر البهاء وهو یصف أشواقه العارمة إلی األحبة:

غِم منی فِراقُُکم   َویا طوَل َشوقی نحَوکم َو َولوعی   أأحبابَنا بالر 

َضا   َولو َخی ُرونیکنُت غیَر ُمطیعِ    أطَعُت الهَوی بالُکرِه منَی ال الر 

 َولَسُت لِسرٍّ بَینَنَا بُمِضیعِ    ظُت لکم ما تَعهدوَن من الَهوی حفِ 

 َسلَوُت َولکن َراحتی وُهجوعی    فإن ُکنتُم بعدی َسلَوتم فإن نی 

ا تَِجن ُضلُوعی   َسلوا الن جَم یخبرکم بحالَی فی الدجی   َوالتَسألُوا َعم 

 کاَن غیَر َسمیعِ  فقد أسمعت َمن   قِفوا تَسمعوا من جانِب الغوِر أن تی 

 َوإن راَح َسیٌل فهَو ماُء ُدُموعی   َوإن الَح بَرٌق فهَوناُر َصبابَتی 

 َوما کان لَوال َدمَعتی بَمریعِ    َوذا العاَم قالوا أمَرَع الَغورکلُّهُ 

 لَعل َک لَیالً ُمؤنِِسی بطُلُوعِ    فیا قمری ُمذ غبَت أوحشَت ناظری 

َل ه اِق أو  َل َصبٍّ بالفِراِق َصریعِ    الِِک وما أنا فی الُعش   َو أو 

ماُن ُرجوعی   َوإن َکتََب هللاُ الس الَمةَ إن نی   إلیکم َوإن طاَل الز 

 (651)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

إننا نری فی هذا الشعر ما یثیر خواطر الشاعر من لهفات وأشواق ومیل وحنین، ونری عنده لوعة الفراق 

 جر، وفیها یتألق فن الشاعر صادقاً فی تعبیره قویاً فی أسلوبه.وعذاب اإلبتعاد وحسرة اله

یصف الشاعر أصدقائه بأنهم بُعدوا عنه رغم أنفه، وهذا الهجر یسب ب أن یطول شوقه إلی أحبائه. وهو 

یقبل هذا البعد کرهاً ال رضاً، وربما ال یحب أن تکون رهین هذا الحب. إنه وفی بعهد کان بینه وبین أحبائه 

 الیضیع ما یسرونهم. بحیث

یخاطب الشاعرأصدقائه قائالً: إن کنتم نسیتم ما کان بیننا من الصداقة والحب فإنی ماکنت مثلکم، بل إنی  

نسیت الراحة والنوم. وإذا کنتم ال تصدقوا کالمی سلوا النجوم فی السماء تنبئکم بحالی فی ظلمة اللیل، 

أن تصغی حرقة قلبی تُسمع من األرض المنخفضة بحیث تصغی والحاجة أن تسألوا ما یخفی قلبی. أطلب منکم 

به الذین ال تکونوا من أحبائی. إذا رأیتم ضوءاً تتألأل فذلک نور حنینی إلیکم وإن جری سیل فذلک ماء دموعی 

 ُصبَّ لکم. علی هذا إن خصاب األرص المنخفضة بسبب دموع أعینی .

منذ بعدت عنی وقعت فی المشاکل و المصائب وظلمت یستمر الشاعر بوصف محبوبه ویشبه بقمرقائالً: 

ل الذی هلک  أمامی الدنیا بعدم رؤیتک، لعلک تطلع فی اللیل من اللیالی وتقرعینای برؤیتک.إعلم بأننی لست أو 

من أجل فراق الحبیب بین الُعشاق. وإن قدر لی سبحانه وتعالی صحةً وسالمةً أسافر إلیک وإن طال وصالی 

 .إلیک مدةً طویالً 

ما یهمنا فی هذا الشعر من صور البالغیة والجمالیة هو تشبیه المقلوب، بأنها جاء فی البیت السابع. نری  

الشاعر شبه البرق بنار الحب فی مصرع األول وشبه السیل بدموع أعینه. فنشاهد هنا أن هذا التشبیه خرج 

ا کان مستقراً فی أنفسنا من أن الشیء یشبه دائماً بما هو أق وی منه فی الوجه الشبه، إذ المألوف أن یقال إن عم 

نار الحب یشبه ببرق وماء الدموع یشبه سیل، ولکن عکس وقُلب للمبالغة واإلغراق لإلدعاء أن وجه الشبه 

أقوی فی المشبه؛ وهذا التشبیه الذی إستخدمه الشاعر مظهر من مظاهر اإلفتنان واإلبداع والجمال فی شعره. 

 مصرع األول هو اإلحراق وفی مصرع الثانی هو جریان الماء وشدته.  أما الوجه الشبه فی

 التشبیه المفصل -9-2-1

هو ما ذکر فیه وجه الشبه أو ملزومه، بحیث إستخدمه الشاعر فی أشعاره کثیراً، ونری نموجاً منه فی  

 یاط من األفرنج:مدحه عن الکامل ناصر الدین...إبن العال أبی بکر بن أیوب ویثنی علیه إنتزاعه ثغر دم
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برِ    َصبَرت إلی أن أنَزَل هللاُ نَصَرهُ   لذلَک قد أحَمدَت عاقبَةَ الص 

 بکثَرِة َمن أرَدیتَهُ لَیلَةُ الن حرِ     َولَیلَِة َغزٍو للَعدو  کأن َها 

َف هللاُ قدَرَها  یتُها لَیلةَ القَدرِ    فَیا لَیلَةً قد شر   َوال َغزَو أن َسم 

 بسابَحٍة ُدهٍم َوسابَحٍة ُغرِّ    ر  َوالبحِر َعنُهُم سَددَت َسبیَل الب

 بکل  ُغراٍب راَح أفتََک من َصقرِ    أساطیُل لیست فی أساطیِر َمن مَضی 

 َوإن زانَهُ ما فیِه من أنُجٍم ُزهرِ    وَجیش ٍکِمثِل الل یِل َهوالً وَهیبَةً 

طُّ ِمثلُهُ  َُ  َوال لبنی بَدرِ  آلِل ُزُهیٍر ال    وُکلِّ َجواٍد لم یُکن َق

راةَ عِن الفَجرِ    وباتَت ُجنُوُد هللاِ فوَق َضَوامٍر   بأوضاِحها تُغنی السُّ

 َوأشَرَق َوجهُ األرِض جذالَن بالن صرِ    فَما ِزلَت حتی أی َد هللاُ ِحزبَهُ 

 لَِمن قِبلَِة اإلسالِم فی َموضِع الن حرِ    َکفَی هللاُ ِدمیاطَ الَمکاِرهَ إن َها 

یِق من ذلَک الث غرِ    اَب ماُء الن یِل إال  ألن هُ وما ط  یَُحل  َمَحل  الر 

 (623)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

یهنئیء الشاعر ناصر الدین قائالً: إنک ما دمت صبرت فی الحرب لقد نصرک هللا ولذلک ثنیت عاقبة 

سم الحج( بسب إزدیاد الذین قتلوا الصبر واإلستقامة. ثم یصف لیلة الحرب أمام جیش العدو بلیلة النحر)من مرا

 فی ذلک الحرب.

یا ملک ناصر، کبرت لیلة التی قد شرف هللا قدرها ومنزلتها، وال عجب إن سمیتها لیلة تکون خیرمن ألف 

 شهر. ربما هذه اللیلة صفحة مجیدة فی تاریخنا اإلسالمی المجید.

حیث سد طریق الصحراء والبحر  یمضی الشاعر فی وصف المعرکة و یشید إنتصارات الملک الناصر 

بخیول السود والبیض وله أساطیل لیس مثلهم فی التاریخ وهم الذین یهجمون علی العدو بکل سفینة أکثر فتکاً 

 من الطیورالکاسرة إلی صیدهن.؟

ثم یصف الشاعرالجیش اإلسالمی وبطولة أفراده وما کان لدمیاط من شرف التضحیة فی سبیل کلمة هللا، 

أن هذه البطوالت أعظم الجهاد فی سبیل هللا وفی سبیل الذود عن حق المسلمین. إن جیش المسلمین یصور لنا 

لهم هیبة کاللیل وإن حسن اللیل من أجل کواکبه المنیرة، وخیولهم لم یکن مثلهم بین آل زهیر وبنی بدر وإن 

لضامرة للسراة اللیل ببیاض کانوا ضامراً ظاهراً. و یقول الشاعر وصفاً عن الخیول: تضیء هذه الخیول ا

تها التی أغنت عن ضیاء الفجر. فمازلت حتی أید هللا جیش سلطان الملک الناصر و أشرق وجه األرض  غر 

 بسبب هذا النصرالکبیر.

ثم یشید الشاعر بمکانة دمیاط فی مواقف الجهاد المشرف ویبالغ فی تمجیدها ویطلب من هللا أن کفی  

نها کانت موضع النحرللتضحیة قبل األسالم. وإن کان ماء النیل یعذب حالیاً فذلک منطقة دمیاط من البالیا، أل

 بسب أن نبع من منطقة دمیاط.

فی الواقع أن إنتصارالمسلمین علی الفرنجة فی معرکة دمیاط فرحة هزت المشاعر، وفتقت قرائح 

 الشعراءمنهم البهاء زهیر. 

والسادس وهی ضرب من التشبیه سماه علماء البالغة "  یبدو أن روعة فن الشاعرتجلت فی البیت الثانی

بالتشبیه المفصل" ویفرق بینه وبین تشبیهات اآلخر بسبب ذکر أرکان التشبیه کله. بحیث شبه الشاعرلیلة 

 غزو للعدوبالیلة النحر وشبه جیش المسلمین فی هول وهیبة بالیل الدجی.

 ه البالغیة والجمالیة فی دیوان الشاعر.نکتفی بهذا القدر و نطرق إلی مبحث اآلخر من وجو 

 المجاز-3

المجاز من أحسن أسالیب البالغیة والجمالیة التی تهدی إلیها الطبیعة إلیضاع المعنی، إذ به یخرج المعنی 

متصفاً بصفة حسیة، تکاد تعرضه علی عیان السامع، لهذا شغفت العرب بإستعمال المجاز لمیلها إلی اإلتساع 

ی الداللة علی کثرة معانی األلفاظ، ولما فیه من الدقة فی التعبیر، فیحصل للنفس به سرور فی الکالم، وإل

)الهاشمی، وأریحیة، وألمر ما کثر فی کالمهم، حتی أتوا فیه بکل معنی رائق، و زینوا به خطبهم وأشعارهم.

 (293م:6552

فی التعبیر وإلباس المعنی واإلحساس  لقد عرف العلماء واألدباء منذ قدیم المجاز، وتنبهوا األهمیته ودوره

ل من أتی  الوضوح والفصاحة، فحاموا حوله وسعوا فی تحدیده وبیان المراد منه فی اإلصطالح. لعل أرسطو أو 

 (91م:6523)بدوی، بتحدید المجاز فإنه قال: " المجاز نقل إسم یدل علی شیء إلی شیء آخر".
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أدوات التعبیر الشعری، ألنه تشبیهات و أخیلة و صور مستعارة إن المجاز کما قال العقاد: " هی األداة من 

و إشارات ترمز إلی الحقیقة المجردة باألشکال المحسوسة، وهذه هی العبارة الشعریة فی جوهرها 

 (31)العقاد، د.ت:األصیل".

 إستخدم الشاعر المجاز المرسل والمجاز العقلی فی أشعاره .نشرح کما یلی:

 المجاز المرسل-9-3-6

إن المجاز المرسل من الوسائل التی تساعد علی بالغة التعبیر وعلی جماله، وحسن وقعه فی نفوس 

)شیخ امین، المتذوقین، ذلک أن المعنی ینقل من مدلول اللفظة األصلی أو الوصفی إلی مدلول جدید،

صورها خیاله، وهو أکثر إتساعاً فی شعر الشاعر؛ ألنه یأتی المعانی فی القوالب التی یت (605م:6552

وأشکال التی یصاغها ذوقه. ومعلوم أن هذا العمل مرتبط بما عند الشاعر من تفنن وإبتکار، وقدرة علی الربط 

 بین مختلف المعانی والصور. وقوله:

 یجوُد إذا َضن  الَغماُم َغماُمها   أیادیَک عندی ال یَُغب  ِسجاُمها 

 ألی اٍم قَلیٍل ِکراُمهاِسواَک    وکم أُوثُرالت خفیَف عنَک فلم أجد 

 (251)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

نجد فی هذه األبیات صورة صادقة لحب الشاعر إلی من یحبه، وهو یقول إن نعمک کثیروال یقل شیئأ عنها 

بسبب بَذلک إلی اآلخرین، و ال مثل سحاب الذی یصب تارة وال یصب تارة، بل إنک دائم الجود وال تبخل فی 

  بذل مالک للناس.

إن الحبیب هو الذی یسهل به المشاکل والمصائب الدهر و الیجد الشاعر أحداً غیره یساعده فی إی مرحلة 

 من المراحل الحیاة .

إذا تأملنا فی البیت األول تجلت فیه روعة فن الشاعر ظاهراً المجاز المرسل بعالقة السببیه، وإستعمل 

 المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنی األصلی. کلمة" إیادیک" فی غیر معناها األصلی لعالقة غیر

 وقوله:

ها   فأربَت علی فَهمی وَحدسی وتَمییزی   أتَتنی أیادیَک التی ال أُعدُّ

 (610)فاروق طباع، دیوان،د.ت:فَما بَِرَحت حتی أَرتنَی تَعجیِزی  وکنُت أَری إن ی َملیٌء بُشکِرَها 

عم الیستطیع أن یعدها وذلک بسب إزدیاد جوده وإحسانه إلی یصف الشاعر حبیبه بأن أتی من جانبه ن 

الناس کلهم. فیقول الشاعر، إنی الأقدرأن أشکرک من أجل أیادیک الکثیر ألنک تستزید من نعمائک علی  کلما 

.  تمر علی 

یظهر أن أتی الشاعر جود حبیبه فی أحسن صورة وإستعمل هذا الجود فی األبیات المعدودة فی لوحة 

المرسل . کما نری فی البیت األول کلمة " إیادیک" یراد بها النعمة فی معنی المجازی علی أساس  المجاز

 مجاز مرسل بعالقة السببیة. 

 المجاز العقلی -9-3-2

المجاز العقلی أسلوب عربی فصیح، یدل علی سعة العربیة، وقدرتها علی تجاوز حدود الحقیقة إلی الخیال. 

اصراً علی الحقیقة وحدها . إنه یصوغ إسناد العقل أو ما فی معناه ألی غیر صاحبه ذلک أنه لو کان اإلسناد ق

بسبب عالقة ظاهرة أو خفیة بین العقل و صاحبه، أو بین المسند والمسند إلیه...وذلک إنطالق فی التعبیر الفنی 

اً، یدرکها کل من عنده إلی أقصی الحدود. أما القرینة التی تدل علی أن اإلسناد عقلی مجازی فهی عقلیة دائم

 (56م:6552)شیخ امین،أدنی درجة من ذوق.

 فی وصف الخمرة فی مرتبة کبار الشعراء الخمریین ومن قوله: -کما قلنا آنفاً  -قد برع شاعرنا

 َوأصَواُت الش حاریرِ    َعال ِحسُّ الن واعیِر 

 َصفَا ِمن َغیِر تکدیرِ    َوقد طاَب لنا وقٌت 

 أدِرها َغیَر مأُمورِ     فقُم یا ألَف َموالیَ 

نانیرِ  نانیرِ    َوُخذها کالد   علی ُرغِم الد 

بِح   تَِزد نُوراً علی نُورِ   أِدرها من َسنی الص 

 َهباٍء َغیِر َمنثُورِ    ُعقاراً أصبََحت مثَل 

 َرأتها َعیُن َمقُرورِ    بََدت أحَسَن من ناٍر 

 (631)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

شرب الخمرة علی حس  النواعیر وأصوات الشحاریر فی وقت طاب لهم فیه العیش و  إن الشاعر ال یحلو له

صفا من أی  مکروه یکدره. ویسأل الشاعر الساقی أن یقم بواجبه فی سقایة نُزالئه من الشاربین. ثم یطلب من 
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اإلشراق علی  الندیم أن یأخذ الخمرة التی تشبه الدنانیر فی شکلها، وأن یحتسیها مع طلوع الفجر حیث یکون

 إشراق.

نحن نستعرض هذه اللوحة للشاعر، ونشعر کأننا أمام لوحة األعشی میمون بن قیس فی قصیدة " وداع 

هریرة" والتی یتناول الموضوعات التی تناولها البهاء. من ثم نری الشاعر کیف یصور لنا شرب الخمر ویلتفت 

انی؛ وإذا تأملنا فی هذا البیت نعرف أنه یجر مجراه نظرنا بتعلیم صورة رائعة التی إستخدمها فی البیت الث

الحقیقی، ألن الوقت ال یصلح ألن ینسب إلیه "طال" وال شک أن هذه المعرفة لم تتأتی من ناحیة اللغة و 

وضعها، بل الحاکم هنا هو العقل، ولهذا یسمی بالمجاز العقلی بعالقة الزمانیة .فتم تصویرالشاعر حسنه 

 لمجازالذی دخل فی البیت.وجماله بفضل هذا ا

یتبادرإلی أذهاننا أن الشاعرصاحب مذهب فی الخمر، لکننا إذا فتشنا فی شعره نعثر علی أنه یقولعلی سبیل 

الخیال والفکرة والتصویر. إذ نستطیع أن نقول بکل ثقة وإطمئنان، لقد صاغ األبیات مع الحالة التی تالئم مع 

 إعجاب القاریء والسامع بها.حیاة الشاعر، وهذا من روعة قصیدته و

إذا نعود إلی مباحث البالغیة والجمالیة یلتفت نظرنا إلی المجاز فی لحمة األولی ویسند شاعر "الوقت" 

 إلی " طاب" إسناداً مجازیاً لعالقة الزمانیة، وهذا ما یسمی فی عرف البالغیین " بالمجاز العقلی".

 وقوله:

مُ    ةً تُِضیء لَیالی الد هِر منَک ُمنِیرَ   َوأی اُمهُ ِمن فَرَحٍة تَتَبَس 

 لَمن أبتَغی هذا الکالَم َوأنِظمُ    َویا لَیَت ِشعری إن قَضی هللاُ بالن َوی 

هٌ   َوَمدح ٌَکما تَهَوی الَمعالی ُمعظَّمُ    نَسیٌب َکما یَهَوی الَعفاُف ُمنَزَّ

بَا َوَشکوَ   َوَعتٌب َکما إنَحل  الُجماُن الُمنَظَّمُ    ی َکما َرق  الن سیُم من الصَّ

َر َعن َوقِت الَهنَاِء ألن هُ   لَهُ ُکلَّ یَوٍم ِمن َجنابَِک موِسمُ     تَأخ 

مُ     َوتَعلَُم أن ی فی َزمانَی واِحٌد   َوأن  َکالمی آِخٌر ُمتَقَدِّ

 (306)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

بی إن أیامی تضیء بنورک وتبتسم فرحة، ویا لیت شعری إن یکتب هللا الفراغ بیننا ، لمن أنظم یا حبی

وأنشد. لذلک شعری نسیب للعفاف ومدح للمعالی وشکوی للنسیم الرقیق وعتب إلنفصال اللولوء من العقد. فال 

حبیب فی هذه الدنیا سواک،  أحتاج إلی السرور والهناء و یهب من جانبک علی  نسیم یوماً، وأنت تعلم لیس لی

 فکالمی فوق کل کالم وهو فصل الخطاب.

نری کیف یصور لنا الشاعر صورة جمیلة لحبیبه وهو یلتزمه فی المصائب والشدائد الدهر، ألنه یباح له 

طریق السعادة. و ال یحلو العیش دون الحبیب و هو یساعد الشاعر فی کل أمورحیاته. من ثم یبین لنا صورة 

البالغیة والجمالیة وهو المجاز العقلی ذو العالقة الزمانیة وهو ما یکون فی البیت األول، حیث أسند  من صور

 " تتسم" إلی فاعله علی سبیل المجاز العقلی بعالقة الزمانیة.

 وقوله: 

َضا أهالً َوسهالً َومرَحبَا   حدیثَُک ما أحالهُ عندی َوأطیَبَا   َرُسوَل الرِّ

بَا   ن أُحبُّ َسالَمهُ َویا ُمهِدیاً ِمم    علَیَک َسالُم هللاِ ما هب ِت الصَّ

 َویا طَیِّباً أهَدی مَن القوِل طَی بَا   َویا ُمحِسناً قد جاَء من عنِد محسٍن 

َضا  نی ما قد سمعُت مَن الر  نی ذاَک الَحدیُث َوأطَربَا   لقد سر   َوقد َهز 

ُق أ   َوِزدنَی من ذاَک الَحدیِث لَعل نی  بَاأَصد   مراً کنُت فیِه ُمکذِّ

 أال إن هُ یَوٌم یکوُن لَهُ نَبَا   َوبَشَّرَت بالیَوِم الذی فیِه نَلتَقی 

 (25)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

یصف شاعر رسول هللا و یهنئه قائالً: إنی أرحب بقدومک وأبارک حدیثک الذی یحلو عندی، أنت یهدی 

ة. أصلی علیک وأهل بیتک مادامت یهب الریح من جانب الشرق، الناس إلی الخیر والسعادة فی الدنیا واآلخر

إنت ذو البشاشة والجمال ألنک جاء من جانب الذی له حسن الجمال. من ثم یکون کالمک جمیل جداً ألنه کالم 

 الوحی الذی نزل علی قلبک جبریل األمین.

جمیل، ألنها کالمصباح أصبحت مسروراً مادام سمعت رضاء ک وکلما قرأت کالم الوحی هزنی صوتک ال

ضاء لی الطریق. فقل لی کالم اآلخر لعلنی أصدق ما أکذب فی ضمیری. أنت بشرت بالیوم الذی نلتقی معاًوذلک 

 الیوم یوم اآلخرة.

إذا تاملنا فی البیت السادس نری فیه المجاز العقلی ذا العالقة الزمانیة. فمن الواضع أن إسناد النبأ إلی یوم  

 ماهو له لعالقة مع قرینة مانعة من إرادة اإلسناد الحقیقی.إسناد إلی غیر 
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نحن نکتفی هنا ونطرق إلی مبحث اآلخر من المباحث البالغیة والجمالیة فی دراستنا وذلک مبحث 

 اإلستعارة.

 اإلستعارة -2

أو کان  إن کان فن التشبیه فی علم البیان آیة من آیات اإلبداع الفنی بین األدباء والشعراء والمتفننین،

المجاز العقلی أو المرسل وسیلة رائعة إلنطالق اللغة إلی آفاق بعیدة فی عالم الحقیقة والواقع المحدود، إن 

اإلستعارة قمة الفن البیانی والجمالی، وجوهر الصورة الرائعة، والعنصر األصیل إلی اإلعجاز، والوسیلة األولی 

 ی سماوات من اإلبداع . التی یحلق بها الشعراء و أولو الذوق الرفیع إل

باإلستعارة یصورالمعقول کمحسوس، تکاد تلمسه الید، وتبصره العین، ویشمه األنف باإلستعارة تتکلم 

الجمادات، وتتنفس األحجار، وتسری فیها آالء الحیاة؛ فتری الطبیعة الصامة الجامدة تغنی وترقص، وتهلو 

)شیخ امین، القلوب النابضة حب اً وحیاةً وإفعاالً.وتلعب کأنها من ذوات الروح والمشاعر واألحاسیس و

 (662-666م:652

عرف عبد القاهر اإلستعارة بقوله: " اإلستعارة فی الجملة أن یکون لفظ األصل فی الوضع اللغوی معرفاً 

تدل الشواهد علی أنه إختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر فی غیر ذلک األصل، وینقله 

 (22: 6521)الجرجانی،نقالً غیر الزم فیکون هناک کالعاریة."إلیه 

عرفها السکاکی بقوله: " اإلستعارة أن تذکر أحد طرفی التشبیه وترید به تلک طائفة من تعریفات  

اإلستعارة تبین مفهومها لدی کبار رجال البالغة العربیة فی عصورها المختلفة، وهی وإن إختلفت عبارتها، 

 (321م:2000)القزوینی، ن متفقة مضموناً.فإنها تکاد تکو

 ومن کل التعریفات تتجلی الحقائق التالیة بالنسبة لإلستعارة:

اإلستعارة ضرب من المجاز اللغوی عالقته المشابهة دائماً بین المعنی الحقیقی والمعنی  -6

 المجازی

 وهی فی حقیقتها تشبیه حذف أحدی طرفیه -2

به به فی المشبه، فیسمی المشبه به مستعار منه، تطلق اإلستعارة علی إستعمال إسم المش -3

 (619م:6552)الهاشمی، والمشبه مستعارله ولفظ مستعاراً و...

 اإلستعارة المصرحة-9-2-6 

وهی ما صرح فیها بلفظ المشبه به، أو ما أستعیر فیها لفظ المشبه به للمشبه. وقول البهاء یکون نموذجاً 

 من هذه اإلستعارة.

 ء الدین علی إبن األمیر شجاع الدین جلدک التقوی وهذه القصیدة من أولی ات مدائحه:یمدح الشاعر عال

 لَما کاَن یَهواَک الُمَعن ی الُمَعنَّفُ    أُغصَن الن قا لوال القََواُم الُمَهفَهُف 

 حَکیَن الذی أهَوی لَما کنَت تُوَصفُ    ویا ظَبُی لَوال أن  فیَک َمحاِسناً 

 وِهمُت بظَبٍی َوهَو ظَبٌی ُمَشنَّفُ    ُغصٌن ُمَمنطٌَق کلِفُت بُغصٍن َوهَو 

ا َدهانی أن هُ من َحیائِِه   أقوُل کلیٌل طَرفُهُ َوهَو ُمرَهفُ     َومم 

ِه   به الَورُد یُسَمی ُمضَعفاً َوهَو ُمضِعفُ    وذلَک أیضاً مثُل بُستاِن َخد 

 کاَن فیَک تَعطُّفُ  َویا ُغصُن َهال    فیا ظَبُی َهال  کاَن فیَک التِفاتَةٌ 

 َوألبابُنَا ِمن َحولِِه تُتََخط فُ    َویا َحَرَم الُحسِن الذی هَو آِمٌن 

 (205)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

یخاطب الشاعر شجاع الدین منادیاً، یا غصن أنت متمایل إلی أی جانب ترید، لوال قدک الضامر لما یحبک 

وال جمالک و مشابهتک للمحبوب لما یوصفک الناس بالحسن ویغرمک المعذب المعنف؛ ویا من هو کالظبی، ل

 والجمال. 

یقول شاعر قانالً: إننی همت حباً بحبیب شبیه بالغصن وهو غصن البس النطاق وبالظبی وهو ظبی الالبس 

الشنف فی أذنیه. وإن أصابتنی الداهیة، هذا بسبب عینه المضعف وقده الضامرة. ربما هو کالبستان له خٌد 

یسمی المضعف وهو الحبیب الذی یورث عاشقه الضعف والسقم.أیها الحبیب الذی کالحرم الحسن و  کالورد

 الجمال وعقولنا تدهش من شدة جماله و روعته.

أما من حیث الصور البالغیة والجمالیة فالمالحظ أن الشاعر فی هذا الشعر یکثر من التصویر کما یفعل 

هی اإلستعارة المصرحة ، کما یکون فی هذه البیت: " ویا ظبی لوال أن عادة فی قصائد أخری...وما یهمنا هنا، 

فیک محاسناًحکین الذی أهوی لما کنت توصف" نری فی هذا البیت اإلستعارة المصرحة حیث شبه الشاعر 

 شجاع الدین بالظبی ، بجامع الحسن والجمال فی کال الطرفین علی سبیل اإلستعارة المصرحة.
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الشعر من اإلستعارة المصرحة والمکنیة ونحن نکتفی بهذا البیت وما فیه من اإلستعارة فی الواقع یمأل هذا 

 لکی نبین صورة رائعة من هذا النوع فی دیوان الشاعر. 

 وقوله مسترجعاً أیامه فی مصر:

 َوالَعیُش ُمت سُع الن طاقِ    أَسفی علی َزَمِن الت القی 

قاقِ  فُُل فی َحواشیهِ    َوِرداِء ِعزٍّ کنُت أر  الر 

 فُِدیَت بأی امی البََواقی   أی اُم ِمصٍر لَیتََها 

 قََمٌر یَِعز  لَهُ فَِراقی   وبجانِِب الفُسطاِط لی 

 َق الُمرَّ بالکأِس الدِّهاقِ    قََمٌر َشِربُت لَهُ الفِرا 

 ــُت ِمَن البُعاِد َوما أاُلقی   أحبابَنَا ما ذا لَقِیـ 

 ِمن ِمصَر نِیَراَن إشتِیاقی   لَو تُشِرفُوَن َرأیتُُم 

 (231)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

إن شاعر تأسف علی زمن الذی عاش فی مصر ویذکر ذکریات ذلک األیام فی هذا الشعرعیشاً بالراحة و 

یلبس الکساء الطویل الرقیق ویمشی متبختراً، فهو یتأسف تلک األیام حالیاً ویفدی باقی عمره فداءاً لتلک 

 .األیام فی مصر

یظهر أن للشاعرکانت حبیببة بجانب مدینة فسطاط فی مصر، وال یرید أن یتحمل فراقها وهجرها مع أنه 

یصبر لها أیاماً طویالً لتصل إلیه. إن الشاعر یشرح هذا الفراق ألحبائه ویقول لهم، لو تشرفون فی ذلک 

 المکان و رأیتم کیف حنینی إلی الفسطاط بمصر. 

 یعنی خروجه عن حجازیته، لقد یغنی کثیر من الشعراء بموطن غیر موطنهم إن إشتیاق الشاعر بمصر ال

ألنهم لمسوا بلمستهم الفنیة ناحیة التأنق فی ذلک الجمال، وأحسوا بمباهجه التی إنطبعت علی مشاعرهم 

 وإمتلکت علیهم خواطرهم، ولکن ذلک کله لم یغیر من نسبة الشاعر إلی موطنه. 

مصر، وهذا هو شغفه بها، وال یخرجه کل هذا عن حجازیته ألن اإلعجاب ال هذا هو إشتیاق شاعر إلی  

یعدو أن یکون عن المیل والعاطفة، ولکن األساس الذی ینبت علیه مواهب الشاعر والنبت الذی نبت منه هو 

یاً األثر الذی یبقی مع الشاعر مهما إتجهت عواطفه وسلکت میوله، وإننا نلمس هذا األثر فی شعره واضحاً جل

 وفی أغراضه المعروفة من مدیح وهجاء و وصف، وما إلی ذلک من أغراض الشعر و إتجاهاته.

إذا أمعنا النظر فی البیت الرابع نری أن شاعر شبه حبیبه بالقمر بجامع الضوء والتألأل. ثم إستعیر اللفظ 

 ألصلیة.الدال علی المشبه به "القمر" للمشبه"الحبیب" علی سبیل اإلستعارة التصریحیة ا

 ومن قوله:

 یا َملیَح الُمقلَتَینِ    یا قَِضیباً من لَُجیِن 

ُُ ما یُرضیَک عندی   فََعلَی َرأسی َوَعینی  کلِّ

 ُر سَوی ُخفَّی ُحنَینِ    ما لقَلبی منَک یا بَد 

اُد أن ی   منَک َمآلُن الیََدینِ    َویََری الُحس 

 بَیَن هجراٍن َوبَیَنِ    یا َملیحاً أنَا منهُ 

 یا لَها ِمن فِتنَتَینِ    ن تَبَد ی أو تََول ی إ

 ـُد َملیُح الط لَعتَینِ   فَهَو ِمن قَبُل َومن بَعـ 

 نُوُرهُ فی الَمشِرقَینِ   هَو بَدٌر قَد تََجل ی 

 ــُن بِه فی َصفَحتَینِ   وکتاٌب ُسط َر الُحسـ 

 (331)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

سده تمثاالً من الجمال، ثم یعمد إلی أن قد المحبوب یشبه بالغصن قد یقترب الشاعر من الوصف لحبیبه فیج

وله حسن العینین. ویقبل شاعرإنجاز ما یرضی محبوبه، ربما یکون محبوبه بدر تمام، وإن لم تکنللشاعر أحد 

 غیره.

یقول شاعرقائالً: إن الحساد یحسدوننی بأننی صاحب الحبیب، فأنت یاحبیبی، لیس فی إمکانی تحمل 

ک وهجرانک، وإن ظهر أو تولی عنی، أکون حائراً من هذه الفتنتین. ثم یدیم شاعر إلی وصف مفاتن فراق

حبیبه فیقول: إنک جمیل الوجه وتتجلی کالبدر فی السماء، وأیضاً أنت کتاب کتب فی صفحتین منه حسنک 

 وجمالک. 

نری وفاء الشاعرلصدیقه هذه صورة جمیلة أتحفنا بها الشاعر فی أبهی جالل المحبوب وجماله. ونحن 

یقدمه علی نفسه ویشارکه فی کل شیء مهم من حیاته. فمن الواضح أن الصورة التی یرسمها الشاعرفی هذه 
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اللوحة هی مرآة ألحاسیسه ومشاعره، وهی تکشف عن واقعه النفس والخالجات التی تنطوی علیها ذات 

 ناه فی نهایة القصیدة.الشاعر، فیری کل الجمال والحسن فی حبیبه ویوصفه کما رأی

أتی الشاعر صورة حبیبه فی إطار إستعارة تصریحیة تعبیراً عن عظمته ورفعة شأنه فی حبه إلی حبیبه 

والوفاء به، ونراه فی البیت األول بحیث شبه قد المحبوب بالغصن بجامع الرشاقة وفی البیت الثالث والثامن 

 ل هذا یکون علی سبیل اإلستعارة التصریحیة األصلیة.شبه صورة حبیبه بالبدر بجامع الجمال والحسن؛ ک

 وقوله: 

 تُراقُب عنها ألَف عیٍن َوحاِجبِ    َکلِفُت بشمٍس التَری الشمُس َوجَهها 

 َوتضُعُف ُکتبی َعن ِزحاِم الکتائِبِ    ُمَمنََّعٍة بالَخیِل َوالقَوِم َوالقَنَا 

یاُح تَحی ةً   بَیَن القَنَا َوالقََواِضبِ  لَما نَفََذت    َولو حَملَت عنی الر 

 أَعل ُل نَفسی باألَمانی الَکَواِذبِ    فَما لَی منها َرحَمةٌ َغیَر أن نی 

 (30)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

إن للبهاء حبیب یتألأل کالشمس وهو یصفه قائالً: إنی أحبالحبیب الذی کالشمس وله عشاق کثیرون بحیث 

زدحام العشاق ، ویصونها القوم والفرسان علی خیولهم والرماح مع أن أن الشمس السماء لم تکد تراه بسبب إ

تضعف جیشی الذی هی کتبی أمام هجوم کتائب األخری للمراقبة عنها. و إن أرادت الرماح إبالغ سالمی إلیها 

 لم تستطع بسبب حمایة القنا والسیوف عنها ؛ وإنی الأری منها رحمة حالیاً إال أننی أعالج نفسی باآلمال

 الکاذبة ألصل إلیه یوماً من األیام.

إذا تأملنا فی البیت األول یظهرأن شبه الشاعر صورة حبیبه وهی المشبه بالشمس وهی المشبه به بجامع 

جمال والقرینة التی تمنع من إرادة المعنی الحقیقی هی لفظة " کلفت" وتسمی هذه اإلستعارة التصریحیة 

 األصلیة.

تعارة المصرحة ونطرق إلی مبحث اآلخر وهی اإلستعارة المکنیة لنتم الکالم عن نکتفی بهذا القدر من اإلس

 اإلستعارة.

 اإلستعارة المکنیة -9-2-2

اإلستعارة المکنیة عبارة عن إستعارة المشبه به للمشبه، التی لم یدل علیها صراحة بذکر المشبه به وقصد 

ونحن سنأتی نماذج  (310م:6531)السکاکی،مشبه به.المشبه منه، بل رمز إلیها بذکر المشبه وإعادة إسمه لل

 من هذه الصورة فی أشعار شاعرنا لنکمل حقه فی مجیء للصورة البالغیة والجمالیة.

 وقوله یمدح مجد الدین محمد إبن إسماعیل إبن اللمطی:

یِن ما   أنا ِمن ُعالهُ ُمستَمیُحه   َوَمنَحُت مجَد الد 

 ت لَمعروٍف تُتیُحهُخلِق   َمولًی کأنَّ بَنَانَهُ 

 حاشاهُ ِشٌق أو َسطیُحه   وکأن هُ ِمن فِطنٍَة 

 یحویِه من َغمٍّ َضریُحه   وکأن  حاِسَد َمجِدِه 

 یَبدو لَهُ إال  َسنیُحه   وُمباَرُک الَغَدواِت ال 

 ــطَلُِق الل ساِن بِه فَِصیُحه  َوفَسیُح باِع الُجوِد ُمنــ 

 حٌب إذا سألوا َوُسوُحهرَ    یَلقَی الُوفُوَد َوَصدُرهُ 

 یُرَوی لَهم إال  َصحیُحه   یروی الن َدی أبَداً فاَل 

ن یَستَمیُحه  یا َسی داً إحسانُهُ   ما غاَب َعم 

 و َرواِح َمکُرَمة ٍتَُروُحه  کم ُغدَوٍة لََک فی الن دی 

 بَحدیِث َمجٍد تَستَبیُحه  وقَدیٍم َمجٍد ُصنتُهُ 

 الَحقُّ ال یَخفَی ُوُضوُحهوَ   ُملِّکتَهُ دوَن الَوَری 

ٍع   لو عاَش ما قد عاَش نُوُحه  ال یَد عیِه ُمد 

 (19)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

ومن حسن آداب المخاطب أن یحسن التصرف فی مخاطبة الُمخاطب، والمَخاطب هنا ملک والُمخاطب 

یستمیحه العذر لمخاطبته إی اه، شاعرإنسان عادی، ولهذا نجد البهاء یدرک هذه الناحیة ویطلب من الممدوح أن 

 فهو وإن لم یکن عند منزله لکن محبته له هی التی َمَحت تلک الفوارق بینهما.

هذا المخاطب شخص لم تُخلق أنامله إال للجود والعطاء وهو ذکی فطن ال یستوی قدره فی هذه الصفات مع 

ه إلی قبورهم لشد ة ذلک الحسد. الکاهنین: "شقِّ" و"سطبحه". ومن عظمته أن حاسدیه یحملون حسدهم ل

وأما من حیث البالغة والجمال، فإنه طلق اللسان ال ینطق إال بما هو مفید للناس، وأما الکرم فهو فیه ال 
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یضاهیه أحد، إذ نراه یستقبل الوفود بصدر رحب، ویلب ی کل طلب یُطلب منه مهما کان شأنه، وهو إذا أعطی ال 

 یعطی إال من خیر ماعنده.

کم لک  اطب الشاعر الممدوح بأنه اإلنسان الذی إحسانه ال یغیب أبداً عن َمن یستغیث به. ویقول لهثم یخ

فی الندی من جوالت غدواً و رواحاً، وأنت أحییت مکارم، کان أباؤک قد أعتادوا علیها، وهذه المکارم ملکتها 

علی أن ید عیه لنفسه ولو عاش  دون سواک، ألنها حق من حقوقک، والحق ال یخفی علی الناس، والیجرؤ أحد

 ما عاش نوح.

نعود إلی البیت السادس بحیث إستخدم الشاعر اإلستعارة المکنیة فی "باع الجود" و"منطلق اللسان"  

 وهذا البیت أجمل البیت التی یلتفت نظرنا فی لمحة األول.

بکر بن أیوب لما قدم من  وقوله فی مدح المسعود صالح الدین أبا المظفر یوسف إبن الکامل محمد بن أبی

 م(:6223هـ.)120الیمن سنة 

 َوأن ی علی ما فاتَنی منَک نَدمانُ    لقد کنُت أرجو أن أُزوَرَک فی الد جی 

 َوقَد َمر  أزماٌن لذاَک َوأزمانُ    أَُعل ُل نَفِسی بالَمواعیِد َوالُمنَی 

ی ِمن سواَک َمَذل ةٌ   لِحرمانُ َوأن  َحیاتی ِمن ِسواک َ    أَری أن  عز 

 َوما بُعدت أرُض الکثیِب َوُغمدانُ    َوقالَت لَی اآلماُل بالیُمِن َوالُمنی 

 فأهتَز  ِمن َشوقی کأن َی نَشَوانُ    وکنُت أَری البرَق الیَمانَی َموِهناً 

یَح الَجنُوبی َوأنثَنی   َولی أن ةٌ منها َکما أن  َولَهانُ    َوأستَنِشُق الر 

 (333:)فاروق طباع، دیوان،د.ت

إن الملک المسعود ممن إتصل به الشاعر وقد صرح فی هذه القصیدة آماله وأنه یود  أن یکون شاعر 

حنین الشاعر إلی الملک للوصول إلی آماله یسبب أن یقول: إنی أرجو أن تزورک فی الظالموقد أندم  .القصر

المنی. وعزتی دون الملکهی  علی ما فاتنی من جانبک. فأعلل نفسی باآلمال وقد مضی الزمن للوصول إلی

 الحقارة والخسران.

إن اآلمال تکلمنی بالخیر والبرکة، بأنک تصل إلی الملک المسعود وکلما بعدت من أرض الکثیب وغمدان. 

کنت أری برقاً لیالً تحرکت من شوقی، کأنی سکران وهو یالزمنی فی هذا الشوق راقصاً. إنی أشم من هنا 

 تر فی المشی کأنی حزین وشدید الحب.رائحة الریح الجنوبی وأتبخ

یظهر أن الشاعر قد أخلص اإلخالص کله للملک الصالح فوثق به، وقربه إلیه فصار البهاء أکثر الناس  

إختصاصاً بالملک وإجتماعاً به. وإذا إنتقلنا إلی دراسة الجانب البالغی والجمالی فی التعبیرفی هذا األبیات 

ارة. و ذلک فی هذا البیت " وقالت لی اآلمال بالیمن والمنیوما بعدت أرض نصل إلی صورة رائعة من اإلستع

الکثیب وغمدان" بحیث شبه الشاعر اآلمال باإلنسان ثم حذف المشبه به ورمز للمشبه به المحذوف بشیء من 

 لوازمه وذلک " قالت " ولما کان المشبه به فی هذه اإلستعارة مخفیةً، سمیت " استعارة مکنیة". 

 له یصف رسالة من صدیق ویشبهها بأ زهار الروض:وقو 

 قاَل قَوالً فأسَهبَا   أکتاٌب ِمن فاِضٍل 

بَا   أم أزاهیُر َروَضٍة   فَتَّقتَها یَُد الصَّ

ا َرأیتُهُ   مرَحباً ثم  َمرَحبَا   قلُت لَم 

ا قَرأتُهُ  بَا   ثم  لَم   َهز  ِعطفی تَطَرُّ

بَا َرد  لی َریِّقَ   َوتََوه مُت أن هُ   الصِّ

 (31)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

یأخذ الشاعر فی وصف رسالة حبیبه بأنها رسالة من جانب إنسان فاضل وشریف وسطر فیها قوالً فأطال 

فی کالمه. ربما تلک الرسالة ورٌد من روضٍة شقتها الریح الشرقیة؛ وحینما رأیته قلت به مرحباً بک. ثم فتحت 

اعری وأصبحت فرحاً شدیداً، حتی إنتهی وتوهمت أن صدیقی أعاد إلی  رونق الرسالة وقرأتها وقد أثارت مش

 الشباب بإرسال هذه الرسالة الطویلة.

کان الشاعر فناناً فی شعره، یرسم اللوحة مثلما یعبر عنها، ولقد أعجب به کل محب للصورة الجمیلة و  

 ا عنهم الحزن واأللم .الرونق الشباب الذی طالما تمنی الناس أن یعود إلی قلوبهم فیفضو

أما الصورة اإلستعارة تکون فی هذا البیت" أم أزاهیر روضة فتقتها ید الصبا " بحیث شبه الشاعرالصبا 

باإلنسان الذی له ید، وحذف المشبه به ، ورمز للمشبه به المحذوف بشی من لوازمه وهو" فتقتها "، وهذا 

 اللون من المجاز سمی بـ" اإلستعارة المکنیة"

 تفی بهذا القدر ونذهب إلی حلقة أخری من ریاض شعر شاعرنا وذلک مبحث الکنایة.نک
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 الکنایة-9

الکنایة مظهر من مظاهر البالغة، وأسلوب من أسالیب البیان، وغایة ال یقوی علی الوصول إلیها إال کل 

یک الحقیقة مصحوبة بلیغ متمرس، لَطُف َ طبعه، و صفت قریحته. والسر فی بالغتها أنها فی صورة کثیرة تعط

بدلیلها، والقضیة فی برهانها؛ ولهذا کانت أبلغ من اإلفصاح، وأشد  وقعاً من التصریح، إنها تحمل فی طوایاها 

 نفحة من نفحات المبالغة، تضفی علی المعنی حسناً وبهاًء، و تزید الصورة وضوحاً وجالًء.

، وتلک هی خاصة الفنون، فإن المصورإذا ومن أسباب بالغتها أنها تضع لک المعانی فیصورة المحس ات

رسم لک صورة لألمل أو الیأس بهرک وجعلک تری ما کنت تعجز عن التعبیر عنه واضحاً ملموساً. فإنها 

تؤدی إلیک المعنی الکبیر فی قلیل من اللفظ، وذلک هو اإلیجازالذی یمثل عنصراً من عناصر رفیع التعبیر 

 (611-613م:6552)شیخ امین، واإلعجاز.

وقد عبرعبد القاهر فی الکنایة: " الکنایة أن یرید المتکلم إثبات معنی من المعانی فال یذکره باللفظ 

الموضوع له فی اللغة، ولکن یجیء إلی معنی هو تالیه وردفه فی الوجود فیری إلیه ویجعله دلیالً علیه 

 (22هـ:6311)الجرجانی،".

الکنایة وفاقاً للعصر الذی عاش فیه ولکنه إستخدم صورة  إن البهاء زهیر میاالً إلی التصریح أکثر من

: 2005)علی کاظم، الکنایة فی بعض أشعاره وقد جاء ت کنایاته فی أغلبها بسیطة غیر مرکبة وال معقدة.

 ونحن خرجنا نماذجاً من هذه الصورة من أشعاره بیاناً لجماله وبالغته ونطرق بها حالیاً.  (10

یتحدث به أحبائه، ولیرووا للناس قصة حبه وعذابه فی هذا الحب، وحرمانه من إن الشاعر ینشد شعراً ل

 متعة الوصال، فقد قال فی هذا:

ثُوا عن طُوِل لَیٍل بِتُّهُ   هل َرأیتم هل سمعتم هل ُعِهد   َحدِّ

 تَحبَُل المرأةُ فیِه َوتَلِد   ال َرعاهُ هللاُ ما أطَولَهُ 

 شیٍء َمرَّ بی فیِه نَِکد کل     لیَس ما أشکوهُ منهُ واِحداً 

 (50)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

حق لهذا العاشق أن یضیق بطول هذا العهد وأن یتساء ل فی إستنکار و حرقة ،هل رأوا و هل سمعوا و 

هل عهدوا مثل هذه القسوة فی األحباب؟ وإن حسن الصیاغة فی هذا األسلوب، وجمال التعبیر فی هذا الوصف 

یء وهو یقف عند هذا الشعور الملتهب...إن الشاعر یتصور شوقاً عنیفاً جباراً وشعوراً لتملک إعجاب القار

ملتهباً بأخلص وأعذب الرجاء...ولکن خلقه یأبی أن یهان وطبیعته تأنف أن تذل لمعشوقه وإن کان وقع هذا 

مة وغراماً یسمو فیه الحب فی نفسه شدیداً وإن کان صد حبیبه وظلمه قاسیاً، فإنه یرید حباً تصان فیه الکرا

 الشعور.

فی إمکاننا أن نقول إن الفرق بین شاعرنا وشعراء اآلخر هو أن البهاء الیذل لمعشوقه أبداً وهذه الصفة 

یالزمه دائماً. الکنایة فی البیت الثانی، هی " تحبل المرأة فیه وتلد"، والشاعر یرید أن یبین طول اللیل 

 ه الصفة إلی الکنایة عن الصفة.المذکور، ولهذا عدل عن التصریح بهذ

 وقوله یصف همته العالیة فی الحیاة:

 تََساَوی بها آَساُدَها َوِکالبَُها   إلی کم ُمقامی فی بالِد معاشرٍ 

الث میَن َوإن هُ  رَّ  لعمُرَک شیٌء أنَکَرتهُ ِرقابَُها   َوقل دتُها الدُّ

نیا علی ذی مروءٍة   َعلَیِه ِرحابَُها َوال هَی َمسُدودٌ    َوما َضاقِت الد 

تی عاَدِة ِهم   َوجاَء مَن الَعلیاِء نحوی کتابَُها   فقَد بش رتَنی بالس 

 (22)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

إن الشاعر یعلن صراحة أنه یتمنی فراق الدنیا ألنها لیست عادلة ، فهی ال تفارق بین األسود والکالب، 

ه إلیها الشاعر بکل محبة وإحت رام و قل دها أحسن وأجمل ما یملک، ومع هذا فإنها لم تستجب وهذه الدنیا توج 

 إلی ذلک التقدیر ألنها لیست أهالً له.

مع أن الدنیا رحبة واسعة فلماذا یضیق اإلنسان علی نفسه، والینعتق من عبودیته فلیسافر اإلنسان فی 

السعادة فی الدنیا فی نظر البهاء األرض، وعندما فک ر الشاعربهذا األمر أمتلکته السعادة، وأنتابه السرور. و

 قضیة نسبیة، فبینما یری اإلنسان نفسه سعیداً، یأتیه ما ینغ ص علیه حیاته.

ومن حیث الصورالبالغیة والجمالیة یکون فی البیت األول کنایة عن صفة، وذلک " تساوی بها آسادها 

 وکالبها "کنایة عن التمایز بین األخیار و األشرارفی الدنیا.

 مهنئاً النصیر بقدومه من السفر ویثنی علی مکارمه: وقوله

 إذ کاَن هذا الیَوُم من َحَسنَاتِهِ    َصفحاً لَصرِف الدهِر عن َهفََواتِهِ 
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 کَمکاِن بسِم هللاِ فی َختَماتِهِ     یوٌم یَُسطَُّر فی الکتِاِب مکانُهُ 

نیا بُحسنِ    یا ُمعِجَز األی اِم قَرُع َصفاتِِه  َل الد   ِصفاتِهِ  َوُمجمَّ

 بل حاِرَث الَهیجاِء فی َوثَبَاتِهِ    بل أحنَفاً فی ِحلِمِه َوثَباتِِه 

 َو الماُء یَقِسُم ُشربَهُ بَحصاتِهِ    بل کعبةَ الَمعُروِف بل کعَب الن دی 

 عن خاطری إذا أنَت من َخطَراتِهِ    إن کنَت ِغبَت عن البالِد فلم تَِغب 

 و دعاؤنا یأتیَک فی طَی اتِهِ     هُ لو کنَت فت شَت الن سیَم َوَجدتَ 

 َجَمعت إلینا الُجوَد بعَدَشتاتِهِ     أحبِب بَسفرتِک التی بقدوِمها 

 کالس یِف یُصقَُل بُعد َحدِّ ظُباتِهِ    وأفاَدَک الَملَکاِن زائَد ِرفَعٍة 

 کلٌّ یریُدَک أن تکوَن لذاتِهِ   وکفَی إهتماماً منهما بَک أن َغداً 

تِهِ    ال ُزهیر ُمَزینٍَة  هذا ُزَهیُرکَ   َو أفاَک، ال َهِرماً علی ِعال 

َدعهُ َو َحولِیَّاتِهِ 

 لُزَهیِرَعصِرَک ُحسَن لَیلِیَّاتِهِ    ثم  إستَِمع  

اِن َوعن َجفَناتِهِ   لو أُنِشَدت فی آِل َجفنَةَ أضَربوا   عن ِذکِر َحس 

 (90-25)فاروق طباع، دیوان،د.ت:

ما صنعه معه ومع غیره من إساءة و ذلة، ألنه حافظ علی الممدوح وأعاده إن الشاعر یصفح للدهرکل 

سالماً إلی محبیه، وهذا الیوم فی تاریخ البالد من حیث األهمیة کالفاتحة بالنسبة للقرآن الکریم. ثم یخاطب 

یخ بصفاتهم الممدوح بُمعجزاألیام فی قرع الخطوب، وُمدِهش الدنیا بحسن صفاته. ثم یصفه بمن إشتهروا بالتار

 الحمیدة کاألحنف بن قیس فی حلمه، والحارث بن ظالم المری فی شجاعته، وکعب بن مامة اإلیادی فی کرمه.

ا فی داخل الریح  إن الملک لم یغب یوماً عن بال زهیر، بل کان زهیر یتذک ره بفکره ومشاعره ولو کشف عم 

ألنه بقدومه إجتمع الشمل وعاد الجود و العطاء؛  لرأی أن فی داخلها سالمه له. والشاعر سعید بقدوم الممدوح

 وعادت إلی البالد بعودة الممدوح الرفعة والمجد، کما یعود للسیف بهاؤه بعد صقله.

ه الحدیث والتخاطب إلی  ومن عظمة الممدوح وکرامته عند الناس أن الجمیع یریدون أن یکون لهم، ثم یوج 

سلمی صاحب المعلقات، ویدعو الشاعرالممدوح إلی اإلستماع له  نفسه بأنه زهیر ممدوحه ولیس زهیر إبن أبی

ولیس لَِمن ُسمَّی علی إسمه وهو زهیر بن أبی سلمی، وزهیر البهاء لو إستمع إلیه آل جفنة لترکوا شاعرهم 

 زهیر إبن أبی سلمی وإستمعوا إلی البهاء زهیر.

المباشر، ألنه یراه أکثر بالغة، وأشد  تأثیرًا إذا تأملنا فی البیت الثانی نری أن شاعر یستغنی عن التصریح 

فی النفوس وذلک " کمکان بسم هللا فی ختماته " کنایة عن التقدیم واألهمیة، وهذا نوع آخر من کنایة عن 

 صفة.

علی أیة حال لیس فی وسعنا أن نعرض لکل ما قاله البهاءزهیر وأن نأتی کل ما یکون فی شعره من 

یة، وإنما هو تلخیص مررنا به فی بحثنا لتکمیل به ما بدأناه لدراسة هذا الشاعر الذی أسالیب البالغیة والجمال

لم یکن إعجابنا به مقصوراً علی حجازیته، بل هی دراسة تشمل کل إتجاه شاعریته بالحسن والجمال، ولنؤدی 

ره وسمو مکانته فی بذلک للدراسة حقها وللتاریخ أمانته؛ ونحن نقف بهذا القدرفی تحلیل جمالی وبالغی أشعا

 األدب العربی.

 

 النتیجة 

ومن دراستنا لشعر البهاء زهیر وجدنا أنه لم یدع وجهاً من الوجوه البالغیة والجمالیة إال وتطرق إلیه 

ونجح فیه، وأهم هذه الوجوه: التشبیه، وهو من أهم عناصر تشکیل الصورة عنده، فإستخدمه بوفرة فی شعره 

لصورة خطوة هامة إلثبات صالحیته وسمو مکانته فی األدب العربی و العالمی. وبعد وتأمله فی إستخدام هذه ا

التشبیه یجیء المجاز فقد رأیناه قلیالً بالنسبة الوجوء اآلخر وهویطرق فی هذه الصورة الخیالیة إلی المدح، 

لوحات ُمشرقة لفنه وجولة الخمرة فحاول فیها أن یقلد سابقیه کاألعشی، والوصف البارع أخرج لنا من خالله 

 األصیل.

ثم کان لإلستعارة أیضاً دوراً مهماً فی شعره، ألنه تصور بها أحاسیسه ومشاعره فی الحب الصادق لحبیبه 

و قد تنوعت فی شعره فجاءت فی نوعیها: التصریحیة والمکنیة، ولکن المکنیة تغلب علی أشعاره، مع أن هذه 

، و روح تتحدث عن الحب فی عزة وکبریاء...وتمجید لمعنی الجمال الصورة فی غزله تطالعنا بروعتها وجمالها

 فی صورة محبوبه و بهائه و حسنه.

                                                 

 هی قصائد التی کان یضع کل واحد منها فی عام  
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و أما الکنایة فی شعره کاإلستعارة من حیث قدرته فی تجسیم المعانیو إخراجها صوراً محسوسةتزخر بالحیاة 

 لنسبة الکنایات اآلخری.والحرکة و تبهر العیون منظراً؛ مع أنه إهتم فی شعره إلی کنایة عن صفة با
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