
 

 

 

 

 

  لبهاء الدين زهري املوقف األديّب

 بأذربيجان اآلداب، جامعة الشهيد مدين ليةكاللغة العربية و آداهبا، فرع أستاذ مساعد يف. 1

 بأذربيجان هيد مدينالش جامعة اآلداب، ليةكاللغة العربية و آداهبا، فرع أستاذ مساعد يف. 2

 نورمدرس مساعد جبامعة بيام .3

 (12/7/1335؛ تاريخ القبول: 9/5/1335)تاريخ االستالم: 

املقال ملخّص  

 ان يف شعره و قد أويليث عن البيمنطلقاً من احلد« انته الشعريّةكو م شعر هباء الدين زهري»هذا البحث درس ي

سة من املدح ية تعاطي شاعر باملوضوعات الرئيفيكعن أبرز البحث ة خاصة و أيضاية عناي الشعرنيالبحثُ املضام

دح ميه أن ي ألنه شاعر البال  و علريثكوان فيد يف يمة؛ أمّا املدح بالنسبة لألغراض األخركشعر احل إيل

صورة حملادثات  كتاز بالعفة و ذاميق و ي، أمّا غلله فرقنية يف املمدوحياإلنسان ير النواحكذي و غالباً نياملمدوح

ة ي الشعرنيصف البهاء املضامي ذاك.و هحبّه و دماثة أخالقه و اتّصافه بالوفاء يأمّا فخره فعل العاشق و املعشوق،

ات املختارة يل و شرح األبيها من حتليدة اليت وصلنا إلير النتائج اجلدكذ البحث إيل ي. و قد انتهبدقّة ياألخر

ن صدق العاطفة و كول ةيبه الشعرينه و أسالي شاعر مقلّد يف مضامريوانه و مفاد هذه النتائج أن البهاء زهيل دكمن

ة يف هذا البحث املنهج يبه الشعريشعره و نقد أسالل يلتحل شعره متاما و قد اخترنا يغلب عليال ية اخليعفو

 ليّ.يالوصفيّ التحل

 الكلمات الرئيسة

 .املوقف األديب، تأثّر، تأثري، هباء الدين زهري

 

                                                 

 99175727219: اهلاتف الكاتب املسؤول 

لغة  ية وآداهباجملة ال ب  العر

سنة  ب، ولاال  ، العددالعاشرةال  هـ1335 عير

 129-91صفحة 
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 مقدمة

 سكـ ع الواقـع  يف ونكـ اء لكـن ت يتوهّمون أشـ يثرية فك األخطاء اليّت ترسخ يف أذهان الناس إنّ

ــيت تتـداول   متامـ  كذلـ  ــا   يألســن النـاس و يف طل  يعلـ  اً، و مــن األخطـاء الّ ــها املؤرّخـون، أنّه عت

القـرن السـابع بأنّهـا     ة املمتدّة من القرن الرابع اهلجـريّ و مابعـده إيل  يؤرّخون الفترة اللمني

 يف اللمن، كذل يف اةياحل مرافق عيجلم شاملة فتصبح لمةكعمّمون هذه اليفترة االحنطا  ف

 انـ  ك بـل  االحنطـا   و الضـعف  إيل نكتـر  ال ألنّهـا  ةيـ ركالف احلالـة  يعلـ  التنطبـق  وهناك حال

أنتج  عدداً من أهـل   ةياللمن الفترة هذه. إغناء أيّ العريب ركالف أغن  خصبة ةيعلم حالة

منـها ابـن    خ،يتـار  و نقـد  و لغـة  و أدب مـن  ريّكـ الف العطـاء  قمّـة  ثّلـون مي نيالّذ األدب و ركالف

 شعره يف انك فري. و أمّا البهاء زهريالبهاء زه ويف الشعر النثر يف الفاضل القاضي و ان،كخلّ

س الّـيت  يشـاعر و األحاسـ  امل و هـا، يف عـا   الّـيت  ئةيالب عوامل عن عبّري ةيشاعر لصدق مثاالً

د املرسومة يف صـور  يداً خرج به عن التقاليبرزت يف أشعاره، و هو ابتدع يف الشعر منطاً جد

 ب.ياملخاطبات و يف األسال

 مـوجلا  ونكـ ب تاألد و خيالتـار  تـب كاتيط يف تبـ  كيالت هـذا و مـع علمنـا بـأن البحـو       يعل 

 منطـه و أسـلوبه   نيد أن نبي، نر هو أدب تهاي ، حريهباء زه شعر حول اًيافكنا علمايالتعط يتح

  .العريبّ األدب يف انتهكم يعل دكؤياناً ييف الشعر ب

 ة البحثيخلف

ن يالبحـو  الـيت نشـرت حـول شـعر هبـاء الـد         إيلرينشـ ن أن كميو يف هذا القسا من حبثنا 

 مهاراتـه يف  ينيل و نقـد جوانـب شـعر هـذا الشـاعر و تبـ      يجهدنا يف حتل ي مدنيتبي  حيتريزه

 عه:ينظا شعر و ترص

 .جملة العريب :هباء الدين زهري.. شاعر الغلل الرقيق؛ ميشال خليل جحا .1

 هبي: جملة الوعي اإلسالمي. (؛ حممد نبيل1أعالم دفنوا مبصر وليسوا من أهلها ) .2
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 .اجمللس تبةكاظا املدين:مكالبنيات األسلوبية للكناية يف شعر البهاء زهري؛ علي .3

 .يور: جامعة أم القرك؛ حسن فا ح برين زهيأثر اإلسالم يف شعر هباء الد .3

ة اآلداب يـ لكد حممد:يان عبـدالعال سـ  ميـ  و ابـن مطـروح؛ إ  ريالتناص يف شعر البهاء زه .5

 ة.ياللغة العرببقنا، قسا 

ــل:  زهــري  والبــهاء امللــك  ســناء ابــن  بــني املــدح  قصــيدة ىف الفنيــة  الصــورة .7  ونقــد  حتلي

 ان للنشر.ميا: دارالعلا و اإليوموازنة؛ عالء امحد عبدالرح

ــة بنـاء  .7 ــة اجلمل ــة دراســة:  العربي ــ  تطبيقيـة  نظري ــوان عل دراضــي يزهــري؛ س البــهاء دي

 عبدالرزاق.

القعـدة   ي، ذ35السـنة   ،املعرفـة  :بيـ اس قطريـ ال اهـة؛ كو الف  شـاعر احلـبّ  ريالبهاء زه .8

 .519العدد  -1327

ن حنن يف هذه كاته ولياليت ناقش  جانباً من شعره أو ح يو عشرات من البحو  األخر

 ة تعاطي املوضوعات. يفيكة الشاعر وية و رؤينه الشعرياملقالة نناقش مضام

 مولده و منشأه

 ابرهاكـ ء عصـره، و أحسـنها نظمـاً و نثـراً و خطّـاً، و مـن أ      كان هباء الدين زهري مـن فضـال  

وادي خنلة  ة يفكمب مخسمائة و نيمثان و يإحد سنة احلجة ذي من اخلامس يف وُلِد مروءة،

احلجاز  كد أهل العراق. إنّه تريبن أيب صفرة س املهلّب ة أصيلة، ينتمي إيليمن أسرة عرب

مصـر   د مصـر أمّـا رحلتـه إيل   ينـة قـوص بصـع   يمصر فاستوطن مـع أسـرته مد   يف صغره إيل

 عن سبب هجرة أسرته من احلجاز، و نيدّثنا أحد من املؤرّخحيفغامضة أشدّ الغموض فلا 

 و اهلجـرة  هـذه  سـبب  عن إشارة ةيأ وانهيد يف رِدي فلا ،كء عن ذليدّثنا هو نفسه بشحيمل 

 األصـليّ  وطنـه  إيل نّحي انك أنّهاً دائم رونكذيهباء الدين زهري  عن حتدّثوا نيالّذ الباحثون

 (.39: 1373 ،انكباحلجاز)ابن خلّ
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 الـبالد  و نكاألمـا  بعـ   رواكذيـ  أن يعلـ  رصـون حي انواكـ  شعراء هذا العصـر يف غـلهلا  

 نـاء يم تعتـ   العصـر  كذل يف قوص ان كفقد د؛يالصع شعراء مايالس و احلجاز يف ان ك اليّت

 أو للحــج  املقدســة  األراضــي  قصــدون ي نيالّــذ  فــد ي انكــ  هــا يإل و ة،يــ العرب الــبالد  و احلجــاز

ــاس ثيحـد  هــذا انكـ  مثّ مــن و التجـارة،  جنيب د)يقـوص و مــا حوهلـا مــن بـالد الصــع     يف النّ

 (.28: 1993عطوي، 

 د الّـذي يـ هباء الدين زهري هو نفس التقل شعر يف البقاع هذه ركع أن نقول إنّ ذيإذاً نستط

 . األويل ئتهيب إيل التشوق ليقب من هو سيل و مصر، شعراء عند العصر هذا يف انك

وان ابن اللمطي فترة يا يف داتبك مصر، إذ عمل يف قوص نةيمبد ةيالعلم اتهيح ةيبدا انك

 صلته بابن اللمطي إيل ي علريهذه الفترة بقصائد. استمرّ البهاء زه من اللمن و مدحه يف

 مل و امـل، كخبدمة املسعود بـن ال طرق بابه بالقاهرة، التحق يف القاهرة يؤمّ السلطان و يأن 

، مث التحق بالصـا ح جنـا   هيعل سهلة القاهرة إيل اللمطي ابن جانب من الشاعر هجرة نكت

  من الصا ح خرج يحتّ كذل يلل عليلا فه، ريتّصل خبدمة غيه السلطنة و مل ين قبل تولّيالد

 شــاءي و. سـتّمائة  و ســبع سـنة  القعـدة  ذي أواخــر يف كذلـ  و خدمتـه،  يف هــايإل قـدم  و مصـر، 

وسـف صـاحب   ين ي خبدمـة صـالح الـد   رياتّصل البهاء زهـ فل يوت الصا ح بعد قلميالقدر أن 

 .(332: 1373 ان،كخلّابن ( مصر حلب مثّ فارقه إيل

 و نيمخســ و سـ ّ  سـنة  مصـر  يف حـد  »: قـول يف موتــه عـن  انكـ دّثنا معاصـره ابـن خلّ  حيـ 

 منـه  مسّـه  ممّـن  ريزهـ  نيالـد  هباء انكو أحد منه سلاي دكي مل اٌيعظ مرضٌ ةيهجر ستّمائة

ــوفّي قب يأ فأقــام أمل، وم األحــد أي الرابــع مــن ذي القعــدة مــن الســنة     يــل املغــرب يــ امــاً مثّ ت

 الشافعيّ اإلمام قبة من بالقرب بتربته يالصغر بالقرافة الظهر صالة بعد دُفِن و ورة،كاملذ

تربته و زرته    إيليو ملّا أبلل  من املرض مض باملرض، الشتغايل هيعل الصالة يل تتّفق مل و

 (338)املصدر نفسه:  «.ننايب ان كه ملودّةيئاً من القرآن و ترحّم  عليو قرأت عنده ش

شـعره مـرآة ّلّـ      أنّ مـا ك،ريأخـالق البـهاء زه   يعلـ  ضـوءاً  التـراجا  و خيالتـار  تبك تلقي

 كذلكــ صـفة الوفـاء، و  ريالبـهاء زهـ  وان يـ واجهنــا يف دية، و أوّل مـا  يـ هـا صـفاته واضـحة جل   يف
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 شيج تفرّق و نيالد جنا الصا ح ملك يف الدين عماد طمع ملّا: ليق عنه؛ خيالتار تبكحتدّثنا

ن قاضي ياً بدر الدضيأ هكتر و أقاربه، و تهيب أهل من معه انك من هكن عنه، و تريا الدجن

 بعدها قومي أن من يئسوا قد و دمشق، إيل لّهاكصاروا  و أصحابه، أخص انكسنجار الّذي 

اً ضيأ معه ثب  و األمراء بع  و ه،كين قائمة، و ثب  معه مثانون من مماليصا ح جنا الدلل

 (.288: 1931املقريليّ،  )رين زهيالد هباء اتبهك

 فلمّا عنه، أمسع ن ك ملا به، اجتمع  لو أودّ ن ك»: قوليف أخالقه عن انكدّثنا ابن خلّحي

 دماثـة  و اضـة، يالر ثـرة ك و األخـالق،  ارمكـ فوق ما مسعته عنه من م تهي، اجتمع  به رأوصل

 .(332: 1373 ان،ك)ابن خلّ «.ايالسجا

ــإنّـه ذو مــروءة و   حاجــات  اة و هــو يفيــش و ســعة احليرحابـة العــ  لة إيلياملــروءة وســ  يري

 ب:يبشاشة و لطف و ترح لقاها يفيرجون، و يلها فوق الذي ينيعينها، و يالناس 

 الـــانَ أمّكـوقَ الّذيــــفَـ ـهُ ُ لَــــعَلـفَ اجَةٍحَي لِانِــــدَعَ و يا رُبّ دَاعٍ قَدْ

 الـهَّــهُ أن يَتَمَـــــا أُحـوِجْـــرادَ وَ لـأَ اـلِّ مـُكبِ يمامِهتِاسَبَق ُ صَداهُ بِ

 لاِلـو لُطفاً وَ تَرحيباً و خُلقاً وَ مَن ةًــاشَــــبَشَ يـــانِـا أتَـــَّملَ ـهُــوَ أوسَعتُ

 (288 :1987البهاء زهري، ديوان، ) 

رين زهيشعر هباء الد

 أم ة،يشـرع  انـ  كاملختلفـة، سـواء أ  ة بألواهنـا  ية العربيظاهر الثقافامل عن شفكيشعر البهاء 

 صـورة  شـعره  انكـ  .عصـره  يف انـ  ك الّـيت  االتّجاهـات  لـبع   صـورة  هو ماك .ةيأدب أم ة،يلغو

ــه، تهيشخصـ  مالمــح نينـب  أن عينســتط حبيـث  ته،يشخصــ و لنفسـه  ةيـ ح  اإلنســان ةيشخصـ  ب

 يقـد علـ  حيالـودّ و العشـرة، ال   يعلـ  اف حيـ  و هلـا  بتسـا ي و اةيـ احل بّحي الذي ميركال فيالعف

فصـورة   يّرح؛ أمّـا أدبـه الرمسـ   ميـ بّ و حيـ ؤلـف، و  يألف و يـ ش إنسـاناً  يعـ ياة و النّاس بـل  ياحل

 اةيـ احل ظـرو   و الناس طبائع من أسرار يعل قفناي ماكة، ياسياة السية و احلياة الرمسيللح

النظا و  لة الشاعر يفي(. فض2: 1993)جنيب عطوي،  د و األقوال املأثورةي، و التقالشيالع و
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 مـن  لّكـ لمعهـود  ته فيعصـب  و طباعـه  رمكطنَب يف وصفه و أمّا مروءته و يالنثر أشهر من أن 

 (.239: 2993ابن واصل، ) قصدهي و به لوذي

 األنـس  جملالس ريٌثك، و يف شعره وصفٌ ةميرك نفس صاحب انكأنّه  يدلّ شعر البهاء علي

ة يعـة. و لـه مراسـالت شـعر    يشـغفه بالطب  يضـاً علـ  يأ يـدلّ  مـا  هيـ ف و األصدقاء، و الرفقاء مع

 الـدعوة  و التفـاؤل  و باملرح ت ّكيقوص و شعره  قة مع ابن مطروح خِدن صباه و شبابه يفيرق

 و لّـف، كالت عن شعره يف ينأي هو و اإلنسان عاتق عن اهلموم طَرح و اةياحل مبتع الفرحة إيل

ع يان و البديمجلة صاحلة من ألوان الب يمع حرصه عل بهايأسال و الصنعة ضروب يف غرقيال

 و البارعـة  االسـتعارات  األلـوان  هـذه  عـة يطل يف و يّ؛كويبّ و اململـو يـ ن األيسادت يف العصر اليّت

ــاع،   اتيعيالبــد مــن ك ذلــرياجلناســات و غــ  و الطباقــات و فــةياللط هاتيالتشـب  )فــاروق الطب

1931 :7-8.) 

رين زهيان يف شعر هباء الديالب

ــاز، االســتعارة و ال يان مــن التشــب  يــ بالبشــغف البــهاء    ــالبالغ الفنــون  مــن  ةيــ ناكه، اجملـ  و ةيـ

 : قوله من و هيإل الزنوع ديشد ان،يبالب ولوع أنّه الشاعر صرحي و ة،ياجلمال

 اتِـفسوَدِ الوَجهِ و القَفَا وَ الصِّأَ بٍـــرَقيـ تُـهُ مِـنْــــــبٍ عَدِمــــــــيو رَقِ

 اتِذَّـــعُ اللَّــــــاطِــحِ قَــــبالصُّــــكوَ  يدِـــــنالمِ و عِالظَّيلِ يف ــــاللَّكوَ هُ

 (38: 1987 ديوان، زهري، البهاء) 

 من قوله: شعر البهاء، و يف وعاًيش انيالب ألوان ثركه أيو التشب

 ادِسْـــنَهِ احلَـــقَمَرٌ تُضِـيءُ بِ ارِسْــــــحَ عَلَيهِ العِذارُ طَلَعَ

 ائِسْدنِ مَالقَضِيبِ اللَّكمِ و  وَاــوزُ القَـلُــحِ، مَهــــمـالرُّـك

 نَاعِـسْ ـيـــــالظَّبك ـالُهُــتَخَ نِ ـوـاجلُفُ ظَانَــــيَقـ رُوحُــــيَـ و

 (173 :املصدرنفسه) 
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 :قوله و شعره يف االستعارة من ثركي انك ماك

 مِرُـانُ مُثوَ رَيَّي و هُائِغُصـنَ رَجَو  رِعٌـدَي و هوَ مُمـــالنَّنَايب بِجَ  َكتَرَ

 حَملِها و هوَ مُوقَرُ اهِلي عَنْكغَدا اًــنعُمأَ كلِـــــفَض بِرَّ ـنْمِ يـــوَ أولَيَتَنِ

 نيَ أُنشَرُي حِــمَـوقِف أنشُـرُها يفسَ ا ما دُم ُ حَيّاً وَ إن أمُ ْـهرُكشأَسَ

 (128 :املصدرنفسه) 

 :وانهيد يف اتيناكو من ال

 قطُفَهن أَأَ أصِلْ اْلَ   رٍــــــــاهِأيُّ رَوضٍ زَ

 عطِفَهن أَأَ أُطِقْ اْلَ   اٍ ـــبٍ نَاعِـــــــوَ قَضِي

 (298 )املصدرنفسه: 

 . رناهكذ ممّا ثركة أية و اجلماليانيوانه من األلوان البييف د يمع هذا نر

 أغراض شعر هباء الدين زهري

 املدح  .1

هـو شــاعر   ة طرافـةً و إبــداعاً، و يالفنـون الشــعر  دون سـائر  ريالـدين زهــ متتـاز مـدائح هبــاء   

 ، و هذه مناذج من مدائحه:ينيوبيعهد األ القصر يف

 غَرَّ مُحَبَّبِيَومٍ أَ مِنْ كلَ اْكفَ       ـرَّبِ ــمُقَـ يٍّــــــِوَالٍ وَلـ مِــنْ اهللُ كـلَ

نَّبِالعَالءِ مُطَ يرفَـعِ بَي ٍ فِأَبِ        يوَرَــال ينَ املَجدِ املُمَنَّعِ فِلَل َ مِحَ
 

 (25: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 ،نياملتقدّم من رهاكذ من صفات تفوق ما ممدوحه صفات يف يري ريزه البهاء انك ذاكو ه

 . للشاعر مدائحنيما تتضاءل أمامها صفات ممّن سبقوه من املمدوح احملاسنها من يإنّ ف بل

  غلواته يف ها،وريغ و دةيالسع واملناسبات ادياألع يف ،يشتّ مناسبات يف ويبّياأل الصا ح يف ةريثك

 ها.ريغ و ويبّياأل املكال و أوالده، و نيالد صالح العادلك نيآخر كملو يف يأخر مدائح له ماك
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من جهة خمدومه  رسوالً املوصل إيل توجّه زهري الدين هباء إنّ»: عنه انكدّثنا ابن خلّحي

 أمحد العباس أبو صاحبنا ومئذي املوصل ببالد انك إنّه و الشرق، ببالد انكا ملّ الصا ح كاملل

 .«اإلحسـان  لّكـ  هـا يف أحسـن  لـة يطو دةيبقصـ  مدحـه  و هيإل فحضر الوفاء، أيب بن حممد بن

 (33: 7،ج1373 ان،ك)ابن خلّ

 :منيال من رجوعه بعد املكوسف بن الين أبا املظفر يدح املسعود صالح الدميو قال 

 عرُاقاً لَكَ املَدحُ و الشِّمُشتَ كاافَو وَ اشِقٍ مِصرُ عَ يلَعَ وَ مل تَبعُدْ كأتَتْ

 (125: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

ل النفس يف املدح خاصة، و مدائحه معرض لالقتباس ي طورييف الواقع أنّ هباء الدين زه

ــه النحويـ دان تظهـر ف يـ األديب، و م ح هبــاء يمــع هـذا أنّ مـد   ة.يـ األدبة و ية، و الشـرع يـ ه ثقافت

ة، و طابع يه ما عر  به من روح خفيف يتجلّيطبعه و ال يفنّه، و ال عل يدلّ علي الريالدين زه

 (. 55ف)شبلي، د.ت: يلط

 شـعراء  مـن  هريغـ  شـأن  كب يف شعر البهاء شأنه يف ذلـ يتقدّمها النسيو من املدائح اليت 

ل حممّـد، و  يـ ن ابـن العل يالـد  صـالح  الناصـر  دحميـ  الـذي  هـو  ح؛ياملد يف سبقوه من و عصره

 مطلعها:

 اللَّــتَعَمَوعِدٍ فَنهُ بِوَ قَنِع ُ مِ                 ال تَدَلَّفَ انَهُكيبُ مَعَرَ َ احلَبِ

ب و يـ تغـلّل احلب ي ريعتقـد أن هبـاء الـدين زهـ    ي، ريب لبـهاء الـدين زهـ   يقرأ هذا النسـ يمن 

 ويبّ.ييف جملس الناصر األح يطر بباله أنّ هذا مقدمة املدخيال

  إغراق ال ملمدوحه الزمة ونكت ادكت ةيإنسان ينواح ركذي بل ح،ياملد يف لّفكأيت بالتيفهو ال

بـدي أسـفه النفصـاله و    يو فهـ  غرضـه  إيل اإلشـارة  هحيـ مد يف كتريال هو و. اغتراب ال و هيف

 و نيبالفرقـد  مزنلـه  عـن  انفصـل  هو أنّماك شبّه انفصاله عنهي، فريتعب يعبّر عن هذا بأمسي

 هـذا  و املطـوّل،  الـروض  اهتـلاز  اثـل مي نالـه  يالّذ الشر  هذا بأنّ اتهيأب يف االختتام سنحي

ــ املعــ   تمــالكا و هيالتشــب حســن و الرائــع ريالتصــو  انتــه كمســوّ م و الشــاعر قــدرة لنــا  زي

 (.29: 1995ة)إبراهيا جدع، ياألدب
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 الغزل .2

. ريقسط وافر من شعر هباء الدين زهـ  يحازت عل اليّت ياألخرالغلل من األغراض اهلامّة 

 دائمـة  هجـرة  تـها كاضـة أذ يقة بعاطفـة ف ينة الرقيعته اللي طبريفقد عر  عن هباء الدين زه

د أحبّه و افتخر يوطن جد إيل و هو موطن األحبّة و موطن الطفولة األويل يّاألصل الوطن من

غلـب يف شـعر    يو هو الفنّ الّـذ  ،(53: 1993عطوي،  )جنيب لاألوّ موطنه نسهي مل نّهكبه و ل

 .عنه كذل اشتهر يحتّ ه؛يف قوله من ثركوانه به و أيه من الفنون، و قد مأل دريغ يالبهاء عل

ــه و قصّـة مسلسـلة عــن      يــفة علناشـ ك مريغـلل هبـاء الــدين زهـ    جنـد يف  ة عـن أسـرار حبّ

ه يإخالصه و تفان يق و مدياحلبّ العمشهد الناس صورة هذا يد هبذا أن يرياته، ألنّه يغرام

 و اإلعراض، و الرغبة نيب قائا كة لعراياحلبّ صورة قو شهد الناس يفيد أن يريحملبوبه، و 

ــ و الصــدود، و اإلقبــال نيبـ  ــه و بــ  يهـو  يف تفــايني حمــبّ نيب د يــري جفــوة حمبــوب ال نيحمبوب

طالعنا بلـون مـن الغـلل    يبه ليحب قد تغلّل يف قول الشعر وياً، هو دائم كاملهادنة يف هذا العرا

لنا شاعراً  لتظهرالشاعر يف غلله  أخذه يالّذ قيالطر هذا.رامةكهيف و علّة هيوف اءي ك هيف

 (.57: 1995إبراهيا جدع، ) داً يف أدبهياً يف أسلوبه رائعاً يف غلله جميفنّه قو بارزاً يف

ناقة ّوب  يب علياألطالل و الدمن، و ال وصفاً لسفر احلب ياً علاءكس بيغلل الشاعر ل

 مـن  تبادلونـه ي مـا  و اةيـ احل يف األحبـاب  نيبـ  رييـ  ملا إبداع يف تعبّر ةياكح نّهكالصحراء و ل

، وصـف سـاحر   ني عاشـق نيتعـة بـ  مم جملـالس  رائـق  ريتصـو  و أشواق و زفرات و عتاب و حوار

ا مـن عـذاب احلرمـان و السـدود و     يزمنـاً، و قاسـ   حرما نعمـة الوصـل   نيبي حبنيد للقاء بيسع

ث احلـبّ  يته و هـو إذا حتـدّ  عـن احلـبّ مسـا حبـد      يل و وشاذقسوة اجلفاء عهداً بتسلّط العا

ة و مـن  يلة و مـن التضـح  يه مـن الفضـ  يـ ة و الشهوات اآلمثـة و اعتـ ه حبّـاً ف   يعن املتع اجلنس

اً معبّـراً عـن خلجانـه و    شـعر  أرسـله  ولـه قي أن أراد أو هذا قال إذا فهو ،ريثكء اليالش التفاين

 القلـوب  زمـام  بـه  كلـ ميره مـا  يو تصو إبداعه من هيعل بكإطار فنّيّ س  يفرينفثاته أمجل تعب

 احلبّ: قول يفي( فهو 37)املصدرنفسه: 
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  ُخَوَّتَماً أَــــائِـهُ دَـنـمِ نـ ُكلَقَدْ  ذي دَنَاـــلُ الّــــيحِا ماذا الرَّحبـابَنـَأَأَ

 عرَ ُومَ أَاليَ كلي ذَقَلبِي بِإنِِّفَ              ـيـــطاعَنِا أَــــرَحَلتُـ ي قَلباً إنْهَبُوا لِ

 فُألَّــتَتَـ ـاُكنـبٍ مِـطَيعَسَـاهَا بِ  اكومَ بَعدَتَعرِ ُ النَّ يينِي َ عَا لَيَ و

 فُــتلَالبَيـنِ يَادَ بِـــــكاًــــلُ قَلبتُعَلِّ     رَةٍــنَظــا بِــــــمَنَنـتُ ي إنْــوندُقِفُـوا زَوِّ

 (213-212: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

: مـن  ني العاشـق نيتـاز بـه غـلل البـهاء حتدّثـه عـن األحـوال اّلـيت ّـري بـ          ميالطابع الّذي 

احملبـوب، و   يفـة علـ  ية عنرية عنـد اهلجـران، و غـ   رياللقاء، و سرور باملواتـاة، و حـ   تشوّق إيل

 :الوداع عند اءكتودّد لالسترضاء، و ب

 صَلِ ُنِ مُنْي البَيْادِيلِ وَ حَحِمَ الرَّوْيَ           اـهَـــعُ يَغـلِبُــــمْي وَ الـدَِّـــعُنِتُـوَدِّ ـاءَتْجَ

  ُـفلِــــيَن كاشـرَالِ مِـنَ األَلَـــلَ الغَمِثْ           ي دَهَشٍ و ٍ وَ فِيَ يف خَوَ هِ وَ أقبَلَ ْ

 مِتُواشَ دْـــوا و قَالُقَ دْقَـحَ الوُشاةِ لَوَيْ           ـيعُنِـوَدِّي تُــــاشِخِيـفَـةَ الـوَ تُطِـقْ لَاْفَ

ــوَ هِ ـ ْاحَـي و رَكبوَقَفـ ُ أَ  ـ ُـــــتَلتَـفِ ـاَّـالً ثُـــــيي قَـلِــــنِّرُ عَــــيـتَسِ                 ةٌيَكاي بَـــ

 (53)املصدرنفسه: 

دّثوننا عـن مغـامرا ا   حيـ  رين سبقوا هباء الدين زهـ يفمن الواضح أنّ شعراء الغلل الّذ

 أواخـر  يف خاصّـة  مناسـب  هـو  مـا  األوقات من تارونخي انواك فيكبّونه، وحيمن  للوصول إيل

 ينـر  السـهر،  طول من أرهقوا قد احلرّاس و سبا ا، يف غرقوا قد الناس ونكي عندما ليالل

اً، و متام الدور هبذا تقوم ان كلشدّة حبّها هي اليت  فاحملبوبة ،ريزه الدين هباء عند سكالع

 يتبقـ  و الغـرام،  و احلـبّ  إال هنـا  املـرض  سيلـ  و مبرضـه  لـه  بيـ احلب ارةيز  زي الشاعر نّكل

اً أن يراج لللائر ركتوجّه بالشياً ريأخ و الشاعر، نيع يف ماثلة دائمة الواشي و احلاسد رةكف

قتـرب  ي(. قـد  57: 1993)جنيب عطـوي،  لـه  رهكلداد شـ يـ ل تمـرّا  و مـرّات  ارةيـ الل كتكون تلـ 

 عمــد إيليجسّـدها متثـاالً مـن اجلمـال، مث     يبتـه ف ي مـن الوصـف املــادّي حلب  ريهبـاء الـدين زهـ   

 :قوليف اجلمال، كوصف مفاتن لذل
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 ـوَقارُـةُ وَ الـــــاملَـالحَنَـهَا وَ زَيَّ ا هَالـُحِلَ ـ ْـــد تَمَّهَا وَ قَبِ لفِ ُك

 ـا اإلزارُـــــهَبِ قُــــيَضِيـ مّلَـةٌكمُ  نْكــوَل تْوَ ال قَصُرَ الَ ْفَما طَ

 ارُال طُولٌ يُعابُ وَ ال اختِصَفَ ـدالٍ ــاعتـبِ كنَ ذلِــــــوَامٌ بَيْـــقَــ

 (38: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 المسي ادكيل يلينها شعر أسود فاحا طوية، ريلة و القصيفهذه الفتاة معتدلة القامة الطو

ذا إ يو هلذا فههذه املرأة،ي لّحي ما أحسن يه ونكأن ت ديأذنيها قراطق تر يف وُضِع ها،يقدم

 نيشرق بـ يو هلذا فهو  اض،ي  ناصع البيو أمّا الوجه فهو أب ما نافسها أحد غرّت و تألّم ،

 ةيـ الناح مـن  أمّـا  ة،يلكة الشـ يـ ة اجلماليـ هذا من الناح مجاالً.لداد رونقاً و يشعرها الفاحا ف

 (.58-57: 1993نها)جنيب عطوي،يلّيألنّ التواضع و الوقار دة يف هذا،يضاً فريأ فهي ةياخللق

 الفخر .3

 ةيـ الذات احملاسـن  يف ونكـ ين، ياآلخـر  تّجـه إيل يالفخر فـرع مـن دوحـة املـدح، عوضـاً عـن أن       

 أقلّ الفخر فإنّ العريبّ، الشعر وانيد يف ةيمئو نسبة  كأ املدح مثّل نكول اجلماعة، أو للفرد

ة يـ اخللق املناقـب  و االنتصـارات  و النسـب  يف ةيـ خيتار حقائق من نطلقي ألنه ،ريثكب كمن ذل

 (.227: 1995، ويبياألدة)ياحلم

 قول:يحببّه و دماثة أخالقه و اتّصافه بالوفاء ف نيهباء الد فقد افتخر

 اقِوَا ٍ رِقَـو حَدَمِثُ اخلُلقِ ذُ  اسِ مَعنً  لطَفُ النَّأَ ي احلُبِّا فِنَأَ

 اقِخلَحاسِنَ األَــمَ يهوَ َ وَ أَ  ر ةَ وَ الظَّـــعشَقُ احلُسنَ وَ املَالحَأَ

 اقِوَــــسـي األَفِ يَّــــعَلـ ييُنـادَفَ  اً ــــيبوَدادِ قَطُّ حَبِـــي الـفِ خُـنْأَ اْلَ

 (237: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 ه:ريبشعره، فال قائل غ غالباًو فخر البهاء 

 انُـدَــلـجِيــادِ و مَيـهَـذا مَـجَــالٌ لِفَ          لٌ ائِيَ قَومِ بَعدِي القَفِ ما كلَعَمرُ

 رُ نَعـمـانُكيـنَ يُـذحِ وَادٍ ـلَّك دَعْ وَ             لَمٌـزَم رُكذــــنيَ يُـاءٍ حِلَّ مَكدَعْ فَ
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 انُئ َ حسَّــشِ لمانٌ وَ إنْئ َ سَشِ وَ إنْ                       دحُهُــــمَ كفَيـعِط وَيلٌّ هَلَّ يلــــوَ مِث

 لطانُسُ لَّقَ دْن قَـيـلُ صَـالحِ الدِِّوَ مثْ        لٌ ـــائِولَ قَنِ القَــــليُحسِذا فَــــكأال هَ

 (333-333: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 اهلجاء  .4

الـروح فـإذا    افة، و لقد امتاز بلطيه رقّة و حسن ذوق و ترفّع عن الشرّ و األذيشعر البهاء ف

 مـا كفحـش يف القـول   يمة تتلوهـا الشـتائا و ال  يرسل بالشـت يهجو يف حتفّ ، و اليما هجا فإنّما 

 ما يأقس هذا و بالثقل، املهجوّ وصف هجو،ي أن أراد إذا فهو الشعراء، من اهلجَّائني شأن هو

 ةيـ احلجاز اخلُلـق  ألنّ و الشـعراء  مـن  اهلجَّـائني  شأنكاً و ال لعاناً سباب نكي مل إنّه و به هيرمي

 و تهريعشـ  ارمكـ حمامـد قومـه و م   يسباب؛ فشاعرنا طبع علـ ال ترفع عن الشتا و تسمو عن

 (. لقد قال الشاعر يف هجاء ألحد الثقالء:25-23: 1995إبراهيا جدع، ) ئتهيب عةيطب

 قُــربُــهُ وتِـــــــاملَـ كمَلَـ     ـا             ـــمـــــــــنَّــأَــــــــكـــلٍ ـــــيـــثَقِوَ 

 ــهُــبُّـرَاهُ يُـحِـــــــــــتَــ مَــنْ  ا ـهِلِّكـاسِ النَّ يـــــــلَيـسَ فِ

 ـاغَ شُـربُــهُــــــــــاءِ مــا سَ              الـمَـ يلَرتَ امسَهُ عَكو ذَلَ 

 (22: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 وصـف ي املهجـوّ  انكـ  فـإذا  اهلجـاء،  بـه  قصـد  انكـ الشاعر قد أمعن يف الوصف و إن  ينر

سـاغ  يال علقـا  إيل لـه يحي املـاء  يعل رهكبّه و ذحيس يف الناس من يل و منه، املوت كمل بقرب

 ه،يـ إل تعـرّ  ي و بـه  تّصلي أن قبل الوصف هلذا املستمع منه نفري أن هذاك ليثق فيكيشربه و 

 هبـاء  شـعر  يف الّـذي  اهلجـاء  هو هذا. هجائه يف ضيمي النمط هذا يعل و البهاء، هجو ذاكه

اً يعتمد اعتماداً قوت تاًمك  و بارعة، اتكفة و نيات لطمداعب ونهك عن رجخي مل ريزه نيالد

 رّركـ (. قـد  173-171 د.ت:)محـلة،   ل هبا الشاعر عن أقرانـه ية اليّت متيعنصر الشعب يعل

ــثقالء هجائــه الشــاعر ــهيد مــن ةريثكــ مواضــع يف لل  مبقطوعــات األغلــب األعــاّ يف جــاء و وان

ــالـروح، فطر خفيفــة  ة،ريصـغ  ــه  ي  ة، نافــذة الســهام يالسـخر  الذعــة ا،كة الزنعــة، خالصـة الت
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و  املعاين موحّدة ونكت ادكسوقها الشاعر يف هجائه تي (. إنّ األوصا  اليّت53)شبلي، د.ت: 

  الصا ح و الطا ح.نيل بيميإن اختلف  األلفاظ؛ فاملهجوّ أمحق ال

ــا و املعرفـة موجــودون يف   يـ أدع  النــاس بعـ   بيتصــ آفـة  فهــا ان،كـ م و زمــان لّكـ اء العل

اء العلـا  يـ عاجل البـهاء آفـة أدع  ي مناص، و نياول مداوا ا و الت ححيبتلي اجملتمع هبا، و يف

 (:78: 1993قول عنها)جنيب عطوي، يف

 يدامحـنِ تَقلِالرَّـفُرُ بِكاحَ يَرَ دْقَ            لسَفَةً ـــي العِلاِ فَـي فِعِدَّـلٍ يَاهِو جَ  

 وداعقُمَ و والًـمَعقُ كي َ نَفسَعَنَّ            ـ ُ لَهُ ــــقُلـوالً فَـــعـرِ ُ مَعقُـالَ أَو قَ       

 اودَمَسدُ كــناباً عَبَ تَقرَعُ كراأَ                      رُهُكتَذءَ يذا الشَّينَ أن َ و هَأَ نْمِ    

 اوداليمانَ بنَ دَ ُ لَس ُ سُـقُـلفَ             ـهُسـ َ تَفهَمُـــــي لَـــالمِك ــالَ إنَّقَفَ       

 (93: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 قول:يل و هلذا هو يللنفس من الثقاً أمل ثركضاً له دوره عند الشاعر، فهو أيو اجلاهل أ

 لُــــا تَأويــسَ لَهــالُهُ لَيقـوَأَ   قُولُ ـــــا يَائِلٍ يَجهَـلُ مَو قَ

 ـلُـــولُـهُ قَليـــــــثِـيـرٌ مـا يَقُك    ولٌ ــها فُضُلُّكلَها فُصُـولٌ 

 ـولُـــــهُ العُقُـجُّـــــالمُـهُ تَمُك    يَ فُرُوعٌ ما لَها أُصُولُ هِفَ

 حصُولُانَ لَهُ مَكو لَي َ لَفَ   لُ ــوييثُـهُ الطَّـي حَدِبرَمَنِأَ

 يلُـارِدٌ ثَقِـاصُ بَصَوَ الرَّهُ    لُ ــيمرِ وَ ال أُطِو جُملَةُ األَ

 (275: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 و المكـ ال ثـر كأ لّـا كقوله اآلخرون له، و هو إذا تيفها ما يقول، و ال يعر  ما يفاجلاهل ال

 .البارد الرصاصك هو و سمعه،ي مَن يعل هَاٌّ المكال هذا و ئاً،يش ديفيال المهك نكل

 الوصف .5

 فاملدح وصف، الشعر أغراض لَّكقة األمر ـ هو عمود الشعر و عماده، بل إنّ يالوصف ـ يف حق

لقـائهن، و   هن، و الشـوق إيل يإل نياحلن و النساء وصف بيالنس و فضله، و الرجل نبل وصف
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ه، و اهلجـاء وصـف سـوءات املهجـوّ و     يـ اديو أ هر آثـار ي ، و تصـو يـ الرثاء هو وصف حماسن امل

 فهـو  الوصـف،  حتـ   الشـعر  فنـون  عيـ مج نـدخل  أن عينستط ذاكبه، و هير نقائصه و معايتصو

 .الظالل ةياملترام األغضان، امللتفّة الدوحةك الوضع هذا يعل

 ونكـ ير فعـل الظـواهر يف اخلـاطر، فالبـدّ أن     يو تصـو  عة يف الـنفس، يإنّ الوصف أثر الطب

(. 33-32)علي قناوي، د.ت:  اً، و أعظا انسجاماً من سواهاتّساق ثركأ بأسلوب و ،يأرق بلغة

 ديشـد  العـريب  ألنّ كمنها فنّـاً؛ و ذلـ   اإلطالق، و النستث  يالوصف هو أقدم فنون الشعر عل

 عــن حسّـه بالوصــف،   ريالتعـب  مـدفوع إيل  الشـعور باحلسـن، فهــو   قــويّ باجلمـال،  ةياحلساسـ 

(. أمّا الوصف فقد اختار هباء الدين 335)املصدرنفسه:  ر شعوره بالشعريتصو مضطرّ إيل

ــه   ــه عــن الن ياً مــن املوضــوعات منــها حد ريثكــزهـري ل ــث ، و ريل و أمواجــه، و اجلــوّ، و األزاهــ ي

 عـن  تحـدّ  ي ما ثركا، و أ، و تراب مصر و حصاءهريور، و النواعياألمثار، و الدوحات، و الط

 مـن  و. هـا يف هيـ اليل و امـه يأ و هـا يجمال ركذيـ  و مصـر  إيل نّحي نئذٍيح فهو مغترب، هو و كذل

 :املوز عن ثهيحد

 طَيِّـبِ ـنْـباً مِأتَـانَـا طَيِّ و لَقَـدْ                   لتَهُ ــذي أرسَذا املَوزُ الَّياحَبَّ

 الضَّرَبِكالتِّ ِ أوكأو كاملِسك                   هِ  ـــرحِيِهِ أو لَونِهِ أوطَعمِ يفِ

 ـبِــذَهَ ـنْـــــاحِــلٌ مِكـــــهُ مَـأنَّك                   داً ـنَضَّـبِهِ أطياقُـهُ مُ وَافَـ ْ

 (23: 1987)البهاء زهري، ديوان، 

  وصفاً ساخراً فقال: ناه صورة أمرد مُلتحٍ، فوصف املشهديلتقطتها عا من املشاهد اليّتو

 ارِفَــمُس هِيَالتِّ يانَ فِك             ذيمرَدُ الَّاألَ يلتَحَإ

 ــفَاحَّــــرِيعاً تَصَـــــوَ سَــ             ـهُهُ ــــنَ وَجاكاً ــحَسَن

 ييهِ وَ اشتَفَفِ يما رَأ  ـري ــنَاظِ رَّ وَ اهللـسَ

 وَجهَـهُ قَـفَا رَتْـــــصَيّـ  ــةً ـــلِحيَ اهللُ ـرَــــكشَ

 (223: 1987وان، ي)البهاء زهري، د
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 يأخر و عجفاء، بغلة وصف يف له مقطوعة كالشاعر وصفه بالدعابة، و من ذل لجميقد 

 . ةيالسخر و اكالوصف بالته لجمي قد ماك لة،يهل فرس وصف يف

 الرثاء .6

 و ايالش خمتلف و احملامد و احملاسن ركذ يقتضي هذا و  ،يامل يعل اءكعر  الرثاء بفنّ الب

 نـاب   احلواشـي،  قيـ رق يريتعـب  بقالـب  مصـوغة  ة،ياالجتماع و ةيالنفس و ةياخللق األوصا 

ــد سياألحاســ ــه قلنــا  إذا النغــايل قــد و العواطــف  متّق ــركأ إنّ  و عاطفــة  انــدفاق األدب فنــون  ث

 و الفقـد  جلـرح  الـداخليّ  الـزن   كام، و مـردّ ذلـ  يـ مـرّ األ  ينـه علـ  ينضـب مع ي ال نيحن ابيانس

 (.172: 1995ويبّ، ي)األ الوجود ء يفيعوِّضه شياً آخر و ال جرح وازيي ال الّذي الفراق،

 هايبدي اليّت املشاعر وفق كتحرّيشغل قسماً مهمّاً من شعر هباء الدين زهري فهو يالرثاء 

 ه:يقول فيلاً فياً عليراث نكبع  األما قف يفيد فيلفقا حنو الشاعر

 ـارِيـــــــنصَـةَ أَـــــقِلَّ وا كدَـــبَعـ ي غرَيُهُ ـــــانَ لِكداً ما ــواحِيا َ

 ارِيرَــس َ أَـي وَيا حاِفــــــحُلن  يكتَـي وَ يا مُشسُؤلِ ييا مُنتَهَ

 ارِسَ الدَّــــــةٍ يا مُؤنِـــــوَحشَ يف  صبَحَ ْأَ قَد كبَعـدِ نْارُ مِالدَّ

 ي نَـارِـِــــــف كفَقـدِ ـنْــــــــي مِإنِِّ ةٍ جَنَّ يصبَح َ فِن َ قَد أَك إنْ

 ارِاجلَـارَ بِـــاجلَ يــــَوصأَ وَ اهللُ تَهُ ــحرَقـفَ أَـــــيكـي قَلبِ كـارُجَ

 (153: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 النـاس  نيبـ  مـن  اختصّه الّذي ديالوح هو و ال فيك، يقه بلوعة و أسيندب صديفالشاعر 

 رمحـة  إيل انتقـل  قد قيالصد انكأسراره، و مؤنسه يف عامل الوحشة، و إذا  يناً عليأم ونكيل

 ا. يداً يف نار الدنيشاعرنا وح يبق فقد اخللد، جنّة يف ربّه

ع أن يمن هنا نستطان،يإنّ حرارة العاطفة متوقّدة عند الشاعر، و اإلخالص و الوفاء باد 

و قد ترتفع درجة حرارة العاطفة عند قوله،ال متلّق يف ،ريح التعبينقول إنّه صادق القول، صر

ضـاً  ينـا حنـن أ  ي فريثيـ ف اً بـه، التصـاق  ثـر كأ نّهكلاً آخر و ليهباء الدين زهري عندما يفتقد عل

 (. 89-79: 1993الفاقد يف آن واحد معاً)جنيب عطوي، يد و عليالفق يو احللن عل ياألس
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 قلب هباء الدين زهري: يل عليد عليات الرائعة يف رثاء فقيفنأيت هبذه األب

 اكاجَفَ دْقَ كـــــيبَحَبِ يـرَألَسـ َ تَ               يـهِ ـ َ فِــــــــنكـبُ مـا ــــليـا قَ ـدَعْفَ 

 اكالَــي اهلَـــِبـهِ عَينـ وَ قد نَظَـرَتْ           يراقِـي التَّــــــوحِبه رُ لَغَـ ْبَ ـدْقَلَ

 اكاكـي انفِرُوحِ يقُ مِنْيفَ أُطِكوَ               ي ــوَ رُوحِهُ ي وَـنِّابَ عَغَ ا مَنْيَفَ 

 اكلُ ذاـــــــقَب ـنْمِ يـــدتَنِوَ مـا عَـوَِّ           ـراً طَوِيالً ـــهَجْ يـرتَنِجَـهَـ كأرَا

 اكنَها مَنْ يوَدادِ يفـِ يــــوَ تَعصِ            ينِّرَ عَـــبـقُ الصَِّـالتُطي كعَهِدتُـ

 (237-237: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

قه الّذي فقده، فـإذا  يسه حنو صدية رثائه عن أحاسيتحدّ  يف بدايإنّ هباء الدين زهري 

د، فإذا يتحدّ  عن صفات الفقيد، مث يق هو روح الشاعر و مؤنسه و صديقه الوحيهذا الصد

عتـه يف  يعـن املـوت و فج  تحـدّ   يد زمانه يف اإلخالص و الوفـاء و حسـن الشـمائل. مث    يهو وح

 بيذيـ  و القلـب،  طـا حي الفصـل  كحبّة، و أنّ ذااأل نيب اًيأبد فصالً فصلي أنّه فيكالنفس، و 

ــد أن عيســتط يال احلــاالت  هــذه  نّكــ ل و الــروح،  ــا ال ياإلنســان مُجــ  عل   ألنّ هبــا  اكتحيــ  أحـ هـ

 (.82: 1993)جنيب عطوي، ريمُخَ

ة يف يوبي سنة، و عاصر الدولة األنيو سبعاً مخس عا  العمر، ليطو ريزه البهاء انكلقد 

ــا، مل   ــخمتلــف أدوارهـ ــديـ ــد ير  إال صـ ــتح الـ ــو فـ ــد  يقاً و هـ ــام الـ ــن حسـ ــان بـ ن وايل ين عثمـ

اً البن مطـروح، مثّ رثـا شخصـاً    أخ رثا مث( ق.هــ) 731 سنة بآمد تُوُّيف قد انك و ةيندركاإلس

)شـبلي،   لـ  يعـر  ملـن ق  ية اليـ الباققطوعـات  امل مثّ بـه،  صـلته  وانيالد يف ركذياً مل يعل يسمّي

 (.57د.ت: 

 اخلمر .7

 يف هلـا  انكتغنّون مبجالس األنس و الشراب و اخلمرة، ية جند شعراء يجبانب الفنون الشعر

 بـار كيف وصفها براعة ّعلـه يف مرتبـة    عبر قد و به، ستهانيال انكم زهري الدين هباء شعر

 :قوله هايف شعره من و. ينياخلمر الشعراء
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 اريرِحَوَاتُ الشَِّــوَ أص  يـرِـواعِـسُّ النَّــــتحِ عَـال

 يرِدِكغرَيِ تَ صَفَـا مِنْ  ق ٌا وَابَ لَنـَـــــــطَ دْوَ قَ

ـورِـرَ مَــــــهـا غَيدِرْأَ  واليَــفَ مَـــــــلـإـا يَ قُـاْفَ  أمُـ

ـــالكا هَوَ خُـذْ  يـرِانِنَاِ الدَِّــــــرُغـ يـلَعَ  يـرِـانِـنَدَِّـــــ

 نُـورِ يـــــَلوراً عَـــــنُـ تَلِدْ                بحِالصُِّ يسَنَ نْا مِهَدِرْأَ

لَمِ ـحَ ْــــــصبَـاراً أَعُقَ ــهَبــاءٍ غَيــ  ـث  ثُـورِـــــرِ مَنـــــ

ـــأحسَـ بَـدَتْ  ـرُورِـــــنُ مَقــــــهـا عَيـتْرَأَ  ارٍـن نَنَ مِــــ

 (137: 1987 وان،ي)البهاء زهري، د

 قول:ي ها ا و جلسة حت  عنوان خذها و ه يفميند توجّه الشاعر إيلي

 يأسَ وَ اسقِنِكوَ امإل ال ي نِـاحِ غَنِّــــا صَاتِ يَهَ

ـ ـــــا يا نَقُا بِنَ ـــأذانَ املُــــ قْــــــــبُــ دميُ نَسـ  نِؤذِّــــ

 ـنِــكدـاِ أَـــــــءٍ مِــنَ الغَيـ  رِدا حَ اجلَـوُّ يفـــــأصبَ

 نِـمُحسِـ وَجهِ يف رِــــبِش  الـكباحُ ـــالصَّ يو تَبَدَّ

 نِـوَ زَيِِّـ يــــهَا لـِــــــلُـوَ اجْ اتِهَا ا وَ هَـَهاحِ خُـذْصَ

ـــعـا لَــهَـــــيـاسقِنِفَ وعَـةً ـــــــمُ ُّ وَجـداً وَ لَ ــيـنِـلَّـ  ـ

ـــــكامٍ مُـدَ مِـنْ  ـؤمِنِـــبُ مُـــــلــأسُــها قَك  ـمـا أنَّــــ

 (377: 1987وان، ي)البهاء زهري، د 

 يف الشـراب  وقـ   حان فقد ه،يدي يف الّذي أسكأل الميغنّي له، و يدعو الشاعر صاحبه لي

بعـث يف  يل الـدامس بوجـهٍ مشـرق    يـ ات الليـ  طنينـبلج مـن بـ   يبـدأ الصـبح    و ج،يالبه اجلوّ هذا

 له سيل طعا للخمرة أصبح قد و أصحابه، و الشاعر نيب تاّي ؤوسكالنفس السرور و تبادل ال

 أشبه أسك يف موضوعة املدام و. بّحي من مع الشاعر هايقاسي حبّ لوعة بعد جاء ألنّه ليمث

اً. و قدر و مةًيق زادها ممّا ليالطو اللمن هايعل يمض قد اخلمرة هذه و املؤمن بقلب ونكي ملا

 (.123: 1993)جنيب عطوي،  حجاب بّحي ما نيب و نهيب ونكيد أن يريالشاعر ال 
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 كذلكـ  و عنـها،  حتـدّ   و إالّ شـاعر  دعهايـ  مل اتـه يح يف األنسـان  ّربـة  خالصة هي مةكاحل

ها ياً هلا و جعلها موضوعاً من موضوعاته اهلامّة و هو فضيأ هو تعرّض فقد زهري الدين هباء

 النفس يف األمر هذا هكترية فقدان األحبّة و األصدقاء و ما يا، و منها قضيتناول عدّة قضاي

 مـا  لّكـ  ذهـب  و نتهيسـف  غرق  قد انك و أصدقائه بع  إيل ريزه تبك فقد أمل؛ و حلن من

 :فقال ها،يف

 الَ مـا وَهَبَاـــــــفَقِـدماً طَ استَـرَدَّ إنِ       بِهِ كبٍ رَمَاهرَ يف خَطْالتَعتِبِ الدَِّ

 ذي سَلَبَاا َ الَّضعَأَ كاعطَهُ أَدْجِتَ      الَي تَصَرُّفِهِ ي حَــفِ كزَمَانَـ اسِبْحَ

 عَبَاـــوَ التَ يـــــرَاحَـةً تَبـقَ يال تَـرَفَ       رَةً ـــــــائِـــامَ دَيَّوَ اهللُ قَـد جَـعَــلَ األَ

 (17: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

اتهي صوة  حلريشعر البهاء زه

اً أثـر  ديـ البع اكـ هـا، فـإنّ للح  ية الّـيت نشـأ ف  تـ ئياتـه يف ب يضوء ح يالشاعر تتاّ دراسته عل انك

 هـذه  إىل أيت قـد  ريزهـ  البـهاء  و الشـعر،  يف أغراضه عن ريالتعب و اتّجاهاته نيوكداً يف تيبع

 يف هيـ عل تغلـب  تـه يحجاز انـ  ك إن و ئـة، يالب هبـذه  تـأثّر  قـد  فهـو  أهله، مع مالًكمست يفتً ئةيالب

نـه  يو حن« احلجاز»دته اليّت تعرضنا حببّه ملوطنه األوّل يع  أشعاره، فنحن إذا تأمّلنا قصب

 رية اليّت نشأ هبا مل تغيئة املصريعته و أنّ البيله، جند أنّ هذا الشاعر احلجازيّ بطبعه و طب

 (:13-12: 1995إبراهيا جدع، ) ث قاليعته و طبعه حيمن طب

 ظِاللُهُ   تُرِ ُّانَك هِشٍ بِـنٍِّ وَ عَيمَ           نْـبِ مِـــــَّاملُخَصـدِ عَهْ إيل أحِنّ ُ

ــهُ وَ رِمـاؤُبَــــــذا حَصـمُـهُ            وَ يا حَبَّـــــيمـواهُـهُ وَ نَسِـذا أَـا حَبَّوَ يَ  ـالُـهُــــ

 ي غَـلَالُهُنِّابَ عَـــوَ يا حَليَن إذا غَ  ي مَلارُهُ         نِّعَ ي إذا شَـطَّا أسَفِوَ يَ

 وَتهُ حِجـالُهُــــد حَامٍ قـَوَ بَـدرُ تَمـَ ـانَةٌ             ــــروَتَنيِ لُبــــــي بَيـنَ املَـلِ ـاْكوَ

ــَئ َ اليَخفإذا جِـلَينَبَ مُشـرِقاً          اً لِبَيت يتَـرَ كنـاهُ  اللُهُـــجَـ كليعَ يــ
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 احتِيالُهُ يفَكرَةٍ مل يَـدرِ ـــيجَ يدَثلَهُ          لَذاقَ مِ نْــــــَـداً بَيـتاً و مـاشِنَ قُلْفَ

ـــا رُمتَــــــا مَـهَادِ َ فُرصَةً           تُصِيـبُ بِـــتُص يتَّـذا حَكهَ نْكو   هُ و تَنَالُـهُــ

 الُهُبَ كـناعةً مِو سَخلُيسَ يَلَ لعُ زَينَبٌ            وقُمَــسيثُ تَري حَكذِرِّض بِعَفَ

 الُهُفَ حَـــــيكا كندَـولُ فُـالنٌ عِقُتَري بِسَمعِها           كذِ عَسَـاهَا إذا ما مَـرَّ

 (278: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

بـدو  يل ي و عن طبع حجازيّ أصريدة تفصح عن هذا اجلوهر احلجازيّ النضيهذه القص

 عتـه يطب به تلخر ما يمد عل  دكتؤ و الشاعر، هذا اليخب مترّ اليّت الصور و للعامل رهكيف ذ

 املواقـع  و مبشـاهده  يتغنـّ ي و عنـه،  بعـده  يعلـ  رهكذيـ ة من حبّ و أشـواق لوطنـه و هـو    ياحلجاز

 هـذا  مبـاهج  و اجلمـال،  هبـذا  يتغنـّ ي و مصر جبمال فتنتي أن الشاعر هلذا البدّ. هيف البارزة

 الّـيت  اإلعجاب و احلسن ديبأناش املشرقة سةيأحاس و اشةياجل خواطره  يتف أن و اجلمال

 ث قال:يد حيحدّ بع ة إيليالتغنّي هبا، و التأثّر بأجوائها اللاه من للشاعر المناص

 ائِـقُــــي شــدَها لِــــعـانٍ بَـــــكمَ يُّــأَفَ عيمِـها ـــبِ نَـــــيـمِصـرٍ وَ طِ رحَـلُ مِـنْأَ أَ

ــةٌ وَ النَّــــا مَبـزَرَابِيُّــهَ ةً نَّجَ سنِـاحلُ نَمِ ضحَ ْأَ دْيفَ و قَكو  ــــثُــوثَ ــــ ـارِقُمَــ  ـ

 اسِـقُـيٌّ و فَـتَـقِ يهـوَـا يَـعُ مَـــــجمَتَ و جَـةً ـهـلـبَ بَــــــَالق يـنَ وتَـرُوقُ العَ  ـالدٌبِ

ـوَوهُ حَـمَّمَجـالِسُــهُا مِ ا ملَهُضلُ شَعُ الفَجمَوَ إخوانَ صِـدقٍ يَ ـــــا حَـ ـــ  ـدائِقُـ

ـوَاثِــقُــــنَا وَ مَــــبَينَ ــهُــودٌ ـــــثَــاَّ عُفَ  يـوَالنَّاهللُ بِ يـــــضَــرٍ إن قَصْانَ مِكأسُـ  ـ

ــمُالـدُّي بِـونِجُفُ ـاْك يإلَ ـــ ــــالتَّبِ يـــــــامَ قَلبِتَّحَ و         حيَــةٌ رِـوعِ قَـــ ــرُّـ  افِــقُقِ خَفَ

 (239: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

ته. لقد يع  خروجه عن جنسيه مبناظرها و مباهجها اليإن إعجاب الشاعر مبصر أو تغنّ

 أحسّوا و اجلمال، كة التألّق يف ذلي موطنها ألنّها ملسوا ناحريواطن غمب الشعراء من ريثك يتغنّ

 كتل ريبتصو هايإل أوح  و خواطرها هايعل  كامتل و مشاعرها يعل انطبع  اليّت مبباهجه

 .منه الوطن كذل حقّ و موطنه إيل الشاعر نسبة من ريغيال و لّهك كذل نّكل و أنشودة، يف املفاتن
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 املتعـة،  و اجلمال مواطن من موطنكعتلّ هبا يمبصر و مبواقعها، و  يتغنّي ريإنّ البهاء زه

ــةك تبـدو  أنّهـا  حبيـث  عتـها يطب وصـف  يف بـال   و جبماهلـا  يتغنـّ  و مصـر  حـبّ  يف ثـر كأ فقـد   جنّ

ــه و فـوح ي كو حصـاءها مســ  تراهبــا أنّ و ،نيللعـ  ــه سـلوان  ال أنّ ــها، عـن  ل  فــؤاده يف سيلـ  و أهل

حبّـه،   يف تفـاين يبّ و حيـ ها بشوقه، و هو شأن مـن  يش فيعي هو و سلوي فيك و لسواها موضع

( فـنحن جنـد يف شـعر هبـاء     17-15: 1995جـدع،  إبـراهيا  ) راهكـ ردّد ذيـ به شـعراً و   يتغنّيف

 :مثالً الصا ح كسه تِجاهَ املليالدين زهري صورة صادقة لعواطفه و أحاس

ـــِجــــلَعَ يـــرِمِأَ إنَّ ــبٌ ـ  نـهُبُ مِـأعجَ يال يُرَ  يـ

 لُ عَنـهُأـــــسـائِـبٌ أَغَ  ا هَــــــــيــي فِضٍ لِرْـــلُّ أَك

ـ  نَو مِكيَش أينَ مَنْ  نهُوهُ مِكشذي أَـنِ الَّ  البَي

 (335: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 ويبّ: يقول خماطباً الصا ح األيفللحكّام   مصاحبتهستمرّ البهاء يف يو 

ــــينِحـوِا يَـــا أنـفَهَ     ةَ بَينَنا ـافَــــــَبَ اهللُ املَسقَرَّ ـدْو قَ ــــي و إيَّـ ـــ  ـوانُـاهُ إيـ

 انُنَــــل أنا وَسهَ يَّــوَ أمسَـحُ عَن عَينَ      ومِهِدُــــــي قُتُهُ فِـايَنو قَد عَ كأشُ

 انُجَـائِها وَ هيَ أشن دَا مِهَا بِمَ يلَعَ      ي مُهجَتِيُر بِي البَشِنِّانِعٌ مِقَ هَلْفَ

 انُوَّوَ خَو هُ لَلْيَ اـــانَ دَهراً لك وَ إنْ     ائِهِ لِقَ ومَــهرَ يَالدَّ هـذا رُكسَأشـ

 (333: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 ونكــيه، فيـ نتـها عل يا ببـهرجها و ز يبتسـا اللمـان للبـهاء، و تقبــل الـدن    يهـذه املرحلـة    و يف

 لـه  انـ  ك و طـرب،  و فشـرب  نسـاء،  و طـرب  و غنـاء،  و هلـو  صـاحب  ونكـ ي مـا ك عطاء صاحب

 ها.يإل دعا جمالس

  صوة  لعررهريشعر البهاء زه

 العــادات مــن ريثكــ  إيلريشـ ياة يف عصــره؛ و هــو  يـ احل ي ضــوءاً علــ ريلقـي شــعر البــهاء زهـ   ي 

ــتكلّا ماكباملســاجد أضـرحتها  يف اءيــلألول النــذورك اجملتمــع أحــوال و ة،يـ نيالد  حجــاب عــن ي
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 بيالغ نهكميا ملعرفة ما يالتنج و الرمل يعل اخلطّ و بالنرد اللعب عن و خشونتها و الرؤساء

 الشـؤون  من كذل ريغ إيل غافلون عنها رؤساؤها و جهودها بذلوني نيالّذ نياملرؤوس عن و

 ريها البهاء زهـ يئة اليّت عا  في(. و هو الب72: ت.د شبلي،)الوق  كذل يف ةياملصر ةيالشعب

 مـرآة  ريبـهاء زهـ  ال شـعر  جنـد  أن يف كخوخته؛ فال غرابة بعد ذليآخر ش من أوّل شبابه إيل

 هبـاء  عصـر  يف مصر يف عا  لقد و. الشعب كصطنعها ذليغة اليّت الل هايعل سكصادقة تنع

ــونمي انواكـ ته، بـل  يشـعب هلـا   انـ  ك ال و مواهبــه هلـا  نكـ ت مل ونريثكـ  شـعراء  ريزهـ  الـدين   ثّل

سـتطع أحـدها أن   ياً و مل عـ يمج النثـر  يف و الـنظا،  يف و ر،كالف يف و العلا، يف ةياألرستقراط

 اآلداب و اإلسـالميّ،  للعـامل  يصد انك ما بقدر املصريّ األدب أو املصري للشعب مرآة ونكي

ة يف شعره يراد األمثلة العامّي إرية البهاء زهي(. مثّ إنّ من شعب155: 2992 بسج،)ةياإلسالم

 نذكر بيتاً واحداً عل  سبيل املثال: نفسه، بالشعر كذل ضرّي أن دون ثرةكه بيو دوراهنا ف

 انِ آذانُيـطَلحِـونَ لِولُا يَقُــــهُـفَ  حَدٌ يثاً بَينَنا أَري حَدِيَدِ كاإيِّ

 (337: 1987وان، ي)البهاء زهري، د 

 ة الّـيت نسـمعها إيل  ياً هبذه العبارات الشعبمملوء فنجده ريزه البهاء وانيد نتصفّح ذاكه

ث يـ ح للّوا بشعرها إيليدائماً أن  أبوني الشعراء انكومنا هذا عند اخلاصّة و العامّة و قد ي

 و النفس رحابة و الروح خفة من هيف انك ريزه البهاء نّكصطنعون أمثال هذه العبارات، و لي

ة يـ البلد اتريالتعـب  هبـذه  الرقيّ يعل أعانه ما ةيوقراطميالد أو ةيالشعب صفة و ريالتعب مرونة

 (.158مرتبة الشعر)محله، د.ت:  إيل

  من القدماءريتأثّر البهاء زه

 ونكياول أن حي بألوان الثقافة الشائعة يف عصره و هو يف موقف تأثّريّ رين زهيتأثّر هباء الد

 ،نياألقـدم  الشعراء من أسالفه يخط يعل ريسي أن و ،نيمياملت نيالعاشق ينيالغلل صفو  يف

يـب عطـوي،   جن) الفـراق  أمل من يكبياً ضيأ شاعرنا وقف الفراق، و الوداع ونكبي وقفوا نيح

 قول:ي( ف58: 1993
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 يـعِاجِالبَيـنِ فَنـ َ بِاً أَي أحَقَّـــــِيـبحَبِ  ـهَـا: ــــــــاعَدَــا أرَدتُ وِةٍ لَـمَّـــائِلَــوَ قَ

 ي مَسامِعيفِ يرَا جَي مَد رَاعَ قَلبِقَلَ  مِعتُـهُ ـحَديثٌ سَ ال يَصدُقْ ا رَبِّيَفَ

ـــــهُ بَينَـتْــــــَوَ قَـد نَـقَـب  ي حَلينَةً كترِ تَبوَرَاءَ السِّ امَ ْوَ قَ  ـابِــعِــنـا باألصـ

 (197: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

ة يمدرسته و من النماذج اهلجائ إيل يابن الروميّ، و انتم أسلوب يهو يف هجائه سار عل

 ل:يقوله يف جاهل ثق

 يشَقَائِ مِنْ كاذَ ي والزَمَنِ ي هِ عَنَـائِـالَ بِــــاهِلٍ طَو جَ

 و بَصِيـرَةٍ عَمياءِـرَقُ ذُــــــخأَ ي ائِـَمسشهَرُ مِن أَهُ األَأنَّك

 (15 )املصدرنفسه:

 عـة، يالطب إيل التجـأ  لّمـا ك السـرور  و بالراحة ستشعري يالروم ابنكضاً ي أريإن البهاء زه

 قولـه  عـة يالطب يف أوصـافه  مـن  و ثاقـب  نظـر  و واسع اليخ من عنده ما مستغالً بدقّة صفهايف

 :فقال بستان، وصف يف

ــــيـهِ مِيـ ُ فِــقَضَّ  ـا ـي و مَـــانِــــَهللِ بُست  نَ املَآرِبــ

 رُّ اجلَوَانِبو العَيشُ مُخضَ  زَمَ  بِهِ  يلَي عَهفِلَ

ـ  يَرُوقُ  وَ اجلَوُّفَ  بكانٌ وَ القَطرُ سَكاــــسَ ـهُ  مِن

 (23 )املصدرنفسه:

 مـدح رسـول اهلل و   ني حـ ريبـن زهـ   عـب كح فقد سبقه يف هـذا  ينه العتاب يف املديأمّا تضم

 يف ري، و البهاء زهـ «وم مبتوليبان  سعاد فقليب ال»دته املأثورة اليّت مطلعها يطلب العفو بقص

 دة مطلعها:ي فقد قال يف قصريه يف حبّه األميإخالصه و تفان يبال  عليعتبه ال 

 يرَا جَمَكيبِ قِالرَّ يثَ إيلدِقَلَ احلَنَ   يياَ إذا سَرَسِالنَّ نَّا أَمتُلِعَ أَ

 (118 )املصدرنفسه:

 بفضـل  النـاس  نيبـ  عـر   و جمهـوالً  انكاوز احلدّ، فهو يبال  و مل يو هو هبذا العتب مل 

 .الفضل لصاحب والءه و إخالصه دكؤي لاليال هو و ه،ريأم
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 يخط ياً عليمتمش ونواس تنفّس بأنفاس أيبيمنواله و  يو ناسجاً عل يفجاء مقلّداً األعش

 ( و قوله:119: 1993أيب نواس)جنيب عطوي، 

ــــدَةٌ مُنَـــائِــمَ  عـشَعَهــــوَ قَهـوَةٌ مُشَ  ـوَّعَـــهــ

 أسَ الوِدادِ مُترَعَهك  تَـرَاضَعُـوا   ـادَةٌوَ سَ

 عَــهــــــربَةٍ أو أَـــثَالثَـ   يلَـليـدونَ عَــــــوَ اليَ

 هــونٍ و دَعَكـــومَ سُيَ   يَومٌ مل يَلَلْ وَ اليَومُ

 مُعَهــدَ صَالةِ اجلُبَعْ  ندَنَا عِ نْك يخِـا أَيَفَ

 (293: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

هـا مـن توّجـع و تفّجـع و هلفـة هـي الّتـي        يمن مراثي الشاعر الّـيت قاهلـا يف ابنـه و الّـيت ف    

 قال: نيرثاء ابن الروميّ لولده األوسط ح رناكتذ

 وَاسطَـةَ العِقدِ ـارُختَيـفَ أَك لّهِلِفَ                ي تِبيَوسَطَ صِوتِ أَحِمَامُ املَ يتَوَخَّ

 (399 :2992 )بسج،

 قول:يو البهاء 

 اكاكانفِ يرُوحِ يقُ مِنْيفَ اُطِك و      يوَ رُوحِوَ هُ ينِّابَ عَغَ ا مَنْيَفَ

 (237: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

ــه و زهـري  الــدين هبـاء  اهـات كو ف  يف الشــعراء اهـات كبف رناكتــذ ةياملصـر  روحـه  و دعابات

ــوا بشــعرها الــروح املصــر  يالفــاطميّ الّــذ  العصــر  لــها إيل ي، و مينية، و مــلاج املصــر ين مثّل

ــة و التن ــكالدعاب ــوع عــدّي كذلكــ .  ي ــألوان البــهاء  ول ــوع هــؤالء الشــعراء   امتــداد  عيالبــد ب اً لول

 (.75 د.ت:)شبلي،  ينيالفاطم

الـه صـور   يلـتقط خ يناّ عن رقّة شعور و رهافة حسٍّ تنفعل نفسه باجلمـال و  يغلل البهاء 

عـة و أمثالـه مـن    ي املألوفة يف شـعر ابـن أيب رب  مياحلسن، هي يف الغالب عل  منط الغلل القد

 :قولهك الالئا العذول و احلاسد و بيالرق ركه من ذيأرباب الغلل احلضريّ و ما تنطوي عل
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 ائِدُةِ مَكارَي األَغُصنٌ فِ ا اهتَلَّمَك ائِفٌ وَ خَي و هُزَارَنِ دْقَ ي مَنْوحِرُبِ

 اسِدُيـهِ و حَقِــــــامَ وَا ٍ يَتَّنَ ـدْــــو قَ جعَــةٍـــــدَ هَاً بَعْـــــارِقا طَارَ إلَّا زَومَ

 تَغارَ الفَراقِدُ نْأَ يخشَيَانَ ك هَلْفَ فاً ـــــائِـاتَ خَبـلَهُ بـَراً قَبَـدْ رَ أَ لَـاْفَ

 (199: 1987وان، ي)البهاء زهري، د 

و رثـاء البـهاء مماثـل لغللـه يف صـدق الشـعور و هـو أمعـن يف الرثـاء الوجـداين املتفّجـع و            

ــلب و اخلنسـاء  مبراثــي اللـون  هــذا يف رناكذيـ  ــلياألخ يلـ يل و دي ــف تـلدحا  الرومــيّ، ابـن  و ةي  هي

 الصـفحات  يف الشـعر  هـذا  أوردنا حنن و ولده، رثاء يف قولهك ياألس و احللن و اللوعة معاين

 :مطلعها السابقة

 اكالَي اهلَهِ عَينِتْ بِنَظَرَ ـدْو قَ  ي راقِي التَّ ْ بهِ رُوحِغَبَلَ دْلَقَ

 املـدح و الفخـر فهـو    نيمـع بـ  يب املتنيب يالطه مبذهب أيبحيبدو الشاعر متأثّراً يف مدي

ــه النابغـة و اجلر يـ بـاري يف معان يعتـدّ بفنّـه و   ي بـوِّ  نفسـه مرتبـة اإلمــارة يف    ير و الفـرزدق و  ي

  قول:يعصره، إذ 

 مرِيُهاأَ مرِيِي األَي فِشِعرِ نَّكو لَ   ريَةٌثِكارٌ تُقالُ شعَاسِ أَلنَّو لِ

 (117: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 تأثّر الشعراء من هباء الدين زهري

 هـذا،  معـ   و النـاس،  دييـ بأ الوجـود  ريثكـ  انكـ  زهـري  الدين هباء وانيد أنّ انكبن خلّا ركذي

قته؛ و هنل مـن مذهبـه الشـعراء و    يثّرها بطرتأ بعد به شغفها و البهاء، لشعر الناس ريتقد

 ان،كـ )ابـن خلّ  د األندلسـي و ابـن نباتـه املصـري    يبـن سـع  نه و يف صدرها علييأخذوا من مع

1373 :75.) 

ة، و يـ و العامّ ي الفصحنيب بياً مبذهبه يف التقروركيف هذا اللمان مذ يلال البهاء حتّيال

، ه شعراءيدي يتلمّذ علتما كدي شعراء،يأ يتلمّذ البهاء علت. ألداء املع الدّارجة  ع اللغةيتطو

ــد   ــديو لعــلّ أبــرزها عمــاد ال ــه و قــد صــحب   يب، فأخــذوا عنــه طر يــ يّ الطبرينين ال ــه و فنّ قت
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)جنيـب   ةيـ هـري و رـرّج يف األدب و الشـعر بـالرغا مـن مهارتـه الطبّ      يّ هباء الدين زرينيالد

 (.139: 1993عطوي، 

تأّثر حسن البـدري احلجـازي مـن شـعراء العصـر العثمـاين مـن هبـاء الـدين زهـري، و يف           

ــروح     ي و إن مل ريشـعره روح البــهاء زهــ   ــه نفحــة مــن ال ــ  مبلغــه يف جـودة األســلوب، و يف لغت بل

 شــاعرنا  شــعر  يف ةياملصــر الــروح  انــ ك و إن ريعر البــهاء زهــ ة الّــيت شــاع  يف شــ  ياملصــر

 .(179 :ت.د محله،) ريأس و عيأش احلجازي

ني يف رةاء الناددريشعر البهاء زه

 اتيـ وف تابـه ك يف انكـ خلّ  جنـد ابـن  رين اهتمّوا بشعر البهاء زهـ يالّذ يعة النقّاد القدامييف طل

ورده ابن يد الّذي ي اجلريو من شعر البهاء زه اً له و مهتمّاً بشعره،معاصر انك فقد ان،ياألع

 :مطلعها قصيدة كبذل يإعجاب القُدام ياً به علمستشهد انكخلّ

 ا وَهَبَامَ ـالَاً طَفَقِـدْم استَـردَّ إن  بِهِ كطبٍ رَماهرَ يف خَال تَعتِبِ الدَّ

هذه املقطوعة ، و نورد رية يف التعبيالسهولة و الروح الشعب يو هباء الدين زهري اعتمد عل

 ات الناس الدارجة و اليّت التلال تتناقلها ألسنتها:ريتعب يفة الوزن اليّت حتتوي علياخلف

 العَجَبِئ ُ بِــ ُ عنهُ جِ     ثـ وَ ذو عَجَبٍ إذا حَدَّ

 بِن رَجَـلهِ ما شَعبانُ مِ     حَمدِ الـ بِ يوَ ما يَدرِ

 ي اهلَرَبِوَ إن أمعَن ُ فِ     ي بَـعُنِـــــيَت كفَـال يَنفَـ

 ـيـي طَلَبِـوَ فِـــــُيـالً فَهقَتِ      ُ لَهُ ــــــقَتَل ـدْـي قَأنِّك

 عَبِالتَّ يوَربَح سِـا نَوَ لَ     نَاــا رُحثلَ مَرَجَعنَا مِ

 (33: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

 انكـ  أنّـه  يعلـ  دلّنايـ  وانـه يد يف مجـع  الّـذي  ريزه البهاء شعر إنّ»: حسن املكقول أمحد ي

 هبــا تـأثّر  و الفـاطمي  العصـر  أواخــر تّـاب ك و شـعراء  عنـد  انــ كة الّـيت  يـ اً بالبدعـة الفنّ متـأثّر 

 هـؤالء  مـن  بـه  تصّخيـ  مـا  أخـصّ  و. اإلصـفهاين  العمـاد  و كابن سـنا امللـ   و الفاضل القاضي
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 و لّفـة كمت صـناعة  شـعراء  فهـا  اللفظـيّ  التالعـب  و ة،يعيالبد نةيالل يف اإلسرا  هو الشعراء

)أمحـد   .«ةيـ اللفظ نـة يالل يعلـ  حرصـها  مع املعاين يعل احلرص أشدّ نيصيحر انواك نّهاكل

 (82: 1927 امل،ك

 إيل رينش أن ريزه البهاء شعر يف لكثنا عن الشيسباً و حنن يف صدد حدمنا انكو ربّما 

وافـق  ياً ممّـا ال  بعضـ  بإدخالـه  ة،يالشـعر  األوزان يف دهيـ ّد حماولة من له املؤرّخون رهكذ ما

 :قولهكديّ يالعروض التقل

 ائِلـمذهِ الشَِّــــــا ألطَـفَ هَمَ               ْ بهِ شَمُول ٌبَلَعِ ا مَنْيَ

 ائِلـياِ مَسِعَ النَّالغُصنِ مَك  ـلُّهُ داَللٌ ــــــــــوانُ يَـهُنَـشَ

 ائِـلـرفَـهُ رَســــــلَ طَحَمَّ دْقَ   نْكلَ امُـــــلكال نُـهُكال يُم

 افِلبُ وَ غَـــــــائِــاذِلُ غَو العَ   يهنَطيَبَ وَقتَنا و أَا أَمَ

 اهِلذَ كع ِ ذابَقلُ بِو العَ   رٌكةٌ وَ سُرَّــــعِشقٌ وَ مَسَ

 الئِلـي غَيلُ فِصنُ يَمِو الغُ              وحُ يف قِناعٍ ـــــدرُ يَلُو البَ

 (277: 1987وان، ي)البهاء زهري، د

ــالتقل الشـعر  يقيموسـ  عــن ابتعـد  قـد  الشــعر هـذا  انكـ و إذا  ــه عروضـه  خـالف  و ،يدي  فإنّ

ــأثّر و ،الشـعيب  الشــعر يقيموسـ  مــن اقتـرب  نظا شــاعر يـ اً أن بــيغر سيلـ  و اللجــل بـأوزان  ت

: 1977 )زغلـول،  ه مـن الشـعب  روح يف الشعر فنّ اقترب قد و ة،يشعب أوزان يف ريزه البهاءك

371.) 

اً مبذهبـه يف  وركهـذا اللمـان مـذ    يلال البـهاء حتـّ  يـ ال »الناقـد:   يالفتـاح الشـبل  قول عبد ي

 عـن خمتلـف   ريع اللغة الدارجـة ألداء املعـاين، و التعـب   ية، و تطويوالعامّ ي الفصحنيب بيالتقر

ــاة العامّيـ ح لغـة احل يالعواطـف مـع تصــح   جنيـب عطــوي،  «)ة.يـ مقتضـي القواعــد العرب  ية علـ ي

1993 :12) 
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نتائج البحث

 مالمـح  نينـبّ  أن عينسـتط  منـه  ته،يشخص و لنفسه ةيح صورة زهري الدين هباء شعر انك .1

  .اةياحل بّحي الذي ميركال فيالعف اإلنسان ةيشخص ته،يشخص

 بل ،نياملتقدّم من رهاكيف صفات ممدوحه ما تفوق صفات من ذ يريهباء الدين زهري  .2

 .نياملمدوح من سبقوه ممّن صفات أمامها تتضاءل ما ايامللا من هايف إنّ

: مـن  ني العاشـق نيتـاز بـه غـلل البـهاء حتدّثـه عـن األحـوال اّلـيت ّـري بـ          ميالطابع الّذي  .3

احملبـــوب، و تـــودّد    يفـــة علـــ  ية عنرية عنـــد اهلجـــران، و غـــ   رياللقـــاء، و حـــ   تشـــوّق إيل 

 .الوداع عند اءكلالسترضاء، و ب

قه الّـذي فقـده، مث   يحنـو صـد  سـه  ية رثائه عـن أحاس يتحدّ  يف بدايإنّ هباء الدين زهري  .3

 عته يف النفس.يتحدّ  عن املوت و فجيد، مثّ يتحدّ  عن صفات الفقي

 كذلكدعها شاعر إالّ و حتدّ  عنها، و ي مل اتهيح يف اإلنسان ّربة خالصة هي مةكاحل .5

اً هلا و جعلها موضوعاً من موضوعاته اهلامّة و هو ضيأ هو تعرّض فقد زهري الدين هباء

 يف األمـر  هذا هكترية فقدان األحبّة و األصدقاء و ما يا، منها قضيتناول عدّة قضايها يف

 .أمل و حلن من النفس

نه له، جند أنّ يو حن« احلجاز»دته اليّت تعرضنا حببّه ملوطنه األوّل يحنن إذا تأمّلنا قص .7

 مـن  ريتغـ ة الّـيت نشـأ هبـا مل    يئـة املصـر  يعتـه و أنّ الب يهذا الشاعر احلجازيّ بطبعـه و طب 

 عته و طبعه.يطب

 العـادات  مـن  ريثكـ   إيلريشـ ياة يف عصـره؛ و هـو   يـ احل ي ضـوءاً علـ  ريلقي شعر البهاء زهي .7

 و الرمل يعل اخلط و بالنرد اللعب عن يتكلّا و اءيلألول النذوركع اجملتم أحوال و ة،ينيالد

 غـافلون  عنـها  رؤساؤها و جهودها بذلوني نيالّذ نياملرؤوس عن و بيالغ ملعرفة ايالتنج

 .الوق  كذل يف ةياملصر ةيالشعب الشؤون من كذل ريغ إيل

اول أن حيـ  بألوان الثقافة الشائعة يف عصره و هو يف موقف تـأثّريّ  رين زهيتأثّر هباء الد .8

 الشـعراء  مـن  أسـالفه  يخطـ  يعل ريسي أن و ،نيمياملت نيالعاشق ينيالغلل صفو  يف ونكي

 .الفراق أمل من يكبياً ضيأ هو شاعرنا وقف الفراق، و الوداع ونكبي وقفوا نيح ،نياألقدم
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ستشعر يلروميّ ا ابنكمدرسته، و  إيل يدرب ابن الروميّ، و انتم يهو يف هجائه سار عل .9

 اليــخ مـن  عنـده  مـا  مسـتغالً  بدقّـة  صـفها يف عـة، يالطب إيل التجـأ  لّمـا كبالراحـة و السـرور   

 .ثاقب نظر و واسع

 ريقول البهاء زهـ ينواس فتنفّس بأنفاس أيبيمنواله و  يو ناسجاً عل يفجاء مقلّداً األعش  .19

 نواس.أيب يخط ياً عليمتمش

 املـدح و الفخـر فهـو    نيمع بيب املتنبّي يالطه مبذهب أيبحيبدو الشاعر متأثّراً يف مدي  .11

يف  نفسـه مرتبـة اإلمـارة    يبوّء ر و الفرزدق ويه النابغة و اجلريباري يف معانيعتدّ بفنّه و ي

 عصره.

ة، و يـ و العامّ ي الفصـح نيب بـ يـ اً مبذهبـه يف التقر وركهذا اللمان مـذ  يلال البهاء حتّيال  .12

 .ألداء املع  الدارجة ع اللغةيتطو
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