
  

  
  
  

يدر اَألزيههاء زالب  
  وتنازع الوالء لوطنني

  
  

  )∗(أمحد دمهان. د
  

  )١(تعريف بالشاعر
 هو أبو الفضل زهري بن حممد بن علي بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن منصور بن

ينتهي ... عاصم املهلَّيب العتكي، اَألزدي، امللقب اء الدين، املعروف بالبهاء زهري
 ه٥٨١لب بن أيب صفرة، ولد يف وادي خنلة قرب مكة املكرمة سنة بنسبه إىل امله

شب انتقل به أهله إىل بلدة قُوص يف صعيد مصر؛ إذ كانت من أهم احلواضر وملَّا 
نشأ وتلقى علومه، وبدأ حياته األدبية، حيث اتصل حباكمها األمري وفيها  )٢(آنذاك

ا اتصل مبلوك األسرة األيوبية كم ه٦٠٧جمد الدين بن إمساعيل اللمطي ومدحه سنة 

                                                           
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو مراسل يف  )∗(
/ ٥شذرات الذهب  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٣٨ -٣٣٢/ ٢وفيات األعيان : رمجته يفت )١(
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  .١٠ -٥بريوت 
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وامللك  ه٦١٢ومنهم امللك العادل، وأنشده قصيدة يف قلعة دمشق  وأمرائها،
مث انتقل البهاء إىل . تصاره على الصليبيني يف معركة دمياطبعد ان ه٦١٨الكامل 

صلته ق حيث غدا على صلة قوية ومباشرة بالبيت األيويب، فوثَّ ه٦٢١القاهرة سنة 
وإن ساءت العالقة بينهما  ه٦٤٧حل جنم الدين أيوب، إىل أن تويف سنة بامللك الصا

قبيل وفاة امللك الصاحل؛ ألنه كان سريع الغضب، يعاقب على الوهم، مث اتصل 
الشاعر بالناصر صاحب الشام، وله فيه مدائح، ولكنه مل حيظَ لديه مبنـزلة مرضية، 

يف داره مدة من الزمن، وإباا  إذ اضطربت أحواله بعد وفاة امللك الصاحل، واعتزل
 ذي القعدة/ ٤يف إىل أن تويف ) الطاعون(أُصيب باملرض العظيم الذي حلَّ مبصر 

عن مخسة وسبعني عاما، وهو العام الذي سقطت فيه بغداد على أيدي  ه٦٥٦
بالقرافة الصغرى يف  التتار واملغول ودفن بالقرب من قبة اإلمام الشافعي 

  .القاهرة
لبهاء يف العصر األيويب الذي شهد احلروب الطاحنة مع الصليبيني الغزاة عاش ا
هوا إىل مصر، اليت استعصت عليهم، ثالث محالت يف عهود امللك العادل الذين وج

مزرية من  والصاحل جنم الدين، فأدت إىل أن يعيش الناس يف حالٍ) ابنه الكامل(و
رت هذه الظروف يف األوضاع كما أثَّالقحط والغالء والفقر وااعة واألوبئة، 

احلياة  يفا إجياب جتلَّتاالجتماعية والسياسية واألدبية، غري أن سلبيات هذا العصر 
الثقافية واألدبية خصوصا، حيث ازدهرت وشهدت ضة عارمة قادها عدد كبري 

 بتشجيع من امللوك واألمراء الذين تنافسوا يف ،من العلماء واملبدعني واملؤرخني
ويف بناء املدارس واملكتبات ودور العلم والطب والعبادة، فكان من  هؤالء،احتضان 

القرطيب وابن عساكر والنووي وابن قدامة وابن مالك وابن منظور  :أشهر األعالم
ومن الشعراء ابن منري الطرابلسي وابن . وغريهم ...وابن األثري وابن خلكان

  ...التعاويذي وابن الساعايت والبهاء زهري القيسراين والشاغوري وابن عنني وابن
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  :ثقافته ومنـزلته األدبية
البهاء العريب املهليب األزدي، العلوم السائدة يف عصره يف قوص، فربع يف  تلقى

من «وصفه ابن خلّكان بأنه . علوم احلديث والفقه واللغة والنحو والبالغة واألدب
ا وخطا ونثروبعد أن أثىن  ،)٣(»ومن أكثرهم مروءةًا، فضالء عصره وأحسنهم نظم

وبرع يف النظم والنثر والترسل، وله الشعر الرائق «: عليه ابن تغري بردي قال
، وقد توىل رئاسة ديوان اإلنشاء يف عهد امللك الصاحل، وكان يلقبه )٤(»الفائق

بالصاحب، وهي منـزلة تعادل الوزارة، ومن يتسنمها ينبغي أن يكون على درجة 
من البالغة والبيان، والتمكن من اللغة والنحو وسائر العلوم العربية والدينية  عليا

شعره، إذ كان يكثر من ذكر  هذه العلوم مجيعا يف فظهرت ،)٥(واألساسية
املصطلحات العلمية والكالمية واحلديث والنحو والفقه، كما عرف كغريه من 

ا لتضمني من الشعر القدمي، كم واشعراء عصره بكثرة االقتباس من القرآن الكرمي
  .متيز أسلوبه الفين بأنه السهل املمتنع

  :شخصية البهاء
عن شخصيته وسلوكه، فقد أمجع القدماء على حسن أخالقه وفضله  أما

ا يف اخلري الوفاء، يرعى العهد ويصونه، ساعي، إذ كان الرجل شديد )٦(وعموم نفعه
  ]الطويل:[)٧(يقول خماطبا غريه من الناس والتوسط بني الناس، والسعي يف حاجام،
 تعالَ فعاهدين على مـا نريـده

  

 فإين ملـيء بالوفـاء زعـيم    
  

                                                           
  .٢٤٢/ ١وفيات  )٣(
  .٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  )٤(
  .١٠١/ ١صبح األعشى  )٥(
  .١٧٧/ ١٣البداية والنهاية  ٢٧٦/ ٥الشذرات  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٤٢/ ١وفيات األعيان  )٦(
  .٢٢ديوانه  )٧(
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  ]الطويل: [ومع فقره، كان كرميا معطاًء، راضي النفس، ذا مهة عالية، يقول
روَءةم يالدنيا على ذ وما ضاقت 

  

 وال هو مسدود عليـه رِحابهـا   
  

 ة همتـيفقد بشرتنِي بالسـعاد
  

 وجاَء من العلْياِء حنوي كتابهـا  
  

والبهاء الذي كان وزير امللك الصاحل، مل ينشغل باملنصب عن مهوم الناس 
وحاجام، بل كان شديد الوفاء، عظيم االحترام، جوادا، وهذا ما جعله من 

مات وهذه مقو... فضالء عصره والعصور التالية، علما وخلُقًا، وحلْما وأمانةً
شخصية من احتلَّ حب الوطن نبض عروقه، فكان حنينه وشوقه مظهر انتمائه إىل 
أمة جميدة األصل، وإىل وطن عزيز يقيم فيه، فكان والؤه مترجحا بني احلجاز 

  .ومصر، حيث ولد ونشأ، مث أقام حىت مات

  :البهاء زهري وقضية االنتماء

 دفه من آراء بعض الباحثنيرمبا كان الدافع إىل حبث هذا املوضوع، ما نصا
ابع اتمع الذي يعيش فيه، املعاصرين الذين حياولون أن يطبعوا شخصية الشاعر بط

هذا ما . إن كانت جذوره، أو أصوله، أو نسبه، خمتلفة عن أهل هذا العصرحىت 
 )٨(نقف عليه عندما حتدث أستاذنا الدكتور زغلول سالم عن ابن عنني الشاعر

  إذ وصفه األول بأنه مصري الروح )٩(عن الشاعر نفسه خليل مردموكذلك 
وجند األمر ذاته عند . والدعابة والظَّرف، ووصفه الثاين بأنه شامي الروح واهلوى

مصري املنشأ، مصري «مصطفى عبد الرزاق الذي يقول عن البهاء زهري إنه 
  .)١٠(»الروح، مصري العاطفة

                                                           
  .٣٠٢األدب يف العصر األيويب  )٨(
  .٢٦٤الشعراء الشاميون  )٩(
  .٢البهاء زهري  )١٠(
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عندما يبتعد  إىل مصر خصوصا، فيه عن احلنني والتشوق عبرففي شعره ما 
يوفد يف سفارة، بوصفه وزيرا لديوان اإلنشاء، فينطلق لسانه  مكانيا عنها، كأن

الوطن، بشعر وجداين عميق الشوق، قوي التعبري عن االنتماء واالنزراع يف تربة 
ـي، عندئذ يعلو حب الوطن وعلى األخص عندما يتعرض هلجوم أو عدوان صليب

والبهاء ليس . قف، فيتحول إىل شعور نبيل، وعاطفة متدفقة متأججةية مواعلى أ
بدعا يف ذلك، فشعراء العصر األيويب كانوا يشتاقون إىل دمشق أو القاهرة، 
مدفوعني بعاطفة وطنية أو تربوية، خالفًا لرأي الدكتور بدوي الذي يقرر أن حنني 

فالصفات اليت  .)١١(يهالبهاء مبعثه ما وجده من سعادة يف املكان الذي حلَّ ف
للناس، جتعل هذه املشاعر تتجاوز اإلطار ذكرناها عن أخالقه ووفائه، وحبه 

أكان هذا الوطن الضيق، إىل املدى العام الواسع الذي يشمل الوطن الكبري، سواء 
  .مصر، أم احلجاز احملتد واألصل واجلذور

  :البهاء وحب مصر

فجرى  فيها غف بكل ما هو مجيلوشق ا، نشأ البهاء يف مصر، فأحبها وتعلَّ
ا رقيقًا، فيه التشوق كلما بعد هذا الومق يف عروقه، وتفجر يف مواقد إبداعه شعر

وكان عدوان الصليبيني عليها يدفعه إىل التمسك ذه . عنها يف سفارة أو غياب
رف عن البهاء من ولعل ما ع. األحاسيس وتعزيزها، واالنزراع يف حرثها الطيب

اخلصال ورفيع القيم والتعلّق مبن حيب كان خلف هذا احلب العظيم ملصر كرمي 
  ]الطويل[ :)١٢(كلها، وليس للقاهرة وحدها، كما يبدو يف قوله متشوقًا

 من مصر وطيبِ نعيمهاأَأَرحلُ
  

 يلَ شـائق  وأي مكان بعـدها  
  

                                                           
  .١٢٠ -١١٨احلياة األدبية يف عصر احلروب الصليبية  )١١(
  .٢٣٠ديوانه  )١٢(
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 وأترك أوطانا ثراهـا لناشـقٍ
  

 تنماملَفـارق هو الطِّيب ال ما ض ه 
  

 بالد تروق العين والقلب جةً
  

 وجتمع ما يهوى تقـي وفاسـق   
  

ر، ألن فهو ال يهجر وطنه الذي يتجدد فيه اجلمال، وتنتشر فيه البهجة والسرو
كل ناظر، سواء أكان مؤمنا أم فاسقًا، فحب  ة تسرترابه مسك، وطبيعته اخلالب

فئة اجتماعية دون سواها، ألنه إنسان مسكون الوطن يف نظره ليس مقتصرا على 
ا هلا بالسقيا الدائمة، داعيويبث حنينه وتشوقه كل مكان يف مصر، . بعشق مصر

ذهب،  رضوان، فَحرثُها طيب، ورملُهاالً النسيم العليل مواجده، ألا جنةُ الحمم
  ]الطويل[ )١٣(:وحبه هلا أبدي

قـةرالعريشِ وب ا بنيسقى وادي 
  

 الغيث هطّالُ الشـآبيبِ هتـانُ  من 
  

 وحيا النسيم الرطْب عني إذا سرى
  

 هنالك أوطانا إذا قيـلَ أَوطـانُ   
  

 بالد مىت ما جِئْتها جِئْت جنـةً
  

 لعينِك منها كلَّما شـئت رِضـوانُ   
  

 تمثِّل يل األشـواق أنّ ترابهـا
  

 وحصباَءها مسك يفوح وعقْيـانُ  
  

مـتمعل راكُمرٍ تصين مفَيا ساك 
  

 بأني ما يل عنكم الدهر سـلوانُ  
  

 عسى اُهللا يطوي شقَّةَ البعد بيننا
  

 فتهدأ أحشـاٌء وترقـأ أجفـانُ    
  

ا، وتلك نظرة إنسانية فهو حمبا، لكنه حيب البالد مجيع الطويل: [ملصر، معجب[  
 ينومل أر مصرا مثلَ مصرٍ تروقُ

  

ـيشِ واخلَفْـضِ     وال مثلَ ما فيها من الع
  

 وبعد بِالدي فالبِالد جميعهـا
  

 سواٌء فال أختار بعضا علـى بعـضِ   
  

ةبيف الدارِ يل من أَح إذا مل يكن 
  

 فال فَرق بني الدارِ أو سـائرِ األرضِ  
  

                                                           
  .٢٣٠ديوانه  )١٣(
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إصراره على وجدانية ذات نزوع إنساين نبيل وراسخ، يؤكدها  جوانبوتلك 
وصف شىت مظاهر طبيعة مصر، وما فيها من جامد وكأننا إزاء شاعر . وحي

رومانسي يبث الطبيعة أحزانه وآماله شوقًا وهياما، وحنينا إىل أرض الكنانة اليت 
فهل كان حنينه للحجاز كذلك؟ وهل كان ... يفدي أيامه فيها مبا بقي له من عمر

  .لوطن اإلقامة ؟ الوالء واحلب للوطن احملتد، أوزع وجدانُ البهاء زهري ب تنا
  :احلجاز يف شعر البهاء 

لد يف احلجاز، بالقرب من مكة املكرمة، مث انتقل به أبوه أن الشاعر وذكرنا 
أما احلجاز فال . وهو يف مقتبل العمر إىل قوص مبصر، مث عاش حياته كلها يف مصر

أيام صباه، وشوقه وحبه هلا، وعهده  ث فيهما عنجند يف ديوانه إال قصيدتني حتد
ا، وفيهما يبدو احلنني القوي، واألحاسيس املتدفقة، والعاطفة الصادقة، وقد بدأ 

القصيدتني، ففي القصيدة  كال منهما باحلنني، وكأنَّ هذا الشعور النبيل مفتاح
  ]الطويل: [هاعاألوىل، ومطل

 أحن إىل عهد املُحصبِ من منى
  

 عو اللُـهظ رِفت يشٍ به كانت 
  

والزمن اجلميل  -احلجاز  -يربط بني احلنني واملواضع اليت حيتضنها الوطن األم 
الذي قضاه هناك، واصفًا هواءه ورملَه وعزته وقداسته، واحلبيبة فيه، وهي الرمز 

  :النقي للوطن، فهو عندما يتذكر األيام اجلميلة يعتريه حزن وشوق شديدان
 وأذكُر أيام احلجـازِ وأَنثَنِـي

  

   الُـهبخ ريـهعتي ريعي صكأن 
  

ويعرج يف مقدمة القصيدة على ديار احلبيبة، وقد أضناه الشوق إليها، 
  :فيخاطب الصديق

بنيز بذكري حيثُ تسمع ضرفَع 
  

   بالُـه خيلو ساعةً منـك وقُلْ ليس 
  

ذكري بِس اها إذا ما مرسهاعمع 
  

 تقولُ فالنٌ عندكم كيف حالـه؟  
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فهو يوحد بني الزمان واملكان عندما يذكر احلبيبة، ويتذكر صباباته، بنغم 
شجي وعاطفة جياشة، ولوعة مشوق إىل اجلذور وأهله، وقد عزف هذه األنغام 

  .الشجية على قيثارته احلزينة
  ]الطويل: [)١٤(ويف قصيدته الثانية يقول

 ا لست أنسى عهودهـاضسقى اُهللا أر
  

 ويا طولَ شوقي حنوهـا وحنـيين   
  

 –فالدعاء بالسقيا تعبري عن رغبة عارمة يف استمرار احلياة يف احلمى ممرعا 
خصبا، مجيالً كشعور البهاء جتاهه، وهو فيها مدفوع بنوازع االنتماء واإلخالص، 

فاالنتماء يعين اهلوية . وزمزم خصوصا عندما يترمن بذكر املواضع املقدسة، كاملقام
ويتذكر أيام الدعة ... واالنزراع يف تربة الوطن، وحدة الشعور بالوالء واالرتباط

واهلدوء والطمأنينة واألمان، وهو يعاين، كغريه، ويالت احلرب، وظلم املعتدين 
الغزاة الطامعني يف مصر وغريها من أجزاء الوطن الكبري، فهل كان تشوقه إىل 

وحنينه إىل كل شيء فيه هروبا مؤقتا من واقع بائس مضطرب يف مصر؟  احلجاز
صحيح أن ذكريات الطفل تدفعه إىل احلنني، إال أن الرغبة املكبوتة يف ... رمبا

  :العيش اهلينء يف مصر كانت الدافع األكرب، يقول
 تذَكّرت عهدا باملُحصبِ من منى

  

  طَحٍ وحجـونأَب من وما دونه 
  

 وأيامنا بـني املَقَـامِ وزمـزمٍ
  

 وإخواننا مـن وافـد وقطـنيِ    
  

 العيش نضر فيه للعنيِ منظَـر ذإِ
  

  بغريِ غضـون غض هوإذْ وجه 
  

فهل الذكريات بديل مجيل لواقع معيش مزعج؟ فيه احلروب الصليبية، والقحط 
تشار البدع واخلرافات، والشعوذة وااعة والغالء، والظلم والتفاوت الطبقي، وان

  !والفساد وغري ذلك؟
                                                           

  .٣٦٠ديوانه  )١٤(



  أمحد دمهان. د -البهاء زهري األزدي وتنازع الوالء لوطنني 
  

فإذا كان شعر البهاء صدى ريات حياته، فإن الشاعر شاهد على عصره 
الذي أضرت به احلروب الصليبية وما أصاب احلياة بسببها من ويالت، وهذا ما 

ية من العنف واإلقناع، وبلغة شعر دفع الشاعر إىل أن يتعرض هلا، بطبع هادئ خالٍ
تقدم مناسبة للعامة، يصوغ ا مقطعات ذات أوزان قصرية مؤثرة يف النفوس، أو 

  .حمزون على شكل ومضة شعرية، أو نفثة

  :البهاء والنصر على الغزاة

إن اجلانب املضيء من شعره يبدو يف تسجيله النصر املبني الذي حققه 
ملعتدون فيها خسائر األيوبيون يف مصر على الغزاة الصليبيني يف ثالث محالت دفع ا

ولكنه أسهم  ،واإلشادة به فحسب ة، فالشاعر مل يكتف بتسجيل النصرفادح
بشعره يف بث روح اجلهاد، واحلض على القتال للدفاع عن األمة، وختليد ذكرى 

  .ااهدين، الشهداء، أو األحياء الذين استبسلوا يف املقاومة حىت النصر

عر احلرب يف هذا العصر، وهي من غرر لشمنوذجا  )١٥(وتعد قصيدته الرائية
الذي طرد الغزاة من دمياط سنة  )١٦(الشعر العريب، وفيها يقول مهنئًا امللك العادل

  ]:الطويل[ ه٦١٨

 بك اهتز عطْف الدينِ يف حللِ النصرِ
  

 وردت على أعقاا ملَّةُ الكُفْـرِ  
  

بـةًحفقد أصهللا نِعم واحلَمـد ت 
  

 رقَصكرِتالشو ةُ احلمدعنها قُدر 
  

 يقلّ ا بـذْلُ النفُـوسِ بِشـارةً
  

 ويصغر فيها كلّ شيٍء من النذرِ 
  

 فيا ملكًا سامى املَالئـك رِفْعـةً
  

 ففي املَِأل األعلى لَه أطْيب الذّكْرِ 
  

                                                           
  .١٢٤ - ١٢١ديوانه  )١٥(
  .هو امللك العادل نور الدين بن عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية )١٦(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فرحة ر عن ففي هذه القصيدة امللحمة قدم البهاء ذروة إبداعه الفين، إذ عب
االنتصار وكيف كان فخرا للعرب أمجعني، ألنه حقق هلم األمن، وحررهم من 

  :غدر الصليبيني

 وما فَرِحت مصر بذا الفتحِ وحدها
  

 لقد فرحت بغداد أكثر من مصـرِ  
  

قيامـه ـقبـاِهللا ح مل تقم فلو 
  

 ملا سلمت دار السالمِ من الـذُّعرِ  
  

  :نسى وطنه األول فهو يهدي النصر للرسول األعظم ويف غمرة الفرحة ال ي

كَّـةممبلغٌ هذا اهلنـاَء ل فمن 
  

 ويثرب تنهيه إىل صاحبِ القـربِ  
  

 ، وطهرها بقوةقهرا من العدا) دمياط(فبهذا النصر استرجع امللك العادل 
  :فلماذا ال تكون ليلة النصر كليلة القدر.. احملاربني األشداء

 شرف اُهللا قـدرهافيا ليلةً قد
  

 وال غرو إنْ مسيتها ليلةَ القـدرِ  
  

وتبدو يف هذه القصيدة العاطفة القوية الصادقة، والدقة الواقعية يف تصوير 
احلدث من دون مبالغة أو تلفيق، والنـزعة العروبية الشاملة اليت تشي بإميان راسخ 

مجيعا، بل مهدى إىل أهله  لدى الشاعر بوحدة أمة العرب، وكون هذا النصر هلم
كما جنده، خالفًا لنهج شعراء عصره، ال يكثر . يف احلجاز، وإىل صاحب القرب 

من البديع، وأدوات الزخرفة البالغية، بل هو مييل إىل الطبع، وتقدمي القصيدة بناًء 
ة بحر الطويل، الذي تدل تفعيالته املتطاولالمتكامالً، موحد املوضوع، على قيثارة 

أما صوره . على طول النفس، والثبات على املوقف، والصرب الذي حقق النصر
فيها الكثري من التناص مع صور لبشار  ،الفنية فهي واضحة األبعاد، وصفية الغاية

وأيب متام واملتنيب، وهذا دليل على ثقافة الشاعر، واعترافه بفضل إبداع سابقيه من 
  .الشعراء



  أمحد دمهان. د -البهاء زهري األزدي وتنازع الوالء لوطنني 
  

  :شعرية البهاء، وشاعريته
البهاء زهري شاعر االنتماء القومي، ألمة العرب عموما، وخصوصا لوطنني  انك
وهلما وتعرف احلياة، وأقام يف الثاين، وشارك يف أحداثه وظروفه وهو مصر، يف أ نشأ

سلوبه فيتصف أما أ. ع رؤاه اإلنسانية والقوميةوكانت روح االنتماء عنده منسجمة م
وموضوعاته . لطبع منه إىل الصنعة، أو التأنق يف التعبريبأنه السهل املمتنع، األقرب إىل ا

الشعرية كلها غنائية الطابع، وجدانية الروح تتناول احلنني إىل الوطن، والنقد 
االجتماعي، والنسيب، والوصف، واملديح املرتبط بالنصر وتصوير معارك العزة 

بائه، بل هو زعيم والفخار يف عصره، فهو حبق يف مقدمة أعالم شعراء ذلك العصر وأد
زعيم األوىل منهما، واليت املدرسة الشعرية املصرية الثانية اليت كان القاضي الفاضل 
بع شعرائها بطابع الظَّرف متيزت باستمداد مادا الشعرية من بيئة مصر الشعبية، وطُ

 على اإلميان الراسخ حبب الوطن، بتأثري فضالًوخفة الروح والدعابة واون أحيانا، 
الظروف السياسية واالجتماعية السائدة، حىت إن حب الوطن بلغ درجة التقديس 

إضافة إىل احلب العميق الراسخ للسالم هذا  .)١٧(والعبادة، كما يقول الدكتور زغلول
بوصفه املطلب املخلِّص من حال الشدة والبؤس واخلوف والقلق، وكذلك الرقة يف 

ومن ذلك قول البهاء ريزي للفكاهة والتندر، الطبع، واإلخالص لآلخرين، وامليل الغ
  ]زوء الرملجم[ :)١٨(يستثقل جملس شيخ إمام كلما حضر

ــترحنا ــت اس ــا قل  كلم
  

   اإلمـام جاءنا الشـيخ 
 

ــا كلَّ ـــفاعتران ــا من  ن
  

  واحتشـام انقباض ـه 
 

مــد ــسِ فَ ــو يف ال  فه
  

  ــدام ــو ف ــا فه  ولن
  

 وعلــى اجلملــة فالشيـــ
  

 لسـالم ـخ ثقيـلٌ وا  
 

                                                           
  .٣٦٣ -٣٥٣ -٣١٠ -٣٠٩األدب يف العصر األيويب : ينظر )١٧(
  .العيي واألمحق: الفدم -٣٠٦طبعة دار صادر  ٢٣٦القاهرة  -ديوانه  )١٨(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

على  فضالًومن شعره الالهي حديثه عن اخلمرة وجمالسها ومتعلقاا، هذا 
شعر املديح ووصف احلرب وشعر املناسبات، واالهتمام باجلوانب العقلية وقضايا 

  .العام من منطق وطب وفلسفة وما يتصل ا من اصطالحات

د اللغة، ومييل قواع -أحيانا  -وكان يكثر من التعبريات العامية، وقد يهمل 
إضافة إىل هذا . عة الشعبية اليت عرف اإىل استعمال اللغة الدارجة، تأكيدا للنـز

استعماله أساليب التعبري املختلفة كالتشبيه، واالستعارة، والكناية، واالقتباس، 
  .وغريها... والتضمني والتورية، واأللغاز

ى يف عدد من الرسائل، إذ جتلَّوجبانب الشعر كان للبهاء إسهام يف النثر الفين، 
  .كان صاحب ديوان اإلنشاء يف عهد امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وكتب له

فقد كان البهاء أديبا متميزا، وشاعرا كبريا، وعلَما مشهورا يف القرن : وبعد
ه وهزله، وقوته وضعفه، وكانت شخصيته احملببة دجِالسابع اهلجري، عاش عصره بِ

اخلاصة والعامة، تدفعه إىل التعبري عن نبض الناس لريسم البسمة على شفاه لدى 
البسطاء، ويرضي نزعات الناس ورغبام، وقبل ذلك ليعرب عن حنينه إىل وطنيه 
احلجاز ومصر، بلغة مناسبة لإليقاع النفسي، وج فين معتدل، استعمل فيه البديع 

كما يقول  -ظهرت قيمته  -من دون تكلُّف أو مبالغة، فجاء شعره سهالً 
ره املتحرر من كل قيود فكان شعبروكلمان، يف قصائده الغنائية القصرية العديدة، 

ى يف نفوس املثقفني احملدثني يف مصر، وإن استعمل القالب الشعر القدمي جيد صد
  .)١٩(القدمي يف مدح السلطان والرؤساء

                                                           
  .٧٩/ ٥تاريخ األدب العريب  )١٩(


