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ملخص:
�أما  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  على  �لبحث  هذ�  قام 
�ملقدمة فقد �أبرزت عنا�رص �لبحث: كالعنو�ن، و�لتعريفات، و�مل�شكلة، 
�لبحث،  ومنهج  �ل�شابقة،  و�لدر��شات  وحدوده،  �لبحث،  و�أهد�ف 
يف  ثقافيا  موؤ�رص�  )حّب(  �ملفتاح  �لكلمة  كون  ودر�شت  وتق�شيماته. 
�شعر �لبهاء زهري، لذ� عر�شت ملفهوم �حلب و�شورة �ملحب، و�شورة 

�ملحبوبة، ويف �خلامتة عر�شت �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها.
الكلمات املفتاحية: �لكلمة �ملفتاح، �لبهاء زهري، حب.

 
The Key Word in Al-Baha’ Zuhair’ s Poetry

A Stylistic Analysis

Abstract:

This research includes an introduction, three 
parts, and a conclusion. The introduction highlights 
the major areas of the research such as the title, 
definitions, the research problem, the research aims 
and objectives, the limitations of research, previous 
studies, the methodology, and the sections of research. 
I have explained that the word (love) has a cultural 
significance in the poetry of Al-Baha’ Zuhair. Thus, I 
explained the notion of ‘love’, the image of ‘the female 
loved one’. In the conclusion, I showed the results of 
the research.

Key words: Al-Baha’ Zuhair, love

مقدمة: 
عنو�ن هذ� �لبحث هو: )�لكلمة �ملفتاح يف �شعر( �لبهاء زهري 
در��شة �أ�شلوبية«. وي�شنف هذ� �لنوع من �لدر��شات �شمن �لدر��شات 
من  �للغوية  �حل�شيلة  تلك  �أي  �ل�شعري(  )�ملعجم  ب  عنيت  �لتي 
هل  ولكن  نظمه.  يف  �ل�شاعر  ي�شتخدمها  �لتي  �ملعجمية  �ملفرد�ت 
لدى  �جلمعي  �لوعي  يف  �شلفا  حمددة  �ل�شعري  �ملعجم  هذ�  مفرد�ت 

�ل�شعر�ء؟ 
�لكالم  يف  ��شتعماله  ي�شوغ  ما  كل  لي�س  �أنه  �لأثري  �بن  ذكر 
�ملنظوم ي�شوغ ��شتعماله يف �لكالم �ملنثور )1( ويفهم من هذ� �لقول، 
�لقول:  �ل�شعر، وعليه ميكن  �شعريا يحت�شن مفرد�ت  ثّمة معجما  �أن 
يف  �لألفاظ  تق�شيم  �إىل  وعمد  �شعرية.  غري  �أو  �شعرية  �للفظة  هذه 
�ل�شتعمال �إىل: جزلة، ورقيقة، ولكل منهما مو�شع يح�شن ��شتعماله 
فيه. فالألفاظ �جلزلة ت�شتعمل يف و�شف مو�قف �حلروب، ويف قو�رع 
�لتهديد و�لتخويف، �أما �لألفاظ �لرقيقة فت�شتعمل يف و�شف �لأ�شو�ق 
وذكر �أيام �لبعاد، ويف ��شتجالب �ملود�ت ومالينات �ل�شتعطاف )2( . 
ويف �لع�رص �حلديث حاول �لنقاد �أن يلغو� ما �شمي باملعجم 
عليها  حر�شت  �لتي  �ل�شعرية  �ملفرد�ت  ي�شم  كان  �لذي  �ل�شعري 
�ألفاظ �شعرية و�ألفاظ غري �شعرية،  �لعربية، فلم تعد هناك  �لق�شيدة 
و�إمنا �أ�شبحت كل لفظة قادرة يف مكانها على �لتعبري ما د�م �ل�شاعر 

يحيا بنب�س ع�رصه. )3( 

ل�شعرية  �لكال�شيكي  �لتق�شيم  على  �لثورة  هذه  تقت�رص  ومل 
�لتعبري  بتجاوز  ينادي  من  ظهر  �خلم�شينيات  بد�ية  ففي  �لألفاظ، 
عن �لذ�ت �ملحطمة بالأ�شلوب �لرومان�شي، و�حت�شن معاناة �لإن�شان 
�لو�قع،  على  بالغ�شب  م�شحونة  ب�شيطة  بلغة  عنه  وعرب  �لكادح، 
فالكلمة �ل�شعرية هي �لتي تعي�س بيننا، ل �لكلمة �ملدفونة يف �أح�شاء 

�لقامو�س )4( .
يف  �جلذري  �لتغري  هذ�  �لأ�شلوبية  �لدر��شات  وتلم�شت 
�لتاأثري�ت  عن  يتحدثون  �لد�ر�شون  وبد�أ  �ل�شعري،  �ملعجم  مفهوم 
�ل�شعر: كالكلمات �ملهجورة،  للغة  �مل�شتوى �ملعجمي  �لإيحائية يف 
و�لكلمات �مل�شتحدثة، و�ل�شعار�ت �ملبتدعة، و�لعاميات، و�للهجات، 

و�ل�شطالحات �لفنية، و�لكلمات �لدخيلة )5( .
�لدر��شة  من  حقه  ياأخذ  مل   )6( زهري  �لبهاء  �إن  �لقول  وميكن 
�لعلمية ملعجمه �ل�شعري فيما �أعلم، ومع ذلك فقد حظي �شعره بعدد 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  و�حلالة  بحياته،  �لدر��شات عنيت  من  قليل 
�أنها مل تعن بدر��شة معجمه  �إل  �أغر��شه �ل�شعرية،  يف ع�رصه، و�أهم 

�ل�شعري در��شة �أ�شلوبية. )7( 
من  جمموعة  عن  اإجابات  لتقدمي  البحث  هذا  وي�سعى 

الت�ساوؤالت امللحة وهي: 
ي�شم  ◄ معجم  يوجد  وهل  �ل�شعري؟  باملعجم  �ملق�شود  ما 

�ملفرد�ت �لتي ت�شلح �أن ترد يف �ل�شعر؟ 
مفتاحا  ◄ كاحلب  معينة  مفردة  تكر�ر  يكون  �أن  ميكن  هل 

لفهم �شخ�شية �لبهاء زهري؟ 
�أ�شلوبيا لظو�هر  ◄ �أن تكون تلك �ملفردة موؤ�رص�  وهل ميكن 

�أ�شلوبية �أخرى؟
ال�سابقة،  الت�ساوؤالت  عن  االإجابة  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف 

واإثبات اأن �رس متيز �سعر البهاء زهري يكمن يف معجمه ال�سعري. 
وحتقيق:  �رصح  زهري  �لبهاء  ديو�ن  فهي  �لدر��شة  حدود  �أما 
د�ر  ط2،  �إبر�هيم،  �لف�شل  �أبو  وحممد  �جلبالوي،  طاهر  حممد 

�ملعارف، �شل�شلة ذخائر �لعرب رقم 53.
و�شاأتبع يف هذه �لدر��شة �ملنهج �لأ�شلوبي، لأن طبيعة �لبحث 
حيث  )من  �لإجر�ء�ت  من  جمموعة  يوفر  �لذي  �ملنهج  هذ�  تقت�شي 
نتائج  �إىل  �لو�شول  من  �لباحث  متكن  وتف�شريها(  �لبيانات  جمع 

بحثية �شليمة.
اأما درا�ستي للكلمة املفتاح يف �سعر البهاء زهري ف�ستت�سمن 

ما ياأتي:
التمهيد: �لأ�شلوبية وم�شتويات �لتحليل �للغوي ♦
املبحث االأول: �شورة �حُلبِّ ♦
املبحث الثاين: �شورة �ملحب ♦
املبحث الثالث: �شورة �ملحبوبة ♦

التمهيد: �لأ�شلوبية وم�شتويات �لتحليل �للغوي
 �إن �لتميز بني �للغة و�لكالم �أدى �إىل ن�شوء علم �لأ�شلوب، فهذه 
�لثنائية تعنى بال�شمات �ملميزة �لتي تتخذها �للغة يف �ل�شتعمال، 
�لتي تعرف بالأ�شلوب، وترجع هذه �لختالفات  �ل�شمات هي  وهذه 
وفئات  �جلن�شني،  بني  كالختالفات  �ملو�قف،  �ختالف  �إىل  �للغوية 
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�لعمر، و�لرتباط باملهن، و�لتخ�ش�شات، و�لختالفات �للغوية بني 
�لبيئات، و�ملنا�شبات �لجتماعية، و�لختالف يف �أنو�ع �ملخاطبات 

و�لن�شو�س. )8( 
و�للتفات �إىل �أن ثمة فروقا يف ��شتعمال �للغة ل مت�س �جلوهر 
�إىل  �لتو�شل  بغية  �لفروق  هذه  �أ�شباب  يف  �لنظر  �إىل  �لد�ر�شني  دعا 
درجة  �شموليتها  يف  تبلغ  مل  و�إن  حتددها،  عامة  لغوية  �شو�بط 
للدللة  )�لأ�شلوب(  �لقدمي  �مل�شطلح  و��شتخدمو�  �للغوية،  �لقو�نني 

على �أي طريقة متميزة يف ��شتعمال لغة ما. )9( 
 ي�شري �شتيفن �أملان Uilman �إىل تطوير علم �للغة �لعام ملفهوم 
)جمموع  بها:  ويق�شد   Idiolect �خلا�شة  �للغة  مفهوم  هو:  جديد 
�لعاد�ت �للغوية ل�شخ�س و�حد يف وقت معني(، ويحتل هذ� �ملفهوم 
بني  م�شرتك  عرف  فاللغة  و�لكالم،  �للغة،  قطبي:  بني  و�شطا  مكانا 
جميع �أفر�د �ملجتمع، �أما �لكالم فهو ��شتعمال ذلك �لعرف لت�شجيل 
يعنى  و�إمنا  �خلا�شة،  باللغات  �للغوي  يهتم  ول  معينة،  ر�شالة 

باملعيار �مل�شرتك �لذي ي�شبطها جميعا )10( .
�لبحث  يف  �لنطالق  نقطة  هي  �للغة  �أن  �شبق  مما  يت�شح 
�لأ�شلوبي، فمن �أجل در��شة فاعلة و�شاملة لالأ�شلوب تبحث لغة �لعمل 
فالو�قع  مو�شوعيا،  و�عيا  بحثا  �مل�شتويات،  خمتلف  على  �لأدبي 
�أو نحوي،  �أو عرو�شي،  ذ� طابع �شوتي،  يكون  �أن  باإمكانه  �للغوي 
�أكرث من  م�شتوى، ويتحرك على  �أكرث من  �إىل  ين�شب  قد  و  �أو دليل، 
حتى  �حلديث  �للغة  علم  على  �لأ�شلوبية  ترتكز  �أن  بد  ل  لذ�  �شعيد، 
تت�شم باملو�شوعية، و�لدقة، وهذه �ملنهجية حتتم على �لأ�شلوبي �أن 
يلم بكل معارف �للغة وقو�عدها: �ل�شوتية، و�لعرو�شية، و�لنحوية، 
و�لدللية، فهي ت�شم �لنو�حي �لتي تك�شف عن �أ�شلوب �لكاتب جميعا، 
يحمل  لغوي،  و�قع  �لأ�شا�س  يف  هو  �لأ�شلوبي  �لو�قع  �أن  يربهن  ما 
طابع كاتبه �لذ�تي �لذي يتجلى فيه عامله �لد�خلي، وروؤيته �لفريدة 

للعامل )11( .
 فعلم �لأ�شلوب تبعا لذلك، ينب�شط على رقعة �للغة كلها، وجل 
�أن  ميكن  �جلمل،  �أبنية  حتى  �لأ�شو�ت  من  �بتد�ء  �للغوية  �لظو�هر 
عن  ت�شف  و�أن  �ملدرو�شة،  �للغة  يف  �أ�شا�شية  خ�شي�شة  عن  تك�شف 
�أو نب�شة من �حل�شا�شية، فهو ل يدر�س ق�شما  ملحة يف حياة �لفكر، 

من �للغة، بل �للغة باأكملها، منظور� �إليها من ز�وية خا�شة. )12( 
واإذا كانت االألفاظ تعد امل�سدر االأ�سا�س للتعبريية، فاإنه ميكن 

اأن منيز من بينها:
االآثار الطبيعية: وترتبط بنوعية �لأ�شو�ت، وبنية �لألفاظ، . 1

بني  قائمة  فيها  �لعالقة  تكون  حيث  �شوتيا  معللة  �ألفاظ  فهناك 
قيمة  �إعطائها  يف  ت�شهم  �للفظة  بنية  �أن  كما  و�ملعنى،  �ل�شوت 
�أ�شلوبية، وهذ� عائد �إىل تناغمها مع معناها، ول تخفى عالقة هذه 

�لرتباطات بعلم �ل�شوتيات و�ل�رصف. 
 اآثار اال�ستدعاء: وت�شكل ميد�نا رفيعا للدر��شة �لأ�شلوبية، . 2

فهناك �ألفاظ خا�شة ببع�س �ل�شور، و�لأجنا�س، و�لطبقات، و�لفئات 
و�لألفاظ  �ملهجورة،  �لألفاظ  عن  ف�شال  و�لأقاليم،  �لجتماعية، 
و�ل�شطالحات  �لعامية،  و�لألفاظ  �لدخيلة،  و�لألفاظ  �مل�شتحدثة، 
�لفنية، كما �أن �ملقام قد يحدث للفظة �حلياتية �أثر� بالغا، ويف بع�س 
�للغات كالفرن�شية يتم نقل �لنرب يف �للفظة �إىل مو�شع �آخر دون �أن 

يغري �ملعنى للح�شول على تغري �نفعايل. )13 ( 

تكر�ري  ثقل  لها  يكون  �لتي  وهي  �ملفتاح  �لكلمة  وتندرج 
�آثار  �شمن  غمو�شه،  ويبدد  مغاليقه،  يفتح  �لن�س  يف  توزيعي 
�ل�شتدعاء، فكل كاتب لديه كلمة مف�شلة تتكرر كثري� يف �أ�شلوبه دون 
�أن  علينا  �شاعر  عقلية  نكت�شف  وكي  �خلفية،  رغباته  تك�شف  ق�شد، 
نفت�س عن �لكلمة �لتي ترتدد عنده كثري�، لأنها ت�شتحوذ على تفكريه. 

ومن املهم التنبه اإىل نقطتني رئي�ستني: 
الفرق بني الكلمات املفاتيح والكلمات الرئي�سة:. 1
من  � تكر�رها  يزيد  معجمية  مو�د  هي  �ملفاتيح  فالكلمات 

دللتها فوق ما يكون لها يف �لو�شع �لطبيعي �ملعتاد. 
ي�شتخدمها  � �لتي  �لعبار�ت  فهي  �لرئي�شة  �لكلمات  �أما 

�لكاتب �ملعني بكرثة. 
الفرق بني الكلمات املفاتيح والكلمات ال�سياقية: . 2
فالكلمات �ملفاتيح يرجع تكر�رها �إىل �جتاه �شيكولوجي.  �
و�لكلمات �ل�شياقية يرجع تكر�رها �إىل �ملو�شوع نف�شه)14(  �

و�إن قر�ءة ب�شع �شفحات من ديو�ن �لبهاء زهري كفيلة بت�شكل 
ق�شائده،  يف  ب(  ب  )ح  �جلذر  م�شتقات  ب�شيوع  �لقارئ  لدى  �شعور 
هذه  �إثبات  يف  �للغوي  �حل�س  على  بالتكاء  �أكتفي  فلن  ذلك  ومع 
�لظاهرة �لأ�شلوبية، لذ� عملت على �إجر�ء بحث �شامل لهذه �مل�شتقات 

يف �لديو�ن. 
جدول رقم )1( 

شيوع مشتقات الجذر )ح ب ب ( في ديوان البهاء زهير

تكرارهاالكلمةالرقم

118حبيب1

62ُحّب2

29�أحباب – �أحّبتي - �أحّباء3

ّب4 22حُمِ

22حمبَّة5

17�لفعل )�أحّب( بال�شيغ �لزمنية �لثالث6

1ُمَتَحبِّب7

1حمبوب8

272املجموع

و�إذ� علمنا �أن ديو�ن �ل�شاعر يقع يف 288 �شفحة، فهذ� يعني 
�لديو�ن،  من  �شفحة  كل  يف  ترد  تكاد  )حبب(  �جلذر  م�شتقات  �أن 
�جلانب  على  وم�شتقاتها  )�حلب(  كلمة  �شيوع  �أهمية  تقت�رص  ول 
�لإح�شائي، و�إمنا متتد هذه �لأهمية �إىل �لبعدين: �لدليل و�لأ�شلوبي. 
، و�ملحبوبة، ما �أ�شهم  فقد بث لنا �ل�شاعر ت�شور�ته عن �حلب، و�مُلِحبِّ
�لأ�شلوبية  �لظو�هر  من  جمموعة  و�إبر�ز  جهة،  من  ثقافته  �إبر�ز  يف 
كلمة  تغدو  وعليه  �أخرى،  جهة  من  �حلب  عن  �حلديث  عند  جتلت 
�لن�س يف جمالت  بناء  عليه  يعتمد  �لذي  �لفقري  كالعمود  )�حلب( 

�شتى. 
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1-0 صورة احُلبِّ

1-1 التفوق على األقران يف موضوع احلب
ي�رسح البهاء زهري باأنه اإمام يف احلب: 

غ���ريي     ) )احل���بِّ يف  ت�س���ْل  اإم���اُم)15(ال   ) )احل���بِّ يف  اأن���ا 

وهنا ي�شع �ل�شاعر نف�شه يف مقابلة مع �ل�شعر�ء من قدماء وحمدثني، لكنها لي�شت مقابلة ت�شاد، فالعالقة يف ر�أيه تبعية، وميكن �أن 
نفهم تبعية �ملعا�رصين له، ولكن �ملفارقة تت�شح من خالل تبعية �لقدماء له، فال قيمة لأولوية �لزمن، فالقيمة �حلقيقية يف �جلودة. 

وال يتناق�س كالمه هذا مع كونه من ال�سعراء املتاأخرين والدليل على ذلك قوله: 

( �ساح���ُب املعج���زاِت باالآي���اِتاأن���ا يف )احل���بِّ للعا�سق���نَي  جئ���ُت 
( م���ن حديث���ي مب�س���ٍك اخلامت���اِت)16( ُخت���َم )احل���بُّ يف  يج���يُء  خ���رٍي  ربَّ 

ويلجاأ �لبهاء زهري �إىل توظيف ظو�هر �أ�شلوبية عدة لتاأكيد مفارقته، ففي �لبيت �لثاين جاء �لت�شدير، و�جلنا�س �ل�شتقاقي بني )ختم – 
�خلامتات( لتاأكيد معيار �جلودة، ف�شال عن كون �ل�شطر �لثاين )رب خري يجيء يف �خلامتات( ميثل حكمة �أكدت �ملعنى. 

ويدرك �شاعرنا �أن هذه �لدعوى حتتاج �إىل بينة، لذ� نر�ه ي�رصح باأنه �شاحب مدر�شة يف �حلب:
) )احل���بِّ يف  يَل  اأينيّ  �سلكُت���ْه)17(غ���رَي  ق���د  طري���ٌق 

وير�شي عرفه �خلا�س،  �لأدبية،  �لأعر�ف  يتحدى  ذلك  بدل من  لكنه  �ل�شابقون،  �لتي مهدها  �لطريق  تلك  �ل�شاعر  ي�شلك  �أن  فاملتوقع 
ومعجمه �ل�شعري �جلديد. 

ويرى باأنه لي�س �شاعر� مقلد� بل هو �إمام ومبتكر لكثري من معاين �حلب:
( �س���ريًة مل ي�رسها االإط���الق����رْسُت يف )احل���بِّ عل���ى  ال���ورى  يف  عا�س���ٌق 
با�سم���ي )املحب���ِة(  �ِسك���ُة  الع�س���اِق)18( �رُسب���ْت  مناب���رُ  يل  ودع���ْت 

ومما يلفت �لنتباه �أن �لبهاء زهري مياهي بني �ل�شاعر و�لعا�شق، بل يجعل �لغلبة لل�شاعر، فكاأن �ل�شدق �لفني هو �لأ�شا�س يف تقومي 
�جلودة، ل �ل�شدق �حلقيقي، حتى �شار �إمام �لغزل، ول يكتفي بجعله �لغلبة لل�شاعر ل �لعا�شق، و�إمنا ي�شيف �إىل ذلك �إقر�ر �لع�شاق وولءهم. 

ويرى اأن مدر�سته يف احلب متتاز باأمرين: 
االأمر االأول: �أنه جمع بني دماثة �خللق ولطف �ملعاين: 

( األطُف النا����سِ معنًى             دم���ُث اخُلل���ِق ذو حوا����سٍ رق���اِق)19( اأن���ا يف )احل���بِّ

فال�شعر يف ر�أيه لي�س �شنعة فح�شب، فال�شاعر �إن�شان ميتاز عن بني جن�شه برهافة �لإح�شا�س، �أي �أن �لفرق يكمن يف �لدرجة ل �لنوع.
�لأمر �لثاين: �أنه يعرف كيف يتعامل مع �ملر�أة، لذ� ��شتعطف �لع�شاق حمبوباتهم ب�شعره: 

عا�سُق)20( ب���ِه تْنق�سي حاج���اُت من ه���و طالٌب هو  )االأحباب(من  وي�ستعطُف 

�إل بعد فهم طريقتها يف  �إىل قلب �ملر�أة  وكاأن �لبهاء زهري يتلم�س �لفروق �لدقيقة بني عقل �لرجل وعقل �ملر�أة، ول ميكن �لو�شول 
�لتفكري �لتي تنا�شب تكوينها، عندها ت�شعر �ملر�أة بالأمان وتفتح مغاليق فوؤ�دها. 

وها هو ذا �ساعرنا يقر باأن مو�سوع احلب هو �رس �سهرته:

( خ���ريا فاإنيّه ���ي )احل���بَّ به ازداَد جم���دي يف االأناِم وعليائي)21(ج���زى اهللُ عنِّ

وهو بذلك يتخذ موقفا مغاير� ملفهوم �لفحولة يف �ل�شعر �لذي يوجب تنوع �لأغر��س ف�شال عن كرثة �لأ�شعار، وعليه ل ي�شرتط يف 
�جلودة �إجادة �ل�شاعر يف باقي �لأغر��س �ل�شعرية. 
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وال يقبل البهاء زهري مذهبا يف احلب غري مذهبه، فهو متم�سك بنهجه: 

( راأي���ا غ���ري راأي���ي ���يت���رى يف )احل���بِّ فنِّ غ���رَي  فن���اً  في���ه  وت�سل���ُك 
و�سه���ال اأه���ال  وافقتن���ي  ���ي)22( ف���اإن  منِّ ول�س���َت  من���َك  ل�س���ُت  واإال 

و�إذ� كانت �لعالقة بينه وبني �ل�شعر�ء هي تبعيتهم له، فثمة عالقة �أخرى تربز وهي عالقة �لت�شاد و�ملخالفة مع باقي �ل�شعر�ء �لذين 
ل ي�شلكون طريقته، وكاأنه بذلك يتلم�س �ختالف �لأ�شاليب و�ملذ�هب �لأدبية، �إل �أنه ل يقبل هذ� �لتنوع و�لختالف، وهذ� �أمر متوقع، فالبهاء 

زهري �شاعر معجب باأ�شلوبه، ولي�س ناقد� �أدبيا حتى نطالبه باملو�شوعية. 

1-2 الثقافة الذكورية يف نظرته للحب:
ذكرت �آنفا دعوى �لبهاء زهري يف جمال �حلب، ولكن �شيوع هذ� �ملو�شوع يف �شعره ل يعني بال�رصورة �لت�شليم بتلك �لدعوى، فالأفكار 

�لو�ردة يف �شعره تك�شف عن ثقافة ذكورية للحب، ول يختلف عن كثري من �شعر�ء �لغزل يف �لأدب �لعربي. 
فالبهاء زهري يرى اأن من كان مثله ي�ستحق اأن يكون له حبيب كل يوم: 

ل���ه كان  م���ن  ي���الُم)23(كل  ال  )حبي���ٌب(  مثل���ي 

�أنه ميتلك �ملوؤهالت �لتي توؤهله لذلك، ول تبدو عالقة �حلب متو�زنة، فهي مرتكزة ب�شكل  ُيبّدُل كل يوم، طاملا  وكاأن �حلبيب متاع 
�أ�شا�س على حمور �ل�شاعر �لرجل �لفرد �لثابت، على ح�شاب �لطرف �لآخر �ملحبوبة �ملر�أة �ملتعددة غري �لثابتة.

ويربط احلب مبرحلة عمرية معينة، وهذا يوؤكد نظرته املادية للحب:

ل�سارٌع اإن امل�سي���َب  با)24()اأاأحبابن���ا(  �سين�سُخ اأحكاَم ال�سبابِة وال�سِّ

يوظف �لبهاء زهري م�شطلحات �لعلوم �ل�رصعية مثل: )�شارع، ين�شخ، �أحكام( لإبر�ز �لعالقة �ل�شدية بني �مل�شيب من جهة، و�ل�شبابة 
و�ل�شبا من جهة �أخرى، وميكن قبول هذه �لعالقة �ل�شدية بني �مل�شيب و�ل�شبا، ولكن مَل يربط �ل�شاعر بني �ل�شبابة و�ل�شباب؟ �إن هذ� �لربط 

يك�شف عن نظرة مادية للحب. 
ويلحظ اأن البهاء زهري دائما يربط بني احلب وجمموعة من الق�سايا هي: 

املعاناة: فاحلب يف نظره معاناة واأمل، بدال من اأن يكون �شعادة وحبور�: . 1

( وه���ي مريرٌة وذق���ُت ع���ذاَب ال�س���وِق وهو األي���ُم)25(�رسب���ُت كوؤو����س )احلبِّ
وكاأن �لبهاء زهري مياهي بني �حلب و�ملعاناة، و�إذ� كانت �ملعاناة ب�شب �لبعد عن �ملحبوبة فلَم ل يتحدث عن معاناة كال �ملحبوبني، 

طاملا �أن �ملحبوبة �رصيكة يف هذه �لعالقة. 
ونتيجة لهذه املعاناة نرى �ساعرنا نزقا ب�سبب احلب: 

( َيْلح���ى ت���زدين)26( اأق���وُل ل�ساح���ٍب يف )احل���بِّ ف���ال  الغ���راُم  ذا  كف���اين 
�سباب���ة يفي���ُق  ال  قلب���ي  ���َك(  )بحبِّ   )27( غ���رمي  الغ���راُم  ه���ذا  اأب���دا  ل���ه 

يربط �ل�شاعر بني �لغر�م و�لغرمي، فاجلنا�س غري �لتام و�قع بني �للفظتني، ول يكتفي �ل�شاعر بهذ� �لتماثل �ل�شوتي، و�إمنا ي�شيف �إليه 
متاثال دلليا يك�شف عن موقف غام�س جتاه �حلب. و�لأ�شل �أن يجعل من تلك �ل�شعوبات �لتي حتول بينه وبني حمبوبته غرميا ل �حلب، �إل 

�إذ� كان �حلب ل ي�شتحق كل تلك �ملعاناة. 
�سياع العقل والدين: فاحلب عند �ساعرنا نقي�س للعقل، الأن للحب منطقا اآخر، وحتكيم العقل يف احلب يتنافى مع العقل: . 2

عل���ْي اله���وى  يف  ت���زْد  َغ���ْي)28( ال   ) )املح���بِّ ر�س���َد  اإنيّ 
( �رسفا ف���اإن َت���َرين �سك���رُت ف���ال تلُْمن���ي)29( وفي���َك �رسب���ُت كاأ����سَ )احل���بِّ

وال يقت�رس االأمر على �سياع العقل، واإمنا ميتد اإىل �سياع الدين اأي�سا: 

( عقل���َي را�سي���ا دين���ي)30( وهبتك���ُم يف )احل���بِّ يَل  اأبقيت���ُم  ليتك���م  ي���ا  و 
وهو موقف �شلبي من �ل�شاعر، ولكن �لأ�شو�أ هو ت�شوير �ملحبوبة بهذه �ل�شورة �لأنانية �لتي تقبل �شلبه عقله ودينه، وعليه فاملحب 

مثايل يقدم �أعز ما ميلك: عقله، ودينه، �أما �ملحبوبة فاإنها �أنانية تقبل ذلك يف �شبيل �ل�شتئثار مبحبوبها.
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الذل واخل�سوع: وهو خا�س باملحب ال املحبوبة: . 3

عل���ى كل ح���اٍل اأنت���ُم ال َعِدمت���ُم)31( في���ا اأيها )االأحباُب( يف ال�سخِط والر�سا
ح���رارٌة في���ه   ) )احل���بَّ اإن  ذلي���ُل)32(عذرُت���َك  في���ه  الق���وِم  عزي���َز  واإن 
عبادت���ي زاَد  في���َك  )حبيّ���ا(  وخ�س���وُع)33(�ساأ�سك���ر  ذل���ٌة  في���ه  كان  واإْن 

وهذ� �لربط يك�شف عن قناعة ل �شعورية لدى �ل�شاعر باأن �ملر�أة لي�شت ند� له، فال غ�شا�شة يف �لتذلل �إليها، فال يعاملها باملثل، لذ� هي 
�ملحبوبة يف �ل�شخط و�لر�شا، ويعلل ذلك باأن �حلب فيه ذلة وخ�شوع، و�أن عزيز �لقوم فيه ذليل. 

املوت: وهي النتيجة احلتمية لكثري ممن �سبقوه، لذا نراه يقول: . 4

بف���رِط ِم���تُّ  اإْن  اأالُم)34(اأن���ا  ال  في���ه   ) )احل���بِّ
ٍل ( ل�سُت ب���اأويّ كث���ري)35(فاإن ِم���تُّ يف ذا )احل���بِّ العا�سق���ون  م���ات  فقبل���َي 

يقبل �ل�شاعر �ل�شت�شالم لل�شعاب، وير�شى باملوت يف �شبيل �حلب، كما مات من قبله كبار �ل�شعر�ء و�لع�شاق، ول يحدثنا عن �شعيه 
للتغلب على هذه �ل�شعاب. و�إذ� كان �حلب معاناة و�شياعا للعقل و�لدين، وذل وخ�شوعا، فمن �ملنطقي جد� �أن ي�شت�شلم �ل�شاعر للموت �لذي 

هو �رصيبة �لع�شق. 

2-0 صورة احملب 

2-1 مثالية احملب:
وعند حديث �لبهاء زهري عن �ملحب نر�ه يتحدث عن نف�شه، ويجتهد يف ر�شم �شورة مثالية لهذه �ل�شورة، فهو ذو �أخالق كرمية عرف 

بها: 
( منيّ���ي �سمائل وي�س���اأُل عنيّ���ي م���ن اأراَد ويبح���ُث )36( وق���د كرم���ْت يف )احلبِّ
ك���رام اأخ���الٌق   ) )احل���بِّ يف  ف�س���ْل من �سئ���َت عنيّ���ي وامتحنيّي )37( ويل 

�أما �أهم �شفة من �شفات �ملحب �لتي يتم �لرتكيز عليها فهي �شفة �لوفاء و�لإخال�س يف �حلب، فقد ق�رص حبه على حمبوبة و�حدة ل 
يعرف �شو�ها: 

( مبت���داأً وكلُّ معرف���ٍة يل يف اله���وى نك���رْه )38( جعلُتك���ْم خ���ري يف )احل���بيّ
قل���ٌب وه���و  قلب���ي  )اأحب���اَب(  )39( في���ا  مَيي���ُل  وال  مَي���لُّ  ال  َويِفٌّ 

ي�شتخدم �ل�شاعر ظاهرتني �أ�شلوبيتني يف حديثه عن �شفة �لوفاء و�لإخال�س يف �حلب �أولهما: توظيف م�شطلحات �لعلوم وعلى وجه 
�خل�شو�س م�شطلحات علم �لنحو: كاملبتد�أ، و�خلرب، و�ملعرفة، و�لنكرة، وت�شبه هذه �لظاهرة �إىل حد بعيد ظاهرة �لتورية �لقائمة على ذكر 
لفظ له معنيان: �لأول قريب غري مق�شود، وهو هنا �ملعنى �ل�شطالحي �ل�شائع للم�شطلح، و�لثاين بعيد وهو �ملق�شود، فحبه �بتد�أ مع تلك 
�ملحبوبة، وعمد �إىل ن�رص هذ� �خلرب، و�أيقن �أن كل ما عرفه عن �حلب قبل �أن يجربه نكرة ل قيمة له. و�لظاهرة �لثانية هي: �جلنا�س غري �لتام 
بني )ميل –مييل( و�أف�شى �لتماثل �ل�شوتي بني �للفظني �ملتجان�شني �إىل متاثل دليل يتلخ�س يف �لتكامل، فالقلب ل مييل عن �ملحبوبة �إل 

بعد �أن ميلها، ول ميّل مع تر�خي �لزمن و�إن �متدت به �ل�شنون.
ولي�س الغدر من �سيمه حتى لو تلقى طعنات الغدر من حمبوبته: 

( الذي م���ا الغدُر من �سيمي هيه���اَت ُخْلِق���َي عن���ه ل�س���ُت اأنتق���ُلاأنا )املحبُّ
غ���دروا واإن  )الأحباب���ي(  ال���ويفُّ  اأن���ا املقيُم على عه���دي واإن رحلوا )40( اأن���ا 

ولبد من �لتوقف عند ملحظ ثقايف يتلخ�س يف �شعي �ل�شاعر �إىل ر�شم �شورة مثالية له يف مقابل تلك �ل�شورة �ل�شلبية �ملتمثلة يف 
غدر �ملحبوبة، وهو ما ك�شفه �لطباق بني )�لويف- غدرو�( و )�ملقيم – رحلو�(، ف�شال عن تاأكيد �ملعنى من خالل �ملو�زنة بني �لعبارتني: 
)�أنا �لويفُّ لأحبابي و�إن غدرو�( و )�أنا �ملقيُم على عهدي و�إن رحلو�( وهما عبارتان مت�شابهتان من حيث �لتقطيع و�لرتكيب �لنحوي. وتكر�ر 
�ل�شمري )�أنا( ثالث مر�ت، و�بتد�ء �جلمل به ي�شري �إىل �أن �ل�شفات �لتي وقعت خرب� خا�شة به، يثبتها لنف�شه، وينفيها عن غريه من خالل 
�أ�شلوب �لق�رص �لذي يفيد �لتاأكيد و�لتخ�شي�س، وهذ� لون من �ألو�ن �لتعري�س بغريه، فال حب، ول وفاء، ول بقاء على �لعهد يتمثل يف غريه 

بهذ� �مل�شتوى. 
وال تدخل اخليانة يف دائرة ح�ساباته على الرغم من كرثة اخلائنني : 

)حبيب���ا( ق���طُّ  ال���وداِد  يف  اأُخ���ْن  )41(مْل  االأ�س���واِق  يف  عل���يَّ  وين���ادى 
)حبيَب���ه( يخ���وُن  )42(غ���ريي  اأم���نُي  وال  االأم���نُي  واأن���ا 
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ول يكتفي �شاعرنا بعقد تلك �ملقابلة بني مثاليته و�شلبية �ملحبوبة، فالأنا لديه تزد�د ت�شخما، ويعقد مقابلة بني مثاليته و�شلبية 
�ملجتمع من خالل طباق �ل�شلب، )�أمني، ول �أمني( وطباق �لإيجاب )يخون، �أمني(، فقد نفى �خليانة عن نف�شه، و�أثبتها لغريه بطريق �لكناية 

عن نف�شه، و�أكد ذلك فيما بعد باإثبات �لأمانة لنف�شه، ونفيها عن غريه، على طريق �ملبالغة. 
كما اأنه يثق مبحبوبته وال ي�سدق اأقوال الو�ساة: 

م�س���دٌِّق الو�س���اِة  الأق���واِل  ( عجوُل)43(�س���واَي  وغ���ريَي يف عتِب )املح���بِّ

)م�شدق  �ل�شلبي  وغريي(  )�شو�ي  �لآخر  لذلك  مغايرة  �لأنا  ف�شفات  �ملو�زنة،  هذه  يف  جديد  من  و�لآخر  �لأنا  ثنائية  هنا  وتطالعنا 
وعجول( ويق�شد �ملحبوبة، وهو معنى متكرر يف �ل�شعر �لعربي، فاملحبوبة ت�شارع �إىل ت�شديق �لو�شاة، و�ل�شك يف حمبوبها، ويف هذ� �نتقا�س 

لذكائها �أي: تلك �ل�شفة �لتي يتجنبها �ل�شعر�ء د�ئما. 

2-2 خضوع احملب
وعلى �لرغم من كل هذه �ل�شفات �ملثالية �إل �أن �ملحب ل يدرك قيمته �حلقيقية، وينظر �إىل نف�شه نظرة دونية عند �ملو�زنة مع �ملحبوبة 

حتى �إنه يرى عدم ��شتحقاقه زيارة �ملحبوبة له: 
وم���ا قيمتي حت���ى م�س���ى وتعذيّبا)44( )حبي���ٌب( الأجل���ي ق���د تعنيّ���ى وزارين

وهو ما يت�شح من خروج �ل�شتفهام على خالف مقت�شى �لظاهر لغر�س �إبر�ز مكانة �ملحبوبة �لعالية، فزيارتها من قبيل �ملّن ل من 
قبيل �لوفاء و�لإخال�س، وهما �شفتان �أقرب �إىل �لذم يف �لعرف �لأدبي �لغزيل، لأن يف وفاء �ملر�أة �نتقا�شا للمعيار �لأخالقي. 

وال يكتفي بتلك النظرة الدونية، واإمنا ي�ساف اإىل ذلك اإقرار املحب بذنوبه:

َ ُمذِن���ٌب ( العف���و اإينيّ ذن���وُب)45(في���ا م���ن )يح���بُّ تك���وَن  اأْن  اإال  عف���َو  وال 

وت�شكل هذ� �ملعنى عرب ظو�هر �أ�شلوبية عدة وهي: �لكناية عن مو�شوف )فيا من يحب �لعفو( ويق�شد �ملحبوبة، و�لطباق بني )�لعفو- 
مذنب(، و�لرتديد �لذي �أ�شهم يف منو �ملعنى من خالل تكر�ر كلمة )�لعفو( يف �ل�شطر �لثاين. 

ويطلب العفو واملغفرة من حمبوبته: 

���َك( يف �سيٍق وِحلُم���َك وا�سُع)46( ف���اإْن تتف�س���ْل ي���ا ر�س���ويل فق���ْل له : )حمبُّ

ويلحظ من خالل كثري من �ل�شو�هد �ل�شابقة �شيوع ظاهرة �لطباق مثل )�شيق – و��شع(، ولي�س هذ� من قبيل �لزخارف و�ملح�شنات بقدر 
ما هو خلدمة �ملعنى، ف�شاعرنا ي�شعى لر�شم لوحتني مت�شادتني ت�شاد� ي�شل يف كثري من �لأحيان �إىل درجة �ملفارقة عن طريق �ملقابلة مرة 

بينه و�ملحبوبة، و�أخرى بينه و�لعذ�ل. 
وعليه فال غرابة يف اأن ي�ستخدم ال�ساعر خطابا تو�سليا مع املحبوبة: 

�سائ���ال ي���دي  اإلي���َك  ( م���ن موقف���ي)47(م���دْدُت  اأُعي���ذَك يف )احل���بِّ

وقبول �ل�شاعر مبثل هذه �مل�شاعر �ملجتلبة ل يدل على �أنه يعنى بق�شية �مل�شاركة و�لتفاعل يف �حلب، فلي�س مهما �أن حتبه �ملحبوبة 
�إليك يدي(، وي�شتخدم �لأ�شلوب  �ل�شوؤ�ل )مددت  �أن تعطف عليه، و�أن متن عليه، لذ� نر�ه يكني عن �شفة  ب�شدق و�إن كان هذ� مطلبه، �ملهم 
�خلربي يف قوله: )�أعيذك( يف مو�شع �لأ�شلوب �لإن�شائي )�أعْذه يا رب(، ويف �ختيار �شيغة �مل�شارع )�أعيذك( بدل من �ملا�شي )�أعاذك �هلل( 

دللة على ��شتمر�رية هذه �حلماية.
ويطلب من حمبوبته اأقل القليل: 

روح���ي بذل���ُت  ق���د  ���َك(  )حبِّ قاب���ليف  بذل���ُت  مل���ا  كن���َت  اإن 
ير�س���ى بالقلي���ِل  و�سل���َك  واب���ْل)48(م���ن  )احلبي���ِب(  م���ن  الط���لُّ 

وتت�شح �ملفارقة بني �ملوقفني )بذلت روحي – بالقليل ير�شى(، ثم نر�ه يقيد �حلكم بحرف �ل�رصط )�إن( �لذي ي�شتخدم يف مو��شع 
�ل�شك، مما �أ�شهم يف �إبر�ز حدة �ل�شق �لأول من �ملفارقة، فقبول �ملحبوبة لهذ� �لعطاء �ملتفاين م�شكوك فيه، ويعمد كذلك �إىل �إبر�ز حدة �ل�شق 

�لثاين من �ملفارقة من خالل ��شتخد�م �أ�شلوب �ملثل )�لطل من �حلبيب و�بل( ف�شال عن توظيف �لطباق �لإيجاب بني )�لطل-و�بل( .
وينظر اإىل عينْي ر�سوِله فعهدهما من املحبوبة قريب: 

اأف���ْز م���ن مقلتي���َك بنظ���رٍة ( قري���ُب )49( ودْعن���ي  فعهدهم���ا مم���ن )اأح���بُّ
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وغدا ال�ساعر يحتال يف النوم عله يلقى طيف حمبوبته :

( ملحت���اٌج اإىل احِلي���ِل)50(اأحت���اُل يف الن���وم كي األق���ى خيالكُم اإن )املح���بَّ

��شتقاقيا  جتان�شا  �ملتجان�شني  �للفظني  بني  �لت�شدير  وهما:  �ملعنى  هذ�  تاأكيد  يف  �أ�شهمتا  �أ�شلوبيتان  ظاهرتان  �لثاين  �لبيت  ويف 
)�أحتال- �حليل(، و�لتذييل �لذي جرى جمرى �ملثل )�إن �ملحب ملحتاج �إىل �حليل( ف�شال عن ��شتخد�م موؤكدين )�إن و�لالم ( �إنز�ل للمخاطب 

–وهو �ملحبوبة-منزلة من ينكر هذ� �حلكم، ��شتدر�ر� لعطفها.
ونراه ي�ستدر عطف املحبوبة من خالل تقم�س �سخ�سية ال�سحية واإبراز معاناته النف�سية:

ِتك���ْم( )حمبَّ يف  قلب���ي  ���ُل  اأُحمِّ م���ا لي����س يحمله قل���ٌب فيحتم���ُل)51(وك���ْم 
 اأعرِّ����سُ بال�سك���وى لكم واأ����رسُح)52(  )اأاأحبابن���ا( حت���ى مت���ى؟واإىل مت���ى؟

ويوظف �شاعرنا جمموعة من �لظو�هر �لأ�شلوبية كالرتديد، فرن�ه يكرر كلمة )�لقلب( تطوير� للمعنى ف�شال عن �لت�شدير بني )�أحمل-
فيحتمل(، ويف �لبيت �لثاين ياأتي �لطباق )�أعر�س-�أ�رصح( مبثابة �رصخة ياأ�س بعد ��شتنفاد كل �لو�شائل. 

حتى غدت معاناة ال�ساعر مثال �سائرا من االأمثال:

)حبِّب���ه( يف  تارك���ي  �سائ���ْر)53( ي���ا  االأمث���اِل  م���ن  مث���ال 

ولعل نفي �لكرى عن عيني �ل�شاعر من �أبرز �شور �ملعاناة �لنف�شية : 

اأَِرَق���ْت لع���نٍي  َم���ْن  َع�ِسَق���ْتي���ا  م���ن  اأْوح�َسه���ا 
)اأحباَبه���ا( فارق���ْت  التق���ْت)54( م���ْذ  م���ا  جف���وٌن  له���ا 

و�لأبيات تعج بالإيحاء�ت �لدللية كاملجاز �ملر�شل يف )عني �أرقت( وعالقته �جلزئية، و�ختار �لعني حتديد� للتعبري عن �لكل، لأن �لأرق 
تظهر مالحمه يف �لعيون، و�لكناية عن �ملو�شوف وهو �ملحبوبة يف )من ع�شقت(، و�لكناية عن �شفة �ل�شهر يف )جفون ما �لتقت(، ول غرو 
يف �أن �شيوع هذه �لإيحاء�ت �لدللية ي�شفي على لغة �لبهاء زهري طابعا خا�شا، يتمثل يف تلقائية �للغة، وو�قعيتها، و�لتعبري عن �لأ�شياء 

بخ�شائ�شها. 
ويف املقابل يتمنى ال�ساعر اأن ترى حمبوبته ما يعانيه من �رس: 

البع���اِد يف  )حبيب���ي(  ع���نَي  ترى حايل وما ب���َي من �رُسٍّ اأقا�سيه)55( فلي���َت 
ولي�س هناك اأبلغ من اإ�رساف ال�ساعر على املوت ال�ستدرار عطف املحبوبة: 

ك���ْم( )حمبَّ و�سلُت���ْم  �رسَّك���ْمل���و  كان  ال���ذي  م���ا 
�سب���وًة احل���بِّ  يف  اأجَرك���ْم)56( م���اَت  اهللُ  ���َم  عظَّ

ومن مالمح هذه �للغة �لو�قعية ��شتخد�م �ل�شاعر جمال وتر�كيب ف�شيحة �شائعة يف �للهجة �لعامية من قبيل )ما �لذي كان �رصكم( و 
)عظم �هلل �أجركم(، ويف �لبيت مفارقة تتلخ�س يف تعزية �مليت ملحبوبته. 

وبعد هذا كله يلتم�س ال�ساعر العذر ملحبوبته يف هجرها له: 

هجَرك���ْم القل���ُب  �س���كا  ُعْذَرك���ْم)57( اإْن   ) )احل���بُّ ���َد  مهَّ
وهذ� يوؤكد ما ذهبت �إليه �شالفا من �أن �لبهاء زهري ل يرى �ملر�أة ند� له، فال �شري يف �لتذلل �إليها، فهو �لقائل: 

ني ���ال)58( وم���ن ُخلُقي امل�سه���ور مْذ كن���ُت اأنَّ اأتذلَّ مل  ق���طُّ  )حبي���ٍب(  لغ���ري 
ول يخفى ما لتقدمي �لظرف )قط( على �لفعل )مل �أتذلل( من دللة �لتاأكيد.

3-0 صورة احملبوبة 

3-1 الصفات املادية:
ويف مقابل �شورة �ملحبوب �ملثايل تقف �شورة �ملحبوبة ب�شقيها: �ل�شق �ملادي، و�ل�شق �ملعنوي، �أما �ل�شق �ملادي فريكز على �ل�شورة 

�ملثالية �لفائقة، فال�شاعر ل يحب من �لأ�شياء �إل ما كان فائقا: 
( م���ن االأ�سي���اِء م���ا كان فائقا وم���ا ال���دوُن اإال م���ْن مييُل ل���دوِن)59( )اأُِح���بُّ

�أما �جلمال �لروحي  ويجري �لتعامل مع �ملحبوبة وكاأنها �شيء من �لأ�شياء، وهذه نظرة دونية للمر�أة، ل متيز بينها وبني �ملتاع، 
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فغائب، ول يوليه �شاعرنا �أدنى �هتمام، وو�شل به �لأمر �أن يتهم من ير�شى بغري ذلك. 
وحمبوبته كملت اأو�سافها، وال مثيل لها يف الورى فهو معذور يف حبها: 

اأو�ساُف���ه كمَل���ْت  )حبي���ٌب(  اأُع���ذرايل  اأْن  ���ه(  )حبِّ يف  يل  ُح���قَّ 
َح�َس���ٌن )حبيب���ي(  م���ن  �س���يٍء  ال���ورى)60( كلُّ  مث���َل حبيب���ي يف  اأرى  ال 

ويظهر �أن �رص �لتفوق �لذي يتحدث عنه يف �حل�شن، ولكن ماذ� لو كانت حبيبته لي�شت فائقة �جلمال؟ �أل تكون كاملة �لأو�شاف يف 
عينيه؟ و�أل ي�شتحق �أن يعذر يف حبها؟ 

ويظل البهاء زهري يكرر هذا املعنى يف موا�سع متفرقة: 

حوي���َت لق���د  )حبيب���ي(  ف���ِن)61( ي���ا  كلَّ  احل�س���ِن  م���ن 
)حبيب���ي( مث���ُل  ل���ه  وُح�سن���ى)62(م���ْن  ُح�ْسن���اً  ح���وى  ق���د 

ويف هذ� �ملثال يكرر كلمة )�حل�شن( مرتني، ويجان�س بني )�حل�شن و�حل�شنى( مدعيا متاثال �شوتيا ودلليا ويزيد هذ� �لتماثل تكر�ر 
حرف �حلاء يف معظم كلمات �لبيت. 

فكل ما يتمناه ال�ساعر من �سمات اجلمال موجود يف املحبوبة: 

من���ه يَل  )حبي���ٌب(  اأمتن���ى)63( يل  �س���يٍء  كلُّ 

و�إذ� كان �شاعرنا له من حمبوبته كل �شيء يتمناه، فهل ملحبوبته منه كل �شيء تتمناه �أي�شا؟ يبدو �أن تلك �مل�شاركة و�لتفاعلية �لتي 
كانت تطل بر�أ�شها من حني �إىل �آخر قد �ختفت متاما حني �رصع �شاعرنا بر�شم �شورة ملحبوبته، وما عادت �شمائر �ملتكلمني تظهر. 

والغريب اأن يتباهى ال�ساعر باتفاق الورى على االإعجاب مبحبوبته: 

فل���و �سئلوا مل يختلْف منه���ُم اثناِن)64( فدي���ُت ال���ذي يف )ُحبِّه( اتف���ق الورى

وهذ� موقف ل يتفق مع غرية �لعربي، �إل �إذ� كان �شاعرنا قد �تخذ قر�ر� باأن تلك �ملحبوبة لن تكون له زوجة يف يوم من �لأيام، وعليه 
فلن ي�شريه لو �تفق �لورى على �لإعجاب بها، وحتريت �لألباب و�لأب�شار بجمالها: 

املن���ري الب���در  ت في���ه األب���اٌب واأب�سار)65( اأف���دي )حبيب���ا( ه���و  وقد حت���رييّ
وهذا املوقف ال يتنا�سب مع ادعاء ال�ساعر باأنه غيور: 

ال�س���الُم      اأ�سمي���ه  ال  م���ْن  )حبي���ٌب( في���ه ق���د �س���جَّ االأن���ام)66( عل���ى 
غي���وٌر  ) )احل���بِّ يف  عِدمُت���ْه)67( اأن���ا  ال  ُخْلق���ي  ذاَك 
)حبيب���ي( ي���ا  َخَباأُْت���َك  ل���و  م���كاَن الن���وِر م���ن عيني وجفن���ي)68( م���رادي 

لعل ذ�ك �لت�شتت �لفكري يف نظرته �إىل �ملر�أة يطل علينا من جديد، فتلك �ملر�أة �لتي يتحدث �لنا�س عن جمالها، ويتباهى هو بذلك- هي 
تلك �ملر�أة �لتي يغار عليها، ويتمنى لو خباأها يف عينيه، ولكن تلك �لثقافة �لذكورية �ل�شيقة هي �لغالبة على مو�قف �لبهاء زهري. 

وال يكاد ال�ساعر يخو�س يف تفا�سيل مادية با�ستثناء احلديث عن تلفتها وعن ر�ساقتها: 

ت���ا ( م���ن الظب���ِي الغري���ِر تلفُّ واأهوى م���ن الغ�سِن الن�س���رِي تفتيّال)69(  )اأح���بُّ

وفيه جمع �ل�شاعر بني جنا�س �لقلب و�لت�شدير بني )تلفت – تفتل( حيث جعل من تلك �ل�شفات �ملادية �ملتعددة �شفات متكاملة تر�شم 
�شورة مادية مثالية لتلك �ملحبوبة، ووظف �ل�شتعارة يف كل �شطر ليربز مدى ر�شاقة �ملحبوبة، ففي )تلفت وتفتل( �حلركة �خلفيفة �مل�شبعة 

بالليونة، وهي مل�شة جمالية توحي بنحافة �ملحبوبة. 

3-2 الصفات املعنوية:
ولكن كيف �سور لنا ال�ساعر ال�سق املعنوي؟ 

على �لرغم من �أن �ملحبوبة قد �رصفت قلب �ل�شاعر �إل عن حمبتها، و�شلبت طرفه �إل عن �لنظر �إليها: 
ِتهم( و�سالب���ي الط���رِف اإال عنهُم َنَظ���رْه)70(ي���ا �ساريف القل���ِب اإال ع���ن )حمبَّ
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�إل �أنه ي�رصح بعد هذه �ملو�زنة باأنه �أهدى منها و�أر�شد: 
واأر�َس���ُد)71(و ي���ا اأيه���ا )االأحباُب( م���ايل وما لكم اأه���دى  اهلل  بحم���د  واإينيّ 

وهذ� يوؤكد ما ذهبت �إليه �شابقا من �أن �لبهاء زهري ينحاز ل�شورة �ملحب/�لرجل على ح�شاب �شورة �ملحبوبة/�ملر�أة، وكاأن �لعالقة 
بينهما هي من طرف و�حد با�شتثناء �أبيات قليلة ل ت�شكل ظاهرة يف ديو�نه. 

وميكن تلخي�س هذه ال�سفات املعنوية بالنقاط االآتية: 
االإعرا�س عن االأحباب: وهو لي�س بالأمر �لهني على �ل�شاعر: . 1

)اأحباِب���ه( ع���ن  املعر����س  هين���ا)72(اأيه���ا  �سيئ���ا  اإعرا�ُس���َك  لي����س 
عن���دي من���َك  �س���يٍء  كلُّ  ���ي)73()حبيب���ي(  ملي���ٌح ما خ���ال االإعرا����سَ عنِّ

ورمبا كانت �ملفارقة هي �ل�شعور �ل�شائد عند قر�ءة هذه �ل�شفات، فكل ما ي�شدر عن �ملحبوبة مليح ماعد� �لإعر��س، �أي �أنه يقبل بكل 
�لت�رصفات �لتي ل تنزله منزلته يف قلبها طاملا �أنه قريب منها. 

ق�سوة القلب: على �لرغم من �أنها ردت عليه �ل�شالم: . 2

الر�س���ول تعتباً قل���ُب )احلبي���ِب( عليَّ قل���ٌب قا�سي)74(وفهم���ت م���ن نف����سِ 
)اأحبُّه���م( الذي���ن  الق���وم  اأيه���ا  رحي���ُم)75(في���ا  عل���يَّ  قل���ٌب  لك���ُم  اأم���ا 

نف�شه  �أن يكون مظلوما، ويعر�س  �إىل  ف�شاعرنا مييل  �خل�شوعية  �أو  �ملعنوية  �ملازوخية  �ملوقف م�شطلح  �أطلق على هذ�  �أن  وميكن 
لالإهانة، وعلى �لرغم من �شكو�ه �إل �أنه ل ينفك متم�شكا بهذ� �ل�شلوك.

اجلفاء: �إىل تلك �لدرجة �لتي هّم فيها �ل�شاعر �أن ين�شى حمبوبته �إل �أنه �آثر �ل�شرب: . 3

األ�س���َت ت���رى )حبيبك( قد جف���اكا)76(ف���َدْع ي���ا قل���ُب م���ا ق���ْد كن���َت في���ه
ُف)77()حبيب���َي( م���ا ه���ذا اجلفاء ال���ذي اأرى واأي���ن التغا�س���ي بينن���ا والتعطُّ
ل�ساب���ر اجلف���اِء  ه���ذا  عل���ى  راِجُع)78(واإينيّ  يَل  بالرِّ�س���ا  لعلَّ )حبيب���ي( 

وهذ� ما حتدثت عنه �آنفا، فاخلا�شع يظل متم�شكا بذلك �ل�شلوك �لذي ي�شكو منه، لذ� مل ي�شتطع �شاعرنا �لتحرر، و�آثر �ل�شرب )و�إين على 
هذ� �جلفاء ل�شابر( م�شتخدما موؤكد�ت عدة: )�إن و�لالم و�لتقدمي و��شمية �جلملة( 

مقابلة �لإح�شان بالإ�شاءة: وهو ما يثري تعجب �ل�شاعر: . 4
���ه( )مبحبِّ فعلُ���ه  العجائ���ِب  ي�سلي���ه ن���ارا وه���و م���ن عب���اده)79(وم���َن 

ول يقت�رص �لأمر على �لتم�شك بهذه �ل�شلوك، و�إمنا ميتد �إىل تقدي�س تلك �ملحبوبة �لقا�شية وهو ما يت�شح من تر�شيح �ل�شتعارة: )وهو 
من عباده( بعد قوله: )ي�شليه نار�( . 

التجني: فال يعرف �ل�شاعر �لأ�شباب �حلقيقية للعتاب، وف�شال عن ذلك يتهم بالظلم: . 5

اأج���ْد فل���م  )احلبي���ُب(  ح���ادْث)80(َعت���َب  العت���ِب  ل���ذاك  �سبب���ا 
ظ���امٌل  ) )احل���بِّ يف  اأن���َت  �سدقتْم ك���ذا كان احلدي���ُث �سدقتُم)81(وقلُت���ْم 
وما زال قلب���ي من جتنيّي���ه م�سفقا)82(اأخ���ذُت علي���ه يف )املحب���ة( موثق���ا

وبالإ�شافة �إىل مقابلة �لإح�شان بالإ�شاءة يجد �لبهاء زهري نف�شه متهما مبا مل تقرتفه يد�ه، ويتهم بالظلم ومتهمه هو �لظامل. 
ت�سديق الو�ساة: لذ� يطلب �ل�شاعر �أن ت�شدق ما تر�ه بعينيها ل ما ت�شمعه باأذنيها: . 6

هْف���َوٍة م���ْن  حا�س���اَك  )حبيب���َي(  ُتْغتف���ْر  زل���ٍة  وم���ْن  تق���اُل 
الو�س���اُة يق���وُل  مم���ا  نظ���ْرفدعن���َي  فيه���ا  االأقاوي���ُل  فتل���َك 
راأي���َت ق���ْد  م���ا  منيّ���َي  اخل���ْر)83(ويكفي���ك  كمث���ِل  العي���اُن  فلي����سَ 

و�شبقت �لإ�شارة �إىل جتنب �ل�شعر�ء �حلديث عن ذكاء �ملحبوبة، ويف �لأغلب �لأعم ت�شور كفتاة �شاذجة تنطلي عليها مكائد �لو�شاة، لذ� 
يطلب منها �شاعرنا �أن ت�شدق ما تر�ه بعينيها ل ما ت�شمعه. 

وينتج عن �سلوك املحبوبة �سماتة االأعداء به: 

م�سل���كاً ي���دْع  مل  )حبي���ب(  �سَل���ْك)84(ويل  اإال  االأع���داَء  ي�سم���ُت 
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وعليه فهي ل حتتاج مكائد مدرو�شة، و�إمنا ت�شدق كل ما يقال، ول يجد �لو�شاة و�حل�شاد عنتا يف ذلك. 
الظلم: فهو مل يقرتف ذنبا حتى تغيب عنه حمبوبته: . 7

ظلم���ا الغائ���ُب  اأعن���ي)85(اأيه���ا  ل���َك  )حبيب���ي(  ي���ا 

عن  �ملحبوبة  غفلة  على  للدللة  �أعني(  )لك  بقوله  ذلك  يتبع  ثم  )يا(،  �لبعيد  ند�ء  باأد�ة  �لقريب  ند�ء  يتمثل يف  �أ�شلوبي  ملحظ  وثمة 
حمبوبها مع �أنه بد�أ �لبيت بند�ء �حلبيبة باأد�ة ند�ء �لقريب )�أي( فالغائب �لظامل بعيد حتى لو كان قريبا يف �حلقيقة. 

تغري املواقف وتقلب املزاج: بعد �لر�شا و�لتغا�شي عن �لأخطاء: . 8

تغ���ريْت كي���ف  ب���اهلل  )اأاأحبابن���ا(  وغرائ���زُ)86(  فيك���ُم  ُغ���رٌّ  خالئ���ُق 
اأي���ن ذاَك الريّ�س���ا واأي���ن التغا�سي)87(ه���اِت ب���اهلل ي���ا )حبيب���ي( وق���ْل يل
واإال فم���ا عذٌر ع���ن الو�س���ِل مانع)88(اأظ���نُّ )حبيب���ي( ح���اَل عم���ا عهدت���ه

و�ملز�ح له مالمح �شلوكية حمددة منها: �حل�شا�شية وتعني �شهولة �ل�شعور بالإزعاج من خالل �لتغري�ت، و�لت�شتت ويعني: ميل �ل�شخ�س 
�ل�شلوكيات  �ل�شتمر�ر، كل هذه  �لقدرة على  و�لإحباط، وعدم  �ملد�ومة،  باأمور حميطة ف�شال عن عدم  و�لن�شغال  �لبتعاد عن رغباته  �إىل 

جمتمعة �شكلت مز�ج حمبوبته.
العناد: وهو موقف ل يتنا�شب مع حب �ل�شاعر لها: . 9

معان���دة يل  وه���ي  ه���ا(  )اأحبيّاه���ا()89()اأحبُّ م���ن  ل�س���ُت  ن���ي  كاأنَّ
ويعد �لعناد حيلة دفاعية نف�شية للتعوي�س عن م�شاعر �لنق�س �لتي قد تكون �شعورية �أو ل �شعورية، وملا كانت حمبوبته فائقة �حل�شن، 

فال جمال للحديث عن نق�س ج�شماين، و�إمنا هو نق�س �جتماعي ل�شعور �ملر�أة بتلك �لنظرة �ل�شلبية جتاهها. 
الدالل: وهو مو�شع ت�شاوؤل لدى �ل�شاعر �أ دلل هو �أم مالل : . 10

م���ن دالال  ذاك  م���الال)90(اأت���رى  اأو  )حبيب���ي( 
ويف حقيقة �لأمر يندرج ذلك �لدلل �شمن كذب �لنتباه لنيل �لهتمام، لذ� ت�شاءل �شاعرنا عن كنهه باأ�شلوب ��شتفهامي يندرج �شمن 
جتاهل �لعارف. ويف �لبيت تقفية وجنا�س لحق بني )دلل- مالل( �أوجد تناغما مو�شيقيا تاأن�س �إليه �لآذ�ن، ويعلل ذلك مبعرفة �ملحبوبة 

مكانها يف قلبه : 
فتدليّ���ال مكاَن���ه  )احلبي���ُب(  فتعليّ���ال)91(ع���رَف  مبوع���ٍد  من���ه  وقِنع���ُت 

التيه والتكر: وهي �أول �شفة تبادرت �إىل ذهن �ل�شاعر حني و�شف حمبوبته: 

َت�َس���ْل ف���ال  )حبيب���ي(  واأْي)92(و  ل���ه  تي���ٍه  اأيُّ 

وبعد ذكر �لتيه وظف �ل�شاعر �أ�شلوب �لكتفاء وهو من �أنو�ع �حلذف، للدللة على �أن ما ذكر من �شفة �لتيه يغني عن ذكر �أي �شفة �أخرى 
لذ� ختم �لبيت بالأد�ة )�أي( ومل يذكر �شيئا بعدها. 

ثم يعمد �إىل �لتورية يف كلمة �لتيه بعد �أن ذكر ما يرجح �ملعنى �لقريب يف قوله: 
ِتِه( اأط���اَل عذابي من���ُه بالتيّي���ِه)93(ه���ْل كنُت مْن قوِم مو�س���ى يف )حمبَّ حتى 

فكلمة �لتيه لها معنيان: �لأول قريب، وهو �ل�شياع، وحتى يزيد �ل�شاعر من جمالية �لتورية ر�شح �ملعنى �لقريب من خالل ذكره لقوم 
مو�شى �لذين تاهو� يف �ل�شحر�ء �أربعني �شنة، و�لثاين بعيد، وهو �لتكرب �لذي ق�شده �ل�شاعر، و�أرى �أن �ختيار هذين �ملعنيني �ختيار موفق من 

قبل �ل�شاعر، فتيه �ملحبوبة �أي: تكربها �أودى ب�شاعرنا �إىل �ل�شياع، وهو معنى مل يق�شده �ل�شاعر، لكنه كامن �لال�شعور لديه. 
امللل: يف كل �ملو�قف مبا فيها تو�شيح معاناة �ل�شاعر لها:. 11

وال ُتِط���ْل )فحبيب���ي( عن���ده مل���ُل)94(ب���اهلل عريّف���ه ح���ايل اإْن خل���وَت ب���ه
ويندرج هذ� �شمن �حلالت �ملز�جية �لتي �شبقت �لإ�شارة �إليها:

الكذب: وميتد هذ� �لكذب �إىل �ليمني �لغمو�س:. 12

)95(حلف���ُت لك���ْم ي���وم الن���وى وحلفُت���ُم غمو����سِ  ) )للمح���بِّ مي���نٍي  ب���كلِّ 
و�لكذب �أنو�ع عدة، وكذب �ملحبوبة يندرج �شمن كذب �للذة وهو كذب لتاأكيد قدرة �ملحبوبة على �لإيقاع باملحبوب و�لنيل منه. ول 

�أرى �أن �شاعرنا بريء من تهمة �لكذب، فكذبه �دعائي يهدف �إىل �حل�شول على �حلب و�لعطف و�لهتمام. 
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ت�سييع العهود واملواثيق: بعد �أن تعاهد� على حفظها: . 13

بينن���ا كاَن  ال���ذي  اأي���َن  واأي���ن ال���ذي اأ�سلفُت���ُم من مواِع���ِد)96()اأاأحبابن���ا( 
ويف هذ� �لبيت خرج �ل�شتفهام على خالف مقت�شى �لظاهر لغر�س �لعتاب، علما باأن �لبهاء زهري حافظ على هذه �لعهود: 

) )حم���بٍّ ودَّ  ْك)97(اأ�سع���َت  ُودَّ يحف���ُظ  زال  م���ا 
فما جنْيُت لغر�ٍس فيكُم ثمرْه)98 (فكْم غر�ْسُت وفائي يف )حمبتكْم(

و�أحلظ �أن �لطباق لدى �شاعرنا يتجاوز يف كثري من �لأحيان �لإطار �لل�شاين للجملة، ويف�شي بنا �إىل �لإح�شا�س باملفارقة بني �شلوك 
. �ملحِب حافِظ �لودِّ و�شلوِك �ملحبوبِة م�شيعِة �لودِّ

القلى والهجر: وهو ما ل يقوى �ل�شاعر على حتمله: . 14

وهج���رٌ وقل���ًى  و�سباب���ٌة  )حبيب���ي( بع����س ه���ذا كاَن ُيْغني)99(ه���وًى 
ويوظف �ل�شاعر يف هذ� �لبيت �أ�شلوب �لطر�د لذ� نرى �لألفاظ تطرد لدى �ل�شاعر )هوى، و�شبابة، وقلى، وهجر( لأن �لأمور ��شتع�شت 

عليه ح�رص�، ومل يعد قادر� على �إد�رة �أموره.
ومن �لو��شح �أن �لبهاء زهري يعاين مع هذه �ملحبوبة، لذ� نر�ه يقول: 

واهلل ل���و كاَن الع���دوَّ مل���ا ع���دا)100(وه���و )احلبي���ُب( فكيف اأ�سب���َح قاتلي
ويف جميء �جلنا�س �ل�شتقاقي )�لعدو-عد�( ما يف�رص ماهية هذه �ملحبوبة �لتي كان على �ل�شاعر �أن يحكم عليها من خالل �شلوكها، 

ل من خالل عو�طفه وم�شاعره. 
لكن ملاذ� هو متم�شك بها رغم �ملعاناة؟ �أرى �أن مت�شكه باملحبوبة مرتبط باجلانب �ملادي يف �لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة، ولي�س �أدل 

على ذلك من قوله:
عبْدُت���ْه )حبي���ٌب(  الَوَث���ْنيل  يعب���ُد  م���ْن  وي���َح 
واحل�����َزْن)101(وجه�����ه يج����م������ُع امل�س�����رَّة للقل�����ِب 

ويقول اأي�سا: 

ْك)102(م�������والَي م�����ا اأح���الك ف������ي اأم���رَّ وما   ) )املح���بِّ قلِب 

دللت  يحمل  )�لوثن(  لكلمة  �ل�شاعر  ��شتخد�م  �أن  غرو  ول 
�أقرب ما  �لتي  �لإن�شاين من هذه �ملحبوبة  �لبعد  عميقة، منها �شلبه 
�إىل  ت�شري  )�لوثن(  لكلمة  �لدينية  �لدللة  �أن  كما  �لدمية،  �إىل  تكون 
�لبيت  لذ� يذيل  �لدنيا و�لآخرة، ويدرك �شاعرنا مدى خطئه،  �شياع 
بقوله: )ويح من يعبد �لوثن( ف�شال عن �لطابع �خل�شوعي �ملازوخي 
�لذي �أ�رصت �إليه يف نف�شية �لبهاء زهري، فهو يع�شق �لأمل، ويتلذذ به، 

وي�شكو منه، لكن ل ينفك عنه. 

النتائج
1 . ) �لبهاء زهري تكر�ر م�شتقات �جلذر )ح ب ب  ي�شيع يف ديو�ن 

وهذه �مل�شتقات هي: حبيب، حب، �أحباب، �أحبتي، �أحباء، حمب، 
، متحبب، حمبوب.  حمبة، �أحبَّ

من . 2 جمموعة  بظهور  �مل�شتقات  هذه  ورود  �قرتن  ما  غالبا 
و�لطباق،  و�جلنا�س،  �لت�شدير،  مثل:  �لأ�شلوبية  �لظو�هر 
و�ملقابلة، و�ملو�زنة، و�لكناية، و�لرتديد، و�لتورية، و�ملفارقة، 
و�لطر�د،  و�لكتفاء،  �ل�شتعارة،  وتر�شيح  �ملر�شل،  و�ملجاز 
�لإن�شائي،  مو�شع  يف  �خلربي  و��شتخد�م  و�لتقييد،  و�لق�رص، 

وخروج �ل�شتفهام على خالف مقت�شى �لظاهر.
ي�رصح �لبهاء زهري باأنه �إمام يف �حلب، ول يتناق�س كالمه هذ� . 3

مع كونه من �ل�شعر�ء �ملتاأخرين، فهو يرى �أنه �شاحب مدر�شة 
�أن مدر�شته يف  �أنه يرى  �شاعر� مقلد�، كما  يف �حلب، ومل يكن 
�خللق  دماثة  بني  جمع  �أنه  �لأول:  �لأمر  باأمرين:  متتاز  �حلب 
ولطف �ملعاين، و�لأمر �لثاين: �أنه يعرف كيف يتعامل مع �ملر�أة، 
مو�شوع  باأن  ويقر  ب�شعره،  حمبوباتهم  �لع�شاق  ��شتعطف  لذ� 
�حلب هو �رص �شهرته، ول يقبل �لبهاء زهري مذهبا يف �حلب غري 
�حلب،  عن  ت�شور�ته  لنا  بث  وقد  بنهجه،  متم�شك  فهو  مذهبه، 

، و�ملحبوبة.  و�مُلِحبِّ
�إن �شيوع هذ� �ملو�شوع يف �شعره ل يعني بال�رصورة �لت�شليم . 4

ثقافة  عن  تك�شف  �شعره  يف  �لو�ردة  فالأفكار  �لدعوى،  بتلك 
نابعة من نظرة ذكورية �شيقة للحب، ول يختلف عن كثري من 

�شعر�ء �لغزل يف �لأدب �لعربي. 
نف�شه، . 5 عن  يتحدث  نر�ه  �ملحب  عن  زهري  �لبهاء  حديث  عند 

ويجتهد يف ر�شم �شورة مثالية لهذه �ل�شورة. 
على �لرغم من كل هذه �ل�شفات �لإيجابية �إل �أن �ملحب ل يدرك . 6

قيمته �حلقيقية، وينظر �إىل نف�شه نظرة دونية عند �ملقارنة مع 
�ملحبوبة، حتى �إنه يرى عدم ��شتحقاقه زيارة �ملحبوبة له، ول 
يكتفي بتلك �لنظرة �لدونية، و�إمنا ي�شاف �إىل ذلك �إقر�ر �ملحب 
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بذنوبه، ويطلب �لعفو و�ملغفرة من حمبوبته، وعليه فال غر�بة 
ويطلب  �ملحبوبة،  مع  تو�شليا  خطابا  �ل�شاعر  ي�شتخدم  �أن  يف 
فعهدهما  ر�شوِله  عينْي  �إىل  وينظر  �لقليل،  �أقل  حمبوبته  من 
يلقى  عله  �لنوم  يف  يحتال  �ل�شاعر  وغد�  قريب،  �ملحبوبة  من 
طيف حمبوبته، ونر�ه ي�شتدر عطف �ملحبوبة من خالل تقم�س 
�لنف�شية، حتى غدت معاناة  و�إبر�ز معاناته  �ل�شحية  �شخ�شية 
عيني  عن  �لكرى  نفي  ولعل  �لأمثال،  من  �شائر�  مثال  �ل�شاعر 
يتمنى  �ملقابل  ويف  �لنف�شية،  �ملعاناة  �شور  �أبرز  من  �ل�شاعر 
�ل�شاعر �أن ترى حمبوبته ما يعانيه من �رص، ولي�س هناك �أبلغ 
من �إ�رص�ف �ل�شاعر على �ملوت ل�شتدر�ر عطف �ملحبوبة، وبعد 
وهذ�  له،  هجرها  يف  ملحبوبته  �لعذر  �ل�شاعر  يلتم�س  كله  هذ� 
يوؤكد �أن �لبهاء زهري ل يرى �ملر�أة ند� له، فال �شري يف �لتذلل 

�إليها.
يقابل �شورة �ملحبوب �ملثايل تقف �شورة �ملحبوبة ب�شقيها: . 7

على  فريكز  �ملادي  �ل�شق  �أما  �ملعنوي،  و�ل�شق  �ملادي،  �ل�شق 
ما  �إل  �لأ�شياء  من  ل يحب  فال�شاعر  �لفائقة،  �ملثالية  �ل�شورة 

كان فائقا. 
يف . 8 �ملادي  باجلانب  مرتبط  باملحبوبة  زهري  �لبهاء  مت�شك 

�لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة.
مثل: . 9 �ل�شلبية  �ل�شفات  للمحبوبة  �ملعنوي  �ل�شق  على  يغلب 

بالإ�شاءة،  �لإح�شان  ومقابلة  و�جلفاء،  و�لق�شوة،  �لإعر��س، 
و�ملز�ج،  �ملو�قف  وتغري  و�لظلم،  �لو�شاة،  وت�شديق  و�لتجني، 
وت�شييع  و�لكذب،  و�مللل،  و�لكرب،  و�لتيه  و�لدلل،  و�لعناد، 

�لعهود و�ملو�ثيق، و�لقلى و�لهجر. 
�لبهاء . 10 �شعر  يف  للحب  �ملجتمع  )نظرة  بدر��شة  �لباحث  يو�شي 

�ملجتمع،  ل�شلطة  �خل�شوع  يف  وتتمثل  ثقافية(  در��شة  زهري: 
و�لعذ�ل،  )�حل�شاد،  مثل:  �حلب  معار�شة  �أمناط  عن  ف�شال 

و�لو�شاة، و�لرقباء( . 

اهلوامش:
�بن �لثري، �شياء �لدين )ت 637 ( - 1982، �ملثل �ل�شائر يف �أدب �لكاتب . 1

م�رص،  نه�شة  د�ر  طبانة،  وبدوي  �حلويف،  �أحمد  حتقيق:  4م،  و�ل�شاعر، 
�لقاهرة. ج1، �س239 

�بن �لأثري-�ملثل �ل�شائر، ج1، �س240. 2

�لفنية . 3 مقوماتها  �حلديث  �لعربي  �ل�شعر  لغة  �لورقي1998-م،  �ل�شعيد 
وطاقاتها �لإبد�عية، د�ر �ملعرفة �جلامعية، �ل�شكندرية، �س161

�لعربي . 4 �ل�شعر  لغة  يف  �لأ�شلوبية  �لبنيات  1987-م،  م�شطفى  �ل�شعدين، 
�حلديث، من�شاأة �ملعارف �ل�شكندرية. �س106

�أوملان، �شتيفن1985-م، “�جتاهات جديدة يف علم �لأ�شلوب”، يف كتاب . 5
و�إ�شافة،  وترجمة،  �ختيار،  �أ�شلوبية  در��شات  �لأ�شلوبي  �لبحث  �جتاهات 

ط1، ترجمة �شكري عياد، د�ر �لعلوم للطباعة و�لن�رص.، �س98

6 . 656  - 581( �لدين:  بهاء  �لعتكي،  �ملهلبي  هو زهري بن حممد بن علي 
ويرققه،  �ل�شعر  يقول  �لكتاب،  من  كان  �شاعر،  م(   1258  -  1186  = هـ 
و�ت�شل  بقو�س.  ون�شاأ  مبكة،  ولد  �خلا�شة.  وت�شتملحه  �لعامة،  به  فتعجب 
بخدمة �مللك �ل�شالح �أيوب )مب�رص(، فقربه وجعله من خو��س كتابه، وظل 

حظيا عنده �إىل �أن مات �ل�شالح، فانقطع زهري يف د�ره �إىل �أن تويف مب�رص.

انظر ترجمته يف:
681ه(  � )ت  بكر  �أبي  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  حممد  خلكان،  �بن 

1972-م، وفيات �لأعيان، حتقيق: �إح�شان عبا�س، )مطبعة �شادر 
– بريوت( ج2، �س332 - 338.

فاء خليل بن �أيبك بن عبد �هلل �لألَبِكي  � �ل�شفدي، �شالح �لدين �أبو �ل�شَّ
�لفاري )ت 764ه( 2000-م �لو�يف بالوفيات، )د�ر �إحياء �لرت�ث 
وتركي  �لأرناوؤوط،  �أحمد  حتقيق:  ط1  لبنان(،  بريوت،  �لعربي، 

م�شطفى، ج14،�س156-163.

�لزمان،  � مر�آة  ذيل  1954-م،  726ه(  )ت  �لدين  قطب  �ليونيني، 
)حيدر �آباد،�لهند ( ط1،ج1،184 197- 

بن  � عمر  بن  حممد  بن  حممود  بن  علي  بن  �إ�شماعيل  �لفد�ء،  �أبو 
�أخبار  يف  �ملخت�رص  م   -1961 732ه(  )ت  �أيوب  بن  �شاهن�شاه 

�لب�رص، )د�ر �لبحار بريوت ( ج 6، �س 103.

حتقيق:  � �لتو�ريخ،  عيون  1980-م،  )ت764(  �شاكر  �بن  �لكتبي، 
في�شل �ل�شامر، ونبيلة عبد�ملنعم، )مطبعة بغد�د( �س 179. 

�جلنان  � مر�آة  1339-هـ،  768ه(  )ت  �أ�شعد  بن  �هلل  عبد  �ليافعي، 
وعربة �ليقظان )مطبعة حيدر �آباد، �لهند( ط4، ج4،�س138.

)ت774ه(  � عمر  بن  �إ�شماعيل  �لدين  عماد  �لفد�ء  �أبو  كثري،  �بن 
 ، �لقاهرة(  �لعربي،  �لغد  د�ر  )مطبعة  و�لنهاية،  �لبد�ية  1992-م، 

ج7 ، �س196.

�ملقريزي، تقي �لدين �أحمد بن علي )ت845ه( - 1936م، �ل�شلوك  �
– حتقيق: حممد م�شطفى زيادة، )مطبعة د�ر  ملعرفة دول �مللوك 

�لكتب �مل�رصية للقاهرة (، ج1، �س413 

�لعيني، بدر �لدين حممود )ت 855ه( - 1987م، عقد �جلمان يف  �
�مل�رصية  )�لهيئة  �أمني  حممد  حممد  حتقيق:  �لزمان،  �أهل  تاريخ 

�لعامة للكتاب ، �لقاهرة ( �س186-188

874ه(  � )ت  يو�شف  �لدين  جمال  �ملحا�شن  �أبو  بردي،  تغري  �بن 
1938-م، �لنجوم �لز�هرة يف ملوك م�رص و �لقاهرة، )د�ر �لكتب 

�مل�رصية ، �لقاهرة( ج 7 ، �س62 - 63.

874ه(  � )ت  يو�شف  �لدين  جمال  �ملحا�شن  �أبو  بردي،  تغري  �بن 
نبيل  حتقيق:  �لو�يف،  بعد  �مل�شتوفى  و  �ل�شايف  �ملنهل  1988-م 
حممد عبد �لعزيز، )�لهيئة �لعامة للكتاب، �لقاهرة (، ج5، �س369 

 377 -

�لعماد  � �بن  حممد  بن  �أحمد  بن  �حلي  عبد  �حلنبلي،  �لعماد  �بن 
من  �أخبار  يف  �لذهب  �شذر�ت  1351-هـ،  1089ه(  )ت  �لعكري 

ذهب )مطبعة �لقد�شي، �لقاهرة( ج 5، �س276.

)طبعة  � زهري،  �لدين  بهاء  �لوزير  ديو�ن  هندي1876-م  باملر، 
كامربيدج، د�ر �لفنون، �نكلرت�( .

حمزة، عبد �للطيف1900-م، يف �لأدب �مل�رصي من قيام �لدولة  �
�لقاهرة( -136 �لقلم،  )د�ر  �لفرن�شية،  �إىل جميء �حلملة  �لأيوبية 

.150

)مطبعة  � �لعربية،  �للغة  �آد�ب  1911م،تاريخ  جرجي-  زيد�ن، 
م�رص( ، ط1، ج3، �س18.
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�  355- �س  ط1،  �لعربي،  �لأدب  1911م،تاريخ  �أحمد-  �لزّيات، 
.356

�شيف، �شوقي1984-م ع�رص �لدول و�لإمار�ت ،م�رص، �ل�شام )د�ر  �
�ملعارف، �لقاهرة( ، ط2، �س -271 286.

�لفاخوري، حنا – 1986م، �جلامع يف تاريخ �لأدب �لعربي، )د�ر  �
�جليل بريوت، لبنان( �س 861 – 864.

زهري  � �لدين  وبهاء  �حللي  �لدين  �شفي  عثمان1955-م،  �لكعاك، 
)جمعية �لإخاء �لقريو�ين، تون�س( ،.

�لفتح  � من  م�رص  يف  �لعربي  �لأدب  حممود1967-م،  م�شطفى، 
�لإ�شالمي حتى نهاية �لع�رص �مللوكي )د�ر �لكاتب �لعربي للطباعة 

و�لن�رص – �لقاهرة( �س 291 - 293.

للماليني،  � �لعلم  )د�ر  �لأعالم،  �لدين1980-م،  خري  �لزركلي، 
بريوت( ج5، �س 52.

�شالم، حممد زغلول1990-م، يف �لأدب يف �لع�رص �لأيوبي، )د�ر  �
�لإ�شكندرية(، ط3، �س 517-528.

من هذه �لدر��شات على �شبيل �ملثال ل �حل�رص:  �

�ل�شيا�شية  � �حلالة  زهري:  �لبهاء  1929م،   – �أحمد  �ل�شايب، 
و�لجتماعية، مطبعة �ل�شكندرية، �لإ�شكندرية.

عبد �لرز�ق، م�شطفى– 1930م، �لبهاء زهري، د�ر �لكتب �مل�رصية،  �
�لقاهرة.

�ل�شلبي، عبد �لفتاح ��شماعيل– 1960م، �لبهاء زهري، د�ر �ملعارف. �

�حلمود، جنيبة فايز حافظ – 1988م، �لبهاء زهري: حياته و�شعره،  �
�أبو رحمة، جامعة  �إ�رص�ف: د. خليل  ر�شالة جامعية )ماج�شتري( 

�لريموك، �إربد.
عياد، �شكري – 1982م، مدخل �إىل علم �لأ�شلوب، �ل�شعودية �س 28-30. 7

عياد، �شكري – 1988م، �للغة و�لإبد�ع مبادئ علم �لأ�شلوب �لعربي، ط1، . 8
�س 42

�أملان-�جتاهات جديدة يف علم �لأ�شلوب، �س 105. 9

�لعربي، . 10 �لفكر  �لل�شانية”،  “�لأ�شلوبية من خالل   ،1986 – �آغا  ملك، عزة 
عدد 38، بريوت �س 92، 93

كتاب . 11 يف  �لعام”،  �للغة  وعلم  �لأ�شلوب  1985م،”علم   – �شارل  بايل، 
�جتاهات �لبحث �لأ�شلوبي در��شات �أ�شلوبية �ختيار وترجمة و�إ�شافة ط1، 

ترجمة �شكري عياد، د�ر �لعلوم للطباعة و�لن�رص، �س 31، 32

جريو، بيري– 1991م، �لأ�شلوبية �لو�شفية �أو �أ�شلوبية �لتعبري، ترجمة منذر . 12
عيا�شي، ف�شول، جملد 9، �لعدد�ن: 3، 4، م�رص م، �س 327

�ل�شيد، حممد �شفيع �لدين –1986م، �لجتاه �لأ�شلوبي يف �لنقد �لأدبي، د�ر . 13
�لفكر �لعربي، �لقاهرة. �س 169، 170

طاهر . 14 حممد  وحتقيق:  �رصح  زهري  �لبهاء  ديو�ن   ،1982 زهري-  �لبهاء 
ذخائر  �شل�شلة  �ملعارف،  د�ر  ط2،  �إبر�هيم،  �لف�شل  �أبو  وحممد  �جلبالوي، 

�لعرب رقم 53.�س 241

�لديو�ن، �س 47. 15

�لديو�ن، �س 50. 16

�لديو�ن، �س 184. 17
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�لديو�ن، �س 244. 24
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�لديو�ن، �س 231. 30

�لديو�ن، �س 205. 31

�لديو�ن، �س 157. 32

�لديو�ن، �س 241. 33

�لديو�ن، �س 93. 34

�لديو�ن، �س 52. 35

�لديو�ن، �س 269. 36

�لديو�ن، �س 91. 37

�لديو�ن، �س 207. 38

�لديو�ن، �س 217. 39

�لديو�ن، �س 185. 40

�لديو�ن، �س 273. 41

�لديو�ن، �س 216. 42

�لديو�ن، �س 37. 43

�لديو�ن، �س 31. 44

�لديو�ن، �س 157. 45

�لديو�ن، �س 166. 46

�لديو�ن، �س 214، 215. 47

�لديو�ن، �س 33. 48
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�لديو�ن، �س 285. 54
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�لديو�ن، �س 121. 55

�لديو�ن، �س 120. 56

�لديو�ن، �س 223. 57

�لديو�ن، �س 277. 58

�لديو�ن، �س 112. 59

�لديو�ن، �س 272. 60

�لديو�ن، �س 258. 61

�لديو�ن، �س 258. 62

�لديو�ن، �س 267. 63

�لديو�ن، �س 113. 64

�لديو�ن، �س 239. 65

�لديو�ن، �س 50. 66

�لديو�ن، �س 268. 67

�لديو�ن، �س 223. 68

�لديو�ن، �س 91. 69

�لديو�ن، �س 85. 70

�لديو�ن، �س 262. 71

�لديو�ن، �س 269. 72

�لديو�ن، �س 142. 73

�لديو�ن، �س 245. 74

�لديو�ن، �س 193. 75

�لديو�ن، �س 168. 76

�لديو�ن، �س 157. 77

�لديو�ن، �س 68. 78

�لديو�ن، �س 52. 79

�لديو�ن، �س 231. 80

�لديو�ن، �س 178. 81

�لديو�ن، �س 126. 82

�لديو�ن، �س 196. 83

�لديو�ن، �س 264. 84

�لديو�ن، �س 135. 85

�لديو�ن، �س 148. 86

�لديو�ن، �س 156. 87

�لديو�ن، �س 290. 88

�لديو�ن، �س 219. 89

�لديو�ن، �س 224. 90

�لديو�ن، �س 301. 91

�لديو�ن، �س 285. 92

�لديو�ن، �س 217. 93

�لديو�ن، �س 144. 94

�لديو�ن، �س 84. 95

�لديو�ن، �س 86. 96

�لديو�ن، �س 91. 97

�لديو�ن، �س 269. 98

�لديو�ن، �س 70. 99

�لديو�ن، �س 272. 100
�لديو�ن، �س 108. 101

املصادر واملراجع:
�لكاتب . 1 �أدب  �ل�شائر يف  ( - د.ت، �ملثل   637 �لدين )ت  �لأثري، �شياء  �بن 

م�رص،  نه�شة  د�ر  طبانة،  وبدوي  �حلويف،  �أحمد  حتقيق:  4م،  و�ل�شاعر، 
�لقاهرة. 

كتاب . 2 يف  �لأ�شلوب«،  علم  يف  جديدة  »�جتاهات  �شتيفن1985-م،  �أملان، 
و�إ�شافة،  وترجمة،  �ختيار،  �أ�شلوبية  در��شات  �لأ�شلوبي  �لبحث  �جتاهات 

ط1، ترجمة �شكري عياد، د�ر �لعلوم للطباعة و�لن�رص.

)طبعة . 3 زهري،  �لدين  بهاء  �لوزير  ديو�ن  هندي1876-م،  باملر، 
كامربيدج، د�ر �لفنون، �نكلرت�( .

كتاب . 4 يف  �لعام«،  �للغة  وعلم  �لأ�شلوب  1985م،«علم   – �شارل  بايل، 
�جتاهات �لبحث �لأ�شلوبي در��شات �أ�شلوبية �ختيار وترجمة و�إ�شافة ط1، 

ترجمة �شكري عياد، د�ر �لعلوم للطباعة و�لن�رص

حممد . 5 وحتقيق:  �رصح  زهري  �لبهاء  ديو�ن  1982م،  زهري-  �لبهاء 
�شل�شلة  �ملعارف،  د�ر  ط2،  �إبر�هيم،  �لف�شل  �أبو  وحممد  �جلبالوي،  طاهر 

ذخائر �لعرب رقم 53.

874ه( . 6 )ت  يو�شف  �لدين  جمال  �ملحا�شن  �أبو  بردي،  تغري  �بن 
1938-م، �لنجوم �لز�هرة يف ملوك م�رص و �لقاهرة، )د�ر �لكتب �مل�رصية 

، �لقاهرة( 

874ه( . 7 )ت  يو�شف  �لدين  جمال  �ملحا�شن  �أبو  بردي،  تغري  �بن 
1988-م �ملنهل �ل�شايف و �مل�شتوفى بعد �لو�يف، حتقيق: نبيل حممد عبد 

�لعزيز، )�لهيئة �لعامة للكتاب، �لقاهرة ( 

�لتعبري، . 8 �أ�شلوبية  �أو  �لو�شفية  �لأ�شلوبية  1991م،  بيري–  جريو، 
ترجمة منذر عيا�شي، ف�شول، جملد 9، �لعدد�ن: 3، 4، م�رص 

�لدولة . 9 قيام  من  �مل�رصي  �لأدب  يف  �للطيف1900-م،  عبد  حمزة، 
�لأيوبية �إىل جميء �حلملة �لفرن�شية، )د�ر �لقلم، �لقاهرة( 

�حلمود، جنيبة فايز حافظ –1988م، �لبهاء زهري: حياته و�شعره، ر�شالة . 10
جامعية )ماج�شتري( �إ�رص�ف: د. خليل �أبو رحمة، جامعة �لريموك، �إربد.

681ه( . 11 )ت  بكر  �أبي  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  حممد  خلكان،  �بن 
 – �شادر  )مطبعة  عبا�س،  �إح�شان  حتقيق:  �لأعيان،  وفيات  1972-م، 

بريوت( .

بريوت( . 12 للماليني،  �لعلم  )د�ر  �لأعالم،  �لدين1980-م،  خري  �لزركلي، 
.

�لزّيات، �أحمد- 1911م،تاريخ �لأدب �لعربي، ط1.. 13
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م�رص( . 14 )مطبعة  �لعربية،  �للغة  �آد�ب  1911م،تاريخ  جرجي-  زيد�ن، 
، ط1.

�ل�شعر . 15 لغة  يف  �لأ�شلوبية  �لبنيات  1987-م،  م�شطفى  �ل�شعدين، 
�لعربي �حلديث، من�شاأة �ملعارف �ل�شكندرية.

مقوماتها . 16 �حلديث  �لعربي  �ل�شعر  لغة  �لورقي1998-م،  �ل�شعيد 
�لفنية وطاقاتها �لإبد�عية، د�ر �ملعرفة �جلامعية، �ل�شكندرية.

)د�ر . 17 �لأيوبي،  �لع�رص  يف  �لأدب  يف  زغلول1990-م،  حممد  �شالم، 
�لإ�شكندرية( ، ط3.

�لنقد . 18 يف  �لأ�شلوبي  �لجتاه  –1986م،  �لدين  �شفيع  حممد  �ل�شيد، 
�لأدبي، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة.

�ل�شيا�شية . 19 �حلالة  زهري:  �لبهاء  –1929م،  �أحمد  �ل�شايب، 
و�لجتماعية، مطبعة �ل�شكندرية، �ل�شكندرية.

�ل�شلبي، عبد �لفتاح ��شماعيل –1960م، �لبهاء زهري، د�ر �ملعارف.. 20

�لألَبِكي . 21 �هلل  عبد  بن  �أيبك  بن  خليل  فاء  �ل�شَّ �أبو  �لدين  �شالح  �ل�شفدي، 
�لفاري )ت 764ه( 2000-م �لو�يف بالوفيات، )د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 

بريوت، لبنان( ، ط1 حتقيق: �أحمد �لأرناوؤوط، وتركي م�شطفى.

)د�ر . 22 �ل�شام  م�رص،  و�لإمار�ت،  �لدول  ع�رص  �شوقي1984-م  �شيف، 
�ملعارف، �لقاهرة(، ط2. 

�مل�رصية، . 23 �لكتب  د�ر  زهري،  �لبهاء  –1930م،  م�شطفى  �لرز�ق،  عبد 
�لقاهرة.

�لعكري . 24 �لعماد  �بن  حممد  بن  �أحمد  بن  �حلي  عبد  �حلنبلي،  �لعماد  �بن 
)مطبعة  ذهب  من  �أخبار  يف  �لذهب  �شذر�ت  1351-هـ،  1089ه(  )ت 

�لقد�شي ، �لقاهرة( .

�لأ�شلوب . 25 علم  مبادئ  و�لإبد�ع  �للغة  1988م،   – �شكري  عياد، 
�لعربي، ط1

عياد، �شكري – 1982م، مدخل �إىل علم �لأ�شلوب، �ل�شعودية . 26

يف . 27 �جلمان  عقد  1987م،   - 855ه(  )ت  حممود  �لدين  بدر  �لعيني، 
للكتاب  �لعامة  �مل�رصية  )�لهيئة  �أمني  حممد  حتقيق:  �لزمان،  �أهل  تاريخ 

، �لقاهرة ( 

)د�ر . 28 �لعربي،  �لأدب  تاريخ  يف  �جلامع  1986م،   – حنا  �لفاخوري، 
�جليل بريوت، لبنان( .

بن . 29 عمر  بن  حممد  بن  حممود  بن  علي  بن  �إ�شماعيل  �لفد�ء،  �أبو 
�شاهن�شاه بن �أيوب )ت 732ه( 1961- م �ملخت�رص يف �أخبار �لب�رص، )د�ر 

�لبحار بريوت ( .

حتقيق: . 30 �لتو�ريخ،  عيون  1980-م،  )ت764(  �شاكر  �بن  �لكتبي، 
في�شل �ل�شامر، ونبيلة عبد�ملنعم، )مطبعة بغد�د( . 

)ت774ه( . 31 عمر  بن  �إ�شماعيل  �لدين  عماد  �لفد�ء  �أبو  كثري،  �بن 
1992-م، �لبد�ية و�لنهاية ، )مطبعة د�ر �لغد �لعربي ، �لقاهرة( .

زهري . 32 �لدين  وبهاء  �حللي  �لدين  �شفي  عثمان1955-م،  �لكعاك، 
)جمعية �لإخاء �لقريو�ين، تون�س( .

�لفتح . 33 من  م�رص  يف  �لعربي  �لأدب  حممود1967-م،  م�شطفى، 
�لإ�شالمي حتى نهاية �لع�رص �مللوكي )د�ر �لكاتب �لعربي للطباعة و�لن�رص 

– �لقاهرة( .

�ل�شلوك . 34 1936-م،  )ت845ه(  علي  بن  �أحمد  �لدين  تقي  �ملقريزي، 
�لكتب  د�ر  )مطبعة  زيادة،  – حتقيق: حممد م�شطفى  �مللوك  ملعرفة دول 

�مل�رصية للقاهرة( 

�لفكر . 35 �لل�شانية«،  خالل  من  »�لأ�شلوبية   ،1986  – �آغا  عزة  ملك، 
�لعربي، عدد 38، بريوت

�جلنان . 36 مر�آة  1339-هـ،  768ه(  )ت  �أ�شعد  بن  �هلل  عبد  �ليافعي، 
وعربة �ليقظان )مطبعة حيدر �آباد ، �لهند( ط4.

�لزمان، . 37 مر�آة  ذيل  1954-م،  726ه(  )ت  �لدين  قطب  �ليونيني، 
)حيدر �آباد، �لهند ( ط1


