
 
 
 

 

 

 

 

 

 

The Semantic Dimensions of the Female in Ali Al-Baz's Poetry 
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 الملخص:

اختلفت صورة المرأة في الشعر العربي الحديث عن صورة المرأة في الشعر القديم، حيث بدأت 

مختلف عن الصورة التقليدية التي أخذتها في الشعر  بشكل جديدالمرأة في هذه المرحلة الشعرية تدخل 

 .العربي

شاعر  شعراء الشعر االسكندراني المعاصر. الشاعر علي الباز. أحدعن يتحدث فيه الباحث  وما

 .مكانة متميزة للغاية بين معاصريه به وما يتمتع به من شاعرية أصيلة أن يحتلدمعاصر استطاع بأ مصري

ذيوع اسمه في  لقد أثر غياب الشاعر عن مصر لمدة طويلةف .كان من مصر )إلى الكويت حيث يعمل هناك(

سعت الرسالة إلى تحقيقها من خالل التي  وهذا أيضاً من األهداف والنتائج ،كان جدير بهالذي  على النحو

 يز.تسليطها الضوء على هذا الشاعر المتم

 واألنثى الذكر وثنائية األنثى المرأة صورة: األول الفصلكالتالي: وتناول الباحث البحث من عدة فصول. 

 رمزية: الرابع الفصل الصوفي والرمز العشق المرأة: الثالث الفصل والوطن األرض المرأة: الثاني الفصل

 وخاتمة. .الصورة رمزية: الخامس الفصل اللغة

 ، شعرالباز علي ،األنثى، الداللية األبعاد الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

The Semantic Dimensions of the Female in Ali Al-Baz's Poetry 

 

Abstract:  

The image of women in modern Arabic poetry differed from the image of women 

in ancient poetry, as women in this poetic stage began to enter a new form 

different from the traditional image they took in Arabic poetry. What the 

researcher talks about is one of the contemporary Alexandrian poets. Poet Ali Al-

Baz. A contemporary Egyptian poet who, with his literature and original poetics, 

was able to occupy a very special place among his contemporaries. He was from 

Egypt (to Kuwait where he works there). The absence of the poet from Egypt for a 

long time affected the popularity of his name in the way he deserved, and this is 

also one of the goals and results that the thesis sought to achieve by shedding light 

on this distinguished poet. The researcher dealt with the research from several 

chapters. As follows: Chapter One: The image of the female woman and the 

duality of male and female Chapter Two: The woman, the land and the homeland 

Chapter Three: The woman of love and the mystical symbol Chapter Four: The 

symbolism of language Chapter Five: The symbolism of the image and 

conclusion.  

Keywords: Semantic Dimensions, Female, Ali Al-Baz, Poetry. 

 

 ةـلمقدما

الشعر السكندرى في  القراءة األولى حيث أن ،ختيار الموضوعاتتناول هذة المقدمة أسباب 

أتوقف أمام  يجعلنيما  دافعاً دائماً  لكن كان ،سكندريين العظامالمعاصر أوقفتنى أمام حشد من المبدعين ال

وكان  ،تركيزة على العيون يوأهم ما شّد انتباه ،صدر من دواويينأبما شغل من مناصب وما  "الباز يعل"

مما  يءوكيف أنه يتعامل معها وكأنه رجل متصوف يبوح بشحقيقة أم رمز؟ ه لت: أن العيون عندأن تساء

 طى الكتمان؟في  كنه يطوى جانبا اخر؟ لعنده



 
 
 
 

 

 

شاعر  يضاً أو ،شاعر الغربة ،حساسشاعر اإل ،ول شاعر التفعيلةالتعبير األ شاعر ،الباز يإنه عل

 ،نىآالتناص القر ةوكثر ،التعبير قدرته علىو ،علمه ةوسع ،ا الشعر من قلبهى بهأرالتي  العيون تلك ،العيون

 .النص المبدع فيال وتتداخل الصور واألشك هيلوالحب اإل

تُعدُّ جزءاً ال ينفصُل بأّي حاٍل من األحوال من كيان الُمجتمع الُكلّي، كما أنّها المرأة  مما الشك فيه أن

ُمكّوٌن رئيسي للمجتمع بل تتعّدى ذلك لتكون األهّم بين كل المكّونات، وقد شغلْت المرأة عبر العصور أدواراً 

هّم األدوار في حياة المرأة ودوراً أساسيّاً في قيام الُمجتمع والحضارات واألمم، يُعّد دوُر األمومِة أو ،مهّمةً 

ويُساهمون في تغيير  الحياة فيالذى يحدث  ال يُمكن أن يكون لدينا علماء وُعظماء يمنحون التّغيير بدونهاف

ها المسؤولية التي تنبثُق في إّن من أدوار المرأة التي تفرضها علي ،يفيد اإلنسانية الواقع تغييراً جذرياً بما

نفسها أن تُساند زوجها وتمسك بيده وتشّد عليها في وقت المصاعب والشدائد، حيُث إّن المرأة هي من تدفُع 

 الدفء المعنوى نهااشعره  فيعلى الباز الدكتور  ليهاإوغير ذلك أن أشار  الّرجل وتُحفّزه ليخطو لألمام

 الصورة الشعرية إلى عاطفة األمومة وشفافيتها .  فيمما يسمو به  ،فيض من ينابيع الخير وشعور قدسىو

اختلفت صورة المرأة في الشعر العربي الحديث عن صورة المرأة في الشعر القديم، حيث بدأت 

مختلف عن الصورة التقليدية التي أخذتها في الشعر  بشكل جديدالمرأة في هذه المرحلة الشعرية تدخل 

 العربي

رين يعتبر عصر حضارة ال بداوة فيه تزخر المدن بمظاهر الترف والعمران وهذا فالقرن العش

تشارك الرجل فيما يعمل وتكد لتحصل  ،يدعو إلى شيء كثير من حرية المرأة وخروجها إلى شوارع الحياة

ذرعا  هي أيضا على أداة الحياة مادام الزواج يتناقص، ومادام عدد النساء يتزايد كل يوم حتى ضاقت المرأة

 .بذلك وقد انصرف عنها الرجل إلى درجة ما

ولقد انعكس هذا كله على الشعر وتغير تناول الشعراء لصورة المرأة وصوروها بكل معاني 

االنحالل وتراجعت كل معاني الدفء واألنوثة والحب التي كانت تحيط بصورة المرأة إلى أن صوروها 

  روح.جسدا بال 

فالمرأة هنا موضوع قائم بنفسه، يسعى  ،ي حركة الحداثة الشعريةصورة المرأة فولكن اختلفت  

الشاعر إلى توضيحه من خالل التحليل والتركيب والكشف عن اإلحساسات الدفينة وبيان العالقة القائمة 

بينهما، وهي هنا مستوى من مستويات القصيدة، متداخلة في موضوعات عدة سياسية أو اجتماعية أو 

ز أو معلم من معالم الحياة، يستخدمه الشاعر في مواجهة معالم أخرى في بناء قصيدته اقتصادية، وهي رم

 .بناء عضويا دراميا متكامال

 

 



 
 
 
 

 

 

 صورة المرأة األنثى وثنائية الذكر واألنثى :األولالفصل 

والمرأة  ،الراغبةوالمرأة  ،المرأة الغريزةو ،أو المرأة الجسد ،ة الفاتنةوالمرأ ،المرأة هي المرأة األنثي

 ،وسموها ،في نبلها المرأة الواقعكما تحدث عن  شعره.وكل هذا أو غيره يعي المرأة الواقع في  الممتنعة.

والمرأة  ،والمرأة األخت ،والمرأة الزوجة ،كالمرأة األم وكرمها.وكرامتها،  ،وعفتها ،وتضحياتها ،وإنسانيتها

 االبنة.

 :يصغيرتبعنوان  زعلي البا قال عنهاف

 ي.. عصفورت يأصغيرت

 من ذا رماك على الهوى

 أقد استوى بستان ُعوِدْك ؟!

 وأخاُف .. لو عيناِك .. قاربتا الهوى

 .(1)ِك .. ال أتحْملأن تبكيا .. ُرحما

وما يعرف عنه بمصاحبته للعذاب ويصفها بأنها  لم ولوع دائماً أيخاف عليها من الحب لما فيه من 

 .لم الحبأيرة وما تحمله من براءه ال يقابله طفلته الصغ

. وهو الصنف الذي دار المرأة الجسد والغريزة واألنوثة :صنفين، األول ىوقد صنفت المرأة إل

 ،والسمو ،، والفضيلةلمرأة الروح: اوالصنف الثاني. وتشبيبه، بل ومغامراته الشعرية حوله جل غزله ونسيبه

 .(2)يثار، والتضحية واإلوالعفاف

من الخالق فيسحر  يلهإ رنه قد يكون سحأال إ ي،فالحب سحر روح ينسانهل سمعنا عن السحر اإل

 .عينين ليس عليه سلطان يأسر القلبخر في وجوده فتكبيل الآنك ترى الوجود بملمس أروحك بعيناه كما 

 :"أمطرينى ُحباً "في  للمرأة كما علي الباز أما عن وصف

 يا حبيبي .. وكل ما فيك سحر  

 حتى أى  سٍر تحويِه عيناك ..

 .(3)أَسيُر ! –قَْبُل  –وهُو  ،يأسَر القلب

                                                           
 ى،الببياا األللا ،دار الساي ر ل بباعاا لالرشارالمج اد األل  االجازا األل  ،  ،، األعماا  الشاير ا المام ااالشاعر الباز .د )1(

 .01ص  ،م0202
 .02، ص  ، القاهرةقضا ا أدب ا لفر ا، اله ئا الياما، الببيا األللى - يالشير اليرب يأبل اليال، المرأة ف ييد. مصب )2(
 .7ص المرجع السابق،  3ا



 
 
 
 

 

 

 ،وأثرها على نفسه وكثير ما يعترف بوالئهه لهها ،مصوراً جاذبيتها وداللتها وأنوثتها علي الباز ونجد

 :الباز يليتنى لعل اكما في قصيدة ي وجسداً. وروحاً  لها قلباً  فهو ال يرضيه إال امتالكاً  ،إن كانت مالكه له يوه

 وإذا الِخماُر .. لَِمْن طََغْت ِبجمالها

 زاَد.. جماال ! –الُسْحِب  –خْلَف  –فالْبدُر 

 ياليتنى ...ُكْنُت الخماَر لِسحِرها

 (1)وأناال ! ،وألثَُم ُحْسنَها ،ألرى

ب االلهم ال يصهطحوعلهى الهرغم مهن ذلهك فههم  ،لم والعهذاببهاأل ما يكون مصهحوباً  ولكن الحب دائماً 

وإن  ،ن اللقهاء مسهتحيل ولكهن العشهق لهيس لهه سهلطانألم فهراقهم ويعلهم الشهاعر أ من يءيعادل ش الالنه  نفور

تفهمهه المهرأة مهن الحهب ههو غايهة مهن  من الرجل والمرأة ومها إال أنه يعني شيئين مختلفين تماماً  –كان واحداً 

دون تحفظ ودون النظر إلي  تام للجسم والنفس معاً ليس عبادة فحسب وإنما هو بدل  لديهاالوضوح: فإن الحب 

 .(2)أي اعتبار

، وذلهك ههو األبعهاد واألعمهاو وعلهى أشهمل صهورةأن المهرأة تجسهد بكهل  علي البهاز وصف الدكتور

 .ن واحدآفي  مصدر قوتها وغايتها

فعت العقهاد دالتي  هيولعل تلك الطبيعة الخالدة والقادرة على تفجير اإلمكانات اإلبداعية عند الرجل 

صهدار الكلمهة المسهموعة إعترافاً يُرجع الفضل للمرأة وإن غلبها الرجل بمظاهر السهيادة واالى األعتراف بها 

 المستطاع. يوالرأ

نسهان كلهه وشهعور شعور القوة وشعور الجمال، وشعور اإل»الرجل في  عام تثيرفأنوثة المرأة بوجه 

النهور فهي  بيعهة مهن أسهرار موهوبهة ومهن أغهوار ال يسهير مهداهابهل حتهى الشهعور بمها وراء الط ،الحيوان كله

مظههر  يوه ة التوليد والدوام والخلود ..، وأدامناط الخلق والتكوين يوالظالم. ألن المرأة حين تمثل األنوثة ه

 «.نساناإلفي  يءالوجود وكل شفي  يءبيديها كل شالتي  القوة

ومنههها  يوالنفسهه يواألسههباب منههها البيولههوج ثوإذا كانههت نشههأة الحههب ترجههع إلههى جملههة مههن البواعهه

 .(3)الذي ال يمكن دفعه ومنها اإلحساس بالجمال يجتماعاال

ن المههرأة إو ،الرجههل يسههتطيع أن يغههزو العههالم إذا كههان بجههواره امههرأةهههذا الفصههل أن  فههيوالخالصههة 

 .ع أن تغزو العالم إذا فقدت الرجلتستطي

                                                           
 .533ص المرجع السابق،   1ا
 .002، ص محمد عبد اللاحد حجازي، س رة الحب لالجما  )2(
 .017، صم0221، 0ح اة اليقاد، دار اللفاا، ب ي، س رة الحب لالجما  فيمحمد عبد اللاحد حجاز   3ا



 
 
 
 

 

 

  أنثى.الشاعر الدكتور على الباز وأن ال مجتمع بال  كما توصلنا الى صور المرأة المتعددة لدى

 

 المرأة األرض والوطن: يالفصل الثان

. ولكل رجل يصاب بالخمول والفشل في سواء كان وحياً طيباً أو سيئاً  ،إن المرأة هي مصدر الوحي

مرأة" تسمو امة "مرتبة النبوغ والعظ ىيض ولكل رجل يرتفع في العالم إلضالح ىمرأة" تهوي به إلاالحياة "

 .(1)كالطاقة الذرية !( )تماماً  –، فالمرأة هي القوة المسيطرة األمام ىيته وتدفعه إلبه وتبرز عبقر

مصدر إلهامه  ،ها شعرهيستوحى منالتي  ، طاقتهإحساس متجدد علي الباز شعر دكتورفي  فالمرأة

 . حساس شعره فالمرأة روح وأرض ووطنيبعث له إكالطبيعة 

ّن هذا الوطن مهما ابتعدنا عنه، ال يغيب عن أذهاننا ولو للحظة، فهو الحاضر بالوطن إل وتمثيلها

الدائم في العقل والقلب، ففيه النّسيم الذي يرّد الروح إلينا عندما تضيق بنا الحياة، وفيه الّركون إلى السالم 

 .وراحة النفس، وفيه األصالة والمعاصرة

مرأة وكما أننا نعرف ما تفعله الطبيعة افي  ه يجسد لنا الطبيعةكما وصف الشاعر المرأة الوطن نرا

 :مصر( ُحب شاعٍرة .. اسْمهُا : فيقصيدة )في  علي الباز من أثر اإلحساس فيقول

 النيُل والُخلُد في عينيِك والهرمُ 

 والمجُد .. والوْجد واألشعاُر والنغمُ 

 لألرض قلب  ؟ وهل بالحب يضطًرمُ 

 األرض لي َرِحمُ وهل نسيُت ؟! .. فإن 

 (2)وأعوُد .. فاألرض بدء  .. ثم ُمختتمُ 

حياه في  ةعالي ةمكان ييفنى وال يزول وه الالذي  كما أننا نجد التشبيه مصر بامرأة وحبها المتجدد

، كما ان الحواس يأبى أن يشاركه فيه أحدالذي  حجب اسمها وكأنها كنز قلبهفي  ، ونرى غيرتهالشاعر

 .الشعر والنثر خاص بهاا ووالعقل والوجدان له

 الشاعر:، كما قال ومصر عند علي الباز امرأة في دمه

 

                                                           
 .037، 031ص  م،0205 ،، القاهرةمر رة ثابت، ثلرة في البرج الياجي  1ا
 ص. ا،عما  المام األ ،الباز يع د.   2ا



 
 
 
 

 

 

 علن اسم الحبيبة .. أكشفُ أو

 ستر الحقيقة .. أُعلن سّري

 أُقٍدُمها .. ما عشقُت سواها

 ففي حبّها .. كل  شعري ونثري

 أيا امراةً .. تسكنين دمائي

 (1)تعالي .. أمام الجميع .. ُمّري

ادرة عن شخصية المحب ذاته سواء أكان رجالً أو إمرأة وكذلك عن شخصية شخصية الحب ص

أن شخصية الجمال صادرة عن شخصية الجميل  ىة الطابع او متبادلة الطابع بمعنالجمال فهي أيضاً مزدوج

 وعن شخصية المحبوب الذي هو مركز اإلشعاع الجمالي. ،الذي قدر الجمال

مرأة بمعني االنثي والمشاع المتوارث أنها اخاصة، إنها ليست  لكن علي الباز رأي المرأة من رؤية

أو  ،المرأة ... الخير ... الحب ... الطفولة ... البراءة ... ،هنا وعند العشماوي الشاعر معادل الحياة الطبيعية

 .و المرأة الوطن، أالمرأة النجاة لنقل:

 فيوالتعبير عنها مجازا عن العاشق الهائم  في دمىعنها علي الباز في صورة الوطن بعنوان امرأة  كما عبر

 .وذلك بعد أن توهمت كل حبيبه من حبيباته أنها تلك المراة ،الوطن(العشق فيعلن اسم عاشقته )

 ىاركة حتمش وهونسان، لإل يفهو بمثابة السمو الروح ،الحب ما هو إال اشتغال المشاعر واألشواو

فإنه يمد اإلنسان بالطاقة ورفع  عادة وإذا اتجهنا علي هذا النحو علمياً في األلم سحر الحب يسبب هرمون الس

 ةالمعنويات وتنشيط القدرات العقلية كما قال علي الباز في قراءات .. في العيون .. الشاعر

 آه .. من شعري .. وما يصنع فيْ 

 هو أنفاس الهوي .. في رئتيْ 

 هو ِمنًي .. هو أشواقي .. إليْ 

 (2).. وَصّحي شفتْي أَْسَكَر الشعُر 

توصلنا الى معنى كلمة وطن من خالل الشاعر فالوطن هو االحساس باالمان والدفء كذلك المرأة  واخيرا،

 الحب والخير والعطاء والبراءة ... إلخ  هيفالمرأة  ،وطن وحياة الرجل

 

                                                           
 ص. ا،عما  المام األ ،الباز يع د.   1ا
 .02ص  المرجع السابق،  2ا



 
 
 
 

 

 

 المرأة العشق والرمز الصوفي: الفصل الثالث

رأس تلك الموضوعات التي برزت فيها  علىت التي تأتي المرأة العشق وحب المرأة من الموضوعا

، جعلتهم يفرون غمسوا في حمأتها، وذاقوا علقمهاناذلك ألن ظروف حياتهم القاسية التي  واضحة.خصائص 

، ويذهبون به هدي أرواحهم ويتخذون منه حب وعشق المرأة، يطفئون به جمرة البؤس والحرمانشعر ال إلى

 .الشعريفي دواوينهم وسائر نتاجهم دهر لهم بل أكثروا منه غذاء يعوضون به ظلم ال

حساس المترع بالحب لتجسيد هذا اإل ، معادالً علي الباز شعرفي  ،المرأة المعشوقة والعاشقة يوتأت

 .(1)أسمى تجلياتهفي  مرأة جميلة تحبها وتحبك إنها الشعرافما الحياة سوى  ،والجمال ودفء الحياة

، حب مصر، ومصر هنا الرمزفي  علي الباز دمه يتغنىفي  ة امرأةدقصيي ف كما نرى معشوقته

 :قول، فهو عاشق لها وللحرية فيالحرية كاملة بال أسوار وال قيودأن تنطلق فيها  ويتمنى دائماً 

 يحياتأيا امرأة قد وهبُت 

 يوفِكر ي.. وقلب يوعشق يغرام

في  أجمل ما ي، ويراها أنها هأم البالد ي، وهةيرى فيها أن مصر القوية الحرالتي  وكذلك قصيدته

 : علي الباز ويقول ،الباب يقصيدة افتح ي، وهالوجود

 يتالباَب للصباح اآل يافتح

 (2)تِ فد كفانا ما ّمر من ظُلما

على عدة محاور أهمها  علي الباز إذن عند شاعرنا الدكتور يتتوزع مفجرات الهوس اإلبداع

 لدفوع العاطفية والعقائدية ...ا

وتتحرك كل هذه الدوافع من خالل ذات رومانسية شفافة تتسم بالرقة المتناهية وتواشج بشكل واضح 

 .مح الصوفية لشعراء المتصوفةالقديم والمال يين المالمح العذرية للشاعر العذرب

ذاتنا في  القديم مترسخة يهذا الوع هكذا نجد بذور ،فضاء الفجيعةفي  الحب تجربة تتحرك

تسمو بهذه ، أو رؤية محراب حبيبته، عاطفة مقدسةفي  يتعبدالذي  ، حيث المبتلى بالحب كالراهبةالمبدع

 .العاطفة لدرجة القداسة

يريد أن  يالعاشق الذهو الباز  يعل .ال مخرج منهو شفاء منه مدى الحياة العشق مرض وداء ال

 :قصيدة أدعو عليك يالباز ف يول عليصيب معشوقة ما أصابه فيق

                                                           
 .001 ص ،، ما بيد اليشقع ى الباز .د  1ا
 .07، ص0ع ى الباز، تيبت من اليشق، ب . د  2ا



 
 
 
 

 

 

لم فراقهم ويعلم أ من يءيعادل ش لم الولكن األ ،لم والعذابباأل ما يكون مصحوباً  ن الحب دائماً ولك

 :الباز يما في قصيدة وراء السراب يقول علك ،ن اللقاء مستحيل ولكن العشق ليس له سلطانأالشاعر 

نه ال يستطيع مالزمته بل أليالزم معشوقه النه يختار  ختيار فالعاشق الاضطرار وليس اإن العشق 

، إذا صدر الغزل عن هذه المقومات عن خصائص نفسية وفطرية وجودية وإن الغزل يكون تعبيراً ، فراقه

عن  عن القلق والحيرة .. وتعبيراً  عن البأس والشدة .. وتعبيراً  عن الفرح والغبطة .. وتعبيراً  فإنه يكون تعبيراً 

 . عن الحرمان والذلة الحنان الرحمة .. وتعبيراً 

الذي  يواشج بين قاموس الحب العذرى العفيف علي الباز لعلنا نالحظ بجالء أن قاموس شاعرنا

، إنه ة من الشعراء حيث التسامى والكشف، واإلسراء والشفافيةيبتعد كل البعد عن التعرية وقاموس المتصوف

 .نها مالك أو حورية من بنات الجنةحبيبته وكأفي  يتغزل

 الجنةفي  –على رسمك  -آه.. لوحور  

 (1)إلفا ؟!-ويا سعدَى  –صارت لى         

 أغمض عينيك يا أنِت .. وأنتِ 

 ِشعُرك الصامُت..

 ييعلو فوق صوت

 .(2)األشعار فيها يأسكت

ياء يعمي العقل العادي عن أش ىنوعاً من الحقيقة، وأنه حين ينشط يرإنما يكشف  الخيال أحياناً 

 بصيرة أو الشعور.تصاالً وثيقاً بالا، وأنه يتصل رؤيتها

من  يء، وشالصوفية لرؤيةمن ا ءيرتبط الحب بالموت، وتلك نظرة فيها شي حياناً أننا نجد أن أإال 

في  ، فيظهر التجاوب بين المرأة وبين ماوالرحم الكونية ،عتبارها األنثي الخالقةاالرؤية السريالية للمرأة ب

ما  ىويبق ،لنسيانتكون الوحدة وا ،د والسكون الموحشفحيث يكون الظالم والبر ،الكون من مظاهر طبيعية

 مخفياً.من عطاء كنزاَ  ىفي داخل األنث

م مادية فكال أرقى مكانه سواء كانت معنوية ألى كل ما هو إالحب سمه تسمو بصاحبه  ةالنهاي فيف

ء وإن جمال العشق في تتدلى فإن للعشق لدى علي الباز كبريا يذا هإالحالتين المعنوية تسمو بالمادية ولكن 

 لمه فيقول:أكبريائه و

 

 

                                                           
 .70ص ،الباز ي، دراسا رقد ا حل  الدمتلر ع يالسي د اللرق .د  1ا
 .07 ،02 ، ص0الباز ب ن اليذر ا لالتصلف، ب يزمر ا، الدمتلر ع محملد عبد الصمد  .د  2ا



 
 
 
 

 

 

 العشق كبرياء

 وإكبار  .. ،إنّما الِعْشُق كرامات  

 وإالّ .. كان جهال ،.. وال ِكْبر  

 كبرياُء النْفس عندي فَْوَق ِعشقي

 فَلَئِْن تُهَدْر .. فَهْدُر العْشِق   .. أْولى

 فألِعش  بالعشِق .. إْن يُكِرْم َسيُْكَرمْ 

 (1)وأحلى فذا .. ُمرٌّ .. ِعْشٍق .. بال أْو ..

 ،أحسهاالتي  أن الرومانسية تميل الى البساطة ال التعقيد والشاعر يعبر عن المرأة الى ونخلص

لى الخيال لما له صلة بالحقيقة وخاصة تمثلت بأساليب إتجه اوهناك العديد من الشعراء خاصة الصوفية من 

 .عالم الرومانسية إلىالشاعر الصورة التي دخل عبرها لمرأة هي وكانت صورة ا ،متميزة

 

 رمزية اللغة: الفصل الرابع

 ،الرغم من أن اللغة مشتركة ى، وطريقته في التعبير عن تجربته، وعللكل شاعر معجمه الخاص

فإن الشاعر الحق هو الذي يستطيع أن يجعل لنفسه لغة منتقاة تملك في الوقت نفسه صلة التواصل مع 

ختيار األلفاظ االمعجم الشعري هو فن وام التي ينتقي منها األديب معجمه، ، فاللغة هي المادة الخخريناآل

 ي.وهذا هو المعجم الشعر جمالياً  وترتيبها ليراد من معانيها خياالً 

ليدع  ،يقول بالتعبير عن المعاني بالرموزاإليحاء ،مذهب في األدب والفن ظهر في الشعر أوال وهو

و:  بما يضيف إِليه من توليد خياله ،نصيبًا في تكميل الصورة أَو تقوية العاطفة للمتذوِّ

يؤسس نظريته الشعرية الذي  فيض من الجمل والتراكيب لذلك العاشق علي الباز وشعر الدكتور

مرأة وإنما نجد تحريكه لصور األلفاظ وفن السحر واالنخداع بالعين وهذا التوهج اعلى أن الحياة ليست 

  يقول: (،معشوقيه)من ديوان ( .. العيوُن ؟! أتخوُن شاِعرهَا)قصيدة في  المذيف كما

 

 ما كان ُحبّكَ 

 غير ِخدِعة أْعينٍ 

 َكّحلتها بخديعٍة وِشباكِ 

                                                           
 .510ص، عما  المام اد. ع ي الباز، األ  1ا



 
 
 
 

 

 

 العُيوُن!أتُخوُن َشاعَرها 

 فَهماهُما

 .(1)الهوى َعيناِك !في  قد خانتا

ي ربط اللغة ظر فيما قدم من جهود أنصبت علوعندما نجعل من اللغة موضوعاً للدراسة فالبد أن نن

عناصر غير  ىللنص األدبي يمكن أن تحتوي عل، واللغة باعتبارها المدخل األصيل بالنص األدبي خصوصاً 

فالدال هو الصوت المنطوو أو  ،ثنائية )الدال والمدلول( أو الشكل والمضمون علىإذ هي تقوم  ،لغوية

نف هذين وال شك ان هناك عوامل كثيرة تكت ،الذي يشير إليه ذلك الصوتوالداللة هي المحتوي  ،المكتوب

طرفي االتصال من مبدع  ىوبعضها يعود إل ،اتية في األداءالخواص الذ ىبعضها يعود إل ،الطرفين

 .(2)ومتلقي

ين والشعر قوامه من الكالم الذي ال ينبغي أن يؤخذ مأخذ األداة التي يتحقق بها االتصال بين المتكلم

إمكان الكالم إال مع  يوال يوجد الوع ،بالوعي اإلنسانىبل الكالم يطابق ما يعرف عادة  ،ويقع الفهم واإلفهام

مية األشياء كلها كبيرها يسبغ علي اإلنسان الوعي بنفسه وبما في العالم سوي تن يءوال ش ،وخلق اللغة

، واللغة مجال يعمل الشعر فيه عمله غير واءجهة الوظيفة كالوعي  سواء بس ، فالكالم واللغة منوصغيرها

، فالشعر ال يتلقي اللغة قط مادة يتصرف عة بل يدخل اللغة في حيز اإلمكانأنه ال يأخذها مأخذ المادة المصنو

والشعر هو اللغة البدائية للشعوب  ،فيها كأنها معطاة له من قبل بل الشعر هو الذي يبدأ يجعل اللغة ممكنة

 .(3)رن  فيجب أن نفهم ماهية اللغة من خالل ماهية الشعوإذ ،واألقوام

أداة التعبير الناطقة بلسان اإلنسان فإن حاسة السمع تكون مدخالً لرؤية اإلنسان  هيوإذا كانت اللغة 

 .فحاسة اإلبصار هنا مرتبطة بحاسة السمع ،جوهر ما وراء الكلمات

والبداية هي تقديم  السلوك.في  تجاه وتحوالً في اال إذن فغاية الشعر هي التأثير والتأثير يعني تغييراً 

تنطوي  ،كل هذا بضرب بارع من الصياغة أخري.ويبدهه من ناحية  ،الحقيقة تقديماً يبهر المتلقي من ناحية

 ، كاالً تجلب األلباب وتسحر العقولوتتخذ معه الحقائق أش ،قدر التمويه على

  التعرف. ىبباً يثير الفضول ويغذي الشوو إلعليها إبهاماً مح فتبدي الحقائق من خالل ستار شفيف يضفي

 (:أُكنُت أْحلَُم ؟!)من قصيدة  علي الباز يقول

 

                                                           
 .03ص، الباز، ميشلق ه ي. ع د  1ا
 .05ص م،0003 ،، الببيا الثار ادار الميارف "،التمل ن البد يي"، األس لب في شير الحداثا محمد عبد المب ب .د  2ا
 .7ص  ،م0002، السيلد ا ،البد ع، الشير لال غا، دار المربحلبيي عبد  د.  3ا



 
 
 
 

 

 

 لَْوال ُشكراً على الشعر" .." تقولين:

 ِشْعرا!ماقُلُت  ،بهاُء ُعيوِنكِ 

 الثناء؟يَستِحق  الذي  فمن ذا

 (1)ْحِر عيْنيِك .. يا ِسْحُر ُشكراِسوى سِ 

وتشخيص الطبيعة  ،خصوصية األسلوب السهل التراكيب ،فنهفي  بخصوصيه ي البازعل زييتم

فلغته  ،إلى حد كبير  وجمال األسلوب القائم على سهولة األلفاظ الدعوة إلى التجديد واالبتكار شكال ومضمونا

في  البساطة أي ،دراهولكنه يمتلك ناصيتها بج ،يفتعل الكلماتال أنه  ،لغة الحياة اليومية وإيقاع العصر هي

واللغة خارج  ،قصائدفي  بين اللغة يختالف رئيساوإن كان هناك  ييقاعاللغة من تراكيب الجمال اإل تراكيب

، وأن النظام األكثر تعقيداً في القصائد ىر وأحكم من البناء مما في األخرأن إحداهما بها قدر أكبالقصائد 

 لمتنوعة للغة بصفة عامة.يمنح الشاعر سيطرة بها يستغل الخصائص ا

عالم الواقع والوعي فيلجأ أصحابها إلي الالوعي يعبرون  نشوي فيفالشعر الرمزي رؤي أحالم 

الشاعر الرمزي  للفن ولعلعنه بالرمز وما يعبرون إال عن أحالم شارده غامضة ال تؤدي كثيراً بدعوي الفن 

وض ليروعنا ويبهرنا إلي حلها واكتشاف أسرارها يحس بهذا فيعوضنا عن العطاء الفني بلف صورة في الغم

وهو يتوسل إلي هذا بتخديم الصوت واللون مع تقديم األلفاظ في الصياغة وتأخيرها لتكون أقدر علي اإليحاء 

 .(2) شعاعواإل

 

 رمزية الصورة: الفصل الخامس

واستهداف  ،باللفظ والصورةظاهرة اإليحاء  ي، هعلي الباز شعرفي  هم الظواهر البارزةأومن أحد 

علي  دواوين الشاعر يوف ،بالبعد األول القريب والظاهر يال تكتفالتي  األبعاد يوه ،األبعاد الثنائية والثالثية

 .غازاألل يترتد الباز

حيث إنها لغة الشاعر الطبيعية وهي حقيقة بمقدار ما تعبر للغة والصور هي الصديق المصاحب 

في قضية ال ينبغي أن  ىأو صور شت ،اإلعجاب بصورة مفردة. وتحاده بالشعورافكر والعن نفاذ البصيرة و

 .(3) بغي أن تخضع له الصور في مجموعهايخدعنا عما ين

                                                           
 .02 ص ،، ميشلق هالباز يع  .د  1ا
 .12ص  ،، خصائص الشير الحد ثريمات أحمد فؤاد .د  2ا
 .000ص  ،، القاهرةدار الميارف ،لالبراا الشيري ة، الصلر عبد اهللمحمد حسن د.   0ا



 
 
 
 

 

 

دوراً هاماً وأساسياً في تحديث البنية التقليدية في  ،وتلعب الصورة الشعرية جزئية كانت أم كلية

وكأنها حركة  ،التوليد المستمر علىتقوم  ،خلة كثيرة الجزئياتشعر علي الباز فهي أوالً صورة ممتدة متدا

 ىنها تستند إلأوهي أيضاً وتتسم بالعفوية القصدية فهي عفوية إال  ،دوائر تتسع وتتسع دون أن تقف عند حد

يبة، ، فهو من نسيج مبهر بعالقاته وتداخالت تراكيوط الكون وعالقاته في نسيج واحدبصيرة داخلية تجمع خ

 :عفوياً  ع أنه يبدو تلقائياً م

 وهل أنساك .. مبتدأ لعمري

 ن رايتك ابتدأْت حياتييفح

 ودّق القلب بعد سنين صمت

 (1)من سبات -بحبك  -وأيقظني 

لفاظ بين يدى الشاعر تعاويذ فاأل ،لفاظعلى تجميعه وتحريكه لصور األ ،علي الباز كز شاعريةتوتر

 ،بما تملكه من مثيرات فردية وجماعية ،لى صور تثير هذة الطاقاتوع ،نفعاليةاشعرية تستند على طاقات 

شعر هو فن السحر بالكلمات فال ة،يده تعويذة ساحرفي  والشاعر ال يكون شاعراً إال إذا كانت الكلمات

وبما فيه من سيطرة وجدانية ال تفيق  ،وإعادة خلق وبما فيه من استحضار ،، السحر بما فيه من خلقوالصور

تصل  ،أبنية جديدةفي  لفاظهأوتشكيل  ،لفاظياغة األصأن يعيد  ،شعرهفي  علي الباز ستطاعاولقد  ،أسرهامن 

المتعارف وإعادة شحنها بطاقات إيحائية جديدة تحمل من  يتفريغ األلفاظ من المحتوى الداللإلى حد  أحياناً 

 .(2)لذاتيه ما للشاعر من تفرد وذاتيةالتفرد وا

نها في تراثنا العربي أشبه ما تكون إميراث ثقافي إذ  إلىاللغة تماماً وتحولت كراثاً غدت الصورة مي

أصبحوا شعرنا و ىجاءت إل حتىتمدد في فننا القولي منذ الشعر القديم ت ىفإن صورة األنث ،باألنسقة واألنظمة

ستقرت ا، وقد طيباً  اً الوطني جدغ وعيه بقضايا محيطه االجتماعي و، والشاعر الحديث بليبدعون من خاللها

بل ليقدم  فثبت من جديد ليتغزل فيها ويقدم لها وصفاً  ىالسواء صورة األنث ىاألرض في وعيه وال وعيه عل

 .(3)األرض من خاللها

 

 موسيقى الشعر: الفصل السادس

، حتى لقد يحائية فيههي أقوى عناصر اإلال قوام له بدونها و ،في الشعر الموسيقى عنصر جوهري

 .ل أن الشعر موسيقى ذات أفكارقي

                                                           
 .50، ص الباز رقد ا حل  ع ي اللرقي، دراساتد. سي د   1ا
 .0032ص ،، ما بيد اليشقالباز يع  .د  2ا
 .20ص  ،، جمال ات التشم  د. عب ر أبل ز د، شير فدلي بلقان  3ا



 
 
 
 

 

 

موسيقى خارجية: تعتمُد على القالب أو البحر الّشعري  :هناك نوعان من الموسيقى في أّي قصيدة

موسيقى داخلية: تتولَّد بفضل انسجام الحروف والكلمات  .الُمستخدم، وهو ما يمّس النّاحيّة الّشكليّة من الّشعر

 .ه ومضمونهوالُجمل والعبارات، وهو ما يمّس جوهر

تتفاعل الموسيقى الداخلية مع الموسيقى الخارجية إلحداث النّغم الموسيقى وإيجاد البنية اإليقاعيَّة 

للقصيدة. هي أصعُب من الموسيقى الخارجية، ففي الخارجيّة هناك بحٌر يحكمك بتفعيالته ووزنه، أي يكفي 

ا الموسيقى الداخلية فتتّسع لتشمل اختيار أن تكتب على هذه التّفعيالت لتُحقِّق الموسيقى الخارجية ف حسب، أمَّ

عريَّة وتحقيق الثّراء  الشَّاعر لحروفه وألفاظه وإبداع صوره وأخيلته إليجاد التَّناغم بين أجزاء الُجملة الشِّ

الموسيقي. في موضوع تقنيات الّشعر، تعّرفنا إلى بعض هذه التّقنيّات، في هذا الموضوع سنعيد بعضها 

 يها.ونضيف إل

شعر التفعيلة أو )الشعر الحر( هو الشعر الذي يتخذ  فإنه يعمد إلى ،علي الباز الشعرى اما أسلوب

وهو ال يتقيد بعدد معيّن من التفعيالت في السطر الواحد، بحيث قد يشتمل  ،التفعيلة أساساً عروضياً للقصيدة

شطر، وال خرج هذا الشعر عن مبدأ تساوي األكثر وصوالً إلي أُثنتي عشرة تفعيلة، ويأ السطر علي تفعيلة أو

وكان هذا الشعر علي يد الناقدة نازك المالئكة في  ،يلتزم بقافية واحدة في كامل القصيدة، وهو الشعر الجديد

شارت أّن الشعر الحر أو شعر التفعيلة أكثر صعوبةً من شعر الشطرين )الشعر أم، وقد 4791بغداد عام 

 .(1)(، وأّن شعر التفعيلة هو اقرب للنثر منه للشعرالعربّي الموزون المقفي

تبع دكتور علي الباز الشعر العمودي الموزون متعدد القوافي الذي يشبه الرباعيات، الملتزم اولقد 

فموسيقي الشاعر هنا ال تصدر عن العالقات الصوتية التي يؤلفها من  بالتفعيلة ولكنه ليس له تقفية ثابتة.

بل هناك من روح الشاعر وعذوبته صوت آخر  ،م أو العبارات القصيرة المتقابلة فحسبالتزاوج، أو التقسي

 (2)يضفي علي عباراته نغماً حلواً يلتقي مع إيقاع االلفاظ ويحققان تمازجا وتألفاً .

 

 الخاتمة

مكانة  به وما يتمتع به من شاعرية أصيلة أن يحتلدمعاصر استطاع بأ يمام شاعر مصرأ البحثتوقف 

  .كان من مصر )إلى الكويت حيث يعمل هناك( .متميزة للغاية بين معاصريه

وهذا أيضاً من  ،كان جدير بهالذي  ذيوع اسمه على النحوفي  لقد أثر غياب الشاعر عن مصر لمدة طويلة

 يز.سعت الرسالة إلى تحقيقها من خالل تسليطها الضوء على هذا الشاعر المتمالتي  األهداف والنتائج
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صاحب  علي الباز مدى كان الشاعر يع الموقف مع المرأة وأوضح إلى أإلى معالجة موضو البحث ىسعو

 كثر تحضراً أ –بشكل عام  –جعل اإلنسان في  يسهمالذي  يالمرأة هذا الجمال الجسدفي  رىيرؤية متميزة 

 .من كافة الوجوه

استخدامه السلوب الرمز  فييظهر  الذي فنيعلى الرغم من أن على الباز يمتلك ملكة شعرية وحس 

العملية اإلبداعية إال انه يتميز بسهولة اللفظ ويميل إلى  فيالتناص الشعرى وتعالق النصوص وتداخلها و

خامة والجزالة مع قوة التعبير حيث أنه جعل من فاالحتفال بال وتميز بعدمالبساطة ولغته لغة الحياة اليومية 

 لتربة خصبة توفرت له عناصر النمو واالزدهار. يبت طبيعاللغة أداة ممكنة وكان هو ن

الذاتية وال تناقض بين الوجدانية والحسية  ابمكانة المرأة بدالاللتها المتعددة وأبعاده يشيد البحثختام ال فيو
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