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 :المقدمة
 

 
  ب

 المقدمة 

وال یزال لھیبھا یرسل , األدبیةتعد قصیدة النثر أبرز ما توصلت إلیھ اإلبداعات 

یخرج بناء  أنشرارتھا في كتب النقاد إلى یومنا ھذا حیث استطاع ھذا  الفن الشعري 

القصیدة من حیث الشكل والمضمون،  مما احدث جدال و قلب المفاھیم التي طالما كانت 

 .راسخة في ذھن المتلقي

إال أن الدراسات حول موضوع الشعر المعاصر لم تلقا رواجا كبیرا و ھذا ربما 

یعود إلى تشعب الموضوع،  و الغموض الذي یلحق القصیدة المعاصرة،  و التالي خد 

 .نة السائد داخل بنیھ النص و في بنیة الفھم عند القارئ ح

ویعود سبب اختیارنا لموضوع قصیدة النثر في االدب الحدیث و المعاصر بین    

ورغم . الرفض والقبول الى عدة أسباب منھا میلنا الكبیر إلى مجال األدب المعاصر 

وعا بكرا و محتشما،  مرور زمن طویل على ظھور قصیدة النثر إال أنھا ال تزال موض

فارتأینا لالبحار في اعماقھ و نصب ھو موضوعنا حول قصیدة النثر و آلیات الرفض و 

القبول و آلیات التشكیل الجمالي لھذه القصائد و مدى فھم و استیعاب القارئ لھذا النوع 

 . االدبي

 . و أمام ھذا الطرح نجد انفسنا امام االشكال التالي

 ر ؟ما مفھوم قصیدة النث 

وما ھو اإلیقاع؟  و ماذا یقصد باإلیقاع الداخلي في قصیدة النثر و اذا كان اإلیقاع 

 . الداخلي بنیة جدیدة فما ھي العناصر المشكلة لھ



 :المقدمة
 

 
  ت

انا . و لإلجابة عن ھذه التساؤالت اتبعنا مجموعة من الخطوات الضروریة

 . و ملحقتشكیلھا في خطة تتمثل في مقدمة و مدخل مفاھمي و فصلین و خاتمة 

لھ المجموعة من المفاھیم و تطرقنا إلى نشأة قصیدة النثر عربیا و ا المدخل خصصن

 . غربیا

اما الفصل األول الذي كان عنوانھ یندرج حول الوزن و اإلیقاع في قصیدة النثر 

 . ولقد قسمناه إلى مبحثین. و إشكالیة المصطلح

 المبحث األول  الوزن و اإلیقاع في قصیدة النثر 

  لمبحث الثاني كان مسوما تحت عنوان إشكالیة المصطلح ا 

اما الفصل الثاني كان تحت عنوان قصیدة النثر بین القبول و الرفض في العصر 

  : نو كان ھو االخر مقسم الى مبحثی الحدیث

  درسنا فیھ رأي النقاد حول قصیدة النثر و تأیدھم لھذا النوع الشعري  األولالمبحث . 

  ض قصیدة النثرتطرقنا الى رفالمبحث الثاني . 

  . و في األخیر ختمناه بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج حول ھذه الدراسة

  :صعوبات البحث

الصعوبات التي واجھتنا تمتلت في تشعب المادة العلمیة و تراكم المعلومات و  أما

ث الذي من بین الصعوبات التي واجھتنا أثناء دراستنا التردد في اختیار موضوع البح

یبقى من اصعب ما یمكن أن یواجھ الطالب الباحث إلى غایة ارشادنا لألستاذ المشرف 



 :المقدمة
 

 
  ث

الى الموضوع قصیدة النثر في االدب المعاصرین الرفض و القبول فكان ھذا الموضوع 

 . قید دراستنا و بحثنا

و في األخیر نرجو أن یكون بحثنا اطاللة خفیفة على اجمل القصائد االمعاصرة 

ھا في األدب المعاصر، و ھو خطوة متواضعة من خاللھا افاق البحث لزمالئنا فتلقب

 . الطلبة لتقدیم الجدید في میدان الدراسات المعاصرة

كما نتقدم بالشكر الخالص و العرفانالى أستاذنا بن دحان عبد الوھاب على ما 

  . اسداه من نصائح و توجیھات خالل مشوار البحث
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شھدت القصیدة العربیة في ظرف وجیز الكثیر من التغیرات، فلم تكد قصیدة 

التفعیلة تبشر بإیقاعھا الذي حرر في نظر أصحابھا الشعر العربي من الوزنیة و مثل 

لشعریة العربیة حاملة في ثنایاھا لواء القوافي، حتى ظھرت قصیدة النثر كإنبثاق جدید ل

تحدیث مس مختلف المستویات اللغة، التركیب، الداللة، وذلك بغیة فتح آفاق جدیدة تتیح 

إمكانیة التعبیر عن خلجات نفسیة أكثر قوة بعیدة عن قید السیاج الخلیلي فكانت بؤرة 

ویھ وخصوصا في األضواء ساطعة على شعراء بلغت نتاجاتھم مستوى فنیا جدیرا بالتن

  .مرحلة اإلرھاص التي توجت في نھایة الخمسینات من القرن الماضي

ثار الجدل حولھ فقد رأى عدد من النقاد و الدارسین أن مصطلح قصیدة النثر  

یعتبر إحدى محصالت الحداثة في سعیھا المتسم بالتوتر نحو التحول و التجدد، وھي 

تقالید شعریة و فكریة، واآلن قصیدة النثر كنص  حداثة تأثره على كل ما یتصل بالقدیم من

شعري متمرد یجول في أدغال الشعریة باحثا عن الضرعیة یستدعي  محاولة النبش في 

األجھزة المفاھمیة للشعریة العربیة و الغربیة بحیث یعلن على اساسھا إنتماءه إلى مجال 

الكالسیكي لإلیقاع فقط و  الشعریة، ال بوصفھ قصیدة النثر بنیة نصیة تخلت عن المفھوم

  .إنما بوصفھا بنیة نص یمكن ان یتحقق فیھا
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المعاني التي طالب بھا الجرجاني و اإلنحراف الداللي الذي دعا إلیھ كوھین و 

تركیبھا اللغوي الذي رآه سویسر و الخصائص المجردة التي تصنع فرادة العمل األدبي 

  1.عن جاكبسون التي وضعھا تودروف ومن مفھوم القیة المھیمنة

كما مثلت قصیدة النثر نتیجة طبیعیة للرغبة في الھدم و التجاوز الدائم الذي اتسمت 

بھ الحداثة الشعریة، وي الشكل األدبي األكثر داللة على التمرد و قد ظھرت كنتیجة 

منطقیة بما كان یصبو إلیھ شعراء الحداثة من قناعة اإلستغناء عن الوزن و القافیة بحدة ان 

سیقاھا موسیقى الخارجیة ثم إنما مما أمعنت في التعمق تبقى متصفة بھذه الصفة إنھا مو

قالب صالح لشاعر كان یصلح لھا وكان في عالم یناسبھا و تناسبھ، لقد ظلت ھذه 

الموسیقى كما ھي، ولكن في عالم تغیر اإلنسان تغیر اإلحساس، ولم تكن موسیقى الوزن 

فالقصیدة التقلیدیة في رأي الناقد لیست إال قالب شكلیا  2،و القافیة وحدھا تزلزل القارئ

كان یستجیب إلحتیاجات الشاعر، وھو ما ینكره الشاعر المعاصر الذي تعقدت تجربتھ 

الشعریة، ولم تعد القولب الشعریة صالحة إلستیعابھا، وینتصر في الوقت نفسھ لقصیدة 

  .النثر

وفي عوامل نشأة قصیدة النثر یؤكد أنسي الحاج ان قصیدة النثر قد ظھرت أوال  

نتیجة ضعف في الشعر التقلیدي وثانیا نتیجة الشعور بأن العالم قد تغیر  ویتغیر فارضا 

مواقف جدیدة بدورھا أشكال جدیدة، وثالثا نتیجة الترجمات عن الشعر العربي، ورابعا 

                                                           
  

1
، 2002، دار شرقیات القاھرة، 1، تر زاویة صادق ط2قصیدة النثر، من بودلیر حتى الوقت الراھن، جسوزان برنار،  

  149ص
 

2
  .12، ص 1982، 2أنسي الحاج، دیوان لنا المؤسسة الجامعیة لدراسات و النشر بیروت، ط 
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رفي العربیة الذي نجح بعضھ في اإلقتراب من الكالم نتیجة التطور عن الشعر الح

  1.الدارج

ویرى أن قصیدة النثر جاءت تتویجا لجھود بدأت منذ قرن من الزمان لتحریر 

الشعر العربي وحده بل لتحریر الشاعر العربي بالدرجة األولى، فالشاعر بحسبھ في عالم 

  .متغیر في حاجة إلى لغة تستطیع تحیین مواقفھ الجدیدة

وھو بذلك یدعو إلى مواكبة التغییر الحاصل في العالم من حیث األشكال الشعریة 

الجدیدة التي جاءت عن طریق الترجمات، ویرى أن شعر الحر دور الكبیر في نشأة 

قصیدة النثر من خالل إقتراب البعض من الكالم الدارج، و تتوافق  أراء و افكار أنسي 

ن كتاب سوزان برنار ألنھما یتحدثان بثقة وحماس إلى الحاج مع أفكار أدونیس المأخوذة م

أن یصل بھما ذلك الحماس إلى أن یجعل قصیدة النثر أعظم شكل أمكن بلوغھ، و الفكرة 

التي یصرح بھا الحاج ویوحي بھا أدونیس ومفادھا أن قصیدة النثر في العربیة جاءت 

  2.نتیجة تجریب طویل في الشكل الشعري

 النثر و خصائصھا ماكان في المستوى الصوتي إذ عملتومن أھم صفات قصیدة 

على ضمان الشرط اإلیقاعي بما اسمتھ اإلیقاع الداخلي تعویضا عن إستغنائھا عن الوزن 

و القافیة وھوما یشیر إلى غحساس خاص بجمالیات اللغة و قیمتھا الصوتیة فضال عن 

نیة و اإلیجاز و الكثافة في حرصھا على ما أسمتھ وحدة الھیكل الشعري ووحدة البنیة الف

مستوى حجم النص و اللغة و التركیب اإلشراقي بمعنى الجمع بین عناصر الواقع المادي 
                                                           

1
، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، 2ة طسلمى الخضار الجیوسي، اإلتجاھات و الحركات في الشعر العربي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤ 

   .693، ص 2007
.323، ص 1992، 1لبنان، ط –أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، اإلطار النظري، دجار الفكر الجدید، بیروت  
2
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سناد إلستعارة و ااإلو الفكري فضال عن اللغة الشعریة الخاصة المبنیة على المجاز و 

 1نویر اللغةالمجازي بین المفردات اللغویة و أإلفادة من كل إمكانیات اللغة فیما یسمى بت

ویمكن أن نعتبر ھذا الكالم عاما إذا لم نأت إلى  تحدید أكثر وضوحا ودقة لتمیز  قصیدة 

 .النثر عن سواھا من األنواع

I. مفھوم القصیدة النثریة : 

 : القصیدةمفھوم  - 1

  2.استقامة الطریق، قصد یقصد قصدا، فھو قاصد و القصد اتیان الشيء: القصد :لغة

یعرف أحمد مطلوب القصدیة بأنھا مجموعة  من األبیات الشعریة ترتبط بوزن : إصطالحا

  3.واحد من األوزان العربیة، وتلتزم فیھا قافیة واحدة

وھذا اختلف النقاد في تحدید مصطلح دقیق لمفھوم القصیدة، فقد ارتبط عند البعض   

الخصائص اللغویة و بعدد معین من األبیات، وعند البعض اآلخر یشیر إلى مجموعة من 

الفنیة التي ینبغي توافرھا في العمل األدبي حتى یطلق علیھ مصطلح قصیدة، بینما ارتبط 

عند ابن منظور بالرغبة في الرغبة و القصد في الكتابة وقد أشار رشید یحیاوي إلى ذلك 

 4.وكثرة األبیات و الوعي بعملیة الكتابة الشعریة

  : مفھوم النثر  - 2

                                                           
   .51، ص2008فرحان بدري الحربي سیمیاء، الحداثة في قصیدجة النثر، جامعة بابل، كلیة التربیة، دط،   1

   .264، ص "ق ص د "، مادة 5إبن المنظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، مج  2

   .323، ص 2001، 1مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان، بیروت، طأحمد   3

4
   .رشید یحیاوي، الشعریة العربیة األنواع و األغراض، إفریقیا، الشرق الدار البیضاء، المغرب  



تطور�القصيدة�العر�ية����العصر�ا��ديث��                                                                        :مدخل  

 

 
6 

، ترمي بھ بیدك متفرقا، نثر الجوز و اللوز و السكر وقد نثره وینثره نثرك الشيء :لغة

  1.ونثارا و النثارة، ما تناثر منھ، فالجذر نثر یوحي بالتشتت و التبعثر

  :إصطالحا 

 یطلق مصطلح النثر على الكالم العادي الذي یستعملھ الناس في مخاطبایتھم

ومعامالتھم فالنثر في اإلصطالح ھو الكالم العادي الذي یتقید بوزن و قافیة فھو اساس 

و النثر  أصل في الكالم وال تتكلم العرب إال بھ، فھو ةسبق من الشعر، ... الكالم وجلھ 

  2.ولم یصل عن العرب إال القلیل منھ

ھم الیومیة یعبرون بھ نثر عادي یقولھ الناس في حیات: و النثر في اللغة العربیة نثران

عن أغراضھم بالسجیة، ونثر فني یرقى بھ البلغاء عن لغة التخاطب إلى منزلة من الفن 

راقي، و اإلجادة المتقنة، فیغدو توأم الشعر و قسیمتھ وعن ھذا الضرب تتحدث كتب 

األدب و النقد، ومن السلم ب ھان الضرب األول لغة الناس جمیعا، وأن أبناء اللغة 

ونھ بالمشافھة، ویتعلمونھ بالسماع ویستوي في تعلمھ المتعلم و الجاھل، وأن الضرب یتناقل

إلبتكار و االثاني لغة الخاصة ممن أوتو اللغة و تراكیبھا، وسعة الخیال و القدرة على 

  3.التجدید

 : تعریق قصیدة النثر - 3

                                                           

578ر، ص .ث.، مادة ن3إبن منظور لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، مج   1  

.222أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، المرجع االسابق، ص   2  

تاریخ األدب العربي الجاھلي، قضایاه، أغراضھ، عالمة، فتونھ، دار اإلرشاد، : غازي طلیمات وعرفان األشقر 3

   .24ت، ص .، د1ط دمشق، سوریا،
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حیث وردت الموسوعة العربقیة العالمیة تعریفا یتضمن أغلب مقوالت انصارھا، أ

جنس فني ستكشف مافي لغة النثر من قیم شعریة ویستغلھا لخلق مناخ یعبر : عرفتھا بأنھا

عن تجربة ومعاناة من خالل صور شعریة عریضة تتوفر فیھا الشفافیة و الكثافة في آن 

واحد، وتعوض إنعدام الوزن التقلیدي فیھا بإیقاعات التوازن و اإلختالف و التماثل و 

، .لى الجملة وتموجاتھا الصوتیة بموسیقى صیاغیة تحس و ال تقاسالتناظر معتمدة ع

قطعة نثر موجزة بما فیھ الكفایة موحدة، : إلى أن قصیدة النثر ھي ذھب  سوزان برناردوت

خلق حر، لیس لھ من ضرورة غیر رغبة المؤلف في ... مضغوطة، كقطعة من بلور

  1.نھائیة البناء خارجا عن كل تحدید وشيء مضطرب، إیحاءاتھ ال

  :نشأة قصیدة النثر عند العرب

ولدت قصیدة النثر من رغبة في التحرر و اإلنعتاق ومن تمرد على التقالید المسامة 

بعاد النثر عن فن إشعریة وعروضیة وعلى تقالید  اللغة، و اضحى الھدف المرجو ھو 

دیدة ومختلفة نظم الشعر  والبحث عن إیقاع نثري تستمد منھ قصیدة النثر نتائج شعریة ج

تماما عن المالوف و السائد في الشعریة الغربیة، ألن النثر كما ھو معلوم على نقیض 

الشعر یمقت القوالب الجاھزة تماما، ویرفض اإلیقاعات المفروضة مسبقا لھذا مضت 

قصیدة النثر منذ نشأتھا ھاربة من الشعر إلى النثر ومن التراكیب البالغیة و القیم الداللیة 

 طرة، إلى مرونة الفكرة الشعریة التي یخلقھا لھا النثر جراء إغنائھ للشاعریة المس

                                                           
1
برنار سوزان، قصیدة النثر من بودلیر إلى الوقت الراھن، ترجمة روایة صادق، مراجعة وتقییم رفعت سالم، دار   

   37، ص 1998شرقیات للنشر و التوزیع، القاھرة، 
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  1.ببضع صیغ ال یمكن قبیولھا بسھولة في نظم الشعر الكالسیكي

یتضح من خالل ھذا أن قصیدة النثر لم تولد من فراغ بل ھناك ظروف ھیأت 

إلى ذلك تقول الباحثة  لظھورھا في الساحة الشعریة الغربیة منھا ما سبق ذكره باإلضافة

  .سوزان برنار

والحقیقة أن قصدیة النثر لم تتفتح فجأة في روضة األداب الفرنسیة فقد كان لزمھا 

لذلك أرض صالحة، حیث أرادت أن تقول بأن أذھاننا تؤرقھا شعوریا أو ال شعوریا 

ا أـن النثر بالرغبة في إیجاد شكل جدید للشعر، وكان یلزم ایضا الفكرة الخصبة التي مفادھ

ھو الذي ھیأ لمجيء قصیدة النثر بإعتباره أول طابع للتمرد  قابل للشعر، و النثر الشعري

 2.على القوانین و الطغیان الشكلي

یتضح من قول برتا ران النثر الشعري من العوامل التي ھیأت لظھور قصیدة النثر 

  .سیكيفي األدب العربي، بإعتباره أول طابع للتمرد على الشعر الكال

تذھب برنار في تحدیدھا لوالدة قصیدة النثر في الساحة الشعریة الغربیة إلى 

على انھ أول مبدع لقصیدة النثر  1814-1807الشاعر الفرنسي ألوسیووس برتراند 

 3.أدبيكنوع 

 ألوزایس برتراند أول من كتب : ھب إلى ذلك أیضا أدونیس حیث یقولكما یذ

                                                           

  1 23، ص 1993، 1سوزان برنار، دار المأمون، بغداد، العراق، ط 

.23سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى ایامنا، المرجع السابق، ص   2  

81، ص 1932، 1أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة اإلطار النظري، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان، ط
3
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 قصیدة النثر، حیث ترك مجموعة شعریة بإسم غاسیاراللیل، كانت ھذه المجموعة ھي 

  1.البدایة التي انطلقت منھا قصیدة النثر الفرنسیة

أكثر الشعراء في الغرب الذین كتبوا : ویصنف أدونیس شعراء قصیدة النثر بقولھ

ئیا لتجاربھم الشعریة، قصیدة النثر، كتبوا قبلھا قصیدة الوزن، كانت قصیدة النثر حدا نھا

بودلیر ورامبو و ماالرمیھ : ذكر من ھؤالءلم تكن ھربا فنیا من الصعوبة إلى السھولة، أ

وھناك شعراء آخرون معاضرون یترددون بین الوزن و النثر حسب إیحاء اللحظة، 

رینییھ شارل، بییر ریفردي، ھنري میشو، فالشعراء : وخاصة في فرنسا، اذكر منھم

حین یكتبون شعرھم بالنثر بعد أن كتبوه بالوزن، ال یفعلون ذلك بدافع الرغبة الحقیقیون 

في السھولة، أو بدافع الجھل لعلم القروض بل بدافع الرغبة في اشیاء أخرى أبسطھا خلق 

  2.لغة شعریة جدیدة

ومن خالل قول ادونیس ھذا یتضح جلیا أن خلق قصیدة النثر جاء نتیجة لظروف 

إضافة إلى لجوء الشعراء لنمط شعري جدید یستطیعون من خاللھ خلق مغایرة عن السابق 

  .لغة شعریة جدیدة تعبر عن روح العصر

فقصیدة النثر ظھرت في الغرب وبروح غربیة، وبالضبط في فرنسا المعھد األول ثم 

  .توسعت تشكل أنحاء أوروبا و العالم

  : نشأة قصدیة النثر عند العرب - 2

                                                           
.14 ، ص2002، 1أدونیس، موسیقى الحوت األزرق الھویة، الكتابة، العنف، دار األداب، بیروت، لبنان، ط 
1
  

.79، ص1960، 14، ع 4أدونیس، في قصیدة النثر، مجلة شعر، بیروت، لبنان، س 
2
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دة النثر عند الغرب، موطنھا، ونشأتھا وروادھا، ننتقل أآلن إلى بعد ان عرفنا ماھیة قصی

  .معرفة ماھیة قصدیة النثر عند العرب

كانت العرب فیما مضى تقسم الكالم إلى نثر و شعر، و النثر إلى نثر ادبي و نثر 

عادي، ولم تعرف العرب من قبل شیئا یسمى قصیدة النثر، ألن العرب إعتبروا كل كالم 

وكل كالم موزون مقفى شعرا وقصیدة النثر من جھة نظر البالغة العربیة ال  مرسل نثرا،

یتعدى الكالم المرسل غیر ان العصر الحدیث شھد تظورات أدبیة كان من جملتھا قصدیة 

  1.النثر

ھذه األخیرة قصیدة النثر التي مھد لظھورھا في الساحة الشعریة العربیة جملة من 

ھناك عوامل كثیرة مھدت من الناحیة الشكلیة : قولھ العوامل، اختصرتھا أدونیس في

  .لقصیدة النثر في الشعر العربي منھا

التحرر من الوزن و القافیة ونظام التفعیلة الخلیلي، فھذا التحرر جعل البیت مرنا 

  2.وقربھ إلى النثر

ون، وردود وتحریرھا وضعف الشعر التقلیدي الموزانعتاق اللغة العربیة وتحریھا 

ضد القواعد الضارمة النھائیة، ونمو الروح الحدیثة، ثم ھناك التوراة و الثراث  الفصل

  .األدبي القدیم في مصر  بلدان الھالل الخصیب على األخص

                                                           
ط، .ناجي علوش، من قضایا التجدید و اإللتزام في األدب العربي الحدیث، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، د  1

   60، ص 1978
   .77أدونیس، في قصیدة النثر، المرجع السابق، ص   2

 



تطور�القصيدة�العر�ية����العصر�ا��ديث��                                                                        :مدخل  

 

 
11 

ترجمتھ  الشعر الغربي، و الجدیر  بالذكر أن یتقبلون ھذه الترجمات ویعتبرونھا شعرا، 

وضوع القصدیة المترجمة، و رغم انھا بدون قافیة وال وزن وھذا یدل على ان في م

نفعال و النغم فیھا، عناصر قادرة على تولید إلالغنائیة التي تزخر فیھا، وصورھا ووحدة ا

  .الصدمة الشعریة، من دون الحاجة إلى القافیة أو الوزن

أوصل  النثر الشعري وھو من الناحیة الشكلیة، الدرجة األخیرة في السلم الذي

وقد كان النقاش الذي أثیر حولھ في األدب الفرنسي خاصة، بدء الشعراء إلى قصیدة النثر، 

  1.الفصل بین الشعر و النظم و التمییز بینھما

إذا فمیالد ھذا النوع الشعري الجدید في األدب العربي لم یكن ولید الصدفة او حدثا 

بدایات مفاجئا، غنھ إمتداد لمحاوالت تمرد سابقة و رغبة عارمة في التجدید كشفت عنھا 

القرن العشرین، من خالل النمط العشري الذي تبناه حبران خلیل جبران وامین الریحاني 

فھذه الكتابات لم تكن تسمى   2وآخرون، أطلق علیھ غسم الشعر المنتثور أو النثر الشعري،

  .بقصیدة النثر، ومن ثم فتسمیتھا لم تر النور بعد عند ھؤالء

النثر العربیة، إذ یمثل المنشأ الحقیقي لھا، من  لقد شكلت لبنان ساحة مھمة لقصدیة

خالل مجلة شعر التي كانت منبرھا الرئیسي، حیث ولدت قصیدة النثر في الحركة األدبیة 

البنانیة على ایدي عدة شعراء منھم أدونیس یوسف الخال، أنسي الحاج، شوقي ابي شقرا، 

علي أحمد سعید، أدونیس و  ذلك قصیدة النثر ھو  ویمكن القول أن أول من بادر في كتابة

م عندما ترجم قصیدة سان جون بیرس فقد كشفت لھ ھذه الترجمة عن طاقات  1958عام 

                                                           

77/78، ص 1960، 14، ع 4لبنان، س-في قصیدة النثر، مجلة شعر، بیروتأدونیس،   1  
.68، ص 1992، 1أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة اإلطار النظري، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان، ط  2
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و أسالیب للتغییر ال یستطیع الوزن أن یوفرھا، وكان من تأثیر ھذه الترجمة أنھ كتب أولى 

و رائد أعمالھ في قصیدة النثر وحدة الیأس، فمن خالل ھذا القول یتبین ان أدونیس ھ

  .قصیدة النثر في الشعر العربي

فإلى جانب أن أدونیس أول من كتب قصدیة النثر ھو اول من أطلق علیھا ھذا 

م، و ذلك بعد تأثره بكتاب 1960اإلسم و ذلك في مقالة لھ على صفحات مجلة الشعر سنة 

تي جاءت في سوزان برنار قصیدة النثر من بودلیر إلى ایمنا وتبینھ ألھم األفكار و القیم ال

  1.ھذا الكتاب

كتب في القصیدة باإلضافة إلى ادونیس نجد لشاعر السوري محمد الماغوط الذي 

النثریة و التي تضمنتھا مجموعتھ الشعریة حزن في ضوء القمر،كما كتب یوسف الخال 

وجبرا إبراھیم جبرا وشوقي أبي شقرا في قصیدة النثر، إال أن ھؤالء الشعراء الذین كتبوا 

صیدة النثر  لم ینقطعوا عن كتابة الشعر الموزون،وشعر التفعیلة، أما آنسي الحاج فقد في ق

خالفھم في ذلك إذ أنھ بدأ شعره معترضا على كل مایتعلق بالشكل المتعارف علیھ في 

الشعر العربي، منطلقا من مبدأ قصیدة النثر الخالصة، و ھذا مالوحظ على نتاجھ الشعري، 

آنسي الحاج ھو بیننا األنقى، نحن اآلخرون ملونون : ف بأنمما جعل أدونیس یعتر

بالتقلید، قلیال أو كثیرا، وقد نستطیع بعد وصولنا إلى ھذه الدرجة من التكون الشخصي أن 

  2.نصفوا ونصبر أنقیاء في شعرنا

                                                           

 
، ص 2004، 1سعید بن زرفة، الحداثة في الشعر العربي أدونیس أنموذجا، أبحاث للترجمة و النشر و التوزیعغ، ط  1

154 .  
2
   81أدونیس في قصیدة النثر، المرجع السابق، ص   
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وقد أكدت ذلك الناقدة سلمى الخضراء الجیوسي بأن أنسي الحاج ھو الوحید بین 

وكأنھ یمثل  1الذین سبق ذكرھم الذي كان یكتب بأسلوب النثر وحده،ھؤالء الشعراء 

  مدرسة خاصة

                                                           

س��لمى الخض��راء الجیوس��ي، اإلتجاھ��ات و الحرك��ات ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربی��ة،  1.
696.1، ص 2001، 1لبنان، طبیروت 
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 المبحث األول  الوزن و اإلیقاع في قصیدة النثر

  : إشكالیة المصطلح

تعاني قصیدة النثر إشكالیات على مستوى اإلیقاع و الھویة و كذا في شكلھا الكتابي، 

التسمیة نفسھا أثارت جدال في األوساط النقدیة العربیة، وھي أولى اإلشكالیات التي وحتى 

  .سنقف عندھا

أول من أشار إلى التناقض في تركیبة المصطلح قصیدة النثر و  سوزان برنار  لقد

، و رأت أن إشكالیة تقصیدة النثر من بودلیر إلى ایامنا: ذلك في كتابھا الموسوم بـ

المصطلح ھي جزء من إشكالیات ھذا النوع الشعري حین أوضحت أنھ إذا كان بوسعنا 

مشاھدة تطور جسم إنطالقا من خلیة أساسیة، فإن بوسعنا أن نرى كل المجموع المعقد 

للقوانین التي تدخل في تركیب ھذا النوع األصیل، موجودا أساسا و بصورة إفتراضیة في 

صیدة النثر، إنھ إتحاد غریب بال شك، یتضمن جمع المتناقضات الشعر و النثر، تسمیتھا ق

وقصیدة النثر في الواقع مبنیة على إتحاد المتناقضات، لیس في شكلھا فحسب وإنما في 

، ومن ھنا یبرز ....جوھرھا كذلك، نثر و شعر حریة وقید، فوضویة مدمرة وفن منظم 

العمیقة الخطیرة و الغنیة ومن ھنا ینجم تواترھا الدائم  تباینھا الداخلي، وتنبع تناقضاتھا

 1.وحیویتھا

الغربیة التي  اآلدابوھكذا تبین أن التناقض یعانیھ مصطلح قصیدة النثر حتى في 

د الكامن في تركیبة المصطلح ضاأنتجتھ، حیث أن جان كوھین كان من الذین أدركوا ھذا الت

                                                           

سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى ایامنا، ترجمة زھیر مجید مغامس، مراجعة د علي جواد الطاھر، الھیئة   1 

   .129، ص 1996، 2العامة لقصور الثقافة، ط
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ألن قصیدة النثر قد  1یة بدیلة ھي القصیدة الداللیة،المذكور، مما أدى بھ إلى أن یقترح تسم

أھملت الجانب الصوتي، المتمثل في الوزن و القافیة، وعلى الرغم من ذلك فجان كوھین لم 

  .ینفي عنھا صفة البشعریة ولم یخرجھا من دائرة الشعر

إذن فالتناقض الذي یظھر بین قصیدة ونثر یعكس اإلشكالیات الكبرى لھذا النوع 

الشعري، ومن ثم ثار جدل في وسط الساحة النقدیة العربیة حول ھذا المصطلح بین مؤید 

 Le Poème Enومعارض وخاصة أن ھذا األخیر ھو ترجمة حرفیة للمصطلح الفرنسي 

Prose. 

ء الدین عبد المولى ان یتسائل كیف لنا ان نستورد مما أدى بالناقد السور محمد عال

ضمن اجھزة الحداثة مصطلح قصیدة النثر كما ھو دون امتحان قدراتھ على في نسیجھا 

  2.الداخلي؟

بمعنى انھ الیجب أن نقبل كل مایرد إلینا من الغرب كما ھو دون أن نضفي علیھ 

العرب یدعون إلى تقبل كلما  خصوصیتنا العربیة، وبخاصة أن الكثیر من دعاة الحداثة

  .جاءت بھ الحداثة الغربیة

أنا أعتبر أن الحداثة شيء مستمد من : وفي ھذا الصدد یصرح جھاد فاضل بقولھ

یفرض  التراث وال یمكن أن یستمد من الخارج، وما یستمد من الخارج یفرض فرضا، ما

                                                           
أحمد علي محمد، مفھوم قصیدة النثر في النقد العربي الحدیث، األصول و التحوالت، مذكرة التخرج لنیل شھادة  1

  118، ص 2005الماجیستر في اللغة العربیبة و أدابھا، جامعة بغداد، 
  
، 2006ط، .مشق، دمحمد عالء الدین عبد المولي، وھم الحداثة، قصیدة النثر نمودجا، منشورات إتحاد كتاب العرب، د  2

   63ص 
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النثر إن لم نقل على ھذا حقیقة تنطبق على مصطلح قصیدة  و .الھویةفرض یدل على ضیاع 

  .ھذا الجنس كلھ

وكانت الترجمة للنصوص الغربیة، لھا األثر الكبیر في النقد العربي، وھو ماذھب 

  . الترجمة في إتجاھین قد عملت:  إلیھ الناقد محمود إبراھیم الضبع في قولھ

  .ترجمة النصوص اإلبداعیة، وبخاصة نصوص بودلیر ومالرمیھ وغیرھم : أولھما

ترجمة األثر األدبي المصاحب لقصیدة النثر، الكتابات النقدیة التي نشأت حول  :وثانیھما

العربي، و الوعي بھذا النوع من األدب و  قصیدة النثر، وھو ماكان لھ كبیر األثر في التوجھ

وھو ماجعل قصیدة النثر العربیة مازالت خاضعة للتیار الغربي، حیث لم تستطع  1مالمحھ، 

  .واتھا العربیة و التي یمكن أن تستغني بھا عن غیرھاإیجاد أد

نطلق المعارضون لقصیدة النثر من رفض المصطلح إلى سحب ھذا النوع اوبھذا فقد 

الشعري من دائرة الشعر ومن ھؤالء إبراھیم حمادة الذي یرى أن التسمیة خاطئة من الناحیة 

القطعة من ھذا الشكل قصیدة، بینما اقتصر  أناإلصطالحیة و الداللیة  إذا افترضت  بداءة 

إطالق ھذا المصطلح منذ ردح مجذر في الماضي البعید، على صیغة قولیة معینة، یفترض 

شيء آخر أن یكون موزعا طبقا لمعاییر  تفعیلیة معلومة سلفا، أو في بنائھا الشكلي قبل أي 

قصیدة النثر یمكن أن  على األقل مبتكرة  ومستخدمة على نحو تكراري معین، ویرى أن

ني مزودة  الثاالمنثورات الشعریة  ألنھا في المحل األول نثر، وفي المحل : یطلق علیھا

                                                           
   .305، ص 1محمود إبراھیم الضبع، قصیدة النشر و تحوالت الشعریة العربیة، الشركة الدولیة للطباعة، مصر، ط  1
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بتزاویق شعریة، أو فلیتسم ھذا النثر  المشھور بـ جواھر القول، أو بأي اسم آخر رنان یتفوق 

  1.على القصائد الموزونة، فال یزال النثر نثرا، و الشعر شعرا

ضیین الذین عارضو ھذه التسمیة نجده نازك المالئكة و التي اعتبرت  أن ومن المعار

تسمیة قصیدة النثر لھذا الشكل الكتابي الجدید حیث یعتبر ذلك خطأ ینجر عنھ فوضى في 

نقع دعوة قصیدة النثر في خطأ كبیر وھو أن تطلق كلمة  شعر عن : المصطلحات فتقول

لبدعة ال یؤمنون بوجود صلة بین الوزن و الشعر، الشعور و النثر معا، و أن اصحاب ھذه ا

فالكالم یكون شعرا سواء أكان موزونا أم لم یكن، ال بل إن النثر لدیھم أكثر شعریة من 

  .الشعر، ألن وزن الشعر تقلیدي

ال تؤمن بشعریة ھذا الجنس كونھ أھمل الوزن، ألن الوزن  یظھر من كالم الناقدة أنھا

بین ماھو مبعثر وماھو نثر، و بالتالي ال یمكن أن نطلق كلمة في نظرھا ضروري للتفرقة 

  .قصدیة على ھذا اللون كونھ خال تماما من الشعریة

وفي نفس ھذا اإلتجاه رفض محمد إبراھیم أو سنھ المصطلح مضیرا إلى اإللتباس 

 ماوھو  2فقد درجنا في أدبنا العربي على التمییز بین النثر و الشعر،: الذي وقع فیھ قائال

إلى الخلط بین النثر و الشعر، في حین أن األدب العربي قد  أدتیعني أن قصیدة النثر 

  .عرفھما  جنسین مختلفین ال یجتمعان

                                                           
، 1شریف رزق، قصیدة النثر في مشھد الشعر العربي، مركز الحضارة العربیة لإلعالم و النشر و الدراسات، مصر ط  1

   .14، ص 2003
   .219، ص 1978، 5كة، قضایا الشعر المعاصر، دار المالیین، بیروت، ط نازك المالئ  2
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ومن ھؤالء أیضا نجد عبد الحمید إبراھیم الذي رأى أن الجمع بین شقي المصطلح قد 

وقت نفسھ ال ینتمي إلى جعلھما أشبھ بذلك المخلوق الذي ال ینتمي إلى جنس الذكر، وفي ال

  .أي إن قصیدة النثر ال ھي من الشعر الخالص وال ھي من النثر الخالص 1.جنس األنثى

ومن المواقف القاسیة تجاه قصیدة النثر بصفة عامة ومن تسمیتھا بصفة خاصة، نجد 

إن قصیدة النثر : الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض الذي  رفضھ جملة وتفصیال حیث یقول

كما شاع إطالق ھذا المصطلح الھجین الرذل على ھذا الضرب من الكالم، الذي یتساھل 

ومن ثم فإن  2.إلى جنس الشعر وماھو في رأینا بالشعر بعض النقاد المعاصرین فیعزونھ

مرتاض ال یرغب في مصطلح قصیدة النثر و كذا ینفي شعریتھا وال یدرجھا في جنس 

الشعر المنثور، ÷ األدب الجدید،: ا المصطلح فقد اقترحالشعر، أما فیما یخص إبداالت ھذ

ومن المتفحص لھذا القول یرى أن ھذه المصطلحات المذكورة قد زادت القضیة  3.الالشعر

ویفترض : غموضا، ألنھ إذا كان الناقد یقترح مسمیات عدة فلن یكون اإلختیار للمتلقي مثال

ھذا النوع الشعري بدال من مقترحات عدة في النقاد أن یقترحوا مصطلحا واحدا ینطبق على 

، تخرج المتلقي في ھذا المصطلح أو ان یتبنى مصطلح آخر بدیل ینبع من مرجعیتنا العربیة

یستوعب خصوصیة تجربة قصیدة النثر في الوسط العربي، ألن ھذه التجربة لھا إستقاللھا 

عن التجربة األوروبیة، على وممیزاتھا الخاصة، كما ان لھا روافدھا المتعددة، والتي تختلف 

                                                           
   .15نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص  1

عبد الملك مرتاض، قضایا الشعؤیات، متابعة وتحلیل، األھم قضایا الشعر المعاصر، منشورات كلیة األداب و العلوم   2

   .278، ص 2008ط، .عبد القادر قسنطینة، الجزائر، داإلنسانیة، جامعة األمیر 

   المرجع السابق، و الصفحة نفسھا  3
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الرغم من تأثرھا بھا في البدایة لذلك ال یجب أن تسلط علیھا مفاھیم ومصطلحات وخصائص 

  .لیست من صمیم منجزھا النصي

  1.وإنما كانت مستوردة ومستعارة من تجربة أخرى مخالفة ال تمت لھ بأیة صلة 

الحساسیة : المضمار مجموعة من المصطلحات البدیلة مثل اوقد إقترح في ھذ

الشعریة الجدیدة، الجیل الشعري الثماني، التجربة الشعریة الجدیدة، فھو یرى أن ھدا 

المصطلح األخیر مالئم على األقل في المرحلة الراھنة رغم �أنھ على حد قولھ الت یعبر 

اقي حركات التجدید في الشعر أیضا بدقة عن خصوصیة ھده الحركة وما یمیزھا عن ب

  2.العربي

یرفض ھدا المصطلح قصیدة النثر، نتیجة التعارض و  فعبد هللا شریفوبالتالي 

التناقض في بنیتھ الداللیة، وھدا ما ال تقبلھ الذائقة العربیة، ویعلن قبولھ لمصطلح التجربة 

  . الشعریة الجدیدة بدیال عن المصطلح المذكور

مصطلح قصیدة النثر یتكون ظاھریا من  أنفقد أقر  رشید یحیاويأما الناقد المغربي 

كلمتین قصیدة ونثر المرتبطین باإلضافة، و اإلشكال یكمن في ھذه اإلضافة، ویتساءل ھل 

  .كلمة قصیدة ھي التي أضیفت إلى كلمة نثر أم كلمة نثر ھي التي أضیفت إلى كلمة قصیدة؟

                                                           
   19، ص 2003 1ینظر، عبد هللا شریف، في شعریة قصیدة النثر، منشورات إتحاد كتاب المغرب، ط  1

   .المرجع و الصفحة نفسھا  2
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وكیفما كان الجواب فھل ھناك تناسب منطقي بین كلمتین؟ و ھذا  ما ال أعتقده وال 

، ألن التعارض و التناقض واضح جدا على مستوى یحیاويیعتقده عقل عاقل كما یرى 

  .الداللة

أما بخصوص ظھور ھذا المصطلح و طغیانھ في الساحة النقدیة العربیة فقد بین أن 

 le poeme الماضي عن طریق ترجمة المصطلح الفرنسي مجیئھ كان في ستینات القرن 

en prose1.، ثم إن ھده الترجمة لیست دقیقة لھدا ولد تبني ھدا المصطلح عدة مغالطات  

. إلشكال المفھومي الذي یحملھ ھدا المصطلح بقولھاویواصل الناقد حدیثھ عن 

  .القصیدة/ وترتیبا على تقابل مفھومي النثر

نراه في  ى انطواء قصیدة النثر على مبدأ التناقض على حد ماخیر یشار إلاألفھدا 

تصور العالق المستمد من المصطلح ذاتھ، إن المصطلح یختزن قدرا مثیرا من التناقض، 

   2.تناقض قصیدة النثر ذاتھا شكال وطبیعة

سبق نستخلص تأكید الباحث على التناقض الذي أحدثتھ تركیبة  ومن خالل ما

التناقض الذي یشملھ المصطلح  أنالمصطلح عند إضافة كلمة قصیدة إلى كلمة نثر، كما 

ه القصیدة بدایة بشكلھا الكتابي، و بالتالي قد اقترح ذشكالیات التي تعاني منھا ھاإلیشیر إلى 

ن یمكن إختیار بدائل أخرى مثل القصیدة المنثور، بدائل أخرى للمصطلح من خالل قولھ وكا

                                                           
ط، .رشید یحیاوي، قصیدة النثر العربیة أو خطاب األرض المحروقة، افریقیا، الشرق، الدار البیضاء، المغرب، د  1

   .108، ص 2008

   .118المرجع السابق نفسھ، ص   2
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القصیدة النثریة، أو القصیدة بالنثر، ولو تم إختیار  أي من ھذه  أوأو القصیدة المكتوبة نثرا، 

  1.البدائل لكان الخطاب النقدي حول القصیدة النثر قد اتخذ مسارات اخرى

  :قف عند ثالث مالحظاتولو تفحصنا ھذه المصطلحات التي اقترحتھا یحیاوي فإننا ن

یات األشیاء بمسمیاتھا، یجب أن نقترح تسمیة واحدة ال أكثر حتى ال من قبیل تسم :ألولىا

  .یقع المتلقي في مسمیات عدة

المصطلحات  التي اقترحھا في حد ذاتھا تحمل شطرین متناقضین بمعنى انھ خرج : الثانیة

  .من تناقض لیدخل في تناقض آخر

عندما یقترح الناقد ثالثة مصطلحات فھل یكون ترك الحریة للقارئ أم الناقد؟ إدا  :الثالثة

  . كان الناقد لم یحدد المصطلح بدقة فھل یعقل أن یترك دلك للمتلقي؟

في ھدا المضمار نفسھ إلى أن القصیدة النثر تناقضات لم یلتفت  حاتم الصكر ویذھب 

قصیدة نثر، وتمر ببنائھا الذي یحیل إلى ضدین  إلیھا الدارسون، ومنھا التي تبدأ من إسمھا

یقرن النظام بالفوضى أو وصوال إلى داللتھا القائمة على إشراقیتھا الداخلیة  الذيالعام 

النثر ال من حیث ال یقف موقف عدائیا مع قصیدة  الصكر، أي أن 2بمقابل نزوعھا الشكلي

یحبذ ھذا المسمى الذي أطلق على ھدا كونھا نمطا شعریا جدیدا، وال من مضمونھا ولكنھ ال 

  .الجنس الكتابي

                                                           
   .المرحع والصفحة نفسھ  1

ریاض نویصر، موقف النقد المغاربي من قصیدة النثر، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في األدب العربي، جامعة مولود   2

   .107، ص 2013معمري، تیزي وزو، 
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من مصطلح قصیدة النثر، حیث أشار إلى  حاتم الصكرموقف  محمد ینیسوتبنى 

اإللتباس الذي حملتھ التسمیة المذكورة قصیدة، النثر، النثر الشعري، الشعر المنثور، ویقر 

 محمد ینیسه إشارة من وھذ 1.بإنتاجات شعریة بدیلة تحمل نفس مواصفات ھذه األجناس

إلى الخلط وعدم الدقة في إطالق نفس المصطلحات، من طرف النقاد العرب على أشكال 

  .شعریة مختلفة

الذي یعد من أنصار قصیدة النثر على الرغم من ذلك یرى أن ھذه  محمد العبدوأما 

و یدعوا إلى التسمیة ما تزال علما لھذا الجنس األدبي على الرغم مما لقینھ من النقاد، فھ

تعدیل المصطلح وعلى الرغم من انھ إستعمل مصطلح قصیدة النثر لكنھ یقرر عدم رضاه 

  : عنھ ألسباب

  .أن التسمیة ال تقابل مسماھا الذي أطلقت علیھ، فكأنھا بذلك اسم على غیر مسمى: أولھما

التناقض ظاھر بین الوحدتین المشكلتین للمصطلح قصیدة، نثر، بما مثل منھما من  :ثانیا

  .ماھیة راسخة في التراثیین العربي و العالمي

فیتمثل في كون ھده التسمیة ال تنسجم مع المقولة النقدیة أألولیة المبنیة : وأما ثالث األسباب

  2.على اإلندماج بین الشكل و المضمون

                                                           

، 1الرومانسیة العربیة، دار تو بقال للنشر، الدار البیضاء، ط 2محمد ینیس الشعر العربي الحدیث بنیابة و إبدا اإلتھاج  
   29.1 ، ص1990

رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبداالتھا الفنیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في األدب العربي، جامعة الجزائر،   2
   .53، ص 2008
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تنتج فیھ  الذيیتطلبھ الشكل  طلح قصیدة النثر تعارضا مع مالك یتعارض مصذوب

كمراعاة الوزن و القافیة معا، أو الوزن وحده على أألقل وعلیھ یصبح ھدا المصطلح أبثر 

  .إلكتفائھ بعالقتھ الروحیة بالشعر من خالل السمات التعبیریة و التصویریة و اإلنفعالیة

بدیلة لھذا الشكل األدبي ھي النثر الشعري، لكن وبناء على ذلك یقترح العبد تسمیة 

اإلقتراح الذي جاء بھ الناقد زاد المسألة تعقیدا ألن ھناك فرقا بین قصیدة النثر و النثر 

  .الشعري

ه التسمیة یستوقفنا رأي الناقد السوري محمد عزام، ذوفي نفس اإلتجاه الرافض لھ

ذلك الشأن بالنسبة لمصطلح الشعر الذي یرفض المصطلح حیث یعتبره تسمیة خاطئة و ك

الشعر الحر لیحررھا من كل مواصفات : الحر، فھو یرى أن قصیدة النثر یجب أن تسمى بـ

القصیدة العمودیة بدایة بالوزن، في حین أن الشعر الحر یجب  أن نطلق علیھ مصطلح 

  .قصیدة النثر

فعل ال الفعل نفسھ، الوزن ال یعبر إال عن رد ال نثر محلویبرر ذلك أن إحالل كلمة 

إذ لیس النثر في القصیدة ھو الذي یمنحھا قیمتھا الفنیة، كما أن النظم في القصیدة التقلیدیة 

  1.لیس ھو الذي یمنحھا بعدھا التقلیدي

نثر و التي توحي بتقسیم  -فیقرر أن الثنائیة نظم محمد فكري الجزارأما الباحث 

أخرى أخرى قصیدة نثر، وعلى الرغم من انھ اإلنتاج الشعري إلى قصیدتین، قصیدة نظم و

ال ینبغي توفر عناصر الشعریة في ھده األخیرة، ومن جھة أخرى فھو یشیر إلى التناقض 

                                                           
   .53رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبداالتھا الفنیة،، المرجع السابق نفسھ، الص   1
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الحاصل في تركیبة ھدا المصطلح من خالل إضافة كلمة نثر إلى كلمة قصیدة ولدا دعا 

أألعمال الشعریة  الجزار إلى إعتماد مصطلح الكتابة قصیدة النثر وقد جنى على كثیر من

  .والتي إندرجت ھدا العنوان حیث تتمتع بقدر كبیر من الجودة الفنیة

تحت التیار المؤید لقصیدة النثر وكدا تسمیتھا، نجد نجیب  اندرجتومن األسماء التي 

ھ یجمع ألنالعوفي الدي یقرر أن مصطلح قصیدة النثر ھو أألنسب لھده الظاھرة الشعریة، 

  .لھده الظاھرة خاصیتین أھمفي صیغتھ اإلضافیة قصیدة النثر بین 

  أنھا ضرب من الشعر قصیدة، الخاصیة األولى

أنھ مسموعة بلغة شعریة متحررة في اآلن نفسھ نثر ومادامت قصیدة النثر  الثانیةالخاصیة 

ا ذو األنسب لھ األذلجامعة بین وھج الشعر و بسیولة النثر فإن تسمیتھا المتداولة تبقى 

  1.الجنس

لم یكن من رواد ھده القصیدة وال من مناصریھا  الذي - محمد عالء الدین الموليأما 

إن قصیدة النثر فقدت ھویتھا، ألنھا  ":في معرض حدیثھ عن ھویة ھده القصیدة صرح قائال

أن تسمى من خارج باألساس لم تعمل داخل الحریة، بل تقنعت بسواھا جاھدت من أجل 

تھا وروحھا فوق إمكانیات معناھا، و المفارقة اآلن ھي إن على قصیدة النثر حتى تحافظ بنی

 فادھویة، على ھویتھا أال تطیع بنفسھا، وتتشكل وفق ھویة جدیدة بمعنى آخر، ھویتھا اآلن ال

لتذھب ھده الھویة إلى أقصاھا حتى تعود إلى نقطة الصفر، ویعاد ترتیب البیت في داخلھ من 

                                                           

   54.1- 53رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبداالتھا الفنیة، المرجع السابق نفسھ، ص 
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 1."بال ھویة، ھویة یشار إلیھ من خاللھا الذيجدید، وبدلك یجد ھدا النوع من الكتابة 

وإستقراء لحدیث الناقد، فھو یدعو لتغییر مسمى ھده القصیدة، ألن ھده التسمیة المستوردة 

رورة لنظیرتھا الغربیة، مما أفقدھا من الخارج، جعلت من قصیدة النثر العربیة نابعة ض

شارة من الباحث لرواد ھده القصیدة العرب إلى مراجعة ما كتبوه تحت ھدا ھویتھا، وھي إ

  .لك بأن یجعلوا لھده القصیدة مرجعیتھا العربیة، التي تستوعب كل خصوصیاتھاذالعنوان، و

قصیدة النثر تثیر إشكاال من خالل  أنإلى  فیذھب عبد الرحمان محمد القعودأما 

ا كیف یمكن الجمع بین متناقضین ھما الشعر و النثر؟ و لكنھ طرح في أحد ذإسمھا نفسھ، ل

یمیل إلى مصطلح  قصیدة  أصبحبدیال ھو القصیدة الحرة، لكنھ بعد مدة،  مصطلحابحوثھ 

النثر، و دلك بعد إدراكھ للتناقض الكامن في ھده القصیدة مما یجعل من المصطلح أفضل 

ا، فھي تقوم على وحدة األضداد شعر ونثر حریة معبر عن طبیعة ھده القصیدة وھویتھ

  2.وصرامة

النثر تسمیة  قصیدةیعتبر من مؤیدھا أن تسمیة  الذي غالي شكريفي حین یرى 

خاطئة وقد اعتبر أن إطالق ھده التسمیة ھي آخر رواسب اإلتجاه المحافظ في حركة التجدید 

، كما یرى أن ھده التسمیة تدخل تحت عنوان شامل یقصد من الحدیثفي الشعر العربي 

  .إرساء لمنطق التخلف ذاتھعلى العمومیات حسب رأیھ ھو في حد  الوقوعوراءه التعمیم و 

                                                           
ط، .محمد عالء الدین عبد المولى، وھم الحداثة، مفھومات قصیدة النثر نمودجا، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، د1

   ..488، ص 2006
منشسورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري،  إشكالیة المصطلح، مجلة الخطاب، -رابح ملوك، قصیدة النثر  2

   .104، ص 2007، ماي 2تیزي وزو، دار األصل للطباعة و النشر و التوزیع، العدد 
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قلنا قصیدة النثر ضمن حركة التجدید في الشعر العربي الحدیث معناھا التقھقر و  فإذا

كان یحاصر الشعراء و  الذيمنطق الرجوع إلى الوراء إلى منطق المحافظین، ھدا ال

تسمیة قصیدة النثر مسیئة إلى دعاتھا كما أنھا مسیئة للناقد  أنالمبدعین، ثم یذھب الناقد إلى 

  1.كف عن مطالبة الشاعر بمقاسات معینة لقصیدتھ الذيالحدیث 

أي تساھل النقاد مع الشعراء بإلغاء القوانین التي تحكم الشعر، حیث تفرق بین ماھو 

و للخروج من ھده  2.نثر، وبالتالي إشاعة الفوضى وتخطي الحدود التي تفصل الجنسین

ا ماصرح بھ غالي ذ، و كان ھ3التجاوز و التخطي: التسمیة إقترح غالي تسمیة بدیلة ھي 

  .شكري في كتابھ شعرنا الحدیث إلى أین؟ 

ر خطأ ھده لدي قر عبد العزیز المقالحوفي نفس افتجاه الرافض للتسمیة جاء رأي 

سبب رفضھ  التسمیة حیث یقترح مصطلحا بدیال ھو القصیدة األحد، ویرجع المقالح

للمصطلح إلى أن إطالق صفة النثریة على ھدا الشكل الشعري یشیع حالة من التضاد، 

  4.فالشعر شعر و النثر نثر ال یلتقیان في جنس واحد

كتاب قصیدة النثر  ولعل الموقف ذاتھ ھو الذي دفع محمود درویش إلى مطالبة

  .الجیدین أن یبحثو عن تسمیة أخرى

                                                           
   88، ص 1991، 1غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین، دار الشروق، بییروت ط  1

   لمرجع و الصفحة نفسھا 2ا

   .56المرجع نفسھ، ص  3

   .52رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبداالتھا الفنیة، ص   4
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لك یرى أن المسمى قصیدة النثر  ذداخل فوج مذھبا قریبا من  إلىویذھب الباحث 

یحمل في ذاتھ تناقضا ویتمثل ھدا التناقض فیھا ینطوي علیھ ھدا المصطلح من إزدواجیة 

یوصفھما ضدین ال یمكن أن یلتقیا  الجمع بین قصیدة و نثر اللذین ینظر إلیھما النقد التقلیدي

  .بمعنى أن النثر و الشعر جنسان مختلفان عرف النقد التقلیدي إختالفھما 1.مطلقا

فقد ألف كتابا عن قصیدة النثر سماه النص المشكل حیث أثار  محمد عبد المطلبأما 

أدرج تحتھ  يالذفیھ اإلشكالیات التي وقعت فیھا قصیدة النثر بدایة من التسمیة ھدا العنوان 

نعترف بدایة أن ھدا العنوان النص المشكل نوع : التناقض القائم بین طرفي المصطلح بقولھ

الخنثى المشكل، و من طبیعة ھدا اإلمتصاص رفد  من اإلمتصاص للمصطلح الفقھي القدیم

المصطلح القدیم مصطلحا الجدید ببعض معطیاتھ وأول ھده المعطیات تعامل المصطلح 

إلنسان حال غیاب النوعیة، فھو ال ینتمي للذكورة إنتماء مطلقا، وال  ینتمي الفقھي مع ا

  : لألنوثة إنتماء مطلقا أیضا، ولھدا إستند المصطلح الفقھي على دالین

ا الجنس الطارئ و المشكل الذي یدفع بالذال األول إلى ذالخنثى، وھو دال یؤسس لھ

  2.دائرة اإلختالط و اإللتباس

فقد أدرك التناقض المفھومي في مصطلح قصیدة النثر،  العزیز موافيعبد أما الناقد 

  : الذي یؤسس التناقضات الداخلیة للقصیدة على النحو التالي

                                                           
على داخل فرج، محكمة الخنثى، قصیدة النثر في الخطاب العراقي، دراسة ماوراء نقدیة، دار الفراھیدي للنشر و   1

   .96، ص 2011، 1التوزیع، بغداد ط

، 1999لعامة لقصور الثقافة، مصر، جویلیة، ، الھیئة ا92محمد عبد المطلب، النص المشكل، كتابات نقدیة، شھریة   2

   48-47ص 
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  النثر ........... الشعر  

  التنظیم ......... الفوضى  

  األثر........... القصد  

  التكثیف البنائي...........الترھل الصوري 

  التركیب الداللي......... التركیب اللغوي  

  تعددیة التناص........ الواحدیة النصیة 

  التمرد الثقافي.......... التمركز الغنائي  

  التعیین .................... التجدید 

  القراءة................. المشافھة 

  اإلنصھار................. اإلتحاد 

  1اإلیقاع.............. الموسیقى 

نائیات التي ذكرھا الباحث ندرك التناقضات التي تبنى علیھا القصیدة ومن خالل الث  

النثریة، ومن بینھا الشعر و النثر اللذین عرفا على أنھما ضدین وال یجتمعان، وكذلك التقابل 

، وھذا كلھ یعكس سوزان برنارإلیھ الباحثة  أشارتالمفھومي بین الفوضى و التنظیم التي 

ترى  حوریة الخمشیلي الشعري، في حین ان الباحثة المغربیة إشكالیات الجنس النثري أو

أن قصیدة النثر العربیة، كان ظھورھا إثر التحوالت المختلفة التي عرفھا المجتمع العربي، 

شھدتھ القصیدة العربیة شكال ومضمونا وتؤكد أن قصیدة النثر قبل الشعر  الذيا التطور ذوك

لنشأتھا كانت في أربعینیات القرن الماضي متمثلة في  المنثور، فھي تقرأن البواكیر األولى

                                                           
   109، ص 2006ط، .عبد العزیز الموافي، قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، د  1
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 1، وھي كتابات مكن إدراجھا ضمن الشعر المنثور،حسین عفیف وألبیر أدیب كتابات 

وإستخالصا من حدیث الناقدة یمكن القول أن ظھور قصیدة النثر على الساحة العربیة كانت 

  .نتیجة التأثر باألداب الغربیة بفعل اإلحتكاك

وأیضا بفعل العالقات التي تجمع المجتمع العربي بنظیره الغربي، مما فتح الباب 

المجتمعات، بشرط أن ھذه المثاقفة ال تلغي واسعا لمجال المثاقفة بین شعوب ھذه 

الخصوصیة ال تلغي الخصوصیة العربیة وبالتالي إندماجھا تحت رایة اآلخر أما فیما یخص 

إلى الشعر المنثور الذي تراه نمطا من الكالم بین الشعر و إبداالت المصطلح، فإنھا تمیل 

النثر، یختلف عن النثر بنغمتھ الموسیقیة وحملھ المنسقة تنسیقا شعریا، كما تختلف عن 

  2.الشعر بتحرره من الوزن و القافیة

ومواصلة مع رصد أراء النقاد في مصطلح قصیدة النثر، نقف عند رأي الناقد   

الشعریة  یم الضبع، حیث انھ أورد في كتابھ قصیدة النثر و التحوالتالمصري محمود إبراھ

العربیة، تحت عنوان مغالطات قصیدة النثر، عالج المغالطة في المصطلح حیث اشار إلى 

  .المفارقة التي أحدثتھا إضافة كلمة نثر إلى القصیدة، مما أدى إلى تكوین صدمة لدى المتلقي

ئقتھ تفرقة حاسمة بین كل من النثر و الشعر، ومن ثم لك المتلقي الذي إستقر في  ذاذ

أي أن التسمیة جنت على ھدا  3.فإن تقبل كل ما یكتب تحت ھدا العنوان مرفوض تماما

                                                           
   107ریاض  نویصر، موقف النقد المغاربي من قصیدة النثر، ص   1

   107المرجع نفسھ، ص   2

   .304، ص 1محمود إبراھیم الضبع، قصیدة النثر وتحوالت الشعریة العربیة، الشركة الدولیة للطباعة، مصر، ط  3
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نثر وقد تعود المتلقي التفرقة بینھما وھدا الخلط بین / شعر: الجنس بسبب جمعھا بین جنسین

  .النثرالجنسین أدى إلى رفض مایكتب تحت عنوان قصیدة 

تمثلت في  إشكالیةومن جھة اخرى أحدث ھذا التضایق بین المصطلحین قصیدة ونثر   

إلى البحث عن خروج الشعر من النثر كفن، وإعتبار أن النثر ھو الذي  یتولد  انصراف ذھن

یجب أن یكون على حد قول البحث في ھذه القصیدة  عنھ ھذه القصیدة، في حین أن العكس ما

  1.إنزیاحا في المفاھیم الشعریةوع من أنواع الشعر الذي أحدث كن..... كقصیدة 

الذي یعتبر من أوائل دعاة الحداثة في الوطن العربي، و كذلك  أدونیسفي حین  أن 

ھو أول من جاء بھا المصطلح إلى الساحة النقدیة العربیة في مقالتھ المؤسسة في قصیدة 

لیصبح مصطلحا داال على نوع أو شكل على ، التي نشرتھا في مجلھ شعر 1960النثر عام 

منوالھ لكن قدر لھذا المصطلح أن یكون مقابال جدیدا، تحتدم حولھ األراء وتشتد السجالت، 

  2.حتى لم یعد باإلمكان التنصل عنھ، أو رده و رفضھ وعدم اإلعتراف بھ

تضاربت مواقفھ حول مصطلح قصیدة النثر فمرة یدعوا إلى تبنیھ ومرة أخرى   

جمھ ویقترح بدیال لھ، ففي أحد مواقفھ وھو یرد على أسئلة بعض القراء لجریدة الحیاة یھا

م اعتبر أن مصطلح قصیدة النثر مفكك ومتشعب ومتناثر حتى أنھ یكاد 2001اللندنیة سنة 

طینة یمكن أن نسمیھا الكتابة  إلىتحول في الكتابة العربیة یفقد داللتھ األساسیة، حیث 

                                                           
   .118محمود إبراھیم الضبع، قصیدة النثر وتحوالت الشعریة العربیة، المرجع السابق نفسھ،  ص  1

   .118أحمد علي محمد، مفھوم قصیدة النثر في النقد العربي الحدیث، ص   2
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على قصیدة النثر للخروج من مشكلة  أدونیسھي التسمیة التي أطلقھا و 1.الشعریة نثرا

  .التسمیة التي وقعت فیھا ھذه األخیرة

وفي موقف آخر یقف المدافع وھو یرد فیھ على اإلتھامات التي وجھت إلى قصیدة 

وفي الوقت نفسھ یطرح الفروقات بین  2أدونیس  النثر من خالل تسمیتھا مؤكدا و األوروبیة،

یجمع بینھما اإلسم الواحد، أو النوع : القصیدة النثریة العربیة و تظیرتھا الغربیة بقولھ

الواحد، لكن ما أعظم الفروقات الشعریة بینھما، وما أكثر التباینات الفنیة و أعمقھا؟ إنھما 

معنى ذلك إذا كانت  3.عمل اللغويتفترقان بخواص ومزایا یفرضھما، بدئیا، فرق اللغة و ال

قصیدة النثر العربیة، قد أخذت مسماھا من نظیرتھا الغربیة، ھذا ال یعني أنھا تابعة لھا، أو 

  .ال تختلف عنھا، بل بینھما فروق جوھریة كفرق اللغة الذي ذكره

و في موقف ثالث قد أخذ أدونیس على قصیدة النثر في األدب العربي وقوعھا تحت 

ة المعیاریة الغربیة لتجارب سابقة والسیما تجارب القصیدة الفرنسیة، ومثل ھذه الھیمن

التجارب ال یمكن أن تقدم للنص العربي معیاره، فھو ال یقدر أن یستمدھا إال من 

  4.خصوصیتھا اللغویة نفسھا

رواد قصیدة النثر العربیة، یلمح التباین الواضح  اآلراءأدونیس  أو  ألراءو المتتبع   

، فقد كان دفاعھم عن ھذه القصیدة بحدة یصل أحیانا إلى درجة التعصب،ولكن اآلراءفي ھذه 

                                                           
   .40، ص 2011، دیسمبر 4المھدي عثمان، إطاللة على قصیدة النثر العربیة، مجلة جامعة إبن رشد، ھولندا، العدد   1

   138، ص 1980، شتاء 36أدونیس، قصیدة النثر العربیة، مجلة مواقف، العدد  2

   200، ص 1996 ،1أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، اإلطار النظري، دار الفكر الجدید، بیروت، ط  3

   .102أحمد علي محمد، مفھوم قصیدة النثر في النقد العربي الحدیث، ص   4
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بمرور السنوات تراجعت حدتھم لتكون أقرب إلى الموضوعیة، وھذا ما یبرر مواقف 

  .المتضاربة، التي وقفنا عندھا سلفاأدونیس 

الذي یقر بأن مصطلح  شریف زرقین إنتصرو لھذه القصیدة نجد ومن النقاد الذ

قصیدة النثر، ال یزال مثیرا للجدل بعد مرور نحو نصف قرن على إطالقھ في المشھد 

الشعري العربي، فال یزال القوم مختصمین حولھ، ویجمع المعارضون على تناقض 

أخرى، تختلف عن  المصطلح ویقترحون مصطلحات أخرى أغلبھا تدل على أشكال أدبیة

  1.قصیدة النثر مثل النثر الفني، و النثر الشعري، و الشعر المنثور، وكتابة عبر نوعیة 

قصیدة النثر في حد ذاتھا مشكلة  أنلكن الباحث العراقي أحمد محمد علي الذي یرى   

مركبة ابتداء من اإلزدواجیة المتحققة في المصطلح، و الموحیة بالتناقض المتأتي من ھذه 

یرى أن في مصطلح قصیدة النثر، یكون المتلقي ال شعر حیث  رالثنائیة قصیدى، شعر نث

بمواجھة كما یمكن أن ندعوه ھدما لحدود النوع، وعلیھ فإن الشكل الظاھر  للنص لم یعد 

ذلك أن للشكل الخارجي دورا أولیا في  2.النثري أوكافیا إلنتمائھ إلى جنسھ الشعري، 

 أخرىشعرا أو نثرا، وما ذھب إلیھ الباحث یشیر حقیقة إلى إشكالیة اإلخبار عن كون النص 

من إشكالیات قصیدة النثر، وھي إشكالیة الشكل الكتابي، ھل أن ھذه األخیرة تكتب على 

یحدث ذلك صدمة لدى المتلقي  الصفحة على شكل نثر عادي؟ أم على شكل قصیدة؟ وھو ما

  .نثر خالل الشكلالذي تعود أن یفرق بین ماھو شعر وماھو 

                                                           
   .14شریف رزق، قصیدة النثر في مشھد الشعر العربي، ص   1

   102أحمد علي محمد، المرجع السابق، ص  2
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ومن اإلشكالیات التي وقعت فیھا قصیدة النثر كذلك كثرة المصطلحات التي أطلقت 

إلى مصطلحات مختلفة أو Le Poeme En Prose  علیھا إما بترجمة المصطلح الفرنسي

البدائل التي إقترحھا الباحثون و النقاد لھذا المصطلح، و في ھذا الخصوص یحصى لنا عز 

الشعر المنثور، الشعر الفني، الخاطرة : ھيع خمسة وعشرون إسما لھذا النوالدین مناصرة 

الشعریة، الكتابة الخاطریة، قطع فنیة، النثر المركز، قصیدة النثر، الكتابة الحرة، القصیدة 

الحرة، شذرات شعریة، الكتابة خارج الوزن، القصیدة خارج التفعیلة، النص المفتوح، 

شعریة نثرا، الكتابة خنثى، الجنس الثالث، نثریة شعرا، الكتابة الالشعر بالنشر، الكتابة ال

وھناك من  . النثیرة، غیر العمودي و الحر، القول الشعري، النثر الشعري، قصیدة الكتلة

تودوروف فیسمیھا الشعر دون  أماأضاف الشعراء األجد ویسمیھا ایمن اللبدي، النسیقة، 

غیرھم وتسمى قصیدة التفاصیل الیومیة، نثر الحیاة، او وھي الالشعور و الالنثر عند / نظم

 1.ھي شعر اإلنكسار

إلى تقسیم تسمیات قصیدة النثر عبر ثالث مراحل  أحمد على محمدفي حین ذھب   

النثر الشعري، الشعر : لكن مرحلة مصطلحاتھا المتداولة وھي مصطلحات المرحلة النشوئیة

الشعر، الشعر المرسل، الشعر الجدید، : ة فھيالمنثور، أما مصطلحات المرحلة التأسیسی

التكریسیة  الشعر األجد، الشعر النثري إضافة إلى قصیدة النثر في حین أن مصطلحات

الكتابة الشعریة نثرا، نثرا آخر، النص الجامع و النص المفتوح و الكتابة عبر : كانت

                                                           
في النقد األدبي، جامعة محمد  نسرین دھیلي، جمالیات النثر في أعمال عبد الحمید شكیل،مدكرة لنیل شھادة الماجیستر  1

   881، ص 2012خیضر، بسكرة، 
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ذا النوع الكثرة و ویرجع عز الدین المناصرة الذي ھو من كتاب و منظري ھ 1.النوعیة

  : الفوضى في ھذه المصطلحات إلى سببین

تنافس مثقفي المرجعیتین الفرنسیة و اإلنجلیزیة على إستعراض درجة معرفة  :اولھما

  .المواصفات في األصول األوروبیة

  2.تنافس كتاب قصیدة النثر مع شعراء حركة التفعیلة :ثانیھما

وجھت لقصیدة النثر، یجد أن اكثرھا وجھ إلى و عموما فالمتتبع كل اإلنتقادات التي 

مصطلحھا حتى أصبحت قضیتنا مع ھذه القصیدة ھي قضیة مصطلح غامض ال ینتمي إلى 

حتى  3.الشعر و ال ینتمي إلى النثر، ومن ھنا فقضیة المصطلح ھي أول ما واجھ ھذا الجنس

لھ إستطاعت خالل نال ھذا النوع تتویجا نقدیا واسعا، إجتھدت حولھ األراء، ولكن بفض

العقدین األخیرین أن تنتزع اإلعتراف بھا، لكنھا لم تستطع إختراق الذائقة  العربیة التي 

  4.مازالت تفصل فصال تاما بین حقلي الشعر والنثر

  التسمیة غیر مھمة مادامت عملیة بعدیة یتطلبھا وجود  أنبعض النقاد  رأىوقد 

                                                           
   106أحمد علي محمد، مفھوم قصیدة النثر في النقد العربي الحدیث، ص   1

   120نسرین دھیلي، المرجع السابق، ص   2

أمال دھنون، قصیدة النثر العربیة من خالل مجلة الشعر، األسس و الجمالیات، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في النقد  

   5، ص 2004األدبیس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 3

   .121نسرین دھیلي، جمالیات النثیرة في أعمال عبد الحمید شكیل،، ص   4
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، رغم انھ تخلى عن كثیر من قواعد الشعر النوع ومادمنا أمام نص نعترف لھ بشعریتھ

  1.القدیمة، قد أكد ذلك كل من تجاوز النظریة البحثة للمصطلح

سما ھو قصیدة اوبالتالي لسنا امام جدال مادام النص قد فرض وجوده و إتخذ لنفسھ 

النثر ال غیر ورغم خطئھ فقد القى شیوعا وإنتشارا لم یلقھ غیره، وكما یقال خطأ شائع خیر 

تسمیات فرعیة غیر معترف بھا، و لھذا نتوقع أن یبقى ھذا المصطلح ھو المسیطر ألنھ  من

وبالتالي على الرغم من كل اإلنتقادات التي وجھت لھذا المصطلح إال  2.اخذ شرعیة واقعیة

  .على ھذا الجنس لداألأنھ یقي ھو األنسب و 

ومنحاھا، وال یروج كما أن تسمیتھا الرائجة قصیدة النثر ھي األدل على ھویتھا 

  3.إسمھا األلسن و األقالم إال إذا كانت لھ مصداقیتھ وكفاءاتھ الداللیة

وبالتالي إنعكس ھذا السجال باإلیجاب على قصیدة النثر عموما وعلى مصطلحاتھا 

بالخصوص، وبفضل الفریقین المعارضین و المناصرین معا، ترسخ واراج، وإستقر، 

وھذا فعال ما حصل مع مصطلح قصیدة النثر، و الدلیل  4ة،عنوانا على منطقة شعریة محدد

  .على ذلك مازال علما تعرف بھ القصیدة إلى یومنا ھذا

  

  

                                                           
   13نفسھ ، ص المرجع   1

   .122نفسھ، ص   2

   122نسرین دھیلي، جمالیات النیثرة في أعمال عبد الحمید شكیل، ص   3

   .14شریف رزق، قصیدة النثر في مشعد الشعر العربي، ص   4
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  اإلیقاع في قصیدة النثر :  المبحث الثاني

تعد قصیدة النثر من أھم المنعرجات التي مر بھا الشعر العربي، حیث قامت بإلغاء 

أحد مقومات األساسیة، أال وھو الوزن، محاولة من خالل ذلك إحداث قطعیة ذوقیة، وتحویل 

و اإلبتكار و التفرد، و لتحقیق  ةاإلنشادیة و الحماسیة، إلى فاعلیوظیفة النص الشعري من 

یة إیقاعیة جدیدة تعوض بھا الفراغ الوزني وتقي بھا النص الشعري من ذلك إعتمدت على ن

  .النثریة و تتمثل ھذه البنیة في تفعیل اإلیقاع الداخلي النص الشعري

  تعریف اإلیقاع : أوال

 : لغة  - 1

 إبن منظورقام العدید من اللغوین العرب القدامى بتعریف كلمة اإلیقاع و من بینھم 

ول المقیقع  و المیقعة كالھما مطرقة، و اإلیقاع مأخوذ من إیقاع في معجمھ لسان العرب یق

  .اللحن و الغناء وھو أن یوقعھما ویبینھما

في تعریفھ نفھم أن یرى أن مصدر اإلیقاع ھو اللحن  إبن منظورما ذكره ومن خالل 

و الغناء، وكما یعمل على إبرازھا و إظھارھا، وبالتالي قد حصر اإلیقاع بتعریفھ ھذا في 

  1.ذكره الوزن

إتجاه نظرتھ إلى اإلیقاع، یقول  إبن المنظوركذلك في الرأي مع لفیروز ویتفق ا

  .اإلیقاع إیقاع اللحن و الغناء، وھو الذي یوقع األحان وبینھما

                                                           
   263، بیروت، ص 1، دار صادر، ط 15إبن المنظور لسان العرب مج   1
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ھـ فیما إصطلح على تسمیتھ بالعروض ألن 164ت  الخلیل بن احمد الفراھیديأما 

العرب القدماء لم یستخدمو مصطلح اإلیقاع إال للداللة على الجانب الموسیقى، في حین 

خرى للداللة على اإلیقاع في الشعر، یأتي في مقدمتھا لفظا الوزن و القافیة، إستخدمت ألفاظ أ

موضح في إطارھا مختلف   1ومن تلك األلفاظ نجد اإلرتیاح، الطرب، الحالوة، الرقة،

البحور الشعریة، ممیز بین الحركة و السكون مثبت العالقة بین توزیع الحركات و السكنات 

  .لشعر في النفوسوبین المعاني التي یتركھا ا

یقاع، في میدان الحدیث عن الشعر، میزه عن إلستعمل مصطلح اامن  أولعلى أن 

الشعر الموزون إیقاع یطرب الفھم  "ھـ حیث قال 322 إبن طباطبا العلويالعروض ھو 

، فجعل اإلیقاع سرا من اسرار جودة الشعر و أساس تمییزه عن 2"لصوابھ، وإعتدال أجزاءه

  .النثر

 :إصطالحا - 2

ھي نوع متمیز قائم بذاتھ، لیست خلیط ھي شعر خاص یستخدم النثر لغایات شعریة 

خالصة لذلك لھا ھیكل وتنظیم ولھا قوانین لیست شكلیة فقط بل عمیقة، عضویة كما في أي 

ومرجعیات ومعاییر  أسسلھ  النثر جنس أدبي قائم بذاتھ لیس قصیدة، أي أن 3نوع فني آخر

  .یستند إلیھا

                                                           
   فرازي أمینة، اإلیقاع الشعري مفھومھ وعناصره 1

   17، ص 2010، عام الكتب الحدیث، 2، ج1عبد المالك أبو منجل جدل الثابث و المتغیر في النقد العربي الحدیث، ط 2

أمال دھنون، قصیدة النثر العربیة من خالل مجلة شعر األسس و المرجعیات، رسالة ماجیستر، مخطوطة قسم اللغة و   3

   .13، ص 2004-2003األدب جامعة محمد خیضر، بسكرة 
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لإلشارة إلیھ ھناك أن مصطلح قصیدة النثر مصطلح شائع إلستخدام في  ومما ینبغي

قسم : السنوات األخیرة، ما أثار جداال بین بین النقاد و الدارسین لینقسموا بعدھا إلى قسمین

تبنى ھذا المصطلح وتلقاه بصدر رحب وقسم رفضھ رفضا تاما، وھذا ما أدى بھم على عدم 

م، لیبقى كل واحد منھم یرجح رایھ فیبقى القارئ ھو إتفاقھم حول مفھوم مشترك بینھ

  1.المتضرر من ھذه المسالة دون سواه

إن صلة الشعر بالموسیقى صلة قدیمة تمتد إلى الجذور األولى لنشأتھ، وقد إرتبط 

یقاع كمي فقد إرتبط إالعربي بالغناء و اإلنشاء منذ عھود، و اإلیقاع العربي ھو  الشعر

مة ال تقبل التغییر، وقد ظل الشعر بشكل عام مرتبطا اشد اإلرتباط تلك بھندسة موسیقیة منتظ

  .األوزان و القوافي التي حددھا العروضیون

یقول مؤرخوا : وبالرغم من ذلك فقد كانت ھناك محاوالت لإلنقالب من قیود الوزن

وزان لألدب أن المولدین قد تملك بعضھم حب اإلبتكار و المیل إلى الجمال و التفنن في األ

كما  2بین مخترع  ووزن معروف االشعر وطرقھ، فمزجوا بین األوزان المختلفة و ربما ألقو

  .ذھبوا إلى إبتكار أوزان جدیدة من األوزان القدیمة أنھم

یقاعیة للقصیدة العربیة، في العصر الحدیث فظھر من القصائد إلوقد تغیرت البنیة ا

ما یتخلى عن نظام األوزان الخلیلیة، كما ظھرت قصائد أخرى تقطع صلتھا باإلیقاع التقلیدي 

كلیة، فأطلت علینا قصیدة النثر كشكل من األشكال التجریبیة العدیدة التي عرفتھا القصیدة 

                                                           
أحمد درویش، متعة تذوق الشعر دراسات في النص الشعري وقضایاه، دط، دار غریب لطباعة و النشر القاھرة، ص  1

287.   
   .209، ص 1981، 3إبراھیم أنیس موسیقى الشعر مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، ط  2
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، وإجتماعیة وثقافیة ساعدت على تبلورھا، فكانت العربیة، ونتیجة لعدة ظروف سیاسیة

متجاوزة لألشكال التقلیدیة حیث تخلت عن أقدس المقدسات القصیدة  ثائرةقصیدة رافضة 

التقلیدیة وھما الوزن و القافیة وقد كان ذلك مرھون بتقدیم البدائل الموسیقیة اإلیقاعیة فتولد  

یة اإلیقاع الداخلي من بین اإلشكالیات التي لدینا إیقاع جدید ینبض بالحركة، فكانت إشكال

  صاحبت ظھور قصیدة النثر فھل من مفاھیم الحداثة الشعریة الوافدة إلینا؟

ھتمام باإلیقاع قدیم، یرجع إلى بحوث القدماء في البالغة و فنون القول، فنجد إلإن ا

النقاد القدماء، مصطلحات مثل الرونق، السالسة، البالعة، الطالوة، كثیرة الورود في كتب 

یعبر عن إھتمامھم الشدید بالعناصر اإلیقاعیة، باإلضافة إلى إھتمامھم بالسجع و لعل  ما وھو

مرد ذلك إلى وعي مبكر لدى النقاد القدماء بأن اإلیقاع ال یتوقف فقط عند دخول الوزن و 

حیث أن  القافیة في النص، و إنما ھناك عناصر أخرى تساعد على تشكیلھ كالقیم الصوتیة 

في مقدمة الكتاب سر الفصاحة إلى القیم الصوتیة وبذلك یكون قد  أشارقد  إبن سنان الخفابي

، فوراء الموسیقى الخارجیة كانت ھناك موسیقى داخلیة 1إنتبھ إلى سر الموسیقى الداخلیة

الحروف و الحركات، وبفضل ھذه .... تنبع من إختیار الشاعر للكلمات ومن بینھما 

على بحر  أشعارھمالموسیقى الداخلیة یتفوق الشعراء بعضھم على بعض حتى ولو نظموا 

قد اھتم بھا كثیرا في اشعاره مما نال إستحسان النقاد، فیقول  البختريوقافیة واحدة، وكان 

  لذلك كان یوسف حسین دكار ولعل شاعرا عربیا لم یستوف منھا ما استوفاه البحتري و 

                                                           
دیث، دار األندلس للطباعة و النشر، و یوسف حسن بكار، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، في ضوء النقد الح  1

   .145، ص 1983، 2التوزیع بیروت، لبنان، ط
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  1.القدماء یقول أن شعره صفعة خفیة

إن محاولة قصیدة النثر تحطیم الھندسة الموسیقیة المفروضة على الشعر ال تعني أبدا 

 أنمن الخطر أن تتصوران  أدونیسقطع الصلة بین الشعر و الموسیقى وھم ما یؤكده 

ل بأنھما یشكالن الشعر الشعر یمكن ان یستغني عن اإلیقاع و التناغم ومن الخطر ایضا القو

 2.كلھ

لك دعت الحركة الشعریة إلى إعتماد اإلیقاع جدید یستمد مقوماتھ من نظام ذل

العالقات الداخلیة التي تؤسس بنیة النص الشعري، قد أعلنت القطیعة عن اإلیقاع القدیم و 

  .ي  یشھده شكل القصیدة الحدیثة ذانطلقت لتحقیق بنیة إیقاعیة جدیدة تتناسب و التطور ال

ه البنیة اإلیقاعیة الجدیدة اإلیقاع الداخلي، وھو یختلف عن ذو إصطالح على ھ

اإلیقاع القدیم في كونھ ال یرتكز كثیرا على الجانب الصوتي، وإن كان ال یمھلھ تماما، فقد تم 

بع من طبیعة حروف تحدید اإلیقاع الداخلي من اإلنساجامات الصوتیة وطرق التعبیر التي تت

  .اتھاذاللغة 

یول ذوبالتالي فإن عالئق األصوات و المعاني و الصور وطاقة الكالم اإلیحائیة و ال

ولكنھا  3.ه كلھا موسیقىذالتي تجرھا اإلیحاءات ورائھا من األصداء المتلونة المتعددة ھ

جلة شعر برغم ا ما یؤدكد لنا أن رواد مذموسیقى تختلف عن الشكل المنظوم المعروفة، وھ

إعالنھم القطیعة مع الھندسة اإلیقاعیة القدیمة إال انھم ال ینكرون اھمیة الموسیقى، ولكنھا 
                                                           

   196المرجع نفسھ، ص   1

   76، ص 1960، 14ع  4أدونیس في قصیدة النثر، مجلة شعر بیروت، لبنان، س 2

   .116، ص 1979، 3أدونیس مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط  3
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التي تقراھا  ادونیسموسیقى مختلفة عن تلك التي تقوم على ثنائیة الوزن و القافیة یعرفھا 

كانھا في القاموس تغادر م أنالعین في اللوحة و إیقاع المعمار وفي اإلیقاع الداخلي اللغة بعد 

لیھ إلیوت، إا یتوافق مع مادعا ذوال شك في أن ھ 1وتستوي على عرش قالبھا الفني الجدید،

كر أن موسیقى الكلمة إنما ھي نتیجة لعدة ذي ركز على العالقات الموسیقیة الداخلیة، فذوال

بالكلمات فھي تنتج من عالقتھا / عالقات تربطھا بما یسبقھا و یحقبھا من كلمات فیقول

السابقة علیھا، و التالیة بعدھا مباشرة، وبصورة غیر محددة من عالقاتھا بسائر سیاقھا 

  .لك فقد أعطى أھمیة كبیرة لترتیب الكلمات في المواضع المناسبةذوب

مجلة شعر كانت تھدف إلى تحریر الشكل الشعري من القوالب الجاھزة إن دعوة مجلة 

ا على تلك البدیل لتلك القوالب في إیقاع داخلي مبني على التي ورثناھا عن الخلیل، فعثرو

عالقات الصور و األلفاظ و األصوات فالموسیقى قد تولد من غیر الوزن حیث أن مایولد 

لموسیقى في الشعر لیس فقط التفعیلة وأنواع تشكیلھا، بل اجزاء تبدوا بالنسبة إلى قصیدة 

خلى عن التفعیلة فھي تحاول تكثیف الموسیقى وبما ان قصیدة النثر تت 2النثر اكثر اھمیة،

  :ومن العناصر التي یجري شحنھا بالموسیقى كاآلتي

  عالقات الكلمات - 1

 عالقات الحروف - 2

 المستوى الداللي - 3

                                                           

   74، ص 1985، 1عبد العزیز المفالح، أزمة القصیدة العربیة، مشروع تساؤل دار األدب، بیروت، ط  1  

   .98، ص 1989، 3یمنى العید، في معرفت النص، دار األفاق الجدیدة، بیروت، ط  2
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فقد حرص كل من النقاد و الشعراء على القیمة الصوتیة للمفردات و تركیبھا في النص 

األصوات اإلیحائیة، باإلضافة إلى لك ینبغي اإللمام بخصائص ذاإلبداعي و للوصل إلى 

إستجالء إیحاءات اصوات الكلمة ووعي بوظیفة الكلمة داخل التركیب، و بوظیفة التركیب 

ا یكون مفھوم البنیة ذوبھ 1في صیاغة التشكیل الفني في الصورة آو الرمز أو األسطورة،

إلیقاع الداخلي لكن یقاعیة أكثر شمولیة و اإلئتالف بین تلك العناصر جمیعا یشكل لنا اإلا

  ماھو اإلیقاع الداخلي في نظر وراء مجلة شعر؟

عتبره انھ یختلف عن اإلیقاع القدیم و إ یقاع الجدید وإلفي مجلة شعر ا أدونیسلقد حدد       

ي یفرض على القصیدة من الخارج، وإیقاع قصیدة النثر إیقاع متنوع ویتجلى في التوازي ذال

فموسیقى قصیدة 2وحروف المد و تجاوز الحروف وغیرھا، التكرار، و النبرة و الصوت

ي یشكل جوھر ذالنثر ال تتبع من تناغم بین أجزاء خارجیة وغنما تتبع من التناغم الداخلي ال

الموسیقى في الشعر فھو ضرورة من ضرورات الشعر وال یمكننا أبدا فصلھ عنھا، ولكن 

  .د و الشعراءمفھوم الموسیقى نفس بقي محط جدل ویقاس بین النقا

خرى ھي ضرورة الفصل بین اإلیقاع و ألح أعضاء الحركة الشعریة على قضیة أكما 

العروض، فأعطوا اإلمتیاز لإلیقاع في بناء القصیدة وكثیرا ما رددوا في المناسبات الشعریة 

یقاع اإلفالبحور و األوزان ھي شكل من األشكال  3و التجمعات أن الشعر إیقاع ال عروض

                                                           
اف د الطیب دھنون امال، قصیدة النثر العربیة، من خالل مجلة شعر األسس و الجمالیات، رسالة ماجیستر تحت إشر  1

   .162، ص 2004- 2003بودربالة كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة، قسم األدب العربي جامعة خیضر بسكرة، 

   80أدونیس في قصیدة النثر المرجع السابق، ص   2

، 3ط ،3محمد بنیس، الشعر العربي، وبنیابة و إدالالتھ، الشعر المعاصر، دار تونفال للنشر، دار البیضاء، المغرب، ج 3

   43، ص 2001
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ن نحصر اإلیقاع في عروض الخلیل، فموسیقى الشعر اوسع واشمل أالموسیقى وال یمكننا 

ني إن العروض لیس سوى قطرة صغیرة في المحیط األكبر لك بكثیر ویقول نزار قباذمن 

ا كان البد من ذوھو الموسیقى، فإیقاع الوزن لوحده ال یمكن ان یشكل موسیقى للقصیدة و ل

إلیقاع فاعتبروا أن الشاعر الجدید ال یجید أوزان محددة تجعل من التفریق بین الوزن و ا

العملیة الشعریة محرد عملیة حسابیة، بل أنھ یلجدأ للغة لیفجر طاقاتھا الموسیقیة حیث أن 

 1ا النبعذیقاع نبع و الوزن مجرى مھین ھاإلاإلیقاع حركة غیر محدودة حیاة ال تتناھى، 

لتراث، فھي وإن طالبت بتجاوز التقالید الشعریة القدیمة، وھنا یظھر لنا موقف المجلة من ا

ولكنھا لم تنفي وجود جمالیة موسیقیة معینة یحددھا كل من الوزن و القافیة وھو ماینفي 

  .كرھا الحقاذلك لعدة ظروف سابق ذي وجھا لھا، بل طالبت بتجاوزه و ذاإلتھام ال

إیقاعا مختلفا عن بقیة القصائد كما أكد شعراء قصیدة النثر أن كل قصیددة تملك 

ا كان ال یجمع بین بین تلك القصائد ذالنثریة األخرى، وھو مایدفع بالقارئ إلى التساؤل إ

یقاع إا ما یدفعنا إلى الحدیث عن ذوحدة إیقاعیة فلما إندراجھا تحت جنس أدبي واحد؟ وھ

یؤمنون لكل قصدة نثر إیقاع ي ارتبط الكثیر بالقصائد النثریة، واضاء مجلة شعر ذالتجربة ال

متمیز وشكل مغایر عن بقیة األشكال ألن عالم الموسیقى فیھا عالم شخصي خاص لیس 

وطالما فسرت شعریة قصیدة النثر بإیقاع التجربة، فھناك  2ا بل سید وخالقا،ذالشاعر فیھ تلمی

ا من عالقة وطیدة بین اإلیقاع و التجربة  الشعریة بل عن موسیقى الشعر تصبح جزء

التجربة الشعریة نفسھا، فالموسیقى تثیر وجدان الشاعر، وھي محاولة التغلغل و الكشف عن 

جواھر األشیاء و ال عالقة لھا بنظام اإلیقاع المفروض من الخارج، ألنھ خال من كل داللة 
                                                           

   .164، ص 1978، 2أدونیس زمن الشعر دار العودة، بیروت، ط  1
   .85، ص 14، 4، س1960أدونیس في قصیدة النثر، مجلة شعر بیروت، لبنان،   2
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ا الشعر تأتي من فعل الكتابة نفسھ، ومن المعاناة المستمرة و المغامرة مع ذوألن موسیقى ھ

  1.مجھود  اللغويال

ي رأى أن سر الموسیقى في الشعر الجدید ینبع من ذا مایتفق مع رأي أدونیس الذوھ

  .التناغم الحركي الداخلي

ا أفیقاع الداخلي، فثار بعض النقاد و ذولقد اثارت مجلة شعر جدال كبیرا بدعوتھا إلى ھ

 ذونحن ال نسمع ھا المصطلح بدعوى ان اإلیقاع یتحقق عن طریق السمع ذالشعراء على ھ

ھب إلى رفض المصطلح تماما وإعتبروا أن إصطالح الموسیقى الداخلیة ذاإلیقا، ومنھم من 

تسمیة غیر دقیقة لن الموسیقى ال تكون داخلیة بل خارجیة و الكلمة المنفردة صوت منفردا، 

لنقاد في ھب إلیھ عدد من اذوھو ما  2و الكلمات المتالحقة أصوات متتابعة ال تشكل لنا لحنا،

العصر الحدیث، فرأو أن اإلیقاع الداخلي مجرد عملیة وھمیة تفقد الشعر أھم عناصره 

فربطوا بین اإلیقاع و الوزن ورفضوا ان  )الوزن و القافیة  ﴿الجوھریة التي تشكل إیقاعھ 

للنبض و للنغمة التي ھي دائما حوار  أصیلتسمى قصیدة النثر شعرا لتخلیھا عنھ ألنھ جزء 

و التفعیلة العربیة و  و صراع مابین الساكن المتحرك في بنیة الكلمة العربیة الصغرى

فإیقاع القصیدة العربیة ال یمكن أبدا ان یقوم على عالقات داخلیة،  الشطر العربي،

الموسیقى وخصائص صوتیة، ویواصل سامي مھدي رفضھ لفكرة اإلیقاع الداخلي، فیحصر 

عنصر الموسیقى ھو اإلیقاع المنتظم، أي الوزن أما ما یسمى : في اإلیقاع المنتظم فیقول

                                                           
   73عبد العزیز المفالح، أزمة القصیدة العربیة، المرجع السابق، ص   1
   224، ص 1984، 1جھاد فاضل قضایا الشعر العربي االحدیث، دار الشروق، بیروت، ط  2
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وقھ ولكننا ذوقھ من یتذبإیقاع الداخلي فھو شيء وھمي غیر قابل للقیاس، ولكنھ شيء قد یت

  .عندما نرید أن نخضعھ لقیاسات محددة، آو نستكشفھ على المستوى المادي نجد لھ أثر

غي اإلشارة إلى أن حركة  التمرد أسھمت في والدة قصیدة النثر جاءت نتیجة كما تنب

لك ال ننسى تأثیر إلیوث ذتأثر أعضاء مجلة الشعر بعدة إتجاھات ومدارس فنیة وغربیة، وك

ي كان قد دعا إلى الربط بین إیقاع الشعر و إیقاع العصر، كما ان ذفي أعضاء المجلة و ال

اره أحد المؤثرات التي ساھمت في خلق اإلیقاع الجدید، وھو ھناك عامال آخر یمكن إعتب

إقتراب لغة الشعر من اللغة العامیة، فھو ینتقى منھا العدید من الكلمات، ففي كلمة طاقة 

  1.إیحائیة وموسیقیة تبرز فیھ كیفیة إستعمالھا

ن فحركة مجلة شعر ومن كل ما سبق لم ینفوا كون الوزن و القافیة عنصرین ذإ

ن في الشعر العربي القدیم، و لكنھم رفضوا الخضوع للمورث القدیم، ألن القصیدة ال جوھری

یمكن أن تسكن شكال محددا فحاولوا البحث عن إیقاع جدید یستطیع التعبیر عن معطیات 

  :لك بسببینذالعصر و 

من العناصر الرتیبة من عصر و بیئة  أصبحارتابة اإلیقاع القدیم، حیث أن الوزن و القافیة  -

 أیضاالفن  أصابمختلفة كل اإلختالف عن عصرنا، الحاضر فھي كل نواحي الحیاة كما 

 .لك التغییرذ

                                                           
دھنون أمال، قصیدة النثر العربیة، من خالل مجلة الشعر األسس و الجمالیات، رسالة ماجیستر، المرجع السابق، ص  1

168-169.   
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ي ذت كل طاقاتھا في التعبیر عن عصرھا الذإن تلك األشكال العربیة القدیمة قد استنف -

حان الوقت لخلق اشكال جدیدة ظھرت فیھ من قبل أجیال متعاقبة من الشعراء أما اآلن فقد 

وبإیقاعات جدیدة قادرة على التعبیر عن روح العصر الحدیث، كما حاول الشعراء قصیدة 

النثر فھم اإلرتباط بین اللغة و الموسیقى، فاستغلوا الرؤى و الظالل و اإلیحاءات و الصوت 

و ما یشكل و الھمس فجاء اإلیقاع من نغمات مختلفة تنفعل تارة وتھدأ تارة أخرى وھ

  1.موسیقى داخلیة  قد ال نجدھا في كل القصائد

ي یبقى مطروحا  ھل حققت قصیدة النثر شعریتھا من خالل اإلیقاع ذوالسؤال ال

؟ وھل مازالت القصیدة ﴾الوزن  (الجدید؟ وھل عوض اإلیقاع الداخلي اإلیقاع الخارجي 

العربیة تحتفظ بموسیقاھا وإیقاعھا؟ وسنعمل جاھدین على اإلجابة علیھ في الجزء التالي من 

لك من خالل محاولة القبض على بعض عناصر اإلیقاع الداخلي التي تزخر بھا ذالفصل و 

  .قصائد النثر

I. التكرار: 

ریة و التي تقوم على التكرار في یعتبر التكرار نسقا تعبیریا مھما في بنیة القصیدة النث

  .ب القارئ و یجعلھ یرتاد مغامرة للكشف عن الدالالتذنصوصھا، بشكل یج

وقد أصبح التكرار احد العناصر األساسیة للقصیدة في الشعر المعاصر، ویكون إما في  

غنھ : الحروف أو الكلمات أو العبارات فتعددت أنماطھ وتشكیالتھ ویقول عدنان حسین قاسم

                                                           
   .170دھنون أمال، المرجع السابق، ص   1
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تشكیالتھ المختلفة ثمرة إلختیار و التألیف، ومن حیث توزیع الكلمات وترتیبھا بحیث تقیم ب

  1.تلك األنساق المتكررة عالقات مع النص اآلخرى

ي تحدثھ ذكما یلجأ الشاعر إلى التكرار كوسیلة من وسائل التي تعتمد على التأثیر ال   

عدنان حسین بقولھ أما الدوافع الفنیة لتكرار الكلمة المكررة في نفس المتلقي، وھو ما یؤكده 

فإن ثمة إجماع على انھ یحثث توازنا موسیقیا، ثم یصبح النغم أكثر قدرة على إستثارة 

 2.المتلقي و التأثیر في نفسھ

وقد یكون الدافع وراء التكرار ھو التركیز على كلمات محددة للفت اإلنتباه إلیھا 

اكبر عن طریق التكرار، فتكون من الكلمات المفاتیح في فیبرزھا الشاعر و یعطیھا أھمیة 

  .القصیدة و التي ال یمكن تجاوزھا

كما أن التكرار یكشف إھتمام الشاعر بالمفردات و العبارات المكررة، فھو یقید أیضا 

لك أحد الوسائل الھامة للقبض ذالناقد في الكشف عن المعاني و الدالالت المتخفیة، فیكون ب

ة التي تطل منھا على شعور الشاعر فتكشف عن بعض مالمح تجربتھ ذمثابة النافعلیھا، أو ب

  .الشعریة

كما ان التكرار یؤدي إلى عملیة تكثیف على المستویین الصوتي و الداللي، وھو 

لك فھدفھ ذاتھا، وإنما یتعدى ذلك وھو ال یمثل تكرار الكلمات ذیلتقي مع الجناس في 

                                                           
ط،  األسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر و التوزیع، مص، دعدنان حسین قاسم، اإلتجاه   1

2001 ،219   
   .218عدنان حسین قاسم، المرجع السابق نفسھ، ص   2
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ألن تصاعد التكرار یقود إلى  1صوتیة داللیة في نفس الوقت،األساسي داللي أي أن عملیة 

  2تصاعد التنوع الداللي 

وكان ھناك إختالف بین النقاد حول تصنیف التكرار و وظیفتھ داخل النص الشعري، 

ا زاد عن حده لم یكن لھ أي تأثیر على الجانب الداللي و الصوتي إنھ ذالتكرار إ أن ىو رأ

لونھا ویضفي علیھا رتابة  یبعثوجودتھا و  أصالتھایفقد األلفاظ یسيء إلى النص حیث أنھ 

مملة، ومن ثم فإن العبارات المكررة ینبغي أن تكون من قوة التعبیر و جمالھ ومن الرسوخ و 

یضفي على ه الحالة ذفالتكرار في ھ 3ه الرتابةذاإلرتباط بما حولھا بحیث تعمد أمام ھ

عنھا ینبغي أن تتنوع مواضعھ أن ترتبط المفردة  الكلمات نوع من الرتابة ولكي یبتعد

من قیمة موسیقیة، فالتكرار قدرة على إحداث  ذالمكررة بغیرھا فال یخلو التكرار حینئ

قد أشار على التكرار كعنصر من عناصر اإلیقاع في قصیدة  أدونیسموسیقى ظاھرة وكان 

  .الذال یقع في مزالق اإلبت ر في إستعمالھ حتىذالنثر و لكن ینبغي على الشاعر توخي الح

II. أنماط التكرار في قصیدة النثر 

سنحاول من خالل الجزء التالي من الفصل عرض أھم أنماط التكرار في قصیدة النثر 

  .وتتبع اثارھا الجمالیة في الجانب الصوتي و الداللي

 : التكرار الصوتي  - 1

                                                           
محمد عبد العظیم، في ماھیة النص الشعري، إطاللة من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و   1

   72، ص 1994، 1التوزیع، بیروت، ط

   .152الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص  3محمد بنیس، الشعر العربي بتباتھ و إبدالتھ  2

   286-285، ص 1983، 7نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم المالیین، بیروت، ط  3
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و یتمثل في تكریر حرف التكرار الصوتي ھو نمط من أنماط التكرار المنتشرة و الشائعة 

  : مثل ما نجده في قصیدة أنسي الحاج، حیث یقول 1یھیمن صوتیا في بنیة المقطع أو القصیدة،

  وبرات یحمل السكون نكنت تصرخین بین الص 

  لى حشائشي’ریاح صوتك 

  كنت متنرا خلف الصنوبرات أتلقى صراخك

  أتضرع كل ال تریني

  !حبیبيكنت تصرخین بین الصنوبرات تعال یا 

   2.فأجيء إلیك فتهربي

عتبر انالحظ أن حرف التاء قد ھیمن على جسد القصیدة و تكرر عشرین مرة، ولقد 

إحسان عباس ان صوت التاء من الحروف اللمسیة ألن صوتھ یوحي فعل بإحسان لمسي 

مزیج من الطراوة و اللیونة فإنسجم بظاللھ التي توحي باللیونة مع تجربة القصیدة فالشاعر 

تكرار حرف  أیضایحكي توجھھ إلى الطبیعة و الصفاء ومن أمثلة التكرار الصوتي نجد أن 

، فقد تكرر ثماینة مرات وھو حرف یوحي بالقوة و الغلظة مثلما نجد في صراخك أصال

كما أنھ من الصوامت المھموسة  3.الصنوبرات، فالصراخ یستلزم القوة و الشدة في الصوت

                                                           
   82، ص 2001حسن الغرقي حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، دار البیضاء، دط،   1

   61، ص 1960، 16، ع 4آنسي حاج، خطة مجلة شعر س  2

   174دھنون أمال، قصیدة النثر من خالل مجلة شعر، األسس و الجمالیات، رسالة ماجیستر، المرجع السابق، ص   3
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في الصنوبرات، و الصنوبر شجر قوي ،  أیضاي النفس ونجده التي تتطلب جھد أو قوة ف

  .صلب ویستخدم رمز للقوة و الصمود

وجاءت تجربة أنسي الحاج منبثقة من إحساسھ بزیف الوجود، فالموت بالنسبة إلیھ 

واقعة بدیھیة ال بد منھا، وھي تنادیھ كنت تصرخین أتعال یا یاحبیبي، لكن اإلنسان من 

بالضعف و العجز یحاول الھرب دون جدوى و أتضرع لكي ال تریني، كنت منطلق إحساسھ 

مستترا ألختبئ، في األخیر یدرك أن الموت یتھدده، ولم یعد امامھ سواه فیتقدم نحوه فأجيء 

  1.، وھو شعور سیطر على عدد كبیر من شعراء مجلة الشعرذإلیك  لكن الموت یھرب عندئ

تة و التي توحي باللین كحرف التاء و كاألصوات كما أن اإلنتقال من األصوات الخاف  

التي توحي بالشدة كحرف الصاد و اإلنتقال في حركة األفعال تصرخین، تعال، أختبيء 

اإلنتقال بین اإلقدام و الھرب ولد في القصیدة حركة داخلیة تتبع من  ذأجيء، فتھربي، ھ

یدة النثر تعتمد في إیقاعھا ي یتفجر بإنفعال و التوتر، فقصذاإلحساس بإیقاع التجربة ال

  .ي یرتبط إرتباطا شدیدا بنفسیة الشاعرذالداخلي على إیقاع التجربة ال

 التكرار اللفظیك  - 2

  ي اعتمده شعراء قصیدة النثر وھو ذالتكرار اللفظي ھو  نمط من انماط التكرار ال

ألوان التكرار أو عتبر تكرار الكلمة أبسط إوقد  2لكلمة تستغرق المقطع أو القصیدة،اتكرار 

أكثرھا إنتشارا وھو نمط شائع في الشعر المعاصر ویلجأ غلیھ أغلب الشعراء لكن ینبغي 

                                                           
   176-175دھنون أمال، المرجع السابق، ص   1

   82حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص   2
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ج ذال ترتع نما كي لك في قولھاذنازك المالئكة إلى  أشارتر في إستعمالھ وقد ذتوخي الح

وھوب یدرك أن ا اللون من التكرار إلى مرتبة األصالة و الجمال إال على ید شاعر مذھ

فالتكرار اللفظي  1على التكرار نفسھ و إنما على مابعد الكلمة المكررة، لمعول في مثلھ ال ا

ا التكرار أن یولد إیقاعا داخلیا في القصیدة ألن من ذفھو تكرار أصوات بعینھا ویمكن ھ

أسباب اإلیقاع التكرار كما أن موقع الكلمة في النص یساھم إلى حد ما في درجة اإلیقاع وھو 

  .یھدف لتقویة المعاني الصوتیة لك ذب

   "أروادیا أمیرة الوھمك"أدونیس ا المقطع من قصیدة ذالتكرار اللفظي نجد ھ أمثلةومن 

  بال جدیلة وال عطر لوحت حبیبتي

  بال وسادة رقدت حبیبتي

  حافیة رقصت حبیبتي وغنت

  وحبیبتي شاطيء ال رواد

  2.وحبیبتي غیوم للبحر

 أشارقد  حسن الغرفيلقد كرر الشاعر كلمة حبیبتي في كل اسطر المقطع، وكان    

كلمة حبیبتي لھا نبرة مختلفة عن كلمة حبیبة أو محبوبة، نظرا لما فیھا من حرارة  أنإلى 

  1.نلمسھا في الكالم المستعمل في الواقع

                                                           
   .264مرجع السابق، ص نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ال  1

   16، ص 1939، 10ع 3أدونیس، أرواد یا أمیرة الوھم، مجلة شعراء، دار مجلة شعر، بیروت، س  2
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قطع على شكل صور كما أن التكرار اللفظي حبیبتي سمح بتوالد الصور و األحداث فجاء الم

وصفیة متتبعة وعند إجتماعھا تشكل لنا مشھدا وصفیا، یحتوي على حركات لسیرة بال 

  .جدیلة وال عطر، ، بال وسادة، حافیة، رقصت، عنت

لك خلو المقطع من أي ذوھو ما یدفع بإیقاع القصیدة على األمام وقد ساعد على 

ا اإلیقاع في ذھ ذلكن سرعان ما أخ عالمات لترقیم و بالتالي إلغاء الحدود بین الجمل،

ي أعطى ذالتباطؤ في السطرین األخیرین بسبب دخول حرف العطف الواو علیھا، و ال

  .إحساسا بالتراخي

 : تكرار العبارة - 3

النثر و یكون بتكرار عبارة بأكملھا في  قصائدا النمط من التكرار موجود بكثرة في ذوھ

بدایة القصیدة ونھایتھا فإنھ یساعد على تقویة ا النمط في ذا جاء ھذ، وإالقصیدةجسد 

اإلحساس بوحدتھا، ألنھ یعمل على الرجوع إلى النقطة التي بدأ منھا ویقول محمد لطفي 

راد بھا أن ی، كما 2ى لحظة البدء أي لحظة الوالدةقصیدة من العودة إلانھا تمكن ال: الیوسفي

  .ع جدیدإنھاء المقطع وبدایة مقط

یقاع داخلي إنظرا لما یحدث من  ا النوع من التكرارذو النقاد بھ وقد أعجب الشعراء

على عبارات معینة باإلضافة إلى ان العبارة المكررة تفتح الفضاء الداللي  یھدف إلى التأكید

  ﴾الرجل المیت ﴿ محمد الماعوظلك نجده في قصیدة ذلنص ومثال 

                                                                                                                                                                                    
   83حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص   1

   .129، ص 1985محمد لطفیب الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، سرا بالنشر، تونس، دط،  2
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  یاقلبي الجریح الخائن

  هنا أرید أن اضع بندقیتي وحذائي

  هنا ارید أن احرق هشیم الحبر و الضحكات 

  أوربا الفانیة تنزف دما على سریري

  تهرول في أحشائي كنسر من الصقیع

  لنا نرى شوارع الوطن بعد الیوم

  البواخر التي أحبها تبصق دما وحضارات

  البواخر التي احبها تجذب سالسلها وتمضي

   1.یاقلبي الجریح الخائن

قلبي الجریح الخائن، وقد وردت في بدایة  العبارة یاا المقطع تكرار ذفنجد في ھ

  .ونھایة المقطع، فجاءت لتشعرنا  بنھایة المقطع باإلضافة  على بعدھا اإلیقاعي

اب الشاعر و ألمھ، وقد جاءت تلقائیا لتعبر عن المأساة ذه العبارة تحمل معھا عذإن ھ

العبارات التي تكرر كثیرا،  التي یعیشھا شاعر المنفي في وطن األحزان و العار، وھي من

                                                           
   30، ص 1959، 10ع  3محمد الماعوظ، الرجل المیت مجلة شعر، دار مجلة شعر بیروت، س   1
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ھاننا، تنبعث من أعماق الالشعور وتطاردنا مھما حاولنا تناسیھا و التھرب ذفھي تتردد إلى أ

  1.من صداھا في أعماقنا

وقد جاءت عبارة یا قلبي الجریح الخائن في بدایة المقطع لتلقي بإشعاعھا على كامل   

القصیدة، فتالحقت عبارات مثل أضع  المقطع وتتفتح حالة من التوالد الداللي في جسد

بندقیتي، تنزف دما، األحشائي، تبصق دما، فالعبارة المكررة كانت بمثابة المركز اإلشعاع 

الدالالت في القصیدة فیكثف اإلیقاع من خالل عالقات الحقول القصیدة الداللیة المتداخلة، 

عر وھو مدرك أنھ ال مفر ي یطارد الشاذحیث أن كل تلك الدالالت جاءت لتوحي بالموت ال

نتیجة لصراع ما وھو ما تدل علیھ  كأنھمنھ وانھ أمر حتمي ال بد منھ، و الموت ھنا یبدو 

كلمة قلبي ھنا تشیر إلى القلب  أنعبارات بندقیة، تنزف، دما، التي تكررت مرتین، بما 

 أخرىطریقة ، فلیس أمامھ الموت في األوطان، أو الموت باآلالمالعربي المليء بالجراح و 

عبارة البواخر التي  الماعوظا كرر ذوھي الموت بإحساس بالوحدة و الغربة و الضیاع و ل

ب، یحلم ذأحبھا مرتین، وھو یعمق اإلحساس بجدة القصیدة فیعبر عن جیل بأكملھ جیل مع

لن نرى شوارع الوطن بعد  –ا الوطن ذبالھجرة ویترقب البواخر التي ستحملھ بعیدا عن ھ

شعاعا للعبارة األولى یاقلبي الجریح الخائن فالخائن اه العبارة كانت ذوال شك أن ھ –الیوم 

  2.نب، و تأنیب الضمیر فالتكرار غالبا ما یبعث على الحزن و الحسرةذداللة على الشعور بال

 : تكرار البدایة - 4

                                                           
   289نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص   1

   180-179دھنون أمال، قصیدة النثر العربیة من خالل مجلة الشعر األسس و الجمالیات، رسالة ماجیستر، ص   2
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 لك نجدذیقصد بھ تكرار اللفظة أو العبارة في بدایة كل سطر من اسطر القصیدة، ومثال 

  :ا المقطع من فصیدة الحوار أنسي الحاج حیث یقولذھ

  ....قل بماذ تفكر؟

  أفكر كیف كنت، وأحزن من اجلك یا حبیبتي

  أفكر في شمسي التي أذابتك وفي جلدي الذي خضعك 

  أفكر في حبي الذي ركعك، ثم ملك یا حبیبتي

  أفكر في المراثي یا حبیبتي

  1.أفكر في القتل

في أغلب اسطر القصیدة تعبیرا على الحالة النفسیة القلقة التي لقد كرر الشاعر فعل أفكر 

لك یصبح منبعا لتوالد مجموعة من ذیعانیھا، كما أن الفعل المكرر قد إحتل موقعا مركزیا، وب

وفي في القتل، / ي ركعك ذفي حبي ال/ ابتك ذفي شمسي التي أ/ الدالالت أفكر كیف كنت

ي نتج عن التناقض الموجود في ذیعبر عن الفشل ال لكذنجد عبارة في القتل وھو باألخیر 

وال نحس أي نوع من  2ثم ملك یا حبیبتي،/ ي ركعكذي أحدثتھ عبارات حبي الذالشمھد و ال

الملل، بل نتأكد من وجود فعل التفكیر المتكرر، فتتكاثف الصور إلى ان تقف عند فعل القتل 

  .ھ یعمل على ترابط و تالحم اسطر القصیدةا التقسیم المتكرر یخلف إیقاعا داخلیا كما انذوھ

                                                           
   63، ص 1960، 16ع  4أنسي الحاج حوار، مجلة الشعر، دار مجلة شعر، س  1

   180أمال دھنون، قصیدة النثر العربیة، المرجع السابق، ص   2
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 : تكرار التجاوز - 5

فاظ المكررة كما أن النطف فیھا یتالزم مع لیطلق تكرار التجاوز عند تجاوز األ

التكرار المعتمدة التي  أنماطوھو نمط من  1الفكریة، أو التو كیدیةحركة الفكر في اھدافھ 

  :العتیق لنسي الحاجلك قصیدة البیت ذعرفتھا قصیدة النثر ومثال 

  البیت و الدخان یتعانقان و الظل غائب، ابسط قامتي

  على الشمس فأصبح من اشعتها ال حاجة للزرع و النجدة 

  2.ال حاجة لعرق الهارب، ال حاجة للفرع للقرع للقرع

ا النمط من التكرار موجود بكثرة في شعر أونسي الحاج ألن فضاء النثر یسمح ذھ

التكرار، وھو یقوم على تكرار نفس المفردة و بنفس الصیغة للقرع،  أسلوبباإلسترسال في 

ا النمط غالبا ما یؤدي للتوكید على اإلسم المكرر باإلضافة إلى اإلیقاع ذللقرع، للقرع وھ

  3.لك من خالل التكرارذي یمنحھ للقصیدة وھو یمنح إیقاع الصدى و یظھر ذال

ا خیم على ذمنھ الحریة و الكرامة، و لي سلب  ذا الوجود الذإن الشاعر رافض ھ

ئھ تكرار أدوات الربط الواو و الفاء، وقد طالنص إیقاع حزین متباطئ، ومما زاد في ب

ال حاجة / ال حاجة للزرع و النجدة "لك الحزن من إحساس الشاعر بعبثیة الوجود ذضاعف 

ي ینتظره ذالحتمي النسان عاجز، وأن الموت ھو المصیر إلن اأوھو مدرك  "لعرق الھارب

                                                           
   23حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص   1

   63، ص 1960، 16ع  4أنسي الحاج، البیت العتیق، مجلة شعر، دار مجلة شعر، ص  2

   181أمال دھنون، قصیدة النثر العربیة، المرجع السابقف، ص   3
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 "للقرع / للقرع / للقرع "فال حاجة للھرب و ال النجدة وقد جاء في آخر المقطع تكرار 

  . كبدایة بالنھایة و السیر نحو الخاتمة

III. اإلبداالت الفنیة لإلیقاع الداخلي : 

إن اإلبداالت اإلیقاعیة التي تستند علیھا قصیدة النثر ال یمكن أن نحددھا ونلبسھ صفة 

اتیة ھي الصفة األساس لھا، فشاعر التجربة الشعریة یحاول ان یكسر ذالموضوعیة، ألن ال

كل الحواجز التي تحد من إبداعاتھ الشعریة، و لقد إقترح الناقد المغرب عبد هللا شریف بدائل 

  .إیقاعیة جدیدة كان قد إكتشفھا من دراساتھ الشعریة، ویمكن أن نوردھا كاآلتي

لصوائت القصیرة و الطویلة بمراكمتھا وتوزیعھا بطریقة معینة داخل ا: تكرار األصوات - 1

ه األصوات قد تعمد إلى توظیف النغمة ذاألسطر الشعریة، بأحجام و اشكال مختلفة، وھ

التعبیریة ألصوات اللغة التي تأتیھا أحیانا من خصائھا الفیزیائیة كاألشعة و الرخاوة 

 .مثال

ا یكون ضمن السطر الشعري أو ذشتقاق الجناس وھكاإل: تكرار األلفاظ المتجانسة  - 2

 .ضمن مجموعة من األسطر

ا التردید إما أن یكون صوتیا وداللیا ویكون بإستخدام ذوھ :تكرار األلفاظ متماثلة  - 3

 .ا یدخل ضمن ما یمكن تسمیة باإلیقاع الدالليذعالمات متمثالة داللیا أو رمزیا، وھ

و طبیعة مورفو تركیبة یتحقق بصیغ وتراكیب متماثلة في البنیة ذوھو : التوازي - 4

 .التنغیمیة النحویة، و الصرفیة و في الطول و المسافة الزمنیة في طبیعتھا 
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ا ذه التجربة الشعریة، وھذلعل من أبرز خاصیات ھ: التشكیل الھندسي لفضاء النص - 5

ماثل و اإلختالف بین ي یحقق بالتذالتشكیل یدخل ضمن ما نسمیھ افیقاع البصري ال

 1.اشكال خطیة أو ھندسة بصریة

ا لما ذویمكن أن نمثل للتكرار الصوتي و التجانس اللفظي بالمقاطع النصیة التالیة، وھ - 6

ه المقاطع من دیوان أنین األعالي للشاعرة وفاء ذكورة وھذحوتھ من الخصائص الم

 :العمراني

  عابرة في الزمان

  عابرة في المكان

 عابرة في المابین 

 وال من یطرح العبور عني

 العشق حصل المعارف 

    یحقق المتواعد

  فیخیب

  وتخبط الصدفة 

                                                           
ریاض نویصر، موقف النقد المغاربي من قصیدة النثر، رسالة ماجیستر تحت إشراف األستاذة نورة بعیو، كلیة األداب   1

   131، ص 2013/2014و اللغات، قسم اللغة العربیة و أدابھھا، جامعة مولود معمري تیزي وزو 



 اإلیقاع الداخلي في القصیدة                                            :           الفصل األول
 

 
60 

  فتصیب

  في خلوتي قرأت اآلخر 

  1.وفي اآلخر قرأت نفسي

عندما نتأمل في النص نالحظ أن الشعرة أورت المقطع األول على نحو راكمت فیھ 

 "حرف العین، الراء، النون  "ه المقطوعة وھي على التوالي ذبأصوات قد طغت على ھ

أضفت علیھ إیقاعا خاصا أو تشكیل ه األدوات قد منحت النص تجانسا لفظیا، ذحیث أن ھ

ي یوظف ذستعمال تقنیة التردد اللفظي المتماثل صوتیا وداللیا، والا أمثلةیقاعیا خاصا ومن إ

ا یدخل ضمن ما یسمى باإلیقاع الداللي، ذرة، وھفیھ الشاعر الترادف و التداعي و اإلستدا

  :"فجر الندى "من دیوانھ ناصر لوحیشينص بعنوان نعمة في ورق للشاعر 

  ونادیت 

  فیما ینادى دي الصباح

  أرحنا

  ولكنهم ما أراحو ا

  وراحو یقدمون انسجة الفجر

                                                           
   76، ص 1992، 1وفاء العمراني، أنین األعالي، دار األداب بیروت، ط 1
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  أوئدة العصر

  في صرخة ونواح

  1ونادیت ونادیت

 "، " أفئدة، أنسجة "نالظ أن الشاعر وظف ألفاظ تقریبا لھا نفس المیزان الصرفي 

  .لربما نجد أحیانا نفس الحقول الداللیة و "الفجر، العصر

ا النوع غالبا ما یتحقق بتكرار تراكیب وصیغ متماثلة ذتقنیة التوازي، وھ أمثلةومن 

ا یرجع ذالمسافة و الطبیعة التنغیمیة، وھلربما في الطول و  في بنیتھا الداللیة والصرفیة، و

ه ذزیعھ للوحدات المعجمیة على صفحة الكتابة و ھوت أثناءإلى تقنیة الشاعر التي یقوم یھا 

  : المقاطع من دیوان أنین األعالي لوفاء العمراني

  یتزود من الزاد له

  یلتقي من ال وطن له

  یظمأ من ال منبع له

  المأل ا یظمأ 

  الشبعان ال یجوع

  العراف ال یتوه 

                                                           

   921، ص 2007، 1ناصر لوحیشي، فجر الندى، منشورات أرتیستیك، القبة الجزائر، ط 
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*******  

  غمر الصفاء خضرتي

  نخصب السؤال أ

  أنوجد الحال 

  1.صادقني المحال

ا ذإن التقابالت الداللیة التي وظفتھا الشاعرة الشبعان لبا یجوع، العارف ال یتوه، وك

الحال، منح  أنوجدالسؤال،  أنخصبلك توظیفھ ذالتناسق الصوتي التي أحسنت الشاعرة ك

رشید ھب الناقد ذفریدة من نوعھا من حیث تماثلھا التركیبي، یو یقاعیةإالنص خاصیة 

قصیدة النثر تخلت عن األوزان الخلیلیة، فإن الخطاب سیجد  أنبما  "إلى القول: یحیاوي

نفسھ امام فراغ إیقاعي كان علیھ أن یسده ویعوضھ لیحتفظ بإنسجام رأیھ في شعر اإلیقاع 

  . "الشعري، ألن قصیدة النثر  تخلق إیقاعا خاصا بھا بمعزل عن األوزان الخلیلیة

                                                           
1
   125، ص 2006رشید یحیاوي ، قصیدة النثر العربیة أو خطاب األرض المحروقة، إفریقیا الشرق، المغرب، دط،   
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 رأي النقاد حول قصیدة النثر و تأیدھم لھذا النوع الشعري  :األولالمبحث 

تع��د قص��یدة النث��ر واح��دة م��ن المواض��یع  الش��ائكة الت��ي حاول��ت ف��رض نفس��ھا ف��ي 

ب��ین ال��رفض و القب��ول تمیزھ��ا الس��احة األدبی��ة الغربی��ة و العربی��ة، وم��ا جعلھ��ا تت��دحرج 

بخصوصیات ل�م تعھ�دھا القاص�ئد الت�ي س�بقتھا، ف�رغم قص�ر ألفاظھ�ا و ض�یق عباراتھ�ا إال 

أنھا تسم بالقصدیة و التكثیف و التركیز، تختلف ب�إختالف ك�ل ش�اعر فك�ل یح�اول أن یعب�ر 

 .عن ذاتھ و تجربتھ اللنفسیة

دة النث�ر و ش�رعیتھا وفری�ق وھذا ما وضع النقاد و العرب في فریقین من دعاة قصی

من المنددین بھا و الداعین للثورة علیھا، وھذا ما وضع القصیدة ف�ي موض�ع التمح�یص، و 

الت��دقیق و الدراس��ة لكونھ��ا ال تخض��ع لق��وانین ص��ارمة تجعلھ��ا مقی��دة وف��ق مب��دأ مع��ین، ب��ل 

  .تسعى دائما إلبتكار و اإلبداع وال تقبل الجمود و الثبات و التقلید

  :تعریف النقد: أوال

جاء في قوامیس اللغة نقد الشيء نقره لیختبره أو یمیز ھذه من ردیئھ یق�ال نق�د الط�ائر  :لغة

: الف��ج، ونق��د ال��دراھم و ال��دنانیر وغیرھم��ا نق��دا می��ز جی��دھا م��ن ردیئھ��ا، وف��الن ینق��د الن��اس

ع�ن لس�ان أعطاه إیاھا نقد معجال وورد : یعیبھم و یغتابھم ونقده یبصره، وفالن نقد الدراھم

  : شیبویھ

  .نفى الدراهم تنقاد الصیارف *** تنفي یداها الحصى فیكل هاجره
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  1ونقد الشعر ونقد النثر أظهر ما فیهما من حسن أو أقبح

  .استعملت اللغة العربیة لفظ النقد لمعاني مختلفة

الزیف  أخرجت منھا: تمییز الجدید من الرديء، قالوا نقدت الدراھم و نتقدھا :األول

و اإلنتقاد وھو تمییز الدراھم و إخراج الزائف  . ت جیدھا من ردیئھا، ومنھ التنقادومیز

  .منھا

العیب و اإلنتقاض، قالت العرب نقدتھ الحیة إذ لدغتھ، ونقدت رأسھ بأصبعي إذ : الثاني

إن عبتھم وجرحتھم : إن نقدت الناس نقدوك، ومعناه: ضربتھ، وفي الحدیث أبي الدرداء

  2.صنیعكقابلوك بمثل 

ھو المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة و الجمال أو الرداءة و القبح في  :إصطالحا

الضعف و التخلف أو القوة و التقدم العمل األدبي، وبالتالي ھذه العملیة توقفنا على مظاھر 

  3.فیھ

تقویم النصوص التي تتدرج : وفي إطار التعریف بالنقد، عرقھ أحمد زكي فقال

  4.األنواع األدبیة تقویما یتبع تفسیره أو تحلیلھ في ضوء التجربة الفنیةتحت 

                                                           

 
   .24-23، ص 1996، المؤسسة الجامعیة لدراسات، بیروت، 1حسین الحاج حسن، النقد األدبي في أثار أعالمھ، ط  1

   .9، ص 1995، الدار المصریة اللبنانیة، االقاھرة، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد األدبي الحدیث، ط  2 

   24حسین الحاج حسن، النقد األدبي في آثار أعالمھ، مرجع السابق، ص  3

، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، 2أحمد كمال زكي، النقد األدبي الحدیث أصولھ و اتجھاتھ، ط  4

   23، ص 1981
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الحكم الذي تصدره على الشعر و النثر، وأنھ عند : و جملة األمر إن النقد األدبي ھو

المحدثین تقدیر النص األدبي تقدیرا صحیحا، وبیان قیمتھ ودرجتھ األدبیة، وھو تحلیل 

وبیان قیمتھا العامة و الموازنة بینھا وبین ما یشابھھا من األدبیة و الحكم علیھا،  اآلثار

قراءة وفھم وتفسیر وحكم، و الغرض منھ دراسة األسالیب أو الكتاب أو ، و أصول  اآلثار

  1.و األفكار اآلراء

I. الرفض : 

دار الجدل عریض في الساحة النقدیة العربیة حول ما یسمى قصیدة النثر، بین 

یطلقون من  أنھا تحمل رایة و رؤیة شعریة جدیدة، أما مؤید ومعارض، فالمؤیدین 

 أكثردة من الغرب في إطار ما جاءت بھ الحداثة، و رالمعارضون فیرون أنھا مستو

الرافضین لھذا المشروع ھم الشعراء و النقاد المحافظون بمن فیھم رواد الشعر الحر و 

  .رواده

في كتابھا قضایا الشعر الذي ومن بینھم نازك المالئكة التي ھاجمت قصیدة النثر 

نظرت فیھ لشعر الحر، للقصیدة النثریة بالنقد الالذع و رفضت ھذا النوع الجدید بنسف 

بعض المطابع تصدر كتبا تضم : یكون نثرا عادیا حیث قالت أنشاعریتھ كونھ ال یعدو إال 

شعر، ویفتح  بین دفاترھا نثرا طبیعیا مثل أي نثر آخر، غیر أنھا تكتب على أغلفتھا كلمة

القارئ تلك الكتب متوھما أنھ سیجد فیھا قصائد مثل القصائد فیھا الوزن و اإلیقاع و القافیة 

، وسرعان ما ...غیر انھ ال یجد من ذلك شیئ، فإنما یطالعھ في الكتاب النثر اإلعتیادي

                                                           
   .ینظر محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد األدبي الحدیث  1
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ى یالحظ أن الكتاب خلو من أي اثر للشعر فلیس فیھ بیت و ال شطر، إذن لماذا كتبوا عل

  1الغالف أنھ الشعر؟

النثر على حد قول نازك المالئكة كسرت أفق ترقع متلقیھا لتعوده على أن  فقصیدة   

الشعر یعتمد على البیت أو الشطر ولكنھ لم یجد من ذلك شیئا، وكذلك غیاب الوزن الذي 

  .ھو الخالف الجوھري بینھا وبین قصیدة النثر

فإلغاء الوزن ھو الذي جعلھا تدرجھا ضمن جنس النثر ال الشعر، إذن فخالف 

الناقدة مع ھذه القصیدة ھو خالف عروضي، فمادامت النصوص الموزونة فھي شعر، أما 

إذا تخلت عنھ فتخرج من الشعر إلى النثر، وفي موقف أخر تنتصر فیھ نازك المالئكة 

ل ولسوف یجد دعاة النثریة الجدیدة أنفسھم حیث للوزن و تعزز فھا موقفھا األول حیث تقو

الشعر وجد  إنغیر  أراودبدؤوا فلقد استحال معنى كلمة الشعر إلى التعبیر عن النثر كما 

لنفسھ إسما أخر صادق ینص على الوزن الذي حاولوا قتلھ، ولسوف یبقى الناثرون حیث 

  2.كانوا مع الناثرین

كد عدم قبولھا شاعریة ھذا الجنس الكتابي ومن خالل كالم نازك المالئكة فھي تؤ

ھي تملص حزئي  الخضمن إطار كونھا ألغت الوزن و القافیة في حین أن حركة الشعر 

من القیود الخلیلیة ھذا من جھة ومن جھة نظرة ثانیة ال یمكن أن نوقف حركات التجدید 

ر یجب أن تكون التي عرفھا الشعر العربي عند شعر التفعیلة، فسنة  التجدید و التغیی

محمد الفقیھ أن یصرح أن شعر التفعیلة ماضیة،  وال یمكن إیقافھا عند حد ما وھو ما ادى ب

                                                           
   .213، ص 2004، 13نازك المالئكھ، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للمالیین، بیروت، ط  1

   22نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص   2
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لیس قدر الشعر حتى نتوقف عندھا  و العمل اإلبداعي عموما مدفوع بحس التجاوز، سوى 

وخارج  التفعیلةكان ذلك في الشكل و المضمون فما المانع من التجریب خارج قصیدة 

  1.شروطھا

وھذا الموقف ینطبق تماما على الموقف الذي ذھب غلیھ على داخل فرج حینما 

رأى أن نازك المالئكة تضع حجر عثرة في طریق الحركات التجدیدیة الالحقة من خالل 

الدعوة إلى اإللتزام بالحدود التي وضعتھا وھي ألزمت نفسھا بھا، وھذا كلھ یقود إلى 

یادتھا للحركة التجدیدیة أزلیة ال تتجاوزھا مطلقا، وھي تجمید التطور الشعري، كما تبقى ق

  .یعني أنھا رأت أن مشروع قصیدة النثر یھدد المشروع الذي نظرت إلیھ وتزعمتھ

وبالتالي قد دخلت نازك مالئكة مع دعاة القصیدة النثریة  في جدال محتدم ألن   

محمد كان یكتبھ  الذيھؤالء الرواد أطلقوا مصطلح الشعر الحر على نوع من الشعر 

وغیرھم و أشاروا إلى أن المصطلح جبرا إبراھیم جبرا و توفیق الصائعو المافوط

یة لم یكن دقیقا، أي كیف نطلق رالمذكور الذي إختارتھ نازك المالئكة عنوانا لحركتھا النث

  2 .علیھ شعرا حرا ومازال الشعر یتحرر من قیود الوزن و القافیة

لكن نازك المالئكة إختارت أن تكون حریة الشاعر تتمثل في تخلصھ من نظام 

، أي أنھا حریة بطریقة خاصة من ثم فھي أحادیةالشطرین ومن وحدة القافیة، وھي نظرة 

                                                           
أمال دھنون، قصیدة النثر من خالل مجلة شعر األسس و الجمالیات، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في النقد العربي  1

   59، ص 2004جامعة محمد خیضر بسكرة، 

علي داخل فرج، محاكمة الخنثى قصیة النثر في خطاب العراقي، دراسة ماوراء نقدیة، دار الفراھدي لنشر و   2

   179، ص 2011، 1التوزیع، بغداد، ط
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تستعملھ بطریقتھا الخاصة من منطلقاتھا الخاصة فھي ترى ان الوزن ضروري للتمییز 

  1.غ الشعر الحر بالمفھوم العربيبین ما ھو شعر وما ھو نثر و ال تستسی

و بذلك ال یزال العداء مستمر بین نازك المالئكة و دعاة القصیدة النثریة إلیمانھا   

المطلق بأن الوزن ضروري، وال نستطیع اإلستغناء عنھ في الشعر وھذا ما أدى یوسف 

  2.الفھم خال إلى ان یرد علیھا باللھجة المتعصب متھما إیاھا بالجھل والرجعیة وإساءة

الحر على أنھ إكتسب وفي موقف آخر تشید نازك المالئكة فیھ بمنجزھا الشعر   

الشرعیة وتتساءل ما إذا كانت قصیدة النثر قد انتشرت في الوطن العربي لتكتسب 

شرعیتھا كذلك وتقنع النقاد و األجباء المثقفون بھذا النوع الجدید فھي فھي تقول مازال 

ویتالطم حتى إضطر مؤتمر أدباء العرب الثالث في القاھرة إلى  یثار الشعر الحر یشتدوا

  3.أن یعترف بھ رسمیا وبدخلھ في أبحاث الرئیسیة

عدة  أسسارھا من صوعموما إنطلقت نازك المالئكة في نقدھا لھذه القصیدة و ان

  : منھا

  :األسس النفسي

فھي ترى أن سبب تسمیتھم للنثر شعرا أنھم یزدرون موھبتھم في مجال الكتابة 

النثریة و یتطلعون إألى شيء ال یملكونھ وكأنھم یرون وضاعة النثر، فأرادوا اإلرتقاء بھ 

                                                           
فاتح عالق، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، دط،   1

   105، ص 2005

   173على داخل فرج، المرجع السابق، ص  2

   55نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص  3
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فسموه شعر و الناثر شاعرا، ترى أن یعرف ھؤالء قیمة النثر الذاتیة فال یمكن أن تعني 

  .ر عن الشعرالشعر عن النثر وال النث

فھي ترى أن تسمیة قصیدة النثر قد وقعت في خطأ كبیر حین أطلقت  :األسس اللغوي

كلمة الشعر على النثر و الشعر معا، على أن كلمة الشعر عالقتھا وطیدة بالوزن، ثم توجھ 

  یزت لغات العالم كلھا بین الشعر و النثر؟مسؤال إنكاریا ألصحاب ھذه الدعوة، لماذا 

قصیدة النثر ینطلقون من المضمون في  أصحابترى نازك المالئمة أن  :دياألسس النق

وصف الكالم بالشعر، فالشعر في نظرھم تجمع لمعان جمیلة موحیة باإلحساس و الصور 

بمعنى یدخل فیھ الخیال و العواطف و الصور، فال یھم ان یكون ھذا الكالم موزونا أو 

: امرینغیر موزون، إذن فالوزن عندھم لیس شرطا في الشعر، إذا الشعر عندھا یشمل 

  1.یضاف إلیھ الوزن )إحتواؤه على الخیال و الصور، و العاطفة ﴿ المضمون

وعموما عند الوقوف على المنطلقات التي إرتكزت علیھا نازك المالئكة  في نقدھا  

  .لقصیدة النثر نرى منھا

إنطلقت في نقدھا لھذه القصیدة من تقسیمھا قصیدة النثر و اكدت على عدم حقة  - 1

نھ یطلق كلمة قصیدة على النثر و الشعر معھا، وھو األمر الذي یتناقض مع المصطلح أل

التي مسارھا النقدي بخصوص مصطلح الشعر الحر، الذي أطلقتھ على حركتھا التجدیدیة 

ألنھ  أدونیسالذي ینتقد فیھا  فاضل العزاويتزعمتھا وتعزیزا لذا القول نعرض مقولة 

أطلق مصطلح قصیدة النثر على القصائد التي تخلت عن الوزن، كما إنتقد فیھ نازك 

                                                           
   .213عاصر، المرجع السابق، ص نازك المالئكة، قضایا الشعر الم  1
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فمادام الشعر الحر یعني القصیدة ..... المالئكة إطالقھا على حركتھا تسمیة الشعر الحر، 

تكون القصیدة المتحررة من الوزن و القافیة  أنالموزونة ضمن نظام حر التفعیلة، فال بد 

نثر، نقل مصطلحھا من اللغة الفرنسیة في حین أن قصیدة النثر تعني شیئا ھي قصیدة ال

آخر غیر التحرر من الوزن و القافیة، وتكاد تكون غائبة ضمن الحركة الشعریة العربیة 

  1.الجدیدة

رأت انھ ال شعریة خارج الوزن، في تقدیرنا لھذا الكالم فیھ نظر ألن الوزن وحده  - 2

ریة قد توجد حتى في النصوص النثریة، وفي ھذا المضمار یصنع شعرا، كما أن الشع

 ھناك الكثیر من أنیقول د یبوس ھناك كثیر من القصائد الجمیلة بال أبیات الشعریة كما 

یكون شعرا كما  أنألن الكالم الموزون لیس بالضرورة  2األبیات الشعریة تخلو من الشعر

  .ان الشعریة قد تكون حتى في الكالم المنثور

الشاعر أحمد عبد المعطي الحجازي وھو احد رواد الشعر الحر كذلك الذي كان  ماأ  

ا كتابھ القصیدة الخرساء من اكبر الضربات الموجعة التي ألحقھا خصوم قصیدة النثر بھ

على حد قول جھاد فاضل حیث رأى ھذا الكتاب قد جردھا ھذا الكتاب من كل الشعریة 

نما ھي إإنتھى إلى القول إنھا لیست مجرد شعر رديء، و ،أصحابھایمكن أن یدعیھا لھا 

أیضا نثر رديء فال ھي بالشعر الجید وال ھي بالنثر الجید أیضا، وغنما ھي عبارة عن 

                                                           
   43، ص 2019، 1محمد معتصم اإلیقاع في قصیدة النثر ومقاالت أخرى، نسخة إلكترونیة، ط 1

الھیئة العامة  سوزان برنارد، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنات زھیر مجید مغاس، مراجعة د جواد الطاھر   2

   11، ص 1996، 2لقصور الثقافة، ط
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نثر باھت یكتبھ في األعم األغلب ناشئون مبتدئون ال یعرفون قراءة شعره ومضامین 

  1.أسرار ھذا الشعر على نحو واف

عریة قصیدة النثر فقط، بل حولھا إلى نثر رديء ركیك وبالتالي ینسف حجازي ش  

یكتبھ في العادة الشعراء المبتدئون وھو الوصف الذي وصف بھ  حجازي شعراء ھذه 

نحن نقرأ للذین یكتبون ھذ النوع من الكتابة، : القصیدة في أكثر من مناسبة حیث یقول

  2.فنجد أخطاء ال یقع فیھا تالمیذ المدارس

حاوي رأي عبد المعطي حجازي عندما إتھم شعراء ھذه الفئة  خلیلوقد إعتمد 

بالجھل بمقومات الشعر بل بقواعد اللغة العربیة، بحیث صرح بأن شعراء قصیدة النثر 

طائفة تجھل قیمة اإلیقاع المنضبط في الشعر، وصعوبات البناء الداخلي المقید بذلك 

دتھ وتدخل إلى مجموعة من الصور اإلیقاع الذي ال بد منھ لكل شاعر یأبى أن تنساخ قصی

  3.ببھرج الصورة وخرفھا الزائفخفاء حقیقتھ إإنھا ظاھرة مرض یسعى إلى : المبعثرة

فخلیل حاوي یرى أن الوزن ضروري وال یمكن اإلستغناء عنھ لكي تحافظ   

  .القصیدة على وحدتھا وإنسجامھا الداخلي

لكن تعمیم التھم التي اطلقھا حاوي على كل شعراء ھذه القصیدة كونھم یجھلون   

مقومات الشعر و اإلیقاع المنضبط ھو حكم ال یصدق على العامة، فھل یجوز أن نطلق 

                                                           
   .2012، أول اوت 16109جھاد فاصل، القصیدة الخرساء، جریدة الریاض، مؤسسة الیمامة الصحفیة، العدد   1

، مركز الحضارة العربیة لإلعالم و النشر والدراسات، مصر 1شریف رزق، قصیدة النثر في المشھد العربي، ط 2

   .17، ص 2010

   821، ص 1984یروت، ، دار الشروق ب1جھاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، ط   3
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ي كانوا یكتبون قصیدة على شعراء مثل أدونیس و أنسي الحاج الذ العشوائیةھذه األحكام 

واحد، فھم كتاب مجیدون للقصیدة العمودیة، قبل أن  آنالنثر و القصیدة العمودیة في 

  .ه األحكام على بعض منھم فحسب،یكونو كتاب قصیدة نثر، و بالتالي قد تصدق ھذ

ونبقى مع أراء حجازي المقللة من شأن ھذه القصیدة ودعائھا إلى حد التطرف،   

طاط اللغة و توقف فرأي انھا نتیجة األزمات التي یعیشھا العالم العربي مما أدى إلى إنح

   1.اإلبداع و إستفحال التیارات المعادیة للعلم و الحریة

وعلى الرغم من أن ھذا الرأي المتطرف إلى أبعد الحدود، لكن ھناك أراء ساندت   

بأن الصھیونیة تقف وراء قصیدة : حجازي إلى ماذھب غلیھ، فھذا شوقي بغدادي یؤكد

قرار سریا بتخریب اللغة العربیة و الشعر العربي النثر و أن البرلمان الصھیوني قد إتخذ 

كیف نقبلھا و قد بلغت ھذا الحد : مما أدى بحجازي إلى القول متسائال 2.عبر قصیدة النثر

  3.من الصفاقة

  :أما الناقد حسن الھمویل فیرى أن قصیدة النثر مأخوذة بأشیاء كثیرة  

ث نحكم علیھا من خالل سنة التطور لیست قصیدة النثر إمتداد للقصیدة العربیة، بحی :أوال

  .الطبیعیة

                                                           
   38، ص 2011، دیسمبر 4، إطاللة على قصسیدة النثر العربیة، مجلة جامعة إبن رشد، ھولندا،العدد مھدي عثمان 1

   15شریف زرق، النثر فغي المشھد العربي، المرجع السابق،  ص   2

   .15أنظر، قصیدة النثر في المشھد العربي، ص   3
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ھي تقلید غیر واع، بحیث لم تكن تقلید مباشر للقصیدة العربیة فالشعر ال یترحم، و  :ثانیا

إنما ھي تقلید لترجمة القصیدة الغربیة، وھذا عمق إبتعادھا عن الفن الشعري و العربي و 

  .الغربي على حد سواء

وابطھا الشكلیة الصارمة التي ال یمكن التخلي عنھا، وقد القصیدة الغربیة لھا ض :ثالثا

حسن عون إلى أوزانھا و أشار بعد الدارسون للبناء و الشكل في القصیدة العربیة  3اشار د

و الغربیة ونقاد الغرب یخوضون في خالف مستمر مرحول ضوابط الشعر و تسماتھ 

  .عندھم

وابط شكلیة تشبھ القطع الموسیقیة، و وتغني وال یأتي ذلك إال بضالشعر إنشاء  :رابعا

الشاعر الموھوب ال یجد أدنى معوق في الضابط الشعري، وضوابط الشعر لم تسبقھ، 

وإنما رصدت منھ، فالشاعر و الشعر سبق الضوابط العروضیة مثلما سبقت اللغة 

و  الضوابط النحویة و الصرفیة، مثلما سبقت الجمالیات البالغیة في علوم بیان و البدیع

  .المعاني

لقد تطورت الموسیقى العالمیة و العربیة ولكن لم یختل إیقاعھا، إنما تغیرت إلى  :خامسا

األفضل في إطار الثوابت، وكذلك معمار القصیدة تطور و تغیر لكنھ ظل متحفظا 

  .بخصوصیة الشعر

لكل ظاھرة وسمات وشروط تحتكم بھا عند التنازع، وقصیدة النثر ال تتوفر على  :سادسا

شيء من ذلك وھي بھذا و بغیره تفقد مشروعیة الوجود بوصفھا شعرا تملكھ وال بوصفھا 
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نثرا ال یزال النقاش قائما بین مؤید ومعارض القصیدة النثر، فالبعض یعتبرھا شكال 

  1.ذاتھتبرھا جنسا أدبیا مستقال بشعریا و اآلخر نثریا وثمة من یع

ال توجد ضوابط تحكمھا كما أنھا لیست نثرا الھویمل إذن فقصیدة النثر على رأي 

خاصال وال شعرا خالصا، فھي في أعلى تجلیاتھا تقلیدا أعمى للنصوص الغربیة 

المترجمة، و ھذا  ماذھب  إلیھ أحد النقاد حین رأى أن قصیدة النثر في نماذجھا األولى 

نتیجة التأثیر و التأثر مما الغربیة ولیست  باآلدابعلى األقل كانت نتیجة إنبھار العرب 

ب ھان یعتقد أن السبب في تأخر ظھور قصیدة النثر في بدایة القرن الماضي ھو تأثر  أدى

الرؤیة بالموروث الغربي، وھو تأثیر لم ینبع من قناعة أو تفاعل بین قوتین متوازیتین بل 

فنجان كما كان المؤثر القیمي حاضرا مما جعل التجربة ال تعدوا أن تكون زوبعة في 

وھذا ما جعل أنسي الحاج عندما علق على نصوصھ األولى التي كان یكتبھا في  2یقال،

ھذا الجنس بأنھا كتابات لم تكن  مصنفة ضمن أي جنس من األجناس األدبیة المعروفة 

وقتھا لم یكن لھا ھویة واضحة بل یمكن وصفھا بأنھا نصوص لقیطة غیر معترف بھا و 

  .في عصرنا الحدیث 3ألنواع األدبیة السائدةغیر مصنفة في إطار ا

الفن عموما و الشعر باألخص ال یكون تجریبیا فالشعر  أنأما إحسان عباس یرى   

ال أفھم أن یكون شعر تجریبیا، الشعر تجربة أما التجریب بمعنى " عنده تجربة إذ یقول 

شعر یكون تجریبیا، تنتھي، ال أینذلك أننا نحاول شیئا دون أن نعرف حدود المحاولة إلى 

                                                           
ریاض نویصر، موقف النقد المغاربي من قبصیدة النثر، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في اللغة العربیة وأدابھا،   1

   .37- 36، ص 2013جامعة مولد معمري، تیزي وزو، 

   35، ص 2013، 1محمد معتصم، اإلیقاع في قصیدة النثر و مقاالت أخرى، نسخة إلكترونیة، ط  2

   .54المھدي عثمان، إطاللة على قصیدة النثر العربیة، ص   3
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لیس عالم الفن  مختبرا في مختبر تجري التجارب، أما في عالم الفن تبنى تركیب من 

منا بأن ھذا البناء یستحق أن یبنى ال یستطیع أن تبنیھ، إذا ؤأشیاء بناء جدیدا إذا لم تكن م

ن كنت تجرب أن تبنیھ كي ترى بعدئذ كیف یكون شكلھ فأنت لست فنانا، و الذي یعتقد أ

  1.الشعر تجریبي یمتھن قیمة الشعر في نظري

فالتجریب إذا ھو جمیل بالموضوع ألنك ال تعرف حدود المحاولة و ربما تؤول   

نتیجة إلى الفشل أو إلى النجاح و ھذا ال یكون إال في المختبر، أما في مجال الفن و الشعر 

ھاجم أمل دیقل  باألخص فال الیصلح ألنھ ینقص من قیمة الشعر، و في السیاق نفسھ

إن ھذا التحلل الشعري و الفني :" التجریبیة و التفكك عندما تحدث عن قصیدة النثر قائل

نما و إزدھر ألن ھناك تحلل إجتماعیا و تفسخا وطنیا، الشعر الحدیث عندما نشأ ھجم ألنھ 

ألن الشعر ال یلتزم بالوزن و القافیة كما یقول أنصار القدیم، ولكن اإلتھام لم یلقى قبوال 

الحدیث كان یتبنى القیم اإلیجابیة في حركة المجتمع في ذلك الوقت، ولكن بدال من بناء 

مجتمع عربي جدید أن یصبح اإلنبھار بالمجتمع الغربي و نقلھ حرفیا إلى الداخل الدول، 

إلى أن أنصار یتبنى اإلنبھار بدال من الصدق كما عند أدونیس إذن ھذه الموجات التجریبیة 

تمشي في طریق التقدم، ال تمشي مع حركة التاریخ وإنما ھي تمشي مع حركة المجتمع  ال

بعیاءة تدثرة ھذه الحركات التجریبیة تقود العقل العربي إلى الوراء م.... إلى الوراء

  2.الحداثة

                                                           
   110، ص 1991، 1أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، اإلطار النظري، دار الفكر الجدیدة، بیروت، ط 1

   361.362جھاد فاضل قضایا الشعر الحدیث، ص   2
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أن عر التفعیلة على الرغم من أنھ ھجم من طرف أنصار أمل دنقل إذن رأى 

ھ بالوزن و القافیة الموحدة المعھودة في القصیدة القدیمة، ولكنھ الشعر القدیم بعدم إلتزام

شق طریقھ فمن حركة التجدید في الشعر العربي، لكن الحركات التجریبیة اآلتیة من 

  .الخارج قادت العقل العربي إلى الوراء ألنھا نقل حرفي لما عند الغرب نتیجة إلنبھار بھ

ى أن قصیدة النثر التي إستوردھا العرب ، حین رأأدمل دنقلوقد ساند خلیل حاوي 

من الغرب دلیل على الفراغ الذي یعانیھ بعض شعرائنا من نقص في التجربة الشخصیة 

إن اإلنغماس في خصم الشعر الغربي دلیل : " مما أدى بھم إلى تقلید ثقافة اآلخر حین قال

منطلقة التي تولد غ  نفوس بعض شعراء العرب المحدثین من الحیویة المتوھجة العلى فرا

ھب حین ذالمھدي عثمان في نفس الم وذھب 1.شكال اصلیة غیر مرتقبةأ بذاتھا مضامین و

إن  " : رأى أن شعراء قصیدة النثر طائفة ال تعي اصال معنى التجریب فصرح قائال

المعظلة عند كتاب قصیدة النثر أن أغلبھم ال یعي اصال فعل التجریب وال یعي أن نصھ 

  2.لیس شیئا آخر غیر كلمات موزعة على بیاض یتبجح صاحبھ أنھ قصیدة نثر ي أنتجھذال

 ذإنما نقرأه من "لك محمود درویش فقد أعلن موقفھ للشعر التجریبي بقولھ ذو ك

 ذسنین بتدفقھ الكمي المتھور لیس شعرا، إلى حد یجعل واحدا مثلي متورطا في الشعر من

 ذلك یمقتھ ویزدریھ، وال یفھمھ إذثر من قرن مخطرا إلعالن ضیقھ بالشعر، و أك ربع

إلى إعادة النظر و التشكیك بكامل حركة الشعر ا اللعب العدي أن یوصل ذكیف تسنى لھ

                                                           
ط،  محمد عالد الدین عبد المولى، وفھم الحداثة، قصیدة النثر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، د  1

   68، ص 2006

   64، ص 2011، دیسمبر 4إطاللة على قصیدة النثر العربیة، مجلة إبن رشد ھولندا، العدد / المھدي عثمان  2
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العربي الحدیث و یخربھا عن وجدان الناس إلى درجة تحولت فیھا إلى سخریة؟ لقد 

شعر، و لیس شعرا على  ا الشعر بشكل فضفاض حتى سادت ظاھرة ماذإتسعت تجریبیة ھ

إستولت الطفیلیات على الجوھر لتعطي الظاھرة الشعریة الحدیثة سمات اللعب و الركاكة 

لیس  ھو شعر وما ي یشوش رؤیة الفارق بین ماذو الغموض وقتل األحالم و التشابھ ال

  1.شعرا

صیدة النثر موزعة بین المدح و الرفض 5وقد نرى موقف محمود درویش تجاه ق

ھ التي یناقض فیھا موقفھ السابق ما نشر في جریدة الصریح التونسیة و الحیادیة ومن أقوال

موقفي من قصیدة النثر متلبس، أحبھا وال أحبھا حینا آخر ولكن في المحصلة ال  "قائال

أستطیع ثقافیا أن أرفض إقتراح شعري جدید، ما یھمني أن أجد تحقق الشعریة في 

  2.قصیدة نثرا ال حرا أو القصیدة، سواء كانت عروضیة أو شعر

ه القصیدة و أجملھا ذفقد أشارت إلى التناقضات التي وقعت فیھا ھ العبدأما بمعنى   

  : كما یلي

  الشعر + إسمھا اإلستفزازي المخیل إلى الضدین النثر  –أ 

  یقرن النظام بالفوضى  يذبناؤھا العام ال - ب

  إشراقیتھا الداخلیة ونزوعھا الشكلي - ت

                                                           
   .28-27جھاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، ص   1

   60المھدي عثمان، إطاللة على قصیدة النثر العربیة، المرجع السابق، ص   2
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  1.سردیتھا وغنائیتھا - ث

الناقد العراقي سامي المھدي فقد أنقده للقصیدة النثریة من مھاجمة القائمین على  أما

لم أر خاللھا : ه المجلة ھو تزییف للحقائق یقولذمجلة شعر اللبنانیة، كما رأى ما تنشره ھ

إال نقادا باحثین یجھلون الحقیقة أو یتجاھلونھا و یكرسون غفلة أو تغافال، إدعاءات مجلة 

جماعتھا بل لقد رأیت دراسات أكادیمیة تنأى عن الحقیقیة، وتكرس ما أعتبره الشعر و

لك فكرت أن أدلو بدلوي، كما یقولون و أكشف ما أرى وما أعرف و ذزیفا محضا وعنده 

  2.أضع بین أیدي المھتمین معلومات أخرى و روایات إن شئتم قد تساھم في جالء الحقیقة

ي ذفیھ نجاح قصیدة النثر بنجاح الشاعر ال وفي موقف آخر لسامي المھدي یربط  

لك النجاح ھناك بإعتبارھا شكل ذلم تحقق : اتھا حیث یقولذیكتبھا، ولیس بنجاحھا في حد 

ینجاحھا ال یعني أنھا  يلك أذا الكاتب الموھوب، و ذتعبیریا و إنما بإعتبارھا نتاج ھ

عراء كبار یكتبون شعرا اتھا، وإنما نجاح كتابھا بعض كتابھا وھم غالبا شذنجحت في 

 3.لك شأن أي  شكل تعبیري آخرذموزونا إلى جانبھا شأنھا في 

ه  المقولة نتساءل كیف ینجح األدیب أوال ینجح ذوبالوقوف على ماجاء في ھ  

ي یكتبھ، نحن نعلم أن األدیب یعرف بكتاباتھ ونجاحھ مرھون بنجاح مایكتبھ ذالشيء ال

  .ولیس عكس

                                                           
حاتم الصكر، حلم الفراشة لإلیقاع الداخلي و الخصائص النفسیة في قصیدة النثر، النایا للدراسة و النشر، دمشق  1

   34، ص 2010، 1سوریا، ط

   .184ینظر حاتم الصكر، حلم الفراشة اإلیقاع الداخلي و الخصائص النفسیة في قفصیدة النثر، المرجع السابق، ص   2

على داخل فرج، محاكمة الخنثى، قصیدة النثر خطاب العراقي، دراسة ماوراء نقدیة، دار الفراھدي للنشر و   3

   184، ص 2011التوزیع، بغداد، ط 
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اإلیقاع الداخلي في قضیة النثر فیرى سامي المھدي نفیھ تماما أما على مستوى   

ي ینتسب إلى  قصیدة النثر المكتوبة باللغة العربیة ھو إیقاع ذإن اإلیقاع ال: حین قال

نثریة أصوات موجودة في النثر  وھمي، إیقاع ال وجود لھ و الموجود بدال منھ أصوات

عن الموسیقى الداخلیة واإلیقاع الداخلي  یقال العادي حتى في مقاالت الصحفیة، وكل ما

  1.في قصیدة النثر وتموجاتھ و طاقاتھ التعبیریة، أشیاء ال توصف بسوى الھراء

ه القصیدة و ذي جاءت بھ ھذن وجود اإلیقاع االداخلي الذنفى سامي المھدي إ

إعتبرھا إیقاعا وھمیا موجودا حتى في النثریات العادیة، و لكننا نرى أن نفي اإلیقاع 

بالكامل عن جمیع القصائد النثریة یحتاج إلى مراجعة، وفي تقدیرنا أن كل كالم مھما كان 

فھو یحوي إیقاعا خاصا أم یصف المشركون القرآن الكریم بالشعر إلحتوائھ على إیقاع 

إلى القلوب؟ ھل أن العرب لم تكن تعرف الشعر حتى توصف بھ نفد من خاللھ خاص ی

  .القرآن الكریم، وبالتالي فاإلیقاع موجود في القصائد النثریة أو في غیرھا

وعموما فقصیدة النثر عند سامي المھدي ال تعدو أن تكون مجموعة من األوھام   

عن اإلیقاع وعن الشكل، وعن كر حدیثھم ذسعى وراءھا تحمع شعر ومن ساندھم فھو ی

ا المنطلق یحاول سامي المھدي أن ینسف قصیدة ذاإلیقاع و عن التنوع، كلھا أوھام من ھ

  .النثر من أساسھا

ھب إلیھ محمد عالء ذالتي ثارت ضد قصیدة النثر و أنصارھا، ما  اآلراءومن بین 

ه القصیدة ھم فرنسیون قي أثواب عربیة، ذالدین عبد المولي حین رأى أن بعض كتاب ھ

                                                           
   189وراء نقدیة، المرجع السابق، ص  الخنثى، قصیدة النثر خطاب العراقي، دراسة ما على داخل فرج، محاكمة 1
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و الحقیقة أن ھناك الكثیر من كتاب قصیدة النثر عربا لكنھم فرنسیون أكثرھم  ": یقول ذإ

، فھو یرى أن شعراء قصیدة النثر متأثرین بالحضارة الغربیة خاصة باألدب "منھم عربا

في ثقافة الغرب، وفي وبان خصوصیتھم العربیة ذي أنتج قصیدة النثر لدرجة ذالفرنسي ال

ه  القصیدة مما یدل أنھا ذا السیاق وھو یتحدث عن سبب ھمجیة الكثیر من نصوص ھذھ

مكتوبة، وأصحابھا یفكرون باللغة الفرنسیة ویكتبون بالحرف العربي لماھیتھم نع 

   1.النصوص المترجمة و التي یعتبرونھا مصدرا من مصادر قصیدة النثر وھي األخرى

ن فمحمد عالء الدین عبد المولي یرى أن النصوص الغربیة المترجمة، ھي أحد ذإ  

ا رجعنا إلى  البدایات األولى ذھب إلیھ إذروافد قصیدة النثر العربیة فإننا ال نوافقھ فیما 

ه القصیدة، أما النصوص المتأخرة فال، ألن قصیدة النثر العربیة نشأت متأثرة ذلھ

تعبر على خصوصیتھا العربیة،  أصبحتن شقت طریقھا و بالنصوص الغربیة بدایة، لك

  .ویكمل الناقد حدیثھ بأن أورد المقولة السابقة لینوه بأمرین

یعتد الفرنسیون بلغتھم فیحتفون بالنصوص المكتوبة بلغتھم من قبل كتاب عرب  :أوال

 اذه اللغة كما لم یستطع كاتب فرنسي حقیقي، فماذفرانكفونیین أو یصفون بعض من ھ

  ج الفرنسي لدینا؟ و أي لغة تعني؟ذتفعل تلك النصوص العربیة المكتوبة وفق النمو

تبنى عالقة مع الغرب عند شغف الغربیین بالبحث عن تفاصیلنا الداخلیة  :ثانیا

لك من تحقیق ذاإلستمتاع بكثیر من عاداتنا و محلیاتنا، نظرا لما یعنیھ  وخصوصیتھا، و

                                                           
و منشورات إتحاد الكتاب  محمد عالء الدین عبد المولى، وھم الحداثة، مفھومات قصیدة النثر نموذجا، جامعة  1

   2006العرب، دمشق سوریا، دط، 
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ي نسعى نحن لتخلي عن أي خصوصیة تمس كتابتنا ذالمعرفتھم بنا أكثر، في الوقت 

  1.ولغتنا

أما الناقد ماھر شفیق فرید یرى ان قصیدة النثر العربیة مازالت بعیدة عن نظیرتھا   

ه القصیدة تجعلھا اقرب ذالغربیة أي لم تبلغ نضجھا بعد، كما یرى أن غیاب وزن عن ھ

إن أكبر مشكلة تطرحھا قصیدة النثر  ":ھب إلیھ قائالذا ما ذإلى النثر منھا إلى الشعر، وھ

القدیم انھما متناقضان في الشكل و الرؤیة و  ذھي مزاوجتھا بین نمطین تعبیرین عرفا من

القصد، و أن أكبر مشكلة تطرح على قصیدة النثر أنھا خالیة من الوزن الشعري وال 

أن الحد الفاصل بین  األخیرا أن ذو بالتالي یرى ھ 2.تصلح للغناء و ال لإللقاء، فھي كتابة

ا المعیار یفرق بین النثر و النظم، ال بین الشعر و ذالنثر و الشعر ھو الوزن و عن كان ھ

ین النمطین فیرجع إلى أن الكتابات الحدیثة عرفت مزجا بین ذالنثر، أم عدم تداخل ھ

الروایة  األجناس األدبیة كالقصة و الشعر أو الروایة و الشعر، فبتنا نسمع عن شعریة

  .مثال

ي یمثلھ ذه القصیدة أنھ ال شعر خارج اإلبقاع الذفیرى من ھ عبد مالك مرتاضأما   

حاولت أن تمرق من ..... یمكن أن یمثل خارج اإلیقاع فأي شعر  "الوزن، حیث تساءل 

                                                           
   62محمد عالء الدین عبد المولي، وھم الحداثة مفھومات قصیدة النثر، المرجع السابق، ص   1

   31، ص 2013، 1محمد معتصم اإلیقاع في قصیدة النثر ومقاالت أخرى، ط  2
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 وتتنكر لوصفھ وتثور على طبیعتھ فھي كفرت باإلیقاع عن الوزن )أي شعر  ﴿جلده 

  .أي أن القصیدة النثریة خرجت من جنس الشعر فور تخلیھا عن الوزن ،1وتجردت منھ،

و إنك لتجد لقصیدة النثر من الخصوم في سوق  ": حدیثھ بالقول مرتاضویكمل  

ھي أراء  مرتاضوفي تقدیرنا لرأي  2.مما تصادف لھا من األتباع و األنصار أكثرالنقد 

ا لیس ذیدة النثر لھا خصوم أكثر فھا الجنس، أما عن كون قصذسلبیة فھو رافض شعریة ھ

  .دلیال على أنھا لیست شعرا

أما الناقد یوسف سامي الیوسف ینفي أن تكون قصیدة النثر شعرا، فھو یرى أنھ ال   

ه القصیدة، إال بمعزل عن مسار حركة الشعر العربي المعاصر، وإال ذینبغي أن تدرس ھ

  3.بشكل أو بآخرلكان نصف النثر العربي القدیم و الحدیث شعرا 

في حین یرى الناقد المغربي محمد بنیس أن القصیدة النثریة العربیة أو الغربیة على حد 

 ": سواء، مازلت لم تبلغ رشدھا ال من الجانب النظري، وال من الجانب التطبیقي حین قال

  إن قصیدة النثر ماتزال بعیدة عن التناول النظري و الممارسة اإلجرائیة على الصعید 

  4.ه القصیدة، ھي بدورھا حدیثة العھدذالعالمي ال العربي وحده ألن ھ

أما عبد الكریم الناعم في مقالتھ في قضیة قصیدة النثر من حیث الشكل و   

المضمون، رفض قصیدة النثر رفضا باتا، ونفي عنھا صفة الشعریة لخلوھا من الوزن و 

                                                           
عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات متابعة وتحلیل ألھم قضایا الشعر المعاصر، منشورات كلیة اآلداب و العلوم  1

   279- 278، ص 2008اإلنسانیة، جامعة األمیر عبد القادر قسنطینة، دط، 

  279عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات،  المرجع السابق، ص   2

   66وھم الحداثة، المرجع السابق، ص  محمد عالء الدین عبد المولى،  3

، دار نوبقال، الدار -الشعر المعاصر –، الرومانسیة العربیة 3محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالتا، ج 4

  .69، ص 1990، 1البیضاء، ط
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اطرة، لخلوھا من أسباب الشعر، ي سمي قصیدة النثر خذلك صفاء خلوصي الذالقافیة و ك

  1 .فھي عنده خطوة ثالثة تأتي بعد البند

كما نالحظ یصدر عن إفتقار قصیدة النثر إلى الوزن و  اآلراءه ذوفي األخیر جل ھ

ثر عن طریق نالموسیقى الشعریة، على الرغم من أنھ قد یعوض شيء منھما في قصیدة ال

لك أن إنتقاد ذا التعویض ال یجعل من النثر شعرا، ذاإلیقاع الكلمات و العبارات، لكن ھ

 .ه القصیدة لمحور أساس محاور القصیدة الشعریةذھ

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
   95- 94ص ، 1982، ص 1نور الدین حمود، دراسات في نقد الشعر الدار العربیة للكتاب، تونس، ط  - 1
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  وقع القصیدة النثریة في النقد الحدیث: المبحث الثاني

ا لم یمنعھا من فرض نفسھا في ذي عرفتھ قصیدة النثر، إال أن ھذرغم الرفض ال

ا النوع األدبي ذین سعو في تطویر ھذبفضل روادھا الا ذالساحة األدبیة الحدیثة، وھ

  1.أنسي الحاجو ادونیس : الجدید، وكان أبرز إثنین من كتاب قصیدة النثر ھما

أحدھم أھم كتاب قصیدة النثر و منظریھا، وقد تنوعت تجاربھ  أدونیسوبعد   

دما من جا متقذا المجال، وكانت قصیدتھ مفردة بصیغة الجمع تعد أنموذالشعریة في ھ

ج قصیدة النثر، فھي ممتلئة بمفردات مشحونة تنھض على تكثیف الداللة و مكتنزة ذنما

 ذبالرموز المتشابك  وال تقدم إحتماالت جاھزة للمعنى ومن الناحیة الصوتیة فإنھا تأخ

الرقم الفعلي یوفر إمكانیات تطور درامي للحركة الفعلیة و أحیانا  أنجدیدة حیث  مدببات

  2.ات إیقاع متوازنذتوفر حركة تقابلیة 

  3:أدونیسوفي قصیدتھ أغنیة یقول 

  لم یزل شهریار

  حامال سیفه للحصاد

  حاضنا جرة الریاح و قارورة الرماد     

         **********  

                                                           
سلمى الخضراء الجیوسي، اإلتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، مركز دراسات الوحدة الغربیة،   1

   .2002، 1بیروت، ط

   77-76، ص 2001محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة و البنیة اإلیقاعیة، دمشق،   2

   .166، ص 1971ألدونیس، دار العودة، بیروت،  2علي أحمد سعید، األثار الكاملة   3
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  نسیت شهرزاد

  أن تضيء الدروب الخفیة 

  في مدار العروق

  نسیت ان تضيء الشوق

 .بین وجه الضحیة وخطى شهریار

أیضا أن التجدید قد فرض نفسھ، وبالتالي وقف على العوامل أدونیس كما رأى  

ا الواقع یحاول أن یجاري ذالتي أدت إلى ظھور قصیدة النثر في الواقع الثقافي العربي، وھ

ا الرقم الموجود ذالعربیة أصبحت عاجزة عن مواكبة ھالواقع الثقافي العالمي، ألن الثقافة 

في العالم المحیط بنا، و رأى أنھا ثقافة تستھلك نفسھا باإلجترار و التكرار من التاریخ 

ه الثقافة العربیة أن تواكب ذاكرتھ الثقافیة، فلم تستطع ھذالعربي، و تراثھ الماضي و 

 1.مثل ولو إلى حد ما موقعھا اإلنسانيمراحل التطور الثقافي العربي، و لم تستطع أن ت

  : ه العوامل فيذوقد تلخصت ھ

 إنعتاق اللغة العربیة وتحررھا - 1

 ضعف الشعر التقلیدي الموزون و إنحطاطھ - 2

التحرر من وحدة البیت و القافیة ونظام التفعیلة الخلیلي، وقد زاد في تقریب الشعر من  - 3

 النثر

 رمة النھائیة و الشكال المسبقةنمو الروح الحدیثة التي ترفض القواعد الصا - 4

                                                           
كرة لنیل درجة الماستر في اللغة العربیة وأدابھا، جامعة مولود معمري، تیزي ذریاض نویصر، موقف النقد المغاربي من قصیدة النثر، م 

.31، ص 2013وزو، 
1
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أثر التوراة و التراث األدبي القدیم في مصر و ما كان یسمیھا أنطوان سعادة بالھالل  - 5

 �الخصیب

 أثر ترجمة الشعر الغربي على الثقافة العربیة الحدیثة  - 6

إرتفاع مستوى النثر الشعري، وھو من حیث الناحیة الشكلیة، یمثل الدرجة األخیرة في  - 7

 .1ي أوصثل الشقراء إلى قصیدة النثرذالسلم ال

ویقول بأن قصیدة مركزة و مختصرة، وھناك شكل من اإلیقاع و نوع من التكرار 

و بالتالي فقصیدة النثر  2یة، وبالتالي قصیدة النثر قصیدة إیحائیة،لبعض الصفات الشكل

حسب أدونیس تتمیز بالكثافة و تعتمد على أشكال إیقاعیة خاصة كما تتمیز بالتلمیع و لھا 

  .شكلھا الخاص

أما آنسي الحاج فإنھ كان أكثر شعراء قصیدة النثر إیغاال في دفعھا إلى أن تصبح بدیال 

شكیالت شعریة غریبة،  نھائیا عن كل األشكال الشعریة األخرى، فقد عمل على إحداث ت

قصیدتھ على المغامرة بمخالفة كل األشكال السابقة، وحاول إحراز أكبر قدر ممكن  أقام و

مجيء النقاب التي تتنوع فیھا األسالیب : من اإلدھاش و الغرابة في قصیدتھ، ومن قصائده

  3.اللغویة المستخدمة

  : ومن شعره قصیدة التي تحمل عنوان خطة و یقول فیھا

  تصرخین بین الصنوبرات، یحمل السكونكنت 

                                                           

   1 33ریاض نویصر، موقف النقد المغاربي من قصیدة النثر، السابق، ص 

   209.2، ص 1978، 1أدونیس، الثابت و المتحول، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت، لبنان، ط

   78.3محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة و البنیة اإلیقاعیة، ص  
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  ریاح صوتك إلى حشائشي

  كنت مستترا خلف الصنوبرات أتلقى صراخك

  وأتضرع كي ال تریني 

  !كنت تصرخین بین الصنوبرات تعال یا حبیبي

  كنت أختبئ خلف الصنوبرات لئال تریني

  فأجيء إلیك فتهربي

ي ذبل تحتاج إلى الناقد اله القصیدة ال تعطي معناھا بسھولة للمتلقي، ذن مثل ھإو

أتلقى صراخك، و أتضرع كي : یكشف أن محور الداللة فیھا یدور حول مقطعھا الشعري

ا المقطع المحمل بالزخم اإلیقاعي، یشیر إلى المعاناة القصوى، حیث یقف ذال تریني، ھ

المتكلم الشاعر وھو یخاطب المرأة في القصیدة، على وجع الشعر وھي ترفض التغییر و 

سعى إلى اإلرتداد إلى صاحبھ ولكنھ یجد صاحبھ یتضرع ةإلى شعره كي ال یعود غلیھ، ت

  1.اتذففي عودتھ تسلیم بالفشل و عجز عن التأثیر، و انكفاء ال

ا دافع أنسي الحاج عن منجزات قصیدة النثر وما حققتھ الحداثة الشعریة حیث ذوبھ 

زءا رئیسیا من خریطة الشعري یرى أن بفضلھا اصبح الشعر العربي أكثر غنسانیة وج

أسیر مفھومھ  العالم، ولم یعد أسیر بیئتھ الصغیرة، وال اسیر موضوعاتھ الصغیرة وال

                                                           

   25.1، 23، ص 1982عبد الواحد لؤلؤة، النفخ في الرماد، دار الرشید، بغداد،  



القصیدة النثریة وعیوب النقاد                                                   :الفصل الثاني  
 

 
89 

الصغیر لنفسھ ودوره ولغتھ، إن المسافة ھائلة مابین الشعر العربي التقلیدي و الشعر 

  1.العربي الحدیث

عر الحدیث اصبح یعالج من خالل كالمھ أن الشعر العربي دخل دائرة العالمیة ألن الش

ا ما قورنت بالموضوعات التي عالجھا ذقضایا اإلنسان أینما كان موضوعاتھ تشبعت إ

  .الشعر التقلیدي

ي یعد من رواد قصیدة النثر ومن قصائده ذال محمد الماعوظلك نجد ذإضافة على  

التصویریة الطریفة، ستخدام التشبیھات ارسالة إلى القریة التي نجد فیھا براعة التصویر و 

وھي مبنیة على حس رومانسي و واقع  .وتحتوي في الوقت نفسھ عفویة مدھشة و تلقائیة

حلمي، یستعرض فیھ موقفھ بین الحزن بسبب الواقع و الفرح بشاعریتھ المبدعة، ولھ 

  2.حزن في ضوء القمر و اغنیة لباب توما: قصائد مھمة كثیرة منھا

عة وخاصة بھ ومستمدة من نفسیة الشاعر، وشعوره الدائم كما نجد لغتھ لغة سھلة وممت

بالخیبة، وھو ججمع المعاني الكثیرة في األلفاظ القلیلة أي أن الماعوظ یعتمد على أسلوب 

اإلختزال و اإلیجاز في شعره، وإشعاع أن ینقل المعنى إلى القارئ في كل مقطع من 

  : مقاطع القصیدة التالیة

  یا شعبي.... یا أهلي 

  یا من اطلقتموني كالرصاصة خارج العال 

                                                           
   .203أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، اإلطار النظري، ص  1

   74- 73محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة و البنیة اإلیقاعیة، ص   2
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  الججوع ینبض احشائي كالجنین

  أین اقرض خدودي من الداخل

  ما اكتبه في الصباح

  أشتمئز منه في المساء

  من أصافحه في التاسعة 

  أشتهي قتله في العاشرة

  أرید زهرة كبیرة بحجم الوجه

  ثقبا كبیرا بین الكتفین 

  .لتنبثق ذكریات كلها كالینبوع

ا المقطع نرى غربة الشاعر، وشعوره بالوحدة وتعبیره عن الفقر و الضیاع ذھ في  

عبر كلمات تامة الداللة على معانیھا، وكان محمد الماعوظ فعال یكتب شعرا خال من 

  .الوزن و القافیة

لك من المعجبین و المشجعین للقصیدة النثریة نجد عمید األدب العربي طھ ذك  

قال في جزء  "التجدید في الشعر  "جریدة الجمھوریة بعنوان حسین، حیث كتب مقاال في 

 ذلیس على شبابنا الشعراء با فیما رأى ان یتحرروا من قیود الوزن و القافیة، إ": منھ

 ،1"یكونو صادقین أنه الحریة إال ذتنافرت أمزجتھم و طبائعھم، وال یتطلب إلیھم في ھ

                                                           

   171شریف رزق، قصیدة النثر في مشھد الشعر العربي، ص  
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أن یتحرر الشاعر من القیود إشترط طھ حسین الصدق في قول الشعر وال ضرر 

  .المتوارثة في القصیدة القدیمة

ھب إلیھ طھ حسین، حین أعلن ذي ذلك نفس الموقف الذا توفیق الحكیم تبنى كذو ھ  

ا اإلتجاه بدافع التجدید حطموا تقالید ذا النمط الشعري الجدید، لن شعراء ھذإعجابھ بھ

  1.القصیدة القدیمة مما جعل شعرھم حقیقیا

و النصوص في جملتھا تحمل كل  ": ي أقره راشد عیسى في قولھذمر الوھو األ

ا اللون من ذمؤھالت الشعر ومعاییره إال الوزن التفعیلي الظاھر، و أستطیع تسمیة ھ

و موسیقى ذالنصوص نثریة شعریة وال استطیع المجاملة الفنیة، فأقول إنھ شعر حر 

على الرغم من أن راشد عیسى یقر  2."لك من األوصاف المقدور علیھاذداخلیة إلى غیر 

أن قصیدة النثر تخلت عن الوزن، لكنھ یرى أنھا إستبدلتھ باإلیقاع الداخلي مما جعلھا 

  .تحمل كل مواصفات الشعر الحر

ه النصوص تبدع بنیاتھا تلقائیا وال تتكئ ذعن مثل ھ...... " راشد عیسى ىویر

الشكالنیة واطر التسمیات التقلیدیة، وكان من على معاییر فنیة ثابتة، فھي خارج قیود 

نني من انصار اإلیقاع، ه النصوص بالنثائر الشعریة وصفا تأكیدیا ألذالممكن أن اصف ھ

مرقي  بید أتي في النھایة أنحاز إلى القیمة الفنیة العالیة في النصوص تلك التي سمت إلى

  .3"شعر خالص....رضاي نوعي في الرؤیا و المعمار، فأقول مغلوبا على امر أو ب

                                                           
   .63ینظرأمال دھنون، قصیدة النثر من خالل مجلة شعر، ص   1

   .16عبد اإللھ الصائغ، داللة المكان في قصیدة النثر، ص  2

   .17-16عبد اإللھالصائغ، داللة المكان في قصیدة النثر، المرجع نفسھ، ص : ینظر  3
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ي لم یحق إعجابھ ذال محمود درویشنجد،  أیضاومن بین المؤیدین لقصیدة النثر 

بھا، على الرغم من غیاب الوزن و القافیة فیھا فقد دافع عنھا في كثیر من مواقفھ حیث 

أنسي ھناك شعراء مجدون في قصیدة النثر و اسمي منھم على سبیل المثال،  ": قال

، إلنھم یكتبون فعال شعرا خالیا من الوزن و سركون بولص، ومحمد الماعوظ، والحاج

ا إعتراف ضمني من درویش ان النص ذوھ 1."القافیة، لكن لھ شروط الكتابة الشعریة 

  .یكون شعرا حتى وغن خال من الوزن و القافیة

ضمن مقولتھ السابقة  محمود درویشكرھم ذین ذومن كتاب القصیدة النثریة ال

نرى أن قصیدة النثر في  ": ي دافع عن القصیدة النثریة العربیة بقولھذال سركون بولص

أوروبا و امریكا وغیرھما من بقاع العالم ھي اآلن من الظواھر العادیة في األدب، ال 

بتجارب ا قسنا تجربتنا ذتخضع إلى أي تساؤالت أو نقاش حول ضرورة وجودھا، و إ

نحبوا، ما نزال نتصارع ونتجادل حول شرعیة أو عدم األخرین نجد انفسنا مانزال 

ا ذوھي إشارة من الشاعر إلى حجم اآلداب األخرى لم تشھد ھ 2.ه القصیدةذشرعیة ھ

ا الشكل قصیدة النثر أمر غیر ذه الحدة، كما أنھا دعوة منھ لفسح المجال من ھذالصراع بھ

فھو ال یھدم واقعا وال یقوض  ا الشكل طاقة فنیة ال غیر،ذمبرر فالطاقة التي یمتلكھا ھ

وھي تعتبر  ب الحدیث فیما بینھا ذعالما، وال بأس بل ینبغي أن تتجاوز األشكال و أن تتجا

   3.عن طوبوغرافیة اإلبداع لدینا

  
                                                           

   .64أمال دھنون، قصیدة النثر من خالل مجلة شعر، ص  1

   111أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، اإلطار النظري، ص   2
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ا یعكس ذأي أن القصیدة النثریة شكال شعریا جدیدا یمكن قبولھ كیفیة األجناس المتداولة وھ

  .قیمة اإلبداع عندنا

ي تشھده ذلوجھة تقریبا رأي ھاشم شقیف عندما رأى ان الصراع الوفي نفس ا

أعتقد ان السجال الدائر حول قصیدة النثر  ": حول القصیدة النثریة ال جدوى منھ حین قال

الیوم، ال طائل من ورائھ ألن القصیدة ماضیة حول آفاق وعوالم ومساحات رؤیویة بعیدة 

على ایدي شعرائنا الجدد، ومن العبث التحكم في مسارھا وھي تشق طریقھا بإصرار 

عنى ان قصیدة بم 1جمالي نحو میادین مفتوحة صوب منابع الخیال و الرؤیة و الحریة، 

ت مكانھا بین األجناس األدبیة وأصبحت أحد اشكال التعبیر المتاحة، فما ذالنثر قد اخ

  .ا الجدال القائم حولھاذجدوى ھ

في حین أن یاسین النصیر یرى ان قصیدة النثر ھي قصیدة المستقبل ألنھا الشكل 

قصیدة النثر بوضعھا  الكتابي األكثر تأقلما مع الحداثة الشعریة الجدیدة و بالتالي فإن

الحالي، مشروع شعري كبیر وھي الشكل األكثر إستیعابا لمنھجیة الحداثة الثالثة و التي 

تبرز  أنه األشكال مابعد الحداثة ذتمھد نفسھا فاستیعاب اشكال شعریة جدیدة، ما كان لھ

ة الشعریة ا یعني أن الحداثذو ھ 2.نواة ووضوحا ألن لو لم یكن میدانھا الفني قصیدة النثر

ا ما أدى ذاألشكال الشعریة الجدیدة للتعایش فیما بینھا وھ أمامالجدیة تفسح المجال 

ا فالتعبیر بما إصطلحنا ذاإلقرار بان قصیدة وزن وھناك أیضا قصیدة نثر و لھ بأدونیس

الشعریة فحسب،  أشكالنافیھ عن تسمیة قصیدة نثر أمر ال عودة فیھ، ألنھ لیس جزء من 
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اتھا، و الشعریة ال الوزنیة ھي ما یمیز الیوم بین ذجزء من لغتنا الشعریة  لكذوإنما ك

ا ما وصل إلیھ یاسین النصیر من خالل معارفھ و أبحاثھ ذوھ 1.قصیدة وزن  وقصیدة نثر

  .العلمیة بقولھ أن قصیدة النثر ھي قصیدة المستقبل

ثورة في عالم ا الإلتجاه یرى یوسف حامد جابر أن قصیدة النثر ھي ذوفي نفس ھ

الشعر على الرغم من إنطالقھا من األكال الشعریة التي سبقتھا، أو التي عایشتھ، وبالتالي 

ي ھو جزء من ذریا في عالم الشعر الذبات من المؤكد أن قصیدة النثر تتحول تحوال ج

 2.ریة القصیدة إنطلقت من األشكال الشعریة السابقة علیھا أو الموازیة لھاذعالم الفن، و ج

ي وقع فیھ، ففي رأي ذیوسف حامد جابر التناقض ال أقوالي نستخدمھ من ذلكن الشيء ال

 باآلدابلھ سبق اإلشارة إلیھ یرى فیھ أن القصیدة النثریة ھي آخر حلقة من حلقات التأثر 

ا القول یرى أنھا نتیجة التطور األشكال الشعریة التي سبقتھا أو التي ذالغربیة، وفي ھ

  .عایشتھا

ھاجم ي اثناء دفاعھ عن قصیدة النثر ذالمؤیدین لقصیدة النثر سید نوفل الومن 

ال تشبھ موسیقى عصرنا  أنھاواصفا موسیقاه بأنھا موسیقى عصر البداوة و  الخلیل أوزان

األوزان الخلیلیة ھي موسیقى عصر البداوة وال تمت إلیھ بأیة صلة وبالتالي إن موسیقى 

للقصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا، وھي ألشبھ ماتكون األولى، حیث تسود نغمة واحدة 
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بالطبول القبلیة التي تكرر نغمة واحدة رثیبة مملة ال یمكن أن تتالءم مع تنوع الموسیقى 

  1.الحدیثة و إیقاعھا

ه القصیدة فقد اشار إلى الشروط ذي یمثل أحد المعجبین بھذأما صالح فضل و ال 

ا المصطلح، و التي ذالنثریة التي تستحق أن یغلق ھالتي حددتھا سوزان برنار للقصیدة 

  :البد أن تتوفال فیھا القیم الجمالیة التالیة

ینبغ أن تكون وحدة عضویة مستقلة، بحیث تقدم معالم مكتمال تتمثل في تنسیق  :أوال

جمالي متمیز یختلف عن األشكال النثریة األخرى من قصة قصیرة أو مقالة أو روایة 

  .مھما كانت شاعریتھا وتفترض إرادة واعیة لإلنتظام في قصیدة

لب أن تكون بنیتھا إحتیاطیة أو ا یتطذیتعین أن تكون وظیفتھا األساسیة شعریة، وھ :ثانیا

مجانیة بمعنى أنھا تعتمد على فكرة الالزمنیة بحیث ال تتطور نحو ھدف، وال تعرض 

  .أفعال وأفكار منتظمة مھما استخدمت من وسائل سردیة أو وصفیة

على قصیدة  النثر أن تتمیز بالتركیز الو التكثیف، ألن قوتھا الشعریة ال تتأتى من  :ثالثا

نیة، ولكن تركیب مضيء مثل قطعة البلور، فاإلقتصاد أھم خصائصھا ومنبع رقي موزو

اتھا التي إعتمد علیھا دعاة قصیدة النشر وال سیما ذه المبادئ ذشعریتھا، وقد كانت ھ

  2.ادونیس

                                                           
   .محمد عبد سلیمان، أراء نقدیة حول قصیدة النثر  1
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ه  حین أورد قوال للناقد و الشاعر ذفي موقف آخر صالح فضل وھو یحتفي بھ  

إنھ یجعل قارئھ للحظة كائنا نشطا  ": شكسبیر فیقولالغربي كولردج یصف فیھ تأثیر شعر 

ه اللحظة من إكتمال النشاط ذمبدعا وقصیدة النثر الناجحة ھي التي تحقق لقرائھا ھ

تجعلھ قادرا على إغفال الوزن،  وھو الخاصیة األبرز في الشعر من  ذاإلبداعي، غ

شعر المتجاوز خارطة الشروط الضروریة، و التحرر منھ مع اإلبقاء على جوھر ال

للمستوى الصوتي األول، أي اإلبقاء على عمقھ اإلیقاعي و إكتمالھ التخییلي وكثافة 

اإلیقاع ال یقتصر على الشكل العروضي الجاھز، بل  أنالشعوریة، فھي التي تبرھن على 

یتداخل في نسیج اللغة الشعریة بمستویاتھا المختلفة بما یسمح بتحلیقھ عند القراءة في نشاط 

ي یعتبر ذأي ان القصیدة النثریة الجیدة على الرغم من تخیلھا عن الوزن ال 1مبدع، حر

ا الغیاب، فتستبدلھ بطاقة ذاھم خاصیة و من خصائص الشعر إال أن متلقیھا ال یشعر بھ

  .ا اللغة الشعریةذمن اإلیقاع الداخلي الناجم عن حركة األصوات و ك متأتیةشعریة 
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 الخاتمة

ھكذا تنطوي صفحات ھاتھ الرحلة في دروب الشعر،  مسجلة نتائجھا التي أفضتھا 

 . أحداثھا و التي نرصدھا في النقاط التالیة

انھ  من الحساسیة أن یتناول الباحث موضوعا مثل قصیدة النثر بكل ماتحویھ من  - 

صعوبة في استقرائھا و من نتج في الخطابات الفاصلة حولھا و كذلك من انتقادات ال 

وسط كل ذللك من الصعب و من المجحف ان ال ینتھي البحث .  تفارق أصغر جزئیاتھا

ي لھذا الموضوع سوى تراكمات تضاف إلى و الباحث إلى فصل الخطاب و ان ال یسد

و بكل .  باقي التراكمات ، و ال یزید األسئلة إال تیھا و ضبابیة لذلك فاألحرى بكل باحث

و یرسم المعالم بكل وضوح . داع إلى ھذا الشكل الشعري أن یفتح األبواب و یقدم الحلول

ائدھم حتى إذا ماتم و منھجیة و دقة و لیسالتخفي بأقوال األخرین و لسبب أثواب عق

 . استجوابھ أحبابك بل و جدنا علیھ أبائنا

أن قصیدة النثر واقع شعري عربي ال مفر منھ ، وأنھ نتاج لحركة شعریة أو حركات،  - 

حققنا لھا مطوال مطلع القرن الماضي،  و ھتفنا أنھا عین الصواب و متنفس ألرواح 

ة أن تنصب نفسھا بدیال قطعیا للشعر الحدیثة كان ذللك یوم أن سمحنا لقصیدة التفعیل

و غیرھا سوف یتمردا ذات ..... العمودي و أن أحفادھا من شعر منثور و قصیدة النثر

 . یوم مثلماعفت ھي القصیدة العمودیة و خرجت عن أطراف األباء و األجداد

إن اإلشكالیات التي تحیط بقصیدة النثر، مثل إشكالیة المصطلح و الوزن و اإلیقاع - 

و غیرھا ھي مواضیع ال تقل أھمیة عن إشكالیة التجنیس و اإلنتماء تحتاج ... الداخلي
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و .  إلى بحوث طویلة و فعالة،  علما تكون أقصر الطرق لإلجابة عن إشكالیة النوع

الجنس األدبي ، و أن الدراسات التي  تتناول قصیدة النثر تذھب في مجملھا إلى 

ي ، بینما تبقى ألمور األسبق و األكثر حیویة عالقة  ال الجمالیات و البحث فیما ھو داخل

 . إجابة عنھا

كما تطمح قصیدة النثر  في تشكیل إیقاعھا الخاص الذي  ال یخضع إال لحركةالرؤیا و - 

استجوابھ و الشخصیتین ثم اسقاط الوزن مفارق بین الشعر و النثر لیس معناه الغاوه 

أثار قضیة رؤیا حداثیة لیس في سبیل التمییز بین تماما بل ھناك الكثیر من النقاد من 

 . الشعر و النثر بل بدعوى إدماج الفنون و األشكال األدبیة

ظل بعض النقاد یلح على أن إیقاع قصیدة النثر ھو إیقاع النثر نفسھ و من ثم تم إقتراح - 

 .معاییر لقیاس اإلیقاع في قصیدة النثر و بإعتباره إیقاعا نثریا

رغم من كل ما قلنا فإن الحدیث في القصیدة النثر و قضایا ما الشائكة و على ال -

المتشابكة لم و لن ینتھي بنھایة البحث،  وانما كتابة قد یأتي یوم تعود فیھ إلى رشدھا 

بحیث یفك الشاعر العربي ربطة العنق الخاتمة و یسرد أنفاس شاعریة العربیة القریحة 

بة في بحار مجھولة لعل تلك اللحظة حیث تلد قصیدة لواما نفسھ عن إبحار بأشرعة مثقو

 . ئیساما یطرد لعنة ھذا الواقع الب. جدیدة فیھا عبق الماضي 

و في األخیر ال یسعنا إلى أن ننوه بأن الموضوع یمكن التوسع في أكثر مما            

تابة في سلف ذكره بحیث كانت ھذه الدراسة بمثابة الخطوط العریضة التي تمیزت بھا الك

 .قصیدة النثر كما حولنا جاھدین إلى إستخالص أھم العناصر الممیزة لھ 
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 الملخص

كل مقوم من مقومات  سعرف الشعر العربي على امتداد تاریخھ جملة من حركات التجدید التي م

مفھوم المعنى الشعري والخیال الفني، مرورا  في تطویر" أبي تمام"البنیة العامة للقصیدة، ابتداء بحركة 

بالعنصر الموسیقي بوجھ خاص، ووصوال إلى المحاوالت التجدیدیة   بحركة الموشح األندلسي التي عنت

  .لكن قصیدة النثر بدت العصر الحدیث  األكثر عمقا في

وأن . فعدم ركونھا إلى جنس ثابت، كان أبرز اإلشكالیات التي تحیط بھا. أنھا الحركة األكثر إثارة للقلق

  القلق، الذي ألقت قصیدة النثر فیھ بنفسھا لیس سوى ھروبا نحو المجھول، وتلذذا ھذا المناخ الغامض

  .الغربیة االصطناعیة  مان الحداثةتقلع فیھ عن إد - لیس ببعید  -بغوایة التحول المطلق، سوف یأتي یوم 

الحر، الوزن، القافیة،  قصیدة، النثر، الشعر، النثر الشعري، الشعر المنثور، الشعر :الكلمات المفتاحیة

 الموسیقى

Abstrait: 

Connu poésie arabe tout au long de son histoire un certain nombre de renouvellement des 

mouvements qui ont touché chaque ingrédient du général la structure du poème, en 

commençant par le mouvement de « Abu Tammam » dans le développement du concept de  

sens poétique et artistique imagination, à travers le mouvement de l'andalou Muashah, ce 

qui signifie l'élément en particulier la musique, en passant par la plupart des tentatives 

novatrice plus profondément dans l'ère moderne. Mais le poème en prose semblait être le 

mouvement le plus inquiétant. L'absence Rkunha à une course fixe, sont les problèmes les 

plus importants qui l'entourent. Et que ce climat mystérieux de préoccupation, qui jeta un 

poème en prose qui lui-même est seulement une fuite vers l'inconnu, et Tlzma Bgoaeh 

transformation absolue, viendra sur - pas si longtemps - décollant la dépendance de 

synthèse de la modernité occidentale. 

 


