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 إبراهيم خليلقراءة في إنتاج 

1*سعاد أبو ركب
 

 إضاءة من حياته

ا قرية عانين، حيث كانت ل، وتحديد ًيفلسطين كانت مسقط رأس إبراهيم خل

ى الص8451ًَّوالدته عام  ًم، درس في القرية حتَّ  
 

ً ف نابلس،  في جنين ثمًَّ ادس، ثمًَّالسَّ

وقبل الحصول على  ة،بعدها انتقل إلى األردن ليكمل دراسته في الجامعة األردنيًَّ

 ً
 
ًم ًاملاجستير عمل معل

َّ
ً م تم8491ًَّة. وفي العام انويًَّا في املدارس الث

َّ
ربية انتدابه من الت

ً  
فعمل  ،ة الوزراءا لرئاسفي األردن، وكان إذ ذاك تابعً  ملكتب شؤون الوطن املحتل 

 ً
ان في أتيحت له إعارة للمغرب، فغادر عمًَّ ا لشعبة اإلعالم، ثمًَّا فيها تابعً ا صحفيً ر ًمحر 

8499ًشهر أيلول من العام  ة اإلعارة، وعندما ة خمس سنوات هي مدًَّم، بقي هناك ملدَّ

8411ًوز من العام عاد في شهر تم ً نفسه ابقة، وعمل في الوقت م التحق بوظيفته السَّ

 ً
ًا ثقافيً ر ًمحر 

َّ
ًا في جريدة صوت الش  ًعب. وفي ٰهذه السَّ

راسات نة التحق ببرنامج الد 

8440ًكتوراه في العام ة، وحصل على الد ًاألردنيًَّالجامعة العليا في  م بطلب م، وتقدَّ

ً. 4/4/8441فباشر العمل في  تعيين للجامعة،

8490ًمن  وطوال الفترة تي حصل فيهم وهي السَّ
َّ
ًنة ال

َّ
ة هادة الجامعيًَّا على الش

ى عام  8441ًاألولى حتَّ ًحف، حيث عمل أوًَّم لم يخل األمر من عمل إضافي في الص 
 

 في ال

وفي جريدة  ة قبل أن تغلق،ان، وفي جريدة األخبار األردنيًَّة في عمًَّجريدة أسبوعيًَّ

ً
َّ

في عب في مرحلتها األولى، أي قبل أن تغلق بقرار من الحاكم العسكري، ثم الش

ً
َّ

تي استأنفت الصً صحيفة صوت الش
َّ
م، بعد خمس سنوات 8411دور في العام عب، ال

 ً
ًر ًمن االحتجاب. وعمل محر  ة( ونشر من حفيًَّا في )وكالة الوطن العربي للخدمات الصَّ

ً خاللها عشرات املقاالت والتًَّ
ًحقيقات، وفي صحيفة الر 

َّ
ة اليمامة ياض ومجل

                                                           
1

عودية –باحثة ومحاضرة في جامعة حائل    .الس 
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ً ً ،تينعوديًَّالس 
َّ
ة، ا في الهيئة االستشاريًَّجرى اختياره عضوً  ان،ة عمًَّوعند صدور مجل

ة خمس عشرة سنة نشر خاللها الكثير من املقاالت في ٰهذه الهيئة مدًَّ وقد ظلًَّ

ً 
ً راسات عن القصًَّوالد 

ًة والر   
 

وفي أثناء عمله في  ة.ة عدًَّعر وقضايا ثقافيًَّواية والش

ً 8444عام  غ العلميفرً ة قض ى إجازة التًَّالجامعة األردنيًَّ
 
ة بنات عبري يًَّم في كل

ًان. أمًَّة في عمًَّالجامعيًَّ
َّ
م فقد قضاها في جامعة 1088/ 1004انية عام ا اإلجازة الث

 ً
ًياض، وجرى اختياره عضوً امللك سعود بالر   

ًا مؤس  ًس  ًات فيها.رديًَّا في مختبر السَّ

 الخبرات العملي  
 
  ةعليمي  ة والت

ًالتًَّ -8
َّ
ً  -1ة. انويًَّدريس في املدارس الث

 ًمحر 
ًغ ر غير متفر  ة في فترات حافة اليوميًَّفي الصَّ

ً  
 
ًمتقط

َّ
ًعة ومتباعدة في جريدة األخبار، وصحيفة الش

َّ
 -1 عب.عب، وصحيفة صوت الش

 ً
ً ر إعالمي ًمحر 

َّ
دريس في هيئة التًَّ عضًو -5ة ثالث سنوات. في دائرة شئون األرض املحتل

عضو  -4ة. ة في عدد من الجامعات األردنيًَّإضافيًَّة. وتدريس مساقات الجامعة األردنيًَّ

ً
َّ
لجنة  عضًو -4 .قافةلجنة تأليف كتاب معجم أدباء األردن بتكليف من وزير الث

ًالتًَّ ًقديريًَّولة التًَّحكيم في جوائز الدَّ
َّ
ة لجنة إحياء مئويًَّ عضًو -9 .ةة غير مرًَّشجيعيًَّة والت

ً ةعضو الهيئة االستشاريًَّ -1 .م8444عرار لسنة 
َّ
ًة عمًَّملجل

َّ
ًقافيًَّان الث

َّ
-4 .ةهريًَّة الش

ة واليرموك ومؤتة األردنيًَّالجامعة ة في سائل الجامعيًَّلجان مناقشة الرًَّ عضًو

لجنة تقويم املخطوطات املنشورة عن  عضًو -80 .ةان العربيًَّة وعمًَّوالجامعة الهاشميًَّ

ًالدًَّ
َّ
لجان تحكيم  عضًو -88. 1009/1001ان الكبرى لسنة ة في أمانة عمًَّقافيًَّائرة الث

ً
َّ

ًت العلميًَّالبحوث في املجال
َّ
ًة املحك

َّ
ة ة دراسات، املنارة، األزهر اإلسالميًَّمة ومنها: مجل

ًة، إربد األهليًَّفي غزًَّ
َّ
 ًة الزًَّة للبحوث، ومجل

ًرقاء للبحوث والد 
َّ
ة ة األردنيًَّراسات، واملجل

ً
 
 ًة وآدابها في جامعة مؤتة، والبلقاء لغة العربيًَّلل

اإلشراف على عدد كبير  -81 .راساتلد 

ًكتوراه.من رسائل املاجستير والد ً

ً  
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1.   
 
 ةشاطات البحثي  الن

ً ًلخليل عدَّ
َّ

ًت علميًَّة بحوث منشورة في مجال
َّ
ًة محك

َّ
ًمة كمجل

َّ
ة ة دراسات، ومجل

ً
َّ
ًأبحاث اليرموك، ومجل  

راسات والبحوث، وشارك في بعض املؤتمرات: ة مؤتة للد 

 ة في جامعة القاهرة، ومؤتمر الحضارة األندلسيًَّ(8449) بيرزيتكمؤتمر جامعة 

(8441)ً ً، ومؤتمر مجادلة السَّ
 
ً ائد في األدب والل

 
ة اآلداب والعلوم يًَّغة والفكر في كل

ً (8444ة بتونس )ة واإلنسانيًَّاالجتماعيًَّ
ًة في الرًَّواية العربيًَّ، ومهرجان العجيلي للر 

َّ
ة ق

ً
َّ
ابع في قد األدبي الرًَّ، ومؤتمر النًَّ(1004على املهرجان لسنة ) جنة املشرفةبدعوة من الل

ة ظريًَّقد العربي الحديث بين النًَّ، ومؤتمر النًَّ(1009ة في)األردنيًَّ ءجامعة البترا

ًالجزائر... وغيرها. –اية حٰمن ميرة في بجًَّ( بجامعة عبد الر1004ًَّواملمارسة في )

  -أ
 

  تاألبحاث املنشورة في املجّل

8- ً
َّ
جديد اعوري في حركة التًَّجهود النًَّ :ةة واإلنسانيًَّة دراسات للعلوم االجتماعيًَّمجل

ً  
 

ًقد النًَّاس والنًَّإحسان عبًَّ. 8445سنة  8ع 18عري مج الش  
 سنة 1ع 11ي، مجص  

8444. 
املقطع . 8444سنة  4ع  11اعوري ونقده مجأثير املتبادل بين شعر النًَّالتًَّ

ًالعً   
ً .8449سنة  8ع 15ة مج وتيًَّراسات الصًَّروض ي في ضوء الد  ام مذهب ابن بسَّ

ً
َّ

ًنتريني في تتبً الش  
 

غيير الفونولوجي سيبويه والتًَّ. 1001سنة  8ع 14عر مج ع معاني الش

ً
 
موسيقى األلفاظ  .1001سنة  8ع 14ة وصوامتها مجغة العربيًَّفي صوائت الل

ات ابن صوتيًَّ .1001سنة  1ع 10ودالالتها قراءة ثانية في شعر تيسير سبول، مج 

 ً
 
ألفاظ األلوان ودالالتها  .1004سنة  1ع 11سان الحديث، مج سينا في ضوء علم الل

 .1004سنة 1ع  11عند العرب، مج 
حوي عند عبد القاهر ماسك النًَّقواعد التًَّ

ًالجرجاني في ضوء علم النًَّ  
ً 1ع 15، مج ص 

َّ
 م. 009اني نوفمبر/ تشرين الث

ة أبحاث  -1
َّ
ً اليرموك:مجل

َّ
ً خصيًَّالش

 
ً سويًَّة الن

ة روايات ليلى األطرش واية العربيًَّة في الر 

ً.8444سنة  8ع 85ا، مج نموذج ً
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1- ً
َّ
ًمجل  

ً اآلخر في ثالثيًَّ والبحوث: صورةراسات ة مؤتة للد 
مج  ة،وائيًَّة أحمد حرب الر 

ً.8444 سنة ،4ع  85

5- ً
َّ
ً مجل

 
ة في شعر محمود ة واألندلسيًَّاإلسبانيًَّموز الرً : ة اآلداب جامعة القاهرةيًَّة كل

ً 8441مارس /آذار  درويش، ع ابع للحضارة ولي الرًَّبوقائع املؤتمر الدًَّ وهو عدد خاص 

 ة املنعقد في آداب القاهرة. األندلسيًَّ

4- ً
َّ
ً-البعثة جامعة مجل

َّ
ًالظ

 
ًواهر الل

َّ
ة األموي، مج مًَّردة في شعر ذي الرً غوية غير املط

ً. 1001 سنة 8ع  14

4- ً
َّ
ً ة عالم الفكر:مجل  

ين اإليراني، اليانصيب بين أنطون تشيكوف ومحمود سيف الد 

ً- 8444يوليو -تموًز 8ع 11مج 
َّ
ؤية والت ًالر   

ي في أعمال رشاد أبو شاور، مج شكيل الفن 

ً.1000يونيو -إبريل 5ع 11

 البحوث املنشورة في املؤتمرات -ب

8- ً
 
د عزيز لحبابي، املؤتمر الفلسفي في الجامعة غة واإلبداع األدبي في أعمال محمًَّالل

ًاألردنيًَّ
َّ
ً. 8444سنة  5ع 5ة، مجة العربيًَّة الفلسفيًَّة، املجل

، 1001ة في آذار ا، ألقي بندوة الجامعة الهاشميًَّإسحق موس ى الحسيني روائيً  -1
ًونشر في وقائع النًَّ

َّ
ًجنة العليا إلعالن عمًَّدوة عن دار البشير والل

َّ
قافة ان عاصمة للث

ً. 1001ة العربيًَّ

ًقد الجديد في النًَّالنًَّ تأثيًر -1
َّ

ام ومصر، مؤتمر جامعة قد العربي الحديث في بالد الش

ً.14/4/1004فاعل الحضاري، تاريخ ة للتًَّاألدب منصًَّ ،مؤتة

5- 
ًة نحو النًَّقديًَّات النًَّظريًَّاستقبال النًَّ  

 ،1009ا، مؤتمر جامعة البتراء نموذج ً ص 

ً  
ً ونشر في عدد خاص 

َّ
ًمة.من البصائر املحك
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 الكتب:

8- ً  
 

من يذكر  -1 .(8410) قدفي األدب والنًَّ -1 .(8494املعاصر في األردن ) عرالش

تداعيات ابن زريق البغدادي األخيرة، شعر  -5(. 8411قصص قصيرة ) البحر؟

ً في القصًَّ -4. (8415)
ً -4 .(8415) ةواية الفلسطينيًَّة والر  ة البنيويًَّ مقاالت ضد 

ً -9. (8414) )ترجمة(  
 

ة في االنتفاضة الفلسطينيًَّ -1. (8419) عر العربيتجديد الش

أحاديث في  -80 (8448) فصول في األدب األردني ونقده -4. (8440) األدب العربي

ً  
 

ً -88 .(8441)الحديث عر األردني والفلسطيني الش
 
 قد األدبيغة والنًَّأوراق في الل

ً غبار وأقنعة -81. (8441)  
ة القصًَّ-81. (8441) )تحقيق( ين اإليرانيملحمود سيف الد 

ً  -85. (8445القصيرة في األردن وبحوث أخرى )
 واية في األردن في ربع قرن )دراسة(الر 

ص  األدبي تحليله وبناؤه ) -84 .(8445) ً  -84. (8444النَّ
ه فخري قعوار، دراسة في فن 

ًأمين شنًَّ -89 .(8444القصص ي، )
َّ

 -81. (8449دراسة ومختارات( )) اعر واألفقار الش

ًة النًَّة ونظريًَّاألسلوبيًَّ  
ًمحمًَّ -84. (8449) ص 

َّ
 -10 (8441) اعر والنصد القيس ي الش

، )الت تحوً   
ص  هب )فيرة الضًَّ -18. (8444دراسات وبحوث( )النَّ

َّ
ًوالل  

 
عر دراسات في الش

املعاصر ة في األدب أندلسيًَّظالل وأصداء  -11. (1000واملعاصر( )العربي القديم 

قد األلسني قد والنًَّفي النًَّ -15 .(1008) اقد،جبرا إبراهيم جبرا األديب النًَّ -11. (1000)

ً أقنعة الرًَّ -14 .(1001)
 -14 .(1001وائي العربي( )اوي )دراسات في الخطاب الر 

ً  
األدبي الحديث من قد النًَّ -19. (1001ة في األردن )مات لدراسة الحياة األدبيًَّمقد 

ً -11. (1009) 1ط ،(1001) فكيكاملحاكاة إلى التًَّ  
 

عر العربي مدخل إلى دراسة الش

تيسير سبول  -10 (1001اد األدب في األردن وفلسطين، )نقًَّ -14، (1009الحديث، )

ً  
 

ً من الش
ً من -18. (1004واية )عر إلى الر   

 
عر الحديث في فلسطين واألردن معالم الش

 -15 ،(1004شعراء تحت املجهر  ) -11 (1004) قدفصول في نقد النًَّ -11. (1004)
ًعً   

 
ً  -14(، 1009) عر العربيروض الش

 
ًات ونحو النًَّسانيًَّفي الل  

مقاربات  -14، (1009) ص 
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ًة األدب ونظريًَّفي نظريًَّ
 
ً  -19، (1009غة )ة الل

ً في الر 
 
في دائرة  -11، (1009) ةسويًَّواية الن

رورة )دراسة من االحتمال إلى الضًَّ -14، (1009ة( )وتراجم أدبيًَّ اتوء )شخصيًَّالضًَّ

1001) ،50- ً
 
ً -58(، 1001غة )في لغة األدب وأدب الل

 
، (1080غة )مدخل إلى علم الل

ًبنية النًَّ -51 (1080) قد،قد األدبي مساهمة في نقد النًَّاملثاقفة واملنهج في النًَّ -51  
 ص 

 ً
ً -55، (1080وائي )الر  ًفي السَّ ً رد والسَّ

 
الت -54، (1001سوي )رد الن ً تأم  رد في السَّ

محمود  -59، (1080ة القصيرة وحوار األجناس، )ة القصًَّشعريًَّ -54، (1080) العربي

ًوت املنفرد: من النًَّالصًَّ -51، (1088درويش قيثارة فلسطين )  
ً  ص 

ي ومن إلى املتلق 

 ً
ًي إلى النًَّاملتلق   

 -40 ،(1080ان )البلدان في القدس وعمًَّمن أدب  -54، (1088) ص 

 ً
ً اريخ،التًَّ واية،الر   

ًالس  ً يرة )دراسات في السَّ
ً واقع-48. (1081وائي( )رد الر   

راسات الد 
ة ظريًَّة معاصرة بين النًَّلغويًَّ قضايا -41. (1081ة في مائة عام )قديًَّة النًَّالعربيًَّ

ً راهن -41 (1081طبيق )والتًَّ  
 -45. (1081العربي )ة في الوطن قديًَّراسات النًَّالد 

وبحوث في أدب األردن  أوراق -44 .(1085) ة مدخل إجرائية العربيًَّاألسلوبيًَّ

ً.(1085وفلسطين )

 بعض الكتب املشتركة .1

ة في قديًَّالحركة النًَّ -1. (8441اعوري( )حسني فريز وعيس ى النًَّاألردن )أديبان من  -8

ً -1. (8445األردن، )  
 

نازك املالئكة أميرة  -5 .(8449في نهايات القرن، )عر العربي الش

ً  
 

ان عمًَّ أعالم الفكر واألدب في األردن، دار البشير، من -4. (1001عر الحديث )الش

ً
َّ
ًة إلعالن عمًَّجنة الوطنيًَّبدعم من الل

َّ
أفق  -4 (1001) ة،قافة العربيًَّان عاصمة للث

ً حوً التًَّ
ة )واية الت في الر  ً  -9 .(8444العربيَّ

 
ة األدب الن  -1. (1008سائي )خصوصيَّ

ً  
 

قافة )عر في األردن، وزارة الش
َّ
ًمعجم أدباء األردن، الجزء األوًَّ -4. (1008الث

َّ
اني، ل والث

ً
َّ
ً -80 (.1008/1004)عمان، قافة، وزارة الث ً اردـ قراءات في التًَّعودة السَّ

ة وائيًَّجربة الر 

ً -88 .(8441لرشاد أبو شاور، )  
ًال، تحرير محمًَّي الجوًَّاملغن  سة د العامري، املؤسَّ



 إبراهيم خليلقراءة في إنتاج 

 48 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ًالعربيًَّ  
شر )راسات ة للد 

َّ
وت، بحوث مهداة إلى مت إلى الصًَّمن الصًَّ -81. (1008والن

ًالرًَّ مؤنس-81. (1000د شاهين، )م لها أ. د. محمًَّها وقدًَّحسام الخطيب، أعدًَّ  از،زَّ

از( )ة مؤنس حيل، )سنويًَّعام على الرًَّ زَّ ً -85. (1005الرَّ  
 

عر األردني / مختارات من الش

ً 
ًقصيدة، مع مقد 

َّ
. (1004از )زًَّمنيف والرًَّ -84. (1004قافة )مة املختارات، وزارة الث

ة الجذور، تحرير محمًَّ -89. (1004ق األدبي، )ذوً مرايا التًَّ -84 هللا، د عبيد شعريَّ

دراسات از، زًَّوالرًَّمنيف  -84. (1004حيل( )اس )عاٌم على الرًَّإحسان عبًَّ -81. (1004)

ًا، وأكاديميً هاشم ياغي إنسانً  -10 .(1004) ً-18. (1004ا )ا وناقد  واحري خليل السَّ
ة -18. (1009اقد )اإلنسان واألديب والنًَّ ً  خصوصيَّ

 ندوة -11. (1009) ةواية العربيًَّالر 

ً  
ً املرأة -11. (1001) ين األسدناصر الد  الحياة  معالم -15. (1001ة )ور نظرة أردنيًَّوالدَّ

ً -14. (1004ة في فلسطين واألردن )األدبيًَّ
َّ
ً.  (1080ة )قافة الوطنيًَّاملرأة في الث

ًقراءة في نقده

 ً
ة قديًَّقاد في األردن وفلسطين، اهتماماته النًَّس من كبار النً إبراهيم خليل ناقد متمر 

 ً
كن باب النًَّع بثقافة واسعة، طر ق في كتاباته موضوعات متنوًَّبة، يتمتًَّمتشع 

ٰ
قد عة، ول

ً
َّ
تي طرقها وأل

َّ
تي طغت على قديًَّفميوله النًَّ؛ ف فيهاكان من أكثر األبواب ال

َّ
ة هي ال

ا لذائقة مواهبه األخرى، فاختفت املواهب أو بقيت كامنة بداخله لتترك الباب مفتوح ً
ًنقديًَّ

َّ
ة وبصيرة عالية بفنون األدب ونقده، وقد أشار في مقابلة أجريت معه إلى ة فذ

ً لك بقوله:" إنَّ
ٰ
ًجربة اإلبداعيًَّقد يمكن أن يحبط التًَّالنًَّ ذ املرء يحاسب نفسه  ة ألنَّ

ًلذا غالبً  ،ويقسو في الحكم على ما يكتب  
 

عري والقصص ي ا ما ينظر إلى إبداعه الش

ً
َّ
(1)د"ردً نظرة فيها ش يء كبير من الت

 ً
 
، سامه بالغزارة، ونقده جدير بالوقوف عنده؛ الت

"ً ً غير أنَّ
َّ
ًمنطلق االهتمام به ال يتوق  

ًف على ٰهذه الس 
َّ
ى من طبيعة ٰهذا مة، بل يـتأت

                                                           
1 - ً

 
 .http://tafesh.ucoz.com/publ/5-1-0-225 قيرات،في حوار أجراه معه محمود الش
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ً ذي حافظ على تواصله مع الصَّ
َّ
ًاإلنتاج ال

َّ
ة كما حافظ من ناحية أخرى قافيًَّحافة الث

ًوٰهذا التًَّ ،(1)على اإلنتاج األكاديمي" ًواصل مع الصَّ
َّ
ًقافيًَّحافة الث  

 
الع ة جعله على اط

تي القت جلًَّدائم بمستجدًَّ
َّ
ً ات األدب، ال  

 اهتمامه، فحاول اإلحاطة قدر اإلمكان بكل 
ً -ةجديد، وكتب دراسات نقديًَّ  

 
ً عر والقصًَّفي الش

ً -وايةة والر  حف عديدة، في الص 

ً
َّ

تي دعت إلى اختياًرواملجال
َّ
ه ضمن لجنة لتأليف معجم أدباء ت؛ وٰهذا من األسباب ال

ً
َّ
ًقافيًَّاألردن، كما كانت كتابته للمقاالت الث

َّ
ا له لجمع ت واملناسبات، حافزً ة في املجال

ً  
ًات الكتب. راسات واملقاالت بين طيًَّٰهذه البحوث والد 

قد، ة، فكتب في نقد النًَّقديًَّات النًَّظريًَّة، والنًَّصوص األدبيًَُّعني خليل بدراسة النً 

ًنًَّوال
َّ
ً قافي، والنًَّقد الث

 
ًقد الن ً سوي، والسَّ

ً رد الر 
 
ً سانيات، والتًَّوائي، والل

أويل، ي والتًَّلق 
ً ة،روض، واألسلوبيًَّوعلم األصوات، وعلم العً   

 
ة القصيرة، عر، والقصًَّكما كتب في الش

ً
َّ
ًا، أمًَّفاته خمسين كتابً وقد فاقت مؤل

َّ
ًا مؤل

َّ
ًالثين، فاته املشتركة فقد تجاوزت الث

 
 فضال

ًقديًَّعن املقاالت النًَّ ًة املنشورة في الص 
َّ

لك يمكنني تقسيم حف واملجال
ٰ
ت، وبناء  على ذ

ًإنتاجه األدبي إلى خمسة أقسام: 

8-   
 

 :عرنقد الش
ًحيث واكب إنتاجه النًَّ  

 
ة شعر األردن عر العربي الحديث، وخاصًَّقدي الش

ًة على قديًَّص أغلب بحوثه ودراساته النًَّوفلسطين، وخصًَّ  
 

عر الحديث واملعاصر، الش

ً
َّ
ة في ٰهذا املجال، حيث درس إنتاج كثير من فاته من بين املراجع املهمًَّفكانت مؤل

ً
 

ًالش  
و تيسير سبول، و أمين  ثين واملعاصرين، منهم على سبيل املثال: عرار،عراء املحد 

و حسب  ،د إبراهيم الفي، وعمر أبو سالمومحمًَّ ار، وحسني فريز، ونازك املالئكة،شنًَّ

                                                           
ًاألكاديميًَّ - 1 ًة والصَّ

َّ
ه النً قد األدبي، إبراهيم خليل نموذج ًة في النًَّقافيًَّحافة الث

ٰ
وباني، ا، شفيق ط

ً  م.14/80/1081كتور إبراهيم خليل بتاريخ كلمة ألقيت في تكريم الد 
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ً
َّ

د القيس ي، وخالد أبو خالد، ومريد البرغوثي ..... ومحمًَّ يخ جعفر، وشوقي بغدادي،الش

ًوغيرهم.

ً  
 

اريخي واالجتماعي قد التًَّالنًَّ -أغلبها في- تتجاوًزعر ال ودراساته في مجال نقد الش
ًوالوصفي أحيانً   

 
ذي يربط الش

َّ
ة، ففي والحياة االجتماعيًَّ ة،اريخيًَّعر بالحوادث التًَّا، ال

ً
َّ

ًحديثه عن الش
 

ًاعر عمر أبي سالم مثال  
"وقد امتزجت هواجس  مة: تبدو ٰهذه الس 

ه له وتجواله في البالد واألقاص ي، ال يشد ًغم من تنق ًحيل بهموم الوطن. فعلى الرًَّالرًَّ

لك الوطن.......
ٰ
ً ش يء كوجه بالده، وال ش يء ينزعه من الكوابيس غير ذ

 
ا شديد فهو إذ

ًالتًَّ
 
ًحيل املتًَّق بوطنه، وال ينقذه من ٰهذا الرًَّعل

َّ
ًصل إال

َّ
كن أن

ٰ
ى له  أن يعود لبالده، ول

لك، والرحيل ال يؤذن 
ٰ
ً.(1)بانتهاء؟ذ

ًوكتابه "من أدب البلدان في القدس وعمًَّ
 

عراء ان"، أفاض في الحديث عن كل الش

 ً
ً والر 

ًوائي  ذين تحدَّ
َّ
ًثوا عن القدس وعمًَّين ال  

 
ة وقد أعانه ثريًَّة والنًَّريًَّعان في أعمالهم الش

ً  
 
لك سعة اط

ٰ
ًعلى ذ

َّ
ه عبارة عن أبحاث  أنًَّالعه، والكتاب ال يخلو من جهد واضح، إال

 ً
ا عن القدس ا مستفيضً قة وأزمنة متباعدة، فنجده عرضً ومقاالت في مناسبات متفر 

ًوعمًَّ  
 

ً عر والقصًَّان في الش
ً ة والر 

ً ق للقصائدواية، يكاد يخلو من تحليل متعم   
 

ة؛ عريًَّالش
تي ذكرت فيها عمًَّألنًَّ

َّ
ًه أراد رصد املواطن ال  

 
ثر املعاصر فقط، عر والنًَّان والقدس في الش

 ً
 
لك بقولهونمث

ٰ
ً"وفي قصيدة أخرى له نجده يتغنًَّ ل على ذ

 
ا  منها رمزً ى بالقدس، جاعال

ً
َّ

ذللوطن بأسره، وذاكرة للش
َّ
ي هو عب، فالحياة ال قيمة لها وال معنى دون الوطن ال

ذي ال قيمة لحياته بال ذاكرة"
َّ
ًالقدس، كاإلنسان ال

ًمن أهديك ذاكرتي على مرأى من الزًَّ

ًأهديك ذاكرتي

                                                           
1 - ً  

 
ًعر الحديث واملعاصر )بحوث وشخصيًَّمن الش  

 
ًات(، إبراهيم خليل، دار داود للط

َّ
شر، باعة والن

ً
َّ
 .841، ص 8م، ط1004قافة، بدعم من وزارة الث
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ً
َّ

ًمس في وطني ماذا تقول الش

ً
َّ

ًمس ماذا تقول الش

 ً
ًتة بال كفن هل أنت مي 

ًً(1)وأنا بدون القدس"

ً ًحليل الوصفي للنًَّٰهذا ال يتجاوز التًَّ وال يخفى على القارئ أنَّ  
، واألمثلة كثيرة في ص 

ً (2)ٰهذا الكتاب كنَّ
ٰ
ً الجزء األهمًَّ ول  

ًفي ٰهذه الد   
راسات راسات هو سرد الكاتب ألغلب الد 

ً ًالسَّ تي تحدَّ
َّ
ًابقة ال  

تحد 
ُ
ل له في أغلب ا يسجًَّ، وٰهذا ممًَّ(3)ث عنهثت عن األديب امل

ً
َّ
ًفاته.مؤل

 :نقد القصة -1

داخل بين األدبين األردني والفلسطيني، وقد تناول ث عن التًَّة تحدًَّوفي باب القصًَّ
ًفي ٰهذا الباب العطاء القصص ي في آخر ما وصلت إليه عطاءات كتًَّ

 
ن في ابه من تفن

ً(4)ؤىاألداء، وتجديد في األسلوب، وابتكار وتجريب في الرً  ث خالله عن نشأة ، كما تحدَّ

ً  
ًه على ظهره في الوطن العربي، ونبًَّوتطوً  ٰهذا الفن   

ً  وره قبل فن 
واية في األردن، الر 

ة في شكلها وبنائها في وقت رت القصًَّا، وقد تطوًَّاب فيها أكثر نضوج ًحيث نتاج الكتًَّ
لك اب القصًَّالحق، حيث خطا بعض كتًَّ

ٰ
ة القصيرة بها خطوة إلى األمام، فتجاوزوا بذ

ً
َّ

ًالش ذي ارتقى له اإليراني، غير أنَّ
َّ
ً كل ال ًواحري مض ى شًوخليل السَّ

 
ا أبعد في ٰهذا ط

 ً
 
ً االت

ر عن واقع يومي في جاه، فجعل من قصصه القصيرة صورة نابضة بالحياة لتعب 

                                                           
ً براهيم خليل،إان، من أدب البلدان في القدس وعمًَّ - 1

َّ
 .84م، ص 1004 شر، عمان،أمواج للن

  . 805 -40، 18-88ص ، ن.م. - 2

 .84-84ص ، ن.م. - 3

ً ة القصيرة في األردن، إبراهيم خليل، منشورات رابطة الكتًَّنظر: القصًَّا - 4
ين، د.ت، ص اب األردني 

4. 
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لك تقنيًَّ مان واملكان.الزًَّ
ٰ
 ًودخلت بعد ذ

ًات مثل الفانتازيا واملفارقة الد  اخرة، رامية السَّ

ً
 

ًواختيار الش
 
مزراث واألساطير، خوص من الت باب  . ويجمل خليل القول فيوتكثيف الرَّ

ذي يصدر في ة بقوله:" ونلمس ظاهرة التًَّالقصًَّ
َّ
جريب في مجمل العطاء القصص ي ال

ى الكتًَّوج ًامنا ٰهذه..... ولم يسلم من ٰهذا التًَّأيًَّ ذيه حتَّ
َّ
يخطون  ناب الواعدون ال

ً
َّ
(1)ريق..."خطواتهم األولى في ٰهذا الط

 ً
 
ا الوجه ة القصيرة جد ًل ظهور القصًَّ، بينما يمث

ًالقتراب القصًَّ اآلخًر  
 

ريح، عبير غير الصًَّعر، حيث اإليحاء، واإليماء، والتًَّة من الش

ً
 
ًجوء إلى املواربة والتًَّوالل

 
لك تقوم الل

ٰ
ًة بإغناء النًَّغة املجازيًَّلميح، وفي ذ  

ً ص 
َّ
ف في املكث

ً.(2)ة الومضةالقصًَّ

بع املنهج ًالتًَّ واتَّ
َّ
ً مثل كتابه هفاتاريخي في بعض مؤل  

ً مة في"مقد 
 
 غة"علم أصوات الل

1081
ا م، حيث عرض فيه لجهود العلماء العرب والغرب في علم األصوات عرضً 

لك كتابه "القصًَّسريعً 
ٰ
ة القصيرة في ا، كما رصد مساهمات علماء األصوات. وكذ

ًاريخي نجد ربط الواقع بالتًَّاألردن" إضافة إلى املنهج التًَّ  
 

ة ثريًَّة والنًَّعريًَّجربة الش
ً.(3) األسطوري أويلوالتًَّ

ًحديث النًَّ وجل ً
َّ
ة القصيرة ينصب  في طرحه ملوضوع فاته عن القصًَّاقد في مؤل

ً ئيسة، ثمًَّة والعرض ملحاورها وعناصرها الرًَّالقصًَّ  
وشامل حولها،  ينتهي بتعليق عام 

ًئيسيًَّث عن الفكرة الرًَّفيتحدًَّ
َّ
ًة، واملكان، والت  

 
ًي والتًَّشظ

 
غة، واألسلوب ماسك، والل

ً  
 

ًالش ًة املتحدًَّيربط القصًَّ عري، ومجمل نقدي   
، وزمانها، ث عنها بغيرها من أدب القاص 

                                                           
 .10ة القصيرة في األردن، ص القصًَّ 1

ًة القصًَّنظر: شعريًَّا 2
َّ
 .81-4 م، ص1080قافة، ة القصيرة وحوار األجناس، إبراهيم خليل، وزارة الث

ة القصيرة في األردن وبحوث أخرى في األدب الحديث، إبراهيم خليل، منشورات القصًَّ :انظر 3
ً رابطة الكتًَّ

ًاب األردني 
 

 .841، ص 854 صين. مثال
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ً 
 
مزي ا والرًَّاريخي غالبً كئ على املنهج التًَّبأسلوب نقدي يتًَّ مز واألسطورة،زا على الرًَّمرك

 في آن واحد. 

3-   
 واية: نقد الر 

ً
َّ
ًة، النًَّقافية املستمرًَّمتابعة إبراهيم خليل لألخبار الث حفية ابعة من اهتماماته الصَّ

تي ولدت مع بداياته األولى، جعلت منه متابعً 
َّ
ً ال

ًا جي  ًد   
جديد من األعمال  ا لكل 

 ً
ًوائيًَّالر 

َّ
ًة، فال تصدر رواية جديدة إال  

 
الع بها، وهو يشير إلى اهتمامه باألدب  وهو على اط

ًراسة، بقوله:" ال أتناول فيما أكتبه إالجدير بالقراءة والدًَّ
َّ

ه  ما أقتنع بجودته، وبأنًَّال

ذي تقل ً
َّ
، وٰهذا االهتمام (1)فيه العيوب، وُيجمع على استحسانه كثيرون" من األدب ال

ًوٰهذه املتابعة أنجزت عددً 
َّ
ً ا من املؤل

ة بشكل واية العربيًَّفات في األدب العربي والر 

ً  
ً"تأم ً ، منها على سبيل املثال:خاص  ذي درس فيه قضايا رد العربي" الت في السَّ

َّ
ال

 ً
ً متنو 

ً وايات العربيًَّعة في عدد من الر 
تي ال تخرج في بعضها عن العرض للر 

َّ
واية ة ال

ًحليل الواقعي والرًَّوالتًَّ
 

 عن رواية مزي تارة واالجتماعي تارة أخرى، ففي حديثه مثال

ً
َّ

ً"رجال في الش ً مس" لغسَّ
ع:" "وقد واية وربطها بالواقان كنفاني يقول بعد العرض للر 

تي أضاعت قليديًَّأبا الخيزران يرمز للقيادات التًَّ ه دارسون فقالوا:تنبًَّ
َّ
ة املتخاذلة ال

لك تتشبًَّ
ٰ
ًالوطن ومع ذ

َّ
ة" ريق ترمز للبحث عن حلول فرديًَّث بمراكز القيادة، وأن الط

ً رومانسية يرمز الحتراق  -الفرًن-ان الخزًَّ "ال تأتي بغير املأساوي والفاجع، وأنَّ

ً الفل
ًين بعد سنوات عشر من النًَّسطيني  في لٰهذا النًَّ -هي األخرى  -املقالة ترمز  كبة، وأنَّ

ذي هو مرادف آخر للموت"
َّ
ذي تعنيه فكرة إلقاء  نهي حديثه بقوله:ي ثمًَّ (2)ال

َّ
" فما ال

ً
َّ
ًالجثث الث  

ً  الث في مكب 
. وبعد (3)ائحة إن لم يعن ٰهذه الحقيقة"فايات نتن الرًَّللن 

                                                           
1- http://aljazeera.net/news/pages/3c3ec25e-e046-4775-a965-2097f8ad5fbbً

ًتأم ً - 2 ً الت في السَّ
ًرد الر 

َّ
 .41م، ص 1088، 8ط وزيع،شر والتًَّوائي، إبراهيم خليل فضاءات للن

 .41، ص ن.م. - 3
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ًعن تقنيًَّالحديث  ًرد وأنواع الرً ات السَّ ً واة في رواية "من يؤنس السَّ
دة " ملحمود ي 

ً الريماوي يخلص للقول:
َّ
ًاني بالتًَّ"يمتلئ القسم الث اس قيقة عن حياة النًَّفاصيل الدَّ

غف بها الجيل اليوميًَّ
ُ

تي ش
َّ
ة، مع لفت االنتباه لكثير من مظاهر الحياة الجديدة ال

ً
 

ًان، بًَّالجديد من الش  
ًوصغار الس   

ً  (1).."ن 
ًفالر   

ً وايات بال شك  رد ومهما كانت طرائق السَّ

ًأن تشير إلى الواقع من خالل األحداث واألشخاص واملكان.  واة، ال بدًَّوأنواع الرً 

ً ًوكتابه "في السَّ ً رد والسَّ
 
ًرد الن رد من خالل مجموعة سوي" يناقش فيه قضايا السَّ

 ً
تي من الر 

َّ
ًتطرًَّوايات، ومن األمور ال مطي، املفارقة رد النًَّق لها الكتاب، انكسار السَّ

ًة، وتقنيًَّمنيًَّالزًَّ ًنوً رد املعروفة لدى القارئ، والتًَّات السَّ
 
ًع الل ردي، غوي في الخطاب السَّ

ً 
ًوقراءات متعد  ً دة في السَّ

 
 ًرد الن

لك، وٰهذه القراءات املتعد 
ٰ
ً سوي، وغير ذ

عة دة املتنو 

 ً
ً للر 

ًواية تبي  ًاقد يتًَّنًَّال ن أنَّ  
ً جه في نقده من مداخل متعد 

رة باختالف العمل دة، متغي 

 ً
ً قديًَّه لم يقتصر بقراءاته النًَّوائي، كما أنًَّالر 

واية ببلد دون آخر، إذ تناول ة في الر 

ى منها األردن، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والعراق، ة من بالد شتًَّروايات عربيًَّ

 ً
ً واوالجزائر..، كما تناول " الر 

 
ة قديًَّة"، وقد كشفت دراساته النًَّة العربيًَّسويًَّية الن

 ً
ًللر 

 
ً انً واية قدرة كبيرة وتمك  

 
ً  اواسعً  االعً واط

ًوائي في الوطن العربي والغربي.للفضاء الر 

4-  
 
 تأريخ الن

 
 قد: قد ونقد الن

ًا القسم الرًَّأمًَّ
َّ
ً ابع فقد ات

د سعت مدارك خليل فيه بسعة ٰهذا الفضاء؛ فلم يقي 

ًد من النًَّنفسه بلون محدًَّ  
 ً قد، أو بنوع خاص 

اد، حيث قًَّراسات، كأغلب النً من الد 
ا قد الكالسيكي، مرورً ا من النًَّة الحديثة، بدءً قديًَّا ألغلب املذاهب النًَّنجد عرضً 

قد الجديد وبدايات النًَّ فس ي....، ثمًَّاريخي واالجتماعي والنًَّقد التًَّومانس ي، والنًَّقد الرً بالنًَّ
ًقد النًَّالنًَّ  

ً ة والنًَّي، فالبنيويًَّص  
 
ً ة التًَّساني ونظريًَّقد الل

كما  ات،ظريًَّي وغيرها من النًَّلق 

                                                           
 .41املرجع نفسه، ص  - 1
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ًه نقد ًوجًَّ
َّ
قد مثل كتاب صالح فضل:  )بالغة الخطاب وعلم فات في النًَّا لبعض املؤل

ًات النًَّص( و )لسانيًَّالنًَّ  
ً ص 

َّ
نسيج )ابي، ومدخل إلى انسجام الخطاب( ملحمد خط

ًالنًَّ  
ً اد،لألزهر زنًَّ (ص   

، ومنهجه (1)ة" لرشيد يحياوًية األنواع األدبيًَّمات في نظريًَّو "مقد 
ًفي نقد النًَّ

َّ
 ة والبراهين.قد منهج علمي تحليلي يستند فيه لألدل

ًأريخ للنًَّوله في باب التًَّ ًقد عدَّ
َّ
ًة األدب وعلم النًَّفات منها "في نظريًَّة مؤل  

وهو  "ص 

ًعبارة عن مجموعة من 
َّ
حليل، واالستشهاد ة املنهج، ورصانة التًَّالبحوث يجمعها دق

ًوالتًَّ
 

ًمثيل في موضعها املناسب، فضال
 

ًموليًَّ عن الش  
 
الع، وسالسة ة، وسعة االط

ًالعرض، وتسلسل األفكار.

ث فكيك( تحدًَّقد األدبي الحديث من املحاكاة إلى التًَّة )النًَّومن كتبه النقدية الهامًَّ
قد ارات النًَّة وتيًَّانتقل للحديث عن األلسنيًَّ قد بالعلوم األخرى، ثمًَّفيه عن عالقة النًَّ

لك بأمثلة تطبيقيًَّ
ٰ
ق من خاللها املنهج البنيوي على ة، طبًَّاملعاصرة األخرى، وأتبع ذ

ً
َّ

تناول أمثلة  ، ثمًَّ(2)اعر عبد املعطي حجازًيبعض القصائد، مثل قصيدة ثلج للش

ً ة التًَّة بناء على نظريًَّتطبيقيًَّ
ًلق 

َّ
اعر أحمد ي، مثل قصيدة )غرفة املرأة الوحيدة( للش

ً اقد ، كما نجد محاولة للنًَّ(3)عبد املعطي حجازًي
 
ً(4)سانيلل

ً
َّ
ًفات إبراهيم خليل النًَّوبشكل عام تمتاز مؤل  

 
العه، ومنهجه العلمي قدية بسعة اط

ًصين املستند دائم ًالرًَّ
َّ
ًا لألدل

َّ
ًة، ورؤيته الث

َّ
ة واألعمال قديًَّفات النًَّاقبة في تمييز املؤل

                                                           
ًة األدب وعلم النًَّفي نظريًَّ 1  

، 8)بحوث وقراءات(، إبراهيم خليل، منشورات االختالف،ط ص 

ً.81م، ص 1080

ًقد األدبي الحديث من املحاكاة إلى التًَّانظر: النًَّ 2
َّ
وزيع شر والتًَّفكيك، إبراهيم خليل، دار املسيرة للن

ً  
 
 .801-44م، ص 8،1001باعة، طوالط

 .814-811نفسه،  3

ً.845نفسه، ص  4
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طبيقي، املستند إلى مناهج قد التًَّمة بالنًَّة مدعًَّظريًَّة النًَّة، واالستناد إلى املادًَّاألدبيًَّ
ًنقديًَّ ً ة مثل املنهج التًَّة عدَّ

 
ًساني.اريخي والبنيوي والل

 اإلنتاج اإلبداعي:  -5

ًة، ، ومجموعة قصصيًَّين هما ديوان شعري ًعملين إبداعيًَّ يضم ً  
 

عري وديوانه الش

ا ال يخرج عن كونه فضفضة وتعبيرً  (8415) "تداعيات ابن زريق البغدادي األخيرة"

ً
َّ
ًعن ألم الغربة حيث غل  

 
ة نبرة الحزن وابتعدت عن الغموض عريًَّفت مقطوعاته الش

ًوالتًَّ ًعقيد، وقد ُيفسَّ تب باملغرب، ر ٰهذا بأنَّ
ُ
ً أغلبها ك ا عن الوطن، ففاضت بعيد 

ً مقاطع شعريًَّأشواقه 
لك فسيًَّرة عن الحالة النًَّة معب 

ٰ
تي يعانيها، وقد أشار إلى ذ

َّ
ة ال

ًعي في يوم ما إنًَّدًَّأ"لم أكن  بقوله: كنًَّ ني شاعر أو قاص 
ٰ
ًول  

 
ة عر والقصًَّني كتبت الش

 ة، كنتبطريقة عفويًَّ
 ل من دهشأوًَّ

جربة؛ فعندما كنت في املغرب كان بٰهذه التًَّ

لحنين، وكانت األشواق هي زادي اليومي، ومثل ٰهذه اإلحساسات اإلحساس بالغربة وا

ًرت عن نفسها بٰهذه األشكال القصصيًَّمت وعبًَّتضخًَّ  
 

ة ولم يكن عريًَّة والقصائد الش
لكاألمر خاضعً 

ٰ
ر أحد ولم يكن هناك وقت لتخيً  ،ا لرغبتي في أن أكتب ٰهذا أو ذ

(1)".وعين دون اآلخرالنًَّ
 

  
 
 رات في نقدهمؤث

ًة بشكل عام جادًَّقديًَّأعماله النًَّ ًالتًَّ ة، وفيها جهد أصيل يستحق 
َّ
ر نويه، ملا تتوف

وغزارة نتاجه  ا،ة أيضً قديًَّجربة النًَّة للمكان، والتًَّعليها من إحاطة بالخريطة اإلبداعيًَّ
ًالنًَّ  

 
ًالعه، وتفرً قدي تعود إلى سعة اط حفي، ومتابعته ملا يكتب غه للكتابة، وعمله الصَّ

 ً
 
ً ساع اهتماماته األدبيًَّفيها، كل ٰهذا كان له دوره في ات

 
ة، ودراساته قديًَّجاهاته النًَّة، وات

                                                           
1
 http://tafesh.ucoz.com/publ/5-1-0-225 
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ًقديًَّدة، فاملناهج النًَّة محدًَّة لم تلتزم بمنهجيًَّقديًَّالنًَّ
َّ
تي أث

َّ
 ًة ال

دة، منها رت في نقده متعد 
ًلبنيوي، واأليديولوجي.اريخي، واالجتماعي، والوصفي، واقد التًَّالنًَّ

ً ولعلًَّ نا سنجد في ألنًَّ بعة غير صحيح،ة املتًَّقديًَّقيق بين املناهج النًَّالفصل الدَّ
ة؛ لذا ة، وثالثة لسانيًَّة، وأخرى اجتماعيًَّة معالجة نفسيًَّقديًَّبعض املمارسات النًَّ

 ً
حديثة؛ ملواكبته ة القديًَّا ألغلب املناهج النًَّكتور خليل أثرً ح إلنتاج الد ًسيجد املتصف 

ً
 
ً ة،غة اإلنجليزيًَّلألدب العربي والغربي، وإتقانه لل  فهو املترجم لكتاب "مقاالت ضد 

ًالبنيويًَّ
 
ًة. غة اإلنجليزيًَّة" عن الل

اريخي واملنهج ة، أدوات وإجراءات املنهج التًَّصوص األدبيًَّفقد اعتمد في قراءة النً 

ل عليه بعض ة، وقد سجًَّقديًَّعدل عنهما إلى أغلب املناهج النًَّ الوصفي بداية، ثمًَّ
ًقًَّالنً 

َّ
ًاتيًَّاد متابعته ألبرز األدباء وتدوين سيرتهم الذ  

مة للحديث عن شعرهم، ة كمقد 

لك تقيً  وُعدًَّ
ٰ
ًذ ً اريخيا باملنهج التًَّد 

َّ
ً(1)فاتبحكم عام وشامل لجميع املؤل  ، والحقيقة أنَّ

ً
 

ًخليال
َّ
ً فاته ك في مؤل

 
ها راوح بين أكثر من منهج في نقده، حيث سلك في معالجة ل

ً
َّ
تي درسها في مؤل

َّ
حليل ا القائم على البحث والتًَّفاته املنهج العلمي أحيانً القضايا ال

اريخي واالجتماعي عليل، واملستفيد من معطيات املناهج األخرى، مثل املنهج التًَّوالتًَّ
ًفس ي والوصفي وغيرها. والنًَّ

 
 
 قد عند خليللغة الن

ً ة غير قديًَّا من استخدام بعض املصطلحات النًَّقد اليوم تعاني كثيرً لغة النًَّ إنَّ
تي يقصد منها النً 

َّ
 ًقًَّاملفهومة وال

ي إلى متاهات دون نتيجة اد املعاصرون الولوج باملتلق 

                                                           
1 -ً ، مناهج 10-88م، 1081ا )قراءات وبحوث( جمع وتحرير زياد أبو لبن، األردن،إبراهيم خليل ناقد 

ً النًَّ
ًقد األدبي في األردن في الن 

َّ
ًصف الث سة اني من القرن العشرين، أحمد ياسين العرود، املؤسَّ

ًالعربيًَّ  
ًة للد 

َّ
ً.841م، ص 1005شر، راسات والن
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ذكر، وهي
ُ
(1)ة الفصحى""لغة هي إلى الُعجمة أقرُب منها إلى العربيًَّ ت

. ً كتور وقد أشار الد 

قد الحديث بقوله" يشكو الجمهور اء من لغة النًَّشكري ماض ي إلى شكوى جمهور القرًَّ

ة الجديدة، وقد ذكر قديًَّاد وأدباء كبار من غموض الكثير من املمارسات النًَّومعه نقًَّ

ً
َّ
ه لم ة بأنًَّقديًَّة فصول النًَّنجيب محفوظ في معرض حديثه عن بعض أعداد مجل

ً( 2)ا"يفهم شيئً  ًوالدَّ صانة، واستخدام لغته تميل إلى الرًَّ ارس إلنتاج خليل يجد أنَّ
ًعقيد، واإلبهام والغموض، فأوًَّاملفردات األصيلة، يبتعد عن التًَّ القارئ في  ل ما يشد 

ً
َّ
 ًمؤل

قد األدبي الحديث من قدي "النًَّي، فمن يقرأ كتابه النًَّفاته، لغتها القريبة للمتلق 
ًاملحاكاة إلى التًَّ

 
ً -وهو كتاب نقدي بحت  -ا  ال حصرً فكيك" مثال

 
جاه سيشعر بٰهذا االت

ًالهادف إلى التًَّ
َّ
اء باختالف ثقافتهم، وٰهذا سهيل لطلبة العلم والباحثين والقرًَّيسير والت

ً ًُيفسَّ
 
ً ر بتمك

 
ًته العلميًَّف من مادًَّن املؤل خول في تلك ة، لذا لن يكون بحاجة إلى الد 

تي لن تكون يوم ً املتاهات.
َّ
تي يلجأ لها الجيل النًَّ اال

َّ
اد قًَّاش ئ من النً أداة توصيل، وهي ال

ذي
َّ
ًوصيل. يحاولون اصطناع لغة جديدة هي إلى اإلبهام أقرب منها للتًَّ نال

 وقفة مع األسلوب

ً  
ًوالد 

َّ
ًق

َّ
ة، ة العلميًَّما في طريقة عرض املادًَّفظ فحسب، وإنًَّة لدى خليل ليس في الل

ً
 

ً بأسلوب سلس، يحاول التًَّفعرضه لألفكار يأتي متسلسال ك بالقارئ واألخذ بيده مس 

ً ً للغاية املنشودة، والهدف املراد، لذا أرى أنَّ ر لطلبة العلم، يقصد منه منهجه ُميسَّ

ً
َّ
تي يقوم بطرحها،سهيل واإلحاطة، ألنًَّاإلفادة والت

َّ
و  ه يقف عند كل املوضوعات ال

تي تحدًَّ
َّ
ً ثت فيها، ممًَّيحصر املراجع واملصادر ال

ًا يسه  ارس العودة لتلك ل على الدَّ

                                                           
1 -ً

َّ
ًمجل ًة األدب اإلسالمي، عبد القدوس أبو صالح، السَّ

َّ
هـ، 8584انية، العدد الخامس، رجب نة الث

 .881ص 

ًات النًَّمن إشكاليًَّ- 2  ًسة العربيًَّقد العربي الجديد، شكري عزيز املاض ي، املؤسَّ
ًة للد 

َّ
شر، راسات والن

 .18م، ص 8449، 8ط
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 ً
ً ة البحث واالستقصاء؛ ولعلًَّل له مهمًَّاملوضوعات فيما بعد، ويسه  لك السَّ

ٰ
بب في ذ

ً  
 
ًسيطرة املنهج العلمي في دراساته وسعة إط

َّ
تي جعلت من مؤل

َّ
فاته موسوعات العه، ال

ً  
ًصة، تحيط بأغلب املصادر، في املوضوعات املطروحة للمناقشة، متخص 

 
 في فمثال

ً  
 

ل ث في الفصل األوًَّات " يتحدًَّعر الحديث واملعاصر بحوث وشخصيًَّكتابه "من الش

تي ة الص ًفيه عن )حسني فريز و شعريًَّ
َّ
ورة(، وهو في ٰهذا الفصل يذكر جميع املراجع ال

ً(1)ت بدراسة شعره اهتمًَّ  
ً، واإلحاطة بالد  ًراسات السَّ  

 ابقة منهجه الغالب في جل 

ًدراساته ومًؤ
َّ
ًل

َّ
لك ألنًَّفاته، وهو منهج يختصر الط

ٰ
ه يقطع ريق على دارس ي األدب؛ وذ

ً
 
ًعليهم شوط

 
ًا طويال

 
ً بأخذ جزء كبير من وقتهم وجهدهم. كفيال

ً
َّ
ًقديًَّة املالحظة تظهر في دراساته النًَّودق اقد مثل ٰهذه الصفة، فهو بالنًَّ ة، وحري 

ً
 

ًمثال  
 

يشير إلى خلطها بين  (2)نازك املالئكةثر لدى عر ولغة النًَّ في حديثه عن لغة الش

ًفمرًَّ ،رأيين لها ً ة ترفض برأي القائل بأنَّ
 
أي ة أخرى توافق ٰهذا الرًَّغة أداة، ومرًَّالل

ً وتشير بقولها: ً إنَّ
 
ًالل تي غة أداة، وٰهذه املالحظة وغيرها من املالحظات الدَّ

َّ
قيقة ال

ً
َّ
ًنجدها في ثنايا مؤل

َّ
حصيل واإلملام، نفسه بالقراءة والتًَّ  من جاهدفاته، ال يطلقها إال

ًورْبط اآلراء واملقارنة بينها.
ة أثناء وضيحيًَّة والرسوم التًَّا ُببعده عن األشكال الهندسيًَّويمتاز أسلوبه أيضً 

ًة العلميًَّطرحه للمادًَّ لك مليله للس 
ٰ
ًهولة والبعد عن الغموض.ة؛ وذ

ذ عليه كثيرون ُبعده عن املجامالت، فمقاالت
 
ت ا ما استفزًَّة كثيرً قديًَّه النًَّوقد أخ
ًبعض الكتًَّ

 
ذين اعتادوا من النً اب والش

َّ
قريظ ال غير. وهو اد اإلشادة والتًَّقًَّعراء ال

ً  
تي ال تروق له لدى القراءة األولى، اعتقادً ل تجاهل األعمال األدبيًَّيفض 

َّ
ًة ال  ا منه أنَّ

                                                           
1 -ً  

 
ًإبراهيم خليل، دار ورد األردنيًَّ ات"،عر الحديث واملعاصر "بحوث وشخصيًَّمن الش

َّ
شر ة للن

 .89-84م، ص 8،1004وزيع، طوالتًَّ

2 -ً  
 

 .11ات"، ص عر الحديث واملعاصر" بحوث وشخصيًَّمن الش
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تي ال ترقى باألدب إلى األعمال اإلبداعيًَّ
َّ
ًاملستوى الرًَّة ال

َّ
اقد  يشغل النًَّفيع ينبغي أال

ً(1)اد.قًَّنفسه بها، أو أن يعكف عليها النً 

ا في باب األسلوب تكراره لنشر نفس املوضوعات في ا يمكن اإلشارة إليه أيض ًوممًَّ

ً
َّ
ًعدد من مؤل

 
ة )بحوث ومتابعات( نجد الفصل ة نقديًَّ في كتابه "أوراق لسانيًَّفاته مثال

ًظريًَّنوان" استقبال النًَّل بحث بعاألوًَّ
 
ًات النًَّغوية: مثل من لسانيًَّة الل  

، وٰهذا (2)"ص 
ة األدب وعلم اسع( من كتاب " في نظريًَّا في الفصل األخير )التًَّالبحث منشور أيضً 

ًالنًَّ  
ًة: مثل من نحو النًَّلسانيًَّ -قدات النًَّظريًَّ" بعنوان" استقبال النًَّص   

، ومثل (3)" ص 

لك
ٰ
أعاد  (4) ة في األدب املعاصر"الفصل األول من كتاب" ظالل وأصداء أندلسيًَّ ذ

إضافة ، (5)ل من كتابه" محمود درويش قيثارة فلسطين"الكاتب نشره في الفصل األوًَّ

ً ة كتب.إلعادة كثير من املعلومات في عدًَّ

  

                                                           
لك في لقاء مع الجزيرة نت بتاريخ  1

ٰ
 م 18/88/1088أشار لذ

  2097f8ad5fbb-a965-4775-e046-/3c3ec25ehttp://aljazeera.net/news/pages.ً

 .81م، ص1081، 8ة معاصرة، إبراهيم خليل، دار مجدالوي، طة ونقديًَّأوراق لسانيًَّ 2

ًة األدب وعلم النًَّفي نظريًَّ 3   .114، ص ص 

، 8األدب املقارن، دار مجدالوي، طة في األدب املعاصر، مساهمة في ظالل وأصداء أندلسيًَّ 4

 .89م، ص 1004

 .14م، ص 1088، 8محمود درويش قيثارة فلسطين، إبراهيم خليل، دار فضاءات، ط 5

http://aljazeera.net/news/pages/3c3ec25e-e046-4775-a965-2097f8ad5fbb
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 الخاتمة 

ًيتبيًَّ - ً ن لنا أنَّ
 

ً خليال
ً لم يقي  ً دد نفسه بمنهج واحد محدَّ

َّ
ًيت  

دراساته  بعه في كل 
ًة مناهج نقديًَّكأ على عدًَّة، بل اتًَّقديًَّالنًَّ

َّ
اريخي، قد التًَّمثل النًَّ ،رت في نقدهة، وأث

ًقد األيديولوجي، علم ًقد البنيوي، والنًَّقد الوصفي، والنًَّقد االجتماعي، والنًَّوالنًَّ  ا بأنَّ
ًا في نقده.اريخي أكثر املناهج بروزً املنهج التًَّ

 حقًَّ -
 
ًإبراهيم خليل لم يعط  

قد العربي م لألدب والنًَّراسة، كناقد قدًَّه الوافي من الد 

ً 
ذي ُجمعت به الد 

َّ
ة وأفرد للحديث عن قديًَّراسات النًَّالكثير، والكتاب الوحيد ال

قدي، وقام بجمعها زياد  هو عبارة عن بحوث ومقاالت ناقشت نتاج خليل النًَّ نقده،
ًاقد حقًَّأبو لبن، لم تف  النًَّ

َّ
اقة، ولجأ ناء املطلق والعبارات البرًَّه، عمد بعضها إلى الث

ً
 

دوا واب فعدًَّقد، بينما حالف بعضهم الصًَّ من النًَّآخرون إلى االنتقاد بدال

ًذكروا االنتقادات. ات ثمًَّاإليجابيًَّ

- ً  
كنًَّراسة لم تتناول أعمال خليل بالتًَّٰهذه الد 

ٰ
ة ة شاملها ألقت نظرة عامًَّفصيل، ول

ً
َّ
ًفاته رغم أهميًَّعلى أغلب مؤل لك ألنَّ

ٰ
ً تها؛ وذ

َّ
ًاملقام هنا ال يت  

ً سع لعرض كل   
 ٰهذا الكم 

ً
َّ
ًمن املؤل

َّ
ًا عام ًفاته حكم ًفات، ولٰهذا سيكون حكمنا على مؤل

 
ى اإلحاطة  يتوًََّّا شامال

ًبأغلبها، راجية من هللا التًَّ ًداد.وفيق والسَّ

ً

ً  
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 املراجع:

: األردن .ا )قراءات وبحوث(إبراهيم خليل ناقد   (.وتحريرجمع ) .أبو لبن، زياد .8

ًم.1081 ،د.ن

دار مجدالوي،  . د.م:8ط .ة معاصرةة ونقدي  أوراق لساني   .خليل، إبراهيم .1

 م.1081

  ّلت في الس  تأم   .إبراهيم ،خليل .1
ً د.م: .8ط. وائيرد الر 

َّ
 وزيع،شر والتًَّفضاءات للن

 م.1088

ًد.م:  .ة القصيرة وحوار األجناسالقص   ةشعري   .إبراهيم ،خليل .5
َّ
قافة، وزارة الث

 م.1080

. 8ط .ة في األدب املعاصر، مساهمة في األدب املقارن ظّلل وأصداء أندلسي   .4

 م.1004دار مجدالوي، د.م: 

 في نظري   .إبراهيم ،خليل .4
 
  ة األدب وعلم الن

 . د.م:8ط. )بحوث وقراءات( ص 

 م.1080 منشورات االختالف،

 .ة القصيرة في األردن وبحوث أخرى في األدب الحديثالقص   .إبراهيم ،خليل .9

ً منشورات رابطة الكتًَّد.م: 
 ين، د.ت.اب األردني 

ً ،أبو صالح .1   .وسعبد القد 
 
ًة األدب اإلسّلميمجل ً، السَّ

َّ
انية، العدد نة الث

 .881هـ، ص 8584الخامس، رجب 

دار فضاءات،  د.م:. 8ط .محمود درويش قيثارة فلسطين .إبراهيم ،خليل .4

ًم.1088

ً: انعمًَّ .انمن أدب البلدان في القدس وعم   .إبراهيم ،خليل  .80
َّ
شر، أمواج للن

 م.1004
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 من إشكالي   .شكري عزيز ،املاض ي  .88
 
ً . د.م:8ط .قد العربي الجديدات الن سة املؤسَّ

ًالعربيًَّ  
ًة للد 

َّ
 م.8449شر، راسات والن

   .إبراهيم ،خليل  .81
 

د.م:  .8ط .ات(عر الحديث واملعاصر )بحوث وشخصي  من الش

ً  
 
ًدار داود للط

َّ
ًباعة والن

َّ
  .م1004قافة، شر، بدعم من وزارة الث

  .أحمد ياسين ،العرود  .81
 
  مناهج الن

 
 قد األدبي في األردن في الن

 
اني من صف الث

ً . د.م:القرن العشرين  ًسة العربيًَّاملؤسَّ
ًة للد 

َّ
ًم.1005شر، راسات والن

  .إبراهيم ،خليل  .85
 
 الن

 
دار  د.م: .8ط .فكيكقد األدبي الحديث من املحاكاة إلى الت

ً
َّ
ًشر والتًَّاملسيرة للن  

 
ًم.1001باعة، وزيع والط

 األبحاث غير املنشورة:

ًاألكاديميًَّ -8 ًة والصَّ
َّ
ا، شفيق قد األدبي، إبراهيم خليل نموذج ًة في النًَّقافيًَّحافة الث

ه النً 
ٰ
 م.14/80/1081كتور إبراهيم خليل بتاريخ تكريم الد ًكلمة ألقيت في وباني، ط

 ة: املواقع اإللكتروني  
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