
 ؤية واألداةقراءة في الر ُّ: اعبي ناقد ُّأحمد الز ُّ 

 751 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة
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1ُّ*مريم جبر فريحات

ُّ ُّد الز ُّكتور أحمد محم ُّاألستاذ الد   
 ُّق ُّالن ُّ عبي، واحد من أهم 

ين، اد واملبدعين األردني 

ُّ 
 
 ُّونقدي ُّة ل حالة إبداعي ُّبل هو يشك

ُّزة، تعز ُّة متمي 
 
غة زت بدراسته وتتلمذه على علماء الل

م ُّواألدب في مهد علوم العربي ُّ
َ
ا شهدته ا مم ُّفقد عاين بعض ُّ ة وآدابها في مصر، ومن ث

 ُّاآلداب العاملي ُّ
ة ة وما تبلور من املناهج الغربي ُّة الغربي ُّقدي ُّراسات الن ُّة وما أفرزته الد 

ُّ 
ُّيكي ُّة واألمرُّي ُّاألوروب  كتوراه في جامعة ة، في مرحلة دراسته لنيل درجتي املاجستير والد 

لك عمله في مختلف الجامعات العربي ُّ
ٰ
ة، في األردن واإلمارات متشجن في أمريكا، تبع ذ

لك ما انماز به من ثقاف
ٰ
ة ة صدرت عن قراءاته األدبي ُّشمولي ُّ ةوقطر، ينضاف إلى ذ

 ُّالقول اإلبداعي والن ُّة وما نهله من فنون قدي ُّوالن ُّ
 
ة، ه وبلغاته األصلي ُّقدي من مظان

ذي أسهم في بناء شخصي ُّ
 
ُّاألمر ال

 
ُّة واإلبداعي ُّقافي ُّته الث

 
ى في منتجه في الجانبين ة، وتجل

ُّاإلبداعي والن ُّ ُّواء، فبدا واضح ُّقدي على الس   
ة فيما لديه، وبخاص ُّ ا في أساليب القص 

سم الكاريكاتوري فانتازيا وتسخير عنصر املفارقة والر ُّظهر في كتاباته من ميل نحو ال

لك مم ُّ
ٰ
ُّبالكلمات، وغير ذ ا ت إفادته مم ُّا ال تعنى ٰهذه املقالة بتفصيله هنا، كما تبد 

قد وفي استيعابه ة الن ُّقدي من عمق في نظري ُّذكرت في ما يقف عليه قارئ منجزه الن ُّ

ُّ 
 
ذي يالئم الن ُّة املعقدي ُّجاهات الن ُّوهضمه ملختلف االت

 
ُّاصرة، وتوظيفه لها بالقدر ال  ص 

ُّ ذي يدرسه، فال يتعس 
 
ف في تطبيق املنهج، وال يهمل، في الوقت ذاته، ما العربي ال

ُّيخدم الن ُّ ُّويسعفه في الن ُّ ص 
 
د ظر فيه وتحليله وكشف خفاياه وأسرار بنائه، وقد أك

رها ومغامراتها الغرب وتطو ُّ قد فية إفادته من حركة الن ُّهو ذاته في حوارات صحفي ُّ

ُّوكشوفاتها عند دراسة الن ُّ  
ُّاألدبي العربي، شريطة أن يكون الن ُّ ص  ُّ ص 

 
ة غة العربي ُّبالل

قدي أو ذاك، يقول: "فأنت ال تستطيع أن تدرس رواية ينسجم مع ٰهذا املنهج الن ُّ

                                                           
 ُّ /األردن -ةجامعة عجلون الوطني ُّباحثة ومحاضرة في * 1

 
ُّي ُّعميدة كل

 
ُّ.ةربوي ُّة اآلداب والعلوم الت
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ُّ 
لك في )ثرثرة فوق الن 

ٰ
كن بإمكانك أن تفعل ذ

ٰ
يل( أو )زينب( من منظور )عبثي( ول

ُّ )الغرف
 

ُّ. فدراسات مثل الن ُّاألخرى( مثال ُّالغائب والت ُّ ص  ُّ ناص   
ة ليست يمائي ُّوالس 

 ُّمقتصرة على القصيدة الغربي ُّ
ُّواية الفرنسي ُّة أو الر 

 
ا يمكن دراستها أو ، وإنم ُّة مثال

ُّ 
ُّ تطبيقها على أي   

ُّ نص 
 
ُّا أو غرب ُّأدبي شرق  

، (1)راسة"ا، إذا توافرت فيه عناصر ٰهذه الد 

ادنا العرب القدماء من نظرات ا جاد به نق ُّا في اإلفادة مم ُّولذا فهو لم يجد حرج ُّ

ة، إذ بدا ة الغربي ُّقدي ُّة الن ُّظري ُّة، قد تلتقي في جوانب منها مع ما توصلت إليه الن ُّنقدي ُّ

 ُّواضح ُّ
 
ُّا ات

 
ُّكاؤه على الث

 
ا، إلقامة منهجه الخاص ا وغربي ُّتين نهل منهما، عربي ُّقافتين الل

ذي تسعى ٰهذه املقالة للوقوف على مالمحه من خالل كتبه ومقاالته الن ُّ
 
ة قدي ُّال

 املنشورة.

لك عن عدد اء والن ُّا باهتمام القر ُّا وناقد ُّعبي مبدع ُّحظي أحمد الز ُّ
ٰ
اقد، وقد أسفر ذ

ُّ  ُّكبير من القراءات الس 
تي نظرت في منراسات الجاد ُّريعة والد 

 
قدي جزه اإلبداعي والن ُّة ال

ُّ ة أو رسالة ماجستير أو ة جاد ُّة أو دراسة علمي ُّواء، ما بين مقالة صحفي ُّعلى الس 

ُّ ُّ أطروحة دكتوراه، غير أن 
 
لك كل

ٰ
 ُّذ

ذي ي ُّه لم يكن يتناسب كم 
 
ا مع حجم ٰهذا املنجز، ال

ُّيمكن أن أوجزه بما يأتي:

ُّأو ُّ
 

ُّة:: أعمال  ابإدداعَّ ُّل

ُّالقصيرة:ة في القص ُّ

ُّ(.7815ان، األردن )عود الكبريت، مكتبة عم ُّ -7

يخة -2  
 
ُّ(.7811اني، إربد، األردن )، مكتبة الكت ُّالبط

ُّ(.7811اني، إربد، األردن )عن قطعة صابون، مكتبة الكت ُّ البحث -3

ُّ(.7883اني ـ إربد ـ األردن )الحكومة، مكتبة الكت ُّ خيل -4

                                                           
ستور، عمان  1 عبي، أحمد، حوار سالمة شطناوي، الد  ُّ.5/7/7885( الز 
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ُّ(.7885يوسف ) إخوة -5

ُّ شيبوب -6
 
ُّ(.2002 شر)قيد الن

ُّ 
ُّواية:في الر 

7- ُّ  
مات إلى الحقد )روايتان(: لعنات شاكر، نعاس فارس، دار األمل، األردن مقد 

7811.ُّ

ُّ.7880اني، األردن )روايتان(، مكتبة الكت ُّ عمي ُّ بكم ُّ اختفاء شاعر، صم ُّ -2

ُّ.7880اني، األردن قبل اإلعدام، مكتبة الكت ُّ -3

ُّ.7880اني، األردن وجوه قلقة، مكتبة الكت ُّ -4

ُّالعن ُّ -5 ُّ.7883سة حمادة، األردن ة، مؤس 

ُّ.7883اني، األردن بع، مكتبة الكت ُّوراء الض ُّ -6

ُّ.7885يحيي العظام وهي رميم، د. ن، األردن  -1

1- ُّ 
ُّاألعمال الكاملة )الر 

 
ُّ.2001قافة، األردن وايات القصيرة(، وزارة الث

ُّ  
ُّومن الد 

 
ُّقدي ُّراسات الن

 
ُّة:فات  ابإدداعَّ ُّة املنشورة عن مؤل

 ُّ بعنوانرسالة ماجستير  -7
 أحمد املرازيق، عبي(،وائي عند أحمد الز ُّ)الخطاب الر 

ُّ
 
ُّ(.م2004) ة، بيروتبناني ُّالجامعة الل

2- ُّ 
جامعة آل  عبي(، غادة حمدان،واية عند أحمد الز ُّرسالة ماجستير بعنوان)الر 

ُّم(. 2004البيت، األردن)

مع  ).. بعنوان حٰمن ياغي )فصل من كتاب(الر ُّ ة القصيرة في األردن: عبدالقص ُّ -3

ُّ(.7884) عبيأحمد الز ُّ

4- ُّ 
ُّالر   ُّ )فصل من كتاب( بعنوان عافينواية في األردن: إبراهيم الس 

 
جاه رواية )بات

ُّ(7885) العبث(
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5- ُّ 
ة: سليمان األزرعي )فصل من كتاب( بعنوان: رواية واية األردني ُّدراسات في الر 

ُّ 
ُّ(.7885ة في األردن )واية الوجودي ُّ)لعنات شاكر( نموذج للر 

6- ُّ 
 ُّعبدالر ُّ وائي:الفضاء الر 

وائي حيم مراشدة )فصل من كتاب(بعنوان )الفضاء الر 

ُّم(. 2003عبي()عند أحمد الز ُّ

1- ُّ  ُّ اد:نبيل حد 
ُّة(.واية األردني ُّ)االغتراب في الر 

ُّدحوث املؤتمرات وامللتقَّات:

جريد، مز والت ُّعبي بين الر ُّة القصيرة عند د. أحمد الز ُّأمين يوسف عودة: القص ُّ -7

ُّ.2002ة القصيرة في األردن، جامعة آل البيت، األردن ملتقى القص ُّ

ُّة:ة عن أعمال  ابإدداعَّ ُّمقالت صحفَّ ُّ

7- ُّ أي، األردن، عبي، الر ُّكتور أحمد الز ُّمريم جبر: "عود الكبريت": حول مجموعة الد 

71/4/7816.ُّ

ُّنصاف قلعجي: تأم ُّإ -2  
 
ُّ.20/3/7811ستور، األردن، يخة"، الد ُّالت في "البط

ُّنجيمة البنعلي: قص ُّ -3
 
ُّكتور أحمد الز ُّي األسد" للد ُّة "بين فك

 
رق، قطر، عبي، الش

30/5/7818.ُّ

ُّحيم مراشدة: قراءة في قص ُّعبد الر ُّ -4
 

ُّ.78/1/7818ستور، األردن، اعر"، الد ُّة "الش

 8أي، األردن، حٰمن ياغي: ساعة عميقة ممتعة مع "اختفاء شاعر"، الر ُّعبد الر ُّ -5

/77/ 7880.ُّ

6- ُّ عبي، كتور أحمد الز ُّزيد القرالة: الفكاهة الحزينة في رواية "قبل اإلعدام" للد 

ُّ.7882/ 30/70أي، األردن، الر ُّ

ُّ.7883/ 1/7أي، األردن، ة الواقع في رواية "وجوه قلقة"، الر ُّمأساوي ُّ -1

ُّ.28/7/7883أي، األردن، ة" نص روائي رمزي يعالج ما وراء الواقع، الر ُّ"العن ُّ -1
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ُّ.70/4/7883أي، األردن، ة"، الر ُّضمحالل املبادئ في رواية "العن ُّا -8

ُّمريم جبر: "العن ُّ -70  
أي، عبي، الر ُّروائي ألحمد الز ُّ ة" أم لوثة الوعي: قراءة في نص 

ُّ.2/8/7883األردن 

ُّأمين يوسف عودة: "خيل الحكومة" مجموعة قصصي ُّ -77 كتور أحمد ة جديدة للد 

ُّ.4/2/7884أي، األردن، عبي، الر ُّالز ُّ

72- ُّ ُّنبيل حد 
 

أي، األردن، ة في رواية "نعاس فارس"، الر ُّة املحوري ُّخصي ُّاد: أزمة الش

76/2 /7885.ُّ

 ُّإمزي في قصة ": القتل الر ُّل ُّخلف الت ُّ -73
 
ُّ.22/2/7885واء، األردن، خوة يوسف"، الل

عبي، طلبة اليرموك، ة" ألحمد الز ُّة في رواية "العن ُّمادي: قراءة نقدي ُّوائل الص ُّ -74

ُّ.25/72/7885األردن، 

ستور، األردن، ة قصيرة، الد ُّحسين جمعة: "شيبوب" ينزع جلده: قراءة في قص ُّ -75

26/7/7886.ُّ

16- Novels and Novelists from Jordan, Nazih Abu Nidal, Jordan, 2001 

17- Alienation in Jordan Novel, Nedal Mousa, Mu'ta Journal of 

research, Mu'ta 

ُّثانَّ ُّ
 
ُّة:قدي ُّا: أعمال  الن

ُّالبحوث:

7- ُّ 
 ُّاإليقاع الر 

 
ُّوائي في "الل ُّ ص 

 
ة أبحاث اليرموك، والكالب" لنجيب محفوظ، مجل

ُّ.7815، األردن 7، ع3مج. 

2- ُّ 
ُّاإليقاع الر  ُّوائي في "الس 

 
ة للعلوم ة العربي ُّفينة" لجبرا إبراهيم جبرا، املجل

ُّ.7811، الكويت 25، ع1ة، مج. اإلنساني ُّ
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3- ُّ  
 

ُّسلطة األسلوب )في الش
 
 ُّعر(، مجل

 
ة ـ جامعة ة اآلداب والعلوم اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّ.7887ة ، سوري 7ُّ، ع37تشرين، مج. 

4- ُّ 
 ُّطبيق، حولي ُّة والت ُّظري ُّوائي: الن ُّاإليقاع الر 

 
ات والعلوم ة اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّ.7882، قطر 76ة ـ جامعة قطر، عاالجتماعي ُّ

ُّالن ُّ -5 ُّقص ُّالغائب )في ال ص 
 
ُّ.7884، األردن 7، ع72ة أبحاث اليرموك، مج. ة(، مجل

6- ُّ  
 

ُّسلطة األسلوب )في الش
 
 ُّعر(، مجل

 
ة ـ جامعة ة اآلداب والعلوم اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّ.7884ة ، سوري 4ُّ، ع75تشرين، مج. 

ُّدالالت الت ُّ -1  
ُّ ناص 

 
ة دراسات ـ في قصيدة "راية القلب" إلبراهيم نصر هللا، مجل

ُّ.7885، األردن 4، ع22ة، مج. الجامعة األردني ُّ

ُّالت ُّ -1 ُّ ناص   
ُّيني والت ُّالد 

 
ُّ.7885، األردن 7، ع73ة أبحاث اليرموك، مج. اريخي، مجل

اإلشارة واإلحاالت في قصيدة محمود درويش "علي حجر كنعاني في البحر  -8

ُّ 
ُّاملي 

 
 ُّت"، مجل

 
ُّ.7885ة ة ـ جامعة تشرين، سوري ُّة اآلداب والعلوم اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّالت ُّ -70 ُّ ناص   
ُّيني والت ُّالد 

 
ة ـ جامعة ة واالجتماعي ُّة العلوم اإلنساني ُّاريخي، مجل

ُّ.7886، اإلمارات 7، ع72اإلمارات، مج, 

ُّالت ُّ -77  ُّاألدبي واألسلوبي، حولي ُّ ناص 
 
ة ـ جامعة ات والعلوم االجتماعي ُّة اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّ.7881، قطر 20قطر، ع

 ُّ رواية "نافذة -72
ُّالجنون" لعلي أبو الر 

 
، اإلمارات، 41ة، عة شؤون أدبي ُّيش، مجل

ُّ.2004أكتوبر 

ُّ
 
ُّة:قدي ُّاملقالت الن

ُّثالثة وجوه ملصطفى سعيد: دراسة نفسي ُّ -7
 
 ُّة في رواية الط
ب صالح "موسم ي 

ُّ
 

ُّالهجرة إلى الش
 
ُّ.7815، القاهرة، يناير 7ة إبداع، عمال"، مجل
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2- ُّ
 

ُّالفرح الر ُّ اعر ثيودور روثكة: ما بينالش
 
ة املهد، ومانس ي والقرف الوجودي، مجل

ُّ.7815ان ، عم 5ُّع

3- ُّ 
ُّوئي ُّوائي في "املستنقعات الض ُّاإليقاع الر 

 
ة ة" إلسماعيل فهد إسماعيل، مجل

ُّ.7816، القاهرة، يونيو 6إبداع، ع

4- ُّ 
ُّاإليقاع الر 

 
ُّوائي في "موسم الهجرة إلى الش

 
 ُّمال" للط
ُّي 

 
ة البيان، ب صالح، مجل

ُّ.7816، الكويت 241ع

5- ُّ 
ُّوائي في "تلك الر ُّاإليقاع الر 

 
ة إبداع، القاهرة ائحة" لصنع هللا إبراهيم، مجل

7816.ُّ

ُّالز ُّ -6
 
ة اآلداب من واملوت في قصيدة "األرض الخراب" لـ: ت. س. إليوت، مجل

ُّ.7811، دمشق 53ة، عاألجنبي ُّ

1- ُّ
 
ُّرواية "الث

 
ُّعلب" لـ: د. هـ. لورنس، مجل

 
ُّ.7811، بغداد 4ة، عقافة األجنبي ُّة الث

1- ُّ
 
ُّالت

 
ة راث العربي واإلسالمي في رواية "يقظة فنيغان" لـ: جيمس جويس، مجل

ُّ.7884، القاهرة 3، ع73فصول، مج. 

8- ُّ  
ُّالص 

 
ُّراع الحضاري في رواية "مقامات املحال"، املجل

 
ة ـ الجامعة قافي ُّة الث

ُّ.7888ان، نيسان ة، عم ُّاألردني ُّ

ُّ د املر ُّاإلمارات: محم ُّة القصيرة في القص ُّ -70
 
ا، مجل ، 40ة، عة شؤون أدبي ُّنموذج 

ُّ.2000اإلمارات 

77- ُّ
 
ُّة الر ُّرواية "حلم كزرقة البحر" ألمنيات سالم، مجل

 
ُّ.2002ارقة، يوليو افد، الش

ُّكاريزما الن ُّ -72  
ُّ ص 

 
ُّ.2002، البحرين 2ة ثقافات، عاألدبي، مجل

73- ُّ
 

ُّسيمياء العشب في شعر علي جعفر العال
 
، 41، ع72المات، مج. ة عق، مجل

ُّ ُّ.2003ة عودي ُّالس 
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ُّة "من يخش ى الن ُّقص ُّ -74
 
10ُّافد، عة الر ُّهار" لباسمة يونس، مجل

 
ارقة، يونيو ، الش

2003.ُّ

75- ُّ
 
، 17افد، عة الر ُّ"انكسار مهرة" لصالحة غابش: صراع الواقع والحلم، مجل

ُّ
 

ُّ.2003ارقة، يوليو الش

76- ُّ 
ُّاإليقاع الر 

 
، 48، ع73ة عالمات، مج. وائي في رواية "الغريب" أللبير كامي، مجل

ُّ ُّ.2003ة، سبتمبر عودي ُّالس 

71- ُّ
 
ُّاملسرح الث

 
ُّة "القضي ُّراث: مسرحي ُّوري وأقنعة الت

 
ة ة" لسلطان القاسمي، مجل

13ُّافد، عالر ُّ
 

ُّ.2004ارقة ، الش

ُّمسرحي ُّ -71
 
ُّات ة "شهيق الحلم" لهيثم الخواجة: صراع الذ

 
ة وانشطارها، مجل

ُّ.2004، اإلمارات 72كواليس )املسرح(، ه

78- ُّ
 
ُّالل  

 
ُّة في ديوان هدى الز ُّعري ُّغة الش

 
ُّرعوني "الل  

ُّيل يغن 
 
ا"، مجل افد، ة الر ُّي وحيد 

704ُّع
 

ُّ.2006ارقة ، الش

ومانس ي والقرف ال" ما بين الفرح الر ُّثيودور روثكة: ديوانه "االبن الض ُّ -20

ُّ
 
ُّ.2006، البحرين 71عة ثقافات، الوجودي، مجل

ُّالكتب:

ُّ.7815، األردن ناة، مكتبة عم ُّدراسات نقدي ُّ -7

2- ُّ 
، دار املناهل، بيروت 2. ط7816، األردن 7طوائي، دار األمل، في اإليقاع الر 

7885.ُّ

2ُّ. ط7882، األردن 7ة، طسلطة األسلوب، دار قدسي ُّ -3 ون، األردن سة عم ُّ، مؤس 

2000.ُّ

ُّ.7883اني، األردن العربي والغربي، مكتبة الكت ُّقد: مقاالت في األدب والن ُّ -4

ُّ.7883اني، األردن ة القصيرة، مكتبة الكت ُّارات املعاصرة في القص ُّي ُّالت ُّ -5
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ُّالت ُّ -6  ُّناص 
. 7883، األردن 7اني، طة، مكتبة الكت ُّة مع دراسة تطبيقي ُّمة نظري ُّ: مقد 

2ُّط ُّ.2000ون، األردن سة عم ُّ، مؤس 

ُّالن ُّ -1 2ُّ. ط7883، األردن 7اني، طالغائب، مكتبة الكت ُّ ص  ون، األردن سة عم ُّ، مؤس 

2000.ُّ

 ُّإشكالي ُّ -1
اني، ة: دراسات ومقارنات، مكتبة الكت ُّة والغربي ُّواية العربي ُّة املوت في الر 

2ُّ. ط7884األردن  ُّ.2000ون سة عم ُّ، مؤس 

8- ُّ
 

ُّالش ُّ.7885سة حمادة، األردن اعر الغاضب محمود درويش، مؤس 

70- ُّ  
ُّأبعاد الص  ُّ.7885سة حمادة، األردن راع الحضاري في "مقامات املحال"، مؤس 

ُّفضاءات الن ُّ -77  
ُّ ص 

 
ُّاإلماراتي، دائرة الث

 
ُّ.2005ارقة قافة واإلعالم، الش

ُّأسلوبي ُّ -72  
 

(، دار 2000 ـ 7850عر في األردن وفلسطين )ات القصيدة املعاصرة: الش

ُّ
 

ُّ.2006روق، األردن الش

ُّ. 2077الحداثة في األدب اإلماراتي، دار العالم العربي، دبي  مظاهرُّ -73

ُّ
 
ُّدوات:دحوث املؤتمرات والن

7- ُّ 
 
ُّة القصيرة في األردن، ملتقى عم ُّجاهات في نقد القص ُّات

 
ُّ.7884قافي، األردن ان الث

2- ُّ 
 
از، ضمن كتاب في ز ُّرات ديناصور" ملؤنس الر ُّصراع البقاء والفناء في رواية "مذك

ُّ  ُّتكريم الد 
ُّكتور ناصر الد  ة، سة العربي ُّين األسد، بعنوان: قطوف دانية، املؤس 

ُّ.7881بيروت 

3- ُّ
 
اكرة في شعر أحمد عبد املعطي حجازي، ضمن بحوث مهرجان صراع املنفي والذ

ُّ
 
ُّ.7881قافة والفنون، األردن جرش للث

ُّالر ُّ -4 كتور الالت في شعر محمود درويش، ضمن كتاب في تكريم الد ُّموز والد 

ُّمحموُّ ُّ.7881مرة، األردن د الس 
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 ُّصور الغربة في القص ُّ -5
 
 ُّة، ضمن كتاب "خصوصي ُّسائي ُّة الن

 
سوي"، ة اإلبداع الن

ُّ
 
ُّ.2007ان قافة، عم ُّوزارة الث

ُّ عوملة األدب العربي الحديث، ضمن كتاب يضم ُّ -6
 
قافة بحوث مؤتمر "تقاليد الث

ُّ.2002واالختالف"، مارس 

ُّاألثر الن ُّ -1
 

بحوث  ة اإلماراتية، ضمن: كتاب يضم ُّة في القص ُّعبي ُّفس ي للحكاية الش

ُّ
 

ُّعبي ُّندوات "الحكاية الش
 
ُّ.2002راث، العين ة في اإلمارات"، مركز زايد للت

ُّتقني ُّ -1  ُّات الس 
 ُّواية اإلماراتي ُّرد في الر 

ُّواية اإلماراتي ُّة، ملتقى الر 
 

ارقة، ديسمبر ة، الش

2002.ُّ

ُّأعمال نقدي ُّ
 
ُّةغة ابإنجليزي ُّة دالل

1. The question of existence: A comparative study of some Arabic 

and European novels. A bhath - Al Yarmuk. Vol. 4. No.2, 1986 

2. Arabic References in J.Joyc's, Finnegan's Wake 

ُّ
 
ُّة:قدي ُّدراسات عن أعمال  الن

ُّالكتب:

 ُّقد األدبي في األردن في الأحمد العرود: مناهج الن ُّ .7
ُّن 

 
اني من القرن العشرين صف الث

ُّعبي(.اقد أحمد الز ُّ)فصل بعنوان: الن ُّ

ُّاملؤتمرات وامللتقَّات:

 ُّاقد أحمد الز ُّسليمان األزرعي: الن ُّ .7
ان وائي، ملتقى عم ُّعبي ومنهجه في اإليقاع الر 

ُّ
 
ُّالث

 
ُّ.25/1/7884ـ  22الث، األردن قافي الث

ُّ  



 ؤية واألداةقراءة في الر ُّ: اعبي ناقد ُّأحمد الز ُّ 

 761 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ُّة:مقالت صحفَّ ُّ

 ُّإبراهيم خليل: إيقاع  .7
ُّوائي ُّالبنية الر   

 
كتور عري في كتابين للد ُّة وتفكيك الخطاب الش

ُّ.21/77/7881أي، األردن، عبي، الر ُّأحمد الز ُّ

ُّعبي في كتابه "الت ُّكتور أحمد الز ُّت عمر: الد ُّعز ُّ .2 ا"، البيان،  ناص  ـا وتطبيقي  نظري 

ُّ.28/5/2000حدة، ة املت ُّاإلمارات العربي ُّ

ه .3
ٰ
عبي في كتابه "سلطة األسلوب": دراسة كتور أحمد الز ُّعبد القادر: الد ُّ عبد اإلل

ُّة الن ُّفي تشكيل هوي ُّ  
ُّ.37/1/2000حدة، ة املت ُّ، البيان، اإلمارات العربي ُّص 

ُّؤية الغائبةالبحث عن الر ُّ

(1) 

ُّ 
 
 ُّق ُّا من الن ُّعبي واحد ُّل أحمد الز ُّيمث

ذين أمعنوا الن ُّاد األكاديمي 
 
ُّالن ُّظر في ين ال  

 ص 

ُّ 
ة ة القصيرة واملسرحي ُّواية والقص ُّاألدبي األردني والعربي، بألوانه املختلفة: الر 

ُّ  
 

ُّوالش  
لك يلتمس البحث في ما يتضم ُّ عر، وهو في كل 

ٰ
ُّنه الن ُّذ من رؤى مختلفة،  ص 

ُّكئ ُّة، مت ُّة وسياسي ُّة واجتماعي ُّنفسي ُّ
 
غة واألسلوب أداة يحاول من خاللها أن ا على الل

ُّصوص املختلفة، كالت ُّى كامن خلف سياقات الن ُّيكشف ما خفي من معن ُّ  
 ناص 

ُّ  
ُّوالس   

 
ُّمز والز ُّة واإليقاع والر ُّعري ُّيمياء الش

 
ُّمن والت

 
ُّا عن الن ُّراث، بحث  

الغائب خلف  ص 

ُّسياقات حاضرة في فضاء الن ُّ  
ُّ، في الز ُّص 

 
ة خصي ُّمن )الحدث(، وفي املكان، كما في الش

ُّة أو نفسي ُّة أو بيولوجي ُّعاد فكري ُّوما تحمله من أب في محموالتها لواقع أسهم في  ة، ترتد 

ُّ عبي ضمن منظومة ارسين إلى تصنيف جهود الز ُّتشكيلها، وهو ما حدا بأحد الد 

ُّؤية االجتماعي ُّالر ُّ
 
ُّة، انطالق  ُّتلك الر ُّ ا من أن 

 
ة في ة االشتراكي ُّل روح الواقعي ُّؤية تمث

ُّ
 
ُّمجموعة من طروحاتها ال

 
ُّتي تتعل

 
كل واملضمون ودور اإلبداع واملبدع تجاه ق بالش

ُّ ُّى بااللتزام، فيما يصبح دور الن ُّالواقع أو ما ُيسم 
 
تي نائي ُّاقد البحث عن تلك الث

 
ة ال



ُّمريم جبر فريحات

 761 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ُّ 
 
ُّل حركة الواقع وبنيته االجتماعي ُّتمث

 
عبير عن  من أشكال الت ُّة، ويصبح اإلبداع شكال

ُّ
 
ُّرفي ُّالظ  

ُّ. (1)ةة أو االقتصادي ُّاالجتماعي ُّة أو ياسي ُّة الس 

ُّ عبي ال تريد أن ترتهن ملثل تلك قدي لدى أحمد الز ُّٰهذه القراءة في الفكر الن ُّ غير أن 

تي تدرج الز ُّ
 
ُّعبي الن ُّاألحكام ال

 
ا يبدو ملن عايش تجربته أو واكبها مجافي ُّ اقد في مصاف

ُّللحقيقة بقدر ما، فمم ُّ ُّفي  ه ألح ُّفيه أن ُّ ا ال شك   
ُّ جل 

 
كل دراساته على العالقة بين الش

كن ُّ
ٰ
ُّه في الوقت ذاته لم يبد  انحياز ُّواملضمون، ل تي تأس 

 
س عليها ا ملضامين الواقع ال

ُّعه للبنات بناء الن ُّا تتب ُّالفكر املاركس ي، بقدر ما بدا واضح ُّ  
 ُّ ص 

ا، ومحاوالته ي ُّاألدبي فن 

تي نهضت قني ُّفي التقاط األدوات والت ُّ
 
ُّبالن ُّات ال  

 ُّ ص 
ة، كاإليقاع ي ُّومنحته سمته الفن 

ُّوالت ُّ  
ُّالالت وتقني ُّموز والد ُّوالر ُّ ناص  ُّات الس 

 
لك، مم ُّرد والل

ٰ
ا غة وسلطة األسلوب وما إلى ذ

ُّ 
 
ُّيمك لك في دراساته أو في ارس أن يقف على مدى عناية الن ُّن للد 

ٰ
اقد به، سواء كان ذ

ُّوازن بين ظاهر الن ُّعلى إقامة حالة من الت ُّ ما نثره في حواراته املختلفة، من إلحاح  
 ص 

لك اإليقاع 
ٰ
وباطنه، بين داخل املبدع وخارجه، بين الحلم والواقع، من خالل رصد ذ

ذي يحاول أن يتتب ُّ
 
ُّال

 
صل بها كالغربة مان واملكان، وما يت ُّة والز ُّخصي ُّعه في الحدث والش

ُّواألثر الن ُّ  
لك.فس ي والص 

ٰ
ُّراع واملوت وغير ذ

ُّ ُّقدي على املغايرة، حين انطلق في دراسته الن ُّعبي منهجه الن ُّس أحمد الز ُّأس   ص 

ُّاعتماد ُّ األدبي ُّ
 
ُّا على دراسة الظ  

 ُّ اهرة في الفن 
وائي بما يماثلها في الفنون األخرى، الر 

ُّكالر ُّ  
 

لكسم واملسرح والش
ٰ
يقارب بين الفنون من خالل عنصر  عر والعمارة، وهو في ذ

كن ُّمشترك بينها جميع ُّ
ٰ
ُّا، وهو اإليقاع، ل  

 ُّ ه في تلك الفنون أظهر منه في الفن 
وائي، الر 

ذين سخ ُّولذا فقد كان الز ُّ
 
ة )اإليقاع( في الكشف عن قني ُّروا ٰهذه الت ُّعبي من أوائل ال

ُّ 
 ُّأبعاد الر 

 ُّة، فقد كانت دراسة "اإلُّي ُّواية وبنيتها الفن 
ة إذ ذاك واية العربي ُّيقاع في الر 

                                                           
1 ُّ 

قد األدبي في األردن في الن  ُّ( العرود، أحمد ياسين، مناهج الن 
 
اني من القرن العشرين، صف الث

ُّ
 
 .422، 2004ان، قافة، عم ُّوزارة الث
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ُّا جديد ُّموضوع ُّ  ُّارسون"، كما أن ُّا لم يلتفت إليه الد 
ي ها كانت قليلة في األدب األوروب 

ُّ(1)اأيض ُّ
 
ُّ، ولعل  

لك، يؤس 
ٰ
 ُّس ملشروعه الت ُّه، لذ

ؤية د زاوية الر ُّطبيقي بمهاد نظري يحد 

تي ينطلق منها، وفي ضوئها يبحث عن رؤية أخرى فيما
 
 ُّ ال

 ُّوائي ُّنثره الر 
وايات ون في الر 

ُّ  
ُّراسة، حركة الحدث فيها، وحركة املكان والز ُّموضع الد   

 
ُّ مان، والخط

 
ا ون، تمام ُّوالل

كما يفعل دارسو الفنون األخرى، دون أن يفوته عند معالجة ٰهذه األداة مدى تفاوت 

ُّ
 
 ُّالظ

ُّاهرة بين رواية وأخرى، فنجده يقر  إيقاع الحدث أو املكان أو  –ا ن ُّا معي ُّ"إيقاع ُّ ر أن 

ُّ -الجنس أو املوت
ا ويكون مركز االهتمام عند دراسة ٰهذه املسألة بحسب يكون بارز 

ُّ 
 ُّتها ووضوحها وتعميقها لرؤية الكاتب ولتقني ُّي ُّأهم 

، ومن (2)بعة في عمله"ة املت ُّي ُّته الفن 

لك ما نلحظه من تركيزه على اإليقاع الن ُّ
ٰ
ذي ينتذ

 
ظم حركة فس ي والجسدي ال

ُّ
 

ُّمصطفى سعيد في "موسم الهجرة إلى الش
 
 ُّمال" للط
ب صالح، ما بين أماكن ثالث ي 

ُّ 
 
ُّتشك

 
ا آخر من اإليقاع بين الخرطوم ومصر ولندن، يوازيه إيقاع  متوازي ُّل بدورها شكال

ُّ
 
ل بين أزمان ثالثة: ماض  وحاضر ومستقبل، تعبر خاللها نق ُّل عبر الت ُّثالث يتشك

ُّ
 

ُّة من خصي ُّالش
 
ُّالط

 
لك ما نلحظه من تتب ُّفولة إلى الش

ٰ
عه باب إلى الكهولة. ومثل ذ

ُّ
 
ُّلحركة سعيد مهران من الط

 
 ُّفولة إلى الش

ُّي ُّباب من الحر   
 ُّة إلى الس 

 
ُّجن في رواية "الل  ص 

ا إلى تشابه اإليقاع في العنصر الواحد، كتشابه إيقاع لنجيب محفوظ، الفت ُّ "والكالب

ُّ
 

ُّخصي ُّحركة الش
 

 ُّودون أن تفوته اإلشارة إلى أهمي ُّ ،ات مثال
ة وائي ُّة اختيار األعمال الر 

ُّ 
تي يبدو فيها اإليقاع الر 

 
 ُّا هام ُّا وجزء ُّا، ودقيق ُّوائي ظاهر ُّال

ُّوائي املتكامل.ا من البناء الر 

  

                                                           
 ُّ( الز ُّ 1

 .1 7816، دار األمل، األردن-إربدوائي، عبي، أحمد، في اإليقاع الر 
ُّ.70( املصدر السابق،  2
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(2) 

ُّعبي في ما وراء الن ُّوفي إطار بحث الز ُّ  
ُّوداخله من دالالت الر ُّ ص 

 
ا موز وإشاراتها، وبحث

ُّعن الر ُّ ُّعبي قراءاته الن ُّل الز ُّؤية الغائبة يتوس   
ُّي ُّص   

 مفترض يظل ُّ ة، ليقف على نص 

ُّا خلف عناصر الن ُّغائب ُّ  
 ُّ ص 

ُّوائي املختلفة، الز ُّالر 
 

ى خصي ُّمان واملكان والش ة، وحت 

ُّ 
 
ا معنى ة دوم ُّقد األدبي قديمه وحديثه، فثم ُّة في الن ُّف نفسه، وهي مسألة جوهري ُّاملؤل

ُّ ُّ خلف خفي 
 
ُّ ة معنى يجاوز ما ظل ُّاهر، وثم ُّاملعنى الظ

 
اعر( ليكتمل في في )بطن الش

ذي شغل مختلف املناهج الن ُّ
 
 ُّقدي ُّنفس القارئ وعقله، وهو املوضوع ال

 
ة، ما ساني ُّة والل

ُّيجعل من البحث في مفهوم الن ُّ  
ُّالغائب والت ُّ ص  قد املعاصر، ما ع في طرحه في الن ُّوس 

ُّ 
 
 ُّا كان عليه في القديم وأوحى بأن ُّكبيرة عم ُّل "نقلة يشك

 
جاه أو منهج يكاد يكون ه ات

ُّ ُّجديد 
 
ُّ.(1)قد املعاصر"ا من اكتشافات الن ُّا أو اكتشاف

ُّ ُّعبي لبحثه في الن ُّس الز ُّفقد أس   
ُّالغائب، بتمهيد رسم من خالله حدود الن ُّ ص   

 ص 

صوص د في تحليله للن ُّد، بل تجالغائب ومفهومه، ولم يستجب فيه إلغراء منهج محد ُّ

ُّا من طرائق البنيوي ُّبعض ُّ  
ُّيميائي ُّة والس 

 
 ُّصوصي ُّة والن ُّشريحي ُّة والت

ُّة والد 
 
ة غوي ُّراسات الل

تي عنيت بالجانب املوضوعي في الن ُّحويلي ُّالت ُّ
 
ُّة، إلى جانب املناهج ال  

، في تحليل ص 

ُّ
 

لك مم ُّخصي ُّالش
ٰ
ُّا عنيت به ة ومحيطها وبيئتها، وغير ذ

 
تي تأث

 
رت بالعلوم املناهج ال

ُّفس وعلم االجتماع والت ُّة املختلفة، كعلم الن ُّاإلنساني ُّ
 
ُّة املختلفة.بيعي ُّاريخ والعلوم الط

ُّعبي إلى استنطاق الن ُّففي دراساته املختلفة يعمد الز ُّ  
موز واستحضار الر ُّ ص 

تي يستنبطها من الن ُّوالد ُّ
 
ُّالالت واإلشارات ال  

عادة بنائه وترتيبه وتركيبه، الحاضر "إلُّ ص 

ُّ(2)الي فهمه على أفضل شكل ممكن"وبالت ُّ
 

اعر الغاضب محمود . ففي كتابه "الش

ُّدرويش"، يلجأ إلى الت ُّ ُّاللي والت ُّفكيك وإلى املنظور الد   
يميولوجي بدرجة أكبر أويل الس 

                                                           
ُّعبي، أحمد، الن ُّ( الز ُّ 1 ُّ.4اني، ، مكتبة الكت ُّاألردن-إربدالغائب،  ص 
2 ُّ  .5ابق، ( املصدر الس 
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نظيري الت ُّقديم قدي، كما يبتعد فيه عن الت ُّا من غيرها في فحوى الخطاب الن ُّتأثير ُّ

ذي ابتدأ به دراساته الن ُّ
 
ُّقدي ُّال لك يعود إلى ما أعرب عنه من رغبة  رد، ولعل ُّة في الس 

ٰ
ذ

ُّ 
ُّاملضمر في الن ُّ في البحث عن الخفي  ع دورته في ا يمكن كشفه وتتب ُّة، مم ُّردي ُّصوص الس 

ُّ 
ُّاملكو   ُّن الس 

لك املكو 
ٰ
قد ت إليها الن ُّات التفن من تقني ُّردي من خالل ما ينتظم عناصر ذ

ُّ 
مه في كتبه األولى من مقد  ة في مات تنظيري ُّالحديث، ويكتفي من جانب آخر بما قد 

ُّبعض املفاهيم كاإليقاع والت ُّ  
ُّ، مع الحفاظ على تحديد منهجه وبؤرة الن ُّناص   

تي  ص 
 
ال

ُّ  
 

ُّموز".الالت والر ُّة بـ "الد ُّعري ُّينطلق منها من مثل تحديده لعنوان دراساته الش

ُّيرى الز ُّ  ُّ"الن ُّ عبي أن 
 
 ُّصف بعمق الر ُّر يت ُّقد الفاعل املؤث

مات ؤية واإلحاطة بمقو 

مع الخروج من دائرة الهوى  ،اإلبداع في األثر األدبي وكشفها وتحليليها وتوجيهها

تي ال تكون ذات قيمة أو فائدة"والكتابة املزاجي ُّ
 
لك ينطلق في دراساته مم ُّ(1)ة ال

ٰ
ا ، ولذ

ُّه طبيعة الن ُّتمليه علي  
تي  ص 

 
األدبي وخطابه الجديد وبنياته وأساليبه الحديثة ال

ُّ
 
ة، األمر قريري ُّة والت ُّكثيف واإليحاء، وتنأى عن املباشرة والخطابي ُّرميز والت ُّتعتمد الت

ُّ
 
ذي يتطل

 
ُّال  ُّب مزيد 

ُّا من الوعي الفن   
تي تعين على سبر ي وامتالك األدوات املتخص 

 
صة ال

ُّغور الن ُّ  
ُّ ص 

 
غة وبنية األسلوب وشبكة واكتشاف أسراره ورؤاه الكامنة خلف ظاهر الل

ُّا إنساني ُّالعالقات، بوصفه منتج ُّ
 
 ُّه ُينَتُج مر ُّا، بمعنى أن ُّا، ومستعاد ُّا مشترك

 
فه ة بأداة مؤل

كن ُّ
ٰ
ات بأدوات أخرى تتماثل أو تتغاير لدى ه ما يلبث أن ُيستعاد مر ُّوشروطه وغاياته، ل

جميعها غائبة، ما لم تحضر بفعل القراءة  اء في أزمنة وأماكن تظل ُّقارئ أو قر ُّ

ُّقدي ُّالن ُّ  
تي تكون قادرة على مجاراة نص 

 
بات يعتمد  ة الواعية الفاحصة الفاعلة، ال

ُّ
 
ُّة واملباشرة.كثيف واإليحاء وانفتاح عوامله، وينأى عن الخطابي ُّرميز والت ُّعلى الت

لك يحاول الز ُّ
ٰ
 ُّءة الن ُّعبي إعادة قراوبذ

ة قراءة جديدة تضيف ملا جاد ي ُّصوص الفن 

ُّا على ما يحتوي الن ُّبه سابقوه، معتمد ُّ ة في احتواء أجزائه من إمكانات سحري ُّ ص 

                                                           
ُّ.7883/ 21/7عبي، أحمد، حوار سهى نعجة، ـ صحيفة "صحافة اليرموك"، إربد ـ األردن، ( الز ُّ 1
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ُّا ال يقوله الن ُّوتوليد ذاته مم ُّ بصورة صريحة، كما في تحليل ناقدنا لقصة "تحت  ص 

ُّ
 
ُّة" لنجيب محفوظ.املظل

(3) 

ُّ  
 
تي أفرزتها دراساته كثير ُّعبي في ف أحمد الز ُّيوظ

 
ا من املفاهيم واملصطلحات ال

ُّقد الحديث ومناهجه، مثل مصطلح الت ُّات الن ُّنظري ُّ  
ُّناص 

 
 في الوقت نفسه ، محاوال

ُّالت ُّ ُّ أكيد على أن  ا في استخدام ه ال يجد ضير ُّا، وأن ُّمثل ٰهذا املصطلح لم يكن جديد 

ضمين واالستشهاد مثل االقتباس والت ُّقد العربي قديمه وحديثه، من مرادفاته في الن ُّ

ُّ
 
ُّشبيه واملجاز واملعنى، باعتبارها مصطلحات تدخل ضمن مفهوم الت ُّوالقرينة والت  

 ناص 

لك الفهم أمعن في دراسة نص ُّ
ٰ
ين أحدهما روائي في صورته الحديثة، وفي ضوء ذ

اهيم نصر واآلخر شعري، وهما "رؤيا" لهاشم غرايبة، واآلخر قصيدة "راية القلب" إلبرُّ

 هللا.

 البحث عن الر ُّوال تغيب عن قارئ دراسات الز ُّ
ُ
ؤية أو املعنى أو عبي تلك، هيمنة

ُّالن ُّ  
ُّة في بحثه عن الت ُّصوص، وبخاص ُّالغائب في تلك الن ُّ ص   

ذي  ناص 
 
غير املباشر، ال

ُّ  
ُّ ُيعنى "بتناص 

 
ُّاألفكار أو املقروء الث

 
تي تستحضر تناص ُّاريخي ُّاكرة الت ُّقافي أو الذ

 
اتها ة ال

تها أو لغتها أو نسبتها إلى أصحابها، وتفهم من تلميحات بروحها أو بمعناها ال بحرفي ُّ

ُّالن ُّ  
ُّ ص 

 
ُّ.(1)ا"ن تخمين ُّما تخم ُّا ورب ُّوإيحاءاته وشفراته وترميزاته، ولٰهذا تستنبط استنباط

به من بين ما كان تشر ُّ ةقدي ُّعبي في استخدام أدواته ومقاييسه الن ُّيراوح أحمد الز ُّ

ُّة، واألدوات واملقاييس العربي ُّة الغربي ُّقدي ُّارات واملناهج الن ُّي ُّإفرازات الت ُّ تي تأس 
 
س ة ال

ُّقدي العربي لديه، وفق ما تمليه عليه طبيعة الن ُّعليها الفكر الن ُّ  
اإلبداعي  ص 

تي تفرض على الن ُّوخصوصي ُّ
 
األكثر مالءمة لكشف  اقد في آخر األمر تطويع األداةته ال

ُّجمالي ُّ
 
غة وظاهر الخطاب، فنجده اتها واستنطاق مقوالته الكامنة خلف سطح الل

                                                           
ُّ( الت ُّ 1  ُّناص 

 .76اني، ، مكتبة الكت ُّاألردن-إربدة، ة مع دراسة تطبيقي ُّمة نظري ُّ، مقد 
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ُّا بما يستنطقه الن ُّمحكوم ُّ ُّ ص 
 
 ُّويتطل

ُّبه... وتلك حالة متمي   
دق والجرأة زة قوامها الص 

 ُّوالعقلي ُّ
ُّة املتفت 

 
تي تقوم أو ُّحة، خالف

 
ُّا لتلك املمارسات ال

 
املسبقة  ة على الجاهزي ُّال

ُّظر عن طبيعة الن ُّة للعمل بصرف الن ُّقدي ُّلألدوات الن ُّ  
ُّ. (1)اإلبداعي ونوعه األدبي ص 

ُّعبي إلشراطات املناهج الغربي ُّلم يخضع الز ُّ  
 
ن ي كما يفعل كثيرون مم ُّة بشكل كل

ُّوقعوا في إغرائها وإغوائها، فعمدوا إلى إخضاع الن ُّ  
بشكل قسري ملقاييس قد ال  ص 

لك الن ُّ
ٰ
ُّتتالءم وطبيعة ذ  

ُّ ص   
ُّي، بل نظر في الن ُّوتكوينه الفلسفي واإليديولوجي والفن   

 ص 

ُّ 
 
ة ن من جملة من العناصر البنائي ُّة متكاملة ترى فيه بنية تتكو ُّي ُّاألدبي نظرة كل

تي تمنحه قوام وجوده وسمته اإلبداعي ُّواملضموني ُّ
 
لك ما نجده ة، ة الخاص ُّة ال

ٰ
ومن ذ

ُّ  
 

ُّفي معالجته لعنصر اإليقاع في العمل األدبي القصص ي والش واء، بوصفه عري على الس 

ُّ 
ُّأداة تمي 

 
ُّعن آخر، إيمان ُّ ز عمال  ُّ " كل ُّ ا منه بأن 

واية يكسب معناه عنصر من عناصر الر 

ُّ 
 
تي تؤث

 
ُّمن خالل عالقته بالعناصر األخرى، ال

 
 ُّر بدورها في الش

 
ُّر اخوص، وتؤث

 
خوص لش

ُّواألحداث فيه أيض ُّ  ُّالز ُّ ا. وٰهذا يعني أن 
ُّمان الر 

 
 ـ كعنصر ـ يكتسب معناه من وائي مثال

ُّ
 

ة الواحدة، ملا خصي ُّخالل عالقته باألشياء والعوالم املحيطة، من خالل فهم الش

 ُّة والحضاري ُّرات االجتماعي ُّغي ُّحولها مختزلة األزمنة واألمكنة والت ُّ
 
ذا فة أبعاد ٰهُّة، ومكث

 ُّة محدودة، ولٰهذا يكون الز ُّالوجود في لحظة زمني ُّ
ُّمان الر   

، واإليقاع وائي بشكل خاص 

ُّ 
ُّالر   

 ُّ، مختلف ُّوائي بشكل عام 
 ُّا وخاص ُّد ُّا ومتفر 

وايات ا في رواية ما، عن غيرها من الر 

ُّ (2)األخرى!".

  

                                                           
 ُّاقد أحمد الز ُّسليمان، الن ُّ( األزرعي،  1

ُّوائي، ملتقى عم ُّعبي ومنهجه في اإليقاع الر 
 
ُّان الث

 
الث، قافي الث

ُّ.7881/ 1/ 25األردن، 
ُّقد األدبي في األردن" ـ نق ُّ( األزرعي، سليمان، "حركة الن ُّ 2  

 
ُّاد في الظ  

 ُّ ل 
اقد أحمد زة "الن ُّوجهود متمي 

 ُّالز ُّ
ُّملتقى عم ُّ وائي"،عبي ومنهجه في اإليقاع الر 

 
ُّان الث

 
ُّم25/1/7884-22 الثقافي الث
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(4) 

تي عبي في قراءته للعمل األدبي من رؤاه الخاص ُّينطلق الز ُّ
 
ُّة ال  

 
ر الستجالئها ويسخ

ُّة الخاص ُّأدواته القرائي ُّ
 
تي سخ ُّة، قبل الل

 
رتها املناهج واملدارس جوء إلى األدوات ال

لك أن ُّالغربي ُّ
ٰ
تي تمنح العمل ة، وأعني بذ

 
ه يسعى في كل قراءة إلى تحديد البؤرة ال

تي منها تنبثق جوانب اخصوصي ُّ
 
لعمل ة، من حيث ارتكاز العمل على تلك البؤرة ال

ذي 
 
لك في جعل تلك البؤرة مركز اإلشعاع ال

ٰ
األخرى، بل هو يذهب إلى أبعد من ذ

ُّتنطلق وتتوز ُّ
 
 ُّع منه خيوط الن

 
ذي يشك

 
لك يمكن سيج ال

ٰ
ل تلك البؤرة، ولتوضيح ذ

 ُّظر في كيفي ُّالن ُّ
ُّة التقاطه لنقاط االرتكاز الفن 

 
تي ينهض عليها عمل ما، كاإليقاع مثال

 
، ي ال

ُّففي حين   ُّاإليقاع في رواية "بلد املحبوب" ملحم ُّ نجده يرى أن 
 
ل د سيف القعيد، يشك

مييز بين إيقاعات العناصر ه يعمل على الت ُّتها، فإن ُّاوية خصوصي ُّا يمنح الز ُّمرتكز ُّ

مان واملكان بؤرة تنطلق منها إيقاعات العمل املختلفة فيها، فيجعل من إيقاع الز ُّ

ُّ(1)األخرىُّ ة نجيب ع الحدث كان بؤرة انبثاق اإليقاعات األخرى في ثالثي ُّإيقا ، مثلما أن 

ُّمحفوظ .

ُّويستوقفني هنا ٰهذا االنسجام والت ُّ
 

ا عبي بوصفه ناقد ُّفت بين رؤى الز ُّالقي الال

 ُّا، فال يخفى على قارئ أعماله القصصي ُّا أيض ُّوبوصفه مبدع ُّ
ة ٰهذا اإليقاع وائي ُّة والر 

ُّ 
 
ذي يشك

 
ُّال ُّل هاجس   

ذي يجعلنا أعماله، إيقاع الحركة والحدث/ الز ُّ ا في جل 
 
من ال

ُّ  
 
ُّيخة" املتدحرجة، أو اإليقاع الن ُّنلهث خلف "البط إلى دواخلنا نجوس  فس ي يجعلنا نرتد 

ُّة تكشف املعنى اآلخر لـ "العن ُّفي طبقاتها العميقة بمتوالية إيقاعي ُّ إيقاعها  ة" حين يمتد 

 ُّليصير حالة عام ُّ
ُّواية...ة لدى مجتمع الر 

                                                           
ُّعبي، أحمد، الت ُّ( الز ُّ 1  ُّاألدبي واألسلوبي، حولي ُّ ناص 

 
ة ـ جامعة ات والعلوم االجتماعي ُّة اإلنساني ُّي ُّة كل

ُّ.7881، قطر 20قطر، ع
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ُّعبي إلى الن ُّال يدخل الز ُّ  
ُّمحم ُّ ص 

 
ُّ بأفكار مسبقة، سواء مم ُّال

 
ُّق بالن ُّا يتعل  

نفسه  ص 

ُّما ينطلق من الن ُّوكاتبه، أو املناهج واألدوات الجاهزة، وإن ُّ  
ذاته وينتهي إليه، بإيقاع  ص 

ة ويشمل بقي ُّ ا ليمتد ُّعالي تدريجي ُّيبدأ بالت ُّ تحليلي يبدأ باكتشاف بؤرة العمل ثم ُّ

ُّ  
ُّعمل روائي على أن ُّ عناصر العمل، فهو يتعامل مع كل 

 
ُّه روح مستقل  ة، ودفق خاص 

ُّيحاول فيه أن يستشهد على الز ُّ
 

خوص، وهو مان واملكان، ويبرهن على األحداث بالش

ه األزرعي ملنهج شبنجلر في نظري ُّ ُّته الفلسفي ُّما رد 
 

ة للحضارة ومفرداتها في مولي ُّة الش

 ُّاس
 ُّياضي ُّتشهاده باملوسيقى وهو يبحث في الر 

 
 ُّل على صح ُّات، ويدل

ين ة أقواله في الد 

ذي يمكن معه للن ُّحت والت ُّث في الن ُّوهو يتحد ُّ
 
ُّصوير، األمر ال  

باإليقاع أن  اقد املهتم 

ُّ  
 ُّم فهم ُّيقد 

ا ها نتاج مرحلة ودفق حضارة، مم ُّعامل معها على أن ُّواية، للت ُّا أوسع للر 

ُّة تعميق مفهوم اإليقاع وتعميمه خارج الن ُّإمكاني ُّيخلق  لحقبة أو  ص الواحد ليمتد 

ُّ 
تي في األردن، أو اإليقاع العام لرواية عصر أو مكان، كتناول اإليقاع العام للر 

 
واية ال

 ُّ ،نجيب محفوظ بعد الهزيمة
ُّأو اإليقاع العام للر 

 
ُّ. (1)امواية الحديثة في بالد الش

ذي قام به ة للز ُّقدي ُّالي، لقارئ الجهود الن ُّوال يمكن، بالت ُّ
 
عبي أن ينكر الجهد الكبير ال

ُّ 
 
 ُّاملؤل

 
 ُّف املتمث

 
تي أفاد منها ية للن ُّل في قراءته املتأن

 
صوص واعتماد الكثير من املراجع ال

طبيقي، وما بذله من حرص واضح في تبسيط أسلوبه، سواء ظري والت ُّفي الجانبين الن ُّ

وضيح، صطلحات، أو سالسة األمثلة واالقتباسات املستخدمة في الت ُّفي استعمال امل

 ُّمم ُّ
ُّا جعل كتابه "في اإليقاع الر 

 
ُّ، كتاب ُّوائي"، مثال يباجة، ا مشرق العبارة، متين الد 

                                                           
 ُّاقد أحمد الز ُّ( األزرعي، سليمان، الن ُّ 1

ُّوائي، ملتقى عم ُّعبي ومنهجه في اإليقاع الر 
 
ُّان الث

 
الث، قافي الث

ُّ.7881/ 1/ 25األردن، 
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ُّ
 
ُّا لكثير مم ُّخالف

 
ُّا يقرأ من نقد املجال ذي يكاد القارئ ال يت، والُّ 

 
هم منه فحف ال

ُّ.(1)ا، أو يستوعب منه معنىشيئ ُّ

لك يرى أحمد الز ُّ
ٰ
ُّوإلى ذ ُّ عبي أن   

 ُّاألسلوب هو الس 
تي تمي 

 
عن آخر، على  از نص ُّمة ال

ُّالر ُّ  
غم من وحدة املوضوع أو و آخر، وعلى الر ُّ غم من تمايز الخطاب األدبي بين نص 

ذي ينبني عليه الن ُّ
 
ُّالحدث ال ُّ ص   

 
عري، وهو ما حاول أن يبينه في دراسته لألسلوب الش

ذي 
 
ُّال  

تي قام بدراستها في كتابه "سلطة األسلوب: من الن ُّ امتاز به كل نص 
 
صوص ال

ُّة الن ُّدراسة في تشكيل هوي ُّ اقد في البحث ضح من عنوان الكتاب منطلق الن ُّ"، ويت ُّص 

ُّة الن ُّفي هوي ُّ  
تي تحد ُّص 

 
 ُّ، ال

ذي يمي 
 
غم من ا عن آخر على الر ُّز نص ُّد من خالل األسلوب ال

ُّوعات واملضامين وزمن كتابة الن ُّتشابه املوض  
ذي نجده في دراسته لقصيدة ص 

 
، كال

ُّمحمود درويش "الر ُّ  
 
ُّجل ذو الظ  

ة إلى اني "بكائي ُّ، وقصيدة نزار قب 7810ُّ "األخضر ل 

 7810ُّ "اصرجمال عبد الن ُّ
ُّ. 7810حلة ابتدأت" ، وأحمد عبد املعطي حجازي "الر 

(5) 

ُّ ُّ تخلص ٰهذه القراءة إلى أن  صوص عبي ينطلق في دراساته للن ُّكتور أحمد الز ُّالد 

ُّ ،ة بألوانها وأجناسها املختلفةاألدبي ُّ ُّالن ُّ من حقيقة أن  قد، األدبي سابق على الن ُّ ص 

ُّ
 
لك كان من الط

ٰ
ُّبيعي أن يكون الن ُّولذ  ُّ ص 

قد، ك وهو الفاعل في ما يقوله الن ُّهو املحر 

ُّاقد من تحليل الن ُّل إليه الن ُّأو ما يتوص ُّ  
 ُّاته الن ُّوتفكيك جزئي ُّ ص 

 
ة ي ُّاظمة للبنية الكل

لك يذهب إلى فاعلي ُّ
ٰ
ُّة الن ُّفيه، بل فوق ذ  

قدي في انتقاء األداة املناسبة أو املنهج الن ُّ ص 

ُّ  
ذي يمكن إخضاع نص 

 
ر عنه في أحد حواراته في ن ملقاييسه، وهو ما عب ُّمعي ُّ املناسب ال

ُّ  
ُّ تمييزه بين نص   

آخر  غربي يمكن قراءته من منظور عبثي قد ال يصلح في قراءة نص 

ُّات عام ُّة تقني ُّعربي، بينما ثم ُّ
 
ُّق ببنية الن ُّة تتعل  

ُّعموم ُّ ص 
 
ل من ا باعتباره يتشك

                                                           
1 ُّ 

ُّوائي ُّ( خليل، إبراهيم، إيقاع البنية الر   
 

كتور أحمد عري في كتابين للد ُّة وتفكيك الخطاب الش

ُّ.7881/ 77/ 21أي، عبي، الر ُّالز ُّ
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لك يمكن للت ُّ
ٰ
ُّفسيفساء من نصوص أخرى اندغمت فيه وتماهت، ولذ  

أن يكون  ناص 

ُّ 
ُّعة يمكن من خاللها دراسة الن ُّأداة طي   

ُّ.اا كان أم غربي ُّعربي ُّ ص 

لك، يمكن لقارئ املنجز الن ُّ
ٰ
ُّعبي أن يقف على املرجعي ُّقدي للز ُّوإلى ذ

 
ة قافي ُّات الث

تي أسهمت في تشكيل رؤاه الن ُّ
 
ا في طرائق تحليل ة، وانعكست جلي ُّقدي ُّاملختلطة ال

ُّالن ُّ  
ُّ ص 

 
ُّل تلك املرجعي ُّلديه، وتتمث  

 ُّوبناء القصي ات في أساليب القص 
ن دة، أو مكو 

ُّالن ُّ  
تي كان له أن ة الغربي ُّقدي ُّاإلبداعي في الغرب، وفي املناهج الن ُّ ص 

 
ة املختلفة ال

ُّ 
لكيتتلمذ عليها في مرحلتي الد 

ٰ
في دراسته لألدب العربي  راسة العليا في أمريكا، وقبل ذ

القديم منه والحديث، ومعايشته ألعالم األدب العربي الحديث خالل مرحلة دراسته 

ُّ
 

ذي جعله يقيم شكال
 
وازن بين األثرين العربي والغربي، من الت ُّ األولى في مصر، األمر ال

 ُّبدا واضح ُّ
ُّ ا في عدم خضوعه لسيطرة أي   

ُّفي قراءة الن ُّ منهما على منهجه الخاص   
 ص 

ُّ
 
ذي يتعذ

 
لك املنهج ال

ٰ
ٰهذا املنهج  د، بل ظل ُّر تصنيفه في إطار منهجي محد ُّاألدبي، ذ

ُّا على رؤية خاص ُّقائم ُّ  
ُّ ة تفيد من كل 

 
ؤية واألداة لع عليه، بينما ينحاز لجهة الر ُّما اط

تي يمليها عليه الن ُّ
 
ُّال ُّص 

 
لك كان غالب ُّ، ولعل

ٰ
املناسب  ظريُّقديم الن ُّا ما يبدأ بالت ُّه لذ

ذي أوحى له به الن ُّ
 
ذي سترتكز عليه دراسته، وال

 
ُّال  ُّص 

يشرع في  ا، ثم ُّا أو مضموني ُّي ُّ، فن 

ُّتحليله وكشف كوامنه وفق ما يجود به ٰهذا الن ُّ ة قدي ُّة الن ُّظري ُّوما تقوله الن ُّ ص 

لك ما يمكن تصنيفه ضمة، أو ما يستعيده املنظور الن ُّالغربي ُّ
ٰ
ن ما قدي العربي، وذ

ُّقد الن ُّحليلي أو الن ُّقد الت ُّيمكن تسميته بالن ُّ  
ُّي. ص  

ُّ

ُّ  
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