
 

1 

  
 

 

 

 م فرقة البالغة وتحلیل الخطابتنظّ 

 :عنوانھ ا مؤتمرا دولیّ 

  ة الحدیثة في قرنالبالغة العربیّ 

  2021مارس 

  : العلمیّةالمؤتمر ورقة 
 ھي الحدیث، العصر ورثھا التي البالغة أنّ  ریب ال
 ساتالمؤسّ  في تامتدّ  التي احالشرّ  عصر بالغة
 عن بانفصالھا سمتتّ  بالغة وھي المحافظة، ةعلیمیّ التّ 
 وبین بینھا صلة ال أي  عري،الشّ  أو األدبيّ  رسالدّ 

 األدبيّ  قدالنّ ( معھا داخلتوت تجاورھا التي العلوم
 ھرالظّ  البالغة ھذه أدارت لقدف .)والعروض حووالنّ 

 بالغة مثل العربیة البالغة في الّرائدة األعمال ىإل
 حازمو الجرجاني القاھر عبدو بن جعفر قدامة

 الفالسفة أعمال عن ناھیك ،رشیق ابنو رطاجنيالق
 ،أرسطو ألفكار دینمردّ  دائما یكونوا لم الذین العرب

 .في ھذا الباب ةمھمّ  إضافات لھم كانت بل
 الحدیث العصر في األدب بدرس المشتغلین ویبدو أنّ 

 ركةالتّ  ھذه أمام رةمبكّ  فترة منذ أنفسھم وجدواقد 
 لھاتؤھّ  ماتمقوّ  تملك نتك لم التيالّثقیلة  ةالبالغیّ 
 الوعي ھذا ة؛األدبیّ  باألعمال الجدید وعیھم لتمثیل

 ةالغربیّ  قافةالثّ  مع تفاعلھم نتیجة لیتشكّ  بدأ الذي
 ھأنّ  من غمالرّ  وعلى. عنھا بمعزل یكونوا لم التي
 بذاتھ مستقالّ  حقالً  باعتبارھا البالغة إلى ینظر كان
 أنّ  إالّ  ة،دبیّ األ الحیاة في یجري كان بما معنيّ  غیر
 تجدیدھا إلى دعت كتابات ظھور دون یحل لم ذلك
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 سیاق إلى القدیم اإلیدیولوجي سیاقھا من وتخلیصھا
 .تخییلي أدبي

 من عدید إلى اإلطار ھذا في اإلشارة ویمكن
 أمین دعوة مثل جدیدالتّ  شعار رفعت التي الكتابات

 بید الحصر، ال المثال سبیل على موسي سالمةو الخولي
 دالتمرّ  من لھما كان الباحثین ھذین أنّ  نرى ناأنّ 

 من لھما كان اممّ  أكثر العربي، البالغي راثالتّ  على
 یكونا لم ھماكأنّ . راثالتّ  لھذا والفھم االستیعاب

 بالغات حاكيتُ  نصوص من األیدي متناول في ما إالّ  یریان
 عصور باألحرى، احالشرّ  عصور أو االنحطاط عصور
 معرفتھما وكانت. فتازانيالتّ و زوینيالقو اكيالسكّ 

 لم. محدودة والحدیثة ةالغربیّ  ةالبالغیّ  اتبالنظریّ 
 بھ سمحت مثلما المنشود جدیدالتّ  بإنجاز لھما تسمح

 أساس على أساتذتھ دتمرّ  استثمر الذي حقالالّ  للجیل
 ما نحو على ة،الغربیّ  البالغة على العاالطّ  من متین
 تأسیس حاوال ناذاللّ  ورعصف وجابر ناصف مصطفى صنع

 ةتصنیفیّ  قدیمة بالغة أنقاض على جدیدة ةشعریّ  بالغة
. صوصللنّ  ةالبالغیّ  األسرار سبر على قادرة غیر ةجافّ 
 منعطفا لشكّ  الباحثین، ھذین منجز إنّ  القول یمكن إذْ 

 ساكرّ  فقد. ةالعربیّ  البالغة تاریخ في احقیقیّ 
 في نجازف وقد ا،حقّ  ةالعربیّ  البالغة لخدمة حیاتھما

 نقول ال ىحتّ  عرالشّ  ببالغة ألصق ھي بالغتھما إنّ  القول
 بعطور لیس تنضج جلینالرّ  أفكار إنّ . ناتالمحسّ 

 بل فقط وحازم الجرجاني مع شبابھا فترة في البالغة
 اإلنجلیزي الجدید قدبالنّ  ملحوظا راتأثّ  عندھما نجد

 وكلینیث ویمزات ویلیام أصوات وفیھا.  واألمریكي
 نفریدما ونورمان ریتشاردز ویلیك ورینیھ بروكس

  .بالّدرجة األولى عرالشّ  بالغة ھاإنّ . وغیرھم
 جدیدة ةشعریّ  لبالغة أسیسالتّ  ھذا خضمّ  في غیر أّنھ

 نالمكوّ  تطویر فرصة المحدثون ونالبالغیّ  ھؤالء أضاع
 الموروث علیھ ینطوي كان الذي والحجاجي الخَطابي
 مع ننساق أالّ  ینبغي وھنا م؛القدی العربي البالغي
 األدب، لبالغة انحیازھم في المحدثین بعض دعوات
 للبالغة) أخرى وعلوم( الكالم علم مھقدّ  ما فنھمل

 للبالغة مالءمة أكثر بالغة تجعلھا أبعاد من ةالعربیّ 
 أن یمكن ال القدیم البالغي النصّ إّن . الیوم الجدیدة

 االنحطاط، عصور يف رتحجّ  من بالبالغة علق ما نحمِّلھ
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 القدیمة البالغة تجعل أن قراءتنا اتآلیّ  تطویر ولعلّ 
 .   الحدیث النصّ  مواكبة على قادرة

 الذي الحجاجي نالمكوّ  ةأھمیّ  ُتكتشف لم ھأنّ  والحقّ 
 رةالمبكّ  ةالعربیّ  ةالبالغیّ  الكتابات بعض بھ احتفت
 إالّ  ة،الغربیّ  البالغة مع تفاعلھا من استفادت التي

 ،العمري دمحمّ و ودصمّ  اديحمّ  مع مانیناتالثّ  طلعم مع
 ة،البنیویّ  ةعریّ والشّ  ةاألسلوبیّ  فیھا ھیمنت فترة وھي
 بالغة بتطویر المحدثین الباحثین لبعض سمح ما وھو

 كوھن وجون یاكبسون رومان أعمال من مستوحاة ةشعریّ 
 طامین وجویل فاركا كیبدي وھارون روفیت ونیكوال

 . مو وجماعة بلیت یشوھنر مولینو وجون
 في الحجاج حول ةالبالغیّ  الكتابات صعود معو لكنو

 والمناھج داوليالتّ  سانياللّ  موذجالنّ  وانتشار فرنسا
 البالغي البحث سیأخذ ة،البنیویّ  بعد ما ةالنقدیّ 
 والوجوه ورالصّ  ةنظریّ  من أخرجھ جدیدا منحى العربي

 لحوّ الت ھذا سیسمحو. الخطاب فضاء إلى ةاألسلوبیّ 
 من حاضرة تكن لم جدیدة ةغربیّ  ةبالغیّ  أسماء بظھور
 برلمان وشایم وشیشرون وكینتیلیان أرسطو مثل قبل،

 البالغي البحث تجاوز سیمّكن من كما ،وأولفییریبول
 خییليالتّ  بمفھومھ واألدب عربالشّ  االھتمام من العربي

 حیاة تصنع كانت التي ةداولیّ التّ  الخطابات آفاق إلى
 المشتغلین بعنایة تحظى أن دون العربي اناإلنس

 االعتبار إعادة لالتحوّ  ھذا نتائج ومن. باآلداب
 البالغي فكیرالتّ  علیھ قام الذي الخَطابي رللتصوّ 

 أصابھم ینلبالغیّ  االعتبار وإعادة القدیم، العربي
 عن والكشف ،القرطاجني وحازم كالجاحظ اإلھمال

 من ذلك وغیر بارة،الع تتجاوز جدیدة ةبالغیّ  ناتمكوّ 
 ةالنظریّ  في لالتحوّ  ھذا أعقبت التي ةالمھمّ  تائجالنّ 

 .ةالبالغیّ 
 وجدت العلوم من الكثیر أنّ  لالھتمام المثیر ومن
 كثیر في معھ وتتقاطع البالغي، رسالدّ  من تمتح نفسھا

 عن تھااستقاللیّ  فرض تحاول وھي ىحتّ  مباحثھا، من
 العقود امتداد على مثال الحجاج ظلّ  لقد .البالغة
 والمنطق الفلسفة بین مشتركا مبحثا األخیرة

 التي ةالكالمیّ  األفعال ةنظریّ  وجاءت. سانیاتواللّ 
 مباحث من لكثیر نةمتضمّ  ،وسورل أوستین من كلّ  رھاطوّ 

 یفرضھ فیما تبحث وھي القدیمة، ةالعربیّ  البالغة
 وغیر مباشرة ةإنجازیّ  لاأفع من الخطابيّ  یاقالسّ 
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 أرسطو لھ صخصّ  الذي األھواء مبحث وأصبح .مباشرة
 فیھ یخوض مبحثا الخطابة، كتاب من انيالثّ  القسم

 تجد ولم ات،یمیائیّ والسّ  االجتماع وعلم فسالنّ  علم
 ةالمعرفیّ  األنساق كشف تحاول وھي ةالمعرفیّ  ةالنظریّ 
 ھذه لتجسید االستعارة من أفضل البشري للفكر

 ما نحو على ة،نیّ اإلنسا المجتمعات لدى األنساق،
 االستعارات«  كتاب في وجونسون الیكوف من كلّ  أوضحھ
 . » الجسد في الفلسفة«  وكتاب ، » بھا نحیا التي

 بین الوطیدة ةاریخیّ التّ  العالقة تلك دیؤكّ  ھذا وكلّ 
 ةطوریّ امبرإلا حقیقة ویجلي والبالغة، الفلسفة
 لم ىحتّ  أراضیھا في امعونالطّ  تكاثر التي ةالبالغیّ 
 أرضھا على تتھادى صغیرة، جزیرة سوى لھا یتركوا

 .األسلوبي الجمال ظالل
 معظم في البالغي البحث أنّ  من غمالرّ  وعلى

 وال  كرارالتّ  عانيیُ  تقلیدي ةالعربیّ  الجامعات
 أخرى، ثقافات في اإلنسانيّ  البالغيّ  المنجز مع یتفاعل

 أشواطا قطعت ةعربیّ  جامعات ھناك أنّ  ننكر ال ناأنّ  إالّ 
 بأسئلة وإغنائھا ةالبالغیّ  ةظریّ النّ  تطویر في بعیدة
 مغایرة قراءات تقدیم من الباحثین نتمكّ  جدیدة

 من نتھممكّ  كما القدیم، العربي البالغيّ  راثللتّ 
 بعض وترجمة ةالغربیّ  ةالحجاجیّ  البالغة تقدیم

 وغیر الخطابات، تحلیل في استثمارھا أو أعمالھا،
 في البالغة أنّ  على الیوم تدلّ  تيال المظاھر من ذلك

 باھتمام تحظى أصبحت قد والموسّعة الجدیدة صیغتھا
 على یقبلون الذین بابالشّ  الباحثین من متزاید

 على ة،األكادیمیّ  أبحاثھم في امعرفیّ  حقال اختیارھا
 عدیدة، ةعربیّ  تمجالّ  فیھ صتتخصّ  حقال أصبحت ما نحو

 .ةعربیّ  جامعات في وبحث تكوین ووحدات
 حول ة،میدانیّ  بأبحاث القیام بیتطلّ  ھذا ولعلّ 
 رسالدّ  تلقیح مجاالت في ةالعربیّ  الجامعات إنجازات
 إنجازات بفحص والقیام الجدیدة، بالمناھج البالغي

 الماجیستر في المنجزة األبحاث عبر اآلداب اتكلیّ   كلّ 
 ساتالمؤسّ  في یحدث ما على العواالطّ  كتوراه،والدّ 

 . والقانون الفلسفة شعب يف  المجاورة
 فرقة في حملنانفسھ ھو الذي  الجدید الواقع ھذاو
 عشر من أزید بعد ، » الخطاب وتحلیل البالغة« 

 في أو دریسالتّ  في سواء الجماعي العمل من سنوات
 في أو ةوطنیّ  ندوات تنظیم في أو العلمي أطیرالتّ 
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 بالغة في كتب عشرة تجاوزت مشتركة أعمال إنجاز
 غیرنا وأنجزه أنجزناه ما مراجعة إلى  ابات،الخط

 المعرفة تطویر في المحدثین العرب الباحثین من
 ةالمعرفیّ  الحقول وبین بینھا لةالصّ  وتوطید ةالبالغیّ 

 ربطھا وإعادة األشكال، من بشكل بھا صلتتّ  التي
 منذ أحضانھا في نشأت التي ةالحیّ  بالخطابات
 من  المراجعة ذهھ مساحة وتمتدّ . األولى بدایاتھا

 تبین ما نحو على اآلن، ىحتّ  عشر اسعالتّ  القرن أواخر
 .للمؤتمر المقترحة المحاور عنھ

  : أھداف المؤتمر
ن العرب المحدثین في تطویر ّییإبراز جھود البالغ □

 .البالغة وتجذیرھا في ھذا الحقل  اإلنساني
ساع مباحثھ إبراز رحابة الحقل البالغي واتّ  □

 .جدیدطویر والتّ لتّ تھ لوقابلیّ 
رس البالغي الحدیث، جاھات الدّ إبراز مختلف اتّ  □

 .القي واالنفصالوتّبین وجوه التّ 
رات التي قامت علیھا دعوات تقویم األفكار والتصوّ  □

اسع تجدید البالغة وتطویرھا منذ أواخر القرن التّ 
 .ى اآلنعشر حتّ 

رس ترسیخ البالغة بمفھومھا الموسّع في الدّ  □
لقدرتھا على استیعاب كافة أجناس  الجامعيّ  لیميّ عالتّ 

    .الخطاب
توحید المصطلح البالغي العربي وتقویم ترجماتھ  □

    .ر صنع معجم بالغي عربي عصريساؤل عن أسباب تأخّ والتّ 
  : محاور المؤتمر

 وامتداداتھا البالغة الموروثة عن عصور االنحطاط ✍
 .ةعلیمیّ التّ  ساتالمؤسّ  في
  .جدید البالغيالتّ  بدایات ✍
  .ة جدیدةنحو بالغة شعریّ  ✍
 تراث من ربالتحرّ  ةأریخ للبالغة العربیّ تجدید التّ  ✍

 صوصالنّ  إلى المباشرة والعودة  احرَّ الشُ  عصور
 في وتأویلھا قراءتھا ومحاولة ،المؤسّسة ةالبالغیّ 

 ةالبنیویّ  ةعریّ والشّ  األدبيّ  قدالنّ  مكتسبات ضوء
 .الجدیدة والبالغة

 ةعریّ والشّ  ةالحجاجیّ قراءات جدیدة في البالغة  ✍
 .ةردیّ والسّ 
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 .الخطاب وأجناس البالغة ✍

 .البالغة حقل في الحدیثة ةالعربیّ  رجماتالتّ  ✍

 .راث البالغي في المغرب والمشرقتحقیق التّ  ✍

علیم والبحث الجامعیین بالمغرب البالغة في التّ  ✍
 .والمشرق

  :منيالجدول الزّ 
  

 ضوعالمو الموعد
فیفري (  فبرایر 30
( 2020 

 صاتآخر موعد الستقبال الملخّ 

 )فیفري (  مارس 15
2020 

 اإلعالن عن الموضوعات المقبولة

 ) جوان(  یونیو 30
2020 

 بحوثآخر موعد الستقبال ال
 كاملة

جویلیة (  یولیوز 15
( 2020 

 المقبولة بحوثاإلعالن عن ال

 موعد إقامة المؤتمر 2021مارس 

  :المشاركة شروط
إرسالھ  أن یكون البحث أصیال لم یسبق نشره أو  ♦

 .إلى جھة أخرى

 .ةة والعمق والدقّ ى الباحث في بحثھ الجدّ أن یتحرّ  ♦

 .یزید حجم البحث عن ثمانیة آالف كلمة أالّ  ♦

صات إلرسال الملخّ مني بالجدول الزّ  أن یلتزم ♦
 .والبحوث

بنط  )  Traditional Arabic(أن یكتب البحث بخط  ♦
لھامش، وأن تكون الحواشي في ا 14في المتن، و 16

صفحة  بدایة كلّ مع رتیب أن یبدأ التّ فحة وصّ أسفل ال
اسم : (رتیب اآلتي، وأن یراعى في اإلحالة التّ جدیدة
وضع ، وأن تُ )فحةف، اسم الكتاب، الجزء، الصّ المؤلّ 

بة بالمصادر والمراجع في نھایة البحث قائمة مرتّ 



 

7 

ف، اسم الكتاب، دار اسم المؤلّ : (تيبالترتیب اآل
   .)فحةالنشر، مكان النشر، تاریخ النشر، الجزء، الصّ 

  :اتالواجبات والمسؤولیّ 
 :مة باآلتيتلتزم الجھة المنظّ 

تحكیم البحوث وطباعتھا في كتاب یكون جاھزا  -
 .قبل موعد المؤتمر

ین من المطار أو القطار بمدینة استقبال المدعوّ  -
   .طنجة

 .ام المؤتمرل أیّ واإلعاشة والتنقّ  الفندق -

 .تسلیم شھادة المشاركة بالمؤتمر -

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

  : ةجنة العلمیّ اللّ 
 

 د الولي، فاس، المغربمحمّ . د

 د مشبال، تطوان، المغربمحمّ .د

 اإلمام العزوزي، تطوان، المغرب.د

 عبد الرحیم وھابي، فاس، المغرب.د

 )تونس(س نور الھدى بادی. د

 )تونس(علي البوجدیدي .د

 )مصر(محمد حسانین . د

  

  : جنة المنظمةاللّ 
 عبد اإللھ كنفاوي.د
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 د البقالي  محمّ .د

 عبد الفضیل أدراوي.د

 سلمى مشبال.ذ

 لمیاء أزواوي.ذ

  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

  : واصلالتّ 
    mohamedbakkali36@gmail.com  محمد البقالي.د

 0611868684  :الھاتف 

 عبد الفضیل أدراوي.د
d_abdelfdil2006@hotmail.com 

 0667771946  :الھاتف 

  :ق المؤتمرمنسّ 
 medchbal@hotmail.com :محّمد مشبال . د

 :برید المؤتمر اإللكتروني
balagha.colloque.2021@gmail.com 
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