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                                                                          جامعة عبد املالك السعدي

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 شعبة اللغة العربية وآدابها                                                                                                   تطوان                     

                                                                                                                             

َمر إعالن عن 
َ
 في موضوع: وليدَ  ُمؤت

 ية وآدابها، بكلية اآلداب بتطوانمن تنظيم شعبة اللغة العرب

 آداب تطوان كليةب 2017 نومبر  16-15-14 األربعاء والخميسو الثالثاء  أيامَ  

*** 
م من أعالم الفكر اللغوي 

َ
حازم –العربي والبالغي ملاذا تنظيم ندوة دولية علمية في َعل

ات -القرطاجني
ّ
 ؟ بالذ

  684أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني )ت:  ُيَعد   
َ
عباقرة النقد والبالغة  هـ(، أحد

ه على النظر إلى القضايا التي يتعرض العربيين. ولعل من أبرز ما يميز نظريته في البالغة حرصَ 

لها من جهة جديدة، وبمنهج مبتكر، اعتمادا على املقوالت العشر األرسطية حينا، وعلى 

غة والعروض من أهل قواعد الفقه املالكي حينا آخر، وعلى ما توصل إليه علماء اللغة والبال 

 العربية إلى زمانه في كل األحيان.

فظهر على الناس بمنهج جديد، ورؤية جديدة، لم يكن أغلب أهل عصره ممن يدرك 

أهميتها، خاصة مع تركه التمثيل لها في أغلب األحيان، اعتمادا على أنه يضع قواعد كلية 

 تني به إال من يهتم بالقواعد الجزئية.للقضايا التي يتعرض لها، بينما التمثيل، في رأيه، ال يع

فغمضت النظرية لذلك، وانصرف الناس عنها، وإن أثنى عليها بعض القدماء، من تالمذته 

 خاصة.

عبد الرحمن بدوي تحقيقا لنص من كتاب" منهاج وبقي األمر كذلك، إلى أن نشر د.

محمد الحبيب عده د.ميالده السبعين"، ثم نشر بالبلغاء"، في كتاب:"إلى طه حسين في عيد 

فاالهتمام بالكتاب إذن حديث، والذين قرؤوا الكتاب فأحسنوا بلخوجة تحقيقه للكتاب. 

 ر  ته، وعَ قراءَ 
َ
ه على الناس قليل، وإعادة النظر في الكتاب موصلة إلى اكتشاف أمور كثيرة لم ض

ث، أو لم يوفوها حقها من البحن أن تعرضوا لها، أو تعرضوا لها ولكنهم يسبق للدارسي
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اطمأنوا إلى أحكام فيها ال تصح. وذلك لصعوبة لغة الكتاب، ولطف إشاراته، وخفاء عباراته، 

ووجازة تعابيره، واستغنائه باإلشارة البعيدة عن العبارة املفصلة الواضحة، وكثرة إحاالته 

 على كتب رأى أنه ينبغي الرجوع إليها قبل النظر في كتابه، وبنائه كتابه على أنه موضوع

 لخاصة الخاصة.

 فكان عَ 
 
  مؤتمر علمي للبحث في نظرية ُد ق

 
 حازم من الجهات التي اخترناها ضرورة

يقتضيها الدرس البالغي اليوم، حتى يميز هللا الصحيح من الخطأ في هذا الباب، وحتى يطمئن 

 له.عون له ما ليس د  يَ  وال  ،ة حازم ال يبخسون فيه حازما حقهالناس إلى قول جامع في نظري

 

 :ـ محاور املؤتمر
 .قضايا تجديد الرؤية في نظرية حازم ـ  1

 أ ـ مفهوم الشعر عند حازم. 

 ب ـ التجديد في مفهوم املعنى، وجهات النظر فيه. 

 ج ـ التجديد في مفهوم بناء القصيدة. 

 د ـ التجديد في مفهوم األسلوب. 

 ـ ـ التجديد في مفهومي املحاكاة والتخييل.هـ 

 ـ تجديد النظر في الشعر بين األثر اإلغريقي واألثر العربي. و 

 .قضايا تجديد املنهج البالغي في نظرية حازم ـ 2

 أ ـ مفهوم املنهج عند حازم. 

 بناء النظرية وهيكلة مفرداتها.منهج ب ـ التجديد في  

 ج ـ التجديد في منهج التصرف في األصول. 

 يقا الشعر وأعاريضه.د ـ التجديد في منهج النظر إلى موس 

 .تجديد حازم في ميزان النظريات الحديثةـ  3

 

 :اللجنة العلمية

 د. جعفر بن الحاج السلمي. / د. محمد الحافظ الروس ي. /  د. عبد الرحمن بودرع.

 

 :لجنة التنظيم والتنسيق واملتابعة

 د. حميد املرابط./   د. أسماء الريسوني ـ   /د. عبد اإلله كنفاوي .

 

 د. عبد الواحد الصمدي./ ذ. أبو الخير الناصري./ د. عدنان أجانة. :اللجنة اإلعالمية



3 
 

 ـ أيام عقد املؤتمر:

 .2017بر من سنة نوم  16 والخميس ـ 15 واألربعاء ـ 14 الثالثاءـ 

 

 مواعيُد مهمة :

 2017فبراير  20آخر  أجل لتسلم امللخصات :  -

ة ملخصاتهم فقطآخر أجل إلخبار الباحثين  -
َ
 2017مارس  5: املقبول

- : 
 
 2017يونيو  30 آخر أجل إلرسال البحوث كاملة

 2017سبتمبر  20آخر أجل  إلعادة إرسال البحث بعد إدخال التعديالت املطلوبة:  -

ة :  آخر أجل  -
َ
ة على املشاَرك

َ
بول الُبحوث واملوافق

َ
 2017سبتمبر  30لإلخبار النهائي بق

 2017نومبر  16-15-14 تاريخ الندوة :  -

 

 :لالتصال

 عبد الرحمن بودرع.)املشرف العام على الندوة(.د. 

 .0662396094الهاتف:

 abderrahmane56@gmail.com البريد اإللكتروني:

 د. محمد الحافظ الروس ي.)رئيس شعبة اللغة العربية(.

 .0671181080الهاتف: 

 roussi.hafid@yahoo.frالبريد اإللكتروني:

 

 : ملحوظة

ة يتعلق باإليواء والتغذية والتنقل ـ تتكفل اللجنة املنظمة بكل ما 
َ
 داخَل املدين

َ
 أيام طيلة

د وال تتكفل بمصاريف املرافقين،  فقط، الندوة،
َ
أو ما يتعلق بتنقل املشاركين من خارج البل

 اململكة املغربية.إلى 

 

 


