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  :موضوع ندوة دولية في/ المغرب 

 في الفكر النقدي والب!غي العربي القديم بعد الفلسفيال
  

  .2019نونبر  21 – 20 :تاريخها -

  في الفكر النقدي والبالغي العربي القديم البعد الفلسفي :الحدثعنوان  -

  ندوة:التصنيف -
  دولية :نوعها -
 مختبر ،المتعددة التخّصصات بالناظور الكلية جامعة محمد األول، :الجهة المنظمة -

 .المملكة المغربية، المجتمع والخطاب وتكامل المعارف
  :الورقة العلمية المرجعية للندوة* 

طريقة  : يف هذا الفكر؛ مهايكشف تاريخ الفكر النقدي والبالغي العريب القدمي عن وجود طريقتْني 
اآلمدي، أبو هالل (نقاد والبالغيني العرب القدماء ميز كثري من الفقد . وطريقة املتأخرين ،املتقدمني

العربيني، بني طريقة األدباء والكتاب، أو طريقة  البالغةو   يف النقد ،...)العسكري، ابن األثري، السيوطي
سواء  التأثر بالفلسفة،املتكلمني أو طريقة العجم، معتمدين يف ذلك معيار و  الفالسفة العرب، وبني طريقة

  .يونانية أم أجنبية ،إسالميةعربية  أي؛ كانت أهليةأ

يتحدث عن وجود أمني اخلويل  جندحيث  يف التمييز بني الطريقتني؛ لقدماءَ وتابع أغلب احملدثني ا
 تتسمالطريقة األوىل أن مؤكدا ، ، وطريقة املتكلمنيطريقة األدباء :، مهايف البالغة العربية القدميةطريقتني 

يف والقواعد واألقسام، وتعتمد يف النقد األديب على الذوق الفين وحاسة اإلقالل من البحث يف التعار ب
يف النقد  –نافيا استنادها أكثر من اعتمادها على تصحيح األقسام وسالمة النظر املنطقي،  ،اجلمال
دل خباصة أهلها املتكلمني، يف اجلالطريقة الثانية امتازت  أن رأى ،وباملقابل. فلسفيةول أصأي إىل  - واحلكم

واملناقشة والتحديد اللفظي، والعناية بالتعريف الصحيح، والقاعدة املقررة، واإلقالل من الشواهد األدبية، 
وعدم العناية بالناحية الفنية يف خصائص الرتاكيب وتقدير املعاين األدبية، واستعمال املقاييس اِحلْكمية 

إىل  أو مقررات طبية يف احلكم األديب، دون نظر الفلسفية، املعتمدة على قواعد منطقية، أو نظريات ُخلقية،
  .معاين اجلمال، وقضايا الذوق
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نشأ من رواية الشعر  ،عريب خالص :تيارين؛ أوهلماوميز شكري عياد يف النقد العريب القدمي بني 
ية ، كما تأثر مبصادر فلسفالخطابةو الشعر فلسفي يوناين، تأثر بكتايبْ  :الثّاينو . والتنافس بني الشعراء

  .أخرى

، إحصاء آراء الدارسني يف هذه املسألة، وتتبعها بالعرض والتحليل والنقد، غرضنا يف هذه الورقةوليس 
أن نشري إىل أن حديث القدماء  ،وحسبنا يف هذا املقام .أهداف الندوة اليت نعتزم تنظيمهافهذا سيكون أحد 

صورة واضحة ودقيقة عن  الباحث من تكوين ال متكن ،عن الطريقتني ال يعدو أن يكون جمرد إشارات عابرة
  .القدمي ، وال عن مظاهر حضور الفلسفة يف الفكر النقدي والبالغي العريبالفرق بينهما

تأثر  إثباتاحملدثني عن الطريقتني، يف سياق سعيهم إىل النقاد والدارسني  كثري من  كما أن حديث
  :نقائص عديدة، منهجية ومعرفية؛ نذكر منها شابته ،كارهأو إن ،النقد والبالغة العربيني بالفلسفة اليونانية

ألرسطو يف الفكر البالغي  الخطابةو الشعريف أثر كتاْيب اقتصار كثري من الدارسني على البحث  - 
  .دون سائر املصنفات الفلسفية، اليونانية والعربية اإلسالمية ،العريب

  .وانب األخرى املنهجية واألسلوبيةاالقتصار يف حبث مسألة األثر على األحكام دون اجل - 

إىل املسألة نظرا قوميا إيديولوجيا، حبيث ارتبطت هذه املسألة لدى كثري من  - غالبا –النظر  - 
  ...الباحثني بأصالة البالغة العربية

ميثل إقرارا بوجود أثر للفلسفة  يف الفكر النقدي والبالغي العريب القدمي البعد الفلسفيإن احلديث عن 
تصورنا للفلسفة اليت أثرت يف الرتاث النقدي والبالغي أن  علىغري أننا ننبه القارئ الكرمي . ذا الفكريف ه

الفلسفة األجنبية  حىت تشملداللتها  يوسعطو، وإمنا ألرس الخطابةو الشعر يف كتايبْ العريب ال حيصرها 
الفلسفة وحىت تشمل  واألخالقية،إلهلية املنطق والفلسفة الطبيعية وا: اليونانية مبباحثها وأجزائها املتعددة

  .أصول الفقهو علم الكالم أو أصول الدين،  ممثلة يف ،األهلية اإلسالمية

يف األثر الفلسفي يف النقد والبالغة من مبدإ ضرورة توسيع دائرة البحث  ننطلق يف هذه الندوة نامث إن
مستويات أن يتجاوزها إىل  جيب، وإمنا ادةأو امل مقصورا على األحكامحبيث ال يظل هذا البحث ؛ العربيني

  .أخرى منهجية وأسلوبية

البالغي العريب القدمي جيب أن و  النقدي أضف إىل ذلك أن البحث يف مسألة األثر الفلسفي يف الفكر
يكون من  أالجيب فلذلك . بعيدا عن مواقف التهوين والتهويل، وبعيدا عن التعصب ، وأن يظليكون معرفيا
  .علم البالغة أو نفيهاو  النقد ت أصالةأهدافه إثبا
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 :أهداف الندوة *

  :دف من خالل تنظيم هذه الندوة إىل حتقيق مجلة من األهداف، منها
تعميق الوعي الفلسفي لدى الباحثني يف املعرفة العربية اإلسالمية عامة، ويف الفكر النقدي  -

  .والبالغي العريب خاصة
يف الرتاث النقدي والبالغي العريب، وجتاوز مواقف التهويل  تعميق البحث يف األثر الفلسفي - 
  .اليت صدرت عن بعض الباحثني احملدثنيوالتهوين 
  .ر النقدي والبالغي العريب القدميالفلسفية للفكواملرجعيات الكشف عن األصول  - 
العريب  يف طبع مناهج الفكر النقدي والبالغيواملرجعيات بيان األثر الذي تركته هذه األصول  - 

  .املتأخر بالدقة واإلحكام
  .النقد والبالغة العربينيتقومي األثر الذي تركته األحباث الفلسفية والكالمية يف  -
  :محاور الندوة* 

 إىل املشاركة يف الندوة يف حمور من  ،وضوع واملهتمني بهذا املندعو السادة الباحثني املتخصصني
  :احملاور اآلتية

  .الغيني القدماء من حضور الفلسفة يف النقد والبالغة العربينيمواقف النقاد والب - 
  .مراجعة نقدية ملواقف النقاد احملدثني من هذه القضية - 

على مستوى املنهج، : الفكر النقدي والبالغي العريب القدمي مصادر يف حضور الفلسفةمظاهر  - 
  ...على مستوى املادة، على مستوى أساليب التعبري ووسائل احلجاج

  .املصطلح الفلسفي يف الرتاث النقدي والبالغي العريب - 

  ...، األخالق، املقوالتفن الشعر، اخلطابة:  القدميكتب أرسطو يف النقد العريبحضور   - 

  :شروط المشاركة في الّندوة* 

 .حماور الّندوةأحد  يفالبحث املقرتح  أن يندرج -

 .ن قد ألقي يف أي ندوة أخرىوغري منشور، وأال يكو  أصيال،البحث املقرتح يكون  نأ -

 .أن يرفق ملخص البحث مبوجز للسرية العلمية للباحث -

 .آالف كلمة) 10(أال يزيد حجم البحث عن عشرة  -

للتحكيم العلمي على حنو سري من قبل حمكمني ينتدم أعضاء اللجنة العلمية  ختضع البحوث -

 .للندوة
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يف حترير  12وبند  ،يف حترير املنت 16د بنTraditional Arabic طبع البحث على احلاسوب خبطيُ  -

 .كّل صفحة  واإلحاالت أسفلَ  اهلوامش
  :مواعيد الّندوة *

 .2019مارس  30 عن الندوة إىل غاية  من تاريخ اإلعالن: امللّخصات تلقي -

 .2019أبريل  15: يف أجل أقصاه إجابة أصحاب امللّخصات -

 .2019شتنرب  30: كاملة  للتوصل بالبحوثآخر أجل  -

 .2019أكتوبر  10ابتداء من املشاركة يف الّندوة دعوات وإرسال  ،أصحاب البحوثبة إجا -

 .2019نونبر  21 – 20: تاريخ عقد الّندوة -

 :بيانات االتصال والتواصل *

  :يناإللكترو البريد 

- prof-elidrissi@hotmail.com       //  - saddiki-1@hotmail.fr 

   00212 670  432 902              //           00212 672 542  914:    هاتفال -
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 :الندوة هيئة
 علـي صّديقـي. د :منسق الّندوة

  أبو عبد السالم اإلدريسي. د :اللجنة املنّظمةمسؤول 

  استمارة المشاركة

  ........................................................... :ؤّسسةامل - 
  ................................................................... :الدولة - 

  ................................................................... :املدينة - 
  ................................................................:اهلاتف - 

  ....................................................: االسم الكامل - 
  ............................................................:َمَهمةـال- 
  .................................................... :الدرجة العلمية - 
...............................................:التخصص العلمي - 

  ................................................. :الربيد اإللكرتوين - 

  السيرة العلمية موجز
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  )كلمة  500 حدود في( المقترح لبحثا ملخص
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