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  الّدیباجة: 

كان القرآن الكریم وما یزال منهًال یطلبه العلماء والباحثون على اختالف تخّصصاتهم سواء 

تعلقت بعلوم الشریعة اإلسالمّیة أو علوم الوسیلة، أو العلوم البحتة، وفي هذه األخیرة یجدون مالمح 

آن الكریم ر وٕاشارات یهدیهم البحث إلى الوصول إلیها، والوقوف على حقائقها، أو تكون إشارات الق

  .منطلقا ألبحاثهم واهتماماتهم العلمّیة

ومادامت الّلغة العربّیة هي لغة القرآن الكریم، وبها نزل وحیًا على الّرسول الكریم محمد بن عبد 

اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وبالّنظر إلى تاریخها یجدها الباحث المتخّصص لغة من الّلغات الّسامّیة 

مضامینها المجتمع العربّي اّلذي عاش في الجزیرة العربّیة وما جاورها. لكّن األخرى، فقد ال تتعّدى 

القرآن الكریم جعل منها لغة حّیة؛ وارتبطت بالّدین اإلسالمّي؛ إذ كانت وعاء لدستوره، فقد اختارها 

  .اهللا لغة لكتابه، لما اجتمع لها من المؤّهالت والخصائص، فكانت قمینة بهذا الفضل

ها وقیمتها باألبحاث العلمّیة المتخّصصة یوما بعد یوم، لیس في نظر الباحثین وتزداد مكانت

العرب والمسلمین وحسب؛ بل في نظر العلماء والباحثین الغربّیین، وجمیعهم یقرون بأّن العربّیة لغة 

 ...تضرب بجذورها في األعماق، وستستمر في آفاق المستقبل

بّیة تنظم وزارة الّشؤون الّدینّیة واألوقاف والمجلس األعلى لّلغة العر وخدمة للقرآن الكریم واللغة العربّیة، 

   )ملتقى وطنی�ا بعنوان (القرآن الكریم والّلغة العربّیة

وهو ملتقى یهدف إلى دراسة العالقة الوطیدة بین اللغة العربیة والقرآن الكریم، سواء في اإلطار 

ء التفسیر والّلغة والّبالغة واإلعجاز، كما یهدف التّاریخي المبحوث في كتب المتقدمین من علما

الملتقى إلى تعمیق البحث برؤى جدیدة وأبحاث علمّیة معاصرة، تثري دیمومة اّتساع العربّیة لإلعجاز 

البیاني المبثوث في القرآن الكریم من جهة الّداللة أو الفصاحة، أو في اإلعجاز العلمّي اّلذي یتطلب 

ة من جهة أخرى، إذ بها یستقیم التّفسیر العلمّي و یّتضح إعجازه، وبفهم معرفة متخّصصة بالعربیّ 

العربّیة وبالغتها یهتدي المفّسر إلى دقائق لغة القرآن وصفائها، وفي الّسیاق ذاته یسعى الملتقى إلى 

  .تعزیز اإلعجاز المّتصل بالّشریعة اإلسالمّیة الّسمحة في نصوصها القرآنّیة ودالالتها المقاصدّیة

كما یتطلع الملتقى في بعض محاوره إلى ترجمات القرآن الكریم إلى الّلغات األخرى، وأثر 

معرفة العربّیة وقیمتها في ذلك، إذ كّلما كان المترجم على إطالع دقیق بلغة القرآن وبالّدین اإلسالمــّي 

  .كانت ترجمته قریبة من روح الّنص القرآنّي ومقاصده ومعانیه، العكس صحیح
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  المــــحاور:

  .العربي قبل نزول القرآن الكریم الّلسان األّول: المحور

  خصائص العربّیة قبل نزول القرآن الكریم. .1

  الّشعر دیوان العرب في: .2

  الحیاة االجتماعیة. -

  الحیاة الّسیاسّیة. -

  الحیاة الّدینّیة. -

  الحیاة الثّقافّیة. -

  .القرآنّیة والّدراسات العربّیة علوم: الثاني المحور

  القرآنّیة الدراسات في العربي الّنحو .1

  القرآنّیة؛ الّدراسات في ونموها العربّیة البالغة .2

  وأهمیته في فهم القرآن الكریم الجاهلي الّشعر .3

  دالالت األلفاظ وتفسیر النصوص .4

  واللغة العربیة الكریم بالقرآن الجزائرّیین عنایة: الثّالث المحور

  خدمة القرآن الكریم وعلومهجهود علماء الجزائر في  .1

  نماذج من هذه الجهود قدیما وحدیثا .2

  جهود علماء الجزائر في خدمة اللغة العربیة .3

 نماذج من هذه الجهود قدیما وحدیثا .4

  مؤسسات العلمیة والثقافیة وخدمة القرآن الكریم واللغة العربیةال: الرّابع المحور

  الزوایا والمدارس القرآنیة .1

  التعلیم العاليالجامعات ومؤسسات  .2

  المجامع العلمیة .3

 مخابر البحث والدراسات المیدانیة .4
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  .الكریم القرآن ظلّ  في والحضارّیة العلّمیة العربّیة الّلغة آفاق: الخامس المحور

  العربّیة الّلغة وحیاة الكریم القرآن .1

  .العربّیة والّلغة الكریم القرآن بین الّتفاعل تعزیز آلیات .2

  .الحدیثة الّدراسات في والتّأویل الّتفسیر .3

 التكنولوجیات الحدیثة ودورها في خدمة القرآن الكریم واللغة العربیة .4

  

  :المستفیدون

 .ة والّلسانیات والّشریعة والحقوقطلبة الّدراسات العلّیا في الّلغة العربیّ  -

 األئمة وطلبة معاهد تكوین اإلطارات الدینیة.  -

 الباحثون المتخصصون ورجال اإلعالم... -

  :لملتقىشروط اإلسهام في ا

 أن تكون المداخلة أصیلة، مبتكرة، متّسمة بالّطرافة والجّدة. 

 جهة أخرى منمستّلة أو  أن ال تكون منشورة. 

 أن تكون مستوفیة لشروط البحث األكادیمّي من حیث الّشكل والمحتوى. 

  ّضبطوال واإلحاالتأن ترتبط بالّضوابط العلمّیة المتعارف علیها في حالة عالمات الوقف. 

 كحد أقصى صفحة 30إلى  12المداخلة من  كونأن ت. 

  تكتب بخطّ أنarabic   simplified 14 بحجم. 

 في آخر المداخلة 12 بحجمبنفس الخّط  ،أن تكتب الهوامش آلیا. 

  16عرض 24طول أن تكتب المداخلة على مقاس. 

  من الجهات األربع.سم  2 :هوامش الصفحةأن تكون 

  على عارض البیانات الملتقىتقّدم المداخلة یوم Data-show؛ 

  تنّص علیه الّدراسات األكادیمّیةُتستعمل عالمات الّترقیم في محالها، كما. 

 1.0ُیترك الفراغ بین الّسطور 

 في الّنقول فقط؛«»  تستعمل عالمة الّتنصیص 

 للّتواریخو  لألعداد ،ألماكناألسماء  ،ُیستعمل القوسان ( ) لأللقاب.  
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  :مواعید مهّمة 

ـــــصورة شمسیة وملخص المداخلالسیرة الذاتیة و ترسل استمارة المشاركة مرفقة ب -1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ  ة ـــ

ــــــي المذكور أدناه، في ــــ ــــ ــــ  .2019مارس  30صات: الملخّ  أقصاهأجل  عبر البرید االلكترونـ

 .2019أفریل  15:بنفس طریقة االستالم في أجل أقصاه المقبولة  الملّخصات الرد علىیتم  -2

ـــي في أجل -3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ترسل المداخالت المقبولة وفق الشكلیات المبینة عبر البرید االلكترونـ

 .2019أوت  20: أقصاه 

 العاصمة.الجزائر ب 2019نوفمبر  06-05-04تجرى فعالیات الملتقى أیام   -4

  :الّرئیسان الّشرفّیان للملتقى

  ؛محّمد عیسىوزیر الّشؤون الّدینّیة واألوقاف األستاذ الّدكتور: معالي ـ   

  .صالح بلعیدرئیس المجلس األعلى لّلغة العربّیة األستاذ الّدكتور: السید ـ   

  الّتنظیمّیة:التحضیریة الّلجنة 

  بالمجلس األعلى لّلغة العربّیة؛إطار عبد اهللا روینة، أ.  -

  بالمجلس األعلى لّلغة العربّیة؛إطار بلغیث،  الرّزاقعبد أ.  -

  محند أو إدیر مشنان، إطار بوزارة الّشؤون الّدینّیة واألوقاف؛أ.  -

  محمد زغداني، إطار بوزارة الّشؤون الّدینّیة واألوقاف؛أ.  -

  ألوقاف؛اري، إطار بوزارة الّشؤون الّدینّیة واڤعیسى میأ.  -

  خیر الدین عویر، إطار بوزارة الّشؤون الّدینّیة واألوقاف؛أ.  -

  ؛ـ2ـجامعة الجزائر أستاذ بمولود بغورة، أ.  -

  ؛ـ2ـجامعة الجزائر أستاذ بحواس بري، أ.  -

  روابح أمال، إدارّیة بالمجلس األعلى لّلغة العربّیة.أ.  -

  :التّواصل وسائل

   021 23 07 12الثابت: الھاتف 

  0659663799النقال: الھاتف 

 023 48 44 73وخ: ـــــــالناس

     coranarabeseminaire@gmail.com     اإللكتروني:البرید 
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  (الّرجاء ملء االستمارة كاملة، مرفقًة بمختصر الّسیرة الّذاتیة وصورة شمسّیة)

     coranarabeseminaire@gmail.comعن طریق البرید اإللكتروني:وٕارسالها 
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