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 :موضوع فيدولية ندوة 

 عربية القرآن الكريم
 بالمغرب بالكلية المتعددة الّتخصصات بالناظور

 .2020 رفبراي 20 – 19 / 1441 ةاآلخر  ىجماد 26 - 25 تاريخها: -
 عربية القرآن الكريم :ّندوةالعنوان  -
 (دولية ندوة)التصنيف: -
خمترب )اجملتمع : ناظورة التخّصصات بالالكلية ادلتعدد جامعة حممد األول، :الجهة المنظمة -

 .خمترب )قضايا الّتجديد يف العلوم اإلسالمية واإلنسانية(و  واخلطاب وتكامل ادلعارف(،
 لندوة:اورقة * 

إىل ، وإقرارا بعادلية ىذه اللغة وسعة انتشارىا، ، وللناطقني هباإذا كان اليوم العادلي للعربية تكرميا ذلا     
والروسية. فإن ا تعاىل قبل ذلك، قد اختذىا لوحيو بيانا،  ،والفرنسية ،واإلسبانية ،والصينية ،ليزيةجانب االجن

 ولكالمو لسانا، دلـّـا جعل القرآن عربياً، إذ يقول احلقُّ يف آيات بيناٍت كثريات:
 [.103: ]النحل: ﴾بنيٌ مُ  ِبي رَ عَ  سانٌ ذا لِ ىَ وَ ﴿ -
 [.02: ]يوسف: ﴾ونَ لُ قِ عْ تَـ  مْ كُ ل  عَ لَ  اً يبِ رَ عَ  آناً رْ قُـ  اهُ نَ لْ زَ نْـ ا أَ ن  إِ ﴿ -
 [.38: ]الرعد: ﴾ياً بِ رَ عَ  ماً كْ حُ  اهُ نَ لْ زَ نْـ أَ  كَ لِ ذَ كَ َو ﴿ -
: ﴾195 نيٍ بِ مُ  ِبي رَ عَ  انٍ سَ لِ . بِ 194 رينَ ذِ نْ مُ ـال نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ لى قَـ . عَ 193 نيُ مِ األَ  وحُ الرُّ  وِ بِ  لَ زَ نَـ ﴿ -

 ]الشعراء[.
 [.110]طو:  :﴾راً كْ ذِ  مْ ذلَُ  ثُ دِ يُْ  وْ أَ  ونَ قُ تـ  يَـ  مْ هُ ل  عَ لَ  عيدِ الوَ  نَ مِ  يوِ ا فِ نَ فْـ ر  صَ وَ  ياً بِ رَ عَ  آناً رْ قُـ  اهُ نَ لْ زَ نْـ أَ  كَ لِ ذَ وكَ ﴿ -
 [.27: ]الزمر: ﴾ونَ قُ تـ  يَـ  مْ هُ ل  عَ لَ  جٍ وَ ذي عِ  رَ يْـ غَ  ياً بِ رَ عَ  آناً رْ قُـ ﴿ -
 [.02: ]فصلت ﴾نَ و مُ لَ عْ يَـ  مٍ وْ قَ لِ  ياً بِ رَ عَ  آناً رْ قُـ  وُ اتُ آيَ  تْ لَ ص  فُ  ابٌ تَ كِ ﴿ -
 [.05: ]الشورى: ﴾ياً بِ رَ عَ  آناً رْ قُـ  كَ يْ إلَ  ناَ يْ حَ وْ أَ  كَ لِ ذَ كَ َو ﴿ -
 [.02: ]الزخرف: ﴾ونَ لُ قِ عْ تَـ  مْ كُ ل  عَ لَ  ياً بِ رَ عَ  آناً رْ قُـ  اهُ نَ لْ عَ ا جَ ن  إِ ﴿ -
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 [.11وا(: ]األحقاف: مُ لَ ظَ  ينَ الذِ  رَ ذِ نْ يُـ لِ  اً يّ بِ رَ عَ  اناً سَ لِ  قٌ د  صَ مُ  ابٌ تَ ا كِ ذَ ىَ وَ ﴿ -
وإذا   ...، ونعتا حلكمولوُ  إن  من مجلة ما تؤكده ىذه اآليات البينات، "عربيُة لساِن القرآِن" وصفاً      

كانِت الرساالُت اإلذلية السابقُة، ادودة يف الزمان وادلكان واألقوام أو األمم، ىي أيضا قد جاءت بألسنِة 
[. فإن الفرَق اجلوىري يف ىذا 05]إبراىيم:  ﴾ِمُوَل َنيَِّبُيِل ِىِمِوَق اِنَسِلا ِبإلَّ وٍلُسرَ ِنا ِمَنْلَسِرا َأَمَو﴿ :ِل إليهمالـُمرسَ 

. 52: ]القلم: ﴾ِذْكٌز للعاملنَي﴿الشأن، أن القرآن مع كونِِو وجعِلِو عرب  اللسان، ىو عادليُّ اخِلطاِب، ألن ُو 
إليكم  اهلِل إني رسوُل قل يا أيوا الناُس﴿: على ىذا األساسخاطب رسولو الكرًن تعاىل ا [ وألن 27والتكوير: 

 [. 158: ]األعراف: ﴾مجيعا
 إىل االرخرا  يف بناء العلوم العالَ  عادلية خطابو" دفعتْ "، و": "عربية لسان القرآنثـَُنائَِيةَ والشك يف أن      

، وكتب يف ذلك مُ جَ لعَ ا مُ أن محلة العلم يف اإلسالم أكثرىُ  -رمحو ا  -حىت الحظ ابن خلدون  ؛اإلسالمية
 فصال.

ها بَ ودلا كان علم العربية من أىم ما يعنينا شأنو يف ىذه الندوة ، فإن أىم الكتب اليت ظلت منارا للعربية كتَ 
صاحب "اخلصائص"،  ،صاحب "الكتاب"، وابن جين الرومي ،عرٌب من أصول أعجمية، كسيبويو الفارسي

صاحب "دالئل اإلعجاز"، وغريىم   ،يط"، وعبد القاىر اجلرجاينصاحب "القاموس ا ،والفريوزآبادي الشريازي
 كثرٌي، قدميا وحديثا.

اليت مجعها الوحي اإلذلي من شتات  ،اللسان، وتلكم اللغة ادلقصود بعربية القرآن الكرًن، ذلكمُ  لعلّ      
ىا لسانا ألمة كانت تَ اللَُّغّياِت واللهجات، ونَ  ن العظيم شعوبا وقبائل؛ فقد نزل القرآها من ألسنة القبائل، مث صري 

إىل ادلفاضلة بني الناس، على ُأسي آخَر غري التقوى. ولقد أشار  أدىن تلميحٍ  يتضّمندون أن  ؛على سبعة أحرف
ية لَ بَـ القَ ، فنقَل العربية بذلك، من ﴾نٌيِبُم ٌيبَِزَع اٌنَسا ِلَذَهَو﴿ُو بكونِِو عربياً مبيناً: تعاىل إىل القرآن بأنو لسان، ووصفَ 

من ادلدلوالت ادلادية احلسية، إىل الّتجريد العادلية، و الطيين، إىل اجلغرايف ، إىل القرآنية؛ ومن االنتماء الًتاب ةِ يَ قِ رْ والعِ 
 الديين اإلذلي. اينالروح

ة، ومن من األسئلة نروم تناوذلا يف ىذه الندوة هبذه ادلناسبة العادلي ُتطرح مجلةٌ  ،انطالقا من تلك ادلقدماتِ 
 بينها:

ربية معاين ع ؟ ومامع كون خطابو تعاىل عادليا ،لكرًنلسانا للقرآن ا ما احلكمة من اختياره تعاىل العربيةَ      
ىي  مث ما؟ "إنزال" القرآن و"وحيو" و"جعلو" عربيا؟ وما أسرار مفهوم العربية يف القرآنوما ؟ القرآن الكرًن

حىت صارت والّزمنية...  مّث رفعها فوق الَقَبِلية والطينية َفَطو َرىا وَسو اىا، ،لعربيةَ ا اخلصائص اليت أكسبها القرآنُ 
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؟ وأي من اللغات، وائتلف يف لسان واحد ؟ وما ىي ادلالمح العامة للمنهج اجلامع دلا اختلف، ونعتاً لوإليو مضافةً 
 ؟الكتابِ  ث ىي لسان القرآنِ أفق للعربية من حي

 أهداف الندوة: *
 الل تنظيم هذه الندوة إلى تحقيق جملة من األهداف، منها:نهدف من خ

 .ومهتمنيَ  طلبةً و  أساتذةً ه؛ لدى الباحثني والدارسني حتقيق مفهوم عربية القرآن وحتريرُ  -
 اللسانيات القرآنية.  أبوابيف اللسان العرب، من تعميق البحث  -
صُّها القرآُن، والعلوم اإلنسانية اليت مبناىا اللساُن بني العلوم الشرعية اليت نَ  ،طيُد جسور البحث العلميتوْ  -

 العرب.
 اللغة. -الّتنبيو ادلعريف والعلمي، على أوجو العالقة بني الدين واللسان  -
 حماولة فهم منهجية تأثري القرآن يف اللسان العرب. -

 * محاور الندوة:
 باقًتاح ،ندوةإىل ادلشاركة يف ال ،االتاجمل ذهوادلهتمني هب ،الشأنيف ىذا ندعو السادة الباحثني ادلتخصصني 

 من ااور اآلتية: عنواٍن يف واحدٍ 
 .الدالالتُ و  ادلفاىيمُ و  األصولُ ُر، و ذْ اجلِ يف القرآن العظيم:  "العربيةُ " -
 خصائص العربية يف القرآن العظيم: )...(. -
 عربية لسان القرآن وعادلية اخلطاب القرآين. -
 االستحالة واإلمكان.ترمجة عربية القرآن بني  -
 التعدد اللساين يف عربية القرآن: االختالف واالئتالف. -
 تطوير القرآن العظيم للغة العربية: )ما قبل وما بعد( -
 آفاق العربية يف ظالل انتشار القرآن العظيم: )ادلستقبل(. -

 :شروط المشاركة في الّندوة* 
 .حماور الّندوةأحد  يفالبحث ادلقًتح  دخلأن ي -
 وغري منشور، وأال يكون قد ألقي يف أي ندوة أخرى. أصيال،البحث ادلقًتح ن يكو  أن -
 .العلمية لباحثالخص البحث مبوجز سرية أن يرفق م -
 ( آالف كلمة.10أال يزيد حجم البحث عن عشرة ) -
 ني ينتدهبم أعضاء اللجنة العلمية.من قبل حمكم ،للتحكيم العلمي على نو سري ختضع البحوث -
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يف حترير  12يف حترير ادلنت، وبند  16بند Traditional Arabic لى احلاسوب خبططبع البحث عيُ  -
 .كّل صفحة  اذلوامش واإلحاالت أسفلَ 

 )غير مطلوبة(. :* رسوم الّندوة
حتّمل نفقات الّسفر والتنقل، إىل مدينة الّناظور، موطن الكلية ادلتعددة يف الّندوة ادلشاركني الّسادة على  -

 الّتخصصات.
ِة الن ْدَوِة. ،اِل الّندوةمَ عْ الضيوِف ادلشاركنَي يف أَ  حمل اجلهة ادلنظمة تكاليفَ تت -  إيواًء وِغَذاًء، طيلَة ُمد 
 ومنها إىل اإلقامة. ،ل اجلهة ادلنظ مة الّتنقَُّل إىل الكليةم  حَ تَ تَـ  -
  .علمي حُمَك مٍ  وة، يف كتابدْ ُم يف أعمال الن  ُتطبُع الُبُحوُث اليت تُقد   -

 مواعيد الّندوة:* 
 .2019 ماي 31 :إىل غاية ،عن الندوة من تاريخ اإلعالن: وإجابة أصحاهبا ادللّخصات تلقي -
 بالتوقيت العادلي. 30:16يف حدود الساعة  .2019 أكتوبر 31كاملة:   للتوصل بالبحوثآخر أجل  -
 .2019 ونربن 30ابتداء من ادلشاركة يف الّندوة دعوات وإرسال  ،أصحاب البحوثإجابة  -
 .2020فرباير  20 – 19/  1441 ةاآلخر  ىمجاد 26 - 25 :تاريخ عقد الّندوة -

 :بيانات االتصال والتواصل* 
 ي:اإللكترونالبريد 

       -  prof-elidrissi@hotmail.com       //  -  bouali_fpn@hotmail.fr 
 
 -   00212 670 432 209    //     -  00212 661 604 288   هاتف:  ال -

 الندوة: هيئة
 وسىعلي أزدمي األستاذة ادلتعددة الّتخصصات عميد الكلي

 حممد أتونيت األستاذنائب العميد ادلكلف بالبحث العلمي 
 ميمون احلرشاوي ستاذاأل بالبيداغوجيانائب العميد ادلكلف 

 ميمون بريسول األستاذ السيد رئيس اجمللس العلمي الي بالناظور
 حممد حّباين األستاذ السيد رئيس اجمللس العلمي الي بربكان

 خلضر بوعلي. ذو  . أبو عبد السالم اإلدريسيذ الّندوة: تنسيق
 انو عبد اللطيف تل. ذذ. علي صّديقي و  اللجنة ادلنّظمة: يةمسؤول

mailto:prof-elidrissi@hotmail.com
mailto:bouali_fpn@hotmail.fr
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 استمارة المشاركة

 ........................................................... :ؤّسسةادل -
 ....................................................................... الدولة: -

 ...................................................................... ادلدينة: -
 ......................................................................اذلاتف: -

 ....................................................االسم الكامل:  -
 ............................................................:ةـــــــــــم  ــــَمهَ ـال -
 .................................................... :الدرجة العلمية -
...............................................:التخصص العلمي -

 ......................................................................:العنوان -                       ................................................. :الربيد اإللكًتوين -
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