
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة غرداية

 كلية اآلداب واللغات

 املقارنة واألدبية املعجمية والدراسات الخطاب تحليل مخبر

 واملعجم املصطلح في دراساتفرقة : 

                                                                                 

 امللتقى الوطني األول بعنوان :

 املصطلح القرآ ين

 من هجود التأ صيل ا ىل آ فاق التزنيل

 2020آ فريل  15يوم ال ربعاء : 

 

إذا كان علم املصطلح هو الدراسة العلمية للمفاهيم وللمصطلحات التي تعّبر عنها في اللغات           

لخاصة ، فإّن املصطلح القرآني  ألصق بهذا التعريف من غيره ؛ وذلك من جهتين : من جهة لغته ا

 لعلوم املجاورة له ؛ إذ يعّد املصطلح القرآنيا فاهيممل منبعاكونه  ومن جهةالخاصة واملعجزة ، 

 األساس ملصطلحات علوم كثيرة ، تلك العلوم التي تأسست ونضجت  بمصطلحات وأنساق املصدر

 مفاهيمية مصدرها القرآن الكريم .

الدراسات وحاول املعاصرون البناء على جهود القدامى في  ضبط قواعد منهجية تتأسس عليها           

بدأت بلفت النظر إلى التقاطع بين منهج التفسير املوضوعي واملنهج حول املصطلح القرآني ، 

م بها  املنهج باعتبار خصوصية النص ، ثم تحديد مقدمات أساسية يستقي  الحديث املصطلحي

...  التأكيداملدروس ؛ كنفي الترادف وامتناع وجود الزائد في القرآن وحمل املعاني على التأسيس بدل 

وصوال إلى وضع خطوات تحديد البناء املفاهيمي للمصطلح القرآني ؛ كالتعريف والخصائص 

ة النص يه خصوصية تتناسب وخصوصوالضمائم واملشتقات ... وغيرها مما يجعل للمنهج نفس

 القرآني .



 

 :  إشكالية امللتقى

تتمحور أهداف امللتقى حول التعريف بالجهود النظرية والتطبيقية لعلمائنا قديما وحديثا في بناء     

منهج خاص باملصطلح القرآني ، وتحديد ما يجب أن يتوجه إليه الباحثون في هذا املجال ؛ ويمكن 

 من قالب إشكالّي على النحو اآلتي : وضع هذه األهداف ض

 ما هي مسوغات اعتبار ألفاظ القرآن مصطلحات ؟ وما هي خصائص املصطلح القرآني؟ 

  ما هي حدود التحول املفاهيمي للمصطلحات القرآنية بعد اندراجها ضمن أنساق معرفية

 معينة ؟  وهل يمكننا أن نعد هذه الظاهرة "هجرة مصطلحية"؟

 املؤسسة لعلم املصطلح القرآني قديما وحديثا ؟ وما هي اآلفاق  النظرية  ما هي أهم الجهود

 والتطبيقية للبحث في مجال املصطلح القرآني ؟

 : محاور امللتقى

 . املحور األول : علم املصطلح واملصطلح القرآني 

  موقع املصطلح القرآني من مباحث املصطلحية الحديثة . 

 املصطلح القرآني مفهومه وخصائصه . 

 . مفاهيم املصطلحات القرآنية بين الثبات والتغير 

 . املحور الثاني : جهود التأصيل لعلم املصطلح القرآني 

 جهود القدامى في التأصيل للمصطلح القرآني 

 جهود املعاصرين في التأصيل للمصطلح القرآني 

 .جهود القدامى التطبيقية في مجال املصطلح القرآني 

 ي مجال املصطلح القرآني.جهود املعاصرين التطبيقية ف 

  العلوم املجاورة . واملحور الثالث : املصطلح القرآني 

 . املصطلح القرآني في املعاجم القرآنية وكتب الحدود 

 . املصطلح القرآني في التفسير وعلوم القرآن 

 . املصطلح القرآني في مجال علوم اللغة 

 . املصطلح القرآني في كتب العقيدة 

 الفقه وأصول الفقهكتب  املصطلح القرآني في. 

 ) املصطلح القرآني في كتب السلوك واألخالق ) التصوف 



 

 : املحور الرابع : آفاق البحث في مجال املصطلح القرآني 

 .املصطلح القرآني والشبكة املفاهيمية 

 . املعجم املفهومي للمصطلح القرآني 

 . املصطلح القرآني وآليات ترجمته 

 رفة .املصطلح القرآني وإنتاج املع 

  للملتقى الشرفي الرئيس

 بشــــــــيك لـــــــــزهر  . آ  د

  مدير جامعة غرداية   

  امللتقى رئيس

  رمقة ـــاشور ســـآ  د . ع

 معيد لكية ال داب واللغات . جامعة غرداية 

  للملتقى العلمية اللجنة رئيس

ــ اهر براه ــــــــط. د   ميي ــــ

 

  للملتقى العلمية  اللجنة أعضاء

 أ د . يحــــي بن يحــــــي                      جامعة غرداية

 جامعة البليدة                    ساس ي     أ د . عمار 

 أ د . حميدي بن يوسف             جامعة املدية

أ د . بن سعد محمد السعيد         جامعة 

 غرداية 

 ة معة غردايأ د . بوعالم بوعامر                   جا

 1أ د . لخضر حداد                    جامعة الجزائر 

 أ د ميلود ربيعي                   م  الجامعي النعامة

جامعة     د . محمد بن حجر                       

 املدية 

 جامعة غرداية     د . بلقاسم غزيل              

 د . موالي لخضر بشير          جامعة غرداية

 د . سليمان بن سمعون       جامعة غرداية 

 د . عامر بن شتوح                جامعة األغواط 

 جامعة غرداية       د.  مختار سويلم             

 جامعة الجلفة              عطية طيباوي    د . 

 د . فتيحة موالي                  جامعة غرداية

 بلخير طاهري                  جامعة وهران  د . 

 د .  يوسف خنفر                 جامعة غرداية 

 األغواطجامعة   د . سليمان بن علي             



 

 د . محمد حدبون                          جامعة غرداية 

 جامعة غردايةد . مهدي عز الدين شنين        

  للملتقى التنظيمية اللجنة رئيس

 ين ش ين همدي عز ادل .د

  : للملتقى التنظيمية اللجنة أعضاء

 سمير عبد املالك . د  -

 برجي عبد القادرأ  -

 عــــــــــالل عمــــــير  -

 عبد القادر بن عامر -

 يمينة حمادي . -

 د . يوسف بن أوذينة -

 أ محمد جهالن  -

 بسمة بوعافية . -

 الزهرة جقاوة . -

 الصديق بن الصمد عبد الباسط عبد -

  

 شروط املشاركة

 .وليس مستال من بحث أكاديمي  نشره يسبق لمو  أصيال البحث يكون  أن –

 ومعاييره العلمي البحث مواصفاتب ، ويلتزم صاحبه   امللتقى محاور  أحد في البحث يكون  أن –

 . األكاديمية

 باملحددات التالية   صفحات 10صفحة و ال تنقص عن  15أن ال تزيد املداخالت عن  –

 .(  سم(2,5) واليسار  واليمين واألسفل األعلى من الصفحة هوامش ، (A4)   الصفحة حجم)

البحث  ، و 18 بمقاس (Traditional Arabic) أن يكون البحث املكتوب باللغة العربية بخط –

 –(14) بمقاس (Times New Roman) املكتوب باللغة األجنبية يكون بخط

 .لغات امللتقى هي: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية –

 . تخضع امللخصات والبحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية للملتقى –

 ل –
َ
 . سيرته الذاتية في حدود صفحة واحديرسل الباحث ملخصا

 .ال تقبل املداخالت الثنائية إال في حالة الطالب مع مشرفه  –



 

 taharbrahimi143@gmail.com   عبر البريد التالي :ترسل امللخصات و املداخالت – 

 اآلتي : وفق التفصيل رسوم املشاركة  –

  : دج بالنسبة للطلبة . 500دج بالنسبة لألساتذة ،  1000حقوق التسجيل 

  : شهادة مشاركة ، حافظة أوراق ، ) لتغطية تكاليف التنظيم دج .  3000حقوق املشاركة

 . استراحة قهوة ، غداء  (

 

ــمه مواعيد  مة ـــــــــــــــــــــــــــــ

 2020 جانفي 20 يوم   الستالم امللخصات آخر أجل 

 2020 فيفري  05 يوم  تاريخ الرد على امللخصات املقبولة 

 2020 فيفري  30 يوم املداخالت إلرسال أجل آخر

 2020 مارس 20  املقبولة املداخالت على الرد تاريخ

 2020  أفريل 15  األربعاء يوم امللتقى موعد
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