الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة امحمد بوقرة بومرداس
كمية الحقوق

فرع المغة العربية وآدابها

ينظم:
اليوم الدراسي المفتوح في موضوع:

مقاربات اإلعجاز البياني
في القرآن

ديباجة
معجزة القرآن الكريم تتمثل في وجوه كثيرة،

أوليا بالغتو ،ثم كونو فصيحاً بمسان عربي مبين،
قال تعالى ( :قُ ْرآناً َع َربِّياً َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍج لَ َعمَّيُ ْم
َيتَّقُون) ،وقد عجزت العرب رغم فصاحتو ا باإلتيان
بمثمو لما فيو من حسن بالغة وقوة في المعاني

وبراعة األلفاظ ودقة التشبيو وحسن ترابط

وتسمسل  ،..وأعجزت بالغتو فصحاء قريش
وخطباءىا ،فاتيموا محمداً (صمى اهلل عميو وسمم)

بأنو شاعر ثم سرعان ما أروا أنو ليس بشعر ،قال
تعالى (وما َعمَّم َناهُ ِّ
الش ْع َر َو َما َي ْن َب ِغي لَوُ إِ ْن ُى َو إِ ََّّل
ََ ْ
ين ) ،ثم قالوا إنو ساحر كما فعل
آن ُمبِ ٌ
ِذ ْكٌر َوقُ ْر ٌ

ال إِ ْن
الوليد بن المغيرة ،فقال تعالى عمى لسانو( :فَقَ َ
)
َى َذا إِ ََّّل ِس ْحٌر ُي ْؤثَُر * إِ ْن َى َذا إِ ََّّل قَ ْو ُل اْل َب َش ِر
ليدركوا أخي ار أن ىذا الكالم َّل يصح إَّل أن يكون

كالم رب العالمين .

يوم الثالثاء  02ماي 2017

واإلعجاز المغوي في القرآن الكريم َّل يمكن

أن يتذوقو الشخص تذوقا تاما إَّل إذا كان ممما
بالمغة العربية وعموم بالغتيا وليذا فإن العرب

الذين نزل عمييم القرآن أقروا بإعجازه  ،ألنيم كانوا
أعرف الناس بمغتيم وأسرارىا  ،وليذا عجزوا أن
يأتوا بمثل القرآن.

وألجل بحث وجوه اإلعجاز برؤي جديدة

وأليب فريدة جاء ىذا اليوم الدراسي:

مقاربات اإلعجاز البياني
في القرآن

المحاور العامة:

 جوانب اإلعجاز البياني في القرآن. -رؤى الباحثين لمسائل اإلعجاز.

 اإلعجاز اإليقاعي والموسيقي في القرآن. اإلعجاز النظمي في القرآن. -اإلعجاز المغوي في القرآن.

 اإلعجاز البياني واألسموبي في القرآن. -سيميائيات المشاىدية في القرآن.

 مالمح اإلعجاز في اَّلعتبارات التداولية فيالقرآن

أهداف اليوم الدراسي:
 إعادة بحث مسائل اإلعجاز المغوي القرآني. -تقديم رؤى جديدة لإلعجاز القرآني.

 الكشف عن المزيد من مالمح جمالياتاألسموب القرآني.

 -تقديم قراءات جديدة لمنص القرآني.

مواعيد المشاركـة:
*آخر موعد َّلستالم الممخصات/04/25 :
2017
*الرد عمى قبول /أو عدم قبول الممخصات/27 :
2017 /04

*آخر أجل َّلستالم المداخالت/04 /30 :
2017
*موعد اليوم الدراسي 02 :ماي .2017
المشرفون عمى اليوم الدراسي:

 رئيس اليوم الدراسي:
د .رضا زالقي
 رئيس المجنة العممية:
د .مصطفى سياخن.

 رئيس المجنة التنظيمية:
أ .عمي صالحي
 التواصل عبر البريد اَّللكتروني :لمدكتور
رضا زَّلقي
zellagui28@gmail.com

اعضاء المجنة العممية لمممتقى:
-1د /زَّلقي رضا
-2د /توفوتي شيرزاد
-3د /بيون عمي سعيد
-4د /الوناس نصيرة
أعضاء المجنة التظيمية:
كيسة
- 1مالح ّ

- 2الحباس بالل
- 3مرجان اردية
- 4سامية بوفرورة
- 5عثمان زاىية
- 6سالمي موسى

مشاركاتكم وحضىركم
شرف لنا
ودعم لجهىدنا

