
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بن يوسف بن خدة 1جامعة الجزائر

  كلية العلوم اإلسالمية

 نادي اإلقراء والدراسات القرآنية -قسم اللغة العربية والحضارة اإلسالمية

 للقراءات القرآنية وما يتعلق بها من العلوماألّول :  امللتقى الوطني اننظمي

 املوسوم بـ: 

 الحفظسبل القراءات القرآنية من النزول إلى التدوين مظاهر العناية و
 

 :الديباجة .1

دراسة، بمثل ما الحفظ و العانية و اللم يعرف في تاريخ البشرية جمعاء، كتاب حظي ب 

إتقان و  ،وقد بدأت هذه العناية من أّول نزوله بضبط متنه وحفظه حظي به القرآن الكريم،

ه و  ،تدّبره وتفسيرهالتفاني في و  ، كتابته ِّ
ّ
العمل به والدعوة إليه....وقد بزغت حضارة قبل ذلك كل

ها  اإلسالم
ّ
جميعها صادرة منه أو خادمة له  من أحضان القرآن الكريم، فعلومها  -بل انفجرت-كل

...  

صواتا وكتابة وضبطا.... القراءات رواية وأالتي اهتمت بمتن  القرآن الكريم  العلومرز ولعّل من أب

 ....العلوم والفنون القرآنية وما يتعلق بها من 

م، حيث 
ّ
وقد مّرت هذه العلوم بمراحل أّولها تلك التي تّمت بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ن وجه مشروعيتها وغاياتها ل لها وبيَّ وواصل الصحابة رض ي هللا عنهم اهتمامهم بالقرآن  ...أصَّ

وما أحدثوا شيئا في تعاملهم مع القرآن الكريم الكريم وفق هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 بأصل أخذوه وتعلموه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ّ
ومن ذلك جمعهم للقرآن في عهد  ، إال

 عنهم أجمعين...أبي بكر الصديق، وعثمان رض ي هللا 

وواصل التابعون العمل نفسه، فضبطوا املصحف وأعجموه مخافة اللحن والتصحيف، ثم ظهر 

واختاروا قراءات أقرأوا بها الّناس  هرواياتأحرفه و بعدهم أئمة اختصوا في إقراء القرآن وجمع 

بت إليهم...وما إن بدأ التدوين في هذه العلوم حتى جمعت هذه سِّ
ُ
وبدأت  القراءات ُعرِّفوا بها ؛ فن

 والتفريع...  أّولها الجمع والتتبع...لتنتقل بعد ذلك إلى التأصيل والتحقيق  ةمرحلة جديد

  



 

 

نحاول من خالل هذا اللقاء العلمي...التعريف بهذه املراحل التي مّر بها القرآن الكريم من نزول 

 ها هذه املراحل املتتالية...الوحي إلى مرحلة تدوين العلوم، وكذا دراسة أهم اإلشكاليات التي عرفت

 محاور امللتقى: .2

 املحور األول: القرآن والقراءات في زمن النبوة. .1

 .نزول  القرآن الكريم ، ونزول قراءاته 

 .جمع القرآن في زمن النبوة 

 .ظهور مصطلح القراء في العهد النبوي 

 املتعلقة بهذه املرحلةالقدماء والجدد  شبه املستشرقين 

 القراءات في زمن الصحابة والتابعين.املحور الثاني:  .2

 .جمع القرءان في عهد أبي بكر رض ي هللا عنه 

 .االعتناء بكتابة وتدوين القرءان في عهد عمر رض ي هللا عنه 

 جمع القرآن في عهد عثمان رض ي هللا عنه 

  .املصاحف العثمانية 

 .انتشار القراءات في زمن الصحابة 

  املتعلقة بهذه املرحلة القدماء والجددشبه املستشرقين 

 املحور الثالث: القراءات في زمن األئمة القراء وعهد التدوين. .3

  أئمة األمصار.االختيار في زمن ظاهرة 

 .عناية األئمة بالقراءات وتمييز الصحيح من الشاذ 

 .مناهج القراء في عرض القراءات 

 .االهتمام باملصاحف العثمانية 

 حويين واللغويين وأهل القراءات.ظهور الطعن في القراءات من بعض الن 

  املتعلقة بهذه املرحلةالقدماء والجدد شبه املستشرقين 

 

 أهداف امللتقى: .3

 التعريف بالقرآن الكريم وتاريخ قراءته وكتابته... .1

الوقوف على أهم اإلشكاالت املعرفية ومناقشتها التي يمكن أن نستشفها من تاريخ القرآن  .2

 الكريم وقراءاته

في قراءات القرآن الكريم القدماء والجدد الرّد على شبه النحويين وطعن املستشرقين  .3

 ورسمه.



 

 

، من الجمع املعرفي بين املختصين واملهتمين بالقراءات القرآنية وما يتعلق بها من العلوم .4

 ...أجل تبادل معارفهم ومشاركة اهتماماتهم وعرض بحوثهم

تعريف الطلبة بهذا الحقل املعرفي الواسع، وترغيبهم فيه، ووضع بين أيديهم وفتح لهم  .5

 آفاق للبحث وإشكاليات للدراسة 

  

 شروط املشاركة: .4

 ...يُد البحث باألصول األكاديمية والضوابط املنهجية املتعارف عليها في البحوث العلمية
َ
ق
َ
 ت

 ...أصالة البحث وجدّيته وموضوعيته 

   بمحاور امللتقى...االرتباط 

 )االلتزام  في صياغة البحث بقالب امللتقى...)يرسل للمتدخلين بعد قبول امللخصات 

  كلمة(. 200إرفاق سيرة ذاتية مع مختصر البحث )ال يتجاوز 

 املعنيون بامللتقى:  .5

  األساتذة األكاديميون املختصون 

  القراء الباحثون املهتمون 

 التخصصات املعنيةفي  2طلبة الدكتوراه، واملاستر 

 

  مهمة:وبيانات تواريخ  .6

  :بريد امللتقى   mmoultakakiraat@gmail.co 

  :م.2022ماي  05آخر أجل الستالم امللخصات 

 :م.2022ماي  08تاريخ اإلعالن عن امللخصات املقبولة 

 :م.2022جوان  10آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة 

  :م.2022جوان  15تاريخ اإلعالن  عن املداخالت املقبولة 

  :م.2022جوان  19 تاريخ انعقاد امللتقى 

  :ال مستحقات مالية 

  :ال التكفل بالنقل واإلطعام واملبيت 

 :نعم شهادات حضور ومشاركة 

 :نعم مراعاة البرتوكول الصحي 



 

 

 

 الهيئة املسيرة  واملنظمة للملتقى: .7

  :عميد الكلية أ.د. محمد يعيش الرئيس الشرفي 

  :د. منير سعدي املشرف العام 

 :د. فتحي بودفلة  رئيس امللتقى 

   :د. عبد الهادي لعقاب رئيس اللجنة العلمية 

  :أ. عبد الكريم سعدودي اإلشراف العلمي املساعد 

 :د. سهام داوي  رئيس اللجنة التنظيمية 

 

 

 


