
برنامج ندوة علمية في موضوع:

» ِعلم َمَعاِن الُقرآن: أَوَضاع وَمَقاِصد «

التابع  الفقهي  والترجيح  المصطلح األصولي  البحث في  تنظيم فريق  من 
والعلوم  اآلداب  بكلية  االجتهاد  وعلوم  اإلسالمية  الدراسات  مناهج  لمختبر 
اإلنسانية أكادير. بشراكة مع مركز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث 
المحمدية  للرابطة  التابَعين  القرآنية  الدراسات  ومركز  المتخصصة،  القرائية 

للعلماء وماستر الخطاب الشرعي وتكامل العلوم بكلية اآلداب أكادير.

 يوم الخميس 25 رجب 1444هـ موافق 16 فبراير 2023م
بفضاء اإلنسانيات بكلية اآلداب ـ أكادير

9:00    الجلسة االفتتاحية 
رئيس الجلسة: د. عبد الكريم عكيوي )كلية اآلداب أكادير(

مقرر الجلسة: محمد أيت شعو
• االفتتاح بآيات من الذكر الحكيم. تالوة: ياسين الكزيني 

)باحث بسلك الدكتوراة( 

اإلنسـاية:   والعلـوم  اآلداب  كليـة  عميـد  السـيد  • كلمـة 
بنعمـر ناجـي  أ.د. محمـد 

• كلمة باسم مختبر مناهج الدراسات اإلسالمية وعلوم 
العلوم: وتكامل  الشرعي  الخطاب  وماستر   االجتهاد 

أ.د. علي بن بريك )كلية اآلداب.جامعة ابن زهر(
• كلمة باسم الرابطة المحمدية للعلماء:مركز اإلمام أبي 
عمـرو الداني للدراسـات والبحـوث القرائية المتخصصة 
ومــركـــز الدراســـات القـــرآنـيــة:  أ.د. تـوفيق العبـقــري 
)المشـرف على البحـث العلمـي بمركـز اإلمـام أبـي عمـرو الدانـي 

للدراسـات والبحـوث القرائيـة المتخصصة(

اللجنة العلمية والتنظيمية للندوة: 

• د. توفيق العبقري
• د. إحيا الطالبي
• د. علي بنبريك

• د. عادل فائز
• د. عبد الله أكيك

• د. الطيب شطاب
• د. عبد الهادي السلي 

البرنامج• د. محمد المنتار 



10:00  الجلسة العلمية األولى: 
رئيس الجلسة: أ.د. مصطفى المسلوتي. )كلية اآلداب . أكادير(

المقرر: د. عبد الرحيم مزيان 

 10:05 » علم معاني القرآن: المفهوم والنشأة والخصائص «
د. أحمد فاضل )كلية اآلداب. الجديدة(

10:20 » مجاز القرآن: ألبي عبيدة: مكانته ضمن كتب المعاني 
 والمطاعن فيه «

د. حسن حميتو )كلية اآلداب. أكادير(

10:35 » معاني القرآن: ألبي زكرياء يحيى الفراء: تثوير مادته، 
 وتأثير رادته «

د. يوسف شهاب )أكاديمية جهة مراكش اسفي(

10:50 » معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه، ألبي علي محمد 
 بن المستنير قطرب )ت206هـ(: تعريف وتوصيف «

د. محمد صالح المتنوسي )باحث مؤهل بمركز اإلمام أبي عمرو 
الداني للدراسات والبحوث القرائية المتخصصة، مراكش(

11:05 » حمل اللفظ على معانيه في القرآن عند الشيخ 
 الطاهر بن عاشور في تفسيره «

د. إحيا الطالبي )كلية اآلداب. أكادير(

11:20 » معاني القرآن واألوجه القرائية: قراءة في كتاب معاني 
 القرآن: للفراء «

د. عبد الله أو نيل )مرشد تابع لوزارة األوقاف. مراكش(

11:35 » شواذ األبنية األدائية وكفالتها بتثوير الداللة القرآنية 
من خالل بعض تصنيفات العالمة المقرئ األديب أبي 

 الحسين عبيد الله بن أبي الربيع السبتي ت 688هـ «
د. مصطفى بوهالل )باحث مؤهل بمركز اإلمام أبي عمرو 

الداني للدراسات والبحوث القرائية المتخصصة. مراكش(

11:50 المناقشة

12:15 استراحة شاي 

13:00  الجلسة العلمية الثانية:
رئيس الجلسة: أ.د. عبد الله البخاري )كلية اآلداب. أكادير(

المقرر: صالح الدين رفيق )باحث بسلك الدكتوراة(
13:05 » الشاهد الشعري وأثره في بيان المعنى القرآني: أنظار 

 في تراث معاني القرآن «
د. إبراهيم أيت اغوري )كلية الشريعة. أيت ملول(

13:20 » التوجيه اللغوي لمشكل القرآن في كتب المعاني: 
 معاني القرآن للفراء نموذجا «

د. عبد الله أكيك )كلية اآلداب. أكادير(
13:35 » كتب المعاني رافدا من روافد صحيح البخاري )مجاز 

 القرآن: لمعمر بن المثنى نموذجا( «
د. عبد الهادي السلي )باحث مؤهل بمركز اإلمام أبي عمرو 

الداني للدراسات والبحوث القرائية المتخصصة. مراكش(
 13:50 » تحرير القرآن من مرجوح معاني القرآن «

د. محمد إقبال عروي )مركز الدراسات القرآنية. الرباط(
14:05 » الصنعة اللغوية وأثرها في بناء األحكام التشريعية: 

 معاني القراء للفراء نموذجا «
د. محمد نافع )كلية اآلداب. بني مالل(

 14:20 » النحو والداللة في تراث معاني القرآن: أصول ونماذج «
د. عادل فائز )كلية اآلداب . أكادير(

 14:35 » أثر علم معاني القرآن في األحكام الشرعية «
د. يوسف فوزي )كلية الشريعة. أيت ملول(

14:50 » علم معاني القرآن وآليات الفهم المنضبط للنص الشرعي: 
 أنظار في قضايا معاصرة «

د. عمر بوكط )كلية الشريعة. أيت ملول(
الدرس  القرآن في  البياني ومعاني  النظر  بين  15:05 » العالقة 
 التفسيري بالغرب اإلسالمي: الشيخ الطيب بن كيران أنموذجا «

د. الحسن الوزاني )باحث مؤهل بمركز الدراسات القرآنية. الرباط(
 15:20 » علم معاني القرآن بعيون المستشرقين «

د. حسن شجيد )مرشد تابع لوزارة األوقاف. أكادير(
15:35 مناقشة

• ختم الندوة بتالوة آيات من الذكر الحكيم، مع الدعاء الصالح 
لموالنا أمير المؤمنين نصره الله.


