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 مقررات الدراسات العربية في تعليمنا الجامعي بالمغرب 
 دراسة في ضوء أزمة التخصص  
 

 مصطفى العادل
 باحث في اللسانيات العامة 
 وجدة )المغرب( –جامعة محمد األول  -كلية اآلداب

 

 مقدمة 
والتخطيطّّّّبتدريسّاللغة،ّّوقدّاهتمتّمختلفّاألمماللغةّمنّالركائزّالتيّتقومّعليهاّالحضارات،ّّّّتعدّ 

فيها،ّّلطرقهاّووسائلهاّومقرراتهاّ، إلىّّّو والتأملّ معظمّاألممّوالحضاراتّّالرفعّمنّشأنها.ّبلّإنّّسعتّ
ّالقديمةّ. استطاعتّتحقيقّنجاحاتهاّمنّخاللّإحياءّلغاتهاّومفاهيمها

يرةّلمواجهةّأبرزّحتاجّإلىّجهودّكبتبالمغربّّلغةّالعربيةّفيّتعليمناّالجامعيّّتدريسّالمقرراتّّّو
ات؛ّحيثّ،ّولعلّالتخصصّالضيقّمنّأبرزّهذهّالتحديوتعيقّتقدمهاّونجاحهاّّتقفّأمامهاالتحدياتّالتيّّ

تفرعتّالمعارف،ّوحدثّانشطارّكبيرّفيّمختلفّالعلوم،ّمماّأفقدّاإلنسانّالمعاصرّالقدرةّعلىّمواجهةّّ
ورؤيّة شموليةّ نظرةّ إلىّ تحتاجّ والتيّ حياته،ّ فيّ يواجههاّ التيّ واالشكاالتّ المشاكلّ متكاملةّّّّمختلفّ

ّّ.الستيعابهاّثمّلتجاوزها
تأثّر ّّّّّتلقدّ المقررات العربيتدريسّ والفكريةّّّلسانّ العلميةّ الحياةّ عرفتهّ وماّ التخصص،ّ بأزمةّ

تفكيكّللعلومّوالمعارف،ّسواءّمنّحيثّعالقةّعلمّاللسانّالعربيّبباقيّالعلوم،ّأوّالعالقةّمنّّ المعاصرة
وفروعّعلمّاللسانّفيماّبينها.ّمماّأسهمّفيّصناعةّطالبّعلمّالّيستطيعّأنّيلمّّ بينّالمستوياتّاللسانية

اللغةّمهماّكانّمتخصصاّفيهما،ّبلّصارّالطالبّفيّعلمّمنّعلومّاللسانّيجهلّماّّّو بقضاياّاللسان
بآخرّّّيتعلقّبباقيّالعلومّاألخرى،ّفكيفّيعيّماّيرتبطّباللسانّواللغةّمنّمعارفّأخرى؛ّتتداخلّبشكلّأو

ّمعّاللغةّ؟
عليمناّّعلىّتالذيّوسمتّبهّالمقرراتّالدراسيةّّتسعىّهذهّالدراسةّإلىّالبحثّفيّآثارّالتخصصّّ

،ّوتنطلقّالدراسةّمنّمعطياتّواقعيةّوميدانيةّتبرزّفيّمجملهاّوضعّاللسانّالعربيّّبالمغرّبّّالجامعي
ضعيفّبشأنّاللسانّالعربيّّالطلبةّالمنتمينّلمسلكّالدراساتّالعربية،ّوأثرّالتخصصّفيّتكوينهمّال بين

ّوعلومه.
ّعّ ّّّّنوتتفرعّ منها: نذكرّ فرعيةّ أسئلةّ اإلشكاليةّ ّّهذهّ طبيعة لطلبةّّماّ المقدمةّ الدراسيةّ المقرراتّ

لطلبةّالعربيةّنتيجةّتلكّالمقررات؟ّّّّماّهوّالوضعّالعلميّوالتكويني؟ّّالدراساتّالعربيةّفيّالجامعةّالمغربية
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لبناءّمقرراتّدراسيةّعلىّأساسّالوضع؟ّّّّدورّفيّذلّكّّهلّللتخصصّالضيق ثمّهلّمنّآفاقّجديدةّ
ّالتكاملّبينّالعلومّاللغويةّ؟

لعرضّتوصيفيّّوقدّارتأيناّتقسيمّهذاّالبحثّإلىّمقدمةّومبحثينّوخاتمة؛ّحيثّخصصناّالمبحثّاألولّّ
لمقرراتّالدراساتّالعربيةّبالجامعةّالمغربية،ّثمّأشرناّفيّالمبحثّالثانيّإلىّأثرّالتخصصّالضيقّفيّّ

خالصاتّوالنتائجّالمتوصلّّ.ّثمّختمناّالبحثّببعضّالتعليمناّفيّتكوينّالطلبةّالمنتمينّللدراساتّالعربية
تجاوزّهذاّالتحديّوهذاّاإلشكالّالذيّالزمّمقرراتّإليها،ّإضافةّإلىّبعضّالتوصياتّواآلفاقّالممكنةّّل

ّالدراساتّالعربيةّفيّتعليمناّالجامعيّالمغربيّإلىّاليومّ.

 . المبحث األول: مقررات العربية بالجامعة المغربية؛ عرض وصفي

ديمّعرضّوصفيّلمقرراتّالدراساتّالعربيةّفيّالجامعةّالمغربية،ّتمهيداّنرمّمنّخاللّهذاّالمبحثّتق
للحديثّعنّإشكالّنراهّمنّاإلشكاالت،ّبلّمنّالتحدياتّالكبرىّأمامّجدوىّتدريسّالعربيةّفيّالجامعة،ّ
وهوّالتحديّالذيّسميناهّبأزمةّالتخصص؛ّونقصدّبهّالتخصصّالضيقّالذيّيجعلّالطالبّينظرّإلىّ

ويةّعلىّأنهاّجزرّمنفصلةّومنعزلةّيستغنىّببعضهاّعنّالبعضّاآلخر،ّوقدّأشرناّفيّهذاّّالمعارفّاللغ
المبحثّإلىّوضعّالدراساتّالعربيةّفيّالجامعةّالمغربيةّمنّخاللّدراسةّنظريةّوصفيةّركزناّفيهاّعلىّّ

ّوبعضّاإلشكاالتّالتيّالزمتهّاأهمّالموادّالتيّيتلقاهاّالطالب،ّثمّأشرناّإلىّبعضّخصائصهاّ

 مقررات الدراسات العربية في الجامعة المغربية  -1

بالجامعةّالمغربيةّستةّفصولّتوزعّعلىّثالثّّ تتضمنّشعبةّالدراساتّالعربيةّوفقّالنظامّالحاليّ
سنوات،ّيتلقىّالطالبّفيّالسنتينّاألولىّوالثانيةّتكويناّفيّأهمّالمداخلّالخاصةّبمكوناتّاللغةّالعربية،ّ

حيثّيختارّإماّتخصصّّّّليكونّمؤهالّعندّإتمامّالفصلّالرابعّالختيارّمسارّالتخصصّالذيّيتخرجّمنه؛
فيتعمقّفيّبعضّّ اختاره،ّ الذيّ التخصصّ تكويناّفيّ يتلقىّ فإنهّ الثالثةّ السنةّ أماّ اللسانيات.ّ أوّ األدبّ

للسانيات،ّثمّيقدمّفيّالنهايةّّهّّاّرياختّّعندّاختيارهّلألدب،ّواللسانيةّعنّدالقضاياّوالمناهجّوالنظرياتّاألدبيةّّ
ّالتخصص، ّأساتذة ّأحد ّإلىّمستوىّكتابةّّّّمشروعاّمؤطراّمنّطرف ّالطالبّوتأهيله ّالهدفّمنهّتكوين يكون

األبحاثّالعلميةّوامتالكّمنهجياتّوطرقّالكتابةّوالبحث،ّوالّيتمّالتركيزّفيّهذهّالمرحلةّعلىّالبحثّمنّّ
ّناحيةّالمضمونّوالمادة،ّبقدرّماّيتمّالتركيزّعلىّالمنهجيةّوالطرقّالعلميةّفيّكتابةّاألبحاث.

ّإلىّمقررا ّأخرى،ّّوبالنظر ّإلى ّاالختالفّمنّجامعة ّبعض ّنلحظ ّالمغربية، ّبالجامعة ّالعربية ّالدراسات ت
ّالجامعاتّّ ّبعض ّتميز ّنجد ّالثالثة،ّحيث ّالسنة ّفي ّاألخرّىخاصة ّالجامعات ّفي ّتوجد ّ،باعتمادهاّمقرراتّال

ذلكّمادةّأوّبإضافةّتعديالتّلبعضّالمواد،ّإماّبتوسيعهاّأوّتفريعهاّواالكتفاءّبجزءّأوّقضيةّمنها.ّمنّّ
تقابلهاّلسانياتّنفسيةّّ السوسيولسانياتّفيّالفصلّالخامسّتخصصّلسانياتّبجامعةّابنّزهرّبأكاديرّ

ّالمكانيةّّو ّالعلمية ّثمّوحدة ّبمكناس، ّإسماعيل ّبجامعةّموالي ّاألولىّّوحدةّّواجتماعية ّالجامعة ّفي ّاللغة فلسفة
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ّ-استعمالّالنماذجّوالنصوصّ)نصوصّنحويةالّتوجدّفيّباقيّالجامعات،ّبينماّاختارتّجامعةّمكناسّّ
ّتركيبيّةّ-نصوصّصرفية ّتداولية-نماذج ّ)الصرافةّ-نماذج ّابنّزهرّوحدات ّفيّجامعة ّتقابلها ّداللية( ّ-نماذج

ّقضاياّداللية(.-تداوليّة-الصواتة

وفيّالسنةّالثالثةّكذلكّفيّتخصصّاألدب،ّيلحظّالباحثّهذاّاالختالفّالكبيرّفيّالمقرراتّبينّّ
حيثّنجدّفيّجامعةّابنّزهرّوحداتّخاصةّبهاّمنّذلكّمادةّالمصطلحية،ّولغاتّشرقية،ّّّالجامعتين؛

والدراساتّالثقافيةّوالبالغةّواألسلوبية،ّبينماّتميزتّجامعةّمكناسّبدورهاّبوحداتّخاصةّبهاّمنهاّالشعريةّّ
الخ وسرديةّمغربيةّوتحليلّ ونصوصّشعريةّ واألدبيّ اللغويّ التراثّ تحقيقّ ومناهجّ األدبيّالعربيةّ طابّ

ّ.وشعرّمغربيّمعاصرّوغيرها

 مقررات الدراسات العربية بالجامعة المغربية؛ خصائص وإشكاالت -2

يستفادّمنّخاللّالمحورّالسابقّأنّمقرراتّالدراساتّالعربيةّبالجامعاتّالمغربيةّتتميزّبمجموعةّمنّّ
ّالخصائصّوالسماتّمنهاّ:

ينّالطالبّفيّبعضّالمداخلّالعامةّفيّالنحوّّتركزّالمقرراتّفيّالسنتينّاألولىّوالثانيةّعلىّتكّو -
 واألدبّواللغةّ.

الّيوجدّاختالفّكبيرّفيّالمقرراتّالعربيةّفيّالسنتينّاألولىّوالثانيةّفيّالجامعةّالمغربية،ّبينماّّ -
 تختلفّفيّالسنةّالثالثةّإلىّحدّكبيرّمنّجامعةّألخرى.

ّالجام - ّمن ّفيّغيرها ّنجدها ّبمقرراتّخاصةّال ّكلّجامعة ّالمقرراتّّتستفرد ّتختلف ّكما ّالمغربية، عات
 منّجامعةّإلىّأخرىّمنّحيثّشموليتهاّأوّالقضاياّالتيّتركزّعليهاّكلّواحدة.

النقد(ّبينماّتشيرّّ-الصرف-التركيّب-تحافظّبعضّالجامعاتّعلىّعنوانّالوحدةّبشكلّعامّ)النحّو -
ّالوحداتّ)قضاياّتركيبيّة ّأوّنصوصّمنّهذه ّأوّنماذج ّإلىّقضايا ّأخرى نماذجّّ-نصوصّصرفية-جامعات

 مناهجّنقدية(.-داللية
تتأثرّمقرراتّالدراساتّالعربيةّبتوجهّاألساتذة؛ّحيثّتركزّبعضّالجامعاتّمنهاّجامعةّمحمدّّ -

ّأخرىّمحافظةّّ ّالحديثة،ّبينماّبقيتّجامعات ّاللسانية ّالقضايا ّالثانيّبالرباطّوالبيضاءّعلى الخامسّوالحسن
 .علىّعلومّاللغةّوقضاياّالتراثّالعربي

الجامعةّوتوجهاتهاّعلىّمقرراتّالدراساتّالعربية،ّمنّذلكّاهتمامّجامعةّمكناسّّّّتؤثرّاهتماماّت -
 باألدبّالمغربيّوأجناسهّالمختلفةّعكسّماّهوّموجودّفيّباقيّالجامعات...

ّالتيّطبعوإلىّج ّالسماتّوالخصائص ّاستناداّانبّهذه ّالمغربية ّبالجامعات ّالعربية ّالدراسات تّمقررات
هذاّالعرضّالنظريّالوصفي،ّتوجدّإشكاالتّنجمتّعنّهذاّاالختالف،ّولهاّآثارّسلبيةّفيّّإلىّّ

ّتكوينّالطالبّفيّشعبةّاللغةّالعربية،ّومنهاّ:
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ناعةّالمقرر،ّفاألستاذّهوّالذيّيقررّالقضاياّوالمحاورّالتيّسيدرسهاّفيّّفيّصّّاالجتهادّالفردي -
ّإلىّّ ّفوحدةّمدخل ّتم ّإليه،ّومن ّأسندت ّالتي ّالكبرىّوتاريخّّالوحدة ّاللسانية ّالنظريات ّفيها ّتدرس ّقد اللسانيات

اللسانياتّوقضاياهاّالحديثة،ّكماّقدّتدرسّفيهاّعلومّاللغةّوقضاياّمنّالتراثّاللغويّالعربي،ّحسبّفهمّ
 ّ.اللسانيات،ّوحسبّقناعاتهّوتصوراتهاألستاذّلمعنىّ

العربية؛ّحيثّغالباّماّيتمّالتعاملّمعهّّغيابّتشخيصّدقيقّلمستوىّالطالبّالجديدّفيّالدراساتّّ -
علىّأساسّأنهّطالبّمتمكنّمنّقضاياّاللغةّالعربية،ّبينماّقدّالّيمتلكّالطالبّأساساتّعلومّاللغة،ّومنّ

 تمّالّبدّمنّاختبارّأوليّللطالبّالذيّيرغبّفيّولوجّالمسلكّ.
ريسّالوحدات،ّّغيابّتصورّواضحّلوحداتّالمقرر،ّومنّذلكّضرورةّاتباعّمنهجّدقيقّفيّتّد -

علىّسبيلّالمثال،ّوهوّماّيدعوّإلىّاتباعّمنهجيةّدقيقةّفيّّأوّالخمسةّّفالنحوّيدرسّفيّالفصولّاألربعةّّ
ّوالتدريس النحوّ نشأةّ فالقواعدّ،ّكاالنطالقّمثالّمنّ النحويّ والخالفّ النحويةّ فالمدارسّ والدوافعّ التاريخّ

لمعارفّاللغويةّوغيرّاللغوية،ّوبهذاّيمكنّللطالبّّاألساسّفالتبويبّالنحويّوعالقةّالنحوّبباقيّالعلومّوا
أنّيستوعبّالنحوّالعربيّباعتبارهّعلماّلهّسياقّوتاريخّولهّعالقاتّتفاعلّوتداخلّمعّباقيّالعلوم،ّومنّ
العجبّأنّالطالبّيتخرجّمنّالجامعةّفيّشعبةّاللغةّالعربيةّوليسّمعهّمنّالنحوّإالّأربعّقضاياّدرسهاّ

درستّفيّالنحو،ّيجيب:ّأقسامّّّّذاهّماتفصولّاألربعةّوهيّمهددةّبالنسيان،ّفإذاّسألفيّوحدةّالنحوّفيّال
الجرّبالحرفّوالجرّباإلضافة،ّأخواتّكانّوإن،ّوالّّالكلمة،ّالجملّالتيّلهاّمحلّوالتيّليسّلهاّمحل،ّّ

بالنحوّوموقعهاّّيستوعبّالطالبّقضيةّحتىّتذهبّعنهّاألولى،ّفإذاّتذكرهاّجميعهاّجهلّمعناهاّوعالقتهاّّ
 منّالخريطةّالعامةّ.

وفيّمناهجّتدريسها،ّوأمامّهذاّالواقعّالّّّغيابّاالجتهادّوالتجديدّفيّمقرراتّالدراساتّالعربيّة -
يدرسّقضيةّمبتذلةّوممسوخةّألربعينّعاما،ّوالّيكلفّنفسهّحتىّتغييرّالشواهدّّّّانستغربّعندماّنجدّأستاّذ

 راتهّ.والمقدماتّالتيّيعتمدهاّويستهلّبهاّمحاض

اإلشكاالتّالتيّالزمتّمقرراتّالدراساتّالعربيةّبالجامعةّالمغربية،ّوهيّجزءّيسيرّمنّّهذهّبعضّّ
واقعّكلهّإشكاالت،ّوكلماّوسعتّدائرةّالدراسةّوالمقارنةّازدادتّهذهّاإلشكاالت،ّولوّقارناّبينّالمقرراتّ

ّفيّالمغربّوالجزائرّمثالّلوجدناّأضعافّهذهّاإلشكاالتّوالتحديات.

 مبحث الثاني: أزمة التخصص في مقررات الدراسات العربية في الجامعة وأثرها على الطالبال

ّتكوينّّ ّفي ّالضيق ّالتخصص ّأثر ّإبراز ّإلى ّالمبحث ّفيّهذا ّمنّّالطالّبنسعى ّانطالقا ّالتخصصّّ، عالقة
ألزمةّالتخصصّّبمقرراتّالدراساتّالعربيةّبالجامعةّالمغربية،ّوقدّانطلقناّمنّشقّنظريّبيناّفيهّتصورناّّ

ّالضيقّونشأتهّوأهمّخلفياته،ّثمّبيناّتجلياتهّفيّمقرراتّالدراساتّالعربيةّوأثرهّعلىّالطالب.

 أزمة التخصص الضيق؛ المعنى، النشأة، الخلفيات  -1

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 لو ال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي                

 

309 

اّتزالّقضيةّالتكاملّّيعتبرّالتخصصّمنّالتحدياتّالتيّتواجهّاللسانّالعربيّفيّعالمناّالمعاصر،ّإذّم
،ّولمّتحظّبعدّبالدراسةّالمنهجيةّالعميقة،ّبالرغمّمنّأهميتهاّفيّتجاوزّالوضعّالذيّالمعرفيّفيّبدايتها

فيّشعبةّالدراساتّالعربيةّبشكلّخاص،ّوبالرغمّمنّكونّقضيةّالتكاملّّّّعامة،ّوالطالّب يعيشهّالطالّب
نّجهةّّبينّالعلومّوالمعارف؛ّالخاصيةّالمميزةّللمحطاتّالكبرىّمنّتاريخّالعلمّفيّالتراثّاإلسالميّّم

ّالتخصصّوانتشارها،ّّ ّأزمة ّفيّظهور ّفكريةّوحضاريةّومعرفية ّفلسفيةّومنطلقات ّأسهمتّخلفيات ّفقد أخرى.
ّوالتخصصات.ّحيثّتفرعتّالمعارف،ّوحدثّانشطارّكبيرّفيّمختلفّالعلوم

والفكريةّّلقدّتأثرّتدريسّاللسانّالعربيّاليومّوتعليمهّوتعلمهّبأزمةّالتخصص،ّوماّعرفتهّالحياةّالعلميةّّ
منّتدكيكّوتفكيكّللعلومّوالمعارف،ّسواءّمنّحيثّعالقةّعلمّاللسانّالعربيّبباقيّالعلوم،ّأوّّ المعاصرة

وفروعّعلمّاللسانّفيماّبينها.ّمماّأسهمّفيّصناعةّطالبّعلمّالّيستطيعّّ العالقةّبينّالمستوياتّاللسانيّة
ارّالطالبّفيّعلمّمنّعلومّاللسانّيجهلّّواللغةّمهماّكانّمتخصصاّفيهما،ّبلّص أنّيلمّبقضاياّاللسان

ماّيتعلقّبباقيّالعلومّاألخرى،ّفكيفّيعيّماّيرتبطّباللسانّواللغةّمنّمعارفّأخرى؛ّتتداخلّبشكلّأوّّ
ّ.بآخرّمعّاللغة

نقصدّبأزمةّالتخصصّالضيقّذلكّالتخصصّالعميقّالذيّيجعلّالطالبّأوّالباحثّفيّقضيةّلغويةّّّو
وأنهّيمكنّاإللمامّبهاّوإدراكّحقائقهاّدونّجعلهاّّّعالقةّلهاّبباقيّالقضايا،ّّفرعيةّيعتقدّأنّتلكّالقضيةّال

بينّّ والتداخلّ التكاملّ ضدّ هناّ الضيقّ والتخصصّ اللغوية،ّ القضاياّ منّ غيرهاّ معّ وتفاعلّ اتصالّ فيّ
ّمجموعهاّّ ّفي ّاللغة ّبعلوم ّالباحث ّيحيط ّالمثمر؛ّحيث ّالتخصص ّبينهّوبين ّالتمييز ّينبغي ّذلك المعارف،ّومع

ّثمّيتخصصّفيّفرعّمعينّويتعمقّفيهّدونّأنّيعنيّذلكّإمكانيةّاالكتفاءّبهّدونّغيره.

شيئاّواحدا،ّوربماّينبغيّالتمييزّّليسّّالتخصصّفيّنظرّهمامّّونجدّهذاّالتصورّعندّكثيرّمنّالباحثين،ّف
يكونّّ الذيّ المثمرّ للعلومّوالتخصصّ السمةّاإلبداعيةّ يفقدّ الذيّ السلبيّ التخصصّ للتداخلّّبينّ مدخالّ

ّالدراساتّّ ّلإلبداعّواالبتكار،ّخاصةّوأن ّاإلبحارّخارجه ّثم ّتخصصّمعين، ّبإحكام ّيبتدئ ّالذي المثمر؛ّوهو
العلميةّفيّمجالّتاريخّالعلومّوفلسفتهاّقدّأثبتتّأنّاالبتكاراتّالعلميةّالهامةّهيّحصيلةّمجهودّباحثينّّ

هوّالذيّمنّشأنهّأنّيسهمّّّ-حسبّهمام–رّّ،ّوهذاّالتخصصّالمثم1وعلماءّيعملونّخارجّتخصصاتهمّ"
فيّالتداخلّباعتبارهّآليةّفعالةّلتعميقّالبحثّالتداخليّومجاالّللتنسيقّوالتداخلّوإغناءّالبحثّوتحقيقّّ

ّاإلبداعّ.

 
(،9ّّراساتّفكريةّ)همام،ّمحمد،ّتداخلّالمعارفّونهايةّالتخصصّفيّالفكرّاإلسالميّالعربي:ّدراسةّفيّالعالقاتّبينّالعلوم،ّمركزّنماءّللبحوثّوالدراسات،ّدّ 1

99ّم،ّص1ّ،2017ّلبنان،ّط-بيروت
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؛ّالتيّسعتّإلىّفصلّالمتصلّتحقيقاّلمشروع2ّّوالواضحّأنّالتخصصّالضيقّقدّبدأّمعّالحداثةّالغربية
؛ّّحيثّخرجتّالعلومّوالمعارفّعنّطريقهاّالصحيح3ّلّاألخالقّعنّالعلّمفصلّالدينّعنّالحياةّوفص

بعدماّتشكلتّقديماّداخلّإطارّمتداخل،ّلذاّوجبّبالضرورةّأنّيبرزّمبحثّالتداخلّفيّعصرناّالحديث،ّ
ويكونّعامالّمسهماّفيّبناءّنقدّشاملّللحداثةّالغربيةّخاصةّبعدّانغالقّاآلفاق،ّويسهمّ"فيّإزالةّالحدودّ

ّالمختلفةّ"ال ّالمعرفة ّبينّمسالك ّالسائدة ّالغربية ّاالبستمولوجية ّاصطنعتها ّللخروجّّ ،4تي ّأنهّسيكونّوسيلة كما
منّضيقّأحاديةّالعلم،ّولتحقيقّإنسانيتهّكيّتعودّالعالقةّالسليمةّبينّالعلمّواإلنسانّإلىّأصلهاّالطبيعيّّ

ّبعدماّأصبحّالعلمّهوّالذيّيوظفّاإلنسانّوليسّالعكس.

دّهمامّمختلفّاآلراءّفيّسببّنشأةّالتخصص،ّوهيّآراءّتختلفّفيماّبينها،ّمنهاّمنّيرىّأنّّلقدّأوّر
التخصصّضرورةّحتميةّلطبيعةّالمعرفةّوالعلم،ّواستجابةّللتطوراتّالسريعةّوالدقيقةّالتيّيشهدهاّالعالمّّ

ح موسى؛ّ بألواحّ مرتبطّ هوّ ماّ منهاّ دينية،ّ لخلفياتّ نتيجةّ أنهاّ يرىّ منّ ومنهاّ معهّّالحديث،ّ كانّ يثّ
بروتوكولّسريّالهوتيّيقسمّالفكرّاإلنسانيّإلىّعلومّمتخصصةّوأكاديمية،ّومنهاّأساطيرّتدعيّاستفادةّ
اإلنسانّمنّمخلوقاتّمجهولةّمماّمكنهّمنّبناءّمعارفّجديدة،ّثمّيستعرضّهمامّاألسبابّفيناقشهاّثمّّ

ماديةّغيرّعلميةّأحيانا،ّوسياسيةّّيستبعدها،ّليقفّفيّالنهايةّعلىّأنّالتخصصّانتشرّألسبابّإداريةّّو
تداخالتهّّ العلمّفيّ عنّ الضيقةّفيّمعزلّ إطارّتخصصانهمّ منعزلينّفيّ الباحثينّ أحياناّأخرى،ّتجعلّ

ّوكليته.ّّ

ومهماّيكنّالتخصصّفإنهّصارّاليومّفيّأوساطناّالجامعيةّأزمةّأثرتّسلباّفيّتكوينّالطالب،ّخاصةّّ
رّلدرجةّصارّالتخصصّفيّإحدىّمستوياتّاللغةّمنّمعاييرّّوأنّالعلومّالحديثةّحدثّفيهاّانشطارّكبي

االنتسابّإلىّعلمّاللغةّالحديث،ّولتجاوزّهذاّالوضعّالّبدّمنّإبرازّمعايبّهذاّالتخصصّوالعملّإلدراكّ
ّأهميةّالمنهجّالتكامليّفيّصياغةّمقرراتّالدراساتّالعربيةّفيّجامعاتناّ.

 بية بالجامعة المغربية تجليات أزمة التخصص في مقررات الدراسات العر  -2

 أوال: من األدب العربي إلى الدراسات العربية

ّالدراساتّّ ّإلى ّتحول ّثم ّالعربي، ّباألدب ّالمغربية ّالجامعات ّفي ّقبلّسنوات ّاللغة ّفيّعلم ّالتخصص لقدّسمي
العربية،ّوفيّهذاّالتحولّإشارةّإلىّالتوجهّنحوّالتخصصّوتفكيكّالمعارفّوتدكيكها.ّولعلّماّيبررّهذاّ

 
هّفيّقطعّالمتصلّوفصلّالمتكاملّفيّإطارّمشروعّالفصلّالشامل،ّّيذهبّطهّعبدّالرحمنّبدورهّفيّنقدّالحداثةّالغربيةّإلىّهذاّاالتجاه؛ّحيثّأسهمتّفيّنظّرّ 2

ّفصلّالسياسةّوالفنّوالحياةّعنّالدينّواألخالق.
طه،ّعبدّالرحمن،ّسؤالّاألخالق:ّمساهمةّفيّالنقدّاألخالقيّّ-53صّّ م،2013طهّعبدّالرحمن،ّالحوارّأفقاّللفكر،ّالشبكةّالعربيةّلألبحاثّوالنشر،ّبيروت،ّّّّ 3

طهّعبدّالرحمن،ّبؤسّالدهرانية:ّالنقدّاالئتمانيّلفصلّاألخالقّعنّالدين،ّالشبكةّّ-112م،ّص1ّ،2000ربية،ّالدارّالبيضاء،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطللحداثةّالغ
23ّحسنّفتحيّملكاوي،ّمفاهيمّالتكاملّالمعرفي،ّص-12ّص م،2014،ّبيروت،1ّالعربيةّلألبحاثّوالنشر،ّط

109ّنهايةّالتخصصّفيّالفكرّاإلسالميّالعربي:ّدراسةّفيّالعالقاتّبينّالعلوم،ّصّهمامّمحمد،ّتداخلّالمعارفّّوّ 4
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ّأفانينه ّالعربيةّبمختلف ّاألدبّقديماّكانّيطلقّعلىّعلوم ّأن ّالخامسّوبدايةّاالعتقادّهو ّالقرن ا.ّففيّنهاية
القرنّالسادسّجاءّصاحبّالمفتاحّليجمعّفيّكتابهّعلومّالعربيةّتحثّعلمّواحدّسميّباألدب،ّمؤكداّّ
تكاملّهذهّالعلومّوإنّتعددتّوتشعبت،ّقال:ّ"وبعدّفإنّنوعّاألدبّنوعّيتفاوتّكثرةّشعبّوقلة،ّوصعوبةّ

ظّمتوليهّمنّسائرّالعلومّكماالّونقصانا،ّوكفاءّمنزلتهّّفنونّوسهولة،ّوتباعدّطرفينّوتدانيا،ّبحسبّح
،ّثمّيضيفّوهوّيحددّالعلومّالتيّحواهاّالمفتاح،5ّّهنالكّارتفاعاّوانحطاطا،ّوقدرّمجالهّفيهاّسعةّوضيقا"

ّاللغة ّاألدب،ّدونّنوع ّأنواع ّ"وقدّضمنتّكتابيّهذاّمن ّأنواعّمتآخذة،6ّّفقال: ّبدّمنه،ّوهيّعدة ،ّماّرأيتهّال
تهّعلمّالصرفّبتمامه،ّوأنهّالّيتمّإالّبعلمّاالشتقاقّالمتنوعّإلىّأنواعهّالثالثة،ّوقدّكشفتّعنهاّّفأودع

القناع.ّوأوردتّعلمّالنحوّبتمامه،ّوتمامهّبعلميّالمعانيّوالبيان،ّوقدّقضيتّبتوفيقّهللاّمنهماّالوطر،ّ
سحّبهما.ّوحينّكانّالتدربّفيّولماّكانّتمامّعلمّالمعانيّبعلميّالحدّواالستدالل،ّلمّأرّبداّمنّالتم

علميّّ إلىّ يفتقرّ النظمّ صاحبّ ورأيتّ النثر،ّ وبابّ النظمّ ممارسةّ علىّ موقوفاّ والبيانّ المعانيّ علميّ
إيرادهماّ" إلىّ القلمّ ثنيتّعنانّ والقوافي،ّ أهميةّعلمّاألصوات7ّالعروضّ السكاكيّ يؤكدّ أنّ .ّوالّعجبّ
ال مخارجّ أوردّ فقدّ العربية،ّ العلومّ لباقيّ باقيّّبالنسبةّ فيّ للحديثّ شرطاّ ذلكّ واعتبرّ وصفاتها،ّ حروفّ

والنحو،ّّ )اللغة،ّ هيّ العلماءّ ذكرهاّ ماّ علىّ األدبّ "وعلومّ والنظائرّ األشباهّ فيّ السوطيّ وقالّ القضايا.ّ
ّ.8ّوالتصريف،ّوالعروض،ّوالقوافي،ّوصنعةّالشعر،ّوأخبارّالعرب،ّوأنسابهمّ"

نفتاحّعلىّالدرسّاللسانيّالحديث،ّزادتّمنّتفاقمّّومنّالمعلومّأنّاإلشكاالتّالمنهجيةّالتيّرافقتّاال
األزمة،ّحينّتمّالفصلّبينّتخصصّاللسانياتّوتخصصّاألدب،ّفهذاّالفصلّفيّنظرّالطالبّيغنيّّ
المتخصصّفيّاللسانياتّمنّاالطالعّعلىّالموضوعاتّالتيّيدرسهاّالطالبّفيّاألدب،ّفيّحينّيعتقدّّ

ضاياّاللسانية،ّوقدّيبررّعجزهّفيّالنحوّبتخصصهّفيّالمتخصصّفيّاألدبّأنهّمعفيّمنّمعرفةّالق
اآلدابّوليسّعلمّاللغة.ّوالحقيقةّالتيّيجهلهاّكالّالطرفينّهيّأنّ"األدبّواللغةّصنفانّالّغنىّألحدهماّّ
عنّاآلخر،ّفدارسّاألدبّالّبدّلهّمنّاللغة،ّلكيّيفهمّاألدبّويتبينّمعانيهّوألفاظهّوعباراته،ّودارسّاللغةّّ

من لهّ بدّ وقواعدهّّّالّ لغتهّ منهّ يستقيّ لكيّ يجفّ الّ الذيّ والمنبعّ ينضبّ الّ الذيّ المعينّ فهوّ األدبّ
.ّوإذاّكانّالفصلّبينّاألدبّواللسانياتّمنّالمهالكّفيّتعليمناّالجامعيّاليوم،ّفإنّالفصل9ّّواستشهاداتهّ"

ستقبلّالقريب،ّحيثّبينّالمستوياتّاللسانيةّمنّأشدّهذهّالمهالكّعلىّالطالبّفيّالدراساتّالعربيةّفيّالم
الصرفّ التخصصّفيّ بمخارجّاألصوات،ّويصبحّ الطالبّ لجهلّ مبرراّ التركيبّ التخصصّفيّ يصبحّ

 
5ّم،ّّص1ّ،1983السكاكيّأبوّيعقوب،ّمفتاحّالعلوم،ّضبطهّوعلقّعليهّنعيمّزرزور،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّ 5
ألدبّثمانية:ّاللغة،ّوالنحو،ّوالتصريف،ّوالعروضّوالقوافي،ّوصنعةّالشعر،ّّقالّالسيوطي:ّ)وقدّقالّالكمالّأبوّالبركاتّعبدّالرحمنّبنّمحمدّاألنباريّعلومّاّّ 6

5ّم،ّّص1ّ،1985وت،ّطوأخبارّالعربّوأنسابهم(ّالسيوطي،ّجاللّالدينّعبدّالرحمن،ّاألشباهّوالنظائرّفيّالنحو،ّتحّعبدّالعاليّسالمّمكرم،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيّر
6ّم،ّص1ّ،1983ّّقّعليهّنعيمّزرزور،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطالسكاكيّأبوّيعقوب،ّمفتاحّالعلوم،ّضبطهّوعلّ 7
5ّجاللّالدينّعبدّالرحمن،ّاألشباهّوالنظائرّفيّالنحو،ّتحّعبدّالعاليّسالمّمكرم،ّّصّ 8
ّ)المقدمةّ(5ّ،ّص2015سليمانّمحمدّسليمان،ّأثرّاألدبّفيّالتقعيدّاللغوي،ّدارّالوفاءّللطباعةّوالنشر،ّاإلسكندرية،ّّ 9
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العربيّمبرراّلجهلّالطالبّبنظرياتّالصرافةّفيّالدرسّاللسانيّالغربي،ّأوّيصبحّالتخصصّفيّالبالغةّ
ّالعربيةّمبرراّمقبوالّلجهلّالطالبّبأعالمّالنقدّوشعراءّالعربّ.

 في تفريع وحدات المقرر بين النظام القديم والحديثثانيا: 

بالجامعةّالمغربيةّمنّاألدبّالعربيةّإلىّالدراساتّالعربيةّوتجلياتّّ  باإلضافةّإلىّتحولّشعبةّالعربيةّ
النزوحّنحوّالتخصصّفيّذلك،ّيتأكدّهذاّالنزوحّكذلكّمنّتفريعّبعضّالموادّوالوحدات،ّوتغييرّأسمائهاّّ

ّشموالّوسعةّإلىّعناوينّفيّغايةّالدقةّمنّالتخصصّ.منّعناوينّأكثرّ

فقدّتحولتّمادةّمدخلّإلىّاللغةّوعلومهاّفيّالنظامّالقديمّإلىّوحدتيّالنحوّومدخلّإلىّاللسانياتّفيّّ
النظامّالجديد،ّوتحولتّمادةّتاريخّاألدبّالعربيّإلىّوحدةّمدخلّإلىّاألدبّالعربي،ّومادةّمدخلّإلىّّ

ّإلىّّو ّاإلنسانية ّاللغات،ّّالعلوم ّمادة ّإلى ّالجامعيّواإلعالميات ّالعمل ّمنهجية ّالبالغةّوالعروض،ّومادة حدتي
ّالقديمّّ ّالشعر ّإلىّمادة ّاألدبيّوالمناهج ّالنقد ّاللغةّوالفلسفةّومادةّتاريخ ّإلىّمادتيّفقه ّاإلنسانية ّالعلوم ومادة

ّالمؤطرّّ ّالمشروع ّقديمّوحديث.ّوسمي ّالعربيّومادةّسرد ّاألدب ّالنظامّّوالحديث،ّومادة ّفي ّاإلجازة ّبحث أي
ّالقديمّبمشروعّنهايةّالدروسّوالثقافةّالمقاوالتية؛ّحيثّيفتحّاآلفاقّالمرسومةّحالياّأمامّالطلبةّ.

إنّخطورةّهذاّالتحولّالّيقتصرّفقطّعلىّمسألةّتفريعّالمعرفةّوتفكيكها،ّواإلسهامّفيّصناعةّطالبّغيرّّ
ّالمع ّتداخل ّإطار ّفي ّالضرورية ّالقضايا ّببعض ّقضاياّضروريةّّملم ّاستبعاد ّإلى ّذلك ّتعدى ّبل ارفّوتكاملها،

فيّمسألةّالمعرفةّومنهاّفلسفةّالعلم،ّوابستيمولوجياّالمعرفة،ّالتيّقدّتكونّموضوعّبعضّالموادّالمستبعدةّّ
ّفيّشموليتهاّ ّالمعارف ّإلى ّتنظر ّالتي ّالوحدات ّاإلنسانيةّوكل ّالعلوم ّاإلسالمية،ّووحدة ّاللغةّوالعلوم ّقبيل من

ّقاتهاّومنطلقاتهاّوخلفياتها.وسيا

 ثالثا: الطالب وأزمة التخصص الدقيق 

العلومّكانتّعبارةّعنّّ الكريم،ّوأنّهذهّ القرآنّ نبعثّمنّ العلومّفيّالحضارةّاإلسالميةّكلهاّ إذاّكانتّ
منظومةّواحدةّمتكاملةّيكملّبعضهاّبعضا،ّويخدمّبعضهاّبعضاّخدمةّللنصّالقرآني،ّوتقرباّإلىّهللا،ّفإنّّ

ّّ البحثّّأزمة يفيدونّ والّ يدرسونه،ّ مماّ يستفيدونّ الّ ضيقة،ّ تخصصاتّ إلىّ الطالبّ وجهتّ التخصصّ
ّالعلميّفيّشيء،ّوذلكّألسبابّمنهاّ:

وينطبقّهذاّالصنفّعلىّالطلبةّفيّالتخصصاتّّّاقتصارهم على البحث في الغاية مع فقدان الوسيلة:
بحثّعددّكبيرّمنهمّفيّعلومّالقرآنّوالتفسيرّّغيرّعلومّاللغة،ّمنهاّالعلومّالماديةّوالعلومّالشرعية،ّحيثّي

واألصولّوالفقه،ّمعّجهلهّبأبسطّالقواعدّاللغويةّوالنحويةّوالبالغية،ّوهوّسعيّباطلّماّدامّالطالبّفيّّ
ّالحقائقّ. ّإلى ّللفهمّوالوصول ّالشرعي،ّوآلة ّالنص ّلفهم ّاللغةّباعتبارهاّمفتاحا ّلمّيمتلكّعلوم ّالشرعية  العلوم
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وينطبقّهذاّالصنفّعلىّطلبةّالدراساتّالعربيةّّّفي اآللة في ذاتها مع الجهل بالغاية:اكتفاؤهم بالبحث  
حيثّيتوقفونّعلىّدراسةّاللغةّمنّأجلّذاتها،ّودونّبلوغّالفهمّالشموليّللظاهرةّاللغويةّباعتبارهاّوسيلةّ

 وآلةّلفهمّالوجودّواإلنسانّوالمصير.

الغاية، ومنه عدم استيعاب اآللة،    االقتصار على البحث في جزء من أجزاء اآللة، أو جزء من أجزاء 
وينطبقّهذاّالصنفّعلىّالطالبّالموغلّفيّالتخصص،ّخاصةّفيّّّواستحالة اإلدراك الشامل للغاية:

أوّّ الصواتةّ ضمنّ العربيةّ أصواتّ منّ صوتّ فيّ يبحثّ أنّ الطالبّ بإمكانّ حيثّ الحديثة،ّ اللسانياتّ
 فيّالتركيبّوالداللةّوغيرها.ّّالصرافة،ّفيّحينّيجهلّبعضّالقضاياّاألساسّ

ويالحظّكذلكّوجودّخللّمنهجيّفيّانتقالّالتخصصّعبرّاألجيال،ّيمكنّأنّنبينّذلكّبنموذجّبعضّّ
الطلبةّالباحثينّاليومّفيّالبالغةّالجديدةّواألسلوبياتّالحديثة،ّسواءّفيّسلكّالماسترّأوّالدكتوراه،ّحيثّّ

تصفحّالكتبّالبالغيةّالقديمة،ّواإلحاطةّبقضاياهّوأفانينها،ّّيعتقدونّأنّالبالغةّالجديدةّتعفيهمّمنّعناءّّ
ودليلهمّفيّذلكّأنهمّيسيرونّعلىّالمنوالّالذيّرسمهّالعماريّومحمدّالوالي،ّوهمّفيّالحقيقةّيجهلونّأنّّ
بأصولهاّّ وأحاطواّ القديمةّ البالغةّ استوعبواّ المغرب،ّ خارجّ أوّ المغربّ فيّ سواءّ الجديدةّ البالغةّ روادّ

والشأنّنفسهّفيّباقيّالعلومّاللغويةّاألخرى،ّحيثّيشتغلّالطالبّفيّالصرافةّالحديثةّّبوحدهاّّوقضاياها،ّّ
تبعاّألستاذه،ّوالّيعلمّأنّأستاذهّدرسّالرياضياتّوالمنطقّوالمعلومياتّوالطبّودرسّعلومّاللغةّقديمهاّ

ّوحديثهاّقبلّأنّيتخصصّفيّالصرافةّالعربيةّ.

الموسوعيةّيستدعيّاتباعّخطةّمنهجيةّشاملةّومتكاملة،ّيكونّّإنّالخروجّمنّضيقّالتخصصّإلىّسعةّّ
،ّوبينهاّوبينّالعلوم10ّّهدفهاّإعادةّالتجسيرّوالتفاعلّالمستمرّوالعميقّبينّجميعّالتخصصاتّالمعاصرّة

القديمة،ّوبالتاليّيمكنّإعادةّقراءةّالتراث،ّأوّباألحرىّقراءتهّوفقّالرؤيةّالتكامليةّمنّأجلّرسمّخارطةّّ
فيّّ–جديدةّللعلومّوالتخصصاتّتستجيبّلحاجياتّالطالبّالعلميةّوالعمليةّالمستجدة،ّوهوّماّيستدعيّّ

العلومّاألصولّواألسسّالتيُّيبنيّعليهاّويبتدأّبها،ّإعادةّترتيبّاألولوياتّوفقّمنطقّّ-نظرناّالمتواضّع
ّالتخصصاتّوالمعارف.ّّ ّااللتقاءّبين ّالعالقاتّونقط ّاألصول،ّوكذاّالبحثّفي ّإالّبفهم ّالتيّالّتفهم والفروع
يقولّالمسكينيّ"فإنّاإلشكالّاليومّيتمثلّفيّتدريسّالعلومّعلىّأنهاّجزرّمتنافرة،ّيغيبّفيهاّالتكامل،ّّ

ّالتكاملّّوتقتصرّمحاوال ّالتركيبّوإيجاد ّللطالب،ّوتركّمهمة ّتخصصاتّمتنوعة ّتدريس ّفي ّالتكامل ّإيجاد ت
بينهاّإلىّقدرتهّالعلميةّوالمنهجية،ّوهذاّفيّنظريّيعدّخلالّفيّمناهجّالتعليمّإذّيجبّأنّتنكبّالجهودّ

ّو جهداّمتواصالّإليجادّالتكاملّالمنشود،ّخاصةّوأنّالمعرفةّفيّالمنهجّاإلسالميّتعدّمشروعاّمفتوحاّ

 
3ّالمسكيني،ّمحمد،ّمقدماتّالعلوم:ّهمّاالستقاللّومقصدّالتكامل،ّمركزّنهوضّللدراساتّوالنشر،ّالكويت،ّصّ 10
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وسعياّمستمراّمنّأجلّالكشفّعنّالحقائق.ّعلىّأنّالمعرفةّفيّنموّمستمرّوهيّقدّفاضتّخارجّأسوارّ
ّّ.11الجامعةّوعجزتّالجامعاتّعلىّمواكبتهاّ"

والّبدّأنّتسبقّهذهّالمرحلةّمرحلةّتشخيصية،ّتُبدلّفيهاّجهودّجماعيةّلتشخيصّواقعناّالمعرفيّوالعلميّّ
عيّإلبرازّاإلشكاالتّالعميقةّالتيّنعيشها،ّوتقويمّالمناهجّالتعليميةّفيّمختلفّّفيّضوءّالتخصص،ّوالس

المستوياتّالدراسية،ّورصدّاإلشكاالتّالمتعلقةّبالتفتتّالمعرفيّوأثرهّعلىّالطالب،ّومنّتمّالبحثّفيّّ
قّأهميةّالتكاملّالمعرفيّوتداخلّالتخصصات،ّمعّالعملّعلىّتأسيسّمنهجيةّعلميةّدقيقةّوتحديدّدقي

ّاستشرافّّ ّفي ّالتخصصات ّبين ّالجسور ّقيمةّمد ّبشأن ّفروض للمفاهيمّوالمصطلحات،ّواالنطالقّمنّوضع
ّمستقبلّاالنسانّالموسوعيّ.

 خاتمة وتوصيات 

لّإليها،ّثمّنعقبهاّببعضّالتوصيات،ّوهيّكاآلتي: ّنجملّفيّهذهّالخاتمةّأهمّالخالصاتّوالنتائجّالمتوصَّ

 نتائج وخالصات:

المقرراتّالدراسيةّللغةّالعربيةّفيّالجامعةّالمغربيةّإلّتكوينّالطالبّفيّالسنتينّاألولىّّسعتّّ -
 والثانيةّفيّبعضّالمداخلّفيّاللغةّواألدبّوالنحو،ّعلىّأنّيتخصصّفيّالثالثةّفيّاألدبّأوّاللسانياّت

اتّالمغربية،ّتوجدّبعضّاالختالفاتّفيّالموادّوالوحداتّالمقررةّفيّالدراساتّالعربيةّبينّالجامّع -
 وهذاّاالختالفّناتجّعنّتوجهاتّاألساتذةّالمدرسينّبهاّوتخصصاتهم.

تنفردّبعضّالجامعاتّبوحداتّمستقلةّبينماّتعتمدّالجامعاتّاألخرىّقضاياّفرعيةّأوّعامةّمنّّ -
 تلكّالوحدات،ّأوّمزجهاّبوحداتّأخرى.

انتقالهاّمنّاألدبّالعربيّمنّتجلياتّالتخصصّفيّمقرراتّالدراساتّالعربيةّبالجامعةّالمغربيةّّ -
 إلىّالدراساتّالعربية،ّوتفريعّالموادّإلىّوحداتّأكثرّتخصصاّ.

يعانيّالطالبّأزمةّمنهجيةّفيّالفهمّالكاملّوالسليمّلتكاملّعلومّاللغةّالعربية،ّوذلكّراجعّإلىّّ -
الفهمّالشاملّّالفصلّبينّالموادّاألدبيةّوالموادّاللغويةّمنّجهة،ّومنّاإليغالّفيّالتخصصّالدقيقّدونّّ

 لهذهّالعلومّمنّجهةّأخرىّ.
إذاّكانتّالعلومّفيّالحضارةّالعربيةّاإلسالميةّمنظومةّمتكاملةّيؤديّفيهاّالبحثّفيّإدراكّالغايةّ -

إلىّالحاجةّإلتقانّالوسائلّواآلالتّالموصلةّإلىّذلك،ّفإنّالتخصصّالضيقّيجعلّالطالبّإماّباحثاّفيّّ
يقّالتخصصّيتحولّإلىّالبحثّفيّفروعّالفروعّوهوّماّيجعلّامتالكهّّاآللةّأوّباحثاّفيّالغاية،ّومعّتعّم

 للوسائلّوبلوغهّالغاياتّمستعصياّ.

 
5ّالمرجعّنفسه،ّصّ 11
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 توصيات: 

ّيوصيّالبحثّباآلتيّ:ّ

تشخيصّواقعّمقرراتّالدراساتّالعربيةّفيّالجامعاتّالعربيةّفيّضوءّالتخصصّورصدّمختلفّ -
 اإلشكاالتّوالصعوباتّوالتحدياتّالتيّتواجههاّ.

حثّتعملّعلىّالتنظيرّلمقرراتّدراسيةّجامعيةّجديدةّتؤمنّبالتكاملّالمعرفيّبينّّتأسيسّفرقّب -
العلومّوالمعارفّاللغوية،ّويكونّهدفهاّتجاوزّاألزمةّالتيّيعانيهاّالطالبّفيّالدراساتّالعربيةّاليومّبسببّّ

 الفصلّبينّالعلومّاللغويةّ.
رازّالصالتّوالروابطّالتيّتجمعّّتأسيسّمراكزّبحثيةّفيّقضيةّالتكاملّالمعرفي،ّيكونّهمهاّإب -

علمّاللغةّبباقيّالعلومّاإلنسانيةّوالشرعيةّوالماديةّمنّجهةّأولى،ّوالعالقةّبينّعلومّاللغةّفيماّبينهاّمنّّ
 جهةّثانية،ّوالّينبغيّأنّيبقىّهذاّاالهتمامّحبيسّاالجتهاداتّالفرديةّ.

ال - بينّعلومّ التداخلّ للبحثّفيّقضاياّ والباحثينّ الحديثة،ّّتوجيهّالطالبّ العربيةّواللسانياتّ لغةّ
 والتكاملّبينّعلومّاللغةّوالمستوياتّاللسانية،ّومتابعةّأبحاثهمّوتحكيمهاّوطبعهاّوترقيمهاّ.

ّالعلومّوالتخصصات،ّّ - ّالعلوم،ّوالتداخلّبينّمختلف ّالعلميةّفيّمجالّتصنيف ّلألبحاث ّالمجال فتح
 ونقطّالتقاطعّوااللتقاءّبيمّمختلفّالمعارف.

دوةّسنوياّفيّقضيةّالتكاملّالمعرفيّبينّعلومّاللغةّالعربية،ّوالتواصلّمعّفرقّبحثيةّوعلمية،ّّتنظيمّالن
 والتنسيقّمعهاّلنقلّمشروعّالتكاملّالمعرفيّفيّمقرراتّالعربيةّبالجامعةّإلىّباقيّالجامعاتّالعربيةّ.

الب - علىّ وتشجيعهمّ الباحثينّ أبحاثّ لنشرّ الموضوعّ فيّ محكمةّ ودورياتّ مجالتّ حث،ّّتأسيسّ
 والتحديرّمنّأزمةّالتخصصّودورهاّالسلبيّفيّالفهمّالشاملّوالسليمّللظاهرةّاللغوية.

محاولةّتقريبّهذهّالعلومّإلىّالواقعّالذيّيعيشهّالطالب،ّفاإلشكالّكماّيقولّعبدّهللاّالعرويّ"إنّّ -
وهذاّهوّالشأنّّّّ،12أولياتّهذهّالعلومّتلقن،ّلكنّبكيفيةّمجردة،ّفينتجّعنّذلكّذهنيةّغيرّمرتبطةّبالواقع"

نفسهّبالنسبةّلمجموعةّمنّالتخصصاتّالمعاصرة،ّفإنّالطالبّيدرسّالنظرياتّاللسانيةّفالّيستوعبهاّوالّّ
يستطيعّأنّيفهمّعالقتهاّباللغةّوالّبالدرسّاللغويّالعربيّالذيّرافقهّمنذّالبداية،ّوذلكّمردهّإلىّانعدامّ

 التكاملّبينّالقديمّوالحديث.
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 بيبليوغرافيا البحث
راساتّّهمام،ّمحمد،ّتداخلّالمعارفّونهايةّالتخصصّفيّالفكرّاإلسالميّالعربي:ّدراسةّفيّالعالقاتّبينّالعلوم،ّمركزّنماءّللبحوثّوالدراسات،ّد -
 مّ.1ّ،2017لبنان،ّط-(،ّبيروت9فكريةّ)
 مّ.2013ّطهّعبدّالرحمن،ّالحوارّأفقاّللفكر،ّالشبكةّالعربيةّلألبحاثّوالنشر،ّبيروت، -
 م.1ّ،2000طه،ّعبدّالرحمن،ّسؤالّاألخالق:ّمساهمةّفيّالنقدّاألخالقيّللحداثةّالغربية،ّالدارّالبيضاء،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّط -
 مّ.2014،ّبيروت،1ّطهّعبدّالرحمن،ّبؤسّالدهرانية:ّالنقدّاالئتمانيّلفصلّاألخالقّعنّالدين،ّالشبكةّالعربيةّلألبحاثّوالنشر،ّط -
 مّ.1ّ،1983السكاكيّأبوّيعقوب،ّمفتاحّالعلوم،ّضبطهّوعلقّعليهّنعيمّزرزور،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط -
 مّ.1ّ،1985السيوطي،ّجاللّالدينّعبدّالرحمن،ّاألشباهّوالنظائرّفيّالنحو،ّتحّعبدّالعاليّسالمّمكرم،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّط -
 ّ.2015للغوي،ّدارّالوفاءّللطباعةّوالنشر،ّاإلسكندرية،ّسليمانّمحمدّسليمان،ّأثرّاألدبّفيّالتقعيدّا -
 مّ.1ّ،2017العرويّعبدّهللا،ّثقافتناّفيّضوءّالتاريخ،ّالمركزّالثقافيّللكتابّللنشرّوالتوزيع،ّبيروتّلبنان،ّط -

وضرورتهّالحضارية،ّالمعهدّالعالميّّّّملكاوي،ّحسنّفتحي،ّمفاهيمّالتكاملّالمعرفي،ّضمنّالكتابّالجماعي:ّالتكاملّالمعرفي:ّأثرهّفيّالتعلمّالجامعي -
 .م1ّّ،2012للفكرّاإلسالمي،ّفيرجينيا،ّالوالياتّالمتحدةّاألمريكية،ّتحريرّرائدّجميلّعكاشة،ّط

،5ّّّ-4لعددّّلثانية،ّاالزويني،ّعبدّالفتاح،ّعلومّالوحيّوالعلومّالدقيقة:ّتجلياتّالتوافقّوالتداخل،ّدوريةّنماءّلعلومّالوحيّوالدراساتّاإلنسانية،ّالسنةّّا -
 ّ.2018ّ-2017صيفّخريفّ

المعهدّّهمام،ّمحمد،ّالتداخلّالمعرفي:ّدراسةّفيّالمفهوم،ّضمنّالكتابّالجماعي:ّالتكاملّالمعرفي:ّأثرهّفيّالتعلمّالجامعيّوضرورتهّالحضارية،ّّ -
ّ.م1ّ،2012العالميّللفكرّاإلسالمي،ّفيرجينيا،ّالوالياتّالمتحدةّاألمريكية،ّتحريرّرائدّجميلّعكاشة،ّط
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