
مراجعة وتدقیق: األستاذ محمد العماري (منسق الندوة)

خشانيكنزةالباحثةوتنسیق:جمع
خدیجة مستعد - الباحثة نادیة العروسي - الباحث عادل جالل.الباحث جمال اشطیبة - الباحثةبمشاركة مقرري الجلسات:

الحمد � وحده والصالة والسالم على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.
أما بعد؛

لكلیةالتابعاإلسالمیةالعلومفيوالدراساتاألبحاثمختبرمعبشراكةالمعرفيللتكاملاستبصارمركزنظمفقد
شوال13لالموافقم2022ماي14السبتیومھبعدعناألولىالدولیةالندوةبالمحمدیة،اإلنسانیةوالعلوماآلداب
".المنھجیةوتحدیاتھالمعرفیةمقاصدهبینالعلميالبحث"موضوعفيه1443

تقریر الجلسة االفتتاحیة

سیر ھذه الجلسة د. عبد الرزاق مرزوق (جامعة القاضي عیاض مراكش) وتولى تقریرھا
الباحثة: نادیة العروسي (عضو المركز)

للتكامل"استبصارمركزلمدیرافتتاحیةبكلمةصباحاالعاشرةالساعةعلىالعلمیةالندوةھذهأشغالانطلقت
خاللھامنقدمكماوالحضور،الباحثینوالطلبةالمحاضرینبالمشاركینفیھارحبالعماريمحمداألستاذالمعرفي"

القاضيبجامعةالعاليالتعلیمأستاذمرزوك،الرزاقعبدالدكتورفضیلةاالفتتاحیةالجلسةمسیرعنتعریفیةورقة
وأنساقالخطاببتحلیلوعضوبعد،عنالعاليللتعلیمالنبویةالسیرةأكادیمیةعلىعامومشرفبمراكش،عیاض

المعارف بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمراكش، مبینا أھم أعمالھ وإنجازاتھ العلمیة.
لفضیلةكلمةأعقبتھاالدویك،معاذالقارئتالھاالحكیمالذكرمنبیناتبآیاتاالفتتاحیةالجلسةفعالیاتاستھلت

اآلداببكلیةاإلسالمیةالعلومفيوالدراساتاألبحاثمختبرومدیرةالعاليالتعلیمأستاذةغزاليغیثةاللة"الدكتورة
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كماالمجتمعات،ورقياألمموازدھارتطورفيالعلميالبحثأھمیةإلىخاللھامنأشارتبالمحمدیة،اإلنسانیةوالعلوم
نبھت فضیلتھا إلى التحدیات والصعوبات التي یواجھھا البحث العلمي في الوقت الراھن.

ومن األھداف التي ركزت علیھا فضیلتھا:
فھم الواقع الذي یراد بالعلوم اإلسالمیة التفاعل معھ، وآثاره في نمط التفكیر وشروط التأثیر فیھ؛-
معرفیاًالخصوصوجھعلىواإلسالمیةواالجتماعیةاإلنسانیةللعلومالمطلوبللعطاءجدیدةآفاقفتح-

ومنھجیاً.
ضرورة اكتشاف أصول البحث المنھجي السلیم، واستشراف آلیات تطویرھا.-

الندوةھذهفيالفاعلینلجمیعواالمتنانالشكرعباراتبتقدیمكلمتھاغزاليغیثةاللةالدكتورةفضیلةختمتوقد
سواء المشاركین أو الحضور.

أعربالذيالعماريمحمداألستاذفضیلةالمعرفي"للتكاملاستبصار"مركزرئیسالسیدكلمةجاءتذلكعقب
والمتمثلةمنھاانطلقواالتيالواضحةوالرؤیاالمركزمؤسسيرسالةمبیناالمتمیز،العلميالعرسھذالتنظیمامتنانھعن

في جعل الباحث والبحث العلمي مركز االھتمام.
بلقاءافتتحھاالتيالعلمیةوأنشطتھالمعرفي"للتكاملاستبصار"مركزعنمختصرةبنبذةكلمتھالرئیسالسیداستھل

؛المعرفي"التكاملدرسفيوأثرھاالعلمیة"الموافقاتموضوع:فيالھندمصطفىمواليالدكتور:فضیلةمعمتمیز
جھاتمعبشراكةوذلكاإلسالمي"الغربمفكريعندالتربوي"الفكرموضوعفيبندوةالمركزأنشطةتوالتثم

أخرى.
المنھجیة"وتحدیاتھالمعرفیةمقاصدهبینالعلمي"البحثموضوعحولالیومندوةأنإلىالرئیسالسیدأشار

ربطإلىوالمختبرالمركزمنكلسعىوقداإلسالمیة"،العلومفيوالدراسات"األبحاثمختبرمعبشراكةجاءت
المجال؛ھذافيوالخبراءبالمتخصصینربطھمخاللمنوذلكالكون،وعلومالوحيبعلوممختلفةبمجاالتالباحثین

التيالمنھجیةوالتحدیاتاإلنسانیةالعلوممختلففيالمعرفیةالمقاصدموضوعأھمیةعنالرئیسالسیدتحدثكما
تواجھھا.

المعرفي"للتكاملاستبصار"مركزأعضاءیحملھالذيالمعرفيالھمعنوالتعبیربالشكركلمتھالرئیسالسیدختم
داعیا الحضور الكریم إلى النھل من علم وتجارب القامات العلمیة المشاركة في ھذا اللقاء العلمي القیم.

تقریر الجلسة العلمیة األولى:

سیر ھذه الجلسة د. مصطفى قنبر من قطر، وتولى تقریرھا الباحث: جمال اشطیبة (عضو بالمركز).

الورقة العلمیة األولى: علوم الحدیث مقاصدھا المعرفیة وتحدیاتھا المنھجیة، د. محمد الصبیحي
؛بعد التحیة والشكر تحدث فضیلتھ عن علوم الحدیث ومقاصدھا المعرفیة، فتطرق إلى التعریف بھا

وھي قوانین یعرف بھا أحوال الراوي والمروي، أو إدراك أحوال السند والمتن.
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وأكد أن الناظر في مقاصد علوم الحدیث یجد أنھا قسمان؛ مصالح عامة، ومصالح خاصة ویلحق بھا
المصالح الجزئیة.

والمدارسة، والبحث والدراسة، واإلشراففأبرز أنھا ترتبط بالتدریسالتحدیات المنھجیة،ثم تحدث عن
والمناقشة، ثم إن ھذه التحدیات منھا ما یتعلق بالسیاسة العامة الخاصة بالتعلیم والبحث العلمي، ومنھا ما

یرتبط باألساتذة والباحثین والطلبة، ومنھا ما یتعلق بعلوم الحدیث خاصة.
البحوث الفردیة إلى البحوث المؤسساتیة،ضرورة االنتقال منبالحلول والمقترحات، ومنھا:وختم

وبحوث الفریق العلمي، واعتماد منھج بنائي یكمل بعضھ بعضا، وتضافر جھود المراكز البحثیة
واالجتھاد في تطویر البحث العلمي في علوم الحدیث.

الورقة العلمیة الثانیة: علم أصول الفقھ: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. محمد المنتار
عن علم أصول الفقھبعد التحیة وتقدیم الشكر للحاضرین والمحضرین والمحاضرین، شرع في الحدیث

لھ راھنیتھ لما یتمتع بھ ھذا العلم منفأكد أن الحدیث عن مقاصد أصول الفقھومقاصده المعرفیة؛
حضور ومن تكون ومن استمداد.

وبین أن مقاصد أصول الفقھ ھي مقاصد كلیة بالنظر إلى مجال وسیاق تكون ھذا العلم، والجھود التي بذلت
من أجل وضع أسسھ وتقعید قواعده؛ فالحدیث عن مقاصد أصول الفقھ یمتح من ھذا السیاق؛ سیاق تقعید

منھج التفسیر واالستدالل العلمي.
وخلص إلى القول: إن مقاصد علم أصول الفقھ ھي تیسیر فھم واستنباط وتنزیل األحكام الشرعیة. وإنتاج

قوانین ضابطة تنفي عن ھذه األصول انتحاالت المبطلین، وتحریفات الغالین، وتأویل الجاھلین.
التحدیات المنھجیة:لینتقل بعد ذلك إلى

لقد أوضح فضیلتھ أن التحدیات التي تواجھ علم أصول الفقھ ھي تحدیات منھجیة، وتحدیات معرفیة وتحدیات
مرتبطة بالعالئق التي تربطھ ببقیة العلوم، وھي التحدیات التي واجھت المؤسسین األوائل الذین راموا جعل
أصول الفقھ ذا ھویة، ذا رسالیة، وذا شخصیة، والتي عبر عنھا عدد من الباحثین المعاصرین ب: تجدید علم

أصول الفقھ، وترتیب مباحثھ، وإعادة النظر في الطریقة التي یدرس بھا، وأشار إلى أمثلة على ذلك.

الورقة العلمیة الثالثة: الدرس القرآني واالستشراقي: المقاصد المعرفیة والتحدیات المنھجیة، د. أحمد نصري

لقد افتتح فضیلة الدكتور أحمد نصري ورقتھ بإشارة مھمة؛ وھي أن مجال الدراسات القرآنیة لیس حكرا
على مجال الدراسات اللغویة والشرعیة فحسب، بل ھو مجال مفتوح للعالمین، وقد اھتم المستشرقون بدراسة

القرآن الكریم وكانت لھم جھود في ھذا الشأن لم تكن كلھا مغرضة، لذلك فإن أول خطوة متعلقة بالدرس
االستشراقي القرآني تكمن في حسن تشخیصھ؛ والدة، وتكونا وتطورا.

كما ألمح إلى أنھ نظرا للصعوبات التي تواجھ الباحث في تتبع سرعة البحث االستشراقي في الغرب فإن
الحاجة تدعو إلى تضافر جھود الباحثین والمراكز العلمیة والمؤسسات البحثیة، من أجل رصد ما یصدر من
دراسات قرآنیة غربیة ونقدھا، وتعتبر ھذه الورقة البحثیة خطوة على الدرب من أجل إیجاد صیغ لفرق عمل
للباحثین في مجال الدراسات االستشراقیة، وأشار فضیلتھ في ثنایا موضوعھ إلى بعض التحدیات التي تواجھ

الدرس القرآني في جانبھ االستشراقي، راجیا أن تكون ھذه الندوة محطة من محطات بحث ھذه المقاصد
وتلك التحدیات.

الورقة العلمیة الرابعة: علم القراءات؛ مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. عبد العزیز كارتي
~ 3 ~



تنوع ألفاظ القراءاتفأكد على أنالمعرفیة،علم القراءات ومقاصدهافتتح فضیلتھ كلمتھ بالحدیث عن
ینتج عنھ تعدد األفھام واألحكام كل ذلك في تكامل وانسجام، وھو مظھر من مظاھر اإلعجاز القرآني؛

المبني على التنوع والتعدد والتكامل مع االنسجام الداللي والصوتي.
القرآنیة لھا مقاصد في الفھم والتدبرفالقراءاتمقاصد علم القراءات القرآنیة؛ودلف بعد ذلك إلى

واالستنباط. ویمكن اختصار مقاصد القراءات القرآنیة في جانبین اثنین؛ مقاصد منھجیة ومقاصد داللیة.
ما یلي:المقاصد المنھجیةفجعل من

بیان معاني القرآني بمقابلة األوجھ المتعددة للقراءات القرآنیة.-
الدفاع عن القرآن الكریم ألن القراءات القرآنیة ھي من صمیم القرآن الكریم.-
الرد على الشكوك والطعون التي وجھت للقراءات القرآنیة.-
عدم المفاضلة بین القراءات القرآنیة.-

التي یحتاجھا الناس في عبادتھم لربھم، وذلك بأنفمنھا: بیان األحكام الشرعیةأما المقاصد الداللیة؛
تعدد القراءات ینجم عنھ تنوع وغنى في دالالت ألفاظ القرآن الكریم، وھو ما یعطینا ثراء في األحكام
الشرعیة المستنبطة من كتاب هللا تعالى والتي تجعل منھ كتاب رحمة وھدایة للعالمین. وقد مثل بأمثلة

عن بعض المقاصد والتحدیات التي أغنت ورقتھ العلمیة.

الورقة العلمیة الخامسة: الفكر اإلسالمي: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. موالي مصطفى الھند

یديفقدم بینالمعرفیة للفكر اإلسالمي،المقاصدلقد استھل الدكتور موالي مصطفى كلمتھ بالحدیث عن
ذلك تعریفا لھا؛ فھي تلك األھداف العلمیة العملیة التي یسعى إلیھا البحث العلمي في مجال الفكر

اإلسالمي.
وأكد حفظھ هللا أن الغایة من ھذه المباحث إنما ھو إحداث نقلة نوعیة في التناول للفكر اإلسالمي بعیدا عن
التكرار واالجترار والنمطیة والسلبیة، والمقاصد المعرفیة لھ ھي ابستمولوجیا العلوم اإلسالمیة، بمعنى أن

دور الفكر اإلسالمي یتمثل في أمرین اثنین:
أولھما مصاحبة العلوم اإلسالمیة بمنھجیة علمیة نقدیة بناءة ومحاولة قراءة تاریخ ھذه العلوم في-

سیاقھا المعرفي.
وثانیھما: المواكبة المنھجیة للمستجدات الفكریة الراھنة للواقع المعیش لألمة اإلسالمیة واإلسھام في-

االنخراط في اإلجابة عن أسئلة العصر.
وتطرق بعد ذلك إلى التحدیات المنھجیة، فأجملھا في نحو ما یلي:

بیان الخصوصیة اإلسالمیة في الدرس العلمي اإلسالمي-
رصد المشاكل العلمیة الناجمة عن فوضى الفتوى-
الضبط العلمي لشرعیة الفتوى حتى ال تنفلت من شكال العلم-
حضور الفكر اإلسالمي في القضایا الراھنة لألمة-
تصحیح األخطاء الدینیة والتصورات المذھبیة المنحرفة-
التعریف بالتنظیمات والجماعات التي لدیھا بذور في التطرف-
صیانة األمة اإلسالمیة من الفتاوى المتشنجة-
الحد من التأثیر اإلعالمي لمن یتصدى للخطاب اإلسالمي-
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الحضور الفاعل في المنتدیات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة-
فتح الحوار الفكري مع مختلف الفئات في المجتمعات اإلسالمیة-

وقد صحب بعض ھذه التحدیث شرح وتمثیل جالھا ووضحھا.

الورقة العلمیة السادسة: علوم اللغة العربیة؛ مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. عبد هللا أحادي

لقد بین الدكتور عبد هللا في مستھل كلمتھ أن الحاجة إلى علوم اللغة العربیة حاجة ماسة كحاجتنا إلى
الطعام والشراب؛ وال وجود لإلنسان إال باللغة ألنھا حمالة معاني ودالالت، وحمالة أفكار وأمثال،
فبعلومھا الكثیرة تواجھ العالم وتتحداه، وتعید تنظیمھ روحیا، ومعرفیا وجمالیا، وتنتشلھ من براثن

التعتیم والتضلیل.
كما أبرز أنھ إذا غابت علوم اللغة غاب البیان وحل اإلبھام وبدا االتھام.

وذكر أمورا أخرى من صمیم التحدیات المنھجیة والمقاصد المعرفیة، لیخلص إلى أن بناء العالم
واإلنسان واألشیاء إنما یكون باللغة وعلومھا، كما حدث في العصور الذھبیة لألمة العربیة اإلسالمیة

حیث أسھمت علوم اللغة العربیة في بناء المدن والحواضر.

الجلسة العلمیة الثانیة:

تولىوقدالمنھجیة.وتحدیاتھاالمعرفیةالمقاصدفيكلھاتصبمداخالتعدةالثانیةالجلسةتضمنت
تقریرھا، الباحثة خدیجة مستعد عضو مركز استبصار.

الورقة العلمیة السابعة: علم التاریخ: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. محمد البركة
وأنوالمنھجي،المعرفيالبعدینبینالجمعضرورةعلىفأكدالجلسةالبركةمحمدالدكتورافتتحلقد

التاریخ وعاء مجالي یستوعب حركة اإلنسان الفاعل في تسلسل زمني.
وتطرق بعد ذلك إلى جملة من المقاصد المعرفیة لعلم التاریخ، منھا:

مقصد االعتبار وال یحتاج إلى تأصیل أو بیان فاالعتبار بما حدث بالنظر في علم التاریخ .●
مقصد االستبصار بعد النظر فیما یقع، النظر فیما سیقع.●
مقصد التنزیل لفقھ الواقع.●
مقصد التحري عبر التأصیل وضرورة التبین.●
مقصد التجرد.●

إلى التحدیات المنھجیة لدارس التاریخ، ومنھا:وانتقل
اعتبار الزمن التاریخي وأزمنتھ الثالث ماض ومستقبل.●
المادة المصدریة لیس في سلة واحدة.●
اعمال العوامل واستحضار العوامل كلھا بأنساب متوازنة.●
التھویل والتھوین، إذ غایة الباحث الوسطیة والتجرد.●
االنتقائیة والتبریر.●

الورقة العلمیة الثامنة: علم الجغرافیا؛ مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. أسماء بوعوینات
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مستقال،علمابھالتعریفبعدالبحثیة:ورقتھافيالجغرافیاعلمبوعویناتالدكتورةفضیلةتناولتلقد
والتعمیماتوالمفاھیمالمعطیاتوفھمالعلم،لھذاالمعرفیةبطرح المقاصدأعقبتثماألساسیة،وبأدواتھ

الجغرافیة ومنھا:
التعرف على كوكب االرض والكواكب االخرى والتزود بالمعلومات الجغرافیة.●
التعرف على الجغرافیا الطبیعیة والبشریة واستثمار اإلنسان للموارد الترابیة ورھانات استدامتھا.●
التعرف على تفاعل اإلنسان مع بیئتھ والتأثیر المتبادل ومحاولة استشراف المستقبل.●
التعرف على التوزیع ومكان الظواھر.●
التعرف على دول العالم وخصائصھا الجغرافیا من أجل فھم سیاستھا.●
التعرف على مشاكل العالم البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة ومحاولة تدبیرھا. ●

في طرقتكمنأنھاأسماءالدكتورةفضیلةفذكرتالجغرافیالعلمالمنھجیةالتحدیاتوبخصوص
المفاھیموتداخلوالجامعي،الثانويالتعلیمینبینالجغرافیةالمعرفةتصریفوكیفیةالتدریس

تخصصاتمعالجغرافیاعلمواللوجستیكیة، تداخلالمیدانیةالمسلك، اإلمكانیاتوحداتبینوالمعارف
علمیة أخرى. 

الشغلسوقالتكوین بمتطلباتضرورة ربطومنھا:الجغرافیاعلمتدریسالتطویربآفاقورقتھالتختم
واعتماد وحدة الدراسة المیدانیة كوحدة أساسیة.

الورقة العلمیة التاسعة: علم النفس: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. منال زكریا حسین
أربعةلھأنذكرتثمبالفلسفة،النفس، وارتباطھبعلمالتعریفإلىحسینزكریامنالالدكتورةتطرقتلقد

مقاصد معرفیة أساسیة؛ أجملتھا في:
السلوك بدقة ومن خالل ما یسبقھ؛  وھو محاولة فھم السلوك من خالل تسمیة وتصنیفالوصف:●
إلى حد كبیر.  وھو محاولة االجتھاد لفھم الظاھرة وجعلھا واضحةالتفسیر:●
التنبؤ بالسلوك.  كیف یتصرف األفراد مع فھم الحدود حتى نستطیعالتنبؤ:●
من أجل العیش األفضل. ونقصد بھ تعدیل السلوك وذلكالتغییر؛المقصد األخیر واألھم ھو●

أما عن التحدیات المنھجیة فقسمتھا الدكتورة إلى ثالثة أقسام:-
أوال الكالسیكیة وھي األسئلة الرئیسیة واألساسیة التي ما زال علم النفس یحاول اإلجابة عنھا مثل:

قضیة الطبیعة في مقابل التتبع.●
قضیة اإلرادة الحرة مقابل الحتمیة.●
قضیة المعالجة الواعیة مقابل الالوعي.●
قضیة االختالفات مقابل أوجھ التشابھ. ●

المنھجیة للمسلم،التحدیاتوھيإلیھاننتبھانیجبالتيالتحدیات األساسیةإلىفضلیتھاوتطرقت
النصوصبینالعلمیة والربطالمعرفةعلیھاتقومالمعرفیة التياألساسیاتبعضبینتضاربلوجود

األعمى للغرب، ھذهالتقلیدومزلقالتوصیفالسلوك ومشكلةوتفسیرالنفس،علموأحادیثالشرعیة
التعلیمیةبالمؤسساتمرتبطةأمورأجنبیة أخرى، ثملغاتإتقانبالباحث كعدمترتبطقدالتيالتحدیات

الجانبعلىفقطواالعتمادواإلكلینیكیةالتطبیقیةالمیداني  والتدریباتالجانبتوفرلعدمنظرا
النظري و عدم توفر نظرة عربیة موحدة لعلم النفس.
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الورقة العلمیة العاشرة: علم الدیداكتیك: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. لخالفة متوكل

حیثمتوكللخالفةالدكتورفضیلةمعالدیداكتیكعلمالندوةإلیھاتطرقتالتيالمھمةالمحاورومن
العلمیةالندوةلھذهیعطيوھوأبحاثھاتناولفيالمنھجوحدةالعلمیة،الندوةھذهما یمیزقال:

برزت مع القرنالتيالحدیثةالعلوممنالتدریسعلمأوالدیداكتیكفعلمالرصینة،قیمتھا المنھجیة
المشكلةالعناصربكلالتطبیقي یھتمعلمھوالتدریسفعلمالوقت ،مرورمعتطوراوعرفالعشرین

التأھیلالكبرىمقاصدهضمنباألستاذ ویضعیھتمالتدریسالتعلیمیة والتربویة، فعلمللبنیة
مایكتملالعلمیةالمادةالتعلیمیة، وفيبالمادةاالھتماممقاصدهومنللمدرسین،والتقنيالمنھجي والفني

یسمى بالمثلث الدیداكتیكي.
كما أبرز فضیلتھ أھم مقومات علم الدیداكتیك:

ومدروسومحكمومنظمواعتخطیطوھوالتعلیممجالفيالتربويالتخطیطھناویعني:التخطیط-
وینبني على مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي یتخذھا المدرس قبل عملیة التنفیذ والتنزیل. 

الدرسوبطاقاتذھنھ وجذاذاتھفيالمدرسرسمھومامسبقالھالتخطیطتمماتنزیلوھو:التدبیر-
التي وضع فیھا ھندسة الدرس، وبھ تظھر مھارات النقل الدیداكتیكي.

الوقتفيوالتدخلالتعلمسیرورةومراقبةالقوةمواطنعلىوالتعرفالتعلماتتقویمیعني:التقویم-
المناسب.

،وھوالرقميالتحديھوآخر،نوعمنتحدیایواجھالعالمأنهللاحفظھذكرفقدالمنھجیةالتحدیاتعنأما
طرقتجدیدالجمیععلىفرضتكورونا" التيجائحةمعبعد خاصةعن"التعلیمحالیاانتشارهنالحظما

وما یتطلبالحدیث،للعصرتدریس مناسبةاستراتیجیةبإعدادمرتبطآخرتحديإلىیحیلناالتدریس. وھذا
ذلك من مجھودات كبیرة إلعطاء التربیة والتعلیم النفس الموازي لمستلزمات العصر.

الورقة العلمیة الحادیة عشرة: علم الفلسفة: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د مصطفى النشار

أمھيالفلسفةأنبقولھعلمكلمةحذفتعمدوقدالفلسفة،ببیانالنشارمصطفىالدكتورفضیلةتفضلوقد
حقیقةالحقیقة،إدراكوھوواحدمعرفيھدفلھوالحوارالحوار،أموھيدقیقا،علماولیستالدقیقةالعلوم

نسبیةإقراروبعد""قبلذلكمنواألھمالقیم،وتنمیةالعام،المقصدنعتبرهماھووھذاالوجودفيماكل
مقاصدأنفضیلتھوذكرأوجھ،حمالةالحقیقةأنوندركمعینةنظروجھةفیلسوفلكلألنالمعرفة،

التحدیاتعنأماالقول.فیھاوفصلرابعة،وظیفةلھاأضافوقدثالث،وظائفلھاالفلسفة
المنھجیة فتطرق إلى تحدیات من قبیل وبھا ختم مداخلتھ:

التحدیات الكونیة.-
تحدي مخاطر الذكاء االصطناعي.-
تحدي الصراعات االقتصادیة والسیاسیة العالمیة.-
التحدیات اإلقلیمیة والمحلیة.-
تحدي التركیز على الفلسفة النظریة التقلیدیة.-
-

الورقة العلمیة الثانیة عشرة: علم اللسانیات: مقاصده المعرفیة وتحدیاتھ المنھجیة، د. عمرو وھدان
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والمالحظةالتجربةعلىیقومعلمبأنھفسرهالذياللسانیاتعلمإلىوھدانعمروالدكتورتطرقوقد
بناء على قواعد منظمة وتھتم بتفسیر اللغات للناطقین بھا.

البشرياللسانیدرسالعلمفھذامباشرة،أوضمنیاالعلمھذالھاتعرضالتيالمقاصدأھمفضیلتھأبرزكما
الصوتیةاللغویةالقواعدضبطفيیعتمدھاالتيوالقوانینالنظریاتویضعالتاریخ،أوالزمناعتماددون

والصرفیة أو النحویة  أو الداللیة.
وقد ذكر مقاصد عدة نذكر من بینھا:

دراسة اللغة األم، اللغة األولى وطرق تعلمھا وتعلیمھا.-
علىوالفكرالثقافةتطورفياللغويالعاملأثرلدراسةالبشریةالمناطقعلىالبشریةاللغاتتوزیع-

المناطق جغرافیا.
دراسة اللغة باعتبارین اعتبار انھا دراسة تقابلیة أو باعتبار أنھا دراسة مقارنة.-
لسانیات النص كالسبك والحبك والمقصودیة والتناص.-

بینیفرقأنیستطیعالبدایتھفيالباحثأنفضیلتھفذكرالباحثین،تواجھالتيالمنھجیةالتحدیاتعنأما
یعیدأنأوالاإلنسانیاتعلمفيالقارئفعلىاللسانیات،فروعلكثرةالعربیةاللغةوعلوماللسانیاتعلم

االخرىللغاتالعلميالمنجزعلىاالطالعوعلیھیبدعأنیستطیعحتىصحیحةقراءةالتراثقراءة
واالنفتاح علیھا. وذكر تحدیات أخرى.

تقریر الجلسة الختامیة:

الباحث:تقریرھاوتولىعیاض)القاضيجامعةاآلداب(كلیةالحمیدينورالدیناألستاذالجلسةھذهسیر
عادل جالل (عضو مؤسس بالمركز).

المعرفيللتكاملاستبصارومركزاإلسالمیةالعلومفيواألبحاثالدراساتمختبرقدمھبمااألستاذأشاد
على عقد ھذا المحفل العلمي وفیما عرضھ األساتذة داخل وخارج المملكة المغربیة والذین طافوا بھذه العلوم.

یبنالحاصلالتالقيونقطالتقاطععنكشفتاالفاضلاألساتذةلھاقدمالتيالجلساتھذهأنفضیلتھوأكد
ھذه العلوم والمعارف لجعل الباحث یخوض غمار البحث العلمي للنھوض بھذه العلوم.

كلیةالثانيالحسنجامعةاإلسالمیة،العلومفيوالدراساتاألبحاثمختبرلمدیرةالكلمةفضیلتھلیعطي
اآلداب بالمحمدیة والتي أشادت بدورھا بھذا المحفل الدولي العلمي.

العلومفيالعلميللبحثالمعرفیةالمقاصدلدراسةجدیدةآفاقفتحفيأسھمتالندوةھذهأنفضیلتھاوأكدت
اإلنسانیة عموما واإلسالمیة على وجھ الخصوص.

وفي ختام تدخلھا خلصت إلى بعض النتائج التي أفرزتھا الندوة ومنھا:
للقضایاالصحیحالتصورمنالباحثتمنعالتيوالموضوعیةالمنھجیةالعوائقالىاالنتباهضرورة-

العلمیة والمنھجیة المتعلقة بموضوع البحث العلمي.
قابلیة العلوم لالستعانة بالعلوم العصریة األخرى.-
أھمیة التكوین الرقمي، وأھمیتھ في البحث العلمي.-
حاضنةبیئةبوجودرھینوھذاوالمفاھیمالمناھجیخصفیماالعلومفيالتجدیدبجانبالنھوض-

وعقلیة مؤھلة ناقدة.
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بمختلفالتحلیليالبحثمستوىإلىاألفقيوالتاریخالوصفمنبھباالنتقالالعلميالبحثتطویر-
العناصر المؤثرة فیھ.

والمعرفیةالبیداغوجیةالتجربةرحممنخرجتاألساتذةبھاجادالتيالمنھجیةالتحدیاتفاستعراض
لألساتذة خالل تدخالتھم یجب أن تؤخذ بعین االعتبار.

ختمتالتيالتوصیاتبعضبذكرشباببشرىالباحثةللطالبةالكلمةالدیننوراألستاذذلكبعدأعطى
بھا الندوة ومن ذاك:

المصادربتوفیرالجامعیةالمؤسساتعنایةوضرورةالعلومتطویرأجلمنالعلمیةالمراكزاجتھاد-
والمراجع للباحثین للنھوض بالبحث العلمي وتوفیر منصات متطورة.

اشتغال الباحثین ضمن الفرق العلمیة لتحقیق التكامل وإبراز المقاصد والتحدیات.-
توفیر قنوات إعالمیة تعد بمثابة منابر لتوضیح رسالة اإلسالم السمحة.-
التصديأجلمناإلسالمیةالمجتمعاتداخلالفكریةالنخبةمعالفكريالحوارقنواتتوفیر-

البناءالحوارطریقعنالمستجدةالفكریةالقضایاومناقشةاالسالميللدینالمناھضةللتیارات
والھادف.

كوحدةالمیدانیةالدراسةوحدةواعتمادالشغلسوقبمتطلباتالجغرافيالتكوینربطضرورة-
أساسیة مستقلة وفي جمیع أصول مسلك اإلجازة.

الربط بین المواد التكمیلیة واألعمال التوجیھیة بالوحدات األساسیة.-
خلق نقط تقاطع وجسور بین التعلیم الثانوي والجامعي.-
یسمىماالىالوصولبغیةالشریعةفيوالباحثالنفسعلمفيالباحثبینمشتركةلغةعنالبحث-

بعلم النفس المسلم الذي یواجھ مجموعة من األسئلة تحتاج الى إجابات.
خلق تواصل بین الباحثین من جمیع التخصصات العلمیة.-
المتالكجیدابیداغوجیاإعداداوإعدادهالعصرتطوراتمعیتناسببماالمدرستكوینتجدید-

كفایات في التدریس الالزمة.
یوازيجدیدانفساوالتعلیمالتربیةمیدانإلعطاءللعصرالمناسبةالحدیثةالتدریساستراتیجیاتتبني-

نفس العصر.
الدعوة إلى تجاوز ثنائیة التراث والمعاصرة.-
الدعوة إلى تجاوز الخوض في فوضى المصطلحات التي تربك الباحث المبتدئ والمتخصص.-

محمدالباحثوالطالباألستاذالمركزلرئیسالختامیةالكلمةفضیلتھمررالجلسةھذهختاموفي
األساتذةإلیھسعىالذيالحاصلالتعاونأنعلىوأكدللجمیعالشكربدورهقدمالذيالعماري
إلىجاھدایسعىفالمركزالعلمیة،الدولیةالندوةھذهفعالیاتإنجاحفيالكبیرالفضللھاألفاضل

مراجعة أوراق كل الندوات التي نظمت تحت إشرافھ بعد مراجعتھا علمیا ونشرھا للعموم.
علمفلكلالمشتركة،المقاصدتجمیعقضیةذكرتالتيالتوصیاتأھمبینمنأنالمركزرئیسوأكد

التحدیاتبینمقارناتووضعتجمیعھاإلىوالسعيبینھا،تتداخلوتحدیاتمقاصدھناكلكنمقصد
مختبراالجھودبتضافرالجمیعإلیھیسعىمطمحالعلومھذهمنحدةعلىعلمكلیواجھھاالتي

ومركزا.
لتختم بذلك أطوار ھذه الندوة العلمیة.
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