االفتتاحية

الداب
حـــــوار آ
نششرة امل ؤؤمتر

مرحبا بكم يف ظالل اجلامعة الأ ردنية حيث ال�صباحات �سند�سية الربيق بهية النفحات
احلمد هلل احلميد العايل �أن جعلنا ن�سوق خريا كما الغيم ،ف�أمطرنا باحلكمة ،و�سقانا غيث املحبة بح�ضوركم بيننا �أيها
امل�ؤمترون الكرام  ،فعميقا يطلع نبت التميز بكم ،ورحيقا �سينت�شر ع�سله بف�ضل جهودكم ،ف�أهال و�سهال بكم يف ح�ضرة �شيوخ
الفكر والعلم والأ دب وال�سيا�سة من الأ ردنيني الأ فذاذ.
د.ة .امتنان ال�صمادي .البقية �ص5
الداب
�آفاق آ

الداب
ترحاب آ

«و� إنه لي�سعدنا �أن يتوافى �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن خمتلف التخ�ص�صات
يف م�شهد جامع يهيىء لهم �أن ينفتحوا
بتخ�ص�صاتهم على �سائر التخ�ص�صات،
فتغتني ر�ؤية كُلِّ تخ�ص�ص دقيق مبا
ترفده به قرائنه ونظائره من التخ�ص�ص،
وينطلق الأ داء الأ كادميي من �أفقه املحدود
� إىل ف�ضائه الرحب».
(البقية �ص)2
�أ.د نهاد املو�سى

افتتاح امل�ؤمتر املعريف الدويل
"حــوار الآ داب"

ال ينبغي �أن نلوذ بال�صمت �..إننا نحتاج � إىل
�شبكة دفاع وجمابهة �شاملة تعيد � إىل الإن�سان
الوجداين قيمته وحقوقه .فالعقل املعريف
والعلمي لي�س � إال مقطعا من مقاطع العقل..
ثمة � إىل جانبه يف دماغنا العقـل الوجـداين.
بهذا العقل الثاين تتعلق حياتنا الوجودية
يف العامل بكامل �أدواتها وممتلكاتها:
اللغة ،املكان ،التاريخ ،اجلغرافية،الكينونة
ال�سيكولوجية واالجتماعية والفكرية.
�أ.د فهمي جدعان (البقية �ص)4

انطلقت يف اجلامعة يف التا�سع ع�شر من متوز فعاليات امل�ؤمتر املعريف الدويل «حوار الآداب» الذي تنظمه كلية الآداب يف اجلامعة بح�ضور رئي�س
اجلامعة الدكتور خالد الكركي.
وافتتح امل�ؤمتر بكلمة �ألقاها رئي�س اللجنة التح�ضريية والعلمية عميد الكلية الدكتور نهاد املو�سى� ،أو�ضح �أن من مقت�ضيات بناء ال�شخ�صية «الأ دبية»
�أن حتفر يف التخ�ص�ص الدقيق � إىل حيث يلتقى ب�سائر التخ�ص�صات وي�صبح الطالب الدار�س يف كل حقل يعمل يف متثل نظامه الداخلي اخلا�ص وي�شهر
من حوله بالقلق املعريف �أ�سئلة �سائر احلقول.
وخالل احتفالية افتتاحية امل�ؤمتر �ألقى الدكتور فهمي جدعان كلمة بعنوان «يف وجودنا يف العامل» حدد فيها مالمح ما يجري يف العامل من «ح�ضور
معادٍ غريب ،الآخرون فيه رحمة وعذاب ،والإرث البيولوجي والثقايف ثقيل معاند واملكان �أليف �أو طارد ،وال�شخ�ص عامل قائم بذاته �أناه م�ستبدة حاكمة
والأ نوات مرتافعة مت�ضادة وال�صراع ديدنها» و�أ�ضاف �أن «القوة ال�صانعة» تفعل فعلها من �أجل �أن يكون الوجود يف املادي ي�سري ًا مريح ًا ومن �أجل رد
طغيان الطبيعة � إىل �أدنى قدر من �شرورها.
وقال :وي�أتي «الأ دب» ال ليكون اليوم «الأ خذ من كل علم بطرف» و� إمنا لأ ن ي�ضفي «الأ ن�سنة» والتوا�صل على الوجوه املتباينة املرتافعة املختلفة لهذا
العامل ،ولأ ن يقيم الأ �س�س لعامل � إن�ساين قواعده وجدرانه و�سقوفه مكان حميم ولغة طيعة وف�ضاء اجتماعي �أليف ومعطى زماين موافق وعالقات
�شخ�صانية مرتا�سلة و�آفاق ذهنية وفكرية مطابقة وح�سا�سيات جمالية مهذبة.
ح�ضر حفل افتتاح امل�ؤمتر نواب رئي�س اجلامعة وعدد من عمداء الكليات وجمع من الأ دباء واملثقفني وجمهور من طلبة اجلامعة.



�أهداف امل�ؤمتر:
≠

≠

≠

≠

≠

≠

جتديد عقد التوا�صل بني التخ�ص�صات
املتفا�صلة يف كلية الآداب.
حفز الأ بحاث امل�شرتكة بني حقول
املعرفة «الآدابية» املختلفة.
االنفتاح بالتخ�ص�ص الدقيق على ف�ضائه
املعريف العري�ض.
بيان ف�ضل القراءات املتعددة لل�شكل
ال�سردي الواحد.
تقدمي مُـثُـل من �أعالم عرف �أحدهم
بحقل معريف رئي�س ي�أتلف يف امتداد
مو�سوعي وحقوال معرفيا أ�ُخَ ر.
جالء ر�سالة كلية الآداب يف بناء احلياة
الإن�سانية امل�ستنرية الر�شيدة.

�آمـــال وتطـلـعــــــات
ر�سالة امل�ؤمتر
تنتظم كلية الآداب �أركان البنيان الذي نعت�صم به يف هذا الزمان،
 فيها يطلّع طالب العربية على �أ�سرار البيان ،الذي ميثّل فرادة الإن�سان، وفيها ير�صد طالب التاريخ جتربة الإن�سان يف جمرى احلياة على الزمان، وفيها يتَـفّر�س طالب اجلغرافيا �أحوال هذه الأ ر�ض وجتليات املكان، وفيها ي َتب ََّ�صر طالب علم االجتماع يف ن�سيج البنى االجتماعية و�أحوال العمران، وفيها يَخْ ـتبـَر طالّب الفل�سفة قوى العقل الهادية � إىل �سبل احلكمة والعرفان، وفيها يتغلغل طالب علم النف�س يف �أ�سرار النف�س الإن�سانية وكيف يعتدل مزاجها على َأ�قْـوَمِميزان،
 وفيها يرقب طالب العلوم ال�سيا�سية � إدارة احلياة بفنّ الإمكان.وَتمُ َ ثّل كلية الآداب يف امل�أمول بها م�شهدا معرفيا جامعا لك ّل ما يقت�ضيه «وجودنا يف هذا
العامل» لتم�ضي بنا �سفينة احلياة � إىل ب ّر الأ مان.

� إن هذه الوجوه املعرفية والتخ�ص�صات على متايزها
تتعالق تعالق ًا ع�ضوي ًا ال ينفّك ،و� إذ يتما�سك ُك ّل منها
مبعطياته الذاتية يف � إطار التخ�ص�ص الدقيق ،ف�إن ُك ّال
منها -يف جتلياته امل�شخّ �صة � -إمنا يكت�سب قيمته املعرفية
االن�سانية بانفتاحه على �سائر التخ�ص�صات ،و� إن انغالقها
على معطياتها الذاتية ين�أى بها لدى املتعلم عن التحقق
من جدواها؛ فاملتعلّم كينونة مركبة تندغم فيها قوى العقل
والبيان والوجدان م�شدودة اىل �شروط املكان ،م�سكونة
بذاكرة الزمان،مرتهنة ب�أحوال العمران و�سيا�سات
الكيان.
� إن هذه التخ�ص�صات على تباينها ال ينفك �أحدها عن
الآخر .و� إن من يدر�س اللغّة مبا هي نظام �سيجد �أنها غري
منفكّة عن �سياقها االجتماعي بل �سيجد �أن النظام اللغوي
– كما تراءى للخليل -ي�شبه النظام الهند�سي يف بناء بيت على مقت�ضى احلكمة يف و َْ�ض ِع مَ را ِفقِه موا�ضعها املوافقة لوظائفها.
بل يجد عامل كيميائي �أن هناك تناظر ًا بني العنا�صر ومركباتها يف ت�شكيالت املواد ،وبني الأ لفاظ ونظامها يف ت�شكيل اللغة.
يقر أ� الطالب خرب معركة الريموك ،على �أنها تاريخ خال�ص ،و� إذ يحدثني زميل عن �أنه يجري بحثا عن موقع املعركة ف� إن ذلك ينبئ �أن الواقعة
التاريخية مرتبطة باملكان اجلغرايف ،و�أن �س ّر الواقعة التاريخية خمبوء يف �س ّر املكان.
و� إذ جتري زميلة بحثا يف املتنبي العروبي،وتتلمّ�س هذه النزعة لديه يف �شعره ،ف� إن تف�سريها � إمنا ي�ستقيم على وجهه ال�صحيح مبعرفة �أحوال
زمانه يف القرن الرابع!
و� إذ يعلم الطالب ،مثالً� ،أن �أوباما قد ا�ستعان يف خطابه الذي �ألقاه بجامعة القاهرة ،ب�أربعني خبري ًا كان بينهم برنارد لوي�س امل�ؤرخ املعروف،
يدرك كيف يكون التاريخ عدة لل�سيا�سي.
و� إذا عَ لِم طالب اجلغرافية �أن املفاو�ض الإ�سرائيلي ي�أتي � إىل طاولة املفاو�ضات مدججا باخلرائط عن تفا�صيل البالد وتوزيع املياه يدرك كيف
تكون اجلغرافيا عدة لل�سيا�سي.
و�ض ْع علم االجتماع �أ�صبح يقر أ� التاريخ مبا هو بانوراما كاملة
و� إذا عرف طالب التاريخ كيف �أف�ضى حتقيق الروايات التاريخية بابن خلدون � إىل َ
للحياة الإن�سانية يف زمن معينّ ال وقائع فوقية من �صنع القادة وال�سيا�سيني �أفراداً.
و� إذا ده�ش طالب العربية لغنى املعجم العربي يف و�صف �أحوال ال�صحراء وغنى معجم اال�سكيمو ب�صفات الثلج و�أحواله ،علم �أن اللغة ال تنفك
عن ف�ضائها اجلغرايفّ.



و� إذا عرف طالب علم النف�س �أن اللغة تنبئ عن مزاج �صاحبها و�أحواله �أيقن
ب�أهمية املعرفة بالنظام اللغوي.
خا�صا مل يجد غنى عن املعرفة
و� إذا �أراد طالب علم النف�س �أن يف�سّ ر �سلوكا ّ
املنهجية بال�سياق االجتماعي ل�صاحب ذلك ال�سلوك.
و� إذا �أراد طالب علم ال�سيا�سة �أن يف�سّ ر بع�ض املواقف ال�سيا�سية وجد �أنه
حمتاج لوعي املالب�سات االقت�صادية والثقافية التي تكتنف ذلك املوقف.
� إن للكلمة ذاكرة زمنية (تاريخا) وذاكرة مكانية (جغرافية)وذاكرة
(اجتماعية) وذاكرة (ثقافية) وذاكرة (نف�سية) وذاكرة (عقلية) وذاكرة
(�سيا�سية).
�أال تنثال هذه الأ بعاد والظالل � إذا ذكرنا (الهجرة) مثال؟
و� إن للمكان ذاكرة لغوية وزمنية وثقافية و�سيا�سية ووجدانية!
�أال تنثال هذه الأ بعاد واملعاين � إذا ذكرنا (قرطبة) مثال؟
و� إذا ذكرت منابع نهر النيل ا�ستدعت اجلغرافيا ذاكرة ع�صر اال�ستعمار
وامتدت � إىل مفاو�ضات ال�سيا�سة اجلارية بني الدول الواقعة مع النيل هذه
الأ يام.
و� إن للزمان ذاكرة لغوية ومكانية وثقافية و�سيا�سية واجتماعية
�أال تنثال هذه الأ بعاد واملعاين � إذا ذكرنا الع�صر اجلاهلي؟
و� إن لل�سيا�سة ذاكرة مكانية فل�سفية ثقافية اقت�صادية تاريخية
�أال تنثال هذه الأ بعاد واملعاين � إذا ذكرنا القوتني العظميني �أو احلرب
الباردة؟
و� إن للظاهرة االجتماعية ذاكرة مكانية اقت�صادية ثقافية �سيا�سية
�أال تنثال هذه املعاين والأ بعاد � إذا ذكرنا " حَ ظْ ر النقاب"؟
و� إذا �أ�صبح الطالب يف كُل تخ�ص�ص من هذه التخ�ص�صات � إذ يحدّق يف
تخ�ص�صه الدقيق مي ّد ب�صره � إىل �سائر �أبعاده ف� إنه ي�ضعه يف �سياق معريف
م�ضيء ،لي�س املكان ف�ضاء خاليا � إذ هو معطي طبيعي يحيا مبا عليه من وجود
� إن�ساين ينتظمه ن�سق ثقايف اجتماعي و� إطار �سيا�سي.
ولي�ست اللغة نظاما مغلقا � ،إذ �أنها جارية على نظام عقلي وعرف اجتماعي،
موجهة باالقت�صادي وال�سيا�سي.
ولي�س املجتمع ثلة من الأ فراد � ،إذ � إنه ن�سيج من كيان هوا�ؤه اللغة ،ومزاجه
�أحوال النفو�س ،وحمركّة االقت�صاد ،ونوامي�س الثقافة واالعتقاد.

نـوابـ�ض املـ�ؤمتــر
هيئة �شرف
ا�ست�ضاف امل�ؤمتر هيئة �شرف ا�ست�شارية �ضمت �أ.د.
عبد العزيز الدوري و�أ.د .نا�صر الدين الأ �سد و�أ.د.
عبد الكرمي غرايبة.

�ألفة وروح مرحة
�أ�شاع الدكتور نهاد املو�سى جواً من الأ لفة واملرح بني
امل�شاركني الذين كرروا التعبري عن � إعجابهم بهذا
الإ�ضفاء من قبل العميد ،الذي يتمتع –ح�سب
قولهم -بالعفوية و�سرعة البديهة ،وتداول امل�شاركون
عموماً هذا الأ مر.

جلنة م�ساعدة
�شارك عدد من الطالب يف تي�سري �أعمال امل�ؤمتر
�ضمن اللجنة امل�ساعدة ،املالحظ �أن عدداً كبرياً من
الطالب كانوا تخرجوا من الكلية � ،إال �أنهم مل يتوانوا
عن احل�ضور.

مقرتح
قدم د.ح�سن ب�شري �صدّيق مقرتحاً بتنظيم جلنة تعني
مر�شداً ينظر يف مقررات املناهج يف جامعات الوطن
العربي ويعقد ف�صالها.

رحلة
ينظّ م امل�ؤمتر مل�ؤمتريه رحلة � إىل �شمال الأ ردن يوم
اخلمي�س اليوم التايل لآ خر �أيام انعقاد امل�ؤمتر،
و�سينطلق امل�شاركون ال�ساعة الثامنة �صباحاً.

تفاعل
ت�أثرت د.ة ماجدة حمود �أثناء تقدمي بحثها عن
«الأ مري عبد القادر اجلزائري بني الرواية والتاريخ»،
� إثر عر�ضها للتلفيق والتحيز يف ت�صوير هذا البطل يف
وامتلت عيناها بالدموع.
أ
الأ عمال الروائية،

اعتذار
اعتذر كل من �أ.د � .إبراهيم ال�سعافني و�أ.د .معتز �سالمة
و�أ.د� .سعيد نواري و�أ.د .حممد خرما�ش و�أ.د .عبد
احلميد ز�ؤوم و�أ.دة .جميلة القي�سمون عن احل�ضور.



فــــــــــي
وجودنـــــا فــــــي العالــــم
�أ.د.فهمي جدعان
ما الذي يبقى..يف غابة العوملة؟
بيد �أن هذا ال�صفاء ال يَخْ لُ�ص لنف�سه ،وهذا الرجاء ال يجد � إال
ما يقطع حبله � .إذْ لـم يَـعُدْ عاملنا عامل احللم والأ مل والتوا�صل
والدعة .ومل تعد �أدواتنا يف مقاربة الوجود ما�ضية حا�سمة.
فَـقَـدَ تْ الروح قوتها البانية امل�ؤ�س�سة ،و�أ�سلمت قابِلَ وجودها � إىل
القوى العاتية ،قوى الثقافة الكونية ال�شمولية (التوتاليتارية) التي
ال ت�أبه باللغة ،وال ت�أبه بالتاريخ ،وال ت�أبه بالفن ،وال ت�أبه بال�صفاء
الروحي وهد�أة الليل والنف�س .ومت اخرتاق املكان وجتريده من
خ�صو�صيته ومن حميميته .وبات التاريخ �سردا ممال ..والرتاث
معطى تاريخيا ..واللغة مقطعة الأ و�صال هجينة،غريبة يف
دارها ..وخرج الوجود من النف�س و�أ�صبح معطى خارجيا تدو�سه
�أقدام القوانني الباردة �أو تتلقاه عيادات ا�ضطرابات ال�شخ�صية.
وغا�ضت مالمح اجلماعة واندثرت يف اجلمع الكوين ..
ما الذي يبقى من اللغة؟ لغة تعبث بها لغات ! ما الذي يبقى من
الفل�سفة؟ بدع و�أ�سمار! ما الذي يبقى من النف�س املقوّمة للذات؟
نف�س جمردة من كل �سالح! ما الذي يبقى من املكان؟ذكرى
املهاجرين � إىل ديار الأ غراب! ما الذي يبقى من العائلة واجلماعة
والأ مة؟ ومن ال�صداقة والأ �صدقاء؟ واحلب والأ حباء؟ �أ�شتات
و�أ�شالء ..ورغبات ومنافع ..وخ�صام وافرتاق..واجلميل! كيف
نحدده ومنو�ضعه؟ وحقيقة العامل والأ �شياء والب�شر؟
تلك هي غابة العوملة! ..غابة ال�سلطة..والعبودية ،..غابة الل�سان
الذي ينقر�ض ..واملكان الذي يفقد ت�ضاري�سه ومالحمه.والتاريخ
الذي ال يعرف � إال احلدث اليومي العابر..والنف�س املوزعة يف كل
تيه ..واجلماعة التي ال ت�أتلف ،واجلمال الذي يبعث القبح ،والقوة
التي ال ترحم ،واملوت الذي ي�صبح معطى «عاديا»!

من ح�ضو ٍر معادٍ ..
يف البدء ..العا ُمل مِ نْ حولنا ح�ضور مُعادٍ  ،غريب ..الآخرون
رحمة وعذاب ..الإرث البيولوجي والثقايف ثقيل معاند ..املكان
�أليف �أو طارد ..ال�شخ�ص عامل قائم بذاته� ،أنا ُه م�ستبدة
والن ـَوات مرتافعة مت�ضادة  ..وال�صراع َديـْدَ نُـها..
حاكمة َ ..أ
تفعل "القوة ال�صانعة" ِفعْـلَها من �أجل �أن يكون الوجود يف
املاديّ ي�سريا مريحا ،ومن أ�َجْ ـلِ َر ّد طغيان الطبيعة � إىل �أدنى
قدر من �شرورها..
خال�صنا
تُـجْ ـرِ ي «الثقافة الكونية» � Global Cultureأحكامها وفِعالها يف كل مكان
ويف كل ف�ضاء :يف اللغة ،يف املكان ،يف التاريخ  ،يف الرتاث ،يف املجتمع،
يف املبادالت احلياتية ..يف كل �شيء ..وتتلب�س دعوى «جمتمع املعرفة»..
لكنها لي�ست يف طبيعتها ويف غاياتها � إال عمليـ ـ ـ ـ ـ ــة «تفكيك» لكل �شيء:
للغة ،للمجتمع واجلماعة ،للأ مة ،للح�سا�سية اجلمالية ،للتاريخ ،للرتاث..
ال ينبغي �أن نلوذ بال�صمت � ..إننا نحتاج � إىل �شبكة دفاع وجمابهة �شاملة
تعيد � إىل الإن�سان الوجداين قيمته وحقوقه.
نحن احلا�ضر..نحن امل�ستقبل
يهتف بنا «االقت�صاديون» من عبدة ال�سوق املتوح�شة والعِـلْـمَويّون من
يل �أيها املتعبون ،احلائرون،
يل � إ ّ
�أ�صحاب العلوم الو�ضعية ويقولون � :إ ّ
البائرون!
دوا�ؤكم عندي وخال�صكم يل! كيف ال�سبيل � إىل ذلك؟
� إعادة بناء الإن�سان ..الإن�سان االقت�صادي � ..إن�سان ال�سوق احلر..
الإن�سان املدجج بال�سالح وبالتقنيات ومنتجاتها املادية ..الإن�سان
الذي ال يعرف � إال لغة املال وامل�صارف وال�سيطرة والهيمنة واالفتئات
على حقوق ال�ضعفاء والفقراء والعُـزَّل من كل قوة ومن كل �سالح..
�أنتم الأ دباء �..أنتم املثقفون واملفكرون �أنتم �أبناء «ما بعد احلداثة»
ال وزن لكم وال معنى� ..أنتم «ذوات عاطلة» ال همّ لكم � إال الدوران يف
عامل اللغة والتهومي يف �أوهام الذات ويف امل�شاعر والأ حا�سي�س العابرة
والأ فكار اجلوفاء..نحن احلا�ضر..نحن امل�ستقبل.

كلمة من احل�ضور
�سُ عدتُ بح�ضور فعاليات اليوم الأ ول ،و� إن قيمة املعرفة يف هذا امل�ؤمتر تتجلّى بحقيقتني ،الأ وىل ،م�ستوى امل�شاركني ،فهم علماء و� إجالء ،كل
يف ميدان تخ�ص�صه ولهم ح�ضور مرموق يف اجلامعات العربية واملحافل الدولية ،و الثانية فهي تتمثل يف اختيار عناوين الأ بحاث ،فهي عميقة
يف م�ضمونها  ،وغنية مبا تطرحه من فكر متجدد ،ومنطق ي�ستند على البيان والوجدان والعرفان.
� إجراءات تنظيم امل�ؤمتر رائعة وفيها من الدقة ما ي�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سة هي مر�آة م�س�ؤولها،
�سرين ح�ضور الطلبة وتفاعل اجلميع ،والعراقة والأ �صالة واحلداثة فيه ،فقد �شارك علماء مثل �أ�ستاذنا نا�صر الدين الأ �سد ومعلمنا عبد
الكرمي غرايبة ،بالإ�ضافة للكفاءات الثثابة الواعدة.
عبد املجيد جرادات� /صحفي



حتية امل�ؤمتر
لقد ظل ال�شعر عزاءنا الوحيد ،وظللنا نتفي أ� يف ديار
امرئ القي�س وما مللنا ،و�شددنا عزم عقولنا ،وفتقّنا
مكامن وعينا ،ودربنا بيوت فكرنا بابن ر�شد فيل�سوفا،
وابن زيدون �شاعرا ،وابن خلدون عامل اجتماع ،ومتمنا
امل�سرية مبحمود دروي�ش و� إدوارد �سعيد واحمد زويل
وجنيب حمفوظ ،وانتع�شت ثقتنا ب�أنف�سنا لعل العامل
املتقدم ال يخطىء ح�ضورنا ،ولكننا يف هيمنة العوملة
وجدنا �أنف�سنا ن�سعد لبهاء التكنولوجيا احلديثة نا�سني
ومتنا�سني �أحيانا �ألوان احلذف والإق�صاء والإذابة التي
تهدد الهوية ،وفعال يغيب �س�ؤال الهوية �أمام �أ�سئلة النفط
واجلوع ،وتغيب الر�ؤية التوفيقية القائمة على الأ �صالة
واالنفتاح والتفاعل احل�ضاري مع الآخر ،واحلديث امل�ؤمل
يطول ويطول
لكننا �أيها ال�سادة بف�ضل امل�ستنريين يف كلية الآداب
وعلى ر�أ�سهم عميد الكلية ،جاء امل�ؤمتر يف �صورته
االئتالفية امل�أمولة بو�صفه �أحد �سبل اخلال�ص املرجوة.
من هنا �أيها ال�ضيوف الكرام �ستطلون من نوافذنا
على نخلكم العربي ،و�ستقودكم الوجوه الطيبة � إىل حيث
احللم الواحد ،فنحن وهلل احلمد ما زلنا ن�ؤمن �أننا �أمة
لي�ست يف مهب الريح وال ذهب مع الريح
نحبكم جما ،ونذير حبنا ات�ساع �سمائنا املفتوحة
على جبال عجلون ،و�سهول حوارن ،ومرتفعات القد�س،
وغور ال�صايف وخليج العقبة ،والعجيبة البرتاء امل�صنوعة
حجارتها من الورد
وكما هي تقاطعات الأ لوان يف لوحة العلوم الإن�سانية
ا�ستطاع امل�ؤمتر �أن يلم قطاعات هذه العلوم جميعها
فكانت الأ وراق كما هي يف متناولكم ن�شري � إىل �أن
امل�شاركات جتاوزت �سبع ع�شرة دولة هي  :الأ ردن
وفل�سطني و�سوريا ولبنان والعراق وقطر وال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة وتون�س واجلزائر واملغرب
وتركيا و� إيران والباك�ستان وماليزيا
عرّج على الأ ردن وانهل ماءه جادت موراده وطابت
م ـ ـ ــوردا
ختاما نحييكم ونتمنى جلل�ساتكم اخلري واالرتقاء يف
مدارج العلم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أ.دة امتنان ال�صمادي

لوحظ � ّأن:
 �سبعة ع�شر بحث ًا تتناول ق�ضايا متنوعة تتعلق بدرا�سة م�صدر �أومرجع �أو طرح علمي لأ حد العلماء (ن�شوار املحا�ضرة والفرج بعد
ال�شدة للتنوخي ،رواية القوقعة ،نفح الطيب للمقّري التلم�ساين ،كليلة
ودمنة ،نظم ال�سلوك للملزوزي� ،أهل الهوى لنجيب حمفوظ� ،أوراق
العروي.)..
 تناول الباحثون حمور جدلية الأ دب والتاريخ يف ثمانية �أبحاث على وجهالتقريب وهو من �أكرث املو�ضوعات تناو ًال .
 تناولت �أربع درا�سات بحثية عدد ًا من الأ عالم وهم (احلافظ ابنع�ساكر بُحث مثا ًال لف�ضاء التاريخ املعريف ،ودر�ست مو�سوعية ابن
�سبنا،والغزايل ،وابن خلدون ،وعُ وين الأ مري عبد القادر اجلزائري
بني الرواية والتاريخ ،وابن جبري عوينت رحلته �ضمن جدلية الأ دب
واملكان).
 عرّجت �ستة بحوث على مو�ضوع الأ مثال وتناولتها من جانب اجتماعي�أو نف�سي �أو لغوي �أو فكري وثقايف.
	اتخذت بع�ض الأ بحاث من الق�ضايا املعا�صرة متكئ ًا للبحث يف �سياقاجتماعي وثقايف و�أدبي ونف�سي ..كق�ضية اجلندر ،والنقد الثقايف،
والإعالن التجاري يف القنوات الق�ضائية ،وحوادث ال�سري.

مـحـــــاور حــــــوار الآ داب

االفتتاحية

حماور حوار الآداب:
 -1جدلية الأ دب والتاريخ.
 -2جدلية الأ دب وال�سيا�سة.
 -3جدلية الأ دب وعلم النف�س.
 -4جدلية املكان والزمان.
 -5جدلية النقد والفل�سفة.
 -6جدلية اللغة واالجتماع.
 -7جدلية النف�س واملجتمع.
 -8جدلية التاريخ والفل�سفة  � ....إلخ.

�إح�صائيات و�أرقام

بلغ
عدد امل�شاركني من خارج الأ ردن
�أربعون م�شاركاً تقريباً.
�شارك امل�ؤمترون من  16دولة � إ�ضافة � إىل الأ ردن .
عدد امل�شاركني من داخل الأ ردن حوايل �ستة وع�شرين م�شاركاً.
ن�سبة امل�شاركني من خارج الأ ردن � إىل عدد امل�شاركني من داخل الأ ردن يقارب
ال�ضعف.
عدد الأ �ستاذات امل�شاركات يقرب  21م�شاركة
ن�سبة الأ �ستاذات امل�شاركات  � 21إىل ن�سبة الأ �ساتذة امل�شاركني من الرجال  45تقرب الن�صف.
عدد املحكمني بلغ  48حمكماً وحمكمة.
�شارك يف التحكيم اثنا ع�شر ق�سماً.
املحكمون من ق�سم اللغة العربية و�آدابها  15حمكماً ،ومن مركز اللغات حمكم واحد.
املحكمون من ق�سم الفل�سفة خم�سة ،ومن معهد الدرا�سات الإ�سالمية واحد.
املحكمون من ق�سم علم االجتماع �أربعة ،ومن ق�سم العلوم ال�سيا�سية اثنان.
املحكمون من ق�سم اجلغرافيا �أربعة ،ومن ق�سم اللغة االجنليزية واحد.
املحكمون من ق�سم التاريخ ثمانية ،ومن ق�سم الآ ثار اثنان.
املحكمون من ق�سم علم النف�س �أربعة ،ومن كلية الفنون
حمكم واحد.



اللبــاب مـن حـوار الآ داب

وقائع خمتارة من جل�سات امل�ؤمتر
اجلل�سة االفتتاحيّة
�أعلن رئي�س اجلل�سة الأ �ستاذ الدكتور نا�صر الدين الأ �سد بدء �أعمال اجلل�سة الأ وىل من جل�سات امل�ؤمتر الذي يحمل عنوان «حوار الآداب»؛ م�شريًا
� إىل �أن اختيار هذا املو�ضوع مل يكن عبثًا .فما يعنيه هو �أن جميع الدرا�سات والبحوث التي تقدم يف اجلل�سات يجب �أن تدور يف نطاق هذا العنوان.
فاملق�صود من حوار الآداب � إعادة ات�صال ما انف�صل من مو�ضوعات الآداب ،ولي�س عبثًا �أن ي�سمّى ق�سم اللغة العربية هو ق�سم اللغة العربية و�آدابها.
� إن حوار الآداب ميكن �أن ُيعبرّ عنه بتعبري �آخر هو تكامل الرتاث �أو تكامل املعرفة �أو تداخل مواد الرتاث بعد �أن انف�صل بع�ضها عن بع�ض.
فمو�ضوعات الفل�سفة والتاريخ واجلغرافيا وعلم النف�س بل �أحيانًا التف�سري واحلديث والفقه و�أ�صول الفقه كانت تدرّ�س حتت عنوان �شامل هو �آداب
اللغة العربية .وقد تنبّه عميد الكلية � إىل ما كانت عليه كلية الآداب يف �أول ن�ش�أتها و� إىل جعل االنف�صال مت�ص ًال بني هذه املو�ضوعات.
الورقة الأ وىل :قدم الأ �ستاذ الدكتور ح�سن ب�شري
�صدّيق الأ �ستاذ يف جامعة اخلرطوم ،وهو خبري التعليم
اجلامعي املتفرّع .وعنوان ورقته «�آفاق تدري�س الأ دب بني
ف�ضاءي الع�صور والق�ضايا» .ت�ساءل الباحث :هل اجتمع
لدر�س الأ دب تاريخيًّا معرفة متوازنة للأ دب والتاريخ؟
و�أجاب بالنفي .فقد �أ�صبح �أ�ستاذ الأ دب يدور يف فلك
التاريخ الأ دبي .و�شكر الدكتور الأ �سد املتحدث اللتزامه
بالوقت ولهذا البيان الوا�ضح غاية الو�ضوح وللتو�صيات
واملقرتحات التي قدمها.

الورقة الثانية« :جدليّة الأ دب وال�سيا�سة يف الرواية
الفل�سطينية (رواية املرياث �أمنوذجً ا � /سحر خليفة)».
قدمتها د.ة ختام �سليمان ،دائرة اللغة العربية ،جامعة
بري زيت ،فل�سطني .تناولت الباحثة ثنائية �أو جدلية الأ دب
وال�سيا�سة؛ م�شرية � إىل �أن الأ دب لي�س ظ ًال لل�سيا�سة .لكن،
هنالك تفعيل قوي لل�سيا�سة يف كتابة الأ دب يف بلد يرزح
حتت نري االحتالل .و�أ�شار الدكتور الأ �سد � إىل �أن الباحثة
قد �أح�سنت يف � إبراز العالقة بني الأ دب وال�سيا�سة من
خالل هذه الرواية التي اتخذتها �أمنوذجً ا للبحث يف جدلية
الأ دب وال�سيا�سة .و�أ�ضاف �إنّه ال يظن الأ دب قد انف�صل عن
ال�سيا�سة يف �أي ع�صر من الع�صور.

الورقة الثالثة« :تقييم مدى جناح كلية الآداب يف
تدري�س متطلبات اجلامعة» .قدّمها �أ .د .نعمان �شحادة،
ق�سم اجلغرافيا ،كلية الآداب ،اجلامعة الأ ردنية � .إذ
�أ�شار يف البداية د .الأ �سد � إىل �أن للدكتور نعمان ميزة
خا�صة عنده ،فهو يذكره بالعهد الزاهر من خريجي
الفوج الثاين من كلية الآداب �سنة  ،1967وال تزال
مالحمه هي هي .بد أ� د .نعمان حديثه باالعتذار عن
كون ورقته خمتلفة عن الأ وراق الأ خرى لعدم معاجلتها
ملو�ضوع تكامل كلية الآداب.

الورقة الرابعة« :الأ مري عبد القادر اجلزائري بني
الرواية والتاريخ» .قدمتها د.ة ماجدة حمّود ،كلية الآداب،
جامعة دم�شق� ،سوريا .تناول البحث عالقة الرواية
بالتاريخ يف «كتاب الأ مري» مل�ؤلفه وا�سيني الأ عرج من
خالل � إبراز �أن اللغة التي ا�ستعملها الروائي ال تتنا�سب
مع ال�سياق الثقايف والتاريخي واملوروث الديني ل�شخ�صية
الأ مري عبد القادر ،فتمّ تقلي�ص دور الأ مري املجاهد والبُعد
عن اللغة الدينية التي ت�شكل جزءًا �أ�سا�سيًّا من خ�صو�صية
الأ مري يف مواجهة العدو.

الورقة اخلام�سة« :عالقة منهج البحث اللغويّ القدمي باملنطق والفل�سفة» .قدّمها د .حممد اجلرب ،كلية الآداب ،جامعة
دم�شق� ،سوريا .تناول الباحث ت أ�ثّر الفكر العربي الإ�سالمي بالرتاث اليوناين الذي فر�ضتْه طبيع ُة التطور احل�ضاريّ الإن�ساينّ؛
مبينًا �أن احل�ضارة العربية الإ�سالمية متثل حلقة و�صل بني احل�ضارات القدمية وما تالها.



حـوارات :كليــات الآ داب ..
بـيــــن الـواقـــع واملـ�أمـــــــول
�أ.د رابح بوحو�ش – اجلزائر
 كيف ت َِ�ص ُف امل�شهد التي تعي�شه كلية الآداب يف بلدك اجلزائر؟التخ�ص�صات كعلم
ّ
تقوم كلية الآداب يف اجلزائر بدو ٍر علميٍّ � إذ جتمع جملة من
االجتماع ،وعلم النف�س ،والفل�سفة ،واالت�صال ،واللغات الأ جنبية ،والرتجمة ،والأ دب
العرب � .إ ّال �أن قنوات التوا�صل بني هذه الأ ق�سام حمدودة التعمق يف كل حقلٍ علمي.

د .حارث علي ح�سن  -جامعة املو�صل
 ماذا تقرتح على كلية الآداب يف جامعتك يف �ضوء هذا امل�ؤمتر؟التخ�ص�صات الإن�سانية
ّ
اقرتح على كليتي االنفتاح على الكليات واجلامعات العربية يف
يخ�ص املناهج واملفاهيم
وذلك للو�صول � إىل التكامل؛ للعالقة الوثيقة بني العلوم فيما ّ
وامل�صطلحات لتحقيق اال�ستفادة بن�سبة عالية .كما اقرتح اال�ستفادة من ن�شاطات
اجلامعات العربية ال �سيما اجلامعة الأ ردنية فيما يتعلّق بعنوانات امل�ؤمترات واجلانب
التنظيمي والإعالمي والعلمي .وربط حماور امل�ؤمترات بالواقع االجتماعي والثقايف يف
املجتمع لتحقيق الأ هداف العامة للو�صول � إىل التنمية االجتماعية والثقافية.

�أ.د حممد اجلرب – جامعة دم�شق
 ما الواقع الذي تعي�شه كليات الآداب وما ال�سبيل لالرتقاء مب�ستوى كليات الآداب؟يجب �أن حتقّق كلية الآداب بكافة �أق�سامها الطموح العلمي املو�ضوعي وذلك ملواكبة
التطورات الفكرية والإن�سانية والفنية .فمن الواجب �أن تكون برامج كلية الآداب منفتحة
ومتحرّرة من الإيديولوجيات التي ت�ضغط على كاهلها وتبعدها عن امل�سار املبتغى.
والن�شاط الثقايف املبدع يف كلية الآداب يتحقق بالكثري من امل�ؤمترات والندوات ،كما �أن
مفهوم احلوار بكافة �أبعادي يجب �أن ميتد عرب ومن خالل االختالف ليت�سنى الو�صول � إىل
مواطن االلتقاء ومن ثَمَّ تُرتجَ م تو�صيات امل�ؤمترات والندوات واحلوار � إىل نتائج ملمو�سة
تعي�شها هذه الأ مة.

د .فرا�س قزاز – جامعة دم�شق
 هل حتقق �أق�سام التخ�ص�ص يف كليّات الآداب يف الوطن العربي تكامالً؟جند �أق�سام كليات الآداب يف الوطن العربي غري منتظمة يف ن�سقٍ تكاملي؛ فيغيب
التعاون الأ كادميي املفرت�ض وجوده بني الأ ق�سام املتنوعة التي جتمعها كلية الآداب .وال
جند ر�ؤية وا�ضحة حتدّد معامل العالقة بني الأ ق�سام التي ت�شكّل قوام كلية الآداب � .إ�ضافة
� إىل غياب الربط بني الأ هداف النظرية والواقع املت أ�ثّر بالظروف االجتماعية وال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد العربية.

ع حوار الآ داب
ر َْج ُ

ق ــال ـ ـ ــوا ف ــي امل ؤ�تـم ـ ـ ــر

«م�ؤمتر رائع بد أ� من اخيار العنوان
واملحاور �..إدار ًة وتنظيماً و� إعالماً وم�شاركني؛
ف�شكراً لهذا البلد الطيب و�شعبه امل�ضياف».

د .حارث علي ح�سن – العراق

«امل�ؤمتر متميز مبو�ضوعه ،وهو بالفعل كان
ج�سراً من ج�سور التوا�صل بني الأ فراد واجلماعة،
وقد �أتاح يل الفر�صة � ،إذ توا�صلت مع زمالء من
العراق ،واملغرب ،وال�سودان ،ودم�شق ،وهذا ما كان
ليتم لوال م�ؤمتر حوار الآ داب».
د .رابح بوحو�ش – اجلزائر
«� إن ما مييز هذا امل�ؤمتر �أنه �أتاح لنا الفر�صة
لال�ستماع � إىل الآ خر ،وذلك على حني �أن غالب
امل�ؤمترات الأ خرى تقام لذوي االخت�صا�ص ،وقد
�أتاح لنا هذا الأ مر �أن ننفتح � إىل اخت�صا�صات
�أخرى قريبة من اخت�صا�صاتنا ،مما �أثرى
معرفتنا جميعاً ،وانعك�س ذلك يف طريقة تناولنا
للن�ص».
د .ل�ؤي خليل – �سوريا
«�أ�شكر جامعتي الأ م اجلامعة الأ ردنية وكليتي
الأ ب كلية الآ داب على هذه الدعوة الكرمية ،و�أظن
�أن �شهادتي جمروحة يف هذا ال�سياق الذي �ضم يف
ف�ضائه الرحب ثلة من الأ �ساتذة الأ فا�ضل الذين
�أتوا من املحيط واخلليج ،و�سعدت �أميا �سعادة
بلقاء م�شريف الفا�ضل معايل الأ �ستاذ الدكتور
خالد الكركي ،رئي�س اجلامعة».
د .هيام املعمري – الإمارات
«هذا م�ؤمتر خللق حوار معريف بني كل
تخ�ص�صات كليات الآ داب ،لقد ذكرين �شخ�صياً هذا
امل�ؤمتر باملثقف العربي القدمي الذي كانت جتتمع
هذه العلوم كلها يف تكوينه ،و� إنا فخورون بامل�شاركة
يف هذا العر�س الثقايف العلمي�...شكراً».
د.عبد الإله تازوت  -املغرب
«كان لقا ًء علمياً و� إن�سانياً رائعاً� ،أ�سرتنا
�شهامتكم وتفانيكم من �أجل راحتنا ،وفّرمت لنا
لقاء امل�شرق العربي باملغرب ،بف�ضلكم �أح�س�سنا
بروعة الأ خوة وقد ازدهت باملعرفة .لقد حققتم
معجزة يف ظروف اقت�صادية نعرفها جميعاً
فخدمتم تطور البحث العلمي».
د .ماجدةحمود � -سوريا
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