التقرير الختامي والتوصيات للموسم الثقافي الواحد والثالثين
"لغة الخطاب في العصر الحديث :المشكلة والحل"
عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي الواحد والثالثين ىذا
العام 1435ىـ2013 /م ،في رحابو ،عمى صورة مؤتمـر عممي شـعاره "لغة
الخطاب في العصر الحديث :المشكمة والحل" في المـدة (

 )17-16محرم

 1435ىـ )21– 20( ،تشرين الثاني 2013م.
وجاء اختيار ىذا العنوان حرصاً من المجمع عمى المشاركة الفاعمة

في كل المشروعات والتوجيات األردنية والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى
المغة العربية ،واعالء شأنيا ودعميا تعزي اًز لميوية القومية والتنمية

المجتمعية ،والعمل عمى وضع سياسة لغوية تعميمية واضحة المعالم

واألىداف.
حفل االفتتاح
بدأ حفل افتتاح المؤتمر الساعة التاسعة بآي من الذكر الحكيم ،ثم ألقى

األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة ،رئيس المجمع ،كممة االفتتاح ،التي قال فييا "إن
سبيمنا الوحيد في حاضرنا ىذا المؤلم ،الذي نرى فيو أمتنا العربية ترزح تحت

أحداثو الدامية ،أن نسمك طريق األصالة واإلبداع في بناء نيضة عممية أصيمة

ومبدعة".

ودعا الدكتور خميفة إلى وجوب االطالع عمى جميع العموم والفنون والتقنيات
الحديثة في عصر الثورة المعموماتية ،وترجمتيا إلى العربية ،وتمثُّميا واستيعابيا من

مصادرىا مباشرةً أو بالترجمة األمينة الممنيجة .وأن يتم ذلك كمو في إطار تراث
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ٍ
طبيعية تنبع من الذات
أمتنا ومبادئيا وقيميا ولغتيا العربية السميمة ،في عممية نمو

"فالحياة نمو ،أما التراكم المعرفي الذي تحكمو العشوائية واالنتقاء الممنيج عمى

وفق السياسة االستعمارية ،غير المعمنة "دعيم ينش ئون الجامعات ،فإنيم سوف ال
ِ
ُّ
تضخٍم
التشتت ،بل إلى
يأخذون إالَّ ما نعطيو ليم" ،فإنيا ال تؤدي إالَّ إلى العقم و

ال حياة فيو".

وقد اشتمل ىذا المؤتمر عمى خمسة عشر بحثاً ،توزعت عمى ست
جمسات وجمسة ختامية في مدة يومين ،وذلك عمى النحو اآلتي:
جلسات اليوم األول :األربعاء 2013/11/20م
الجلسة األولى:
ُعقدت في الساعة العاشرة ،برئاسة األستاذ الدكتور فتحي ممكاوي،
عضو مجمع المغة العربية األردني ،وألقي في ىذه الجمسة بحثان ،ىما:
ٔ" .مصطمح الخطاب في الموروث المغوي العربي القديم" ،إعداد
الدكتور عباس عبدالحميم عباس ،الجامعة العربية المفتوحة.
ٕ" .لغة الخطاب القرآني" ،إعداد الدكتور عودة أبو عودة ،جامعة العموم
اإلسالمية العالمية.
الجلسة الثانية:
عقدت في الساعة الحادية عشرة والنصف ،برئاسة األستاذ الدكتور
جعفر عبابنة ،عضو مجمع المغة العربية األردني ،وألقي فييا ثالثة
أبحاث ،ىي:
ٔ" .مصطمح الخطاب وتجمياتو في الدراسات الحديثة" ،إعداد الدكتور زياد
الزعبي ،جامعة اليرموك.
ٕ" .الخطاب في الدراسات المسانية الحديثة" ،إعداد الدكتور سمير استيتية،
جامعة اليرموك.
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ٖ" .تحميل الخطاب -البالغة -الحجاج :ما العالقة بين ىذه المباحث وما
تأثير كل منيا في اآلخر" ،إعداد الدكتور جمال مقابمة ،الجامعة

الياشمية.
الجلسة الثالثة:
مساء ،برئاسة األستاذ الدكتور خالد
عقدت في الساعة الثالثة
ً
الكركي ،وألقي فييا ثالثة أبحاث ،ىي:
" .1الخطاب وتغييب قواعد الجممة ،بين النظرية والتطبيق" ،إعداد
الدكتور يحيى عبابنة ،جامعة مؤتة.

" .2الخطاب وعمم المغة التداولي" ،إعداد الدكتور عاطف فضل،
جامعة الزرقاء.

أن) التناص
" .3بالغة الخطاب في البرنامج الوثائقي (يحكى ّ
نموذجاً" ،الدكتورة ثناء نجاتي عياش ،الجامعة الياشمية.
جلسات اليوم الثاني :الخميس 2013/11/21م
الجلسة الرابعة:
عقدت في الساعة التاسعة ،برئاسة األستاذ الدكتور محمد عدنان
البخيت ،عضو المجمع ،وألقي فييا ثالثة أبحاث ،ىي:
ٔ" .المغة في الخطاب األدبي ،قراءة في أدبية المغة القرآنية" ،إعداد
الدكتور عمر القيام ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية.
ٕ" .المغة في الخطاب الدعوي" ،إعداد الدكتور عبدالرحمن إبراىيم
الكيالني ،الجامعة األردنية.
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ٖ" .المغة في الخطاب الثقافي" ،إعداد الدكتور رائد عكاشة ،المعيد
العالمي لمفكر اإلسالمي.
الجلسة الخامسة:
عقدت في الساعة الحادية عشرة ،برئاسة األستاذة الدكتورة سرى سبع
العيش ،عضو المجمع ،وألقي فييا ثالثة أبحاث ،ىي:
ٔ" .المغة في الخطاب اإلعالمي" ،إعداد الدكتور تيسير أبو عرجة ،جامعة
البت ار.
ٕ" .المغة في الخطاب الفني" ،إعداد الدكتور إدىام حنش ،جامعة العموم
اإلسالمية العالمية.
ٖ" .لغة الخطاب في عمم االجتماع المعاصر" ،إعداد الدكتور محمد
الحوراني ،جامعة اليرموك.
الجلسة السادسة:
عقدت في الساعة الثالثة مساء ،برئاسة األستاذ الدكتور عبدالجميل
عبدالميدي ،عضو المجمع؛ وألقي فييا بحث واحد ،ىو:
ٔ" .لغة الخطاب السياسي :المشكمة والحل" ،إعداد الدكتور وليد عبدالحي،
جامعة اليرموك.
الجلسة الختامية
عقدت في الساعة الثالثة والنصف مساء ،برئاسة األستاذ الدكتور عبدالكريم
خميفة ،رئيس مجمع المغة العربية األردني ،وتضمنت:
 .1كممة مجمع المغة العربية األردني ،ألقاىا األستاذ الدكتور عبدالمطيف عربيات،
عضو مجمع المغة العربية األردني.
 .2التقرير الختامي والتوصيات ،ألقاه مقرر المؤتمر ،الدكتور عودة أبو عودة.
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التوصيات
التوصيات اآلتية:
صدرت عن هذا المؤتمر
ُ
يتطمب
النيوض بمغة الخطاب العربي
ٔ .يؤكد المشاركون في ىذا المؤتمر أن
ُ
َ
وضع استراتيجية وطنية وقومية لتخطيط لغوي شامل لنظامنا التعميمي
َ
واألكاديمي والثقافي واإلعالمي واالجتماعي ،تشارك فيو و ازرات التعميم
الجامعات العربية ومجامعُ المغة العربية
العالي والتربية والتعميم والثقافة و
ُ
ومراكز تنمية الموارد البشرية والمؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع
المدني الثقافية والعممية.
ق
ٕ .مصطمح الخطاب في موروثنا الثقافي بحاجة إلى دراسات استقصائية َوْف َ
وترصد تحو ِ
ٍ
التو في
رؤية تاريخية تعم ُل عمى تتبع ظيور المصطمح
ُ
ِ
الميادين المعرفية المختمفة.
ٖ .دعوة الجامعات والمجامع إلى االىتمام بالبحث العممي بصورة عامة ،والى
توجييو نحو لغة الخطاب في شتى المجاالت ألنو الطريق إلى رسم منياج
تربوي منظم لإلفادة من شتى مناىج البحث المغوي القائمة.
ٗ .توجيو الجامعات األردنية العامة والخاصة والمؤسسات الثقافية إلى
تزويد مكتباتيا العامة بكل المراجع والمؤلفات المتخصصة في
موضوع الدراسات المسانية الحديثة بكل فروعيا.
٘ .وضع الخطوط العريضة لسياسة منظمة عند وضع خطط الدراسة الالزمة
في الجامعات األردنية كميا حتى تتجو الجيود المتعددة لتحقيق األىداف
المرسومة.
بالمسان و ِ
ِ
القمم في مجاالت القول كميا
 .ٙااللتزُام بالمغة الفصيحة والتعبير بيا
ىو ُّ
الحل األمث ُل واالتجاه الصحيح لتوجيو لغة الخطاب المعاصر لتحقيق
المرجوة.
األىداف القومية
ّ
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 .ٚتوحيد الجيود في المؤسسات التعميمية والتربوية ،ووسائل االتصال

واإلعالم لالىتمام بالمغة العربية ،واعداد البرامج اليادفة لزرع محبة المغة

في نفوس األفراد ،حتى يصبح االىتمام بيا منياجاً وعقيدة لدى كل الناس.
 .ٛالدعوة إلى نشر مفاىيم الدراسات المغوية المعاصرة ،كالسياق والخطاب
والمناىج المسانية المتعددة منذ مرحمة البكالوريوس ،في خطط منظمة ،تعد

تييئة لمتخصص في ىذه العموم في الدراسات العميا.

 .ٜإعادة النظر في الخطط الدراسية في المواد المختمفة كالبالغة ،والمغة،
والنحو ،والفن ،والدراسات اإلسالمية والشرعية ،واإلعالم ،والسياسة

وغيرىا؛ ألن جامعاتنا بحاجة إلى التدقيق في وضع الخطط الدراسية وفق
المفاىيم المتطورة لممنياج التربوي.
ٓٔ .يؤكد المشاركون أن حركة الخطاب النقدي األدبي العربي المعاصر

بحاجة إلى عقد مؤتمرات عدة ،وتنظيم لقاءات متخصصة عمى مختمف

المستويات لمعمل عمى وجود فكر أدبي نقدي منيجي يواكب الحركة

األدبية والمذاىب النقدية السائدة ،ويعمل عمى إعادة النظر بالمنجز العممي
المتصل بيذا الموضوع.
ٔٔ .حث الفضائيات ووسائل اإلعالم المختمفة عمى مراجعة المادة المقدمة

ط األخبار الذي يكون مرافقاً لممادة
من خالليا وتدقيقيا لغوياً ،خاصة شري َ

اإلعالمية .وادراك أىمية تقديم البرامج الوثائقية بأسموب أدبي مشوق.

وسائل اإلعالم (المسموعةَ والمرئيةَ والمقروءةَ) تعد
ٕٔ .يؤكد المشاركون أن
َ
وسيمةً فاعمة في تعميم المغة العربية وتَ َعمُّ ِميا ،إذا استخدمت استخداماً
ِ
الصحفية
موجياً وسميماً ،ويتوجيون إلى جميع المؤسسات اإلعالمية

ِ
ِ
والتمفاز ِ
اإلذاعات لمعناية بالمغة العربية السميمة
الفضائية واإللكترونية و
ية و
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واحتراميا ،واالرتقاء بمستوى االستخدام المغوي للعاممين فييا في كل ما
يذيعون ويبثون ويعقدونو في ندوات عممية ،واجتماعية وسياسية وغيرىا.

ٖٔ .دعوة وسائل اإلعالم إلى اإلسيام الفاعل في االرتقاء بمغة الخطاب من

خالل المجوء إلى التعبيرات المباشرة السيمة .واالىتمام بإثراء مفردات المغة

العربية بما يستجد يومياً من خالل المعالجات اإلعالمية سواء في عممية
التعريب أو الترجمة السريعة لألخبار .والحرص عمى تقديم التقارير المرافقة
لمنشرات اإلخبارية بمغة عربية فصيحة.

ٗٔ .االىتمام بمواقع التواصل االجتماعي ذات األثر الفعال في الطبقات

االجتماعية حتى تعمل عمى تقديم صورة مشرقة لمغة ،ونشرىا باألداء

الحسن واالستخدام المغوي السميم.

ٍ
ٍ
فاعمة من لغويين
نشيطة
٘ٔ .العمل عمى تأسيس حمقة بحث وتحميل

واجتماعيين ونفسانيين ،متخصصين في العربية واإلنجميزية يعممون عمى

استقراء الخطاب بكل أشكالو :اإلعالمي المرئي والمسموع ،واألدبي

والسياسي ...الستخالص ما يجري في العالم عموماً وفي عالمنا العربي،
واستكناه ما يترتب عميو من نتائج ومن رسم لمستقبل المغة ،وتزويد الدولة
بيذا االستقراء ألخذ ذلك بعين االعتبار لمتخطيط االستراتيجي لمتعميم

والتربية المغوية المفيدة.

 .ٔٙضرورة رفع شأن المغة وتنميتيا في الخطاب الثقافي ،من خالل بناء

سياسة لغوية قادرة عمى جعل المغة ىي العنصر األول في النسج الثقافي
واالجتماعي والسياسي والعممي لدى كل المتعاممين بالمغة ،والعمل عمى

حية مشرقة تتالءم وقدرات المغة المعروفة.
تقديم المغة بصورة ّ
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 .ٔٚالحث عمى تأليف المعاجم المتخصصة بالحقول المعرفية المختمفة أللفاظ
الخطاب الفني ومصطمحاتو.

 .ٔٛيدعو المشاركون إلى مراجعة شاممة لمغة الخطاب الدعوي المعاصر

وتحديد جوانب القصور والنقص التي تعتريو ،والنظر في كيفية تجاوز ذلك

كمو حتى يكون الخطاب الدعوي المعاصر قاد ار عمى تحقيق أىدافو في

إصالح الفرد والمجتمع واألمة  ،وفي نشر الخير لإلنسانية جميعيا .

 .ٜٔالخطاب السياسي العربي ذو أىمية كبيرة في دعم المغة وتقديميا لمناس
وذلك بالحرص عمى استخداميا ،واالعتزاز بيا ،واإلفادة من التجارب

التاريخية في اىتمام األفراد والمسؤولين بيا.

ٕٓ .الترجمة رافد ميم من روافد المعرفة اإلنسانية ،وعمى و ازرة الثقافة
والجامعات الرسمية والخاصة ومجمع المغة العربية األردني

التنسيق لوضع
التعاون و
والجمعيات األردنية ذات العالقة
ُ
ُ
استراتيجية وطنية متكاممة لبرنامج وطني لمترجمة من العربية والييا
ٍ
ِ
وتيسير سبل اإلفادة مما ينتجو
إغناء لمغة العربية،
لما في ذلك من
اآلخرون في حقول المعرفة المتعددة.

ٕٔ .إعداد دراسات عممية ،وتوجيو الباحثين إلييا ،في موضوع

الخطاب القرآني ،وأثره الكبير في رفع شأن المغة ،حتى غدت لغةَ
الخطاب األولى في كل مجاالت القول والعمل في العصور
اإلسالمية األولى ،ورسم السبيل األمثل من أجل إعادة مجد المغة
العربية وعودتيا لمقيام بدورىا الفعال؛ إذ إن تقدم المغة ىو عنوان

حياة األمة وعزتيا.
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