
 

  

  

  ر النص العريب على الصفحة الثالثةنظا

Call for Applications 

Mapping the Urban: 

Cities in Arabic Literature, Culture, and Society 

AGYA International Bilingual Summer School  

Ca’ Foscari University of Venice, Italy 

17-19 October 2019 

as part of the summer school project  

“Arabische Philologien im Blickwechsel / نحو دراسات عربية برؤى متعددة”  

(arabic-philologies.de) 

The summer school project “Arabische Philologien im Blickwechsel / نحو دراسات عربية برؤى متعددة” 

has a twofold agenda: to facilitate the systematic exchange of perspectives and 

experiences between scholars based in the West and in the Arab world, and to foster the 

use of Arabic as an academic language. Addressing young scholars (Phd students, 

postdocs) in the field of Arabic literary and cultural studies based in Germany and other 

European countries and the Arab world, it provides them the opportunity to present their 

own research in an international academic context, to discuss current, innovative 

approaches to Arabic philology, literature and culture, and to practice the respective 

foreign language (English or Arabic). This year’s summer school seeks to bring together 

junior and senior scholars from universities in Germany, Europe, and the Arab world 

working in the field of Arabic literary and cultural studies, both classic and modern, in a 

wide sense (including arts, history, philosophy etc.) in order to discuss topics, 

methodologies, and theories related to cities in Arabic Literature, Culture, and Society. 

Literary engagements with cities are contemporaneous with the emergence of urban 

culture as such. In the cultural history of urban life, cities have been perceived, reflected 

on, and interpreted in endless ways. The Arabic Islamic tradition shows an explicit 

concern with the space of the city throughout its premodern and modern history. In Arabic 

sources perceptions of cities changed with the changing topography of organized social 

and political life. Thereby, the rich Arabic material on cities does not only express the 

creative force and incredible variety of urban imagination, but also unveils significant 

material and non-material transformations of cities.   

In the framework of the ‘spatial turn’, literary and cultural studies discuss the mapping of 

space, i.e. the perception, conceptualization, and (re-)presentation of space in literature, 



arts and culture. In this regard, approaches to the urban space in Arabic studies become an 

interdisciplinary lens to understand social interaction, cultural practices and material 

culture in a wider sense (e.g., Samira Aghacy: Writing Beirut, 2015; Nizar Hermes/ 

Gretchen Head (eds.): The City in Arabic Literature, 2018; Khālid Ziyāda: al-Madīna al-

ʿarabiyya wa-l-ḥadātha, 2018). The summer school uses interdisciplinary approaches to 

discuss cities in pre-modern, modern, and contemporary Arabic literature, arts and 

culture. It engages literary, artistic, intellectual, sociocultural, and political interactions 

and discusses personal and professional, private and public space related to the city in the 

Arab World. By ‘mapping the urban’ in texts, it focuses on urban space going beyond the 

physical structure including mythological, symbolic, utopic and dystopic cities.  

The summer school welcomes research projects on urban space in Arabic literature, 

culture and society, including different textual practices and genres like religious texts, 

chronicles, travelogues, literary anthologies, biographical dictionaries, novels, poems, 

maqamas, but also comics, blogs and political and philosophical texts. Suggested topics 

include, but are not limited to: 

- the study of textual genres and aesthetic devices related to cities; 

- the urban imaginary of a particular city or part of a city;   

- legendary and utopian cities, their description and function; 

- textual practices of urban societies, communities, networks and actors; 

- urban transformations and their cultural, societal and political relevance as 

discussed in texts;  

- concepts of cities and urban life in philosophy, theology, literature and arts.  

In the framework of the summer school, each young scholar will have the opportunity to 

present and discuss intensively his/her project in small working groups. In addition, all 

participants will discuss in plenary sessions theoretical approaches based on selected 

Arabic and English texts that will be provided by the organizers beforehand.  

Participants will be requested to give a short presentation of (parts of) their current 

research project (20 min.) in English or Arabic; they are highly encouraged to choose the 

language they are less familiar with. In addition, they are supposed to prepare the English 

and Arabic texts distributed beforehand (ca. 60 pages in total) and participate actively in 

plenary discussions. Good knowledge of Arabic and English is required. Travel and 

accommodation expenses of invited participants will be fully covered by AGYA. 

Please submit, in English or Arabic, an abstract of your research project (3-5 pages, 

including a passage related to the summer school’s thematic focus, i.e. cities or urban 

space), a short letter of motivation, a short CV, and the names of two academic references 

(one single pdf file) to arabic-philologies@agya.info by 15 June 2019. Do not hesitate to 

contact us for general inquiries.  

The summer school is organized by AGYA members Barbara Winckler (Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster), Christian Junge (Philipps-Universität Marburg), Tamirace 

Fakhoury (Lebanese American University), Khalid Talahma (Birzeit University) and AGYA 

Alumnus Bilal Orfali (American University of Beirut), in cooperation with Antonella 

Ghersetti (Ca’ Foscari University of Venice). It is part of the research projects of the Arab-

German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA). 



 

  

  

  دعوة للمشاركة

  :عمرانط اليخطت

  المدن في األدب والمجتمع والثقافة العربية
  المدرسة الصيفية الدولية الثنائية اللغة 

  )AGYAاألكاديمية العربية األلمانية للباحثين الشباب ( تي تنظمهاال

 يف البندقية، إيطاليا )Ca’ Foscari(يف جامعة كافوسكاري 
 2019أكتوبر  / تشرين األول 17-19

  مشروعضمن نشاطات 
  "Arabische Philologien im Blickwechsel/  "حنو دراسات عربية برؤى متعددة 

 )philologies.de-arabic(  

" Arabische Philologien im Blickwechsel/  "حنو دراسات عربية برؤى متعددةة رس الصيفيامشروع املد يقوم
مل العا يفو  الغرب يف نيقيمملا نيالباحثج لوجهات النظر والتجارب بني نهمملا التبادل تسهيلل هو األو  على هدفني:

(طالب الدكتوراه الشباب  نيالباحث يستهدف إذوهو ة أكادميية. كلغ العربية اللغة استخدام تعزيزيب؛ والثاين هو العر 
 ،يبالعر  العام يفو  وروبيةألا الدوليف أملانيا وسواها من  نيماه) يف حقل دراسات األدب العريب املقيالدكتور  بعد وما
) الفيلولوجيا( ةاللغ هلفق املقاربات الراهنة واملبتكرةيل، ومناقشة دو  يميأكاد إطار يف اثهمحبأ ميتقد فرصة مّفر هليو 
 العام ذاهل الصيفية درسةملا وتسعىهذه احلالة: اإلنكليزية أو العربية).  ر (يفخآلا لغة ارسةممو  العربية، والثقافة دبألوا

ل حق يف يشتغلون الذين يبالعر  ملوالعا وأوروبا انياملأ جامعات يفإىل مجع الباحثني الشباب واألساتذة املكّرسني من 
ومنهجيات ونظريات ذات صلة باملدن يف األدب واتمع  مواضيع اقشةل منأج من العربية والثقافية دبيةألا الدراسات

  والثقافة العربية.

يف تاريخ وجرى تصور املدن وتأّملها وتأويلها، . بوصفها كذلكة نييدظهور الثقافة املمع املدن باألديب  هتماماالزامن ت
 على مرّ املدينة فضاء العريب اإلسالمي اهتماًما واضًحا ب اثظهر الرت يُ و . ق ال اية هلاائية الثقايف، بطر دينحلياة املا

ت تصورات املدن يف املصادر العربية مع تغري تضاريس احلياة االجتماعية تغريّ و . احلديث واحلديثما قبل تارخيها 
اللذين املدن عن القوة اإلبداعية والتنوع املذهل  اليت تتناول ثريّةالعربية ال ادةامل تعّرب ال ، لذلكو . والسياسية املنظمة

 .نة يف املدجسيمتكشف أيًضا عن حتوالت مادية وغري مادية  بل فحسب، ديينخليال املَيِسَمان ا

وَمْفَهَمته  ه، أي تصور األخريهذا  طيطَ خت ،انعطافة االهتمام بالفضاءيف إطار ، تناقش الدراسات األدبية والثقافية
 يف الدراسات العربية عدسة متعددة ديينامل فضاءمقاربات الوبذلك تغدو . يف األدب والفنون والثقافةوتقدميه ومتثيله 

  :يُنظر، مثالً (التخصصات لفهم التفاعل االجتماعي واملمارسات الثقافية والثقافة املادية باملعىن األوسع 



  ؛Samira Aghacy: Writing Beirut, 2015 ؛2018، ةثداحة العربية والالمدين: خالد زيادة 
 Nizar Hermes / Gretchen Head (eds.): The City in Arabic Literature, 2018 .(املدرسة وّسل توت

. ةواملعاصر  ةواحلديث ةقبل احلديثما والثقافة  وناملدن يف األدب والفن يف تناولتعددة التخصصات امل قارباتاملالصيفية 
واخلاص والعام  ،الشخصي واملهين فضاءال ولناتتتفاعالت أدبية وفنية وفكرية واجتماعية ثقافية وسياسية و وهي ُتْشرُِك 

 بنيةال عّدى يتمديينيف النصوص، على فضاء  "طيط العمرانخت"من خالل كما ترّكز، . املتعلق باملدينة يف العامل العريب
 .والفاسدةية طوباو املدن األسطورية والرمزية والعلى ليشتمل  ةاملادي

، مبا يف ذلك ةوالثقافة العربيواتمع  يف األدب ديينالفضاء املباملشاريع البحثّية حول ب املدرسة الصيفية ترحّ 
 الرتاجم والسريوكتب رحالت واملختارات األدبية الو  تواريخالدينية وال النصية املختلفة مثل النصوصواألنواع املمارسات 

مل تتشو . الفلسفيةو  ةية واملدونات والنصوص السياسصور امل قصصوالروايات والقصائد واملقامات، وكذلك ال
 :من دون أن تقتصر عليه، على ما يلي املوضوعات املقرتحة

 ؛اجلمالية املتعلقة باملدن لصنعاتدراسة األنواع النصية وا -
 أو جزء من مدينة؛ بعينهاملدينة  دينيةامل ملخّيلةا  -
 ؛وصفها ووظيفتها ،املدن األسطورية والطوباوية -
 ؛ني املدينينيالفاعلو عات والشبكات ااملمارسات النصية للمجتمعات واجلم -
 النصوص؛يف  قشتو نية وأمهيتها الثقافية واالجتماعية والسياسية كما دينالتحوالت امل -
 .ونواألدب والفن مفاهيم املدن واحلياة احلضرية يف الفلسفة والالهوت -

 ضمن ةفمكثّ  مناقشةً  تهومناقشمشروعه فرصة تقدمي بيف إطار املدرسة الصيفية،  ،باحث شابسوف حيظى كل 
مقاربات يناقشون فيها جلسات عامة ة. وسوف يقوم مجيع املشاركني، عالوًة على ذلك، بعقد جمموعات عمل صغري 

  .مون مسبقاً مها املنظّ يقدّ وف ليزية سكعربية وإن إىل نصوص خمتارة باالستنادنظرية 

ليزية أو كباإلن) دقيقة 20(أو ألجزاء منه شروعهم البحثي احلايل مل مداخلة خمتصرةطلب من املشاركني تقدمي يُ وف س
كما يُفَرتض م أن يطّلعوا على . ة األف على اختيار اللغة اليت هم أقلّ وسوف ُيشجعون أشّد التشجيع العربية؛ 
 .ةبنشاط يف املناقشات العام واشاركأن يو ) ملصفحة يف ا 60 حواىل(مسبًقا وّزعة ليزية والعربية املكاإلن النصوص

وسوف تغطي األكادميية العربية األملانية . ة ضرورية للمشاركة يف املدرسة الصيفيةليزيكيدة بالعربية واإلناجلعرفة امل
  .تهم كاملةً وإقاماملشاركني املدعوين نفقات سفر ) AGYA(للباحثني الشباب 

ذا صلة باملوضوع  اً مقطع متضمنةً ليزية أو العربية، كصفحات، باإلن 5- 3( إرسال خالصة ملشروعكم البحثييرجى 
سرية ذاتية و ، للمشاركةتتضمن دوافعكم رسالة قصرية و ، )فضاء املديينّ الاملدن أو املدرسة الصيفية، أي عليه ز تركّ  الذي

 العنوان إىل 2019 يونيو / حزيران 15 قبل) واحد pdf ملفيف ( نيأكادميي ْني مرجعَ  يْ مسَ اقصرية، و 
 philologies@agya.info-arabic . زيد من املعلوماتيف االتصال بنا مل واال ترتددو.  

 )جامعة مونسرت(ر وينكل ةر ابربكادميية العربية األملانية للباحثني الشباب األ تنظيم املدرسة الصيفية أعضاءيقوم على    
 )جامعة بريزيت(تالمحة  ) وخالداجلامعة اللبنانية األمريكية(وتامرياس فاخوري  )جامعة ماربورغ( غيونيوكريستيان 

أنطونيال  بالتعاون مع، )اجلامعة األمريكية يف بريوت( الشباب بالل األرفه يلكادميية العربية األملانية للباحثني خّريج األو 
 .شبابباحثني الللكادميية العربية األملانية األ نشاطاتجزء من  يه املدرسة الصيفية. )كافوسكاريجامعة  ( غريسييت


