
 

 

 

 املشاعر اليت هتّم:
 ةالعربيوالفنون والثقافة يف األدب  واجلسد واالنفعال حساسإلمتعددة التخصصات ل تمقاراب

  ثنائية اللغةالالصيفية الدولية درسة امل
 (AGYA)للباحثني الشباب كادميية العربية األملانية األ املنظمة من قبل

 ، املغربلرابطاب سيف جامعة حممد اخلام
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 2018 نوفمرب/  تشرين الثاين 3إىل  1من 
 (philologies.de-arabic) "حنو دراسات عربية برؤى متعددة" مشروع ضمن نشاطات

 

 ما يهم الباحثات والباحثني؟ تبادل املقارابت وتعدد التخصصات:
 "حنو دراسات عربية برؤى متعددة"ت ضمن مشروع واالنفعاال املشاعر واألحاسيسمدرسة صيفية حول 

صيفية املدرسة ال 2018نوفمرب  /تشرين اثين  3إىل  1عقدت يف جامعة حممد اخلامس ابلعاصمة املغربية الرابط من 
واجلسد يف  نفعالرابت متعددة التخصصات لإلحساس واال"املشاعر اليت هتّم: مقاحتت عنوان اللغة ثنائية الدولية ال

طات مشروع "حنو دراسات عربية برؤى متعددة" ااملدرسة الصيفية ضمن نش". متّ تنظيم األدب والفنون والثقافة العربية
اللقاء الصيفية هي املدرسة هذه  .معهد الدراسات السامية والعربية جبامعة برلني احلرة يف 2014الذي بدأ عام و 

أساسيني. هدفني وتسعى إىل حتقيق  ،2017لقاء بريوت عام مث  2014لقاء برلني عام ضمن سلسلة بدأت بالثالث 
ظر والتجارب بني الباحثني الشباب )طالب الدكتوراه وما بعد نلوجهات ال جتسهيل التبادل املمنهاهلدف األول 

لذلك  لغة أكادميية.كالعربية   اللغة ستخداماتعزيز والثاين  بلدان األوربية،الدكتوراه( املقيمني يف العامل العريب وأملانيا وال
واألساتذة من اجلامعات العربية واألوروبية من خمتلف شباب الباحثني جمموعة من المجعت هذه املدرسة يف الرابط 

املدرسة الباحثني منحت داب والثقافات واجملتمعات العربية املعاصرة والقدمية. دراسات اآلحقل يف التخصصات 
ارابت متعددة هبدف تبادل وجهات النظر واالستفادة من مبنهجيات ومقالشباب فرصة ملناقشة مكثفة ملشاريعهم 

 التجارب املختلفة.

( وهم AGYAاملدرسة الصيفية حتت رعاية أعضاء األكادميية العربية األملانية للباحثني الشباب )جرت فعاليات 
يان يونغي )جامعة كريستو  بريوت(بيكية ر األم ةبالل األرفه يل )اجلامعو  ة: برابرا وينكلر )جامعت مونسرت(ذاألسات
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 ذات راندااكما شهدت حضور األست  .يب )جامعة حممد اخلامس ابلرابط(اة الطحتفا األستاذة ابلتعاون مع ،ورغ(بمار 
كباحثات وفاحتة الطايب  ( جامعة أوكسفوردجوليا براي )و ( جامعة ابمربغ) ىهبزاد هالل)جامعة القاهرة( و بو بكر أ

 الوالايت املتحدةواجلزائر و  لبنانو  املغربو  من أملانيا ربعة عشر ابحثًا شاابً قدم الفعاليات جمموعة من أمشرفات. 
مشروع على بتقدمي مداخلة ترتكز ابحث شاّب قام كل حيث  ،عمل يفريقتوزع الباحثون يف  وسويسرا. إيطالياو 
قراءة بمجيع الباحثني واألساتذة قام كما   .فريق العمليف للمناقشة املكثفة مع زمالئه والباحثني املشرفني وطرحها  ثهحب

لفريد الزاهي يف اجللسة  1: كتاب "اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم"يف جلستني عامتني نينظري نينقدية لنصّ 
رج البحر جثثاً: اهلامشية واجلندر واإلنفعال يف البحر املتوسط"  يف اجللسة الثانية. 2األوىل ومقالة جرتشن هيد "ُيخ

يف املختلفة املقارابت يف أنه يوفر بيئة مالئمة حتفز على تبادل وجهات النظر و الصيفية  ةاملدرس شروعمتتجلى أمهية 
نفعاالت جتماعية ابالتعدد التخصصات. يف السنوات األخرية اهتمت الدراسات األدبية والثقافية والعلوم االوسط م

نفعاالت الا أمهية دورديثة من ختصصات عديدة عن ت بعض الدراسات احلوعربّ  ،لنظرلالفت بشكل واملشاعر 
حديثا  ةض البحوث املنشور عاجملتمع ومعناه لديهم. كما أن بآرائهم حول واملشاعر يف تكوين هوايت األفراد وتشكيل 

ط ودورها يف تسلياآلداب والثقافة العربية بّينت مركزية اإلنفعاالت واملشاعر يف فهم مظاهر الربيع العريب  حقول يف
 .جديد على مفهوم احلداثة ءضو 

 ،حبث عديدة التعاجل الباحثون الشباب يف مشاريعهم عدة مسائل متعلقة بقضااي اجلسد واجلندر ومفهومه يف جما
إىل العلوم العربية اإلسالمية القدمية مثل علم الكالم عند  الرواية املصورةمثل  فات الشعبيةاة املعاصرة والثقيمن الروا

نفعاالت يف بعض املداخالت أسئلة كثرية عن دور األحاسيس واال تمن انحية أخرى طرحو مياء. يالصوفية والك
مقاربة مت طرح تلك األسئلة وفق  .مراحلها والعالقات املتنوعة بني األفرادمبختلف مستوايهتا و جتماعية احلياة اال
مثل كتاب األغاين  ةنصوص قدميورًا بقراءة مر  ةاملعاصر  اتاملنزلية يف اجملتمع ةياانطالقًا من مظاهر احل متكاملة

خرى البعد اللغوي للعالقة بني أ هذا وقد انقشت أحباثلطقوس الدينية. انتهاء بتحليل او واملقامات فهاين صلال
  .واالجتماعيةاملشاعر واملظاهر الثقافية 

لتبادل فعاالً  ااملناقشات وأنتج سياقيف ر عميقا وبشكل إجيايب وضوع املختار ملدرسة هذه السنة أثّ املأن من الواضح 
 أبطر البحثالنظر  ةعادفرصة إلن واألساتذة يف املداخالت ومناقشاهتا و الباحث هااألسئلة اليت طرحأاتحت  املقرابت.

على  ااهتمامهم االعمل ركز  يللرتمجة. كما أن فريقفيما يتعلق مبصادرها وقابليتها صة اوالنماذج النظرية املستخدمة خ
وذلك  واحلديثةالقدمية الثقافات واجملتمعات العربية و  د مقارابت مشرتكة للكشف عن ديناميات التحول يف الفكرإجيا

                                                           
 .1999افريقيا الشرق، الدار البيضاء ، الجسد والصورة والمقدس في اإلسالمفريد الزاهي،  1
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Mediterranean”, Global South, 9, 2, 2015: 38-59. 



 
 

بطريقة قادرة على جتاوز ما اخعترب خصوصيات إقليمية وذاتية هبدف بناء رؤى ومناهج مشرتكة وتعددية يف نفس 
 .الوقت

ة عبد الفتاح ألساتذلاضرتني خمتصتني ابملوضوع املختار يفية حمصاستضافت املدرسة ال كله،  إىل ذلك ةوابإلضاف
وعبد احلي املودن، وأسهمت احملاضراتن يف إغناء النقاش. يف حماضرته، عاجل األستاذ عبد  يكيليطو والطيب بلغاز 

الفتاح كيليطو مشكلة اخلطأ والتنوعات يف ترمجات بعض املصادر العربية األدبية وخاصة ألف ليلة وليلة واملقامات 
 ينتج عنها مفهومات غريبة عن جوهر إىل لغات أخرى، وأشار إىل ما مساه "شعرية اخلطأ" يف معظم الرتمجات واليت

معانيها يف مصادرها، وهبذا تكون النصوص املرتمجة غالبا نصوصاً أخرى جديدة مبعاين أخرى. حييلنا األستاذ كيليطو 
وعبد احلي املودن،  يإىل مفهوم الرتمجة من حيث أهنا قد ال تفي ابملعاين األساسية املرادة. أما األستاذان الطيب بلغاز 

ر حماضرهتما حول نظرية األمل والسياسة أو ما يسمى "ابملاضي األليم" من خالل فهم العنف الذي تسببه بعض فتدو 
القرارات احلكومية أو ما متارسها احلكومة نفسها يف حماولتها للتأكد من حتقيق بعض األهداف. متحورت احملاضرة 

ددة ملعاين العدالة واالنتقام والرباءة واخليانة واملقاومة حول السينما احلديثة يف املغرب وكيف يتم تصوير املواقف احمل
 وما للمشاعر من سيطرة وأتثري عليها، وهذا يضيف فهما جديدا لدور املشاعر يف األمور السياسية.

خالصة القول أن برانمج املدرسة الصيفية يف هذا العام عاجل العديد من قضااي الثقافات والفنون وألقى ضوءاً جديدا 
لى أمهية املشاعر واالنفعاالت واألحاسيس من خالل مناهج الدراسات العربية قدميا وحديثا. إن الدراسات العربية ع

يف وضعها احلايل تواجه إشكاليات وحتدايت عديدة، خصوصًا فيما يتعلق إبعادة قراءة السردايت الكربى اليت 
ية. فمن انحية ال يزال من الضروري تقييم مصداقية جتماعشكلت حقول الفكر والدراسة يف العلوم اإلنسانية واال

تطبيق هذه النظرايت بشكل مباشر على سياق أكادميي واجتماعي وثقايف يقع خارج السياق األصلي املنتج هلا، 
ومن انحية أخرى ال يزال الفارق كبرياً بني األكادمييات الغربية واألكادمييات العربية من حيث تكوين هيئات البحث 

دريس وأولوايت املناهج والقدرة على توفري املوارد. ويف هذا السياق أّكدت املدرسة الصيفية هلذه السنة مرة أخرى والت
 على دور املؤسسات األكادميية يف مواجهة هذه التحدايت.

 (جامعة روما) وأليسندرو بونتيمبو (جامعة برلني احلرة) األغونفونسليمان 

 

 


