
 

 

 

"متعددة ؤىنحو دراسات عربية بر "  

العربيةمجال الدراسات تدريس والبحث في طريقة جديدة في المبادرة ل  
 
 
 

تجريبيةرشة عمل تحضيرية ومدرسة صيفية و   
"رؤى متعددةبنحو دراسات عربية " دوليةجل سلسلة من المدارس الصيفية الأمن   

(5102-5102)برلين , بيروت, القاهرة  
 

 

 3113سبتمرب / أيلول  11-3   :الزمان
 مصر, القاهرة   :املكان

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب        
 

  جامعة برلني احلرة - معهد الدراسات السامية والعربية   :املنظمون
 جامعة القاهرة - كلية اآلداب - وقسم اللغة العربية وآداهبا     
 

 مؤسسة فولكسفاغن   :الداعم
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2 

 

 "متعددة ؤىنحو دراسات عربية بر "
 العربيةمجال الدراسات تدريس والبحث في طريقة جديدة في المبادرة ل

يعترب علم الدراسات ( 1791)دوارد سعيد لالستشراق إنقد  منذ  ؟ لماذا نحتاج الى مناهج جديدة في مجال الدراسات العربية
ما بعد "دوارد سعيد وتطوراته من خالل دراسات إوبينما يعد نقد . بامتياز لقضايا اهلوية واكتشاف اآلخر احبثي العربية حقال

يف جمال املمارسة العملية بيقها يتم تطمل  ن نتائجهاإف ،كثر انتشارا يف جمال الدراسات العربيةاهج األمن النظريات واملن "االستعمار
فال تزال هناك فجوة كبرية يف ممارسة التدريس ، تبادل عديدةو  برامج تعاون ورغم وجود. ن بشكل فعالحىت اآلللتدريس والبحث 

ة وعدم املعرفة الهتمامات البحثية واملناهج العلميبافوارق الإن . والبحث العلمي يف جمال الدراسات العربية بني العامل العريب والغرب
 خرىاملنطقة األ العالية للمراجع وصعوبة احلصول عليها مناملالية  التكاليفذلك  وباإلضافة إىلخرى صطلحات اللغة األالكافية مب

لكننا حنتاج يف هذه األيام أكثر من أي وقت مضى إىل العمل . كل هذا مينع العمل املشرتك والوثيق بني العامل العريب والغرب  -
حيمل أمهية اجتماعية متزايدة يف سياق التحوالت  دبية والثقافيةاألاملشرتك الوثيق ألن علم الدراسات العربية باعتباره علم الدراسات 

يف  مستدامخر على شكل تبادل ممنهج و آلي باوالوع بالذاتشحذ الوعي من متطلبات العمل املشرتك إن . احلالية يف العامل العريب
 .تغيري جوهري دثن حيأعندها فقط ميكن  - خراآل معىل البحث إحنتاج  خراآل عنمن البحث  أي بدال والبحث جمال التدريس

مرة ول ألتضع " حنو دراسات عربية برؤى متعددة"إن سلسلة املدارس الصيفية املربمج هلا  :نحو دراسات عربية برؤى متعددة
لتقيم فيما  مهيةمن األالقدر نفسه  جمال الدراسات العربية على وجهات النظر البحثية العربية والغربية يفمستدام وبشكل ممنهج و 

 ،بتوجيه من باحثني عرب وغربيني معروفني، يناقش الباحثون الشباب املشاركون من العامل العريب والغرب وسوف. ببينهما حوارا
ية هذه أمهوحبيث يتم الرتكيز على  العربية يف العامل العريب والغربتعد مهمة ومبتكرة من وجهة نظر الدراسات  مناهج حبثية معاصرة

 الية واضحوهكذا يصبح املشرتك واملختلف يف اخللفيات البحثية والتأوي. املناهج بالنسبة للمشاريع البحثية الشخصية للمشاركني
من نكليزية اإلو  الغربيني للبحث العلمي من قبل الباحثني ةتبارها لغة معاصر اعللغة العربية با ن استخدامإيف هذا السياق ف. اومفهوم

طار سلسلة إضافة لذلك سيتم يف باإل. ن يكون احلوار على مستوى واحدأسمح بساسية تأخطوة يعد  قبل الباحثني العرب
وعليه . ا يضمن التبادل العلمي الدائممم, خرىاىل اللغة األاث تختارة أحبجناز برنامج ترمجة يتم من خالله نقل إاملدارس الصيفية 

 .كليزية والعربيةناإلمها  العمل يف املشروعتا لغستكون 

العربية للغة بالتعاون مع قسم ااحلرة برلني جامعة إن سلسلة املدارس الصيفية هي مبادرة من معهد الدراسات السامية والعربية يف 
تكرس سلسلة . يف اجلامعة االمريكية يف بريوت دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدىنو  جامعة القاهرةداب يف آلكلية ا -وآداهبا 

 3119-3112املدارس الصيفية نفسها من خالل ثالث مدارس صيفية متتالية ومبنية على بعضها البعض يف السنوات 
من العامل العريب  اهوما بعد الدكتور  ه طالب الدكتوراإىلتوجه وت لعربيةعلم الدراسات ا الجتاهات حبثية معاصرة ومبتكرة يف جمال

   .والغرب الذين يعملون على مشاريع حبثية متميزة ويهتمون باملسائل النظرية واملنهجية
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 "متعددة ؤىنحو دراسات عربية بر "
 (3113سبتمبر / أيلول  11-3 القاهرة)تجريبية  ورشة عمل تحضيرية ومدرسة صيفية

 /قام يف أيلول تس سلسلة املدارس الصيفية املربمج هلاالتنفيذ الناجح ل لضمان :3113التحضيرية في القاهرة العمل ورشة 
هلذا الغرض سوف ت ناقش يف اجلزء االول  .ربنامجال ةبلور هبدف ورشة عمل مدعومة من قبل مؤسسة فولكسفاغن  3113سبتمرب 

بالتبادل  محاليت تساملناهج املعاصرة بعض ونقاش  قدميتوهذا من خالل . بشكل نظري املواضيعو  املناهجمسائل العمل ورشة من 
ك كيفية التطبيق كذلو ، ارس الصيفية املربمج هلااملدحدى إيف  يساستكون املوضوع األ قداليت و  ،خرىمع احلقول املعرفية األ

 وهواجلزء الثاين  (.دامةمستات جتعل املباردة معروفة و جراءإو أللغات للتدريس والقراءة والنقاش مثال اختيار ا) العملي للربنامج
رب فيها الربنامج الذي أ   بعة ايامأر  تستغرقاليت  تجريبيةاملدرسة الصيفية ال من خالل التدريس والبحث  ,عد ون وقش سابقاواليت ُي 

 هاقييمتو  تجريبيةالصيفية ال رسةلمدـالعملية ل اربوالتجمن ورشة العمل نتائج النقاشات النظرية  سيتم مجعيف النهاية  .املشرتكني
 . الصيفية ارساملدسلسلة ل النهائي ربنامجال ىلإللوصول 

املدرسة  أبدت. تجريبيةاملدرسة الصيفية الهو موضوع " راسات العربية كعلم دراسات ثقافيةالد" :تجريبيةالمدرسة الصيفية ال
 يف انهضعتعريف و هذا احلقل املاجلهة العربية واجلهة األملانية تطور فيها  تتبعتاليت جمال الدراسات الثقافية قدمة موجزة يف مبالصيفية 

دراسة مهمة من العامل العريب وأخرى ناقش ست   وعلى هذا األساس .احباثهمأل يتهان أمهشرحتو  يف العامل العريب وأملانيا بحثيال هسياق
املختارتني تناقش  ويل للدراستنيأى تقدمي استنادا علو  .ضاأي للمناقشة اا موضوعمترمجاهت ستكون حيث نينموذجكمن أملانيا  

املدرسة تنتهي  .قهما يف مشاريع الباحثني الشبابيمكانية تطبإو  ، ا من وجهات نظر تختلفةموتبعاهت نيفكار املختارة للمنهجاأل
ساسية لعلم الدراسات العربية كعلم دراسات ثقافية يف العامل ة للمواضيع واحملاور واملناهج األبنظرة تقييمية مستقبلي تجريبيةالصيفية ال

 .وجهات نظر مستمدة من حقول معرفية تختلفةتستكمل ب, العريب والغرب

الذي تتأسس فرضيته  لسامي سليمان( 3113) "األنواع األدبية احلديثة ل الثقايف وتلقيالتمث  "موضوع م دقسي من اجلانب العريب
الذي صاغه الكاتب والذي يعين الطرائق اليت تقوم هبا ثقافة ما لدى نقلها واستيعاهبا " التمث ل الثقايف"األساسية على مصطلح 

ليل الثقايف وإمكانية االستفادة منها يف فيناقش الكتاب مناهج التح. ملفاهيم وأفكار وتصورات ثقافية جديدة من ثقافة أخرى
وخيلص إىل ضرورة إعادة النظر يف جمموعة من قضايا . ي النقد العريب لألجناس األدبية احلديثة مثل الرواية واملسرحيةتلق حتليل كيفية

عن طريق ( االجتماعي والسياسيمثل تأسيس الفكر األديب والوعي باألجناس األدبية احلديثة وبلورة الفكر )الثقافة العربية احلديثة 
 .االتصال بالفكر الغريب احلديث يف جماالت عديدة ة نتيجةإعادة صياغة األفكار املوروث

عددا من يضع الذي لتوماس باور ( 3111" )تاريخ آخر لإلسالم. تعددية القراءاتثقافة "كتاب سيقدم   األملاين انبمن اجلو 
 .نسالم وحىت اآلاإل صدريف جماالهتا املتعددة من وذلك  موضع تساؤل ميةسالاإلوالثقافة العربية و ليدية للتاريخ النظر التق هاتوج
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يف العصر الكالسيكي متيزت بتسامح كبري مع القيم واآلراء املختلفة للكتاب تقول بأن الثقافة اإلسالمية  إن الفرضية األساسية
على هذا الكتاب  بناء .ومع بداية العصر احلديث وبتاثري من الثقافة الغربية احنسر القبول بتعددية القراءات هذه واملتصارعة

 ناقشنستطيع  شكل عامب "تعددية القراءات"حول مفهوم تساؤالت من خالل كذلك و ثار ردود فعل متباينة أالطليعي الذي 
مقابل  تعددية القراءاتومسائل هبيمنة غربية  وأىل احلداثة اليت تعترب عاملية إوالدخول  نسجلالدين وا مثل)عديدة الواضيع امل

 الشباب والباحثنيساتذة ألاحماور حبث حبسب  - املختلفة لمجاالت البحثية وأنواع النصوص والعصورالنظر لبوذلك  (املعياري ة
 .ماهتاهتمامو 

سة الصيفية املسامهات املختارة من ورشة العمل واملدر  طياتهُيمع بني باللغتني سيصدر كتاب  :الناتج عن ورشة العمل راصداإل
يوضح  هكذاو  .للجمهور املختص واجلمهور الواسع خرباهتاو القاهرة عمل ورشة  يقدم نتائجوبذلك , حباث املرتمجةواأل تجريبيةال

حول دام مستطالق نقاش إهبدف  تنفيذهاىف الوقت نفسه ويوثق " برؤى متعددة ةسات عربياحنو در "ساسية للمبادرة هداف األاأل
 . والغربالعريب العامل بنييف جمال الدراسات العربية العلمي  لتدريس والبحثا طارإيف املمارسات العملية 

للباحثني الشباب العرب  "دراسات عربية برؤى متعددة حنو"تقدم املبادرة : 3113المشاركة في الورشة التحضيرية في القاهرة 
 القرن الواحد والعشرين واملشاركة لدراسات العربية يفعلم ارؤية مستقبلية مشرتكة لوتنفيذ  لمسامهة يف تطويرلالفرصة  والغربيني

يفية الصملشاركة يف املدرسة ومن أجل ا، صدار القادميف اإل ولنشر مسامهة الصيفية سر ااملدسلسلة  نقدية يف تصميم برنامج بطريقة
وسوف حتمل . الدراسات الثقافية مستخدمني مناهجمتميزة مشاريع حبثية  يفالذين يعملون الشباب  ونالباحث ختارسي   تجريبيةال
يرجى علومات للمزيد من امل. ووجبات الطعامقامة ر واإلتكاليف السف على عاتقها"حنو دراسات عربية برؤى متعددة"املبادرة دارة إ

 . www.arabic-philologies.de على صفحة االنرتنت يف امللحق أو "حثني الشبابمعلومات للبا" ىلإالرجوع 

 

 [كريستيان يونغيو  بربارة فينكلر: تصميم]
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 تجريبيةمدرسة صيفية ورشة عمل تحضيرية و  ملّخص: حق األوللالم

من أجل  3113 سبتمرب /يلول أمن الثالث وحىت احلادي عشر من سوف تقام ورشة عمل ممولة من مؤسسة فولكسفاغن 
 - كلية اآلداب - وقسم اللغة العربية وآداهبايف  "حنو دراسات عربية برؤى متعددة"املدراس الصيفية املربمج هلا  سلسلةالتحضري ل

 .جامعة القاهرة

 :ة يف اخلطوات األربع التاليةيجتري التحضريات لسلسلة املدارس الصيف

برنامج سلسلة املدارس الصيفية املربمج هلا ( سبتمرب/ يلول أمن الثالث وحىت اخلامس من )ول من ورشة العمل سيبلور اجلزء األ. 1
ىل باحثني معروفني يف جمال الدراسات العربية من العامل العريب إوهلذا اهلدف ستوجَّه الدعوات  ؛"حنو دراسات عربية برؤى متعددة"

 .صحاب املبادرةأمع و مسائل املناهج واملواضيع مع الباحثني الشباب املشاركني ا يناقشو لوالغرب 

 جتريبيةسوف ُيرِّب يف شكل مدرسة صيفية ( سبتمرب/ لول أيمن السابع وحىت العاشر من )اجلزء الثاين من ورشة العمل . 3
وهلذا الغرض  ،(مثل التدريس املشرتك ومناقشة النصوص البحثية)العناصر األساسية اليت سنطبقها يف سلسلة املدارس الصيفية 

الدراسات العربية  "وضوع م سوف يناقش الباحثون الشباب من العامل العريب والغرب من خالل دراسة عربية وأخرى أملانية معاصرة
 .ت نظر تختلفةمن وجها" كعلم دراسات ثقافية

صدار باللغتني ُيمع بني طياته املسامهات املختارة اليت قدمها إسوف ينجز  3113بعد انتهاء ورشة العمل وحىت هناية عام . 3
وشرح أهدافه برنامج املبادرة تقدمي ل؛  تجريبيةطار ورشة العمل التحضريية واملدرسة الصيفية الإاألساتذة والباحثون الشباب يف 

 .ملختص واجلمهور الواسعللجمهور ا

سوف يصاغ الربنامج النهائي لسلسلة املدارس  لتجريبيةالصيفية ا باالستناد على نتائج وخربات ورشة العمل التحضريية واملدرسة .4
ملؤسسة أملانية هبدف احلصول على متويل  3114الذي سيقدَّم يف بداية عام " حنو دراسات عربية برؤى متعددة"الصيفية 
 يف القاهرة 3119و 3112و 3112ويف حال املوافقة على التمويل سيتم تنفيذ سلسلة املدارس الصيفية يف سنوات . للمشروع
 .برلنيو  وبريوت
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 مخطط ورشة العمل التحضيرية

 الوصول سبتمرب 3  

 "نحو دراسات عربية برؤى متعددة"ورشة العمل التحضيرية  الجزء االول
 نقاش املناهج البحثية اجلديدة يف جمال الدراسات العربية/ تقدمي املبادرة  مربتسب 3  
 الدراسات العربيةاملناهج البحثية اجلديدة يف جمال نقاش  سبتمرب 4  
 نقاش أشكال التدريس والتنظيم والنشر لسلسلة املدارس الصيفية سبتمرب 2  
 

 حماضرة مسائية/ يوم راحة  سبتمرب 2  
 

 "الدراسات العربية كعلم دراسات ثقافية"موضوعها  تجريبيةالالمدرسة الصيفية  الجزء الثاني
 من وجهة نظر عربية وغربية" دراسات ثقافيةالدراسات العربية كعلم "مقدمة عن  سبتـمرب 9  
 (سامي سليمان" )التمث ل الثقايف وتلقي األنواع األدبية احلديثة": ول للنقاشل البحثي األاملثا سبتمرب 1  
 (توماس باور" )تعددية القراءاتثقافة : "املثال البحثي الثاين للنقاش سبتمرب  7  

 وجهات نظر مستمدة من حقول معرفية تختلفة: اللغةالدراسات الثقافية وفقه  سبتمرب 11
 (مريكية يف بريوتواجلامعة األ جامعة القاهرةو  جامعة برلني احلرة)لقاء عمل  سبتمرب 11

 
 املغادرة سبتمرب 13
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 الشباب للباحثينمعلومات  :الملحق الثاني

 :المؤهالت الواجب توفرها لدى المشاركين
شهادة جامعية يف  - مربرة حاالت استثنائية يف -أو  ختصاص مشابهيف او أ العربيةشهادة جامعية يف جمال الدراسات  •

 جمال اآلداب األخرى
مشروع  - يف حاالت استثنائية مربرة -أو  هبعد الدكتوراو ما أ هالدكتورا مشروع رسالة)مشروع حبثي تعمل عليه حاليا  •

 (ريستجاملا
 (قراءًة وحواراً )نكليزية للغة العربية واإلجيد  اتقان •
 (القدرة على القراءة)ن يكون لديكم معرفة باللغة األملانية أيكون من املرحب به س •
 (ورشة العمل قبل بداية رقميةوفر جمموعة نصوص بصيغة سن)النصوص  لتحضري االستعداد •
 

 :الرجاء تقديم الطلب مع الوثائق التالية
 السرية الذاتية •
 (و صفحتانأصفحة )شرح الدافع وراء املشاركة  •
 2-3) تجريبيةحد املنهجني املركزيني للمدرسة الصيفية الأتقدمي املشروع البحثي احلايل الذي توضح فيه العالقة ب •

 (حرف 1211صى أقحد )مع ملخص ( صفحات
  املزيد عنكمردنا معرفة أ نستطيع التواصل معهما يف حال ْيناجلامعيني اللَّذ تاذينسامسا األ •
 .و األملانيةأو العربية أنكليزية اإلات كن تقدمي الوثائق باللغمي

 
 :كريستيان يونغيو  عبر البريد االلكتروني لدى بربارة فينكلر 3113أبريل / نيسان  31حتى الرجاء تقديم الطلبات 

contact@arabic-philologies.de 

 :سوف نتكفل
 الدولية بتكاليف السفر •
 (مزدوجةغرفة )قامة باإل •
 (االسرتاحة والغداء)ثناء ورشة العمل أ بالوجبات •
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 "متعددة ؤىنحو دراسات عربية بر "
 العربيةمجال الدراسات تدريس والبحث في طريقة جديدة في المبادرة ل

 
  :كريستيان يونغيو  ي نوع الرجاء االستعالم عن ذلك لدى بربارة فينكلرأو استفسار من أيف حال وجود سؤال 

contact@arabic-philologies.de 

 إدارة المشروع

 نويفريت يكااجنيل. اذة داألست
 احلرةبرلني جامعة 

 معهد الدراسات السامية والعربية
Altensteinstr. 34 
D - 14195 Berlin 

 
 كريستيان يونغي     بربارة فينكلر. د

 احلرةبرلني جامعة      احلرةبرلني جامعة 
 مدرسة فريدريك شليغل للدراسات العليا يف جمال الدراسات األدبية   معهد الدراسات السامية والعربية

Altensteinstr. 34    Habelschwerdter Allee 45 
D - 14195 Berlin    D - 14195 Berlin 

 

 المشروع شركاء

 األرفه يل بالل. األستاذ د    سامي سليمان .د اذاألست
 مريكية يف بريوتاجلامعة األ     جامعة القاهرة

 دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدىن -والعلوم  دابكلية اآل   وآداهباالعربية للغة قسم ا - دابكلية اآل
 

 ناصر املوايف. د األستاذ
 جامعة القاهرة

 وآداهباالعربية للغة قسم ا - دابكلية اآل


