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Call for Applications 

Emotions that Matter:  

Interdisciplinary Approaches to Feeling, Affect, and Body  

in Arabic Literature, Arts, and Culture 

AGYA International Bilingual Summer School  

Mohammed V University in Rabat, Morocco 

Faculty of Letters and Human Sciences 

November 1-3, 2018 

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 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 in order to discuss topics, methodologies, and theories 

related to emotion, affect, and body and to link it to recent academic and societal debates. 

In recent years, the role of emotions has been radically reevaluated in the fields of literary 

and cultural studies and social and political sciences. Moving away from the dominant 

analytical focus on ideology, mind, and thought, many interdisciplinary studies now 

approach feeling, affect, and body as important constituents of society, culture, and art 

(e.g. Martha Nussbaum, Winfried Menninghaus, and Brian Massumi). In many of these 

studies, feeling (i.e. the act of experience and perception) is no longer seen as opposed or 

inferior to thinking, but rather as integral part of the individual and societal meaning 

making of the world. In the field of Arabic studies, the transformations related to the so-

called “Arab Spring” have often been addressed and explained by analyzing emotional 

dispositions, structures of feeling, and affective turning points (e.g. Tarek El-Ariss, Stephan 

Milich, and Christian Junge). Likewise, the role of emotion has gained new importance in 



studies of classical Arabic literature and culture (e.g. Julia Bray, Thomas Bauer, and Lale 

Behzadi).  

The AGYA summer school addresses young scholars (PhD students and postdocs) in the 

field of Arabic literary studies, both classic and modern, in a wide sense (including arts, 

history, philosophy etc.) to discuss approaches to emotion, affect, and body that are part of 

their research. This approach may be central for the whole project or only for parts of it; 

however, it should be central to the scholar’s academic intervention.  

Suggested topics include, but are not limited to: 

- the history and practices of particular emotions like love, grief, or wrath, or larger 

groups of emotions like social emotions;  

- practices of the body in relation to feeling, e.g. watching movies, sportive activities, 

or political protests; 

- forms und functions of affects, as experienced for instance in moments of break 

downs, euphoria, or vulnerability; 

- theories and representations of emotion, affect, and the body in philosophy, 

politics, media, literature, and the arts; 

- cultural and artistic expressions of feeling and the body, e.g. in particular art forms, 

genres, or artistic practices; 

- the intersection of emotion and society, e.g. in national traumas, structures of 

feelings, emotional habitus, or forms of protest. 

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. 50 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. emotion, feeling, 

affect, or the body), 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 22 June 2018. Do not 

hesitate to contact us for general inquiries.  

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

Wilhelms-Universität Münster) and Bilal Orfali (American University of Beirut), in 

cooperation with Fatiha Taïb (Mohammed V University in Rabat) and Christian Junge 

(Philipps-Universität Marburg). It is part of the research projects of the Arab-German 

Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA). 



 

  

  

  مشاركةدعوة لل

 المشاعر التي تهّم:

  ةالعربيوالفنون والثقافة في األدب  والجسد واالنفعال حساسإلمتعددة التخصصات ل تمقاربا

   ثنائية اللغةالالصيفية الدولية مدرسة ال

  )AGYA(للباحثين الشباب كاديمية العربية األلمانية األ المنظمة من قبل

 ، املغربالرباطب 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

 منهجاملالتبادل  ليهست األول هو :على هدفنيحنو دراسات عربية برؤى متعددة" "ة الصيفي رسامشروع املد يقوم
لغة كتعزيز استخدام اللغة العربية  الثاين هو العامل العريب و يف املقيمني يف الغرب و  الباحثنيبني  تجاربوالالنظر وجهات ل
 العريب باألديف حقل دراسات (طالب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه) الباحثني الشباب وهو إذ يستهدف . كادمييةأ

، أكادميي دويل إطارر هلم فرصة تقدمي أحباثهم يف وفّ ي العامل العريب،يف الدول األوروبية و سواها من يف أملانيا و املقيمني 
يف هذه احلالة: ( خراآل ةلغوممارسة  ،واألدب والثقافة العربية(الفيلولوجيا) بتكرة لفقه اللغة املو  راهنةالقاربات امل مناقشةو 

من جامعات  ساتذة املكرسنياألو  الشباب باحثنيالإىل مجع  ا العامذهلتسعى املدرسة الصيفية و ). ليزية أو العربيةاإلنك
مناقشة مواضيع األدبية والثقافية العربية من أجل يف حقل الدراسات  لونيشتغالذين يف أملانيا وأوروبا والعامل العريب 

  حدث عهداً.األكادميية واتمعية األداالت وربطها باجلواجلسد  نفعالشاعر واالبامل ذات صلةنظريات منهجيات و و 

الدراسات األدبية والثقافية والعلوم االجتماعية  حقوليف  شاعردور امليم جذرية ليإعادة تقالسنوات األخرية شهدت 
د مينينغهاوس وبرايان يلدى مارتا نسباوم ووينفر  كما جند( دراسات متعددة التخصصاتإن كثريا من و . والسياسية
بعيًدا تمع والثقافة والفن، يف اواجلسد بوصفها مكونات ذات شأن  نفعالواال سإلحساقارب ات راحت ماسومي)

فعل التجربة أي ( حساساإل. ومل يـَُعد يُنَظر إىل والعقل والفكر ز على األيديولوجياركّ الذي يسائد ن التحليل الع
ال يتجزأ من  اً جزءبل بوصفه ، للتفكري أو أدىن منه ناقضٌ على أنّه ممن هذه الدراسات  يف عديدٍ واإلدراك احلّسي) 

الربيع ب يَ مسُ رتبطة مبا التحوالت امل تناولتم ي ما كثريا  في حقل الدراسات العربيةف .لعامللالفردّي واتمعي  املعىن صنع
طارق  كما جند لدى( االنفعاليةالتقلّبات و  اإلحساس وبىن يةشعور االستعدادات الالعريب وتفسريها من خالل حتليل 

معينة  أمهية جديدة يف دراسات شاعرامل دور بذلك اكتس جانب إىلو ). يونغي كريستيانش و تتيفان ميليالعريس وش
 .)ىالله زادو وتوماس باور  جوليا برايكما جند لدى ( نيالكالسيكي نياألدب والثقافة العربي يف



 

 

ل الدراسات األدبية العربية، حق) يف هما بعد الدكتوراه و الباحثني الشباب (طالب الدكتورا إىل املدرسة الصيفية تتوجه
 مقارباتملناقشة ، إخل) الفنون والتاريخ والفلسفة الذي يضمّ ، مبعناها الواسع (على السواء الكالسيكية واحلديثة

ككّل أو لمشروع  بالنسبة ل مركزية قارباتاملهذه قد تكون من أحباثهم. و  اجزءً  تكون واجلسد نفعالالالمشاعر و ل
يف  املدرسة الصيفية أثناء الباحث هايقّدم يتال ةاألكادميي داخلةملا يف مركزيةكون لكنها جيب أن تو  قطألجزاء منه ف

 .الرباط

  :اعلى ما يلي، من دون أن تقتصر عليه املقرتحة يعضامل املو تتش
 شاعرمثل امل شاعرمن املأوسع أو احلزن أو الغضب، أو جمموعات  مثل احلبّ  ةعينم مشاعرتاريخ  -

 ؛االجتماعية، وجتلياا يف املمارسة
مشاهدة األفالم أو األنشطة الرياضية أو االحتجاجات كما يف ،  حساساإلبالعالقة مع  ممارسات اجلسد -

 السياسية؛
 ؛يف حلظات االيار أو النشوة أو الضعفكما تـَُعاش، مثًال،  هاوظائفو  نفعاالتاالل اشكأ -
 ؛واألدب والفنونيف الفلسفة والسياسة واإلعالم ومتثيالا  واجلسد االنفعالو  عراشامل نظريات -
 ؛عينةيف أشكال وأجناس وممارسات فنية م ، مثالً دواجلس اإلحساسالتعبريات الثقافية والفنية عن  -
أشكال و  شعوريطبع الوال بىن اإلحساسيف الصدمات الوطنية و كما جنده، مثًال، واتمع،   عراشتقاطع امل -

 .االحتجاج
ة ضمن فمكثّ مناقشًة  مشروعه ومناقشتهتقدمي فرصة ب ،يف إطار املدرسة الصيفيةباحث شاب،  سوف حيظى كل

مقاربات يناقشون فيها عامة مل صغرية. وسوف يقوم مجيع املشاركني، عالوًة على ذلك، بعقد جلسات عجمموعات 
  .مون مسبقاً مها املنظّ يقدّ وف ليزية سباالستناد إىل نصوص خمتارة عربية وإنكنظرية 

ليزية أو كدقيقة) باإلن 20( هنجزاء مأو أل شروعهم البحثي احلايلمل ةصر خمت خلةمداطلب من املشاركني تقدمي يُ وف س
 يطّلعوا على. كما يُفَرتض م أن ة األف على اختيار اللغة اليت هم أقلّ عون أشّد التشجيع وسوف ُيشج العربية؛ 

يف  بشكل فعاليشاركوا أن صفحة يف امل) و  50 مسبًقا (حوايل عليهم وّزعةليزية والعربية املكالنصوص اإلن
 كادمييةاأل. وسوف تغطي للمشاركة يف املدرسة الصيفية واإلنكليزية ضروريةالعربية اجليدة بعرفة امل املناقشات العامة.

  .تهم كاملةً إقاماملشاركني املدعوين و سفر ) نفقات AGYAالشباب (للباحثني  العربية األملانية

   



 

 

ذا صلة باملوضوع  اً مقطع متضمنةً ، صفحات، باإلنكليزية أو العربية 5- 3( يالبحث كمخالصة ملشروع إرساليرجى 
 كمافعو دتتضمن ورسالة قصرية ، نفعال أو اجلسد)عر أو اإلحساس أو االاش، أي املعليه املدرسة الصيفيةز الذي تركّ 

 إىل 2018 يونيو / حزيران 22قبل  واحد) pdf ملفيف ( ْني أكادمييَـ  ْني جعَ مر  يْ ، وامسَ سرية ذاتية قصريةو ، ملشاركةبا
  .زيد من املعلوماتيف االتصال بنا مل واال ترتددو . philologies@agya.info-arabic العنوان

ر وينكل رةابرب) AGYA( للباحثني الشباب كادميية العربية األملانيةاأل أعضاء من قبل تنظيم املدرسة الصيفيةم تي
ايب (جامعة حممد اخلامس ة الطاحتبالتعاون مع فبريوت)، كية يف ري اجلامعة األم( األرفه يلوبالل ) جامعة مونسرت(
 للباحثني الشباب كادميية العربية األملانيةاأل نشاطات جزء من يه(جامعة ماربورغ). و  وكريستيان يونغي الرباط)ب
)AGYA.( 




