الثقافة الشعبية العربية – ندوة علمية في جامعة بامبرغ
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يهتم المستعربون بالثقافة الشعبية  -أو ثقافة ال"بوب"  -في العالم العربي منذ عقدين تقريبا .كان هدف
هذه البحوث األولى قبل كل شيء اكتباس معارف عن المنتجات الفنية كالسينما العربية الحديثة والبرامج
التلفزيونية الشعبية وأنواع الموسيقى الحديثة كال"بوب" وال"راب".
تفحص دراسات أخرى العالقات بين هذه األشكال الفنية المختلفة وبين مشاكل اجتماعية وسياسية في
المنطقة العربية ،حيث تلعب الصراعات الدينية دورا مركزيا .بعد ما يسمى بالربيع العربي بدأ الباحثون
يهتمون أيضا بشبكات التواصل االجتماعي ك"فيسبوك" أو "يوتيوب" وطرق استخدامها عند الفنانين
والشباب .بما يخص هذه النشاطات نالحظ أنواع شكلية وسبل توزيع تشبه الترفيه العربي الكالسيكي لكن
بما يخص المضمون ،فهناك نوع من القوة التفجيرية السياسية والتزام اجتماعي كبير .يتعارض هذان
العنصران مع مفهوم ال"بوب" في أوروبا والواليات المتحدة.
إضافة إلى ذلك لم تلعب مسألة الجماليات دورا مهما في هذه الدراسات .تمثل هذه الظاهرة غياب
موضوع األدب العربي المعاصر وعالقاته بثقافة ال"بوب" في البحوث المقام بها حتى اآلن.
الندوة العلمية تستخدم لربط الباحثين الشبان الذين اختصاصهم هو األنواع المختلفة لثقافة ال"بوب" في
العالم العربي وستتمكن من مقارنة تطورات في عدة وسائل اإلعالم وأشكالها المختلفة ومناقشة ظواهر
تتجاهز الحدود المحلية وسوف تتمحور حول مكانة األنواع الجديدة لل"بوب" في التاريخ الثقافي وحول
مفاهيم هذه الظاهرة في السياق العربي ،حيث ستكون عالقات منتجات ال"بوب" بمسائل نظرية في
مجالي األدب والفن دائما في مركز االهتمام.
تهتم الندوة بصفة خاصة باستخدام اللغة العربية كلغة علمية إضافة إلى اللغة اإلنجليزية واأللمانية .هكذا
تدعم الجهود المبذولة في ألمانيا وخارجها من أجل تعزيز لغة الضاد ليس كلغة مدرسة فقط ،بل أيضا
كلغة التدريس ،مثلما يحدث في اختصاصات أخرى كالدراسات اإلنجليزية أو الرومانية .بالنسبة إلى
الباحثين الشبان سيكون من المهم جدا المشاركة في الخطاب العلمي العربي بدال من مجرد الحديث عنه و
وستتاح لهم من خالل هذه الندوة فرصة اكتباس خبرة أولى في هذا الصدد.
في حالة الرغبة في المشاركة الرجاء إرسال موجزا ( 200كلمة) لعنوان البريد اإللكتروني التالي قبل
اليوم الرابع من شهر مارس /آذار :
peter.konerding@uni-bamberg.de
مدة المحاضرات هي  15دقيقة ووقت المناقشة ستستغرق أيضا  15دقيقة.
ال يوجد بدل اشتراك.

