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 קול קורא

 

 אוניברסיטאי הראשון לתלמידי מחקר בספרות השוואתית-הכנס הבין

פורום תלמידי המחקר של החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה קורא למעוניינים להגיש הצעות 

 .  5151במרץ  51, להרצאות במסגרת הכנס שייערך באוניברסיטת חיפה ביום ראשון

-בדיון, נפש-גוף, תרבות-טבע: וססת על מחשבה בינארית ויוצרת זהויות דרך ניגודים רעיונייםמסורת תרבות המערב מב

מניחה כביכול עקביות לוגית והומוגניות במהות ובסדר ללא פער בין מקור , טוען דרידה, מערכת זו. ממשי-אוטופי, אמת

הם חלק בלתי  ,או הלל ושמאי, רחל ולאה, הבלקין ו, פנלופה והלנה, הדיוניסי האפולוניו, זוגות כמו אדם וחוה. ותודעה

 . וקשה לחשוב על האחד ללא השני, הפילוסופית והתרבותית, נפרד מההוויה הספרותית

כתמה מארגנת לבחינת הסוגיות התיאורטיות שמעלה מחקר הספרות " זוג"הכנס שם במרכז הדיון את המושג 

או , אנושיים, היסטוריים –ות דרך עיסוק בזוגות ובצמדים נבקש לבחון את מהותן של השווא, במסגרת זו. ההשוואתית

, בין היתר נבקש לבחון את הבסיס לחיבור הזוגי. והבנת התשתית ההשוואתית המקיימת אותם כמושאי מחקר –רעיוניים 

 דגש מיוחד יושם על המתח הקיים בין. לכרוכות זו בזו -אנושיות, טקסטואליות, תרבותיות -אשר הופך שתי ישויות

 .המהות הזוגית לבין פרדיגמת המחקר ההשוואתי

אנו מזמינים .מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ר מיכל בן נפתלי"על ידי ד הרצאת הפתיחה של הכנס תינתן

זוגות , למשל. סטודנטים מתקדמים להגיש תקצירים להרצאות הקשורות בזוגות על שלל הזיקות והיחסים שהם מזמנים

ם וזוגות של דיסציפלינות זוגות של ניגודי, טקסטואליים-זוגות המנהלים יחסים בין, אידיאולוגיים, תמאטיים, ספרותיים

נקדם בברכה התייחסות להנחת היסוד המחקרית והאידיאולוגית העומדת בבסיס המתודה ההשוואתית בחקר . משלימות

תוך ניסיון לענות על השאלה מה היא מידת הרלוונטיות של פרדיגמה זו , הספרות כמו גם בבסיס החיבור הזוגי ביצירה

מקור , יחסי מוען ונמען, אינטרטקסטואליות, דיאלוגיזם, דיאלקטיקה: יים לדוגמאמושגים תיאורט.לחקר הספרות כיום

 . יחסי שולט נשלט יתקבלו אף הם בברכה, חקיינות, היברידיות, והעתק
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 62יש לשלוח התקצירים עד לתאריך . ומספר טלפוןל  "דוא, שם החוג והאוניברסיטה, שם הכותב, תצוין כותרת ההרצאה

 6102באוקטובר 

 ,בברכה

 היבא, נגה וייס, יעקב זמר, מאור ליסיה, אדיר חגאזי, לי ממן, טליה לוי, גל סלע, אסף הרי: חברי הועד המארגן של הכנס

 . דן פרת, חסון

mailto:haifkenes2015@gmail.com

