קהילת חקר יחסי אדם-חיה
באגודה הסוציולוגית

קבוצת לימוד ודיון :כיווני מחקר רב תחומיים ביחסי אדם-חיה – שנה שנייה
קול קורא
תשע"ו – 2016-2015
בשנת הלימודים הקרובה ,תשע"ו ,תמשיך לפעול קבוצת לימוד ודיון אינטר-דיסציפלינרית אשר עוסקת ביחסי אדם-
חיה ממגוון היבטים מחקריים – של מדעי הרוח ,החברה ומדעי החיים .חברי הקבוצה מבקשים להמשיך לנהל שיח
אינטלקטואלי ער בשאלות הקשורות למנגנונים החברתיים ,התרבותיים ,המדעיים ,המוסדיים והתעשייתיים
המעורבים ביחסי אדם-חיה ,וכן בסוגיות הקשורות לאתיקה ומוסר ,תוך בירור מושגי יסוד מרכזיים בתחום.
השאיפה של הקבוצה היא בין השאר ,לייצר מחקרים משותפים ופרסומים עתידיים.
תחום 'לימודי בעלי חיים' התפתח בעשורים האחרונים מכיוונים של תיאוריות פוליטיות ביקורתיות ,סוציולוגיה,
אנתרופולוגיה ,משפטים ,לימודי מיעוטים ,ארכאולוגיה וחקר הדתות .המחקר בתחום מתבסס בין השאר על
טקסטים מוקדמים בשיח הפילוסופי בנושא בעלי חיים ,וכן על שיח זכויות בעלי החיים ,השיח הפוסט הומניסטי
והמחקר האתולוגי ,ובעשורים האחרונים – גם על חקר ייצוגי בעלי חיים ויחסי אדם-חיה בטקסטים ספרותיים
והיסטוריים.
אנו מזמינים חוקרים/ות ותיקים/ות כמו גם תלמידי/ות מחקר מדיסציפלינות שונות (מדעי החיים ,מדעי החברה
ומדעי הרוח) העוסקים/ות בתחום ,להצטרף אלינו ולקחת חלק בקבוצה ,ובכך להיות שותפים/ות בביסוס התחום
כגוף ידע אקדמי בפני עצמו בישראל.
דיוני הקבוצה ימשיכו להתמקד בבירור והבנת מושגים מכיוונים אינטר-דיסציפלינריים ,כגון :חווית הסובייקט את
בעלי החיים בעולמו; התנהגות בעלי חיים; הומניזם רנסנסי ובעלי חיים; אנתרופומורפיזם ודה-הומניזציה; היבטים
ביקורתיים ביחסי אדם-חיה; בין מטאפורה לאידיאולוגיה :דימויים מעולם החי כאמצעי לשבירת מוסכמות בספרות
הערבית; צמחונות סביבתית; אופני חקירה של קשרי אדם-חיה; הכללה והדרה של בעלי חיים מסוימים מתחום זה
(אילו בעלי חיים כלולים בדיון על יחסי אדם-חיה ואילו לא); זואי (;)Zoeתפיסת בעל החיים כ'אחר'; שאלת ה'לא
אנושי' וגבולותיו; הומניזם ופוסט-הומניזם ביחס לבעלי חיים .כמו כן ,הקבוצה תדון בשאלות עקרוניות הנוגעות
לקשר בין תורת האבולוציה של דארווין ,חיות מחמד מלאכותיות וביומימקרי ( )Biomimicryלדיון על יחסי אדם-
חיה.
כמו בשנה החולפת ,מפגשי הקבוצה יורכבו מהרצאות ודיון בחומר קריאה שיישלח לפני כל מפגש.
המפגשים יתקיימו אחת לחודש בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב בימי א' בין השעות
 ,19:45-17:45בתאריכים05.06.16 ;01.05.16 ;03.04.16 ;06.03.16 ;07.02.16 ;03.01.16 ;06.12.15 ;01.11.15 :
המעוניינים/ות להצטרף לקבוצה מוזמנים/ות לשלוח מסמך שיכלול שיוך אקדמי ופסקה לגבי תחום המחקר והחיבור
לחקר יחסי אדם-חיה לכתובתdanmisheiker@post.tau.ac.il :

בברכה,
ועדת ההיגוי של הקבוצה:
פרופ' יוסי טרקל ,ד"ר טל קוגמן ,רחלי בן דוד ,ענת בן-יונתן ,אורית הירש ודן מישייקר (רכז הקבוצה)

