
מקורות וגישות בחקר אפריקה!

ימי שני, 15:45-14:15, בניין 72 חדר 122!

ד"ר לין שלר!

!lynnsch@bgu.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש!

תיאור הקורס:!

הקורס יבחן את ייצור הידע על אפריקה לאורך השנים. נדון במתודולוגיות ובמקורות שהיו 
בשימוש בחקר אפריקה ובהשפעתם של זרמים פוליטיים ואידיאולוגיים שונים על הבניית הידע 

על אודות אפריקה בעבר ובהווה. ננסה להבין כיצד נחקרה אפריקה על ידי חוקרים מערביים 
ואפריקנים ונבחן את הגישות והזרמים המרכזיים בהן השתמשו דיסציפלינות שונות. בנוסף, 

כמבוא המיועד לסטודנטים מתחילים, הקורס יעניק לסטודנטים הכרות עם כללים של כתיבה 
אקדמית. מטלות הקורס יבחנו מיומנויות של כתיבה אקדמית, בנוסף לחומר התאורטי והאמפירי 

הנלמד בקורס.!

!
דרישות:!

נוכחות: חובה- חיסורים מעל המותר יגרמו לפסילת הקורס!

השתתפות פעילה המבוססת על קריאה שבועית!

4 מטלות: כל אחת 25% מהציון!

! itamardu@post.bgu.ac.il :הגשת המטלות באימייל לעוזר ההוראה, איתמר דובינסקי

איחור בהגשת המטלה: הורדת 5 נקודות על כל יום איחור!

!
רשימת קריאה !

	)הזכות לשינויים שמורה(  

!
26.10   מבוא: מי יודע? הבניית ידע על אפריקה   !

Keim, Curtis. 2009. "Changing our Mind about Africa" and "How we Learn" in Mistaking 
Africa: Curiosities and Inventions of the American Mind. Westview Press.!

2.11 מבוא: מי יודע? הבניית ידע על אפריקה - המשך !

!
Keim, Curtis. 2009. "Our Living Ancestors", "Real Africa, Wise Africa," "We Should Help 
Them", "Cannibalism" and "Africans Live in Tribes, Don't They?"  in Mistaking Africa: 
Curiosities and Inventions of the American Mind. Westview Press.!

!
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מקורות!

9.11 מסורות שבעל-פה והיסטוריה של אפריקה!

Vansina, Jan. 1985. Oral Tradition as History, 27-32. Univ. Wisconsin Press.!

Spear, Thomas. 1981. "Oral Traditions: Whose History?." The Journal of Pacific History 16 
(3): 133-148.!

Hamilton, Carol. 1987. "Ideology and Oral Traditions: Listening to Voices "from 
Below." History in Africa 11: 67-86.!

!
16.11 היסטוריה אוראלית: שאלות מתודולוגיות    הגשת מטלה 1#   !

Wright, Donald R. 1999.  "What Do You Mean There Were No Tribes in Africa?": Thoughts 
on Boundaries: And Related Matters: In Precolonial Africa." History in Africa 26: 409-426!.
! ! ! ! ! ! !

23.11 הדרכה בספרייה!

!
30.11  ארכיונים קולוניאליים    הגשת מטלה 2#!

סקוט, וולך ג'ואן. 2006. "מגדר: קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי." בתוך ללמוד פמיניזם, 
נערך על ידי באום, דלית ואחרות, 356-327. תל-אביב.!

Van Allen, Judith. 1975. "Aba Riots' or Igbo 'Women's War'? Ideology, Stratification, and 
the Invisibility of Women." Ufahamu: A Journal of African Studies 6 (1): 11-39.  !

!
7.12 שרידים תרבותיים מהתקופה הקולוניאלית - ארכיטקטורה, אומנות וצילום!

סעיד, אדוארד. 2000. ״מבוא״ אוריינטליזם, תרגום – עתליה זילבר. תל אביב: עם עובד.!

!
 14.12אנתרופולוגיה ואתנוגרפיה!

גירץ, קליפורד. 1990. "משחק עמוק: הערות על קרב התרנגולים הבאלינז.״ בתוך פרשנויות של 
תרבויות, נערך על ידי גירץ, קליפורד, 375-273. תרגום- יואש מייזלר. ירושלים: כתר.!

!
 21.12  הרומן האפריקאי    הגשת מטלה 3#!

אצ׳בה, צ׳ינואה. 2015. הכל קורס, תרגום- אביעד שטיר. ספרי עליית הגג.!

!
28.12 אומנות אפריקאית!

מרצה אורחת: עידית טולידאנו.!



! 

גישות:!

4.1 פרספקטיבות חומרניות!

Escobar, Arturo. 2008. "The Problematization of Poverty: The Tale of Three Worlds of 
Development." In Development: A Cultural Studies Reader, edited by Schech, Susanne 
and Jane Haggis, 79-92. Blackwell. !

11.1 גישות פמיניסטיות  הגשת מטלה 4#!

 Fuambai Ahmadu, “Rites and Wrongs: Excision and Power Among Konon Women of 
!Sierra Leone,”

!AND

 Liz Creel, et. al, “Abandoning Female Genital Cutting: Prevalence, Attitudes, and Efforts to
 End the Practice,” in Taking Sides: Clashing Views on Affrican Issues, ed. W. Moseley.
!  1989. McGraw Hill.! !

18.1 תיאוריות פוסט-קולוניאליות!

פאנון, פרנץ. 2006. "תלאותיה של התודעה הלאומית." בתוך מקוללים עלי אדמות, 189-141. 
תרגום- אורית רוזן. תל אביב: בבל.!

קפלן, סם. 2004. "אודיסיאה הודית: אסכולת הכפיפים: מהיסטוריה חברתית ללימודי תרבות.״ 
ג'מאעה, יב: 149-135.!


