
 

 

 

 

 00-4040288: מספר הקורס

 : קריאה ב"תופת" לדנטהII: ספרות המערב שם הקורס בעברית

 שם הקורס באנגלית:

Western Literature 2: Reading Dante’s Inferno 

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר ליאון יעקובוביץ' עפרון :שם המרצה

 לימודים הומניסטייםהתוכנית ל :שם תוכנית הלימודים

  ש"ס.  2סמסטר א', : משך והיקף הקורס

 שו"ס: מבנה/סיווג הקורס

 נ"ז  2   :נקודות זכות אקדמיות

 Iספרות המערב :  דרישות קדם

 10:30-09:00יום א'  :מועד שעות הקבלה

 leonje@shalem.ac.il :פרטי קשר של המרצה

 

 מטרת הקורס 

-י איטליה וימיכיר לסטודנטים את מכלול יצירתו של דנטה אליגיירי, מחשובי משוררמטרת הקורס לה

כיר לסטודנטים הקורס גם י. הקומדיה האלוהיתאת יצירת המופת שלו:  הביניים, ובמיוחד להכיר להם

במהלך הקורס יסוד במחקר דנטה העכשווי )מחקר הספרות, הפילולוגיה וההיסטוריה(. פרשיות 

לאופן שבו יצירות מופת מתכתבות עם המורשת הספרותית שקדמה להן, הסטודנטים יתוודעו 

התכתבה עם המורשת הקלאסית שנלמדת בקורס "ספרות  הקומדיה האלוהיתוספציפית לאופן שבו 

 ".Iהמערב 

 תיאור הקורס

( היא אחת Dante Alighieri ,1265‐1321של המשורר האיטלקי דנטה אליגיירי ) האלוהית-הקומדיה

מיצירות המופת החשובות ביותר במורשת הספרות המערבית. לא תמיד הקריאה בקומדיה של דנטה 

ם, הביניי-קלה. אינספור אזכורים של אירועים איזוטריים ודמויות עלומות מהפוליטיקה של איטליה בימי

למעלה מאלף התייחסויות אינטרטקסטואליות לספרות ולהגות שקדמו לדנטה, כמו גם תפישת עולם 

מרוחקת משלנו, הופכים את הקריאה למאתגרת, אך לצד האתגר הזה באים סיפוק והעשרה שאין 

שני להם עבור מי שרוצה להכיר את אחד הטקסטים המכוננים של התרבות האיטלקית, ואחד 

 המערבית.-ובים של מורשת התרבותהחדשניים והחש

(. אינפרנו) התופתפורסם ביותר של היצירה: בקורס נקרא קריאה צמודה את חלקה הראשון והמ

הקריאה תעשה בעזרתו של תרגום, אך תוך התייחסות רציפה לשפת המקור. דרך הניתוח 

שבו התכתב היוצר הטקסטואלי יתוודעו הסטודנטים לסגנון ולרטוריקה הייחודיים של דנטה, ולאופן 

ל עם המורשת הספרותית, הפוליטית, הפילוסופית, והדתית שקדמה לו. ננסה "לשים את האצבע" ע
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ברזל של מורשת הספרות המערבית, וגרמו -לנכס צאן הקומדיהאותן תכונות חמקניות שהפכו את 

 לקוראיה להוסיף לשמה את שם התואר "אלוהית". 

אינטרטקסטואליות, כלומר לאופנים שבהם דנטה הטמיע בניתוח היצירה מקום מיוחד יוקדש ל

(. Iוהשתמש במורשת הספרות הקלאסית שנלמדה במסגרת קורס ספרות המופת )ספרות המערב 

. של אובידיוס מטמורפוזותשל וורגיליוס וב איניאיסמיוחדת תינתן לשימושו של דנטה ב תשומת לב

בתיאורים שימוש סלקטיבי ומודע באמצעות ספרותית סמכותו האת  ִהְבנָהנראה כיצד דנטה 

ם לפי תפישותיו. נתוודע גם לאופן המקורי שבו באמצעות שינויים אלה יצק מהם יָ , ותוך שינּוהקלאסיים

-היודאו סינתיזה מקורית של המורשת הקלאסית עם זוהבא שהוא -משהו חדש: תיאור עולם דנטה

גוף הידע שהסטודנטים צברו בשנים הראשונות נוצרית. לאור זאת, לא רק שהקורס ישתלב היטב עם 

מקרה בוחן לאופן ו מעין ׁשיבה לטקסטים המופתיים שנלמדו בשנה א' עבורםלתואר, אלא גם יהווה 

 ספרות המערב.השפיעו על מורשת  טקסטים אלושבו 

מי שמתוודע  מפתיע ברוחבו את רוב זהאקדמי האקדמי. תחום  מחקר דנטההקורס גם יהווה שער ל

כשבע כבר עברו  לקומדיה האלוהיתאליו לראשונה. מאז כתיבת הפירושים המלומדים הראשונים 

לחלוטין המוקדשים ספרים שלמים חדשים ו, מאמרים פירושיםמתווספים כל שנה במאות שנה, ו

 היסטוריות שיש להן כמה אנציקלופדיות עבות כרך המוקדשותהדמויות מעטות ביותר ה. זהלמחקר 

והיינו  , כמו גם כמה ארגונים אקדמיים וכתבי עת הנושאים את שמם. גם לו היו לנו חיים שלמיםןרק לה

הנגישים  האקדמיים המקורותלכל , לא ניתן היה להתוודע שפה האנגליתלטקסטים במגבילים עצמנו 

להוות הקורס שלנו ינסה  -דרך קריאות הרשות והחובה  -ובכל זאת  ;21-ה העל דנטה בראשית המא

מבוא בסיסי לפרשיות יסוד במחקר דנטה במקביל לקריאה הצמודה של הטקסט  עבור הסטודנטים

במגוון  באופן כזה יכירו הסטודנטים את סוג העניין האינטלקטואלי שספרות מופת יכולה לייצר .עצמו

 .הסיוםעבודות דרך  לגוף ידע זהאף יתרמו מתובנותיהם , ובשאיפה דיסציפלינות

 

 והרכב הציון בקורס חובות הקורס

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:

 15% ומוכנות לשיעור השתתפות בכיתה; 

 10%  (; הנחיות מופיעות במקראה;סה"כיומן קריאה )היקף של כשלושה עמודים 

 75% מילים לא כולל עמוד כותרת, הערות שוליים  1300-)היקף של כ עבודת סיום

 הנחיות מופיעות במקראה.  ;וביבליוגרפיה(

 60: בקורס ציון עובר

 חובות נוספות:

 .חובה לקרוא את כל קריאות החובה מראש לפני כל מפגש 

  לבוא עם עותק של תרגום חובה לבוא לכל מפגש עם קטעי הקריאה שניתנו עבורו )בין אם

במידה ועושים שימוש  של הקטעים הרלוונטיים, דפים מודפסיםעם או  הקומדיה האלוהית

 בטקסט נגיש אינטרנטית(.

  הפחות להביא עמו עותק של לכל  אחדחובה "קולקטיבית": בכל שיעור על סטודנט

 לוורגיליוס ושל המקרא והברית החדשה. האינאיסלאובידיוס, של  המטמורפוזות

  כדי לסייע לכם להפיק את מיטב התועלת מהקריאה, כמו גם כדי להכין אתכם מראש למטלת

הסיום, על כל סטודנט לנהל "יומן קריאה"; למרות השם המאיים מדובר בהשקעה קטנה 

מהציון הסופי(  10%שמהווה , שהרווח ממנה יהיה גדול. ההנחיות לפעולה פשוטה זו )יחסית

 מופיעות במקראה.



 

  מקראת הקורס מכילה מידע חשוב על נושאים מגוונים כמו כיצד להכין את טקסט הקריאה

משיעור לשיעור, כללי הציטוט המקובלים במחקר דנטה והסברים על התרגומים הנגישים 

תחילת  לפניובחירת תרגום. על הסטודנטים לקרוא את כל ההנחיות שבמקראת הקורס 

 הקורס. 

 

  



 

 1פירוט הנושאים
 

 מבוא  (1
 קריאת חובה

אביב: האוניברסיטה -)תל עולמו של דנטהעפרון, "הקומדיה האלוהית: מבוא" מתוך -ליאון יעקובוביץ'
 .95-107(, 2014המשודרת, 

Peter S. Hawkins, Dante: A Brief History (Blackwell Publishing, 2006), xvii-xxiv. 
 

 קריאת רשות
Eileen Gardiner, “Introduction” inVisions of Heaven and Hell before Dante (New York: 
Italica Press, 1989), xi-xxix. 
Manuele Gragnolati, Experiencing the Afterlife: Soul and Body in Dante and Medieval 

Culture (Indiana: Notre Dame University Press, 2005), 53-87. 
John A. Scott, Understanding Dante (University of Notre Dame Press, 2004), 167-

181. 
 

 (1היער האפל )קנטו  (2
 קריאת חובה

 12קנטו , אינפרנו
 

 קריאת רשות
אביב: -)תל עולמו של דנטהעפרון, "הקומדיה האלוהית: התופת" מתוך -ליאון יעקובוביץ'

 .108-124(, 2014האוניברסיטה המשודרת, 
Dante Alighieri, Epistle XIII to Cangrande della Scala, 13.18-34. 

 

 (2השיחה עם ורגיליוס )קנטו  (3
 קריאת חובה

 2קנטו , אינפרנו
 עולמו של דנטהעפרון, "סמכותו של דנטה והמורשת הנוצרית והקלאסית" מתוך -ליאון יעקובוביץ'

 .181-193(, 2014אביב: האוניברסיטה המשודרת, -)תל
 

 קריאת רשות
אביב: האוניברסיטה -)תל עולמו של דנטהעפרון, "שירת האהבה ובאטריצ'ה" מתוך -ליאון יעקובוביץ'

 .28-14(, 2014המשודרת, 
Teodolinda Barolini, “Infernal Incipits: The Poetics of the New,” in Undivine Comedy: 
Detheologizing Dante (Princeton: Princeton University Press, 1992), 21-47. 
   
Teodolinda Barolini, Dante’s Poets: Textuality and Truth in the “Comedy” (Princeton: 
Princeton University Press, 1984), 201-56. 

 

 (3השער, נהר האכרון וטרקלין התופת )טרקלין התופת: קנטו  (4
 קריאת חובה

 3קנטו , אינפרנו
, תר' שלמה דיקמן )ירושלים: אייניאיס: פובליוס ורגיליוס מרו, 305-330ספר שישי, שורות  איניאיס

 .223-225(, 2005מוסד ביאליק, 
אביב: האוניברסיטה המשודרת, -)תל עולמו של דנטהעפרון, "הענישה" מתוך -ליאון יעקובוביץ'

2014 ,)122-120. 
 

                                                           
כל נושא אורכו כשיעור, אך ישנם נושאים שיגלשו לשיעור נוסף וישנם כאלה שיהיו קצרים ממפגש. קריאות החובה בפועל  1

 יינתנו משיעור לשיעור בהתאם לקצב ההתקדמות.
 .האינפרנובכל מקום שכתוב "קנטו" או "קנטי" ומספר, הכוונה לפרק מתוך  2



 

 קריאת רשות
Fiora A. Bassanese, “Neutrals” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard Lansing 
(New-York: Garland Publication, 2000), 646-648. 
John Freccero, “Infernal Irony: The Gates of Hell” in Dante the Poetics of Conversion 
(Cambridge: Harvard University Press, 1986), 93-109. 
John Freccero, “The Neutral Angels” in Dante the Poetics of Conversion (Cambridge: 
Harvard University Press, 1986), 110-118. 
John A. Scott, Understanding Dante (University of Notre Dame Press, 2004), 231-

247. 
 

 (5-ו 4: קנטי הלימבו, ופאולו ופרנצ'סקה )המעגלים הראשון והשני (5
 קריאת חובה

 4-5קנטי , אינפרנו
 

 קריאת רשות
Teodolinda Barolini, “Dante and Francesca da Rimini: Realpolitik, Romance, Gender” 

in Dante and the Origins of Italian Literary Culture (New York: Fordham University 
Press, 2006), 304-332. 

Teodolinda Barolini, “Francesca da Rimini” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard 
Lansing (New-York: Garland Publication, 2000), 409-414. 
Teodolinda Barolini, Dante’s Poets: Textuality and Truth in the Comedy (New Jersey: 

Princeton University Press, 1984), 201-256; 287-297. 
Peter S. Hawkins, “Descendit ad inferos” in Dante’s Testaments (California: Stanford, 

1999), 99-124. 
Peter S. Hawkins, “Dido, Beatrice, and the Signs of Ancient Love” in Dante’s 

Testaments (California: Stanford, 1999), 125-142. 
Amilcare A. Iannucci, “Limbo” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard Lansing (New-
York: Garland Publication, 2000), 565-569. 
  

 (9-6פיליפו ארג'נטי וחציית הסטיקס )המעגלים השלישי עד החמישי: קנטי  (6
 קריאת חובה

 .6-9קנטי , אינפרנו
 ;133-9.109 במלואם; קנטו 8-7קנטי , אינפרנו 3מיקוד:

 
 קריאת רשות 

John Freccero, “Medusa: The Letter and the Spirit” in Dante the Poetics of Conversion 
(Cambridge: Harvard University Press, 1986), 119-135. 
Michael Papio, “Fortuna” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard Lansing (New-York: 
Garland Publication, 2000), 404-406. 
 

 (11-10פארינטה, ומבנה התופת )המעגל השישי: קנטי  (7
 קריאת חובה

 ;10-11קנטי , אינפרנו
אביב: -)תל עולמו של דנטהעפרון, "מבנה התופת", "החלוקה לחטאים" מתוך -ליאון יעקובוביץ'

 .114-120(, 2014האוניברסיטה המשודרת, 
 

 קריאת רשות
 מימזיס: התגלמות המציאות בספרות המערבפארינאטה וקאוואלקאנטה" מתוך " אריך אוארבך,

 .125-147(, 2008)ירושלים: מוסד ביאליק, 

                                                           
וא את כל טווח הקנטי, אבל לתת תשומת לב מלאה לנושאים של המיקוד כאשר כתוב "מיקוד" בקריאת החובה, יש לקר 3

 שעליהם כפי הנראה ייסוב הדיון בכיתה. במידה והדיון יתרחב נדון גם בנושאים שבקנטי הנוספים.



 

אביב: ידיעות -, תר' אביעד קליינברג )תלוידויים; אוגוסטינוס, 11.16-28 ווידוייםאוגוסטינוס מהיפו, 
 .298-307(, 2001אחרונות, 

אביב: האוניברסיטה -)תל עולמו של דנטהעפרון, "בין האפיפיורות לאימפריה" מתוך -ליאון יעקובוביץ'
 .63-54(, 2014המשודרת, 

אביב: האוניברסיטה -)תל עולמו של דנטהעפרון, "מפלגה של איש אחד" מתוך -ליאון יעקובוביץ'
 .64-76(, 2014המשודרת, 

John A. Scott, Understanding Dante (University of Notre Dame Press, 2004), 191-
195. 

John A. Scott, “Farinata degli Uberti” in Dante the Poetics of Conversion (Cambridge: 
Harvard University Press, 1986), 370-373. 
 

 (14-12המינוטאור וסיפורו הטראגי של פייר דלה וינייה )המעגל השביעי: קנטי  (8
 חובהקריאת 
 12-14קנטי , אינפרנו
 ;13; כל קנטו 12.1-48מיקוד: 

 
 קריאת רשות

John Freccero, “Pilgrim in a Gyre” in Dante the Poetics of Conversion (Cambridge: 
Harvard University Press, 1986), 70-92. 
William A. Stephany, “Pier della Vigna” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard 
Lansing (New-York: Garland Publication, 2000), 699-701. 
 

"עם תלמידים כאלה מי צריך אוייבים" והתעופה לתחתיות שאול )המעגל השביעי:  (9
 (17-15קנטי 

 קריאת חובה
  15-17קנטי , אינפרנו

 ; 17.79-136(; 17.1-27; 16.106-136; )15מיקוד: כל קנטו 
 

 קריאת רשות
Dante Alighieri, Convivio 3.8.8-11. 
Peter Armour, “Brunetto Latini” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard Lansing 
(New-York: Garland Publication, 2000), 127-129. 
Joseph Pequigney, “Sodomy in Dante's Inferno and Purgatorio,” Representations, 
Vol. 36 Autumn, 1991, 22-42. 

 

 (23-18קנטי  :שיחות עם אפיפיורים )המעגל השמיני (10
 קריאת חובה

 ;18-23קנטי , אינפרנוקריאה של 
 ;19.1-120; 18.100-136; 18.1-21מיקוד: 

 
 קריאת רשות

אביב: האוניברסיטה -)תל עולמו של דנטהעפרון, "דנטה כדמות דתית" מתוך -ליאון יעקובוביץ'
 .166-180(, 2014המשודרת, 

Dante Alighieri, Epistle to the Cardinals, 11.1-26. 
Peter S. Hawkins, “The Scriptural Self” in Dante’s Testaments (California: Stanford, 

1999), 19-35. 
Peter Herde, “Nicholas III, Pope” in The Dante Encyclopedia, ed. Richard Lansing 
(New-York: Garland Publication, 2000), 648-49. 
 
 
 



 

 (26-24אצבע משולשת לאלוהים והחיפוש אחר הידע )המעגל השמיני: קנטי  (11
 קריאת חובה

 24-26קנטי , אינפרנו
 .26.25-142; 25.1-15; 24.79-151מיקוד: 

 .117-125(, 2015)תל אביב: הוצאת עם עובד, הזהו אדם? פרימו לוי, 
 

 קריאת רשות
 ; 5.572-641; ספר 4.563-603, ספר מטמורפוזותאובידיוס, 

אביב: -)תל עולמו של דנטה" מתוך 20-וה 19-עפרון,  "דנטה והיהודים במאה ה-ליאון יעקובוביץ'
 .204-207(, 2014האוניברסיטה המשודרת, 
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