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 00-4040230  :מספר הקורס

האימהות המייסדות של  –: אוסטן, ברונטה, וורטון IIספרות המערב  :בעברית שם הקורס

  המודרני הקאנון המערבי

 שם הקורס באנגלית:

Western Literature 2: Austen, Bronte, Wharton – The Founding Mothers of Modern 

Literature  

 "ףתש :שנה"ל

 ד"ר תמר מרין :המרצהשם 

 יםילימודים הומניסטהתוכנית ל :שם תוכנית הלימודים

  ש"ס  2 ';סמסטר א: משך והיקף הקורס

 שו"ס  : הקורס /סיווגמבנה

 "זנ 2   :אקדמיות נקודות זכות

 Iספרות המערב  : דרישות קדם

 15:00-14:00יום ד'  :ת הקבלהומועד שע

 tamarmerin@gmail.com :פרטי קשר של המרצה

 

 :הקורסמטרות 

, דרך הקאנון המערביאת היכרותם של הסטודנטים עם ולהעמיק מטרת הקורס היא להרחיב 

שנכתבו על ידי סופרות המהוות "האימהות המייסדות" של  מופתבשלוש יצירות פרשנית קריאה 

השפיעו השפעה  אלהסופרות  .ג'יין אוסטן, שרלוט ברונטה ואדית וורטון :הקאנון הספרותי המודרני

, התשע עשרה ובמאה העשרים האופיו של הרומאן כפי שהתפתח בעקבותיהן במאמכרעת על 

שכמעט ולא כלל, עד לתקופתן, צוהר עבור סופרות נוספות אל תוך הקאנון המערבי ובה בעת פתחו 

נתמקד בשלוש מיצירותיהן המרכזיות לאורך הקורס  .יצירות שנכתבו בידי נשים או עסקו בהן

נבקש להבין מה הפך אותן ליצירות מופת ונדון בשאלות והמשפיעות ביותר של סופרות אלה; 

  .ובקונפליקטים הנצחיים שהן מעלותהאוניברסליות 

 

  :תיאור הקורס

מעמיקה ברומאנים "גאווה ודעה קדומה" מאת ג'יין אוסטן, פרשנית לאורך הקורס נקרא קריאה 

 ,נעמוד על ההקשר ההיסטורי ."ג'יין אייר" מאת שרלוט ברונטה ובנובלה "קיץ" מאת אדית וורטון

נבחן את הסוגיות האוניברסליות העולות אך בה בעת  ,שבתוכו נוצרווהאידיאולוגי הכלכלי  ,החברתי
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; קונפליקטים הנוגעים לחייהם של נשים וגברים עד מהן כמו גם את הקונפליקטים שהן משקפות

תשוקה מול חיי קונפורמיזם מול ציות לצו החברה, גורל מול בחירה, ימים אלה ממש, ובהם: 

נבחן לעומק את האופנים  ,בנוסף. , רציונליות מול שיגעון ועוד, חיי יצירה מול פרגמטיזםמשפחה

מבחינה ז'אנרית, –שבהם חלחלו היצירות הללו לתוך הספרות המערבית המודרנית והשפיעו עליה 

 -יש בכלל והאם  –ך הדיון בהן, את השאלה: מהי דרשאל, ית, תמטית ואידיאולוגית, ונסגנונ

  ?משמעות למגדר בתוך הדיון ביצירת המופת הספרותית

 

   :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

דקות מול הכתה, שתעסוק בנושא לבחירה שיעלה מתוך אחת  15-20)הרצאה בת  רפרטהצגת 

 20: %היצירות הנדונות בקורס(

עמודים שתעסוק בנושא רוחבי לבחירה דרכו תיעשה  10-12-)עבודה בהיקף של כ ת סיוםעבוד

 70: %קריאה משווה/משולבת בשלושת היצירות שנדונו בקורס(

  10%השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור: 

 

  :60ציון עובר בקורס 

   .יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

: אוסטן, המערבי המודרני האימהות המייסדות של הקאנוןעליית הרומאן ומבוא: : 1שיעור מס' 

 ברונטה, וורטון

כתר, תרגום ואחרית דבר: עירית לינור, הוצאת , גאווה ודעה קדומהאוסטין, ג'יין.  קריאת חובה:

2008 .  

  קריאת רשות:

 60-88, עמ' 2015, תרגום: ליה נרגד, הוצאת שלם, הגנה על זכויות האשה וולסטונקרפט, מרי.

 )פרק ד'(. 

 (. 6)פרק  107-126, עמ' 2004ם, יחדר משלך, תרגום: יעל רנן, ידיעות ספר .וירג'יניהוולף, 

 (קטעי הרשות המומלצים יועלו למודל)

  

 נישואים, כסף ואהבה ברומן של ג'יין אוסטן  -"כסף לא יכול לקנות לי אהבה?" : 2שיעור מס' 

  גאווה ודעה קדומה קריאת חובה:

 

 גאווה או דעה קדומה? דמויות ראשיות ודמויות משניות    :3שיעור מס' 

 גאווה ודעה קדומה קריאת חובה:
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)של כל הזמנים?( ואלו חומרים ספרותיים לא נכנסו לתוך  ?""מדוע הוא רב מכר :4שיעור מס' 

 "גאווה ודעה קדומה?" 

 גאווה ודעה קדומהקריאת חובה: 

 

 הבילונגסרומן  -: ג'יין אייר ומסורת רומאן החניכה 5שיעור מס' 

 .2007 הוצאת ידיעות ספרים,תרגום: שרון פרמינגר,  ג'יין אייר,קריאת חובה: ברונטה, שרלוט. 

  

 בראי הספרות ילדות ונעורים  :6שיעור מס' 

 "ג'יין אייר" :את חובהירק

 

 רציונליזם מול שיגעון בג'יין אייר :8-7שיעורים מס' 

 קריאת חובה: "ג'יין אייר"

    .2012ברוך, הוצאת כתר, -, תרגום: ברוריה בןים סראגסו הרחבריז, ג'ין. קריאת רשות: 

 

 מרומאן ריאליסטי למודרניזם –אדית וורטון  :9שיעור מס' 

 .2009, מאת: אדית וורטון, הוצאת עם עובד, קיץ .קריאת חובה:וורטון, אדית

הו!  מתוך:תרגום: אלינוער ברגר, , מסורת והכישרון האינדיבידואלי .ת.סאליוט, קריאת רשות:  

 )יועלה למודל(. 93-98, עמ' 15מס' 

 

 צ'ריטי רויאל: גיבורה ספרותית מסוג חדש :10שיעור מס 

 קריאת חובה: "קיץ"

 

 : תשוקה מול חובה ב"קיץ"11שיעור מס' 

 "קיץ"קריאת חובה: 

 

היצירה השפעות  –סיכום: אוסטן, ברונטה ווורטון הצגת רפרטים ו :13-12מס'  יםשיעור

 בספרות עכשוויתהקאנונית 

תרגום: עדה פלדור, מחברות סיפורים, -קריאת רשות: מונרו, אליס. "בריחה", מתוך בריחה

 . 2008לספרות, 

  .9-24, עמ' 2017קטע מתוך: סלימאני, לילה. שיר ענוג, תרגום: רמה איילון, מודן, 


