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 2018 מאי תאריך עדכון:                                     

  : שם ומספר הקורס

אהבה, תשוקה, גוף: אירוטיזם ומיניות בתרבות ימי 

 הביניים

 

43-3335-01 

 

  שיעור סמסטריאלי סוג הקורס:

  סש'' 2: היקף שעות           10:00': הא' ביום : סמסטר            טתשע'': שנת לימודים

  Moodle אתר הקורס באינטרנט: 
 : צרפתיתשפת הקורס

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

מטרת השיעור הזה להראות, על בסיס טקסטים את היצירתיות המדהימה של ימי הביניים 

 (.15-ועד ה 5-בכל מה שנוגע למיניות ולארוטיקה )מהמאה ה
 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

התפישה הרווחת רואה בימי הביניים תקופה שבה שלטה הכנסייה על הרוח ושללה כל זכר 

של הנאה גופנית. למעשה בשולי התרבות הכנסייתית התפתחו תרבויות )ותרבויות נגד( 

אחרות ומגוונות אשר התייחסו למיניות שלא מנקודת מבטו של החטא. השיעור הזה יעמוד 

ה לאירוס העתיק, בפרט ביחסה לאפלטון ולאובידיוס. זיקתה של הכנסייעל בראשיתו 

בשלב שני, ינותחו בין היתר יצירות הטרובדורים והטרוברים ובזכותם הגילוי המתפתח של 

הקורפוס שצמח מתוך את ו  fin’amor והcourtoisie  -תרבות ה. נבחן את רגש האהבה

 Marie deבריטניה בה האישה היא זו שמעוררת את התשוקה )אצל מרי דה פרנס, 

Franceטריסטן ואיסוט, ו ,Tristan et Iseut נדון גם בזוג המאוהב והשוויוני ברומנים .)

רומן , בהתדרדרות החלום והמיזוגניות בChrétien de Troyesשל כרייטיין דה טרואה, 

, בפמיניזם Jean de Meunדה מיין  ז'אןבחלק שחובר על ידי  Roman de la Roseהורד 

, בנשים המיסטיות ובתשוקה לאלוהי, Christine de Pisanשל קריסטין דה פיזאן 

גם  לבסוף( ובעוד יצירות תרבותיות אחרות, וFabliauxבאובססיה המינית במעשיות )

חלקו האחרון ב. François Villonאמנות הרמז האירוטית בשירה של פרנסואה ויון ב
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בחן מחדש את הארוטיקה והמיניות בתרבות החזותית סביב תמונות מן התקופה נ

יום. הטקסטים כתובים  -: איורים, פסלים, שטיחי קיר, פריטי יוקרה, פריטי יוםאיבליתהמד

בחלקם באוקסיטאן, בצרפתית עתיקה או צרפתית ביניים: תרגומים לצרפתית מודרנית 

 ור חיבורים באוקסיטאן ובצרפתית עתיקה. ינתנו עב

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מבוא לפרובלמטיקה  1

של ייצוג הארוטיזם 

והמיניות בחברה 

המערבית בימי 

 הביניים 

  

השפעת האירוס  2

הקלאסי בארוטיזם 

 אבלי יהמד

  

-טרובדורים ו 3-5

Fin’Amor 

  

טרוברים והשינויים  6-8

 באהבה בצפון צרפת

  

   סטיקהיארוטיזם ומ 9

מיניות בסטירה  10-12

 ובפרודיה

  

תמונות סיכום עם  13

מתוך התרבות 

 אבליתיהחזותית המד

  

 
 דרישות קדם: ג.

 

 אין
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 הקורס:חובות  ד.

 

 .נוכחות והשתתפות חובה

 
 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(: .ה
 

 .(100%מחבן אחד בסיום הסמסטר )

 
 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:. ו

 

וקטעים מתוך הטקסטים הנבחרים, כולל רשימה ביבליוגרפית כל החומר כולל שירים 

 יעמוד לרשות התלמידים באתר הקורס )וניתן יהיה להוריד אותם דרך מודל(.

 

 :שם הקורס באנגלית ז.

 

Love, Desire, the Body: Eroticism and Sexuality in Medieval Culture 

 


