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בקורס זה, נבחן כיצד התרגום הספרותי יכול לשמש כלי להעברת מסרים אידאולוגיים גלויים וסמויים בסוגיות 

הקורס יציג את התיאוריות המרכזיות בשדה המחקר, ויביא מקרי כגון זהות לאומית, מיניות ומגדר, מוסר ודת. 

מבחן המדגימים את כוחם של יסודות אידאולוגיים ואת היקף השפעתם בתרגום הספרותי, ובתרגום בכלל. 

נוסף לכך, נתנסה בעצמנו בתרגום טקסטים אקדמיים )ואחרים( העוסקים, בדרכים שונות, בסוגיות 

ים, וניתוח תרגומים אקדמיים קיימים, יסייעו לנו לעמוד על ייחודם של אידיאולוגיות. תרגום הטקסט

 הטקסטים האלה ועל האתגרים שהם מציבים למתרגם.

 

 

The purpose of this course is to examine how literary translation can become a vehicle for 

transmission of overt and covert ideological messages relating to questions of national identity, 

gender and erotics, morals and religion. The first part of the course will present the dominant 

theories in this field of research, and inquire into cases of manipulative interference in translation 

that exemplify the power and range of influence ideological factors have in literary translation. 

The second part of the course will be dedicated to practice: the actual translation of academic 

texts that have something to do with ideology; thus dealing with some of the specific challenges 

inherent to these texts. 
 
 

 :מבנה הקורס
בתחום האידאולוגיה בכלל, ובהמשך, בתחום השיעורים הראשונים יציגו תיאוריות ופרספקטיבות מחקר 

כלים וייעזרו ב ,השיעורים הבאים יגעו במקרי מבחן ספציפיים .האידאולוגיה-תרגום בהקשריו תלוייה

חלקו האחרון של הקורס יוקדש דיון בסוגיות של תרגום. שם מציעות לפרספקטיבות המחקר השונות ש

הדנים בעצמם אקדמיים להתנסות מעשית בתרגום טקסטים טעונים מבחינה אידיאולוגית, או טקסטים 

 בסוגיות אידיאולוגיות.

 

 

 מקרי המבחן שיידונו בקורס:

כאמצעי שליטה קולוניאלי  לאנגלית של טקסטים הודיים עתיקים: התרגום תרגום בעידן הפוסטקולוניאלי

(Robinson 1997;) 

 (;Seidman 2006תרגום פרקי עדות של ניצולי שואה על רקע היחסים בין יהודים ונוצרים )

 (;6Asscher 201יהודית )-בין ישראל ואמריקה: מגעים בתרגום הספרותי ופוליטיקה פנים

 (;Meilán 2009היסודות ה"פטריארכליים" בשפה ובתרבות ) ערעורשאלת תרגום פמיניסטי ו

 (;Smecca 2009והפוליטיקה של התרגום בהקשר למגע בין תרבויות ) Lonely Planetמדריך 

 (;6002ארי -תרגום בהקשר של ארוטיקה וצנזורה של ארוטיקה בספרות )בן

 (;6002תרגומי כפריזמה ליחסים בין קבוצות יהודיות )אשר -שיח מטא

 .(6002, נץ וארד 0992מניפולציות בתרגום ספרות ילדים ועיצוב זהות לאומית )שביט 



 

 בין הטקסטים שיתורגמו בקורס:

-; השוואה לתרגום לאנגלית מ0929של דוד שחר )שחר  סוכן הוד מלכותוהסאטירה הארסית על אלי ויזל ב

0920;) 

; השוואה לתרגום 0926של אמנון ז'קונט )ז'קונט  זמן שאולפלשתיני ב-הקטעים הטעונים על הסכסוך הישראלי

 (;0922-לאנגלית מ

של ארנסט המינגווי  Soldier’s Home-ו Cat in the Rain-מ /שוביניסטייםקטעים מאצ'ואיסטים

(130-114, 129-Hemingway 2006, 113;) 

 Encounters, Melani Epic)אטיין באליבר, בתוך  ואופני היווצרותה זהות לאומיתמהותה של דיון ב

McAlister;) 

פתיחת המאמר על הקשר בין האינטרסים האמריקניים במזרח התיכון לאפוסים ההוליוודיים של שנות 

 (;Epic Encounters, Melani McAlisterהחמישים )

של  In the Language Glass-ב ,אירופיים בין לאומיםמאבק על הגמוניה תרבותית האידיאולוגיה לשונית, ו

 (;Deutscher 2008של טקסט אירוני ) תוגיא דויטשר; גיש

 Fromהרצאתו של אומברטו אקו תוך מ ,השפעתם על אוריינות ורוח האדםאיומם/על חידושים טכנולוגיים ו

Internet to Gutenberg (Eco 1996); 

 

 

 חובות הקורס

הסטודנטים יגישו ארבע  בכתה.הסטודנטים יקראו את חומרי הקריאה לפני כל שיעור, וישתתפו בדיונים 

( רפרט על תרגום ואידיאולוגיה; 0: לעבודה מסכמת יוכל לבחור בין שתי אפשרויותכל סטודנט מטלות תרגום. 

 .( תרגום טקסט אקדמי על תרגום ואידיאולוגיה6-ו
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