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 תיאור קורס

 באיראן, באימפריה - בתקופה הטרום מודרנית סלמיותוהמ בחצרות נשים הרווחת, לדעה בניגוד

 רב. רכוש בעלות היו ואף ניכרת פוליטית השפעה בעלות היו רבות, מזכויות נהנו - ובהודו מאנית'העת

 ארכיטקטורה של פטרוניות בעיקר לפטרוניות, הפכו ובכך לאמנויות מעושרן חלק ניתבו מהן רבות

  .מונומנטלית

 במהותה כשונה נשית פטרונות להגדיר ניתן האם מגדרית: באספקלריה סוגיות שתי נבחן הסמינר במסגרת

 של הרם מעמדן את משקפים במיניאטורות מופיעים שהם כפי הנשים דימויי והאם ,גברית מפטרונות

 .לאו אם - החצר נשות

 

Women in pre‐modern Islamic courts had immense political clout. They used power 

and financial means to cultivate art, and many of them became patronesses mainly of 

architecture. 

By surveying the edifices they initiated, we will attempt to define the particular 

characteristics of patronage of women. We will also look into images of women in 

contemporary miniatures in order to determine whether the power and wealth of 

women at these courts influenced their drawn images. 
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 :סמינרה דרישות

 .סמינריונית עבודה כתיבת ,בכיתה רפרט הגשת ,נוכחות

 :הסופי הציון מרכיבי

                      10% רפרט 

 09%     סמינריונית עבודה

. הגשת רפרט בכיתה היא תנאי מקדמי להגשת העבודה חובה היא הרפרט הגשת :הערה

 .הסמינריונית
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