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 13:00-12:00יום א,  :ת הקבלהומועד שע

 menahem.merhavy@mail.huji.ac.i :פרטי קשר של המרצה

 

 :מטרת הקורס

לתלמידים הבנה מעמיקה של תהליכים היסטוריים מעצבים בתולדות  להעניקמטרת הקורס היא 

איראן, בעיקר בעת החדשה. התלמידים ילמדו להכיר את איראן המודרנית כתוצר של שתי אבני 

מודרנית על המורשת העשירה והמגוונת שלהן וכן -יסוד עיקריות: ההיסטוריה של איראן הקדם

  שפעת רעיונות ואירועים מהמערב. והזרה מעורבות  ושכללהתפתחויות של העת החדשה 

התלמידים יכירו התפתחויות חברתיות, פוליטיות ודתיות מראשית התקופה הקאג'ארית ועד 

של ימינו וילמדו לנתח תהליכים ואירועים באיראן וביחסיה עם האזור  לרפובליקה האיסלאמית

לאור אלו. בין השאר נעמוד על יחסי חברה ומדינה, שאלות של זהות ולאומיות מודרנית ויחסי 

 איראן עם שכנותיה באזור.

  :תיאור הקורס

ת ויכלול היכרות ראשונית עם ההיסטוריה הארוכה של איראן, מהתקופה האח'מניבהקורס יפתח 

סקירה של כמה מהתקופות המעצבות בתולדות איראן מאז ועד העת החדשה. נכיר את השינויים 

ועד לנפילת הקאג'ארים ועלייתו של רזא חאן  19-והמשברים שאיראן עוברת לאורך המאה ה



2 

 

 הכרוכים בכך לשלטון. נבחן את הניסיון להפוך את איראן למדינת לאום מודרנית, האתגרים

, כולל 20-לאורך המאה ה של השושלת הפהלווית בתחום זהשלונות ילחות/כומאזן ההצ

נעמוד על קווי השבר כמו גם על  . המהפכה האיסלאמית והרפובליקה שקמה בעקבותיה

 ההמשכיות שניתן למצוא במישורים החברתי, הפוליטי והדתי באיראן. 

 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 מקורות.  4-5שימוש ב תוך , עמודים 10בהיקף של כ עבודה  - 15%תרגיל כתיבה:  ●

 75מבחן סיום: %  ●

 10השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור: %  ●

 60ציון עובר בקורס:  ●

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.

 

 פירוט השיעורים:

 מבוא, גיאוגרפיה ורקע היסטורי :1שיעור מס' 

 

 תקופה מודרנית מוקדמת והשושלת הקאג'ארית :2שיעור מס' 

 : קריאת חובה

Nikki Keddie Modern Iran: Roots and Results of Revolution Yale, 2006), Ch. 2-

Foundations of Nineteenth-Century Iran, pp. 22-36 

  

 חברה ופוליטיקה בתקופה הקאג'ארית  :3שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 Keddie Ch. 3-Cont. & Change under the Qajars: 1796-1890, pp. 37-57  

 קריאת רשות: 

Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran (Cambridge Univ. Press, 2008), 

Ch. 1-“Royal despots”: state & society under the Qajars, pp. 8-33 
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 המהפכה החוקתית   :4שיעור מס' 

 : קריאת חובה

 .90-71 עמ'(, 1996דויד מנשרי, איראן: בין אסלאם ומערב, )משרד הביטחון, 

 

 מלחמת העולם הראשונה ושלטון רזא שאה: 5שיעור מס' 

 : קריאת חובה

(, כרך 1994 ,חגי ארליך, המזרח התיכון בין מלחמות העולם, )האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב

 286-253 מ'עה', 

 

 לאומיות איראנית: 6שיעור מס' 

 : קריאת חובה

 123-114 עמ' ,ע"מנחם מרחבי, "מחוזות הזיכרון האיראני", המזרח החדש, כרך מט, תש

 

 מודרנה ושבר –איראן הפהלווית : 7שיעור מס' 

 :קריאת חובה

 103-130 עמ' דויד מנשרי, איראן: בין אסלאם ומערב,

 :קריאת רשות

-147pp. Ali M. Ansari: The 'White Revolution’, in Modern Iran since 1921, ch. 6, 

165  

 

 תסיסה חברתית ופוליטית באיראן הפהלווית: 8שיעור מס' 

 :קריאת חובה

י אחמד ומכת המערב: ארבעה עשורים אחרי", בתוך, דויד -בעבור, "ג'לאל אל-ליאורה הנדלמן

(, 2009בעבור )עורכים(, איראן: אנטומיה של מהפכה )הקיבוץ המאוחד -מנשרי וליאורה הנדלמן

  208-174 מ'ע
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 המהפכה האסלאמית: 9שיעור מס' 

 :קריאת חובה

-184 עמ' מאיר ליטבק, "שלטון חכם הדת באיראן: חזון ומציאות", המזרח החדש, כרך מב, 

167. 

 

 שיעייםח'ומייניזם: תיאולוגיה, פוליטיקה וסמלים : 10שיעור מס' 

 :קריאת חובה

מאיר ליטבק, "הממסד הדתי ברפובליקה האסלאמית: תמורות ואתגרים", איראן אז ועכשיו,  

 .39-18 עמ'(, 2017)הקיבוץ המאוחד, 

 

 שמרנים ורדיקלים בעידן שאחרי ח'ומייני : 11שיעור מס' 

 : קריאת חובה

-48 'עמ(, 2008, זמן איראן, )הקיבוץ המאוחד, רז צימט, להיות נשיא ברפובליקה האיסלאמית

31 

 

 מדיניות החוץ של הרפובליקה האיסלאמית: 12שיעור מס' 

 קריאת חובה: 

רז צימט, "איום נאצריסטי" או אמצעי למימוש אינטרסים: מדוע הצטרפה איראן לברית בגדאד, 

-200. עמ'(, 2017בעבור )עורכת(, איראן אז ועכשיו, )הקיבוץ המאוחד, -בתוך ליאורה הנדלמן

185 . 

-ברנדון פרידמן, משבר המפרץ בבחריין: איראן ומדינות המפרץ הערביות, בתוך, ליאורה הנדלמן

 .218-201 מ'בעבור )עורכת(, איראן אז ועכשיו, ע

 

 זהות ומבט משווה דילמות של – 21-במאה ההרפובליקה האיסלאמית : 13' מס שיעור

 קריאת חובה:



5 

 

Menahem Merhavy, National Symbols in Modern Iran: Identity, Ethnicity, and 

Collective Memory (Syracuse University Press, September 2019), pp. 209-227 


