
 

1 
 

 

 00-1070010מספר הקורס: 

 חייו ומשנתו של מהאטמה גנדהי: בעברית שם הקורס

 The Life and Thought of Mahātma Gandhi  שם הקורס באנגלית:

 ףתש": שנה"ל

 ד"ר נעמה שלום שם המרצה:

 התוכנית ללימודים הומניסטיים: שם תוכנית הלימודים

 (קורס העשרה)שיעור :  מבנה הקורס

 ש"ס  2סמסטר א, : משך והיקף הקורס

 יופיע הוא ף.עוד העשרה קורס הנו זה קורס לב: שימו . ז"נ 2  נקודות זכות אקדמיות:

 חלק יהיה לא בקורס הציון ם.עודפי קורסים של נפרדת בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון

 הזכות מנקודות חלק יהיו לא בקורס הזכות נקודות ר.לתוא הסופיים הממוצעים מחישוב

 מלגה קבלת לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס ציון ר.התוא סגירת לצורך לצבירה

 .שנתית

  ללא דרישות קדםדרישות קדם: 

 13:00-12:00, ב'יום : מועד שעת הקבלה

  naamas@shalem.ac.il: פרטי קשר של המרצה
 
 

 מטרות הקורס

. עדות לשינוי העצום שהתחולל בו, קורס זה יתחקה אחר דמותו, חייו ותורתו של מהאטמה גנדהי 

ייתכן שבד בבד לטרנספורמציה שחלה באומה ההודית, עולה מהאוטוביוגרפיה שלו )המכונה על 

ידו "סיפור ניסויי עם האמת"(. את האוטוביוגרפיה נקרא קריאה קרובה במהלך הקורס תוך בחינת 

אלימות'(, כוח הנשק -)'איהיְמָסא ַא)'אמת'( וָסְטיָה מושגים חשובים במשנתו כסגפנות, הקשר בין 

)'האחיזה באמת'(, צומות, פרישות מינית, כוח הסירוב המאגי, והזיקה גְַראָהה -ָסְטיָה –של החזקים 

 בין ליבת העצמיות לעצמאות. 

נעמוד, כמו כן, על המתחים שבאישיותו ועיצוב תורתו. האם היה מהאטמה גנדהי תוצר של חינוך 

או שמא  נוצרית, והוגים כהנרי דיויד תורו, לב טולסטוי וג'ון ראסקין?המערב בהשפעות החמלה ה

-האדוויטהתורתו יונקת ומבוססת על המקורות העתיקים של תורות השחרור ההודיות דוגמת 

רב  האם היה גנדהי מגיקון ?גיטא-הבהגוודהאמצע של -הסגפנית או דרךהיוגה , תורת ודאנטה

 קסם, אשר כישף את כל סביבותיו בעוצמתו הרוחנית המדבקת? או שמא היה מגלומן, אשר סבר 
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שבכוחו לעצור כל אלימות סביבו מחמת הצומות עד המוות שלקח על עצמו? לבסוף, כיצד התרושש 

מעמדו של אבי האומה ההודית עד כדי טינה וחוסר רלבנטיות בהודו המודרנית ובעולם ַאלים 

 ו נוהג? שכמנהג

 תיאור הקורס

ְְ , באחד מחיבוריו המכוננים, המכונה 1909-ב  מֹוַהנְַדס )'שלטון הודי עצמי'(, אמר  ְסווַאַראג'-ִהינְְד

( את האמירה הבאה: "ישנם אנגלים האומרים 1948ינואר  30 – 1869אוקטובר  2) ַקַרְמַצ'נְד ַגנְדִהי

שהם לקחו את הודו בכוח, ויוסיפו להחזיקה בכוח. אולם תפיסה זו שגויה לחלוטין. לכוח החרב אין 

 כל חשיבות בהודו. רק אנחנו מחזיקים כאן את האנגלים".

קהל משתק, שחיקה את -הביטחון, שסבל מפחדהדין הכושל, חסר -כיצד ההודי הצנום, עורך

אורחות חיי הג'נטלמן האנגלי, והעריץ את החוק, הערכים והתרבות הבריטית, הבשיל לכדי 

כיצד הוא נעשה לא רק לאבי הודו המודרנית, אשר שיחרר  ההצהרה המסקרנת והתקיפה הזו?

 האנושית בכללותה? אותה מעול הקולוניאליזם הבריטי, אלא לאחד מענקי הרוח של התרבות 

 הקורס והרכב הציון בקורס חובות
 

 10%בדיונים ומוכנות לשיעור:  פעילה השתתפות
  

  90% עבודה מסכמת:
 היקפה. בחייו, הגותו ומשנתו של מהאטמה גנדהי העוסקותהעבודה מורכבת משתי שאלות רחבות 

 עמודים.  10 עד
 

 60ציון עובר בקורס: 
 לקראת כל שיעור רלוונטי.יש לקרוא את קריאת החובה 

 
 

 מערך שיעורים

 

  שיעור מבוא – 1שיעור 

 

: ילדות בהודו, נישואי ילדים, מות האב, לימודי האוטוביוגרפיה, חלק ראשון – 2-3שיעור 

 משפטים בלונדון, חיים כג'נטלמן אנגלי, ניסויים בתזונה. 

, תרגום: ינץ לוי, הוצאת האמתאוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם מ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

 .17-102עמ' , 2005אסיה, 

 

: נסיעה לדרום אפריקה, אפליה על רקע גזעי, עיצוב האוטוביוגרפיה, חלק שני – 4-5שיעור 

 מקצועי כמשפטן, אי ציות אזרחי בנאטאל, חזרה להודו.

, תרגום: ינץ לוי, הוצאת אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתמ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

 .103-192עמ' , 2005אסיה, 
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: היכרות עם הודו, חזרה לדרום אפריקה, מחשבות האוטוביוגרפיה, חלק שלישי – 6-7שיעור 

 )נדר הפרישות(, מלחמת הבורים, חזרה להודו.  על נדר הברהמצ'אריה

גום: ינץ לוי, הוצאת , תראוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתמ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

 .193-254עמ' , 2005אסיה, 

 

: חזרה לדרום אפריקה, ייסוד "חוות פניקס", האוטוביוגרפיה, חלק רביעי – 8-9שיעור 

התנדבות במרד הזולו, נדר ברהמצ'אריה לצמיתות, כוח הסיגוף, מפנה ביחס לאנגלים, הולדת 

)שלטון הודי עצמי(, ייסוד חוות  סוואראג'"-גראהה" )"האחיזה באמת"(, חיבור "הינד-ה"סטיה

 גראהה. -טולסטוי, צומות במסגרת מערכות סטיה

, תרגום: ינץ לוי, הוצאת אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתמ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

 .255-334עמ' , 2005אסיה, 

 

: חזרה להודו, הכרת הודו הכפרית, מסעות רכבת האוטוביוגרפיה, חלק חמישי – 10-11שיעור 

במחלקת פשוטי העם, ייסוד האשראם "סברמאטי" בגוג'ארט והחלת חיים ציבוריים בהודו, 

-התנסויות בנשק האהימסא )אי אלימות(, טוויה תוצרת בית, שלטון עצמי, מערכות "סטיה

 גראהה" בשלות, נדרי צומות עד המוות.

, תרגום: ינץ לוי, הוצאת אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמת מ. ק. גנדהי, קריאת חובה:

 .335-395עמ' , 2005אסיה, 

 

כישוף ההמונים בנשק  - גנדהי אחרי האוטוביוגרפיה והודו אחרי גנדהי - 12-13שיעור 

 החזקים, עצמיות ועצמאות, שחרור הודו מן הבריטים, הרצח ולאחריו.

, תרגום: ינץ לוי, הוצאת וגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתאוטובימ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

 .395-456באוטוביוגרפיה(, עמ'  5המשך קריאה בחלק , )2005אסיה, 
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