
1 
 

 

 

 4040273 מספר הקורס:

 מחקר אקדמי סמינרַגְנדִהי והמערב;  –פוליטיקה, אי אלימות ואהבה : שם הקורס

 : שם הקורס באנגלית

Politics, Non-violence and Love – Gandhi and the West; Seminar of Academic 

Research 

 תשפ"ב שנה"ל: 

 ד"ר נעמה שלום: שם המרצה

 התכנית ללימודים הומניסטיים : הלימודיםשם תכנית 

 שו"ס   :הקורס סיווג

 ש"ס 2, סמסטר ב': משך והיקף הקורס 

 נ"ז   2  :נקודות זכות אקדמיות

מבוא   ;Iמבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון    ;Iת  יסודות הכתיבה העיונית אקדמי : דרישות קדם

 מבוא לנצרות; לאסלאם

 18:00-17:00יום ג' : מועד שעת הקבלה

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

 

 תיאור הקורס 

ה  במאה  ביותר  והחשובות  מהדמויות המשמעותיות  באחת  ידון  ַקַרְמַצ'ְנד ,  20- הקורס  מֹוַהְנַדס 

חזונו הפוליטי של ַגְנדִהי,  , שזכה לתואר ָמַהאְטָמה, "בעל הנפש הגדולה".  (1948– 1869)  ַגְנדִהי

ייחודי   וכוח האמת והאהבה במאבק הודו לעצמאות,  )ָאִהיְמָסא(  ששילב את משנת אי האלימות 

הן   העתיקה,  ההודית  הפילוסופית  מהמסורת  הן  שאובים  זו  משנה  של  היניקה  שורשי  ומורכב. 

רסקין ולב ג'ון  בציוויליזציה המערבית כתורת ישוע, הנרי דיוויד תורו,    מדמויות וממחשבות מכוננות

טולסטוי. משנתו הייחודית, כמו גם האיש עצמו, קיימו דו שיח פורה ומעמיק שהשפיעו בתורם על  

הוגים בולטים במערב כמרטין לותר קינג, נלסון מנדלה, מרטין בובר, י"ל מאגנס ואחרים. הקורס  

 מות של ַגְנדִהי ביחס להשפעות המערב עליו ולהשפעות תורתו על המערב.   דון במשנת אי האליי

בהם   נדון  והמערב,  ַגְנדִהי  ביחסי  העוסקים  ומשניים  ראשוניים  חומרים  נקרא  הקורס  במהלך 

במשותף ונפתח לגביהם שאלות מחקר. בחלקו הראשון של הקורס נתוודע לביוגרפיה של ַגְנדִהי 

חיוניים במשנתו   בין    –כוח הנשק של החזקים  כולמושגים  )'אחיזה באמת'(, הקשר  ָסְטָיאְגַרָהה 

לעצמאות העצמיות  ליבת  בין  והזיקה  המאגי  הסירוב  כוח  וָאִהיְמָסא,  אהבה  נתוודע אמת,   .

העצמי   ולמודוס  אוטוביוגראפית  לכתיבה  הנוגעות  שאלות  ונעורר  נדון  שחיבר,  לאוטוביוגרפיה 

ני של הקורס נפנה לחקירת הוגים שונים שהשפיעו על הכותב כמכונן זהות עצמית. בחלקו הש

ַגְנדִהי ונציב שאלות ביקורתיות הנוגעות ל"מערב של ַגְנדִהי". נדון עוד בהשפעת תורת ַגְנדִהי על  

וליהדות, ובממשיך   ַלציונות  ַגְנדִהי במערב  דרכו  אנשי ברית שלום, ביחס תורתו   –המובהק של 

 מרטין לותר קינג.  

 

 הקורס מטרות 
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שעשויות  המחקר  שאלות  מחקר.  ללימוד  פורה  כר  מהווים  המערב  עם  ויחסיה  ַגְנדִהי  תורת 

להתעורר רבות ומגוונות ומגלמות, בין היתר, אופקים היסטוריים, פוליטיים, הגותיים, חברתיים,  

( ַגְנדִהי  של  האוטוביוגרפיה  וספרותיים.  דתיים  האמתסיפור  פסיכולוגיים,  עם  למשל, ניסויי   ,)  

מעוררת שאלות מעניינות בנוגע לסוגת הכתיבה האוטוביוגראפית. יחסיו הקרובים והמשמעותיים  

עם חברים יהודים, החותם המשמעותי שתורתו הותירה על אנשי "ברית שלום" )בראשם, בובר 

ב  שכתב  המאמר  גם  כמו  היהודים    1938-ומאגנס(,  הבדולח  על  ליל  פרעות  לאחר  קצר    - זמן 

שיח של משנתו עם ערכי היהדות. מבעד  -ות בנוגע ליחסי ַגְנדִהי והציונות, ולדומעוררים סדרת שאל

לאימוץ תנועת החליפות המוסלמית בידי ַגְנדִהי והנוכחות המוסלמית המשמעותית במאבק הודו  

העות'מנית בראשית    ההודי ולהתפוררות האימפריה  לאסלאםעולות שאלות הנקשרות    ,לעצמאות

ה  עש20-המאה  מחומרים  "עצמיות .  הקשר שבין  על  כלליות  להציב שאלות  גם  ניתן  אלה  ירים 

 20-ועצמאות" )מושג שטבע ַגְנדִהי( במאבק עמים לשחרור מעול הקולוניאליזם בראשית המאה ה

במסגרת עולם משתנה, שנחלק באופן מלאכותי לכדי מדינות לאום בדרום מזרח אסיה ובמזרח  

לותן של מחאות בלתי אלימות להבאת שינוי משטר, ועוד  התיכון. שאלות אחרות נוגעות לכוחן ויעי

 כהנה וכהנה שאלות מחקר פוריות ומעניינות.  

ויחסיו עם המערב לתרגול חי של מחקר,   הלימוד של משנת ַגְנדִהי  הקורס אפוא לרתום את  תמטר

הקורס מחקר.  שאלות  ליצירת  אקדמיים  כלים  והקניית  ביקורתית  מחשבה  לפתח שואף    פיתוח 

תלמידיו  רבותלמידו  בקרב  ציר  מבעד  המחקרי"  "השריר  את  שתכליתו  -תיו  ומעניין  מרתק  גוני, 

סגרת העבודות הסמינריוניות  הקניית ארגז כלים חיוני בעזרתו יוכלו ליצור את מחקריהם השונים במ

 ות המרכז האקדמי שלם(. /שיגישו במהלך לימודי התואר )כמתחייב מכל תלמידי

י שנה ב, ומטרתו להכין, להכשיר, להמריץ ולעודד כמו גם ותלמיד   הקורס מיועד לכלל תלמידות 

 להקנות מסגרת תומכת ומחייבת לכתיבת העבודות הסמינריוניות המתחייבות להשלמת התואר.

נדבך של למידה, קריאה,   נדבך על  הגשות הקורס מגלמות את תהליך המחקר האקדמי הבנוי 

העמקה ובקיאות, אשר נועד לעצב את השאלה המחקרית באופן של ניסוח וניסוח מחדש עד לכדי  

הקורס יזכו לליווי צמוד, עזרה וסיוע מאת מרצת הקורס י  ותלמיד  תלמידותליטוש ובהירות מירביים.  

ש להגיש  בפיתוח  שבחרו  האישית  הסמינריונית  העבודה  של  כתיבתה  ובתהליך  המחקר  אלת 

 בקורסים המיועדים לכך בחוג ללימודים ההומניסטיים. 

 

 הקורס )כמפורט בטבלה ובפירוט מטה( חובות

לפתח שאלת מחקר, מתווה וביבליוגרפיה לעבודת מחקר יות  /הסטודנטים  כלבמהלך הקורס ידרשו  

שיבחרו לכתוב עבודה סמינריונית בשנה זו באחד  יות  /סטודנטים.  כמפורט בטבלה ובפירוט מטה

ידרשו   מהקורסים המוצעים בלימודים הומניסטיים המוגדרים כשו"ס )עימם נמנה גם קורס זה(, 

אותה בחרו לכתוב. כל יתר  שסמינריונית  להגיש את הגשות הקורס בתחום החקירה של העבודה ה

חומרי  יות  /הסטודנטים של  המגוונים  המחקר  בתחומי  הקורס  מטלות  את  להגיש  ידרשו  בקורס 

המתחייבות להשלמת ן, כהכנה להגשות העתידיות של העבודות הסמינריוניות  /הקורס, לבחירתם

 אלה לא יידרשו להגיש בסוף הקורס עבודה סמינריונית(.  ות/)תלמידים ד-בשנים ג התואר 

למגישי עבודה סמינריונית  הגשה 

בשנה ב' באחד מן הקורסים 

המיועדים בחוג ללימודים  

 הומניסטיים 

  מועד הגשה היקף   כל יתר תלמידי הקורס 

)לפי 

השתייכות 

 ב( -לקבוצה א

ראשוני  תקציר ונושאהגשת  1

לעבודת מחקר באחד מן  

הגשת  – שאלת מחקר

ראשוני  תקציר ונושא 

כעמוד  

 אחד
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הקורסים המיועדים בתחום חוג  

הלימודים ההומניסטיים בשנה 

שאלת  ב' המפרטת את 

 )כמפורט מטה( המחקר

מדומיינת  לעבודת מחקר 

המפרטת את שאלת 

  המבוססת עלהמחקר 

   נושאי הקורס

ומפותחת  טיוטה שנייההגשת  2

 בהתאם למשוביותר )

 שאלת המחקרשתקבלו( של 

לעבודת  מתווהיחד עם 

המחקר המבטא את אופן 

התפתחות המהלך הטיעוני 

 ראשי פרקיםבעבודה מבעד 

 )כמפורט מטה(

  טיוטה שנייההגשת 

בהתאם ומפותחת יותר ) 

שתקבלו( של   למשוב

יחד עם   שאלת המחקר

מדומיין לעבודת  מתווה

המבטא את אופן  המחקר

התפתחות המהלך 

הטיעוני בעבודה מבעד  

)כמפורט   ראשי פרקים

 מטה( 

 2-כ

 עמודים 

10-11/5/22 

 מפורטת הצעת מחקרהגשת  3

 )כמפורט מטה(

  טיוטה שלישיתהגשת 

מגובשת, מפותחת 

בהתאם  ומלוטשת  )

שתקבלו( של   למשוב

יחד עם   שאלת המחקר

רשימה  הגשת 

  ביבליוגרפית מפורטת

לעבודה שתשקף את  

 המהלך הטיעוני בעבודה

  4עד 

 עמודים 

)סוף    16/6/22

 סמס' ב'( 

 

בהגשת שאלת המחקר על כל פיתוחיה במסגרת הטיוטות השונות שתגישו, :  שאלת מחקר ❖
תידרשו לתאר מהי שאלת המחקר עימה תתמודדו בעבודה, מה מקומה בספרות המחקר 

עונה בקונטקסט הכללי של   תחום המחקר, מהן ההנחות המחקריות, מהי  ועל מה היא 
המתודולוגיה אותה תאמצו על מנת לענות על השאלה, אילו מסקנות המחקר שלכם מבקש  
להשיג, כיצד המתודולוגיה המחקרית שבחרתם משרתת את שאלת המחקר שהצבתם  

 וכיצד היא נקשרת למסקנות המחקריות.
ם למעשה את המתווה לעבודה ראשי הפרקים מהווי  :ראשי הפרקים והמתווה לעבודה ❖

ואמורים לשקף את מהלך הטיעונים המוצג בה במסגרת של הקדמה, פרקים או תת פרקים  
וסיכום. כל ראש פרק במתווה העבודה ילווה בתקציר המפרט את המהלך הטיעוני אותו  
העבודה  חלקי  יתר  את  משרת  הוא  כיצד  ויסביר  העבודה  מחלקי  אחד  בכל  תשמיעו 

הקדישו תשומת לב רבה לכתיבת ראשי הפרקים כיוון שאלה יסייעו    במסגרתה הכללית.
המשקפים   בהירים,  מפורטים  פרקים  ראשי  בפועל.  העבודה  בכתיבת  ניכר  באופן  לכם 

 מהלך מחשבתי וטיעוני ברור ומנומק מהווים שלב משמעותי בתכנון ובכתיבת העבודה.
מפורטת ❖ ביבליוגרפית  זו  :רשימה  מדוע    ברשימה  לפרט  פריט  תידרשו  כל  וכיצד 

 ביבליוגרפי הנכלל בהצעת המחקר תורם למהלך הטיעוני הכללי המושמע בעבודה. 
הצעת המחקר נובעת מהטיוטות הקודמות שהגשתם, אך בניגוד    הצעת המחקר לעבודה: ❖

, הצעת המחקר צריכה להיות מגובשת ומפורטת הרבה יותר. עליה לכלול את שאלת להן
ה מקום  את  ולתאר  לעבודה  המחקריות  המחקר  ההנחות  המחקר,  בספרות  שאלה 

והמתודולוגיה ההולמת אותה תאמץ העבודה על מנת לענות על שאלת המחקר. הצעת  
המתודולוגיה   כיצד   להשיג,  מבקש  המחקר  מסקנות  אילו  לתאר  עוד  אמורה  המחקר 
המחקרית משרתת את שאלת המחקר וכיצד היא נקשרת למסקנות המחקריות. על הצעת 

 מפורטת )כמפורט מעלה(.  ביבליוגרפיהאת ראשי הפרקים לעבודה וגם המחקר לכלול 
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 30%: הגשת תקציר ונושא ראשוני לעבודת מחקר

 30%)ראשי פרקים( לעבודה:  הגשת טיוטה שנייה ומגובשת של שאלת המחקר יחד עם מתווה

ביבליוגרפית  הגשת הצעת מחקר / טיוטה שלישית ומלוטשת של שאלת המחקר יחד עם רשימה  

 40%: מפורטת

 60ציון עובר בקורס: 

 
 פירוט השיעורים והנושאים הנלמדים:

 שיעור מבוא, הצגת הקורס ומטרותיו   –   1  שיעור 

 

 ַגְנדִהי והאוטוביוגרפיה  - העצמי הכותב   –   2  שיעור 

ַגְנדִהי,    :הת חובקריא ניסויי עם האמתמ. ק.  ינץ לוי, הוצאת אוטוביוגרפיה או סיפור  , תרגום: 

 . 17-53עמ' , 2005אסיה, 

, ההוצאה  אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה ַגְנדִהי-על כוח ואי: יוחנן גרינשפון,  ה מומלצתקריא

 .78-98; 11-21, עמ' 2005לאור של משרד הביטחון,  

 

 ָאִהיְמָסא, אמת ואהבה – מושגים מרכזיים בתורה הַגְנדִהיאנית  –   3שיעור  

, ההוצאה אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה ַגְנדִהי-על כוח ואי: יוחנן גרינשפון,  החוב  תקריא

 . 145-177, עמ' 2005לאור של משרד הביטחון,  

 

 אפריקה - כוח הנשק של החזקים; הולדת הָסְטָיאְגַרָהה )"אחיזה באמת"( בדרום  –   4שיעור  

  :ת חובה קריא 

Joan Bondurant, Conquest of Violence: The Gandhian Philosophy of Conflict, 

Berkeley: University of California Press, 1971, “Satyagraha – Its Basic Precepts,, 

pp. 15-35. 

, ההוצאה  אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה ַגְנדִהי-על כוח ואי: יוחנן גרינשפון,  ה מומלצתקריא

 . 145-177, עמ' 2005הביטחון,  לאור של משרד 

 

 טרנספורמציה ואבולוציה בחיי ַגְנְדִהי והאומה ההודית  –   5שיעור  

, תרגום: נועם שרון, עריכה מדעית: שמעון לב, ספרית  שלטון עצמימ. ק. ַגְנְדִהי,  :  הת חובקריא

 . 31-80;  13-16, עמ' 2016אדם עולם, 

 

Hind-) ְסַוַראְג'-דיון בחיבור ִהיְנד -במשנתו של ַגְנְדִהי  אודות עצמיות ועצמאותעל    –  6שיעור  

Svarāj  )"שלטון הודי עצמי" , 

, תרגום: נועם שרון, עריכה מדעית: שמעון לב, ספרית  שלטון עצמימ. ק. ַגְנְדִהי,  :  הת חובקריא
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