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 מטרות הקורס
הקורס יתחקה אחר חיבורי המופת החשובים ביותר שהפיקה תרבות הודו הקלאסית. מבעד 
לקריאה קרובה של חיבורי יסוד ועיון מעמיק במסורות טקסטואליות מרכזיות נתוודע לתרבות, 

טוריה, לפילוסופיה, למסורות הדתיות ולאופקי המחשבה של הציוויליזציה ההודית. לספרות, להיס
( לעומת חיבורי מסורת שרוטינקרא יצירות מז'אנרים ומתקופות שונות: חיבורי התגלות )

(, קוסמוגניות, שירה, יצירות אפיות, מיתולוגיות, תורות פילוסופיות ודיונים מטפיזיים. סמרטי)
כיצד ההבנה העצמית והחיפוש אחר ידיעה גואלת בתורות השחרור הרבות  לבסוף בחןנ

המוצעות בתרבות ההודית, עוברים כחוט השני למן סיפורי הבריאה שהיא מגוללת ועד להמשגות 
חלקו הראשון של הקורס )אותו מודרניות של הוגים בולטים במסגרת שאיפת הודו לעצמאות. 

 סטר א' וחלקו השני יינתן בסמסטר ב'. ניתן לקחת באופן עצמאי( יינתן בסמ
 

 תיאור הקורס
חטיבות לימוד המאורגנות לרוב על פי סדר הופעתן הכרונולוגי. כל חטיבה תילמד מהקורס בנוי 

בשני חלקים. החלק הראשון יוקדש למבוא תיאורטי ואינפורמאטיבי אודות נושא החקירה 
באמצעות עיון בספרות משנית. החלק השני יוקדש לקריאה קרובה של טקסטים מתורגמים מן 

 המקור. 
 

 הקורס חובות

  10% בדיונים ומוכנות לשיעור:     עילהפ השתתפות

 90%     עבודה מסכמת:

  60ציון עובר בקורס: 
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 פירוט השיעורים והנושאים הנלמדים
  

 בודהיזם
 

לפנה"ס, לערך(. נדון  500-600 -חטיבה זו תעסוק בעולם המחשבה הבודהיסטי )הבודהא 
בתימות מרכזיות בתורה הבודהיסטית בסיפור חייו של הבודהא ובאחת מדרשותיו הידועות. נדון 

שיח שהיא מקיימת עם העולם הוודי הקודם. בכלל זה, נעסוק בארבע האמיתות הנאצלות -ובדו
( והריקות, חוק ההתהוות המותנית אנאטמאןאני )-ותבנית הרפואה הבודהיסטית, מושג האין

)השחרור מן אנה סטווה, הנירוו-והבודהי(, מושגי החמלה הבודהיסטית פרטיטיא סאמוטפאדה)
)"המרכבה הקטנה"(  ההינאיאנה -ולבסוף, שתי ההסתעפויות המרכזיות של הבודהיזם  ,הסבל(

 )"המרכבה הגדולה"(. והמהאיאנה
 
 

 סיפור חיי הבודהא ודרשתו הראשונה – 1-2שיעור 
 –" סוטרה-פרוורטנה-צ'אקרה-דהרמה)" הדרשה בדבר הנעת גלגל הדהרמה קריאת חובה:

 לתלמידים(.תחולק 
 .15-91, עמ' 1993, דביר, בודהיזםלידיה ארן,  קריאת רשות:

 
 

 פיצולים ותפתחויות בבודהיזם    – 3-4שיעור 
, 2006, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, בודהיזם: מבוא קצריובל אידו טל,  קריאת חובה:

 . 84-116, עמ' 5פרק 
 קריאת רשות:

 A. L. Bhasham, The Wonder that was India, Pan Macmillan, 2004, “Buddhism”, 
pp. 259-289. 

 
 

 היוגהתורת 
 

של פטנג'לי  סוטרה-היוגהחטיבה זו תעסוק בתורת השחרור של היוגה הקלאסית. נקרא את 
לספירה, לערך( ואת החיבור הפרשני אודותיו מאת ויאסה, שהינם אבני יסוד בתורת  400)

-ובמטפיזיקה הדואליסטית המשתקפת מבעד לחיבור הפסיכו הסנקיההיוגה. נדון בעיקרי תורת 
)שמונת איברי  יוגה-אשטנגה. נדון במושגים מרכזיים בתורה זו, כגון סוטרה-היוגהפיזי של 

)הסובייקט והאובייקט(,  פורושה ופרקרטי(, תבנית הרפואה היוגית, טפסהיוגה(, סגפנות )
 )השחרור היוגי או בדידות הסובייקט(. וקאיבליה

 
 

 5-6שיעור 
, ההוצאה לאור של משרד דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,  קריאת חובה:

 . 125-131פרקים ראשון ושני, עמ'  סוטרה של פטנג'לי",-, נספח: "תרגום היוגה2002הביטחון, 
-9, עמ' 2002, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון, 

33. 
 

 7-8שיעור 
, ההוצאה לאור של משרד דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,  קריאת חובה:

-132סוטרה של פטנג'לי", פרקים שלישי ורביעי, עמ' -, נספח: "תרגום היוגה2002הביטחון, 
137 . 

, ההוצאה לאור של משרד דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,  קריאת רשות:
 .50-104, עמ' 2002הביטחון, 
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 האל"-"שירת גיטא-הבהגווד
 

, המהאבהרטהמופת של התרבות ההודית הלקוח מתוך אפוס חטיבה זו תעסוק בחיבור 
, הנחשב כ"תמצית ההינדואיזם". נדון לספירה, לערך( 100 –לפנה"ס  200)גיטא -הבהגווד

במשבר האקזיסטנציאלי העמוק שחווה ארג'ונה, גיבור היצירה, ערב המלחמה הקולוסאלית של 
(. נתחקה אחר "דרך מאדיהוהמשיכה התמוהה שלו אל אמצע שדה הקרב ) המהאבהרטה

כי השחרור ונעסוק בתימטיקה של מושגי 'אמצע' ו'מרכז' דרך בחינת דר גיטאהאמצע" שמציעה ה
( יוגה-קרמה(, דרך הפעולה )יוגה-בהקטידרך הדבקות ) –המוצעות לארג'ונה ע"י האל קרישנה 

 (. יוגה-ג'נייאנהודרך הידיעה )
 

 9שיעור 
, הוצ' כרמל, הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(, , 1, פרק גיטא-בהגווד קריאת חובה:

 .  33-39, עמ' 2002
 

 10שיעור 
, הוצ' כרמל, הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(, , 2-4, פרקים גיטא-בהגווד קריאת חובה:

 .40-92, עמ' 2002
, ההוצאה לאור של משרד דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון,  קריאת רשות:

 .  105-110", עמ' גיטא-הבהגווד, פרק יא': "יוגה, אלוהות וחכמה על פי 2002הביטחון, 
 

 11שיעור 
, הוצ' כרמל, הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(, , 5-6, פרקים גיטא-בהגווד קריאת חובה:

 .40-92, עמ' 2002
, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, הינדואיזם; מבוא קצריוחנן גרינשפון,  קריאת רשות:

 . 68-72", עמ' גיטא-הבהגווד, פרק ח': "2005
 

 12שיעור 
, הוצ' הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(, , 10-11, פרקים גיטא-בהגווד קריאת חובה:

 .  116-131עמ'  2002כרמל, 
 קריאת רשות:

 T. J. Hopkins, The Hindu Religious Tradition, Duxbury Press, 1971, pp. 90-95.  
 

 
 )ההינדואיזם החדש( הינדואיזם-ניאו

חטיבה זו תעסוק בהמשגות המודרניות של אחד מההוגים החשובים ביותר שפעלו בהודו למן 
. נבחן כיצד התורות 20-ועד למחצית השניה של המאה ה 19-המחצית השניה של המאה ה

הפילוסופיות, המיתוסים וההבנה העצמית ההודית שנדונו במהלך הקורס משתקפים מבעד 
הדוברים המרכזיים של ההינדואיזם החדש. נבחן כיצד כל לכתביו של מהאטמה גנדהי כאחד מ

 אלה מזינים את אופקי מחשבתו במסגרת שאיפת הודו לעצמאות ולהגדרה עצמית מחודשת. 
 

 13שיעור 
, תרגום: ינץ לוי, הוצאת אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתמ. ק. גנדהי,  קריאת חובה:

)ככל שתקראו יותר מן החלק הראשון של  17-102, מבוא וחלק ראשון, עמ' 2005אסיה, 
 האוטוביוגראפיה כך ייטב ומומלץ כמובן לקרוא את כולה(. 

, ההוצאה אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה גנדהי-על כוח ואייוחנן גרינשפון, קריאת רשות: 
 .9-42, עמ' 2005 לאור של משרד הביטחון,

יד', -, פרקים יג'2005, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, הינדואיזם; מבוא קצר יוחנן גרינשפון,
 . 109-127עמ' 

, ההוצאה לאור של משרד אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה גנדהי-על כוח ואייוחנן גרינשפון, 
  .192-240נספח, עמ'  –על אהבה" אלימות ו-הרהורים על אי –, "מהטמה גנדהי 2005הביטחון, 
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  קריאת רשות כללית להרחבת הדעת
 .1993, דביר, בודהיזםלידיה ארן, 

 . 1999, כתר, שיווה ביער האורנים: סיפורים מהמיתולוגיה ההודיתאופירה גמליאל, 
 . 2005, תרגום: ינץ לוי, הוצאת אסיה, אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמתמ. ק. גנדהי, 

  .2002, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, דממה וחירות ביוגה הקלאסיתיוחנן גרינשפון, 
 .2005, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, הינדואיזם; מבוא קצריוחנן גרינשפון, 
, ההוצאה לאור של משרד אלימות: חייו ומשנתו של מהאטמה גנדהי-על כוח ואייוחנן גרינשפון, 

 .2005הביטחון, 
 . 1997, תרגום: אודי בילו, הוצאת אסטרולוג, ודנטה מעשיתמי ויווקנאנדה, סווא

 . 2015, תרגום: פרייה הרט, הוצאת בבל, ראמאינה של ואלמיקיסוואמי ונקטסננדה, 
 . 2006, הוצאת מפה ואוניברסיטת תל אביב, בודהיזם: מבוא קצריובל אידו טל, 
 .  2001, הוצאת מפה, המיתולוגיה ההודיתעמרם פטר, 
, הוצ' כרמל, מבחר ההגות והמיתולוגיה של הודו הקדומה: האופנישדות והברהמנותצחי פרידמן, 

2014. 
 .1988, דביר, בודהאמייקל קאריתרס, 
 . 2000, הוצ' בבל, המהאבהארטה כפי שסופרה על ידי ר"ק נראיין דני רווה )תרגום(,

 .1986ההוצאה לאור של משרד הביטחון, , פרקים בשירה ההודיתדוד שולמן, 
 . 2002, הוצ' כרמל, הבהגווד גיטאאיתמר תיאודור )תרגום(, 
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