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 מטרות הקורס
יתרגלו הסטודנטים ירכשו הבנה משופרת של תולדות המזה״ת, יפתחו טכניקות מחקר טובות יותר, 

הקורס משלב בתוכו  מיומנויות חשיבה וקריאה קריטיות, ויצברו ניסיון בליקוט והצגת מידע באופן ברור.
מושתתים  הדיוניםהרצאות פרונטליות ומפגשי דיון ולכן השתתפות אינדיבידואלית בדיונים היא חיונית. 

על קריאת החובה ומצופה מכל תלמיד/ה לקחת בהם חלק. לכל סטודנט תהיה הזדמנות להציג רפרט 
 ולהנחות דיון כיתתי במהלך הסמסטר

 תיאור הקורס
הכיבושים המונגולים במאה השלוש־עשרה שמו קץ לתקופה הקלאסית של הציביליזציה האסלאמית. 

ה המֻ אסית, ששימשה ב  חיסולה של הח׳ליפות הע   ד ל  ס  סמל לאחדות הֻאמ  מית מאז פטירתו של ֻמחמ 
אך גם הזדמנויות חדשות. חורבן הלב התרבותי של —מיותל  ס  הציב אתגרים חדשים בפני חברות מֻ 

העולם האסלאמי במרכז אסיה הוביל להיווצרותם של מרכזים חדשים במערב, בעוד שהוואקום הפוליטי 
יות גדולות ששלטו לימים על רוב ּכר  התמלא באימפריות תֻ שנוצר בעקבות פלישתם של המונגולים 

אנים ׳מ  העֹת  —מית בעולם. בקורס הזה, נתמקד בשתי "אימפריות אבק השריפה"ל  ס  האוכלוסייה המֻ 
מי והמסורות התרבותיות והפוליטיות ל  ס  מֻ -שהשלימו את הסינתזה בין המוסר הדתי ערבי—יםו  פ   והצ  

טווח של סדר אימפריאלי פטרימוניאלי אסלאמי. -ות והשאירו מורשת ארוכתמונגולי-ֹוּכר  הפרסיות והתֻ 
נדון גם באתגרים החיצוניים והפנימיים שהחלישו את המדינות האלה וערערו את ביטחונם של 
חברותיהם, והביאו בסופו של דבר לקריסת הסדר האסלאמי בראשית המאה העשרים, ההשלכות 

 .שעמן עדיין מתמודד המזרח התיכון
הקורס יציג לסטודנטים בעלי רקע בסיסי בהיסטוריה אסלאמית סקירה יותר מעמיקה של ההיסטוריה 
של המזרח התיכון מפלישתם של המונגולים ועד ערב פלישת האירופאים. בעיקר, נתרכז בהיסטוריה 

אנית. נדון בתהליכים חשובים, כמו המורשת של התרית והאימפריה העֹת  ו  פ   של האימפריה הצ   בות ׳מ 
אסלאמית, התגבשותה של איראן כישות פוליטית, ההשתלבות המתמשכת של דת ושלטון, -הפרסו

אניםים העֹת  ּכר  מי על־ידי התֻ ל  ס  והתרחבותו של העולם המֻ   .׳מ 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס
 (:60ניתן על בסיס המרכיבים הבאים )ציון עובר בקורס:  ציון הקורס

ימּור :)למשלשלושה בחנים קצרים על הבנת קריאת החובה ועל מינוח חיוני —(%30)בחנים  .1 , ת 
ז לב אש, ד    ;ה(מ  שיר  ב  ק 

דקות על מאמר מהקריאה, המדגיש את טיעונו  10-הצגת רפרט של כ—(%51) רפרט והנחיית דיון .2
 העיקרי והנחיית דיון כיתתי עליו;

ביבליוגרפיה( הערות ולמעט ) מילים 3500ה בהיקף של לפחות עבוד —(%35) עבודת סוף הקורס .3
בחירתו/ה של כל סטודנט הנוגע בנושא הקורס והמסתמך על לפחות שישה מקורות לעל נושא 

 בסילבוס(; יםאקדמיים שנמצאו ונקראו באופן עצמאי )כלומר, שלא מופיע
 -; ו(%20) פעילה בדיוניםהשתתפות  .4
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לא סיכום( לכתבות —ה אישיתתגובות )הבעת דע—(%2)עד  מטלת רשות תמורת בונוס .5
ולא פוליטיקה!(;  תרבות)מים ל  ס  על קהילות או מנהגים מֻ עכשיוויות ממקורות עיתונאיים אמינים 

מי ל  ס  כדאי מאוד להמשיך לעקוב אחרי חדשות סביב העולם המֻ תגובות )ו שתיניתן להגיש עד 
 .(הסמסטר—וגם אחרי—במהלך

 תמנע מהדגשהילכל סטודנט הזדמנות לקבל ציון טוב ולמטרתה של חלוקת המרכיבים הזאת היא לתת 
ניכר מהציון הכללי, אתם מאחר ומרכיב ההשתתפות מהווה חלק . יחד עם זאת, תשיטת הערכה אח

או ובאנא הוא קריאת הטקסטים, לכן פעילה המפתח להשתתפות  .לקחת חלק פעיל בשיעורנדרשים 
 .מוכנים

 ור רלוונטייש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיע

 

 :מטלותהו בחניםה של המועדים
 22.04 עבודה: הצעת 
 04.05 :׳א בוחן 

 25.05 :׳ב בוחן 
 22.06 : ׳גבוחן 

 עבודת סוף :יוכרז 

 לפניבעותק קשיח  גםו)כקובץ וורד( דרך אתר המודל אופן דיגיטלי גם ב המטלות את רוסלמחובה 
אני תמיד בדקה התשעים.  המטלותתכוננו מראש כדי שלא תצטרכו להיחפז בכתיבת רצוי שתהשיעור. 

 כדי להבהיר מונחים, להסביר קריאות, ולעבוד על החיבורים שלכם. קבלההמוכן להיפגש עמכם בשעות 

. מטלותכדי לקבל עזרה בהבנת חומר הקורס והקריאה ובהכנת  להגיע לשעות הקבלהמומלץ מאוד 
 ה. הגעמודפסת טיוטהלמפגש להביא עמם המטלות מתבקשים סטודנטים אשר רוצים לשוחח על 

. השעות יכולה לתרום רבות ללמידה של כל סטודנט ומומלץ מאוד לנצל את ההזדמנות לשעות הקבלה
סטודנטים  , אך ניתן לקבוע פגישות בתיאום מראש גם בשעות אחרות.15עד  14-׳ מדהקבועות הן בימי 

ואף  מבעוד מועד במידת האפשרליידע אותי  מוזמנים שירות מילואיםבשל  צפויים להיעדראשר 
 .לכם להיערךאוכל לסייע ש על מנתלהיפגש עמי בשעות הקבלה מוזמנים 

שלכם ולצטט כל רעיון, ציטוט, או חדשות אך ורק עבודות עליכם להגיש . יושר אקדמיאנא הקפידו על 
 ממקור אחר. ותזה שנלקח

למעט במקרים )בשיעור זה, לרבות במחשב תורן  אין להשתמש במכשירים אלקטרונייםשימו לב: 
 (.ברפרטים )מותר להקרין מצגותי דיקנט הסטודנטים(. ״של התאמות שאושרו ע

 לימודהספרי 
נדרשים להשיג את ספרי . אתם קריאת החובההוא לקרוא את פעילה להשתתפות כאמור, המפתח 
ניתן לשאול אותם מהספרייה, לרכושם מחנות ספרים )או לקנות עותקים משומשים  .הלימוד הבאים

 .האינטרנטלקרוא אותם בחינם דרך  ,באינטרנט(, או, אם סומן בסמל "@"

 .1985 הביטחון, משרד תל־אביב: .מאנית׳העות האימפריה לתולדות מבוא אהוד. ,טולידאנו
[9650502025: ]@ 

. London: Routledge, 2016. ed nd. 21797–Medieval Persia, 1040. , DavidORGANM
[9781138885660] 

 פירוט השיעורים
ביבליוגרפי מלא(. מומלץ להדפיס את כל בציטוט  יםבאתר של הקורס )ומופיעחומרי הקריאה זמינים 
להתמקד בקריאתו במשך הסמסטר. קריאות מספרי הלימוד מופיעות עם  כדיהחומר בתחילת הקורס 

[ )קריאות מסומנות בכוכב ]בהבנת החומר לסייע  היכולמומלצת והינה קריאת רשות . קן תחתון גלי
קריאות שתורגמו לעברית . במקראה ונמצאים -ראשונים מסומנים במומלצות ביותר(. מקורות 

 יאשה לפני השיעור ולפי הסדר החובה חובה לקרוא את קריאת. וניתן לקבלן באנגלית ⓔ-מסומנות ב
 .ייתכנו שינויים קלים בלבד במערך המפורט. מטה המופיע
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 הגעתם של המונגולים וחורבן הסדר הישן .א

 המזרח התיכון| מבוא לתולדות  מרץ 04ד׳  .1

 קריאת חובה:
 .)עיון במקראה )יש תמיד לשנן את חומרים הרלוונטיים ולהביא את המקראה לשיעורים 
 Stephen F Dale, The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 1–9. 
  יצד לקרוא מסמך"."כ-ג׳וליה קלנסי־סמית׳ וצ׳ארלז ד׳ סמית׳, "מהו מסמך?" ו 

 קריאת רשות:
 10.–, 4Medieval Persia, ORGANM 

 מרץ | תענית אסתר 09ב׳ 

 מרץ | חופשת פורים 11ד׳ 

 אסיב  | ליקוי הכוח הע  מרץ  16ב׳  .2

 קריאת חובה:
 ⓔ  ,תרגום עתליה המזרח התיכון: אלפיים שנות היסטוריה מעליית הנצרות עד ימינוברנרד לואיס ,

 .85–77(, עמ׳ 1995עובד,  עםתל־אביב: זילבר )

 קריאת רשות:
 27.–, 21Medieval Persia, ORGANM 
  Hugh Kennedy, ‘The Decline and fall of the first Muslim empire’, Der Islam 81.1 

(January 2004), 3–30. 
 21.–, 11Medieval Persia, ORGANM 

 יכ  ר  ת  -| העולם האסלאמי תחת שלטון פרסי מרץ 18ד׳  .3

 קריאת חובה:
 ⓔ  ,תרגום עמנואל קופלביץ האיסלאם: מלידתו עד תחילת האימפריה העות׳מאניתקלוד קאהן ,

 .364–347, 308–289(, עמ׳ 1995דביר, תל־אביב: )
  ⓔ אד׳ מש  ן מ  ב   "אני בנו של צאצאיו המכובדים של ג ׳ם"., א 
    ט  נ ֹ "על היכרות ההיקף -"על הסיבוב של גלגל המזל ובתהילה לריבונו של העולם" ו, ּכל  ׳אם אל־מ

 .ה )ספר הממשל("אמ  ־נ  תאס  י  "ס  של חסדו של האל כלפי מלכים", מתוך 
  ⓔ   ה"אל־ֻמק  "נושאי המדע באסלאם: רובם בני עמים לא־ערביים", מתוך ן, דּו׳ל  ן ח  ב  א מ   ד 

 .")אקדמות(

 קריאת רשות:
 43.–, 28ieval PersiaMed, ORGANM 
 Deborah G Tor, ‘The Islamisation of Iranian kingly ideals in the Persianate 

Fürstenspiegel’, Iran 49 (2011), 115–122. 
 Richard Frye, The Golden age of Persia: The Arabs in the East (London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1975), 186–230. 

 | המזרח התיכון ערב פלישתם של המונגוליםמרץ  23ב׳  .4

 קריאת חובה:
 52.–, 44Medieval Persia, ORGANM 
  ׳יר ן אל־ַאת  ב  אן ותיאורו של ייחוסו", א  ל  ס  ּפ ַאר  ׳י , "הירצחו של הסלטאן ָאל  צ  ת  "מותו של אל־ֻמס 

אה", ו ל  דין ַאל  י א־""אודות מותו של בנו של הח׳ליפה", מתוך -ועלייתו של א־נ אצ ר ל  ל פ  אל־ּכ אמ 
יח׳  ר  א   .("ההיסטוריה השלמה)ת 

  י אע  ן א־ס  ב  אן", , א  אה  אא"תוך מ"ש  פ   אא אל־ֻח׳ל   .("נשות הח׳ליפים) נ ס 
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  קריאת רשות:
 Deborah G Tor, ‘The Importance of Khurasan and Transoxiana in the Persianate 

dynastic period (850–1220)’, in Medieval Central Asia and the Persianate world: 
Iranian tradition and Islamic civilisation, ed. A C S Peacock and Deborah G Tor 

(London: I B Tauris, 2015), 1–12. 
 Eric J Hanne, ‘Women, power, and the Eleventh and Twelfth Century Abbasid 

court’, Hawwa 3.1 (2005), 80–110. 

 | הכיבושים המונגולייםמרץ  25ד׳  .5

 קריאת חובה:
 ⓔ  ,תרגום עתליה המזרח התיכון: אלפיים שנות היסטוריה מעליית הנצרות עד ימינוברנרד לואיס ,

 .89–85(, עמ׳ 1995עם עובד, תל־אביב: בר )זיל
 62.–, 52Medieval Persia, ORGANM 
  א )היסוטרית כובש־ אן־גֹש  יח׳־י ג ׳ה  אר  גֹ׳ו י נ י, "על הסיבה למתקפה על ארצות הסלטאן", מתוך "ת 

 העולם(".
  ."אד ׳ד  ע  י, "תיאור של גורלה של ב  ין טּוס   נ צ יר אֹ־ד 
    אד", מתוך ׳יר, ת  ן ּכ  ב  א ׳ד  ע   .ה )ההתחלה והסוף("אי  ה  ה וא־נ  אי  ד  "אל־ב  "נפילת ב 

 קריאת רשות:
  האסלאם: היסטוריה, דת, תרבותראובן עמיתי, "ארצות האסלאם בימי הביניים המאוחרים", בתוך ,

 .99–95(, עמ׳ 2017הוצאת מאגנס, ירושלים: עריכת מאיר בר־אשר ומאיר חטינה )
 Anatoly M Khazanov, ‘Muhammad and Jenghiz Khan compared: The Religious 

factor in world empire building’, Comparative Studies in Society and History 35.3 
(July 1993), 461–479. 

  ,"איגרתמיכל בירן, "האימפריה המונגולית כנקודת מפנה בהיסטוריה העולמית: ניעות ותוצאותיה 
 .19–12׳ ל״ז )תשע״ו(, עמ

 ׳אניםח  -יל| שלטונם של הא  מרץ  30ב׳  .6

 קריאת חובה:
 81.–, 63Medieval Persia, ORGANM 
    ׳אן", מתוך ג׳(, ר  אל־פ    ּובא )א  אי  ר  ב  ר ע  ב יל־ח  נֵי ""נפילתו של הווזיר היהודי של הא  אנּות׳ ז ב  ב  כ ת  מ 

 ."(הכרונוגרפיה)
    ס  "פתח־דבר" וסיפורים א׳ וב׳, מתוך י, אז  יר  י ש  -יד  ע  ס  .אן )גן הוורדים("ת  "גֺל 

 קריאת רשות:
 Bert Fragner, ‘Iran under Ilkhanid rule in a world-history perspective’, in L’Iran face 

à la domination mongole: Études, ed. Denise Aigle (Tehran: Institut français de 
recherche en Iran, 1997), 121–131. 

 David O Morgan, ‘Mongol or Persian: The Government of Īlkhānid Iran’, Harvard 
Middle Eastern and Islamic Review 3.1–2 (1996), 62–76. 

 ים באיראן, מרכז אסיה, והודוו  פ   צ  ורים ימּות   .ב

 ריםימּו| עלייתם וירידתם של הת  אפריל  01ד׳  .7

  א׳יומן 

 קריאת חובה:
 99.–, 82Medieval Persia, ORGANM 
    ימּור", מתוך ן, דּו׳ל  ן ח  ב  א יף )ה""תיאור אישי של מפגש עם ת  ר  ע   ."(אוטוביוגרפיהא־ת 
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 קריאת רשות:
 David Morgan, ‘The Empire of Tamerlane: An Unsuccessful re-run of the Mongol 

state?’, in The Medieval state: Essays presented to James Campbell, ed. J R 
Maddicott and D M Palliser (London: Hambledon Press, 2000), 233–241. 

 Beatrice F Manz, ‘The Empire of Tamerlane as an adaptation of the Mongol 
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