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הקורס המוצע מהווה מבוא כללי להיסטוריה דתית, חברתית ופוליטית של אתיופיה. הקורס יעסוק ביחסים בין 

סיסטית בסוף המאה העשרים. מדינה לכנסיה ובין דת לחברה מתקופת אקסום העתיקה ועד המהפכה המרק

הקורס יעביר סקירה על ההיסטוריה  של המדינה האתיופית, קבלתה של הנצרות על ידי הקיסרות במאה 

הרבעית והתפשטות הדת החדשה במדינה. הקורס יתמקד במאפיינים של הזרמים השונים בתוך הנצרות 

נעסוק גם בכיבוש המוסלמי של אתיופיה, האתיופית והמאבקים ההיסטוריים ביניהם והשלכותיהם החברתיות . 

-וההשפעות החיצוניות על המערכת הדתית האתיופית כגון ההתערבות הפורטוגלים במדינה במאה ה

, המיסיונים 17-,הניסיון של המיסיונרים הישועים להמיר את אתיופיה לדת הקתולית במאה ה16

. במהלך הקורס נתמודד עם שאלות 20-והכיבוש האיטלקי במאה ה 20-וה 19-הפרוטסטנטים של המאות ה

מתודולוגיות הקשורות לסוג המקורות שעומדים לרשותנו לצורך כתיבת ההיסטוריה של אתיופיה כגון סיפורי 

חיים של קדושים, טקסטים תיאולוגים, כרוניקות של מלכים ומקורות חיצוניים. כמו כן, הקורס יתמקד 

 (נקודות 2)ודתי. , פוליטילבין תהליכים של שינוי חברתיבשאלות הקשורות ליחס שבין אמונות וטקסים 

 

 ישה ולהשתתף השתתפות פעילה.לקרוא טקסטים מפגישה לפגהסטודנטיות/ים תתבקשנה 

הנוכחות חובה. בנוגע  מהציון הסופי( 90%) לגשת לבחינה בסוף הסמסטרתידרשנה  הסטודנטיות/ים

  לים.לביבליוגרפיה, יתכנו שינוים ק
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