Curs:
L’Iran medieval i Modern (s. XIII – XIX)
Presentació

Al bell mig de la Ruta de la Seda, l’Iran és una terra que ha atret
l’atenció de viatgers, comerciants i conqueridors de tot el món.
Sense un sòl especialment fèrtil ni uns recursos econòmics
exclusius, durant segles l’Iran donà lloc a poderosos imperis,
avançats centres culturals i una extraordinàriament eficaç xarxa
d’interessos comercials.
A les rodalies del califat abbàssida (750-1259) sobrevisqué una
tradició literària pròpia, hereva del zoroastrisme i d’un islam
heterodox, la qual renasqué durant la dominació mongola (12591335). Integrades dins d’una xarxa comercial continental, les
ciutats iranianes es convertiren en objectes d’interès per als
cabdills militars turcs, els quals les governarien a canvi de
protegir els seus interessos.
El 1501 es produí un canvi de pes a la regió quan el primer xa
safaví, Ismail I, convertí la minoritària confessió musulmana xiïta
en l’oficial de l’Estat, donant inici a un enfrontament ideològic
amb els seus veïns que encara avui cueja. D’altra banda, els
dirigents safavís establiren contactes diplomàtics i comercials
amb les llunyanes nacions del Mediterrani Occidental.
Víctimes col·laterals d’una variació global de les rutes comercials,
els safavís caigueren el 1722 i amb ells l’ordre a l’interior del país,
recuperat parcialment amb la dinastia Kajar el 1785. Ben aviat els
nous sobirans haurien d’enfrontar-se als exèrcits i comerciants
d’un imperialisme europeu reforçat, posant punt final a una
època daurada per a la regió.

Professor

Marc Morató-Aragonés Ibáñez
Doctor en història medieval i moderna d’Iran, Àsia Central i
l’Índia. Màster en Diplomàcia per la UB.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la història
de l’Iran i dels països veïns a l’època medieval i moderna.
No són necessaris coneixements previs.

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online (retransmissió
en directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de
nou la gravació.
Data, hora i sessions
Els dimarts, del 4 d’octubre al 20 de
desembre de 2022 (l’11 d’octubre i
el 6 de desembre no hi ha classe).
De 19.15h a 20.45h.
10 sessions.
Preu
Curs sencer: 150 €
Sessions soltes: 18 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducció. L’Iran sota el califat abbàssida (750-1259)
L’Ilkanat mongol i el ressorgiment iranià (1259-1335)
L’època de Timur Lang el conqueridor (1335-1405)
Els hereus del llegat turc: Kara Koyunlu i Ak Koyunlu (1405-1501)
La revolució safaví de Tabriz (1501-1555)
La reorganització de l’imperi a Gazvín (1555-1596)
El màxim esplendor safaví. Els anys d’Isfahán (1596-1722)
Els anys tumultuosos. Les dinasties Afshar i Zand (1722-1785)
Els primers Kajar (1785-1828)
10. Epíleg. Conseqüències del tractat de Turkemantxai (1828
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