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 )סמינר מ.א.(קריאה בכתביו של י.ג. הרדר סילבוס לקורס: 

Readings in the writings of J.G. Herder  
 

 ד״ר עילית פרבר

 

 שני לתואר:     ש״ס 4 היקף שעות:    ׳ב :סמסטר       תשע״ח :שנת לימודים:        קורס מס'

 

 12:00-16:00מי שלישי בין השעות בי השיעורים יתקיימו
 מייללפי תאום מראש ב שעת קבלה:

      03-6409492: טלפון
 iferber@post.tau.ac.il דוא"ל:

 אופציונלי)-(יום, שעה  התרגילים יתקיימו:
 

 עשרה-במאה התשעמבוא לפילוסופיה  דרישות קדם ודרישות נוספות:
 

 יופיעו באתר הקורס. קריאה:חומר 
 

 :תיאור הקורס

בנושא הפילוסופיה . נדון בכתביו של הרדר )1744-1803(הסמינר יוקדש לקריאה צמודה במבחר כתביו של י.ג. הרדר 
התלמידים יידרשו  כתבים אסתטיים וכתביו בנושא הפילוסופיה של השפה.ספרות, של ההיסטוריה, ביקורת הנאורות, 

 לקרוא בכתביו של הרדר לקראת כל שיעור ולהגיש מטלות קצרות בנושא לאורך הסמסטר.
 

The seminar will be devoted to close reading in the writings of J. G. Herder's (1744-1803.(  We 
will discuss Herder’s ideas regarding the philosophy of history, his criticism of the Enlightenment, 
literature, aesthetic theory and the philosophy of language. Students will be required to read from 
Herder’s writings each week and submit a few short papers during the semester. 

 
 קצרות במהלך הסמסטר, עבודה סמינרינית / עבודת רפרטנוכחות בשיעורים, הגשת מטלות : דרישות הקורס

 
 עבודה סמינריונית / עבודת רפרט 80%נוכחות והגשת מטלות,  20% :ציוןהמרכיבי 

 
 תכנית  השיעורים :

 
מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך

   למחשבתו של הרדר מבוא  1

 Herder, “This too a הרדר, פילוסופיה של ההיסטוריה  2
Philosophy of History” 
 

 Herder, “This too a הרדר, פילוסופיה של ההיסטוריה  3
Philosophy of History” 
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 Herder, “This too a הרדר, פילוסופיה של ההיסטוריה  4

Philosophy of History” 
 

 Herder, “Fragments on הרדר, ספרות  5
Recent German Literature” 
 

 Herder, “On Cognition and מחשבה ותחושההרדר,   6
Sensation” 
 

 Herder, "Treatise on the הרדר, פילוסופיה של השפה  7
Origin of Language"  

 
 Herder, "Treatise on the הרדר, פילוסופיה של השפה  8

Origin of Language"  
 

 Herder, "Treatise on the הרדר, פילוסופיה של השפה  9
Origin of Language"  

 
 Herder, "Treatise on the הרדר, פילוסופיה של השפה  10

Origin of Language"  
 

"Herder, "Critical Forests הרדר, אסתטיקה  11  
 

"Herder, "Critical Forests הרדר, אסתטיקה  12  
 

"Herder, "Critical Forests הרדר, אסתטיקה  13  
 

 

 
 הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה. 

 


