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 :תיאור הקורס

לקרוא  תיגר על , לבחון אותו בהקשרים שונים, "טרנספורמציה"עם המושג " לעבוד"מטרת הסמינר היא 

הגלומות בו ולחילופין על האשליה שהוא  הלחשוב על האפשרויות וההבטח, ותו לסוגיולפרק א, היתכנותו

נדרה 'צ-בחומרים מאת קרישנהנקרא ונדון  .בין חומרים מהודו ומהמערב" נדודנ"לשם כך . מכונן

הטקסטים שלהם גם יהוו עבורנו . קרברטי'ארינדם צנדרה גנדהי ו'צ-ראם, דאיה קרישנה, ריה'בהטצ

שמונה חודשים ועשרים ושמונה , שנתיים"ביניהם , תח דרכה טקסטים ספרותיים וקולנועייםתיאוריה לנ

בחירת הטקסטים מרמזת (. 5102)רמוש 'ים ג'של ג" פטרסון"והסרט ( 5102) רושדיסלמאן ל" לילות

, שאלה נוספת. היא שאלת הזהות האישית במעבדה הפילוסופית שלנוא הידיעה שתידון "שהשאלה בה

היא האם הפילוסופיה עשויה לא רק לדבר על טרנספורמציה אלא גם לחולל , בואו נקרא לה "פרקטית"

 .וכמובן איך ובאיזה מובן, טרנספורמציה

הצגתו קצרה של , נוכחות והשתתפות במפגשים בכיתה, קריאה שוטפת משבוע לשבוע: דרישות הסמינר

הגשת עבודה כמובן ולבסוף , סמסטרהפרויקט שכל משתתף ומשתתפת בוחרים לעבוד עליו לקראת סוף ה

 .סמינריונית או רפראט

 

 :מהלך הסמינר וחומרי קריאה

 פילוסופיה וטרנספורמציה          : הקדמה -אוקטוברב 55

 : קריאה למפגש הבא

Knowing by Living Through Author(s): Dorothy Walsh Source: Philosophy and 

Phenomenological Research, Vol. 31, No. 2 (Dec., 1970), pp. 265-272 

 

 האגדה על שנקרה בגוף המלך? ידיעה כדרך חיים – נובמברב 6

בספרו של בן עמי ' פרק א": ילדות ומציאות": הבא למפגשקריאה 

 (6806זמורה ביתן ) פילוסופים כבני אדםשרפשטיין 

 

 על פילוסופיה וביוגראפיה(: המשך)ידיעה כדרך חיים  – בנובמבר 0

 : קריאה למפגש הבא
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Seeking for Freedom" 

 

 דאיה קרישנהדיאלוג עם : (#0)? מה עושים עם מושג החופש – בנובמבר 65

 :קריאה למפגש הבא
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ריה 'נדרה בהטצ'צ-קטעים ממסתו של קרישנה: קריאה למפגש הבא

 (The Subject as Freedom" )הסובייקט כחופש"
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 ריה'בהטצ

נדרה 'צ-קטעים מספרו המונומנטלי של ראם: קריאה למפגש הבא

 (I AM Thou" )אני זה אתה"גנדהי 
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 : קריאה למפגש הבא

Arindam Chakrabarti (2014) "Dream, Death, and Death within a Dream" 

( לפחות אחד מבין שני הסרטים)כמו כן אתם מתבקשים לצפות ב

 (Ghostdog, Paterson" )פטרסון"ו" גוסטדוג"
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 5101-מ (Dobhi Ghat" )דובהי גהט"של קירן רהו בסרטה בשיעור נצפה יחד 

https://aeon.co/users/costica-bradatan


שמונה חודשים ועשרים ושמונה , שנתיים"ן רושדי אקראו את ספרו של סלמאנא 

 לעוד שבועיים( במקור באנגלית או בתרגום לעברית) "לילות
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