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 בתיאום מראש שעות קבלה:
 

 :תיאור הקורס
שיעור היסוד יוקדש לדיון בפילוסופיה של ה״נאורות״. בחלקו הראשון נדון בהגדרות שונות של מושג 

הנאורות, ביחס שבין נאורות ורציונליות, הקשר שבין נאורות ודת, רציונליות ורגש, ועוד. בחלקו השני של 
ידוע של ישעיהו ברלין על מה השיעור נדון בביקורות שונות של מושג הנאורות, בעקר בהקשר של דיונו ה

שכנגד״. בין ההוגים שבכתביהם נקרא: דקרט, קאנט, רוסו, ברלין, הרדר, האמאן, -שהוא מכנה ״הנאורות
 .אדורנו ופוקו

 
 :דרישות הקורס

 יםנוכחות חובה בשיעור   .1
 הלימוד, כפי שמופיעים באתר הקורס.חומרי  קריאת  .2
 במזכירות החוג. 13:00בעשה  2017באוגוסט,  20הגשה בתאריך  .עבודת סיום   .3

 
  מהלך השיעור וחומרי הקריאה:

 מבואשיעור    14.3
 מושגי.היסטורי וומבוא שכנגד: הקשר -הנאורות והנאורות

 
 קאנטעמנואל    21.3

כרמל -, תרגום: יפתח הלרמןמהי נאורות? מאמרים פוליטייםעמנואל קאנט, ״תשובה לשאלה: מהי נאורות?,״ 
 .7-15(רסלינג), ע״מ 

 
 המשך ,קאנטעמנואל    28.3

 
 מנדלסון משה  4.4

 , עורך: עזמי בשארה (הקיבוץהנאורות: פרוייקט שלא נשלם?משה מנדלסון, ״על השאלה: ההארה מהי?,״ 
 .39-43), ע״מ 1997המאוחד, 

 
 



 ברליןישעיהו    5.4
, עורך: הנרי הארדי, תרגום: אהרן נגד הזרם: מסות בהיסטוריה של האידיאותשכנגד,״ -ישעיהו ברלין, ״ההשכלה

 .57-84), ע״מ 1986אמיר (עם עובד, 
 

 , המשךברליןישעיהו    25.4
 

 ויקוג׳מבטיסטה    9.5
), קטעים 2005, עורך: יוסף מאלי, תרגום: אריאל רטהאוז (הוצאת שלם, המדע החדשג׳מבטיסטה ויקו, 

 נבחרים.
 

 האמאןיוהאן גיאורג    16.5

Johann Georg Hamann, “Metacritique on the Purism of Reason,” in Writings on 

Philosophy and Language, ed. and trans.: K. Haynes (Cambridge University Press, 

2007), pp.205-218. 

 
 הרדריוהאן גוטפריד    23.5

Johann Gottfried von Herder, Outlines of a Philosophy of the History of Man, trans. T. 

Churchill (Bergman Publishers, 1966), Book IX, Ch. I: pp.225-231. 

 
 , המשךהרדריוהאן גוטפריד    6.6

Johann Gottfried von Herder, “Letters for the Advancement of Humanity,” in 

Philosophical Writings, trans. M. N. Forster (Cambridge University Press), Tenth 

Collection (selection). 

 
 , המשךהרדריוהאן גוטפריד    13.6

 
 הורקהיימרמקס    20.6

עורך: עזמי  ט שלא נשלם?,הנאורות: פרוייקאלטיקה של הנאורות: ״מושג הנאורות,״ ידהורקהיימר, המקס 
 .53-78), ע״מ 1997בשארה (הקיבוץ המאוחד, 

 
 , המשך.הורקהיימרמקס    27.6


