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 עם המרצה בימי שלישי, רביעי וחמישי בתיאום מראששעות קבלה: 

 
-קץ לסדר הפוליטישם נפוליאון  בו Jena-, ערב הקרב ב1806-בהפנומנולוגיה של הרוח הגל סיים את כתיבת 

התקופה בה האנושות מגיעה לראשונה  נהמי הביניים. עבור הגל המודרנה היחברתי ששרר באירופה מאז י
התפתחות של רוח תהליך ה כלהוא ניסה לתמוך בטענה זו ע"י תיאור  בפנומנולוגיהלמודעות עצמית המלאה. 

ידיעה העבר המוביל אל דיאלקטית כתהליך האדם )בדת, באומנות, בפוליטיקה, ובפילוסופיה( 
במה  (בליווי ספרות מחקרית) יעסוק בעיון צמוד הביצוע. הסמינר"האבסולוטית". היומרה מדהימה, אך גם 

 לחכמה.שלו שהגל כינה "הסולם" 

 
Hegel’s Phenomenology of Spirit:  Modernity Reflecting on Itself 
 

Hegel completed the Phenomenology of Spirit in 1806, on the eve of the Battle of Jena. For him 

Napoleon’s victory there signaled the end of the medieval political and social order in Europe.  

Modernity was the age in which mankind would first achieve a fully self-conscious 

understanding of itself and Hegel’s book meant to chronicle the whole development of the 

human spirit (in religion, art, politics and philosophy) as a dialectic leading to this “Absolute” 

knowledge. The hubris of this book is tremendous, but so too is its power of thought and 

execution.  In this seminar we will study the text closely, together with important secondary 

literature which will help us to understand Hegel’s “ladder” to wisdom. 
 

 חובות הסמינר ומבנה הציון:
 

   הפגישות. 14 מתוך 12-בחובה  נוכחות
 30%עמודים()נושאים יימסרו בהמשך(:  8-10)בין עבודת אמצע סמסטר 

  70%עמודים() נושאים יימסרו בהמשך(:  15-20)בין עבודת סמנריונית: 
 

 הטקסטים:
 

לתרגומו של ירמיהו יובל להקדמה(.  מי שיכול לקרוא בגרמנית לעברית )פרט פנומנולוגיה אין תרגום של ה
 :מתוך ההוצאה המלאה של כתביו  הפנומנולוגיהמדעית של המהדורה המתבקש לעשות זאת מ

 Phänomenologie des Geistes, heraus. Moldenhauer und Michelet, Theorie Werkausgabe 

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970) 

 

והוא  PDF-יש לי עותק ממנו ב .שטרם יצא לאור  Terry Pinkardשל החוקר החדש תרגום בשיעור נעבוד עם 
 יופץ בין משתתפי הסמינר.

 
 רשימה של ספרות משנה יופיע בהמשך.  חלק ממנו יהיה לקריאת חובה בצמוד לחלקים מהטקסט של הגל.  

 
 

 )ייתכנו שינויים(:כללי  מבנה ההרצאות
 

 )מספור העמודים לפי תרגומו של מילר(  חומר הקריאה נושא ההרצאה שיעור
1 

 
 מבוא על ארבעה מונחים של הגל: 

 פנומנולוגיה, רוח, מושג, מדע
Stanley Rosen, G.W.F. Hegel: An Introduction to the Science of 
Wisdom, 3-26. (חובה) 
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 Preface and Introduction (pp. 1-57) ובעיית ההתחלה בפילוסופיהההקדמה 
 
Dietmar Heidemann: Substance, Subject, System: The Justification 
of Science in Hegel’s Phenomenology of Spirit (PDF)(רשות) 
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 Preface and Introduction (pp. 1-57) המבוא
 
Jean Hyppolite, The Genesis and Structure of Hegel’s 
Phenomenology of Spirit 3-26 (חובה) 
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התודעה ודרכי ההתייחסות הבסיסים של 
 הרוח 

Section A: Consciousness (Sense-Certainty, 
Perception, Force) (pp. 58-103) 
 
Gadamer, “Hegel’s Inverted World”, p. 35-53. 
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הופעתה  :התודעה העצמית
 והדיאלקטיקה של אדון ועבד

 

Section B, IV, A - Self-Consciousness, and the dialectic 
of Master and Slave (pp. 104-138) 
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 unhappy-מחירות להתודעה העצמית: 
consciousness 

Section B, IV, B – The Freedom of Self-Consciousness 
(pp. 104-138)  
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ניתוח בעיית  –ותבונה מתבוננת  תבונה
  האובייקטיביות של המדעים

Section (AA)(Reason), v, A: Observing Reason (pp. 
139-210)  
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 חוזרת כסובייקט התבונה
 

Section (AA)(Reason), v, B, (pp. 211-262) 
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החיים האתיים המלאים והמשבר הרוח: 
 Antigoneשמתגלם במחזה 

Section (BB)(Spirit), vi, A + B (I) (pp. 263-327( 
Robert Pippin, You Can’t Get there from Here.  Transition 
Problems in Hegel’s Phenomenology of Spirit, in the Cambridge 
Companion to Hegel, p. 52-85. 

  .של סופוקלס" אנטיגוניה"-כולם מתבקשים לקרוא את הבנוסף 
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ההשכלה, הפילוסופיה הרוח: 
 והמהפכה הצרפתית הקאנטיאנית,

Section (BB)(Spirit), vi, A + B (II and III) and C  
(pp. 328-383) 
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 +  Section (CC) Religion (pp. 410-478) האבסולוטית הדת כמעבר אל הידיעה
 

 קטעים מתוך:
Emil Fackenheim, The Religious Dimension in Hegel’s Thought 
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 Section DD ,  Absolute Knowing (pp. 479-493) ידיעה אבסולוטית
 
 פנומנולוגיה-אתם מתבקשים גם לקרוא שוב את ההקדמה ל*
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" כסולם הפנומנולוגיהמ"הרצאת סיום: 
כמדע הלוגיקה" לחכמה אל עבר "

 החכמה.  

A section from Hegel’s Encyclopedia Logic (PDF) 
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