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 תיאור:
לא ניתן להבין אלא מעט  "בלי להבין את היגל -- יהוא אחד מגדולי הפילוסופים בעידן המודרנ היגל

חיבורו מן התנועות שהתחוללו לאחר זמנו, ואילו לימוד הגותו פותח דלתות רבות" )וולטר קאופמן(. 
נחשב אחד החשובים בקורפוס הפילוסופי שלו, אם לא החשוב  (1807) 'פנומנולוגיה של הרוח'ה'

תורגמו  , אם כי לא כולם,מקצתם)ש חיבור זהחלקים מקריאה קפדנית בביותר. במהלך הקורס נקרא 
מהי בכלל תוכו על רעיונות מרכזיים בהגותו: עמוד מוננסה ל (; לפירוט ראו בהמשךלעברית

כיצד הוא קונה ו סובייקט מהוחירות והיקבעות,  טבע ורוח,יחסי פילוסופיה ומהי זיקתה לחיים, 
את  .יד ומדינה ועוד, תפיסת ההיסטוריה, פרטיקולריזם ואוניברסליזם, יחאחיזה באובייקטיביות
אותם גם בהקשר תרומתם למחשבת נבחן , ובמחשבת זמנו המקורי בהקשרםהרעיונות האלה נציג 

לספק כלים גם על מושגים יסודיים בפילוסופיה של היגל, מטרת הקורס היא מלבד עמידה זמננו. 
 לקריאה בטקסטים שלו.

 
Reading Hegel's The Phenomenology of Spirit: 
Hegel is one of the most controversial thinkers in the philosophical 
tradition. His enormous influence, however, is indisputable. The 
Phenomenology of Spirit (Phänomenologie des Geistes, 1807) is one of 
his most important philosophical works. The book had a profound effect 
in Western philosophy, and "has been praised and blamed for the 
development of existentialism, communism, fascism, death of God 
theology, and historicist nihilism" (Terry Pinkard). In the course of this 
class we shall read carefully sections from this text (and from few other 
Hegelian texts), and extract from them some of his basic ideas 
concerning subjectivity, mind-world relations, freedom and 
embodiment, history, society and dialectic. We shall present these ideas 
in their original historical context, and occasionally look upon their 
impact on contemporary thought. 

 
שתי ההקדמות,  :הפנומנולוגיה של הרוחבמהלך הקורס נקרא פרקים נבחרים מתוך כאמור, 

'הדיאלקטיקה של האדון והעבד' מהחטיבה 'תודעה עצמית' ופרקים נוספים  החטיבה 'תודעה',
, בצמתים טקסטואליים ותימטיים נשלב קריאת הטקסט הבסיסימהלך ב. 'תבונה' ו'רוח'מהחטיבה 
מבוא לפילוסופיה של חיבורים הנוספים הבאים: מבוא לתולדות הפילוסופיה, מובאות מההולמים, 

 הפילוסופיה של המשפט, רוח הנצרות  וגורלה. ההיסטוריה, 
 

 :ות הקורסדריש
, שאגדיר משיעור פנומנולוגיההנוכחות בשיעורים היא חובה. לקראת כל שיעור תתבקשו לקרוא פרקים מתוך 

ָעמים ספורות במהלך  לשיעור, ולתת את דעתכם על הנאמר בהם לאור שאלה שאציג להנחיית הקריאה. פְּ
 דל( לעיוִני.הסמסטר אבקשכם להשיב על השאלה בכתב, ולשגר את תשובתכם )באמצעות אתר הקורס במו

מטלת הסיום בקורס תהיה בחינת בית. במסגרתה תתבקשו להשיב על שאלות שנוגעות לנושאים שנידונים 
שנוגעת  הפנומנולוגיבספר ועלו בשיעור. בתשובותיכם תידרשו בין השאר לפרש בדקדקנות מובאה מן ה

 לנושא השאלה. 
 

לב לעמידתכם בדרישות הקריאה -נה, מתוך שימת: ציון הקורס ייקבע על פי ציון הבחימתכונת הציון בקורס
 השוטפות )ובכללן תשובותיכם לשאלות להנחית הקריאה(.
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