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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

 
 )71-108-02 (תולדות המחשבה המדינית 

 א. ב–) ש" ש2(שנתי , קורס חובה
 ו"תשס
 

 אילן גריילסאמר' פרופ
 

 17 30. עד 15.30מ '   יום א:שעות קבלה
 3.32 :חדר

 0505656322 :טלפון נייד
 @il.net.013greilsi :ל "דוא

 
 :תיאור ומטרות הקורס

,  במחשבה מדינית ועל יצירותיהםההוגים העיקרייםהקורס הזה היא להקנות לסטודנט ידע בסיסי על מטרת 
 .19מהעת העתיקה ועד המאה ה 
הספרים שהוא כתב , האירועים המרכזיים שהוא חווה,נעמוד על מהלך חייו , כאשר נדון בכל הוגה והוגה

 .ותרומתם לפילוסופיה הפוליטית
 :דרישות הקורס

 פעילההשתתפות 
 נוכחות חובה

 100%מבחן 
 :נושאי השיעורים ורשימת קריאה

 סמסטר א
 א נושאים 

 :השיעורים ידונו בהוגים הבאים
 אפלטון.1
 אריסטו.2
 קיקרו.3
 פאולוס והברית החדשה.4
 האוגוסטינוס.5
 טומאס אקווינס.6
 מקיאוולי.7
 בודין.8
 לוטר.9

 קלוין.10
 

 ב קריאה חובה
 ).כולל(פרקים ראשון עד שישי ' חלק א, 1963, הוצאת יחדיו, תורת המדינהתולדות , סאביין. ה' ורג'ג .1

 )148153(תו .שמור מדעי המדינה לפי סבי
 
 – 206: מ"ע, ז"תשט, שוקן: תל אביב וירושלים). 'כרך א (כתבי אפלטון" אפולוגיה של סוקרטס. "אפלטון .2

ידיעות , חייו ומותו של סוקרטסבתוך , "נאום ההגנה של סוקרטס: "בוזגלו. או בתרגומו החדש של ש. (238
 ).105 – 57: מ"ע, 2001, תל אביב: אחרונות
 )510150(ומ . חיי184ספרות , פילוסופיה: בספריות

 
 : הרקע ההיסטורי וטיבו של המשטר האתונאי .3

, 94 – 88: מ"ע, ט"תשי, העברית ומוסד ביאליק' האונ: ירושלים. תולדות מלחמת פילופוניס. תוקידידס
 ).ומו של פריקלסנא(

 )154774(תו . תוק888היסטוריה .   בספריה המרכזית–מדף הפתוח , השאלה מוגבלת: בספריות
 
לתיאור משפטו של , הספר כולו מומלץ, ג"תשס, מאגנס: ירושלים. הדמוקרטיה הקלאסית. אפרים, דוד .4

 .261 -  240: מ"ע: סוקרטס ולהערכה כללית ראו
 )1104396(דמ .שמור מדעי המדינה לפי דוד
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, צדק (220 – 213: מ"ע, ז"תשט, שוקן: תל אביב וירושלים). 'כרך ב (כתבי אפלטון" פוליתיאה", אפלטון .5
שומרים  (286- 279, )צנזורה, חינוך השומרים, מעמדות במדינה (231 – 223, )משל האותיות, התהוות המדינה

, )אחדות המדינה (352 – 347, )מעמד הנשים (342 – 338, )צדק מהו (310 – 308, )שקרים מועילים, ואנשי מגן
להוציא הקטע ). משל המערה והנמשל (430 – 421, )משל האונייה (386 – 383, )שלטון הפילוסוף (366 -  364

 : ב כל הקטעים נמצאים) משל המערה(האחרון 
  .51 – 23: מ"ע, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , זיסר

 )143422(המ .מחששמור מדעי המדינה לפי 
 
, 1997, הפתוחה' האונ: תל אביב. סוקרטס ואפלטון) 'כרך ב (פילוסופיה יוונית .ש, ושקולניקוב, .וינריב א .6
 .289 -229: מ"ע

 )356091(פי . שקו182
 
 .62-75 'ע, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר, פוליטיקה, אריסטו .7

 )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
 
, קרן. מ) עורך(, )'כרך א (תולדות המחשבה המדיניתבתוך , "תפיסת המדינה של אריסטו", אנדרו, ברדלי .8

 .213 – 159: מ"ע, 2001, תל אביב: הפתוחה' האונ
 )474468 (המ .לשמור מדעי המדינה לפי תו

 
 .הנסיך: מאקיאווילילקרוא את כל הספר של ניקולו  .9

 )148148(כת .שמור מדעי המדינה לפי מקי
 

 סמסטר ב
 נושאים . א

 :השיעורים ידונו בהוגים הבאים
 הובס.11
 לוק.12
 מונטסקיו.13
 וולטר.14
 רוסו.15
 רובספייר.16
 המילטון וגפרסון.17
 טוקוויל.18
 פרודון.19
 מארקס.20
 
 :קריאה חובה.  ב
 
 .29, 28, 26פרקים ' חלק ב, 23פרק ', חלק א, 1963, הוצאת יחדיו. ת המדינהתולדות תור: סאביין. ה' ורג'ג .1

 )148153(תו .שמור מדעי המדינה לפי סבי
 
, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר, הלוויתן, תומאס הובס .2
 .213 – 173: מ"ע

 )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
 
, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , זיסר בתוך, על הממשל המדיני, ן לוקו'ג .3

 .262 – 214: מ"ע, 1990
 )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

 
 .163 – 145: מ"ע. ח"תשנ, מאגנס: ירושלים. על רוח החוקים. מונטסקייה .4

 )384057(על .שמור מדעי המדינה לפי מונ
 
: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר .על האמנה החברתית. אק רוסו'זאן 'ז .5

 .311 -  273: מ"ע, 1990, שוקן
 )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
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תל אביב . המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר, הרהורים על המהפכה בצרפת ,אדמונד בורק .6
  .326 – 312: מ"ע, 1990, שוקן: וירושלים

 )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
 
מרכז :  ירושלים,הפדרליסט. יי'ג' מדיסון וג. 'ג, המילטון. בתוך א, 51'  ומס10' מאמרי הפדרליסט מס .7

 .265 – 261, 50 – 44: מ"ע, 2001, שלם
 )503030(פד .שמור מדעי המדינה לפי המי


