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 תיאור ומטרת הקורס
השאלות . החל מסוקרטס ועד למיל ומרכס,  המערביתהקורס עוסק בעיון בהיסטוריה של המחשבה המדינית

צד כי? בין האזרח למדינההראוי מהו היחס ? מהי המדינה הראויה: שאלות כגון, לדוגמה, יכללושנעסוק בהן 
מסוקרטס , אנו נבחן את התשובות שסיפקו לשאלות אלו שורה של הוגים?  הדתלהתייחס אלהמדינה על 

 . והלאה
כל ההוגים הנזכרים ברשימת הקריאה . חומר הקריאה וחומר ההרצאות אינם חופפים במלואםשימו לב ש
עקב ההכרח , יהםשלא התבקשתם לקרוא מכתבשידונו בקורס אולם יש כמה וכמה הוגים , ידונו בקורס

 .ברירה ובחירהב
 

 דרישות הקורס
קריאת . רשימת הקריאה מתחלקת לחובה ולרשות. קריאה של רשימת החובה, ראשיתחובות הקורס כוללות 

קריאת הרשות תהיה לרוב ממקורות . החובה תהיה לרוב קטעים ראשוניים מהגותם של הפילוסופים השונים
ומומלץ , ים הראשונייםרות משניים אלו מהווים פרשנות נגישה לקטעמקו, אף כי איננה בגדר חובה. משניים

  .להיעזר בהם
 היא תנאי 'ואחד בסוף סמסטר ב', אחד בסוף סמסטר א, קבלת ציון עובר בשני מבחנים -) X2 50%(מבחן 

המבחן . לא יוכל לעבור את הקורס בציון עובר', יגש למבחן בסוף סמסטר איסטודנט שלא  .למעבר הקורס
יקיף ' והמבחן בסוף סמסטר ב, הרצאות וביבליוגרפיה', יקיף את כל החומר של סמסטר א' סוף סמסטר אב

 . הרצאות וביבליוגרפיה', את כל החומר של סמסטר ב
ויבדקו הבנה והכרות עם , המבחנים יהיו פתוחים .משקל כל אחד מהמבחנים חמישים אחוז מהציון הסופי

 . ויכולת ניתוח והשוואה, הטקסטים
 

 רשימת קריאה
 

  .מבוא. 1
 :חובה
תל . צור. זיסר וד. ב) עורכים(, מספר כתבים, המחשבה המדיניתבתוך "  המדיניתהטבע המחשב", ברוך, זיסר
 . 19 -7: מ"ע, 1990, שוקן: אביב

 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 
 

: מ"ע, 1995, ספרית פועלים: תל אביב. רשות הרבים  בתוך" המחשבה המדינית בתחילותיה. "שלמה, אבינרי
9 – 14. 

 )119371 ( רש .המדינה לפי אבי-שמור מדעי 
 

 : רשות
Plamenatz, John, "The Use of Political Theory", in Political Philosophy, (ed), A. Quinton, 
Oxford: Oxford UP, 1967, pp: 19-32. 

 POL (71175)שמור מדעי המדינה לפי  
.משפטו ומותו של סוקרטס. 2  

:חובה  
  .238 – 206: מ"ע, ז"תשט, שוקן: תל אביב וירושלים). 'כרך א (כתבי אפלטון" אפולוגיה של סוקרטס. "אפלטון

 )108135(שמור מדעי המדינה לפי כתבים 
 
ידיעות , חייו ומותו של סוקרטסבתוך , "נאום ההגנה של סוקרטס: "בוזגלו. או בתרגומו החדש של ש(

 ).105 – 57: מ"ע, 2001, תל אביב: רונותאח
 )1099424 (10565תדפיס וגם ) 1105327(ומ .שמור מדעי המדינה לפי חיי



 2

 :  וטיבו של המשטר האתונאי הרקע ההיסטורי:רשות
, 94 – 88: מ"ע, ט"תשי ,העברית ומוסד ביאליק' האונ: ירושלים. תולדות מלחמת פילופוניס. דסיתוקיד

 ).נאומו של פריקלס(
 )154774( ט "תו תשי. תוק888  ובספריה להיסטוריה ) מוגבלת, יהדות, מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
ו של לתיאור משפט, הספר כולו מומלץ, ג"תשס,  מאגנס:ירושלים. הדמוקרטיה הקלאסית. אפרים, דוד

 .261 -  240: מ"ע:  ולהערכה כללית ראוסוקרטס
 אין

 
 אפלטון. 3

 :חובה
 : מ"ע, ז"תשט, שוקן: תל אביב וירושלים). 'כרך ב (כתבי אפלטון" אהפוליתי", אפלטון

 , )משל האותיות, התהוות המדינה, צדק (220 – 213
  ,)צנזורה, חינוך השומרים, מעמדות במדינה (231 –  223
 , )שקרים מועילים, שומרים ואנשי מגן (286- 279
 , )צדק מהו( 310 – 308
 , )מעמד הנשים (342 – 338
 ,)אחדות המדינה (352 – 347
 , )שלטון הפילוסוף (366 -  364
 , )משל האונייה (386 – 383
  ).משל המערה והנמשל (430 – 421

 )108135 (שמור מדעי המדינה לפי כתבים
 

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

 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 
  

 :רשות
, 1997, הפתוחה' האונ: תל אביב. סוקרטס ואפלטון) 'כרך ב (פילוסופיה יוונית .ש, ושקולניקוב, .וינריב א

 .289 -229: מ"ע
 )356091( ז "פי תשנ. שקו182  פילוסופיה וספרות , )מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 .אריסטו. 4

 :חובה
 – 62: מ"ע, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית. )עורך (ברוך, בתוך זיסר, פוליטיקה, אריסטו

75. 
 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 

 
 :רשות
, קרן. מ) עורך(, )'כרך א (תולדות המחשבה המדיניתבתוך , "תפיסת המדינה של אריסטו", אנדרו, ברדלי
 .213 – 159: מ"ע, 2001, תל אביב: הפתוחה' האונ

 )474468( המ .שמור מדעי המדינה לפי תול 
 
 .אפיקוראים וקיניקאים. 5

 : חובה
 .152 – 137: מ"ע, 1965, יחדיו: תל אביב). 'כרך א (תולדות תורת המדינה. ה. 'ג, סאביין

 )148153( תו .שמור מדעי המדינה לפי סבי 
 
 .קיקרוסטואה ו. 6
  :שותר

Strauss . , L)eds(, History of Political Philosophy, in "Marcus Tullius Cicero"James, . Holton, E
and J. Cropsey, Chicago: Chicago UP, 1987, pp: 155-175. 

 STR (65058)שמור מדעי המדינה לפי  
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 מחשבת ימי הביניים. 7
 :רשות
. גפני וג. י) עורכים(, כהונה ומלוכהבתוך , "ייתו ודעיכתו של מיתוס על–על שתי החרבות ", סופיה, מנשה
 .140 – 123: מ"ע, ז"תשמ, מרכז שזר: ירושלים, מוצקין

 )55629( המדינה לפי כהן -שמור מדעי 
 

. ,   Lerner, R)eds(, Medieval Political Philosophy, in "Introduction"and Mahdi, M, . Lerner, R
and Mahdi, M.  Cornell UP, 1963, pp: 1-20. 

 MED   (304941 )שמור מדעי המדינה לפי 
 

 ניקולו מאקיאוולי. 8
 :חובה

: הפתוחה' האונ, קרן. מ) עורך(, )'כרך א (תולדות המחשבה המדיניתבתוך , הנסיךמתוך , ניקולו מאקיאוולי
 . 419 -387 :מ"ע, 2001, תל אביב

 )474468( המ .שמור מדעי המדינה לפי תול 
 
 תומאס הובס. 9

 :חובה
: מ"ע, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר, הלוויתן, תומאס הובס

173 – 213. 
 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 

 
 ון לוק'ג. 10

 :חובה
, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. יתהמחשבה המדינ). עורך(ברוך , זיסר בתוך, על הממשל המדיני, ון לוק'ג
 .262 – 214: מ"ע

 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 
 

 מונטסקייה. 11
 :חובה

 .163 – 145: מ"ע. ח"תשנ, מאגנס: ירושלים. על רוח החוקים. מונטסקייה
 )384057( ח "על תשנ.מונשמור מדעי המדינה לפי   

 
 .הנאורות. 12

 :חובה
: תל אביב.  בשארה.ע) עורך(, ? פרוייקט שלא נשלם–הנאורות בתוך  , "?הנאורות מהי", עמנואל, קאנט

 .53 – 45 :מ"ע. 1997, הקיבוץ המאוחד
 )357095( פר .המדינה לפי נאו-שמור מדעי 

 
 אק רוסו'אן ז'ז. 13

 :חובה
: ב וירושליםתל אבי. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר .על האמנה החברתית. אק רוסו'אן ז'ז

 .311 -  273: מ"ע, 1990, שוקן
 )143422( המ .המדינה לפי מחש-שמור מדעי 

 
 .אדמונד בורק. 14

 :חובה
תל אביב . המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר, הרהורים על המהפכה בצרפת ,אדמונד בורק

  .326 – 312: מ"ע, 1990, שוקן: וירושלים
 )143422( מ ה.המדינה לפי מחש-שמור מדעי 

 
 הפדרליסט. 15

 :חובה
, מרכז שלם: ירושלים, הפדרליסט. יי'ג' מדיסון וג. 'ג, המילטון. אבתוך , 51'  ומס10' הפדרליסט מסמאמרי 

 .265 – 261, 50 – 44: מ"ע, 2001
 )503030( ב "פד תשס. המישמור מדעי המדינה לפי 
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 .לאומיות. 16
 :חובה

, ירושלים ותל אביב: שוקן. על ימין ועל שמאל ספרו של זיסרבתוך " חיה וקיימת: לאומיות", זיסר ברוך
 . 307 – 270: מ"ע, 1999

 )439762( על .המדינה לפי זיס-שמור מדעי 
 

 מיל. 17
 :חובה

 ).132 עד עמוד 3עמוד  (132  – 3: מ"ע. ד"תשנ, מאגנס: ירושלים . על החירות. ון סטיוארט מיל'ג
 )151710(  על.המדינה לפי מיל-שמור מדעי 

 
 .מרקס. 18

 :חובה
. מ) עורך(, )'כרך ב (תולדות המחשבה המדיניתבתוך , "המניפסט הקומוניסטי", פרידריך, ואנגלס, קרל, מרכס
 . 37 – 3: מ"ע, 2001, תל אביב: הפתוחה' האונ, קרן

 )474468( המ .שמור מדעי המדינה לפי תול 
 

 . שטראוס–המחשבה המדינית מהי : סיכום. 19
 :החוב

מוסד ביאליק : ירושלים. אהוד לוז) עורך (ירושלים ואתונהבתוך , "מהי פילוסופיה פוליטית ",ליאו, שטראוס
 .124 – 89: מ"ע.  2001, ומכון ליאו בק

 )1099425 (10369תדפיס  וגם) 507857 ( יר .המדינה לפי שטר-שמור מדעי 
 

 : רשות
: London. Concepts and Categories, in his "?ExistDoes Political theory Still "Berlin, Isaiah, 

Hogarth Press, 1978, pp: 143-172. 
 BER c 192 )443350(  אנגלית ופסיכולוגיה,)מדף פתוח(בספריה המרכזית 


