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  אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדע המדינה

  
  71-108-02 תולדות המחשבה המדינית

  ר  אייל ברנדייס"ד
  ח"תשס, 16:00 – 14:00' יום ג, א. ב–) ש" ש2( שנתי –קורס חובה 

  
     17:00 – 16:00 בין השעות ' יום ג: שעות קבלה

  יפורסם בהמשך :  חדר משרד' מס
    il.ac.biu.mail@1brandee :ל"דוא

  
  תיאור ומטרת הקורס

מהו טבע . שאלות שקשורות לחיינו הציבוריים,  סביב שאלות מדיניותאנושיתההגות המחשבה מדינית היא ה
מה נותן לאחדים את הזכות לשלוט ? מה יעודה של המדינה? וכיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה, האדם

במהלך . מהלך הקורסאלו מקצת השאלות שיעלו ב? וכיצד ראוי לעצב את יחסי הדת והמדינה, אחריםעל 
נעבור דרך ימי , בה מתאפיינים חיי האדם במסגרת עיר המדינה, הקורס נטייל בין התקופה הקלאסית

ים כגון ונגיע לעידן המודרני בו נבחן רעיונות שונ, הביניים המתאפיינים במאבק שבין כנסייה למדינה
  .והחזון המרכסיסטי, הרעיון הליברלי, הלאומיות

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

קריאת הרשות תהיה לרוב ממקורות . החובה תהיה לרוב קטעים ראשוניים מהגותם של הפילוסופים השונים
ומומלץ , מקורות משניים אלו מהווים פרשנות נגישה לקטעים הראשוניים,  איננה בגדר חובהאף כי. משניים

  . להיעזר בהם
  .) פירוט יינתן בכיתה( עבודות קצרות 2 -יתבקשו הסטודנטים להגיש כ'  במהלך סמסטר ב– )20%(עבודות 

 הבחינה יינתנו במהלך פרטים על. היא תנאי למעבר הקורסבמבחן  )60 ( קבלת ציון עובר- )80%(מבחן 
  .הקורס

  
  רשימת קריאה

  הקדמה ומבוא לקורס
  . מבוא. 1

  :חובה
תל . צור. זיסר וד. ב) עורכים(, מספר כתבים, המחשבה המדיניתבתוך " טבע המחשבה המדינית", ברוך, זיסר
  . 19 -7: 'עמ, 1990, שוקן: אביב

  )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
  

 9: 'עמ, 1995, ספרית פועלים: תל אביב. רשות הרביםבתוך " חשבה המדינית בתחילותיההמ. "שלמה, אבינרי
– 14.  

  )119371(רש .  שמור מדעי המדינה לפי אבי1966' מהד
 

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

  )POL) 71175שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                                 
 הגות בעולם העתיק – הפוליס היוונית

.משפטו ומותו של סוקרטס. 2  
:חובה  

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

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

  ).105 – 57: 'עמ, 2001, תל אביב: אחרונות
  )510150(ומ . חיי184בספרית פילוסופיה וספרות 

  
  :  הרקע ההיסטורי וטיבו של המשטר האתונאי:רשות

נאומו (, 94 – 88: 'עמ, ט"תשי, העברית ומוסד ביאליק' האונ: ירושלים. תולדות מלחמת פילופוניס. תוקידידס
  ).של פריקלס

  )154774(תו . תוק888בספריה להיסטוריה ובמדף פתוח 
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  .261 -   240: 'עמ, ג"תשס, מאגנס: שליםירו. הדמוקרטיה הקלאסית. אפרים, דוד
  )1104396(דמ .שמור מדעי המדינה לפי דוד

  
  אפלטון. 3

  :חובה
, צדק (220 – 213: 'עמ, ז"תשט, שוקן: תל אביב וירושלים). 'כרך ב (כתבי אפלטון" יאהטפולי", אפלטון

שומרים  (286-  279, )נזורהצ, 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
: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , זיסר:  בכל הקטעים נמצאים) משל המערה(האחרון 
  . 51 – 23: 'עמ, 1990, שוקן

  )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
  

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

229- 289.  
  )356091(פי . שקו182

  
  . אריסטו.4

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

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

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

  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
  
  .ציניקאניםאפיקוראים ו. 5

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

  )1111018 (10678ם תדפיס וג) 148153(תו .שמור מדעי המדינה לפי סבי
  

  ימי הביניים נוצרית בהגות
  אוגוסטינוס הקדוש. 6

  :רשות
. גפני וג. י) עורכים(, כהונה ומלוכהבתוך , " עלייתו ודעיכתו של מיתוס–על שתי החרבות ", סופיה, מנשה
  .140 – 123: 'עמ, ז"תשמ, מרכז שזר: ירושלים, מוצקין

  )55629(שמור מדעי המדינה לפי כהן   
  

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

  )MED) 304941שמור מדעי המדינה לפי                           
  

  תומס אקווינס. 7
  :חובה

, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , זיסר: תוךב, סיכום התיאולוגיה, אקווינס תומס
  .119 – 111 'עמ, 1990

  )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
  

   מחשבת הרנסנס–שורשי ההגות הפוליטית המודרנית 
  ניקולו מאקיאוולי. 8

  :חובה
: הפתוחה' האונ, קרן. מ) עורך(, )'אכרך  (תולדות המחשבה המדיניתבתוך , הנסיךמתוך , ניקולו מאקיאוולי

  . 419 -387 :'עמ, 2001, תל אביב
  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
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  מדינת הלאום והאמנה החברתית
  תומאס הובס. 9

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

173 – 213.  
  )1110787 (10665 וגם תדפיס )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
  ון לוק'ג. 10

  :חובה
, 1990, שוקן: תל אביב וירושלים. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , זיסר בתוך, על הממשל המדיני, ון לוק'ג

  .262 – 214: 'עמ
  )1110803 (10666 וגם תדפיס )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
  ההשכלה ואויביה

  מונטסקייה. 11
  :חובה

  .163 – 145: 'עמ. ח"תשנ, מאגנס: ירושלים. על רוח החוקים. מונטסקייה
  )384057(על .שמור מדעי המדינה לפי מונ

  
  אק רוסו'אן ז'ז. 12

  :חובה
: יםתל אביב וירושל. המחשבה המדינית). עורך(ברוך , בתוך זיסר .על האמנה החברתית. אק רוסו'אן ז'ז

  .311 -   273: 'עמ, 1990, שוקן
  )1110808 (10667 וגם תדפיס )143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
  .אדמונד בורק. 13

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

   .326 – 312: 'עמ, 1990, שוקן: וירושלים
  )143422(המ .מדינה לפי מחששמור מדעי ה

  
  הפדרליסט. 14

  :חובה
, מרכז שלם: ירושלים, הפדרליסט. יי'ג' מדיסון וג. 'ג, המילטון. בתוך א, 51'  ומס10' מאמרי הפדרליסט מס

  .265 – 261, 50 – 44: 'עמ, 2001
  )1110818 (10668וגם תדפיס ) 503030(פד .שמור מדעי המדינה לפי המי

  
  .לאומיות. 15

  :חובה
, ירושלים ותל אביב: שוקן. על ימין ועל שמאל בתוך ספרו של זיסר" חיה וקיימת: לאומיות", זיסר ברוך

  . 307 – 270: 'עמ, 1999
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

  
  יסודות הליברליזם המודרני

  מיל. 16
  :חובה

  . 111 – 89; 65 – 20; 19 – 3 :'עמ. ד"תשנ, מאגנס: ירושלים . על החירות .ון סטיוארט מיל'ג
  )151710(על .שמור מדעי המדינה לפי מיל

  
  .מרקס. 17

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

  ) 1114801 (10776וגם תדפיס )    474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
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  ליברליזם-ניאו
  רולס. 18

. מ) עורך(, )'כרך ב (תולדות המחשבה המדינית:  בתוך. הרעיון העיקרי של תיאוריית הצדק. ון'ג, רולס: חובה
  .505 – 499: 'עמ, 2001, תל אביב: הפתוחה' האונ, קרן

  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
  

  סיכום
  . שטראוס–המחשבה המדינית מהי : סיכום. 19

  :רשות
מוסד ביאליק : ירושלים. אהוד לוז) עורך (ירושלים ואתונהבתוך , "מהי פילוסופיה פוליטית ",ליאו, שטראוס

  .124 – 89: 'עמ.  2001, ומכון ליאו בק
  )1099425 (10369וגם תדפיס ) 507857(יר .שמור מדעי המדינה לפי שטר

   
Berlin, Isaiah, "Does Political theory Still Exist?", in his Concepts and Categories. London: 
Hogarth Press, 1978, pp: 143-172.  
192 BER (443350)      בספריה לפילוסופיה ובמדף פתוח 

  
  
 .המרצה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ברשימת הקריאה על פי צורכי הקורס: הערה*


