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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  01-493-71 – פרשנות ופוליטיקה
 ט"תשס

  יעקבידגר ר "ד
  

 yadgary@gmail.com: דואל
 5317937: טלפון

  
יבקש הקורס ללמוד את החלופה הפרשנית , מתוך עמדה ביקורתית וספקנית כלפי המורשת הפוזיטיביסטית

המפגשים יוקדשו לשיחות פתוחות על חומר הקריאה . אההקורס יתנהל כקבוצת קרי. לחקר הפוליטיקה
מדעית ממנה צומחת הגישה - הקורס יציע לסטודנטים בחינה מעמיקה של המורשת הפילוסופית. הרלוונטי
  ". יישומיים"ולימוד מרכיביה הרעיוניים וה, הפרשנית

  
  :חובות הקורס

  .קריאה
  .השתתפות פעילה בדיונים

  .נהבמהלך הש" דוחות קריאה"הגשת 
  .הגשת עבודת מחקר בסוף השנה

  
  תוכנית הקורס ורשימת קריאה

  :הבעיה עם הפוזיטיביזם. א
 אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "השערות והפרכות: מדע", קרל פופר

  .212-182' עמ, )ג"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה(
  ) 234951   (המ.המדינה לפי מדע-שמור מדעי

  
אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "תפקידה של הדוגמה במחקר המדעי", תומס קון
  .232-213' עמ, ) ג"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה (הפוליטיקה
  ) 234951   (המ.המדינה לפי מדע-שמור מדעי

  
ג "פרק י; )תפקיד להיסטוריה: מבוא(' פרק א, )הוצאות שונות(, המבנה של מהפכות מדעיות, תומס קון

  ).  התקדמות דרך מהפכות(
  )138199(    מב.המדינה לפי קון-שמור מדעי

 
Richard J Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism (Univ. of Pennsylvania Press, 1983), pp. 
51-108. 

     121.68 BER (1155266)  1126883(תדפיס( 
  
   מבוא– פרשנות. ב

   .85-173' עמ, )1986, הקיבוץ המאוחד: ספרית פועלים   (הרמנויטיקה, זאב לוי
   )000056968 (  ז"הר תשמ.לוי 121.68   מדף פתוח, ספרות , פילוסופיה: בספריות

  
Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Science (Columbia University Press, 1978), pp.7-47. 
300.1 BAU h (383546) 
  
Paul Rabinow & William M. Sullivan (eds.), Interpretive Social Science: A Second Look 
(University of California Press, 1987), pp 1-32. 
300 INT 1987  (99549) 
 

  מקס ובר. ג
Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Science (Columbia University Press, 1978), pp. 69-88. 
300.1 BAU h (383546) 
 
Max Weber, “The Interpretive Understanding of Social Action”, in May Brodbeck (ed.) Readings in 
the Philosophy of the Social Sciences (The Macmillan Company, 1968), pp. 19-33. 
300.1 REA 1968 (94486)  
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  ).1984, עם עובד (ה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזםהאתיק, מקס ובר
  )21810 (את.שמור סוציולוגיה לפי ובר

  
  ארלס טיילור'צ. ד

Charles Taylor, “Interpretation and the Science of Man” in Paul Rabinow & William M. Sullivan 
(eds.), Interpretive Social Science: A Second Look (University of California Press, 1987), pp. 33-
81.  
300 INT 1987 (99549) 
 
Charles Taylor, “Language and the Human Nature” in Michael T. Gibbons (ed,) Interpreting 
Politics (Newe York University Press, 1987), pp. 101-133. 
320 INT (1155312) 

  
  פול ריקר. ה

Paul Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences : essays on language, action, and interpretation 
(Cambridge Univeristy Press, 1981). 
(1111543)  121.68 RIC h בספרייה לפילוסופיה 
 
Pauil Ricoeur, “The Model of the Text” in Paul Rabinow and William Sullivan (eds) Interpretive 
Social Science: A Reader (University of California Press, 1979), pp. 73-102. 
300 INT 1979 (99472)   

  
  ).2006רסלינג   (על התרגום, פול ריקר

  )1124226( ו "על תשס. ריק418.02 מתורגמנות, פילוסופיה:בספריות 
  
  האנס גאורג  גאדאמר. ו

Richard J. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism (Univ. of Pennsylvania Press, 1983), pp. 
109-170. 
121.68 BER (1155266 
 
Jean Grodin, “Gadamer’s Basic Understanding of Understanding”, in Robert Dostal (ed.) The 
Cambridge Companion To Gadamer (Cambridge University Press, 2002), pp. 36-51. 

  GAD(CAM) 2002 193 :בספרייה לפילוסופיה
 
Charles Taylor, “Gadamer on the Human Sciences” in Robert Dostal (ed.) The Cambridge 
Companion To Gadamer (Cambridge University Press, 2002), pp. 126-142. 

  GAD(CAM) 2002 (535304 193 :בספרייה לפילוסופיה
 
H. G. Gadamer, “The Problem of Historical Consciousness”, in Paul Rabinow & William M. 
Sullivan (eds.), Interpretive Social Science: A Second Look (University of California Press, 1987), 
pp. 82-140. 
300 INT 1987 (99549) 

  
, )ד"תשמ(ג "ל , רבעון פילוסופי: עיון, "הברמס ורורטי, גאדאמר? מה השוני שממש משנה", ברנשטיין. 'רד ג'ריצ
  .123 – 96  ' עמ

פילוסופיה, כתב עת בספריות יהדות  
  
   יורגן הברמס. ז

Anthony Giddins, “Jurgen Haberms”, in Quentin Skinner (ed.) The Return of Grand Theory in the 
Human Science, (Cambridge University Press, 1990), pp. 121-140. 

)38306(   300.1 RET 1985 300.1 RET 1985 פילוסופיה , אנגלית :בספריות   
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Jurgen Habermas, “The Hermeneutic Claim to Universality”,  in Michael T. Gibbons (ed,) 
Interpreting Politics (Newe York University Press, 1987), pp. 175 – 202. 
320 INT (1155312) 

  
Richard J Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism (Univ. of Pennsylvania Press, 1983), pp. 
182-198. 
121.68 BER (1155266 
 

 ?פרוייקט שלא נשלם, הנאורות, )עורך(בתוך עזמי בשארה , " פרוייקט שלא נשלם-הנאורות ", יורגן הברמאס
  .119 – 99, )1997, הקיבוץ המאוחד(

  )357095  (פר.המדינה לפי נאו-שמור מדעי
  
  קליפורד גירץ. ח

  .11, 8, 5, 4, 2, 1פרקים , )1990, ף"סדרת מעו, כתר (פרשנות של תרבויות, קליפורד גירץ
   ) 30099 (  פר.שמור סוציולוגיה לפי גיר

  
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (Basic Books, 1973), ch. 11, 12. 

   )GEE) 4257שמור סוציולוגיה לפי  
  
  רולן בארת. ט

  ).1998, בבל (מיתולוגיות, רולן בארת
  )373875 (  מי.שמור סוציולוגיה לפי ברת

  
  ).2006, רסלינג (ביקורת ואמת, רולן בארת

   ) 1116869  (בק.שמור מדעי המדינה לפי ברת
  

  ).2005, רסלינג, מהו מחבר, מישל פוקו / מחברמות ה, בתוך רולן בארת (מות המחבר, רולן בארת
  )1098222(מו  . ברתשמור מדעי המדינה לפי

  
  מישל פוקו. י

Mark Philip, “Michel Foucault”, in Quentin Skinner (ed.) The Return of Grand Theory in the 
Human Science, (Cambridge University Press, 1990) pp. 65-82. 

)38306(   300.1 RET 1985 300.1 RET 1985 פילוסופיה , אנגלית: בספריות   
 
Gary Gutting, “Michel Foucault: A User's Manual” in Gary Gutting (ed.) The Cambridge 
Companion to Foucault – Second Edition (Cambridge Univeridity Press, 2005), pp. 1-28. 

   ) FOU(CAM) 1994) 264946 194: בספרייה לפילוסופיה 
  

  ).2005, רסלינג, מהו מחבר, מישל פוקו / מות המחבר, בתוך רולן בארת (מהו מחבר, מישל פוקו
  )1098222(מו  . ברתשמור מדעי המדינה לפי

  
  ).2005, בבל (סדר השיח, מישל פוקו

  )1091295(סד .שמור מדעי המדינה לפי פוק
  

   )2005, רסלינג( הארכיאולוגיה של הידע, מישל פוקו
  )1093880 (ה"אר תשס.פוק שמור מדעי המדינה לפי 

  
   רד רורטי'ריצ. יא

Richard Rort, Consequences of Pragmatism (University of Minnesota Press, 1982). 
 (29850) 144.3 ROR c : בספרייה לפילוסופיה  
 

  ).2006, רסלינג (אירוניה וסולידריות, קונטינגנטיות, רד רורטי'ריצ
ו"קו תשס.רור ( 1119638)  שמור מדעי המדינה לפי   
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  וויליאמס. יימסון ור'ג. פ: מרקסיזם-ניאו. יא
  ).2005, רסלינג (הלא מודע הפוליטי, יימסון'פרדריק ג

   )1066517 (  לא.ימ’ג  שמור מדעי המדינה לפי
  

בתוך אליהוא כץ ויצחק ינוביצקי ". בסיס ומבנה על בתיאוריה התרבותית המרקסיסטית", ריימונד וויליאמס
  .39-53' עמ, )1999, האוניברסיטה הפתוחה (תקשורת ופנאי בישראל, תרבות) עורכים(
   )430466(   תק.שמור מדעי המדינה לפי תרב 

  
  מעין סיכום. יב

  ).2007, רסלינג (פרשנות ופרשנות יתר, אומברטו אקו
  )1131375  (פר.אקו שמור מדעי המדינה לפי


