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 14/3/2017 : תאריך עדכון

 

  עתיקה א : אפלטון    תולדות הפילוסופיה ה

    30113/01:   הקורס 'מס

 שם המרצה : ד"ר יהודה הלפר 

 הרצאה :  סוג הקורס

 

                    תשע"ח:   לימודיםהשנת 

                          א  : סמסטר

   ש"ש     1  : היקף שעות

            אתר הקורס באינטרנט:
 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורס א. 
את הפילוסופיה  ראולא  הםהפילוספיה נולדה ביוון עם סוקרטס ותלמידו אפלטון. 

שאלות  כמערכת דעות או ידיעה, אלא כדרך חיים. דרך החיים הזאת היא של מחקר,
חיפוש אחר ידיעת האמת על בסיס השכל האנושי בלבד. האם אפשר לדעת את ו

האם הכל? האם אפשר לדעת חלק מהכל? האם הידיעה הנכונה ניתנת לחלוקה? 
אדם יכול לדעת את עצמו? האם הוא יכול להבין את עצמו כחלק מהחברה או 

ו מידה ובאיזה מובן מהעיר? מה אם החברה או העיר מתנגדים לידיעת שכלו? עד איז
 הידיעה יכולה לשלוט במדינה? 

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורס ב. 

נדון בשאלות המרכזיות של הפיולוסופיה היוונית שעולות מהטקסטים המרכזיים של 
אם  –בנוסף נדון דרך הכתיבה הפילוסופית אפלטון )סוקרטס לא כתב בכלל(. 

שחשב סוקרטס, אם הפילוסופיה ניתנת הפילוסופיה לא ניתנת לכתיב בכלל, כפי 
להיכתב במאמרים או בספרים, כפי שחשב אריסטו, ואם הפילוסופיה צריכה להופיע 
בסוג כתיב שהוא לא לגמרי כתיב ולא לגמרי בעל פה, כפי שניתן לראות בדיאלוגים 

 של אפלטון.
 

 :חובות הקורס ג. 
 אין. דרישות קדם:      

 
      נוכחות חובה בכל השיעורים. להכין את דפי המקורות שהמרצה מחלק לקראת כל   
 שיעור ולקרוא את הספרות המחקרית הרלוונטית.   

 
 עבודה :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי      
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 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:      
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( הוראה מפורטת לכל השיעורים: תכנית      

 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

   מבוא 1

  אותפרוןאפלטון,  בין קודש לשכל 2

הפילוסוף חייב  3

 מיתה?

אפולוגיה של  ,אפלטון

 סוקרטס

 

  קריטוןאפלטון,  ציות פילוסופית 4

סוקרטס בפועל:  5

  המשתה

, הרצאת המשתהטון, אפל

 אריסטופנס

 

, הרצאת המשתהאפלטון,  אהבת החכמה 6

 סוקרטס

 

ביקורת על אהבת  7

 החכמה

, הרצאת המשתהאפלטון, 

 אלקיביאדס

 

  , ספר אפוליטיאה ,אפלטון בין צדק לכוח 8

ספרים  ,פוליטיאה ,אפלטון הצדק 9

 ב-א

 

, ספרים פוליטיאה ,אפלטון בין הנפש לעיר 10

 ד-ג

 

המלך הפילוסוף  11

 והמערה

 פוליטיאה ,אפלטון

ספר ז  - 471)ספרים ה 

521) 

 

 הידרדרות השלטונות 12

 והנפשות

, ספרים פוליטיאהאפלטון, 

 ט-ח

 

  טימיאוסאפלטון,  המיתוס הפוליטי 13

  טימיאוסאפלטון,  בריאת העולם 14

 

 )חובה/רשות( ליוגרפיה:יבב ד. 

 הקריאה תסופק במודל.      


