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 :  תיאור הקורס

מקור   מה  השאלה  אחר  מוסרי נתחקה  באופן  לפעול  אנו    חובתנו  אותם  הערכים  נגזרים  וכיצד 

מחשיבים למוסריים ע"י ניתוח כתביהם של אריסטו, קאנט וניטשה שעיצבו את השיח הפילוסופי  

הוא  או    פוליטי -חברתיהאם העיסוק בתחום זה הוא במהותו    שאלות כגוןהמערבי בתחום. נשאל  

, ומה המשמעות של הדגשת  במלוא מובן המילה  כאדםהגדרתו  ט ולחובתו של הפרשייך לתחום  

כרח זה שר הפ, ומה  האם ערכים מוסריים נרכשים או מוטלים עלינו בהכרח?  דיםצדכל אחד מה

סטורי להתפתחות המוסר האנושי ואם כן האם יאת כוחו? האם קיים מרכיב ה  בומניין הוא שוא

הליכי קדמה אל מימוש האידיאלים המוסריים או שמא אידאלים אלו עצמם  בהכרח עדים אנו לת

אינם אלא כלי פוליטי חברתי לנגח בו קבוצות ובעלי מעמד בחברה? האם על המוסר להוביל לאושר 

וכן מה    או שעצם השאיפה הזאת יש בה בכדי לטשטש ולהגביל את המייחד את תחום המוסר?

 יתן להצדיקה?  מגדיר את הפעולה המוסרית וכיצד נ

 

 : הקורסמטרות 

מטרת הקורס היא לקרוא בעיון שלושה טקסטים יסודיים בתורת המידות המייצגים שלוש גישות 

 , לאריסטו  באתיקה הניקומאכיתתוארת  מרכזיות להבנתה: אתיקת המידות הטובות כפי שהיא מ
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יסוד  בספרו    כפי שהציג אותה קאנט  העמדה הדאונטולוגית , למטאפיזיקה של המידותהנחת 

לגניאולוגיה ספרו  ב  סריים על פי ניטשהומקור הערכים אותם אנו מחשיבים לטובים ומ  וביקורת

אותה  אחר המתודה  נתחקה  הטקסטים  שלושת  תוך קריאה צמודה וכמעט מלאה של  מ .  של המוסר

מהגישות. נתמקד גי היסוד של כל אחת  מוש  בניסוח תורתו ונבהיר אתאימץ כל אחד מההוגים  

,  רות המשנית והדיונים בכיתה נשאל מה היחסים בין הגישותטקסטים הראשוניים אך בעזרת הספב

ומה ניתן לגלות על הנחות היסוד ונקודות התורפה והחוזק שלהן  עד כמה הן מתכתבות ביניהן  

ביניהן,  ההשוואה  הללו    מתוך  הגישות  של  הרלוונטיות  מה  האיעולמלוכן  למרחב  ונטלקטואלי  נו 

 .  הציבורי שלנו

 

 :   חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 ( 1.5, רווח  12גופן   ,Times new Roman, מילים 1300-1500) 30%: עבודת אמצע

 (1.5, רווח 12גופן   ,Times new Romanלים, מי 2500-2000) 70%מבחן בית: 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור.  

 

 

אך מומלץ להשוות לתרגומים  ,נקרא את שלושת הטקסטים הראשוניים שלנו בעברית

 באנגלית:

 

 :אריסטו

 . )תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ( יוסף ג. ליבס תרגם ,אתיקה: מהדורת ניקומאכוסאריסטו, 

 :לאנגלית םמיתרגו

Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by Terence Irwin. 2nd ed. (Indianapolis: 

Hackett, 1999). 

Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by Roger Crisp. 2nd ed. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2014). 

 ופרשנות צמודה:  תרגום

Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by Christopher Rowe, Introduction 

and commentary by Sarah Broadie (Oxford: Oxford University Press, 2002). 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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 פרשנות צמודה: 

Sarah Broadie, Ethics with Aristotle (New York: Oxford University Press, 1991). 

 

 :קאנט

תל אביב: ספרי עליית  ). תרגם חנן אלשטיין  הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,  

 . (2011עות אחרונות, ספרי חמד יהגג, יד

 :לאנגלית םמיתרגו

Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, translated by Mary 

Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). 

 פרשנות צמודה: 

Henry E. Allison, Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals: Commentary 

(Oxford: Oxford University Press, 2011). 

Jens Timmermann, Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: 

A Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 

 

 :ניטשה

שוקן,   אביב:- תל)תרגם ישראל אלדד   ,מעבר לטוב ולרוע; לגניאולוגיה של המוסר  , פרידריך ניטשה

1979.) 

 :לאנגלית םמיתרגו

Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals and Ecce Homo, translated and 

edited by Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1967). 

Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality, translated by Carol Diethe and 

edited by Keith Ansell-Pearson (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). 

 פרשנות צמודה: 

Christopher Janaway, Beyond Selflessness: Reading Nietzsche’s Genealogy 

(Oxford: Oxford University Press, 2007). 

Daniel Conway, Nietzsche's ‘On the Genealogy of Morals’: A Reader's Guide 

(New York: Continuum, 2008). 
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  קריאה המומלצתוהחובה  הוקריאת  שיעור  בכל  נלמדים  הנושאים  , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט  

 : שיעורבכל 

 

 מטרת תורת המידות לאריסטו וגישתו   ו מבוא כללי : 1שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

-15, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוסאריסטו, 

19 (I,1-4). 

  :מומלצת הקריא

Jonathan Barnes, “Aristotle and the Method of Ethics,” Revue internationale de 

philosophie 34 (1980), 490-511. 

 

   השאיפה אל הטוב והאושר: 2שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

-19, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםניקומאכוסאתיקה: מהדורת  אריסטו, 

36 (I, 5-12) . 

 :קריאה מומלצת

 Sarah Broadie, Ethics with Aristotle (New York: Oxford University Press, 1991), 

3-41. 

 תכלית האדםטיעון  :3שיעור מס' 

 קריאת חובה:

-27 ,)תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ( יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

23  ,39-36 (I, 7; I, 13) . 

 :קריאה מומלצת

Christine Korsgaard, “Aristotle's Function Argument,” in The Constitution of 

Agency (Oxford: Oxford University Press, 2008), 129-150. 

 

    איך נעשים טובים? על סגולות האופי: 4שיעור מס' 

 קריאת חובה:

-40, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

51 (II, 1-6) . 

 קריאה מומלצת:

Myles F. Burnyeat, “Aristotle on Learning to Be Good,” in Amélie Oksenberg Rorty 

(ed.), Essays on Aristotle's Ethics (Berkeley: University of California Press, 1980), 

69-92. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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 ודוגמת מידת האומץ  האמצעמידת  :5שיעור מס' 

 קריאת חובה:

-56, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

51  ;79-71 (II, 7-9; III, 6-9.) 

 :קריאה מומלצת

 J.O. Urmson, “Aristotle's Doctrine of the Mean,” in Amélie Oksenberg Rorty (ed.), 

Essays on Aristotle's Ethics (Berkeley: University of California Press, 1980), 157-

187. 

 קריטריון הפעולה מידיעה והפעולה מרצון : 6שיעור מס' 

 קריאת חובה:

-57, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםניקומאכוסאתיקה: מהדורת   אריסטו,

71 (III, 1-5 ) . 

 :קריאה מומלצת

Susan Sauvé Meyer, “Aristotle on the Voluntary,” in Richard Kraut (ed.), The 

Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics (Malden, Mass.: Blackwell, 

2006), 137-157. 

   המחשבהסגולות : 7שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ניקומאכוסאריסטו,:   מהדורת  תרגםאתיקה:  ליבס ,  ג.  שוקןירושלים:  (  יוסף  , )תשל"ג ,הוצאת 

138-157 (VI ) . 

 קריאה מומלצת:

Richard Sorabji, "Aristotle on the Role of Intellect in Virtue,"  Proceedings of the 

Aristotelian Society 74:1 (1 June 1974), 107–129. 

C.D.C. Reeve, “Aristotle on the Virtue of Thought,” in Richard Kraut (ed.), The 

Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics (Malden, Mass.: Blackwell, 

2006), 198–217 . 

 : חולשת הרצון וחיים משולחי רסן 8שיעור 

 קריאת חובה:  

-158,  )תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים:  (  יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

179 (VII, 1-10 ).   

  קריאה מומלצת:

Hendrik Lorenz, "Aristotle’s Analysis of Akratic Action," in Ronald Polansky (ed.), 

The Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014(, 242-262. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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   ?אמת והמידה הטובה מה בין ידידות של י הידידות וקשרסוגי  םמה: 9מס'  שיעור

 קריאת חובה:  

-188,  (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים:  )  יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

212   ;225-236 (VIII-IX,8-12 .) 

 קריאה מומלצת: 

Alexander Nehamas, “Aristotelian Philia, Modern Friendship?” Oxford Studies in 

Ancient Philosophy 39 (2010), 213-247. 

 

 ומידת הצדק המשותף לידידות  :10מס' שיעור 

 קריאת חובה:

ניקומאכוס אריסטו,  מהדורת  תרגםאתיקה:  ליבס ,  ג.  שוקןירושלים:  (  יוסף   ,)תשל"ג ,הוצאת 

137-110  ;205-201 (VIII, 9-11; V .) 

 קריאה מומלצת: 

Ronald Polansky, "Giving Justice Its Due," in Ronald Polansky (ed.), The 

Cambridge companion to Aristotle's Nicomachean Ethics (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2014), 151-179 

 

 מוסרית של אריסטו -חשיבותה של ההנאה בתפיסה הפוליטית: 11שיעור מס' 

 קריאת חובה:

-179  ,(תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים:  )  יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

187 ;248-237 (VII, 11-14; X, 1-5).   

  :קריאה מומלצת

Julia Annas, “Aristotle on Pleasure and Goodness,” in Amélie Oksenberg Rorty 

(ed.), Essays on Aristotle's Ethics (Berkeley: University of California Press, 1980), 

285-300. 

     גותהחיי ההאושר ו : 21שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

-249,  (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים:  )  יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס ,אריסטו

257 (X, 6-8 ) .   

 : קריאה מומלצת

Amelie Oksenberg Rorty, “The Place of Contemplation in Aristotle's Nicomachean 

Ethics,” in Amélie Oksenberg Rorty (ed.), Essays on Aristotle's Ethics (Berkeley: 

University of California Press, 1980), 377-394. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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       : חזרה לקשר לבין האתי והפוליטי31שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

-20, (תשל"ג ,הוצאת שוקןירושלים: ) יוסף ג. ליבס , תרגםאתיקה: מהדורת ניקומאכוס אריסטו,

16  ;263-257 (I, 3-5; X, 9  .) 

 קריאה מומלצת:

Rachana Kamtekar, "The Relationship between Aristotle’s Ethical and Political 

Discourses (NE x 9)," in Ronald Polansky (ed.), The Cambridge Companion to 

Aristotle's Nicomachean Ethics (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 

370-382. 

 

  מאת קאנט להנחת יסוד למטפיזיקה של המידות הקדמה: 41שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין    ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,  

במהדורת האקדמיה   4:387-4:392הקדמה:  )  41-31  , (2011  עות אחרונות, ספרי חמדיהגג, יד

  .הפרוסית(

 קריאה מומלצת: 

Henry E. Allison, Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals: Commentary. 

Oxford : Oxford University Press, 2011, 13-36. 

 

 והכללים המעשיים הרצון הטובערכו העליון של : 51שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין    ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,  

    (.4:393-4:405: חלק ראשון) 61-42 (,2011  ,עות אחרונות, ספרי חמדיהגג, יד

  :קריאה מומלצת

 Robert N. Johnson, "Good Will and the Moral Worth of Acting from Duty," in 

Thomas E. Hill, Jr. (ed.), The Blackwell Guide to Kant's Ethics (Malden Mass.: 

Blackwell Publishing 2009), 19-51. 

 

 וציווים  מהי פעולה מתוך חובה? על כללים : 61שיעור מס' 

 קריאת חובה:

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין   ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,   

    (. 4:406-4:420)חלק שני:  84-62, (2011  ,עות אחרונות, ספרי חמדיהגג, יד

 :קריאה מומלצת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%92._%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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Jens Timmermann, Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: 

A Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 50-72. 

 

שימו לב התאריך לא כרגיל בגלל  )  יהטבעו  האוניברסאליניסוחו  הציווי הקטגורי ב:  71שיעור מס'  

 חנוכה( 

 קריאת חובה:  

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין    ,למטפיזיקה של המידותהנחת יסוד  עמנואל קאנט,  

   (. 4:421-4:427)חלק שני:  95-85 (,2011  ,עות אחרונות, ספרי חמדיהגג, יד

   :קריאה מומלצת

Onora O'Neill, "Consistency in Action," in Constructions of Reason Explorations of 

Kant's Practical Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press 2000), 81-

104. 

 

 האדם כתכלית, בניסוחו האוטונומי ובנוסח ממלכת התכליות   הציווי הקטגורי בנוסח :  81שיעור מס'  

 קריאת חובה:  

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין    ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,  

   (.4:428-4:440)חלק שני:  115-96,  (2011 ,הגג, ידעות אחרונות, ספרי חמד

   :קריאה מומלצת

Christine Korsgaard, “Kant's Formula of Humanity,” Kant-Studien 77:1-4 (1986), 

183-202. 

 

 והנחת החופש  : עקרון האוטונומיה91שיעור מס' 

 קריאת חובה:  

תל אביב: ספרי עליית  )תרגם חנן אלשטיין    ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידותעמנואל קאנט,  

 (  4:448חלק שלישי –  4:440)חלק שני:  126-115, (2011  ,עות אחרונות, ספרי חמדיהגג, יד

  :קריאה מומלצת

Paul Guyer, “Kant’s Morality of Law and Morality of Freedom,” in R. M. Dancy 

(ed.), Kant and Critique. New Essays in Honor of W. H. Werkmeister (Dordrecht: 

Springer, 1993), 43–89. 

 

  ניטשה וכנגד מי מבקש    מהי מטרת ומתודת הגניאולוגיה  -הקדמה לגניאולגיה  ה:  20שיעור מס'  

 להתפלמס 

 קריאת חובה:



9 

 

ניטשה של   ,פרידריך  לגניאולוגיה  ולרוע;  לטוב  אלדד   ,רהמוסמעבר  ישראל  - תל)תרגם 

 . )הקדמה( 221-228,  (1979שוקן,  ביב:א

 : קריאה מומלצת

R. Raymond Geuss, “Nietzsche and Genealogy,” European Journal of Philosophy 

2:3 (1994), 274-292. 

 

   האצילים האדונים ערכי :  "אומרים שהיה פה שמח..."  :21שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ניטשה המוסר ,פרידריך  של  לגניאולוגיה  ולרוע;  לטוב  אלדד  ,  מעבר  ישראל  - תל)תרגם 

 . (7-1)מאמר א',  229-237  (,1979שוקן,  ביב:א

 קריאה מומלצת:

Daniel Conway, Nietzsche's ‘On the Genealogy of Morals’: A Reader's Guide 

(New York: Continuum, 2008), 26-36. 

 

 הערכים  ומהפכתמרד העבדים : 22שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ניטשה של   ,פרידריך  לגניאולוגיה  ולרוע;  לטוב  אלדד    ר,המוסמעבר  ישראל  - תל)תרגם 

 . (17-7)מאמר א',  238-260,  (1979שוקן,  ביב:א

 : קריאה מומלצת

Bernard Reginster, "Nietzsche on Ressentiment and Valuation," Philosophy and 

Phenomenological Research 57:2 (June 1997), 281-305. 

 

   מאחריות לאשמה: 23שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ניטשה ולרוע;  ,  פרידריך  לטוב  המוסרמעבר  של  אלדד  ,  לגניאולוגיה  ישראל  - תל)תרגם 

 . (15-1)מאמר ב',  261-288  (,1979שוקן,  אביב:

  קריאה מומלצת:

Christopher Janaway, Beyond Selflessness: Reading Nietzsche’s Genealogy 

(Oxford: Oxford University Press, 2007), 124-142. 

 

   והמצפון הרענקיפות מצפון   :24שיעור מס' 

 :קריאת חובה

- תל)תרגם ישראל אלדד  ,מעבר לטוב ולרוע; לגניאולוגיה של המוסר ,פרידריך ניטשה

 . (25-16)מאמר ב',  288-301  (,1979שוקן,  ביב:א
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  :קריאה מומלצת

Gilles Deleuze, Nietzsche and Philosophy, translated by Hugh Tomlinson (New 

York: Columbia University Press, 1983), 111-146. 

 

 האסקטיות כערך: 25שיעור מס' 

 קריאת חובה:

ניטשה המוסר,  פרידריך  של  לגניאולוגיה  ולרוע;  לטוב  אלדד   ,מעבר  ישראל  - תל)תרגם 

 . (13-1)מאמר ג',   302-329  (,1979שוקן,  ביב:א

 מומלצת:קריאה 

 Christopher Janaway, Beyond Selflessness: Reading Nietzsche’s Genealogy 

(Oxford: Oxford University Press, 2007), 223-244. 

 

 סיכום  האמנם רק עניינם של ארכיאולוגים ושודדי קברים? : 26שיעור מס' 

 :קריאה מומלצת

 Michael Rosen, “The History of Ideas as Philosophy and History,” History of 

Political Thought 32:4 (Winter 2011), 691-720 

 


