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 :הקורסמטרות 

באמצעות  . וכדימויהעולם כרצון  , קריאה משותפת של ספרו העיקרי של ארתור שופנהאואר

הקריאה והדיונים, נגיע להבנה עמוקה ועשירה בניואנסים של הפילוסופיה של שופנהאואר, 

 . ובמקביל נפתח את הכלים הנדרשים לחשיבה ברורה ומדוקדקת לגבי טענות ושאלות בפילוסופיה

  :תיאור הקורס

היא  שופנהאוארנבחן כיצד הגותו של  נקרא יחד את ספרו של שופנהאואר במשך הסמסטר.

התפתחות ותגובה להגותו של קאנט, שנבדלה מהתגובה הנפוצה של האידיאליזם הגרמני של 

בפילוסופיה, ספרות,  –זמנו, וגם כיצירה מקורית עם השפעה עמוקה על מגוון של הוגים ואמנים 

שהעולם הפנומנלי הוא דימוי, ושהמציאות  – שופנהאוארומדעים. נעמיק בתזה המרכזית של 

העולות מתזה  יונעיין בטענותמבוססת על רצון מטאפיזי ייחודי ללא רציונליות, תכלית, או מטרה. 

ונכיר מגוון של מושגים ותיאוריות הזאת, בתחומים שכוללים מטאפיזיקה, אתיקה, ואסתטיקה, 

שיעור יתמקד בעיון ובדיונים על חלק כל ו נקרא את הספר על פי סדרו, .שעולים ברקע הטקסט

 . שבועהספר שנדרש לקריאה לאותו 
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לקראת כל שיעור יש לקרוא את הקטע הנדרש ולבוא מוכנים  :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 לדיון. 

דקות(  10-5 -לשני שיעורים( סיכום קצר )כ ) פעמיים במשך הסמסטר כל סטודנט יידרש להציג

 על החומר של אותו יום עם שאלות לחשיבה. 

 .עמודים על שאלה ממוקדת בפילוסופיה של שופנהאואר 10-7כעבודת סיום, תידרש כתיבה של 

 20% :השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור  

  :20%שתי הצגות בשיעורים 

 60: %ת סיוםעבוד 

  60בקורס: ציון עובר 

   .יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 פירוט השיעורים:

  
 רקע היסטורי :מבוא לפילוסופיה של שופנהאואר 1

 קריאות רשות:
(. נמצא בספר העולם כרצון וכדימוי. תרגום 1813שופנהאואר, "עקרון הטעם המספיק ")

 (411-498. כרך א'. )עמ' 2003)נבו(. הוצאת ירון גולן,  לעברית: יוסף האובן
B. Magee. 2009. “Schopenhauer’s Life as Background to his Work.” In The 
Philosophy of Schopenhauer, Oxford University Press. pp. 3-27. 
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 כתגובה לקאנט שופנהאוארהגותו של  מבוא; -העולם כדימוי 
 חובה:קריאת 

(. תרגום לעברית: יוסף האובן )נבו(. הוצאת ירון 1819) העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 
  (21-43)עמ'  §1-7 –. כרך א'. חלק א' 2003גולן, 
 ת רשות:וקריא

P. Guyer. 1999. “Schopenhauer, Kant, and the Methods of Philosophy.” In 
C. Janaway (ed.), The Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge 
University Press. pp. 93-137.  
B. Magee. 2009. “Schopenhauer and the Idealists.” In The Philosophy of 
Schopenhauer, Part 2, Oxford University Press. pp. 271-285. 
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 הדימוי בכפוף למשפט הסיבה –העולם כדימוי 
 קריאת חובה:
 (43-62)עמ'  §8-13 –חלק א'  .העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות:
B. Magee. 2009. “The Ends of Explanation.” In The Philosophy of 
Schopenhauer, Oxford University Press. pp. 28-48.  
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 הדימוי בכפוף למשפט הסיבה )המשך( –העולם כדימוי 
 קריאת חובה:
 (82-62)עמ'  §16-14 –חלק א' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 
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 קריאת רשות:
F.C. White. 1999. “The Fourfold Root.” In C. Janaway (ed.), The Cambridge 
Companion to Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 63-92. 
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 השפעות ממערב וממזרח ;מבוא –העולם כרצון 
 קריאת חובה:
 (83-107)עמ'  §17-25 –חלק ב'  .העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 ת רשות:וקריא
B. Magee. 2009. “The Great Tradition” In The Philosophy of Schopenhauer, 
Oxford University Press. pp. 49-72.  
M. Nicholls. 1999. “The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer’s 
Doctrine of the ‘Thing-in-Itself’.” In C. Janaway (ed.), The Cambridge 
Companion to Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 171-212. 
B. Magee. 2009. “Bodies and Wills.” In The Philosophy of Schopenhauer, 
Oxford University Press. pp. 119-136.  
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 התגלמות הרצון –העולם כרצון 
 קריאת חובה:
 (130-107)עמ'  §29-26 –ב'  חלק .העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 ת רשות:וקריא
C. Janaway. 1999. “The Will and Nature.”  In C. Janaway (ed.), The 
Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 
138-170.  
B. Magee. 2009. “The World as Will.” In The Philosophy of Schopenhauer, 
Oxford University Press. pp. 137-163.  
 

7 
 

 כדימוי, עיון שני העולם
 קריאת חובה:
 (152-131)עמ'  §38-30 –חלק ג' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות:
B. Magee. 2009. “The Flower of Existence.” In The Philosophy of 
Schopenhauer, Oxford University Press. pp. 164-188. 
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 מושא האמנות  –כדימוי  העולם
 קריאת חובה:
 (152-174)עמ'  §39-48 –חלק ג' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות: 
C. Foster. 1999. “Ideas and Imagination: Schopenhauer on the Proper 
Foundation of Art.”  In C. Janaway (ed.), The Cambridge Companion to 
Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 138-170. 
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 אסתטיקהההשפעתו של שופנהאואר על   ;מושא האמנות  )המשך( –כדימוי  העולם
 קריאת חובה:
 (174-197)עמ'  §49-52 –חלק ג'  .העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות:
T. J. Diffey. 1990. “Schopenhauer’s Account of Aesthetic Experience.” 
British Journal of Aesthetics, Vol 30(2). pp. 132-142.  
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 העולם כרצון, עיון שני
 חובה:קריאת 

 (199-223)עמ'  §53-55 –חלק ד' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 
 קריאת רשות:
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B. Magee. 2009. “Metaphysics of the Person.”  In The Philosophy of 
Schopenhauer, Oxford University Press. pp. 189-225. 
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 חיוב ושלילת הרצון לחיים  –העולם כרצון 
 קריאת חובה:
 (223-241)עמ'  §56-61 –חלק ד' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות:
D. Cartwright. 1999. “Schopenhauer’s Narrower Sense of Morality.”  In C. 
Janaway (ed.), The Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge 
University Press. pp 252-292.  
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 חיוב ושלילת הרצון לחיים )המשך( –העולם כרצון 
 קריאת חובה:
 (241-264)עמ'   §62-65 –חלק ד'  .העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 קריאת רשות:
D. Jacquette. 1999. “Schopenhauer on Death.” In C. Janaway (ed.), The 
Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 
293-317.  
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 סיכום; השפעתו של שופנהאואר –העולם כרצון 
 קריאת חובה:
 (264-294)עמ'   §66-71 –חלק ד' . העולם כרצון וכדימוישופנהאואר, 

 רשות:ת וקריא
B. Magee. 2009. “Schopenhauer and Later Thinkers.”  In The Philosophy of 
Schopenhauer, Part 2, Oxford University Press. pp. 286-309. 
R.K. Gupta. 1975. “Freud and Schopenhauer.” Journal of the History of 
Ideas, Vol. 36(4), pp. 721-728.  
G.N. Dolson. 1901. “The Influence of Schopenhauer upon Friedrich 
Nietzsche.” The Philosophical Review, Vol. 10(3) pp. 241-250.  
H.J. Glock. “Schopenhauer and Wittgenstein: Representation as Language 
and Will.” In C. Janaway (ed.), The Cambridge Companion to 
Schopenhauer, Cambridge University Press. pp 422-458.  


