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 :הקורסמטרות 

והמגמות התפישות  ,על העמדות, את תחום הפילוסופיה של ההיסטוריהיכירו  הסטודנטים

השונות הקיימות בו, השאלות הנשאלות בו, והמושגים המרכזיים שמשמשים בו ביחס 

לכמה יצירות בעלות  גם יזכו להתוודעבתוך כך להיסטוריה, לאפשרות הבנתה ולאופן הבנתה. 

ההוגים המרכזיים והחיבורים החשובים ביותר  כמה מן, ולהרוח-בקורפוס מדעי ערך כשלעצמן

 .בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה

 

  :תיאור הקורס

סיבתיות חוקיות, ההיסטוריה היא ריבוי של אירועים ונסיבות מקריים, או שניתן לזהות בה האם 

, "היסטוריה של המין האנושי", או אולי רק היסטוריה "היסטוריה אוניברסלית"האם יש והכרח? 

של עמים, מדינות ומאורעות פרטיקולריים כאלו ואחרים? האם ההתבוננות על ההיסטוריה היא 

ספקולציות,  רוךהתבוננות על דברים אמפיריים, על עובדות, או שהיא מחייבת את המתבונן לע

כאל  להתייחס להיסטוריהכלל ניתן האם קישורים, להציע קשרים והסברים ולבנות סיפור? 

המהלך  האם להיסטוריה כמכלול יש משמעות? האם – ? ואם כןמכלולתהליך אחד, כאל 

האם ? מושתת על החירות והתבונה שהואאו  )עיוור או לא( עניין של גורל הואההיסטורי 

 נתמכוו, או שהיא היא תנועה של שינוי מתמיד, של התהוות וכיליון של כל הדבריםההיסטוריה 

האם "ההיסטוריה  –כיוון, ואם כן, מהו?  היש ל האם? לתכלית מסוימת הליעד כלשהו, מוביל

יש שאו  ,חוזרת", בתנועה מעגלית ונצחית, כמו עונות השנה ותנועות הכוכבים במסגרת הטבע
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לה כיוון ליניארי, קדימה )קידמה, פרוגרס, התפתחות( או אחורה )הדרדרות וניוון, ירידת 

עניינה  עבור חלקן,לזמן ההיסטורי:  מכוננות יחס שונה תשובות שונות לשאלות לעילהדורות(? 

 עניינה הוא דווקא העתיד. עבור האחרות אילו ושל ההיסטוריה הוא העבר, 

כמה מן החיבורים הקאנוניים בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה, נעסוק בבמהלך הקורס 

השונות איזו תפישה עומדת מאחורי האפשרויות המציגים תשובות שונות לשאלות לעיל. נבחן 

  ., לגבי האדם והחיים האנושייםואילו הנחות היא מחייבת להבין את ההיסטוריה

 

 

 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 בהיקף של שני עמודים כל  )לבחירה מתוך שלוש שיינתנו( במהלך הסמסטר, עבודותי תהגשת ש

 (.10 % עבודה)כל  20: % תאח

  של  ברשימת קריאת הרשותשאחד המאמרים  אתכל אחד מהסטודנטים יקרא  13לקראת שיעור

 10 % :את טענתו העיקרית של המאמר בפני הכיתה)עד חמש דקות( שיעור, ויציג בקצרה ה

 70 : %בהיקף של כשישה עמודים ת סיוםעבוד 

 

  :60ציון עובר בקורס 

   .יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 

 השיעורים:פירוט 

 

 מבוא   :1שיעור 

להכיר את סוג ושל תחום הפילוסופיה של ההיסטוריה  אופיומשמעותו ו מהםנתחיל לברר 

על הדרכים והתשובות האפשריות השונות תוך כדי מחשבה על השאלות שנשאלות בו, 

והניתוחים השאלות ן עולים מם המרכזיים שמושגי. נתוודע להאפשריות להגיע לתשובות

  .ההיסטוריים

 

 ג'מבטיסטה ויקו   :2שיעור 

על מנת תחום מדעי. כתחום ההיסטוריה את לראשונה  העמיד – 'המדע החדש' –ספרו של ויקו 

כיצד הפך חקר ההיסטוריה למדע, ומדוע מדובר כלל בחידוש )קרי,  –להבין את החידוש העצום 

שונה במה , ונברר כיצד מבין ויקו את המדע, כיצד הוא מבין את ההיסטוריה – ב"מדע חדש"(

  .תפישתו מן התפישות שקדמו לו

 

 : קריאת חובה

 :סעיפים ;(2005)שלם ירושלים: ם: אריאל רטהאוז, ו, תרגהמדע החדשג'מבטיסטה ויקו, 
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, 179, 165-168, 144, 132-140, 54 (,2לציור בעמ' אלו מתייחסים )סעיפים  42 ,31, 7, 2

241-245 ,310-313 ,331 ,335 ,339 ,342-345 ,348-349, 360 ,365-366 ,379 ,382 ,

385-399.  

 .451-483, 383-395 וכמו כן עמודים

  :קריאת רשות

 .3-13עמ'  ;(1968תרגום: יוסף אור, ירושלים: מאגנס ) על המתודה,רנה דיקרט, 

 ;(1994, תרגום: יוסף אור, ירושלים: מאגנס )הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתרנה דיקרט, 

 .28-39עמ' 

 

 קאנט עמנואל    :3שיעור 

אלו הם חלק מן המושגים  – התקדמותת, טלאולוגיה וואוניברסלי ,היסטוריה של האנושות

מתוך פרספקטיבה  נבחן היסטוריהה מחשבתו עלאת שבאמצעותם מבין קאנט את ההיסטוריה. 

חשיבות מכרעת בתולדות הפילוסופיה, עלת בהגות ה לה, ישאין שנימקורית  הן כהגות :כפולה

 . בכלל הנאורות מחשבת את מייצגתכהגות ה הןו

 

 : קריאת חובה

מהי "אידיאה להיסטוריה אוניברסלית מנקודת מבט קוסמופוליטית", בתוך: עמנואל קאנט, 

 .18-34עמ'  ;(2009) כרמל, ת"א: רסלינג-, תרגום: יפתח הלרמןנאורות? כתבים פוליטיים

 

, תרגום: שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ירושלים: ביקורת כוח השיפוטעמנואל קאנט, 

 )סעיף ד'(. 18-19עמ'  ;(1969)מוסד ביאליק 

 

 : קריאת רשות

 , תרגום: נתן רוטנשטרייך, ירושלים: מוסד ביאליקהדת בגבולות התבונה בלבדעמנואל קאנט, 

 .109-111, 85-89עמ'  ;(1985)

 

עמנואל קאנט, "ההתחלה המשוערת של ההיסטוריה האנושית", תרגום: גדי גולדברג, בתוך: 

 הטקסט מצוי בקישור הבא: . (2008) 32 , גיליוןתכלת

t%20fin.pdfhttp://tchelet.org.il/download/magazine/tch32%20Kan 

 

עמנואל קאנט, "על כישלונם של כל הניסיונות הפילוסופיים לתיאודיציה", תרגום: גדי גולדברג, 

-כנרת זמורהירושלים: , חקירות ודרישות: מאמרי מופת על חברה, אמונה ומצב האדםבתוך: 

  (. הטקסט מצוי בקישור הבא: 2011) ביתן דביר ומרכז שלם

http://tchelet.org.il/download/magazine/tch26%20kant.pdf 

http://tchelet.org.il/download/magazine/tch32%20Kant%20fin.pdf
http://tchelet.org.il/download/magazine/tch32%20Kant%20fin.pdf
http://tchelet.org.il/download/magazine/tch26%20kant.pdf
http://tchelet.org.il/download/magazine/tch26%20kant.pdf
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 רסלינג: "אתכרמל, -, תרגום: יפתח הלרמןמהי נאורות? כתבים פוליטייםעמנואל קאנט, 

(2009) : 

  '134-150"על השלום הנצחי", חלק שני, עמ . 

  '8-16"תשובה לשאלה: מהי נאורות?", עמ. 

  הרדריוהאן גוטפריד    :4שיעור 

נבחן אף אותה, כמו את זו של קאנט, כמייצגת  ,הרדרהגותו של של  מלבד מקוריותה וחשיבותה

 'הנאורות שכנגד'תנועה רחבה יותר, אך הפעם מדובר ברומנטיציזם, או בתנועה שניתן לכנותה 

(Counter-Enlightenment ,) את ביקורת הנאורותהמהווה.  

 

 קריאת חובה: 

J.G. Herder, Outlines of a Philosophy of the History of Man, tr. T. Churchill, 

London: Bergman (1800); pp. 123-126, 348-352, 436-442, 463-467, 620-632. 

 https://archive.org/details/outlinesaphilos00churgoog/page/n8בקישור זה:  נמצא

 

 קריאת רשות: 

"סקירת ספרו של י' ג' הרדר: אידיאות לפילוסופיה של תולדות האנושות", בתוך: עמנואל קאנט, 

 .37-61עמ' ; (2009)כרמל, ת"א: רסלינג -, תרגום: יפתח הלרמןפוליטייםמהי נאורות? כתבים 

 

 הגל גאורג וילהלם פרידריך   :5שיעור 

 גלהפילוסופיה של הגל היא המופת בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה, וזאת לא רק כאשר ה

בהגותו כולה, שהינה היסטורית במובן העמוק  כי אםעוסק במפורש בהיסטוריה באופן פילוסופי, 

שהינו חף  –גם לא המחשבה או הלוגיקה  –ביותר והרחב ביותר, שכן אין בה אף לא תחום אחד 

 ת.ּומהיסטורי

 

 :קריאת חובה

G.W.F. Hegel, Philosophy of History, tr. J. Sibree, NY: Collier (1901); pp. 51-61, 

100-101, 125-127, 515-518, 521-522, 527-531, 554-569. 

 https://archive.org/details/cu31924012535633/page/n3הטקסט סרוק באתר זה: 

 לחלופין, באתר הבא הטקסט אינו בפורמט סרוק, ולפיכך קריא יותר: 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/hisindex.htm 

אך כאן הטקסט מחולק וממוספר על פי הפסקאות בטקסט המקורי ולא על פי מספרי עמודים. 

 .82-84, 51-53, 11-19: םהפסקאות המקבילות לעמודים לעיל המספרי 

 

https://archive.org/details/outlinesaphilos00churgoog/page/n8
https://archive.org/details/cu31924012535633/page/n3
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/hisindex.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/hisindex.htm
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 קריאת רשות: 

G.W.F. Hegel, Philosophy of History, tr. J. Sibree, NY: Collier (1901); pp. 434-

440. 

 

-341(; סעיפים 2011, תרגום: גדי גולדברג, ירושלים: שלם )פילוסופיה של המשפטג.ו.פ. הגל, 

360. 

 קארל לוויט   :6שיעור 

ההכרחי, הרקע התאולוגי על לוויט בחיבוריו המקיפים על הפילוסופיה של ההיסטוריה מצביע 

לידי ביטוי במאמר  הן באותלדידו, של התחום כולו. נבחן את טענתו ואת הצדקותיה כפי ש

 העוסק בשלושה הוגים: אוגוסטינוס, הגל ובורקהרדט.

 

 קריאת חובה:

Karl löwith, "The theological background of the philosophy of history", Social 

Research, Vol. 13, No. 1 (March 1946), Johns Hopkins Univ. Press; pp. 51-80. 

 

 : קריאת רשות

, תרגום: צבי וויסלבסקי, ירושלים: מוסד ביאליק דת התבונה ממקורות היהדותהרמן כהן, 

 .296-298, 284-285(; עמ' 1971)

 

 (.1962, תרגום: חיים איזק, ירושלים: מוסד ביאליק )עיונים בדברי ימי עולםיעקב בורקהרדט, 

 

 קארל מארקס   :7שיעור 

הבנתו של מארקס את ההיסטוריה כתהליך דיאלקטי שתנועתו מושתתת על עקרון מטריאלי 

לחולל שינוי ( היא עדות מופתית לכוחה של הפילוסופיה של ההיסטוריה ")"מטריאליזם היסטורי

 המחשבה וההתפלספות, אלא גם במציאות עצמה.  אופנילא רק ב – לכת-משמעותי ומרחיק

 

 קריאת חובה:

קארל מארקס ופרידריך אנגלס, "מניפסט של המפלגה הקומוניסטית", תרגום: מנחם דורמן, 

(; 1998: הקיבוץ המאוחד )"א, תהמניפסט הקומוניסטי במבחן הזמןבתוך: בנימין כהן )עורך(, 

 . 39-64עמ' 

 

 :קריאת רשות

, תרגום: צבי וויסלבסקי, יצחק מן, מרחביה: ספרית פועלים הקאפיטאל. קארל מארקס, 1

 דבר למהדורה השניה"(.-)מתוך "סוף 11-13(; עמ' 1953)
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(: 13-15מופיע כאן באנגלית )עמ' 

I.pdf-Volume-https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital 

 

2. G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, tr. A.V. Miller, NY: Oxford Univ. Press 

(1977); "Lordship and Bondage", pp. 111-119. 

 

3. Karl löwith, Meaning in History, CHI: Univ. of Chicago Press (1949); pp. 33-51.  

 

4. Karl Marx, Capital (1863-83) , vol. 3, chapter 48 (various editions).  

: 590-600, עמ' קיים כאן

III.pdf-Volume-https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital 

 

 טוקוויל -אדמונד ברק ואלכסיס דה   :8שיעור 

חשיבותן: דבר להכביר ב תופעות היסטוריות שאין ראיה-בחדותבוחנים ומנתחים  הוגיםהשני 

שני מאפשר לחזונן וחזותן  . ניתוחהדמוקרטיה באמריקהטוקוויל את המהפכה בצרפת וברק את 

חשיבה היסטורית לנו להתוודע לשל תופעות אלה, ועתידן את לחזות )בדיוק רב( ההוגים 

 מעמיקה המתייחסת להיסטוריה בכובד ראש. 

 

 :קריאת חובה

, תרגום: אהרן אמיר, ירושלים: הוצאת שלם מחשבות על המהפכה בצרפתאדמנד ברק, 

, 145-147, 138-142, 125-127, 103, 97-98, 83-85, 67-75, 40-57, 29-31(; עמ' 1999)

149-155 ,225-228.  

 

, תרגום: יוחנן טברסקי וישראל מרגלית, ירושלים: טיה באמריקהמוקרהדטוקוויל, -אלכסיס דה

 .289-298, 7-10(; עמ' 1970וסד ביאליק )מ

 

 ניטשהפרידריך    :9שיעור 

של הניתוח  הםוחסרונותי הםניטשה עומד על יתרונותיהניתוח )ההיסטורי( הצליח והמנתח מת: 

ומחיה את , כחלופה להיסטוריה גנאלוגיה. הוא מציע את הוהתודעה ההיסטורית היסטוריה

הקלאסי, המעמיד את הגורל כציר מרכזי שסביבו חגה ההיסטוריה שחוזרת על -המודל היווני

 הנצחית. -שיבהבשיבת הגורל ו, בלפיכךעצמה. מדובר, 

 

 :קריאת חובה

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf
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, דמדומי שחר, כיצד מועילה ומזיקה פרידריך ניטשה, "כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים"

 . 4-9(; סעיפים 1960א: שוקן )"י' אלדד, ירושלים ות :תרגום, ההיסטוריה לחיים

 

: "א, תרגום: י' אלדד, ירושלים ותמעבר לטוב ולרוע / לגניאלוגיה של המוסרפרידריך ניטשה, 

 (: 1967שוקן )

  :223, 6"מעבר לטוב ולרוע", סעיפים. 

 :(288)עמ'  16, (226)עמ'  6 (,222-223)עמ'  3 "לגניאלוגיה של המוסר", סעיפים . 

 

, 90 ,55 ,20(; סעיפים: 1986) : שוקן"א, תרגום: י' אלדד, תהרצון לעוצמה פרידריך ניטשה,

243 ,330 ,481 ,684 ,1041 ,1062 ,1066. 

 

 :קריאת רשות

F.W. Nietzsche, The Antichrist (1888) (various editions); §4 

 

 (:  1969: שוקן )"אאלדד, ת י' :תרגום, הולדת הטרגדיה / המדע העליזפרידריך ניטשה, 

 "5סעיף , "הולדת הטרגדיה . 

 "377 ,341 ,109סעיפים  ",המדע העליז. 

, תרגום: יעקב גולומב, דיוניסוס ואפולופרידריך ניטשה, "על אמת ושקר במובן החוץ מוסרי", 

  .53-68עמ'  ;(1990הקיבוץ המאוחד ): ת"א

 

 ולטר בנימין   :10שיעור 

בהגותו של בנימין נמהלים באופן ייחודי וביקורתי קאנט, הגל ומארקס, יהדות, גאולה ומשיחיות, 

 אירועים לא מעט עקבו – שאינה יכולה עוד ותפישה היסטוריתלכדי פילוסופיה מקורית 

גבו תחת זאת, מלאך ההיסטוריה, המפנה את  .למיניהןתפישות הקידמה  לקבל את –היסטוריים 

פניו אל העבר, רואה "שואה אחת ויחידה, העורמת בלי הרף גלי חורבות אלו על אל העתיד ואת 

נבקש  היסטוריה באופן שיגאל את העבר.ביחס ל ניתן לפעולאלו". אך מעבר לתמונה העגומה, 

 להבין כיצד.

 

 :קריאת חובה

: הקיבוץ "אדוד זינגר, ת, כרך ב, תרגום: הרהורים בתוך: ולטר בנימין, "על מושג ההיסטוריה",

 .310-318עמ'  ;(2001המאוחד )

 

 :קריאת רשות
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Walter Benjamin, "On the Theory of Knowledge, Theory of Progress" (‘Convolute 

N’), in The Arcades Project, tr. H. Eiland & K. McLaughlin, MA & London: Harvard 

Univ. Press (2002); pp. 457-490 (especially pp. 460-461, 463, 467-468, 471, 473-

474). 

 :(2001: הקיבוץ המאוחד )"א, כרך ב, תרגום: דוד זינגר, תהרהוריםולטר בנימין, 

  ,"135-139עמ' "נסיון ודלות. 

 304פוליטי", עמ' -"פרגמנט תיאולוגי. 

, תרגום: הנעורים המטפיזיקה של בתוך: ולטר בנימין, "על מתכונתה של הפילוסופיה בעתיד",

 .313-328עמ'  ;(2009: רסלינג )"אדנית דותן, ת

 מישל פוקו   :11שיעור 

הכח, שרישומה נערך -המרקסיזם, מבין פוקו את ההיסטוריה כהיסטוריה של מבני בהשפעת

בביקורת על מסורת הפילוסופיה של ההיסטוריה )ובראשה ומתקבע על ידי אלו שהכח בידם. 

מהלך רציף ודיאלקטי כי אם רצף קיטועים, שברים והבדלים.  האינ יסטוריההגל(, טוען פוקו שהה

 .גנאלוגיהה את –ובהשפעת ניטשה  ארכאולוגיה,ה אתכחלופה להיסטוריה הוא מציג 

 

 :קריאת חובה

-123 ,7-20 (; עמ'2005: רסלינג )"א, תרגום: אבנר להב, תהארכאולוגיה של הידעמישל פוקו, 

128 ,131-135 ,173-186, 189-200.  

 

Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History", In John Richardson & Brian 

Leiter (eds.), Nietzsche, Oxford: Oxford Univ. Press (1978); pp. 139-164. 

  https://philpapers.org/archive/FOUNGH.pdfהמאמר נמצא בקישור: 

https://noehernandezcortez.files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-או בקישור: 

history.pdf-genealogy  '97-76בעמ. 

 של ניטשה, שאליהם מפנה המאמר בהערות השוליים. כתביורצוי לקרוא את הסעיפים ב 

 

 :קריאת רשות

. 125-132; עמ' 13, גליון מטעםמישל פוקו, "ניטשה, פרויד, מרקס", תרגום: שירן בק, בתוך: 

 הטקסט קיים כאן: 

-files/99995093/99995093-lexicon/99995-https://library.osu.edu/projects/hebrew

138.pdf-125-13-files/99995093-13 

 

 פוסטמודרניזם    :12שיעור 

https://philpapers.org/archive/FOUNGH.pdf
https://noehernandezcortez.files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-genealogy-history.pdf
https://noehernandezcortez.files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-genealogy-history.pdf
https://noehernandezcortez.files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-genealogy-history.pdf
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995093/99995093-13-files/99995093-13-125-138.pdf
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995093/99995093-13-files/99995093-13-125-138.pdf
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 , מבקשסטרוקטורליזם(-בדומה לפוקו )אך תוך בקורת גם כלפי הסטרוקטורליזם והפוסט

 , אתשל ההיסטוריה את הנראטיבים הגדולים והנוהגים ,בטלאם לא ל ,לבקר פוסטמודרניזםה

 עניק ייצוגמצעדי הנצחון, יש לה תחת הנצחת. כמו גם את עצם סטרוקטורת הייצוג ה,האידאולוגי

 השמטה, קורבן, מושגים כגון ,לפיכךהמושגים יהיו,  .והנשכח המושתק ,המפסיד, המודר צדל

 .של הוגים בכדי להתוודע לכך נדגום חתך רוחבי מייצג עדות, עקבה, שארית.

 

 :קריאת חובה

Keith Jenkins (Editor), The Postmodern History Reader, NY: Routledge (1997):  

 Jean-François Lyotard, "The postmodern condition", pp. 36-38.  

 Jean Baudrillard, "The illusion of the end", pp. 39-46. 

 Roland Barthes, "The discourse of history", pp. 120-123. 

 Saul Friedlander, "Probing the limits of representation", pp. 387-391. 

(; 2007רסלינג ): "את, תרגום: מאיה קציר, מה שנותר מאושוויץ / הארכיון והעדאגמבן, ג'ורג'יו 

 .27-30עמ' 

-7(; עמ' 2004רסלינג ): "את, תרגום: יונתן גור, המיתוס הנאצילוק ננסי, -לברת וז'אן-פיליפ לקו

12 ,17-23. 

 
 

 אנגלופונית/ילוסופיה אנליטיתפ   :13שיעור 

 אנגלופוניתההפילוסופיה  ותסקירת הנושאים והשאלות שמעל תיעשה באמצעות סגירת המעגל

האם הוא מדע כלל?  האם מדע ההיסטוריה דומה למדע הטבע? .ביחס להיסטוריה האנליטיתו

האם קיימת אמת היסטורית אובייקטיבית ? הטיפוס של מדע-המודל או אב ,קריטריוניםמהם ה

, סיבתיות, חוקיותהאם יש בה  ?אוניברסלית היאהאם ההיסטוריה במחקר ההיסטורי? 

אלה  לשאלות ותתשובהמה ההשלכות של נבקש להבין  ?דטרמיניזם חירות/קונטינגנטיות/הכרח/

נגד -תנועתמסורת האנליטית יש לראות באם לברר ו ,הפילוסופיה של ההיסטוריהעל תחום 

 – דמיון רבדווקא  לראותפשר אאו ש, כולו קורתית, חשדנית וספקנית כלפי תחום מחשבה זהיב

 .ההיסטוריהעל  זםהפוסטמודרנישל  מחשבהלאף  –כצידו השני והמשלים של המטבע 

 

 :קריאת רשות

Christopher Blake, "Can History Be Objective?", Mind, Vol. 64, No. 253 (Jan., 
1955); pp. 61-78. 
 
David Carr, “Narrative and the Real World: An Argument for Continuity”, in 
Geoffrey Roberts  (ed.), The History and Narrative Reader, NY: Routledge (2001); 
pp. 143-156.  
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David Christian, “The Return of Universal History”, History and Theory, Vol. 49, 
No. 4 (December 2010); Pages 6-27. 
 
R.G. Collingwood, “Are History and Science Different Kinds of Knowledge”, Mind, 
Vol. XXXI, No.124 (October 1922); pp. 443–451. 
 
Alan Donagan, "Explanation in History", Mind, Vol. 66, No. 262 (Apr., 1957), pp. 
145-164. 
 
William Dray, " 'Explaining What' in History", in Patrick Gardiner (ed.), Theories of 
History, Illinois: The Free Press (1962); pp. 403-408. 
 
Brian Fay, "Do We Live Stories or Just Tell Them?", Contemporary Philosophy of 
Social Science, Oxford: Blackwell (1996), pp. 178–198. 
 
Charles Frankel, "Explanation and Interpretation in History", Philosophy of 
Science, Vol. 24, No. 2 (Apr., 1957); pp. 137-155. 
 
Carl G. Hempel, "The Function of General Laws in History", The Journal of 
Philosophy, Vol. 39, No. 2 (Jan. 15, 1942); pp. 35-48. 
 
William H. McNeill, "Mythhistory, or Truth, Myth, History, and Historians", The 
American Historical Review, Vol. 91, No. 1 (Feb., 1986); pp. 1-10. 
 
Ernest Nagel, "Some Issues in the Logic of Historical Analysis", The Scientific 
Monthly, Vol. 74, No. 3 (Mar., 1952); pp. 162-169. 
 
Richard Rorty, J.B. Schneewind and Quentin Skinner (editors), Philosophy in 
History, Cambridge: Cambridge Univ. Press (1984): 
- Charles Taylor, "Philosophy and its History", pp. 17-30. 
- Alasdair Macintyre, "The Relationship of Philosophy to its Past", pp. 31-48. 
- Richard Rorty, "The Historiography of Philosophy: Four Genres", pp. 49-76.  
 
Hayden White, "The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory", 
History and Theory, Vol. 23, No.1 (Feb., 1984); pp. 1-33. 
 
Morton G. White, "Historical Explanation", Mind, Vol. 52, No. 207 (Jul., 1943); pp. 
212-229.  
 

 
 

________________________________________________________________ 
 

 קריאת רקע כללית להרחבת הדעת  
 

 )לפי סדר כרונולוגי( :חיבורים קאנוניים נוספים
 

Augustine of Hippo, The City of God (c. 422), translated by R.W. Dyson 
(Cambridge, 1998). 
 
J. B. Bossuet, A Universal History (1681) (London, 1778). 
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C. Montesquieu, The Spirit of the Laws (1748), translated by T. Nugent (London, 
1902). 
 
F.M.A. Voltaire, “Historiography” and “History” in his Philosophical 
Dictionary (1764), volume IV, translated by J. Morley (London, 1824). 
 
A.N. Condorcet, Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human 
Mind (1795), translated by J. Barraclough (London, 1955). 
 
Wilhelm von Humboldt, "On the Historian's Task" (1821), translated by Marianne 
Cowan (CT, 1967). 
 
T. Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (1841), in The 
Works of Thomas Carlyle, edited by H. Traill (New York, 1896-1901). 
 
A. Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte (1853), 2 vols., translated 
by H. Martineau (London, 1893). 
 
J. Burckhardt, Judgments on History and Historians (compiled from 1860’s-
1880’s), translated by H. Zohn (Boston, 1958). 
 
W. Dilthey, Introduction to the Human Sciences (1883), translated by Makkreel & 
Rodi (Princeton, 1991). 
 
O. Spengler, The Decline of the West (1923), 2 vols., translated by C.F. Atkinson 
(New York, 1947). 
 
A. Toynbee, A Study of History, 10 vols. (Oxford, 1934-54). 
 
C. Hempel, “The Function of General Laws in History (1942),” in Theories of 
History, edited by P. Gardiner (New York/London, 1959), 344-356. 
 
R. Collingwood, The Idea of History (Oxford, 1946). 
 
K. Popper, The Poverty of Historicism (London, 1957). 
 
B. Russell, Understanding History (New York, 1957). 
 
H.G. Gadamer, Truth and Method (1960), translated by Weinsheimer & Marshall 
(New York, 1989). 
 
E.H. Carr, What is History? (New York, 1961). 
 
A. Danto, Analytical Philosophy of History (Cambridge, 1965). 

 
W. Dray, Philosophical Analysis and History (New York, 1966). 
 
H. White, Meta-history: The Historical Imagination in Nineteenth-century 
Europe (Baltimore, 1973). 
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P. Ricoeur, Time and Narrative (1983-5), 3 vols., translated by McLaughlin & 
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P. Novick, That Noble Dream: The ‘Objectivity Question’ and the American 
Historical Profession (Cambridge, 1988). 
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