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 יםמודרני-פוסט עיון בכתבים: שלטון ואשליה, "מציאות"
 

 
 
 

 תיאור הקורס
 

בספרות נדון בסוגיות יסוד של " מודרניסטים-פוסט"באמצעות הקריאה ביצירות מופת של ה
נדון בהקשר ההיסטורי של הספרות , בנוסף. מאה העשריםשל ה יחצית השניהמחשבה המערבית במ

בהתפתחותה של , "תתעשייתי-החברה הפוסט"או  "מודרניזם-פוסט"המערבית בתקופה המוגדרת כ
נעיין . טכניקות הכתיבהבבמושגים העיקריים ו, פוליטיתההגות הבקשריה עם הפילוסופיה ו, הספרות

, אומברטו אקו', מילוראד פוויץ, פטריק זיסקינד, קורט וונגוט, בורחס ביצירותיהם של חורחה לואיס
 .בלום-ואורלי קסטל פול אוסטר

 
 
 
 

 מטרות הקורס
 

  מאה העשריםהמהמחצית השניה של להכיר כמה מספרי המופת  .0

 מודרניזם בספרות-להכיר את ההתפתחות של הפוסט .1

מאה העשרים השל  במחצית השניההפילוסופית תפתחות של המחשבה הלהכיר את ה .3
 הפסיכולוגי והפוליטי, החברתי, ההיסטורי הבהקשר

ואת , מאה העשריםהצית השניה של להכיר את טכניקות הכתיבה הספרותית האופייניות למח .0
 קשרי הגומלין ביניהן לבין הנושאים המרכזיים בספרות התקופה

 מודרנית-סטהמחשבתי והספרותי שהצמיחו את הספרות הפו, להכיר את הרקע ההיסטורי .5

ולנתח את הטקסטים כלים ומושגי יסוד הנדרשים על מנת לקרוא דים למילהקנות לת .6
 "מודרניים-הפוסט"

באה לידי  אלנתח את החוויה האנושית כפי שהיכלים הנדרשים על מנת דים למילהקנות לת .7
 ופילוסופיים ביטוי בטקסטים ספרותיים

 
 
 

 דרישות הקורס
 

 (לפחות % 75) חובת נוכחות בשיעורים
 (טקסטים לדלקמןראה את רשימת ה) !!הספריםקריאת 

 השתתפות בדיונים בכיתה
 מבחן בית באישור ראש החוג, ריגיםבמקרים ח, או – סיוםעבודת 

 

 
  תיאור הקורס

 
של " הצמודהקריאה ה"ישלב הרצאות פרונטליות עם דיונים המבוססים על הקורס 

-הפוסט הספרותשל  השונים ההיבטיאת  - קי ולא שלםכמובן באופן חל -מייצגים ה טקסטיםה
 .יתמודרנ



 
 
 

 נושאים עיקריים
 

 :נדגיש את הנושאים הבאים במהלך הקורס
 ודעות-ספקנות ואי, ידע   -
 האמת תבעיי -  
 כבעיה " מציאות -  

 טבעה והכרתה, "מציאות"מבנה ה   -
 "מציאות"בעיית השפה ותפקידה בבניית ה   -

 "תוצר תרבות"טבעי מול : בעטהתרבות מול  -
 גלוי וסמוי מעין: שלטון ותפקודו -
 אדם מול השלטוןה -
 בדידות וניכור של האדם -

 ומרחבי החירות בעיית החופש   -
 המרחב הקיומי, מגבלות קיומיות, אנושי וחשיפתוהקיום ה   -
 אובדן האמונה במשמעות החיים והשלכותיו   -
 ביסוסו בעייתבעיית המוסר ו   -
 תעשיתי-בעידן הפוסט אמנות ומטרותיה   -

 
 
  
  
 

 ספרותיים טקסטים
 

 הבדיונותחורחה לואיס בורחס  
 עריסת חתולקורט וונגוט   

 הבושםפטריק זיסקינד 
 המטטלת של פוקואומברטו אקו  

 עיר מזכוכית פול אוסטר
 

 
 

 (קטעים) טקסטים עיוניים
 
 

 מחקרים פילוסופייםליודויג וויטגנשטיין 
 מיתולוגיותברת  רולן

 ןתולדות השיגעומישל פוקו 
 מנוס מחופשאריך פרום 

 ממדי-האדם החדהרברט מרקוזה  
 על גרמטולוגיהק דרידה 'ג

 מודרניזם -פוסטימיסון  'פרדריק ג
 


