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 1030314:  מספר הקורס

 מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה :בעברית שם הקורס

 Metaphysics and Epistemologyשם הקורס באנגלית: 

 ף״תש :שנה"ל

 ד"ר אלי שיינפלד :שם המרצה

 התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית :שם תוכנית הלימודים

  .ש"ס  2, סמסטר א: משך והיקף הקורס

 שו"ס  : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  2   :אקדמיות נקודות זכות

 פילוסופיה קונטיננטלית;  מבוא לפילוסופיה חדשה : דרישות קדם

 13:00-12:00יום ה,  :ת הקבלהומועד שע

 schonfeldeli@gmail.com: פרטי קשר של המרצה

 

 מטרות הקורס

הם שתיים או מה שמעבר ליש )מטפיזיקה( יש יסודות הושאלת )אפיסטמולוגיה( שאלת ההכרה 

בקורס זה נעיין היסטוריה של הפילוסופיה המערבית. ה לכל אורךמהשאלות המרכזיות הנשאלות 

תי שאלות אלה, תוך בחינת היחס ביניהם וזאת לאור סוגיה פילוסופית מרכזית: סוגיית מקרוב בש

ון השאלות העומדות על הפרק הזמן. מטרת הקורס יהיה מצד אחד לחשוף את הסטודנטים למגו

ביחס שבין אפיסטמולוגיה ומטפיזיקה )מהו ידע אמיתי, גבולות האווידנציה, המשמעות של להיות, 

(, וזאת ׳גבולות ההכרה והאפשרות )או ההכרח( לחרוג מהם, וכוהיחס בין הכרה לביסוס היש, 

 יחשוףמצד שני, הקורס  ., שתידון מתוך עיון במגוון הוגיםביחס לשאלה ספציפית )שאלת הזמן(

ה תקופות ודיציפלינות את הסטודנטים לעיון וחקירה בשאלה פילוסופית מרכזית באופן שחוצ

 פילוסופיות, ולהקנות להם כך כלים לחקירה פילוסופית עצמאית. 

 

 תיאור הקורס

את שאלת היחס בין אפיסטמולוגיה למטפיזיקה מתוך פרספקטיבה של שאלת הקורס יבקש לבחון 

ן. הקורס יהיה עיוני וטקסטואלי, ויתבסס רובו ככולו על קריאות מעמיקות בטקסטים פילוסופיים הזמ

קלאסיים מהפילוסופיה המודרנית והעכשווית. הקורס יתבסס על הידע של הסטודנטים בפילוסופיה 

יית , ובד בבד הוא יבקש להעמיק ידע זה מתוך עיון בסוגוקונטיננטלית יוונית ובפילוסופיה מודרנית
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ונבקש לחשוף , שאלת הזמן יעמוד כאמור במרכז הקורס היחס שבין מטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה.

הקורס לוגיה למטפיזיקה. והמתחים ששאלה זו מזמנת, ובפרט בכל הקשור ליחס שבין אפיסטמ את

ביקורת הגיון שלישי(, קאנט )הגיונות מטפיזיים, יבחן את הפרובלמטיקה של הזמן אצל דקארט )

נה הראשונה, האסתטיקה הטרנסצנדנטלית(, ברגסון )מבוא למטפיזיקה(, הוסרל התבו

 )פנומנולוגיה של התודעה הפנימית של הזמן(, והיידגר )מושג הזמן(. 

 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס  

  20%עמודים:  2עבודת אמצע קורס בהיקף של 

 80%עמודים:  6-8עבודת סוף קורס בהיקף של 

 60ציון עובר: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.

 

 

 השיעוריםפירוט 

 

הצגה כללית של הקורס והסבר על מבנה הקורס, חובות הקריאה והמטלות. על  :1שיעור 
שאלת הזמן ההיסטוריה והמשמעות של המונחים אפיסטמולוגיה ומטפיזיקה. 

מטפיזית: האניגמה של שאלת הזמן )בין אריסטו -כצומת אפיסטמולוגית
היסטוריזציה של הבעיה  ,הגדרת השאלה שתלווה אותנו בקורסלאוגוסטינוס(. 

 בחירת ההוגים והטקסטים שנלמד.  צדקתוה
 

ך מתוך הפיזיקה של אריסטו ומתושיעור ראשון, אין קריאת חובה )בשיעור נקרא  ריאת חובה:ק
 הווידויים של אוגוסטינוס על הזמן(

 

בהגיון השלישי של הגיונות מטפיזיים. אינטואיציית קריאה ושאלת הזמן:  דקארט :2שיעור 
 הרצף של הזמן. סוגיית הבריאה וההוכחה השנייה של דקארט לקיום האל. -אי

 
מנור, ידיעות , מתרגם: דורי הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתרנה דקארט,  קריאת חובה: 

 67-91, עמ׳2001אביב -אחרונות, תל
 Martial Gueroult, Descartes’ Philosophy Interpreted According to the  קריאת רשות:

Order of Reasons, Translation Roger Ariew, University of Minnesota 
Press, Minneapolis 1984, pp. 177-192 

 

המטפיזיקה הרצף של הזמן. -המשך קריאה בהגיון השלישי: בריאה מתמדת ואי  :3שיעור 
סיכום: כיצד שאלה האוקזיונליסטית: ההקצנה המטפיזית של מלברנש. 

 אפיסטמולוגית מזמנת תשובה מטפיזית. 
 

, מתרגם: דורי מנור, ידיעות הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתרנה דקארט,  קריאת חובה: 
 .67-91, עמ' 2001אביב -אחרונות, תל

 Martial Gueroult, Descartes’ Philosophy Interpreted According to the קריאת רשות: 
Order of Reasons, Translation Roger Ariew, University of Minnesota 

Press, Minneapolis 1984, pp. 193-202  
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יקה טהאסת״, ביקורת התבונה הטהורהקריאה בעמנואל קאנט:  :4שיעור 
הזמן כתנאי צורני אפריורי בירור טרנסצנדנטלי של מושג הזמן. . ״הטרנסצנדנטלית

 יקה הטרנסצנדנטלית.תטלתפיסה בכלל. האנאלוגיה שבין החלל והזמן באס
 הספקנות המטפיזית של קאנט כמתבטאת באפיסטמולוגיה של הזמן. 

 
, תרגום ירמיהו יובל, הוצאת הקיבוץ ביקורת התבונה הטהורהעמנואל קאנט,  בה: קריאת חו

, הגיונות על הפילוסופיה הראשוניתרנה דקארט, . 135-155, עמ׳ 2013המאוחד, 
 .67-82, עמ' 2001אביב -מתרגם: דורי מנור, ידיעות אחרונות, תל

 ,A. C. Ewing, A short commentary on Kant’s Critique of Pure Reasonקריאת רשות:
The University of Chicago Press, Chicago 1938, pp. 28-65 

 

בירור המושג מטפיזיקה ויחסה אנרי ברגסון: קריאה ב״מבוא למטפיזיקה״.  : 5שיעור 
שאלת גוף נפש ושאלת הזמן כשאלות מטפיזיות. לאפיסטמולוגיה ולפוזיטיביזם. 

 טואיציה. היחסי והמוחלט, האנאליזה והאינ
 

מסות כתבי אנרי ברגסון, כרך ב: אנרי ברגסון, ״מבוא למטפיזיקה״, מתוך:  קריאת חובה: 
תרגום יעקב לוי, לגבולם )בהשתתפות מוסד ביאליק, לגבולם(, ירושלים , והרצאות

 71-98, עמ׳ 1947
 כו )אודסה: אחיאסף, תרע"ב(. השלחהוגו ברגמן, 'השטה הפילוסופית של ברגסון',   קריאת רשות:

 

אנרי ברגסון: המשך קריאה ב״מבוא למטפיזיקה״. אינטואיציית המשך. מושג  : 6 שיעור
הרציפות של -הניסיון האינטגרלי. התיזה של ברגסון על הזמן: בין אינטואיציית אי

 .דקארט לפרומליזם הקאנטיאני
  

כתבי אנרי ברגסון, כרך ב: מסות אנרי ברגסון, ״מבוא למטפיזיקה״, מתוך:  קריאת חובה: 
, תרגום יעקב לוי, לגבולם )בהשתתפות מוסד ביאליק, לגבולם(, ירושלים והרצאות

  99-128, עמ׳ 1947
  קריאת רשות:

Arjen Kleinherenbrink, “Time, Duration and Freedom: Bergson’s Critical Move 
against Kant”, Diametros 39 (2014), p. 203-230 

 
  

הוסרל: אינטואיציה פנומנולוגית ואינטואיציה ברגסונית. קריאה אדמונד  :7שיעור 
זיכרון: זיכרון ראשוני זמן ו. של הזמן האינטימיתפנומנולוגיה של התודעה הב

 .וזיכרון משני
 

 -Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time קריאת חובה:
Consciousness, Translation James C. Churchill, Indiana University 

Press 2019, pp. 21-27, 40-59 
, הוצאת מאגנס, ירושלים הוגי הדורשמואל הוגו ברגמן, "הוסרל והפנומנולוגיה",   :קריאת רשות

 83-121תשמ"ד, עמ' 
 
 

. של הזמן האינטימיתהפנומנולוגיה של התודעה הוסרל: המשך קריאה באדמונד   :8שיעור 
הפנומנולוגיה של הזמן: האינטנציונליות של הרטנציה והאינטנציונליות של 

  התודעה של הוסרל מול המשך הברגסוני.זרם מושג הפרוטנציה. 
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 -Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time  קריאת חובה: 
Consciousness, Translation James C. Churchill, Indiana University 

Press 2019, pp. 60-84 
  : קריאת רשות

Jack Blaiklock, Husserl, “Protention, and the Phenomenology of the Unexpected”, 
International Journal of Philosophical Studies, 2017 VOL. 25, NO. 4, pp. 467-483 

 
 

. של הזמן האינטימיתהפנומנולוגיה של התודעה הוסרל: המשך קריאה באדמונד   :9שיעור 
הזרם הרושם הבראשיתי ושאלת האינטואיציה של הרגע. דרגות כינון הזמן. 

  המכונן של הזמן כסובייקטיביות מוחלות. זמן ורפלקסיה. 
 

 Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time קריאת חובה:
Consciousness, Translation James C. Churchill, Indiana University 

Press 2019, pp. 98-124 
  קריאת רשות:

Luis Niel, “The Phenomenologizing of Primal-Phenomenality: Husserl and the 
Boundaries of the Phenomenology of Time”, Husserl Studies (2013) 29, pp. 211-
230 

 

של ההכרח לעבור מחקירה אפיסטמולוגית מרטין היידגר: קריאה ב״מושג הזמן״.   :10שיעור 
 אונטולוגית. -לחקירה מטפיזיתהזמן 

 
 Martin Heidegger, The Concept of Time, translation William Mac קריאת חובה: 

Neil, Blackwell Publishers, Oxford 1992, part 1  
 50-58אברהם מנסבך, קיום ומשמעות, מאגנס, ירושלים תשנ״ח, עמ׳  קריאת רשות: 

 
מול  הפנומנולוגיה הקיומית של הזמןמרטין היידגר: המשך קריאה ב״מושג הזמן״.  : 11שיעור 

 הקיום האנושי.  הזמן לשאלת סוגיית. קשירת הפנומנולוגיה ההוסרליאנית של הזמן
 

 Martin Heidegger, The Concept of Time, translation William Mac קריאת חובה: 
Neil, Blackwell Publishers, Oxford 1992, part 2 

 Robert J. Dostal, “Time and Phenomenology in Husserl and קריאת רשות: 
Heidegger”, in: The Cambridge Companion to Heidegger (Ed. 
Charles B. Guignon), Cambridge University Press, Cambridge, 2006, 

pp. 120-148 
 

הזמניות והקטגוריות הפונדמנטלית מרטין היידגר: המשך קריאה ב״מושג הזמן״.  :21שיעור 
 של הקיום האנושי. 

 

 Martin Heidegger, The Concept of Time, translation William Mac קריאת חובה: 
Neil, Blackwell Publishers, Oxford 1992, part 3 

 Steven Heine, Existential and Ontological Dimensions of Time in קריאת רשות:
Heidegger and Dogen, State University of New York Press, New York 

1985, pp. 1-21  
 

 . שאלת הזמן מדקארט עד היידגר. שיעור סיכוםומטפיזיקה בראי  אפיסטמולוגיה  :31שיעור 

 


