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 1030316 מספר הקורס:

 נושאים בפילוסופיה אנליטית :שם הקורס בעברית

 Topics in Analytic Philosophy: שם הקורס באנגלית

 ב ״פתש: שנה"ל

  ד"ר אולה סולומיאק :שם המרצה

 הגות יהודית בפילוסופיה והתכנית הבינתחומית ב :כנית הלימודיםשם ת

 שו"ס   :הקורס סיווג

 ש"ס 4, בסמסטר : הקורס והיקף משך 

 "ז נ 4 :נקודות זכות אקדמיות

 ; חשיבה ביקורתיתמבוא לפילוסופיה חדשה :דרישות קדם

    0011:-0001:, 'ה ',ב  מיי :מועד שעות הקבלה

 ollas@shalem.ac.il :פרטי קשר של המרצה 

 
 תיאור הקורס: 

מה כמה  של  בכתבים  יתמקד  האנליטית,    הבולטיםפילוסופים  הקורס  מאה  הסוף  מבפילוסופיה 

. דרך עיון בטקסטים נבחרים, נכיר את המושגים, הנושאים, והדיונים  לימינו אנועד ו תשע עשרהה

המאמרים המשמשים אותה.    םהייחודיינפתח את הכלים  והמרכזיים של הפילוסופיה האנליטית,  

וגם כתבים יותר מאוחרים של לואיס,    ,קוויין  קרנפ,  אייר,א"ג  כתבים של פרגה, ראסל,  כללו  שנקרא י

פרפיט, ו  ויליאמס,  השפה    קריפקה.קורסגארד,  של  בפילוסופיה  בשאלות  בעיקר  נתמקד 

נתעסק    מראשיתה. ובמטאפיזיקה, שמייצגות במיוחד את ההתפתחות של הפילוסופיה האנליטית

איך ניתן להבין את השאלה  מה באמת קיים, ו מייצגות אובייקטים בעולם?  איך מיליםבשאלות כגון:  

מה המשמעות של אמירות   על מה מבוססת הזהות האישית של האדם?  האם הזמן ממשי?הזאת?  

   הפילוסופיה? מהו תפקידמטאפיזיות? 

 

 : הקורסמטרות 

: המטרה הראשונה היא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הפילוסופיה  לקורס שלוש מטרות

היא להציג את הנושאים    ההשנייהמטרה  .  לעת הנוכחיתעד  ו  עשרהתשע  מאה ההסוף  מהאנליטית,  

בהם  יהע וזאתעכשוויתהאנליטית  הפילוסופיה  העוסקת  קריים  פילוסופים    ,  עם  היכרות  דרך 

וידגיש את שיטת החשיבה   הפילוסופיה  מאפיינת את  הוטקסטים מרכזיים. לבסוף, הקורס ילמד 

 .והישגיה הייחוד ויעמוד על  ,האנליטית

. 
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   חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 

סטודנטים  .  אותו השיעור  לקראתיש לקרוא  אותו  עלה לאתר הקורס המאמר  לקראת כל שיעור י

 ושא המאמר.נבמצופים לבוא לכל שיעור מוכנים לדיון 

יהיה  י מבחן האמצע  סיום.  מטלת  ותהיה  אמצע  מבחן  ביתתקיים  חלקים.  בן    מבחן  החלק  שני 

עמודים על נושא אחד. במטלת   3-תידרש כתיבה של כובחלק השני  ,  ברירה-הראשון יהיה מבחן רב

עם אפשרות לכתוב על נושא אחד או על שני נושאים עמודים,    6-5-דרש כתיבה של כ יתסוף  ה

 שונים.  

 

 40%אמצע :  מבחן

 60%סיום :  טלתמ

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור.  

 

 
 פירוט השיעורים: 

 
 

 מבוא: מהי פילוסופיה אנליטית?   :1שיעור מס׳ 

 אין קריאת חובה 

 

 

 לשאלות המרכזיות , והוראה: מבוא משמעותשפה,  :2שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

 

 תרגום לעברית:  

. תרגום: א. צבי בראון. עמ׳  עיון: רבעון פילוסופי . (1983)פרגה, ג. ״המחשבה: חקירה לוגית״ 

383-402   . 

 

, Vol. 65, No. 259. pp. MindFrege, G. “The Thought: A Logical Inquiry” (1956). 

311. -289 

 

 

 שפה, משמעות, והוראה: התיאוריה של פרגה   :3שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

 

 תרגום לעברית:  

   ברעלי.: שושנה שוורץ וגלעד תרגום  .עיון: רבעון פילוסופי(. 1983פרגה, ג. ״על מובן והוראה״ )

 .  364-382עמ׳ 
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Frege, G. “On Sense and Reference” (1892(. Trans. M. Black in Translations 

from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, P. Geach and M. Black 

(eds. and trans.), Oxford: Blackwell, 1952. pp. 56-78. 

 

 

 שפה, משמעות, והוראה: מבוא לתיאוריה של ראסל   :4שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Russell, B. “On Denoting” (1905). Mind, New Series. Vol 14, No. 56. pp. 479-488. 

 

 

 ביטויים מציינים   –שפה, משמעות, והוראה: התיאוריה של ראסל  :5שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Russell, B. “On Denoting” (1905). Mind, New Series. Vol 14, No. 56. pp. 488-493.  

 

 

   סיכום, השוואה בין התיאוריות שפה, משמעות, והוראה: :6שיעור מס׳ 

 אין קריאה חדשה  

 

 

 חוג הווינאיהא״ג אייר ואמפיריציזם ותפקיד הפילוסופיה: : 7שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Ayer, A.J. Language, Truth, and Logic, Chapter I (1936). London: Penguin 

Books. pp. 13-29. 

 

 

 , שלילת המטאפיזיקה עיקרון האימות: לוגי פוזיטיביזם:  8שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Ayer, A.J. Language, Truth, and Logic, Chapters II-III (1936). London: Penguin 
Books. pp. 30-59.  

 ה מומלצת:  קריא

Ayer, A.J. Language, Truth, and Logic, Chapter IV. pp. 64-83.  

 

 

 לגבי משמעות האונטולוגיה  התיאוריה של קרנפ: לוגי פוזיטיביזם:  9שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Carnap, R. “Empiricism, Semantics, and Ontology” (1950). Revue Internationale 

de Philosophie 4 pp. 20-40. 

 

 

 : הביקורת של קוויין  לוגי פוזיטיביזםתגובות ל :10שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Quine, W.V.O. “Two Dogmas of Empiricism” (1951). The Philosophical Review, 

Vol. 60. pp. 20-37. 
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 הביקורת של קוויין  המשך : לוגי פוזיטיביזםתגובות ל :11שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Quine, W.V.O. “Two Dogmas of Empiricism” (1951). The Philosophical Review, 

Vol. 60. pp. 37-46.  

 

 אונטולוגיה   שמעות המהתיאוריה של קוויין לגבי  :21שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Quine, W.V.O. “On What There Is” (1948). The Review of Metaphysics, Vol. 2, 

No. 5. pp. 21-38. 

 

 

 , השפעתו של קוויין  ותפקיד הפילוסופיה: סיכוםאמפיריציזם  :31שיעור מס׳ 

 אין קריאה חדשה  

 

 

  עולמות אפשרייםמודאליות ומבוא למטאפיזיקה עכשווית:  :41שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Lewis, D. On the Plurality of Worlds, Chapter 1 (1986). Oxford: Blackwell 

Publishing. pp. 1-20    

 

 

 : התיאוריה של לואיס  מבוא למטאפיזיקה עכשווית :15שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Lewis, D. On the Plurality of Worlds, Chapters 1.3, 1.9, 4.1 (1986). Oxford: 
Blackwell Publishing. pp. 20-27, 92-97,192-198.    

 קריאה מומלצת: 

Lewis, D. On the Plurality of Worlds, Chapter 1.4-1.5. pp. 27-68.  

 

 

 ואלטרנטיבות: אקטואליזם  המשך התיאוריה של לואיס :16שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Adams, R.M. “Theories of Actuality” (1974). Nous, Vol. 8, No. 3. pp. 211-231. 
 

 

 למטאפיזיקה של הזמן: הפרדוקס של מקטגרט מבוא  :17שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

McTaggart, J.E.M. "The Unreality of Time" (1908). Mind 17, pp. 456-473 

 

 

 ם : פרזנטיזהמשך – מטאפיזיקה של הזמןה   :18שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Prior, A.N. “The Notion of the Present” (1970). Studium Generale, Vol. 23, pp. 245-
248.  

 קריאה מומלצת: 
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Markosian, N. “A Defense of Presentism” (2004). In Zimmerman (ed), Oxford 

Studies in Metaphysics, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press. pp. 47–82. 

 

 

   מטאפיזיקה עכשווית: סיכום, הקבלות בין הזמן למודאליות  :19שיעור מס׳ 

 אין קריאה חדשה  

 

 

   הזהות האישית של האדם? על מה מבוססת  זהות אישית: :20שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Williams, B. “The Self and the Future” (1970). The Philosophical Review, Vol. 79, 

No. 2. pp. 161-180. 

 

 

 תיאוריות של זהות אישית: המשכיות פיזיקלית והמשכיות פסיכולוגית  :21שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Parfit, D. “Personal Identity” (selection) from Reasons and Persons (1984). 

Oxford: Clarendon Press. pp. 199-217. 

 

 

 המשמעות של יחס הזהות : המשך – אישיתתיאוריות של זהות  :22שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Parfit, D. “Personal Identity” (selection) from Reasons and Persons (1984). 

Oxford: Clarendon Press. pp. 219-243. 

 

 

  תו של פרפיט : תגובה לגישזהות אישית :23שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Korsgaard, C. M. “Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian response 

to Parfit.” (1989). Philosophy and Public Affairs, Vol. 18, No. 2. pp. 101-132.  

 

 

  השלכות מהפילוסופיה של הנפש והזמן סיכום,  :זהות אישית :24שיעור מס׳ 

 אין קריאה חדשה  

 

 

 : הפרדוקס של ויטגנשטיין  ספקנות לגבי משמעות :25שיעור מס׳ 

 קריאת חובה: 

Kripke, S. Wittgenstein on Rules and Private Language, (1982). Cambridge: 
Harvard University Press. pp 1-22. 

 קריאה מומלצת: 

Kripke, S. Wittgenstein on Rules and Private Language, (1982). Cambridge: 
Harvard University Press. pp 22-54.  
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 עכשוויים  סיכום ופתרונות :בעיות המשמעות :26שיעור מס׳ 

 אין קריאה חדשה  


