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 תיאור הקורס: 

לכלל המדעים והן בשאלות הקשורות באופן   הפילוסופיה של המדע דנה הן בשאלות הנוגעות
רור המושגי של מונחים כגון 'המתודה המדעית', 'אמת', 'ידיעה',  ילתאוריות מסוימות. הבמיוחד 

'סיבתיות', שייך לתחום הראשון. דוגמאות לשאלות מן הסוג השני הן: "האם -'אישוש', 'הסבר' ו
יש תכליתיות בתורת האבולוציה"? "האם הפיסיקה מסבירה את כיוון הזמן?" הקורס יעסוק  

והיתר     ןהיא בערך שני שלישים לנושא הראשו ןביניהסוגים כשחלוקת הזמן בשאלות משני ה
 )לא יידרש רקע מעמיק במדע(.  לנושא השני

 

 מטרות הקורס: 

לקורס שתי מטרות עיקריות: האחת, דיון בקורתי בשאלת האמת המדעית והמתודה המדעית          
והשנייה, הכרות ראשונית עם היסודות המושגיים של תאוריות מדעיות שמעוררות שאלות  

פילוסופיות כגון תורת האבולוציה ותורת הקוונטים. שני חלקי הקורס מקנים ידע בנושאים חיוניים  
 מודרניזם.   -יל בן ימינו, במיוחד לאור המחלוקת בין המודרניזם לפוסטלאדם משכ

 

בהמשך תמצאו את רשימת הקריאה לקורס. החומרים    חובות הקורס והרכב הציון בקורס:
תרגילים קצרים, בערך אחת  כששהנתנו יבמהלך הקורס י יועלו לאתר תוך כדי הקורס.

יבו את קריאת החומר  יויחבו נדון בנושא האמור עור ישיהוו תרגילי הכנה לקראת הש ,לשבועיים
משוב  יינתן חור. ישהתרגילים הם תרגילי הכנה, לא ניתן יהיה להגישם בא מאחר הנלמד מראש.

הגשת חמישה מתוך ששת התרגילים היא חובה ומהווה תנאי לאפשרות לגשת   לכל תרגיל.
 למבחן.  

 בסוף הקורס יערך מבחן.  

   25% :תרגילים

 75%מבחן סיום:  
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 60ציון עובר בקורס: 

 

 : נושאים נלמדים וקריאת חובה בחלוקה לשיעורים  •

בעיית האמת המדעית, המחלוקת שזכתה לשם "מלחמות המדע" בעשורים   :שעור מבוא. 1
 האחרונים, מבט ממעוף ציפור על נושאי הקורס. 

מה מגדיר את המדע ומבדיל אותו מתחומי תרבות אחרים? נתחיל בגישתו  :בחינות והפרכה. 2
עור זה במקורם באנגלית אך קיימים תרגומים שיעלו  ימרים לשושל פופר ונעבור להמפל. הח

  לאתר. )אם תהיינה בקשות להעלות לאתר את המקור האנגלי, ניתן לעשות זאת(. 

 5, פרק פילוסופיה של מדעי הטבעהמפל,  ;" פופר, "השערות והפרכותקריאת חובה: 

)במקור בצרפתית, ראו רשימת הספרות( יועלו גם הם   עמודים ספורים מספרו של פייר דוהם
  לאתר באנגלית.

האחת מבוססת על יחס פורמלי )נביעה( בין המוסבר למסביר והשנייה על  ,שתי גישות :הסבר. 3
 רועים.  ידרישות נוספות כגון זיהוי קשרים סיבתיים בין א 

 )באתר( 5פרק  ,המפלקריאת חובה:  

האם יש קשר בין המהפכה המדעית וגילויים  : ותהליך החילון הספקנות,, המהפכה המדעית. 4
מחדש של כתבים ספקניים מן התקופה הקלאסית? האם יש קשר בין המהפכה המדעית 

נתבונן בדוגמאות של שניים מאבות המדע המודרני,  והתבססותה של תפישת עולם חילונית? 
   .גלילאו וניוטון

לקית ובלטינית ואין תרגום לעברית. המקורות יועלו לאתר הפעם המקורות באיטקריאת חובה: 
העוסק ביחסי דת ומדע. ניוטון, קטעים   " גלילאו, "מכתב לדוכסית קריסטינה בתרגומם האנגלי. 

 .הדתיתובאמונתו  מכתביו העוסקים במתודה המדעית

, המדגישה את הקשר בין HUMEמושג הסיבה העסיק פילוסופים רבים. עמדתו של : סיבתיות .5
מוכרת לכם מקורסים אחרים, אך נחזור עליה בקצרה ונתקדם לשתי גישות  סיבתיות וחוקיות

 בנות המאה העשרים שהוצעו בהשראת יום אך מכניסות שינויים בהגדרתו.  

המאמרים יועלו לאתר בשפת   .סון, "יחסים סיבתיים" דדייוי; מאקי, "סיבות ותנאים" קריאת חובה: 
 המקור, אנגלית. לא קיים תרגום. 

אחד הטעמים לעיסוק האינטנסיבי בסיבתיות הוא שיש קשר ישיר  :דטרמיניזם וחופש הפעולה. 6
רות  יחת הילבין סוגי (בכלל והסיבתיות המדעית בפרט)סיבתיות בין תפישתנו את מושג הסיבה 

 נציג גישה לא שגרתית לבעיה זו.חופש הפעולה וחופש הבחירה. סוגיית --תהאנושי והאוטונומיה

 )המאמר באנגלית, לא קיים תרגום(.  "אירועים מנטליים" דייוידסון, קריאת חובה: 

מציע גישה שונה לשאלת  קוהן :על מושג האמת המדעיתשלו תיגר הקריאת ו  קוהןתומס . 7
המתודה המדעית מאלה שהכרנו עד כה. בין היתר אין הוא חותר להגן על מושגי האמת  

את לב הפילוסופיה של פופר,   מדענים רבים מאמינים בהם ושהיוווהאובייקטיביות המדעית ש
 אחרים.  ורבים ,המפל

 ()קיים תרגום המבנה של מהפכות מדעיותקוהן, קריאת חובה:  

הפעם הדגש יהיה על תורת המשמעות של קוהן לעומת תורות  :הדיון בספרו של קוהןהמשך . 8
 משמעות אחרות דוגמת זו של פטנם. 

גודמן "בעיית   ; " קוויין "שתי דוגמות  ;" פטנם, "הסבר והוראה: )באנגלית( קריאת חובה
 האינדוקציה החדשה" 
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לכאורה, תורת האבולוציה ממירה הסבר   :האבולוציהתכליתיות, סיבתיות ואקראיות בתורת . 9
תכליתי בהסבר סיבתי. נבין את ההבדל בין סוגי הסבר אלה ונבדוק אם תורת האבולוציה  

   משמרת עדיין סוג של תכליתיות.

 פרקים נבחרים )קיים תרגום( , מוצא המיניםדרווין, קריאת חובה: 

 הדיון בתכליתיות, סיבתיות ואקראיות בתורת האבולוציה המשך. 10

 10, פרק  הרעיון המסוכן של דארוויןדנט,  ; 1-3פרק  חיים נפלאים גולד )באנגלית( קריאת חובה:  

קנות ליקום  שכולן מ לעקרון האנתרופי גרסאות שונות  :עון התכנון והעקרון האנתרופייט . 11
   עוני המבקרים אותו.יטעון ואת ימיוחד. נכיר את הטשלנו, בו התפתחו חיים, מעמד 

בארו וטיפלר,   ;מכתבים ראשונים  4 תרגום( מקור, או ), התכתבות לייבניץ קלארקקריאת חובה: 
 , הקדמה העקרון האנתרופי

  איינשטיין והרעיון המרכזי של תורת היחסות הכללית. 12

 ( )תרגום לעבריתהפרטית והכללית  יחסותעל תורת האיינשטיין, קריאת חובה: 

 : . תורת הקוונטים וכמה מחידותיה13

שעור סקירה, לא נדרשת קריאת רקע. ייתכן שנוכל להעלות לאתר תרגום חדש שנשלם בימים 
 .  1935אלה של מאמר חשוב של איינשטיין, פודולסקי ורוזן משנת 
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