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 4040240  :מספר הקורס

 רלטיביזם: שם הקורס בעברית

 Relativism: שם הקורס באנגלית

 ף"תש :שנה"ל

  ויגודה-יהונתן סופרין :שם המרצה

 ללימודים הומניסטייםהתוכנית : שם תוכנית הלימודים

  סש" 2; סמסטר א': משך והיקף הקורס

 ( קורס העשרה ) שיעור : הקורס /סיווגמבנה

 יופיע הוא ף.עוד העשרה קורס הנו זה קורס: לב שימו.   נ"ז  2   :אקדמיות זכותנקודות 

 חלק יהיה לא בקורס הציוןם. עודפי קורסים של נפרדת בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון

 הזכות מנקודות חלק יהיו לא בקורס הזכות נקודותר. לתוא הסופיים הממוצעים מחישוב

 . שנתית מלגה קבלת לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס ציוןר. התוא סגירת לצורך לצבירה

 .ללא דרישות קדם: דרישות קדם

 16:00, ב'ימי : מועד שעות הקבלה

 : הקורס מרצהקשר של הפרטי 

yehonatans@shalem.ac.il  

 
 :הקורסמטרות 

הסתעפויותיה המרכזיות של כמה מ טובה עםהיכרות מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים/ות 

ביחס לאמת ולכמה מקרובותיה המושגיות )משמעות, עובדה, ערך(,  ,)יחסנות( שאלת הרלטיביזם

הדיונים  קולים הניצבים בבסיסיכולת הניתוח של סוגי השיתוך שכלול , זמננו-בפילוסופיה בת

של אמת, משמעות  מובניםלאילו מהן המוטיבציות להחזקה בעמדה רלטיביסטית? השונים. 

של  עולם המאפשרת את אימוצה-האם תמונת יחסי האדםעובדה צריכה עמדה שכזו להתחייב? ו

נכון בהקשרים מסוימים עשוי להיות מוצדקת כשלעצמה? בהמשך לכך: האם הרלטיביזם  – העמדה

(, אך שגוי באחרים )נאמר: תיאוריות פיזיקליות(, או שמא ריותאו היסטו מוסריות)נאמר: טענות 

אתיות ופילוסופיות -מטאמסקנות אילו לבסוף: ומדובר ב"עסקת חבילה" שיש לאשר או לדחות? 

  קבלת הגישה היחסנית?מ מתחייבות

כמה מהתשובות המרכזיות הניתנות במחקר על שאלות אלו )בעיקר מסביבתו של  יציגהקורס 

 ח מצע לעיון ודיון מושכלים בהן.ופיטתוך הזרם האנליטי(, 
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  :תיאור הקורס

ביאור מקובל של ו האדם הוא מידת כל הדברים",כבר במאה החמישית לפנה"ס טען פרוטגורס כי "

בהיותה פרשנות פרספקטיבלית, היא מוצר אנושי, ומאליה  ההיגד מייחס לו את הטענה כי האמת,

עשויה להיות  –מדעית, מוסרית, היסטורית  –גם יחסית. הרלטיביזם, כלומר הרעיון לפיו אמת 

לוויה קדמון של -רלטיבית )לסובייקט, למגדר, לתרבות או לתקופה מסוימת(, מהווה אפוא בן

לאור  – פרטבמאה העשרים בות בכלל ובמאות האחרונ בתוך כך, .הפילוסופיה המערבית

צומת המפגיש כהרלטיביזם התבסס  – פילוסופיות-פוליטיות ופנים-התפתחויות מדעיות, תרבותיות

בנוגע למבנה העולם, לאופיו  ,שאלות הגותיות קלאסיות המעמידים לבחינה חדשה ,נתיבי עומק

של הוגים בקורס נקרא באופן ביקורתי טקסטים . של הידע שלנו אודותיו, ליסודות המוסר וכיו"ב

באופן  את השאלות היסודיות הללו,החוקרים  ,מאה העשריםמחצית השנייה של המה ,מרכזיים

בשלוש חטיבות תמטיות: רלטיביזם של העובדות, רלטיביזם של  תוך התמקדות ,מפורש או מובלע

 המוסר, ועצם הרעיון של אובייקטיביות. 

 

 :והרכב הציון בקורסחובות הקורס 

    10%   :ומוכנות לשיעור דיוניםב פעילה השתתפות

ורווח של שורה וחצי, לא כולל עמוד כותרת  12גודל פונט בבעמודים,  שישה-חמישהת סיום )עבוד

 90%  :(וביבליוגרפיה

 60ציון עובר בקורס: 

 עותק , ולהגיע אליו עם קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטיהקפיד על יש ל

  מודפס שלה.

 

 1שיעור מס'  – 28/10

 על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על רלטיביזם? מבוא תמטי ומתודולוגי נושא השיעור: 

 קריאת חובה:

Boghossian, Paul. "Introduction", in Fear of Knowledge: Against Relativism and 

Constructivism. Oxford: Clarendon Press, 2006: Pp. 1-9. 

 : מומלצת קריאת רשות

Boghossian, Paul. "The Social Construction of Knowledge", in Fear of Knowledge: 

Against Relativism and Constructivism. Oxford: Clarendon Press, 2006 :Pp. 10-

24. 
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 2שיעור מס'  – 4/11

 מבנה האמת, האמת כמבנהנושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

Latour, Bruno. "Clothing the Naked Truth". In Dismantling Truth: Reality in the 

Post-Modern World, edited by Hilary Lawson & Lisa Appignanesi. London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1989: Pp. 101—110. 

 3שיעור מס'  – 11/11

  גרפיה של המהותמחקר מדעי והביונושא השיעור: 

 קריאת חובה: 
Latour, Bruno. "Clothing the Naked Truth". In Dismantling Truth: Reality in the 

Post-Modern World, edited by Hilary Lawson & Lisa Appignanesi. London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1989 :Pp. 111-126. 

 : מומלצת קריאת רשות
Boghossian, Paul. "What is Social Construction?". The Times Literary Supplement. 

February 23, 2001.  

 

 4שיעור מס'  – 18/11

 רלטיביזם בעקבות המפנה הלשוני נושא השיעור: 

, קונטינגנטיות, אירוניה וסולידריות"הקונטינגנטיות של השפה", בתוך , ריצ'רד. רורטיקריאת חובה: 

 .51-63עמ'  :2006אביב: רסלינג, -מתרגם: אהד זהבי, תל

 קריאת רשות: 

Davidson, Donald. "On the Very Idea of a Conceptual Scheme". Proceedings and 

Addresses of the American Philosophical Association 47 (1973-1974): Pp. 5-20. 

 

 5שיעור מס'  – 25/11

 (reasons)נימוקים ( וcausesסיבות ) ביןנושא השיעור: 

, קונטינגנטיות, אירוניה וסולידריות"הקונטינגנטיות של השפה", בתוך רורטי, ריצ'רד. קריאת חובה: 

 .63-69עמ'  :2006אביב: רסלינג, -מתרגם: אהד זהבי, תל
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 6שיעור מס'  – 2/12

 תשובה לרורטי – אובייקטיביות פרספקטיבליתנושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

McDowell, John. "Towards Rehabilitating Objectivity". In The Engaged Intellect: 

Philosophical Essays. London and Cambridge: Harvard University Press, 2009: 

Pp. 204-224. 

 7שיעור מס'  – 9/12

  הסברים מתכנסים וקהילות מתנגשותכשנושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

Williams, Bernard. "The Scientific and the Ethical". Royal Institute of Philosophy 

Supplement 17 (1984): Pp. 209-228. 

 

 לא יתקיים שיעור – 16/12

 

 8שיעור מס'  – 23/12

 "עבים": ערכים אפיסטמיים וערכים אתיים הסבך של עובדות וערכיםנושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

Putnam, Hillary. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. 

London and Cambridge: Harvard University Press, 2004. Pp: 28-39. 

 

 9שיעור מס'  – 6/1

 תשובה לוויליאמס – מטאפיזיקהאובייקטיביות ללא נושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

Putnam, Hillary. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. 

London and Cambridge: Harvard University Press, 2004: Pp. 39-45. 

 קריאת רשות: 

Putnam, Hillary. Ethics without Ontology. London and Cambridge: Harvard 

University Press, 2004: Pp. 15-32. 
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 10שיעור מס'  – 13/1

 העצמי ואילוציו על פילוסופיית המוסרנושא השיעור: 

  קריאת חובה:

Frankfurt, Harry. The Reasons of Love. New-Jersey: Princeton University Press. 

2004: Pp. 23-41. 

 11שיעור מס'  – 20/1

 אהבה ונימוקים פנימייםנושא השיעור: 

 קריאת חובה: 

Frankfurt, Harry. The Reasons of Love. New-Jersey: Princeton University Press. 

2004: Pp. 41-68. 

 (כפול – )השלמה 13-ו 12מס'  יםשיעור – 27/1

 אהבה ונימוקים חיצונייםנושא השיעור: 

(. מבוא 1970) ריבונות הטובמרדוק, אייריס. "האידיאה של השלמות", בתוך קריאת חובה: 

 .1-36: עמ' 2017ותרגום: יואב אשכנזי. ירושלים: הוצאת שלם, 

 

 להרחבת הדעת קריאת רקע כללית

ביותר. להרחבת המושג הכללי אודות השאלות  הספרות על סוגיות הרלטיביזם עשירה וענפה

 מומלץ לפנות לשני המקורות שלהלן: ,הנידונות בקורס

 

Relativism: A Contemporary Anthology, edited by Michael Krausz. New-York: 

Columbia University Press, 2010. 

 

Baghramian, Maria, and Coliva, Annalisa. Relativism. London: Routledge, 2019. 

 

  

 

 


