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 :הקורסמטרות 

של הדיון הפילוסופי המערבי בשאלות של  המטרתו של הקורס לחשוף את הסטודנטים להיסטורי

תורת המידות, מוסר, ופוליטיקה. היעד המרכזי הוא הכרה רחבה של האלטרנטיבות שהוצעו 

לשאלה בדבר טיבה וייחודה של הפעולה המוסרית האנושית ולעמוד על הקשר בין מוסר הפונה 

יטיות. הקורס יאפשר תו של היחיד לבין מוסר המגולם במערכות חברתיות ופוללהנחיית פעול

 ניטרליתלסטודנטים להכיר את צורות ההצדקה השונות להבחנה בין פעולה מוסרית לפעולה 

   מבחינה מוסרית וכן להבין את טיבו של הקשר בין מוסר לפוליטיקה. 

  

 :תיאור הקורס

 בדיון מושגי שמטרתו להציע בירור והבחנה יסודית של מה מבחין פעולה מוסרית חפתיהקורס י

מפעולות אנושיות אחרות ועל בסיס זה יבקש לבחון את טיב היחס שבין פעולה מוסרית לפעולה 

במסגרת מוסדית ופוליטית. לאחר בירור יסודי זה אנו נתחקה אחר ההיסטוריה הארוכה של זה 

שמתחילה במחשבה היוונית מאפלטון ואריסטו ומשם נעבור לדיון באלטרנטיבות הפילוסופיות 

בעיקר את העמדות הידועות כמו תועלתנות ומוסר  ולד ימנו אנו. האופציות הללו יכלשהוצעו מאז ע

מיל והאחרת עם עמנואל קאנט. כאמור לאחר מכן אנו ג'ון סטיוארט החובה הראשון המזוהה עם 

ים של שאלות הנוגעות ביחס בין מוסר ופוליטיקה תוך בחינה של כמה ינציע מספר היבטים כלל
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כלומר הוא יבקש  יות שדנות ביחס הזה. הקורס הוא בעיקרו קורס היסטורהמרכזימהתיאוריות 

לעקוב כרונולוגית אחר סדרה של תיאוריות מוסריות מרכזיות שהוצעו על ידי סדרה של פילוסופים 

רק  בסוגיהמרכזיים בתרבות המערבית. הדיון ההיסטורי הזה מובחן מניסיון אנליטי לטפל 

 פילוסופי. -עיות מוסריות ללא ההקשר ההיסטוריבאמצעיים מושגיים של ניתוח ב

 

    :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 

 לא כולל עמ' ;  12וחצי פונט  שורהרווח )בעמ'  10היקף העבודה עד .  80% : ת סיוםעבוד

  .(הכותרת ועמודי ביבליוגרפי

 20% : השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור   

  :60ציון עובר בקורס 

   .יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

  

על ההבדל בין פעולה מוסרית לפעולות אנושיות אחרות מה מכונן את   : 2-1 -מס' יםשיעור

 ייחדוה של הפעולה האנושית שאנו מאפיינים כפעולה מוסרית? 

, משרד הביטחון ההוצאה תורת המוסר מבוא, נעמי כשר, אוניברסיטה משודרת :קריאת חובה

    9-27מהי בעיה מוסרית, עמ'  1-2  יםפרק לאור, 

 :קריאת רשות

 Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, Routledge 1964   ch. 1-2 .   

 

 . :  סוקרטס והסופיסטים  : נושא השיעור4-3 מס' יםשיעור

מתוך כתבי אפלטון חלק ראשון )תרגם מיוונית: י.  אפלטון, הדיאלוג גורגיאס, :קריאת חובה

    350-330, עמ' 1997ירושלים  הוצאת שוקן ליבס(

 Alasdair MacIntyre A Short History Of Ethics, ch. 3  :קריאת רשות

 

 . אפלטון, תפיסת הטוב   :6-5 מס'  יםשיעור

ירושלים:  מתוך כתבי אפלטון, "פוליטיאה" כתבי אפלטון )כרך ב'(.  הפוליטיאה,  : קריאת חובה

  1997   )תרגם מיוונית: י. ליבס(    231  – 213שוקן, תשט"ז, ע"מ: 

 Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, ch. 4 : קריאת רשות

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9F
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 אריסטו החיים הראויים ומושג האושר :  8-7שיעורים מס' 

 (.1985, יוסף ג' ליבס, מתרגם )ירושלים: שוקן, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס :קריאת חובה

 1-2פרקים 

   Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, ch.7 קריאת רשות:

 

נוצרית בין -לעמדה היהודיתשיעור סקירה כללי על המעבר מהעמדה ההלניסטית :  9שיעור מס' 

 מוסר לתיאולוגיה

פרשת אתחנן פרשת יתרו בספר שמות והפרק בו מופיעות עשרת הדיברות ב: קריאה חובה

 ם.  יבספר דבר

  .9Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, ch:  קריאת רשות

 

  ואמפטיה : נטורליזם מוסרי סר ותשוקהוום על מד יוידיו:  11-10שיעורים 

חלק שלישי  2ספר  2013ירושלים  ד יום, מסכת טבע האדם,  הוצאת שלם וי: דיוקריאת חובה

   3 פרק -תת

 .Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, ch. 12: קריאת רשות

 

 עמנואל קאנט הרצון הטוב ומוסר החובה :14-12שיעורים 

, חנן אלשטיין, מתרגם )תל אביב: ספרי עליית יסוד למטפיזיקה של המידותהנחת :  קריאת חובה

  14לשיעור ה  2פרק  13לשיעור  1פרק  12פרק מבוא לשיעור ה (. 2010גג, 

   Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics, ch.14:  קריאת רשות

 

 תועלתנות ג'ון סטיוארט מיל והמסורת האנגלית  :18-15שיעורים 

 . 2תועלתיות, מאגנס ירושלים, פרק ג'ון סטיוארט מיל,  קריאת חובה:

    Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics,ch.12  קריאת רשות:

 

 הגל ומרקס בין מוסר וחיים אתיים מעבר למוסר חובה ומוסר תועלתי:   :22-19שיעורים 

הגל,  20-21  שיעור ,  19 שיעור  2005: ג.פ.ו. הגל, רוח הנצרות וגורלה, רסלינג  קריאת חובה

 151-169, הפרק על החיים האתיים, המשפחה, עמ' 2011פילוסופיה של המשפט, הוצאת שלם 

  ,  פרק ד על העבודה המנוכרת.1977וץ המאוחד ב, כתבי שחרות, הקי22 מרקס, שיעור

   Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics,ch.15:  קריאת רשות

 

 נוצרי-ניטשה והביקורת על המוסר היהודי  :24-23   שיעורים 

  318-360  1967: פ. ניטשה, לגנאלוגיה של המוסר, שוקן תל אביב קריאת חובה

  Alasdair MacIntyre, A Short History Of Ethics,ch.16:   קריאת רשות
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סוגיות מוסריות במאה העשרים והמאה עשרים ואחת והאם : בחינה של סיכום -  26-25 יםשיעור 

 עדיין המסגרת המושגית שתוארה בקורס הולמת את הקיום האנושי 

 Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics:  קריאת חובה

 ch.1 Chicago Press (October 15, 1985) University of ,for the Technological Age 

    

 

 

 

 

  


