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במידה  ״בודהיזם״ כולל בתוכו מגוון רחב של תופעות )ריטואליות, לשוניות, היסטוריות ואחרות( החורגות 
רבה מ״פילוסופיה״ במובנה המצומצם. ואף על פי כן, הוגים בודהיסטיים באסיה התמודדו לאורך  

ההיסטוריה עם מגוון רחב של שאלות דומות לאלו שהעסיקו את עמיתיהם במערב. שאלות בדבר טיבה  
נסקור את  של המציאות, הקשר בין ההכרה לתופעות, השפה והעולם, הפעולה הראויה, וכיו״ב. בקורס זה 

התפתחותה של הפילוסופיה הבודהיסטית על זרמיה המרכזיים, נתחקה אחר האסכולות השונות שנוצרו  
בהודו, סין, ויפן ונדון באופנים בהם התמודדו עם שאלות היסוד של הפילוסופיה. הקורס מתוכנן כקורס  

פילוסופיה  תמטי, מסע אינטלקטואלי בין תחנות, אשר כל אחת מהן מוקדשת להיבט אחר של ה 
הבודהיסטית. החל במטאפיסיקה, עבור בהרמנויטיקה ופילוסופיה של השפה ועד אפיסטמולוגיה ואתיקה.  

אני )אנָאְטַמן(, ריקות, וכו׳, ונעמוד על הקשר שבין  -נתוודע למושגי יסוד דוגמת התהוות מותנית, היעדר
לבסוף, ננסה לחשוב על קשרים  תפישות פילוסופיות שונות לחזון המטאפיסי של השחרור )נירוונה(. ו

  אפשריים בין פילוסופיה בודהיסטית לפילוסופיה מערבית, ובאפשרות של דיאלוג פילוסופי חוצה תרבויות.

 
 

Buddhism as Philosophy  
"Buddhism "includes within it a wide variety of phenomena (ritual, linguistic, historical, etc.) that 

essentially go beyond "philosophy "in the limited sense. Nevertheless, throughout history, Buddhist 
thinkers grappled with a wide range of questions similar to those that preoccupied their 
counterparts in the West. Questions about the nature of reality, the relationship between cognition 
and phenomena, language and the world, proper action, etc. In this course, we will review the 
development of Buddhist philosophy on its main currents, trace the different schools that were 
created in India, China, and Japan, and discuss how they dealt with the fundamental questions of 
philosophy. The course is designed as a thematic course, an intellectual journey between stations, 
each dedicated to a different aspect of Buddhist philosophy. From metaphysics, go from 
hermeneutics and philosophy of language to epistemology and ethics. We will become familiar with 
basic concepts such as conditional existence, the absence of self (anatman), emptiness, etc., and we 
will discuss the connection between different philosophical ideas and the metaphysical vision of 
liberation (nirvana). And finally, we will try to think about possible connections between Buddhist 
and Western philosophy and the possibility of cross-cultural philosophical dialogue. 
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