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נתמקד באסכולות שצמחו על  .פילוסופיה האנליטיתב התפתחויות סטורית שליקורס זה יהווה סקירה ה

אותם נסקור בקצרה,  מוקדם(ויטגנשטיין ה ,)פרגה, ראסל יסוד הישגי הפילוסופיה האנליטית המוקדמת

 בפילוסופיה האנליטית המוקדמת ל הרעיון המנחהוכתגובה ביקורתית על מהלכיה העיקריים, ובמיוחד, ע

שאינן יכולות למצוא את הינן בעיות מדומות  –בעיות המטאפיזיקה  –לפיו בעיות הפילוסופיה המסורתית 

נוצרות כתוצאה מאי הבנת כי בעיות אלה ו פתרונן במשפטים העשויים להיות אמיתיים או שקריים,

בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהצגת אסכולת הפוזיטיביזם הלוגי, כפי  .המנגנונים הלוגיים של הלשון

(, ולאחר מכן נציג מהלכים ביקורתיים מרכזיים כנגד אסכולה זו, Ayerשהוצגה בספר ידוע של א"י אייר )

ג'"ל  ההוגים בהם נעסוק בהקשר זה יהיו: פיה האנליטית.שאף הם חלק מובהק ממורשתה של הפילוסו

ה. פאטנם  ,(Quine) קווייןוו"ו (, בתקופתו המאוחרת; Wittgensteinויטגנשטיין ) (, ל.Austinאוסטין )

(Putnam),  .קריפקהוש (Kripke) בין מטרות הקורס ניתן למנות גם את הצגת אידיאל הבהירות .

ואת הטכניקות, המתודות והטיעונים שבאמצעותם ניסו הפילוסופים  בפיתוחיו המאוחרים, האנליטי

 האנליטיים לממש אידיאל זה.
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