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 תיאור הקורס:

לפי הגישה הפרגמטיסטית, ההכרה האנושית היא בעיקרה עניין של פעילות )פרקטיקה(, להבדיל 

, ואין היא נענית מהתבוננות )קונטמפלציה( גרידא, ולפיכך אין היא נפרדת מן העולם אותו היא חוקרת

להבחנות דיכוטומיות מסורתיות כגון ההבחנה בין ממשות לתופעות )גרידא(, סובייקט ואובייקט, 

. בקורס זה נתמקד בהשלכותיה פוסטריורי, עובדות וערכים, וכיוצא באלה-פריורי וידיעה א-ידיעה א

של תפיסה פרגמטיסטית זו ביחס למושגי האמת, הידיעה, הערך, שניות הסובייקט/אובייקט, 

פירס, צ'רלס ס. נות והפילוסופיה בכללותה, כפי שמושגים אלה מופיעים בעבודותיהם של הספק

, -וראשית המאה ה 19-הפרגמטיסטים האמריקאיים החשובים מן המאה ה –דיואי ג'ון ג'יימס ווויליאם 

 20-פרגמטיסטיות מסוף המאה ה-, וכן בעבודותיהם של פילוסופים אנליטיים, בעלי זיקות ניאו20

 אל הפרקטיקה ווילארד קוויין, ריצ'רד רורטי, והילארי פאטנם. נבחן גרסאות שונות של הפניהבהם 

 ונבחן את גבולותיה.
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 דרישות:

 קריאה שבועית שוטפת .1

 עמודים מודפסים באחד מנושאי הסמינר. עמ' 7-10סמינריונית בהיקף של  עבודת קורס .2

 )נושאים לעבודה יוצעו על ידי המרצה(

 בחינת בית )בחינת הבית תימסר בשבוע האחרון ללימודים ותוגש לאחר שלושה ימים.( .3
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