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 מרצי המחלקה לפילוסופיה -  קיצור תולדות הפילוסופיה

 שיעור ב.א. –; סמסטר ב' סדרת הרצאות לקהל הרחב –סמסטר א' 

ומה אנחנו  יש בעולם?מה באמת מה דמותה של חברה אנושית צודקת? לחיות?  נומהו הטוב? וכיצד ראוי ל

 אנוהאם האם יש משהו מעבר לעולמנו? ו יכולים לדעת בוודאות? ? מה אנחנהעולם יכולים לדעת אודות

פילוסופיות ? שאלות עבורנו ומה ערכו ידי חוקי הטבע? מהו היופי?-ו נקבעים עלנמעשיכל האם או  יםחופשי

את  נמרץ רוציציג בקנשיעור כללי זה מזה אלפי שנים. במטרידות את האנושות יסודיות אלה ורבות אחרות 

וילמד אותו ; או שניים יוקדש להוגה אחדמפגש ל ופיה המערבית. כשל כמה מענקי הפילוס עיקרי הגותם

. מטרת השיעור להציע היכרות ראשונה עם המסורת הבהוגמרצה מהמחלקה לפילוסופיה המתמחה 

עם . ועם המחלקה לפילוסופיה של המערב, ולהוות הזמנה להיכרות קרובה יותר עם התחוםהפילוסופית 

; קאנט; יום; ברקלי; שפינוזהדקארט;  אקווינס;ן; אריסטו; סוקרטס ואפלטו: נמנים בהם נדון םפילוסופיה

 ; היידגר.ויטגנשטייןראסל; ; ; פרגהניטשה; מרקסמיל; ; הגל

 

 מהציון( 100%מבחן מסכם )חובות השיעור: 

 קריאה ונוכחות בשיעורים. מטלות:

 

 

A Short Introduction to the History of Philosophy 
What is the good? And how ought we to live? What is a just human society? What is 

there really in the world? And what can we know about the world? What can we know 

with certainty? Is there anything beyond our world? Are human beings free or are all 

our actions determined by the laws of nature? What is beauty? And what is its value for 

us? These fundamental philosophical questions and many others have been perplexing 

humanity for millennia. In this course we will present very succinctly the core thoughts 

of some of the great philosophers of the west. Each meeting will  be devoted to a 

different philosopher or two and will be taught by a different teacher from the 

philosophy department who specializes in the thought of the philosopher. The aim of 

the course is to offer a first introduction to the philosophical legacy of the west and to 

extend an invitation to closer study of the field and to further acquaintance with the 

philosophy department. We will discuss the following philosophers (among others): 

Socrates and Plato; Aristotle; Aquinas; Descartes; Spinoza; Berkeley; Hume; Kant; 

Hegel; Mill; Marx; Nietzsche; Frege; Russell; Wittgenstein; Heidegger. 

 


