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המתח בין שאיפתנו לשליטה בחיינו ובין הכרתנו בחוסר יכולתנו להבטיח את מגוון התנאים 

בעיצוב כוח מניע מרכזי מוטיב מרכזי בתרבות היוונית הקלאסית והוא  ,הדרושים לחיים טובים
הפילוסופית  ת דרכנו לנבכי הסוגיה הזאת תהיהדנא. מור  -הטובים מקדמתאידאל החיים 

 המונומנטלימהלך הקורס נקרא פרקים נבחרים מספרה יהודיה מרתה נוסבאום. ב-האמריקנית
The Fragility of Goodness (1986 ,) שאותם היא מפרשת נעיין גם במקורות הקלאסייםודרכם .

  וטקסטים מהפילוסופיה המודרנית והעכשווית.נכלול בדיוננו גם מבחר רעיונות 
 

The Fragility of Goodness in the wake of Martha Nussbaum 
 

Many of the valued constituents of a well-lived life are vulnerable to factors outside a 
person's control. The tension between the awareness of this fact, on the one hand, and 
the human strive for autonomy, on the other, is a powerful theme in ancient Greek 
thought and a constant factor in the forming of Good Life Ideals throughout the history 
of ideas up to these days. We shall follow the lead of the American Jewish philosopher 
Martha Nussbaum into the intricacies of this subject. We shall read selected sections 
from her monumental masterpiece The Fragility of Goodness (1986) , delve through them 

into the ancient texts, and shall also include in our discussions a gallery of ideas and 
texts from modern and contemporary philosophy. 
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 להימנע מהם 

ערכים על ו ; ויליאמס על עקיבות אתית1נוסבאום פרק 
 סותרים

אחדות הסגולה הטובה  5-3
ואחדות הערכים: ישועת 

הנשמה או דלדולה; 
 בדיון האתי מתודהה

הטיעון הסוקרטי :( 11, 8, 4)נוסבאום פרקים 
 האחד; ההפלגה אל כניעה ליצר( נגד המושג פרותאגורס)ב
(; אריסטו, המדינה(; השתעבדות לצרכים בהמשתה)ב

 זבספר  שימור התופעותספר א;  אתיקה
צדדיות -קונפליקטים, חד 8-6

 והשלמה; תבונה וראייה
; אריסטו על תבונה אנטיגונה; סופוקלס 2נוסבאום פרק 

 מעשית 
סיכוני הרגשות; רגשות  10-9

 ורגישות; אמנות ותבונה
  , ספרים ב, ואתיקהאריסטו,  (:10)נוסבאום פרק 

וריפידס א, על מזל מוסרי יליאמסוו , נייגל1נוסבאום פרק  מזל מוסרי 13-11
 הקבה

 

 :מטלות הקורס
היא חובה. לקראת כל שיעור תתבקשו לקרוא סעיפים מספרה של נוסבאום, נוכחות בשיעורים 

. לקראת כל שיעור אשאל שאלה להנחיית עמודים( 20-כ)בהיקף של  ומקורות נוספים לפי הענין
 .)דרך האתר הקורס במודל( הקריאה

 
על שאלות שנוגעות לנושאים  מטלת הסיום בקורס תהיה בחינת בית. במסגרתה תתבקשו להשיב

 שנידונים בספר ועלו בשיעור. 



 
 .: ציון הקורס ייקבע על פי ציון הבחינהמתכונת הציון בקורס
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