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 (Philosophy through Paradoxes) פילוסופיה דרך פרדוקסיםסילבוס לקורס: 

 יסוד אופן לימוד: שיעור

 

 פרופסור רותי וינטראובשם המרצה: 

 

 ראשון לתואר:   2 היקף שעות:  ב'סמסטר:      תשע"זשנת לימודים:    0618258201קורס מס':  

 

 12:15 בשעה אשוןימי רהשיעורים יתקיימו ב
  (בטלפון)למשל, לפי תאום מראש  שעת קבלה:
   02-5671839     ; 052-4451068טלפון:      

 weintrar@post.tau.ac.il :דוא"ל
 

 תיאור הקורס

נבחן מספר סוגיות מרכזיות בפילוסופיה דרך פרדוקסים. נדגים בכך את הטענה שפרדוקסים אינם רק 

 שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי; כל פרדוקס רציני מצביע על בעיה פילוסופית עמוקה ומאפשר דיון בה 

 באופן חי. 

 אתר הקורס

 צויים בו רוב המאמרים ורשימת קריאה.מ.  http://www.moodle.tau.ac.ilלאתר הסמינר ניתן להגיע דרך
 עשויות להתפרסם בו הודעות.

 
 :דרישות הקורס

 
מהציון( ובחינה  30%)לא אחד, כמו שכתוב בסילבוס( ()עד תחילת השיעור( של שני תרגילים  בזמןהגשה 

שני תרגילים לא יוכל לקבל ציון על הקורס. יוצעו לפחות חמישה  בזמןמהציון(. מי שלא יגיש  70%)

תרגילים, ואפשר להגיש יותר משניים. לשקלול הציון הסופי יילקחו בחשבון ציוני שני התרגילים הטובים 

 ביותר.

אל תהמרו על "תרגיל בהמשך כי יהיו עוד הזדמנויות", כדי לחסוך מעצמכם עוגמת נפש כתוצאה מצרות 

 יות.בלתי צפו

את התרגילים אפשר להגיש לי בתחילת השיעור או )עדיף( לשלוח במייל עד מוקדם בבוקר השיעור )כדי 

 שאספיק לקרוא לקראת השיעור(.

 : יש לבדוק בידיעוןותהבחינ כיתארי

 

 :תכנית השיעורים

 



 
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הפקולטה למדעי הרוח
 

 

  03-6409457/ 6406584: , פקס03-6409998. טלפון: 69978אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד    
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457 

 

 

 
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך מס' השיעור

 *2, 1פריט  הקדמה 19.3 1

 *4, 3פריט  תיאולוגי פרדוקס  26.3 2

 6, 5פריטים  פרדוקס ספקני  2.4 3

פרדוקס הקעקוע  23.4 4

 העצמי
 9, 8, 7פריטים 

פרדוקס חופש   30.4 5

 הרצון
 11, 10פריטים 

 13, 12פריטים  פרדוקס הפטליזם 7.5 6

 *15, 14פריטים  פרדוקס על רגשות 14.5 7

 16פריט  דילמת האסיר 21.5 8

 *18, 17פריטים  הבחירות פרדוקס  28.5 9

 19פריט  פרדוקס הסובלנות 4.6 10

פרדוקס ההונאה  11.6 11

 העצמית
 *21, 20פריטים 

 22פריט  פרדוקס הענישה 18.6 12

 23פריט  דילמות מוסריות 25.6 13

 

 

 הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה. 

 

 וביבליוגרפיהנושאים 

 

 * אינם חובה, ומיועדים למי שרוצה להעמיק.-הפריטים המסומנים ב

 לא כל הנושאים יילמדו, ורק אלה שיילמדו )כולל פריטי הקריאה הרלוונטיים( כלולים בחומר המבחן.

 

 :וחשיבותו הצגה כללית של הנושאא( 

1) Sainsbury, M. Paradoxes, Introduction. ובאתר                 

*2) Quine, W. Ways of the Paradox, ch. 1. 

 :אלוהים והאבן -פרדוקס תיאולוגי ב( 
3) Geach, P. ‘Omnipotence’. Philosophy 1973, pp. 7-20 ובאתר            

*4) Savage, W. ‘The Paradox of the Stone’. Philosophical Review 76 (1967), pp. 74-79 

ובאתר                                                                                               

 בעיית האינדוקציהספקני:  ספרדוק( ג

 ובאתר                      6, פרק בעיות הפילוסופיהב. רסל,   (5
 

6) Hume, D. Enquiries Concerning Human Understanding, pp. 35-36            ובאתר   (    פיסקאות( 3
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 בעיית הקעקוע העצמי: ד(

7) Meiland, J.W. ‘On the Paradox of Cognitive Relativism’. Metaphilosophy 11  

    (1980), pp. 115-126                        ובאתר    

 

8) Weintraub, R. The Sceptical Challenge, pp. 35-41   ובאתר 
 
 ובאתר         165, עמ' )תרגום י. בריל( מסכת טבע האדם( דויד יום, 9
 

 :רצוןהה( פרדוקס חופש 

 ובאתר                   .5, פרק מטפיזיקהר. טיילור,  (10

11) Van Inwagen, P. ‘The Mystery of Metaphysical Freedom’. in Van Inwagen, P. and 

      Zimmerman D.W. (eds.), Metaphysics: the Big Questions.  

       http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwvanInwagen1.htm        :ובקישור     

 :פטליזםרדוקס הו( פ

 . ובאתר6, פרק מטפיזיקהר.  טיילור, (12

13) Pike, N. ‘Divine Omniscience and Voluntary action’.  Philosophical Review 74 (1965),  

      pp. 27-46                 ובאתר             

 רגשות ביחס לבדיה:( ז
14) Radford, C. ‘How Can we be Moved by the Fate of Anna Karenina?’.        אתרב      

*15) Walton, K.L. ‘Fearing Fictions’. Journal of Philosophy 1978, pp. 5-27 אתר       וב  

 דילמת האסיר:ח( 
16) Davis, L.H. ‘Prisoners, Paradox, and Rationality’. American Philosophical Quarterly  

      14, pp. 319-327           ובאתר 

 :פרדוקס הבחירות ט(

 

17) Benn, S. ‘Problematic Rationality of Political Participation’, in Philosophy, Politics 

      and Society 5
th

 Series,  Laslett, P. and Fishkin, J. (ed.)          ובאתר 

*18) Guerrero, A. ‘The Paradox of Voting and the Ethics of Political Representation’. 

        Philosophy and Public Affairs, 38 (2010), pp. 272-306             ובאתר 

 פרדוקס הסובלנות:( י

 
19) Forst, R. ‘The Limits of Toleration’. Constellations 11 (2004), pp. 312-325  ובאתר 

 ( הונאה עצמית:אי

20) Mele, A. ‘Self-Deception’. Philosophical Quarterly 33 (1983), pp. 365-377     ובאתר

*21) Demos, R. ‘Lying to Oneself’. Journal of Philosophy 57 (1960), pp. 588-595    ובאתר 

 יב( פרדוקס הענישה:

http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwvanInwagen1.htmובקישור:
http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwvanInwagen1.htmובקישור:
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22) Smilansky, S. ‘Two apparent Paradoxes about Justice and the Severity of Punishment’.  

      Southern Journal of Philosophy 30 (1992 (3)), pp. 123-80. 

  שנמצא בספריה ובאתר ,פרדוקסים מוסריים 10המאמר מופיע גם כפרק ג' של הספר      

 

 יג( דילמות מוסריות:

23) Lemmon, E.J. ‘Moral Dilemmas’. Philosophical Review 71 (1962), pp. 139-158, esp. 

      pp. 139-143, 148-158.                        ובאתר 

  
 
 


