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 שפינוזה על מתודה ואתיקה

 נועה נעמן ר''ד :מנחה

היא  אתיקההמתודה הגיאומטרית בה בחר שפינוזה לחבר את ה
מוקד לביקורות ופרשנויות כבר מאות שנים. השאלה העיקרית 
המלווה אותה הנה, אם המתודה הגיאומטרית מתאימה לתוכן 
הפילוסופי של הספר, כאשר התוכן נלקח תמיד כתוכן המטאפיסי של 

השאלה המסורתית של הפרשנות מפספסת, לדעתי, בשני  הספר.
אומטרית מעידה כי לדידו מובנים. עצם בחירת שפינוזה במתודה הגי

, אתיהיא מתאימה. אלא שהתוכן שאליו יש להתייחס הוא התוכן ה
והשאלה שיש לשאול היא: כיצד משרתת המתודה הגיאומטרית את 

 האתיקה של שפינוזה?

במחקר אני מראה שלשפינוזה יש מחשבה כללית על אודות מתודה, 
ה לחנך היא אתית, מטרת -והפילוסופיה  -לפיה תכלית המתודה 

לאורח חיים, ובעלת היבטיים פרקטיים. עוד אני מראה, כי המתודה 
הגיאומטרית מהווה גילום או ביטוי אדקווטי של אותה מחשבת 

 מתודה כללית, ועל כן היא פרקטיקה יותר מאשר תיאוריה.

 ולדפרועי 

 

 

15/03/2017 

 

 

 הטרמה: על קריאה מנכסת של פילוסופיה בעברה

  פרופ' מנחם פישמנחה: 

 ענייןל ההיסטוריה של הפילוסופיה היא פנייתה של הפילוסופיה א
נפוץ ומקובל במסגרת העבודה שלה. רבים נתנו דעתם לפן ההרמנויטי 
של הפרקטיקה: לשאלה אודות משמעותו של טקסט והדרך שלנו 
להשיגה. בעקבות רוברט ברנדום, אבקש להציע תמונה מעט יותר 

של  סבוכה מכך, תמונה שמשלבת פילוסופיה של השפה ופילוסופיה
ההיסטוריה, וכתוצאה מכך מאירה אחרת את הפרקטיקה השגורה. 

-מקדאוול-מחקרי מורכב מבחינה מעשית של שני מקרים )ברנדום
 .קאנט(, אותם אציג לבסוף בקצרה-היידיגר-סלארס, קאסירר

 29/03/2017 יעל גזית

 הסובייקט העתיד לבוא

 נחמה ורבין ד''ר : מנחה

מתמטי הקר של וויטגנשטיין וההתפתחות -נתחיל מהמבט הלוגי
" מייצר"וננסה לברר מדוע אינו , בתפישת הגבול בתוכו

ניעזר בהקבלת וויטגנשטיין המוקדם והמאוחר . סובייקטיביות
כדי להעלות , בהתאמה, לקיום האסתטי והאתי אצל קירקגור

יעזר בייאוש נ, לבסוף. אצל וויטגנשטיין, חסר, אפשרות לשלב שלישי
כדי לתאר פער שעשוי להיות מאפיין של   leap of faithוב

 19/04/217 יהונתן בצר
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ומצביע על כך שהיא תמיד סובייקטיביות ״לעתיד  -הסובייקטיביות 
 .לבוא״

 

 סובייקט ההכרה של קאנט

 פ' יוסי שורץפרו :מנחה

מחקרי עוסק בקונברסיו של אוגוסטינוס כמודל של מימוש סובייקט 
האפשרות להגדיר את מושגו המדוייק של סובייקט , בנתילה. ההכרה
( שאת מימושו אני מציעה לקרוא בקונברסיו של אוגוסטינוס)ההכרה 

מחייבת לשלב בין מרכיבים מתוך תאוריית ההכרה של קאנט לבין 
. מרכיבים מתוך הפסיכואנליזה העוסקת בתהליכי כינון הסובייקט

, שאותו אציג בהרצאתי, ך הכוללשלבו הראשון של המהל, לפיכך
תוך התמקדות במושגים  ,  מוקדש לבחינת סובייקט ההכרה של קאנט

תודעה עצמית , אחדות האפרצפציה, אפריורי: מרכזים כגון
 . וקטגוריות

 

 03/05/2017 הילה נבו

 אתיקה של פילנתרופיה

 מנחה: פרופ' אסא כשר

ת אנושית רווחת, המקבלת ביטויים שונים פילנתרופיה הינה פעילו
פני מדינות, תרבויות, דתות ותקופות שונות. בביטוייה השונים -על

היא מעלה סוגיות אתיות ופוליטיות, כגון מידת האחריות הראויה 
שאזרח פרטי אמור לקחת על עצמו ביחס לטובין ציבוריים, תפקיד 

-ינה ליברלהמערכת הפילנתרופית במדינה מודרנית )ובפרט במד
דמוקרטית(, ערכי כבוד והכרה, ועוד. בעבודת הדוקטורט שלי אני 
שואף לתת דין וחשבון פילוסופי לפעילות פילנתרופית, עניין שבאופן 
כללי לא זכה לתשומת לב מרובה מאת פילוסופים בתקופה 

  המודרנית. 

 

 

 

 7/06/2017 שולץ גיא

  
 

  
 

  
 

 


