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 תקציר
זכתה לביקורות לא מעטות עקב הקישור בין נורמטיביות לקונצנזוס. אולם אחד ההישגים המשמעותיים  עבודתו של יורגן הברמאס

שלה, שאולי לא הודגש מספיק, הוא העתקת המפנה הלשוני מן הפילוסופיה של השפה אל המחשבה הפוליטית והמוסרית. הקורס 
ת חברתית מנקודת מבט השמה דגש על היותן סוגות יציג סדרה של הוגים שביקשו לגשת לשאלות של צדק, מוסר, או ביקור

שפה. נבחן תשובות שונות לשאלה מהם היגדים נורמטיביים במובן הרחב של המילה, בין -דיבור או פעולות-מובחנות של מעשי
ת, כשיח צדק או, בגישות מסויימו-נורמות, טענות אודות קיומו של אי-נורמות, היגדים מערערי-אם אלה נתפסים כהיגדים מתקפי

 .אידאולוגי
 

 קבלת קרדיט
 ).מהציון הסופי 80%(ת בית ) ועבוד20%יחד הגשה של שלושה דו״חות קריאה קצרים (

(או מוקדם  14, 10, 5שלושה עמודים. תאריכי הגשה: שיעורים -דו״חות הקריאה הם עבודות סיכום קצרות בהיקף של שניים
 יותר).

 13/7/17שה: . מועד הג29/6/17מועד פרסום עבודת בית: 
 

 תכנית השיעורים
האכזבה מן הפוליטיקה המרקסיסטית; המבוי הסתום לאחר שנות השישים; חזרה לשאלת הדמוקרטיה; הפנייה  .מבוא כללי 1

 שיח; תיאוריה פוליטית ו/או מוסרית לפני תיאוריה (אונטולוגיה) חברתית.-לשאלות של שפה
דיבור ומשחקי לשון -מרקסיזם ומרקסיזם מאוחר (אסכולת פרנקפורט); פילוסופיה של השפה: מעשי .רקע תיאורטי

 (אוסטין; ויטגנשטיין).
דיבור פוליטי/מוסרי; חיבורים בין תיאוריית -בחינה השוואתית של המשגות שונות של היגד/שיח/מעשה .תכנית הקורס

 שפה ותיאוריה פוליטית.
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