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 ובאתיקה במדע תיאוריה-אנטי אפיסטמולוגי: אנרכיזם
  מורה הקורס: ד"ר אורי ד. ליבוביץ

leibowitz@tauex.tau.ac.il 
  212    כיתות דן דוד   14:00-16:00   ב

I. הקורס תיאור  
  

הניסיון לאפיין את ה"מתודה המדעית" היה פרויקט מחקר מרכזי בפילוסופיה של המדע לפחות מאז פרנסיס 
לאחר המהפכה הקוניאנית והתעצמות הנטורליזם  – 20-של המאה ה 70 -). בשנות ה1626 - 1561בייקון (

ונו הפרובוקטיבי ), בסגנ1924-1994פאול פייראבנד ( –וההיסטוריציזם בפילוסופיה של המדע (ובכלל) 
והלעומתי, תקף את עצם ההנחה שישנה מתודה כזו. באותה תקופה פייראבנד תאר את עמדתו כ"אנרכיזם 

תיאוריה -אפיסטמולוגי" ויצא כנגד כל ניסיון לבנות תיאוריות של מדע/ידיעה. בקורס זה ננסה להבין מהי אנטי
-ת שמיוחסת לפייראבנד), והאם/מדוע גישות אנטיתיאוריה שונה מפלורליזם (עמדה נוספ-במדע, האם/כיצד אנטי

תיאורטיות עשויות להיות אטרקטיביות. גישתנו לשאלות אלו תהיה השוואתית: במקביל לדיוננו במדע נבחן 
פרטיקולריזם באתיקה וננסה לראות אם הדיונים בפילוסופיה של  פלורליזם/ תיאוריה/-עבודות בנושאי אנטי

  דיונים בעלי אופי דומה בפילוסופיה של המדע/אפיסטמולוגיה (ולהפך).המוסר עשויים לשפוך אור על 
  

II. לקורס מומלצים ספרים מספר  
  

 Feyerabend, Paul (1993/1970), Against Method, London: Verso [Limited loan Collection 
Ground floor (501 FEY)] 
 

 Fotion, Nick (2014), Theory vs. Anti-Theory in Ethics: a misconceived conflict, Oxford; 
New York: Oxford University Press [Reading room 1 B 1st floor (170 FOT)] 

  
  קריאה הנדרשים לקורס יהיו זמינים באתר החומריMoodle .יש לבדוק את  של הקורס באופן אלקטרוני

במהלך הסמסטר בהתאם לנושאים אתר הקורס לקריאות הנדרשות לפני כל שיעור. הרשימה תתעדכן 
 שיענינו אותנו בדיונינו בכתה.

 
 :ספר מאד מומלץ כרקע כללי בפילוסופיה של המדע

  

 Godfrey-Smith, Peter (2003), Theory and Reality :an introduction to the philosophy of 
science, Chicago: University of Chicago Press [Reading room 1 B 1st floor (501 GOD)] 

  
III. הקורס דרישות  

  

 והשתתפות נוכחות 
 בסמינר מאמרים דיון/הצגת הובלת 
 100% סמינריונית/רפרט: עבודה 

o 1.10.17 א' יום ב'): (סמסטר עבודה להגשת אחרון מועד   
  

IV. אותנו שיעסיקו נושאים מספר: 
  

 לעשות? אמורות תיאוריות מה תיאוריות? צריכים/רוצים אנחנו מדוע ?תיאוריה יהמ  .א
 החלטות לקבלת דורותפרוצ לעומת פילוסופיה/אתיות/מדעיות תיאוריות תיאוריה: לעומת מתודה  .ב
 ובכלל) (בתיאוריות והדיסקרפטיבי הנורמטיבי בין האבחנה  .ג


