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 חדר 277 אתיקה ופילוסופיה פוליטית

 יוסף אגסי

 אנטי-ליברליזם היום

 

 יש הבדל גדול במעמד הליבראליזם הלוחם (militant) והליבראליזם המנצח (triumphant). בתחילת דרכו

 הליבראליזם נראה טוב מדי מכדי להיות מעשי, וכך הגיבו עליו הוגים רבים. כיום הוא מאפיין את הארצות

 העשירות. בכל-זאת היום הוגים רבים, בעיקר פילוסופים רבים, מתנגדים לליבראליזם ואף מצהירים כי הוא

  נחל כשלון.

 יש לקבל את הנימוק העיקרי נגד הליבראליזם, אשר העלה הפילוסוף הרומנטי פרידריך וילהלם הגל: הביטוי

 החברתי לליבראליזם הוא חברה אזרחית; בחברה זו השוויון הוא רק שוויון לפי החוק: הוא "פורמאלי גרידא".

 בעובדה, כפרט, האזרח החי בה סובל מניכור. על-כן, הוא המליץ ללא צדק, יש לחזור מהחברה האזרחית

  לקהילה אשר לדעתו חבריה מושרשים בה.

 כיום הפילוסופים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר הם לודוויג וויטגנשטיין שהיה שמרן שהגיב על הטענה כי

 החברה האזרחית מביאה לקדמה חומרית בספקנות באשר לערך של קדמה זו, ומרטין היידגר, האובקורנטיסט

 הנאצי שהתנגד לקדמה חומרית מנימוקים פילוסופים אשר גם חסידיו מתקשים להסבירם.

 לעומתם טען קרל פופר כי כל-עוד יש רעב, הדרישה לקדמה חומרית היא מוסרית במובן הפשוט של המילה.

 פופר הכיר בכל הנימוקים נגד קדמה חומרית ואף תמך ברבים מהם, אך הוסיף כי הם מעלים את הדרישה לשפר

 את המוסדות הממונים על הקדמה החומרית ולא לפנות לה עורף. וכמובן, הדרך לקדמה כלשהי, לדעתו, היא

 ליבראלית. בנוסף לכך, הוא סיכם, אין מנוס מליבראליזם אלא לשלטון של עריצות. על-כן הוא תמך

 בליבראלים ללא תלות בהצלחתו עד היום, בטענה כי אין דרך לקדמה כלשהי — חומרית ואינטלקטואלית — אלא

 בשלטון ליבראלי.

 אוסיף על כך את ההערה (בניגוד להגל) כי הבדידות אינה מוגבלת לחברה האזרחית, שכן היא נפוצה יותר

 בקהילה. כך או אחרת, יש צורך לפתח מכשירים למלחמה בבדידות. הצעד הראשון לכיוון זה עבור הפילוסוף

 הוא לדחות בשאט-נפש את הגדרת האדם הפנומנולוגית הנפוצה המעמידה אותו כבודד במהותו ולהעמיד נגדה

 את התובנה כי כל אדם מסוגל לאצילות-נפש.
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 ריקי לוי

 "סביבתנות של עניים": קיימות, אקטיביזם וצדק סביבתי

 

 ראשיתו של השיח הסביבתי המערבי בתנועה הרומנטית האירופאית שהתפתחה במאה ה-

 18 ופריצתה רחבת ההיקף של התנועה הסביבתית בשנות ה- 60 וה- 70 בארצות-הברית. אך לא רבים

 יודעים, שבמקביל לתנועה זו, מתקיימים בהודו החל משנות ה- 70 שיח פילוסופי סביבתי תוסס

 ותנועה סביבתית הנחשבת לחשובה ולמשפיעה ביותר בעולם הלא-מערבי.

 אתיקה הודית סביבתית חושפת נקודת מבט לא-אנתרופוצנטרית ובכך, מהווה

 פרספקטיבה השוואתית לשיח הסביבתי המערבי. חשיבות עמדות לא אנתרופוצנטריות ביחס לטבע

 עלו לאור זיהוי המשבר על-ידי חוקרים מסוימים, כנובע מתוך תפיסת העולם המערבית

 האנתרופוצנטרית שמבקשת לשלוט בטבע ומייחסת לו ערך אינסטרומנטלי. מתוך כך, הלא-

 אנתרופוצנטריזם ההודי, היווה מקור השראה לארגון אלטרנטיבי של יחסי אדם-טבע והענקת יחס

 אינטרינסי לאלמנטים טבעיים.

 בהרצאה זו, אציג את קווי היסוד של התנועה ההודית הסביבתית ואת הסוגיות המרכזיות

 שאיתן היא מתמודדת. אראה שבניגוד לתפישה המערבית שבה אלמנטים טבעיים כפופים בעיקרם

 למערך כלכלי קפיטליסטי, ונתפסים בעיקרם כ'משאב' או כ'מוצר צריכה', העמדה ההודית, חושפת

 תפיסה הוליסטית, שבה מים, מזון או יערות, הם תוצר של הבנייה מורכבת של מערכות ידע

 משורגות ופרקטיקות שאינן רק כלכליות אלא גם חברתיות ודתיות. לכן, יש בכוחה של תפיסה זו,

 להציע תיאוריות אלטרנטיביות ופרקטיקות מקיימות (Sustainable), שמבקשות לענות על מגוון

 תיאוריות ובעיות סביבתיות עולמיות.

 מאפיין מרכזי של התנועה ההודית הסביבתית היא עובדת מיקוד מאבקה בהשגת שליטה

 וניהול של משאבי טבע לטובת האוכלוסייה הכפרית) אפילו היום כ- 67% מהאוכלוסייה ההודית

 היא אוכלוסייה כפרית(. בשל כך, ניתן לאפיינה כסוג של תנועת-נגד לתרבות הצריכה של המעמד

 הבינוני העירוני הגדל, אשר מייצר עומסים כבדים על המערכות האקולוגית ואף מנשל במקרים

 רבים את האיכרים ממשאביהם ההיסטוריים. בזאת, ניתן יהיה לעמוד על ההבדלים המהותיים בין

 סביבתנות מערבית ולזו ההודית; המערבית שעולה כתגובת נגד לתהליכי התיעוש ומתמקדת

 בשימור הטבע ובחקיקת חוקי יסוד של אלמנטים טבעיים שלא יכולים "להגן על עצמם" (חוק אוויר

 נקי, מים, זכויות בע"ח וכו'), אל מול הסביבתנות ההודית, שכונתה לא אחת "סביבתנות של

 העניים" (Environmentalism of the poor) אשר עולה מתוך יחס מרובד למשאבי הטבע וכתגובה

 להידרדרותם ולניהולם המפלה, בעקבות תהליכי פיתוח כלכליים מואצים.

 הצגת עיקריי עמדה זו תעשה דרך בחינת כתביהם של הוגים מרכזיים בתנועה ההודית
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 הסביבתית, כגון ונדאנה שיווה (Vandana Shiva) ואנופם מישרה (Anupam Mishra). שיווה,

 הנחשבת לאחת האקו-פילוסופיות החשובות ביותר בשיח העולמי, פועלת לשימור וקידום מודל

 החקלאות האגרו-אקולוגי ההודי כנגד החקלאות התעשייתית המודרנית. מישרה, הבנה תפיסה

 וחזון פילוסופי אשר היה בכוחם ל"החיות מחדש" את מסורות המים ההודיות הן ברמה הרעיונית

 והן ברמה הפרקטית. בכך, הוא חולל לא פחות, מאשר מהפכה באשר לרלוונטיות של מסורות מים

 אלו לניהול מקיים של משק המים בהודו המודרנית שכן, למעלה משני עשורים, שיטות קציר מים

 הן כלי חשוב בכל מדיניות מים בהודו. מתוך כך, תפישותיהם מהוות דוגמאת נגד לעמדת העליונות

 המוחלטת של טכנולוגיות מערביות, לעקרונות האידאולוגיים של כלכלה ניאו-ליברלית

 ולגלובליזציה המונעת מאינטרסים תאגידיים, אשר כמעט תמיד מקבלת קדימות על-פני שיקולים

 חברתיים וסביבתיים מקומיים.

 יאיר ברק

 האתיקה של העמידה בתור

 

 עמידה בתור פיזי פנים אל גב לקבלת שירות או קניית מוצרים, או השתרכות בטור מכוניות פגוש אל פגוש, הן

 תופעות מודרניות ועל כך מעידה העובדה כי המלה תור בשפות רבות היא מלה שאולה, שנשאלה לרוב בסוף

 המאה ה-19 ממלה אחרת. לדוגמה: המלה תור בעברית היא במקורה עידן, תקופה והמלה queue באנגלית

 הושאלה לתופעת התור מן המלה הצרפתית קיוקיו – שיער אסוף לאחור – "זנב סוס", בעברית.

 תור הוא הסדר חברתי, המבוסס על הסכמה חברתית ואין לו מעמד בחוק כתוב. מכאן שסוגיות של אתיקה בתור

 הן סוגיות חברתיות לעילא ואינן סוגיות משפטיות. גם בימים אלה, כאשר הסדרי תור ממוכנים ואלקטרוניים

 מחליפים את התור הפיזי פנים אל גב ומעבירים אותו אל התור הטלפוני הארוך, או אל תור עלום כתור לטיפול

 רפואי,  הסוגיות האתיות הללו תקפות ואף מחריפות.

 הכלל ההסדרי וההסכמי החזק של התור הוא fifo – first in first out. סדר ההצטרפות אל התור הוא סדר

 קבלת השירות. השעון הוא סדרן התור ואין בלתו. האמנם אין בלתו?

 השעון הוא עקרון שרירותי על-אתי לכאורה, מחולל חיצוני של סדר חברתי ומשום שהוא שרירותי וחיצוני אינו

 יכול להיות בלעדי ולהשיב על סוגיות חברתיות, שחלקן (לא כולן) מתכנס לשאלות אתיות, שכותרתן היא: מהו

 פעולה אקט אתי בתור ומה אינו.

 כדי להשיב על השאלה מוסרי/לא מוסרי יש להניח מספר הנחות תשתית על תור, שמתרכזות בשאלות היסוד

 מהו מעמדו של מקום בתור והאם fifo הוא ההסדר האקסקלוסיבי של התור.

 ומכאן מתעוררות שאלות אתיות, שאחדות מהן תעלינה בצורת "האם ראוי מוסרית על-פי עקרון התור?" להלן

 אחרות מהן:
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 האם ראוי לשבור את עקרון fifo  כדי לאפשר לנכה, קשיש, אשה בהריון או חייל לקבל שירות מחוץ לסדר

 התור?

 האם ראוי לשבור את עקרון fifo לטוען שהוא חולה או ממהר מאוד?

 האם ראוי להעניק עדיפות בתור למי שנושא על בגדיו אותות של גיבור מלחמה, או לוחם ביחידת עילית?

  האם ראוי לאפשר לעומד בתור להעניק את המקום שלו לאדם אחר, שאינו קרוב משפחתו?

 האם ראוי להעביר Qnumber לאדם אחר, שזה עתה הגיע לאתר השירות? והאם יש הבדל בין העברה גלויה של

 המיקום בתור כבסוגיה הקודמת להעברת פתק עם מספר המקדם את המצטרף הטרי לתור?

 האם ראוי שמקום בתור ייקנה בכסף או בכל תמורה אחרת?

  האם ראוי לשכור שירות של שומרתור כמקובל בארה"ב?

?fifo האם חפץ המונח בתור והמייצג את העומד בתור מזכה את מציב החפץ עלפי עקרון 

 האם ראוי להעמיד עגלת קניות – טרולי – ריקה בתור לקופה ולמלא אותה במוצרים מן המדפים תוך הליכה

 הלוך אל המדף ושוב אל הטרולי?

 האם ראוי שהעומד בתור יאפשר לאדם אחר לעמוד לפניו וכך להסיג לאחור את כל העומדים מאחוריו?

 האם ראוי שנהג יאפשר לנהג אחר, המבקש להשתלב בתור (פקק) מכביש צדדי, להשתלב בכביש וכך להסיג

 לאחור את כל כלי-הרכב שמאחור?

 שאלות אתיות נדירות יותר אך חריפות לא פחות עולות בסוגיות של תור לטיפול רפואי, או תור להשתלה.

Michael J. Sandel) בספרו של הפילוסוף מיכאל סנדל Jumping the Queue הפרובלמטיקה המרכזית בפרק 

 What Money Can't Buy – the moral limits of markets) היא האם קיימות מגבלות אתיות של קניית

 מקום בתור בכסף. הרצאתי המוצעת, כפי שניתן להבין מתקציר זה, לא זו בלבד שחורגת מן השאלה "תור או

 כסף", אלא גם מבוססת על הנחת יסוד שונה מזו של סנדל על מעמדו של המקום בתור.

 חדר 278 - פילוסופיה של הדת

 יורם קירש

 הגותו הדתית של ישעיהו ליבוביץ ותיאוריית "הפיגום"

 

 השקפתו הדתית של ישעיהו לייבוביץ היא, בעיני רבים, החלק המרכזי והחשוב בתרומתו הפילוסופית. לדעת

 ליבוביץ, האל איננו אובייקט של החשיבה הדתית וכל הגות שעוסקת באלוהים היא אלילות; מי שמתפלל

 במטרה לקבל משהו מהאל, או מקיים מצוות על מנת לקבל שכר, מעלה דרישה "אווילית ומחוצפת": שישנה

 הקב"ה ממנהגו של עולמו לטובתו. האמונה ביהדות היא קבלת עול המצוות באמצעות הכרעה ערכית-רצונית.

 מחוץ לקיום המצוות, אין האמונה היהודית קיימת. השקפתו זו של ליבוביץ, העומדת בסתירה למחשבה הדתית

 לדורותיה בענייני שכר ועונש והקשר בין האדם לאל, מעלה שאלות נוקבות. למשל, מדוע שהאדם יקבל על
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 עצמו עול מצוות, אם אין לנגד עיניו שום נימוק ערכי או אינסטרומנטלי בעד קיום המצוות? בהעדר נימוק כזה,

 מה יגרום לאדם להכריע להיות דתי ולא חילוני? לדעת רוני מירון1 "מצד אחד לייבוביץ תובע הפרדה בין האל

 הטרנסצנדנטי לבין המציאות, ומצד שני עשיית מצוות לשמה קושרת בין האדם לבין האל. שתי התביעות

  סותרות זו את זו באופן שמונע מהן להתקיים יחדיו, ולכן הופכות את שיטתו של ליבוביץ לבלתי אפשרית".

 אני מבקש להסביר את הסתירות הללו בעזרת תופעה, שהיא די שכיחה בעולם המדע וההגות. בתהליך הניסוח

 והבנייה של תורות מדעיות, פילוסופיות ואתיות, נעשה לא פעם שימוש בנימוקים שלא מופיעים בסופו של דבר

 בתיאוריה הגמורה. נימוקים אלה יכולים להיות אסטטיים, אסוציאטיביים ומיסטיים, או חלקים מתיאוריות

 קודמות שעבר זמנן. השימוש בהם מהווה שלב חיוני בבנייתה של התיאוריה החדשה, אבל אחר כך הם

 מסולקים ממנה, כמו פיגומים המסייעים בהקמת בניין ומוסרים כשהבניין מוכן. דוגמאות לכך הם הפאונים

 המשוכללים בתיאורית חוקי קפלר על תנועת כוכבי הלכת, השימוש שעשה ניוטון באלכימיה כדי לבאר לעצמו

 את מקור כוח הכבידה והשימוש במושג האתר כדי להסביר את התפשטותם של גלים אלקטרומגנטיים בחלל

 הריק. דוגמא נוספת היא השימוש בדיאגרמות של "דרך השמונה" לבניית תיאוריית הקוורקים. גם מושג

 הטרנסצנדנטיות המתגלמת בפניו של הזולת בהגותו של עמנואל לוינס, יתכן שנבנה בעזרת "פיגומים" מעין

  אלה.

 אני מבקש לטעון שישעיהו ליבוביץ הגיע לתורה הדתית שלו באמצעות שיקולים אינסטרומנטליים, שקשורים

 לחינוך שקיבל ולנסיונותיו לגשר על הסתירה בין דת אבותיו לעקרונות המדע. השיקולים הללו לא עלו בקנה

 אחד עם השקפתו המדעית הרציונאלית, ולכן אין הם מופיעים בתורתו המוגמרת. הבנת הרבדים הללו בהגותו

 של ליבוביץ עשויה ליישב את הסתירות ולהציג תורה שלימה ועקבית יותר, המבטאת השקפה מקורית על

  הקשרים והסתירות בין דת ומדע.

 1 רוני מירון (2005) "פנומנולוגיה של  'אני' מאמין – הגותו של ישעיהו ליבוביץ כמקרה מבחן", בתוך: "על

 האמונה – עיונים במושג האמונה ובתולדותיה", משה הלברטל, דוד קורצווייל ואבי שגיא (עורכים), ירושלים.

  עמ' 145-189; 597-604.

 נועם אורן

 אמונה, בחירה ונונ-קוגנטיביזם דתי

 

 מאז המפנה הלשוני של הפילוסופיה האנליטית ישנו עיסוק ער במשמעותם של היגדים דתיים. אחת התיאוריות

 הרווחת בספרות, בדגש על הספרות האנליטית המוקדמת יותר, היא התיאוריה הנונ-קוגנטיביסטית הגורסת כי

 היגדים דתיים אינם טענות. לפי הנונ-קוגנטיביזם היגדים דתיים אינם פרופוזיציות כלל אלא מבעים, ציווים,

  פעולות-דיבור וכיוצ"ב.

  עמוד 6



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

 בהרצאתי, ברצוני לדון בטיעון מקורי לטובת נונ-קוגנטיביזם דתי. מטרת הטיעון היא להראות שלשפה

 ולפרקטיקה הדתית יש מאפיין מסוים שאין אותו לשיח קוגנטיביסטי ולפרקטיקות המתבססות על קבלת טענות.

 הטיעון עצמו קצר ופשוט להבנה אך הדיון בו הוא, לעניות דעתי, החלק המעניין והפורה. הטיעון הוא זה:

  לא ניתן לבחור להאמין, באופן ישיר, בפרופוזיציה.1.

  ניתן לבחור להאמין, באופן ישיר, בכך ש'אלוהים קיים'.2.

  לכן, 'אלוהים קיים' איננה פרופוזיציה.3.

 מכיוון שהטיעון תקף יש לבחון כל אחת מן ההנחות בכדי להחליט אם המסקנה מחויבת. לטובת ההנחה

 הראשונה אגייס את מאמרו של ברנרד ויליאמס,  Deciding to Believe, ואת הדיון שהתפתח בעקבותיו .

 ויליאמס במאמר זה מנסה להראות שלא ניתן לבחור להאמין בפרופוזיציות. ראשית, ויליאמס פונה לטעון כי

 פנמנולוגית אין הדבר אפשרי  אך לאחר מכן ויליאמס מנסה להראות כי אם מבינים באופן עמוק את המשמעות

 של אמונה (או יותר נכון – האמנה) אזי ניתן לראות כי בחירה להאמין היא תרתי דסתרי . זאת משום שהאמנה

 מטרתה, לפחות תחת תנאים אידיאליים, 'להגיע אל המציאות' ואם החירות הייתה נתונה לנו בבחירת האמונה

 היה ניתק הקשר בין המציאות, אשר לא תלויה ברצוננו, לבין האמנותינו. טיעוניו אלו של ווילאמס, הן

 הפנמנולוגי והן האנליטי, עוררו שיח פילוסופי רב אליו אנסה להתייחס במהלך ההרצאה, במידת האפשר.

 ההנחה השנייה, הגורסת כי ניתן לבחור להאמין בקיומו של אלוהים, היא, לדעתי, יותר קונטרוברסלית אך

 במהלך ההרצאה אנסה לבסס אותה. בכדי לבסס את הנחה זו לא אפנה לעסוק בפילוסופיה אנליטית בת זמננו

 אלא אנסה להתחקות אחר החיים והשיח הדתי, שכן הנחה זו טוענת דבר אודות השיח והחיים הדתיים בפועל.

 על כן, אנסה להראות כי קיימת הסכמה רחבה, אם כי לא גורפת, בהגויות דתיות כי ניתן לבחור להאמין. דבר זה

 עולה בצורה הברורה ביותר אצל תיאולוגים מימי הביניים דוגמת הרמב"ם, בעל ספר החינוך, ר' אברהם

 ביבאגו, אוגוסטינוס, אקווינס וכיוצ"ב . באופן דומה, גם אצל הוגים ותיאולוגיים מודרניים יותר דוגמת בלז

 פסקל, סרן קירקגור ווילימס ג'יימס מצויה ההנחה כי ניתן לבחור להאמין. יתר על כן, גם אם ישנם דוגמאות

 נגד או שמא חלק מהדוגמאות שלי שגויות מסיבה כזו או אחרת עצם הטיעון איננו מתייתר אלא הוא לכל היותר

 מראה כי לא ניתן להחזיק בגישה אשר מחד גורסת כי ניתן, ואף ראוי, לבחור להאמין בקיומו של אלוהים,

 ומאידך לטעון כי האמונה בקיומו של אלוהים היא אמונה פרופוזיציונאלית.

 לבסוף, חשוב לתת את הדעת לכך שגם לפי רבות מן התאוריות הנונ-קוגנטיביסטיות לא ניתן לבחור להאמין

 שכן לפי תיאוריות אלו היגדים דתיים הם מביעות יחס ((attitude וגם ביחס לא ניתן לבחור. לכן, הטיעון

 הנידון, בו ההנחה השניה קובעת במפורש שניתן לבחור להאמין בקיומו של אלוהים, איננו טיעון לטובת

 נונ-קוגנטיביזם כללי אלא נונ-קונטיביזם מאוד מסוים הרואה בהיגדים דתיים סוג של פרקטיקה (כמו תפילה,

  הנחת תפילין, וידוי וכיוצ"ב).
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 עינב פרידמן

 הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו: על "עבודת האל השכלית" ו"אהבת האל השכלית"

 

 אבקש להתייחס כאן לקרבה האפשרית בין הרמב"ם לשפינוזה לגבי הביטוי השפינוזיסטי הידוע "אהבת אלוהים

 השכלית", ולטעון כי בנוסף לרמזים העקיפים שמוצאים אידל והרוי בקשר לדמיון לגבי ביטוי זה, ניתן למצוא

 רמז נוסף, ישיר, ברור ובולט מאד לכך שיתכן כי שפינוזה "שאל" את הביטוי הידוע ישירות מהרמב"ם. מה

 שמעלה באופן מובהק את הסבירות לטענת אידל והרוי על ההשפעה של הרמב"ם על שפינוזה, כמו גם מצביע

 על כך שייתכן כי שפינוזה לא נזקק ל "מתווכים" בשימוש שלו בביטוי המפורסם. בכך, כולי תקווה, אתרום את

 תרומתי הצנועה למחקר המצביע על קווי הדמיון ואולי אף ההשפעה של הרמב"ם על שפינוזה .

  זאב הרוי (Harvey, 2007 וגם Harvey, 2014) מתייחס לשני מאמרים של משה אידל, המצביעים על קרבה

 אפשרית ודמיון לשוני ורעיוני בין הרמב"ם לשפינוזה, בנוגע לשני ביטויים שפינוזיסטיים מפורסמים ומרכזיים:

 האחד, "אלוהים או הטבע" (אתיקה, חלק ד', הקדמה) . השני, "אהבת אלוהים השכלית" (אתיקה, חלק ה',

 משפט 33). אתייחס כאן לביטוי השני . תחילה, לפני שאציג את הטיעון שלי, אפרט את הממצאים החשובים

 ומאירי העיניים של הרוי ואידל בנוגע לכך ש"אהבת אלוהים השכלית" השפינוזיסטית חבה את קיומה, או

 לפחות קשורה באופן עקיף לרמב"ם.

 אמנם, עיקר עיסוקו של המאמר הנדון של אידל הינו בהשפעת אבולעפיה (באמצעות ספרו "אור השכל") על

 משה נרבוני ואברהם שלום, אולם ממש בסיומו של המאמר אידל כותב (עמ' 82): "מוטיב חשוב אחד מדבריו

 של אבולעפיה נשאר: האהבה בין האל והאדם... היא הדדית. מוטיב 'האהבה האלוהית השכלית' המופנית כלפי

 האדם ו'האהבה האנושית השכלית' על ידי האל ראוי לתשומת לב... התפיסה הקרובה לתפיסה זו... בצורה

 מסויגת מצויה אצל שפינוזה". הרוי (עמ' 90-92) מדגיש את מה שאידל מזכיר כהרף עין (בצורה מסויגת ואף

 נחבאת מעט אל הכלים), על הקרבה האפשרית בין שפינוזה לבין הרמב"ם, וכותב (עמ' 92) כי שלום, הפילוסוף

 המימוני, השתמש כפרפראזה בדברי אבולעפיה, ובהחלט ייתכן כי פרפראזה זו השפיעה על שפינוזה. כמו כן,

 הרוי מוסיף על טיעונו של אידל, וטוען כי למעשה "אהבת אלוהים השכלית" של שפינוזה חבה למושגיות של

 הרמב"ם לגבי ה"חשק", כפי שהוא נזכר במו"נ, חלק שלישי, פרק נ"א . כלומר, הרוי (בעקבות אידל) טוען כי

 ישנה אפשרות להשפעה לשונית עקיפה של הרמב"ם על שפינוזה, בנוגע לביטוי "אהבת אלוהים השכלית", דרך

 "תיווכו" של ר' אברהם שלום, כמו גם להשפעה ישירה באמצעות ה"חשק" המימוני בפרק נ"א, בחלק השלישי

  של מו"נ.

 כאן הוא בדיוק המקום בו אני מבקש לטעון (גם כתימוכין לאידל והרוי ), כי ממש באותו פרק (נ"א,

 חלק שלישי) של מו"נ, קיים צירוף מילים הקרוב מאד לזה של "אהבת אלוהים השכלית". ביטוי זה הוא "עבודת

  האל השכלית":
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 "בשעה שאתה לבדך בלי אף אחד ובשעה שאתה מתעורר על מיטתך - היזהר מאוד מאוד מלהפעיל את

 המחשבה בשעות יקרות אלה בדבר אחר מלבד אותה עבודת האל הׂשכלית, והיא לְִקַרב אל האל ולהתייצב לפניו

 בדרך האמיתי שלימדתיך, לא בדרך ההיפעלויות הדמיוניות"

 "אבל כעת שתהיה-לבדך בפני עצמך מבלתי אחר, וכעת הקיצך על מטתך, הזהר מאד מלשום מחשבתך בעתים

 הנכבדים ההם בדבר אחר אלא בעבודה ההיא השכלית,  והיא להתקרב אל השם ולעמוד לפניו ע ל הדרך

  האמתית אשר הודעתיך, לא על דרך ההפעליות הדמיוניות"

 כך, הופך להיות צירוף המילים המימוני הכמעט לא-מוכר ולא-מפורסם ("עבודת האל השכלית"), למקורו

 האפשרי של הביטוי השפינוזיסטי הידוע "אהבת אלוהים השכלית". אם טענתי נכונה , עולה הסבירות

 לאפשרות לקרבה או אף השפעה אפשרית רעיונית, מושגית ולשונית ישירה, ללא "מתווכים", של מו"נ על

 האתיקה. כך, טענתי תומכת הן בטענת הקרבה הלשונית העקיפה של אידל והן בטענת הקרבה הקונספטואלית

 הישירה של הרוי . השימוש של שפינוזה בביטוי המפורסם "אהבת אלוהים השכלית", הדומה (כמעט זהה)

 לשונית ורעיונית ל"עבודת האל השכלית", מעלה את הסבירות לאפשרות כי שפינוזה "שאל" את הביטוי

 ישירות מהרמב"ם (ללא "מתווכים"), ומחזק את טיעוניהם של אידל, הרוי ונדלר באותו נושא. תומכת בכך גם

 העובדה שהן הרמב"ם והן שפינוזה צירפו (מבחינה קונספטואלית) את האהבה השכלית להכרת וידיעת

 האלוהים (הרמב"ם באמצעות "משל הארמון" ושפינוזה באמצעות "דעת ההסתכלות"), כמו גם העובדה כי שני

 ההוגים התייחסו לאותו "כיוון" של האהבה: אהבת האדם את אלוהים .
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Epistemology - 279 חדר 

 Eliran Haziza 

Asserting, implying, and knowing that you know 

 

The knowledge norm of assertion (KNA), according to which one should assert that p only if 

one knows that p , is supported by three influential arguments due to Timothy Williamson. 

First, KNA explains why assertions of the form “ p but I don’t know p ” sound absurd: such 

assertions are unknowable and thus necessarily unwarranted. Second, KNA explains why it's 

intuitively improper to make assertions on probabilistic grounds alone. For instance, if I 

believe that your lottery ticket lost only because it has a low chance of winning, it seems 

wrong to assert “Your ticket lost” without knowing that the ticket lost, even if my belief is 

highly probable and even if it turns out to be true. Third, KNA explains why it's generally 

appropriate to reply to an assertion with “How do you know that?”: in such cases one 

challenges the speaker’s warrant for making the assertion.  

In this paper, I consider whether the three arguments in favor of KNA can beֿ extended to 

support a corresponding knowledge norm for implying (KNI). I consider two kinds of implying: 

presupposition and conversational implicature, and show that a knowledge norm for these 

kinds of implying is equally supported by the arguments. Forֿ instance, when one has only 

probabilistic grounds for the belief that a lottery ticket lost, it's just as intuitively improper 

to presuppose that the ticket lost (e.g., “Do you know that your ticket lost?”) or to implicate 

that the ticket lost (e.g., “Better luck next time!”) as it is to assert 

it. I conclude that the norm that one should imply only what one knows is just as plausible as 

the norm that one should assert only what one knows. But this creates trouble for Williamson 

and other supporters of KNA who also reject the KK principle, according to which knowing 

entails knowing that one knows. I argue that it's plausible, if KNA holds, that by asserting 

that p one implies that one knows that p. Given the knowledge norm of implying, we get that 

one should assert only what one knows that one knows. The argument can be iterated to 

yield the following norm: one should assert only what one knows that one knows that … one 

knows. The resulting norm is plausible only if the KK principle holds, for otherwise very little 

is assertible. If the three KNA arguments considered in this paper do support KNI, the upshot 
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is that it's implausible to accept KNA on the basis of these arguments and reject the KK 

principle. 

Yonatan Shemmer 

Disagreement without Belief 

 

We argue that there can be, and very often is, disagreement in attitudes other than belief. 

Philosophical discussions of disagreement tend to overlook this possibility. Philosophers 

often imagine a person with a belief that the Earth is flat or that capitalism is great or that 

mushrooms are tasty and then try to analyse disagreement with this person, in terms of a 

belief in an inconsistent proposition or in terms of the rejection of that person’s belief. We 

argue that beliefs need not be in the picture at all. Two people may agree in all their beliefs 

yet still disagree in other attitudes such as plans, wishes and emotions. 

After motivating the intuition that there is disagreement without belief, we report the 

results of empirical research into how widely this intuition is shared. The research has been 

conducted over the last year and its results have not yet been published. It shows quite 

clearly that the common understanding of the concept of disagreement does not presuppose 

that divergence of beliefs between the disagreeing parties. We will explain our methodology 

and present the results. 

We then turn to the task of explaining the phenomenon of disagreement without beliefs. 

Some existing theories can only recognise disagreement in beliefs, but others could be 

reinterpreted as offering a more generic relation as the key to disagreement, one that can 

hold between other attitudes. We argue that even those reinterpreted theories are 

inadequate. We end by showing that our (2017) normative theory of disagreement can readily 

explain all forms of disagreement. Our conclusion is therefore twofold: first, that 

disagreement without belief exists, and second, that this is good reason to think 

disagreement itself is normative. 

Arnon Keren 

The Functionalist Response to Skepticism: The Case of Testimonial Skepticism 
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In his groundbreaking work, Craig (1991) suggests that we can shed light on the concept of 

knowledge by studying the role, or practical function, of the concept: By investigating what 

the concept of knowledge does for us, we can go on to examine what the contours of the 

concept must be, if it is to serve this role. In recent years, a number of philosophers inspired 

by Craig have advocated a new functionalist approach to the evaluation of forms of 

skepticism (Weintraub 2018; Hannon 2019). The idea is that we can evaluate skeptical 

positions by investigating whether a concept which plays the kind of role that the concept of 

knowledge plays for us, would be such that it would support different forms of skepticism. In 

this paper, I use the functionalist framework to study skepticism about testimonial 

knowledge (STK). 

STK is the skeptical position that denies that we have testimonial knowledge, but does not 

deny that we have knowledge based on other sources (perceptual knowledge of the external 

world, inductive knowledge, etc.). I argue that certain conceptions of knowledge might 

support STK. Moreover, these conceptions of knowledge have some of the central features 

attributed to our own concept of knowledge by some leading contemporary accounts 

(pragmatic encroachment and safety accounts of knowledge). But can such conceptions of 

knowledge serve the kind of practical role the concept of knowledge plays? I argue that they 

cannot. 

According to Craig, the primary function of the concept of knowledge is to flag good 

informants, thereby allowing for a certain division of cognitive labor. But, I argue, any 

efficient division of cognitive labor requires not merely the ability to flag good informants, 

but also the ability of easily transfer the property marked by this flag to others. It follows 

that any kind of efficient division of cognitive labor depends on the possibility of 

transferring knowledge to others via testimony. Therefore, STK and any conception of 

knowledge which supports STK does not allow for an efficient division of cognitive labor. 

I end the discussion by considering two possible objections, suggesting that the functionalist 

response to STK does not constitute a good response to a form of philosophical skepticism. 

The first objection suggests that the reasons against STK presented by the functionalist 

response are merely practical reasons against using the term “knowledge” in certain ways, 

which do not bear on the truth or plausibility of these uses of “knowledge”. The second 

objection states that even if the functionalist response can be used to argue for the 

implausibility of certain radical forms of philosophical skepticism, STK is not a form of 

philosophical skepticism. I argue that both objections fail. 

  עמוד 12



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

 

References  

Craig, E. (1991). Knowledge and the state of nature. Oxford: Oxford University Press. 

Hannon, M. (2019). “Skepticism: Impractical, therefore Implausible.” Philosophical Issues 

29(1): 143-158. Weintraub, R. (2018). “Inductive Skepticism: A Functional Investigation.” In 

Machuca, D., & Reed, B. (Eds.). (2018). Skepticism: From Antiquity to the Present. London: 

Bloomsbury. 

Relationism and Relativity - 280 חדר 

Noah Stemeroff 

Cassirer and the Conceptual Foundation of Relativity Theory: A Lesson from the 

History of the Philosophy of Physics 

 

A central debate on the foundations of relativity theory concerns whether the theory 

supports a relational or substantival account of spacetime. On the side of the relationalists, 

adherents of the dynamical approach (e.g. Brown, 2005) have suggested that the spacetime 

structure of relativity theory is derivative from its dynamical structure. Thus, relativity 

theory can been seen to support a robust relational account of spacetime. On the side of the 

substantivalists, adherents of the geometrical approach (e.g. Lehmkuhl, 2011) suggest that 

the dynamical structure of relativity theory is derivative from its geometrical structure. On 

this reading, the spacetime structure of relativity theory is taken to directly govern physical 

phenomena. In light of the compelling arguments which appear to support both of these 

diametrically opposing views, the current state of the debate appears to be at an impasse 

(Huggett, 2015). In this talk, I consider whether we may be able to take inspiration from the 

history of philosophy in order to develop a viable alternative. In particular, I will present an 

account of Cassirer’s (1923) Neo-Kantian critique of both the relationaist and substantivalist 

interpretation of relativity theory. Cassirer suggests that we cannot draw a clear-cut 

distinction between the dynamical and geometrical structure of physical theory, as the 

dynamical structure and geometrical structure of relativity theory are essentially interwoven 

and this interrelation constitutes a necessary presupposition of scientific thought. After 

developing Cassirer’s thoughts on this issue, I conclude by considering what lessons we can 
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draw from this episode in the history of philosophy in light of modern developments in 

relativity theory, especially recent work on the formal foundations of general relativity. 
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Ori Belkind 

Conventionalism in Early Analytic Philosophy and the Principle of Relativity 

 

In this paper I reconstruct conventionalist epistemologies in Early Analytic Philosophy, and 

consider the application of these epistemologies to Einstein’s Principle of Relativity (PR). 

Conventionalists frequently mentioned the restricted PR, which is a postulate of Einstein’s 

special theory of relativity (STR) as a central example of a scientific principle exhibiting 

conventionalism. 

Philosophers such as Schlick, Reichenbach, and Carnap often mentioned the relativistic 

nature of the STR and relations of simultaneity as displaying the fundamental role of 

conventions. 

To reconstruct conventionalist views from the early 20th century, I differentiate between 

three types of convention. First, there are conceptual conventions, which are the axioms 

adopted for a particular science. Conventionalists argued that the axioms constituted implicit 

definitions, given that any formal, mathematical system is eventually based on some (more, 

or less) arbitrary choice of axioms. Second, there are “concrete” conventions, which are 

constituted by the particular way in which concepts are coordinated with physical objects. 

For example, one can take the concept “unit of length” to be coordinated with the Paris 

Meter, which is selected as an actual system providing a standard of length. But the choice 

of coordinative definition is (more, or less) arbitrary, and other systems might be considered 
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rigid or proper standards for measuring length. Finally, there is the thesis that a theory is 

undetermined by the evidence. If there are several theories with the same empirical 

consequences, it follows that the choice of a theory amounts to an arbitrary 

choice. 

In the paper I argue that commentators do not always distinguish clearly between various 

conventionalist theses. Nevertheless, various kinds of conventionalist approaches emphasize 

the three distinct kind of conventions in different ways. I argue that these different types of 

convention underwrite interpretations of relativity offered by Moritz Schlick, Hans 

Reichenbach, and Rudolf Carnap. Moreover, I argue in the paper that once the three types of 

convention are distinguished, we are able to see how the conventionalist account of the PR 

becomes incoherent. The paper shows how conventionalist interpretations of STR and PR fail 

given their own account of the nature of conventions. 

Guy Hetzroni 

Miracle or Physical? Einstein Vs. Wigner on the Effectiveness of Mathematics 

 

As fundamental physics becomes increasingly dominated by abstract mathematical theories, 

the philosophical significance of the question of the applicability of mathematics to physics 

becomes more and more apparent. Eugene Wigner was probably the first from among many 

distinguished physicists to regard the effectiveness of mathematics in physics as a miracle, a 

"wonderful gift which we neither understand nor deserve". Steiner regards mathematics as 

an anthropocentric concept, and thus his thorough philosophical analysis of several central 

cases studies leads him to regard the applicability of mathematics as a challenge to naturalist 

philosophy. 

My claim in this talk would be that physics itself suggests a different kind of answer to the 

question, one which explains the applicability of a given piece of mathematics by appealing to 

physical properties of the world. I am going to present the workings of Einstein’s equivalence 

principle in the construction of the general theory of relativity as manifesting this kind of 

answer. The essence of the answer involves the delicate interplay between mathematical 

guesswork and empirical input through which the mathematical representation of the world 

in physical theories is constructed. 
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Furthermore, I shall claim that the attempt to find physical answer to the question is 

beneficial for the advance of physics. The success of the argument seems less miraculous 

once we realize that the same kind of argument can also lead to mathematically sound and 

esthetic theories which turn out to be empirically inadequate. The first relationist theory by 

Julian Barbour and Bruno Bertotti, I claim, is such an example. 

Gender - 281 חדר 

Sara Cohen Shabot 

Why ‘Normal’ Feels So Bad: Violence and Vaginal Examinations During Labor – a 

(Feminist) Phenomenology 

 

In this paper I argue that many women lack the epistemic resources that would allow them to 

recognize the practice of vaginal examinations during childbirth as violent or as unnecessary 

and potentially declinable. I address vaginal examinations during childbirth as a special case of 

obstetric violence, in which women frequently lack the epistemic resources necessary to 

recognize the practice as violent not only because of the inherent difficulty of recognizing 

violence that happens in an ‘essentially benevolent’ setting such as the medical one, but also, 

and mainly, due to the pervasive sexual reification of women under patriarchy and the 

pervasive shame to which women are subjected.  

My argument is that the practice of vaginal examinations is indeed experienced – bodily 

apprehended – as violent by many women, but that full epistemic recognition of this violence 

is frequently obstructed because the experience perfectly coincides with the normal 

phenomenological situation of women within patriarchy and thus cannot really be framed as 

violent. A phenomenological analysis presenting the embodied experience of women under 

patriarchy as always already essentially tied to sexual availability and commodification, and 

to shame, will explain this epistemological impairment. A phenomenological take on Judith 

Butler’s distinction between ‘recognition’ and ‘apprehension’ informs my analysis: I deploy it 

to provide a richer, more nuanced response to the question of why vaginal examinations are 

not fully recognized and expressed as violent – even when they are, frequently, apprehended 

as such. Furthermore, Butler’s ideas about the epistemic ‘framings’ through which we make 

sense of different kinds of lives (grievable versus ungrievable) will help me to explain how the 
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patriarchal sexual reification of women in fact already frames sexual violence as not-violence 

– which ultimately also prevents labouring women (and obstetrical staff) from recognizing 

vaginal examinations during labour as violence. 

Dana Riesenfeld 

Language fluidity: A Davidson-style analysis of non-binary gender language as a 

paradigm for linguistic understanding and communication 

 

In a series of articles and primarily in "A nice derangement of epitaphs" (1986), Donald 

Davidson has outlined the basic structure of linguistic communication and claimed that 

successful understanding through linguistic communication does not necessarily depend on 

linguistic rules and conventions shared by speaker and hearer.  The paradigmatic example 

Davidson showcases is the malapropism: the intentional or unintentional misuse of a word, 

sometimes replaced by a similar sounding word.   

However, as many critics throughout the years pointed out, Davidson's theoretical contours 

left room for much needed detail. The rejection of Davidson's well known conclusion: "there 

is no such a thing as a language" is due, I argue, at least partly, to a misunderstanding of the 

linguistic evidence Davidson highlighted; namely, the role of malapropism. Quite a few 

readers (Dummet, Hacking, and later, Lepore and Ludwig) argued that Davidson's argument 

is weakened by the fact that he relies too heavily on a peripheral linguistic rarity: the 

malapropism.   

In today's talk I argue the role of malapropism as Davidson intended is not to serve merely as 

an illustrative example but is rather meant to highlight the very nature of language. Following 

Davidson I claim that language is malapropistic in essence, but my argument goes beyond 

this, I claim not only that understanding is possible without rules, but that undermining 

linguistic rules is a necessary aspect of language. I base my argument on a recent linguistic 

phenomenon: NBL, non-binary language.  NBL are a family of linguistic phenomenon specific 

to self-identifying non binary individuals. I focus mainly on the following linguistic instances:  

1. Name change: The personal, social and legal change of birth name (usually, a binary 

gendered name) to a neutral gendered name or otherwise, one reflecting of non-binary 

gender.  
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2. Use of pronouns: In some cases, non-binary identifying individuals prefer being 

addressed by a gender neutral pronoun (such as they/them) or being addressed using 

alternating gender pronouns.  

3. Definition of sexual orientation: Gender and sexual orientation are obviously distinct. 

For a non-binary identifying individual, defining sexual orientation bears special intricacies 

that are manifested in language.  

Public visibility of non-binary gender is still relatively scarce and recent, thus, individuals 

who define themselves as non-binary face the need to communicate their gender identity 

using a language which is completely new. In this sense, NBL functions similarly to 

malapropism: it is nonstandard by definition but like malapropisms, not only does not prevent 

or impede understanding, but rather promotes and enables understanding. I argue that NBL 

demonstrates the fact that language is inherently subversive and argue, not only that 

understanding does not necessarily depend on following rules, but rather, that it necessarily 

defies rules. Thus, NBL, like malapropism, serves as a paradigm for linguistic communication 

and understanding in general. I claim that NBL is a malapropistic phenomenon which is not a 

peripheral, rather it is a prominent example of the inherent nonstandardness which is 

essential to our ability to understanding and linguistically communicate.   

 

 ליאור מאלי

  חשיבה ביקורתית ואתיקה של חתרנות

 

 חשיבה ביקורתית היא אסטרטגיה הכרחית על מנת לפרק תפיסות ומושגים שמכוננים את היום יום שלנו, ולהבין

 את המשמעות שהם תופסים בחיינו ואת ההשלכות שלהם. הערעור על הדברים המובנים מאליהם נמצא בשורש

 המהלך הפילוסופי. במאה ה-21 עם היצף המידע ברשתות החברתיות ובמקורות מידע נגישים ושיתופיים, אימוץ

 השיח הביקורתי החותר תחת הדוגמה הממסדית נושא השלכות מוסריות. כשקל יותר לייצר קשרים עם בעלי

 דעות ואינטרסים משותפים - הדרך סלולה לבנייה והזנה של תיאוריות קונספירציה יצירתיות ומגוונות.

 ההשלכות של תיאוריות כאלה יכולות להיות זניחות מבחינה חברתית ומוסרית, אך הן עלולות להיות הרסניות.

 בהרצאתי אתמקד במקרה בוחן שבו שיח של התבוננות ביקורתית אומץ באופן מכוון על מנת לערער על זכות

 הקיום והאנושיות של מיעוטים מגדריים, ובכלל זה אנשים טרנסים, טרנסיות ובעלי מגדר לא בינארי. נשים

Trans Exclusionary Radical) (בעיקר) המשתייכות לזרם של פמיניזם רדיקלי שאינו כולל טרנסיות 

 Feminists) מגדירות את עצמן כ"ביקורתיות כלפי מגדר" (Gender Critical) ומשתמשות במונחים ביקורתיים
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 על מנת לערער על ההבחנה בין מין למגדר, ועל האפשרות לבחור את המגדר שנוח לאדם להזדהות בו.

 בראייתן, נשים טרנסיות הן גברים המנסים להתחמק מדין וחשבון על הפריווילגיות שזכו להן ולהסתנן

 למרחבים נשיים שנועדו לתת מרחב בטוח למשתתפות. גברים טרנסים, לטענתן, הן נשים שאינן מתיישרות לפי

 סטריאוטיפים שמרניים או שמנסות לשפר את מעמדן החברתי באמצעות התחזות לגברים.

 אראה כיצד בנסיונותיהן לחדד את הביקורת, הן למעשה ממחישות ראייה סטריאוטיפית מגדרית מהותנית

 (ובינארית) של גברים ושל נשים, משמרות תפקידי מגדר מסורתיים ואף כושלות לתת הגדרה מבדלת בין גברים

 לנשים שלא מוציאה מן הכלל גם נשים וגברים סיסג'נדרים (כלומר, שהמגדר שלהם תואם למגדר שבו גדלו).

 מעבר לכישלון התיאורטי, לגישה של אותן מבקרות יש השלכות מוסריות בפועל: חייהן של נשים וגברים

 טרנסים, וכן של מי שמזדהים במגדר לא בינארי, נתונים תחת איום מתמיד במרחב הציבורי, במקומות עבודה

 ופעמים רבות גם בסביבה הקרובה ביותר. להכחשת ההבחנה בין מין למגדר יש השפעה ישירה על

 הדלגיטימציה של הזהות הטרנסית כמו גם לדהומניזציה של מי שמחזיקה בה.

 בהרצאה אתייחס לעבודתן של "מבקרות מגדר" כגון ג'ולי בינדל וקת'לין סטוק וכן לעבודתן של הוגות

 ואקטיביסטיות טרנסיות המתכתבות אתן. כמו כן, אתייחס לפרישתה המתוקשרת של חוקרת טרנסית מהמחלקה

 לפילוסופיה באוניברסיטת סאסקס בקיץ האחרון על רקע גילויי טרנספוביה מצד מבקרות מגדר שעבדו אתה

 במחלקה.

 אשתמש בדוגמה זו כדי להתייחס לסכנה הטמונה בשיח הביקורתי - כאשר הוא מאפשר לנו לבקר את עצם

 אנושיותם של מי שחוויות חייהם שונות משלנו, ולערער על הלגיטימציה של אדם לחיות את חייו כפי שהוא

 רואה לנכון - תוך ראייה של אחרים ומבלי לבטל אותם.

  

  עמוד 19



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

 מושב שני -  14:00-13:00

Aesthetics - 277 חדר 

Michalle Gal 

Philosophy of Design: towards a new definition 

 

It is high time philosophy, especially ontology and aesthetics, addressed design more 

formally and widely, given that design objects furnish so much of our surroundings. Since the 

philosophy of design is a relatively young sup-discipline of aesthetics, articulating definitions 

of design ought to be a high priority. In this paper I am presenting a formalist definition, in 

juxtaposition to rationalist and functionalist ones, which I think Glenn Parsons’ and Jane 

Forsey’s recently formulation definitions are. Because design is so ubiquitous in our daily 

spheres, the formalist versus functionalist or rationalist distinction with regard to design 

goes all the way back (or up) to a characterization of the human-being—in our case as an 

aesthetician or a visual being or rather a user. The corresponding normative question will be 

whether design ought to aestheticize functional things, to be looked at, or to enhance 

usefulness, convenience and functionality. Though many will say both equally, in many 

crucial moments a choice is made showing that design is an aesthetically oriented field first 

and foremost, nonetheless its essential functionality. 

In order to support a formalist definition of design I examine the class of re-used designed 

objects as paradigmatic cases: especially, the aesthetic status of re-purposed forms of 

designed objects and buildings, namely, forms of objects whose functions were subtracted in 

favor of new ones.  

I argue as follows:  

1. A privileged added value is attributed to the aesthetic qualities and status of re-used 

forms of designed objects and buildings. Function-depleted designed forms—those forms of 

objects for which new functions may be substituted for old ones—gain aesthetic qualities 

(even beauty) due to a ‘metaphorical-dialectical’ structure of application of a new function, 

while the absent previous function still echoing, but only through its appearance or its form.  
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Exemplary instances include Marcel Duchamp’s Trap (a coat hanger converted to a ‘trap’, 

where the function is only metaphorically projected); Fallen Furniture’s 737 Cowling Chair (an 

engine cowling of Boeing 737 converted to a chair, where only part of a undefined form is 

re-used); Junktion Studio’s Telephone Desk Lamp and IKEA Hackers products; the Tate 

Modern Museum and Musée d'Orsay (a power station and a railway station converted to 

museums); and other modernist factories.  In each of these instances, a 

form-follows-function structure is inverted to a function-follows-form structure, where the 

designed object is born anew from its form.  However, it is not pure but rather deep form. 

Formal properties rise and thicken as a result of a lingering, vacuous presence of a former 

function, and a ‘subjugation’ (in Gombrich’s sense) of the new projected function to the 

existing form.  

2. This phenomenon might be definitive of the nature of the designed object, rendering form 

as its core property, if not its essence.  In this way, function-depleted form may call for new 

uses, beyond what modernist architecture literature refers to as premeditated ‘functionalist 

flexibility’.  

3. Such aesthetic added value supports a normative formalist definition of design, namely, 

that the main role of design consists in attaining a rightness of composition of a functional 

object.  I thus challenge rationalist-functionalist views such as Parsons’ and Forsey’s (2015, 

2014). 
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 נעה נפתלוביץ

 התפישה הקוסמולוגית של ויטרוביוס והפילוסופיה של האדריכלות

 

 מחקר חדש הבא להציג את הקשר בין קוסמולוגיה לארכיטקטורה, מעלה תפישה פילוסופית לטבע בה

 הארכיטקט במרכז. הפניה למקורות מתמקדת בהסבריו של ויטרוביוס על מבנה היקום ומנגנונו, אשר מובאים

 בספרו על האדריכלות המתוארך למחצית השנייה של המאה הראשונה לפני הספירה. שם, עבודתו המעשית של

 הארכיטקט מועלת ומשוות לאירועים המתרחשים בטבע. הידע המקצועי של הארכיטקט, אשר כולל מגוון רחב

 של תחומי מחקר כגון מתמתיקה, גיאומטריה, רפואה, אופטיקה, גיאוגרפיה ואסטרונומיה, מעניק לו את היכולת

  להוציא לפועל את תוכניותיו תחת אותם חוקים על פיהם פועל הטבע.
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הטיעון הפילוסופי של המחקר מחלק את השלוחות של הטבע למוצעים(propositions)  ולהופעות (

 dispositions), כאשר במצב השני השלוחות של הטבע באות לידי ביטוי באופן של סדירויות כמו סימטריה

 ופרופורציות. המסקנה המרכזית מן הקריאה של ויטרוביוס הנה שהארכיטקטורה, כאשר נעשית באופן הנכון,

 הנה חלק אינטגרלי מהטבע, כמו מכונות ושאר המצאותיו של האדם. בקבלת הנחה זו, היכולת אשר ניתנת

 לארכיטקט, כלומר היכולת להבין את הסדר הפנימי של הטבע, מייחסת למפעליו את אותו המעמד אשר עד כה

  ניתן רק לאלו של הדמיאורג.

 הטיעון יוצג על ידי ציטוט מרכזי אחד של ויטרוביוס, מתוך שלושת הפרקים הראשונים של הספר התשיעי,

 העוסק באירגון של ספירות הגורמים השמיימים והמסלולים של הכוכבים ביקום. הציטוט עצמו עוסק בהסבר

 כיצד לעצב שעוני שמש וליצור אנאלמה ובו ויטרוביוס עושה השוואה ישירה בין מתודות וטכניקות

 ארכיטקטוניות לחוקים אוניברסליים ולאופן בו הדברים בטבע פועלים. על מנת למקם את הטיעון בהקשר נרחב

 יותר, תוצג ההשפעה הרחבה מהפילוסופיה היוונית של הטבע על ויטרוביוס, הן מפילוסופיה פרה-סוקרטית והן

  מאוחרת יותר.

 ראיה רחבה זו את התפישה של ויטרוביוס למקצוע של הארכיטקטורה וגישתו הפילוסופית, אינה רק תורמת

 לחקירה הנוכחית של הארכיטקטורה בעת העתיקה, אלא מביאה מבע חדש לפיסלופיה של הטבע באמצעות

  ארכיטקטורה, הן ברמה התיאורטית של תכנון הביצוע ועד לעבודה המעשית בשטח.

 

Vitruvius’ Cosmological Perception and the Philosophy of Architecture 

 

A new investigation that aims to elaborate on the connection between cosmology and 

architecture, reveals a philosophical approach to nature whom the architect is in its center. 

The research brings forth Vitruvius’ accounts on the universe’ structure and its apparatus, 

which are manifested in his work On Architecture dated to the second half of the 1st century 

BC. There, the practical work of the architect is elevated and compared to the actions that 

occur by nature. The professional knowledge that the architect holds, which includes a wide 

range of fields of inquiry, among them mathematics, geometry, medicine, optics, geography 

and astronomy, gives him the ability to execute his work under the same laws that nature 

operates.  

The philosophical analyzation divides nature’s extensions to propositions and dispositions, 

while the latter take their places in the world through regularities, such as proportions and 

symmetry. The main conclusion from Vitruvius reading claims that architecture, while 

executing on its best, is an integral part of nature, like machines and everything else that 

man artefacts. Following this argument, the ability that been given to the architect, i.e. the 

  עמוד 24



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

insight on the inner order of nature, attribute to his actions the status which until then was 

solely of the demiurge.   

The argument will be elaborated by one main quote of Vitruvius, from the three first 

chapters of book nine, which its main subject is the arrangement of the heavenly bodies in 

their spheres and the planets’ orbits. The quote itself deals with the design of sun-dials and 

how to draw the analemma, there Vitruvius makes a direct analogy between architectural 

methods and techniques to nature’s laws and operation. To put things in context, the wide 

influence from the Greek natural philosophy, which is expressed by Vitruvius, will be 

presented, both from Pre-Socratics and after.   

This broader understanding of Vitruvius’ approach to the profession of architecture and its 

philosophical notions, do not just elaborate the current investigation on architecture in 

antiquity, but brings a new presentation of natural philosophy through architecture, from 

the theoretical plans to the practical methods and techniques.  

Greek Philosophy - 278 חדר 

Takashi Oki 

Aristotle on Deliberation and Necessitarianism 

 

The problem of compatibility or incompatibility between the possibility of meaningful 

deliberation and necessitarianism (the view that everything happens of necessity) has long 

been a topic of discussion, and it is well known that Aristotle is concerned with the problem 

in De Interpretatione 9. He thinks that if everything happens of necessity (18b30-31), then 

‘there would be no need to deliberate or to take trouble, thinking that if we do this, this will 

happen, but if we do not, it will not’ (18b31-33). In this paper, I argue that Aristotle is a 

deliberation incompatibilist, and consider why he thinks that it is reasonable to endorse this 

position. 

First, I show that it is more reasonable to think that Aristotle here gives a reductio, and to 

supply some implicit premises to the necessitarian argument (18a34-18b16) from which he can 

validly conclude that everything happens of necessity, rather than interpreting it as a 

fallacious inference made by his opponent (pace Bobzien 2011; Nielsen 2011). In my view, 
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Aristotle thinks that deliberation is inefficacious if the future is necessary (in the sense of 

being fixed or irrevocable) in the way the past and present are. 

Second, I argue that the necessitarian conclusion that ‘everything is and happens of 

necessity’ (18b30-31), which is considered to be incompatible with deliberation, should be 

distinguished from the view that everything that happens happens of necessity, 

independently of antecedent conditions, as well as from the view that everything that 

happens is necessitated by antecedent conditions (pace Nielsen 2011). Further, I also show 

that Aristotle’s argument on the inefficaciousness of deliberation is not a sort of ‘Lazy 

Argument’ (pace Sorabji 1980). 

Third, I argue that, in Aristotle’s view, the principle that ‘if we do this, this will happen, but if 

we do not, it will not’ (18b31-33) would hold even if everything happens of necessity. It is 

important to note that the necessitarian conclusion is compatible with this principle, and that 

Aristotle does not say that the principle would not hold if everything happens of necessity, 

even though he thinks that deliberation on the basis of the principle would not be needed in 

such a case (18b31-33). By pointing out that Aristotle accepts that one could still ‘causally 

affect some future events’ even if everything happens of necessity, I show that Fine’s (1984) 

contention that ‘since one can causally affect some future events, one can deliberate about 

them’ misses the point. 

 מאיר בוזגלו

 הטיעון האחרון לנצחיות הנשמה בפיידון: הערת שוליים

 

 בדיאלוג פיידון מציג אפלטון מספר ראיות לנצחיות הנשמה. הטיעון האחרון שהציג זכה לתשומת לב מיוחדת,

 בין היתר בגלל שאפלטון ראה בו את הטוב בטיעוניו (Frede 1978) . טיעון זה שנקרא לפעמים הטיעון מן

  המהות, עולה מן האנלוגיות הבאות:

 האש מחממת, כל דבר הוא חם מכוח האש. האש, אינה יכולה לקבל את ניגודה הקור ולהיות אש. כך,  השלג

  מצנן, והשלג אינו שלג אם הוא חם.

 ובאופן אנלוגי: הנשמה חיה, והיא מחיה את הגוף. ככזו אין היא מסוגלת לקבל את ניגודה המוות. הרעיון של

  נשמה שאינה חיה, הוא כמו אש שאינה קרה. מכאן עולה שהנשמה היא בת אלמוות.

 ביקורות על טיעון זה הועלו כבר בימיו של אפלטון  ומעניינת העובדה שדיון ער מתנהל סביב טיעון זה עד

 לימינו. בשיחה אני מתכוון להתייחס לשני טיעוני נגד. הראשון תואר על ידי דניס אובריאן
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 (O'Brien 2007)  והוא משחזר בעיה קלסית לפיה גם אם הוכיח אפלטון שהנשמה אינה מתה, הוא לא הוכיח

 שהיא אינה ניתנת לכליה אחרי שהיא נפרדת מן הגוף. לדעתו, על מנת להוכיח את הטענה החזקה נדרש להוסיף

 קשר מושגי בין מושג הנשמה, ובין מושג הקיום. אובריאן דורש קשר הדומה לזה שפגשנו בראיה האונטולוגית

 לקיום האל, שיוצאות ממושג האל ומגיעות למציאותו. אובריאן נזהר לא לייחס עמדה זו לאפלטון, אך הוא

 מעיר שעל ידי השלמה מעין זו היה עשוי אפלטון להבטיח את תקפות הטיעון שלו. כשל אחר, נפוץ יותר בימינו

 (מוזכר למשל אגב הדיון של (Weller 1995, הוא שאפלטון הראה שאם הנשמה קיימת היא חיה, או הנשמה חיה

 כל זמן שהיא קיימת. בדומה לאש שהיא לוהטת בזמן שהיא קיימת. ואולם, כך ממשיכה הביקורת, אין כאן

 הוכחה למסקנה החזקה לה התיימר. ואולם, שתי ביקורות אלה משאירות את הקורא האפלטוני חסר מנוחה. לפי

 ההתנגדות האחרונה הכשל של אפלטון טריויאלי מדי. עקרון חסד כלפי אפלטון, שראה את הטיעון הזה כטוב

 בטיעוניו, מקשה על הקורא. ההתנגדות השניה בעייתית: אובריאן אינו מספק לנו את החוליה הנדרשת

 שתאפשר לנו מן הרעיון שהחיים מהותיים לנשמה, לכך שהמציאות מהותית לה. ודווקא בכך, יש דיסאנלוגיה

 לראיה האונטולוגית שבכל ניסוח שלה (נניח מן ההגדרה של אנסלם שהאל הוא היש שלא ניתן להעלות על

  הדעת גדול ממנו), יש מעבר טבעי, גם אם שנוי במחלוקת ממושג האל לקיומו.

 בשיחה אני מבקש לבחון מוצא אפשרי להגנה על הטיעון של אפלטון, שיתחייב פחות מן הדרישה של אובריאן

 לקשר בין הנשמה ובין מושג המציאות, ומאידך, יסביר באיזו מובן היחס בין הנשמה לנצחיותה אינו אנלוגי

 ליחס בין האש לחום. אינני מתחייב שמדובר בטיעון תקף שהנחותיו אוידנטיות, אך אין הוא מועמד טוב יותר

  לביקורת מן הנוסח שהצגתי בפתיחה.

 

Cass Weller, Fallacies in the Phaedo Again, Archiv für Geschichte der Philosophie 77 

(2):121-134 (1995) 

 

The Final Proof of the Immortality of the Soul in Plato's "Phaedo" 102a-107aAuthor(s): 

Dorothea FredeSource: Phronesis, Vol. 23, No. 1 (1978), pp. 27-41 

  

  O'Brien, D.,  « Immortel » et « impérissable » dans le Phédon de Platon 

International Journal of the Platonic Tradition 1 (2):109-262 (2007)  
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Kant - 279 חדר 

Laurenz Ramsauer 

Kant’s Reciprocity Thesis: Positive and Negative Freedom in Groundwork III 

 

Kant’s ‘reciprocity thesis’ claims that the principle of morality can be deduced from the 

concept of freedom. This thesis is at the core of the ‘German idea of freedom:’ the idea that 

the positive concept of freedom follows by mere analysis of the negative concept of 

freedom. But despite its central place in Kant’s moral philosophy, the reciprocity thesis has 

been frequently misinterpreted. 

In this paper, I outline Kant’s argument for the thesis in the Groundwork and answer several 

objections that have been raised against the thesis. The overall aim of this paper is not so 

much to defend every aspect of Kant’s view on freedom and morality, but two much more 

modest ones: to provide an exegesis of Kant’s argument for the reciprocity thesis that is 

both sympathetic and textgetreu, as well as to rehabilitate the thought that moral 

self-consciousness and human freedom are reciprocal concepts. In the first part of this 

paper, I restate Kant’s reciprocity thesis and his brief argument for it in some detail. In the 

second part, the objection that not only the moral law could make the will law-governed. As 

will become clear, this objection can also be put as the objection that if rational reflection 

implies the ‘universality’ of one’s choices, then this does not imply the ‘universalizability’ in 

the sense of the categorical imperative. Against this objection, I provide a version of the 

regress-argument in favor of the reciprocity thesis. In my version of the regress argument, 

Kant’s aim in the reciprocity thesis in Groundwork III is not to derive moral normativity 

from the universality of reason, but instead to derive moral normativity directly from 

autonomy. In the third part of the paper, I discuss the objection that Kant’s reciprocity 

thesis renders all immoral action unfree and thus cannot account for moral responsibility. 

Against this objection, I argue that we should distinguish between different kinds of 

capacities: threshold- and accomplishment capacities. 

Conceiving of our ability for self-determination as an accomplishment-capacity, I argue, 
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allows us to take moral action as the defining exercise of the capacity while also counting 

immoral actions as free in light of the specific capacity for self-determination through moral 

action. 

Martin Sticker 

Mere Means and Mere Things 

 

I argue that we must introduce the category of mere things into Kant’s Formula of Humanity 

(FH), which requires us to treat others and ourselves “always at the same time as an end, 

never merely as a means” (Kant AA vol.IV p.429). Treating someone as a mere thing is a 

wrong different from treating or regarding someone as a mere means as well as from minor 

wrongs that merely fail to treat others as ends as much as one could. Keeping these 

categories distinct can help us to understand our duties in a globalized and interconnected 

world in which we could help and save others whose emergencies we are not implicated in, as 

well as the duty to abolish exploitative structures we ourselves are implicated in or benefit 

from. 

In a first section, I argue that treating as a mere means does not exhaust failures to treat 

others as ends. Most importantly, treating as a mere means cannot capture the phenomenon 

of callous indifference. If an otherwise innocent bystander who has not caused a person’s 

emergency and does not benefit from it, could easily and with little or no expense save a 

person in emergency nearby, we should understand failing to do so as treating this person as 

a mere thing. The largely overlooked category of treating as a mere thing carves out a unique 

and important form of wrongdoing, since not all serious wrongdoings are cases of exploiting, 

coercion or taking advantage of others.  

In a second part, I briefly go through a number of other categories of wrongdoings that 

constitute severe and distinctive failures to treat someone as an end. My two chief examples 

are, firstly, treating someone as a mere enemy, someone who we acknowledge as being 

dangerous specifically because of their rational agency (thus we acknowledge that they are 

not mere things), and whom we think must be exterminated (not serve our purposes as a 

mere means). Secondly, treating someone as a mere wife: Someone we reduce to a 

subservient social role, yet we are not indifferent to her (we are emotionally attached to her) 

and she is not simply a mere means for us (we are willing to bear some (financial) burdens on 
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her behalf that go beyond the minimum required to keep up a mere means). I conclude that 

there is a diverse and potentially large field of wrongs that fall under the general failure to 

regard as an end.  

In a third part, I discuss whether the duty not to treat others as mere things is 

overdemanding, since it might be understood to imply that we have to help anyone in great 

peril as long as it is possible for us to help them. I argue that not treating others as mere 

things can be satisfied in other ways than by adopting strongly impartialist principles. 

Renewal and Surprise - 280 חדר 

Curtis Hutt 

Edmund Husserl on the Philosophy of Renewal 

 

One hundred years ago, in the face of the catastrophe of World War One and the failure to 

stop it, Edmund Husserl published a series of relatively unknown articles on the philosophy of 

renewal in the Japanese journal Kaizo. Husserl had come to question the trajectory of 

Western culture, science, and philosophy – a theme that he will famously take up again in 

The Crisis of the European Sciences.  Contrary to most readings of these texts which focus 

on Husserl’s idealization of Greek philosophy and mistaken “Eurocentrism,” I will argue that 

Husserl’s proposed renewal is an act like repentance (חוזר בתשובה) carried out in full view of 

European failings.  While “renewal” is a return to something that has been left behind, it 

constitutes no fundamentalist return to authorized religious or political traditions.  Husserl’s 

faith is in, rather, the power of critical and imaginative rational thought manifest in his 

phenomenological projects which can spark inspiration across different historical and cultural 

contexts.  Philosophical, in addition to cultural and religious renewal, is seen to be an “infinite 

task” in constant need of refreshing.  

 דן ברא"ז ועודד נעמן

 מה מפתיע? על הרציונליות של ההפתעה

 

Surprise is a ubiquitous concept. It is used in ordinary conversation as well in academic 

contexts across many disciplines. As such, philosophers, psychologists, cognitive scientists, 
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literary theorists, economists, statisticians, and computer scientists have all attempted to 

explain what it means for something to be surprising. Previous attempts fall into recurring 

pitfalls. From these we draw five desiderata for an adequate account of surprising facts: 

  1.  clearly distinguish normative from descriptive claims about surprise 

  2.  explain why many improbable or unexpected facts do not merit surprise 

  3.  explain why necessary truths can merit surprise 

  4.  take into account that the fittingness of surprise is graded 

  5.  be sufficiently specific to be informative 

We then offer a positive account that meets the desiderata. According to our account a fact 

is surprising to a subject to the extent that it would be fitting to feel surprised upon learning 

the given fact. And it is fitting to feel surprised upon learning a fact to the extent that it was 

previously justifiably unexpected and is significant to the subject. We call this the 

“significance account” because significance is the main element that differentiates our 

approach from others. Details, implications and challenges are then discussed.  

 חדר 281 - פילוסופיה פוליטית

  צבי טאובר

 ניכור האדם בהגות מרקס – היבטים סובייקטיביים והיבטים אובייקטיביים

 

 ניכור [Entfremdung, alienation] הוא יחס  של זרות (ככל שזרות היא בכלל יחס) כלפי מה או מי שלכאורה

 אינם מתאימים או אינם ראויים ליחס כזה מצד מי שמפגין כלפיהם זרות; בכל אופן, הניכור הוא יחס של זרות

 כלפי מה או מי שעצם הזרות כלפיהם אמורה להיות זרה להם, בין שבעיניהם (אם אלה אנשים החושבים על כך

 ורגישים לכך) או בין שבעיני גורם "אובייקטיבי" חיצוני להם. עיקר ההתייחסות אל הניכור בהגות מרקס תופׂש

 אותו כיחס רפלקסיבי – התנכרות-עצמית, התנכרות של בני-אדם לתכונות מהותם, לְמה שהם לאמיתם, "בריה

 יוצרת", ולְמה שמן הראוי שיהיו, התנכרות להיותם יצורים חברתיים במהותם, הקשורים באורח אינטגרלי

 לזולת, התנכרות לַטבע המהווה עבור בני-האדם בית-גידול, בבחינת היותו "הגוף הלא-אורגני של האדם",

 וכמובן התנכרות למעׂשי ידיהם ולתוצר פעילותם.

 מרקס הבחין בין יחס של "פעילות הניכור" [Tätigkeit der Entfremdung, activity of alienation], אשר

מכונֶה כאן "ההיבט הסובייקטיבי של הניכור", מכיוון שהוא נישא כתֹובנה וכהרגשה – "בתור הלך-רוח" [

Gemütszustand, state of mind] כדברי מרקס – על-ידי הסובייקט ובקרבו, לבין "מצב של ניכור" [

 Zustand der Entfremdung, state of alienation], אשר מכונֶה כאן "ההיבט האובייקטיבי של הניכור",

  עמוד 31



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

מכיוון שהוא נקבע על-ידי גורם חיצוני להוויה המנוכרת, על-ידי מי שתופש אותה – ב"התייחסות תאורטית" [

 theoretisches Verhalten, theoretical attitude] כדברי מרקס – כאובייקט של הבחנות סוציולוגיות,

 פסיכולוגיות, פילוסופית וכיו"ב באשר לזולתו. השאלה העקרונית בהקשר הנידון בוחנת את האפשרות לתפוש

 מצב מסויים כ"ניכור", אף שמי שלכאורה שרוי בו אינו תופש אותו ואינו חש בו ככזה.

 מרקס ייחס את הניכור במובן הסובייקטיבי לבני מעמד הפרולטריון, ואילו את הניכור במובן האובייקטיבי

 בד"כ לבעלי-ההון. ועם זאת, במקרים מסויימים ציין מרקס יחס אובייקטיבי כזה – אדישות, השלמה עם מצב

 של דיכוי, יחס התנכרות כלפי הניכור עצמו – גם לבני מעמד הפרולטריון, למשל, נוכח האוזורפציה על

 ראשויות השלטון בצרפת שביצע לואי בונפרטה, נשיא הרפובליקה השניה (2 בדצמבר 1851, שנה לפני שהכתיר

 עצמו ַּכקיסר נפוליאון ה-3), ושלילה בפועל של זכות ההצבעה מכ-3 מליון מבני מעמד הפועלים (כשליש

 מבעלי זכות ההצבעה).

 נראה שההבחנה בין יחס של "פעילות ניכור" לבין "מצב ניכור" – כלומר בין ההיבט הסובייקטיבי, המוחש, של

 הניכור לבין ההיבט האובייקטיבי שלו – חשובה כיום, בעידן הקפיטליזם-המאוחר, לא לשם יישום חוזר של

 ההבחנה שקבע מרקס בשעתו, בין ההוויה המנוכרת של העובדים-השכירים לבין זו של המעבידים,

 בעלי-ההון, אלא בעיקרו של דבר לניתוח ההוויה של הפרולטריון עצמו, בעיקר בארצות המפותחות מבחינה

 תעשייתית. זאת, מכיוון שבתנאי "ההתרוששות-היחסית", אשר מתבטאת גם בעליה מתמדת ברמת-החיים

 המוחלטת של הפועלים-השכירים, מוקהית תחושת הניכור בִקרבם, ותֹובנת הניכור נראית בהקשר הזה

 כמופשטת וארכאית, הייתי אף אומר ְּכָזָרה, כמנוכרת... . בנסיבות כאלה, לא רק שהניכור אינו נעשה

 "בלתי-נסבל, דהיינו עוצמה שמתמרדים נגדה", ואינו מניע לפעילות מהפכנית, אלא הוא – אדרבא – נסבל

 בהחלט, בלתי-מוחש בכלל כ"ניכור", או כמעט בכלל, על-ידי מי שהוא אמור לחול עליהם, דהיינו על רוב

 אוכלוסי העולם, קורבנותיו כביכול, אשר פועלים כעובדים-שכירים במשק בורגני-רכושני ברוב שעות-ימיהם,

 ברוב ימי-חייהם. במצב כזה, האופייני כאמור לקפיטליזם-המאוחר, משותק התהליך האמנציפטורי-מהפכני

 שחזה מרקס. הוויית הניכור כמצב אובייקטיבי גרידא, נידונה בכתבי ההוגים של אסכולת פרנקפורט. הרברט

  מרקוזה כינה אותה "חד-ממדיות".

  אמנון קנול

 כללי רוב והגרלת הצבעות בדמוקרטיה אפיסטמית ודליברטיבית

 

There is a wide agreement among epistemic and non-epistemic deliberative approaches to 

democracy that in order to ensure the normative justification and legitimacy of aggregative 

majority rule in democracy, deliberation should precede or be established together with 

voting processes. In this context, some epistemic scholars justified, explicitly or implicitly, a 
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simple majority rule, relying mainly on deliberative epistemic reasons. Other scholars rely on 

non-epistemic, not necessarily deliberation based, justifications to (simple) majority rule.  

Under this backdrop, the aim of this paper is: a) to further explore the normative and 

practical reciprocal relationships between epistemic (at large) democratic deliberation and the 

justified rules for setting the voting results. b) to propose an adequate justified integrated 

voting results' rule(s), that will be better suited to deliberative democracy (and democracy at 

large) than a simple majority rule - both in its normative justification and in its better 

structural capability to increase deliberation and to change the current voting focus.  

The paper starts with a brief analysis and critique of the current literature on the epistemic 

and non-epistemic justifications of majority rules, both under deliberative and 

non-deliberative conditions. Based on this analysis and relying on more specific epistemic 

considerations, the paper suggests that in an ideal full epistemic deliberative democracy, the 

more adequate voting rule might be a qualified majority (supermajority) rule instead of a 

simple majority one. Nevertheless, the paper also presents the known limitations of qualified 

majority rule and recognizes additional obstacles for implementing it as a complete 

replacement. Moreover, based on a classification of different types of epistemically based 

decision making in democracy and different cases of non-ideal conditions of deliberation, the 

paper concludes that a varying mixture of both epistemic and non-epistemic considerations 

are needed in different democratic voting situations, in order to justify the appropriate 

majority rule(s).  

In addition, the paper elaborates on the vast impact of the simple majority rule, especially in 

close margins' situation on the relative lack of motivation for deliberation and the 

corresponding substantial focus on the voting results. This impact can be located even in the 

perspectives of well intending reasonable citizens and activists who self-justify their 

epistemic assurance by non-deliberative measures. The paper claims that this reciprocal 

impact supports an additional normative justification for replacing the simple majority rule 

with a better normative solution. 

In order to achieve a better solution, the paper presents the idea of voting lottery (i.e. 

setting the result of the voting process on weighted votes lottery). This idea is relatively 

scarcely discussed in the general democratic and majority-rule justifications' literature and 

is more geared towards the non-epistemic considerations of democracy. Nevertheless, based 

on comparison and critique from an epistemic perspective, the paper proposes to use part of 

this idea as a component in an integrated solution composed together with a varying use of 
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qualified and simple majority rules, depending on different ranges of voting results. The 

paper concludes with some normative and practical justifications of this solution as well as a 

discussion of its potential applications and limitations. 
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 מושב שלישי -  16:15-14:45

 חדר 277 - מושב מיוחד לכבוד ספרה של תמי יגורי, פתרון חידת המשמעות

 (ירושלים: כרמל, 2016)

 

 עדו לנדאו

 האם כדאי לפעמים להשתדל שהחיים לא יהיו משמעותיים?

 

Finding Meaning in an Imperfect World למד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. הוא מחבר הספר 

 שיצא בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד ב-2017, עורך ה-Oxford Handbook of Meaning in Life שייצא

 לאור ב-2021, ופרסם מאמרים שונים על משמעות החיים.

 ספרה של תמי אינו עוסק ישירות בשאלה המובעת בכותרת, ואני תוהה מה תהיה עמדתה בנושא. אציע כאן

 שלפעמים עדיף לנו לא להשתדל להגביר את משמעות החיים. ראשית, אבחין בין חיים משמעותיים לבין החיים

 המאושרים (במובן של objective well-being, או ה-prosperous life). הבה נחשוב על חייו של קירקגור.

 האם היו לו חיים משמעותיים? נראה שכן. הוא דמות מפתח בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית ובפילוסופיה של

 הדת, כתב המון דברים חשובים והשפיע מאוד, חי ברצינות ובמכוונות ובאינטנסיביות מבלי לעשות לעצמו

 הנחות, ועוד. האם היו לו חיים מאושרים? נראה שלא. הוא לא מוערך חברתית ומקצועית בימיו, היה חסר

 אהבה, בודד, מתוח, ומעונה רגשית. ייתכן גם שחלק ממה שעזר להפוך את חייו למשמעותיים גרם לכך שלא

 היו מאושרים: זה שהוא לא לקח כלום בקלות, לא ויתר על כלום, התייחס להכל ברצינות עצומה, גם סייע

 לעשות את חייו למשמעותיים וגם גרם להם להיות בלתי מאושרים. בדומה, רבים יאמרו שחייה של המשוררת

 אמילי דיקינסון היו משמעותיים, אך אלה לא היו חיים מאושרים. הרגישות העצומה שלה לכל דבר, הקשיים

 החברתיים שלה, בדידותה, האהבה הנכזבת שחוותה, העיסוק האובססיבי במוות, גם גרמו לה להתרכז

 ולהתמסר לשירתה וסיפקו לה נושאים חשובים עליהם כתבה, וגם הפכו את חייה ללא מאושרים. האם הייתי

 מעדיף לגדל את בני להיות קירקגור, או להיות מישהו כמוני, שחייו הרבה פחות משמעותיים משל קירקגור

 אבל הרבה יותר מאושרים? האם הייתי מעדיף לגדל את בתי להיות אמילי דיקינסון או אדם עם חיים פחות

 משמעותיים אך יותר מאושרים? התשובה שלי היא שבמקרים ובמינונים מסויימים של אושר לעומת משמעות,

 הייתי מעדיף יותר אושר לי וליקירי גם אם זה היה עולה במשמעות. אבל אם זה כך, לפעמים עדיף יהיה לנו

 שלא להשתדל להגביר את משמעותיות החיים, ולא תמיד נראה משמעותיות כדבר חיובי.
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 ליאור רינות

 בין סנדוויץ' לבי"ס לקדירת הכבש של החנווני- על המשמעות המשוקעת ביומיומי.

 

 המהום מכונת הכביסה הוא פס הקול של אחר הצהריים בביתנו. סל הכביסה לצידו מתמלא ומתרוקן חליפין. סלי

 קניות מחכים להיכנס לארונות. פרי, חטיף, ארוחת ערב, מקלחות, עוד שיר אחד ודי. לשטוף כלים, משחקים

 לארון, רגע לנשום. מזה שמונה שנים חיי נעים במעגלים מסביב לבית, ובליבו המטבח. מזה שמונה שנים אני

 מזינה ילדים, מלבישה, מנקה, מסדרת. תמיד מישהו רוצה משהו, צריך עזרה. תמיד מישהו רעב ויש ארוחה

 שצריך להכין או לנקות. ספרי הפילוסופיה שלי עלו למדפים העליונים של הספריה, הרחק מידיים קטנות

  ודביקות, ובמקומם ממלאים את המדפים ספרים קשיחים וצבעוניים, ספרי קומיקס, סיפורי מסעות וחרוזים.

 ילדים הם שמחה, אולי, אבל שמחה או אושר – כפי שתמי פורשת בפתיחת ספרה – אינם משמעות. ועל אף

 שהם מתוקים להפליא, לא פעם תהיתי למה עשיתי את זה לעצמי. מה קרה שחיי הפכו לשגרה סיזיפית

  וקטנונית, לביצה טובענית של כביסות וסנדוויצ'ים לבי"ס.

 תמי מציעה לנו בספרה פתרון חידת המשמעות פרספקטיבות שונות להתמודדות עם השאלה אודות משמעות

 בחיים ולחיים. היא מפגישה בין חוויות חיים של מטופלים והוגים שונים המציעים דרכים, אפשרויות ומסגרות

  חשיבה בתוכן ניתן לנסות ולתת תשובה.

 בשיחה זו אבקש ללכת בעקבות המתודה שמציעה תמי. בעזרת דמותו של החנווני או גובה המס מספרו של סרן

 קירקגור חיל ורעדה אנסה לבחון כיצד ניתן להפוך את חוויות החיים הארציות ביותר לאורח חיים מלא

 משמעות. כדי להפוך לאביר אמונה החנווני אמנם ויתר על הכל אך הוא אינו מרוחק, מנותק ושותק. החנווני

 משוקע בחיים, ואף על פי כך – או שמא בדיוק משום כך – הוא במפגש מתמיד עם הנשגב.  אבקש לבחון כיצד

 דווקא ההשתקעות והמשוקעות ביומיומי הן המאפשרות טרנספורמציה וכינון עצמי כסובייקט שלם, חי, עגול

 ועתיר משמעות. מתוך המבט על החנווני אבקש להבין כיצד ניתן לחלץ משמעות לחיי כאישה וכאם לילדים

  צעירים ואיך להפוך את הסיזיפי לטרנספורמטיבי.

  מיכל יששכר

 לוגותרפיה - על חירות, אחרות ואחריות

 

  מיכל יששכר היא עורכת דין, מסטרנטית ומתרגלת בחוג לפילוסופיה בתל אביב. עוסקת בעיקר בפילוסופיה

 קיומית ובשאלות של משמעות.

 בהרצאה יובאו עיקרי הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל (1997-1905), נוירולוג ופסיכיאטר יהודי, יליד וינה,

 ניצול שואה. מחבר הספר "האדם מחפש משמעות".
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 בבסיס התיאוריה עומדת ביקורת על תפיסת פרויד, לפיה, האדם הוא תוצר של קונפליקטים בין חלקי הנפש

  השונים ובין ה"אגו" לבין המציאות.

 לפי פראנקל, דמות האדם של פרויד היא מופעלת, נשלטת, פסיבית. יש בה יסוד דטרמיניסטי חזק. לשיטתו,

 פרויד עושה רדוקציה לדמות האדם. פראנקל שואל – היכן הרוח? היכן חופש הבחירה?

 פראנקל לא שולל את תורת פרויד אלא מציע "השלמה". לתפיסתו, ב"לא מודע" יש לא רק מאווי יצר ותכנים

 מודחקים, אלא גם שאיפה לפשר, ללוגוס, שמבקשת להתממש. שאיפה זו מצויה ביסוד ההוויה האנושית והיא

 עמוקה אף מצורך הקיום הבסיסי. האדם הוא לא רק ביולוגיה ולא רק פסיכולוגיה, אלא יש בו ממד נוסף, גבוה

 יותר, רוחני.

 פראנקל מציע אונטולוגיה רב ממדית של דמות האדם. הסגולות האנושיות המאפשרות לאדם הגשמת משמעויות

 בחייו מצויות בממד רוחני (נואולוגי, כלשונו), הגבוה מן הממד הגופני והנפשי, שבו באה לידי ביטוי אחדותו.

 בעוד שבממד הגופני והנפשי מצויות נסיבות חיי האדם, שככלל אין לאדם שליטה עליהן, בממד הרוחני מצויה

 חירותו לנקוט עמדה כלפי הנסיבות האמורות.

 המשמעות היא התפקיד הייחודי והחד פעמי של אדם בכל אחד ממצבי חייו, שאיש אינו יכול לבצע במקומו,

 ושאלמלא יבצעו אותו אדם - יחלוף מן העולם. פראנקל מונה שלושה סוגי פשרים, כאשר העמוק שביניהם נוגע

 לגישת האדם כלפי מצבי סבל בלתי הפיכים. בנוסף, קיים לדידו פשר עליון, המצוי בממד גבוה מן הממד

 האנושי, שמעמדו האונטולוגי הוא של הנחה הכרחית.

 מן האמור נובע מושג של חירות, השונה מזה המופיע במשנות אקזיסטנציאליסטיות אחרות. כאן מדובר בכושר

 הגדרה עצמית שאינו בלתי מוגבל, אלא כזה המתבטא ביכולת האדם לבחור בין הגשמת פשר פוטנציאלי לבין

 אי הגשמתו. דהיינו, בין היענות למצפון (הכושר האינטואיטיבי המכוון את האדם אל עבר משמעות) לבין אי

 היענות לו.

 מכאן שלפי פראנקל, האדם אינו יוצר את משמעות חייו, אלא חושף משמעויות קיימות.

 אמנם, המצפון יכול לטעות, ומשעה שמדובר באינטואיציה, האדם לעולם לא ידע בוודאות אם בחר במשמעות

 הנכונה, אך הוא נושא באחריות למצוא אותה, ולכן אין באי וודאות זו כדי לגרוע מחובתו לנסות לעשות כן, לפי

 מיטב הידע והמצפון שלו, לשם מימוש מהותו האנושית.

 

 צבי טאובר

 התקווה כיסוד לאבסורד

 

 מרצה בחוג לפילוסופיה בתחומים של פילוסופיה מדינית ומטאפיזיקה.

 עוסק בעיקר פילוסופיה של היגל ומרקס, ביצירה של היינריך היינה ובהגות של אנשי אסכולת פרנקפורט.

 מכיר את תמי יגורי מאז שהיה לה שער מחליף-צבעים, משלב היותו כתום ואילך.
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 ארנסט בלוך, בפרק האחרון של ספרו המונומנטלי "העיקרון תקווה", דחה את תפישת האבסורד ובה קריאת

 תיגר נגד המוות הוודאי (כפי שביטא הסופר תומאס וולף בפתח ספרו You Can’t Go Home Again), באומרו:

 "כך טוב יותר" ובהצגה מפורטת של עקרונות תפישת התקווה שלו בבחינת היותה אלטרנטיבה לאבסורד. הוא

die gehoffte Hoffnung, the hoped] "הבחין בספרו הנידון בין שני היבטים של תקווה: "הִתקווה הְמקּווָה 

die hoffende Hoffnung, the hoping] "היסוד האובייקטיבי, מה שמקווים לו, ו"הִתקווה הְמַקּוָה ,[hope 

 hope], היסוד הסובייקטיבי, הפעילות המיליטנטית, המאבק, למען מימוש מושא התקוה.  בלוך הדגיש בדבריו

  כי "האופטימיות [של התקוה המַקּוָה] מוצדקת, אפוא, רק כלוחמת ולעולם לא כמובטחת".

 התקווה-המַקּוָה, אשר מזוהה לעולם עם פעילות של מאבק, מובנת על-ידי (הפעם, בניגוד, או לפחות ללא

 קשר, לעמדות של בלוך עצמו ביחס לאבסורד) כאחד היסודות המכוננים של תפישת האבסורד שהעלה אלבר

 קאמי בספרו "המיתוס של סיזיפוס". קאמי המשיל את החיים ואהבת-החיים לפעילות סיזיפית; שכן, לדבריו,

 הוודאות היחידה הידועה לנו היא בדבר קיצם ההולך וקרב של החיים. המושג "אבסורד" אינו מציין אצל קאמי

 מצב סטאטי של עולם (היסוד האובייקטיבי) שהוא כשלעצמו לא-רציונלי או לא-צודק, ואף לא מצב סטאטי

 של האדם (היסוד הסובייקטיבי) אשר פרק מעל עצמו את הרציונליות, אלא מצב דינאמי, דיאלקטי, שבו תופש

 האדם את העולם הניצב מולו כלא-רציונלי מתוך כך שהוא נאבק בו ותובע ממנו – מ"העולם" – שייעשה

 רציונלי.

 התביעה הנחרצת הזאת היא אחד האגפים ביחס הדיאלקטי, שבו מגדיר האדם את העולם שהוא מתנגד לו

 כלא-רציונלי, ומכונן בכך, בעצם המאבק נגדו, את הוויית האבסורד. אם יְוותר האדם על המאבק הזה

 (להבנתי, על התקווה המַקּוָה לפי המונח של בלוך), הסיטואציה עצמה לא תהיה אבסורדית אף שהעולם

 האובייקטיבי ישאר בעינו. באשר לוויתור אפשרי כזה אמר קאמי: "כאן הוקרב הכל לאי-רציונלי, ומכיוון

 שהתביעה לבהירות [לרציונליות] סולקה, נעלם האבסורד יחד עם אחד ממושגי ההשוואה".  מבחינה זו

 האבסורד הוא אכן, כדברי קאמי, "ודאות שהאדם קובע אותה מבלי לקבלה".  תודעה בהירה שאינה מוותרת על

 האמת נוכח ודאות המוות, ובד-בבד פעילות המרד נגד התוכן של התודעה הזאת, ולדידי התקווה המַקּוָה: אלה

 מכוננים את אחדות-הניגודים הדיאלקטית, הסתירתית בתוך-עצמה, של האבסורד.

 תמי יגורי

  דברי סיכום

 

 לרבים יש בוודאי מושג כללי על משמעות חייהם, אך מעטים מתנסים בניסוח תמציתי ומדויק שלה. בתולדות

 הפילוסופיה ניתנו תשובות מגוונות לא רק לשאלת משמעות החיים האוניברסלית, אלא גם לשאלת משמעות

 אינדיבידואלית בחיים. בשאלת משמעות חיי הפרטית ברור שאיש אינו מחזיק במפתחות לתשובה הנכונה

 עבורי. לכל היותר אחר מחזיק בתמרורי דרך שבכוחם לכוון אותי לשאול את השאלות הנכונות בזמן הנכון.
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 בספר "פתרון חידת המשמעות" איתור משמעות אינדיבידואלית נעשה בזיהוי ממשק בין זהות עצמית לבין

 תפיסת עולם. משמעות זו מנוסחת בתמציתיות במונחים של ערך נורמטיבי חיובי. ניסוח משמעות

 אינדיבידואלית חושף מהות, תכונת יסוד של חיים שראוי לחיותם.

 

Ethics - 278 חדר 

Saul Smilansky 

The Paradoxicality of Self-Sacrificing Altruism 

 

I present a paradoxical situation that seems to prevail in self-sacrificial altruism (SSA), and 

that, to the best of my knowledge, has not been considered before. Self-sacrificial altruism 

occurs when a person sacrifices his or her life, or something they greatly value, for the sake 

of other human beings, animals or for the sake of other values. I focus on SSA involving 

sacrificing one's life, for the sake of other human beings. I assume that the self-sacrificing 

agents in question have good lives which are worth preserving, that they are happy about 

their lives, and that they could (if it were not for the self-sacrifice) expect to enjoy their 

lives for a lengthy period of time. The self-sacrifice is, for them, something that they would 

not wish to do; it is a great sacrifice, and they do it only because they hold that it is the right 

(good, correct, noble) thing to do. Some instances of SSA are decided upon on an impulse, 

others allow for more time for reflection but, even in the former cases there is an awareness 

of the nature of the act. I also assume that there are no motivational pathologies involved in 

the sacrifice. I focus on SSA that is voluntary, intentional, autonomous and supererogatory 

(i.e. beyond one's duty). The people saved are strangers to the self-sacrificing saviour and 

the latter is not acting in any relevant professional capacity, nor is the saviour otherwise 

responsible for saving them. Finally, I shall focus on individuals sacrificing themselves as 

individuals; not as part of collective groups or within special structures (e.g. army 

conscripts). Paradigmatic examples of SSAs would include trying to save another person from 

drowning in the sea, an action that is extremely risky for one's swimming abilities; 

confronting, bare-handed, criminals in a subway in order to try to save an elderly couple 

they are tormenting; or jumping in front of a running horse that would otherwise trample 
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over a child. Such cases are typically seen as being good yet much beyond reasonable moral 

expectation, and are thus highly supererogatory and admirable, indeed heroic. 

 

The paradoxicality I uncover threatens the goodness or rightness of many instances of SSAs, 

including paradigmatic examples, and it should significantly affect our understanding of this 

topic. I conclude that we should not see acts of SSA, as we almost invariably do today, as 

simple, morally correct, good or right, admirable acts. Rather, the phenomenon of SSA 

should be viewed, morally, much more critically. We need to be much more hesitant, and 

ambivalent. The territory is riddled with paradox, moral danger, and risk to value; and we 

need to approach it gingerly. 

Shlomo Dov Rosen 

Pure Ulterior Ethical Motives 

 

There is no common term for the inverse of an ulterior motive. The prevalent assumption 

seems to be that what are termed ‘pure motives’ are necessarily non-ulterior (or ‘interior’). 

However, a motive can be pure in the sense of being exclusively ethical (uncontaminated) 

even if it is ulterior to the nature of the ethical act’s ‘proper’ rationale – as we might define 

it. A proper motive, therefore, would be one that reflects the ethical nature of the act itself, 

as we understand it when judging the act to be ethical. In this paper I consider conditions for 

when a pure ulterior ethical motive (PUEM) is a legitimate replacement of the proper motive, 

when it is not, and when it contaminates the purity of the proper motive, even when 

adjoined to it.  

I first relate, in basic terms, to the question of the relevance of motive even for 

consequentialist theories of ethics, and underline and highlight their crucial importance for 

both deontological and virtue theories of ethics (this involves discussion of internalism and 

externalism). I next consider examples from the perspectives of all three types of theory. I 

then ask when a person acting from an ethical reason according to one theory of ethics 

creates this problem from the perspective of another, and how such cases should be 

considered and evaluated. I then defend a few substantive claims.  

Simple straightforward examples, from within any particular theory of ethics, of pure 

ulterior ethical motives include the two similar cases of: (a) someone who cares for their 
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child out of no interest in the child’s wellbeing, but exclusively out of kindness for their 

spouse, and, (b) someone who cares for their offspring (or, disregarding the nonidentity 

problem, who brings them into existence) exclusively in order to guarantee their ancestors 

progeny. They also include common social situations of paternalistic ethics, such as (c) 

philanthropy for the purpose of (not mere honor, but) pressurizing others to give, and (d) 

any parent or mentor acting ethically with the intent to teach others to do the same. Cases 

that cross between theories of ethics include, for example, (e) any person acting from a 

non-ulterior motive according to virtue ethics, when viewed from the perspective of a 

deontological theory.  

Basic intuitive claims with which we commence analysis include the following: (A) That 

an ethical motive of sufficiently distant nature would in some cases be ethically corrupt(ting) 

(assuming motive to be of fundamental consequence). (B) That some ulterior motives are 

close enough to the nature of the ethical action, or its typical practical expression, that, as 

long as they don’t replace the proper motive, they actually add ethical value to the act; but, 

nevertheless, when they replace it they might even undermine its ethical value. (C) Some 

types of ulterior motive might be legitimate additions even if they hold equal sway to the 

proper motive, in the sense that the act is overdetermined, and would happen due to either 

motive (i.e. were the proper motive to cease the person would act anyway); others might be 

legitimate only as adjoining peripherals, that do not have sufficient force to be actual causes 

of the act, and only so long as they do not gather sufficient power to potentially cause it.  

Concerning cases of ‘crossing’ between different ethical theories, it is superfluous to 

emphasize their importance in a multicultural society that relies on any level upon ‘public 

reason’, as they represent a potential injection of comprehensive doctrine underwriting 

ethical value.  
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Ron Aboodi and Shlomo Cohen 

The Intuitive Wrongness of Manipulation: Disrespecting a Person’s Deliberative 

Project 

 

Consider the following case: 

Jane and John are roommates. A contribution request letter arrives for Jane from 

organization O. John knows that Jane is likely to make the contribution if she reads it, 

despite the fact that she needs the money more than O. So when John puts the letter 

on Jane’s desk—which is where she has authorized him to put her mail—he deliberately 

places it under an additional letter that arrived for her, knowing that this makes it less 

likely that Jane will read it in the near future. It works. 

John’s behavior amounts to manipulating Jane. Furthermore — the suspicion that such 

paternalistic manipulation would be pro tanto morally wrong arises. 

Manipulation often strikes many as deontologically wrongful, regardless of anticipated 

consequences. 

We focus solely on this type of intuitive, prima facie deontological wrongness of 

manipulation. We argue that it stems from the prima facie wrongness of a particular type of 

disrespect: the failure to take into account a person’s deliberative project or to respond to its 

normative significance properly. What we mean by “a person’s deliberative project” is, to a 

first approximation, the person’s ongoing efforts to manage her life or part of it by 

committing and adhering to ideals, policies and plans, and by making deliberative decisions. 

Our strategy uses examples that highlight the correlation between the intuitive wrongness of 

manipulation and the (intuitively wrongful) disrespect for the manipulated person’s 

deliberative project. 
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For example, consider the following possible specifications of the reason for Jane’s potential 

contribution: 

(1) Jane believes that O deserves the money more than she does (pace John). 

(2) Jane has a soft spot for O, tending to agree to such requests and regret it later. Had Jane 

reflected on the matter, considering her financial situation, she would have approved of 

John’s action, and even asked him to recycle such letters until further notice. 

Let us stipulate that in both cases John’s decision is based on knowledge of the facts 

described above. 

The pro tanto deontological wrongness of John’s manipulation seems significantly clearer and 

stronger in (1) than in (2). This correlates with John’s seeming disrespect for Jane’s 

deliberative project: only in (1) John acts against Jane’s ideology (which guides her 

deliberative project). In (2) John’s action seems supportive of Jane’s broad deliberative 

project, with which her non-reflective generosity interferes. 

We argue that our account has advantages over prominent alternatives, such as Sara Buss’s, 

J.S. Blumenthal-Barby’s and Moti Gorin’s, while aligning with their important insights. 

Although our account has ties to the common view that manipulation is wrong because it 

violates the person’s autonomy, ours is sufficiently careful and accurate—we argue—to avoid 

the critiques and to accommodate the counterexamples that were raised against the 

autonomy-based view. Lastly (and relatedly), we argue that two types of manipulation are 

not pro tanto deontologically wrongful: manipulations that involve no disrespect for a 

person’s deliberative project, and manipulations that disrespect an immoral deliberative 

project that merits no respect. 

 חדר 279 - ז׳יל דלז והמחשבה על הפוליטי

 

 המחשבה הפוליטית של ז׳יל דלז, מבין הפילוסופים הצרפתיים המשפיעים ביותר במחצית השנייה של

 המאה העשרים, שנויה במחלוקת. מחלוקת זו נובעת מכך שהפילוסופיה שדלז מציע איננה עוסקת בשאלות

 הנוגעות למה שמחזיק את המשותף יחד, כמו למשל חוזים והסכמים, אלא בתנאים המובילים לפירוק המשותף

וביכולת לחמוק ממנו. כמו כן, דלז אינו מתמקד במושגים של חירות או אוטונומיה אלא בהתהוות/היעשות (

 devenir), כלומר באופנים בהם יחידים, קבוצות וצורות קיימות של שלטון עוברים טרנספורמציה (ראו בהקשר

 זה: P. Patton, Deleuze & The Political, Routledge: London&New York, 2000). על כן, מתעוררת
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 השאלה כיצד פילוסופיה המתעניינת בקווי המילוט מן המשותף ובתנאי האפשרות לחולל שינוי פוליטי יכולה

 לכונן מחשבה פוליטית ראויה לשמה מבלי להגדיר את גבולות המשותף ומבלי לנסח יעד פוליטי ברור.

 

 דרור ינון

 להיעשות בלתי-נתפס: היחיד במחשבה הפוליטית של דלז

 

 ההרצאות בפאנל מבקשות להעניק תשובה לשאלה זו מבעד לשלושה היבטים שונים במחשבתו הפוליטית של

 דלז. היבט אחד נוגע לשאלת האינדיבידואליזם. ההרצאה ״להיעשות בלתי-נתפס: היחיד במחשבה הפוליטית

 של דלז״ תתמקד בשאלה האם וכיצד יכול היחיד לכונן עצמו כאינדיבידואל במסגרת ליברלית-דמוקרטית.

 ההרצאה תבקש להראות כי תיאוריות פוליטיות שתכליתן לבסס נורמות מוסכמות על הכל, כמו גם תיאוריות

 המעמידות את ההתנגדות במרכזן, מובילות לכינונו של אינדיבידואל קונפורמי. בשונה מג׳ון סטיוארט מיל

 שהציע ב״על החירות״ את האינדיבידואל המחצין את ייחודו כמענה לבעיית הקונפורמיזם, דלז מציג באמצעות

 מושג ההיעשות-בלתי-נתפס (devenir-imperceptible) נתיב לאינדיבידואליות החומק מפיקוחן ומקביעתן

 של מסגרות פוליטיות כלליות ומקומיות ומאפשר את פתיחתו של מרחק ביקורתי בין היחיד לבין המסגרות

 החברתיות והפוליטיות בהן הוא מוקף.

 אדם אבולעפיה

  אדמה חדשה: הרלוונטיות של מחשבת דלז למקרו-פוליטיקה של האנתרופוקן

 

 ההיבט השני נוגע לאתגר הפוליטי העכשווי שמציב משבר האקלים. לפי דלז, המחשבה הפילוסופית

 נולדה, ועשויה להיוולד מחדש, רק מתוך הקשר לא-פילוסופי שבמסגרתו היחס בין האדמה (terre la (לבין

 הטריטוריות שמסומנות על גביה משתנה מן היסוד (דה-טריטוריאליזציה). היום, כאשר מדעי האדמה חוזים כי

 ההתערבות האנושית במשאבי האדמה מובילה לעידן גיאולוגי חדש (״האנתרופוקן״) עם השלכות הרסניות

 לאנושות והחיים בכלל, נשאלת השאלה איזו מין פילוסופיה חדשה יכולה וצריכה להיוולד. ההרצאה ״אדמה

 חדשה: הרלוונטיות של מחשבת דלז למקרו-פוליטיקה של האנתרופוקן״ תבקש להראות כי פילוסופיה

 המסוגלת להתמודד עם האתגר העכשווי של האנתרופוקן תהיה חייבת לנסח חזון פוליטי על אודות מה שדלז

 כינה ״אדמה חדשה״. בפרט, במקום להתייחס לאדמה כ״במה״ נייטראלית שעל גביה הפוליטיקה העולמית

 מתרחשת, יש לפתח מושג חדש של האדמה כגורם אקטיבי ודינמי שסוחף את השדה הפוליטי

  (דה-טריטוריאליזציה), בה בשעה שהשדה הפוליטי שואף לתת לסחף זה צורה (רה-טריטוריאליזציה).
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 קרן שחר

 ההיות של החושי: על כוחה של האמנות לזמן עם חדש וארץ חדשה

 

 ההיבט השלישי נוגע ליחס בין האסתטי והפוליטי. ההרצאה ״ההיות של החושי: על כוחה של האמנות

 לזמן עם חדש וארץ חדשה״ תבקש להראות כי במחשבה של דלז הפוליטי והאסתטי לא רק קשורים באופן

 מהותי אלא שמהות הקשר ביניהם טמונה באופן בו דלז מבין ומנסח את מושג החושי. על רקע דחייתו של דלז

 את האסתטיקה הקאנטיאנית הקושרת את החושי לחוש המשותף ועל רקע דחייתו את תפיסת הייצוג האחראית

 לרדוקציה של החושי לניתן לזיהוי, דלז מוצא באמנות מרחב החושף חושיות בלתי מותנית ובלתי מתווכת. דרך

 דיון של דלז בציוריו של פרנסיס בייקון נעמוד על משמעה של חושיות זו ועל הפוטנציאל הפוליטי הטמון

.(insensible) בעמדה של הבלתי-מוחש 
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Logic - 280 חדר 

Balthasar Grab 

The Effects of Syntax Representation on Metamathematical Limitation Results 
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Gregor Damschen 

Modal Truthmaker Paradox 
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Michael Goldboim 

Expressing Representation 
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Consciousness: East and West - 281 חדר 

Dimitry Shevchenko 

Reflection in a Mirror and the Hard Problem of Consciousness 

 

The subject of my proposed paper is the metaphor of reflection in a mirror, used frequently 

in Indian philosophical traditions to describe the relation between consciousness and matter. 

Such a relation has been regarded as problematic, both in Indian and Western philosophy, 

because it is not clear how seemingly incompatible dimensions of subjective experience and 

objective matter can interact at all. In contemporary philosophy of mind, the most common 

solution to this problem is to reduce consciousness to matter, e.g., to brain-states or 

brain-functions. However, contemporary analytic philosophers, such as David Chalmers, 

Thomas Nagel and Joseph Levine, argue against reductionist solutions to what they regard as 

the "hard problem of consciousness." Chalmers points out that consciousness does not fulfill 

any function in a physicalist explanation of cognitive and behavioral activity, and does not 

have a part to play in a reductionist account. Nagel demonstrates that the knowledge of 

phenomenal experience, as of "what it is like to be" someone, can never be the result of 

objectively studied data. In Levine's words, there is an "explanatory gap" between our 

physical nature and our subjective experience, which reductionist solutions cannot eliminate. 

Non-reductionist philosophers of classical India regard consciousness and matter as 

ontologically separate and independent entities and employ the analogy of reflection in order 

to provide explanations for the interaction between the two. Just as a face and its properties 

are reflected in a mirror and appear to belong to it, so are consciousness and its properties, 

such as the sense of self, subjectivity, and the experience of qualia, reflected in the 

mind-body complex and appear to belong to the latter. Theories of reflection are explanatory 

of the process through which consciousness is represented in our mind in the form of a 

mental image (the "I-notion"), thereby creating an illusion that consciousness is the property 

of the mind. The interaction between consciousness and matter, thus, does not take place in 

reality; only mental representations of their properties appear as interrelating in our mind. 

The purpose of my inquiry is to reconstruct theories of mental representation of 

consciousness expressed through metaphors of reflection and to demonstrate that these 
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metaphors are plausible non-reductionist models of interaction between consciousness and 

matter. For example, Sāṃkhya, a system of metaphysical dualism, makes an implicit 

connection between mental representation of external objects by the mind and mental 

representation of consciousness. The mind, thus, is regarded both as the "mirror of nature," 

so to speak, and as the mirror of the self. The monistic system of Advaita-Vedānta, develops 

the notion of the "ego" as an entity supervenient upon the identity between consciousness, 

which is alone considered as real in this system, and the mind, which has no real existence. 

The ego has a mixed ontological origin; it is born from the imagined interaction between real 

consciousness and unreal mind. 

As the hard problem of consciousness consists in metaphysical incompatibility of phenomenal 

experience and physical nature, the concept of reflection provides a plausible way to explain 

the apparent interaction between the two. The interaction is taking place on the level of 

mental representation, while no real interaction is taking place in the reality. Theories of 

reflection avoid the explanatory gap, by admitting the non-reductive nature of 

consciousness and matter, their real non-interaction, and their apparent interaction on the 

mental level. 

 אלי בנימין ישראל

 אלמותיות מן האפשר: הנשגב הדינאמי כייצוג רגשי לפוסטולט האלמותיות של קאנט

 

 "יש כמה הכרות שנוטשות אפילו את כל התחום של ניסיון אפשרי, ונדמה שהן מרחיבות את היקף שיפוטינו

 מעבר לגבולותיו של כל ניסיון, וזאת באמצעות מושגים, ששום מושא המתאים להם לא יכול להיות נתון

 בניסיון. ודווקא [...] שם מצויות אותן חקירות של תבונתנו, שמבחינת חשיבותן וכוונות-העל שלהן אנו

 חושבים אותן לנעלות ולנשגבות יותר מכל מה שהשכל יכול ללמוד בשדה התופעות. [...] <מטלות לא נמנעות

 אלה של התבונה הטהורה הן: אלוהים, חירות, ואלמוות>"

 הניסיון לגשר על הפער המתואר בקטע זה, בו מצד אחד עומד הזיהוי של אידאות הנתונות כמטלה מבין

 הנעלות ביותר עבור התבונה האנושית; ומצד שני ההכרה באי היתכנות לדיון עיוני בהן, מציבה את התבונה

 במבוכה שמכוננת את כל הפרויקט הביקורתי של קאנט. ממנה הוא יוצא אל מלאכת ההבחנה בין שתי ספירות –

 העיונית והמעשית - ותר ליצור בכל אחת מהן מערכת לעיסוק במושאים המתאימים להן. דרך החלק השלישי

 בפרויקט הביקורתי – העוסק במונחים אסתטיים – ירצה קאנט ליצור גורם מתווך בין הספירות של התבונה.

 מעבר לאיחוד הפרויקט, ישמש החלק השלישי לאפשרות של ההכרה, מסוג כלשהו, באידאות הנעלות של

  התבונה האנושית אשר צוינו כאן.
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 בהרצאתי נעסוק בניתוח אחרונת המטלות – אלמותיות הנפש. בשלב הראשון נפרוס את המהלך להוקעתה מן

 המישור העיוני והעברתה אל המעשי. שנית נעסוק במעמד המיוחד של אלמותיות הנפש במסגרת אחרונה זו.

 שם מוצבת אידאת האלמותיות כעמוד תווך לאפשרות ההתאמה של הרצון אל הצו המוסרי. בתור פוסטולט

 לתבונה המעשית, אידאה זו היא כלי מחשבתי הכרחי – שכן על מנת שתתאפשר חתירה אל מושא אינסופי, כמו

 ההתאמה עם החוק המוסרי, יש להניח פועל שהוא אינסופי גם הוא. מעמדה המיוחד של אידאת אלמותיות

 הנפש.

 אך אפילו עם קביעת הפוסטולט ושימושו בפרויקט המעשי, הוא נותר בבחינת עיקר מחשבתי בלבד, הנחה

 מעשית שמשרתת דבר מה אחר - האפשרות להתאמה אל החוק המוסרי, וכך את הטוב העליון, אך אין זה ברור

 איך האדם אמור לחוות אותו. באיזה מובן ניתן לראות בהישארות הנפש המשך של ה"אני" אם אין לאדם כל

 חוויה בה. שאלה זו, פער זה, נראה הכרחי לגישור בתוך התורה הביקורתית של קאנט שכן שאלת האלמותיות

 לא רק כמושא של התבונה, שם עבר הוא ניסיון ושלילת אפשרות במישור העיוני וזכה לביסוס במישור המעשי,

 אלא גם כמושא של הרגש האנושי. נדמה כי ללא מימוש של חווית הפוסטולט בצורה כלשהי, לא יהיה הפרויקט

 שלם. את שאלה זו ננסה לענות בעזרת קריאה בביקורת השלישית.

 בחלק האחרון נחקור חוויה החשודה בהתאמה  אל מושאינו, והיא הנשגב. הנשגב משתייך למישור של

 השיפוטים האסתטיים הרפלקטיביים. שיפוטים רפלקטיביים מאפשרים חשיבה חופשית שתתרחש במרחב

 הקיים בין הסובייקט לעולם ומאפשרים לו ליצור שם ייצוגים נעלים יותר, כמו אלו של התבונה המעשית. כמו

 כן, הנשגב הדינאמי בפרט כולל בתוכו אלמנט של אינסופיות ההכרחי לדיון באלמותיות – "נשגב הוא אפוא

 הטבע בכל אותן התופעות שלו, שבהסתכלות בהן כרוכה האידאה של אינסופיות", ויחד איתו אלמנטים נוספים

  הקושרים באותה אידאה של אינסופיות את האדם ואת המתח ביניהם.

 עם ההצגה של שיפוט מיוחד זה, אל מול הפוסטולט הראשון של התבונה המעשית, אני מאמין שנוצר בפנינו

 מרחב דיון חדש אשר במסגרתו ניתן להגיע למסקנות מעניינות הן על תורת המוסר של קאנט, והן על האפשרות

 של חוויה של מושג האלמותיות/הישארות הנפש, הטעון כל כך בהקשרים דתיים בכלל, ובעל תפקיד מפתח

 בכינון דת התבונה של קאנט.
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David Jenkins 

Reasoning’s relation to bodily action: the case of thinking out-loud 

 

Recent thought on the relation between reasoning and bodily action is divided between two 

extremes. On the orthodox view, reasoning is understood as a purely mental process which 

cannot constitutively involve bodily actions (e.g. Broome, 2002; Raz, 2011). On this view, 

reasoning and bodily actions are at most causally related. This view has been rightly criticised 

for rendering the relation between our reasoning and bodily actions problematically indirect 

(e.g. Fernandez, 2016; Thompson, 2008). But the only alternative, as opponents of this view 

see it, is to deny that reasoning is a purely mental process. On the suggested alternative, 

reasoning can on occasion constitutively involve bodily actions rather than mental events. 

How the relation between reasoning and bodily action can be direct is thereby 

accommodated, but at the expense of accommodating the platitude that reasoning is a 

distinctive kind of mental process. 

I will bring out how both of the above views are a product of what Ryle (2009a, p. 22) 

called the ‘mythical bifurcation’ of the mind into ‘unwitnessable mental causes and their 

witnessable physical effects’. All parties to the above debate assume that when one reasons 

one’s reasoning’s constituents are either mental or bodily events. Reflection on the case of 

‘thinking out-loud’ suggests an alternative on which reasoning can constitutively involve 

bodily actions without this jeopardising such reasoning’s status as a mental process. To say 

‘p’ outloud, on the view which such reflection suggests, can just be to conclude reasoning of 

one’s by judging that p. In such a case one’s out-loud utterance amounts to a constituent of 

one’s reasoning and to both a mental and bodily event. The failure to see this view as an 

option itself stems from the misguided assumption that there is a single unified kind of 

process which we should expect all reasoning to consist in. We should not expect there to be 

any such unified process in the case of reasoning any more than in that of working (Ryle, 

2009b). 
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 מושב רביעי - 18:15-16:45

Philosophy of Science - 277 חדר 

Klodian Coko 

Varieties of Robustness and Multiple Determination 

 

Multiple determination is the epistemic strategy of using multiple independent determination 

procedures to establish “the same” result . It is widely regarded as one of the most important 1

strategies that scientists use to establish the validity of their results (Hacking 1983; Franklin 

1986; Cartwright 1991; Culp 1994; Chalmers 2003; Nederbragt 2003; Weber 2005). A classic 

example of multiple determination is Jean Perrin’s description of thirteen different 

procedures to determine Avogadro’s number (the number of molecules in a gram-mole of a 

substance), at the beginning of the twentieth century (Perrin 1909, 1913). The multiple 

determination of Avogadro’s number is generally considered to be the scientific development 

that ended the long 19th century debates over the existence of unobservable atoms and 

molecules (Nye 1972; Chalmers 2009). In the contemporary literature in philosophy of 

science, the multiple determination strategy is considered to be a variant of robustness 

reasoning: experimental robustness, measurement robustness, or simply robustness, are the 

terms that are commonly used to refer to this strategy (Wimsatt 1981, 2007; Woodward 

2006; Calcott 2011; Soler et al., eds. 2012). 

In this paper, I argue that the strategy of using multiple independent procedures to establish 

“the same” result is not a variant of robustness. There are many variants of robustness 

strategies, but multiple determination is not one of them. I claim that treating multiple 

determination strategy as a robustness variant mischaracterizes its structure and it is not 

helpful for understanding its epistemic role and import in scientific research. I argue that 

there are many features that distinguish multiple determination from the many robustness 

1 I use the term ‘determination procedure’ in the widest of senses, to include different practices: experimental 
procedures, observational procedures, reasoning from empirical facts and, in general, any procedure that can be 
used to establish the validity of a result. The term ‘result’ is also used in the widest of senses. It usually refers to a 
claim about the world, but it can also refer to something non-translatable into an explicit claim such as instrument 
readings, complex visual displays, raw-data, and even determination procedures themselves. 
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variants. I present these features and argue that they are related to the same central 

difference: whereas all the robustness variants can be construed as involving some sort of 

invariance (of the robust result) to different types of perturbations, multiple determination 

cannot be so construed. The distinguishing feature of the multiple determination strategy is 

its ability to support a specific type of a no-coincidence argument. Namely that it would be 

an improbable coincidence for multiple determination procedures, independently of one 

another, to establish “the same” result, and yet for the result to be incorrect or an artefact 

of the determination procedures. Under specific conditions, the no-coincidence argument 

from multiple determination - in addition to being used to argue for the validity of the result 

- can be also used to argue for the validity of the determination procedures. No such 

no-coincidence argument can be construed from simple invariance to perturbations. 

Robustness is a set of epistemic strategies that are better suited for discovering causal 

relations and dependencies. 

Gadi Prudovsky 

On the Charge of Over-Idealization in Science Studies 

 

Within science studies there is, in the last 5-6 decades, a strong movement away from the 

previous focus on theory choice, and on pure method and justificatory procedures. The 

direction was already pointed at in the first paragraph of Kuhn's Structure: to move from an 

image drawn out of "finished achievements" to a concept of science that emerges from "the 

historical record of the research activity itself". I shall follow the custom and call this 

movement away from traditional philosophy of science "the practice turn". 

In the introduction of a recently published collection of essays on the topic  the editors 

sketch the essentials of the practice turn in science studies. They take it as a "movement 

from too idealized to empirically adequate accounts". In this paper I propose to focus my 

critical remarks on one central "variation on the movement": the "shift from normative to 

descriptive perspectives on science" (p. 15). 

The first task of my paper is to clarify the exact type of normative idealization that is 

criticized by the aforementioned scholars. The second and main task is to argue, that there 

can be no understanding of social practice without the recognition that there will always be 
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friction between the "realities" and the ideal, and that it is this friction that ultimately 

defines the nature of the practice under research. 

In making my main point I use E.P. Thompson's classic essay "The Moral Economy of the 

English Crowd in the Eighteenth Century".  We find in this essay a wonderfully documented 

case in which the market norms (i.e., the normative expectations) of the English crowd were 

clearly at odds with the new economic realities; but if we dismiss them as mere fantasies we 

fail to understand the unrest that was caused by this friction between the realities and the 

ideal. Therefore, the investigation of these ideals (the moral economy) is not a form of 

nostalgic escape from empirical reality but actually an essential element in its articulation. 

The paper concludes with an argument as to why this case-study is relevant to science 

studies: neglecting normative idealizations in the investigation of scientific practice does not 

lead to a more faithful account of science but to an account that misses a central facet of 

the practice itself. 

David Mark Kovacs and Daniel Giberman 

Property Dualism (not?) for Property Nominalists 

 

Substance dualism is the view that there are two fundamentally different kinds of 

substances: physical and mental. According to a standard version of this view, your body is a 

physical substance, whereas your soul is a mental substance (Kripke 1980, Swinburne 1984, 

Zimmerman 2003, Barnett 2010). Property dualism, by contrast, is a substance monist view 

according to which there is only one kind of substance (physical) but two fundamentally 

different kinds of properties: physical and mental (Jackson 1982, Chalmers 1996, Kim 2005). 

That is, you are a physical thing rather than an immaterial soul, but this physical thing has 

mental properties (for example properties of phenomenal consciousness, such as pain) that 

aren’t fully explainable in physical terms. 

Property dualism has been criticized as an unstable position that either collapses into 

substance dualism or at least enjoys no distinctive advantage over it (see, e.g., Zimmerman 

2010 and Lycan 2013). In this paper we will wield a similar criticism, but our argument will 

have a unique spin: we will scrutinize what it could mean for a property to count as mental 

given different conceptions of the relation between the ontological categories of substance 

and property. We will restrict our attention to nominalist positions, that is, views according 
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to which the ultimate building blocks of reality are non-predicable particulars. Our claim will 

be surprising: no nominalist account of properties leaves room for any salient version of 

property dualism. 

In the first half of our talk, we will begin by specifying how we are going to use some key 

expressions, such as ‘substance’, ‘property’ and ‘mental’. We will then formulate a 

substantive assumption, ‘Harmony’, which states a minimal condition of co-variation 

between the mental status of things of a fundamental ontological category O and the mental 

status of things of a derivative ontological category O*, constructed out of things belonging 

to O. We will take Harmony for granted throughout the talk, but we will also give some 

independent reasons to accept it. In the second half of the paper, we will consider a variety 

of versions of nominalism about properties and argue that given our minimal assumptions, 

none of them is consistent with property dualism. We will start with class nominalism and 

then generalize to resemblance, “ostrich”, predicate and concept nominalism. Finally, we will 

give a modified argument against combining property dualism with mereological nominalism. 

Our conclusion will be that there is no version of nominalism about properties that is 

consistent with property dualism. Since the properties of property dualism have not 

previously been thought of as having to be universals or tropes (i.e. “property instances” or 

“particularized properties”), but rather as ‘properties’ in a sense neutral about the general 

metaphysics of properties, we take this conclusion to be significant (and bad) news for 

nominalistically inclined property dualists. 

Existentialism - 278 חדר 

Anne Kirstine Roenhede 

Authenticity and Temporality 

 

The aim of this paper is to give an account of Martin Heidegger’s concept of authenticity in 

terms of temporality. William Blattner identifies four different scholarly approaches to 

authenticity in Heidegger: an existentialist, an Aristotelian, a Christian, and a transcendental 

approach concerning authenticity. In contrast to these approaches, I propose to explicate the 

authentic based on authentic temporality and what Heidegger in The Basic Problems of 
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Phenomenology calls “repetition” as opposed to the inauthentic in which we are forgetful of 

our “having been”. 

With this suggestion I wish to offer a solution to the following tensions in Being and 

Time concerning (in-)authenticity: a) the tension between negative and more neutral 

characterizations of the inauthentic, and b) the tension between statements according to 

which solitude is a condition of being authentic and passages stating quite the opposite.  

A common difficulty when taking into account these tensions is to explain the 

difference between the authentic and the inauthentic without reducing it to a difference in 

how we relate to what we do (as Charlotte Knowles does) or to a difference between a 

first-person and a third-person perspective (as Taylor Carman suggests). When linking 

(in-)authenticity with temporality, it is possible to preserve the possibility of a difference 

not only in the relation to our choices, but also concerning the content of our choices – even 

if the allocation of a certain content has to be determined individually.  

The challenges this interpretation faces are 1. how the same act can be authentic for 

one person and inauthentic for another, in other words, what precisely it is about a particular 

person’s past that authentically determines her future. 2. How to preserve freedom in an 

account according to which a person’s past is determinative of the authentic choice. And 3. 

why (or if) authenticity on this account is something worth striving for. My attempt to 

answer these challenges involve a detailed account “with Heidegger against Heidegger” of 

the positive aspects of inauthentic existence. 

Liran Gordon 

On the Distinction Between Essence and Existence: A Thomistic Response to 

Heidegger’s Criticism 

 

Martin Heidegger devotes extensive discussion to medieval philosophers, particularly their 

treatments of the distinction between essence and existence, and accuses them of 

forgetting the question of Being. As a result, Heidegger’s critique had an unprecedented 

effect on the credibility of medieval philosophy, whereby great portions of the philosophical 

community dismiss it altogether as an illegitimate Onto-Theology . It is the aim of this study 

to offer a reply that will fundamentally grapple with these allegations. It will be argued that 

Aquinas’s distinction between essence and existence can be read in a manner that both 
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avoids the problems Heidegger raised, but more importantly, that such a reading that is 

attentive to Heidegger’s critique offers an insightful account of these notions. 

 תומר ראודנסקי

 קירקגור על החובה לאהוב את המתים, שוויון וקהילה

 

This paper analyses the relationship between mortality, equality and ethical responsibility in 

Kierkegaard’s treatise At a Graveside. It appeals to Jean-Luc Nancy’s and Jacques Rancière’s 

deconstructing the community’s conceptual apparatus to address the inoperative nature of 

Kierkegaard’s notion of earnestness (Alvor).  

 

The idea that mortality is that in relation to which we shape and fashion our selfhood is not 

new. However, what is the relationship between the potential of death’s retroactive power 

over one’s life, equality and ethics? Death brings equality with it since it is stronger than all 

earthly powers. Death is blind to circumstances, social status or preferences. Rich or poor, 

young or old, distinguished or oppressed—death cuts us all short; it is indifferent to the 

particularities of the individual.  

 

The discourse At a Graveside revolves around Kierkegaard’s discussion of mood’s (Stemning) 

and earnestness’s (Alvor) two different understanding of equality. Mood conceives of 

equality from the perspective of death, while earnestness’s notion of religious blessed 

equality is to be seen from the viewpoint of eternity, or of God. However, At a Graveside 

avoids any positive production of knowledge of what this equality of the blessed before God 

might mean. Instead, Kierkegaard explores the meaning of death only negatively, so that it is 

upon the reader to create, in earnestness, the sense that the text cannot give. What is the 

content of the notion of blessed equality that is to be learned by earnestness, and what are 

its socio-political implications?  

 

My main contention is that earnestness entails an ambiguous notion of responsibility. On the 

one hand, the proper relation to one’s own ultimate dissolution is a personal task that seems 

to isolate the individual from human kinship, ethical demands and political engagement; 

earnestness is not an attitude that motivates us to make a political or material change in the 
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world. In this sense, writers such as Adorno and Theunissen are (to some extent) right to 

claim that Kierkegaard’s notion of inwardness affirms the status quo rather than challenging 

it. On the other hand, Kierkegaard’s idea of the earnest thought of death points to an 

original dimension of communality within the individual; a shared space in which the person is 

called to be responsible towards other people.   

 

Thus, in the final analysis, I argue that while the relation to imminent death does not cause 

any material change to be found in the world, in earnestness our perspective on everything 

about the world is fundamentally reformed; it necessitates the transformation of all values. 

Materialistically speaking, everything remains the same, for the presupposition of death that 

all people are equal cannot be grounded—it is rather an object of faith. Death’s in-operation 

is what reminds the person that although dying is a personal task that is assigned to us as 

individuals, earnestness awakens “the responsibility that always remains” (SKS 5, 452/ TD, 

82), the individual’s responsibility to the neighbor, and neighbor’s neighbors.  

 חדר 279 - האם המוח מחשב?

 לוטם אלבר

 כיצד אנחנו יכולים לדעת מה המוח מחשב?

 

Cognitive neuroscientists work under the assumption that brains perform cognitive 

functions. Cognitive and computational models aim to explain how the brain succeeds in 

performing such functions. But how can we tell which models are ‘right’ - actually describe 

what the brain computes, and which are ‘wrong’ – describe possible but not actual 

computations? 

It is common practice to fit values estimated from computational models to recorded brain 

ac5vity. When a degree of fit that would be unexpected by chance is found, this is taken as 

an indication that variables from the computational model are indeed represented in the 

brain. However, while insightful, results of this methodology are difficult to interpret. We 

cannot assess the degree of support a computational model receives from its fit to neuronal 

data and this degree of support can vary greatly. In this talk I discuss the challenge of 

progressing from findings of fit with neuronal data to concrete claims about how likely it is 
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that a specific model is actually implemented in the brain. I suggest possible ways for 

neuroscientists and philosophers to address this challenge.  

 

 אורי הכהן

  מהם ייצוגים נוירונליים?

 

Computational explanations in neuroscience treat neural states as carriers of information or 

content. In other words, they seem to appeal to neural representations. Yet the nature of 

neural representation is far from clear. One question is- are neural representations real? 

Would we be correct to assume that some neural states are actual representations of distal 

proper5es? Relatedly, we need a proper account of what being a neural representation 

means, and what defines a neural state as a representation of some specific content. 

Philosophers have long attempted to offer a theory of content that can adequately account 

for neural representations. Traditionally, such theories assume that, unlike conventional 

representations (e.g. public signs and linguistic symbols) which are partly defined by the 

intentions and use of humans, neural representations must have their contents naturally and 

intrinsically, independent of any human intentions. I will describe the challenge of 

accounting for neural representations and introduce an alternative theory of content in an 

attempt to address this challenge. On this theory, neural representations do not arise 

naturally and do not have their contents intrinsically. Instead, I claim that neural 

representations can only arise within the framework of a neuroscientific explanation, and as 

such they are dependent on that explanation and the intentions of the scientists that offer 

it. Yet I will also explain why this alternative theory of content is actually consistent with a 

realistic view of neural representations, and how it accounts for the essential role they play 

in explaining cognition.  
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 מאיר חמו ואורלי שנקר

  ריבוי חישובים, וריבוי מימושים: מדוע התודעה לא נמצאת במוח

 

We shall make and explain the following novel linkage, and discuss its implication: The 

multiple-computations theorem in philosophy of mind implies that certain physical systems 

implement simultaneously more than one computation. Landauer’s principle in in the 

foundations of statistical physics implies that the physical implementation of “logically 

irreversible” functions is accompanied by minimal entropy increase. We show that the 

multiple-computations theorem is incompatible with, or 

at least challenges, the universal validity of Landauer’s principle. To this end we provide 

accounts of both ideas in terms of low-level fundamental concepts in statistical mechanics, 

thus providing a deeper understanding of these ideas than their standard formulations given 

in the high-level terms of thermodynamics and cognitive science. Since Landauer’s principle 

is pivotal in the attempts to derive the universal validity of the second law of 

thermodynamics in statistical mechanics, our result entails that the multiple-computations 

theorem has crucial implications with respect to the second law. Finally, our analysis 

contributes to the understanding of notions, such as “logical irreversibility,” “entropy 

increase,” “implementing a computation,” in terms of fundamental physics, and to resolving 

open questions in the literature of both fields, such as: what could it possibly mean that a 

certain physical process implements a certain computation.  

 חדר L'hospitalité - 280 – קריאה פילוסופית במחשבה היהודית אצל ז'ק

 דרידה

 תרומתו של ז'ק דרידה למחקר הפילוסופי והביקורתי זכתה להכרה רבה. המחקרים על הפנומנולוגיה, הכתב

 וההבדל , על הגרמטולוגיה, על הדה-קונסטרוקציה השפיעו השפעה רבה בהתפתחות השיח הפילוסופי

 הקונטיננטלי והפנומנולוגי. בשנים האחרונות לחייו, ובהשפעתו של עמנואל לוינס, הרבה דרידה לעסוק

 בשאלות של הזהות והמחשבה היהודית, כחלק מן השיח הפילוסופי שהמשיך לפתח.

 אנו מבקשים במושב משותף זה, למקם את עיוניו הביקורתיים והדה-קונסטרוקטיביים של דרידה במקרא

 ובסיפור המקראי, בתוך ההקשר הפילוסופי והתרבותי הרחב, כאשר מושג המפתח המוצע לדיון הוא "הכנסת

 האורחים" - L'hospitalité – במשמעותו הפילוסופית הספרותית והתרבותית.
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 "הכנסת האורחים" שאותה מציע דרידה, כוללת בתוכה את השאלות הפוליטיות של אזרחות וזרות, את השאלות

 התרבותיות של ריבוי השפות ומעברי התרגום, ואת המתח שבין חוק ואתיקה, כיבוד ושונות. מצד אחד, נבקש

 להציג כמה מן הקריאות הפילוסופיות של דרידה בסיפור המקראי: מגדל בבל, אברהם העברי, משה למצרים.

 מצד שני, נבקש להבין את המיקום הפילוסופי הרחב של הכתיבה היהודית של דרידה.

 

 בין השאלות שניתן וראוי לעורר בהקשר זה, ידונו השאלות הבאות:

 1. על היחס שבין חוק ובין אתיקה

 2. עיון פילוסופי במקרא במבט של הדקונסטרוקציה

 2. מעמדה של המחשבה היהודית בתוך השיח הפילוסופי

 מרים פלדמן קיי

  מגדלי בבל: בלבול, בניה, והפצת אומות העולם בראיה דה-קונסטרוקטיבית

 אנבל הרצוג

  זר לי וזר לי: דרידה על אורחים, פליטים ויהדות

 חנוך בן פזי

 ירושלים כמודל רוחני של הכנסת אורחים: קריאה דרידיאנית בערי המקלט

 

 

Aesthetics - 281 חדר 

Alon Chasid 

Imaginings and Imaginary Worlds 

 

In this paper, I will show that when we imagine, the overall mental activity associated with 

imagining (henceforth: an imaginative project) includes more than the mental 

representational state of imagining. It is commonly accepted that imaginative projects indeed 

encompass, in addition to imagining, emotional responses, conative states, (on some views) 

motivations to act, etc. These states usually arise in response to imagining. I will argue that 
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imaginings are accompanied by another kind of state, whose role is to posit, or represent, 

imaginary truths (henceforth: i-truths), or an imaginary world (i-world) . 2

Suppose you imagine a certain proposition, e.g., that Bernie Sanders is the current US 

President, that a certain building is about to explode, or that the price of oil is doubled. 

Reflecting on your imaginative trip, you can report, probably correctly, what you imagined. 

Now suppose you are asked whether the proposition you imagined is i-true, i.e., true in the 

pertinent i-world. Without further qualifications, you may find this question bizarre, 

probably because you think that the answer is trivial: the imagined proposition is obviously 

i-true; after all, you imagined it to be i-true. At first sight, then, imagining that p seems to 

render p true in the pertinent i-world. 

I will show, by discussing various examples, that this view is mistaken. In reading a novel, 

e.g., you may initially imagine, as per the novel’s instructions, that A is the villain, but then 

discover that you imagined a ‘fictional falsehood’ (since B, and not A, is the villain). This 

example is perhaps not straightforward, since in engagements with works of fiction, the 

criterion of the relevant i-truth is determined ‘externally,’ by what the work takes to be 

true, whereas the point I’m making refers to the mental activity that arises in response to 

reading or watching the work. A better example is spontaneous projects. You may find 

yourself imagining, say, that a gold nugget is lying in a river, that clouds drift over the sun, 

revealing that the object is in fact a pebble that was illuminated by the sun. In this case, the 

first proposition you imagined is i-false: your imagining did not render it i-true. I will discuss 

other examples to this effect, as well as competing explanations. 

The possibility of imagining i-falsehoods raises two questions. First, if the state of imagining 

does not render its content i-true, how are i-truths determined? Second, why do we tend to 

believe that the propositions we imagine are true in the relevant i-world? 

The answer to the first question is that positing an i-world (to some degree of determinacy) 

or a set of i-truths is made in addition to imagining. Specifically, when imaginings arise 

spontaneously, a different state determines whether they are i-true, i-false, or left 

indeterminate with respect to i-truth. In such cases, the state of positing i-truths, like the 

state of imagining, arises spontaneously and without much awareness. 

2 ‘i-worlds’ will be characterized, as per Walton’s (1990) definition, as sets of propositions associated with the 
specific imaginative project. 
Bibliography 
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The answer to the second question follows from the similarity between imaginings and 

beliefs. We are obviously aware that our beliefs do not render their content true simpliciter. 

However, from our perspective of believers, we normally do not distinguish between the fact 

that we believe a proposition and the fact that the proposition is true simpliciter. In this 

sense, beliefs are famously deemed ‘transparent.’ A similar feature, I argue, characterizes 

imaginings. Although what we imagine can be i-false, from the perspective of imagining a 

proposition, we take it to be true in the i-world. This answer will be examined vis-à-vis other 

possible answers. 

 

Doggett, T. and Egan, A. 2007. “Wanting Things You Don’t Want.” Philosophers’ Imprint 7 (9): 

1-17. 

Doggett, T. and Egan, A. 2012. “How We Feel About Terrible, Non-existent Mafiosi.” 

Philosophy and Phenomenological Research 84 (2): 277-306. 

Gendler, T. 2003. “On the Relation between Pretense and Belief.” In Imagination, Philosophy, 

and the Arts, edited by Matthew Kieran and Dominic Lopes, 125-141. London: Routledge. 

Ichino, A. 2019. “Imagination and Belief in Action.” Philosophia: 1-18. 

Kind, A. 2013. “The Heterogeneity of the Imagination.” Erkenntnis 78 (1): 141-159. 

Kind, A. 2016. “Introduction.” In The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination, 

edited by A. Kind, 1-11. New York: Routledge. 

Langland-Hassan, P. 2012. “Pretense, Imagination, and Belief: the Single Attitude Theory.” 

Philosophical Studies 159 (2): 155-179. 

Liao, S. and Doggett, T. 2014. “The Imagination Box,” Journal of Philosophy 111 (5): 259-275. 

Liao, S. and Gendler, T. 2018. “Imagination.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

edited by E. N. Zalta. URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/imagination/>. 

Nichols, S. 2004. “Imagining and Believing: The Promise of a Single Code.” Journal of 

Aesthetics and Art Criticism 62 (2): 129-139. 

Nichols, S. 2006. “Just the Imagination: Why Imagining Doesn’t Behave Like Believing.” Mind 

and Language 21 (4): 459-474. 

Nichols, S. and Stich, S. 2003. Mindreading: an Integrated Account of Pretence, 

Self-Awareness, and Understanding of Other Minds. Oxford: Oxford University Press. 

Radford, C. 1975. “How Can We Be Moved by the Fate of Anna Karenina?” Proceedings of the 

Aristotelian Society, Supp. Vol. 49: 67-80. 

  עמוד 68



 כנס אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה תש״פ - תקצירי ההרצאות

Schellenberg, S. 2013. “Belief and Desire in Imagination and Immersion.” Journal of 

Philosophy 110 (9): 497-517. 

Van Leeuwen, N. 2011. “Imagination is Where the Action Is.” Journal of Philosophy 108 (2): 

55-77. 

Walton, K. L. 1990. Mimesis as Make-Believe. Cambridge MA: Harvard University Press. 

Walton, K. L. 2008. Marvelous Images. New York: Oxford University Press. 

Walton, K. L. 2015. In Other Shoes: Music, Metaphor, Empathy, Existence. New York: Oxford 

University Press. 

Saul Fisher 

Aesthetic Transformative Experiences Are Not Inferable 

 

On L A Paul’s construct of the transformative experience, there are experiences which are 

epistemically transformative in that, before having the experience, you cannot have 

subjective epistemic access to it; and which are personally transformative in that the 

experience changes your perspectives, such that your core preferences or values change, as 

well; or your experience of yourself changes, also.  From such transformations, Paul 

contends, we face rational choice and authenticity problems relative to the preferences we 

would have as transformed, given the difficulties of projecting ahead to our radically 

unknown, future selves.  As an instance, one central Paulian case concerns utility-based 

decisions regarding having a child, calculated before and after actually having a child.   

 

One complaint has it some sources of plausible learning, after all, allow anticipation of 

unexpected future preferences.  Hence Paulian transformative experience does not produce 

the advertised rational choice and authenticity problems.  Per one set of ‘inferentialist’ 

critics , there are at least three such sources from which we might infer the nature and 3

consequences of transformative experiences: 

1. learning from testimony, where third-person evaluations give access to projectable values 

even if first-person imaginative projection cannot; 

2. learning from others’ behavior and inferring their value; and 

3. inferring from like experiences. 

3 Tom Dougherty, Sophie Horowitz, and Paulina Sliwa, “Expecting the Unexpected”, Res Philosophica, 92 (2015) 2: 
301-321. 
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If these sources of learning provide even messy or sparse evidence, the inferentialist 

criticism goes, then such may provide warrant for projective beliefs which, even if imprecise, 

may suffice as grounds for rational choice.  At a minimum, we are no worse off than cases 

where messy or sparse evidence present rational choice problems without epistemically 

transformative experiences. 

 

Building on the Paulian construct, I describe a range of specifically aesthetic transformative 

experiences as raise difficulties for characterizing, ahead of the transformation, how our 

thinking about aesthetic evaluations may change.  The idea is that, in relation to such 

experiences,  

(a) the nature of growth or shifts in our aesthetic evaluative frameworks or overall capacity 

is unforeseeable,  

(b) our aesthetic identities change dramatically as a result, and  

(c) we cannot foresee the merits of seeking out or being exposed to those experiences. 

 

While aesthetic transformative experiences may not produce rational choice problems of the 

magnitude of the central Paulian cases, they yield changes of similar character as relate to 

future possible aesthetic mindsets and worldviews.  This sort of aesthetic experience is 

largely unrelatable to prior experiences, does not add in cumulative fashion to prior aesthetic 

education, and generates evaluative judgments the likes of which we could not previously 

foresee or predict—with the potential to take us to new and very different ways of 

appreciating aesthetically or otherwise the world around us.   

 

I propose that, as a hallmark of some such experiences—perhaps the most radically 

transformative among them—all prospective sources of learning fail to provide even messy or 

sparse evidence, such that these experiences represent robust Paulian cases resistant to the 

inferentialist critic.  It is characteristic of aesthetic transformative experiences that 

testimony, others’ behavior, and like experiences all fall short of providing evidence that 

allow us to projectively arrive at valuations, even imprecisely, as might guide rational choices 

to pursue or engage with such experiences.  In short, aesthetic transformative experiences 

do make us worse off than ‘simple’, non-transformative cases where messy or sparse 

evidence prompt rational choice problems.  If this is right, such experiences—which pose an 
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alternative to the traditional, accretive model of aesthetic education—should focus our 

attention on aesthetic transformation as a fount of promisingly Paulian transformation.   

 Erik Kuravsky 

Poetry and the danger of insanity: Heidegger's Hoelderlin 

 

Hölderlin’s poetry is determinative for Heidegger’s late thought. Heidegger has found in it 

the most telling presentation of thinking that transcends the historically formed limits of 

philosophy. According to Heidegger, Hölderlin’s poetry beckons towards that which must be 

thought in order for humanity to fulfill its sacred destiny. Yet, some of the poems Heidegger 

most appreciates were written by Hölderlin on the edge of insanity, into which he has finally 

collapsed. In the lecture I argue that Hölderlin’s insanity is not a contingent biographical fact, 

but rather his life and work were essentially determined by the nearness and the inevitability 

of insanity. Using Heidegger’s analysis of Dasein’s exposedness to Being, I shall present the 

relation between poetry and insanity without reducing this relation to any sort of causality 

between the two. Rather, I shall show that human existence in general, and in its relation to 

language in particular, is essentially dangerous in the most radical sense. The danger of 

existence makes both poetry and insanity possible.   
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 מושב חמישי - 19:30-18:30

 חדר 277 - הכרה ומדע

 אמיר הורוביץ

  ריאליזם אינטנציונלי והצלחה הסברית/חיזויית

 

 טיעון בולט בזכות השקפתה הריאליזם האינטנציונלי – ההשקפה שלפיה קיימים מצבים נפשיים בעלי

 אינטנציונליות – הוא טיעון ההצלחה ההסברית-חיזויית של הפסיכולוגיה העממית. לפי טיעון זה (שמייצגו

 העיקרי היה ג'רי פודור) הפסיכולוגיה העממית אכן מצליחה באופן שיטתי בהסבר התנהגות ובחיזויה, וההסבר

 המתבקש להצלחה זו הוא שהטענות שביסודם של ההסברים והחיזויים של הפסיכולוגיה העממית – ייחוסי

 מצבים נפשיים בעלי תוכן, כהאמנות ורציות – הם אמיתיים. מהותית לטיעון זה ההנחה המתפקדת בדיונים על

 שאלת הריאליזם המדעי שלפיה הצלחה הסברית/חיזויית היא אינדיקציה חזקה לאמת (טיעונים בולטים

 בהקשר זה הם טיעוניהם של הילארי פטנאם וריצ'רד בויד). בהרצאתי אטען שהטיעון האמור בזכות הריאליזם

 האינטנציונאלי אינו מבסס השקפה זאת. ראשית, אציג את ההתנגדות הכללית להנחה הכללית המדוברת,

 התנגדות שלפיה הצלחה הסברית/חיזויית אינה מחייבת את אמיתות טענות ההסבר/חיזוי, אלא, במקרים רבים,

 טענות חלשות יותר (ההתנגדות של פיליפ קיצ'ר ושל פסילוס). אציע חיזוק משלי להתנגדות זאת, ואבהיר גם

 שכוחה בכל מקרה ומקרה תלוי באפשרות להבחין במקרה המדובר בין היבט פעיל לבין היבט שאינו פעיל

 בהסבר. שנית, אטען שבמקרה של הסברים וחיזויים אינטנציונאליים אכן מתקיימת הבחנה כזאת: המדובר

 בהבחנה בין הסמנטיקה של הטענות שביסוד ההסברים/חיזויים לבין הסינטקס שלהם. הסינטקס (במובן

 שיובהר) הוא זה שאחראי להצלחה ההסברית/חיזויית, כך שאין כוח הסברי להנחת קיומה של סמנטיקה

 למצבים נפשיים, דהיינו להנחת קיומם של מצבים אינטנציונליים. לעומת זאת, יש טעם טוב להניח קיומם של

 מצבים נפשיים בעלי סינטקס. כך, טיעון ההצלחה ההסברית/חיזויית עולה בקנה אחד עם קיומם של מצבים

 בעלי התכונות המיוחסות ברגיל להאמנות, רציות, וכדומה, אך ללא התכונות הסמנטיות המיוחסות לאלה. טיעון

 זה אינו מצליח אפוא לבסס את הריאליזם האינטנציונלי.
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 קטי קיש בר-און

 מבט פילוסופי על נטייתו האינטואיציוניסטית של הרמן וייל

 

Hermann Weyl’s engagement with Intuitionistic-based ideas began in 1910 when he first 

started to consider constructive methods as a reliable alternative to Cantor’s set-theoretical 

approach (Beisswanger 1965; Scholz 2000). In Das Kontinuum (1918) Weyl’s adopted a 

constructivist approach, which he developed into an intuitionistic approach three years later 

in “On the New Foundational Crisis in Mathematics” (1921). However, during the 1920s, Weyl's 

foundational thinking drifted away from intuitionism in favor of Hilbert’s axiomatic program, 

possibly due to intuitionism’s inability to fully recapture all theories in classical mathematics 

(Weyl 1927; van Dalen 1995; 2013). Still, Weyl’s later works show that he never fully accepted 

Hilbert’s program (Weyl 1927; 1940). Solomon Feferman describes at least two additional 

changes of heart vis-à-vis constructivism attested to by Weyl’s later works: one in the late 

1930s, when he restated the importance of his early constructive views as essential for a 

viable solution to the foundational problem, and another in his 1953 lecture where he 

described himself as being torn between constructivity and axiomatics (Feferman 1998; 

2000).  

Historians have tended to deem Weyl’s inclination towards intuitionism to be “strange” or 

even “voluntaristic” (Scholz 2000, 2). His retreat from Brouwer’s ideas is portrayed as 

“disillusionment” (Rosello 2012, 147), and he is often described (e.g., by Erhard Scholz) as 

“wandering” between mathematical approaches and through philosophical fields (Scholz 2004, 

1). Such accounts view Weyl’s frequent change of mind as owing to confusion bred by 

indecisiveness, but they make no attempt to explain why he saw fit to change his mind or the 

reasons for his undecidedness. In the current talk, I purport to enhance the prevailing view 

held by historical accounts and reconsider Weyl’s “shifting positions” as a symptom of a 

much deeper, convoluted intrapersonal process of self-deliberation. 

To do better justice to Weyl’s changes of heart, I wish to look briefly at the broader 

philosophical questions having to do with the rationality of normative framework transitions; 

in particular, how committed practitioners can come to fault their commitments sufficiently 

to seek for alternatives? First, I shall focus on three central themes that occupied Weyl’s 

thought over the years: the problematic differentiation between the intuitive and the 
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mathematical continuum, the notion of logical existence, and the necessity of both 

intuitionism and formalism to adequately address the foundational crisis of mathematics. 

Read through the prism of these persistent concerns, Weyl emerges as grappling 

consistently with fundamental problems rather than merely being confused, as his 

intuitionistic phase is commonly described. Subsequently, building on Menachem Fisch’s 

model of scientific framework transitions and the special role given in it to normative 

indecision or ambivalence (Fisch and Benbaji 2011; Fisch 2017), I will examine Weyl’s motives 

for considering such a radical shift in the first place with a view to showing that Weyl’s 

indecision was the result of a rational process of self-criticism.  
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Education and Subjectivity - 278 חדר 

Renaud-Philippe Garner 

We are what you were; we will be what you are: Understanding social flourishing 

 

This paper argues that we should fragment our understanding of flourishing into personalised 

and depersonalised. The former is refers to success in individual terms while the latter refers 

to excellence or success which is defined in collective terms. More precisely, depersonalised 

flourishing differs in two important regards. First, from a psychological perspective it 

engages with the ‘social self’ rather than the ‘individuated self’. Second, personal success is 

subordinated to collective success; you may only succeed as a member of the social group so 

long as the social group has succeeded. 

My point of departure is a well-known distinction in social identity theory. Psychologists 

divide the self into at least two components: personalised and depersonalised. The former 

involves perceiving oneself as a unique individual different from other in-group members. In 

formal terms, one is numerically and qualitatively distinct. The latter involves a shift from 

unique personhood to understanding oneself as an interchangeable exemplar of a social 

group. Thus, one is numerically distinct but qualitatively indistinct. Depersonalisation is no 

minor phenomenon as it underlies much of social life, from cooperation to sacrifice and trust.  

With this distinction in mind, I argue that our standard view of flourishing relies almost 

exclusively on the personal rather than the social self. To make my case, I use Philippa Foot’s 

view of flourishing (2001) as a stand-in for the view of flourishing which seems to dominate 

the philosophical conversation.  

When we speak of what counts for or against someone’s flourishing – accomplishing some 

difficult task or losing a friendship – the examples discussed are almost always cases of 

personalised flourishing. The self in question is the person conceived as a unique individual 

and the conditions for success are not collectivised.  

Part of the reason for this bias appears to be the fact that those writing about flourishing 

are naturalists who think in terms of how well or poorly an individual life form is doing. And 

although we are distinct biological entities, psychologically we can and do understand 

ourselves as something more than individuals. Another reason for this bias appears to be the 
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fact that there is a strong skepticism about the metaphysics of groups, that is to say 

whether a group is an entity distinct that exists over and above its constituent members. 

Yet, neither of these considerations should prevent us from recognizing depersonalised 

flourishing. Depersonalised flourishing does not rely on the belief that groups exist 

independent of their members. Instead, one must only accept that human identity has both a 

personalised and a depersonalised dimension. In other words, our self-understanding is both 

individual and collective. 

In advancing my view, I will be focusing on answering two questions. One, how can 

depersonalised flourishing avoid severing the link between action or choice and excellence? 

That is to say how can one’s flourishing still depend upon action if collectivised? Two, how 

are we to understand past glory or shame for those currently living?  

  דלית זכאים

 פרדוקס תפקיד המחנך בהגותם של ניטשה ואדורנו: על חינוך לאותנטיות (אמיתות) ועצמאות

 מחשבתית

 

 ההרצאה תעסוק בפרדוקס החינוכי כפי שבא לידי ביטוי בהגות הפילוסוף תיאודור ו. אדורנו ובשורשיו הנעוצים

 בפילוסופיה של החינוך. הפרדוקס מקבל ביטוי בשיחת רדיו שבה המראיין, הלמוט בקר, מציג בפני אדורנו

 בעיה באשר לתפקיד המחנך. לפיו, אף על פי שתהליך ההתנתקות מן הדמות הסמכותית הכרחי לטובת יצירת

  עצמאות מחשבתית, גיבוש הזהות העצמאית אינו אפשרי ללא מפגש עם בעל סמכות.

 כשל מעגלי דומה, העומד בבסיס הפרדוקס, בא לידי ביטוי לראשונה ב"משל המערה" מאת אפלטון  והוא נמצא

 גם בניסוח אידיאל הנאורות והתנאי לכינונו, בחיבור של עמנואל קאנט "מענה על השאלה: מהי נאורות?".

 נראה כי הנחתה המוקדמת של הנאורות היא קיומה של חברה חופשית, כלומר הנחת יסוד חיצונית: על מנת

 שתיווצר חברה נאורה נדרשת אוטונומיה של הפרט, אולם אוטונומיה כזו אינה אפשרית בחברה שאינה נאורה

  מלכתחילה.

 אדורנו מבקש להנחיל את העצמאות המחשבתית באמצעות חינוך פוליטי ביקורתי, אולם, אם הנאורות משמעה

  חשיבה אוטונומית, ללא הכוונה חיצונית, כיצד יכול המחנך, המהווה גורם סמכותי, לחנך לעצמאות מחשבתית?

 בעיה עקרונית דומה נמצאת בכתבי ניטשה, בתפישה שלפיה החינוך לאותנטיות אינדיווידואלית, או לאמיתות

 הפרט ככזה, שמשמעה שחרור האדם מכבלי האידיאולוגיה והמוסכמות השולטות בחברה. הדרך להשגת

 האינדיבידואליות תושלם רק כאשר המחנך יהפוך עצמו למיותר ויאפשר לתלמידו לפסוע לבדו בדרך הייחודית

 רק לו. ניטשה סבור כי באמצעות בחינה ועיון בדמויות מופת ו"מושאי הערצה", הזדהות עמם והפנמתם יכול

 האדם להבין מי הוא באמת.  ניתן לראות כי הפרדוקס החינוכי מתגלה בבהירות גם כאן: יש סתירה בין הדרישה
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 להתגברות עצמית כמעשה פנימי או באמצעות הכוונה חיצונית, שחרור מן הכבלים בעזרת מחנכים, שישמשו

 מעין אידיאלים ערכיים, מצפן חינוכי ומוסרי. כאמור, מתח דומה ניתן לזהות גם בכתבי אדורנו כאשר הוא דן

  בקושי של הפרט בדרכו לעצמאות מחשבתית (בין הסתגלות ושימור האינדיבידואליות).

 אסיים הרצאתי בבחינה עקרונית של אפשרות הפעולה מתוך הפרדוקס. באמצעות תהליך התפתחות התודעה

 העצמית על פי פרידריך הגל  ועל ידי שימוש במושג האבסורד כפי שנוסח על ידי אלבר קאמי אבקש לבחון את

 הטענה שלפיה הפתרון, בהיותו דיאלקטי, מאפשר את היתכנות האפשרי כביכול מתוך מצב עניינים בלתי

 אפשרי: הפרט שרוצה לצאת מתוך חוסר הבגרות שגזר על עצמו, צריך להתוודע למצב העניינים החיצוני

 המקשה עליו במשימתו. במסגרת זו אבקש להעלות את הטיעון בדבר אפשרות כינון האינדיבידואליות

 באמצעות תהליך ניסיון חווית "הלא אני" באחר.

Comparative Philosophy - 279 חדר 

Szilvia Finta 

“The Apocalyptic point” - Metaphysics of Words in the Jewish Religious and 

Philosophical Thinking 

 

In this presentation my aim is to show the metaphysics of words in the aspect of the Jewish 

religious and philosophical thinking. In this respect the Hebrew Scripture preserves the 

original meaning of the words even if the public use differs from it later. The sources of the 

words are God and the man, who was empowered by God to develop new words and new 

languages. However, what happened at the Ancient Hebrew‘s rebirth? 

First in my presentation, I demonstrate the brief history of Hebrew language and the birth of 

Modern Hebrew. The renaissance of spoken Hebrew is related to Eliezer Ben Yehuda, who 

derived most words of the renewed language from classical Jewish texts. However, a problem 

arises: the Hebrew Language is a Holy Tongue (Lashon HaKodesh). According to the Rabbinic 

tradition the causes of its holiness are the following: it is the language of Creation; it will last 

forever; it is the language of Prophecy; it is the language of the Holy Temple, and the names 

of God are also in Hebrew etc. 

After describing the points mentioned above, I would like to show briefly Gershom Scholem’s 

theory of language. Scholem’s theory of language is rooted in the Hebrew Scripture and 

mainly in the Kabbalah. According to Scholem Hebrew is a divine language, so when 

somebody says a Hebrew word all its connotations come alive, G-d himself speaks through 
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every uttered Hebrew letter and word, and the words are full of G-d’s energy, they continue 

the creation and bring forth the prophecies.  

In the next part of my presentation I examine the topics mentioned above in respect of 

modern Philosophy of Language, particularly points from Saul Kripke’s Naming and 

Necessity.  

My conclusion is that in the view of Scholem – the Kabbalah and the ultraorthodox 

community – every Hebrew word which comes from the “ancient treasure-house” is a rigid 

designator, its intension is a constant function, which orders the same extension to every 

possible world. Furthermore, I uphold that according to Kripke’s transmission theory of 

reference, every Hebrew speaker – who knows the original extension of a word or even those 

who do not know it – refer to the original word, which was uttered by God himself.  

 דור מילר

 "ניאו" פילוסופיה הודית – הפילוסופיה החדשה של קרישנה צ'נדרה בהטצ'ריה

 

 המענה המקובל לשאלה המקדימה בדבר עצם התכנותה של פילוסופיה הודית מסתכם לרוב בצמצומה של זו

 לכדי תשע מסורות חשיבה קלאסיות אשר זכו לתפוס מקום מרכזי בהיסטוריה האינטקלטואלית והתרבותית

 שהתפתחה באיזור תת היבשת ההודית החל באלף הראשון לפנה"ס. סכימה זו פורטת את המושג "פילוסופיה

,(Saṃkhya, Yoga, Nyāya, Vaiśeṣika, Mīmāṃsā, Vedānta) "הודית" לכדי שש מסורות "אורתודוקסיות 

ולצידן שלוש מסורות נוספות ו"הטרודוקסיות", כלומר חיצוניות לעולם הברהמיני על מקורותיו הוודים (

 Buddhism, Jainism, Cārvāka). הצגת הסכימה הזו כמיפוי ממצה של ההיסטוריה האינטלקטואלית של הודו,

 היא שמהווה את המסגרת המושגית המקובלת כיום על רבים מבין האינדולוגים, הסנסקריטולוגים והפילוסופים

  בקרב חוגי האקדמיה.

 הטענה שהפילוסופיה ההודית המשיכה להתפתח גם במאות ה-19 וה-20 איננה מתיישבת אם כן עם התפיסה

 הרווחת הרואה בה גוף ידע "סגור", אשר נחתם לכל המאוחר בנקודת זמן כלשהי במאה ה-18 עם התבססות

 שליטתה של אנגליה ברחבי תת היבשת. אולם בשנים האחרונות החלה להתפתח במסגרת המחקר תפיסה

 חלופית, הטוענת כי אין למעשה כל הכרח בתחימתה של הפילוסופיה ההודית תחת הגבולות המתודולוגיים,

 הלשוניים והפרשניים, המשמשים להגדרת אותן מסורות קלאסיות אשר לפי הגישה הסכימתית מרכיבות אותה

 באופן ממצה. אחד המוקדים המרכזיים סביבם התפתחה מגמה זו, קשור ביסודו בניסיון להבין את אותה צורה

 חדשה של אינטלקטואליזם הודי שהחל להתפתח במאה ה-19, בין היתר באיזור בנגל בו התרכז השלטון האנגלי

 בהודו, אשר הוליד דור חדש של הוגים, מדינאים, פילוסופים, אנשי רוח ואמנים, שהקדישו עצמם לחקירת

  ההיסטוריה התרבותית של הודו על מסורות החשיבה השונות שזו הולידה.
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 אחד המאפיינים המייחד את אותו דור של אינטלקטואלים, אשר נולד אל מציאות הנתונה תחת תהליכים

 מואצים של מודרניזציה, נגע ביכולת שהפגינו לחרוג בחשיבתם בדרכים שונות מהמסגרות המושגיות והשיטות

 הפרשניות אשר שימשו באופן רציף במשך מאות ואלפי שנים בדיוניהם של מלומדים מסורתיים ברחבי הודו.

 יכולת יצירתית זו, על מגוון ביטוייה בתחומי החיים השונים, הובילה למעשה לתופעה היסטורית רחבת היקף

 שזכתה לאחרונה לכינוי "הרנסאנס ההודי". בקרב אותה קבוצה היו שהפכו ברבות השנים לדמויות מרכזיות

 בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של הודו המודרנית, בין היתר סוואמי וויווקאננדה, מ. ק. גנדי, ב. ר.

.  אחרים פעלו בכותלי האוניברסיטה בתחומי מחקר שונים והשפיעו בצורה  אמבדקר, שרי אורובידנו ור. טאגור 4

 ניכרת על התפתחותה של האקדמיה בהודו במאה העשרים ואף מעבר לה, באופן מיוחד בתחומי הפילוסופיה

 ההודית. בקרב האחרונים בלטה ביותר השפעתם של ס. רדהקרישנן, ק. צ' בהטצ'ריה, א. ק. קומרסוואמי וא.

.  אחד המאפיינים הבולטים המשותף לדור חדש זה של פילוסופים אקדמאיים הוא כי על אף  צ'. מוקרג'י 5

 שליטתם בסנסקריט, רבים מקרבם בחרו דווקא בשפה האנגלית כשפה ראשונית שתשמש אותם בחקירתם אל

 תוך ההיסטוריה של המחשבה שלהם עצמם.

  על רקע היסטוריוסופי שכזה, ההרצאה תתמקד באופן מיוחד במאמציו של הפילוסוף הבגלי  ק. צ'. בהטצ'ריה,

 מי שנחשב בעייני רבים לאבי הפילוסופיה-ההודית-בת-זמננו, לקשור בהגותו מחדש את ההווה שבו חי אל

 אותה היסטוריה ממנה צמחה מחשבתו. נעמוד על ניסיונותיו לחקור אל תוך הפילוסופיה ההודית הקלאסית

 "מבחוץ", כלומר מתוך אימוץ נקודת מבט ביקורתית שיסודה בין היתר במחשבה אירופאית, במקרים רבים

 קאנט והיגל, ועל ידי שימוש בשפה האנגלית הזרה למסורות המרכיבות אותה. אסטרטגיה אשר מעצם אימוצה

 בידי פילוסוף הודי הובילה "לפתיחתם" מחדש של הדיונים הפנימיים לאותן מסורות, להרחבת תחום חלותם

 מבלי להביא לכדי אובדן זהותם המקורית, "לכיפופם" אך לא "לשבירתם".

  

4 Swami Vivekananda, (1863-1902), Mohandas K. Gandhi (1869-1930), Bhimrao R. Ambedkar (1891-1956), 
 Sri Aurobindo, (1872-1950), Rabindranath Tagore (1861-1941) 
5 Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975), Krishnachandra Bhattacharya (1875-1949),  
Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), Anukul Chandra Mukerji (1888-1968) 
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 עמיחי עמית

 להצדיק מתוך הרגל

 

While mainstream anglophone practical philosophers tend to agree that habit—namely, stable 

and acquired disposition—is central in determining agential patterns of motivation, relatively 

little attention has been given to habit’s role in the determination of practical reasons. This 

neglect, and even denial, of habit’s role in rationality is especially pronounced among 

practical rationalists, like Tim Scanlon and Christine Korsgaard. Rationalists hold that 

practical rationality is not limited to calculative or instrumental reasons, but rather that the 

domain of rationality extends to include the determination of choice-worthiness and the 

justifiability of maxims and ends. In this paper, I first show how this denial follows logically 

from conceptions of practical rationality presupposed by mainstream rationalist theories. 

Then, against these theories, I argue for a kind of practical rationality in which habit plays an 

essential part.  

 

Understanding why habit plays such a limited part in contemporary rationalist theories 

requires first examining habit’s two essential characteristics. First, unlike episodic 

psychological states, habits are stable psychological patterns, i.e., they are dispositions. 

Second, unlike natural dispositions, such as instincts, habits are acquired dispositions. Having 

defined these essential characteristics, I consider the role of habit in the two mainstream 

kinds of rationalism: substantive and constructive. Substantive rationalists, like Scanlon, 

maintain that practical reasons are determined by a rational order that holds independently 

of one’s psychology, including one’s habits. Accordingly, habits do not determine what is 

rational to do and hence do not have an essential role in practical rationality. Unlike 

substantive rationalists, constructivists, such as Christine Korsgaard, do ascribe the agent’s 

psychology a role in determining practical rationality: reasons are constructed through 

applying a formal rational procedure to the agent’s psychological constituents, like his 

emotions and desires, as well as acquired and stable dispositions—i.e., habits. Here though, all 

psychological constituents are alike: whether they are stable or unstable, or acquired or 

natural makes no difference for the construction of reasons. Hence, for constructivists, 

habit as stable and acquired disposition has no special role in the construction of reasons.  
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While habit does not play an essential role in substantive or constructive rationalism, I submit 

that it does play an essential role in organic rationality. In this form of rationality, ends are 

justified by virtue of their belonging to an organic nexus of mutually supporting and 

furthering entities. I argue that for ends to belong to this kind of organic order they must be 

the objects of dispositions that are both stable and acquired—that is, objects of habits. If 

one’s dispositions lack such stability, I show, it is unclear whether the pursuit of any 

particular one of them will further or sustain the others, and hence rationality is undermined. 

Furthermore, that habits are not only stable but also acquired dispositions is crucial for the 

constitution of organic rationality. For, unlike in the animal world, where inclinations are 

organically ordered by nature (i.e., they are instinctual), in the human case this kind of order 

is the outcome of habituation, meaning that they are essentially acquired.  
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