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 הקורס תיאור

 מיוחד עניין בעלות שאלות מעוררים – ההתנהגותיים המדעים או האדם מדעי גם לעתים המכונים – החברה מדעי
 המדע של ובמתודולוגיה, במטאפיזיקה, באפיסטמולוגיה עוסקת המדע של הפילוסופיה אם. המדע של הבפילוסופי

 הייחודיות ומתודולוגיות, מטאפיזיות, אפיסטמיות בשאלות עוסקת החברה מדעי של שהפילוסופיה הרי, כללי באופן
 של בפילוסופיה מרכזיות גיותבסו עוסק הקורס. המחקר כמושא והן כחוקר הן משמש האדם שבהם, אלה למדעים

 ככל, אלה הבדלים של ההשלכות ומהן, המדעים משאר החברה מדעי את, בכלל אם, מבדיל מה נשאל. החברה מדעי
, האמת לבין החברה במדעי המשמשים הייצוגים בין הקשר מה נשאל. מספקים החברה שמדעי לידע, קיימים שהם
 הם שבהן והתרבות החברה לבין החברה מדעי בין הגומלין בקשרי ונדון, ותורציונלי האדם טבע על הנחותיהם את נבחן

 מסורות ממגוון אלה יסוד בסוגיות העוסקים ועכשוויים קלאסיים במקורות קריאה משלב הקורס. פועלים
 . פילוסופיות

The social sciences, aka the human or behavioural sciences, raise questions of special interest in the 
philosophy of science. If the philosophy of science deals with the epistemology, metaphysics, and 
methodology of science in general, the philosophy of the social sciences deals with epistemological, 
metaphysical, and methodological questions that are unique to the sciences in which humans are both 
researches and objects of research. We will ask what distinguishes, if any, the social sciences from other 
sciences, and what the implications are of the differences between the sciences, insofar as they exist, to the 
knowledge that the social sciences generate. We will ask what the relations are between representations in 
the social sciences and the truth, examine their assumptions about human nature and human rationality, 
and discuss the mutual relations between the social sciences and the culture and society in which the 
operate. The course consists of classic and contemporary readings on these fundamental issues from a 
variety of philosophical traditions.  
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