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Filosofiske smuler

//
//]]]]> // ]]>

Må den moderne filosofiens historie omskrives? Bør vi passe oss for tankeeksperimenter?
Og er det bedre å heve det mentale nivået hos et menneske enn hos en ape med samme
psykologiske utgangspunkt? Her er ukens filosofiske og idéhistoriske høydepunkter fra
utenlandske nettsteder.

Filosofen Susan Neiman forsøker å skrive den moderne filosofiens historie på en ny måte.
Hun har tatt utgangspunkt i ett sentralt spørsmål: filosofenes strid med det ondes problem. I
en kort, men interessant omtale gjengir 3 Quarks Daily noen hovedpoenger fra boken Evil
in Modern Thought: an Alternative History of Philosophy. Dette er jo også et innlegg i
debatten om hva som hører hjemme i den filosofi- eller idéhistoriske kanon.
Er filosofers bruk av tankeeksperimenter problematisk? Talking Philosophy diskuterer
qualia og Frank Jacksons kunnskapsargument mot fysikalisme.
Når vi snakker om tankeeksperimenter. Tenk deg det fantes en ape og et menneske som
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var på samme mentale nivå. Og det var mulig å hjelpe dem til å gjøre fremgang. Er det
egentlig bedre å hjelpe mennesket?
Logicomix er en tegneseriebok om matematikkens, logikkens og filosofiens historie – med
Bertrand Russell i hovedrollen. Boken er blitt en bestselger i USA, og den er anmeldt i flere
utenlandske medier, nå også hos Powell’s Books. Det later til at boken også kommer i
norsk oversettelse på Arneberg forlag.
Vi har skrevet om forholdet mellom evolusjonslære og vitenskap på Salongen tidligere. I
dette videoforedraget tar Philip Kitchner, som andre også er inne på, til orde for at også den
sekulære offentlighet må absorbere noen typisk religiøse holdninger.
Ja, og apropos: Forholdet mellom humaniora og naturvitenskap er tema i et fint
blogginnlegg hos On the Humarn.
Charles Turner har for øvrig opprettet et nytt nettsted for å diskutere fri vilje, dualisme og
intensjonalitet.
Hvorfor fortrengte ikke trykte bilder malerier på samme måte som trykt tekst tok over for
håndskrift? Cosma Shalizi stiller seg spørsmålet. Uten å treffe spikeren på hodet, riktignok.
Får bloggere et problem hvis de vil søke doktorstipend? Det mener en av leserne til Leiter
Reports.
Og Sarah Bakewell har skrevet bok om hvordan å leve – ifølge Montaigne.
God helg!
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