
 
 Philosophy Department החוג לפילוסופיה 
 The Lester and Sally Entin הרוחהפקולטה למדעי  
 Faculty of Humanities ע"ש לסטר וסאלי אנטין 
 Tel Aviv University אוניברסיטת תל אביב 

 

 

 03-6407630, פקס: 03-6409492טלפון:  6997801אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד 
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 6997801, ISRAEL. TEL. 972-3-6409792, FAX 972-3-6407630 

 

 זמן/מוות

 (, תשפ"א2021ביוני  16) לפילוסופיה לתלמידות ותלמידי מחקר  9-קול קורא: הכנס ה

השנה האחרונה הייתה שנה של השהייה טוטאלית של החיים מצד אחד, ומהצד השני התאפיינה בחרדה ביחס לחיים 
ולסופיותם. בזמן ובמוות טמונות הסכנות של אי הוודאות, של היעדר החוויה ושל פתיחות מתעתעת, אך גם נפתחים משעולים 

אך לא בהכרח. המוות מזמין  -"המוות מרחף והזמן אוזל"  - 2020שבעקבותיהם ניתן לחשוב אותם מחדש. בראי המגיפה של 
ן שעבר ואת הזמן ככזה שיש למצותו עד לאותה נקודה, עד לאותו רגע, זמן אותנו לחשוב את הזמן, את הזמן שנותר, את הזמ

 .המוות. הזמן מזמין אותנו לחשוב על זמניות, על החלוף, המתהווה, המשתנה ובתוך כך גם על המוות

הפיזי הסופי והאינסופי,  -נדמה שהפילוסופיה המערבית מצמידה את המוות והזמן לפרקים, אך גם משרטטת אותם כניגודים 
בה  , אשרוהמטאפיזי, הוודאי והאניגמטי. תפיסות בפילוסופיה הסינית מציעות לנו נקודת מבט אורגאנית ומציאותית יותר

בה גם גופים וגם צורות מנטליות נוצרים ומתים כל הזמן בהליך שהחיים והמוות שזורים יחדיו בהליך של השתנות מתמדת, 
ו חתך הפותח פתח אפשרי למצב קיום אחר שאינו מופיע עוד בגוף החי, או משותף. במזרח ובמערב, המוות הוא סמן א

 החלוף. -זמנית הנפרדת מהגוף, בן-לחילופין, שער שדרכו עוברת הנשמה כמהות על/אל

זהו עולם הנסתר מההכרה, אך שיש לנו עליו ידיעה דרך מפגש ישיר עם המתרחש בעולמנו.  –המוות מופיע בדרך כלל כחידה 
מות סוקרטס, מות האלוהים, מות הסובייקט ומות המחבר. פילוסופים  -שערורייה לעיתים מוצג המוות כה בפילוסופי

החיים  חיוב לדווקא להוביל אותנו  המוות עשויההכרה בחוסר הפשר שבאקזיסטנציאליסטיים ינסו להדגיש  את האופן שבו 
לשאול ת העצמי הפועל בתוך מרחב של חירות ובחירה. האבסורד חושף ומצמיח את כוחות החיים, וכך גם משפיע על תפיס –

צ'נדרה גנדהי, זה לחשוב על החיים. אם איננו יודעים מה פירוש -על המוות, לחשוב על המוות, כמו אצל סוקרטס או אצל ראם
  ?נוכל לחשוב על המוותכיצד  ,הדבר לחיות

בלבד? האם יש לי גישה למותי מעבר לכך שעליי  האם אפשר בכלל לחשוב את המוות? האם המוות הוא יש או אין, שלילה
למות? האם ההתנסות במוות היא במותו של האחר? האם מדובר בהיעדר או בעודפות? בהינתן עובדת סופיות החיים, האם 

 ?כלל יש טעם להמשיך לחיות? האם הזיקה למוות היא זו המכתיבה את החיים או גוזרת את המשמעותיות

את תפיסתנו את הזמן? תרבויות ודתות מתווכות את המוות דרך טקסטים ומנהגי אבלות על פי   באיזה אופן המוות מעצב
זמן מעגלי, מחזורי, קצוב; כיצד ניתן להבין את ההתנסחות ואת ביטויי הזמן הללו, אל מול  תפיסת הזמן הלינארית, המניחה 

מדיד, בעוד שאנו חולמים לעצור אותו, לשנות את נקודת התחלה והתקדמות על פני ציר? זמן שעון מושך אותנו למובחן ול
מסלולו הקצוב ואף להשיב אותו. עבר, הווה, עתיד או שמא הכל משך? הזמן הפיזיקלי והזמן הפילוסופי מדברים שפה שונה, 

ות אך טבועים שניהם, בסימן שאלה. החיים המודרניים הופכים את הזמן למשאב יקר, ואילו הפילוסופיה דורשת מאיתנו לפנ
מחד, מאלצת אותנו לעצור ולהשתהות, ומנגד,  -זמן, לעצור, לשהות. נראה כי המגפה הביאה לשינוי בתפיסתנו את הזמן 

 מאיצה ומייצרת תחושה שהזמן חומק מאיתנו. 

 .אתם מוזמנים להציע הצעות להרצאות שיוצגו בכנס תלמידי המחקר ,ברוח זו

פנומנולוגית, ייצוגים של מוות, יחסי / יאליסטיתצאקזיסטנ/  כולוגיתיפס פחד מוות מפרספקטיבהכיווני חשיבה אפשריים: 
ייאוש ותקווה, , מוות ולידה מחדש, זמנמוות, אלמוות, (חיים לנוכח המוות בפילוסופיה, בספרות ובאמנות)למשל,  חיים ומוות

 טוב ורע, פילוסופיה בעידן המגפה.  –בריאות ומוות, חיים ומוות  ,מחלה

. התקציר philos@tauex.tau.ac.il דקות יש לשלוח למזכירות החוג  25-20מילים( להרצאות באורך של  500) את התקצירים
 . ישלח בשני קבצים, האחד בעילום שם והשני עם שם, תעודת זהות, מספר טלפון וכתובת אימייל

 . 25.4.2021-החלטות הוועדה תימסרנה עד ה. 4.4.2021הינו יום א' המועד האחרון לשליחת התקצירים 

 לשאלות והבהרות ניתן לפנות לחברות וחברי ועדת הכנס.

 ועדת הכנס: פרופ' דני רוה, ד"ר נחמה ורבין, ענבל פיאמנטה שמיר, מיכל יששכר, גלעד קינן.
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