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 לפילוסופיה לתלמידי ותלמידות מחקר 11-הכנס ה: קול קורא

 "היש והאין"
 8282, ביוני 82

 

נוֹ : זֹו ָהַאַחת" יֶׁשְׁ ִציאּות ָהֵאינֶּׁנּו ֵאינֶָּׁנה, שֶׁ   ;ּומְׁ
ת רֶׁ ָהַאחֶׁ ֵאין: וְׁ יֶׁה , שֶׁ ִיהְׁ ָצִריְך שֶׁ  ."ָהֵאינֶּׁנּווְׁ

 שירת פרמנידס
  
ֵאין לֹו ֵשם " ָבִרים –בְׁ ל ִרבֹוא ַהדְׁ  , הּוא ֵראִשיָתם שֶׁ

ר ֵיש לֹו ֵשם   ".הּוא ִאָמם –ַבֲאשֶׁ
 לאו דזה, ספר הדרך והסגולה

 
 ..."יותר מאשר לא לרצות, רוצה האדם לרצות את האין"

 ניטשה, לגנאלוגיה של המוסר )ג( 82
 
 ."שהוא ישנו, אלא זה, הוא המיסטי, הוא העולם איךלא "

 ויטגנשטיין, הטרקטטוס 4.66
 

ממשיכה לחלוש על כל ענפי שרדפה את המחשבה מתחילתה היסודית בין היש והאין ההבחנה 

פילוסופיה של המדע עד לעיונים בעבור בתיאולוגיה ו, החל באונטולוגיה ובאפיסטמולוגיה, הפילוסופיה

תחומי הלשון והמתמטיקה לא פחות מאשר ל, ונוגעת אף לעשייה העכשוויות, במוסר ובאסתטיקה

נרצה להציע כי יש טעם , ל ומחיקהביטו, שלילה יש בומול הווה מתמשך ש .לשאלות פוליטיות ואקולוגיות

האם   ?שמבחין אותו ממושגים פילוסופיים אחרים" יש"מה יש בו ב. בעיון פילוסופי אודות היש והאין

 ?ממשי או שמא אינו אלא אשליה" יש והאין"המתח בין ה

 ,"אין"ול" יש"מוקדש השנה ל, של החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב 11-הכנס תלמידי המחקר 

בסוגיות את תלמידות ותלמידי החוג להציע הרצאות העוסקות  ותאנו מזמינ .כמושגים וכשאלות, כהוויות

מכל הזרמים ומכל , מכל תחומי הפילוסופיה, מכיוונים מגוונים (ר או עקיףבאופן ישי)" היש והאין"

 (. מילים 2,222-כ)דקות  85-82 :המשוערמשך הרצאות  .ומתהווהחי לקחת חלק בשיח ו ,התקופות

 

  : כיווני מחשבה אפשריים

; הוויה ;ממשות ;ריקות ;(ולהפך) של היש והאין כתנאי אפשרות ;בין היש והאיןש (או התווך)הגבול 

 ;עשיה-עשיה ואי, אקטיביות ופאסיביות;  תנועה ודממה ;חיוב ושלילה ;חיים ומוות ;היעדרות ,נוכחות

צורה ; קבוצה ריקה; אפס ואינסוף ;יצירה ומחיקה; םוקי יתפילוסופי ;ניהיליזם ;העצמי-וביטולעצמיות 

 .ועוד – סוף העולם ;העולם הבא ;נצחיות הנפש, החלל והיצירה, מילים ושתיקה ;ואיסור חירות; ריקה

 

 philos@tauex.tau.ac.il: לשלוח למזכירות ניתן ,וו בסיס להרצאההיש, מילים 222-225תקצירים של עד 

, והשני עם שם ,האחד בעילום שם :יש לשלוח בשני קבציםאת התקצירים . 16.2.82: אחרון להגשה מועד

 . 6.6.82 לתאריך החלטות הועדה תמסרנה עד .מספר טלפון וכתובת מייל, תעודת זהות

 

 :תהססו לפנות לחברי ועדת הכנס לא ,לשאלות והבהרות

 ;  hanauer@tauex.tau.ac.il  : ר תום הנאור"ד; galiap@tauex.tau.ac.il: שמיר-גליה פת' פרופ

   ;  shirazkalir@mail.tau.ac.il: שירז קליר;  ylavi3@gmail.com  : יעל לביא

  yairhacohen@mail.tau.ac.il: הכהן-איל יאיר

mailto:philos@tauex.tau.ac.il
mailto:galiap@tauex.tau.ac.il
mailto:hanauer@tauex.tau.ac.il
mailto:hanauer@tauex.tau.ac.il
mailto:ylavi3@gmail.com
mailto:shirazkalir@mail.tau.ac.il
mailto:yairhacohen@mail.tau.ac.il

