
על חידוש כתב העת

כתב העת עיון, היוצא לאור על ידי מרכז ש.ה. ברגמן לעיון פילוסופי באוניברסיטה 

העברית בירושלים, חגג לאחרונה 75 שנה להקמתו. 

כעת, עיון מחדש פניו, ומשנת 2022 יצא פעמיים בשנה, בשילובה של מערכת צעירה 

ואתר אינטרנט שמוקם בימים אלה. במסגרת ההתחדשות, נצא עם מספר כרכים 

נושאיים, שמטרתם לענות על צורך ממשי בקידום השיח הפילוסופי העכשווי בעברית, 

לסמן דרכי מחשבה חדשות וכיווני מחקר מקוריים, וכן לבנות גשרים בין האקדמיה 

לקהילה המשכילה הרחבה.

עיון מבקש לתת ביטוי לקשת רב גונית של כותבות וכותבים, תוך שמירה על פלורליזם 

תרבותי ורעיוני, על מצוינות מחקרית, איכות כתיבה, ורעננות מחשבתית. 

נפרסם מאמרים של חוקרים/ות מובילים ומתחילים, שמפתחים ומעשירים דיאלוגים 

ומחלוקות במגוון רחב של נושאים, כמו גם מסות קצרות, תרגומים, שיחות 

ופולמוסים, וזאת מתוך אמונה בתפקידה המעצב של המחשבה הפילוסופית על 

התרבות המקומית, ובהשפעתה על המרחב הרעיוני החברתי-פוליטי. 

כתב העת ימשיך לצאת בדפוס ובקרוב יעלה גם אתר הבית האינטרנטי של עיון, 

שיהווה פלטפורמה אקטיבית לפילוסופיה.

עורך עיון, חגי כנען
החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב



נושאים אפשריים לדיון

קריאות בהגות פילוסופית שעוסקת במושג העתיד 
(כגון אריסטו, אגוסטינוס, לייבניץ׳, ניטשה, הוסרל, 

בובר, בלוך, סרטר וסימון דה בובואר, דלז, דרידה, 
איריגראי, מלאבו, היינמה, פישר, דיויד לואיס וכו׳)

אתיקה של הדורות הבאים

העתיד כבעיה אפיסטמית, פרדוקסים שקשורים 
לעתיד

תקווה, חלום, חזון, אחריות

זמן פיזיקאלי, זמן הסטורי, וזמן משיחי

הצפוי והבלתי-ניתן לחיזוי, האפשרי והבלתי אפשרי

מחשבה אוטופית

העתיד והיומיום, היעלמות העתיד? עבודת ההכנה 
לקראת עתיד, העתיד כקידמה

לידה, הולדה, ינקות וזיקנה – אופנים של קיום 
״לקראת עתיד״

ייצוגים ספרותיים ואמנותיים של העתיד במבט 
פילוסופי

האדם לנוכח העידן טרנס-הומניסטי. מדע-בדיוני 
וטכנולוגיה של המחר במבט פילוסופי

העתיד ומושג החופש בהגות / בפילוסופיה 
אסייתית ואפריקאית

עתיד הפילוסופיה ופילוסופיית העתיד

עתיד המקום: מבטים פילוסופים על העתיד של 
קיום משותף

שאלת העתיד הפכה נוקבת בעת הזו, בצל מגפת הקורונה, משבר הדמוקרטיה 
והמשבר האקולוגי. שאלה זו אינה נשאלת עוד מתוך חדוות הגילוי של 

הלא-נודע, מתוך אמונה בהפיכת העולם למקום טוב וצודק יותר, וגם לא 
מתוך אימה הקץ. היא נשאלת כיום מתוך ניסיון להתמודד עם תחושת אובדן 

של העתיד, עם זמניות אנושית, שבעידן הקפיטליסטי ההיפר-טכנולוגי 
העכשווי, צומצמה להווה-שמתמשך ללא עתיד. בעידן ״האלגוריתמים״ דומה 
כי התמשכות ההווה אינה יכולה להתפתח אל החדש והמפתיע, אלא נותרת 

מוכרת במהותה, ניתנת לחיזוי, לניהול והסדרה. האם ניתן לדבר כיום על 
העתיד באופן שאינו רק פורמאלי או פוזיטיביסטי, אלא גם באופן שמנכיח את 

הקונקרטיות של הנעלם, הבלתי-צפוי, הפתוח, האוטופי והדיסטופי, בחיינו, 
ושמסביר מדוע נוכחות שכזו חשובה ואף הכרחית לחיי ההווה?  

מטרת הכרך היא להפגיש את העתיד עם אפשרויות של דיבור וארטיקולציה 
פילוסופיים שיחלצו אותו מסד האדישות המחשבתית והמובן מאליו. 

העושר הגלום בעתיד זקוק לפיתוח של שפה פילוסופית שרגישה למעמד 
הטנטטיבי, הלא-וודאי – ל-״אולי״ – של ה״עדיין לא״. הדיון בעתיד הכרחי 

כדי לפתוח את ״אופק התקווה", כפי שכינה זאת ארנסט בלוך, והפתיחה 
ההגותית הזו של העתיד הכרחית כדי שחזון אתי ופוליטי יוכל להיקשר גם אל 

הדורות הבאים. 

עיון מעודד דיון בעתיד במסגרת שאלות על המטאפיזיקה והפנומנולוגיה של 
הזמן, על היעלמות העתיד ונוכחותו במסגרת המבנים הטמפורליים 

שמאפיינים את התרבות העכשווית, כמו גם, מבטים השוואתיים על סוגים 
שונים של אינטנציונאליות, הלכי רוח וצורות חוויה המכוונות פני-עתיד, כפי 

שאלה מופיעות בהקשרים תרבותיים ודתיים מגוונים.

נשמח לקבל גם הצעות לתרגומים של טקסטים רלוונטים 
לנושא העתיד, כמו גם הצעות למסות קצרות, פולמוסים, 

וסקירות ספרים חדשים, שיהיו רלוונטים לנושא.

קול קורא

הגשת מאמרים תיעשה לכתובת: 
iyyun.editor@mail.huji.ac.il

העתיד
להגשה עד 

1.12.2021

המערכת תקבל מאמרים בעברית 
בהיקף של עד 6,000 מלים. נוסף 

על המאמר יש לצרף תקציר 
באורך של עד 250 מילים בקובץ 

נפרד. כל המאמרים יעברו שיפוט 
אקדמי.



מה הם חיים? שאלה זו מתעוררת מחדש לנוכח האתגרים הגדולים של 
התקופה – ההתמודדות עם מגפה עולמית, משבר האקלים ושינוי פני כדור 

הארץ, השתלטות השוק הקפיטליסטי ואיתו טכנולוגיות שחותרות אל 
"שיפורם" המתמיד של החיים. כיצד יש להבין כיום את ייחודו של החי למול 

אופני ממשות חסרי חיים? מה בין האורגני והמלאכותי, בין חיים ממשיים 
לוירטואלים, חיים עירומים וחיים ראויים? האם חיים הם מושג אחדותי, או 

כמו בעברית, מושג שמושתת מלכתחילה על ריבוי?

מטרת הכרך היא להציע כלים תאורטיים למחשבה על ׳חיים׳ בעת הזו, מתוך 
הקשת המגוונת של צורות ומובנים שהם מקבלים. על רקע ההבחנה 

העתיקה בין חיים כמאפיין מהותי של היצור האורגני לבין חיים כהתהוות 
אנושית שדורשת הבניה ועיצוב, בין ״להיות בחיים״ ל״לחיות״ (במובן 
האקטיבי והעשיר של המילה), מזמין כתב העת עיון חוקרות וחוקרים 

להעמיק את הדיון בקשרים שבין טבעם של החיים לבין משמעות החיים, 
הזכות לחיים, והתנאים להופעתן והיעלמותן של צורות חיים. הזמנה זו היא 
אתגר עבור מחשבה המבקשת לפעול בהווה למניעת דלדול החיים וההרס 

האקולוגי, כמו גם למען יצירה של צורות חדשות של חיים חופשיים. 

נשמח לקבל גם הצעות לתרגומים של טקסטים רלוונטים 
לנושא חיים, כמו גם הצעות למסות קצרות, פולמוסים, 

וסקירות ספרים חדשים, שיהיו רלוונטים לנושא.

קול קורא

הגשת מאמרים תיעשה לכתובת: 
iyyun.editor@mail.huji.ac.il

נושאים אפשריים לדיון

חיים
להגשה עד 

1.3.2022

ריאות בהגות פילוסופית שעוסקת במושג החיים 
(כגון אריסטו, לוקרטיוס, שופנהאור וניטשה, 

דילתיי, ברגסון, הוסרל, וויטהד, בובר, בובואר, 
גאדאמר, פוקו, דלז, אגמבן, היינמה, מאלבו)

פילוסופיות של חיים, ויטאליזם

פילוסופיה וחיים, חיי עיון וחיים פרקטים

סוגיות יסוד בפילוסופיה של הביולוגיה. 

סביבת חיים, משבר האקלים, האנתרופוקן 

חיים לא אנושיים, שאלת החיה, ריאליזם 
ספקולטיבי

ביו-אתיקה, זכויות אדם, כבוד האדם, קדושת 
החיים, המתות חסד, אנטי-נטליזם

ביו-פוליטיקה, תיאוריה פוליטית וחיים

משמעות החיים, אותנטיות וחיים, חיים טבעיים, 
חיים סופיים, החיים הטובים

חיים כקטגוריה אסתטית 

חיים ונאראטיב, חיים והסטוריה       

עולם-החיים וצורות חיים 

חיים וירטואלים

טכנולוגיה וחיים: ביומדיה, אנטי-הומניזם, 
טרנס-הומניזם, פוסט-הומניזם

המערכת תקבל מאמרים בעברית 
בהיקף של עד 6,000 מלים. נוסף 

על המאמר יש לצרף תקציר 
באורך של עד 250 מילים בקובץ 

נפרד. כל המאמרים יעברו שיפוט 
אקדמי.


