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גיליון מספר 9
כתב עת סטודנטיאלי למדע ופילוסופיה
בשיתוף אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית
בירושלים

הפילוסופיה לאן?

האם לפילוסופיה אין מקום בעידן המודרני?
וגם :פוסט-מודרניזם בראי האומנויות
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דבר העורכת
גיליון מספר 9
רבים מזלזלים בתחום הפילוסופיה ,כאילו
זו ברירת מחדל של מי שאין לו את היכולות ללמוד
"מקצוע אמיתי" ,כמו הנדסה או רפואה .אפילו אמנות
מקבלת יותר קרדיט מהפילוסופיה כי היא מלאה
באנשים יצירתיים עם "נפש של אומן".
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קומיקס פילוסופי

הצעד הצפוי הבא מצידי יהיה כתב הגנה על
הפילוסופיה ,שבניגוד לכל דעה רווחת ,תלמידיה הם
ממבריקי האוניברסיטה .אולם לפני שאנחנו מגנים
בחירוף נפש על האמא של המדעים ,כדאי לערוך בדק
בית אצלנו ,ולבחון מה לקוי בשאלות הפילוסופיות
במאה ה.21-
נגלה שקיימים לא מעט ליקויים :השאלות
שנשאלות הן לעיתים היסטוריות ,ואלה שלא ,לעיתים
אינן ברות פיתרון .אם נצמצם את הדיון הפילוסופי
לשורשיו נגלה פעמים רבות אי הסכמה על הנחות
היסוד של המתדיינים בסוגייה ,ואם כך -אין טעם
בבניית הדיון הלאה ,אלא ראשית יש להסכים על אותן
הנחות .כמו כן ,לעיתים בשאלות פילוסופיות חסר רקע
מדעי קונקרטי (כמו שאלת הגוף נפש המגיעה לנקודות
שבהן הרקע המדעי העכשווי הוא קריטי).
ובכל זאת ,כתב ההגנה מגיע .לאמא מדעים יש
כח השפעה אדיר שאינו מנוצל כלל .כיום הפילוסופיה
משפיעה על פחות מידי תחומים ,ויכולה לתרום המון
בתחומים יישומיים כגון פוליטקה ,אתיקה רפואית,
קוגניציה ,פסיכולוגיה ,אנתרופולוגיה ,כלכלה ועוד;
ובכל זאת היא כמעט זרה לתחומים אלה ,ונלמדת
במנותק מכל הבנים שצמחו ממנה.
נקודה למחשבה היא לנסות ולבחון כיצד
הופכים את הפילוסופיה מכזו שלכל היותר מפתחת את
המחשבה ליחידים הלומדים אותה לכזאת שרלוונטית
ויישומית לחברה במאה ה .21-וישובו בנים לגבולם.
קריאה מהנה,
שרון דואק

עורכת :שרון דואק | כותבים :דוד ויצ'נר ,עזרא רזניק ,יורי קולין,
תום מאיר בייקין-אוחיון ,אלכסנדרה ליסוגור
עיצוב ראשי וגרפיקה :דבורה קרמר | תגובות לדוא"ל sofia_bgu@yahoo.com

באדיבות אתר
הקומיקסים
"הו-לא"

שפירא
למייקל
ברכות
(פילוסופיה) ולשותפו מאיר ירום
(משפטים) על זכייתם באליפות
העולם בדיבייט שכללה יותר
מ 150-מוסדות מרחבי העולם
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מדור סטודנטים כותבים

מקומה של הפילוסופיה
בחברה האנושית
מאת :דוד ויצ'נר,

סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים

כל מי שקשור בדרך כלשהי לעולם הפילוסופי של היום ,מרגיש שהפילוסופיה לא מוערכת
כמו פעם .כדי לדון בשאלה מדוע זה כך ,דומה שכדאי קודם כל לשאול עד כמה היא
הוערכה בעבר ,ועל ידי מי .מאז ומעולם התחלקה האנושות לשני חלקים :אלה שהעריכו
את החכמה ( )SSophiaואלה שלא .החלוקה רחוקה היתה מלהיות שווה .רובם המכריע של
האנשים התעניין במגוון של דברים אחרים :כסף ,כוח ,כבוד ,פוליטיקה ותאוות .שום דבר
לא השתנה בעניין ,מימי קדם האפופים במיתוס ועד זמננו זה .אבל כאן מתגלה גם כוחה
הגדול של החכמה .המאבקים על כסף וכוח היו ואינם ,נותרו חסרי חשיבות לגבינו ,כפי
שככל הנראה יוותרו גם המאבקים שלנו לגבי הדורות הבאים .רק דבר אחד שרד באופן
משמעותי ,והוא החכמה.
האם הפילוסופים בזמנם היו מוערכים בכלל מעריכים טכנולוגיה מתקדמת .חלק מהאנשים
כפילוסופים? התשובה ככל הנראה שלילית .סוקרטס האלה לובשים חליפות ועניבות ונבחרים לפרלמנט .אם
הושם לבוז באתונה בקומדיה "עננים" ולבסוף הוצא אומרים להם שאותם חידושים שמחזקים את צבאם,
להורג .האידיאליזם של ברקלי זכה לביקורות קשות
שמראות יותר מכל על חוסר הבנה (אם כי רוברט
בעבר הפילוסופיה היתה מוערכת ,מפני
נוקס היה שנון להפליא…) .לא רק שהציבור הרחב
שהיתה אחד עם המדע.
בדרך כלל לא העריך את הפילוסופים ,אפילו ציבור
האינטלקטואלים היה דרך קבע מפולג בינו לבין עצמו,
כשכל אסכולה רואה בשנייה ממלמלים גיבובי דברים
וטוענים טעויות מוחלטות .כך היה למשל אצל אנשי מפתחים את כלכלתם ובאופן כללי הופכים את החייהם
'החוג הוינאי' ,ואצל יּום שהיה קרוב אליהם מבחינה זו ,לנוחים ,יותר ,באים בזכות מאיץ חלקיקים ענק שיבנו
בשוויץ ואף אחד לא יודע למה בדיוק הוא משמש ,הם
וקרא לשרוף את המטפיזיקה.
בדרך כלל ישלמו .המדענים תמיד יטענו שזה לא מספיק,
יש דבר אחר שאותו רוב האנשים למדו להעריך ,שר האוצר תמיד יזעק שזה יותר מדי ,והפשרה תהיה
אם כי רובם אינם מעוניינים בו כשלעצמו :החכמה איפה שהוא באמצע .ככה זה בפוליטיקה .המדענים
המעשית ( .)Techneכל בעל מקצוע מעריך את מי הרי לא נכנסו לעסק הזה בשביל הכסף; הם יעשו מה
שמלמד אותו שיטות עבודה מוצלחות יותר ,והאנשים שאפשר.
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למעשה ,את שאלתו של תלס ,הפילוסוף הראשון
המוכר לנו – ממה מורכב כל העולם ,היו מן הסתם
מסווגים היום ככימיה .מאז המהפיכה האמפירית
במדע ,הלכו המדעים ונפרדו בזה אחר זה מהפילוסופיה
מולידתם .רק לאחרונה אנו חוזים בפרידתן של
הפסיכולוגיה והמתמטיקה הגבוהה ,שני הענפים
שנחשבו יותר מכל לחלק מן
הפילוסופיה עצמה ,לאסכולות
נפרדות .מה נשאר בפילוסופיה
שהוא בעל ערך לאנושות?
אין כיום תלמיד שנה א'
בפילוסופיה שאיננו שואל את
השאלה הזאת.
המדע הניוטוני היה
קרוב מאד לדרך החשיבה של
האדם הפשוט; חוקי המכניקה
שלו אינטואיטיבייים וקלים
שהפיזיקה
ככל
להבנה.
מתקדמת ,כך היא מתרחקת
מהאדם הפשוט והופכת עניין
למומחים שאף אחד לא מבין
מה הם רוצים .רק דבר אחד מבטיח את ההתעניינות
במקצועם וממילא את ההערכה שהם זוכים לה (והמימון
שבא באופן בלתי נמנע בעקבותיה) :היכולת שלהם
לתרגם את כל הנוסחאות המורכבות וההסברים הבלתי
מתקבלים על הדעת על מבנה העולם ,ליישומים מעשיים
מועילים.

והפילוסופיה? חלק גדול מן העיסוק בה
הצטמצם לניסיון לנסח את הטענות באופן
קפדני ומדוקדק.

כמובן שלעיסוק הזה יש ערך ,אבל ערכו כערכה
של הצרנת הטיעון לעומת הטיעון עצמו .היא מועילה ,הן
לבחינת הטיעון והן להבנתו השלימה ולהבנה כיצד הוא
משתלב בתוך התפישה הכוללת .אבל אם ערך האמת
של הטיעון מובן מאליו – לחיוב או לשלילה ,תרומתה
של הצרנה כזאת להתקדמות של העולם היא בדרך כלל
שולית .במקומות בהם לניסוח המדויק של העיקרון יש
השלכות רבות חשיבות ,ירש המשפט במידה רבה את
הפילוסופיה .אם כבר להתפלפל בניסוחים ,עדיף לעשות

שאר העיסוק בפילוסופיה הוא ברובו ,כמעט
אפשר לומר ,חקר היסטורי של הפולוסופיה.
את זה באופן שיוצא מתוך
הנחות מקובלות של שכל ישר,
ושיש לו השלכה על המציאות.
לפעמים אנשים בעלי הכשרה
פילוסופית נדחקים לתחום
המשפט ,אבל בזה הם לכל
היותר מצילים את עצמם ,לא
את הפילוסופיה.
אמנם הגל כבר אמר
שלימוד תולדות הפילוסופיה
הריהו לימוד הפילוסופיה
עצמה ,אבל כמדומני שכל
המתבונן בפילוסופיה שלו,
מבין שכוונתו לא היתה למה
שמתרחש באקדמיה בת זמננו .יכול להיות שיש ערך
לחקר הפילוסופיה כחלק מחקר ההיסטוריה והתרבות
האנושית .השאלה מה חשבו אנשים בכל דור ,מה הם
לבשו ובמי נלחמו ,תקבל תמיד מקום מסוים בעולם
האינטלקטואלי .אבל קשה לומר שיכולה להיות לה
השפעה .תלי תלים של ויכוחים למה בדיוק התכוון
סוקרטס או שפינוזה ,הולכים ונסחפים אל מחוזות
העבר ,שהוא מעל לכל לא רלוונטי.
אין בכוונתי לשלול את חשיבותם של ענפי
העיסוק הללו .יש ערך עצום להבנת משנותיהם של
הפילוסופים הקודמים ,לגווניה ופרטיה .ויש תועלת
גדולה מאד בניסוח החד והבהיר של הטיעונים ,והבנת

יסודה העמוק של הפילוסופיה איננו מחויבות
להוגים קודמים או למערכת עניפה של
כללים לוגיים .היא קודם כל הרצון האמיתי
של כל אדם באשר הוא ,להבין את העולם
שסביבו ,להשליט בו סדר ולמצוא בו
משמעות.
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האנושיתהפילוסופיה בחבה האנושית
בחברהמקומה של
המשך כתבה מקומה של הפילוסופיההמשך:

מכלול ההשלכות שלהם .אבל כל אלה יכולים וצריכים
להיות רק נקודת מוצא ,חומר גלם וכלים ,ליצירה
הפילוסופית האמיתית.
אנשים מחפשים את המשמעות הזאת בכל מקום
– בהשתייכות למשפחה ,לעם או לאנושות; בעבודה
ובפעילות הפנאי; בדת ,ובמידה רבה בהיכלי התרבות
ואולמות הבידור.

המתקנים החברתיים שאבו ממנו פרספקטיבות חדשות
על צדק ושוויון .אבל בחלוף הזמן הוא הפך להיות מרד
בהכל .ייתכן שזה לא מה שמרבית הפילוסופים מתכוונים
אליו ,אבל זה מה שהם משדרים .יש תחושה שמשהו
במחשבה הזאת ,אם הולכים איתה עד הסוף ,הופך את
החיים לחסרי משמעות .אין שום ודאות ,שום קנה מידה
שיכול להבדיל בין טוב לרע ,בין התקדמות לנסיגה .אבל
מובילי התרבות הם אנשים אוהבי חיים ,ואינם יכולים
להשלים עם מסר כזה .אז הם מגיעים למסקנה שכנראה
השכל האנושי מיצה את
עצמו ,ושוב אין בכוחה
של הפילוסופיה לפתור
את שאלות החיים .כמו
אנשי אתונה בשעתם ,הם
מרגישים שהפילוסופיה
מטיפה להם לכפירה
בכל מה שהם ראו
גדולים
כאידיאלים
שראוי לשאוף אליהם.
אך בניגוד לאנשי אתונה,
אין להם צורך להשקות
את הפילוסופים בכוסות
של רעל .די להתעלם
מקיומם ולסגור להם
את הברז…

מעטים
רק
פונים בחיפושם אל
הפילוסופיה ,אבל כך
הרי היה תמיד .החשוב
הוא לשים לב מיהם
אותם מעטים .אלה
הם מובילי התרבות,
והמכוונים
היוצרים
המסגרות
כל
של
הסופרים,
האחרות:
התסריטאים והבמאים,
הדתיים,
ההוגים
הבכירים
השופטים
התקשורת.
ואנשי
האנשים הללו תמיד
היו קשובים מאד למה
שיש לפילוסופים לומר ,והם עדיין קשובים .פילוסופים
רבים בעת העתיקה והחדשה המשילו את האנושות ,או
את העולם כולו ,לאדם אחד גדול .ואם כן ,אפשר לומר
בפועל ,הפילוסופיה רחוקה מלסיים את
שלמרות שמשקלו של המוח הוא רק מספר אחוזים
תפקידה.
בודדים ממשקל הגוף ,הרי הוא זה שמכוון אותו בטווח
הארוך ,גם אם בטווח הקצר הוא נשלט על ידי כוחות
אחרים .אולם המסר שהפילוסופיה משדרת היום 							
למאזינים לה ,שונה מאד מאשר בדורות שקדמו.
כשהיוצרים מנסים ליצור ללא תשתית מושגית
משמעותית ,יצירתם נעשית רדודה ותפלה ,והם נאלצים
לרדת יותר ויותר נמוך כדי לזכות בתשומת לב .אחרים
פונים בייאושם אל היצירה הפילוסופית של דורות
הפילוסופיה מחכה להוגים גדולים ואמיצים,
עברו .מורשת זו אכן אוצרת בתוכה רכוש אינטלקטואלי
שיבצעו את הסינתזה המתבקשת בין
גדול ומשמעותי ,אבל לא די בו .חסרה אותה היצירה
המודרניזם לפוסט-מודרניזם; שיחדשו
המקורית ,המתאימה לרוחם של האנשים כיום ומדברת
מערכות מושגיות שיאפשרו לאנושות שכבר
על ליבם .אין תחליף ליצירה החיה והתוססת ,מתוך
החברה האנושית ולמענה.
ראתה הכל ,למצוא דרך ומשמעות בחייה.
אם יש חידוש מושגי משמעותי אחד בפילוסופיה של
אז תשוב הפילוסופיה אל מקומה הטבעי
זמננו ,הריהו הפוסט-מודרניזם .בתחילתו ,הוא היה והראוי – בראש פירמדית ההתקדמות האנושית.
מרד מרענן ופורה במסגרות הנוקשות והמרובעות מדי זה יהיה רנסנס שראוי לשאוף אליו.
של המודרניות .מובילי התרבות שאבו ממנו יצירתיות,
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דיון בעתידה של הפילוסופיה במסגרת
מפגשי "צהרים דיקן" באוניברסיטת חיפה
"הפילוסופיה
נמצאת כיום
בנקודת מפנה,
השאלה היא -
מפנה לאן?"

פרופ' עודד בלבן

פרופ' שאול סמילנסקי

ד"ר ארנון קרן

ד"ר מאיר חמו,
ראש החוג לפילוסופיה
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מדור סטודנטים כותבים

חווית הארה? אולי סתם הסתנוורת
לישו ודארווין יש משהו במשותף :שניהם חוו הארה.
מה בעצם מבדיל בין הארות שגויות להארות אמתיות?
מאת :תום מאיר בייקין-אוחיון,

סטודנט לתואר שני ,האוניברסיטה העברית

לאורך תולדות המחשבה האנושית אנו מוצאים מקרים בהם יחד עם צורה חדשה של הבנת
העולם מתווספת מטפורה של אור המבקשת לעמוד על טיבה של אותה צורת חשיבה ומייחסת
לאותה הצורה אופי של ידיעה.
אנו יכולים למצוא לכך דוגמאות רבות; בין אם
במסורת היהודית האומרת ש"אור צדיקים יישמח"
(משלי יג') ,או במסורת ההינדו שבה ברהמן נעור בכל
אדם כאור ,או באורו של הבודהה הבוקע מבין גבותיו
כהוכחה לכך שהוא המואר ,או ברעיון ה"סאטורי" -
רגע ההארה לפי הגישה הזן-בודהיסטית הנתפש כרגע
שבו האני מתאיין וההכרה תופסת את עצמה כחלק
מהמכלול המוחלט של הקיום .גם ממשיכיו של ישוע
הצלוב מתוארים כ"אור העולם" (מתי  ,)13-15 :5ועל
חלונות הכנסייה מוארים קדושיה בהילה.

לכל אחד מהשימושים האלה במטאפורה של
האור ישנה מן התפיסה של צורת החשיבה המאירה ,בין
אם זה הוא אורו של האל ,אורה של ההארה הפנימית,
או אורו של המדע ,כאוחזת באמת .נקודה זו מעלה
בעיה בשני מישורים ,ראשית ,מקובל להתייחס לאמת
כאחת ואילו במקרה האור אנו מקבלים דיווחים שונים
ולעיתים סותרים לגבי אופייו של העולם; אופיו של
העולם לפי הרבנים היהודים המוארים אינו זהה לאופיו
של העולם לפי אינשטיין הנאור .שנית ,אצל המואר וגם
אצל הנאור אנו יכולים למצוא טיעונים מסוג "אדם נאור
צריך להאמין  "Xאו" ,אנו ,כחברה נאורה ,יודעים ש"Y-
או" ,עכשיו ,כשראיתי את האור ,אני יודע שהכול בעצם
."Z
עתה נמשיך לבחינה של המושג "אור" ,שכן,

במאות השבע עשרה והשמונה עשרה ,התקופה
בה חלה התעוררות אדירה במדעים ובפילוסופיה,
הקרויה תקופת "הנאורות" ,המשורר אלכסנדר פופ
מתאר את המהפכה הזו במילים:
“Nature and Nature's laws lay hid in night:
”God said, Let Newton be! and all was light.

הבעיה הבסיסית מאחורי הרעיונות הללו
היא שהאור הופך להיות ההצדקה לתוקף
הטיעון ,להבדיל ממצב בו האור הוא מעין
מניע או קטאליזטור מטאפורי והטיעון ניצב
נפרד ממנו.

בפילוסופיה המערבית ,אחד התיאורים
הקלאסיים לפילוסוף ,משל המערה של אפלטון ,משתמש
גם הוא ברעיון האור כמטאפורה לידיעה.

אנו עדיין יכולים למצוא בשפתינו המדוברת זכר
לתפישה "נאורה" זו בהתייחסות שירשנו לימי הביניים אין במושג המטאפורי "אור" משום הקבלה על בסיס
כתקופה החשוכה ( ,)Dark Agesהתייחסות שכל חוקר דימיון ,כפי שבד"כ אופייני למטאפורה ,אלא הוא מביא
אתו ערכים נוספים .כך למשל ,אור הוא חציו השני של
המאות האלה מתנגד אליה.
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הדיכוטומיה האנאליטית אור/חושך ,כלומר ,אור הינו אותו "מה ראית?" ו  ,Eבקול סמכותי ושקט ,שוטח בפניו
היעדר של חושך וחושך מוגדר כהיעדר אור .נוכח ההבנה את דיעותי המוארות.
הזו ניתן לראות את השימוש במטאפורה של האור בנוגע
לתורה כלשהי כיחוס לאותה תורה את תכונת העלמת
החושך אמנם נעלם אבל במצב זה ,כשהוא עדיין
החושך שהיה לפני בואה .בנוגע לראיית האור ,חשוב מסונוור מהאור ,מי יגיד ש  Eלא עיוור באותה מידה
לזכור שאיננו רואים אלא אור ,אבל אור לא ניתן לראות ,שהיה כשהיה שרוי בחשיכה?
כשם שאיננו מריחים אלא ריחות אבל הרחה לא ניתן
להריח.
לפי המצב המתואר לא ניתן לשלול שהדיעות
ש  Eהציג בפני חברו הן דיעותיו של אדם מואר .אך איזה

אך ישנו עוד אספקט של אור אשר נובע ממנו מבחן יכול להיות שייבחן האם אלו דיעותיו של אוחז
צורך במשנה זהירות כאשר אנו נחשפים לתורה המציגה באמת או שמא אלה דיעותיו עיוור מוכה סנוורים?
עצמה כאור ,פעולה אחרת שהאור מביא עימו לתוך כל
שימוש מטפורי בו ,תכונה זו של האור היא שהאור גם
מסנוור.
אם ,במקום לקום כשהוא עדיין מסנוור E ,היה
לצורך הבהרת הנקודה הזו ,נניח אדם  ,Eשבזמן נשאר לשבת ומחכה שהסנוור יחלוף ,מי יודע מה הוא
שהוא עסקת בשיחה עירה עם חברו ,לפתע הוא חווה היה רואה ומראה לנו? אולי הוא היה נותן לעיניו לקבל
תחושה של הארה המאיינת כל דבר אחר ,תחושה של את קרני האור הבוקעות מהשמש או ממנורת השולחן
אמת השוטפת באורה את הכול ,וכך ,לנגד עיני רוחו ונשברות מהמקור על הסביבה ,חוזה לפתע את הצורות
החושך המיוחס לאי הידיעה נעלם .הוא קם מכסאו הנחשפות לפניו ,ורואה כך את כל הדברים השונים לפי
וקורא "אאוריקה" ובהתרגשות הוא מוסיף "ראיתי את אורם.
האור!" חברו של  ,Eשרואה אותו במצבו החדש ושואל
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HOUSE VS. LOST

מה תרבות פופולרית יכולה
להגיד לנו על עצמנו?
מאת :אלכסנדרה ליסוגור,

המח' לפילוסופיה ,שנה ראשונה ,האוניברסיטה העברית

תרבות פופולרית נחשבת כבר זמן רב כראויה ליחס פילוסופי; על אף ערכה השנוי במחלוקת
כיצירת אומנות ,היא מהווה מקור בלתי נדלה לרפלקסיה והשתקפות עצמית ,כמו גם חושפת
את הפחדים העמוקים ביותר ,האמונות והדעות הקדומות שלנו.
למרות זאת ,הצלחת תוצר מסוים של התרבות
הפופולרית יכולה להיות מפתיעה למדי .בספטמבר
 2004סך הצופים הממוצע של הסדרה האמריקאית
"אבודים" ( )LOSTעלה על  15מיליונים (לפי ABC
 ,)Medianetובשל הסיבה שצפו בסדרה גם באמצעות
האינטרנט לא ניתן להעריך את כמות הצופים המדויקת,
שככל הנראה היתה גדולה אף יותר .מדוע הפכה "לוסט"
לכה פופולרית? שהרי ,העלילות האינסופיות שגרמו
המשמעות של "אבודים" ,אם נחפש אחריה,
לסתירות בהיגיון הסיפור ,וההתעלמות מחוקי הנרטיב
המסורתיים ,היו אמורים אולי להרחיק את הקהל ,ולא אינה בדיוק ברעיונות המתווספים לסדרה (מאבק של
"תרבות אירופית" נגד אנרכיה ,עימות מושגי של 'גורל'
למשוך אותו.
ו'מקרה') ,ואינה טמונה גם במשחק שמות של פילוסופים
ומדענים מפורסמים (לוק ,רוסו ,באקונין ,פאראדיי).
המשמעות היא ב'הוספה' עצמה וב'משחק' עצמו .אנחנו
המבנה של סדרת "אבודים" הוא ייצוג של
קולטים את הנתונים על ארגון העולם של "אבודים"
הפוסטמודרניזם בצורתו הטהורה ביותר.
באותו אופן שאנו תופסים את המידע על העולם שלנו;
הלך הרוח הנוכחי שלנו  -הדרך בה אנו
התהליך ניתן לתאור בצורה מלאה במטאפורה הטמונה
מקבלים את האינפורמציה על העולם כשאנו
בשם של הסדרה .קהל צופים מזהה את צורת החשיבה
קופצים מאתר אחד לשני ,מקישור לקישור
שלו עם סגנון הצגת הנרטיב של הסדרה ,וזה מה שהופך
ללא היכולת להתמקד בעניין אחד ,מיוצג
את "אבודים" לכל-כך פופולרית .כולנו אבודים בעולם
בצורה מוחלטת ב(חוסר) הארגון העלילתי
הפוסט-מודרני.
נציג פרויקט אחר ,גם מוצלח וידוע בעולם – פרויקט
שיתוף המידע "ויקיפדיה" .המבנה שלו הוא העתק
מוחלט של העקרונות הנזכרים למעלה :אנו נידונים
לגלוש באינטרנט ,ממאמר למאמר ,מקישור לקישור,
ממידע למידע ,כך שרק בסגירת דף אינטרנט ייפסק
סחרור התהליך הקוגניטיבי.
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בכל תקופה יש היררכיה מיתולוגית משלה ,כמו
גם מוסדות המייצרים ותומכים בקיומם של
מיתוסים אלו.

לאדם החי במאה ה ,21 -שאבוד בזרימת
המידע הנצחית והמתמשכת ,יהיו אלה מדעי
הטבע והחיים הנתפסים כסוג של סמל
עליון – אפילו אלילים ,היכולים לתת תשובה
לכל שאלה מתבקשת .הם הרפסודה בה
אנו נאחזים בעודנו דוהרים לכיוון הפוסט-
מודרנה.

אך מצב זה הוא קצת אירוני .כנראה בפעם
האשונה ,המיתולוגיה הנבחרת אינה עונה על אף
אחת מן השאלות החיוניות .אותם מדעים לא
נותנים לנו תשובות מובנות ופשוטות על מוצא
החיים או על מבנה העולם ,בניגוד למיתולוגיה
האלוהית שסיפקה בימי הביניים תשובות
פשוטות וברורות לכל אדם ממוצע .אותו אדם
ממוצע כיום ,נותר מבולבל מזרימת המידע מחד,
ופשוט מאמין שמדענים ימצאו פתרונות לכל
השאלות ,כמו גם תרופות נגד סרטן או איידס
מאידך .כמו שאנחנו גם מאמינים בוודאות
שדוקטור האוס ירפא את החולה או לפחות יצליח לאבחן
את המחלה .בתוך כל אותו כאוס פוסט-מודרניסטי
שמיוצג ע"י אבודים ,נדמה כי האדם צריך דווקא את
האיזון הנרטיבי הישן ,המגולם בדמותו של האוס.
האוס הוא הייצוג של האליל שלנו בעידן
הפוסטמודרניסטי ,אולי באופן פרדוקסלי משהו.

אך אם נצדד בדעה זו יהיה
קשה להסביר את הצלחתה של הסדרה
"האוס מ.ד ,".הבנויה לפי עקרונות
הם
אלה
לגמרי.
הפוכים
הנרטיב
חוקי
של
העקרונות
הקנונים .סדרה זו דומה למבנה של
קומיקס או סיפור בלשים  -אותו תרשים
סטנדרטי מונח ביסודו של כל פרק .כלומר,
גיבור עובר "הרפתקאה" חדשה אבל
סטראוטיפית ,מביס את "האויב" (מחלה)
ו"מכריז" על נצחון העקרונות המובילים
להצלחה .ובמקרה הזה העקרון המוביל
הוא רציונליות.
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האם האומנות מתה?
מאת :יורי קולין,

דוקטורנט לפילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה

לפי הדעה המקובלת כיום ,אמנות פוסט-מודרנית מבשרת למעשה את מות האמנות .האם
נכון הדבר ,או שהפוסט-מודרניזם הוא בעצם בשורתו של עידן חדש?

האסתטיקה הקלאסית התבססה על
המתאם בין יצירת אמנות לצורות ,נורמות
הגישה
זאת,
לעומת
אידיאליים;
וחוקים
המודרניסטית שאפה להמצאת צורות חדשות.
במרכז הדיון על האמנות הפוסטמודרנית נוצרת לכיוון יותר רדיקלי ,והתצוגות של אנדי וורהול
השאלה ,מהי משמעות האמנות ובמה שונה ( )Andy Warholיכולות לשמש כאן כדוגמה.
האמנות מתחומי חיים אחרים? נולד פנומן
חדש ,שטרם לו ,הגבול היה פחות או יותר ידוע.
לכל חפץ הוא יכל להעניק מעמד של יצירת
אמנות ,כולל אשפה ודברים שאין בהם שימוש
לפני כל הקריטריונים האסטטיים ,האמנות יותר ,ובעזרת אמנותו הוא העמיד בספק את
נבדלה בכך שנוצרה על ידי האומן .דווקא הקריטריון יכולתנו להבדיל בין יצירת אמנות מכל דבר אחר
הבסיסי הזה הועלה בספק על ידי  ready-made’sשל
 ,Duchampכאשר הוא הציג כמה אובייקטים בתור יצירות כיצד יודעים מהי יצירת אמנות?
אמנות בלי לשנות את מראם ,למשל ,משתנה הפוכה.
כתשובה לכך והתחלתו של כל הדיון
אפשר להחשיב את ספרו של ארטור דנטו The -
transfiguration of the commonplace: a philosophy
 , of artשבה הייתה מוצגת לראשונה השאלה בצורה
תאורטית– באיזה רמה אנו מסוגלים לזהות אמנות,
כאשר אין לנו קריטריונים מטריאליים של זיהוי כזה?
ספר זה שימש כדחף ליצירה של התאוריה
למרות
האמנות,
של
האינסטיטוציאונלית
שדנטו עצמו התכחש לה מאוחר יותר.
Duchamp, Source, 1917

לפי התאוריה הזאת ,אמנות היא אקט
האמריקיים פרפורמטיבי ,כאשר אני מצביע על חפץ כלשהו
האמנים
של
הדור
של שנות ה 50-60לקח את הנסיון של דוכמפ ואומר :זאת יצירת אמנות .האומן לא צריך לבסס
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את הטענה הזאת בהמשך ,להסביר אותה או לפרש
את יצירת האמנות הזאת באופן כלשהו ,כדי להוכיח
שזאת באמת יצירת אמנות .לפיכך ,חפץ כלשהו
הופך ליצירת אמנות אודות לכך שהאומן אמר את
זה ,זאת אומרת המשתנה לא הייתה יצירת אמנות
לפני שדוכמפ אמר את זה ,והפכה לכזאת אחר כך.

תורת היחסות של האמנות
ההכרה ביחסיות של ההבדל בין תחום
האמנות בת זמננו לתחומי חיים אחרים ,והכרה
ביחסיות טוטלית של כל הערכים האסתטיים ,היא
הבסיס שמאחד חוקרים בעלי עמדות מנוגדות לעיתים
ואשר מתייחסים ברמה כזאת או אחת של סקפטיות
לאסתטיקה הפוסטמודרנית (דלז ,דרידה ,בודריאר וכו').
אם הכל יחסי ,אז הכל אפשרי :אין שום הגבלות
ערכיות המגדירות הבעה עצמית באמנות .המצב

היחיסיות של ערכי האמנות וחופש ביטוי
טוטלי מהווה בסיס לרעיון אשר מוגדר על
ידי חוקרי אמנות רבים כ"מות האמנות",
חוסר של קנון כלשהו ,המאפשר לזהות את
האמנות כתחום חיים עצמאי.
בו "הכול מותר" ,מביא לאיבוד והרס הייחודיות
העצמית של האומנות ,למחיקת גבולות בין האומנות
לתחומי חיים אחרים או צורות פעילות אחרות.
יש להדגיש את האספקטים הבאים של
משבר זיהוי האומנות שמשקף רעיון "סוף האמנות":
האמנות
ערכי
של
בהיחסיות
הכרה
 אקלקטיות וחופש מוחלט של האמנותמחודשת
והבנה
עצמית
להגדרה
כתנאי
וערכיה.
שלה
הנורמות
גבולותיה,
של
פלורליזם רדיקאלי של האמנות הפוסט מודרנית.אפשר להציג כמה גישות מחקריות לבעית "מות האמנות":

 )1גישה ,המשקפת נקודת מבט על האמנות המודרנית
כעל שלב של הדרדרות והתפרקות ,קיפאון ,הנתקות
מהמציאות ,כשלאמנות אין עוד לאן להתפתח
( .)Luhmann, De Duve, Bramannבמסגרת גישה
זו" ,סוף האמנות" זהה למונח "מות האמנות".
 )2גישה ,המקשרת את ההתפתחות של האמנות
הפוסטמודרנית לגיבוש של מציאות אמנותית
חדשה ,המקימה מחדש את הגבולות החדשים של
האמנות ומנוכרת בצורה פרינציפיאלית מקווים
מפרידים כלשהם והגבלות )Danto, 1997(.

«Part of what the "end
of art" means is the
enfranchisement of what had
lain beyond the pale, where
the very idea of a pale--a
wall--is exclusionary, the
way the Great Wall of China
was, built to keep the Mongol
hordes outside, or as the
Berlin Wall was built, to
keep the innocent socialist
population protected from
»the toxins of capitalism
(Danto, 1997:9).
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המשך כתבה האם האומנות מתה?

אמנות פוסטמודרניסטית :תחילתו של עידן חדש?
מימדית של יצירות אמנות ,אשר לא הייתה
אפשרית בעבר .למשל ,פרדיגמה ויזואלית הרואה
נקודת המבט של דנטו נראית קונסטרוקטיבית .את האמנות מנקודת מבט של שלמות צורותיה.
בקונספציה שלו ,המצב המודרני של האומנות זה לא
מצב של אנטרופיה אסתטית ,אלה ניסיון להתקדם  )2חופש מוחלט של החיפוש היצירתי באמנות
לשלב חדש יותר של הבנת האומנות .השלב בו האומנות המודרנית כבסיס לגיבוש של שלב חדש באמנות :רב
קיבלה אפשרות לשחרר
את עצמה ממטהנארטיב
סגנון.
של
והגבלות
אני נוטה לאמץ דווקא
את הגישה המחקרית הרואה
הפוסטמודרנית,
באומנות
בניהיליזם וביחסיות הנורמות
שלה ,לא את גסיסת הפרקטיקה
האמנותית ,אלא זרז ליצירת
פנומנים תרבותיים חיוביים,
או במילים אחרות -אולי
דווקא אותו פוסטמודרניזם
הינו בדיקה של כל הנורמות
האמנות,
של
והערכים
שנותנת דופק להתפתחות חדשה ,לאמנות חדשה .מימדית ואוניברסלית ,בלי מנודים ,מרכז ופריפריה.

ברגע שאין גבולות ,אתה שואל את עצמך
מה זו אמנות בכלל? מהי מהות האמנות?
הרי בעבר ,המושג אומנות היה בתוך
גבולות שהובנו והוסכמו פחות או יותר על
כולם; היום הכל יכול להיקרא אמנות ,וזה
גורם לבחינה מחדש של כל המושג .מעין
שלב ביניים שנותן בסיס להיווצרות נורמות
חדשות.
ניתן
האמנות

לבסס

זו
טענה
המודרנית

בעזרת

רעיון
מצב
את
מהווה מאפיין
יציאה לעולם

משקף
האומנות"
"סוף
ובכך
אפשרי",
ה"הכל
לא שפל של אמנות ,אלא
חדש ,שלב של התפתחות,

המאופיין באוניברסליות ודיזיונקטיביות ,כאשר
צורת אמנות כזו או אחרת לא שוללת אחרת ,אלא
משלימה אותה .למעשה יש בחינה מחודשת של
מושג האמנות ,שתביא להגדרה ,יתכן יותר טובה,
של מהות האמנות ,וזהו דבר שלא התאפשר בעבר
מאפייני דווקא בגלל הגבולות של האומנות הקלאסית .אז
הבאים :האם האמנות מתה? אולי מתחילה גלגול חדש.

 )1דיאלוג שווה זכויות של נקודות מבט שונות (הצילומים בכתבה זו מתוך תערוכת Contemporary
באומנות המודרנית ,יפתח אפשרות תפיסה רב Art -במוזיאון לאומנות מודרנית בפרנקפורט ,גרמניה)

13

חינוך לעומת אינדוקטרינציה
מאת :עזרא רזניק,

מוסמך במדעי המחשב וסטודנט לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטה העברית

האם החינוך הדתי הוא באמת חינוך או אינדוקטרינציה? איפה בעצם עובר הגבול?

דמיינו שאני מרקסיסט מושבע .למשפחתי יש
מסורת מרקסיסטית רבת שנים :הוריי היו מרקסיסטים,
כמו גם הוריהם לפניהם .אני מאמין בתוקף שמרקסיזם
הוא המפתח לפתרונן של רוב בעיות העולם – יתכן אפילו
שבלי מרקסיזם לא נשרוד את המאה הנוכחית .לכן ,אני
מרגיש חובה להפיץ את המרקסיזם ולהגן עליו ככל יכולתי.
באופן טבעי ,אני רואה חשיבות אישית עליונה בכך
שגם ילדיי יהיו מרקסיסטים .הייתי מרגיש שנכשלתי
אחרת! (ואין ספק שגם חבריי המרקסיסטים היו
מרגישים כך ).על כן ,אני מנצל כל הזדמנות בכדי ללמד
את ילדיי על המרקסיזם :העקרונות ,הפילוסופיה,
ההיסטוריה .אני מסביר להם בפירוט את כל הסיבות
שבגללן אני תומך במרקסיזם ,ומדוע אני חושב שמבקרי
המרקסיזם טועים .אני מעודד את ילדיי להמשיך
וללמוד על המרקסיזם ,בבית הספר ומחוצה לו.

מרקסיסטית .פעם בשבוע ,לכל אורך השנה ,אנחנו
נפגשים עם כל המשפחות השכנות במרכז המרקסיסטי
השכונתי ,שם אנו שומעים הרצאות כריזמטיות על
יתרונותיו העצומים של המרקסיזם ועל הסכנות
שבחברה שאיננה מרקסיסטית .בסיום המפגשים
כולנו שרים שירים מרקסיסטים מרוממי רוח.
ילדיי כבר גדלו ,ואני גאה לומר שכולם נשארו
מרקסיסטים אדוקים .הם מבינים שעליהם להתחתן
עם מרקסיסט ולבנות בית מרקסיסטי .אני מצדי
מרגיש שמילאתי את חובותיי כהורה וכמרקסיסט,
ושתרמתי לבנייתו של עולם טוב יותר .אני מצפה
בקוצר רוח ללידתו של הנכד המרקסיסט הראשון שלי..

אבל נניח שאינני מסתפק בזה .נניח שמגיל
אפס ,אני אומר לילדיי שהם מרקסיסטים .אני
נמנע ככל האפשר מלחשוף אותם לקיומן של שיטות
פוליטיות וכלכליות אחרות .כאשר בסופו של דבר
הם מגלים שרוב האנשים בעולם אינם מרקסיסטים,
אני פשוט מסביר שלאנשים אחרים יש מסורות
אחרות ,אבל אנחנו מרקסיסטים וזו אמונתנו.
כמובן שאני שולח את ילדיי לבית ספר מרקסיסטי,
שבו כל התלמידים והמורים הם מרקסיסטים,
ושיעורי מרקסיזם נלמדים בכל יום( .אין צורך לומר
שאלטרנטיבות למרקסיזם אינן נלמדות כלל ,וזוכות
ליחס מזלזל) .מחוץ לבית הספר ,ילדיי חברים בתנועת
נוער מרקסיסטית ,ובקיץ הם משתתפים בקייטנה
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עוד פן של הפוסטמודרניזם
שלח קומיקס פילוסופי/
מדעי לעיתון וזכה בפרס -
ארוחת צהריים זוגית בנולה
סוקס פאב" ,ניתן לממש
את השובר בכל ימות
השבוע בין השעות 10:00
בבוקר ל 18:00-בערב.
את הקומיקס ניתן לשלוח
למייל:
sofia_bgu@yahoo.com

באדיבות אתר
הקומיקסים "הו-לא"

י

ש למחזר ל
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אחר השימוש

