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ובעוד אני רץ בחום הל במבט מבחוץ
ח ,אני
צעדי הופכים קלים ומהירים ,דווקא מתקרר.
הרגש
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עד שעור גופי אט מלמשוך ,בכוח,
אט
ציפורני נושרות אחת מתקלף ממני,
בשרי מרייר ועולה ב אחרי השנייה,
אש רכה.
מוגלות של
ר
ג
ש
צ
פו
ת
ו
נפש רדומה מתעוררת מבעבעות בי,
אל עצמה,
ותוך ה
ת
פו
ר
רו
תי
ל
כ
די
מערבולת עפר,
אני אינני אני,
רק חו
וי
ה
ש
ל
ח
יי
ם
י
שנה.
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האקדמיה ובכללה הפילוסופיה  -מחדשת או מקבעת?
מאת :פנחס אזולאי
סטודנט שנה ב' במחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בן גוריון

כולנו באנו לכאן לספק תאוותנו לידע .אנו חושקים
בו ,רודפים אותו ,מחפשים אותו ,בכל הזדמנות –
תרים אחריו ,נוברים בו – בידע.
הוא נותן לנו הרגשת הגשמה ,הוא מפרה אותנו ,הוא
מעניק לנו סיפוק .עונה לנו על שאלות ,אנו מקשרים
אותו לחיינו .אנו מנסים לשלוט בו – אך הוא
עושה בנו כבשלו.
ככל תאווי ידע ,אנו
כולנו
מתכנסים
כנחילים רבים,
ד"ר יקיר
שורות ארוכות-
ראש
לוין,
(בעיקר
ארוכות
בפתיחת
ה ש נ ה
ובשעת
מבחנים)
לעבר
הקן

"

נופלים תחת המעמסה ,חלקנו מגיעים פגועים
ומותשים ,חלקנו נטרפים על-ידי לסטים בדרך,
מעטים מאתנו פונים לעבר קן אחר או בונים מושבה
חדשה – לא מוכרת ,פחות ממוסדת.
מושבה כזו היא לרוב נכשלת .היא מתקשה לעמוד
בדרישות תחזוקותיה .היא כמו האריה המודח
מקבוצת הלביאות .אמנם לא הרגוהו ,אך שללו
ממנו את זרעו .הוא אינו טוב פחות ,הוא רק
אינו התאים עצמו לזמן.
הטבע ראה זאת כאילו אינו ראוי
עוד להעמיד צאצאים,
ועל כן גוזר עליו
מוות
הטבע
בדרך-כלל.

אריה בעל תושייה
ופיקח (ובעל לא
פחות מכך במזל) יניח
את להקתו אחריו .הוא
ה מ ר כ ז י
יסבול ימי רעב ומחסור.
לפגוש במלכה –
הוא יהיה לבד .הוא יהנה
אקדמיה.
משאריות הפגרים ,וירדוף
אחר מעוף הנשרים בשמיים
אנו סרים למרותה ,היא שולטת במוחנו
בכדי לאתר פגרים .מירב
ומעבירה לנו חלקים -חלקים ,פיסות -פיסות
הסיכויים שימצא מותו בחולי
את הידע .היא מולידה צאצאים (בנקודות) ,היא
וברעב ,אך ייתכן שימצא להקת
מעניקה לנו משמעות מדומה (בידע שהיא בוחרת
לביאות ויכבוש אותה בליבו .אריה
להעביר לנו) ,אנו מזינים אותה ,היא מעמידה לנו כזה ,כנמלה שפרשה ,הגולם שפקע -הוא זה שזנח
המשכיות ,מולידה לנו עוד צאצאים משוכפלים את המוסכמות והעמיד צאצאים חדשים ברוחו.
שלנו -כמונו.
הוא נדחה ,אך על זאת ,ובכל זאת הצליח להיות מה
כהן
מריוס
ד"ר
המונים -המונים אנו נושאים רגלינו אל הקן .שהוא רצה להיות.
ושלומים.
השימוששלל
התחלת על כתפינו
מעמיסים
אקדמיה?
צעדמה את
חלקנו אז
בהתפתחות האנושית.
משמעותי
הייתה
מטלות"אני"
במלה

התחלת השימוש במלה "אנחנו" הייתה צעד עוד יותר משמעותי".
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המאמר עובד מתוך "מדוע בכלל יש משהו? -שאלת היסוד של המטאפיזיקה"-שהופיע במקור ב"גלילאו" ,כתב עת

היפותזת היקום המתמטי
מאת :ד"ר מריוס כהן ,אוניברסיטת בן-גוריון

ללא ספק השאלה "למה בכלל יש משהו?" היא שאלה כה חריגה
מבחינת הקשיים שהיא מעוררת ,שכל נסיון לענות עליה צריך להיות
בלתי שגרתי ,ויחד עם זאת נאמן לתובנות המדע .וכזה הוא גם
הנסיון שיתואר להלן.
השאלה האפלה ביותר בכל הפילוסופיה כולה

3

אחת השאלות המרכזיות במטאפיזיקה ,שנוסחה
לראשונה על-ידי לייבניץ ,היא השאלה" :מדוע
בכלל יש משהו?" .היידגר קרא לה "שאלת היסוד
של המטאפיזיקה" ,ובעיני פילוסופים רבים היא
נחשבת לשאלה הקשה והמתסכלת מכולן ,שוויליאם
ג'יימס אף כינה אותה "השאלה האפלה ביותר בכל
הפילוסופיה
כולה" .עובדת
קיומו של היקום,
על המרחב והזמן
שמכוננים אותו,
החומר
ועל
והאנרגיה
שממלאים אותו,
היא פרדוקסלית,
שכן אין הדעת
לא
סובלת
את האפשרות
שהיקום נוצר
פתאום
לפתע
מלא-כלום ,ולא
את האפשרות
החלופית ,שהיקום היה קיים מאז ומתמיד ללא שום
סיבה טרנסצנדנטית לקיומו .ארתור וויתרול טוען
שהשאלה מעוררת יראה ,וזאת משום שאנו מעומתים
עם משהו עצום ,משהו מעבר ליכולת ההבנה של
השכל הישר .אפילו מדע הפיזיקה ,שאמור להיות
הסמכות העליונה בנושא ,לא רק שאינו מסוגל לענות
על השאלה ,אלא אף אין ביכולתו להציע מסגרת

מתאימה לתשובה אפשרית .גם סטיבן הוקינג תהה
על עובדת קיומו של העולם בכותבו" :מהו המפיח
רוח חיים במשוואות ,שיוצר יקום שמתנהג לפיהן?
מדוע טורח היקום להתקיים?"

שאלה ללא תשובה? העמדה הפסימית
יש המטילים ספק בלגיטימית השאלה :אלפרד ג'.
אייר ,מייצג מובהק
הפוזיטיביזם
של
הלוגי ,טען שקריטריון
האימות להיותן של
טענות בעלות משמעות
חל גם על שאלות :אנו
צריכים לדעת אילו
תצפיות יובילו לתשובה
אפשרית ,ואם אנו
לא מצליחים למצוא
תצפיות כאלו סימן
שאין מדובר בשאלה
בעלת משמעות .אולם
על-פי עיקרון זה הרבה
שאלות "מדוע" אמורות
להיות חסרות משמעות,
כמו ,למשל ,השאלה" :מדוע גופים נופלים?" .אין
תצפיות שיכולות לענות על ה"מדוע" ,אולם אין
מניעה שבמסגרת של תיאוריה ,שאפשר עקרונית
להפריכה או לאששה באמצעות תצפיות ,תינתן
תשובה גם ַל"מדוע" .פול אדוארדס גורס שהדקדוק
הלוגי של המלה "מדוע" מופר בשאלה זו ,והופך
אותה לחסרת משמעות.

למדע ולמחשבה ,גיליון  ,129-130מאי -יוני 2009
אולם על-פי עיקרון זה הרבה שאלות "מדוע"
אמורות להיות חסרות משמעות ,כמו ,למשל,
השאלה" :מדוע גופים נופלים?" .אין תצפיות
שיכולות לענות על ה"מדוע" ,אולם אין מניעה
שבמסגרת של תיאוריה ,שאפשר עקרונית להפריכה
או לאששה באמצעות תצפיות ,תינתן תשובה גם
ַל"מדוע".
פול אדוארדס גורס שהדקדוק הלוגי של המלה
"מדוע" מופר בשאלה זו ,והופך אותה לחסרת
משמעות .השאלה "מדוע דבר מה" מניחה את קיומם
של תנאים אשר אינם כלולים באותו דבר מה שלגביו
אנו שואלים ,ואשר עשויים לשמש בסיס להסבר
הולם בעבורו .בפרט ,כאשר אנחנו מחפשים הסבר
סיבתי ,הרי שהשאלה מניחה תנאים הקודמים בזמן
לאותו דבר מה ,ואשר בעזרתם ניתן להסביר אותו.

הקודמים בזמן.
ראסל טען שהיקום אינו זקוק להסבר ,ושהוא
פשוט קיים .לטענתו איננו יכולים להחיל את מושג
הסיבתיות ,אשר לקוח מהתנסותנו היומיומית ,על
היקום כולו ,מושג אשר אינו נתון להתנסותנו.
קוונטין סמית סבור שהיקום הוא יש ייחודי
קונטינגנטי ,שאין לו הסבר רציונלי ,ודרק פרפיט
טוען שאין זה מן הנמנע שבבסיס הקיום יש עובדות
שאין להן הסבר .אולם הטענה שלקיומו של יקום
עצום מידות ושוקק התרחשויות אין הסבר היא
טענה חריגה ביותר על רקע תובנות המדע המודרני,
ונראה שלגיטימי לדרוש לעובדה זו הסבר גם אם
איננו יודעים באיזו מסגרת תיאורטית הוא אמור
להינתן.

בהעדר תנאים כאלו ,טוען אדוארדס ,נסיונות שונים להשיב על השאלה
השאלה "מדוע" מאבדת את משמעותה הרגילה
ואינה משאירה מרחב לוגי לתשובה אפשרית .כאשר
מדובר בשאלה "מדוע בכלל יש משהו?" הרי שבגלל
היקף השאלה לא ייתכנו בעיקרון תנאים שאינם
כלולים באותו "משהו" ,ובפרט תנאים הקודמים
לו .עמדתו של אדוארדס אכן קבילה אם בשאלה
"מדוע בכלל יש משהו?" אנו מכוונים להסבר סיבתי
(כמצופה משאלה על אודות קיום פיזי) ,אולם אם
אנו מכוונים להסבר שאיננו סיבתי ,כמו הסבר לוגי,
מתמטי או רדוקטיבי ,אין משמעות לדרישה לתנאים

הנסיונות להשיב על השאלה במסגרת הפיזיקה
המודרנית לוקות בחסר :האסטרונום אדוארד
טיירון הציע את האפשרות שהעולם נוצר כתנודה
קוונטית של הריק ,וזאת על בסיס עקרון אי-הוודאות
של הייזנברג ,אשר מאפשר בריאה ספונטנית של
חלקיקים וירטואליים ,ששבים ומתאיינים מיד.
אולם תנודה קוונטית זקוקה לפחות למרחב-
זמן מינימלי ,בעל תכונות פיזיקליות מוגדרות,
שמאפשרות תנודה כזאת.

המשך>-
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המשך
לפיכך ,גם אם תיאוריה כזו מציעה מסגרת התזה האפלטונית-פיתגוראית
תיאורטית אפשרית ,היא בוודאי אינה ַמספקת
כתשובה אולטימטיבית לשאלה ,שכן היא מניחה ההנחה השלטת כיום במדע היא שמכלול התופעות
בטבע ,כולל תהליכים כימיים ,מערכות ביולוגיות,
את קיומו של דבר מה ראשיתי.
ואף מצבים פסיכולוגיים ,מושתת על חוקי יסוד
סטיבן הוקינג וג'ים הארטל הציעו את האפשרות פיזיקליים הפועלים בין אובייקטים פיזיקליים
שליקום מרחב-זמן סגור ,שבו הזמן אמנם אינו יסודיים (עמדה הנקראת פיזיקליזם).
אינסופי ,אך גם אין לו נקודת התחלה ,וכך הוא
מוכל בתוך עצמו .אולם כל תיאוריה המבוססת התזה האפלטונית-פיתגוראית (שמכונה גם היפותזת
היקום המתמטי) מציעה את
על ההנחה שהיקום נעדר רגע
האפשרות שהיקום הפיזיקלי
בריאה נדרשת עדיין לענות
אינו אלא ישות מתמטית
על השאלה מדוע הוא בכלל
מופשטת .ניתן לנסח תזה זו
קיים .יש פיזיקאים שסבורים
באמצעות ארבעה עקרונות,
שהיקום קיים מכוחו של חוק
הכוללים ,בין השאר ,גם
טבע כלשהו ,אולם לו היה
תשובה לשאלת היסוד:
קיים חוק טבע שמחייב את
היווצרותו או את קיומו הנצחי
.1הממשות אינה אלא מבנה
של היקום ,עדיין היה מקום
האובייקטים
מתמטי:
לשאול מדוע יש חוק כזה,
שבבסיס
ה"פיזיקליים"
ונראה שלא נרצה להחליף
אלא
אינם
הממשות
את השרשרת האינסופית של
האובייקטים של מבנה
צבים שעליהם מונח העולם
מתמטי זה ,וחוקי הטבע הם
בשרשרת אינסופית של חוקי
ביטוי לחוקיות שמאפיינת את
טבע התומכים זה בזה.
מערך היחסים שאובייקטים
מתמטיים אלו מקיימים
במקביל לנסיונות המדעיים
בינם לבין עצמם .זוהי תזה
לענות על השאלה הוצעו
רדוקטיבית שקובעת זהות
לקיומו של היקום גם הסברים
בין האלמנטים הפיזיקליים
תיאולוגיים או טלאולוגיים
של הטבע לאלמנטים של
(ברובם אקסיולוגיים ,כלומר,
מבנה מתמטי.
מבוססי ערכיות) ,אולם סוגי
הסבר אלו אינם עולים בקנה אחד עם תובנות המדע
המודרני ,ואינם מהווים כיוון פורה בניסיון לענות .2ה"פיזיקליות" שאנו מייחסים לממשות נובעת
מהאופן שבו ההכרה שלנו ,שאף היא חלק ממבנה
על שאלת היסוד של המטאפיזיקה.
מתמטי זה ,תופשת את סביבתה המופשטת .ההכרה
ללא ספק השאלה "למה בכלל יש משהו?" שלנו פועלת כך שהיא חווה את הממשות כמוחשית,
היא שאלה כה חריגה מבחינת הקשיים שהיא ובשל כך היא מפרשת אותה כ"פיזיקלית" (כלומר,
מעוררת ,שכל נסיון לענות עליה צריך להיות בלתי "פיזיקליות" הינו היבט אפיסטמולוגי ,לא אונטולוגי,
שגרתי ,ויחד עם זאת נאמן לתובנות המדע .וכזה של הממשות).
הוא גם הנסיון שיתואר להלן.
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.3תמונה מטאפיזית זו נותנת מענה מיידי לשאלת
היסוד של המטאפיזיקה :היקום כמבנה מתמטי
אינו זקוק לסיבה טרנסצנדנטית כדי להתקיים! יש
לו קיום אפלטוני כמו לכל מבנה מתמטי אחר ,אשר
אינו מותנה בקיומו של יקום "פיזיקלי" או בהכרה
תבונית שתהגה אותו.
.4קיימים אינספור מבנים מתמטיים ,כשהמאפיינים
של חלק מהם מאפשרים את הופעתה של הכרה
(כחלק מהמבנה המתמטי) ,אשר תופשת את סביבתה
המופשטת כ"פיזיקלית" .למבנים תומכי-הכרה אלו
ניתן לקרוא "פיזיקליים".
הטעם לכך שתזה זו מכונה אפלטונית-
פיתגוראית הוא ,שאף שמקובל להשתמש במונח
"אפלטוני" במשמעות של "מופשט" ,אפלטון
עצמו תפש את עולם האידיאות כנפרד מהממשות
הפיזיקלית ,ואילו הפיתגוראים ,על-פי עדותו של
אריסטו ,טענו ש"הדברים עצמם
הם מספרים".
אם כן ,התזה פורׂשת תמונה
מטאפיזית רדיקלית ,שלפיה,
בניגוד לתפישתנו האינטואיטיבית
את הממשות ,אין העולם
הפיזיקלי שאנו מתקיימים בו שונה
אונטולוגית ממבנים מתמטיים
מופשטים.
תמונה מטאפיזית זו
נותנת מענה מידי לשאלת היסוד
היקום
המטאפיזיקה:
של
כמבנה מתמטי אינו נזקק לסיבה
טרנסצנדנטית כדי להתקיים!
הוא מתקיים אפלטונית כמו כל
מבנה מתמטי אחר (על-פי העמדה
האפלטוניסטית-סטרוקטורליסטית בפילוסופיה
של המתמטיקה) .כשם שאין זה נכון לשאול "מה
גרם לגאומטריה האוקלידית?" או "מדוע קיימים
מספרים?" כך גם אין זה נכון לדרוש הסבר סיבתי
לקיומו של המבנה המתמטי המהווה את יקומנו.
מכיוון שמבנים מתמטיים אינם נוצרים אלא פשוט
קיימים ,כך גם היקום אינו נזקק לאיזושהי ישות-

על שתברא אותו ,והוא אף לא הופיע יש מאין ללא
כל סיבה; הוא פשוט קיים מתוקף היותו מבנה
מתמטי!
בעיות שעולות מן התזה ותשובות אפשריות
היפותזת היקום המתמטי היא אנטי-אינטואיטיבית
במהותה ,והיא מעלה לא מעט קשיים .להלן אנסה
לענות על אחדים מהם:
•הממשות הקונקרטית נתפשת כשונה מהותית
ממבנים אפלטוניים מופשטים .כיצד ניתן להסביר
פער תפישתי זה? ובכן ,הפער בין הפיזיקלי למתמטי
איננו פער אונטולוגי ,אלא אפיסטמולוגי .אנו
תופשים את הממשות המופשטת ,שאנו חלק ממנה,
באמצעות מנגנון הכרתי שמייצר חוויות חושיות,
אשר מקנות לנו את תחושת הקונקרטיות של העולם
(אולי יותר מכול חווית המגע היא זו שאחראית לכך,
ומי שמסיבה כלשהי מאבד יכולת בסיסית זו "ינוע
תמיד בעולם מטושטש וקהוי" ,כדבריה של דיאן

אקרמן) .לעומת זאת את המבנים המתמטיים שאנו
הוגים אנו תופשים באמצעות מנגנון הכרתי שונה:
מנגנון רציונלי ,לפחות בחלקו לשוני .מכיוון ששני
מנגנונים הכרתיים אלו ,זה שתופש את הממשות,
וזה שעוסק במתמטיקה ,הם מנגנונים שונים,
הממשות נתפשת על-ידינו כשונה אונטולוגית
ממבנים מתמטיים מופשטים.

המשך>-

"לי
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קדמת הבמה

מדור מרצים כותבים

המשך
•כיצד יכולה תופעת המודעות להתפתח במבנה אינספור המבנים המתמטיים שקיימים ,זהו המבנה
אפלטוני מופשט? אנו איננו יודעים גם איך עולם המתמטי שאנו מתקיימים בו ,ואנו חווים אותו ולא
פיזיקלי חומרי מייצר מודעות .על-כן התזה אחר משום היותנו חלק ממנו ולא ממבנה אחר.
האפלטונית-פיתגוראית אינה יוצרת את הפער
ההסברי שכבר קיים .תחת הנחת הפיזיקליזם כוחה ההסברי של התזה
המודעות מושתתת על החומר ,ועל-כן האפשרות
בעצם יכולתה של היפותזת היקום המתמטי
לענות על השאלה "למה בכלל יש משהו?" יש
כוח רב ,אולם כל תיאוריה או תזה מטאפיזית
שמועלית כדי לפתור בעיה מסוימת נבחנת גם
ביכולתה להסביר תופעות נוספות .ובכן ,תזה
זו מספקת תשובה גם לשתי שאלות נוקבות
אחרות הנוגעות למחקר הפיזיקלי ,שעד היום
שהממשות החומרית אינה אלא מבנה מתמטי מגלמת לא ניתנו להן תשובות מספקות:
בתוכה גם את תופעת המודעות (נראה שתיאוריה
למרּות מתמטית? מאז שגלילאו
פונקציונליסטית של הנפש ,שהינה התיאוריה .1מדוע נתון הטבע ָ
המקובלת ביותר כיום בתחום זה ,מתיישבת היטב קבע ש"ספר הטבע כתוב בשפת המתמטיקה"
הפכה תפישה זו להנחת עבודה במחקר הפיזיקלי,
עם התזה).
וכל הסבר בתחום זה שאיננו מתמטי באופיו נחשב
•כיצד יכול מבנה מתמטי ,שהוא סטטי במהותו ,להסבר לא ממצה .יתר על כן ,יש תופעות פיזיקליות
להסביר את הדינמיות של הממשות ,אשר מאופיינת אשר ניתן לתארן רק באמצעות המתמטיקה (בתורת
בהשתנות תמידית? קיימות שתי עמדות מרכזיות הקוונטים ,למשל) .אולם הקשר ההדוק בין הממשות
לגבי מהות הזמן :האחת גורסת שהזמן הוא דינמי ,הפיזיקלית למתמטיקה המופשטת מעלה תהיות
דהיינו ,שרק ההווה הוא ממשי ,ושהעולם מאופיין רבות.
בשינויים ממשיים ובתכונת "הֹווִ יּות" שמתקדמת
בהתמדה מהעבר אל העתיד .העמדה השניה גורסת
שהזמן הוא סטטי במובן זה שכל הזמנים מאז ועד
עולם ממשיים באותה מידה ,וה"הוויות" איננה
ממשית אלא נקודת מבט של ההכרה .כל אחת
מעמדות אלה מתאימה לאחד משני סוגים של מבנים
מתמטיים (שתחת תנאים מסוימים אף ניתן להוכיח
שהם שקולים) :זמן סטטי מתאים למבנה מתמטי
סטטי (כדוגמת אלו שבבסיס האריתמטיקה או
הגיאומטריה האוקלידית) ,ואילו זמן דינמי מתאים
למבנה מתמטי דינמי (כדוגמת "משחק החיים" של
קונוויי).
•אם הממשות היא מבנה מתמטי ,מדוע דווקא מבנה
זה? גם לייבניץ תהה" :אם מניחים שהדברים צריך יוג'ין ויגנר ,חתן פרס נובל לפיזיקה ,טען שהעובדה
להם שיתקיימו ,צריך שיהא אפשר לתת טעם ,מדוע שהמתמטיקה כה שימושית במדעי הטבע גובלת
צריכים הם להימצא כך ולא אחרת ".ובכן ,מתוך במסתורין ,ושאין לה הסבר רציונלי.
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התזה האפלטונית-פיתגוראית פותרת מסתורין
זה בכך שהיא מצמצמת את הפער האונטולוגי בין
הפיזיקלי למתמטי :הממשות הפיזיקלית היא
בעצמה מבנה מתמטי ,וכל תופעות הטבע הן ביטוי
לחוקיותו המתמטית של מבנה זה.
.2כיצד זה שקבועי הטבע מכווננים באופן כה
מדויק ,שהתאפשרה ביקומנו הופעתה של הכרה
תבונית (ושל חיים בכלל) ,שכן הבדלים מזעריים
ביותר בקבועים אלו היו מונעים זאת? ובכן ,התזה
האפלטונית-פיתגוראית גורסת שכשם שעולמנו אינו
אלא מבנה מתמטי טהור ,כך גם מבנים מתמטיים
אחרים מהווים עולמות בפני עצמם ,שבחלקם
אפשר ומתפתחת הכרה ,אשר מפרשת את סביבתה
המתמטית כפיזיקלית" .הכוונון העדין" של קבועי
הטבע נובע ,אם כן ,מהעובדה שמתוך אינספור
המבנים המתמטיים הקיימים ,רק באלו שהם בעלי

תכונות מסוימות מאוד תתכן התפתחות של הכרה,
והמבנה המתמטי שבו אנו מתקיימים הוא בעל
תכונות אלו.

ונסיים את הכתבה במשפט ,אשר מציע פרספקטיבה ייחודית לתזה האפלטונית-פיתגוראית:

עולמנו הוא מבנה מתמטי אשר התפתחה בו מודעות להיותו כזה.
כתבה זו מבוססת על עבודת הדוקטורט של ד"ר מריוס כהן,
שהוצגה החודש במסגרת הסמינר של המחלקה לפילוסופיה
באוניברסיטת בן גוריון.
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מדור מרצים כותבים

תינוקות במודרנה:
טוב לכלכלה ,ובעצם למי עוד?
היבטים מארקסיסטיים בנורמות גידול תינוקות בימינו
מאת :מיכל ברודי-ברקת
"תקופת הבורגנות מצטיינת מכל אלו שקדמו
לה ...בהזדעזעות בלתי פוסקת של כל היחסים
החברתיים" .באמירה זו התכוון קארל מרקס
למאפיינים מודרניים כקפיטליזם ותיעוש,
אותם נבחן בכתבה זו בכל הנוגע לאורח חייו של
התינוק וליחסים בין ההורים לבינו".

פרה ,וגם לקטוז -סוכר חלב פרה ,שני מרכיבים
שכלל לא מצויים בחלב אם.
ניגוד בוטה אחר שוכן בשפע החומרי אשר מקיף
כמעט כל תינוק בחברה שלנו .ההורים מרגישים
צורך לרכוש מגוון של חפצים ,אביזרים ורהיטים

מרקס בדברו על העידן החדש ,כותב
שבכלכלה התעשייתית הקפיטליסטית
היחסים בין בני האדם נהיים נסתרים מן
העין .הצרכן לא רואה את בעלי ההון וגם לא
את העובדים.
הדבר נכון במיוחד ביחס למזון
התעשייתי אותו אוכלים בימינו תינוקות
רבים .תהליך הזנת התינוק מערב שרשרת
ארוכה מאוד של אנשים וגורמים ,רובם
ככולם אנונימיים עבור התינוק והוריו.
בבקבוק התמים ממנו יונק התינוק בשקיקה
מקופלת תעשייה אדירה ,הכוללת מדענים
מגויסים ,פועלי ייצור ,מנהלים ,מובילים,
מפיצים,פרסומאים ,מוכרים ועוד .הבקבוק
הזה חצה יבשות ועבר ידיים רבות לפני
שהגיע אל התינוק .מרקס אומר על כך
במניפסט" :תחת הצרכים הישנים ,שסופקו
על ידי מוצרי הארץ ,באו צרכים חדשים,
שלשם סיפוקם זקוקים למוצרים של ארצות  ...אשר מיועדים לתינוקם ,כמו גם אינספור
צעצועים ומשחקים .רוב המוצרים הללו עשויים
[רחוקות] ביותר".
פלסטיק והם יוצרו במפעלים אדירי מימדים
ישנו ניגוד חריף ביותר בין התהליך הפשוט בסין ,בסדנאות יזע ,לעיתים על ידי פועלים
והאינטימי של ההנקה ,אשר מערב את התינוק אשר הם בעצמם ילדים .רבים מהפועלים האלה
ואת אימו ותו לא ,לבין ההאכלה בתחליף חלב עובדים בתנאי ניצול מחפירים ,ועל מצוקה זו
תעשייתי שיוצר לפני כמה חודשים במפעל נשענת רווחתו החומרית של התינוק בחברות
אירופאי ,ושאגב כולל גם קזאין -חלבון חלב המערביות.

9

מושגי המפתח בשלבי חייו הראשונים של צעצוע לעומת זאת ,תינוק אשר ציפיותיו הבסיסיות לא
כזה הם תעשיות ענק ,ניכור וניצול ,ואילו בשלב מתממשות ,צפוי לסבול במשך כל ימי חייו מנכות
הבא הצעצוע מוצא את עצמו בסביבה המתאפיינת נפשית אשר עשויה להתבטא באופנים שונים.
בשפע חומרי ,רכות סינטטית וקולות מתקתקים.
יש שלב נוסף בחייו של הצעצוע :סופו להיקבר לידלוף טוענת כי באופן טבעי יש לבני האדם
בהר של פסולת ולשכון שם במשך ,כך נראה ,אינסטינקטים מדויקים ומהימנים בכל הנוגע
מאות השנים הבאות .לצידו ,אגב ,מונחים גם לטיפול בתינוקות .במערב ,אינסטינקטים אלה
אלפי חיתולי פלסטיק מלוכלכים אשר כל תינוק מושלכים הצידה ונדרסים תחת ספרי הדרכה
לטיפול בתינוקות ,או לנוכח בעלי מקצוע כגון
מערבי מייצר.
רופאים ואחיות .באופן רחב יותר ,ישנו
שיבוש עמוק בדרך בה אנשים במערב
מתנהלים :הם מאפשרים לאינטלקט
שלהם להפוך לשליט עריץ ולהשתלט
גם על האינסטינקטים הטבעיים .זאת
בניגוד לחברות מסורתיות.
בדומה ללידלוף ,גם רשת "שילב"
למוצרי תינוקות והדרכה להורים ,כותבים
בקטלוג שלהם על חשיבות קיומם של גירויים
והתנסויות לתינוק .אך אין מדובר בדפיקה
בפטיש שניצלים ,משמוש וטעימת פירות העונה
התיידדות
או
הדרבוקה
עם
המשפחתית .שילב
מדברים על הצבה
מכוונת של חפצים
אשר נועדו מראש
לתינוק ,לעיתים
קרובות מצוירות
דמויות
עליהם
נחמדות וחייכניות,
מתהדרים
והם
בסגולות מוכחות-
לפיתוח
מדעית
התינוק.

ג'ין לידלוף בספרה "עקרון הרצף" ,תארה
את רשמיה בעקבות חיים במחיצת שבטים
אינדיאנים בוונצואלה .לידלוף פיתחה תובנות
מעניינות ודרמטיות ביחס לנורמות גידול תינוקות
במערב בימינו.
בנושא זה היא
טוענת כי תינוק
בא לעולם עם
ציפיות מולדות,
אשר המרכזיות
בהן הן הציפייה
להימצא במגע
עם
מתמיד
בחודשי
אימו
חייו הראשונים,
והציפייה להיות
עד לעיסוקיהם
של המבוגרים,
מבלי להימצא
במרכז תשומת ליבם .התינוק מצפה למגוון
ולעושר של התנסויות ,ועליהן להיות רלוונטיות לעיתים עלינו לשאול את עצמנו מה לאמץ ומה
לדחות מתוך העולם המודרני ,ולשקול היטב אם
למצבים אותם יחווה בימי חייו.
לקבל "הטבות מודרניות" הכרוכות באלמנטים
תינוק אשר ציפיותיו מתממשות עתיד לחוש כמו תעשייתיות ,ניכור ,סטנדרטיזציה ,חומרנות,
אהוב ובעל ערך עצמי ,ותחושה זו תלווה אותו שפע ,וורקוהוליזציה ,ניצול ,אקולוגיה ,ויתרה
לכל אורך חייו ותעניק לו בריאות נפשית ויציבות .מכך ,אם נרצה להעביר את אלו לדורות הבאים.
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ה so called -אג'נדות של צוות ההוראה באוניברסיטה העברית

פרופ' דוד הד ,חבר סגל בכיר ,האוניברסיטה העברית.
"שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל,
הללו אומרים :נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא,
והללו אומרים :נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא".
(תלמוד בבלי עירובין יג ע"ב)
ההיגיון הפילוסופי
שלי מוביל אותי
למסקנה ששני
הצדדים מבזבזים את
זמנם על ויכוח חסר
שחר:
לא זו בלבד שאין
דרך להשוות בין שתי
האפשרויות ,אלא
אף אחת מהן אינה
כשלעצמה טענה בעלת
משמעות.

פרופ' אורון שגריר ,חבר סגל בכיר ,האוניברסיטה העברית.
"אני עוסק בסוגיית "גוף נפש" ,ובעיקר מתמקד בהשלכות
הפילוסופיות של מחקרים בתחומי מדעי המוח והקוגניציה.
אני מאמין שפילוסופיה ומדע יכולים להפרות זה את זה.
פילוסופים יכולים להבהיר את הבסיס המושגי של החקירה
האמפירית ,ומאידך לבחון כיצד "אינטואיציות" פילוסופיות
עומדות במבחן התוצאות האמפיריות".

מר אלי סלע פיטקובסקי ,חבר סגל ,האוניברסיטה
העברית.
"אמרתי לרופא:פילוסופיההיא מחלת עור:
לא נרפאים ממנה ולא מתים".

מר דן ברא"ז  ,חבר סגל ,האוניברסיטה
העברית.
"התבונה האנושית גורל מיוחד לה לגבי
סוג מסוים של הכרותיה :מטרידות שאלות
שאין בידה לדחותן ,משום שהוטלו עליה
בידי טבע התבונה עצמה .אך אין בידה
גם להשיב עליהן ,משום שהן למעלה מכל
יכולתה של התבונה האנושית"
(עמנואל קאנט)

ניתן לשלוח בדיחות ,רכילויות ותמונות למיילsofia_bgu@yahoo.com :
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