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גיליון מספר 10

הרף עין / תמי שני

מי שזכתה באמוני ובאהבתי מן ההפקר,

פרודות פרודות היכו בי, הפכו בי,

שינו את חומריי לבלי הכר.

ממה עשויה "הבדידות החדשה"

שהתהוותה כחומר יש מאין?

ממה הן עשויות – קנאה, חמלה?

תמיסות ותרכובות ותרחיפים

מבעבעים ונבחשים

נוצרים ונפסדים כהרף עין.

גוף 

נפש

האם פיזיקליזם זה הטרנד החדש?

ראיון מיוחד עם הנוירוביולוג פרופסור עידן שגב

תמי שני, סטודנטית למדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה



כמה מילים לטובת דואליזם

בודהה מול הוקינג

אהבה אפלטונית

ראיון מיוחד עם הנוירוביולוג 
פרופסור עידן שגב

למה פילוסופיה? טור אישי

מדור קומיקס

הנס של המטריאליזם

כותבי המאמרים - בשבילכם

עורכת: שרון דואק  |  כותבים: תמי שני, אולג קרסנובייב, ליבת קמחי, 

יוסי שלוסברג, אלישי עזרא, אהרן גיל, משה רט.   תודות: פרפ' עידן שגב 
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אשתי התעלפה,

 יש פה דוקטור!?

מצטער, 
אני פרופסור

ברכות למאיר חמו על 
קבלת הפרופסורה

חודש  מידי  מתפרסם   SOPHIA מגזין 

העברית,  באוניברסיטה  חיפה,  באוניברסיטת 

הפתוחה  באוניברסיטה  אילן,  בר  באוניברסיטת 

וכן לכל הסטודנטים המנויים לאתר "יוניקלאס". 

על מנת להצטרף לרשימת התפוצה אנא צרו קשר 

עם עורכת העיתון במייל.
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הקומיקס הפילוסופי הזוכה

התוכנית לתואר שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות חוגגת פרופסורה למאיר

אמבר מימון מאוניברסיטת חיפה זכתה בתואר 

הנכסף של הקומיקס הפילוסופי הכי טוב

אמבר בן שושן, עוזרת מנהלית לראש 

החוג, אוניברסיטת חיפה

אני מזמינה את כולכם לכנס החוג השנתי 
המסורתי, שייתקיים ביום  ראשון, ג'  בסיוון  
בבית  דניאל   ה-5.6.2011  תשע"א, 

בזיכרון  יעקב.
כמו  תמיד  יהיה  זה  אירוע  מרתק ,  מעורר  
מחשבה,  מגבש,  מהנה  ומשעשע. 
סטודנטים המעוניינים להשתתף בתוכנית 
האומנותית "מושב ליצים" בקטעי שירה, 
נגינה וכדומה, מתבקשים לפנות לפרופ' 

דני סטטמן



הקרטזיאני  הדואליזם  על  היום  להגן  קשה   
הקלאסי שמדבר על עולם רוחני נפרד מהעולם הפיזיקלי, 
ואשר  חומריים,  לא  מנטליים  בעצמים  שמאוכלס 
מתחברים בדרך מסתורית לגופים מבשר ודם. ההשקפה 
מאוד  לכאורה  נראית  זאת,  לעומת  הפיזיקליסטית 
כשהיא  במיוחד  הדעת,  על  ומתקבלת  אינטואיטיבית 
נתמכת בחלקה ע"י ממצאים רבים מתחום חקר המוח, 
המצביעים על קורלציה הדוקה בין תהליכים פיזיולוגיים 
תאוריה  כל  זאת,  עם  פסיכולוגיים.  ומצבים  מוחיים 
תהליכים  עם  הפסיכולוגיים  המצבים  את  שמזהה 
עקרוניות,  בעיות  במספר  נתקלת  המוח,  של  פיזיקליים 

שאחת מהן היא בעיית המודעות ההתנסותית.

שכולנו  דבר  היא  "קוואליה",  או  התנסותית  מודעות 
רואים  שאנחנו  עת  כל  ביומו,  יום  מדי  וחווים  מכירים 
צבעים וצורות, מריחים ריחות, שומעים צלילים, וחווים 
נראות  למרות שהתנסויות  הנאה.  או  תחושות של כאב 
לרובנו כדבר מובן מאיליו, למעשה מדובר באחת התופעות 
המסתוריות ביותר שהמדע טרם פיענח. המסתורין הוא 
מהעולם  מאוד  שונה  נראה  הפסיכולוגי  שהעולם  בכך 
שתקפים  הקלאסיים  המדעיים  המאפיינים  הפיזיקלי- 
עבור כל תופעות הטבע שאנחנו מכירים, לא תופסים לגבי 

מאת: אולג קרסנובייב, תואר ראשון לפילוסופיה, האוניברסיטה הפתוחה

3

נראה שכיום נשארו מעט תומכים להשקפה הדואליסטית בקהילה הפילוסופית, ועל אחת כמה 

וכמה בקהילה המדעית. בזכות ההתפתחות הרבה במדעי המוח במאה השנים האחרונות, 

שטוענת  הפיזיקליסטית  ההשקפה  כיום  שולטת  המחשב,  ופיתוח  הקוגניציה,  מדעי  עליית 

לאפשרותה של רדוקציה מלאה של התחום הנפשי-פסיכולוגי לעולם התופעות החומריות. האם 

רדוקציה מלאה כזאת, אכן אפשרית?

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו

כמה מילים לטובת 

דואליזם )תכונות(

עולם התופעות הפסיכולוגיות. אם נשווה למשל תכונה 
כגון  טיפוסית  פיזיקלית  לתכונה  "כאב"  כגון  נפשית 
ולכמת באופן  ניתן למדוד  נגלה שאת המסה  "מאסה", 
אובייקטיבי ע"י כל צופה שיש בידו את הציוד המתאים, 
)כגון  מוחלטים  פיזיקה  לחוקי  כפופה  תמיד  המאסה 
בזה.  וכיוצא  מהם,  סוטה  איננה  ולעולם  ניוטון(  חוקי 
לעומת זאת, תכונה של "כאב" היא תכונה סובייקטיבית, 
כלומר איש מלבדי לא יכול להרגיש את הכאב שלי, ואני 
לעולם לא אדע האם הכאב של פלוני זהה לכאב שלי )או 
האם הוא בכלל חווה כאב!(. בנוסף כאב לא ניתן למדידה 
בלבד  ואיכותית  סובייקטיבית  להערכה  אלא  ולכימות, 

)כאב חד, כאב עמום, כאב חלש וכו'(.

לבעיה  הפיזיקליסטיות  הגישות  רוב  שמציעות  הפתרון 
הפסיכולוגיות  התכונות  של  רדוקציה  לערוך  הוא 
לתכונות פיזיקליות מסויימות, או תכונות פונקציונליות 
מערכתיות שמאפיינות תהליכים מוחיים. אך הבעיה היא 
שקשה לראות כיצד ניתן לעשות זאת, מכיוון שהרדוקציה 
הנדרשת במקרה שלנו איננה דומה  לדוגמאות אחרות 
של רדוקציה מדעית קלאסית. בדוגמאות כמו רדוקציה 
ביולוגיים  תהליכים  או  חלקיקים,  לתנועת  חום  של 
לתהליכים כימיים, אנחנו מבקשים לתת הסבר לתופעה 



לא משנה עם איזו תכונה פיזיקלית נזהה כאב, כגון סיבי 
של  שהזיהוי  מכיוון  המבוקש,  את  נניח  תמיד  אחנו   ,C
הכאב עם סיבי C בעצמו דורש רדוקציה על מנת להסביר 
במוח,  ולא מרכיב אחר   C סיבי  דווקא  הוא  כאב  מדוע 

וחוזר חלילה.

המסקנה המתבקשת היא שתופעות פסיכולוגיות מהסוג 

של כאב, וכל שאר ההתנסויות האיכותיות, אינן תכונות 

להעמדה  ניתנות  שלא  נפשיות  תכונות  אלא  פיזיקליות, 
על תכונות פיזיקליות ואינן תלויות בהן לוגית. השקפה 
זו נקראת דואליזם תכונות, והיא נבדלת במספר מובנים 

מהדואליזם הקלאסי.

ראשית, בניגוד לדואליזם העצמים הקרטזיאני, דואליזם 

)במובן  תכונות לא מתחייב לקיומו של עצם לא חומרי 

כל  את  "להחזיק"  ואמור  מהגוף  נפרד  אשר  נשמה(  של 

שנית,  ה"אני".  של  משכנו  ולהיות  הנפשיות  התכונות 

דואליזם תכונות איננו סותר בהכרח את תמונת העולם 

העובדה   - הנסמכות  לעקרון  מחוייב  בהיותו  המדעית, 

פסיכולוגיים  מצבים  בין  קורלציה  שקיימת  האמפירית 

למצבי מוח מסויימים. 

יחס הנסמכות הוא יחס חלש יותר מיחס הזהות. כאשר 

אין   ,C סיבי  גירוי  על  נסמך  שהכאב  אומרים  אנחנו 

סיבי  של  מסויימת  פיזית  לתכונה  זהה  שהכאב  הכוונה 

C, אלא שכל פעם שמתרחש גירוי של סיבי C אז בהכרח 

יופיע מצב פסיכולוגי של כאב. תכונת הכאב על אף היותה 

לא פיזיקלית, נשענת על מצבים פיזיקליים אך לא זהה 

להם. כך מצד אחד אפשרי להסביר את מכלול התצפיות 

לתפקודים  המוח  תפקודי  בין  תלות  על  שמצביעות 

ומצד  התודעה(,  על  סמים  השפעת  )כגון  הפסיכולוגיים 

ולהמנע  הנפשי  על האוטונומיה של התחום  שני לשמור 

מזיהויו עם הפיזיקלי. 

שהתכונות  בכך  ביטוי  לידי  באה  זאת  אוטונומיה 

הנפשיות, בניגוד לתכונות הפיזיקליות, לא ניתנות לאפיון 

נמצאות  או  לא תופסות מקום במרחב  כיוון שהן  חללי 

בנקודה מסויימת בו, אלא קיימות אך ורק במימד הזמן. 

האפיון היחידי שחל על התכונות הנפשיות הוא האפיון 

להיותו  מעבר  לכאב  דבר  שום  אין  כלומר  הפסיכולוגי, 

נפשיות  לנסות להעמיד תכונות  אין טעם  ולכן  "כואב", 

יש  על משהו אחר, אלא לקבל את העובדה שלמציאות 

מימד נוסף של תופעות מעבר לפיזיקלי.
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אחרת  פיזיקלית  לתופעה  תרגומה  בעזרת   X פיזיקלית 
Y, או מכלול של כמה תופעות פשוטות יותר. כאב לעומת 
זאת, לא מופיע בפנינו בתור תופעה פיזיקלית במהותה, 
אלא תופעה פסיכולוגית סובייקטיבית - כל מה שאנחנו 
יכולים להגיד כדי להסביר מהו כאב, זה שכאב הוא לא 
נראה  פסוק.  וסוף  כואב,  היותו  ופשוט  רצוי,  לא  נעים, 
שבלתי אפשרי לתאר כאב בעזרת משהו שהוא איננו כאב 
במהותו, לרבות כל תכונות פיזיות שאפשר לקשר לכאב 
כמו התנהגות, מיקום בגוף, הפרשת חומרים מסויימים 
לכאב  מהותיות  ולא  מקריות  תכונות  שהן  וכו',  במוח 
מבני  מאוד  שונים  יצורים  לחוות  יכולים  כאב  )למשל 
אדם כגון תמנונים ואפילו חייזרים, שחסרים התנהגות 
או מבנה מערכת עצבים אנושיים(. לכן אם כאב לא ניתן 
להגדרה מדעית אופרטיבית בתור תכונה פיזיקלית, אז 
אין מהיכן להתחיל לערוך רדוקציה, מכיוון שרדוקציה 
היא תמיד העמדה של סוג פיזיקלי אחד על סוג פיזיקלי 

אחר. 
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tell המשך: מקומה של הפילוסופיה בחבה האנושיתאריסטו

בודהה מול הוקינג 

היא   – ונפש  גוף  של  הדואליות  בודהה,  לפי   

המציאות.  של  באי-הבנה  שמקורה  טעות  היא  הגזמה, 

שתיהן  השני;  לכיוון  כהגזמה  נחשב  המטריאליזם  גם 

נקודות-קיצון שיש להימנע מהן, ונקודת-האמצע מצויה 

בהבנת התודעה, שאינה מתאימה לאף אחת מההגדרות 

המערביות המקובלות. טבע התודעה איננו משהו קבוע 

שניתן להצביע עליו ולומר "הנה אני!" אלא תהליך, שוני 

בלתי-פוסק בהתאם לנסיבות, העירות שלנו למתרחש – 

סביבנו ובתוכנו – בדומה להתעוררות משינה, וכל הקשר 

מיסטי איננו במקום כאן, על-פי בודהה. 

 

להוקינג  אומר  בודהה  היה  משותפת  שבשיחה  ייתכן 

הוא  שהמדע  בעוד  התודעה,  מדע  הוא  שהבודהיזם 

כיצד  לגלות  היא  המדע  שמטרת  בשעה  החומר.  מדע 

הבודהיזם  מטרת  תכונותיהם,  ומה  פועלים  הדברים 

תכונותיה.  ומהן  התודעה,  פועלת  כיצד  לגלות  היא 

המדעיים  לכלים  דומים  בודהה  השתמש  בהם  הכלים 

לא   – התוצאות  ובחינת  ניסוי  התבוננות,  המודרניים: 

לומר שבודהה היה  ניתן  מתוך אמונה, אלא מספקנות. 

אתיאיסטית  השקפה  הציג  הוא  בתקופתו:  רדיקלי 

מאת: ליבת קמחי, תואר ראשון, פילוסופיה ומדעי הקוגניציה באוניברסיטה הפתוחה

מול המטריאליזם המדעי, המפוכח של הוקינג ניצבת נקודת מבטו המרוככת של בודהה: 

הרבה פחות מדואליזם והרבה יותר ממטריאליזם. בתרגומים רבים לעברית מדבר בודהה 

בבודהיזם  המוגדרת  "תודעה",  על  מדובר  יותר  ומדויקים  מאוחרים  ובתרגומים  "נפש",  על 

כ"מה שער ומודע" – אותו דבר מנטלי חמקמק שאין לו קיום בעולם המטריאליסטי המובהק 

ויש לו קיום-יתר – היה בודהה אומר – בעולם הדואליסטי. לפי בודהה, נפש אין לאדם אך 

תודעה – יש; ומאחר ובודהה הוקף בהינדואיזם ובדואליות של גוף מול נפש, נשתמרו לאורך 

הדורות דיונים רבים בין בודהה למורים הינדואיסטים על היעדר הנפש – כפי שניתן לקרוא, 

לדוגמה, בסוטרת היהלום שבה בודהה אומר: "כאשר תלמיד עדיין נאחז באשליות שרירותיות 

שבחומר או בתופעות כגון אגו, נפש, זהות עצמית, אדם נפרד, או "אני" הקיים לנצח, אותו 

אדם איננו תלמיד."

הוא  בכל;  התיאיזם  שלט  בהם  ובזמן  במקום  נחרצת, 

עקרונות  על  הבודהיסטיים  המנזרים  יסודות  את  בנה 

של  בסיכומו  והתודעה,  הגוף  את  והגדיר  דמוקרטיים, 

דבר  אותו  את  לתאר  דרכים  כשתי  הבודהיסטי,  הדיון 

ממש.

 

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו
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המשך: מקומה של הפילוסופיה בחבה האנושית

אהבה אפלטונית
לירושלים אין ים

אך יש חוף - פרדוקס!
יום שישי רכבתי לשם

בלי חולצה רק עם קרוקס.
נערה מחוג פילוסופי

על מחצלת בפוזה.
יש גוף נהדר ואופי

בין דקארט ושפינוזה.
מן הסל נפל תפוח
לפה חושני וטעים.
שאפתי אוויר ורוח,

לבדוק אם יש אלוהים.

פזמון:
הבטתי כואב

בכחול של הים.
אמרתי: "אוהב

משמע גם קיים".

"זאת השורה שלך"
שאלה "או שמא ציטוט?"

ואז מחייכת הלכה
לקטוף מהסל איזה תות. 

"לכל דבר יש סיבה,
ולא רק - יש גם מסובב.

יש אצלי מסיבה
ואני אותך די מחבב".

בין עבר לעתיד
באותה שעה נדירה.
מראש כבר ידעתי

שאין לה שמץ בחירה.

"מה הכיוון?" שאלתי,
והיא לחשה "מה שתחליט".

לעת שכזאת לא פיללתי
לעולם הזה יש תכלית.

לנשיקה שהייתי נוצר
תחת אורות פנסים,

הזמן פתאום התקצר
כמו בתורת יחסים.
בוהה בנערה היפה

הייתי מוקסם מהקשר.
מחלון הים בנו צפה

כמו שצייר מוריץ אשר.

מאת: יוסי שלוסברג, דוקטורנט בהוראת מדעי המחשב, אוניברסיטת ת"א, 

סטודנט לפילוסופיה, האוניברסיטה הפתוחה
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פרופ' עידן שגב -

נפלאות המוח האנושי

האם חקר מדעי המוח המתפתח מבשר את מות הדואליזם? כיצד ניתן לחקור רגש כמצב 

מוחי? מדוע, אם היו שותלים אתכם כילדים בתקופה שלפני 50 אלף שנים, לא הייתם 

אינשטיין? האם הפילוסופיה תורמת או מפריעה לחוקרי המוח? ואיך קורה שמישהו לא יכול 

לזהות את אימו שלו?

ראיון מיוחד עם כל התשובות לכל השאלות הכי מעניינות שעולות במוחכם... 

מראיינת: aruiשרון דואק, תואר שני, אוניברסיטת חיפה

 מה אנחנו יודעים כיום על האדם והתנהגותו 

מתחום מדעי המוח?

באופן כללי הייתי אומר שהידע על הקשר בין מוח   

בתנועה,  הנמדדים  דברים  לגבי  בעיקר  הוא  להתנהגות 

כלומר כל האספקטים של הזזת יד, תנועה לכיוון מטרה 

ניתנים  התנהגות  מבחינת  הללו  הדברים  וכו',  ריחנית 

הנחקר  דיווח  פי  על  מחקרית  ידיעה  גם  יש  למדידה. 

וכדומה,  שונא  הוא  מאכל  אוהב,  הוא  תמונה  איזה   –

נותן  התנהגות,  לו  לקרוא  שניתן  כמה  עד  דיווח,  ואותו 

לנו אינדיקציה למחקר. לגבי חוויה למשל, אנחנו יודעים 

שהעין והרשתית אינן כשלעצמן קשורות לחוויה כלומר 

החוויה היא נוצרת במוח פנימה. אנחנו לא יודעים עדיין 

היכן בדיוק נוצרת החוויה בתוך המערך המוחי, ועל זה 

נצטרך לעבוד בעתיד.

בצורה  רגשות  לחקור  ניתן  בעצם  כיצד 

קוגנטיבית?
 

אין מנוס מחקירה  בני אדם  רגשות אצל  בחקר   

הוא  כאשר  במוח  לאדם  קורה  מה   - הדיווחים  פי  על 

מסתכל על דמות שהוא אוהב, שונא, מפחד וכן הלאה. 

אז חייבים את המתווך המילולי. מצד אחד התקשורת 

איטראקציה  לקבל  אפשר  כי  יתרון,  היא  המילולית 

באמצעות השפה, אבל ככל שהאינטרקציה מבוססת

יש לנו למעשה פער קונספטואלי בין ההבנה 

משהו  לבין  וגדלה  ההולכת  המכניסטית 

שהוא גבוה יותר של תופעות קוגניטיביות 

שאולי הוא לא בתחום המוח בכלל. אבל 

אולי השאלות האלו יעלמו, אולי הן כלל 

לא במקומן.

 על אמצעים מילוליים, הדיוק של האבחנה פוחת, היות 

למשל,  קופים  בחקר  המדווח.  של  פרשנות  עובר  וזה 

זה  מחד  אז  חושבים,  הם  מה  אותם  לשאול  אפשר  אי 

אובייקטיבי  הוא  החקר  מאידך  אבל  מקשה,  כביכול 

ומתבסס רק על התנהגות תנועתית; כך, ניתן למדוד זמן 

תגובה, מהירות תנועה וכן הלאה, ואלה הם פרמטרים 

התנהגות  על  אותנו  המלמדים  יותר,  אובייקטיבים 

בצורה  התנועתי  לפלט  החושי  הקלט  בין  הקשר  ועל 

מדוייקת יותר. כך למשל, חקר הפחד אצל עכברים, לפי 

התגובה שלהם למשהו מפחיד אנחנו יכולים ללמוד מה 
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בפעולה  מעורבים  במוח  איזורים  איזה  מרגישים,  הם 

אופטיים  באמצעים  אולי  אפשר  היום  המוטורית. 

להיכנס למכונה כמו MRI ולהראות פעילות מוחית בזמן 

גירוי רגשות אצל האדם, כלומר לאחר שמציגים לו אדם 

אהוב, אפשר למדוד את הפעילות באזורים שונים במוח, 

וגם ע"י מדידת פלט של הגוף למשל החומרים הכימיים 

שהופרשו בדם באותו רגע.  אז יש כיום כל מיני מדדים 

מסויימים שנותנים אינדיקציה על מה שקורה במוחינו 

במצבים רגשיים שונים.

מיפוי  יכולת  מהי  בעצם  אז 

המוח שיש כיום?

רבים  ניסויים  קיימים   

מגנטי  שדה  על-ידי  משבשים  בהם 

באזורים  החשמלית  הפעילות  את 

מסויימים יחסית ממוקדים במוח )לא 

דרך  עובר  זה  כי  ממוקדים  לחלוטין 

ממוקדים(,  מספיק  אבל  הגולגולת, 

בתהליכי  להתערב  זו  בצורה  ואפשר 

נקראת  זו  סוג התערבות  מידע.  עיבוד 

 TMS - Transcranial magnetic

 ,TMS-ב גירוי  בעקבות   .stimulation

אדם לא יוכל למשל לזהות תמונה של 

למרות   10 עד  לספור  יוכל  ולא  אימו, 

אבל  הדיבור,  באזור  בעיה  לו  שאין 

הוא לא ידע לזהות את המספר 1 או שישאלו אותו כמה 

זה שלוש כפול חמש והוא לא ידע לענות, כי שיבשו את 

החישוב  פעולת  על  שאחראי  במוח  האזור  של  פעולתו 

הזאת. 

הזאת,  ההשתקה  את  מפסיק  אתה  ואם 

ושואל את הנחקר למה לא הצלחת לענות 

עכשיו על שאלת הכפל, מה הוא יענה?

זה תלוי בניסוי, צריך לבדוק איפה בדיוק מקור הבעיה- 

בגלל  זה  האם  השאלה,  על  לענות  יכול  לא  הוא  מדוע 

את  מזהה  לא  הוא  אולי  המספר?  את  מזהה  לא  שהוא 

הפעולה? אולי השתקנו לו את יכולת הדיבור? אז עושים 

סדרה של ניסויים ומבודדים את הפונקציה במוח שעליה 

הרלוונטיים  האזורים  את  ממפים  וכך  השפיע,  הגירוי 

במוח הנבדק. אפשר לחקור את מוח האדם על-ידי דיווח 

מילולי מהנחקר, אבל אז זה לא לגמרי אובייקטיבי, זה 

מוגבל בשל האינטרפטציה של המדווח.

יודעים בתחום חקר  עדיין לא  מה אנחנו 

המוח אבל יש בידנו את הכלים לדעת, וזה 

רק עניין של זמן?

עשר  בעוד  נגיד  לדעת,  הכלים  את  לנו  יש  ברור,  באופן 

שנים, את המפה האנטומית המפורטת של מוח האדם, 

כיום אין  וסינפסות.  כל מוח, ברמה של קשרים  או של 

בכללית  נקרא  וזה  הזו,  המפורטת  האנטומיה  את  לנו 

 The human פרוייקט הקונקטום", או בהקשר האנושי"

connectom project”" שיאפשר לנו לקבל אינפורצמיה 

- איזה אזור מחובר לאיזה  על החיבורים הגסים במוח 

כבדה  עבודה  זו  מוחית מלאה,  וכל תתקבל מפה  אזור, 

מאוד מבחינת מחשבים, אנטומיה וכו'. 

לעשותו,  הכלים  את  לנו  שיש  אחר,  ברור  כיוון   

בניגוד  עדין.  יותר  הרבה  פונקציונאלי  מיפוי  הוא 

למכשירים שיש כיום ומגרים אזור גדול בלי לתת מידע 

על רשת תאים נקודתית האחראית לפונקציה מסויימת, 

ישכללו את  כיום,  השיטות האופטיגנטיות שמתפתחות 

ואז  למשל,  תאים  אלף  של  ספציפית  לרשת  הרזולוציה 

איזה  למשל  כמו  מסויימת  מאוד  פונקציה  לאפיין  נוכל 

רשת עצבית אחראית להכפלת מספרים. בנוסף, יש לנו 
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אמינים  יותר  ממוחשבים  מודלים  לעשות  הכלים  את 

ויותר ריאליסטים של רשתות עצבים, שיתנו לנו תמונה 

מהימנה לגבי האופן בו המוח פועל, באמצעות סימולציות 

שירוצו במחשב-על.

על איזה התנהגות של האדם אתה יכול 

חקירה  כיוון  אפילו  לנו  שאין  להגיד  כיום 

בקשר אליו?

מה שחסר לנו כעת, ואני מקווה שתהיה פריצה בתחום, 

היא הבנה יותר גבוהה, קונספטואלית, של איך מערכת 

שאנחנו  המורכבת  המכניקה  כל  עם  הזאת,  העצבים 

למעין  מתחבר  הכל  איך  ויותר,  יותר  להבין  מתחילים 

תודעה,  אימרג'נס,  של  תופעות  כמו  גבוהות  יכולות 

יצירתיות, רצון, רגשות וכו',  או במילים אחרות- איך כל 

אלה נובעים מפעילות אלמנטרית של רשתות נקודתיות 

במוח. 

 

יש לנו למעשה פער קונספטואלי בין ההבנה המכניסטית 

ההולכת וגדלה לבין משהו שהוא גבוה יותר של תופעות 

אבל  בכלל.  המוח  בתחום  לא  הוא  שאולי  קוגניטיביות 

אולי השאלות האלו יעלמו, אולי הן לא במקומן, כיוון 

שאט אט נראה שכשאזור אחד פועל - אני אוהב, וכשאזור 

שני פועל - אני שונא, אז לא יהיה מקום לשאלות הללו, 

בין  לדיכוטומיה  מקום  יהיה  לא  יפול,  והדואליזם 

המכניקה למשהו אחר שאינו ברור.

שאלה מעניינת היא האם 

את  להבין  יכול  המוח 

עצמו? 

שאם  חושב  אני   
הקוד  את  לפרוץ  יכולנו 
אז  עצמנו  שלנו  הגנטי 
הבנת  לגבי  אופטימי  אני 
אפשר  אי  אבל  המוח. 
בכלל  זה  מה  כי  לדעת, 
אוכל  אני  מתי  הבנה? 
את  הבנתי  "זהו,  להגיד 
לא  זה  אולי  המוח?" 
איזה  יש  אבל  יקרה. 
מרגישים,  שכולנו  פער 
בין  שבורח  משהו  יש 
כל  למרות  האצבעות 

איסוף המידע שיש בחקר המוח. 

אתה מאמין שיש פער כזה שלא ניתן לגישור 

או שהפער נראה לך כדבר פיקטיבי?

פער  שיש  חושב  אני  עקרוני,  פער  שיש  חושב  לא  אני 

או  יצירתי  פיתרון  איזה  שיהיה  מאמין  ואני  עכשווי, 

התקדמות קונספטואלית שתסגור את הפער הזה בעתיד.

אם תשאלי את הביולוג או הפיזיקאי, הוא 

יגיד לך שהפילוסופיה מפריעה לו, הוא לא 

אותו  עוצרת  היא  הפילוסופיה,  את  רוצה 

היא  ליישם.  בעיות,  מלפתור  מלהתקדם, 

למעשה תוקעת אותו בשאלת שאלות כמו 

'איך אני מגדיר את מה שאני עושה?' אני 

אישית רואה בזה הפרעה "בריאה".
 

לאן מועדים פני הפילוסופיה לדעתך?
 

הפילוסופיה,  בתחום  בקיא  שאינו  אדם  בתור  תראי, 

לא( שהפילוסופיה  ואולי  )אולי מוצדקת  לי תחושה  יש 

באיזשהו מקום תקועה. נדמה שהשאלות הפילוסופיות 

ששואלים היום הן אותן שאלות פילוסופיות ששאלו גם 

הפילוסופים בתקופות קדומות יותר - רק בשינוי אדרת. 

שהתחיל  למדע  בניגוד 

תרופה  ומצא  והתקדם 

ומתקדם  לאלצהיימר, 

יש  היקום,  של  בהבנה 

שהפילוסופיה  הרגשה  לי 

מקום.  באותו  נשארה 

הביולוג  את  תשאלי  אם 

הוא  הפיזיקאי,  או 

שהפילוסופיה  לך  יגיד 

מפריעה לו, הוא לא רוצה 

היא  הפילוסופיה,  את 

מלהתקדם,  אותו  עוצרת 

ליישם.  בעיות,  מלפתור 

תוקעת  למעשה  היא 

שאלות  בשאלת  אותו 

את  מגדיר  אני  'איך  כמו 
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של  ההבנה  'מהי  הוכחה?',  זו  'מה  עושה?',  שאני  מה 

קונספט מסויים?'. בגלל זה נורא קשה להכניס פילוסוף 

למכון למדעי החיים. 

אני אישית רואה בזה הפרעה "בריאה": בכל זאת אתה 

מופעל על-ידי כל מיני קונספטים, ואתה לא עושה דברים 

את  לשאול  אליהם,  מודע  להיות  צריך  אתה  אז  סתם, 

בטוח  אני  'מתי  פועל',  שאני  כמו  פועל  אני  'למה  עצמך 

השנים  עם  משתנים  שלי  הקונספטים  ו'למה  בדברי?', 

השאלות  לא?'.  כבר  היום   - לנכון  פעם  שחשבתי  ומה 

שמעלה הפילוסופיה הן חשובות, הן גורמות לנו לחשוב 

על מה שאנחנו עושים, על המשמעות של הדברים, ובכל 

זאת- הביולוג לא ממש נזקק להן במעבדה. 

הכל-כך  הצד  על  בלהסתכל  רק  משעמם  משהו  יש 

צריך  ביולוגי,  מנגנון  רק  זה  שהכל  ולהבין  מכניסטי, 

מבט רחב יותר ולכן קורסים המשלבים פילוסופיה הם 

פופולרים מאוד וחשובים, ובנוסף יש תרומה משמעותית 

של  הרחבה  המשמעות  של  להבנה  הפילוסופיה  מצד 

העיסוק המדעי.

למרות  מקום,  יש  הרוח  שלמדעי  היא  דעתי  לפיכך, 
קריסה  סף  על  מאויימים,  מאוד  הם  ה-21  שבמאה 
למשל  מבחינתם.  קיום  מלחמת  זו  כיום  ובעצם  ממש, 
מלגות,  של  בעיות  יש   - ]העברית[  באוניברסיטה  פה 
לחשוב  קשה  בעיני,  נוראה  צרה  וזו  תקנים,  תקציבים, 
על העולם בלי מדעי הרוח. כיום יש מספר ארגונים כמו 
המל"ג ]המועצה להשכלה גבוהה[ שכן מנסים לעודד את 
מדעי הרוח ולצמצם את הפערים בין המדע לפילוסופיה. 
בהר  והפילוסופים  רם  בגבעת  אשב  שאני  סיבה  אין 
הצופים ]האוניברסיטה העברית מחולקת לשני אזורים 

המדעים  כל  נמצאים  באחד  שונים-  גאוגרפים 
ובשני כל הלימודים העיוניים[. 

העיסוק  את  רואה  אתה  איך  אז 
בפילוסופיה כיום, האם זה משהו שהיית 

מוותר עליו? 

שנקראים  התוצרים  כל  מוח,  כחוקר  מבחינתי 
בצורה  הם  אלוהים  או  רגשות  או  פילוסופיה 
ברורה מאוד תוצרים של המנגנון המדהים הזה 

שנקרא מוח.

ייתכן  ואז  אחר  מוח  בעלי  להיות  יכולים  היינו 
ולא היינו פילוסופים, או לא היינו מדענים. יש כאן איזו 
 100,000 תוספת למוח האנושי הזה, החדש יחסית - בן 
תוצרים  שיצר  ספיאנס,   - ההומוספיאנס  של  שנה 
מיוחדים, הכוללים את החשיבה הפילוסופית וכולי. אז 
יש מקום לדעתי לתת למוח הזה לעסוק בדברים שהם 
"לא סגורים", כלומר בדיונים שאינם מוכרעים, ואולי גם 
לא צריך לצפות מהם לשום דבר למעט הדיון האסטתי, 
והגירוי של מוח האחר. אני לא מצפה מציורים למשל, 
יכול  וזהו.  מהם  נהנה  פשוט  אני  שינוי,  או  להתקדמות 
המהווים  ככאלה  הרוח  מדעי  על  לחשוב  שצריך  להיות 
תוצר של המוח המגרים את המוחות המעורבים בדיון, 
דיבור  של  וירטואלי  עולם  שיוצרת  דינאמיקה  יש  ואז 
וחשיבה אחרת. ואז יש לזנוח את הדיבור במונחים של 

אמת מוחלטת, או לנסות לנבא מה עתיד לקרות.

אני גם קצת מאבד תקווה בכלל ביכולת לטפל בדברים 
כ"כ מורכבים למשל המומחים למהפכות - מישהו חזה 
אבל  לא,  ערב?  במדינות  המהפכות  את  רצינית  בצורה 
הם מומחים! אבל אני בכלל לא צריך לצפות מהם להגיד 
לא  הם  לחזות.  הכלים  את  להם  אין  סופיים,  דברים 
ומכך מגבשים  בתופעות  ניסויים, הם מתבוננים  עושים 
תיאוריה כל אחד והתיאוריה שלו. אני מאוד בעד מדעי 
להבין  מתחיל  אני  אבל  ישארו,  שהם  רוצה  אני  הרוח, 
שאני לא מצפה מהם לאמיתות אלא להעלאת אופציות 

וזה מספיק לי.

במרכז  וחבר  לניורוביולוגיה  במחלקה  פרופ'  הינו  שגב  עידן 

מההיבט  במוח  למידה  תהליכי  חוקר  עצבית.   לחישוביות 

החישובי, שותף בפרויקט "המוח הכחול" לבניית מודל מחשב 

מפורט של המוח, מתעניין בקשר בין אמנות למוח )ערך ספר 

בנושא זה(. 
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טור אישיחד וחלק

למה פילוסופיה?
מאת: אהרן גיל, 50 שנות ניסיון בהנדסת מערכות והוראה באקדמיה 

עדיף  ההחלטות  קבלת  תהליך  את  ליעל  כדי   
וביחוד האמנותהיסוד, תהיה  שמערכת האמונות שלנו, 

מודעת לנו מאשר תהיה לא מודעת לנו.

לדעתי, תפקידי המחקר הפילוסופי ולמודי הפילוסופיה 
המושגים  מערכת  תשתית  את  ולתחזק  לבנות  הם 
מערכות  להציע  האמנות,  מערכות  של  לניסוח  הנדרשת 
האמנות שונות, וכן לגזור ממערכות האמנות השונות את 

המשמעויות המעשיות, ולדון בהן.

להלן מספר דוגמאות: 

מחקר מדעי:
המדעי  המחקר  רוב   
הנחת  על  מבוסס 
הטבע  שחוקי  היסוד 
תלויים  ולא  קבועים 
בו  במקום  או  בזמן 
הניסויים.  נערכים 
לכן, הניסויים הם ברי 
שונים,  בזמנים  חזרה, 
ובידי  במקומות שונים 

נסיינים שונים.

התהליך המשפטי:
המשפטי  התהליך 

סנגור  בשופט,  המשתמש  אחרות(  )ובארצות  בישראל 
וקטגור, מבוסס על אמונת היסוד שבני האדם הם בלתי 
מושלמים ועלולים לטעות ולהיות מושפעים מהסביבה. 
ניתן תפקיד  לכן, לכל אחד משלושת המשתתפים הללו 
)פורמלי( שונה. הסנגור צריך להציג את פרושיו לעדויות 
שתשכנע  המיטבית  בצורה  בית-המשפט  בפני  שהוצגו 
את השופט לפסוק שהנאשם איננו אשם. הקטגור צריך 

בית-המשפט  בפני  שהוצגו  לעדויות  פרושיו  את  להציג 
בצורה המיטבית שתשכנע את השופט לפסוק שהנאשם 
באופן  שיקוליו  את  לשקול  צריך  השופט  אשם.  אכן 
מאוזן ובלתי תלוי בהתחשב בעדויות שהובאו בפני בית-

המשפט, ובטענות של הקטגור והסנגור.

אבטחת איכות:
)ואולי עדיין הינה(  הסיסמה של "אפס תקלות" הייתה 
פופולרית מאד בקרב מהנדסי אבטחת איכות ומנהליהם 
אשר השתמשו בה בצורה 
וברצינות.  מפורשת 
אמונת  את  נאמץ  אם 
האדם  שבני  היסוד 
מושלמים  בלתי  הם 
הרי  לטעות,  ועלולים 
על  המבוטאת  שהמטרה 
בלתי  היא  הסיסמה  ידי 
ורדיפתה  ניתנת להשגה, 
)וכנראה  לגרום  עלולה 
לתסכולים  גרמה(  כבר 

והוצאות מיותרות.

בינה מלאכותית:

אם  לשאלה  התשובה 

היא  מלאכותית  בינה 

גוף- בנושא  היסוד  באמונת  תלויה  לא,  או  אפשרית 

בינה  הרי  "דואליסטית",  היא  היסוד  אמונת  אם  נפש. 

ביליוני הדולרים שכבר  ורוב  מלאכותית אינה אפשרית 

העולם  בכל  המלאכותית  הבינה  מחקר  על  הוצאו 

היא  היסוד  אמונת  אם  זאת,  לעומת  לשווא.  הוצאו 

"פיזיקליסטית", הרי בינה מלאכותית היא אפשרית וזה 

רק ענין של זמן עד שנראה מימושים יותר טובים.

 .

באם אנחנו מודעים לכך או לאו, כל ההחלטות והמעשים שלנו מוכתבים על ידי מערכת 
ההאמנות הפנימית שלנו.
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באדיבות אתר הקומיקסים  "הו-לא"

מדור קומיקס

לכבוד יום הסטודנט

לכבוד יום הסטודנט
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מאת: משה רט, דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה, בר אילן

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו

הנס של המטריאליזם
האם המטריאליזם הרג את הרוחניות? 

אולי דווקא ההפך הוא הנכון...

ניתן  אילו  גם  הפוכה.  למסקנה  לטעון  ברצוני   

ללא  בלבד,  מחומר  מורכב  האדם  שאכן  להוכיח  יהיה 

כל מרכיב רוחני, לא רק שהדבר לא יערער את העמדה 

הדתית, אלא דווקא יחזק אותה.

ההסבר הוא כדלהלן: נניח שהוכחנו שהדואליזם   

צודק, והאדם מורכב מגוף חומרי ומנפש רוחנית. עובדה 

שכן  לאתיאיסט,  להפריע  אמורה  אינה  לכשעצמה  זו 

של  סוג  כעוד  הנפש  של  קיומה  את  לתאר  באפשרותו 

אם  טבעית,  תופעה 

ניתנת  שאינה  כזו  כי 

כשם  עדיין.  למדידה 

דברים  מכיל  שהטבע 

מגנטיים,  שדות  כמו 

וגלי  כבידה  כוחות 

עשוי  הוא  כך   – רדיו 

כמו  דברים  להכיל 

ישויות  או  נשמות 

העת  שבבוא  רוחניות, 

יצליח  והמדע  יתכן 

לפי התפיסה הרווחת, ראיות המצביעות על כך שהאדם מורכב מחומר בלבד, ללא 
גורם רוחני מיוחד, מחזקות את העמדה החילונית, ומערערות את זו הדתית. אם ניתן 
להסביר כיצד תהליכים פיזיקאליים או כימיים אחראים להתהוות תופעות כמו מחשבות, 
רצונות ורגשות, הרי שקיומה של נשמה רוחנית הופך להיות מיותר ומוטל בספק. ניצחון 
המטריאליזם בכל הקשור למבנה האדם, נתפס כתבוסתה של הדת, או לפחות של יסוד 

מרכזי מתוכה. האומנם?

לתאר ביתר פירוט. הסבר אתיאיסטי שעונה על השאלה 

מידה  באותה  יכול  החומרי,  העולם  של  קיומו  בדבר 

של  אקראי  כתוצר  רוחני,  עולם  של  קיומו  את  להסביר 

תהליכים טבעיים כאלה ואחרים. במלים אחרות, קיומן 

יותר  תכנון תבוני של האדם,  על  אינו מעיד  נשמות  של 
מאשר קיומם של גופים; אלו ואלו עשויים להיות תוצר 

של יד המקרה.

עשוי  והאדם  צודק,  המטריאליזם  אילו  זאת,  לעומת 

בלבד,  מחומר 

הופך  שקיומו  הרי 

מדהימה  לתופעה 

גם  שהרי  ביותר; 

מודה  המטריאליסט 

תכונות  יש  שלאדם 

כמו  מנטאליות 

רגשות  מחשבות, 

וכדומה. אם אכן ניתן 

חומרים  כמה  לקחת 

פשוטים,  כימיקליים                                                                 האם אלוהים משחק בקוביות?
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ולסדר אותם באופן שיפיק תכונות מנטאליות שכאלה, 

וזאת מבלי להוסיף שום גורם על-טבעי לתרכובת – הרי 

מאד  שקשה  מורכב,  כה  תכנון  על  מעיד  כזה  שסידור 

לייחסו ליד המקרה.

רואים  שאנו  נניח 

מורכב  מחשב 

לבצע  שיכול  ביותר, 

מדהימים.  דברים 

לחשוב  עשויים  אנו 

זה  מחשב  של  שיוצרו 

גילה חומרים טבעיים 

תכונות  בעלי  סודיים 

מיוחדות, המאפשרות 

את  לבצע  למחשב 

זה  דבר  פעולותיו; 

תבונה  מצריך  אינו 

אולם  דופן.  יוצאת 

מגלים  היינו  אילו 

לא,  ותו  לגו  יותר מאשר אבני  זה מורכב מלא  שמחשב 

ואף על פי כן הנו מסוגל להגיע לביצועים שכאלה – כי 

התבונה  על  שחקים,  ירקיעו  והתפעלותנו  תדהמתנו  אז 

שבהכרח עומדת מאחורי תכנון כזה. 

יש להבחין בין שתי רמות של הסבר לטבעו של האדם. 

ברמת המיקרו, יתכן שניתן להסביר כל תהליך מנטאלי 

להגיע  כך  ומתוך  מוחי-פיזיקאלי,  תהליך  של  כתוצאה 

דווקא  אולם  בלבד.  מחומר  מורכב  שהאדם  למסקנה 

כיצד  המאקרו:  ברמת  השאלה  את  מחזק  זה  הסבר 

לביצועים  המסוגלת  שכזו,  מורכבת  מערכת  התהוותה 

בלבד?  מחומר  עשויה  שהיא  למרות  כך,  כל  משוכללים 

בדוגמא של המחשב, כל ראייה נוספת לכך שאין במחשב 

דבר מלבד אבני לגו, רק מחזקת את השכנוע בכך שחייב 

זה שיצר אותו  נוסף מעבר למחשב, שהוא  גורם  להיות 

יד המקרה. מטריאליזם ברמת  זו רק  ואין  באופן הזה, 

האדם,  של  המנטאליים  לתהליכים  בקשר  המיקרו, 

מוביל להכרה בקיומו של מתכנן ברמת המאקרו, בקשר 

לעצם קיומה של המערכת הנקראת אדם.

של  תוצר  הוא  שהאדם  הסתם,  מן  יטען  האתיאיסט 

אלא  גרידא,  אקראי  שאינו  ארוך,  אבולוציוני  תהליך 

נובע ממנגנונים מכוונים המצויים בטבע, במבנה התא, 

וכן הלאה, מבלי להידרש למתכנן תבוני. אולם בכך הוא 

רק מעלה את הקושי לרמה גבוהה יותר: אם אכן הטבע 

מסוגל ליצור בני אדם בתהליך אוטומטי, ללא יד מכוונת 

חוקי  עם  עולם  של  מופלאה  כה  מערכת  נוצרה  כיצד   -

שלוליות  מתוך  אדם  בני  להפיק  המסוגל  כאלה,  טבע 

מדהים:  יותר  מה  זמן?  מספיק  לו  נותנים  רק  אם  בוץ, 

בית חרושת  או הופעה של  פעמית של אדם,  הופעה חד 

כזה, שיכול לקחת יסודות מינימאליים, ובסופו של דבר 

תבונה  בעלי  יצורים  של  להיווצרותם  מתוכם  להביא 

עילאית? האם סביר לייחס את הופעתו של אותו יקום 

ליד המקרה? הרחקת המתכנן מפרטיה של המערכת, רק 

מחייבת את החזרתו בנוגע לקיומו של מכלול המערכת.

נוצר  שהאדם  ולהאמין  אתיאיסט,  להיות  אפשר 

רוחניות  ישויות  בטבע  שקיימות  לסבור  אך  במקרה, 

מטריאליסט  להיות  אפשר  האדם;  לנפש  המקור  שהן 

בלבד,  מחומר  מורכב  שהוא  ולסבור  האדם,  טבע  לגבי 

אך להאמין שקיימת ישות-על תבונית שתכננה את אותו 

עמדה  אולם  כאלה.  לביצועים  להגיע  שיוכל  כך  חומר 

וביקום  באדם,  אין  לפיה  אתיאיסטית-מטריאליסטית, 

בכלל, אלא "אבני לגו" - שהתגבשו יחד באופן אקראי, 

ללא יד מכוונת - ובכל זאת נוצר אדם המסוגל לביצועים 

בעליל.  לעיכול  קשה  נראית   - מרשימים  כה  מנטאליים 

רק  הבריאה,  של  אחת  ברמה  המטריאליזם  השלטת 

מאלצת את ביטולו ברמה גבוהה יותר, שם נדרש תכנון 

יכולותיה המופלאות של הרמה  תבוני כדי להסביר את 

שמתחתיו.

בלבד,  חומר  על  והעמדתו  מהאדם  הנשמה  שלילת  כך, 

ומחזקת את האמונה  מגבירה את הפלא שבקיומו,  רק 

באלוהים שיצר אותו.

       



 
 

 
 

שימו לב סטודנטים-כותבים יקרים! 

המאמר הכי טוב שישלח לגיליון הבא )11( יזכה את כותבו בארוחת 

צהריים בנולה סוקס פאב, או בבקבוק יין בהופעה של איתי פרל 

ביום רביעי בערב )תאריך 25.5(!
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והאחרון  הבא  לגיליון  הנושא 
כימיה,  "אהבה,  יהיה:  זו  לשנה 

ומה שביניהם"

על  להגיד  מה  לכם  יש  אם 
הנושא, כתבו לנו במייל.

כתבות  תתקבלנה  כן,  כמו 
בנושאים אחרים.


