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האד הוא עול קט ,העול הוא אד גדול.
– האר"י הקדוש
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חולשות האהוב .אפשר לבטא זאת ג להפ ולומר :האהבה
פוקחת את עיני האוהב ליתרונותיו של האהוב.
– רודולף שטיינר
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הקדמה

אנחנו נוטי להבחי בי שאלות פילוסופיות 'גדולות' ,הקשורות בטבע היקו ובמשמעות החיי,
לבי שאלות פסיכולוגיות 'קטנות' ,הנוגעות למצוקותינו הנפשיות והיומיומיות .אנו מציבי את
שני סוגי השאלות ,א בנפרד ,מתו אמונה שה שייכות למחלקות שונות ושאי לערב ביניה.
כשאנו עוסקי בפילוסופיה אנחנו מעונייני להשאיר בחו* את השאלות המטרידות אותנו
ביומיו ,ולהיפ  :בחיי השגרה שלנו איננו מטרידי עצמנו ,בדר כלל ,בשאלות קיומיות או
פילוסופיות .אחת הסיבות לכ היא ,שאנו תופסי את רוב השאלות הפילוסופיות הגדולות
כחידות שאי לה פתרו .מדובר בשאלות כגו :מדוע היקו קיי? מהי תכלית האד ביקו?
הא יש חיי אחרי המוות? על אחרות מבי שאלות אלו דווקא יש תשובות ,אות מספק לנו
המדע .אלו כוללות את :מהו גילו של היקו? מה גודלו? כיצד התהוו החיי על כדור האר*? א
תשובות מדעיות אלו נראות כה מרוחקות מהבעיות המוחשיות שלנו ,שה לא נתפסות כמשפיעות
לכא או לכא על חיינו .השאלות שכ מעסיקות אותנו נוגעות ליחסי שבי אד וחברו,
להתמודדות ע מסגרות חברתיות ,להצלחה ,למימוש עצמי ,וכ הלאה .לכ ,כשאנו מתמודדי ע
בעיות אלו ,אי אנו נוהגי להעמיס על עצמנו ג את השאלות הפילוסופיות הגדולות יותר .ה
רחוקות מאיתנו כענני השטי בשמיה של אר* רחוקה.
א ברגעי נדירי נבקעי סדקי במחיצות המפרידות בי שתי המחלקות ,והשאלות
השונות מחלחלות אלו לתחומ של אלו .ברגעי קצרי ושבירי אלו ,דר החלל שנפער ע
החסרת פעימה ,מבעבעות ועולות בנו פתאו אות שאלות פילוסופיות מרוחקות ,פולשות לתחו
מצוקותינו הנפשיות ומעמידות עצמ לנגד עינינו .באות רגעי החידות הקוסמיות הגדולות
ביותר נתפסות כחלק מהותי ובלתי נפרד ממצוקותינו הנפשיות האישיות ,כאילו מעול לא נועדו
להתגרש אלו מאלו .א רגעי מסוג זה ,המאופייני תמיד בתחושת הצטללות והתפכחות,
מעוררי בבוא ,כמעט בכל פע ,ג ייאוש .שכ אי ,כאמור ,מענה על שאלות אלו ,ואילו
התשובות המדעיות שיש בידינו רק שבות ומציבות מרחק לאיגושר בי מרחבי הקוסמוס
המנוכרי לבי דירת הנפש הקטנה שלנו .רגעי פיכחו אלו נידוני להתפוגג ,החידות הכבירות של
היקו להסתלק מחדש ממעגל טרדותינו ,ועוצמת של אות רגעי להתפרש ,בדיעבד ,כפרי
דמדומי ותעתוע .אנחנו שבי ומחפשי פתרוני מוחשיי לבעיותינו המוחשיות ,ומניחי
לשאלות הגדולות לנפש.
הדברי לא תמיד היו כ  ,כמוב .בימי בה אמונות דתיות היוו את עמודי התוו בעולמו
הנפשי של האד ,וביטויי המעשי של האמונות דר פולח ,טקסי ותפילות היווה חלק בלתי
נפרד מדר חייו ,השאלות הפילוסופיות הגדולות והשאלות הפסיכולוגיות הקטנות לא היו נפרדות
כלל .האופ בו האד תפס את עצמו ,את זולתו ואת החברה אליה השתיי  ,והאופ בו התמודד ע
בעיותיו הנפשיות ביחס אליה ,היו חלק מתמונתעול מטאפיזית עשירה ורחבה .תמונה זו
הקיפה ,בסופו של דבר ,את היקו כולו .יחסו של האד אל אלוהיו ,האמונה שהוא קיי בשביל
תכלית מסוימת ושעליו למלא תפקיד מסוי במהל חייו – לכל אלו היתה נגיעה ישירה בחייו
האישיי ובסיג ושיח היומיומי שניהל ע הסובבי אותו.
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את התהלי בו שתי קבוצות אלו של שאלות הופרדו זו מזו אני מכנה גירושה של
הפסיכולוגיה מהקוסמולוגיה .בשני מושגי אלו אני משתמש כמעי 'מושגיאשכול' ,שאינ חלי
על משהו מוגדר וספציפי .עדי -לראות בכל אחד מה כמתייחס לרשת של שאלות ,עמדות
ותחושות .על מנת לחסו איהבנות ,אנסה להבהיר למה בדיוק אני מתכוו בה.
אני מכנה בש 'קוסמולוגיה' תמונתעול מסוימת .אי כוונתי להשקפתהעול במוב
של  ,Weltanschauungהכוללת ,בדר כלל ,מערכת אישית של שיפוטי אסתטיי ואתיי .כוונתי
לתמונה שאוחזת בה קבוצת אנשי ,ושמשקפת עבורה את היקו בו היא חיה ואת הסדר השורה
בו .קוסמולוגיה ,במוב זה ,היא אוס -של אמונות ודימויי ,לעתי קרובות בלתימודעי,
המהווי מעי תשובה על אות שאלות פילוסופיות 'גדולות' שנית לשאול לגבי היקו.
קוסמולוגיה מנסה לתאר באיזה מי יקו אנו חיי ,ממה הוא עשוי ,מני הוא בא ,לא הוא הול ,
מה מקומנו בו ,וכו' .הקוסמולוגיה של הציבור המערביחילוני המשכיל היו היא זו המוכתבת לו,
במידה גדולה ,על ידי המדע המודרני.
במונח 'פסיכולוגיה' אני משתמש במספר מובני .בחלק מהמקרי ,כוונתי לתחו
האקדמי ,המחקרי והטיפולי המכונה באותו ש .א בנוס -לכ  ,אני משתמש בו בצורה רחבה
יותר :אני מכנה בש פסיכולוגיה את הדימוי הכללי שיש לנו ביחס לאופיה של הנפש שלנו .המונח
מתייחס לאוס -של אמונות לגבי עצמינו :ממה נפשנו עשויה ,מה ה הרצונות והדחפי שלנו ,למה
אנחנו יכולי לשאו ,-מה משפיע על הנפש שלנו ,מה הקשר בי הגו -והנפש וכו' .כמו כ ,המונח
מתייחס לבעיות הנפשיות שלנו בעצמ ,לאות שאלות 'קטנות' המעסיקות אותנו ,במישור
הסובייקטיבי והאישי .אני משתמש במונח במובני שוני אלו לסירוגי ,כאשר המוב הספציפי
אליו אני מתכוו משתמע מתו ההקשר.
מטרתי בחיבור זה היא להתחקות אחר שורשי הקשר בי הקוסמולוגיה לבי הפסיכולוגיה
ערב המאה ה ,20לבחו כמה מביטוייו של הקשר הזה במהלכה של המאה ,וכ לנסות ולשער לגבי
טיבו של הקשר בעתיד .כוונתי היא להראות באיזה אופ הורחקו השאלות הפילוסופיות הגדולות
מהשאלות הפסיכולוגיות הקטנות; לבדוק באיזו מידה הפרדה כזו אפשרית בכלל ,ובאיזו מידה
היא הצליחה; ולהצביע על מה שנראה לי כמגמה פילוסופית ורוחנית הנמצאת בהתהוותה,
במסגרתה ההפרדה הזו הולכת וגוועת ,ובה הפסיכולוגיה חוזרת ומתקרבת ,בצורה חדשה ,אל
הקוסמולוגיה.
על מנת שטיב הקשר בי הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה ייבח באופ קונקרטי ,בחרתי
לבדוק ,לאור החיבור כולו ,כיצד הוא מתבטא בשיטות שונות של פסיכותרפיה שהתפתחו במהל
המאה ה .20הבחירה בתחו ספציפי זה אינה שרירותית :מאחורי כל שיטת פסיכותרפיה עומד
לא רק דימוי מסוי של האד ,אלא ג סדרה של הנחותיסוד פילוסופיות לגבי טבעו של העול
בו האד חי .הפסיכותרפיה מסתמכת על הנחות היסוד הללו על מנת לסייע לבניאד לתפקד
בעול .הטיפול הפסיכותרפויטי מהווה איפוא זירה דרמטית ,בה אמונות פילוסופיות לגבי טבעו
של היקו ומקומו של האד בתוכו משפיעות באופ ישיר ומעשי על נפשו של אד מסוי .המפגש
בי המטפל והמטופל ישמש לנו כמעבדה בה נוכל לבחו כיצד תחו הקוסמולוגיה – ג א שאלות
קוסמולוגיות אינ נשאלות במפורש במהל טיפול – משיק לתחומה של הפסיכולוגיה ,וכיצד
טענות פילוסופיות ,שה לכאורה מאוד תיאורטיות ורחוקות מהמציאות הנפשית ,נוגעות בנפש
של אינדיוידואלי ומשפיעות עליה .בחיבור משובצי בפיזור מספר סעיפי ,המצטרפי זה לזה
לכדי סקירה היסטורית של הזרמי העיקריי בפסיכותרפיה – החל מהפסיכואנליזה ,שיצאה
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מבית מדרשו של פרויד ,וכלה בזר חדש ולאמוכר יחסית ,שנקרא פסיכולוגיה טרנספרסונלית.
הדיו בקשר בי קוסמולוגיה ופסיכולוגיה יתקד יד ביד ע הסקירה הזו .כשנדו בכל אחד
מהזרמי הללו ננסה לברר מה הנחותהיסוד התיאורטיות והמעשיות שלה ,וכיצד ה מבטאות
תפיסות שונות של הקשר בי טבע העול לטבע האד.
שתי שאלות נקודתיות תלוונה אותנו לאור החיבור ,אות נעמיד בפני כל אחת משיטות
הפסיכותרפיה השונות .השאלה הראשונה היא :מהו הדימוי של השיטה לגבי האד האידאלי,
איזה מי אד היא שואפת לעצב? השאלה השניה היא :מהי התפיסה שלה לגבי חופש הרצו של
האד ,באיזו מידה הוא נתפס עבורה כבעל יכולת פעילה לעצב את עולמו? שתי שאלות אלו ,שאלת
השלמות האנושית ושאלת הרצו ,תשמשנה לנו כשאלות מפתח ,באמצעות ננסה לעמוד על טיב
של שיטות הפסיכותרפיה השונות.
המתודה בה אני משתמש אינה שגרתית ,ויש להקדיש לה מספר מילי .כאשר ,במהל הדיו ,נבח
סוגי שוני של תמונותעול ושל תמונותנפש וכ עמדות פילוסופיות ואונטולוגיות שונות ,לא
נעסיק עצמנו בשאלת תקפות הלוגית או בשאלת התאמת לתצפיות .לא ננקוט ,במילי אחרות,
במתודה מדעית .מלכתחילה ,גישתנו תהיה חווייתית ומעשית .השאלות שנשאל את עצמנו לגבי כל
עמדה פילוסופית ה שתיי במספר .1 :מה אנחנו חשי כשאנחנו מאמצי אותה?;  .2כיצד
אימוצה השפיע בעבר או עשוי להשפיע בעתיד על האופ בו אנחנו חיי את חיינו? במילי אחרות,
לא נבח כא את שאלת אמיתות של הטענות הפילוסופיות ,אלא את אופ 'ההתנהגות' שלה
בספירת החוויות והפעולות האנושיות .נית לכנות את העמדה הזו 'פנומנולוגיתפרגמטית' ,שכ
היא דנה בפנומנולוגיה הנפשית של עמדות פילוסופיות ,ובהשלכות הפרגמטיות שלה .אידיאולוגיה
אישית עומדת מאחורי ההחלטה לאמ* עמדה זו :שאלות פילוסופיות מעניינות אותי רק במידה
שה נוגעות לעול המעשה .חשוב לי להבי כיצד הפילוסופיה משפיעה על חיי שלי ועל חיי החברה
הסובבת אותי ,וכיצד היא יכולה לשנות אות.
אול פרט למוטיבציה האישית ,יש לעמדה הפנומנולוגיתפרגמטית השלכות רחבות יותר:
היא חותרת במפורש תחת הדיקטטורה של מוסד ההוכחה .הנחת היסוד שלה היא ,שהשפעתו של
הרובד האינטלקטואלי על עול החוויות שלנו ועל התנהגותינו המוסרית מצומצמת מאוד לעומת
השפעתו של רובד האמונות והרגשות העמוקי שלנו .טיעוני לוגיי ה בעיקר זרי לרובד
עמוק זה של הנפש .לא ה שיסעירו את ליבו של אד ,לא ה שישנו את עמדותיו ולא ה שיניעו
אותו לכדי פעולה .שינויי כאלו חבי את קיומ לתהליכי רגשיי עמוקי .במישור הפרגמטי,
כ נדמה לי ,השאלה המשמעותית ביותר לגבי אד איננה מה הוא חושב ,אלא מה הוא מאמי.
תחושותיו ואמונותיו ה שנותנות תנופה לפעולותיו .העמדה הפנומנולוגיתפרגמטית אינה
מתכחשת לעובדה הפשוטה ששינויי אינטלקטואלי יוצרי ,בתור ,שינויי רגשיי עמוקי
יותר )מטרתו של חיבור זה היא ליצור בדיוק כזה שינוי( .העמדה רוצה רק להדגיש את עקרות של
רעיונות תיאורטיי כל עוד לא מצאו לה משקע רגשי ,והיא מעניקה תשומת לב לתהלי
הפנמת ,תהלי חילחול למעמקי הנפש ,בו ה מתגלגלי מדיעות שכלתניות לעמדות רגשיות.
מכיוו שאני מאמי שרגשות ואמונות ,לא רעיונות ,ה המחוללי שינויי בעול ,הרי שהרעיונות
שנסקור כא ייבחנו רק במידה שה מיתרגמי לכדי רגשות ואמונות ,ומכא לכדי פעולות.
הערה נוספת :במידה מסוימת ,הטיעו המוצג בחיבור הוא מעגלי .מצד אחד ,אחת
מטענותי העיקריות היא ,שלא נית להפריד לגמרי בי הקוסמולוגיה לפסיכולוגיה ,ושלתמונת
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העול שלנו ,ג א איננו מודעי לכ  ,יש השפעה מכרעת על חיי הנפש שלנו ועל ההתנהגות שלנו.
מצד שני ,מלכתחילה הגדרנו 'קוסמולוגיה' כמשקפת אוס -של אמונות ודימויי לגבי העול,
וקבענו שאמונות ודימויי ה המעצבי את חיי הנפש ואת ההתנהגות שלנו ,את ה'פסיכולוגיה'.
כלומר ,העמדה הפנומנולוגיתפרגמטית מניחה מראש השפעה של הקוסמולוגיה על הפסיכולוגיה.
בכ שאני מאמ* עמדה זו מלכתחילה ,ומראש בוח טענות קוסמולוגיות על העול רק באשר ה
משפיעות על הפסיכולוגיה האנושית ,הרי שאני מניח ,למעשה ,את המבוקש .כל זאת לא בא
להראות אלא ,שאי בכוונתי להוכיח טענה כלשהי במהל החיבור ,אלא להדגי מערכת של
קשרי בי סדרת דימויי ,טענות ורעיונות מחד ,לבי סדרת תחושות ,התנהגויות ופעולות
אנושיות מאיד  .מטרתי היא להפו את הקשרי האלו ממובלעי למפורשי ,להמחיש אות,
להצביע על מרכזיות לחיינו .מתו המהל הזה ,אני מנסה להמשי הלאה ולהצביע על התהוותה
של מערכת חדשה של קשרי בי דימויי ותחושות; על הולדת של קוסמולוגיה חדשה ושל
פסיכולוגיה חדשה.
מבנה החיבור הוא כדלקמ :הפרק הראשו" ,המכאניזציה של תמונת הנפש" ,עוסק בקוסמולוגיה
המודרנית ,שמקובל לתאר את תחילת התגבשותה במהפכה המדעית של המאה ה ,17ושבמידה
גדולה מהווה את תמונתהעול שלנו עד היו .במסגרת פרק זה אני בוח את שורשיה של תמונת
העול הזו ,את הדימוי של הנפש האנושית הנובע ממנה ,ושתיי משיטות הפסיכותרפיה
שהתפתחו במסגרתה – הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה הביהייויוריסטית .הפרק השני" ,החוויה:
פרוזדור בי שתי קוסמולוגיות" ,עוסק במקומה של החוויה הסובייקטיבית בתו הקוסמולוגיה
המודרנית ,המתארת את העול במונחי אובייקטיביסטיי בלבד .אני מציג בפרק זה זר נוס-
של פסיכותרפיה ,הזר ההומאניסטי ,המעניק לחוויה הסובייקטיבית מקו שונה ביחס לשני
הזרמי האחרי .מייד לאחר מכ אני עובר לדו בטבע של חוויות רוחניות .דיו זה משמש קרש
קפיצה לפרק השלישי והאחרו" ,ההנשמה של תמונת העול" .בראשית פרק זה אני מנסה לתת
הקדמה קצרה לעול המושגי והחוויות של התרבות הרוחניתחילונית המתגבשת בעשורי
האחרוני ,והמכונה בדר כלל 'העיד החדש' .לאחר מכ אני מציג זר נוס ,-רביעי ,של
פסיכותרפיה שצמח מתו חוגי העיד החדש ,המכונה הזר הטרנספרסונלי .לבסו ,-אני ד
בהשלכות הפילוסופיות של הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ,ובאפשרויות הטמונות בה לגבי איחוד
מחודש של הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה .החלק האחרו של החיבור הוא אחריתהדבר ,ובו אני ד
בכמה מההבטחות האתיות והחברתיות המקופלות בתמונת העול ובתמונת הנפש החדשות
שהחיבור מצביע עליה.
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פרק 1

המכאניזציה של תמונת הנפש

א .המכאניזציה של תמונת העול
אחד המאפייני הראשיי של המהפכה המדעית של המאה ה 17זכה לכינוי "המכאניזציה של
תמונתהעול" .המונח 'מכאניז' )או 'סיבתיות'( מופיע לעתי קרובות כניגודו הדיכוטומי של
המונח 'טלאולוגיה' )או 'תכליתיות'( .הביטוי "המכאניזציה של תמונת העול" מנסה להגדיר את
התהלי בו הוחלפו בהדרגה ההסברי הטלאולוגיי של המציאות בהסברי מכאניסטיי.
הסברי טלאולוגיי מסבירי דברי בעול במונחי של התכליות למענ ה קיימי ,או
שלקראת ה שואפי; הסברי מכאניסטיי מסבירי דברי בעול במונחי של הסיבות
שבגלל ה קיימי ,ושמה ה נובעי .השמות הגדולי שבדר כלל מוזכרי בהקשר
למכאניזציה של תמונת העול ה דקארט ,גלילאו ,ניוטו ,בויל ,ואחרי .מדעני אלו ,ורבי
אחרי שבאו אחריה ,הצליחו לתת הסברי חדשי לתופעות מוכרות ,מבלי להשתמש במונחי
התכליתיי של הפיזיקה האריסטוטלית .אות תופעות לא הוסברו עוד כמתרחשות למע תכליות,
אלוהיות או אנושיות .ה הוסברו ,מעתה ,במונחי סיבה ותוצאה בלבד ,כתהליכי סיבתיי
המתנהלי ללא התערבות של כוחות מסתוריי כמו רצו ,שאיפה ,השתוקקות או שלמות.
כשאנשי העול העתיק וימי הביניי ייחסו כוחות מסוג זה לעול החומר ,נטע כעת ,ה חטאו
במעי אנתרופומורפיזציה של העול .האד ,כ הוב פתאו ,מכיוו שהוא פועל לפי תכליות,
השלי מעולמו הפנימי החוצה וייחס תכליות ג לעול המקי -אותו .זה היה חטא ההיבריס של
אנשי העבר .א העול החיצוני אינה 'שוא '-לקראת שו תכלית :תפוחי לא 'משתוקקי'
להתקרב למקומ הטבעי במרכז האדמה ופלנטות לא נעות במעגלי מפני שזו הצורה 'המושלמת'.
הדברי פשוט מתרחשי .ה נובעי זה מתו זה מפאת הכרח סיבתי בלתינמנע.
ע הבשלתה של התובנה הזו ,אחזה בציבור המשכיל של אירופה התלהבות עצומה .שיכרו
מבוש אפ -את המדעני כשה עסקו בחשיפת של המנגנוני הסיבתיי המסתתרי מאחורי
התופעות ,ובגירוש של כל השדי המסתוריי שבימי עברו משכו בחוטי העול .מתו שיכרו
הדהמיסטיפיקציה של העול נולדה תנועת הנאורות ,שראתה עצמה כמוציאה לאור ,אחת
ולתמיד ,את האמת האובייקטיבית המסתתרת מאחורי התופעות .המכאניזציה של תמונת העול,
עבור חסידיה ,נתפסה כתהלי של התבגרות :ה ניפצו את המיתוסי הנאיבי של אבותיה,
וחשפו באומ* ובתבונה את האמת הטמונה במציאות .בהדרגה ,בכל תחו ותחו ,נפלו המאחזי
האחרוני של הטלאולוגיה ,ודגל הסיבתיות ,שהיה כעת ג דגל ההשכלה והרציונליות ,הונ-
במקומ .ע דארווי ,הגיעה המכאניזציה של תמונת העול לאחד משיאיה :הדארוויניז נת
מכה ניצחת לטלאולוגיה ,מכיוו שהציג הסבר מכאניסטי למחלקת התופעות המורכבת והמאתגרת
ביותר ,שבעבר הוצגה כפאר יצירתו ותיכנונו של האל ,וכהוכחה הניצחת לתכליתיותו של היקו:
מחלקת התופעות הביולוגיות .רעיו הברירה הטבעית של דארווי היה אחד הצעדי המשמעותיי
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ביותר בתהלי חילונו של העול ,מכיוו שהוא סיפק מנגנו מכאניסטי באמצעותו נית להסביר
כיצד מתהווי ,בתהלי סיבתי עיוור ,אורגניזמי כה מורכבי ,שה נראי כפרי עיצובה של יד
מתכננת.
ע המכאניזציה ,הצטייר בהדרגה עול שהיה שונה מאוד מהעול הנוצרי של ימי
הביניי .הקוסמולוגיה הטלאולוגית של הכנסייה הקתולית היתה דרמטית :העול היה דרו כולו
בציפיה אסכטולוגית ליו הדי הנורא ,ביאתו השניה של ישו ,בו יקומו לתחייה כל המתי ,ייגאלו
הצדיקי וייענשו החוטאי .ולמרות שק*הימי היה קבוע מראש ,גורל האינדיוידואלי של בני
האד נותר פתוח :במו ידיה ה יכלו לעצב את גורל ,לבחור בי טוב לרע ,ובכ להביא את
גאולת .העול כולו נע בהדרגה לקראת הגאולה ,ובפני האד עמדה הבחירה ,הא להצטר-
לתנועה הזו ולהגאל ג כ ,או לחרוג ממנה ,ולשאת בתוצאות .בינתיי ,כל מאורע וכל מפגש ,כל
מעשה וכל חזיו ,היו חדורי במשמעות עזה עבור האד .העול נוצר למענו ונתפר למידותיו ,ולכ
דיבר אליו בלי הפסקה .דברי התרחשו כי ה נועדו להתרחש :ה היו ברכה ,או קללה ,או אות,
או עונש ,או הזדמנות; וה התרחשו לש תכלית ,לא רק בגלל סיבה .מצד אחד ,העול נמש
כולו ,כאל מאהב ,לקראת יו הדי ,הק* האחד והבלתינמנע; מצד שני ,הוא היה ,בינתיי ,פתוח
וגמיש ,וכל הכרעה אנושית השתלבה בו ולקחה חלק בנהר רבהזרמי של הגורל.
הקוסמולוגיה שהציג הסיפור המכאניסטי היתה שונה מאוד .עול זה לא נמש לקראת
תכלית שעמדה לפניו ,אלא רק נדח -על ידי סיבות שעמדו מאחוריו .העול בו שולטת הסיבתיות
הוא עול דטרמיניסטי :כל מצבענייני עתידי נובע באופ הכרחי ובלתינמנע מתו מצב
הענייני בעבר .הקוסמוס הדטרמיניסטי תואר כ'יקובלוק' ) – (block universeמיקשה חלל
זמנית יצוקה ,סגורה וחתומה .אי בו ,במוב החמור ביותר של המלה ,ריבוי אפשרויות .העתיד
חתו וקבוע בדיוק כמו העבר .התודעה האנושית השבויה בתו היקובלוק מחלקת אותו ל'עבר'
ול'עתיד' ,ומאמינה שהעבר 'היה' ולכ הוא סגור ,ושהעתיד 'יהיה' ולכ הוא פתוח; אול זוהי
אשליה הנובעת מבערותו של הסובייקט האנושי .לסובייקט יש ידיעות חלקיות על העול ,ואת
הפערי הוא משלי בפיקציות .הדיעה ,שיש לו רצו חופשי ,ושהעתיד פתוח ונתו לעיצובו ,היא
אחת מה.
הטלאולוגיה לא גורשה מהיקו המכאניסטי באופ מיידי ומוחלט .היה שלב ביניי
מסוי ,בי היקו הטלאולוגי המובהק של ימיהביניי ליקו המכאניסטי המובהק של העיד
המודרני .בשלב זה ,הדטרמיניז והטלאולוגיה דרו בכפיפה אחת .היקו של שפינוזה ושל לייבני*,
למשל ,וג של הדיאיסטי שקיבלו את השראת מה ,היה כזה .ג יקו זה הוא יקובלוק
מכאניסטי ,בו העתיד קבוע בדיוק כמו העבר ,אלא שהבלוק כולו מגשי תכלית אלוהית .היקו
שופע בטבעיות מתו האל )או ,כמו במקרה של שפינוזה ,הוא האל בעצמו( והוא נתפס כ'טוב'.
בעול זה ,אי סתירה בי העובדה שהיקו כולו נמש לקראת תכלית לבי העובדה שהוא נדח-
על ידי סיבות; הסיבות אינ אויבות של התכלית ,אלא שותפות שלה ,ולכ כיוו הדחיפה זהה
לכיוו המשיכה .תמונתעול זו ,א כ ,היא מכאניסטית וטלאולוגית בוזמנית .היא
מכאניסטית ,מכיוו שלא נית להסביר בה את קיומו ואופיו של כל דבר ודבר בעול במונחי
תכליתיי ,אלא רק סיבתיי; והיא טלאולוגית ,מכיוו שהעול בכללותו קיי למע תכלית
הטוב .נית לומר ,שיקו כזה הוא יקו בו אי יותר מקו לטלאולוגיה קמעונאית ,א יש בו
טלאולוגיה סיטונאית.
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בהדרגה ,ג שלבביניי זה נעל .אחרי דארווי ,היה קשה יותר ויותר לאחוז בתמונת
עול כזו .התהלי האבולוציוני נראה כלכ לאתכליתי וכלכ כמכאניסטי ,שנעשה פחות
ופחות רלוונטי לדבר על טלאולוגיה ,כולל טלאולוגיה סיטונאית .אמנ אנשי כמו איינשטיי
עדיי אחזו בתמונתעול כזו )היקו שלו היה דומה להפליא לזה של שפינוזה( ,א היא כבר לא
היתה חלק מרוח הזמ של התקופה .דוקטרינת הטלוס הסיטונאי הפכה לנחלת של תמהוני
בלבד – מיסטיקני ותיאולוגיי שאימצו את תורת האבולוציה מחד ,ולא היו מוכני לוותר על
הטלוס של העול מאיד  .1האבולוציה ,עבור ,היא אמנ תהלי מכאניסטי ולכאורה בלתי
תכליתי ,אול בעצ ,מדובר ב'סו -מעשה במחשבה תחילה' .בדומה לשפינוזה ,ה רואי בסיפור
המכאניסטי כמשק -פ אחד של ההוויה .א מסתכלי על האבולוציה מבתו העול )זוית
ההתבוננות של המדע האמפירי( ,התהלי נראה עיוור ,אתכליתי ,שאי בו התקדמות; א א
מסתכלי על הדברי 'מבחו*' כביכול )זוית ההתבוננות של המטאפיזיקה ,המנסה לתפוס את
הכוליות( ,הרי שהעול כולו מתקד ,באמצעות האבולוציה ,לקראת תכלית.
יקוהבלוק בעל הטלוס הסיטונאי נכשל ,מכיוו שהטלוס שלו היה כה שקו ,-שהוא נמוג
ונעל בקלות .אלוהי נדחק בהדרגה החוצה .הפוליטיקה הסתדרה בלעדיו ,המדע הסתדר
בלעדיו ,העול כולו הסתדר בלעדיו .ככל שהמכאניזציה נעשתה מפורטת ומורכבת יותר ,כ
הצטמצמה חשיבותו .היקו בעל הטלוס הסיטונאי היה נסיונ הנוגעללב של הדיאיסטי
להשהות את היציאה לגמלאות של אלוהי .אחרי הכל ,לא נעי לפטר את אב המשפחה הזק,
שייסד בזמנו את הפירמה .הוענקה לו משרה סמלית ,ע הרבה כבוד א ללא השפעה :הפכו אותו
לאלוהי האימננטי ,השורה בכל .נשללו ממנו ,אמנ ,כל הזכויות שהיו לו בעבר :היכולת להתערב
בעול באמצעות ניסי ,למשל ,והיכולת לאיי ,להבטיח ,לגמול או להעניש .א הוא היה ש,
ספו במשרדו ובלתי נראה ,תאריו המרשימי מתנוססי על דלתו הסגורה ועל כרטיסי הביקור
שפוזרו סביב :בורא העול ומקיימו ,נשמת היקו ,האב הגדול .א דור הנכדי ,הפוזיטיביסטי
של המאות ה 19וה ,20ילדיה של אנשי הטלוס הסיטונאי ,כבר רחשו הרבה פחות כבוד לסבא.
ה ראו היטב ,שבעצ ,אלוהי קשישא אינו תור לפירמה דבר .נוכחותו העיקה עליה .ה
ידעו ,שמאחורי השלט 'אלוהי' לא מסתתר אלא שע עלוב ,שאיש בעבר מתח את הקפיצי
ואת גלגלי השיניי של העול מבעוד מועד ,ומאז הוא נח ומתבטל .כשפיטרו אותו ,איש כמעט לא
חש בהבדל .המחיצה שהפרידה בי הפאנתאיז של הדיאיסטי לבי האתאיז של העיד
המודרני היתה כה דקה ,שהיא נחצתה באופ טבעי ולא מורגש .במסגרת תמונתהעול החילונית
של המאה העשרי ,היא כבר נעלמה לגמרי ,והטלוס הסיטונאי הפ משקו -לבלתיקיי .אלוהי
מת.
במסורת הפילוסופית ,לאחר שניטשה ואחרי סיימו לרקוד בהתרגשות על קברו של
אלוהי ,קיבל מותו שני ביטויי עיקריי .הביטוי הרגשי העז ביותר היה האקזיסטנציאליז.
הפילוסופי האקזיסטנציאליסטי ,כמו קאמי וסארטר ,ביטאו היטב מכול את תחושת
האבסורד וחוסרהפשר שהשתררה לאחר מותו של האל .רגש זה הוא אחד מרגשי היסוד של
החילוניות .במקביל ,המהפ הלשוני בפילוסופיה נת למותו של האלוהי ביטוי לוגי .בעקבות
פרגה וראסל ,בא ויטגנשטיי וחידד את שאלת המוב של טענות פילוסופיות .הוא הדגיש את
העובדה שטענות רבות בפילוסופיה אינ אמיתיות או שקריות ,אלא פשוט חסרות מוב .בכ יצאו
 1למשל ,התיאולוג והפליאונטולוג הצרפתי Teilhard de Chardin
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מהמשחק רוב השאלות הפילוסופיות שאיפע נשאלו .המטאפיזיקה חוסלה .הפוזיטיביז הלוגי
שיד בי ויטגנשטיי לבי האמפיריציז המדעי .לפי הפוזיטיביז הלוגי ,כל טענה שאינה ניתנת
לאימות אמפירי היא חסרת מוב .טענות הוליסטיות שנושא הוא היקו כולו – כמו "היקו,
כולל זכרונותנו ,נברא לפני דקה" ,או "היקו התנפח הרגע לכדי פי  2מגודלו הקוד" ,או "היקו
כולו מתקד לקראת תכלית מסוימת" – ה טענות בלתי ניתנות לאימות פראקסלנס ,ולכ חסרות
מוב .השאלות היחידות שיש מוב לדבר עליה נוגעות א ורק לדברי בתו העול ,א -פע לא
לעול עצמו .בפע הראשונה בתולדות האנושות ,שאלות לגבי משמעות החיי ומשמעות
הקוסמוס הופקעו מתחו השאלות הלגיטימיות" .מה שאי אפשר לדבר עליו" ,כתב ויטגנשטיי
בסו -המאמר הלוגיפילוסופי" ,על אודותיו יש לשתוק" .וע השתיקה הגדולה בענייני
מטאפיזיקה שירדה על התרבות המודרנית ,החיפוש אחר פשר בעול הפ לחיפוש חסר תוחלת.
במקרה הטוב ,אנחנו חשי ,הנסיו למצוא בעול פשר חובקכל פשוט ינחל תבוסה; במקרה הרע,
הוא יוביל למצב בו אנחנו משליכי על העול פשר – ממציאי פשר בראשנו ומתעקשי לראותו
בעול .ההשתוקקות שעומדת מאחורי נסיו כזה אינה פרודוקטיבית ,ולכ יש לוותר עליה.
כשהתובנה הזו הופנמה ,גורשה באופ סופי הפסיכולוגיה מהקוסמולוגיה .טענות לגבי
משמעות הקוסמוס הפכו לחסרותמוב ,ולכ שאלות לגבי משמעות החיי בקוסמוס ,בוערות
ומפצירות ככל שתהיינה ,הפכו לשאלות ריקות ,שלא יכולה להיות עליה תשובה .היקו כולו,
ההווה באשר הוא הווה ,הפ למיסתורי גדול ואפל מאיפע :תהו ריקה ואדישה שהנפש
מתבלעת אל מולה .כעת ,רק חוט רופ -קושר את תמונת העול המכאניסטית שלנו ע המונח
'קוסמולוגיה' ,במוב המסורתי של המילה :הקוסמוס נותר ,א כבר אי בו לוגוס .הוא אובייקט
ענקי שפשוט ישנו ,גוש חומר התלוי בריק ,אגד אטומי המתקתקי לאיט מראשית תמוהה
לאחרית סתומה ,משודבר לקראת לאכלו .אי אנו מדברי על העול כ  ,אי אנו אפילו
חושבי עליו כ  .א תמונתעול זו מלווה את חיינו כרחשרקע תמידי .פס הקול של האד
המערבי ,שעוד מלפני ימי פיתאגורס ועד מעט אחרי עיד הנאורות היה מורכב ממוסיקת הספירות
השמיימיות ומשיר ההרמונית של המלאכי ,התחל ,-בעיד המודרני ,בהמהו המונוטוני והקר
של מכונת החומר הקוסמית ,ההולכת ונשחקת ,הולכת ומתכלה ,ובגוויעתה קוצבת את פעימות
גוויעתנו אנו.
ב'קוסמולוגיה' שלנו אי עוד מקו עבור האד' .משמעות' ,בקוסמוס כזה ,היא עניי
לוקאלי בלבד ,המוענק ללוקוס זה או אחר על ידי האד בלבד ,ובאופ יחסי בלבד .אי לחייו
תכלית בתוכו .האד מקדש את חבריו ,את חייו ,את ארצו ,את בני עמו ,את הנו -הנשק -מחלונו;
הוא מוצא בה יופי ומקנה לה משמעות .בכ שהוא מכונ את תכליותיו ,את אמות המידה
המוסריות שלו ,ואת האסתטיקה שלו ,הוא צר צורות בחייו ,וכ מתאפשר תיפקודו הנפשי,
החברתי והפוליטי .יש לאד ,א כ ,דברי לומר לעול ,וה נאמרי באמצעות חייו ומעשיו;
א אי לו מה לשמוע מהעול .ליקו אי יותר סיפור לספר לאד .הוא לא מעניק עוד פשר לחייו,
או כח לחיות אות ,או רגש קדושה עמה לתת לה צורה .החיי בעול כזה הינ ,כדברי מקבת,
”.“a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing
העול התנכר לאד ,הפנה לו עור -ועזבו לנפשו .אז האד החל מתכנס בעצמו .אהבותיו,
פחדיו ,תקוותיו ,שאיפותיו ,יצירי כפיו ,מושאי ריגושיו – כול הצטמצמו לתחו הצר של חייו
האישיי .נפש העול עזבה את הכיכר ,ונפשותיה של בניהאד פרשו והתפזרו לה ,נפש נפש
לחדרה.
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ב .המכאניזציה של תמונת הנפש
היסטוריוני וסוציולוגי של המדע נוהגי לתאר את הטלטלות הגדולות שעבר המדע במאה ה20
– וכוונת בעיקר למהפכה שחוללה פיזיקת הקוואנטי – כאירועי שסיפקו "מכה ניצחת
למכאניז הניוטוניאני" .ע ההכרה בהשלכותיה מרחיקות הלכת של פיזיקת הקוואנטי
)אקראיות ,עקרו האיוודאות ,טבעו הכפול של האור( פסקנו ,לדיד ,להתגורר ב"יקו כדורי
הביליארד" של המטריאליסטי בני המאה ה ,19בו כל מאורע היה מוסבר במונחי סיבה ותוצאה
מכאניסטיי ,ועברנו לעול מורכב יותר 2ודאי פחות ,עול שיש בו אקראיות ,עול בו למתבונ
הסובייקטיבי יש השפעה על מושא חקירתו ,וכו' .רבי קושרי מהפכה מדעית זו ע שינויי
תרבותיי אחרי שהתרחשו במאה ה ,20כמו עליית הפוסטמודרניז בפילוסופיה ובאמנות ,גל
החיפוש אחר תורות רוחניות ומיסטיות ,ועוד .אלו ג אלו ,לטענת ,מהווי צדדי שוני של
אותו התהלי  :כול סדקי שנבקעו בחומה המודרניסטית ,המטריאליסטית והרציונליסטית
שנבנתה מאז עיד ההשכלה ושנדמתה ,בסו -המאה ה ,19להיות יציבה ואיתנה.
ג א נקבל טענות אלו ,עלינו להזכיר לעצמנו שהתהליכי שה מצביעות עליה נמצאי
עדיי בראשית דרכ .לא מדובר במהפכה בה נטרפי כל הקלפי באחת ובה העול כולו מתחל-
בעול חדש .כמו בכל מהפכה ,נית לאתר בסדר )או האיהסדר( ששורר לאחריה אלמנטי רבי
ששרדו מימי המשטר היש ,ושלא עלה בידי המהפכה לחסל .לעתי קרובות המהפכה כלל לא
מנסה לחסל; מבלי להכיר בכ  ,היא משולבת ומובלעת בתו זרימה היסטורית שהיא ביסודה
דווקא שמרנית ,זרימה הממשיכה את הסדר הקיי יותר מאשר היא מפרה אותו.
דבר דומה ,אני חושב ,קרה ע המהפכה הקוואנטית .טענות הפיזיקה הקוואנטית לגבי
העול ה אכ מהפכניות ,א אני מפקפק בסדר הגודל המיוחס להשפעת על התודעה הציבורית.
ייתכ ,שבטווח הרחוק ,ייוודעו לה תוצאות מרחיקות לכת בתמונת העול שלנו .בינתיי ,עד
שהיא תופנ כהלכה ,היא איננה נוגעת לרובינו .כמעט כולנו ,בדר התבוננתינו על העול ,עודנו
מודרניסטיי ומכאניסטיי ביותר .מאז עיד ההשכלה מעוצבות החשיבה וההרגשה שלנו ,במידה
אדירה ,על ידי המחקר והחשיבה המדעיי ,כפי שהתגבשו הרבה לפני המהפכה הקוואנטית .ג
א בעקבות המהפכה השתנו כמה מתכני המדע )ויש לזכור שמדובר רק על תתמחלקה בתו
מחלקת הפיזיקה( ,הרי שצורתו של השיח המדעי היא עדיי מכאניסטית ואובייקטיביסטית
בעיקרה.
למה כוונתי במונח 'השיח המדעי'? במרכזו של שיח זה מונח ,לדעתי ,סוג מסוי של הסבר,
שאותו נית להחיל על תופעות נצפות .להסבר המדעי יש מספר מאפייני :הוא מתאר את התופעה
כתוצאה גלויה של שרשרת סיבתית סמויה; הוא מספר את סיפורה של התופעה במונחי
אובייקטיביי; הוא עושה רדוקציה של התופעה למרכיבי יסודיי ופשוטי יותר; הוא מדוייק
מבחינה כמותית ככל האפשר; הוא מאפשר ניבוי של תופעות דומות בעתיד; ועוד .הסבר מסוג זה,
שהוא מכאניסטי ואובייקטיביסטי ברוחו ,התבסס הרבה לפני המהפכה הקוואנטית ונותר סוג
ההסבר הדומיננטי ביותר עד היו ,הרבה אחריה .הוא אינו רווח רק בתו המעבדות אלא א-
הרחק מחוצה לה ,עד כי לעתי נדמה ,שהוא סוג ההסבר היחידי שבכלל כשר לכנותו בתואר
'הסבר' .למרות המהפכות שעברה הפיזיקה במאה ה ,20א כ ,אנחנו יכולי בשקט לומר,
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שהמשקעי הנפשיי שהותיר בנו המדע המסורתי עדיי קיימי בנו ועדיי מכתיבי במידה
גדולה את דר התבוננותנו על העול ,את דר הבנתנו אותו ואת דר ההתמודדות שלנו ע חיינו.
בסעי -הקוד ,תיארתי באופ כללי את תמונתהעול שנוצרת כאשר מנסי להסביר את העול
כולו לפי המודל של ההסבר המדעי .כעת ברצוני לטעו ,שדבר אחד הוא להסביר במונחי
אובייקטיביסטיי וסיבתיי את הרעמי והברקי ,את החיות והצמחי ואת התפוחי
והירחי; דבר אחר לחלוטי הוא להסביר את הנפש האנושית במונחי אלו .כשהאד עבר
מתיאור התופעות החיצוניות הנגלות לעיניו לתיאור חייו הנפשיי הפנימיי ,הוא עשה צעד יוצא
מ הכלל :הוא ניגש להסביר את חווייתו הסובייקטיבית ,שבה אי 'סיבות' ו'תוצאות' אלא פשוט
חוויות ,רצונות ,אמונות ,רגשות ,מושגי וכו' ,במונחי אובייקטיביסטיי של סיבה ותוצאה.
א העול כולו מכאניסטי ,אי לאד ,המהווה חלק מהעול ,מעמד מיוחס כלשהו.
האד החל להתפס כחלק בלתי נפרד מהטבע הדומ והצומח ,קרי – כמכונה .מכ השתמע,
שכאשר הוא תופס עצמו כיצור בעל חופש בחירה ,למשל ,הוא טועה ,שכ בעול דטרמיניסטי
העתיד אינו באמת פתוח לעיצובנו .חופש הבחירה הוא אשליה שהמוח ,אובייקט מכאניסטי
לחלוטי ,שבוי בה .חווייתו הסובייקטיבית האישית של האד נתפסה כתוצר ,אפיפנומנה )תופעה
חיצונית( של תהליכי סיבתיי חומריי ,וא החוויה עצמה מרגישה שהיא חופשייה מה ,הרי
שעלינו להעדי ,-כמדעני ,את ההסבר הסיבתי על פניה .החוויה הסובייקטיבית
והאינטרוספקטיבית של האד פינתה מקומה לחוויות ביסובייקטיביות ואמפיריות ,הנחוות על
ידי קבוצה של אנשי .חוויות אלו מהוות את אבני היסוד של ההסבר המדעי .חוויות אישיות שלא
עמדו בקנה אחד ע המודל המכאניסטי של הטבע ושלא אומתו על ידי תצפיות של מדעני
אחרי ,הפכו לאשלייה ,הלוסינציה ,שפה פרטית .ה לא היו 'נכונות' ,מכיוו שה לא התייחסו
לאובייקט פיזי במציאות החיצונית שג אחרי יכלו לתפוס אותו .היה צור לסנ אות ולהשלי
הצידה את האשליות ותעתועי הדמיו ,על מנת לזקק ממכלול ההתנסויות האישיות את אלו
המלמדות אותנו על המציאות האובייקטיבית.
כאמור ,בתמונתעול אובייקטיביסטית מושג הרצו החופשי הוא בלתי אפשרי .א הוא
נכו ,פירוש הדבר שכוח מאגי ומסתורי פולש לעול יש מאי ומחלל את רציפותו של החומר.
תפיסות עול דטרמיניסטיות ,כמו של שפינוזה ושל לייבני* ,הציגו את חוויית הבחירה החופשית
כאשליה הנובעת מבורותו של הפועל לגבי הגורמי האמיתיי לפעולותיו .האד ,כ נאמר ,אינו
מודע לסיבות החומריות למעשיו ,ולכ מייחס לה טעמי תכליתיי .אול ייחוס זה הוא בגד
"סו -מחשבה במעשה תחילה" ,המצאה רטרואקטיבית של מניעי רצוניי לפעולות ,ששורש
האמיתי מסתתר מתחת לפני ההכרה )תפיסות אלו הטרימו ,למעשה ,את הלאמודע של פרויד(.
יותר מאוחר ,הצטר -לדי וחשבו האובייקטיביסטי לתופעת הרצו הסבר דארוויניסטי :אשליית
הרצו שרדה בתהלי האבולוציוני של הברירה הטבעית כי היתה ,כנראה ,תכונה משתלמת;
אורגניז הניח באשליה של רצו חופשי מותא יותר לסביבתו ,ולכ סיכוייו לשרוד גדולי משל
אחרי .ובמאה ה ,20ע התגבשות של דיסציפלינות כגו סוציולוגיה ,פסיכואנליזה ,נאורולוגיה,
גנטיקה ועוד ,נטוותה סביב הנפש האנושית רשת הולכת וגדלה של סיבות והשפעות האחראיות
לעיצובה – תבניות מחשבה חברתיות ,חינו  ,טראומות שמקור בילדות ,תהליכי כימיי
וחשמליי במוח ,גורמי גנטיי ,ועוד ועוד ועוד .בערסל תיאוריות זה ,הארוג בצפיפות ,המיטלטל
רכות הנה והנה ברוח המדע הקרירה ,כולנו נמי כעת.
16

ג .חופש רצו :הסבר דטרמיניסטי
א השאלה הפילוסופית נותרה בעינה :כיצד ליישב את הסיפור הדטרמיניסטי המשכנע כלכ ע
העובדה הנפשית הפשוטה ,שאנו חווי עצמנו כבעלי חופש רצו? בעיית הרצו החופשי
והדטרמיניז אינה אלא מחלקה של בעיה גדולה הרבה יותר ,היא בעיית הגו -והנפש .לא ניכנס
עתה בשער אימתני זה ,שכ תהיה זו סטיה גדולה מדי מהמסלול הראשי של עבודה זו .אבל אנחנו
מחוייבי ,לכל אורכו של החיבור ,לשאלת הרצו ,ולכ עלי להקדיש מספר מלי לאופ בו היא
נתפסת מנקודת מבטו של הדטרמיניסט .נפתח איפוא את השער כדי חר  ,רק על מנת להוציא
ממנו את דיוק קוי המתאר של מודל מושגי ,שעבור הדטרמיניסט ,מצליח לגשר בי המכאניז
לבי הרצו.
את הגישה המכאניסטית לשאלת חופש הרצו נבח כא דר כתביו של הפילוסו-
האמריקאי דניאל דנט ) .2(Dennetדנט עסק רבות בנסיו לפתור את שאלת הרצו החופשי במסגרת
תמונת העול הדטרמיניסטית .הוא לא היחיד שעשה זאת ,אבל בחרתי בו לייצג כא את
הדטרמיניסטי ,ה משו שרעיונותיו מוכרי לי היטב ,וה משו שבאי בה לידי ביטוי אות
עקרונות שבהכרח עומדי מאחורי כל הסבר דטרמיניסטי אחר לשאלת הרצו.
מושג המפתח בנסיו לתוו בי הדטרמיניז לרצו הוא מושג הארגו או הסדר .מרכזיותו
של מושג זה אינה חידוש של דנט .המושג הפ למרכזי כבר בביולוגיה של המאות ה 18וה,19
כשהיה נדרש למצוא קריטריו להבחנה בי הדומ לבי החי ,מבלי לשבור את הרציפות
המטריאלית של הטבע על ידי החדרה של יסוד מאגי כמו 'ניצו*חיי' או 'נשמה' ,כפי שעשו
הויטאליסטי .המושג שבאמצעותו הבחינו המטריאליסטי בי הדומ לבי החי היה מושג

הארגו .ההבדל בי עצ דומ לבי יצור חי ,העשויי שניה מאטומי חומריי ,היה הסדר שבו
האטומי מאורגני .אגדי אטומי מורכבי במיוחד ,המאורגני בסדר מסוי ,התנהגו כאילו
יש בה ניצו* של חיי או נשמה .למעשה ,היתה התנהגות 'חיונית' זו אחת התכונות של הארגו
המורכב .תמונת העול אמנ היתה מטריאליסטית ומכאניסטית ,א בזכות מושג הסדר ,היה
נית לתת די וחשבו ג לתופעות שלא נשאו אופי מטריאליסטי ומכאניסטי.
עול החומר ,למרות שכולו עשוי אטומי חומריי ,החל להצטייר כבעל מבנה היררכי,
שקומותיו השונות נבדלות זו מזו על ידי דרגת המורכבות שבה מאורגני האטומי .בתחתית
ההירארכיה נמצאו העצמי הפיזיקליי הפשוטי ,שהתנהגות ,ג למראית עי ,היא
מכאניסטית; מעל קומה זו נמצאה הקומה הכימית ,שהפגינה התנהגות מורכבת יותר; ומעליה
היתה הקומה הביולוגית ,שלפחות חלק מהאורגניזמי שנמצאי בה ה כבר כה מורכבי,
שהתנהגות נראית )אבל רק נראית( כבלתימכאניסטית בעליל .ההבדל בי הקומות השונות
בהיררכיה היה דרגת המורכבות בה היו מסודרי אטומי החומר.
דנט נעזר בהיררכיה דומה כשהוא מנסה להסביר התנהגות של רצו חופשי מבלי לאבד את
הדטרמיניז .מכיו שהוא מטריאליסט ,הוא מאמי שנית לעשות רדוקציה של כל תופעה
לחלקי היסודיי ביותר של החומר .א לדעתו ,יש הבדל משמעותי בי תופעות שנית לעשות
לה רדוקציה באופ מעשי ,וממש לתאר אות במונחי פיזיקליי ,לבי תופעות שנית לעשות
לה רדוקציה באופ עקרוני בלבד ,פשוט מכיוו שה מורכבות מדי .תהליכי כימיי מסוימי,
Daniel Dennet, Elbow Room, 1984; Intentional Systems, 1978 2
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למשל ,נית לתאר במונחי פיזיקליי .תיאור זה יהיה אמנ מסורבל וארו מאוד ,א לא בלתי
אפשרי .אול תהליכי ביולוגיי ה כבר כה מסובכי ,שמטעמי פרגמטיי לא נית עוד לעשות
לה רדוקציה בפועל ליסודות הפיזיקליסטיי .לכ אנחנו לא מדברי על תופעות ביולוגיות
במונחי פיזיקליי ,אלא ביולוגיי .הדבר תק -לגבי כל תופעה בעול החומר :נית ,באופ
עקרוני ,לדבר על כל תופעה ותופעה במונחי פיזיקליי ,אלא שבגלל מידת המורכבות של תופעות
רבות ,לא נית לעשות זאת באופ מעשי .לכ אנחנו טובעי מונחי חדשי – מונחי כימיי,
ביולוגיי ,אקולוגיי ,וכו' – ובאמצעות מדברי על התופעות האלו .א ידרשו מאיתנו לפתע
להוכיח שאכ נית לעשות רדוקציה של הביולוגי או הכימי לפיזיקלי ,נוכל לעשות זאת; בינתיי,
יותר נוח לנו לדלג על הרמה הפיזיקליסטית ולעבוד ע מונחי המותאמי לקומה שלנו
בהיררכיה .כשאנחנו מתבונני בתופעות ברמתארגו מסוימת בהיררכיה ,אנחנו נוקטי ,לפי דנט,
עמדה הסברית ) .(Stanceכשאנו דני בתופעות פיזיקליות פשוטות ,אנו נוקטי בעמדה
הפיזיקליסטית; כשאנו דני בתופעות כימיות אנו נוקטי בעמדה הכימית; וכ הלאה.
א בלתי אפשרי לתאר תהליכי ביולוגיי במונחי פיזיקליסטיי ,קל חומר שבלתי
אפשרי לעשות זאת לגבי תהליכי מנטליי .המוח האנושי הוא המכונה המורכבת ביותר המוכרת
לנו ,והתהליכי הנפשיי הנוצרי בה ה התהליכי המורכבי ביותר המוכרי לנו .דנט,
כמטריאליסט ,מאמי שנית לעשות רדוקציה של המנטלי לפיזיקלי באופ עקרוני ,א שאנחנו
רחוקי מאוד ,א איפע בכלל נגיע לכ  ,מלעשות את הרדוקציה הזו באופ מעשי .המוח פשוט
מורכב מדי .מה שאנחנו כ יכולי לעשות ,הוא לנקוט בעמדות הסבריות שונות ביחס לתופעות
שונות הקשורות במוח .הדוגמא שדנט משתמש בה כדי להדגי עמדות הסבריות שונות כאלו היא
של תוכנת מחשב למשחק שח .נניח שאנחנו משחקי שח ע המחשב ,ואנחנו תוהי כיצד נוכל
לנבא את מהלכיו הבאי .עקרונית ,נית לנבא את פעולותיה של תוכנת השח על ידי אימו* העמדה
הפיזיקלית ) ,(Physical Stanceכלומר ,על ידי בחינת החומרה של המחשב :נעקוב אחר האותות
החשמליי כפי שה עוברי בשבבי המחשב .א פעולה זה כה מורכבת ,שהיא דורשת מספר
אסטרונומי של חישובי; לא נוכל כלל להשלי אותה במהל חיינו .לכ אנחנו יכולי להחלי -את
העמדה הפיזיקלית בעמדת התכנו ) ,(Design Stanceולנסות לנבא את פעולות תוכנת השח ברמת
התוכנה :נקרא את תדפיס התוכנית של התוכנה ונראה לפי אלו כללי היא פועלת .אלא שג
פעולה זו היא ארוכה ומסורבלת ,וקשה להאמי שהיא באמת תקל על משחק השח .לעמדה הטובה
ביותר בה אנחנו יכולי לנקוט קורא דנט העמדה האינטנציונלית ) :(Intentional Stanceנייחס
לתוכנת המחשב כוונות ,אמונות ,רצונות ,רציונלי2ת ,רצו חופשי ,וכו'; במלי אחרות ,נייחס לה
כל מה שנייחס לשחק שח אנושי .למעשה ,זה מה שאנו כבר עושי בפועל כשאנו משחקי מול
תוכנת מחשב! )"המחשב רוצה ל"" ,המחשב מנסה ל" ,וכיו"ב( .רק כשהמחשב יתנהג פתאו
בצורה בלתירציונלית ,ניאל* לנטוש את העמדה האינטנציונלית לטובת עמדת התכנו ,ולבחו את
התוכנה .עד אז ,העמדה האינטנציונלית לא תהיה רק העמדה המשתלמת ביותר; היא תהיה
העמדה היחידה שנית באופ מעשי לנקוט בה ,ולכ העמדה היחידה בה יהיה מוב לדבר על תוכנת
המחשב.
הטענה של דנט היא ,שבמקרי שבה לא נית ,באופ מעשי ,לעשות רדוקציה של

התנהגות כאילורצונית לתהליכי פיזיקליסטיי בלתירצוניי ,אזי ,בכל מוב משמעותי שהוא,
ההתנהגות חדלה להיות כאילורצונית והופכת להיות רצונית ממש .כל עוד תוכנת השח מתנהגת
כאילו היא רציונלית ,אי כל מוב למילה 'כאילו' .אי כל מוב לטענה ,שהתוכנה היא לא באמת
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רציונלית ,אלא רק מתנהגת כ  .מה שנתו לנו הוא א ורק ההתנהגות שלה ,והדר לדבר עליה
היא א ורק על ידי נקיטת עמדה הסברית .א אי עוד עמדה הסברית שנוכל לנקוט ביחס לתוכנת
המחשב חו* מהעמדה האינטנציונלית ,אזי רק לטענות במסגרת העמדה האינטנציונלית יש מוב;
וא כ  ,אזי שבכל מוב יש לתוכנת המחשב רצו.
המוח האנושי ,לפי דנט ,פועל בצורה דומה לתוכנת המחשב .למרות שהמוח הוא חומרי
בלבד ,מדובר במכונה הבנויה ע היררכיה של רמות ארגו ,בסדר עולה של מורכבות ,כאשר כל
רמה מתייחסת לרמה הנמוכה ממנה כפי שתוכנה מתייחסת אל חומרה .נית ,עקרונית ,לעשות
רדוקציה של כל קומה בהיררכיה לרמה הנאורופיזיולוגית ,ובסופו של דבר לפיזיקלית ,א מעשית
הרדוקציה הזו בלתי אפשרית .לכ ,לא נית לנו אלא לנקוט ,אפילו ביחס לעצמנו ,בעמדה
האינטנציונלית .כשאנחנו חושבי על עצמנו כעל מוח חומרי ,העשוי כולו מנאורוני הפועלי זה
על זה באופ מכאניסטי בלבד ,אנחנו נבהלי .אנחנו חשי שמרחב התמרו שלנו כיצורי
המעונייני בחופש בחירה – "מרחב המרפק" ) (Elbow Roomשלנו ,כפי שדנט מכנה אותו – הוא
אפסי .א כשאנו חושבי על המוח כבעל מבנה היררכי ,ומטפסי מעלה בקומות השונות ,בה
רמת הארגו הולכת ונעשית מורכבת יותר ,אנחנו יכולי 'לחוש' כיצד מרחב המרפק שלנו גדל.
הקומה העליונה של ההיררכיה היא הקומה הקוגניטיבית שלנו .בקומה זו מתנהלות המחשבות
המ2דעוֹת שלנו ,בה אנחנו שוקלי את צעדינו ומתכנני את מהלכנו .ממרו קומה גבוהה זו ,לא
נית לראות כלל את הקומות הנמוכות ,הנמצאות הרחק למטה .בקומה זו אי לישויות כמו
נאורוני תפקיד בכלל; ה אינ פולשי אליה ואינ מגבילי את פעולותינו; ה אינ
רלוונטיי לקומה הזו בדיוק כמו שהיחידות הפיזיקליות אינ רלוונטיות לשיח הביולוגי ,וכמו
שחומרת המחשב אינה רלוונטית למהל משחק השח .בקומה קוגניטיבית זו ,מרחב המרפק שלנו

גדול ככל שנרצה :אנחנו חופשיי לפעול כרצוננו ,בדיוק כפי שהיינו חופשיי לו היינו חיי בעול
בלתידטרמיניסטי והיה לנו רצו חופשי אמיתי .השאלה ,א 'באמת' יש לנו רצו חופשי או רק
נדמה לנו שיש לנו ,מתפוגגת ,מכיוו שהתוצאה היא זהה בשני המקרי .בשני המקרי ,אנחנו
אוספי נתוני לגבי העול ,מציירי בנפשנו תרחישי אפשריי ,ובוחרי באופ פעולה אחד על
פני אחרי אפשריי .העובדה ,שבאופ תיאורטי נית לעשות רדוקציה של כל התהליכי

הקוגניטיביי שלנו לתהליכי נאורופיזיולוגיי מכאניסטיי ,אינה מצמצמת כלל את חופש
הרצו שלנו .נקיטת העמדה האינטנציונלית ביחס לעצמנו אי פירושה התכחשות לאופי
המכאניסטי של המוח ,ואי פירושה שהרצו החופשי שלנו הוא אשלייה גרידא .מכיוו שהיא
העמדה היחידה שנית ,באופ רציונלי ,לנקוט ביחס לעצמנו ,והיחידה שבמסגרתה לטענות יש
מוב ,הרי שבזכותה ,בכל מוב שהוא ,יש לנו רצו חופשי.
כותרת המשנה של ספרו של דנט "מרחב מרפק" היא" :סוגי הרצו החופשי שששווה
לרצות בה" )" .(“The Varieties of Free Will Worth Wantingכוונתו היא ,שא -אחד מסוגי חופש
הרצו שאנחנו רוצי בה ,כשאנו מעדיפי תמונת עול שבה יש רצו חופשי על פני תמונת עול
דטרמינסטית ,אינו עומד בסכנת אבידה כשאנו מביני נכונה את תמונת העול הדטרמיניסטי.
כשמביני את המבנה ההיררכי של העול החומרי ,ואת העובדה שבקומות שונות של ההיררכיה
הזו לא נית אלא לאמ* עמדות הסבריות שונות ,מתפזרי בהדרגה כל הפחדי שלנו )או התקוות
שלנו( לגבי אובדנו של חופש רצוננו בעול דטרמיניסטי .המבנה ההיררכי מגשר בי העול
המכאניסטי לבי העול הקוגניטיבי .הוא מראה שנית לספר את קיומו של היקו כולו –
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מהאטו ועד הרצו – כסיפור סיבתי רצו -וצרו ,-מבלי לאבד לא את האטו ולא את הרצו ,לא
את ההכרח הסיבתי ולא את חופש הבחירה.
מה שדנט מנסה להראות לנו באמצעות המודל ההיררכי הוא ,שקיי מרחק גדול בי
הקומות הנמוכות של ההיררכיה בה שורר הדטרמיניז הגס ,לבי הקומות הגבוהות בה
התהליכי ה כה מורכבי ,ששורר בה רק דטרמיניז דק מאוד ,כה דק ,שחופש התנועה שלנו

לחופש שהיה לנו בעול לא דטרמיניסטי .במלי אחרות ,דנט אומר לנו ,שקיי מרחק גדול בי
הקוסמולוגיה לבי הפסיכולוגיה .ג א הקוסמולוגיה מציירת לנו יקובלוק מכאניסטי בו
העתיד חתו וסגור בדיוק כמו העבר ובו רצו חופשי אינו אלא אשלייה ,לא נגר )או לפחות לא
צרי להיגר( כל נזק לפסיכולוגיה .הפחד ,שאיננו בעצ אדוני לגורלנו ,שאיננו רשאי לבחור
את פעולותינו ,ושגורלנו נקבע עבורינו על ידי התרחשויות שקרו כבר בעבר – פשוט אינו מוצדק.
א ההשלכות שיש לקוסמולוגיה שלנו על הפסיכולוגיה שלנו מרתיעות אותנו ,הרי שזה רק מפני
שהקוסמולוגיה קשה קצת לעיכול .עדי -לנו ,א אנחנו רוצי לפעול בעול באופ רציונלי ,לשכוח
מהקוסמולוגיה ולהתרכז בבעיות העומדות בפנינו .א נעשה זאת ,מובטח לנו ,נהיה חופשיי.

ד .שני הזרמי הראשוני בפסיכותרפיה
הפתרו הדטרמיניסטי לבעיית הרצו נועד להראות מדוע דטרמיניז – הטענה האונטולוגית
הגורסת כי העול מתנהל לפי הכרח סיבתי – אינו צרי לגרור פטאליז – העמדה האתית לפיה,
א העתיד כבר קבוע מראש ,יש לנקוט בעמדה פאסיבית ביחס אליו.
א כעת עולה שאלה אחרת .אי אנו צריכי לשאול את עצמנו א פתרונות פילוסופיי
מהסוג של דנט מפריכי את העמדה הפטאליסטית .נקבל ,לצור העניי ,את האמונה שה עושי
זאת .השאלה שעלינו לשאול את עצמנו היא זו :באיזו מידה פתרונות כאלו משחררי אותנו
מהרגש הפטאליסטי? מה שחשוב לנו אינו פיתרונה הפילוסופי של הבעיה ,אלא פתרונה הרגשי.
טענתי היא זו :אימו* האמונה בדטרמיניז ,ג אחרי שמביני רציונלית שאי הוא מחייב
פטאליז ,עדיי משרה עלינו 'רוח' פטאליסטית במידה גדולה בהרבה ממה שהרציונל יכול להדו.-
פתרונות פילוסופיי מהסוג של דנט ה פתרונות שנית לאמ* אות באופ חווייתי רק ברמה
קוגניטיבית גבוהה מאוד .נית להבי אות ,לחזות באלגנטיות שלה ,אפילו להתפע מה .אבל
בפועל ,במהל חיינו ,הרמה הקוגניטיבית הזו אינה נמצאת במגע כה הדוק ע רגשותינו .אצל
רובנו ,יכולתה לדבר אל לבנו משתנה תכופות ,ורוב הזמ היא די נמוכה .אד המתחבט בשאלת
הרצו החופשי והדטרמיניז יכול למצוא ברעיונות האלו פתרו אינטלקטואלי מספק מאוד )כפי
שאני יכול להעיד בעצמי( .אבל הוא לא יכול )וג על כ אני יכול להעיד( לפתור את בעיית
הפטאליז כתחושה .ג א הבעייה הפילוסופית נפתרה באופ עקרוני ,הרי שהתחושה של ה'אני'
כמוצר סביל ,כישות המעוצבת על ידי צבא אדיר מימדי של גורמי חיצוניי )חברה ,הורי,
חינו  ,גני( המסתער מ העבר אל העתיד וסוח -אותנו איתו – תחושה זו עוד אוחזת בנפש בצורה
עזה מאוד.
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כשאד חש עצמו כקורב של כוחות החיצוניי לתודעה שלו ,כמו במצבי של דיכאו
וחרדה למשל ,פתרונות פילוסופיי לא ייחלצו לעזרתו .הידיעה שהוא עושה כשל לוגי אינה עוזרת
לו .הוא לא זקוק לפתרו פילוסופי לשאלת חופש הרצו אלא לכח רצו .תמונת העול שלנו אינה
מעניקה לו כח ,ואימו* העמדה האינטנציונלית ביחס לעצמו אינו משחרר אותו מתמונתהעול
שלנו.
במסגרת תמונת העול המכאניסטית התפתחו מספר מסורות של פסיכותרפיה ,שמטרת
היא לספק עזרה לאנשי שמוקד בעיותיה הנפשיות אינו נמצא ברמה הקוגניטיבית והמודעת של
הנפש ,אלא ברמות נמוכות יותר בהיררכיה הנפשית .בבעיות כאלו לא נית לטפל באמצעות
החלטה מודעת או תובנה פילוסופית .יש צור לרדת עמוק יותר ,למרתפי הרגש ,ההרגל והתשוקה,
כדי להתמודד עמ .ברוב המקרי ,מדובר בפסיכותרפיה המנסה ליצור מגע ע קומות הנפש
הנמוכות והסמויות באופ עקי ,-בתיוו הרמה המודעת הגבוהה – דר שיחות או דר שינוי של
צורת החיי .המטרה היא ליצור שינויי נפשיי 'ש למטה' ,שיחזרו וישפיעו ,בתור ,על
התודעה ועל ההתנהגות 'כא למעלה'.3
כשדני בפסיכותרפיה ,מקובל לחלק את השיטות השונות שהתפתחו במהל המאה ה20
לשלוש קבוצות :פסיכואנליזה ,פסיכותרפיה ביהייויוריסטית ופסיכותרפיה הומאניסטית .שתי
הראשונות צומחות באופ מובהק מתמונת העול המכאניסטית ,ובה נדו כעת .בשתיה ג יחד
ניכר נסיו כפול :ראשית לחשו -את מנגנוני הנפש האמיתיי ,א הסמויי ,האחראי לחוויה
הסובייקטיבית ולהתנהגות האד; ושנית לעשות מניפולציה במנגנוני האלו כ שהחוויה
וההתנהגות הנובעי מה ישתנו .הזר השלישי ,ההומניסטי ,שונה במקצת ,ובו אדו רק בפרק
הבא.
נעבור בקצרה ,א כ ,על שתי שיטות הפסיכותרפיה הללו .הסקירה תהיה ,בהכרח,
פשטנית למדי; א השאלות המעניינות אותנו בקשר לשתי השיטות לא דורשות מאיתנו להכנס
לפרטי .אנחנו מעונייני לדעת מהי האידיאולוגיה המסתתרת מאחורי שיטות הטיפול שה
מציעות ,והשאלות שנשאל ה :אילו דימויי לגבי שלמות האד ולגבי רצו האד עומדי
בבסיס?

4

 .1פסיכואנליזה
הפסיכואנליזה ,כפי שגובשה על ידי פרויד בתחילת המאה ,היא הנסיו הראשו לתת די וחשבו
שיטתי ,מדעי באופיו ,למבנה הנפש האנושית ,וכ להציע שיטת טיפול בבעיות נפשיות .גישתו של
פרויד היתה מדעית ,מכיוו שהוא יצא מנקודת ההנחה שכל המחשבות ,הרגשות והפעולות
האנושיות ה תופעות שיש לה סיבות .למרות שסיבות אלו נמצאות מחו* לטווח השגתה של
ההכרה ,ה ממלאות תפקידי מכריעי בחיי הנפש של אותו אד – מצבירוחו ,מערכות היחסי
שהוא מנהל ,יכולות ההסתגלות שלו למסגרות חברתיות ,וכו' .פרויד רצה לגבש תיאוריה שתעמוד
על טיב של סיבות לאמודעות אלו ,ותסביר את החוויות והפעולות האנושיות במונחי
אובייקטיביסטיי ,מכאניסטיי ,ועד כמה שאפשר ביולוגיי .רוב מרכיביה היסודיי של נפשו
3

במקרי קיצוניי נעזרי בפסיכותרפיה ביולוגית ,שיכולה לכלול תרופות פסיכותרפויטיות וטיפול חשמלי .במקרי כאלו ,מדובר בהתערבות
ישירה ברמה הנאורופיזיולוגית של הנפש – כלומר ,מניפולציה ישירה באחת מרמות ה'חומרה' הנמוכות ביותר .כא ,אי ברצוני להתייחס לתרפיה
ביולוגית ,אלא רק לשיטות הפסיכותרפיה השגרתיות יותר.
4
הסקירה מבוססת עלRita Atkinson et al., Hilgard’s Introduction to Psychology, pp. 447-463, 558-568 :
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של כל אד ואד נתעצבו ונתקבעו בגיל מאוד מוקד ,בעיקר במהל חמש השני הראשונות
לחייו ,כתוצאה מגורמי רבי בסביבה בה גדל – היחסי ע הוריו ,ע אחיו ואחיותיו ,וכו' .גיל
זה מהווה את זירת עיצובה של של הנפש ,ובו נית לאתר את שורשיה של מרבית הקומפלקסי
הפסיכולוגיי .ההכרה בקיומו של לאמודע אינה תרומה מקורית של פרויד; חידושו הוא,
שהספירה הלאמודעת היא המשמעותית ביותר א אנו מעונייני להסביר את הספירה המודעת
ואת מרבית הפעולות היומיומיות של האד.
כידוע ,פרויד חילק את הנפש לשלושה חלקי ראשיי :איד ,אגו וסופראגו .האיד הוא
משכנ של הדחפי והיצרי הפרימיטיביי ביותר ,בעיקר דחפי סקסואלי ואגרסיביי.
העקרו המנחה אותו הוא עקרו העונג – הוא מעוניי בסיפוק צרכיו ובהימנעות מסבל .הסופראגו
הוא החלק המרס וה'גבוה' ביותר של הנפש; הוא תוצר הפנמת של דמויות סמכות כגו הורי
ומורי ,התובעות מהאד התנהגות נאותה ,והוא מהווה את המצפו החברתי והמוסרי .האגו
מנסה לתוו בי האיד ,הסופראגו והמציאות החיצונית .העקרו המנחה אותו הוא עקרו
המציאות.
בגלל המבנה הזה של הנפש ,האד נתו תמיד לקונפליקטי .הקונפליקטי נוצרי
כתוצאה מהמפגש בי המשאלות והדחפי הבלתי מסופקי של האיד לבי הכללי הנוקשי
שמציב הסופראגו .הדרישות הסותרות שמציבי שני החלקי ה עזות מאוד ולעתי קרובות
בלתיאפשריות לסיפוק :האיד הוא הילד המשתולל הרוצה לפרוק עול ,והסופראגו הוא המבוגר
המחמיר והביקורתי .כתוצאה מהקונפליקט ,הדחפי והמשאלות הכבושי מודחקי ללאמודע,
א לא נעלמי .כל עוד ה אינ מועלי לרמת המודעות ונפתרי ,ה הופכי לקומפלקסי
עמוקי ,וממשיכי להשפיע על חייו ועל התנהגותו של האד מבתו מרתפי נפשו .הקונפליקט בו
שרוי האד הוא קבוע; נית לצמצ אותו מבלי להעלי אותו לחלוטי .אצל אד בריא ,האגו
מצליח לשמור על איזו יחסי בי הכוחות ,ועקרו המציאות שולט באופ המאפשר לו לתפקד
במסגרת עבודתו ,משפחתו והחברה אליה הוא משתיי .
כשהאגו אינו מגובש והקונפליקטי הנפשיי מונעי מהאד לתפקד באופ בריא יש צור
בתרפיה .את הקומפלקסי לא נית לפתור לבד ,דר אינטרוספקטיבה ועבודה עצמית; נדרשת עי
חיצונית ,של פסיכואנליסט ,ודיאלוג בינו לבי האד .רק אנליזה יכולה להתיר חלק
מהקומפלקסי שנקבעו בגיל מוקד – וג זאת לא באופ סופי .המטרה היא גיבושו של אגו חזק
דיו ,מפשר מוצלח ככל האפשר בי האיד לבי הסופראגו .כאמור ,לא נית לפתור את
הקונפליקטי המודחקי מבלי להעלות את כול מאפלת הלאמודע אל פני השטח המוארי של
התודעה .זוהי ,אפוא תכלית הטיפול הפסיכואנליטי .השלב הראשו בטיפול ,המתנהל דר עבודה
משותפת של המטופל והאנליסט ,הוא הגדלת המודעות העצמית של המטופל .לאחר שהידע החדש
יוצא לאור ,נעשה נסיו להתמודד עמו ,ובהדרגה ,לבנות מחדש את האישיות ,בגלגול חדש ,כ
שהיא בוגרת ומציאותית יותר מקוד לכ .מערכת היחסי ע המטפל מהווה מעי גשר ,הכנה
הדרגתית למערכת יחסי חדשה ובריאה יותר ע החברה.5

5

פסיכואנליזה היא תהלי ארו  ,אינטנסיבי ויקר מאוד .מרבית האנשי שהולכי היו לטיפול לא הולכי לאנליזה .מתו הפסיכואנליזה צמחו
מספר שיטות טיפול אחרות ,דומות ,הנופלות תחת הכותרת "תרפיה פסיכואנליטית" .רבות משיטות הטיפול הרווחות היו שייכות למחלקה זו.
המסגרת שלה היא פחות אינטנסיבית ופחות טוטלית ,והבדלי אלו גוררי הבדלי מהותיי בסוג הטיפול; א הנחות היסוד הנמצאות בבסיס,
וטכניקת התרפיה שה נוקטות דומות מאוד לאלו של הפסיכואנליזה .כל המאפייני שציינו כא לגבי הפסיכואנליזה תקפי ,אפוא ,עבורנו ,ג
לגבי התרפיה הפסיכואנליטית המוכרת יותר.
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 .2פסיכותרפיה ביהייויוריסטית
ג הפסיכולוגיה הביהייויוריסטית מתרכזת בהבנת ובעיצוב מחדש של מנגנוני סיבתיי
סמויי המעצבי את נפשו והתנהגותו של האד .מושג יסוד בזר זה הוא מושג ה'התניה'
) .(Conditioningהנחת היסוד היא זו :אופיו ודפוסי התנהגותו של האד התעצבו ,במידה רבה ,על
ידי התניות חברתיות שמקור בילדותו .אופיו של האד מתעצב בעיקר על ידי התניות קלאסיות
)מהסוג של פאבלוב( .תחושת אשמה ,למשל ,נוצרת דר התניה קלאסית :ילד נענש כל פע שהוא
עושה מעשה אסור; מאז ,חזרה על פעולות דומות למעשי האסורי מעוררת את התחושות הלא
נעימות שעורר בעבר העונש ,א -שכעת הוא אינו נענש .דפוסי התנהגותו של אד מתעצבות בעיקר
על ידי התניות אופרנטיות )התניות המעוררות פעולה( .נימוסי שולח ,למשל ,נרכשי על ידי חיקוי
ההורי ובעידוד ,על ידי צפיה בהתנהגות של אחרי ,וכו' .האד רוכש דפוסי התנהגות
מסוימי ולא אחרי דר חיזוקה של החברה .דפוסי ההתנהגות של האינדיוידואל מתעצבי
באופ הדומה לברירה דארווינית :דרכי התנהגות המותאמי לחברה 'שורדי' ומתקבעי ,ואלו
שלא מותאמי אליה 'נכחדי' ונעלמי.
מטרת הפסיכותרפיה הביהייויוריסטית היא לשנות את דפוסי ההתנהגות הספציפיי של
אד מסוי במצבי ספציפיי בחיי .הצעד הראשו הוא הגדרה של הבעיה והתאמה של פתרו
נקודתי עבורה .הרעיו המרכזי העומד מאחורי התרפיה הוא זה :א אופיו ודפוסי ההתנהגות של
אד נוצרו באמצעות התניות ,אי צור אלא בהתניות חדשות כדי ליצור דפוסי חשיבה והתנהגות
חדשי.
הטכניקה הראשית היא דההתניה ) .(Deconditioningבמסגרת טכניקה זו ,לומד המטופל
להתרגל למצבי שבדר כלל מסבי לו חרדה או מתח .הוא רוכש טכניקות של הרגעה והרפיה,
ואז מייש אות ,בהדרגה ובאופ מפוקח ,במסגרת סדרה של מצבי הדומי למצבי מסבי
המתח )מטופל הפוחד מנחשי ,למשל ,ילמד להתמודד ע תמונה של נחש ,אחרכ ע נחש
באקווריו ,ובסופו של דבר יחזיק נחש אמיתי( .באמצעות טכניקה זו ,נוצרת בפועל התניה חדשה
המחליפה את הישנה .טכניקה נוספת היא הכחדתו ) (Extinctionשל דפוס התנהגות קוד .טכניקה
זו דומה לקודמת ,א כא התהלי הוא פחות הדרגתי :המטופל נאל* להתמודד ע המצב המפחיד
לאור זמ וללא הכנה .כ הוא מתעמת ע המצב ומבי שהפחד אינו מוצדק )מטופל שהוא
קלסטרופוב ,למשל ,יוכנס לארו לזמ ממוש ( .טכניקות נוספות ה :הצגת ההתנהגות רצויה לפני
המטופל כמודל לחיקוי ,באמצעות הדגמה או סרט ,מה שמקל על אימו* ההתנהגות על ידיו; ביצוע
חוזר ונשנה של ההתנהגות הרצויה; פיתוח של בקרה עצמית ,וכו' .בניגוד למה שמרמז שמה של
הפסיכותרפיה הביהייויוריסטית ,היא אינה מתעלמת ממשתני קוגניטיביי .היא כוללת ג
טכניקות של תרפיית התנהגות קוגניטיבית :למשל ,שינוי פעיל של דפוסי המחשבה באמצעות
תרגול של חשיבה חיובית.
הפסיכותרפיה הביהייויוריסטית שונה מהפסיכואנליזה במספר ענייני .מצד אחד ,היא
שמה יותר דגש על התנהגותו של האד ,ופחות על אופיו וחווייתו הסובייקטיבית .כמו כ ,היא
מדגישה את יכולתו של האד לשנות באופ פעיל את דפוסי התנהגותו .הטענה העיקרית שלה כנגד
הפסיכואנליזה היא ,שהגדלת המודעות אינה מספיקה כדי לחולל שינוי בהתנהגות .בזמ
שהפסיכואנליזה עוסקת בחשיפת השורשי של ההתנהגות ,הפסיכותרפיה הביהייויוריסטית
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מזניחה את המודעות ומטפלת בהתנהגות עצמה .היא מנסה להחלי -את דפוסי ההרגל האחראי
לה בדפוסי חדשי.
סיכו
עבורינו ,חשוב לראות את הקשר בי תמונת העול המכאניסטית לבי שיטות הפסיכותרפיה
השונות שהתפתחו במסגרתה; הקשר ,במלי אחרות ,בי הקוסמולוגיה לפסיכולוגיה .הצבנו
לעצמנו כמטרה לבחו את הקשר ביניה באמצעות שתי שאלות מנחות – שאלת הרצו ושאלת
השלמות האנושית .לפיכ  ,הנחות היסוד של שתי שיטות הפסיכותרפיה שסקרנו ,הרלוונטיות
לגבינו ,ה אלו:
•

המטופל נתפס כיצור סביל .המטופל אמנ אינו נתפס כפאסיבי לחלוטי ,והוא יותר פעיל
במסגרת הביהייויוריסטית מאשר במסגרת הפסיכואנליזה .א בשני המקרי הוא
מצטייר כיצור סביל בעיקרו ,הנפעל על ידי מנגונוני סיבתיי סמויי ,כאשר חווייתו
הסובייקטיבית והתנהגותו ה התוצאות הנצפות שלה .על מנת לחולל שינוי באופיו או
בהתנהגותו של האד ,יש לחשו -את הסיבות הסמויות האלו ואז לשנות ברבדי בה
ה פועלות – בי א מדובר בחשיפת שורשי הקונפליקטי הפנימיי והעלת לפני השטח
של המודעות ,ובי א בשינוי דפוסי ההתנהגות ע"י דההתניות.

•

חווייתו והתנהגותו של המטופל מוסברות במונחי אובייקטיביי .אי התעלמות
מוחלטת מהחוויה הסובייקטיבית ,והפסיכואנליזה מקדישה למימד הסובייקטיבי תשומת
לב גדולה יותר מאשר הביהייויוריז .א בשני המקרי ,ג במסגרת הפסיכואנליזה,
החוויה עצמה וכ ההתנהגות מוסברות כתוצאה של תהליכי אובייקטיביי המתרחשי
מחו* לנפש ,מעצבי אותה ומשפיעי עליה.

•

הטיפול נתפס כפעולת תיקו .מטרת הטיפול היא שלילית גרידא :סילוק בעיות .המטפל
מתפקד כרופא ,המסלק מחלות במטרה להבריא את מטופלו .השלמות האנושית נתפסת
כמצב של העדרפתולוגיות .תכלית הטיפול היא יצירת אד 'בריא' או 'נורמלי' ,המתפקד
בחוגי החברה והמשפחה ללא בעיות מיוחדות ,ומרגיש מאושר במידת האפשר .אי כל
שאיפה לעודד צמיחה רוחנית מעבר למה שחיוני לתפקוד היומיומי.

ה .גירוש הפסיכולוגיה מהקוסמולוגיה
בסעי -הראשו ראינו ,שעבור הפוזיטיביסט אי הבדל בי יקו מכאניסטי חסר טלוס ,לבי יקו
מכאניסטי בעל טלוס סיטונאי ,ולכ אי מוב לשאלה "איזה מה אמיתי" .על יקו שאינו
מכאניסטי אי כמעט מה לדבר .אול אותנו ,בניגוד לפוזיטיביסט ,לא מעניינת רק שאלת המוב.
ייתכ מאוד שאכ אי הבדל ,מבחינה אמפירית ,בי יקו שקיי סת ,ללא כל תכלית ,לבי יקו
שכל כולו שוא -להתקד לקראת תכלית .א נחשוב על כ  ,נגיע ,מ הסת ,למסקנתו של
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הפוזיטיביסט .נודה בכ  ,שמבחינה לוגית ,אי הבדל בי שתי התשובות ,ולכ נאל* ג להודות
שהשאלה היא 'חסרת מוב' או 'ריקה' מבחינה אמפירית.
ובכל זאת ,השאלה קיימת.
בי א היא מוגדרת כריקה ובי א לאו ,בי א כל התשובות עליה ה חסרות מוב ובי

א לאו – יש עבורנו הבדל בי קוסמוס סתו ,אפל ,אקראי ואיל ,לבי קוסמוס שיש בו דרמה,
קוסמוס המדבר אלינו והמזמי אותנו לשחק תפקיד ,קוסמוס המקפל בחובו משמעות ותקווה
לגאולה .מה לעשות ,בדיוק אות שאלות שה 'ריקות' ושכל תשובה עליה היא 'חסרת מוב' עבור
הפוזיטיביסט ,ה השאלות הגדולות והמשמעותיות ביותר שאנחנו יכולי לשאול את עצמינו .אלו
ה בדיוק השאלות שהתשובות עליה ,חסרות מוב ככל שתהיינה ,נותנות תנופה וטע לחיינו .זו
הסיבה שפילוסופי ואנשי רוח בכל הדורות עסקו בעיקר בשאלות אלו ,והקוסמולוגיות שה
ציירו סיפקו עליה תשובות .קוסמולוגיה המסרבת להשיב עליה אינה מותירה אותנו אדישי;

היא מעוררת בנו יאוש.
נית לגשת את הבעיה כ  .בפילוסופיה של המדע ,מקובל להבחי בי ריאליז לאינסטרומנטליז.

הגישה הריאליסטית היא ,שתיאוריה מדעית שאוששה על ידי תצפיות משקפת את המציאות כפי
שהיא .הריאליז נתפס כיו כמיוש כלכ  ,שכמעט תמיד נתקלי בו בצמידות לתואר 'נאיבי'.
הגישה האינסטרומנטליסטית טוענת שתיאוריה מדעית אינה אלא מודל פרגמטי .הוא מהווה
תמונה שבאמצעותה נית לדבר על התופעות ,להסביר אות ,לנבא אות ,וכו' .המודל אינו מתיימר
לשק -את המציאות כפי שהיא ,מכיוו שהמציאות כפי שהיא אינה נתונה לנו .מה שנתו לנו הוא
התופעות ,ובה אנו מעונייני למצוא חוקיות .תיאוריות ,א כ ,אינ אמיתיות או שקריות ,ולא
נית א-פע להוכיח את מוחלטות או תקפות הנצחית .ה מהוות מפה של המציאות הסמויה
לעד ,מפה הניתנת לשיכתוב ולמודיפיקציה בכל פע שמתגלה תופעה חדשה.
הנקודה שאני מעוניי לנסות ולהדגיש כא היא ,שמנקודת המבט הסובייקטיבית ,ישנו
מקו בו הדיכוטומיה של הריאליז והאינסטרומנטליז אינה קיימת .כאשר אנו דני ברובד של
התחושה – הרובד בו אנו מרגישי את התיאוריה – לא קיי הבדל בי דימוי המתיימר להיות
יותר מרק דימוי )דימוי ריאליסטי( לבי דימוי שאינו מתיימר להיות אלא דימוי )דימוי
אינסטרומנטליסטי( .הסיבה היא ,שברובד התחושה אי לנו שו דבר חו* מדימויי .אנחנו חשי
את העול דר הדימויי שלנו .כשהדימוי שלנו לגבי העול בנוי מהתיאוריות המדעיות ,זה לא
ממש משנה לנו א מזכירי לנו שהתיאוריות אינ המציאות עצמה ,אלא רק דימויי שלה.
הדימוי שיש לנו לגבי העול הוא העול שלנו .ההבדל בי ריאליז לאינסטרומנטליז הוא הבדל
משמעותי ,כמוב ,א הוא משמעותי לגבינו רק במישור קוגניטיבי ושכלתני .השכל יכול להזכיר
לרגש שוב ושוב ,שהדימויי שלו ה רק דימויי .א ברובד הרגשי ,הדימויי ה הדבר עצמו.
הנקודה שאני מנסה להעביר כא היא ,שבסופו של דבר ,לא נית לגרש את הקוסמולוגיה
מהפסיכולוגיה .בי א אנחנו מודעי לכ או לא ,ובי א אנחנו רוצי בכ או לא ,הקוסמולוגיה
שלנו – הדימוי שלנו לגבי העול – קשורה באופ האינטימי ביותר לעול הנפשי שלנו – הדימוי
העצמי שלנו ,הרגשות שלנו ,הטע שאנחנו מייחסי לחיינו .תמונתהעול המדעית מתיימרת
להיות מנותקת לחלוטי מהפסיכולוגיה .לא מצופה ממי שהול לטיפול פסיכולוגי לשאול שאלות
על היקו .מי שמתעקש לשאול אות בחיפושו אחר פשר לחייו ולש כ פונה למדע – לביולוגיה,
לנאורופיזיולוגיה ,לפיזיקה )או לאותה מחלקה בפיזיקה הנקראת עדיי ,בצדק הול ופוחת,
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קוסמולוגיה( – בהכרח מתבדה .אי הוא מוצא ש אלא סיפורי על אובייקטי המתנועעי הנה
והנה במרחב ובזמ .א -אחד מסיפורי אלו אינו מספק מזור למצוקותיו הנפשיות.
הקוסמולוגיה המכאניסטית ,א נית עוד לכנות בש 'קוסמולוגיה' תמונת קוסמוס שאי
בו לוגוס ,יצרה את הפסיכולוגיה המכאניסטית .ותמונתהנפש המכאניסטית שלנו מציירת אותנו
כחסריחיי מאי כמונו .היא מציירת מוח שהנפש גורשה ממנו ,אורגניז רפה ,שלא רק שאי לו
אלוהי לפנות אליו בבקשת עזרה ,אלא שאפילו כח רצו משלו אי לו .דנט ואחרי מציעי גאולה
פילוסופית; הא היא באמת גואלת אותנו? הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה הביהייויוריסטית
מציעות לנו גאולה רגשית והתנהגותית; הא ה באמת גואלות אותנו? התחושות העזות שבעבר
חשנו ,שאנו חיי בעול שבו יש משמעות עמוקה לחיינו ולפעולותינו ,ושבפעולותינו אנו מעצבי
את חיינו ואת העול באופ משמעותי – תחושות אלו התערערו מ היסוד .הדימוי העכשווי של
הנפש שלנו הינו ,במידה גדולה ,של ישות הנפעלת על ידי אינספור כוחות חיצוניי ועוורי .של
ישות סבילה בעול אדיש.
זוהי תמונתהנפש המכאניסטית שלנו .זהו התא השקו -בו כולנו דרי .לא יכולנו ,כנראה,
שלא לפתח אותו .מרגע שהתחלנו להתבונ על העול בעיני חילוניות ,הוא כפה עצמו עלינו .א
כעת הוא ג מצמצ את מרחב תנועתנו הרוחנית ,וא -מצמצ את עינינו מלהרחיק ראות אל
המרחבי העצומי לקראת אנו יכולי להתפשט ,ואליה אנו עדיי נכספי .תוצאותיה של
תמונתנפש זו מציגות עצמ לראווה מכל עבר .בני דורי ,אולי יותר מכל דור אחר איפע ,מכירי
את עצמ כמעוצבי רגשית ונפשית על ידי מצבור עצו של גורמי זרי ,ששורשיה טמוני
במבנה החברה אליה ה משתייכי ,בחינו שקיבלו ,במבנה הפיזיולוגי שלה ,וכו' .במידה נמוכה
מאיפע ה תופסי עצמ כישות פעילה ,מעורבת ויוצרת בחיי הנפש של עצמ ,שביכולתה
להתנשל מעורה הקוד ולהגיח החוצה שנית ,צבעונית ולחה ,עזה וערה ,שביכולתה לברוא עצמה
מחדש .עייפי ,מבוהלי ,מבולבלי ,עסוקי בעצמנו ובגופנו ,אנחנו נאחזי זה בזה ומתגונני
מפני הסופה ,לעתי מוצאי ולעתי לא מוצאי אהבה ,נדחקי ומחכי .ומניי נשאב כוח?
האמת המרה ,יאמרו לנו המדעני )וכי למי נפנה א ברצוננו תשובות?( היא שאי ברירה אלא
להתמודד .אלו ה החיי .לא בחרנו בתמונתהעול שלנו ,ולא בתמונתהנפש שלנו .השאיפה
חסרתהפשרות שלנו להבי את העול היא שהביאה אותנו אליה .עלינו להתנער מהמיתוסי
הישני שניחמו אותנו בילדותינו ולסגל עצמינו לאמיתות החדשות שגילינו .עלינו להתבגר
ולהשלי ע עובדות החיי.
ברצוני להטיל ספק בטענה הזו .האמנ הפשר שאנו מחפשי אינו אלא אשלייתילדות
שנופצה ,ושכעת עלינו ללמוד לחיות בלעדיה? הא באמת עלינו להסתפק בחיוכו הציני והמפוכח
של סיזיפוס ,שגאולתו היחידה היא ההכרה בכ שחייו אבסורדיי? הא אי מקור גדול יותר,
עשיר יותר ועמוק יותר ממנו נוכל לשאוב את הכוח לנהל את חיינו? הא המיטב שנוכל לקוות לו
הוא חיי למרות חוסר המשמעות וחוסר התכלית ,ועלינו לומר נואש מחיי בזכות משמעות
ולמע תכלית?
ייתכ .א עובדה פשוטה אחת לא מאפשרת לי לוותר ,ובה אני רואה הבטחה למוצא
מהיאוש .העובדה היא זו :עודני חש צמא לפשר .יתרה מכ  :אני חש שיש פשר .משהו 'נוס,'-
משהו 'מעבר' .אי בפי אלא קלישאות לתאר זאת .רבי אחרי שותפי לי בתחושות הללו .ג
א יאמרו לנו ,שה נאיביות ושיש להתגבר עליה ,וג א יתארו לנו ארוכות את שורשיה
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הפסיכולוגיי והביולוגיי ,העובדה החווייתית הפשוטה היא ,שעבורינו ,ה ישנ .א יתבעו
מאתנו לוותר עליה לטובת תיאוריה מדעית ,תשובתינו תהיה :אי זה הוג .ג א תחושותינו
ותקוותינו נראות ילדותיות ,ה ממשיות עבורינו יותר מכל סיפוריה של המבוגרי ,וה דוחפות
אותנו הלאה .קול קדו העולה כאד ממעמקי נפשינו אומר לנו ,שיש משהו עמוק יותר ממה
שהמדע מספר לנו .קשה לנו לנסח את התחושה במלי ,וקשה לנו עוד יותר להציע תשובה חלופית.
א גבוהה ככל שתהיה הערכתינו לתמונת העול המדעית ,נמוכה ככל שתהיה יכולתינו להציע
אלטרנטיבה ,תחושה פנימית זו מכריחה אותנו להתעקש .היא כופה עלינו לשבור את השתיקה
שויטגנשטיי גזר עלינו .תמונת העול המכאניסטית היא סיפור שאנו שומעי על העול החיצוני;
טענתו של הפוזיטיביסט ,שאי לנו אלא סיפורי ,ג היא סיפור עבורינו .אבל הכמיהה לפשר,
הדח -לקרוע מעל המציאות את הקליפות העומדות בינינו לבינה ,לחזות במערומיה ,לחוש בלבה
הפוע ,למצוא טע חדש לחיינו באהבתינו כלפיה ,וכ האמונה שאפשרות זו היא בת מימוש –
כמיהה ואמונה אלו אמיתיות עבורינו יותר מכל אות סיפורי .מדוע שנוותר עליה לטובת?
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פרק 2
החוויה :פרוזדור בי שתי קוסמולוגיות

א .שאלות 'אי' ושאלות 'מה'
בפרק הראשו של ספרו "החוויה הדתית לסוגיה" ,מבחי וויליא ג'יימס בי שני סוגי של
שאלות שנית לשאול .6הסוג הראשו הוא של שאלות על טבעו של דברמה :אי הוא נראה ,מה
מרכיביו ,כיצד הוא מתנהג ,וכו' .שאלות אלו ה שאלות שנית לכנות אות שאלות 'אי ' .הסוג
השני הוא שאלות המנסות לברר מהו התוכ הרוחני והערכי של דברמה :מה הוא אומר לנו ,מה
הוא מעניק לנו ,וכו' .נית לכנות שאלות אלו כשאלות 'מה' .ג'יימס רוצה להדגיש את השוני
המהותי בי שני סוגי השאלות ,ואת העובדה ,שג כששאלות מהסוג הראשו זוכות לתשובות,
השאלות מהסוג השני נשארות פתוחות .שאלות ה'מה' ה שאלות מסדר אחר לחלוטי מאשר
שאלות ה'אי ' ,ה לגיטימיות באותה מידה ,ובאותה מידה חשוב לענות עליה.
הדוגמא שהוא משתמש בה )ושהיא במיוחד רלוונטית עבור הציבור הישראלי( ,היא של
ספר התנ"  .כאשר מפני את השאלות מהסוג הראשו ,שאלות ה'אי ' ,כלפי התנ"  ,כפי שעושי
חוקרי מקרא וארכיאולוגי ,הוא מצטייר לנו כספר ככל הספרי ,שנכתב על ידי בני אד,
בתקופה מסויימת בהיסטוריה ובקונטקסט תרבותי מסויי .השאלות חושפות את הקונטקסט של
הספר :ההיסטוריה שלו ,האופ בו נכתב ,האופ בו התהווה במציאות ההיסטורית החומרית.
שאלות אלו נוגעות רק לאי הספר נוצר ,ומתעלמות מהתוכ הרוחני והמוסרי של הספר ,ממה
שנאמר בו .הטענה של ג'יימס היא ,שג לאחר ששאלות ה'אי ' מיצו את עצמ ,ולכאורה 'הסבירו
החוצה' את ערכו הטרנסצנדנטי של התנ" בכ שחשפו את הקונטקסט שלו ,שאלות ה'מה' עדיי
רלוונטיות .ג א יתגלה לפתע ,שספר התנ" נוצר מתקתוקיו האקראיי של קו -על מכונת
כתיבה ,או שהוא אינו אלא פלט מחשב של מחולל רנדומלי ,שאלת ערכו המוסרי תשאר בעינה.
תוכנו הרוחני של הספר עצמאי מתהלי ההתהוות החומרי שלו ,מהסיבה הפשוטה שהתוכ
ותהלי ההתהוות מהווי תשובות לשני סוגי שוני לחלוטי של שאלות.
הסיבה שנדמה לנו ,ששאלות ה'אי ' חשובות יותר ביחס לשאלות ה'מה' ,ושרק ה חושפות
את האמת לגבי המציאות ,מבוססת על דעה קדומה .אי כל צידוק לאפלייה הזו .שמה של הדעה
הקדומה הזו הוא מטריאליז ,והכח הראשי האחראי על הפצתה הוא המדע האמפירי .המדע ,כפי
שראינו בפרק הקוד ,מצייר תמונתעול מטריאליסטית ומכאניסטית .במסגרת תמונתעול
כזו ,האופ המשמעותי היחיד בו נית לדבר על דברי ,הוא לספר כיצד ה פועלי .המדע מצמצ
עצמו מראש לשאלות ה'אי ' בלבד .כפי שציינתי בפרק הקוד ,סיפורי מהסוג המדעי – סיפורי
חומריי ,סיבתיי ,אובייקטיביסטיי ,וכו' – הפכו בעיד המדרני לסיפורי היחידי שכשר
בעינינו לכנות 'הסברי' .הבלעדיות של סוג זה של סיפורי נעשתה בתקופתנו כה מוחלטת ,עד
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כי ה מתיימרי לענות ג על שאלות ה'מה' וה'למה' .כלכ התרגלנו לכ  ,שכאשר נשאל שאלות
כמו 'מה' ו'למה' לגבי המציאות ,התשובות שנצפה לשמוע תהיינה מהטיפוס של תשובות מדעיות.
על שאלות כמו "למה בניאד חיי? מה המשמעות של התפשטות היקו? מהי דר החיי
הטובה ביותר? מה אני?" – נקבל א ורק תיאורי של 'אי ' .המדע לא יודע לענות אחרת ,ואנחנו
למדנו לא לצפות למשהו אחר.
ההבחנה הזו אינה הבחנה מקורית של ג'יימס ,א היא חשובה לו באותו הקשר ,מכיוו
שהוא מעוניי להציג בפני המדע תחו של חוויות – חוויות רוחניות – שבאופ מהותי לא נית
להתמודד עמ ולהבי אות כל עוד שואלי רק את השאלות מהסוג הראשו .לבחו את
הקונטקסט של חוויות כאלו – לשאול מה מאפייניה ,מניי צמחו ,וכו' ,ולהסתפק בשאלות האלו
– פירושו החמצה גמורה של תוכנ וערכ .אול היחס המדעי לחוויות רוחניות אינו אלא דוגמא
קיצונית ליחס המתחייב מתו תמונתהעול המכאניסטית כלפי חוויות סובייקטיביות בכלל.
בפרק הקוד ראינו ,כיצד המכאניזציה של תמונתהעול פלשה ג לתחומי הנפש .כשעשתה זאת,
היא יצרה מצב בו לא רק השאלות המופנות כלפי התופעות האמפיריות ה שאלות של 'אי ' בלבד
ולא עוד שאלות של 'מה' ,אלא ג השאלות המופנות כלפי החוויות הסובייקטיביות ה כאלו.
סיפורה של החוויה הסובייקטיבית החל להיות מסופר במונחי בלתיסובייקטיביי ,במונחי
'אי ' מכאניסטיי ,כ שהחוויה המנטלית נתפסת כתוצר נלווה ,אפיפנומנה של תהליכי
חומריי וסיבתיי .לא נשאל עוד 'מה החוויה אומרת'? אלא רק 'אי היא נוצרת'?
בצורה זו הסביר דנט את הרצו החופשי במונחי דטרמיניסטיי .דנט לא שאל את עצמו
מה הוא חווה בתור רצו חופשי; הוא רק שאל אי חווית הרצו החופשי נוצרת במסגרת הסיפור
המכאניסטי .באותו אופ עשה פרויד רדוקציה של כל החוויה האנושית לאירועי סיבתיי ולא
מודעי .את כל הרגשות האלטרואיסטיי של האד ,למשל ,הוא הסביר במונחי של דחפי,
אינסטינקטי ,ויצרי אגואיסטיי .הוא הראה כיצד אפשר 'להסביר החוצה' את כל הרגשות
העלעצמיי ) (self-transcendantשל האד – רגשות כגו אהבה ,התרגשות ,רצו להתאחד ע אד
אחר ,אמונה באל ,וכו' – במונחי של סיבות ומסובבי חומריי .בעולמו של פרויד ,העול
המטריאליסטי והמכאניסטי של הברירה הטבעית ,רק לאגואיז יש הסבר .מכיוו שרק אגואיז
)ג א הוא אגואיז ערמומי במיוחד ובעל חשיבה לטווחרחוק מפותחת במיוחד ,המצליח
להתחפש לאלטרואיז( ,משתל .בעול כזה ,עול של 'אי ' בלבד ,אלטרואיז הוא מאגיה.
כמוב שכולנו חווי רגשות אלטרואיסטיי; א יש לכ הסבר מדעי ורציונלי ,שאינו נעזר בשו
אלמנט מאגי .מצב זה ,בו תיאוריות לגבי דחפי אגואיסטיי הופכות לממשיות יותר מרגשות
אלטרואיסטיי ,בו סיפורי ה ממשיי יותר מחוויות ,נוצר כשמפני כלפי החוויות רק שאלות
'אי ' ולא שאלות 'מה'.
דוגמא מובהקת נוספת היא היחס של הפסיכואנליזה לחלומות ,בעיקר כשהוא מושווה ע
גישות מסורתיות יותר .א אד חול שמלא התגלה לו בשנתו ,נית להתייחס לחוויה שלו
במספר דרכי .בעבר ,היה נהוג להאמי שלמלא שהתגלה יש ממשות חומרית ואובייקטיבית ,לא
רק סובייקטיבית; שהוא קיי באמת 'ש בחו*' ,לא רק 'כא בפני'; ושהוא שליח מספירה
גבוהה וחשובה יותר של המציאות ,הנושא בשורה אלוהית .א המדע האמפירי לא הסתפק בכ ,
ויצא לברר א המלא אכ נמצא ש בחו* .איש לא בח את התופעות של עול החומר בזהירות
גדולה יותר וע פחות דעות קדומות מאשר המדעני .תוצאות הבדיקה :אי מלאכי ש בחו*.
מסקנה :המלא היה רק כא בפני; אי לו כל ממשות אובייקטיבית; ולכ אי בפיו כל בשורה
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שמקורה בעול האובייקטיבי .עבור פרויד ,אי לחלו מה לומר ,וכעת נותר לנו רק להתחקות
אחר הסיבות להופעתו ,ולספר אי הוא הופיע.7
המדע אינו מתאר חוויות ואינו דורש בה; הוא מספר סיפורי אודות אובייקטי המתנועעי
במרחב ובזמ .הוא מספר על חלקיקי ,אורגניזמי ,גלקסיות ושאר ישויות ,ועל העלילות הקורות
אות בעול .כשאנחנו מתבונני בחוויותינו ומעונייני להסביר אות ,אנחנו רוצי לספר סיפור
ששורת הסיו שלו היא החוויה .אבל הסיפור שנספר יהיה בהכרח סיפור הכתוב בשפה בלתי
חווייתית ,סיפור כמו הסיפורי המדעיי .הסיפור המדעי מספר על אובייקטי מתנועעי,
המתגלגלי ומתאגדי ויוצרי מערכות עצבי ,ומספר כיצד ,מתו הזרימה הבלתיפוסקת הזו,
הדוחפת עצמה הלאה והלאה בעוורו ,נוצרות בתו מערכות העצבי חוויות .אי לנו סיפורי
טובי יותר מאשר הסיפורי המדעיי – וב'טובי' כוונתי לרציונליי ,מאיריעיניי ,עקביי,
מועילי ,וכו' – באמצעות לסדר את י התופעות הגועש אל מול עינינו .הבעיה מתחילה
כשבקטגוריית 'הסיפורי המתארי את המציאות' ה זוכי לבלעדיות .כשזה מתרחש,
מתרחשת מעי בגידה .אנחנו בוגדי במציאות החווייתית שלנו ,במציאות הממשית היחידה שיש
לנו ,לטובת קבוצה של סיפורי בעלי אופי מאוד מסוי .אנחנו מוכרי את הנפש שלנו תמורת
שמועה על אודותיו של איזה מוח .אנחנו מפלי את החוויה הסובייקטיבית שלנו לטובת מיתוס
אובייקטיביסטי.

ב .החוויה והמיתוס :אפלייה ואפלייה מתקנת
אני ש את נפשי בכפי כאשר אני מכנה את התיאוריות המדעיות בש 'מיתוסי' .על מנת להתגונ
מראש ,עלי להבהיר בדיוק למה אינני מתכוו כשאני משתמש במונח הזה .אינני מתכוו לכ
שהתיאוריות המדעיות ה בהכרח שגויות ,כפי שהמילה אולי מרמזת; אינני מתכוו לזלזל
בתיאוריות המדעיות ,שכ אני נמנה ע חסידיו הגדולי של המדע; וג אינני מתכוו להעמיד
בשורה אחת ע סיפוריע מיתולוגיי – דבר שיעשה עוול ע כמה ממאפייניה המשמעותיי
ביותר )למשל ,היות מנוסחות במונחי כמותיי ומדויקי והיות תיאוריות אמפיריות ,העומדות
בדיאלוג מתמיד ע התופעות ונשפטות על פי התאמת לה(.
אני משתמש במילה מיתוס כפשוטה :מיתוס כסיפור .אני עושה זאת מבלי לשפוט את ערכו
או אמיתותו )תוגדר ה'אמת' ככל שתוגדר( של הסיפור .העובדה ,שתיאוריה אינה אלא סיפור,
נראית לי ברורה :לומר שהאד הוא אורגניז ביולוגי העשוי מאטומי פירושו לספר סיפור על
אודות האד .לומר שהנפש היא תוצר של תהליכיי אלקטרוכימיי במכונה הנקראת 'מוח',
פירושו לספר סיפור על אודות הנפש .אי זה משנה א אנחנו מאוד רגילי להאמי בסיפורי
האלו ,או א ה מאומתי על ידי תצפיות רבות ,כולל על ידי תצפיות חווייתיות כגו רעב,
 7כאשר פרויד כ שואל מה אומר החלו ,אי זו ,למעשה ,שאלת 'מה' אמיתית .פרויד מעוניי לדעת רק מה אומר
החלו על הלאמודע :על מה הוא מעיד ,אלו מדחפיה ומשאלותיה של הנפש הוא מבטא ,וכו' .הוא עדיי מעוניי רק
בסיפור ההתהוות החומרי של החלו ,ב'אי ' שלו; הוא אינו מעוניי בחוויהכפישהיא ,בתוכ החלו ,או בער
הרוחני שלו .ה'מה' היחידי שישנו עבורו הוא החומר.
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תשישות או חשק .העובדה הפשוטה היא ,שאיננו חווי עצמינו כאורגניז או כמוח .כשאנחנו
מדברי על אורגניזמי ועל מוחות אנחנו מדברי על מיתוסי ,ומיתוסי אלו – עקביי,
משכנעי ,רציונליי ,פשוטי ומאומתי ע"י תצפיות ככל שיהיו – נותרי איברי בסדרה של
מיתוסי אחרי על המציאות.
הסיפור המטריאליסטי ,המכאניסטי והרדוקציוניסטי הוא עקבי וחובקכל באופ מרשי.
יותר ויותר נדמה שאכ נית ,באופ עקרוני ,לספר את סיפורה של הנפש במונחי
אובייקטיביסטיי בלבד ,ולתת די וחשבו נטורליסטי לכל תופעה סובייקטיבית ולכל התנהגות.
פרויד ,דנט ומטריאליסטיי אחרי עושי עבודה יוצאת מ הכלל .סיפור הוא כנראה הההסבר
האובייקטיביסטי הטוב ביותר שהיה לנו לתופעות האמפיריות .השאלה היא ,א הסיפור המדעי
סות את הגולל על המיתוסי האחרי כסיפורי בעלי ער הסברי .א -מטריאליסט לא יכפור
בקיומ של חוויות סובייקטיביות ,וא -לא בעוצמת וביופיי; אבל הוא כ יכפור בערכ ככלי
לדבר באמצעות על המציאות .בקטגוריה זו ,הוא יבכר את התיאוריות האובייקטיביסטיות .רק
ה ,לדידו ,ניחנות בער הסברי.
נניח לרגע שהמטריאליסט צודק .נניח לרגע שהחוויות הסובייקטיביות שלנו אינ
רלוונטיות כשאנו ניגשי להסביר את המציאות ,ושהסיפורי המדעיי ה היחידי הנשארי
נאמני לתופעות ושבאמת מסבירי אות .אי זה קשה במיוחד לאמ* את ההנחות האלו; אנחנו
חיי תחת ציל רוב חיינו .א הבה נעלה אות כעת למודעותינו ,נתבונ בה מקרוב ונשאל ,כיצד
ה משפיעות על חיינו? בפרק הקוד הצגתי את הטענה ,שכשאנו מאמצי ללבנו תיאוריה מדעית,
אי זה משנה א היא מוגדרת כ'תיאוריה בלבד' .העובדה היא ,שמרגע שאימצנו אותה ללבנו
כדימוי ,היא איננה מהווה רק את תמונתהעול שלנו אלא ג את העול שלנו ממש.
המטריאליסט אמנ מצהיר שהמטריאליז שלו אינו אלא מודל אינסטרומנטליסטי; א עבורינו,
עבור כמעט כולנו ,כמעט כל הזמ ,המודל הזה הוא המציאות הריאלית :קוד כל יש חומר; ממנו
מתהוות חוויות .מה יותר ברור מזה?
כעת נשאל שוב ,ולא נית לסוגיית האינסטרומנטליז והריאליז להפריע לנו :כיצד
משפיעה תמונת העול המטריאליסטית על חיינו?
היא עולה לנו ,כ נדמה לי ,במחיר כבד :מידת הקשב שאנחנו מקדישי לחוויותינו
הסובייקטיביות מצטמצמת כתוצאה ממנה .אי להמנע מלהודות בכ  .מצבירוחנו ,רגשותינו,
חלומותינו ,וג אירועי חיצוניי ,כמו האנשי שאנו פוגשי וצירופי המקרי שחיינו זרועי
בה – כל אלו מדברי אלינו כל הזמ .כל אירוע וכל הל רוח לוחשי לנו דברמה ,מרמזי,
ממליצי ,מזהירי ,מצביעי על כיוו .א כל עוד אנחנו מאמיני )ואי זו אלא אמונה( שכל
המטווה הזה של סמלי ושל אותות אינו אלא אשלייה ,קצ -אקראי על פני מימיה של המציאות
החומרית ,ושהסיפור הסיבתי והמדעי רק הוא הממשי ,הוא ולא אחר ,הרי שהמטווה כולו נפר
בעוד הוא נארג ,וחוטיו מתפזרי ונעלמי תחת הזר הבלתי פוסק של חיינו .האמונה
במטריאליז מקטינה את מידת הקשב שלנו .צליליה של סימפוניית הלחישות והרמזי שמעמידה
לנו חווייתנו ,עשירה ומוחשית לאיק* ,נבלעי בשאו מחריש האוזניי שמפיק שכלנו ,החוזר
ומגלגל מבי שיניו את אות הסברי רציונליסטיי; החוזר ומדקל ,באוזניי אטומות ,את
אות מיתוסי מדעיי מוכרי ששינ כל חייו.
את זה אני מכנה אפלייתה של החוויה לטובת המיתוס .לשני דברי אינני מתכוו בביטוי
הזה .הדבר הראשו שאינני מתכוו אליו הוא ,שהמיתוס מחלי -את החוויה .כמוב שהוא לא
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עושה זאת :רגשותיו של חוקרהמוח לאהובתו אינ נעלמי עקב בקיאותו בתהלי הכימי של
ההתרגשות ,כש שהתפעמותו של האסטרונו ממחזה השקיעה שמחו* לחלונו אינה מוחלפת על
ידי ההסבר המדעי שאותו אסטרונו בעצמו נת לתנועת האר* .השאלה איננה א רגשות אלו
נעלמי ,אלא א ה מתעמעמי ,אפילו בקצת .השאלה היא ,עד כמה אנו קשובי לחוויותינו,
ובאיזו מידה אנחנו נותני לה לומר את דבר ,מבלי לשסע אות בגסות בציטטות הלקוחות מתו
סיפורי מסוג אחר לגמרי; הכתובי ,יש כמעט לומר ,בשפה אחרת לגמרי .אפליית החוויה לטובת
המיתוס היא חוסר הנכונות להקשיב לחוויה כפי שהיא ,חוסר הנכונות ללמוד את שפתה שלה
מבלי לאל* אותה ללמוד את שפתינו ,מבלי לתרג את דבריה כ שיתאימו למיתוס שלנו.
הדבר השני שאינני מתכוו אליו ,הוא שאנו מפלי לרעה את כל החוויות באשר ה ,או
שאנו מפלי אות לטובת מיתוסי שרירותיי .מדובר ,א להיות מדויק ,רק באפליית של
חוויות סובייקטיביות ואינטרוספקטיביות ,בניגוד לחוויות אינטרסובייקטיביות ואמפיריות.
חוויות אינטרסובייקטיביות ה חוויות שכל חבריה של קבוצת אנשי מסכימי על תוכנ.
בהסכמה חברתית כזו מסוננות החוצה ,בפועל ,כל החוויות האישיות והייחודיות .חוויות
אמפיריות ה חוויות הבאות מ החושי ,ובהצטמצמות לעיסוק בה מתעלמי ,במידה רבה,
מחוויות פנימיות ,כגו תחושות ,רגשות ,חזיונות וכו' .אפליית החוויה לטובת המיתוס מתייחסת,
א כ ,לאפליית של חוויות אינדיוידואליות ופנימיות לטובת מיתוס המבוסס על חוויות ציבוריות
הנתפסות בחושי בלבד.
אפליית החוויה הסובייקטיבית לטובת המיתוס האובייקטיביסטי הינה אפלייה ,בדיוק
כמו אפליית של ,למשל ,נשי .עד לפני עשורי לא רבי ,קול של כל הנשי הושתק לחלוטי.
הנשיות עצמה הוגדרה במונחי החיצוניי לה – במונחי הגברי .באותו אופ מתוארת החוויה
במונחי החיצוניי לה – המונחי האובייקטיביסטיי של המיתוס המדעי .תיקו האפלייה נגד
הנשי החל במת זכות דיבור לקול הנשי ובהקשבה לו .דילמה דומה עומדת בפנינו :איזה סוג של
הקשבה אנחנו מוכני להקדיש לחוויות הסובייקטיביות שלנו כדי לא להפלות לרעה?
מה שאני עומד להציע כא הוא סוג של אפלייה מתקנת לחוויה הסובייקטיבית .בדומה לכל סוג של
אפלייה מתקנת אחרת ,מדובר בפרוגרמה זמנית א קיצונית .מטרתה היא להפעיל כח נגדי,
להסיט את המטוטלת לכיוו ההפו – לא על מנת להשאיר את המצב כ  ,אלא רק על מנת לאז
אותו .היא תשרת את מטרתה לא א תאומ* באופ בלעדי ,שכ אז תהיה ראויה לגנאי בדיוק כמו
האפלייה שהיא נלחמת בה ,אלא רק א תאומ* כשלב ,כחלק אחד מהפרוייקט הפילוסופי.
כנקודת מוצא ,ניעזר בהבחנה שעשינו בסעי -הקוד ,בי שאלות 'אי ' לשאלות 'מה'.
ראינו ,שדר אחת לתאר את אפלייתה של החוויה ,היא להצביע על כ שאנו עוסקי רק באי היא
נוצרת ,מבלי לשאול אותה מה היא אומרת .האפלייה המתקנת צריכה ללבוש את הצורה ההפוכה:

יש להשעות ,באופ זמני ,את כל שאלות ותשובות ה'אי ' שבאמצעות אנו רגילי לחשוב על
חוויותינו ,לשכוח לרגע את כל הסיפור הסיבתי על אודות אופ התהוות של החוויות ,ולשאו-
למצב שבו אנו מתמודדי עמ באופ בלעדי דר שאלות ה'מה'.
עלינו לעשות משהו דומה למה שעשה ג'יימס ביחס לספר התנ"  .נקל על חוקרי המקרא
והארכיאולוגיי ,העמלי להוכיח את ארציותו של התנ"  ,ונניח שהוכח בוודאות שהוא אכ ספר
רגיל ,ככל שאר הספרי; כעת נעמוד מולו ,עירומי ממיתוסי ,ונשאל עצמינו את שאלות ה'מה':
מה כתוב בו? מה אנחנו מרגישי כשאנו קוראי בו? מה הוא מוסי -לחיינו? מה אנו מרגישי
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כשאנו קוראי בו? מה ממנו נראה לנו חשוב? מה אנחנו יכולי לקבל ממנו? כתרגיל מנטלי ,נוכל
לעשות זאת לגבי כל ספר אחר שהשפיע עלינו .בחרו ספר ששינה את חייכ לטובה באופ רדיקלי;
כעת דמיינו כי בערוב ימיכ ,לאחר שני ארוכות בו את פוסעי ,באושר רב ,במסלול שהספר
התווה עבורכ – את מגלי שהוא נכתב כלאחר יד ובחוסר אהבה .או שהוא נכתב כפארודיה .או
שהוא נכתב על ידי נאצי .או שהוא תוצר תקתוקיו העוורי של קו .-הא באמת תוכלו להצטער
על כ שפסעת בדר שהספר הצביע לכ עליה? הא הפרטי החדשי שגילית על אודות
הרקע לכתיבתו של הספר נוטלי מכ דקה אחת מאות שני רבות של אושר? וא התשובה היא
חיובית ,א את אכ חשי אכזבה ,שאלו עצמכ :הא אכזבתכ מוצדקת? הא לא נית
להפריד בי תוכנו של הספר ,תוכ ששינה את חייכ מקצה אל קצה ,לבי אופ התהוותו? הא
התוכ אכ זקוק לייפוי הכוח של כוונת מחברו? ולהיפ  :הא הספר מאבד מכוחו כשמתברר שלא
היתה בו כוונה? זכרו :הספר חולל את פעולתו .הוא הוכיח עצמו כעומד בפני עצמו .מדוע שייפוי
הכוח לא יינת לספר על ידי הספר בעצמו? מה צור לנו בסיפורי אודות הספר ,בשמועות בדבר
כוונתו או חוסר כוונתו של המחבר ,או אפילו בשמועות בדבר קיומו או איקיומו של מחבר? מדוע
שלא נית לספר לדבר בעד עצמו?
לפי מודל זה ,עלינו לנסות ולייש את האפלייה המתקנת ביחס לחוויות ממש .את אות
שאלות ששאלנו לגבי הספר ,נשאל כעת לגבי התחושות ,האמונות והחלומות שלנו .נפתח בחלומות.
בסעי -הקוד הצגתי את הגישה הפסיכואנליטית לחלומות ,לעומת הגישה המסורתית .בעבר,
טענתי ,ייחסו למלא ממשות אובייקטיבית וחומרית ,ולכ קיבלו את דבריו כבשורה המגיעה
מ'ש בחו*' .הפסיכולוגיה ,לאחר שהמדע גילה שאי מלאכי במציאות ,הכריזה כי המאורע כולו
– ג הופעתו של המלא וג הדברי שנשא – התרחשו למעשה 'כא בפני' ,ולכ אי לה כל ער
אובייקטיבי .א הסיפור המדעי אינו אלא שלילה רדיקלית של הסיפור המסורתי; המדע ,שקוע
במירמורו על אבותיו הנאיביי ,שעירבבו באופ מגוש כלכ בי ה'מה' וה'אי ' ,בוחר להתרכז
באופ בלעדי ב'אי ' ,ולו בשביל לעשות קצת סדר באנדרלמוסיה המושגית שירש מה .אנחנו
מעונייני לבצע ,לרגע ,את ההיפ  ,בכדי לבדוק א המדע החמי* אפשרות כלשהי כשגזר את
החלטתו .חובתינו שלנו היא לשאול ,א באמת אבד ערכו של החלו לאור התגלית המדעית לגבי
איקיומ החומרי של מלאכי .כשאנו נוקטי באסטרטגיית האפלייה המתקנת ,אנו הולכי
מעבר לסיפור המסורתי ומעבר לסיפור המדעי ,למקו ללא כל מיתוסי .במקו זה ,לא קיימת
יותר שאלת קיומו או איקיומו של המלא במציאות החומרית ,אלא רק השאלה" :מה המלא
אמר"?
אנו כמו עומדי מול קיר של מסכי טלוויזיה .במס האמצעי מוקרנת הקלטת בה המלא
נושא את דבריו .מסביב ,בכל במסכי האחרי ,משודרות שלל תוכניות אירוח ,בה ישובי
מדעני ומיסטיקני זה לצד זה ,המתווכחי בצעקות רמות בדבר שאלת ממשות או אי
ממשות של מלאכי .קריאותיה הקולניות ,הבוקעות מכל עבר ,בולעות את קולו החרישי של
המלא  .משימתינו היא לכבות את כל שאר מסכי הטלוויזיה ,ובדממה החדשה שתשרור סביבנו,
להקשיב א ורק לתוכ דבריו .עלינו לשכוח את כל שיחותיה וטיעוניה של המדעני
והמיסטיקני .עלינו רק להתבונ ולהקשיב .מה אומר המלא ? מה הוא אומר? רק זאת.
חיינו רצופי במלאכי ובבשורות .עלינו רק לעצור מדי פע ,לכבות את שאר הערוצי,
ולהקשיב לה .הא לא ישתנו חיינו מקצה אל קצה כשנעשה זאת? צירופיהמקרי השזורי
כחרוזי בחיינו ,שרק בכינוי 'צירו-מקרי' אנו כבר מסרסי ומבטלי אות ,שוברי את
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שו ַֹרה נוראה בפיה :שסכרי דקיקי מפרידי בי
שורות השיר והופכי אותו לפרוזה – הרי ֹ 6
הזרמי הפנימיי והאינטימיי ביותר של נפשנו לבי הנהר הגועש של העול החיצו ,שאותות
ומסרי מחלחלי אלינו תדיר ,א רק נעצור לפענח אות ,א רק נקשיב לה .כשנעשה זאת,
הא לא יקרעו לרווחה דלתות תא הנפש שלנו ויגלו לנו עול חדש לגמרי של ידע ,מרחבי פרועי
ורחביידיי של משמעויות ,תהומות עמוקי ולא מוכרי של אפשרויות? הא לא יראו ימינו
אחרת לחלוטי כשנפתח אות בקריאה כזו של חלומות הלילה שלנו? לא נחפש אחר שורשי
החלומות; נשאל אות רק ,מה בפיכ? הא לא ירעדו אמות הסיפי של הווייתנו כשנעשה זאת?
הא לא נוכל למצוא בחלומותינו שוב ,מבעד לשריג התיאוריות והניתוחי הפרוידיאני ,את
דברי הנבואה האבודי שהיו מקופלי בה פע ,בעבר הרחוק ,ושה מתעקשי עדיי ,לילה
אחר לילה ,למסור לנו?
אפשרוּת.
כשאנו מסתכלי על הדברי כ  ,שאלות ישנות רבות מקבלות תשובות חדשות ,פשוטות מאי
כמוה .ניסיונותיו של פרויד לעשות רדוקציה של כל הרגשות העלעצמיי לדחפי אגואיסטיי
מקבלי את מקומ הראוי .אי דבר קל יותר מאשר חילול רגשותיה של אחרי :אהבה אינה
אלא פחד ,נתינה אינה אלא הפעלת כוח .אבל מבט כ בחווייתינו ,מבט חטו -אחד ,מראה לנו כי
אי עובדה ממשית יותר מקיומ של רגשות כאלו .הפחד והכוח ג ה ש ,אי כל ספק .א אית
לא ת הסיפור .ישנ רגשות עלעצמיי ,המכווני אל האחר ,הרואי אותו .להגדיר
כתחפושותיו של אגו ערמומי ותולא פירושו בגידה בחווייתינו .במסגרת הסיפור המטריאליסטי
ההגדרה אכ אמיתית .א א נכבה לרגע את המס בו פרויד מרצה על חרדתנטישה ועל תסבי 
אדיפוס ועל הרצו לשלוט ,נראה במס האחר שהאהבה שאנו רוחשי ממשית יותר מכל
המיתוסי של פרויד.
אותו הדבר תק -לגבי שאלת הרצו .חופש הרצו שלנו הוא עובדה נפשית .איזה צור יש
לנו במיתוסי סבוכי ומפותלי המיישבי את חווית הרצו החופשי ע הדטרמיניז? החוויה
המתעוררת ומתנערת מקורי המלל המטריאליסטי שנטוו סביבה בשנתה אינה זקוקה לה.
ממקו מושבה באר* החופש היא מביטה אל דמותו הקטנה והקדחתנית של דנט ,הנמצא בגדה
השניה של הנהר ,באר* החומר .דנט עמל קשות על בנייתו של גשר משוכלל ,באמצעותו יוכל לחבר
בי שתי הגדות .מרחוק הוא צועק לה ,מבאר את מעשיו .הוא מסביר לה ארוכות ,שלמרות שבמוב
החמור של המילה אי לה רצו חופשי ,כי העול הוא דטרמיניסטי ,הרי שבהרבה מובני אחרי,
א לוקחי בחשבו את האופי ההירארכי של העול החומרי ומאמצי את העמדה
האינטנציונלית ,בעצ יש לה רצו חופשי ,או לפחות אשליה של רצו חופשי שהיא טובה באותה
מידה ...עוד ועוד הוא צועק .כמה מיותרי ומסורבלי נראי הפטפוטי האלו לחוויה הערה,
המביטה סביבה וחוזה במו עיניה בחירותה הטבעית .דנט זקוק לגשר ,לא היא .המדע זקוק לה,
לא האד.
דנט והחוויה מדברי בשפות שונות ,זה הכל .א יש צור באפליה מתקנת ,במעי 'תנועה
לשחרור החוויה' ,כדי לעורר את החוויה מתרדמתה ולהזכיר לה שיש לה שפה משלה .שהיא איננה
זקוקה למתורגמני שיקראו בפניה את שיריה שלה בשפת .בזכות האפלייה המתקנת ,החוויה
יכולה לגלות את ה'קול הפנימי' שלה ,וכ לגלות את החופש שלה ,כש שנשי מגלות את
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הפוטנציאל הרוחני והאינטלקטואלי הטמו בה ,לאחר שבמש זמ כה רב הסתפקו בקריאת
שיריה בתרגומ של הגברי.
אבל א כל מה שגילינו הוא ,שההבדל בי החוויה הסובייקטיבית לבי המיתוס האובייקטיביסטי
הוא הבדל של שפה ,של דר התבוננות ,של פרספקטיבה – לא הגענו? מלכתחילה ידענו שהמיתוס
לא מחלי -את החוויה ,ושהיא קיימת בזכות עצמה .אצל חוקרהמוח ,למשל ,ואצל האסטרונו.
טוב ,יאמרו לנו ,אז יש סיפורי מדעיי מצד אחד וחוויה מצד שני ,ולכל אחד מה יש סיפור אחר
לספר .מה חידשנו? הא לא היה כל מפעל האפלייה המתקנת שלנו לשווא?
ההבדל ,כ נדמה לי ,הוא שהאפלייה המתקנת ,א נתרגל אותה ,יכולה ליצור שינוי ממשי
בחיינו .חיינו משתני לפי מידת האמונה שלנו בסיפורי החוויה .כולנו מקשיבי לחוויותנו;
השאלה היא א אנחנו מאמיני לה .אי זה מספיק להבי שיש שתי שפות .כל עוד אנו מכירי
בעובדה הזו א ממשיכי להאמי ששפה אחת יותר נכונה מהשניה ,אנחנו לא באמת מקשיבי
לשתיה .החלומות ,הרגשות וצירופי המקרי עומדי מולנו כחבורה של זאטוטי נרגשי,
ומספרי לנו בהתלהבות את סיפוריה .אנחנו מחייכי אליה בנימוס ,מהנהני במקומות
הנכוני ,מעמידי פני מתעניי – אולי אפילו מקשיבי מעט ומוצאי איזה ח ילדותי בדבריה.

א כל עוד ,בסתר לבנו ,אנחנו חוזרי ומזכירי לעצמנו שהסיפור שלנו אמיתי יותר ,הרי שאיננו
מקשיבי לה כלל .א אנחנו מתעקשי לתרג את שפת לשפתינו ,סימ שלא באמת הודנו
בכ שמדובר בשתי שפות שוותער  ,ומכא שיש עוד מקו לאפלייה מתקנת .ההבדל בי ההכרה
בקיומ של שתי שפות לבי ההקשבה האמיתית לשתיה הוא הבדל של אמונה .הקשבה אמיתית,
אפלייה מתקנת אמיתית ,פירושה להתחיל להאמי לחוויות.
השאלה הגדולה שמייד עולה ,כמוב ,היא א נית לבחור להאמי ,א אמונה היא בכלל
רצונית? א נית לעקו -את השאלה לחלוטי .לא צרי לבחור להאמי; צרי לבחור רק להקשיב
לחוויות ,ולראות מה קורה .לא נכפה עליה הסברי סיבתיי .עלינו רק לתרגל את השאלה" ,מה
בפיכ?" ,מבלי לשאול רק אי  ,אי  ,אי  .כש שהאמונה במטריאליז מצמצמת את מידת
הקשב שלנו ,כ יכולי אנחנו ,על ידי הגדלת הקשב ,לצמצ את האמונה במטריאליז וליצור
אמונה חדשה .הגדלת ההקשבה שלנו לחוויותינו ,אני מאמי ,תביא את האמונה בה.
רק הבדל של אמונה יכול ליצור שינוי בחיינו .חיינו משתני באופ משמעותי א אנחנו
מתחילי להאמי ברצו חופשי ,למשל ,וחשי בו פוע בנו ,לאחר שהאמנו שחוויית הרצו
החופשי היא רק אסטרטגיה מועילה שהאורגניז מאמ* כדי לשרוד .חיינו משתני כשאנו
מאמיני שבחלומותינו מסתתרות לפעמי נבואות ,לאחר שהאמנו שה רק הזיותיו של תתמודע
מתוסב  .חיינו משתני כשאנו מאמיני שבאהבתינו אנחנו באמת רואי את אהובינו ,לאחר
שהאמנו שאהבה היא רק המצאתו של מוח מפוחד ותאבשליטה ,ושהיא אינה רואה דבר ,אלא רק
עיוורת למגרעותיו של האהוב .המידה בה אנו קשובי לחוויותינו משנה את אמונתנו; ואמונתנו,
יותר מכל דבר אחר ,משנה את חיינו.
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ג .פסיכותרפיה הומאניסטית
הזר השלישי בפסיכותרפיה נקרא הזר ההומאניסטי .דחיתי את הדיו בו מהפרק הקוד לפרק
זה ,מפני שהאידיאולוגיה המסתתרת מאחוריו אינה מכאניסטית באופייה .זר זה אינו מנסה
להסביר את החוויה וההתנהגות האנושיי במונחי אובייקטיביסטיי וחיצוניי ,ואינו מנסה
לטפל בה בדרכי עקיפות הפונות לרבדי הנמוכי והסמויי של הנפש .הפסיכותרפיה
ההומאניסטית משתייכת לזר הפנומנולוגי של הפסיכולוגיה :היא מתייחסת לחוויהכפישהיא
כאל בעלת ממשות זהה לזו של תיאוריות .לחוויה הפנומנולוגית ,עבור ההומאניסט ,יש תכני
וער הסברי וטיפולי ,בדיוק כמו התיאוריות האובייקטיביסטיות של המדע האמפירי .מבחינה זו,
מהווה הפסיכולוגיה ההומאניסטית את הצעד הראשו ,בעול הפסיכותרפיה ,לקראת אפלייה
מתקנת של החוויה הסובייקטיבית.8
ראשיתה של הפסיכותרפיה ההומאניסטית באמריקה של ראשית שנות ה .60הפסיכולוגי
שייסדו את הזר הזה עשו זאת בצורת מרד מפורש בזרמי הקיימי בפסיכולוגיה ,ובפרט בשני
הזרמי הגדולי של הפסיכותרפיה – פסיכואנליזה וביהייויוריז – אות סקרנו בפרק הקוד.
נקודת הביקורת הראשית שלה היתה ,שהפסיכולוגיה הקיימת מתייחסת לאד כאל אובייקט,
מושא למחקר ולטיפול ,ובכ עושה לו דההומניזציה .הפסיכולוגיה ההומאניסטית הציעה מערכת
חדשה ואלטרנטיבית של הנחות יסוד:
*

האד החווה הוא מוקד הפסיכולוגיה.

*

מושאי המחקר המועדפי ה הבחירה ,היצירתיות והמימוש העצמי האנושיי.

*

משמעותיות קודמת לאובייקטיביות כקריטריו לבחירת נושאי מחקר.

*

הער העליו במחקר ובטיפול הוא כבוד האד.

ההומאניסטי לא התכחשו להשפעת המשמעותית על הנפש של גורמי ביולוגיי ,דחפי לא
מודעי והתניות חברתיות .א ה ניסו לתק את הדימוי הסביל של האד המשתמע מהתעסקות
בלעדית בגורמי מסוג אלו .מטרת היתה להעביר את מרכז הכובד של נפש האד מהלאמודע
אל המודע ,מהרובד המכאניסטי והאובייקטיביסטי לרובד הרצוני והסובייקטיבי .ה הדגישו את
תפקידה של המודעות בעיצוב עצמה ובקביעת המסלול בו היא מתקדמת ,ואת יכולתו של האד
לשנות עצמו באופ פעיל ומודע .לפיכ  ,מוש בה דגש נמו יותר על העבר ,לכאורה זירת
התעצבותה של הנפש ,ויותר על הדרישות שמציב ההווה ועל האפשרויות המקופלות בו.
נקודה משמעותית שניה המרכזית לחשיבה ההומאניסטית קשורה במושג ה'מימוש העצמי'
) .(Self-actualizationמושג זה מניח את קיומו של 'אני' נוס ,-רדו ,שהוא אמיתי יותר ,או אותנטי
יותר ,מה'אני' הממומש בפועל .מעבר לדחפי הביולוגיי והאגוצנטריי ,ייחסו ההומניסטי
לאד דח -חיובי הפועל לקראת מימושו של האני האותנטי הזה .הצרכי הביולוגיי עדיי ש,
עדיי מפעילי כוח על האד ועדיי תובעי את סיפוק .א ה נתפסי כמשניי לדח -הבונה
 8הסקירה הבאה מבוססת עלRita Atkinson, et al., op cit., pp. 463-471, 568-569 :
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הזה .כשצרכי אלו מתמלאי ,האד ממשי לשאו -הלאה ,לצמוח למקו נוס ;-בקודקודה של
פירמידת הצרכי שלו נמצא המימוש העצמי .הכוונה איננה רק למימושו של העצמי האמיתי ,אלא
ג למימושו עלידי העצמי.9
שני עקרונות אלו – הדח -למימוש עצמי ועצמאותה של המודעות – הכתיבו את סוג
התרפיה שצמחה מהזר ההומאניסטי .העקרו הראשו הכתיב את תכלית הטיפול ,והשני את
אופ ניהולו .מטרתה של התרפיה ההומאניסטית היא להביא למימושו העצמי של המטופל במידה
הגדולה ביותר האפשרית .השאלה המרכזית הנשאלת בטיפול הינה ,אפוא" ,מי אני"? לעתי
קרובות ,הדימוי העצמי של האד )תפיסתו שלו את יכולותיו ,אופיו ,וכו'( שונה ,ה מהאני
האידאלי שלו )מי שהוא היה רוצה להיות( וה מהמציאות )מי שהוא באמת( .התרפיה שואפת
להביא למודיפיקציה של הדימוי העצמי ,כ שיהיה קרוב יותר ה למציאות וה לאני האידאלי .כ
משתלב עקרו המימושהעצמי בטיפול.
האופ בו מתנהל הטיפול מדגי את העקרו השני ,עקרו עצמאותה של התודעה .הטיפול
נתפס כתהלי חיפושו העצמי של המטופל ,והמטפל משמש כמעי ’ ,‘sounding boardכליעזר חיצוני
המסייע למטופל בחיפוש העצמי שלו .גישה זו היא פחות פטרנליסטית משתי הגישות האחרות.
היא לא קובעת למטופל איזה סוג טיפול עדי -עבורו ,אלא נותנת לו לגבש את דרכו בעצמו .המטפל
משתדל לדבר ע המטופל על חוויותיו במונחיו שלו ,והטיפול מתקד בצורת שיתו -פעולה בי
השניי .התרפיסט לא מפרש את חוויותיו של המטופל )כמו הפסיכואנליזה( ולא מנסה לשנות את
התנהגותו )כמו הביהייויוריז( .תפקידו הוא לעזור למטופל ליצור מגע ע האני האמיתי שלו
ולממש אותו דר חיפוש עצמי.
שתי השאלות המנחות שלנו ,שאלת הרצו ושאלת השלמות האנושית ,מקבלות ,כשאנו
מפני אות כלפי הפסיכותרפיה ההומאניסטית ,תשובות שונות מאלו שקיבלנו משתי שיטות
הפסיכותרפיה הקודמות .מכיוו שנקודת המוצא היא סובייקטיביסטית ,שאלת הרצו החופשי
אינה עולה כלל; התשובה ברורה :הרצו קיי כעובדה נפשית שאי מערערי בכלל על קיומה .ג
הגדרת השלמות האנושית ,היעד אליו אנו שואפי כבניאד ,שונה .בזמ שהפסיכואנליזה
והביהייויוריז ניסו א ורק לשרש בעיות קיימות ,ההומאניז שוא -ללכת מעבר לכ  ,ולסייע
למטופל לצמוח לקראת מימושו העצמי.
איזו תמונה עולה לנו כשאנו מביטי על שלושת שיטות הפסיכותרפיה שסקרנו ביחד ,זו לצד זו?
הפסיכואנליזה התייחסה לחוויות הסובייקטיביות של האד ,א הסתכלה עליה מבחו* ,כביכול,
וניסתה להסביר אות ולטפל בה בכלי אובייקטיביסטיי של מדע .האד נתפס ,לפיכ  ,ככלי
משחק פאסיבי בידיה של הכוחות הלאמודעי השולטי בו .הביהייויוריסטי התעלמו כמעט
לחלוטי מהחוויה הסובייקטיבית של האד והתמקדו רק בהתניות שעיצבו את דפוסי התנהגותו.
מצד שני ,ה ייחסו לו אקטיביות גדולה יותר ביכולתו ליצור לעצמו התניות חדשות .הזר
ההומאניסטי יצר סינתזה מסוימת בי שני הזרמי :הוא לקח את הסובייקטיביות
 9ההשוואה שעשיתי בסעי -הקוד בי אפלייה מתקנת לחוויה לבי פמיניז אינה מקרית .כשהפסיכולוגיה
ההומאניסטית החלה להתפתח ,היא אכ הלכה יד ביד ע התנועות לשחרור האישה ולשחרור הגייז באמריקה.
מושגי כמו 'הגדרהעצמית'' ,הגשמהעצמית'' ,גילויו של הקול הפנימי' ,וכו' ,הפכו לנפוצי ולדומיננטיי ,ושיחקו
ג לידיה של הפמיניסטי ושל הגייז .הטענה המרכזית של האחרוני היא ,שקול הפנימי מושתק ,ושההתפתחות
הטבעית של זהות מעוכבת על ידי גורמי חיצוניי ,הכופי עליה דר חיי ודר מחשבה זרי .ה הפסיכולוגיה
ההומאניסטית וה תנועות הפמיניז והגייז ,מהווי שני פני של מהפכת האפלייה המתקנת לטובת החוויה
הסובייקטיבית האישית.
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מהפסיכואנליזה ואת האקטיביות מהביהייויוריז ,א שילב במסגרת חדשה ,המעניקה לכל
אחד משני האלמנטי הללו מקו משמעותי ועמוק יותר.
נית להצביע ,אפוא ,על התהלי הדיאלקטי הבא :בשלב הראשו ,הפסיכואנליטי ,האד
נתפס כסובייקט סביל )יחסית(; בשלב השני ,הביהייויוריסטי ,האד נתפס כאובייקט פעיל
)יחסית(; ובשלב השלישי ,ההומאניסטי ,האד נתפס כסובייקט פעיל.
למרות ששני היסודות הללו ,הסובייקטיביות והאקטיביות ,היו ש עוד קוד ,ה היו
מעוגנות עתה במסגרת אפיסטמולוגית חדשה .החידוש של ההומאניז הוא בשינוי הפרדיגמה,

שינוי של דר ההתבוננות .דר ההתבוננות החדשה על המציאות לא היתה רק אמפירית אלא ג
פנומנולוגית .במוב זה ,היא מיישמת את האפלייה המתקנת לטובת החוויה .היא לא מעניקה
לחוויה הסובייקטיבית מקו שהוא רק יותר משמעותי ביחס לשיטות שקדמו לה; ההבדל אינו רק
כמותי ,אלא ג איכותי :ההומאניז מעניק לחוויה משמעות אחרת ,ממשית יותר ,מאשר הזרמי
האחרי בפסיכולוגיה.

ד .חוויות רוחניות
עד כה ,עסקתי בפרק זה במושג החוויה באופ כללי בלבד .א הפרק אמור לשמש ג ציר בי שני
הפרקי האחרי ,והחוויה מעניינת אותנו כפרוזדור בי שתי קוסמולוגיות ,בי שתי תמונות עול
שונות .העיסוק הכללי בחוויהבאשרהיא היה חיוני עבורנו ,כדי לבטא את משמעותה של
האפלייה שהיא נתונה לה ,ואת הצור באפלייה מתקנת .אול מכא ואיל  ,עלינו לצמצ עצמנו
ולהתמקד בסוג אחד של חוויות ,ולראות לא ה לוקחות אותנו .כוונתי לאות חוויות שנהוג
לכנות חוויות דתיות ,או חוויות רוחניות .עוד לפני שניגש להגדיר אלו חוויות בדיוק נכלול
בתחומ של מונחי אלו ,נוכל לומר בביטחו מסוי כי חוויות אלו מציבות את האתגר הגדול
ביותר בפני פרוייקט האפלייה המתקנת שלנו .חוויות רוחניות עזות אינ לוחשות רמזי עמומי
לאלו החווי אות ,ואינ מצביעות בעדינות על כיווני פעולה אפשריי; ה לופתות את הסובייקט
וצועקות הישר לתו אוזנו .ה מתיימרות ,בנוס -לכ  ,לטעו טענות על המציאות האובייקטיבית,
ולשאת עמ בשורות בעלות ער ציבורי ,לא רק פרטי .ה לא מדברות רק על הסובייקט ,אלא על
היקו .במלי אחרות ,ה דורשות ממי שחווה אות לחזור מתחו החוויה לתחו המיתוס ,ע
סיפור חדש .א נרצה להיות רציניי לגבי פרוייקט האפלייה המתקנת שלקחנו על עצמינו,
ולהפעיל אותה הלכה למעשה בתחומ של חוויות מסוג זה ,נמצא עצמנו יוצאי בהכרח מחצרה
הצרה של הפסיכולוגיה לקראת ממלכתה האדירה של הקוסמולוגיה.
 .1תכניה ואופיי של החוויות הרוחניות
האד הראשו שניסה לחקור באופ השוואתי ושיטתי את מאפייניה של חוויות רוחניות היה
ויליא ג'יימס ,ע "החוויה הדתית לסוגיה" ,שחיבר ב .1902ע ג'יימס ,התחיל להתפתח זר
במחקר הפסיכולוגי שנקרא 'הפסיכולוגיה של הדת' .המחקר הפסיכולוגי של הדת מנסה לבדוק את
המאפייני של החוויה ,ההתנהגות והאמונה הדתיי .במסגרתו ,נערכי מחקרי כמותניי
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ואכותניי של תופעות שונות הקשורות בדת :חוויות דתיות ,קונברסיה ,פולח ,ממסד דתי ,רכישת
אמונה ,ועוד .המחקר בוח כיצד אספקטי שוני של ההתנהגות והאמונה הדתיות תלויי
במשתני חיצוניי ,כגו מגדר ,מעמד סוציואקונומי ,השכלה ,תעסוקה ,גיל ,חברה ,משפחה,
וכו' .הנתוני מצביעי על קשרי מענייני בי חוויות דתיות למשתני אחרי .התגלה ,למשל,
שחוויות רוחניות רווחות יותר אצל נשי ,שה רווחות יותר בקרב מעמדות חברתיי נמוכי,
ושרוב מתרחשות אחרי גיל .50
כא ,אי ברצוני להתייחס לממסד ולפולח הדתיי אלא רק לחוויות רוחניות ,בפרט אלו
המובילות לקונברסיה )הצטרפות לדת ,חזרה מחודשת לדת ,או המרת דת( .שתי שאלות מעניינות
אותנו .1 :מהו התוכ של חוויות רוחניות?;  .2מהו האופי של חוויות רוחניות?
בסו -ספרו ,מסכ ג'יימס את האמונות העיקריות העומדות ביסוד תמונת העול
הדתית:10
1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its
;chief significance
;2. That union or harmonious relation with that higher universe is our true end
3. That prayer or inner communion with the spirit thereof—be that spirit ‘God’ or
‘law’—is a process wherein work is really done, and spiritual energy flows in and
produces effects, psychological or material, within the phenomenal world.

במקו אחר בספר ,הוא מונה את המאפייני של מצב התודעה המיסטי שבמסגרתו נחוות
החוויות הרוחניות:11
1. Ineffability; 2. Noetic quality; 3. Transiency; 4. Passivity

שני חוקרי העוסקי בפסיכולוגיה של הדת ,ביתהלחמי וארגייל ,חיברו את הסיכו
העדכני ביותר של מחקרי בתחו זה ) .(Beit-Hallahmi & Argyle 1997בפרק על חוויות רוחניות,
ה מצטטי את מחקרו החשוב של סטייס ) (Staceמ ,1960המנסה לסכ ג הוא את התכני
והמאפייני המשותפי לחוויות דתיות שונות ולמצבי תודעה מיסטיי:12
1. Unifying vision, all things are one, part of a whole.
2. Timeless and spaceless.
3. Sense of reality, not subjective but valid source of knowledge.
4. Blessedness, joy, peace and happiness.
5. Feeling of the holy, sacred, divine.
6. Ineffable, cannot be described in words.
7. Loss of sense of self.
William James, op cit., p. 367 10
Ibid., pp. 292-293 11
B. Beit-Hallahmi & M. Argyle, The Psychology of Religious Behaviour, Belief & Experience, p. 74 12
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בסו -אותו פרק מסכמי ביתהלחמי וארגייל את הנתוני של המחקרי השוני כ :13
Religious experiences convey, to those who have them, that they have been in contact
with a very powerful being or force, ‘whether they call this God or not’, that there is a
;unity in the whole of creation; they feel united and have love towards other people
they feel more integrated, perhaps ‘forgiven’; they are happier; they have had
experiences of timelessness, perhaps eternity; and they believe that they have been in
contact with some kind of reality.

לא כל הנתוני ,יש לציי ,ה אוניברסליי .חלק מתאימי בעיקר לחברה נוצרית.
הדמיו בי חוויות דתיות אלו לבי חוויות של יהודי ומוסלמי ,למשל ,הוא חלקי בלבד .ע
זאת ,נתוני אלו ישרתו אותנו כא כמסגרת דיו כללית.
מבי הנתוני האלו ,חשוב לי להדגיש כרגע שלושה :שהחוויה הרוחנית מהווה ,עבור מי
שחווה אותה ,יצירת מגע ע ישות רוחנית גדולה יותר ,הנמצאת מחוצה לו; שיצירת המגע עמה
כוללת תמיד תחושה של פאסיביות ושל אובד העצמיות; ושמציאות רוחנית זו מהווה מקור של
ידע אובייקטיבי על המציאות .תכונות אלו חשובות במיוחד בהקשר שלנו ,מכיוו שא ברצוננו
להפעיל את האפלייה המתקנת שלנו על חוויות רוחניות ,תכונות אלו מעמידות בפנינו אתגר גדול
מאוד .אנו נשוב ונעסוק בשאלה זו מאוחר יותר.
 .2קונברסיה
במקרי רבי ,חוויות רוחניות משחקות תפקיד משמעותי בתהלי הקונברסיה .תהלי זה מדגי
את ההשפעות המוחשיות מאוד שיש לחוויות רוחניות עזות על דר חייה והתנהגות של אלו
שחווי אות .ביתהלחמי וארגייל מצביעי על ארבע גישות תיאורטיות שונות המנסות להסביר
את התופעה:14
*

קונברסיה כחיפוש אחר זהות וכתהלי קוגניטיבי :הקונברסיה נתפסת כתופעה

השייכת לטיפוס של תהליכי התבגרותיי .היא כמעט ולא מתרחשת בגיל המאוחר מ.30
מאפייני אותה חיפוש אחר זהות עצמית וחיפוש אחר מערכת תיאורטית הוליסטית .בדר כלל,
תהליכי התבגרותיי כוללי את הרצו לאובד של חופש לטובת תחושה של בטחו אידיאולוגי.
התהלי כולל ,לעתי קרובות ,התמסרות למערכת חוקי חיצונית ,למסגרת חברתית אינטנסיבית
ולדמות סמכותית וכריזמטית .הקונברסיה נתפסת כשינוי קוגניטיבי של תפיסה ,המאפשר תמונת
עול חדשה .היא בדר כלל מתרחשת אחרי משבר קיומי גדול ואובד משמעות .הקונברסיה היא
תהלי מציאת הפתרו למשבר כזה.
קונברסיה כפתרו מגננתי לקונפליקט לאמודע :זוהי הגישה הפסיכודינמית

*
לקונברסיה ,שראשיתה אצל פרויד .לפי גישה זו ,התכני הספציפיי של חווית הקונברסיה
Ibid., p. 96 13
Ibid., pp. 115-119, 123-128 14
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משניי ביחס לתהליכי הלאמודעי המובילי אליה .תהליכי לאמודעי אלו כוללי תמיד
קונפליקט פנימי גדול ,והקונברסיה מהווה פתרו מגננתי ,שאינו אלא הדחקה של הקונפליקט.
בדר כלל ,הקונפליקט המקורי קשור בדמות של הורה ,והפתרו לקונפליקט מתבטא ביצירת
מושא אהבה והערצה חלופי .הקונברסיה מתרחשת כמרד בדמות ההורה ובסמכות המזוהה איתו;
המרד יוצר קונפליקט ומתח גדולי ,ואלו מוצאי מפלט במסגרת סמכותית חדשה ,היא הדת .כל
קונברסיה ,א כ ,היא מרידה בדמויות הסמכות שניסו לכפות על הסובייקט זהות מסויימת .א
יצירת הזהות החדשה נעשית ג היא באמצעות דמות סמכותית חדשה .הקונברסיה פירושה,
למעשה ,החלפת דמות סמכותית אחת באחרת ,במסווה של החלפת זהות.
קונברסיה כתוצר של פרהדיספוזיציות אישיות :גישה זו מנסה ג היא לספק
*
הסבר סיבתי של חווית הקונברסיה ,אול במונחי של הנטיות והפוטנציאלי הפנימיי,
הקשורי באישיות הספציפית של האד שעובר את החוויה .הגישה מנסה לצייר את דיוקנ של
אלו שקיי אצלה הפוטנציאל ,או הפרהדיספוזיציה ,לעבור קונברסיה .באופ כללי ,מדובר
בפרהדיספוזיציה של חולשה ושל פגיעות :התקופות הקודמות לקונברסיה מאופיינות בבלבול,
דיכאו ,יאוש ,חוסראוני ,אימה )בדר כלל כלפי הורה או תחלי-הורה( ,וכתוצאה ,רצו להכנע
ולהפקיד עצמ בידי דמות כליכולה שתחזיר סדר לחיי  .מאפיי חשוב נוס -הוא תלישות
חברתית :אנשי בעלי קשרי חברתיי ו/או משפחתיי רעועי ,או הנמצאי בשלב מעבר
מחברה לחברה ה בעלי פוטנציאל גדול מאחרי לעבור קונברסיה ולהצטר -למסגרת דתית .מודל
זה מנסה להסביר מדוע אנשי מסוימי ולא אחרי עוברי קונברסיה.
*
קונברסיה כתוצאה של גיוס ושכנוע :גישה זו מדגישה את האמצעי המופעלי
על האד שעובר קונברסיה על ידי גופי חיצוניי .בראש ובראשונה ,מדובר ב'מגייסי'
) ,(Recruitersהמנסי לעודד את ה'מגויס' ) (Recruitלנטוש מער אחד של סמכויות ,אמונות ודר 
חיי לטובת מער חדש .נהוג לדבר על שלושה מודלי של גיוס ,הנבדלי זה מזה בדרגת
החשיבות והאקטיביות המיוחסת למגייס ולמגויס .במודל הראשו ,מנסי להבחי בי שיטות
מניפולטיביות יותר ופחות )'שטיפתמוח' לעומת שכנוע הגיוני ,למשל( בה משתמשי כדי להשפיע
על המגויס; המודל השני מתייחס למגויס כמישהו הנמצא בחיפוש פעיל; המודל השלישי מנסה
לעמוד על מאפייניה של תכונת ה'כאריזמה' המיוחסת למגייס ,שללא ספק מהווה גור משמעותי
בתהלי הגיוס ,א הניתנת להגדרות שונות והבאה לידי ביטוי בדרכי שונות.

 .3ביקורת על ההסברי לקונברסיה
נית להסיק מהנתוני של הגישות השונות ,שחשיפת הקונטקסט של הקונברסיה – התנאי
ההכרחיי להתרחשותה ,קווי האופי של אלו שעוברי אותה ,הנסיבות בה היא מתרחשת ,וכו' –
מסבירה אותה באופ מלא .התפיסה הנרמזת מה היא ,שא נבי את הסיפור הסיבתי של אופ
התהוותה של הקונברסיה ,הרי שהבנו את הקונברסיה עצמה .ההסברי השוני מנסי לגרש
מהתופעה את היסוד העלטבעי שבקרב הקהילות הדתיות נהוג לייחס לה ,ולהגדיר אותה במונחי
טבעיי לגמרי .ה מנסי ,במלי אחרות ,לעשות לה נטורליזציה.
א נקל בידינו לראות ,כיצד באמצעות ניסוח מחודש של אות נתוני ממש מצטיירת לנו
תמונה אחרת של תופעת הקונברסיה ,שאינה שוללת את קיומו של יסוד רוחני בתוכה .כל הגישות
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הללו מתארות את אלו שעוברי קונברסיה על דר השלילה בלבד :ה אינ יציבי ,ה אינ
מסוגלי להסתדר בחברה ,ה אינ מתמודדי ע דמויות הסמכות בחייה ,וכו' .א באותה
מידה נית לתאר אות ,לא כבעלי חסרונות ,אלא כבעלי יתרו גדול .נית לראות כבעלי הזכות
הכבירה לבוא במגע ע האל .ההמוני שלא עוברי קונברסיה – כי ה לא מפקפקי בדר
חייה ,כי ה קשורי מדי לחברה ,כי ה אינ מנסי למרוד בדמויות הסמכות בחייה ולחפש
את עצמ – ה המשוללי והעוורי ,שלא מסוגלי לחזות באור האלוהי.
הגישה הראשונה ,המאפיינת את הקונברסיה כתהלי התבגרותי ,כמשתייכת לטיפוס של
תהלי  ,מנסה ליטול ממנה את העוק* הייחודי שלה ולהציג את תמונת העול הדתית כשרירותית.
א אי היא עושה זאת כלל :היא רק מראה שישנ תהליכי דומי ,המובילי לאימוצ של
תמונותעול אחרות .במקרה של הגישה השניה ,תיאור התהלי הפסיכודינמי והלאמודע
המוביל לקונברסיה ,תיאור המתעל מתכני החוויה הדתית ,לא באמת חיסל את תכניה; הוא רק
תיאר את הדר בה מגיע אליה הסובייקט .ג מניית הפרהדיספוזיציות המאפיינות את אלו
שעוברי קונברסיה אינה 'מסבירה החוצה' את החוויה; היא רק מתארת את תכונותיה של
האנשי שעוברי אותה .בצורה דומה ,נית לבחור לתאר את תהלי השכנוע של המחזיר בתשובה
לאו דווקא כשטיפת מוח ,אלא כתהלי של אימו ,המאפשר לסובייקט 'לחזות' באמיתות שעי
בלתימאומנת אינה כשרה להבחי בה.
הגישות השונות מראות רק ,שהנתוני השוני הכרחיי להתרחשותה של הקונברסיה;
לא שה מספיקי .נית לטעו ,באותו מטבע שהגישות האלו משתמשות בו ,שאנשי שלמדו
קרוא וכתוב ה בעלי סיכוי גבוה במיוחד לקרוא את "דוקישוט" ,או שאנשי ששמיעת תקינה
ה בעלי פוטנציאל גבוה להפו לאוהבי מוזיקה .הניסוחי האלטרנטיביי שלנו מציגי את
אות נתוני ,כ שה לא נראי עוד כמשקפי את התנאי היוצרי את הקונברסיה ,אלא רק
את התנאי המאפשרי אותה .ההבדל נראה ,על פניו ,משמעותי :לפי דר התיאור הראשונה,
תכני החוויה הדתית נוצרי; לפי השניה ה מתגלי .א אי כא אלא הבדל של ניסוח ,כאשר
הניסוח הראשו הוא חילוני ונטורליסטי באופיו ,והשני דתי ומיסטי באופיו.
הצגתי כא את שתי צורות הניסוח הללו ,לא על מנת להראות שהאחת עדיפה על פני
האחרת ,אלא רק על מנת להדגיש ,שוב ,עד כמה תיאור ה'אי ' בלתירלוונטי לשאלת ה'מה' .שתי
דרכי התיאור השונות מבוססות על פרספקטיבות שונות .ה נאמרות בשפות שונות .הבחירה לאמ*
אחת מה על פני האחרת היא בהכרח שרירותית ,ולכ אינה מובילה לשו מסקנה לגבי ערכ
האמיתי של החוויות הרוחניות .להעדי -את הניסוח המכאניסטי והחילוני על פני הניסוח הדתי
פירושו ,שוב ,אפליית החוויה לטובת מיתוס .אי צידוק כלשהו לעשות זאת .מה שנותר ,לאחר
שההסברי השוני מבטלי זה את זה ,הוא התוכ של החוויה .בי א התגלתה או נוצרה ,בי
א הנסיבות השונות בה התרחשה הקונברסיה רק איפשרו אותה או ממש גרמו לה להתרחש –
תכניה שרירי וקיימי ,עצמאיי וממשיי יותר מכל מיתוס.
 .4אפלייה מתקנת לחוויה הדתית
מעטי מאיתנו עוברי חוויות דתיות .ה נותרות ,נכו לעכשיו ,נחלת של בודדי .אול לא נית,
לדעתי ,להתעל מה .במידה שאנו מסוגלי להתרש מהדיווחי של אלו שעברו אות ,ומהשינוי
הניכר שחל עליה ,מדובר בחוויות העזות והמשמעותיות ביותר המוכרות לאד .ג א לא חווינו
אות בעצמנו ,יהיה זה עוול ,צרותמחשבה וקטנוניות לפטור אות במחי יד ולהגדיר כהזיותשווא
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חסרות ער  ,רק מפני שה אינ מתיישבות ע המיתוסי שלנו .א אנחנו עושי זאת ,איננו סת
מוקיעי מתחומינו מספר זעו של אינדיוידואלי חריגי; אנחנו פוסלי ציבור של של בני
אד הנמצאי במגע ע מציאות נפשית אחרת משלנו .ג א מציאות זו זרה לנו ,היא ממשית
ועשירה מאי כמוה עבור; והיא ממשית לא רק עבור כל אחד ואחד מה לחוד ,אלא ג עבור
כול ביחד ,כקבוצה .הדמיו הגדול בי החוויות השונות שלה ,לפי דיווחיה ,מאל* אותנו
להודות בכ  .חובתינו ,אפוא ,א איננו רוצי להתעל מתופעה משמעותית כלכ בנו -החוויה
האנושית ,להפעיל את האפלייה המתקנת שלנו ג על חוויות דתיות ,למרות שאיננו חשופי לה
בעצמנו.
המיתוס המדעי יצר מונופול על מה שקורה 'ש בחו*' ,והפ את כל המיתוסי האחרי
לסיפורי על דברי שקורי 'כא בפני' .א אנחנו רוצי להיות רציניי בנסיו שלנו להעניק
אפלייה מתקנת לחוויות הרוחניות ,עלינו להתחיל לפרק את המונופול הזה .להכיר בממשות
הנפשית של חוויות רוחניות ובערכ הגדול עבור מי שחווה אות ,אבל להתעקש על כ שה
מתרחשות 'רק' בתו ראשו ושאי לה כל השלכה לגבי המציאות האובייקטיבית או לגבי אנשי
אחרי – אי זו אפלייה מתקנת אמיתית .א זו ההודאה היחידה שהחוויות הרוחניות הצליחו
לחל* מאתנו ,הרי שלא הענקנו לה דבר .ה תובעות מאתנו יותר מכ  .א התחייבנו לאפלייה
מתקנת ,א החלטנו להקשיב לחוויות באמת ,ולשאול אות מה יש לה לומר לנו ,אי לנו ברירה

אלא לקבל את בשורת של החוויות הרוחניות .ובשורת היא זו :ישנה מציאות רוחנית
אובייקטיבית ,הקיימת באופ עצמאי מחו* לכל אחד ואחד מאיתנו; היא אינה נגלית לחושינו
ונית ליצור עמה מגע באופ תודעתי בלבד; מגע כזה מאפשר כניסה ממשית של כח לתו נפשנו;
מציאות זו מהווה מקור של ידע; היא טובה ,לא רק עבור כל אחד מאיתנו אלא עבור כולנו; והיא
טומנת בחובה הבטחה לגאולה ולתיקו של המציאות הרגילה שלנו.
זרי ככל שיהיו הרעיונות האלו עבורנו ,אלו ה תכניה האוניברסליי של החוויה
הרוחנית ,כפי שהיא נחווית על ידי אנשי רבי מאוד ,במקומות ובתקופות שוני לחלוטי .א
היא סותרת את המיתוס האובייקטיביסטי של המדע ,יהי כ .אינני רואה כיצד נוכל להתעל
מממשותה ,ומהמסרי שהיא מעבירה לנו.
פסיכולוגי רבי מאמיני ,שההכרה בקיומו של הלאמודע האינדיוידואלי מתיישב ע
תכניה של החוויה הרוחנית .כל נפש ,אנחנו יכולי לדמות לעצמנו ,היא כמו באר ,שמימיה עמוקי
ממה שנית לנחש על פני השטח .הכוחות האצורי ש ,כוחות אישיי גרידא ,המבליחי ועולי
אל מעל פני המי ,מפורשי על ידי רבי מאיתנו כהתגלויותיה של איזו אלוהות .מרגע שהכרנו
בקיומו של הלאמודע ,הרי שנתנו מענה לפנומנולוגיה של החוויה הדתית.
א פתרו מהסוג הזה הוא חלקי בלבד .אי הוא מעניק לחוויה את כל מה שהיא תובעת.
שכ מסריה אינ משתמעי לשני פני :היא מספרת על מרחב רוחני ציבורי ,שהנפש
האינדיוידואלית לא לוקחת בה אלא חלק ,לא נוגעת בה אלא כמבקרת .להתעקש על כ  ,שבחוויות
רוחניות מדובר בצלילה למעמקיה של הבאר הפרטית שלנו הוא פירוש קמצני .עלינו להכיר בכ ,
שאיש במעמקי האדמה הבארות יונקות כול ממקור משות ,-ממאגר סמוי של מי תהו
המשתרע תחת רגלי כולנו.
הלאמודע הקולקטיבי של יונג הוא נסיו להמשיג את רעיו מיהתהו .בניגוד למה
שמקובל לחשוב ,יונג לא ראה בלאמודע הקולקטיבי כמודל או כמטאפורה .הוא ראה בו כממשות
רוחנית אובייקטיבית ,או ביסובייקטיבית ,המתבטאת בנפש הסובייקטיבית הפרטית של כל אחד
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ואחד מאיתנו .הטענה שהצגתי בפרק הקוד ,שהדיכוטומיה של הריאליז והאינסטרומנטליז
אינה קיימת במישור החווייתי ,היתה ברורה ליונג ,שדיבר על "אמיתות נפשיות" .נית להגדיר את
הלאמודע הקולקטיבי כמודל אינסטרומנטליסטי המשק -את כל הארכיטיפי והסמלי
המשותפי לכלל בני האד; ונית ,לחלופי ,להציגו כמציאות רוחנית ריאלית ,שהנפש
הסובייקטיבית יוצרת עמה מגע .א -אחד מהניסוחי הללו אינו מערער על האובייקטיביות של
הלאמודע הקולקטיבי .א בשתי נקודות ,כ נדמה לי ,הניסוחי בכל זאת נבדלי :ראשית,
הניסוח השני עושה יותר חסד ע החוויות הרוחניות; נות לה ,כביכול ,יותר כבוד .שנית ,אימוצו
של הניסוח השני כדימוי ,הנסיו להאמי בעול הרוחני כממשות ריאלית ולא רק כמודל
אינסטרומנטלי ,יכול לחולל שינויי משמעותיי בנפש – א חיוביי או לא ,עלינו עוד לברר.
 .5חזרה אל המיתוס
כשאנו בוחרי להאמי בממשותה האובייקטיבית של המציאות הרוחנית ,אנחנו בהכרח מניחי
את רגלינו שוב בעולמו של המיתוס .נטשנו את כל המיתוסי האובייקטיביסטיי של המדע כדי
להאזי לדבריה של החוויה עצמה; כעת ,לאחר שעשינו זאת ,אנו מגלי שאי היא מספרת לנו
אלא מיתוס נוס .-מיתוס חדש זה הוא שכרה האמיתי של האפלייה המתקנת שלנו .א הצלחנו
להודות בכ  ,שהעול הרוחני שהמיסטיקני מבקרי בו ממשי בדיוק כמו העול החומרי שאנו
מאמיני שגופינו חיי בו ,הרי שהאפלייה המתקנת השתלמה .זהו האיתות המבשר לנו ,כי הגיעה
השעה להחזיר את מטוטלת התיקו למרכז ולשוב אל שולח המשא ומת ,במטרה להגיע
לאיזושהי הסכמה ע המדע .אנו מוכני כעת לנסות ולשלב את המיתוסי החומריי המדעיי
המוכרי לנו כלכ ע המיתוס הרוחני החדש שלנו.
א רק עכשיו זה אפשרי .לא היה זה הוג לעשות זאת מבלי לגשת קוד אל החוויה ,ללא
שו דיעות קדומות ,ולהווע* בה .לכשעשינו זאת ,אנחנו מוכני להתחיל לבנות מיתוס חדש .אנחנו
מוכני לגשת אל המציאות במצפו נקי ולשאול אותה :מה הסיפור של ?

ה .תיבת הפאנדורה של החוויה#כפי#שהיא
ג בלי קשר לתכניה ,החוויות הדתיות נושאות אופי ייחודי .את אחד ממאפייניה המיוחדי כבר
ציינתי :ה נחלת של מעטי בלבד .מאפיי נוס -הוא ,שה נחוות רק במצביתודעה מאוד
מסויימי ,מצבי שה שוני במידה גדולה ממצבהתודעה הרגיל שלנו .את מצבי התודעה
המיסטיי נהוג במחקר הפסיכולוגי לשי תחת הקטגוריה של

Altered States of Consciousness

)להל  .(ASCsאי הגדרה מדויקת למצבי תודעה 'משוני' אלו ,וה נקבעי כ’ ’Alteredעל סמ
התיאור של הסובייקט שחווה אות .הקטגוריה כוללת  ASCsהמוכרי לכולנו ,כגו שינה וחלימה,
וכ מצבי פחות שגרתיי ,הנוצרי כתוצאה מהיפנוזה ,מדיטציה ,שימוש בסמי ובאלכוהול,
ועוד .מצבי כאלו מוגדרי ,באופ כללי ,על דר השלילה בלבד :ה שוני ממצב התודעה
המפוכח והרגיל .ה כוללי ,תמיד ,תפיסה אחרת של המציאות ,שלעתי כוללת עיוות של המידע
המגיע מהחושי ,ולעתי כוללת מידע שאינו מגיע מהחושי כלל .המצב התודעתי של מי שחווה
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חוויה דתית ,בה הוא חש עצמו כבא במגע ע ישות רוחנית הנמצאת מחוצה לו ,נופל ,כמוב ,תחת
הקטגוריה של  .ASCsבאופ כללי ASCs ,נתפסי כמצבי פתולוגיי וחריגי ,המונעי מהאד
קשר בריא ע סביבתו ,ושאי ביכולת לתרו לו דברי משמעותיי.
מקוד הבהרתי ,שבביטוי 'אפליית החוויה לטובת המיתוס' ,לא מדובר באפלייה של
חוויות באשר ה ,אלא באפלייה של חוויות אינדיוידואליות ואינטרוספקטיביות לטובת מיתוס
המבוסס על חוויות אינטרסובייקטיביות ואמפיריות .א כעת ,לאחר שבחנו מעט את טיב של
חוויות רוחניות ,ולאחר שהגדרנו מה  ,ASCsאנחנו יכולי לתת הגדרה מעט שונה של אפליית
החוויה לטובת המיתוס .ניסוח חדש של האפלייה יכול להגדיר אותה כאפלייה של מצביתודעה
חווייתיי מסוימי לטובת מיתוס שפיתחנו ,ושבו אנו מסוגלי לאחוז ,רק במצב תודעה אחר.
מצבי התודעה המופלי לרעה ה ה ,ASCsומצב התודעה בו פיתחנו את המיתוס המדעי שלנו
ושבו אנחנו אוחזי במיתוס זה הוא מצב התודעה הרגיל והיומיומי שלנו .ניסוח זה לא אמור
להחלי -את הניסוח הקוד ,או להתחמק משאלת היחס בי הסובייקטיבי לאינטרסובייקטיבי.
מטרתו היא רק לחדד את מקומ של מצביתודעה שוני בסוגיית אפליית החוויות ,ולשי את
האצבע על פ מסוי שלה ,הרלוונטי ביותר לאפליית של חוויות רוחניות באופ ספציפי.
בכל הדיו שניהלנו לגבי האפלייה המתקנת של החוויות ,התחמקתי ממספר שאלות גדולות
מאוד .לכל האור  ,כלל לא ניסיתי ,למשל ,להג על אפליית החוויה ,האפלייה המקורית שבה אני
נלח .כלל לא ניסיתי להציג את יתרונותיה ולבדוק באיזו מידה היא אכ מוצדקת – והרי יש לה
צידוקי רבי כלכ  .הסיבה ,שההגדרה שלי את התיאוריות המדעיות כ'מיתוסי' היא כה
מקוממת ,היא שאפליית החוויה שעושה המדע היא בעצמה אפלייה מתקנת ,המורדת במיתוסי
של העבר .המדע יצא כנגד האנתרופומורפיזציה של העול על ידי האד ,כנגד העירבוב חסר
האחריות של המשאלות והחרדות האנושיות מחד גיסא ע התופעות האמפיריות מאיד גיסא,
וכנגד אמונתו היומרנית והקרתנית של האד ,שהיקו נוצר עבורו ונתפר למידותיו ,ושנית להבי
את היקו באמצעות מער חוויותיו וערכיו הפנימיי .כל אלו עמדו ,מאז ומעול כמקלות בגלגלי
המדע ,כמכשול הגדול ביותר בדר אל האמת.
לא התייחסתי לכל אלו מכיוו שלא המקו כא לעסוק בה .מצד שני ,תהיה זו טעות
להתעל לחלוטי מהצידוקי הרבי הקיימי לטובת האפלייה נגד חוויות סובייקטיביות ונגד
 .ASCsכנגד ההצעה להתייחס לתכני החוויות רוחניות כאל בעלי ער אובייקטיבי ולמצביהתודעה
בה ה מתרחשות כאל בעלי ער הסברי עולות מספר טענות מתבקשות .ברצוני כעת להקדיש
מעט מקו לסקירה של כמה מהטענות האלו .לאחר כל טענה וטענה שאציג ,אנסה להציע ביקורת
נגד .הסקירה אינה מתיימרת להיות מקיפה ,וביקורותהנגד שאני מציע אינ אלא הצעה לדיו
מפורט יותר.
טענות בעד אפליית של החוויות הדתיות ושל מצבי#התודעה בה ה נחוות:
•

לחוויות רוחניות ,כמו לחלומות ולהלוסינציות ,אי הוראה ) (Referenceבמציאות; כמו כ,
חוויות אלו תמיד תלויות בעול הדימויי הספציפי של הסובייקט .עובדות אלו מהוות
ראיה לכ  ,שכמו חלומות והלוסינציות ,מדובר באשליות ובחזיונות שוא המתרחשי
כול בתו המוח .טיעו זה לא נראה לי תק .-יש להפריד בי תוכ לצורה :הצורה
שהחוויות לובשות )הדמויות המתגלות בה ,השפה בה ה מדברות וכו'( אכ תלויות
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תרבות ,תקופה ומקו ,א לא כ התוכ .נית לזקק תכני משותפי ,מוחלטי ,מתו
הצורות היחסיות שה לובשי בקרב בני אד שוני .האובייקטיביות והער של תוכ
החוויות הרוחניות אינ קשורי לשאלה ,הא יש לצורה של החוויות הוראה במציאות.
יהודי יכול לחלו על אליהו הנביא ,נוצרי על ישו ,והינדואיסט על האל גאנש; א בשלושת
המקרי דמויות אלו ינשאו את אות דברי .תוכ אוניברסלי יכול ללבוש צורות
פרטיקולריות.
•

חוויות רוחניות אינ ניתנות לתיצפות אינטרסובייקטיבי ,ולכ קהילת מדעני לא יכולה
לבחו אות באופ אמפירי .טענה זו לא לגמרי מדויקת .העובדה שישנ תכני
אוניברסליי לחוויות רוחניות מעידה על כ שה בהחלט כ נחוות באופ אינטר
סובייקטיבי; ההבדלי הפרטיקולריי ביניה מקבילי להבדלי הפרטיקולרי
הקיימי בי כל שתי נקודות מבט ,ג כשמדובר בנקודות מבט של מדעני שוני
במעבדה .ההבדל המשמעותי היחידי הוא ,שה נחוות באופ אינטרסובייקטיבי רק על ידי
קבוצה מצומצמת יחסית של אנשי .נקודה זו מציעה את האפשרות ,שיש להרחיב את
מעגל המדעני ,כ שיכלול מיסטיקני .אפשרות זו היא אולי בעייתית ,א בכל מקרה,
תהיה זו טעות לטעו שחוויות רוחניות ה סובייקטיביות ואישיות לחלוטי.

•

תכני החוויות הרוחניות ה עמומי וכלליי מאוד ,ואינ ניתני למדידה או לניבוי; לכ
לא נית לחקור אות באופ מדעי או להגיע לאיזשה מסקנות קונקרטיות לגביה.
התשובה שיש לי לגבי טענה זו היא ,שמוקד מדי לקבוע בוודאות .ייתכ מאוד,
שבינתיי ,אי לנו אלא תכני רוחניי עמומי יחסית ,אות נית לתאר במונחי
איכותיי בלבד ,לא כמותיי .א עדיי קיימת האפשרות ,שבאמצעות חקירה שיטתית
ומעמיקה של חוויות מיסטיות ,יציאה ל'מסעותמחקר' רוחניי ,כביכול ,נעמיק ונחדד
את ידיעותינו לגבי העול הרוחני כ שנוכל לתאר אותו במונחי כמותיי ומדויקי .וג
א לא ,מהי המניעה לחקור תופעות שנית לדבר עליה במונחי איכותיי בלבד ,לא רק
כמותיי?

•

מצב התודעה היומיומי שלנו הוא כנראה המשק -בצורה הטובה ביותר את מצב הענייני
האובייקטיבי ,אחרת האבולוציה היתה מעדיפה מצב תודעה אחר .העובדה שהברירה
הטבעית בחרה דווקא במצבתודעה הזה כמצב הרגיל שלנו מהווה ראייה לכ שמבחינה
אפיסטמולוגית הוא המצב האופטימלי .אי ספק שמצב התודעה הרגיל שלנו הוא
האפקטיבי ביותר א כל שברצוננו הוא לשרוד באופ חומרי; רק בו ,כ נדמה ,חושינו
תופסי בצורה הטובה ביותר ,במונחי הישרדות ,את הסביבה שלנו .א אי לנו כל ראיה
לכ שהוא מצב התודעה היחידי בו אנו חשופי לאמיתות אובייקטיביות ,שיכולות להגיע
לנו שלא דר החושי ,ושג א אי בה ער הישרדותי ,יש בה ער אחר .למרבה המזל,
איננו חיי יותר בג'ונגלי ובסוואנות ,ואיננו בסכנת היכחדות תמידית .אי סיבה שלא
ננצל את הפריווילגיות האלו כדי להתנתק לרגעי ,באופ זמני ותחת פיקוח ,מהמציאות
החומרית ,וליצור מגע ע מקור אפשרי נוס -של ידע.

•

לא נית לדבר על  ASCsאלא במצב תודעה רגיל; א נרצה לחקור אות ,בהכרח נצטר
לעשות זאת מחו* לה; לא נית ,אפוא ,לחקור אות באופ ישיר .טענה זו נראית לי
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נכונה .ע זאת ,אינני רואה כיצד היא שוללת את ער המחקרי האפשריי שנית לערו
ביחס ל ,ASCsכאשר אלו ייעשו על סמ זכרונות ודיווחי בלבד.
•

כשאנחנו מגדירי את ה ASCsכאשלייתיי ,אנחנו מצדיקי ,למשל ,את הרחקת של
פסיכופתי המסוכני לחברה ,שצידוק הוא סובייקטיבי )"אלוהי אמר לי"(; אפלייה
מתקנת של החוויה לא תאפשר לנו להרשיע אות ותסכ את החברה .זו הסיבה
שהאפלייה המתקנת שלנו היא זמנית וחלקית בלבד .החברה מרחיקה מעצמה אנשי
המסכני אותה במטרה להג על עצמה בכל מקרה .היא לא תפסיק לעשות זאת א ננסה
להגשי את האפלייה המתקנת שלנו לגבי חוויות מיסטיות .הרגע בו נמצא עצמנו
מצדיקי אנשי המסוכני לחברה יהיה הרגע בו נרפה מהאפלייה המתקנת שלנו כדי
להג על עצמנו.

•

א נעשה אפלייה מתקנת לחוויה הסובייקטיבית ,נפתח תיבתפנדורה :נאל* לאמ* את
הטענה הרלטיוויסטית ש"כל מה שאני חווה הוא אמיתי" .נאבד את כל הקריטריוני
שלנו לאמת אובייקטיבית .כמו כ ,התכני של החוויות הדתיות השונות ושל
התיאולוגיות השונות המתבססות עליה סותרות זו את זו ,ולא מאפשרות מציאה של
תוכ אובייקטיבי משות .-זוהי ,כנראה ,הטענה החשובה ביותר .היא ג מציבה בפנינו את
האתגר הפילוסופי הגדול ביותר :גיבושה של מערכת קריטריוני חדשה ,שתאפשר לנו
להפריד בי הנביאי לבי המשוגעי ,בי השרלטני לבי הכני ,בי החוזי לבי
ההוזי .בפרק הבא אני מציע מספר קריטריוני כאלו .בינתיי ,בכל הנוגע למיתוסי
ולתיאולוגיות ,אצביע על שני כיווני אפשריי בה נית להתקד .נכנה את הכיוו
הראשו 'הכיוו המונתיאיסטי' ואת השני 'הכיוו הפוליתיאיסטי'.

את הכיוו ה'מונותאיסטי' כבר הצגתי לעיל :ההתאבכות של התיאולוגיות והמיתולוגיות
הפרטיקולריות ,בה מתבטלי הפרטי השוני ,מאפשרת זיקוק של יסודות אוניברסליי.
התודעה התרבותית והאישית נתפסת כא כמעי פילטר ,דרכו עובר תוכ אוניברסלי .15הכיוו
השני ,ה'פוליתיאיסטי' ,יכלול ניתוח והשוואה ,לא של היסודות המשותפי ,אלא דווקא של
יסודות הייחודיי של המסורות השונות .כוונתי ליסודות פרטיקולריי א מהותיי ,כגו אלוהות
טובה לעומת אלוהות רעה ,היסטוריה מעגלית לעומת היסטוריה לינארית ,הישארות הנפש לעומת
התכלות הנפש ,גאולה עתידית )כמו ביהדות( לעומת גאולה שהתרחשה כבר )כמו בנצרות( ,וכו' .ע
זאת ,ההשוואה תיעשה מנקודת מבט אינטגרטיבית ,בנסיו לראות את האלמנטי השוני כחלקי
משפטי שיש לחבר ,כביכול ,לכדי סיפור חדש – מיתוס אוניברסלי ,המורכב מכל המיתוסי
הפרטיקולריי השוני.

 15זו היתה גישת של יונג ושל ג'וז -קמפבל ,למשל ,שניסו לאתר ארכיטיפי משותפי במיתולוגיות שונות )קמפבל
כינה את יצירתו הגדולה על מיתוסי בכל העול ” .(“The Masks of Godאחזו בה אנשי רבי בתולדות המערב,
החל מפיקו דלה מירנדולה במאה ה ,15שחיפש תזות משותפות לכל התורות הרוחניות ,דר לייבני* ,טובעו של המונח
) Philosophia Perennisפילוסופיה תמידית( ,ועד אלדוס האקסלי ,שהחייה את הביטוי של לייבני* והמשי את
מלאכת החיפוש אחר הפילוסופיה התמידית בספרו ”.”The Perennial Philosophy
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פרק 3
ההנשמה של תמונת העול

חוט המחשבות שניסיתי לגולל בפרקי הקודמי ,כשלבי התרצה ללכת בעקבותיו ,מש והוביל
אותי ,כעלמה מיסתורית ומפתה ,מחדריו המוכרי של בית ילדותי שטו -האור ,דר פתחי
סודיי ומחילות מתפתלות ,הישר אל עולמו התתקרקעי ,האפל והמופלא של ה'עיד החדש'.
אחוזקס ,נתתי לו להולי אותי הלאה ,ובהדרגה להשיל ממני רבות מהאמונות הישנות והדעות
הקדומות שהבאתי עמי מהבית – שרשראות שו שעטיתי מגיל צעיר כדי להרחיק ממני כל מה
שאחר וזר לי – ושהחלו להכביד עלי .מדפי צדדיי בחנויות ספרי ,שבעבר חלפתי על פניה
ביע ,-החלו לצוד את מבטי; סוג מסוי של מלל ,שבעבר מילא אותי מייד בבוז ובקוצררוח ,החל
לחלחל לתוכי ולמולל קלות את לבי; בהדרגה ,אירועי שוני בחיי – רסיסי חלומות שדבקו
לאחורי עפעפיי ,מחלה שהתמודדתי איתה ,מפגשי מקריי – החלו לדבר אלי ברהיטות הולכת
וגוברת .אני מקווה שהטיעוני שהצגתי בפרקי הקודמי מצליחי להראות ,שהתהלי שעברתי,
ועודני עובר ,לא היה התפרקות מרדנית מעול האינטלקט ,וג לא פר* התיילדות חסר אחריות )א
כי עולה של בגרות מסוימת אכ הוסר ממני( .לא :היה אלו האינטלקט וההתבוננות שקשרו קשר
ע המציאות הפיזית של חיי ,טלטלו אותי מכל עבר וכפו עלי להתבונ על חיי בכנות חדשה; וכנות
זו ,בתורה ,הכריחה אותי להרפות מעט מההתבוננות האינטלקטואלית .הספקנות המלאה מחויבת
להאזי להכל ,ולכ מחויבת ,ולו פע אחת ,לוותר על עצמה ולפנות מקו לאמונה .שכלי הוביל
אותי אל לבי ,הצביע על הדלת ,ועודד אותי להכנס; א השארתי אותו לרגע בחו* ,הרי שהיה זה
בהסכמתו המלאה.

א' .אנרגיה' :גשר בי הקוסמוס לפסיכה
חוקרדתות הולנדי בש הנחרא (Hanegraaff) -חיבר ספר בו הוא מתייחס לתרבות העידהחדש
כאל דת חדשה ,הכוללת מחלקות וזרמי שוני .16הספר מנסה לעשות סדר בזרמי השוני של
העיד החדש ,לאתר בה מוטיבי עיקריי ,ולהתחקות אחר שורשיה במסורות אזוטריות
מערביות .הזרמי השוני כוללי ,למשל ,צ'אנלינג )תקשור ע ישויות רוחניות( ,הילינג )רפואה
אלטרנטיבית( ,נאופגאניז ומדע אלטרנטיבי .בי המוטיבי השוני נית למצוא סוגי שוני של
הוליז ,סוגי של אידאליז ,מוטיבי של גלגול נשמות ,מוטיב 'האלוהי הפנימי' ,ועוד .הבעיה
העיקרית הטמונה בהתייחסות לעיד החדש כאל דת ,מבהיר הנחרא ,-היא שלא מדובר בקבוצה
מגובשת אחת ,בעלת משנה סדורה .כל אמירה גורפת לגבי עול העיד החדש תהיה בהכרח גסה
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מאוד ,ותעשה עוול ע קבוצות ואנשי שוני המשתייכי לו .אנשי רבי הרואי עצמ
כמיסטיקני ומטאפיזיקאי רציניי ,למשל ,מתנגדי להגדרת כאנשי העיד החדש ,הגדרה
שמציבה אות בשורה אחת ע עדר של פופמיסטיקני ושרלטני .הדימוי שיש לאנשי מחו*
לחוגי העיד החדש הוא בדר כלל שלילי ,והוא מביא רבי מהמשתייכי לחוגי אלו להתנכר
להגדרה הזו .המושג 'העיד החדש' זוכה בהדרגה ,בי השאר בזכות ספרי כמו של הנחרא,-
לקונוטציות חיוביות יותר .בינתיי ,בכל אופ ,יש לו בעיקר משמעות מחו* לחוגי העיד החדש,
ולדעתו של הנחרא -תו מספר שני לא תהיה לו משמעות כלל .אני בוחר להשתמש בו כא
ככותרת לתנועה חברתית רחבה ,רבתפני .אי כוונתי ל'תנועה' במוב הממסדי ,שכ אי ,כאמור,
ממסד ניואייג'י אחד; הכוונה היא ל'תנועה' במוב הרוחני והתרבותי ,זר בנהר התודעה
הציבורית ,הסוח -אחריו מאמיני רבי והצובר תאוצה בעשורי האחרוני.
עודני טירו בעול הזה ,וחלק גדול מזמני מוקדש עדיי לפירוק של כל הסטריאוטיפי
המוכרי לכולנו .בהיסוס רב אני לוקח על עצמי את האחריות להציג זרי מעול האקדמיה לתו
העול החדש שא זה גיליתי .ובכל זאת ,אני חש עצמי מוסמ להדרי את המבקר החדש לפחות
במספר צעדיו הראשוני ,בדיוק בגלל שה מצומצמי עדיי לאיזורהספר של הסטריאוטיפי
והדימויי השטחיי .מסיבה זו ,אני בוחר לפתוח את סיורנו בעול העיד החדש בבחינת המושג
הנפו* והשחוק מכול :מושג ה'אנרגיה' .מילה זו ,השגורה כלכ בפיה של פיזיקאי ואנשי
אקדמיה מחד ,ושל מיסטיקני עממיי ומחפשי רוחניות מאיד  ,א השגורה בפיה במובני
שוני כל כ  ,מהווה צומת סמיוטית מרתקת .רוב הפיזיקאי בזי לשימוש שעושי בה
המיסטיקני; רוב המיסטיקני אינה מביני את פשרה עבור הפיזיקאי .במרבית מחוגי העיד
החדש היא כבר איבדה את משמעותה מרוב שימוש .אצל הנחרא -היא מופיעה כביטוי שפירושו
מוב מאליו ואינו דורש כל הבהרה .עבורינו ,היא תשמש כחורמפתח דרכו נצי* לעולמ של אנשי
העיד החדש ,ושדרכו נבחי ,בהדרגה ,בהבלחותיו הראשונות של מפגש מחודש בי הקוסמולוגיה
לפסיכולוגיה.
אחד ההבדלי העיקריי ביחס של הפיזיקאי ושל המיסטיקני אלו לאלו ,הוא שהראשוני
מזלזלי באחרוני ופוטרי אות כלאחר יד ,בזמ שהאחרוני דווקא רוחשי הערכה רבה
לראשוני .א למרות שהמיסטיקני מעריכי את המדעני ,ה תופסי עצמ ,בובעת,
כצומחי מה וכמתקדמי הלאה .אנשי העיד החדש רואי עצמ כילדי המדע ,שגדלו בחיקו
ומקבלי כמוב מאליו את תקפותו ואת יתרונותיו .אבל ה מרגישי שהגיעה העת )העיד!(
לאמ* קוסמולוגיה הוליסטית ,הכוללת בתוכה את הקוסמוס שמתאר המדע ,ובנוס -לו ,ג
מעניקה לאינדיווידואל פשר רגשי והבטחה לגאולה ,כמו הקוסמולוגיות הדתיות המסורתיות.
אנשי העיד החדש אינ בהכרח מסתכלי בנוסטלגיה אל ימי העבר הרוחניי והטבעיי ,לפני
שהמטריאליז והרציונליז אנסו את אמא טבע וגירשו מהעול את הרוח והקס ,ואינ
מעונייני לשחזר את הדתות הישנות .העיד החדש הוא הדת הצומחת מתו החילוניות ,דת
העתיד המתלקחת מתו האפר של דתות העבר .כמו החילוניות ,ג העיד החדש רואה בדתות אלו
כאנאכרוניסטיות .אנשי הניואייג' לא רוצי לסגת לעיד היש של אנשי הדת ,א ג לא
מסתפקי בעיד הנוכחי ,הנשלט על ידי המדע .העיד שה מבשרי על בואו ומנסי להגשי
אותו הוא חדש ,כי הוא פרי שידוכ של העבר וההווה ,של הדת והמדע ,של הרוח והחומר ,של
הרגש והשכל ,של הסובייקט והאובייקט ,של אלוהי והאד.
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מסיבה זו ,למרות שהפיזיקאי נוחרי בבוז כשה שומעי את המיסטיקני ואת
חסידיה המבולבלי מדברי על אנרגיה שלילית וחיובית ,המיסטיקני אינ מתייחסי באותה
צורה לפיזיקאי כשאלו מדברי על אנרגיה פוטנציאלית וקינטית .עבור הפיזיקאי' ,אנרגיה' היא
שמו של מושג המוגדר באופ ספציפי מאוד ,והישוב בתו מערכת מורכבת ועשירה של מושגי
מוגדרי היטב אחרי .מערכת היחסי שיש לו עמ מתבטאת במשוואות מדויקות ,ומערכת
המשוואות כולה מצליחה לשק -את תוצאותיה של ניסויי קונקרטיי .במסגרת הקונטקסט
הזה – הנו -הקונספטואלי והאמפירי שמושג האנרגיה ממוק בו – האנרגיה 'קמה לחיי' עבור
הפיזיקאי; בתו הקונטקסט הזה הוא חווה את מושג האנרגיה ,ובמסגרתו המושג מקבל את
משמעותו.
האנרגיה ה'עממית' ,אי כמעט צור לציי ,שונה מאוד .ערכה של האנרגיה הניואייג'ית
אינו נקבע לפי קריטריוני פיזיקליסטיי .היא אינה צריכה להיות מוגדרת באופ מדויק ,אינה
צריכה להתיישב במסגרת קונספטואלית ריגורוזית בשילוב ע מושגי אחרי ,או להוכיח עצמה
במעבדה .היא צריכה 'לעבוד' באופ חווייתי וסובייקטיבי .יש לחוש בה .במונחי דארוויניסטיי,
המושג שרד כי הוא מותא לתנאי ,כי הוא 'מוצלח'; והוא מוצלח כי הוא מוצא הד בנפש של
אנשי רבי .כשאנו עוסקי בעול המושגי והחוויות של המיסטיקה הפופולרית ,חשוב להבחי
בי שני דימויי של מונח האנרגיה .שני הדימויי ה לכאורה שוני ,אול למעשה ,כפי שנראה
מייד ,ה משיקי זה לזה ומהווי שני פני של אותו הדבר.
הדימוי הראשו אכ מהווה ,כפי שחושדי הפיזיקאי ,סילו -של מושג האנרגיה שלה.
המסגרת הקונספטואלית והאמפירית של הפיזיקאי זרה לעולמ של רוב המיסטיקני ,ולכ ה
תופסי אותה אחרת .עבור ,האנרגיה הפיזיקלית היא כח קוסמי עמו ,הקיי בעול החומרי,
'ש בחו*' ,באופ אובייקטיבי ובלתי תלוי בתודעה .יש עליה את חותמת האיכות של המדעני,
ומתלווה לה אישור הסמכותי המצהיר" :היא אמיתית" .הדימוי השני הוא של כח פנימי
וסובייקטיבי ,שלא נית לצפות בו או למדוד אותו בכלי אובייקטיביסטיי ,אלא רק לחוות אותו
'כא בפני' .לכאורה ,אנרגיה זו היא בס הכל ש נוס -לקבוצה של תחושות ומצבי רוח שכל
אד חווה .א כש שבכוח של מילי לחדד מחשבות ,כ ג בכוחו של מושג כזה ,כשמאמצי
אותו ללקסיקו הפנימי ,לחדד תחושות .מי שהביטוי שגור בלשונו ובנפשו ,חווה ,כ נדמה לי ,את
האנרגיות שהוא מדבר עליה בצורה מאוד מוחשית.
הנקודה החשובה ביותר להבי היא ,ששני הדימויי הללו של אנרגיה אינ סותרי ,אלא
משלימי .לא במקרה יש לה אותו ש ,ולא במקרה ההבחנה ביניה היא כמעט א -פע לא
פשוטה כפי שהצגתי אותה .האנרגיה החיצונית והאובייקטיבית ,שבאה מעולמ של המדעני,

והאנרגיה הפנימית והסובייקטיבית ,זו שכל אד יכול לחוש בה ,מהוות את שני קצוותיו של רצ-
אנרגטי אחד .מדובר בשני תדרי שוני של אותו גל ,והגל האנרגטי הזה הוא קוסמי וחובק כל.
הוא חודר מבעד לחומר ,מזדגזג כשרו לאור היקו כולו ,ומהדק יחדיו את כל קצוותיו; הוא
מקשר בי המעמקי הפרטיי ביותר של הנפש למרחבי הזרי והרחוקי ביותר של היקו,
ומהווה ערו* תקשורת רגשית בי הפני והחו* ,בי האני והאתה ,בי הפסיכה והקוסמוס.
דימוי הגל הקוסמי ,על תדריו השוני ,הוא מוטיב חוזר בהגות העיד החדש .נית לראות
בו כגלגול מחודש של 'שרשרת ההוויה' המסורתית ,המלווה את תרבות המערב מאז הנאו
פלטוניז .הספקטרו האנרגטי של הניואייג' מוביל ,כמו שרשרת ההוויה ,הישר מהחומר הדומ
ועד לאלוהי ,כשביניה מפרידי אינספור רבדי וקומות .א עבור העיד החדש ,שרשרת
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ההוויה המסורתית היא רק אחת מני ביטויי רבי של סדר מובלע זה ,לצד הספירות של הקבלה,
ההאצלות של הנאופלטוניז ,הצ'אקרות של ההינדואיז והבודהיז ,היררכיית הספירות
השמיימיות בקוסמולוגיה של ימי הביניי ,ועוד מודלי רוחניי רבי אחרי .כל אחד ממודלי
אלו תופס את האמת האחת מפרספקטיבה אחרת – כול מתארי את אותו גל אנרגטי קוסמי ,על
תדריו השוני.
לעתי קרובות הגל נתפס כפרקטלי באופיו :פיסות שונות של היקו מקפלות בתוכ את
הסדר המובלע השורה בכל .הסדר המובלע של המקרוקוסמוס מופיע שוב ושוב במיקרוקוסמוס.
הוא מתגלה בעול החיצוני – במבנה החומר ,למשל ,ובאבולוציה – והוא משתק -בתהליכי
נפשיי כמו יצירה וגילוי עצמי ,ובחוויות מיסטיות של טיפוס רוחני והתאחדות ע אלוהי או ע
היקו .למעשה ,הוא מתגלה בישותו של כל אד ואד .בניגוד לפילוסופיה המערבית
האורתודוקסית ,שבלבה עומדת התפיסה הדואליסטית הרואה את האד כעשוי מגו -ומנפש,
התפיסה הרווחת בספרות העידהחדש אינה מדברת על טבע כפול ,אלא משולש :האד עשוי
מגו ,-נפש ורוח )ולמעשה ,ג שילוש זה אינו מתייחס לישויות בדידות ,אלא לשלושה חלקי של
אותו רצ ,-אותו גל ,שהגבולות ביניה מטושטשי( .הגו -שיי לאזור החומרי ,של התדרי

הנמוכי ,כביכול; הנפש היא הנפש האינדיוידואלית של כל אד ואד ,הנמצאת במרכז; והרוח
היא רוח אוניברסלית אחת ,נפש העול ,הנקראת לעתי קרובות פשוט ’ ,‘Spiritב Sגדולה.17
המציאות הרוחנית שג'יימס דיבר עליה ,הלאמודע הקולקטיבי של יונג ,ה'אחד' של פלוטינוס,
האינסו -של המקובלי ,הבראהמ של ההינדואיסטי ושאר ה'אלוהימי' הטוטאליי של
הדתות השונות – כל אלו נתפסי כשמות שוני של אותה  ,Spiritאותה מציאות רוחנית מוחלטת.
מציאות זו תופסת את מקומו של התדר הגבוה ביותר בגל האנרגטי הקוסמי .כשמתרחשות חוויות
מיסטיות ,התדר האנרגטי האישי מזדהה ,כביכול ,ע התדר הגבוה ביותר .מציאות רוחנית זו היא
אובייקטיבית ,במוב שהיא מהווה מרחב ציבורי ,שהנפשות הפרטיות מבקרות בו או לוקחות בו
חלק.18

ב .ספקטרו התודעה
אחד הביטויי של רעיו הגל הקוסמי הוא מודל "ספקטרו התודעה" של הפילוסו -האמריקאי
ק ווילבר ) .19(Wilberווילבר ניסה ליצור מודל אחד בו ישתלבו כל מצבי התודעה השוני המוכרי
לנו .מצבי התודעה הרגילי ,בה אנו תופסי עצמינו כ'אני' הנפרד מהעול ,מהווי את
ה'תדרי הנמוכי' יותר של הספקטרו; ב'תדרי הגבוהי' יותר ,הגבולות האלו מיטשטשי,
וה בכלל לא קיימי בתדר הגבוה ביותר – מצב התודעה המיסטי האולטימטיבי .טענתו היא,
שהפסיכולוגיות המערביות השונות מחד והמסורות הרוחניות המזרחיות מאיד  ,אינ סותרות
 17ביטוי זה אינו ייחודי לעיד החדש .ה'רוח' המוזכרת ב'פנומנולוגיה של הרוח' להיגל היא אותה  Spiritניואייג'ית.
 18לא מדובר ,אגב ,בלקיחת חלק במוב האינטלקטואלי דווקא ,מהסוג האריסטוטלי .העיד החדש הוא דמוקרטי,
ולכל אד יש גישה לחוויות האלו ,א רק יפתח את נפשו אליה .יש דרכי רבות ,רוב לאאינטלקטואליות,
באמצעות נית לבוא במגע ולהתאחד ע המוחלט.
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כלל ,אלא משלימות .לעתי קרובות נדמה ,כי הפסיכולוגיה והמיסטיקה רק מתיימרות לדבר על
אותו הדבר ,על נפש האד ,א שלמעשה ה מדברות על דברי שוני לחלוטי ,ולכ ג נושאות
אופי שונה כלכ  .הסיבה לפערי האלו ,לדידו ,היא שכל אחת מה מטפלת ברצועת אור גל
אחרת ,כביכול ,מתו ספקטרו התודעה .באופ כללי ,הזרמי השוני של הפסיכולוגיה
המערבית עוסקי בעיקר ברצועות הנמוכות יותר ,ולכ לוקחי כמוב מאליו את דיכוטומיית
הסובייקטאובייקט ,ומתמודדי ע בעיותיו של האגו האינדיודואלי בהתמודדות ע המציאות
החיצונית; המסורות המזרחיות מתרכזות בעיקר ברצועות הגבוהות יותר ,שבה האגו הוא
אשלייה ,ודיכוטומיית הסובייקטאובייקט בהדרגה קורסת .כל אחת מהמסורות השונות נכונה –
במסגרת רצועת אורכי הגל שהיא מתמחה בה .הסברה כי ה סותרות זו את זו וכי לא נית לשלב
במסגרת תיאורטית אחת ,מבוססת על טעות קטגורית .הטעות היא הסברה ,שכשהפסיכולוגיה
המערבית והמסורות הרוחניות המזרחיות מדברות על ה'נפש' ועל ה'תודעה' ,ה מדברות בדיוק על
אותו דבר; למעשה ,ה מדברות על חלקי שוני של אותו דבר ,על קטעי שוני של אותו
ספקטרו .לכ כל אחת מה ג שימושית – בתחומה שלה .כדבריו של ווילבר :לפי הפילוסופיה
המזרחית האגו הוא אולי חלו בלבד ,א הפסיכולוגיה המערבית מונעת מהחלו מלהפו לסיוט.
בספרו ,מנסה ווילבר לצייר את קווי המתאר של ספקטרו התודעה ,באופ שבו משתלבי זה לצד
זה כל חלקי התודעה השוני – הלאמודע ,המודע האגואיסטי ,המודע הביוסוציאלי ,המודע
הקוסמי ,וכו' – וכ כל הזרמי הפסיכולוגיי והרוחניי השוני המטפלי בה.
ווילבר מנסה ליישב בי דר הפירוש של חוויות מיסטיות על ידי הפסיכולוגיה
האורתודוקסית לבי דר הפירוש הסובייקטיבית של אלו שחוו אות .באופ כללי ,רואה
הפסיכולוגיה הרדוקציוניסטית בחוויות מיסטיות ואקסטטיות כמצבי רגרסיביי .קרל סייג,
למשל ,ניסה להסביר את החוויה הנפוצה שעברו אנשי שהתעוררו ממוות קליני )תנועה במנהרה
אפלה לקראת אור גדול( כשיחזור של חוויית הלידה .מבקר התרבות האמריקאי כריסטופר לאש
) (Laschמתאר את כל העיד החדש כולו ,על הכמיהה לאוטופיה רוחנית ולאיחוד מיסטי המאפיינת
אותו ,כחלק מ'תרבות הנרקיסיז' הילדותית הפורחת באמריקה העכשווית .20היא כוללת מעי
מתקפה רומנטית על הסופראגו ועל רגש האחריות הסוציאלי ,ומעלה במקומ את האיד הפרטי
והילדותי לדרגת קדושה .את שורש של שתי גישות אלו נית למצוא אצל פרויד .פרויד הסביר את
חוויית האיחוד המיסטי ע היקו )שידידו רומא רולא כינה 'הרגש האוקייאני'( כרצו לשוב
למצב האיחוד ששורר בי התינוק לבי אמו ,לפני שהתינוק נתלש ,כביכול ,משדיה ,ומתחיל לתפוס
את האגו שלו כנבדל מ הסביבה .21פרויד ראה מצבי רגרסיביי אלו כהרסניי ,מכיוו
שמתטשטש בה הגבול בי האגו לבי הסביבה החיצונית ,דבר המביא לבריחה נאיבית מ
המציאות ולאשלייה של אומניפוטנטיות .האגו הבריא הוא האגו המגובש ,המובח מהמציאות.
עבור הפסיכולוגיה הקונבנציונלית ,א כ ,כיסופי האיחוד ע האל ה למעשה הכמיהה
הנוסטלגית אל הרח; שניה כאחד מעידי על אגו חלש ,על חוסר יכולת להבחי בי ה'אני'
ל'לאאני' ,על תלותיות ועל חוסרבשלות.

Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, 1979 20
Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, 1931 21
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ווילבר מסכי ע פרויד ,סייג ,לאש ואחרי ,לגבי קיומ של מצבי איחוד רגרסיביי ,שמקור
בכמיהה נוסטלגית אל הרח .א הוא מתעקש על כ  ,שלא כל החוויות הרוחניות ה כאלו ,אלא
רק חלק מה .הוא מנסה 'להציל' את החוויות המיסטיות האותנטיות .הוא עושה זאת באמצעות
הבחנה חשובה ,הנקראת "כשל הפרה/טרנס" ) .22(The Pre/Trans Fallacyווילבר מבחי בי שני
סוגי של חוויות' :חוויות פרה' ו'חוויות טרנס' .החוויות שתינוק חווה לפני שהוא רוכש שפה,
למשל ,ה חוויות 'פרהלינגוויסטיות' .לעומת ,חוויות רוחניות עזות שלא נית לתרגמ למילי ה
חוויות 'טרנסלינגוויסטיות' .ה אינ קודמות לשפה ,שכ זו נרכשה כבר ,אלא מתייחסות למשהו
הנמצא מעבר לנית לביטוי בשפה .בדומה ,חוויית הרח או חווית האיחוד ע הא ה חוויות
פרהפרסונליות ,מכיוו שה קודמות להתהוותו של האגו .חוויות מיסטיות של איחוד ע האל או
ע היקו ,לעומת ,ה טרנספרסונליות :ה כרוכות בהתקדמות אל מעבר לאגו ולאישיות
האינדיוידואלית ,מבלי שאלו נמחקי .שני סוגי החוויות אכ דומי ,מכיוו שבשני המקרי
מדובר בחוויות אימפרסונליות ,חוויות בלתיאישיות; א ה שוני ,מכיו שבראשונות מדובר
באימפרסונלי2ת הקודמת לאישיות ושבה האישיות מתבטלת ,ובאחרונות באימפרסונלי2ת
הצומחת מתו האישי2ת ,כוללת אותה ,וחורגת אל מעבר לתחומה .נית לכנות את האיחוד הפרה
פרסונלי איחוד חומרי ,המאופיי על ידי התבטלות האגו ,ואת האיחוד הטרנספרסונלי איחוד
רוחני ,המאופיי על ידי העשרת האגו.
ווילבר מתאר את מסלול התקדמותו הרוחנית האידאלית של האד כמעבר הדרגתי
ממחוז מצבי התודעה הפרהפרסונליי למחוז המצבי הטרנספרסונליי ,כשבמרכז המסלול
נמצא האגו ,האישיות האינדיוידואלית .כל שלב בצמיחה מתעלה מעל השלבי הקודמי אבל ג

כולל אות )” .(”transcends and includesמסיבה זו ,כשאד מתעלה מעל האגו שלו ועובר צמיחה
רוחנית למחוזות הטרנספרסונליי ,הוא אינו מאבד את האגו; תחושת האגו נשארת ,א בנוס -לה
האד חש מחובר למציאות רוחנית גדולה יותר ובלתיאישית .ווילבר מנסה להראות שנית לכלול
במודל שלו את כל המסורות השונות של הדתות והתרבויות השונות לגבי שלבי ההתפתחות
הרוחניי של האד .כשל הפרה/טרנס נראה לווילבר ככלי מרכזי בנסיו לברור בי החוויות
המיסטיות האמיתיות לבי חוויות רגרסיביות ואסקייפיסטיות.
כשל הפרהטרנס ,חשוב להדגיש ,אינו רק כלי חשוב בניסיו להציל את החוויות הרוחניות,
אלא ג שימושי בניסיו לזהות את חוויות האיחוד שה אכ רגרסיביות והרסניות .כשל
הפרה/טרנס יכול להתרחש לשני הכיווני :כש שפרויד והפסיכולוגיה שצמחה ממנו מגדירי את
כל חוויות האיחוד כחוויות פרהפרסונליות ,ובכ מתעלמי מהאפשרות שחלק אולי בעצ
טרנספרסונליות ,כ ג מיסטיקני ואנשי רוח רבי נוטי להתייחס לחוויות פרהפרסונליות
רבות כאל חוויות טרנספרסונליות ,ולייחס לה ,בטעות ,משמעות רוחנית גבוהה .יונג ,למשל
)שבעניי זה מהווה את ההיפ הגמור ממורו ורבו( ,נהג לייחס משמעות רוחנית עמוקה לכל חלו,
חזיו או חוויה בעלי גוו מיסטי כלשהו ,שמי ממטופליו היה מתאר .רבי מאנשי העיד החדש ,יש
לשער ,עושי את אותה הטעות .23הנאורולוג אוליבר סאקס ,בספרו "אנתרופולוג על מאדי",
מתאר מקרה כזה שהביא לתוצאות הרסניות :צעיר אמריקאי שלקה בגידול סרטני במוחו בזמ
שהייתו במקדש של מסדר 'הרה קרישנה' .לו היה מתגלה הגידול בשלב מוקד דיו ,היה נית
להסירו; א הנזירי פירשו את הסימפטומי של הגידול – התקהות הראייה ,חוסרתקשורתיות,
Ken Wilber, The Atman Project, 1996 22
 23ולכ מקפיד ווילבר לא לזהות עצמו עמ.
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טשטוש ,וכו' – כמצב של התעלות מיסטית גבוהה .כשהגידול התגלה לבסו ,-היה כבר הנזק בלתי
הפי  :הנער התעוור ,וכ לקה בנכות מוחית חמורה שחייבה את אשפוזו בבית חולי לשארית ימי
חייו.24
כפי שציינתי בסו -הפרק הקוד ,אסונות מסוג אלו ה הסכנות העיקריות האורבות בפני
האפלייה המתקנת לחוויה – השדי העלולי להגיח מתו תיבת הפנדורה .כשל הפרה/טרנס חיוני
על מנת לבצע את האפלייה המתקנת הזו באופ מבוקר וזהיר .בסעי -ד' להל אני מציע שני
קריטריוני באמצעות לאתר את הכשל ולהבחי בי חוויות פרה לחוויות טרנס.
לסיכו :מודל ספקטרוהתודעה של ווילבר ,כולל ההבחנה שעשה בי מצבי פרה למצבי טרנס,
נראה לי כדוגמא מצויינת למודל תיאורטי ואובייקטיביסטי ,מיתוס ברוח המיתוסי המדעיי,
שבניגוד לה אינו מפלה לרעה את החוויה הסובייקטיבית ואת מצביהתודעה השוני .מבלי
לחוות את כול בעצמו ,א ג מבלי לשלול את ערכ ואת תוכנ הרוחני לטובת סיפור הצר
מלהכיל ,שוא -ווילבר לשלב אות במסגרת סיפור חדש ורחב יותר .הסיפור החדש מנסה שלא
לעמוד בסתירה – ה לתיאוריות האמפיריות של המדע ,וה למסקנות המתחייבות מדבריה של
החוויות המיסטיות.

ג .פסיכותרפיה טרנספרסונלית
אחת ההשלכות הנובעות מהמודל של ווילבר היא ,שהיעד של הפסיכותרפיה ההומאניסטית אינו
מהווה אלא את התחנה האמצעית במסלול התפתחותו הפוטנציאלית של האד ,כשמביטי בו
מפרספקטיבה רחבה מספיק .האד שוא -אל מעבר למימוש העצמי של ההומאניסט .הצמיחה
הרוחנית שלו חייבת להתקד מעבר לאגו האישי ,מעבר לאינדיוידואליות .מחשבה זו זרה מאוד
לעולמ הנפשי של אנשי רבי ,הרואי במימוש העצמי כשיאה הגבוה ביותר של התפתחות
הרוחנית .היא אינה זרה למי שעבר חוויות מיסטיות ,הקשורות תמיד ביצירת מגע ע ישות גדולה
מה וחיצונית לה .אלו עשויי לחפש הדרכה כדי להתמצא במרחבי החדשי שנפתחו בפניה.
מטרת סעי -זה היא לסקור את הנחות היסוד העומדות מאחורי התיאוריה והפרקטיקה של זר
רביעי בפסיכולוגיה ובפסיכותרפיה ,שנקרא 'פסיכולוגיה טרנספרסונלית' .כוונתו של זר זה היא
לכוו אנשי לקראת היפתחות אל העול הרוחני ,ולתת מענה לאות שאלות המתעוררות ע
החשיפה אליו .זר זה קיבל את השראתו ,בי השאר ,ממודלי תיאורטיי מהסוג של ווילבר.
הוא החל להתגבש בחו -המערבי של ארצותהברית בסו -שנות ה ,60תקופת הפריחה של העיד
החדש .מאז הוא צובר תאוצה הדרגתית ,ואגב כ ג מתגבש ,משתכלל ומתבגר .הפסיכולוגיה
הטרנספרסונלית היתה הזר הראשו בפסיכולוגיה שהחל להתייחס למצביתודעה מיסטיי –
'הארה'' ,התעלות'' ,איחוד מיסטי'' ,אחדות ע היקו' ,וכו' – במונחי הפנימיי של תכני
החוויות עצמ ולא במונחי רדוקציוניסטיי וחיצוניי .המונח 'טרנספרסונלי' הפ עבור לש
תואר כללי ,החל על כל מה שקשור בעול הרוחני שנמצא מעבר לתודעתו האישית של כל אד
Oliver Sacks, An Anthropologist on Mars, pp ??? 24
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ואד .הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ,כמו הפסיכותרפיה היונגיאנית והאקזיסטנציאליסטית,
אמנ אינה מוזכרת כאחד הזרמי המשמעותיי בפסיכותרפיה בספרי המבוא לפסיכולוגיה
הנלמדי באוניברסיטאות ,א בהדרגה היא הופכת למוכרת ג מחו* לחוגי העיד החדש .ספרות
ענפה בנושא כבר קיימת בספריות ,ומספר מחלקות אקדמיות לפסיכולוגיה מלמדות אודותיה.
נית לשי את האצבע על מספר עקרונות המנחי את הגישה הטרנספרסונלית .הרשימה
הבאה אינה מתיימרת להיות מקיפה או ממצה ,א היא תסייע לנו ביצירת תמונה נאמנה למדי של
קוי היסוד של הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית .נעבור על חמש מהנחות היסוד שלה בנוגע לתפיסת
האד והנפש ,ואגב כ נבח את שיטת הפסיכותרפיה המושתתת עליה.25
נקודת המבט הסובייקטיבית משלימה את המדע האמפירי בהבנת האד.
רדוקציה מלאה של האד למערכת של תכונות מולדות ונרכשות אינה ממצה את הווייתו ,שכ
החוויה הסובייקטיבית נותרת בחו* .רק מודל תיאורטי המאמ* לקרבו משהו מהחוויה
הסובייקטיבית ,ורק שיטת טיפול הלוקחת בחשבו את החוויהכפישהיא ,יכולות להבי את
האד ולטפל בו .הנחה זו התקבלה ,כמוב ,ג על ידי הזר ההומאניסטי; א היא מקבלת
משמעות גדולה יותר בתו הזר הטרנספרסונלי ,מכיוו שבמסגרתו ,ג חוויות רוחניות
ומיסטיות ,שבמהות חורגות אל מעבר לסובייקט היחיד ,מתקבלות כחוויות בעלות תוכ ממשי
ולא כאשלייתיות בלבד.
העול הטרנספרסונלי קיי כמרחב רוחני 'ציבורי'.
הנחה זו מתחייבת ,כפי שראינו בפרק הקוד ,מההנחה הקודמת; היא היא התוכ העיקרי של
החוויות הרוחניות .כשאד חווה את עצמו כמתעלה מעל לתחומי עצמו ,וכבא במגע ע ישות
גדולה ממנו ,הנמצאת מחוצה לו – אנשי הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית יתיחסו לחוויתו כאל
ממשית .למעשה ,לפי הדימוי העצמי שהפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מעודדת ,האד הוא בראש
ובראשונה נשמה ,חלק מה Spiritהקוסמי ,לא גו -וג לא נפש פרטית .החלק המהותי ביותר שלו
הינו זה שלוקח חלק במציאות הרוחנית הכללית ,ג א רוב הזמ הוא נותר רחוק מהתודעה,
ברובד לאמודע של הנפש .אול אי לבלבל נשמה זו ע הלאמודע הפרוידיאני ,המהווה רק חלק

קט ממנה .הטרנספרסונליסטיי מבחיני בי התתהמודע הפרטי לבי העלמודע הקולקטיבי.
הראשו ,במונחיו של ווילבר ,הוא פרהמודע ,ואילו השני הוא טרנסמודע .ברוב שעותיה ,תודעתו
של האד טרודה בענייני הקשורי בגו ,-באגו ובתתמודע הפרטיי .לעתי קרובות ,בגלל
שהמציאות הרוחנית הכללית נסתרת ממנו ,האד בטעות מזהה אות את האני האמיתי שלו.
אול חלקי אלו של ה טפלי ביחס לעיקר – העלמודע ,החלק הרוחני של נפשו – ג א זה
מתגלה לשדה הראיה של התודעה רק ברגעי נדירי.
העול הטרנספרסונלי נתפס כעול בו טמוני תבונה וידע גדולי מאלו הנמצאי
לרשותו של האד הפרטי במצב התודעה הרגיל' .מסרי' מהעול הטרנספרסונלי מועברי אל
התודעה האנושית הרגילה בדרכי רבות ,המשתנות ,בדר כלל ,בהתא לתמונותהעול
והאמונות שונות .רגעיהשראה ,אינטואיציות ,חזיונות מיסטיי ,מצבי אקסטטיי ,חוויות
 25הסקירה הבאה מבוססת עלSeymor Boorstein (ed.), Transpersonal Psychotherapy, 1996, pp. 1-30; :
Brant Cortright, Psychotherapy and Spirit, pp. 1-24
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פסיכדליות הבאות כתוצאה משימוש בסמי מיוחדי ,חלומות נבואיי – כל אלו אינ אלא
דרכי שונות באמצעות יוצרת התודעה קשר ע הרובד הרוחני של היקו ונחשפת לאמיתות
עמוקות לגבי העול.
מימוש מצבי בה האד מתחבר לאות רבדי עמוקי של נפשו מתאפשר ,לעתי
קרובות ,באמצעות פעילות מעשית ,פרקטיקה רוחנית ,הליכה ב'דר ' מסוימת .הדר צריכה
להתאי לאינדיוידואל ,וכל אד רשאי לבחור לעצמו את דרכו שלו ,ולהחלי -דר אחת באחרת.
הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מציעה טכניקות שונות באמצעות נית ליצור מעי ערו* תקשורת
ע העול הזה ,וממנו לשאוב הכוונה לדרכי פעולה והתפתחות.
שני שינויי מעשיי נוספי מתחוללי בחיי היומיו של מי שפותח עצמו לאינטואיציות
העמוקות האלו ,פרט לכ שהוא נעשה קשוב לקולו של מדרי פנימי המכוו אותו בדרכו .השינוי
האחד הוא ,שיצירת המגע על העול הרוחני מאפשרת כניסה של כח )או אנרגיה( לחייו ,המפיחה
באד אופטימיות ומחזקת אותו .השינוי אינו תמיד פרמננטי ,ואינו מורגש בכל רגע ורגע .א
באופ כללי ,אנשי שעברו קונברסיה או הארה ,ואנשי שפעילויות כמו מדיטציה או תפילה ה
חלק משגרת חייה ,חשי שה יונקי כח ממקור חיצוני ,המסייע לה ומעניק תנופה לחייה.
השינוי השני הוא ,שמוחדרת לחייה קדושה שדר החיי החילונית והרציונליסטית
אינה מאפשרת .לא מדובר בקדושה האקזיסטנציאליסטית ,שהאינדיוידואל הוא שמעניק אותה
לחייו ובכח רצונו האישי צר את צורות המשמעות בכאוס האבסורד; וג לא מדובר בקדושה
אבסולוטית המוכתבת על ידי אלוהי מרוחק וקנאי ,ובתיווכו של ממסד דתי מנוכר .קדושה
מיוחדת זו לא בדיוק מגיעה מבפני וג לא בדיוק מבחו* .מדובר בשילוב מסוג חדש :מתו
חיפושו הפנימי והאישי ,חוש -האד קדושה המגיעה ממקור רוחני וחיצוני .בחלקה הקדושה היא
אישית ,ומתאימה לחייו הפרטיי שלו ,ובחלקה היא כללית ,ונוגעת לענייני חברתיי .בשני
המקרי ,היא מגיעה מ החו* א מתגלה מבפני .שילוב ייחודי זה מאפשר לחילוני מודרניי
לשחזר דר חיי 'דתית' באופיה של קדושה ושל משמעות ,מבלי לשוב לחיק של הדתות
המסורתיות מה בחרו להיפרד.
יש ליצור סינתזה בי הפסיכולוגיה המערבית לבי מסורות רוחניות ודתיות.
מסורות רוחניות במסגרת דתות ותרבויות ,ברחבי העול ובמש כל ההיסטוריה ,עסקו בחקר
העול הטרנספרסונלי .מכיוו שמנקודת המבט המערבית המודרנית חקירה מטאפיזית אינה
מוגדרת כאמצעי כשר לרכישת אמת ,הידע של מסורות אלו בנוגע לנפש ולרוח הוזנח לטובת מחקר
אמפירי גרידא של הטבע החומרי ושל המוח .שו נסיו להבי את האד בכללותו ולקד את
צמיחתו הרוחנית לא יהיה של א לא יכלול ,ה את הידע המדעי על אודות המוח ואת הטכניקות
הטיפוליות המשתמעות ממנו ,וה את הידע המטאפיזי על אודות הנפש והרוח ,ע הטכניקות
הטיפוליות המשתמעות ממנו .הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מנסה ,איפוא ,ליצור סינתזה בי
השניי ,ובנוס -לספרות המדעית פונה למסורות של בודהיז ,הינדואיז ,ז ,טאואיז,
שמאניז ,מיסטיקה יהודית ונוצרית ,ועוד .מאחורי פתיחות לכאורה בלתימבוקרת זו מסתתר
ער בעל משמעות :התפיסה הרווחת היא ,שכל אחת מהדתות ,התיאולוגיות ,המיתולוגיות
והמסורות הרוחניות השונות ,במקומות ובזמני שוני ,קלטה ניצוצות חלקיות של האמת
האוניברסלית האחת .תפיסה פאספיריטואליסטית זו מאפשרת לפסיכולוגיה הטרנספרסונלית
להיות תמיד פתוחה להצעות .מטפלי שוני מביאי עמ את המסורות והטכניקות המועדפות
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עליה ,ומשלבי אות במסגרת הטיפול ,לצד התיאוריות הכלליות של הפסיכולוגיה בכלל ,ושל
הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית בפרט.
הסינתזה בי הפסיכולוגיה המערבית למיסטיקה המזרחית מנסה ללכת מעבר לשתיה .כפי
שראינו ,המסורות המזרחיות טוענות שמצב התודעה השגרתי הוא אשלייתי וחלומי ,ואילו שיטות
הפסיכותרפיה השגרתיות מנסות למנוע מהחלו מלהפו לסיוט .הפסיכותרפיה הטרנספרסונלית
משלבת בי השתיי :היא מנסה להתמודד ע החלו ,ובובזמ ג להביא להתעוררות .היא
מכירה בעובדה שמצב ההתעלות הרוחנית אינו פרמננטי ,א שהוא יכול ,ג כמצב ארעי ,להעניק
תרומה פרמננטית יחסית לחיי היומיומיי .לכ היא שואפת לצורת חיי שאינה מתרכזת באופ
בלעדי במצב התודעה האגואיסטי )כמו הפסיכולוגיה המערבית( וג לא לצורת חיי המתכחשת
לממשיותו של מצב זה ומתרכזת באופ בלעדי במצב התודעה הרוחני )כמו המסורות המזרחיות(,
אלא לדר חיי דינמית המשלבת בי השניי.
אחד מערוצי התקשורת ע הטרנספרסונלי ה .ASCs
באופ כללי ,כפי שראינו ,הפסיכולוגיה המסורתית רואה ב ASCsכמצבי פתולוגיי שיש להמנע
מה .לפיה ,מצב התודעה היומיומי הוא האופטימלי .הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ,לעומת,
רואה לפחות בחלק מה ASCsדווקא כמצבי תודעה גבוהי יותר ,המאפשרי תקשורת ע
הטרנספרסונלי ,ובמצב התודעה ה'נורמלי' והיומיומי של האד כמצב מצומצ של מודעות נמוכה
ואפילו של התגוננות .אחת ההנחות של הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית היא ,שהדח -למימושו של
מצב רוחני אולטימטיבי הוא אוניברסלי ,ג א מידת המודעות לכ משתנה מאד לאד ומרגע
לרגע .במצבי של התעלות רוחנית ,תחושת האני מתרחבת אל מעבר לאגו האינדיוידואלי ,וכוללת
אספקטי רחבי יותר של האנושות ,החיי והיקו .המטפלי בשיטת הפסיכותרפיה
הטרנספרסונלית מנסי שלא ליפול לכשל הפרה/טרנס .לדעת ,אלו הרואי במצבי
טרנספרסונליי כמצבי רגרסיביי שוללי מהמטופלי החווי אות את האפשרות להתקד
בדר שהחלו לפסוע בה .מקור הבעיה ,כנראה ,הוא שמרבית האנשי העוסקי בפסיכולוגיה
ופסיכיאטריה לא מכירי מצבי אלו באופ אישי ,ולכ ה סקפטיי במיוחד ביחס אליה ,שלא
לומר עויני ומזלזלי .הדוגמא המובהקת ביותר היא של פרויד בעצמו ,שטע שרגש ההתעלות
ה'אוקייאני' זר לו לחלוטי.
הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית מסייעת למטופל להבי את מצבי התודעה האלו ולעבוד
אית .היא מספקת מסגרות קונספטואליות באמצעות להגדיר את משמעות ,סיבותיה
ותוצאותיה ,וכ טכניקות ודרכי פעולה המאפשרות להגיע אליה ולפעול בתוכ .טכניקות
מעשיות ,כמו מדיטציה למשל ,מביאות אנשי רבי לכדי חוויות טרנספרסונליות ,ומשנה באופ
עמוק וחיובי את צורת חייה .מדיטציה היא אחת הטכניקות הפופולריות ביותר .תפקידה המרכזי
הוא להביא להרפיה של החשיבה האנליטית ,המצמצמת את התודעה למצב הרגיל והמגננתי שלה.
מצב התודעה הנורמלי מועסק במידה גדולה ע"י זר בלתי פוסק של פנטזיות ,המעורבבות תדיר
ע תפיסת המציאות .חלק גדול מהמצוקות הנפשיות שלנו נובעות מהפער בי הפנטזיות למציאות.
ההרפיה שמאפשרת המדיטציה מסלקת את הרעש הלב של המחשבות והפנטזיות .החשיבה
הרגילה היא המונעת את ההתרחבות למצב תודעה רחב יותר ,ולכ חיוני ,לפרקי ,לוותר עליה.
הגשמת האני אינה פסגת הצמיחה רוחנית; צמיחה רוחנית כרוכה בהתעלות מעל האני.
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נקודה זו נובעת מהנקודה הקודמת .לא האגו המאוז של הפסיכואנליזה ,לא תיקו הדפוסי
ההתנהגותיי הבעייתיי של הביהייויוריז ,וג לא הגשמת האינדיוידואליות של ההומאניז
מהווי את היעד הסופי של הפסיכותרפיה הטרנספרסונלית .התרפיה הטרנספרסונלית מיועדת
לאנשי שצמיחת הרוחנית לוקחת אות אל מעבר לאני הפרטי .הגישה הטרנספרסונלית
מסכימה ע הגישות האחרות ,כי לא נית לפתור באופ סופי את בעיות האגו בחיי הרגילי; א
בניגוד לה ,היא מאמינה שנית להתעלות מעל לבעיות האלו ,ולחזות בה מפרספקטיבה גבוהה
יותר כ שה מתגמדות ביחס אליה .ניקח לדוגמא מישהו הסובל מרגשות שליליי ,כגו רגשי
נחיתות ,חרדה ,דיכאו ,וכו' .כל אחת מהגישות תתייחס אליו אחרת :האנליסט ינסה להתחקות
אחר שורשיה; הביהייויוריסט יעודד פעילות חיובית מתו ציפיה שזו תסלק אות; ההומאניסט
יעודד את המטופל לקבל אות כחלק ממנו ולהשלי אית; שלושת ,במקרי קיצוניי ,ימליצו
לו על טיפול תרופתי .הטרנספרסונליסט ינסה להשתמש בכלי של כל אחד מה ,א יתיימר ללכת
מעבר לה ,להרחיק את עיניו של המטופל מהרגשות השליליי ,וללמדו להרחיב את תחושת האני
כ שמקומ יעשה יותר ויותר קט .מדיטציה ,כפי שראינו ,היא אחת מהדרכי להגיע למצב של
התנכרות מתכני מנטליי כאלו ,המאפשרת התעלות מעל האני.
השאלה המרכזית בפסיכותרפיה ההומאניסטית היתה "מי אני" .הפסיכותרפיה
הטרנספרסונלית שואלת ג "מה אני" .א בניגוד למדע ,השואל את אותה שאלה ,היא מחפשת
תשובה במונחי סובייקטיביי ולא אובייקטיביי .המעבר מה'מי' אל ה'מה' הוא המעבר
מהסובייקטיביות הפרסונלית לסובייקטיביות הטרנספרסונלית .ה'מה' רחב מה'מי' ,ולכ,
כששאלה זו נשאלת ,היא מחייבת חריגה מתחומה של נפש האד לתחומה של נפש העול .היא
מחייבת ,במלי אחרות ,יציאה מהספירה הפסיכולוגית לספירה הקוסמולוגית .כשהאד שואל
את עצמו מה הוא ,הוא מפסיק לראות עצמו כישות מבודדת ועצמאית המתבוננת בעול ,ומתחיל
לחוש עצמו כחלק מהעול .השאלה לוקחת אותו ממנו החוצה ,אל הזולת ,החברה ,ובסופו של
דבר ,אל העול כולו .כשהוא מתמודד באמת ע השאלה הזו ,הבעיות הפילוסופיות הגדולות ,על
טבע העול ופשר החיי ,חוזרות ונוגעות ,באופ הישיר ביותר ,בבעיות האישיות שלו.
הערה על מושג ה'התעלות' :מכיוו שאחד היעדי המוצהרי של הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית
היא הרחבת התודעה ,נית לטעו שיש דימיו גדול בינה לבי הפסיכואנליזה ,המתיימרת ג היא
להרחיב את תודעתו של המטופל .א השוואה כזו תהיה טעות ,המבוססת על פירושי שוני של
אותו מונח .הפסיכואנליזה מגדילה את תודעתו של המטופל לגבי הבעיות בלבד ,באמצעות ניתוח
של הביוגרפיה האישית שלו; מטרתה של הרחבת התודעה מהסוג הזה היא להוציא את הבעיות
לאור על מנת להתמודד אית ,א בכ שהיא מתעסקת בה ו'מחטטת' בה כלכ  ,היא מסתכנת
בכ  ,שבטעות ,היא רק תשמר אות .הרחבת התודעה הטרנספרסונליסטית שונה :התרפיה
הטרנספרסונלית היא אינה מגבילה עצמה לניתוח הביוגרפיה ,ואינה הופכת והופכת בבעיות
ובשורשיה; מטרתה אינה להרחיב את התודעה לגבי הבעיות ,אלא להרחיב את התודעה בכלל.
מתו הפרספקטיבה החדשה שהרחבה כזו מספקת הבעיות לא נעלמות ,אלא פשוט פוחתות
בחשיבות .זו משמעות מושג ההתעלות.
הפסיכואנליזה חשדנית לגבי רעיו ההתעלות .היא נוטה לזהות את מושג ההתעלות ע
מושג ההדחקה .הסיבה ,כ נדמה לי ,נעוצה בכשל הפרה/טרנס .התעלות אכ דומה להדחקה,
מכיוו ששניה כרוכי בחוסר מודעות .א השניי שוני :התעלות איננה התעלמות .מדובר
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בשני סוגי של חוסרמודעות :במקרה של הדחקה מדובר במצב פרהמודע ,מצב בו הקומפלקסי
והטראומות המשפיעות על הנפש לא יצאו אל האור ,והסובייקט לא התמודד אית באופ מודע.
במקרה של התעלות ,לעומת זאת ,מדובר במצב טרנסמודע ,מצב שבו ,לצד ההתמודדות מודעת
ע המשאלות והחרדות הכמוסות בתתמודע ,נעשה ג נסיו להעתיק את תשומת הלב
מההתבוננות האנליטית המופנית פנימה אל התבוננות רוחנית המופנית החוצה .התרפיה
הטרנספרסונלית אינה מנסה להדחיק את הבעיות האישיות וג לא מתיימרת ליצור אנשי ללא
בעיות פסיכולוגיות .היא מכירה בסכנותיה של ההדחקה ובעובדה שהקונפליקטי בי האגו והאיד
בלתינמנעי .היא פשוט מנסה להעשיר את הפסיכואנליזה באמצעות התבוננות מסוג אחר.
נדמה את נפש האד לבית ב מספר קומות .הפסיכואנליסט ומטופלו מבלי את כמעט כל
זמנ בנדידה הלו וחזור בי הקומה המודעת של הנפש לקומת המרת -של התתמודע ,במטרה
להעלות ממנה את כל ארגזי הילדות הנשכחי ,לפתוח אות ולהוציא לאור את כל השדי
המסתתרי בה .ה אינ מכירי כלל באפשרות קיומה של קומת הגג ,ממנה נשק -נו -כה
עצו ומהמ ,שהסודות האפלי המסתתרי במרת -פשוט מתגמדי בחשיבות אל מולו יופיו.
האנליסט ומטופלו כה חוששי מפני הדחקה והתעלמות ,שג בשומע על קומתהגג ועל הנו-
הנשק -ממנה ,ה מסרבי בכל תוק -לבקר בה .התרפיסט הטרנספרסונלי כ מעודד את מטופלו
לעלות מדי פע לפע לגג .הוא אינו מציב את קומת הגג אל מול קומת המרת -כשתי אלטרנטיבות
השוללות זה את זו ,אלא כשתי טכניקות המשלימות זו את זו ,ואומר :לא אואו ,אלא ג וג.
לצד הביקורי הביקורתיי במרת ,-הוא מציע סדנאות מדיטציה בגג; לצד האנליזה של האיד
הוא מציע התעלות מעל האגו.
ובכל זאת מקונ בנו חשש .הא אי פירושה של התעלות מעל האישיות הפרטית ויתור עליה?
במאמר מבוא על הפסיכותרפיה הטרנספרסונלית נכתב:26
Healthy adult development may involve a disidentification from personality rather than
solely a modification of it.

מ הסת ,זהו הרעיו המרתיע ביותר עבורנו כרגע.

ד .רודנות החומר ,עריצות הרוח
האימה מפני אובד העצמיות והרצו הבריחה אותנו מהקוסמולוגיה המכאניסטית אל החוויה
הסובייקטיבית ,מהפרק הראשו אל השני; הרצו לשמור נאמנות חסרתפשרות לעצמיות שלנו
דח -אותנו מעול החוויות בכלל לעול החוויות הרוחניות בפרט ,מהפרק השני לשלישי; אבל
כעת ,אנחנו מוצאי עצמנו עומדי בפני אותה האימה שמלכתחילה דחקה בנו לברוח .דומה
שרגלינו נשאו אותנו במעגל ענקי ,רק על מנת שנחזור ונחזה באותה הסכנה שממנה נמלטנו :אובד
Seymor Boorstein, op cit., p. 19 26
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העצמיות והרצו שלנו .ברחנו כל עוד נפשנו בנו מרודנותו של החומר ,ולמרבה האימה גילינו,
שמצאנו מקלט במרתפו של ערי* נוס :-הרוח.
הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ,כפי ששמה מעיד עליה ,שמה את הדגש על מימד בלתי
אישי של הנפש האנושית .חלק משמעותי מהתהלי הפסיכותראפויטי ,למדנו ,כולל אובד מסוי
של האישיות הפרטית .“disidentification from personality” :המטופל נדרש ,כ נראה ,להפקיד בידיה
של ישות גבוהה יותר את מה שמייחד אותו – את העצמיות שלו ,האחריות האישית שלו ,הרצו
האישי שלו – ולהתמסר אליה .רמזי לכ ראינו כבר ,ניזכר ,בפרק הקוד :אחד ממאפייניה
העיקריי של החוויה הרוחנית היה פאסיביות ,אובד הרצו ,אובד תחושת הזהות הפרטית.
בחוויה הרוחנית האד לא רק בא במגע ע ישות רוחנית גדולה ממנו; הוא ג מאבד חלק
מעצמיותו בתוכה .ג א הוא מתקרב אליה מרצונו ,וג א הוא שות -פעיל בחיפוש ,ברגע
הקריטי בו הוא יוצר עמה מגע ,הוא חייב להתמסר .הוא חייב לוותר על עצמו ולתת לרוח לעשות בו
כרצונה.
כבר עברנו מספר רגעי בה היתה לנו תחושת דז'הוו מסויימת ,בה היה נדמה לנו
שאנחנו מוצאי עצמנו בטריטוריה זהה לזו שאותה עזבנו .חשבנו שאנחנו מוותרי על שפה אחת
רק לטובתה של שפה נוספת ,שאנחנו נוטשי מיתוס אחד לטובתו של מיתוס אחר ,שאנחנו
מתקני אפלייה באפלייה .בכל המקרי ניסיתי להצביע על ההבדלי בי השניי .כש שווילבר
הצביע על 'כשל הפרה/טרנס' והבחי בי חוויות איחוד רגרסיביות לחוויות איחוד רוחניות ,ניסיתי
אני להצביע על ההבדל בי הכרה גרידא בקיומה של שפת החוויה לבי רכישתה ,בי מיתוס שאינו
מתייע* ע החוויה הסובייקטיבית לבי זה שכ עושה זאת ,וכו' .אנסה לעשות הבחנה דומה ג
כעת .כיצד נבחי בי אובד הרצו והאישיות לטובת החומר לבי אובדנ לטובת הרוח?
על מנת להשיב על כ  ,עלינו לנסות ולהבחי בי שני סוגי של הוליז .שני הסוגי
מקבילי לשני סוגי האיחוד הפסיכולוגי בה דנו ,האיחוד הפרהפרסונלי והאיחוד הטרנס

פרסונלי .נית לכנות את סוג ההוליז הראשו )המקביל לאיחוד הפרהפרסונלי( הוליז 'חד
תאי' ,ואת הסוג השני )זה המקביל לאיחוד הטרנספרסונלי( הוליז 'רבתאי'.
הוליז חדתאי מתאר עול אחיד ,ללא איברי ,בו היסודות השוני ממוזגי זה בזה
ללא הבחנה וללא גבול .זהו העול אותו מתארי מיסטיקני רבי בתור הקרקע הרוחנית של
ההוויה כולה – האחד הנאופלטוני ,האינסו -הקבלי ,הבראהמ ההינדואיסטי ,וכו' .לדעת כמעט
כול התבוננות רוחנית מעמיקה ,הרואה דר הגבולות היחסיי המחלקי את העול לחלקי,
תופסת את ההוויה כולה כ  ,כשל 'חדתאי' ,לפני שזה מתמיי ומוליד מתוכו את הריבוי של
הדברי .סוג זה של הוליז מקביל לאיחוד פרהפרסונלי ,מכיוו שזה בדיוק סוג ההוליז הנחווה
באיחוד כזה :הוליז ללא אגו – לא של העצמי ולא של הזולת – ולכ ג ללא אחריות אישית.
במונחי של אנלוגיית 'בית הנפש' מהסעי -הקוד ,אד החווה איחוד פרהפרסונלי ודבק
בהוליז חדתאי ,משול לאד המבלה את כל זמנו בקומת הגג של הנפש ,ומזניח את מחויבותיו,
קרוביו וחבריו הנמצאי בקומות התחתונות .שוו לנגד עיניכ פנטהאוז מרח -באוויר ,ללא בניי
תחתיו ,ולפניכ דימוי הול ל'מיסטיק' הפרהפרסונלי ,שההוליז שהוא חווה הוא חדתאי;
תמונתעולמו חסרה את העול.
לעומת ההוליז החדתאי ,הוליז רבתאי מתאר עול הבנוי כאורגניז ,עול בו יש
ריבוי של ישויות ואיברי ,המשולבי זה בזה באופ הרמוני ,כ שכל איבר משתלב במכלול.
הוליז מסוג זה מקיי בתוכו סינתזה של שתי האינטואיציות המיסטיות היסודיות והעתיקות
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ביותר – זו של אחדות העול וזו של הריבוי השורר בו – המוכרות בפילוסופיה המערבית מאז
פרמנידס והרקליטוס .הוליז זה אינו מתעל מהריבוי השורר בעול ,א ג לא הול אחריו
שולל ומאבד את אחדות היסודית של כל הדברי )כמו במקרה של אטומיז( .הוליז זה מקביל
לחוויית האיחוד הטרנספרסונלית ,שאיננה מבטלת את האישיות אלא מעשירה אותה ,ושבה ,לצד
תחושת האיחוד ,קיימת ההכרה בחשיבותו של האגו ,ה של העצמי וה של הזולת .אד החווה
איחוד מסוג זה משול לאד החולש על כל קומות בית נפשו :הוא מתמודד ע הבעיות העומדות
בפניו בקומות התחתונות א ג מקפיד לשמור על מגע ע הנו -הנשק -מקומתהגג.

טענתי היא זו :חששותינו מפני אובד הרצו והזהות הפרטית קיימות רק במקרי של
הוליז חדתאי .כאשר מדובר בהוליז רבתאי ,חששות אלו מתבדות .בהוליז רבתאי האגו
הפרטי אינו מתבטל ,ותחושת ההתחברות אל הרוח הגדולה אינה מובילה לבריחה ניהיליסטית מ
העול .ההפ הוא הנכו :היא מובילה לתחושת מעורבות ,הזדהות ושותפות גורל גדולה יותר ע
העול.27
כעת עלינו עוד לשאול את עצמנו ,כיצד נוכל להבחי בי חוויות פרהפרסונליות של
התבטלות עצמית לבי חוויות טרנספרסונליות של צמיחה עצמית? לשו אחר :כיצד נבחי בי
אד החי לפי הוליז חד תאי לבי זה החי לפי הוליז רבתאי? ברצוני להציע שני קריטריוני
כאלו ,קריטריו פנומנולוגי וקריטריו פרגמטי.
 .1הקריטריו הפנומנולוגי
קריטריו זה תלוי בתגובה הסובייקטיבית לחוויה של מי שחווה אותה .הנקודה הראשונה שעלינו
לברר היא מה היתה חווייתו :הא הוא חש כי איבד את זהותו הפרטית לטובת זהות חדשה,
בלתיאישית ,או שמא הוא חש כי זהותו האישית השתמרה א הועשרה על ידי המפגש ע
המציאות הרוחנית הגדולה יותר? הנקודה השניה שעלינו לברר היא מהי שאיפתו :הא הוא
מעוניי לאבד את ה'אני' הפרטי שלו או הא ברצונו לשמור עליו תו השתייכות למעגל זהות רחב
יותר? כשנעשה זאת נגלה ,כי ג א כל החוויות המיסטיות כוללות תחושה של ביאה במגע ע
ישות רוחנית גדולה יותר ,הרי שכמעט תמיד התיאור המוכר של להיות "אחד ע היקו" או
"אחד ע הטבע" תק -רק לגבי רגע השיא של החוויה הרוחנית עצמה ,לא לגבי חיי היומיו
השבי למסלול לאחר שהיא חולפת .השאלה היא ,כיצד השתנו גבולות ה'אני' בחיי היומיו
בעקבות החוויה ,ומהי השאיפה לעתיד.
בחלק מהמקרי ,נמצא ,אנשי יטענו שאכ איבדו חלק מזהות הפרטית ,ושה בהחלט
שואפי לאובד גדול יותר .האגו שלה אינו אלא אשלייה ,ועוד אשלייה מזיקה ,ואפילו ישות
הייחודית של אחרי היא אשלייתית .המציאות היחידה היא ההוויה בכוליותה ,בה מתבטלי כל
הגבולות המדומי בי הדברי השוני .במקרי אלו נוכל לקבוע שחוויית אכ היתה חווית
התמזגות שבו איבדו ,לפחות במידה מסוימת ,את זהות הפרטית .נוכל להגדיר את חוויית
כפרהפרסונלית ,ואת ההוליז לפיו ה חיי כהוליז חדתאי.

 27מעניי לציי ,ששני הזרמי העיקריי של הבודהיז ,זר ה Hinayanaוזר ה Mahayanaשצמח ממנו ,מייצגי
שתי תפיסות אלו של הוליז .מטרתו של בודהיסט השיי לזר ההינאיאנה היא לגאול את עצמו ,ורק את עצמו,
ממעגל המוות והלידה מחדש )סמסארה( ,וכ להגיע למצב הנירוואנה המיוחל – הוא מצב ההוליז החדתאי .בזר
המהאיאנה לעומת זאת ,קיימות דמויות בש בודהיסאטווה :אנשי שזכו להארה ,יכלו להגיע לנירוואנה ,א בחרו
להשאר במעגל הסמסארה באופ וולונטרי ,על מנת להביא את ההארה לאחרי .דמויות אלו מקיימות בחייה את
ההוליז הרבתאי ,מכיוו שה פועלות בעול הריבוי ,א מתו ראיה גלובאלית של השאיפה לאיחוד.
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במקרי אחרי לעומת זאת ,אנשי יטענו כי ה עדיי חשי כאינדיווידואלי ייחודיי
– עדיי ,א לא רק .ה לא חשי שה יצורי בדידי גרידא ,הקיימי בנפרד מהטבע )כפי שחשו
לפני החוויה(; וה ג לא חשי זהות ע הטבע )כפי שחשו בעת החוויה(; תחושת היא ,שה
כעת חלק מהטבע' ,תא' ב'אורגניז' גדול יותר .תחושת הזהות העצמית שלה בנויה כסדרה של
מעגלי קונצנטריי ,כאשר המעגל הקט ביותר הוא האגו שלה והמעגל הגדול ביותר כולל את
היקו כולו .כעת נית להגדיר את חוויית הרוחנית לא כחוויית התמזגות אלא כחוויית צמיחה;
ואת המשבר שעברו בדר אליה לא כמשבר של אובד האגו ,אלא כמשבר של אובד גבולותיו
הישני של האגו – 'כאבי הצמיחה' הנלווי להתרחבות לתו מעגל הזהות הגדול יותר .במקרי
כאלו נוכל להגדיר את חוויית כחוויה טרנספרסונלית ואת ההוליז לפי ה חיי כהוליז רב
תאי.
 .2הקריטריו הפרגמטי
זהו הקריטריו החשוב ביותר :עלינו לראות מה התוצאות של חווית האיחוד וההתמזגות ,ולבחו
לאלו דפוסי התנהגות היא מובילה את האד שחווה אותה .התשובה לשאלה תהיה אמפירית .א
תוצאותיה של החוויה ה פרישה מ החברה ,התנהגות המעידה על פאסיביות ,התנערות מאחריות,
אימו* אופטימיות נאיבית כלפי המורכבות של המציאות ,נקיטת יחס מבטל כלפי האגו של הזולת,
וכו' – נוכל לקבוע שמדובר בחוויה פרהפרסונלית ובהוליז חדתאי .א ,לעומת זאת ,נבחי
בתוצאות מנוגדות – מעורבות גדולה יותר בסביבה ,נקיטת אחריות ,נכונות להתמודד ע מצבי
מורכבי ,הכרה בשוני ובריבוי של מצבי פסיכולוגיי אצל אחרי ,סובלנות גדולה יותר ,וכו' –
נוכל לקבוע כי מדובר בחוויה טרנספרסונלית ובהוליז רבתאי.

בכל מקרה ,עלינו לצפות שברוב המקרי יהיה מדובר במצבי מורכבי ,הכוללי
אלמנטי ה של הוליז חדתאי וה של הוליז רבתאי בוזמנית .הקריטריו הפרגמטי יכול
לסייע לנו לברור בי האלמנטי השוני ,ולמק אותנו ביחס לאופיו של התהלי הפסיכולוגי
שאד כלשהו עובר ,ובכ להיטיב לכוו אותו.
כמוב ,שהקריטריו הפרגמטי אינו עומד בפני עצמו; הוא נסמ על סדרה שלמה של
קריטריוני אחרי הקובעי מהי התנהגות חיובית ובונה ומהי התנהגות שלילית והרסנית .על
שאלות אלו הוא איננו עונה .על מנת לענות עליה ,עלינו להיכנס לתו הזירה הציבורית ולתו
השיח המוסרי והחברתי ובמסגרת להגדיר מה טוב ומה רע .התועלת של הקריטריו הפרגמטי
איננה בכ שהוא פותר את הדילמות המוסריות שלנו ,אלא בכ שהוא מבהיר לנו שהשאלות
החשובות ה שאלות מוסריות ולא מטאפיזיות .הוא נועד להזכיר לנו שהשאלה הפרגמטית לגבי
חוויות רוחניות – מה השלכותיה בפועל? – חשובה יותר מהשאלה איזה מההסברי ,המדעי
והמיסטי ,נכו יותר.
קריטריו זה משלי את הקריטריו הפנומנולוגי ,שאינו יכול לעמוד בפני עצמו :לעתי
קרובות ,חוויה של איחוד והתמזגות שהיא פרהפרסונלית ורגרסיבית ,נתפסת ,עבור הסובייקט,
כחוויה בונה של צמיחה .א סיפוק אישי גדול יותר אינו ערובה מספקת לחוויה רוחנית חיובית; יש
לבחו ג את התוצאות.
ה מבחינה פרגמטית וה מבחינה פנומנולוגית ,א כ ,קיי הבדל מכריע בי אפשרות אובד

הרצו והאישיות לטובת החומר ,לבי אפשרות 'אובדנ' לטובת הרוח .הקריטריו הפנומנולוגי
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מראה לנו ,שלפחות עבור מי שחווה את חווית האיחוד וה"ויתור על האגו" ,החוויה לא היתה אלא
שלב בדר לגיבושו של אגו רחב יותר ,הכולל את האגו הקוד .הוא לא איבד עצמו באוקיינוס של
ניכור או של ייאוש .הוא לא איבד את עצמו כלל :הוא גילה את עצמו מחדש כחלק ממשהו גדול
יותר .הקריטריו הפרגמטי מאפשר לנו ,כמתבונני מבחו* ,לברור בי דפוסי ההתנהגות השוני
שחוויות רוחניות גוררות .באופו גס ,דפוס ההתנהגות האחד מאופיי על ידי התנהגות ילדותית
ורגרסיבית ,ואילו השני על ידי התנהגות בוגרת ואחראית .נית לשפוט דפוסי התנהגות אלו מתו
שיקולי מעשיי גרידא ,מבלי לשאול א החוויות ה "באמת מיסטיות" או "רק נרקיסיסטיות",
ולעודד את דפוסי ההתנהגות שנראי לנו קונסטרוקטיביי יותר מבחינה חברתית.28
עד כה ,דיברנו על אלו שחוו חוויות רוחניות כעל ציבור זר ורחוק .נשאלת השאלה ,עד כמה רגש זה
אכ זר לנו? הסטטיסטיקות הראו לנו שלאנשי מסוימי יש סיכוי גדול יותר לעבור חוויות
מיסטיות ביחס לאחרי .א רבי מאמיני ,שאי צור בחוויה מיסטית מרעישתאדמה כדי
לפגוש באלוהי; החוויה המיסטית צורחת מה שאפשר לשמוע ג בווליו נמו יותר ,א
מחלישי את שאר ההפרעות ומאזיני היטב .ייתכ ,שא נל לטיפול טרנספרסונלי ,או נעשה
מדיטציה ,או נתפלל – נצליח לשמוע .אולי כל שעלינו לנסות הוא לייש בחיינו את האפלייה
המתקנת לחוויה ,והיא שתאפשר לנו לשמוע את צליליה של הרוח .אולי שביל אחר יתאי לנו
יותר .אולי אי שביל .אולי אנחנו כבר צועדי בשביל שלנו .חכ ז המלי* לתלמידו ,כשזה ביקש
ממנו את הדר להארה ,להרתיח מי בקומקו .ייתכ שאנחנו קרובי אל אישהרוח שלנו,
שחוויותיו נראות לנו זרות כלכ  ,יותר ממה שנדמה לנו.
ייתכ ג ,שכל השיח על חוויות שגוי מיסודו .מלכתחילה ,התרבות שלנו סובלת מתאווה
מופרזת לחוויות ,מצמא חסרנחת ובלתי נית להשבעה לריגושי ולהתנסויות .בעניי זה ,תרבות
העיד החדש ,על א -שהיא מהפכנית בכל הנוגע לרציונליז ולמטריאליז המערבי ,היא דווקא
שמרנית להפליא .היא שמרנית לגבי ערכי מודרניסטיי ובורגניי כמו הגשמה עצמית
ואינדיווידואליז ,ולגבי דפוסי ההתנהגות של הבורגנות המערבית כגו חיפוש אחר נוחיות פרטית,
הסתגרות נאיבית בספירה מצומצמת מאוד של דיעות ועמדות ,וזלזול כללי בענייני ארציי כל
כ כמו פוליטיקה ,כלכלה ואיצדק חברתי .אחד הסממני לילדותיות של העיד החדש הוא
הדיבור הבלתיפוסק הרווח בו על אושר ,על שלו ועל חוויות .לעתי קרובות דומה שסוג כזה של
שיח משכיח מלב של המחפשי את העובדה ,שתיקונ הפרטי של נפש תורמת מעט מאוד
לתיקונ של החברה ושל אחרי .בגלל מאפייני אלו הניואייג' נראה ,כלפי חו* ,כגל אופנתי נוס-
על פני מימיה הרוגעי יחסית של הבורגנות המערבית המשועממת .בצדק גדול ,זוכה תרבות זו
להאשמותיה של כריסטופר לאש ואחרי ,על כ שהיא ילדותית ונרקיסיסטית.
אנחנו בהחלט יכולי להותיר את החוויות לחווי ,א כ ,ולהמשי לחיות כא ,במציאות
הרגילה שלנו .אולי אי צור בחוויות חדשות על מנת לחולל שינוי בחיינו .מצד שני ,אני בהחלט
חושב ששומה עלינו להכיר בלגיטימיות של דר חדשה לפרש את חוויותינו ,של שפה חדשה
באמצעותה לקרוא אות – שפה תיאולוגית ,הדורשת 'מה' ולא רק 'אי ' .בשביל כ  ,יש טע
 28שני הקריטריוני ,אגב ,יכולי לשמש אותנו לא רק ביחס לחוויות של אחרי ,אלא ג ביחס לעצמנו .אנחנו יכולי
להציב בפנינו את שתי השאלות כאשר נדמה לנו שאנו צועדי בדר דומה ,ולהשתמש בה ככלי לביקורת עצמית.
נתבונ בחווייתינו ונשאל :הא אנו חשי שאנו מאבדי את זהותינו הפרטית ואת תחושת הרצו והאחריות האישית?
נתבונ בפעולותינו ונשאל :הא השפיעה החוויה על חיינו ,על יחסינו כלפי הסביבה והזולת באופ בונה? נית לאמוד
באמצעות שאלות אלו את מקומנו במסלול צמיחתנו הרוחנית.
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להתייחס ברצינות לעיד החדש .יתרונה הגדול של תרבות זו ,חר -כל מגרעותיה ,טמו בכ שהיא
מציעה לנו את ההזדמנות להחיות שוב את השפה התיאולוגית בנו -של העיד המדעי והטכנולוגי,
לעשות אותה שוב שגורה על לשוננו ,ולכתוב בעזרתה ,מחדש ,את עולמנו.

ה .ההנשמה של תמונת העול
א נעצור לרגע ונביט היטב לשני צדדינו ,נוכל להבחי עתה בשני עולמות שוני ,שני מיתוסי,
שהילת הרחוקה מפציעה מעבר לקצוותיו המנוגדי של קו האופק שלנו .מצד אחד אנחנו רואי
את המיתוס המטריאליסטי ,המנוכר וחסרהפשר ,ממנו נמלטנו .מצדנו השני אנחנו מתחילי
להבחי במיתוס אחר ,חדש .מה אנחנו יודעי עליו? מה יש לו להציע לנו? קשה לדעת .מי שהיה בו
ושב אלינו מספר על זהות חדשה ,על גאולה ,על משמעות ,על יעוד .מה מסתתר ש? א נצליח
לעשות את דרכנו אליו ,מה נגלה בו? קשה להאמי שהעול החדש הזה מציע פתרו פשוט לכל
בעיותינו .לא סביר להניח שא נגיע אליו נמצא ,סת כ  ,את הפשר שלא היה לנו במיתוס שעזבנו,
כתוב על לוח בכיתה ,או מודפס וכרו בעלו צבעוני .הרי לא נקבל ש תשובה מנוסחת לשאלות
הקיומיות שלנו ,כמו ה" "42שנת המחשב הגדול בספריו של דאגלס אדמס .איזה מי פשר זה
יכול להיות בכלל? איזו מי תשובה יש למיתוס החדש להציע לנו?
מיתוסי אינ נותני תשובות .מיתוסי ה כלי רכב ,ספינה המרופדת בתמונות
וברגשות ,בתוכה נית לשוט בבטחה במורד נהר החיי .ה'תשובה' המסתתרת בקוסמולוגיה
חדשה ,בסיפור חדש של המציאות ,לא יכולה להיות אלא תמונה המעניקה רגש חדש .מה שיש
לקוסמולוגיה חדשה להציע לנו ,כ נדמה לי ,זה אהבה .אהבה מעניקה פשר ,כוח וכיוו ,שלא נית
ולא צרי להבי אות .חשי בה .בה נחוש ,אולי ,כשנית למיתוס חדש להל עלינו את קסמו.
אהבה מעניקה לנו תכלית ,א היא אינה כופה אותה עלינו .היא רק מציבה אותה לנגד עינינו ,ולבנו
מוש אותנו לקראתה .היא נותנת לנו כיוו ,וכוח ללכת בו .לא היה לנו כיוו כזה בקוסמוס ממנו
ברחנו ,וג לא כוח .המיתוס המכאניסטי שעזבנו סיפר רק על סיבות עוורות ותוצאות סתומות ,על
תנועה ללא תנופה ,על חומר ,על מוות .שלטה בו אננקה ,אלת ההכרח .כעת אנחנו עומדי על סיפו
של מיתוס חדש ,ואנחנו מתחילי ,אולי ,לחוש במשהו אחר .המיתוס המתהווה לנגד עינינו מספר
על שאיפה ,על תקווה ,על התקדמות לקראת גאולה ,על חיי .שולט בו ארוס ,אל האהבה .אננקה
וארוס קיבלו שמות רבי :אמפדוקלס כינה אות מריבה ואהבה; סימו וייל כינתה אות
"הכובד והחסד" ) .(La pesanteur et la graceה שוני מסיבה מאוד פשוטה :האחת היא נגדנו
והשני הוא בעדנו.
על מנת להביא לכדי סיכו את הענייני השוני שדנו בה במהל הפרק ,ולתת תמונה
של שלדה של הקוסמולוגיה החדשה ,ניעזר בטבלה .אנחנו יכולי לאסו -אלינו רבי מהמושגי
השוני שעסקנו בה ולסדר על פני רצ -אחד .נית לכנות את הרצ -בש המסורתי 'שרשרת
ההוויה הגדולה' או ,לחילופי ,בכינוי החדש 'ספקטרו התודעה' .ביקו המושתת על רצ -אנרגטי
אחד המוביל מנפש העול לנפש האד ,שרשרת ההוויה וספקטרו התודעה חד ה .ההבדל
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ביניה תלוי בנקודת התצפית .הרצ -לא רק מוביל מהאד לעול ,אלא ג מהקוסמוס
המכאניסטי של אננקה ,דר החוויה הסובייקטיבית ,אל הקוסמוס התכליתי של ארוס .מושגי
רבי אחרי שנפגשנו בה יכולי להתפס עתה כמקבילי לשלושת האיברי הללו:

ס פ ק ט ר ו 

/

ה ת ו ד ע ה

ש ר ש ר ת

ה ה ו ו י ה

מכאניז
פסיכואנליזה ,ביהייויוריז

רצו חופשי
פסיכולוגיה הומאניסטית

טלאולוגיה
פסיכולוגיה טרנספרסונלית

מיתוס החומר
פני השטח

חוויה
באר

מיתוס הרוח
מי התהו

גו-

נפש

רוח

פרהפרסונאלי
תתמודע פרטי
הדחקה
קומת המרת-
הוליז חדתאי
אננקה ,מריבה ,כובד...

פרסונאלי
מודע
מודעות
קומת המגורי
אגו  /זולת
אד' ,אני' ,אינדיווידואל...

טרנספרסונאלי
עלמודע קולקטיבי
התעלות
קומת הגג
הוליז רבתאי
ארוס ,אהבה ,חסד...

טבלה 1

הרצ -בי שתי הקוסמולוגיות מצייר לנו ג את מסלול בריחתנו ,מהמיתוס האובייקטיביסטי של
החומר ,דר החוויה הסובייקטיבית ,ועד למיתוס החדש ,בדבר קיומה האובייקטיבי של השדה
הרוחני הציבורי .הוא משק -את ההיסטוריה של הפסיכותרפיה במאה ה ,20מהפסיכואנליזה
הפרוידיאנית ,שתפסה את האד כיצור חומרי לחלוטי ,דר הפסיכולוגיה ההומאניסטית,
שהתרכזה בסובייקט ובנפשו ,ועד לפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ,המנסה ללכת מעבר לחוויות
האישיות אל החוויות הרוחניות .הוא מראה את מסלול ההתפתחות הרוחנית עליו מדברי ווילבר
והטרנספרסונליסטי ,המוביל מהגו ,-דר המימוש העצמי של הנפש האישית ,ועד למימד
הטרנספרסונלי .הוא מלווה אותנו מהאיחוד החומרי שלנו ברח אמנו ,דר התמיינותו
והתגבשותו של האגו ,עד לאיחודו הרוחני ע האל .הוא לוקח אותנו מפני השטח של עול
התופעות הנגלה לחושינו ,דר הבאר הפרטית של החוויות הסובייקטיביות שלנו ,הישר אל מי
התהו הסמויי מ העי ,ושאיימו ,לרגע ,לבלוע אותנו בקרב.
אבל לפני שאנחנו פוסלי את האפשרות על הס ,-לפני שאנו מבטלי את כל הטור השמאלי של
הטבלה ,כדאי רק שנזכור כיצד הגענו אליה .לא קיבלנו את המיתוס החדש שלנו ,מיתוס האל,
מאיזשהו מקור חיצוני .לא דר חקירה אמפירית פגשנו בנפש העול ,אלא דר חוויותינו האישיות
ביותר .אולי לא מדובר בחוויות שלי או של  ,אבל בהחלט בחוויות שלנו כחברה ,של חלק לא
מבוטל מאיתנו .ה שלקחו את ידינו והובילו אותנו אליו .א הוא מרתיע אותנו ,מכיוו שהוא
דורש מאיתנו לוותר על חלק מעצמנו לטובתו ,אי זה אלא לרגע .הקוסמוס החדש מגיח אל מולינו,
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ענק ומבהיל ,מאיי לבלוע אותנו; א בשבריר השניה בו אנו משותקי מפחד ,קפואי על
מקומנו ,הוא מנצל את אנקת האימה שאנו בולעי ,חודר לתוכנו כהבלפה ונושק לנו.
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אחריתדבר
לקראת קוסמולוגיה חדשה
]לא גמור[

 .1לזכותה ולחובתה של החילוניות
כשהחילוניות המודרנית תיעל מ העול היא תיזכר לטובה ,אני מנחש ,בשביל שלושה דברי
שהיא הזכירה לאנושות :החומר ,הזמ והסובייקט .אנשי העתיד יביטו אחורה על העיד המודרני
ויזקפו לזכותו את גאולת של שלושת אלו .ה יתארו אותו ,למרבה ההפתעה ,באות דימויי
שממלאי את הרטוריקה המודרניסטית עצמה :המודרנה תיתפס כפעולת חילו* אמיצה שנועדה
לשחרר את החומר ,הזמ והאינדיווידואל משלטונ הערי* של הרוח ,הנצח והחברה .היכלי
התהילה של העתיד יספרו כיצד שורה מרשימה של גיבורי מלחמה תרבותיי )לותר ,דקארט,
גלילאו ,ניוטו ,רוסו ,וולטיר ,דארווי ,מרקס ,ניטשה ,פרויד ורבי אחרי( בסדרה מסחררת של
מהפכות )הרפורמציה ,המהפכה המדעית ,המהפכה הצרפתית ,ההשכלה ,הרומנטיקה ,שחרור
העבדי ,ועוד( העתיקו את מרכז הכובד של ההוויה מהעול הרוחני והנצחי שמעבר למוות אל
עול החומר והזמ שבתחו החיי ,ומקולקטיביז כפייתי שהזניח את הפרט אל הסובייקט
אינדיווידואלי .כמו המודרניסטיי ,ה יהללו מהל זה כמאבק מרשי נגד מנגנוני כוח עריציי
שניסו לאחוז ביסודותיה המגווני של המציאות בזרועות מגושמות ,שטיפחו שנאה לגו -במסווה
של אהבה לרוח ,שהזניחו את העבר ,העתיד וההווה לטובת מיתוסי על חיי נצח ,ושהקריבו את
האד הפרטי על מזבח החברה.
א אות אתרי הנצחה ידברו ג בגנותה של המודרנה .מנקודת השקפת מרחיקת
הראות ,אי ש בפסגות הררי העתיד ,ה יוכלו להביט אחורה ולראות היכ שגתה .בשלווה של
היסטוריוני המתבונני בעבר הרחוק בקוררוח ,ה יראו כיצד השתלהבו המודרניסטי
בשיכרו החופש ,כיצד נסחפ בלהט הקרב נגד אויב ,וכיצד ,ככל המהפכני ,השתעבדו למנגנו
האלי של המרד .שכ בשלושת החזיתות ,שחרור של השבויי היה כרו בפירוק טוטאלי וחסר
רחמי של כלוב ,בניתו* לרסיסי של חומות הכלא .שלושת המישורי – החומר ,הזמ והחברה
– עברו אטומיזציה :החומר פורק לחלקיקי ,הזמ התחלק לרגעי חולפי והחברה התפזרה
לאינדיוידואלי .המונח 'אטומיז' ,עבור היסטוריוני העתיד ,יתייחס ה לחומר ,ה לזמ וה
לחברה .האטומיזציה ,ה יודו ,היתה כנראה הכרחית .לא היה נית לשחרר את החומר ,את הזמ
ואת האינדיווידואו מכלא מבלי לפרק את הכלא לגורמי ,מבלי לעשות רדוקציה של העול
ליסודותיו.
היה בכ  ,כמוב ,רווח גדול .במישור החומר ,השחרור הביא להתבוננות ולמחקר של הטבע
בזהירות ובכנות חסרות תקדי; לקבלה של הגו -לא כמקור של יצרי וחטאי שיש להגביל
ולרס אותו ,אלא כחלק בלעדי של ישותינו ,שיש לאהוב ולטפח אותו; ולהקדשת אנרגיה ומשאבי
להגשמת תכליות ארציות ,לא רק רוחניות ,שהחברה יצאה מה נשכרת לטווח הרחוק .במישור
הזמ ,השחרור הביא להכרה בדינמיות של העול ,בתהליכי המשני אותו ,שהביאה למדע
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החוקר תהליכי ולא רק מצבי סטטיי; לבדיקה מחודשת של העול והחברה כישויות
דינאמיות ומשתנות ,שהולידה את מדעי ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה ,הגאולוגיה והאבולוציה;
ולהשתחררות מתפיסות אפוקליפטיות של ק* הזמ ,שאיפשרו התייחסות אחראית יותר
לפעולותינו .ובמישור החברתי השחרור הביא לתפיסה חדשה של הסובייקט ,של יכולתו להטיל
ספק ולבקר ,ושל הכוח היצירתי הגדול האצור בנפשו; למושגי כמו חופש הפרט ,זכויות האד
ושוויו בניהאד; ולהתבוננות חדשה ורגישה יותר בעול החוויות הסובייקטיביות של האד.
א בגלל הרדוקציה והאטומיזציה שהיו הכרחיות לשחרור ,המודרנה ג הצניחה את
האד לתו עול מפורק ומנות* .הרוח נשב ,והותיר חומר מת; הנצח מת ,והותיר רגע חול;-
החברה התחלפה באד הבודד .אנו ,שלא נהני מזכות הריחוק של היסטוריוני העתיד ,עדי עתה
בקרבנו להמרתה ההדרגתית של חדוות הניצחו והחופש בתחושת אימה מפני הנשק -מסביבנו.
שכ אנחנו מביני שע פירוק של הרוח ,הנצח והחברה נותרנו יצורי גשמיי ,ארעיי
ובודדי ,המתהלכי לרגעי ספורי על פני אדמה מתפוררת ,המתפוררי בעצמ ושבי אל
האדמה.
 .2פרדוקס האני האותנטי
קוסמולוגיה אטומיסטית נושאת בחובה מספר פרדוקסי .די לבחו אחד מה על מנת להיווכח
בכ  .נבחר ברעיו המוכר בפילוסופיה המודרניסטית בש 'האני האותנטי' והמתבטא בתודעה
הציבורית בצורת אידאל 'ההגשמה העצמית' .במשמעותו המקורית ,היה פירושו של אידאל
האותנטיות החופש להגדרה עצמית אוטונומית ,הנערכת מתו חיפוש אישי ,משוחרר מכפיה
חיצונית .אול אידאל נעלה זה ,למרות שלא לכ התכוונו מעודדיו המקוריי ,הוליד אמונה
עמומה א רווחת במשהו אחר לגמרי .כוונתי לאמונה שבתוכנו מקופלת בסתר איזו 'זהות' אישית
מוכנה מראש' ,אני' ייחודי ואמיתי ,שעלינו לגלות אותו ,לחשו -אותו ,להגשי אותו )הזכרנו את
האמונה הזו בדיו סביב הפסיכותרפיה ההומאניסטית בפרק .(2
הניסיו לחיפוש ה'עצמי' בעול חומרי וארעי ,כ נדמה לי ,נידו מראש לתבוסה .אד
הגדל בחיקה של קוסמולוגיה אטומיסטית ,עבורו אי עובדות ברורות יותר מאשר ממשותו
הבלעדית וארעיותו המוחלטת של החומר ,יוצא למסע חיפוש עצמו כשבידו המפה הלא נכונה .הוא
אוחז במפה המראה א ורק את חיצוניותו של העול ,המסמנת א ורק אובייקטי .לא בה ,ולא
בכל המדריכי שייקח לדר  ,ימצא אזכור למחוזותיו הרוחניי של העול ,לפנימיותו של העול
ושל עצמו .מצויד במפת החומר והרגע ,הוא לא יכול למצוא את האני .כל שימצא הוא ניסיו בהול
להגשי את עצמו בחומר וברגע ,לרדו -אחר התנסויות חומריות ורגעיות בְ ַּקר2סלה של לבוש
משחק ס מי מחשב טיול דיבור בידור ,בסחרחרה של חוויות חיצוניות שאי בה הגשמה עצמית
אלא סת הגשמה ,מימוש שיטתי ועיוור של האפשרויות האצורות בחומר ובזמ .אי בה אלא
בריחה מעצמו ,הגדרת עצמו על דר השלילה ,שכ בכל התנסות הוא רק מגלה מה הוא איננו :הוא
איננו ס ,איננו לבוש ,איננו מי.
המפה ,אפוא ,היא אחיזת עיניי .למעשה ,האד מופקר לעצמו .לכ הוא אבוד .בחיפושו
העצמי הוא בורח מהחברה ,ר* הנה והנה אחוז אמוק ,בנסיו מבולבל ללגו את החיי עד תומ,
לטעו ולהתנסות בהכל ,לפני שהמוות יגזול ממנו את חייו .והרי אי דבר בחייו מלבד חייו
הקצרי עצמ – ואפילו זו אינה מסקנה אליה הגיע בעצמו .החברה שממנה הוא מתרחק אמרה
לו את זה .היא זו שהניחה אותו ,מאז שהיה תינוק ,בלול הקוסמוס האטומיסטי שיצרה .היא
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המצווה עליו לצאת לחפש את עצמו ,והיא המכוונת אותו בכיוו ההפו  .המיתוס
האובייקטיביסטי בול את פיה של החוויה הסובייקטיבית ,משתיק את האני ,ובה בעת מצווה
עלינו למצוא בעצמנו את האני שלנו .א מסעו של מחפשהעצמי אינו מתנהל באמת בתו עצמו,
אלא בתו בועה מיתית של איאני שהחברה יצרה עבורו .בנוס -לכל ,אותה חברה המצווה עליו
לחפש את עצמו בתו בועת שקרעצמו מתפלאת שהוא מתרחק ממנה .מבחו* ,היא קוראת לו
לצאת אליה .א ככל שהוא שוקע עמוק יותר לתו הבועה ,כ דרישתה של החברה – שיחזור
אליה ,שישתלב בה ,שיאהב אותה – נעשית יותר קלושה ומגוחכת בעיניו .מדוע שישעה לקריאותיה
ההולכות ונחלשות? בתו בועתו הוא יושב עתה ,ומביט באמת היחידה המציגה עצמה לפניו,
בחדות הולכת ומתעצמת :שאי ,בסופו של דבר ,בשביל מה לחיות .ככל שהוא בוהה בקירות כדורו
המצטמצ ונסגר עליו ,כ מתבהרת ומתחדדת האמת הזו .לבסו ,-כשתא נפשו מכוו* לכדי נקודה
מרוכזת ושחורה ,ושאר העול נעל כחזיו רפאי ,אי הוא רואה אלא מוות .חיפושו הסתיי.
"=יִ  = ִני?" הוא שואל .והדושלו שב אליוִ =" :ני =יִ ".
החיפוש העצמי אחר האני האותנטי ,כפי שהוא קיי בקוסמולוגיה הנוכחית ,מביס את
עצמו .המודרנה בודדה את האנושות ליחידי ,השבויי כול באשליות שקריות של אני חומרי
ורגעי ,שהיא בעצמה מעמידה לה .מדוע שיראו משהו מחו* לתא הצר ,א רק את עצמ ה
מחפשי? מדוע שימצאו את עצמ ,א ה מחפשי במקו הלא נכו?
 .3אטומיז ואחריות
לא רק ה'אני' מוגדר בקוסמולוגיה האטומיסטית כישות בדידה ,חומרית ורגעית ,אלא ג ה'אתה'.
נית להגדיר את הבעיה היסודית הנעוצה בקוסמולוגיה המודרנית כ  :אטומיז חומרי ,זמני
וחברתי מביא לקריסת של מושגי האמו והאחריות ,ולפיכ ג של מושג המחויבות.
טענה זו דורשת הסבר ,שכ המודרנה הגדירה עצמה כמומנט ההיסטורי בו האד לקח את
עצמו בידיי במקו להתמסר לידיו של אל ,ולכ דווקא בה ננקט ,לכאורה ,צעד חיובי לקראת
לקיחת אחריות גדולה יותר .במוב מסוי ,טענה זו נכונה .שחרור של החומר ,הזמ והאד
הביא לתפיסה אחראית יותר של האד ביחס לעול החומר והזמ .האד לא הפקיד אות עוד
בידי האל ,אלא לקח את הטיפול בה על עצמו .לא נותר לו עוד על מי לסמו ואת מי להאשי,
פרט לעצמו .ע זאת ,אותו שחרור ,מכיוו שהיה כרו בפרגמנטציה של העול לאטומי ,רגעי
ואגואי ,יצר מצב שבו קשה יותר להאמי באופ עקבי במושג האחריות .מה אחריות ואמו
בעול שכולו חומר חול ?-מדוע עלי לקחת אחריות א אני כא לבד? מה הטע בלקיחת אחריות
א הכל חול -בכל מקרה?
לא מדובר בפריקת עול אידיאולוגית מרגש האחריות; למעט ניהיליז ואנרכיז ,אי
תנועה פילוסופית או חברתית שכפרה בחשיבות מושג האחריות באופ מפורש .לא :פריקת העול
הזו לא התרחשה ברובד הרעיונות ,אלא ברובד הרגשות של החברה .מדובר בתחושה ולא באידאל,
א כי התעצמותה והעמקתה של התחושה מעלה אותה לעתי לרמת אידאל.
האטומיז המשולש הזה ,וכ תחושת פריקת העול והסרת האחריות המתלווה לו,
מתבטאי בתחומי חיי רבי :בכלכלה קפיטליסטית ,בה המטרה הבלעדית היא השגשוג הכלכלי
של גופי פרטיי ,מטרה המקדשת קשת עצומה של אמצעי ,מניצול מחפיר של דימויי מיניי
בפרסו ועד שעבוד כמעט מלא של מעמד השכירי והפועלי; בתרבות הצריכה המהווה את צדו
השני של אותו מטבע כלכלי ;[…] ,ביחס הנצלני לסביבה האקולוגית בה אנו חיי ,סביבה שיש
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'לנצל את משאביה' ,המעיד על יכולת נמוכה להדהי לחשוב לטווח הרחוק על טובת האנושות
ככלל; במערכת חינו המעבירה לתלמידי 'חומר' המחולק ל'מקצועות' ,ובכ מציגה לה עול
מטריאלי ומפורק ,מבלי לחפש את הקשר הפנימי בינ לבינו; ]באובד תודעת הזמ ההיסטורי,
שראסל כינה "פרובינציאליות בזמ"[; בתפיסה של ה'אסתטי' וה'אותנטי' באומנות כמשוחררי
אידיאולוגית מהאתי ,תפיסה המעודדת אמני ל'הבעה עצמית' משוחררת מכל נטל אחריות ,מבלי
להעלות כמעט בכלל את השאלה כיצד אמנות מעצבת את החברה ,וא היא מעצבת אותה לטוב
או לרע; בזיהוי המוחלט של גופינו ,הנתו להתכלות ,ע נפשנו ,זיהוי המביא אותנו לתפוס את
גופינו ואת החיי הגופניי כדברמה שיש 'לנצל' על ידי 'התנסויות' רבות ככל האפשר; בתפיסה
מוסרית של 'מה שאתה לא יודע לא פוגע ב ' ,הנשענת ישירות על תמונת עול מטריאליסטית,
והנותנת לגיטימציה רגשית לסדרה ארוכה של 'חטאי קטני' ,מרכילות ומציצנות ועד בגידה;
במפעל פיתוח טכנולוגיה מנותק משיקולי ערכיי ומחשיבה מוסרית ,המונהג א ורק מתו
אידאל של 'מיצוי אפשרויות' שיש בה הזדמנות לרווח כלכלי; בחוסר נכונות להתחייב למסגרות
חיצוניות ,משירות צבאי ועד ביתספר ,בה נדרש ויתור על האינדיווידואליות שלנו ,המל2וַ ה ברצו
תמידי לשליטה אישית מלאה בחיינו; בחוסר הנכונות להתחייב אפילו למערכות יחסי ,המביא,
בש אידאלי של 'חופש' ושל 'לחיות את הרגע' ,לתפיסה של כל מערכת יחסי כמשהו זמני
וחול ,-ליחס מתגונ ותוקפני כלפי בניזוג ולהתפוררות התא המשפחתי; והרשימה עוד ארוכה.
מפוליטיקה ועד לאמנות ,מאקולוגיה ועד למי ,מיחסי בי תאגידי כלכליי ועד
ליחסי אישיי בי אד לחברו – אנחנו עדי לביטויה של אותה רוחזמ .בכל אחד ממישורי
אלו שולטת השאיפה להגשמה עצמית ,חומרית וזמנית ,המתנהלת ללא חשיבה אחראית
והמעודדת יחס אינסטרומנטלי ונצלני כלפי הזולת וכלפי הסביבה .ע קוסמולוגיה אטומיסטית,
כיצד נוכל לפעול אחרת? מני נשאב את הכוח לקחת אחריות על הכוכב שלנו ולהקפיד על ניצול
נכו יותר של משאבי א אנחנו משוכנעי ,ולא מסוגלי לשכוח ,שהכוכב ,כמו כל השאר ,גוֹוע?
מדוע שנימנע משקרי ,בגידות ,ניצול ורכילות א אנחנו משוכנעי ,ולא מסוגלי לשכוח ,שלא
נגר כל נזק לזולת כל עוד הוא לא יודע על כ ? מדוע שנתייחס לעצמנו באחריות – ביחס שלנו
לתזונה ,למערכות יחסי ולחינו – א אנחנו משוכנעי ,ולא מסוגלי לשכוח ,שאנחנו מתכלי
מיו ליו ושיו אחד נמות?
 .4קוסמולוגיה כמוסיקת#רקע
אי בכוונתי לומר שהבעיות האלו ייחודיות לעיד שלנו ,או שרגש האחריות היה גדול יותר
בתקופות אחרות .הבעיות עתיקות יומי והמידה אנו מצליחי להתמודד אית כנראה לא השתנה.

א משהו אחד בכל זאת מייחד את העיד שלנו :במסגרת תמונתעול אטומיסטית נשמטת
הקרקע מתחת למושג האחריות ,וכתוצאה קשה לרגש האחריות להכות שורשי בנפשנו .במסגרת
תמונתהעול שלנו הסיכוי לטיפוחו של רגש האחריות כלפי עצמנו ,כלפי הזולת וכלפי החברה
נמו מתמיד .ייתכ שאנחנו בלתיאחראיי ונצלני בדיוק כמו כל דור אחר בתולדות האנושות.

א יותר מכל דור אחר אנחנו שוללי מעצמנו את היסוד ההכרחי לכלכלתו של רגש אחריות יציב
– קרי ,האמונה בקיומה של קרקע רוחנית משותפת מתוכה כולנו יונקי ,רצ -רוחני המאחד אותנו
במקו בו גופינו החומריי מפרידי בינינו .בעיד המודרני ,התופעה יוצאת הדופ ,זו התובעת די
וחשבו ,היא דווקא נטילת האחריות ,לא פריקת העול ממנה .פריקת העול נובעת בטבעיות
מהקוסמולוגיה האטומיסטית ,כשזו מוצאת לה משקע בנפשנו ומהווה את עולמנו הרגשי.
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כפי שהסברתי בפרק הראשו ,הקוסמולוגיה שלנו משפיעה עלינו ג א איננו מודעי
אליה .השפעתה שווה על מדעני והדיוטות כאחד ,על הציבור המשכיל ועל הציבור הרחב כאחד,
על המודעייותר ועל המודעיפחות כאחד .אל לנו לדמיי את היחס בי הקוסמולוגיה לבי
התנהגותינו המוסרית כיחס של ציווי וביצוע; הדימוי העומד לנגד עינינו לא צרי להיות של מרצה
המכתיב לתלמידו סדרת פעולות ,שזה מקפיד למלא .דימוי טוב יותר להמחיש באמצעותו את

השפעת הקוסמולוגיה עלינו הוא של תזמורת קטנה ,המסתתרת מאחורי הקלעי של במת נפשנו,
והמספקת לנו את מוסיקת הרקע של חיינו .השפעת מוסיקת הרקע היא סובלימינאלית :היא
מעצבת ,באופ לא מודע ,את אמונותינו ,שאיפותינו ,תקוותינו ופחדינו.
באופ כזה משפיעה הקוסמולוגיה האטומיסטית על דר ההתנהגות שלנו .היא איננה
מכתיבה לנו ניהיליז כאידיאולוגיה ,אלא מחדירה אותו לתוכנו כתחושה .לא כולנו ניהיליסטי;
רובינו בהחלט לא כאלו .א ישנו מעי ניהיליז שקט האופ -אותנו ,מעי יאוש עדי המלווה את
חיינו בכל עת .הוא בוקע מהתזמורת הסמויה המנגנת את הקוסמולוגיה שלנו ,הוא מחלחל בנו,
שוקע בנו ,ולמרות שאיננו מודעי אליו הוא ש כל הזמ ,לוחש את מסריו באוזננו ללא הר .-ומה
בפיו? "פרוק עול .הסר מלב אחריות .הכל כבר מת בלאו הכי" .שכ עול אטומיסטי הוא עול א
מוסרי ,עול של חלקיקי אגואיסטי מבודדי .אטומיז פירושו גופי מבודדי )הדבר נוגע ה
לחלקיקי חומר ,ה לרגעי זמ וה לבניאד( ,קהל חלקיקי סהרורי המיטלטלי הנה והנה ללא
כיוו וללא תכלית ,מבלי שמשהו יעורר אות לבוא במגע זה ע זה ,להידבר זה ע זה ולבנות
עול בעל משמעות .בעול כזה אלטרואיז ,לקיחת אחריות ונתינת אמו ה בגדר אשליה .ה
מופיעי כתוצאה מהצור שלנו לכרו עצמנו יחד כדי לשרוד.
 .5פחד ואהבה
בעול אטומיסטי הכבלי היחידי הקושרי בינינו עשויי משלשלאות של פחד ,א -פע לא
מחוטי של אהבה .אהבה ,בעול אטומיסטי ,היא פרדוקס ,סתירה ,טירו .-כשאנו יוצרי קשר
של אהבה ע הזולת ,אנחנו עושי סחר חליפי של אחריות ושל אמו .המחויבות והאמו ה שני
צדדיו של אותו מטבע ,א הוא מטבע שבעול אטומיסטי ,א רוצי להיות עקביי ,ישתמשו בו
רק משוגעי .רק המטור -בוטח בזולתו ,רק המשוגע לוקח עליו אחריות .אבל אמו ואחריות ה
מס הטירו -שמשל הפרט כדי לשמור על שפיות החברה .לכ כולנו משלמי אותו :הורי
משוגעי מתחייבי לשלומ של ילדי ,שבטירופ בוטחי בה; אזרחי מטורללי מפקידי
את אמונ בידיה של ממשלות פסיכופטיות; מפקדי סהרוריי לוקחי אחריות על חיילי
מסובבי שמצייתי לה; ואילו נערי ונערות בכל העול ,בחגיגה משולחתרס של אישפיות,
מתאהבי זה בזה בלי הר .-אי דבק אחר למציאות החברתית.
א האהבה אינה מספיקה .רדיוס טווחהאהבה שלנו איננו אינסופי .יש לו קצה ,וטווחו
משתנה מאד לאד ומרגע לרגע .לעתי קרובות ,הוא נמתח רק עד למרחק של בנימשפחתנו
ומכרנו; לעתי אחרות ,עד למרחק של בני עמינו וגזענו .ככל שהוא נמתח יותר כ הוא נעשה דק
יותר .כשהוא מגיע לסי ,למשל ,אצל רובינו הוא כבר לא קיי .אצל אנשי אחרי לא צרי
להרחיק לכת עד כדי כ  :הוא לא קיי ג לגבי זרי באוטובוס .במקרי מסוימי הוא אינו
קיי בכלל .בכל מקרה ,רדיוס טווחהאהבה כמעט תמיד קצר יותר מרדיוס טווח ההשפעה
המוסרית שלנו .תמיד פתוחה בפנינו האפשרות לפגוע במישהו שאיננו אוהבי .לכ ,במקו בו
רדיוס האהבה נגמר מתחיל הפחד .פע פחדנו מאש הגיהנו; היו אנחנו פוחדי מהורי ,מורי
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ושוטרי .החברה ,מתו הצור לגונ על עצמה ,משלימה על פערי האהבה באמצעות הפחד .היא
מייסדת חוקי ואוכפת אות באמצעות עונשי .כשאנחנו מפנימי את החוקי ואת העונשי
אנחנו מפחדי.
כשאהבתנו אינה עוצרת אותנו מלגנוב את רכושו של אד זר ,הפחד עושה זאת .א
כשאנחנו נמצאי מעבר לטווח האהבה ומחו* לטווח העונש ,כשאיננו אוהבי )מכיוו שמדובר בזר
או א -באויב( ואיננו מפחדי )משו שאנחנו יודעי שלא ניתפס( דבר לא עוצר אותנו מלפגוע בו.
בחלק מהמקרי ,נמשי לפחד בלי סיבה ,והפחד ישתק אותנו; במקרי אחרי ,נפעל באופ
מוסרי מתו הרגל .אבל במקרי מסוימי יזנק בתוכנו משהו ,ללא אהבה או פחד שיעצרו בעדו,
ואנחנו נאטו עצמנו מהעול ,לא נחשוב ,לא נרגיש ,נושיט ידינו וניקח ,ולא נחשוב על זה עוד .אי
דבר קל יותר מאשר לראות את הזולת כאינסטרומנט – כמדרגה או כמכשול בדר למימושנו
העצמי .נגנוב .מחר כבר נשכח.
 .6משטרת המחשבות ומחתרת האהבה
יש ,לפיכ  ,שתי דרכי להרחיב את טווח הפעילות המוסרית :או דר אכיפה מוגברת של החוק,
שתגביר את הפחד ,או דר טיפוח האמפתיה ,שתגביר את האהבה .הדר האחת ,א להקצי
אותה ,היא להקי משטרת מחשבות – מנגנו הפחד האפקטיבי ביותר .הדר השניה היא להקי
מחתרת אהבה – להארי באופ פנימי ורגשי את רדיוס טווחהאהבה שלנו .האחת כופה עלינו
התנהגות מוסרית מבחו* ,השניה מעוררת אותה מבפני .באיזו מה נבחר? בשתיה ,תאמרו.
למעשה :כבר בחרנו בשתיה .אנחנו מפעילי חוק ואוכפי אותו מחד גיסא ,ומחנכי לסובלנות
מאיד גיסא .א נדמה לי ,שאת החינו לסובלנות ולאמפתיה איננו מבצעי בלב של .בסתר לבנו
כבר נואשנו ממנה ,ולכ אנחנו משלימי את רדיוס טווח האהבה שלנו באמצעות חוק ופחד .וכיצד
לא נתייאש ממנה ,א איננו מאמיני ברוח או באהבה ,אלא רק בחומר ובהכרח?
אבל הא הגיוני לצפות ממישהו לאהוב את הפרצופי הזרי באוטובוס ,או את האנשי
הגרי בעיר אחרת ,או חס וחלילה את הסיני? אחרי הכל ,אנחנו רק בני אד .אז במקו בו
רדיוס האהבה נגמר מחוקקי חוק ,וש מתחיל לשלוט הפחד .אי אפשרות אחרת .חו* מזה :זה
עובד .החברה שורדת .מה עוד אני מבקש?
מה שאני מבקש להראות הוא ,שנית לשאו -להרבה יותר .אנחנו יכולי לשאו -לעול בו
נזדקק פחות ופחות למשטרת מחשבות ,למשטרה בכלל ,ובו נחוש יותר ויותר כילדיו של אלוהי
אחד ,שאהבת אחי מאחדת אותנו .אינני מצפה שאיפע נגיע לעול אוטופי כזה; אני רק מציע
לנו לבחור בו כמושא לשאיפה – כיעד אליו יש להתקד ,לא להגיע .לאחר שהתחלנו להקשיב
לחוויותינו ,התחלנו לחזות בקצה קצהו של מרחב רוחני חדש ,בו המחיצות המפרידות בינינו
נופלות ,בו קשרי אהבה מחברי אותנו זה לזה ,לא קשרי פחד .עול זה ,אנחנו מבחיני מכא ,נח
מעבר לכל ההבדלי בינינו .אנחנו אחד בעול זה ,ואהבתינו אינה יודעת גבולות .כרגע ,חומות
גבוהות עוד מפרידות בינינו ,חומותיה של בארות נפשנו השונות; א אי ש למטה – א נתאמ*
נוכל לחוש בזאת – אנחנו מחוברי .כשנגיע לש ונביט אחורנית אל העול בו אנו נמצאי כעת,
בו רדיוס טווח האהבה שלנו קצר כלכ  ,והצור שלנו במנגנוני של פחד גדול כלכ  ,נזדעזע
לראות כמה קמצני היינו באהבתינו.
 .7גילוי  /יצירה
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כש שהקוסמולוגיה האטומיסטית ,כפסקול חיינו ,מעצבת את תודעתנו ואת אופ פעילותינו ,כ
בכוחה של קוסמולוגיה חדשה ,שתספר לנו סיפור אחר על העול ,לעצב אותנו מחדש .אבל הא
מדובר בבחירה? הא אנחנו יכולי ,סת כ  ,להמציא לעצמנו סיפור חדש על העול ,ועוד
להאמי בו? הא נית לבחור קוסמולוגיה?
הדיעה הרווחת היו היא ,שלא נית לעשות זאת .אנחנו מעונייני לגלות את האמת על
המציאות ,ואנחנו חוששי ,בטעות ,ליצוראותה .האמת ,בהגדרתה ,היא כבר ש ,ועלינו רק להגיע
אליה .אנחנו לא מעונייני לבחור לנו קוסמולוגיה מכיוו שפירוש הדבר יהיה שאנחנו בוחרי לנו
אמת – וזה בלתי אפשרי כתוצאה ובלתירצוי כניסיו .אנחנו עלולי ,נדמה לנו ,למכור לעצמנו
אשליה ולקבלה כאמת .א האמת ,וזה ידוע לנו עוד מימי אפלטו ,היא חמקמקה :אי יודעי מהי
עד שמוצאי אותה ,וכשמוצאי אותה – כיצד יודעי שהיא באמת היא?
הטענה שהבאתי במהל העבודה הפוכה :נית לבחור קוסמולוגיה .נית לעשות זאת מבלי
לוותר על ערכי היושר והכנות המנחי אותנו כמדעני .ההיפ הוא הנכו :נית לבחור
בקוסמולוגיה שהיא כנה וישרה יותר כלפי המציאות ,שכ היא איננה מתעלמת מחוויותיו
הרוחניות של האד ,אלא מוצאת לה מקו במסגרתה.
כשהצעתי את האפלייה המתקנת לחוויה ,ניסיתי לערער על הדיכוטומיה הזו של גילוי
ויצירה .כאשר אנו מתבונני בחוויותינו – מחשבותינו ,רגשותינו ,אירועי המתרחשי לנו – מבלי
להלביש עליה סיפורי 'אי ' שאינ ,בסופו של דבר ,קשורי למהות ,הרי שאנו מוצאי עצמינו
בזירה שבה לדיכוטומיה של 'גילוי  /יצירה' אי יותר משמעות .השאלה 'הא גילינו את משמעותה
של החוויה או שמא יצרנו לה משמעות?' היא שאלת אי  ,לא שאלת מה .כאשר אנו מתבונני
בחוויה העירומה ,פשוטה ממחלצותיה ,שתי התיאוריות – זו לפיה אנו מגלי את החוויה וזו לפיה
אנו יוצרי אותה – מתגלות בתור מה שה :תיאוריות .סיפורי .מיתוסי.
 .8פוסטמודרניז :מעבר לגילוי וליצירה
במהל המאה ה 20קמה לתחיה ,בלבושי שוני ,הטענה הספקנית )אני מציג אותה כא באופ
פשטני( לפיה אי אמת אחת ,אלא רק פרספקטיבות .מכל פרספקטיבה נתפס העול אחרת ,ולכ
נתפסת האמת כאחרת .מה שאנו מכני ה'עול' אינו אלא דימוי של תודעה מסוימת ,שהניחנה
במבנה מסוי ,והמתבוננת בעול מזווית מסוימת .טענה זו היא חלק מגל גדול יותר בזר
התודעה החברתי ,שכונה בש פוסטמודרניז .המילה 'פוסטמודרניז' מופיעה ,לעתי קרובות,
לצד המילה 'דהקונסטרוקציה' .הסיבה לכ היא ,שפעולתו של הגל הפוסטמודרני ,רובו ככולו,
היא שלילית :כמעט כל ההוגי הפוסטמודרניי ,במידה שנית להכליל אות ,עוסקי בפירוק
של המיתוסי המודרניסטיי הגדולי .באמצעות קריאה מחדש של המציאות החברתית,
הספרותית והפוליטית ה שואפי לפרק את מנגנוני הכוח והשיח של הקבוצות הדומיננטיות
בחברה ולערער על ההגמוניה שלה .כ נבחנו מחדש הדוֹגמות הפטריארכלית ,האירופוצנטרית,
הרציונליסטית ואחרות ,והבלעדיות שלה עורערה .העול שהפוסטמודרניז מכריז על בואו הוא
עול שבו אי מתכו רציונלי אחד למציאת האמת האחת.
במוב מסוי ,הפוסטמודרניז הוא ,כמוב ,מהפכני ביותר :הוא יוצא למלחמה חזיתית
במודרניז ,על כל מה שהוא מייצג .א במוב אחר הוא דווקא שמרני מאי כמוהו :המפעל ,הדה
קונסטרוקטיבי ביסודו ,של ניפו* מיתוסי ,הינו מפעל מודרניסטי מובהק .את חיפושו של איש
תנועת ההשכלה אחר האמת ,במהלכו עליו לסלק מ הדר
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הפרימיטיביי המסתירי אותה ,ממשי הפוסטמודרניסט בחיפושו אחר האיאמת ,חיפוש שכל
כולו בנוי מניפו* מיתוסי גרידא .במוב זה ,כפי שהעיר פילוסו -אמריקאי עכשווי ,מרבית
ההוגי הפוסטמודרניי אינ  Postmodernאלא דווקא  .29Mostmodernמכיוו שמרבית ההוגי
הפוסטמודרניי הסתפקו בפירוק של אמונות ודרכי מחשבה מבלי להציע לה אלטרנטיבות,
התקשר המונח פוסטמודרניז ע רלטיוויז וניהיליז .אל מול הגל הפוסטמודרני התקוממו לא
רק מדעני ,המגונני על המתודה האמפירית של המדע ככלי לגילוי האמת האחת ,אלא ג
פוליטיקאי ומבקרי תרבות משני צדדי המתרס הפוליטי ,החוששי מהתפרצות אנארכית של
ניהיליז ,מרדוקציה משתקת של השיח הציבורי כולו ל'דיעות' יחסיות.
א לצד הפוסטמודרניז הדסטרוקטיבי צמח ג ז אחר של פוסטמודרניז ,ז פחות
מוכר ,שזכה לכינוי 'פוסטמודרניז קונסטרוקטיבי' .30הוגי המשייכי עצמ לזר זה מזדהי
ע הרגש הפוסטמודרני היסודי – לפיו המודרנה אינה המילה האחרונה בסיפור ההתקדמות
האנושות ,ושיש ללכת אל מעבר לפילוסופיה ולקוסמולוגיה המודרניסטיות – א בניגוד
לפוסטמודרניז המוכר ה דווקא כ מעונייני להציע אלטרנטיבה .רבי מה ה אנשי דת
ותיאולוגי ,א כול ,ג החילוני שבה ,מסכימי על דבר אחד :הפוסטמודרניז מאפשר לנו
לאמ* מחדש ,ובמתכו רענ ,את המטאפיזיקה כעיסוק פילוסופי .עבור ,הערעור הפוסטמודרני
על הרציונליז והפוזיטיביז המדעי אינו נתפס כמאורע הרסני ביסודו ,הגורר בהכרח חוכא
ואיטלולא פילוסופיי וחברתיי ,אלא דווקא כצעד בונה ,כהזדמנות ייחודית לשאול מחדש את
השאלות המטאפיזיות הגדולות שהעסיקו מאז ומעול את האד ,ובניסיו לענות עליה לבנות לנו
עול חדש.
אחד מהדברי המשתמעי מהפוסטמודרניז הוא מה שדנו בו בפרק  :2שלא נית לנו
להתפטר ממהותו של דברמה על ידי סיפור אופ התהוותו; לא נית לסלק את ה'מה' באמצעות
סיפורי 'אי ' .סיפורי אלו אינ אלא דרכי קריאה.
לכשנפני תובנה זו דברי רבי יצטרכו להשתנות .לא נוכל עוד ,למשל ,לעשות דה
לגיטימציה למוסר היהודינוצרי בכ שנעשה לו גנאולוגיה )כפי שניטשה עשה(; לא נוכל לעשות
דהלגיטמיציה לחלו ככלי נבואי בכ שנראה שהוא נובע מתהליכי פיזיקליי במוח )כפי
שפרויד והפסיכולוגיה המודרנית עושי(; לא נוכל לעשות דהלגיטימציה לטכניקות חיזוי עתיד
וכ ל'אמונות טפלות' אחרות ,על בסיס הסברי המראי שה מתבססות על נתוני שרירותיי
ושאי בה הגיו סיבתי )כפי שעושה האליטה החילונית בחברתנו(; ולא נוכל לעשות דהלגיטימציה
לקוסמולוגיות מיסטיות שונות בכ שנצביע א ורק על החוקיות לפיה החומר מתנהג )כפי שעושה
המדע(.
בזכות ההבנה ,שהמדע עוסק א ורק בשאלת ה'אי ' ,בשאלת אופ התנהגותו של עול
החומר ,וששאלת ה'מה' היא פשוט שאלה אחרת ,אנו מוצאי את עצמנו בשדה של משמעויות
עירומות מסיפורי ,שדה שנח מעבר לגילוי וליצירה .בשדה זה ,אל מול משמעות המופשטת
השאלה הישנה – א המשמעות היא אובייקטיבית וגילינו אותה א סובייקטיבית ויצרנו
אותה – אינה קיימת בשדה זה.
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אמת :מדובר בשדה אינסופי ,בו יש מקו לכל טענה שהיא ,ולכ ג לכל סתירה שלה .כלומר,
עדיי נדרש מאיתנו להכריע בי מיתוסי ,לבחור מיתוסי...
אי פירוש הדבר שלא נוכל יותר לעשות דהלגיטימציה בכלל לתיאוריות ,אמונות וטכניקות ,אלא
רק שסט הקריטריוני שלנו לקבלה או לדחייה של תיאוריות לגבי העול ייאל* להשתנות .נצטר
להוסי -לו ג קריטריוני...

 .9קריטריוני חדשי
העובדה ,שלא נוכל לעשות דהלגיטימציה ל מסיבה זו ,השאלה שנצטר להציב בפנינו לאחר
שנשתחרר משאלות ה'אי ' ונביט נכוחה ב'מה' ,תהיה השאלה הפרגמטית :מה עובד?
הקוסמולוגיה האטומיסטית ,המטריאליסטית והמכאניסטית אינה עובדת .אמנ ,היא
מוצלחת כמודל מדעי שבאמצעותו להסביר את המציאות החומרית; היא משתלמת באשר אנחנו
מעונייני לעשות מניפולציות במציאות החומרית ולנצל אותה לצרכינו; היא חשובה באשר היא
איפשרה לנו להפטר מהקוסמולוגיה המדעית הקודמת ,שהיתה מגושמת מדי .א היא גרועה מאוד
כתמונת עול רגשית ומוסרית ,מייאשת כפסקול חיינו והרסנית להמש קיומנו.
אבל אנחנו יכולי ליצור אחרת.
ספק א האנושות עמדה איפע בפני הזדמנות כזו .ההליכה אל מעבר לגילוי וליצירה
שמאפשר לנו הפוסטמודרניז היא ההליכה לקראת עול שאת סיפורו נוכל לברוא מחדש כרצוננו
ולפי שיקול דעתינו .בעול זה לא נמכור לעצמנו אשליות כמו אנשי העיד הפרהמודרני והפרה
מדעי ,ה'יוצרי' דוגמטית את עולמ ,וג לא נרגיש עצמנו כמתבונני פאסיביי ה'מגלי'
אמיתות על עול מכאניסטי של חומר מפורק .אנחנו ננווט דר מרחב סמיוטי של מיתוסי,
שאינ אשלייתיי ואינ אמיתיי ,שאינ 'מתגלי' ואינ 'נוצרי' ,ונבחר לנו את המיתוס
שלנו .נרכיב לעצמנו את הקוסמולוגיה שלנו.
בל יתקבל הרוש שיהיה זה בהכרח עול אנארכיסטי ,בו אי די ואי דיי.

]קריטריוני חדשי :הישני פלוס הקריטריו הפרגמטי .להדגיש[
עלינו פשוט להוסי -לקריטריו הפוזיטיביסטי – מה מתאי לתצפיות? – את הקריטריוני
הפרגמטיי :מה עובד? מה מועיל? מה משפר את חיינו? מה מסייע לשמירת יציבות החברה .נמצא
עצמינו עומדי ,כמוב ,בפני ויכוחי חדשי )שכ התשובות לשאלות הנ"ל שונות מקבוצה
לקבוצה( ,ויהיה עלינו למצוא דר לדו בה .ייתכ שבסו -הדיוני נמצא עצמנו באותו מקו בו
אנו עומדי עתה ,מחייבי ושוללי את אות אמונות שאנו מחייבי ושוללי עתה .ייתכ ג
שלא .בכל מקרה ,נוכל לפחות להיות בטוחי שהגענו לכ על סמ הקריטריוני הנכוני.
באמצעות סט חדש זה של קריטריוני ,הכוללי ה את הקריטריוני המדעיי המקובלי וה
את הקריטריוני המוסריי והפרגמטיסטיי ,ורק באמצעות סט חדש כזה ,נוכל לתת לגיטימציה
או דהלגיטימציה לאמונות.
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 .10קוסמוס אקולוגי
בסו -הפרק השלישי הצגתי את קוי היסוד של קוסמולוגיה חדשה ,הקורמת עור וגידי בתקופתנו
אנו .נית כעת להגדיר אותה כסינתזה של הקוסמולוגיה הפרהמודרנית ,אותה אפיינה
הדיקטטורה של הרוח ,הנצח והחברה ,ע הקוסמולוגיה המודרנית ,אותה מאפיינת הרודנות של
החומר ,הזמ והאינדיווידואל.
לכשהבנו שהאטומיזציה של החומר ,הזמ והאד גבתה מאיתנו מחיר כבד מדי ,שהיא
טומנת בחובה ,בנוס -לכ  ,מספר סתירות )ראו סעי 2 -לעיל( ,ושאנו מעונייני ליצור דימויי
חדשי שלה – עלינו להיזהר שלא לשוב אחורנית אל הדימויי הפרהמודרניי .הרי איננו
רוצי ולחזור ולשעבד את החומר אל הרוח ,את הזמ אל הנצח ואת האינדיוידואל אל החברה.
עלינו לחתור לקראת תמונת עול המצליחה לשלב ביניה :להכיר בקיומו ,בחשיבותו ובמורכבותו
של החומר מבלי לזנוח את הפ הרוחני של העול; לזהות את האספקט הדינמי והאבולוציוני של
העול מבלי לאבד מגע ע הפני הנצחיי והבלתימשתני שלו; לתת לסובייקט האינדיווידואלי
את המקו הראוי לו מבלי לשכוח את קיומה של הקהילה כישות שצרכיה שוני מאלו של הפרט.
בכל אחד מהמישורי ,א כ ,אורבות לנו ,משתי צדדנו ,מלכודות מנוגדות :מצד אחד
'מלכודת הרציפות' ,בה נמחקי החומר ,הזמ והאינדיווידואל; מצד שני 'מלכודת הבדידות' ,בה
נשכחי הרוח ,הנצח והחברה .עלינו להתחיל לגבש ולטפח דימויי חדשי שאינ נופלי לשתי
המלכודות האלו.
ההיפ מאטומיז הוא הוליז .א כפי שהראיתי בפרק  ,3חשוב להבחי בי שני סוגי של
הוליז :הוליז חדתאי והוליז רבתאי .במוב מסוי ,הקוסמולוגיה הפרהמודרנית היתה
הוליסטית בצורה החדתאית :רציפות של החברה ,החומר והזמ באה על חשבו הריבוי
והדינמיות השוררי בה .הקוסמולוגיה המודרנית ,כפי שראינו ,החליפה את ההוליז החדתאי
הזה באטומיז ,ע תוצאות חיוביות ביותר במישורי מסוימי אבל הרסניות ביותר במישורי
אחרי .א ברצוננו לכונ לעצמנו קוסמולוגיה המשלבת בי הקוסמולוגיה הפרהמודרנית
לקוסמולוגיה המודרנית ,מבלי לקפו* חזרה מפח הבדידות )אטומיז( לפחת הרציפות והסטטיות
)הוליז חדתאי( ,עלינו לתור אחר הסינתזה של שניה :קוסמולוגיה הוליסטית רבתאית.
המודל התיאורטי המשק -הוליז רבתאי הוא המודל האקולוגי .האקולוגיה ,במהותה,
היא מדע העוסק במערכות ,ובאופ בו מערכות משתלבות זו בזו ומשפיעות זו על זו .כל מערכת
היא בעלת שני פני :היא מתפקדת ,בוזמנית ,כאורגניז הכולל איברי שוני ,וכאיבר
באורגניז גדול יותר .כ  ,אקוסיסטמה אחת מתנהגת כמו אורגניז ,שהאורגניזמי השוני
החיי בתוכה ה איבריה; והיא ,בתורה ,אינה אלא איבר באקוסיסטמה גדולה יותר .הירארכיה
זו של מערכות אינה מצומצמת לאקוסיסטמות שעל פני כדור האר* .אקוסיסטמות אלו ,הנמצאות
בקשר מתמיד של זיקות והשפעות הדדיות ,משמשות ג ה כאיברי באורגניז החי הענקי שהוא
כדור האר* עצמו ,אורגניז שזכה לכינוי "גאיה" .בסופו של דבר ,מדע האקולוגיה מתייחס אל
היקו כולו כאל אורגניז אחד גדול ,רשת חיה ונושמת של מערכות האחוזות זו בזו כ שלא נית
לבודד א -אחת מה באופ מוחלט.
מקובל לחשוב על האקולוגיה כעל מדע ביולוגי ותו לא ,ועל מודלי אקולוגיי בהקשר
ליחס בי אורגניזמי ביולוגיי לבי סביבת .א שיוכה של האקולוגיה למחלקה מדעית מוגדרת
מעיד על מחשבה מאוד לא אקולוגית .א נתעקש לראות בביולוגיה כמחלקה במדע ואת
האקולוגיה כתתמחלקה במסגרתה ,הרי שלא הבנו כשורה את משמעות התובנה האקולוגית.
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משמעותה אינה רק שאורגניזמי אינ מופרדי מסביבת ,ושסביבת אינה מבודדת מהסביבה
הרחבה יותר ,אלא א -שמחלקות הידע שלנו ,כמו ביולוגיה ,פיזיקה ,סוציולוגיה וכו' ,אינ
מבודדות באופ מוחלט אלו מאלו .ג ה אחוזות זו בזו כאקוסיסטמות ,ושינויי באחד מה
משפיעי בהכרח על האחרות.
הניסיו להפעיל מחשבה אקולוגית ולהחיל מודלי אקולוגיי על תחומי שאינ
משתייכי במובהק לתחו איכות הסביבה מתקיי כבר מספר עשורי .מספר פילוסופי ניסו
להרכיב מערכות מושגי מטאפיזיות כמואקולוגיות ,שאות נית להחיל על תחומי חיי שוני.
ארתור קסטלר ) (Koestlerטבע את המונחי השימושיי 'הולו' ) (Holonו'הולארכיה' ),(Holarchy
המתייחסי ,בהתאמה ,ליחידה אקולוגית ולמערכת אקולוגית .המונח 'הולו' הוא שילוב של
המילה  Wholeע הסיומת ה'חלקיקית'  ,–onשילוב המשק -את טבעו הכפול של ההולו כחלק
וכשל .המונח 'הולארכיה' הוא שילוב של הולו והירארכיה ,ביטוי האמור לשק -את האופי
ההוליסטי והאורגניסטי של המערכת האקולוגית ,אופי שהמילה 'הירארכיה' ,ע הקונוטציות
המכאניות והפאשיסטיות שלה ,אינו מעורר .קסטלר מחיל את המודל ההולארכי שלו על תחומי
רבי ומגווני ,מפסיכולוגיה ועד פיסיקה .אלפרד נורת' ווייטהד ) (Whiteheadכינה את השיטה
הפילוסופית שפיתח בשני האחרונות לחייו  ,Philosophy of Organismובספרו ”“Process and Reality

ניסה לבנות שיטה מטאפיזית עשירה ,בה הגדרתו של כל אחד מהמושגי תלויה בהגדרות כל
המושגי האחרי .ג שיטתו של ווייטהד מתיימרת להיות שיטה כללית הניתנת להחלה על
תחומי פרטיי רבי .ווייטהד וקסטלר אינ יחידי .דר המחשבה האקולוגית וההוליסטית
מחלחלת
 .11החומר ,הזמ והאד בקונטקסט אקולוגי

]'חומר' ו'רוח' לא כשתי סובסטנציות ,אלא כשתי דרכי התבוננות או קריאה של המציאות;
האחת בוחנת את האי  ,את חיצוניות של הדברי ,את קיומ באשר ה אובייקטי; השניה
בוחנת את המה ,את פנימיות של החוויות ,את קיומ כחוויות בעלות משמעות וער ) .ותודה
לשפינוזה([
שתי תפיסות של המציאות ,שיתקיימו ביחד :מציאות חומרית ואטומיסטית ,והיקו
כשדה אינטרסובייקטיבי ,אינטרפרסונלי; עול של בדידי חומריי ושל רצ -רוחני ומטאפיזי
המחבר ביניה ,בי הפנימיות שלה.
הגדרה מחדש של האני האותנטי כאני שנוצר מדיאלוג ,לא ממונולוג )טיילור ,רוטנברג(
תפיסה חדשה של החומר ,לכל אורכו ,כבעל פנימיות ותודעה )שלדרייק ,בוה ,פריברא(
תפיסה חדשה של הזמ כזמ אינטרסובייקטיבי ,זמ הכולל את זמנו של הזולת ,זמ
אחראי )לאקא ,לוינאס(
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 .12החופש לחפש

הכי חשוב :המגע ע המרחב האוחני הביאישי ,הטרנספרסונלי ,נעשה דר חיפוש פנימי
סובייקטיבי ואישי .מודבר בהתרחבות של האני מתו חופש ,לא מתו כפיה חיצונית .זו הדר
היחידה ,שכ כל דרכי הכפיה ,כל התביעות מצד החברה כלפי הפרט רק המרידו אותו ונכשלו.
השינוי יבוא מתו מטאמורפוזה רוחנית של האינדיוידואל ,מציאה של הנפש החברתית בתו נפשו
שלו .ברמה החברתית כל שנית הוא לעודד קוסמולוגיה שתפתח בפניו את האפשרות הזו ,אחרת
היא תהיה סגורה בפניו לעד .זו הקריאה החברתית :לא לכפיה של סדר חדש ,לא למגבלות חדשות
ואיסורי חדשי ]אלא דווקא להגדלה של החופש ,שרק היא יכולה להביא לצמצומו הוולונטרי
)בעייתי([ .עידוד הרגש החברתי והמוסרי ,שיבוא רק ע עידודה של קוסמולוגיה חדשה.
העיד החדש ,כפי שאני רואה אותו ,הוא האזעקה המאותתת לנו על כשלונה של החילוניות
העכשווית ,ועל תחילת גוויעתה .אבל הוא יכול להיות ג המפתח לדר חיי חדשה ומאוזנת יותר.
ההזנחה החילונית של עול הרוח היא ילדותית ומרדנית .היא חלק ממרד ההתבגרות שלה בדת.
בזמ שהחילוניות עסוקה בביעור חסר הבחנה של כל מה שמדי -ניחוח דתי ,אנשי העיד החדש
מתחילי להבחי בהבדלי בי הדת לבי הרוח .לאט לאט ,זהירי ומגששי ,ה מנסי לחל*
את ניצוצות הרוח מתו קליפות הדת .בצורה מהוססת ולעתי מגושמת ,ה עושי את הצעדי
הראשוני לקראת דר חיי חילונית רוחנית.
בחוויה הטרנספרסונלית ,ובעיד החדש בכלל ,אני רואה הבטחה גדולה .ההבטחה היא של
מציאת מוסר אוניברסלי מתו החוויה הסובייקטיבית .זוהי הבטחה לשילוב מסוג חדש לגמרי בי
הצור באינדיוידואליז לבי הצור להג על החברה מפני האנוכיות הניהיליסטית שהוא יכול
להוליד .ההגשמה העצמית והזכות לחיפוש עצמי הפכו לשניי מערכי היסוד של חברתנו .השינוי
היה מוצדק וחיובי ,וקשה לי להאמי שמישהו מאיתנו ירצה לסגת ממנו.
מה שניסיתי להראות לכל אור העבודה ,הוא שיש מוצא ,ושאכ נית למצוא את הזולת
בעצמנו .דר המוצא מסתתרת בחוויה הסובייקטיבית ,ואינה מגיעה ממקור חיצוני וזר לה.
כשהחוק נכפה על האד מבחו* ,הוא רק ממריד אותו כנגדו .הרי נגד ההכתבות החיצוניות האלו
יצאנו .נגד כל הגזירות והדוגמות והחוקי והמצוות והאיומי וההבטחות של הדת התקוממנו
כשיצאנו ממנה בשאלה.
אל הדת שעזבנו איננו מסוגלי לחזור .ג א אנחנו צמאי למוסר חדש ולקדושה חדשה
שיתנו צורה לחיינו ,לא נוכל עוד לקבל אות ממקור חיצוני ובאמונה עיוורת .נוכל לקבל אות רק
מתו אמונה שעיניה פקוחות ,אמונה החוזה באמת ,הרואה אל מולה את הפשר לחייה .איש לא
יוכל לשכנע אותנו להיות מוסריי כלפי אחרי ,כש שאיש לא יוכל לשכנע אותנו לאהוב אותו.
עלינו למצוא את האהבה בתוכנו .הקוסמולוגיה החדשה ,הקוראת לנו ,מתוכנו ,להתקרב אליה,
מציעה לנו את האהבה הזו.
במקו שבו פוגשת נפש האד את נפש העול ,היא פוגשת ג את נפשו של הזולת .רק ש
נוכל למצוא מוסר אוניברסלי שאינו נכפה עלינו מבחו* כחוק ,אלא שופע מתוכנו כאהבה.
 .13הצעדי הבאי

יש להתרגל לרעיו שהרצ -הרוחני של רשת האמו ממשי בדיוק כמו חלקיקי החומר .או ,לחילופי,
אשלייתי בדיוק כמוה ,שכ אנו נמצאי כעת מעבר לגילוי וליצירה .ברגע שנבי שמדובר בשני
דרכי התבוננות ,נוכל לבחור בטובה יותר .קוסמולוגיה :לגלגל את הסוכריה החדשה בפה ,לתת
לטעמה להתפשט בנפשנו ,להשתלב במחזור הד של דעתנו.
ההקשבה לחוויותינו הביאה אותנו אל המקו בו איננו תופסי את המוסר הקאנטיאני רק
באמצעות שכלנו .אנחנו חווי את האהבה המנביעה אותו ,ולכ אנחנו מאמיני בו .במקו זה,
אנחנו יכולי לפרק ,בהדרגה ,את כל שרשראות הפחד המחברות בי אטואגו אחד למשנהו,
ולהחליפ בחוטי דקי וחזקי של אהבה .מעבר לחומר ולמכאניז ,מעבר להכרח הסיבתי,
התחלנו לגלות שאצור ביקו כוח נוס .-בי האטומי ,מסביב ,בתוכ ,רוחש נחשול עז ומהמ
של אהבה ,המפיח ביקו המת הזה חיי ,הזור כד בעורקיו ,והמזמי אותנו להצטר -אליו.
הטו אוזנכ :את יכולי לשמוע את פעימותיו מצטרפות לפעימות לבכ .ההחלטה א לתת לו
לשפוע לתוככ או לא ,נתונה לבחירתכ .העתיד פעור לרווחה ,ורוח פרצי של אפשרויות
מסעירות נושבות מבעדו.
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קריאה לפתיחה מחודשת של המטאפיזיקה ,ולהסרת החר על האינטרוספקציה.
הער האמיתי שטמו באיחוד מחודש אפשרי של הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה ,הוא
שאיחוד כזה יאפשר את כינונו של מוסר אוניברסלי מתו האינדיוידואל .קשה לי לחשוב על כיוו
טוב יותר שבו נוכל להתקד .א א נבחר לעשות זאת ,הדבר דורש מאיתנו להתחיל לשנות את
היחס הדוגמטי שלנו אל מסורות מיסטיות ומטאפיזיות .עלינו להפו את האפלייה המתקנת
לחוויה לחלק מהפרוגרמה המדעית ,החינוכית והפילוסופית ,ולהתחיל להקשיב ברצינות לדבריה.
מדובר בפרוייקט לא פשוט .בעבודה זו ניסיתי לעשות צעד אחד לקראת מימושו.
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